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 عالّمہ محّمد اقبال   

  سے  خم آشنا نا  ابھی  تھيں  زلفيں  کی  شب   عروس

س  رم   لذت   تھے   خبر  بے   کے   آسماں    ستارے

  ے

  تھاii  لگتا    سا    بيگانہ    ميں    نو    لباس    اپنے    قمر

سےii  مسلم  آئين   کے   گردش   ابھی    واقف    تھا    نہ

دني تھی  ہی ابھری سے  خانے  ظلمت  کے  امکاں  ابھی

  ا

سے    عالم    پہنائے     تھا     پوشيده     زندگی     مذاق

  گوياii   ابتدا    تھی    ابھی    کی     ہستی     نظم     کمال

سےii   خاتم   چشم    تمنا    کی    نگينے   تھی     ہويدا

  تھا    گر    کيميا    کوئی    ميں    باال    عالم    ہے     سنا

س  جم  ساغر کر بڑھ  ميں پا خاک  کی جس تھی  صفا

  ے
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  نسخہii کا اکسير   اک  پہ   پائے  کے  عرش   تھا   لکھا

سےii آدم  روح چشم  کو   جس   فرشتے   تھے   چھپاتے

  کیii  گر   کيميا   ليکن  تھيں   رہتی   ميں  تاک    نگاہيں

سےii اعظم اسم تھا جانتا کر بڑھ   کو   نسخے   اس  وه

  جانبii  کی  عرش   بہانے  کے   خوانی  تسبيح    بڑھا

سےii   پيہم    سعی    ئیآ     بر     آخر     دلی     تمنائے

  ميںii  امکاں  ميدان    اسے    نے    اجزا   فکر    پھرايا

سii محرم  کے حق بارگاه  شے کوئی کيا   گی   چھپے

  ے

مان جگر داغ سے  چاند ، مانگی سے  تارے   چمک

  گا

سےii برہم زلف کی   شب   سی   تھوڑی   تيرگی   اڑائی

  ائیپii  پاکيزگی  سے  حور  ،  پائی   سے   بجلی   تڑپ

سےii   مريم    ابن    مسيح     نفسہائے     لی     حرارت
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  لیii  نيازی   بے   شان   سے   ربوبيت   پھر    سی    ذرا

سےii  شبنم   تقدير   افتادگی    ،    عاجزی    سے    ملک

ميii پانی  کے حيواں چشمۂ  گھوال   کو   اجزا  ان   پھر

  ں

سےii  اعظم   عرش    پايا   نام    محبت   نے    مرکب

  چھڑکاii   پر    نوخيز    ہستی   پانی    يہ   نے    وسمہ

سےii عالم   کار  گويا  کے  اس   نے   ہنر  کھولی  گره

  چھوڑاii کو  خواب لطف  نے ذروں ،  عياں جنبش ہوئی

سےii ہمدم  اپنے اپنے کے  اٹھ   اٹھ  لگے   ملنے  گلے

  نےii   ستاروں    ،    نے    آفتابوں     پايا    ناز     خرام

نےii زاروں اللہ پائے داغ  ،  پائی  نے  غنچوں   چٹک

  

*** 
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 بانگِ درا

 

  حقيقت حسن 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  کياii سوال يہ روز اک  نے  حسن  سے  خدا

ک الزوال نے تو مجھے  نہ کيوں ميں جہاں

  يا

  دنياii  ہے    خانہ   تصوير    کہ    جواب    مال

دنياii   ہے    فسانہ    کا     عدم     دراز     شب

  کیii اس  نمود  جب سے تغير رنگ ہے ہوئی

کی جس ہے  زوال حقيقت   ہے   حسيں   وہی

  سنیii نے قمر گفتگو  يہ  ،   تھا   قريب   کہيں

سنیii نے سحر اختر   ،   ہوئی  عام   پہ   فلک

  کوii شبنم سنائی کر سن سے  تارے  نے  سحر

کوii محرم  کے زميں دی  بتا   بات   کی   فلک
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  سےii شبنم  پيام  آنسو   کے   پھول   آئے   بھر

سےii غم گيا   ہو   خون   دل  سا  ننھا  کا  یکل

  گياii   بہار    موسم    ہوا    روتا   سے     چمن

گياii  سوگوار  ،  تھا    آيا    کو   سير    شباب

 

 بانگِ درا

 

  سوامی رام تير تھ 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  توii تاب بے قطرۀ اے ہے  سے دريا بغل  ہم

  توii ناياب  گوہر   اب  بنا  ،   تھا   گوہر   پہلے

  بو و رنگ  راز  نے تو سے  ادا کس کھوال آه

  بوii و رنگ امتياز اسير  ہوں تک  ابھی  ميں

  بناii محشر  شورش  کا زندگی  غوغا  کے   مٹ
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  بناii  آزر   خانۂ  آتش  کے  بجھ    شراره    يہ

  کاii   آگاه   دل   ہے  کرشمہ  اک    ہستی    نفئ

  "االهللا" ہے موتی نہاں  ميں دريا  کے  "ل"

  کا

  ہے   انجام   معنی   مخفی   سے    نابينا    چشم

 ہےii خام سيم سيماب ،  تڑپ دم جس  گئی تھم

  عشق ابراہيم  وک  ہستی   بت   ہے  ديتا  توڑ

عشق تسنيم مستی گويا   ہے  دارو  کا   ہوش

 

 بانگِ درا

 

  طلبۂ علی گڑھ کالج کے نام

  عالّمہ محّمد اقبال   

  ہےii اور پيام  ميرا ،  اور   پيام   ہے   کا  اوروں
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ہےii اور   کالم  طرز   کا   مند  درد   کے   عشق

  تمii ہو  چکے سن تو نالے کے   دام   زير   طائر

ہےii  اور   بام   طائر   نالۂ   کہ    سنو    بھی    يہ

  سکوںii ہے حيات راز صدا  سے  کوه  تھی  آتی

ہےii  اور   خرام   لطف   ناتواں   مور  تھا    کہتا

  کاii حجاز انجمن  فروغ   ہے   سے   حرم  جذب

ہےii اور نظام  کا اس  ،   ہے   اور   مقام   کا   اس

  ہوii نہ اگر طلب  ذوق  ، جاوداں عيش ہے  موت

ہےii اور جام  گردش ،  اور  ہے  آدمی   گردش

  ساز کا زندگی ہے سوز گئی کہہ  يہ سحر شمع

ہےii  اور   دوام    شرط    ميں    نمود    کدۀ    غم

  ابھیii نارسا  ہے شوق  ،  ابھی رس  نيم  ہے   باده

ابھی کليسيا خشت تم پہ سر کے خم دو   رہنے
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 بانگِ درا

