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 فہرست

  *انتساب

* اظہار تشکر(از:شاعر)

* مقدمہ(از: سيّد شاکر القادری)

* آسمان(از:ڈاکٹرعبدالعزيز ساحر)

* آس کا آسمان(از:مشتاق عاجز)

* خوش قسمت انسان(از:شوکت محمود شوکت ايڈووکيٹ)

حاج صوفی محمد بشير احمد شاه)* سعادت حسن آس(از:ال

* تبصره(از:سيد عبدالديان بادشاه)

* دعا

* سالم

شق مصطفٰے مانگوں* عشق بس ع

* پھول نعتوں کے سدا د ل ميں کھالئے رکھنا

* زميں وآسماں روشن مکان و ال مکاں روشن

* فضا ميں خوشبو بکھر گئی ہے لبوں پہ ميرے سالم آيا

* حقيقت ميں وہی ذکِر خدا ہے

* چاند تاروں فلک پہ زمينوں ميں بھی آپ کے پيار کی روشنی روشنی

* جس کو حضور آپ کا فيض نظر مال نہيں

* رات بھر چاندنی رقص کرتی رہی رات بھر آنکھ موتی لٹاتی رہی
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* حل ہے ہر اک مشکل کا

* زندگی کا ہراک ہے سلسلہ مدينے سے

* وصف سرکار کے بياں کيجئے

* تيرا ذکر صبح کا نور ہے تيری ياد رات کی چاندنی

ہ کشف الدجے بجمالہ* بلغ العلٰی بکمال

* نظر ميں گنبد خضرا بسا کے لے آنا

* يہ جو ميری آنکھيں ہيں ميرے رب کی جانب سے مصطفٰے کا صدقہ ہيں

تھرتھراہٹ يہ جو دل کی بے کلی ہے * يہ لبوں کی

* ملے جس سے قلب کو روشنی وه چراغ مدح رسول ہے

* ارض و سما ميں جگمگ جگمگ لحظہ لحظہ آپکا نام

چھڑا تذکره ميرے سرکار کا ميرے دل ميننہاں پھول کھلنے لگے * جب

* انکا ہی فکر ہو انکا ہی ذکر ہو يہ وظيفہ رہے زندگی کے لئے

* تير ا تذکره ميری بندگی تير ا نام نامی قرار جاں

* ناِز کبريا ہے تو فخر انبياء ہے تو

* مدينے کی فضأوں ميں بکھر جائيں تو اچھا ہو

* سواِدعشق نبی کيا کمال ہوتا ہے

* لوں نام نبی قلب ٹھہرجائے ادب سے

* نبی کی چشِم کرم کے صدقے فضائے عالم ميں دلکشی ہے

* ديوانہ وار مانگيی رب سے اُٹھا کے ہاتھ
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* فنا ہو جائے گی دنيا مہ و انجم نہيں ہونگے

* تُو روِح کائنات ہے تُو حُسن کائنات

* ہميشہ ميری چشِم تر ميں رہيں

* ہم بے کسوں پہ فضل ُخدا ہے حضور (ص)سے

* پيارے نبی کی باتيں کرنا اچھا لگتا ہے

* ميں غريب سے بھی غريب ہوں ميری الج دسِت سوال ہے

* سر جھکايا قلم نے جو قرطاس پر پھول اسکی زباں سے بکھرنے لگے

* لب ُکشائی کو اذِن حضوری مال چشِم بے نُور کو روشنی مل گئی

* اپنی اوقات کہاں ان کے سبب سے مانگوں

* جمال عکس محمدی سے فضائے عالم سجی ہوئی ہے

* رنگ الئی ميرے دل کی ہر اک صدا لوٹنے زندگی کے خزينے چال

* مرے دل ميں يونہی تڑپ رہے مری ٓانکھ ميں يونہی نم رہے

* ٓاپ(ص) سے حسن کائنات ٓاپ کہاں کہاں نہيں

* ہے يہ درباِر نبی خاموش ره

ر طرف لب پہ صل علٰی ہے ہر طرف روشنی روشنی ہے* ہ

* ذکِر نبی(ص) اسراِر محبت صلی هللا عليہ وسلم

* ميں مريِض عشِق رسول ہوں مجھے اور کوئی دوا نہ دو

* ہر اک لب پہ نعت نبی کے ترانے ہر اک لب پہ صِل علٰی کی صدا ہے

* تيری ياد کا سدا گلستاں مری نبِض جاں مينکھال رہے
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* نور سے اپنے ہی اک نور سجايا رب نے

* بڑھتی ہی جارہی ہے ٓانکھوں کی بے قراری

* ديکھنے والی ہے اس وقت قلم کی صورت

* وه جدا ہے راز و نياز سے کہ نہيں نہيں بخدا نہيں

* صبح بھی ٓاپ(ص) سے شام بھی ٓاپ (ص)سے

* ثناء خدا کی درود و سالم ہے تيرا

* ان کی دہليز کے قابل ميرا سر ہو جاتا

* ٓاپ سے مہکا تخيل ٓاپ پر نازاں قلم۔ ا ے رسول محترم

* سکون دل کے ليے جاوداں خوشی کے ليے

کہاں تجھ سا کوئی کہاں* اے شہ انبياء سروِر سروراں تجھ سا کوئی 

* ٓأو سوچوں ہی سوچوں ميں ہم ٓاقا کے دربار چليں

* اے جسم بے قرار ثنائے رسول سے

ر چلے* زمين جس پہ نبوت کے تاجدا

* ہے نام دو جہاں ميں وجِہ قرار تيرا

* زندگی ملی حضور سے

* محروم ہيں تو کيا غم دل حوصلہ نہ ہارے

 * کاش سرکار کے حجرے کا ميں ذره ہوتا 
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  آسمان 

  (منتخب نعتيہ کالم) 

  

  سعادت حسن آس

  

پاکستان عمِل لفظی اور ای بُک:  تشکر : شاکر القادری، القلم پبلشرس، اٹک،

اعجاز عبيد اردو الئبريری ڈاٹ آرگ، کتابيں ڈاٹ آئی فاسٹ نيٹ ڈاٹ کام اور 

 ,http://urdulibrary.orgفری ڈاٹ کام کی مشترکہ پيشکش  250کتب ڈاٹ 

http://kitaben.ifastnet.com, http://kutub.250free.com   
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  انتساب

انتسابii   نام    کے    نکوني    سرور     عاشقان

انتخاب  حسن يہ کو مجھ مال  سے الفت کی  جن

  

بھی مان  اور بھی   آس  کا  اس   عنوان   آسماں

کاميابii ہوں ہوا ميں تک کہاں  کيجئے  فيصلہ

  

  اظہار تشکر 

جنوری ٢۴،٢٣رات کے دو بج کر تيس منٹ،ذی الحج کا مہينہ سوموار منگل(

پر کيف اور مسحور کن ساعتوں کا بے حدکی درميانی رات۔ ا ن ) ٢٠٠۶سن

ممنون ہوں جنہوں نے اس نفسا نفسی کے دور ميں سرکاِر دو عالم(ص) کی

يادوں کو سنوارنے سجانے ميں ميرا ساتھ ديا۔ان پر نور لمحوں کا بھی احسان

مند ہوں جن ميں نور کی ايک ايک کرن چنتے چنتے اتنا ذخيره اکٹھا کر ليا

دو عالم(ص) کے کئی عشاق کے سينے منور ہو جائيںہے کہ اس سے سرکار 

گے۔ انشاء هللا

سرکار کی يادوں ميں گزری ہوئی ان ساعتوں کا بھی ممنون ہوں جو سفر ميں

حضر ميں ميرے دامن گير رہيں۔ اور اس اضطراب دل کپکپاتے اور تپتے
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ہونٹوں چشِم نم کا بھی مشکور ہوں جن کی بدولت مجھے يہ دولت سميٹنا

ب ہوئی۔نصي

اس عظيم تحفہ کی عطا پر آس، مان اور سمان عطا کرنے والے پروردگار کا

جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ کہ کہاں مجھ سا ناچيز خاکسار اور کہاں

۔ملسو هيلع هللا ىلصمدحت شہ خير الوریٰ 

ہوں ممنون سے دل تہہ بھی کا دوستوں تمام ان اپنے ميں خدمت قدر گراں اس

ميں ميرا ساتھ ديا۔ اور اپنے حصے کا کچھ تدوين ترتيب کی اس نے جنہوں

وقت مجھے ديا۔خصوصاً جناب شاکر القادری جنہوں نے مجھے يہ انتخاب

نعت منظر عام پر النے کا مشوره ديا۔انہی کے مشوره سے ميں نے اس

انتخاب نعت ميں چار محترم اہل ہنر کی مدد لی، ميں خصوصی طور پر جناب

جز،جناب محسن عباس اور جناب شوکت محمودعبدهللا راہی، جناب مشتاق عا

شوکت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مسوده کو دقت نظر کے ساتھ ديکھا

اور"آسمان" ميں شامل کرنے کے ليے نعتوں کا انتخاب کيا۔موجوده انتخاب

انہی چار صاحبان نظر کا مرہون منت ہے۔

کر گزار ہوںميں نوائے وقت کے جناب محمد رشيد اور جاذب سہيل کا بھی ش

کہ انہوں نے نعت گوئی کے سفر ميں ميرا بھر پور ساتھ ديا اور مجھے

"نوائے وقت" ميں بھرپور انداز ميں چھاپتے رہے۔ اس کے عالوه اس کام کو

سراہنے والے اہل قلم جناب نذر صابری ، ارشد محمود ناشاد، پروفيسر غالم

صوم شاه اور مجاہدربانی فروغ، نزاکت علی نازک،زاہد حسين زاہدی، مع
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حسين نقوی کا بھی شکر گذار ہوں۔ وه احباب جن کے نام نا دانستہ ره گئے

ہوں اور ان کا تعاون ميرے شامل حال رہا ہو ميں ان کا بھی شکريہ ادا کرتا

ہوں کيونکہ سبھی دوستوں کی حوصلہ افزائی سے ہی مجھے آج ايوان ادب

آقا ہمارے۔"، "آس کے پھول"ميں چوتھی بار داخل ہونا نصيب ہوا۔۔۔۔ "

اور"آدھا سورج" قبل ازيں منظر عام پر آ چکے ہيں اور آدھا سورج پر بہترين

نظم ايوارڈ بھی وصول کر چکا ہوں۔

اب "آسمان" لے کر حاضر ہوں۔اس بار ميں کہاں تک کامياب ہوا۔ اس کا

۔فيصلہ آپ کريں گے۔اميد ہے آپ۔۔۔۔۔۔ "آسمان" کو بھی پذيرائی بخشيں گے

اپنے مفيد مشوروں سے ضرور نوازيں گے۔ کيونکہ:

" ميں جتنا بھی لکھوں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے"

  

سعادت حسن آس

عيسوی ٢٠٠۶اپريل/١١

 ربيع االول/١٢بمطابق 

 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)
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  مقدمہ(از: سيّد شاکر القادری)

درويش منش، ساده طبيعت اور دھيمے لب و لہجے ميں بات کرنے والے

سعادت حسن آس سے ميری جان پہچان آج سے کم و بيش تيس سال پہلے ہوئی

جب و ه مدنی ميالد پارٹی اور بزم چراِغ مصطفٰے اٹک کے ليے ان کی

فرمائشی دھنوں پر نعتيں لکھا کرتے تھے۔ اس وقت سے ان کی نعت گوئی کا

ہ جاری ہے۔ اس سے بڑی اور کيا سعادت ہو سکتی ہے کہ ان کے جذبےسلسل

نے اظہار کے ليے شعر کا جو روپ دھارا وه محض لذت گفتار اور وصِف

لب و رخسار سے متشکل نہيں ہوتا بلکہ جذبے کی شدت،فکر کی سچائی اور

احساس کی شيفتگی سے عبارت ہے۔سعادت حسن اس نے اپنے فنی سفر کے

ابدی کا وه راستہ منتخب کيا ہے جس پر چلنے واال مسافر کبھیليے سعادت 

بھی گم کرده راِه منزل نہيں قرار پا سکتا۔ انہوں نے نعت گوئی کو اپنی زندگی

کا مقصد بنا ليا۔ميں يہاں پر يہ تاثر نہيں دينا چاہتا کہ سعادت حسن آس نے

يا ہے تاہم ان کیغزل بالکل نہيں کہی، انہوں نے غزل کو بھی ذريعۂ اظہار بنا

غزل ميں بھی ايسے معنوی حوالے مل جاتے ہيں جن کا تاثر ہميں موالئے

کائنات (ص) کی جانب کھينچ کر لے جاتا ہے۔

نعت کا موضوع بظاہر بڑا آسان، عام فہم اور ساده لگتا ہے ليکن در حقيقت

ايسا نہيں ہے۔ اس ميں ذره بھر کوتاہی کی گنجائش نہيں۔ذرا سی لغزش ہوئی
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اور نعت گو کے سارے اعمال اکارت ہوئے اور ضاللت و گمراہی کے عميق

گڑھے اس کا مقدر بن گئے۔عرفی جيسا خود پسند اور متکبر شاعر بھی جب

اس ميدان ميں آتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے اس کے نزديک نعت گوئی تلوار کی

  دھار پر چلنے کے مترادف ہے:

صحراست نہ  است  نعت رهِ   اين مشتاب  عرفی

را   قدم  است    تيغ    دمِ     بر    ره    کہ    آہستہ

  

موالنا احمد رضا خان بريلوی کے نزديک نعت گوئی انتہائی مشکل کام ہے۔

گويا تلوار کی دھار پر چلنا ہے ذرا سا آگے بڑھے تو الوہيت کی حدود ميں

يفداخل ہو گئے اور ذره برابر بھی کمی کی تو تنقيص ہو گئی۔ گويا نعت شر

ميں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔مجيد امجد کے خيال ميں جناب رسالت

مآب (ص) کی تعريف ميں ذرا سی لغزش نعت کو حدود کفر ميں داخل کر

سکتی ہے۔ ذرا سی کوتاہی مدح کو قدح ميں بدل سکتی ہے۔ ذرا سا شاعرانہ

عثغلو ضاللت کے زمرے ميں آ سکتا ہے اور ذرا سا عجز بيان اہانت کا با

بن سکتا ہے۔

يہ بات کہی جا سکتی ہے کہ" نعت کے اشعار ميں فنی محاسن و معائب تالش

کرنا اس مقدس جذبے کی توہين ہے جو اس کی تخليق کے پيچھے کارفرما
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ہوتا ہے"۔ ليکن موضوع کے احترام کا يہ تقاضہ ہرگز نہيں کہ کالم کی بے

، شاعر کی باز پرس ميںکيفی و بے رونقی کی پرده پوشی کی جائے اور ناقد

صرف اس ليے متامل ہو کہ نعت عقيدت کا اظہار ہے۔ اس طرح شاعر کو فنی

کمزورياں چھپانے کے ليے اپنے معتقدات کی آڑ مل جاتی ہے۔ فارسی کا يہ

مقولہ"نعت گو پوچ گو" ايسے ہی شعراء پر صادق آتا ہے جو عقيدت کے نام

تے رہتے ہيں۔پر بے کيف اور بے تاثير اشعار تخليق کر

ميرے اس موقف کا اندازه اس بات سے کيا جا سکتا ہے کہ سيد و

سرور ِعالم(ص) پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکيم بھی معجز نما فصاحت

وبالغت، شوکِت الفاظ،حسِن بيان، اثرو نفوذ اور معنوی کيف و کم کے اعتبار

سروِر عالم (ص)سے رہتی دنيا تک ايک چيلنج کی حيثيت رکھتی ہے۔ خود 

کے اقوال کے بارے ميں آپ(ص) کا ارشاِد عالی ہے" انااوتيت بجوامع الکلم"

مجھے جامع کلمات عطا کيے گئے ہيں،جن کے الفاظ کم اور معانی وسيع ہيں،

اور بہترين کالم وہی ہوتا ہے جو مختصر ہونے کے باوجود وسيع معانی کا

ص) کی احاديث مبارکہ ،کالمحامل بھی ہو اور زور دار بھی۔چنانچہ آپ (

موزوں، ايجاز کالم، نظِم بيان، حسِن ترتيب اور خوش اسلوبی جيسی خوبيوں

سے ماالمال ہيں اور آپ(ص) کے اکثر و بيشتر ارشادات عربی ادب ميں

ضرب االمثال بن چکے ہيں۔

آپ(ص) نے دوسرے لوگوں کے ايسے موزوں اور برجستہ کالم کی بھی

واقعيت و صداقت کے خالف نہ ہو اور يہ بات بھی تعريف فرمائی ہے جو



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

ايک حقيقت ہے کہ مشرکين مکہ کے مخالف شعراء کی جانب سے خالف

واقعہ ، غلط، گمراه کن اور نفس و شيطان کی انگيخت پر کی گئی ہجويات پر

مبنی شاعری کی موثر اسلوب اور شاعرانہ حسن و ادا کے ساتھ ترديد کرنے

جاری فرمايا،چنانچہ حضرت حسان بن ثابت مخالفين کا حکم بھی آپ(ص) نے

کے مطاعن،تنقيصی ہزليات و ہجويات سے سروِر عالم(ص) کا دفاع کرنے پر

مامور ہوئے۔ اس لحاظ سے ديکھا جائے تو مدح سرور عالم(ص) اپنی تمام تر

فنی خوبيوں، بيان کی مرصع کاری اور معانی کی وسعت و صداقت کے ساتھ

اجب ہے خواه وه نظم کی صور ت ميں ہو يا نثری انداز ميں۔ہر مسلمان پر و

جہاں تک نعت گوئی کے آداب کا تعلق ہے تو اس ضمن ميں يہ بات بالکل

واضح ہے کہ نعت گوئی جس قدر والہانہ عقيدت و شيفتگی کا تقاضا کرتی ہے

اسی قدر ادب و احترام کی بھی متقاضی ہے۔

  

يار""با خدا ديوانہ باش و با محمد ہوش

  

کامياب نعت گوئی کے ليے جہاں سوز و گداز، تڑپ، عشق اور سرشاری کی

ضرورت ہے وہاں حد درجہ احتياط، حفِظ مراتب اور شريعت کی پاسداری کی

  بھی ضرورت ہے۔ 

تر نازک عرش از آسمان زيرِ  گاہيست  ادب
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جاii اين يزيد با و  جنيد آيد می کرده  گم   نفس

  

ميرے نزديک نعت گوئی کا سب سے بڑا تقاضا وه ادب و احترام ہے جو

سروِر کائنات (ص) کی ذات ستوده صفات کے ليے مخصوص ہے جس کی

تاکيد قرآن حکيم نے ان الفاظ ميں کی ہے:

"ال ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی"

و۔يعنی( اے ايمان والو!) اپنی آواز کو نبی (ص) کی آواز سے بلند نہ کر

  )۴٩(الحجرات:

اس ضمن ميں صحابہ کرام رضی هللا عنہم کا يہ قول بھی مالحظہ ہو کہ ہم

رسول هللا (ص) کی مجلس ميں ايسے بيٹھتے تھے کہ"کان علے رؤسنا

الطير"گويا ہمارے سروں پر پرندے بيٹھے ہوں (کہ سر اٹھانے سے ان کے

اڑنے کا احتمال ہو۔)

