
بن نہ انجان وں ی سن بات   

بن نہ مہیخ  ش یپ کا  طوفان کیس         

  لگائ   پار خاموش   ی ی  ت 
 

تجھے فقط گ  

بن  نہ سامان تو کا  ڈبون   مجھے         

قلم از          

طاہر ہینب                    

........................... 

جاؤ سنبھل ہو  کہت   بیھ بعد ک  جھٹکوں اتن    

ہو نہ بیھ طوفان اور ہو سمندر ی   چ ئ      

جاؤ ٹھہر پر  آفت  ہر کرو  صی   پر صدم  ہر   

ہو  نہ  بیھ  رانی و  شجر اور ہو موسم کا  جھڑ پت             

قلم از                

طاہر ہینب             

............................... 

ہو  آئ   ادی بہت سب تم  

ہو  رونا  سارا  بہت جب  

ہو  ہنسنا  سارا  بہت جب  

ہو  کہنا  کچھ بہت جب  

ہو  منائ   خوش   کوئ   جب  

ہو  بانٹنا  دکھ  کوئ   جب  

ہو  آئ   ادی بہت سب تم  

۔۔۔  ہوتا  محسوس وںی  اب ہے  

تھے۔۔۔  اچھے  کتن   دن وہ  کہ  

تھے۔  ہون   ساتھ ہم جب  

تھا  موسم کا  جدائ   کوئ   نہ  

تیھ  بوچھاڑ گ  غموں ہ  نہ  

۔۔۔ ا ی  م دل تو ہوں سوچت   اب  

ہے  جاتا  ہو سا  خایل  

  یی  م جو دوست ے ی  م
 

ی  ہ زندگ  



مشکل؟  وں یک  ہے  ملنا  ےس ان اب  

  اب
 

مشکل  یتھوڑ  ہے  زندگ  

  یی  م تو ےس سب انہ  کہ
 

زندگ  

تیھ  مسکرائ   ، تیھ گنگنائ   ،تیھ  کھلکھالئ    

پل  ہر ک وںی خوش  

تھے  کرئ   بھرا  ونہی دم ہی  

ہے  آتا  الیخ  کا  لوگوں  تم جب مگر  

ی  م  حالت گ  غم و خوش   کچھ تو  

ہے  مسکراتا  ا ی  م  ِدل  

ہے  کہتا  ےس تیاسی کچھ اور  

ہو  دھڑکن گ  دل سب تم  

  تو سب تم
 

ہو  مسکن کا  زندگ  

ہو  مرکز کا  رونقوں تو سب تم  

ہاں۔۔۔سنو اور ! 

ہو  آئ   ادی بہت سب تم  

!! ہو  آئ   ادی بہت سب تم  

قلم از            

طاہر  ہینب          

…………………………………………. 

  گلزار
 

ی  ہ آئ   بیھ  کانن   ی  م زندگ   

ی  ہ آئ   بیھ  ک مرجھائ   دور مہکن   مہکن     

بہار ی  م رکھو،گلوں  سکت  ی  م خوشبو  بس    

ی  ہ آئ   بیھ ک  کھلن   دوبارہ دن ہو نہ ہو ک     

قلم از              

طاہر ہینب           

......................................................... 


