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قيوم خدائے حمد کروں  ميں  سے زباں کس

علوم نہ فراست،  نہ پر  يہاں ہے ديتی   کام

 ۔    ۔      ساحل۔      ۔      ۔      ۔

  

  حمد بارِی تعالیٰ 

  

)1(  

ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  باالii  قدر   اس    سے    سمجھ    تو       موالii  گئے  تھک   ادراک   و   فہم

سماii و  ارض ہيں کيے  پيدا   نے   تو      کر کہہ ُکن  لفظ ميں دن  چھ  صرف

 صباii  موجِ   و   حنا  برگِ     پھول،       حسيںii شاہکارِ   کے  قدرت   تيری

صحراii  و   وادی    کھيت،    گلستاں،       دھنکii  پہاڑ،   ندی،  دريا،    بحر،

  يناسii  کا  سخت   ارضِ     کيا    شق       کرii  دے    نمو    قوتِ     کو    بيج

  ايساii  ہے    جالل   و    قہر    تيرا       غرقاب   ديا   کر  کو  دنيا    ساری

 گھيراii نے عذاب تيرے   کو   سب       ثمود و عاد  ايکہ،  و  تبّع   و  رس
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  پيداii     کيا       اونٹنی       حاملہ       نےii   تو    کر    چير    کوه    سينۂ

 دريا  گيا  پھٹ   سے   قدرت   تيری       ليے   کے    حق    اہلِ     سرفرازیِ 

 دياii ميں جہاں شرف  ظاہر،  کے  کر       کوii  مريمؑ    ابنِ    اپنے  سے    امر

 کياii  ٹکڑے   دو    حسيں    ماہتابِ        کر   سن  دعا  کی    محبوؐب     اپنے

 پہچاناii نے جس  کو   عظمت   تيری       ملیii  کو  اسی    فقط    بلندی    سر

هللاii يا ہيں  سب ميں   قبضے  تيرے      ہوii  پانی   سنگ   تو   چاہے   جو  تو

 فرماii    کرم     پر     گنہگار     اِس       کی   ساحل   ہے   يہی    بس    التجا

 

 حمد ونعت 

 

  حمد ہے آفتاب کا منظر

  

  

)2(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  منظرii     کا      انقالب      گردشِ        منظرii    کا     آفتاب     ہے     حمد

 منظرii    کا     ماہتاب     رو     تيز       ميںii  جھرمٹ    سياه    کے    بادلوں

 
   



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

 
 

منظرii  کا   حباب   و   موج    و    لہر       ميںii  تالطم    کے    شور    پُر    بحرِ 

 منظرii   کا    گالب     رنگِ     حسنِ        نقّاشیii    کی    پروں   کے    تتليوں

منظر    کا    سحاب    پھرتے    اُڑتے       پرii کاندھوں  کے ہوا   نازک   و   نرم

 منظرii      کا      جوابال       موسمِ        ہے  کرشمہ ہی  کا   قدرت  کی   اُس

 منظرii   کا    عذاب    کے     زندگی       ليتاii   کروٹيں    پہ    مخمل     فرش

 منظر     کا     ثواب     کارِ      شوقِ        پرii   کانٹوں    ميں    بيکسی     حالتِ 

منظرii   کا     التہاب     کے     شمع       ميں  کونے کے  گھر ميں، شب  ظلمتِ 

 منظرii   کا    حساب     بے     نعمتِ        تکii  پيری   عہدِ    سے  طفلی    عہدِ 

منظرii   کا    استعجاب     و     حيرت       ہےii  ديتا   روک   کو   ساحل    فکرِ 

 

 حمد ونعت 

 

  جو پُر يقيں ہيں انھی کو اٹھان ديتا ہے

  

  

)3(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 
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  ہے   ديتا    اڑان    اونچی    کو    پرند    خدا       ہےii ديتا اٹھان کو انھی   ہيں  يقيں   پُر   جو

  ہےii  ديتا   اذان    مؤّذن    روز    ديکھ    يہ       اعالii   و    افضل    توحيد    کلمۂ    کا     اسی

 ہےii  ديتا   مکان  کو   سب   پہ   زمين   وہی       پرii مکانی بے   تو   سے  اسی  مانگ  دعائيں

  ہےii ديتا کسان فصليں   پہ  اِذن   کے   اُسی       تباه  دے کر کو کھيتوں ہری  چاہے  وه   اگر

ہےii ديتا   زبان   شيريں  تو   ہے   چاہتا   وه       پرii کالمی خوش  ہے  کو  تجھ  ليے   کس  غرور

ہے ديتا  جان اپنی  ليے  کے ديں کے  اُس جو       نعمتii ہر کو اُس  کی جنت  ہے کرتا   وه   عطا

 ہےii  ديتا   گمان   و  وہم   پہ   انحراف    وه       ورنہii رکھ،  يقين ساحل  پہ   ذات   کی   اُسی

 

 حمد ونعت 

 

  خدا قالّش کو بھی شان و شوکت بخش ديتا ہے

  

  

)4(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

   عظمت  کو  مايہ   بے   ذراتِ    وہی       ہےii ديتا بخش شوکت   و  شان  بھی  کو   قالّش  خدا

  ہےii  ديتا   بخش
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 عزت   تو   چاہے  کو   خوار  و   ذليل       بھیii رسوا ہے ديتا کر ميں پل   کو   يافتہ   شہرت  وه

  ہےii ديتا بخش 

   دولت   انعامِ    بھی  کو   جاہل   کبھی       روزیii  وه   ہے   ديتا   کر  تنگ   پر  دانشوروں   کبھی

  ہے   ديتا   بخش

حکوم  کر   دے   کو   کمزور  کسی       سےii شہنشاه سرکش  کسی کو   شاہی   تاجِ   کر   لے  وه

  ہےii  ديتا   بخش   ت

  راحت   کو   مفلس   پر  سيج   کی  يقيں       بھرii شب کو  شہر   اميرِ    ہے  رکھتا  چين   بے   وہی

  ہےii ديتا  بخش

چاہ کو دل  بدلے کے نفرت جب وه       عزتii يوں  ہے  ملتی  کو   خير  کارِ    ميں،  شر   فضائے

  ہے ديتا بخش  ت

ب   حقيقت   نورِ   کو   انسان    اُس    وه        کوii مشيت  رازِ   اس  بھی  جو   ساحلؔ    ہے  ليتا   سمجھ

