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 فہرست

  تک  1905حصہ اول ـــــــ 
  11ہمالہ 

  15گل رنگيں 
  17عہد طفلی 

  18مرزا غالب 
  20ابر کوہسار 

  22ايک مکڑا اور مکھی 
  25ايک پہاڑ اور گلہری 
  27ايک گائے اور بکری 

  31بچے کی دعا 
  32ہمدردی 

  34ماں کا خواب 
  36پرندے کی فرياد 

  38خفتگان خاک سے استفسار 
  42شمع و پروانہ 

  43عقل و دل 
  45صدائے درد 

  46آفتاب 
  48شمع 

  52ايک آرزو 
  55آفتاب صبح 
  58درد عشق 

  60گل پژمرده 
  61سيدکی لوح تربت 

  63ماه نو 
  64انسان اور بزم قد رت 

  67پيا م صبح 
  68عشق اور موت 
  71ز ہد اور رندی 

  74شاعر 
  74دل 

  76مو ج دريا 
  77رخصت اے بزم جہاں 

  80طفل شير خوار 
  82تصوير درد 

  90نا لۂ فراق 
  91چاند 
  94بالل 
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  96سر گزشت آدم 
  98ترانۂ ہندی 

  100جگنو 
  102صبح کا ستاره 

  104ہندوستانی بچوں کا قومی گيت 
  106الہور و کراچی 

  106نيا شواال 
  108اغ د

  110ابر 
  111ايک پرنده اور جگنو 

  113بّچہ اور شمع 
  115کنار راوی 
  117ر التجائے مساف

 120 غز ليات

 

 

 

  11تک  1905حصہ اول ـــــــ 

  ہمالہ

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ہندوستاںii    کشور     فصيل     اے     ہمالہ!      اے

آسماں   کر   جھک   کو  پيشانی   تيری   ہے    چومتا

  نشاںii کے روزی  ديرينہ نہيں  پيدا   کچھ  ميں  تجھ

درمياںii کے   سحر   و   شام   گردش   ہے   جواں  تو
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  ليےii   کے    سينا    طور    کليم    تھا   جلوه     ايک

ليے    کے    بينا    چشم    سراپا    ہے     تجلی     تو

  توii   ہے   کوہستاں    ميں     ظاہر     ديدۀ     امتحان

توii  ہے  ہندستاں   ديوار  ،  تو    ہے   اپنا    پاسباں

  توii  ہے  ديواں   وه   ہو  کا  جس  فلک   اول   مطلع

توii ہے   انساں   کش   دامن   دل   گاهِ    خلوت   سوئے

  سرii تيرے فضيلت  دستار   ہے   باندھی   نے   برف

پرii  تاب   عالم    مہر    کالهِ     جو    ہے    زن    خنده

  کہنii  عہد   ہے   آن   اک    کی    رفتہ   عمر    تيری

زن   خيمہ   گھٹائيں  کالی  تری   ہيں  ميں    واديوں

  سخنii  سرگرم    ہيں    سے    ثريا    تيری    چوٹياں

وطنii  تيرا    فلک    پہنائے    اور    پر    زميں    تو

  ہےii      سيال       آئينۂ      ترا       دامن       چشمۂ

ہےii  رومال    ليے    کے    جس    ہوا    موج    دامن
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  واسطےii  کے   ہوا   رہوار  ميں   ہاتھوں  کے    ابر

نےii     کہسار     سر     برق     ديا     دے      تازيانہ

  جسےii ،  بھی  تو   ہے   گاه   بازی   کوئی  ہمالہ  اے

ليےii  کے  عناصر   ہے   بنايا   نے    قدرت    دست

  ابرii ہے جاتا   جھومتا  ميں  طرب  فرط   کيا   ہائے

ابر   ہے   جاتا  اڑا   صورت   کی   زنجير  بے  فيل

  بنیii     گہواره      صبح     نسيم      موج      جنبش

کلیii  کی   گل   ہر  ميں   ہستی   نشۂ   ہے    جھومتی

  خامشیii کی اس   ہے   گويا   سے  برگ   زبان   يوں

کبھی  ديکھی  نہيں نے ميں جھٹک  کی گلچيں دست

  مراii  افسانہ  ہی   خاموشی   ميری   ہے    رہی    کہہ

مراii   کاشانہ    ہے    قدرت     خانۂ     خلوت     کنج

  ہوئی    گاتی    سے    کوه    فراز    ندی    ہے     آتی

ہوئیii  شرماتی  کی  موجوں  کی  تسنيم  و    کوثر
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  ہوئیii   دکھالتی     کو    قدرت     شاہد     سا     آئنہ

ہوئیii  ٹکراتی   گاه   ،   بچتی   گاه   سے   ره    سنگ

  کو   ساز   کے   نشيں   دل   عراق   اس  جا  چھيڑتی

کوii  آواز    تری    ہے    سمجھتا    دل   مسافر    اے

  رسا   زلف   جب  کے  آ   ہے   کھولتی    شب    ليلی

صداii   کی    وںآبشار    ہے    کھينچتی    دل    دامن

  فداii  ہو   تکلم    پر    جس    کی    شام    خموشی    وه

ہواii   چھايا   سماں    کا    تفکر    پر    درختوں    وه

  پرii  کہسار   شفق    رنگ    کيا    ہے    پھرتا    کانپتا

پرii  رخسار  ترے   غازه  يہ    ہے    لگتا    خوشنما

  سنا   وئیک   کی    وقت   اس    داستاں    ہمالہ!    اے

ترا    دامن     بنا     جب    انساں     آبائے     مسکن

  تھاii  نہ  کا   تکلف    رنگ    غازۀ    پر    جس    داغ

ماجراii  کا   زندگی   سادی   سيدھی    اس    بتا    کچھ
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  توii شام و صبح  وه  پھر تصور   اے   دے   دکھا   ہاں

توii  ايام   گردش  اے    طرف    کی    پيچھے    دوڑ

 

 بانگِ درا

 

  گل رنگيں 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  نہيںii    مشکل     عقدۀ     خراش     شناسائے      تو

نہيںii  دل  شايد   ميں   پہلو   ترے  رنگيں   گل    اے

  نہيںii  محفل   شورش   شريک  ،   ہے   محفل   زيب

نہيں   حاصل   مجھے  ميں  ہستی   بزم   فراغت   يہ

  آرزوii  ساز   و   سوز  سراپا   َميں  ميں    چمن    اس

آرزوii      گداز      بے      زندگانی      تيری      اور

  نہيں  آئيں  مرا  کو    تجھ    سے    شاخ    لينا    توڑ
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نہيں   بيں   صورت   چشم   نگاه   از   غير   نظر    يہ

  نہيںii  رنگيں  گل  اے    جو    جفا    دست    يہ    آه!

نہيں گلچيں ميں کہ سمجھاؤں يہ کو تجھ طرح کس

  کياii سے الجھيڑوں  کے  حکمت  ديدۀ  کو   مجھ   کام

تراii   نظاره    ہوں    کرتا    ميں    سے    بلبل    ديدۀ

  ہےii منظور  تجھے خاموشی   بھی   پر   زبانوں  سو

ہےii مستور جو  ميں  سينے ترے   ہے   کيا  وه   راز

  ہےii طور  رياض  برگ  اک  بھی تو   صورت   ميری

ہےii دور  سے چمن  بھی تو  ہوں  دور  سے  چمن ميں

  ميںii ہوں رہتا بو  مثل   پريشاں   ،  تو   ہے   مطمئن

ميںii  ہوں   رہتا    جستجو    ذوق    شمشير    زخمی

  ہو    نہ    جمعيت     سامان     مری     پريشانی     يہ

ہوii  نہ   حکمت    خانہ    چراغ    سوزی    جگر    يہ

  ہوii    نہ     قوت     سرمايۂ     مری     ہی     ناتوانی
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ہو    نہ    حيرت    آيئنۂ   مرا     جم     جام     رشک

  ہےii   افروز    جہاں    شمع     متصل     تالش     يہ

ہےii   آموز    خرام    کو    انساں     ادراک     توسن

 

 بانگِ درا

 

  عہد طفلی

عالّمہ محّمد اقبال 

  ليے  ميرے    آسماں    و    زمين    نو    ديار    تھے

ليےii  ميرے    جہاں    اک    مادر    آغوش    وسعت

  ليےii ميرے  جاں لطف  نشان   جنبش  اک   ہر   تھی

ليے  ميرے  زباں ميری خود  تھی مطلب  بے حرف

  مجھےii  تھا   رالتا   کوئی   اگر   ميں  طفلی  ،   درد

مجھےii  تھا  آتا   لطف  ميں  در    زنجير    شورش
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  قمرii سوئے   تلک  پہروں   وه  ہائے!  رہنا   تکتے

سفرii  کا  اس   پا  آواز  بے   ميں   بادل   پھٹے    وه

  خبرii کی صحرا و کوه کے اس کے ره  ره   پوچھنا

پرii   آميز    مصلحت    دروغ    حيرت     وه     اور

  تھاii  گفتار  مائل   لب    ،    تھی    ديد    وقف    آنکھ

تھاii  استفسار   ذوق  سراپا   ،    ميرا   تھا    نہ    دل

 

 بانگِ درا

 

  مرزا غالب

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ہواii روشن يہ  سے   ہستی  تری   پر  انساں  فکر

کجاii   تا    رسائی    کی    تخيل    مرغ    پر    ہے

  تراii  پيکر  سخن   بزم  ،  تو   روح    سراپا    تھا
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رہاii بھی پنہاں سے محفل  رہا   بھی   محفل   زيب

  ہےii منظور کی حسن   اس   کو   آنکھ   تيری   ديد

ہے مستور جو  ميں  شے  ہر زندگی  سوز  کے بن

  دار سرمايہ  ہے   سے   بربط   تری  ہستی   محفل

کوہسارii سکوت سے نغموں کے ندی طرح  جس

  بہارii کی  قدرت ہے   سے   تخيل  فردوس   تيرے

وارii سبزه عالم  ہيں  اگتے سے فکر کشت   تيری

  ميںii تحرير   شوخی   تيری   ہے   مضمر   زندگی

ميںii تصوير لب  ہے   جنبش   سے   گويائی   تاب

  پرii  اعجاز   لب  تيرے  ہيں   ناز   سو  کو   نطق

پر    پرواز    رفعت   ثريا    ہے    حيرت     محو

  پرii  انداز   ترے    ہے   تصدق    مضموں    شاہد

پرii  شيراز  گل    دلی    غنچۂ    ہے    زن    خنده

  ہے  آراميده  ميں   دلی    ہوئی    اجڑی    تو    آه!
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ہےii  خوابيده  نوا   ہم  تيرا    ميں    ويمر    گلشن

  نہيںii ممکن  ہمسری  تيری   ميں   گويائی   لطف

 نشيںii ہم کامل فکر  تک   جب   نہ   کا   تخيل  ہو

  زميںii سر  کی ہندوستاں  گئی ہو  کيا   اب  ہائے!

بيںii   نکتہ     نگاه     آموز     نظاره     اے     آه!

  ہےii  شانہ   پذير    منت    ابھی    اردو    گيسوئے

ہے    پروانہ    سوزیِ     دل    سودائی    يہ    شمع

  ہنرii  و  علم   گہوارۀ   اے    ،    آباد    جہان    اے

درii  و  بام    تيرے    خاموش    نالۂ    سراپا    ہيں

  قمرii و شمس  ہيں خوابيده  ترے ميں ذرے   ذرے

گہرii الکھوں ميں خاک يریت ہيں پوشيده تو  يوں

  ہے؟ii بھی  ايسا  روزگار فخر  کوئی ميں تجھ   دفن

ہے؟ii بھی ايسا آبدار موتی کوئی پنہاں ميں  تجھ
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 بانگِ درا

 

  ابر کوہسار

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ميرا    نشيمن    بوس    فلک    سے    بلندی    ہے

 ميراii  دامن  ہے  پاش    گل    ہوں   کہسار    ابر

  ميرا مسکن   ہے   گلزار   کبھی   ،   صحرا   کبھی

ميراii  بن  ،  مرا  بحر  ،  مرا  ويرانہ   و    شہر

  کوii مجھ سونا  ہو   منظور  جو  ميں   وادی   کسی

کوii  مجھ   بچھونا   کا    مخمل    ہے    کوه    سبزۀ

  ہوناii افشاں در ہے سکھايا  نے   قدرت   کو   مجھ

ہوناii   خواں    حدی    کا     رحمت    شاہد     ناقۂ

  ہوناii    دہقاں      افسردۀ      دل      زدائے      غم

 ہوناii      گلستاں       جوانان       بزم        رونق
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  ہوںii جاتا   بکھر  پہ  ہستی   رخ  گيسو  کے  بن

ہوںii  جاتا  سنور   سے   صرصر   موجۂ    شانۂ

  ہوںii   ترساتا     کو    اميد     ديدۀ    سے     دور

ہوںii جاتا   گزر   خاموش   جو   سے  بستی   کسی

  ہوںii  آتا   جو  لب    دم    جس    ہوا    کرتا    سير

 ہوںii   پہناتا    کی    گرداب     کو     نہر     بالياں

  ميںii   ہوں    اميد    کی    نوخيز    مزرع     سبزۀ

ميںii  ہوں   خورشيد  پروردۀ    ہوں    بحر    زادۀ

  نےii  ميں   قلزم  شورش  دی    کو   کوه    چشمۂ

نےii  ميں   ترنم    محو    کيا    کو    پرندوں    اور

  نے ميں قم کہا کے ہو  کھڑے کے سبزے پہ سر

 نےii   ميں    تبسم    ذوق    ديا    کو    گل     غنچۂ

  کےii شبستانوں  ہيں   نمونے   ميرے  سے  فيض

کےii   دہقانوں    ميں   کہسار    دامن    جھونپڑے
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 بانگِ درا

 

  بچوں کے ليے -ماخوذ 

  ايک مکڑا اور مکھی

 عالّمہ محّمد اقبال 

  مکڑاii لگا   کہنے  يہ   سے   مکھی   کسی   دن  اک

تمھاراii  روز    گزر    ہے    ہوتا    سے    راه    اس

  قسمتii  کبھی   جاگی   نہ   کی    کٹيا   مری    ليکن

رکھاii نہ  پاؤں   يہاں   نے   تم   کبھی  سے   بھولے

  ہےii نہيں  بات  کوئی   تو   مليے  نہ  سے   غيروں

رہناii نہ  کے کھنچ يوں  چاہيے   مگر  سے  اپنوں

  ميریii يہ  ہے عزت  تو   ميں  گھر   مرے   جو   آؤ

آناii  ہو   منظور   جو    ہے   سيڑھی   سامنے    وه

  بولیii تو  کی   مکڑے  جو  بات   سنی   نے   مکھی
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دھوکاii  يہ   گا   ديجے  کو   نادان   کسی   حضرت!

  ہے نہيں   کی  آنے   کبھی  مکھی  ميں   جال   اس

اتراii نہيں پھر  ،   چڑھا   پہ   سيڑھی  کی   آپ   جو

  سمجھے   مجھے   فريبی   واه!   کہا    نے    مکڑے

گاii  ہو   نہ    ميں    زمانے    نادان    کوئی    سا    تم

  وگرنہii   تھی    خاطر    مجھے    تمھاری    منظور

تھا   نہيں   ميں    اس    مرا    تو    اپنا    فائده    کچھ

  سےii  کہاں   جانے    خدا    ہو    آئی   ہوئی    اڑتی

کيا!  برا ميں اس ہے تو ميں گھر  مرے  جو ٹھہرو

  چيزيںii ہيں کی دکھانے  کو  تم  کئی ميں  گھر   اس

کٹياii  يہ   سی  چھوٹی   ہے   آتا  نظر    سے    باہر

  پردے  ہيں   باريک   پہ   دروازوں   ہوئے    لٹکے

سجاياii  نے   ميں  ہے  سے   آئينوں  کو   ديواروں

  بچھونےii  ہيں   حاضر   کو    آرام    کے    مہمانوں
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ہوتاii  نہيں  ميسر    يہ   ساماں    کو   شخص    ہر

  ليکنii ہے  ٹھيک سب يہ  ،  خير   کہا   نے   مکھی

رکھناii  نہ  اميد   يہ   ،   آؤں   گھر   کے    آپ    ميں

  بچائےii  کو  مجھ  خدا   سے   بچھونوں    نرم    ان

سکتا نہيں  اٹھ   پھر  تو  پہ  ان   کوئی   جائے  سو

  کیii اس جو بات  سنی  ميں  دل   کہا  نے  مکڑے

داناii ہے  بخت کم   يہ   طرح  کس   اسے  پھانسوں

  ميںii  جہاں   ہيں  نکلتے   سے   خوشامد   کام    سو

بندا  ہے  کا   خوشامد  ميں    دنيا    جسے    ديکھو

  !ii بی بڑی  نے  اس  کہا سے مکھی   کے   سوچ   يہ

 رتبا    کو     آپ     بڑا     ہے     بخشا     نے     هللا

  محبتii  سے  صورت  کی   آپ   اسے   ہے   ہوتی

ديکھاii  کو   آپ   نظر  ايک  کبھی   نے   جس    ہو

  کنياںii ہوئی چمکتی   کی   ہيرے   کہ   ہيں   آنکھيں
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سجاياii   سے    کلغی   نے    هللا     کا     آپ     سر

  صفائیii يہ  ، خوبی يہ  ،  پوشاک   يہ   ،   حسن   يہ

گاناii  ہوئے   اڑتے   يہ  ہے  قيامت  پہ   اس    پھر

  پسيجیii  تو   خوشامد   يہ  جب   سنی  نے    مکھی

کھٹکا   کوئی   کو   مجھ   سے   آپ  نہيں   کہ   بولی

  ميںii  برا   ہوں  یسمجھت   کو   عادت    کی    انکار

ہوتاii  نہيں   اچھا   توڑنا    دل    کہ    ہے    يہ    سچ

  سےii   جگہ    اپنی    اڑی    اور    کہی    بات     يہ

پکڑاii اسے کر   اچھل  نے   مکڑے  تو   آئی   پاس

  آئیii  جو   ہاتھ  اب   سے   روز    کئی    تھا    بھوکا

اڑاياii  کو    مکھی    کے    بيٹھ    گھر    سے    آرام

 

 بانگِ درا

 

  (ماخوذ از ايمرسن)
      (بچوں کے ليے) 
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  ايک پہاڑ اور گلہری

 عالّمہ محّمد اقبال 

  سےii   گلہری    اک    تھا    کہتا    يہ     پہاڑ     کوئی

مرے ڈوب کے  جا  ميں  پانی   تو   شرم   ہو   تجھے

  کہناii  کيا   ،   غرور   پر  اس   ،   ہے   چيز   سی   ذرا

کہنا!ii کيا  ،   شعور  يہ  ،  سمجھ  يہ  اور   عقل   يہ

  بيٹھيںii   بن    چيز    ناچيز    ہے    شان    کی     خدا

بيٹھيں  بن    باتميز    يوں    ہوں    شعور    بے    جو

  آگےii   کے    شان    ميری    کيا    ہے   بساط    تری

آگےii   کے    بان    آن    مری    پست     ہے     زميں

  کہاں نصيب ہے وه کو تجھ ،  ہے يںم مجھ بات  جو

کہاں!ii     غريب      جانور      کہاں      پہاڑ      بھال

  ذراii  سنبھال  منہ   ،   نے   گلہری   کے  سن   يہ   کہا
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ذراii  نکال  انھيں   سے  دل   ہيں    باتيں    کچی    يہ

