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   --سے1908- حصہ سوم 

  بالد اسالميہ

 عالّمہ محّمد اقبال 

ہےii     ديده     غم     دل     مسجود     کی     دلی     سرزميں

ہےii   خوابيده    کا     اسالف     لہو     ميں     ذرے     ذرے

  

زميں   کيونکر  ہو   نہ    کی    گلستاں    اجڑے    اس    پاک

سرزميںii      يہ       ہے       اسالم       عظمت        خانقاه

  

اجدارت  کے  االمم   خير    ميں    خاک    اس   ہيں    سوتے

مدارii   پر    حکومت    کی    جن     رہا     کا    عالم     نظم

  

ياد  کی  محفل   گرمی  تک    اب    ہے    تڑپاتی    کو    دل

يادii  کی   حاصل  ہے  محفوظ   مگر    حاصل    چکا    جل

  

بھیii     آباد     جہان     گو     مسلم     گاه      زيارت      ہے

بھیii   بغداد    ہے    دار    حق    مگر     کا     کرامت     اس

    

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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نازii  سامان  ليے  کے   جس  تھا   کہ   ہے    وه    چمن    يہ

حجازii     تہذيب     ہيں     کہتے     جسے     صحرا      اللۂ

  

ارمii  ہمدوش    نہ    کيونکر    ہو    کی    بستی    اس    خاک

قدمii    کے     پيمبر     جانشينان     ديکھے      نے      جس

  

يہیii ہے گلشن وه ، ساماں  چمن   تھے   غنچے   کے   سج

يہی   ہے   مدفن   کا   ان  ،    روما    سے    جن    تھا    کاپنتا

  

نورii    کا     مسلم     ديدۀ     بھی     قرطبہ      زمين      ہے

طورii  شمع  مثل   تھی   روشن   جو    ميں    مغرب    ظلمت

  

گئیii    کر     شاںپري     بيضا     ملت     بزم     کے     بجھ

گئیii   کر     فروزاں     کا     حاضر     تہذيب     ديا     اور

  

ہےii   پاک    زمين    سر     يہ    کی     تہذيب     اس     قبر

ہےii  ناک   نم   رگ   کی   يورپ  گلشن    تاک    سے    جس
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ديار       کا       قيصر       يعنی        قسطنطنيہ        خطۂ

پائدار      نشان      کا      سطوت      کی      تام       مہدی

  

ہے  پاک    بھی    زميں    سر    يہ    حرم    خاک    صورت

ہےii       لوالک        شہ        آرائے        مسند        آستان

  

 ہواii   کی    اس    ہے    پاکيزه   طرح    کی     گل     نکہت

صدا     ہے     آتی     سے      انصاری      ايوب      تربت

  

شہرii   يہ    ہے    دل    کا    اسالم     ملت     مسلماں!     اے

شہر يہ  ہے حاصل کا خوں و  کشت کی  صديوں  سينکڑوں

  

مصطفیii   گاه    خواب    اے    مگر    تو    ہے    زميں    وه

سواii   سے    اکبر    حج    تيری    کو     کعبے     ہے     ديد

  

 نگيںii    مانند     ہے     تاباں     تو     ميں     ہستی      خاتم

زميںii   تيری    تھی    گاه    والدت     کی     عظمت     اپنی
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ملیii   کو     معظم     شہنشاه     اس     راحت     ميں     تجھ

ملی    کو    عالم   اقوام    اماں   ميں     دامن    کے     جس

  

ہوئےii   کے     عالم     شاہنشاه    کے     جس     ليوا     نام

ہوئےii  کے  جم  مسند  وارث    ،    کے    قيصر    جانشيں

  

 مقامii       پابند        اسالم        قوميت         اگر         ہے

شام   نہ   ،   ہے   فارس   نہ   ،   کی   اس  ہے  بنياد  ہی  ہند

  

توii  ہے   ماوا  ،   تو    کا    مسلم    ہے    ديس    يثرب!    آه

توii    ہے     کا     شعاعوں     کی     اثرت     جاذب      نقطۂ

  

 ہيںii بھی   ہم  باقی  ،  ميں   دنيا  تو   ہے   باقی  تلک   جب

ہيںii  بھی   شبنم   گوہر   ميں  چمن    اس    تو    ہے    صبح

 

 بانگِ درا
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  ستاره 

 عالّمہ محّمد اقبال 

کوii تجھ  سحر   خطرۀ   ہے   کہ   خوف  کا   قمر

کو؟ii  تجھ  خبر   گئی   مل   کيا   کی   حسن  مآل

  

کوii تجھ ڈر  ہے کا   جانے   لٹ   کے   نور   متاع

کو؟ii  تجھ   شرر   صورت   فنا  ہراس  کيا   ہے

  

کوii تجھ گھر نے  آسماں  ديا   دور  سے  زميں

کوii   تجھ    زر    قبائے    اڑھائی     ماه     مثال

  

ہے!  ڈرتی  جان سی ننھی  تری پھر  ہے غضب

ہے     گزرتی     کانپتے     تری    رات     تمام

  

ہےii  بستی   يہ  عجب  مسافر!   والے   چمکنے

ہے پستی کی  دوسرے ،  ہے  کا ايک  اوج   جو
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مہرii والدت  اک  کی ستاروں  الکھوں   ہے   اجل

ہےii  مستی   کی   زندگی    مے    نيند    کی    فنا

  

گلii   آفرينش    راز    ہے    ميں    غنچہ    وداع

ہے!ii  ہستی   دار   آئينہ   کہ   ہے   عدم    ،    عدم

  

ميںii کارخانے   کے   قدرت   ہے   محال   سکوں

ميںii    زمانے    ہے    کو    تغير   ايک     ثبات

 

 بانگِ درا

 

  دوستارے 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ستارےii دو ميں قراں  جو  آئے

سے دوسرے  ، ايک لگا   کہنے

  خوبii کيا تو ہو مدام   وصل   يہ
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خوب   کيا   تو  ہو   خرام    انجام

  ہوii فلک  مہرباں  جو   سا   تھوڑا

ہو چمک  ہی ايک کی  دونوں ہم

  تمناii   کی    وصال    يہ     ليکن

سراپاii     تھی      فراق      پيغام

  مقدر  ہے    کا    تاروں    گردش

مقرر   ہے   راه   کی    ايک    ہر

  آشنائیii    ثبات     خواب     ہے

جدائیii   ہے    کا   جہاں     آئين

 

 بانگِ درا

 

  گورستان شاہی 

     عالّمہ محّمد اقبال   
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  ہےii   ديرينہ    خرقۂ    پہنے    کا    بادل    ،    آسماں

ہے    آئينہ    کا     ماه     جبين     سا     مکدر     کچھ

  ميںii  خاموش   نظارۀ    اس    ہے    پھيکی    چاندنی

ميںii آغوش  کی رات   ہے   رہی   سو  صادق   صبح

  خامشیii  ہے  فزا   حيرت   کی    اشجار    قدر    کس

خامشیii  ہے   نوا   سی  دھيمی   کی    قدرت    بربط

  ہےii    درد     سراپا      عالم      ذرۀ      ہر      باطن

ہےii   سرد    آه    پہ    ہستی    لب     خاموشی     اور

  حصارii   وه    يعنی    گير    عالم    گاه    جوالں    آه!

بارii کا  صديوں   سيکڑوں   اٹھائے   اپنے   پر   دوش

  ہےii سنسان  اب  ،  معمور  کبھی  تھا  سے   زندگی

ہے   گورستاں  کا   ہنگاموں  کے  اس  خموشی   يہ

  ہےii   دلداده    کا    خاک    کی    کہن    سکان    اپنے

ہے    استاده    پاسباں    مثال    پر    سر    کے     کوه
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  آسماں   بام    باالئے    وه    سے    روزن    کے    ابر

آسماں     فام     سبز     نجم      ہے      عالم      ناظر

  اسےii  منظر  ہے   کا    دنيا    وسعت    بازی    خاک

اسےii   ازبر    ہے    کی    انساں    ناکامی     داستاں

  رہاii  جا   منزل  سوئے   مسافر  يہ   سے   ازل    ہے

ديکھتاii     تماشا     کا      انقالبوں      سے      آسماں

  ليے کے اختر   ميں  عالم  نہيں  ممکن   سکوں  گو

ليےii کے بھر دم   ہے   ٹھہرا  يہ   کو   خوانی   فاتحہ

  زميںii  ہے   بدامن  گل   سے   زندگی  آب   و  رنگ

زميںii ہے مدفن کا  تہذيبوں   گشتہ  خوں   سينکڑوں

  فزاii حسرت  منزل  يہ   ہے   کی   شاہوں   گہ   خواب

اداii   کر    گلگوں    اشک    خراج     عبرت!     ديدۀ

  ہےii پايہ گردوں خاک   يہ  مگر   گورستاں   تو   ہے

ہےii  سرمايہ  کا    قوم    قسمت    برگشتہ    اک    آه!
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  قدرii  اس   ہے  آفريں   حيرت    شان    کی    مقبروں

حذرii  کو   تماشا   چشم   ہے    سے    مژگاں    جنبش

  ميںii  تصوير   اس  کی  میناکا   ہے   ايسی    کيفيت

 ميںii   تحرير     آئينۂ     نہيں     سکتی     اتر     جو

  دورii سے ہنگاموں  کے آبادی ،  خاموش ہيں سوتے

ناصبورii آرزوئے کو  جن   تھی   رکھتی  مضطرب

  چمک   کی  آفتابوں   ان  ہے  ميں   ظلمت   کی   قبر

فلکii گستر جبيں تھا   رہتا  پہ  دروازوں   کے   جن

  مآلii  کا   عظمت  کی  شہنشاہوں   ان  ہے   يہی   کيا

زوالii  تھا   ڈرتا   سے   بانی   جہاں   تدبير   کی   جن

  قيصریii  شان  کہ  ميں  دنيا  ہو    فغفوری    رعب

کبھی  يورش   کی   موت  غنيم    سکتی    نہيں    ٹل

  گورii ہے حاصل  کا عمر کشت   بھی   کی   بادشاہوں

گورii  ہے   منزل  آخری   گويا   کی    عظمت    جادۀ
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  کياii  تقرير   کی   عود   ،   کيا   طرب    بزم    شورش

کياii   گير    شب    نالۂ     کا     جہاں     مندان     درد

  کياii    شمشير     ہنگامۂ     ميں      پيکار      عرصۂ

کيا    تکبير     نعرۀ     واال     گرمانے     کو     خون

  نہيںii  سکتی   جگا   کو  سوتوں    آواز    کوئی    اب

نہيںii  سکتی    آ    رفتہ   جان    ميں    ويراں    سينۂ

  ہےii بيداد  کش   زحمت  ميں  خاک   مشت   ،   روح

ہےii  فرياد   ،   نفس   دم  جس   ہوا   نے   گرد  کوچہ

  نوا   خوش   مرغ  مانند    ہے    کی    انساں    زندگی

گياii  اڑ   ،   چہچہايا  دم  کوئی   ،    بيٹھا    پر    شاخ

  گئے!ii  کيا   ،  ہم   ميں   دہر   رياض   آئے    کيا    آه!

گئےii مرجھا ، کھلے  ،  پھوٹے سے  شاخ کی زندگی

  ہےii تعبير   کی  خواب  کے   گدا   و   شاه   ہر   موت

ہےii  تصوير   کی   انصاف   ستم   کا   گر  ستم    اس
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  کنارii  پيدا   نا   بحر    اک    ہے    کا    ہستی    سلسلہ

مزارii ہيں موجيں  کے پاياں بے   دريائے  اس   اور

  اعتبارii بے  زندگی  يہ  ہے کہ رو  خوں  ہوس!  اے

سوارii  آتش   خس   يہ    ،    تبسم    کا    شرارے    يہ

  ہےii اعجاز اک کا ہستی   گر  صورت   جو   ،   چاند

ہےii    ناز     خرام     محو     قبا     سيمابی     پہنے

  مگرii ميں  وسعت ناک  دہشت   کی   انجم   بے   چرخ

سحرii وقت  ذرا ديکھے   کوئی  کی  اس   کسی   بے

  تھاii مہتاب   جو  ،  ہے  ٹکڑا   کا   ابر  سا  ذرا  اک

فناii  کی  جس   ہو   ميں  جانے   ٹپک  آنسو    آخری

  اعتبار   بے   يونہی   ہے   بھی    کی    اقوام    زندگی

بہارii کی  ان   ہے   تصوير  کی   رفتہ   ہائے  رنگ

  وقارii  گردوں  ملت   کوئی   ميں   خانے   ياںز    اس

روزگار  دوش   بار    تک    ابد    سکتی    نہيں    ره
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  جہاںii خوگر  ہے سے بربادی  کی  قوموں  قدر   اس

جہاںii  منظر   يہ   ہے   سے   اعتنائی   بے    ديکھتا

  قرارii کو شے   کسی  رہتا  نہيں  پر   صورت   ايک

روزگارii  زاجم    ترکيب    ہے    سے   جدت    ذوق

  نو    نام    ہميشہ    زينت    کی     دہر    نگين     ہے

نو       اقوام       آبستن       رہی       گيتی       مادر

  گزرii  ره    يہ    آشنا    سے    قافلوں    ہزاروں    ہے

تاجورii  کتنے  ہيں   ديکھے   نے   نور    کوه    چشم

  يںنہ  بھی تک نشاں باقی گئے   مٹ   بابل   و   مصر

نہيںii  بھی  تک   داستاں   کی   ان  ميں   ہستی   دفتر

  نےii   شام    کی    اجل    کو    ايراں    مہر    دبايا    آ

نےii   ايام    لی    لوٹ    روما    و    يونان     عظمت

  ہواii  رخصت   يونہی   سے   زمانے   بھی   مسلم   آه!

گياii  ،   برسا    ،    اٹھا    آذاری    ابر    سے    آسماں
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  لڑیii کی  موتی  سے اشکوں کے صبح گل  رگ  ہے

ہوئیii الجھی  ہے ميں شبنم  کرن   کی   سورج   کوئی

  ہےii   گہواره    ليے    کے    شعاعوں   دريا     سينۂ

ہے   نظاره   کا    مہر    جو    لب    پيارا    قدر    کس

  ہےii  آئينہ  جوئبار   ،   صنوبر    ہے   زينت    محو

ہےii   آئينہ    بہار    باد   ليے     کے    گل     غنچۂ

  ميں  کاشانے  کے   باغ   کوئل   ہے   رہتی   زن  نعره

ميں خانے عزلت  کے پتوں  ، نہاں  سے انساں  چشم

  گلستاں    نوائے    رنگيں   مطرب    ،    بلبل     اور

گلستاںii ہوائے  گويا   ہے   زنده   سے   دم   کے   جس

  ہےii تصوير ہوئی   اڑتی   کی   ہنگاموں   کے   عشق

ہےii  تحرير  يہ  شوخ    کيسی    کی    قدرت    خامۂ

  ہيںii کے زادوں  گلستاں   جلسے   خاموش  ميں   باغ

ہيںii  کے  زادوں   شباں   نعرے   ميں  کہسار  وادی



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

 
 

  ہےii  معمور   داں  خاک    پرانا    يہ    سے    زندگی

ہےii  مستور  تڑپ  کی  زندگانی   بھی  ميں    موت

  طرحii اس ميں خزاں ہيں گرتی   کی   پھولوں   پتياں

طرحii جس کھلونے رنگيں  سے   خفتہ  طفل   دست

  ہےii  اندازه   بے   عيش   گو  ميں   آباد    نشاط    اس

ہےii  تازه  ہميشہ  ملت    غم    يعنی    ،    غم    ايک

  نہيںii  خالی    سے    رفتہ    عہد    ياد   ہمارے    دل

نہيںii  والی  بھولنے   امت   يہ    کو    شاہوں    اپنے

  درii و بام  اجڑے  يہ  ہيں  بہانے   کے   باری  اشک

ترii   چشم    ہماری    ہے    بينا    سے   پيہم     گريۂ

  ہمii  کے  گرياں   ديدۀ   موتی   ہيں    ديتے    کو    دہر

ہم  کے طوفاں ہوئے گزرے   اک  ہيں   بادل   آخری

  ميںii آغوش   کی  ابر  اس   گہر   ہا  صد  ابھی  ہيں

ميں  خاموش سينۂ  کے  اس  ہے  باقی   ابھی  برق
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  يہii  ہے  سکتا  بنا   کو   صحرا  خاک  ،  گل  وادی

يہ  ہے  سکتا  جگا  کو   دہقاں  اميد    سے    خواب

  ظہورii  کا   جاللی   شان    کی    قوم    گو    چکا    ہو

ظہور   کا    جمالی    شان    ابھی    باقی    مگر    ہے

 

 بانگِ درا

 

  نمود صبح 

 عالّمہ محّمد اقبال   

آشکارii  سے    افق    دامان   زير    ہے    رہی    ہو

نہار    و    ليل     دوشيزۀ     دختر     يعنی     صبح

  

سپہرii  سے   انجم   فصل   درود   فرصت    چکا    پا

 کارii  آئينہ   آفتاب    ہے    ہوا    ميں    خاور    کشت

  

خبرii   کر    پا    کی    خورشيد    آمد    نے     آسماں
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غبار    دوش    سر    باندھا    شب    پرواز     محمل

  

ہےii  کا   کھيتی  اس   حاصل  گويا  خورشيد  شعلۂ

شرار کے تاروں  جو  نے گردوں دہقان تھے  بوئے

  

سےii خانے عبادت  جيسے ،  سحر  نجم   رواں   ہے

دارii زنده شب بدعا  کوئی  جائے  پيچھے  سے   سب

  

کوئیii  آہستہ  آہستہ   طرح   جس   ہے    سماں    کيا

دارii  آب  تيغ   سے   ظلمت   کی   ميان   ہو   کھينچتا

  

صبحii مضمون  يوں  ہے  مضمر ميں خورشيد مطلع

گوارii خوش شراب  ميں  مينا   گاه   خلوت   جيسے

  

صبح    انگيز     اختالط     باد     دامان     تہ     ہے

ہمکنارii   سے    اذاں    آواز    ،    ناقوس      شورش

  

سنجii  نغمہ   طائران   سے   اذاں  کی  کوئل  جاگے
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تارii   تار    کا    سحر    قانون     ريز     ترنم     ہے

 

 بانگِ درا

 

  تضمين بر شعر انيسی شاملو 

عالّمہ محّمد اقبال   

 ہوں    رہتا    آواره    سحر    باد     صورت     ہميشہ

پيمائی جاده خوشتر بھی سے منزل  ہے ميں محبت

  

 ميںii  سنجر  پير   ديار   پہنچا  جا    تاب    بے    دل

 شکيبائیii   نا    درد    درمان    جہاں     ہے     ميسر

  

 ميراii  آرزو   حرف    تھا    لب    آشنائے    نا    ابھی

 گويائیii  تاب  پذير   منت  تھی    کو    ہونے    زباں

  

کو  والوں رہنے کے حرم  ، آئی صدا سے  مرقد   يہ

 آبائی!  آئين   تارک   اے   ہے   سے    تجھ    شکايت
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 ٹھنڈاii دروں   سوز  گيا  ہو   کيونکر   قيس  اے   ترا

 ليالئیii انداز  وہی تک  اب  ہيں   تو   ميں   ليلی   کہ

  

پھوٹاii  سے   شور  زمين  تيری   الہ"   "ال    تخم    نہ

نازائیii کی  فطرت  تری ہے رسوا ميں بھر   زمانے

  

ہےii کيا  زندگی تيری  کہ  غافل   ہے   معلوم   تجھے

 کليسائیii    ہائے     نوا    معمور     ساز،     کنشتی

  

 تيریii  ميں  هللا   بيت   آغوش   تربيت    ہے    ہوئی

سودائیii  کا   خانے   صنم   ليکن  ہے  شوريده    دل

  

دی   کر  ديگراں    بکار   ما،    از    آموختی    ""وفا

دی""ii  کر  ديگراں  نثار   ما   از   گوہرے    ربودی

 

 بانگِ درا
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  پھول کا تحفہ عطا ہونے پر 

 عالّمہ محّمد اقبال   

 ہےii نکلتی  جا  ميں  گلشن   جو   ناز  مست  وه

 ہےii  نکلتی   دعا   سے  زباں    کی    کلی    کلی

  

کرےii کو  مجھ انتخاب وه ميں  پھولوں  ""الہی!

کرے"" کو  مجھ   آفتاب   گل   رشک   سے  کلی

  

ترے  نصيب  زہے توڑيں! سے  شاخ وه تجھے

 ترےii  رقيب   ميں  گلزار    گئے    ره    تڑپتے

  

 پہنچاii  تک  وصال   فرقت  صدمۂ    کے    اٹھا

 پہنچاii   تک    کمال    جوہر    کا   حيات    تری

  

 نظرii اہل پہ  جس  ہيں   تصدق   کہ  کنول   مرا

پرii جس ہے ناز  کو   گلشن  کے  شباب   مرے
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 ہواii  نہ   مدعا    آغوش    ہم    پھول    يہ    کبھی

 ہواii  نہ   آشنا  سے  رنگيں  دامن    کے    کسی

  

اسے  بہار  کبھی   گی  سکے   نہ  کر    شگفتہ

اسے   انتظار   کا  گلچيں    ہے    رکھتا    فسرده

 

 بانگِ درا

 

  ترانۂ ملی

 عالّمہ محّمد اقبال   

  ہماراii    ہندوستاں    ،    ہمارا    عرب     و     چين

ہماراii  جہاں   سارا   ہے   وطن   ،   ہم  ہيں    مسلم

  ہمارےii  ہے   ميں  سينوں    امانت    کی    توحيد

ہمارا     نشاں     و     نام     مٹانا     نہيں      آساں

  کاii خدا گھر   وه  پہال   ميں   کدوں   بت   کے   دنيا
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ہماراii  پاسباں  وه   ہيں،  پاسباں    کے    اس    ہم

  ہيں  ہوئے جواں  کر پل  ہم  ميں  سائے کے  تيغوں

ہمارا    نشاں    قومی   ہے     کا     ہالل     خنجر

  ہماری  اذاں  گونجی  ميں   واديوں  کی    مغرب

ہماراii  رواں   سيل   سے    کسی    تھا    نہ    تھمتا

  ہمii  نہيں  آسماں  اے  والے   دنبے  سے    باطل

ہماراii    امتحاں    تو   ہے    چکا    کر    بار    سو

  کوii  تجھ   ياد   ہيں  دن  وه   اندلس!  گلستان  اے

ہماراii   آشياں    جب   پر    ڈاليوں    تيری     تھا

  کوii ہم  ہے   پہچانتی  بھی   تو   دجلہ!  موج  اے

ہماراii  خواں   افسانہ   دريا   تيرا   ہے    تک    اب

  ہمii مرے کٹ  پہ  حرمت تيری   پاک!   ارض  اے

ہماراii رواں تک اب ميں رگوں تری   خوں   ہے

  اپناii    حجاز     مير      ہے      کارواں      ساالر
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ہماراii  جاں    آرام    باقی    ہے    سے    نام    اس

  گوياii    ہے     درا     بانگ     ترانہ     کا     اقبال

ہمارا    کارواں    پھر    پيما     جاده     ہے     ہوتا

 

 بانگِ درا

 

  (يعنی وطن بحيثيت ايک سياسی تصور کے) 

  وطنيت 

  عالّمہ محّمد اقبال   

  اور جم ہے  اور جام  ، ہے اور  مے ميں دور اس

اورii  ستم  و   لطف  روش   کی   بنا    نے    ساقی

  اورii  حرم    اپنا    کيا    تعمير    بھی    نے    مسلم

اورii  صنم   ترشوائے    نے    آزر   کے    تہذيب

  ہےii وطن سے  سب  بڑا  ميں  خداؤں   تازه   ان

ہے کفن کا مذہب  وه   ،   ہے  کا  اس  پيرہن   جو
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  ہےii   نوی     تہذيب     تراشيدۀ     کہ     بت     يہ

ہےii     نبوی      دين      کاشانۂ      گر      غارت

  ہےii  قوی   سے   قوت    کی    توحيد    ترا    بازو

ہےii  مصطفوی   تو   ،    ہے    ديس    ترا    سالما

  دےii    دکھا     کو      زمانے      ديرينہ      نظارۀ

!ii دے مال کو بت اس ميں  خاک   مصطفوی  اے

  تباہیii    ہے     نتيجہ     تو     مقامی     قيد      ہو

ماہیii   صورت    وطن    آزاد    ميں     بحر     ره

  الہیii    محبوب     تسن     وطن      ترک      ہے

گواہیii  پہ   صداقت   کی   نبوت    بھی    تو    دے

  ہےii  کچھ   ہی  اور  وطن   ميں    سياست    گفتار

ہے  کچھ   ہی   اور    وطن    ميں    نبوت    ارشاد

  سےii  اسی   تو   رقابت   ہے    ميں   جہاں    اقوام

سےii  اسی   تو    تجارت    مقصود   ہے    تسخير
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  سےii اسی تو   سياست   سے   اقتصد  ہے  خالی

سےii اسی تو   غارت  ہے   ہوتا   گھر   کا  کمزور

  سےii  اس  ہے  بٹتی  خدا    مخلوق    ميں    اقوام

سےii  اس   ہے   کٹتی  جڑ   کے    اسالم    قوميت

 

 بانگِ درا

 

  ايک حاجی مدينے کے راستے ميں 

 عالّمہ محّمد اقبال   

دورii  ہے   منزل  اور  ميں  صحرا  گيا  لوٹا    قافلہ

دورii ہے   ساحل  کا  خشک  بحر   يعنی   بياباں   اس

  

 ہوئےii   رہزن    دشنۂ    شکار     ميرے     سفر     ہم

پھرےii هللا بيت سوئے دل بے کے ہو ، جو  گئے بچ

  

!ii دی جان  سے خوشی کس  نے  نوجواں  بخاری اس

    



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

 
 

زندگی  نے اس   ہے   پائی   ميں  زہراب   کے   موت

  

 تھاii    عيد     ہالل     گويا     اسے     رہزن     خنجر

تھا توحيد   نعرۀ   پر   لب   ،   ميں  دل   يثرب"   "ہائے

  

چل نہ  تنہا   طرف   کی   يثرب  کہ   ہے   کہتا   خوف

چلii باکانہ  بے ، ہے   مسلم   تو  کہ   ہے   کہتا   شوق

  

کياii  گا  جاؤں   پھر   هللا  بيت   سوئے  زيارت    بے

کياii گا  دکھالؤں   نہ   منہ   محشر   روز   کو   عاشقوں

  

حجازii پيمائے دشت   کچھ   نہيں   رکھتا   جاں   خوف

رازii  ہے   مخفی   يہی  ميں   يثرب    مدفون    ہجرت

  

ہےii  ميں   ہمراہی   کی   شامی   محمل   سالمت    گو

ہے ميں کاہی جاں  کے خطروں  مگر لذت کی  عشق

  

ہےii   چاالک    کيا    انديش    زياں    عقل     يہ     آه!
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ہےii  باک   بے    قدر    کس    کا    آدمی    تاثر    اور

 

 بانگِ درا

 

  قطعہ

 عالّمہ محّمد اقبال   

تھاii رہا کہہ کے رو  رو پہ  نبی گاه خواب شوريده ايک   کل

ہيںii رہے  مٹا  ملت  بنائے مسلم  کے   ہندوستاں  و   مصر   کہ

  

ہمارےii   بنيں    رہبر    ہزار    مغرب    حريم   زائران     يہ

ہيں  رہے  آشنا  نا  سے تجھ  جو کيا واسطہ  سے  ان بھال ہميں

  

بچائے!  کو  قوم تری  خدا بيں خود "مرشدان  يہ   ہيں  غضب

ہيںii رہے  بنا  عزت اپنی يہ  کو  مسلموں   تيرے   کر  بگاڑ

  

ہےii گئی  بدل  ہی انجمن يہ ،  کو   ان   کون   اقبال   گا   سنے

!ii ہيں  رہے  سنا باتيں پرانی کو  ہم   آپ   ميں  زمانے   نئے
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 بانگِ درا

 

  شکوه 

 عالّمہ محّمد اقبال   

 رہوںii  فراموش  سود    ،    بنوں    کار   زياں    کيوں

 رہوںii   دوش    غم    محو    کروں    نہ    فردا     فکر

  

رہوں   گوش   تن   ہمہ   اور   سنوں   کے    بلبل    نالے

رہوں خاموش  کہ   ہوں   گل   کوئی   بھی  ميں  نوا  ہم

  

کو    مجھ    ہے    سخن    تاب    مری    آموز     جرأت

 کوii  مجھ   ہے   ،   بدہن    خاکم    ،    سے    هللا    شکوه

  

 ہم    ہيں    مشہور    ميں     تسليم     شيوۀ     بجا     ہے

 ہمii   ہيں    مجبور    کہ    ہيں     سناتے     درد     قصۂ

  

ہمii  يںہ  معمور  سے  فرياد  ،    ہيں    خاموش    ساز
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 ہمii  ہيں    معذور    تو    پہ    لب    اگر    ہے    آتا    نالہ

  

 لےii   سن    بھی    وفا    ارباب     شکوۀ    خدا!     اے

لےii  سن   بھی   گال    سا    تھوڑا    سے   حمد    خوگر

  

 قديمii  ذات   تری   ہی   سے    ازل    موجود    تو    تھی

 شميمii  تھی   ںپريشا   نہ   پر   چمن   زيب    تھا    پھول

  

 عميمii   الطاف    صاحب    اے    ہے    انصاف    شرط

 نسيمii  نہ   ہوتی   جو   طرح  کس   پھيلتی   گل    بوئے

  

 تھیii    پريشانی     يہ     خاطر     جمعيت     کو      ہم

تھی؟ii   ديوانی    کی    محبوب    ترے     امت     ورنہ

  

منظرii  کا   جہاں  تيرے   عجب  تھا   پہلے    سے    ہم

شجرii  معبود  کہيں    ،    پتھر    تھے    مسجود    کہيں

  

