
  فیاض، عارف، طبیب احسن، عجیب عامل قرآن تھے

  غفار عاشق، امین سالک، خطیب کامل بیان تھے

  

  

  سرائیکی کلام

  )اردو، فارسی اور عربی کلام کے ساتھ(

  

  قّیوم زمان قطب دوران غوث رحٰمن خواجۂ خواجگان سّیدنا و مرشدنا

  خواجہ محّمد عبدالغّفار فضلی نقشبندیحضرت 
  رحمة الله تعالیٰ علیه

  

ؒ   المعروف   پیر ِمٹّھا
  

  

  ناشر

ؒ ،حضرت صاحبزادہ    نواسۂ پیر مٹّھا

   مولانا محمد دیدہ ِدل طاہری نقشبندی
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  پیش لفظ
  

  نحمده و نصلّی علیٰ رسوله الکریم

 

حضرت خواجہ عبدالغفار المعروف پیر مٹھا رحمة الله علیہ کی شخصیت  

اج نہیں۔ ان کے سلسلہ عالیہ کے توسل سے پاکستان میں کسی تعارف کی محت

پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں افراد راہِ ہدایت اور فلاِح دارین حاصل کر چکے 

ہیں۔ آپ جہاں اپنے وقت کے قیوم، غوث اور ولّی کامل تھے، وہیں سرائیکی 

سرائیکی کے علاوہ آپ نے جیسی میٹھی زبان کے اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ 

ٓاپ کا میٹھا ، ہندی، فارسی اور عربی زبانوں میں بھی کچھ شاعری لکھی۔ اردو

اور پرسوز کلام کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ آپ کی شاعری پڑھ کر لگتا ہے 

امنے کوئی خاص کا کلام آپ کے کلام کے سسرائیکی کے دوسرے شعراء کہ 

را لیتے ہیں، جیسا  مجاز کا سہاحیثیت نہیں رکھتا۔ اکثر شعراء اپنی شاعری میں

 قدیمی شاعروں سے لیکر آج تک یہی رسم چلی آرہی ہے۔ صوفیائے کرام نے کہ

 اور اس کے ذریعے سے حقیقت کی طرف مجاز کو حقیقیت کا زینہ بتایا ہے،

 اسی لئے مجاز ہی کو مقصد سمجھ لیا گیا ہے، لیکن آجکل راستہ بتاتے ہیں۔

 آؒپ نے مجاز کو پس پشت رکھ شاعری بھی بے مقصد ہوکر رہ گئی ہے۔ لیکن

کر حقیقت کو اپنی شاعری کا بنیاد بنایا، اور اسی بنیاد پر ایسا کلام لکھا کہ جس 

   مشہور شعراء کا کلام بھی ماند پڑگیا۔جیسےسامنے غلام فریدؒ کے کی نورانیت 

  تے عشق انہاں دا ݙیکھ تے مجنوں نا پیا ناں لڄویندا او

  سر َکپویندا اوجو محویت احدیت ݙیکھ نہ سرمد 

مندرجہ بالا شعر میں ٓاؒپ صحابۂ کرام کا رسول کریم علیہ الصلوات و   

بیان کرتے ہوئے مجنوں اور سرمد جو کہ التسلیم کی ذات مبارکہ سے عشق کا 

اکثر مجازی عشقیہ قصوں کا روح رواں ہیں، کو بھی ہیچ قرار دیتے ہیں۔ اور 

 کو بھی نسبت نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ صحابہؓ کے عشق سے کسی

  اسی لئے ٓاپ نے عشِق ایزدی و عشِق رسولؐ ہی کو اپنی شاعری کا بنیاد بنایا ہے۔
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لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آؒپ کے جیسے اعلیٰ پائے کے شاعر کو   

وہ پذیرائی نہ مل سکی جو کہ ملنی چاہئے تھی۔ آؒپ کی شاعری کی ابھی تک 

ں ہوسکی۔ چند ایک مرتبہ کچھ مخلصین نے مکمل اور تصحیح شدہ اشاعت نہی

ان کے کلام کا کچھ حصہ شایع بھی کیا، لیکن وہ نا صرف نامکمل تھا بلکہ 

غیر تصحیح شدہ تھا، جس کو تصحیح کے بغیر شایع کردیا گیا۔ پھر بھی وہ 

لوگ لائق تحسین ہیں جنھوں نے یہ کوشش کی، الله تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا 

 آپ کی مقبولیت کے باعث وہ شایع شدہ چند نسخے ہاتھوں ہاتھ فرمائے۔ لیکن

 کی شاعری سے چند ایک نعتیں اور دیگر کلام آپؒ  بک گئے اور ختم ہوگئے۔

خطباِت غفاریہ میں بھی شامل کردیا گیا تھا اور اس وقت صرف وہی کتاب 

 اپنی پیاس اہل ذکر فقراء، مخلصین اور معتقدین مارکیٹ میں موجود ہے جس سے

  بجھاتے ہیں۔

 ہمارے پیر و مرشد، شیِخ کامل، رہبِر اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے  

شریعت و طریقت اور دور حاضر کے مجدِد دین حضرت خواجۂ خواجگان مولانا 

و مرشدنا خواجہ محمد طاہر عباسی بخشی نقشبندی مدظلہ العالی کی ذاِت گرامی 

ؒ کے مکمل کلام کی اشاعت کے  ؒ ہی کے نے حضرت پیر مٹھا لئے حضرت پیر مٹھا

 محمد  مولانا کے خلیفہ حضرت صاحبزادہآپنواسے، عالمِ دین، مبلِغ اسلام اور 

کو حکم فرمایا۔ چونکہ صاحبزادہ صاحب آؒپ دیدہ دل طاہری نقشبندی صاحب 

ہی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور آؒپ ہی کی زبان بولتے ہیں، اس لئے 

صحیح کرسکتے ہیں۔ آپ کی امّ محترم، حضور پیر بہتر طور پر اس کلام کی ت

ؒ کی دختر نیک اختر ابھی تک حال حیات ہیں، الله تعالیٰ ان کو حیاِت  مٹھا

 انھوں نے حضرت پیر مٹھاؒ ہی ا فرمائے اور صحت کاملہ سے نوازے۔جادوانی عط

کی زبان سے ان کا پرسوز کلام سنا اور اپنے سینے میں محفوظ کرلیا۔ اکثر 

ی ان کو بزبانی یاد ہے، اسی لئے ان کی تصحیح سب سے بہتر اور قریب از شاعر

 کچھ کلام ۔ کیایکجاآؒپ کا کلام بحکم شیخ  صاحبزادہ صاحب نے۔ ہےاصل 

شایع شدہ تھا جبکہ دیگر قلمی نسخوں میں محفوظ تھا جو انھوں نے بڑی مشکل 

یا۔ ان رلسے کئی ایک جگہوں سے حاصل کئے اور ان کی نقل بناکر محفوظ ک

کے پاس جمع شدہ آؒپ کی شاعری مکمل تو نہیں کہی جاسکتی لیکن قریب از 



 4 

 کا دوگنی تعداد میں آپؒ کل شایع شادہ مواد سے  اور بھی تک مکمل ضرور ہے

۔ اشاعت کے بارے میں آپ سے اخلاص رکھنے والے کلام جمع کیا جا چکا ہے

 ور اور خوبصورتکئی دوستوں نے اچھے کاتبین پیش کئے جن کی کتابت مشہ

 تھی، لیکن آپ نے کمپیوٹر کمپوزنگ کو پسند کیا تاکہ اشاعت نہ صرف بھی

سکے۔ چونکہ انٹرنیٹ اس صاف اور واضح ہو، بلکہ انٹرنیٹ پر بھی پیش کی جا

وقت ذرائع اطلاعات و روابط میں سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لئے کتابی اشاعت 

   کا ارادہ کیا۔کرنےال  استعمتھ ساتھ آنلائن اشاعت کو بھیکے سا

 کو کمپیوٹر کمپوزنگ کی سعادت عطا حوالے سے آپ نے اس عاجزاسی   

کی۔ اس سلسلے میں سرائیکی کے فانٹ حاصل کئے گئے اور کیبورڈ بھی ڈزائن 

کیا گیا تاکہ کمپوزنگ ٓاسان ہوسکے۔ اس وقت تک کافی حصہ کمپوز ہوچکا ہے 

 ہے۔ لیکن اس زنگ ابھی باقیں ہے، جبکہ کچھ کمپواور تصحیح کے مرحلہ می

کلام مقدس کی وسیع تر اشاعت کے لئے کچھ منتخب شاعری انٹرنیٹ پر پیش 

کی جارہی ہے، تاکہ محبین و معتقدین اس سے بہرہ مند ہوسکیں۔ لیکن دوران 

مطالعہ یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ یہ منتخب حصہ بغیر تصحیح کے شایع کیا 

میل پر   مندرجہ ذیل ای مجھےی غلطی نظر آئے توجارہا ہے، لٰہذا کہیں بھی کوئ

اطلاع دیں۔ آپ کی اس کاوش کو بنظِر تحسین دیکھا جائے گا، بلکہ اس کارِ 

  خیر میں ٓاپ کا حصہ بھی شامل ہوجائے گا۔

  

 عبدالرحیم نظامانی طاہری

  لاڑکانہ، سندھ

ar_niz@yahoo.com 
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  فہرست
  

 7............توں نا ُسݨیں ساݙی خدا تیݙے سوا ٻیا کون ہے            حمد 

 9...............اپنی عزت شان و شوکت کبریا کے واسطے          مناجات

 10...................جو دم نکلے صلّے َعلیٰ کہتے کہتے             نعت

 11.....................مبارک ہو مبارک ہو  آیاحبیِب کبریا            نعت 

 13.... دربار ݙکھیجے چل سنّیاں رہن دربان سدایندے َمَلکج            نعت 

 15.............ئیںؐ دے قدماں توں جند جان گھولاںانبی س            نعت 

 16.........ی شیدا تے مستانہتھئ زلیخا ہک ُحسن یوسف تے            نعت 

 17......................توں تاج ماݨیں عرش تے راج ماݨیں            نعت 

 18..........َمدنی ِدلبر ِدیاں عجب لَجپالِیاںملسو هيلع هللا ىلص سوہݨے اَحمد            نعت 

 19...........اُٹھونی سینگیاں َسنّیاں جو قِسمت آزما ݙیکھوں            نعت 

ؐ             نعت   20....................... دی ذات دا کیا شان آکھاںنبی

 21......کوں در خدا سئیں دے پِنݨ ٻاجھوں نہیں نِبھدیناسا            نعت 

 23.......... گنہگار امت دا ہے آسراِسرایب خدا مالِک دوحب           معجزہ

 25...............خدایا کر کرم جلدی ݙکھا دیدار مدنی دا            نعت 

 27...وچ پنجاب دے پھیرا پاونج، رب دا والی منہ ݙکھلاونجع            نعت 

 28...................کھاوے قِسمتلا ݙربار شانُور بھری د            نعت 

 29.............ابوبکرؓ و عمرؓ دونوں نبیؐ کے خاص دلبر تھے     مدح شیخین

 31............یعت دے ابوبکرؓ و عمرؓ سائیںسمجھ اختر شر     مدح شیخین

 ؓ  32اصحاب کبار دیاں کیا کیا َمیں تشریحاں کر سݨوانواں میں شان خلفاِء راشدین

 34.........اگر میں ہوں بڑا عاصی تو پنجتن میرے شافی ہیں     شان اہل بیت

 ؓ  35............. شہنشاہ کربلا ڄاݨےحقیقت عشق الله دی  شان شہیِد کربلا

 37................ں وے پردیسیا َول وطنیںمسافرا َول وطنی              مرثیہ

 39..............نامش نامی فضل علیؒ از فیض جہاں نازیدہ     فارسی منقبت

 40...... واہ خوب ہے تیری چالریاوریٰ الیا غوِث معظم قطب             منقبت
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 41..................درِ فیض حضرت دے جاکر تو دیکھو            منقبت