 

  اختر صبح

 عالّمہ محّمد اقبال   

  تھا کہتا  يہ اور  تھا   روتا  کا  صبح   ستاره

ملیii  نہ   نظر  فرصت    مگر    نگاه    ملی

  شےii  ہر  سے  آفتاب  دم  زنده   ہے   ہوئی

ملیii  نہ   سحر   دامن   تہ   کو  مجھی    اماں

  کی  ستارے  کے صبح بھال   ہے   کيا   بساط

کیii  شرارے   تابندگی  ،   کا   حباب    نفس

  سحر!ii جبين زيور  اے  کہ  نے ميں   يہ   کہا

اترii سے  فلک  گنبد  تجھے!   ہے   فنا  غم

  شبنمii  رهِ    ہم   سے    گردوں   بلندی    ٹپک

پرور  جاں  ہے فضا کی سخن رياض  مرے
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  کیii اس ہے  بہار محبت  ، ہوں باغباں  ميں

کیii   اس    ہے    پائدار     ابد      مثال     بنا

 

 بانگِ درا

 

  حسن و عشق

 عالّمہ محّمد اقبال   

  قمر    سيمين    کشتی    ہے    ڈوبتی   طرح    جس

سحرii  ہنگام   ميں    طوفان    کے    خورشيد    نور

  آنچلii  کر   لے   کا   نور   گم  ہے  جاتا   ہو   جسے

کنولii  رنگ  ہم   کا   مہتاب  ميں    رات    چاندنی

  کليمii   بيضائے    يد    جيسے    ميں   طور    جلوۀ

شميم   کی    غنچے    ميں    گلزار    نکہت    موجۂ

  ميںii  ہوں  محفل   ہنگامۂ  تو   ہے   محفل   جو  تو
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ميںii ہوں حاصل کا عشق ، تو ہے برق کی حسن

  تيریii شبنم  ہيں   اشک  مرے   تو   ہے   سحر  تو

ميری  تو  شفق   تو  ميں   اگر   ہوں   غربت    شام

  ہے  پريشانی   کی  زلفوں   تری  ميں   دل    مرے

ہےii  حيرانی    مری   پيدا    سے    تصوير    تری

  ميراii  کامل  ہے  عشق   ،   ترا   ہے  کامل    حسن

ميرا   دل   يونہی   ميں  محبت    سيل    ترے    ہے

  بہار   باد   تو   ليے   کے  سخن    باغ    مرے    ہے

قرارii  نے   تو  ياد  کو  تخيل   تاب   بے    ميرے

  ميںii  سينے    ہوا    عشق    ترا    آباد    سے    جب

ميںii   آئينے    مرے    پيدا    ہوئے    جوہر     نئے

  کمال تحريک  ہے کو  فطرت کی عشق سے حسن

نہال کے اميدوں ميری ہوئے  سبز سر   سے  تجھ

  ميرا       منزل       آسودۀ       گيا       ہو       قافلہ

ii 
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 بانگِ درا

 

  کی گود ميں بلی ديکھ کر

عالّمہ محّمد اقبال   

  نےii  کس   دی   سکھا   يہ   نگاہی  دزديده   کو  تجھ

نےii   کس    دی    بتا   کی    محبت   آغاز     رمز

  کيسیii  محبت    ہے    پيدا    تيری    سے    ادا    ہر

کيسیii  ذکاوت   ہے   ٹپکتی   سے    آنکھوں    نيلی

  ہےii شرماتی   کبھی   کو،  ان   کبھی   ہے   ديکھتی

ہےii جاتی سو کے  ليٹ کبھی  ،   ہے   اٹھتی   کبھی

  کياii   ہے    حيران    آئنہ     صفت     تيری     آنکھ

کياii  ہے   پہچان   تری   روشن   سے    آگاہی    نور

  يہ  ہے ناز عجب سے، پونہچوں انھيں ہے مارتی

يہ؟ii ہے  انداز کا پيار يا ہے   غصہ  ،  ہے  چھيڑ
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  تجھےii گے  اتاريں  سے گودی  تو  ہوگی   تو   شوخ

تجھےii گے  ماريں تو کا سينے جو   پھول   گيا   گر

  ہےii تمنائی  کی   کس  ،   تجھے   ہے   تجسس   کيا

ہےii  سودائی   کی   چيز  اسی  بھی   تو    کيا    آه!

  نہيںii احساس   کا   حسن  کچھ  سے  انسان   خاص

مکيں ميں باطن کے چيز ہر  يہ  ہے   دل  تصور

  عشقii  ہے   ناب    مۓ    مانند    ميں    دہر    شيشۂ

عشقii ہے مہتاب رگ خون   ہے،  خورشيد   روح

  کی   اس  ہے   کسک   پوشيده   ميں   ذره    ہر    دل

کی اس  ہے  جھلک ميں شے ہر کہ ہے وه يہ نور

  ہےii   غم   ساز    کہيں   مسرت،    سامان     کہيں

ہےii شبنم کہيں ،  اشک  کہيں  ،   ہے  گوہر   ہيںک

 

 بانگِ درا
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  کلی 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  اپنا   رنگيں  عارض   سحر  ہے  دکھاتی   جب

اپنا    زريں    سينۂ   کلی    ہے    ديتی     کھول

  ميں  خانے مے  کے  صبح  يہ   ہے  آشام  جلوه

ميں  پيمانے  کے خورشيد ہے  کی  اس   زندگی

  ہےii ديتی رکھ کے چير  دل  کے  مہر  سامنے

ہےii ليتی  مزے   کے   شگافی   سينہ   قدر  کس

  نقاب اپنی اٹھا بھی تو   کبھی   خورشيد!   مرے

 تابii   بے    نگاه   ہے    تڑپتی   نظاره     بہر

  ميںii سينے مرے ہو  نشيمن   کا   جلوے   تيرے

ميںii    آئينے   مرے    تيرا    ہو   آباد     عکس

  ليےii  کے   دل  مرے   نظاره   ترا  ہو    زندگی
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ليے  کے دل   مرے   گہواره   تری   ہو   روشنی

  حياتii  اندوز   طرب   پھر  مرا  ہو    ذره    ذره

حيات  سوز  پھر  ميں   انديشہ   جوہر   عياں  ہو

  ميںii سے  دور کروں  نظاره کا  خورشيد  اپنے

ميںii سے نور  رہوں   آغوش   ہم  غنچہ   صفت

  دوں کر نماياں  کو  حقيقت  کی  مضطر   جان

دوں کر عرياں  بھی  کو خيالوں پوشيده کے دل

 

