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 فہرست

  
  3حمد 

  5يا رحمۃ العالمين 
  8علم محمد ، عدل محمد، پيار محمد 

  11مرا پيمبر عظيم تر ہے 
  15نعت پاک 

  17نعت رسول پاک 
  19تو کجا من کجا 

  22النبی بعدی 
  24نہ ميرے سخن کو سخن کہو 

  27حمِد باری تعالٰی 
  29 ديکھو کو ملسو هيلع هللا ىلصمحمِد مصطفیٰ 

  33نعت حبيب خدؐا 
  35مجھے وه زباں نہيں چاہئے 

 36وہی نبی ہے 

 

 

  

  مرا پيمبر عظيم تر ہے 
  مظفر وارثی 

  جمع و ترتيب: اعجاز عبيد 

 حمد

 ہےii خدا  وہی  ،  ہے  رہا   چال  ہستی   نظامِ   جو   ہے   تو   کوئی

 ہےii خدا  وہی  ہے رہا آ جو بھی نظر ،  دے نہ  جو  بھی   دکھائی

  

 ميں ُرتوں  ہوئی بدلتی  ہے  وه  ، ميں بتوں  کر نہ  کو   اُس  تالش
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  ہےii خدا وہی ،  ہے رہا بنا  دن کو  رات  اور رات   کو  دن   جو

  

 جانب کی اُسی  سب کريں سفر ،  مغرب ہے وہی مشرق ہے وہی

 ہےii خدا وہی ،  ہے  رہا   دکھا   اپنا   عکس  جو  ميں   آئينے   ہر

  

 چاہاii نے خدا  جو  ہوا وہی ،  سراہا   کب   نے   سوچوں   کو   کسی

  ہےii  خدا   وہی   ،   ہے  رہا  بٹھا   پہرے   پہ   بشر  اختيارِ    جو

  

 بھی نيتيں ہے ليتا جان وه  ،  بھی  ،سماعتيں   رکھے  بھی  نظر

 ہےii  خدا   وہی  ،  ہے  رہا   جگمگا    ميں    الشعور    خانۂ    جو

  

بخشےii غار   کے   ذلت  کو   کسی  ،   بخشے  وقار   تاجِ    کو   کسی

 ہےii خدا وہی ،  ہے رہا لگا  قدرت مہرِ   پہ   ماتھے   کے   سب   جو

  

  کاii اُس گواه  ہے  نفس  نفس   ،   کا   اُس  سياه  کا   اُس  سفيد

 ہےii خدا وہی ،  ہے رہا   بُجھا  ،   ہے   رہا   جال  جاں  شعلۂ   جو

  

 ٭٭٭
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 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 يا رحمۃ العالمين

  تيراii    ہے     جامہ     الہام

  تيراii   ہے     عمامہ     قرآں

  بريںii   عرشِ     تيرا     منبر

  العالمينii       رحمۃ         يا

  

  بدنii      رحمت        آئينۂ

 فنii  و   علم   چراغِ     سانسيں

  گھرii     تيرا     اٰلہی      قربِ 

  دھنii  تيرا   فخری   و    الفقر

 کرمii   جوئے    تيری    خوشبو

  حرم    بابِ     تيری    آنکھيں

  جبيںii   تيری     ازل     نُورِ 

  العالمينii       رحمۃ         يا
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 اذاںii   بھی    خموشی     تيری

رتجگےii   تيری   بھی    نينديں

  کا     پاک     حياتِ      تيری

 لگےii     پيغمبر      لمحہ      ہر

  تيراii       ُرتبہ      خيرالبشر

  تيراii    خطبہ    حق     آوازِ 

  سامعيںii      تيرے      آفاق

  العالمينii       رحمۃ         يا

  