 نظرii   کی    انساں    تھی   محسوس     پيکر     خوگر
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کيونکرii  کو    خدا    ديکھے    ان    کوئی    پھر    مانتا

  

ترا؟   نام   کوئی   تھا   ليتا   ،    ہے    معلوم    کو    تجھ

 تراii    کام     اکي      نے      مسلم      بازوئے      قوت

  

بھی   تورانی   بھی،   سلجوق   يہيں   تھے   رہے    بس

 بھیii  ساسانی   ميں   ايران   ،   ميں    چين    چيں    اہل

  

 بھیii   يونانی    تھے    آباد    ميں     معمورے     اسی

بھیii  نصرانی   ،   تھے   بھی  يہودی  ميں   دنيا   اسی

  

 نےii   کس    اٹھائی     تلوار     پہ     نام     ترے     پر

 نےii  کس   بنائی  وه   ،   تھی  ہوئی   بگڑی   جو   بات

  

ميںii   آراؤں   معرکہ     ترے     ايک     ہميں     تھے

ميںii  درياؤں   کبھی  ،   لڑتے   کبھی  ميں    خشکيوں

  

 ميںii   کليساؤں    کے    يورپ    کبھی     اذانيں     ديں
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ميںii  صحراؤں    ہوئے    تپتے    کے    افريقہ    کبھی

  

کیii داروں جہاں تھی   جچتی   نہ   ميں  آنکھوں   شان

کیii تلواروں ميں چھاؤں ہم  تھے   پڑھتے   جب  کلمہ

  

ليےii کے  مصيبت  کے جنگوں  تو  تھے  جيتے جو  ہم

ليےii  کے   عظمت  کی   نام  ترے   تھے   مرتے   اور

  

 ليےii  کے   حکومت   اپنی  زنی  تيغ   کچھ    نہ    تھی

ليے؟  کے  دولت ميں دہر کيا   تھے   پھرتے   فسربک

  

مرتی    پر   جہاں    مال   و    زر    جو     اپنی     قوم

 کرتی!ii کيوں   شکنی   بت  عوض   کے   فروشی   بت

  

تھےii جاتے اڑ ميں جنگ   اگر   تھے   سکتے   نہ   ٹل

تھےii جاتے اکھڑ  سے ميداں بھی   کے   شيروں   پاؤں

  

تھے   جاتے   بگڑ  تو   کوئی   ہوا  سرکش   سے  تجھ
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 تھےii جاتے  لڑ   سے   توپ   ہم  ،  ہے  چيز   کيا   تيغ

  

 نےii   ہم    بٹھايا    پہ    دل     ہر     کا     توحيد     نقش

 نےii   ہم     سنايا     پيغام    يہ     بھی     خنجر     زير

  

 نےii  کس   خيبر   در  اکھاڑا   کہ   دے    کہہ    ہی    تو

نےii کس سر کيا کو  اس   ،  تھا  جو   کا   قيصر  شہر

  

نےii  کس    پيکر    کے    خداوندوں    مخلوق    توڑے

نےii  کس   لشکر  کے  کفار    ديے    رکھ    کر    کاٹ

  

 کو؟     ايراں     آتشکدۀ     کيا      ٹھنڈا      نے      کس

کو؟ii   يزداں    تذکرۀ    کيا    زنده     پھر     نے     کس

  

 ہوئی    گار   طلب    تيری    فقط     قوم    سی     کون

 ہوئیii   پيکار    کش     زحمت     ليے     تيرے     اور

  

ہوئیii  دار   جہاں   ،   گير  جہاں    شمشير    کی    کس
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 ہوئیii   بيدار    تری    دنيا    سے    تکبير    کی     کس

  

تھےii رہتے  ہوئے سہمے صنم   سے   ہيبت   کی  کس

تھے   کہتے   احد"  هللا   "ھو   کے  گر   بل    کے    منہ

  

 نمازii     وقت     اگر     ميں     لڑائی     عين     گيا     آ

حجازii  قوم  ہوئی   بوس   زميں    کے    ہو    رو    قبلہ

  

ايازii و محمود گئے ہو   کھڑے   ميں   صف  ہی   ايک

 نوازii   بنده   کوئی    نہ    اور    رہا    بنده    کوئی    نہ

  

 ہوئےii  ايک   غنی   و   اجمحت    و    صاحب    و   بنده

ہوئےii  ايک   سبھی   تو   پہنچے   ميں   سرکار    تيری

  

 پھرےii  شام   و  سحر  ميں    مکاں    و   کون    محفل

 پھرےii   جام    صفت    کر    لے    کو     توحيد     مے

  

 پھرےii  پيغام   ترا   کر   لے   ميں   دشت   ،   ميں    کوه
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پھرے!ii  ناکام  بھیک   ،  کو    تجھ    ہے   معلوم    اور

  

نےii ہم  چھوڑے نہ بھی دريا  ،  ہيں   دشت   تو   دشت

 نےii  ہم   گھوڑے    ديے    دوڑا    ميں    ظلمات    بحر

  

 نےii   ہم    مٹايا     کو     باطل     سے     دہر     صفحۂ

نے    ہم    چھڑايا    سے    غالمی    کو    انساں     نوع

  

نے    ہم    بسايا    سے    جبينوں    کو    کعبے    تيرے

 نےii   ہم    لگايا    سے    سينوں    کو     قرآن     تيرے

  

 نہيںii  وفادار   کہ  ہے  گلہ   يہ   سے    ہم    بھی    پھر

 نہيں!ii   دلدار    تو    بھی   تو    ،    نہيں    وفادار     ہم

  

 ہيںii بھی   گار   گنہ   ميں   ان  ،  ہيں   بھی  اور   امتيں

ہيںii بھی پندار   مۓ   مست  ،   ہيں   بھی   والے   عجز

  

ہيں بھی ہشيار ہيں، بھی غافل ہيں،  بھی کاہل ميں ان
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ہيں   بھی   بيزار   سے   نام   ترے  کہ  ہيں   سينکڑوں

  

 پرii   کاشانوں    کے    اغيار     تری     ہيں     رحمتيں

 پرii   مسلمانوں    بيچارے    تو     ہے     گرتی     برق

  

گئےii  مسلمان  ،  ہيں   کہتے  ميں   خانوں   صنم   بت

گئے   نگہبان   کے   کعبے   کہ   کو  ان    خوشی    ہے

  

گئے  خوان  حدی   کے    اونٹوں    سے    دہر    منزل

 گئےii   قرآن    ہوئے     دبائے     ميں     بغلوں     اپنی

  

نہيںii کہ ہے  تجھے   احساس   ،   ہے   کفر  زن   خنده

 نہيںii  کہ   ےہ   تجھے  پاس   کچھ    کا   توحيد    اپنی

  

معمورii  خزانے  کے  ان  ہيں   ،   نہيں    شکايت    يہ

شعورii کا  کرنے   بھی   بات   جنھيں  ميں   محفل   نہيں

  

قصورii و   حور  مليں   کو  کافر  کہ   ہے  يہ  تو   قہر
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حورii   وعدۀ   فقط     کو     مسلماں     بيچارے     اور

  

 نہيںii   عنايات    پہ    ہم    ،    نہيں    الطاف    وه    اب

 نہيںii  مدارات   سی    پہلی    کہ    ہے    کيا    يہ    بات

  

 نايابii   دنيا    دولت    ہے    ميں     مسلمانوں     کيوں

حسابii نہ  ہے حد نہ  کی جس وه ہے تو  قدرت   تيری

  

 حبابii  سے   صحرا   سينۂ   اٹھے   تو   چاہے   جو  تو

 سرابii     وجم     زدۀ     سيلی     ہو     دشت      رہرو

  

ہےii  ناداری  ،   ہے   رسوائی   ،    ہے    اغيار    طعن

ہے؟ii  خواری   عوض  کا  مرنے   پہ   نام   ترے    کيا

  

 دنيا     والی     چاہنے      اب      کی      اغيار      بنی

 دنياii    خيالی     ايک      ليے      اپنے     گئی      ره

  

 دنياii سنبھالی  نے  اوروں   ،   ہوئے   رخصت   تو  ہم
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 دنياii   خالی    سے    توحيد    ہوئی     کہنا     نہ     پھر

  

 رہےii  نام   ترا   ميں   دنيا    کہ    ہيں    جيتے    تو    ہم

رہے!ii جام   ،   رہے   نہ   ساقی   کہ   ہے  ممکن   کہيں

  

گئے   بھی   والے  چاہنے   ،   گئی   بھی  محفل   تيری

گئےii بھی  لےنا کے  صبح ، گئيں  بھی آہيں  کے   شب

  

گئےii بھی لے صال  اپنا  ،  گئے   بھی   دے  تجھے   دل

گئےii بھی  نکالے   اور   تھے   نہ   بھی   بيٹھے   کے   آ

  

کر    لے     فردا     وعدۀ    گئے     ،     عشاق     آئے

 کرii   لے    زيبا    رخ    چراغ     ڈھونڈ    انھيں     اب

  

 وہی  بھی  وپہل  کا   قيس  ،    وہی    بھی    ليلی    درد

 وہیii  بھی   آہو  رم   ميں   جبل   و    دشت    کے    نجد

  

وہیii بھی جادو کا   حسن  ،   وہی  بھی  دل   کا   عشق
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 وہیii  بھی   تو    ،    وہی    بھی    مرسل    احمد    امت

  

 معنیii     کيا     سبب     غير      آزردگی      يہ      پھر

 معنیii   کيا    غضب    چشم    يہ    پہ    شيداؤں    اپنے

  

چھوڑا؟ii  کو   عربی  رسول   کہ    چھوڑا    کو    تجھ

 چھوڑا؟ii  کو   شکنی   بت   ،    کيا    پيشہ    گری    بت

  

چھوڑا؟ii  کو   سری  آشفتہ  کی   عشق   ،    کو    عشق

 چھوڑا؟ii    کو     قرنی     اويس     و     سلمان     رسم

  

 ہيںii  ےرکھت   دبی    ميں   سينوں    کی    تکبير    آگ

 ہيں      رکھتے      حبشی      بالل      مثل       زندگی

  

سہیii  نہ   بھی   ادا   سی   پہلی   وه    خير    کی    عشق

 سہیii   نہ    بھی    رضا    و     تسليم     پيمائی     جاده

  

 سہیii   نہ    بھی    نما    قبلہ    صفت    دل    مضطرب



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

 
 

 سہیii     نہ      بھی      وفا      آئين      پابندی      اور

  

ہےii شناسائی  سے   غيروں   کبھی  ،   سے  ہم   کبھی

!  ہے  ہرجائی   تو  بھی  تو   ،   نہيں   کی  کہنے   بات

  

 نےii   تو    کامل    کو    دين    کيا     پہ     فاراں     سر

نےii  تو   دل  ليے  کے  ہزاروں   ميں    اشارے    اک

  

 نےii   تو    صلحا    کا     عشق     کيا     اندوز     آتش

نےii  تو   محفل   سے   رخسار    گرمی    دی    پھونک

  

 نہيںii    آباد     شرر     ہمارے     سينے     کيوں     آج

 نہيں؟ii  ياد  تجھے  ،  ہيں   ساماں   سوختہ    وہی    ہم

  

 رہاii   نہ    سالسل     شور     وه     ميں     نجد     وادی

 رہاii       نہ      حملم       نظارۀ       ديوانۂ        قيس

  

 رہاii نہ دل  ،   رہے   نہ  ہم   ،   رہے  نہ  وه  حوصلے
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رہاii  نہ   محفل   رونق   تو  کہ    ہے    اجڑا    يہ    گھر

  

آئی   ناز   بصد   و   آئی    کہ    روز    آں    خوش    اے

 آئیii     باز     ما     محفل     سوئے      حجابانہ      بے

  

 بيٹھےii  جو   لب   ميں  گلشن    ہيں    غير    کش    باده

 بيٹھےii   کو    کو    نغمۂ    بکف    جام     ہيں     سنتے

  

 بيٹھےii   سو     يک     سے     گلزار     ہنگامۂ     دور

بيٹھےii   "ھو"    منتظر    ہيں    بھی    ديوانے     تيرے

  

دےii  افروزی   خود   ذوق   پھر   کو    پروانوں    اپنے

 دےii   سوزی    جگر     فرمان     کو     ديرينہ     برق

  

حجازii  سوئے    پھر    ہے    تاب    عناں    آواره    قوم

 پروازii    مذاق     کو     پر     بے     بلبل     اڑا     لے

  

نياز بوئے  ہے ميں  غنچے  ہر   کے   باغ  مضطرب
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سازii  ہے   مضراب   تشنۂ  دے،   تو   چھيڑ    ذرا    تو

  

ليےii کے  نکلنے  ےس  تاروں  ہيں   تاب   بے   نغمے

ليےii کے   جلنے  ميں   آگ   اسی   ہے   مضطر  طور

  

دےii     کر     آساں     کی     مرحوم     امت     مشکليں

دےii   کر    سليماں    ہمدوش    کو    مايہ    بے     مور

  

 دےii   کر    ارزاں    پھر    کو    محبت    ناياب    جنس

دے    کر    مسلماں    کو    نشينوں     دير     کے     ہند

  

ماii  ديرينۂ    حسرت    از   چکد    می    خوں    جوئے

 ماii    سينۂ    کدۀ     نشتر      بہ      نالہ      تپد      می

  

چمن    راز   چمن    بيرون    گئی    لے    گل     بوئے

!ii  چمن  غماز   ہيں   پھول  خود  کہ   ہے   قيامت   کيا

  

 چمن     ساز     گيا     ٹوٹ     ہوا     ختم     گل      عہد



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

 
 

چمنii   پرواز    زمزمہ     سے     ڈاليوں     گئے     اڑ

  

 تکii  اب    ترنم    محو    ہے    کہ    ہے    بلبل    ايک

 تکii اب تالطم کا نغموں  ہے  ميں   سينے   کے   اس

  

 ہوئيںii  بھی  گريزاں    سے    صنوبر    شاخ    قمرياں

ہوئيں  یبھ پريشاں کے   جھڑ   جھڑ   کی  پھول   پتّياں

  

 ہوئيںii  بھی  ويراں    کی    باغ    روشيں    پرانی    وه

 ہوئيں    بھی    عرياں    سے    برگ     پيرہن     ڈالياں

  

کی    اس    آزاد    رہی    طبيعت    سے    موسم     قيد

کی!ii  اس  فرياد   کوئی  سمجھتا    ميں   گلشن    کاش

  

ميںii جينے  مزا   نہ   ،   باقی   ہے   ميں  مرنے   لطف

 ميںii  پينے   جگر   خون    يہی    تو    ہے    مزا    کچھ

  

 ميںii  آئينے    مرے    جوہر    ہيں    تاب    بے    کتنے
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 ميںii  سينے   مرے   ہيں   تڑپتے    جلوے    قدر    کس

  

نہيںii  ہی   والے   ديکھنے   مگر    ميں    گلستاں    اس

نہيںii ہی اللے وه ،  ہوں  رکھتے  ميں  سينے   جو   داغ

  

 ہوںii   دل    سے    نوا    کی    تنہا    بلبل    اس    چاک

 ہوںii  دل    سے    درا    بانگ    اسی    والے    جاگنے

  

 ہوںii  دل   سے    وفا    عہد    نئے    زنده    پھر    يعنی

 ہوںii   دل    پياسے    کے   ديرينہ    بادۀ    اسی     پھر

  

مریii ہے حجازی تو مے ،   کيا   تو   ہے  خم  عجمی

مری! ہے حجازی  تو لے ،   کيا   تو   ہے  ہندی   نغمہ

 

 بانگِ درا

 

  چاند 

     عالّمہ محّمد اقبال   
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ہےii  آبرو  کی    فطرت    تيرا    حسن    چاند!    اے

ہےii   خو    قديم     تيری     خاکی     حريم     طوف

  

نماياںii  ہے   ميں   سينے   تيرے  جو  سا    داغ    يہ

ہے؟ii  آرزو  داغ   يہ   کا،    کسی    تو   ہے    عاشق

  

پرii فلک  تو   تاب   بے   پر،  زميں   مضطرب  ميں

ہے جستجو  بھی کو مجھ ، ہے جستجو بھی کو تجھ

  

تيری؟ii ہے وہی محفل  ،  کی جس   شمع   ہے   انساں

تيری؟ii ہے وہی منزل ، ہوں  رواں طرف  جس ميں

  

ميںii خامشی کی  تاروں  کو   جس   ہے   ڈھونڈتا  تو

ميں    زندگی    ائےغوغ    شايد    وه    ہے     پوشيده

  

ہےii رہا سو ميں   سبزے  ،  ہے  ميں  سرو   استاده

ميںii کلی  ہے خاموش   ،   ہے  زن   نغمہ  ميں   بلبل
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کاii  اس  روشن   رخسار  دکھاؤں   تجھے   ميں  !   آ

ميںii  آرسی   کی   شبنم    ميں    آئنے    کے    نہروں

  

ہےii وہی ميں کہسار ، ميں  در   و   دشت   و   صحرا

ہےii وہی ميں رخسار  تيرے ،  ميں   دل   کے   نساںا

 

 بانگِ درا

 

  رات اور شاعر 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  )رات1(

  

پريشاںii تو  ہے  پھرتا ميں چاندنی   ميری   کيوں

پريشاں  بو   مانند    ،    گل    صورت    خاموش

  

توii جوہری ہے   شايد   کا   موتيوں   کے   تاروں

تو  کی  نور دريائے  ميرے   کوئی   ہے   مچھلی
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ہےii  ہوا   گرا   تارا   کا    جبيں    مری    تو    يا

ہےii بسا جا  ميں  بستی جو  کر چھوڑ  کو   رفعت

  

ہستیii   رباب    تار    ہے    گيا     ہو     خاموش

ہستیii  خواب   تصوير  ميں   آئنے   ميرے   ہے

  

ہے  گئی   سو  گرداب   چشم   ميں  تہ   کی   دريا

ہے  گئی سو تاب  بے موج  کے لگ سے ساحل

  

ہےii  آفريں   ہنگامہ  کيسی   کی    زميں    بستی

ہےii نہيں ہی  آباد   جيسے   ہے   گئی  سو   يوں

  

سےii   سکوں   ناآشنا  ليکن   ہے   دل   کا   شاعر

سے؟ii  فسوں   مرے   کيونکر  تو   گيا   ره   آزاد

  

  

  )شاعر2(
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ہوں بوتا  گہر  ميں  کھيتی   کی   چاند  ترے  ميں

ہوںii اروت سحر  مانند سے انسانوں   کے   چھپ

  

ہيں گھبراتے ہوئے  نکلتے ميں شورش کی  دن

ہيں  جاتے  ٹپک اشک مرے  ميں   شب   عزلت

  

کوii کس  سناؤں  ،  ہے  پنہاں جو  فرياد ميں   مجھ

کوii   کس    دکھاؤں    نظاره    کا   شوق     تپش

  

ہے   روتی   پڑی   پہ   سينے  مرے   ايمن  برق

ہے!ii سوتی کہاں ، آنکھ جو ہے  والی   ديکھنے

  

ميری  محفل    ہے   مرده    لحد    شمع    صفت

ميریii  منزل   ہے   دور  بڑی   رات!   اے    آه،

  

کوii اس ہے   نہيں   راس   ہوا   کی   حاضر   عہد

کاii  اس  ہے  نہيں  احساس   کا   نقصان    اپنے
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ہوںii  گھبراتا   جو   سے    محبت   پيغام    ضبط

ہوںii  جاتا    سنا    کو    ستاروں    تابنده    تيرے

 

 بانگِ درا

 

  بزم انجم 

 عالّمہ محّمد اقبال   

 کوii  قبا  سيہ   شام   جاتے    جاتے   نے    سورج

مارے پھول  کے اللے کر لے   سے   افق   طشت

  

 زيورii  سارا   کا    سونے    نے    شفق    ديا    پہنا

اتارے سب  کے چاندی  گہنے   اپنے  نے  قدرت

  

آئی   ظلمت   ليالئے   کے  خامشی   ميں    محمل

پيارے  پيارے وه موتی کے  شب عروس چمکے
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سےii   جہاں    ہنگامۂ    والے    رہنے    دور    وه

"تارے" ميں زباں  اپنی  انساں   کو   جن   ہے   کہتا

  

 کیii  فلک    انجمن    تھی    فروزی    فلک    محو

 کیii  ملک  اک   آواز  آئی    سے    بريں    عرش

  

تارو!ii  کے   آسماں   اے   انو،پاس   کے  شب  اے

 تمھاریii   نشيں    گردوں    ساری    قوم     تابنده

  

والےii سونے اٹھيں  جاگ   ،   ايسا   سرود   چھيڑو

 تمھاریii  جبيں    تاب    کی    قافلوں    ہے    رہبر

  

 ہيںii  جانتے   يہ  کو   تم    کے    قسمتوں    آئينے

 تمھاریii   زميں    اہل     صدائيں     سنيں     شايد

  

سےii فضا بھری تاروں  خموشی   ہوئی  رخصت

سےii  نوا   اس  معمور   کی   آسماں   تھی   وسعت
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ميںii  دلبری   کی  تاروں   پيدا  ہے  ازل  ""حسن

 ميںii آرسی کے شبنم ہو گل   عکس   طرح   جس

  

 اڑناii  پہ   کہن   طرز    ،    ڈرنا    سے    نو    آئين

ميںii زندگی   یک  قوموں  ہے  گھٹن  يہی   منزل

  

 ايساii     گام     تيز     ہے     ہستی     کاروان     يہ

ميں روی روا کی  جس   ہيں   گئی   کچل   قوميں

  

 انجمii ہزاروں   غائب  ہماری   ہيں   سے  آنکھوں

 ميںii  برادری   اپنی  ليکن  بھی   وه   ہيں    داخل

  

والےii زمين کو اس  سمجھے  نہ  ميں   عمر  اک

ميںii زندگی  سی   تھوڑی  ہم   گئے   پا   بات   جو

  

سارے    نظام    قائم   سے    باہمی    جذب     ہيں

ميںii  زندگی  کی  تاروں  نکتہ   يہ   ہے   پوشيده
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 بانگِ درا

 

  سير فلک 

 عالّمہ محّمد اقبال   

ميراii    سفر     ہم     جو      تخيل      تھا

ميراii      گزر       ہوا       پر       آسماں

  

کوئیii   تھا   نہ    اور    تھا    جاتا    اڑتا

ميرا      پر     چرخ      واال       جاننے

  

مجھے تھے ديکھتے  سے  حيرت تارے

ميراii    سفر     تھا     بستہ     سر     راز

  

نکالii   سے     شام     و     صبح     حلقۂ

نکال      سے      نظام      پرانے      اس

  

ہےii   کيا    ارم     تمھيں     سناؤں     کيا

گوشii     و      ديده      آرزوئے      خاتم
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طيور    ريز    نغمہ    پہ    طوبی!    شاخ

فروشii   جلوه     حور     حجابانہ      بے

  

بدست        جام        جميل         ساقيان

نوشانوشii   شور    ميں    والوں     پينے

  

ديکھا    نے   آنکھ    سے   جنت     دور

خموشii  و   سرد    خانہ    تاريک    ايک

  

 ليلیii     گيسوئے      و      قيس      طالع

دوشبii  دوش  سے  تاريکيوں  کی   اس

  

کرii  شرما   سے   جس   کہ  ايسا    خنک

روپوش        ہو        زمہرير         کرۀ

  

کی   اس   کيفيت   جو  پوچھی  نے  ميں

 سروشii   جواب    تھا    انگيز     حيرت
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ہےii       جہنم       خنک       مقام       يہ

آغوشii  تہی   سے   نور    ،    سے    نار

  

کےii  اس  مستعار   ہيں    ہوتے    شعلے

کوشii عبرت مرد ہيں لرزاں   سے   جن

  

 ہيںii    آتے     جو     يہاں     دنيا      اہل

ہيںii    التے     ساتھ      انگار      اپنے

 

 بانگِ درا

 

  نصيحت 

 عالّمہ محّمد اقبال   

 کہاii  يہ   نصيحت   راه    از    سے    اقبال    نے    ميں

نمازii   پابند     نہ     اور     تو     ہے     روزه     عامل
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کاملii   ميں    ريا    ارباب     شيوۀ     ہے     بھی     تو

 حجازii ذکر ترے  پہ  لب   ،   ہوس   کی   لندن   ميں   دل

  

 ہےii   ہوتا     ترا     آميز     مصلحت     بھی     جھوٹ

 اعجازii     سراپا      بھی      تملق       انداز       تيرا

  

ہےii    پہ     سرکار     مدحت     تری     تقرير      ختم

 نيازii     آئين    موجد     ترا      ہے      روشن      فکر

  

محمودii   مقام    کو    تجھ    ہے     بھی    حکام     در

 ايازii   زلف    از    تر    پيچيده    تری     بھی     پالسی

  

ہےii  سکتا  چھپا  بھی  تو  طرح    کی   لوگوں    اور

 رازii   کا    جاه    ہوس     ميں     ديں     خدمت     پردۀ

  

دنii کے  عيد   تو  بھی  ميں   مسجد   ہے   جاتا  آ  نظر

 گدازii  بھی    طبيعت    ہے    ہوتی    سے    وعظ    اثر
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ہيںii  بھی  اخبار   کے    ملک    ترے    پرورد    دست

ساز  کا  تشہير   تری   پر  جن  ہے    فرض    چھيڑنا

  

ہےii سکتا  کہہ  بھی  شعر   تو  کہ  ہے  طره   پہ   اس

شيرازii   شراب    ہے    ميں    سخن    مينائے     تيری

  

سبھی  ميں تجھ ہيں  هو  ،  کے  ليڈر ہيں اوصاف جتنے

تازii و  تگ شريک کے اٹھ  ہو کہ   ہے   الزم   کو  تجھ

  

 ہيں   بھی    بال    و    پر    اور    ،    نہيں    صياد    غم

پروازii  دماغ   کو   تجھ  نہيں  ،  ہے  کيا   سبب    پھر

  

است     خاموشان     وادی      ما      منزل      ""عاقبت

انداز""ii     افالک       نبدگ       در       غلغلہ       حاليا

 

 بانگِ درا

 
  رام 
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 عالّمہ محّمد اقبال   

  ہند   جام    سے    حقيقت    شراب    ہے    لبريز

ہندii  رام  کے   مغرب   خطۂ  ہيں   فلسفی   سب

  اثرii ہے   کا   رس  فلک  فکر   کے   ہنديوں   يہ

ہندii بام ہے اونچا  بھی سے آسماں   ميں   رفعت

  سرشت ملک ہزاروں  ہيں  ہوئے ميں ديس اس

ہندii نام ميں دنيا  ہے  سے دم   کے   جن   مشہور

  نازii  کو   ہندوستاں   پہ   وجود   کے    رام    ہے

ہندii  امام  کو   اس  ہيں   سمجھتے    نظر    اہل

  يہیii   ہے    کا    ہدايت    چراغ    اس     اعجاز

ہندii شام ميں زمانے  ہے   سحر   از   تر   روشن

  تھاii فرد ميں  شجاعت   ،   تھا   دھنی  کا   تلوار

تھا  فرد   ميں   محبت  جوش   ،   ميں  پاکيزگی
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 بانگِ درا

 

  موٹر 

عالّمہ محّمد اقبال   

کہیii کل  نے جگندر   بات   کی   پتے   کيسی

خموش  کيا کا خان  علی ذوالفقار   ہے  موٹر

  

نازii  خرام   کا    اس    نہيں    آفريں    ہنگامہ

خموش    ہوا    مثال    ،    تيز   برق     مانند

  

منحصر پہ موٹر  يہ  ہے نہيں ، کہا  نے ميں

خموشii  پا   تيز   ہر   ميں   حيات  جادۀ   ہے

  

جرسii  سے  فرياد  شيوۀ   شکستہ   پا    ہے

خموشii صبا  مثال   ہے   کارواں   کا   نکہت

  

گلii  بہ  پا  سے  قلقل   شورش    مدام    مينا

خموشii   آشنا    خرام    جام    مزاج     ليکن
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امشیخii  پرواز  پر   کو   فکر   کے    شاعر

خامشی!ii     آواز     گرمی     دار      سرمايہ

 

 بانگِ درا

 

  انسان 

 عالّمہ محّمد اقبال   

نازي  کہ  ہوں   زيبا    کے    چمنستاں    منظر

  با

ہےii   تماشا    مجبور    نرگس    عمل    محروم

  

کوii  اس  نہيں  احساس  کا   لذت    کی    رفتار

ہے  تمنا  محروم  کی    صنوبر    ہی    فطرت

  

ميںii دنيا ہے  چيز   جو   ہے  خوگر  کی   تسليم

ہے   تقاضا    سرگرم    قوت    ہر    کی    انسان
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دم ہر ہوس کی  وسعت ہے  رہتی کو  ذرے اس

ہےii  صحرا  ہوا   سمٹا   شايد  ،  نہيں  ذره   يہ

  

کیii  چمنستاں   ہيئت  ڈالے    بدل    تو    چاہے

ہےii  توانا   ،   ہے   بينا   ،   ہے   دانا   ہستی   يہ

 

 بانگِ درا

 

  خطاب بہ جوانان اسالم 

 عالّمہ محّمد اقبال   

 نےii    تو    کيا    بھی    تدبر    مسلم!    نوجواں   اے     کبھی

تارا   ہوا   ٹوٹا   اک  ہے   کا   جس   تو  تھا  گردوں   کيا    وه

  

 ميںii  محبت    آغوش    ہے    پاال    نے    قوم   اس    تجھے

 دارا  سر    تاج    ميں    پاؤں    نے    جس    تھا    ڈاال    کچل
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 داریii      جہاں        آئين        خالق        آفريں        تمدن

 گہواراii   کا    شتربانوں     يعنی    عرب     صحرائے     وه

  

ميں    امارت     شان     رہا     کا     فخری"     "الفقر     سماں

ر""ii زيبا روے حاجت  چہ خط  و   خال   و  رنگ   و   ""بآب

  

 اتنےii    غيور    تھے    والے    هللا    وه    بھی   ميں    گدائی

يارا  تھا   نہ  کا  بخشش   سے   ڈر  کے  گدا   کو   منعم    کہ

  

تھے  کيا  نشيں  صحرا وه کہ  سے تجھ کہوں کيا ميں غرض

 آرا   جہاں   و  بان  جہاں    و    دار    جہاں    و    گير    جہاں

  

دوںii  رکھ   ميں  الفاظ   کر  کھينچ  نقشہ    تو   چاہوں    اگر

 نظاراii   وه    ہے   تر    فزوں    سے    تخيل    تيرے    مگر

  

 سکتیii  نہيں   ہو   نسبت    کوئی    اپنے    سے    آبا    تجھے

 سياراii   وه    ثابت    تو    ،    کردار    وه     گفتار     تو     کہ
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 تھیii  پائی  ميراث   سے   فاسال  جو   نے    ہم    دی    گنوا

 ماراii  دے    کو    ہم    نے    آسماں    پر    زميں    سے    ثريا

  

تھیii شے عارضی   اک   وه  کہ  رونا   کيا  تو   کا   حکومت

 چاراii     کوئی     سے     مسلم     آئين     کے     دنيا      نہيں

  

 کیii    آبا    اپنے    کتابيں    ،    موتی    کے    علم    وه    مگر

 سيپاراii ہے ہوتا   دل   تو  ميں   يورپ   کو   ان   ديکھيں   جو

  

کنii    تماشا     را     کنعاں     پير     سياه     روز      ""غنی!

