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 فہرست

  4*احاديث مدينہ 
  5*رسول(ص) برحق 

  10*وه ماه عرب وه ابر کرم لو جلوه افگن ہوتا ہے 
  11*معراج کی شب باالئے فلک انواِر ہدايت آيا ہے 
  12*کہاں تو اور کہاں وه روئے تاباں شاه اطہر کا 

  13*آئينۂ حق ہے رخ تاباں محمد(ص) 
  15نظر يا مصطفٰی *ميرے دل کے چين ، تسکين 

  16*حبيب کبريا محبوب داور سروِر عالم(ص) 
  17*ادھر بھی اک نظر فردوس منظر سروِر عالم(ص) 

  19*تمہارا رتبۂ باال و برتر يرسول(ص) ؐهللا 
  20*وجِہ بنائے دوسرا صلِّ علٰی محمد(ص) 

  22*ہر لمحہ ان کی الفت تسکين دے رہی ہے 
  23*آئی جو دل ميں ياد رسول(ص) انام کی 

  24ر ہمت منزل اسی مدينے ميں *نہ ہا
  25*مجھے المکاں کی ہے جستجو نہ مجھے مکاں کی تالش ہے 

  26*قريب آرہا ہے درياِ مدينہ 
  28*ميری طلب کا مقصد تنہا رسول(ص) ہيں 

  29*تجلی دوجہاں کا مظہر رسوِل عرش آستاں مال ہے 
  30*پيو اے تشنہ کا مو چل کے پيمانے محمد(ص) کے 

  31*وقت کی چاره گری ہم نہ کسی دم مانگيں 
  32*جو کوچۂ حبيب کا شيدا دکھائی دے 

  33*چلنا بنا کے سر کو قدم يہ اصول ہے 
  نہ کيوں ہو دونوں جہاں کی کشش مدينے ميں34* 

  36*جبرئيل اميں آ کر خود کرتے ہيں دربانی 
  37*مالک دنيا و ديں ہيں رحمۃ اللعالميؐن 

  39*جب استوار ہوا ہے خيال ُحبِّ رسول(ص) 
  40*نوحۂ فرات (سالم) 

  41*مزيد رباعيات 
  42*مجرئی وار جب کيا قاسم چيره دست نے 

  43*دھنی تلوار کے يعنی وه دشِت کربال والے 
  44*نطق حاصل مجھے مدح شہ ابرار ميں ہے 

  45*سالمی ديکھنا بطحہ کے ان امينوں کو 
  46*دکھاتے تھے شہ ديں تيغ کے جوہر جو دشمن کو 

  47*زمين کربال کا ذره ذره صرف ماتم ہے 
  48*مجرئی سبط رسول ذوالمنن ايسا تو ہو 

  49*مجھے مدح شاه نے وه ديا جو کبھی کسی نے ديا نہ تھا
  50*گريہ کناں ہے خلقت اک شوراالماں ہے 

  51*زباں وقِف غم سجاد بسمل ہوتی جاتی ہے 
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  53*بے حس ہے کيوں حسين کا ذوق وفا تو ديکھ 
  *فزوں تر جتنی شمع حق کی تابش ہوتی جاتی ہے 

  54*شبير کے غم ميں آنکھوں سے اک اشک کا دريا بہتا ہے 
  55*زلف ميں ہے رخ شہ عکس فگن دريا ميں 

  56*مجرائی کيا کہوں ميں محبت حسين کی 
  57*مجرائی مصيبت سرور کی جس وقت مجھے ياد آتی ہے

  58*مجرائی ميرے لب پر جب شہ کا نام آيا
  59*يہ دل ہے داغ شاه شہيداں ليے ہوئے 

  60*مرے دل سے ابھر کر جب زباں پر شہ کا نام آيا 
  61*سالمی مطمئن دل ہے غم شبير و شبّر سے 

  62*سالمی دل ميں بر پا ہے جو غم شاه شہيداں کا 
  63*جب کبھی مسلماں پر کوئی وقت آيا ہے 

  64*تسليم ورضا کی منزل ميں ايسا کوئی سجدا ہو جائے 
  65*جس دل ميں درد شاه کی لب تشنگی کا ہے 

  66*مرتضٰی کی جان ہے اور مصطفٰی کا دل حسين 
  67*نذربزرگان 

  68(رح) *منقبت محبوب سبحانی
  69*منقبت خواجہ معين الدين چشتی(رح) 

  70*منقبت خواجہ غريب نواز(رح) 
 71*منقبت حضرت شاه عالم(رح) 

 

 

 

  نظارۀ حرم
  

  صادق اندوری 

  

  احاديث مدينہ

  

  

  

    

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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  رسول(ص) برحق 

 صادق اندوری 

  ہےii  سروری    اورنگ    پہ    فلک        ہےii   شہنشاہی    تاج     پہ     زمين

  ہے    امتی     ساالر     ميں     جہاں        ہےii   وحی    قابلِ     وه    ميں    حرا

 ہےii  نبی    مرا    برحق   رسول(ص)         ہےii  يہی  صدا  کی  دل   و    زبان

  

  ہے چاندنی کی  اس طرف  اک   ہر        ہےii  روشنی   کی   فاراں    کوه    وه

  ہےii   واقعی     محبوب     کا     خدا        ہےii  تازگی   وه   کی   دلوں    دکھے

  ہےii  بنی    مرا    برحق   رسول(ص)         ہےii    آشتی      و      امن      پيمبر

  

  وهii   راہبر    کا     انساں     بھٹکتے         وهii  تر   عظيم    ہے   سے    عظيم

  مفتخر،وه بھی   پھر   کش،   فاقہ  وه         وهii   معتبر    ذات    جگہ    اک    ہر

 ہےii  نبی    مرا    برحق   رسول(ص)         ہےii زندگی   کی  کس   بے   و  يتيم

  

  وهii      کہيں      آشنا     قدم       قدم         وهii   کہيں     ماورا     ورا،     کہيں

  وهii  کہيں    انتہا    ،    شروع    کہيں         وهii   کہيں    صفا    با     آئينہ     اک

ہےii  نبی(ص)  مرا  برحق  رسول(ص)        ہےii  ہمی   ہمہ   سے   دم   کے   اسی
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  جادهii   وه    کا    عزم   کے     خليل         اناده     وه     کا      يوسف      جمال

  ارادهii    کا     نفس      کی      مسيح         اعاده     کا      قرب      کے      کليم

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii ملی   صفت   کی   نبی   اک   ہر

  

  واالii   ہٹانے     کو     ظلمتوں     وه         واالii     مٹانے      کو       کدورتوں

  واالii  اٹھانے    دکھ    کا    ايک    ہر         واالii      لٹانے       کو       محبتوں

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii      روشنی       مينار       تمام

  

  وه   حوصلہ   کا   مفلس    و    غريب         وهii  آسرا  کا    کس    بے    و    يتيم

  وهii     سلسلہ     کا      نبيوں      تمام         وهii    الڈال     کا     اقدس      خدائے

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہے  ديکھتی کو   اس  نظر   اک   ہر

  

  واالii     بالنے     صداقت      سوئے         واالii     دالنے      ہستی       حقوقِ 

  واالii     النے      پيغام     کا      خدا        واالii  مالنے  سے  حق    کو    بشر

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہے   ايلچی  کا    اس   رئيلجب    وه

  

  کوii   صعوبتوں    نے    جس    ہٹايا         کوii   جہالتوں    نے     جس     مٹايا



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

 
 

  کوii   لطافتوں    نے   جس    بڑھايا         کوii   نظامتوں    نے    جس     لٹايا

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہے      جلی      آئينۂ     ايسا      وه

  

  نکھاراii ُرخ  کا  ہستی  نے  جس  وه         سنواراii  کو   کونين   نے   جس    وه

  گواراii     تھا     آزار    ہر     جسے         ابھاراii لئے  کے حق  نے  جس  وه

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii  غنی  کا   ايثار    و    خلق    وه

  

  محافظii   وه     کا     انساں     شعورِ          محافظ   وه     کا     نسواں     حقوقِ 

  محافظii    وه     کا     ايماں      کمالِ         محافظii    وه     کا     امکاں     بساطِ 

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii  نہيں   کوئی    کی    اس    مثال

  

  

  موڑاii   کفر    روۓ     خدا     سوۓ        توڑاii نے جس کو  خوتن و  غرور

  جوڑاii کو ان تو   شکستہ   تھے   جو         جھنجھوڑا  انہيں  تھے  رہے  سو  جو

ہےii  نبی(ص)  مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii     دوستی     زخمِ      مرہمِ      وه

  

  کاii   عطا    اور    جود    دائره     وه        کاii   حيا     اور     حلم     آئينہ     وه

  کا     اتّقا     و     زہد      منتہا      وه         کا     انبيا      سارے      مقتدا      وه
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ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii ديدنی  کی  اس   بات  ايک   ہر

  

  وهii  ہے    قياس    بے    کيا،    قياس         وهii ہے شناس   خود   نگر،  حق  وه

  وهii  ہے  آس   کی    جانوں    تڑپتی         وهii   ہے    سپاس    و    خلق     تمام

ہےii  نبی(ص)  مرا  برحق  رسول(ص)        ہے    دلدہی    کی    اميدوں    نا    وه

  

  نکليںii سے  گھر  کے  اس   امانتيں         نکليںii سے گھر کے اس  صداقتيں

  نکليںii سے گھر  کے اس شجاعتيں         کليںنii سے گھر کے اس  حفاظتيں

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii  دھنی  کا   تلوار   ہے،    جری

  

  

  لٹايا       نظر       خلوصِ        بصد         لٹاياii    زر     کہ      ايسا      تونگر

  لٹاياii   مگر    تھا،    ھکچ    پاس    نہ         لٹاياii    گھر     کہ      ايسا      مخير

ہےii  نبی(ص)   مرا   برحق   رسول(ص)         ہےii    دہی     کہہ     مخلوق     تمام

  

  کمترii  و ضعيف  صادقؔ  تيرا  ميں         داورii    خدائے      برتر      خدائے

  کر    درگزر     ہيں     جتنے     گناه         محشرii      شفيع      طفيل       بصد

 ہےii  نبی    مرا    برحق    رسول(ص)        ہےii   ملتجی    آج    ضورح    ترے

 ***** 
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 نظارۀ حرم

 

  وه ماه عرب وه ابر کرم لو جلوه افگن ہوتا ہے

 صادق اندوری 

 ہےii   ہوتا    افگن    جلوه   لو    کرم    ابر     وه     عرب     ماه     وه

 ہےii    ہوتا    گلشن     ده    غيرت     ابھی     ديرينہ    کدۀ      آتش

  

  

اپنیii  تاثير   جب   ہے   پھيالتی    خوشبو    کی    محمد(ص)    گيسوئے

  ہےii    ہوتا    سوسن     گل     رشک     عالم     بيابانِ      خار      ہر

  

  

 انورii   ماهِ     اگر     ہے     ہوتا     صدقے     پر     مبارک     انگشتِ 

 ہےii  ہوتا  روشن  اختر   ہر  خجلِ     سے    ضو    کی    بنی    دندانِ 

  

  

نقشےii   کے    محمد(ص)    تنوير    پيہم    ميں     ورتص     ہيں     آتے
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 ہےii   ہوتا    بدامن    خورشيد    مرا    نور    بے     دلِ      لمحہ     ہر

  

  

 خدا   ديد   ہميشہ   کہ   ہوتا    چل    لے    يثرب    مجھے    شوق    اے

 ہےii   ہوتا    درشن    کا    هللا    دم    ہر    ميں    مدينہ     ہيں     کہتے

  

  

 رب يا سے  مدينے بھی تک اب  ميں ہوں دور اور  وقت کا مشا  ہے

 ہے  ہوتا  نشيمن   نزديک    طائر    ہر   جب    ہے    وه    وقت    بہ

  

  

 صورتii کی عالم  دو سرکار   جب   ہيں   دکھالتے  ملک   ميں   مرقد

ہےii   ہوتا    مدفن    مرا    روشن    صادق    سے     محمد(ص)     انوار

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 
  (سہ قافيتين) 
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  معراج کی شب باالئے فلک انواِر ہدايت آيا ہے

 صادق اندوری 

ہے  آيا   ہدايت   انوارِ     فلک    باالئے    شب   کی    معراج

ہے  سجتا حقيقت گلزار  ملک اور جن  سب ہيں  بستہ   صف

  

  

کرii اڑ  ميں  لمحے ہی  ايک صرف نظر شکل   تخئيل   مانند

ہے  پہنچا  نبوت  رہوارِ    يکسر   پر    رفعت    کی    افالک

  

  

دنیii انسانِ  اے تک وقت اس  معنی کيا  اميديں   کی   بخشش

ہےii بيجا شفاعت پندار نبی حبِ  ميں دل   ہو  نہ   تک   جب

  

  