  پرواii  کيا  تو  طرح   تيری   نہيں    بڑی    ميں    جو

چھوٹاii  طرح   مری  آخر   تو  بھی  تو    ہے    نہيں

  ہےii  قدرت   کی   خدا   پيدا    سے    چيز    ايک    ہر

ہےii حکمت کی  اس يہ  ، چھوٹا  کوئی  ،   بڑا   کوئی

  نےii   اس    ديا    بنا    کو    تجھ    ميں    جہان     بڑا

نےii  اس   ديا   سکھا    چڑھنا    پہ    درخت    مجھے

  ميںii   تجھ    راذ    نہيں   طاقت    کی   اٹھانے    قدم

ميںii تجھ کيا   اور   ہے   خوبی   ،   ہے   بڑائی   نری

  کوii  مجھ  دکھا   ہنر   سا   مجھ   تو   ہے   بڑا   تو   جو

کوii   مجھ   دکھا    کر    توڑ    ذرا    ہی    چھاليا    يہ

  ميںii   زمانے    کوئی    نکمی     چيز    ہے     نہيں

ميںii   انےکارخ    کے    قدرت    نہيں    برا     کوئی
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 بانگِ درا

 

  (ماخوذ )بچوں کے ليے

  ايک گائے اور بکری 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  کہيں  تھی   بھری   ہری  چراگہ  اک

زميںii  کی   جس   بہار   سراپا    تھی

  بياںii  ہو  کا  بہار  اس    سماں    کيا

رواںii تھيں  ندياں صاف   طرف   ہر

  درختii شمار بے  کے  اناروں   تھے

درختii  دار   سايہ   کے   پيپل    اور

  تھيںii  آتی    ہوائيں    ٹھنڈی    ٹھنڈی

تھيںii  آتی   صدائيں    کی    طائروں

  بکریii  اک   پاس   کے  ندی    کسی

نکلیii آ   سے   کہيں   چرتے   چرتے

    



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

 
 

  ديکھاii  ادھر  ادھر   کر  ٹھہر    جب

پا  کھڑے  کو    گائے    اک    پاس

  يا

  کياii  سالم   اسے  کر   جھک    پہلے

کياii  کالم   يوں   سے    سليقے    پھر

  ہيں  کيسے   مزاج   بی!   بڑی   کيوں

ہيںii  اچھے   خير  کہ  بولی    گائے

  اپنیii  بھلی   بری    ہے    رہی    کٹ

اپنیii  زندگی    ميں    مصيبت    ہے

  کہيےii  کيا   ،   ہے   بنی   آ  پر   جان

کہيےii کيا ، ہے   بری   قسمت  اپنی

  ميں کو شان کی   خدا  ہوں   ديکھتی

ميں کو جان کی بروں  ہوں  رہی رو

  کاii   غريبوں     نہيں    چلتا     زور
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کاii    نصيبوں     لکھا     آيا      پيش

  کرےii  نہ  بھال   کوئی    سے    آدمی

کرےii نہ خدا  ، پڑے پاال   سے   اس

  ہےii  بڑبڑاتا    تو    دوں    کم    دودھ

ہےii  کھاتا   بيچ  تو   دبلی  جو   ہوں

  ہےii  کرتا    غالم    سے    ہتھکنڈوں

ہےii  کرتا   رام  سے   فريبوں    کن

  ميںii ہوں  پالتی کو  بچوں   کے   اس

ميںii  ہوں   ڈالتی   جان  سے    دودھ

  ہےii  برائی   يہ   کے    نيکی    بدلے

ہےii   دہائی     تری     هللا!     ميرے

  سارا   ماجرا   يہ   بکری    کے    سن

اچھا    نہيں    گلہ    ايسا     ،     بولی

  لگتیii  مزا   بے    ہے    سچی    بات
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لگتیii  خدا   مگر   گی    کہوں    ميں

  ہواii ٹھنڈی   ٹھنڈی  يہ  ،   چراگہ   يہ

ساياii   يہ    اور    گھاس    ہری     يہ

  کہاں   نصيب   ہميں  خوشياں   ايسی

کہاں!ii غريب زباں  بے   ،   کہاں   يہ

  ہيںii  سے  دم   کے   آدمی  مزے   يہ

ہيںii سے  دم  کے اسی سارے   لطف

  آبادیii اپنی  ہے  سے  دم   کے   اس

آزادی!ii   کہ   ،    بھلی   کو    ہم    قيد

  کھٹکاii ہے ميں بنوں   کا   طرح  سو

خداii بچائے   سے   گزران  کی  واں

  کاii  اس  بڑا    ہے    احسان    پہ    ہم

کاii  اس    گال    نہيں    زيبا    کو    ہم

  سمجھوii    اگر     کی    آرام      قدر
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کروii   نہ    گلہ    کبھی     کا     آدمی

  شرمائیii  بات   يہ   کر    سن    گائے

پچھتائیii   سے    گلے    کے    آدمی

  نے   اس   برا   بھال   پرکھا   ميں   دل

نےii  اس  کہا  کر   سوچ   کچھ   اور

  کیii بکری ذات ہے  چھوٹی تو   يوں

کیii بکری بات   ہے   لگتی   کو   دل

 

 بانگِ درا

 

  (ماخوذ )بچوں کے ليے

  بچے کی دعا 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ميریii  تمنا  کے  بن  دعا   ہے    آتی    پہ    لب

ميری  خدايا   ہو   صورت    کی    شمع    زندگی
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  جائےii ہو اندھيرا  سے   دم  مرے  کا   دنيا  دور

جائے ہو اجاال  سے   چمکنے   ميرے  جگہ   ہر

  زينتii کی وطن ميرے  يونہی  سے دم مرے  ہو

زينت کی  چمن ہے ہوتی سے پھول طرح  جس

  ربii يا صورت کی  پروانے   مری   ہو   زندگی

رب يا محبت کو مجھ   ہو   سے   شمع  کی   علم

  کرناii   حمايت    کی    غريبوں    کام    مرا     ہو

کرنا   محبت  سے  ضعيفوں   سے   مندوں   درد

  کو    مجھ    بچانا    سے    برائی     هللا!     مرے

کوii مجھ  چالنا  پہ  ره   اس   ہو   راه  جو  نيک

 

 بانگِ درا

 

  ( ماخوذ از وليم کو پر ) 
  بچوں کے ليے 

      ہمدردی 
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 عالّمہ محّمد اقبال 

  تنہا   کی    شجر    کسی    پہ    ٹہنی

بيٹھاii   اداس     کوئی     تھا     بلبل

  آئیii  پہ   سر   رات   کہ    تھا    کہتا

گزارا    دن    ميں    چگنے    اڑنے

  تک  آشياں   طرح    کس    پہنچوں

اندھيرا    گيا    چھا    پہ    چيز    ہر

  زاری   و   آه   کی    بلبل    کر    سن

بوالii  سے   ہی   پاس   کوئی   جگنو

  سے دل و جان کو  مدد  ہوں حاضر

ساii  ذرا   ميں   اگرچہ    ہوں    کيڑا

  اندھيریii ہے رات جو  ہے غم   کيا

گاii  کروں  روشنی   ميں   راه  ميں
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  مشعلii کو  مجھ   ہے   دی   نے   هللا

بناياii   ديا    مجھے     کے     چمکا

  اچھے ميں  جہاں   وہی   لوگ  ہيں

کے  دوسرں  کام  جو    ہيں    آتے

 

 بانگِ درا

 

  (ماخوذ بچوں کے ليے )

  ماں کا خواب 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  خواب يہ  ديکھا تو شب اک جو سوئی ميں

اضطرابii  مرا    سے    جس    اور    بڑھا

  کہيں   ہوں   رہی  جا  ميں   کہ    ديکھا    يہ

نہيںii   ملتی     راه     اور     ہے     اندھيرا

  بال    بال    مرا    سے     ڈر    تھا     لرزتا
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محال    اٹھنا    سے    دہشت    تھا    کا    قدم

  بڑھیii  آگے   کے   پا   حوصلہ    کچھ    جو

تھی   کی   لڑکوں  ايک   قطار    ديکھا    تو

  ہوئےii    پہنے     پوشاک      سی      زمرد

ہوئے  جلتے ميں   ہاتھوں   کے   سب   ديے

  رواںii پيچھے   آگے   تھے   چاپ   چپ  وه

کہاںii   کو    ان    تھا    جانا     جانے     خدا

  پسرii  ميرا    کہ    تھی    ميں    سوچ    اسی

نظرii   آيا    ميں    جماعت     اس     مجھے

  تھاii  نہ   چلتا   تيز   اور    تھا   پيچھے    وه

تھاii  نہ  جلتا  ميں   ہاتھوں   کے    اس    ديا

  جاں!ii  ميری   ،   کر   پہچان   نے   ميں   کہا

کہاں!ii  تم    گئے    آ    کر    چھوڑ    مجھے

  قرار  بے  ميں  ہوں  رہتی   ميں    جدائی
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ہارii  کے  اشکوں   روز   ہر  ہوں    پروتی

  کیii   نے    تم   ذرا     ہماری     پروا     نہ

کی  نے   تم   وفا   اچھی    ،    چھوڑ    گئے

  تابii  و  پيچ   مرا   ديکھا   نے   بچے    جو

جواب   يوں   کر  پھير   منہ   نے   اس    ديا

  مریii   جدائی   کو     تجھ     ہے     رالتی

مریii  بھالئی  بھی   کچھ  ميں   اس    نہيں

  رہا  چپ   تک  دير  کچھ  وه   کر   کہہ   يہ

لگاii   کہنے    يہ     کر     دکھا     پھر     ديا

  اسے؟ii  کيا    گيا   ہو    تو    ہے    سمجھتی

اسےii    بجھايا     نے      آنسوؤں      ترے

 

 بانگِ درا

  (ماخوذ بچوں کے ليے )
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  پرندے کی فرياد 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  زماناii   ہوا    گزرا     کو     مجھ     ياد     ہے     آتا

چہچہاناii   کا    سب    وه    بہاريں    کی    باغ     وه

  کیii   گھونسلے    اپنے   اب    وه    کہاں    آزادياں

جانا   سے  خوشی   اپنی   آنا   سے    خوشی    اپنی

  دم جس ياد   ہے   آتا   ،   پر  دل   چوٹ  ہے  لگتی

مسکراناii   کا    کليوں   پر    آنسوؤں    کے    شبنم

  مورتii سی  کامنی  وه  ، صورت پياری  پياری  وه

آشياناii   ميرا    تھا    سے    دم    کے     جس     آباد

  ميں   قفس   مرے   کی   اس    صدائيں    نہيں    آتی

ميں!ii  بس   ميرے   کاش   اے  رہائی  مری   ہوتی

  ہوںii رہا ترس  کو  گھر  ميں  ہوں   نصيب  بد   کيا
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ہوںii پڑا ميں قيد  ميں  ، ميں وطن  ہيں   تو  ساتھی

  ہيںii  رہی   ہنس   کی   پھولوں    کلياں    بہار    آئی

ہوں رہا رو کو قسمت ميں گھر اندھيرے اس ميں

  سناؤںii   کسے    دکھڑا     الہی!     کا     قيد     اس

جاؤںii نہ مر  سے غم ميں  ميں  قفسں يہيں ہے  ڈر

  ہےii گيا ہو حال يہ   ،   ہے   چھٹا  چمن   سے   جب

ہےii رہا کھا کو دل غم ،  ہے رہا   کھا   کو   غم   دل

  والے  سننے  نہ  ہوں خوش   کر   سمجھ   اسے   گانا

ےہii  صدا  يہ   فرياد    کی    دلوں    ہوئے    دکھے

  والے!ii کرنے   قيد   او  ،   دے  کر   کو  مجھ   آزاد

لے  دعا کر  چھوڑ تو  ،  قيدی ہوں  زباں  بے  ميں

 

 بانگِ درا

  خفتگان خاک سے استفسار
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 عالّمہ محّمد اقبال 

شii   روئے    نقاب    اٹھی    ،   گيا    چھپ    روشن    مہر

  ام

شii   گيسوئے     ہوا     بکھرا    ہے     پہ     ہستی     شانۂ

  ام

ہii  ميں  غم   کے   کس    تياری    کی    پوشی    سيہ    يہ

  ے

ہii   ميں    ماتم    کے    خورشيد     مگر     قدرت     محفل

  ے

پii    گفتار     لب      جادو      آسماں      ہے      رہا      کر

  ر

پii    بيدار     ديدۀ     ہے      نظر      کی      شب      ساحر

  ر

ہii   موج    ہے   ميں    خاموشی    درياۓ     زن     غوطہ

  وا
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د    آواز    ہے   آتی    سے    دور    اک    مگر     ،     ہاں

  را

نفوii  سے    دنيا    ميں    الفت   تابئ    بے    ہے    کہ    دل

  ر

د    سے    عالم     ہنگامۂ     مجھے     ہے    اليا     کھنچ

  ور

ميii    ہوں     تماشائی     کا     نصيبی      حرماں      منظر

  ں

ميii      ہوں      تنہائی      کنج      خفتگان      نشين       ہم

  ں

مجھii   دے    جانے    بيٹھ    دل!    تابی    بے    ذرا     ھمت

  ے

مجھii  دے  گرانے   نسو   آ   چار   پہ    بستی    اس    اور

  ے

  ہو   رہتے   کہاں   ،   مستو   سر   کے   غفلت    مے    اے

iiتم  
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  ہو   رہتے   جہاں   ،   خر   آ   کی  ديس  اس    کہو    کچھ

  تم

کو    ہے    رداف    و    امروز    خانۂ    حيرت    بھی    وه

  ئی؟

کوئ      ہے      تماشا      کا     عناصر      پيکار      اور

  ی؟

کيii  محصور   ہے   ميں   غم    حصار    بھی    واں    آدمی

  ا؟

کيii  مجبور  دل   کا   انساں   ہے  بھی   ميں   واليت    اس

  ا؟

کيii  پروانہ  پر   شمع  سوز   ہے   مرتا    جل    بھی    واں

  ا؟

کيii  افسانہ   ہے  کا  بلبل   و   گل   بھی    ميں    چمن    اس

  ا؟

   ہے  جاتا   نکل   سے   پہلو  ميں   مصرع   اک  تو   ياں

  دل
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دii ہے جاتا   پگل   بھی   واں   کيا   سے   گرمی  کی  شعر

  ل؟

ہيii   آزار     کا    جان     کے     ياں     پيوند     و     رشتہ

  ں

ہيii  خار  نکيلے   ايسے  کيا   بھی    ميں    گلستاں    اس

  ں؟

ہ    افتاد    سو   اور    معيشت    اک    ميں    جہاں     اس

  ے

ہ  آزاد  سے  فکر  اس    ميں    ديس    اس    کيا    روح

  ے؟

ہ بھی خرمن ، ہے بھی دہقاں ،  ہے بھی بجلی وہاں  کيا

  ے؟

ہےii  بھی  رہزن    انديشۂ    ،   ہيں    بھی    والے    قافلے

  ؟

واسطii  کے   آشياں   بھی   ہاں   و    ہيں    چنتے    تنکے

  ے؟
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واسطii کے  مکاں   ہے   ہوتی  فکر  کی  گل   و   خشت

  ے؟

کياii  ہيں   بيگانے   سے   اصليت   اپنی   انساں   بھی    واں

  ؟

کياii     ہيں     ديوانے     کے     آئيں     و     ملت      امتياز

  ؟

نہيںii   روتا    چمن    پر    بلبل    فرياد    کيا    بھی     واں

  ؟

نہيii  ہوتا   دل  درد  بھی  واں    طرح    کی    جہاں    اس

  ں؟

ہ     آرام     منزل     اک     يا      فردوس     ہے      باغ

  ے؟

ہےii    نام     کا     ازل     حسن     پردۀ     بے     رخ      يا

  ؟

ہii   ترکيب    اک    کی    سوزی    معصيت    جہنم     کيا

  ے؟



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

 
 

ہ   تاديب    مقصد    پنہاں    ميں     شعلوں     کے     آگ

  ے؟

ہii  پرواز  ميں   ديس    اس    کے    رفتار   عوض    کيا

  ے؟

ii  ہے  راز   کيا   ،   زميں   اہل  جسے   ہيں  کہتے    موت

  ؟

ہii  بود  و   ہست  کی   ياں    ساماں    کا    دل    اضطراب

  ے

ہii  محدود   کيا    بھی    ميں   واليت    اس    انساں    علم

  ے؟

بھii    مہجور     دل     ہے     تاپا     تسکين     سے     ديد

  ی؟

بھii  طور   کے   وہاں   يا   ہيں  رہے    کہہ    ترانی"    "لن

  ی؟

کيii   آرام    کو    روح    بھی    وہاں    ہے    ميں    جستجو

  ا؟
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کيii   استفہام     ذوق     قتيل     ہے     انساں    بھی     واں

  ا؟

ہii   رمعمو   کيا    سے    تاريکی    بھی    کشور    وه    آه!

  ے؟

ہےii    نور     سراپا     سے     تجلی     کی    محبت      يا

  ؟

ہii   ميں    گرداں    گنبد    اس    جو    راز    دو     بتا     تم

  ے

ہ    ميں    انساں    دل    کانٹا   ہوا     چبھتا    اک     موت

 ے

 

 بانگِ درا

 

  شمع و پروانہ

     عالّمہ محّمد اقبال 
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  کيوں  پيار شمع  اے ہے  کرتا  سے  تجھ پروانہ

کيوںii نثار   پر  تجھ   ہے   قرار  بے   جان   يہ

  اسےii  ادا  تيری   ہے  رکھتی    وار    سيماب

اسے؟ii کيا  ہيں  سکھائے نے  تو  عشق  آداب

  کاii  گاه   جلوه   تری    طواف    يہ    ہے    کرتا

کا؟ii  نگاه   برق   تری   کيا  ہے   ہوا    پھونکا

  کيا؟ii  ہے   جاں   آرام   اسے  ميں  موت  آزار

کيا؟ii ہے جاوداں  زندگی   تيرے  ميں  شعلے

  ہو  نہ   ضيا   تيری   جو   ميں  جہاں  خانۂ  غم

ہو   نہ   ہرا    تمنا    نخل    کا    دل    تفتہ    اس

  ہےii نماز   کی   اس  ميں   حضور  ترے   گرنا

ہےii گداز  و سوز  لذت   ميں   دل   سے   ننھے

  ہےii قديم  حسن  عاشق   جوش  ميں   اس   کچھ

ہےii  کليم   سا   ذرا   يہ   تو  طور    سا    چھوٹا
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  روشنی    تماشائے    ذوق    اور     ،     پروانہ

روشنی!ii   تمنائے   اور    ،    سا    ذرا    کيڑا

 

 بانگِ درا

 

  عقل و دل 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  کہاii سے   دل  يہ  دن  ايک   نے   عقل

ميں  ہوں  رہنما   کی   بھٹکے   بھولے

  مراii پہ  فلک  گزر   ،   پر  زميں   ہوں

ميںii  ہوں   رسا   قدر  کس    تو    ديکھ

  مرا    ہے    رہبری    ميں     دنيا     کام

ميںii  ہوں   پا    خجستہ    خضر    مثل

  کیii     ہستی     کتاب      مفسر      ہوں
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ميںii    ہوں     کبريا      شان      مظہر

  ليکنii  تو  ہے   کی  خون    اک    بوند

ميں    ہوں    بہا    بے     لعل     غيرت

  ہےii سچ  سب يہ کہا  کر  سن   نے   دل

ميں  ہوں  کيا ،  ديکھ  تو  بھی  مجھے پر

  ہےii  سمجھتی    تو    کو    ہستی    راز

ميںii  ہوں  ديکھتا  سے  آنکھوں   اور

  سےii   مظاہر    واسطہ    تجھے     ہے

ميں    ہوں    آشنا    سے   باطن     اور

  سےii مجھ  معرفت   تو   سے   تجھ   علم

ميںii  ہوں  نما  خدا   ،    جو    خدا    تو

  تابیii   بے     ہے     انتہا     کی     علم

ميں   ہوں   دوا   مگر   کی  مرض   اس

  کی     صداقت     محفل     تو      شمع
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ميں  ہوں   ديا    کا    بزم    کی    حسن