 ہے   ديتا   خش

 

 حمد ونعت 

 

  گردِش شام اور سحر ميں تو

  

)5(  
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 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  توii ميں  پر و بال   کے   پرندے   ہر       توii  ميں   سحر  اور    شام    گردشِ 

  توii ميں  بھنور  اور   سيالب   برق،       قدرتii تری   ميں   پنکھ   کے  مور

  توii  ميں  ثمر   کلی،   غنچہ،    پھول،       ہيںii   عالمت    کی    توحيد    تيری

  توii ميں   گہر  ميں  ياقوت  و   لعل       ترا   امر   ہے    تابندگی    کی    ان

 ميں کھنڈر  ميں، دشت  ميں، کھيت       ميںii گلشن صحنِ   ميں،   صحرا  ريگِ 

  تو

  تو  ميں   شرر  ا،ہو    پانی،    مٹی،       سکتاii   نہيں    کر     انکار     کوئی

 توii  ميں   نگر   نگر    صوبہ،    ملک،      ميںii قبضے  تيرے   ہے  عالم  سارا

  توii ميں   نظر   مری  ہے  گيا  بس       کاii  فطرت   حسنِ    ہے   نتيجہ    يہ

 تو   ميں  تر  چشمِ   مغموم  کی  اس       ہےii رہتا  ہی تو کے ساحلؔ  ميں دل

 

 حمد ونعت 

 

  وجود اُس کا ہے مشک و گالب سے ظاہر
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)6(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

س     ماہتاب     ہوئے     جگمگائے     يہ       ظاہرii  سے  گالب   و  مشک  ہے   کا   اُس    وجود

  ظاہرii   ے

سے    آفتاب    شب،     ظلمتِ      حريفِ        تک اب  ہے سے  ازل روشن سے حکم  کے اُس  جو

   iiظاہر  

    سے    سراب    و    خال     نجوم،     شفق،       قزحii   قوسِ     تند،    بادِ     شرر،    برق،    نسيم،

  ظاہر

س    عذاب    و    ثواب    و    سزا    جزا،       ملکii و   حور  جالل،  و  قہر   و   دوزخ   و   بہشت

  ظاہرii  ے

   شباب    عہدِ     و    طفلی،    ضعيفی،       عياںii  سے   پرورش   کی   مضغہ   و   علقہ   و    منی

  ظاہرii   سے

ii    سے    کتاب    اطہر    و     مقدس     اُسی       کےii جس ہے جذب  کونين   ميں   لفظ  ايک   ہر

  ظاہر

ظii   سے    کتاب    و    حساب    حشر     بروزِ        ساحلؔ ii  وه  ہوگا  تو   پر    اِن    نہ    آئے    يقين

 اہر
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 حمد ونعت 

 

  مسکراتے ہوئے شہروں کو مٹايا تو نے

  

)7(  

ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

ن   تو    بسايا    کو    عالقوں   ويران     اور       نےii  تو  مٹايا   کو  شہروں    ہوئے    مسکراتے

  ے

تو   ُراليا   طرح   اِسی  کو    والوں    ہنسنے       نےii  تو   ہنسايا  ہی  اچانک   کو   والوں   رونے

  iiنے  

ساليا سے  محبت  کے   دے   دے  تھپکی      سداii کو بچوں  سبھی کر  سما  ميں  ممتا   کی   ماں

  نےii تو 

نii  تو   اٹھايا   جو  بادل  سے  شور   پُر    بحرِ        کرii  بن   رحمت  بارشِ    گرا   اپنے   پر  وقت

  ے

نii  تو   بہايا  دريا    وه    کا   خاص    رحمتِ        انساںii ياتِ ح لمحہ   ہر   ہے  سيراب   سے   اس

  ے

ii   تو    سنايا    پيغام     کا     توحيد     اپنی       رسولؐ  ميں دنيا  کے بھيج  تری  ہے  رحمت بھی  يہ

  نے
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ii  بچايا   وقت  ہر  سے  رسوائی  کی  اس       ہےii بھی ساحل  مصرعِ   يہ   ميں   توصيف   تيری

 جائے

 

 حمد ونعت 

 

  کچھ پتھروں کو قيمتی پتھر بنا ديا

  

)8(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

 دياii بنا گوہر ميں سيپ  نے   تو   کو   قطرے       دياii   بنا   پتھر    قيمتی    کو    پتھروں    کچھ

 دياii  بنا   نوکر   کو   شہر   اميرِ    نے    جس       کمالii کا   تقدير  تری   ميں   اصل   بھی   يہ

 دياii  بنا    افسر    کو   غريب    انتہا    بے       ہواii مہرباں جب  کے   ديکھ  کو  دعا   دستِ 

  دياii بنا  بہتر   ميں  آن   نے   تو  کو   بدتر       شادماںii آج وہی  ہے جو،  تھا  رہا  رو   کل

دياii  بنا   سخنور  ايسا   اک    کو    علم   کم       گئےii ره ہوکے گم  فکر  کی  اس   بھی   علما

 دياii  بنا  بستر   کا   پھول   کو   غضب    نارِ        کو خليلؑ    اپنے  ليا   بچا   سے  طرح   اس

 ديا   بنا   پيمبر   اپنا  چاہا    کو    جس    اور       شرف  و عزت ديا کو اس چاہا بھی  کو  جس

 دياii بنا خنجر پہ  وقت   کو  گل   خِ شا   اور       نزاکتيںii دی  کبھی کی   گل   شاخِ   کو   خنجر
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 دياii  بنا  مقدر   ايسا  نے   تو    کا    ساحلؔ        اسےii ميں   حال   ہر   ملی   کی   نشاط   لذت

 

 حمد ونعت 

 

  ايک قطرے کو صدف ميں زندگی ديتا ہے کون

  

  

)9(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

   ہے   ديتا   تابندگی   اسے   موتی  گيا  بن       کونii ہے ديتا زندگی ميں  صدف کو قطرے ايک

  کون

کii ہے ديتا   زندگی   دوباره  کو  پودوں   مرده       گئیii آ کو   سب   موت  کا،   خزاں   موسم  آگيا

  ون

ہ ديتا  ہنسی ہی اچانک  کے  کليوں  پہ  لب       سببii کے چٹکنے  اپنے  سب پھول ہيں  گئی  بن

