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 فہرست

  4فيض احمد فيض 
  10جوش مليح آبادی 
  18حفيظ جالندھری 

  20احمد فراز 
  23قتيل شفائی 

  25عبدالحميد عدم 
  26علی سردار جعفری 

  29شورش کاشميری 
  31بہزاد لکھنوی 

  33مصطفٰے زيدی 
  35منير نيازی 

  36صبا اکبر آبادی 
  38شوکت تھانوی 

  40امجد اسالم امجد 
  42پروين شاکر 
  44محسن نقوی 

  50ملک زاده منظور 
  52واصف علی واصف 

  55ثمينہ راجہ 
  57نقاش کاظمی 

  59غالم محمد قاصر 
  61صفدر ہمدانی 

  63ارشد نذير ساحل 
  64ڈاکٹر نگہت نسيم 

  67عارف نقوی 
  69شفيق مراد 

  70اختر عثمان 
  73اعزاز احمد آذر 

  75سيد وحيد الحسن ہاشمی 
  77محمد اعظم عظيم اعظم 
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 84فوزيہ مغل 
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  ماخذ: اردو کی برقی کتاب
  تدوين اور ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد 

  ميرا حسين تيرا حسين

 فيض احمد فيض 

رہ  غمخوار   نہ    يار    کوئی    نہ    ساتھی       ہےii  بال   يلغارِ    پہ    شبّير    ہے    آئی    رات

  ہےii  ا

ک  دھڑکنے کے دل اک تو ہے شفِقمُ        ہےii گھٹا  گھنگھور  کی   درد   اِک  تو   ہے   مونِس

  ہےii صدا ی

  

کی  ويرانی    کی    شبّير    خانۂ    يہ       ہےii شب  کی  پريشانی   کی،   غربت  کی،   تنہائی

  ہےii  شب   

  

آن   اِدھر  نہ   کی   کسی   کو  بھر   پل       تھیii پڑی   مدہوش   ميں   خواب   سپہ   کی   دشمن

  تھیii لگی کھ

ii  کڑی   پہ   محّمد   آلِ     بہت    رات    يہ       تھی   گھڑی   کی   امتقي   آج   گھڑی   ايک    ہر

  تھی

  

ہ   جلتا   شب   آخرِ    ِديا   کے  تھم   تھم       ايسےii  تھے   کرتے   حرم اہلِ    بُکا   کے    ره    ره
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  جيسے  ے

  

  

   ويرانوں   خانماں   بسر،  خاک   اِن      ساالرii کے  سامانوں  سوختہ  ان   ميں   گوشے  اِک

  سردارii  کے

ل   شہِ    تھے   بيٹھے   سے  شان    اِس       افگارii  دل   و   مجبور  و   درمانده  و   لب    تشنہ

  احرارii  شکرِ 

  

ز   سو   ديکھيے  جدھر  پہ  تن    ہاں       تھےii کھڑے خّدام نہ تھی، خلعت  نہ  تھی،   مسند

  تھے سجے   خم

  

  

ر  و    تسليم    مظہرِ     ادا    ايک    ہر       تھیii ذرا تشويش نہ   پہ   چہرے   تھا  خوف   کچھ

  تھیii  ضا

تii   جفا    دستورِ     منکرِ     لب    جنبشِ     ہر       تھیii   وفا    اقرارِ     شاہدِ      نگہ     ايک     ہر

  ھی

  

ہوئ   يوں   اور   ليا  کا  خدا   نام    پھر       ديکھاii  کو  فرد  ہر   سے  پيار   بہت   تو    پہلے
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  گوياii  ے

  

  

ii  ہوئی    شہادت    صبحِ     اب    کہ    الحمد       ساحلii   کا    عشق   غمِ     آيا    قريب     الحمد

  نازل

مي   صبر   ہم  تو   ہيں   کامل ميں  ظلم   وه       باطلii  و   حق   ميانِ   سخت   بہت   ہے    بازی

  کامل ii ں

  

عزيii   ہو   مبارک    اکام،ن     ہُوا     باطل       عزيزوii   ہو   مبارک    انجام،    ہوئی     بازی

  زو

  

  

   خونناک    مقتلِ     کرن    ايک    اور       چمکیii  پہ   پاک   رخِ    آئی   لَو   کی    صبح    پھر

  چمکیii  پہ

    افالک    کہ    تھی    برہنہ    شمشير       چمکیii پہ خاشاک   و   خس   تھی   انی   کی   نيزے

  چمکیii  پہ

  

   ہو    لہو    تو    ابھرا   جو    خورشيد       صحراii  گيا   ہو   ُرو  آئينہ   ليے   کے  بھر    دم
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  صحراii  گيا

  

  

  

   يّکہ    حق    بندۀ    اِک    سامنے    تھا       اعداii   صفِ    آئی   کو  حملے   ہوئے   باندھے   پر

  تنہاii  و 

 نہ  ہلپ   کوئی  کہ  عالم   کا   ُرعب    يہ       پياساii کا خون  اُدھر  تھا   اک   ہر   کہ   چند   ہر

 iiکرتا  

  

   شہداء     امامِ      ارشاد     کيا      خطبہ       نےii  قضا   ليالئے   جو   تاخير   ميں    آنے    کی

  iiنے  

  

  

پيکار   برسرِ    کيوں   سے   والوں    حق       لوگوii  ہو    آزار     پۓ    در    کيوں    کہ    فرمايا

  لوگو   ہو   

ہو   طرفدار   کے   کس   کچھ  ہے  معلوم       لوگوii    ہو    گنہگار    ہو،    مجرم     کہ     وهللا

  iiلوگو  
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 پہ جاں  اس  واسطے   کس   ہے   معلوم       ہے  ٹھنی  ميں  ہم اور  ميں  آقاؤں کے آپ   کيوں

  ہےii بنی

  

  

  

چاہيئے   َعلم   نہ    افسر،    نہ    اورنگ       کوii  ہم   چاہيئے   حشم   نہ   حکومت   نہ  َسطوت

  کوii  ہم   

چاہي  کم   وه   ہے  فانی   بھی   چيز   جو       کوii ہم چاہيئے  ِدرم  و   مال  نے  چاہيئے،   زر

  کوii ہم  ئے

  

  ہميں  ايماں دولتِ    يقيں،  حرفِ    اِک       ہےii ہوس کی  شاہی  نہ ہے خواہش   کی   سرداری

  ہےii بس

  

  

ii  کے   صداقت    ںمي   مقابل   کے   باطل       طلبگار کے   حق   فقط   تو  ہم   اگر    ہيں   طالب

  پرستار

   بيکس  تو   ہيں   مخالف   کے   ظالم       طرفدار کے  مرّوت  کے،   نيکی   کے،   انصاف

  مددگارii  کے
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دي    منکرِ    وه    نہيں   منکر   کا    جبر    جو       ہےii لعيں آپ کرے،  نہ  لعنت   پہ   ظلم   جو

  ہے ii  ں

  

  

  

کہ   غّدار  تمہيں   ہو،    شکن    عہد    تم       گاii   ےکہ    مّکار    تمہيں     زمانہ     حشر     تا

  گاii  ے

  احرار   ہميں    ہے،    ُحر     بندۀ    جو       گاii  کہے   ابرار   ہميں  ہے،   دل  صاحبِ     جو

  گاii  کہے

  

ر   سرافراز   اپنا  سر   بھی    پہ   نيزے       گاii  رہے   انداز   ہر   ميں    زمانے    اونچا    نام

  گاii  ہے

  

  

گ   ہو    وغا    محوِ     زناں    نعره    پھر       شبّير    گئے    ہو    دعا     محوِ     سخن    ختم    کر

  شبيرii  ئے

گئ   ہو   ُجدا  کہرام،   تھا     ميں    خيموں       شبير   گئے   ہو    صفا    و    صدق    رهِ     قربانِ 
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  شبيرii  ے

  

در   کا   فردوس    جنّتِ    تلے    خاک    اِس        تھاii سر پہ خاک اور  تھا   پاک  تنِ    پہ   مرکب

  iiتھا  

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  سوگواران ُحسين سے خطاب

 جوش مليح آبادی 

  نظرii  گا   اُٹھائے   وقت  جس    ُخو    تُند    اِنقالبِ 

  زبرii  و   زير   فلک   ہوگا   زميں،   گی   لے   َکروٹيں

  

  برii و بحر ُروحِ  گی جائے   آ   پر   ہونٹوں  کر   کانپ

  سرii  گا   اُٹھے  بھڑک   سے   سالی   پيرانہ   کا  وقت
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  گاii جائے  بہہ تر  و خشک ہر  ميں سيالب   کے   موت

 گاii جائے  ره علیؓ  ابن السالم عليہ حسين نامِ  مگر   ہاں

  

  حسيؓن   وه  آيا، نہ ميں  دھوکے کے   ہستی  جو  کون؟

 حسيؓن ii وه  ، جھکايا سر  نے جس نہ  بھی کر   کٹا   َسر

  

  حسيؓن  وه ِجاليا،  کو  حق   غيرتِ   کر   مر   نے   جس

 حسيؓن ii  وه   ُمسکرايا،   جو   کر  ديکھ   منہ  کا    موت

  