 کا   پرچھائيں    تيری     قبضہ

  پرii    ادراک     پر      بينائی

 پرii   خاک   جنبش   کی   پيروں

  پرii    افالک     آہٹيں     اور

 َضوii  کی   تاروں    سفر    گردِ 

  َروii     تيز     بُراقِ      مرقب

  اميںii      جبرئيلِ        سائيس

  العالمينii       رحمۃ         يا
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  بھیii    غار    آفتابِ       تو

 بھیii   يلغار    ◌ِ      پرچم     تو

بھیii پيار ،  بھی  وفا   و   عجز

 بھیii  ساالر   بھی    زور    شہ

 ظفر    و    فتح   زره     تيری

 سپرii  تيری   صفا    و    صدق

 يقيںii  و   صبر  تبر    و    تيغ

  العالمينii       رحمۃ         يا

  

 دے   لعل   کو  ُگڈريوں   پھر

 دے ڈال   ميں  پتھروں   جاں

  ہمii  پہ   مستقبل   ہوں   حاوی

 دےii حال   کو   ہم   سا   ماضی

 چاه تيری ہے دعویٰ  دراصل

  کا

  کاii   راه    ُگم    اُمتِ      اس

 نہيں    کوئی     سوا     تيرے

  العالمينii       رحمۃ         يا
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 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 علم محمد ، عدل محمد، پيار محمد

محمد    پيار    محمد،    عدل    ،     محمد     علم

محمد   شہکار    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

  

 کیii اُن  ميں   تفصيل   جائيں  کيا   اِجمالی  ہم

 کیii اُن  ميں تحويل  سب   ُعقبیٰ    کيا   دنيا   کيا

  

محمد پار کے  وقت  ،  محمد  بيچ  کے  وقت

محمد   شہکار    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

 سايہii  زيرِ    کے  اُن   ستارے  چاند   سورج
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 آياii  لے   روشنياں   وه  پہنچا   تک   اُن   جو

  

محمدii   کردار    چمکيلے     کيا    کيا     بانٹيں

محمد   کارشہ    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

 کیii ُخدا تحقيقات گی ہوں   کيا   سے   بندوں

 کیii  ُخدا  ذات   ہے  رقبہ   کا   ہستی    مسجدِ 

  

محمدii   مينار    ،   محرابيں    پيمبر     سارے

محمد   شہکار    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

 کتنی ہے  دار سايہ  بھی  کی  گناہوں   دھُوپ

کتنی    ہے    دار    سرمايہ    درويشی    ميری

  

  محمدii  بار  الکھوں  آيا    پر    لب    ميرے

محمد   شہکار    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

 ہيںii چکے   بھُول   سب   تہذيبيں  اپنی  اپنی
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 ہيں رہے  لوٹ  جانب کی  عہد کے پتھر  سب

  

 محمدii  درکار  ہيں  کو   قوم    ہر    کی    ُدنيا

 محمدii   رشہکا    کا     قدروں     اعلیٰ      ری

  

ہيںii فرماتے بھی َصرف  عنايت  خاص  اپنی

 ہيںii  فرماتے   ظرف  توسيعِ    کی   اُس    خود

  

محمدii  مقدار  بے  ہيں   ديتے    جسے    عشق

محمد   شہکار    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

بختیii خوش پڑے پاؤں ميرے مظفر  نہ  کيوں

 تختیii کی نام  کے اُن بس ميں گردن   ميری

  

محمدii  تہوار  سارے  خوشياں   سب    ميری

محمد   شہکار    کا   قدروں     اعلیٰ      ساری

  

 ٭٭٭
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 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 مرا پيمبر عظيم تر ہے

  کیii    اُس     ذات     خالق     کمالِ        ہے     تر     عظيم      پيمبر      مرا

  ہےii   بشر     عظمتِ      نہيں     بشر       کیii   اُس     حيات     ہستی     جمالِ 

  ہے     تر     عظيم      پيمبر      مرا

  

  حوالہii  خود    قانون    ہی    خود    وه       تعالیٰ ii    حق     احکام     شرحِ      وه