 42...............ہاں میں گدائی در دا خواجہ فضل علیؒ دا            منقبت

 43......ےطبیب آئے ملک ساݙے وچ جو دل مردہ ِجوا ݙیو            منقبت

 45ݙس کیوں تھینَدیں پرے پرے کر بے وس دل کھس کے دلبر            منقبت

 46...........یا رب سچا برکت میݙے پیر فضلؒ دے سائیں     دعائے غفاری

 48مگر تیری رحمت سے کم اے کریم خطا میرے ہن گرچہ بیحد عظیم :التجا بخدمت پیر و مرشد

 50........اڄ سینے سوز سوایا ہے اڄ ماہ رمضان سدھایا ہے     الوداِع رمضان

 51............. ِسیاݨا دوستا نیکی کما اڄ وقت ہئیُسݨ توں          نصیحت

 52....توں تند نکیری گھت ڑی   ݙینہہ راتیں چرخہ کت ڑی          نصیحت

 53...............ہر کوئی چلݨ ہار ہے   دنیا فنا دی دار ہے          نصیحت

 54..........................یاد رکھ ہر آن ٓاخر موت ہے          نصیحت

 56..............ٓاخر فنا آخر فنا   جے توں رہیں ساری عمر          نصیحت

 58...........جے لکھ برساں جیوے کوئی آخر ہِک دن مرنا          نصیحت

 60..............اُمید َمغفرت دی ِدل وچ نہ کوئی خطر ہے               غزل

 61............ اََڄݨ ہک ٻاݨ باقی ہےَوݨ دانُرٹھے ڈھولے منا              کافی

 62.............................لائے دلبر دل وچ دیرے              کافی
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  حمد باری تعالیٰ 
  

  توں نا سݨیں ساݙی خدا تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  لاریب توں ساݙا خدا تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  لکبّر و بحر چوݙاں طبق جّن و بشر سارے م

  خالق توں ہیں جملہ خلق تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  شمس و قمر حجر و شجر انور نجوم آندے نظر

  ہر جا تے ہے تیݙا اَمر تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  شاہیں کوں توں جوڑیں گدا، َسئے َتھے گداگر اغنیا

  توں بادشاہیں دا بادشاہ تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  یدھم دھام جو دوران دی ہل چل ملک جہان د

  ایہا وصف تیݙے شان دی تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  کئی جیت ڰئے کئی ہار ڰئے کئی ٻڈدے ٻیڑے تار ڰئے

  کئی تاری توں لنگھ پار ڰئے تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  احسان ہے تیݙی رسم مخلوق تے فضل و کرم

  تیݙی ذات ہے اعلیٰ اتم تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  فریاد َرس مسکین دا غمخوار ہر غمگین دا

  ونِس غریب حِزین دا تیݙے سوا ٻیا کون ہےمُ 
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  توں ہیں خداوند ِکبریا کہیں کوں نہ طاقت ُچوں ِچرا

  فانی جہاں تیکوں بقا تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  شیطان توں بچوانویں توں نیکی دے کم کرانویں توں

  جنّت دے وچ پہنچانویں توں تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  افع اُمموݙا اساں تے ہے کرم، بھیجیو نبی ش

  ڰئے ٹل اساݙے سبھے غم تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

  یں ساݙا خدا، ہک ذات تیݙی کوں بقائتوں ہک ہ

  سارا توں ڄاݨیں ماجرا تیݙے سوا ٻیا کون ہے

  

 ؒ    تے کر فیض و فضل، ہاں محض ُمفلس بے عملفؔضلی

  یں خداوند عّز و جل تیݙے سوا ٻیا کون ہےئتوں ہ
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  مناجات
  

  بریا کے واسطےاپنی عزت شان و شوکت ک

  بے مثل بے چون مولا عز و جاہ کے واسطے

  

  رحمًة الِلعالمیں وہ ہے شفیع المذنبیں

   کے واسطےملسو هيلع هللا ىلصلاج پرور روز محشر مصطفیٰ 

  

 ؓ ؓ چار یارابوبکر ؓ حیدر ؓ عثمان    حضرت عمر

  خاتمہ بالخیر کر اِن حق نما کے واسطے

  

  روز محشر ُپر خطر ہے عاصیوں کو کیا ضرر

   تیری نگاہ کے واسطےجبکہ ہیں وہ منتظر

  

  ایسے مجرم کے جبھی تو معاف کر دیوے جرم

  کیا عجب ہے تیری ذاِت کبریا کے واسطے

  

  کون ہے کس کے آگے فریاد لے جاکے کروں

  کوئی نہیں آشنا مدد کر ُپر خطا کے واسطے

  

  سنتا ہوں ایسا تیرا آکر جو در کھٹکاتا ہے

  نہیں لوٹاتے ہاتھ خالی ہر گدا کے واسطے

  

  یں گر لاکھ پر رحمت تیری سے بہت کمجرم ہ

  کچھ نہ کیا میں نے عمل یوم الجزا کے واسطے

  

ؒ پہ یا الٰہی رحم کر   عاجز عبداؔلغّفار

   رحمت کی نظر اِس بے نوا کے واسطےخاص
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  نعت شریف
  

  جو دم نکلے صلّے َعلیٰ کہتے کہتے

  دا کی مدح کہتے کہتےبیِب خح

  

  نکل جاوے پرواز کر روح میرا

  نبی مصطفیٰ کہتے کہتے ملسو هيلع هللا ىلصُمحّمد

  

   دوزخ کی ُپل پر ُگذر ہوگا میراجو

 ٰ   ہ کہتے کہتےگزر جاؤں گی یا اِل

  

  راماِن جنّتچلوں گی بناز و خ

   کی ثنا کہتے کہتےشِہ انبیاء

  

  اُٹھوں گی میں جب قبر سے روِز محشر

   کہتے کہتےمدد کر شِہ انبیاء

  

  حشر میں جب ہوویگا جی بت کا جھگڑا

 ِ   سی نِدا کہتے کہتے نَفسی نَفنویںا

  

  مگر ایک لولاک کا چتر سربر

  آیا اُمتی کی صدا کہتے کہتے

  

ؐ کا)حضرت(ثناء خواں  ؒ ہے نبی    عبدالؔغّفار

ؐ کہتے کہتےمرونگی شفیُع الو   ریٰ
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  نعت شریف
 

  مبارک ہو مبارک ہو  آیاحبیِب کبریا

  مبارک ہو مبارک ہو  آیاملسو هيلع هللا ىلصمحّمد مصطفیٰ 

  

  اریں دا داروں ہےگنہگ جیڑھا دردیں دا داروں ہے

  مبارک ہو مبارک ہو شفیع روِز جزا آیا

  

  حشر دا ہے قبر دا ہے صاحب جن و بشر دا ہے

  مبارک ہو مبارک ہو زہے ُمشکل ُکشا آیا

  

  نہیں توفیق کیا آکھاں ھاںجیندے احسان ہِن لکّ 

ؐ خی   مبارک ہو مبارک ہو ر الوریٰ آیانبی

  

  گواہی ݙیندا قرآنے ُخدا جیندا مدح خوانے

  مبارک ہو مبارک ہو ا پیشوا آیااݙاس

  

  زمین و آسماں پیدا جیندے باعث جہاں پیدا

  مبارک ہو مبارک ہو اُمت دا رہنما آیا

  

ؐ دا بوبکر یارے   تھیا ہمراہ وچ غارے نبی

  مبارک ہو مبارک ہو ایہ مخلص دلربا آیا

  

  کفر دی بیخ جڑھ گالی ݙوجھا حضرت عمرؓ عالی

  رک ہومبارک ہو مبا عجب خوشتر لقا آیا
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 ؓ ؐ  تریجھا ذی الحیا عثماں    محرِم دل جاں دانبی

  مبارک ہو مبارک ہو گوہر وحدت سخا ٓایا

  

  ایہ برتر نیک محضر ہے چوتھا یار حیدرؓ ہےتے 

ؓ آیا   مبارک ہو مبارک ہو علُّی الُمرتضیٰ

  

ؔ عبد) حضرت(احقر  ؒ اُتےلغفّ ا   غلام نابکار اُتے ار

  مبارک ہو مبارک ہو ما آیاہُ ِظّل عجب 
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  نعت شریف
  

  رہن دربان سدایندے َمَلکج

 جیندے عرش تے فرش غلام رہن

  

 میکائیل تے اسرافیل کنوں

 جیندا شان بلند خلیل کنوں

  

 جیندے نور دی َجھلک َفلک وچ پئی

 جیندی چمک تمام َخلق وچ پئی

  

 ا ہےݨا جز اُمت دا ماھجیڑ

 جیندا ناز خدا کوں بھاݨا ہے

  

 ا نال نظر ُپرنور کرےھجیڑ

 کرے مسرور کرےمغفور 

  

 جیندا سایا ہے سارے جہان اُتے

 تےہر َمظہر کون و مکان اُ 

  

 َمحل نوِشیراں دا َکنب ڰیا

 تھی مقہور کفر دل ہنب ڰیا

  

 ّ  ی رسول دا کرہتھ اعصا اِن

 اکھیں سرمہ جھکا ما زاغ بصر

 

 دربار ݙکھیجے چل َسنّیاں  

 سرکار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

 جبرائیل تے عزرائیل کنوں

 سردار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

 کل ُملک تے چوݙاں طبق وچ پئی

 ار ݙکھیجے چل َسنّیاںبدر

  

 جیندا لامکاں تے ٹِکاݨا ہے

 دلدار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

 منظور کرے ݙکھ ݙور کرے

 لَڄدار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

  و پری اِنسان اُتےسبھ جنّ 

 غمخوار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

 نعرہ شرک کفر دا جنب ڰیا

 سالار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

 سرتاج لولاک لما دا دہر

 ہک وار ݙکھیجے چل َسنّیاں
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 کافر ڈر ونجنہیبت ݙیکھ 

 ساݙے گوشے جگر ٹھر ٹھر ونجن

  

ؒ امید )حضرت(رکھ   بہوں عبدؔالغّفار

 اوندے لطف دے وچ امید بہوں

  

 سڑ حسرت وچ مر مر ونجن

 دیدار ݙکھیجے چل َسنّیاں

  

  جرم دے وچ میں قید رہوںݨےتو

 ر ݙکھیجے چل َسنّیاںانوا
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  نعت شریف
  

ؐ دے قدماں توں جند جان گھولاںانبی س   ئیں

   توں ہر آن گھولاںملسو هيلع هللا ىلصایں سوہݨے محّمد

  

 توںایں قامت کرامت دل آویز اُ 

 ایہ مرغوب محبوب مطلوب ہر دا

  منور دے زیبائے ُرخ توںملسو هيلع هللا ىلصمحّمد

 واںناݨاوندی خاک قدماں دی سرمہ ب

 فرادیس گلزار ُحور و َملائک

 ں مرغوِب رفتار َعقِل رباتوںاو

ؐ دی ُمَعنبر بہشتی  خوشبو نبی

 توں شیریں شکر شہد اُ اوں لب لعل

 ے نَین نرگس نما توںئایں کجلے َبھری

 شفا ہے بیماریں دا دیدارِ حضرت

  ماڑ ساریتےپنجاب ہند سندھ ایہ 

 عرب تے حبش شام بنگالا پورپ

 فارؒ ہے پریشاں عبدالؔغّ )حضرت(بجز تیݙے 

  