ارے ايمان کا خاصہ ہے لہذا ضروری ہے کہبارگاه رسالت کا ادب و احترام ہم

اظہاِر نعت اور اس کی پيشکش ميں ادب رسالت کو باتمام و کمال ملحوظ

خاطر رکھا جائے کيونکہ سروِر کائنات (ص) کے ادب و احترام ميں ذرا سی

بے احتياطی نعت گو کے افکار و خياالت تو کيا اس کے ايمان و اعمال تک کو

  ضائع کر ديتی ہے۔



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

گالب و مشک ز دہن بشويم  بار  ہزار

ادبيست  بے کمال  گفتن  تو  نام  ہنوز

  

احتراِم رسالت ہی سے متعلقہ ايک اور نازک معاملہ جو نعت گو شاعر سے

حد درجہ احتياط اور ذمہ داری کا متقاضی ہے۔ وه لفظوں کا انتخاب ہے۔

ايت حاصلصحابہ کرام رضی هللا عنہم سروِر کائنات(ص) کی توجہ اور رع

کرنے کے ليے"راِع۔ن۔َا" کا لفظ بوال کرتے تھے جبکہ منافقين اور يہودی اس

لفظ کے ذريعہ نعوذ با آپ (ص) کو "رعونت" سے متہم کرتے ليکن وه

اسے بولتے اس طرح جس سے يہ ابہام پيدا ہو کہ وه" راعنا" کہتے ہيں جس

ک و تعالی تو دلوں کےکے معنی ہيں "ہماری رعايت فرمايئے" ليکن هللا تبار

احوال جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکيم ميں هللا تعالی نے اس بات کے انسداد کے

ليے ارشاد فرمايا:

يا ايھا الذين آمنوا ال تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا و للکافرين عذاب اليم"

يعنی اے اہل ايمان گفتگو کے وقت پيغمبر (ص) سے "راعنا "نہ کہا کرو،"

انظرنا" کہا کرو۔ اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے ليے دکھ دينے واال

)١٠۴عذاب ہے۔(بقره:

اس حکِم ربانی کے ذريعہ تمام مومنين کو ہر ايسے قول يا فعل سے سختی کے

ساتھ روکا گيا ہے جس ميں غلط اور صحيح ملتبس ہو جانے کا انديشہ ہو اور
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، لہذا کسی بھی قول يا فعل سے اگر حق و باطل کا امتياز واضح نہ ہو سکے

اہانِت رسول يا نقِص ادب کا شائبہ تک پيدا ہوتا ہو اس سے بچنا چاہيے اور

محض نيک نيتی کو اس کے جواز کے ليے آڑ نہيں بنانا چاہيے۔ مسلمانوں کی

ہر بات اور ہر فعل کو صاف ، واضح اور بيّن ہونا چاہيے۔ بالخصوص نعتيہ

سم کے کسی التباس سے آلوده نہيں ہونا چاہيے۔اسیشاعری کا دامن اس ق

ضمن ميں يہ بات بھی پيش نظر رہے کہ تشبيہات و استعارات فن شعر گوئی کا

الزمہ ہيں اور ان کے بغير اچھا شعر تخليق نہيں ہوتا۔ نعت گو کے ليے الزم

ہے کہ وه تشبيہ اور استعاره کے معاملہ ميں بھی اس پاکيزه اور مقدس

جملہ آداب اور احترامات کو ملحوظ رکھے، ايسی تشبيہات اور موضوع کے

استعاروں سے گريز کرے جن سے نعت گوئی کی پاکيزگی، شائستگی اور

تقدس مجروح ہوتے ہوں۔

نعت گوئی ميں سرور کائنات (ص) سے خطاب کی روايت شروع ہی سے

عت کا يہموجود ہے۔ چنانچہ امام زين العابدين عليہ السالم کی مشہور عالم ن

  شعر:

ينii  العابد   لزين  ادرک   للعالميں  رحمۃ    يا

والمزدحم الموکب فی الظالميں  ايدی محبوس
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نبی اکرم (ص) سے خطاب کی يہ روايت آج تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے

اس معاملہ ميں بھی اس بات کا پورا پورا خيال رہنا چاہيے کہ کوئی ايسا پيرايۂ

کيا جائے جس سے شاِن رسالت مآب ميں گستاخی کا شائبہخطاب استعمال نہ 

بھی پيدا ہوتا ہو۔غرض يہ کہ نعت گوئی ميں ادب و احترام کے بہت سے پہلو

ہيں جو موضوع، زبان و بيان، انتخاب الفاظ، درست تشبيہات و استعارات کا

استعمال اور انداِز خطاب سے تعلق رکھتے ہيں اور ان تمام چيزوں کا اہتمام

ہی نعت کی مجموعی فضا اور تاثر کو پاکيزگی سے مزين کرتا ہے۔

مدح رسالت مآب ميں تخليق ہونے والے شعری سرمايہ کا اگر بغور جائزه ليا

جائے تو اسے نعت کے دو مختلف اساليب ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے۔ايک

رسمی اور دوسرا حقيقی۔ اول الذکر اسلوِب نعت محض ايک شعری روايت

ور پر اپنايا گيا اور مختلف شعراء نے اپنے دواوين کی ترتيب ميں حمدکے ط

و نعت سے آغاز کرنا ضروری سمجھا۔ اس روايت کے پس منظر ميں وه

حديث مبارکہ کار فرما ہے جس ميں کہا کيا ہے کہ کوئی بھی مہتمم بالشان کام

سے نہجس کا آغاز هللا تعالٰی کی تعريف اور مجھ ((ص)) پر درود بھيجنے 

کيا جائے وه يکسر ناقص اور خير و برکت سے محروم ہے۔ اس کے بر عکس

دوسرے اسلوِب نعت ميں محض ايک رسم نہيں نباہی گئی بلکہ اس ميں پوری

دلچسپی کے ساتھ اہتماماً سروِر کائنات (ص) کی سيرت طيبہ، تعليمات،

نہ اندازمعجزات اور عادات و خصائل غرضيکہ جملہ متعلقات سيرت کو والہا

ميں بيان کيا گيا جس کی بنا پر يہ انداز نعت جذب و مستی اور اظہاِر محبت کا
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موثر ذريعہ بن گيا۔

"آسمان " کے شاعر سعادت حسن آس کے ہاں حمِد رِب کائنات تو شايد رسمی

انداز ميں موجود ہو ليکن مدِح سروِر کائنات (ص) کے معاملہ ميں ايسا بالکل

حصول برکت و ثواب کے ليے نعت گوئی نہيں کی نہيں۔ انہوں نے محض

بلکہ ثنائے محمد(ص) کو حرِز جاں بنا کر اپنی تمام تر توانائياں اس کے ليے

  وقف کر دی ہيں۔

رکھناii  کھالئے   ميں   دل   سدا    کے    نعتوں    پھول

رکھنii  بسائے   ميں  خوشبو   کو  سانس    ہر    اپنی

  

ہوں  کرتا محسوس  ہپ قرطاس کے  روح  کو  جن ميں

ہو   اچھا  تو   جائيں  اتر  پہ   کاغذ  کاش   جذبے  وه

  

يہی وجہ ہے کہ ان کی نعت ساده اور عام فہم ہونے کے باوجود کيف و سرور

اور دلکشی کی کيفيت رکھتی ہے۔ سعادت حسن آس کی نعت جہاں سرور

کائنات (ص) کے جمال ظاہری و باطنی، صورت و سيرت ،اخالق و اوصاِف

حميده، اور معجزات کے بيان وغيره سے عبارت ہے وہاں عشِق سرور

  عالم(ص) کے والہانہ تجربہ و واردات سے بھی مملو ہے۔
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ہےii کم کروں بھی جتنا ناز اپنے ميں  پر نصيبوں

روشن کہاں  غم تمہارا ہے  ہوتا ميں سينے اک ہر

  

عشقيہ اور تعريفی انداِز نعت کے ساتھ ساتھ ان کی نعت ميں گہری مقصديت

بھی پائی جاتی ہے اور وه نعت کو محض سروِر عالم(ص) کی ذات اقدس کے

ساتھ اپنی جذباتی وابستگی کے اظہار کا ذريعہ نہيں سمجھتے بلکہ اسے عصِر

حصولموجود ميں درپيش مسائل کو ديکھتے ہوئے کسی نہ کسی مقصد کے 

کے ليے استعمال کرتے ہيں۔ جيسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہيں کہ ابتدائے

اسالم ہی سے نعت کو دفاِع رسوِل خدا (ص) اور تبليغ اسالم جيسے اعلی و

ارفع مقاصد کے ليے استعمال کيا گيا۔ اس وقت سے لے کر آج تک صنِف نعت

خواه ذاتی نوعيت کو حصوِل مقصد کے ليے استعمال کيا جا رہا ہے يہ مقاصد

کے ہوں يا اجتماعی،معاشی ، معاشرتی ، ملی اور آفاقی۔ سعادت حسن آس کی

نعت ميں بھی ہميں واضح طور پر ايک مقصديت نظر آتی ہے جس کا عکس

  ان اشعار ميں نمايا ں ہے:۔

رکھنا     مقدم     سے     جاں      و      دل      ارشاد     کے      ان

رکھنii     جھکائے     کو     سر     سدا     پہ     سيرت     کی     ان
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 سواii     وه      پہ      اصولوں      ميں       دنيا       نہيں       کرتا

سے      عرب       سلطانِ        جسے       محبت       آس       ہے

  

العبادii      حقوق       کيا       کيے        پورے        نے        ميں

فسادii     فتنے      سے      جگ      کيا      ہيں      مٹائے       اور

  

 اتحادii         کيا          پيدا          ميں           مسلماں           کيا

چالii        مدينے        کر        لے        مان        سے        ،کون

  

کو،        سرکار        گا        دکھاؤں        منہ        کيا         آس

 کوii         غمخوار         اپنے         کو          ہمدرد          اپنے

  

کو       ديوار       کی       فرقت        ميں        گراؤں        کيوں

 چلii     سينے      زخم       کے       ہجر       ليے      کس       ،

  

ےہ  لی  کی بندوں  کتنے  جاں نے  اس را  خدا  بندی  فرقہ  دو  چھوڑ

ہےii  زباں  کی  انسانيت   گنگ    ہے    کناں    ماتم   مسلمان    ہر
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ہےii  جاتا   سے   گھر   کے  مصطفےٰ    رستہ   کا   گھر   کے    خدا

گےii  ہوں   نہيں   خم  و   پيچ  کوئی   تو   گے    جاؤ    سے    وہاں

سرور عالم (ص) سے استغاثہ و استمداد روِز اول ہی سے نعت کے اجزائے

ايک اہم جزو کے طور پر شامل رہا ہے چنانچہ گزشتہ صفحات ترکيبی ميں

ميں سيدنا حضرت امام زين العابدين کے مشہور نعتيہ قصيده کا ايک شعر نقل

ہو چکا ہے جس ميں وه اپنے نانا(ص) کے حضور رفع مشکالت و مصائب

کے ليے فرياد کناں ہيں۔اردو نعتيہ ادب ميں موالنا حالی کی نظم بہت مشہور

  جس کا مطلع ہے:ہے 

ہے دعا  وقت رسل خاصان خاصۂ اے

ہےii پڑا  وقت عجب کہ آ  تری پر امت

سعادت حسن آس بھی جب کسی ملی، معاشرتی يا سماجی سانحے سے دوچار

ہوتے ہيں تو ان کے احساس کی شدت درباِر رسالت ميں استغاثے کی صورت

  اختيار کر ليتی ہے اور وه بے اختيار پکار اٹھتے ہيں۔

حضور(ص)ii  ذرا   بھی   ادھر   التفات   چشم    اک
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ہاتھ  کے ريا  و  مکر   گئے   بڑھ   سمت  کی  امت

  

ملکii  کوئی   کہ   فلسطيں    عراق،   ہو،    کشمير

سےii حضور(ص)  ہے جڑا آس   تو  گو   کلمہ   ہر

  

ميں  کراچی  پھر  رب  يا  امن   ہو   مصطفےٰ    بنام

ہو اچھا تو جائيں سدھر دن بھی  کے  کشمير  مرے

  

بادل ہيں لگے چھانے  سو   ہر   کے  ستم   و  ظلم

تيراii   کارزار    ہر    رستہ     ہے     ديکھتا     پھر

  

طالبii   کا    کرم    چشم    تمہاری    بھی     کشمير

تيراii  انتظار   ہے   بھی   ميں    آنکھ   کی    اقصیٰ 

واجۂ دو جہاں(ص)آخر ميں يہ بات بہ تکرار کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خ

کے حضور حمد و ثنا کے گلدستوں کو جس قدر بھی قرينے، سليقے اور حسِن

اہتمام کے ساتھ پيش کيا جائے وه کم ہے۔ اور سچ تو يہ ہے کہ ثنائے خواجہ

(ص) کا حق ادا ہو سکتا ہی نہيں ورنہ غالب جيسے آفاقی شاعر کو يہ بات نہ

  کہنا پڑتی:
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گذاشتيم داںيز بہ خواجہ  ثنائے غالب

استii محمد دانِ  مرتبہ  پاک  ذاتِ    کاں

سعادت حسن آس نے بھی نعِت سرور عالم(ص) کے پھولوں کو خيال و فکر،

عقيدت و محبت،عشق و شيفتگی اور ادب و احترام کے دل کش رنگوں سے

مزين کرنے کے ساتھ ساتھ فنی و تيکنيکی محاسن سے آراستہ کرنے پر حتی

تاہم اس انتخاب نعت کا قاری اگر کہيں زبان و بيان،المقدور توجہ دی ہے 

اسلوب اور فنی نکتہ نگاه سے تشنگی يا عدم سيرابی محسوس کرتا ہے تويہ

سيرابی ممکن ہی نہيں کيونکہ" لفظوں کے مقدر ميں کہاں اتنی رسائی" لفظ تو

درمانده و عاجز ہيں اور سروِر کائنات (ص) کی مدح سرائی اندازۀ حرف و

  سے ماورا، البتہ بہتری کی گنجائش تو موجود رہتی ہے۔خيال 

  خوش ، صبا کہکشاں، شبنم،  شفق،  چاندنی،

  بو

توii ہے ماورا سے  سب  کو  تجھ  لکھے کيا   آس

سيد شاکر القادری

ء٢٠٠۶اپريل/ ۵

بمقام اٹک شہر
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  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

  رائے از ڈاکٹر عبدالعزيز ساحر

شعبہ اردو عالمہ اقبال ااوپن يونيورسٹی اسالم آباد پاکستان

  

سعادت حسن آس کا منتخب نعتيہ مجموعٔہ کالم ہے۔ ان کے کالم ميں‘‘ٓاسمان’’

جذبے کی فراوانی ايک ايسے معنوی آہنگ کو جنم ديتی ہے جو فکر کو

جماليات کے پس منظر ميں مرتب کرتا ہے۔ ان کے ہاں جذبے کی کيفياتی

سچائی لفظ و معنی کے تناظر سے آگے کی خبر ديتی ہے تو ان کا لسانی

شعور جذبے کی کوملتا کو پابند نہيں کر پاتا کيوں کہ جذبات کا وفور زبان و

بيان کے آہنگ کا اسير نہيں ہوتا۔

سعادت حسن آس کے کالم ميں جذبے کی صداقت تجربے کی رنگينی سے

فروزاں ہوتی اور ان کی نعت اس جذبٔہ دروں کی سچائی سے مملو ہو کر لفظ

تو ان کا جذبہ ان کی شعر گوئی سے بلند ہوتا و آہنگ کا پيکر اوڑھ ليتی ہے

دکھائی ديتا ہے۔ ليکن يہ کس قدر خوش نصيبی کی بات ہے کہ ان کا فکری
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اور معنوی منظر نامہ خوشبوئے رسول سے معطر ہے۔ ايں سعادت بزور بازو

  نيست۔

  

  

  ڈاکٹر عبدالعزيز ساحر

  آس کا آسمان از مشتاق عاجز

ار سليقہ۔سليقہ ميسر نہ آئے تو اظہار ابالغ سےجذبہ اظہار چاہتا ہے اور اظہ

محروم ہو جاتا ہے اور جذبہ وقار سے۔ بعض جذبے تو اتنے لطيف اور مقدس

ہوتے ہيں کہ برسوں کی رياضت کے بعد بھی سليقہ ہاتھ نہيں آتا عشق بھی

ايسا ہی لطيف اور مقدس جذبہ ہے مگر اس کی شدت اظہار ميں جلد باز ہوتی

من تھامے رہنا عشق کو گوارا نہيں ہوتا اور جلد بازی حسن کوہے۔ضبط کا دا

،ضبط اگر اظہار کو سليقہ عطا کر دے تو عشق بارگاِه حسن ميں نہ صرف

بارياب ٹھہرتا ہے بلکہ با وقار بھی قرار پاتا ہے۔سليقہ کيا ہے پاِس ادب اور

قحسِن طلب، ضبط جذبہ عشق کی تربيت کر دے تو حاصل ،پاِس ادب اور شو

مؤدب ہو جائے تو نتيجہ حسِن طلب۔پاِس ادب اور حسِن طلب الفاظ کو برتنے

کا شعور عطا کر ديں تو زبان و بيان شاعری کی حدوں کو چھولے اور

شاعری درباِر حسن ميں مقبول ہو۔

سليقہ عشِق مجازی کے ہاتھ لگا تو صحرا،بيلے،تھل اور چناب نے قصے بنے
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مکران کے شہزادے، پنوں اور عزت بيگاور قيس مجنوں، رانجھے جوگی، 

مہينوال بنے۔حسن و عشق نے پيار کی الزوال رومانی داستانوں کو جنم

ديا۔زمين رنگوں،روشنيوں اور خوشبوؤں سے بھر گئی اور فضا ميں

ماہيے،ٹپے گيت اور غزل کے بول بکھر گئے۔يہی سليقہ عشِق حقيقی ميں در

ر سج گئے کہيں حسين بن منصور حالجآيا تو بدن سوليوں پر اور سر نيزوں پ

امر ہو گيا تو کہيں محمد(ص) کا نواسہ حسين ابن علی۔ موت نے حيات

جاودانی کی خلعت پہنی لفظ کو نئے مفہوم ملے،فضا ميں انالحق اور ال اٰلہ اال

کی گونج ابھری اور کائنات حمد و ثنا اور مرثيہ و سالم کے وجد آفريںهللا ا

ی۔عشق و جنوں نے صفحہ ہستی پر ايثار کی بے مثالنغموں سے معمور ہو گئ

داستانيں رقم کيں اور تاريخ نے نشان راه منزل اور نشاِن عبرت متعين کيے۔

جيسے جذبۂ عشق تکميل حيات کے ليے ضروری ہے ايسے ہی لفظ عشق

ميری اس گفتگو ميں ضروری ہے ورنہ ميری بات کا ابالغ نہ ہونے پائے

کيا ہے ؟ تو ميں کہوں گا حسن کی ظاہری اور گا۔کوئی پوچھے کہ عشق

باطنی کشش کو محسوس کر کے اسے اپنا لينے اور اس کا ہو جانے کی لگن

کا نام عشق ہے اور يوں حسن کا تذکره اس کی توصيف،اس کے ہجر کا کرب

اس کے وصل کی لذت، عرض تمنا، اميد اور التجا بھی عشق ہی کا حصہ قرار

کہ حسن کا مفہوم بھی واضح کر ديا جائے ميرا علم پاتے ہيں۔اب ضروری ہے

هللاہے کہ اس نے خود کو جميل کہا مگر کچھ غير اهللا کہتا ہے کہ حسن خود ا

کو پسند ہوتا ہےهللا پسند فرماتا ہے گويا جو اهللا بھی تو حسن کہالتا ہے جسے ا
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کا محبوب ہے وه بھی حسن ہے۔حسِن مخلوِق خدا نےهللا يا بالفاظ ديگر جو ا