اغلب اور  مناسب  ہی يہ  ہے  طلب ننگِ  اے ہوس ننگ اے
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ہےii سستا تشفاع بازار اب  لے  کر   سودا  کا   نيکی   کچھ

  

  

جگرii دردِ    کنندۀ   فکر   اے   کر   نہ   بيکار   عمل  سعیِ   تو

ہےii  اچھا   محبت  بيمارِ   گر،  چاره  اپنی    لگ    راه    جا

  

  

کہتےii  کيا  کی  اس   کو   تقدير   ہے   بنده  وه  خدا    مقبول

ہے ديکھا رسالت دربارِ   نے جس  کا   اس   ہے   پوچھتا   کيا

  

  

کرمii بہ مائل طرف ميری ہيں امم سلطان  ليے کے   بخشش

ہےii ہلکا ندامت بارِ  اب غم کا حشر کيا   مجھے   ہو   صادق

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 
  کہاں تو اور کہاں وه روئے تاباں شاه اطہر کا 
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 صادق اندوری 

  کا اطہر شاه  تاباں  روئے   وه  کہاں   اور   تو   کہاں

کاii برابر دعویٰ   کيوں خورشيد اے  ہے  کرنا   عبث

  

  کاii  کوثر  جام  چھلکتا  اک   اور   ملے  آقا    مرے

کاii مکرر  لطف  کے  آپ ہوں منتظر سے کب  ميں

  

  ثابتii ديا   کر   نے  کرم  و   جود   کے   کونين   شہ

کاii سمندر آنا ميں جوش  بھی ہم   تھے   کرتے   سنا

  

  افزاii نور  صبح آئی وه تاريکی   کی   شب  وه   گئی

کاii   اکبر    هللا    لگا    ہونے    غلغلہ    ہرسو     وه
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  بھیii پھر کی  پرواز   بہت   نے   ميں  آسماں   خيالِ 

کاii  پيغمبر    واال    رتبۂ    ميں    سمجھ    آيا    نہيں

  

  محشرii شافع اے مجھے ہيں رالتے عصياں  مرے

کاii تر  دامنِ   ميرے   جائے   ره  بھرم  ميں   قيامت

  

لي چھپا ميں  دامن  ساتھ  کے  عاصيوں  بھی مجھے

  نا

کاii  محشر   خورشيد  ہوسامنا  جب   سرکار   مرے

  

  صادقii اے ہے جانا ہو گوش  سراپا  ذره   اک   ہر

کاii  پيمبر   اوصاف   ہے   آتا  جب   ذکر   پر    زباں

 ***** 

 

 نظارۀ حرم
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  آئينۂ حق ہے رخ تاباں محمد(ص)

 صادق اندوری 

مح   قربانِ   ہو   جان  مری   نہ  کہ    کيوں         محمد(ص)ii     تاباں     رخ     ہے      حق      آئينۂ

  مد(ص)

  

محمدii    گلستانِ      دراصل     ہے      اسالم         کو گل و غنچہ اک ہر کر  دے لہو   ہے   سينچا

  (ص)

  

محمدii  تابانِ    رخ  روشن   ہے   درجہ    کس         محبوبii باریِ  ضيا عرش  تا   سے   فرش   ہے

  (ص)

  

محمii  دامانِ   سے  ہاتھ  کہيں  نہ    چھوٹے         قيامتii کہ   ہو  لحد  ہو،  صحرا  کہ   ہو  گلشن

  د(ص)

  

محمدii   شايانِ     بھی    کوئی    نہيں    عنوان          ليکنii سے مہر   و   مہ   و  نجم  کروں   موسوم

  (ص)
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محمد(ii  احسانِ    کشِ     منت   ہے    چيز    ہر         کونينii   شہ    عالم    دو    تخليق   باعث     ہيں

  ص)

  

محمدii  خمستانِ    آج   کيا    ہے    کو    کھلنے         کوثرii سرِ  کی  کشوں باده  ہے   سی   بھيڑ   کيوں

  (ص)

  

محمد(ii   ايوانِ     جانبِ     چال     عشق     جب         کونينii  رحمتِ    نما    راه    تھی   پہ    مگا    ہر

  ص)

  

محمدii  فروزانِ     شمعِ     يہ    ہے    چيز    کيا         راہيںii   کی    خير   ہميں    ہے     بتاتا     قرآن

  (ص)

  

محمدii   عرفانِ     جادۀ     يہی     ايک     ہے         سمجھوii کو قرآن تو  ہو   سمجھنا  کو  حضرت

  (ص)

  

محمدii الحانِ  وه ميں   فضاؤں  ہے  تک   اب         ميںii احد  اور بدر جو  شان   بصد  تھی  گونجی

  (ص)
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محمد(ii  خاصانِ    منجملۂ   تھے   بھی   وه   اک         نبوتii  رازِ    اک   ہر   تھا   ظاہر   پہ    صديقؓ 

  ص)

  

محمد(    ايمانِ    رابت     مگر     ہے     اونچا         مسلطii    تکفير     ہے     پہ     زمانہ      ہرچند

  ص)

  

محمii   غالمانِ    مايوس    ہوں    نہ     ہرگز         گے رہيں کے بن نظر منظور  بھی  ميں  محشر

  د(ص)

  

محمد(ii  فيضانِ     بارش    کبھی    نہ    ہو    کم         توحيدii خانۂ مے  ہی  يوں  صادقؔ  رہے جاری

 ص)

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  ميرے دل کے چين ، تسکين نظر يا مصطفیٰ 

     صادق اندوری 
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  مصطفیٰ  يا نظر  تسکين   ،   چين   کے   دل   ميرے

مصطفیٰ ii يا پہر  آٹھوں   کو   آپ  چاہوں  نہ   کيوں

  

  مبتالii  جانِ    ميری  نکلے  ميں   قدموں    کے    آپ

مصطفیٰ ii  يا   مختصر  آرزوئے    ميری    يہ    ہے

  

  نہيںii  سکتی   مل  تسکين   کبھی   کو  قراری    بے

مصطفیٰ ii يا گر چاره  کے دل آپ تک جب نہ   ہوں

  

  پرii  انسان  اک   ہر  حاصل   کو    آپ    تفّوق    ہے

مصطفیٰ ii   يا    البشر    خير    ہيں    آپ    درحقيقت

  

  مجھےii گی  ڈالے  پھونک غم آتشِ   دن   اک   نہ  اک

مصطفیٰ ii   يا    نظر    کی    رحمت          کيجئے
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  مضطربii  قرارو   بے  ہے  نفس   ہر   کا    زندگی

مصطفیٰ   يا  سحر   و   شام   ہيں   برگشتہ   سے   چين

  

  طرح کس  رسائی  کی  صادقؔ  ہو تک در  کے آپ

مصطفیٰ ii يا   اثر   بے   ہے   رہی   ہو  جب  دعا   ہر

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  حبيب کبريا محبوب داور سروِر عالم(ص)

 صادق اندوری 

  عالمؐ ii    سرورِ      داور      محبوب      کبريا      حبيب

  عالمؐ     ورسرورِ     پر    بنده    نگاهِ     اک    بھی    ادھر

  

    



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

 
 

  ميںii مرقد  کنج  دم   جس   چھائے   اندھيرا   کا   معاصی

  عالمؐ     سرورِ     انور    روئے    اپنا    تم    دينا     دکھا

  

  کو  ملت    گمراهِ     پراک    رستہ    ليے    کے    دکھانے

  عالمؐ ii    سرورِ      پيمبر     ساالر      کو      تم      بنايا

  

  کرii  آ   مستقيم  راهِ     کو    کاروں    خطا    ہم    دو    دکھا

  عالمؐ ii  سرورِ    رہبر  کے  عاصی    امت    ہو    تمہيں

  

  ہوii  تم  جاں    آرامِ     باعث   ہو،    دل    تسکين    تمہيں

 عالمؐ  سرورِ  پر تم ہوں  قربان ہم سے  سوجان  کيوں  نہ

  

  کیii اس بھی کونين   نعتِ    اور   ہے   کا   اس   بھی  خدا

  عالمؐ ii   سرورِ     ميسر    کو    جس    ہو    ديد    تمہاری
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  صادقؔ   کيوں پہ در کے  کسی جاتے کر چھوڑ  در  ترا

 عالمؐ ii  سرورِ   ترا    ہے    آخر    بھی    پھر    در    ترا

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  ادھر بھی اک نظر فردوس منظر سروِر عالم(ص) 

 صادق اندوری 

  عالمؐ ii  سرورِ   منظر   فردوس  نظر   اک   بھی   ادھر

  عالمؐ ii  سرورِ   گر   ستم  نارِ     کل    آج    ہے    فزوں

  

  عالمؐ ii  سرورِ    مضطر   حالِ    کيا   کہوں   فرقت   شبِ 

  عالمؐ ii  سرورِ    بستر  تارِ     ہر    مجھے    ہے    ستاتا
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  ميںii  حمايت  کی   اصولوں   تيرے   کی  مداح    ترے

سرورعالم   اکثر    جان    ہے    گئی     آ     پر     لبوں

  

  نغمےii سرمدی تک اب ہيں  پھرتے  تيرتے  ميں   فضا

  عالمؐ ii سرورِ  جوہر کے  ہستی  تری   ہوں   کيا   بياں

  

  ميںii   عالم    مقصود    گوہرِ      ئیال     ذات     تمہاری

 عالمؐ ii  سرورِ    شناور   کے   وحدت  بحر   ہو    تمہيں

  

  صورتii  کی   معبود   نہاں  ہے  ميں   عبديت   حجاب

 عالمؐ ii  سرورِ   کر   اٹھا  پرده    اگر    ديکھے    کوئی

  

  ہےii پرستی وحدت  تری   يا  سے  حق  اعالنِ    ترے

سرورعالمii      آذر      ابنِ       ذوقِ       تکميل      ہوئی
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  دمii   ہر    عمل    سرگرم    توحيد    خانۂ   مے     رہے

  عالمؐ ii  سرورِ    ساغر    دورِ     قائم    حشر    تا    رہے

  

  کو    زمانے    کر    دے    سبق    کا    حقيقی    مساواتِ 

  عالمؐ ii  سرورِ    تونگر    نے    تم    کيا    کو    غريبوں

  

  ناقصii     آدمی      عقل      محدود،      میآد      شعورِ 

 عالمؐ  سرورِ  کہ کيوں کوئی سمجھے کو  رتبے  ترے

  

  ميںii زمانے ہيں  پھيلے  سے  تم   جلوے   کے  الوہيت

سرورعالمii   مظہر    کے   يزدانی    ذات    ہو    تمہيں

  

  والے   ديکھنے   تجلی   کی  روشن    روئے    تمہارے
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 عالمؐ ii سرورِ  کر مڑ بھی کو سورج  چاند  ديکھيں   نہ

  

  آخرii پھروں کھاتا   ٹھوکريں   کی   بدر   در   تک   کہاں

 عالمؐ ii  سرورِ   چکر   کا   قسمت    مری    ديجے    مٹا

  

  والےii  بخشنے   ايماں   نور  کو   واديوں    کی    عرب

  عالمؐ ii   سرورِ     مقدر    بھی     ہمارا     اب     جگادو

  

  کر  ره  ره ميں صادقؔ  دل   لمحہ   اک   ہر   کا   جدائی

عالمؐ ii   سرورِ     نشتر    نوکِ     مثال     ہے     کھٹکتا

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  تمہارا رتبۂ باال و برتر يرسول(ص) هللاؐ 
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 صادق اندوری 

  هللاؐ ii    يرسول(ص)     برتر    و     باال     رتبۂ     تمہارا

 هللاؐ   يرسول(ص)  منبر و محراب  خود ہيں جاتے جھکے

  

  ميںii تلطف  ، ميں  عنايت   ،  ميں  امانت  ميں   صداقت

 هللاؐ ii يرسول(ص) کر بڑھ  سے تم  کوئی  ميں   دنيا   نہيں

  

  محشرii  سر  لب   تشنہ  جائے   ره  کوئی    ممکن    نہيں

  هللاؐ ii  يرسول(ص)   کوثر   جام    نسيمِ     جب    ہو    تمہيں

  

  آخرii  سامنے   کے   جھلک    کی    منور    روئے    ترے

 هللاؐ ii يرسول(ص) اختر و   ماه   جھلمالئيں  کر  کيوں   نہ
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  ہوii گيں آ  عطر   و   بيز  عطر  کا   ہوا  جھونکا   اک   ہر

  هللاؐ ii  يرسول(ص)   معطّر   زلف    تری    ہو    برہم    جو

  

  ميں     دنيا     مابعد     کے     اسالم     دعوت      تمہاری

هللاii   يرسول(ص)    ديگر    اعالن    ہو    کہ    ممکن    نہيں

  

  گےii آ ےک شان  و  عز  تيری گے،  آ  کے  عظمت   تری

 هللاؐ   يرسول(ص) سر نگوں وکسریٰ  قيصر کيوں  ہوں  نہ

  

