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 ادمح رفازی یک اشرعی ںیم وبحمب اک وصتر

 ڈاکٹرآفتاب عرشیؔ 

 دیحرآابد، اگنلتہن، اڈنای، دیحرآابد ویین وریٹس

  arshi9886@gmail.comای لیم:  

 9440936810ومابلئ: 

 

 

 اُس وک داتھکی رہ ا اھت ریحوتں ےس رفازی 
ی س
 َم

 ہی زدنیگ ےس اعترف یک ادتبا یھت رمی

ادمحرفازی یک اشرعی اک ریمخ قشعِ اجمزی ےس ا اھُٹ ےہ ، وج  

رفازی ےک اہیں اکی وقت ےک وطررپ رظن آات ےہ ۔ قشع ےک ایِس 

ا ےہ ،وج ااسنین زدنیگ ےک قح 

 

ُ
ذجےب ےس رفاز ےنی اکی ااسی وخاب ب 

ںیم رتہبی اک اسامن رفامہ رکات ےہ۔رفازی ےک اہیں قشع اُس 

تل داین یک یسک یھب گنج وک اتیج اج اتکس ذجےب اک انم ےہ ،سج یک دبو

 ےہ۔انچں ہچ ان یک اشرعی اک رمزکی ایخل قشع ےہ ۔ رفازی   ؎

 اِدرھ اُدرھ ےک یھب رکدار آےت اجےت رےہ

 رمے نخس اک رگم رمزکی ایخل یھت وہ

قشع ےک قلعت ےس رفازی اک ایخل ےہ ہک قشعِ اجمزی ےک  

 وھپںیہ ںیہ۔ ذجےب یک دشت یہ ےس درگیاُومرایِحت یک وکںیلپن

اس ےیل وج صخش قشع ںیہن رک اتکس ،وہ ھچک یھب ںیہن رک اتکس۔ ایس 

ےیل وہ قشع ںیم وخد وک اٹلدےنی ےک درس وک اعم رکےن ںیم نیقی 

 رےتھک ںیہ     ؎

 ےکچ قشع ںیم اک ابر وت رھپ قشع رکو

 
ُ
 ل

 سک وک ولعمم ہک دقتری ونسر یھب اجےئ

اہتس ےہ، سج رپ لچ رک رفازی ےک اہیں قشع یہ وہ وادح ر 

 دخا کت اچنہپ اج اتکس ےہ۔ رفازی   ؎

 اے دخا آج اُےس بس اک دقمر رک دے

 وہ تبحم ہک وج ااسنں وک ربمیپ رک دے

رفازی ےن دوینی اذوتیں اور وتبیصمں وک قشع ےک ےیل  

 رضوری ایخل ایک ےہ   ؎ ؎

 رفازی ےتلم ںیہ مغ یھب بیصن واولں وک

 اےن ےتگل ںیہرہ اک ےک اہھت اہکں ہی زخ

یہی وہ ذجہب ےہ وج رفازی وک اےنپ دہع ےک رعشاےس زیمم  

رکات ےہ۔ راہِ بلط ںیم ےلم وہےئ مغ یھب رفازی وک زعزی ںیہ۔ویکں 

 ہک راہِ واف ںیہی ےس یتلھک ےہ    ؎

 ڈوھڈن اُڑجے وہےئ ولوگں ںیم واف ےک ومیت

 ہی زخاےن ےھجت نکمم ےہ رخاوبں ںیم ںیلم

ےک ذجےب وک اس اقمم کت اچنہپدای  رفازی ےن اےنپ قشع 

ہک ااسنین روتشں ںیم اعم وطر رپ روتشں یک اینبدےک دو ولہپوہےت 
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ںیہ ددیتس و دینمش ، رفازی ےن دینمش ےسیج روتشں ںیم یھب قشع اک ولہپ 

