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  ماخذ: اردو کی برقی کتاب 

 معجزه ہے آيۂ والنجم کی تفسير کا

ن      ايک      ايک             کاii      تفسير        کی        والنجم        آيۂ        ہے        معجزه

  کا    تحرير     مری     ہے     ستاره      قطہ

و     مدحت     کی      آپ             شرفii  و   عزّ    باعثِ    کو    مجھ    ہے    نسبت    کی    آپ

  کاii    توقير     مری    ہے     سيلہ

      شام      کرنا      صبح             حضور شب  و روز کے دوری  يہ  گے گزريں طرح کس

   

e cannot be displayed.  The file may have been moved,  
eted. Verify that the link points to the correct file and location.



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

 
 

  کاii    شير     جوئے     ہے     النا     کا

منت       ہستی       خوابِ              ميںii   قدس    حريمِ     آقا     گے     بلوائيں     مجھے     کب

  کا       تعبير       جلوۀ       ہے       ظر

  ہے     ديکھا     نے     ميں             گياii  کھل   رحمت   بابِ   اور   اٹھی    سے   دل    غم    آهِ 

  کاii   تاثير    کی    آه    منظر    يہ   

 بو     و     رنگ      شہرِ             خيال      کا      مدينے      ہے       تمنا       خوابِ        جنتِ 

  کاii    جاگير     مری     ہے     عالقہ    

  ہے    رخ    حسيں    يہ            اياز   جاؤں    بکھر    ميں    طيبہ     راهِ      کر     ہو     خاک

  کاii  تعمير    ميں    تخريب    مری 

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 دل روضۂ رسوؐل پہ محِو سجود تھا

ُکشو  رنگِ  بھی  پہ رخ   کے  پابنديوں             تھاii   سجود    محوِ     پہ    رسولؐ      روضۂ     دل

  تھاii د

 "ii تھا وجود  ننگِ ميں لباس ہر  ورنہ "ميں             ليا  لے  ميں  رحمت دامنِ  کو  مجھ  نے   آقا
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ت  نمود  بے  چمن  بہار    تھی    نام    بے             پيشترii   سے    طيبہ     گلِ      شگفتنِ      رنگِ 

  ھا

تھا  بود و  ہست  شہِ    ذکرِ    پہ   لبوں  ميرے             وسعتيں کی  عالم   دو   تھيں   ميں   نگاه   حدِّ 

 و مشک سرِ  کو کس ميں انجمن ساُ              نَفَس    ہر    سے    محمدؐ     ذکرِ     تھا    ہوا    مہکا

  تھا  عود

   کبود    چرخِ     ميں    حصار    کے    انوار             رونقيںii کی  اسرا   شبِ    سنيں  سے  جبريل

 iiتھا  

تھاii  درود    و    سالم    وردِ     عرش    بامِ     تا             ايازii  قلم   و   لوح   شہِ    مدحتِ   رے    هللا

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 دل کو آئينہ ديکھا ، ذہن کو رسا پايا

مزه  کا زيست ميں  مدحت  کی اُن  نے  ہم             پاياii  رسا   کو  ذہن  ،    ديکھا    آئينہ    کو    دل

  پايا 

نا     نالہ     ديکھی     اثر      بے      آه             پايا    کيا     نے     زندگی     احمد     وسيلۂ     بے

  پاياii     رسا
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      عطا      دامنِ       عالم      افگنِ        سايہ             آئےii نظر ہی  آپ   اٹھی  نظر  طرف   جس

  پايا

ر     پيکرِ      عالم      بہر      کو      آپ             ہوںii نشتر کے سخن يا ہوں  پتھر  کے  راستے

  پاياii    ضا

ii مرتبہ ايسا ميں  نبيوں سارے  نے   کس             پہنچاii  سوا  کے   آپ  پر   اعظم  عرشِ     کون

  پايا

  سے مانگ ،  مانگا   سوا   سے   ظرف             مانگا  کبھی جب  نے  ہم  سے   عالم   دو   رحمتِ 

  پاياii سوا

زي  عرش  ،  پر   سر   فکاں   ُکن   تاجِ              اکبر     خالقِ      لطفِ      پر     اُن     اياز     مرحبا

  پايا  پا، رِ 

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ُمنہ سے جب ناِم شہنشاِه رسوالں نکال

گلستا    کا    ُدرودوں    کو   مقدم    خير             نکال   رسوالں   شہنشاهِ    نامِ     جب    سے    ُمنہ

  نکالii   ں
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ن ساماں سرو بے  طرف  کی طيبہ  جو ميں             ميںii رستے مرے  کونين   دولتِ    گئی  بچھ

  کال

آسا  بھی   کام   يہ   سے   تعليم   کی   اُن             سفرii کا  ہستی ہے  دشوار کہ  تھا  سمجھا تو  ميں

  نکال ں

  ثنا    کا    محمد     حرف     ُگلِ      ہر             سخن   گلزارِ   سرِ    پہنچا   جو   ميں  مدحت    فکرِ 

  نکالii   خواں 

نii   عنواں    يہ    کا    رسائی    کی     آقا     درِ              جاؤںii  بن   ہَوا  موجِ    ہَدفِ   کر   ہو  خاک

  کال

دو  غمِ   غبارِ   کے    کترا    سے    مجھ             ِجال  کی   محمد  عشقِ    ہے   ميں   آئينے   ميرے

  نکال   راں

نii    ںايما    حاصلِ     خدا     محبوبِ      عشقِ              خيالii چشمِ  جب ہوئی فائز  پہ   ذہن  منصبِ 

  کال

گلستاں    خاصانِ     منجملۂ   بھی     ميں            دماغii ہے مہکتا  سے   خوشبو   کی  توحيد   ُگلِ 

   iiنکال  

نکii   قرآں    آيۂ    اک     ہر    کو     رہنمائی             ايازii چاہی خدا تائيدِ  جو  ميں   مدحت   بابِ 

  ال

 ٭٭٭
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 ثنائے محمد(ص) 

 

 آنکھيں لہو لہو تھيں ، نہ دل درد درد تھا

  انداز     کا     ضبط     ميں     نبی     ہجرِ              تھاii درد درد  دل نہ ،  تھيں  لہو   لہو   آنکھيں

  تھا    فرد 

ی     عرشِ      و     نشيں     صحرا مي    عالم    دو    فرد    ايک   !    هللا             تھاii   نورد    معلّٰ

  تھا  فرد  ں

مہتاب     چہرۀ     و     نجوم    رنگِ              کر   ديکھ   کو    رسالت    مہرِ     رات    کی    اَسرا

  تھا     زرد     

  کی  رستے  کہ    تھا    کہکشاں    دامانِ              نورii شہسوارِ  تھا پہ عرش  بامِ   ميں  بھر   پل

  اتھii  گرد

برگ   کوئی   نہ  ُگل   کوئی   مرده   پژ             ميں    خواب    سرکار    گلشنِ     تھا    نظر     خلدِ 

  تھا   زرد   

    تقصير    شعلۂ    تو    جليں     آنکھيں             کاii    گناه     عفوِ      مرے     ہوا     سبب     گريہ

  تھاii   سرد

   نورد   مدينہ  خيالِ   ،  ميں   خواب    ميں             اياز تھا لطف  عجب يہ  ميں  باب  کے مدحت

  تھا
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 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ُرِخ ابِر کرم عنواں ہے ميرے باِب ہجراں کا

ہ  تخم   اک   دل  داغِ    ہر    "مرا             کا   ہجراں  بابِ    ميرے   ہے   عنواں   کرم    ابرِ     ُرخِ 

  کا"   چراغاں  سروِ    ے

   ذره     ان     کيجيے     کيا     بياں             کے رسالت خورشيدِ   نے ذروں  جن ہيں چومے قدم

  کا    ساماں    مہر     ہائے   

من   بھی   کو  ذروں   کہ             پھوٹیii   روشنی    ايسی    سے    کملی    کی    سرکار     مرے

  کاii درخشاں   مہرِ    گيا  مل   صب

م    جوہر    کھاُل    منت    مدينے             ٹھہراii  طرب   شہرِ     صاحبِ     ہجراں    دشتِ     غريبِ 

  کا   فراواں  شوقِ   رے

من ہر   ميں  آنکھوں  مری             آقاii      مسجدِ        منارِ        ،       خضریٰ        گنبدِ         بہارِ 

  کاii درخشاں شہرِ  اُس  ہے ظر

مر    ہے    زخمہ    سرکار    غمِ              ہے آتی ميں  کانوں  َدم   بہ   َدم  کی  علےٰ   صلِّ    صدا

  کاii  جاں    رگِ    ازِ س    ے
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ہے    رہتا    وقت    ہر    جہاں             لوii  بلوا   ميں  گلشن   اُس  کو   ديده   خزاں   مجھ    خدارا

  کا  بہاراں  جشنِ    سماں    

ہ    معلم    اُّمی    اک    کہ             کيجيےii  قلم    و    لوح    صاحبِ    مدحِ     ،    حمد    کی    خدا