  کونii ے

ہے ديتا دلکشی  کو  صدا  و   لفظ   سر،  تال،       گئیii آ کيسے جان ميں ان جان  بے  سب ہيں   يہ

 iiکون  
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ہ ديتا   نغمگی   و  درد  ميں   بلبل   نالۂ       ديکھii تو  بھی يہ  مگر تو ميں نوا کی  اس  گيا  کھو

  کونii ے

 ديتا روشنی کو   قمر   و  شمس   و  انجم       سوچ  بھی يہ کر ہٹا کو نظروں  سے تابانی کی ان

  کونii ہے

دي شاعری ذوقِ   کو  شاعر   کہ   سوچ      غرورii اتنا تجھے  کيوں  ساحلؔ  ہے پر  شعروں اپنے

 کونii ہے تا

 

 حمد ونعت 

 

  ردائے ظلمِت شب پل ميں پھاڑ کر تو نے

  

)10(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  نےii  تو   سحر    کی    ايام    گردشِ     نکالی       نےii تو کر پھاڑ ميں پل شب  ظلمتِ    ردائے

  نےii تو گہر کيا کو ان  تھے  ريزے سنگ   جو       مطلقii  قادرِ    ہے   ايسا   ہے،   عقيده   ميرا

ii تو معتبر عشقِ   وہی   کو  ماں   ہے   ديا       پر ٹکڑے کے جگر کو اس رکھے مضطرب  جو

  نے
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نii تو شر فکرِ    سے   مکمل  خيرِ    دی   بدل       ذريعےii کے اّمی و مصدوق  و  صادق   رسولِؐ 

  ے

 نےii تو نظر   وه   کو  مومن  بندۀ  کی  عطا       تيریii ملی   معرفت   اسے  پہ،   جس   اٹھائی

 نےii تو  زر و مال کا  ضرورت کر  مجھ ہے  ديا       پرii  عنايت  اس  شکر   ترا   کريم!    مرے

 نےii تو گھر ايسا ميں وراثت کو اس  ہے   ديا       ميںii اس  مطمئن ہے ساحل  کہ اعتراف  ہے

 

 حمد ونعت 

 

  واحد ہے، بے نياز و بے اوالد و آل ہے

  

)11(  

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

 ہےii  ذوالجالل   اور   ہے    کائنات    ربِ     تو       ہےii آل و اوالد  بے و  نياز   بے   ہے،   واحد

کمال   روشن  يہ  کا   صنعتوں  ہی   تيری       ہے جمال و حسنِ   جو کی جہاں اس ميں شے ہر

 iiہے  

 ہے    اعتدال    بڑا    تيری   ميں     کاريگری       ميںii  خالقين   سوا  تيرے   کون   ہے    احسن

ہii  مثال   بے   ترا   نظم   قمری    و    شمسی       ميںii  حدود   اپنی  ہيں  رہتے   سارے   سيارے
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  ے

ہےii   مجال    اتنی    کہاں     ميں     سيّارگان       ميںii گرفت  سکتے نہيں  لے کو  دوسرے  اک

ہےii  محال   امرِ    ميں  اصل   کام    يہ    ورنہ       گردشيںii کی ان  ہی سے  حکم  تيرے ہے  قائم

ہےii سوال  دستِ  جو   آگے  تيرے   کا   ساحل       اسے دے  ہی   ضرورت   حسبِ   ہے  التجا   يہ

 

 حمد ونعت 

 

  معبوِد حقيقی

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  کوئیii                  معبود                    نہيں

  ہےii      حقيقی       معبودِ        ّهللاٰ        اک       بس

  اندرii   کے    قنديل    کسی    جيسے    ہو     نور     چراغِ 

  وه    ميں    کنول    کے     شيشے     ايک     ہو     رکھا

  نور   پُر   کوکبِ    مثلِ   شفاف   کنول    کا    شيشے    ہے

  ہےii شجر اک مبارک جو  ہے  سے  زيتون  روغن  روشن وه
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  جانبii     کی     مشرق     روشنی     کی     اس      ہے

  جانب       کی       مغرب       ہی       نہ        اور

  قيّومii         و          حیّ           ہے          وہی

  ہےii      آتی       اونگھ        کو        اس        نہ

  ہےii       آتی        نيند        کو        اس        نہ

  کچھii    جو    ہے     ميں    آسمانوں      اور      زميں

  ہےii         ملکيت         کی         اس          سب

  سکتاii    نہيں     کر      ےک      اس      اذن      بغيرِ 

  واسطےii  کے    کسی    سے    اس    بھی    کوئی    سفارش

  ہےii    رہا     ہو      کچھ      جو      آگے      ہمارے

  ہےii    چکا     ہو      کچھ      جو      پيچھے      ہمارے

  ہےii        خبر         کی          سب          اسے

ميں شئی کسی  کے اس کا  علم کوئی  ہے  سکتا نہيں کر احاطہ

  چاہےii            جتنا             وه              مگر
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  ميںii    آسمانوں    و    زمين    ہے    حکمرانی    کی     اسی

  ميں  چالنے  کو   حکومت   اپنی    نہيں    ہی    تھکتا    وه

  مولیٰ ii        و          اکبر          ہے          وہی

  اعالii       حاکمِ        کا       اکموںح       سب       وہی

  ہےii  ديتا   بخش   حکمرانی    ہے    چاہتا    کو    جس    وه

  ہےii  ليتا   چھين   حکمرانی   ہے   چاہتا    سے    جس    وه

  ہےii  ديتا   ناموس  و   عزت   ہے   چاہتا   کو   جس    وه

  ميںii بھر پل  ہے  ديتا کر   خوار   ہے   چاہتا  کو  جس  وه

  ہے  ديتا رزق زياده  سے   سب   ہے   چاہتا  کو  جس  وه

  کچھii    سب     ميں     ہاتھ      کے     اس      ہے

 اعالii             حاکمِ              ہے             وہی

 ***** 

 

 حمد ونعت 
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  ربِّ کائنات

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  انتہاii            وه            ابتدا،            وه

