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مرثية
يوم شهادة امري املؤمنني موالنا علي بن ابيطالب صع 19 -شهر رمضان املعظم –

شريِ خدا كو سجدسس ميطط قبله اندر مارا هسس

فُزتُ وَرَبِّ الكَعبَة كا نَعرَة فلك تك ككوجنا هسس
موت فرشهت جنكك ميطط رهتا جسكسس اْككسس اْككسس وه

نكَس كسس كمر ثثر دو لُنككي

نكَس كسس كمر اب خُود اثثين موت كو مِلنسس نكال هسس
سوئي وه فتنة جاكك اهتي اور تيز هَوا ايك ايسي ححلي
مسجد كسس بُجهـ ككيسس دِيسس ،اب تو اندهري ي دُنيا هسس

تيغ ححال بن ملجم كا ،اور ضربة ماهتسس ثثسس لككي

مارا ككيا مريا اُستاد ،روحِ امنيَ ثثكارا هسس
ناب ميطط مِلونككا امحد سسس

كهتسس هسس موىل جيت ككيا ،نميطط نسس شهادة ثثايل هسس
روزِ قيامة مريسس سبب ،فائز مريسس شيعة هسس

مامت ميطط بسس ساخهت كيوطط مؤمن كا هن هاهتـ اُهتسس

حق كا غضنفر قِبلسس ميطط ،خون ميطط دوبا سويا هسس
نيادِ علي سد تازه هسس

خواب ميطط ديكها ثثتهر كي كِرححي ثثهنححي ككهر ككهر ميطط
ن

هر مؤمن كسس ككهر ميطط دل ميطط نامِ علي كا بَسريا هسس

ككود ميطط ماطط كي ححبّه هو ذحب تو اْنسو كيسسس رُكسس
حال هوا قتلِ موىل سسس ايسا صحابيو كا هسس
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اْج شهادة جسكي هسس ،مُشَكل كُشآءِّ عامل هسس

رَنج و بكاء كا عامل هسس جِن و ملك ميطط نوحه هسس
دُنيا جِسكسس ليسس بين اُسنسس صَرب هي صَرب كيا

نككذر ي عُمَر سد محنة ميطط ،تا هك شهادة ثثايا هسس

نخاص خدا كسس بندو كا دار بال يسس دنيا هسس

موىل علي ،اهلل كسس ويل ،محبوبِ ثثيغمرب يسس

ثثهانكَ كسس خود جَو كا اْصصٌا سارسس جهاطط كو ثثاال هسس
نهر مشكل ميطط ياد كيا مهنسس مهارسس موىل كو

ناُصصٌهتسس بيصصٌهتسس ياد كيا مهنسس نيب كسس ناصر كو

موال علي يا علي علي لب ثثسس هر دم نعره هسس
حيدر نسس جو اذان د ي ،ككونج رهي هسس عامل ميطط

باقي رهسس يسس قُطُب كسس اِنسسس علي كي دعوة زنده هسس
ايك ايك سانس سسس ثثوححهو هسس حيدر كا احساطط و كرم

عشقِ علي ميطط مَحمودة دل اثثنا دم هبرتا هسس
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