اکنل رک ہی اثتب ایک ہک ااسنین زدنیگ وک بس ےس زایدہ ایپر وتبحم یک 

 رضورت وہیت ےہ  ؎

 از رحمامہن اگلمتس رگی اک رہ ادن

 ایک رکوں رما دنمش ےھجم ربا ہن اگل
ی س
 َم

 ٭

 ایک رکوں رمے اقلت ہن اچ ےن رپ یھب 
ی س
 َم

 رتے ےیل رمے دل ےس داع یتلکن ےہ

ان ااعشر ںیم اکی یسیج تیفیک اک ذرک ےہ دوونں ہگج  

رفازی اےنپ دل ےس وبجمر ںیہ اتمہ رفازی اک اےنپ دل رپ اقوب ںیہن، قشع 

د اک ااسی ہصح ےہ ۔ سج ںیم دنمش یھب اُےس اانپ ولعمم رفازی ےک ووج

وہات ےہ۔ رگم ذنہ یک اگنہ ےس داتھکی ےہ وت وہ وخد وک یہ انداں رہھٹاات 

 ےہ  ؎

 ھجت ےس ڑبھ رک وکیئ انداں ںیہن وہاگ ہک رفازی 

 دنمشِ اجں وک یھب وت اجن ےس ایپرا اجےن

۔ویکہکن یہی وہ انداین ےہ ےسج رفازی ابر ابر رکان اچہ ا ےہ 

رفازی دینمش ےک ااجنم ےس ایھچ رطح وافق ںیہ۔ اںیھن اس ابت اک 

وپرا ملع ےہ ہک رفنت ےس ھچک ںیہن احلص وہےن واال،ہکلب رفنت 

ااسنن وک دریھے دریھے وھکالھک رک دیتی ےہ۔ یھبت وت اوھنں ےن 

 اہک  ؎

 آےلگ ھجت وک اگل ولں ریمے ایپرے دنمش

 ایک ایک زگریاک ریمی ابت ںیہن ھجت ہپ یھب 

رفازی وک ولعمم ےہ ہک دینمش یک آگ ںیم دوونں ےتلج ںیہ  

ہن ہک رصف دنمش ، ایسی آگ ںیم ےنلج ےس رتہب ےہ ۔ ایپر و تبحم 

ےک وھپل دولں ںیم الھکےئ اجںیئ ۔ ویکہکن ہی زدنیگ تبحم رکےن 

ے اکنیل 
ش
ےک ےیل یہ تہب مک ےہ ۔ وت اس ںیم رفنت یک اجنگشئ اہک ں

   ؎اجےئ ۔ ہکبج

 آج دنمش یک ومت اک نس رک

 یھب رم ایگ ھچک ھچک
ی س
 ویں اگل َم

دنمش یک ومت رپ رجن و المل یسک اعم ااسنن اک اکم ںیہن  

ہکلب ہی ذجہب قشع ےک تحت یہ رپوان ڑچھ اتکس ےہ۔ اےسی روتشں 

ںیم یھب قشع اک ولہپ اکنل انیل ۔ رفازی ےک رکفی ااکفر ےک دبوتل یہ 

 نکمم ےہ  ؎

  الم ےہ وت  اکھ دوں رگدنوہ رموت ےس

 ریمے دنمش اک وکیئ وار ہن اخیل اجےئ

ہی ذجہب یھبت دیپا وہ اتکس ےہ ۔ بج ااسنن اک دل تبحم ےس  

ربلزی وہ ۔ یہی وہ ذجہب ےہ سج ےک انب رپ دنمش ےک یھب دل ںیم ڑبی 

آاسین ےس تبحم اک ِدای رونش ایک اجاتکس ےہ ۔ رفازی ےن ویہ ایک ، سج 

رفازی وک اینت ںیتبحم ولوگں ےس بیصن وہںیئ ہک رفازی ےک دبےل ںیم 

 وک ہی انہک ڑپا  ؎

 ںیتبحم ےھجت اینت ںیلم ہک دل ںیم رتے

 ہن دینمش ہن دعاوت ہن دض ہن ضغب ہن دک

رگم اس ےک ابووجد یھب رفازی اک دل یھبک ولوگں یک تبحم  

ےس ےب زار ںیہن وہا ۔ ہکلب اور اچتہ ڑبیتھ یلچ یئگ ۔ اہیں کت ہک 

رفازی وک وخد اس ابت اک ادنازہ ںیہن ہک آرخ اںیھن ولوگں یک ینتک 

 ںیتبحم اچےئہ۔ ہکبج وصرِت احل ہی ےہ  ؎

 اور رفازی اچںیئہ ینتک ںیتبحم ےھجت

 امؤں ےن ریتے انم رپ وچبں اک انم رھک دای
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یہی تبحم اک ذجہب ےہ وج رفازی وک اکی اچس اعقش انب داتی  