  بپاii  رشتہ  سے   مکاں   و    زمان    تو

ميںii    ہوں      آشنا      سدره      طائر

  مرا    مقام     ہے     پہ     بلندی     کس

ميں!    ہوں    کا    جليل   رب    عرش

 

 بانگِ درا

 

  صدائے درد 

عالّمہ محّمد اقبال 

  مجھےii پہلو کسی  پڑتی  نہيں  کل   ہوں   رہا  جل

مجھےii  تو   گنگا   آب  محيط   اے   دے  ڈبو    ہاں

  ہےii  انگيز    نفاق    کی    قيامت    اپنی    سرزميں

ہےii انگيز فراق  قرب اک تو   ياں   ،   کيسا   وصل
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  غضبii ہے آشنائی نا يہ   کے   رنگی  يک   بدلے

غضبii ہے جدائی ميں  دانوں  کے خرمن  ہی ايک

  نہيںii آئی ہوا  کی اخوت   ميں  پھولوں   کے   جس

نہيںii  پيرائی   نغمہ   لطف   کوئی  ميں   چمن   اس

  ميںii   ہوں    جاتا    مٹا    پر    حقيقی    قرب    لذت

ميںii ہوں  گھبراتا   سے  ساحل   و   موجہ  اختالط

  بياںii  معجز   شاعر    ہے    نما    خرمن    نم    دانۂ

کہاںii پھر  ہستی کی  دانے اس  تو  ہی  خرمن نہ  ہو

  ہوii نہ ہی مائل کوئی  جب نما   خود  کيا  ہو   حسن

ہو  نہ ہی محفل  جو  مطلب کيا سے  جلنے کو شمع

  نہيںii  کيوں   بدلتا   سے    خموشی    گويائی    ذوق

نہيں  کيوں   نکلتا  جوہر   يہ   سے   آئينے   ميرے

  نے!    گفتار    لذت    ہماری    کھولی    زباں    کب

نےii  پيکار  آتش   کو  چمن    جب    ڈاال    پھونک
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 بانگِ درا

 

  (ترجمہ گايتری )

  آفتاب

 عالّمہ محّمد اقبال   

  تو   ہے    جہاں    روان    و    روح   آفتاب!    اے

توii   ہے    مکاں    و   کون    دفتر   بند    شيرازه

  کاii  نمود  کی   عدم   و    وجود    تو    ہے    باعث

کاii بود  و ہست   چمن  سے  دم   تيرے   سبز   ہے

  ہےii  سے   تجھی   تماشا   کا   عنصروں   يہ    قائم

ہے  سے تجھی تقاضا  کا  زندگی   ميں   شے   ہر

  ہےii ثبات سے   گری   جلوه   تيری  کو   شے   ہر

ہےii   حيات    سراپا   ساز    و    سوز    يہ    تيرا

  ہےii  نور   ميں   زمانے  سے    جس    آفتاب    وه
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ہے شعور  ، ےہ رواں روح  ، ہے خرد  ، ہے دل

  دےii  شعور    ضيائے    کو    ہم    ،    آفتاب    اے

دےii  نور   سے    تجلی    اپنی    کو    خرد    چشم

  توii   طراز    ساماں     کا     وجود     محفل     ہے

توii      فراز      و      نشيب      ساکنان       يزدان

  ميںii     جاندار      ہر      ہستی      کمال       تيرا

ميں       کوہسار       سلسلۂ        نمود        ریتي

  توii   پروردگار     کا     حيات     کی     چيز     ہر

توii      تاجدار      ہے      کا      نور       زائيدگان

  تریii   انتہا     کوئی     نہ     کوئی     ابتدا     نے

تریii     ضيا     آخر      و      اول     قيد      آزاد

 

 بانگِ درا

 
  شمع
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  عالّمہ محّمد اقبال   

  دردمندii شمع! اے ہوں  بھی ميں  ميں   جہاں   بزم

 سپندii      دانۂ      صفت      گره       در       فرياد

  تجھےii  دروں  سوز  حرارت   نے    عشق    دی

مجھےii  کيا  گوں  شفق   اشک  فروش   گل   اور

  توii   مزار    شمع    کہ    عيش    بزم    شمع     ہو

 توii  ہمکنار  رہی    سے    غم    اشک    حال    ہر

  رازii   عاشقان    صفت    نظر    تری    بيں    يک

 امتيازii        آشوب        مايۂ        نگاه        ميری

  ضيا تری يکساں  ہے ميں کدے  بت ،  ميں  کعبے

 ہواii   پھنسا    ميں    حرم    و    دير   امتياز    ميں

  ميں    سياه    دود    ترے    کی     آه     شان     ہے

ميں؟ii  گاه   جلوه   تری   ہے   دل    کوئی    پوشيده
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  ہےii  دور   سے   تجلی   برق   کہ  تو  ہے    جلتی

ہےii نور کہ سمجھے  کو  سوز   تيرے  درد   بے

  نہيںii خبر  کچھ   تجھے  اور  ہے  رہی   جل  تو

 نہيںii  نظر    پر    دروں    سوز    اور    ہے    بينا

  بھیii  وار   سيماب   سے   اضطراب   جوش  ميں

 بھیii    قرار      بے      دل      اضطراب      آگاه

  کاii  نياز   بے   کسی  ناز    کوئی    بھی    يہ    تھا

کاii   گداز    اپنے    مجھے    ديا     دے     احساس

  قرارii  بے   ہے   رکھتی  مجھے   مری   آگہی   يہ

 ہزارii  کدے   آتش  ہيں   ميں   شرر   سا   خوابيده

  ہےii  سے  اسی    پستی    و    رفعت    امتياز    يہ

ہےii سے اسی  مستی ميں شراب ، مہک ميں گل

  آگہیii  يہ   ہے   بو  و   گل    و    بلبل    و    بستان

 آگہیii   يہ    ہے    تو   و    من    کشاکش     اصل
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  عشقii    دلستان    ہوا    حسن    جو   ازل     صبح

عشقii   جان    آموز    تپش    ہوئی    "کن"     آواز

  ديکھii  بہار  کی   "کن"  گلشن   کہ   تھا    حکم    يہ

 ديکھii ہزار پريشاں  خواب  کے   لے  آنکھ   ايک

  کیii  وجود  حجاب   پوچھ  نہ  خبر    سے    مجھ

کیii   نمود    ميری    تھی     صبح     فراق     شام

  تھاii  نہ  آشنا  ميں   سے   قيد  کہ   گئے    دن    وه

 تھا     آشيانہ      مرا      طور      درخت      زيب

  ميںii ہوں جانتا   چمن   کو   قفس   اور   ہوں   قيدی

ميں ہوں جانتا وطن   کو   کدے  غم   کے   غربت

  بنیii    سبب      بے      فسردگی      وطن      ياد

بنیii  طلب   ذوق   کبھی    ،    کبھی    نظر    شوق

  ديکھii    خيال     فريب     انتہائے     شمع!     اے

 ديکھii    مآل     کا      فلک      ساکنان      مسجود
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  ميںii ہوں نشاں   ثريا   ،   ہوں  کا  فراق   مضموں

 ميںii  ہوں   مکاں   و   کون    ناظم   طبع    آہنگ

  نمودii مری چاہی تو نے اس   جو   مجھے  باندھا

 بودii   و    ہست    ديوان    سر    ديا    کر    تحرير

  ہےii  پسند  رہنا  ميں    خاک    مشت    کو    گوہر

 ہےii بلند   مضموں   ،   ہے  سست   اگرچہ   بندش

  ہےii  قصور    سارا    يہ    کا    نگر    غلط    چشم

 ہےii    شعور      ذوق      جلوۀ      ظہور      عالم

  ہےii  کمند   ،  کا    مکاں    و    زمان    سلسلہ    يہ

 ہےii    پسند     تماشا     حسن      گلوئے      وقط

  ہوںii  راه   کرده  گم   ،   ہے    اشتياق    کا    منزل

 ہوں    نگاه    فريب    اسير    ميں    !    شمع    اے

  آپii   بھی    ستم    دام     حلقۂ     ،    آپ     صياد

آپ!ii  بھی  حرم  بام  طائر    ،    بھی    حرم    بام
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  ہوں   گداز   سراپا  عشق   کہ    ہوں    حسن    ميں

 ہوںii  نياز   يا   ميں  ہوں    ناز    کہ    نہيں    کھلتا

  کہيںii  کہن  راز  نہ  ہو    لب    آشنائے    ،    ہاں

کہيںii  رسن   و  دار   قصۂ   جائے   نہ   چھڑ   پھر

 

 بانگِ درا

 

  ايک آرزو

  عالّمہ محّمد اقبال   

  ربii  يا  ہوں   گيا    اکتا    سے    محفلوں    کی    دنيا

ہوii  گيا  بجھ   ہی   دل   جب  کا    انجمن    لطف    کيا

  ميراii ہے ڈھونڈتا   دل   ،   ہوں   بھاگتا  سے   شورش

ہوii   فدا    بھی    تقرير    پر    جس     سکوت     ايسا

  ميریii  ہے  آرزو  يہ  ،   پر    خامشی    ہوں    مرتا
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ہوii  جھونپڑا   سا   چھوٹا  اک  کے  کوه   ميں    دامن

  گزاروںii  دن   ميں  عزلت  ،  ہوں   سے  فکر   آزاد

ہوii  گيا   نکل   کانٹا   سے    دل    کا    غم    کے    دنيا

  ميںii  چہچہوں  کے  چڑيوں   ہو  کی   سرود    لذت

ہوii  رہا  بج   سا   باجا  ميں   شورشوں  کی    چشمے

  کاii  کسی   دے    پيغام    کر    چٹک    کلی    کی    گل

ہوii  نما    جہاں    کو    مجھ    گويا    سا    ذرا    ساغر

  بچھوناii   ہو    کا    سبزے    سرھانا    کا     ہاتھ     ہو

ہوii ادا وه ميں خلوت ،   جلوت  سے  جس  شرمائے

  بلبل   ميری   سے   صورت  ہو    قدر    اس    مانوس

ہوii مرا کچھ نہ  کھٹکا  کے اس  ميں   دل   سے   ننھے

  ہوںii ہرے  ہرے بوٹے  جانب دونوں   باندھے   صف

ہو    رہا    لے    تصوير    پانی     صاف     کا     ندی

  نظارهii    کا     کہسار      ايسا      فريب      دل      ہو
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ہوii  ديکھتا   کے  اٹھ   ٹھا   کر  بن   موج   بھی    پانی

  سبزهii   ہو    ہوا    سويا    کی    زميں    ميں     آغوش

ہوii رہا   چمک  پانی   ميں   جھاڑيوں   کے  پھر   پھر

  ٹہنی کی گل  کے  جھک جھک  ہو  رہی چھو کو پانی

ہو      ديکھتا      آئينہ      کوئی      حسين      جيسے

  کوii  ھندل   کی   شام    جب    سورج    لگائے    مہندی

ہوii   قبا    کی    پھول    ہر   سنہری    ليے     سرخی

  دمii جس  کے تھک جائيں ره والے  چلنے  کو  راتوں

ہوii    ديا     ہوا     ٹوٹا      ميرا      کی     ان      اميد

  دےii  دکھا  مری   کٹيا  کو   ان    کے    چمک    بجلی

ہوii   ہوا    گھرا    بادل    سو    ہر    پہ   آسماں    جب

  مؤذنii  کی   صبح  وه   ،  کوئل    کی    پہر    پچھلے

ہو  نوا  ہم   ميری  وه   ،  ہوں  نوا  ہم   کا   اس  ميں

  احساںii  کا   حرم   و  دير   ميرے   نہ   ہو   پہ    کانوں
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ہوii  نما  سحر   کو  مجھ  کا   جھونپڑی    ہی    روزن

  کرانے  وضو  شبنم  دم    جس    آئے   کو    پھولوں

ہوii   دعا    مری    نالہ    ،    ہو    وضو    مرا     رونا

  نالےii   بلند    اتنے     جائيں     ميں     خامشی     اس

ہو    درا    صدا    ميری   کو    قافلے    کے     تاروں

  دےii   رال    مرا     رونا     کو     دل     دردمند     ہر

دےii جگا انھيں   شايد  ،  ہيں   پڑے  جو  ہوش   بے

 

 بانگِ درا

 

  آفتاب صبح

 عالّمہ محّمد اقبال   

  توii   ہے   باالتر    سے    انساں    ميخانۂ    شورش

توii ہے ساغر وه  سے  جس   ہو  فلک   بزم   زينت
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  توii  ہے   گوہر   وه   صبح   عروس  گوش    در    ہو

تو=ii ہے زيور وه ہو نازاں افق   سيمائے   پہ   جس

  مٹاii     شب     مداد     داغ     سے      ايام      صفحۂ

مٹاii  کوکب   طرح  کی  باطل  نقش    سے    آسماں

  گر  جلوه   سے   فلک   بام   ہوا    جب    تيرا    حسن

اثرii کا  مے کی خواب دم يک ہے  اڑتا   سے   آنکھ

  نظرii  دامان    ہے    جاتا    ہو    معمور    سے    نور

مگر   تيری   ضيا   وک   ظاہر    چشم    ہے    کھولتی

  چاہيے  تماشا   وه  آنکھيں   کو   جس   ہيں  ڈھونڈتی

چاہيےii جلوا وه جائے کھل  سے   جس   باطن   چشم

  حوصلےii   نکلے  نہ  ميں  دنيا  کے  آزادی   شوق

رہےii   ميں    تعلق    زنجير     قيد     بھر     زندگی

  ليےii  کے  نگاہوں   تيری   ہيں  ايک  باال  و   زير

مجھےii  کی  تماشا   چشم   اسی    کچھ    ہے    آرزو
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  ہو  آباد  سرشک   ميں  غم   کے   اور  ميری   آنکھ

ہوii   آزاد    دل     سے    آئيں     و     ملت     امتياز

  زباں   ميری    ہو    نہ   خصوصيت   رنگ    بستۂ

جہاںii  ميرا  وطن   ،   ميری  ہو   قوم   انساں    نوع

  عياں    ہو    قدرت    نظم    راز    پہ     باطن     ديدۀ

دھواںii   کا   تخيل    شمع    فلک     شناسائے     ہو

  مجھے    تڑپائے    نہ    کاوش    کی    اضداد    عقدۀ

مجھےii آئے  نظر  ميں  شے ہر   انگيز   عشق   حسن

  اگرii  کو   پتی   کی   گل  سے   ہوا   جائے  آ  صدمہ

اثرii جائے  ٹپک  سے آنکھوں  ميری کر   بن  اشک

  شرر سا   چھوٹا  وه   کا   محبت  سوز  ہو   ںمي   دل

خبر  کی   حقيقت  راز   ملے  کے  جس  سے  نور

  ہوii  نہ   ميرا  دل   ،    ہو    آئينہ    کا    قدرت    شاہد

ہوii نہ  سودا  کوئی   انساں   ہمدردی   جز   ميں   سر
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  نہيں    عالم     ہنگامۂ     کش     زحمت     اگر     تو

نہيںii   اعظم    نير    اے    نشاں    کا   فضيلت    يہ

  نہيں   محرم   تو  جو   سے  آرا   عالم   حسن    اپنے

نہيںii    آدم     در     خاک      ذرۀ      يک      ہمسر

  رہاii    ہی    تماشا     گرم     ملک     مسجود     نور

رہا    ہی   فردا    صبح     پذير     منت     تو     اور

  ہےii  ميں  دل   ہمارے   کی    حقيقت    نور    آرزو

ہےii  ميں   محمل   اسی   گھر  کا   طلب   ذوق    ليلی

  ہےii  ميں  مشکل    عقدۀ    کشود    لذت    قدر    کس

ہے ميں حاصل بے  سعی  ہماری حاصل  صد لطف

  نہيںii   پہلو    ترا     واقف     سے     استفہام     درد

نہيںii   تو    شناسا    کا   قدرت    راز     جستجوئے

 

 بانگِ درا
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  درد عشق

 عالّمہ محّمد اقبال   

  توii   دار   آب     گہر     ہے     عشق!     درد     اے

توii   آشکار     ہو     نہ     ديکھ     ميں     نامحرموں

  ہےii     گاه     جلوه      تری      نقاب      تہ      پنہاں

ہےii     نگاه     کی     نو    محفل     پرست      ظاہر

  ميںii   بود     و     ہست     چمن     ہوا     نئی     آئی

ميںii   نمود    لذت    نہيں    اب    عشق!    درد    اے

  ہوii  نہ   جستجو   تجھے   کی    نمائيوں    خود    ہاں

ہو!ii     نہ     تو     کا     بلبل     نالۂ      پذير      منت

  ہوii   جام    کا    اللے    سے    عشق    شراب    خالی

ہوii    نام    کا     شبنم     گريۂ     بوند     کی     پانی

  تراii     ہو     راز     کہيں     سينہ      درون      پنہاں
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تراii     ہو     غماز      نہ     گداز      جگر      اشک

  ہوii    نہ    بياں     رنگيں     شاعر     زبان      گويا

ہوii   نہ    نہاں    رقتف    شکوۀ    ميں    نے     آواز

  رهii بيٹھ  کے چھپ  کہيں ، ہے   چيں   نکتہ  دور   يہ

ره بيٹھ  کے چھپ  وہيں ہے، مکيں تو  ميں  دل  جس

  ديکھ!  آفريده   علم   حيرت  سے  تجھ    ہے    غافل

ديکھii     نارسيده      نگہ      تری      نہيں      جويا

  کوii   بلند     خيال     ميں     جستجو     دے     رہنے

کوii   پسند    حکمت    ديدۀ    چھوڑ     ميں     حيرت

  نہيں    چمن    ايسا    يہ    ہو    تو    بہار    کی    جس

نہيں     انجمن     يہ     کے     نمود      تری      قابل

  مجازii      نظارۀ      کشتۂ       ہے       انجمن       يہ

رازii   سرائے    خلوت    کا     نگاه     تری     مقصد

  ہےii  چور   سے   مستی   کی   خيال    مے    دل    ہر
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ہےii  طور    کا    کليموں    کے    آجکل    اور    کچھ

 

 بانگِ درا

 

  گل پژمرده

 عالّمہ محّمد اقبال   

  کہوںii گل  کو  تجھ پژمرده گل اے  سے  زباں  کس

کہوںii  بلبل   دل   تمنائے   کو    تجھ    طرح    کس

  تراii   جنباں    گہوارۀ    صبا    موج    کبھی    تھی

ترا  خنداں   گل   ميں    گلستاں    صحن    تھا    نام

  تھاii  اقرار   کو   صبح  نسيم    کا    احساں    تيرے

تھاii  عطار   طبلۂ    گويا    سے    دم    تيرے    باغ

  مرا   گرياں   ديدۀ    شبنم    ہے    برساتا    پہ    تجھ

مراii  ويراں   دل  ميں   اداسی   تيری    نہاں    ہے
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  تو  تصوير اک سی  چھوٹی  ہے کی بربادی ميری

توii عبيرت  ہے  کی جس  تھی  زندگی ميری ب  خوا

  کنمii  می   حکايت  خود  نيستان   از    نے    ہمچو

کنمii  می   شکايت   ہا  جدائی  از  گل!   اے  بشنو

 

 بانگِ درا

 

  سيدکی لوح تربت

 عالّمہ محّمد اقبال   

  اسيرii ہے ميں نفس تار  جاں   مرغ  تيرا  کہ  اے

اسيرii ہے  ميں  قفس طائر کا روح   تيری  کہ  اے

  ديکھii تو آزادی  کی پيراؤں   نغمہ   کے   چمن   اس

ديکھii تو آبادی کی  اس   تھا   ہوا   اجڑا  جو  شہر

  يہی  ہے  محفل  وه  کی جس مجھے  تھی رہتی فکر
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يہیii ہے حاصل کا  کھيتی   کی   استقالل   و   صبر

