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 فہرست

  11امتياز الدين خان 
  12حضرت اديب ماليگانوی مرحوم 
  17الحاج حکيم رازؔی اديبی (پونہ) 

  18ڈاکٹر قمر رئيس بہرائچی (بہرائچ) 
  20قيصر شميم (کولکتہ) 

  23ڈاکٹر زبير قمر ديگلوری (ديگلور) 
  24محمد ہارون سيٹھ سليم (بنگلور) 

  26ڈاکٹر فيض اشرف فيض (اکبرآبادی) 
  28يونس انيس (ناگپور) 

  30ظفر کليم (ناگپور) 
  31کرشن کمار طور (پنجاب) 

  32ڈاکٹر شرف الدين ساحؔل 
  36مدہوش بلگرامی (ہردوئی) 

  83سيدطاہرحسين طاہر (نانديٹر) 
  40رہبر جونپوری(بھوپال) 

  42محفوظ اثر (ناگپور) 
  43عرش صہبائی (جموں ) 

  47افضل علی حيدری (ناگپور) 
  50حبيب راحت حباب (کھنڈوه) 
  51حبيب راحت حباب (کھنڈوه) 

  52اختر بيکانيری 
  53ڈاکٹر شرف الدين ساحؔل 
  57شبير آصف (ماليگاؤں ) 

  58صالؔح بن تابش (ماليگاؤں ) 
  59سليم شہزاد (ماليگاؤں ) 

  60ڈاکٹر معين الدين شاہين (بيکانير) 
  62بيتاب کيفی (بھوجپور) 

  64ڈاکٹر مقبول احمد مقبول (اودگير) 
  65ر (ناگپور) فريد تنوي

  68نور منيری (پونہ) 
  70راج پريمی (بنگلور) 

  71امير هللا عنبر خليقی (ناگپور) 
  72ڈاکٹر بختيار نواز (بجرڈيہہ) 

  73يونس انيس (ناگپور) 
  76کيفی اسماعيلی (کامٹی) 

  78احمدرئيس (کلکتہ) 
  79محمد افضل خان (ہوڑه) 

  80رزاق افسر (ميسور) 
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  81نظير احمد نظير (کامٹی) 
  82طالب صديقی (کلکتہ) 

  83رخشاں ہاشمی (مونگير) 
  84صابر فخر الدين (يادگر) 
  86عليم الدين عليم (کلکتہ) 

  88ر ديگلوری حيدر علی ظف
  89حامد رضوی حيدرآبادی 
  90سکندر عرفان (کھنڈوه) 
  92صابر جوہری (بھدوہی) 

  95نصرهللا نصؔر (ہاوڑه) محمد 
  98مشرف حسين محضر (علی گڑھ) 

  99مراق مرزا (بمبئی) 
  100رحمت هللا راشد احمدآبادی (ناگپور) 

  101حافظ اسرارسيفی (آره) 
  103شاغل اديب (حيدرآباد) 
  104فراغ روہوی (کلکتہ) 

  105خضر ناگپوری (ناگپور) 
  107ڈاکٹر منشاء الرحمن خان منشاء (ناگپور) 

  109محسن باعشن حسرت (کلکتہ) 
  111ڈاکٹر شرف الدين ساحؔل 
  112ڈاکٹر شرف الدين ساحؔل 
  113ڈاکٹر شرف الدين ساحؔل 
  114ڈاکٹر شرف الدين ساحؔل 

  115فريد تنوير (ناگپور) 
  116منظورالحسن منظور (پونہ) 

  118بختيار مشرقی (اورئی) 
  123عاجز ہنگن گھاٹی (ہنگن گھاٹ) 

  125مدہوش بلگرامی (ہردوئی) 
  129راہی صديقی (ہردوئی) 
  133منصور اعجاز (آکولہ) 
  135منصور اعجاز (آکولہ) 
  137تہ) حشمت کمال پاشؔا (کلک

  141خان حسنين عاقؔب (پوسد) 
  145ارشاد خان ارشاد (ممبرا۔ ممبئی) 

  146الياس احمد انصاری شاداؔب (آکولہ) 
  147عرفان پربھنوی 

  148گوہر تری کروی (ميسور) 
  149اسماعيل پرواز (ہوڑه) 

  150زاہده تقديؔس فردوسی (جبلپور) 
  151ڈاکٹر فدا المصطفی فدوی (ساگر) 
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  153ڈاکٹر شرف الدين ساحل (ناگپور) 
  155فہيم بسمل (شاہجہاں پور) 
  157عرفان پربھنوی (پربھنی) 

  159رزاق افسر (ميسور) 
  162ڈاکٹر نسيم (وارانسی) 

  166محمد شاہد پٹھان (جئے پور) 
  168محمد ہارون سيٹھ سليم بنگلوری 

  169ڈاکٹر سيد ساجد علی (بنگلور) 
  170محمد حسين دلبؔر اديبی 

  171ور) سالم نجمی (بنگل
  174سيد طاہر حسين طاہر (نانديڑ) 

  176رجب عمر (ناگپور) 
  177عليم الدين عليم (کلکتہ) 

  179حسن رضا اطہر (بوکارو سيٹی) 
  180تلک راج پارس (جبل پور) 

  181رخشاں ہاشمی (مونگير) 
  182رئيس احمد رئيس (بدايوں ) 

  184امير هللا عنبر خليقی (ناگپور) 
  186ڈاکٹر قمر رئيس بہرائچی (بہرائچ) 

  188بيتاب کيفی (بھوجپور) 
  190عارف حسين افسر (بلندشہری) 

  191حبيب سيفی آغاپوری (نئی دہلی) 
  193سيداصغربہرائچی (بھرائچ) 

  194عبرت بہرائچی (بھرائچ) 
  197ڈاکٹر امين انعامدار (امراؤتی) 

  199ڈاکٹر نثار جيراجپوری (اعظم گڑھ) 
  200عطا عابدی (بہار) 

  203ياز احمد عاقل نقشبندی (بھدوہی) امت
  204پروفيسر اقتدار افسؔر (بھوپال) 

  206سہيل عالم (کامٹی) 
  207غالم مرتضٰی راہی (فتح پور) 

  209اظہار سليم (ماليگاؤں ) 
  210حبيب راحت حباب (کھنڈوه) 

  213ڈاکٹر مسعودجعفری (حيدرآباد) 
  214رحمت هللا راشد احمدآبادی (ناگپور) 

  215سيدابرارنغمؔی (رائے سين) 
  216ہارون رشيد عادل (کامٹی) 

 218عبد المجيد کوثر (ماليگاؤں ) 
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  انتخاب حمد و مناجات 
  قرطاس ناگپور کے حمد و مناجات نمبر کا نظميہ حصہ 

  مدير : محمد امين الدين 
  ماخذ: اردو کی برقی کتاب

  تدوين اور ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد 

  سورۀ الفاتحہ

  (آزاد منظوم ترجمہ)

 امتياز الدين خان 

  يمالرحii        الرحمن         هللا         بسم

  

  العالميںii رب  هللا بياں،  تيرا  ہو   وصف   کيا

  العالميں رب هللا   مہرباں،   و   رحيم   حد   بے

  العالميں)ii رب هللا   (   جزا،   روز  مالک  اے

  العالميں)ii رب هللا ( مرا، ہی  تو  بس   معبود

  العالميں)ii رب  هللا ( روا،  حاجت  مرا  ہی  تو

  العالميں)ii رب  هللا ( راستہ،  سيدھا دے  دکھال
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ملی  نعمت تری  کو  جن ہے کی  لوگوں  ان راه  جو

ملیii ذلت و  گمراہی جنھيں  ہرگز  نہيں   کی   ان

  حمد

 حضرت اديب ماليگانوی مرحوم 

شکاii اک کا زمانہ   خفائے  ہوں  کون   ميں       روزگارii نيرنگ   کش   ستم  ہوں  کون  ميں

  ر

 زارii  اللہ   تمنائے  خونِ     ہے    بنا   سينہ       ہےii  داغ  داغ   دل  سے    حيات    ناکامیِ 

سو   ميں   غم  مرے   کائنات   ہے   گويا       رنگ کا افسردگی مری عياں  ہے  سے شے ہر

  گوار

ب عشرت نہيں   کے   چمن   مرے  شاياں       پرورشii ہے پائی ميں گود  کی خزاں نے  ميں

  ہار

 تارii   کا    زندگی    زمزمۂ    ہے    ہوا    ٹوٹا       زوآرii  دنيائے    ہے    سکوت    عالم    اک

 زندگی  مجھے سے، مجھ کو زندگی ہے       ہواii بجھا ہے   کنول   کا   دل   سے  مايوسيوں

  عارii سے

خار ميں حق  مرے  ہے بو و رنگ بزم  يہ       تلکii  کہاں    مسرت    و    سکون    محرومیِ 

  زار
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پii کی مجبور و بيکس  و  غريب اک   !  سن       کردگارii   خداوند     ذوالجالل     رب     اے

  کار

جوئبii  سے   سينے   کے   پہاڑ   کرے   جاری       ترا  کرم   چشم  اشارۀ    اک   کہ    وه    تو

  ار

زاii اللہ  بھی  بياباں   و   دشت  سرزمين   ہو       سےii رحم  و  الطاف بارش   تيری   کہ   وه  تو

  ر

بہارii  نغمہ   ہو   سے   ساز   کے   خزاں   پيدا       کائنات   ندب  چمن  ہو    اگر    رضا    تيری

ترii کہاں   ہے   کرم   جوش   ذوالکرام!  اے       تراii امتحان اب  سے ظرف ميرے  ہے  باہر

  ا

انتظارii ہے کا  اسی بھی  کو  اديؔب    رب  يا       خاصii شان تيری  ہے   کہ   تمام   رحمتِ   وه

  حمد

 مرحومحضرت اديب ماليگانوی  

نور   ترا    ميں    ستاروں   چاند    ان       ہے سجا  سے  جلووں   ترے  موال   اے   عرش   يہ

  ہےii  بھرا   

ن ہاتھوں   ترے   کو  پروں  کے  تتلی       نگارشii  ہی   تيری   ہے   پہ  قباؤں  کی    پھولوں

  ہےii رچا  ے
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نق  ترا  ميں    بناوٹ    کی    غنچوں       ہےii بھری  سے   خوشبو   تيری   کياری  کی  گلشن

  ہےii  چھپا  ش

کالی   ہوئی  چھائی  فلک    سوئے   جو       بدولتii   تيری    فقط     ہيں     ليتی     انگڑائياں

  ہےii  گھٹا   

  نام    ترا    پہ    تختی    کی    افالک       موالii اسے لے   پڑھ   سے   آنکھ  کھلی  چاہے   جو

  ہےii   لکھا 

  

ت   سحر   و   شام   شفق،   نور   افق    يہ       ہيںii  تيرے  قمر   و   شمس  يہ   ہے   تيرا   آسماں

  ہيں   يرے

 اثر  ہيں  بھی جو  ميں   معمول   کے   ان       موسم  کے غم   و   شادی   يہ   ہوے   جاتے  آتے

  ہيںii تيرے

ش وه  ہيں   فگن   سايہ   جو   پہ  مجھ      سوii ہر  رحمت تيری  ہے   کھڑی   کے   بن  سائباں

  ہيںii ےتير جر

وه ميں صدف کے دل  اس جو  ہيں       مجھے حساس   فطرت   يہ  ہے  بخشی  ہی   نے  تو

  ہيں تيرے گہر 

   ہنر   ہيں   نماياں   جو   اندر   ميرے       ميںii مجھ خدايا  ہيں   جلوے   ہوئے   بخشے   تيرے

  ہيںii  تيرے

  نگر   آباد  سبھی    اندر   کے    دل       تریii ہے  امانت روح   ميری  ميں   ہستی  جو   ہے
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 ہيںii  تيرے

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  حمد

 الحاج حکيم رازؔی اديبی (پونہ) 

 ہےii  خدا  کا  سب تو  کا  سب ہے مالک تو       ہے  بقا  کو  تجھی  ہی تو   ہے   سے   ازل

  ہےii ثنا و  حمد   وار  سزا  اک   ہی   تو       ہےii بجا تيری   بھی   جتنی   تعريف  ہو

  ہےii   انتہا   مری    تو    ابتدا     مری       ہےii  جھکا   سر   مرا   پر   آستاں   ترے

ہےii نما منزل  ہے  رستہ ہے رو   ره  تو       سےii تجھ تکميل  کی شے ہر  ميں   زمانے

ہے   گدا   رازیؔ    کا   در    ترے    اٰلہی       دے  بھر کشکول بھی  کا اس تو  سے کرم

  حمد

 ڈاکٹر قمر رئيس بہرائچی (بہرائچ) 

 لکھوںii خدا  تجھے  بنده  کو  آپ   اپنے   ميں       لکھوںii  ثنا   تری   خدايا   دے  کر   وه  کرم
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لکھوںii  شکريہ    پہلے    تری    کا    نوازشوں       لکھوںii  مدعا   يا   لکھوں   کوئی  آرزو    ميں

لکھوii مرتبہ  نہ کيوں   ترا   سے  سب  بلند       کوئی بعد تيرے نہ اور کوئی پہلے سے  تجھ  نہ

  ں

لکھوںii کيا کو  تجھ کہ آتا نہيں کچھ ميں سمجھ       ثانیii نہيں  کوئی  تيرا  ميں   ذات   و  صفات

لکھوںii   خدا   صناعی    ميں     عمر     تمام       زميںii يہ آسماں  يہ کرسی  يہ عرش و لوح   يہ

لکھوںii جدا بھال تيری  سے  ذات کو کس ميں       ہےii سے ذات تيری  تو رشتہ  کا  چيز ايک   ہر

 لکھوںii ادا  سی کون  تری  کو  ادا  اس   ميں       والےii  ديکھنے  کو  آقا  پہ  عرش   کے   بال

 لکھوںii آسرا  کو   تجھ   اگر   گا   ہو   نہ   غلط       دياii ہے  آسرا  نے تو بھی  کو   نوح  و   خليل

لکھ پتا  کيوں  نہ اپنی   کا  ذات   ميں   تجھے       ہيںii کہتے بھی جہاں   دو   ہر  خالق   تو   تجھے

 وں

  حمد

 قيصر شميم (کولکتہ) 

 عطاii  تيری   آرام،  بعد   کے    کام       عطاii  تيری  شام  عطا،  تيری    صبح

 عطاii تيری انجام، کا  اس   پھر  نيک       کرمii   تيرا    آغاز    کا    غم    قصۂ

عطاii  تيری  گام  بہر    پھر    روشنی       تيرگیii کی راه   سماں،   کا  شب   ايک

 عطا    تيری   ايام،    کے    آزمائش       نظرii تيری  پہ  بلندی   کی  حوصلوں
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عطاii  تيری   بام،   تری،   نوازش  در       ليےii کے مکاں  ليکن ہے، تو مکاں ال

 عطاii تيری نام، وه کو ہونٹوں  ميرے       ہےii بعد کے نام  ترے  کا جس  ذکر

 عطا   تيری   انعام،  يہ  کو   تر   چشم       دلii حکايات  ميں  زباں   کی   نسوؤںآ

عطاii  تيری  کرام   ا  و   عز   دولت       ذوالکرم!  اے کے قيصرؔ   ميں  فن کاسۂ

  حمد

قيصر شميم (کولکتہ) 

 خداii   دے    آگہی    خدا،    دے     آگہی       خداii دے  روشنی ہوں، ميں   اندھيرے  ميں

خداii دے خوشی  کچھ  بہت،  ہيں   ديئے  غم       کہيںii جائے  نہ  بجھ  دل  کا  بندے   تيرے

  خداii   دے    زندگی    ہوئی    کرتی    وجد       ہوii  پہ   لب  صدا   کی   خدا   يا   خدا،  يا

خدا  دے  ہی بوند اک ہوں، پياسا  سے کب       نہيںii سے  تجھ   کا   دريا   گار  طلب  ميں

خداii  دے   بندگی   مجھے  کی    طرح    اس       تکii  سانس   آخری   رہوں  رےتي    درپہ

خداii دے خودی  بے خدا، دے   خودی   بے       ہےii   گرفتار   ميں    خودی    دنيا     ايک

خداii  دے  بھی  سوز   کو   آواز   کی   اس       پھرii  تو   ہے   ديا   نے   تو  کو   قيصرؔ    ساز

  حمد

 ڈاکٹر زبير قمر ديگلوری (ديگلور) 
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 خدا   ائے   دوسرا    کوئی    نا       خداii اے  خدا  کا سب  ہی  تو

 خداii ائے  الہٰ   کوئی   نہ  ہے       ہیii  تو   موال  معبود   ہی    تو

 خداii ائے ترا جلوه  ميں   سب       زميں   يہ   فلک  تارے   چاند

 خداii  ائے  چال   پر  حق   راه       بھرمii رکھ کا   قوم   تری  اب

خداii ائے خدا کا  سب   ہی   تو       تو  ہی تو تک عرش سے فرش

 خدا ائے خدا ائے  خدا  ائے       سداii  ميں  رہوں   لکھتا    حمد

خدا ائے خدا   ائے   کرم   کر       ذراii   پر    قمرؔ     محشر    روز

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 محمد ہارون سيٹھ سليم (بنگلور)

  ہے  نہيں  کوئی   معاون   ميرا       موالii اے  ميں   بھنور  بيچ   ہے   رہی   ڈوب  ميری   کشتی

  موالii اے ميں بدر و  بحر

آ  ہے   نہيں   کوئی   ساتھی  ميرا       ہوں  اکيال  ايک   ہی   ميں   مالک،  ميرے  سمندر   وسط

  موالii اے  ميں   سفر   ج

 برابر  ہيں  سب  ہے، يقيں کو  مجھ       ہوںii عارف  اک بس تو ميں عابد، ميں نہ  زاہد  ميں   نہ
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  موال اے ميں نظر تيری

م ديکھا کو ثمر   و  برگ       ميںii باغوں تھے بھی  جتنے  تھے  شجر   بھرپور   ہوئے   سوکھے

  موالii اے  ميں  شجر ايک نے، يں

 لعل  ميں   ترا  نام  تھا  رہا   ڈھونڈ       پرii ذرے ذرے  ہے  ثبت  کا  خدا   نام   کہ   ہيں   کہتے

  موالii اے ميں گہر و

 ہے، تو  ہی تو   مطلب  کا  اس       سحرii و  شام ميں جہاں  سارے   منور   نور  جو   ہے   پھيال

  موالii اے ميں  قمر و  شمس

ہو کھڑا  سے  کب بچھائے پلکيں       اپناii گا  سناؤں حال   سے   يہاں  خضر   جب  گے  گزريں

  موالii اے ميں خضر راه ں،

سار ہے،  نہيں  نام  کا   وفا   و   مہر       تھیii نہ اميد   يہ   گا   ہو   شرابا   شور  سارے   ميں  شہر

  موالii اے ميں نگر  ے

   مسلسل   درد   ےہ   لگا   بڑھنے       نہيںii جراح  کوئی ميں دنيا ليے  کے   بھرنے   مرے   گھاؤ

  موالii اے  ميں   جگر   زخم

آ   فراست   اتنی   سے   کہاں   آئی       پرii  ستاروں   چاند   ديکھو   قابض   گئی   ہو   انساں    نوع

  موالii اے ميں   بشر   ج

 گے  ہوں  دشمن   جانی   کے   سليمؔ        ہےii  ساده   سيدھا   بنده    کی   اس    کرنا    تو    رکھوالی

 موالii اے ميں ڈگر ڈگر
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 ڈاکٹر فيض اشرف فيض (اکبرآبادی)

  تيراii نام  ہے پر  لب  تيری، ياد  ہے ميں   دل       تيراii جام کا وحدت نے  ميں  ہے پيا  رب  يا

  تيرا   کالم  اک   ہر   ہے   لکھا   ميں   قرآن       سےii حق  ذات تحقيق  روشن،   حيات  گی  ہو

  تيراii  مقام  باال  ہے   سے  گمان    و    وہم       خداياii ہے  ميں  حيرت  انساں،   شعور  و   عقل

تيرii  عام   ہے   جلوه   خاطر  کی  نظر    اہل       قدرتii ميں  شے ايک  ہر تيری ہيں  ديکھتے  وه

  ا

  تيراii  تمام   حسن   ہيں    ديکھتے    لوگ    ہم       ہےii آئينہ ذره ہر کا  ظن  حسن   ہی   تيرے

تير  دوام  عشق ميں دل  کے جس ہے  رب يا       ہےii ظرمنت بھی جنت تو  لئے  کے   شخص   اس

  ا

 تيراii جام کيف پر   گا،  ہو   نصيب   کو   جس       دمii ہر  فيض  گا  پائے حق  مئے  وہی   کر   پی

 تيراii  کالم    ايسا    ہے    لکھا    ميں    قرآن       سےii مطالعہ  کے   جس   روشن  دماغ   گا  ہو

تيراii  تمام   حسن  ہيں   ديکھتے    لوگ    سب       توii پر حسن  ايک ہر  ہے کا  حسن   ہی   تيرے

تيراii  عام   ہے   جلوه   خاطر  کی  نظر    اہل       جلوهii تراہی  ميں  شے اک   ہر   ہے  ديکھتا  وه

 تيراii جام کيف  پر   گا  ہو   نصيب  کو   جس       گاii   ہو   کامياب   وحدت  مئے  وہی   کر   پی

تيراii نام  ہے  پر   ہونٹوں   کے   فيؔض   جاويد       سخنورii   يہ    ہے    عاشق    تيرا     پروردگار

 يونس انيس (ناگپور)
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  ہے خدا ذيشان تو  آئے بات کی  شان جب       ہےii خدا  عنوان کا  حمد ہر   کہ   ہے  الزم

  ہےii  خدا   الفان   ہے،   قہار  ہے،  جبار       ہےii خدا  سبحان   ہے،   ستار   ہے،  غفار

  ہےii خدا  آن   ہر  تو   معبود   ہو   مقصود       آخرii  و   اول   صفت    کی    خدا    توحيد

ہےii خدا شان  ذی  وه  ہے زيبا اسے  سجده       انسii و جن مسجود   وه  ہے  مالئک   مسجود

  ہےii خدا فرمان ترا  کچھ   سب   يہ   الريب       افالکii  نيرنگیِ    يہ    ايام،    گردش    يہ

 ہےii خدا  انسان وه انسان، يہ جھوٹ   سب       مالکii کا چيز ہر  وه  ہے   خالق   کا   زچي   ہر

 ہےii   خدا    نگہبان    اپنا    انيؔس     وهللا       ڈرii کوئی کا  دنيا  نہ   خوف   کوئی   کا   عقبیٰ 