  کاii  دبستاں  کے  عالم   دو    ے

ہ    آئينہ    ديں     سرورِ      خيالِ              ہے  رہتا  ميں  نظروں  نفس  ہر   سراپا  کا    ان    اياز

  کاii   ايماں    ميرے    ے

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ہر گوشہ آسماں ہے زميِن حجاز کا

رت   کو   نشيب   اس    ہے    حاصل             کا     حجاز     زمينِ      ہے     آسماں    گوشہ     ہر

  کاii  فراز   بہ

    آئينہ      ہے       شاہکار      آئينہ             گرii   جلوه    ميں    محمد    شکلِ     ہے    خدا    نورِ 

  کاii     ساز 

   کے   مشيت    کون    اور    ہے    محرم             سواii کے   آپ   شرف  حسنِ   يہ  مال   کو  کس

  کاii  راز
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   کے   ہستی   ہے  گوش  خلدِ    نغمہ    يہ             سےii صداؤں کی  علےٰ  صلِّ    ہے   گونجتا   دل

  کا   ساز

ح         نگارِ          التفات         دامانِ              ہےii  محيط   تک    ابد    شامِ     سے    ازل    صبحِ 

  کاii        جاز

طر گردوں شہِ  ميں  ہوں  سرا   مدحت            نجومii و   مہ   و  مہر  ہيں   کرتے  طواف   ميرا

  کاii از

نوا    بنده    ہِ ش    اُسی    ميں    ہوں    بنده            غالمii ہيں  کے غالموں کے  جس   دہر  شاہانِ 

  کا    ز

نما    کی    سب    ہے    ايک    گار     آموز             اياز  ہيں  ايک  فرض  و  سنّت ميں نظر ميری

  کاii   ز

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 آپ آئے ذہن و دل ميں آگہی کا در کھال

 کھالii   شہپر    کا   علم   ،     سميٹے     بازو     نے     جہل             کھال  در  کا  آگہی  ميں  دل   و   ذہن    آئے    آپ
 کھال   خاور     دروازۀ     ،     ہوا     وا    مغرب     بابِ              ہوئےii  روشن  سے  تنوير   کی    آپ    سورج    چاند
کھالii   پر   عالَم    دو   ہے    سخاوت    بابِ     کا     آپ             بشرii  کيا  فرشتے  کيا  پر  سب  ہے  بخشش  کی    آپ

  کھالii   کر    جا    ينمک    تب    عالم     تکوينِ      مقصدِ              کہکشاں بکھری سے قدموں کے  آپ پر زميں جب
کھالii   محشر    سرِ    جب     رحمت     دامانِ      کا    آپ             گی   جائيں    ہو   پوشياں    پرده   کی   گنہگاروں     ہم
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 الکھ    اندر    کے     ديوار     کی    وقت     منظر     ايک             خيالii  کا  رسالت  عہدِ    کبھی   آيا    جب    ميں    دل
کھii  جوہر  کا  آئينے  اس   پہ    در   سنگِ    کے   اُن             دياii   رکھ  تسکيں   دستِ   نے  کسی  پر  مضطر    قلبِ 

  ال
کھii  دفتر   کا   لطف   ،   آيا  نہ   پر  لب    بھی    حرف             ہے  شان  کی  سخی  يہ  سخاوت   ہيں  کہتے   کو    اس

  ال
  کھالii  در    بے   گنبدِ    پر   قلم    و    لوح    شہِ     جس             اياز والے زميں ہم  گے  ںلکھي کيا مدحت  کی   اُس

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 هللا هللا کيا سفر کيا روح پرور خواب تھا

   بسترِ     طيبہ     راهِ      ريگِ      فرشِ              تھاii  خواب   پرور   روح   کيا   سفر   کيا   هللا    هللا

  تھاii   سنجاب

 باب   درخشاں  اک   کا   زندگی   کتابِ     يہ             تھا ياب لذت  سے  مدحت  شيرينیِ  جاں  نطِق

 iiتھا  

  عالم   خورشيدِ   کشِ   رو   ذره  "ذره             تھیii نہ جمتی  نظر  ، کيا تو  قدم   پر   طيبہ  ارضِ 

  "ii تھا   تاب 

مضرا    تشنۂ   سے    کب    اميد    بربطِ              سببii کا بخشش   ميری   ندامت   اشکِ   گيا  بن

  تھاii   ب

 دل  ميں   مصطفےٰ   ہجرِ    رات             گيا    بن    پيامی     کا     حضوری     اتار     کا     صبح
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  تھاii بيتاب   بہت 

شائست   کوئی  ہر   پر   در    کے    اُن             مضطرب   تھا   دل   نہ   تھی  نظارا   بيتابِ     آنکھ

  تھاii  آداب   ۀ

 کا   نظر   جو   حقيقت   عينِ    گيا    بن             ايازii     خضرا     گنبدِ      ہے     روبرو     هللا     هللا

  تھا  خواب 

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 حشر تک شافِع محشر کا ثنا خواں ہونا

م      مجھے     گا      بخشوائے             ہوناii   خواں   ثنا    کا    محشر     شافعِ      تک     حشر

  ہوناii    سخنداں      يرا

  کا    خيالوں   کو    مجھ    اڑا     لے             فضا کی مدينے ميں خوابوں مرے ہے  گر  جلوه

  ہونا    پرافشاں 

 کو    دامن    مرے     آيا     راس             ہےii      کرتا      رفو      کارِ       نبی      عشقِ       رشتۂ

  ہوناii   گريباں   

ر    ہو    مبارک    کو    گريہ    تارِ              پونچھےii    آنسو    مرے    نے    کرم    ابرِ      دامنِ 
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  ہوناii  جاں    گِ

مجھ   سکھايا    نے    غم    کے    آپ             قبولii رنگِ   مال   کو  دعاؤں   سے   َدم  کے  آپ

  ہونا   خنداں   ے

  نے   کواکب  و    خورشيد    و    ماه             لياii  سے   تجلی    کی    پا    کفِ     نقشِ     کے    آپ

  ہوناii  درخشاں

پ   کا  دل   جہاں    ہے    تسکيں    عينِ              اياز جاؤں بکھر ميں گليوں اُنہيں بھی ميں کاش

  ہونا   ريشاں

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ميرے ہاتھوں ميں بياِض نعت کا شيرازه تھا

في    کا    لقب    اُمی    اک    رات             تھا   شيرازه  کا   نعت   بياضِ     ميں    ہاتھوں    ميرے

  تھاii  اندازه  بے    ض

اي    وا   کا    علم    شہرِ     پہ    مجھ             علوم سب فضائل سارے  تھے استاده صف  بہ  صف

  تھاii  دروازه    اک    ک

ہ  پہلے   اُنہيں   کا   دامن    ميرے             گئيں    ہوتی    گئيں    ہوتی    گئيں    ہوتی     بخششيں
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  تھا   اندازه   سے   ی

 زندانِ    گھر   يہ    پہلے    سے    آپ             گئے کھل دريچے   کے  جنت   آئے  ميں   دل  آپ

  تھاii   دروازه  بے 

وق شيريں حرفِ    ميں  حق  ميرے             ديا رکھ  رحمت دستِ   جب نے آپ پر   دل   ميرے

  تھا  دروازه  کا  ت

ذ    برہم    ،    تھی    آواره     فکر             سخن  ذوقِ   تھا  ننگ   پہلے   سے   مدحت    کی    آپ

  تھا    شيرازه    کا    ہن

ن    زخمِ     اک    ايک    کا    دل             !ii   اياز    ضراخ    گنبدِ     غم    شبِ     ميں   تصور     تھا

  تھاii  تازه   گالبِ     اديده

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 مال ہے جب سے پروانہ محمؐد کی گدائی کا

ہ    عالقہ    اک    عالَم    دو            کاii   گدائی    کی    محمدؐ     پروانہ    سے    جب     ہے     مال

  کاii  کشائی  کشور   مری    ے

     ہے      آئينہ      سرکار     درِ              سےii وسيلے کے  اُن ميں ہوں   کرتا   بندگی  کی  خدا
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  کاii    کبريائی      عرشِ  

 ستم عرضِ  ہوں سنج حسرت  "کہ             ديناii کہہ  سے  آقا صبا  موجِ  اے   سے   جانب   مری

  "ii کا جدائی ہائے

بن   حوالہ   جاں   حرفِ     کہ             ہےii  کرتی   ناز   رحمت  اُنکی    پر    سخن    عجزِ     مرے

  کاii  سرائی   مدحت   گيا   

ہ   آيا    خيال    اب    تو    ہميں             پہنچےii  تک   نور   عرشِ    آپ    پہلے    سال    ہزاروں

  کاii  خالئی    تسخيرِ     ے

ہ     محبوب     کبريا،     حبيبِ              ہے  تک   علیٰ    عرشِ    سے   فرش   فرما   کار    محبت

  کا    خدائی   ساری     ے

ش ہے حاصل کو عاجز اک  کہ             ہے  عنايت   اُنکی    اياز    فرسائی،    خامہ    ياک    مری