  ديکھ   تقرير    گرويده   مرا    ہے    تربت    سنگ

ديکھ تحرير  کی لوح  اس   ذرا   سے   باطن   چشم

  ديںii   تعليم    ہے    ميں    دنيا    اگر   تيرا     مدعا

کہيںii  سکھالنا   نہ    اپنی    کو    قوم    دنيا    ترک

  زباں   اپنی  ليے   کے   بندی  فرقہ  کرنا    نہ    وا

يہاںii  محشر   ہنگامۂ  ہوا  بيٹھا   ہے   کے    چھپ

  سےii تحرير   تری  ہوں   پيدا  اسباب   کے   وصل

سےii تقرير تری جائے   دکھ   نہ   دل   کوئی  ديکھ

  چھيڑii  نہ   کو   داستانوں   پرانی  ميں    نو    محفل

چھيڑ  نہ  کو  فسانوں ان آئيں نہ اب جو   رپ  رنگ

  صداii  ميری   سن   تو  ہے  مدبر   کوئی   اگر    تو

عصاii  کا   سياست    ارباب    دست   دليری    ہے

  تجھےii زيبا نہيں جانا جھجک سے مطلب عرض
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تجھےii پروا   کيا   تو   تيری   اگر   نيت  ہے  نيک

  ہےii  پاک   سے   ريا   و   بيم   دل   کا    مومن   بندۀ

ہےii  باک   بے   سامنے   کے  روا    فرماں    قوت

  رقمii  معجز  خامۂ   تيرے  ميں  ہاتھوں    اگر    ہو

جمii   جام    مثال    تيرا     اگر     ہو    دل     شيشۂ

  تو  ہے  رحمانی  تلميذ   ،   زباں   اپنی  رکھ   پاک

آبرو!ii  بے   صدا   تيری  ديکھنا    جائے    نہ    ہو

  سے  اعجاز کے شعر دے جگا  کو   ںوالو   سونے

سےii   آواز    شعلۂ    دے     جال     باطل     خرمن

 

 بانگِ درا

 

ماه نو

  نيلii  غرقاب  ہوئی   کشتی   کی   خورشيد   کر    ٹوٹ
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 نيلii  آب    روئے    ہے   پھرتا    تيرتا    ٹکڑا    ايک

  نابii خون  کا  شفق   ہے   ٹپکتا   ميں  گردوں   طشت

آفتابii  فصد  ہے    کھولی    کيا    نے    قدرت    نشتر

  کیii  شام   عروس   ہے   لی   چرا    بالی    نے    چرخ

کیii  خام  سيم   ہے   مچھلی  يا  ميں   پانی   کے    نيل

  دراii    بانگ     منت     بے      رواں      تيرا      قافلہ

پاii   آواز    تری    سکتا    نہيں    سن    انساں     گوش

  توii ہے دکھالتا کو آنکھوں  سماں  کا   بڑھنے   گھٹنے

توii ہے جاتا کو ديس  کس  ،  کدھر   تيرا   وطن   ہے

  مجھےii   چل    لے    نما    ثابت    سيارۀ    اے     ساتھ

مجھے کل  بے اب ہے  رکھتی خلش  کی  حسرت  خار

  ميںii ميں  بستی اس  ہوں گھبراتا ، ہوں طالب کا  نور

ميںii  ميں   ہستی   مکتب    ہوں    پا    سيماب    طفلک
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 بانگِ درا

 

  انسان اور بزم قد رت

 عالّمہ محّمد اقبال   

  نے ميں ديکھا جو  کو   درخشاں  خورشيد   صبح

نےii  ميں  پوچھا   يہ   سے   ہستی    معمورۀ    بزم

  تيراii  اجاال  ہے    سے    دم    کے    مہر    تو    پر

کاii   درياؤں    ترے    پانی     ہے    سيال     سيم

  ہےii  پہنايا   تجھے    زيور    کا    نور    نے    مہر

ہےii  چمکايا   نے   شمع  اسی   کو    محفل    تيری

  ہيںii  تصويريں   کی   خلد  ترے    گلزار    و    گل

ہيںii  تفسيريں  کی   "والشمس"  سورۀ   سبھی    يہ

  ہری  کی  درختوں ،  کی  پھولوں  ہے  پوشاک  سرخ

پریii الل  کوئی ،   سبز   کوئی  ميں  محفل   تيری
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  جھالرii  طالئی   کی    گردوں    خيمۂ    ترے    ہے

 نظرii  جو   پر  افق  ہيں  آتی    سی    الل    بدلياں

  اللیii کی شفق کو  آنکھوں   ہے   لگتی  بھلی   کيا

ڈالیii   نے    تو    ميں    شام    خم    گلرنگ    مے

  تيریii  ہے  بڑی   شان  ،  بڑا    ہے    تيرا    رتبہ

تيریii  شے  ہر   ہے    مستور    ميں    نور    ۀپرد

  کاii  سطوت   تری   ہے  سراپا   گيت    اک    صبح

کاii  ظلمت   نہيں   بھی   تک  نشاں   خورشيد   زير

  مگرii ميں بستی کی نور اس ہوں  آباد   بھی  ميں

کيونکر؟  اختر   کا   تقدير   مری    پھر    گيا    جل

  ميں ہوں  گرفتار ميں ظلمت  ہوں   دور  سے  نور

ميں؟  ہوں کار سيہ  ،  بخت  سيہ ، روز  سيہ   کيوں

  آئیii  سے   کہيں   آواز    کہ    تھا    کہتا    يہ    ميں

آئیii سے  زميں  صحن  يا  وه   سے   گردوں   بام



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

 
 

  نبودii و   بود   مری   وابستہ   سے   نور  ترے   ہے

وجود    گلزار    پے    ہستی    تری   ہے    باغباں

  ميںii ہوں تصوير تری ، تو ہے  کی  حسن  انجمن

ميںii ہوں تفسير تری  ، صحيفہ ہے  تو   کا   عشق

  نے   تو   بنايا   کو   کاموں   ہوئے   بگڑے    ميرے

نےii  تو  اٹھايا  وه   اٹھا   نہ   سے   مجھ   جو    بار

  ميریii  ہستی  ہے    محتاج    کی    خورشيد    نور

تریii   ہے    چمک    خورشيد    منت    بے    اور

  ميرا   گلستاں   ہو   ويراں    تو    خورشيد    نہ    ہو

ميراii   زنداں    ہو    نام    جا    کی    عيش    منزل

  والے!ii  سمجھے   نہ   کے    عياں    راز    اے    آه

والےii     الجھنے      ميں      تمنا      دام      حلقۂ

  مجازii  پابند   ہے   آنکھ   تری    کہ    غفلت    ہائے

نيازii گرم  مگر   ہے   تو   ،   تجھے  تھا  زيبا  ناز
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  رہےii   خبردار    سے    حقيقت    اپنی    اگر     تو

رہےii  کار   سيہ   نہ   پھر  رہے    روز    سيہ    نہ

 

 بانگِ درا

 

  ( ماخوذ از النگ فيلو)

  پيا م صبح

عالّمہ محّمد اقبال   

  کا  افشاں  کی   شب   جبين   رخصت   ہوا   جب   اجاال

کا    خنداں    صبح     الئی     پيغام     زندگی     نسيم

  ميںii   آشيانے    کو     نوا     رنگيں     بلبل     جگايا

کاii دہقاں   نے   اس   ہاليا   شانہ  کے   کھيت   کنارے

  توڑاii   سے    والنور    سورۀ    شب    ظلمت    طلسم

کاii  شبستاں   شمع  زر   تاج   اڑايا    ميں   اندھيرے

  بيداریii    افسون     پر    دير     خوابيدگان      پڑھا
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کاii   درخشاں    خورشيد    پيغام    ديا     کو     برہمن

  سےii  مؤذن  گويا  يوں  کے   آ  پر   حرم   بام   ہوئی

کا؟ii  تاباں   مہر   نمود   ميں   دل  ترے   کھٹکا   نہيں

  کرii ہو کھڑے  پر  گلشن  ديوار   طرح   اس  پکاری

کاii  گلستاں   ہے   مؤذن   تو  گل!   غنچۂ   او    چٹک

  والو!ii  قافلے  اے   چلو  ميں  صحرا  حکم  يہ    ديا

کاii بياباں ذره ہر کے  بن  جگنو   ہے   کو   چمکنے

  سے بستی  کی زندوں  گئی جب  غريباں  گور سوئے

کاii خموشاں   شہر  کر   ديکھ   نظارا   بولی   يوں  تو

  گیii آؤں  بھی پھر ميں ، رہو ليٹے   سے  آرام   ابھی

گیii جگاؤں کو  تم سے  خواب کو جہاں گی  سالدوں

 

 بانگِ درا

  ( ماخو ذ از ٹينی سن)
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  عشق اور موت

  عالّمہ محّمد اقبال   

  تھی    گھڑی    کی    جہاں    نمود     سہانی

تھیii   کلی    کی     زندگی     فشاں     تبسم

  تھاii  رہا  مل   زر    تاج    کو    مہر    کہيں

تھیii  رہی   ہو   چاندنی    کو    چاند    عطا

  تھے  رہے   دے    کو    شام   پيرہن    سيہ

تھیii     تابندگی     تعليم      کو      ستاروں

  پتےii  تھے   لگتے  کو   ہستی  شاخ   کہيں

تھیii   پھوٹتی   کلی    کی    زندگی    کہيں

  روناii  کو  شبنم   تھے   سکھاتے    فرشتے

تھیii  رہی   آ   پہل   پہلے  کو    گل    ہنسی

  کوii  دل   کے   شاعر   تھا   ہوتا   درد    عطا
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تھیii  خودی   بے  مے  کام  تشنۂ    خودی

  کالیii    کالی     گھٹا     اول    اول     اٹھی

تھیii کھڑی کھولے کو چوٹی   حور   کوئی

  ہوںii آسماں ميں کہ  دعوی   تھا   کو  زميں

ہوںii مکاں ال ميں کہ  تھا  رہا   کہہ   مکاں

  پياراii  اتھ   نظاره   يہ    قدر    اس    غرض

نظاراii      سراپا      ہو      نظارگی       کہ

  اپنیii     پرواز     تھے     آزماتے      ملک

 آشکاراii     ازل     نور      سے      جبينوں

  کاii جس  نام   تھا   عشق  ،   اک   تھا  فرشتہ

سہارا کا   سب   کی  اس   رہبری   تھی   کہ

  کاii   تابيوں    بے   تھا    پتال    کہ    فرشتہ

پاراii   کا   پارے    اور    ملک    کا    ملک

  تھاii   رہا    جا   کو    فردوس    سير     پے
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راii  قضا   وه  ميں   راه    مال    سے    قضا

  ہےii  کيا   کام   ،   کيا   نام   ترا    پوچھا    يہ

گواراii    تيری     ديد     کو     آنکھ     نہيں

  فرشتہii   کا    قضا    گويا    کے    سن    ہوا

آشکاراii   ہے   کام    مرا    ،    ہوں     اجل

  پرزےii کے  ہستی  رخت  ميں   ہوں   اڑاتی

شراراii   کا    زندگی    ميں    ہوں    بجھاتی

  ہےii  نيستی   جادوئے    ميں    آنکھ    مری

اشاراii      کا      اسی      ہے      فنا      پيام

  ايسیii  ميں  دنيا   ہے   ہستی    ايک    مگر

پاراii کے  اس  سامنے   ميں  ہے   آتش  وه

  ميں دل  کے انساں ہے  رہتی کے بن شرر

تارا کا  آنکھوں  کی   مطلق  نور  ہے  وه

  آنسوii کے بن بن  سے آنکھوں  ہے   ٹپکتی
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گواراii  تلخی   کی   جن   ہو   کہ    آنسو    وه

  کیii  قضا   جب   گفتگو   نے   عشق    سنی

کاراآشii  ہوئی   پر  لب   کے    اس    ہنسی

  پرii  اجل    بجلی    کی    تبسم    اس    گری

گزارا!ii  کيا  ميں   نور  ہو    کا   اندھيرے

  وهii   گئی    ہو   فنا    ديکھا    جو    کو    بقا

وهii   گئی    ہو   قضا    شکار    تھی    قضا

 

 بانگِ درا

 

  ز ہد اور رندی

 عالّمہ محّمد اقبال   

  کہانیii  ہوں  سناتا   کی    صاحب   مولوی    اک

 دکھانیii   کی    طبيعت    منظور    نہيں     تيزی
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  کاii  منشی  صوفی   کی   آپ    بہت    تھا    شہره

 ادانیii  و  اعالی    کا    ان    ادب    تھے    کرتے

  شريعت ميں  تصوف  ہے پنہاں  کہ   تھے   کہتے

 معانیii ہوں مضمر  ميں   الفاظ   کہ   طرح   جس

  صراحیii  کی  دل   تھی  سے  زہد   مۓ   لبريز

 دانی   ہمہ    خيال    درد    کہيں    ميں    تہ    تھی

  اپنیii   کا    کرامات   آپ    بياں    تھے    کرتے

 بڑھانیii   کی    مريدوں    تعداد    تھی     منظور

  ميرےii ميں ہمسائے تھے  کرتے رہا سے   تمد

 پرانی    مالقات    کی    زاہد    سے    رند     تھی

  پوچھاii يہ سے شناسا ايک مرے  نے  حضرت

 معانیii   شمشاد    قمری    ہے     کہ     ،     اقبال

  کيسا؟ii   ہے    ميں    شريعت     احکام     پابندی

 یہمدان    کليم    رشک    ہے    ميں     شعر     گو
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  سمجھتاii  کو   ہندو   نہيں   کافر    کہ    ہوں    سنتا

 دانیii     فلسفہ      اثر      عقيده      ايسا       ہے

  ساii ذرا بھی   تشيع  ميں   طبيعت  کی   اس   ہے

 زبانی  کی   اس   سنی   نے    ہم    علی    تفضيل

  داخل ميں   عبادات   راگ   ہے   کہ   ہے   سمجھا

اڑانی  خاک  رمگ    کی    مذہب    ہے    مقصود

  ہےii نہيں سے  فروشوں  حسن   اسے   عار   کچھ

 پرانیii   ہے    کی    شعرا    ہمارے    يہ    عادت

  تالوتii ہے کو  سحر تو کو  شب  ہے   جو   گانا

معانی  پہ ہم کھلے نہ  تک   اب   کے  رمز   اس

  نےii ميں ہے  سے مريدوں اپنے  سنا   يہ   ليکن

 جوانیii  یک   اس  سحر  مانند    ہے    داغ    بے

  ہے    نہيں    اقبال    ،    ہے    اضداد     مجموعۂ

 خفقانی    طبيعت    ،    ہے    حکمت    دفتر    دل
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  واقف بھی سے  شريعت  آگاه   بھی  سے  رندی

 ثانیii کا  منصور  تو   کی   تصوف   جو   پوچھو

  کھلتیii نہيں حقيقت تو  پر  ہم   کی   شخص   اس

 بانیii  کا   اسالم    ہی    اور    کسی    يہ    گا    ہو

  اپنےii   کو    وعظ    ديا    طول     بہت     القصہ

 بيانیii   نغز    يہ    کی     آپ     رہی     دير     تا

  ميں  سب  ہے جاتی اڑ ہو بات  جو ميں شہر اس

 زبانی  کی  احبا   اپنے   سنی    بھی    نے    ميں

  زاہدii  حضرت  ملے   راه    سر    جو    دن    اک

 پرانی  بات   وہی  ميں   باتوں   گئی  چھڑ    پھر

  تھیii  سبب  کے   محبت   وه   شکايت  ،   فرمايا

 دکھانیii  کی    شريعت    راه    مرا    فرض    تھا

  ہے نہيں کو مجھ   گلہ   کوئی   کہا  يہ  نے  ميں

 مکانیii  قرب   ره    ز    تھا    حق   کا    آپ    يہ
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  آگےii   کے    آپ    مرا    تسليم    سر    ہے    خم

 جوانی  ميری   سبب  کے  تواضع   ہے    پيری

  حقيقتii   ميری    نہيں    معلوم    کو     آپ     گر

 دانیii   ہمہ   قصور   سے   اس  کچھ    نہيں    پيدا

  شناساii  کا   حقيقت   اپنی   نہيں   بھی  خود    ميں

 پانی    کا    خياالت    بحر    مرے    ہے     گہرا

  ديکھوںii کو "اقبال"  کہ   ہے   تمنا   بھی   کو   مجھ

 فشانیii  اشک   بہت   ميں   جدائی  کی  اس   کی

  ہےii   نہيں    آگاه    سے    "اقبال"     بھی     اقبال

ہےii نہيں  وهللا  ،  نہيں  تمسخر  ميں   اس   کچھ

 

 بانگِ درا

 

  شاعر

     عالّمہ محّمد اقبال   
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  قوم  اعضائے ہيں افراد  ،  ہے  جسم   گويا   قوم

قوم  پائے  و دست ہيں  پيما ره  کے  صنعت منزل

  قوم   زيبائے  چہرۀ   ،    حکومت    نظم    محفل

قومii   بينائے    ديدۀ    ہے    نوا    رنگيں    شاعر

  آنکھ  ہے روتی  ہو  عضو  کوئی   درد   مبتالئے

آنکھii ہے ہوتی  کی جسم سارے ہمدرد  قدر  کس

 

 بانگِ درا

 

  دل

 عالّمہ محّمد اقبال   

  دل    طفالنۂ    بازئ    رسن     و    دار     قصۂ

دلii    افسانۂ      سرخی      "ارنی"      التجائے

  گی ہو کيا  مے کی  لبريز   ساغر   اس  رب  يا
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دلii    پيمانۂ    خط    ہے     بقا     ملک     جاوۀ

  رب!ii يا بجلی  کی عشق تھی  کہ تھا رحمت  ابر

دلii  دانۂ   اگا    تو   ہستی    مزرع    گئی    جل

  جاتاii  مل   تجھے   مايہ   گراں  گنج    کا    حسن

دل!ii   ويرانۂ   کبھی   کھودا  نہ  فرہاد!   نے  تو

  پر اس دھوکا  ہے کا کعبے کبھی ہے  کا  عرش

دلii  کاشانۂ  مرا  الہی!   ہے   منزل  کی    کس

  اپناii سودا  مجھے اور  جنوں   ہے  ااپن   کو   اس

دلii  ديوانۂ   ميں  ،  ديوانہ   کا   اور  کسی   دل

  کو   اس   ناداں   زاہد   اے    نہيں   سمجھتا    تو

دل مستانۂ لغزش  اک   ہے   سجده   صد   رشک

  ہےii  ديتی   بنا   اکسير   کو  ڈھير    کے    خاک

دل   پروانۂ    خاکستر    ہے    رکھتی    اثر    وه

  ہےii ہوتا رہا يہ  کر پھنس  ميں   دام   ےک   عشق
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ہےii  ہوتا  ہرا  نخل   يہ   تو   ہے   گرتی    برق

 

 بانگِ درا

 

  مو ج دريا

 عالّمہ محّمد اقبال   

  مجھےii  تاب   بے   دل   ميرا   ہے   رکھتا  مضطرب

مجھےii  سيماب  صورت   تڑپ  ہے   ہستی    عين

  مجھےii  پاياب  ہے  بحر   ،    مرا    نام    ہے    موج

مجھےii   گرداب    حلقۂ   کبھی     زنجير     نہ     ہو

  ميراii   توسن    ہے    جاتا    ہوا     مثل     ميں     آب

ميراii   دامن    کبھی    اٹکا    نہ    سے   ماہی     خار

  سےii  کامل  مہ   جذب    کبھی    ہوں    اچھلتی    ميں

سےii ساحل کبھی  ہوں   پٹکتی   کو   سر   ميں   جوش
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  سےii منزل  مجھے  ہے  محبت   کہ  رہرو  وه   ہوں

سے دل  ميرے کوئی  وچھےپ يہ  ، ہوں تڑپتی  کيوں

  ميں    ہوں    گريزاں    سے    دريا    تنگی     زحمت

ميں  ہوں  پريشاں  ميں   فرقت   کی    بحر    وسعت

 

 بانگِ درا

 

  ( ماخوذ از ايمرسن)

  رخصت اے بزم جہاں

  عالّمہ محّمد اقبال   

  ميںii ہوں جاتا وطن  سوئے  جہاں! بزم اے  رخصت

ميںii  ہوں   گھبراتا    ميں    ويرانے    آباد    اس    آه!