 ظفر کليم (ناگپور)

  کچھ  سب مرا وه ہوں کا اس تو ميں       کچھ  سب   خدا  مرا  رب  مرا  وه

 کچھii سب   گھٹا  ہوا،  مٹی،   آگ،       ميںii قبضے کے  اسی کچھ   سبھی   ہے

  کچھii سب  گيا ہو  نے  اس  کہا  کن       بنیii  کائنات  يہ   سے    کن    لفظ

 کچھii سب رضا   مگر  کی  اسی   ہے       کےii  مرضی   ہماری   سارے    کام

کچھ سب  عطا کيا  نے سا   کو   مجھ       مانگوں کچھ نہ   سے   اور   کسی  ميں

  کچھii سب   خدا  ہے  کہ  آيا   ياد       نےii اس بلندياں  جب   ليں   چھين

 کچھii  سب  خدا   ظفرؔ    ليجے    مان       بھیii  کچھ   کوئی   نہيں   ليجے   جان
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 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 کرشن کمار طور (پنجاب)

 نامii  کا   اس   ايک    بس    دنيا    غم    تالفیِ        نامii کا اس ايک بس سايا  ميں  دھوپ  تپتی   ہے

   اس   ايک  بس   جھونکا  کا   تازه   نسيم      ميںii ريگزاروں تپتے ان کے   ريخت  و   شکست

  نامii کا

ک اس ايک بس شناسا  سے  لبوں   مرے       خوںii گرمیِ   کی اسی جاری  ہے ميں رگوں   مری

  نامii ا

ii  کا   اس  ايک   بس   تراشا  لفظ   لفظ   کہ       لمس کا  سخن ہر  کے اس عياں  سے  سطر  سطر

  نام

 اس ايک بس پھيال  سا  خوشبو   ميں   بدن       طورؔ  سے ذکر کے  اس ہے معطر سانس  ايک ہر

 منا  کا

  ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 

  

)١( 
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دياii بنا گوہر ميں سيپ  نے   تو   کو   قطرے       دياii   بنا   پتھر    قيمتی    کو    پتھروں    کچھ

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

 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   شاخِ    اور       نزاکتيںii دی  کبھی کی   گل   شاخِ   کو   خنجر

دياii  بنا  مقدر   ايسا  نے   تو    کا    ساحلؔ        اسےii ميں   حال   ہر   ملی   کی   نشاط   لذت

  ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 

)٢( 

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

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

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

  توii  ميں   شرر  ہوا،  پانی،    مٹی،       سکتاii   نہيں    کر     انکار     کوئی

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

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

  ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 
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)٣( 

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

  ہےii يتا

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

  ہےii يتا

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

  ہےii ديتا

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

  ہےii ديتا ش

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

  ہے  يتا

دي بخش حقيقت  نورِ    کو  انسان  اس   وه      کوii مشيت  رازِ   اس  بھی جو ساحلؔ   ہے ليتا   سمجھ

  ہےii تا

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

  ون

کii ہے ديتا   زندگی   دوباره   کو  پودوں   مرده       گئی آ  کو  سب   موت  کا  خزاں  موسم   گيا   آ

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

 iiکون  

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

  کونii ے

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

  کونii ے

 ديتا  ی شاعر  ذوقِ  کو شاعر   کہ   سوچ      غرورii اتنا تجھے  کيوں  ساحلؔ  ہے پر  شعروں اپنے

 کونii ہے

 مدہوش بلگرامی (ہردوئی)

ہ  حصار   کا   معرفت    وہی       ہےii جام  وہی اور  ہے مئے وہی کش  باده   وہی   ميکده   وہی

  ہےii  نظام   کا   زندگی   وہی   ے

ہ   انجمن   کی  ناز  و   نياز   يہ       ہےii کام کا جنون يہاں  نہ دسترس ہے   کے   خرد   يہاں   نہ

  ہےii مقام   کا   بندگی  يہ   ے

 حکم   تابع   کی  خدا   ہيں       ہےii شام  کبھی ہے صبح کبھی  ہے چھاؤں کبھی  ہے  دھوپ کبھی

  ہےii نظام حسن کا  اسی  يہ  سب 

ترے   کہ   ہے   ناز   مجھے      ميںii ورد کے  شام و صبح  مرے ميں فکر مری ميں  ذکر  مرے
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  ہےii نام ہی  تيرا اور  کا  حبيب   

ہ  جام ميں ہاتھ ميرے جو  يہ       ہواii سجا کے جن  سے  کرم ہے   ميکده   يہ  کا  زندگی   مری

  ہےii دوام فيض کا  انہيں  يہ  ے

مد  وہی   ہے   کا   دل   مرے       طلبii ہے کی  عيش و نشاط  نہ  ہے چاه  کی کيف  و  سرور   نہ

  ہےii انام  رب  رضائے  جو   عا

ت فرش سے  عرش   فراز  جو       توii بھی نہاں ہے تو  بھی عياں  ہے  انتہا  ہی تو  ابتدا  ہی  تو

  ہےii عام جلوۀ وه ہی  تو  ہے  ک

 دوجہاں   شہ   رہبر   مرا       نہيں ڈر بھی کا   گمرہی   مجھے   نہيں   خطر  کا  رہزنوں   مجھے

  ہےii کالم کا  رب  پہ   لب  مرے 

وہ  سامنے  کہ بات ہے الگ  يہ       سبوii و مئے   لطف  وه   کہاں  تو   روبرو  ميکده   جان   نہيں

  ہے جام  وہی اور  ہے مئے ی

  کی  شکر و صبر ہيں  يہ       زمزمے  بھرے خوشی کہيں تو  مرحلے ہيں کے غم  و درد  کہيں

 ہےii نظام کا  رب  ميرے  يہی منزليں

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 سيدطاہرحسين طاہر (نانديٹر)
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  ہےii ذات  تری بس  خدا   اے  شريک   ال       ہےii ذات تری   بس   بقا   ہوں،   فنا  ميں

 ہےii  ذات    تری    بس    مرحبا    مرحبا       ہےii  مسجود   ہی   تو  ہے  معبود   ہی    تو

  ہےii   ذات    تری    بس    انتہا     ابتدا       توii  بھی   آخر  روز  تو   بھی   اول    روز

ہےii ذات  تری بس خدا   برتر   سے   سب       کلii  مختار  ہی  تو   روا   سجده    کو    تجھ

  ہےii ذات   تری   بس  ثنا   و   حمد  وقف       خود  ہے  شاہد   قرآن  کا  قدرت   تيری

ہےii ذات  تری  بس  سخا   و  جود   وصف       رواii  حاجت   ہے  تو   کا    مخلوق    ساری

  ہےii ذات   تری   بس   صلہ   کا  کن   لفظ       جہاںii  دو   کيے   پيدا   نے    تو    بالقيں

 ہے  ذات   تری  بس   عطا   ہی  عطا   اور       ہوںii محتاج ميں  کا   کرم  و  رحم   تيرے

 ہےii  ذات    تری    بس    مدعا    حاصل       کروں  کيوں  طلب سے کسی ميں  تيرے جز

 ہےii  ذات  تری    بس    الدعا    مستجاب       توii ہے سنتا  کی  سب تو ہے مالک  کا   سب

 ہےii  ذات   تری    بس    غمزده    پرسش       ہےii     گنہگار     سراپا      طاہرؔ       تيرا

 رہبر جونپوری(بھوپال)

عظم  و  شان تيری ہے  سے  ذرے ذرے       پروردگار  و  مالک   اے   سما،   و    ارض    خالق

  آشکارii ت

ويرانيii آبادياں  ہيں  ميں   قدرت   ہی   تيری       تابانياںii کی نور  ہی  ترے   ہيں  ميں  مہ  مہرو

  اں
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کو تجھ ہے پر سب   تو   ہے   مطلق  قادر       آبشارii کيا ندی کيا   صحرا  و   کوه   کيا   چمن   کيا

 iiاختيار  

  برگ و گل کو درختوں ہے   ديتا  ہی  تو       حجر و ريگ گل و  آب  يہ  سب محتاج  تيرے ہيں

  ثمرii و

ہii  کام   ہی   ترا   دينا   کر   گلزار    کو    آگ       ہےii  کام   ہی   ترا  دينا   کر   سرشار    کو    بحر

  ے

پہنچا رزق  کا اس   کو  ناکس  و   کس   ہر       تو   ہے   برساتا   مينہ   پر  کھيتوں  سے    آسماں

  ہےii تا

اور   جواہر   ہے   اگاتا   سے    گيتی    بطن       مزاج  کا  روانی   ہے   ديتا   کو  درياؤں  ہی  تو

  iiاناج  

ہ  دی  سے خيز  محشر  طوفان   کو   نوح      حياتii جام کو راه  خضر   ہے   بخشا  ہی   نے  تو

  نجات  ے

ز زم کيا   نے  تو   ےس   اسماعيل   پائے      اماںii سے  ظلمت چاه  بخشی کو يوسف  ہی نے  تو

  رواںii م

گوي تاب  رب  يا  ہے بخشی   ہی   نے   تو      مجھےii بينائی و عقل  يہ عطا  ہے   کی  ہی   نے  تو

  مجھےii ائی

ii  تيری   ثنا   و  حمد   کہاں    عاصی    رہبرؔ       زباںii ميری کہاں الئق کے ورد  و  ذکر   تيرے

 کہاں
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 محفوظ اثر (ناگپور)

 ہےii   تو    جہاں    آئينۂ     يعنی       ہےii تو نِشاں  مرا  ہوں  ميں   عکس

ہےii تو   داں   راز   کا   حکمت   اپنی      ُکل    عالم    وجودِ     حکمت    تيری

 ہےii  تو  سماں  کا  نور    ہی    نور       سےii   پيکر    تيری   ذات    ماورا

ہےii  تو  حکمراں   کا  عالم    دونوں       تيریii  مملکت    عرش    تا    فرش

  ہےii  تو    فکاں   ُکن    سرِّ     عالمِ        ُکل   عالمِ    نظامِ    سے  ُکن   تيرے

ہے تو نہاں بھی ميں کاوش  کی اُس       اثرؔ ii      اور       پروردگار       حمدِ 

 عرش صہبائی (جموں )

  نام   تيرا   ےہ   داستاں   حسيں   اک       نام   تيرا  ہے  نشاں    کا    عظمتوں

نام تيرا   ہے  زباں  ورد   بھی   پھر      کياii کيا  شکايتيں   سے   تجھ   کو   مجھ

  نامii تيرا  ہے رواں   بھی   ميں   روح       ليکن  سہی ہی  جذبے   يہ   ميں   دل

نام   تيرا   ہے  کہکشاں   سر   بہ   سر       سےii اس  روشنی ميں ہوں   را   ميری

  نامii تيرا   ہے   سائباں  ميں  دھوپ       کڑیii  دھوپ  کی    حادثوں    زندگی

 نام   تيرا   ہے   بيکراں    قدر    کس      ميں  معنوں  کے اس  ہے وسعت کتنی

  نامii   تيرا    ہے    داستاں    حاصل       دنياii  يہ   ہے   داستاں    نشيں    دل
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 منا تيرا  ہے   مہرباں  بھی  پہ  ان       جنہيںii  انحراف   سے   عظمت   تيری

  نام   تيرا   ہے  رواں  پر   زباں   ہر       تيرےii  تذکرے   ہيں  پر   زباں   ہر

  نامii  تيرا   ہے   جاوداں    ميں    دہر       ہےii حاصل   ثبات  کو   اس   صرف

 نام   تيرا   ہے    زباں    اردو    يعنی      شيرينیii   کو    اس    بخش     زندگی

نام  تيرا   ہے  کہاں   ميں  ی   رشاع       پوچھے يہ   صرف   کوئی   سے   عرؔش 

 عرش صہبائی (جموں )

ہےii  وہی   بھی   دنيا  حاصل   وہی   بھی    دنيا       ہےii وہی بھی  تمنا کی دل  وہی  ہے  بھی   دل

ii وہی  بھی   صحرا   وسعت   وہی   بھی  دريا       فرق  کوئی اور  نہيں کی اس   الگ   ہيں   شکليں

  ہے

ہii وہی بھی مداوا  کا  غم   وہی  ہے  بھی  غم       ناحق   ہے   پريشان   ميں  مصيبت    کوئی    ہر

  ے

ہii  وہی   بھی   صہبا   مستی  وہی   بھی  صہبا       ليکنii ہيں   خوب   جگہ   اپنی  سبو  و   جام   يہ

  ے

   وہی  بھی  سراپا   حسن   وہی   بھی  جلوه       کاii اسی يہ ہے کرم ميں دنيا ہے  بھی  کچھ   جو

  ہے

 ہےii وہی  بھی دنيا  کی ياس ہے بھی آس   اک       قابلii ہيں  کے کس  ہم  کہ ہے الزم  ناديکھ   يہ
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ہ  وہی بھی اعلیٰ  يہاں   ہے   وہی  بھی   ادنیٰ        پرii  خود  ہے   اتراتا  ہی  سود   بے  تو   انسان

  ے

وہ بھی   مسيحا   کا   ماروں   کے   درد   ہم       سےii اسی بھی شکايت کی  ماروں  کے   درد  ہم

  ہےii ی

وہی  بھی دريا   کا   فيض  ندی   کی   راحت       عرؔش  نہيں محدود ہيں کے اس کرم و لطف  جو

 iiہے 

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  هللا ھو

 افضل علی حيدری (ناگپور) 

توii  ميں  ستاروں  سورج   چاند   کہکشاں

توii ميں خاروں ميں پھولوں ميں پتوں سبز

  توii ميں آبشاروں  ميں   دشت   ميں  کوه

 توii ميں نظاروں رنگيں   کے   ہستی   باغِ 
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سو چار  ہوئے  بکھرے ہيں جلوے  تيرے

  ھوii  هللا   ھو  هللا   ھو  هللا   ھو    هللا

  

  انجمنii  انجمن    ہے    ذکر    ہی    تيرا

  سخنii  تيرا    بات    تيری    کلمہ    تيرا

  چمنii  در   چمن   تيرا    نور    ہی    نور

  نسترنii  و    نرگس    سمن    يا    موگرا

وضو کے کر  سے شبنم يہ ہيں رہے کہہ

  ھوii  هللا   ھو  هللا   ھو  هللا   ھو    هللا

  

 ہےii  دربار    تيرا    پر    اونچائی    کتنی

 ہےii سرکار تيری تر   خوب   سے   خوب

 ہےii  اسرار  تيرا  کيا   جانے   کيا   کوئی

 ہےii مختار   تو   ہی   تو   کا   عالم   سارے
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 سوii  چار   صدا   ہی   تيری  ہے  گونجتی

  ھوii  هللا   ھو  هللا   ھو  هللا   ھو    هللا

  

گئےii  ره   ديکھتے    حرم    و    دير    اہل

گئےii  ره   ديکھتے    صنم    کے    پتھروں

گئےii  ره   ديکھتے    حشم    و    جاه    تيرا

 گئےii  ره    ديکھتے    کرم   شانِ     تيری

  آرزوii  دامن   بھرا   کا   سب   نے    تو

  ھوii  هللا   ھو  هللا   ھو  هللا   ھو    هللا

  

  ہوںii  گنہگار  تيرا    ہوں    بنده    تيرا

 ہوںii الچار  سے غم ہوں چور  سے   زخم

  ہوںii گرفتار   کی   جہاں   ميں   گردشوں

  ہوںii  گار  طلب   کا   کرم   نظر   تيری
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 آبروii  تو  کی  افضلؔ    رکھنا   ميں    حشر

 ھوii  هللا   ھو  هللا   ھو  هللا   ھو    هللا

 حبيب راحت حباب (کھنڈوه)

 تيرا نظام  سارا   کا  جہاں   دو  ہے  رب   تو       تيرا     مقام      اعلیٰ       عالم      پروردگار

 تيراii نام  پہ  لب  ہر تيری ياد   ميں   دل   ہر       حاضر ہی  تو  ہے جا ہر  قادر  ہی تو  پہ شے ہر

تيراii معا  فيض ہے تک  آسماں  سے  ذروں       کيا؟ii بشر کيا حيوان کيا، شجر کيا پھول   پھل

 تيراii عام  ہے جلوه ہے تو ہی تو  ميں  شے  ہر       پہاڑسارےii  ندياں   ستارے،   يہ   چاند    يہ

تيرا   غالم   سا  مجھ   لکھے   وصف   کوئی   کيا       بدلےii کائنات کل داتا  تيری سے   کن  اک

 تيراii  سالم   اکثر  بھی  پر   فرش   ہے   آيا       نوازاii طرح  اس کچھ اپنے نے تو  کو   بندے

تيراii  کالم   سب   ہو  کچھ  جو  حباب  لکھے       احمدii طفيل  رب  يا   ہے   دعا   ہی   پر  لب

 حبيب راحت حباب (کھنڈوه)

ربii  واال  نيکيوں    تيرا    ايسا    کہاں    ميں       ربیii   ڈاال   کو   ہے  کا  مجھے   ميں    آزمائش

  ی

  ربیii  سفالہ  خاک   کيا   ہی   اوقات    ميری       ربیii  پاال   کو  آس   ميری  نہ   جائے    مار
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ربii اجاال سے دم  تيرے  ميں   عالم   سارے       جھلمل سے لو کی نور تيرے   ہے  عالم  سارا

  ی

ربیii جاال  نہ  جائے   پڑ  ميں   آنکھ   کی   فکر       روشنii ہدايت   شمع   رکھ  ميں   تخيل   ميری

 ربیii اللہ  لولوئے  ميرے  جائيں   بن  اشک       ايساii مژگاں سر   غاںچرا   ہو   سے  دل   خون

ربii حوالہ  کے دے  دے   کا   محبوب   تيرے       سے کب  راحؔت   ہے گار  طلب  کا  رحمت تيری

 ی

 اختر بيکانيری

ر   ميں  گلوں   تيرا   مکاں   وال   مکين       تيری   جستجو   کو   اک   ہر   تيرا   فلک   تيری    زباں

  تيریii بو و  نگ

  مدحت  ہے تک   امکاں   حد   تا  غرض       کريمانہii شان  تيری   سے   ذرے  ذرے   ہے   عياں

  تيریii سو  چار

پر  زباں  کی  پرندوں   اور   چرندوں       پرii  انساں  ميں  دنيا   بندگی    رسم    موقوف    نہيں

  تيریii  گفتگو   

عبادت  گل   و   برگ  ہيں   کرتے   ادا       کوii والوں  سونے  ميں شب مرغ بانگ  ہے  ديتی   جگا

  تيریii وضو با 

صدائ ہے ہوتی  چمن  صحن   رواں       کرii آ  دم  صبح  شبنم  کا  غنچوں   منھ   ہے   ديتی  دہال
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  تيریii ہو  و حق  ے

ا   کے   لے   ميں   جہاں  دونوں  پھرا       پوشيده ميں نظروں ہے اور ہے نہاں ميں  دل اک ہر

 تيری آرزو خترؔ 

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  رحمِت اٰلہی

 ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ  

  خنداںii   چہرۀ    کا    صادق    صبحِ 

  محجوبii   جلوۀ    کا   رنگيں    شامِ 

زميں يہ بچھی سے  طرح کی   فرش

  ہواii   چمکتا    يہ     مہر     احمريں

  حسيں    ماہتابِ      يہ      جگمگاتا

  تاباںii    انجمِ      يہ     مسکراتے
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 پيہم    شوخیِ     کی    صرصر     بادِ 

  رواںii  آبِ   کا  ندی   دريا،   بحر،

 سماںii کا   سلسلوں   کے  کوہساروں

 تيری گر جلوه  ہے  رحمت  ميں  سب

  کےii    پرندوں     سرمدی     نغمۂ

  کی   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

  سحر   نسيمِ    چومتی  ُرخ    کا    گل

  شبنمii   ہوئی   جمی   پر    گل    کفِ 

  شاہدii  کے   جمال    ذوقِ     تيرے
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 یتير گر جلوه  ہے  رحمت  ميں  سب

 کمخوابii  و   اطلس   اون،   و  ريشم

کافور  اور  عطر   و  مشک   و  عنبر

  تخليقii  کی  نحل   سی   منی    ننھی

  وجودii  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

 تيری گر جلوه  ہے  رحمت  ميں  سب

  زورii  کا    مقسمات    و    مرسالت

  زورii  کا    زاريات    اور    حامالت

  زورii  کا   ناشرات   اور    عاصفات
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  زورii  کا   فارقات    اور    جاريات

  کرمii ابرِ  اُڑتے  کے ان   پر   دوش

 ہيںii  ےبجھات    تشنگی    کی    ارض

  ہيںii  لہلہالتے   کو  سبزوں    مرده

  کرii  دے   نمو    قوتِ     کو    بيج

  ہيں   اگاتے   شجر    پودے،    پيڑ،

 تيری 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
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تيری گر جلوه  ہے  رحمت  ميں  سب

 شبير آصف (ماليگاؤں )

 ہےii رکھتا خيال   زياده  سے  مجھ  ميرا  وه       ہےii  رکھتا   مثال   بے   صلہ   کا    محبتوں

  ہےii رکھتا بحال  تعلق   سے   دل  وه   مگر       آتاii  نہيں  ميں  ادراک   حيطۂ  ميرے  گو

ہے رکھتا حال حسب ميرے  کو موسموں وه       ہوںii ليتا  جھيل  کے زمانے گرم و سرد ميں

 ہےii رکھتا زوال  بنائے  ميں   نو   طرح   وه       ليےii  کے   آگہی   سے   امکاں   عالم    نظام

ہے  رکھتا ڈھال  آئينہ   ميں   سنگ   شہر   وه       ليےii کے   بولہب   و   بوجہل   حربۂ   شکست

ہےii  رکھتا   بحال   تکلم   طرز    ميرا    وه       کوii مجھ   کر   نواز  سے  سخن   حرف  شعور

 صالؔح بن تابش (ماليگاؤں )

ہے  کی کس سفر ہم مری   خوشبو   ايک       ہےii کی کس گزر ره   ہوئی  مہکی   مہکی

 ہےii کی کس نظر  وه  پرے  سے نظر   ہر       ہےii ساتھ  مرے لمحہ  بہ  لمحہ  جو   يہ

 ہےii کی  کس   اثر   معجز   تحرير   پہ   اس       ورقii ساده  ايک  تھی  تو  ہستی   مری