  کا سرائی مدحت رف

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 مجھ پہ جب لطِف شِہ کون و مکاں ہو جائے گا

مہر   بھی   مہرباں    نا    سا   چرخ             گاii جائے ہو  مکاں و کون شہِ   لطفِ    جب  پہ   مجھ
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  گاii  جائے  ہو   باں

ز    و    سود   انديشۂ     ہر     دور             گاii   جائے    ہو    زباں    وردِ     کا    آپ    نامی     نامِ 

  گاii   جائے    ہو    ياں

کاروا   يہ  دن  ايک   ہوتے   ہوتے             مگرii   طيبہ    جانبِ     ہے    چال    تنہا    دل     شوقِ 

  گاii جائے ہو  ں

ح    خنس    عجزِ     دن    ايک             قلمii   و    لوح    شہِ     ذکرِ      مجھے     گا     بخشے     اوج

  گاii  جائے   ہو  بياں    سنِ 

ہ    آسماں    ذره    ذره    کا    زميں    اس             قدم  گے رکھيں آپ پر زميں کی دل ِمرے جب

  گاii  جائے    و

  ذره     ذره     کا     راستے             پرii      سرکار      اسوۀ       زمانہ       گا       ہو       گامزن

  گاii   ےجائ     ہو     کہکشاں   

بيکراں   بحرِ   ميں  کوزے  کيا   بند             ايازii  کی  داور  ممدوحِ    کرے    مدحت    کيا    ذہن

  گا؟ii  جائے   ہو   

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 
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 هللا رے فيِض عام شِہ خوش نگاه کا

و   مہر   ديا   نور   و    رنگ    کو    ذروں            کاii  نگاه   خوش   شہِ     عام    فيضِ     رے    هللا

  کاii  ماه   

بارگ     جس      ہو      جبرئيل      دربان            نہيںii   انتہا    کوئی    کی    بلنديوں    کی     اُس

  کا     اه

گياه    طّره     نہيں     صبا     شانۂ     "بے            ہےii  سے  ہی    آپ   جہاں    باغِ     مشاّطگیِ 

   ii"کا  

 عرش شہِ   بھی ميں ہوں  سرا  مدحت             کیii  علم  شہرِ    کرم   نگاهِ   ہے    بھی    پر    مجھ

  کا جاه

ر   کی   مدينے   ہے   گل   برگِ   خار   ہر             خارii  ايک  ايک   ُچنوں   تو   ملے   سفر    اذنِ 

  کاii اه

   اشک   ِمرے   ہے   وہی  الشفا    دار             مجھےii   چاہئے    ہوا    و    آب    کی    نبی    شہرِ 

  کاii  آه  و

ن  دامن   وہيں   ياگ   بھر   سے    جلووں             اياز      جہاں      خضرا      گنبدِ       خيالِ       آيا

  کاii  گاه

 ٭٭٭
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 ثنائے محمد(ص) 

 

 آپ کے نام سے موسوم ہے ديواں ميرا

     خواجۂ     شرف     يہ     هللا      هللا             ميرا  ديواں  ہے  موسوم  سے   نام    کے    آپ

  ميرا     گيہاں

   ہے   سارا  تو    ہيں    ميرے    آپ             بہارii جشنِ  سمن و سرو ،  گل و اللہ ،  بُو و  رنگ

  ميراii  گلستاں

پن    سرمايۂ    يہ    ہے    ظاہر    پہ    سب            مقيم ميں دل  ِمرے ہے سے  ازل عشق کا آپ

  ميراii  ہاں

 عمرِ     کبھی    نہ    چھوڑے    ساتھ             ابدii  بہ   تا  يونہی  جاؤں    لکھے    مدح    کی    آپ

  ميرا    گريزاں   

  وقت    بھال    گا    بگاڑے     کيا             خيال   کا   خضرا    گنبدِ     جاں    و    دل    محيطِ     ہے

  ميراii    طوفاں    کا 

   سرو    ندامت    اشکِ     گئے     بن             گياii   ہی    ہو    بہم    سامان    لئے    کے     آخرت

  ميراii   ساماں

 يہی    ،    کعبہ    يہی    ،    قبلہ    يہی              کاii  اُن   گرامی  اسمِ    جاں    و    دل   مطافِ     ہے

  ميراii   ايماں   

   ميں    رحمت    دامنِ     گيا    چھپ             ہوتیii وحشت پُرسشِ    کوئی  کہ   پہلے   سے   اِس
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  ميرا   گريباں

سے    کونين    دولتِ      ديا     بھر             عالمii    کا    عطا      کی      اُن      اياز      هللا      هللا

  ميرا    داماں    

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 حريِم نور کے آئينہ گر در و ديوار

  حيرت    وه    ہيں     فزا     نظر             ديوارii    و     در     گر     آئينہ      کے      نور      حريِم

  ديوارii   و    در    اثر   

    و    قيام    "،    راه     و     "مقام             ديواريں     يہ     نہيں     حائل     ميں      حجاز      رهِ 

  ديوارii   درو    سفر

    عمر     رہے      پڑھتے      درود             گھر  ِمرے  شب ايک  تھے آئے ميں خوب حضور

  ديوارii     درو     بھر 

سح     و     شام     کے      نور      ديارِ              ہيں روشن ميں  کدے  خلوت   کے   خيال   ِمرے

  ديوارii    درو     ر

را     مجھے     ہيں      گئے      لگا             کوii  مدينے  چال    ميں   ہوئے    بوس    خاک    وه
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  ديوارii    درو     پر     ه

خل     يہ     جائيں     نہ     بکھر             آقا       ہو       خرا       کی       ملّت       خانۂ        نگار

  ديوارii   درو    نظر     دِ 

ن     آئے     کے     مدينے    وہيں             اياز    ميں   دل    حريمِ     جھانکا    نے    نگاه    جہاں

  ديوارii   درو     ظر

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 آيا ہوں آج آپ کا دربار ديکھ کر

ديک   ديدار   طاقتِ   'اپنی    ہوں    حيراں            کرii   ديکھ    دربار    کا    آپ    آج     ہوں     آيا

  کر"   ھ

ديوار    و    در    کے    نور    شہرِ     اُس             گيا   بن    آئينہ    تھا    عيار    بے    سنگِ    ميں

  کرii   ديکھ    

ديوا   بہ   نقش    ہيں    َملَک   و    حور             فلکii     فلک      محمد      جمالِ        رے       هللا

  کرii  ديکھ   ر

رفتا    کی    ستاروں    تھے    جو    چلتے             مصطفےٰ ii پائے کفِ  نقشِ   ہيں   ڈھونڈتے  اب
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  کر  ديکھ    ر

  ساالر      قافلہ      سلوک      حسنِ              پر     مستقيم     رهِ       لوگ      ہيں      سفر      گرمِ 

  کرii    ديکھ    

    سرکار    روضۂ    ہيں    آرہے    لوگ            ديد محوِ  ہوں ميں حرا غارِ   کے دل اپنے ميں

  کرii  ديکھ

انوا    "مطلعِ     وه    ،    ديکھتے    کيا             ايازii    آگيا     جاں     مقطعِ       کہ      ہوا      اچھا

  "ii  کر    ديکھ    ر

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ہر نبی شاہِد خدا نہ ہوا

 ہوا    نہ    دوسرا    کوئی     سا     آپ             ہوا     نہ      خدا      شاہدِ       نبی      ہر

ہواii   نہ    حوصلہ     کا     کہنے     نعت             پہلے      سے      علم       شہرِ        کرمِ 

  ہواii  روانہ  جب   کو   مدينے    ميں             بسجودii  سر   پہ    قدم    ہر    رہا    دل

  ہوا" نہ ادا  حق کہ  ہے يہ تو  حق "             چنیii طيبہ  خاکِ    سے   پلکوں  الکھ

 ہواii    نہ    مصطفےٰ     ذکرِ     جگہ     کس             تکii نوری عرشِ   سے   خاکی   فرشِ 
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 ہوا     نہ     ناخدا     کا     جاں    کشتیِ              کوئیii   واس     کے     ياد     کی     آپ

  ہواii   خزانہ    کا    لطف    کے     آپ             ازل  نوائے  بے ايک   تھا   کہ   دل

  ہواii  نہ  وا  پہ   اس    دروازه    کوئی             پرii  جس  ہوا   وا    نہ   در    کا    آپ

  ہواii     نہ      باِلمشافِہہ      کرم       گر             اياز  گے  ليں  چوم  کو   ہی   جاليوں

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 محِو کرم ہے چشِم پيمبر، کہے بغير

کہ  پر اُن سب حال ميرا  ہے ظاہر "             بغيرii   کہے    پيمبر،   چشمِ      ہے    کرم     محوِ 

  بغير"  ے

 برابر  سے در   کے   اُن   ہے   ملتا             سکےii  دے    نہ    دنيا    جو    باوجود   کے    کہنے

  بغيرii کہے  ،

ک ، لنگر  کا   نور  کے  اُن   ہے   جاری             ليس  کاسہ  ہيں  سے ازل   نجوم   و   مہ   و  مہر