  نہاںii         وہی          عياں،           وہی

  ہے        حکيم         و         قادر         وه

  ہےii          کريم           ہے،           رحيم

  ہے           بصير           اور            سميع

  ہےii          خبير           ہے،           عليم

  ہےii کائنات  ربِّ    وه   آسماں،  و   ارض   نورِ   وه

  ہےii ذات کی   اس   مصفّا  اور  منّزه   سے   عيوب

  مگرii ، ہے  بات يہ بجا  پر،  عرش  وه   ہے   مقيم

  ہےii قريب بہت وه   کی  ربش   ہر   سے   گلو  رگِ 

  باخبرii وه  ہے سے تک راز سارے  کے  دل   ہمارے
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  نعمتيںii کی   آسماں   و  زمين  کيں   پيدا  نے   اسی

  زندگی اور موت کی  سب  ميں  دسترس  کے اس  ہے

  نموii  قوتِ    نے   اسی  ديا    کو    بيج    ايک    ہر

  وہی   سے   آسمان    پہ    ہم    پانی    ہے    اتارتا

  عطاii ہے کرتا رزق کو  ہم   سے   آسماں   و  زمين

  منتظمii   تنہا    ہے    کا    کائنات     نظامِ      وہی

کہکشاںii و مہر  و   نجوم   حجر،  شجر،   فلک،   زميں،

  خزاںii  چمن،   گھٹا،   صبا،   رو،   تيز  ماہتابِ     يہ

  پرii خاص  وقتِ    اپنے   طلوع   کا   شام  و   صبح   يہ

 مضطربii  جوئے   و  وہسارک   يہ   بيکراں،  بحرِ    يہ

  ہيںii     حکم      زير      کے      اس      سب

  حکمراں       کا       سب        ہے        وہی

  وهii  ہے  مستحق   کا    ستائشوں    اور    حمد    تمام

  کروii  التجا   سے    اسی   کرو،    بندگی    کی    اسی
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  تمii  جھکاؤ    کو    نياز    سرِ     سامنے    کے    اسی

  تمii کو  کسی ميں ذات   کی   اس   بناؤ   مت   شريک

  صفاii  با    صوفيان   يہ    اوليا،    يہ    انبيا،    يہ

  منی،           رشی           ديوتا،           يہ

  نہيںii خدا خود يہ ہيں غالم و بنده   کے   اس   سب

  جھکوii      سامنے       کے        ان        مت

  گرii فتنہ کے   نو   عہد  يہ   تر   عظيم   سے   عظيم

  پرستii      زر       يہ        حکمراں،        يہ

  ہيںii     ہيچ      آگے      کے      اس      سب

  کروii        التجا        سے         ان         نہ

  ہےii  کائنات  ربِ    جو  کرو    بندگی    کی    اسی

 بادشاهii  کا  سب   ہے   وہی   کرو،   التجا   سے   اسی

 

 حمد ونعت 
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  رحمِت اٰلہی

ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

ہوئے  گھيرے کو سب  ہے  رحمت تيری

 خنداںii    چہرۀ     کا     صادق      صبحِ 

  محجوبii    جلوۀ     کا     رنگيں     شامِ 

زميںii يہ   بچھی   سے   طرح   کی   فرش

  ہوا     چمکتا      يہ      مہر      احمريں

  حسيںii      ماہتابِ        يہ       جگمگاتا

  تاباں       انجمِ        يہ       مسکراتے

 پيہمii    شوخیِ      کی     صرصر      بادِ 

  رواںii  آبِ     کا    ندی    دريا،    بحر،

 سماں    کا    سلسلوں    کے    کوہساروں

 تيریii گر جلوه   ہے   رحمت  ميں   سب
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  کے      پرندوں       سرمدی       نغمۂ

  کیii  کوئل   کوک    کی،    پپيہے    پی

  بلبلii      نالۂ       نوازیِ         جاں

  اندازii   حسيں    کا     طاؤس     رقصِ 

رعنائیii   ساری     کی     گلشن     صحنِ 

 گلزارii     خوشبوئے      بيزیِ       عطر

  دلکشii   منظرِ      رنگ    در     رنگ

  سحرii   نسيمِ     چومتی    ُرخ    کا     گل

  شبنمii   ہوئی    جمی    پر    گل     کفِ 

  شاہدii   کے    جمال     ذوقِ      تيرے

 تيریii گر جلوه   ہے   رحمت  ميں   سب

 کمخوابii  و    اطلس    اون،   و    ريشم

کافورii  اور   عطر    و    مشک    و    عنبر

  تخليقii   کی    نحل    سی    منی    ننھی
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  وجود    بخش    نفع    کا    پايوں     چار

  کےii  غلے  کھيت  کے،  ميوے    باغ

  ميںii   تالطم    کے    جوش    پُر    بحرِ 

  جہازii  يہ   ہوئے    چيرتے    کو    موج

  مرجاںii  و   لولو   و    ماہی    و    ريت

  کہاںii    شمار     تری     کا      نعمتوں

 تيریii گر جلوه   ہے   رحمت  ميں   سب

  زورii   کا    مقسمات     و     مرسالت

  زورii   کا     زاريات     اور     حامالت

 زورii   کا    ناشرات     اور     عاصفات

  زورii   کا   فارقات     اور     جاريات

  کرمii  ابرِ   اُڑتے   کے   ان   پر    دوش

 ہيںii   بجھاتے     تشنگی     کی     ارض

  ہيںii   لہلہاتے    کو     سبزوں     مرده
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  کرii   دے    نمو     قوتِ      کو     بيج

  ہيںii   اگاتے    شجر     پودے،     پيڑ،

 تيریii گر جلوه   ہے   رحمت  ميں   سب

  وباii   قحط،    برق،     رعد،     زلزلہ،

  طغيانیii     اور      سيالب       موج،

  افشانیii    آتش      ميں     کوہساروں

  سرماii      موسمِ        باریِ        برف

  سمومii  باد   چلتی    ميں   موسم    گرم

  ميںii   بارش    باد    و   آب    يورشِ 

  مگرii    جالل     ترے     بظاہر     ہيں

تيریii گر جلوه   ہے   رحمت  ميں   سب

 

 حمد ونعت 

   قادِر مطلق 
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 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  ھوالباطن          ھوالظاہر،          ھواآلخر،           ھواالول،