زی کو ظہور بخشا تو حسِن خالِق کائنات نے عشِق حقيقی کو، مگرعشِق مجا

عشِق محبوِب خدا چيزے دگر است کہ وه عشِق مجازی سے بہت ارفع اور

عشِق حقيقی سے بہت قريب ہے۔

عشِق نبی(ص) جب اظہار طلب ہوتا ہے تو ضبط کی کڑی شرط نرم پڑ جاتی

ا ہے۔ عشِق رسول(ص) ميںہے يہاں سليقہ اکتسابی کم اور الہامی زياده ہوت

وارفتگی اور ديوانگی بھی دربار رسالت مآب ميں مقبول ہوتی ہے اور سليقہ

بھی کہ يہاں محبوب کا جمال و جالل خود ہی پاِس ادب عطا کرتا اور خود ہی

حِد ادب متعين کرتا ہے۔ سليقۂ اظہار جب عشِق نبی (ص) سے مملو ہوتا ہے تو

گونجتی ہے غزوه کہيں مکہ کے نواح ميں ہوتا توايواِن کفر ميں اذاِن بالل 

دنداِن سلمان، فارس ميں شہيد ہوتے ہيں۔ خواب ميں بخشی گئی ردا بدن سے

مس ہو کر شفا عطا کرتی ہے حسان بن ثابت مدح سرا ہوتے ہيں اور نعت

گوئی کی يہ روايت چوده صديوں کا سفر طے کرتی، دلوں کو گرماتی اور

دت حسن آس تک آ پہنچتی ہے۔سعادت حسن"آس کےروحوں کو اجالتی سعا

پھول" ليے"آسمان" کی طرف محو پرواز ہوتے ہيں۔ان کے سينے ميں موجزن

عشِق رسول(ص) ان کا طرز زندگی بدل ديتا ہے۔وه بدلے ہوئے اسلوب حيات

ميں نعت نبی(ص) کو و سيلہ اظہار بناتے ہيں اور ان کا کردار حسن سيرت کا

  ہے۔آئينہ دار ٹھہرتا 
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ميری نے  ذوق  ميرے ہے دی بدل ہی  دنيا

سےii سبب تيرے ہوا  کردار  صاحب  ميں

قدرت نے اظہار عشق رسول(ص) کے ليے سعادت حسن آس کو وه سليقہ

وديعت کيا ہے جو پاِس ادب اور حسِن طلب سے ايسا مزين ہے کہ وه خموشی

ين ہے کہ اظہار عشقسے بھی زبان کا کام لينا چاہتے اور جانتے ہيں۔ انہيں يق

رسول(ص) محتاج حروف و صوت ہے نہ سزاواِر نطق و زباں۔وه خود سے

مخاطب ہوتے ہيں شدت جذبات سے مخاطب ہوتے ہيں ديوانگی اور وارفتگی

  سے ہمکالم ہوتے ہيں اور کہتے ہيں:

رهii خاموش  نبی(ص)   دربارِ   يہ   ہے

ره خاموش لگی چپ  ہے بھی کو چپ

  

  

ہےii   جرم    ميں     ادب     حدِ      بولنا

رهii خاموش  بھلی  سے  سب   خامشی

  

تجھےii رسوا ديں نہ  کر پلکيں   بھيگی
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رهii   خاموش    ديوانگی    کر     ضبط

وه اوصاِف محبوب (ص) بيان فرمانے لگتے ہيں تو مقام محبوب کم مائيگی کا

ز بيان کااحساس دالتا ہے اور نعت خوان و نعت گو ہونے کے باوجود عج

  اظہار کرتے ہيں۔

بياں ہوں تمام  سے جس  کے آپ  پاک اوصاف

نہيںii زبان کوئی   ايسی   نہيں   قلم   کوئی  ايسا

نعت نبی(ص) کہنے کا منصب کبھی ان کا مايہ ناز ہوتا ہے تو کبھی مقام عجز

و نياز نعت رسول(ص) لکھتے ہيں تو کبھی نگاه مستی ميں زمانہ ہيچ نظر آتا

  کبھی سر نياز شکر بجا النے کو جھک جاتا ہے۔ ہے اور

کی سرور کے  مضطرب دل کی حضور نعت جو لکھوں ميں

رہےii  خم  سے  نياز   سر  کبھی   ہو  بلند    ناز   چشم    کبھی

حبيب خدا کے عشق ميں شہر حبيب کا ذکر بھی الزم ہے اور شہر بھی وه جو

ے ممکن ہے کہ" آس" اس کا ذکريثرب سے مدينۃ النبی(ص) بنا ہو۔ بھال کيس

نہ کريں وه مدينۃ النبی(ص) کو اپنی حسين سوچوں کا محور مرکز قرار ديتے

  ہيں اور ان کی زندگی اسی شہر کے تصور سے مہکتی ہے۔
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ہے  مہکتی زندگی سے سوچوں حسين  جن

سےii مدينے   رابطہ   ہے   ہوتا  کا  ان   آس

ت گوئی کا مقدس فريضہ سونپاسعادت حسن آس کو خدائے محمد(ص) نے نع

ہے تو اس فن کے اسرار و رموز اور اس کے ساری لطافتوں اور نزاکتوں کا

شعور بھی عطا کيا ہے وه بڑی مرصع نعت کہتے ہيں چونکہ خود خوش الحان

نعت خواں بھی ہيں اور جشن ميالد النبی(ص) مناتے ہوئے ترنم سے نعت

نم اور نغمگی کا وصف بھی بکثرتپڑھتے ہيں اس ليے ان کی نعتوں ميں تر

پايا جاتا ہے ان کے آسمان نعت پر ايسی متعدد نعتوں کے ستارے جگمگا رہے

  ہيں مثال کی طور پر ان کی ايک نعت کے صرف دو اشعار پيش ہيں:

رہے کرم اتنا  پہ   حيات   ميری  رب  يا

رہےii قلم  زيب  کی حضور   سدا  مدحت

  

ملے  راستہ  مجھے کا  مصطفی  اصحاب

رہےii علم پر  سر کا   پيار  کے   نبی   آل

انہوں نے نعت کے مضامين کو صرف غزل کی ہيئت تک محدود نہيں رکھا

بلکہ گيت کا اسلوب بھی اپنايا ہے اور درجنوں نعتيں اسی ہيئت ميں لکھی ہيں
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جو نہايت مترنم ہيں ان نعتوں ميں انہوں نے فن شعر گوئی پر اپنی دسترس کا

ہے سادگی کا جادو بھی جگايا ہے۔ميرا ذاتی خيال يہ ہے کہ نعت ثبوت بھی ديا

کے اشعار کو فن کی کسوٹی پر پرکھنا اور ان ميں فنی محاسن و مصائب

تالش کرنا اس مقدس جذبے کی توہين ہے جو ان کی تخليق کے پيچھے

کارفرما ہوتا ہے۔نعت عقيدت کا اظہار ہے اور عقيدت کے اظہار ميں جذبے

اس کی شدت اور والہانہ پن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی فنیکی صداقت 

پابنديوں سے صرف نظر کر کے بھی معتبر ہی ٹھہرتے ہيں۔سعادت حسن آس

نعت گوئی اور اظہار کے سارے اسلوب اور قرينے جانتے ہوئے بھی کہتے

  ہيں:

ميںii   مجھ   قرينہ    نہ،     ،سليقہ     اسلوب     کوئی

مانگوں  سے ڈھب سے، طور  سک  انہيں ہوں سوچتا

يہ ان کی انکساری ہے ان کا عجز ہے جو عشق رسول(ص) کے طفيل ان کی

شخصيت کا حصہ بن گيا ہے جو سادگی اور انکساری ان کے مزاج ميں ہے

وہی ان کے کالم ميں بھی نماياں ہے تاہم نعت گوئی ميں ان کی سادگی ايسے

  اشعار بھی تخليق کرتی ہے۔

محترمii رسول  اے   قلم۔۔   نازاں   پر   آپ   تخيل،  امہک  سے  آپ
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محترم رسول  اے کرم۔ و لطف  کا  آپ ہے  پر سوچ  اک  ہر ميری

  

کردگارii حبيب  اے   نکھار۔   يا  چھا   پر  حسن   کائنات   آئے  آپ

محترم رسول  اے  قدم۔ نقش کے آپ محسن ہيں   کے  ہستی   بزم

ايک اور نعت کے دو اشعار مالحظہ ہوں جن ميں دوسرا شعر ايک خاص

  واقعہ کی طرف اشاره کرتا ہے۔

مقدسii رات والی  کٹنے   ميں   نبی(ص)   ياد

مقدس  برسات  کی ،آنکھوں  چپ کی  ہونٹوں

  

توii سے  تم والو  پھيرنے  آنکھيں   کے   جان

مقدسii   ہات    والے    لکھنے    محمد    اسم

دوسرے شعر ميں جس واقعہ کا ذکر ہے اسے سعادت حسن جيسا عاشق

رسول(ص) ہی شعر کر سکتا ہے ورنہ تو کئی کم نظروں نے اس واقعہ پر

توجہ ہی نہيں دی اور کتنے ہی بدبختوں نے اس کا مذاق اڑايا واقعہ يوں ہے

کہ اٹک کے ريلوے کالونی کے ايک سرکاری کوارٹر کے مکين محمد طارق

ے کوارٹر کی ديوار کو قلعی کرايا۔دوسری صبح جب وه نماز فجر ادانے اپن
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کر کے گھر آيا تو اس نے ديکھا کہ اس کی ديوار پر کسی نے "محمد" لکھ ديا

ہے جب کہ اس کا آدھا نام"طارق" نہيں لکھا وه ديوار کے قريب پہنچا تو لفظ

مد پھر نمايا ں ہو"محمد" دھندال گيا اس نے دوباره دور جا کر ديکھا تو اسم مح

گيا آخر کار کھال کہ گھر کے قريب اگے ہوئے درخت کی کسی پڑوسی نے

کاٹ چانٹ کی تھی اس کی ايک شاخ سے پيوست ايک نرم و نازک سی ٹہنی

پر لگے کچھ پتوں کا سايہ دوسرے مکان کی ديوار پر لگے بلب کی روشنی

اختيار کر لیسے اس ديوار پر پڑھ رہا ہے جس نے لفظ "محمد" کی شکل 

تھی اٹک شہر اور نواحی ديہات کے ہزاروں خواتين و حضرات اور بچوں نے

اس مقدس سايہ کی زيارت کی جو شام کو بلب روشن ہوتے ہی محمد طارق

کی اجلی ديوار پر اجاگر ہوتا اور صبح بلب بجھنے پر غائب ہو جاتا تھا۔عشاق

ا سے خدائے بر ترمحمد(ص) نے اسے کرشمہ قدرت گردانا اور محبوب خد

کی محبت کا ثبوت کہا جب کہ کم نظروں نے اسے درخور اعتنا نہ سمجھا اور

ايک بدبخت تيسرے يا چوتھے روز موقعہ پا کر اس ٹہنی کو شاخ سے توڑ کر

لے بھاگا۔وه پتے جن کا سايہ ديوار پر اسم محمد(ص) لکھتا تھا اس شقی القلب

کنده اور دلوں پر رقم ہو وه مٹائےنے نوچ ليے مگر جو نام لوح محفوظ پر 

کب مٹتا ہے۔ہزاروں عقيدت مندوں نے اس مذموم حرکت پر غم و غصہ کا

اظہار کيا مگر سعادت حسن آس وه واحد عاشق رسول ثابت ہوئے جنہوں نے

اس واقعہ کو شعر کے قالب ميں ڈھال کر نہ صرف اپنی عقيدت کا اظہار کيا

اہوں کی پست قامتی کو بھی ہميشہ ہميشہبلکہ ان پتوں کی شان اور کور نگ
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کے ليے محفوظ کر کے ايک تاريخی دستاويز بنا ديا۔

ميری دعا ہے ہے کہ سعادت حسن کی ہر آس پوری ہو۔ ان کی مساعی کو

دربار رسالت ميں قبوليت حاصل ہو ان کا جذبہ و اظہار ان کی بخشش کا

يامت چمکتے رہيں۔آمينوسيلہ بنے اور ان کی نعت کے ستارے"آسمان" پر تا ق

  

مشتاق عاجر

  (اٹک)

ء٢٠٠۶مارچ ٨

  

  خوش قسمت انسان(از:شوکت محمود شوکت ايڈووکيٹ)

اس ميں کوئی شک نہيں کہ کسی بھی شاعر يا اديب(خواه کتنا ہی بڑا کيوں نہ

ہو) کی زندگی ميں بعض ايسے مواقع آتے ہيں جب قدرت کالم جواب دے

پر لکھتے ہوئے عجز‘ منتخب نعتيہ کالمجاتی ہے آج سعادت حسن آس کے 

بياں کا ايسا ہی مرحلہ مجھے بھی درپيش ہے۔ اس کی دو وجوه ہيں۔پہلی وجہ

تو يہ ہے۔کہ سعادت حسن آس کسی تعارف کے محتاج نہيں۔ بحيثيت نعت گو

شاعرايک دنيا انہيں جانتی ہے۔اس سے قبل ان کے دو نعتيہ مجموعے "آقا

ء ميں منصۂ شہود پر١٩٩٠ء اور ١٩٨٢بالترتيبہمارے" اور"آس کے پھول" 

جلوه گرہو کر علمی، ادبی اور مذہبی حلقوں سے بھرپور داد تحسين حاصل کر
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ء ميں١٩٩۶چکے ہيں۔اس کے عالوه ان کا تيسرا مجموعہ کالم"آدھا سورج"

زيور طبع سے آراستہ ہوا (جس ميں کچھ نعتيں اور کشمير کے حوالے سے

بھی شامل ہے) پر انہيں "بزم علم و فن" اسالم آباد ايک خوبصورت طويل نظم

ء کی بہترين نظم کے ايوارڈ" سيد نعمت علی شاه" ايوارڈ١٩٩۶کی جانب سے 

سے نوازا گيا۔ اس کے عالوه،آس صاحب ايک طويل عرصہ سے ميالد

پارٹيوں سے بھی وابستہ ہيں۔انہوں نے اپنی ايک ميالد پارٹی بھی بنائی

الد النبی(ص) کے موقع پروه بحيثيت نعت خوان نعتيں بھیہے۔جہاں ہر سال مي

پڑھتے ہيں۔لہذا مجھ جيسا خطا کار اور کم علم شخص آس صاحب کی نعت

گوئی پر کچھ لکھے۔ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔اور دوسری

وجہ، جو نہايت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ايک بہت ہی نازک مسئلہ بھی ہے۔ وه

پاک پر کچھ لکھنا بقول ميرہے نعت رسول 

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

مگر سعادت حسن آس کا حکم ہے کہ کچھ لکھوں تو حقيقتاً يہ ميرے ليے

سعادت ہے۔ آس صاحب کے اس چوتھے منتخب مجموعۂ کالم "آسمان" کا ميں

واهنے بہ غور مطالعہ کيا۔ شروع سے آخر تک تمام نعتيں اپنی مثال آپ ہيں۔خ

وه اردو زبان ميں کہی گئی ہيں يا پنجابی ميں۔ آس صاحب کی گرفت نعت

گوئی پر دونوں زبانوں ميں مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ در اصل بات يہ ہے۔

کہ"نعت گوئی" ہر شخص کا مقدر ہو ہی نہيں سکتی۔ سرور کائنات(ص) خود

کو آپايسی ہستيوں کا انتخاب کرتے ہيں۔ جو آپ کی مدح کرتے ہيں۔يا جن 
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(ص) کا غم عطا ہوتا ہے۔ آس صاحب کہتے ہيں

نصيبوں پر ميں اپنے ناز جتنا بھی کروں کم ہے

ہر اک سينے ميں ہوتا ہے تمہارا غم کہاں روشن

اور واقعی آس صاحب کے دل ميں "حضور پاک(ص) " کا غم روشن ہے۔ (

جو ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے) ہر گھڑی، ہر پل درود پاک پڑھنا

  ،آپ کا ذکر اور باتيں کرنا آس صاحب کا وطيره ہے:

ہےii لگتا  اچھا کرنا باتيں   کی   نبی   پيارے

ہے لگتا  اچھا مرنا جی جی ميں چاه کی ان

  

المختصر يہ کہ آس صاحب، خوش قسمت انسان ہيں۔ جنہيں "غم رسول(ص)"

ريں کماور"عشق رسول(ص)" وديعت کر ديا گيا ہے وه اس پر جتنا بھی ناز ک

  ہے۔

  ء٢٠٠۶فروری/١٢

شوکت محمود شوکت (ايڈووکيٹ)

  

  سعادت حسن آس(از:الحاج صوفی محمد بشير احمد شاه)

سعادت حسن آس صاحب ايک خوش قسمت انسان ہيں جن کو وجِہ تخليِق
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کائنات،آقائے دو جہان، محبوب خدا(ص) کی شان کو حروف کے موتيوں ميں

محبت، عقيدت عاشق رسول حضرت پرونے کا سليقہ عطا ہوا ہے۔ان کی

خواجہ اويس قرنی رضی هللا عنہ سے ہے جن کی ياد کو ہر سال عقيدت و

احترام سے مناتے ہيں جس کے ليے انہوں نے اپنی جدو جہد سے شان

مصطفٰی(ص) کی ايک پارٹی بھی تيار کی ہوئی ہے جو کہ عقيدت کے پھول

فل ميں ہوں اہِل محفلبڑے سوز و گداز سے نچھاور کرتے ہيں اور جس مح

کے دلوں کو محبِت سرکار (ص) سے گرماتے ہيں۔ يہ سعادت کم لوگوں کو

  نصيب ہوتی ہے۔

ہيں  ہوتے عام کب معجزے  ہے  معجزه ايک محبت

ہيںii ہوتے   الہام   کے   عشق   پر  دلوں   مخصوص

  

مصنف نے بڑے ہی عقيدت کے پھول خوبصورت سليقہ سے نچھاور کيے ہيں

جن سے ان کی محبت و عقيدت سرکار دوجہاں کا اظہار ہے جيسا کہ خود

  اپنے کالم ميں لکھتے ہيں۔

کرii سرفراز  بھی کو مجھ   سے   بھيک   کی   کرم  اپنے

نہيں    آشنا    درد    دکھ     ميرا     کوئی     سوا     تيرے
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سينکڑوں  پھول ميں سينے  کے آس تھے کھلے تو  يوں

نہيںii  جچا   مگر  کوئی   سوا  کے  آپ    ميں    آنکھوں

  

  دعاگو

الحاج صوفی محمد بشير احمد شاه ڈھوک فتح اٹک شہر

  

  

  تبصره(از:سيد عبدالديان بادشاه)

بسم هللا الرحمن الرحيم

  

کی محمد(ص) سے وفا تو نے تو ہم تيرے ہيں

چيز ہے کيا لوح و قلم تيرے ہيںيہ جہاں 

  

جناب سعادت حسن ٓاس نعت کے حوالہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ بيرونی

ممالک ميں بھی جانی پہچانی شخصيت ہيں ۔ اُن کی نعتوں ميں سرکار

دوعالم(ص) کی عقيدت و محبت ايک دائرے ميں ره کر دلکش اندازمينرقم کی
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جيسے کسی ذات نے سرکار کی گئی ہے۔ بعض نعتوں ميں تو يوں لگتا ہے

مدحت خود لکھوائی ہے۔ ميرے سامنے اسوقت ٓاس صاحب کا مجموعہ نعتيہ

کا مسوده ہے ۔ ميں سمجھتا ہوں اس ميں شامل تمام کی تمام‘‘ ٓاسمان’’ انتخاب۔

نعتيں عشاِق مصطفٰے کے دلوں کی ترجمان ہيں۔

کو اپنی‘‘ سمان آ ’’ هللا تبار ک و تعالٰی سے دعا ہے کہ وه ٓاس صاحب کے

بارگاه ميں شرِف قبوليت عطا فرمائے۔ ٰامين

ٓامين الُلھم ربنآامين يارُب العالمين!