 بانگِ درا

 

  چاند اور تارے 

عالّمہ محّمد اقبال   

  سےii   سحر    دم     ڈرتے     ڈرتے

سےii   قمر    لگے    کہنے     تارے
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  پرii   فلک    وہی    رہے     نظارے

کر چمک چمک  گئے بھی تھک ہم

  چلنا   شام  و   صبح   ہے    اپنا    کام

چلناii     مدام      ،      چلنا       چلنا

  شےii ہر کی جہاں اس  ہے تاب  بے

ہےii نہيں سکوں،  جسے ہيں کہتے

  سبii  سفر   کش  ستم    ہيں    رہتے

سبii  حجر   شجر،   انساں،   تارے،

  کيا    سفر    يہ    ختم    کبھی     ہوگا

کياii  نظر   گی   آئے    کبھی    منزل

  نشينوii   ہم    ،    چاند   لگا     کہنے

چينو!ii خوشہ کے  بش   مزرع  اے

  کی جہاں زندگی   ہے   سے   جنبش

کی    يہاں    ہے    قديم     رسم     يہ
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  زمانہii      اشہب       دوڑتا       ہے

تازيانہ  کا    طلب    کے    کھا    کھا

  ہےii  محل   بے   مقام  ميں   ره   اس

ہے    اجل     ميں     قرار     پوشيده

  ہيں    گئے    نکل     والے     چلنے

ہيںii گئے  کچل   ذرا،   ھہرےٹ   جو

  حسنii  کا   خرام    اس    ہے    انجام

حسنii   انتہا    عشق،    ہے     آغاز

 

 بانگِ درا

 

  وصال 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  مجھےii بلبل اے تھی  تڑپاتی کی گل جس   جستجو
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مجھےii گل  وه   گيا   مل  آخر   سے   قسمت  خوبئ

  ميںii تھا تڑپاتا کو   والوں   چمن  ،   تھا   تڑپتا   خود

ميںii تھا شرماتا ،  تھا پاتا نوا رنگيں جب   کو  تجھ

  تھاii سيماب ،  تھا  نہ مضطر   دل  ميں   پہلو   ميرے

 تھاii  تاب   بے   ليے    کے    الفت    جرم    ارتکاب

  تھیii  مشہور    مری    ميں    گل    محفل    نامرادی

 تھیii   ديجور    شب    دار     آئنہ     ميری     صبح

  داشتمii  نشتر   گشتہ    خوں    سينۂ    در    نفس    از

داشتم    محشر    وغائےغ    نہاں    خاموشی     زير

  نہيںii  پريشانی   وه  ميں    جہاں    کے    تاثر    اب

 نہيںii  خوانی   غزل   ميری  گراں   پر   گلشن    اہل

  مرے  چھالے گئے  بن  شعلے سے  گرمی کی  عشق

مرےii نالے   اب  ساتھ  کے   بجليوں   ہيں  کھليتے

  ہےii   آئينہ    سيہ    خاک    يہ    سے   الفت    غازۀ
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 ہےii   ديرينہ    ہمدم    عکس    ميں     آئينے     اور

  ہوئی   آزادی   کو   مجھ   حاصل   تو   آيا    ميں    قيد

ہوئی  آبادی  کی گھر  ميرے سے جانے لٹ کے دل

  ہےii تابنده مرا  اختر  کی   خورشيد  اس   سے   ضو

ہے   شرمنده   سے   راه   غبار   کے   جس    چاندنی

  آموختی   فنا    آداب    و    دی     کر    نظر     يک

واسوختیii  مرا   خاشاک   کہ   روزے    خنک    اے

 

 بانگِ درا

 

  سليمی 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  نے  بيں   ستاره   چشم   ديکھی   نمود    کی    جس

ميںii انجمن کی تاروں ،  ميں  قمر ، ميں   خورشيد
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  پايا  ميں  کدے  ظلمت  کے دل کو جس نے صوفی

ميں بانکپن کے  قدرت  ديکھا کو جس  نے   شاعر

  ہويدا مہک کی جس ، پيدا ہے  چمک   کی   جس

ميںii پيرہن  کے پھولوں ،  ميں  موتيوں کے  شبنم

  کرii بن  سکوت نے  جس   بسايا   ہے  کو   صحرا

ميںii  چمن   کاشانۂ   سے   دم  کے  جس    ہنگامہ

  کاii اس جمال تو يوں  نماياں   ہے   ميں   شے   ہر

   اس  کمال   تيری  سليمی   ہے   ميں    آنکھوں

 کا

 

 بانگِ درا

 

  عاشق ہر جائی 

     عالّمہ محّمد اقبال   
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  توii   اقبال    اے    اضداد    مجموعۂ     عجب     ہے

ہےii  بھی  تنہا  ہے،   بھی    محفل    ہنگامۂ    رونق

  نوا!ii  رنگيں   ديوانۂ   اے    سے    ہنگاموں    تيرے

ہےii بھی صحرا آرائش   ،   ہے   بھی   گلشن   زينت

  سے   پرواز   رفعت  تو  ہے  کا  تاروں   نشيں    ہم

ہےii بھی  پيما   فلک   تيرا   قدم   ،   فرسا   زميں  اے

  ريزii  سجده   تيری   ہے  پيشانی  ميں    شغل    عين

ہےii بھی مينا  مشرب رنگ ميں مسلک  ترے   کچھ

  توii ہے  عرياں  سے  رنگ   لباس   گل   بوئے   مثل

ہےii بھی سودا تجھے ليکن ،  آفريں  حکمت تو   ہے

  موجii  مانند   پا    نقش    بے    رواں    منزل    جانب

ہےii   بھی    دريا    ساحل    مثل    افتاده    پھر    اور
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  ليےii کے  فطرت   تيری   بجلی   ہے   نسوانی   حسن

ہےii بھی  پروا بے  عشق تيرا  کہ ہے يہ  عجب   پھر

  مدارii   پر    تفنن    آئين    ہے    کا     ہستی     تيری

؟ii ہے بھی فرسا جبيں پر   آستانے  ايک  کبھی  تو

  خطاب   تيرا    آشنا    نا    وفا    ميں    حسينوں    ہے

ہے بھی رسوا ،  بھی مشہور  تو   کيش!   تلون  اے

  توii  سيماب  عادت  ميں   جہاں   ہے   آيا   کے    لے

تو  تاب  بے  عجب ہے صدقے، کے  تابی بے تيری

  

***  

  

)2(  

  

