
 جي بهر کے کر لو مؤمنيں ماتم حسين كا،

 چهوڑیگا ھر اک غم سے ھميں غم حسين کا،

 

 زخم جگر کے درد کو زخمي سے پوچهيئے،

 بهر دیگا ھر اک زخم یہ مرحم حسين کا،

 

 جاگير مليگي اسے جنۃ  کي باليقين،

 نکليگا اشک، چشم سے جس دم حسين کا،

 

 رکهي خدا نے شمع امامت جلي ھوئي،

کربالء ھوا آدم حسين کا،بيمار   

 

 صبر و رضا و شکر کا ھم کو  مال درس،

 چهوڑا جو اسکو ھوئيگا سر خم حسين کا،

 

 دل کو نهيں سکون بغير غم حسين،

 ھر دن ھمارا اب ھے محرم حسين کا،

 

 ملتي ھے شفاء مرض ميں زمزم کے پاني سے،

 کربل کي خاک بن گئي زمزم حسين کا،

 

ھے وہ ایک دن، جو بهی بلند ھوتا ھے گرتا  

 قائم رھيگا اوج  پہ پرچم حسين کا،

 

 روتا نهيں جو سن کے غم شاہ ھے پتهر،

 رو دیتا ھے وہ ھي جو ھے ھم دم حسين کا،

 

 مولى زکي الدین ھے داعي حسين کے،

 تا حشر ھوگا نام معظم حسين کا،

 

 انور تجهے حسين کي خدمت ھوئي عطا،

 بن پایا ھے تو اس سے مکرم حسين کا،



જી ભર ક ેકર લો મુમેનીં માતમ હુસૈન કા, 
છોડેગા હર એક ગમ સે હમેં ગમ હુસૈન કા. 
 

ઝ્ખમે જિગર કે દદદ કો ઝખ્મી સે પુછીએ, 
ભર દેંગા હર એક ઝખ્મ યે મરહમ હુસૈન કા. 
 

જાગીર જમલેગી ઉસે િન્નત કી જિલ યકીં, 
જનકલેગા અશ્ક, ચશ્મ સે જિસ દમ હુસૈન કા. 
 

રખ્ખી ખુદા ને શમ્એ ઈમામત િલી હુવી, 
િીમારે કરિલા હુવા આદમ હુસૈન કા. 
 

સિરો રઝાઓ શુક્ર કા હમ કો જમલા દરસ, 
છોડા િો ઇસકો હોએંગા સર ખમ હુસૈન કા. 
 

દદલ કો નહીં સુકૂન િગૈરે ગમે હુસૈન, 
હર દદન હમારા અિ હ ૈમોહરદમ હુસૈન કા. 
 

જમલતી હૈ જશફા મઝદ મેં ઝમઝમ કે પાની સે, 
કરિલ કી ખાક િન ગયી ઝમઝમ હુસૈન કા. 
 

િો ભી િલંદ હોતા હ ૈજગરતા હ ૈવો એક દદન,  કાઈમ રહેગા ઔિ પે પરચમ હુસૈન કા. 
 

રોતા નજહ િો સુન કે ગમે શાહ, હ ેપત્થર, 
રો દેતા હે વોહી િો હ ેહમદમ હુસૈન કા. 
 

મૌલા ઝકીયુદ્દીન હૈં દાઈ હુસૈન કે, 
તા હશ્ર હોંગા નામ મોઅઝ્ઝમ હુસૈન કા. 
 



અન્વર તુિે હુસૈન કી જખદમત હુઈ અતા, 
િન પાયા હ ેતંુ ઉસ સે મુકરરમ હુસૈન કા. 
 

العلوية الدعوة مكاسر العلوية، الوزارة  

له هللا غفر الدين نور محمد  

١٤٤٣ الحرام محرم  