 ہے  کی کس منتشر طرف ہر  کشش اک       ہواii  چھايا   ہے  منظر   يہ  منظر   کون

 ہےii کی کس شجر   در   شجر  عنايت   يہ       خلعتيںii تن زيب  کيں  نے شاخوں  ننگی
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 ہےii کی کس نظر وه گر   شيشہ   غيرت       گئیii کر  آئينہ   جو   کو  صالحؔ    ميں   پل

 سليم شہزاد (ماليگاؤں )

  کس  سفر  اذن   مجھے  ہوں   شکستہ   پر       دياii نے  کس گزر  راه يہ  ميں   سمت   بے   دشت

  ديا   نے

ک اثر   کو  دعاؤں  کی  لفظوں   گونگے       سبزه  سجايا  پہ    سياہی    کی    پتھر    نے    کس

  دياii نے س

ک  شجر   کو   بنجر  تو   آب  کو   ريت       منظرii پر فضا  رنگ   بے   کئے   چسپاں  نے  کس

  دياii نے س

 سحر  خواب مجھے کے دے  شب خواب       اميدii حرف  ديا   ميں  فضاؤں   مايوس  نے  کس

  ديا  نے سک

   کس  خطر  و   خوف   حوصلۂ  مجھے   اور       الئےii  مقابل  ميرے  بال   و   آفات  نے  کس

  دياii نے

ک  نظر حسن  يہ ميں   ناخوب  و   زشت       کی آں و   اين   مجھے  کی   عطا   پہچان  نے  کس

  دياii نے س

ن  کس   ہنر   دست   ھےمج  ميں   آہن  شہر       سليمؔ ii کو ہونٹوں مرے نوائی شعلہ دی  نے  کس

 دياii ے
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 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 ڈاکٹر معين الدين شاہين (بيکانير)

س   عطا  اپنی   مجھے   سرفراز   تو  دے   کر       سےii خدا ميرے  ميری، ہے التجا  ہی يہ  اک

  ے

سےii خطا   ميری  کہيں  جانا  ہو   نہ   ناراض       عادیii کا  کرنے خطا  ہوں   بيٹا   ميں   کا   آدم

سے  عطا تيری  بھال ميں  رہوں   کيوں   محروم       ہےii   پروردگار    ہے،     کريم     تو     هللا

 ‘‘ii سے  دوا  کوئی  رکھ نہ   سروکار   درد   اے’’       باليقيںii  ہے   شافی  و   کافی   نام    کا    هللا

سےii بال  و   رنج  رہا  ميں  ليے   اس  محفوظ       ہےii ‘‘کريم  يا’’ زباں ورد   ميرے   وقت   ہر

سii ديا تيری ميں  ہوں  فيضياب تو   ہی   تب       رضا ميں   ہوں   سمجھتا   اپنی  کو  رضا   تيری

  ے

سےii ثنا و حمد  تری  چين  کو   دل  ہے  ملتا       دعا ميں  ہوں  کرتا کے  جاگ  جاگ  کو  راتوں

 جزا  روز ميں وںہ کھاتا خوف ہوں  عاصی       رحيمii اے کی  بندے ميں حشر الج   لينا   رکھ

  سے

سii  ثنا   و  حمد   تو   تولنا  پہلے   کو  لفظوں       ہےii حمد   کی   هللا  يہ   خيال   رہے   ؔ◌    شاہيں

 ے
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 بيتاب کيفی (بھوجپور)

ربii يا کراں  بے  ہے  رحمت تيری       ربii يا  جہاں   دو  خالق   ہے  تو

  ربii يا جاوداں  ہے   ہی   تو   ايک       ہےii    بداماں     فنا     ذره     ذره

رب يا نشاں  ہيں  کے عظمت تيری       رعنائی     بہار     خوشبو      پھول

ربii يا  جاں و انس  و  ماہی و مرغ       سرگرداںii ميں  رجا و  سيم  ہيں  سب

  ربii يا آسماں  کہ   ہو  زميں  يہ       ہےii   بکھرا    تمام   تيرا     حسن

ربii يا  زباں چپ  ہے حيراں عقل       سےii ساماں کے مغفرت  و   بخشش

ربii   يا   رواں   ہے   الطاف  بحر       ہےii جاری   فيض  ميں   دنيا   ساری

 ربii  يا   کہاں   کوئی  سمجھا    راز       ميں  فانی   جہان   اس   تک    آج

 رب   يا   بياں   ندرت    عطا    ہو       آوازيںii   کی    دل    بيتاؔب     سن

 د مقبول (اودگير)ڈاکٹر مقبول احم

 خداii ائے ہی تيرا  ہو  نام   پہ   لبوں   ميرے       دعا ہی ايک مری سے تجھ  شام و   صبح   ہے

 انتہا  نہ   ہے   حد   نہ   کی  عنايتوں    تيری       العالمينii رب اے کروں ادا شکر  کا  کس کس

خدا ائے  ہے قدرت تيری عياں سے چيز ہر       کیii وجود تيرے   ہے   ديتی   گواہی   شئے   ہر

اداii طرح کس بھال   ہو  حق  کا   ثنا   و  حمد       کل  محيط  تو   نظر،  و   فکر   ميری    محدود
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 گياii ہو   مقبولؔ   جو  ميں   ی   شاعر  دنيائے       کرمii ہے ہی  تيرا يہ ہے،   کيا  بساط   ميری

  حمد باری تعالیٰ 

 فريد تنوير (ناگپور) 

  تيراii ہے مقام   اعلیٰ   سے  سب       تيراii ہے   عام  جلوه   طرف   ہر

مخلوقii   تری    کہکشاں    گلستاں،       مخلوقii  تری   آسماں   زميں،    يہ

  تيراii ہے   عام   جلوه   طرف   ہر       تيراii   ہے    غالم    ذره     ذره

  عاليشاںii عرش  و   رنگيں  فرش       تيراii ہے مقام  اعلیٰ    سے   سب

 تيرا    ہے    نظام    دلکش    کتنا       جہاںii ہزاروں  کئے   پيدا   ےن  تو

  تيراii ہے مقام   اعلیٰ   سے  سب       تيراii ہے   عام  جلوه   طرف   ہر

جوہرii قيمتی   کے   دانش  و   عقل       گوہرii بہا بے  کے  حکمت   و   علم

  تيراii ہے   عام   جلوه   طرف   ہر       تيراii  ہے  کام  کو    دنيا    دينا

 بوٹےii گل يہ حجر   يہ   شجر،  يہ       تيراii ہے مقام  اعلیٰ    سے   سب

تيراii ہے  کام ہے  صنعت   تيری       چشمےii   کے   نور  خورشيد  و   ماه

  تيراii ہے مقام   اعلیٰ   سے  سب       تيراii ہے   عام  جلوه   طرف   ہر

  قنديلii  کی   ورزب    قرآں،    نور       انجيلii  صفا  با   توريت،    پاک

  تيراii ہے   عام   جلوه   طرف   ہر       تيراii   ہے    کالم    تيرا     ذکر
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  دےii  کر   عطا  کو    تنويرؔ     علم       تيراii ہے مقام  اعلیٰ    سے   سب

  تيرا   ہے    غالم    اک    ناتواں       دے بھر کو قلب  سے ايماں نور

 تيراii ہے مقام   اعلیٰ   سے  سب       تيراii ہے   عام  جلوه   طرف   ہر

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  پروردگار ديتا ہے 

 نور منيری (پونہ) 

ہےii ديتا  قرار  و  صبر  وه،  کو   دل  کے  کسی       ہےii  ديتا   اتار  آنسو   ميں   آنکھ   کی    کسی

 ہےii  ديتا   سنوار   قسمت   کی،  غريب   کبھی       وهii  ہے  مارتا   پہ،   ٹھوکر  کو   امير    کبھی

 ہےii  ديتا  بہار   کو،   چمن   نصيب    خزاں       ميں  ريگزاروں   ہے،   کھالتا   پھول    حسين

 ہےii  ديتا   آبشار  وه   کو،   پياس  کی  زميں       سينہii  کر   چير   کا    پہاڑوں    شگاف    فلک

 ہےii  ديتا  ابھار    زيرےج    ميں    سمندروں       وهii  تو   ہو   نہ  کم   پہ   خشکی  کا   بحر   بہاؤ

ہےii  ديتا  اتار  رحمت   پہ،    والوں    زمين       کبھیii ميں چہچہوں کے  پرندوں  بار  نغمہ  وه

 ہےii ديتا وقار کو  مجھ   وه،  بھی   ميں  سماج       وهii   ہے  ڈالتا   بھی   چادر   پہ،   گناه   مرے

ہii ديتا سہار  کر، آ   سے   پيار  کو   مجھ   وت       اگرii ميں بيکراں  دشت کسی  جاؤں،  بھی   بھٹک
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  ے

ہے   ديتا  ادھار  کو   کسی  نقد،    کو    کسی       وهii کا ضرورتوں  کی  سب  ہے،   رکھتا   خيال

ہii  ديتا  اتار   کنارے    نورؔ    بھی    اسے      جائے پھنس ميں بھنور  کشتی، کی پيار کے کسی

 ے

 راج پريمی (بنگلور)

نو ہے ہوں،   گل   و  آب   مشت   تو  ميں       تو!ii عالميں رب اے   دے   بدل   اب   وک   دل   مرے

  تو! آفريں ر

   ہے   ہوں،   آسماں    زير    تو    ميں       حاصلii  کا   گردشوں   يا    کا،    بندگی    ہے    اثر    يہ

  تو!ii  زميں   محور

  ہوں، خطا   اک   صرف   تو  ںمي       بھکاریii  کا   رحم   ترے   شکاری،  کا   دوش   ہوں،  ميں

  تو!ii اميں و منصف  ہے

مر  ديکھے،  سے دل صدق  کوئی       ہےii  سو  چار  نور   ترا   ميں،   نظر    ہے    رنگ    ترا

  تو! قريں  ہے  کے دل  ے

   عظمت،   ہے   کی  روح   مری       !ii صدقے کے  رحمتوں تری سجدے،   کے   برکتوں   تری

  تو!ii  آفريں   جان   مری

  ہے  اتنا   قرباں،   پہ  تجھ  سانس   ہر       ہے   مدعا   ميرا    يہی    ہے،    آرزو    کی    دل    يہی
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  تو!ii  نشيں   دل 

ج   مری  ہے،   آسرا   ميرا    ہی    تُو       !ii ہے نہيں  کچھ   راجؔ    اے  دھوکا،   صرف   ہے   دنيا

 تو!ii  اميں   کا   ان

 امير هللا عنبر خليقی (ناگپور)

  ہےii ميرا تو  کافی،  يہ  بس       ہے  تيرا سب ہے،  کيا   ميرا

  ہےii ڈيرا  فانی   کا  سب  ہم       باقیii ہی  تو   اور   بقا  ہی  تو

  ہےii پھيرا  ہی   جانب   تيری       کوii  ہم  نے  تعليم    قرآنی

  ہے  پيرا   جو   کاٹے   ہی   وه       کا   قدرت   تری  قانون   يہ

 ہےii گھيرا نے  دنيا کو  جس       عظمت  تيری   وه  کيا  جانے

ہےii تيرا  جب   حق   معبودی       آگے کے اوروں جھکوں  کيسے

 ہےii  بہتيرا  احساں   پر   اس       عنبرؔ ii  ہے  کرتا   تيرا    شکر

 ڈاکٹر بختيار نواز (بجرڈيہہ)

  ہے   تو  انتہا   ہے    تو    ابتدا
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 ہےii تو  رہنما   کا   عالم   دونوں

 تيراii ہے نور ميں  تاروں   چاند

  تيراii  ہے   ظہور   امکاں    حد

  تيریii ادا  ہے ميں گل  و  غنچۂ

تيریii ضيا ہے  بھی  ميں   تيرگی

ہے تو قوی  اور کمزور  ہوں ميں

ہےii تو غنی اور  محتاج  ہوں ميں

 مولیٰ ii دے سنوار ہستی   ميرے

  مولیٰ  دے قرار کو دل   ميرے

مختارii و  مالک ہی تو ہے کا  سب

 الچارii ہے   نوازؔ   آگے   تيرے

 

 انتخاب حمد و مناجات 
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  حمد باری تعالیٰ 

 يونس انيس (ناگپور) 

  العال    رب    خالق     اے

سما   و    ارض    مالک    اے

  خداii اے   باری   ذات  اے

  ثنا    و     حمد     الئق     تو

مساii  صبح   و   شب  و    روز

  سراii مدحت   ترے  سب  ہم

 نور   نور    سب        الحمد

 ظہورii  تيرا  بس   سمت    ہر

 طيورii  و   دشت  يہ  کوه   يہ

حضورii تيرے  گو  کلمہ   سب

 کل     و     جز      پروردگار
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  گل و خار ہر و گل   و  آب

عظيم سے  سب بڑا سے  سب

 عميمii   لطف    صاحبِ      تو

  نعيمii  تو   سب    ہم    محتاج

 رحيمii  تو    ہے    تو    رحمن

 جاں  و   انس  گارکرد    اے

 مہرباںii    واال     رحم     تو

  تہیii   دامن   عاصیِ      ہم

 شرمندگیii   ہے    بسکہ    از

  يہیii  بس   ہے   آسرا    اک

 رحمتیii   من    تقنطوا     ال

  خداii   اے     فيہ     الريب

 جزاii    روزِ       مالکِ       تو

تو    موجود    ميں    چيز    ہر
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توii   مقصود    کا    چيز     ہر

  توii   معبود    و    عابد     ہم

  توii   مشہود    و    شاہد     تو

 توii   مسجود    و    ساجد    ہم

  توii   معبود    و    عابد     ہم

  ربناii      يا      ربنا،       يا

 نماii  حق  ہے  حق   راه   جو

  دکھاii  کو   ہم  حق   راهِ     وه

 بچا سے  ہوں  را   کرده  گم

  مدامii   ہو    جنت     فيضانِ 

 حرامii     ہو     جہنم      نارِ 

  حمد رِب کائنات

 کيفی اسماعيلی (کامٹی) 
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بہii  امکان   ہے   کا   بخشش   کی   گنہگار   مجھ       بہتii  رحمان    ہے    تو    تعالیٰ     هللا    ميرا

  ت

 بہتii گردان  کی  نام اسی  ميں   ہوں   رہا   کر       کاii مالک مرے  نام  اک   بھی   اور  رحيم   ہے

بہ رحمان سورۀ پڑھی  جو سے دل   نے   ميں       گيا؟ii   تير    مرا    ايمان     ڈوبتے     ڈوبتے

  ت

 بہتii آسان  مشکليں   مری  ہيں   رہتی   ہوتی       کہئےii   کيا    اثر    کا    کريمہ   آيات     ورد

 بہتii  نگہبان   ميرا   وہی    حال    بہر   ہے       ميں  ماہی   شکم   بچايا   کو  يونؑس   نے    جس

بہ  عرفان  کا   هللا    لئے    ہمارے    ہے       ہےii کافی  يہی   کو   سمجھنے   کے   عالم   دونوں

  ت

بہii  قرآن   پڑھے   کر   سمجھ    مسلمان    ہر       صدقہii کا اسی سائنس  ہے کہ ہے، يہ   تو  سچ

  ت

بہii ارمان کا جانے کھو  ميں   نور  اسی  ہے       ہوںii  کرتا    پڑھا    توحيد    کلمۂ    گھڑی    ہر

  ت

بii  سامان   يہ   کا   بخشش   کی   گنہگار    ہے       سےii  پشيمانی  اشک  اگر    رخسار    ہيں    تر

  ہت

بہتii  سبحان  ہے   تو  موال   مرا   مالک   ميرا       مگرii  بہتان    رہيں    لگاتے    الکھ    مشرکين

بہii عنوان  ہيں  ملتے   لئے   کے   کہنے  حمد       المحدودii   کرم    کا    لیٰ تعا     خداوند     ہے

  ت
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بہii مہمان کے هللا ہيں آتے گھر  کے   جس       نے ہم ديکھيں برکتيں بڑی ميں روزی  کی اس

  ت

  بہتii  آسان   تو  اسالم    مذہب    مرا    ہے       ورنہii کے  بنا   دشوار   ديا   رکھ  خود   نے  ہم

بہii احسان  ہے کا  عالم  دو  رزاق   پہ   مجھ       کيفیؔ  روزی  ہی   کسب   بال   وه   ہے   رہا   دے

 ت

 احمدرئيس (کلکتہ)

ذواii  رب   تو،   ہے    رحيم    ہے،    رحمن      ذوالجالل  رب   تو،   ہے   عظيم   تو،   ہے    اعلیٰ 

  لجالل

ذوالجii  رب  تو   ہے   کريم  بڑا    س    سب       سبھیii  ہيں  گار   طلب   کے    نوازشوں    تيری

  الل

ذواii   رب   تو،   ہے   عليم  تو،  ہے    عالم       ميںii پيٹ  کے مچھلی  ہے کون کون، ميں  شعلوں

  لجالل

ذواii رب تو،  ہے قديم  بھی   سے   سب   ان      عرش ستون  بے زميں فرش  يہ  ہے  سے صديوں

  لجالل

ذواii   رب   تو،   ہے   حکيم   تو،   ہے    حاکم        ميںii  حرف   حرف   ترے   ہيں  حکمتيں   پوشيده

  لجالل
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ذوالجii  رب   تو،   ہے   قسيم  تو،  ہے  قاسم       کاii نصيب  کے سب تو کو سب  رزق   ہے   ديتا

  الل

ذوالجالii رب تو ہے   مقيم   بھی  ميں  دل   اور       کرمii  ترا  موال   ہے  بھی    پر   رئيؔس     ذہن

 ل

 محمد افضل خان (ہوڑه)

ہیii  تو   اعلیٰ     مالک،    خالق،

ہیii تو واال   عظمت   سے   سب

  غالمii تيرے  سب   گدا  و   شاه

  انعام  سے  تجھ    ہيں    پاتے

  تيرےii ميں  ہاتھ   ذلت   عزت

  تيرے ميں ہاتھ دولت   شہرت

 دےii ہنر و علم  چاہے کو   جس

دے گھر  روٹی   روزی  ہی  تو
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 ہی    تو    کا     عالم     رکھواال

 ہی  تو   باال   برتر  سے    سب

 سے  دم  تيرے ہيں شب و روز

  سےii کرم  تيرے زنده ہيں  ہم

 افضلؔ ii  ہے  پڑھتا   ثنا    تيری

 افضلؔ ii  ہے  بھرتا    تيرا    دم

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 رزاق افسر (ميسور)

مشغ مرا  شب  و   روز   ہے  يہ       جستجوii  تری   بندگی   مری  زندگی،    مری    آرزو    تيری

  بکوii کو يہی سلسلے مرے لہ،

ت   ہے،   طور  و   اسود   مجيب   تو       ہےii ظہور  کا   کل   نور   ترا   ہے،   نور   منبع   ذات   تری

  روبرو  کہيں کہيں نہاں و

 تو   فکاں،  کن   خالق   و  قديم   تو       عياں  ہو نہ  پہ جس ذات تری کہاں،  دل و ديده ايسا کوئی
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  بوii و رنگ  عالم محيط 

مرح  کے  ناز  و   نياز   يہ       جگےii رت مرے  فاصلے  ترے رابطے،  کے  صبح  راه   تری

  آبجوii کہيں لب  تشنہ کہيں لے،

مجھ    سخن    کمال    مال    تو       جبii نہال  ميری فکر ہوئی سے سرور  کے  عظمتوں   تری

  گفتگوii  مری   آئينہ   بنی    ے،

ت   اٹھی،   کہہ  ہے  خلق   زبان   تو       کوئیii ليا بھی  جب   نام   ترا   برتری،   تری  کيا  بيان  ہو

 جاللہٗ ii جل شان   ری

 نظير احمد نظير (کامٹی)

ہےii  مالتا   نہيں   سے   کسی   کو   کسی    مگر       ہےii بناتا  کو  شکل اک ہر  کے ماں ميں  شکم

 ہے  التا ہی تو ميں  اجالے  سے گھر  اندھيرے       ہےii  کبريائی   شان   تيری   يہ  خدا   ميرے

  ہےii اگاتا  ہی تو کو اس  ہے شان   تيری   يہ       گندمii ميں خاک نے دہقاں ديا رکھ کے   مال

 ہےii اٹھاتا  ہی تو رب  يا   ہے   سالتا   ہی  تو       کہاںii مجال  مری جاگوں  سے نيند  اپنی  ميں

ہےii دکھاتا  جو ميں آنکھوں ہے نور ہی   تيرا       نظارےii  کی   ديکھنے   کہاں   تاب   ميں  نظر

ہےii جاتا آتا ميں سانسوں جو ہے  کرم   تيرا       فناii جائے   ہو   زندگی   يہ   ہی   جھپکتے   پلک

ہےii  اٹھاتا  قلم   تيرے   سے    حکم    نظيرؔ        انکارii نہيں مجھے  کا جس  کے  ہے سچ بات  يہ
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 طالب صديقی (کلکتہ)

 ہیii تو اک مہماں  کا  دل  خانۂ   کے  سب       ہیii تو اک عنوان  کا چين  درماں  کا   درد

  ہی  تو  اک  نماياں  ہے   ميں   ذرے   ذرے       کہناii   کيا    کا     الفانی     ذات     تيری

 ہیii  تو  اک  گلستاں  شاداب   ہے   رکھتا       مالک  ہيں  تيرے بھی  گل تيرے، بھی  باغ

ہی تو  اک شاداں  کو دل ہے   رکھتا  جب       کيسےii  تو    ہو    گنجائش    کوئی    کی    غم

ہیii  تو   اک   فروزاں   شمع   پروانہ،    ميں       طوافii کو  مجھ   خدايا  عمر  تا  ہے   کرنا

ہیii تو  اک  درخشاں  ہے  کرتا بھی کو  چاند       تابانیii  نے  تو  کو   سورج   ہے    بخشی

 ہی تو اک چراغاں ميں اس   ہے   ديتا  کر       بھیii جب   طالؔب    دل  تاريک   ہے   ہوتا

 رخشاں ہاشمی (مونگير)

  ہےii کہانی  ہی   تيری   بس   تيری       ہےii    مہربانی     تيری     زندگی

 ہےii   زندگانی    تيرا    کرم    ہے       روشنii  سو   چار   ہے   جلوه    تيرا

ہےii   نشانی    تری   عالم     سارا       ہےii ديکھا کو  تجھ ميں منظر سارے

  ہےii پانی  ہی تو ہے، تو بھی  آگ       دے ذلت ہی تو  دے عزت  ہی تو

 ہےii  راجدھانی   تيری    جگہ    ہر       دےii کر فنا سب تو   چاہے   جو  تو

ہےii پانی وه کا  آنکھ   کی   ؔ◌   رخشاں       جوii  ہے  رہا  کر   تيری  ميں   ياد
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 صابر فخر الدين (يادگر)