اسھت اسھت ےب ابیک اصف  ےہ۔سج ےک قشع ںیم دصاتق ےک

 وطر رپ رظن آیت ےہ ۔ قشع ےک قلعت ےس رفازی رفامےت ںیہ  ؎

 قشع ےہ انم ااہتنؤں اک

 اس دنمسر ںیم ادتعال اہکں

ای رھپ اےنپ رجتےب یک انب رپ قشع ےک ابب ےک قلعتم رفازی  

 اک اوناھک رظنہی وج ابلکل واحض ےہ  ؎

 تبحم اانپ اانپ رجتہب ےہ

 ں ہن رب ںیہناہیں رفاہد و ونجم

ادمح رفازی اک وبحمب ایخیل داین اک وبحمب ںیہن وج وصترایت داین  

وک آابد رےھک اور وخاب و ایخل ںیم یہ رصف رظن آےئ۔ ہکلب رفازی اک 

وبحمب ایس یتیج اجیتگ داین اک اسنک ےہ سج ںیم مہ آپ رےتہ ںیہ ۔ 

  اج اتکس ےہ۔ رفازی ےک وبحمب وک رصف وسحمس یہ ںیہن ہکلب داھکی ، انس

درگی رعشاء یک رطح رفازی ےن یھب اےنپ وبحمب ےک نسح و  

امجل یک رعتفی یک ےہ اور رعتفی ایسی سج ےس ہی اظرہ وہات ےہ 

ہک رفازی اک وبحمب ایخیل ںیہن ےہ ۔ ےسیج ہک رفازی اےنپ وبحمب یک آھکن 

 یک رعتفی ھچک اس رطح ےس رکےت ںیہ  ؎

 داھکی ےہ رفازی  اُس یک آوھکنں وک یھبک وغر ےس

 روےن واولں یک رطح اجےنگ واولں یسیج

اہجں رتشیب رعشاء ےن اےنپ وبحمب یک آوھکنں ےک ےیل  

مرسگ ، اخیمہن ، ایپہل وریغہ ےس ہیبشت دی ےہ وںیہ رفازی ےن دیسےھ 

اسدے ادناز ںیم اےنپ وبحمب ےک آوھکنں یک رعتفی یک ےہ۔ 

م وہات ےہ۔ ان ےک سج اک قلعت یقیقح زدنیگ ےس رباہِ راتس ولعم

وبحمب یک آںیھکن مرسگ، اخیمہن ، ایپہل یسیج ںیہن ہکلب اکی اعم 

ااسنن ےک یسیج ںیہ ۔ سج ںیم درد و مغ یک وہ تیفیک وسحمس یک 

اجیتکس ےہ وج لسلسم رجہ ےک اہپڑ وک اکےنٹ ںیم وہیت ےہ۔ر اوتں وک 

یک  ہن وسےن یک وہج ےس آوھکنں ںیم امخر امنایں ےہ۔ یہی وت رفازی 

نف اکری ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ وبحمب یک آوھکنں وک مرسگ ، اخیمہن 