 ں سہی َسرِو بستان گھولاںہزارا  

 ایں جاناِن عالم توں خوبان گھولاں

 مصر کیا ہے بل سارا کنعان گھولاں

 میں ُکحل الجواہر تے مرجان گھولاں

 ل رسولاں توں رضوان گھولاںفخر کُ 

 میں کوہی کبک دی خرامان گھولاں

 گلاب و عطر مشک و ریحان گھولاں

 تے آِب حیوان گھولاںمیں کوثر ا

 وئے بیابان گھولاںسیاہ چشم آہُ 

 زمین و زمن عرِش رحمان گھولاں

 بلخ تے بخارا بدخشان گھولاں

 یمن ترک تاتار یونان گھولاں

 ایہ سرمایہ ُسر ساز سامان گھولاں
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  نعت شریف
  

  ی شیدا تے مستانہتھئ زلیخا ہک ُحسن یوسف تے

  جڰ سارا ہے دیوانہ تے پر ایں یوسف عرب والے

  

  صفّی الله نجّی الله ایندا شائق کلیم الله

  ہایہ ہے جاناِن جانان خلیل الله تے روح الله

  

  بدر خیبر اُحد والے الھےڰکیویں اصحاب ہن 

  جیویں شمع تے پروانہ ریہے ثابت قدم نالے

  

  نہ ِہک پل ہن پرے تھیندے ن ݙیکھ تے جیندےسبھے ہ

  ایہ ُکل ُمرسل توں وڈ شانہ دےنا ایلِکھاں درجے میں کی

  

  ہزاراں درد غم ٹالے ی جاں نظر بھالےمہر د

  امت عاجز دا خصمانہ وݙے صاحب شرم والے

  

 ؔ ؒ عبدا   اوں مدنی ماہ پیکر دا  سگ در دالغّفار

  ایندا دربار شاہانہ اوں سرور لاج پرور دا
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  نعت شریف
  

  توں تاج ماݨیں عرش تے راج ماݨیں

  توں ہر نبی دا چنگا معراج ماݨیں
  

ؓ ڄایا تیکوں بی  بی آمنہ

 ݙا سارے َجڰ تے سایاتی

  عرب عجم دا سائیںتوں

 تیݙیاں پڑھدے َمَلک َمداحیں

 نتیݙے ُحوراں سہرے ڰاو

 ُکل َمَلک وی صدقے جاون

 تیݙے چارے یار پیارے

 ن نُور اَکھیں دے سارےہ

  روضے ِوچ ݙوں َرلےتیݙے

 ن نُور تجلّےسر َبرس

ؓ ہے   اعلٰی سائیں ابوبکر

 ل توں ُگل لالہاو بلب

ؓ دی کیا تعریکراں  ف ُعمر

 ہِم تانگھ اِنہاندے َدر دی

 در توں خالی َولّاںجے 

 میں گھناں مول نہ ٹلاں

 تیݙا ُبوہا چھوڑ نہ ویساں

 تیݙا داغ قبر وچ نیساں

ؒ دا عرضے  ایہو عبدالؔغّفار

 تھیوے دفع تمامی مرضے

  

   ؓ   چایاتیکوں دائی حلیمہ

  توں تاج ماݨیں

 تیݙیاں ہِن صفتاں َہر جائیں

  توں تاج ماݨیں

 نت پریاں گھول ُگھماونِ 

  توں تاج ماݨیں

 ن تارےتوں َچن تے او ہ

  توں تاج ماݨیں

 ؓ ؓ ِصّدیق   سائیں بھلے عمر

  توں تاج ماݨیں

 َمن موَہن تے متوالا

  توں تاج ماݨیں

ؓ علیؓ حیدر دی  عثمان

  توں تاج ماݨیں

 یں در پلو َجھلاںونج کئ

  توں تاج ماݨیں

  ݙیساںڑیتیݙے در تے ِجند

  توں تاج ماݨیں

 وں لاغر کیتا َغرضےمیک

  توں تاج ماݨیں
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  نعت شریف
  

  یاں َمدنی ِدلبر ِدیاں عجب لَجپالملسو هيلع هللا ىلصسوہݨے اَحمد

 یں ݙوں ِدیداں بھالِیاںُسنجے کوں کرے َبختَور چا جَ 

  

  یدار دیر پیغمبر کوں رہی ِسک سوہݨے دے دہ

 کھیاں َکجلیاں کالِیاںدل لُٹی زلفیں َخم و َخم ا

  

  نتیجن َول جمستحق ہوون َسقر دے تھی ون

 یاںَسئے شفا پاون ہِیں در توں َسئیں دیاں سختیاں ٹال

  

  یںِسدرہ تے کرے عرض سوہݨے مدنی کوں ُروح الام

 وں بارِیاںڰلاں اَ ر پرواز وچ میݙے منزَجلدے پَ 

  

  دسی َملائِک ُبھل َونجنُحسن ُحوریں دا ݙیکھ تے ق

 ھیاںالڰُحسن دلبر مدنی تے ہِن حوراں َکملیاں 

  

  داستان نبوت ِوچ ایں ُگل تے ہِن فُبلُبلیں بُ 

 یاںے دل موَہن دے ہِن لُٹیندیاں چالناز اَنوکھ

  

  زاجنَور بھاڰیں بھریا نازنیں نازک مُمنہ مُ 

 یاںھیں ُسݨیاں ِمٹھیاں ڰالِ ݨندے جَ لّذت اُوہے ڄا

  

  لتجیہے َمسیح چوتھے َفَلک تے رب دے اڰے م

  دی اُمت آساں ُپڄا ِدل والِیاںملسو هيلع هللا ىلص محّمدکر

  

ؔ َبخت  ؒ توں َہیں قبولہِن بیدار جے عبدا   لغّفار

  یاںکال ونجے وچ ِسک سڄݨ دے ِملن شہر نِ رس
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  نعت شریف
  

 اُٹھونی سینگیاں َسنّیاں

 موَہن ِمٹھڑے ِحجازی کوں

  

 آواری َتھّیاں بیکاری

  تے جل زاریرلکروں 

  

 نبی ُمرَسل َگدا َجیندے

 بحر بر ہِن سخا جیندے

  

 َمسیحؑ ہے نعت خواں جیندا

  سارا جہاں جیندامطیع

  

 جو لَب چولے شکر گھولے

 خدا جیندی َرضا ڰولے

  

 بہوں اگواڑ َمل در تے

 وطن کوں چھوڑ کر پرتے

  

 ںݙیکھوں ِدلبر نگینے کو

 چمن گلشن مدینے کوں

  

ؒ توں  نہ َہٹ عبدالؔغّفارا

 تے َرکھ َرب دا َسہارا توں

  

 جو قِسمت ٓازما ݙیکھوں 

 ایہے ُݙکھڑے ُسݨا ݙیکھوں

  

 َشرمساریگناہ باری 

 ایہ ِسر ِصدقوں ُجھکا ݙیکھوں

  

 َملائِک ہِن ِفدا جیندے

  اَنبیاء ݙیکھوںاو سرور

  

 َمکاں ہے لاَمکاں جیندا

 او محبوِب خدا ݙیکھوں

  

 ِمٹھے ِشیِریں ُسَخن ٻولے

 او نازک ِدلربا ݙیکھوں

  

 سبھے تانگھاں پرے کر تے

 نہ رولے جا پڄا ݙیکھوں

  

  کوںیاوندی َمسند رنگین

ٰحی ݙیکھوںتے ُرخ شم  س الضُّ

  

 نہ کر ہِک َپل ِوسارا توں

 او مدنی ماہ لِقا ݙیکھوں
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  نعت شریف
  

 نبی دی ذات دا کیا شان آکھاں

 اوندی باعث خدا کونین کیتا

 واںنایندے درجے میں عاجز کیا سݨا

ؓ ہے ؐ دا یار حضرت بوبکر  نبی

 ؓ  ہے ݙوجھا یار حضرت عمر فاروق

 تریجھا یار حضرت دا پیارا

 تھا یار اسد الله بہادرہے چو

 ؓ   بنت سرور انبیاء دیہے ُزہرا

ؓ دلبند حضرت شیر صفدر  حسن

ؓ افسر ولیاں  ہے حضرت ژاہ ُحسین

 یا رسول الله کرو امداد میری

ؔ ) حضرت(ہیں   لغّفارؒ اوتے رحمعبدا

  

 صفت اوندی میں کیا انسان آکھاں  

 ہزاراں ہا اوندے احسان آکھاں

 ھاںملک ایں در اُتے دربان آک

ؐ دا خاص میں دلجان آکھاں  نبی

 جیندے باعث کفر ویران آکھاں

 ؓ   بن عّفان آکھاںاونکوں عثمان

  مردان آکھاںاونکوں مولیٰ علیؓ 

 اینکوں خاتون پاک عیوان آکھاں

 اینکوں محبوب حق سبحان آکھاں

 شہیدوں کربلا میدان آکھاں

 تیݙے الطاف تے پایان آکھاں

 تیکوں ہر مرض دا درمان آکھاں

  



 21 

  نعت شریف
  

  اساکوں در خدا سئیں دے پِنݨ ٻاجھوں نہیں نِبھدی

  اوندی دربار عالی وچ نِوݨ ٻاجھوں نہیں نِبھدی

  

  او فخر الانبیاء عالی او مونس مہ لقا والی

  نبیؐ دی خاک قدمیں دی ُچمݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی

  

   مزّمل تے مدثّر ہےصفت ٰیٓس تے طٰہٰ 

  نہیں نبھدیبُجز امید ہِیں در دے رکھݨ ٻاجھوں 

  

  ݙٹھا کل کافراں شق القمر دا معجزہ ظاہر

  ٓاکھن ہک ٻے کوں ُہݨ کلمہ پڑھݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی

  

ۡدق ہے کیندے شان وچ نازل   ݙسا َمۡن َجاَء بِاالصِّ

ؐ دے وچ رہݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی   جیکوں خدمت نبی

  

  ُچدھاروں ویڑھ حضرت کوں ونجن مشرک مارن کیتے

  وݨ ٻاجھوں نہیں نبھدیآکھے صدیقؓ اڄ صدقے تھی

  

ؓ پروانہ صبر کیویں ہا کرسگدا   عمر فاروق

ؓ دل وچ ِسر ݙیوݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی   آکھے فاروق

  

ؓ جاں ہویا عیاں حق تے کیتس باطل   لقب فاروق

  سِر تسلیم خم ہے جو َمَنݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی
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   ݙوں دختر دا ہے شوہر توں بیشک َمنیفخر نبیاں د

  کھݨ ٻاجھوں نہیں نبھدیدرجے لِ اوں ذوالنورینؓ دے 

  

ؓ دی آکھے مرحب اتے انتر   شجاعت ݙیکھ حیدر

  آیوسے موت دی گھاݨیں مرݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی

  

   بخدمت کل مسلماناںےعرضعبدالغّفارؒ دا ) حضرت(

  سوا ُحب چار اصحاباں رکھݨ ٻاجھوں نہیں نبھدی
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  معجزہ

  

 ِسرا ِک دوحبیب خدا مال

  

  مت دا ہے آسراگنہگار ا 

 

جو جابرؓ دے کیویں ݙوَہئی چھوٹے ٻال

ھرا کٹھا ُچھری دے نالھرا کوں بِ بِ 

  

 