تيریii ہوئی  فزوں رحمت پہ  اس       تيریii آگہی  ہے حاصل  کو   جس

 تيریii  بندگی   ہے   کرتا  جو  وه       ہےii کرتا  تو ہی   احسان   پہ   خود

 تيریii  روشنی   ساتھ    اگر    ہو       گاii جاؤں  چير   کو  اندھيروں  ميں

تيری  وہی بھی  پہ  مجھ   نظر   ہو       ہےii نوازے جو کو مہہ و  کہہ ہر

تيریii رہبری  بھی کو   رہوں   گم       ہےii مالتی  جا  سے  منزل   ٹھيک

تيریii بندگی  ہيں  کرتے ہی   سب        سما  و  ارض  وه  يا ہوں  سورج چاند

تيریii  خوشی  نظر   مد    نہ    ہو       کرii کيوں  سامنے  کے صابرؔ   تيرے

 صابر فخر الدين (يادگر)

 تيرے  بھی  اياغ   وه  نظر   ہيں  رہے  آ   جو       تيرےii   بھی    چراغ    پرانے   چراغ    نئے

 تيرےii بھی باغ وه ميں بريں بہشت   ہيں  جو       ربii يا ترا ہے  بھی   گلستاں   کا   دل   ہمارے

تيرii بھی  سراغ   پھيلے  ہيں  پہ  قدم   قدم       مخفی  شئے بھی کوئی  ہے نہيں تيری  سے  نظر

  ے

 تيرےii  بھی   فراغ  سارے    وسعتيں    تمام       ربii يا ہيں نصيب ميرا   وه  ہيں   تنگياں   جو

  بھی چراغ روشن  ميں  طاق کے ان ہيں       سوغاتيںii کی عمل   و  علم  جو  ہيں   ملی   مجھے
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 تيرے

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 عليم الدين عليم (کلکتہ)

تيراii  اجاال  معبود   ہے    ميں    عالم    سارے       تيرا جلوه ہے آتا نظر  ميں   شے   ہر   کو  ہم

 تيرا  اشارا   کوئی    نہيں    ہوتا    تلک    جب       پرii  گل  شاخ   کبھی    ہلتا    نہيں    پتا    ايک

تيرا   ربا    ہے    احسان    پہ    مخلوق    تيری       نے  تو   کو  جہاں   تخليق   کيا   سے  کن   لفظ

 تيراii  بندا   سامنے   ترے   ہے   سجده   بہ    سر       هللاii  اے   سوا   تيرے    نہيں    معبود    کوئی

تير   دنيا   خالق   رمک  ہے  يکساں   پہ    سب       پرند اور  چرند ہوں يا  بشر  کہ  جن   کوئی  ہو

  ا

تيرii  کعبا   سے  انوار   ہو   معمور   نہ    کيوں       مرکزii پہال  ہے  کا  عبادت  کی  بندوں   تيرے

  ا

تيii سجدا  ميں  حال اک ہر   سے   مجھ  ادا  ہو       قدير  رب  اے رہے  چلتی مری تک  جب سانس

  را

تيراii  بندا   وه   اور   تو  ہے  عبودم    کا    اس       آگےii تيرے ليے  اس   عليمؔ    ہے   جھکاتا   سر
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 حيدر علی ظفر ديگلوری

 توii  موال  کا   سب    مالک       تو    اعلیٰ     ارفع     افضل

 توii   واال     ہستی     ايسی       ہےii  سے   تجھ  دنيا  قائم

 توii  واال   شوکت   و   شان       ہيں گاتے گن تيرے  سب

توii    صحرا    گلشن    گلشن        ميںii گل ہر   تيری   خوشبو

  تو    داتا    کاموں     سب       تيرے   سکھ   مسلم    ہندو

 توii  رکھواال   کا    گھر    ہر       کعبہ ہو يا  ہو  خانہ   بت

 تو  آقا  ہوں  بنده    ميں       ظفرؔ ii   محتاج    تيرا    ہے

 حامد رضوی حيدرآبادی

  کاii   هللا    غالم    ہے    ذره     ذره       کاii  هللا   احترام    الزم    پہ    سب

   هللا   کالم    اترا    سے    عرش       لئےii کے بھالئی   کی   بندوں   سارے

  کا

 کاii  هللا  کام  ہے  دينا    کا    رزق       نہيںii جاتا  وه  بھول کر   دے   بھوک

کاii   هللا    نظام    ہے    بہتر    ايسا       وه ہے  رکھتا  جہاں  ہے رکھنا  کو  جس

 کاii  هللا   نام   صرف   پر   لبوں  ہو       حقii  معبود   کل   مختار    وہی    ہے
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  کاii  هللا   تمام   جا  ہر    ہے    راج       کائنات  کل   آسماں   و    زمين    يہ

کاii   هللا    مدام    ہے    ليتا     نام      دنii رات وه  جسے   حامدؔ    ہيں   کہتے

 کھنڈوه)سکندر عرفان (

  توii  هللا    واال    دينے    کا    سزا    اور       توii  هللا   واال   دينے   کا   جزا   کو    سب

 توii  هللا   واال   دينے    کا    شفا    صرف       انساں ہے   واال   دينے   کا   دوا   تو   يوں

 توii   هللا   واال    دينے    کا    فنا   حکم       ہے حامل کی بقا  صرف   ہی   تری   ذلت

توii  هللا   واال   دينے  کا   عصا  کو    ان       پرii دريا  تھے   کھڑے   مجبور  جب   موسیٰ 

  توii  هللا    واال    دينے    کا    ہوا    پانی       ہمii جاتے مر ميں بھر  پل تو مليں نہ   يہ

 تو  هللا    واال    دينے    کا    گھٹا    جام       کوii ہونٹوں  سے پژمرده ان   کے   پودوں

توii  هللا   واال   دينے   کو  رضا   و    صبر       ہے سچ  يہ  نے تو کو ايوؔب  دئے بھی غم

 توii  هللا    واال    دينے    کا    وفا    صلہ       دنياii  ميری  جو   عرفاؔن    کی   نے    ميں

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 صابر جوہری (بھدوہی)
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ہii     رہا     کر    سجدے     پہ     کاغذ     قلم       ہےii   رہا    کر     کے     رب     اوصاف     رقم

  ے

ii    رہا     کر     چرچے     کے     اس     زمانہ       بارشii    عام     ہے     رہی     ہو     کی     کرم

  ہے

ii     رہا      کر      آبگينے      کے       دلوں       رب!     يا     تو     سے     ہستی     نور      منور

  ہے

ہii   رہا    کر     درجے     کے     انساں     بلند       طہٰ ii    و     ٰيسين     لقب     کے      کر      عطا

  ے

    رہا     کر    دعوے     جو     کے     خدائی       رب!ii   يا    ہے    ديتا    تو    رزق    بھی    اسے

iiہے  

ہii   رہا    کر    وعدے    بھی    کے    جنت    تو       توii     اگر      ہے      ڈراتا       سے       جہنم

  ے

    رہا      کر     کنارے      کشتی      مری       سےii   زد    کی    طوفاں    ہر    کہ   احساں    ترا

  iiہے  

ہii    رہا     کر     جيسے     ذکر      ہی      ترا       دمii    ہر     پہ     ڈالی     کر      ھبيٹ      پرنده

  ے

ii   رہا    کر    سے    دل     يہ     صابرؔ      دعا       دولت   کی    فن    و    علم    جائے     ہو     عطا

  ہے
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***  

  

  

تيری جيسی ميں  لے   ہر   کی  نفس   تار       ہےii قدرت تيری   پنہاں  ميں  گردش  کی   سياروں

  ہےii حکمت 

  ظاہر   سے   کہساروں    درياؤں       سےii ستاروں چاند سورج  سے خاروں اور  سے پھولوں

  ہےii  عظمت   تيری

رب يا ميں   جگنو   جگمگ  جگمگ       ميں  جادو  کے قزح قوس ميں خوشبو  کی  پھول اک ہر

  ہےii جلوت تيری !

  ترا   ميں   منظر   ہر   کے   گردوں       ميںii تيور  کے  شرر  و برق ميں،   اختر  و   ماه   و  مہر

  ہےii وحدت  جمال

 کيا   کيا   تيری   بخشا  ساماں   کا   بخشش       بخشاii   قرآں    الثانی    بخشا،    عرفاں    ديا    علم

  ہےii رحمت 

بپر  رب  يا زده خوف  سے   قہر   تيرے       الريبii  ہے   تنکا   تنکا   طالب   کا    رحمت    تيری

  ہے  پربت  ت

  مشغول   جب   شب   و   روز  ذره   ذره       تقديسii و تحميد کی  رب  لکھ  بھی  تو   خامہ   نوک

  ہےii مدحت

  کتنی   تيری   کل   موالئے    پر    صابرؔ        دلii  دنيائے   ہے   روشن   سے   ايماں    شمع    نور
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 ہے   رحمت

 محمد نصرهللا نصؔر (ہاوڑه)

١  

ن  تو   دلکشی   يوں   کو  حسن   کائنات       دیii ہی  نے  تو  روشنی کی  قمر  خوشبو   کو   پھول

  دی ہی  ے

  نے تو  ديدنی  شئے  اک ہر کو عالم دونوں       پھل پھول کو  زميں  اک انجم،  و  ماه کو  فلک اک

  دیii ہی

ہ  نے  تو  کلی  بے کو کراں  بے   بحر   موج       ہوا  ٹھنڈی   کی   نخلستان    کو    صحرا    وسعت

  دیii ی

ہ  نے  تو   راگنی   کو   نوا  خوش   عندليب       دياii  دلکش   بھی  حسن  کو   ادا    دلکش    طائر

  دی ی

  نے تو  چاندنی  يہ   کو  دہر  گزيده  شب      سے خاص نور  خورشيد   ديا   کر  روشن   کو   دن

  دیii ہی

  نے تو آگہی  کی بد و نيک  کو  بشر   ہاں       عطاii تيری  بھی عقل   کی،   عطا   دولت  کی   علم

  دی  ہی

ہ نے تو زندگی کو  ہم  سے کن  لفظ  ايک       ميںii الفاظ  نہيں  ممکن   بياں   کا   حکمت   تيری
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  دیii ی

  نے تو کی مدح رب!  يا   توفيق   کو  نصرؔ       طرحii  کس   کرنا    توصيف    تری    کمتر   بندۀ

  دی  ہی

  

٢  

  

ہيں    تيرے    غالم    مظہر    کے    نور    تمام       ںہيii  تيرے    غالم    منور    ماه   و    مہر    يہ

ہيii تيرے غالم منظر کے   فرش   و  عرش   يہ       ميںii   قدرت    تری    ہيں     زمانہ     تغيرات

  ں

ہيii  تيرے   غالم    کبوتر    يہ    بر    نامہ    تو       پرندii   بار    نغمہ   ہيں    خدايا    غالم     ترے

  ں

ہii  تيرے  غالم   سکندر    کے    بھر    زمانے       ربii يا کيا   ذکر   کا  گداؤں   کے  جہاں   ترے

  يں

ہيii   تيرے    غالم    پيمبر    و     پير     تمام       موالii مرے تری   اطاعت  ميں  کيوں  نہ  کروں

  ں

ہي   تيرے   غالم   گوہر  ميں   سيپ  سيپ  يہ       خلقتii   تری  ہے  ميں   غالمی   نہ  کہاں   کہاں

  ں

ہii   تيرے    غالم    شہپر     کے     تخيالت      پروازii  کی   فکر  موقوف   ہے  پہ   رضا    تری
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  يں

ہي    تيرے    غالم    سخنور   وقار    ذی    کہ       ربii  يا   ہو  نہ  کيوں  نصرؔ     ترا    غالم    ترا

 ں

 مشرف حسين محضر (علی گڑھ)

  شيدائی   ميں  کا   ذات   تيری       تو ميں احساسات  کے دل ہے تو ميں دل ہے تو ميں آنکھوں

  توii ميں   ذات   ميری   پنہاں

ہے   آيا  ليے  روپ  کا  چاند       ہےii ابھرا کر بن   سورج  سے  افق   سطح  کی  طرب   صبح

  توii ميں  رات  کالی   کی   غم   

 تھا    تو    ميں    لمحات    آسوده       رضا!ii تيری   فاقہ  فکرو   ہے   کرم   تيرا   مسرت  و   عيش

  تو!ii  ميں   لمحات    آشفتہ   

 ميں آندھی  کی   غضب  و  فيض       پر    تابع    ہر    ترا    رحم     پر     نافرمانوں     ترا     قہر

  تو ميں  برسات کی رحمت تو

ا    کالم    تيرا    ہے    الثانی       ہے   ثابت  يہ   سے  مصرعوں   لکھے   پہ   ديوار  کی    کعبے

  توii  ميں   ذات   اپنی   يکتا   رو

   تو  ميں   حاالت   کے   ماضی       مالک!ii  تو   کا    مستقبل    تيرا   بھی    حال    تيرا    ماضی

  توii  ميں  حاالت   موجوده   تھا
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 قادر   تو  پر   شئے   اک   ہر       دےii  کر  ممکن   ناممکن،  ميں   حق   کے   محضرؔ    چاہے  تو

 توii ميں امکانات   سارے  ہے 

 مراق مرزا (بمبئی)

 کاii  اس   اختيار   پہ    عالم    سارے       کاii  اس   ريگزار  کے  اس    گلستاں

  اس نکھار  ہے   پہ   کليوں   پھول       وہیii ہے گر جلوه ميں ستاروں   چاند

  کا

 کاii اس  آبشار   کی،   اس  ندی   ہے       ہےii سمندر رواں  سے دم کے   اس

  کاii   اس  بار  بار  ہے    آتا    نام       مرے  پہ  لبوں  دنوں ان  کيوں جانے

 کاii اس  کوہسار  کی  اس  زميں   ہے       ہےii  سمايا   وه   ميں  ذرے    ذرے

 کا اس   دار  قرض   ہے   آدم   ابن       ہےii کی اس سانس ہے،  کا اس  جسم

 کاii اس اعتبار  کو   دل  مرے   ہے       گاii   بخشے    گناه    ہر     مرا     وه

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 رحمت هللا راشد احمدآبادی (ناگپور)
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العالميii رب شان تيری   ہو  سے   ه  بياں  کيا       العالمينii  رب   احسان   پہ   ذرے   ہر   ترا   ہے

  ن

العالii  رب   ايمان  کو   ايک  ہر    عطا    کر       العالمينii  رب   انسان   ہر    جائے    ہو    سرخرو

  مين

ii رب جان کی سب ہے ميں قبضے   تيرے       سامنے تيرے  ہے بس بے بھی  آج  خلقت  ساری

  العالمين

الii  رب  طوفان   يا   کی    دريا    ہو    لہر       سحر  و   شام   ترا   ہے  کرتی  مخلوق    ہر    ذکر

  عالمين

الii  رب   اعالن  يہ   ميں   قرآں   ترا   ےہ       ہےii ميں  قبضے ہی تيرے  دنيا   ساری   عالم،  سارا

  عالمين

العالميii  رب  قربان  بھی  کو   بيٹے    ديا   کر       نےii هللا  خليل  پيارے   ترے   پر  اشارے  اک

  ن

العالii  رب   آسان   انھيں   نے  تو   ديا    کر       پہاڑii کے مصيبت پر راشدؔ   تيرے  ٹوٹے بھی جب

 مين

 حافظ اسرارسيفی (آره)

باط و  ظاہر   ہے   تو   بھی   آخر  و   اول       جستجوii  ميری   ہی   تو   ہے  آرزو   ميری   ہی    تو
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  توii بھی ن

  سے  قمقموں  کو   آسماں    جہان    اور       دياii بھر   سے  موتيوں  کو   زميں  دامان   نے  تو

  دياii  بھر

 جگہ ہر ليکن  ہے  اوجھل   سے   آنکھ       تو ہے   صرنا   و  حافظ   ہے   تو  خالق  و   رازق

  تو ہے  ظاہر

پرii  اے   تيری  عنايت   ہے  پر   قدم   ہر      شمار  بے ہيں رحمتيں  اور  گنت  ان  ہيں   نعمتيں

  وردگار

 و  مہہ اور  فطرت  تحسين  ہے   ہی   تو       توii بھی   محور   کا  نور  اور   بھی   نور   منور   ہے

  تو  بھی اختر

جلو  تيرے روشن ہے ميں ذرے  ذرے       اذاں کی  مسجد ہی تو  ہے  جرس  کا  مندر  ہی  تو

  نشاں  کا وں

 ناطق گنگ  ہے  ليے  کے   مدحت   تيری       رواںii  بحر   تو    اور    ميں    ہوں    ناچيز    قطرۀ

  زباںii کی

م   عصياں    بحر    ہے    يہ    ناچيز    بندۀ       بڑا   تيرا  کرم   ہے   موال   کو  سيفیؔ    دے   بخش

 پڑاii  يں

 شاغل اديب (حيدرآباد)
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نئ  جاگير  کی  خوشيوں   ملے   هللا   سے  تجھ       تاثيرنئیii کو  نالوں  مرے   جاتے   مل   کاش

  ی

 نئیii تقصير  کوئی گا  کروں   نہ   وعده   يہ   ہے       هللاii  اے   مرا   تو    سالمت    ايمان    رکھنا

نئیii توقير تری   ميں   دل   ہو،   شام  نئی  ہر       پرii  ہونٹوں  نئی  حمد  رہے  صبح    نئی    ہر

نئیii تعبير سی ميٹھی  دے کو لمحات   کے   دن       ياروii ہيں بہت  کڑوے  مرے  خواب کے رات

نئii اکسير  ہے ديتا دے تو  مانگے بے کو   اس       ہےii  جاتا   ہو  جو  بيمار  کا   محبوؐب     تيرے

  ی

نئii  توقير   دے   امت  کی   محبوؐب     اپنے       نظر  کی  رحمت ہو پہ  امت   کی   ؐب محبو  اپنے

  ی

 نئیii تفسير   ہيں   کرتی   عطا  کی   اس   آيتيں       کے تک قيامت ہيں  مسائل ميں  قرآں  تيرے

نئیii تاثير مرے کو قلم   تو   موال   دے   دے       لکھوںii مناجات کہ يا لکھوں ميں   شاغلؔ    حمد

 فراغ روہوی (کلکتہ)

   جمال    ذوقِ     کو    شوق   نگاهِ     ميری       دےii  ذوالجالل!   يہی    ايک    کو    مجھ    اعزاز

  دے

مثال  دنيا  کہ  مزاج    پھر    دے    ايسا       دےii ڈھال ميں  سانچے  کے  مہر  و  خلوص کو   مجھ

  دے   
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دii  خيال  حسن   وہی   ہو   گداز    دل    جو       پھر تو قلم و   لوح   يہ   ہيں  کيے  عطا   نے  تو

  ے

ذوالج   اے   بھی    انکسار    سا    تھوڑا      مگرii ہے،  تو  نوازا  کو   مجھ   نے   تو  سے   شہرت

  دے  الل!

ڈا  تو رب! يا ميں کوزے  ميرے جو قطره       نہيںii کم   سے   دريا   کسی   وه  ميں   نظر   ميری

  دے ل

نکال  باہر تو  سے   صدف   اسے   رب!  يا       ابھی   ہے   جو   رگوہ  ميں    قيد    کی    گمناميوں

 iiدے  

اچھا   دريا   سامنے   کے   اس  بار   اک       يہاںii ہے   جو  صحرا   سے  فيض   تيرے   محروم

  دےii  ل

دii ڈال کی   اس  اگر  ميں  زباں   بھی   تاثير       فراغؔ ii  ترا  سے  دعا  حرف   ياب    فيض    ہو

 ے

 خضر ناگپوری (ناگپور)

کنارii بے بحر ايک رحمت   تيری       پروردگارii مرے مالک مرے اے

 زندگی  بچائی   کی   عيسیٰ    نے   تو       کیii سرد   نے  تو   نمرود   آتش

 پروردگارii مرے مالک  مرے  اے       وقار قائم رکھا کا يوسف نے  تو
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  کو  ايوب ديا  کر  اچھا  ميں   دم       کوii  يعقوب   ديدۀ    بخشا    نور

پروردگارii مرے مالک  مرے  اے       بہارii  کی   جوانی  کو  زليخا  دی

  پيغمبریii دی کو طالب کے آگ       ديدنیii کيا بھی شان  کی عطا  ہے

پروردگارii مرے مالک  مرے  اے       ہزارii تو دے تو کوئی  مانگے ايک

 دياii ميں دريا  کو  موسیٰ    راستہ       ناخداii ہی تو   کا   کشتی   کی   نوح

 پروردگارii مرے  مالک مرے اے       آشکار پر  جہاں  ہے قدرت تيری

  عطاii کر  بھی اسے کونين  نعمت       واسطاii     کا     انبيا      تاجدار

پروردگارii مرے مالک  مرے  اے       اميدوارii ہے کا رحمت بھی   خضرؔ 

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  بولو وه کون ہے ؟

 ڈاکٹر منشاء الرحمن خان منشاء (ناگپور) 

ii جلوه  ہے پرده  پس کے   شے   اک   ايک       پنہاںii کر ره  جو سے نظروں ؟  ہے کون  وه   بولو

  افشاں

نii کيا  کيا  ہے کرتا عطا  مانگے   بن   کو  ہم       حياتii سامان  جو  ہے  ديتا ؟   ہے   کون   وه   بولو
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  عمات

   زميں   اور   فلک    ہے   جو    حکمراں       سکہii کا جس  ہے  سمت ہر ؟ ہے   کون   وه   بولو

  تنہاii  پر

ج    بچھائی    نورانی    چادر    پہ    چرخ       نےii جس سجائی  دھرتی  يہ ؟ ہے   کون   وه   بولو

  نےii  س

 مخدوم بھی مسجود   جو   کا   عالم   دو   ہر       ہےii بھی  قيوم و قادر جو ؟   ہے   کون   وه   بولو

  ہےii بھی

کتنے  بھرے حکمت   کئے   صادر  ميں   اس       قرآںii نے جس  کيا نازل ؟ ہے   کون   وه   بولو

 iiفرماں  

ہل   نہيں   پتہ   بنا  کے  مرضی  کی  جس       ہےii کرتا عطا رزق   جو   ؟   ہے   کون   وه   بولو

  ہےii تا

حکم بھی  کوئی ہے  نہيں کر بڑھ  سے  جس       واالii قدرت پہ امر  ہر   ؟   ہے   ونک   وه   بولو