  بغيرii ہے

   کہے    پر،    زميں    آسمان    ہے    جھکتا             لئےii کے  تعظيم  کی   آپ   ،   اوج   رے   هللا

 iiبغير  
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کہ ، دفتر  کا  لطف   کے   اُن  ہے  کھلتا             بھيکii سے قلم و لوح شہِ  کہے  بِن  ہے  ملتی

  بغيرii ے

 ،  تونگر   کو   گدا    ہيں   ديتے    کر             نہيںii  گزر  کا   صدا    ميں    عطا   کی    سرکار

  بغير   کہے 

    پيمبر    نعتِ     ہے     نہيں     بنتی             مگرii   سہی    پر     سخن     صنفِ     اياز     قادر

  بغيرii   ہےک

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 متاِع سخن ، نقِد مدحت سالمت

  سالمتii     قيمت     بيش     سرمايۂ      يہ             سالمتii  مدحت    نقدِ     ،   سخن    متاعِ 

  سالمت   زيارت  شوقِ    و    جذب   ِمرا             ہيں   منتظر   ِمرے   جلوے   کے   مدينے

  سالمتii   قيامت    تا    سماں    يہ    رہے             يارب جاؤں  کھو  ميں گليوں کی مدينے

  سالمت   رفعت  کی  گنبد    سبز    تِرے             لے  اٹھا  سے  زمنم   نشيبِ   بھی   مجھے

سالمii   نکہت     و     نور     گہوارۀ     يہ             واال    سرکارِ      شہرِ      ہے     ميں     تصور

  ت
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  سالمت       رسالت       مہرِ         تمنائے             هللاii    هللا     ِجال     کی      ےآئين      ِمرے

  سالمت        استعانت        جذبۂ        ِمرا             آقاii  ميرے  گے   آئيں   ِمری  کو   مدد

  سالمتii     عبادت     مبارک     ارادت             ہےii      خدا      والئے       محمد       والئے

  سالمتii   سالمت     مبارک     مبارک             ہيں  رہے سن خود وه مدحت   اپنی   اياز

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 جس جگہ بے بال و پر جبريل سا شہپر ہوا

مد    وہاں    ميں    ہوں    سوچتا             ہوا  شہپر   سا   جبريل  پر    و    بال    بے    جگہ    جس

  ہواii  کيونکر   سرا   حت

 پُر      سے      انوار      بادۀ             ہواii   پر    مجھ    جب    خاص    لطفِ     کا     کوثر     ساقِی

  ہواii    ساغر     کا      ذہن     

   دارِ        آئينہ        ذره        ذره             ہوئےii     امکاں     مسندِ      فروزِ      جلوه     جب     آپ

  ہوا       خاور       شہِ      

انجم    جس    ،    نگر    جس             وہاںii   بارش    کی     انوار     و     نکہت     مسلسل     ہے

  ہوا    پيغمبر    ذکرِ     ميں    ن
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   رحمت     دامنِ      افگن     سايہ             دھوپ کی فرقت  ہوئی باہر سے  برداشت کبھی جب

  ہواii   پر    مجھ    وہيں

    پر    عاصی    سے    مجھ             مجھےii  بخشش   پروانۂ    گيا   مل    سے    در    کے    ان

  ہوا  محشر   شافعِ    لطفِ     بھی

    حرفِ     ايک    ايک    آئينہ             ايازii   جب    لکھی    نعت    کی    جہاں     تکوينِ      وجہِ 

  ہواii  پر  مجھ   فکاں    ُکن

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 آپ آئے نفرتيں سر در گريباں ہو گينم

ف  شمعيں  کی  پيار   ميں  جاں   بزمِ              گينم    ہو   گريباں    در    سر    نفرتيں    آئے     آپ

  گينکii ہو روزاں

پَر    کی    انوار    طرف    ہر             کرنii   الہوتی   ايک    پھوٹی    سے    کملی     کی     آپ

  گينہii  ہو  افشاں   پَر    ياں

    طيبہ     قدسياں     گاهِ      سجده             برکتيں      کی      قدم      نقشِ       آپکے      هللا       هللا

  گينمii   ہو    گلياں    کی
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حوري   ،   سرا   مدحت  واہُ    ميں             گياii     کھل     دبستاں      گويا      ميں      تخيل      جنتِ 

  گينیii ہو خواں ثنا  ں

  الجھ   سے   مجھ    گردشيں             رسول    عشقِ     آسودۀ    ہوں    کہ     بگڑا،     کيا     ميرا

  گينرii  ہو   پريشاں  خود   کر

ہائ    حلقہ    پھر    حسرتيں            گياii   ره    پھر    ميں    ُحجاج     گئے     کو     مدينے     پھر

  گيناii  ہو    ہجراں    دامِ     ے

صر دعائيں جتنی تھيں  ياد  "             کر    چوم    کو   جاليوں    اب    اياز    مانگيں    دعا     کيا

  "  گينک  ہو  درباں فِ 

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 شکوه گزاِر چرخ ستمگر نہيں ہوں ميں

مضط   کہ   ہے   کرم  کا  سرکار             ميںii   ہوں    نہيں    ستمگر     چرخ     گزارِ      شکوه

  ميںii   ہوں   نہيں   ر

ہو  نہيں پر  بے بھی ايسا اب !  ہوا موجِ              ساتھ  تيرے پاؤں اڑ  نہ   بھی  ميں  جمال  شہرِ 

  ميں ں
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ہ   نہيں    در    بے    گنبدِ     پذيرِ     منّت             ہيں  بدوش جنت بھی  راغ  و   دشت   کے   طيبہ

  ميںii  وں

   نہيں    سکندر    و    کاقبند    و    دارا             ہوںii  مشرقين    شہِ     گدائے    ميں    شکر    صد

  ميںii   ہوں

   خوگر     کا     روزگار     آالمِ              ہےii  رنج   کا    دوری    سے    حضور    درِ     کو    مجھ

  ميںii    ہوں     نہيں   

ن  پتھر   کا   راه    کی    کسی    آقا!             ٹھوکريں   کی   زمانے  ہيں    پا    گريز    سے    مجھ

  ميںii  ہوں  ہيں

نہ تونگر کہ  ديا   کہہ   نے   کس   يہ              پاس   ميرے    ہے    محمد    عشقِ     متاعِ     و    مال

  ميںii ہوں يں

    اختر    و   مہ     جلوۀ     پامالِ              دلii   ميرا    سے    محمد   عشقِ     نورِ    ہے    روشن

  ميںii   ہوں    نہيں

نہ  رس   خود   کہ    ہے    جانتا    هللا             اياز    خم   تسليمِ     سرِ     ہے    پہ     در     کے     آقا

  ميںii  ہوں  يں

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 
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 کبھی تو ہونگے ِمرے رہنما براِه حجاز

 عمرِ   کہ   يارب   ہو  قبول   "دعا             حجاز    براهِ     رہنما    ِمرے     ہونگے     تو     کبھی

  دراز"   خضر 

حس   کی    پر    بے    دلِ     گئی    نکل             حجاز   سوئے   بہ   گئی   لے    اڑا    شوق    ہوئے

  پروازii  رتِ 

ک عرش فراز  کھولے   پہ   فرش   نشيبِ              اعجازii   کا    آپ    ہے    اسرا     شبِ      مسافتِ 

  رازii ے

پ  مثلِ    پہ   در  اسی    پھر   رہوں    پڑا             نوازii    غريب    منزلِ     سرِ     ہوں     گيا     پہنچ

  انداز   ا

انداii قدر کا وقت ہے  ميں  تاک   ميری  کہ            کو مجھ  ليں نپڈھا ميں رحمت دامنِ  حضور

  ز

يہ ہے بڑا  ہوں گدا  کا در  کے  اُن ميں             درکارii  مجھے   نہيں    ثروت    و    دولت    جہانِ 

  اعزاز 

د   يہی    تمنا    کی    دل    ہے    يہی             بالخير   خاتمہ    ہو    پر    در    کے    آپ    حضور

  اياز  ائےع

 ٭٭٭
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 ثنائے محمد(ص) 

 

 اشکوں کی زباں اور ہے لفظوں کی زباں اور

بي  اندازِ     چاہئے    لئے    کے    مدحت             اور زباں کی لفظوں  ہے اور  زباں  کی اشکوں

  اورii  اں

  ،   اور  دہن   ،   اور   نر  ،  اور   دل             مانگو  سے   هللا   کہ    ہے    تقاضا    کا    مدحت

  اور  زباں

بيا  کا  هللا   ہے   اور   بياں    کا    بندے            کیii   خدا    ممدوحِ     آدمی   کرے    مدح     کيا

  اورii  ں

ف  خوننابہ  ديدۀ   اے    گہر    و    لعل             محمدii    عشقِ      غمِ     نرخِ      بہت     ہے      باال

  اورii  شاں

روا     عمرِ      قافلۂ     ابھی     دور     کچھ             مدينہ بوئے   ابھی   آئی   نہيں   ميں  سانسوں