  ہالہ     آپ     مہتاب     آپ     وه       قاری   ہی  خود  قرآن  ہی  خود    وه

 بھیii  دائره  بھی   خط   بھی  نقطہ  وه       بھی    آئينہ    اور    بھی    عکس    وه

  ہے     تر    عظيم      پيمبر      مرا       ہےii  نظر  خود   ہے   نظاره  خود    وه

  

  اليا    نصاب    کا    تک    حشر     وه       الياii      کتاب       اليا        شعور

  الياii     انقالب     ہی     آپ     اور       نےii  اس    نظام    کامل    بھی    ديا

 بھیii ابد اور ہے  کا  اس   بھی   ازل       بھیii حد   کی  عمل   اور   کی   علم  وه

  ہے     تر     عظيم      پيمبر      مرا       ہےii   راہبر    کا    زمانے    ہر     وه

 
   



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

 
 

  

  ارادهii      بلند       ہمت        بلند       زيادهii   سے    نوح   و    آدم     وه

 هجادii کا  اس  وه   منزل   کی   سب   جو       گےii آ  کوسوں   سے   عيسیٰ    ُزہدِ   وه

  ميںii   اس    ہے     پيغمبراں     ہجومِ        ميںii اس  ہے  نہاں   پيمبر   اک   ہر

  ہے     تر     عظيم      پيمبر      مرا       ہےii ادھر  خدا   ہے   طرف  جس  وه

  

  چارپائیii   ايک     َجو     سے     ذرا       چٹائیii   اک    مشکيزه    ايک     بس

 قبائی   خوش    نہ    لباسی    خوش    نہ       سےii  واجبی   بھی   کپڑے    پہ    بدن

  کیii  جس   صفات    جائيں    نہ    گنی       کیii  جس  کائنات    ُکل    ہے    يہی

  ہے     تر     عظيم      پيمبر      مرا       ہےii  بر   و  بحر    سلطانِ     تو    وہی

  

  لےii   پر     جان     اپنی     مصيبتيں       لےii  بھر   ميں   لہو  دامن   اپنا    جو

  لےii کر صلح  بھی   کر   آ   غالب   جو       نہتاii   لڑے    سے    زن    تيغ    جو

  بھیii    ميں     نگاه     کی     مخالفوں      بھیii  ميں    چاه    کی    دشمن    اسير

  ہےii    تر     عظيم     پيمبر      ميرا       ہے   معتبر   ہے   صادق    ہے    اميں

  

  

 ديکھوںii  ساتھ  کے  غريبوں    اُسے       ديکھوںii   جہات    شش   شاهِ     جسے
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  ديکھوں  ہاتھ   وه    بھی    پر    خدائی       تھامے   جو   مکاں    و    کون    عنانِ 

  ايساii    سربراه     َدھن     نہ     نذر       ايساii     شاه     مزدور      جو      لگے

  ہےii    تر     عظيم     پيمبر      ميرا       ہےii  گھر   پہ   زميں  کا   نشيں   فلک

  

بھی طرف اُس وه بھی طرف اِس   وه       بھی  صف  بہ صف  بھی ميں  خلوتوں وه

 بھی  بکف   سر   بھی   بسجده   سر    وه      کےii  اس   ٹھکانے    منبر    و    محاذ

  استعاره       کا       جامعيت       وه       ستارهii   کہيں     موتی     وه     کہيں

  ہےii    تر     عظيم     پيمبر      ميرا       ہےii   گجر    کا    تہذيب    صبحِ      وه

 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 نعت پاک

  دے  دے  خزانہ  وه  ہے   تلے   صديوں   جو   دفن

دےii  دے   زمانہ   اپنا   مجھے    کو    لمحے    ايک
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  پرii  آنکھوں  مری   خدوخال   اپنے   دے  چھاپ