، امیپہن، ایپہل ںیہن اہک ہکلب اکی اعم ااسنن ےک درد وک وسحمس ایک اور 

 اےنپ وبحمب یک آوھکنں ںیم لمکم وطر رپ ہشن یھب ذجب رکدای۔

اردو اشرعی ںیم وبحمب ےک مسج اک یھب وصتر اعم راہ ےہ  

  اےنپ وبحمب ےک مسج یک رعتفی یک ےہ  ؎۔ رفازی ےن یھب

 انس ےہ اُس ےک دبن یک رتاش ایسی ےہ

 ہک وھپل اینپ ابقںیئ رتک ےک دےتھکی ںیہ

رفازی ےن اےنپ وبحمب ےک مسج یک وصتری اکی ےئن ادناز  

ںیم یچنیھک ےہ۔ رفازی ےک وبحمب یک انبوٹ اینت وخوصبرت ےہ ہک 

 بج اُےس وھپل یھب داتھکی ےہ وت وہ شک 
ی س
شکم ںیم ڑپاجات ےہ ہک َم

  ںیم وہ ابر ابر اینپ یہ 

ج ل

وخوصبرت وہں ہک رفازی اک وبحمب ، ایس 

 وخوصبرت وہں رگم اےس 
ی س
ابقںیئ وک رتک رک داتھکی ےہ ہک اب اشدی َم

رہ ابر رحمویم اک اسانم رکان ڑپات ےہ۔ ہی اکی یئن ہیبشت ےہ ےسج ایھب 

 اردو اشرعی ںیم کت اےنپ وبحمب ےک دبن یک وخوصبریت ےک ےیل

 یلہپ ابر اامعتسل ایک ایگ ےہ۔

وبحمب ےک  بل یک رعتفی وت اردو اشرعی ںیم اعم ابت  

ےہ یھبک ریمی ےن اےنپ وبحمب ےک  بل وک الگب یک ڑھکنپی ےس ہیبشت 

 دی یھت  ؎

 انزیک اُس ےک  بل یک ایک ےیہک

 ڑھکنپی اک الگب یک یس ےہ

 ہیبشت دی رفازی ےن یھب اےنپ وبحمب ےک  بل وک الگب ےس 

ےہ۔ رفازی ےک الکم ںیم ریمی اک ذرک یئک ہگج  اتل ےہ ۔ اظرہ یس ابت ےہ 

 رفازی وک ریمی ےس یھب دیقعت یھت ۔
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 انس ےہ اُس ےک وبلں ےس الگب ےتلج ںیہ