ر""ii   زليخا    چشم    کند    روشن    اش     ديده     نور     کہ

 

 بانگِ درا

 

  غرۀ شوال 

  يا 

  ہالل عيد 
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 عالّمہ محّمد اقبال   

 دارii    روزه     نگاه     نور     اے      شوال!      غرۀ

انتظارii   سراپا    مسلم    ليے    تيرے    تھے    کہ     آ

  

 ہےii     عيد     پيام     تحرير     پہ     پيشانی      تيری

 ہےii تمہيد  کی  عيش  صبح  ،  ہے  کيا  تيری   شام

  

 ہےii     آئينہ     تو     کا     بيضا     ملت     سرگزشت

ہےii  ديرينہ  الفت  سے  تجھ   کو   ہم   نو!    مہ    اے

  

ہمii تھے  ہوتے  آزما  تيغ  ميں   سائے   کے  علم   جس

ہمii تھے  ہوتے  قبا  رنگيں  سے  خون   کے   دشمنوں

  

ہےii کی  رايت   اسی   آغوشی   ہم   ميں  قسمت   تيری

ہےii کی ملت   آبرو   تيرے   سے   افزوں  روز   حسن

  

 تراii   آئيں    وفا    ،    اپنی    قوم    ہے   پرور     آشنا
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 تراii    سيميں     پيراہن     يہ     خيز     محبت      ہے

  

لےii  ديکھ  بستی   کی  دنيا   ذرا  سے  گردوں    اوج

!ii لے ديکھ پستی  کی گھر ہمارے   سے   رفعت  اپنی

  

ديکھii بھی   رفتاری  برق  کی   ان   اور  ديکھ   قافلے

ديکھii بھی بيزاری سے   منزل   کی  درمانده  و   رہر

  

گہرii  تھے  لٹاتے   ہم   پر   افق   کو  تجھ    کر    ديکھ

ديکھii  بھی  ناداری   آج   ہماری    ساغر!    تہی    اے

  

اسيرii  مسلم  ہيں  ميں  زنجيروں   کی    آرائی    فرقہ

ديکھ  بھی گرفتاری  کی ان  ، ديکھ   بھی   آزادی  اپنی

  

 شيخii   تسبيح    رشتۂ    شکست    ميں    مسجد    ديکھ

ديکھii بھی زناری   پختہ   کی   برہمن  ميں   کدے   بت

  

کرii   نظاره    بھی    کا    آئينی    مسلم    کی    کافروں
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ديکھii  بھی   آزاری   مسلم  کی  مسلموں    اپنے    اور

  

 ہوii   بھی    تماشائی    کا     حوادث     سنگ     بارش

ديکھii   بھی    ديواری    آئينہ     کی     مرحوم     امت

  

 توii  کی  والوں  آبرو   ديکھ   پيشگی    تملق    ،    ہاں

ديکھ  بھی داری خود کی ان  ، تھے آبرو بے جو  اور

  

کيا    سے   تکلم    لطف   آشنا    نے    ہم    کو    جس

ديکھii بھی گفتاری   گرم   کی   زباں   بے   حريف   اس

  

سنii ميں ايوانوں  کے  مغرب صدا  کی  عشرت   ساز

ديکھii  بھی   تياری  کی   ماتم   ذرا  ميں    ايراں    اور

  

قباii  کی   خالفت   نے   ناداں   ترک    دی    کر    چاک

ديکھii بھی عياری کی اوروں ،  ديکھ  کی مسلم  سادگی

  

رهii  خاموش   اور   ديکھ   کچھ  سب    آئينہ    صورت
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رهii   دوش    سرود    محو     ميں     امروز     شورش

 

 بانگِ درا

 

  شمع اور شاعر 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  ء)شاعر1912(فروری

  

  

خويشii   ويران    منزل    شمع    بہ    گفتم    می     دوش

اے     شانہ     دارد     پروانہ     پر     از     تو     گيسوے

  

صحراستمii      اللۂ       چراغ       مثل       جہاں       در

اے     کاشانہ     قسمت     نے     محفلے     نصيب     نے

  

 سوختمii    می     نفس     ہم     من     تو     مانند      مدتے

اے    پروانہ    زد    نہ    بالے    ام    شعلہ     طواف     در
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فرسودمن    امل     جان     در    جلوه     صد     تپد     می

اےii   ديوانہ     لد     محفل     ازيں     خيزد     نمی     بر

  

اندوختیii      فروز      عالم      آتش      ايں      کجا      از

آموختیii    کليم     سوز      را     مايہ      بے      کرمک

  

  

  شمع

  

اجلii   پيغام    ہے    ديتی    نفس    موج    جو    کو     مجھ

ترا    پيرا    نوا    ہے    سے   نفس     موج     اسی     لب

  

سوزii ميں فطرت مری  مضمر  ہے کہ ہوں جلتی تو  ميں

تراii  سودا    ہو    کو    پروانوں    کہ    ہے   فروزاں    تو

  

اشک طوفان  ہے ميں دل   ميرے   کہ   ميں  ساماں   گريہ

تراii  چرچا  ہو  ميں    گل    بزم    کہ    تو   افشاں    شبنم
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صبحii ميری  سے  لہو  کے  شب   مری  ہے  دامن   بہ   گل

تراii     فردا     آشنا     نا     سے     امروز     ترے      ہے

  

نہيںii  رکھتا  دروں   سوز   مگر   ہے    روشن    تو    يوں

تراii     صحرا      اللۂ      چراغ      مثل      ہے      شعلہ

  

تجھے؟ii زيبا   ہے  کا   ساقی  لقب   ،   ميں  دل   تو   سوچ

ترا!ii   صہبا    بے    پيمانہ    اور    ہے    پياسی     انجمن

  

 ہےii   اور    ملت    آئين    ،     شعار     تيرا     ہے     اور

تراii   رسوا    ہے    آئينہ    تری     سے     روئی     زشت

  

ہےii  خانہ   بت    سودائی    اور    ہے    ميں    پہلو    کعبہ

ترا  پروا    بے    شوق    ہے    سر    شوريده    قدر    کس

  

نہيںii  ممکن   يہ    ميں    محفل    ریت    ہوں    پيدا    قيس

ترا  ليال  بے   ہے   محمل  ،   ترا    صحرا    ہے    تنگ
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موج!ii   آغوش    پروردۀ     اے     ،     تابنده     در     اے

تراii    دريا     آشنا     نا     ہے     سے      طوفاں      لذت

  

 تراii   برہم    ہوا    گلشن    ،    کيا    ہے    پيرا    نوا     اب

تراii   موسم    بے    نغمہ    ،   ترنم     تيرا    محل     بے

  

گئےii  ہو   رخصت  تو   وه   ،  تماشا   ذوق    جنھيں    تھا

کيا    تو    آيا    عام    ديدار    وعدۀ    تو    اب    کے     لے

  

گئےii   اٹھ    آشام    شعلہ     پرانے     وه     سے     انجمن

کيا    تو    آيا    بجام    آتش     تو     ميں     محفل     ساقيا!

  

چکی   ہو    پريشاں    جمعيت    کی    گلشن    جب    ،    آه

 کياii     تو     آيا    پيام     کا     بہاری     باد    کو     پھول

  

تڑپii   کی    بسمل    تھی    قابل    کے    ديد    شب    آخر

کياii   تو    آيا    بام    باالئے     اگر     کوئی     دم     صبح
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تھاii   پروانہ    ہر    مقصود    جو    شعلہ    وه    گيا     بجھ

 کياii    تو     آيا     تمام     سوز     سودائی     کوئی      اب

  

ہوii  نہ   يا   ہو  نوا  گرم   تو  ،    ہيں    پروا    بے    پھول

ہوii  نہ  يا   ہو   درا   آواز    ،   ہے    حس    بے    کارواں

  

رہاii  خالی   سے   سوز   جب  تو   کے   وہ   محفل    شمع

رہےii  بيگانے   سے  لذت  اس    بھی    پروانے    تيرے

  

تو   تھا  سکتا  پرو    کو    ان    جب    ميں   الفت    رشتۂ

رہےii  دانے   کے    تسبيح    تری    کيوں    پريشاں    پھر

  

گياii   پيما    فلک    فکر     ،    گيا     پروا    بے     شوق

رہے    فرزانے    نہ    ديوانے    نہ    ميں    محفل    تيری

  

نہيںii  آشامی    شعلہ    وه    ،   نہيں    سوزی    جگر    وه

رہے    پروانے    شمع     گرد     جو     کيا    پھر     فائده
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کسے    گا    پالئے    ليکن    سہی    ساقی    تو    ،     خير

رہےii خانے  مے   نہ   باقی   رہے  کش   مے   وه   نہ  اب

  

 اسےii   مينا    ہوئی    ٹوٹی    اک    آج    ہے    رہی     رو

رہےii  پيمانے   کے   ساقی  جس  ميں   گردش  تلک   کل

  

جہاںii   پرور    جنوں    دشت    وه    خاموش     ہيں     آج

رہےii  ديوانے   کے   ليلی   ،    رہی    ليلی   ميں    رقص

  

رہاii      جاتا       کارواں       متاع       ناکامی!       وائے

رہا   جاتا    زياں   احساس    سے    دل     کے     کارواں

  

کبھی   ويرانے  آباد    تھے    سے    ہنگاموں    کے    جن

گئيںii   ہو    بن   آبادياں    گئے    مٹ    کے     ان     شہر

  

ہوئیii   سے     نمازوں     جن     قائم     توحيد     سطوت

گئيںii    ہو     برہمن     نذر     ميں     ہند     نمازيں      وه
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ہےii  سے  پابندی    کی    آئيں    دوام    عيش    ميں    دہر

گئيںii    ہو     شيون      سامان      آزادياں      کو      موج

  

تھیii  کی  نظاروں    کے    جن    تمنا    کو    تجلی    خود

 گئيںii    ہو     ايمن     نور      اميد      نا      نگاہيں      وه

  

ميںii   گلزار    بلبليں    ہزاروں     تھيں     پھرتی     اڑتی

 گئيںii   ہو    نشيمن    پابند    کہ     آئی     کيا     ميں     دل

  

سوزii  نظاره   تڑپ  کی  ان   تھی  ميں  گردوں    وسعت

گئيں       ہو       خرمن       دامان       آسودۀ        بجلياں

  

کيوں     گلزار     کش      منت      ہو      خونبار      ديدۀ

 گئيںii  ہو    دامن    بہ    گل    نگاہيں    سے    پيہم    اشک

  

کیii   عيد    صبح    ہے    ديتی    خبر    ليکن    غم     شام

کی     اميد     کرن     آئی     نظر     ميں     شب     ظلمت
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از!حجii      خمستان      بردار      پيمانہ       اے       مژده

ہوشii  ہے   آيا   پھر  کو   رندوں  ترے   کے    مدت    بعد

  

تھیii     اغيار      بادۀ      بہائے      داری      خود      نقد

نوش    ناؤ    صدائے    لبريز    ہے    تيری    دکاں     پھر

  

ہندii     سيمايان      ماه      طلسم      ہے      کو      ٹوٹنے

خروش    پيغام    ہے    ديتی   نظر    کی     سليمی     پھر

  

سازii  خانہ  شراب  الساقی    کہ    ہے    غوغا    يہ    پھر

خموشii  ڈالے   کر  نے   مغرب   مۓ   ہنگامے   کے   دل

  

 نہيںii   خاموشی     ہنگام     يہ     کہ     ہو    پيرا     نغمہ

بدوشii   مينا    سے    خورشيد    آسماں    کا    سحر    ہے

  

بسوزii   ہم    را    ديگراں    و    بسوز    ديگر     غم     در

گوشii   دار     توانی     گر     حديثے     روشن     گفتمت
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پيغمبریii  از    يست    جزو    شاعری    ہيں    گئے    کہہ

سروشii   پيغام    کو     ملت    محفل     دے     سنا     ہاں

  

سےii    ديدار     وعدۀ     دے    کر     بيدار     کو     آنکھ

سےii   گفتار    جوہر    سوز    کو    دل    دے    کر     زنده

  

ترا      آسانی      تن      ذوق      ہوا       ہمت       رہزن

ہواii  جو   مثل  ميں   گلشن  ،  تو   ميں   صحرا  تھا  بحر

  

تھی  بھی    جمعيت    تو    تھا    قائم    پہ    اصليت    اپنی

ہواii   بو     کاروان     ںپريشا     کو     گل     کر     چھوڑ

  

حياتii   اسرار    ہے    سکھالتی    کی    قطرے    زندگی

ہوا  آنسو   کبھی   ،    شبنم    کبھی    ،    گوہر    کبھی    يہ

  

يہii ہے دولت بڑی ،  کر   پيدا   کو   اس   سے   کہيں   پھر

ہواii     پہلو      بيگانۂ      دل     جو      کيسی      زندگی
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نہيںii  کچھ   تنہا   ،    ہے    سے    ملت    ربط    قائم    فرد

نہيںii  کچھ  دريا  بيرون    اور    ميں    دريا    ہے    موج

  

رکھ    مستور    ابھی     کو     محبت     ميں     دل     پردۀ

تھی    ہے     جميعت     کی     ملت     تری     باقی     آبر

  

ہواii  تو   رسوا  ميں    دنيا    ،    گئی    جمعيّت    يہ    جب

کرii   نہ    مينا    صورت    رسوا    کو    مے    اپنی    يعنی

  

کليمii    مانند     ميں     سينا     وادی     ہو     زن      خيمہ

کرii    کاشانہ      گر      غارت      کو      تحقيق      شعلۂ

  

ستم     انجام     معلوم     ذرا     ہو      بھی      کو      شمع

کرii     پروانہ      خاکستر      سحر      تعمير       صرف

  

ہوii  نہ  ساقی   کش   منت   ،    ہے    دار    خود    اگر    تو

 کرii   پيمانہ    نگوں    آسا     حباب     ميں    دريا     عين
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 نہيںii   ميں    صحرا    و    کوه    پرانے     باقی     کيفيت

 کرii    ويرانہ    نيا     پيدا     نيا،     تيرا     جنوں      ہے

  

اگرii   ہے    ماليا    نے    مقدر    کو    تجھ     ميں     خاک

کرii    دانہ     مثال     پيدا     سے      افتاد      عصا      تو

  

 آشياںii  لے    بنا    پھر    پر    کہن    شاخ    اسی    ،    ہاں

کرii      مستانہ     نغمۂ      شہيد      کو       گلشن       اہل

  

 گلii   تلميذ    يا    ہو     بلبل     پيرو     ميں    چمن     اس

 کرii   نہ    پيدا    نوا     يا     جا     بن     نالہ     سراپا     يا

  

توii  ہے   شبنم   رم   مثل   صدا    بے    ميں   چمن    کيوں

توii   ہے    عالم    بربط    سرود    ،    جا    ہو    کشا     لب

  

ذرا    دہقاں     اے     ہو     ےس     حقيقت    اپنی     آشنا

تو بھی حاصل ، تو بھی باراں ، تو بھی  کھيتی  ، تو  دانہ
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تجھےii  ہے   رکھتی   آواره    جستجو    کی    کس    ،    آه

توii بھی منزل  ، تو بھی  رہبر تو،  بھی   رہرو  ،  تو   راه

  

کياii   سے    طوفاں     انديشۂ     ترا     دل     ہے     کانپتا

توii بھی ساحل  ، تو بھی   کشتی   ،   تو  بحر  ،  تو   ناخدا

  

کبھیii   ميں    گريباں     چاک     کوچۂ     کر     آ     ديکھ

توii بھی  محمل  تو، بھی  صحرا ،  تو بھی   ليلی   تو،   قيس

  

گياii     ہو     ساقی     محتاج     تو     کہ     نادانی     وائے

توii بھی محفل  تو،  بھی ساقی  تو، بھی مينا  تو،   بھی   مے

  

کوii  هللا  غير    خاشاک    دے    پھونک    کر    بن    شعلہ

توii  بھی   باطل   گر   غارت   ہے   کہ   کيا    باطل    خوف

  

 ہےii      ايام      آئينۂ       جوہر       تو       خبر!       بے

ہے     پيغام     آخری     کا     خدا     ميں     زمانے      تو
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توii   کہ    غافل    اے    آگاه    ہو    سے     اصليت     اپنی

ہےii  بھی  پاياں  بے   بحر   مثال   ليکن    ،    ہے    قطره

  

توii    ہے     مقداری     ہيچ      طلسم      گرفتار      کيوں

ہےii  بھی  طوفاں   شوکت  ميں  تجھ   پوشيده   تو    ديکھ

  

کاii   ناز    پيام   کے     اس     اميں     تيرا    ہے     سينہ

ہے  بھی   پنہاں   ،   ہے   بھی   پيدا   ميں   دہر   نظام    جو

  

تفنگii  و   تيغ  بے   تسخير   ہو   سے   جس   کشور  ہفت

ہےii بھی  ساماں  وه   پاس   تيرے   تو   سمجھے  اگر  تو

  

سکوتii  کا  فاراں  کوه   پر  جس  ہے  شاہد  تلک    اب

؟ii  ہے  بھی  پيماں   وه   ياد   کو   تجھ   پيشہ!   تغافل  اے

  

گياii   کر    قناعت    پر    کليوں    چند     ناداں     ہی     تو

ہےii   بھی    داماں    تنگی    عالج    ميں    گلشن     ورنہ
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 ميںii    تقرير    پردۀ     پيدا    ہے     کيفيت     کی     دل

ہے  بھی عرياں  ،  بھی  مستور  مے  ميں   مينا   کسوت

  

مجھے    نے    نوائی    آتش   مری    ہے    ڈاال    پھونک

ہےii     بھی     ساماں     يہی     کا     زندگانی     اورميری

  

ديکھii  ميں   سينے   مرے    کا    نوائی    آتش    اس    راز

ديکھ!ii   ميں    آئينے    کے    دل    ميرے    تقدير     جلوۀ

  

پوشii   آئينہ    سے    نور    کے     سحر     ہوگا     آسماں

گیii  جائے    ہو    پا    سيماب    کی    رات   ظلمت    اور

  

بہار      باد      آفريں      ترنم       ہوگی       قدر       اس

گی    جائے    ہو    نوا    کی    غنچے     خوابيده     نکہت

  

چاکii  سينہ   سے    چمن    چاکان    سينہ    گے    مليں    آ

گیii   جائے    ہو    صبا    باد    نفس    ہم    کی    گل    بزم
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سازii  و   سوز    گی    کرے    پيدا    مری    افشانی    شبنم

گیii  جائے  ہو  آشنا    درد    کلی    ہر    کی    چمن    اس

  

مآل     کا     دريا    رفتار     سطوت     گے     لو     ديکھ

گیii  جائے   ہو  پا    زنجير    اسے    ہی    مضطر    موج

  

سجودii   پيغام   گا    جائے    آ     ياد     کو    دلوں     پھر

گی   جائے    ہو    آشنا    سے   حرم    خاک    جبيں    پھر

  

طيورii   ساماں    نوا    گے     ہوں     سے     صياد     نالۂ

گیii  جائے  ہو   قبا   رنگيں    کلی    سے    گلچيں    خون

  

نہيںii  سکتا   آ   پہ   لب   ،   ہے   ديکھتی  کچھ  جو    آنکھ

گیii جائے  ہو   کيا  سے  کيا  دنيا  کہ   ہوں   حيرت   محو

  

سےii   خورشيد   جلوه    آخر   گی    ہو    گريزاں     شب

سےii     توحيد     نغمۂ      ہوگا      معمور     چمن      يہ
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 بانگِ درا

 

  مسلم 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  ء)1912(جون

  

  ہے    مستور    ميں    آه    تيرا    اقبال    نفس     ہر

ہےii   معمور    سے    فرياد    ترا    سوزاں    سينۂ

  نہيںii   ميں     دل     بربط     تيری    اميد     نغمۂ

نہيںii ميں  محمل تيرے ليلی يہ ہيں  سمجھتے  ہم

  ترا     جويا     کا     رفتہ     سرود     آواز     گوش

تراii  پروا   بے   سے   حاضر    ہنگامۂ    دل    اور

  نہيںii   سنتے    چمن     نوايان     ہم    گل     قصۂ

نہيںii   سنتے    کہن    پيغام     تيرا     محفل     اہل

  ره    خاموش    پا!    خفتہ    کاروان   درائے    اے
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رهii  خاموش   صدا   تيری  آفريں  ياس   بہت   ہے

  نہيںii  سکتی   ہو   ديرينہ  محفل    وه    پھر    زنده

نہيںii ہوسکتی شينہ  دو   شب   روشن  سے  شمع

  ميں ہوں حامل کا توحيد ميں، ہوں مسلم  نشيں! ہم

ميںii ہوں عادل شاہد  سے   ازل   پر  صداقت   اس

  ہے  سے اس  حرارت پيدا   ميں  موجودات   نبض

ہےii سے اس جسارت ميں تخيل   کے  مسلم   اور

  کياii پيدا   ليے  کے   صداقت   اس   عالم   نے   حق

کياii پيدا  ليے  کے   حفاظت  کی   اس  مجھے   اور

  ہواii  ميں  پرستی  باطل   گر    غارت    ميں    دہر

ہوا  ميں   ہستی   ناموس   حافظ   ہے   يہ   تو    حق

  ہےii  کی    عالم    عريانی    پيرہن    ہستی    ميری

ہےii کی آدم بنی  رسوائی  سے جانے   مٹ   ميرے

  ہےii   تابنده    کوکب    مسلم     کا     عالم     قسمت
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ہے  شرمنده سحر  افسون   سے   تابانی   کی   جس

  حياتii  اسرار  پہ  آنکھوں    مری    ہيں    آشکارا

حياتii  پيکار   نوميد   مجھے  سکتے   نہيں    کہہ

  مجھےii منظر عارضی کا غم  ہے سکتا   ڈرا   کب

مجھےii  پر   مقدر   کے   ملت   اپنی  بھروسا    ہے

  روزگار ميرا  آزاد   ہے   سے   عنصر   کے   ياس

کارزار  جوش  ہے  ديتا  خبر    کی    کامل    فتح

  ميںii ہوں رہتا کہن عہد  بر چشم  ہے   سچ   يہ   ہاں

ميں   ہوں   کہتا   داستاں  پرانی   سے   محفل    اہل

  ہےii  اکسير   کو    خاک    ميری    رفتہ    دعہ    ياد

ہےii  تفسير  کی   استقبال    ميرے    ماضی    ميرا

  ميںii کو افزا  نشاط دور   اس  ہوں  رکھتا  سامنے

ميںii کو فردا  ميں  آئينے   کے   دوش   ہوں   ديکھتا
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 بانگِ درا

 

  حضور رسالت مآب ميں 

 عالّمہ محّمد اقبال   

ہواii  زمانہ  ہنگامۂ    يہ    پہ    مجھ    جو    گراں

ہواii روانہ   سفر   رخت   کے   باندھ  سے  جہاں

  

 ليکنii   کی   تو   بسر    ميں    وسحر    شام    قيود

 ہواii     نہ     آشنا     سے     عالم     کہنۂ      نظام

  

کوii مجھ   گئے   لے  ميں  رسالت  بزم  فرشتے

کوii  مجھ  گئے  لے   ميں   رحمت   آيۂ   حضور

  

حجاز!ii  باغ   عندليب   اے   ،   نے  حضور   کہا

گدازii  سے   نوا   گرمئ   تری    ہے    کلی    کلی

  

 تيراii   دل    ہے    وال    جام    سرخوش     ہميشہ

 نيازii     سجود     غيرت     تری     ہے     فتادگی
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 گردوںii  سوئے   تو  سے   دنيا   پستی   جو    اڑا

پرواز   رفعت  نے  مالئک   کو   تجھ    سکھائی

  

 آياii  بو  برنگ    سے    جہاں    باغ    کے    نکل

آيا؟  تو   کے   لے   تحفہ   کيا   واسطے    ہمارے

  

ملتیii   نہيں    آسودگی    ميں    دہر    ""حضور!

ملتی   نہيں   زندگی  وه  ہے  کی   جس    تالش

  

 ميںii  ہستی  رياض  ہيں   گل   و   اللہ    ہزاروں

ملتیii نہيں  کلی وه   بو"  ہو   ميں   جس  کی  وفا

  

 ہوں   اليا    آبگينہ    اک    کو    نذر    ميں    مگر

ملتی  نہيں بھی  ميں  جنت ہے" ميں اس  چيز  جو

  

 ميںii  اس   آبرو   کی   امت  تری   ہے    جھلکتی

ميں"" اس   لہو  ہے  کا   شہيدوں   کے   سطرابل

 



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

 
 

 بانگِ درا

 

  شفاخانۂ حجاز 

 عالّمہ محّمد اقبال   

کہاii   سے    اقبال    نے    قوم    پيشوائے     اک

حجاز  شفاخانۂ    ہے    ميں    جده    کو    کھلنے

  

قرار   بے   ذره  ہر   کا   خاک   تيری  ہے    ہوتا

حجازii  افسانۂ   جو   سے  کسی  تو    ہے    سنتا

  

طرفii کی  جيب  بڑھا   اپنے  کو  جنوں   دست

حجازii  ديوانۂ    ہے    ميں    جہاں    تو    مشہور

  

چاہيےii     ميں      لبطحا      حوالی      دارالشفا

چاہيےii    ميں    عيسی    پنجۂ    مريض     نبض

  

حيات ہے ميں  پردے کے موت  کہ کہا  نے ميں

ميںii  مجاز  حقيقت   ہو    طرح    جس    پوشيده

    



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

 
 

  

گياii  مل  کو    عاشق    جو    ميں   اجل    تلخابۂ

ميںii  دراز   عمر    مے    نے    خضر    نہ    پايا

  

زندگیii  پيغام  يہ  حضور!    ديں   کو    اوروں

ميںii  حجاز   زمين   ہوں    ڈھونڈتا    موت    ميں

  

کيا  پيام  کا    شفا    کے    لے    آپ    ہيں    آئے

کيا!ii  کام   سے   يحامس   درد  اہل  ہيں    رکھتے

 

 بانگِ درا

 

  جواب شکوه

 عالّمہ محّمد اقبال   

 ہےii  رکھتی   اثر   ہے   نکلتی  بات    جو    سے    دل

 ہےii   رکھتی    مگر    پرواز    طاقتِ     ،    نہيں     پر
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 ہےii  رکھتی   نظر  پہ   رفعت   ہے،    االصل    قدسی

 ہےii رکھتی گزر پہ  گرُدوں ،  ہے   اُٹھتی  سے  خاک

  

  

 مرا  چاالک  و    سرکش   و    گر    فتنہ    تھا    عشق

  مراii      فرياد       نالۂ        گيا        چير        آسماں

  

  

  

 !ii کوئی  ہے  کہيں ،  کے  ُسن   کہا   نے   گرُدوں   پير

 !ii  کوئی   ہے  بريں   عرشِ    سرِ    ،    سيارے    بولے

  

 !   کوئی   ہے  يںزم   اہلِ    نہيں    ،    تھا    کہتا    چاند

 !ii  کوئی   ہے  يہيں    پوشيده    تھی    کہتی    کہکشاں

  

  

 سمجھا  رضواں تو  کو  شکوے مرے سمجھا جو   ُکچھ

 سمجھاii   انساں    ہوا    نکاال    سے     جنت     مجھے
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 !ii کيا ہے آواز يہ  کہ  حيرت   بھی   کو   فرشتوں   تھی

 !ii ياک ہے راز  يہ نہيں  کھلتا   بھی   پہ   والوں   عرش

  

 ؟ii کيا ہے تاز و  تگ کی  انساں   بھی   عرش   سرِ   تا

 ؟ii کيا ہے  پرواز  بھی  کو   ُچٹکی  کی  خاک   گئی   آ

  

  

 !ii  ہيں    کيسے    زميں    ُسکانِ     سے   آداب    غافل

 !ii ہيں  کيسے مکيں   کے   پستی   يہ   ُگستاخ  و   شوخ

  

  

 ہے    برہم   بھی    سے    هللا    کہ    شوخ    قدر    اس

 ؟ii  ہے    آدم    وہی    يہ    مالئک    مسجودِ     جو    تھا

  

 ہےii     کم     رموزِ      دانائے      ہے      کيف      عالمِ 

 ہےii محرم  نا   سے   اسرار   کے   عجز   مگر   ،   ہاں



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

 
 

  

  

  

 کوii    انسانوں     پہ     ُگفتار      طاقتِ      ہے      ناز

  کوii     نادانوں     نہيں     سليقہ     کا     کرنے      بات

  

  