  کرii  ديکھ   جوانی   کو   پيری   کی  جس   ہے    کانپتی

  کرii  ديکھ  َروانی  کی  قاتل    تيغِ     جو    ديا    ہنس

  

  مومنيں!ii  گروهِ    اے   ديکھ  سے   غور  نگاهِ     ہاں
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  جانشيںii   کا    خيرالبشر    کربال     ہے     رہا     جا

  

  زميںii  ميں   جنبش  اندام،   بر  لرزه   ہے    آسماں

  االميںii  روح   شہپرِ   افگن   سايہ    ہے    پر    فرق

  

  الوداعii   کليو    خفتہ    اے     شگوفو،السَّالم،     اے

  الوداعii   گليو    افروز   نظر    کی     مدينے     اے

  

  ہوشيارii  ُکوفے!   موشخا  و   ساکت  اے  ہوشيار،

  قطارii  اندر   قطار    اعدا    وه    ديکھ    ہيں    آرہے

  

  نار   و   نور   درميانِ   کشاکش    ہے    والی    ہونے

  استوارii  ره   طرح  کی  پہاڑوں   پر  وعدوں    اپنے
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  پرii رات   اندھيری   ہے   رہتی   کے   کر   قبضہ   صبح

  پرii  بات  اپنی  ہيں   رہتے  اَڑے   ہيں،   بہادر   جو

  

  آفتابii ہے ميں غيظ ہيں،  رہے  چل   جھّکڑ   کے   لُو

  تابii و پيچ ہے  رہا   کھا  سمندر   کا   ذّروں   ُسرخ

  

  اضطراب   دہشت،  آگ،    تالطُم،    َگرمی،    تشنگی،

  ؓ◌    تراب  بُو   آلِ   اور   منزل،  يہ  مسلمانو!   کيوں

  

  ليئے  کے گن  گن  سے ان  بدلے نے تم پر خطا کس

  ليئے؟  کے دن  اسی   تھا   پاال   کو  ان   نے   فاطمہؓ 

  

  قطارii کی حريفوں وه   ہے،   َسماں   کا   مقتل   وه   لو

  وار   بيگانہ  سامنے   وه    لو    نہر    ہے    رہی    بہ
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  َسوارii  پر    َمرکب    سرتاج    کا    اسالم    ہوا    وه

ذوالفقارii نکلی  وه   چمکی،   سی   برق  وه   ميں   دھوپ

  

  ہوئےii تولے  َدم   دو   تيغ  اجل،  ميں  َرن   گئی   آ

  ہوئےii  کھولے  منہ  وه   دوزخ  بڑھا   اعدا  جانبِ 

  

  زميںii سے ٹاپوں   کی  گھوڑوں  لگی   ہلنے  تک  ُدور

  لعينii   فوجِ     گئی    تيورا    لگے،    تھّرانے     کوه

  

  نہيںii ممکن نہيں، جائے،   بچ  کوئی   کر   آ   پر  زد

  آستيں   لی   چڑھا   وه   نے  علیؓ   ابن    حسين    لُو
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  گياii   گرما   ہاشمی    خونِ     ہی     چڑھتے     آستيں

  آگيا     تالطُم     ميں     دريا      ہشيار،      ناخدا!

  

  آفتابii  جب  لگا   جھکنے   کچھ    ہنگام،    کے    ظُہر

  تابii و پيچ  کھايا  ميں  مولیٰ    دلِ   نے  طاعت   ذوقِ 

  

  رکابii تھامی کر دوڑ   نے   کسی   سے   خيمے   کے   آ

  باريابii   امامت    ميں    رسالت    بزمِ     گئی    ہو

  

  لگاii  بہنے   مشکبو    ُخونِ     پہ    ذّروں    لب    تشنہ

  لگا   بہنے   لَہُو   کا    دل    کے    اسالم    پر    خاک

  

  مصطفیٰؐ ii   مانِ     ُدود    چراغِ      و     چشم     آفرين

  مرحباii   صد    مرحبا   و    آفرين     صد     آفرين
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  ديا    کر    دوباال    نے    تو    کو    انسان     مرتبہ

  گياii دے يہ سبق تو کو   دل   اہلِ    کر،  دے   جان

  

  چاہئےii  کھپنا   ميں   دل  خونِ     کو    ايمان    کشتیِ 

  چاہئے دينا  جان يوں   تو  آئے   آنچ  جب   پہ   حق

  

  گياهii  و  آب   بے   ارضِ    اے  ال!کرب  ُمحيطِ   اے

  گواه!ii    رہنا     کی     شبيرؓ       مردانۂ      جراتِ 

  

  

  الہii ال  ہائے   نعره  ميں  تجھ   گا   گونجے  تک   حشر

  ُکالهii  پر   رسالت  فرقِ    سے   فخر   گی   رہے    کج
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  ليئےii کے پرستی   حق   ہے  سبق   اک   شہادت   يہ

  ليئےii  کے  ہستی   بحرِ   ہے    روشنی    ستونِ     اک

  

  حسيؓن ii سوگوارانِ  اے  اب   ہے   کہنا   کچھ  سے  تُم

  مشرقين؟ii  امامِ    تعليمِ    کو    تم    ہے    بھی    ياد

  

  حنين؟ii  و   بدر   غزوۀ   گے   رہو   بھولے  ُکجا    تا

  شورشين؟ii  تاجرانہ   کے   ذاکروں   آخر   تک    کب

  

  نہيںii ھالےڈ دل  ميں  سانچے کے  موت  نے ذاکروں

  نہيںii   والے    چاہنے    کے    کربال    شہيدِ      يہ

  

  يہیii ہوں  کہتا  بھی اب اور  بار، بار  ہوں   چکا   کہہ

  زندگیii    پيغامِ      ميرا     نہيں      شيون      مانعِ 
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  بُزدلی   اسيرِ    نو   اے    ہے    عرض    اتنی    ليکن

 علیؓ ii جوشِ    سر  خونِ    کر   رواں   ميں  نبضوں  اپنی

  

  ديکھii  تو   کو   کامی   تلخ   اپنی    پہلے    کوثر!    ابنِ 

ديکھii  تو  کو   غالمی  ُمہرِ     ذرا    کی    ماتھے    اپنے

  

  ہےii نامرد وه  احساس   ہو  نہ  کا   ِذلّت  کو   جس

  ہےii  درد   نيازِ   بے   جو   دل  وه   ہے   پہلو  ننگِ 

  

  ہےii زرد چہره کا،  جس کو اُس  کا   جينے   نہيں   حق

ہے سرد کا  جس خون  پر، اُس فرض   ہے   کشی   خود

  

  پرii  نَوم   جو   سکے  ہو  غالب   نہ   بيداری    وقتِ 
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  پر!ii  قوم   ايسی   تُف   پر،  ملّت   ُخفتہ  ايسی  لعنت

  

  رہو   کر  بن   کارواں   ميرِ    تو    ہے    رہنا    زنده

  ورہii کر  بن  آسماں  ميں   پستيوں   کی   زميں   اس

  

  رہوii  کر   بن   بوستاں  نسيمِ     تو    ہو    حق    دورِ 

  رہوii  کر  بن  اماں   بے   تيغِ    تو  ہو   باطل   عہدِ 

  

  ہوئےii  پھيالتے  نور    آؤ    پاس    کے    دوستوں

 ہوئےii برساتے آگ گزرو  سے  صف  کی   ُدشمنوں

  

  حرامii ہے   عشرت،  کفر،   راحت  ميں   محکومی  دورِ 

  حرامii  ہے   محبت   کی   ساقی   چاه،   کی   وشوں   مہ
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  حرام    ہے    فضيلت    دستارِ     ہے،   ناجائز    علم

  حرامii  ہے  عبادت  کی  ُغالموں    ہے    يہ    انتہا

  

  حرامii ہے بھی گزرنا کيا، ٹھہرنا ميں،   ذلّت   کوئے

  حرامii ہے  بھی مرنا طرح اس  نہيں،  ہی  جينا   صرف

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 حفيظ جالندھری

ہواii   کٹا    ہوا    چھدا     نازنيں     جسمِ      تمام       ہواii  اٹا    ميں    ،غبار    ہوا    پھٹا    ہے    لباس

ڈٹ   سامنے   کے   قاتلوں  ہزاروں  ہے   کہ       ہےii سوار   شہ   کا   بال   ہے   وقار  ذی  کون   يہ

  ہواii  ا

  ہےii  عين   نورِ    کا   نبی  ہے  حسين   باليقيں    يہ
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ہي  رہے  تڑپ ہوئے  گرئے   شقی   کئی       سے  حرب فنِ  کمالِ   ،  سے ضرب ايک کی جس  يہ

  سےii کرب ں

غ و   شرق   زبان  االماں   صدائے  اٹھی      پرii  وار   ايک   ايک   کہ   دوسرا   تيغ  ہے  غضب

  سےii رب

  ہےii  عين   نورِ    کا   نبی  ہے  نحسي   باليقيں    يہ

  

  

شعل بھی  فلک   ،   ہوئی   تپی  بھی   زمين      ہے   فگار  بھی   جسم   تو   ہے   تار   تار   بھی   عبا

  ہےii بار ه

کا   محو   سے  دہی   تن  و   صبر    کمالِ        فگنii فلک شکن صف  يہ   زن  تيغ   مردِ    يہ   مگر