  رفعت  وه  کو   تم   نے   حق   معراج   شب   ہے  کی   عطا

 هللاؐ ii يرسول(ص) ششدر  نہ  ہو   کيوں   المکاں   فضائے

  

  ہے  صادقؔ   اعجازِ    حق   اعالن    تھا    معلوم    کسے

هللاؐ   يرسول(ص) کنکر گے ہوں  گويا  ميں  مٹھی   تری
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 *****

 

 نظارۀ حرم

  وجِہ بنائے دوسرا صلِّ علٰی محمد(ص)

 صادق اندوری 

    صلِّ       کبريا      حبيب       نور         محمد(ص)ii    علیٰ       صلِّ      دوسرا      بنائے      وجہِ 

  محمد(ص)ii      علیٰ    

  

   صلِّ       الدوا     درد      داروئے         محمد(ص)ii    علیٰ      صلِّ     بال     ہر     دفع      موجب

  محمد(ص)ii     علیٰ     

  

ع      صلِّ       خدا       جلوۀ      مظہر         ہميںii   سے    ذات    کی   آپ    ملی     خدا     معرفت

  محمد(ص)ii     لیٰ 

  

ع      صلِّ       رضا       جادۀ       رہبر         تکii  آج  ہيں   ثنا   محو   وادياں  کی  احد  و    ر    بد

  محمد(ص)ii     لیٰ 
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ع      صلِّ       رضا       جادۀ       رہبر         تکii  آج  ہيں   ثنا   محو   وادياں    کی    احد    و    بدر

  محمد(ص)ii     لیٰ 

  

   صلِّ     بنا    کی     منات     و    الت         تمام گئی  آ  ميں   لرزه   سے   پاک  ظہور   کے   جس

  محمد(ص)ii   علیٰ  

  

    صلِّ      برمال     ہو     زباں     وردِ          واسطے کے سکوں کے دل واسطے  کے جنوں قطع

  محمد(ص)ii    علیٰ  

  

 صلِّ     مصطفیٰ     حسنِ     کے    ديکھ         ہواii  منفِعل   بھی   مہر   کيا،   ذکر    کا    مہ    و    اختر

  محمد(ص)ii  علیٰ    

  

     صلِّ      مبتال     جانِ      ہے     کہتی         سکےii   مل    جاتن    کاش    سے    حيات    کشمکشِ 

  محمد(ص)ii   علیٰ 

  

    صلِّ      رہنما     کے     حق     منزل         التفاتii   نگاهِ     ايک    کائنات    ہے     ہوئی     بھٹکی

  محمد(ص)ii   علیٰ 
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     صلِّ      آسرا     جائے     نہ     ٹوٹ         ہےii تو  ہوئی بندھی آس حضور سے لطف  کے  آپ

  محمد(ص)ii   علیٰ 

  

عل      صلِّ       اتقا      و      زہد      قبلۂ         نظرii اک  کی   کرم   و   لطف   پر   بدسرشت   صادقِؔ 

 محمد(ص)ii      یٰ 

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  ہر لمحہ ان کی الفت تسکين دے رہی ہے

 صادق اندوری 

  رہی   دے    تسکين    محبت   کی    سرکار         ہےii رہی  دے  تسکين  الفت  کی  ان   لمحہ   ہر

 iiہے  

  

رہی   دے  تسکين   شدت  کی  نبی    عشقِ          لطافت  کی  فردوس  ہے  رہی   پھر  ميں   نظروں

  ہے   
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رہی    دے    تسکين    جاذبيت   کی    طيبہ         مدينہ  سوئے رب يا  ہيں   رہے   اٹھ   پاؤں   خود

  ہے   

  

رہ دے تسکين رحمت   کی  جہاں   دونوں         ہوii کيوں  خوف   کا   عقبیٰ    کو  غم   ناتوانِ    مجھ

  ہے ی

  

  رہی   دے    تسکين    تحرار    کی    ايمان         ليکنii ہيں رہے  گھبرا جھونکے سرد کے  باطل

 iiہے  

  

رہ دے تسکين عظمت کی   حوصلوں   ان         کامل فتح  تھی بخشی نے  جس ميں  احد  اور بدر

  ہے ی

  

ہii رہی  دے تسکين  تُربت   کی   نبی   صادقؔ          ليکنii  دور   ہے   منزل  ہے،   راستہ    پيچ    پر

 ے

 ***** 

 

 نظارۀ حرم
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  آئی جو دل ميں ياد رسول(ص) انام کی

 صادق اندوری 

  ضيائے   ہے   اٹھی    جل    شمع    اک         کیii   انام   رسول(ص)    ياد    ميں    دل    جو    آئی

  کیii  دوام

  

  حسنِ     ہے    آب    ميں    موتيوں    ان         ميں   رسول(ص)   ہجر  جو  ہيں   رہے  نکل   آنسو

  کیii  دوام

  

  رسول(ص)   ذات    ہيں    طلعتيں    سب         کائناتii  يہ  سورج   يہ    ستارے    يہ    چاند    يہ

  کیii  انام 

  

   کے   کوثر  انہيں  آرزو  ہو  کر   کيوں         سے عشق   کے   عالم   رحمت   جو  ہيں   سرشار

  کیii جام

  

  کی  مدينہ    ميں    نظر    ہے    تصوير        اٹھے ںکيو  آنکھ   سمت   کی   نجوم  و   مہ   حسن

  کیii  شام
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سال  ہے   صدا   پہ   زباں   کی    ذّرے    ہر         اثر      کا      سرکار      آفرينش       رے       هللا

  کیii  م

  

پي  کے حق  ہے گونج   ميں   فضا  تک   اب         غورii جو  کيا تک بريں چرخ   سے   زميں   فرِش

  کیii ام

  

   کے   ان   کوئی   عظمتيں  سمجھے   کيا         بھی  سے خدا واصل ہيں شريک  بھی ميں  بندوں

  کیii مقام

  

ا   رسول(ص)   پہ  ہم   ہے   نظر    صادقؔ          سے زور کے حوادث موج کھائيں  خوف   کيوں

 کیii  نام

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  نہ ہار ہمت منزل اسی مدينے ميں

 صادق اندوری 
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ميںii   مدينے    درماندگی    قيمت    گی    ملے         ميں    مدينے    اسی    منزل    ہمت    ہار     نہ

  

ميii مدينے  روشنی وہی  ہے  طرف   اک   ہر         کوii قدروں کی  زندگی ضياء  ہے  بخشتی   جو

  ں

  

ميںii  مدينے   آسودگی   ہے   کی   نظر   و   دل         ہوii  مژده   کو  نظر  کو،   دل   مرے   ہو   نويد

  

ميںii   مدينے    ديوانگی    ہے     نواز     خرد         شعور  کو  زندگی  ہے   ملتا  پہ  گام  ايک   ہر

  

ii مدينے  کبھی   ہنچاپ  جو   نصيب   خوشا        سرمايہ  کا   زندگی  نبی(ص)    نذرِ     گا    کروں

  ميں

  

ميii  مدينے  گلی   اک   اک   ہے   خلد   جوابِ          رضواں آرزو  کی  جنت تری کيوں ہو مجھے

  ں

  

ميںii  مدينے   خوشی   گی   ملے   پہ  قدم    قدم         ہستیii  رہروِ    پريشان،  ہے  کيوں  سے    الم

  

ميii مدينے کمی  ہے نہيں کی  ےش بھی کسی         غرض ہے نہيں  سے تسنيم  و کوثر  و   بہشت
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  ں

  

ميں   مدينے   گئی  لے   مجھے   شوق   ہوائے         کیii عرفان جمالِ   صادقؔ    جو   تالش   ہوئی

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  مجھے المکاں کی ہے جستجو نہ مجھے مکاں کی تالش ہے

 صادق اندوری 

 ہےii تالش کی مکاں  مجھے نہ  جستجو  ہے کی  المکاں   مجھے

 ہے  تالش    کی    آستاں    اسی    ہے    نعيم    خلد    جواب    جو

  

  

رویii سبک عزم ميں  دل لئے نبی(ص) در  سوئے  ہوں   چال  ميں

 ہےii  تالش  کی   کارواں   جنہيں   ابھی   ہيں   ميں  انتظار    وہی
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نبی(ص)  درِ    ہے   گلستان  مرا  سرزميں  کی  بطحہ  خلد    مری

 ہےii تالش کی  گلستاں جنہيں واسطہ نہيں کچھ  سے  ان   مجھے

  

  

 ملے سکوں  سے جس باده  وہی مٹے، جنوں سے جس  باده وہی

 ہےii تالش کی  ارغواں مئے اسی   مجھے   ميں  انجمن   اک   ہر

  

  

 المii   شہِ    لطف    نگاه   وه    ہے    وسيلہ    کا    مغفرت     مری

 ہےii تالش کی   ناتواں   مجھے   پوچھنا،   يہ  کا  اس   حشر   سرِ 

  

  

 فزاii سکون کتنا بھی  ُرخ يہ ہے  کا  پاک  سيرت  کی   ديں   شہ

 ہے  تالش   کی   ناتواں   کہيں   ،   کی   يتيم   ہے  جستجو    کہيں

  

  

  نوا   بے  صادقؔ   اپنا   نہيں   خدا   نا   ميں   عشق  بحر    کوئی

 ہےii  تالش   کی   مہرباں  اسی  دے  اتار  پار   سے  بھنور   جو

 ***** 
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 نظارۀ حرم

 

  (ذو قافيتين)

  

  

  

  

  قريب آ رہا ہے دياِرِ◌ مدينہ

 صادق اندوری 

 مدينہii   اختيارِ     بے     ذوق     زہے         مدينہii   دياِر◌ِ     ہے    رہا     آ     قريب

  

 مدينہii  غبارِ     ہے    ضيا    در    ضيا         تجلیii ہے ہوئی پھيلی ميں  عالم  دو

  

 مدينہii  غبارِ    پہنچا    جو    پر    فلک         کی   آسماں   فضا   اجلی   اجلی   ہوئی

  

 مدينہii    غبارِ      ہے     رہنما      بڑا         رستہii کو مسافر  بھٹکے  ہے  دکھاتا
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 مدينہii    غبارِ      ہے      کيميا      زرِ          باطن بہ ليکن  خاک  اک ہے ظاہر  بہ

  

 مدينہ     غبار     جوابِ      ہوگا      نہ         کیii جہاں  دو   ائياںرعن  آئيں   سمٹ

  

 مدينہii  غبار    ٹھنڈک    کی    نگاہوں         مرہمii  کا   دل   مرے   مداوا   کا  جگر

  

مدينہii     نثارِ       محمد(ص)       فدائے         دوںii کر تو  بھی جہاں دو  دولتِ  ملے

  

 مدينہii   نثارِ     ہے    چمن   کا    چمن         نزہتii  یک   بہاروں  تبسم   کا    گلوں

  

 مدينہii  نثارِ   ہے  تک    روح    مری         ہيں جگہ  اپنی   خير  تو   ديده   و   دل

  

 مدينہii نثارِ  جاں اک تو   بھی  يہ   ہے         پرii دل خستہ صادقؔ  نظر کی  کرم

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 
  ميری طلب کا مقصد تنہا رسول(ص) ہيں
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 صادق اندوری 

ہيںii   رسول(ص)    تنہا   مقصد    کا    طلب    ميری

ہيںii  رسول(ص)   تمنّا   کی   دل  چين   کا    آنکھوں

  

  

ہيںii    رسول(ص)     منشا     کا     کائنات      تخليق

ہيںii  رسول(ص)   آقا   و  والی   کے    جہاں    دونوں

  

  

 کبرياii  ذات    فدا    پہ   ادا    اک    ہر    کی    جس

ہيںii  رسول(ص)    سراپا    حسنِ     وه   ميں    کونين

  

  

  ادبii  با  ہيں   فرشتے  ہيں،   انبياء  بستہ    صف

ہيںii  رسول(ص)   آرا  انجمنِ   وه   سے    شان    کس
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 حيات گراں  سر  کيوں  ہے  ميں  جستجو کی درماں

ہيںii    رسول(ص)     مداوا     کا      زندگی      بيمار

  

  

 مصطفیٰ ii جشن  ہے ميں   اصل  رات   کی   اسریٰ 

ہيںii رسول(ص) ُدلہا کہ   دھوم   ہے   طرف   اک   ہر

  

  

 پاکii  روئے   والّشمس  ہے  زلف  کی   ان   ولّيل

ہيںii  رسول(ص)  اپنا    خود    جواب   ميں    کونين

  

  

  سے  کائنات   ہوئی   بھٹکی    يہ    کہو    صادقؔ 

ہيں    رسول(ص)    اولیٰ     مظہر     کے     انسانيت

 ***** 

 

 نظارۀ حرم



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

 
 

 

  تجلی دوجہاں کا مظہر رسوِل عرش آستاں مال ہے

صادق اندوری 

 ہےii  مال   آستاں    عرش    رسولِ     مظہر    کا    دوجہاں    تجلی

 ہےii  مال    آسماں    کو    زمين    زندگانی،    تيره    اے    مبارک

  