  ترا     افسانہ      ہے      انگيز      غم      آواز      آئی

  تراii   پيمانہ     ہے     لبريز     سے     بيتاب     اشکِ 

  

  تراii      مستانہ       نعرۀ       ہوا       گير        آسماں

  تراii   ديوانہ    دلِ     ہے    زباں     شوخ     قدر     کس

  

  

 نےii  تُو   سے   ادا    ُحسنِ     کيا    کو    شکوے    شکر

 نےii  تُو   سے   خدا   کو  بندوں    ديا    کر    ُسخن    ہم
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 نہيںii  ہی   سائل  کوئی   ہيں  کرم   بہ    مائل    تو    ہم

 نہيں    ہی    منزل    رہروِ     کسے؟     دکھالئيں     راه

  

  نہيںii  ہی    قابل    جوہرِ    ،    ہے    تو   عام    تربيت

 نہيںii ہی ِگل  وه  يہ   ،   کی   آدم   ہو   تعمير   سے   جس

  

  

  ہيںii   ديتے    کئی    شان   ہم    تو    ہو   قابل    کوئی

  ہيںii  ديتے  نئی  بھی    ُدنيا    کو    والوں    ُڈھونڈنے

  

  

 ہيںii  ُخوگر  دل   سے   الحاد   ،   ہيں   زور  بے    ہاتھ

  ہيںii       پيغمبر        رسوائی        باعثِ          اُمتی

  

 ہيںii گر  بُت رہے   جو   باقی   ،   گئے   اُٹھ  شکن   بُت

  ہيںii      آذر      پسر      اور      پدر      براہيم       تھا
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 نئےii  بھی    خم    ،    نيا    باده    ،    نئے    آشام    باده

  نئےii  بھی   تم   ،   نئے   بھی  بُت  ،  نيا  کعبہ    حرمِ 

  

  

 !ii  تھا  رعنائی  مايۂ   يہی   کہ   ھےت    ِدن    بھی    وه

 !ii   تھا    صحرائی    اللۂ    ،     ُگل     موسمِ      نازشِ 

  

 !ii    تھا     َسودائی     کا     هللا     تھا     ُمسلمان     جو

 !    تھا     ہرجائی     يہی    تمہارا     محبُوب     کبھی

  

  

 لوii   کر    ُغالمی    عہدِ     اَب    سے    يکجائی    کسی

 لوii     کر      مقامی      کو      ُمرسل      احمدِ       ملتِ 

  

  

 !   ہے   بيداری   کی   ُصبح  گراں   پہ   تُم    قدر    ِکس

 ہےii پياری تُمہيں  نيند  ہاں ؟   ہے   پيار  کب  سے  ہم
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  ہےii    بھاری     رمضاں     قيدِ      پہ      آزاد      طبع

  ؟ii   ہے    داری    اوف    آئينِ     يہی    دو    کہہ    تمہيں

  

  

 نہيںii بھی تم نہيں  جو  مذہب ،  ہے   سے  مذہب   قوم

 نہيںii  بھی  انجم  محفلِ     ،    نہيں    جو    باہم    جذبِ 

  

  

 ہو   تُم  ،  فن   کوئی  ميں   ُدنيا    نہيں    آتا    کو    جن

  ہوii  تُم   ،    نشيمن    پروائے    کو    قوم    جس    نہيں

  

 ہوii  تُم  ،  خرمن  وه   آُسوده  ہوں  ميں   ِجس   بِجلياں

 ہوii  تُم  ،  مدفن   کے   اسالف  جو  ہيں   کھاتے    بيچ

  

  

 کےii  کر   تجارت   کی    قبروں    جو    نام    نکو    ہو

 ؟ii کے پتھر صنم  جائيں   مل  جو  گے  بيچو  نہ   کيا
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 ؟ii  نے  کس   مٹايا    کو    باطل    سے   دہر    صفحۂ

 ؟ii  نے   کس  ُچھڑايا   سے   غالمی  کو   انساں    نوعِ 

  

 ؟ii  نے  کس   بسايا  سے  جبينوں   کو   کعبے   ميرے

 ؟ii  نے  کس  لگايا  سے  سينوں  کو    قرآن    ميرے

  

  

 ؟ii ہو کيا تم  مگر   ،   ہی   تمہارے   وه   آباء  تو   تھے

 !ii   ہو     فردا     منتظرِ      دھرے     ہاتھ     پر     ہاتھ

  

  

 ُحورii  وعدۀ   فقط    ہے    ُمسلماں    بہرِ     ؟    گيا    کيا

 !ii شعور  ہے الزم تو   کوئی   کرے   بھی   بيجا  شکوه

  

 دستورii   سے    اَزل    کا   ہستی    فاطرِ     ہے    عدل

 قصورii  و   ُحور  ملے    تو    کافر    ہوا    آئيں    ُمسلم
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 نہيںii  ہی   واال   چاہنے   کوئی  کا  ُحوروں   ميں    تُم

 نہيںii   ہی    ُموٰسی    ہے   موُجود    تو   طُور    ۀجلو

  

  

  ايکii بھی نقصان ، کی   قوم   اِس  ہے  ايک  منفعت

 ايکii بھی  ايمان ، بھی  دين  ،  نبی  کا   سب  ہی   ايک

  

 ايکii  بھی   قُرآن   ،   بھی  هللا    ،    بھی    پاک    حرمِ 

 ايک؟ii بھی ُمسلمان جو   ہوتے   تھی   بات   بڑی   کچھ

  

  

  !ii  ہيں  ذاتيں   کہيں   اور  ،   کہيں   ہے   بندی    رقہف

  ؟ii  ہيں  باتيں  يہی   کی    پنپنے    ميں   زمانے    کيا

  

  

 مختار؟ii      رسول      آئينِ       تارک      ہے       کون

 معيار؟ii کا عمل  کے  کس   ہے   کی   وقت  مصلحت
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 اغيار؟ii  شعارِ    ہے  سمايا   ميں    آنکھوں    کی    کس

 بيزار؟ii  سے   سلف   طرزِ   نگہ  کی  کس    گئی    ہو

  

  

  نہيںii  احساس   ميں   روح  نہيں،    سوز    ميں    قلب

نہيںii  پاس   تمہيں  کا   ملسو هيلع هللا ىلص   محمد    پيغام    بھی    کچھ

  

  

  

 غريبii تو آراء صف ميں مساجد  ہيں  ہوتے   کے   جا

 غريبii  تو  گوارا،   ہيں   کرتے   جو   روزه    زحمتِ 

  

 غريبii   تو    ہمارا،    کوئی    اگر     ہے     يتال     نام

 غريبii  تو  تمہارا،   کوئی    اگر    ہے   رکھتا    پرده

  

  

  سےii   ہم   غافل    ہيں    ميں    دولت     نشۂ     امراء



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

 
 

 سے    دم    کے    غربا     بيضا     ملت    ہے     زنده

  

  

 یرہii   نہ    خيالی     پختہ     وه     کی     قوم     واعظ

 رہیii   نہ    مقالی    شعلہ    رہی،    نہ    طبعی     برق

  

  رہیii   نہ    ہاللی    روح    اذاں،     رسم     گئی     ره

 رہیii    نہ     غزالی      تلقين      گيا،      ره      فلسفہ

  

  

 رہےii  نہ   نمازی  کہ  ہيں    خوان    مرثيہ    مسجديں

 رہےii   نہ    حجازی    اوصاف    صاحب    وه    يعنی

  

  

 نابودii  مسلماں    سے    دنيا    گئے    ہو    ہے،    شور

 موجود!ii مسلم کہيں بھی  تھے   کہ   ہيں  کہتے   يہ  ہم

  

 ہنود   ميں   تمدن   تو   نصاریٰ     ہو    تم   ميں    وضع
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 يہودii  شرمائيں   کے   ديکھ   جنہيں   ہيں!   مسلماں   يہ

  

  

 ہوii بھی  افغان  ہو، بھی  مرزا   ہو،  بھی  سيد   تو   يوں

 ہو!ii  بھی  مسلمان  تو    بتاؤ    ہو،    کچھ    سبھی    تم

  

  

 باک    بے    صداقت    کی    مسلم    تھی    تقرير     دم

 پاک   سے   مراعات   لوث   قوی،   تھا   کا   اس    عدل

  

 ناکii   نم    سے    حيا    تھا     مسلم     فطرت     شجر

 االدراکii  فوق   ہستیِ    اک    وه    ميں    شجاعت    تھا

  

  

  بودii     صہبايش      کيفيت      نم      گدازی       خود

 بودii   مينايش    صورت    شدن    خويش    از     خالی
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 تھاii   نشتر   ليے    کے    باطل    رگِ    مسلماں     ہر

 تھاii   جوہر    عملِ     ميں   ہستی    آئينۂ     کے     اس

  

 تھاii   پر    زوبا    قوت    اسے     تھا     بھروسا     جو

 تھاii  ڈر   کا   خدا  کو   اس  ڈر،   کا   موت   تمہيں   ہے

  

  

 ہوii   ازبر    اگر    کو    بيٹے     نہ     علم     کا     باپ

 ہو!ii    کيونکر     پدر     ميراث     قابل    پسر     پھر

  

  

 ہے    آسانی    تن    ذوق    مۓ     مست    کوئی     ہر

 ہے؟     مسلمانی     انداز    يہ     ہو!     مسلماں      تم

  

 ہےii   عثمانی     دولت     نے     ہے     فقر     حيدری

 ہے؟ii  روحانی  نسبت    کيا    سے    اسالف    کو    تم
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 کرii   ہو    مسلماں    تھے   معزز    ميں    زمانے    وه

 کرii   ہو    قرآں    تارک     ہوئے     خوار     تم     اور

  

  

 رحيم   ميں  آپس   وه   غضبناک،   ميں  آپس    ہو    تم

 کريم   و  پوش  خطا   وه  خطابيں،    و   خطاکار    تم

  

 مقيمii  پہ  ثريا    اوج    ہوں    کہ    ہيں    سب    چاہتے

 سليمii   قلب    کرے    تو    پيدا    کوئی    ويسا     پہلے

  

  

 بھیii  َکے   سريرِ    تھا،  کا    ان    بھی    فغفور    تختِ 

 بھی؟ii ہے حميت   وه  ميں   تم  کہ  ںہي  باتيں  يونہی

  

  

 دار  خود  و   غيور  وه   تمہارا،    شيوه    کشی    خود

 نثارii   پہ    اخوت    وه    گريزاں،    سے    اخوت    تم
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 کردار     سراپا     وه      سراپا،      گفتار      ہو      تم

 کنارii  بہ   گلستاں    وه    کو،    کلی    ہو   ترستے    تم

  

  

  کیii  ان   حکايت   کو  قوموں    ہے    ياد    تلک    اب

  کیii   ان    صداقت    پہ    ہستی    صفحۂ    ہے    نقش

  

  

 ہوئےii   بھی    روشن    پہ    قوم     افق    انجم     مثل

 ہوئےii  بھی   برہمن    ميں    محبت    کی    ہندی    بت

  

 ہوئےii   بھی    نشيمن    مہجور    ميں    پرواز    شوق

 ہوئے بھی  ظن  بد  سے دين جواں، ہی  تھے عمل  بے

  

  

  کياii   آزاد    سے    بند    ہر    نے    تہذيب     کو     ان

 کياii  آباد  ميں   خانے   صنم    سے    کعبے    کے    ال
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 رہےii   نہ    صحرا    تنہائیِ      کش     زحمت     قيس

 رہےii   نہ    پيمانہ    باديہ    ہوا،    کھائے    کی    شہر

  

 رہےii  نہ  يا   رہے   ميں  بستی   ہے،   نہديوا   تو  وه

 رہےii   نہ    ليال    ُرخ    حجاب    ہے    ضروری    يہ

  

  

  ہوii     نہ     بيداد     شکوۀ     ہو،     نہ      جور      گلۂ

 ہو!   نہ   آزاد   بھی   حسن   کيوں    ہے،    آزاد    عشق

  

  

 ہےii  خرمن  ہر    زن    آتش   ہے،    برق    نو    عہد

 ہےii گلشن   کوئی   نہ   صحرا   کوئی   سے  اس   ايمن

  

  ہےii   ايندھن    کہيں    اقوام     کا     آگ     نئی     اس

  ہےii    پيراہن     بہ     شعلہ      رسل      ختم      ملت
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  پيداii     ايماں     کا     براہيم     جو     ہو     بھی      آج

  پيداii    گلستاں     انداز     ہے     سکتی     کر      آگ

  

  

 مالی    پريشاں    نہ    ہو   چمن    رنگ     کر     ديکھ

 والیii  چمکنے    ہيں    شاخيں    سے    غنچہ    کوکب

  

 خالیii  گلستاں   ہے    ہوتا   سے    خاشاک    و    خس

 اللیii   کی    شہداء    خون     ہے     انداز     بر     گل

  

  

 ہےii   عنابی    تو    ديکھ   ذرا    کا    گردوں     رنگ

 ہےii   تابی    افق    کی    سورج    ہوئے    نکلتے    يہ

  

  

 ہيںii   بھی   چيده    ثمر    ميں    ہستی    گلشن    امتيں

 ہيںii  بھی   ديده  خزاں   ہيں،  بھی   ثمر   محروم   اور
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 ہيںii بھی باليده ،  بھی  کاہيده   ،   ہيں   نخل   سينکڑوں

 ہيںii  بھی   پوشيده   ابھی   ميں  چمن  بطنِ    سينکڑوں

  

  

  

  کاii    مندی     برد      ہے      نمونہ      اسالم      نخل

 کاii بندی چمن   کی   صديوں   سينکڑوں   يہ   ہے   پھل

  

  

 تيراii   داماں    سرِ     سے    وطن    گرد     ہے     پاک

 تيراii  کنعاں  ہے  مصر  ہر   کہ   ہے   يوسف   وه  تو

  

 تيراii   يراںو    کبھی    گا     سکے     نہ     ہو     قافلہ

 تيراii   ساماں    نہيں    کچھ    درا    بانگ    يک    غير

  

  

 توii  ريشۂ   دود    شعلہ    در    و    استی    شمع    نخل
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  توii      انديشۂ       سايۂ       بود       سوز       عاقبت

  

  

 سےii جانے  مٹ   کے   ايران  گا  جائے   مٹ   نہ  تو

  سےii     پيمانے     يںنہ     تعلق     کو      مے      نشۂ

  

 سےii   افسانے    کے    تاتار     يورش    عياں     ہے

 سے  خانے   صنم    کو    کعبے    گئے   مل    پاسباں

  

  

 ہےii   تو    سہارا    ميں    زمانے    کا     حق     کشتیِ 

 ہےii  تو   تارا  سا    دھندال    ہے،    رات    نو    عصر

  

  

 کاii     بلغاری     ورشي     بپا     ہنگامہ     جو      ہے

 کاii    بيداری     ہے     پيغام     ليے     کے      غافلوں

  

 کاii  آزاری  دل   ہے   سامان    يہ    ہے   سمجھتا    تو
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 کاii   داری    خود    کا،    ايثار    ترے    ہے     امتحاں

  

  

  سےii   اعدا    فرس    صہيل    ہے     ہراساں     کيوں

  سےii  اعدا   نفس    گا    سکے    نہ    بجھ    حق    نور

  

  

 تيریii   حقيقت    ہے     مخفی     سے     اقوام     چشم

 تيری    ضرورت    کو    ہستی    محفل    ابھی     ہے

  

 تيریii   حرارت    کو    زمانے    ہے    رکھتی     زنده

  تيریii     خالفت     ہے     امکاں      قسمت      کوکب

  

  

 ہےii  باقی   بھیا    کام    کہاں،    ہے    فرصت    وقت

 ہےii     باقی      ابھی      اتمام      کا      توحيد      نور
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  جاii  ہو  پريشاں   ميں،  غنچے  ہے  قيد  بوٗ     مثل

 جا     ہو      چمنستاں      ہوائے      بردوش      رخت

  

 جاii  ہو   بياباں    سے    ذرے    تو    مايہ    تنک    ہے

 جا!ii     ہو     طوفاں      ہنگامۂ     سے     موج      نغمۂ

  

  

 دے   کر    باال    کو    پست    ہر    سے   عشق    قوت

 دے    کر    اجاال     سے     محمد     اسم     ميں     دہر

  

  

  ہوii  نہ   بھی  ترنم   کا   بلبل  تو    پھول    يہ    نہ    ہو

  ہوii   نہ    بھی    تبسم    کا   کليوں    ميں    دہر    چمن

  

 ہوii نہ  بھی خم ہو،  نہ بھی مے  پھر تو ہو ساقی نہ   يہ

 ہوii  نہ   بھی   تم   ہو،   نہ   ميں   دنيا   بھی  توحيد   بزم
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 ہےii   سے    نام    اسی    استاده    کا     افالک     خيمہ

  ہےii   سے   نام    اسی    آماده    تپش    ہستی     نبض

  

  

 ہےii  ميں  ميدان  ميں،   کہسار    دامن   ميں،    دشت

 ہے ميں طوفان   ميں،  آغوش   کی   موج   ميں،  بحر

  

 ہےii  ميں   بياباں   کے    مراکش    شہر،    کے    چين

 ہےii   ميں     ايمان     کے     مسلماں     پوشيده     اور

  

  

 ديکھےii    تک     ابد     نظاره     يہ      اقوام      چشم

 ديکھےii     ِذکَرک      لَکَ       َرفَعنَا      شان      رفعت

  

  

 دنيا     کالی    وه      يعنی      زمين      چشم      مردم

  دنياii     والی      پالنے      شہداء       تمہارے       وه
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 دنيا      ہاللی       پرورده      کی       مہر       گرمیِ 

 دنياii   باللی    ہيں     کہتے     جسے     والے     عشق

  

  

 حطرii  کی  پارے   سے   نام   اس  ہے   اندوز    تپش

 طرحii کی  تارے کے آنکھ ہے ميں   نور   زن  غوطہ

  

  

  

 تریii  شمشير   ہے   عشق   سپر،    تيری    ہے    عقل

 تریii  گير    جہاں    ہے    خالفت    درويش!    ميرے

  

  تریii   تکبير    ہے    آگ    ليے    کے    هللا     ماسوا

 تری    تدبير    ہے    تقدير     تو     ہو     مسلماں     تو

  

  

 ہيںii  تيرے   ہم   تو   نے  تو    وفا    سے    حمدم    کی

  ہيںii  تيرے  قلم   و  لوح  کيا،   ہے   چيز    جہاں    يہ
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 ہيںii   بھی   چيده    ثمر    ميں    ہستی    گلشنِ     امتيں

 ہيںii  بھی   ديده  خزاں   ہيں،  بھی   ثمر   محروم   اور

  

 ںہيii بھی باليده ،  بھی  کاہيده   ،   ہيں   نخل   سينکڑوں

 ہيںii  بھی   پوشيده   ابھی   ميں  چمن  بطنِ    سينکڑوں

  

  

  کاii    مندی     برد      ہے      نمونہ      اسالم      نخلِ 

 کاii بندی چمن   کی   صديوں   سينکڑوں   يہ   ہے   پھل

 

 بانگِ درا

 

  ساقی 

 عالّمہ محّمد اقبال   

  ہےii  آتا   کو  سب  تو    گرانا    کے    پال    نشہ
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ساقیii لے  تھام کو گرتوں کہ  ہے  جب  تو   مزا

  ہيں  جاتے اٹھتے وه پرانے،  تھے کش باده  جو

ساقی!ii   لے    دوام    بقائے    آب    سے    کہيں

  تریii ميں گستری   ہنگامہ   تو   رات   ہے   کٹی

ساقی!   لے   نام   کا    هللا    ہے،    قريب    سحر

 

 بانگِ درا

 

  تعليم اور اس کے نتائج 

  عالّمہ محّمد اقبال   

  (تضمين,برشعرمالعرشی)

  

  

مگر  سے  ترقی  کی جوانوں  بھی ہم ہيں  تو خوش

ساتھii بھی فرياد ہے  جاتی  نکل   سے  خنداں  لب
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تعليمii فراغت   گی   الئے  کہ  تھے  سمجھتے  ہم

سا  بھی الحاد  گا   آئے   چال   کہ   تھی  خبر   کيا

  تھ

  

نماii جلوه  ہوئی تو شيريں   کے  پرويز   ميں   گھر

ساتھii بھی  فرہاد   تيشۂ  مگر   ہے   آئی  کے  لے

  

نوii   ز    بکاريم    و    آريم    بکف    ديگر    ""تخم

درو    کرد    نتواں    خجلت    ز     کشتيم     کانچہ

 

 بانگِ درا

 

  قرب سلطان 

 عالّمہ محّمد اقبال 

 سکتی  نہيں    مٹ    محکوم    و    حاکم    تميز

 ہمدوشii  کا  شاه  ہو    گداگر    کہ    کيا    مجال
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 کمالii کا بندگی  ہے پرستی  خواجہ   ميں  جہاں

 پوشii رنگيں  قباۓ کن  طلب   خواجہ   رضاۓ

  

 ہوii حاکم رضائے  حصول  جو  غرض   مگر

 فروشii قوم  و  پرست منصب  ہے  ملتا   خطاب

  

 ہے   مشکل   ہزار   ميں  عمل    طرز    پرانے

 آغوشii کی  فکر  ہے خالی   سے  اصول   نئے

  

 رہيےii آسماں   زير  يوں  کہ   ہے  يہ  تو   مزا

خاموش""ii لب  و  دہان   در  سخن   گونہ   ""ہزار

  

 حياتii   سکون    سرمايۂ    ہے    اصول    يہی

مخروش""ii  حافظا  تو   نشينی   گوشہ    ""گداے

  

 هللاii بسم تو ، تو   ہے   مائل   پہ   خروش   مگر

بنوش""ii  چنگ  ببانگ  صافی،   بادۀ    ""بگير
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 ہوii  سلطاں   و   وزير   و   امير    بزم    شريک

 ہوش شيشۂ  سے ہوس  سنگ  دے توڑ  کے لڑا

  

 لےii    سن    مگر    بھی    شيراز    مرشد    پيام

 سروشii  ضمير   خانۂ   نہاں   سر  يہ   ہے   کہ

  

 شاهii  انور    راۓ    ست    تجلی    نور    ""محل

کوش""ii نيت صفاۓ   در  طلبی  او   قرب   چو

 

 بانگِ درا

 

  شاعر 

 عالّمہ محّمد اقبال 

سےii  کوہسار  ہے    آتی    آفريں    سرود    جوئے

سےii  بہار   کدۀ   مے   گوں  اللہ   شراب   کے   پی

  

توii  پيام   ذرا    تو    سن    کا    خرام    مے    مست
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سے قرار نہيں  کو  جس کچھ   کام   ہے   وہی  زنده

  

ابرii خرام خوش دختر کيا  ميں واديوں  ہے   پھرتی

سےii  مرغزار   سبزۀ  بازياں   عشق    ہے    کرتی

  

ہےii اڑاتی سے  کدے   خم  کے  کوه   شراب   جام

ہے  پالتی جا  کو  کھيتوں  طے کے کر بلند  و  پست

  

کھری   کہے   اگر   بات    بھی    نواز    دل    شاعر

ہریii زندگی مزرع  سے فيض کے اس ہے   ہوتی

  

عياںii سے کالم   کے   اس   ہے   ہوتی  خليل   شان

آزریii شعار  اپنا   جب   قوم  کی  اس   ہے   کرتی

  

ہے    دوام     زندگی     نسخۂ     کو    زميں     اہل

سخنوریii جو ہے پاتی   تربيت   سے  جگر   خون

  

ہوii  نہ  سخن  مے   جوئے  اگر  ميں  دہر    گلشن
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ہوii نہ چمن ،ہو نہ سبزه ہو، نہ کلی ہو،   نہ   پھول

 

 بانگِ درا

 

  نو يد صبح 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ء1912

  

سحرii دامن در ہنگامہ جب  سے مشرق  ہے آتی

سفرii خاموشی ہے  جاتی کر   سے  ہستی   منزل

  

سکوتii ہے  جاتا   ٹوٹ   آخر  کا  قدرت   محفل

ثبوتii  کا  زندگانی  اپنی   چيز   ہر   ہے    ديتی

  

حياتii  پيغام   کے   پا   پرندے    ہيں    چہچہاتے

حياتii احرام ميں گلشن  بھی پھول ہيں باندھتے
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ہوii  بھی   تو  آرا   ہنگامہ   ،   اٹھ   خوابيده   مسلم

ہو  بھی تو   تقاضا   گرم  ،  افق   اٹھا   چمک  وه

  

آفتابii  مثل   ہو   پيما    ره    ميں    عالم    وسعت

سحاب  داغ يہ ہوں   پيدا   نا   سے   گردوں  دامن

  

ستيزii سرگرم ہو پھر  ،  کا کرن خنجر کر کھينچ

گريز  آداب   کو    باطل    تاريکی    سکھا    پھر

  

تجھےii عريانی  ہے خوشتر ہے، نور سراپا  تو

تجھے  افشانی  خود ہے الزم کے ہو  عرياں  اور

  

ہوii  خفاش  ديدۀ  برق   کے   ہو  نماياں  ،    ہاں

ہوii شفا مضمر!  راز کے  مکاں و کون  دل  اے

 

 بانگِ درا

 
  دعا
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 عالّمہ محّمد اقبال 

 دےii   تمنا    زنده    وه    کو    مسلم     دل     رب!     يا

دے   تڑپا  کو   روح   جو   ،  دے  گرما  کو   قلب   جو

  

دےii  چمکا   کو   ذرے   ہر   کے    فاراں    وادی    پھر

دےii   تقاضا    ذوق    پھر   دے،    تماشا    شوق    پھر

  

دےii    بينا     ديدۀ      پھر      کو      تماشا      محروم

دے  دکھال  بھی کو اوروں نے ميں کچھ جو ہے  ديکھا

  

چل   لے   حرم  سوئے   پھر  کو   آہو   ہوئے    بھٹکے

دےii صحرا   وسعت   پھر  کو  خوگر   کے   شہر   اس

  

کر    محشر    شورش    پھر    ميں    ويراں    دل    پيدا

دے    ليال    شاہد     پھر     کو     خالی     محمل     اس

  

کوii  پريشاں   قلب   ہر  ميں    ظلمت    کی    دور    اس
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دےii  شرما    کو    چاند    جو    دے    محبت    داغ    وه

  

 کرii     ثريا     ہمدوش     کو     مقاصد     ميں     رفعت

دےii   دريا     آزادی     دے،     ساحل     داری     خود

  

 ہوii  صداقت   باک    بے    ،    ہو    محبت    لوث    بے

دے   مينا    صورت    دل    کر،    اجاال    ميں    سينوں

  

 کاii     مصيبت      آثار      کر       عنايت       احساس

دےii   فردا    انديشۂ     ميں     شورش     کی     امروز

  

 کاii   گلستاں    اجڑے    اک    ہوں    ناالں    بلبل    ميں

دے!ii  داتا  ،   کو   محتاج   ،    ہوں    سائل    کا    ثيرتا

 

 بانگِ درا

 

عيد پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب ميں

     عالّمہ محّمد اقبال 
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تھاii  کہتا   زرد  برگ    اک    ميں   شاالمار    يہ

ميں ہوں دار   راز   کا  جس  گل   موسم  وه   گيا

  

چمن    زائران    کو   مجھ    کريں    پائمال     نہ

ميں  ہوں  يادگار   کی   نشيمن   شاخ  کی    انھی

  

 کوii  دل   ديا   کر   بيتاب   نے    پتے    سے    ذرا

 ميںii  ہوں   بہار  غم   سراپا  کے  آ   ميں    چمن

  

بہارii فصل ياد ہے  رالتی   کو  مجھ   ميں  خزاں

ميں ہوں سوگوار  کہ کيونکر کی عيد ہو خوشی

  

ميخانے    کے    کہن    عہد    گئے     ہو     اجاڑ

ميںii  ہوں  يادگار   کی    پرستوں    باده    گزشتہ

  

 ہےii   سناتا    ہميں    مسرت     ،     عيش     پيام

ہےii    اڑاتا     ہنسی      ہماری      عيد      ہالل
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 بانگِ درا

 

  عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ ميں غازيوں کو پانی پالتی ہوئی شہيد ہوئی 

  فاطمہ بنت عبدهللا 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ء1912

ہےii    مرحوم     امت      آبروئے      تو      فاطمہ!

ہےii  معصوم   کا    خاک    مشت    تيری    ذره    ذره

  

تھیii ميں  قسمت  تری صحرائی!  حور  ، سعادت   يہ

تھیii  ميں   قسمت   تری   سقائی  کی  ديں    غازيان

  

سپرii  و   تيغ  بے  ميں   رستے   کے   هللا  جہاد   يہ

قدر    کس    شہادت    شوق    آفريں    جسارت    ہے

  

تھی  ميں   منظر   خزاں  گلستان   اس  بھی  کلی   يہ

تھی! ںمي خاکستر  اپنی  رب،  يا  بھی چنگاری  ايسی
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 ہيںii  پوشيده   ابھی   آہو   بہت  ميں    صحرا    اپنے

ہيں!ii خوابيده بھی ميں بادل   ہوئے   برسے   بجلياں

  

ہے  ميں غم   تيرے   آنکھ   افشاں  شبنم   گو  فاطمہ!