  ہےii    وه     يزل      لم      و      يموت      ال      خدائے

  المھيمن             المصّور،             ہے             وہی

  قيّومii   و    حیّ     و     سالم     و     قھّار     و     جبّار     وہی

  شھادهii       و        الغيب        عالم        ہے         وہی

ہےii ہوئی بھی جب حکمراں جہالت و   شرک   خودسری،   رعونت،

  سےii  مالمت   سنگِ   کبھی  کا  تقدس  سينہ  جب    مجروح    ہوا

  سےii   رگ   کی   تہذيب    لہو    اسدف    ہی    نے    اس   نکاال

  کوii      مدين       اصحابِ        کو،       عاد       و       ثمود

  کوii      ايکہ       اصحابِ        رس،        اصحابِ         کبھی

  سےii          دنيا            و            نابود            کيا

  کر   دے   عصا    کو    قدرت    اپنی    وه    کبھی    ہے    دکھاتا
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  کوii سرکش   و  مغرور  ميں   نيل  وه   راستہ  کر   بنا   ہے   ڈبوتا

  کوii         دھرتی           ہے           ديتا           پلٹ

  کو           بستی           ہے           ديتا            الٹ

سے  قدرت  اپنی  کا  فرعونيت ميں بدر و حنين سر  وه  کبھی ہے  کچلتا

  تکii  ٹاور   کے    پيرس    و    لندن   سے    ماسکو    وه    کبھی

  تکii  بھارت   و  پاکستان   و    افغان    سے    شام    و    عراق

  تکii      فلسطيں       ارضِ        سے        پنٹاگون        وه

  ہےii        کرتا        تہديد        سے        انداز        اسی

  سوچو!ii                                                 ذرا

 مطلقii             قادرِ                ہے               وہی

 

 حمد ونعت 

 

  فاتحہ

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 
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 هللا     سبحان      هللا،      سبحان       ہےii   زيبا    کو    تجھی    تعريف

  هللا     سبحان      هللا،      سبحان       ہےii  داتا  کا  جہاں  سارے    تو

 تيراii  پر  سب   کرم   ہے   يکساں       تریii پہ  سب عنايت  و لطف   ہے

 آقاii  کا   سب    تو    ہے    رزاق       پرii سر کے سب تری   ہے   رحمت

 ہےii  برتر  تو  ہے،    افضل    تو       ہے   آخر    تو    ہے،    اول    تو

 ہےii   محشر    روزِ      مالک     تو       ہےii  باطن   تو   ہے،    ظاہر    تو

 نہيںii     کوئی    حقيقی      عبودِ م       سوا  تيرے   عادل  و   قادر  اے

  يقيں ہے کو  ہم   تری  پہ  ہستی       ہيںii  کرتے  عبادت  تيری    ہم

 سيدھاii  رستہ    رہيں    ہی    چلتے       کوii  ہم   دے   ہدايت   ايسی    تو

 مالii  انعام  انھيں  کہ  پر    جس       دکھالii   رستہ    کا   لوگوں     ان

 نازلii   تيرا    سدا    ہے     ہوتا       غضب کہ پر جس بچا سے ره اس

منزلii  سچی    ہميں    جائے    مل       يہیii ہے حسرت  يہی،  ہے  ارماں

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 
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 کرii  نہ   شرمسار   کو  دعاؤں   لے   کر  قبول       ليےii کے آستاں تيرے  فقط  ہے  جبيں   مری

  ۔ii     ۔      ساحل۔      ۔       ۔       ۔

    

  

دii کر معتبر کو   لہجے  مرے   ہے   يہ   دعا       دے کر شجر اک کو  پودے کے  سوچ ميری تو

  ے

دےii کر گہر  اب سے برسوں  ہوں قطره مثالِ        ہوںii مقيد  ميں  کے تخيل و فکر   ميں   صدف

 دےii کر  سفر  ہم   مرا   کوئی  ہے  کٹھن  سفر       ہےii مقدر  مرا   ہی  رسن  و   دار  و   صليب

  مختصر کو  عرصے   ےک   حيات   مری       پھرii يا مجھے تو   سے   تباہی  کی  شر  لے   بچا

  دےii کر

دii  کر   گھر  ميرا   اخالص   مرکزِ   کہ  يہی       نہيںii ہی آرزو ميں  دل  مرے  کے اس  سوائے

  ے

 کر   باخبر   سے    ہستی    مقاصدِ     مجھے       کےii دنيا  ميں  شر  دامِ  کبھی  نہ سکوں  پھنس ميں

 iiدے  

دےii کر  اثر با  کو اس نوا،  يہ   اثر   بے   ہے       پرii  ساحل  عيوبِ    رحمت   چادر  دے  اوڑھا

  

*****  
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  خداii   ميں    پناہوں    اپنی    تو    لے    لے       خداii  ميں   گناہوں    ميں    ہوں    چکا    گھر

  خداii    ميں      نگاہوں      ميری      روشنی       ہے    کم    ہی    بہت    کہ    حفاظت     کر

  خدا     ميں     راہوں     ہيں     ہی      خار       مرے     کو     عزائم      دے      استقامت

  خداii  ميں  ااِلہوں   کے   من   دل   ہے  گم       کوii     مجھ     محبت      اپنی      عطا      کر

  خداii  ميں   باہوں    کی    شرک    و    بدعت       ہےii   ملتی    خوشی     کہ     ہدايت     دے

  خداii   ميں    پناہوں     تيری     ہوں     آيا       کرii   ڈر    حد   بے    سے    انجام     اپنے

 خداii    ميں     گناہوں     ہے     مقيد     وه       دےii   کر     مصفا     کو     ساحل     قلبِ 

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  ميں بے قرار ہوں مجھ کو قرار دے ربیّ 

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

ربیّ ii  دے   سنوار    مقدر    و    نصيب    مرا       ربیّ ii دے  قرار کو  مجھ   ہوں   قرار  بے  ميں
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 ربیّ ii دے   بہار   فصلِ    سے  کوکھ   کی  خزاں       پژمردهii   ميرا    اّميد     گلشنِ      ہے     ہوا

 ربیّ ii  دے   گزار   سالمت  سے  امتحاں    اس       حسدii و  بغض و  نفاق خارِ   ہيں  پہ  قدم   قدم

ربii دے  ابھار جذبہ وه  ميں   دل   ميرے   تو       رہوںii  ديتا   کو  دشمنوں   دعا    مخلصانہ    ميں