  ہےii  رزار

  ہےii  عين   نورِ    کا   بین  ہے  حسين   باليقيں    يہ

  

  

رن کا  دشمنوں   سے   دبدبے   جسکے   کہ       ہے  مرد  شير   ہی   بڑا   ہے   فرد   ميں    دالوری

  ہےii زرد  گ
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 کا خدا بس تيغ ہے اٹھی طرف   جس   کہ       يہii   ہے    خدا    مجاہدِ     ہے     مصطفی     حبيبِ 

  ہےii نام

  ہےii  عين   نورِ    کا   نبی  ہے  حسين   باليقيں    يہ

  

  

ii  امام   فقط   ادھر   ديں   دشمنانِ     ہيں    اُدھر       ہےii   انتظام    ہزار    ہے    شام     سياه     اُدھر

  ہے

 کا خدا بس تيغ ہے اُٹھی طرف   جس   کہ       ہےii بان آن  کی   غضب  ہے   شان  عجيب   مگر

  ہےii نام

  ہےii  عين   نورِ    کا   نبی  ہے  حسين   باليقيں    يہ

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  سالم اُس پر

 احمد فراز 
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  حسين

  بريدهii       سر        ميرے        اے

  دريده                              بدن

  برگزيده        نام         ترا         سدا

 تجھےii ميں دشت  لہو   لہو   کے   کربال  ميں

  ميںii      نرغے        کے        دشمنوں

  ہوںii     ديکھتا      دست     در       تيغ

  ہوںii              ديکھتا             ميں

  رفيقii      سارے        تيرے        کہ

  ہمنواii                              سب

  جانفروش                           سبھی

  ہيںii  چکے   کٹا   فصليں  کی  سروں  اپنے

ہيں  چکے نہا ميں خوں اپنے جسم سے گالب

  بگولےii      کے       جانکاه        ہوائے
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ہيںii چکے  بجھا   چہرے   تابناک   سے   چراغ

  ہيںii  چکے  لٹا  لٹ   وفا،    رهِ     مسافرانِ 

  تُوii          فقط          اب          اور

  ميںii   کدے    شفق    اس    کے    زمين

  طرحii        کی         صبح         ستارۀ

  ہےii   کھڑا    ليے     پرچم     کا     روشنی

  

  ہےii     نہيں      منظر      ايک       يہ

  ہےii   نہيں   حصہ    کا    داستاں     اک

  ہےii        نہيں         واقعہ         اک

  تاريخii             سے             يہيں

  ہےii  رہی   کر  آغاز   کا   سفر  تازه  اپنے

  انسانيتii           سے             ںيہي

  ہےii  رہی  کر   پرواز    کو    رفعتوں    نئی
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  ميںii      کربال      اسی      آج       ميں

  سرii    نگوں      ۔۔۔۔      آبرو      بے

  ہوںii     کھڑا     خجل     خورده      شکست

  ہادی     عظيم      ميرا      سے      جہاں

  ہےii    گيا      سرخرو      کل      حسين

  

  کرii        بچا          جاں          ميں

  ہوںii  بلب  جاں   ميں   دلدل    کے    فنا

  فخرii  و    عزّ    کے    آسمان    اور    زمين

  پرii       مجھ         حرام         سارے

  کرii         لٹا          جاں           وه

  ہےii      گيا      چھو      عرش      منارۀ

  



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  پرii              اُس               سالم

  پرii              اُس               سالم

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 قتيل شفائی

  ہے شناسا سے جس  انسانيت سب  کہ  پر اس سالم

 ہےii نواسہ کا   محّمد   اور   کا   علی   جو   ہے   پسر

  

  سےii حوالے  کے   اس  ديکھئے،   مشيت   تضاداتِ 

  ہےii پياسا  اور سمندر، اک ہے ميں ذات اپنی   جو

  

  کی  خيموں راکھ کچھ اور  امالک   لٹی   سر،   برہنہ
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  ہےii اثاثہ  ہی سا اتنا  بس   کا   سفر   کے   مدينے

  

سii حيرت کو عالم اس ہيں  جاتے تکے  اصغر  علی

  ے

  ہےii دالسہ کا بابا  نہ کی،   اّماں   پياری   لوری   نہ

  

  کیii ظالم نہ کی  بيعت  اور  کٹايا   سر   نے   کسی

ہے خالصہ سا اتنا کا  اس   کہانی،  جو   تھی   سنی

  

  بھیii محشر روزِ  سے خدا   اپنا  بہا  خوں   مانگا   نہ

 ہےii کاسہ  ميں  ہاتھوں ليے  کے اّمت  کی نانا   مگر

  

  پرii ہتھيلی سر اپنا ہے رکھنا  بھی کو  تجھ اب قتيل

  ہےii سا کربال  اب  بھی ماحول کا شہر   تيرے   کہ
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  ميراii ہے فرض کرنا تعظيم کی   شخص   اس  قتيل

ہii سا  مصطٰفی  محّمد ميں سيرت اور  صورت   جو

  ے

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 عبدالحميد عدم

  ُحسينii انتظارِ   جو  سے   ازل  کو   کربال   تھا

  حسينii  کاروبارِ   جملہ    ہوئے    تمام    وہيں

  

  توفيقii  نہيں   اگر  کھولو،  نہ  صدق    دکانِ 

حسين کاروبارِ   ہے نکھرتا  کے  چھڑک جاں  کہ
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  بلندii سے  گماں ہر  وه  باال،  سے قياس   ہر  وه

  حسينii   شمارِ     اندازۀ    نہيں   ہی    درست

  

  کے  کرنے بات  سے يزداں ہيں  طريقے   کئی

  حسينii  يادگارِ     ہے    تازه    آيتِ     نزولِ 

  

  ٹولیii   کی    نفوس    بہتّر     سرشت     وفا

 حسينii  نگارِ   زر   تاريخِ    جوڑنے   تھی    گئی

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

  علی سردار جعفری 
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  ہوئےii  لئے   امامت    شمع    کون    ہے    آتا

  ہوئےii  لئے  ہدايت   فوج   ميں  جلوے  اپنے

  

  ہوئے    لئے    شہادت    سرخ    جام    ہاتھوں

  ہوئے    لئے    امت    بخش     دعائے     لب

  

  کی    مشرقين    شہہ    ميں    فضا    بو     پھيلی

  کیii  حسين   سواری    ميں    کربال    ہے    آتی

  

  ساتھii بھی مجتبیٰ   حسن  ہيں   ساتھ   بھی   زہرا

  ساتھ بھی  کشا   مشکل  ہيں   ساتھ  بھی   جعفر

  

  ساتھ  بھی خدا رسول جناب ہيں ساتھ بھی  حمزه

  ساتھii بھی   انبياء  ہيں  کہ  حسين   نہيں   تنہا
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  سےii  جہان   سارے   ہے    اٹھتا   درود    شور

  سےii  آسمان   ملک   ل   پھو    ہے    رہا    برسا

  

  کربالii شير  خود  ہيں  آگے   آگے   پہ   گھوڑے

  وفا  با   رفيقان  و    عزيز    سب    گرد    ہيں

  

  پارساii  و   آگاه  حق   و  ہيں   پاک    و    ابرار

ضياءii طرف چاروں  کے چہروں  ہے   ہوئی   پھيلی

  

  کاii   بتول    گلستاں    ہے    پر    ربہا    پورے

  کا  رسول   آل   يہ    ہے    قافلہ    سا    چھوٹا

  

  ہوئےii بندھے عمامے   پہ   سر  قبائيں   ميں   بر
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 ہوئےii  لگے   خنجر   ميں   پہلو  ميں   کمر  تيغيں

  

  ہوئےii جمے  گھوڑے رانوں   ہونٹ  ميں   دانتوں

  ہوئےii تنے   سينے   ہوئے   بھرے   بھرے   بازو

  

  ہيںii نوجوان کچھ  ہيں  ضعيف  کچھ  ہيں   کمسن

  ہيںii  نشان   کے    حق    سجدۀ    پہ    پيشانيوں

  

  ہےii ناز  کو  شجاعت   پہ   لوں  لو   و   پہ   ہمت

  ہےii  ناز  کو   عبادت   پہ    گذاريوں    طاعت

  

  ہےii ناز کو قدرت صانع  ست  د   پہ  صورت

  ہےii ناز کو  قوت  کہ   ہے   وه   زور  ميں   بازو
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  کےii  نگار   زريں    مصور    اک    ہيں    نقشے

 کےii  پروردگار  مصحف    ہيں    ورق    بکھرے

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 شورش کاشميری

  حسينii نگہدار   کا  روايت   کی   اّول   قرنِ 

  حسينii کرار حيدرِ  دلِ   لختِ   تھا  کہ  بس

  

  حکيمii  قرآنِ    پارۀ   سی  ميں  شام  عرصۂ

  حسينii  للکار   کی   اسالم  ميں  نجد  وادیِ 

  

  تحتii کے خداوند منشائے  چال   کٹانے   سر
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 حسينii خريدار  کا  شفاعت   کی   نانا  اپنے

  

  ہوii نہ پرستار کا  انساں   کسی  انساں   کوئی

  حسينii علمدار  کا  حقيقت  تاب   جہاں   اس

  