  واال  ت

ہي سکھائے کو اس پھر  کے  کرنے   زندگی       احسنii  بطرز   کو   انساں   کيا   پيدا  نے    جس

  چلنii ں

  اشرفii بنايا  کو   انساں   ميں  مخلوق   نے   جس

دii ہے مدد ہی  کی   اس  ہميں  پر   قدم   ہر      حقدار  ہمارے کا سجدوں ہے  جو   وه؟  ہے   کون

  رکار
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  کوئی   سوا   کے  اس   ثنا   و  حمد    الئق       نہيںii کوئی  العلیٰ    رب   بجز  تو   ہستی   ہی   ايسی

 iiنہيں 

 محسن باعشن حسرت (کلکتہ)

  ثانیii  کا  اس   بھی   کوئی   ہے   نہيں       زندگانیii  کو   ہم   دی  نے  جس  وه

ياورii کا سب   ہے   والی  کا  سب   جو       برتر سے  سب ہے  افضل سے سب  جو

  بنائےii     آسماں       اور       زمين       بنائےii  جہاں  دونوں   نے   جس    وه

  کیii عطا ہميں   شہرت  نے  جس  وه       کیii عطا   ہميں  دولت  نے  جس  وه

  مسرتii  ہميں   بخشی   نے   جس    وه       عزتii کو سبھوں ہم دی نے  جس وه

  ثانیii  کا  اس   بھی   کوئی   ہے   نہيں       مہربانی!   ہے   پر   ہم   کی   جس    وه

جگنوii  بنائے  دلکش   نے    جس    وه       خوشبوii کو گلوں   بخشی  نے  جس  وه

سو   ہر   کھالئے   غنچے   نے   جس   وه       سوii ہر   سجائے   تارے  نے  جس  وه

  نےii  جس    ہيں    کئے   پيدا    پہاڑ       نےii جس ہيں  ديئے   سورج   چاند   يہ

 نظارے  سب  ہيں  سے دم کے  جس وه       سارےii ہيں  رہے  گا گن  کے جس  وه

 ثانیii  کا  اس   بھی   کوئی  ہے  نہيں       حکمرانی!!ii  ہے  کی  جس  پہ  جہاں

 ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 
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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

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

  مجھےii   ل

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

   iiمجھے  

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

 مجھے

 ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 

 ربیii  دے  سنوار   مقدر   و    نصيب    مرا       ربیii دے قرار کو  مجھ   ہوں   قرار  بے  ميں

  ربیii دے بہار   فصلِ    سے  کوکھ   کی   خزاں       پژمردهii   ميرا    اميد    گلشنِ      ہے     ہوا

 ربیii  دے   گزار   سالمت  سے  امتحاں   اس       حسدii و  بغض و نفاق  خارِ  ہيں  پہ  قدم   قدم
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ربیii دے ابھار جذبہ وه ميں   دل   ميرے   تو       رہوںii  ديتا   کو  دشمنوں   دعا   مخلصانہ    ميں

ربیii  دے   نکھار  اتنا    کو    خيال   ميرے       تيرا ہو عشق  ميں  سب لکھوں يا کہوں  جو ميں

 ربیii دے اتار کے اس تو  سے  سر   بار   يہ       کاii ساحلؔ  حال  سے ہوں ناگ   ہے   برا   بہت

 

 انتخاب حمد و مناجات 

  

 ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 

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

مولii دے مٹا سے دل  مرے  کو   شر   و   فتنہ       سبب 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

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

  یٰ 

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

  لیٰ 

مولیٰ  دے بچا کو ساحلؔ   بھی   سے   دوزخ   نار       دےii  دے   بھالئی   ميں   باقی   و  فانی    عالمِ 
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 ڈاکٹر شرف الدين ساحلؔ 

د   بھی  ثمر   تو   ہے    ديا    پيڑسرسبز       دےii دے  بھی  اثر ميں اس مجھے  ہے دی جب فکر

  دے   ے

د بھی سفر توفيقِ   ہی   ساتھ  کے  عزم       گا جاؤں گزر کے  ہنس   ميں  سے  خار   پر   راهِ 

  دےii ے

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

  دے  دے

د   بھی  اثر  ميں  دعاؤں  ہے  يہ   التجا       دی    گويائی    طاقت    مجھے    کہ   تيرا     شکر

  دےii ے

د بھی   سحر   نورِ    مری  کو   کاذب   صبح       مالii نہ  تو   ہوئيں  ختم  يںحد   ساری   کی   سوچ

  دےii ے

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

 دےii ے

 فريد تنوير (ناگپور)

ii  بارش    کی    عنايات    تيری    گئی    ہو       موال خواہش کوئی  بھی  جب ہوئی ميں دل  ميرے
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  موال

مii  نمائش  کی  اجالوں    ہے    ميں    زندگی       ہےii  باری   ضيا   يہ   کی   کرم  خورشيد   تيرے

  وال

موii  نوازش   تيری   يہ   ہے،  فضل   ترا    يہ       ميراii   سفينہ    سے   حوادث     طوفان     نکال

  ال

موالii  گردش   کی   افالک   رہے   دم   ہر    دور       کرمii و  لطف ترا  وقت ہر   پہ   حال   مرے  ہو

مii لغزش کوئی سے  اس  ہو   نہ  بھر   زندگی       کريم   رب  اے   کی   تنويرؔ   ترے    ہے    التجا

 وال

 منظورالحسن منظور (پونہ)

 ختم  ہو   رک  آ  تو   کہيں       ربii  يا   وبال  و   قہر   کيسا   ہے   سستی  ممات    مہنگی،    حيات

  رب يا  مالل  و   حزن   دور  يہ  آخر، 

ہو   ڈوبا   ميں   خوں   ہے       درياii  کے  لہو   ميں   بوسنی   يہ   روسی،   عتاب  ميں   چينچی    يہ

  رب يا رجال طرز   کيسا   يہ   فلسطيں،   ا

  ہی  سارے   ہيں   تھکے       غازیii سے کربال  ہيں  آئے يہ آگے،  سے  احد  و   بدر   کے   نکل

  ربii يا سنبھال  انکو کے آ   تو  پا،   بلہآ

ذ  ہے  تيرا  پہ  زباں       اپنےii ليکے  پہ کاندھوں صليب  باندھے، کو کفن سے سر  ہيں   چلے
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  ربii يا   جمال   تيرا   ميں   نظر  پيہم،   کر

ا   راه   زادِ    ہے  تو   يہی       ہےii بانکپن کا قرآں ميں ادا   عظمت،   کی   البشرؐ    خير  ميں  دلوں

  ربii  يا   منال  و   مال   ہے  يہی   پنا،

   کا    سرفروشی    يہ       پرii لب  کے سبھوں ہے ہنسی  مگر پر، زد کی رسن  دارو ہيں   کھڑے

  ربii  يا  کمال   مومنانہ   ہے   راسخ،    عزمِ  

ہی  کر   ہو   سے  لہو       ہيںii رہے  کہہ بھی خنجر زير   کہ   احمؐد،  عشق  صہبائے   جوش   يہ

  ربii يا وصال  تيرا گا ملے اب،  رو   سرخ   

 ان  الہٰ    ال   ہے   پہ   زباں       طاریii  وجد   ہے   پر  مجاہدوں   فلسطيں    ستم    مشق    ہے    بنا

  ربii يا   کمال   انکا   ہے  يہی   کی، 

   کا   اقصیٰ    ارضِ    ہے       آئےii سے پھر   ايوؔب    کوئی  کہ  ہے،   منتظر  کی  فلسطيں  زميں

  رب يا سوال  دست   دراز   پر،   در   تيرے

   عمل  و   صبر   ہو   عطا       مولیٰ ii ہے  جہاں  کل  خالق   تو  ہے،  مقتدر   تو   کعبہ   رب  اے

  ربii يا  نڈھال  ہيں  گئے ہو  کہ قوت،  کی

 سحر   و   شام   ہے   دعا       پر  لب  کے  سب لبيک  صدائے خاطر،  ہی تری  ميں  جہت  شش  ہے

  ربii يا بحال   عزت   ہماری   رکھيو،  کہ 

   ملے   سے   گروں    ستم       مولیٰ ii ہو اماں و   امن  ميں   جہاں  کی،  ناتواں   منظورؔ    ہے   دعا

 ربii  يا   جالل   اپنا  دے  دکھا   رہائی،
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  حمد باری تعالٰی جل شانہٗ 

 بختيار مشرقی (اورئی) 

  برحقii   خدائے    مرا    تو

  مطلقii   اور    مکمل     تو

  محقق     اور     قديم     تو

  کاii  آسماں   نہ   زميں    ميں

  قائمii  اور   ثابت   ہے    تو

  معلقii  ميں   ہواؤں    ميں

  معاصیii   تر    تمام     ميں

 ميںii  کروں  کيا   حمد   تری

  ہيںii  بيکراں  وصف   ترے

  فرشتےii     انگنت      ترے

  ہيںii  رہے   کر   حمد    تری
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  ہيںii   آسماں   محيط     جو

  پرندےii     کروڑہا       يہ

  درندےii  يہ    وحوش    يہ

  سارےii  مور   يہ   ملخ    يہ

  کيڑے  کے پتھروں  ہوں وه

  درياii  قعر   کرم  ہوں   کہ

  سارےii چور  کے زميں   کہ

 ہيںii  لگے  ميں   حمد    تری

  ہيںii رہے  گا   گيت   ترے

  ماہیii  و   مرغ    تمام    يہ

 کےii  يہاں  حجر   شجر    يہ

  کےii  آسماں  مہر   و    مہہ

  گاہیii  صبح    نجم    و    گل

  ہےii  رہا   کہہ    عجز    مرا
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  ہےii  جانتا  ہے   خدا    وه

  کتنی!ii   بساط    تری     کہ

  لے کر کام  ايک   بس  تو

 کیii  نبیؐ    لکھ   نعت    کوئی

  اتنی!ii  مان    بات    مری

 لکھii  مصطفیٰؐ    نعت    کوئی

  ہے     کبريا     پسند     يہ

  ہےii   کيميا     نسخہ     یيہ

  برترii خدائے   اے   بس  تو

  بدترii    گار     گناه      يہ

  ہے پڑا  ميں   سجدے   ترے

  قابلii بھی   کے   حمد   تری

  کو   خود   جو    جانتا    نہيں

  گاii  کہے   کيا    نعت    بھال
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 بھیii سے صراط پل   تو   يہ

  ہےii   مرحلہ    سخت    بڑا

  خداياii   رکھ    الج    مری

  ہوںii    مانتا     حکم     ترا

  ہوںii   بھيجتا    درود    ميں

 پرii  مصطفی   پيارے    ترے

  پرii   مصطفیؐ     آل     سبھی

  ربii يا لے  کر  قبول  تو

  پرورii   بنده    ادائے     يہ

  ربii  يا   ہے  التجا    مری

حضوریii  دے   بخش   مجھے

  کیii    يقيں     کعبۂ     در

 کاii  نبیؐ    دے   صدقہ   مجھے

  تو    بضاعتی    بے     مری
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  کی!ii  کہيں   گئی   ره   نہيں

  کنندهii   خطا     بڑا     ميں

  ربii  يا    رحيم    بڑا    تو

  ہوںii   سڑرہا    پہ     ميں

  الٰہاii   دے    بخش     مجھے

  ہوں   جوڑتا    ہاتھ    ترے

  ہوںii  رہا   پڑ   پاؤں   ترے

  ہوں   جوڑتا    ہاتھ    ترے

  ہوںii  رہا   پڑ   پاؤں   ترے

 ہوںii سڑرہا سے کب يہاں

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  دوہا حمد
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 عاجز ہنگن گھاٹی (ہنگن گھاٹ) 

ہاتھii کے اس   شہرت   وه   بخشے   بھی   گمنامی       ہاتھ  کے اس  ذلت ہے  ہاتھ  کے اس   عزت

 ہاتھ کے اس فطرت ہم  جيسے کے  پتلی   کٹھ       اوقاتii  کيا   اپنی   ہے    بات    سچی    بالکل

ہا  کے اس  حرکت کی جينے  مرنے  شک بے       خاکii ہستی   اپنی  کيا   راز  کا  بود  و   ہست

  تھ

 ہاتھii کے اس  راحت کی  چين  کو   ہم  چاہت       پاسii کے سب  الجھن  گھر  کے  سب   افراتفری

 ہاتھii کے اس حکمت کی  راز  کے  کن  لفظ       ذاتii کی اس  واحد  جہاں  کل  کا   اس  تخليق

ہاتii کے اس  رحمت لے مانگ  بھی   تو   عاجزؔ        ہار پالن  کا  سب  ہے  مختار   وه  شک   بے

 ھ

  حمديہ ماہيے 

 مدہوش بلگرامی (ہردوئی) 

  هللاii   رحيم    و     رحمان

ممکنii سب  ہے   سے   اس

  هللاii            ستاروکريم
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  ٭

  

 شکii  بے   ہی   تو   خالق

  ہے    کھالتا    کو     سب

 شکii  بے   ہی  تو   رزاق

  ٭

  

  بسii   ہے    خدا     غفار

  عاصیii  بت    ہوں    ميں

 بسii   ہے    خدا     مختار

  ٭

  

ہےii حکومت   پہ   شے   ہر

  کاii  کس  مکاں   و    کون
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 ہے قدرت وه کا جس  ہے

  ٭

  

  طاہرii   تری    ذات    ہے

  والےii    بريں      عرش

 قادرii   تو    پہ    چيز    ہر

  ٭

  

ہےii دی  زباں  کو   چڑيوں

بھی     کو     کلی     کھلتی

 ہے   ادادی   ہی   نے    تو

  ٭

  

 تيراii  بريں   عرش    ہے
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 لہجہii    بياں،     و     فکر

  تيراii   يقيں    نور     اے

  ٭

  

 کرتے     ثنا     و      حمد

بھیii   جزيرے    و     بحر

 کرتےii    خدا      توصيف

  ٭

  

 کا   شے   اک   ہر    معبود

 کےii   اس    وسما    ارض

کاii  شئے  اک   ہر    مسجود

 ٭
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 راہی صديقی (ہردوئی)

  خدا  ہے يہی   قدرت  ہے  تو   يہی  بس       جداii خوشبو  اور  الگ   رنگ  ميں  پھولوں

  کےii ڈھنگ  الگ   سب   ہيں  ملتے  آدمی       کےii رنگ   مختلف   پرند   اور   چرند   سب

  خدا ہے يہی   قدرت   ہے   تو  يہی   بس       جداii ہيں  بولياں   الگ   صورت  و   شکل

  

پئے   بچہ  دودھ  سے   سينے    اسی    پر       لئے خوں گا،  نکلے  لگے   چاقو  ميں   جس

  خدا  ہے يہی   قدرت  ہے  تو   يہی   بس       جداii  رکھا   ايسے  کو   دودھ   سے    خون

  

 ديا  کھو    ہی    ملتے    کو    پہچان    اپنی       مالii دريا  کے  کر   جا   سے   سمندر   جب

  خدا  ہے يہی   قدرت   ہے  تو   يہی  بس       جداii  وه    رہيں    گر    وجود    اپنا    اپنا

  

  بھرii پيٹ  دے ميں پتھر کو   کيڑوں  رزق       شجرii  ہيں   کئے    پيدا    ميں    ريگزاروں

  خدا  ہے يہی   قدرت   ہے  تو   يہی  بس       جداii   بھی    باطناً     الگ    بھی     ظاہراً 

  

ہوئےii ڈوبے ہی ميں  حيرتوں   ملے   يوں       ہوئےii  ميں    دہر    عجوبے    کيسے    کيسے

  خدا  ہے يہی   قدرت  ہے  تو   يہی  بس       جداii ہيں  جاں و جسم  جڑے دھڑ  جڑے سر

  



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

 
 

 بدلياںii   گئيں     چھا     ديکھتے     ديکھتے       گرمياں ابھی تھيں کی  دھوپ تھی دھوپ

  خدا  ہے يہی   قدرت   ہے  تو   يہی   بس       جداii   سے    بادلوں    ہوا    پانی    برسا

  

  برمالii  جو    جائے    آ    ياد    ہی    آتے       زلزلہii   اور    طوفان     اور     آندھياں

  خدا  ہے يہی   قدرت   ہے  تو   يہی  بس       جدا   سے   ہوا   وه  گھال   ميں    ہوا    وه

  

  خوبii بھی  تماشہ  يہ  ہے   کا   سورج   چاند       غروب   ہوتے   اور   طلوع  ہوتے    زرو

  خدا  ہے يہی   قدرت   ہے  تو   يہی   بس       جداii  ہوتا   نہ  ڈھنگ  نہيں  پڑتا    فرق

  

 خوشیii ہے طرف اس غمی ہے طرف اس       روشنیii  طرف  اک   تيرگی   طرف  اک

  خدا ہے يہی   قدرت   ہے   تو  يہی   بس       جداii  ہوں   حادثے   پر   وقت  ہی   ايک

  

 راستےii  کئی  کھولے  کيا   جو    اک    بند       واسطےii   کے    رات    کئے    پيدا    جگنو

  خدا  ہے يہی   قدرت   ہے  تو   يہی   بس       جداii  بھی   فنا  ہر   الگ   بھی    بقا    ہر

  

زندگیii يہ   ہے  لگتی   سی  بکھری   بکھری       تشنگی  ہے ميں دل ہے پہ   ہونٹوں   پياس

  خدا  ہے يہی   قدرت  ہے  تو   يہی   بس       جدا  ڈھنگ کا موت الگ رنگ   کا   موت
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 رہیii طابع ہی  کی جس راہیؔ   بھی  موت       زندگیii  عطا   ہوتی  کے  جس   سے  حکم

 خدا  ہے  يہی  قدرت  ہے   تو   يہی   بس       جداii حکمت کی اس  الگ   رحمت  کی   اس

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 منصور اعجاز (آکولہ)

 ہےii  رب   کا   جہان   سارے  ہی  تو       ہےii   رب   کا    آسمان    زمين    تو

تراii  پہ   شر   اور    خير   ہے    رعب      تراii  پہ   بر   و  بحر   ہے    چلتا    حکم

 تيریii   راگنی    ميں     ہواؤں     ہے      تيریii   چاندنی    ميں    تاروں     چاند

 ہے    تيری    زبان     ميں     چہچہوں       ہے   تيری   جان   ميں  گل  و    سبزه

ہےii  تو    نگہباں    کا    پرستوں    حق       ہےii  تو  مہرباں    پہ    عالم    سارے

فلکii و  عرض ہيں  بشر   تابع   تيرے       ملکii  و  جن   يہ   ہيں   محکوم   تيرے

عياں  پہ  سب ہے بھی  کے  ہو نہاں تو       بياںii سے کس  ہو   ثنا   و  حمد   تيری

لئےii  تيرے   ہے   ثنا  و   حمد   ساری       لئےii  تيرے   ہے   بقا  ہے   فنا   سب

  تخليق کائنات
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  منصور اعجاز (آکولہ) 

  بناتاii   نہيں     زمين     يہ     تو     اگر

  رہتےii   تيرتے     ميں     خالؤں     ہم

  ميںii   کوکھ    کی     زميں     نے     تو

  ہوتےii   سموئے    نہ     ذخيرے     آبی

 ہوتےii  چوستے   نمی  ميں    فضاؤں    ہم

  کرii  دے  تپش   کو  خورشيد    نے    تو

  ہوتاii             نہ              چمکايا

؟ii   کيسے    پکتی    اور     اگتی     فصليں

  اندھیii            دنيا             ہماری

  جاتیii           ہو            اندھياری

  اللعالمين!ii                        رب

  کیii   آسمان     و     زمين     نے     تو
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  خالفت     اور     دولت     پناه      بے

)  ہے امتحان  سخت (کتنا دی کر عطا ہميں

  ہمii    اور     ہے     قريب      قيامت

  پريشانii       و        چين         بے

  حرکتii       و        حس         بے

  الرحيم!ii            غفور             يا

دےii پگھال  سے  حرارت   کی  ايمان  ہميں

  دےii    پھيال     پر      کائنات      کل

  ہيںii         اميد         پر          ہم

؟   نا۔  ہے  مقصود    يہی    بھی    تجھے

  حمد

 حشمت کمال پاشؔا (کلکتہ) 

 ہارےii  سرجن    کے    دنيا    اے
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  ہےii           تو            اعلیٰ 

  ہےii           تو            برتر

  زوال    نہيں    تيری    کو    ذات

  جاللii    و     جاه     تيرا     قائم

 کمالii   و     عز     عين     توہے

ہے  تو   کا   حشر   روز    مالک۔۔۔

  کاii دن   کا   رات   توہے   خالق۔۔۔

  ہےii الئق کے  عبادت  ہی۔۔۔  تو

ہيںii ثنا و   حمد   سب  لئے   تيرے

لرزاں ہيں سب  سے  غضب  تيرے

  جليل    رب     کا     کن     عالم

  رحيمii            ہی            تو

  کريمii            ہی            تو

  ہےii کھڑا پہ   در   تيرے  پاشؔا۔۔۔
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  ہےii       دعا       پہ        لب

  ہےii           اٹھا           ہاتھ

 دےii    بنا    انسان     نيک     سچا

 دے   دکھا   کو   ہم   رستہ    سيدھا

آؤںii  ميں    کام    کے    مجبوروں

بٹاؤںii    درد      کا      دکھياروں

  هللا تعالیٰ 

 حشمت کمال پاشؔا (کلکتہ) 

  ہوںii        سوچاکرتا         اکثر         ميں

  ہيں  اگائے  نے  کس  کے   ڈاب    يہ    شجر

سا  ميٹھا يہ پانی ہے آتا سے  کہاں ميں  ڈابوں  کہ

پرii گگن نيلے  اس   دور  تک  جہاں   جائے  نظر

  ہوںii        سوچاکرتا         اکثر         ميں
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کوii   تاروں    سے    چمکيلے    منے    ننھے    کہ

  ہےii  سجايا    نے    کس    پہ    آکاش    انھيں

  ہوںii        سوچاکرتا         اکثر         ميں

  کوii  ماما    چندا   نے    کس    يہ    ہے    بنايا

 ہےii   چمکتا    وه    پر    بھرآسماں    شب     جو

  ہے   چلتا   ساتھ   ميرے   تو  ہوں    چلتا    جو

  ہوںii        سوچاکرتا         اکثر          يہ

  ؟        نے۔۔۔       پيداکياکس         مجھے

  ہيں       کہتی        يہ        امی        مری

  کاii چيزوں ہی ساری  ان   ہے   خالق  اک   کہ

  ہےii       باال       و        برتر        وہی

 ہےii         تعالیٰ           هللا           وہی

 