  جسےii  صحرا   ديا   کر  نے   آشفتگی    کی    عشق
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ميںii ہوں رکھتا  قبا   زير   نہاں   ايسی  خاک   مشت

  اورii کا پہلو ہر رنگ ، پہلو کے  اس  ہزاروں  ہيں

ميںii ہوں رکھتا ہوا   ترشا   کوئی   ہيرا   ميں   سينے

  رستخيزii کی  کيفيتوں   ہے   ،   کا  شاعر   نہيں   دل

ميںii ہوں رکھتا کيا  سينہ   درون   کو   تجھ  خبر   کيا

  ہے   کی   جلوے   نئے   اک  ميں   کيفيت   ہر   آرزو

ميںii ہوں رکھتا آشنا نا سکوں دل  ، ہوں  مضطرب

  نظر   مقصود   لحظہ    ہر    ہے    تازه    حسين    گو

ميںii  ہوں  رکھتا   وفا   پيمان   مضبوط   سے   حسن

  نياز کا   فطرت  ميری   پيدا   ہے   سے  نيازی   بے

ميںii ہوں  رکھتا  صبا   مثل   جستجو  ساز   و  سوز

  اےii   جستہ    شرار    تماشائے     تسکيں     موجب

ميںii ہوں رکھتا آشنا  برق   دل  کہ  سکتا  نہيں  ہو

  خموشii سے  جس ہو  کا  فطرت  کی عشق تقاضا ہر
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ميںii   ہوں    رکھتا    مدعا    تجلی    کامل    وه     آه!

  مجھےii ميں اجزا ےہ  پھرتی  ليے  کی  کل   جستجو

ميںii ہوں رکھتا الدوا درد   ،   ہے   پاياں   بے   حسن

  مریii  ہے   سے   انجاميوں  درد  کی  الفت   زندگی

ميں  ہوں   رکھتا    وفا   دستور    آزاد    کو    عشق

  وفا   ہے    تخيل    افالس    تو    پوچھے    اگر    سچ

يںمii ہوں رکھتا  بپا  محشر نيا   اک  دم  ہر   ميں   دل

  طلبii  دريا  دل   ظرف  ،   آسا   شبنم  ساقی    فيض

ميںii  ہوں   رکھتا   پا   زير   آتش    ہوں    دائم    تشنۂ

  کياii  پيدا   چيں  نکتہ  اپنا   کے   کر   پيدا   کو    مجھ

ميںii ہوں رکھتا گال  سے مصور  اپنے ،   ہوں   نقش

  حسنii تھا جلوه تنک   ايسا   جب  ميں  ہستی   محفل

ميںii  ہوں   رکھتا   انتہا  ال   ليے  کس    تخيل    پھر

  ماii   کوشيم     می     پيوستہ     طلب    بيابان     در
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ماii  دوشيم   بر   خويش  شکست    و    بحريم    موج

 

 بانگِ درا

 

کوشش نا تمام 

  صبحii تاب   و  پيچ   ہے   کھاتی   ميں  آفتاب   فرقت

ليےii کے  شام   اختر  فشاں   خوں   ہے  شفق   چشم

  ہوسii  کی   شام   ليلی  کو  روز   قيس    ہے    رہتی

ليےii   کے    دوام    تاب    مضطرب   صبح    اختر

  سےii   نجوم     قافلۂ     آسماں     قطب     تھا     کہتا

ليےii  کے  خرام   لطف  گيا   ترس  ميں   ،    ہمرہو

  عشق کو نديوں کا بحر ، شوق  کا نديوں  کو سوتوں

ليے    کے    تمام    ماه   تپش     کو     بحر     موجۂ

  نہاںii  ہے  ميں   گل   و   اللہ  پردۀ   کہ  ازل    حسن
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ليےii  کے   عام   جلوۀ   ہے   قرار   بے  ہيں    کہتے

  سےii گام   خجستہ   خضر   لے   چھ  پو  حيات   راز

سےii  ناتمام   کوشش   ہے    چيز    ايک    ہر    زنده

 

 بانگِ درا

 

نوائے غم 

  خاموشii    رباب     مثل      مری      ہے      زندگانی

آغوشii لبريز ہے  سے نغموں  کے رنگ ہر کی  جس

  نثارii  پہ   خموشی  کی  جس   مکاں   و   کون    بربط

مزار  کے نغموں سينکڑوں  ہيں ميں تار  ہر کے  جس

  سکوتii  کا   جس  اميں    ہے    کا    نوا    محشرستان

سکوتii  کا  جس    نہيں    ہنگامہ    کش    منت    اور

  کبھی     نہ     آئی     بر     کی     محبت     اميد      آه!
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کبھیii نہ  کھائی  نے   ساز   اس   کی   مضراب   چوٹ

  کبھی     طور     چمن     نسيم      ہے      آتی      مگر

کبھیii   حور    نفس    ہوائے    سے    گردوں     سمت

  حياتii   تار    مرا    ہے    ديتی    سے    آہستہ    چھيڑ

حياتii  گرفتار   روح  رہا    ہے    ہوتی    سے    جس

  ہےii   اٹھتی    صدا    سی   دھيمی    کی    ياس    نغمہ

ہےii   اٹھتی    درا    بانگ    کو    قافلے    کے    اشک

  سےii   رم    مذاق    ہے    شبنم    رفعت   طرح    جس

سےii  غم   نوائے   ہے    بلندی    کی    فطرت    ميری

 

 بانگِ درا

 

عشر ت امروز 

  سرور و عيش پيام  ہے  اجل کہ کہہ سے  مجھ  نہ
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 طہورii      شراب      نقشۂکيفيّتِ       کھينچ      نہ

  توii  نہ  ہمکنار   سے   غم   ہو  ميں   حور    فراق

 توii   نہ    اتار    ميں    الفاظ    شيشۂ    کو     پری

  کرii    نہ     جميل      ساقی      فريفتۂ      مجھے

کر  نہ  سلسبيل  ذکر    ،    کر    نہ    حور    بيان

  نہيںii  کالم  مجھے    ،    جنت    ہے    امن    مقام

 نہيںii   پيام    ترا    موزوں    ليے    کے     شباب

  رہےii   اميدوار    تک    کہاں     آه!     ،     شباب

 رہےii انتظار کا  جس ،  نہيں   عيش  ،  عيش  وه

  ہوii   بينا    چشم    محتاج    جو    کيا    حسن     وه

 ہوii    فردا     پذير     منت     ليے    کے     نمود

  کاii   زندگانی     احساس     ہے     چيز     عجيب

کاii   جوانی     ہے     امروز"     "عشرت     عقيده
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 بانگِ درا