  ميںii  جہانبانی   کی   پوتے   کے   سفيان   ابو

  حسينii  نگہدار  کا   گيہاں    خواجۂ    عّزتِ 

  

  ظہورii کا رحمت کی   اسالم   پہ   ارض  کرۀ

حسينii معمار کا تاريخ   ميں   راه   کی   عشق

  

  گياii  ڈال  بنا  کی   دينے   پہ  اسالم   جان

 حسين طرفدار کا  صداقت   آواز،   کی   حق
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  برحقii  امامِ   کا   شہيدوں   کے   قيم   دينِ 

 حسينii سردار کا   مرحوم   اّمتِ   تک   حشر

  

  کی اس ضرورت کو مصائب  کے  زمانے ہر

  حسينii ايثار  دعوتِ    ليے   کے  زمانے   ہر

  

  ہےii آتی چلی رنگ  لہو   بھی   اب   کربال

حسينii دوچار  سے يزيدوں  کے حاضر  دورِ 

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 بہزاد لکھنوی

  پر اُس سالم  ہے  شہيداں  شاهِ   زماں  تاجِ    سر   جو
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پرii اُس سالم ہے ايماں مقصودِ    کا   اسالم   ُکل   جو

  

ہii دھڑکن  کی دل  کے   مصطفی  اٰلہی   محبوبِ    جو

  ے

 پرii اُس سالم  ہے جاناں جانِ   بازاں  پاک  روح   جو

  

  مرکزii کا ذوق  اہلِ   ہے منزل   کی   کيف  اہلِ    جو

پii اُس سالم  ہے ارماں و مقصود کا عشق  اہلِ    جو

  ر

  

  ميںii تصّدق کے  جس  کو   اسالم   ملی   نو  حياتِ 

پ  اُس سالم ہے  احساں کا  جس  پر   راستی  جہانِ 

  ر

  

  پرii سب  ديا  کر   آشکارا   نے   جس   راز   کا   فنا
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 اُس سالم  ہے  خراماں خود ميں جلو کے جس بقاء

  پر

  

  مضطرii  دلِ    ميرا   کا   نام   کے   اسی  ہے  فدائی

 پر اُس سالم  ہے  ايماں  و دين  ميرا بہزاد   اے   جو

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 مصطفٰے زيدی

کرب  کہوں،اے   کہوں،کيسے  سے  کس       ہواii   کچھ    جو    دہاں    تشنہ    لشکرِ     امامِ     بعدِ 

  کربالii اے   ال

  

دربد    کی    نسب    عالی   کنبۂ    اک       داستاںii کی ُحرمتی   بے   کسی،   بے  ہو   رقم   کيسے

  رسوائياںii  ر

  و  خاک  جو گيا جھک  پرچم سبز  اک       زباںii کی تيروں  سيراب  گئ کر  کو  جس  مشک  اک
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  درمياں کے خوں

  ڈھلتی  کی   دن   جو   روشنی   اک       گئii کھو ميں فضا  اور  نکلی   سے   سينے  جو  آه  اک

  گئii سو ميں ساعتوں

  

 ہوئے سوئے ميں   گود   کی  آيتوں   وه       الشii  کی  پيغمبر  آلِ    کی،    حيدری   دودمانِ     وه

  الشii کی  اکبر

ہوئے ُسنتے  ،لورياں   پيتے   دودھ   وه       الشii کی پرور   علم   والے  بازوؤں   بُريده   اک  وه

  الشii کی اصغر 

ہ  چھوٹے   چھوٹے  محمد  و  عون       ہوئےii کھائے  جھڑکياں  کی  وحشيوں   بچے   معصوم

  ہوئےii پھيالئے  اتھ

  

ہ  ،لٹتا   کھولئے   آنکھيں  سے   غفلت       جاگئےii  موال   کہ   کہنا   يہ   کا  زينب   سے    جادس

  گئے جا کنبہ  ے

    و    ٰيسين     ذّريتِ      باقئ     اے       جاگئےii  خيمہ   ہے   جلتا   ديکھئے،  شعلے   ہيں    اُٹھتے

  جاگئےii   ٰطہ

  بيڑياں   ہيں،  منتظر   سالسل   و    طوق       ہيںii  بيدار  اشقيا   ہيں  رہے   سو  محافظ    سارے

  ہيںii  تيار

 ٭٭٭
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 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 منير نيازی

 ُحسينii ہے تعبير   کی  عشق  جمالِ    خوابِ 

حسينii  ہے  تصوير   کی  عشق   ماللِ    شامِ 

  

  

 ہےii سے جہاں اہلِ   يقينیِ    بے   وه  حيراں

حسينii  ہے   دلگير  سے  بيوفائی   کی   دنيا

  

  

 کنار  بے و حد ال ہے دشت ايک زيست  يہ

 حسينii ہے تاثير کی  ابر پہ غم  دشتِ    اس

  

  

 جہاںii خانۂ  الم  سے  دم  کے اس ہے  روشن

حسينii  ہے  تنوير   کی   عصر  خدائے  نورِ 
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رہنماii ميں  مجلس  کی شہر ذکر   کا   اس   ہے

حسينii ہے تعمير  حسرتِ   ميں   نگر   اجڑے

  

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 صبا اکبر آبادی

  عربیii   پيمبرِ     باغِ     نزہتِ      حسين

  لبی  تشنہ  وقارِ    فاقہ،   نازشِ     حسين

  

  تسليمii  مخزنِ    و  ايثار    مرکزِ     حسين

  نبیii  بزمِ    چراغِ    حقيقت،  شمعِ    حسين
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  بتولii جانِ  و  مرتضیٰ    دلِ    لختِ    حسين

 نسبی  علو  يہ  ہے ميسر کو کس ميں جہاں

  

  برچھیii لی کھينچ سے  اکبر  سينۂ  حسين،

  دبیii آه  کيسے وقت اس ميں سينہ   حسين

  

  ميںii اصغر  گلوئے ديکھا  بھی  تير  کا  ستم

  لبیii تشنہ روحِ   انداز  کا   مسکرانے  وه

  

  ديکھےii ہوئے  کٹے شانے  کے  بھائی  جوان

  طلبیii رضا يہ   هللا،   يد   ابنِ   صبر   يہ

  

  کیii ہونے رسول  سبطِ   ہے  شان   تو   يہی
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  ادبیii بے جوابِ    امت،  بخششِ    دعائے

  

  ہيںii تو حسين  صبا، ذريعہ  کوئی ہے  نہيں

  سببیii بے  اپنی  ميں  زمانہ ہے  سبب   بڑا

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 شوکت تھانوی

  ہےii اور  غربت  صحرائے  ہے  اور  حسرت   دردِ 

 ہےii اور  مصيبت کی  شہ  ہيں  اور   کے  سب  رنج

  

  کامii تشنہ  شاه ايک  ہے  لوٹتا   ميں  خوں   و  خاک

 ہےii اور کدورت  کچھ ميں دل بھی اب  کيا   کربال
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  ہےii   پيکار    برسرِ     زمانہ    سے   مسافر    اک

ہے اور  کدورت  بھی کر بڑھ  سے اس کی  ستم  کيا

  

  لئےii کے پانی سے تھوڑے قلم  ہو   کرتے   ہاتھ

ہےii اور  شقاوت کيا  کر بڑھ بھی  سے  اس ظالموں

  

  کرii چھوڑ کو ماں ميں رن   محمد   و   عون   گئے   آ

ہےii اور  جرٔات  اتنی ميں دل کے  کمسن   کسی   کيا

  

  حسينii  ہيں  ہوتے   معلوم  سے   مظلوم    ظاہرا

ہii اور  حقيقت  تو   کوئی  جو   ديکھے  سے  غور

  ے
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  بقا  ملکِ    ہے   پائندۀ  کہيں    سے    دنيا    ملکِ 

  ہےii  اور   جنت   گلزارِ    ہے    اور    شّداد    باغِ 

  

  کبھیii ہے لڑتا کوئی   سے  زده   غربت   يوں  شمر

  ہے   اور   ہمت   کہ   کر  ہمت  ايجاد   ستم  اے

  

  چاہيےii بڑھنا  اور کچھ طرف  کی  رن  تمہيں  حر

 ہےii اور   مسافت   سی   تھوڑی  خلد   ہے  سامنے

  

  دوںii  دنيائے   تک    آج    ہے    کربال    خارزارِ 

 ہےii اور  صورت  صرف   ہے   وہی  عالم   بہو  ہو

  

  بھیii آج سے  بہت ہيں کے  لعيں   شمرِ   جانشيں

  ہےii  اور   ضرورت  کو   ہم   کی    هشا    جانشينِ 
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 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  ميں نوحہ گر ہوں