  نہيںii محفل  درخور ،  ہوں   دل   افسرده  ميں   بسکہ

نہيںii قابل ترے   ميں  ،  ہے   نہيں   قابل   مرے  تو

  وزيرii   شبستان    و    سلطان    دربار   ،    ہے    قيد
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اسيرii   کا    طالئی    زنجير    گا    نکلے    کر    توڑ

  ہےii  ميں    آرائی    ہنگامہ    تری    لذت    بڑی    گو

ہےii   ميں    شناسائی    تيری    مگر    سی    اجنبيت

  رہاii  صحبت   ہم   سے  آراؤں   خود   تيرے    مدتوں

رہاii  صورت  کی  بحر    موج    تاب   بے    مدتوں

  ميںii  ميں   عشرت    ہنگامۂ    ترے    بيٹھا    مدتوں

ميںii  ميں   ظلمت   رہا   کرتا   جستجو  کی    روشنی

  ميںii   خار    گل     نظارۀ     کيا     ڈھونڈا     مدتوں

ميںii  بازار  ترے   آيا   ہاتھ   نہ    يوسف    وه    ،    آه

  ہےii  کو   نظارے  اور   اب   ڈھونڈتی  حيراں   چشم

ہےii کو مارے کے  طوفان  مجھ  کی  ساحل   آرزو

  ميںii  ہوں  جاتا   چمن   تيرا   بو    مانند    کر    چھوڑ

ميںii ہوں جاتا وطن  سوئے  جہاں! بزم اے  رخصت

  ميںii   کہسار    دامن     سکوت     ہے    بنايا     گھر
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ميںii    گفتار     موسيقی     کہاں     لذت     يہ       آه!

  ميںii  ہوں   گل   رفيق   ،    شہال    نرگس    نشين    ہم

ميںii  ہوں   بلبل   ہمسايۂ   ،   وطن   ميرا    چمن    ہے

  مجھےii  ہے   سالتی   کی   چشموں    آواز    کو    شام

مجھےii ہے   جگاتی   کوئل  سے   سبز   فرش   صبح

  پسندii  آرائی   محفل  کو  سب  ہے  ميں  ہستی   بزم

پسندii   تنہائی    کنج    ليکن   کو    شاعر    دل    ہے

  ميں ميں آبادی ہوں گھبراتا کہ کو  مجھ   جنوں   ہے

؟ii ميں ميں وادی  کی کوه  کو  کس  ہوں پھرتا ڈھونڈتا

  مجھےii ہے پھراتا ميں زاروں  سبزه   کا  کس   شوق

مجھے؟ii ہے   سالتا   پر  کنارے  کے  چشموں   اور

  ميںii ہوں  کا عزلت  کنج  شيدا کہ تو   ہے   زن   طعنہ

ميںii  ہوں   کا   قدرت   بزم  پيامی   غافل!   اے  ديکھ

  ہوںii راز ہم  ميں   کا   قمری   ،   کا   شمشاد  وطن  ہم
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ہوںii  آواز   بر  گوش  ميں   خامشی   کی   چمن   اس

  ليےii کے سنانے کو اوروں تو ہوں  سنتا  جو   کچھ

ليےii کے  دکھانے کو اوروں   تو   کچھ   وںہ   ديکھتا

  ميں پہ گھر اپنے ہوں نازاں  ، دل  ہے عزلت عاشق

ميں   پہ   اسکندر   و  دارا    مسند    ہوں    زن    خنده

 

 بانگِ درا

 

  طفل شير خوار 

 عالّمہ محّمد اقبال  

  توii ہے چالتا  تو  ہے  چھينا  سے تجھ چاقو  نے  ميں

توii ہے سمجھا مہرباں نا مجھے  ، ميں ہوں   مہرباں

  غمii   اقليم   نووارد    اے    گا    روئے     پڑا     پھر

قلمii  نوک   ہے   باريک   ،   ديکھنا!   جائے  نہ  چبھ
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  ہےii پيار کو تجھ سے  شے والی دينے دکھ کيوں آه!

ہےii آزار  بے يہ ، سے  ٹکڑے کے  کاغذ اس   کھيل

  ھر؟ii کد  ہے بلی کی  چينی ،   کہاں   تيری  ہے  گيند

سرii  کا  جس  ہے   ہوا  ٹوٹا  جانور    سا    ذرا    وه

  آرزوii       غبار       آزاد       تھا       آئينہ        تيرا

آرزوii   شرار    اٹھا    چمک     ہی     کھلتے     آنکھ

  ہے  پوشيده ميں ديد   طرز   ،   ميں  جنبش   کی   ہاتھ

ہےii  نوزائيده  تيری   بھی    آرزو    صورت    تيری

  امتيازii     قيد      آزاد      تری       ہے       زندگانی

راز کا   قدرت   مگر   ہے  ہويدا   پر  آنکھوں   تيری

  توii ہے چالتا ،  سے مجھ کر  بگڑ پر  شے  کسی جب

توii ہے   جاتا  من   سے   کاغذ  ردی   ہے   تماشا   کيا

  ترا بھی  ميں  ہوں  آہنگ   ہم  ميں   عادت   اس   آه!

آشناii    تلون     بھی     ميں     ،     آشنا     تلون     تو
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  ميں ہوں  چالتا   ،   ہوں   شيدائی  کا   لذت   عارضی

ميںii ہوں جاتا   من   جلد  ،  غصہ   ہے   جاتا  آ  جلد

  ظاہریii  حسن  ہے   ليتا   لبھا   کو    آنکھوں    ميری

مریii  نادانی   سے   نادانی   تيری    کچھ    نہيں    کم

  ہوںii بھی ميں خنداں  گاه گرياں   گاه   صورت   تيری

ہوں  بھی ميں ناداں  طفل ، ہوں  نوجواں  کو ديکھنے

 

 بانگِ درا

تصوير درد 

ميii    داستاں      شنيدن      تاب      کش      منت      نہيں

  ری

ميii   زباں    ہے    زبانی    بے    ہے     گفتگو     خموشی

  ری

ii  محفل    تيری    کيسا    ہے   بندی    زباں    دستور    يہ
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  ميں

مii   زباں    ہے   ترستی    کو    کرنے    بات    تو    يہاں

  يری

  کچھ  ، نے نرگس کچھ ، نے اللے ورق کچھ  اٹھائے

  نے گل

مii  داستاں   ہے  ہوئی   بکھری   طرف   ہر    ميں    چمن

  يری

 عندلبوں  ،   نے    طوطيوں    ،    نے    قمريوں    اڑالی

 iiنے  

مii  فغاں  طرز  لی   لوٹ   کر    مل    نے    والوں    چمن

  يری

 آنکھوں  کی  پروانے   کے   بن  آنسو   شمع   اے  ٹپک

  سے

مii   داستاں    ہے    بھری    حسرت    ہوں   درد     سراپا

  يری

رہنے    ميں    دنيا    يہاں    ہے    کيا    مزا    پھر    الہی!
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  کا    

ميii   ناگہاں    مرگ    نہ    ،    ميری     جاوداں     حيات

  ری!

گلستا    سارے    يہ    ہے    رونا    ،    نہيں    رونا    مرا

  اک  ں

مii خزاں گويا  ہے کی  گل ہر خزاں ،  ميں  ہوں   گل  وه

  يری

  جرس    افسون    عمريست   سرا    حسرت     ""دريں

 iiدارم  

داii    نفس     بے     خروش     تپيدنہا     دل     فيض     ز

  رم""

ii   عشرت     بزم     آشنائے    نا     ميں     دہر     رياض

  ہوں

مسرت  محروم وه ميں ،  کو   جس   ہے   روتی  خوشی

 iiہوں  

گويii   ہے    روتی    کو    تقدير     ہوئی     بگڑی     مری
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  ائی

 سماعت   گوش    شرمندۀ    ،    لب    زير   حرف    ميں

 iiہوں  

   نہيں   کچھ   ليکن  ،  خاک   مشت   ميں   ہوں    پريشاں

  کھلتا

ii   کدورت    گرد    يا    ہوں   آئينہ    کہ     ہوں     سکندر

  ہوں

قدر ہے   مقصد  مری   ہستی  مگر   ہے   ھکچ   سب   يہ

  کاii ت

  ظلمت   وه  ميں  ،  حقيقت  کی  جس  ہو  نور    سراپا

  ہوں

 صحرا  خاک   مشت   کو   مجھ  چھپايا   ،  ہوں    خزينہ

 iiنے  

ہii دولت کی  کس   ہوں   کہاں   ميں   ہے   خبر   کيا   کسی

  وں!

ہii     عرصۂ     سير     ممنون      نہيں      ميری      نظر
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  ستی

ii واليت   اپنی   آپ   کہ  ہوں  دنيا   سی   چھوٹی   وه  ميں

  ہوں

پيii  نہ   ہوں   مستی   نہ  ہوں   ساقی    نہ    صہباہوں    نہ

  مانہ

ii  حقيقت   کی   شے   ہر  ميں   ہستی  نۂ  ميخا   اس  ميں

  ہوں

  دکھاتا    آئينہ     کا     دل     عالم     دو     راز     مجھے

  ہے   

 آتا  کے   آنکھوں   سامنے   کچھ  جو  ہوں    کہتا    وہی

 iiہے  

ii   بيانوں    رنگيں    ہوا    کو    مجھ    بياں    ايسا     عطا

  ميں

 زبانوں   ہم   ميرے   ہيں   طائر    کے    عرش    بام    کہ

  ميں 

ساما  فتنہ    جنون    ميرے    اک    ہے    بھی    يہ    اثر
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  کاii  ں

ii    دانوں    راز    کے    قضا   ہے    دل    ئينۂ     آ     مرا

  ميں

 مجھ     ہندوستاں!     اے     نظاره     ترا    ہے     رالتا

  iiکو  

ii  فسانوں    سب    فسانہ    تيرا    ہے    خيز    عبرت    کہ

  ميں

 ديا    دے    کچھ    سب    کہ   ايسا    مجھے    رونا    ديا

  گويا 

خوانوں   نوحہ  تيرے   کو   مجھ   نے   ازل   کلک   لکھا

 iiميں  

گل  ميں  باغ اس   چھوڑ   نہ   بھی   تک   گل   برگ   نشان

  چيں!

  باغبانوں    ہيں    آرائياں    رزم    سے    قسمت     تری

  ميں 

 گردوں    ہيں    رکھی    بجلياں    ميں    آستيں    چھپاکر
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  نے   

ii    آشيانوں    بيٹھيں     نہ     غافل     کے     باغ     عنادل

  ميں

ج   ہے   چيز   ايسی   يہ   ميری،   صدا   غافل   اے  سن

  کو س

  بوستانوں    طائر    ہيں    پڑھتے    کر    جان     وظيفہ

  ميں 

  والی    آنے    مصيبت    ناداں    کر    فکر    کی    وطن

 iiہے  

  آسمانوں     ہيں     مشورے     کے     برباديوں     تری

 iiميں  

واال ہونے ہے،  رہا   ہو   کچھ   جو   کو  اس   ديکھ   ذرا

 iiہے  

   داستانوں    کی    کہن    عہد    بھال    ہے     کيا     دھرا

 iiميں  

   پيدا     فرياد    لذت     تک؟     کہاں     خاموشی      يہ
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 iiکر  

ii  آسمانوں   ہو  صدا    تيری   اور    ہو    تو    پر    زميں

  ميں

ii  ہندوستاں   اے   گے   جاؤ  مٹ   تو   گے  سمجھو    نہ

  والو!

ii  داستانوں   گی   ہو    نہ    بھی    تک    داستاں    تمھاری

  ميں

ii   فطرت    اسلوب    يہی     ہے،     قدرت     آئين     يہی

  ہے

فطرت   محبوب   زن،  گام  ميں  عمل    راه    ہے    جو

  ہے   

چھوڑوں    کے    کر    پنہاں    زخم    اپنے    آج     ہويدا

   iiگا  

چھوڑ کے   کر  گلستاں  کو   محفل   کے   رو   رو   لہو

  گاii وں

ii  پنہاں   سوز  کو   دل  شمع    ہر    مجھے    ہے    جالنا
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  سے

چھوڑ   کے   کر  چراغاں   ميں  راتوں    تاريک    تری

  گا  ں

 آشنا    درد    دل    ہوں    صورت    کی    غنچوں    مگر

 iiپيدا  

چھو   کے   کر   پريشاں   اپنی  خاک   مشت  ميں   چمن

  گا ڑں

دانوں    بکھرے    ان    ميں    تسبيح    ہی   ايک    پرونا

  iiکو  

چھوڑ کے  کر آساں کو مشکل  اس تو ہے، مشکل   جو

  گا وں

 کاوی   سينہ   شغل   دے   رہنے   نشيں  ہم   اے   مجھے

 iiميں  

چھوڑو   کے   کر   نماياں  کو    محبت    داغ    ميں    کہ

  گاii  ں

ديکھ  نے آنکھوں  ی مر   جو  کو   جہاں   گا   دوں   دکھا
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  ہےii ا

وچھوڑ   کے   کر   حيراں   آئينہ  صورت  بھی   تجھے

  گاii  ں

  ليتی   ديکھ  بينا  چشم  پنہاں،  ميں   پردوں    ہے    جو

iiہے  

  ليتی     ديکھ    تقاضا     کا     طبيعت     کی     زمانے

 iiہے  

 تو   آشنا   کو   دل    نہ    سے    لذت    کی    رفعت    کيا

 iiنے  

  تو    پا    نقش    مثال     ميں     پستی     عمر     گزاری

 iiنے  

   نگاہوں     اپنی     مگر     محفل،     بستۂ     دل      رہا

 iiکو  

ii   تو    آشنا    حيرت    نہ    سے     محفل     بيرون     کيا

  نے

 اداؤں    کی     حسنيوں     کو     دل     رہا     کرتا     فدا
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  iiپر  

  تو    ادا    اپنی    ميں    آئينے    اس    نہ    ديکھی    مگر

  نے 

  خانے    آئينہ    کے    دہر     ناداں!     چھوڑ     تعصب

  ميں 

تو برا  ہے   سمجھا  کو   جن  تيری   ہيں   تصويريں   يہ

  نے 

    ہو       زندگی       سوز       بيداد       نالۂ        سراپا

  جا   

 تو   صدا    ہے    رکھی    باندھ    ميں    گره    آسا    سپند

 iiنے  

ii    تعلق     رنگ     آرائش     کيا     کو     دل     صفائے

  سے

  تو    حنا    ناداں    او    ہے    باندھی    پر    آئينہ     کف

  نے 

  روتا   پہ   بينی  کج    تيری   بھی    آسماں    کيا    زميں
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 iiہے  

  تو    ديا    کر   چليپا    کو    قرآں    سطر    ہے    غضب

  نے 

حاii  کيا   تو   دعوی   کا   توحيد    کيا    گر    سے    زباں

  صل!

ii     تو     خدا     اپنا     کو     پندار      بت      ہے      بنايا

  نے

دii کيا  تو بھی ديکھا جو کو يوسف   نے  تو  ميں   کنويں

  يکھا

   تو    ديا    کر    مقيد    تھا    مطلق    جو    غافل!    ارے

 iiنے  

   بيانی    رنگيں    تجھے    ہے    منبر     باالئے     ہوس

 iiکی  

خوانی  افسانہ   اک  ہے   صورت  تری   بھی   نصيحت

 iiکی  

 پرنم    چشم    اپنی     سوز     عالم     حسن     وه     دکھا
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  iiکو  

 شبنم    ہے    رلواتا    کو،    پروانے    ہے    تڑپاتا    جو

  iiکو  

اس    نہيں    مقصد    بوالہوس    اے    ہی   نظاره     نرا

   iiکا  

آدم    چشم    کر    سمجھ    کچھ    نے    کسی    ہے    بنايا

  iiکو  

دii  کيا  تو   کو  عالم   سارے  نے  اس   بھی   کھادي   اگر

  يکھا

  جم    سے    جام    حقيقت    اپنی    کچھ    نہ    آئی    نظر

 iiکو  

 اس    ثمر    ہے    تعصب    آرائی،    فرقہ    ہے     شجر

  iiکا  

  آدم  ہے  نکلواتا   سے   جنت    کہ    ہے    پھل    وه    يہ

 iiکو  

 تک  گل  گ  بر  اک   سے   خورشيد   جذبۂ    اٹھا    نہ
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 iiبھی  

شبنم  ہے  اڑتی   لے   کہ    ہے    تمنا    کی    رفعت    يہ

  iiکو  

ii    درماں    فکر    الفت    مجروح    نہيں    کرتے     پھرا

  ميں

 مرہم    اپنے    پيدا    ہيں    ليتے    کر    آپ    زخمی    يہ

 iiکو  

  ہوتا    نور    سراپا    دل    سے    شرر     کے     محبت

 iiہے  

    ہوتا    طور    رياض    پيدا    سے     بيج     سے     ذرا

iiہے  

ii   آرزو    تيغ    مجروح     ہے     کی     دکھ     ہر     دوا

  رہنا

ii      رفو      احسان       آزاد      ہے       زخم       عالج

  رہنا

مii  ہے   پرواز    فلک   تا    سے    خودی   بے    شراب
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  يری

ii بو کے  بن   نے   ںمي  ہے  سيکھا  سے  رنگ   شکت

  رہنا

 خوانی   نوحہ    کی    وطن   گرياں    ديدۀ    کيا    تھمے

 iiميں  

ii  وضو   با    دم    ہر    ہے    کی    شاعر    چشم    عبادت

  رہنا

   آشياں    پر    گل     شاخ     کر     سمجھ    کيا     بنائيں

 iiاپنا  

ii   آبرو    بے   ہو    جو    رہنا    کيا     آه!    ميں     چمن

  رہنا

  محبت   پوشيده    ہے    آزادی    تو    سمجھے    تو    جو

  ميں 

ii      تو       ماو       امتياز       اسير       ہے       غالمی

  رہنا

ساغر  ہے   رکھتا   نگوں  ميں   پانی  ،   ہے  استغنا   يہ
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  iiکو  

ii     آبجو      حباب      مثل      چاہيے      بھی      تجھے

  رہنا

تيii ہے خير ميں   اسی   ،   پروا  بے  سے  اپنوں   ره   نہ

  ری

ii   خو    بيگانہ    او    ميں     دنيا     ہے     منظور     اگر

  رہنا

    انساں    نوع    محبت     ہے     پرور     روح     شراب

iiکی  

 سبو  و   جام  بے  مست  کو   مجھ   نے    اس    سکھايا

 iiرہنا  

  قوموں    بيمار    شفا    ہے   پائی    سے   ہی     محبت

 iiنے  

  قوموں    بيدار    کو    خفتہ    بخت    اپنے     ہے     کيا

 iiنے  

  بھی    وطن   ،    بھی    غربت    دشت    محبت    بيابان
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iiہے  

 بھی  چمن  ،  بھی    آشيانہ   بھی،    قفس    ويرانہ    يہ

 iiہے  

  صحرا ، ہے  بھی منزل کہ  ہے  منزل   وه   ہی   محبت

iiبھی  

بھی  راہزن   بھی،   راہبر   بھی،   کارواں  بھی،   جرس

 iiہے  

ii مرض ليکن  ہے  يہ  کو،  اس   سب   ہيں   کہتے   مرض

  ايسا

 بھی    کہن    چرخ    گردش    عالج    ميں    جس    چھپا

  ہے 

ii     ہو     نور    سراپا     گويا     ہے     کا    دل     جالنا

  جانا

  بھی   انجمن   شمع   تو    ہو    سوزاں    جو    پروانہ    يہ

  ہے 

ii  شے   ہر  ہے  آتا   نظر  ليکن   ہے،  حسن  اک    وہی
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  ميں

بھی کوہکن ، بھی  بيستوں  گويا   ہے   بھی  شيريں   يہ

 iiہے  

  قوموں    نے   آئيں     و     ملت     تميز     ہے     اجاڑا

 iiکو  

ii بھی وطن فکر   کچھ   ميں   دل   کے   وطن  اہل   مرے

  ہے؟

ii     ہے      درد      داستان      طول      آموز      سکوت

  ورنہ

بھ سخن  تاب  اور  ميں   منہ   ہمارے   ہے   بھی   زباں

  ہےii ی

    کر      رہا      معنی       رشتۂ       کوتہ       نميگرديد

  iiدم  

   کر     ادا     بخاموشی     پاياں،     بے     بود     حکايت

  iiدم 
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 بانگِ درا

 

  ( آرنلڈ کی ياد ميں ) 

نا لۂ فراق 

  مکيںii  تيرا   مکاں   اے  آخر  ميں   مغرب   بسا   جا

 زميںii  سر  کو   اس  نہ  آئی   پسند   کی   مشرق   آه!