  اورii   ں

     محمد     اور     گھر      کا      هللا             دلii جھکا ميں مدينے   تو  سر   جھکا  ميں   کعبے

  اور     مکاں     کا

 حسنِ    ِمرا   ہے   نکھرتا   سے   مدحت             مجاّل ii     ،     ذہن     آئينۂ      اياز      ہے      ہوتا

  اورii بياں
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 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ابھی تو خواب ہی ديکھا ہے شہِر طيبہ کا

   چشمِ    ہے   دگرگوں   حال   سے   ابھی             کا  طيبہ  شہرِ    ہے   ديکھا   ہی   خواب   تو   ابھی

  کاii بينا

 آقا    خيال     ہے     يقيں     راهِ      چراغِ             مقصود  منزلِ    تنويرِ   ہے  ميں    نظر    ِمری

  iiکا  

مداوا   بے  دردِ     ِمرے    يہ    ہے    عالج             جاؤںii ہو جذب  ميں   ذروں   کے   حجاز   رهِ 

  کا   

دريا  خرچ و  جمع  ہے ميں  نگاه  ِمری   "             ہے  راحت عينِ  بھی  رونا ميں ہجر کے  نبی

  " کا 

تمنا    ہميں    بخشا     نے     آپ     شعور              سےii  وسيلے    کے    آپ    ہوئی    قبول    دعا

  کا    

 دريا    گا    کرے    احاطہ    خاک     حباب             رسولii  ثنائے  کہاں   اور   ہوا   اسيرِ     کہاں

  iiکا  
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فر    خواب    تعبير    تشنۂ    ہے     نہيں             ايازii  ہے    جاں    محيطِ     محشر   شافعِ     خيالِ 

  کا    دا

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 گرِد رِه مدينہ کے قابل نہيں رہا

 مجھے   تھا   ناز   پہ   دل    "جس             رہا      نہيں     قابل      کے      مدينہ       رهِ        گردِ 

  رہا"ii  نہيں  دل   وه 

م    ميرا    کوئی    ميں    فن     اس             ميں  باب   کے   مدحت   ہے   کمال  ،   سخن    عجزِ 

  رہاii   نہيں    قابل

م     مجھے     مرحلہ     کوئی     اب             شوق ہائے عقده سب  گئے کھل  سے کرم کے اُن

  رہاii    نہيں     شکل

مقا      مدِّ       رنج      کوئی     اب             برii  و  بحر    شہنشاهِ     عشقِ     اور    ہوں    ميں    اب

  رہاii      يںنہ      بل

   سے   آپ   بھی   نفس   اک   ميں             کاii   حضور    وظيفہ    ہے    نفس    ہر     پہ     ہونٹوں

  رہا نہيں غافل
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  سائل     کا     دہر     نشاطِ     ميں     ہاں            پاسii ميرے  ہے  دولت کی خيال  کے  آپ   ہاں

  رہاii     نہيں    

من         نارسائیِ          احساسِ              ميں     راه     کی     مدينے     اياز     گئے      ہو      ُگم

  رہا         نہيں         زل

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ُجز غِم ہجِر نبی ہر غم سے ہوں ناآشنا

اک  ميرا    ہے    ميں    دنيا   بھری    يہ             ناآشناii   ہوں  سے   غم  ہر   نبی   ہجرِ     غمِ     ُجز

  آشنا   يال

ک   کيسا   کو   مجھ   ہے   بخشا   نے   عشق             آشنا    مدينہ    دل    ہے     آشنا    کعبہ     ذہن

  آشنا  يسا

سرکارِ   ہيں   سے   خواہش   ہر  ميری             چاہئے کيا  مجھے  کہتا نہيں  کچھ  سے  زباں ميں

  آشناii واال 

ا  اک   ہے   ميسر   کو   مجھ  سے  خير             آئينہii پر   دل   ہے   رخ   ہر   کا   سرکار   سيرتِ 

  آشنا   چھا
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زمانہ  ہے  سے کرم   و   لطف  کے  آپ             حضور!ii خوانِ   ثنا تنہا نہيں  تو   ہی   ميں   ايک

 iiآشنا  

و     دنيا     وفا،     خواهِ       ہوا      ميں             کرii چھوڑ  در  کا  آپ آقا جاؤں پر در کے  کس

  ناآشنا     فا

    ہے    سے    نگاہی    آسوده    ميری             !   اياز  خضرا  گنبدِ    جمالِ     ميں   تصور    ہے

  آشناii   دنيا

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 جادۀ مدينہ ہے اور کارواں اپنا

   ہم     شوق     اپنا،     ہمسفر     عزم             اپناii     کارواں      اور      ہے       مدينہ       جادۀ

  اپنا    ِعناں

ک    ميرِ     ہے    رہبر     کا     رہبروں             اپناii  مرسالں   فخرِ     ،    ہے    عالم   دو    رحمتِ 

  اپنا    ارواں

آسم    سے    تب    ہے     کرتا     احترام            جانا محترم نے ہم کو   طيبہ   ارضِ    سے   جب

  اپنا    اں
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کہک      روز     ہے      بدلتی      راستہ             جائيں کو عرش سيرِ  وه سے طرف  اِس شايد

  اپناii    شاں

فشاں  پَر    شوقِ     آخر    ہميں    اڑا    لے            منزلii دوریِ  کربِ   ميں   حضوری   گيا   ڈھل

  iiاپنا  

دو   کيوں   عوض   کے   خلد             ہے     ؐ◌       محمد      روضۂ      پھر      محمدؐ       روضۂ

  اپناii جہاں گلشنِ  ں

 زباں  ہم   نے   ميں  کو   المع   دو  ليا   کر            کا اُن ہوں غالم ميں  کا   اُن  ہوں   اياز  ميں

 iiاپنا  

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 آپ کے نام سے موسوم ہے ديواں ميرا

     خواجۂ     شرف     يہ     هللا      هللا             ميرا  ديواں  ہے  موسوم  سے   نام    کے    آپ

  ميرا     گيہاں

   ہے   سارا  تو    ہيں    ميرے    آپ             بہارii جشنِ  سمن و سرو ،  گل و اللہ ،  بُو و  رنگ

  ميراii  گلستاں

 
   



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

 
 

پن    سرمايۂ    يہ    ہے    ظاہر    پہ    سب            مقيم ميں دل  ِمرے ہے سے  ازل عشق کا آپ

  ميراii  ہاں

 عمرِ     کبھی    نہ    چھوڑے    ساتھ             ابدii  بہ   تا  يونہی  جاؤں    لکھے    مدح    کی    آپ

  ميرا    گريزاں   

ک    وقت    بھال    گا    بگاڑے     کيا             خيالii  کا   خضرا    گنبدِ    جاں    و    دل    ميطِ     ہے

  ميراii   طوفاں    ا

   سرو    ندامت    اشکِ     گئے     بن             گياii   ہی    ہو    بہم    سامان    لئے    کے     آخرت

  ميراii   ساماں

 يہی    ،    کعبہ    يہی    ،    قبلہ    يہی             کاii  اُن   گرامی  اسمِ    جاں    و    دل   مطافِ     ہے

  ميراii   ايماں   

   ميں    رحمت    دامنِ     گيا    چھپ             ہوتیii وحشت پُرسشِ    کوئی  کہ   پہلے   سے   اِس

  ميرا   گريباں

سے    کونين    دولتِ      ديا     بھر             عالمii    کا    عطا      کی      اُن      اياز      هللا      هللا

  ميرا    داماں    

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 
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 دل کی دھڑکن کا ہم آہنگِ دعا ہو جانا

ہ     کشا     آغوش      کا      تاثير      بابِ              جاناii  ہو   دعا  آہنگِ    ہم  کا  دھڑکن   کی    دل

  جانا     و

دوا  ہے  گزرنا   سے   حد   کا   درد   "             دوریii گی  ڈھلے ميں حضوری  ہے  ايماں   ميرا

  "ii جانا ہو 

  سرا    نعت    اور    انہيں     کرنا     ياد             عالجii کا  ہجراں  شبِ    عذابِ    ہے   آتا   کو   مجھ

  جاناii   ہو   

   ہَوا    ہے    آتا    کو    شوق    سنِ     تَو             آئےii   تو    سفر    اذنِ     سہی    تو    بالئيں     وه

  جاناii   ہو 

  ادا  آجائے   بھی  کو   سجدوں   ميرے             يارب ہوں گدا  کا  ُکوچے  کے سرکار بھی ميں

  جاناii ہو

رضا    و    تسليم    بندۀ    سر    بہ     سر             ہميں ہے  سکھايا   نے   اطہر   سيرتِ   کی  آپ

  جاناii   ہو    

دعا   حرفِ   تن  ہمہ  پر   در   کے   ان             اياز  اسرار کے الفاظ  گے   جائيں  کھل  پہ  تجھ

  جاناii  ہو   

 ٭٭٭
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 ثنائے محمد(ص) 

 

 آپ کی ياد تھی بس آؐپ کے بيمار کے پاس

ديوار   ہوئی    گرتی    کسی    آتا    کون             پاسii کے  بيمار  کے آؐپ   بس   تھی  ياد  کی  آپ