 وس مہ اہبر ہپ ازلام درھ ےک دےتھکی ںیہ

 رفازی ےن یھب ابت ویہ یہک رگم ادناز این راھک۔ 

ےک ےیل اپامل ااعتسرہ ےہ ۔  اکرف اردو اشرعی اک وبحمب 

 اک  وصخمص ااعتسرہ یھب میلست ایک اجات ےہ۔ رفازی ےن ھچک 
ی
ےسج ریمدرد

 اس رطح ےس اامعتسل ایک ےہ  ؎

 اھجمس رےہ ےھت ھجم وک یھبس اناحصِن رہش

 رھپ رہتف رہتف وخد اُیس اکرف ےک وہےئگ

اردو اشرعی ںیم اکرف اےنپ اعقش یک وکیئ یھب ابت اتنس  

افج رپتس وہات ےہ ۔ اس یک تیفیک ومرت یس وہیت ےہ۔ ںیہن وہ 

اس ےیل رہش ےک ولگ اھجمس رےہ ےھت۔ ہک اہکں آپ اس ےک 

قشع ںیم ڑپےئگ وہ ۔ وہ وت وکیئ ابت ےننس اک یھب روادار ںیہن۔ رگم وہ 

اکرف اانت دل آوزی ےہ ہک وج ولگ رفازی وک اھجمس رےہ ےھت ۔ ویہ رہتف 

 اتفر وہےئگ ۔اکی اور رعش المہظح وہ  ؎رہتف اس اکرف ےک نسح ںیم رگ

 وصرت یھت ہک مہ ےسیج منص اسز یھب مگ ےھت

 ومرت یھت ہک مہ ےسیج اجپری ںیہن وھبےل

وج یھب اس وک داتھکی ےہ وہ اُیس اک  وہاجات ےہ۔ ایس ےک  

نسح ےک رچےچ رکےن اتگل ےہ۔ اےنپ وبحمب وک دےنھکی واولں یک 

 ایک ےہ  ؎ تیفیک وک رفازی ےن اس رطح ےس ایبن

 مہ ےن یھب اُس وک داھکی لک اشم اافتاق ً 

 اانپ یھب احل ےہ اب ولوگ رفازی اک اس

وبحمب یک زفل ےک رچاچیھب اردو اشرعی اک امہ وموضع  

راہےہ ۔ رفازی ےن یھب اےنپ وبحمب ےک زفل یک رعتفی ےئن ادناز 

 ںیم یک ےہ  ؎

 رتے یہ تعلط و وسیگ یک دوھپ اھچؤں ےہ

 اودھاہکں یک حبصِ 
ِ
 انبرس اہکں یک اشم

 راسخر یک یھب رعتفی دےتھکی ںیلچ  ؎ 

 وس دھکی رک رتے راسخر و  بل نیقی آای

 ہک وھپل ےتلھک ںیہ زلگار ےک العوہ یھب 

 وبحمب یک ابوتں یک رعتفی دےئھکی ےئن ادناز ںیم  ؎ 

 انس ےہ وبےل وت ابوتں ےس وھپل ڑھجےت ںیہ

  ہی ابت ےہ وت ولچ ابت رک ےک دےتھکی ںیہ

رفازی اےنپ وبحمب یک ابوتں یک ششک ںیم اس رطح ےس مگ  

 وہ ےئگ  ؎

 اُس یک ابںیت یھب دل آوزی ںیہ وصرت یک رطح

 ریمی وسںیچ یھب رپاشیں رمے ابولں یسیج

رفازی ےک وبحمب یک ابںیت اُس یک وصرت یک رطح دل  

شک ںیہ ۔ رگم سج رطح ےس وصرت اک راز ںیہن اتلھک ایس رطح ےس 

ابوتں اک یھب راز ںیہن اتلھک۔ سج یک وہج ےس رفازی شک شکم اس یک 

ںیم ڑپ ایگ ےہ۔ اس یک وسںیچ اُس ےک ابولں یک رطح ایھجل وہیئ 

ںیہ ۔ ہی ابلکل ےئن ادناز اک رعش ےہ۔ سج اک اسرا نسح وبحمب یک 

 ابوتں ںیم اور وسوچں ےک انھجل ںیم وموجد ےہ۔

ل یک وخب رہباحل رفازی ےن اےنپ وبحمب ےک نسح و امج 

 ےس وخب رت رعتفی یک ےہ۔ اور اس دوعی ےک اسھت ہک  ؎

 ہی رما نسحِ رظن ےہ وت داھکدے وکیئ

 اقتم و وسیگ و راسخر و دنہ مت ےسیج

 ای رھپ 

 وہٹن ریہوں ےس ہن رہچہ ےہ اتسرے یک اثمل

 رھپ یھب الوے وکیئ دوتس امہرے یک اثمل
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 اک اظرہ یس ابت ےہ یسک اک یھب وبحمب اس ےک ےیل داین 