 

  

ؐ دی مہمانی دا کر خیال نبی سائیں

پچھے چھت کوٹھے توں مارُیس اُچھال

بھرݨے  

ؓ دی بی بی ݙٹھے ݙوہیں لعل آ جابر

 ؓ ایہ حالس  کوں روکر سݨایتے جابر

  

 

 

  

رڰئے ننڈھے ٻالچ مجو ہِک لحظے و

وں ملالآکھیس چپ صبر کر نہ کر ت

  

یار کرتوں کھاݨا پکا جلد ت

ݨیں ساݙے گھرئے نی ہُ اِجھو آندے پ

  

 

 

  

ؐ شفیع الحشر سوہݨا خیر البش  ر

وت ٻچڑیں دی سٹ گھت خطرُبھلا م

  

 توں َشناسنبی سائیںؐ دی کر پاس کر

ل وچ قیاسنہ کر موت ٻچڑیں دا د

  

 

 

  

 داس تھیَون ول اَمتاں ݙیکھ ماتم

اݨے الله دی آسڄن تاں او ڰجے مر

  

ؓ کوں فرمایا خیر ال ؐ وتے جابِر ٰری

ن او کھیݙݨ ݙوہائی بِھراڰسوہݨا 

  

 

 

  

 ھن توں جلدی ِگھن آ تتیݙے ٻال کِ 

ن کیڑھی جالاں ہݨ او ہوسمیں ِکتھ ڰو

  

ے نی َمرئئی ڰجو جابر دے ٻچڑے ݙوہ

ہیں تیݙی دعوت دا کیتا َقدراِ 

  

 

 

  

 ئیں زال َمردیں کوں اِیہا خبرݙوہ

بݨایا میں تیُکوں شفیع الحشر

  

یں دے چولݨ دی َہئیبّ فقط دیر ل

 نہاندی َوَدھئیُخدا سائیں حیاتی اُ 

  

 

 

  

 اُٹھیے کلمہ پڑھ کے تے جیندے ݙوَہئی

پے جھولی نبی سئیںؐ دے وچ سر ُجھکئی

  

ؓ ذیشان ہے اول یار بوبکر

  یزدان ہےچوتھا علیؓ شیرِ 

  

 

 

  

ؓ باَوقر تِریجھا عثمان ہے  عمر

دی ُحب ساݙا ایمان ہےں رکھݨ ُچو

  

   

 اتے مرڰیار دے ڈٹھا س

 مہاتوں ٻالیں کوں چادر تلے چا سُ 

  پکاتوں خوش تھی تے ہتھ نال کھاݨا

ؐ یں ہن آئے شہھایہے ڰال   اَنبیاء

ؑآیا جلد جبر   پیغام چایل

 وں ِجوادعا َمنگ میں ݙیساں ݙوَہئیں ک

 ھیا معجزہپیغمبر دا ظاہر ت

 ہے راضی نبیؐ جو اِنہاندی َرضا
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چ عقل کر نہ ُرلَجَہل دے جنگل و

 ا تھی ہوشیار ُڄلکاکخبردار 

  

 

  

 ِسدھے َدڰ شریعت توں َپنویں نہ ُبھل

ت دے ہِن چار ُگلایہ ُبستاں نبوّ 

  

سولجیڑھا ُچوں دا دشمن او دشمن ر

 صولا ون َول کینہ ریہا جے ایما

  

 

 

  

 یا ُمولول ایمان اوندا نہ رہ ڰ

جیکر کوئی نہ َمنّے وݙا ُبوالُفضول

  

ایہ ہِن چار ِوچ شان ہِک ٻے توں َودھ

  نال ِکیویں حسدھُکوں ِسجچمیٹی 

  

 

 

  

 مداِرج اِنہاندے ُخدا ڄاݨے حد

بلیس دا اہِل مدہے ُمنکر تاں ا

  

 میں تے تھی ونج ِفداہیں ُچوں دے َقداِ 

 حوالے حِدیثاں دے ہِن جا بجا

  
 پرے َرہ توں عبدالؔغّفاراؒ َسدا
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  نعت شریف
  

  نی داخدایا کر کرم جلدی ݙکھا دیدار مد

  تھیواں مجنون دیوانہ بݨا لڄدار مدنی دا

  

  صفت جیندی خدا کیتی ہے شاہد خود کلام الله

   اللهہا ایندی رضا رب دی اشارت ݙیکھ وجرض

  اُمت سئیں دی بݨا میکوں کرے عرضیاں کلیم الله

  کیتا ہر ہک ازل وچ ہا ایہو اقرار مدنی دا

  

  پہلےنہ آدم ہا نہ دنیا َہئی نہ دنیا دا نشاں 

  نہ ہا ارض و سما پیدا نہ ہا کون و مکاں پہلے

  خداوند پر اکیلا تھا نہ ظاہر ہا عیاں پہلے

  لدھی کونین ہستی جاں تھیا اظہار مدنی دا

  

  یں کنوں الله ولا اوکوں َمنایا کَ ُرٹھا آدم

  یںآیا طوفان ہا نوح تے اوندا ٻیڑا ترایا کَ 

  یںچخے چڑھیا خلیل الله اوکوں کرسی بلہایا کَ 

  بدل ڰئی ٓاڰ چو طرفوں کھلیا گلزار مدنی دا

  

  حکم جاری پیغمبر تے کیتا قربانی دا الله

  ویں جلدی خلیل اللهنپکڑ ٻچڑا کیتس حاضر ای

  ُچھری رکھ تے ُکہیندا ہا تے پڑھ تکبیر بسم الله

  ُچھری ُرک ڰئی ذبیح الله ُسݨ اذکار مدنی دا
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  وم چا تلےمتھے بھر نے لِٹایس کیوں کیتس حلق

  ہا ُپٹھ وچ نور مدنی دا ادب کر خاک نہ رلے

  پیغمبر جوش ول کیتا ُچھری دی دھار نہ چلے

  وچالے عاشقی دے ول کیتس دیدار مدنی دا

  

  بحر تقدیر دا آکھے جہاز اپݨا کوئی ٹھیلے

  لےمیہر دیاں ہِن اتھاں آکے کوئی دم میݙیاں موجاں ق

  یلےپتݨ کربل تے سید دا بھریا ہا ُپور جئیں و

  چھٹا ٻیڑا صحیح سالم ڰیا لنگھ پار مدنی دا

  

   بیواہی ہے محّمدؐ دییہے رحمت کل جہاناں د

  خزانے بخش رحمت دے تے شاہی ہے محّمدؐ دی

ؐ دیہقیامت ݙینہ    عدل ہوسی گواہی ہے محّمد

  اِتھاں اُتھ راج ہے سارا سبھو سرکار مدنی دا
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  نعت شریف
  

  عرب دا والی منہ ݙکھلاونج

  ے پھیرا پاونجوچ پنجاب د

  

 مت ُرل ڰئی توں بِن َڈل ڰئیاُ 

 دین کوں چھوڑ تے تھی بے ُمل ڰئی

  

 توں بِن سوہݨا کوں سنبھالے

 ِفسق فجوری ظلم کمالے

  

 ُجڑیا ہویا تیݙا دین ونجیندن

 ایمان اپݨا ُہݨ ُکھسویندن

  

 حقہ َبھنگ تے ٻِیڑی نوِشن

 اندر کفر اسلام دے پوِشن

  

 چوریاں کرن دا پیا ورتارا

 ی تھی ڰیا عملہ ساراراش

  

 یݙجھمر تاڑی نغزہ لو

 یݙدین اسلام دے سخت ہِن ہو

  

 َوننِدھیریں بالِغ نہ َپرنا

 َوننجے َپرناَون ُدوں ِگھن کھا

  

ؒ گناہ ہِن بارے  عبدغؔفار

 نظر مہر دی ہِک درکارے

  

  ُدنیا ݙیکھ تے خلقت ُبھل ڰئی  

  اُجڑی امت پھیر َوساونج

  

  ݙیکھ ُہݨ ݙاڈھا اَبتر حالے

  یں کوں سائیں ُہݨ راہ لاونجُرلڰَ 

  

  ے ݙیندنئُحب ُدنیا وچ ِسر پ

  ہ آفت وچ آئے نے بچاونجہنوم

  

  غفلت دے وچ مست بے ہوِشن

  بگڑی خلقت جوڑ بݨاونج

  

  ُکوڑیں َقسمیں تے کرن گذارا

   بھا َٻل ڰئی وسماونجیظلم د

  

  یݙ ݙینہاں کھیݙن کوںراتی

  ٻیڑے ُٻݙدے پار تراونج

  

  لِک ُچھپ چوری ٻال کڈھاون

  ِفسق فجوریں توں ُچھڑواونج

  

  لَہو لَعب ہِن کم آوارے

  ئے گھر آباد کراونجیاُجڑ
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  نعت شریف
  

  کھاوے قِسمتلا ݙربار شانُور بھری د

  عربی دا دربار شالا ِݙکھاوے قِسمت

  

  لنبیاں لاوےُسول َستاوے

  

  

 ہِجر عربی دا بھا بھڑکاوے  

  

  

 سونے دا ِسجھ اوں ݙیہاڑے اُبھرسی

  

روندیاں زار و زار روندی رہاوے ِقسمت

  

 وں ساوا روضہ نظرسیجݙاں میکُ   

   

  

 ٻہاں میں روضے دی ڈھلی چھاں تے

  

مت بازار شالا پِھراوے ِقسمدینے دی  

  

 خاک َحَرم دی َرکھاں میں ہاں تے  

   

  

 کانَگل َکھنڈ ِدیاں ُچوریاں ݙیساں

  

دم دل کوں قرار ِوچھڑی ِملاوے قِسمتآ   

  

 جݙاں میں دیس سڄݨ دے ویساں  

   

  

 شہر مدینے دیاں ُکوچے ڰلیاں

  

 ہند ݙسے ُسنج بار جلدی ُپڄاوے قِسمت

  

 باغ بہشتی َعنبر َرلیاں  

   

  

ؒ دی اِلتجائے  عبدغؔفار

  

قِسمتمدینے دا گلزار شالا ُگھماوے   

  

 ت دی نِیم نِگاہےکرو جے رحم  

   

  
 تِھیواں َجلد تیار ریاست چھڑاوے ِقسمت
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  مدح شیخین
  

ؐ کے خاص دلبر تھے ؓ دونوں نبی ؓ و عمر   ابوبکر

ؓ دونوں امت عاصی کے رہبر تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

  خلافت کے یہ ہیں لائق رسول الله کے ہیں شائق

ؓ دونوں شریعت کے یہ اختر تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

  ہیں حامی دین متین حضرت یہ ہیں مسند نشین حضرت

ؓ دونوں رے ذات پرور تھےپیا ؓ و عمر   ابوبکر

  

ؐ کے ساتھ ہیں رکھتے   قرابت اور یک جہتے نبی

ؓ دونوں مہاجر ساتھ سرور تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

  لٹا دے مال سب اپنے حمایت دین دے بدلے

ؓ دونوں خدا کے خاص مظہر تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

  ریاست اہل دنیا کے اگر حضرت ہیں شہنشاہ

ؓ دونوں  تھےیہ پہلے ان کے ممبر ؓ و عمر   ابوبکر

  

  یہ ہیں یکتا سعادت میں صداقت اور افاقت میں

ؓ دونوں بڑے صادق دلاور تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

  بڑے عالی قدر ذیشاں اگر اصحاِب حضرت ہیں

ؓ دونوں مگر یہ سب کے افسر تھے ؓ و عمر   ابوبکر
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 ؓ ؓ  ہے نور العین ذوالنورین   دیگر خیبر شکن حیدر