  دےii  دے  خانہ   آئينہ  لئے   کے  رہائش   پھر

  آقاii  ميرے   مانگتا  نہيں  سے  تجھ    کچھ    اور

  دےii  دے   بہانہ  کا   زيارت  کو    رسائی    نا

  آئےii ميں شہر  ترے کاش مجھے  آئے جب   موت

دے  دے  ٹھکانہ  کہ  دے  کہہ بھی  سے بطحا خاکِ 

  ہے    آتی    نظر    ميدان    کا    جنگ    زندگی

  دےii  دے   ترانہ  آہنگِ    کو  سانس  ہر   ميری

  تيریii  اُمت   ہے   پريشان   ہی    ہاتھوں    اپنے

دےii دے شانہ  کو  حاالت ہوئے  الجھے   کے   اس

  ہوii نہ  تو  ندامت  کو   مظفر  سے  ماضی  اپنے

  دےii دے   يگانہ   فردائے   کو   اِمروز   کے   اس

 ٭٭٭

 



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

 
 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 نعت رسول پاک

  ٹھہرےii  نہ   ہمسفر   تيرا   اگر   بھی   قدم  اک   ايمان  نہ    چلے

  ٹھہرےii  نہ   معتبر    زندگی    تو    جائے    نہ    ديا    حوالہ    ترا

  

  سايہ   تيرا   پہ   زمانے   اک  ہر   آيا،   کے   پہن   حق   سايۂ  تُو

ٹھہرےii نہ نظر پر   تجھ   کی   کسی  ليکن   پہ  کسی   ہر   تری  نظر

  

  ہےii يقيں  بھی پہ حقيقت  اس اور  ہے   نستعيں   اِياکَ    پہ  لبوں

ٹھہرےii نہ   اثر   بے   دعا   کوئی   مانگوں   سے   واسطے   ترے   اگر

  

  گزريںii   سے    طيبہ    مدينۂ    راہيں     کی     بندگی     حقيقتِ 

ٹھہرےii نہ پر دہليز  تيری جو   بھی  خدا   کو   شخص  اُس  نہ  ملے

  

 خالیii سانس بھی کوئی  جائے  نہ  ، والی  نيند  کہ آنکھيں  ہوں   کھُلی

 ٹھہرےii نہ بھر  لمحہ  سلسلہ   يہ   ،   پر   لبوں  رہے  جاری   درود
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 ہوں پا نقشِ  تيرا کہيں  سب  کہ چاہوں اتنا اور چاہوں کو  تجھ ميں

  ٹھہرےii  نہ  رہگزر  حسيں  کوئی   آگے  کے  قدم   نشانِ    ترے

  

  ميراii   عالج    تڑپنا    مرا    ميرا،    خراج    آنسو    ميرے     يہ

  ٹھہرےii نہ گر چاره  کوئی جہاں   ہے  پر   مقام  اُس   مرا   مرض

  

  کوii اُس اور   بار   اک  لو  باُل  ،  کو   اُس   بغور   جلوه   دو   دکھا

 ٹھہرےii  نہ  ثمر   واال   جانے   سوکھ   پر  شاخ   بھی   مظفر   کہيں

  

 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 تو کجا من کجا

  طلب ہی طلب ميں لب، يہ  اور گن  تيرے       عجمii     فقيرِ      ميں     حرم،     اميرِ      تو
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کجاii  من   کجا    تو    کجا،    من    کجا    تو       خطا   ہی  خطا   ميں    عطا،    ہی    عطا    تو

  عملii  تُو   سخن  ميں   گماں،   ميں  يقيں  تو       پلii  چار   دو   ہوں   ميں   آفريں،  ابد    تو

کجا   من   کجا    تو    خطا،    ميں    کرم    تو       معصيتii  نری  ميں    معصوميت    ہے    تو

 ہوئےii  باندھے  دستار   کی    درودوں    ميں       ہوئےii   باندھے    انوار    احرامِ     ہے    تو