  

دعا گو

فقير سيد عبدالّديان بادشاه

 خطيب مرکزی جانع مسجد استقامت محلہ عيد گاه اٹک شھر۔
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   دعا

ہے     ترا     بنده     اک     سامنے     کل     خالقِ       اے
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ہےii رہا   مانگ  کچھ  يہ   سے   تجھ   عطا   دے   کر  تو

  

ہےii   تو    بھی    مسجود    بھی    معبود    و    مالک    تو

ہے  پتا کو تجھ سب ہوں  بھی کچھ  جو ہوں بھی  جو ميں

  

ہيںii     گئے     پاس     ترے    کتنے     مرے      احباب

ہےii  دعا   يہ   خطائيں   کی   سب    ان    دے    بخش    تو

  

گنہگارii  ہيں   کر   بڑھ   بھی  سے  حد  ہيں  مانتے    ہم

ہےii  خطا   بھی   جو  ہوئی   معاف   کر    ہے    پاک    تو

  

موالii  و   مالک   اے  سے    عيب    ہر    ہے    پاک    تو

ہےii  بڑھا   بھی   سے   حد    کی    عيب    ہر    ترا   بنده

  

موالii  ہوں   سے    امت    ميں    کی    عالم   دو    سرکارِ 

ہےii رہا ديکھ تو  ہوں  بھی کچھ  جو   ہوں   بھی  جو  ميں

  

رستہii   مجھے    کر    عطا    سيدھا    تو    مرے    مالک
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ہےii   ہوا    اکرام    رات     پر     جس     کہ     رستہ     وه

  

داعیii   کی    اسالم     ہو     اوالد     ميری     اور     ميں

ہے    دعا    يہ   بھی    ليے    کے    نسلوں    آئنده     اور

  

الفتii   مجھے   کر    عطا     کی     عالم     دو     سرکار

ہےii  کہا   نے    تو    ليے    کے    جس    کريں    کام    وه

  

کرنا     مجھے     منور     سے     دولت      یک      اسالم

ہےii  دعا   سے   تجھ   مری   لمحہ    ہر    يہ    وقت    ہر

  

اوالدii  ملے   صالح    بھی    کو    ان    جو    ہيں    محروم

ہےii   ترا    پہ   جن    کرم    کی    ان    نيک    ہو    اوالد

  

بھیii  جو   ہيں   معذور  ہيں    کار    بے    ہيں    مقروض

ہےii  خدا  کا   سب   تو  کہ   دے  کر   کرم  بھی   پر    ان

  

شريعتii  ہو    نافذ    ميں    ملک    اس    مرے    رب    يا
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ہےii   دعا    سے    تجھ    يہ    کی    ايمان   صاحب    ہر

  

دےii   بنا    داعی    وه     کا    اسالم     ہميں     رب     يا

ہےii  ضار   تيری   اور  کی  محبوب  ترے  ميں    جس

  

بچانا   سے   شر    ہر    کے    شيطان    مجھے    رب    يا

ہےii   رہا    ديکھ    مرے    کو    باطن     و     ظاہر     تو

  

موال   و   مالک    اے    لے    کام    وہی    بھی    سے    ہم

ہےii   کيا    نے    وليوں    نے    نبيوں    ترے    کام    جو

  

موال!ii     کے     بمحبو     ترے     والے     چاہنے     ہم

ہےii  کہا   نے   ہم   نہيں  کا  جس    عطا    ہو    بھی    وه

  

خاطرii  کی  رشتوں    جواں    ہيں    بيٹھی    بيٹياں    جو

ہےii  خدا   بھی   کا  ان   تو   کہ    کر    سبب    نيک    تو

  

مسلماںii   بھی    جو    تری   سے    ہدايت    ہيں     غافل
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ہےii   نما    راه   تو    کہ    دے    ہدايت     کو     ان     تو

  

موالii    ہيں     مسلمان     بھی      پر      جہاں      مظلوم

ہےii  جڑا   سے   ان   دل  يہ  کہ  ہو   کرم  بھی   پر    ان

  

دعائيںii  يہ  ہوں  رد   نہ    ميں    صدقے    کے    سرکار

ہے    رہا    ديکھ    طلب    دستِ     تو    کا    شخص     ہر

  

مقبولii   کی    آس    دعا    ہو    موال     و     مالک     اے

ہےii   سرا    مدح    اک    کا   محبوب    ترے    بھی    يہ

  آمين يا رب العالمين
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   سالم
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سالم    الکھوں    پہ    وحدت    محبوبِ     شاِن

سالمii    الکھوں     پہ     رسالت     ختم     نازِ 

  

سالمii     الکھوں     پہ       نبوت       تاجدارِ 

سالمii  الکھوں   پہ    صداقت    تقوٰی،    عدل،

  

سالمii الکھوں  پہ سيرت   تيری   نبی(ص)  يا

  

  

  

چاندنیii   سے    انوار    تيرے    طرف     ہر

روشنیii   سے    کردار    تيرے    طرف    ہر

  

کشیii  دل  سے   گفتار    تيری    طرف    ہر

زندگی    سے    سرکار    تيری    طرف     ہر

  

سالمii  الکھوں   پہ   صورت   نور   پر    تيری
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رونقيںii  سے  اسم    ترے    ميں    سحر    ہر

رفعتيںii  سے    اسم    ترے    ميں    نظر    ہر

  

لذتيںii   سے    اسم    ترے    پر     زباں     ہر

نکہتيں    سے    اسم    ترے    ميں    بدن    ہر

  

سالمii  الکھوں   پہ   حرمت   کی    اقدس    اسم

  

  

  

بياںii  ميں  کروں   کيا    کيا    اعجاز    تيرے

زباںii  کو  کروںکن   دی   نے    مٹھی    تيری

  

آسماںii   زميں،    ہے    سے    تحريم    تيری

جہاںii   دو     باعثِ      ہے     تجسيم     تيری
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سالمii  الکھوں   پہ  رفعت   پہ   عظمت   تيری

  

  

  

آرزو   تيری   ہے   کی   نے    رسولوں    سب

جستجوii  تيری   ہے   کی  بھی  نے   دشمنوں

  

 و  رنگ  ہے ميں  جہانوں دونوں سے تجھ

  بو

تو    ہے     محبت     آسمانِ       بھی      ميرا

  

سالمii  الکھوں  پہ  رافت  پہ   رحمت    تيری

  

  

  

سخاii  و    جود    دستِ     کرم    بحرِ     ہی    تو

تراii   سايہ    نہ     ہے     ترا     ثانی     کوئی
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گياii  مل  تو   کو  جس   خدا    پايا    نے    اس

خداii  از   بعد    ہی    تو    ہے    وصف    الئقِ 

  

سالمii الکھوں  پہ پہ  رفعت پہ   عظمت   تيری

  

  

  

مرسالںii      خاتمِ        خدا       حبيبِ        اے

خوبياں     تری    ہيں     انتہا    بے      اتنی

  

کہاںii  تک  اب   کوئی   بياں   ہے   سکا    کر

بياںii  کچھ   سکے   کر  پر،  آس   نظر    اک

  

سالمii   الکھوں    پہ    عنايت     چشمِ      تيری

 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)
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   نعتيں

   

   

   

  عشق بس عشق مصطفٰے مانگوں

 مانگوںii              مصطفےٰ                 عشق                س                عشق

مانگوںii          خدا           کچھ           نہ           سے           تجھ            اور

  

 ہےii           کيا            دعا            ڑی            سے            دعا            اس

مانگوںii        دعا         کيا         ميں        کر         ڑھ          سے          اس

  

رساں!ii           چاره            کے             جگر             سوزِ              ميرے

مانگوںii          دوا           کی           زخم           ہر           سے            ھتج

  

!ii            والے              خشنے              کو              مجھ              زندگی

وںمانگii                مدعا                 ميں                  کا                  زندگی
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 آجii          اہر            کے            ہو            سے            آپے            اپنے

مانگوں           را           دل           تيرا           ميں            سے            تجھ

  

 سايہii          ے           کو           جن            ہيں           کہتے            لوگ

مانگوںii            آسرا             کا              سائے              کے              ان

  

ميں         کر         دے          آس          تو          جائے          ھی          جاں

ںمانگوii         پا           خاک           کی           کوچے           کے           ان

  

  پھول نعتوں کے سدا د ل ميں کھالئے رکھنا 
  

  

رکھناii      کھالئے       ميں       ل       د       سدا       کے        نعتوں        پھول

رکھناii       سائے        ميں        خوشو        کو         سانس         ہر         اپنی

  

رکھناii       مقدم        سے        جاں        و        دل        ارشاد        کے        ان

رکھناii      جھکائے       کو       سر       سدا       پہ        سيرت        کی        ان
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ميںii      دل       اتريں       وه        پاؤں        دے        پہر        کس        جانے

رکھناii          سجائے          شام          سرِ           پہ          پلکوں           اشک

  

جائےii       مل        غالمی        کی         آقا         تمہيں         ہو         چاہتے

رکھناii          اگائے          کی          محت          ميں          سينے          فصل

  

 ہےii       لگتی        دھواں        ھی       منزل        ہے        اتنی        روشنی

رکھناii         دکھائے          راه          مجھے          ہيں           رہر           آپ

  

رہےii         آاد          يونہی           خطہ           مرا           ہے!           آرزو

رکھناii       جھکائے        پر        اس       سدا         کے         رحمت         ار

  

نصیii      ھی       زيارت       کی        آقا        گی       جائے        ہو        آس

رکھنا        چھائے        کو        نگاہوں        ميں        راہوں         کی         ان

  

  

  زميں و آسماں روشن مکان و ال مکاں روشن 
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روشنii      مکاں       ال       و       مکان       روشن      آسماں       و        زميں

روشنii       جہاں       دونوں       گئے       ہو       سے       مصطفےٰ         ظہورِ 

  

کیii      والے      کملی      سواری      تھی      سے       راستوں       جن       گئی

روشنii      کارواں       غار       ہے      تک       ا      کا       رستوں        انہی

  

ہےii     کم      کروں      ھی      جتنا      ناز      اپنے     ميں       پر       نصيوں

روشن؟     کہاں     غم،      تمہارا      ہے      ہوتا      ميں      سينے      اک      ہر

  

ہيںii     ليتی      کھدي      مناظر      ھی       کے       پرے       سے       ستاروں

روشن     جلياں      ہيں      کی      پيار     کے      نی      ميں      آنکھوں      جن

  

رستہii        تھا        معلوم       کسے         کا         آشنائی         سے         خدا

روشنii    نشاں      س      کے      راستوں      ہيں      ہوئے      تو     آئے      وه

  

کیii      گوئی      نعت      سعادت      سے      ج      دی      خش       نے       خدا

روشن     ستياں     ساری     کی     دل      ميرے      سے      دن      اس      ہوئيں



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

  

گےii       گاڑيں       کيا       کا       اس       آس       اندھيرے       کے        مقدر

روشنii     کہکشاں      کی      مصطفےٰ       يادِ       پاس      کے       جس       ہے

  

  

  

  

  فضا ميں خوشبو بکھر گئی ہے لبوں پہ ميرے سالم آيا 
  

  

آياii    سالم     ميرے     پہ     لوں     ہے     گئی     کھر      خوشو      ميں      فضا

آ      االنام     خير      سے       فلک      والو!       زمين       خوشياں       مناؤ

  يا

  

کےii     تيرگی     تھے     سيرے     جہاں     روشن     وه     ہوئيں     راہيں     تمام

آياii   احترام    ذی    کون    يہ    سر    ہوئے     اٹھے     کيا     کيا     ہيں     جھکے

  

رکھناii     لحاظ      کا      اد      وہاں      کی      دوسرا      شاهِ       ہو      زم      جو
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آياii      پيام       ميں       حق       کالمِ        کرنا       نہ       صدا       اپنی       لند

  

يٹیii   گی    گڑے     زنده     کوئی     نہ     ہوگا     قتل     پہ     پانی     کوئی     نہ

آياii      معا      و      خاص      ہر      شفيق      واال      مٹانے      کو       جہالتوں

  

ميںii    واديوں     کی     مکہ     ہيں      لگی      اترنے      ڈالياں      کی      درود

آياii       تمام      ماهِ        مثالِ        يزداں        نورِ         ميں        خاکی        السِ 

  

ہے    ھی    آس    وه    ہے    ھی    پياس   وه    کی    نی    نی    کی    ولی     ولی

آياii       امام       کا       نی        نی        آيا        قرار        کا        ولی        ولی

  

  

  

  
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)
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   نعتيں

  

  

  

  حقيقت ميں وہی ذکِر خدا ہے 

  

  

  

  ہےii             خدا              ذکرِ              وہی              ميں              حقيقت

 ہےii         مصطفےٰ           يادِ           ساتھ          کے          جس           کہ

  

  غمii          کيا           تو            سکتا            نہيں            جا            مدينے

  ہےii           رہا           س            مدينہ            ميں           دل           مرے

  

  ہوii           کی            کونين            شہِ             پہ            جس           نظر

 ہےii          سکا         جھ          سے          کسی          ک         وه          ديا

  

   



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

  جھلمالئےii                    ستارے                     ميں                     نگاہوں

 ہے           گيا           چھڑ           ج           تذکره            کا            نی(ص)

  

 زمانہ                 کيسے                 اسے                 گا                  مٹائے

  ہےii         مٹا         مر          جو           پر          نام          کے           نی

  

 ہيں           نے           دل            گاهِ             سجده            رستے            وه

  ہےii         پڑا          پر          جن           پا          نقش           کا           نی

  

  کرناii             نہ              کم              محت               اپنی               کھی

  ہےii           مدعا            ميرا            ،            آس           ميری            يہ

  

  

  

  چاند تاروں فلک پہ زمينوں ميں بھی آپ کے پيار کی روشنی روشنی 

  

روشنیii  روشنی  کی  پيار  کے  آپ  ھی  ميں  زمينوں  پہ   فلک  تاروں  چاند

روشنی   روشنی  کی  پيار   کے  آپ  ھی   ميں   نشينوں   وری    ميں   ادشاہوں
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 نہيںii خم سامنے کے آپ  سر  کا   کس   نہيں   غم  کا  آپ  ميں   آنکھ   سی  کون

 روشنیii روشنی کی  پيار  کے  آپ  ھی  ميں  خزينوں  پنہاں   کے  سمندر  دل

  

 پيرویii   کی   آپ   ہے   ايمان    جزو    زندگی    کی   آپ   ہے    قرآن     مثل

روشنیii  شنیرو  کی  پيار  کے  آپ  ھی  ميں  امينوں   اور  غازيوں   صادقوں

  

ہيںii سرتاج کے  سہاروں  ے  غمزدوں  ہيں  معراج   کی   عنايت  و  لطف  آپ

روشنیii  روشنی  کی  پيار   کے  آپ  ھی   ميں  قرينوں   مقدس   کے   چاہتوں

  

 سےii  آپ  کھال   زندگانی   گلشن   سے   آپ   مال   کو   نظر   اک   ہر   نور

روشنی  روشنی   کی   پيار  کے  آپ   ھی  ميں  آگينوں   کے   احساس    ميرے

  

کمیii گی سکے ہو کيا ميں عظمت  کی ان  گھڑی ہر خدا مدحت ہے کرتا کی جن

 روشنیii روشنی کی پيار کے آپ ھی ميں سينوں کے س ھی پہ ہونٹوں کے  س

  

گئےii رک ھی وقت پر تحرير کی ان گئے  جھک  ميں  پيار   کے  آپ  قلم   جو

 روشنیii  روشنی   کی   پيار  کے  آپ   ھی  ميں  جينوں    کی    مقل   ايسے   آس
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  جس کو حضور آپ کا فيض نظر مال نہيں 

  

  

 نہيںii       مال      نظر       فيض       کا       آپ       حضور        کو        جس

  نہيںii       کھال        کہيں        پھول         ميں        کائنات         تو        ايسا

  

 لے     نام     کا      خدا      واعظ       گيا      پڑ       ميں       الجھنوں      کن

 نہيں      جدا       تو      سے      کعہ      راستہ       کا      گلی      کی       ان

  

 ہےii    فضول     گلہ     کا      اس     ہو     تنگ      کا     جس      ہی     دامن

 نہيں       مال      سوا       کو        کس        سے        رسول        درِ         ورنہ

  

 روشنیii    کی     ان    ميں    آنکھوں    ہو    ياد    کی     ان      ميں     سينے

 نہيں      التجا       ھی       کوئی       تو        عد        کے        آرزو        اِس

  

 انياءii      ميں      جہاں      زم      گنت       ان        نے       خدا       ھيجے
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 نہيںii      دوسرا       ھی      کوئی      سا      حضور(ص)      مرے      ليکن

  

 کرii     سرفراز      ھی     کو     مجھ     سے     ھيک     کی     کرم      اپنے

 نہيںii       آشنا       درد        دکھ        ميرا        ئیکو        سوا        تيرے

  

 سينکڑوںii    پھول    ميں    سينے    کے     آس     تھے    کھلے     تو      يوں

 نہيں       جچا      مگر      کوئی      سوا       کے      آپ      ميں      آنکھوں

  

  

  

  

  ر آنکھ موتی لٹاتی رہی رات بھر چاندنی رقص کرتی رہی رات بھ

  

 رہیii  لٹاتی   موتی   آنکھ  ھر  رات   رہی   کرتی   رقص    چاندنی   ھر   رات

 رہیii  آتی  کی  آقا  ياد    ھر    رات   رہی   مہکتی    دنيا   کی   دل   ھر   رات

  