ؓ دونوں ھےیہ رتبہ میں برابر ت ؓ و عمر   ابوبکر

  

  وہاں ان کو قتل کیا جتھاں مشرک سنا جاکر

ؓ دونوں بڑے صادق دلاور تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

  کہا ُرَحماُء َبینُهم رحم دل تھے خداوند نے

ؓ دونوں بحر وحدت دے گوہر تھے ؓ و عمر   ابوبکر

  

ؔ )حضرت(   غنیؓ اور شیرِ یزداںؓ کا لغّفارؒ سگدر ہے عبدا

ؓ دونوں تھےمنور نور انور  ؓ و عمر   ابوبکر
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  مدح شیخین
  

ؓ سائیں ؓ و عمر   سمجھ اختر شریعت دے ابوبکر

ؓ سائیں ؓ و عمر   ایہ ہِن گوہر حقیقت دے ابوبکر

  

  گناہ ساݙے جیکر باِرن مگر ضامن وی ہوشیارِن

ؓ سائیں ؓ و عمر ؐ دے خاص حبداِرن ابوبکر   نبی

  

ؐ توں َہن فدا سارے رسول الله کوں َہن پیارے   نبی

ؓ سائیںنہ ؓ و عمر    کرسگدا کوئی انکارے ابوبکر

  

  نبی سائیںؐ دے وزیر آکھاں شریعت دے امیر آکھاں

ؓ سائیں ؓ و عمر   ݙوہیں روشن ضمیر آکھاں ابوبکر

  

 ّ ؐ دے ُہݨ وی رل ّ نبی   ے ہِنے ہِن تے سر نوری تجل

ؓ سائیں ؓ و عمر   عجب ایہ بخت بھلے ہِن ابوبکر

  

  ندیصفت کیتی خدا جیندی رہی اُتھ جا ݙسا کی

  میں ہاں بس خاک قدمیں دی ابوبکرؓ و عمرؓ سائیں

  

  مہر دی بھال بھالن چا ہزاراں درد ٹالِن چا

ؓ سائیںنمگر جیکوں س ؓ و عمر   بھالن چا ابوبکر

  

ؐ راضی خدا راضیکرن ایہ جَ    یں تے فیاضی نبی

ؓ سائیں ؓ و عمر   ونجن بخشے گناہ ماضی ابوبکر

  

  ناریانہاں دا جو ہے انکاری سمجھ اوکوں او ہے 

ؓ سائیں ؓ و عمر ؒ اقراری ابوبکر   عبدالؔغّفار
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 ؓ   شان خلفاِء راشدین
  

  اصحاب کبار دیاں کیا کیا َمیں تشریحاں کر سݨوانواں میں

  صّدیق دا صدق سݨانواں میں یا فاروقؓ دا عدل ݙسانواں میں

  

ؓ دے حلم حیا دے دستان ݙکھانواں میںالنّ تے ذِ    ورین

  دید بݨانواں میںتے علیؓ ولی اوں شیر جلی دی مدح ج

  

  جو وچ قرآن بیان جنہاں دا خود الله فرمیندا ہے

  تے نور خدا دا پھوکیں ݙتیں کون بھلا وسمیندا ہے

  

 ؐ    تے ڰالھے ہن جیویں بلبل ڈٹھی گل گل تےنور نبی

  جو ݙیکھ انہاں کوں تھے کل شائق شورش تے سݨ غلغل تے

  

  ےاسلام دے کار نظام دے وچ انہاں ایجھاں زور ݙکھایا ہ

  جو شرق توں لا غرب تانئیں کلمہ دین پڑھایا ہے

  

  زور انہاں دا ݙیکھ تے رستم ہوندا قدم چمیندا او

  م ہوندا ݙیکھ سخاوت حیرت وچ ٓا ویندا اوجے حاطِ 

  

  تے عشق انہاں دا ݙیکھ تے مجنوں نا پیا ناں لڄویندا او

  پویندا اوجو محویت احدیت ݙیکھ نہ سرمد سر کَ 

  

  ھ ممبر تے آواز کرےیا ساریة الجبل جبل چڑ

  جو پسر دی لاش تے حد شرع دی جاری کرن جواز کرے
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  وچ آغاز نماز فجر دے حاسد حربا ماریا ہے

  وت پٹی پیٹ تے ٻدھ کر محکم فرض نماز گذاریا ہے

  

  نوشیرواں کیا شیریں کوں ایں ٻکریندے گݙ چاریا ہے

ؐ سرور وچ سر اپݨا چا واریا ہے   ایں عاشق عشق نبی

  

  کنوں اے باہر زخم خنجر دا کاری ہاجورو دے شکم 

  ول کیتس فرض نماز دا پورا خون رخم توں جاری ہا

  

  ایں غازی پاک نمازی پکی پاڑ کفر دی پٹ چھوڑی

  وت شرک کفر بدعاتاں رسماں جو ہن کر ایں چٹ چھوڑی

  

  ھن گردن گرو بہادر گٹ چھوڑیشیطان لعین دی بَ 

  کل مدعیان مذاہب باطل دی ایں بینی کٹ چھوڑی

  

  غّفارؒ ایں شیر بہادر وہ وہ کر ݙکھلائی ہے عبدؔ )حضرت(بس 

  انگ اکھائی ہے ٻجو وچ اسلام دے پہلے ظاہر ہیں آ 
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   اہل بیتشان
  

  اگر میں ہوں بڑا عاصی تو پنجتن میرے شافی ہیں

  ہے دل میں شوق ہر لحظہ وہ باراں امام کافی ہیں

  

  محبت پاک پنجتن کا گلوں میں طوق پنجتن کا

  ن کا مایہ دروں بیروں منافی ہیںیہ ہے ایما

  

  اکیلے ہوں جہاں سے ہم سجن دے درد میں ُپر غم

  زباں پر کلمہ ہے سچ کا نہ کرتے ہم تلافی ہیں

  

   ہر دم نہ ہوں مایوس رحمت سے“اوۡ طُ نَ قۡ ا تَ لَ ”پڑھوں 

  کیتا وعدہ خدا نے جب نہ کرتے وہ خلافی ہیں

  

ؔ )حضرت(   یںلغّفارؒ ہوں مخمور جذبے شوق لذت م عبدا

   کے لطف باقی ہیںنا خدا دیوے جزا مجھ کو جو

  



 35 

ؓ شان    شہیِد کربلا
  

 حقیقت عشق الله دی

  

 خلیل الله اڰے والله

 کٹھا ٻچڑا سبیل الله

  

 تے سݨ فرکار تِیریں دا

 تے خوش تھیوݨ شیریں دا

  

 مؤذن چون ٻال ہووے

 تے اصغر خور وبال ہووے

  

 ڰلو اصغر دے تیر آیا

 آیاتے روندا ول شبیر 

  

 شمر آکھے  مریساں میں

 تے خنجر کوں چلیساں میں

  

 روا خون آل ٰیسینے

 کرن سئے طعن توہینے

  

 بدن تیریں توں ُپر ہووے

 فدا سر نا عذر ہووے

  

 پیالہ خشک حلق ہووے

 زباں تے ورد حق ہووے

  شہنشاہ کربلا ڄاݨے  

  

  عجب عاشق تیݙا الله

  تے جند جاں کر فدا ڄاݨے

  

  وݨ ٻالیں صغیریں دانرو

  ایہا حکمت خدا ڄاݨے

  

  تے عمر ہژدہ سال ہووے

  ہتھ ایہیں پرچاء کہا ڄاݨے

  

  نکل وچ ڰل دے کھیر آیا

  صبر صابر مکا ڄاݨے

  

  پیوݨ پاݨی نہ ݙیساں میں

  سید دل کوں سہا ڄاݨے

  

  نگینےاکھن سبھ قلب س

  تریہہ فاقہ نبھا ڄاݨے

  

  ادا رب دا شکر ہووے

  ذی تقصیر لا ڄاݨے

  

  اُتوں دھپ دی قلق ہووے

  عجب شیوہ وفا ڄاݨے
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 تھیا ارشاد سبحانی

 تھئی منظور قربانی

  

 ندا آئی میں ہاں راضی

 ملی شاہ کوں سرفرازی

  

  کل دا افسر ہیںبہشتیں

 تو والی حوض کوثر ہیں

  

 ایہو کلمہ موہوں جاری

 نہ پووے فرق وچ یاری

  

 توں میکوں کر عطا ٻچڑے

  راہ وچ ُکہا ٻچڑےیتیݙ

  

 بدن تھیوے ذرے ذرے

 ایہ عاشق نا عذر کرے

  

  دےکلکئی وت عاشق ہن اڄ

 مصیبت ݙیکھ تے بھڄدے

  

ؒ سگ در دا) حضرت(  عبدالؔغّفار

 اثنا خواں چار گوہر د
  

  

  رسول الله دا دل جانی

  عجب درجے ودھا ڄاݨے

  

  توں بس کر جنگ وی غازی

  امت کوں بخشوا ڄاݨے

  

  پیارا ذات پرور ہیں

  تے بھر ساغر پلا ڄاݨے

  

  تھیواں قربان لکھواری

  یں تیݙی رضا ڄاݨےجیو

  

  کراں سارے فدا ٻچڑے

  سید وعدہ ُپڄا ڄاݨے

  

  ےچھکن سر تے توݨے ارّ 

  نہ کو دل کوں سہا ڄاݨے

  

  اوکھا کھا تے نہیں رڄدے

  ٻیا کو غیر کیا ڄاݨے

  

  مداحی آل اطہر دا

  ایہ دشمن اشنا ڄاݨے
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  مرثیہ
  

  تیں سارا ساتھ لُٹایا

  وے پردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں

  کہیں نہ آ پرچایاتیکوں 

  وے پردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں

  

 کوئی نہیں راہندا دیس بیگانے

  

  

  

 کوئی نہیں کریندا خالی خانے  

  

  
ت چایا   تیں وطن کوں 

  

 ستر تیݙا ساتھی ماریا

  

  

ِچ

ردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں پ  وے

  

 بِھرا بھتیجے تے کنبہ سارا  

  

  
وڑھایا   تیݙا ٻیڑا موت

  

 موسم ݙیکھ َولے ونجارے

  

  

 ل

ردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں پ  وے

  

 ہر کوئی گھر وچ خوش تھی گذارے  

  

  
  تیں کربل دی لایا

  

 یانےپّکھی ول آئے وچ آش

  

  

را

ردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں پ  وے

  

 ہر کوئی وسدا خوش وچ خانے  

  

  

  

ؐ دا جو تھیا ہسوارے  سوہݨے نبی

  

  

 سوہݨے ُزلفیں دی جوڑ مہارے  

  

  
س

 پ

  تیں کیوں چا وطن ُبھلایا

ردیسیا ول وطنیں  وطنیںمسافرا َول  پ وے

ر لٹکایا   اوندا سانگ تے 

ردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں  وے
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 جیں بدن کوں ُچمے رسول خدا دا

  

  

  

 اوہو بھلا ہا تیریں دے ݙا دا  

  

  

  

ؔ )حضرت(  لغّفارؒ ایہ ظلم اندھارے عبدا

  

  

  چا تِیریں توں چٹوایا

 وے پردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں

  

 پاݨی تے ول کھڑڰے پارھے  

  

  

  

  ڰیا پاݨی توں ترسایا

 وے پردیسیا ول وطنیں  مسافرا َول وطنیں
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  فارسی منقبت
  