 کجاii  من    کجا    تو    دعا،    ميں    اثر    تو       سوii  چار   ترے    ميں    تو،   عشق    کعبۂ

ہوںii  پياس   ہوئی  بھٹکی  ميں   سمندر،    تو       ہوں احساس   صرف  ميں   ہے   حقيقت  تو

کجاii   من     کجا     تو     المنتہٰی،     سدرة       رہگزرii  تری    اور    پر    خاک    گھر    ميرا

مرا   توڑے   نہ   دل    مگر    رحمت    تيری       مرا   نچوڑے  خوں   تو    سانس    ہر    ميرا

  کجاii  من  کجا    تو    گدا،    ميں    سخی    تو       ہوںii  خيرات   تيری   ہوں،    ذات    کاسۂ

نےتھامii    مجھے     تصور      تيرا      آئے       سامنےii     کے     حاالت     جو      ڈگمگٰاؤں

کجاii  من   کجا    تو    رضا،    ميں    جزا    تو       اُمتیii   ترا    ميں    قسمتی،    خوش     ميری

تریii  خموشی   دے   سخن    تابِ     کو    مجھ       تریii   پوشی    پرده    ہے     ملبوس     ميرا

 کجاii  من   کجا    تو    گلہ،    ميں    صلہ    تو       نفیii  ميں   اٹل   تو   خفی،    ميں    جلی    تو

لگيںii     لپٹنے     نگاہيں    سے      جاليوں       لگيںii   ہٹنے    جو    سے    سامنے    دورياں

 کجاii  من  کجا   تو   سدا،   نکلے    سے    دل       ترجماں   ميری    ہو    زباں    کی    آنسوؤں

  طلب ہی طلب ميں لب، يہ  اور گن  تيرے       عجمii     فقيرِ      ميں     حرم،     اميرِ      تو

کجاii   من    کجا    کجا،تو    من     کجا     تو       خطا   ہی  خطا   ميں    عطا،    ہی    عطا    تو

 ٭٭٭
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 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 النبی بعدی

   نوائے  يہ  لے    سن    زمانہ    ہر       بعدیii النبی   ،  دی   بتا   يہ   بات   نے   نبی   ميرے   خود

  بعدیii  النبی   ،   ہادی

  

 آنے    کوئی    شريعت    آخری       واالii    جگمگانے    ہوا    ميں    طاق    کا    اُن   لمحہ    لمحہ

  واال   النے   نہ   اور   والی 

  بعدیii  النبی   دی،   صدا    نے    آپ    ميں    خدا    لہجۂ

  

 آپ رستے  سارے  کے  ديں       ہيں  گئے ہو  نظم ميں سخن ہر   کے   اُن   جتنے  اصول   تھے

  ہيںii گئے ہو  ختم کر  پہنچ تک

  بعدیii  النبی    انفرادی،    بات    ،    آخر   حرفِ     ذات

  

و ہيں کے  جن  نصيبی  خوش کی اُن       کےii  اُن   نام   صرف   نے   خدا  ديا  کر   عالم  ارتقائے
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  کے  ان غالم جو  ،  آقا ه

  بعدی  النبی   منادی،    کی    آپ    وادی    وادی    گونجے

  

پي   کوئی   اب    بروزی    يا    ظلی       لوگو نہ گا پائے بھی  کوئی   مرتبہ   کا   اُن  بعد   کے   اُن

  لوگوii  نہ  گا   آئے   برم

  بعدیii النبی ،   دی  لگا   ہی   مہر  کر   کہہ   يہ   نے  آپ

 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 نہ ميرے سخن کو سخن کہو

  کہو    نوا    کو    نوا    مری    نہ       کہوii  سخن  کو   سخن   ميرے   نہ

 کہوii  حرا   غارِ    کو   دل   مرے       کہوii حرم   صحنِ   کو   جاں   ميری

  