ہےii  ميں   ماتم    نالۂ    اپنے    بھی    عشرت    نغمۂ

  

ہےii  انگيز   نشاط  کتنا   کا    خاک    تيری    رقص

ہےii  لبريز   سے    سوز    کے    زندگی    ذره    ذره

  

ميںii  خاموش   تربت    تيری    ہنگامہ    کوئی    ہے

ميںii  آغوش  اس   تازه   قوم   ايک   ہے    رہی    پل

  

ميں  سے مقصد  وسعت کی ان  گرچہ ہوں خبر   بے

ميںii سے مرقد   اس   کی   ان  ہوں  ديکھتا   آفرينش

  

ظہورii  ہے  ميں   اںآسم   فضائے    کا    انجم    تازه

نور موج   کی  جن  ہے  نامحرم   سے   انساں   ديدۀ
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سےii  ايام  خانۂ   ظلمت    ہيں    ابھرے    ابھی    جو

سےii شام  و   صبح   قيد   ہے  ناآشنا   ضو   کی   جن

  

ہےii بھی نو بھی، کہن   انداز  ميں   تابانی   کی   جن

ہے   بھی    پرتو    کا    تقدير    کوکب   تيرے    اور

 

 بانگِ درا

 

  شبنم اور ستارے

 عالّمہ محّمد اقبال 

ستارےii سے شبنم  لگے   کہنے  يہ   رات  اک

نظارے   ہيں  ميسر   کو  تجھ   نئے   صبح    ہر

  

ہےii چکی ديکھ جہاں  کتنے   تو   ،  جانيے   کيا

ہے  چکی ديکھ نشاں کے  ان مٹے، کے  بن  جو

  

سےii ملک  ايک خبر   يہ   ہے   سنی   نے   زہره
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سےii فلک  دور   بہت   ہے   بستی  کی   انسانوں

  

فسانہii کا دلکش کشور   اس  بھی  سے  ہم   کہہ

ترانہ   کا   محبت    کی    جس    قمر    ہے    گاتا

  

کیii  جہاں  چمنستان    پوچھو    نہ    تارو    اے

کی فغاں و آه  وه  ہے بستی   اک   ،  نہيں  گلشن

  

خاطرii کی  جانے  پلٹ سے واں  صبا  ہے  آتی

خاطرii کی مرجھانے ہے کھلتی  کلی چاری  بے

  

ہےii کلی افروز  چمن   کيا   کہوں   سے   تم   کيا

ہےii  کلی  سوز   بے    شعلۂ    کوئی    سا    ننھا

  

سکتاii  نہيں  سن    صدا    کی    بلبل    نالۂ    گل

سکتاii نہيں چن   کو  موتيوں  مرے  سے  دامن

  

ہےii  غضب    گرفتار،    ريز    نوا    مرغ    ہيں
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ہےii  غضب   خار،  گل   سايۂ   تہ    ہيں    اگتے

  

آنکھii  تر   کی   بيمار   نرگس   سدا    ہے    رہتی

آنکھii  نظر  محروم  ،   ہے   نظاره   طالب    دل

  

شمشادii    ہے     فرياد     گرمی     سوختۂ     دل

شمشادii  ہے   آزاد  کو   نام    اور    ہے    زندانی

  

ميںii  زباں   کی   انساں   ہيں    آه    شرر    تارے

ميںii زباں کی  گلستاں   ہوں   گردوں  گريۂ  ميں

  

کاii  قمر  طوف  زميں    گرد    يہ   ہے    نادانی

کاii جگر داغ وہاں  ہے   درماں   کہ   ہے   سمجھا

  

پرii    ہوا     کی     عالم     کاشانۂ     ہے     بنياد

پرii  فضا  قرطاس   ہے    تصوير    کی    فرياد

 

 بانگِ درا
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  محاصرۀ درنہ 

 عالّمہ محّمد اقبال 

گئی چھڑ  کی باطل و حق گھڑی جس  ميں  يورپ

گيا    ہو    مجبور     پہ     آزمائی     خنجر     حق

  

ہوئیii   زن    حلقہ     قمر     گرد     صليب     گرد

گياii  ہو  محصور    ميں    درنہ    حصار    شکری

  

تمامii   ہوئے    ذخيرے     کے     سپاہيوں     مسلم

گياii   ہو    مستور     سے     آنکھ     اميد     روئے

  

سےii   حکم    کے    ترکی    عسکر    امير     آخر

گياii    ہو     دستور     کا     شہر     جنگ"     "آئين

  

منتقل    ميں    لشکر    ذخيرۀ    ہوئی     شے     ہر

گيا     ہو      عصفور     دانۂ      گدائے      شاہيں
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بات   يہ  سنی   دم  جس   نے    شہر    فقيہ    ليکن

گيا     ہو     طور     صاعقۂ     مثل     کے     گرما

  

حرامii   ہے    پہ    مسلم    لشکر    مال    کا     ذمی

گياii    ہو     مشہور     ميں     شہر     تمام     فتوی

  

فوجii مال   کا   نصاریٰ   و   يہود   تھی  نہ  چھوتی

گياii  ہو  مجبور   سے  حکم   کے    خدا    ،    مسلم

 

 بانگِ درا

 

  غالم قادر رہيلہ 

 عالّمہ محّمد اقبال 

تھاii  پرور   کينہ    جو،    جفا    ظالم،    قدر    کس    رہيلہ

سےii  خنجر   نوک  آنکھيں   کی   تيموری   شاه    نکاليں

  

نےii  گر   ستم  فرماں  کا    رقص    کو    حرم    اہل    ديا
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سےii  محشر   آثار  تھا    نہ    کم    کچھ    ستم    انداز    يہ

  

تھی!ii ممکن   کی  کش   غيرت   فرمان  اس  تعميل   بھال

سےii    بر     سمن     نازنينان     کی     حرم     شہنشاہی

  

کوii    ان     نے     بيدرد     طرب     سامان     آه!     بنايا

سےii اختر  و  ماه  و   مہر  چشم  کا  جن  حسن   تھا   نہاں

  

تھےii  جنبش   مجبور  قدم   نازک،    دل    تھے    تےلرز

سےii  تر   ديدۀ   کے   شہزاديوں   ،   خوں   دريائے   رواں

  

کیii اس رہيں آنکھيں  نظر  محو   تک  دير   کچھ  يونہی

سےii  مغفر  بار   کو  سر   آزاد    پھر    کے    گھبرا    کيا

  

کھولی  فشاں آتش ،  ستاں جاں تيغ  کے اٹھ  ،   سے   کمر

سے  جوہر   کے   جس   انجم   ہوں   تابانی    آموز    قسب

  

ليٹا   کر   سوچ  کچھ  پھر   اور  آگے   کو    خنجر    رکھا
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سےii  احمر  چشم   گويا    نيند    تھی    رہی    کر    تقاضا

  

کے  آنکھوں  کی اس اخگر  نے  پانی  کے  خواب  بجھائے

سےii  منظر   انگيز   درد   کی   ظالم    گئی   شرما    نظر

  

کہنےii  لگا  يوں   سے   حرم  تيموری    اور    اٹھا    پھر

سےii  مقدر   اپنے   کچھ    نہ   کو    تم    چاہيے    شکايت

  

تھا  تکلف    تھی،    بناوٹ    جانا    سو    پہ    مسند    مرا

سےii  لشکر   آرايان  صف  شان  سے   دور   غفلت    کہ

  

ٹیبيii کی تيمور  کوئی  ،   سے  اس   مرا   تھا   مقصد   يہ

سےii خنجر ميرے ڈالے  مار  کر   سمجھ   غافل   مجھے

  

پرii  زمانے    سارے    گيا    کھل    آخر    راز    يہ    مگر

سے   گھر   کے   تيمور  گئی  کا،   جس   ہے   نام   حميت

 

 بانگِ درا
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  ايک مکالمہ

عالّمہ محّمد اقبال 

سےii ہوا   مرغ   کہا  يہ   نے   سرا   مرغ  اک

پردار!ii نہيں ميں کيا  تو   ہے  تو   اگر   پردار

  

گيرii ہوا بھی ميں ہوں تو گير  ہوا  ہے  تو   گر

گرفتارii بھی ميں  نہيں  ،  ہے  تو   اگر   آزاد

  

ہےii   پر  صاحب   ہر   خصوصيت   ،   پرواز

پندار؟   مائل   ہوا   مرغان  ہيں  رہتے   کيوں

  

کیii  ہوا   مرغ   ہوئی   جو    حميت    مجروح

آزارii دل گفتار  يہ کے  سن  لگا   کہنے   يوں

  

بھیii تو ہے  آزاد ميں  پرواز نہيں شک   کچھ

ديوارii سر   ليکن  کی   پرواز   تری   ہے   حد
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سےii  ہوا   مرغان    تہم    تو   نہيں    واقف

سروکار سے  گردوں انھيں  ، نشيمن خاک تو

  

بجوئی  خاک  از خورش   ،   سرائی   مرغ  تو

منقار  زده    انجم   بہ    دانہ    صدد    در    ما

 

 بانگِ درا

 

  ميں اورتو 

 عالّمہ محّمد اقبال 

مریii  ہے  نظر   ناآشنا    سے    ديد    مذاق

کياii پھر داں،  راز  کی فطرت ہے نگاه تری

  

مریii   زبان     ہے     ايام     شکوۀ     رہين

کياii پھر  آسماں،  دور  ہے   پہ  مراد   تری

  

نسيمii موج   مثل  آواره  چمن  مجھے   رکھا
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کياii پھر آشياں، کو تجھ  کيا  نے   فلک   عطا

  

ترا   حيات   سرمايۂ  سے  سود   ہے   فزوں

کيا پھر زياں، کاوش  ہے ميں نصيب  مرے

  

طيارےii تيرے ہيں پھرتے  تيرتے  ميں   ہوا

کياii  پھر   بادباں،   محروم   ہے   جہاز    مرا

  

شدii چہ  شديم  ناتواں   شد،   چہ   شديم   قوی

شدii چہ شديم  چناں   يا   شد   چہ   شديم   نيںچ

  

نيست  قرارے  گلستاں  دريں  گونہ    بہيچ

شدii چہ شديم، خزاں   ما   شدی،  بہار  توگر

 

 بانگِ درا

 

  تضمين بر شعر ابوطالب کليم 

     عالّمہ محّمد اقبال 
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پاسii کا يثرب صاحب  شعار کو تجھ   ہے   خوب

نہيںii مسلم تو کہ   تيری   زندگی   ہے   رہی   کہہ

  

اسيرii تھا گردوں ميں خاتم  حلقۂ  تيرے سے  جس

 نگيںii وه گنوايا نے  غفلت   تيری  سليماں!  اے

  

طرحii کی کوکب  تھا روشن  جو سجده   نشان  وه

 جبيںii تيری  ناآشنا   اب   سے   اس  ہے  گئی  ہو

  

 کياii ہے آتی نظر کو  تجھ  عمل،  اپنا   تو  ديکھ

آفريں  حيرت تھی  باکی بے  کی جس  صداقت وه

  

واسطےii کے جس  تھی  بجلی نگہ کی آبا   تيرے

 مکيںii  ميں   دل   کاشانۂ   ترے   باطل   وہی   ہے

  

 کرii  آباد   پھر  کے  آ   کو  آشياں  اپنے    غافل!

بيںii نکتہ  کليم   پر   معنی  طور   ہے  زن   نغمہ
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شدن،ii  بايد  او   رام   کردی   کہ   باہر   ""سرکشی

‘‘نشيںii آنجا ،  برخاستی کجا ہر   از   ساں  شعلہ

 

 بانگِ درا

 

  شبلی و حالی

 عالّمہ محّمد اقبال 

کہاii  نے  اقبال    يہ    روز    ايک    سے    مسلم

فردii وجود   تيرا   ہے  ميں  کل  و  جزو  ديوان

  

نوii  علوم    نغمے    کے    رفتہ    سرود    تيرے

گردii   کی    کہن    ہائے    قافلہ    تيرے    تہذيب

  

بھیii نسيم   موج   واسطے  کے  اس   ہے   پتھر

 مردii    آبروئے     آئنۂ     ہے      بہت      نازک

  

حادثاتii   اسباب    کے    ڈھونڈ    کار،     مردان
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الجوردii    چرخ     ستم     چارۀ     ہيں     کرتے

  

دار  راز  ديرينہ ہيں کے  چمن جو سے ان  پوچھ

دنبرii ہم سے گلشن ترے   خزاں   ہوئی  کيونکر

  

گيا  ہو    تاب    بے    سے    کالم    مرے    مسلم

سرد    آه    کی    پنہاں    غم    گئی     ہو     غماز

  

 خزاںii   کيفيت    تو    ديکھ    کہ     لگا     کہنے

زرد    کے    زندگی   شجر    گئے    ہو    اوراق

  

دار   راز  کے    چمنستاں    گئے   ہو    خاموش

دردii   نوائے    کی    جن    تھی    گداز    سرمايۂ

  

گلستاں   اہل  ابھی   تھے   رہے  رو   کو    شبلی

نوردii  ره   فردوس   سوئے   گيا  ہو  بھی  حالی

  

زباغباںii   پرسد     کہ     دماغ     کرا     ""اکنوں
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کرد""ii چہ صبا و  شنيد  چہ گل و  گفت   چہ   بلبل

 

 بانگِ درا

 

 عالّمہ محّمد اقبال 

  ارتقا

  

  

 امروزii  تا    سے    ازل    ہے    رہا   کار    ستيزه

بولہبیii     شرار      سے      مصطفوی      چراغ

  

انگيز   شور   و  غيور    و    مزاج    شعلہ    حيات

طلبیii جفا   کشی،   مشکل   ہے   کی  اس   سرشت

  

گاہیii   سحر    نغمۂ     تا     سے     شام     سکوت

 شبیii     نيم      فغانِ      ہائے      مرحلہ      ہزار
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خراشii و تراش   و   تپ   گرما،   و   زم  کش   کشا

حلبیii   شيشۂ    بہ    تا    دروں    تيره    خاک     ز

  

کشيد   و  سوز   و   فشار  و   شکت   و  بست  مقام

 عنبیii     آتش      و      نيسان       قطرۀ       ميان

  

اقوامii   ہيں    زنده    سے    پيہم     کشاکش     اسی

 عربیii    ملت    تاب    و    تب    راز     ہے     يہی

  

سازندii   می    آب     انگور     دانۂ     کہ     ""مغاں

سازند""    می     آفتاب     شکنند،     می      ستاره

  

  

  

  صديق

  

کہاii  سے   باصحا   نے   پاک  رسول    دن    اک

مالدارii ميں تم ہوں  جو   ميں   حق   راه  مال   ديں
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اٹھےii  عمر   سے   طرب   فرط   کے  سن   ارشاد

ہزار   کئی  درہم   تھے   پاس   کے   ان  روز   اس

  

ضرور  سے صديق  کہ تھے  رہے  کہہ يہ ميں دل

راہوارii   ميرا    قدم    آج    گا    رکھے    کر    بڑھ

  

پاسii  کے   اميں  رسول    مال    غرضکہ    الئے

 کارii   ابتدائے    نگر    دست     ہے    کی     ايثار

  

عمر!ii  اے  ،   نے   عالم   سرور   حضور    پوچھا

قرارii ہے کو دل ترے سے حق  جوش کہ وه  اے

  

کيا؟ii نے تو  بھی خاطر کی  عيال کچھ  ہے   رکھا

گزار حق کا   اقارب   و   خويش   اپنے   ہے   مسلم

  

حقii کا زن و فرزند  ہے مال   صفن   عرض   کی

 نثارii  ہے  پہ  بيضا   ملت    وه    ہے    جو    باقی
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 آگياii    بھی     نبوت     رفيق     وه     ميں     اتنے

استوار  ہے  محبت   و   عشق   بنائے   سے   جس

  

سرشتii   وفا    مرد    وه    ساتھ    اپنے    آيا    لے

اعتبارii ہو ميں جہاں چشم سے  جس   ،   چيز   ہر

  

 جنسii و رخت   و  دينار  و   درہم   و   يمين   ملک

حمارii  و    قاطر    و    شتر    و    سم    قمر    اسپ

  

 بھیii   عيال    فکر     چاہيے     حضور،     بولے

دارii  راز   کا   محبت  و   عشق    وه    لگا    کہنے

  

گير!ii  فروغ  انجم   و  مہ  ديدۀ    سے    تجھ    اے

 روزگار!ii   تکوين    باعث     ذات    تيری     اے

  

بس   پھول   کو   بلبل   ہے،  چراغ    کو    پروانے

بسii  رسول   کا    خدا    ہے    ليے    کے    صديق
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 بانگِ درا

 

تہذيب حاضر

  تضمين,برشعرفيضی

  

 ميںii  حاضر   تہذيب    بادۀ    کی    بال    ہے    حرارت

خاکی   تن  کا   مسلم  کے   بن    بھبوکا   اٹھّا    بھڑک

  

نےii اس مستعار تاب  کے   دے   جگنو   کو   ذرے   کيا

کیii  فرما   جلوه   آفتاب   شوخی    تو    ديکھے    کوئی

  

 نےii   طبيعت    کی    نوجوانوں    پائے    انداز    نئے

 باکیii بے  يہ  ، آزادی يہ  ،  بيداری   يہ   ،  رعنائی   يہ

  

 ميں     تخيل     ميں،      تدبر      ايسا      آگيا      تغير

چاکی جگر کی غنچوں ميں گلشن گئی سمجھی ہنسی

  

 ليکنii   آشياں    اپنا    نے    پروازوں    تازه    گم    کيا
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چاالکیii   کی    ساحر    گئی    دکھال    دلکشا     مناظر

  

 کيا    کيا    لذتيں    الئی    ساتھ    اپنے     تازه     حيات

 ہوسناکیii  ،  ناشکيبائی   ،  فروشی  خود    ،    رقابت

  

 اٹھیii  جگمگا    مسلم    بزم    سے    نو   شمع    فروغ

ادراکیii کہنہ  ميری   سے  پروانوں   ہے  کہتی   مگر

  

داری محفلے شمع ز  گرمی  ايں   !  پروانہ  اے   ""تو

داری""ii دلے سوز اگر   سوز  خود   آتش   در  من   چو

 

 بانگِ درا

 

 والده مرحومہ کی ياد ميں 

 ہےii      تقدير       زندانی       کا       دہر       ذره       ذره

ہے     تدبير      چارگی      بے      و      مجبوری      پردۀ
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ہيںii   مجبور    قمر    و    شمس    ہے،     مجبور     آسماں

 ہيںii     مجبور      پر      رفتار      پا       سيماب       انجم

  

ميںii   گلزار    سبو    کا     غنچے     انجام     شکت     ہے

 ميںii   گلزار    نمو    مجبور    ہيں    بھی    گل    و     سبزه

  

 ضميرii     خاموش      آواز      يا      ہو       بلبل       نغمۂ

اسيرii   شے    ہر    ميں    گير    عالم    زنجير    اسی    ہے

  

 عياںii   مجبوری    سر    يہ    جب    ہے    ہوتا    پر    آنکھ

 رواںii  سيل   کا  اشک   ميں   دل   ہے    جاتا    ہو    خشک

  

 نہيںii  رہتا    غم    و    عيش    رقص    ميں    انسانی    قلب

نہيں   رہتا   بم  و   زير    لطف    ،    ہے    جاتا    ره    نغمہ

  

 ہےii   آه    و    اشک    سامان    رہزن    حکمت     و     علم

 ہےii    آگاه     دل     ٹکڑا      کا      الماس      اک      يعنی
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نہيں    شادابی    کی    شبنم    ميں     باغ     ميرے     گرچہ

نہيںii    عنابی      اشک      دار      مايہ      ميری      آنکھ

  

راز     کا     انسانی     آالم     ميں     ،     آه     ہوں     جانتا

ساز  کا  فطرت  مری   خالی  سے    شکوه   نوائے    ہے

  

نہيںii     دوراں     نيرنگی     قصۂ      پر      لب      ميرے

نہيںii   گرياں    نہيں،    خنداں    نہيں،    حيراں    مرا    دل

  

ہےii   کی     پيہم     گريۂ     قاصد     تصوير     تری     پر

ہےii   کی     محکم     حکمت     یمير     ترديد     يہ     آه!

  

ہےii     پائنده      جاں      بنياد     سے      سرشار      گريۂ

ہےii   شرمنده    سنگدل    عقل    سے    عرفاں    کے    درد

  

مراii    روشن     ہے     آئينہ     سے      آه      دود      موج

امرii     دامن     ہے     معمور    سے     آورد     آب     گنج
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کاii   اعجاز    کے    تصوير    تری    ميں     ہوں     حيرتی

کاii  پرواز   کی   وقت    نے    جس    ہے    ڈاال    بدل    رخ

  

 کياii   نے    اس    بپا    پا    گويا    کو    حاضر     و     رفتہ

کياii   نے    اس   آشنا    پھر    مجھے    سے    طفلی    عہد

  

ناتواںii  جان    وه    تھی    پلتی    ميں    دامن    ترے    جب

زباں  کی   جس   تھی  نہ   محرم   طرح   اچھی   سے   بات

  

کےii  گفتار   شوخی   کی   جس    ہيں    چرچے    اب    اور

کے   بار   گوہر   چشم   کی    جس    ہيں    موتی    بہا    بے

  

شعورii     کا     بڑھاپے     گفتاری،     سنجيده     کی     علم

غرور     کا     جوانی     شوکت،     کی     اعزاز     دنيوی

  

 ہمii   ہيں    آتے   اتر    سے    گاہوں    اوج    کی     زندگی

ہمii  ہيں    جاتے    ره    ساده    طفل    ميں    مادر    صحبت
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 ہيںii   آزاد    سے    فکر    ہيں،    زن    خنده    تکلف    بے

ہيںii   آباد    ميں    فردوس    ہوئے    کھوئے    اسی     پھر

  

انتظارii   ميرا    آه!    ميں    وطن    ہوگا    اب     کو     کس

قرارii  بے  گا   رہے    سے    آنے    نہ    خط    ميرا    کون

  

گا   آؤں    فرياد   يہ    کر    لے    تری    پر   مرقد    خاک

گا!ii  آؤں   ميں   ياد  کو   کس   ميں  شب  نيم   دعائے    اب

  

 ہواii   قسمت    ہم    کا    انجم    ميں    تيری    سے    تربيت

ہواii      عزت      سرمايۂ      کا      اجداد      مرے      گھر

  

 حياتii   تيری    ورق    زريں   تھی    ميں    ہستی     دفتر

حيات    تيری    سبق    کا    دنيا    و     ديں     سراپا     تھی

  

رہی    گر    خدمت    ميری    محبت    تيری    بھر     عمر

 بسیii  چل  تو   ہوا   جب   قابل  کے    خدمت   تری    ميں

  



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

 
 

بلند  سرو   صورت   جو    ہے    ميں    قامت    جواں،    وه

مندii بہره  کر بڑھ سے   مجھ  جو   ہوا  سے  خدمت   تيری

  

مراii     پہلو      ہم      وه      ميں      زندگانی       کاروبار

مرا    بازو     وه     تصوير،     تری     ميں    محبت     وه

  

وهii  ہے  روتا  پا  و   دست   بے   طفلک    مثل    کو    تجھ

 وهii   ہے    روتا    مسا    و    صبح    ناآشنا     سے     صبر

  

گئیii  بو   ميں  جاں   کشت    ہماری    تو    کا    جس    تخم

گئیii   ہو    محکم    اور    الفت    وه    سے    غم     شرکت

  

 پيرii   و     برنا    خانۂ     ماتم     يہ      ،     دنيا     يہ     آه!

اسير!    ميں    فردا    و    دوش    طلسم    کس    ہے    آدمی

  

موتii  ہے   آساں   قدر  کس   ہے،   زندگی    مشکل    کتنی

موتii   ہے    ارزاں    نسيم    مانند    ميں     ہستی     گلشن
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 ہيںii   آالم    ہيں،    قحط    ہيں،    بجلياں     ہيں،     زلزلے

 ہيں!ii      ايام       مادر       دختران       کيسی        کيسی

  

موتii  ميں    کاشانے    کے    دولت    ميں،   افالس    کلبۂ

موت ميں ويرانے  ميں، گلشن ميں، شہر ميں،  در  و دشت

  

ميں     خاموش     قلزم      آرا      ہنگامہ      ہے      موت

 ميںii   آغوش    کی    جمو    سفينے    ہيں    جاتے     ڈوب

  

ہےii   گفتار    طاقت    نے     ہے،     شکوه     مجال     نے

ہے!    افشار    گلو    طوق    اک    ،    ہے    کيا     زندگانی

  

نہيں     بھی     کچھ     درا     فرياد     غير     ميں     قافلے

نہيںii   بھی    کچھ    سوا    کے     تر     ديدۀ    متاع     اک

  

بھی    دور    کا    امتحاں    ليکن    گا     جائے     ہو      ختم

بھیii    اور     ابھی     گردوں     پردۀ     نہ     پس      ہيں
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کياii  تو   ہيں   گل   و   اللہ  ميں   گلستاں   اس   چاک    سينہ

 کياii   تو     ہيں     بلبل     مجبور     پر     فرياد     و     نالہ

  

خزاںii  آه    ہے    قيد    ميں    قفس    کے    جن    جھاڑياں،

جاوداںii    بہار    باد     انھيں     گی     دے    کر      سبز

  

 کياii  تو  اپنا   شرار   ہے    ميں    سپر    پے   خاک    خفتہ

کياii  تو    اپنا    غبار    مشت    يہ   ہے    محمل    عارضی

  

 نہيںii      خاکستر      انجام      کا      آگ      کی      زندگی

نہيںii   گوہر     وه     يہ     ہو    مقدر     کا     جس     ٹوٹنا

  

ہے     ميں     قدرت     ديدۀ     ايسی      محبوب      زندگی

ہےii  ميں   فطرت    کی    چيز    ہر    زندگی    حفظ    ذوق

  

حياتii  نقش   اگر   سکتا   مٹ   سے    ہاتھوں    کے    موت

 کائناتii   نظام    ديتا    کر     نہ     کو     اس     يوں     عام
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نہيں  بھی  کچھ  اجل   سمجھو  يہ   تو   ارزاں    اگر    ہے

نہيںii بھی کچھ خلل ميں جينے   سے   سونے   طرح   جس

  

ہےii   اور    کچھ    نہاں    راز     کا     موت     غافل!     آه

ہےii   اور    کچھ    عياں    سے     ناپائداری     کی     نقش

  

 آبii     باالئے      ہوا      نقش      ہے      ظارهن       جنت

حباب    ہے    کرتی    تعمير    کر    توڑ     مضطر     موج

  

يہii   ہے   ديتی  چھپا   کو  اس   پھر   ميں  دامن   کے   موج

يہ   ہے    ديتی    مٹا    اپنا    نقش    سے    بيدردی     کتنی

  

 ہواii   پيدا    اگر   اپنا     حباب     سکتی     کر     نہ     پھر

ہواii  پروا  بے  نہ   ہوتی  يوں   کے    اس    ميں    توڑنے

  

 پرii   تعمير    ہيئت    ہے     اثر     کيا     کا     روش     اس

 پرii   تعمير    قوت     کی     ہوا     ہے     حجت     تو     يہ
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 ہوii     نہ      رہتی      آرزو      شہيد      ہستی       فطرت

 ہوii  نہ   رہتی   جستجو   کو  اس    کی    پيکر    تر    خوب

  

فروزii     گردوں      انجم      ،      پريشاں      سيماب      آه

سوزii  کا   جن   ہے   شب   ممنون   ،   چنگارياں   يہ    شوخ

  

ہے کی ان مدت   وه   ہے   زانو   بہ   سر   سے   جس   عقل

ہےii   کی    ان    ساعت    ايک    انساں    نوع    سرگزشت

  

نظرii  کی   جس   ہے   افالک   سوئے  آں   انساں،   يہ   ھرپ

ترii  پاکيزه  جو   ہے   ميں    مقاصد    بھی    سے    قدسيوں

  

ہے    ميں    قدرت    محفل     روشن     شمع     مثال     جو

ہےii  ميں   فطرت   وسعت   کی  جس  نقطہ   اک    آسماں

  

ہےii   بيتاب    ليے    کے    صداقت    نادانی     کی     جس

ہےii   مضراب   ليے   کے   ہستی    ساز    ناخن    کا    جس
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کياii بھی  سے شراروں  کے  گردوں   ہے   کمتر  يہ  شعلہ

کياii    بھی    سے    ستاروں    اپنا    آفتاب    ہے     بہا     کم

  

ہےii  خواب   بے   بھی   خاک   زير  آنکھ    کی    گل    تخم

ہےii   تاب    بے    واسطے    کے    نشوونما     قدر     کس

  

ہےii  مستور   جو    ميں    دانے    اس    شعلہ    کا    زندگی

ہے   مجبور    ليے    کے    فزائی    خود    ،   نمائی    خود

  

نہيںii   سکتا    ہو    افسرده    بھی     سے     مرقد     سردی

نہيںii  سکتا   کھو  سوز  اپنا   بھی   کر    دب    ميں    خاک

  

 يہii  ہے   آتا    نکل    سے    تربت    نیاپ    کر    بن    پھول

يہ    ہے     پاتا     زندگی     قبائے     گويا     سے     موت

  

بندii    شيرازه     کی     آشفتہ    قوت     اس     لحد      ہے

کمندii   اپنی    جو    ميں     گردوں     گردن     ہے     ڈالتی
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ہےii     نام      کا      زندگی      مذاق       تجديد       موت،

ہےii  پيغام   اک  کا    بيداری    ميں    پردے   کے    خواب

  

نہيںii   کچھ    ڈر     ميں     پرواز     کو     پرواز     خوگر

 نہيںii  کچھ  پر   سنجيدن    جز    ميں    گلشن    اس    موت

  

دوا    ال    ہے    اجل     درد     جہاں     اہل     ہيں     کہتے

شفاii   ہے    پاتا    سے    مرہم    کے    وقت   فرقت    زخم

  

ہےii  آباد   جہاں   کا    والوں    مرنے    غم    ،    مگر    دل

 ہےii    آزاد     سے     شام     و     صبح     زنجير      حلقۂ

  

نہيںii   ماتم    نالۂ     تھمتا     سے     افسوں    کے     وقت

نہيںii    مرہم     کوئی     کا     فرقت     تيغ     زخم     وقت

  

ناگہاںii   مصيبت   کوئی    جب    ہے    آجاتی     پہ     سر

رواںii   ہيں    ہوتے    سے    انساں     ديدۀ     پيہم     اشک
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سےii   فرياد    و    نالہ    کو    دل    ہے    جاتا     ہو     ربط

سےii  آباد   سرشک   کی   آنکھوں    ہے    بہتا    دل    خون

  