  يقيںii  کو   دل  مرے   کا  صداقت  اس    آج    گيا    آ

 نہيںii  کم   فرقت   روز   ضيائے  سے  شب    ظلمت

  استii  چيده   حيرت   داغ  وداعش   آغوش    ز    ""تا

است""ii  خوابيده   نگہ  چشم  در   کشتہ   شمع    ہمچو

  ميں  ہوں  گھبراتا   ميں  آبادی   ہوں،  عزلت   کشتۂ

 ميںii ہوں جاتا  نکل ميں شدت کی   سودا  سے  شہر

  ميںii  ہوں   تڑپاتا   کو    دل    سے    سلف    ايام    ياد

 ميں   ہوں  آتا   دوڑتا    جانب    تيری   تسکيں    بہر

  سےii  ديوار   و   در   تيرے  ہے   مانوس   گو    آنکھ
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 سے    رفتار    مری     پيدا     مگر     ہے     اجنبيت

  تھاii  کو   ہونے   آشنا  خورشيد   کا   دل   ميرے    ذره

 تھا     کو    ہونے     نما     عالم     ہوا     ٹوٹا     آئنہ

  تھا    کو    ہونے    ہرا    کا    آرزوؤں   ميری    نخل

تھا  کو  ہونے  کيا  سے کيا ميں کوئی   جانے   کيا   آه!

  رفت   و  برچيد  من   گلزار  از  دامن   رحمت    ابر

 رفتii  و  باريد   آرزو   ہائے  غنچہ    بر    کے    اند

  علمii   سينائے    ذروۀ    کليم    اے    ہے    کہاں     تو

 علمii  افزائے   نشاط    باد    نفس    موج    تری    تھی

  علمii  صحرائے  پيمائی  ره   شوق    وه    کہاں    اب

علم  سودائے  بھی ميں سر ہمارے تھا سے  دم  تيرے

  کندii   سودا    آرايش    باز   کہ    کو    ليلی     ""شور

 کندii   صحرا    خاطر    غبار    را     مجنوں     خاک

  کوii  تقدير  عقدۀ    وحشت    دشت    گا    دے    کھول
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 کو  زنجير   کی  پنجاب   ميں  گا  پہنچوں   کر  توڑ

  کوii   تصوير    تری    حيراں    ديدۀ     ہے     ديکھتا

 کوii    تقرير     گرويدۀ     مگر     ہو      تسلی      کيا

    تصوير    دہن    رکھتا    نہيں     گويائی     ""تاب

  کا

کا"" تصوير سخن ہے کو،  جس ہيں   کہتے   خامشی

 

 بانگِ درا

 

چاند 

  وطنii  تيرا   ہے  دور   کوسوں   سے   ويرانے    ميرے

موجزنii  سے   کشش   تيری  دل   دريائے    مگر    ہے

  تو؟ سے محفل کس ہے آتا ہے؟   کا   محفل  کس  قصد

توii   سے    منزل    ره    رنج    ہوا    شايد     رو     زرد
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  ميںii   ہوں    ظلمت    ،    نور    سراپا     ميں     آفرنيش

ميںii ہوں   قسمت   ہم   تيرا   ليکن   پہ   روزی   سيہ   اس

  سےii   ديد    اشتياق    سوز   ہوں    جلتا    ميں     ،     آه

سےii    خورشيد     منت     داغ     سوز      سراپا      تو

  ہے    رفتار    تری     قائم     اگر     پر     حلقے     ايک

ہےii   پرکار    گردش     مثال     بھی     گردش     ميری

  ميںii ہوں حيراں  تو، ہے سرگرداں ميں ره کی   زندگی

ميںii ہوں سوزاں ،  ہے ميں  ہستی   محفل  فروزاں  تو

  ہےii ميں منزل ره  بھی   تو   ہوں،   ميں   منزل   ره  ميں

ہے ميں دل  ميرے ، ہے  خاموشی  جو ميں  محفل تيری

  ہےii  دستور  يہی   بھی   ميرا   تو   ہے  خو    طلب    تو

ہےii   نور    ميرا    عشق    تيرا،    نور    ہے     چاندنی

  ميںii  ہوں   رہتا   جہاں   بھی   ميری   ايک   ہے    انجمن

ميںii  ہوں   تنہا   تو،  ہے  يکتا  اگر    اپنی    ميں    بزم
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  اجل    پيغام    ہے    ميں    حق    ترے    پرتو    کا    مہر

ازلii   حسن   جلوۀ    کو    مجھ    ہے    ديتا    کر    محو

  ہےii اور تو  ہوں   اور  ميں   مبيں!   ماه   اے  بھی   پھر

ہےii  اور   پہلو  وه   ہو    اٹھتا    ميں    پہلو    جس    درد

  توii  نور    سراپا    ہوں،    سراپا    ظلمت   ميں    گرچہ

توii  دور    سے    آگہی    ذوق    ہے    منزل    سينکڑوں

  ہےii معلوم  مجھے   ،   ہے   مقصد   کا   تیہس   مری   جو

ہے  محروم تری  سے جس  جبيں   ہے،   وه   چمک   يہ

 

 بانگِ درا

 

بالل 

  کاii   مقدر    ترے    ستاره    جو     اٹھا     چمک

الياii ميں  حجاز   کر   اٹھا   کو  تجھ   سے   حبش
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  آبادیii  کی   کدے  غم   ترے   سے   اسی    ہوئی

آزادیii   ہزار    صدقے    کے     غالمی     تری

  ليےii کے دم ايک  سے  تجھ  چھٹا  نہ  آستاں  وه

ليے  کے ستم مزے نے تو ميں شوق کے کسی

  نہيںii ہی  جفا  وه  ہے  ہوتی ميں  عشق  جو   جفا

نہيںii ہی مزا کچھ ميں   محبت  تو   ہو  نہ  ستم

  تریii   شناس  ادا  سلماں  صورت    تھی    نظر

تریii پياس اور  تھی   بڑھتی   سے  ديد  شراب

  تھاii   سودا    کليم    مثل    کا   نظارے     تجھے

تھاii    ترستا     کو      ديدار      طاقت      اويس

  گوياii   تھا    نور    کا    نگاہوں     تيری     مدينہ

گوياii تھا  طور  ہی  صحرا   يہ  تو   ليے   ترے

  ديدii حسرت  بھی ميں ديد  رہی  کو   نظر   تری

سائيدii  نيا    دمے    و    تپيد    کہ   دلے    خنک
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  پرii   ناشکيبا    جان    تری    برق     وه     گری

پرii موسی دست  تھی ظلمت  تری زن   خنده   کہ

  زدند   تو   دل   بر  و   فتند   گر  شعلہ    ز    تپش

زدندii   تو  حاصل    بخاشاک    جلوه    برق    چہ

  تيریii    تھی     نياز      سراپا      ديد      ادائے

تيریii  تھی   نماز    رہنا    ديکھتے    کو    کسی

  بنیii  ترانہ   کا   عشق   ترے   سے    لاز    اذاں

بنیii  بہانہ   اک  کا  نظارے    کے    اس    نماز

  کاii  اس   تھا   مقام   يثرب  کہ   وقت   وه    خوشا

کاii  اس   تھا  عام   ديدار   کہ    دور    وه    خوشا

 

 بانگِ درا

 
سر گزشت آدم
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  سےii مجھ داستاں  کی  غربت مری   کوئی   سنے

نے     ميں     اوليں     پيمان      قصۂ      بھاليا

  ميںii  جنت   رياض  طبيعت    ميری    نہ    لگی

نے  ميں    آتشيں    جام    جب    کا    شعور    پيا

  کوii   مجھ    جستجو    کی    عالم    حقيقت    رہی

نے    ميں    نشيں    فلک    خيال    اوج     دکھايا

  ايساii     کچھ      پسند      تغير      مزاج       مال

نےii  ميں    کہيں    فلک    زير    نہ    قرار    کيا

  کبھی کو مورتوں  کی   پتھر   سے   کعبے  نکاال

نےii  ميں   نشيں   حرم   بنايا    کو   بتوں    کبھی

  پہنچاii  پر   طور  ميں   تکلم   ذوق    ميں    کبھی

نے    ميں    آستيں    زير    ازل     نور     چھپايا

  لٹکايا  کو  مجھ   نے  اپنوں   پہ   صليب    کبھی

نےii ميں زميں کر   چھوڑ   سفر،  کو   فلک   کيا
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  برسوںii  رہا   چھپا  ميں   حرا  غار   ميں   کبھی

نےii  ميں   آخريں   جام   کبھی    کو    جہاں    ديا

  ربانیii    سرود     کر     آ     ميں    ہند      ياسنا

نےii ميں  زميں  سر کی   يوناں   کبھی   کی   پسند

  سنیii  نہ   صدا   مری  دم   جس   نے   ہند    ديار

نےii  ميں  چيں  ملک  و    جاپان   خطۂ    بسايا

  عالمii  کبھی    سے    ترکيب    کی   ذروں    بنايا

 نےii   ميں    ديں    اہل    تعليم     معنی     خالف

  کوii  زمينوں  سينکڑوں    کيا    الل    سے    لہو

نے ميں  ديں و  عقل پيکار کے چھيڑ ميں جہاں

  کیii ستاروں  جب   نہ  حقيقت   آئی  ميں   سمجھ

نےii  ميں   ديں   گزار   راتيں  ميں  خيال    اسی

  تلواريںii  کو   مجھ   کی  کليسا   نہ    سکيں    ڈرا

نے    ميں     زميں    ردشگ     مسئلۂ     سکھايا
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  پر    زمانے     کيا     ہويدا     راز     کا     کشش

نےii   ميں    بيں    دور    عقل    آئنۂ    کے    لگا

  کوii  مضطر   برق   ،   کو  شعاعوں    اسير    کيا

نےii  ميں   زميں   سر   يہ   جنت   غيرت    بنادی

  کیii   ہستی    راز    آه!    ملی    نہ    خبر    مگر

نےii  ميں   نگيں   تہ   کو  جہاں   سے   خرد   کيا

  آخرii    وا    پرست    مظاہر    چشم    جو     ہوئی

نےii  ميں  مکيں   اسے   ميں   دل  خانۂ   پايا  تو

 

 بانگِ درا

 

ترانۂ ہندی 

  ہمارا    ہندوستاں    اچھا    سے    جہاں     سارے

ہماراii  گلستاں   يہ   کی،    اس    ہيں    بلبليں    ہم
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  ميں وطن  دل  ہے  رہتا ہم، اگر ہوں  ميں   غربت

ہماراii جہاں  ہو   دل  بھی،   ہميں   وہيں   سمجھو

  کاii آسماں ہمسايہ  اونچا،   سے   سب  وه   پربت

ہماراii    پاسباں     وه     ہمارا،      سنتری      وه

  ندياںii ہزاروں  کی اس ہيں   کھيلتی  ميں   گودی

ہمارا جناں  رشک  سے دم کے  جن   ہے  گلشن

  کو؟ تجھ ياد   ہيں  دن   وه  گنگا،   رود   آب  اے

ہماراii   کارواں    جب     کنارے     ترے     اترا

  رکھناii  بير   ميں    آپس    سکھاتا   نہيں    مذہب

ہمارا    ہندوستاں    ہے    وطن    ہم    ہيں    ہندی

  سے جہاں گئے  مٹ  سب روما و مصر و يونان

ہماراii  نشاں  و   نام   باقی   ہے   مگر   تک    اب

  ہماریii  نہيں  مٹتی   ہستی  کہ   ہے   بات    کچھ

ہماراii  زماں   دور    دشمن    ہے    رہا    صديوں
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  ميںii  جہاں    نہيں    اپنا    محرم    کوئی    ل!اقبا

ہماراii   نہاں    درد    کو     کسی    کيا     معلوم

 

 بانگِ درا

 

جگنو 

  ميںii   چمن    کاشانۂ    ہے    روشنی     کی     جگنو

ميںii  انجمن  کی  پھولوں   ہے   رہی   جل   شمع  يا

  ستارهii   کوئی    کر    اڑ   سے    آسماں     ہے     آيا

ميں  کرن   کی    مہتاب    ہے    گئی    پڑ    جان    يا

  آياii  سفير   کا    دن    ميں    سلطنت    کی    شب    يا

ميںii  وطن   تھا   گمنام   چمکا،   کے   آ   ميں   غربت

  کاii   قبا    کی    مہتاب    ہے     گرا     کوئی     تکمہ

ميںii  پيرہن    کے    سورج    نماياں    يا    ہے    ذره
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  تھی   جھلک    اک    پوشيده    يہ    کی    قديم    حسن

ميںii انجمن  سے  خلوت   قدرت   کو  جس   آئی  لے

  بھی روشنی بھی  ظلمت ہے ميں چاند  سے چھوٹے

ميںii  گہن    کبھی    آيا    سے،    گہن   کبھی    نکال

  پتنگاii   اک    بھی    جگنو     پتنگا،     اک     پروانہ

سراپاii   روشنی    يہ    طالب،     کا     روشنی     وه

  دیii  دلبری   نے   قدرت   ميں   جہاں  کو  چيز    ہر

دیii  روشنی   کو   جگنو   دی،   تپش    کو    ےپروان

  کو     زباں     بے     مرغان     بنايا     نوا     رنگيں

دیii   خامشی    تعليم    کر    دے    زبان     کو     گل

  تھیii   ميں    زوال     خوبی     کی     شفق     نظارۀ

دی زندگی سی   تھوڑی  کو   پری  اس   کے   چمکا

  صورت   کی  دلھن   انکیب   کو،   سحر   کيا  رنگيں

دیii   آرسی    کی    شبنم    جوڑا    الل    کے     پہنا
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  کوii   ہوا    دی    پرواز     کو،     شجر     ديا     سايہ

دیii  کلی   بے   کو  موجوں   روانی،  دی   کو  پانی

  ہماریii    ہے     بات     اک     ليکن     امتياز      يہ

ہماریii  ہے   رات  جو  ہے  وہی    دن    کا    جگنو

  ہےii  جھلک   ميں  چيز  ہر   پيدا   کی    ازل    حسن

ہے  چٹک وه ميں غنچے ہے،  سخن وه ميں   انساں

گو   ہے    دل    کا    شاعر    کا    آسماں    چاند    يہ

  يا

ہےii کسک کی  درد ياں کچھ،  جو  ہے  چاندنی  واں

  ورنہii   ہيں    ديے    دھوکے    نے    گفتگو     انداز

ہےii چہک   کی  پھول   بو   بلبل،   بوئے   ہے   نغمہ

  مخفیii  راز  کا  وحدت   ہے   گيا   ہو   ميں    کثرت

ہےii مہک ميں  پھول وه ہے چمک  جو  ميں   جگنو

  ہوii  محل  کا   ہنگاموں   کيوں    پھر   اختالف    يہ
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ہوii  ازل   خاموشئ   پنہاں    جبکہ    ميں    شے    ہر

 

 بانگِ درا

 

صبح کا ستاره 

  چھوڑوںii   کو    قمر    و   شمس     ہمسايگی     لطف

چھوڑوںii   کو    سحر     پيغام     خدمت     اس     اور

  اچھیii بستی  کی  تاروں   نہيں   تو  ميں   حق   ميرے

اچھی   پستی   کی   والوں   زميں    سے    بلندی    اس

  ميراii     ہے     وطن     آباد     عدم     ،     کيا     آسماں

ميراii   ہے    کفن    چاک     صد     دامن     کا     صبح

  جيناii  مرنا   کا   روز   ہر    ہے    ميں    قسمت    ميری

پيناii   صبوحی    سے    ہاتھوں    کے    موت     ساقی

  اچھیii  رفعت   يہ   نہ   عزت،  يہ   نہ   خدمت،  يہ   نہ
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اچھیii ظلمت  تو سے چمکنے   کے   بھر   گھڑی   اس

  بنتاii  اختر  نہ   تو    ہوتا،    جو    ميں    قدرت    ميری

بنتا     گوہر      ہوا      چمکتا      ميں      دريا      قعر

گھبراii دل جو سے کشاکش   کی   موجوں  بھی  واں

  تا

جاتاii   ہو    گلو    زيب     کہيں     بحر     کر     چھوڑ

  کرii  بن   زيور  کا   حسن   مزا    ميں    چمکنے    ہے

 کرii    بن     قيصر     بانوئے     سر      تاج      زينت

  جاگا    نصيبا    کا    ٹکڑے    جو    کے   پتھر     ايک

رہاii   کے    بن    نگيں    کا     سليماں     دست     خاتم

  شکستii  کام   ہے   ميں   دہر   مگر   کا   چنروں   ايسی

شکست    انجام    کا    مايہ    گراں    ہائے    گہر    ہے

  اجلii  شناسائے   نہ  ہو    جو    کہ    ہے    وه    زندگی

اجلii تقاضائے  ميں   جس   ہو   کہ   ہے  جينا  وه   کيا
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  کرii    ہو     عالم     زينت    اگر     انجام     يہ      ہے

کر!ii ہو شبنم   پہ  پھول   کسی  ں   جاؤ  گر  نہ   کيوں

  رہوںii ميں   ستاروں   کے   افشاں  کے  پيشانی   کسی

رہوںii  ميں  شراروں   کے   آہوں   کی    مظلوم    کس

  ميںii  جاؤں   اٹک   سے   سرمژگاں    کر    بن    اشک

ميںii جاؤں ٹپک سے  آنکھوں  کی بيوی اس نہ   کيوں

  

  مستور ميں زره کے   ہو   رواں،   ہو   شوہر   کا   جس

ii  

  مجبورii  سے   وطن    حبِّ     ،    وغا    ميدان    سوئے

  ہو    دکھالتی     جو     نظاره     کا     اميد     و     ياس

ii  

  ہوii  شرماتی   بھی   تقرير   سے   خاموشی   کی    جس

  دےii  شکيبائی   تاب    رضا    کی    شوہر    کو    جس

ii  

  دےii    گويائی     طاقت     حيا     کو     نگاہوں     اور
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  جائے ہو گلگوں  عارض  ، گھڑی کی  رخصت ، زرد

ii  

  جائےii  ہو    افزوں    سے    ہجر    غم    حسن    کشش

  جاؤںii  ہی  ٹپک   ميں  پر    کرے    ضبط    وه    الکھ

ii  

  جاؤںii    ہی     چھلک     سے     پرنم     ديدۀ     ساغر

  جاؤںii   پا    ابدی    حيات    کے     مل     ميں     خاک

ii  

 جاؤںii    دکھاتا     کو     زمانے     سوز     کا     عشق

 

 بانگِ درا

 

 ہندوستانی بچوں کا قومی گيت

  سنايا   حق   پيغام   ميں  زميں    جس   نے    چشتی

گاياii گيت کا   وحدت  ميں  چمن  جس   نے   نانک

  بنايا    وطن     اپنا     کو     جس     نے     تاتاريوں
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چھڑاياii  عرب  دشت   سے  حجازيوں  نے    جس

  ہےii  وہی   وطن   ميرا   ،   ہے   وہی    وطن    ميرا

تھا   ديا    کر    حيران    نے    جس    کو    يونانيوں

  تھاii ديا   ہنر   و   علم   نے   جس   کو   جہاں   سارے

تھا ديا  اثر  کا  زر  نے  حق  کی  جس  کو   مٹی

  تھاii ديا بھر سے ہيروں  دامن  نے جس  کا   ترکوں

ہےii  وہی   وطن   ميرا    ہے،    وہی    وطن    ميرا

  سےii آسماں  کے فارس   ستارے   جو   تھے   ٹوٹے

سے کہکشاں چمکائے نے جس  کے دے  تاب پھر

  سے  مکاں جس نے  دنيا  تھی سنی  لے  کی  وحدت

سے   جہاں    ہوا    ٹھنڈی    آئی    کو    عرب    مير

  ہےii  وہی   وطن   ميرا    ہے،    وہی    وطن    ميرا

ناسي   کے  جہاں   پربت  ،  کے  جس  کليم   بندے

  سفينا    جہاں    ٹھہرا     کر     آ     کا     نبی     نوح
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زينا   کا   فلک   بام   کی   زميں  جس   ہے    رفعت

  جيناii ميں   فضا  کی  جس   ہے   زندگی   کی   جنت

ہےii  وہی   وطن   ميرا    ہے،    وہی    وطن    ميرا

 

 بانگِ درا

 

الہور و کراچی 

  غيور     مسلمان     ہے     رکھتا     پہ     هللا      نظر

سفرii  کا   معنی   عالم   فقط   ہے،    شے    کيا    موت

  مانگii  نہ  سے   کليسا   اہل   ديت   کی   شہيدوں   ان

کر بڑھ  سے حرم کا  جن خوں  ہے ميں  قيمت  و  قدر

  نہيںii   ياد   کيا    تجھے   مسلماں    مرد    اے     آه!