  قلمii    بنيں    جبرائيل      اور       اُمم   شہِ    مدحِ    جو   لکھوں  ميں
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  کہوii     ثناء      آفتابِ       مگر       درہمii بے ذرۀ  ايک  ہوں  ميں

  

  کروں  نبی  ُحبِ     طوافِ     ميں       کروںii     عربی    شہِ      طلبِ 

 کہوii  گدا  کا    گلی    اُس    مجھے       کروںii  ادبی    بے    ايک    مگر

  

  ہوںii  دھُول   کی  حضور    قدمِ        وںہ پھول نہ  تارا،  نہ  دھنک،  نہ

  کہوii  بقا   بھی   کو   موت   ميری       ہوں   رسول  عشقِ    شہيدِ     ميں

  

  ہوii درد خواہشِ   نہ  کيوں   اُسے       ہو    نورد    عشق   غريب    جو

  کہوii   ہرا    کو    زندگی    ميری       ہوii  زرد  ہی  کتنا   چہره    ميرا

  

  صفاii     مرتبۂ      بلند      ہوں       وفاii   سندِ     سے    آپ     ملے

کہوii  علیٰ    صلے    بھی    تم    کہو       مصطفیٰ      محمدِ       کہوں      ميں

  

  مگرii  نہيں    جيسا   ہمارے    وه       پيامبر    کہ    ہيں     پيام     وه

  کہوii  خدا  عکسِ    کو    اُس    مگر       بشرii   آئينۂ    ايک    ہے     وه

  

  ہےii زمين  کی  جس پہ  فلک  کہ       ہےii   مکين    ايسا    مظفر     يہ
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  کہوii     صبا     شہسوارِ       اسے       ہےii  نشين    براق    سگِ     يہ

 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 حمِد باری تعالیٰ 

 جائيںii کھُل  ديوار   درو  تک  آگے   بھی   سے   تصور

 جائيں کھُل  اسرار  تيرے  رب يا  بھی پہ آنکھوں ميری

  

لگوں  بيچنے   کو   خود   ہاتھ   کے   رحمتوں   تيری  ميں

  جائيںii  کھُل  بازار   کے   عشق   ميں  تنہائيوں   مری

  

 دے کر  عطا  کو   مجھ  قدر   اس   اعظم  عرشِ   جوارِ 

 جائيںii کھُل انوار  ترے   پر   غاروں   کے   اندر   مرے

  

  ميں  سمندر   تيرے   جب  ناؤ  کی   معرفت    اتاروں
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جائيںii کھُل منجدھار طرح  کی   بانوں   باد  پر   مجھ  تو

  

 وکii مجھ لگے  آنے   نظر  اتنا   تو  بھی  ميں  اندھيروں

  جائيںii  کھُل   اظہار   لبِ    مانندِ     بھی    سناٹے    کہ

  

 ليناii  رکھ   الج  کی  دعا   حرفِ   مرے  مالک   مرے

  جائيںii کھُل استغفار   بابِ   ،  رستہ  کو   بہ   تو  ملے

  

 ہو   رسائی  تک  تجھ  قدر  اس    کی    وارثی    مظفر

  جائيںii کھُل  افکار  معنیِ  سب   پر  ذہن  کے   اس   کہ

  

 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 ديکھو کو ملسو هيلع هللا ىلصمحمِد مصطفیٰ 
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ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ        ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ 

  معانیii    کے     قرآن      بتائے       زبانیii    کی    کردار     اپنے     وه

  ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ        ديکھوii   کو   خدا  ميں  آئينے    اس

  

  بھرناii رنگ  ہے اندر کے  دھوئيں       کرناii     يقين      پر      سماعتوں

  جھرناii   کا     ازل     ُکہسارِ      وه      ديکھيںii کو جس  بھی آنکھيں کی ابد

  پھُوٹےii  سے    نظر    اہلِ     يقينِ        پھُوٹےii   سے    خيرالبشر     جبينِ 

  ديکھوii  کو   بقا    پتلو!    کے    فنا

  ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ 

  