  

 مکملii  گئی   ہو  ورق    ورق    کی   سالمتی    و   امن    کہانی

 ہےii مال داستاں صاحبِ    وه   ميں  جہاں  نہيں   کا   جس   جواب

  

  

 نعمتii  تمام   پاتک   سرسے   وه   ،   راحت   تمام    رحمت    تمام

 ہےii  مال   کہاں   ايسا    پيمبر    کو    کسی    ميں    اقوام    گزشتہ

  

  

کا  گردشوں خوف کيوں ہو  انہيں  ليوا جان  کے محمد(ص)  ہيں  جو

 ہے  مال   اماں  و   امن  پيام  سے  سرزميں  کی  طيبہ    شہہمي
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  ممکنii غير يہ  ہے  اب ميں  جہاں  يتيمی و   غربت   سکے   پنپ

 ہے   مال   مہرباں   کا    يتيم    ہے    مال    زباں    ہم    کا    غريب

  

  

 زندگانیii  راهِ    مسافرِ   گا    سکے    چل    نہ    پر   روش    غلط

 ہےii  مال   کارواں   صاحب  وه   بتائے    ہپت    کا    منزلوں    جو

  

  

عقيدتii بصد  محبت بصد پر نبی(ص)  در   سر   کيوں   نہ   جھکے

 ہےii  مال   آسماں   تر   بلند    سے    چوٹيوں    کی    ہمالہ    ہميں

  

  

 صادقؔ ii مشامِ   ہے  رہا مہک   مسلسل  سے   ياد   کی   رسول(ص)

 ہےii  مال  گلستان  زا  بہار  کو   ہم  ميں  جہاں    رسيده    خزاں

 ***** 

 

 نظارۀ حرم



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

 
 

  پيو اے تشنہ کا مو چل کے پيمانے محمد(ص) کے

 صادق اندوری 

  کےii محمد(ص) پيمانے  کے چل مو   کا   تشنہ   اے  پيو

کےii محمد(ص) خانے ُخم لبريز  ہيں  سے وحدت   مئے

  

  کےii  محمد(ص)    نے    سراپا    حسنِ     کيا    ايسا    اثر

کےii محمد(ص)  ديوانے ہيں  آتے   نظر   ديکھو   جدھر

  

  بھیii کچھ نہيں  کی انجم و تاب شب  کرمک  حقيقت

کےii محمد(ص) نے  زيبا   روئے   کو   قمر  حيراں   کيا

  

  آؤ   طرف   کی   اجالوں    پرستارو    کے    اندھيروں

کےii  محمد(ص)  خانے   آئينہ   ہم  تمہيں  گے  دکھائيں
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  کہناii  کيا  شوق  کا   جستجو   کی   مصطفیٰؐ    جمال

کے   محمد(ص)  نے  تمنا   گلزار    ہيں   چومے    قدم

  

  پر  اشاروں کے  جن کی زيست  قدريں ہيں جاتی بدل

کےii محمد(ص) ديوانے  ميں   ہستی   منزل  ايسی  ہيں

  

  ميںii اندھيروں اپنے کائنات ہے  ہوئی  کھوئی   ابھی

کےii محمد(ص) نے دنيا ہيں سمجھے کہاں  رتبے  ابھی

  

  صادقؔ ii القمر   شق   کبھی  ،  کا  سنگريزوں   تکلم

کےii محمد(ص) نے تماشا چشم  ہيں   ديکھے   کرشمے

 *****  

  وقت کی چاره گری ہم نہ کسی دم مانگيں
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 صادق اندوری 

ماii  ہم   کار  دين   ليے   کے   عصياں   زخم         مانگيںii دم   کسی   نہ   ہم   گری   چاره  کی  وقت

  نگيں

  

ما    آدم    ورثۂ    ليے    کے    پرندے    اس         حسدii  محبوس   ہے   الہوت    طائر    اک    روح

  نگيں

  

مانگii   عالمؐ     دو    سرکارِ     رحمت     دامنِ         کياii  گھبرانا  ميں   دھوپ   کڑی    کی    زندگانی

  يں

  

مانگii  پرچم   کا  اخالق   کے    يؐن کون    شاهِ          حصارii  کا   تشدد   و  ظلم   اگر   ہے    کرنا    فتح

  يں

  

م غم بس ہی  کا اس عوض  کے دنيا عيش        رحمتii کی  جس ہے ذات  ليے  کے عالم   دونوں

  انگيں

  

مان     پرنم     ديدۀ     ہم     سے      هللا      آؤ         گناهii   تالفیِ     ہے    ہوتی    سے    شوق     گريۂ
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  گيں

  

مانگيںii  اکرمؐ    شہ   قربِ    سے    حشر    داورِ          صادقؔ ii مہ ليے  کے  شفاعت   روز  کے   حشر

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  جو کوچۂ حبيب کا شيدا دکھائی دے

 صادق اندوری 

ii    دکھائی    دنيا    نعمتِ      نياز     بے     وه         دےii   دکھائی    شيدا    کا    حبيب   کوچۂ     جو

  دے

  

دii    دکھائی    ہاال    کا    نور    ايک    ہرسمت         دےii    دکھائی     سراپا     کا     انبياء     سردار

  ے

  

دکھائی   اجاال   بھی   اب  ميں    تاريکيوں         حياتii  اگر    پابند    کی    رسول(ص)    اسوۀ    ہو

  iiدے  
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دii  دکھائی   پا   کف  نقشِ    کا   ان   روز    اک         مصطفیٰؐ  کوئے سر ہوں  چال بل سرکے  يوں

  ے

  

   دکھائی   جلوه  کا    خلوص   پر    گام    ہر         کوئی  بڑھے  کر    لے    تو    پيام    کا    توحيد

  دے

  

دii  دکھائی   کيا   کيا   تو    نصيب    ہو    ديدار         عاشقاںii  جانِ     امم،    شفيعِ     ،    حق    محبوبِ 

  ے

  

   دکھائی    نقشا     کا     نعيم     جنت     اک         قدمii  کوئی   رکھے    پہ    طيبہ    سرزمين    جو

  ےد

  

ii  دکھائی   سہارا   کوئی   نہ   سوا    کے    ان         پرii موڑ  تازه   اک   ہر   کے   زندگی  صحرائے

  دے

  

دii دکھائی دھڑکا  کا  صراط پل   کو   ہم   کيوں         ہيںii  غالم  کے  جزا    روز    شفيع    صادقؔ 

 ے

 *****  
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  چلنا بنا کے سر کو قدم يہ اصول ہے

 صادق اندوری 

 رسول(ص)   ديارِ    کہ   ادب   رو    راه    اے         ہے   اصول   يہ   قدم   کو   سر   کے    بنا    چلنا

 iiہے  

  

ہii دھول کی قدموں  کے  آپ  تو   کہکشاں   يہ         ہےii  قبول   حسنِ   تو   پر    چاند    کہ    سورج

  ے

  

ہii بھول کی  عقيدت  تو  کہيں  اگر  اور   کچھ         گواهii  خدا   مجسم   نور    وه    ہے    سايہ    بے

  ے

  

رسول(ص) رہينِ  وه   ہے   بھی   جو   موجود         ذاتii   کی   ان  ہے  باعث  کا   کائنات    تخليق

 iiہے  

  

ہii  پھول  کا   وحدت   گلشن  ہے   کيا   ايمان         نہالii  اک  کا   شريعت   باغ   ہے،  کيا    اسالم

  ے
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    رسول(ص)    مقام      بلند      کيا      وهللا         قريب  بھی کے خالق  بھی قريب   کے   مخلوق

 iiہے  

  

رسول(ص  مزار جو  سامنے   کے   نظروں         خواںii درود دل و دہن  ، ميں   وجد   روح   ہے

  ہے )

  

ہii  جہول  و    ظلوم    دور    وه    يہی    شايد         واقعات  کے قيامت قريب  سے جس ہوں  ظاہر

  ے

  

ہii  رسول(ص)  غالم  ہے  حق   گزار   طاعت         گارii هگنا  کو  جس ہيں کہتے  لوگ کہ  صادقؔ 

 ے

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  نہ کيوں ہو دونوں جہاں کی کشش مدينے ميں

 صادق اندوری 
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   مدينے   منش   اعلیٰ     شہِ     درِ     ہے    وه         ميںii مدينے کشش  کی  جہاں  دونوں  ہو  کيوں  نہ

  ميں

  

  مدينے   پرکشش   ہے   بھی   گذار  ره   وه        امم شاه پائے تھے  چومے  نے ذروں  کے جہاں

 iiميں  

  

ii مدينے کورنش  پئے  ہيں   ہوئے   جھکے         سورجii   کا    وقت    چاند    کاہکشاں     ستارے

  ميں

  

ii مدينے   روش   اک   اک   ہے   نواز   ضياء         فشاں  جلوه   ہے   موجودگی  کی  آپ    حضور

  ميں

  

مii مدينے زنش سر   اک  ہے  ذّره  ايک   ہر         جائيںii  اٹھ  نہ   ادب   بے   قدم   کہ    ادب    ادب

  يں

  

مii  مدينے    پرورش    ہو    کی    حيات    اگر         جائےii   بن    حيات     حسنِ      حاصل     حيات

  يں
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   مدينے    دہش    و     داد     خزينۂ     کھال         کونين   دولت   آئيں   لے    کے    سميٹ    چليں

  ميں

  

ميii  مدينے  مرتعش    مرا   ہے    نفس    نفس         ادبیii  بے   ئیکو   نہ   ہو  اممؐ     شاه    حضورِ 

  ں

  

مدين  تپش   کی  غم   مرے   ہوئی   خنک         ہےii  طراوت  کيا  ميں  محمد(ص)    لطف    نگاه

  ميںii ے

  

ii  مدينے   چپقلش  کوئی   ہوگی   نہ    کبھی         خلوصii و امن  شہرِ   ہے بنايا کو جس  نے  خدا

  ميں

  

ميii   مدينے  خلش  کی  دل   گئی    پا    سکون         صادقؔ  اے خار  کے جدائی   تھے   رہے   ستا

 ں

 *****  

  جبرئيل اميں آ کر خود کرتے ہيں دربانی

 صادق اندوری 
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  دربانیii ہيں  کرتے   خود   کر  آ  اميں  جبرئيل

  نورانیii  ہے  دربار   کا    عالمؐ    دو    سرکار

  

  تھیii دوری کی قوسين تو  ميں  محب و محبوب

 مہمانی کی  آپ  کی  نے   خالق   پہ   عرش   جب

  

  تھاii مٹايا کو  ظلمت  کی  عالم   نے  نور   جس

  تابانیii کی نور اس ميں خالؤں   ہے   تک  اب

  

  آياii ديار کا  طيبہ  دم   جس   قريں  کے   نظروں

  فراوانی    کی    جلووں    آئی    نظر     ہرسمت

  

  پرii  لب  مرے  ہے  آتا   کا   محمد(ص)   نام   جب

 پيشانی ہے  جاتی جھک سے  عقيدت ذوق خود
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  سراسيمہii ہوں کر کيوں سے  قيامت   خوف  ہم

 آسانی تن  ہے حاصل ميں صدقے  کے   سرکار

  

  صادقؔ ii اے تو روز  اک  ہے  تمنا   سے   مدت

 نورانیii  پيکر  وه   کو  مجھ    نظر    جائے    آ

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  مالک دنيا و ديں ہيں رحمۃ اللعالميؐن 

 صادق اندوری 

  اللعالميؐن ii   رحمۃ    ہيں    ديں    و    دنيا    مالک

 اللعالميؐن ii  رحمۃ  ہيں    يقيں    کا   مسلمان    ہر
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  نجوم و ماه ہيں   کرتے  سے  جس  نور   اکتسابِ 

  اللعالميؐن ii  رحمۃ  ہيں   مبيں    مہرِ     وه    ايسے

  

  جہاںii سالطين ہيں سر نگوں  کے  جس  سامنے

 اللعالميؐن ii    رحمۃ      ہيں      عالميں      تاجدار

  

  نےii خاک کی حرا  غار روشنی   پائی   سے   جس

 اللعالميؐن     رحمۃ    ہيں    آفريں     نور     مشعلِ 

  

  مصطفیٰ ii دالئے  پر دل  ہر نہ  کر  کيوں   ہو   نقش

 اللعالميؐن ii  رحمۃ  ہيں   نگيں    کے    حق    اتمخ

  

  جميلii  کار   شہ    کا    خالق    قدرت    سراپا    ہے

 اللعالميؐن ii   رحمۃ    ہيں    طيں    ماو    ماورائے
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  مگرii پر  چہارم   چرخ   رہے   عيسیٰؑ   حضرت

  اللعالميؐن ii رحمۃ  ہيں  نشيں   مسند   کے   عرش

  

  اعترافii تھا   کو   انوںبيگ   مگر   اپنے   تو  اپنے

 اللعالميؐن ii  رحمۃ  ہيں   اميں  و    الوعد    صادق

  