 

انسان 

  ہے!ii  ستم   يہ   عجيب  کا  قدرت

  بنايا     جو     راز     کو      انسان

چھپاياii  سے   نگاه   کی   اس   راز

  کاii  آگہی  ذوق    ہے    تاب    بے

کاii   زندگی    بھيد     نہيں     کھلتا

  ہےii   انتہا     و     آغاز     حيرت

ہےii کيا  اور ميں گھر کے  آئينے

در    موج     خرام     گرم     ہے

  يا

پيماii  جاده    سجر    سوئے    دريا

  ہےii   رہی    اڑا    ہوا    کو    بادل

ہےii  رہی   ال   اٹھائے   پہ   شانوں
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  تقدير     شراب     مست      تارے

زنجيرii  بہ  پا  ميں  فلک  زندان

  خيزii  سحر   عابد   وه   ،   خورشيد

خيزii     بر     پيام     واال      النے

  کر  چھپ  ميں پہاڑيوں کی  مغرب

ساغر  کا   شفق    مے    ہے    پيتا

  شے    ہر     وجود     گير     لذت

شےii   ہر  نمود   مے   مست    سر

  انساں    گسار    غم   نہيں    کوئی

انساں!ii  روزگار    ہے    تلخ    کيا

 

 بانگِ درا

 
جلوۀ حسن 
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  تابii بے تمنا  سے جس  ہے   کہ   حسن  جلوۀ

شباب   ميں  تخيل   آغوش   جسے  ہے    پالتا

  سےii  جس  فانی  عالم   يہ    ہے    بنتا    ابدی

سے جس   جوانی  ہے  رنگيں   افسانۂ   ايک

  ہوناii گريباں   بہ   سر  ہميں   ہے   سکھاتا   جو

ہوناii   گريزاں    سے    حاضر   عالم    منظر

  سے جس خامی  کی ادراک  ہے  جاتی ہو دور

سےii جس غالمی کی  تاثر   ہے   کرتی   عقل

  نہيںii کہ ہے  کہيں حسن وه   بھی   موجود   آه!

نہيںii کہ  ہے نگيں وه رب يا  ميں   دہر   خاتم

 

 بانگِ درا

 

  ( دريائے نيکر "ہائيڈل برگ " کے کنارے پر ) 

    ايک شام 
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  کیii  قمر   چاندنی    ہے    خاموش

کیii شجر  ہر خموش   ہيں  شاخيں

  خاموشii  فروش   نوا   کے    وادی

خاموشii  پوش   سبز   کے   کہسار

  ہے   گئی   ہو   ہوش   بے    فطرت

ہےii گئی  سو  کے  شب  ميں  آغوش

  ہےii فسوں  کا   سکوت  ايسا   کچھ

ہےii سکوں  بھی   خرام   کا   نيکر

  ہےii  کارواں   خموش  کا    تاروں

ہےii  رواں    درا    بے    قافلہ    يہ

  درياii و  دشت و کوه  ہيں  خاموش

گوياii   ميں   مراقبے    ہے    قدرت

  جاii ہو خموش   بھی   تو   دل!  اے

جا سو کے لے کو غم  ميں  آغوش
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 بانگِ درا

 

تنہائی

  

  کياii   حزيں    ہے    ميں   شب    تنہائی

کيا!   نشيں    ہم    تيرے   نہيں     انجم

  خاموشii      آسمان        رفعت        يہ

خاموشii   جہان    ،     زميں     خوابيده

  کہسارii يہ ، در  و دشت   يہ   ،   چاند   يہ

زارii    نسترن     تمام     ہے      فطرت

  پيارےii پيارے   ،   رنگ  خوش   موتی

تارےii   کے    آنسوؤں     ترے     يعنی

  دل! اے  ہے ہوس تجھے کی  شے کس

دل!   اے   ہے   نفس   ہم    تری    قدرت
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 بانگِ درا

 

پيام عشق 

جاii ہو  نياز  تو  ، ہوں ناز ميں پہلو! درد  گار  طلب   اے  سن

جا  ہو   اياز  سراپا  تو   ،   کا   دل   سومنات   غزنوی    ميں

  

سےii سکندری شان  کمال   گردوں   زير   وابستہ   ہے   نہيں

جا ہو ساز  آئينہ  بھی  تو ،  ميں  سينے  تيرے  ہے  ساماں  تمام

  

تيراii  ہالل   پائے   کمال   سے   زندگی  پيکار   ہے   غرض

جاii  ہو   نماز  مثال  ادا  ،   تو   ہے   قديم   فرض   کا    جہاں

  

تيریii شان ہے قائم سے  اسی گلچيں! شعار   قناعت   ہو   نہ

جاii ہو  دراز دامن اور  تو   ميں   چمن   اگر   ہے   گل   وفور

  

کاii نورديوں  صحرا  ہے  ہيںن   زمانہ   اب   ،   ايام  وه   گئے

جاii ہو  گداز   محفل  ميان   سوزاں  شمع   مانند   ميں  جہاں
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حقيقیii  ہے  قوم   ہستی  ،  ہے  مجازی   کا    افراد    وجود

جاii  ہو   مجاز  طلسم   زن  آتش  يعنی    پہ    ملت    ہو    فدا

  

گوياii ہيں   رہے   کر  آزری  اقبال   ساز   فرقہ  کے  ہند   يہ

جاii  ہو  حجاز   راه   غبار   اپنا   سے  بتوں  دامن   کے   ابچ

 

 بانگِ درا

 

فراق

  ميںii ہوں   رہا   پھر   ميں  عزلت  گوشۂ  تالش

ميںii  ہوں   چھپا  آ  ميں  دامن   کے   پہاڑ   يہاں

  کمال  ہے دلبری  کے چشموں ميں گيت  شکستہ

مثال    کی     آزما    گفتار     طفلک     دعائے

  شام   اختر  جلوس  پر  شفق   لعل    تخت    ہے
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شامii   منظر    حسن    ہے    بينا    ديدۀ     بہشت

  مجھے    بہانہ     ہوا     جدائی     شام     سکوت

مجھےii  ترانہ  ديا  سکھال   نے   ياد   کی   کسی

  کی   شکيبا  نا    جان    مری    ہے    کيفيت    يہ

کیii   تنہا    صغير    طفل    ہے     مثال     مری

  آغازii سرود وه ہے   کرتا  ميں   رات   اندھيری

آواز   کی  غير   ہے  سمجھتا   اپنی    کو    صدا

  ہوںii  ديتا   شکيب   پيام   کو    دل   ميں    يونہی

ہوںii   ديتا    فريب    گويا     کو     فراق     شب

 