  پاس   کے   

س ِمرے ہے دوا کی دکھ ہر ميرے             دل  غمِ    ،    ہجراں    غمِ     عقبٰے،    غمِ     دنيا،    غمِ 

  پاس  کے رکار

گنہگ   چہره   بے  ہيں   آئينے    دو    يہ             يقيںii  کا    شفاعت    ايک    ،    کرم    اميدِ     ايک

  پاسii  کے   ار

   نادار   دلِ   ہے    بہت    درد    دولتِ              آنکھيںii  بار   گہر  ہيں   ميں   ديں   سرورِ    فرقتِ 

  پاسii  کے

 گفتار   صاحبِ    ہو   بھی   کردار  حسنِ              ہميں ہے سکھايا  يہ سے  ملع و قول   نے  آپ

  پاس  کے 

پيکرِ   اُس کبھی پہنچوں   بھی  ميں             يارب     مقدر     بھی     ميرا      کبھی     جگمگائے

  پاسii کے انوار 

 ديدار   ديدۀ   ابھی   ہے   طيبہ   خوابِ              عياںii روز اک  گا   جائے  ہو   بھی  تعبير   حسنِ 

  پاس  کے 

دي     مری     خضرا     گنبدِ      آگيا             کو   مجھ   دے   بتا   تعبير   کی    خواب    اس    کوئی
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  پاس     کے     وار

   ضيا   شہرِ     اُس    ہے    نور    مطلعِ              ايازii  ميں   مدينے   ہے   برستا   نور    دن    رات

  پاسii  کے  بار

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 دل سالمت رہے رحمت کی نظر ہونے تک

   جائے    نہ    بيٹھ    مکاں    يہ             تکii   ہونے    نظر    کی    رحمت    رہے   سالمت    دل

  تکii  ہونے   گھر  کہيں 

نگ     ،     ميں    تھا     سنگ             نے     آقا      ِمرے      ہے      بنايا      آئينہ      کو      مجھ

  تکii   ہونے    گر    آئينہ    هِ 

 ہجر    شبِ     ہے    گزری   کيسے             ہےii  کيا   سےپنہاں  آپ   ،   ہيں   جانتے    سب    آپ

  تکii   ہونے    سحر    ،   

ِمر    گے    ليں    چھپا    وه             آخرii    سيقہ     کا    مدحت     گا     جائے     آ    کو      مجھ

  تکii  ہونے    ہنر    عيب    ے

قطرے  ہے  گزرے  کيا ديکھيں "             کرمii  دريائے   وه  ہے  آتا   ميں  موج    کب    ديکھيں
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  " تک ہونے گہر پہ 

وه    تھے    پنہاں    ميں    دل             حضور  کے  نگاہوں   ہيں  وه   وہی  سمت   ہر    تو    اب

  تکii  ہونے  نظر    مسجودِ     

     کہيں     جاؤں     نہ     مر             اياز     جاؤں     ره     نہ     ہی    زيارت     محرومِ      کہيں

  تکii   ہونے    خبر    کو    آقا

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 عشِق رسول اياز ! " خدا سے سوا " نہ مانگ

  دعا    وه    ہو    نہ    قبول    قابلِ     جو             مانگ نہ  " سوا  سے خدا " ! اياز  رسول  عشقِ 

  مانگii  نہ

مان نہ سوا  سے  طلب ! عيار  کم  قلبِ  اے             لئےii تِرے ہے   بہت  ہی  نظر  اک   کی   آقا

  گ

ن  صلہ   کا   نبی   مدحِ    !   سواد  کم   اے             بہاii بے مانگے بن تو  سے در  کے اُن ہے ملتا

  مانگ ه

مانii نہ بقا آبِ   سے خضر   جنابِ    دل   اے             کرii  نہ  طلب   مدينہ  خاکِ    سے    ہوا    موجِ 
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  گ

   مبتال   دلِ    دوائے  ،    جاں   تسکينِ               سےii  ساز  چاره   کسی  تو   ہے   مريض   کا   اُن

  مانگii  نہ

نہ    دعا    آقا    وسيلۂ    بے    !    نادان             قبول   کبھی  گی    ہو    نہ   ميں    ايزدی    درباَر

  iiمانگ  

و  ارض   شہِ    غمِ     جز    اور    کچھ             ايازii   دل    تسکينِ     دولتِ     ہے    اگر     درکار

  مانگii  نہ   ماس

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ميں نے مدحت کا اراده جو سِر دل باندھا

    اظہار      ليلیء      نے      نطق             باندھاii  دل   سرِ    جو   اراده    کا    مدحت    نے    ميں

  باندھاii     محمل     کا

   تھا     سفر     زادِ      جو     پاس             سرکارii   خيالِ     ،    زيست    غمِ      ،     ديدار     شوقِ 

  باندھا   منزل    پئے

     جب     سے     ذہن     رشتۂ             اڑانii   کی    تخيل     پہ     خضرا     گنبدِ      گئی     لے
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  باندھا   دل     سلسلۂ

 کو  دريا کے ولکھ  دل گرچہ  "             سکی      نہ      ہو      بياں      ديد       تشنگیِ        شدِت

  باندھا" ساحل  بھی

 مضمونِ     وه    نے    گرياں   چشمِ              کوii مجھ  خوشياں  کی  کونين  نے   آپ   ديں   بخش

  باندھا   دل    غمِ    

  حريفِ      کو     حسرت     داغِ              سرکارii       ہجرِ         غمِ         جمالِ          هللا         هللا

  باندھاii   کامل    مہِ  

  طيبہ   کو   شہر    اس    نے    ميں             ايازii ہے مسکن کا  ممدوح ميرے ،   ميں   دل  شہرِ 

  باندھاii  مماثل   کا

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 کاش اول ہی سے دل ان کا ثنا خواں ہوتا

     نعت      غزل      ديوانِ       ميرا             ہوتاii  خواں  ثنا   کا   ان  دل  سے    ہی    اول    کاش

  ہوتاii      ديواں     کا

  يارب    بھی   کا    بخشش   ميری             ہوتا  افشاں   گل  شہرِ     کشِ     جاروب    بھی    ميں
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  ہوتاii  عنواں   يہی

   خرابِ      کيسے      بھال      ميں             رسول  عشقِ    غمِ   ہے  شامل  ميں    تعمير    ميری

  ہوتاii    دوراں     غمِ  

    مجھے    نہ     کيوں     آئينہ             سرکار    شبِہ◌ِ     انوارِ      ہيں     ميں     آنکھوں     ميری

  ہوتاii   حيراں    کے    ديکھ

     خجل      تو      اٹھاتا       سر             علےٰ ii   صلِّ     خدا     محبوبِ      مرے     تھے     ناخدا

  ہوتا      طوفاں      موجۂ 

دس   نہ    جو    پر    دل    ميرے             حشر    تا    آتی    نہ    نيند    مجھے    ہے    ايماں     ميرا

  ہوتا  دوراں   شہِ    تِ 

  چاک      مرا      کا      کرنوں      ہار             ہے جاتا ڈھل ميں ہوش جنوں ميں محفل کی ان

  ہوتاii    گريباں   

ب    سہی    نہ    پا    سرو    بے             ايازii   تو    ملتی   نہ    جو    دولت    کی    سرکار     عشقِ 

  ہوتاii  ساماں  و   سر    ے

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 
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 اگر سارا زمانہ حامِل عشِق خدا ہوتا

    محمد     پر     لب     ہر     تو             ہوتا     خدا      عشقِ       حاملِ       زمانہ      سارا      اگر

  ہوتاii    علےٰ     صلِّ     مصطفےٰ 

  اک    تو    آپ    آتے    نہ             ہوتاii   مسا    و    صبح    ہنگامۂ    يہ    نہ    مہ    و    مہر     يہ

  ہوتا   بجا   جا   عالم   کا   ہو 

    کب    تو    غم    بيمارِ     اے    تو             ہوتاii  ادا   سے   دل   لبِ    پرور    جاں    نام    وه    اگر

  ہوتا   گيا   ہو    اچھا    کا

ن  ہوتيں   وضو   با    آنکھيں    نہ             ورنہii  ہے   فيض    کا    قلم   و    لوح    صاحبِ     خيالِ 

  ہوتاii  ثنا   محوِ    دل   ه

اپ    تو    فرماتے    نہ    وه     عنايت             سےii رحمت بارانِ   گئی  پڑ ٹھنڈک ميں  سوزاں   دلِ 

  ہوتا    کيا    حال    نا

طر  و   عيش   مۂہنگا   اس  ميں             کیii  رہنمائی   پر   قدم    اک    اک    نے   سرکار    غمِ 

  ہوتاii گيا  کھو  ميں   ب

"پہ  کہ  دينا  کہہ   نہ   يہ   خدارا             جاؤii  لے   ساتھ    بھی    مجھے    طيبہ    !جانبِ     ہواؤ