 انتخاب حمد و مناجات 
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  تحفہ حمد بحضور خالق کائنات

خان حسنين عاقؔب (پوسد) 

  ہے      رہا       بھٹک       تصور       مرا

  ہےii     رہا      جھجک       تخيل       مرا

  ممکنii     يہ     نہيں     ہے     خبر     مجھے

  ميں    سکوں    کر    تعريف    تيری     کہ

  پاؤں     کو     حد     کی     خدائی      تری

  کرناii    غور    پہ     اس     ہے      محال

  کوii  الفاظ  سے  ہوئے    ٹوٹے    ميں    مگر

  ہوں   رہا   ڈبو   ميں    چاشنی   کی    عقيدت

  کوii   سمندر    کے    جذبات    اپنے     اور

  کوزےii  ايک  بس   کے   معنیٰ     و    حرف

  ہوںii    سمورہا     ڈرتے     ےڈرت      ميں
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  پرii   پانيوں    رنگ    خوش     ميٹھے     ہے

  پرii       سمندروں        کھارے        ہے

  حکمرانیii      و      قدرت      ہی       تری

  واالii    بنانے     دنيا     سے     کن      تو

  واالii      جمانے      کو       پربتوں       تو

  واالii     چالنے      کو      کشتيوں       کو

  واالii        جگانے        کو         قيامتوں

  واالii        سالنے        کو        مصيبتوں

  واال      ڈبونے      پر       ساحلوں       تو

  واالii      بچانے       دريا       بيچ       تو

  ہےii    تو     بصير      ہے     تو      عليم

  جوii   بھی    بات    وه    ہے     پتا     تجھے

  ہےii  ہوئی   چھپی    سے    نظر    اک    ہر

  آتش  وه   ہے    ميں    قدرت    ہی    تری
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  ہےii   ہوئی    دبی    ميں    ہی    راکھ     جو

؟ سمجھوں  جمال آخر کا کس کو شکلوں حسين

  کرنوںii     نکلتی      اپنے      سے      قلم

  !ii  سمجھوں   نور    کا    مدحت    تيری    کو

  شاعرii   غريب   سے    مجھ    کوئی     کہ

  ؟ii     سمجھوں     خيال      ہچکچاتا       کا

  سےii  تجھ   کی    خضرؑ     بھی    رہبری    ہے

  ہےii    عطا      تری      موسیٰؑ       عصائے

 حاصلii شرف کا سرفرازی   ہے   کو   بلنديوں

محفلii ايک  ہر کی پستيوں ہے سونی   سونی  تو

  دفترii    ايک     ہر     کا     عمل     مرے

  چيدهii              چيده              ہے

  زيبا؟ii    کو     کس     ہے     بڑائی     مگر

  کو!ii               عطا                تری
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  کی؟ii   عاصيوں    کو    خطاؤں    پھر     کہ

  !ii         ہے           پتا          مجھے

  ہيںii    ڈھونڈتی     کو     ندامت      مری

  ميںii    کرم     ترے      بانہيں      شفيق

  کھويّاii       کو       نوحؑ        کشتیِ         تو

  تکii  مکاں   مرے  کر    لے    سے    حرم

  پرii     سمندروں      کے      عطا      تری

  کوii               دعا                مری

  دے     دے      اختيار     سا     اتنا     بس

  رسيدهii       خزاں        ميری        حيات

 دےii   دے    بہار    حکم    کو    اس     تو

 ارشاد خان ارشاد (ممبرا۔ ممبئی)

  ذات تيری ہے منزه پاک  سے خاميوں سب       کائناتii  رب  ہی  تو    جہان    خالق    تو
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ربii يا  ہے بجا تيرا   نخوت  غرور،   و  فخر       ربii يا ہے ثنا و  حمد  کو   تجھی  فقط  زيبا

  کائناتii  رب   ہی   تو    جہان    خالق    تو       صفاتii  تيری   اعلیٰ    ہے   تر  عظيم    برتر

بخشاii نور کو آنکھوں  رکھی   زبان   ميں   منھ       بخشاii شعور کو  اس   ڈالی   جان  ميں   خاکی

  کائناتii  رب   ہی   تو    جہان    خالق    تو        حياتii  ہميں   بخشی   نے  تو   کريم    رب

 تيرےii  آسمان  يہ  تيرے   ارض    طبقات       تيرےii اللسان رطب  سب   حجر   شجر   تارے

 کائناتii  رب  ہی  تو    جہاں    خالق    تو       ذاتii تيری  ہے يکتا ہمسر   ہے   نہيں   تيرا

 الياس احمد انصاری شاداؔب (آکولہ)

  گئيںii  ٹل   گئيں،  ٹل   سے   ذکر    آفتيں       گئيںii  مل  راحتيں   گيا،  پا    سکوں    دل

  ہے    وجد    عالم    اک    ميں     خانقاہوں       ہےii  حمد   تری  پر   فلک   پر    زميں    اس

 ہےii  برسات   يہ   برسی  تيرے  سے  حکم       ہے ذات  تری تھل جل   ہو،   دھرتی   خشک

  رہیii    عالمت     مثل     تيری      بندگی       رہیii  بغاوت   کی   یزندگ  ميں    ہوں    را

گے  جائيں کھل پھول سب کے  قسمت  پھوٹی       گےii جائيں دھل  پاپ   تيری،   سے   رحمتوں

  پرii   مسلمان    پھر    گرے    کيسے    برق       پر    انسان    عام     تری     ہيں     رحمتيں

 ہےii نزد  بھی سے  رگ  شہہ  ميری تو ہی   تو       ہےii  ورد  رےت   بھی   ميں   بحر    کا    نام

 ہےii  شاداؔب   بھی  بنجر   تو  چاہے   جو    تو       ہےii  آب  بہا  رگڑسے  اس    کی    پاؤں
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 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 عرفان پربھنوی

ہماراii رب  کوئی اور   ہے   نہيں   سوا   تيرے       ہمارا رب ہے  ہی تو  مالک کے جہاں دو ائے

 استعانتii وقت ہر  ہيں مانگتے   سے   ہی  تجھ       عبادتii ہم  ہيں  کرتے  موال  ميرے  ہی تيری

موال ميرے  ہے خالق  ہی تو کا جہاں   دونوں       موالii ميرے  ہے مالک  ہی   تو   کا  جزا   روز

اگاياii ہے کو فصلوں  موال  سے زميں   نے  تو       گراياii ہے  کو  پانی سے   آسماں  ہی   نے  تو

سجاياii ہے  سے تاروں کو آسماں  ہی   نے  تو       بناياii ہے کو تاروں سورج،  چاند ہی   نے  تو

واالii جالنے  ہی تو   اور   مارنے   ہے   ہی  تو       واالii  پالنے  ہی  تو  واال،   کھالنے  ہی  تو

موالii ميرے حمد يہ لے سن بھی کی  عرفاؔن        موالii ميرے ہے  ہی  تو  الئق  کے ثنا  و   حمد

 گوہر تری کروی (ميسور)

ام ہوں   شام   و  صبح   تيری   کا   رحمتوں       پروردگارii اے  تيری پر   زباں   ميری   ہے   حمد

  يدوار

 ہےii  احسان   قدر  کس   تيرا   پہ   عاجز   بندۀ       ہےii ايمان   مرا   يہ   تو  ہے   الحاجات  قاضی

کرمii  ابر   تو  ہے  برساتا   پہ  گنہگاروں   ہم       ہمii  محتاج   تو   ہے   داتا   کا   مخلوقات   ساری
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حوii ميری نے   تو  بخشا   کو  گويائی  لطف       ابتدا  نے  ميں  ہے کی کی، سخن  تيرے سے  نام

  صلہ

کii  اظہار  جرأت   ہے  کيا  نے   تو  اثر  با       کوii گفتار  مری ہے   کی   عطا   شيرينی   نے  تو

  و

اii ذوق  کے  دے ہے  کيا روشن دل و  ذہن       ضيا  کی تخيل  حسن   مجھے   نے   تو   دی   بخش

  رتقا

رii  باقی   تازگی  دائم   کی  گوہرؔ    ميں   فکر       رہے باقی  روشنی کی   آگاہی   و  علم   ميں   دل

  ہے

رہوںii کرتا ثنا   و   حمد   تری   تک   دم  آخری       دروںii  سوز   کا  اقبالؔ   عطا   ہو    تمنا    ہے

 اسماعيل پرواز (ہوڑه)

پرد جبيں مہہ  وه   چومئے  تو   پر  آپ       ہے  ميں  پردے يقيں اور باہر  کے  پردے گماں  ہے

  ہے  ميں  ے

 مکيں تو  وه   ديکھئے   کا   اس  عکس      اسےii  ہيں   سکتے   ديکھ   سے   زاويوں  کتنے  آپ

  ہےii ميں  پردے

پر  نشيں پرده وه ہے  ظاہر جو پہ   سب       !ii کہے  کيا کوئی  ہے پوشيده  ميں   اس   منطق   کتنی

  ہے ميں  دے
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پرد  يہيں ديکھو! کہا  نے  عقيدت جب       لگاii   لگنے     کھوکھال    بصيرت     چشم     دعویٰ 

  ہےii ميں  ے

پر زميں زير وہی   ہے   پر   فلک   جو       تکii عرش سے  الثریٰ   تحت  صدا کی الحق   انا   ہے

  ہےii ميں  دے

 پردے  کہيں يا  ميں  نظر   کی  قلندر   ہے       وهii پروازؔ  ہے   ميں  کن   جس  جہاں  تخليق   راز

 ہےii ميں

 زاہده تقديؔس فردوسی (جبلپور)

  دگار   کر    بخشا    آويز    دل    نطق      پروردگارii مرے   خالق!  ميرے  اے

ہزارii  نے   تو   مجھے   بخشيں    نعمتيں       تر   خوب  کی   عطا   دولت   کی    علم

 شمارii  بے  تيرے  احسان    کم    لفظ       سےii   ناچيز    ادا    کيسے    ہو    شکر

  بارii  بار   پر   زباں   ہو   تيرا    شکر      عطاii  کو   مجھ    کر    گويائی    قوت

 شرمسارii  نہايت  پر    خطاؤں    ہوں       گئیii  کٹ   کيسے   جانے   کيا    زندگی

  تارii  تار   ہے   چکا   ہو  دل    دامن       دلii  ہے  لگتا  نہيں  ميں   فانی   دار

زار  زار ہوں رواں سے آنکھوں اشک       سکوںii دھو دھبے کے   عصياں  دامن

 نہارii و ليل  کے  تقديؔس    ہوں   ختم       نامii  تيرا  پر   لبوں  آخر    دم    ہو
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 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 ڈاکٹر فدا المصطفی فدوی (ساگر)

ديکھ کو تجھ نظاره تابِ    ہے  ميں  کس       سوii چار  خوشبو تيری ہيں طرف ہر جلوے  ترے

  روبروii ے

 دل ہے بخشی   کی   ديد   اپنی   نے   تو      مگرii سے  آنکھوں ان کو  تجھ   نہيں   ممکن   ديکھنا

  آرزو کو

جii  تيری  کو   سب   ہے  تو   مقصود   منزل       ميںii راه   تيری   ہے   سرگرداں   شوق   کاروان

  ستجو

 تيری  ہيں   کرتے   نوا   خوش    طائران       تراii ہيں  کرتے   ذکر   کر   چٹک   غنچے   دم   صبح

 iiگفتگو  

ii هللا نعرۀ پر   لب  کے  ناکس  و   کس   ہر       ہے  اقرار عام کا   ہونے   ترے  ناظر   و  حاضر

  ہو

ii  با  بسجده   سر  ايماں   اہل   سے   عاجزی       اعترافii سے دل ہيں   کرتے   تری   کا  کبريائی

  وضو

سر  کب ہوئے ميں  دنيا و دين  باغی  تيرے       نجات  سے روسياہی اپنی  نہ   کو   ان   سکی   مل

  رو  خ
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ہے کرتا  عطا  ظرف   بقدر  لتذ   و   عزت       ازل  قسام ہو کيونکر   ميں   انصاف  ترے   شک

 iiتو  

  جام منت  بے  مجھے کر خود بے و   مست       ساقيا! بھی  ميں  ہوں  طالب کا   لطف   نگاه  اک

  سبوii و

ii ذوق   کا   روح   ميری   پائے   تسکين   تاکہ       کرمii ابر کا  عرفان  ترے   برسے   بھی  پہ   مجھ

  نمو

م خوبی کی  ذات  و  صفات  اپنی  مثال   بے       اداii سے کس سکا ہو  کا   ثنا   و  حمد   تری   حق

  توii يں

ہوii  نغمہ   يہی   بس   گنگنائے    پر    دل    ساز       مراii  نکلے  دم   پہ  طيب    کلمہ    آخر    وقت

التقنط’’   آيہِ    محکم    فرمان    ترا    ہے       يقينii کا  بخشش   کو   عاصی   فدویؔ   معاصی   پر

 !ii  ‘‘و

  طالوت

 ڈاکٹر شرف الدين ساحل (ناگپور) 

  عادل!ii          و           قادر          خدائے

  سےii  فن  و   علم  يقيناً    ہے    نومزين    عہدِ     يہ
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  ہےii     جہالت     عہدِ      يہ      دراصل      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

  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

  ےہii       رہا       مرجھا       روحانيت        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
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 ظاہرii          کر           طالوت           کوئی

 فہيم بسمل (شاہجہاں پور)

حوال ميں  قرآں  ہيں  کے   قدرت  تيری       ربii يا   اجالے  کے   وحدت   تری  ہيں   طرف   ہر

  ربii يا  ے

  بنانے     الثانی     بھی     محبوب     اپنا       خيالii  کا  بنانے   جو    دنيا    ترے    آيا    ميں    دل

  خيالii   کا 

 نوازا     سے     ذکرک     لک     ورفعنا      نےii    تو    پيدا     کيا     ؐ◌      محمد      نور      اوالً

  نےii   تو    

  آدم      پيکرِ     پھر     کيا     پيدا     اور       نےii  تو   عالم   ہی   کتنے  کيے  سے   قدرت    خلق

  نےii   تو 

   رنگ    خوش    کو     مخلوق     بخشے       هللاii   ستارے     چاند     کيے     تخليق     نے     تو

  هللاii   نظارے

  و  خس شک بے  ہيں  تيرے گل و  برگ       ترےii  افالک   ہے   تيری  ہوا  تيرے،   بر   و    بحر

  ترے خاشاک

  مبيں   ماهِ    ہوا  سے  مرضی   کی   جس       ہےii   وت    مطلق    قادرِ     يہی    ہے   ايماں    ميرا

  ہےii  تو  شق
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د    چمکا    بھی    کا    قسمت    ميری       معبودii  اشاره  سا   ادنیٰ    اک   کا    رحمت    دے    کر

  معبودii  ستارا   ے

 ہوئے  پھيلے  مرے   لے   رکھ   الج       کیii ہاتھوں ان ہوئے  سے تر کو لطف   ہی   سے   کب

  کیii اتھوںہ   ان 

تر    سليقہ    وه    کو    مجھ     کاش       بخشےii عزت  جو  ميں  نگاہوں  کی  اک  ہر   کو   مجھ

  بخشےii   رحمت    ی

اسے   کر    عطا    سے    رحمت    اپنی       موالii  پريشاں  ہے    بسمل    يہ    سے    مدت    ايک

 موالii  خوشياں   

  مناجات

 عرفان پربھنوی (پربھنی) 

ہيں  مانگتے   کرم   سے   تجھی  ہيں   ترے

 ہيںii مانگتے   رحم   طالب  ہيں  کے   رحم

  

  خداياii  الئق   کے   عبادت  ہے  ہی  تو
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  خداياii طالب   ہيں   کے   مدد  سے  تجھی

 ہيںii   مانگتے    کرم    نگاهِ    سے    تجھی

  

  داتا  ہے  حقيقی  کا  جہاں   دو   ہی    تو

  موالii  ہے  يکتا   اور  نياز   بے   ہی    تو

 ہيںii مانگتے ہم ہی سے تجھ   ہے   داتا  تو

  

  عہده کوئی  دے نہ اور  دے ہی دولت  نہ

 صدقہ  تھوڑا   دے   کا   رحمت  اپنی   فقط

  ہيںii مانگتے بدم   دم   ہم   سے   تجھ   يہی

  

 دے جگر وه  ميں   ياد   تيری  تڑپے   جو

دےii نظر  ايسی بس  کو  تجھی   ديکھے   جو

ہيںii مانگتے غم  وه  سے تجھ  جو   دے   مال
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  پشيماںii ہوں  بہت  اپنے  پہ  ہوں   گنا

  رحماںii کو ہم دے   بخش   ہے   غفار  تو

  ہيںii  مانگتے   کرم   تيرا   کہ    کر    کرم

  

  زندگانی   يہ   ميری    تيرے    تابع    ہو

  مہربانیii  تيری   ہو   ميں  حال   اک   ہر

 ہيںii   مانگتے    ہم    عرفاؔن     چيز    يہی

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

  اَل اِٰلہ ااِلَّ هللا

 رزاق افسر (ميسور) 

  هللاii  اال   الہ   ال  اجل    کہ    ہو    حيات       هللاii   اال    الہ   ال    ازل    صبح     ظہورِ 
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  هللاii اال  الہ  ال   کل   ہے  کا  ديں  اصول       اپنا  ہے وه   بھی   آج  وہی   تھا  کل  ہمارا

  هللاii  اال  الہ    ال    رب    عظمت    مزاج      هللاii  اال   الہ    ال    رب    وحدت    دليل

  هللاii  اال   الہ    ال    رب    قربت    سبيل       افسرؔ ii   ہے    االنام    خير    رحمت    طفيل

  هللا    اال    الہ    ال    امم    شاهؐ     عطائے       هللاii  اال  الہ   ال    کرم    خاص    کا    خدا

  هللاii  اال  الہ   ال   حرم    تابہ    سے    ارم       تمامii کائنات ميں جس ہے  گئی آ  کے   سمٹ

  هللاii   اال    الہ   ال    نبیؐ     شان    عروج       هللاii  اال    الہ   ال    جلی    ذکر    کا    خدا

  هللاii   اال    الہ    ال    شبی    نيم     دعائے       کی اس ہے دار  زنده  شب مومنِ   کہ دل  جو

  هللاii  اال   الہ    ال    سفر    زادِ    کا    زماں       هللاii  اال   الہ  ال   ہنر    دست    کا    مکاں

  هللاii  اال  الہ   ال    دگر    نام    کا    قرآں       کیii اس  آخری تفسير  ہے  ميں   نظر   مری

  هللاii  اال   الہ  ال    نظر    و    قلب    قرارِ        هللاii   اال    الہ    ال     بشر     فکرِ      مدارِ 

هللاii اال الہ   ال   سفر   رختِ   کا  سب  ہے       تکii   رونمائی   کی   تاروں   سے  صبح    نمودِ 

  هللاii اال الہ   ال  پرے   ہے   پر   سے  سمجھ       هللاii  اال  الہ   ال  کہے   ميری    تو    زباں

هللاii اال الہ ال  پڑھے  سے   دل  و   جان   جو       خفیii رازِ  بابِ   يہ   افسرؔ   ہے  ھلتاک  پہ   اسی

  وه شاه، سب ہيں گدا، ال الہ اال هللا

 ڈاکٹر نسيم (وارانسی) 

  هللاii اال   الہ   ال  بڑا،   سے   اس  کون  ہے       هللاii  اال  الہ   ال   گدا،   ہيں   سب   شاه،  وه
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  هللاii  اال    الہ    ال    صدا،    پہلی   کی    نبیؐ        هللاii   اال    الہ     ال     حرا،     غارِ      پيامِ 

  هللاii  اال  الہ  ال   سما،  و  ارض   گونجے    تو       هللا   اال   الہ    ال    صدا،    آئی    کی    اذاں

 هللاii  اال  الہ   ال    ہوا،    بھی    کوئی    چلے       سکتیii  نہيں   بجھ    توحيد    مشعل    يہ    کبھی

هللاii  اال  الہ   ال   خدا،  کا   سب  ہے    وہی      قمرii و شمس يہ آسماں زميں، يہ  بر،  و  بحر   يہ

 هللا  اال  الہ    ال    سما،    و    ارض    ندائے       کاii خلقت  ساری   ہے   سے   ازل   وظيفہ   يہی

 هللاii  اال   الہ    ال    لکھا،    پہ    بادلوں    تو       سحرii  وقتِ   سے  افق   پھوٹی   جو  مہر   شعاع

هللاii  اال   الہ  ال   کھا،   نہ  خوف   سے   کسی       ساتھii ہے تو  خدا  کيا تو زمانہ   سارا   ہے   عدو

 هللاii  اال   الہ    ال    عصا،    اپنی    لے    اٹھا       الii نہ خوف ميں دل تو ہو گھرا  سے اژدہوں تو

  هللا   اال    الہ    ال    خدا    تيرا    ہے    وہی       دلii اے  بندگی شايان   وہی   س،ب   ہے   وہی

  هللاii اال   الہ   ال   سوا،   کے   اس  کون  ہے       معبودii   ترا    رس،    فرياد    ترا    ولی،    ترا

  هللاii اال الہ ال پڑھا،  سے   دل  نے  جس  وه       مقام   کا   عبديت   اوجِ    ہوا    نصيب    اسے

هللاii  اال  الہ   ال    جھکا،    نہ   کہيں    اسے       ليے  کے  در  سنگِ  کے  اس  فقط  ہے  جبيں تری

 هللاii  اال   الہ  ال   صدا،    کی    دلوں    دکھے       کا   اميدوں   ہوئی    ٹوٹی    آسرا    ہے    وہی

  هللاii  اال  الہ   ال   فاء،ش    نقشِ     ہے    يہی       جلیii خطِ  بہ  اسے   کر   رقم   پہ   دل   لوحِ   تو

 هللاii  اال  الہ  ال   ِجال،   کی   دل    ہے    يہی       کاii  باطن  تيرے   آئينہ  گا   چمکے   سے   اسی

ii  اال    الہ    ال   دعا،    گا    سنے    وہی       نسيمؔ ii ہے مانگنا بھی  جو تجھے   مانگ،   سے   اسی

 هللا
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 محمد شاہد پٹھان (جئے پور)

  هللاii  اال    الہ    ال    بقا    آبِ     اياغِ       هللاii  اال   الہ   ال   نشہ   کا   دل   و   نگاه

  هللا    اال    الہ    ال    صبا    الئی    پيام       اول  ميں    حجاز    بالدِ     باغِ     فضائے