  یّ 

رii  دے   نثار   جاں  وہی  کو  حق    نوائے       ديںii رکھ  کر  موڑ   کی  ضاللت  و   کفر   کالئی

  بیّ 

ربii  دے    نکھار    اتنا    کو    خيال   مرے       تيراii ہو عشق  ميں  سب لکھوں يا کہوں جو  ميں

  یّ 

ربیّ ii دے اتار  کے اس   تو  سے   سر  بار   يہ       کا ساحلؔ    حال   سے  گناہوں   ہے   برا   بہت

مولii دے بتا  راه   وه  ہے،   سيدھی  جو  راه       مولیٰ ii دے جال ميں  دل  يقيں   و  عرفان  شمعِ 

  یٰ 

مولii دے  مٹا  سے دل مرے کو   شر   و   فتنہ       سببii کا رکاوٹ  ہے  قوت  يہ ميں پانے کو تجھ

  یٰ 

 مولیٰ ii  دے  لگا    پار    مری    زيست    کشتیِ        ابھیii  ميں   مسائل  گردابِ    ہے   گرفتار   يہ

مو  دے بجھا  سے  دل اک ہر کی نفرت  آگ       خالق   ہی  تو   ہے   دراصل  کا  خلوقم   ساری

  لیٰ 

مولii  دے   ادا   پاکيزه   وه   ميری   کو    سوچ       جائےii بن  مظہر  کا عشق  ترے  لفظ   ہر   ميرا

  یٰ 
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م  دے   بڑھا  اتنا   مری   کا   آنکھوں   نور       سےii آسانی کروں   تالوت   کی   مصحف   تيرے

  ولیٰ 

مولii دے بچا کو ساحلؔ   بھی   سے   دوزخ   نار       دےii  دے   بھالئی   ميں   باقی   و  فانی    عالمِ 

 یٰ 

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  شکست ميرا مقدر سہی سنبھال مجھے

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

ذوالجال    دے    کر    عطا    صبر    متاعِ       مجھےii   سنبھال    سہی     مقدر     ميرا     شکست

  مجھےii   ل

مii  نہال    کر    سے    حقيقی    آرزوئے    اس       ميںii  دل    خانۂ    ہو    محبت    ہی    تری    فقط

  جھے

ii  زوال    جانبِ     چال    کے   لے    عروج       سبب  کے اس کہ رکھ پاک مرے کو دل  سے انا

  مجھے
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خصا    خوش    و    کردار    خوبیِ      نواز       بہتii ہيں  خامياں ميں   فطرت   مری  کر   درست

  مجھےii   ل

کمال    وہی    کر    عطا     کريم     مرے       دیii  فرازیسر  کو   صلحا   نے    کمال    جس    وه

   iiمجھے  

   نکال   اب  سے   سمندر   عميق    اس   تو       ميں   عصياں    ہوں    ہوا    ڈوبا    ہوں    گناہگار

 مجھے

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  اثر پذير مجھے طرِز گفتگو ديدے

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  ديدےii آبرو کو لفظوں   مرے   خدا،   مرے       ديدےii   گفتگو    طرزِ     مجھے     پذير     اثر

دii  جستجو   ايسی   مجھے  تو   ہے   يہ   دعا       مصروف  رہوں ہی ميں  مسلسل ذکر  تيرے ميں

  يدے

  ديدےii  آرزو    ايسی    يہی    التماس   ہے       ميں   محبت    تری    دوں    مٹا    اپنا    وجود
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  ديدےii لہو   گردشِ    وہی  ميں   رگوں   مری       کياii  بلند   کو  توحيد   پرچم   ے    جس    وه

 ديدے  نمو   قوتِ   بہت   سخت  ہے  زميں       ميرے  کو   فکر   تخمِ   بنا   کا    سکوں    شجر

  ديدےii خو نيک بھی  پوتے  کہ ہے  التجا   يہ       پرii  ساحل   ہے   رہی   پيہم    نوازشِ     تری

    

  

*****  

  

 دےii مٹھاس ميں اس تو  سخت  ہو   اگر  لہجہ       دےii حواس و ہوش کو شوق   جنونِ    ميرے

 دےii لباس اچھا انھيں ہوں  لباس   بے   جو       دے کپاس فصلِ  ميں گوشے  گوشے  کے   دنيا

 دےii اداس دل مجھے   قبول،   نہيں   کو   مجھ       گمرہیii  وجہِ   ہوں   جو  کہ  مسرتيں    ايسی

دii گالس کو مجھ  کا شيريں آبِ  کے  کوثر       پياسii حشر روزِ   مجھے ہو  لگی  جب   کی   شدت

  ے

 دے پاس  کے  دل مرے  بھی  معرفت نورِ   تو       کےii الوديد حبل   مری  جب   ترے   نزديک

دii پچاس  روپيے   ليے   کے   خرچ  روزانہ       ضرورتيں  ميری نہيں  کچھ  زياده   سے   اس

  ے

 دےii شناس حق  دلِ   کو   اس   کريم   ميرے       ہواii پھنسا  تک  اب ميں منکرات   ہے   ساحل
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 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  فکر جب دی ہے مجھے اس ميں اثر بھی ديدے

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

ديد  بھی   ثمر  تو   ہے   ديا  سرسبز    پيڑ       ديدےii بھی  اثر ميں اس مجھے  ہے دی جب فکر

  ے

ديدii بھی سفر توفيقِ   ہی   ساتھ  کے  عزم       گاii جاؤں گزر  کے ہنس ميں سے  خار   پر   راهِ 

  ے

دii بھی  نظر  ايسی  مگر   ہے  دی   تو   آنکھ       فطرت حسنِ  کے ديکھ  سکوں  پہچان   کو  تجھ

  يدے

دي  بھی گہر ميں  اس مجھے ہے دی تو سيپ       تریii  سے   محبت   ہے   خالی   مرا   دل  خانۂ

  دے

ديدii  بھی   اثر   ميں  دعاؤں   ہے   ہي   التجا       دیii  گويائی   طاقت   مجھے    کہ    تيرا    شکر

  ے

ديii بھی   سحر  نورِ    مری  کو   کاذب  صبح       مالii نہ تو ہوئيں  ختم  حديں   ساری   کی   سوچ

  دے
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ديدii بھی  ہنر  کو  حريفوں  کا   کرنے   زير       دياii  تو   سليقہ   کو   ساحل  کا   کرنے    دوستی