 امجد اسالم امجد 

  ہوںii                  گر                  نوحہ                  ميں

  ہوںii  گر   نوحہ   کا   زمانوں   ہوئے  بکھرتے  طرف   چاروں   اپنے  ميں

 ہوں ديکھتا کو بانہوں  اداس کی عورتوں ميں دامن کے رتوں والی آنے ميں

  ہوںii   رہا    سن     کو     چيخوں     تيز     کی     بچوں     انکے     اور

  ہوںii   رہا    گن    کو    الشوں     سرد     کی     َمردوں     انکے     اور

  ہوںii  رہا   چھو   کو  دہشت  فصيلِ    پر  فاصلے   کے   ہاتھوں   اپنے    ميں

ہيںii رہے جل ميں سرخی کی  لہو نقطے تمام  کالے زرد پر گولے  کے  زميں

  کرii        لے         خواب         کے          زمينوں          نئی

  ہيں   رہے  چل   ميں   زاروں   ريگ    کے    يادوں    تباه    اِن    مسافر

  ہيںii خبر بے   سے   رستے   اپنے  جو  کا  مسافروں   ہوں   گر   نوحہ  ميں

  ہوںii   گر    نوحہ    کا     حواسی     بد     کی     والوں     ہوش     ميں

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ہوںii  گر   نوحہ  کا   لباسی   سيہ    کی    ساتھيوں    اپنے    ميں    ُحسين،

  ہےii  کربال   بھی    پيچھے   ہمارے    ہے،    کربال    بھی    آگے    ہمارے

  ہوںii  گر   نوحہ  کا  شناسی   جہت    کی    کارواں    اپنے    ميں    ُحسين،

  ميرا      کام      ہے      کرنا      فاش     کو       دوںيزي       نئے

  سے            جراحتوں            کی            سفر            ترے

  ميراii         مقام          کو          مجھ           ہے           مال

  ميراii            سالم           کو             تجھ             ُحسين،

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  غنيم کی سرحدوں کے اندر

 پروين شاکر 

  ہیii  پاس   کے   جنگل   پہ   مہرباں   نا    زمينِ 

  ہےii          چکی           پڑ           شام

  ہے   کيفيت   کی   جلنے  گالب   کچے   ميں   ہوا

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  خوشبوii     سبز     کی     شگوفوں     ان     اور

  ميںii  رتوں  پہلی    کی    نوخيزيوں    اپنی    جو

  ہوئےii      خزاں        صليبِ         رعنائیِ 

  تک   ابد  ہوئے  عالمت   جاگتی   کی   بہار   اور

سر ہوئے  کھلے  کچھ  سے خيموں  راکھ ہوئے  جلے

  والےii      اڑھانے       عفت        ردائے

  ہيںii      ڈھونڈتے      کو      بازو      بريده

  مشکيزهii    کا     جن     کہ     بازو      دهبري

  پاياii  نہ    پہنچ    اگرچہ    تک    حلقوم    ننھے

  کرii     بن      سبيل      کی      وفا      مگر

  ہےii   رہا    چھلک    تک    اب    سے    فضا

  پتوںii  سوکھے  ميں   ہواؤں   بيبياں   سر   برہنہ

  ہيںii   اٹھتی    چونک    پہ    سرسراہٹ     کی

  بچنےii   سے     ہاتھ     کے     صرصر     بادِ 
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  ہيںii     چومتی      کو      پھولوں      والے

  ميںii   دل     اپنے     ہيں     لگتی     چھپانے

  چشمِ ii نے شناسی ادا  کی موسموں  سفاک  بدلتے،

  ہےii ديا دے  رنگ  مستقل  کا سہمناکی کو حيرت

ہيں  سجے سر کے پياروں سارے  پہ نيزوں چمکتے

  سرii               ہوئے                ٹےک

  ہيںii رہے لے پيمان   کيسا   سے  خوابوں   شکستہ

  ہےii رہی  جا آتی روشنی  ميں  آنکھوں  خالی   کہ

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  نہ پُوچھ ميرا حسين کيا ہے؟

 محسن نقوی 
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 پيکرii   کا    وفا   عزمِ     جہانِ 

محورii کا  جنوں   مرکز،  کا   ِخرد

 حيدرii  جاللِ   ،   زہرا    جمالِ 

داورii   نصيرِ     انساں،     ضميرِ 

 ياور کا   آسماں   دل،  کا  زميں

دلبرii  کا  رضا  و    صبر    ديارِ 

  پيمبرii    کا      ايثار      کمالِ 

 پيکرii کا   سکوں  و   امن  شعورِ 

 جھُومرii   کا    انسانيت     جبينِ 

زيورii کا  عجم  سہرا،   کا   عرب

 ہےii   انبياء    تصويرِ      حسين

 ہے؟ii کيا حسين  ميرا   پُوچھ   نہ

  

 بستیii  کی    وفا    اہلِ     حسين

  پرستیii   حق    نِ آئي     حسين

 ساقیii کا صفا   و  صدق   حسين

 مستیii  کی    اَنا    چشمِ     حسين

 تصورii  عدم،   از   پيش   حسين
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  ہستیii  قيامِ    از    بعد    حسين

 بکھيریii  زندگی   نے    حسين

برستی   قضا   ورنہ    سے    فضا

 عظمتii  آسمانِ   ہفت    عروجِ 

 مستیii کی پا   نقشِ    کے   حسين

 ڈھونڈو نہ ميں ُخلد  کو   حسين

 سستیii  خلد  ہے  مہنگا   حسين

  ايماںii  و   دين   مقسومِ    حسين

  ہےii اَٰتی" "ھَل  مفہوم   حسين

 ہے؟ii کيا حسين  ميرا   پُوچھ   نہ

  

  قلندرii   ہُوا     نِکھرا     حسين

 سمندرii   ہُوا     بپھرا     حسين

 آگےii سے   دلوں   بستے   حسين

 اندرii کے  دلوں   اُجڑے   حسين

 ايماںii  و  دين  سلطانِ    حسين

 سکندرii    کا     افکار     حسين

 ُرتبہ!  کا  آدمی  سے    حسين
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 َدر"ii "َمن کا  آدمی  ہے   حسين

ہے َزن خيمہ  ہی بخشش  کی خدا

 اندرii کے   سلطنت   کی   حسين

 راجہ    حسين    داتا،     حسين

 ُسندرii  حسين   بھگوان،   حسين

 ہےii  یرش   کا   آکاش    حسين

 ہے  آتما   کی   دھرتی    حسين

 ہے؟ii کيا حسين  ميرا   پُوچھ   نہ

  

  سپاہیii  کا  ميدان   ،    حسين

  راہیii  کا  اَنا    دشتِ     حسين

  ہےii بَل کا  اَجل   فرقِ    حسين

 کجکالہی!ii     انداز،      حسين

 زمانہ!ii  پا،  گردَ     کی    حسين

شاہیii  ميں  ٹھوکروں   کی   حسين

  عالمii   فقرِ     معراجِ      حسين

 پناہیii  جہاں   رمزِ    ،    حسين

  ِمنارهii    کا     ايقان     حسين
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  تباہیii    کی     اوہام     حسين

 ميںii   لغت   کی   انصاف   ضمير

  بےگناہیii      معيارِ       حسين

 شاہیii   غرورِ     و    جبر    بنامِ 

 فيصلہ    کا     غيرت     حسين

 ہے؟ii کيا ينحس  ميرا   پُوچھ   نہ

  

 غازی   کا   اَنا  و   فقر    حسين

 نمازیii    ميں    جنگاه     حسين

  مندیii   نياز    حسنِ      حسين

 نيازیii   بے     اعجازِ      حسين

  نثاریii   جاں    آغازِ      حسين

  گدازیii  جاں    انجامِ     حسين

  بندیii   کار     توقير     حسين

 سازیii   کار     تعبير     حسين

 دوراںii  نمائے    معجز    ينحس

طرازی فسوں   کی   حق   حسين

جيسےii کہ   يوں  تو  ہارا   حسين
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 بازیii ہو لی جيت   نے   حسين

 وارثii کا جہاں   سارے   حسين

 ہے نوا   بے   کو  کہنے   حسين

 ہے؟ii کيا حسين  ميرا   پُوچھ   نہ

  

  کہانیii   دلنشيں    اک    حسين

 بانیii  کا   حق    دستورِ     حسين

  سراپا     کا     عباس     حسين

 نوجوانیii   کی     اکبر     حسين

  ايماںii   اہلِ     کردارِ      حسين

 زندگانیii       معيارِ        حسين

 نمائیii  کم   کی    قاسم    حسين

زبانیii  بے   کی   اصغر    حسين

خموشیii     کی     سجاد     حسين

خوانیii  نوحہ   کی   باقر    حسين

 ساحلii  خشک   اک   دجلہ   حسين

بيکرانیii   کی     صحرا     حسين

کسمپرسیii   کی    زينب    حسين



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 ہےii  ردا   کی    کلثوم    حسين

 ہے؟ii کيا حسين  ميرا   پُوچھ   نہ

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  سالم خوِن شہيداں حسين زنده باد

 ملک زاده منظور 

  قاتلii  کوچہ   کہ   ہو  رسن  و   دار   فيصل       باطلii ظلمت  کہ   ہو  زياں  و  سود  طلسم

  صليبii شہر کہ  ہو   خار   پر  جاده   کئی   وه       رقيبii گاه صيد   کہ   ہو  ستم   و  ظلم   ديار

  

  ہيںii آتے کام  کے  زمانے  سارے   حسين       ہيںii آتے مقام  يہ   جب  ميں   حيات   ره

  

 تک کنعاں چاه  سے ساحل کے  نيل و فرات       تکii  امکاں   حدودِ    سے   ازل  صبح    نمود

رشرii  کا   ابولہب    سے    مصطفوی    چراغ       شرii سے خير ايک   ہر  ہے  رہا   کار  ستيزه

  