  "ii ہوتا   کہا  سے  لے

ن اک يہ  طے ميں صديوں پھر  تو             ديتےii  رکھ   ہاتھ    پر    دل    نہ    آقا    اگر    آخر    دمِ 

  ہوتا فاصلہ کا فس
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ا     کيا     ميں     ايسے     اياز             ميںii   دل    شيشۂ    تھی    سجی     محشر     شافعِ      شبيِہ

  ہوتاii     جزا     روزِ      نديشۂ

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 مصروِف حمِد باری و مدِح حضور تھا

نشور    يومِ     پرسشِ     نيازِ    بے    ميں             تھاii  حضور  مدحِ    و    باری    حمدِ     مصروفِ 

  iiتھا  

دو     و     نزديک     تحيرِ      منظرِ      کيا             تھاii حضور اُنکے دل اور  قيد ميں  گھر  ميں

  تھا     ر

فج     و     فسق     حلقۂ     تمام      عالم             پيشتر     سے     اطہر     والدتِ      کی     سرکار

  تھا     ور

تii حضور و غياب  حسنِ  ميں   نظر   ميری             کائناتii  مقصودِ    مدحتِ    تھا   رہا  لکھ  ميں

  ھا

طور    کوهِ     آئۂنم    بھی    ا    حر     غارِ              ہمکالم  سے حق سحر و شام  آپ تھے  رہتے

   iiتھا  
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    ناصبور     دلِ      عالجِ      يہی      يارب            گيا بکھر ميں   نبی  شہرِ    ہوکے   خاک  ميں

  تھا 

ش   کا  سخن   نہ  تھا  حرف    عرفانِ              ايازii   مجھے    ورنہ    ہے    علم    شہرِ     فيضانِ 

  ھاتii  عور

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 مصروِف رنگ و بُو ہے سپاِه ہوائے گل

 پرچم  ہيں  بھی خس خارو کے  طيبہ             گلii  ہوائے   سپاهِ    ہے  بُو   و    رنگ    مصروفِ 

  گل کشائے

  نہ کيا  کيا  ميں   دہر  رياضِ    تو   يوں             جاںii مشامِ  سے  مہک  کی   گل  ايک  بس   مہکا

  گل آئے

آشنا    بہار    ہوں    سے     بہار     صبحِ              ہوں     االنام     خير     گلشنِ      عندليبِ       ميں

  گلii   ئے

کش  چہره    ہوئی   گل    ہوائے    موجِ              گياii ڈھل ميں  حضوری   لطفِ    کرب  کا   دوری

  گلii  ائے
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س   خلوت   سرِ    ہے   راج   کا    خوشبو             بيزii  رعط  ہے  ميں    دل    خانۂ    ياد    کی    آقا

  گل  رائے

   ہے  گل   زرِ    ميں    شوق    گلزارِ              ہے      حيات      متاعِ        حضور       غمِ        نقدِ 

  گلii  بہائے

   معطر     نے     کلی     کلی      پہنی             اياز     کرم     سحابِ     کے     بن     بہار     برسا

  گلii    قبائے   

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 تيرا کہنا مان ليں گے اے دِل ديوانہ ہم

       روضۂ       ليں       چوم             ہم    ديوانہ    دلِ     اے    گے     ليں     مان     کہنا     تيرا

  ہم      تابانہ      بے       سرکار

رہ    جی    ميں    لگن    اِس             نثارii   پر    رسالت    شمعِ     گے    جائيں    ہو    دن     ايک

  ہمii  پروانہ   صورتِ   ہيں   ے

    ديں    بنا    کو     حقتقت     اس             ہيںii  دور   سے  آستاں  اس    ابھی    ہے    حقيقت    يہ

  ہمii   افسانہ    ابھی    گے
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   ہی     چھلکنے     پھر             چاہئےii     اشارا      پرور       جاں       کا       کوثر       ساقیء

  ہم    پيمانہ    کا    عمر    گے    ديں     نہ   

ہوائ       وه       ہيں       چاہتے             حيات  گلزارِ   ہے اٹھتا کِھل  سے جھونکے اک کے  جس

  ہم      جانانہ      کوچۂ      ے

لي   سے   ہاتھوں   کے   موت              جاوداںii  حياتِ    ہے  ملتی   کے    مر    پر    در    کے    ان

  ہمii پروانہ  کا  زيست گے  ں

ک   پيش  پر    در    کے    ان             !ii   اياز    ہے    گريزاں    عمرِ     حاصلِ      غم     کا     آپ

  ہمii  نذرانہ   يہی   گے   ديں   ر

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 پہلے زباِن شوق سے حمِد خدا کروں

کروں   الورا   خير   مدحتِ     ابتدائے    پھر             کروںii  خدا   حمدِ    سے   شوق  زبانِ     پہلے

کروںii  ادا   صورت  کی    نماز    ثنا    فرضِ              دےii کمال حسنِ   وه  کو سخن ِمرے   يارب

کii تذکره  کوئی ،   ذکر   کا  اُنہيں   آئے             ہيںii  حضور  مرکز   و   محور    کا    گفتگو    ہر

  روں
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 کروں   وفا  چراغِ    پہ   قدم  قدم    روشن             کوii  حجاز  زمينِ     پہ    قدم    قدم    چوموں

کرii  کيا  تدبير  کی   قعش    نياز    عرضِ              گفتگو    توفيقِ     نہ    ہے    خامشی    يارائے

  وں

کروںii ہوا  موجِ  منّتِ   سے  عاجزی   پھر             حجازii  منزلِ    رهِ    خاکِ    پہلے    جاؤں    ہو

 کروں    ابتدا    سفر    تو    ملے    سفر     اِذنِ              اياز  ہوں  گوش  تن  ہمہ ميں راه کی طيبہ

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 روح طيبہ کی فضا ميں ہے ِمرے تن ميں نہيں

پر    ِمری    ہے    کہتا    "کون             نہيںii  ميں   تن   ِمرے  ہے  ميں   فضا   کی   طيبہ    روح

  "ii   نہيں    ميں    گلشن    واز

بھرپ     ِمرے    نعمت      کونسی              نے هللا   ديا   دے  کچھ   سب   ميں   صدقے  کے  آپ

  نہيں     ميں     دامن     ور

ِمرے     منظر     کونسا             بہارii    کی     گنبد     سبز     عالم      دو      ہر      محيطِ       ہے

  نہيں    ميں     مسکن     کے     آقا     

تو    ابھی     گنجائش     نیات            کروںii  کيسے  بياں    ميں    لفظوں    اوصاف    کے    آپ
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  نہيں    ميں    فن   کے    صيف

 کے آنکھوں مزه جو             ہے       لطف       انوکھا       ميں       محمد        ہجرِ         گريۂ

  نہيں ميں ساون  ہے ميں تھل جل

مي    پيڑ    یکوئ    ايسا             مصطفےٰ      نامِ      تحرير     ہو     نہ    پر     پتوں    کے     جس

  نہيںii  ميں   آنگن    کے    گھر   رے

کے     وقت     تجلی     وه             ايازii  ہے   چھنتی   جو  سے  جالی  کی  روضے    کے    آپ

  نہيں    ميں     روزن     تاريک     

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 دِر آقا پہ شب و روز کی زنجير نہيں

ن  گير ِعناں وقت جہاں ہے منزل وه يہ             نہيںii  زنجير   کی   روز   و    شب   پہ    آقا    درِ 

  ہيں

تع    کوئی    اونچی    سے    سبز     گنبدِ              ہيںii دروازے  کے عرش سرِ    قصرِ   ،  جالياں

  نہيں    مير

  تاثير   ميں   آه   ِمری  ہے   کہتا    کون             طيبہ   نسيمِ     کو    عيادت     ہے    آتی     روز
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 iiنہيں  

 گير   دل  ميں  سے    متواتر    حادثاتِ             ہيںii  رہتے   نگراں    جانب    ِمری    برابر    وه

 iiنہيں  

    ميں    اعمال    نامۂ    ِمرے    کچھ             سواii  کے  مدحت   کی    سرکار    کہ    الحمد    

  نہيں  تحرير

ت   کوئی   صورت   کوئی   خاکہ  کوئی             خداii   محبوبِ     جلوۀ    بجز    ميں     دل     خانۂ

  نہيں  صوير

تد  يہ    کی    پہنچنے    پہ    اقدس    درِ              ايازii پھوڑ سر  نہ   سے  مصائب  ديوارِ    سنگِ

  نہيںii  بير

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 يوں تو ہر اک پھول ميں تھا رنگِ رخساِر چمن

    صرف    ہے    ہاشمی    گالبِ     اک             چمن رخسارِ  رنگِ  تھا ميں  پھول اک ہر تو  يوں

  چمنii   شہکارِ 

     ہوتا     نہيں     غنچہ     ہر     يعنی             بالئيںii ميں مدينے چاہيں جسے  مرضی  کی آپ
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  چمنii     سزاوارِ 

گ   آزادی   وصفِ    با    ہے    "سرو             خيال    کا    گنبد    سبز   ہے    نظر    خوابِ      حلقۂ