ؒ از فیض جہاں نازیدہنا  مش نامی فضل علی

 فہم فہیم سلیم مسلم تابندہ فہمیدہ

 

 رشِک قمر شد نور ُرَخش خورشید خجل گردیدہ

 در خوبی محبوبی ہم نادیدہ ہیچ شنیدہ

 

 خاک رہش عشاق بدل و جاں در چشمان کشیدہ

 ّ   جملہ جہاں رہیدہیمعتقداں ز حوادث ُکل

 

 یدہزہے ہمایوں طالع ٓانکس دارد چنیں عق

 قلب مقفل گردد جاری چوں انگشت رسیدہ

 

 بادہ نوش حریفاں بیخود شوند ز ہوش رمیدہ

 ہندی سندھی ہندوستانی دائم پشت خمیدہ

 

 باد فیوض فضل در قطعہ فضا زمیں درزیدہ

ؔ ) حضرت(  ُمِخل ُمَخیل ماندہ کبد کبیدہلغّفارؒ عبدا
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  منقبت
  

 وریٰ الیا غوِث معظم قطب 

 ندلدار دلارے من کے موہ

  

 ؒ  تیرا نام ہے خواجہ فضل علی

 شاہا تیری ہے دربار جلی

  

 تصویر تیری کو مصّور نے

 ہے رشک بتاِن ٓاذر کی

  

 تم قمر لقا محبوِب خدا

 تم سورج ُبرج ولایت کے

  

 ر نرگس میں مقوس ابروتی

 واہ شمس ماہت کی جلوہ گری

  

ؔ ) حضرت(ہے   لغّفارؒ تیری مدحعبدا

  اوپر غلغل کی صداجیاگل کے
  

  خوب ہے تیری چالریاواہ   

  تم دل کے پیارے سانوریا

  

  تیرے زیر قدم دنیا کے ولی

  تم وارث ُملک کے والریا

  

  دافہوں میں  چایجس ڈھنگ سے کھن

  تیری پیکر پاک نِرالریا

  

  سارے جگ کو ناز سے موہ لیا

  تیرے سر پہ ہے نور کی جھالریا

  

   ہدف دلیںنپلکاں پیکا

  لجپالریاھ تیری چال ہے سب

  

  ہ سرا ُبلبل کی طرحمیں نغم

  ل میرے چاکریاگہے طوق 
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  منقبت
  

  درِ فیض حضرت دے جاکر تو دیکھو

  ذرا چشِم دل کو صفا کر تو دیکھو

  

  جے چاہو صفائی اندر کی اے بھائی

ؒ کی انگلی لگا   کر تو دیکھو فضل شاہ

  

  یہ قیوم زماں ہے قطب جہاں کا

  ذرہ دل سے پردہ اُٹھاکر تو دیکھو

  

  دا کی تو بھائیجے چاہو محّبت خ

  فضل سائیںؒ کی صحبت نبھا کر تو دیکھو

  

ؒ کی تقریر   ݙیوے شوق دل کو فضل سائیں

  یہ تقریر شیریں ُسناکر تو دیکھو

  

  خدا کی قسم ہے دربار عالی

  چراِغ محبت جلاکر تو دیکھو

  

ؒ کا الٰہی فضل کا   ہے فیض فضل

  بغل میں تمہیں آکر تو دیکھو

  

 ؔ ؒ یہ عبدال ؒ کا خغّفار   ادم فضل شاہ

  بزرگوں کی خدمت میں آکر تو دیکھو
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  منقبت
  

ؒ دا   ہاں میں گدائی در دا خواجہ فضل علی

ؒ دا   باندا غلام َبردا خواجہ فضل علی

  

  سوہݨی سخا دی چالی بندہ نواز عالی

ؒ دا   سائل نہ کوئی خالی خواجہ فضل علی

  

  ذیشان ذوالکرم ہے ُخلق ہیں تے بس ختم ہے

ؒ دابھاڰیں بھریا قدم ہے خواجہ فض   ل علی

  

  َملک ہِن مدام یارو در دے غلام یارو

ؒ دا   ہے فیض عام یارو خواجہ فضل علی

  

  واں کیکوں گل پئی دی لاج تیکوںنݙکھڑے سݨا

ؒ دا   تکیہ ہے خاص میکوں خواجہ فضل علی

  

  تئیں جیہاں نہ کوئی نظر دا خادم قدیم در دا

ؒ دا   روز ازل دا َبردا خواجہ فضل علی

  

ؒ )حضرت(   بدتر ہے نعت خواِن سرور عبدالؔغّفار

ؒ دا   سِگ ٓاستاِن دلبر خواجہ فضل علی
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  منقبت
  

 ے ملک ساݙے وچاَئطبیب 

 توݨے ُمہلک ہوون مرضاں

  

 دے نہ پچھ َہٹ توںں َپساری

 دے ُہݨ ڈٹ توںں لوکی نہ چا

  

 توں آ میݙے پیر دی خدمت

 پچھے ارمان کھاسیں وت

  

 پھر توں َہسپتالاں وچنہ 

 چنہ َپھس توں مکر جالاں وِ 

  

 ہوِون مجروح جیکر بعضے

 رکھے مرہم جو وچ لحظے

  

 بیماری لا دوا ہووے

 قسم رب دی ِشفا ہووے

  

 ُسخن دے وچ اثر سوہݨا

 ولی صاحب قدر سوہݨا

  

 جو ٓا در دا ُمرید ہووے

 نظر رحمت جدید ہووے

  

  جو دل مردہ ِجوا ݙیوے  

  تاں پل وچ کر ِشفا ݙیوے

  

  تے ٻے نُسخے پرے سٹ توں

  ونج دوا ݙیوے یں آ ائاِتھ

  

  توں من گھن ُہݨ ایہا میݙی َمت

  جو ایہو جیہاں ول خدا ݙیوے

  

  اں خیالاں وچنہ َرہ کوڑ

  بیماریاں سب ونجا ݙیوے

  

  زخم اُلڑے ہوون تازے

  بس ہکواری ُچھٹا ݙیوے

  

  چݨ دا نہ آسرا ہووےب

  جیکر ِدلوں چا دعا ݙیوے

  

  تے ُرخ روشن قمر سوہݨا

  ُمراداں سبھ ُپڄا ݙیوے

  

  تے نِت شفقت مزید ہووے

  توݨے او ُپر خطا ہووے
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 توݨے وچ ملک پِھردا َرہ

  آئےُکجا ایجھاں نظر

  

 عبدالغّفارؒ ایہ سر توں) حضرت(

 دور ہِیں در توںنہ تھی توں 
  

  ولی الله ݙیکھیں َسئے َسئے

  ِسّکہ سونا بݨا ݙیوے

  

  فدا قدمیں دے وچ کر توں

  سبھے مونجھاں ِمٹا ݙیوے

  
  



 45 

  منقبت
  

  ݙس کیوں تھینَدیں پرے پرے   دلبرکر بے وس دل کھس کے

 دلڑی دھانہِیں کرے کرے  پیر فضل دے شوق شدیدوں 

  

 دلیں لُٹݨ دی انوکھی ریتے

  

  

 عشق قریشی بحر محیطے  

  

  

 یوسف ثانی سٹ کر ماݨے

  

 عاشق مضطر ترے ترے

  

 در دلبر دے مفت ِوکاݨے  

  

  

 تار ُزلف زنجیر ِدلیندے

  

 تے سر ٹکڑے ذرے ذرے

  

 اُݙدے پروانے ایں پھسیندے  

  

  

  ڰیا جھڰڑاُݙکھ تے ُسکھ دا اٹک

  

 و مرے مرےجو تھکے س

  

 ُسکھ کوں ملیا ُجڑ تے َرڰڑا  

  

  

 نینہہ لانوݨ دی ہے طرز نیاری

  

 ٹھڈھڑے ساہیں بھرے بھرے

  

 کرے نہ اِتھ کئی جان پیاری  

  

  

  عبداؔلغّفارؒ ایہا ریت انوکھی)حضرت(

  

 موت کنوں نہ ڈرے ڈرے

  

 تھئی دل توݨے ݙاڈھی اوکھی  

  

  
 نت اڰونہاں قدم دھرے دھرے
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   غفاریئےعاد
  

  یا رب سچا برکت میݙے پیر فضلؒ دے سائیں

  م جیواں جے تائیںدا محتاج نہ کر توں د ٻے در

  

ؒ دے معاف کرو برا   یاںئبرکت میڈے پیر فضل

  یاںئرکھ امید عنایت دی میں در تیݙے تے آ 

  

 ّ   ے عمل نہ کوئیمنزل دور دراز ݙسیوے پل

  اجھ پیارا ربّا کون کرے دل جوئیٻتیݙے 

  

  پیر قریشیؒ غوث الاعظم تیکوں بہوں پیارا

  جیندی صورت سیرت اُتے ہے شیدا جڰ سارا

  

   محبوبی دا توں خود محبوب ِدلیں دالقب ݙتو

  کیا تعریف کراں میں اوندی ظاہر پیا ݙسیندا

  

   تھیوے ُرخ روشن متوالاہنور قمر شرمند

  چمنستان ولایت دے وچ ہے مانِند گل لالہ

  

  دان سݙاُیم در دا روز قدیم ازل ستااَ سگ 

ؒ ل وچ پڰ   دا اتم طوق غلامی خواجہ پیر فضل

  

  ھی منصور پکاراںوں تکر دا میعشق عطا کر پی

  اہر کنوں شماراںٻہِن احسان تیݙے ہر ویلے 

  

 ؒ    وݙ شاناںبرکت پیر ضمیر منّور فضِل علی

  مصدر فیض انیس الُغَربا کاشف راز حقاناں
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  ذکر دے وچ ݙے شوق زیادہ شوق شدید تمامی

  مست رہاں مخمور محبت لیل و نہار مدامی

  

  برکت پیر فضل علیؒ دے فضل کریں رب سائیں

  تیݙی نازل ہووے روز قیامت تائیںرحمت 

  

  میں عاجز بدکار گناہیں بخش میݙیاں تقصیراں

  اپݨا عشق عطا کر مینوں برکت حضرت پیراں

  

  ہاراݨ نہ ݙوہ ہزاراں پلے پر توں بخشہِکّ 

  ڰ ساراج ݨےدتر نہ نظرے پھریم تومیں ِجیہاں ب

  

  پیر فضلؒ دی ِسک وچ سینے کر توں بحر معانی

  ں بیشک ِدل دا جانیپاک منزہ عیب کنوں تو

  

  عرض میݙی منظور کرو ُہن ݙیو نہ ِدھکے دھوڑے

  ݙے توفیق ایہ بندہ عاجز تیݙا در نہ چھوڑے

  

  منگدے ہاسے فضل خدا دا کیتا رب کبیر فضل

 ؒ   دل دی آس ُپڄائی مولا ݙتس ساکوں پیر فضل

  

  برکت نیکاں توں چا بخشیں ایں عاجز دے تائیں

   ہوَون رضائیںتوں َہیں لائق فضل کرم دے تیݙیاں

  

  برکت غوث الاعظم دے َجئیں شجرہ لکھیا سارا

  یا رب سچا ݙوں جہانیں کریں میݙا چھٹکارا

  

 ؔ ؒ تے سائیں مہر کرم دی باراںغفّ کرو عبدال   ار

  ی غیر دی یاد وساراںاجھوں ذکر فکر تیݙے ٻٻ
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  التجا بخدمت پیر و مرشد
  