 ہےii    محروم     گو     سے      ئیشکيبا      تاب      آدمی

ہے  نامعلوم  احساس   اک    يہ    ميں    فطرت    کی    اس

  

 نہيںii     ہوتا      آشنا      سے     عدم      انساں       جوہر

 نہيںii   ہوتا    ،فنا    ہے    ہوتا   تو    غائب     سے     آنکھ

  

ہے  سے  افشانی  شعلہ  کی  غم    خاک،    ہستی    رخت

ہےii  سے  پانی  کے  احساس   لطيف   اس  آگ  يہ  دسر

  

نہيںii   خاموشی    کی    غفلت     فغاں     ضبط     يہ     آه،

 نہيںii     فراموشی     آسائی،      دل      يہ      ہے      آگہی

  

صبحii  ہے   ہوتی   گر   جلوه   دم   جس   سے  مشرق  پردۀ

صبحii  ہے    دھوتی    سے    آفاق    دامن    کا    شب    داغ
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يہii     ہے     کرتی     قبا      آتش      کو      افسرده      اللۂ

يہii  ہے    کرتی    نوا    سرمست    کو    طائر    زباں    بے

  

ہےii   آزاد    سرود     سے     زنداں     کے    بلبل     سينۂ

ہےii   آباد    دم    صبح    باد     سے     نغموں     سينکڑوں

  

بادii     رود     و     کوہسار     و      زار      اللہ      خفتگان

ہمکنارii   سے     زندگی     عروس     آخر     ہيں     ہوتے

  

صبحii   شام    ہر   ہو    کہ    ہے    ہستی    آئين    اگر     يہ

صبحii  انجام  ہو  نہ  کيوں   کا    شب    کی    انساں    مرقد

  

 گيرii     آفاق      مرا       ہے      تخيل       سيمين       دام

اسيرii  نے  ميں   کو   ياد   تيری   سے   جس   ہے  ليا    کر

  

ہےii    معمور     آشنا     درد     دل     تيری      سے      ياد

ہےii  معمور   فضا    سے    دعاؤں    ميں    کعبے    جيسے
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 حياتii   کا    جس    ہے    نام    تسلسل    کا    فرائض     وه

ثباتii  بے   جہاں  الکھوں  ہيں    کی    اس   گاہيں    جلوه

  

 ہےii   راه    و    رسم    کی    ہستی    منزل     ہر     مختلف

ہےii    گاه    جوالں    ايک    کی     زندگی     بھی     آخرت

  

واسطےii  کے    اجل    کشت    حاصلی    بے    وہاں    ہے

واسطےii   کے   عمل    تخم    ہوا    و     آب     گار     ساز

  

 نہيںii    زندانی     کا     پيکر      ظلمت      فطرت      نور

 نہيںii       انسانی       افکار        حلقۂ        ايسا        تنگ

  

 ترii     تابنده     سے     مہتاب      تری      تھی      زندگانی

سفرii  تيرا   بھی   سے   تارے  کے   صبح  تھا   تر    خوب

  

ترا     ہو      فروزاں      مرقد      سحر      ايوان       مثل

تراii   ہو     شبستاں     خاکی     يہ     معمور    سے     نور
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 کرےii     افشانی     شبنم      پر      لحد      تيری      آسماں

کرےii    نگہبانی     کی     گھر     اس     نورستہ      سبزۀ

 

 بانگِ درا

 

  شعاع_آفتاب

  

 تھی    نظاره     سودائی     نگہ     ميری     جب     صبح

 تھیii    آواره    آفتاب      شعاع      اک      پر      آسماں

  

اضطراب!ii سراپا  ""اے سے کرن اس   پوچھا  نے  ميں

 اضطرابii  کيسا    ہے    ميں    شکيبا    نا   جان    تيری

  

آسماں  کو  جس   کہ   ہے   بجلی   سی   چھوٹی   کوئی  تو

جواں    خاطر   کی    اقوام     خرمن     ہے     رہا     کر

  

 يہii ہے کيا ہے،  خو تيری   سے   ازل   يا  ہے  تڑپ   يہ

يہ""؟ii ہے  کيا  ہے، جستجو   ہے،  آوارگی   ہے،  رقص
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ميںii   خاموش    ہستی    ميری    ہيں    ہنگامے    ""خفتہ

 ميںii  آغوش   کی   صبح   نے   ميں   ہے   ئیپا  پرورش

  

مجھےii  ہے   رکھتی  تقدير   مری    دم    ہر    مضطرب

 مجھےii   ہے    رکھتی    تنوير     لذت     ميں     جستجو

  

 ميں ہوں ناری گو  ميں   فطرت   نہيں،  خو   آتش  برق

 ميںii   ہوں    بيداری     پيغام     کا     تاب    عالم     مہر

  

ميںii گی  جاؤں   سما   ميں  انساں   چشم   کر  بن   سرمہ

ميںii گی دکھالؤں  تھا، رکھا   چھپا   کچھ  جو   نے  رات

  

 ہےii بھی  ہشياری   جويائے   کوئی   ميں  مستوں   تيرے

 ہے؟ii بھی بيداری  ذوق  کو   کسی   ميں   والوں   سونے
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  عرفی

  

 نے    تخيل    کے    عرفی    تعمير     کيا     ايسا     محل

 فارابیii   و    سينا    خانۂ    حيرت    پہ     جس     تصدق

  

 ايسیii  نوا   نے  اس   کی   تحرير  پر    عشق    فضائے

 عنابیii اشک تک اب کو آنکھوں  ہيں  سے  جس  ميسر

  

کی شکايت  سے  تربت کی اس  دن اک  يہ  نے دل  مرے

 بيتابیii     سامان     اب     ميں     عالم     ہنگامۂ      نہيں

  

 ايساii     آگيا      تغير      ميں      عالم       ہلا       مزاج

 سيمابیii  وه   کيفيت  سے  دنيا   گئی   ہو    رخصت    کہ

  

 ہےii  ہوتی  گوش    بار    کی    شاعر    شب    نيم    فغان

 خوابیii  بے   لطف  آشنائے   محفل   چشم   جب   ہو    نہ

  

 کرکيونii   ربا    ظلمت    ہو   فرياد    شعلۂ     کا     کسی
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 تابیii  آسماں   کی   سحر   پر   پرستوں   شب   ہے   گراں

  

گوii  کم   جہاں  اہل   ""شکوۀ    آئی    سے   تربت    صدا

 يابیii  کم   نغمہ   ذوق   چو   زن  می  تر    تلخ    را    نوا

  

بينی""ii گراں  را  محمل  چو خواں می  تر   تيز   را   حدی

  

  

  

  ايک.خط.کےجواب.ميں

  

  

 تازii  و  تگ   ہمت  ميں  مجھ   ںنہي   تو  ہو   بھی   ہوس

 تالشii      مذاق      وابستۂ      ہے       جاه       حصول

  

 مریii     کار     ريزه     ہے    طبيعت     شکر،      ہزار

 تراش     فتنہ    دماغ     ہے      نہيں      شکر،      ہزار
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 سرسبزii  کھيتياں   ہيں  کی  دلوں    سے    سخن    مرے

 پاشii   دريا    سحاب    مثال    ميں    ہوں     ميں     جہاں

  

 ہوںii   مبارک     تجھے     سياست     ہائے     عقده     يہ

 خراش   سينہ   ہے  مرا   ناخن   سے   عشق    فيض    کہ

  

 دلیii     مرده       دليل       سالطيں       بزم       ہوائے

 فاش    يہ    راز    نے    نوا   رنگيں    حافظ    ہے     کيا

  

باشیii  نشيں    ہم    خضر    با    کہ    ست    ہوا    رت""گ

باش""    حيواں    آب    چو    سکندر     چشم     ز     نہاں

  

  

  

  نانک

  

 کیii   نہ    پروا    ذرا    کی   تم    گو    پيغام    نے     قوم

 کیii   دانہ    يک     گوہر     اپنے     نہ     پہچانی     قدر



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

 
 

  

 خبر    بے    سے    حق    آواز    رہے    قسمت    بد    آه!

 شجرii  ہے   ہوتا   سے   شيرينی   کی   پھل  اپنے    غافل

  

 تھاii   راز    کا   زندگی    جو    کيا    نے    اس     آشکار

 تھا     ناز     پر     فلسفے     خيالی     ليکن     کو      ہند

  

 تھیii  نہ   محفل   وه  يہ   ہو   منور  جو   سے  حق  شمع

 تھیii  نہ    قابل    زميں    ليکن    ہوئی    رحمت    بارش

  

 ہےii   خانہ    غم    ہندوستاں    ليے    کے    شودر     آه!

 ہےii  بيگانہ   دل  کا    بستی    اس    سے    انسانی    درد

  

 ميںii   پندار    مۂ    تک    اب     ہے     سرشار     برہمن

 ميںii   اغيار   محفل    ہے   رہی    جل    تم    گو    شمع

  

 ہواii   روشن    مگر    کے    مدت    بعد    پھر    کده    بت

 ہواii   روشن    گھر     کا     آزر     سے     ابراہيم     نور
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 سےii   پنجاب    کی    توحيد    صدا    آخر    اٹھی     پھر

سےii  خواب   جگايا    نے    کامل    مرد    اک    کو    ہند

 

 بانگِ درا

 

کفر واسالم 

  تضمين.برشعرميررضی.دانش

  

 سےii   طور     کليم     پوچھا    نے     اقبال     دن     ايک

 چمنii   سينا    وادی    سے    پا    نقش   تيرے    کہ     اے

  

 ريزii  شعلہ  ميں    جہاں    تک    اب    ہے    نمرود    آتش

کہنii  سوز   ترا    کيوں    پنہاں    سے    آنکھوں    گيا    ہو

  

 اگرii   ہے     مسلم     کہ     سينا     صاحب     جواب     تھا

 بنii  نہ  شيدائی   کا   حاضر  تو   کو    غائب    کر    چھوڑ
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خليل   ايمان    ہے    الزم    پھر    تو    ہے    حاضر    ذوق

 پيرہنii    کا     زندگی     تيری     ہے     خاکستر      ورنہ

  

 کرii   نہ    پروا    کچھ    تو    غائب     ديوانۂ     اگر     ےہ

زن    خيمہ    کر    ہو    ميں    فاراں    وادی   ره     منتظر

  

 مدامii  غائب   سطوت    ،    حاضر    شان    ہے    عارضی

 تنii  و   جان  ربط  ہے  سے  محبت  کو    صداقت    اس

  

کياii   تو    ميں    زمانے     روشن     ہے     نمرود     شعلۂ

انجمنii     درميان      گدازد      رامی       خود       ""شمع

  

است"" خوش پنہاں   نظر  از  سنگ  آتش   چوں   ما  نور

  

  

  بالل
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 نے      شناس      حق      مغربی      ايک      ہے      لکھا

 تھا     احترام     بہت      کا      جس      ميں      قلم      اہل

  

 ايشياii       تھا       رومی        سکندر        گہ        جوالں

تھاii   مقام    کا    اس     تر     بلند     بھی     سے     گردوں

  

سامنےii   کے    رومی    کہ     ہے     رہی     کہہ     تاريخ

تھاii    خام    نے،    دارا    و    پورس     جو     کيا     دعوی

  

 کوii     سپاه      جمان       شہنشہ       اس       کے       دنيا

 تھاii     فام      نيل      فلک      ديکھتا      سے       حيرت

  

 نہيںii    جانتا     کوئی     کو     اس     ميں      ايشيا      آج

 نہيںii      پہچانتا       اسے        بھی        دان        تاريخ

  

 حقيرii      زادۀ       حبشی        وه        بالل،        ليکن

 مستنيرii   سے   نبوت    نور   کی    جس    تھی     فطرت
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 باللii     سينۂ     ہوا     سے     ازل      اميں     کا      جس

 فقير    و     شاہنشہ     ہيں     کے     صدا     اس     محکوم

  

اختالط  ميں    احمر    و    اسود    سے    جس    ہے    ہوتا

 امير    پہلوئے     ہم     کو     غريب     جو     ہے     کرتی

  

 گدازii    جگر     نوائے     وه    تک     آج      تازه      ہے

 پيرii  چرخ   گوش   جسے  ہے  رہا   سن    سے    صديوں

  

 ہےii   عام    فيض    يہ    کا    عشق    کے     کس     اقبال!

 ہے     دوام      کو      حبشی      ،      ہوا      فنا      رومی

  

  

  

  

  يم.جديدمسلمان.اورتعل

  تضمين.برشعرملک.قمی
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سرii  شوريده    مسلم    اے    تھی    تعليم    يہ    کی    مرشد

 سفرii  سامان  ميں    دنيا    ليے    کے    رہرو    ہے    الزم

  

 آگياii    تغير     ايسا     ،      ہوا      کی      زمانے      بدلی

مخرii کس  متاع   ہيں   اب  کبھی،   قيمت   گراں   جو   تھے

  

تھیii  سے  جس  گريزاں   ظلمت   ترا   روشن   شعلۂ    وه

ترii نور  کم   بھی   سے   تارے   شرر  مثل   ہوا   کر   گھٹ

  

 ہوii     موجود     ديوانۂ      ره،      نہ      غائب      شيدائی

اثر   کا    حاضر    معبود    پر    اقوام    اب   ہے     غالب

  

 تریii  آور   بار   ہو  کوشش  ميں   باغ   اس  نہيں    ممکن

پرii  تيز   مرغ   ہے   زيرک    ترا،    پھندا    ہے    فرسوده

  

 دواii  کی    ملت    امراض    ہے    تعليم    ميں    دور    اس

 نيشتر    مثل     تعليم     ليے     کے     فاسد    خون     ہے
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مجھے    سودا    کا    تعليم    ہوا    سے    ايما    کے    رہبر

خضرii  فرمان    تعميل    پر    گرد    صحرا   ہے    واجب

  

 مریii  بختی    زبوں    ديکھے    بيں    نکتہ    نگاه    ليکن

نظرii  از   شد   نہاں   ،محمل  کشم   پا   از   خار  کہ  ""رفتم

  

شد""ii  دور  ہم   را   سالہ   صد  و   گشتم   غافل   لحظ    يک

  

  پھولوں.کی.شہزادی

  

ميںii  گلستاں  شبنم   دن   ايک  تھی   رہی   کہہ   سے  کلی

 ميںii  رضواں   باغ  ہائے   غنچہ   مدت  ايک   ميں    رہی

  

 ايسیii   ہے    سرشار    کيفيت    کی     گلستاں     تمھارے

ميں   حيراں  چشم   ميری   ہے   دامن  در    فردوس   نگہ

  

کی   گلستاں  اس   حاکم   ہے   شہزادی    کوئی    ہے    سنا

 ميںii بياباں پيدا ہوں   پھول   سے  پا  نقش   کے   جس   کہ
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چلii لے تو کو مجھ تک آستاں  کے اس  اپنے ساتھ   کبھی

 چلii  لے  بو   موج   برنگ  ميں  دامن   اپنے    کر    چھپا

  

 شہزادیii   وه    ہے    ہماری    آرا    سرير    بولی،     کلی

کر  بن  نگيں  بھی پتھر  ہوں  سے ٹھوکر کی جس  درخشاں

  

 اونچیii  شان   کی   گمبي  اور  افتنده  تری   فطرت    مگر

کر   بن   نشيں   ہم  ہماری   پہنچے  تو   کہ    ممکن    نہيں

  

 تکii  شاہزادی   ہماری    ليکن    تو    ہے    سکتی    پہنچ

کرii  بن   آتشيں  اشک  کا  مارے  کے   درد    دکھ    کسی

  

 کوii   محرم    اہل    ہے     عيد     پيام     کی     اس     نظر

کوii  پيہم   اشک   کے  زدوں   غم   گوہر    ہے    ديتی    بنا
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  تضمين.برشعرصائب

  

 اپناii    آشياں      بنايا      آ      نے      تو      اقبال      کہاں

 رسوائیii  سامان    ہے    کو    بلبل    ميں    باغ    اس    نوا

  

ليکن   ہے    تو    بوتا    تو    کے    ايمن    وادی    شرارے

سينائیii  تخم   سے   زميں  سا  پھوٹے  کہ  ممکن    نہيں

  

 سکتیii  نہيں   ہو  گل   وہاں   بھی  سے  نفس   زور    کلی

 افزائیii  خود   تقاضائے    محروم    ہو    شے    ہر    جہاں

  

کیii  گلستاں   اہل    گئی    سو   فطرت    کہ   ہے    قيامت

 برنائیii  خواه    ہمت    نہ    پيری،    دل    بيدار    ہے    نہ

  

 ميںii  سينوں  ہيں  جاتے    ہو   خوابيده    جب   آگاه    دل

 خائیii  شکر   ہے  ہوتی    زہراب    ليے    کے    اگر    نو

  

 سےii  گلستاں  اس  جا  اڑ  تو  ممکن   نوا   ضبط    نہيں
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تنہائیii کی  صحرا  کسی ہے خوشتر سے   محفل   اس   کہ

  

باشدii   گر    جلوه    بياباں    در    ليلی    کہ    بہتر    ""ہماں

صحرائی""ii    حسن      تاب      شہر      تنگناۓ      ندارد

  

  

  

  فردوس.ميں.ايک.مکالمہ

  

روزii  اک   ميں  فردوس   کہ   سے   مجھ   کہا   نے    ہاتف

 شيرازii   سعدی   يوں    ہوئے     مخاطب     سے     حالی

  

 تابii     فلک     نظم      گہر      نور      ز      آنکہ      اے

 باز!ii     ای     زده     اختر      مہ      چراغ     ہب      دامن

  

 کرii     بياں      تو      ہندی       مسلم       کيفيت       کچھ

 تازii   و    تگ    مصروف     کہ     ہے     منزل     واماندۀ
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ميں؟ii رگوں  کی اس کچھ   ہے  بھی  حرارت   کی   مذہب

آوازii   یگرم    کبھی    سوز     فلک     کی    جس     تھی

  

 متاثرii     حالی      کی      شيخ     ہوا       سے       باتوں

اعجازii  صاحب   ""اے   کہ    کہنے    لگا    کے    رو    رو

  

 الٹاii     کا      ايام      ورق      نے      فلک      پير      جب

 اعزازii     سے     تعليم     پاؤگے     ،     صدا     يہ      آئی

  

 تزلزل    ميں    عقيدوں     سے     اس     مگر     ہے     آيا

 پروازii     گيا     کر     ديں     طائر      ملی،      تو      دنيا

  

 بلندیii   ہو    پيدا    بھی    ميں    مقاصد     تو     ہو     ديں

 تازii   زميں    گير    زميں    کی    جوانوں    ہے     فطرت

  

 باقیii      ہے      افراد      آہنگی      ہم       سے       مذہب

سازii   اگر    ہے    ملت    جمعيت    ،    ہے    زخمہ     ديں
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 کیii     چمن      ديوار      جو      جائے       لرز       بنياد

 آغازii    ہے     کا     گلستاں     انجام     کہ     ہے      ظاہر

  

 کوii   اس    جو   سے     ملت     زمزم     مال     نہ     پانی

 اندازii     کے     الحاد     ميں    پود      نئی     ہيں      پيدا

  

 کرناii     نہ     ميں     يثرب     شہ     حضور      ذکر      يہ

غمازii   مجھے   مسلم    کے   ہند    کہيں    نہ     سمجھيں

  

 کشتيم      کہ      خار      ازاں     يافت      نتواں      خرما

رشتيم""ii      کہ      پشم      ازاں      بافت      نتواں      ديبا

  

  (سعدی)

  

  

  مذہب

  

  تضمين.برشعرميرزابيدل
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 يہii       ہے        مغربی        فلسفۂ         پير         تعليم

 تالشii  ہے    کی    غائب    ہستی    کو    جن    ہيں    ناداں

  

 کياii     تو     آشنا     ہو     نہ     سے     نظر    اگر     پيکر

 تراشii    صنم     برہمن      مثال      بھی      شيخ      ہے

  

 کی      جديد      علوم      ہے      بنا       پر       محسوس

 پاشii   پاش    کا    عقائد    شيشہ    ہے    ميں    دور     اس

  

 خامii  جنون   اک   ہے    وه    نام،    کا    جس    ہے    مذہب

 انتعاش    وک    تخيل     کے     آدمی     سے    جس     ہے

  

اور      کچھ      زندگی      فلسفۂ      ہے      مگر       کہتا

 فاشii   راز    نے    کامل    مرشد     يہ     کيا     پر     مجھ

  

استii   خوش    آشفتگی     کے     اند     کمال     ہر     ""با

مباش""    جنوں    بے    ای    شده    کل    عقل     چند     ہر
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  واقعہجنگ.يرموک.کاايک.

  

 بندii   تيغ    جوانان    کے    عرب     تھے     بستہ     صف

 شامii    زمين      عروس      کی      حنا      منتظر      تھی

  

 مضطربii      سيماب       صورت       نوجوان        اک

 کالم      ہم      سے      عساکر      امير      ہوا      کر      آ

  

 مجھےii    دے     پيکار     رخصت     عبيده      بو      اے

 جامii   کو    سکوں    و    صبر    مرے    گيا     ہو     لبريز

  

 ميںii     رسول    فراق     ہوں     رہا     ہو      تاب      بے

حرام    ہے    ميں    محبت    بھی    زندگی    کی    دم    اک

  

 ميںii     پناه     رسالت      حضور      ميں      ہوں      جاتا
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پيامii   کوئی    ہو    اگر    سے   خوشی    گا   ںجاؤ     لے

  

آنکھ  وه   ہوئی  پرنم    کے    ديکھ    شوق    و    ذوق    يہ

 نيامii    بے     تيغ     صفت     تھی     نگاه      کی      جس

  

توii    ہے     نوجواں     ""وه     کہ     فوج      امير      بوال

 احترامii   ہے    واجب    کا    عشق    تيرے    پہ     پيروں

  

مراد       تری       محمد       خدائے       کرے       پوری

 مقام!      ہے      کا       محبت       تيری       بلند       کتنا

  

 توii    ميں      اميں      رسول      بارگاه      جو      پہنچے

سالمii  از  پس   سے    طرف    ميری    عرض    يہ    کرنا

  

 نےii    غيور     خدائے     ہے      کيا      رمک      پہ      ہم

نے"ii  حضور   تھے   کيے   وعدے    جو    ہوئے    پورے
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  مذہب

  

 کرii   نہ    سے   مغرب    اقوام    قياس    پر    ملت     اپنی

 ہاشمیii    رسول     قوم     ميں     ترکيب     ہے      خاص

  

 حصارانii  پر   نسب  و   ملک  ہے  کا   جمعيت    کی    ان

 تریii   جمعيت    ہے     مستحکم     سے     مذہب     قوت

  

کہاںii   جمعيت   تو    چھوٹا     سے     ہاتھ    ديں     دامن

گئیii   بھی    ملت    تو    رخصت    ہوئی    جمعيت     اور

 

 بانگِ درا

 

  پيوستہ.ره.شجرسے،اميدبہاررکھ!

  

 ٹوٹii   سے    شجر   ميں    خزاں    فصل    جو    گئی     ڈالی
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 سے      بہار       سحاب       ہو       ہری       نہيں       ممکن

  

 واسطے      کے      اس      خزاں      عہد      الزوال       ہے

 سےii   بار    و   برگ    اسے     ہے     نہيں     واسطہ     کچھ

  

 دورii    کا    خزاں    فصل    بھی    ميں    گلستاں    تيرے    ہے

 سےii     عيار     کامل      زر      گل      جيب      ہے      خالی

  

 طيورii    ميں     اوراق     خلوت    تھے     زن     نغمہ     جو

 سےii     دار      سايہ      شجر      ترے      ہوئے      رخصت

  

 توii     کہ      ہو      اندوز      سبق      سے      بريده       شاخ

 سےii           روزگار           قاعدۀ           ہے           ناآشنا

  

 رکھii       استوار        رابطۂ        ساتھ         کے         ملت

 رکھ!ii    بہار      اميد      ،      سے      شجر      ره      پيوستہ

  

  



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

 
 

  

  شب.معراج

  

 آوازii     سے      فلک      ہے      آتی      کی      شام      اختر

 راتii  کی   آج   ہے   وه   کو،   جس   سحر   ہے   کرتی    سجده

  

 بريںii   عرش    ليے     کے     ہمت     ہے     گام     يک     ره

 راتii   کی    معراج    سے    مسلمان    يہ    ہے    رہی     کہہ

  

  

  

  ولپھ

  

 کی   بلبل   چاک   صد  دل   گل   اے   ہے   فکر   کيوں    تجھے

 لےii  کر    رفو    پہلے    تو    چاک    کے    پيرہن    اپنے    تو

  

 ميںii     ہستی      گلزار      اگر      ہو      کی      آبرو      تمنا

 لےii  کر   خو   کی   کرنے   زندگی   کر  الجھ  ميں   کانٹوں  تو
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 ہےii  بھی  گل   بہ   پا   ہے،  بھی   آزاد    ميں    باغ    صنوبر

 لےii   کر    تو    کو    آزادی    حاصل    ميں    پابنديوں     انھی

  

 دےii   خجالت    پيغام     سے     استغنا     کو     بخشی     تنک

 لےii   کر    وسبو    جام    نگوں    شبنم    کش    منت    ره     نہ

  

 کوii  تجھ   کر   توڑ   سے  چمن  ،  داری  خود   شان   يہ   نہيں

 لےii  کر  گلو  زيب  کوئی  ،  لے   رکھ  ميں    دستار    کوئی

  

 شبنمii  گئی  اڑ  کر   کہہ  يہ    سے    گل    غنچۂ    ميں    چمن

 لےii  کر   بو   و    رنگ    پيدا    تو    ہو    گلچيں   جور    مذاق

  

 رہناii    ناآشنا     خزاں     کو      تجھ      ہو      منظور      اگر

 لےii  کر   آرزو    قطع    پہلے    سے،    بو    و    رنگ    جہان

  

 تيراii   زندگی    کمال    ہے    مضمر    ،    ديکھ    ميں     اسی

 لےii   کر    رو    آئينہ    کوئی    دامن    زينت    کو    تجھ    جو
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  شيکسپير

  

 نہآئيii      خرام       کا       دريا        کو        صبح        شفق

 آئينہii         شام         خاموشی         کو         شام         نغمۂ

  

 بہارii        زبيائے        عارض        آئنۂ        گل         برگ

 آئينہii       جام       حجلۂ       ليے      کے        مے        شاہد

  

 حسنii       آئنۂ       دل        اور        حق        آئنۂ        حسن

 آئينہii       کالم       حسن       ترا        کو        انساں        دل

  

 ہستیii    کمال     سے     رس     فلک     فکر      ترے      ہے

 ہستیii     مآل      تھی      روشن      فطرت       تری       کيا

  

 ڈھونڈاii    نے     طلب     ديدار      ديدۀ      جب     کو      تجھ
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 ديکھاii     پنہاں     کو      خورشيد      ميں      خورشيد      تاب

  

 تریii    مستور     رہی     ہستی     تو     سے      عالم      چشم

 ديکھاii    عرياں     نے     آنکھ     تری      کو      عالم      اور

  

 ايساii    سودا     ہے     کو      فطرت      کا      اسرار      حفظ

 ايساii    پيدا     کوئی     گی     کرے     نہ     پھر     داں     راز

  

  

  

  ميں.اورتو

  

 کاii  خليل   ميں   تجھ  قرينہ  نہ   کا   کليم   ميں   مجھ   سليقہ   نہ

 آزریii   شيوۀ    قتيل    تو    سامری،    جادوئے   ہالک     ميں

  

 بوii رميده   رنگ،  پريده  تو   ،   گلو   در  سوختہ  نوائے  ميں

 دلبریii    ماتم    حديث    تو    ،    آرزو     غم     حکايت     ميں
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 عدمii  نفس  ہم   بود   مری   ،   سم  شہد   ،مرا  غم  عيش    مرا

 کافری    خريده    ديں    ترا    عجم    گرو     حرم،     دل     ترا

  

 زندگیii     سم     زندگی     غم     زندگی،     رم     زندگی     دم

 قلندریii شان  ہے   يہی  کہ  کھا   نہ   غم  سم   کر،   نہ   رم  غم

  

 کر نہ غنا  و فقر  خيال  تو   شرر  اگر  ہے  ميں   خاک   تری

 حيدریii  قوت   مدار   ہے   پر    شعير    نان    ميں    جہاں    کہ

  

 بتا!ii حرم چراغ   اے  مجھے   تو  طواف  طرز   ايسی   کوئی

 سمندری  سرشت   وہی   ہو   عطا  پھر   کو  پتنگ   ترے    کہ

  

 ہےii  سے   حرم   اہل   کو   حرم    کہ    نما    وفا   جفائے    گلۂ

ہری" "ہری بھی صنم کہے تو کروں بياں  ميں  کدے بت کسی

  

 نئے  فگن  پنجہ   حريف    نہ    نئی    جہاں    گاه    ستيزه    نہ

 عنتریii   وہی    مرحبی،    وہی    اللہی    اسد    فطرت     وہی
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 کرم  منتظر  ہيں  کھڑے   کہ   عجم  و   عرب   شہ  اے    کرم

 سکندریii  دماغ  جنھيں   ہے  کيا  عطا   نے  تو  کہ  گدا    وه

  

  

  

  اسيری

  

  

 بلندii    فطرت     ہو    جو     افزا     اعتبار      اسيری      ہے

 ارجمند     سے     صدف      زندان      ہے      نيساں      قطرۀ

  

 ہےii  ندبو   کی   لہو   اک    ،    ہے    کيا    چيز    اذفر    مشک

 بندii   ميں    آہو    نافۂ    کر    ہو     ہے     جاتی    بن     مشک

  

 مگرii    قدرت،     نہيں     کرتی     تربيت     کی     کسی     ہر

 مندii  بہره  سے  وقفس   دام    ہيں    کہ    طائر    وه    ہيں    کم

  

 نيستii   صيد    و    قيد    بند    در    زغن    و     زاغ     ""شہپر
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 اند""ii   کرده     شاہيں     و     شہباز     قسمت     سعادت     ايں