  ہيں   بھی   سامری   طلسمات   تو  ہيں    کليم       ہيںii  بھی   آذری   اصنام  ميں    خليل    ره
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 ديارii کے نينوا ، زہراب ◌ِ    آتش   و   صليب       بازارii  کے    مصر    و    زليخا   حريمِ     مگر

گفii  راتج   کی   حق   کبھی   نہ   سکے   دبا       کردارii  عصمتِ    شمع   کبھی   نہ    سکے    بجھا

  تار

  

ہےii ہاری جنگ  ہيں، جيتے مورچے  نے بدی       ہےii جاری  فيض   دريائے  ميں   خير  جہاں

  

 ہےii  کی    ادا    ميں    شمشير    سايہ    نماز       ہے  کی عطا   روشنی  جاں   مشعلِ   کے  جال

  دی   رکھ  زباں   کی   هللا  ميں   زخم  دہانِ        دیii  رکھ   کہکشاں   تابنده   پہ   شوق    بساطِ 

  

  باد  زنده    حسين    شہيداں    خونِ     سالم       بادii   زنده    وحنين    بدر     فاتح     امينِ 

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 واصف علی واصف

فکاں   ُکن  دارِ    راز   اے   الّسالم       نشاںii کے اّول   نُوِر   اے   الّسالم
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کساں بے سازِ    چاره   اے   الّسالم       کسیii   بے   داستانِ    اے    الّسالم

  

زماں  ہر    تاجدارِ     اے    الّسالم       شکن باطل  حق،  دستِ  اے  الّسالم

  

 عارفاںii   افتخارِ      اے     الّسالم       لَُدن    علمِ     رہبرِ    اے    الّسالم

  

 سناںii  نوکِ    راکبِ    اے   الّسالم       نبیii  دوشِ   راحتِ    اے    الّسالم

  

مکاںii  ال    شاہبازِ     اے    الّسالم       دليلii  کی  بوترابی   اے    الّسالم

  

 قُدسياںii  دارِ    راز    اے    الّسالم       آرزوii  بے   ساجدِ    اے    الّسالم

  

 جاںii  تسليمِ    کشتۂ    اے    الّسالم       حيدری    ذوالفقارِ     اے     الّسالم

  

مکاںii و کون  جنبشِ    اے   الّسالم       نجفii  جامِ    مستیِ    اے    الّسالم

  

  نہاںii  رازِ   ناطقِ     اے    لّسالما       مبيںii  قرآنِ   رازِ    اے    الّسالم
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خسرواں   کالهِ    کج    اے    الّسالم       دشتii ريگِ  نشينِ  ہم اے   الّسالم

  

 رواںii  علمِ    معدنِ   اے    الّسالم       ُمصطٰفیii  دينِ     ُدرِ    اے    الّسالم

  

یجلii  عنوانِ     کے    پيغمبر    دينِ        علی   عينِ     گوہرِ    اے    الّسالم

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  

 ثمينہ راجہ

  حسينii  غمِ    صدائے    رازِ     آشنائے    ہے

  حسين   غمِ   سرائے   نوحہ    ہے    صبا    بادِ 
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  نوَ ii سالِ  ماهِ   اک   ميں   آنکھ   ہے  ہوا   ٹھہرا

  حسين  غمِ  ہَوائے   ميں   دل   ہے  لگی   چلنے

  

  ُگل مثالِ  ہے کِھال جو  پا  نقشِ    ايک  اک

  حسينii  غمِ    پائے  آبلہ   ہيں  گئے   کر  ہو

  

  ميںii شام بازارِ  بيبياں تھيں   کب  پرده   بے

  حسينii غمِ  ردائے کو  ان تھی  ہوئے  ڈھانپے

  

  پرii زبان ہے  طرح  کی دعا  جو  ہے  غم   کيا

  حسينii غمِ  سوائے کو  تم   نہ   کوئی   ہو  غم

  

  نہيںii گر   سے   زمانہ   جفائے   ہم   گير   دل

  حسين  غمِ   عطائے  ہے   بھی   ُروئی   خنده   يہ
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  بسيط  ہے  سے صديوں يہ محيط  ہے پہ  عمروں

  حسينii غمِ  برائے   ماه،   ايک   بس   ہے  کم

  

  بھیii َدور يہ ہے نہيں تو کم  سے بال و  کرب

  حسينii  غمِ    بجائے   ہے    بپا    يہاں    ماتم

  

  دياii کر   آسان   نے   ذکر  ايک  کو   گريے

  حسينii غمِ  آئے جو پہ لب گے،  بہيں   دريا

  

  کاii   صبر   اہلِ    يہی   سے   مدتوں  ہے   شيوه

 حسين!ii غمِ   ہائے ہيں، کہتے  پہ  غموں  اپنے

  

  رکھےii دوجہاں غمِ  کے سنبھل  قدم ميں   دل
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  حسين غمِ  جائے ہے  کہ يہ،  ہے  ادب جائے

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 نقاش کاظمی

  رکھii ميں  راه ميری نہ   تخيل  چراغ   کوئی

  رکھii ميں کاله ميری گوہر کا سالم اک  بس

  

  ہےii  مورخ  کا  سچائی   کسی    تو    اگرچہ

  رکھii ميں   سپاه   دفتر  بھی  کو  عصر  يزيد

  

  حروفii  کے  لہو   پر   قرطاس   صفحۂ   بکھير

  رکھ  ميں  خانقاه  کی  دل  مت  کے  سنبھال قلم
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  تاجوری  کی  حق  شہيدان   جو   سکے   سمجھ

 رکھii ميں شاه  پائے خاک تو کو   عجز   جبين

  

  تکii اصغر  حلق  سے  آخر   سجدۀ   کے   علی

  رکھii  ميں   نگاه  مرکز   ستم  تير  ايک   ہر

  

  فگنii سايہ  پہ  سب ہيں جو  زماں   امام   وہی

  رکھ  ميں  پناه   کی  دستار   سايہ  کے  انہيں

  

  طرحii کی ُحر دے  بھی  فکر  حريت  وه   مجھے

رکھii ميں سپاه  و لشکر  اُسی بعد  کے اُس   پھر

  

  ہوںii حاضر  کے  لے  نعت و  مرثيہ  و  سالم
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 رکھii ميں  بارگاه  اپنی   سمجھ   بنده  کا  اُنہيں

  

  خاکii  ذرۀ   ہے  تو   نقاش   شاعر   يہ   ترا

  رکھii ميں  ماه  و   مہر  کہ  بنا  غبار  اسے

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 غالم محمد قاصر

  پر  اس سالم ہے کراں بے  ميں  وسعت پياس  جو

  پرii اس سالم ہے رواں طرف   کی   جس   فرات

  

  اشارےii   کريں   جانب  کی  اسی   کنارے   سبھی

  پرii  اس   سالم  ہے  بادباں  کا  حق   کشتیِ    جو

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  

  کاٹيںii کو خزاں ہر   سے   اصول   تيغِ    پھول   جو

  پرii اس سالم  ہے   پاسباں  کا  پھولوں   ايسے  وه

  

  ردائی بے خوفِ   نہيں   اب   کو   زمينوں   مری

  پرii اس  سالم  ہے  آسماں  کا  زمينوں   ان   جو

  

  تمامیii  نا   کی   آدميّت  ہے    غالمی    اک    ہر

  پرii اس   سالم   ہے  داں   مزاج   کا   حريّت  وه

  

  ہے فشاں ضو ميں تيروں کے فنا  کر بن  حيات

 پرii اس سالم  ہے فشاں ضو ميں ضميروں سب  جو

  

  ستارهii   کا    صبح    کبھی    حرم    چراغِ      کبھی



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  پرii اس سالم  ہے ترجماں کا دن   ميں   رات  وه

  

ہوii چکا گِھر ميں طلسموں نئے  جسموں جلتے  ميں

  ں

  پر اس  سالم  ہے  سائباں  ہے   رحمت  ابرِ   وه

  

  چھلکےii سے حق اہلِ   گردنِ  کہ  جھلکے   ميں  شفق

  پرii  اس   سالم  ہے  جہاں   جہاں   تمھارا    لہو

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 صفدر ہمدانی

 دياii مال سے  ثنا   و  حمد  ربط   کا   نوحے

 دياii مال سے ُعال عرشِ   کو  بال   و   کرب
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ميںii شام دربار   ديکھئے  جنگ   کی   زينب

 دياii مال  سے  حيا   اپنی  کو   پردگی   بے

  

  پرii  کائنات   سب   کا    اہلبيت    احسان

د مال سے  صبا کو  ُگل سے ُگل کو خوشبو

  يا

  

 کاii حسين ميں  وبال  کرب  تھا   معجزه   يہ

 دياii مال  سے وفا  اہلِ  کو ُحر ميں بھر   پل

  

 مجلسيںii کی   نواسے  کے  نبی   کے   هللا

  دياii  مال   سے   عزا  اہلِ   کو   وال    اہلِ 

  

 ہے فيض کا  محمد   آلِ    فيض  يہ   صفدر

 ديا   مال   سے   شفا  کو   دعا   نے    سجاد

  

 ٭٭٭
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 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 ارشد نذير ساحل 