ً       هللا      مع      تدع      "ال       حرف آخر"ii     الھا
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 بانگِ درا

 

نيا شواال 

  مانےii نہ  برا  تو   گر   برہمن!   اے  دوں   کہہ  سچ

پرانےii  گئے   ہو  بت  کے   کدوں    صنم    تيرے

  سيکھاii سے بتوں نے تو   رکھنا   بير  سے  اپنوں

نےii خدا بھی  کو   واعظ  سکھايا   جدل  و   جنگ

  چھوڑاii کو حرم و دير آخر  نے ميں  کے   آ  تنگ

فسانےii ترے   چھوڑے   چھوڑا،  وعظ  کا  واعظ

  ہےii خدا  تو ہے   سمجھا  ميں  مورتوں  کی   پتھر

ہےii  ديوتا  ذره   ہر  کو    مجھ    کا   وطن    خاک

  ديںii اٹھا  پھر  بار   اک   پردے   کے   غيريت   ،   آ

ديں  مٹا   دوئی   نقش  ديں   مال   پھر  کو   بچھڑوں

  بستیii کی دل  سے   مدت   ہے   ہوئی   پڑی   سونی
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ديںii  بنا   ميں   ديس   اس   شواال    نيا    اک    ،    آ

  تيرتھii  اپنا   ہو  اونچا  سے   تيرتھوں    کے    دنيا

ديںii  مال    کلس    کا   اس    سے    آسماں    دامان

  مٹيھےii مٹيھے وه منتر گائيں   کے   اٹھ  صبح   ہر

ديںii  پال  کی  پيت   مے    کو    پجاريوں    سارے

  ہے ميں گيت  کے بھگتوں بھی  شانتی بھی شکتی

ہےii ميں  پريت   مکتی  کی   باسيوں   کے   دھرتی

 

 بانگِ درا

 

داغ

  زميںii  پيوند   سے   مدت   اک  ہے   غالب    عظمت

مکيں    کا   خموشاں    شہر    ہے    مجروح    مہدی

  اميرii  مينائے  ميں   غربت   نے   موت    ڈالی    توڑ
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اميرii صہبائے کيف تک اب ہے  ميں   محفل   چشم

  ہےii   ميں   ماتم    چمن   سارا    ہمنوا!    ليکن    آج

ہے ميں   ماتم  سخن   بزم  گئی،  بجھ   روشن  شمع

  آشياںii  ميں    چمن    اس    باندھا    نے    دلی    بلبل

جہاںii  کے   ہستی   باغ   عنادل  سب  ہيں    نوا    ہم

  ہےii دوش   زيب  کی  اس   ميت   آه!  داغ  بسا  چل

ہے    خاموش    کا     آباد     جہان     شاعر     آخری

  بياں  طرز   شوخئ    وه    بانکپن،    وه    کہاں    اب

نہاںii  کی   جوانی  ميں    پيری    کافور    تھی    آگ

  ہےii  ميں  دل  ہر   آرزو   جو   پر   داغ   زبان    تھی

ہےii ميں   محمل   ياں   پرده،   بے   وہاں  معنی   ليلی

  رازii کا گل  سکوت  گا  پوچھے کون   سے   صبا  اب

رازii  کا   بلبل   نالۂ   ميں  چمن   گا    سمجھے    کون

  ميںii پرواز کی  فکر   غفلت   نہ   سے   حقيقت   تھی
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ميںii  پرواز   رہی    پر    نشيمن    کی   طائر    آنکھ

  باريکياںii  ہميں  کی  مضموں   گے   دکھالئيں   اور

پيمائياںii   فلک     کی     آرا     نکتہ     فکر     اپنے

  گےii رلوائيں کر  کھينچ   نقشے  کے  دوراں   تلخی

گے    دکھالئيں    ہميں    دنيا    نئی    کی    تخيل    يا

  بھی   شيراز   بلبل   پيدا  گے   ہوں  ميں   چمن    اس

بھی  اعجاز  صاحب گے، ہوں  بھی ساحر  سينکڑوں

  سےii خانے  بت کے شعر ہزاروں   آزر   گے   اٹھيں

سےii  پيمانے  نئے  ساقی   نئے   گے   پالئيں    مے

  بہتii  تفسيريں  کی   دل  کتاب   گی    جائيں    لکھی

بہتii تعبيريں تيری   جوانی!   خواب   اے   گی   ہوں

  ؟ii کون تصوير کی  عشق  ليکن  گا   کھينچے   ہوبہو

؟ii کون  تير پر  دل  گا  مارے  فگن،   ناوک   گيا   اٹھ

  ميںii ہوں بوتا   ميں  شعر   زمين  دانے  کے  اشک
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ميںii ہوں روتا کو داغ دلی! خاک اے   رو  بھی  تو

  سخنii   بزم     سرمايۂ    اے     آباد،    جہان     اے

چمن     تيرا     خزاں     پامال     آج     پھر      ہوگيا

  ہواii   بو    مثال    رخصت    ترا    رنگيں    گل     وه

ہواii    اردو     کاشانۂ     سے     داغ      خالی      آه!

  ميںii خاک کی وطن ايسی کشش کچھ شايد   نہ   تھی

ميںii  خاک  کی   دکن    پنہاں    ہوا    کامل    مہ    وه

  گياii  ره   خالی   ميخانہ   تھے،   جو   ساقی   گئے   اٹھ

گياii     ره    حالی     ايک      دہلی      بزم      يادگار

  اجلii   بيداد     ہے     رلواتی     خون    کو     آرزو

اجلii   صياد    ميں     تاريکی     تير     ہے     مارتا

  زباںii  ليکن   ليے  کے  شکايت   سکتی   نہيں   کھل

گلستاںii  قيام   وجہ    بھی    رنگ    کا    خزاں    ہے

  اثرii  سب  ہيں   کے   گير   عالم    قانون    ہی    ايک
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سفرii سے دنيا  کا  گلچيں   سے،  باغ  کا   گل   بوۓ

 

 بانگِ درا

 

ابر 

  گھٹا   کالی   کالی   سے   پورب    وه    آج    پھر    اٹھی

 کاii     سربن      پہاڑ      پھر      ہوا      پوش      سياه

  ابرii    دامن    زير     مہر     رخ     جو     ہوا     نہاں

ابر     توسن     سوار     آئی     بھی     سرد      ہوائے

  گھٹاii  يہ   ہے   خموش   ،   ہے   نہيں   شور  کا    گرج

گھٹا    يہ    ہے    خروش   بے    کدۀ     مے     عجيب

  ہےii    الئی     مدام     نشاط      حکم      ميں      چمن

 ہےii   آئی   کو    ٹانکنے    گہر    ميں     گل     قبائے

  اٹھےii ،  تھے چلے  سو  سے گرمی کی مہر پھول  جو
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اٹھے ،  تھے  رہے  سو  کے پڑ جو ميں گود  کی زميں

  بادلii   اڑا    بڑھا،    ابھرا،    سے    زور    کے     ہوا

بادلii   پڑا   برس     لو!    گھٹا،     اور     وه     اٹھی

  کاii   نہالوں    کے     کہسار     ہے     خيمہ     عجيب

کا    والوں    پھرنے    ميں    وادی    ہو    قيام     يہيں

 

 بانگِ درا

 

ايک پرنده اور جگنو 

  پيراii    نغمہ    مرغ     ايک     شام     سر

تھاii   رہا    گا   بيٹھا     پہ     ٹہنی     کسی

  پرii  زميں    ديکھی    اک    چيز    چمکتی

کرii   سمجھ    جگنو    اسے    طائر     اڑا

  نواريز!    مرغ    او     نے     جگنو     کہا
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تيزii  ہوس   منقار   پہ   کس  بے    کر    نہ

  دی مہک  کو گل  ، چہک  نے جس تجھے

دیii   چمک    کو    مجھ    نے    هللا    اسی

  ميںii   ہوں    مستور    ميں     نور     لباس

ميں   ہوں   طور   کا   جہاں   کے    پتنگوں

  ہےii  اگر    گوش    بہشت    تيری    چہک

ہےii  نظر  فردوس   بھی    ميری    چمک

  دیii  ضيا   نے  قدرت  ميرے   کو  پروں

دیii  ربا   دل  صدائے   نے   اس    تجھے

  سکھاياii      گانا      کو       منقار       تری

بناii    مشعل      کی      گلزار      مجھے

  يا

  کوii  تجھ  آواز   مجھے،    بخشی    چمک

کوii  تجھ  ساز  کو،   مجھ   سوز  ہے    ديا
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  سوز    نہيں     ہوتا     کا     ساز     مخالف

سوز   نشيں   ہم  ہے  کا  ساز   ميں  جہاں

  سےii    انھی     ہے     ہستی     بزم     قيام

سےii  انھی   ہے   پستی    و   اوج    ظہور

  کیii  جہاں   محفل   ہے   سے    آہنگی    ہم

کی  بوستاں   اس   بہار   ہے    سے    اسی

 

 بانگِ درا

 

بّچہ اور شمع

  خو!ii  پروانہ    طفلک    اے   يہ    ہے    حيرانی    کيسی

توii  ہے   رہتا   ديکھتا  گھڑيوں   کو  شعلوں   کے    شمع

  کياii  ہے   جنبش   ہوئے   بيٹھے  ميں   آغوش   مری    يہ

مدعا؟ii   تيرا    ہے    گيری    بغل    کيا    سے     روشنی
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  ہےii  حيران   دل    سا    ننھا    ترا    سے    نظارے    اس

ہےii  پہچان   مگر   کی   شے   ہوئی    ديکھی    کسی    يہ

  ہےii   نور    سراپا    تو    ليکن    ہے    شعلہ    اک    شمع

ہےii  مستور   تو   ہے   عرياں   يہ   ميں   محفل  اس    آه!

  کيا!ii عرياں  کيوں  جانے  کيا   اسے  نے  قدرت   دست

کياii  پنہاں  ميں    فانوس    کے    تيره    خاک    کو    تجھ

  آگہیii     نقاب      زير      گيا      چھپ      تيرا       نور

آگہی        حجاب        بينا        ديدۀ        غبار        ہے

  يہii  ہے    فراموشی    ہيں    کہتے    کو    جس    زندگانی

يہ ہے وشیہ  بے  ہے، سرمستی  ہے، غفلت  ہے،  خواب

  حسنii  پايان    بے    دريائے    اک    ہے    قدرت    محفل

حسنii طوفان  ہے ميں قطرے  ہر تو   ديکھے   اگر   آنکھ

  ہےii  ميں   خاموشی   ناک   ہيبت   کی   کوہستاں   ،   حسن

ہےii ميں   پوشی   سيہ   کی   شب   ضوگستری،  کی  مہر
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  يہii   ہے    ميں    پوشی     آئينہ     کی     صبح     آسمان

يہii ہے  ميں   شی   فرو   گل   کی   شفق   ظلمت،   کی   شام

  ميں     آثار     ہوئے     مٹتے     کے     ديرينہ     عظمت

ميںii      گفتار      کوشش       کی       ناآشنا       طفلک

  ہے    ميں    آوازی    ہم    کی   گلشن     صحن     ساکنان

ہےii  يںم   سازی  آشياں    کی    طائروں    ننھے    ننھے

  حسنii  ميں  آزادی   کی   دريا    ،    ميں    کہسار    چشمۂ

حسنii ميں آبادی ميں، ويرانے ميں،  صحرا   ميں،  شہر

  ہوسii  ہے  کی  شے   گشتہ   گم  کسی  ليکن   کو    روح

جرس!ii مثل  يہ  ہے ناالں  کيوں  ميں   صحرا   اس   ورنہ

  ہےii تاب بے يہ بھی  ميں   جلوے   عام  اس   کے   حسن

ہےii    آب     بے     ماہی     مثال     کی     اس     زندگی

 

 بانگِ درا
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کنار راوی 

  راوی   ہے  سرود   محو    ميں    شام    سکوت

کی دل  مرے کيفيت ہے جو  سے مجھ پوچھ  نہ

  کوii  مجھ   ہوا   بم  و   زير  يہ   کا  سجدے   پيام

کوii   مجھ    ہوا     حرم     سواد     تمام     جہاں

  ميں    ہوں    کھڑا    رواں     آب     کنارۀ     سر

ميںii ہوں  کھڑا کہاں  ليکن   مجھے  نہيں  خبر

  شام دامن ہے   ہوا  رنگيں  سے  سرخ  شراب

جامii ميں  دار رعشہ  دست فلک   پير  ہے  ليے

  چال     گام     تيز     روز     قافلۂ     کو      عدم

گوياii ہيں  پھول کے  سورج يہ  ،  ہے نہيں  شفق

  تنہائی   فزائے   عظمت   وه  دور   ہيں    کھڑے

چغتائیii     شہسوار      گہ       خواب       منار
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  محل      يہ      ہے      انقالب      ستم      فسانۂ

محلii   يہ   ہے   کتاب   کی   سلف  زمان    کوئی

  گوياii   ہے    خموش    سرود    ہے    کيا     مقام

گويا  ہے   خروش  بے   انجمن    يہ    ،    شجر

  تيزii  سفينۂ   اک   ہپ    دريا    سينۂ    ہے    رواں

ستيز گرم کا  جس  مالح   سے   موج   ہے   ہوا

  کشتی   يہ   نگاه   مثل   ہے   ميں    روی    سبک

گئی   دور  سے  نظر    حد    حلقۂ    کے    نکل

  يونہیii   ہے    رواں     آدمی     زندگی     جہاز

يونہیii ہے  نہاں ،  يونہی پيدا ميں بحر کے   ابد

  ہوتاii   نہيں    آشنا   کبھی    يہ    سے    شکست

ہوتاii   نہيں   فنا  ليکن   ہے   چھپتا    سے    نظر

 

 بانگِ درا

  (بہ درگاه حضرت محبوب ا لہی، دہلی) 
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التجائے مسافر

  تيراii ہے  نام وه   کو   جس  ہيں   پڑھتے  فرشتے

تيرا    ہے    عام    فيض    تری،     جناب     بڑی

  قائم  ہيں  سے   کشش   تيری  کے  عشق   ستارے

تيراii   ہے    نظام    صورت    کی    مہر     نظام

  کیii  دل   زندگی   ہے   زيارت    کی    لحد    تری

تيراii  ہے   مقام   اونچا  سے    خضر    و    مسيح

  محبوبیii  رنگ  ميں  محبت   تيری    ہے    نہاں

تيرا    ہے    احترام     بڑا     شان،    ہے     بڑی

  امii   تو    زار     اللہ     داغ     دلم،     سياه     اگر

امii   تو    بہار    گل     جبينم،     کشاده     گر     و

  گلii نکہت  مثل ہوں نکال   کے   چھوڑ  کو   چمن

کوii  مجھ  امتحاں   منظور   کا    صبر    ہے    ہوا
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  سےii خانے  نگار  کے وطن  کے   لے   ہے   چلی

کو  مجھ  کشاں   کشاں   لذت    کی   علم    شراب

  ہوںii صحرا  درخت   ،   پر   کرم   ابر  ہے  نظر

کوii  مجھ    باغباں    محتاج    نہ    نے    خدا    کيا

  ميںii  زمانے    ہوں    مہر    صفت   نشيں    فلک

کو  مجھ   نردباں  وه  ہو   عطا   سے   دعا    تری

  آگےii  قدر    اس    ہوا    سے    سفروں    ہم    مقام

کوii  مجھ  کارواں  مقصود  منزل   سمجھے    کہ

  دکھےii  نہ   دل   کا   کسی  سے  قلم   زبان    مری

کوii مجھ   آسماں   زير  ہو  نہ  شکوه   سے   کسی

  اثرii کا   جس  شانہ   مثل  کرے   چاک   کو  دلوں

کو  مجھ   فغاں  ملے  ايسی  سے   جناب    تری

  نے ميں خس و خار  کے چن چن  جسے تھا بنايا

کوii  مجھ   آشياں   وه  آئے   نظر   پھر  ميں   چمن
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  جبيںii  پہ   رپد   و    مادر    قدم    رکھوں    آ    پھر

کوii  مجھ   رازداں   کا   محبت  نے   جنھوں    کيا

  مرتضویii      خاندان       بارگہ       شمع       وه

کوii  مجھ   آستاں   کا   جس   حرم   مثل   گا    رہے

  کلیii کی  آرزو ميری کھلی  کے جس   سے   نفس

کوii مجھ داں  نکتہ   نے   مروت   کی   جس   بنايا

  زميں   و    آسمان    خداوند    کہ    کر    يہ     دعا

کوii مجھ شادماں سے  زيارت  کی اس پھر   کرے

  عشقii  محفل   شمع   وه   ثانی  يوسف    ميرا    وه

کوii مجھ جاں قرار   اخوت  کی  جس   ہے   ہوئی

  توii و من  دفتر  نے   محبت  کی  جس  کے  جال

کوii  مجھ  جواں   کيا   پاال،  ميں    عيش    ہوائے

  خنداںii   رہے    گل   مانند    ميں    دہر     رياض

کوii مجھ  جاں  جان وه جاں  از تر   عزيز   ہے   کہ
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  جائے!ii ہو پھول   کی   دل  کلی   کے   ہو  شگفتہ

جائے!     ہو     قبول     مسافر      التجائے      يہ

 

 بانگِ درا

غز ليات

د     وار      بيگانہ      نہ      بود      و      ہست      گلزار

  يکھ

دii     بار     بار     اسے     چيز     کی      ديکھنے      ہے

  يکھ

دii    شرار      مثال      ميں      جہاں      تو      ہے      آيا

  يکھ

دii     ناپائدار       ہستی        جائے       نہ       دے       دم

  يکھ

ii   ہوں     نہيں    قابل     کے     ديد     تيری     کہ     مانا
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  ميں

دii      انتظار      مرا      ديکھ،       شوق       ميرا       تو

  يکھ

    تری     آنکھيں     نے     ديد     ذوق      ہيں      کھولی

  اگر 

دii   يار     پائے      کف     نقش     ميں     گزر     ره     ہر

  يکھ

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

تii     کيا     تکرار     ميں     اس     ہميں     ،     آتے      نہ

  ھی

     کيا      عار       ہوئے       کرتے       وعده       مگر

  تھی 

کii       راز         سب        نے        پيامی        تمھارے
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  ھوال

ii    کيا     سرکار     کی      بندے      ميں      اس      خطا

  تھی

      کو       عاشق       اپنے       ميں       بزم       بھری

  تاڑا

تii     کيا      ہشيار       ميں       مستی       آنکھ       تری

  ھی!