  التفاتii  چشم  ہيں   فرماتے  پہ  کاروں  خطا    ہم

  اللعالميؐن ii   رحمۃ    ہيں     مذنبيں     شفيع     وه

  

  حضورii کے  نہايت  بے لطف   کون   ہيں   مستحق

  لميؐن اللعاii رحمۃ ہيں  ہميں  ہاں  ہيں   ہميں   ہاں

  

  کا حشر  فشارِ  کر کيوں مجھے صادقؔ  ہو  خوف
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اللعالميؐن ii  رحمۃ  ہيں   معيں  و    مددگار    جب

 *****  

  جب استوار ہوا ہے خيال ُحبِّ رسول(ص)

 صادق اندوری 

رii  ُحبِّ    جمال   ميں   دل   مرے   سماگيا         رسول(ص)   ُحبِّ   خيال   ہے  ہوا    استوار    جب

  سول(ص)

  

رسولii ُحبِّ  جمالِ  سے   جب   ہے   آيا   ميسر         ہيں    چمکتے    آئينہ    صفتِ     دل     و     نگاه

  (ص)

  

رسو   ُحبِّ   کمالِ   اوجِ   يہ   نصيب    خوشا         بھیii کالہی کج ہے   سر   نگوں   حضور   مرے

  ل(ص)

  

رسول   ُحبِّ    اتصال  اے   واہ   اندمال    کچھ         حيات   زخم  زخم   يہ    حوادث   تند    تند    يہ

  (ص)
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رسولii  ُحبِّ   الفغالِ    عرقِ     ہو    پر    جبيں         ہےii  ضامن   کا    مغفرت    وہی    حشر    بروز

  (ص)

  

رسولii  ُحبِّ    مالِ   ہے    مال   يہ    فنا    پس         طواف صرفِ  حوريں  استفاده  ادب   با  فرشتے

  (ص)

  

رسول(ii ُحبِّ  خيال ميں پے و رگ ہے  رواں         صادقؔ  رمگ کبھی پہنچوں  نہ پہنچوں مدينے

 ص)

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  نوحۂ فرات (سالم) 

صادق اندوری 

حسينii  زنده   کيا   ہی   نے   تو  کو    اسالم         حسينii  تشنہ   لب  و   صابر   جفا    مظلوم

  حسينii  پاينده   ہيں   کہ    پکارا    ذره    ہر         صادقؔ ii ميں بال   دشتِ    ہوئے   قتل   جب

  رباعيات                                    مزيد
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عرفانii  جمال  ميں  پلکوں   ہوئی   بھيگی         رقصاں تبسم   پہ   ہونٹوں   ہوئے   سوکھے

انساںii    مکمل      ايک      قدم      سرتابہ         حزيںii شبّير  ہے  ميں   مصائب   ميں   آفت

  ٭٭٭

  

نےii  جس  اٹھايا   سرپر    گراں    کوه    ہر         نےii  جس   بڑھايا   کو   رتبے   کے   انسان

نے جس جھکايا نہ سر  اور   ديا   دے   سر         ليےii  کے  تحفظ   کے   حق    و    انسانيت

  ٭٭٭

  

شبيرii   پيارا     کا     محبوب     کے     هللا         شبيرii     سہارا     کا     امت    آسرا     بے

 شبيرii تارا کا آنکھ   اک  ہر   ہے   تک   اب         صادقؔ  اے مگر صدياں  کئی ہيں گزری

 ٭٭٭

 ***** 

 

 نظارۀ حرم
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  مجرئی وار جب کيا قاسم چيره دست نے

 صادق اندوری 

 کس لشکر  سناں  اور   تير   دئے  رکھ         نےii  دست   چيره   قاسم    کيا    جب    وار    مجرئی

  نےii پرست

ک شہ اشہب  ديا   دے   وه   چھال   ايک         ذوالجناح پہنچا ميں دشت سے خيمہ ميں زدن  چشم

  نےii جست ی

گ    صف    تيغۂ    ديا    بہا    خون    قلزم         ميںii دشت   تو  شر   بانیِ   ہوئے  مستعد   پہ   جنگ

  نےii  سست

بن  کے   شام   لئے   پکڑ   قدم  کے   بڑھ         ديں شاه صبر جو  ديکھا بھی پہ   کلفتوں   سينکڑوں

  نےii دوبست

حال  زينتِ  کہا  يوں  اپنے   سے  بيٹوں         سرii اپنا  کٹاؤ   بھی   تم   واسطے   کے  ديں  سرور

  نےii خست 

   بس  ہی  جلد  لئے    ہٹا   قدم    اپنے         ميںii  گاه  رزم  تو   شاه   ہوئے   جب  جنگ    عازم

  نےii  شکست

م  چشم    ساقیِ    ديا    بنا    مجھے    مست        قريںii کے خال جو پہنچا حزيں  صادقؔ   کہوں   کيا

 نے   تس

 *****  
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  دھنی تلوار کے يعنی وه دشِت کربال والے

 صادق اندوری 

 بھاری پہ   الکھوں   مگر   تھے   بہتر         والے   کربال   دشتِ    وه    يعنی    کے    تلوار    دھنی

  والے  خدا  تھے

سب گئے  چھا ليکن تھے  تھوڑے بہت         والےii رضا  و صبر  مجرئی ميں کربال   پہنچے   جو

  والے  خدا  پر 

و  صبر  ديں  اہل   شہادت   گار   طلب         والے   کربال   پہنچے   وقت  جس    گيا    مچ    تہلکہ

  والے  رضا   

ار ہيں آئے   خاطر   کی   بوسی   قدم         ميں ميداں کے کوفے ديں شاه شانِ  تو ديکھے کوئی

  والےii سما  و  ض

 و  تسليم   يعنی    ليوا    نام    کے    خدا         کا  نثاری جاں سے  علی   ابن  حسين   سيکھيں   سبق

  والےii  رضا 

بز   ذرا    ليں   سن    کو    آواز    مری         ہوںii سکھاتا  کو  سب عمل درسِ  شہ  مداح  ہوں  ميں

  والےii  عزا   م

  و   زہد  وه   محشر   سر  گے  آئيں   جب         صادقؔ    اے  ہوگا  منظر   وه  قابل   کے  ديد  يقيناً 

 والےii  اتقا 

 ***** 
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 نظارۀ حرم

  نطق حاصل مجھے مدح شہ ابرار ميں ہے

 صادق اندوری 

گ طاقتِ   اب   تھی   بات  جو   ميں   دل         ہے   ميں  ابرار   شہ   مدح    مجھے    حاصل    نطق

  ہےii ميں فتار

  ايک   ہر   جو   نظاره   وه   ہے   ديدنی         ہےii  ميں   تلوار   کی   آپ   ديں   شہ   ہر    جو    کيسا

  ہےii ميں  وار

جرا  لشکر  تواں   و    تاب   قدر    کس         سہی   تو   ديکھيں  کہ  تھا   کہنا   يہ    عباس    رعب

  ہےii  ميں   ر

پيکا    عرصۂ    يہاں     هللا    يد     کيا         انہيں  تھے کہتے تو  عباس  جو   تھے   کرتے   وار

  ہے    ميں    ر

شرر   تيغ  اس  کی  قسم    کس    کاٹ         برii  جاں   وه   ہوا   نہ   پھر  پڑا   وار   پراک    جس

  ہےii  ميں  بار

پي عرصۂ  سکون   و   صبر  قدر   کس         مگر   ميں   مقابل    کے   ہزاروں    ہيں    تنہا    شاه

  ہےii ميں کار

سرکار    تری     اٰلہی     نظيمت     کيسی         چليں      شام      سوئے      پاک       حرم       پاپياده

  ہےii   ميں    
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بار    خون    ديدۀ    نہاں    حشر    منظر         ديںii   دکھال   سماں    کا    قيامت    تو    بيٹھيں     آن

  ہےii   ميں    

گلز مرے  کچھ  سب ليے کے چيں خوشہ         صادقؔ ii اے  کوئی  اعالن   کا   بات  اس  دے   کر

 ہے  ميں  ار

 *****  

  سالمی ديکھنا بطحہ کے ان امينوں کو

 صادق اندوری 

ii  خزينوں   کے   الطاف  يہ  ہيں   رہے    لٹا         کوii  امينوں   ان   کے    بطحہ    ديکھنا    سالمی

  کو

ii  سفينوں  ميرے  ہيں   رہے   اتار   پار    وه         کوii  امينوں    کے    مرحوم    امت    ديکھو    يہ

  کو

 لعينوں ان ميں گرمی ہے  سوجھی کيسی يہ         فراتii  آبِ    بند    پہ    کوثر    الکم    ہے    کيا

  کو

ii آستينوں  اپنی   کيوں   وه  ہيں   رہے   چڑھا         سے سرور  مند  فتح  عدو  گے  ہوں   نہ   کبھی

  کو

  جبينوں   مہ   آلوده   عرق  ہے   دھيان    يہ         انہيںii  آئے   شرم   سے  کوثر   ساقیِ    نہ   کہيں
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  کو

ii     زمينوں     نئی     ہميشہ    ہوں     تراشتا         ميںii   زمانے   کا  ايجاد  ہے  فخر  کو    مجھی

  کو

کوii  سينوں   اپنے    کونين    نعمت    ہے    ملی         صادقؔ ii  سے   بيت   اہل   غم  ہيں  پُر   ہميشہ

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  دکھاتے تھے شہ ديں تيغ کے جوہر جو دشمن کو

صادق اندوری 

راستے  دو   دے  تھا  ہوتا  غل  يہ         کوii دشمن  جو جوہر کے   تيغ   ديں   شہ   تھے  دکھاتے

  کوii افگن   شمشير   

ويرا  ہے  کرتا ديکھتے آنکھوں کہ         کوii  رہزن   ِشمر   ظالم   ہے  سوجھی   کيا   معلوم    بين

  کوii گلشن کے  شہ ں

   ميں   نہيں   ٹھہراتا  ممنوع   کبھی         لےii رو  کر بيٹھ ميں گھر تو  ميں  شہ غم ہے  روتا   جو

  کوii  شيون   و  سوز

د کھال  سی تھوڑی جائے کھل زباں         رتبہii   کا    اکسير    ہے    کو    مٹی    کی    شبير     درِ 
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  کو الکن جو يجئے

بھ  ہے  جاتا   لے   سے   مقصد   ُدرِ          سےii  در   کے  شاه  گز   ہر   ناکام  نہيں  پھرتا    کوئی

  کوii دامن اپنے رکر

اپن صادقؔ  گی  دے  ہی کر روشن  وه         ہےii سوزاں شمع کی   پنجتن  يادِ   جو  ميں   دل   مرے

 کوii مدفن  کنج  ے

 *****  

  زمين کربال کا ذره ذره صرف ماتم ہے 

صادق اندوری 

 چرغ ميں  غم   کے   شہ   سالمی         ہےii   ماتم    صرف     ذره     ذره     کا     کربال     زمين

  ہے پرنم  آنکھ بھی  کی

  کائناتِ     ہے   رہا     ہو     پريشاں         ہےii  عالم  کا   دل    يہ    ميں    شبير    گيسوئے    خيال

  ہےii   برہم    ضبط 

  تو  ہے  تاباں    ماهِ     يہ    اگر        کی  قدرت  حسنِ  محمد(ص) و عون دو   ہيں   تصويريں   يہ

  ہےii  اعظم   خورشيد  وه

 ہٹا     کو     لعينوں     سے    مقابل         کوii   تم    نظر    مد    ہے    توسيع     کی     اسالم     اگر

  ہےii   مقدم     دينا    
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ک   تمہيں    جاؤ    بن    بردار    علم         کوii   شعاروں   غفلت    سے     تکبير     نعرۀ     دوجگا

  ہےii  غم   کا   بات  س

س کو جس  کے  فلک ہيں آنسو يہ         کے حيدر   ابن   ميں  غم   ہے   روتا   آسماں  تک   سحر

  ہے شبنم ہيں کہتے  ب

جوان    ہر    تہمتن    بچہ    اک    ہر         کاii جماعت   سی  چھوٹی   يہ   ميں   مقابل  کے   ہزاروں

  ہےii  رستم   پير   و   

ع   بھی   جتنی  ہے  الڈال   کا    نبی         کونہii  لشکر    ہے    آشنا    نا    سے    رمز    اس    ابھی

  ہےii  کم  کريں   زت

چ  اگر  ہے  زياده   ميں   شجاعت         مراقاسمii  ميں   مقابل   کے    دشمن    کہ    نے    شہ    کہا

  ہے  کم   ميں   عمر   ه

ديج    سنا    اپنا    سالم     تازه    کوئی         ہيںii کہتے  احباب يہ روز   صادقؔ    ہے  مشکل   بڑی

 ہےii   محّرم    ئے

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  مجرئی سبط رسول ذوالمنن ايسا تو ہو 