 خرii ے تھا ھی  سے خر اپنی  تو  ميں  گر  جلوه  تھا   نور  ہی  نور  طرف  ہر

رہی  جگاتی  جادو  رات  تک  صح  پہر   پچھال   کا    ش   تھا    سحورم   کتنا
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رہےii ھرتے رنگ  مری  ميں  زندگی  رہے  اترتے  تارے  ميں  دامن   ميرے

 رہیii گنگناتی  زاں  تک  ج  نعت  رہے   نکھرتے   کے  جنوں  کيا  کيا  عکس

  

تيرگی   ميرا   تعاق   تھی  رہی  کر   زندگی   مری    تھی   ہوئی    الجھی   کتنی

رہیii آتی ميں  قدموں  ميرے  خوشی  ہر   روشنی  پڑی  ج  کی  پيار  کے  آپ

  

قدم  ميرے  ہيں  ڈگمگائے  کھی  ج   کرم   چشم   کی   ان   ہوئی   کتنی   آس

رہی  دکھاتی  منزل  ہی  خود  راستہ  ھرم   ميرا   نے   آقا    ميرے    ليا   رکھ

  

  

  

  

  ک مشکل کا حل ہے ہر ا

  

  کاii              مشکل              اک               ہر               ہے              حل

  خداii                   ذکر                    اور                   نی                    ياد
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  نہيںii                 ات                 ہی                  مری                   صرف

  !ii                   کيا                    تسليم                    نے                    دنيا

  

  انساں                        ھالے                        ھولے                        اے

 گا           گن           کے             اس             کھا            کا            جس

  

  تاريکii                 گر                   تيرا                  ہے                   دل

  جالii                  ديپ                    کا                    خدا                    ذکر

  

  ہےii                 سونی                  گر                  تيری                   روح

  ناii                  ورد                   کو                    علیٰ                     صل

  

  دعویٰ ii                       ميرا                       نہيں                       صرف

  کہاii                  نے                  س                    پيمر                    ولی

  

  کیii             ان              کی              اطاعت               نے               جس

  ہواii                  شخص                   وه                  امر                   آس

  

  



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

  

  

  
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

 

  

   نعتيں

  

  

    

 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   نعتيں

   

  ارض و سما ميں جگمگ جگمگ لحظہ لحظہ آپ کا نام 

   



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

   

  نامii   کا   آپ    لحظہ    لحظہ    جگمگ    جگمگ     ميں    سما    و    ارض

  نامii   کا    آپ    ،    مہکا    مہکا    ،    صحرا    صحرا     ،    گلشن    گلشن

  

  نامii     کا     آپ      رکھا،     رکھا     ،     ادل     ادل     ،       پرت       پرت

  نامii     کا     آپ      قصہ،       قصہ       وادی،       وادی      جنگل،      جنگل

  

  ہوئےii    خاک    کسریٰ     و    قيصر     رحمت    رسی    پر      زميں     تپتی

  نامii    کا     آپ      اجال     اجال     اترا      دن      جس     ميں      عر     ملک

  

  تلکii     معراج     کی     سدره      سے      دھڑکن       کی       کنکر       کنکر

  نامii      کا      آپ       جلوه،      جلوه       محفل،       محفل      سينہ،      سينہ

  

  هللاii      سحان      هللا       ماشاء       پياری       پياری       اتيں       کی       آپ

  نامii     کا      آپ       دريا،       دريا      چشمہ،      چشمہ      قطره،       قطره

  

  تلک    ارض    سے    فلک    لوح    شامل    ہے    ساتھ    کے    خدا      نام

  نامii    کا    آپ    ،     قريہ     قريہ    ،     وشہگ     گوشہ     ،     آنگن     آنگن
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  پر    جھيلوں     کی      آس      ميری     چمکے      تارے     جھلمل     جھلمل

  نام     کا     آپ     پيارا     پيارا     مہکا     ج     ج       اندر       کے      من

  

  

  

  

  نہاں پھول کھلنے لگے  جب چھڑا تذکره ميرے سرکار کا ميرے دل ميں

  

لگے  کھلنے  پھول  نہاں  ميں  دل  ميرے  کا   سرکار  ميرے  تذکره  چھڑا   جب

 لگے  کھلنے  پھول  جہاں  در  جہاں  پھر  ڈالياں  کی  نور  چليں  سے  آسماں

  

  ميںii جذات  ميرے ميں  احساس   ميرے  پھر  ہے  چمکی  قنديل   نور  پر   ايک

  لگے  کھلنے  پھول  جاوداں  ميں  روح  لگے  تپنے  ہونٹ  ہوئی  پرنم    آنکھ

  

 ہواii  مدينہ  دل  کا   گار  گنہ   مجھ  ہوا   سينہ   نور  پر   سے   رحمت   کی    ان

  لگےii کھلنے پھول  درمياں   کے  سنگ  کو  افکار   ميرے  گئيں   مل  دھڑکنيں

  

  آگيا   انقال   اک    ميں   تمدن   اور   ہوئی    روشن    تہذی    تو    آئے    آپ
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  لگے   کھلنے   پھول    گلستاں   گلستاں     گئی    مل    انسانيت    کو    آدميت

  

  مصطفٰے!ii  دامن   اے   شکر  صد   شکر   رہا،    ھٹکتا   ميں    تاريکيوں   آس

 لگے  کھلنے  پھول  زاں  زير  کی  اس   روشنی  ملی   کو    قلم   تو   مال   تو

  

  

  

  کا ہی فکر ہو ان کا ہی ذکر ہو يہ وظيفہ رہے زندگی کے ليے ان 

  

 ليے  کے  زندگی  رہے  وظيفہ  يہ  ہو   ذکر  ہی  کا   ان  ہو  فکر   ہی   کا    ان

  ليےii  کے   اسی  ميں  رہوں  زنده   کاش  ہو  ميراث  ميری   نی    عشق   سوزِ 

  

 ملےii نيازی   ے  سے  اسا  و  مال  ملے   سرفرازی  مجھے  سے   در  کے  ان

 ليے کے انہی  س مروں تو مروں  ميں ليے کے انہی س  جيوں  تو  جيوں   ميں

  

 آندھياںii کی وقت پنہ مانگيں سے مجھ جہاں  سارا   پہ  مجھ   رہے  کرتا  رشک

 ليےii کے می آد کيا ہے کر ڑھ سے  اس رہوں  (ص)  احمد  غالمانِ   غالمِ    ميں

  



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

 تھمےii نہ کھی  ارش کی آنکھوں ميری رہے مموس کا  دل  مرے  ہی  يوں  کاش

 ليے کے کسی جاؤں ھول  انھيں   ميں  کھی  آئے  نہ  ھی  پل   وه  ميں  زندگی

  

 اممii  شاهِ   مدحِ   کہاں  اور  کہاں   ميں  کرم  کتنا  پہ  مجھ   ہے    کا   واال   ذات

  ليےii کے ین نعتِ  نے  تو  ليا  چن  !  ميں  مہر   ے  دورِ   مجھے  ا  تير  شکر

  

  سلسلہii  س  يہ  ہے  کا  پہچان  کی  ان  کيا  نے  ر  تخليق    کو   عالم   دونوں

 ليےii   کے  ندگی  تھے  نہ   مالئک   کم   ندگی   اگر   ہوتی   مقصود   صرف

  

  سوii چار  لگا رہنے سا  اجاال  اک  گفتگو  لگے  کرنے  سے  مجھ  و   و  رنگ

 ليےii  کے  شاعری  کی   سرکار  نے  ميں  وضو  ا  کو  ذہن  کيا  سے  ج  آس

  

  

  

  

  ترا تذکره مری بندگی ترا ناِم نامی قراِر جاں 

  

  جاںii      قرارِ       نامی      ناِم       ترا       ندگی        مری        تذکره       ترا
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  آسماں     ميرا      ہے     پيار     ترا      عر     شہِ       اے     ر     حی     اے

  

  ہےii   رنگ   ميں   کائنات   سھی    سے    فيض     کے    پاک    ذاتِ     تری

  جہاںii     دو     رونقِ       ذکر      تيرا       زندگی      زينتِ       شان       تری

  

  ہواii    ہوا     کفر    تو    مال    تو    رہا    خدا     ايک     ميں      دل     مرے

 ياں   کروں   نہ    کہاں    کہاں    ميں    معجزے     کے    پاک    ذاتِ     تری

  

 تر   عزيز    سے   دل   و   جاں   مجھے   سفر   کٹھن   يہ    کا   دھوپ    کڑی

  سائاں   ہے   ميں   جس    ذکر   ترا   سفر    ہم   ہے   ميں   جس    ياد    تری

  

  مال    ر    اسے     مال    تو    جسے     مال،    س    تيرے    وه     مال      جو

  کہاںii    در   ہے   عد    کے    در   ترے   ہے   مہر   تو   پہ    فيصلوں    سھی

  

  ثناii    دولتِ     اسے     ملی      کہ     ادشہ     ہے      کا     دلوں     دل      مرا

  نہاںii   نہيں   ميں   جس    ياد     تيری     دل    غری     ہے     کا    نصی    وه

  

  شنمیii   ہيں   سے   تر   چشمِ     مری   جو    پھول    کے   پاک    نعت    تيری

  ترجماںii   کے   مان    آس،   مری   ہيں   رنگ   کے    پيار    ہی    ترے    يہ
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  وجہہ دونوں عالم کی ميرے مصطفٰے ہے تو 

  

  

  توii         ہے          انياء          فخر          تو          ہے         کريا          نازِ 

  توii        ہے       مصطفےٰ         ميرے        کی       عالم        دونوں        وجہِ 

  

  انٹيںii        الفتيں         نے         تو         کو        زمانے          وفا          ے

  توii      ہے     آسرا      کا      اس     کا     جس      تھا      نہ       ھی       کوئی

  

  دہوونii           ترا            چاندنی             پرتو             ترا             روشنی

  توii      ہے      کيا       ہے      نہيں      کيا      تيری       دوں       مثال      کيا

  

  تھیii    مانگی    سے     ر      نے     ميں     جو     ميں     ش      والی     قدر

  توii      ہے      دعا      مری      وه        سے        ہونٹوں        تے       کپکپا
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  خادمii         ترا          ہے           وقت           اندی           تری          زندگی

  توii     ہے     مدعا       کا       اس      ميں      زمانے      ہے       ھی       جو

  

  چہرےii     اٹھيں       کھل      کے      ان       کر      سن      ترے      تذکرے

  تو    ہے    را     دل     کا      جن     سے      تجھ      لگی     لو     کی      جن

  

  خوشوii     ،     صا     ،      کہکشاں      ،     شنم      ،     شفق     ،      چاندنی

  تو     ہے     ماورا       سے       س       کو      تجھ       لکھے       کيا       آس

  

  

  

  

  مدينے کی فضاؤں ميں بکھر جائيں تو اچھا ہو

  

  ہوii      اچھا      تو       جائيں      کھر      ميں      فضاؤں      کی       مدينے

  ہوii     اچھا     تو      جائيں      کر      حيران      کو      تمو       اپنی       ہم
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  کاii      رہنے      تکتے      تمہارا      روضہ       حوصلہ        ہے       نہيں

  ہوii     اچھا     تو      جائيں     مر     تکتے     تکتے     ہے      کہتا     جنوں

  

  

  ہےii     تقاضہ     تو      ا       يہی      کا      نکھوںآ      ناک       نم       مری

  ہوii     اچھا     تو      جائيں     گزر     سے     حد      کی       پيار      تمہارے

  

  

  ہيںii     مہکتی     ميں     سينے     ميرے     آہيں      ٹھنڈی       ٹھنڈی       جو

  ہوii    اچھا    تو    جائيں    اتر     ھی     ںمي     دلوں     کے     اوروں     وه

  

  

  سےii    محمد(ص)    عشقِ     ہوں     سرشار     دل      ہی     سنتے     جسے

  ہوii     اچھا     تو      جائيں      کر      نعت      ہم       کوئی      ايسی      رقم

  

  

  ميں      کراچی       پھر       ر        يا       امن        ہو       مصطفےٰ         نامِ 

  ہوii     اچھا     تو     جائيں     سدھر     دن     ھی      کے     کشمير     مرے
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  ہوںii    کرتا    محسوس    پہ     قرطاس      کے      روح      کو     جن      ميں

  ہو     اچھا     تو      جائيں       اتر      پر      کاغذ       کاش       جذے      وه

  

  

  ہوii     قاصر      سے     سجدوں     جہاں       دل       محت       کيسی       وہاں

  ہوii    اچھا    تو    جائيں    در     کے    ان     کر     لے      کو     دل     جينِ 

  

  

  !!      کی      تمنا       کر       آ      نے       الفاظ       کئی      ميں      خيالوں

  ہوii    اچھا    تو     جائيں      سنور     ھی     ہم      سے     نعت     کی      نی

  

  

  آنکھيںii     منتظر       اکثر       ہيں      رہتی      ميں      آس       ہی       اسی

  ہوii      اچھا      تو      جائيں       تر       چشمِ        ا       ہم        آئے،        الوا
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  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   نعتيں

   

  سواِدعشق نبی کيا کمال ہوتا ہے 

   

  ہےii          ہوتا           کمال           کيا           نی            عشق           سوادِ 

 ہے         ہوتا         جمال         و        حسن        ميں         روح         ديارِ 

  

 جائے       ره       کے       ن       پروانہ        کا        چراغ        اس        جو

 ہےii       ہوتا       خيال       کا       جاں        نہ        کھال       نہ        اسے

  

  ہيںii           ہوتے            نثار           خزانے            کے            سخاوتوں

  ہےii            ہوتا             الزوال            سفر             کا              عقيدتوں
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 ہو       مشرف        جاں         سے         زيارت         ار        ايک         پھر

  ہےii       ہوتا        سوال        يہ       سحر       و         شام         پہ         لوں

  

 کريں          سالم          اسے           حاکم          کے          وقت          مامت

 ہےii         ہوتا           پائمال           جو           ميں           راه           تمہاری

  

 سےii       امتحانوں        کے        محت        کی        اس         کے         گزر

 ہےii        ہوتا        الل        کوئی         تو        (ع)        حسين        کوئی

  

 جائےii       آ       موت       آس       جسے       کے       ہو         کا         نی

 ہےii         ہوتا          الزوال          نہيں           مرتا          شخص           وه

  

  

  

  ام نبی قلب ٹھہرجائے ادب سے لوں ن

  

 سےii         اد         جائے          ٹھہر          قل          نی          نام          لوں

 سے      ر      مجھے      ہے        مال        اعزاز        يہ        شکر       صد
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 ميریii      نے        ذوق       مرے       ہے       دی        دل        ہی        دنيا

 سے          س           تيرے           ہوا           کردار          صاح          ميں

  

 تصدقii         کے          در          تيرے          کونين         سرورِ           اے

 سےii       لط       اپنی       سوا       کو        س       يہاں        ہے        ملتا

  

  واالii         شہِ           دوں           ھال           کيسے          ترا          احسان

 سےii         س         تيرے        ہميں         کی        ر        ہوئی        پہچان

  

 آگےii        مرے         ٹھہری         نہيں         مشکل        کوئی         مشکل

 سےii      ج      ہے       آئی       ہاتھ       کی       لوالک        شہِ        مدحت

  

 سےii       تجھ        مری        ہے        دعا        کونين        خالقِ         اے

  سےii       نس         عالی         اس         راطہ         کھی        نہ        ٹوٹے

  

 سودا        وه        کا        اصولوں         ميں         دنيا        نہيں         رتاک

 سےii         عر         سلطانِ           جسے          محت          آس          ہے
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  نبی کی چشِم کرم کے صدقے فضائے عالم ميں دلکشی ہے 

  

ہےii   دلکشی   ميں   عالم   فضائے   ےصدق    کے    کرم     چشمِ     کی     نی

 ہےii  روشنی  ميں  تاروں  چاند  ہے   نگہت  و  رنگ  ميں  کليوں  ميں    گلوں

  

 ہوتا   نہ   ھی    کونين    وجودِ     ميں    جہاں     اس    نہ    آتے    آپ     جو

 ہےii   یہوئ    سجی   محفل    کی   جہاں   آقا   سے   قدم   دم    کے    آپ     س

  

 پرii   زميں   خدا    جھوٹے   ہيں   گرے   سينہ   چاک   کا   ظلمت   ہے     ہوا

 ہے    گئی     دل     قسمت     کی    جہاں     ہی    پھوٹتے    کی    نوت    کرن

  

 االii     سے     نظر      اہلِ      خيال      اعلیٰ      سے      ہنر       اہلِ       کمالِ 

 ہے    محمدی    حسنِ      جمال     وه     نہيں     کہيں     کی      سج      مثال

  

 ہيںii   ھی    منير   ہيں    ھی    سراج     ہيں    ھی    نذير    ہيں    ھی     شير

 ہےii  سروری  ميں   جگ   دو  کی   انہی    ہيں   ھی   رحيم    ہيں   ھی    رؤف
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 قصيدهii    ترا    ہے     حق    کالم    طہٰ      پہ      کہيں     ٰيسين     پہ      کہيں

 ہے    نی     الڈال    تو    کا    خدا    ری      حکم     ات     اک     ہر      تری

  

 ارشii  کی   عطا   سو    ہر   آس   ہے   مانگو   ہے   مانگنا   جو   سے   خدا

 ہےii    گھڑی    کی     يالدم    آج    کہ     کوئی    ات    گا    ٹالے    نہ    خدا

  

  

  

  

  ديوانہ وار مانگيے رب سے اٹھا کے ہاتھ 

  

 ہاتھii       کے        اٹھا        سے        ر        مانگيے        وار        ديوانہ

 تھii     ہا      کے     صا     تک      تم     کے     نعت      پھول      گے     آئيں

  

 وضوii     ا     ہوں      آنکھيں       کے      نعت       پہلے       سے      لکھنے

 تھii    ہا    ،     کے     ثنا     گوہر     سے      غی      ہی     ت      گے     آئيں
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  کھیii        نا         کے         عطا         ات         ہے         نہيں          نتی

 تھii     ہا      کے       عطا      سوائے       ھی      کچھ      ہے      نہيں       آتا

  

 حضور(ص)ii        ذرا        ھی        ادھر        التفات         چشم          اک

 تھii     ہا      کے     ريا     و      مکر      گئے     ڑھ     سمت       کی      امت

  

  ہواii       عطا       کچھ       س       کی        آپ        ہے        ملی        الفت

 تھii      ہا       کے      دعا       اٹھائيں      جو      رہی      کمی       کيا       ا

  

 گردii         ميرے          ہے          محشر         شافعِ          عشقِ           سيال

 ہاتھ"ii      کے      لگا      جہنم      نار      کو       مجھ        تو       "ديکھے

  

 گئےii        ن         آس        رضا        کی        خدا         فيصلے         وه

 تھii    ہا    کے    مصطفےٰ      اٹھے     ميں      حق      کے      فيصلوں      جن
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  فنا ہو جائے گی دنيا مہ و انجم نہيں ہوں گے 

  

 گےii     ہوں     نہيں     انجم     و     مہ     دنيا     گی     جائے     ہو      ناف

 گےii    ہوں    نہيں    کم    آقا    ھی    پھر    چرچے    کے     مدحت    تيری

  

 ٹھہرا    تيرا    فانی      ال      ذکر     اور      شے     ہے      فانی     اک      ہر