بس ےس نیسح و لیمج وہات ےہ۔ ایس ےیل اہک اجات ےہ ہک ٰیلیل اک 

نسح دانھکی وہ وت ونجمں یک اگنہ ےس دوھکی۔ اظرہی وطر رپ ٰیلیل اکیل یھت 

۔ سج ںیم وکیئ اخص ابت آپ وک رظن ںیہن آیگیئ۔ رگم رفازی ےن ہی 

دوعی ایک ےہ ہک ہی ریما نسح رظن ںیہن ےہ۔ ریمے وبحمب ےک 

امکل ےہ۔ہی اور ابت ریمے وبحمب اک ہن یہ وہٹن ریہے نسح اک 

ےس ںیہ اور ہن یہ رہچہ اتسروں اس کمچ راہ ےہ۔ رگم اس ےک ابووجد 

یھب ریمے وبحمب ےک اسیج وہٹن ، رہچہ،اقتم، وسیگ 

،راسخر،دنہ وریغہ ارگ یسک اور ےک وبحمب اک وہ وت وہ ریمے اسےنم 

 یھب دوھکی ریمے وبحمب ےک نسح 
ی س
ےک اقملب وکن ےہ الےئ۔ َم

 ۔ رگم ولگ رفازی ےک وبحمب وک دھکی رک اس اتنجئ رپ ےچنہپ ںیہ  ؎

 دےنھکی ںیم وت ںیہ اسدہ ےس دخو اخل رگم

 ولگ ےتہک ںیہ وکیئ ابت ےہ اجدو وایل

رفازی ےن اےنپ وبحمب ےک نسح وک اس دنلبی رپ اچنہپ دای  

 ےہ ۔ اہجں رصف رفازی ےک وبحمب ےک یہ رچےچ ںیہ۔اور رفازی 

اےنپ وبحمب ےک نسح ےک دنمسر ںیم وغےط اگل رےہ ںیہ۔ اور 

 ولص ےک زمے ولٹ رےہ ںیہ  ؎

 مہ وک ااھچ ںیہن اتگل وکیئ مہ انم رتا

 وکیئ ھجت اس وہ وت انم یھب ھجت اس رےھک

رفازی وک ہی یھب ںیہن ربداتش ہک اس ےک وبحمب اک وکیئ مہ  

ر دےتھکی ںیہ وہ یسک انم وہ۔ ویکہکن رفازی وج وخیب اےنپ وبحمب ےک ادن

اور ےک اہیں وموجد ںیہن۔ اب بج رفازی ےک وبحمب ںیم داین رھب 

یک وخیب وموجد ےہ ۔ وت اظرہ یس ابت ےہ ۔ اس ےک ادنر رغور اک وہان 

الزیم ےہ۔ ویکہکن وہ وبحمب یھب ےہ۔وےسی یھب اردو زغل اک 

وبحمب نیسح ےس نیسح راہ ےہ۔ رگم اسھت ںیم رغور وت اس ےک 

  اشلم راہ ےہ۔ وت رفازی اک وبحمب اہک کت  چ اتکس اھت  ؎ریمخ ںیم

 رغورِ دوتس ےس اانت یھب دل ہتسکش ہن وہ

 رھپ اُس ےک اسےنم داامِن ااجتل ےل اج

ااسی اتگل ےہ ہک رفازی وک ہی ےلہپ ےس یہ ولعمم اھت ۔ وبحمب  

ےک ادنر رغور اک وہان رضوری ےہ۔ یھبت وت وہ تحیصن رکےت ںیہ ہک 

مس آےن ےس ےلہپ یہ اےنپ وبحمب ےس ااجتل رک ول اےس انم رجہ ےک وم

ول! اب وبحمب افجرپتس یھب وہات ےہ ۔ وہ اہکں امےن اگ۔ سج 

رطح ےس اہبر ےک دعب زخاں اک آان الزیم ےہ ایس رطح ےس ولص 

ےک دعب رجہ ےک وممس آےت ںیہ۔ اردو اشرعی ںیم ولص ےس زایدہ 

 اےنپ وبحمب ےک رجہاں ںیم رجہ وک اتیمہ دی یئگ ےہ۔ وس رفازی یھب

 رات دن زگار رےہ ںیہ  ؎

 انتک آاسں اھت رتے رجہ ںیم رمان اجانں

 رھپ یھب اک رمع یگل اجن ےس اجےت اجےت

 ٭

اھکےن ےک ےئل آ
ُ
 رشجن یہ یہس دل یہ د

 آ رھپ ےس ےھجم وھچڑ ےک اجےن ےک ےئل آ

 ٭

وا ےہ ھجت ےس ڑھچبےن ےک دعب اب ولعمم ُ

 

 ہ

و ںیہن اھت 
ُ

 

 رتے اسھت اکی داین یھتہک ت

 ٭

و 
ُ

 

 وہیئ ےہ اشم وت آوھکنں ںیم سب ایگ رھپ ت

و 
ُ

 

 اہکں ایگ ےہ رمے رہش ےک اسمرف ت

ان ااعشر ےس ہی یھب واحض وہات ےہ ہک رفازی اس ےس ےلہپ  

ولص یک ذلت ااھُٹ ےکچ ںیہ۔ سج یک وہج ےس اب ان ےک  بل رپ 
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رفازی اک وبحمب رفاید ےہ۔ رگم زہار تنم و درامں رکےن ےک دعب یھب 

امےنن وک ایتر ںیہن ےہ اور اب رفازی اہر ےک یھب وحےلص یک ابت رکےت 

 ںیہ  ؎

و ےن
ُ

 