  

  

  

  خالفتii                                                       دريوزۀ

  

  

 جائے      ہے،      جاتا      سے       ہاتھوں       ملک       اگر

 وفائیii      بے      کر      نہ      سے      حق       احکام       تو

  

 کياii      آگہی       سے       تاريخ        کو        تجھ        ہيںن

 گدائیii        تو         لگا         کرنے         کی         خالفت

  

 سے     لہو      اپنے      ہم      کو      جس      نہ       خريديں

 پادشائیii       وه         ننگ         ہے         کو         مسلماں

  

 نايدii        عار         چناں         شکستن         از         مرا""

 موميائی""ii          خواستن          ديگراں          از           کہ
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  ہمايوں

  

  (مسٹرجسٹسں.شاه.دين.مرحوم)

  

 تھیii      سوز      سراپا      تيری      زندگی      ہمايوں!      اے

 تھیii       افروز       انجمن       چراغ       چنگاری       تيری

  

 دردمندii    و     نزار      خاکی      تن      تيرا      تھا      گرچہ

 بلندii   طبع     تری     روشن     طرح     کی     ستارے     تھی

  

 تھا    ميں    پيکر    ناتواں    اس    دل    باک    بے    قدر    کس

 تھاii   ميں    رخاکست    مشت     اک     نورد     گردوں     شعلۂ

  

 نہيںii    پروا     کچھ     کو     دانا    دل     ليکن    کی     موت

 نہيں     فردا     ہنگامۂ     جز     ميں     خاموشی     کی     شب
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 زندگیii    اختتام      غافل      ہيں     سمجھے      کو      موت

 دگیزنii      دوام      صبح       زندگی،       شام       يہ       ہے

  

  

  

  خضِرراه

  

  شاعر

  

 نظرii   محو     تھا     رات     اک    ميں     پہ     دريا     ساحل

 اضطرابii    جہان     اک     چھپائے      ميں      دل      گوشۂ

  

 سيرii    نرم     دريا     آسوده،     ہوا     افزا،     سکوت     شب

 آب    تصوير    يا    ہے    دريا    يہ    کہ    حيراں    نظر    تھی

  

 خوارii  شير   طفل   ہے    جاتا    سو    ميں   گہوارے    جيسے

 خوابii  مست   ميں    گہرائيوں    کہيں    تھی    مضطر    موج
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 اسير    ميں    آشيانوں    طائر     سے     افسوں    کے     رات

 ماہتاب        طلسم       گرفتار         ضو         کم         انجم

  

 خضرii   پيما    جہاں    پيک    وه    کہ     ہوں     کيا     ديکھتا

 شبابii   رنگ    سحر    مانند    ہے    ميں    پيری    کی    جس

  

 ازل!ii  اسرار    جويائے    اے    سے،    مجھ    ہے    رہا    کہہ

 حجابii   بے    عالم    تقدير    ہے    تو    ہو    وا     دل     چشم

  

 ہوا     محشر     گامۂہن     بپا     کر     سن     يہ     ميں      دل

 ہواii    گستر     سخن     يوں     تھا،     جستجو     شہيد      ميں

  

 آشکارii   طوفاں    وه    پر    بيں    جہاں     چشم    تری     اے

 خموشii  ہيں   سوتے   ميں   دريا    ابھی    ہنگامے    کے    جن

  

يتيم،ii     "ديوار     و     پاک"     "جان     و     مسکين،     "کشتی

 فروشii   حيرت    سامنے    تيرے    ہے    بھی    موسی     علم
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 نورد     صحرا     تو     ہے     رہتا     آبادياں      کر      چھوڑ

 دوشii  فردا    و    شب    و    روز    بے    ہے    تيری    زندگی

  

 ہےii   چيز    کيا    سلطنت    ہے،    کيا     راز     کا     زندگی

 خروشii   کيسا    ہے    ميں    محنت    و    ہسرماي     يہ     اور

  

 چاکii     ديرينہ      خرقۂ      کا      ايشيا      ہے      رہا      ہو

 پوشii   پيرايہ     ہيں     کے     دولت     نو     اقوام     نوجواں

  

 زندگی       آب        محروم        رہا        اسکندر        گرچہ

 نوشii   ناؤ     گرم    ہے     تک    اب     اسکندری     فطرت

  

 مصطفیii       دين      ناموس       ہاشمی        ہے        بيچتا

 کوشii  سخت   ترکمان   ہے   رہا   مل    ميں    خوں    و    خاک

  

 ہےii     نمرود      ہے،      ابراہيم       اوالد       ہے،       آگ

 ہے!ii   مقصود    امتحاں    کا    کسی    پھر    کو     کسی     کيا
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  جواب.خضر

  صحرانوردی

  

 تجھےii   پر    نوردی    صحرا    مری    ہے     تعجب     کيوں

 دليلii    ہے     کی     زندگی     دم    دما     پوئے     تگا      يہ

  

 نہيںii   ديکھا    سماں     وه     نے     تو     خانہ    رہين     اے

 رحيلii   بانگ    ميں    دشت    فضائے    جب    ہے    گونجتی

  

 خرامii    پروا    بے    کا    آہو    وه   پہ     ٹيلے     کے     ريت

 ميل و سنگ  بے   سفر   وه   ساماں،   و  برگ   بے   حضر  وه

  

 صبحii      ہنگام       پا       سيماب       اختر       نمود       وه

 جبرئيلii      جبين      سے      گردوں      بام       نماياں       يا

  

 آفتابii     غروب      ميں      صحرا      شام      سکوت      وه
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 خليل   بين    جہاں    چشم    ہوئی   تر    روشن   سے     جس

  

 کارواں     مقام     پر     چشمے      کے      پانی      وه      اور

 سلسبيلii   گرد     ميں     جنت     طرح     جس    ايماں     اہل

  

 تالشii    کو     محبت      ائےسود      کی      ويرانے      تازه

 نخيل     و     کشت     زنجيری     تو      ميں      آبادی      اور

  

  

  

  

  

  

  زندگی

 زندگیii     جام     سے     پيہم     گردش      ہے      تر      پختہ

 زندگیii     دوام      راز      خبر      بے      اے      يہی      ہے

  

 زندگی     ہے     زياں      و      سود      انديشۂ      از      برتر
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 زندگیii   ہے    جاں    تسليم    کبھی    اور    جاں    کبھی    ہے

  

 ناپii   نہ     سے     فردا     و     امروز     پيمانۂ     اسے     تو

 زندگیii    ہے     جواں     دم     ہر     دواں،     پيہم      جاوداں

  

 ہےii     ميں     دوںزن     اگر     کر     پيدا     آپ     دنيا     اپنی

 زندگیii    ہے     فکاں     کن     ضمير      ہے،     آدم      سر

  

 پوچھii    سے    دل    کے    کوہکن    حقيقت     کی     زندگانی

 زندگی    ہے    گراں    سنگ    و   تيشہ     و     شير     جوئے

  

 آبii  کم   جوئے   اک  ہے  جاتی  ره   کے   گھٹ   ميں   بندگی

 زندگیii    ہے     کراں     بے     بحر     ميں      دیآزا      اور

  

 سےii     تسخير      قوت       اپنی      يہ       ہے       آشکارا

 زندگی    ہے    نہاں   ميں    پيکر   کے    مٹی     اک     گرچہ

  

 حبابii    مانند     ہے     ابھرا     تو      سے      ہستی      قلزم
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 زندگیii   ہے     امتحاں     تيرا     ميں     خانے    زياں     اس

  

 توii  انبار    اک    کا    مٹی    ہے    تو    تک    جب    ہے    خام

 توii   زنہار    بے    شمشير     ہے    تو     جائے     ہو     پختہ

  

 تڑپii  کی   مرنے   ميں  دل   جس    ليے    کے   صداقت    ہو

 کرےii    داپي     جاں     ميں     خاکی     پيکر     اپنے     پہلے

  

 مستعارii      آسمان      و      زمين     يہ       ڈالے       پھونک

 کرےii     پيدا     جہاں     اپنا     آپ     سے      خاکستر      اور

  

 آشکارii     دے     کر     کو     پنہاں      قوت      کی      زندگی

 ےکر     پيدا      جاوداں      فروغ       چنگاری       يہ       تا

  

 آفتابii     مثال      جائے      چمک      پر      مشرق      خاک

 کرے     پيدا     گراں     لعل      وہی      پھر      بدخشاں      تا

  

 سفيرii   بھيجے     کا     گير     شب     نالۂ     گردوں     سوئے
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 کرےii   پيدا    داں    راز    اپنے    ميں    تاروں    کے     رات

  

 ہےii  ميں   محشر   عرصۂ   تو  ،   ہے   کی   محشر   گھڑی   يہ

 ہےii   ميں    دفتر    اگر    کوئی    عمل    ،    غافل    کر    پيش

  

  

  سلطنت

  

 الملوک"ii     "ان      آيۂ      رمز      کو      تجھ     بتاؤں       آ

 جادوگری     اک      ہے      کی      غالب      اقوام      سلطنت

  

 اگرii    محکوم     ذرا     ہے     وتاہ     بيدار     سے      خواب

 ساحریii   کی    حکمراں    کو    اس    ہے    ديتی    سال    پھر

  

 ايازii     چشم      سے      تاثير      کی      محمود       جادوئے

 دلبریii     ساز      ميں      گردن      حلقۂ      ہے       ديکھتی

  

 ميں     جوش     آخر     ہے      جاتا      آ      اسرائيل      خون
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 سامریii     طلسم      موسی      کوئی      ہے      ديتا       توڑ

  

 ہےii   کو    ہمتا    بے     ذات     اس     فقط     زيبا     سروری

 آزریii      بتان      باقی      وہی،     اک      ہے       حکمراں

  

 مکنii      رسوا       را       آزاد       فطرت       غالمی       از

 تریii     کافر     برہمن     از     ے      خواجہ      تراشی      تا

  

 نظام    جمہوری     کا     مغرب     کہن     ساز    وہی      ہے

 قيصریii  نوائے   از   غير    نہيں   ميں    پردوں    کے    جس

  

 کوبii      پاے      ميں      قبا      جمہوری       استبداد       ديو

 پریii   نيلم    ہے     کی     آزادی    يہ     ہے     سمجھتا     تو

  

 حقوقii      و     رعايات     و     اصالح     و      آئين      مجلس

 آوریii   خواب    اثر    ميٹھے،    مزے    ميں    مغرب     طب

  

 االماں!        مجالس،         اعضائے         گفتار         گرمی
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 گریii  زر   جنگ   ہے   یک  داروں    سرمايہ    اک    بھی    يہ

  

 تو   ہے  سمجھا    گلستاں    کو    بو    و    رنگ   سراب    اس

 توii   ہے    سمجھا     آشياں     کو    قفس     ناداں!     اے     آه

  

  

  

  

  سرمايہ.ومحنت

  

 دےii     پيغام      مرا      کر      جا      کو       مزدور       بندۀ

 کائنات      پيام      يہ      ہے      کيا،      پيغام      کا      خضر

  

 گرii   حيلہ    دار    سرمايہ    گيا    کھا    کو     تجھ     کہ     اے

 برات    تيری     تلک     صديوں     رہی     پر    آہو      شاخ

  

 رہیii    ملتی     يوں    مزد     کو     آفريں      دولت      دست

 زکاتii   کو    غريبوں    ہيں    ديتے    جيسے     ثروت     اہل
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 حشيشii     برگ     ديا     کو     تجھ     نے      الموط      ساحر

 نباتii   شاخ    اسے    سمجھا    خبر     بے     اے     تو     اور

  

 رنگ      تہذيب،      سلطنت،      کليسا،      قوميت،      نسل،

 مسکراتii   بنائے    کے    چن    چن    خوب    نے    خواجگی

  

 ليے      کے      ديوتاؤں      خيالی       ناداں       مرا       کٹ

 حياتii    نقد     گيا      لٹوا      تو      ميں      لذت      سکرکی

  

 دار    سرمايہ    گيا   لے    بازی    سے    چالوں     کی     مکر

 ماتii     مزدور      گيا      کھا      سے      سادگی       انتہائے

  

 ہےii   انداز    ہی    اور     کا     جہاں     بزم     اب     کہ     اٹھ

 ہےii   آغاز    کا    دور    تيرے     ميں     مغرب    و     مشرق

  

 قبول    کرتی     نہيں     بھی      دريا      تو      عالی      ہمت

 تلکii   کب    شبنم   ميں    دامن    ترے    غافل   ساں    غنچہ
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 عيشii       سامان       ہے        جمہور        بيداری        نغمۂ

 تلک     کب     جم     و      اسکندر      آور      خواب      قصۂ

  

 ہوا       سے       گيتی       بطن      پيدا        تازه        آفتاب

 تلکii   کب     ماتم     کا     تاروں    ہوئے     ڈوبے     آسمان!

  

 تمامii     زنجيريں     نے      انساں      فطرت      ڈاليں      توڑ

 تلکii    کب     آدم     چشم     روتی     سے     جنت      دوری

  

 بہار     ہے     کہتی     يہ      سے      فرما      چاره      باغبان

 تلکii     کب     مرہم     تدبير     واسطے     کے     گل     زخم

  

 ہو      آزاد      سے      شمع      طواف       ناداں!       کرمک

 ہوii    آباد     ميں      زار      تجلی     کے      تفطر      اپنی
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  اسالم                                                           دنيائے

  

 داستاںii   کی    عرب    و    ترک    مجھے    ہے     سناتا     کيا

 سازii  و   سوز   کا  اسالميوں   نہيں   پنہاں    کچھ    سے    مجھ

  

 خليلii      ميراث      فرزند      کے      تثليث      گئے       لے

 حجازii     خاک      گئی       بن       کليسا       بنياد       خشت

  

 رنگii     اللہ     کاله     ميں     زمانے      رسوا     گئی      ہو

 نيازii    مجبور     آج    ہيں      تھے،      ناز      سراپا      جو

  

 پارسii    سے    فرنگستاں    فروشان    مے    ہے     رہا     لے

 گداز    مينا    ہے    کی    جس    حرارت     سرکش     مۂ     وه

  

 ہوئیii   کيفيت     يہ    کی     ملت    سے     مغرب     حکمت

 گازii  ہے   ديتا   کر  کو   سونے   طرح   جس   ٹکڑے    ٹکڑے

  

 لہو        کا       مسلماں       ارزاں       آب       مانند       ہوگيا
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 رازii   دانائے    نہيں    دل    تيرا    کہ    تو     ہے     مضطرب

  

کنند""ii     کآباداں      کہنہ      بناۓ      ""ہر      رومی      گفت

کنند""ii     ويراں     را     بنياد      آں      ""اول      ندانی      می

  

""گئيںii  کھل   آنکھيں  کی   ملت    گيا    سے    ہاتھوں    ""ملک

 نگرii    در     غافل     کردست     عطا     چشمے     ترا     حق

  

 شکستii   ہے     بہتر     تو     سے     گدائی     کی     موميائی

 مبرii      سليمانے      پيش      حاجتے      پر!      بے       مور

  

 نجاتii   کی    مشرق    ہے    بيضا   ملت    ضبط     و     ربط

 خبرii  بے  تک   اب  سے   نکتے    اس    ہيں   والے    ايشيا

  

 ہوii   ميں    ديں    حصار    داخل    کر    چھوڑ    سياست    پھر

 ثمرii   اک    کا    حرم    حفظ    فقط    ہے    دولت     و     ملک

  

 ليےii     کے     پاسبانی     کی     حرم     مسلم      ہوں      ايک
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 کاشغر    اکبخ    تا    کر     لے     سے     ساحل     کے     نيل

  

 گاii  جائے  مٹ  ،  خوں   و    رنگ    امتياز    گا    کرے    جو

 گہرii      واال      اعرابی      يا      ہو      گاہی      خر      ترک

  

 گئی     ہو     مقدم     پر     مذہب     کی     مسلم    اگر      نسل

 زرگii     ره     خاک    مانند     تو     سے      دنيا      گيا      اڑ

  

 استورii    پھر     ہو     ميں     دنيا     بنا     کی     خالفت      تا

 جگرii   و    قلب    کا   اسالف    کر    ڈھونڈ    سے    کہيں    ال

  

 باشii   ہشيار    جلی    از     را     خفی     نشناسی     کہ     اے

 باشii     ہشيار      علی       و       ابوبکر       گرفتار       اے

  

 چکی   ہو    بھی    وه    سو    تھی   الزم    فرياد    کو     عشق

 ديکھii    تاثير     کی    فرياد     کر     تھام     دل     ذرا      اب

  

 عروجii     کا     دريا    رفتار     سطوت     ديکھا     نے      تو



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

 
 

 ديکھii  زنجير   اب   ہے    بنتی    طرح    کس    مضطر    موج

  

 نےii   اسالم    خواب    تھا    ديکھا    جو     کا     حريت     عام

 ديکھii   تعبير    کی   خواب    اس    تو     آج     مسلماں     اے

  

 وجودii      سامان      ہے      کو      سمندر      خاکستر      اپنی

 ديکھ    پير،    جہان    يہ    پيدا    ہے    ہوتا    پھر     کے     مر

  

 ميںii      گفتار      آئينۂ      مرے     آنکھيں       کر       کھول

 ديکھii  تصوير   اک   سی    دھندلی    کی    دور   والے    آنے

  

 پاس    کے    گردوں    بھی   اور   اک    ہے     فتنہ     آزموده

 ديکھii      تدبير       رسوائی       کے        تقدير        سامنے

  

 دارii     آباد       آرزو      از      را     سينہ      استی       مسلم

دارii     الميعاد"      "اليخلف      نظر،      پيش      زماں      ہر

 

 بانگِ درا



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

 
 

 

طلوع اسالم 

 تابیii   تنک    کی    ستاروں    ہے    روشن   صبح    دليل

 خوابیii   گراں    دور    ،گيا    ابھرا    آفتاب    سے     افق

  

 دوڑا     زندگی     خون     ميں     مشرق     مردۀ     عروق

 فارابی  و   سينا    کو    راز    اس    نہيں    سکتے    سمجھ

  

 نےii   مغرب    طوفان    ديا    کر    مسلماں    کو     مسلماں

 سيرابیii  کی   گوہر   ہے   سے   ہی    دريا    ہائے    تالطم

  

 ہےii  واال  ہونے  سے   حق   درگاه   پھر  کو   مومن   عطا

 اعرابی      نطق      ہندی،      ذہن      ترکمانی،      شکوه

  

 بلبل!ii اے تو  ہے باقی ميں  غنچوں   کا  خواب   کچھ   اثر

يابی""ii  کم   نغمہ  ذوق  چو  زن   می   تر  تلخ    را    ""نوا

  

 ميں شاخساروں  ،   ميں   آشياں   ميں،   چمن   صحن   تڑپ
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 سيمابیii   تقدير    نہيں    سکتی    ہو    سے   پارے     جدا

  

 ديکھے  برگستواں  زينت  کيوں    بيں    پاک    چشم    وه

 تابیii  جگر   کی   غازی   مرد  کو   جس   ہے    آتی    نظر

  

 دے    کر    آرزو    چراغ    روشن     ميں     اللہ     ضمير

دےii  کر   جستجو  شہيد    کو    ذرے    ذرے    کے    چمن

  

 پيداii  اثر   کا    نيساں    ہے    ميں    مسلم    چشم    سرشک

 پيداii  گہر  پھر   گے   ہوں    ميں    دريا    کے    هللا    خليل

  

 ہےii   بندی    شيرازه    پھر    کی     بيضا     ملت     کتاب

 پيدا  بر   و  برگ  پھر   ہے   کو   کرنے   ہاشمی  شاخ   يہ

  

 راii    کابل    و    تبريز    دل    شيرازی   ترک    آں    ربود

 پيداii  سفر   ہم  اپنا   سے   گل   بوئے    ہے   کرتی    صبا

  

 ہےii  غم   کيا    تو    ٹوٹا    غم   کوه    پر    عثمانيوں    اگر
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 پيداii  سحر   ہے   ہوتی  سے  انجم  ہزار  صد  خون    کہ

  

 بينی  جہاں  کار    تر    دشوار    ہے    سے   بانی    جہاں

 پيداii نظر   ہے   ہوتی   ميں   دل   چشم   تو  ہو  خوں  جگر

  

 ہےii  روتی   پہ   نوری   بے   اپنی   نرگس   سال    ہزاروں

 پيداii  ور  ديده  ميں   چمن   ہے  ہوتا  سے  مشکل    بڑی

  

 سے   ترنم    تيرے    ہو    کہ   بلبل    اے    ہو    پيرا    نوا

 پيداii  جگر    کا   شاہيں    ميں    نازک    تن   کے    کبوتر

  

 دےii  کہہ   زندگی   راز   پوشيده   ہے   ميں    سينے    ترے

 دےii  کہہ   زندگی  ساز  و   سوز    حديث    سے    مسلماں

  

 ہےii  تو   زباں   تو،  قدرت   دست  کا    زلي    لم    خدائے

 ہےii  تو   گماں   مغلوب   کہ   غافل    اے    کر    پيدا    يقيں

  

 کیii  مسلماں   منزل  سے  فام    نيلی    چرخ    ہے    پرے
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 ہےii  تو   کارواں   وه  ہوں،   راه   گرد   کی   جس   ستارے

  

 تيراii   ابد    تيرا،    ازل    آنی،    مکيں    ،    فانی     مکاں

 ہے    تو    جاوداں    تو،    ہے   پيغام    آخری     کا     خدا

  

 تيراii   جگر     خون     ہے     اللہ     عروس     بند     حنا

 ہےii   تو    جہاں   معمار    ہے،    براہيمی   نسبت    تری

  

 کیii   زندگانی    ممکنات     ہے     اميں     فطرت     تری

 ہےii  تو   امتحاں  گويا    کا    مضمر    جوہر    کے    جہاں

  

 خاطر    کی    جاويد    عالم    سے    گل    و    آب     جہان

 ہےii  تو   ارمغاں  وه   گئی   لے   کو    جس   ساتھ    نبوت

  

 پيداii   ہے    سے    بيضا    ملت    سرگزشت     نکتہ     يہ

 ہے     تو     پاسباں     کا     ايشيا      زمين      اقوام      کہ

  

 کاii شجاعت ،   کا  عدالت  ،  کا   صداقت   پڑھ   پھر   سبق
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 کا   امامت    کی    دنيا    کام    سے    تجھ    گا    جائے    ليا

  

 مسلمانیii   رمز   يہی     ہے،    فطرت     مقصود     يہی

 فراوانیii   کی   محبت     گيری،     جہاں     کی     اخوت

  

 جا وہ   گم   ميں  ملت  کر   توڑ   کو  خوں   و   رنگ   بتان

 افغانیii   نہ    ايرانی،    نہ    باقی،    رہے     تورانی     نہ

  

 تک!ii   کب    چمن    مرغ    صحبت     شاخساراں     ميان

 قہستانی     شاہين     پرواز     ہے     ميں     بازو      ترے

  

 کاii   مسلماں     مرد     يقيں     ميں     ہستی    آباد     گمان

 رہبانیii    قنديل     ميں     تاريک     شب     کی      بياباں

  

 نےii  جس   کو   استبداد    کے   کسری    و    قيصر    مٹايا

 سلمانیii  صدق  ذر،  بو   فقر  حيدر،   زور  تھا،   کيا    وه

  

 سےii   تجمل    کس    پيما    جاده    ملت     احرار     ہوئے
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 زندانی  کے  صديوں  ہيں   سے    در    شگاف    تماشائی

  

 ميںii   دنيا    ہے   سے    محکم     ايمان     زندگی     ثبات

 تورانیii  ہے   نکال   تر    پائنده    بھی    سے    المانی    کہ

  

 پيدا   يقيں    ہے    ہوتا    ميں    خاکی    انگارۀ    اس    جب

 پيداii  االميں   روح  پر   و    بال   يہ    ہے    ليتا    کر    تو

  

 تدبيريںii  نہ  شمشيريں   ہيں  آتی   کام   نہ    ميں    غالمی

 زنجيريںii  ہيں  جاتی   کٹ  تو   پيدا  يقيں   ذوق   ہو    جو

  

 کاii  بازو  زور   کے   اس   ہے   سکتا   کر    اندازه    کوئی

 تقديريںii   ہيں    جاتی    بدل    سے    مومن    مرد     نگاه

  

 گيریii  جہاں    کی    اشيا    علم    ،    پادشاہی    ،    واليت

 تفسيريں  کی  ايماں  نکتۂ   اک   فقط   ہيں،  کيا  سب    يہ

  

 ہےii   ہوتی    سے    مشکل    مگر    پيدا    نظر    براہيمی
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 تصويريںii ہے  ليتی  بنا ميں سينوں کے  چھپ چھپ  ہوس

  

 ہےii      آدميت       فساد       آقا       و       بنده        تميز

 يںتعزيرii کی  فطرت ہيں سخت   دستاں!   چيره  اے   حذر

  

 ہوii نوری کہ ہو  خاکی   کی،   شے   ہر  ہے  ايک  حقيقت

 چيريںii  دل  کا  ذرے    اگر    ٹپکے    کا    خورشيد    لہو

  

 عالمii    فاتح     محبت     پيہم،     عمل      محکم،      يقيں

 شمشيريںii  کی   مردوں    يہ    ہيں    ميں    زندگانی    جہاد

  

 نابے    مشرب   ،    ندےبل    طبع    را    مرد     بايد     چہ

 بيتابے    جان    ،    بينے    پاک    نگاه    ،     گرمے     دل

  

 نکلے  پر و بال بے ،  جو  تھے جھپٹے  سے  شان  عقابی

 نکلےii  کر   ڈوب  ميں   شفق   خون    کے    شام    ستارے

  

 والےii    تيرنے    دريا     زير     دريا     مدفون      ہوئے
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نکلے گہر کر بن ،  جو  ، تھے کھاتے کے  موج  طمانچے

  

 کوii  جن    تھا    ناز    پر    کيميا    ہيں،    گزر    ره    غبار

 نکلے  گر   اکسير   جو،   تھے   رکھتے   پر  خاک   جبينيں

  

 الياii     زندگی      پيام      قاصد      رو       نرم       ہمارا

 نکلے  خبر   بے  وه   بجلياں  کو  جن  تھيں  ديتی    خبر

  

 سےii   نگاہی    کم    کی    حرم    پير    ہوا    سوار     حرم

 نکلے    نظر     صاحب     قدر     کس     تتاری     جوانان

  

 تھے    کہتے    پرواز    آسماں    بان    نور    سے     زميں

 نکلے    تر    تابنده    تر،    پائنده    تر،    زنده    خاکی    يہ

  

 ہيںii   جيتے  خورشيد  صورت   ايماں    اہل    ميں    جہاں

 نکلےii ادھر  ،  ڈوبے   ادھر   نکلے   ادھر   ،  ڈوبے   ادھر

  

 ہےii     ملت      تعمير      سرمايۂ      کا      افراد      يقيں
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 ہےii  ملت   تقدير    گر    صورت    جو    ہے    قوت    يہی

  

 جاii ہو عياں   پر  آنکھوں   اپنی   ہے،  فکاں   کن   راز  تو

 جاii  ہو   ترجماں  کا   خدا   جا،  ہو  داں   راز    کا    خودی

  

 کوii انساں   نوع   ٹکڑے  ٹکڑے   ہے   ديا   کر  نے   ہوس

 جاii  ہو   زباں   کی    محبت    جا،    ہو    بياں    کا    اخوت

  

 تورانی    وه    افغانی،    يہ    خراسانی،    وه    ہندی،     يہ

 جاii  ہو  کراں   بے   کر  اچھل   ساحل!  شرمندۀ  اے    تو

  

 تيرےii  پر    و    بال    ہيں    ونسب    رنگ   ودۀآل    غبار

 جا ہو فشاں   پر  پہلے   سے   اڑنے  حرم!  مرغ   اے  تو

  

 ہےii  زندگانی   سر  يہ  غافل!    جا    ڈوب   ميں    خودی

 جاii  ہو  جاوداں  سے  سحر   و    شام    حلقۂ    کر    نکل

  

 کرii    پيدا     فوالد     سيرت     ميں      زندگی      مصاف
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 جاii   ہو    پرنياں    و     حرير     ميں     محبت     شبستان

  

 سےii  بياباں   و   کوه   رو   تند   سيل   کے    بن    جا    گزر

 جاii  ہو   خواں   نغمہ   جوئے  تو   آئے  ميں   راه    گلستاں

  

 کوئی    انتہا    ہے    نہيں    کی    محبت    و    علم     ترے

 کوئیii نوا  ميں  فطرت ساز کر بڑھ   سے   تجھ   ہے   نہيں

  

 ہے    ياری    شہر    زبون     صيد     آدمی    تک     ابھی

 ہےii  شکاری  کا  انساں  نوع    انساں    کہ   ہے    قيامت

  

 کیii   حاضر   تہذيب   چمک   ہے  کرتی   خيره   کو    نظر

 ہےii کاری   ريزه   کی   نگوں   جھوٹے   مگر   صناعی   يہ

  

 کوii  مغرب  مندان   خرو   پر  جس  تھا  ناز  حکمت    وه

 ہےii  زاری  کار   تيغ    ميں    خونيں    پنچۂ    کے    ہوس

  

 سکتاii  نہيں   ہو  محکم   سے    کاری    فسوں    کی    تدبر
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 ہےii  داری   سرمايہ  بنا    کی    تمدن    جس    ميں    جہاں

  

 بھیii  جہنم  بھی،   جنت   ہے  بنتی   زندگی    سے    عمل

 ہےii ناری  نہ  ہے نوری نہ  ميں  فطرت   اپنی   خاکی   يہ

  

 دے کر   وا   کی   غنچے  گره  ،   ہو   بلبل   آموز   خروش

 ہےii  بہاری  باد  واسطے    کے    گلستاں    اس    تو    کہ

  

 کیii  محبت   چنگاری   سے   دل   کے   ايشيا    اٹھی    پھر

 ہےii    تتاری     قبايان     اطلس     گہ      جوالں      زميں

  

 راii      ناتوانے       جان       خريدارست       پيدا       بيا

ر""    کاروانے    ما    بر    افتاد    گذار    مدت    از    ""پس

  

 آمدii   شاخسار    از     زار     مرغ     نواے     ساقی     بيا

 آمدii    قرار     آمد     نگار      آمد      نگار      آمد      بہار

  

 صحرا    و    وادی    اندر     خيمہ     بہاری    ابر     کشيد
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 آمد       کوہسار      فراز       از       آبشاراں       صداۓ

  

 ساقیii   سازده    پيشيں    قانون    ہم     تو     گردم     سرت

 آمدii   قطار    اندر    قطار     پردازاں     نغمہ     خيل     کہ

  

 کش    ساغر    باکانہ     برگيروبے     زاہداں     از     کنار

 آمدii   ہزار    بانگ    کہن    شاخ    ازيں    مدت    از    پس

  

 آورii   حنين    و    بدر     خواجہ     حديث     مشتاقاں     بہ

 آمد      آشکار      بچشمم      پنہانش       ہاے       تصرف

  

 گردii  می    ناک   نم    ما    خون    از    خليل    شاخ    دگر

 آمد     عيار     کامل      ما      قدن      محبت     زار      بيا

  

 پاشمii    می     اللہ     برگہاے      شہيدے      خاک      سر

 آمدii     سازگار    ما     ملت     نہال     با      خونش      کہ

  

اندازيمii   ساغر    در    مے    و    بيفشانيم    گل    تا     ""بيا
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اندازيم""ii   ديگر    طرح    و    بشگافيم    سقف    را    فلک

 

 بانگِ درا

 

غزليات

مراii  پيغام   کہيو   جا    سے    والے    کملی    صبا!    باد    اے

گئیii بھی دنيا  گيا،  بھی  ديں کے بيچاری   امت  سے   قبضے

  

دياii  نے   ساحل   لب   پيغام   کو    خاطر    پريشاں    موج    يہ

گئی!ii بھی  گھبرا ميں دريا   تو  بھی،   بحر   وصال  دور   ہے

  

سےii محمل حجاب  قيس!   اے   قائم   کی   محبت   ہے   عزت

گئی  بھی ليال گئی  بھی غيرت گئی، بھی عزت گيا  جو محمل

  

ملیii بھی  گوہر  آبروئے  تو  نے قطرے دو و  تگ   ترک   کی

گئیii  بھی  دريا  کشمکش   اور   گئی   بھی   فطرت    آوارگی
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صداii يہ ہے  کی سک جانيے کيا ہے،  سے اقبال لب تو نکلی

گئیii بھی تڑپا  کا  محفل  دل  ،   گئی   بھی   پہنچا  سکوں   پيغام

  

  

  

***  

  

 ہےii     گوش     فريب     بلبل      و      قمری      سرود      يہ

 ہےii        خاموش       چمن        آباد        ہنگامہ        باطن

  

اثرii   مغرب    مۓ    اے    يہ     ہے     کا     پيمانوں     تيرے

ہےii  ہوش    بے    انجمن    ساری   ہے،    ساقی    زن    خنده

  

نہيںii     ملتا     پتا     تيرا     ميں     خانے     غم     کے     دہر

ہےii   روپوش    تو   کہ    بھی     آفرينش     کيا     تھا     جرم

  

نہيںii   دل    وه    جسے،    ہے     سمجھتی     دل     دنيا     آه!