 ے

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  امن عالم کے ليے انساِن اکمل بھيج دے

ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

دii بھيج  بادل  کے رحمت  ہے شور کا  العطش       دےii بھيج اکمل  انسانِ    ليے   کے   عالم   امن

  ے

ii بھيج  پاگل  کوئی   خدايا   سمجھانے  کو  ان       زميںii يہ ہے  چکی  بن   جہنم   سے   عاقل  فکر

  دے

بھيج  مکمل   ماهِ    کوئی  کا  دانش   و   علم       فائدهii ہو کچھ کی  جس سے روشنی   کو  نو   عہدِ 

  iiدے  

  چھاگل ايسی  ربی   کی   عرفاں   ساغرِ        نصيبii تيری  معرفت ہو مجھے ہی  پيتے کو   جس

  دےii بھيج

 
   



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

 
 

دii بھيج حل کوئی  رب يا کا نزع  و  اختالف       گئیii ہو  ٹکڑے ٹکڑے ملت  سے  ذاتی  مسلکِ 

  ے

 کاجل  نورانی  ليے  کے آنکھوں  کی اس       روشنیii سی  ذرا ميں  ساحل  چشم  ہے  گئی   ره

 دے بھيج

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  امن کا سورج پھر چمکا دے يا هللا

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

 هللاii يا دے  مٹا   سے   دنيا   کو  فتنوں       هللاii يا دے چمکا   پھر   سورج   کا   امن

ال يا  دے بسا سے پھر  کو   بستی  اس       ہے  اجڑی  بستی کی  دل ہر ہے  يہ   حال

  لہ

هللاii يا دے  جگا  جذبات   ہوئے  سوئے       کیii  ماضی   عظمت    شانِ     پھر    تاکہ

 هللاii  يا  دے  دکھا  راه  وه  کی   نيکی       کو ہم کا دل ملے چين کر چل پر  جس

  هللاii يا  دے  مال ميں  آپس   تو  کو   ان      ہيں لڑتے اب تيرے  شيدائی  کے   دين
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 هللا   يا   دے  سنا    آواز    ايسی    پھر       اکثر  ہے  اگابھ  باطل کر   سن  کو   جس

هللا يا دے  چھپا  عيب  ہر   کے   ساحل       ہےii نادم پر  غلطی   اپنی  وه  سے   دل

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  ميرے مالک يہ تجھ سے دعا ہے

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

 ہےii  التجا   يہی    ميری    سے    تجھ       ہے دعا  سے   تجھ   يہ   مالک   ميرے

 دےii  بھر  ميں  سينے  نور   کا    علم       دےii کر  پاکيزه   ميرے  تو   کو   دل

 کو  مجھ   سے   بھالئی    محبت    دے      کو  مجھ  سے   برائی   لے    بچا    تو

  لےii  بچا   سے    راستے    غلط    ہر       دےii  بتا  سيدھا    کو    مجھ    راستہ

سےii بد فعلِ  ہر  کو   مجھ   رکھ   دور       سےii حسد و بغض کو  مجھ   رکھ  دور

الفتii  سے  کتابوں    کھوںر    تاکہ       طاقتii کو  مجھ  دے   کی   لکھنے   پڑھنے

  دالساii    کو     دلوں     ٹوٹے     اور       سہاراii  دم   ہر   کو    غريبوں    دوں

  خدمتii کی  ان  کروں  ہدايت  دے      چاہتii رکھوں  سے   باپ  ماں  اپنے
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 چاہوں  سے دل ميں کو بزرگوں  سب       مانوںii    اپنے     کا     استاد     حکم

 دےii بھر  سے مرادوں  جھولی   ميری       دے   کر   اتنا    رمک   داتا    ميرے

 

 حمد ونعت 

 

  مناجات

  

  خدايا آرزو ميری يہی ہے

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  ہے رہی  لے کروٹ ميں دل حسرت  يہ       ہےii     يہی     ميری     آرزو     خدايا

  دالساii  دم   ہر  دوں   کو  لوگوں   دکھی       سہاراii    کا    لوگوں     کمزور     بنوں

  آؤںii   کام    کے    مفلسوں    غريبوں،       آؤںii   کام    کے    بيکسوں    ضعيفوں،

 مناؤں کر ہنس انھيں  ہوں   روٹھے  جو       اٹھاؤںii  دکھ   کا   دوستوں    اپنے    ميں

  ميںii  رہوں   کرتا  ہی   کام    ہر    بھال      ميںii  رہوں   لڑتا    سدا   سے    برائی

  محبتii   رکھوں    سدا    سے     کتابوں       الفتii  يںم  رکھوں   سے    علم    ہميشہ

 بتاؤںii  رستہ  انھيں  ہوں   اندھے    جو       دکھاؤںii  منزل   انھيں   ہوں  بھٹکے   جو

 محبتii   اپنے    سے     استاد     رکھوں       خدمتii ميں  سے  دل کی  باپ ماں کروں
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ميںii کروں   پر   نصيحت  اس   رپھ  عمل       ميںii  سنوں  کو   نصيحت   کی    بزرگوں

  جالؤںii   کا    محبت    و     امن     ديا       بجھاؤںii  کو  چراغوں   کے   نفرت  ميں

 نوجوانیii    وه     مجھے      کرنا      عطا       پاسبانیii   کی     وطن     اپنے     کروں

 ميری  سے  جھت   ہے   التجا   بس    يہی      پوریii   يہ    دے    کر    آرزو    خدايا

 

 حمد ونعت 

 

  طالوت

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  عادل!ii          و           قادر          خدائے

ً   ہے  مزين   نو  عہدِ     يہ   سےii  فن   و   علم   يقينا

  ہےii   جہالت     عہدِ      يہ     اصل     در     مگر

  ہےii   رہا    جل     تمدن     حسنِ      يافتہ     ترقی

  دوراںii  تہذيبِ   پيکرِ    ہے  رہا   ہو    عرياں    اور

ہےii فضا   سو  ہر  کی  خوف   مسلط   سے  دھماکوں
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  ہےii      رہا      گھُٹ      کا      انسانيت       گال