 ےھجت وھکےک یھب زدنہ وہں ہی داھکی ت
ی س
 َم

 سک دقر وحہلص اہرے وہےئ ااسنن ںیم ےہ

اس ےک دعب یھب رفازی اےنپ وبحمب یک افج ےس رپاشین  

 ۔ اہیں یھب رفازی ںیہن ہکلب اےس دہاتی دےتی وہےئ رظن آےت ںیہ

 ےن تبحم اک ولہپ اکنل ایل  ؎

و تبحم ےس وکیئ اچل وت لچ
ُ

 

 ت

 اہر اجےن اک وحہلص ےہ ےھجم

رفازی اےنپ وبحمب یک افج ےس ںیہن ہکلب اس یک رفنت ےس  

رپاشین ںیہ ۔ رفازی تبحم ےس ابت تیچ ےک اقلئ ںیہ۔ وہ رہ 

 واہں اعمےلم وک تبحم ےس اھجلسےن ےک اقلئ ںیہ۔اہجں تبحم ےہ

زربدیتس اک وکیئ وسال یہ ںیہن دیپا وہات۔اس ےیل تبحم ےک اعمےلم 

ںیم وہ یسک رطح یک زربدیتس ںیہن رکان اچےتہ ںیہ۔وبحمب یک وخش 

 ںیم وہ اینپ وخش اشلم رک ےک وخد یہ رتِک قلعت یک لہپ رک دی  ؎

 یمہ ےن رتِک قلعت ںیم لہپ یک ہک رفازی 

 اُس اکوہ اچہ ا اھت رگم وحہلص ہن اھت 

رفازی ےک اس روےی ےس یہی اثتب وہات ےہ ہک رفازی  

زدنیگ اک اشرع ےہ۔ رجہ ںیم یھب وبحمب یک وخاشہ اک وپرا ایخل راھک 

ےہ۔اور وبحمب ےس ڑھچبےن ےک دعب یھب زدنیگ ےنیج اک ہقیلس 

 ولوگں وک اھکسات وہا رظن آات ےہ  ؎

 ایک ںیہک ےنتک رمامس ےھت امہرے اُس ےس

 ےہ ہنم ریھپ ےک اجےن واالوہ وج اک صخش 

 ٭

 وحہلص اچےیہ وطافِن تبحم ںیم رفازی 

 اس دنمسر ںیم سب ومِج انف راہتس ےہ

 اور اب وبحمب یک اید وک ےنیس ےس اگلےئ وہےئ ںیہ  ؎

 ااسی مگ وہں رتی ایدوں ےک ایبابونں ںیم

 دل ہن دڑھےک وت انسیئ ںیہن داتی ھچک یھب

 ٭

  ںیہمہ رتے وشق ںیم ویں وخد وک ونگا ےھٹیب

 ےسیج ےچب یسک وہتار ںیم مگ وہ اجںیئ

دوونں رعش ےئن ادناز اک ےہ ہکلب اردو اشرعی ںیم وہتار  

ںیم مگ وہےن یک ہیبشت یسک ےک اہیں یھب رظن ںیہن آیت۔وبحمب یک 

ڑتپ اور ےب ینیچ اصف وطر رپ امنایں ںیہ ۔اور رفازی ارتعاف 

 رکےت ںیہ  ؎

 ازی بک ھجم وک ارتعاِف تبحم ہن اھت رف

 ےن ہی اہک زساںیئ ےھجم ہن دو
ی س
 بک َم

رگم یھبک یھبک اعقش یک یھب اسان اجگ اجیت ےہ ۔ وس رفازی یک  

 یھب اسان ڑھبک یئگ  ؎

و یھب روےئ اگ رمع رھب
ُ

 

 ھجم ےس ڑھچبےک ت

 یھب رتی وخاوشہں ںیم وہں 
ی س
 ہی وسچ ےل ہک َم

 ٭

 ھجم وک وخد اےنپ آپ ےس رشدنمیگ وہیئ

 ہپ رھبواس الب اک اھتوہ اِس رطح ہک ھجت 

وبحمب یسک اک یھب وہ ،اےس اےنپ وبحمب رپ وپرا رھبوہس  

وہات ےہ۔ ہی ےچس قشع یک رعماج یھب ےہ۔ رگم وبحمب ہشیمہ ےس 

اردو اشرعی ےک اعقش یک ادیموں رپ وپرا ںیہن ارتات۔ارگ ااسی ہن وہ 

 وت وبحمب یک اتیمہ یہ ایک ےہ  ؎
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 یئھجم وک وخد اےنپ آپ ےس رشدنمیگ وہ