  "ii  چمن   رفتارِ 

 ہے پہنچی  آ  تک  دروازے   ميرے             بہارii افشاں  گالب   کی   مدينے  ميں   تصور   ہے

  چمنii ديوارِ 

اي   ہے   نور  و   رنگ   سروِ              علیii  و    عثمان    و    فاروق    ،    فےٰ مصط    غارِ     يارِ 

  چمنii کردارِ    ايک   ک

با  سے   مدت  ہے   سرد   گل   زرِ    بے             طرازii   گل  نگاهِ    اک   فطرت  دينِ     بہارِ     اے

  چمنii زارِ 

با کو   مجھ   ہيں   کہتے   گل   و   برگ             ايازii ہوں چنتا  خاشاک و   خس   کے  ديں  گلشنِ 

  چمنii بردارِ  ر

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 جہاں اُن کے نقِش قدم ديکھتے ہيں

    ديکھتے     خم     مہر     و     مہ      جبينِ              ہيںii  ديکھتے   قدم   نقشِ     کے    اُن    جہاں
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 iiہيں  

  ديکھتے     قلم     و     لوح     انوارِ      ہم             ہے    سخن     متاعِ      مدحت      کی      محمد

  iiہيں  

  ديکھتے     حرم     کا     دل     آباد     کہ             محمد          آرزوئے          دمِ          سالمت

  ہيں    

      ديکھتے      رقم      گرامی      اسمِ       وه             پر   دل    لوحِ     نفس    ہر    نظر    اہلِ     ہم

  ہيں

 ديکھتے      حرم      چراغِ        فروزاں             محمد    عشقِ     ميں     دل     ہے     بار     ضيا

    iiہيں  

ديکھت    بہم    جلوے    کے   عالم    دو             تک     المکاں     سرِ      سے     مصطفےٰ       درِ 

  ہيں    ے

   کھتےدي     ہم     جو     تجلی      وه      مگر             جلوے ہی  جلوے تو يوں ہيں  ميں  تصور

  ہيں   

ديکھت     نم      چشمِ       دامنِ       کبھی             جانبii    کی    اُن    اياز    ہيں    ديکھتے    کبھی

  ہيں     ے

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 
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 گردش ميں ہے فلک نہ زميں پيچ و تاب ميں

م   رسالت    شہرِ      ہے     سکوں     کتنا             ميں  تاب و پيچ زميں نہ فلک  ہے  ميں  گردش

  ميں    آب

رکا  ہے پا نہ ہے پر  باگ ہاتھ "نے             خوابii رخشِ    بہ   مدينہ   راهِ    ہوں   رہا  کر   طے

  "ii ميں  ب

  تھا    رہا    بھٹک    سے    کب             کیii     رہنمائی      ِمری       نے       محمدی       عشقِ 

  ميں  خراب  جہانِ 

 مہ ، ميں کہکشاں  ،   ميں   تاروں             مصطفےٰ     پائے    کفِ      نقوشِ      ہيں     بار     ضو

  ميں آفتاب و

شبستانِ     نہ    ميں     خيال    بزمِ              ہوii   نہ    روشنی    کہيں    تو     ہو     نہ     نبی     ذکرِ 

  ميںii   خواب    

  رخِ     ہے    رہا    ڈھل    خورشيد             حضورii   کے    آپ    عمر    جاللِ      سرنگوں     ہے

  ميںii   ماہتاب   

    خدا    ہے   انتہا    کی    مدحت             ايازii   قلم    و    لوح    صاحبِ     مدحِ      لکھئے     کيا

  ميں    کتاب    کی

 ٭٭٭
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 ثنائے محمد(ص) 

 

 شاعر بنا ہوں مدحِت خيرالبشر کو ميں

کو   ہنر   متاعِ   پذير   دل  ہوں  "سمجھا             ميں   کو   خيرالبشر   مدحتِ     ہوں    بنا    شاعر

  ميں" 

ii کو  نظر  بہشتِ    ہوں   رہا   بسا   ميں   دل            درii و بام  کے   مدينے   ہيں  ميں   خيال   چشمِ 

  ميں

   راہبر    دوں    نہ    رہنمائی    تکليفِ              حضور اگر بالئيں  پہ در ، کے اُڑ ميں پہنچوں

  ميںii   کو

  بشر   عروجِ    ہوں   رہا   دے   ترتيب             عرشii  فرازِ    ،   اسرا   شبِ    خطِ    ،    ازل    روزِ 

  ميںii  کو

نشاطِ   ہوں  رہا   ترس  سے  کب             حضور!ii   کيجئے    سحر    کو     الم     شبِ      ميری

  ميںii کو سحر 

 سفر    مذاقِ     ہوں    رہا    کر    مہميز             رسولii  درِ    مدينہ،   ارضِ     ،    راه    کی    طيبہ

  ميں   کو   

 گر   چاره  کيچ   اور    سناؤں    دکھ    کيا             !ii  اياز  خدا   حبيبِ    ساز   چاره   ميرے    ہيں

  ميں   کو 
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 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 اب زمانے سے کوئی شکوۀ بيداد نہيں

 کچھ   مجھے   اقدس   درِ   سوائے   اب            نہيںii  بيداد   شکوۀ    کوئی    سے   زمانے    اب

  نہيںii  ياد 

گھ  کہ عيش وه مجھے  ہے ميں  دشت             عالم     کا     سفر     کے      مدينے      هللا      هللا

  نہيں ياد ر

   دلِ   صورت   کوئی   کی    سرخوشی             سوا   کے   آقا   غمِ    ميں   ہَوس   و  حرص   عالمِ 

  نہيں  ناشاد

  کوئی    ميں    دل    کعبۂ    خدا    جز             توحيدii شعورِ  ہے   بخشا  نے  سرکار   سے   جب

  نہيںii  آباد

فريا ِمرے   پر   لب  کہ   بات   الگ   يہ             !ii  اآق  ہے   فغاں  محوِ    دل  سے  ہجر    صدمۂ

  نہيںii د

و    رسمِ     جسے    کمبخت    وه    ميں             کوii  مجھ  بھولے   نہ   کہ   مجسم    مہرِ     وه    آپ

  نہيںii  ياد   فا
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ر ِمری وه نہيں وصف  يہ ميں جس             سرکارii   عشقِ     ہے    عنوان    کا    روداد    ميری

  نہيںii وداد

   ِمری     پر     رواں     آبِ      موجۂ             حضورii ہيں بانی   کے   تعمير   کی   کردار   ميرے

  نہيں    بنياد 

ا  کوئی  کا  جس   کہ  شخص   وه  ہائے             اياز   استاد    ميرے    ہيں    !حزيں    الحمد    

  نہيںii ستاد

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 ہم جو تمہيِد ثنا باندھتے ہيں

ہيں    باندھتے     عطا     کی     اُّمی     ايک             ہيںii     باندھتے     ثنا     تمہيدِ      جو     ہم

  "ii ہيں  باندھتے  ہوا  اپنی  اک  بھی "ہم             رسول   نعتِ    کہاں    ور   ا    کہاں    ہم

ہيںii     باندھتے      نيا      مضمون      روز             مدحتii     کی      قدم      حسنِ       مرحبا

 ہيں  باندھتے   ديا    کو    سورج    تو    ہم             قسم     کی     رسالت      خورشيدِ       تابِ 

 ہيںii     باندھتے      حرا      غارِ       خلوتِ              کو     دل     حريمِ      ميں     آقا      مدحِ 

 ہيںii  باندھتے  بقا   سوئے   جاں    رختِ              خيال    کا    طيبہ    ہے     ہوتا     کشا     پر
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ہيںii   باندھتے     ہوا     دستارِ      پہ     سر             ميںii   طيبہ    رهِ      ہيں     رکھتے     پاؤں

  ہيں    باندھتے    وفا   پيمانِ     سے     دل             رسول  عشقِ    کشِ   لطف   ہيں   کہ  ہم

  ہيںii    باندھتے      ثنا      حرفِ       رشتۂ             اياز سے جاں  رگِ ميں مدحت جوشِ 

 ٭٭٭

 

 ثنائے محمد(ص) 

 

 قصۂ شقِّ قمر ياد آيا

آ      ياد       بشر       اعجازِ        حسنِ              آيا       ياد      قمر        شقِّ         قصۂ

  يا

 آياii     ياد     نظر     فيضانِ      کا     اُن             آيا     ياد     اثر      کا      سوزاں      آهِ 

  آياii  ياد    گھر    نہ    آيا    ياد    دشت             پر در  کے  اُن کو   ديوانے   کے   اُن

آيا       ياد       سحر       نورِ         مطلعِ              کمالii   کا    مدينہ    شامِ      کر     ديکھ

  آيا      فرياد       عالمِ        کب       ياد             نظر  کی  عنايت  پہ مجھ تھی نہ  کب

 آيا    ياد    بسر   خاک     کوئی     پھر             نيازii   اہلِ     چلے    کو    مدينے    پھر

 آياii      ياد       گزر       راه       سجدۀ             ايازii   تو   پہنچے    پہ   قدس    منزلِ 
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 ٭٭٭

 

 