  ہيںii  گئے   ره  کر   ہو  جان   بے   آگہی   و    علوم

ميں دنيا  سے  رفتاری تيز ہے  رہی چل  ماديت ہوائے

  ہےii       رہا       مرجھا       انيتروح        رخ

 ہےii  رہا  ہو   پيہم  رقص   کا   سرکشی    و    غرور

  ہيںii   رہے    جا    چھينے    کے     انساں     حقوق

  ہيںii           رہے           رو           فرائض

  ہے  چکا  آ    پر    انتہا    اب    کا    جالوت    ستم

  

  عادل!ii          و           قادر          خدائے

  سےii    مسکن     کے      مفلس      کسی      پھر

 ظاہرii          کر           طالوت           کوئی

 

 حمد ونعت 
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  التجا

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

  انسii   و    جن    و    کائنات    خالقِ 

  ذاتii      تيری      الشريک      وحدهٗ 

  کاii   عالم   نبضِ     نباض     ہے     تو

حيات و موت کی سب ميں قبضے  تيرے

  بعدii  کے   کائنات    تخليقِ     نے    تو

  کياii     سرفراز     کو     انساں     نوعِ 

  ارضیii  خالفتِ    کو  اس    کے    دے

  شرفii  تاجِ    پہ   سر   کے   پہنا    اور

  کريمii  و   رحيم   و   مالک  اے    ليکن

 بندےii  ترے  يہ   کے    حاضر    عصرِ 

  ہيںii   گريزاں    سے    انعام    تيرے
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  ہيں  منکر   بھی   کے   الطاف    تيرے

  يہ   ہيں   رذيل    ،ہيں    مردود    کتنے

  کوii  دولت  اپنی    بس    ہيں    پوجتے

  تسکيںii  کی  نفس   ہے   مقصد   کا   ان

  خوشنودیii    کی     انا     ذوقِ      يعنی

  خاطرii   کے     ذوق     تسکينِ      اپنی

 حسيںii  بشکلِ   ہی  سے  ہاتھوں  اپنے

  ہيںii  تراشے   ہبل   عزٰی،    و    الت

  سحرii  و   شام    چشم    کور    يہ    اور

  ہيںii  جھکاتے   جبيں   آگے   کے    ان

  سببii  کے   حرکتوں  مذموم   کی    ان

  کناںii  رقص   ہے   پر  گام  ہر    آج

  بدعتii      و      تشدد       بربريت،

  بازیii  دغا  ستم،    و    ظلم    و    جور
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  گری  فتنہ   کی   ہوس   نفرت،  بغض،

ریچوii  پروری،    خويش    سری،    خود

  ہےii صداقت   اک  بھی  يہ  پھر   اور

  ہے    رعونت    پر    گام    ہر     آج

  کاii   حيائی   بے    عام    چلن     ہے

  ہےii     تڑپتی       انسانيت       روحِ 

  رہبرii   و    مصلح    جو   بظاہر     ہيں

  کےii   اخوت    جو    ہے    داعی    اور

  ہيںii پلتے   فتنے  ميں   سائے   کے   ان

  امامii  و   خطيب   و    عالم    و    صوفی

  اکثرii ميں سائے   کے   مذہب   و   دين

  ہيں      بجھاتے       ہوس       تشنگیِ 

  مالکii  مرے    اے    معبود،    ميرے

  جيناii     مرا     ميں     ماحول      ايسے
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  ہوگاii    ہی     مالل     صد      باعثِ 

  ہوگاii   ہی     عذاب     مسلسل     اک

  مریii   التجا    يہ    ہے    ليے     اس

  کوii  دل   مرے   تو   سے    نافع    علمِ 

  ميںii سے   شر   تاکہ   معمور  دے   کر

پل   ہر  سکوں   رکھ  محفوظ   کو    خود

 

 حمد ونعت 

 

  نعتيں

  ان کی ذاِت اقدس ہی، رحمِت مجسم ہے

ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

ہii  عالم  فخرِ    اور   ہے،  معظّم    پر    عرش       ہےii مجسم   رحمتِ   ہی،   اقدس  ذاتِ    کی   ان

  ے

پيہم  کا  ان ذکر  ميں،   محفل  کی  قدسيوں      ميںii مکينوں کے فرش  کو،   کس   مال   شرف   يہ
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 iiہے  

ہii ريشم مثلِ   نرم   کا،  اُن   حسيں   گيسوئے       کیii  اُن   حيا  پُر   چشم    ہے،    تقدس    مخزنِ 

  ے

  ُدرِّ    جيسے   پر،    ہتھيلی    کی    پھول       پرii چہرے کے اُن  ہے يوں روشن،   عرق   قطرۀ

  ہےii  شبنم

ہ   ُمکّرم   و   کرم   ا   ہے   افضل   ميں    انبيا       ہوii کيا  ڈھونڈتے  کی اُن ہے،  سيرت مثال   بے

  ے

 ہےii برہم   کفر  اور   ہے،   ندامت   کو  شرک       آياii  نو  انقالبِ    سے،   پيہم  جہدِ     کے    اُن

ک بھی علم کا اِس ہے، ناقص عقل  کی اِس       ساحلؔ ii لکھے کيا اور  آگے،   ميں  مدح   کی   اُن

 ہے م

 

 حمد ونعت 

 

  نعتيں

  خوشا ہر گوشۂ سيرت منّور ہے محمؐد کا

 ڈاکٹر محمد شرف الدين ساحل 

م    ہے     پيکر     شفاف     آئينہ     مثالِ        کاii  محمدؐ    ہے    منّور    سيرت    گوشۂ    ہر    خوشا

 
   



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

 
 

  کاii   حمدؐ 

اطہ   جسمِ    ايسا    ميں    خوشبو    بسا        جائےii آ  ميں  مستی  اسے  گزرے جب  ہوکے مس صبا

  کاii  محمدؐ    ہے   ر

منو   چہره   سے    انداز    اِس    کچھ       ہيںii ليتے بھيک  کی   روشنی  انجم   و   ماه   سے   اسی

  کاii  محمدؐ    ہے   ر

 گھر   فقط    ميں    دنيا    خلد    رياضِ        کی  عظمت  کی  اس ہم کيا تعريف سوا  کے  اس لکھيں

  کا  دؐ محم  ہے 

 ہے   بستر  وه  ميں   فاقہ  و    فقر    جہانِ        پر   تقدس  کے  جس  ہے   کونين   دولتِ   تصدق

  کا  محمدؐ  

*** 

 

 