 صادق اندوری 
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 ايسا کن خانہ  بت  ہو   تو  ايسا  شکن   بت         ہوii  تو   ايسا    ذوالمنن    رسول    سبط    مجرئی

  ہوii تو

ت  ايسا   زن   شمشير   ہو   تو   ايسا  نوجواں        ہو تو  ايسا  شکن  صف تھا  رہا   کہہ  قاسم   رعبِ 

  ہوii و

تو    ايسا    لبن   نہرِ     سرِ      کوثر     ساقیِ          طہورii   جام  کو   مّداح   بر  ہے  ملتا  طلب   بے

   iiہو  

 ايسا بانکپن پر  جس ہو صدقے بھی  موت         حسنii کا اکبر  کر ديکھ   ہے   رہا   کہہ   ذره  ذره

  ہوii تو

  ايسا   کہن   چرخ   اے   تو   صابر   اگر   ہو         نہيں غم کو  شہ بھی پھر کہنہ سارا ہے  چکا لٹ

  ہوii تو

ت  ايسا    کفن    اجال    کا    پاک    کربالئے        کیii قبر ظلمت  سے ضو  اپنی دے کر منور   جو

  ہوii  و

  ايسا  وطن ہمدردِ    بھی   کر  ہو   وطن   بے         پاشياںii جواہر  کی ان  مجھے  تک   اب  ہيں   ياد

  ہو تو

   ايسا  گہن   بے   تو  اگر  ہو  کامل    بدر        ضياii  کی  مبارک   رخسار   کے    شہ    هللا    هللا

  ہوii  تو

تو ايسا سخن   جائے   تڑپ   دل   کا   حاسدوں         کيجئےii لکھا آپ صادقؔ  مضمون  کے  چوٹی

 iiہو 

 *****  
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  مجھے مدح شاه نے وه ديا جو کبھی کسی نے ديا نہ تھا

 صادق اندوری 

تھاii نہ ديا  نے کسی  کبھی  جو  ديا  وه  نے  شاه  مدح   مجھے

تھاii نہ مال  کو  مجھ  سے کہيں جو   مال   وه  سے  بيت   اہل  درِ 

  

ہيںii شير وه ہيں فگن  فلک   وه  بيں  دلير   وه  ہيں   شجاع  وه

تھاii نہ  لڑا اور  گا لڑے  نہ کوئی  طرح  کی   ان  ميں  رن   کبھی

  

پرii جبر  کبھی  زباں کھلی  نہ سے صبر   ہوئی   طے  عشق   رهِ 

تھاii نہ گال  پہ  لب  کے  ان مگر سينکڑوں   نے   شاه  ظلم   سہے

  

عزتيں ميں خلد کو جس  مليں دعوتيں  سے تير  کی جس  ہوئيں

تھاii  نہ  کھال   ايسا   پھول  کوئی   پر  دہر   گلشن   شاخ    کبھی

  

گمii ہوش  گئے ہو  کے لعيں تو شہ تيغِ   وه  ميں  غضب  اٹھی  جو

تھا  نہ سکا   جوڑ   تير  کوئی   گيا   ره  کے  ڑ  جو  تير   کوئی
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تسلّياںii  ہيں    ہوئی    عطا    وه    سے    سعيد    بادشاه    مجھے

تھاii نہ  اٹھا سے  آسماں جو  کہ ليا  اٹھا ه   و  غم   نے   دل   مرے

  

مجھےii  مال  صاف   اياغِ   وه   سے  ہاتھ   کے   شاه  مرگ  پس

تھاii نہ پيا جو ميں دہر کبھی  تھا  نہ  مال جو   ميں  زيست   کبھی

  

 تجلياں  وه  تھيں  سے  دم  ترے   بياں   خوش   صادقؔ    بزم   سرِ 

تھاii نہ  سرا مدح  سا تجھ کوئی  تھا  نہ  نوا  نغمہ  سا   تجھ   کوئی

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  گريہ کناں ہے خلقت اک شور االماں ہے

 صادق اندوری 

  ہے   االماں   شور   اک   خلقت    ہے   کناں    گريہ

ہے   کارواں   کا  يثرب   واال    جانے    کو    کربل
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  ہےii  زباں  ہوئی   سوکھی   جاری   ہے    خدا    ذکر

ہےii  کارواں    پياسايہ   سے    دن    تين    حاالنکہ

  ہے   گراں   تک   بوند   اک   کی    لہو    کے    شبّير

ہے  جاں کی  مکاں و کون قيمت کی جس سی  ادنیٰ 

  غربتii  شامِ    ميں  ميداں  ہيں   کھڑے    کيا    سجاد

ہےii   آسماں   زير    اک    پر    آسماں    چاند    اک

  کو   رخ   ہيں  رہے  چمکا  کر   نکل    نکل    آنسو

ہےii فشاں ضو چاند   اک  ميں   انجمن   کی   تاروں

  ورنہii  سے    خدا    حکم   ہے    لب   تشنہ    شبير

ہےii  کراں   بے   بحر   خود   ہے   جانتی    يہ    دنيا

  کوفیii ہيں  کھڑے گھيرے  کو   ديں  امام   صادقؔ 

ہےii  درمياں  کے  ظلمت   افشاں   نور    مہر    اک

 *****  

  جاتی ہے زباں وقِف غم سجاد بسمل ہوتی



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

 
 

 صادق اندوری 

  ہےii  جاتی    ہوتی    بسمل    سجاد    غم   وقفِ     زباں

ہےii  جاتی   ہوتی   سالسل  تفسيرِ    بات   ہر   اب    جو

  ميں ميداں صدق ہے آزما جنگ سے  کذب  تک جہاں

ہےii  جاتی   ہوتی   باطل    نقش    شناسی    حق    دليلِ 

  کوii لڑنے  آئے مقابل   کے  شہ  جو   تاب   ہے   کسے

ہے جاتی  ہوتی مشکل  بھی سے مشکل  تدبير  اک   ہر

  باعثii   کا     تسکين     ہے     شبير     روزۀ     تالشِ 

ہےii  جاتی  ہوتی   کامل    ذوقِ     رہينِ     منزل    مری

  سےii  محبت   جذب   مجھے   دل   سکونِ    ہے    ميّسر

ہےii جاتی   ہوتی  منزل   ميری  مقصد  نزديکِ    بہت

  ہیii اتنے اشعار  چست   ہيں   آئے  چلے  یہ  نکلتے

 ہےii جاتی ہوتی  مشکل  جتنی   صادقؔ    شعر  زمينِ 

 ***** 
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 نظارۀ حرم

 

  فزوں تر جتنی شمع حق کی تابش ہوتی جاتی ہے

 صادق اندوری 

ہےii  جاتی   ہوتی  تابش   کی   حق  شمع   جتنی  تر   فزوں

ہےii   جاتی    ہوتی    لرزش    کو    باطل     محفلِ      چراغِ 

  

ہےii  جاتی   ہوتی    نوازش    پر    مجھ    کی    کونين    شہ

ہےii   جاتی    ہوتی    ستائش     تکميل     شکر     کا     خدا

  

ہےii   جاتا    ہوتا    محکم    استقالل    پائے     تک     جہاں

ہےii  جاتی   ہوتی   جنبش    کو   باطل    جذبۂ    کے    عدو

  

پياسیii  ہے   تيغ  کی   علی   بھی   کر  پی  خون  کا    عدو

ہےii جاتی یہوت   خواہش   کی   اس   زياده   صورت   ہر   بہ

  

رشتہii   اک    ہر   کا    قناعت    مستحکم    ہے    جاتا    ہوا

ہے  جاتی  ہوتی  يورش   پہ   شہ   کی   دشمنوں  تک  جہاں
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کوئیii   نہيں    آتا    ليے    کے    لڑنے    تو   ميں     مقابل

ہے    جاتی    ہوتی    سازش    پوشيده    ہی    پوشيده    مگر

  

تياری    ہے    کی   آزمائی    جنگ     سے     کونين     شہ

ہےii  جاتی   ہوتی  لغزش   کو  دشمن  پر    گام    ہر    مگر

  

ہيں   ظاہر   آثار    کے    عاشوره    شب    سے    ہی    سحر

ہے  جاتی ہوتی گردش کو اشکوں  کيوں ميں آنکھوں مری

  

 صادقؔ  اے  ہے   فن  گاه  کار  ايک   ميں   اصل   دنيا   يہ

ہےii   جاتی    ہوتی    آزمائش   کی    فن    اہل    ہر     يہاں

 *****  

  بے حس ہے کيوں حسين کا ذوق وفا تو ديکھ

 صادق اندوری 

  ديکھ  تو  وفا ذوق کا حسين  کيوں ہے حس  بے
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ديکھ   تو   کربال   معرکۂ   زيبست    ننگِ    اے

  ديکھii  تو    نما    قبلہ    سجدۀ    ميں    خدا    راهِ 

ديکھii تو   وفا  کی  شہ   سامنے   کے   جفا   تيغِ 

  سامنےii کے ديں  شہ  ہے  رہا جھک کعبہ   خود

ديکھii  تو   نما   قبلہ    سجدۀ    کعبہ،    اہل    اے

  رحمتيں    شاه    خامشیِ      ہے     رہی     برسا

ديکھii   تو    سخا    ابر    فضيلتِ     حر     مانندِ 

  بدسرشتii  و  کيش  بد   ذاکر  عقيده    بد    اے

ديکھ تو دعا  وه  جو  سے عرش ہے رہی  ٹکرا

  عزيزii  شہ   يادِ    اسے   ہے   مگر   ناتواں   ہے

ديکھii  تو  ولوال   يہ   کا    نحيف    دل    ميرے

  مستجاب   پہ   اجابت   بابِ     ہے    دعا    ميری

ديکھ    تو    التجا   اثر    اعتبار    ننگِ      اے

  رحمتيںii  ہيں   تصدق  پہ    غم    وارِ     تقصير
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ديکھii  تو  خطا   وقار   يہ   ميں    حشر    ميدانِ 

  پيشتر  فکر    کر    کی    کار   مآل    صادقؔ 

ديکھii  تو   انتہا   ہر   صورتِ   ميں    ابتدا    ہر

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  

  شبير کے غم ميں آنکھوں سے اک اشک کا دريا بہتا ہے

 صادق اندوری 

ہے بہتا دريا  کا   اشک  اک  سے  آنکھوں   ميں   غم   کے  شبير

ہےii  بہتا   کيا  الم  بحر   يہ   تک  دامن   موجيں   کی  خون    ہيں

  

ہےii جاتی بن خلش سانس ہر   ہے   کھٹکتی   خار   صورتِ    جب

ہےii  بہتا  تمنا   زخم   اور    پيہم    ہے    روتا    کے    پھوٹ    دل
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کرمii   باران    ليے    کے    دنيا    الم   سلطانِ     غم     ذکر     ہے

ہےii بہتا دريا  کا نور  اک   تک   وسعت   کی   زميں  سے   گردوں

  

شربii  کوئی   گا   سکے   ديکھ   کيا    کے    ديں    شہنشاه    الطاف

ہےii   بہتا   نظاره    حدِّ    تا    جو    ہے    محدود    ال    قلزمِ     اک

  

خالیii   سينہ    مرا    ہے    ہوتا    رفتہ     رفتہ     شہ     غم     بہر

ہےii بہتا قطره قطره   دل   کر  ہو   ہو  خون  مری   سے  آنکھوں

  

اکثرii ہيں  کرتے وه ہمدردی ميں   فطرت  کی  جن  ہے   ہمدردی

ہےii  بہتا   چھاال   کا   دل   جب   ہے    ِرستا    بھی    جگر    ورِ ناس

  

 خطا  کوئی  ہے نہيں کی آنکھوں صادقؔ  اے ميں  غم کے شبير

ہے  بہتا   شيدا    دل    خونِ     ميرے    ہيں    بہتے    نہيں    آنسو

 *****  

  زلف ميں ہے رخ شہ عکس فگن دريا ميں

 صادق اندوری 
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  ميںii  دريا   فگن   عکس   شہ  رخ   ہے   ميں    زلف

ميں    دريا    گہن    چاند    نظر    ہے   آتا    کو    دن

  ہےii  ہوتا   گماں  کا   ديں  شہ  تيغ   تر    ميں    خوں

ميں  دربا  کرن   کی   سورج  جو   ہے    تھرتھراتی

  حارثii   کو    بدن    کے     مسلم     حضرت     پسرِ 

ميںii  رياد   کفن  و   گور  بے  ديا  چل   کر   پھينک

  نکلےii  ساحل   لب  ميں  شہ  غم   جو  خون  اشک

ميںii   دريا    چمن    تصوير     لگے    آنے     نظر

  کرii   آ    ساحل    لب    ہيں    رہی    سرپيٹ    لہريں

ميںii  دريا  زمن    شاهِ     غمِ     جو    ہے    زن    موج

  کےii  مسلم   پسرِ   سر   بے    تن    ہيں    پڑے    يوں

ميںii  دريا   فگن   جلوه   ہوں   کہ   جيسے   کنول  دو

  تاثيرii   ادنیٰ     کی    مظلوم    شہ    خون     ہے     يہ

ميںii  دريا  جلن   تو   پيدا    ہے    سوز    ميں    دشت
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  ہاتھ   کے   تلوار  کی   شاه   نو  يہ   ہے  کيا    ديکھتا