 بانگِ درا

 

عبد القادر کے نام
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  پرii  خاور   افق   پيدا    ہوئی    ظلمت    کہ    اٹھ

 ديںii  کر  اجاال   سے  نوائی  شعلہ   ميں    بزم

  بساطii  اپنی    سپند    مانند    ہے   فرياد    ايک

 ديںii کر باال  و  تہ  محفل   سے   ہنگامے   اسی

  عشق   صيقل  اثر  ديں  دکھا  کو   محفل    اہل

 ديںii    کر    فردا    آئينۂ    کو    امروز     سنگ

  کو  ان   کر    دکھا   گشتہ    گم    يوسف    جلوۀ

 ديں   کر   زليخا    خون    از    تر    آماده    تپش

  کرii  دے   کا   نمو  آئين   سبق  کو    چمن    اس

 ديںii  کر   دريا    کو    مايہ    بے   شبنم    قطرۀ

  اپنا ليں اٹھا  سے  چيں  کدۀ   بت  جاں   رخت

ديں کر  سليمی   و   سعدی   رخ  محو  کو   سب

  بيکارii  ليلی    ناقۂ    ہوا    ميں    يثرب    ديکھ!

 ديںii  کر   شناسا   سے  نو   آرزوئے   کو   قيس
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  گدازii  کہ   ايسا  ہو   گرم  اور  ہو   ديرينہ   بادۀ

 ںديii   کر    مينا    و    پيمانہ    و    شيشہ    جگر

  داغ جو  ميں  مغرب سردی ہميں تھا رکھتا گرم

ديں   کر   تماشا   وقف  اسے   سينہ    کر    چير

  ميںii  عالم   گہ   بزم  جييں    طرح    کی    شمع

 ديںii  کر   بينا   کو  اغيار   ديدۀ   ،  جليں    خود

  شمعii دارد زباں  وقف  گذرد  دل   در   چہ   ""ہر

شمع""ii دارد   نہاں   کہ   خيالے   نيست   سوختن

 

 بانگِ درا

 

  ( جزيره سسلی) 

صقليہ 

  بارii  خوننابہ   ديدۀ   اے   کر   کھول   دل  اب   لے   رو
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مزار    کا    حجازی    تہذيب    ہے     آتا     نظر     وه

  کبھیii  کا  نشينوں    صحرا    ان    ہنگامہ    يہاں    تھا

کبھی   کا  سفينوں   کے   جن    تھا    گاه    بازی    بحر

  تھےii ميں درباروں  کے شہنشاہوں  سے   جن   زلزلے

تھے   ميں   تلواروں  کی  جن   آشيانے  کے   بجليوں

  ظہورii   کا   جن    تھا    پيغام    کا    تازه    جہان    اک

ناصبورii  تيغ  کی  جن  کو  کہن   عصر    گئی    کھا

  ہواii  سے   قم   شورش   کی    جن    زنده    عالم    مرده

ہواii      سے       توہم       زنجير       آزاد        آدمی

  ہےii گوش تک اب گير  لذت  کے جس  سے  غلغلوں

ہے؟ii خاموش  ليے   کے   ہميشہ   اب   تکبير  وه   کيا

  آبرو   سے   تجھ    ہے    سمندرکی    سسلی!    اے    آه

توii ہے ميں صحرا کے   پانی   اس   طرح   کی   رہنما

  رہےii  کو   دريا   ساررخ   سے    خال    تيرے    زيب
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رہے   کو  پيما    بحر    تسلی    سے    شمعوں    تيری

  مدامii   منظر    ترا    پر    مسافر    چشم     سبک     ہو

مدامii  پر  چٹانوں  کی  ساحل  تيرے  رقصاں    موج

  تھا   گہواره  کا    تہذيب    کی    قوم    اس    کبھی    تو

تھاii   نظاره    آتش    کا    جس    سوز     عالم     حسن

  پرii   بغداد     ہوا     بلبل    کا     شيراز     کش     نالہ

پرii   آباد    جہاں    آنسو     کے     خون    رويا     داغ

  کیii   برباد    جب    غرناطہ     دولت     نے     آسماں

کیii   فرياد    نے    ناشاد   دل     کے     بدروں     ابن

  تراii   ماتم    گيا    بخشا     کو     اقبال     نصيب     غم

ترا  محرم  تھا  کہ    دل   وه    نے    تقدير    ليا    چن

  داستاں   کی    کس    پوشيده    ميں    آثار    ترے    ہے

بياںii  انداز  ہے  ميں   خموشی    کی    ساحل    تيرے

  ہوںii درد سراپا بھی  ميں  ،  کہہ   سے   مجھ   اپنا   درد
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ہوں  گرد  کی کارواں  اس ميں ، تھا منزل تو کی  جس

  مجھےii دے دکھال کے بھر  ميں   کہن   تصوير  رنگ

مجھے   دے  تڑپا  کے   کہہ    کا    سلف    ايام    قصۂ

  گاii  جاؤں   لے  ہندوستاں    سوئے    تحفہ    ترا    ميں

گاii رلواؤں وہاں  کو  اوروں  ،   ہوں   روتا  يہاں   خود

 

 بانگِ درا

 

  غزليات

 عالّمہ محّمد اقبال  

 نہيں    بھی    کچھ    سوا     کے     دم     اک     کی     انساں     زندگی

 نہيںii   بھی    کچھ    سوا    کے    رم    ،    ہے    موج    کی    ہوا     دم

  

 مگرii       کو       زندگانی       تھا       رہا       کہہ       تبسم        گل

 نہيںii    بھی    کچھ     سوا     کے     غم     گريۂ     ،     بولی     شمع
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 ہوii   نہ    محرم     کوئی     تک     جب     ہے     راز     ہستی     راز

 نہيںii   بھی    کچھ    سوا    کے    محرم    تو    دم    جس     گيا     کھل

  

 کوئیii      پوچھے       يہ       اقبال       سے        کعبہ        زائران

 نہيں!ii   بھی    کچھ    سوا     کے     زمزم     تحفہ     کا     حرم     کيا

  

  

  

***  

  

  

 دےii  سکھا    ديوانگی    سی    ذرا    کو    پے    خجستہ    عقل    الہی

 ہےii  نہيں  پيرہن   سر   مجھے  ،  کاری  بخيہ   سودائے  ہے  اسے

  

 فرشتےii  ازل   صبح  بولے  تو   کو    مجھ    سوز    کا    محبت    مال

 ہےii  نہيں   انجمن    کوئی    تری    ،    تو    ہے    مزار    شمع    مثال

  