هللاii  اال   الہ  ال   صدا  کی    کلی    کلی       بہارii کی مصطفی گلزارِ    ہے   بخش  حيات

  هللاii  اال  الہ   ال    صفا    اہلِ     طريقِ        بطحیٰ ii  سرورِ     عشقِ     وفا    اہلِ     نشاطِ 

 هللاii  اال   الہ    ال    ادا    کی    قلندری       قصور حورو و  تاج و تخت  نشہ  کا سکندری

  هللاii  اال   الہ   ال   خدا،    ذکرِ     جاللِ        لوالکii صاحبِ  عشقِ    ثنا   و   حمد   جمال

  هللاii اال الہ ال   رہا   کی   جس  پہ  زباں       کونينii  سرفرازیِ   ہوئی   نصيب    اسے

هللاii اال الہ   ال   مسا   و  صبح  ورد   ہے       شاہدؔ ii  ہے   فيض  کا  ؐ◌    محمد   لطفِ    نگاهِ 

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 محمد ہارون سيٹھ سليم بنگلوری

  ہےii مہربان رب يا  پہ  بندوں  تو       ہےii ايقان  پہ   قدرت   تيری  ہميں

ہے طوفان جو  کا غم ميں دل مرے       سےii آنکھ مری   آئے  نہ  کر   امڈ
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ہے   پريشان   حد   بے    ناچيز    يہ       کر    دور    مری    کو     پريشانيوں

ہےii انجان  کہ ہے تو  بھی پھر   مگر       ميںii ہوں کرتا  ياد دن  رات   تجھے

ہےii  زندان   ايک    زندگی    مری       مجھےii   رستگاری     دے     خداوندا

ہے  انسان  ہے  آدمؑ     اوالد    يہ      معافii دے کر کی  بندے  کو  خطاؤں

 ڈاکٹر سيد ساجد علی (بنگلور)

پرورii  مرے   اے   بنده   نافرمان  ميں  ہوں       پروردگارii مرے اے   کا   دل  ميرے   ہے   مدعا

  دگار

پروردii مرے ے   کروا   سے   ہم   عبادت  وه       کيا  پيدا لئے جس کو بشر   و  جن   ہم   نے  تو

  گار

پرii مرے  اے   برسا  پہ   ہم   رحمت   اپنی      یسبھii ہيں  کھوئے ميں دنيا  ڈگر   تيری  کر   بھول

  وردگار

پروii مرے  اے  کا  شہؐ    ہو   چہره   ميں   خيال       ہو احساس کچھ نہ کو  ہم  جب وقت کا   نزع  ہو

  ردگار

پروii  مرے   اے   ميرا  پار  بيڑا  دو    کر       قبول لو  کر ميری کو دعاؤں ان  صدقے کے  شہؐ 

  ردگار

پ  مرے  اے  ايسا کو   اس   جام  دو  بخش      کرو  تر   اعلیٰ   پھر   برتر   تم   کی   ساجدؔ     بندگی
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 روردگار

 محمد حسين دلبؔر اديبی

دےii قرار  کو  دل لے سميٹ چينياں   بے       دےii شمار بے  عطا   کی   رحمتوں   اپنی  تو

دےii   خمار    ايسا    سے    رسولؐ     پيمانۂ       کبھیii  جو  نہ   ٹوٹے  ميں   الست    ميخانۂ

  دےii وار پہ مسلم امت سے کرم  رب   يا       ہوئےii  لئے   صادق   جذبۂ  رسولؐ    عشقِ 

 دےii اتار ساحل  سر پھر   سے   کرم  اپنے       خداii اے ہے، مسلم کشتیِ  ميں  غم   طوفان

دےii  نکھار   دلبرؔ    سينۂ  سے    نبیؐ     نورِ        سے  داغ کے  عصياں ہو نہ  کبھی  پھر آلوده

 سالم نجمی (بنگلور)

سلطانی اور  تخت نہيں کہتے  ہم   بھی   يہ       بخشii  تو   سليمانی  شان  ہميں   کہتے   نہيں    ہم

  بخشii تو 

ا جذب  وه  اب کی جس  ضرورت  ہے       بخشii تو  ديوانی نہ  اور  عہده  کوئی   منصب   کوئی

  بخشii تو يمانی

  مسلمانی   سچی  پھر   کو  مسلمانوں    ہم       بخشii وت   قرآنی  درس   متاع   سے   پھر  خدا  يا

  بخشii  تو
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 افشانی توحيد کو  روح  کو   دل   و   ذہن       بخشii  تو    انسانی    خوئے    خدايا    کو    زندگانی

  بخشii تو

قربان  وصف  کا    نبیؐ     ياران    يعنی       بخشii تو  الثانی عشق   اور   وفا  و   اخالص   صدق،

  بخشii  تو   ی

بخii  تو  فارانی   اندازِ    ہميں  کا    حق    دعوت       خيالii کو ہم ہو نہ رب يا کا  فرق  کے   اقليت

  ش

ii  تو   جوالنی   کو    ہم    جيسی    ايوبیؓ     خالدؓ        تمام باطل فتنۂ  رب يا   سے   پھر   ديں   مٹا  ہم

  بخش

جانی اک ميں آپس دے  جوڑ کو دلوں  اور       ناچاقياںii  مسلکی   رب  يا   سے   ملت  کر    دور

  بخش تو 

ت افشانی  گل کو ذرے ذرے  کے يہاں   اور       کرii  نابود   کر   نيست  کو    وطن    زاران    خار

  بخش و

نورانی راه  اپنی  کو  ہم رب   يا   سے   پھر      کیii  اغيار   سبھی   ہم   ہيں   لگے   کرنے    پيروی

  بخشii تو 

   آسانی    اور    فرما    پہ    ہم    مہربانی       مشکليں  کی  رحط ہر ہيں  رہی بڑھ  سے  طرف   ہر

  بخشii  تو

بii تو   تابانی   اپنے   اک   ہر  کو   ہستی   شعبۂ       ترii  تاريک   اک   ہر    اپنا    ہوا    ہستی    شعبۂ

  خش
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رو ذوق  کو   حسی  بے  رحمت   بہر      ذوالجاللii ہے  حسی  بے   جو  کی   دور  مشينی   اس

  بخشii تو  حانی

تو   درمانی   اور   مندی  درد   کو  ہم   يعنی       عطاii کو ہم کر بھی دل درد تو دل ہے   ديا   جب

  iiبخش  

  سامانی   جلوه  ہماری  کو   بصيرت    اور       بناii آئينہ وه کو دل  رب ہو تو ہی   تو  ميں   جس

  بخشii  تو

 سخندانی وه ہو  بھال  کا   تمل   سے   جس       مرےii رب تصدق   کے  کريمی  شان   تری  ميں

  بخشii تو

  فراوانی   ايسی   مری   کو    گوئی    نعت       خاصii پہچان مری  ہو  گوئی  نعت  ميں  ی   شاعر

  بخشii  تو 

 خوانی   ثنا  و  حمد  ترے  کو  نجمیؔ    اور       ذوالجاللii  رب   توفيق   سدا    دے    کی    بندگی

 بخشii تو 

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 سيد طاہر حسين طاہر (نانديڑ)
 
   



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

 
 

  هللا   دے    حيات    والی    نور       هللاii دے   نجات   سے   ظلمتوں

  هللاii دے رات کی  طيبہ کو   مجھ       هللاii دے  کائنات  کل  کو   سب

  هللاii دے ساتھ   کا   ايماں   اہل       گاii  ہو   کيا   نباه   سے    باطلوں

 هللا دے بات  ايسی  کچھ ميں  مجھ       آئےii  کام جو کے   مخلوق   تيری

  هللاii  دے   ذات   رشک   قابل       جائےii کٹ عمر ميں   پرستی   حق

  هللاii  دے   ثبات   کو  حوصلوں       ظفريابیii  تو   کو  ارادوں    دے

هللاii دے  صفات  ايسی  ميں  مجھ       سےii جس ميں حشر ہو سرخروئی

هللاii دے نجات   سے   گردشوں       ميںii شکنجے کے  حاالت ہوں  ميں

  هللاii دے مات   کو  ديں  دشمن       پيکارii برسر ہے باطل  سے  ہم

  هللا    دے    التفات     باعث       کرمii  فيض   تو  کو   گنہگار   اس

 هللاii دے   ثبات  کو   ی  شاعر       طاہرؔ ii   ثنا   تری   ہے    رہا    لکھ

 رجب عمر (ناگپور)

ساح  کو  اس تو  طوفاں   ہے  ميری   حيات       کرii  مشاغل   مرے   ايسے    ہوں    پسند    تجھے

  کرii ل

شا کو مجھ  ميں   والوں   چاہنے   اپنے   تو       کوii تجھ پھروں ڈھونڈتا رہوں  ميں   طلب   تری

  کرii مل



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

 
 

کرii  نازل   سے   پھر   ابابيل   پہ    ان    خدايا       ميںii حرکت فيل اصحاب ہيں  بھی اب   ہے   سنا

کرii مراحل  مرے  آساں   سے   فضل   اپنے  تو       چلناii   پہ    مستقيم    ره    ہے     کٹھن     بہت

باط خدايا  کو  ان   سے   لطف   اپنے   تو      ميرے  اب ہے  نہيں ميں  بس  سے خطروں الجھنا

 کرii ل

 تہ)عليم الدين عليم (کلک

  ربii يا سدا رہے  پہ   لب   ميرے       رب   يا  ثنا   تری  نکلے   سے    دل

ربii يا   جا   بہ   جا   ہے  تيرا  جلوه       تکii  سينے  کے  زميں   سے   آسماں

ربii  يا  عطا   کی   نے  تو    زندگی       کوii عالم  سارے   سے  قدرت  اپنی

  ربii يا ترا  سب  ہيں   گاتے   گيت        جتنےii   ہيں    عندليب    ميں     باغ

  ربii يا  غذا  تو   ہے،  ديتا   کو   سب       ہو    واال    زبان    يا    زباں    بے

رب  يا  سزا   اسے  گی  ملے   کب       ہےii  ديتا    جو    کو    معصوم    درد

  ربii   يا    ترا    آسرا    فقط    ہے       کوii    امت     کی     انبيا     سرورؐ 

رب يا  دعا بھی  کی اس اب لے سن       سےii  تجھ    کيا    عليمؔ    ہے    تامانگ

 حسن رضا اطہر (بوکارو سيٹی)
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  هللاii  دے   خيال    و    فکر    بلندیِ     مجھے       هللاii  دے   الزوال    ہنر    و    علم    متاع

  هللا  دے ڈال ںمي دل مرے  عشق   شراب       هللاii  دے   بالل  عشق  سوزش    و    گداز

 هللاii دے  مثال  زمانہ   کے  لے   کام  وه       سےii مجھ لئے اس سور بے   ہے   وجود   مرا

هللاii دے شال   کی   رحمت   ہيں  وار   قصور       چادر اک کی  اماں  و حفظ  دے تان پہ  سروں

هللاii دے  نکال   صورت   کی  نجات   کوئی       بدنii  ہے   مرتعش  سے  محشر  سختی   خيال

هللاii  دے   ابتذال   کوئی   نہ    بد    سرشت       پھيلےii سے  جسم   ہی   خوشبو   کی   خلوص  وفا

هللاii دے حالل رزق ميں صدقے   کے  نبی       خالق  و  مالک  ہے   مطلق   رزاق   تو  ہی  تو

 تلک راج پارس (جبل پور)

  موال   ہو   جديد   بھی   رسا   ذہن    متاع       موال   ہو   شنيد   و   گفت    ريشمی    گداز

 موالii ہو شہيد کر چل پہ  راه   تيری   جو       پائے پرورش ميں گھر  مرے بنده ايسا اک

  موالii  ہو  مزيد   عنايت  و   التفات    يہ       کاii سخاوت  ہے تاوان  ہے پاس مرے   جو

  موال وہ  مفيد  بھی لئے کے  نو   نسل   جو       دےii دے  آگہی عرفان کو   ذہن   ہمارے

  موالii  ہو   شديد   جذبہ   کا    احتجاج    جو       پائےii کر   نہ   کبھی   نمائش  نمائی  بد   يہ

 موالii ہو يزيد بھی جب سامنے   کے   نظر       جائے بن تيغ بوند  ہر   کی   خون   ہمارے

موالii ہو  عيد  ہی ويسی  ہے مرضی تيری جو       کیii داروں روزه ہو   عبادت   ساری   قبول
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 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 رخشاں ہاشمی (مونگير)

 رب  يا  دے پيار تو ميں  دل کے  سب       ربii  يا  دے   نکھار   کو   فضا   اس

 ربii يا  دے  سنوار   دنيا   کی   سب       کوii  سب  چال   تو  پہ   رستہ    نيک

  ربii  يا    دے    وقار    با    زندگی       رہيں   کرتے   ہم   بس  تيری   بندگی

 ربii  يا  دے   اعتبار   دے    حوصلہ       کرii ہنس لوں گزار کو  دن  کے  غم

ربii يا  دے   بہار   تو،   کی  خوشيوں       دامنii کا  ؔ◌    رخشاں   جائے   پڑ  تنگ

 رئيس احمد رئيس (بدايوں )

  هللاii  يا  دے    بنا    مرسل    احمد    مطيع       هللاii يا دے ہٹا کو مجھ سے   راه   کی  بدی

  هللاii يا   دے   حوصلہ   وه  کو   زبان   مری       کرےii  بيان   يہ   کو  حقيقت    عمر    تمام

هللاii يا دے جگا الفت  وہی پھر  ميں  دلوں       سرمايہ ہے  رہی تک  اب  کا نسلوں ميری  جو

 هللا يا دے جال  شمعيں   کی   علم   تو   يہاں       ہےii باال بول   کا  جہالت   سمت  ايک   ہر

  هللا!ii يا   دے   بنا   مثالی   ذات   ميری   تو       !ii آؤں نظر  منفرد   ميں   ميں،  شہر   تمام

 هللا  يا  دے   بنا  ديوانہ   اپنا   کو   مجھ   تو       مری!ii پہ  زباں  ہو نام  تيرا   لمحہ  ايک   ہر
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هللاii  يا   دے   دکھا  ايسا   معجزه   تو    کوئی        بھی!ii منکر  ليں کر   تسليم  کو   وجود   ترے

هللا يا   دے   جگا   الفت   ميں   رئيؔس   دل       کیii عالم   دو   رحمت   نبیؐ   پيارے   اپنے  تو

 امير هللا عنبر خليقی (ناگپور)

سمجھاؤں   کو  سب   سمجھوں،   خود       داتاii  دے    ہدايت    حرف    پاؤں،    آگاہی    و    عرفان

  داتاii دے  صداقت   ايسی   

جائے   ره  جو    قائم    و    دائم       جانی  آنی   شہرت  و  دولت  پہچانی،    جانی   جہاں    رسم

  داتاii  دے   عزت   ايسی   ،

  انسانوں    جو    کرے    رحم       کوii کس ہے  سہنا جفا و جور کو، کس  ہے  کرنا  ستم   و  ظلم

  اداتii  دے   مروت   ايسی   پر،

 ہوں،  بنده   تيرا   مخلص  ميں       موڑاii کو رخ جانب تيری چھوڑا، کو  خواہش  ہر  نے  ميں

  داتاii دے  برکت   و   رحمت 

نب    اخالص    و    اخالق       دھوکے  اور مطلب  ميں دنيا جھونکے، چلتے  کے ہوس و حرص

  داتاii  دے  شرافت    اتنی    ھاؤں،

  کہنے   سچ  ہميشہ   ميں   جگ       ہےii ہوا  انمول اںيہ جھوٹ ہے ہوا ماحول  جب   کا  جھوٹ

  داتاii دے ہمت   و   جرأت   کی

  لہو   اور   رگ   رگ   ميری       کیii غيرت کوندے  بھی برق   اور  کی  محنت   کوندے   بجلی
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  داتاii دے  حرارت  ايسی  ميں

 النے  ندرت  کچھ   ميں   ذکر       نسبتii  سے   ابالغ   کو   عنبرؔ    خدمت،   اصالحی  کو   کرنے

 داتا دے  رفعت ميں  فکر  کو، 

 ڈاکٹر قمر رئيس بہرائچی (بہرائچ)

  ہوii نصيب جنت ميں حيات  ميری کو   مجھ       ہوii نصيب  قربت کی  باغ  کے نبیؐ   رب يا

 ہوii  نصيب   محبت   کی   جہاں   دو   سرکار       ہو نصيب برأت کو  مجھ   سے   سقر  نار

  ہوii نصيب چاہت  وه  کی جہاں  دو   محبوب       سکےii آ کام  مرے جو  ميں  حشر  ميدانِ 

ہوii نصيب  سکونت کو مجھ  ميں   نبیؐ    شہر       ميں ہوں  چکا آ تنگ سے روزگار ہائے غم

 ہوii نصيب شفاعت کو مجھ روز  کے   محشر       ہوںii غالم ادنیٰ   کا   حشر   شفيع   بھی  ميں

ہوii  نصيب   بصيرت   چشم  دماغ،  روشن       کوںسii کر تميز ميں تو کچھ  کی  برے   اچھے

  ہوii نصيب  ہمت و  قوت  وه  ہميں  رب   يا       ہميںii  سکے   پہنچا   پہ   طيبہ  سرزمين   جو

 ہو   نصيب   اجازت   کی    مصطفی   ديدارِ        خداii اے سے تجھ مری ہے التجا  اتنی بس

ہوii نصيب صداقت  بھی   اسے   کی   بوبکرؓ        سکےii کہہ  نہ  کاذب   کو  رئيس   قمرؔ    کوئی

 

 انتخاب حمد و مناجات 
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 بيتاب کيفی (بھوجپور)

 ربii يا ہو بسر  ميں  سايہ   کے   نور   زندگی       ربii يا ہو نظر کی عنايت وقت  ہر پہ  ہم

 ربii يا ہو اثر ميں دعاؤں ہو   روشن  ذہن       آئےii تک زباں  بات  ہر سے  گہرائی  کی دل

ربii يا ہو جگر   لبريز   سے  خلق   خدمت       دولتii ہو عطا   کی  محبت   و  اخالق   حسن

 رب يا ہو سحر و شام بسر طرح   اسی   بس       ہو غافل دل  سے  ياد تری  نہ بھی  پل ايک

ربii يا ہو ادھر  کی نوازش  خاص نظر   اک       ہے چھائی  گھٹا کی حوادث   آج   طرف   ہر

 ربii يا ہو ہنر کا منانے بھی   کو  دوستوں       ميںii دل دريا  کا  درد ہو  لئے   کے   دشمنوں

 ربii يا ہو اگر مناجات  سے   صادق  قلب       ہےii کامل يقين کو  ہوں گنا تو گا دے  بخش

 ربii يا ہو سر  معرکہ ہر کا انصاف و  عدل       ہرگزii چھوٹے نہ تہذيب دامن   سے   ہاتھ

ربii يا ہو   سفر   نيک   کبھی  ميں   انیزندگ       کرii  جا  مدينہ   شہر  دفعہ  ايک   بس  ديکھ

ربii يا ہو گھر ہوا  مہکتا  طرح   کی   پھول       موسم  کا  خزاں  سمت  اس  نہ  آئے کر   بھول

 ربii يا ہو ڈگر  سيدھی نظر پيش گھڑی   ہر       ہوii مائل کبھی  قلب  حسيں نہ پر   روی  کج

ربii  يا   ہو   در   کا  نينکو  سيد   سامنے       نکلےii سے بدن روح مری  بيتاؔب  بھی   جب

 عارف حسين افسر (بلندشہری)

 صفات   تيری   ماوراء    سے    معرفت       ذات   تيری  اعلیٰ    و   پاک   اٰلہی    يا
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صلٰوةii  اور   برکت  اپنی   سے   حيثيت       سالم    پر    ؐ◌      محمد     سيدنا     بھيج

  سيّاتii   فرما    تبديل     ميں     خير       مریii کو خطاؤں   رب   يا   دے   بخش

 نجاتii سے   فتنوں  اور   بالؤں   دے       پناه دے  سے  شر کے  شيطاں  اور نفس

المشکالتii  حل   ہی   تو  رب  ميرے      معامالتii  حوالے  تيرے    دئے    کر

 حبيب سيفی آغاپوری (نئی دہلی)

  گداii کا در   اپنے  فقط   رکھنا   کو   مجھ       التجاii  مری  سن    جہاں    دو    خالق

  ماوریٰ  خدا اے ہے  ذات   ہی  تيری       خدا  جھوٹے کے  دنيا ہيں  سہارے  سب

  بقاii ہے  تو  صرف   ہے   ايمان   ميرا       دنii  ايک  ہے  ہونا  فنا  عالم  سارا

  مدعاii بياں   سے   زباں   ہے   ديا   کر       توii  ہی    تو    لٗہ،    الشريک    وحدهٗ 

  مراii دم بس نکلے   کے   ايمان   ساتھ       ہےii ارمان يہ اور ہے  جان   کچھ   اقیب

  دعا کی  مغفرت لئے  اس   ہوں   کرتا       ميں  ہوں ڈرتا   سے   ہولناکی   کی   قبر

خطا  ہر بس ميری تو  دے کر گزر   در       ہےii رحمن تو تو  ميں  ہوں  عاصی  الکھ

مال  سے در  تيرے مال  بھی جو  کو   مجھ       کیii غير کسی  ميں  کروں  تمنا   کيوں

 خداii سر پھر ہے  جھکايا   آگے   تيرے       بھرم   رکھنا   کا   مسرت   ناکام   ميری

 سيداصغربہرائچی (بھرائچ)
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دii  نواز   خدايا    سے    رحمتوں    اپنی    تو       دےii  ناز  شہر   مجھے  تو   ہوں   نورد    صحرا

  ے

درا عمر تو  ميں   جہاں  اس   ہے   بھيجا       سکوںii کر بھی  ميں ثنا و  حمد تيری کے  بھر جی

  دےii ز

دےii  نماز    ذوق    تو    کو    مجھ    پروردگار       ميں  بھيڑ کی  ہوں  گنا  بھی ميں ہوں گيا ہو گم

دii فراز و  اوج وه کو  جنوں مرے   رب  يا       قدمii رکيں کے  جا ميں  طيبہ تو چلوں سے گھر

  ے

دii گداز  بھی دل   تو  ہے  کيا   عطا   ايماں       سکوںii کر محسوس بھی کو  آئينہ  و   سنگ   ہر

  ے

دےii  ساز  تاريخ  وه   مجھ   ساز    کار    اے       ناز  بھی  کو  محمود تھا  کے جس  پہ   رسا   ذہن

