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  1غزلیات بیدل  

• :اردو ترجمہ  

 

ستم ہے اگر تجھے خواہش ہو کہ تو  سرو و سمن کی سیرکو جاے تیری 

 ہستی کسی کلی سے کم نہیں دل کا دروازہ کھول اور چمن میں آجا 

 

گریزاں خوشبووں کے پیچھے تو تالش و جستجو کی زحمت مت کر اس 

 کی زلف کے حلقے کے تصور میں سمٹ جا اور ختن میں آجا  

 

میں نے تیرے انتظار کا غم سہا ہے ، میں تیرے تصور کی راہ میں مر مٹا 

ہوں تو میرا حال پوچھنے کو بھی کبھی قدم اٹھا اور بدن میں روح کی  

طرح آ                                                                               

 

تو کس آیینے کی طرف مایل ہے جو موقعے سے اسقدر بے خبر ھے  

 توتو کسی بسمل کی آنکھ کی نگاہ ھے پلکیں وا کر اورکفن میں آ جا

 

تیری ہوس تیری نیک و بد بن گئ اور تیرا نفس تیرا درندہ بن گیا تجھے 

 اس جنون سے معلوم ہو گیا کہ تو من و تو کے عالم میں آجا             

 

نہ تو تجھے بلندی کی خواہش اور نہ پستی سے ، نہ ھوش کے جنون اور 

،صبح کی طرح  کیا حاصل ھے تیری (ہی کچھ حاصل ھے )نہ مستی سے 

 ھستی کا، سانس میں     ڈھل جا اور گفتگو کی طرف آ

 

 

ستم است اگر ھوست کشد کہ بہ سیر سرو و سمن در آ      

 تو ز غنچہ کم     ندمیدہ  ای در دل گشا بہ چمن در آ 

 

 پی  نافہ ھای    رمیدہ بو مپسند زحمت جستجو 

 بخیال حلقہ زلف او گرہ ای خور و بہ ختن در آ

  

غم انتظار تو  بردہ ام       برہ خیال تو      مردہ ام    

 قدمی بہ پرسش من گشا    نفسی   چو جان ببدن در آ

 

 بہ کدام آیینہ مایلی کہ ز فرصت این ہمہ غافلی 

تو نگاہ دیدہ بسملی مژہ وا کن و بہ کفن در آ   

  

 ہوس تو نیک و بد تو شد نفس تو دام و دد تو شد 

 کہ باین جنون بلد تو شد کہ بعالم تو و من در آ 

 

 نہ ہوای اوج و نہ پستیت نہ خروش ھوش و نہ مستیت 

 چون سحر چہ حاصل ھستیت نفسی شو و بسخن در آ



  2غزلیات بیدل  

•  اردو ترجمہ

 

 

 
– : اردو ترجمہ   

• درد سر ھے  جب تک ( گویا )عاشقوں کے لیے آسودگی کاصندل 

 کوئی سردردی نہ ہو ہمیں  درد سر رہتا ھے  ۔

• کوئی آہ نہیں نکلی کہ ہمارا دل نہ پسیجا ھو ، دل کی طرح ھم پانی 

 ھو جانے واال جگر رکھتے ہیں ۔

• ہم بد بختوں کے مزاج سے تکلیف کا دور ہو جانا مشکل ھے اللہ 

 کے داغ کی طرح ھماری شام صبح کے بغیر ھے۔

• پرواز کی جرات آسایش کے خرمن کی بجلی ھے۔ھم بال و پر میں 

 سراسر آشفتگی و بیقراری رکھتے ھیں۔

• جب ذرا پلک جھپکے لذت دید جاتی رہتی ھے ۔ھم اس دنیا میں 

 چنگاڑی کی مانند بس اتنی ہی مجال رکھتے ہیں  

• بیدل یہ جہاں ہماری بدولت ھی درد سے روشناس ھے اللہ کی طرح 
 ھم داغ جگر کا آیینہ رکھتے ھیں۔                      

 عاشقان را صندل آسودگی درد سر است  

 تا  بسر دردی  نباشد  درد سر داریم ما 

 

 ھیچ آھی سر نزد کز ما گدازی گل نکرد 

 ھمچو دل  در آب گردیدن جگر داریم ما 

 

 رفع کلفت از مزاج تیرہ بختان مشکل است 

ھمچو  داغ اللہ   شام بی سحر  داریم   ما   

 

 جرات پرواز برق خرمن آسودگی است 

 یک جہان آشفتگی در بال و پر داریم ما

 

 تا نگاہی   گل کند  ذوق تماشا رفتہ است  

 چوں شرر سامان فرصت اینقدر داریم ما 

 

 باغ دہر از ما ست بیدل روشناس رنگ درد 

 اللہ  سامان  آیینہ ء  داغ جگر  داریم   ما 