 خطا میرے ہن گرچہ بیحد عظیم

 یرتوں محبوب لاریب قادر قد

 رحم دی کرم دی مہر دی نگاہ

 نہیں کئی تیݙے ٻاجھ ٻیا ٓاسرا

 خداوند ݙتی تیکوں سروری

 ݙیوے موج رحمت خطا ساݙے ٹال

 قسم رب دی توں بن نہیں کوئی فخر

 جو نوکر کوں سانئیں دا ہوندا وݙا

 سوالی نہ خالی ولانوݨ رسم

 گناہیں دے وچ ہاں میں توݨے غریق

 توں آیوں دلیندے ُسدھارݨ دے کاݨ

 بھلا ونجوں کیݙے تیݙا چھوڑ در

 ایہ ُکتا کمینہ رہے کوکدا

 ایہ لوسی لبوسی تے لُندھا شریر

 ودھایا تیکوں خود خداوند پاک

 بد اندیش بدبین رہندے زہیر

 بحّق مطیع الله نور البصر

 میݙا نفس اّمارہ مکار ہے

 بایں بینوائی بایں جرمہا

 نہ نیکی نہ کوئی عمل خاص ہے

 مگر تیری رحمت سے کم اے کریم  

 تیرا سارے جڰ وچ نہ کوئی نظیر

 جیویں ہمیشاں سخی ذوالعطا

 میری لاج گل تیرے غوث الوریٰ 

 ں بندہ پروریتوں خود ڄاݨدائی

 ݙیوے موج رحمت خطا ساݙے ٹال

 ایہ پینا پراݨا پیا تیݙے در

 خصوًصا جیندا سئیں ہووے بادشاہ

 سخّییں ولّییں دا ہے ایہو کم

 میری دستگیری کرو یا شفیق

 غریبیں کوں ہِن تیݙے تکیے تراݨ

 جے ٻے طرف ݙیکھوں تاں نظرے پدھر

 رہے درد عصیاں کنوں شوکدا

 چ اسیرگناہیں دے زنجیر دے و

 ہوون تیݙے دشمن ہمیشاں ہلاک

 جو روزی دی تنگی تے قبر دا تیر

 بحّق رفیع الله والا وقر

 مدد تیݙی ہر وقت درکار ہے

 بجز تیݙے در دے میں ونجاں کجا

 محض سوہݨا سّیاں تیݙی آس ہے



 49 

 مان محبوِب ربتوں دردیں دا در

 توں خود خوب خوباں دا سردار ہئیں

 سگ لنگ پیکان خوردہ خطا

 عمل ݙیکھ ساݙے نہ دل توں وسار

ؒ نام تیݙا ہمیشاں فضل  فضل

 خلق تھیوے حیران انعام تے

 گدا تیݙے در دا تھیوے کامراں

 غریبیں دا ماݨا توں جیویں سدا

 ایں ڈاڈھی مراسی دی دلوں دعا

 کمانہمیشاں ہووئی شالہ چڑھی 

 ایہ ڈاڈھی آیا دور توں نام سݨ

 ایں ڈاڈھی کوں خیرات ایجھیں ݙیوا

 ہووئی قائم شالہ ایہ لنگر مدام

 غفارؒ دی التجا عبدؔ )حضرت(ایں سگ 

  

 تیݙے اختیارات مخلوق سبھ

 نہ کوئی پسندو نکوکار َہئیں

 بنالد بدرگاہت اے بادشاہ

  دا توں کر ٻیڑا پارشہا بیکساں

 نظر کر فضل دی ہووے بے بدل

 تیݙے خاص ݙیوݨ فضل عام تے

 تیݙے در دا تڑھیا کھاوے ٹھوکراں

 ہمیشاں ہووئی بخت دی بارگاہ

 نہ لڰے تیکوں شالہ کئی کوسی وا

 َبلئیں رد ھوونی تے رب دی امان

 تیݙے فیض دی عام دھمدھام سݨ

 نہ ݙیکھے ولا دید ٻئے ݙوں ٹکا

 ریں دیاں ہن صبح و شامدعانئیں فقی

 ہے مقصود مطلوب تیݙی رضا
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  الوداِع رمضان
 
 اڄ ماہ رمضان سدھایا ہے

 اڄ مکھڑا یار چھپایا ہے

  

 اڄ مؤمناں دا مہمان ڰیا

 تھی رخصت ماہ رمضان ڰیا

  

 اڄ مالھی باغ رسول ڰیا

 ذی شرف مِہ مقبول ڰیا

  

 اڄ دین نبی دا سنگار ڰیا

 اڄ موڑ وطن ݙو مہار ڰیا

  

 ن کوں مونجھ زیادی ہےاڄ مؤم

 اڄ مشرق مغرب منادی ہے

  

 ایہو صابݨ اوگنہاریں دا

 ایہو داُرو درد آزاریں دا

  

 اڄ ہتھوں اݙ شہباز ڰیا

  ڰیاݙیکھاں ساݙے اُتے ناراض

  

  ویران ݙسےںاڄ سارا جہا

 اڄ اُجڑیا صحن دالان ݙسے

  

ؒ نہ ہرگز غم)حضرت(کر    عبدالؔغّفار

 نا امید نہ تھی رکھ امید ہردم

  

 اڄ سینے سوز سوایا ہے  

 جیڑھا ہر مؤمن دا مایہ ہے

  

 اڄ خوشیاں دا سامان ڰیا

 جیڑھا رحمت رب دا سایہ ہے

  

 اتے دافع رنج ملول ڰیا

 اڄ رونق رنگ وٹایا ہے

  

 ا دلدار ڰیاݙاڄ جھوک ل

 اڄ سارا رخت لٹایا ہے

  

 بے دین دے گھر اڄ شادی ہے

 شیطان زنجیر کڈھایا ہے

  

 تے آسرا بدکرداریں دا

 ہ پایا ہےخمنہ تے براڄ 

  

 کر عرشیں ݙوں پرواز ڰیا

 ونج سارا حال سݨایا ہے

  

 بِن یار دے سرگردان ݙسے

 ول یار نہ کھڑ ُمکلایا ہے

  

 ایہو بیشک شفیع روز ندم

 رب ایندا شان ودھایا ہے
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  نصیحت
  
 ُسݨ توں ِسیاݨا دوستا

 غفلت کوں چھوڑ اے غافلا

  

 تیݙے کنّیں وچ پیا ݙور ہے

 نگھور ہےایہا گوش وچ گھ

  

 ِمٹھڑا میݙی سݨ ڰالھ توں

 اݨڄاݨ چال سنبھال توں

  

 نازک بدن گل لالہ توں

 اڰوں دا رکھ سنبھالا توں

  

 َمل َمل کے ہتھ پچھتاسیں توں

 روسیں تے پیا غم کھاسیں توں

  

 بدن اجاڑیا موت دا

 لودھیا لتاڑیا موت دا

  

 ایہا نگری ُملک پرایا ہے

 تیݙا ُدنیا ہوش ُبھلایا ہے

  

 نّور مہ رخامٹھڑا م

 قبر تیݙی ہے کلّھی جا

  

  تے ہے رب دا فضلفؔضلیؒ 

 پیا فیض دا دریا اُچھل

  

 نیکی کما اڄ وقت ہئی  

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 ہر پاسوں َموت دا شور ہے

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 رکھ قدم ݙیکھ تے بھال توں

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 دنیا تے نہ تھی ڰالھا توں

 ینیکی کما اڄ وقت ہئ

  

 مݙی َپٹ کے جاں اِتھوں جاسیں توں

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 ماریا پچھاڑیا موت دا

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 َتیں پکا ڈیرا لایا ہے

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 ہِیں ساہ دا نہیں َپل دا ِوساہ

 نیکی کما اڄ وقت ہئی

  

 وسدا پیا سر تے بدل

 نیکی کما اڄ وقت ہئی
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  نصیحت
  

 ہ کت ڑیݙینہہ راتیں چرخ

 سکھ ہوش عقل تھی سیاݨی

 اڰوں َتند دی قیمت َپوسی

 آیا وقت ُوݨیندا نیڑے

 رکھ گھر وچ َور کوں راضی

 نا لڄوا َسورھے َپیکے

 جے وقت ُستر نُݨݨ دا آیو

 بھڄ پرے پرائی شئے توں

ؔ )حضرت (رکھ دل تے ؒ  عبدا  لغّفارا

  

 توں تند نکیری گھت ڑی  

 ِگھن امڑی دی ہݨ َمت ڑی

 ے جت ڑینہیں ونجݨ وال

 باقی رہ ڰئے ݙینہہ پنج ست ڑی

 کر حاضر گلدی َرتڑی

 نا مار توں اپݨی پت ڑی

 توں ݙوڑہ چہیسیں َوت ڑی

 توں اصلوں نا لا ہتھ ڑی

 اینویں کر نا َچیتا َخط ڑی
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  نصیحت
  

 دنیا فنا دی دار ہے

 ونجݨاں ضروری پار ہے

  

 دلبر ایمان اپݨا بچا

 ڈٹکوں ایندا اصلوں پخا

  

 ابند تھیشریعت دا توں پ

 ہشیار توں ہر چند تھی

  

 الله دا کر ہِک ٓاسرا

 مرشد ہے قوت باصرہ

  

  دل دی چلاوے تار کوں

 مارے تیݙے اّمار کوں

  

 توݨے توں قابل تارہ ہیں

 وّدا توں وچ اندھارا ہیں

  

 ہر کوئی چلݨ ہار ہے 

 دریا پیا کڑکے کپر

  

 دنیا تے دل اصلوں نہ لا

 ٹھڰباز ہے کوڑی غدر

  

 ورسند تھیرسمیں تے نا خ

 ݙینہہ گذریا پچھلا پہر

  

 دنیا دا تکیہ خاسرہ

 روشن مثل کامل قمر

  

 تروڑے تیݙے زنّار کوں

 تݙاں پووے تیکوں قدر

  

 بے پیر ہیں بیگارہ ہیں

 رہبر سوا کیڑھی خبر
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  نصیحت
  

  یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے

  موت دا رکھ دھیان آخر موت ہے

  

 اے برادر موت اپݨی یاد کر

  جان کوں آزاد کرمرݨ توں پہلے

  

 چھوڑ ݙے سودائے دنیا اے عزیز

 آخرت دے اگے دنیا ہیچ چیز

  

 پیر و پیغمبر قطب سب اولیاء

 کر نظر او عابد و زاہد ُکجا

  

 ہے عبث آوارگی فریاد کر

 اتباع شریعت دا کر دلشاد کر

  

 پڑھ نمازاں پنج وقتی اے عزیز

 چھوڑݙے غفلت توں باطن دا مریض

  

  اے یاِر َمنکر ذکر قلبی روز و شب

 ُحب رکھ حق دی توں اے دلداِر من

  

 پیر کامل دا توں تھی بیعت ضرور

 دل تیݙی کوں کر ݙیوے معموِر نور

  

 زندگی غفلت میں نہ برباد کر 

 ڄاݨ یا نہ ڄاݨ آخر موت ہے

  

 کر توں سمبھل آخرت اے با تمیز

 تھی نہ توں نادان آخر موت ہے

  

 رات ݙیہاں کردے ہن ذکِر خدا

 دنیا ہے زندان آخر موت ہے

  

 کر ذکر حق دا ہمیشہ یاد کر

 کر ذکر رحمان آخر موت ہے

  

 اے برادر تھی سیاݨا باتمیز

 ے فرمان آخر موت ہےتھی نہ ب

  

 غیر توں بیزار تھی منٹھارِ من

 ڄاݨ آخر موت ہے تھی نہ توں اݨ

  

 الله با حضور الله باقی با فانی فی

 کر ذکر سبحان آخر موت ہے
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 پیر ہے میزاِب فیِض کبریا