دےii ساز  و  سامان  وه   ہے   التجا   اتنی  بس       ميںii حشر   ميدان   جو  آئے   کام  کے  اصغرؔ 

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 عبرت بہرائچی (بھرائچ)

١  
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 مولیٰ   مرے   ساماں   کا   ديد   طرف   ہر       دے   کر   مولیٰ    مرے   گلستاں   کو  زاروں   خار

  دےii کر

مولیٰ   مرے   ارماں،   مرا   پورا   بھی   يہ       اپنیii  سے  نظر   کو   خضریٰ     گنبد    لوں    ديکھ

  دےii کر 

ک  مولیٰ   مرے  ايماں  دولت   عطا   کچھ       نہيں  بھی کچھ سوا  کے  ہوں  گنا ميں  دامن  ميرے

  دے   ر

ک مولیٰ   مرے   آساں   مری   اب  مشکليں       سفيرii کے ہوں  گنا  ہيں   ديتے  نہيں   چلنے   راه

  دےii ر

کر  مولیٰ     مرے    زاںفرو    توحيد    شمع       ميں   خانہ  صنم  تاريک  و   تيره  ہر   کے    دل

  iiدے  

  مولیٰ  مرے  بداماں  خلد   بھی   کو  مجھ      غالمii ادنیٰ  اک کا ؐ◌   کونين   سيد  ہوں   بھی  ميں

  دےii کر

ک   مولیٰ    مرے  فرماں   کوئی  جاری   ايسا       کوئیii  ميں   دنيا   کا  ظلم   رہے    نہ    ليوا    نام

  دے   ر

  مولیٰ  مرے درماں  کا  درد اب  کے  اس       عبرؔت ii ہے  رہا   مانگ  دوا   ہيں   نم  پر   آنکھيں

  دےii کر

٢  
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ii کر آور  قد کو  ان جو ہيں   محروم   سے   قد       دے   کر  ہمسر   تو   کا    ثريا    کو    ذره    ذره

  دے

  معطر   کو   عالم   سے   پھول   ہی   ايک      دےii کر تر   گل   کو  خاروں   تو   چاہے  اگر  تو

  دےii کر

   سمندر  کو   قطره  تو   پھول   کو  آگ       بعيدii بھی کچھ نہيں  سے قدرت تری عظمت تيری

  دےii کر

کر برابر  کے قد  مرے   کو   بھائی   ميرے       پائےii  ہونے    نہ    احساس    اسے    کا    کمتری

 iiدے  

ک سمندر پہ   ہونٹوں   مرے   پيدا  تو   اب      ہےii جاتی نہيں  کی  ہونٹوں  مرے  سالی   خشک

  دے ر

ک  منور   آج   اسے    سے    ايماں    نور       کی   سينے   مرے  ہے  جاتی   ہی   بڑھتی    تيرگی

  دےii  ر

ک پر   شہ   حاصل   مرے   تو  کو   بازوؤں       ديتیii  جانے   نہيں   مدينہ   کو  مجھ    پری    بے

  دےii ر

ک گھر اک سا چھوٹا  عطا   ميں  جنت   باغ       قديرii  رب  اب   کو  کار  سيہ  گار    گنہ    مجھ

  دے ر

ک  بہتر  کو  حاالت  ہوئے   بگڑے  کے  اس       عبرؔت    دعائے   لے   سن  مکاں  و  کون   مالک



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

 
 

 دے ر

 ڈاکٹر امين انعامدار (امراؤتی)

1  

دےii کر بدن کو احساس  جو  سہل  ہے  تجھے       دے کر  جلن اور سوز  عطا  بھی  کو برف تو

دےii کر فن  حريص دے   بنا   علم   حريص      ربii يا  مجھے  مگر   ےہ  غلط   حرص   اگرچہ

  دےii کر بن کو چمن لمحہ سا کون جانے  نہ       اتراؤii   نہ    پر    تقدير    خوبی    اپنی    تم

  دے   کر   سخن   مرا  معطر   پاک  خدائے       ہيںii والے  النے تشريف وه آج   ہے   سنا

  دےii  کر   کفن   مرا   ميال  نہ   رويہ    ترا       ےرہ خيال  يہ خاک اے ہوں عشق   شہيد

  دےii کر زمن شہ  مديح   کو   قلم  مرے       حساؓن ii  حضرت   و   رواحہؓ    ابن   طرز   بہ

٢  

  

  دے   پر    خود   يقين    کامل   کو    مجھ       دےii  برتر   و    بزرگ    خدائے    اے

  دےii   بہتر    وہی     کو     زميں     پھر       پھر    کو    شکست     دے    فتح     مژدۀ

  دےii کنکر  تو   پھر   ميں   چونچوں   کی   ان       اتارii    سے    آسماں     ابابيليں      پھر

  دےii کر  زميں   اب  کو   دل  مرے   يا       نجات   سے   مصيبتوں   دے  دے   تو  يا
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  دےii   اکشر    کو    زباں    ميری    ايسے       اٹھےii  مہک  دنيا  سے  خوشبو  کی    جن

 دےii   کر    زبر    تو    چاہے    اگر    تو       اميؔن ii  يہ   ہے   پيش   نہ   اور   ہے    زير

 ڈاکٹر نثار جيراجپوری (اعظم گڑھ)

 اوپرii سے  قرآن   کوئی  فيصلہ   نہ  کروں       اوپر  سے جان  ہو عزت   کی   دين   خدايا

 اوپرii سے جہان پھر  اسے دے کر   دوباره       تذل يہ قوم گی   اٹھائے   کتنا  اور  اب

  اوپرii سے بادبان دے  اٹھا تو  کو  ہواؤں       ہيںii برہم ہوائيں  جائے  نہ   ڈوب  سفينہ

 اوپرii سے  ڈھالن  دے  کر   زندگی   ہماری       ہنر نہ ہے علم  نہ  اپنے  ہے پاس دين  نہ

اوپرii سے آسمان کبھی  رکھو   وک  خود   نہ       ميںii تصور  رہو   بسائے   خوف  کا  خدا

اوپرii سے  جہان  دونوں   اسے  رکھو  سدا       ميںii نگاہوں  رہے  عظمت   کی  دين  نثار

 

 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 عطا عابدی (بہار)

١  
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دii سماں کا   الفت   کو  ماحول  بھرے   نفرت       دےii  اماں   گلہائے   کو  زيست  چمن  رب  يا

  ے

دii  بياں   حسن  وه   دے   کردار  وه   فکر   وه       رشکii صد باعث ہوں لئے کے جہاں   اہل  ہم

  ے

تواں و تاب   وہی   کو  ملت   بازوئے   پھر       دوچار   ہو    سے    ہزيمت    اغيار    لشکر    پھر

 iiدے  

ii  جواں   کو   امت   اس  سا  خالدؓ   و   ايوبیؓ        هللا   ہے   ميں  اعدا   نرغۂ   زميں    کی    سجدے

  دے

ii ںزبا  و دست وه دے  قلب وه   حوصلہ   وه       منصب  و   مقصد   مرا   ہو  خدمت  کی    انسان

  دے

ii  گماں  و   حد   بے   کی   خير   ہميں   توفيق       شان ہم  کی ملک ہوں تو فخر  ہم   ہوں   کا  ملت

  دے

ii مکاں بھی   کو  عطاؔ    کو  چھپانے   اپنا  سر       هللاii ہوں سايہ بے ميں شہر يہ  کا   دھوپ   ہے

  دے

  

٢  
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دii بہاراں لطف وه کو  گلشن  مرے   رب   يا       دے  نماياں   روپ  ہر   دے،   نراال   رنگ   ہر

  ے

درما کا درد اس  دے مرہم   کا  زخم  اس       ہےii سمجھتا   درد  تو   ہے   واقف   سے   زخم  تو

  دےii ں

ان  صحبت   وه   پائے   مال   سے  تجھ   جو       کو مجھ بچا سے ان تو ہيں  طالب   جو   کے   دنيا

  دےii ساں

دii ايماں   قوت  وه   ہو  ڈر   تيرا   ايک  بس       کاii دنيا مرے   سے   دل   جائے   نکل   خوف   ہر

  ے

احسا بارش   وه   اور  دے  کرم   ابر   وه      سے  جس مرا جائے دھل  دامن  بھرا سے  عصياں

  دےii ں

فروزا   شمع   وه   تو  کو   عطا  بزم   اس      ہوںii  ترنگيں  نور   پر  ہوں،  امنگيں   کی   جينے

 دےii  ں

 دی (بھدوہی)امتياز احمد عاقل نقشبن

  دےii دے جال کو  ايمان   ميرے       دےii  دے  مصطفی   درد    لذت

دےii دے ضيا  مجھے مالک   ميرے       ہےii ڈيرا  کا   ظلمتوں   طرف   ہر

 دےii دے راستہ کو مجھ شده   گم       ميں ہوں گيا  بھٹک  سے  راستے
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  دے دے  پتہ  تو کا  منزل کو   ہم       گمii  منزل  ہماری  ہے  گئی  ہو

دے دے  پتہ يہ کو شعوروں  بے       لوگ ہيں رہے جی ميں پستی کتنی

دےii دے ردا  وہی کو سر  ميرے       سےii رحمت تيری معمور  ہے   جو

 دےii دے خدا  اے  سرکار  حب       بھیii  کو دل کے عمل بے عاقلؔ 

 پروفيسر اقتدار افسؔر (بھوپال)

 دےii جگر سوز  دل   سوز   تو   مجھے       دے   ہنر   کا   جينے    هللا    مرے

دےii  مختصر  حيات    گرچہ    مجھے       ہوii  وه   معمور   تری  سے    محبت

  دےii اثر  ايسا   مری   تو   ميں  زباں       ساری  مقبول   مری  ہوں  دعائيں

 دےii شرر  ايسے  کے عشق کو دل تو       کوii  ماسوا  ديں  کر   راکھ   کر  جال

  دےii  البشر  خير   الفت   تو    مجھے       رسالتii    شمع     پروانۂ       بنوں

 دےii ثمر  يہ کا   کاوشوں   ميری  تو       ديناii ہی  اپنا  بس  عشق   تو   مجھے

دے سحر و  شام شب و روز وه مجھے       گزرےii جو  تيرے ميں ذکر  مقدس

  دےii  سفر  تو   اايس    هللا    مرے       کرii لے کو دعوت کی توحيد   پھروں

دےii کر ميں عقبیٰ  سرخرو   تو   مجھے       افسرؔ ii ہوں کرتا ميں  حمد  ہی   تری

 سہيل عالم (کامٹی)
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جائii سوالی   اور   کہيں   کے   لے  کيا  آس       جائے  خالی  جو سے در  ترے  مايوس   کے  ہو

  ے

ii   نکالی    راه    کچھ    کی    رياکار    مجھ       سہیii کار   خطا   و   کار   سيہ   و   گار  گنہ  ميں

  جائے

جا   باللی   انداز   بہ    تيرے    ميں    عشق       فقطii  ہے   تمنا   ہی   اتنی  مجھے   سے    زندگی

  ئے

جاii سنبھالی   نہ  حالت   مری   ميں   مشکلوں       بارشii کی کرم  ہو   موال   پہ   الچار   سے   مجھ

  ئے

ii خالی  ترے  سے در  کہ   ہے   ممکن   غير      کيلئےii لسائ ہے  شرط   وفا  و   اخالص   صرف

  جائے

جائے    ٹالی    نہ    فرياد    کی    مغموم    دل       سہيلؔ   ہے بيٹھا  ہوئے لگائے  سے تجھ بس آس

 

 انتخاب حمد و مناجات 

  

 غالم مرتضٰی راہی (فتح پور)

جاii چال  کرتا  بہم کو  خود  لئے  کے  صديوں       جاؤںii چال کرتا رقم   روداد  ميں  کی   پل   پل
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  ؤں

   چال   کرتا   کرم  و   لطف  ترا    محسوس       بھیii جہاں ہو  جانا  مجھے سے در ترے   کر   اٹھ

  جاؤں

  چال   کرتا   ضم   ميں   احسان   کو  احسان       ہميشہii   بار    سبک     توفيق     مجھے     رکھے

  جاؤں

جii چال  کرتا  قسم و قول   سبھی  ميں   پورے       غازیii کا   کردار  ميں   نزديک   ترے   ٹھہروں

  اؤں

ii چال کرتا کم  ےاس  دوری ہے جو  سے   تجھ       چاہےii  رہے  بڑھتا   فاصلہ   مرا    سے    دنيا

  جاؤں

جاؤ چال  کرتا   دم  ميں   سينے  ملے   زخم   جو       ہوii  سفر   رخت   تڑپ   تازه   کوئی   آن    ہر

  ں

ii چال   کرتا   قلم  کو   شاخوں   سبھی   ايسی       کیii جن  مجھے  ميں  نما و   نشو  نظر  آئے   فرق

  جاؤں

جii چال  کرتا غم بھی  کا  رہنے نہ  اپنے   کل       شامل ميں افسوس  کے جانے چلے کے اس آج

  اؤں

جاii چال کرتا نم  کے  پھير  زباں   پہ   ہونٹوں       ہوتے  کے  پياس  کروں   نہ   خوشامد   کی   دريا

 ؤں
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 اظہار سليم (ماليگاؤں )

 دےii کمال وه   کروں   سير   کی   آسماں   سات       دےii نکال  باہر   ہوں   قيد  ميں   الثریٰ    تحت

 دےii  اچھال   سمندر   کا   روشنی    سمت    ہر       ميںii شہر ميرے  نہيں  کوئی   بدست   مشعل

 دےii مثال  بے   مجھے   روپ   کا   قزح  قوس       پرii  کائنات  سکوں   پھيل  رنگ   رنگ  ميں

دےii ڈال ڈال ثمر   چھاؤں   سرد   کی  پيڑوں       وجودii مرا  ہے جال دھوپ   دھوپ   ہوں   طائر

دےii  الزوال   مگر  نور    عکس    تيرا    اک       قدر کس ہے اندھيرا يںم گھر  کے  آئينوں  چار

دےii ڈال  ميں  کاسے   مرے   سخنوری   وصف       کاii خيال  روشن   کا،   لفظ   حسن   ہوں   طالب

 حبيب راحت حباب (کھنڈوه)

١  

  

محروم   گا  رہوں  تک   کب       العزتii رب  يا   العزت  رب  يا   عنايت  محتاج  تيرا  کہ  ميں

  العزتii رب يا العزت  رب  يا  رحمت 

ا  جائے   نہ   يونہی  عمر       سےii دل حال تو ہے   واقف  سے،   مشکل  کس   ہے   رہی   بيت

  العزتii رب   يا   العزت   رب   يا   کارت

ت  سب بندے تيرے  سب       واالii حکمت  کوئی نہيں  سا  تجھ   واال   قدرت  کوئی   نہيں  سا  تجھ
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  العزت رب يا العزت  رب يا قتخل يری

ظ   ہو  دور   ظلمت   ہو   دور       کرii   بال    رد    کر    بال    رد    کر   بال    رد    کر     بال     رد

  العزتii رب يا العزت رب   يا  لمت

 نعت   مدحت  بھی   محمد       عبادتii   تيری    محمد     عشق     رفعت،     باعث     محمد     ذکر

  العزتii رب يا العزت  بر يا مدحت بھی 

 رنگ  الئے  تو   رنگ       سےii کرم  تيرے راحؔت   يہ تيرا  گا، جائے رنگ  تيرے   ميں  رنگ

  العزتii رب يا   العزت   رب  يا   طبيعت 

٢  

  

    لمحہ      آشنا      ہجر      پھر       ربii    يا     دے     جميل     صبر     تو     پہلے     کو     دلوں

  ربii    يا      دے      طويل   

  اتنی    کو     ظلم     اور     اب       کوii    خنجر     کے    عدو     ديں     لہو     کتنا     اور      اب

  ربii   يا    دے    ڈھيل    نہ 

  ہائے     حوصلہ     بھی      ہميں       ميںii    مقابل     ہيں      نمرود     پہ      محاذ      اک      ہر

  ربii    يا     دے     خليل   

تو    بعد    کے    اس     پھر      پہلےii     عطا       کر       تو       کليمی       عصائے       مجھے

  رب    يا    دے    نيل    دريائے    

ک    کی     ہونے     اپنے     تو       سے     عظمت     تيری     ہو      اونچا      نہ      غرور      سر
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  رب    يا    دے    دليل    تو    چھ

    دعا     نہ     فاصلے      نہ       کاii     ؐ◌       محمد      واسطہ      اب      ہے      ديتا       اؔب حب

  ربii    يا     دے     فصيل     کو

  

٣  

  

ح     يہ      دے      اٹھا      پھر      موال    دے    بھر    سے    نور    نظر    و    قلب   ميرے    پھر

  موال     پردے     کے     جابات

     ہی     کو     دعاؤں     اب       کےii     کوشش      سبھی      مسدود      راستے      چکے      ہو

  موالii    دے     اثر     و     تاثير

زمي     کو     زاروں      خاک       ہےii     زيبا       تجھے       تو       بلندی       کی       آسمانوں

  موالii     دے     خبر     کی     نوں

ديو     نہ     کو     مہاجر      مجھ       دےii     کر     کشاده     اور     دل     کے     احباب       ميرے

  موالii    دے     در     نہ     ار

اسے     دے     الکھوں     عيب       حباؔب ii    بردار    علم   کا    صداقت     و     حق    تيرے     ہو

 موالii    دے     ہنر     ايک     
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 انتخاب حمد و مناجات 

 

  

 ڈاکٹر مسعودجعفری (حيدرآباد)

مر مشکل  لئے کس  ہے  رہا   لگ  بچانا       مولیٰ ii مرے دل چراغ کيوں  ہے  رہا   جا   بھڑکتا

  مولیٰ ii ے

م  منزل مری ہے ٹھہری دور ہی   بہت       مولیٰ ii مرے دل  سکون ميں ہوں مانگتا  سے  تجھی

  مولیٰ ii رے

م  تامل  کہاں ، اردو   کہاں  تلگو،   کہاں      ميں بھاشا کوئی  ہے نہيں ہی   ممکن  تعريف   تری

  مولیٰ  رے

م کامل   بھی   اظہار   جرأت   گی   رہے       دےii روشنائی کو   مجھ   تو   لکھوں  دشمناں   جواب

  مولیٰ ii رے

 قاتل کے کردار طرف ہر ہيں کھڑے       دے  نہال  خوب ميں روشنی کی  حق کو  ہستی   مری

  مولیٰ   مرے

مر  دل  يہ  رہے ڈوبا ميں   ياد  ہی   تری       دنياii کی سانس يہ رہے چلتی سے   ذکر   ہی   ترے

  مولیٰ ii ے

مر ساحل  اب  کشتی بھی آج ہے  کھڑی       کے عالم  تاج و تخت پاس کے  جعفریؔ   ہيں   کہاں

 مولیٰ ii ے
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 رحمت هللا راشد احمدآبادی (ناگپور)

  عقيدت دے، دے  ميں بھيک اطاعت       دےii دے ميں  بھيک   ہدايت   رب،   يا   التجا   ہے   يہی

  دے=  دے  ميں  بھيک

محب   کو   مجھ  کی  پاک   رسول       ربii  يا   واسطہ  ہے    تجھے   کا،    کريمی    شان    تری

  دےii دے ميں  بھيک   ت

طاق  کی   کرنے  پر   وقت  کومتح       ميںii ہوں گدا   کا  گداؤں   کے   در   کے   محبوب   ترے

  دےii دے ميں  بھيک  ت

عباد   طرز    کا    شبير    مجھے       ہےii  کرتی   ورد  ہميشہ   گردش   کی   خون   ميں    رگوں

  دے  دے  ميں  بھيک   ت

  ضمانت   کی   شفاعت  آقا  مرے       ہےii کہنا کے ہو   مخاطب   اب  بھی   سے   محبوب   ترے

  دےii دے   ميں  بھيک 

کرا دے  دے ميں بھيک   شجاعت       رب؟ii  يا   واسطہ  بھی    کا    کرار    حيدر   ہے    تجھے

  دےii دے ميں  بھيک  مت

بھ   اجازت   کی   کرنے   مدح  اپنی   تو       کو    راشدؔ     هللا    اے    حمد،    و     ثنا     وار     سزا

 دے دے ميں  يک

 سيدابرارنغمؔی (رائے سين)
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 لےii بچا   سے   نگاہی  کم   خدارا       لےii بچا   سے   کالہی   کج  غرور

 لےii بچا   سے   بادشاہی   ايسی   تو       کیii جس بنياد پر   انصاف   ہو   نہ

لے بچا سے گناہی بے  ظاہر  وه       سمندر کا عصياں ہو ميں باطن  جو

 لےii بچا سے  پناہی  عالم   اس  تو       منظر کا مقتل  ہو   شہر   ہر  جہاں

لےii  بچا  سے    خانقاہی    مزاج       ؐ◌ ii  محمد   عشق   ہو  کو  میؔ نغ   عطا

ہارون رشيد عادل (کامٹی)

  خداii     ميرے

  رضاii      تيری

  کياii ميں ہوں چا

  سواii  کے    اس

  ميںii ہوں عاصی

  تيراii        بنده

  دےii  بخش    تو

  خطاii      ميری
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  ہوںii      گمراه

  دکھا        رستہ

  سےii   قہر     تو

  بچاii       اپنے

  پرii    چيز     ہر

  تيراii        غلبہ

  تری      قدرت

  پناهii  بے    ہے

  تو ہے  شک  بے

  جداii  سے   سب

  بسii  ہے   سجده

  رواii   کو    تجھ

  ملےii   کو    مجھ

  پناهii       تيری
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  بھالii  سے   اس

  کياii   ہو    بہتر

  ہےii  کی   عادلؔ 

 دعاii   يہ    بس

 عبد المجيد کوثر (ماليگاؤں )

  ربیii   ہے   مثال    اپنی   آپ       ربیii  ہے   سوال   اک    زندگی

 ربیii   ہے    محال    لينا    سانس       پرii مجھ  اب   ہے   پڑی   بپتا   ايسی

 ربیii   ہے    محال    جڑنا    ميرا       ہوںii   بکھرا   ايسا   ہوں  ٹوٹا  اتنا

  ربیii  ہے   کال   کا،  انساں  لفظ       ميںii کتابوں  سب   کی  دنيا   ہائے

ربیii ہے جال  پہ  قطرے   قطرے      سےii  ساگر   نکالوں   موتی    کيسے

 ربیii   ہے    پائمال    بھی     وه       ليکن؟ ہم  سے دل  تھے کہتے  حال

 ************* 

 

 