  ہيںii  َعلم  و   خامہ    صاحبِ     جو       ہيںii  محترم  ايسے   لوگ    ہزاروں

  ہيں کم سے  اُس  بھی  اکٹھے  سب وه       کیii نبی   نہيں   بھی   پا   خاکِ   وه

  ہے کھڑا   وه   ہپ   منبر  کے  افق       ہے  بڑا وه بھی  سے  بڑوں   بڑے

  ديکھوii  کو  سما  و   ارض    خطيبِ 

  ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ 
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  رکھے      نواز       عالم       نگاهِ        رکھےii  دراز    رحمت    دستِ     وه

  رکھےii  باز  بھی  ميں   خلوتوں   وه       کوii   اُمتی    اپنے    سے     گناه

  کےii مکاں  ہر پہ  اُس در ہيں  کھُلے       جھانکےii  وه    سے    روح    دريچۂ

  ديکھوii   کو    الہٰدی   دار     مکينِ 

  ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ 

  

  کاii   روشنی    مينار     ايک     ہے       کاii زندگی کی  اُس  سانس  ايک   ہر

  کا   نبی   ميرے    لمحہ    ايک    ہر       ہے    رقم    پر     وقت     جريدۀ

  ہےii کی حضور   ميرے   صرف  تو       ہےii   دائمی    ذات    کوئی    اگر

  ديکھوii کو صدا کی   صدی   اک   ہر

  ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ 

  

  کیii  ملسو هيلع هللا ىلصمصطفےٰ   ميں  پناہوں   رہا       خاکیii   ارضِ     فرزندِ     ايک    ہر

  شاکیii کوئی نہ  ل،د   بد  کوئی   نہ       کاii  کہيں   کوئی   کا،  کہيں    کوئی

  نکلے  کے  بن   شاه    بھی    غالم       نکلےii   سے    نبی     درسگاهِ      جو
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  ديکھوii     کو      ارتقاء      معلمِ 

  ديکھو     کو     ملسو هيلع هللا ىلصمصطفیٰ      محمدِ 

  

  کر رکھ پی   نشاں   ہر   سے   چراغ       کرii  رکھ  پہ  جہاں  اُٹھائے   قدم

  کرii رکھ پہ  زباں   نوکِ    اپنی   خود       حلوهii وه   بھی   کو   َکوڑی   کھالئے

  کیii   اُس    فقير    انساں     فالحِ        کیii   اُس    نظير     الئے     زمانہ

  ديکھوii  کو  ادا  جس   ہے    کمال

  ديکھو    کو    ملسو هيلع هللا ىلص    مصطفیٰ     محمدِ 

 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 نعت حبيب خداؐ 

کروںii ثنا صرف  ميں  اسے اور   مجھے   خضر   حيات  ملے   جو
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  کروںii ادا کيسے شکر   تيرا   ہو   نہ   ادا   بھی   پھر   شکر   تيرا

  

  نہيں عدد کہ طرح کس گنوں  نہيں  حد کوئی  کی لطف  تيرے

  کروںii سوا تيرے   ياد   کسے   ميرا   سوا   تيرے   کوئی   نہيں

  

  ميرا گزر پہ رحمتوں تيری ميرا سر رہے خم   پہ   در   تيرے

  کروںii ليا  ميں  کرے  ديا تو   کرے   سنا   تو  کروں   کہا  ميں

  

دےii نگاه سی   روشنی   مجھے  دے   کاله   کی   خوشبوؤں   مجھے

  کروںii جال کے بن شمع کبھی  اٹھوں مہک  کے بن  پھول کبھی

  

  کياii بساط ميری  آگے  تيرے  نوا بے و عاجز   یہ   بہت  ميں

 کروںii خطا جو دے بخش  مجھے کر معاف  تو  ہو  بھول   کوئی

  