 گےii    ہوں    نہيں    آدم    ج      گی      ہو     ھی     ت     فتوصي     تيری

  

 کےii     کامرانی     گے     کھليں      در       کے       انھی       سے       توسل

 گے   ہوں    نہيں    غم   کچھ    انہيں   گے    ديں   رکھ    ہاتھ     پر    جن    وه

  

 ہيںii    ھی     رہے    لکھ    اور     گئے    لکھ    تيرے     وصف     کروڑوں

 گےii    ہوں     نہيں     کم      يہ     مگر      گے      لکھيں      اور     کروڑوں

  

ہےii    جاتا     سے    گھر    کے     مصطفےٰ     رستہ    کا    گھر    کے    خدا

 گے    ہوں    نہيں    خم    و     پيچ    کوئی    تو     گے    جاؤ     سے     وہاں

  

 کاii     محشر     روز     وه      سامنا     سے     طرح     کس      گے     کريں

 گے      ہوں      نہيں       عالم        سروِر        کے       جن        آس       تاؤ
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  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   نعتيں

   

   

  تو روِح کائنات ہے تو حسن کائنات 

   

  کائناتii         حسن          تو           ہے           کائنات          روحِ            تو

  تجلياتii       کی         ر         ميں         ذات         تيری         ہيں        پنہاں
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 ثاتii      ہے      سے      عنايت      چشمِ        تيری        کو        شے        ہر

 معجزاتii      کے        مکمل       حسنِ         تيرے       ميں        شے        ہر

  

  

  پرii        پاک         ذاتِ          تيری         ناز        ہے         کو         کونين

 جہات        شش        کے        ہستی        تيری        ہيں        مند        حسانا

  

  

 زندگیii       سے        تجھ        ملی       کو       صورتوں        مرده         پژ

 مشکالتii      سے       تجھ        ہوئيں        سہل        کو       وروں        نقطہ

  

  

 پڑےii       ال        چشمے        کے        نور       ميں        وںکد        ظلمت

 راتii     کی     ستم     و     ظلم     گئی       ٹل       تيری       سے      رحمت

  

  

 نصی        ہوئيں        سے        تجھ       فشانياں        ضو        کو       تاروں

  التفاتii         چشمِ           تيری         پہ          نازکی         کی         پھولوں
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 سےii      ذات      تيری      کرن      کی       زندگی      ميں        شے        ہر

 راتii       وه       کی       معراج       گئی       کر        راز        يہ       افشا

  

  

  رکھii        صاف         آئينے         کے         اهنگ         و         دل         اپنے

 ذاتii     کی     نی     کو      تجھ      ہے      چاه       کی       ديکھنے      گر

  

  

 ڈر      سے      خدا       واعظ        گيا        پڑ       ميں       الجھنوں       کن

 حياتii       کی       سرکار        سے        سوچ         تيری         ہے         اال

  

  

  ميںii         خيال           ہے           گزر           کا           محتوں          انکی

 نگارشات         ايسی         کی         آس         ہيں         نہيں         يونہی

  

  

  ہميشہ مری چشِم تر ميں رہيں 
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  رہيںii            ميں              تر             چشمِ               مری              ہميشہ

 رہيںii         ميں          نگر          کے          دل         آپ         حضور(ص)

  

  رہيںii            ميں             دائروں            کے             سوچ            مری

 رہيںii          ميں            در            و            ام            ےک            خياالت

  

 کروںii            کيسے            ميں             کا             فرقتوں            گماں

 رہيںii        ميں         نظر         سو        ہر        آپ(ص)          ج          کہ

  

 ميںii            الفاظ             ميرے            ميں             حرف            مرے

 رہيںii            ميں             ہنر            ميرے              شعر              مرے

  

 آپii         ہوں          ميں          مصروفيت         کی          دن          مرے

  رہيںii          ميں           پہر           ہر           کے            رات           مری

  

  سےii           آپ            اتدا            ہو            کی            ش            مری

  رہيںii                ميں                سحر                 انتہائے                 مری
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  نزعii              وقتِ               آس               يہ               ہے              تمنا

  رہيںii          ميں           نظر           سو           ہر           آپ            حضور

  

  

  ہم بے کسوں پہ فضل خدا ہے حضور (ص)سے 

  

  

 (ص)سے     حضور     ہے       خدا      فضل       پہ      کسوں      ے       ہم

 سے       (ص)       حضور        ہے        مال         شعور         کا        اسالم

  

  تھیii       نہ        تک       پہچان       کی       ذات        اپنی        کو       آدم

 (ص)سےii        حضور         ہے         ہوا         تو         آدمی         انسان

  

 زندگیii         نور         ے         تھی         سرور         ے         کيف         ے

 سےii     حضور(ص)     ہے     ھرا      رنگ     کا     سکوں     ميں       اس

  

  مصطفےٰ ii         اصحا          يا          پاک          يتِ           اہلِ           ہوں

 سےii      حضور      ہے      پيا        جام        نے        س        کا       وحدت
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 ملک         کوئی          کہ         فلسطيں          عراق،         ہو         کشمير

 (ص)سےii      حضور      ہے      جڑا       آس       تو      گو      کلمہ       ہر

  

  

  

  اچھا لگتا ہے  پيارے نبی کی باتيں کرنا

  

  

 ہےii        لگتا         اچھا         کرنا         اتيں        کی        نی         پيارے

 ہےii      لگتا      اچھا      مرنا       جی        جی       ميں        چاه       انکی

  

 سےii      ٹآہ      ہلکی      ہلکی      مہکی       مہکی       ٹھنڈی       ٹھنڈی

 ہے        لگتا       اچھا       اترنا       ميں        دل         کا         نی         يادِ 

  

 ذاتii      تيری      محور       ہے      کا        چاہت        کی        ہستی       ج

  ہےii       گتال       اچھا        ھرنا        دم       ہی         تيرا         پل         پل
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 پڑھوii     درود     ھی     تم      سميٹوں      پھول      کے     ثنا      ھی       ميں

 ہےii       لگتا       اچھا        جھرنا        پھوٹتا         سے         دل         پتھر

  

 سحرii     و      شام     روشن      کے     نگری     من     ميری      سے      تجھ

  ہےii        لگتا        اچھا         ھرنا         آہيں        کی        نام         تيرے

  

 روگیii     کے     عشق     تيرے     ہيں       ولی       اور       قلندر      غوث،

 ہےii       لگتا        اچھا       مرنا       پہ        توقير        تری        کو        س

  

 افشاںii    کی     آس     ميں     مانگ     جھومر      کا     اميد      پر      ماتھے

 ہے         لگتا         اچھا         سنورنا         ننا         کو         مجھ         ايسا

  

  

  

  
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)
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   نعتيں

   

   

  ميں غريب سے بھی غريب ہوں مرے پاس دسِت سوال ہے 

   

 ہے   سوال   دستِ     پاس    مرے    ہوں     غری     ھی    سے    غريب     ميں

 ہے    محال     سانس     سانس     مری    جہاں     دو     راحتِ       قسيم     اے

  

  جہاںii    دو    زينتِ     ذکر    تيرا    داں    راز     کا     پاک      خدائے     تو

 ہےii   کمال    ات    ات    تيری    ياں    کروں    ميں    کيا     وصف     تيرے

  

 پا   خاکِ    تيری   سر   تاجِ    ميرا   ادشہ   ہے    تو    نوا    ے    ہوں     ميں

  ہےii   مآل   حسنِ     ذات     تری    صدا     ہوئی    ھٹکی    ايک    ہوں     ميں

  

 گھرii  ھی  وه  تيرا  گھر   ھی  يہ  تيرا   پر  عرش  ہی  تو   پر   فرش   ہی   تو

  ہےii   جمال   آگے    سے    اس   تيرا     سفر    ہر    ہے     ہوتا     ختم    جہاں
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  طلii    مری    يہ     کہاں    ميں    کہاں     عر    شہ      عالی     ذات     تيری

 ہےii    کمال    کيسا     ميں     اس    مرا    س    ترے    وه     مال    مال،     جو

  

  پيمریii     پر     تجھ     ختم      ہوئی      نی     کوئی     عد     تيرے     نہيں

  ہےii   مثال   نہ     ہے    نظير    نہ    کی     جمال     و    حسن    ذاتِ     تيری

  

 ہوںii   قری   کے   دوسرا   شہ   ہوں   غری   کہ     کہوں    کيوں    يہ     ميں

 ہےii   ڈھال   مری   مصطفےٰ     غمِ     ہوں     نصی    روشن     آس    تو     ميں

  

  

  

  سر جھکايا قلم نے جو قرطاس پر پھول اس کی زباں سے بکھرنے لگے 

  

  

 لگےii کھرنے سے زاں   کی  اس  پھول  پر   قرطاس  جو  ےن  قلم  جھکايا  سر

 لگےii  سنورنے  مقدر  کيا   کيا   سے  تجھ  ہے  احسان  تيرا  مصطفےٰ    مدحتِ 
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 ہےii اوقات ميری کيا ميں ہوں  کيا  ورنہ  ہے  ات  کی  عنايات  کی  ان  تو  يہ

 لگےii اترنے رےتا ميں دامن  کے اس تھا  نہ   کوئی   پرسان  ميں  دنيا  کا  جس

  

 دوسراii  شہ  اے   گر  چاره  مرے  اے  سدا  رکھنا  اپنا   کرم  پر   مجھ   يونہی

 لگےii ھرنے  ميں سينوں  نور طرف  اس اٹھی کو  طرف   جس  کرم   چشمِ   تيری

  

 تيریii  تجلی   نورِ   ہے  محسن  کی  س  متقی   ولی   و   غوث   ادال   و    قط

لگےii  کرنے  موم  کو  سنگ  ◌ٔ   سينہ  س  کے  پا  کی   کردار   تيرے   روشنی

  

 نہيںii  کچھ  فاصلے  نہيں  کوئی  قيد   کی    ديدار   تو   ہو    اگر   سچا   عشق

 لگےii  کرنے   ديدار  وه  لمحہ  لمحہ  عطا   صارت  کو  دل  کے  جن  گئی  ہو

  

 سحرii و شام اپنے س عشاق  تيرے   سر  ہيں  رہے  کر  سے  وضع  عج  کچھ

 لگےii مرنے تو  کو  کسی   ديکھا  مرتا  لگے  جينے  تو  کو  کسی  ديکھا  جيتا

  

 نظرii  و  قل  کے  س  کرے   منور  جو  کر  نعت  عطا  وه  کو  آس  خدا   اے

لگے ھرنے زخم  جو کے ماروں کے غم دے  خش جو تسکين  کو  سہاروں  ے
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  کو روشنی مل گئی  لب کشائی کو اذِن حضوری مال چشِم بے نور

  

 گئیii  مل   روشنی  کو   نور  ے   چشمِ    مال   حضوری   اذنِ    کو   کشائی    ل

 گئیii مل خوشی ہر ج سے نست انکی ليے  کے  دعا  کس  ا  ميں  اٹھاوں  ہاتھ

  

 لگا   دلنے   کا    گفتگو    زاويہ    لگا     ڈھلنے    ميں    عادت    ميرا    ذوق

 گئیii  مل  ندگی  مری  کو  دھڑکنوں   لگيں   ہونے   پرکيف   ميری   ساعتيں

  

 لگا   اٹھانے   ميرے    ناز    کوئی   ہر   لگا    آنے    پہ    مقدر    اپنے     ناز

 گئیii  مل  نی  نعتِ   کو  ہونٹوں  سے  ج  کا  کردار   ميرے   آئينہ   گيا   دھل

  

 ہےii پرواز ميری کيا ميں ہوں  کيا  ورنہ  ہے   اعجاز  کا  عنايت  چشمِ   کی  ان

 گئیii   مل   زندگی    مری   کو   زندگی   خوياں   گئيں    نتی   ميری    خامياں

  

 گئیii   کہلوائی   کہی   ھی    جو    ات     گئی    نائی    گڑی    تقدير     ميری

 گئیii مل کڑی سے کڑی کيسے جانے ميں ہاتھ  قلم  تھاما  صرف  تو  نے   ميں
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 ہے ميں نگاہوں  سی   تاندگی   ايک  ہے  ميں  پناہوں   کی  ان   سے  ج  زندگی

 گئیii مل روشنی جو سے وحدت ذاتِ  تھا نہ قال  کے  اس  ہے   اقرار  کو  مجھ

  

 نہيںii کوئی  ميں   عالم  دو   ثانی  کا   جس  ميں   نورِ   وه  ہے  مصطفےٰ   مدحتِ 

 گئیii مل رہری ھی کو  ھٹکوں  راه  ےس  ادراک  کے  شعاعوں   کی   اس  آس

  

  

  

  

  اپنی اوقات کہاں، ان کے سبب سے مانگوں 

  

  مانگوںii       سے        س        کے       ان        کہاں،        اوقات        اپنی

  مانگوںii    سے    ر    نہ    کو    ان    کيوں     تو      سے      ان     مال      ر

  

  ہتii      ہے      وسيلہ      کا       ان      ہت      ہے      نست       کی        ان

 مانگوںii    سے     طل     کے     ڑھ      نوں     ظرف     کم     ميں      کيوں

  

  کیii    من    دنيا    ہے     ر     مگ     جگ     صدا     سے     ضيا     جس
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 مانگوں       سے       عر       ماهِ       رمق       سی        ہلکی        کی        اس

  

  سرگرداں        رہيں        کو         حفاظت        کی        جس         آندھياں

  مانگوںii        سے         اد         ازارِ         وه          ديپ          کا          پيار

  

  ميںii         مجھ           قرينہ           نہ           سليقہ          اسلو          کوئی

  مانگوںii     سے     ڈھ     سے،     طور      کسی      انھيں       ہوں      سوچتا

  

  رہےii      ہی      يوں      رواں       کاش       اے       کا       نعت       کارواں

  مانگوںii       سے        اد         عنوان         نئے         نِت         ميں         اور

  

  کاii           الفت           مری            شہر            رہے           آاد           آس

  سےii       طل       دستِ         خوشی         کی         اس        گھڑی         ہر
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  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   نعتيں

   

  جمال عکس محمدی سے فضائے عالم سجی ہوئی ہے 

   

 ہےii    ہوئی    سجی     عالم      فضائے      سے     محمدی      عکس     جمال

 ہےii   ہوئی    سی   خوشو   کی   انہی   ميں    زندگی   کے    ن    جاں     قرارِ 

  

 ميں   جہاں   اس   ہيں   آئے   حضور   رہاں   کے   ن   کی   واحد    خدائے

 ہےii   ہوئی  ری  سے  غم  ايک   ہر  پھر    زميں   ہوئی   جلتی   سے    دکھوں

  

 ديکھاii    جمال    نے     جس     کا    نی(ص)    ديکھا     کمال    کيسا     نجانے

 ہےii   ہوئی   لگی   سی   چپ   کو   زاں   حيراں    نگاه     سم     گم    حواس

  

تکii   رفعتوں   کی   سدره   مقام   کر    لے    سے    تہوں    کی    سمندروں
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ہے    ہوئی   تنی   پر   جہاں    اک    ہر   چادر   کی   کرم   کے     نی    مرے

  

 ديکھاii    کمال    نے      ہم     عجی     کا     روگيوں     کے     چاہت      تمام

 ہےii   ہوئی    جڑی   دھڑکن    کی   دلوں    ليکن   ہيں    صورتيں    جدا    جدا

  

 ہےii    ندگی    ميں    حقيقت     وہی    ہے     زندگی     ميں      حقيقت      وہی

 ہےii   ہوئی   پڑی   پر   راستوں   کے     محت     کی     سرکار     ميرے     جو

  

 جيسےii   مدينہ   پر    دل    کے    زميں     جيسے    نہنگي    ميں    انگشتری

 ہےii  ہوئی  جڑی  ميں   نظر   مری   تيری،    آس   طرح   اس   حضور(ص)

  

  

  

  رنگ الئی مرے دل کی ہر اک صدا لوٹنے زندگی کے خزينے چال 

  

  

چالii  خزينے  کے  زندگی  لوٹنے  صدا   اک   ہر  کی  دل  مرے    الئی   رنگ

چال  مدينے   ميں   چال  مدينے  ميں  عطا  منص  کو  مجھ  کيا  نے  ر    ےمير
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آدمیii  ہر   پہ  مجھ  لگا  کرنے  رشک  ہوئی  پوری  آس  يہ  کی  مدت  ميری

چالii  قرينے  کے  زندگی   سيکھنے    زندگی   زندگی،   ا   ہے    والی   ہونے

  

ہےii پيار سے ذات مری کو  س  آج  ہے  يلغار  کی  والوں  ملنے   گھر   ميرے

چالii  مہينے  مارک  مقدس   کس   ہے   مہکار    کی   غنچوں    کے   آرزوؤں

  

ديےii کے  دعا رکھنا پہ روضے کے جا ليے ميرے کہ  ہے  رہا  کہہ  کوئی  ہر

چالii  پينے   کے  کوثر  جام  کوئی  ہر  ادھر  اک  کرم   چشم  کہ  کہنا  يہ  اور

  

ہےii تو  زياده  کچھ  ھی  کا  جانے  شوق  ہے  تو  اراده  کا  سفر  ہوں  سوچتا

 چالii  خزينے   ليکر  ساتھ  کيا  ميں  پر  ہے  تو  الده  پہ   معصيت   کا   عشق

  

فسادii فتنے  سے جگ کيا ہيں  مٹائے  اور لعاد ا حقوق کيا کيے  پورے  نے   ميں

چالii  مدينے   کر   لے   مان   سا   نکو   اتحاد   کيا   پيدا    ميں   مسلماں   کيا

  

کو  خوار   غم  اپنے  کو  ہمدرد   اپنے  کو  سرکار  گا  دکھاؤں   منہ    کيا   آس

چالii سينے زخم کے ہجر  ليے  کس  کو   ديوار  کی   فرقت  ميں  گراؤں   کيوں
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  مرے دل ميں يونہی تڑپ رہے مری آنکھ ميں يونہی نم رہے 

  

 رہےii  نم   يونہی   ميں   آنکھ    مری   رہے   تڑپ   يونہی   يںم   دل   مرے

 رہےii      کرم     تيرا     کريم     اے     پر      شوق      نگارشِ      ہر      مری

  

کیii  سرور  کے   مضطر   دلِ     کی   حضور(ص)   نعت    جو   لکھوں    ميں

 رہےii     خم     سے      نياز     سر     کھی     ہو      لند     ناز     چشم     کھی

  

دےii   دکھائی    سی    روشنی   مجھے   اٹھے   مہک     سانس     سانس     مری

 رہےii     قلم     آه     آه     مری       نے      دعا       حرف       حرف      ميرا

  

 مالئکہ    يہ    س   گے   کہيں   تو    گيا    مر    ميں    جو    ہے    يقين    يہ

 رہے    ھرم    پاس،    کا    اس    ذرا     دوسرا      شاهِ      شاعرِ      ہے     يہ

  

 جداii   ہو    نہ    پيار   سے   دل   کھی   کا   حضور(ص)   آس   ہے    دعا   يہ
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 رہےii    رقم     نام      کا     ان      سدا     پر     جين      کی     زندگی      مری