 ہےii    خاموش     ہنگامۂ     اک      ميں      انساں      پہلوئے
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چل   کے  بچ   بچ   ذرا   ليکن  چل،    ميں    ره   کی    زندگی

ہےii   دوش    بار    خانہ     مينا     کوئی     لے    سمجھ     يہ

  

ہوئے    پہلو    ہم    الہور    و    دلی    سے    دم    کے     جس

 ہےii    خاموش    اب     بھی     بلبل     وه     اقبال     اے     آه،

  

  

  

***  

  

 ابھیii      خام       ترا       شوريده       بلبل       ہے        نالہ

 ابھیii    تھام     ذرا     اور     اسے     ميں      سينے      اپنے

  

 عقلii    ہو     انديش    مصلحت     اگر     ہے     ہوتی     پختہ

 ابھیii    خام     ہے     تو      انديش     مصلحت    ہو      عشق

  

عشقii     ميں     نمرود     آتش     پڑا      کود      خطر      بے
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 ابھیii     بام       لب       تماشائے       محو       ہے       عقل

  

عملii      گام      سبک      سے      قاصد      فرمودۀ      عشق

 ابھیii      مپيغا      معنی      نہيں     ہی       سمجھی       عقل

  

 آشوبیii     دہر       و       آزادی       ہے       عشق       شيوۀ

 ابھی       ايام       خانۂ       بت        زناری        ہے        تو

  

ساقیii     کر      بگڑ      ہے      کہتا      پہ      پرہيز      عذر

ابھیii     انجام     کاوش     وہی     ميں      دل      ترے      ہے

  

حياتii    کيف     و     کم     ترازوئے     ہے      پيہم      سعی

ابھیii     شام     و     سحر     شمار      ہے      ميزاں      تيری

  

 تکii     کب     شبنم     بخشی     تنک     يہ      نيساں!      ابر

ابھیii     جام     تہی    ہيں     اللے     کے      کہسار      مرے

  

شرابii    ميری     عربی     ،     وه     عجم      گردان      باده
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ابھیii   آشام    مے    ہيں    جھجکتے    سے     ساغر     مرے

  

نسيمii    سے     گلستاں     ہے     الئی     کی      اقبال      خبر

 ابھیii      دام       تہ       ہے       پھڑکتا        گرفتار        نو

  

  

  

  

***  

  

  

کرii    آرائی     انجمن     ،     اٹھا      سے      چہرے      پرده

کرii    تماشائی     کو     انجم     و     مہ      و      مہر      چشم

  

 تکii  کب    پنہاں    چشمک    يہ   تو    ہے    بجلی    جو    تو

کرii     شناسائی      سے      دل      مرے      حجابانہ       بے

  

 حياتii      اعجاز      ہے       تاثير       کی       گرم       نفس
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کرii    مسيحائی     تو     ہے     اگر     ميں     سينے      تيرے

  

کليمii    مثل     گری     دريوزه     پہ      طور      تلک      کب

 کرii     سينائی      شعلۂ      عياں      سے       ہستی       اپنی

  

حرمii    تعمير    سے    ذرے    ہر     کے     خاک     تری     ہو

 کرii        کليسائی        انداز         بيگانۂ         کو         دل

  

اچھا     گزرنا     سے     حد     نہيں     ميں      گلستاں      اس

 کرii     رعنائی      اندازۀ      بہ      تو      کر      بھی       ناز

  

 لےii     ہو      رسکند      مانند      تو      دار      خود      پہلے

کرii     دارائی      شوکت      ہوس      ميں       جہاں       پھر

  

 اقبال!ii     ليلی     منزل     کبھی     گی     جائے      ہی      مل

 کرii      پيمائی       باديہ       ابھی       اور       دن       کوئی
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***  

  

 ہو     خواں     غزل      اقبال     ،    آئی     بہار     باد      پھر

 ہوii  گلستاں    تو    ہے    گل    ،    ہو    گل    اگر    ہے    غنچہ

  

سےii  حرارت   کی    اجزا    ،    ہے    مٹھی    کی    خاک    تو

ہو    بياباں    ميں    وسعت     ،     ہو     پريشاں     ہو،     برہم

  

 تيری    گراں    ہے    قيمت    ،     ہے     محبت     جنس     تو

 ہوii  ارزاں    ميں    ديس    اس    ،   سوداگر    ہيں    مايہ    کم

  

تيریii   لے    ہو    مستور    ميں   پردے    کے    ساز    کيوں

ہوii   عرياں    پہ    گوش    ہر    ،   ہے    رنگيں     نغمۂ     تو

  

تيرےii    اگر      ميں      رستے      فرزانہ!      رہرو      اے

ہوii  طوفاں   تو    ہے    صحرا    ہو،    شبنم    تو    ہے    گلشن
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آسانیii   تن     ہے     مضمر     ميں     محبت     کی     ساماں

ہوii   ساماں    گر    غارت     ،     منزل     اگر     ہے     مقصد

  

  

  

***  

  

ميںii   مجاز    لباس    نظر     منتظر     حقيقت     اے     کبھی

ميںii نياز  بينج مری   ہيں   رہے   تڑپ  سجدے   ہزاروں   کہ

  

ہوii  گوش  محرم   ہے   نوا  تو   ہو،   خروش   آشنائے   طرب

ميںii  ساز  پردۀ   سکوت   ہو   ہوا  چھپا  کہ   کيا    سرود    وه

  

آئنہii  وه   ہے   آئنہ   ترا  اسے،   رکھ   نہ   کے   بچا    بچا    تو

 ميںii  ساز  آئنہ   نگاه  ہے  تر   عزيز   تو    ہو   شکستہ    کہ

  

کہنii   اثرِ    وه   کہ   کہا  يہ    نے    شمع    کرمک    وفط    دم

ميںii  گداز   حديث  مری   نہ   ميں،   سوز   حکايت   تری    نہ
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ملیii کہاں تو ملی اماں  جو   ملی،  اماں   ميں  جہاں   کہيں   نہ

ميںii  نواز   بنده   عفو   ترے   کو  خراب   خانہ   جرم    مرے

  

شوخياں رہيں ميں حسن وه گرمياں،نہ رہيں ميں عشق  وه  نہ

ميں اياز  زلف ہے خم  وه  نہ رہی، تڑپ  ميں   غزنوی  وه   نہ

  

صداii لگی  آنے  سے  زميں  تو  کبھی ہوا بسجده   سر  ميں   جو

ميںii نماز گا ملے  کيا  تجھے   آشنا،   صنم   ہے   تو   دل   ترا

  

  

  

***  

  

کياii  تو   چمن    طائران    رہے    آشنا    غزل    بھی    دام    تہ

رہیii لبی زير نوائے تھی، رہی  تڑپ   ميں  دلوں  فغاں   جو

  

سکاii  کر   نہ   ناصبور    دل    تسلی    بھی    کچھ    جلوه    ترا
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رہیii    شبی    نيم    آه    وہی    ،    رہا    سحری   گريۂ     وہی

  

رہے   حرم   دير   رقيب  نہ  ،   رہے  صنم  نہ  رہا   خدا    نہ

رہی    ابولہبی    کہيں    نہ    للہی،ا    اسد    کہيں     رہی     نہ

  

رہاii  عجم    ہائے    زخمہ    رسيدۀ   ستم    اگرچہ    ساز    مرا

رہیii  عربی  مری   نوا   کہ   ميں   ہوں   وفا  ذوق    شہيد    وه

  

  

  

***  

  

 ہے          اسباب            زندانیِ             تو           گرچہ

 رکھii         آزاد          ذرا          ليکن          کو          قلب

  

 نہيںii       فرصت         سے         تنقيد         کو         عقل

 رکھii         بنياد         کی         اعمال          پر          عشق
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 نظرii        پيش        گھڑی         ہر         مسلماں!         اے

رکھ            الميعاد"            يخلف             "ال             آيۂ

  

ہےii         پيغام         کا         العصر"          "لسان          يہ

رکھii         ياد          حق""          هللا          وعد          ""ان

 

 بانگِ درا

 

ظر يفانہ

 ہيںii     جاتے      بن      دين       اصول       ميں       مشرق

 ہيںii     جاتے      بن      مشين       مگر       ميں       مغرب

  

 پلےii        ہمارے        بھی         ايک         نہيں         رہتا

  ہيںii     جاتے      بن      تين      تين      کے      ايک      واں

  

  

***  
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  انگريزیii          ہيں          رہی           پڑھ          لڑکياں

 راهii       کی       فالح        نے       قوم        لی        ڈھونڈ

  

  نظرii            مد           ہے            مغربی           روش

  گناهii        ہيں        جانتے         کو         مشرق         وضع

  

 سينii        کيا         گا          دکھائے          ڈراما          يہ

  نگاهii       ہے        منتظر         کی         اٹھنے         پرده

  

  

  

***  

  

 نہيںii  حامی   کوئی   کے   پردے    تو    بھی    صاحب   شيخ

 گئےii  ہو   ظن   بد   ےس   ان   لڑکے  کے   کالج    ميں    مفت

  

 صافii  صاف   يہ    نے    آپ    کل    ديا    فرما    ميں    وعظ
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گئے""ii  ہو   زن  ہی  مرد  جب  ہو   سے   کس   آخر    ""پروه

  

 مند!    ہوش    مرد    اے    ہے    بات    کی    دن    کوئی     يہ

 مند!    ہوش    مرد    اے    ہے    بات    کی    دن    کوئی     يہ

  

 گیii  چاہے   اوٹ  زن  نہ  گی،   ہو  ميں  تجھ    نہ    غيرت

 عوضii     کے     اوالد     کہ     دور     وه     اب     ہے     آتا

  

 گیii    چاہے    ووٹ    ليے     کے     ممبری     کی     کونسل

  

***  

  

  آفريںii       جرأت       بہت        ہے        مغربی        تعليم

 ڈينگ    مار    ميں    کالج    ےک   بيٹھ     ہے،    سبق     پہال

  

  فقطii    ہی     خريدار     جو      ميں      ہند      ہيں      بستے

 ہينگii   سے   وطن   اپنے  ہيں   آتے    کے    لے    بھی    آغا
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 ميںii   ہوں     چاٹتا    ٹو     کی     لوٹ     حال،     يہ     ميرا

 رينگii  نہ  پر    فرش    مرے    ديکھ!    حکم،    يہ    کا    ان

  

 جانور     سا     بھدا    ہے     اونٹ      کہ      لگے      کہنے

 سينگ   دار  نوک  کيا    ہے    رکھتی    گائے،    ہے    اچھی

  

  

***  

  

 دست   تنگ   ہيں    واعظ    حضرت    جو    نہيں    غم    کچھ

 کريںii     خم     اپنا     سر     سامنے      کے      نو      تہذيب

  

 گياii     لکھا      کچھ      بہت      تو      ميں       جہاد       رد

 کريں      رقم      رسالہ      کوئی       ميں       حج       ترديد

  

  

  

***  
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 فائده!ii      سے      گولی      کو      مريض      کے      تہذيب

 کيجيےii    پيش     پل      واسطے      کے      مرض      دفع

  

 عوضii   کے    استاد    خدمت    کہ    دن    بھی     وه     تھے

  کيجيےii      پيش      دل       ہديۂ       تھا       چاہتا        دل

  

 سبق      از      پس      لڑکا      کہ      ايسا      زمانہ       بدال

کيجيے!""ii   پيش    ""بل     کہ     سے     ماسٹر     ہے     کہتا

  

  

***  

  

 تلکii   کب    خريديں    آخر    ہے؟    کی    اس    بھی     انتہا

 سےii      جاپان      پيرہن      مفلر،      رومال،      چھترياں،

  

  رہیii     قائم     اگر     حالت     يہی      کی      غفلت      اپنی

 سےii   جاپان     ،کفن     سے     کابل     غسال    گے     آئيں
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***  

  

 ہےii ااٹک  جا ميں   مغرب  دل   کا   مسکينوں   کے   مشرق  ہم

 ہے  مٹکا   پرانا  ايک  ياں  ہيں    بلوری    سب    کنڑ    واں

  

 گا  جائے  ره  وه  باقی ہاں! گے، جائيں مٹ  سب ميں دور اس

 ہےii  کا   ہٹ   اپنی  پکا   اور   ہے  پہ   راه    اپنی    قائم    جو

  

 ہيںii کہتے بصيرت  اہل کيا ہو! سنتے برہمن،   و   شيخ  اے

 ہےii پٹکا  دے کو قوموں ان   سے  بلندی   کتنی   نے   گردوں

  

 تھاii قائم  محبت   دستور   ،   تھے   جلسے   کے  پيار   باہم  يا

 ہےii   جھٹکا   يا   قربانی   يا  ہے  ہندی  اردو   ميں  بحث    يا

  

  



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

 
 

***  

  

ہے""ii     ايک     مشہود     و     شاہد     و      شہود      ""اصل

 کياii    غير    ذکر    پھر    تو    ہے    سچ     قول     کا     غالب

  

 کچھii   بھی    نے   آپ    سنا    شيخ!     جناب    اے     کيوں

 کياii   دير    اہل    کل    سے    والوں    کعبے    تھے     کہتے

  

 سے      مزاج      عاشق      مسلم      ہيں      پوچھتے       ہم

 کيا!ii   بير    سے   برہمن    تو    ہے     سے     بتوں     الفت

  

  

  

***  

  

 گياii      نکل      دنيا       دامن       اپنے       سے       ہاتھوں

 بھیii      معاد      خيال      سے      دلوں      ہوا       رخصت
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 جیii    شيخ     تھے    لڑتے     ليے     کے     وقف     قانونِ 

 بھی!ii   جائداد     ہے     ليے     کے     وقف     تو،     پوچھو

  

  

***  

  

 نےii  ميں   کيا   جب   کا    خودکشی   اراده    ولیب    مس    وه

 سےii   حد   دھر  نہ  باہر   قدم   عاشق!   اے  تو    ہے    مہذب

  

 کيسا  خودکشی  قصد   تو  ہے  خنجر  نہ  ،   ہے   جرأت   نہ

 سےii    حد     گزر     تيرا     گيا     ناکامی     درد     مانا     يہ

  

 دوii  دلوا  نقد   کچھ   جہاں    جاں    اے    کہ    نے    ميں    کہا

 سے   سرحد    افغان    کوئی    گا    لوں    منگا    پر    کرائے
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***  

  

 قدرii  کی    عرب    جانی    نہ    کہ    قدر    اس   تھے    ناداں

 سےii     پيٹ     مار     بچے     نہ      يہی،      ہوا      حاصل

  

 نامii    اک     شتر     بياباں      جہاز      ہے      ميں      مغرب

 سےii   فليٹ     اس     ليا     نہ     کچھ     کام     نے     ترکوں

  

  

***  

  

 کونسليںii      ہيں     حکومت      جزو      ميں       ہندوستاں

 کاii        کمال        سياسی        ہمارے         ہے         آغاز

  

 تھاii    کام     تو     ہمارا     ہی،      تھے      فقير      تو      ہم

 کا      "سوال"      بھی      امرا      اب       سليقہ       سيکھيں
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***  

  

 نہيںii     مشکل     کچھ     کی     کونسل     امپيريل     ممبری

 کيا؟ii گے  دلوائيں  بھی  پيسے  ،  گے   جائيں   مل  تو   ووٹ

  

 گئےii      فرما     بجا     ،     بخشے     خدا      غالب      ميرزا

کيا؟""  گے   کھائيں  رہيں،   ميں   دلی   کہ   مانا  يہ   نے   ""ہم

  

  

***  

  

 ہوگی   کيا    کے    بڑھ    سے    اس    وفا    و    مہر     دليل

 سہيں    نہ    ستم    يہ    تو    الفت   سے    حضور     ہو     نہ

  

 بھیii   ہم    کہيں    کچھ    ميں    ،کميٹی    حلقہ   ہے     مصر

 کہيںii   تو    ليں     بھانپ     کو     کلکٹر     رضائے     مگر
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 گیii   آئے     کام     کے     لڑکوں     ،     ليجيے     تو     سند

 رہيں    نہ    رہيں    رہيں،    پھر   اب،    ہيں     مہربان     وه

  

 ملتی      جا      کو      ہنديوں      نہيں      تو      پر      زمين

 تہيںii   کی    سمندروں    خالی     ہيں     ميں     جہاں     مگر

  

 ہيںii     فرماں      مطيع      حس     بے       کشتی       مثال

  بہيںii    تو     کہو    ،     رہيں     ساحل     بستۂ     تو     کہو

  

  

  

  

***  

  

 وعظii    پہ     عمل    طريق     شيخ     تھے     رہے     فرما

 کوشii     سخت     ميں     تجارت     ہيں     کے     ہند     کفار

  

 دينii  لين   سے   مشرک  ہيں   رکھتے  جو  وه  ہيں   مشرک
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 ہوشii     و     عقل     محروم     ہے     قوم     ہماری      ليکن

  

 کیii     ہاتھ     کے    کافر      ہے      ہوتی      چيز      ناپاک

 نيوش    حق    کا    مسلماں    گوش    ہے    اگر    لے،     سن

  

 شريک  تھا   ميں   محفل   کی   وعظ    ھیب    کش    باده    اک

 گوشii   بار    تھی    واعظ     نصيحت     ليے    کے     جس

  

 کیii    قيود      ايسے      کہ      ہے      ستم      لگا      کہنے

  نوشii     و      خورد      سامان      تجارت       ہو       پابند

  

 کوئیii    نہيں    مشکل     کو     آپ     کہ     کہا     نے     ميں

 فروشii   مے     بھی     گو     کلمہ     ہيں     ميں     ہندوستاں

  

  

  

***  
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 تک   کب    تجارت    کی    مشرق     ہے     چلتی     ديکھے

 ہےii   ليتا    سبو     و     جام     عوض     کے     ديں     شيشۂ

  

  جديدii      تعليم       نشتر        جنون        مداوائے        ہے

 ہے    ليتا     لہو     سے      ملت      رگ      سرجن      رامي

  

 سخنii  گرم    يوں    سے    اونٹ   ہوئی    روز    اک    گائے

 سخنii  گرم    يوں    سے    اونٹ   ہوئی    روز    اک    گائے

  

  

 قرارii   کو    شے    کسی    ميں    دنيا    پہ    حال    اک    نہيں

  

 اپنی    رسی     کے     توڑ     یہوئ     نام     بد     تو      ميں

 مہارii  ہے   دی   رکھ   کے   توڑ  بھی  نے   آپ  ہوں    سنتی

  

  اہمii   ہيں     سياست     روئے     از     تو     آپ     ميں     ہند

 بيکارii   ميں    عرب    دشت     مگر     سے     چلنے     ريل
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 حذر   سے    محفل    کی    گائے    تھا    کو    آپ    تلک    کل

 زنہارii    صدائے     پہ     ہونٹوں    ہوئے     لٹکتے      تھی

  

  اتنیii   عنايت    ہے    پر     ہم     کہ     ہے     کيا     يہ     آج

 غبارii     ديرينہ      وه      ميں      دل      آئنۂ      رہا       نہ

  

 کہاii   کے    شرما    نے،    اونٹ    سنی    تقرير     يہ     جب

 شمارii   بھی    ہمارا    ميں     والوں     چاہنے    ترے     ہے

  

 کليلii   ايک     تری     ہے     اشتر     غمزۀ     صد     رشک

 بيمارii    پرانے     کے     کليلوں     ايسی     ہيں      تو      ہم

  

  ميںii     بن     پھيلی     يہ     تاثير     کی     ہنگاموں      ترے

 گفتار     مذاق     ہے     پيدا     بھی     ميں      زبانوں      بے

  

 اپناii    بسيرا    سے     مدت     ہے     ميں     بن     ہی     ايک

 ادھار   ہيں   کھاتے   بھی   چارا    نہيں،    پاس   کچھ    گرچہ
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 لنگ   خر    و    پلنگ    و     گاو     و     شتر    و     گوسفند

 وقارii  اپنا   ہے  تو   ہوں    رنگيں    ميں    رنگ    ہی    ايک

  

 کا      يکرنگی      جو       آموز       سبق       ہو       باغباں

 گلزارii    طيور     نہ     کيوں     رہيں     کے     ہو     ہمزباں

  

 يہیii   ہے    مناسب    کہ    بھی     ہميں     جام    وہی     دے

 سرشار    بھی     رفقا     تيرے     ہو،     سرشار     بھی     تو

  

 کنii    رنگيں     ميش     بہ     ارزد     بچہ     افظح      ""دلق

 بيار""    بازار     ره     از     خراب     و     مست     وانگہش

  

  

  

***  

  

 سے      مجھ       ديا       کہہ       نے        مچھر        رات

 کاii             تمامی             نا             اپنی             ماجرا
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 لہو       بوند       ايک       ہيں        ديتے        کو        مجھ

 کاii      کامی       تشنہ       کی        بھر        شب        صلہ

  

  زحمتii        بے         دار،         بسوه         يہ          اور

  کاii         اسامی          لہو          سب          گيا           پی

  

  

***  

  

 پرii    مجھ    ہوئی   نازل    سے    جيل     ،     نو     يۂآ     يہ

  گيتاii      ميں      قرآن      تو      قرآن      ہے      ميں      گيتا

  

  برہمنii     و       شيخ       آشتی       ہوئی       خوب       کيا

 جيتاii   وه    نہ    ہارا    يہ     نہ     آخر     ميں     جنگ     اس

  

 "بدری"    سے    ہی    پہلے    تھا    بيزار    تو     سے     مندر

 مسيت"ii    ہے      ضدی      نہيں،      نکلتا      سے      مسجد
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***  

  

  

 ست       نہ       جائے       سے       ہاتھ       جائے       جان

  تتii      کا      مذہب      ہر      بات       اک       يہی       ہے

  

  ہيںii      کے       تھيلی       ہی       ايک       بٹّے       چٹّے

 سلطنت          داری،          بسوه          کاری،          ساہو

  

  

***  

  

 گئےii   ہو    آرا    صف    ميں    دنيا     سرمايہ     و     محنت

 خونii   کا    تمناؤں    کی    کس    کس    ہے    ہوتا     ديکھے
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 خيزii     آشوب     فتنۂ     يہ     سے      تدبير      و      حکمت

  تستعجلون،ii     بہ     کنتم     وقد     ،      سکتا     نہيں      ٹل

  

 تمامii   لشکر    کے   ماجوج    اور    ياجوج     گئے،     "کھل

 "ينسلون"ii    حرف    تفسير     لے      ديکھ      مسلم      چشم

  

  

  

***  

  

 يزل  لم   رند  وه    ہے    رخصت    سے    سرحد    کی    شام

 طاقii  باالئے   قاعدے    سارے    کے    ميخانے    کے    رکھ

  

 مقامii   کا   عبرت   درجہ  کس   ہے   تو    ہے    سچ    اگر    يہ

 رواقii  نيلی    يہ    ہے    جاتا    بدل    ميں    پل    اک    رنگ

  

 ضرورii   ہے    مداوا    فکر    اب     کو     کرزن     حضرت

 اليطاقii   درد    ہے    ميں    معدے     کے     برداری     حکم
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 طلبii   خاں    سرآغا    ہيں    کرتے    سے     ہندستاں     وفد

 عراق؟ii   و    فلسطين    ہضم    پۓ    ہے    چورن    يہ     کيا

  

  

  

***  

  

 روزii   ايک     ميں     مالک     و     مزارع     تھی     تکرار

 زميںii   ہے    مال   مرا    تھے،   رہے    کہہ    يہ     دونوں

  

 کھيتii   کا    اسی    زراعت    جو    کرے    وه،     تھا     کہتا

 نہيںii    تری     ٹھکانے      عقل      کہ      يہ     تھا      کہتا

  

 تو  مال   کا  کس   ہے   کہ   نے    ميں    سے    زميں    پوچھا

 يقيںii   کا    بات     اس     فقط     ہے     تو     مجھے     بولی

  

 ہےii      حال      شوريده      مزارع       يا       ےہ       مالک
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 ہےii    مال    کا    دھرتی    وه    ،   ہے    آسماں     زير     جو

  

  

  

  

***  

  

  گندےii       ہيں        انڈے         کے         تہذيب         نئی

  صدارتii            کونسل،            ممبری،            الکشن،

  

 پھندے          نے           آزادی           خوب           بنائے

 ساتھii       گئے        چھيلے        بھی        نجار         مياں

  

  رندےii       کے       يورپ        ہيں         تيز         نہايت

  

***  
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 کارii    ناکرده     مردک      مالک      ہے      کا      کارخانے

 ناسازگارii   اسے    ہے    محنت    ہے،     پتال     کا     عيش

  

 ماسعی     اال     نسان      لال      ليس      ہے      حق      حکم

 دارii  سرمايہ   پھل  کا   محنت   کی    مزدور    کيوں    کھائے

  

  

  

***  

  

 ميںii  کارخانے   تھی   گفتگو   يہ   کل   نے،  ميں    ہے    سنا

 کاii  کاروں   ستد   ٹھکانا    ہے    ميں    جھونپڑوں    پرانے

  

 بنواياii   ہال    کونسل     خوب     کيا     نے     سرکار     مگر

 کاii  داروں  سرمايہ  تھا  نہ  تکيہ    ميں    شہر    اس    کوئی

  

  

**  
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 نےii والوں حرارت کی  ايماں ميں بھر  شب دی  بنا تو   مسجد

 سکاii نہ  بن  نمازی  ميں   برسوں   ہے،   پاپی   پرانا   اپنا  من

  

 دياii   پيغام    نے    سنوسی    کو   فيصل    امير    خوب    کيا

 سکاii نہ بن حجازی کا  دل پر ہے حجازی  کا  نسب  و  نام  تو

  

 ميںii رونے اس  لذت کيا  پر ہيں،   جاتی   ہو  تو  آنکھيں   تر

 سکاii نہ بن پيازی اشک  سے آميزش   کی   جگر   خون   جب

  

 ہےii  ليتا   موه  يںم  باتوں   من   ہے    اپديشک    بڑا    اقبال

 سکاii نہ بن   غازی   کا   ،کردار   بنا  تو   غازی   يہ   کا  گفتار

  

  

*** 

  تشّکر: عالّمہ اقبال ڈاٹ کام
  مزيد ٹائپنگ: مہوش علی، سيّده شگفتہ
  پروف ريڈنگ اور ای بک: اعجاز عبيد

ڈاٹ کام کی مشترکہ  فری 250اردو الئبريری ڈاٹ آرگ، کتابيں ڈاٹ آئی فاسٹ نيٹ ڈاٹ کام اور کتب ڈاٹ 
  http://urdulibrary.org, htaben.ifastnet.com, http://kutub.250free.comtp://kitپيشکش
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