 پکڑ دامن پیر دا محکم بِھرا

  

 چوری ُخوں ریزی اَتے دھاڑا نہ مار

 قبر تے محشر دا کر کجھ خوف یار

  

 ساری خلقت دا او ِہک معبود ہے

 ق و بے انت نا محدود ہےمطل

  

 ساکوں رب پیدا کیتا سوہݨی شکل

 معرفت دے بحر وچ عاجز عقل

  

 امتی کیتس نبی آخر زماں

 تھورے رب دے بے حساب و بے بیاں

  

 دنیا وچ کئی جیت ڰئے کئی ہار ڰئے

 کئی تاں ِہن بدبخت جو مت مار ڰئے

  

 فیض فؔضلی جو پیا مارے لََہر

 ل برُکو َبُکو کیا ُسو َبُسو کیا تھ

  

 پیر ہے راضی تاں راضی ہے خدا

 َبݨ توں سگ دربان آخر موت ہے

  

 ستمگر سنگین دل بے ترس ُخوار

 ُسݨ ادا ذیشان آخر موت ہے

  

 شریک و لا مثل موجود ہےلا 

 تھیواں میں قربان آخر موت ہے

  

 ہک بس توحید گدھی ِدل َمل

 ہے سدا حیران آخر موت ہے

  

ؐ مدنی جاِن جاں  احمد و محّمد

 لکھ اوندے احسان آخر موت ہے

  

 کر عمل چڑھ ٻیڑے تے لنگھ پار ڰئے

 تھی ڰئے ویران آخر موت ہے

  

 موج اندر موج پیا وہندا بحر

  آخر موت ہےچڑھ ڰیا طغیان
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  نصیحت
  

 جے توں رہیں ساری عمر

 ہووے جے تیݙے تاج سر

  

 نہ بادشاہ رہسن اِتھاں

 نہ چن ُسورج آسماں

  

 حوا ہے ِکتھ آدم ہے ِکتھ

 او وقت کتھ ایہ وقت کتھ

  

 کشتی اتے طوفان کتھ

 او اَوج تے ُجنبان کتھ

  

 شہنشہی سلیمان کتھ

 حشمت او شوکت شان کتھ

  

 یوسف مِہ ثانی ُکجا

  پیر کنعانی کجااو

  

 کتھ حشمِت اسکندری

 کتھ رفعت و بالا تری

  

 کتھ ہِن اوہے بلبل بیاں

 طوطی کجا شکر ِفشاں

  

  آخر فنا آخر فنا 

  آخر فنا آخر فنا

  

 تھیسن فنا اتے بے نشاں

  آخر فنا آخر فنا

  

 او دانِۂ گندم ہے کتھ

  آخر فنا آخر فنا

  

 او نوح کشتی بان کتھ

  آخر فنا آخر فنا

  

 داؤد خوش اِلحان کتھ

  آخر فنا آخر فنا

  

 و ملک سلطانی ُکجاا

  آخر فنا آخر فنا

  

 کتھ اوج عزت سروری

  آخر فنا آخر فنا

  

ّ کتھ ہِ   ساںن اوہے َعۡذُب الل

  آخر فنا آخر فنا
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 ہر دم خدا کوں یاد کر

 وچ ذکر حق دل شاد کر

  

 اے دل توں حق دی یار تھی

 غفلت نہ کر ہوشیار تھی

  

 کر الله الله ہر پلک

 دل تے پکا ایہو سبق

  

 اے صاحِب ہوش و ُہنر

  رب دا امراُکُروۡ ذۡ ہے اُ 

  

 ؒ   فضل رب دا طلبفؔضلی

 کر الله الله روز و شب

  

 دل غم کنوں آزاد کر

  آخر فنا آخر فنا

  

  غیر توں بیزار تھیھڄب

  آخر فنا آخر فنا

  

 موجود حق موجود حق

  آخر فنا آخر فنا

  

 دائم توں دل دا ذکر کر

  خر فناآخر فنا آ 

  

 رکھ آس ہک توں خاص رب

  آخر فنا آخر فنا
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  نصیحت
  

  جے لکھ برساں جیوے کوئی آخر ہِک دن مرنا

  آِب حیات جے پیوے کوئی آخر ِہک دن مرنا

  

  ِکتھن پیر پیغمبر ُمرسل کیتے گور ٹکاݨے

  کتھن عابد ساجد زاہد رب دے راہ وکاݨے

  ِکتھن او متکبر جابر کتھ اَݨڄاݨ سیاݨے

   سوہݨے اک دن موت کوں حاضر کرناہر ِہک تے رب

  

  ِکتھن او جئیں پٹ پہاڑیں کوں مثل َبُرود اُݙایا

  کتھ رستم دستان ِدلاور زور زلل ݙکھلایا

  یں لوہے کوں وچ ہتھیں موم بݨایاکتھن او جَ 

  ایں دوران دہر وچ آخر مرنا دم نہ بھرنا

  

  کتھن او جو تخت جنھاندے اُݙدے وچ ہوائیں

  نگے تابع بریاں بلائیںجن پریاں جن ُبھوت اڑا

  کتھن اورنگزیب تے اکبر رنگ محل کتھ جاہیں

  بِن ایمان برادر ُسݨ توں مشکل پار اُترنا

  

  کتھن او جئیں ِسر اپݨے کوں اَّرے دے نال چرایا

  کتھن او جئیں بدن اپݨے کوں کیڑیں دا قُوت بݨایا

  کتھن او جئیں پیٹ مچھی وچ رب دا ذکر کمایا

  یر آ َدھرنا تے نہ ڈرناکتھن او جئیں بھا وچ پ
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  ایہ نگری ہے دیس پرایا ُملک ایہو بیگانا

  دنیا تے توں تھی دیوانہ بݨیا ٻیٹھیں مستانا

  موت حکم ݙے فوت تیݙے دا لکھ بھیجے پروانہ

  اگوں ندی تار سݨیندی ِسکھ ُہݨ تاری ترنا

  

  کفن تاݨ قبر وچ ُستے بستر خاک سرھاݨے

  دے داݨےعاقل مرد ُمَدمِّغ مانڑک َسئے موتی 

  نازک بدن ملوک معظم َپئے وچ خاک نماݨے

  ُہݨ َوقَتئی ُہݨ سنبھل سیاݨا غافل کیونکر پھرنا

  

  چھوڑ تکبر تکیہ تاݙا گردن موت مروڑے

  بدن تیݙا گلبرگ گلابی کھاِسن ماس مکوڑے

  قبر دے وچ تھی کلھا روسیں تھیسیں خاک پِنوڑے

  ُگرز دی مار فرشتے ݙیسن سر سامی وچ دھرنا

  

  یک اجل دے پہنچن موت سنیہڑے گھلےپل پل پ

  کالی قبر منور تھیوے عمل تیݙے جے بھلے

ؒ فضؔ     باجھ فضل دے اصلوں کوئی نہ چارہ چلےلی

  مرشد دا وسیلہ آخر اِتھے اُتھے پکڑنا
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  غزل
 

  اُمید َمغفرت دی ِدل وچ نہ کوئی خطر ہے

   امر ہے“قَنُطواتَ َلا ”َجّواد و ُذوالکرم دا 

  

  ہ ہزار عالمیہ کائنات ساری ہژد

  دستر نعیم تے نِت مشکور ہر بشر ہے

  

  َمّواج َبحِر رحمت سر تے سحاِب باراں

  داور ُخدا ُمہیِمن رحمت دی نِت نظر ہے

  

  ہے ُزبدہ ُکن فکاں دا ہے تکیہ گاہ جہاں دا

  طغٰری نویس بخشش نبیاں دا تاج سر ہے

  

  شب روز بزہ کاری ہے ہزل گو آواری

  حشر ہےمحبوِب ذاِت باری ساݙا شفیع 

  

  مظہر جمال نوری، ممدوح مقرب ایزد

  سلطان اشرف عالم دربار ُپر ُدَرر ہے

  

   عبدؔالغّفارؒ برحق، حضرؐت دے چار گوہر)حضرت(

ؓ شجاع دہر ہے ؓ حیدر ؓ عثماں ؓ و عمر   صدیق
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  کافی
  

 َوݨ دانُرٹھے ڈھولے منا

 َوݨ دانسڄݨ دے ڰل دے لا

  

 ِدھکے دھوڑے نہ تھئے تھوڑے

 وݨ دانروندی دل دے َرہا

  

 ݙکھیں ُسولیں توں ہاں ہٹ ڰئے

 وݨ دانہجر توں ہتھ ُچھڑا

  

 َکرن ِمل سینگیاں ہاسے

 وݨ دانصنم کوں ݙکھ سݨا

  

 ؒ   محبوب َمتوالےفضل

 وݨ دانہِیں دل دی ِسک لہا

  

  سہل ڄاتاہاول ایہو نِینہ

 وݨ دانل وچ پلڑو پاڰتے 

  

 ھٹدےلکھاں دفتر نہیں کُ 

 وݨ دانزخم اُلڑے ُچھٹا

  

ؒ د عبدا)حضرت(  ل لائیلؔغّفار

 وݨ دانوفا دے آزما

  

 اََڄݨ ہِک ٻاݨ باقی ہے  

 اڄݨ ہِک ٻاݨ باقی ہے

  

  درد تھئے ݙوڑےہݙینہو ݙینہ

 اڄݨ ہک ٻاݨ باقی ہے

  

 ہجر دے تازے َدھک ُچھٹ ڰئے

 اڄݨ ہک ٻاݨ باقی ہے

  

 شالا کہیں دی نہ دل پھاسے

 ک ٻاݨ باقی ہےݨ ہاڄ

  

 الھے عقل والےڰیتے ک

 اڄݨ ہک ٻاݨ باقی ہے

  

 َونج اوکھی جا تے دل لاتا

 اڄݨ ہک ٻاݨ باقی ہے

  

 ھٹدےنہ مرہم توں زخم چُ 

 اڄݨ ہک ٻاݨ باقی ہے

  

 مصیبت ویڑھ کر آئی

 اݨ باقی ہےٻݨ ہِک اڄ
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  کافی
  

  لائے دلبر دل وچ دیرے

  تیݙے ݙیکھݨ دے وچ پھیرے

  

 ایہا دل محراب ُمَصلّیٰ 

 ایہا دل ہے عرش ُمَعلّیٰ 

  

 چھݙ َمسئلے علم مسائِل

 وی ِفعل تے فاعلسٹ نح

  

 ہِیں دل وچ نور عیانے

 ہِیں دل وچ جملہ جہانے

  

 بِن خالق دے ٻیا کوڑے

 ایہا دنیا َسپ َسنگچوڑے

  

 تھی کملی دل ِسیاݨی

 ٻیا َہئی سب کوڑ کہاݨی

  

 عبدالغّفارؒ سلیمے) حضرت (دل

 ایہا رہبر دی تفہیمے

  

 ایہا ِدل ہے طور َتَجلّیٰ   

 ہے دلبر اصلوں نیڑے

  

  دلائِلسٹ حجتاں عقلی

 سٹ کوڑے جھڰڑے جھیڑے

  

 ایہا دل مکتب قرآنے

 پر ہوون بخت بھلیرے

  

 سب خاک مٹی لَپ دھوڑے

 رہے ہر دم پار پریرے

  

 حق ٻاجھوں غیر نہ ڄاݨیں

 بس ہِک دی ِسک ایہا ڈھیرے

  

ؒ تعلیمے  ݙتی پیر فضل

 ہِن ہر دم دید بسیرے

  
  


	 نصیحت 