  

  

  

  

  آپ(ص) سے حسن کائنات آپ کہاں کہاں نہيں

  

  

 نہيںii      کہاں       کہاں      آپ       کائنات       حسن       سے       آپ(ص)

 نہيںii     جہاں      کوئی     ايسا      جہاں       ہو      نہ      ذکر      کا      آپ

  

 ميں      ذات      ميری       ہے       سلگی       آگ       سرور      جاں       ايک

 نہيںii       دھواں        نہيں       راکھ       ماجرا         عجی         يہ         ہے

  

  گئیii       ہو       ثت       مہر        کی        آپ       پہ       فيصلوں        جن

 نہيں     آں     و      اين     ھی      کوئی       خدا       ا      عد       کے       اس

  

 ياںii      ہوں       تمام       سے       جس       کے      آپ      پاک       اوصافِ 
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 نہيں       زاں        کوئی         ايسی         نہيں         قلم        کوئی        ايسا

  

 سنii     ات     کی    من     ھی      اپنے     پرکھ      ھی     ات      کی     واعظ

 نہيںii   اماں   کہيں     کی    اس    ہاتھ    وه    گئے     اٹھ    سے    سر    جس

  

 فلسفہii      کو      ہم      يہ        آس        گئے        دے       الل       حضرت

 نہيں     اذاں     اذاں،     ايسی     سحر،     ہو      ھی      نا       کے      جس

  

  

  

  يہ درباِر نبی خاموش ره ہے 

  

  

 ره             خاموش             نی              درارِ                يہ              ہے

  رهii        خاموش         لگی         چپ         ہے         ھی         کو          چپ

  

  ہےii              جرم              ميں               اد                حدِ                 ولنا

  رهii            خاموش            ھلی            سے             س              خامشی
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 چاکریii        سے         ر         مانگ         کی          در          کے          ان

 رهii        خاموش         ی          پڑ         کی         جنت          کو          تجھ

  

  کاii                 اظہار                 ہترين                 ذريعہ                  ہے

 رهii                خاموش                 خامشی                 زانِ                   اک

  

 توii       ديکھ       کے        کر         ياد         کو        ان         سے         دل

  رهii           خاموش           گھڑی          ہر          وه          ہيں           پاس

  

  تجھےii         رسوا         ديں         نہ           کر           پلکيں          ھيگی

  رهii                خاموش                 ديوانگی                 کر                 ضط

  

  سرii          نے           آقا           ميرے           ہے           کی            جيسے

 رهii            خاموش            زندگی             کر              تو              ويسے

  

 کاii        آپ        جلوه         ہے         ديکھا         ھی         نے         جس

 رهii        خاموش         گئی         لگ         چپ          ہی          کو          اس
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  ذاتii          ہی          اور          کوئی           ہے           لکھواتی          نعت

  رهii            خاموش            کی            آس              جرٔات              ورنہ

  

  

  

  ہر طرف لب پہ صل علٰی ہے ہر طرف روشنی روشنی ہے 

  

  

 ہےii   روشنی    روشنی   طرف    ہر   ہے   علیٰ    صل   پہ   ل    طرف     ہر

ہےii    گھڑی    معطر     معطر    کيا    کا     مصطفےٰ     ہے      ميالد      جشنِ 

  

خزانےii  کے  رحمتوں  گئے   کھل   نے   خدا   کی    س   ہے   لی   سن    آج

 ہےii   جھڑی   کی    رحمتوں    طرف    ہر   سميٹو   آئے    ميں    دامن    جتنا

  

 جائيںii   ھول   کا    آج   دن    کيسے   گھٹائيں    کی    ظلمتوں     گئيں     چھٹ

 ہےii    ڑی     سے     اس    عيد     سی    کون     منائيں     آؤ      ميالد     عيد

  

 کاii   مصطفےٰ     ہوں   خوان   ثنا   ميں    اکر   ر   خود   ہے   کہتا   سے     ہم
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 ہے   ندگی   مری    مدحت   کی   ان   دم    ہر   پہ   ان   درود   ھيجو   ھی    تم

  

 مسلماںii  پھر   نہيں   کر   کيوں   ايک   قرآں   ايک    رسول   اک   خدا   اک

 ہےii  لی  کی  ندوں   کتنے    جاں   نے    اس   خدارا   ندی   فرقہ   ود   چھوڑ

  

 ہےii    زاں    کی    انسانيت     گنگ     ہے     کناں     ماتم     مسلمان      ہر

 ہےii  لگی   لو   ہی    سے   در    کے   آپ   کے   انسانيت   ہيں   محسن   آپ

  

 گواراii   ہے   نہيں    در    کا    غير    خدارا    رکھنا     ہی    پر    در     اپنے

 ہےii   امتی   کا    آپ     حضور     پر     ہے    ہت    عاصی     کہ    مانا    آس

  

  

  

  

  

  
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)
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   نعتيں

   

  ذکِر نبی(ص) اسراِر محبت صلی هللا عليہ وسلم 

  

  

 سلمii      و      عليہ      هللا       صلی      محت      اسرارِ       نی(ص)       ذکرِ 

  سلمii     و     عليہ     هللا      صلی      رسالت       ختم      پيمر      کا      حق

  

 وهii  ہے    ھی   شان   کی   اد   شام   ه    و   ہے   ھی   جان   کی   ازل   صح

 سلمii    و    عليہ     هللا     صلی    ساعت    اک    ہر    گو      ثنا     کی      اس

  

 ہےii   ر    خوشنودی   طر   کی   دل   ہے   طر   کی    دل    ميں    نی    ذکر

 سلمii    و     عليہ    هللا    صلی    مدحت     کی      سرکار     رضا     کی      ر

  

 اتاراii    نے    ر    پر    زميں     چاند    ستارا    چمکا    تصدق    کے    کس

 سلمii    و     عليہ     هللا     صلی     دولت     کی     کس     ہيں     آزاد      ہم
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 ميںii    اسی    سامان    کا     خشش     ميں     اسی     پہچان      کی     وحدت

 سلمii     و     عليہ     هللا      صلی     سعادت     ذکر       يہ       رہو       کرتے

  

 صدقہii     کا     نعلين     ہے      کی     آپ     خطہ     پيارا      کا      پاکستان

 سلمii    و    عليہ    هللا    صلی     جنت      يہ     پائی      صدقے     کے     آپ

  

 تارا      کا      نصی       آس       چمکے      ہمارا       دستور      ہو      قرآں

  سلمii     و     عليہ     هللا      صلی     سيرت     کی     آپ      ج     ہو     رہر

  

  

  دو  ميں مريِض عشِق رسول ہوں مجھے اور کوئی دوا نہ

  

  

 دو   نہ   دوا    کوئی    اور    مجھے    ہوں     رسول     عشقِ     مريضِ      ميں

 کروii     رہا     ليتے     نام     يہی       ہے      عالج      ميرا       نام      يہی

  

 وارثوii    مرے     مونسو     مرے     ساتھيو     مرے     سخن      ہم     مرے

 پڑھوii   علیٰ     صلِ     ساتھ   مرے   ہے    پيار   ہی   اتنا   سے    مجھ    تمہيں
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 کےii   غرور   پہ   زميں   ت   گريں   کے    حضور   قصے    چھيڑو     کوئی

 ہو    قرار    کو    مضطر      دل     کے      شعور     و     عقل     ا      کھليں

  

 شاعریii    ہو    ھی    شاعری    مری    زندگی    ہو    ھی    زندگی      مری

 چلوii   چليں   پہ   مصطفےٰ    درِ      چاندنی    ميں     شہر    کے     دل    کھلے

  

 وهii   سرور    کا    جاں    نضِ      مری    وه    نور     کا    ناز    چشمِ      مری

 سنو  صدا   کی  دھڑکنوں   مری  ه  و  دور   ہيں   سے   مجھ   ھی   پل   نہيں

  

 ہيںii   کمال   ج    او    رشکِ      وہی    ہيں    جمال     عکسِ      کا    خدا    وه

 دوii   مثال   کی    ان    نہ    تم    کوئی     ہيں    مثال    اپنی    آپ    تو    وه

  

 ریii   ہوا    سے   غم   ايک    ہر   وه   ملی   جھلک   ايک    کی   ان    جسے

 ہوii   زان    ميں   منہ   جيسے   نہ   کہ   لگی   چپ    طرح    اس   آس   اسے
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  ہر اک لب پہ نعت نبی کے ترانے ہر اک لب پہ صِل علٰی کی صدا ہے 

  

  

 ہےii صدا کی علیٰ   صلِ   پہ  ل  اک   ہر  ترانے  کے   نی  نعت  پہ  ل  اک  ہر

ہےii  آگيا  دن   نور  پر  کا  رحمت  وه  الئے  تشريف   ميں  جس    نی   ہمارے

  

نعرےii کے عقيدت منظر کے دعاؤں ہديے  کے  سالموں  تحفے  کے  درودوں

ہےii  فضا  سو  اک  ہر   معطر  معطر   جلوے  سمت   اک   ہر   مقدس   مقدس

  

ہے لگی لو  سے آپ کی شخص اک  ہر  ہے گھڑی   کی  دعا  ارش   کی  عطاؤں

ہےii کھال در  کا تعظيم ميں دل اک  ہر  سمندر  کے  آنسوؤں  ميں  آنکھ  اک  ہر

  

وه  ہيں  سردار  ھی  کے  انياء  تمام  وه   ہيں  مختار   کے   خدائی   کی   خدا

ہےii  کيا  وه   عطا  نے   ر  کو   ان   مقام   کی   ان   طلگار   خدائی   کی   خدا

  

پکارو سے گہرائيوں   کی  دل   انہيں  مارو  کے  غم  کرم  چشمِ   وه  گی  اٹھے

 ہےii رضا کی  ر اپنے آس  ہی  ميں  اسی   کے  ثنا  پہ  ان  پھول   کرو  نچھاور
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  تری ياد کا سدا گلستاں مری نبِض جاں مينکھال رہے 

  

  

 رہےii    کھال    ميں    جاں    نضِ     مری    گلستاں    سدا     کا    ياد      تری

 رہےii   سا   ميں   دل   قرار   وه   اٹھے   مہک   سے   جس     سانس     مری

  

 ميں    پناه    کی     چاہتوں     تری    ميں     راه     تری    رہوں     پڑا      ميں

 رہےii   ہرا     زخم     زخم     مرا    ہو     فکر    نہ    کی    ٹھوکروں    مجھے

  

 عملii   ا   نے    سے    پيار    ترے    پل    ايک     ہر    کا    زندگی     مری

 رہےii   جال    ميں   دل    کی   غم   ترے   مروں   جيوں   پہ     چاہتوں    تری

  

 راستہii    مرا    ہو    نہ    اور     کوئی    واسطہ    سے    ياد     تيری     رہے

 رہےii    جدا    سے     س     رنگ    مرا     نيں     قا    ميری     شعر     مرے

  

 گفتگوii    کروں    گھڑی    ہر     تيری      آرزو     يہی     ےہ     آس     يہی

 رہےii   خدا    فضلِ    پہ   مجھ    يونہی    وضو     ا     سدا     ہو    آنکھ     مری



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

  

  

  نور سے اپنے ہی اک نور سجايا رب نے 

  

 نے       ر       سجايا       نور       اک        ہی        اپنے        سے        نور

 نے         ر         نايا         محو         کو         نور         اسی          پھر

  

 مٹھاسii    کی    محت     کے    رکھ     رکھ     ميں     ات     ہر     کی      ان

  نےii           ر           کرايا            ديدار            کا            ُخلق           پيکرِ 

  

 ہوئے         تا         ے         کو         ديدار         تيرے          ج          انيا

 نےii        ر        اليا        عرش         سرِ          کو         امامت          پھر

  

  کرii        ھر        اپنی         خوياں         س        ميں        حسن         پيکر

 نےii      ر        نايا       ميں        صورت        کی       قرآن        کو        تجھ

  

 لينےii        گواہی         سے         زمانے         کی         سيرت         تيری

 نےii         ر         دکھايا          کو         نگاہوں           والی           ديکھنے
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 کرنےii         اجاگر         پہ         عالم        دو         کو        قدرت        اپنی

  نےii        ر         اليا         پاس         پھر         کو         تخليق          ناز

  

  ليکنii        ہيں         دی         نعمتيں         ہا          يش          ھی          اور

 نے        ر        جتايا        احسان          يہ         محو          کے          دے

  

 آس     ہے      کم       کروں       ھی      جتنا      کا      ذات       اس      شکر

 نےii       ر       سکھايا        انداز       کا       نعت        ھی        کو       مجھ

  

  

  

  بڑھتی ہی جارہی ہے آنکھوں کی بے قراری 

  

 قراری       ے      کی      آنکھوں      ہے      رہی       جا        ہی       ڑھتی

 پياری     کی     نی     صورت     سے       پھر      دے       دکھا      ر      يا

  

 شمعيںii      ہيں      گیل      جھنے      ميں      انجمن      کی       دل       پھر
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 ساریii      رات      گی      گزرے      ميں      تڑپ      کی       ہجر       پھر

  

 آقاii        پھول       کے       الفت       تمہاری       کھليں         ميں         جس

 واریii     ميں     کے     رات      اس      تصدق     ميں     کے     دن       اس

  

 ستارےii        گئے          نتے         ذرے         کے         راستوں          ان

 سواریii        کی         سرکار         گزری        سے        راستوں          جن

  

 ہے     آرزو     کی       رہنے      ميں      نظر       اس      ھی      کو       ہم

 ساریii      کائنات      ہے      جگمگ        سے       ضياء        یک        جس

  

  کیii       محتوں        ميں         جس         ہے        رہی         ٹ        مہکار

 تمہاری         گلی         ہے        وه        تمہارا         نگر         ہے         وه

  

 ہےii     گئی     ڑھ     اور      کچھ      ميں      دل       آس       کی       جينے

 جاریii      پہ      لوں      ميرے      نعتيں      ہيں       ہوئی        سے       ج
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  ديکھنے والی ہے اس وقت قلم کی صورت 

  

  

 تصورii       کی        قلم       وقت        اس       ہے       والی        ديکھنے

 صورتii       کی        حرم        کو         کاغذ         ہے        جاتا        چومتا

  

  ثناءii      کی      آقا        ہے        جاتی        ہوئی        تحرير        پہ        اس

 صورت       کی       کرم      پہ       عصياں      مرے      ہے       رہی       ن

  

 کوii       مجھ        ديتا       نہ        جو        سنھاال         پيار         کا        آپ

 صورتii      کی      الم      و       رنج        مرے        ہوتی        ہی        اور

  

 کے         آقا        مرے        شيدائی         ہے         شہر         تو         شہر

 صورت"ii     کی     ارم      دشت       ہو      تو       جائيں       ميں      "دشت

  

 ہےii       الزم        وضو        کا       آنکھوں       ميں        سرکار         مدح

 صورتii      کی      رقم      نعت      پھر       ہے       نتی        خود        خود
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 مجھےii       ہے        ٹھاتا       پہ        نگاہوں         اپنی         کوئی         ہر

 صورتii      کی       کرم      و       الطاف       ہے        ہوتی       کيا        اور

  

 نصیii         ہو          شفاعت          دامان          کا           سرکار          آس

 صورتii      کی      ھرم       ميرے       نے      ميں      محشر      ہی      ت

  

   

  

  
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   نعتيں

   

  وه جدا ہے راز و نياز سے کہ نہيں نہيں بخدا نہيں 
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 نہيںii    خدا    نہيں    نہيں    کہ     سے     نياز    و    راز     ہے     جدا     وه

 نہيں    خدا    نہيں    نہيں     کہ     سے     نماز      ذات     ہے     الگ     وه

  

ہےii  کے  ڑھ  ھی  سے  مصطفےٰ   مرے  کوئی  حسيں  سے  زميں   کہا   يہ

 نہيںii    خدا    نہيں    نہيں    کہ     سے    نياز     و    عجز     يہ     کہا     تو

  

 آشنا   ہے    سے   رفعتوں   تيری    کوئی   اور   کہ     سے    فلک    کہا    يہ

 نہيںii   خدا   نہيں   نہيں   کہ    سے   راز     ھی    نے    اس    يہ    کہا    تو

  

جگہ     کوئی    سی    مصطفےٰ      درِ      معتر    کہ     سے    زميں    کہا    يہ

 نہيںii   خدا   نہيں   نہيں   کہ    سے    ناز     ھی    نے    اس    يہ    کہا    تو

  

 مليں   يوں   ھی   کو    نی   اور   کسی   رفعتيں    کہ   سے   فلک    کہا    يہ

 نہيںii    خدا    نہيں    نہيں      کہ     سے     راز     صيغۂ     يہ     کہا     تو
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 مليںii   يوں   کو   آل    کی   اور    کسی     صعوتيں     سے    زميں    کہا    يہ

 نہيں    خدا    نہيں    نہيں    کہ     سے    گداز    و     سوز     يہ     کہا     تو

  

ہے   ھی   سفر   گردِ     کی   اور    کسی   کہکشاں   کہ   سے   فلک   کہا   يہ

 نہيںii    خدا    نہيں    نہيں    کہ     سے     ناز    کو      آس     يہ     کہا     تو

  

  

  

  صبح بھی آپ(ص) سے شام بھی آپ (ص)سے 

  

  

 (ص)سےii      آپ       ھی       شام       سے       ص)آپ(        ھی       صح

 (ص)سےii        آپ          گھڑی         اک         ہر         منسو         ميری

  

 ہےii          ايمان            يہ            تو            ميرا           آقا           ميرے

 (ص)سےii        آپ        ہوئی        رونق         کی         عالم         دونوں

  

  ہيںii            معراج            کی            تصور             ميرے             آپ
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 (ص)سےii          آپ           روشنی          ميں            کردار           ميرے

  

  شرii        سے         نظر          اپنی         خود          تھا          گيا         گر

 سےii         آپ(ص)         رتری          ملی           کو           اس           آج

  

 ہيں          تخليق          مثل          ے           کی           خالق           آپ(ص)

 سےii           آپ(ص)           رتری            کوئی            ليتا           کيسے

  

  سفرii          گردِ            کی           ان           نہيں           ہی            کہکشاں

 سےii         آپ(ص)         چاندنی         ملی         ھی         کو          چاند

  

  ہوii           ساتھ            نی            عشق           آس           ميں            قر

 (ص)سےii        آپ         يہی         ہے         لتجا        ا         خدا          اے

  

  

  ثناء خدا کی درود و سالم ہے تيرا 
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  تيراii        ہے         سالم          و         درود          کی         خدا          ثناء

 تيراii       ہے       شام       و       صح        مرے        ذکر         پہ         لوں

  

 ہستی        عالم       نہ       ستی       تو        ہوتے         نہ         تم         جو

 تيرا           ہے           اہتمام           مکاں          و           کون           وجود

  

 ہے        سايہ         کوئی        نہ        ہمسر        تيرا        يںنہ        کوئی

 تيراii         ہے          دوام           ہمارے          سايہ          پہ          سروں

  

  ہوii       جلتا       ديپ       نہ        کا        نی        عشق         ميں        دلوں

 تيراii        ہے         قيام        و        سجود         فضول         رپھ          تو

  