ميں  دريا  فن   ماہر   اے  تو  کے    جا    مر    ڈوب

  صادقؔ   ہے صدف آنکھ ،  اشک  گرِ  ادري  ہوں ميں

ميںii  دريا   عدن   ُدرِّ     اک    ہر    ہے   رہتا    مخفی

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  مجرائی کيا کہوں ميں محبت حسين کی

 صادق اندوری 

کii حسين  صورت ہے  نقش پہ دل لحظہ   ہر         کی   حسين   محبت  ميں  کہوں  کيا    مجرائی

  ی

کii  حسين    امانت    تو    وہاں    ہے    مدفون         عزيز ہم نہ سمجھيں  کو  خاک  کی کربال  کيوں

  ی

کii حسين  صورت کہ ہے  مصطفیٰ   شکل  يہ         اشفياii تھے کہتے   کے   ديکھ  شان   کی   اکبر

  ی
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کیii حسين  بيعت  تھی   داری   ذمہ   کی   جنت         لوٹتےii  نہ   جانب   کی    امام    ليے    حرکس

کیii حسين  حرارت ميں   لہو   بھی   اپنے   ہے         نہيںii  غم   تو   ہے  کيا  نے  يزيديوں    نرغہ

ک  حسين   شہادت   کو  مجھ   ہے   گئی   آ  ياد         لہوii لہو   ہے   جگر   تو  ہے  خون  خون   دل

  ی

کii حسين فرقت  نہ   ہوگی   سے  ہم   برداشت         شاهii حضور چل  لے ہميں غم   اضطراب  اے

  ی

کی   حسين   اقتصد   اور   کی    علی    قوت         مثالii بے چيز دو ميں   کائنات  ہيں   صادقؔ 

 *****  

  مجرائی مصيبت سرور کی جس وقت مجھے ياد آتی ہے

صادق اندوری 

ہےii آتی ياد مجھے   وقت   جس   کی  سرور   مصيبت   مجرائی

ہے جاتی بڑھ تپش  کی  دل  اور آنسو  ميں آنکھوں ہيں آتے بھر

  

کاii ان  عام فيض  يہ  ہے جاری مگر،  ہيں  لب  تشنہ  ہيں   مجبور

ہےii بجھاتی پياس  کی  کانٹوں  چھاگل   کی   چھالوں  کے  سجاد
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کر   سہہ  سہہ  مصيبت   اور   غم   بچہ  جو   ہو   چڑھا    پروان

ہےii جاتی   آ   نيند  سے  آرام   کو  اس   ميں   سائے  کے   تلوار

  

کا   قسمت   نوشتہ   ہے   تو   يہ  ہے  درماں   کا   الم    سود    بے

ہےii  ٹکراتی  کيوں   سے   رتقدي   فطرت    ديوانی    کی    تدبير

  

ميں تيور کے دھنی  کے  خيبر   بھی  تيور   کے   بنی  شکلِ   ہم

 ہےii  آتی   آواز   کی   تحسين   پيہم   سے  خيمے    پہ    وار    ہر

  

سےii اکبر گی لڑے  کے  آ کيا سے   قاسم   گی  کرے   جنگ   کيا

ہے گھبراتی   ہوئے   آتے   پاس   اتنی  شام   فوجِ   ہے   مرعوب

  

وهii ہے تاريک وه ہے نور  بے کا،   دشمن   چشم   ہے  ذکر   کيا

ہےii شرماتی چمک   کی   بجلی   سے   تيزی  کی  علی  شمشير

  

ہيں  سب ہم  بھکاری  کے در اس کو  ہم  ہے تعلق   سے   در   اس

 ہےii  آتی   جھکانے   سراپنا   جہاں  بھی    بانی    جہاں    تمکينِ 
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 کرii رو  رو ميں  بياں ہوں  کرتا  صادقؔ   سرور   غم  وقت   جس

ہےii جاتی  چھا گھٹا  کی  رحمت کر آ پر سر مرے  سے   گردوں

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  مجرائی ميرے لب پر جب شہ کا نام آيا

 صادق اندوری 

  آياii  نام   کا   شہ   جب  پر   لب   ميرے   مجرائی

آياii سالم   کا   حق   پر   مجھ   سے  بريں   عرش

  آياii   امام    سوئے   سے     اشقيا     فوجِ      حر

آياii  غالم    کا    شہ   آخر    حضور    کے    شہ

  جتنےii نثار جاں  تھے کے  حشم  ذی  شاهِ    اس

آياii   کام    ايک    ايک     ميں     کربال     ميدان

  ليکنii  گروه  کا  حق    تھا    مختصر    حاالنکہ
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آياii   شام    اہل    ہر   ميں    مقابلے    کے    اس

  پائیii  نہ  اماں   نے  اس    ميں    کربال    ميدان

آياii  لگام    بد    جو   پر    زد    کی    علی    تيغِ 

  تنہا   امام  پيش   سے   اس  نہ    پڑا    بن    کچھ

آياii  نظام  صد   با  ميں  ان    شمر    کہ    حاالں

  ہے کيا تو  نہيں صادقؔ  سرور مدح،  فيضِ   يہ

آياii  جام   کا   کوثر  سے    جناں    ليے    ميرے

 *****  

  يہ دل ہے داغ شاه شہيداں ليے ہوئے 

 دق اندوریصا 

  ہوئےii  ليے   شہيداں  شاه    داغ    ہے    دل    يہ

ہوئےii  ليے  درخشاں    مہر    ايک    ہے    ذره

  نامدارii   عباس    ميں   شام    دشتِ     ہيں    آئے
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ہوئےii  ليے   فروزاں   شمع  ايک   اپنے    ساتھ

  بشرii ہر   تھا   کہتا   کے  ديکھ   شان   کی   اصفر

ہوئےii   ليے    گلستاں     تازگیِ      ہے     غنچہ

  نورii اکتسابِ  زلف  ہے کرتی  سے رخ کے  اکبر

ہوئےii  ليے   قرآن   مصحفِ     ہے    گھٹا    کالی

  سامنےii   کے    شقاوت    اہل     فروش     ايماں

ہوئےii   ليے    ايمان    دولتِ     شاه    ہيں     آئے

  شامii   وقت    سرخ   نہيں    آسمان    وجہ     بے

ہوتے  ليے   شہيداں   خونِ     ہے   شفق    رنگ

  شريرii بھی ايک   بچا   نہ   سے   وار  کے  قاسم

ہوئے    ليے    پہلواں    جتنے    شمر    تھا     آيا

  دورii  بام  ہيں   روشن   سے   جمال   کے    سجاد

ہوئے  ليے   زنداں   کا   شام    چاند    ايک    ہے

  حشر بروز  صادقؔ  سامنے کے شہ گا پہنچے
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ہوئےii  ليے  عصياں    دفتر    ميں    بغل    اپنی

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  مرے دل سے ابھر کر جب زباں پر شہ کا نام آيا

 صادق اندوری 

  آياii نام کا  شہ پر زباں جب کر  ابھر   سے   دل   مرے

آياii   دوام   تسکين    اذن    کو    تابيوں    بے     مری

  آيا   گام   تيز    سمند    وه   يوں    جھومتا    ميں    وغا

آياii خرام  خوش  ابر  کہ   جيسے   پر  دوش   کے   ہوا

  نےii  عالم    اہل    پايا    دارين    غمِ     دن    کے    ازل

آياii   امام    شاهِ     غم     ميں     مقدر     ميرے     مگر

  ليکنii  ميں   شاه   چشم   آبِ    پُر    تھا    غرق    تصور

آياii کام  تشنہ بھی   کر   ڈوب  ميں   تہوں   کی  سمندر
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  سرورii غم  کو  مجھ   گيا   ہو   حاصل   شکر  کا  خدا

آياii     پيام     کا     کاميابی     کو     ناکاميوں      مری

  کاii  محبت   کی   شہيداں    سلطانِ     يہ    ہے    کرشمہ

آياii انتظام   عشرت   وه  ميں   دل   مرے   آيا  غم   جو

  ہےii ضروری  چلنا  يہاں بل کے سر   بدلے   کے   قدم

آيا  مقام   کا    وسعادت    عين    رو    راه    اے    ادب

  ميںii غربت بھی  وه  اور سختياں  اتنی  پہ  زادوں   نبی

آ خام سودائے کيوں يہ ميں سر کے شمر  جانے  نہ

  يا

  کوii  زمانے   تھا   تعجب  پر    سکندر    بخت    مرے

آ  جام کا کوثر جب  پہ ہونٹوں ہوئے   ترسے   مرے

  يا

  کیii  پيمبر   سبط    مدحت    منزل    آسان    تھی    نہ

آياii   دام    زير    صادق    افکار    طائر    مشکل    بہ

 *****  
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  سالمی مطمئن دل ہے غم شبير و شبّر سے

 صادق اندوری 

  سےii  شبّر   و   شبير  غم   ہے   دل  مطمئن   سالمی

سے   مقدر   اپنے    زندگی    متاع    کيا    ہے    ملی

  سےii حيدر   حبِّ    کو  جن  کونين   جنت  ہے  ملی

سے مقدر  کے ان   مری   قسمت  خدا   يا  دے  بدل

  ميںii ميداں اور تھا آسماں چپ تھی خاموش  زميں

 سےii   پيمبر    سبط    رہا     ہوتا     ناروا     سلوک

  دےii کہہ تو  اتنا  ليکن   خاک  ميں   منہ  مرے  اٰلہی

سےii اصغر معصوم  تھا  بھی سکتا اٹھ تير زخمِ    کہ

  تمنائیii کے جس کو،ملک حوروں   یک   جس   تمنا

سے  مادر آغوش  يوں  جائے  چھينا کو اس  ہے ستم

  ہيں بہائے  دريا  وه   نے   آنکھوں  ميں   شبير  غم
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ترسےii  دامن   ہے   گئی   دھل  سياہی  کی   گناہوں

  اپنیii حيات  تھی لٹانی  لب تشنہ  ميں   حق   رضائے

سےii  ٹھوکر   ايک  ابلتا   کوثر    چاہتے    وه    اگر

  نےii درخشاں   صبح  لہو   کا   ستاروں  ہے  نچوڑا

سےii  پيمبر  آل  غم   ہے    تبسم    پر    رخ    مرے

  صادقؔ ii  اسے   ہوتا   تجربہ  کا  مصطفیٰ     جالل

سے پيمبر   شکل   ہم   جو   ليتا  مال   آنکھيں   کوئی

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  سالمی دل ميں بر پا ہے جو غم شاه شہيداں کا 

 صادق اندوری 

  کاii شہيداں شاه غم  جو  ہے  پا   بر  ميں  دل   سالمی

کاii  فراواں  جرم    بخششِ     ہے    آسرا    اک    يہی
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  کاii  شہيداں  شاه  غم   ہے  کو   پتی   پتی   کی   چمن

کاii شبنمستاں ہے   ہوا   اترا  منہ  پہلے   سے   سحر

  انساںii کوئی  تھا سکتا ديکھ  کب سوا   کے   ديں   شہ

کاii  گلستاں   جانا    ہو    برباد    سامنے    کے    نظر

  فرماياii يہ  نے شہ  کر   ديکھ   الشہ   کا  اصغر   علی

کاii  بہاراں   آغوش   ده   پرور   ہے   نذر  کی  خزاں

  پرii اسيروں  معصوم  نہيں  اچھے  ستم   اتنے  يزيد

کاii  زنداں  تعمير   تری  جائے   مل   نہ   پايہ    کہيں

  تنہاii کو   شاه  کر   ال   ہے   چھوڑا   نے  تقدير   کہاں

کاii مغيالں خار  ہے رنگ بھی ميں پھول  کے جہاں

  کیii سرور خون  حرارت ہے بھی ميں  خون ہمارے

کا  طوفان موجِ   ہر ہوئی بپھری  رخ ہيں سکتے بدل

  سچائیii ہے ديتی کہيں  سے  طاقت   اور   حکومت

کاii ميدان   کے  کربل   سانحہ  ہے   سامنے   ہمارے
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  صادقؔ ii   زندگی  سکون    وجہ    ہے    شبير    غم