 دل!ii  اے   ہے   آشنا  نا  ديس   يہ   ،   ميسر    نفس    ہم    کہاں    يہاں
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 ہےii نہيں  کہن   چرخ   زير  کہ  سے  مجھ   ہے   مانگتا   تو   چيز  وه

  

 بناياii  نے   معمار  کے   عرب   کو  اس   سے  جہاں    سارے    نراال

 ہےii    نہيں    وطن     اتحاد     کی     ملت     حصار     ہمارے     بنا

  

 عقبی   امتياز   ہے    فريب   ،    جانا    کا    کہاں    ،    آنا    کا    کہاں

 ہے  نہيں  وطن   ہمارا  کہيں  ،  ہماری  ہے  ميں   شے    ہر    نمود

  

دے  کہہ   پيام   ميرا   کے   جا    اقبال    وئیک    سے    "مخزن"    مدير

 ہےii نہيں سخن  مذاق   انھيں   ،   قوميں  ہيں  رہی  کر   کچھ   کام   جو

  

  

  

***  

  

  

کاii گفتگو  گا  اٹھے  محشر   سے   دل   مرے   جب  گا   ديکھے   زمانہ

 کاii  آرزو  حرف  ہے  مزار  گويا    ،    ہے    نہيں    خموشی    مری
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 ميریii شان  ہے   قائم  سے  سفر   ،   کہنے   يہ   لگی  دريا   موج   جو

 کاii  آبرو  سامان    کو    مجھ    ہے    نشينی    صدف    بوال    يہ    گہر

  

 سنورتےii نہيں  سے تربيت وه ،   قابل   کی   جن   ہی   طبيعت   ہو   نہ

 کا   جو   کنار   سرو   عکس   ميں   پانی   کے    ره    سرسبز    نہ    ہوا

  

 تمنا   ہو  خوابيده  ميں   جس    نہ    آيا    نہ    رنظ    ايسا    دل    کوئی

 کاii   آرزو    ہے     خانہ     نگار     ہے     کيا     جہان    تيرا     الہی

  

 سراپاii  ہوس   طلسم    تھی    اپنی    زندگی   کہ    کر    مر    يہ    کھال

کاii  آرزو   کوئے  تھا  غبار  ،  خاکی  جسم   تھے   سمجھتے   جسے

  

 ميںii ہوں تالش سراپا  کيوں   تو  پنہاں   ہے   نہيں   شے   کوئی   اگر

 کاii  جستجو   ہے   سودا  کو  دل   ہے،  تمنا   کی   نظارے    کو   نگہ

  

 انساںii ہے کيوں بيدرد اتنا ،  تھا کہتا غنچہ   سے   گلچيں  ميں   چمن

 کاii   سبو    مرے    ہونا    شکستہ    تبسم   ہے    ميں    نگاہوں    تری
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پيداii  جلوه  کا   محبت  ہے   سے   ذرے   ذرے  کے    تیہس    رياض

 کاii بو و رنگ ہے پيماں  بھی يہ تو سمجھے جو  تو  کو   گل  حقيقت

  

سراپاii   خطا   ميرا     کالم     ،     پرانے     مرے     مضموں     تمام

 کاii جو  عيب ميرے  ہے  عيب تو   ميں   مجھ  ہے  ديکھتا  کوئی   ہنر

  

 کرii  بڑھ   سے   ستم   ہے   ترا   کرم   ورنہ   ہے   ادب   شرط    سپاس

کا آرزو  ہے  خورده   فريب  بھی  وه   ،   ہے  ديا   دل  اک   سا   ذرا

  

چھيڑےii جو تو سے نشتر  نوک   کہ   ايسا   ہے   عياں  وحدت  کمال

کاii لہو کے انسان   قطره   سے  گل  رگ  گرے   کو   مجھ   ہے   يقيں

  

 اٹھائے   سفر   رخت    مجاز     ،     مانہز     کا     تقليد     ہے     گيا

 کا   گفتگو   ہے  يارا   کو  کس   تو  نماياں   جب   ہی    حقيقت    ہوئی

  

ميرےii عزيز محزوں  نہ ہوں  تو  ، ميں ہوں دور اقبال سے گھر   جو

 کاii   آبرو    ميری    ہے    کمال    فرقت    کی    وطن     گوہر     مثال
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***  

  

  

 ميںii  شرارے   ،   ميں  آتش   ،    ميں    بجلی    عياں    تيری    چمک

 ميں   تارے    ،    ميں    ،سورج    ميں    چاند    ہويدا    تيری    جھلک

  

 پستیii    تری      ميں      زمينوں      ،      ميں      آسمانوں      بلندی

 ميںii      کنارے      تيری      افتادگی      ،      ميں      بحر      روانی

  

 کی      تکلم     ذوق      ہو      گير      گريباں       کيوں       شريعت

 ميںii    استعارے     مطلب     کا     دل     اپنے     ہوں    جاتا     چھپا

  

 ہے    سوتا    نيند    گہری    وه     ميں     انساں     بيدار     ہے     جو

 ميںii ستارے  ، ميں پتھر  ،  ميں   حيواں   ،   ميں   پھول  ،  ميں   شجر
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 نےii     محبت    اشک     قطرۀ     سوز      ہے      پھونکا      مجھے

ميںii  شرارے   سے   چھوٹے   کے    پانی    تھی    آگ   کی    غضب

  

 کو      مجھ      آرزو      کی     آخرت       ثواب       جنس       نہيں

 ميںii  خسارے  ہے  ديکھا  نفع    نے    ميں    ،    ہوں   سوداگر    وه

  

 ہےii      ہستی      سامان      اسے      رہنا       آشنا       نا       سکوں

 ميں   پارے   ہے   بيٹھی   آ   کے   چھپ   رب   يا   کی   دل  کس   تڑپ

  

 ہوں    چپ    ميں    اقبال    اے    کے    سن     ترانی     لن     صدائے

 ميںii  مارے   کے   فرقت   مجھ    ہے    طاقت    کہاں    کی    تقاضوں

  

  

  

***  

  

  

 ترےii   ہنگامے    تھے     دلکش     جہاں!     بزم     اے     تو     يوں
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 تھی       ميں       تماشاؤں       تيرے       افسردگی       ذرا        اک

  

 خاکii     وه      ميں      محبت      کوئے      آسودگی       گئی       پا

 ھیتii    ميں     صحراؤں     کے     حکمت     جو      آواره      مدتوں

  

 پسندii     آئی     حجاب     رسم     تجھے     مے!     اے    قدر      کس

 تھیii     ميں      ميناؤں      تو      نکلی     سے       انگور       پرده

  