      ميں       آنے      کو       ان       تھا       تو       تامل

  قاصد

تii      کيا       انکار        طرز        بتا        يہ        مگر

  ھی

مii       طور       جانب       بخود        خود        کھنچے

  وسی

تii     کيا      ديدار      شوق       اے       تيری       کشش

  ھی!

تii        اقبال         ہے         رہتا          ذکر          کہيں
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  يرا

     کيا      گفتار      تيری      ،      کوئی      تھا      فسوں

  تھی

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

ii      يا      ہے       دينداری       کی       واعظ       عجب

  رب

ii      جہاں        سارے        اسے        ہے        عداوت

  سے

ان      کہ      سمجھا      يہ      نہ      تک      اب      کوئی

  ساں

       کہاں       ہے       آتا        ہے،        جاتا        کہاں

  سے

ii      ملی       ظلمت       کو      رات       سے       وہيں
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  ہے

ii      جہاں      ہے      پائی       نے       تارے       چمک

  سے

فii         کا          مندی          درد          نیاپ          ہم

  سانہ

        رازداں       اپنے        ہيں         کرتے         سنا

  سے

چ        کی        واعظ        ہيں         باريک         بڑی

  اليں

ii         اذاں         آواز          ہے          جاتا          لرز

  سے

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

ii   کے     آشيانے     سے     کہيں     تنکے     وه     الؤں
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  ليے

    کے    جالنے    کو    جن    ہوں    تاب     بے     بجلياں

  ليے

اii   توڑا    کر   تاک    نے    فلک     ،     ناکامی     وائے

  سے

ii   کے    آشيانے    تاڑا    وک   ڈالی     جس     نے     ميں

  ليے

    سے    ملت    دو    و    ہفتاد    ہے    جاتی    مل     آنکھ

  تری

ii      کے      زمانے      سارے      ترا      پيمانہ      ايک

  ليے

کii   پيدا    آرزو    کی    طرح    اس    کوئی     ميں     دل

  روں

ii    کے     مٹانے      ميرے      آسماں      جائے      لوٹ

  ليے

کے    چن    دانہ    دانہ    پہلے    تو    خرمن    کر    جمع
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   iiتو  

ii   کے    جالنے    بجلی    کوئی    گی     نکلے     ہی     آ

  ليے

     ہم      اے      کا      صياد      ناکامی      تھا      پاس

  صفير

لii  کے   دانے   ايک   آتا   کے   اڑ    اور    ،    ميں    ورنہ

  يے!

  کا    آزادی    نہ    گائے    دل    مرغ    ميں    چمن    اس

  گيت

    کے     ترانے     ايسے      نہيں      گلشن      يہ      آه

  ليے

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

 کيونکر    جدا    ميں    سے   چمن    اپنے    کہوں     کيا
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  ہوا   

      کيونکر       ہوا       دام      حلقۂ       اسير        اور

 iiہوا  

 ہوں   کا    زمانے    سارے    برا    ہے    حيرت    جائے

 iiميں  

 کيونکر    عطا    کا    شرافت    خلعت    يہ     کو     مجھ

  iiہوا  

طور     تقاضا    تھا     کا     ديکھنے     دکھانے     کچھ

   iiپر  

کيونکر  فيصال    دل    اے    کو    تجھ    ہے    خبر    کيا

  iiہوا  

    اک    بھی    کی    ہونے     مدعا     بے    طلب     ہے

  مدعا

    کيونکر      رہا      سے      تمنا      دام      دل      مرغ

 iiہوا  

ت    ہيں    ليتے    ديکھ    بھی    يہاں     والے     ديکھنے
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  جھے

   کيونکر    آزما    صبر    کا   حشر     وعده     يہ     پھر

 iiہوا  

ii   کا    حجابی    بے    اس    ہو    نہ    ہی   کامل    حسن

  سبب

کيونکر  نما  خود   ،   پنہاں  ميں  پردوں  تھا    جو    وه

  iiہوا  

فii   درد    اے    ہے    باقی    ابھی     نسخہ     کا     موت

  راق!

 کيونکر    دوا   ال    ميں    ،   ہے    ديوانہ    گر     چاره

  ہوا   

کہ    عبرت    ديدۀ    اے    کبھی    ہے    ديکھا    نے    تو

  iiگل  

  کيونکر    قبا    رنگيں    سے    خاک    پيدا     کے     ہو

 iiہوا  

ii     رسوائی     تھا     مقصد     سے      اعمال      پرسش
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  مری

کيونکر   ،   ہوا  کيا  ،   کچھ  سبھی    تھا   ظاہر    ورنہ

  iiہوا  

ii   چيز    کی     ديکھنے     تماشا     کا     مٹنے     ميرے

  تھی

    کيونکر     سامنا      ميرا     کا      ان      بتاؤں      کيا

 iiہوا  

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

نرالے   سے   زمانے   سارے   ،    ہے    وضع    انوکھی

  ہيں   

والے رہنے   رب   يا   کے   بستی   سی  کون   عاشق   يہ

 iiہيں  

   مرتا    پہ    لذت    کی    درد    بھی    ميں    درد    عالج
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  ہوں 

نکال  سے سوزن نوک  ،  کانٹے ميں چھالوں  تھے   جو

  ہيںii ے

اميدو    ميری    چمن    رب!    يا    رہے   پھوال     پھال

  کا    ں

پال نے  ميں   بوٹے   يہ   کر   دے  دے  خون   کا  جگر

  ہيں  ے

ستاروں   خاموشی    کو    راتوں    مجھے   ہے    رالتی

  iiکی  

   نالے    ميرے    نرالے    ،   ميرا    ہے    عشق     نراال

  ہيں 

رہنے   برباد    خانماں    لذت    سے    مجھ    پوچھو    نہ

  iiکی  

 ڈالے   پھونک   کر  بنا   نے    ميں    سينکڑوں    نشيمن

 iiہيں  

ii    منزل     راه      رفيق      اچھی      بيگانگی      نہيں
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  سے

والے   مٹنے   آخر   تو  بھی  ہم  ،  شرر   اے  جا  رٹھہ

 iiہيں  

واعظ  ہے   رکھا  سکھا  کچھ    سب    نے    حور    اميد

  iiکو  

بھال  بھولے  ، سادے  سيدھے  ميں  ديکھنے  حضرت  يہ

  ہيں  ے

مج   ہوں  نہ  پيارے   کيوں  اقبال  اے    اشعار    مرے

  کوii  ھ

 نالے   انگيز   درد  يہ  کے  دل    ہوئے    ٹوٹے    مرے

 iiہيں  

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

کii     کرے     تماشا     نہ     سے     آنکھ      کی      ظاہر
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  وئی

کii     کرے      وا      دل      ديدۀ      تو      ديکھنا       ہو

  وئی

مii      پيام       گويا       لب       ہوا       کو        منصور

  وت

ii   کرے    دعوی    کا    عشق    کے    کسی     کيا     اب

  کوئی

  بند    کو    آنکھوں    تو     شوق     جو     کا     ديد     ہو

 iiکر  

کii     کرے     ديکھا     نہ     کہ      يہی      ديکھنا      ہے

  وئی

حii    انتہائے     تو     ،     ہوں    عشق     انتہائے     ميں

  سن

ii    کرے    تماشا     کو     تجھ     کہ     مجھے     ديکھے

  کوئی

دوii    حسن      ہے      محبت      جرم      آفرين      عذر
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  ست

ii    کرے     پيدا     نہ     تازه      عذر      ميں      محشر

  کوئی

نشii    ہم     شوق     نگہ      يہ      ہے      نہيں      چھپتی

  يں!

    ے    کر    ديکھا    انھيں   طرح     کس     اور     پھر

  کوئی

  پر    طور    بھال     کے     سمجھ     کيا    بيٹھے     اڑ

 iiکليم  

ک     کرے     تقاضا      تو      کی      ديد      ہو      طاقت

  وئی

   بار     بھی     مژگاں     جنبش     يہ      کو      نظارے

 iiہے  

کii   کرے    ديکھا    تجھے    سے    آنکھ     کی     نرگس

  وئی

ii   شوق    تمنائے    ہيں    مزے    کيا    ،     جائيں     کھل
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  ميں

کii    کرے     تمنا      ميری     جو      دن     چار      دو

  وئی

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

 ينوںزم    ميں    آسمانوں    تھا    ڈھونڈتا   ميں    جنھيں

 iiميں  

 مکينوں   کے   دل    خانۂ    ظلمت    ميرے    نکلے    وه

 iiميں  

اii   ہوئی    جب    نماياں    پر     آنکھوں     اپنی     حقيقت

  پنی

  مکينوں    کے    دل     خانۂ     ہمارے     نکال     مکاں

 iiميں  

ii    سائی     جبہہ     مذاق     ہوتا      آشنا      کچھ      اگر

  سے
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ii     جبينوں     ملتا     جا     کعبہ     آستانِ       گسن      تو

  ميں

مجii  اے  نے  تو    ہے    کيا    نظاره    بھی    اپنا    کبھی

  نوں

نشينوں محمل  ہے   بھی  خود   تو   طرح  کی   ليلی   کہ

  ميں 

جات اڑتے  صورت کی  گھڑيوں   کے   وصل   مہينے

  ہيںii ے

  مہينوں    ہيں    گزرتی    کی    جدائی    گھڑياں     مگر

  ميں 

 ہونے   غرق   کيا   ناخدا   اے   تو   گا    روکے    مجھے

 iiسے  

ii   سفينوں   ہيں  جاتے   ڈوب  ،   ہو  ڈوبنا   کو    جن    کہ

  ميں

    جس    سے    هللا   کليم    اپنے     کو     حسن     چھپايا

iiنے  
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ii   نازنينوں     پيرا     جلوه     ہے     آفريں     ناز     وہی

  ميں

ان   نفس    موج    کو    کشتہ    شمع    ہے   سکتی    جال

  کی   

ii  سينوں  کے  دل    اہل    ہے    ہوتا    چھپا    کيا    الہی!

  ميں

 فقيروں    خدمت    کر    تو   ہو    کی    دل    درد     تمنا

  iiکی  

  خزينوں    کے    بادشاہوں    گوہر     يہ    ملتا     نہيں

 iiميں  

ا ديکھ تو ہو  ارادت ،  یک پوشوں   خرقہ  ان   پوچھ   نہ

  کوii ن

     آستينوں     اپنی     ہيں     بيٹھے     ليے     بيضا     يد

  ميں

 نظارے    کے    جس    رسا    نا    نگاه     ہے     ترستی

  iiکو  
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 گزينوں  خلوت   انھی    ہے    کی    انجمن    رونق    وه

 iiميں  

دل   خرمن   اپنے   پھونک    سے    شرر    ايسے    کسی

  iiکو  

 چينوں   خوشہ   تيرے   ہو  بھی   قيامت    خورشيد    کہ

 iiميں  

ii   ٹوٹنے    کوئی     ڈھونڈ     دل     ليے     کے     محبت

  واال

آبگينوں  نازک  ہيں   رکھتے   جسے   ہے  مے  وه   يہ

 iiميں  

عii  کا  حسن   کے   جس   ہے    جاتا    بن    حسن    سراپا

  اشق

 حسينوں   یکوئ  ہے  بھی  ايسا  حسيں   دل  اے    بھال

 iiميں  

عرفنا     "ما    ادائے     تيری     کوئی     اٹھا     پھڑک

"   iiپر  



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

 
 

 آفرينوں   ناز  سب   کے   چڑھ    بڑھ    رہا    رتبہ    ترا

 iiميں  

جمال   کو    ان   کبھی    دے   دکھال    کے    ہو    نماياں

  iiاپنا  

  بينوں   باريک   ترے   ہيں   چرچے   سے    مدت    بہت

  ميں 

 نہيں  چالنا  ميں  محفل   بھری   ،   دل!    ےا    خموش

  اچھا 

ii   قرينوں     کے     محبت     ہے     قرينہ    پہال     ادب

  ميں

ii  نہيں  ہو   ايسا   تو   سے   مجھ  انھيں    سمجھوں    برا

  سکتا

ii چينوں نکتہ   اپنے  اقبال  ہوں   تو   بھی   خود  ميں   کہ

  ميں
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  ٭ii                      ٭                       ٭                      ٭

  

ہii        چاہتا         انتہا         کی         عشق         ترے

  وں

        چاہتا         کيا         ديکھ         سادگی         مری

  ہوں

حجii      بے        وعده        ہو        کہ        ہو        ستم

  ابی

ii       چاہتا         آزما         صبر         بات         کوئی

  ہوں

       زاہدوں        رہے        مبارک         جنت         يہ

 iiکو  

        چاہتا        سامنا        کا        آپ        ميں        کہ

  ہوں

    شوخ     مگر      ،      ہوں      دل      تو      سا      ذرا

 iiاتنا  
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ہii        چاہتا         سنا         انیتر          لن          وہی

  وں

م      اہل      اے      ہوں      مہماں      کا      دم      کوئی

  حفل

ii       چاہتا       بجھا       ،       ہوں       سحر        چراغ

  ہوں

     کہہ      بات      کی      راز      ميں      بزم       بھری

  دی 

ii     چاہتا      سزا      ،      ہوں       ادب       بے       بڑا

  ہوں

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

کii     نياز     بے    وه      جب     کرم      دست      کشاده

  رے

کii    ناز     پہ      عاجزی      کيوں      نہ      مند      نياز
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  رے

واii  اے  نے   تو    ہے    رکھا    پہ    عرش    کے    بٹھا

  عظ!

کii   احتراز    سے    بندوں    جو    ہے     کيا     وه     خدا

  رے

سii      نہيں      ہی      رند      وه      ميں      نگاه      مری

  اقی

کii     امتياز      ميں      مستی      و      ہوشياری       جو

  رے

ii    ہے     زسا     يہ     ،     ره     دل     بہ     گوش     مدام

  ايسا

     راز     نوائے     پيدا      تو      شکستہ      ہو      جو

  کرے

  بگڑتا    کيا    کا    واعظ     کہ     پوچھے     يہ     کوئی

 iiہے  

کii  نياز   بے    وه    رحمت    بھی    پہ    عمل    بے    جو
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  رے

    آتا     سے     کہاں     الہی     ،     سوز     ميں     سخن

 iiہے  

کii   گداز    بھی    کو    پتھر   کہ    ہے     وه     چيز      يہ

  رے

      نالۂ      ہے      سے       گل       و       اللہ       تميز

  بلبل

کii      امتياز      چشم      کوئی      وانہ      ميں       جہاں

  رے

   واعظ     ہے     ديا     سکھال      نے      زہد      غرور

 iiکو  

کii      دراز       زباں       پر       خدا        بندگان       کہ

  رے

اii     اے     سے     ہندوستاں    کہ      ايسی      ہو      ہوا

  قبال

کii     حجاز      ره      غبار      کو      مجھ     کے      اڑا
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  رے

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭

  

 ہوں   غافل   سے   غير   ،   پر   دل  ہوں  کرتا    سختياں

  ميں 

  ہوں   جاہل   ،   ميں   ہوں   ظالم   کہی   اچھی   کيا    ہائے

  ميں 

   نہ   پيرائی  جلوه   تيری    کہ    تھا    تک   جبھی    ميں

iiتھی  

ii  ہوں   باطل   وه  ہے  جاتا   مٹ   سے   حق    نمود    جو

  ميں

بii  رگوہ  زن    غوطہ    نکلے    سے    دريا    کے    علم

  دست

  ہوں    ساحل   لب    چين    خزف    محرومی!     وائے
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  ميں 

ii   کی    شرافت    ميری    کچھ    ہی    ذلت    مری     ہے

  دليل

ہوں غافل  وه   ہيں  روتے  ملک   کو   غفلت   کی   جس

 iiميں  

   نہ    نازاں     تو     پہ     آرائش     اپنی     ہستی!     بزم

 iiہو  

 ہوں  محفل   اور   کی   محفل   ہے   تصوير  اک   تو  تو

  ميں 

    آپ     اپنے     اقبال     اے    ہوں      پھرتا      ڈھونڈتا

 iiکو  

ii   ہوں    منزل    ہی    آپ    ،    مسافر    گويا     ہی     آپ

  ميں

  

  ٭ii                      ٭                      ٭                      ٭
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 چھوڑ   بھی   صحرا   تو    چھوڑا    شہر    نے    مجنوں

 iiدے  

  چھوڑ    بھی    ليلی    تو    ہو     ہوس     کی     نظارے

 iiدے  

ii     ياں     ہے     ملتی     سے     ترک     کمال     واعظ!

  مراد

 چھوڑ   بھی   عقبی    تو    ہے    دی    چھوڑ    جو    دنيا

 iiدے  

خود     ہے     بہتر     تو     سے     روش    کی      تقليد

  کشی

چھوڑ   بھی   سودا  کا   خضر    ،    ڈھونڈ    بھی    ہرست

  دے   

    حرف     ہے     پر     زباں     تيری      خامہ      مانند

  غير

   چھوڑ    بھی    جا    بے    نازش     پہ     شے     بيگانہ
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 iiدے  

ii   درد    ميں   دل    ہو    نہ    جو     کيا     کالم     لطف

  عشق

ii   چھوڑ    بھی    تڑپنا     تو    تو     ہے     نہيں     بسمل

  دے

سے  چمن   اور  ،  رو   پہ   پھولوں   طرح    کی    شبنم

  iiچل  

   چھوڑ     بھی     سودا     کا     قيام     ميں     باغ     اس

 iiدے  

بيii    سے     سب     الگ     رسم     ميں     عاشقی     ہے

  ٹھنا

 چھوڑ   بھی   کليسا   ،   بھی   حرم    ،    بھی    خانہ    بت

  دے 

ii     کی     خدا     عبادت     يہ      ،      نہيں      سوداگری

  ہے

  چھوڑ    بھی    تمنا     کی     جزا     خبر!     بے     اے
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 iiدے  

     پاسبان     رہے     ساتھ     کے      دل      ہے      اچھا

  عقل

   چھوڑ     بھی     تنہا     اسے     کبھی     کبھی     ليکن

  دے 

مii    پر     غير     نفس     ہو     جو      کيا     وه      جينا

  دار

  چھوڑ    بھی    بھروسا     کا     زندگی     کی     شہرت

 iiدے  

    اے     ميں    مکرر     سوال     ہے     سی     شوخی

  کليم!

  چھوڑ    بھی    تقاضا    کہ   ہے     يہ     رضا     شرط

 iiدے  

   ازجو     کے     مے     جو     الئے     ثبوت      واعظ

 iiميں  

    چھوڑ    بھی    پينا    کہ    ہے    ضد    يہ     کو     اقبال
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