کاii شاں ذی  شاهِ   مدح  کو  ہم   ہے   مال   سرمايہ   يہ

 *****  

  جب کبھی مسلماں پر کوئی وقت آيا ہے 

 صادق اندوری 

  ہےii  آيا   وقت   کوئی   پر    مسلماں    کبھی    جب

ہےii   بڑھايا    حوصلہ    نے     تو    کربال     يادِ 

  تھیii  ہمت   يہ   کی    شاه    تھا،    کليجہ    کا    شاه

ہے  يا  کھا  زخم  کے ہنس ميں يزداں راه نے  جس

  ليکنii   رضا    جادۀ    ہے     ہستی    سراط     پل

ہے   بڑھايا   قدم  ہر   نے    سرور    کے    مسکرا

  گھبراؤii  نہ  سے  جبر   سيکھو،  چلن   کا    صبر

ہےii  دکھايا    راستہ    نے    صابر    شاه    ہی    يہ
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  جاؤii   ہو    نيام    بے    تلوارو۔    کی     وفا     اے

ہےii  اٹھايا  پھر    آج    اپنا    سر    نے    سرکٹوں

  چونکی   جفا    ظلمت    سے     آمد     کی     جس

ہےii   جگمگايا    ميں    رن    کر    بن    وفا     نيّر

  قسمت  رسا گئی ہو  صادقؔ    چلو  بل   کے   سر

ہےii   باليا    کربال     نے     والی     کے     کربال

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  تسليم و رضا کی منزل ميں ايسا کوئی سجدا ہو جائے

صادق اندوری 

جائےii ہو   سجدا   کوئی   ايسا  ميں   منزل   کی  رضا   و   تسليم

جائےii  ہو  سہارا  کا   عقبیٰ    بنے    جرم    عفو   موجب    جو

  

بتاii ہی تو ستمگر   چرخ   اے   سوا   کے   لب   سرورتشنہ   اس
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جائےii ہو  را گوا  ظلم   پر   جسے  کون   ميں  جہاں  ہے  ايسا

  

نظارهii يہ کبھی ہے   ديکھا   بھی   نے   تو  دوراں  گردش  اے

جاتےii ہو پياسا  وه  طرح   اس  کی  خلقت   بجھائے   پياس   جو

  

کاii دل  ہے تقاضا يہ دم پر صدا يہ ہے   پنہاں  ميں  سانس   ہر

 جاتےii  ہو   تمنا   کی    ہستی    حزيں    رشبي    غم    کاش    اے

  

ہيںii روتی آنکھيں  ہے کٹتا دل غم منظر  وه   جب  ہے  آتا   ياد

جائے   ہو  دريا  کا  گ  آ  اک   پانی  ليکن    قريں    ہو    پانی

  

ہے دن وه بھی  دن  کا  عاشوره  اسے گے بھوليں ہم  نہ حشر  تا

جانےii  ہو  يرااندھ ميں دنيا دن  اس اور ڈوبے   نہ   بھی   سورج

  

علی ابن مثالِ  نہ تک جب   ليے   کے   حق   دے   مٹا   چيز   ہر

 جائےii   ہو    پيارا    کا    هللا    انسان    ہر    يوں   نہيں     آسان

  

سرورديںii  حيات   مقصودِ    زميں   اہل   قابل   کے  رشک   ہے
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جائےii ہو اونچا  سر  کا  امت ،  نہيں   بھی   پروا   کٹے   اپنا   سر

  

 طرف ميری سے کرم جائے  اٹھ  ديں  سرورِ   نگاهِ  جو  صادقؔ 

جائےii ہو اجاال   ميں  ظلمت  ،   جنت   ہو  نماياں   ميں   دوزخ

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

  جس دل ميں درد شاه کی لب تشنگی کا ہے

صادق اندوری 

  ہے کا تشنگی  لب کی شاه  درد  ميں  دل  جس

ہےii  کا   اسی   کوثر   ساقیِ    کا   اسی    کوثر

  پنجتنii  ذکر  خدا   ذکر   ہو   پر    سانس    ہر

ہے کا  زندگی مزه تو طرح اس جو   گزرے

  ہميںii  يہ  ہے  بتايا  نے  شہ   حيات    راز

   



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

 
 

ہے کا اسی جينا  ہو قتل   ميں  حق   راه   جو

  کہيںii ہوں نہ اکبر يہ  شوق   نگاه   اے  ديکھ

ہےii کا   نبی   شکل  اسی  بہو   ہو   تو  نقشہ

  مضمحلii نور پر رخ   نم   آنکھ   خشک  لب

ہےii  کا  لبی   تشنہ   کی  شاه  تو   يہی   عالم

  طلبii کی  دوسفر نہ   ہے   آرزو   کی   جنت

ہےii کا کسی روضہ سامنے  کے نظر ميری

  ديںii امام   ہو  کرم   نگاه   بھی   پہ   صادقؔ 

ہےii کا گلی   تمہاری  يہ  گدا   اک   سا   ادنیٰ 

 *****  

  مرتضٰی کی جان ہے اور مصطفٰی کا دل حسين

 صادق اندوری 

 منزل    آخری    ہے     کی    ااِل     راهِ         حسينii دل  کا مصطفیٰ  اور ہے جان کی  مرتضیٰ 

  iiحسين  



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

 
 

ساح بنے کا  کشتی  کی حق دينِ    کہ   جب        نہيںii سکتی ڈگمگا  وه  کبھی   ميں  عصياں  بحر

  حسين ل

فاص   خط   ہے  باطل  و    حق    درميانِ          ليےii کے سمجھنے کو  تفاوت کے   ايمان  و   کفر

  حسين   ل

قاب  جوہر   کا   ديں   و  دنيا  ہو  نہ   کيوں         سےii ہاتھ  کے   سلر  ختم   ملی  کو   جس   تربيت

  حسين ل

  کامل     جلوۀ     تک     آخرت     انتہائے        حقii    راه     جمال     سے     آفرينش      ابتدائے

 iiحسين  

  حاصل    طۂنق     کا     معرفت     ابتدائے        معرفت    منتہائے      ہے      اگر      سيدالکونين

  iiحسين  

ساح  آسودۀ    رہا    بھی    کر    ره    دور        فراتii نہرِ  اے کو تجھ   تھی  چاہئے  کرنی  شرم

  حسين   ل

مشک ہر حلِّ   ہے ہو ہوا  ايمان  يہ کا  جس        آسانياں   اسے    ميسرہيں     کی     عالم     دونوں

  حسينii ل

ii مستقبل شمع   تجلی،   کی   ماضی  و   حال         حق لمعاتِ   ہوں  نہ صادقؔ  ابد  تا  سے  ازل  کيوں

 حسين

 ***** 
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 نظارۀ حرم

  نذر بزرگان 

  

  

  (منقبات)

  

  

  منقبت محبوب سبحانی(رح) 

 صادق اندوری 

   محبوب   مبتال  جانِ   ہے  مضطر   بہت         سبحانی  محبوب   خدا   بہر  نظر   اک   بھی   ادھر

  سبحانی

ii   محبوب    ڈوبتا    ہمارا    کيوں     سفينہ         سبحانیii  محبوب   ناخدا   اپنے    تم    ہوئے    اگر

  سبحانی

ii  محبوب   روا   سجده   تمہيں    ہوتا    اگر        ديتے جھکا  سر   ميں  بندگی   جوش   مند   عقيدت

  سبحانی

  محبوب    گيا    ره    ہی    ديکھتا    زمانہ        کے طريقت ہيں کھولے  راز  وه  نے ذات تمہاری

  سبحانی 
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  محبوب   ديا   دے  سہارا   نے  تم   جسے        سےii الفت اجمعر کوئی  کو  اس  نہيں   سکتا   گرا

  سبحانی

ii  سامنامحبوب  گے   کريں  کيا    حوادث         گاii بڑھاؤں  گے   آ   قدم  جب   کر   لے  نام  تمہارا

  سبحانی

ii  محبوب  کا  آپ   تصور   ہے   آتا    جب         ہےii کرتی رقص   تمنا   ہے  اٹھتی  جھوم   محبت

  سبحانی

محبوب   ذرا   ديجے  اٹھا   بھی   پرده  يہ        تک  کب کروں نظاره  مشق سے  درمياں   جابح

  سبحانی 

ii محبوب  يا   وقت  تو   يہی  ہے   کا  مدد        کر لے زندگی  پيام ميں منزل   سوئے  ہوں  بڑھا

 سبحانی

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  

  منقبت خواجہ معين الدين چشتی(رح)

 صادق اندوری 
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ہوii   تم   زندگی    جانِ     کہ    جاں    ميری    پہ    تم    تصدق

 ہوii     تم     علی     اوالدِ       هللا،      رسول      بندِ       جگر

  

جاۓii   کيوں    مايوس    کوئی   سے     آستانے     تمہارے

 ہوii تم غنی ہو،  تم   سخی  ميں   حقيقت   خواجہؒ   اے   کہ

  

کوii  دل  مرے   ہے  ہوتی    تسکين    سے    ذکر    تمہارے

 ہوii   تم    عاشقی   جانِ     اطمينانِ     کہ     ہے     يہ     سبب

  

 خواجہؒ    ہے   نور   پر    ہندوستاں    سے    ذات    تمہاری

 ہوii    تم     نبی     نورِ      جلوۀ    يزداں،     نورِ      ضيائے

  

کر رو  رو  کے  روضے سامنے ہوں رہا کہہ سے  کب ميں

ہوii تم   دھنی   کے   قسمت   کہ   کو   قسمت   ميری   دو   جگا

  

سےii   تم    مفتخر   قيادت    سے،    تم     مقتدر     حکومت

 ہوii     تم      شاہنشہہی      سرِ      تاجِ       سلطنت،      وقارِ 
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 صادقؔ ii کہاں جاۓ   کر   چھوڑ   خواجہ  کو   در  تمہارے

ہوii  تم  زندگی   وجہِ    ہو،   درماں   کے  درد  کے  اس    تم

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  منقبت خواجہ غريب نواز(رح)

 صادق اندوری 

 نوازؒ ii غريب   کبھی   تو   خدا  بہر   ہو   عطا

 نوازؒ ii  غريب   آسودگی    کو    نگاه    و    دل

  

نےii  دوراں   حادثات   مجھے   ہے  ديا    تھکا

 نوازؒ ii  غريب   خستگی   مری    آپ    مٹائيں

  

ميںii محبت  ميری  خامی   کوئی   ہے   ضرور

 نوازؒ    غريب   آگہی   سکی   نہ   مل   کو  وفا
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سےii   تعين    سرحد    سکی    نہ    بڑھ    نگاه

 نوازؒ   غريب مری  حسرت  گئی ره کے الجھ

  

 کوii خفتہ بخت  کے  صادقؔ    ديجئے   سنوار

نوازii  غريب   بلتی   ہے    يہ    خلوص    بصد

 ***** 

 

 نظارۀ حرم

 

  منقبت حضرت شاه عالم(رح)

 صادق اندوری 

  ہےii      کبريائی      ذات      تنوير      مصطفیٰ        جمال

 ہےii     مصطفائی      جمال      عکس      شاہيہ      جمال

  

  ہوii  کچھ   معرفت  ،  حقيقت   ہو،   طريقت   ہو،   شريعت

 ہےii   نمائی    جلوه    کی    دين    ستون     چاروں     يہاں
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 کوii  جس  گئی  ہو    ميسر    کی    در    کے    آپ    گدائی

ہے  خدائی کی اس اور  ہيں  کے اس  رسول(ص) کا اس خدا

  

 سےii قربت کی  روضے ہو   نہ  کيوں  معطر  جاں   مشامِ 

 ہےii  آئی   پاس   جنت   خوشبوئے    سے    دروازه    اسی

  

 ہيںii   کرتی    وجد    مراديں   ےہ    اٹھتی   جھوم     تمنا

 ہےii سمائی  ميں  دل   مرے   سے   جب   کی   شاه   محبت

  

 کوii   اس    شاہنشہہی    گئی    مل    گنبد    زير    آيا     جو

 ہےii    ہُمائی     ظل     صورت     درحقيقت     گنبد      يہ

  

 ميںii   ہستی    اقدار    مرے    تھا    اندھيرا   ہی    اندھيرا

  ہےii    جگمگائی     قسمت     آج     سے     منقبت     نگاه

  

 کا  آرزوؤں  گلشن    تھا    مرده    پژ    سے    مدت    بڑی

 ہےii  مسکرائی   کر  آ  پر   در   اس    کلی    کی    مرادوں
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 ہيںii  آتے   ديدار  پئے  کر    کھنچ    کھنچ   مند    عقيدت

 ہےii  یربائ   دل   کی    غضب    ميں    عالم    شاه    جمال

  

 بھیii   عالم    سابزم    ناصعہ    ہے    کيا    گجرات     فقط

  ہےii  کشائی    مشکل    موجب    در    يہی    ميں    حقيقت

  

 جائے   مل    کاش    حصہ    کوئی    کا    مرتبت    علوئے

 ہےii  آزمائی  قسمت   اپنی  کر   آ    نے    صادقؔ     يہاں

 *****  
  قوق سے آزاد رکھا گيا ہے۔والِد مرحوم کی اس کتاب کو جملہ ح
  اعجاز عبيد

 ***  
  ٹائپنگ: مخدوم محی الدين

 پرو ف ريڈنگ، ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد 

 

 