  تھاii      راج      کا       راتوں        سياه

  پر  راستوں    ويران    کے    صداقتوں    جب

  نکالii  حسين   ميرا    کے    اٹھا   حق    مشعلِ 

  تھیii               خبر                اسے

 ہيں  پہ مقابلے ہوائيں کی  مکر   کی  دجل   کہ

 الئیii ميں  ميداں  اسے   نجابت   کی   خوں   مگر

لکھا  اپنے  سے لہو  پہ  کربال قرطاسِ   نے  اس  اور

  نہيںii      فنا      تک       ابد        مجھے

  نہيںii      فنا      تک       ابد        مجھے

 ٭٭٭

 
   

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

   يا ايہالناس ۔۔ 
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 ڈاکٹر نگہت نسيم 

  ہيںii      چلتے       پہ       رستوں       کے       لگن       جو        وه

  ہيں        ملتے        قرينے        کے        جينے        کو         انہيں

  ہيں         ملتے          خزينے          سے          دفينوں          ہاں

  گياii    اٹھ     پر     رستے     اس     قدم     پہال      بھی      ميرا      سو

  ۔۔ تھی  لگی  سی لگن ايک ميں دل جہاں  ۔۔  تھی پڑی چل سمت اسی بھی ميں

  

تھیii گئی  سی   ٹھہر   ميں  خواہش   کی   پانے   کچھ   بھی  سانس   آخری   جيسے

  ۔۔ii      ۔۔پھر      ۔۔اور     تھی       پڑی       چل       ميں       بس

  تھیii   گٹھڑی     کی     گناہوں     ہی     اپنے     ميرے     ميں     ہاتھوں

  

  تھیii   پڑی    گر    کر     ٹوٹ    بيڑی     کوئی     جيسے    ميں     پاؤں

  تھیii    جھڑی     اک     کی     ساون     جيسے     لگی      ميں      آنکھوں

  ۔۔ii  تھی    رہی    جا    چلی    دلگير    ميں    تڑپ    ہی    اپنی    ميں    ورا

  

  سردii  گرم  کے   زمانے   ۔۔اور  پا   شکستہ   ،   جاں   سوختہ  ،  بلب    جاں

  پارےii   کے  دل   ہی  اپنے   فگار  کہيں   تو   انگارے   ہی   انگارے    کہيں



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  

  ہيں     چلتے     پہ     رستوں     کے     لگن     بھی     جو     ہيں     کہتے

  ہيںii    ملتے     قرينے     کے     جينے     کہيں      نہ      کہيں      انہيں

  

  ايہالناسii                                                          يا

  مجھےii       گيا       مل       خزانہ       ابدی       کہ       ہو        نويد

  مجھے      گيا     کر       بيگانہ       سے       وت،م       حسين       غم

  گويا

  مجھےii     گيا      مل      قرينہ      کا      جينے      سے      حسين      صبر

  

  حسينii   الشہدا    سيد    ،    جيدار    کے    کربال     حوصلہ،    عالی     اے

  سحرii  و   شام   ميرے  نذر   کی  آپ    ،    قربان    پہ    شان    کی    آپ

  سالمii   ۔۔    ۔۔سالم    سالم    کا     سانس     ہر     ميری     کو     آپ

  

  حسينii  الشہدا  سيد   تاجدار،   کے   کربال   ،   چراغ   کے   زہرا    خانہ    اے

  جگرii و قلب ميرے   نذر  کی  آپ  ،  پاسبان  کے  محمد  دين   ہيں  آپ

  سالمii   ۔۔    ۔۔سالم    سالم    کا     سانس     ہر     ميری     کو     آپ

  امام۔۔۔۔امام۔۔۔۔امامii                    پاک                      اے



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 عارف نقوی

مولیٰ    علی   علی   نعره   يہ    ہے    رہا    گرج       مولیٰ ii    علی     علی     زمانہ     ہے     پکارتا

  

ل   جگمگانے   سے    حيدر    جلوۀ    ستارے       کريںii سالم قمر   و   شمس   پہ   نام   کے   علی

  گيں

کريںii احترام   کا   وقعت  و   عزمت  کی  علی       لگيںii  لينے  بالئيں   پر    علی    نام    فرشتے

  مولیٰ ii    علی     علی     زمانہ     ہے     پکارتا

  

ہمدردیii  و   خلوص   محبت  و    حسن    مثالِ        رکھوالے کے  جہاں  ہمدم   کے   پاک   رسولِ 

زميii و آسمان ہيں  روشن  سے   نور   کے  علی       ہےii الفت  چراغِ  روشن   سے   نام   کے   علی

  ں
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تدبيii  و    شمشير،حکمت    و    شجاعت    تری       کوii  دنيا   آج   ہے   ضرورت    تمھاری    علی

  ر

تھ  رکھی الج  کی صداقت  نے جس  وصف وه       کوii خيبر  درِّ   تھا  اکھاڑا   نے   جس  ہاتھ  وه

  ی

د  زندگی  کو  نيکی  کے  توڑ   کو  بدی       تھیii کی  روشنی ميں  عالم   کے   چير   دھندلکے

  تھی ی

  کوii  عالم   آج  ہے  ضرورت   کی   علی   اسی

  

مولیٰ    علی   علی   نعره   يہ    ہے    رہا    گرج       مولیٰ ii    علی     علی     زمانہ     ہے     پکارتا

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  سوئے کربال

شفيق مراد 

طرفii ہر ہيں ہوئی چھائی  بدلياں  کی   ظلمتوں
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 نہيں  جاتے  کيوں آج جانب  کی  کوفے  قافلے

کاروبارii سو ہر کا فتووں بھی  آج ہے   رہا  ہو

کاii سوچ  کی کسی  ہے  پہره  پہ سوچوں  بھی آج

  گئيںii ہو پرانی باتيں   کی  انصاف  بھی  آج

 کی آل کی علی  ہے ضرورت کو  ہم  پھر  آج

  ميںii قلب ُحسينی روحِ    کرو  پيدا   پھر  آج

 کفنii پہ  سر  کر   باندھ   سہارا   سو   کا   کربال

  پھرii آج  جانب  کی کوفے چلو لے  کو  قافلوں

طرفii ہر ہيں ہوئی چھائی  بدلياں  کی   ظلمتوں

 نہيں  ےجات  کيوں آج جانب  کی  کوفے  قافلے

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

  اختر عثمان 
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  گياii ہو ُحسين ◌ِ  نذر ، پلک دی چھوڑ نے  اشک

  گياii ہو بَين مرا لو   ،   گئی  ره   الج  مری   لو

  

  گئےii کو   اٰلہ  بيتِ   يوں   شاه   سے   نبی   بيتِ 

  گياii ہو حرمين  دل  ،  اُٹھی   تڑپ   تڑپ   روح

  

  سکے!۔ii ہو اِذن کا ِعلم اگر  !  شہا کہا  نے  ميں

 گياii ہو عين  بہ  عين ، ِہلے لب  خشک وه جو پھر

  

  ہے نشست عجب تيری بَر! کفش  کے  عزا ◌ِ  بزم

  گياii ہو َزين و  زينت   لئے  کے  زمين   کہ  تُو

  

  سے   نماز  نہيں  تو  کم   کربال    شاهِ     ◌ِ     ماتم

  گياii ہو يدين ◌ِ   رفع   عمل   يہ  تو  اُٹھے   ہاتھ
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  مبارزت پئے  جاؤ اب  کہ  گيا  کہا   سے   مجھ

 گياii ہو چين  کو  روح  ، گئی اُتر  لَو  وه   ميں   جی

  

  !۔ii حسينيو اُٹھو تو  اب  لئے   کے  شاه   نصرتِ 

  گياii ہو  َشين و  نالہ   ،   گيا  ہو   بَين   کا   بزم

  

  نہيںii َجم و َکے مدحتِ  کوئی شہاں ◌ِ   شہ   ◌ِ    مدح

  گياii ہو قدمين در   ميں   آن   کہ  شرف   ميرا

  

  حسنii اور حسين ہيں  يوں  بہم ميں لفظ  ہی ايک

  گياii ہو   حسنين   ُخود   جاں  دو   مرّکبِ    ◌ِ   نور

  

  بھیii نويس غلط دستِ  ،  تھا  ايک  بھی غلط حرفِ 
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 گياii ہو يدين ◌ِ    قطع  ،  ہوئی   َعلَم   علی   ◌ِ    تيغ

  

  یڈھل نہيں  جلی ◌ِ    شام   ،  بَلی  جلی   وفا   ميری

  گيا ہو  َرين   مرا   دن   !  ولی  علی   المددے

  

  تھیii کی کہاں  لَو ميں لفظ ترے  ہُنر  کج   ◌ِ    اختر

  گياii ہو َدين   کا   شاه   تو   نام   يہ   بہت   تھوڑا

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

  شام کنارے اُتری پياس

 اعزاز احمد آذر 

  پياسii   چمکی    پر    تلواروں       پياسii  اُتری    کنارے    شام
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 پياسii  گئی   سو   کنارے   نہر       کرii پی رس کا  پھولوں   کتنے

  

 پياسii  نکلی   پر  سفر   موت       تھامےii  مشکيزه  ميں   دانتوں

  

پياسii  بجھتی   سے    تلواروں       ديکھی نے  کس  پہلے سے اس

  

پياسii  گئی  ہو   سی  شرمنده       کاii معصوموں   جو   صبر   ديکھا

  