  ندامتيں   کتنی   نجانے   ہيں  ميں   عمر  دامنِ    ايک   ميرے

  کروںii دعا  ميں  دن   رات  يہی   ہو   بخير   بھی   خاتمہ   ميرا

  

 ٭٭٭
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 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 مجھے وه زباں نہيں چاہئے

 چاہيئےii نہيں زباں   وه  مجھے   فنا   ہو   نہ   ميں  ثنا   تری   جو

چاہيئے نہيں  جہاں  يہ  مجھے رتيں مری   ہيں  ميں  پيار   ترے

  

  آئينہii ميرا  بھی  عکس   ترا   حنا  ميری  يے  پا   خاکِ    تری

چاہيئےii نہيں   کہاں  تو   مجھے   گر  نظاره   تو   نظر  فقط  ميں

  

بھیii دھوپ ہے  لگتی  ماه شبِ  بھی  روپ  ترا ہو ميں  نظر   جو

 چاہيئےii  نہيں  سائباں   کوئی   ديں   پناه   جو    رحمتيں    تری

  

 ہوii مالپ کا زميں اور  فلک ہو  چاپ تيری  ہوں  سانس   مری

چاہيئےii نہيں جاں   ےکوئ  سرِ    کوئی  سوا   کے   روشنی   تری

  

دے دکھائی سے  يہيں تو مجھے  دے رسائی وه کو دھيان  مرے

چاہيئےii   نہيں   کارواں   کوئی    راستہ    کوئی    واسطہ    کوئی
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 ٭٭٭

 

 مرا پيمبر عظيم تر ہے 

 

  

 وہی نبی ہے

 ہےii نبی  وہی ،  ہے گئی  بن   جس   کر   پھوٹ  سے  حق   روشنی

  ہےii  نبی  وہی  ،  ہے  مرکزی   کردار    جو    کا   تخليق    تمام

  

  ساii  مبتدی   ہے   زمانہ  اک  ہر   عيسی   تابہ    سے    آدم    وجودِ 

 ہے نبی  وہی ، ہے رہی  لے  درس سے عہد کے  جس  صدی صدی

  

  کاii اس  پيام  انساں   فالح   ،   کا   اس  نام   ہے   رحمت  کی  خدا

 ہےii نبی  وہی  ، ہے زندگی   کی  جس  ميں  پيام  اس   ہوئی   ڈھلی

  

 قاریii کا ادا  اک ہر  کی اس ميں ميں باری ميں کالم يا وه ہے   بشر
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  ہے   نبی   وہی   ،   ہے   معنوی    تصوير    جو    کی    قرآن    تمام

  

 خونیii     نگاه     مسيحا     بنی     ،     اندرونی      دنيائے      بسائی

  ہےii  نبی   وہی   ،   ہے  کی  نے  جس    خياالت    نقشۂ    درستیِ 

  

 ٹھہرے   ساز   تاريخ   لوگ  وه   ٹھہرے  اياز   کے   گلی   اس   جو

  ہےii  بین   وہی   ،   ہے   پيروی  کی  جس   جہاں   ساالری    کمال

  

  باالii  سے  عدم  کا  اس   وجود   ،   باال  سے   قدم   نشان    قدم

  ہےii  نبی   وہی  ،   ہے  آخری   بھی   کر   ہو   کائنات  اول    جو

  

 گزراii سے  آسماں  آسماں وه ، گزرا  سے جہاں   اس   وه  صرف   نہ

 ہے نبی  وہی ، ہے   ہوئی  لگی   پر  جس  بھی  داں   سائنس   نگاه

  

رکھناii کی اسی مظفر  لگن ،   چکھنا  نہ   دے   بھی   امرت   کوئی   جو

 ہےii نبی وہی  ،  ہے نبی وہی  ديں و  دنيا تيری نے  جس   دی   سنوار

  

 ٭٭٭
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