 علمii    تھا     سکتا     آ     نہ     غالب     پر      تاثير      کی      حسن

 تھی     ميں      ناؤںدا      سارے      کے      جہاں      نادانی      اتنی

  

 عبثii   ڈھونڈا     اسے     ميں     يورپ    اقبال     اے     نے     ميں

 تھیii     ميں      سيماؤں      ماه      کے      ہندوستاں      جو       بات

  

  

  

***  
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 ہيںii      کرتے       جام       طوف       ،       مے       پرتو       مثال

 ہيںii      کرتے       شام       و       صبح        ااد        نماز        يہی

  

 تریii    کليم      اے      ميں      اس      کچھ      نہيں      خصوصيت

 ہيںii      کرتے      کالم      سے       خدا       بھی       حجر       شجر

  

 يہاںii     کہ     ڈھونڈيے      شمع      اے      کوئی       جہاں       نيا

 ہيں          کرتے           ناتمام           تپش           کش           ستم

  

 خاموشیii     ميں      چمن      اس       نفسو       ہم       ہے       بھلی

 ہيںii        کرتے        دام        پابند        کو        خوشنواؤں        کہ

  

 کی      جن      سے      شراب      شغل      ہے       نشاط       غرض

 ہيںii        کرتے        حرام        گويا        کو         چيز         حالل

  

 واعظ!     اے     کيونکر     سے     ہم     تری     گی     نبھے      بھال

 ہيںii     کرتے      عام      کو      محبت     رسم      تو       ہم       کہ
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 کيا!ii     ميں      پوش      خرقہ      پيران       ہے       سحر       الہی

 ہيںii     کرتے     رام     کو     جوانوں      سے      نظر      اک      کہ

  

 ہوںii    جاتا     کانپ     سے     عشرت     محفل     کی     ان      ميں

 ہيںii   کرتے    نام    ميں     دنيا     کے     پھونک     کو     گھر     جو

  

 ميدانو!ii        کے          مازنی          وطن          رہو          ہرے

 ہيںii     کرتے       سالم       ہم       تمھيں       سے       پر       جہاز

  

 اقبالii     نماز      ہيں      پڑھتے      کبھی       نماز       بے       جو

 ہيںii     کرتے      امام      کو      مجھ      سے      دير     کے      بال

  

  

  

***  
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 ءii1907                                                                 مارچ

  

 گاii   ہو    يار    ديدار    عام    ،    کا    حجابی    بے    ہے    آيا    زمانہ

 ہوگاii  آشکار   اب  راز  وه   ،    کا    جس    دار    پرده   تھا    سکوت

  

والےii پينے  تھے پيتے  کے چھپ کہ  ساقی  دور   وه   اب   گيا   گزر

گا   ہو   خوار   باده  کوئی   ہر  ،  خانہ   مے   جہان    سارا    گا    بنے

  

 گےii بسيں آ پھر ميں   بستيوں   وه  ،   تھے   جنوں   آوارۀ   جو   کبھی

 گاii   ہو    خارزار    نيا     مگر     گی     رہے     وہی     پائی     برہنہ

  

 آخرii   نے    خامشی    کی   حجاز    کو    منتظر    گوش     ديا     سنا

 گاii  ہو  استوار  پھر  ،  تھا  گيا   باندھا   سے   صحرائيوں   عہد   جو

  

 تھاii ديا الٹ کو سلطنت کی روما نے  جس   سے   صحرا   کے   نکل

 گاii ہو  ہوشيار پھر شير   وه  ،   نے   ميں   سے   قدسيوں  يہ   ہے   سنا

  

ميںii  انجمن   کی   خواروں    باده    ےن    جوساقی    تذکره    مرا    کيا
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 گاii ہو خوار  ، ہے پھٹ  منہ کہ  لگا کہنے  کے  سن   ميخانہ   پير  تو

  

 ہےii  نہيں  دکاں   بستی   کی  خدا   والو!  رہنے   کے    مغرب    ديار

 گاii  ہو   عيار   کم  زر   اب  وه   ،   ہو   رہے  سمجھ  تم  جسے   کھرا

  

 گیii کرے   کشی  خود   ہی   آپ  سے  خنجر  اپنے   تہذيب   تمھاری

 گاii   ہو    ناپائدار     ،     گا    بنے     آشيانہ     پہ     نازک     جوشاخ

  

 کاii    ناتواں    مور     قافلہ     گا     لے    بنا     گل     برگ     سفينۂ

 گاii  ہو  پار   سے   دريا   يہ   مگر   کشاکش  ہو    کی    موجوں    ہزار

  

 کوii   کلی    کلی    اپنا    داغ   ہے    پھرتا   دکھاتا    ہالل    ميں    چمن

گاii ہو شمار  ميں   جلوں   دل  سے  دکھاوے  اس   کہ   ہے  جانتا   يہ

  

 دکھايا   ہميں   کے   کر   ہزار   نے    تو    نگاه    اے    تھا    ايک    جو

 گاii  ہو    اعتبار    کسے    پھر    تو    تيری    ہے    کيفيت    اگر    يہی

  

 ہيںii گل  بہ پا آزاد کے  يہاں ، دن اک نے ميں   سے   قمری   جو   کہا
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گاii  ہو  دار   راز   يہ  کا  چمن   ہمارے   ،  لگے   کہنے  غنچے    تو

  

مارے مارے ہيں  پھرتے ميں بنوں  ، ہزاروں ہيں تو عاشق  کے خدا

گا  ہو  پيار  سے  بندوں کے خدا کو جس   گا  بنوں  بنده   کا   اس  ميں

  

 بھی   نظر  جنبش   ہے   گناه    دل!    اے    ہے    فنا    زمب    رسم    يہ

 گاii  ہو   قرار  بے  يہاں    تو    جو    ہماری    آبرو    کيا    گی    رہے

  

کوii کارواں درمانده اپنے گا نکلوں کے   لے  ميں   شب  ظلمت  ميں

 گا   ہو   بار  شعلہ    مرا    نفس    ،    ميری    آه    ہوگی   فشاں    شرر

  

کاii  زندگی   تيری   مدعا   جو   بھی   کچھ   نمود  از  غير    ےہ    نہيں

 گاii  ہو  شرار  مثال   تجھے  مٹنا  سے  جہاں   ميں    نفس    اک    تو

  

 کیii  اس   ہے    کيفيت    وہی    ابھی    ٹھکانا    کا    اقبال    پوچھ    نہ

گا     ہو     انتظار     کش     ستم     بيٹھا    گزار     ره    سر     کہيں

 

 