 پياسii  نکلی   جب   سے  دريا       ہےii کيا  سيراب   نے   صحرا

  

  اسپيii   سچی     جھوٹا    پانی       شاہدii ہے   دھرتی   کی   کربل

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 سيد وحيد الحسن ہاشمی

  ہےii  کيا  ہُدی   شہ    ذکر    حاجت    نہ   کہو
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  ہےii کيا   ُخدا  کيا  ثابت   تو   نے   ہی   حسين

  

  ہے    دھوتا    نفاق    کا    دلوں    ُحسين    غمِ 

 ہےii کيا فائده  کا  رونے  کہ چھو پو نہ   اب  بس

  

ُحسين نقش ہے ميں راه اک ہر  کی حق  رضائے

ہےii کيا  راستہ   تو  جاؤں   نہ   سے   کربال  ميں

  

 عملii نہ  سکا   ہو   پہ   سيرت   کی   حسين   اگر

 ہےii  کيا   فائده   کا   ماتم   و  مجلس   يہ   پھر  تو

  

 بھرمii   کا   يزيديت  ٹوٹا    جو    سے    حسينيت

  ہےii  کيا    کربال   نامِ     اثر    ُکھال    پھر    يہ

  

 عباسii لب تشنہ  سے دريا  جو  آتے  نہ  پلٹ

 ہےii   کيا   وفا  ميں   دہر   اس  جانتا   کون    تو

  

پسرii  کا   فاطمہ   ہے   ضمانت   کی   ديں   بقائے
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 ہےii  کيا   دھرا  ميں   اسالم   تو  حسين    نہيں

  

 ورنہii  کيا   حل   نے   شہيدوں   کے   کربال   يہ

ہےii کيا بقا   اور   ہے   کيا  فنا   تھی  خبر   کسے

  

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 محمد اعظم عظيم اعظم

 ميں شان ہيں لئے   اِس  ميں   کہوں  سچ       حسينii   شہدا    نيرِ     ہيں    خدا     محبوبِ      سبطِ 

  حسينii يکتا

 ہے بنتا  پر   اِس   ہے   رکھتا   نظر   جو       ہيںii سمت ہر بھی  آج  چرچے  کے  سيرت  کی  آپ

  حسينii اچھا

 چرچا  کيا  کا  صداقت  و   حق  نے   آپ       انتہاii  بے   ميں   دور   يزيدی    تھا   باطل    زورِ 

 iiحسين  

زنده    کيا    کو    دارو    محبوبِ     شريعتِ        نےii  آپ  پر   کربال  زمينِ     کر    کٹوا    کو    سر
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   iiحسين  

سينچ  نے   آپ  تھا  رہا   ُمرجھا   ديں   باغِ        نےii  آپ   ميں   کربال  کی    سے    خون    آبياری

  حسينii  ا

 اعلیٰ    مرتبہ   ہے   کيا  نے  رب   کا   آپ      ميںii قرآن  ہے  آئی   فضيلت   کی   گھر  کے  آپ

 iiحسين  

د   سا   آپ  تک  ابھی   نے  زمانے   نہ       لعين کچھ بھی نبی   اور   بھی   خدا  ہيں  آئے   بنتے

  حسينii يکھا

حسي   آقا   اے   وقت    اِس    مدد    بہرِ     آيئے       پھرii  آج  ہے   گيا   آ   يزيدی  دورِ     طرف    ہر

  ن

  بنايا،  اعظم بس  کو   مجھ   ہی  نے   آپ       نے آپ  ہے  ديا کر   احساں   يہ   کمتر   تھا   تو  ميں

  حسينii يا

  ٭٭٭

ii   امامِ     مدحتِ     يوں    ہے    کرتا     زمانہ       حسينii   امامِ     حضرتِ     اے    پہ    آپ     سالم

  حسين

 امامِ     عظمتِ     پھر    ہوں    کيسے     بياں       ہيںii  خواں   ثنا   جب  کے  اُن   ُکل  داورِ    حبيبِ 

  حسين   

ii     امامِ      حکمتِ      نہيں    سمجھے     لعين       ميںii  صداقت   قدم   اِک   ہر  کا  آپ   تھا    اٹھا

  حسين
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ii  امامِ    رحمتِ   تو   بھی    پہ    دشمنوں    ہے       سے    ناحق    قتلِ    آؤ    باز    کہ    ايابت    انہيں

  حسين

حسيii   امامِ      لذتِ      غمِ     پايا     نہ     بھاُل       ميںii    غم    رہا    بہا    آنسو    بھی    آج     زمانہ

  ن

  عزتِ  يہاں   ميں   دل   کے   جس   ہے       ضرورii کے  اُن ہونگے   ميں   دامن  وه   حشر   بروزِ 

  حسينii امامِ 

حii  امامِ    شہرتِ    طرف    چاروں    آج    ہے       کوii  شہادت    کی    آپ    ہوئے    سال    ہزاروں

  سين

ii  امامِ   نزہتِ   بياں    ہے    کی    نے    خدا       ديکھوii  سے  غور   کے   پڑھ   ذرا  ک   پا    قرآن

  حسين

ام   طاقتِ    تھی  نہ  ديکھی   نے    اُنہوں       دشمنii   مرے     سينکڑوں     کيا     حملہ     جوابی

  حسينii  امِ 

امامِ  نفرتِ  يہاں   ميں   دل   کے  جن  ہے      ساتھii کے  يزيد  سب وه کر  جا ميں نار  گے  جليں

 iiحسين  

امامِ     تِ فرق    بہت    ہے     رہی     ُرال       مجھےii ميں  کربال   گے   بالئيں  وه   کب  جانے   نہ

   iiحسين  

ا  اُلفتِ   بسی   ميں   دل   کے  اُن   ہے       صدقے دل و جان  ہيں  کرتے جو  ہيں  بھی  ايسے  کچھ

  حسينii  مامِ 
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ii  امامِ   نسبتِ   ہے  بھی  کو    اِس    نصيب       اعظمii     اُمتی      اور      نبی      سبطِ       حسين

  حسين

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

 

 ڈاکٹر اختر ہاشمی

  حسينii اختيارِ   اتنا   گيا   پھيل   ميں  جہاں

  حسينii ديارِ  ہيں  کہتے اب کو ديار  اک   ہر

  کو نواسے خود  کرتے   عطا  نہ   ديں   نظامِ 

  حسينii اعتبارِ   نہ ہوتا کو   ملسو هيلع هللا ىلصرسول   اگر

  تنويرii گئی دے   کو  امامت  جان   سی   ذرا

  حسينii  يادگارِ     ہے    اصغر    علی    تبسمِ 

  نشاںii کا چمن خود گا  بتائے  خون   کا  جگر
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  حسين بہارِ   تمہيں  گی ملے ميں آنسوؤں ان

  مکيںii ہے  ميں   کائنات   دلِ    تو  حسينيت

  حسينii يادگارِ   گے   مٹاؤ   سے  کہاں   کہاں

  وارii کے وہم   گمان  کتنے  چکا   کر  قياس

  حسينii اعتبارِ   ہے قائم بھی آج ميں  جہاں

  ہےii سميٹے   ُرخ  کا  پيمبر   جہاد   اک   ہر

 حسينii  کارزارِ    تاريخ،  صفحۂ   ايک    بس

  اخترii غم  وجہِ   گا، پوچھے  ميں   حشر   تو  خدا

  حسينii سوگوارِ  گا   بہائے  اشک   جو   وہاں

 ٭٭٭

 

 ميرا حسين تيرا حسين 

  فوزيہ مغل 
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سا کا   چادر   پاکيزه   کی   زينب  حضرتِ 

  يا

  چھاياii  پہ   اسالم  عالمِ    رہے   حشر    تا

  کاii رسول نانا  بھرم  ہے  رکھا  نے   زينب

 کاii اصول  دامن  نہ  چھوڑا   صبر   دامانِ 

  علمii کا توحيد   بھی   کی   زينب  بنی   چادر

 قلمii کے عباس جہاں گئے ہو   بھی   بازو

  گاii جائے  نہ  بھاليا  احسان   تيرا   زينب

  گاii آئے نام تيرا  بھی  ميں   حسين  ذکرِ 

  کیii امام  آلِ   بسی   بے   گئی   نہ   ديکھی

  کیii شام وه گلياں تک آج بار اشک ہيں

  ٭٭٭

  سالم

  کےii فرات نظارے وه  تھے  عيب   کيسے
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 کے فرات  کنارے بيعت اہلِ   تھے پياسے

  لبii  تشنہ    کمسن    اصغرِ     شہيد    ہوا

 کے   فرات   کنارے   سکينہ  رہی  پياسی

  لئےii کے   دين   ابد   تابہ  گار   ياد   ہے

  کے   فرات   کنارے   حسين   ترا    سجده

  کوii دين ہے سنوارا  نے حق  داستانِ  اس

  کےii فرات  کنارے ہے  گئی ہو   رقم   جو

  حسينii گئے وہ امر کے ہو شہيد  پہ   حق

  کےii  فرات  کنارے   ہوا    فنا    باطن

  کرii ڈوب ميں  يادوں  کی حسين فوزيہ اب

 کےii فرات  کنارے سے پانيوں  ہيں  جلتے

 ٭٭٭

 

 