 وہ اِس رطح ہک ھجت ہپ رھبواس الب اک اھت

 ٭

 الب ےس اجں اک زایں وہ اس اامتعد یک ریخ

 واف رکے ہن رکے رھپ یھب ایر اانپ ےہ

رفازی اک وبحمب لحم ںیم ر ےن وایل زہشادی ںیہن ہکلب  

وتمہطس ہقبط ےس قلعت رےنھک وایل اکی ھجمس دار دوزیشہ ےہ وج قشع 

قشع وت رکیت ےہ رگم ااہظر ںیہن رکان  ےک چیپ و مخ ےس وافق ےہ۔ وج

اچیتہ۔ رگم رفازی ےک ےب ابک ےجہل یک دصاتق ںیم ، رفازی وک دل یہ 

دل ںیم تبحم رکیت ےہ۔ ےسج اظرہ ںیہن وہےن دیتی ۔ رگم رفازی اس 

راز وک یھب اجےنن ںیم اکایمب ںیہ ہک ریمے وبحمب ےک دل ںیم ایک 

 ےہ  ؎

و ہن امےن اگ رگم ولخِت دل ںیم 
ُ

 

 ریتیت

 وہں
ی س
 ایر  !  ارثک ہن یہ یہس اگبےہ وت َم

قشع ںیم ہی اامتعدبت یہ دیپا وہاتکس ےہ بج اعقش وک  

 وخد رپ رھبوہس وہ ، اور رفازی وک وخد رپ ےب انپہ رھبوہس ےہ۔ یھبت وت اہک  ؎

 مہ اےنت یھب ےئگ زگرے ںیہن ےھت اجِن رفازی 

 ہک ھجت وک اسری دخایئ ےک دعب اید آےئ 

رفازی ہی اثتب رکان اچےتہ ںیہ ہک ریمے قشع ںیم وہ اتمہ  

دشت ےہ سج یک وہج ےس دن رات ریما وبحمب ےھجم وک اید ایک رکات 

یہ قشع ںیہن وت اور ایک ےہ ہک   اس ےک ےیل ڑتاتپ وہںی
ی س
ےہ۔ اور َم

رمع ےک آرخی اایم ںیم یھب اےنپ وبحمب ےک ددیار ےک ےیل ڑتےتپ 

زدنیگ یک آرخی زغل ںیم ھچک اس  ںیہ ۔ سج اک ذرک رفازی ےن اینپ

 رطح ےس ایک ےہ  ؎

 مغِ ایحت اک ڑگھجا اٹم راہ ےہ وکیئ 

 ےلچ یھب آؤ ہک داین ےس اج راہ ےہ وکیئ 

رفازی ےک اہیں قشع ان یک ذات اک ہصح ولعمم وہات ےہ۔   

ااسی وسحمس وہات ےہ ۔ ہک رفازی اور قشع وک اگل رک دای اجےئ وت رفازی یک 

الھک نپ آاجےئ اگ۔رفازی یک اخص وطر رپ زغہی تیصخش ںیم وھک

اشرعی ںیم اکی اےسی ےب ابک اعقش یک لکش ارھبیت ےہ۔ وج داین 

ےک مغ وک اےنپ بلق ںیم رھبان اچہ ا ےہ ۔ اور اس ےک دبےل ںیم 

تبحم واسپ رکان اچہ ا ےہ۔ رفازی ےک تبحم ےک درس ںیم ےب ابیک 

ےک ااعشر ولوگں  ےک اسھت اسھت دصاتق وہےن ہک وہج ےس رفازی 

ےک ذنہ ںیم رھگ انب ایل رکےت ںیہ ۔ضعب اواقت رفازی اک قشع اعم 

زدنیگ یک دااتسن نب اجای رکات ےہ۔ رفازی ےک اہیں قشع ضحم اکی 

ڑکواٹہ ںیہن ہکلب وہ ذجہب ےہ وج آدیم وک ااسنن ےننب رپ وبجمر رک داتی 

 ےہ۔

 ٭٭٭٭

  