 اميں          جرائيل          دران         ہے          کا           در           تمہارے

 تيرا"ii       ہے        مقام       اونچا       سے        خضر         و        "مسيح

  

 کا        مدحت         کی         نی        اپنے         مجھے          ديا          قلم

 تيراii        ہے        انعام         کم          کيا         يہ         کريم         مرے

  

 کرii       گو       ثناء       سا        محو        و       خسرو        ھی        اسے
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  تيرا          ہے          غالم          آقا          تو          ھی          امتی           يہ

  

 ہےii      جانتا      ہی       خدا       خود        جسے        نقطہ        ايک       وه

 تيراii         ہے          مقام          سا         جدا          عد          کے         خدا

  

 پذيرائیii        سے         نام         جس         کو         آس         ہے          ملی

 تيراii        ہے          االنام          خير          تو          نامی          نام         وه

  

  

  

  

  ان کی دہليز کے قابل ميرا سر ہو جاتا 

 جاتاii        ہو       سر       ميرا        قال        کے        دہليز         کی         ان

 جاتاii         ہو          سفر           کا           مدينے           منظور          کاش

  

 آتےii      ملنے       سے      چاؤ      ڑے        ھی        کو       مجھ       لوگ

 جاتاii      ہو      گھر        يرام        ميں        نظر        کی       س       محترم
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 کرنےii     نچھاور      کو     جاں     و      دل      پڑتا      چل       ھی       ميں

 جاتاii        ہو        اگر        کا        جينے        مرے        مقصد         پورا

  

 جاتیii        ہو         مری         رات         اک          ہر         القدر          ليلۃ

 جاتا         ہو        سر         روز         ہر         ميرا         جيسا          عيد

  

 نعتيںii       لکھتا        کے        کھول        دل        ميں        نوی        مسجد

 جاتاii       ہو       امر       ےک        جا       وہاں       شعر         ہر         ميرا

  

 ہوتا          منور          سے          عقيدت           ھی          ظاہر          ميرا

  جاتاii        ہو         نگر        کا         محت         ھی         اطن         ميرا

  

 گالii      کے      درودوں        پہ       ہونٹوں       مرے       اٹھتے       مہک

 جاتاii        ہو        تر        سے        اشکوں        طل        دامانِ          ميرا

  

 ہوتاii           اجاگر           موڑ           اک          نيا           ميں          زندگی

 جاتاii      ہو       گھر        کا        آپ        دل       مرا       آنکھيں       ميری

  

 آسii      لينا      منا      کو       ر       تھا        نہ       تو        مشکل        اتنا
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 جاتاii         ہو          اگر           کا           کرنے           سامنا           حوصلہ

  

  

  

  ول محترم آپ سے مہکا تخيل آپ پر نازاں قلم۔ ا ے رس

  

 محترمii   رسول   ے   ا   قلم۔   نازاں    پر    آپ     تخيل    مہکا    سے    آپ

محترم  رسول  اے  کرم۔  و  لطف  کا  آپ   ہے    پر   سوچ   اک   ہر   ميری

  

 ہےii   الج    کی    غمزدوں   ہے۔   تاج     کا    دعا     ہر    مقدس    ذکر     آپکا

 محترمii   رسول   اے    قسم۔   کی    ر   ندگی    اک     ہر    ريکا    ن    اسکے

  

 کردگارii    حی    اے    نکھار۔    چھايا     پر    حسن     کائنات     آئے     آپ

 محترمii   رسول   اے   قدم۔   نقش   آپکے    محسن     ہيں    کے    ہستی    زم

  

ہےii   نور    پر   زندگی   ہے۔   رمسرو   آدمی    ميں   جہاں    اعث   کے   آپ

 محترمii    رسولِ     اے    ھرم۔     کا      آدميت     مقدس      ذاتِ      کی     آپ
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 اللعالمينii     ميں۔رحمت     قرآن     ہے     اترا     ميں      توصيف      آپکی

 محترمii  ولرس  اے  عجم۔!  و  عر   اور    غر   و   شرق   ہے   شيدا   کا   آپ

  

قری  کے  ر  وه  نصی۔کتنا   جائے   ہو   کو   جس   رحمت    دامانِ    کا   آپ

 محترمii  رسول  اے  غم۔   کا   محشر   ہو   نہ   کا    جہنم    خدشہ   اسے    پھر

  

کی   شام   نہ   کی  صح  کی۔  انجام  نہيں  پرواه   پھر   اسکو   ميں   جگ   آس

محترمii  رسول  اے  کرم۔   و    الطاف   جائے   ہو    کا   آپ    جان   کی   جس

  

  

  سکون دل کے ليے جاوداں خوشی کے ليے 

  

  

 ليےii       کے       خوشی       جاوداں        ليے        کے        دل       سکون

 ليےii       کے       زندگی        ہے        ضروری         ذکر         کا         نی

  

  

 ہےii         تمنا          اگر          کو          تم         کی         فيض          مقام
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  ليےii         کے          ہتری          اپنی          رہو          پڑھتے          درود

  

  

 جاتاii       مل       شرف        کا        حضوری         اذن         ھی        اسے

 ليے        کے       حاضری       سرکار        جو        ہے         رہا         تڑپ

  

  

 کيا         اہتمام         نہ        کيا         کيا         نے         پاک         خدائے

 ليےii     کے     گھڑی     اک      کی      ملنے      سے      پاک(ص)      حی

  

  

 مکاںii       و       کون       وجہہ        تخليقِ          ہی        آپ        حضور

  ليےii       کے       ہی       آپ        ھی        ہستی        عالم        ہے        نی

  

  

 تمنائیii        کے          آپ          عجم          و         عر         حضور(ص)

 ليے     کے     ہی     آپ       ہيں      ھی      غر       و      شرق      حضور
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  لمسii      کا      سانس      سانس      اپنی      کروں       پہ       ان        نثار

 ليےii         کے          انہی          تاندگی         کی           وجود          مرے

  

  

 تمہيں         نے          زندگی          جو          خشيں         ساعتيں          تمام

 ليے      کے      انہی      آج       س      آ      کرو       وقف      کو        انہی

  

  

  کیii        جس          انياء          ہے         وه          نی         ہمارا          نی

 ليےii       کے        امتی        انکے         دعا         سے        خدا        کريں

  

  

 دےii      دے       خدا       لگن        سچی        کی       حضور(ص)        اگر

 ليےii    کے    گھڑی      اک      سے      سجدے      نہ     اٹھاؤں     سر      ميں

  

  

 دعاii      تھے       رہے       کر        کے       والدت        عد       حضور(ص)

 ليےii       کے       خششی       کی       امت       سے        پاک        خدائے
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 جائےii       مل       نعت       اذنِ        وه        کو        آس        حضور(ص)

 ليےii       کے        اخروی        کا        خشش         جو        وسيلہ         نے

  

  

  

  
 

  آسمان 

 (منتخب نعتيہ کالم)

  

   نعتيں

  

  اے شہ انبياء سروِر سروراں تجھ سا کوئی کہاں تجھ سا کوئی کہاں 

  

  

 کہاںii  کوئی  سا  تجھ  کہاں   کوئی  سا  تجھ  سروراں   سروِر   انياء   شہ   اے

   



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

کہاںii کوئی  سا تجھ کہاں کوئی سا  تجھ   زماں  و  زميں  ہيں  رہے  کہہ  مال   ر

  

 کاii  مجور  و   الچار  ہے   سہارا   تو   کا    نور   تيرا   گھرانہ    س   تو   نور

کہاںii  کوئی  سا  تجھ  کہاں   کوئی  سا  تجھ  يکساں  حامی   جاں  و  اِنس   ہادی

  

 ہوںii ساتھ  تيرے گھٹائيں  کی  ں  ادلو   ہوں  ساتھ   تيرے  فضائيں  تو  چلے  تو

کہاںii کوئی  سا تجھ کہاں کوئی  سا  تجھ  زاں  کو  کنکروں  ملے  سے   مٹھيوں

  

کو   ديدار   ہيں  ترستے   ھی   آئينے  کو   اسرار  تيرے  کيا  گا  سمجھے  کوئی

کہاں کوئی  سا تجھ کہاں کوئی سا تجھ کہکشاں سر ہے رکھتی ميں قدموں تيرے

  

ہےii  معراج   کی  ںسہارو  ے  غمزدوں  ہے  سرتاج   کا   دعاؤں   تيرا   ذکر

کہاںii کوئی  سا تجھ  کہاں  کوئی   سا  تجھ  جاوداں  ہے  ذکر  تيرا  شے  فنا  ہر

  

 گياii  اتارا  سو   اسی  ھی  کو  چاند  گيا  اِشاره  سمت   جس    کا   انگلی   تيری

کہاںii کوئی  سا تجھ  کہاں  کوئی   سا  تجھ  سماں  يہ  گئے  ره  ديکھتے  تاجور

  

 االنياءii  خاتم  خدا  حی  اے  ضياء  تيری   ہے   جگمگ   ميں   کھوںآن   آس

کہاںii  کوئی   سا  تجھ   کہاں  کوئی  سا  تجھ   مرسالں  مرسِل  االمم  شفيع   اے
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  آؤ سوچوں ہی سوچوں ميں ہم آقا کے دربار چليں 

  

  

 چليں     درار     کے     آقا     ہم     ميں     سوچوں      ہی      سوچوں      آؤ

 چليںii    ہار     ليکر     کے     اشکوں    چنيں    پھول     کے     يادوں     مہکی

  

 ہو    واال     ٹوکنے     ئی     کو     نہ      ہو     واال      روکنے      کوئی     نہ

چليںii  پيار  کرنے  سے   آنکھوں   کر    ھر   جی    کو   لمس    کے   روضے

  

 ہيںii    نتے    سورج    ذرے    جہاں    ہے     ہوتی     سونا      مٹی     جہاں

 چليںii    ديدار    کرنے    ھی     ہم    کا    رستوں      اُن     کا     گليوں      اُن

  

 ہے    رہتی    ارش     کی    انوار    سحر    شام     پُر    وہاں    ہيں     کہتے

 چليںii    ازار    کے     دنيا      س     لينے     خوشو     وہاں     ہيں     کہتے
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 چکيںii   ديکھ   سے   آنکھوں   کی   ل    د    کر   ھر    جی    مدينہ   شہر    ج

 چليں     ازار    پھر     کے    غداد    ُچوميں    در     کا     نجف     شاه      پھر

  

 کیii    انساں    حفاظت    ہے    کرتی    خوشو    کی     محت      شہر      اس

 چليںii    وار    کے     ريا    نہ     پر     اس    جائے    ن    مقدر    يہ    جسکا

  

 ہيںii    فرياديں     کی    معصوموں    ميں     صحراؤں     جن      کے     کرل

 يںچلii   زار    حال    سننے    کا     رضا     و    صر     سے    صحراؤں     ان

  

 جالليتii   و   رع   ھی   آج   ہے   ميں   ميداں   کے    در   کہ   ہيں    سنتے

 چليںii    ار    سو     سو    ديکھنے    ہم     عمل     ميدانِ       وه     کا      اصحا

  

 مرناii      جينا       ہو      دشوار      کتنا      ميں       زمانے        آس       اے

 چليںii     زار     حالِ       کہنے     يہ     کا     اُمت       سے      سرکار      آؤ

  

  

  

  اے جسم بے قرار ثنائے رسول سے 
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  سےii         رسول          ثنائے          قرار          ے          جسم          اے

 سےii       رسول        ثنائے        تار         کے         دل         اپنے         جوڑ

  

  سےii         رسول           ثنائے          وقار          پر          صح           ہر

  سےii         رسول          ثنائے          گوار         خوش          شام           ہر

  

 ميںii       چاه       کی       سراوں        عمر        ساری         ہے         ھٹکا

  سےii      رسول        ثنائے        تار        کے        دل       تو        ا        جوڑ

  

  تکii      مقام      کس       سفر       ہو        کا        سانس        جانے        کيا

 سے       رسول       ثنائے       پيار      لے       کر        کے        ھر       جی

  

  تايئےii        کر        جا        انہيں         نہيں          خر          کو          جن

  سےii          رسول           ثنائے          ہار          ہے          کی          دنيا

  

 رادم        ا        ہے        کرتی         کو         نامراد          ذات،         وه

  سےii           رسول           ثنائے             سنوار             زندگی            تو
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 ہےii        آس        کی        محت        الزوال         کو         تجھ         گر

 سےii       رسول        ثنائے        تار         کے         دل         اپنے         جوڑ

  

  

  

  زمين جس پہ نبوت کے تاجدار چلے 

  

 چلے          تاجدار          کے           نوت          پہ          جس          زمين

 چلے         ار         ار        کاش        نظر         کو         چومنے         وه

  

  ہےii        تقاضا         يہ         کا        تقدس         پاؤں          نہ         پڑيں

 چلےii        گزار         زندگی         نی         پہ         جس         خاک        وه

  

 ہےii       ھی       کا       مقام        اس       روا       سجده        کو        دلوں

 چلےii     سوار      شہ      پہ      جا       جس       کے       دوش       کے       نی

  

 کرتےii        فيصلے        عمر        جہاں        ديکھے        حجره         وه
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 چلےii       (ع)       کرار        حيدرِ        جہاں        چومے        خاک        وه

  

 اریانص        ايو        تھے        جہاں        چومے        ھی         گھر        وه

 چلےii      غار      يار      کے       ان        جدھر        چومے        راه       وه

  

  لوگوii         ہے          جرم          ھی          تصور           غير،          وضو

  چلےii         ار         اشک        انسان         تو         جائے        پہ         وہاں

  

 خشاii      کو      دين        نے       عثماں        جو        ديکھے        اغ       وه

 چلے       غار      يار      کے      ان        جہاں        ديکھے        غار       وه

  

  ہے     ھی     تشنگی     ہے      ھی      تڑپ      ہے      ھی       شوق      يہ

 چلے         اتار         کہاں        پاؤں        تو         جائے         آس          جو

  

  

  

  ہے نام دو جہاں ميں وجِہ قرار تيرا 
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  تيراii        قرار         وجہِ          ميں         جہاں          دو          نام          ہے

  تيرا         پيار         ہے        مہکا         ميں          نفس          نفس         آقا

  

  نکاالii         کو         انسان           سے           جہالتوں           نے           تو

  تيرا         شمار          ے           ہے           احساں          پہ           انسانيت

  

 مہکی         سے        رعنائيوں        کی        جس         حيات         ميری

 تيرا        قرار         ہے         وه         تيرا         سرور          ہے         وه

  

 ادلii     ہيں     لگے      چھانے      سو       ہر       کے      ستم      و       ظلم

 تيراii          کارزار          ہر          رستہ           ہے          ديکھتا          پھر

  

 طال          کا         کرم          چشم           تمہاری           ھی          کشمير

  تيراii       انتظار        ہے         ھی         ميں         آنکھ        کی        اقصیٰ 

  

 آقاii      ےہ      تو        کا        دونوں       مالک        ہے،       خدا       خالق

  تيراii               پروردگار                تيری،               کائنات               کل
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  ہيںii          ساعتيں          انمول         کی          زندگی           آس           وه

 تيراii          ارشم          نامی           نام           ميں           ساعتوں          جن

  

  

  

  زندگی ملی حضور سے 

  

  

  سےii                       حضور                       ملی                       زندگی

  سے                       حضور                       کھلی                       روشنی

  

  کیii                      حضور                       رونقيں                       ساری

  سےii                      حضور                      دلکشی                      ساری

  

  ميںii                  ود                  و                   ہست                   کائنات

 سے              حضور             کلی              ے               کی              کن

  

  ہوئیii                       پڑی                        گری                        زندگی



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

  سے                        حضور                       ہوئی                        معتر

  

  گئے                  مل                  جہان                    دو                   اسکو

  سےii             حضور             لگی              لو              کی             جس

  

  ديکھii                 نصی                  کا                  دھول                  اڑتی

  سےii                      حضور                       نی                        کہکشاں

  

  نعتii                  و                  ذکر                   اہتمام                    آس

  سےii                       حضور                       ہماہمی                         س

  

  

  

  ل حوصلہ نہ ہارے محروم ہيں تو کيا غم د

  

  

  ہارےii      نہ      حوصلہ       دل      غم        کيا        تو        ہيں       محروم

 نظارے      دوستو       اے       دن      اک      گے      ہوں        کے        طيہ
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  اپناii       ھی      ہم       گے       اندھيں       دن       کسی        سفر       رختِ 

 ہمارےii      گھر       گے       آئيں      ملنے       لوگ       ھی        کو        ہم

  

  اپناii       يہ       ہے       ايمان       کے        اس        کام         ہيں        آتے

 پکارے        کو       سرکار        ھی        کوئی        جو       ميں        مشکل

  

  آئی         اختيار          ے          آئی          کی         ان           ياد           ج

 ستارےii        کے         رنگ         ہر          جھلمالئے         پہ         پلکوں

  

 کیii      ديکھنے       کو      جنت      ہے       طل       کو       شخص      جس

 گزارےii       دن         چار         دو         ميں         گلی        کی        سرکار

  

  ہوii       پيروی        کی        آقا       ہو         ر         وکيل         کا         جس

 ہارےii           کوئی           انسان            استغاثہ             کيسے            وه

  

 رکھنا        درود         جاری         دم         ہر         آس         پہ        ہونٹوں

 کنارےii       گی        جائے       لگ        ہی        خود        تمہاری         ناؤ

  



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

  

  کاش سرکار کے حجرے کا ميں ذره ہوتا 

  

  

 ہوتاii       ذره       ميں       کا         حجرے        کے        سرکار        کاش

 ہوتاii       قضہ       ميری       پر       جاں        کا        نعلين        کے        ان

  

 سے       اقدس       درِ        ميں       اٹھاتا       نہ        سر       تک        حشر

 ہوتاii       کھال       يہی       سے        ازل        ميں        قسمت        ميری

  

 جاتیii      ہو      سر      رات      مگن        ميں       جلوؤں        کے        ان

  ہوتاii       سويرا         ايک         ہر         ہوئے         تکتے         کو         ان

  

 رکھتا        چھائے        کو        نگاہوں        ميں        راہوں         کی         ان

  ہوتاii      شيدا      سے      جان      و      دل       پہ       آہٹ        کی        ان

  

 پڑتے          پاؤں          کے          حسنين         پہ          پيشانی          کھی

 ہوتاii       تلوا       ميرے       پر       سر       کھی        کا        علی        اور
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 کوii       مجھ       لگاتا       سے       آنکھوں        چومتا         کوئی         ہر

 ہوتاii      چرچا        ميرا       تک       اد       سے        نست        کی        ان

  

 حمزهii           حذيفہ،            ،            اوکر             عثمان،            عمر،

 ہوتاii       ديکھا        نے        آنکھ        ميری         کو        صحاه         س

  

  حسانii       سناتے         نعت         ميرے        پہ         دل         کر        يٹھ

  ہوتاii        سنہرا        پہ        سر         ميرے          تاج          کا          ناز

  

 آسii      ہوں      سخنور      کا      آقا       کہ      ہے      احساں      کا       ر

  ہوتاii       کيا       ميرا       تو        ہوتا       نہ        سرمايہ         ھی        يہ

  

  

  

  

*****  
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