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Abstract: 

"Prose poetry has discovered its formative principles through out the world. This genre 

has gained popularity in the Urdu literary atmosphere of the subcontinent. In Pakistan so 

many prominent poets wrote prose poetry. Several critics positively appreciated this genre 

because of its vast possibilities in the realm of poetic expressions. The writer of this article 

wrote about the meaning patterns in the poems of Dr. Perwaiz Sheharyar a prominent 

contemporary poet of India. The poet under study has consciously touched those patterns 

of cultural and social life which belong to the common heritage of Muslims of subcontinent 

Indo-Pak. This study suggests that prose poetry is a non-controversial issue as far as Urdu 

language and literature is concerned." 

رت شہ یبڑ ںیم دانوںیکے م یاور شاعر یافسانہ نگار د،یتنق ق،ینے تحق اریشہر  زیپرو

ہوئے صاف، سادہ  تےیل یدلچسپ یو ابالغ کے معامالت سے گہر لیانہوں نے ترس ہے۔ یحاصل ک

ادہ پر کار س یک ان ںیم یاور افسانہ نگار ی۔شاعرںیہ ںیک ںیاتب یاپنے دل ک ںیاور شستہ اردو م

قباحتوں  یرعص یک یزندگ ی۔شہرںیہ تےید یسے عالمتوں کے اکھوے پھوٹتے دکھائ اندر کے وںیانیب

ے بڑے شہروں پر اثر انداز ہون ںیم یروشن یک ژنیو یقینظر ہے۔انہوں نے اپنے تخل یگہر یپر ان ک

 ابعدن کو مہے۔ان کے متو ایبنا دیکو جابجا نشانہ تنق وںیرو یاتیاورنو ٓاباد یسماج ،یثقافت ،یوالے معاش

 ہہیماحول کا کر یاور عالم یمقام یرکھ کر پرکھنے سے ہمارے عصر ںیمتون کے دوائر م دیجد

 ںیم روںیزنج یک یغالم یطرز ک یالمنظر ننگا پن سامنے آتا ہے۔انسان نے انسان کو جس طرح نئ

  ۔ںیہ یسکت نظر آ  ںیمتون م یقیکے تخل اریشہر  زیپرو ںیشکل یکئ یجکڑا ہے اس ک
 ہ دار ٓاقأوں کویسرما 

 مزدور اور کسان سے ڈر لگتا ہے، 

  یستّہ کا سکھ بھوگ رہ طرح یاس 

 یجماعتوں کو بھ یسےاس 

  میں تیجمہور 

 بھوکے ننگے کروڑوں نوجوان سے ڈر لگتا ہے 

 ہے کہ حد تو 

 ا ہےیسا گراں آ یاب، وقت ا 

 ابان سے ڈر لگتا ہےیسنسان سے ا ور نہ ب 

  بلکہ 

 دن دھاڑے 

 ڑ میں چلتے ہوئے انسان کویبھ  

 (۱)انسان سے ڈر لگتا ہے  

 (ڈر لگتا ہے وںیک )

سے  یدہائ یک ینے اس ہوئے۔ انہوں دایپ ںیپور م دیکو جمش 0691یجنور 01اریشہر  زیپرو

 یالج )رانچک ٹویپور کو ٓاپر دیزاداروں)جمشیاہم علم خ یکئ۔انہوں ہندوستان کے ایسفر شروع ک یاپنا ادب

 زبان و ادب اور اردو زبان و ادب یزیانگر ،یاضیر (یدہل ینئ ،یورسٹیونیجواہر الل  (،یورسٹیونی

                              
  الہور ،یورسٹیونی یس یج ،سریپروف ممتاز1



 ان ںی۔اس سلسلے مایکا موضوع بنا قی۔انہوں نے اردو فکشن کو بطور خاص تحقیحاصل ک میتعل یک

 یقیان کے تحق ےیفل اردو کے ل میمقالے لکھے۔ا یقیعمدہ تحق ےیلکے  یڈ۔چیا یاے اور پ۔میکے ا

 ،یورسٹیونیالل  ہر)برائے جوا‘‘ عورت کا تصور ہاںیمنٹو اور عصمت کے ’’مقالے کا عنوان 

انہوں  ںیم 9116کے موضوع پر‘‘ مطالعہ یدیادب کا تنق یکے افسانو یدیراجندر سنگھ ب’’۔(تھایدہل

 یترقکا ڈپلوما) یانہوں نے خطاط ںی۔عالوہ ازیحاصل ک یڈگر یک ٹیسے ڈاکٹر یورسٹیونی ینے دہل

اصل سے ح یورسٹیونیڈپلوما ) جواہر الل نہرو  ڈوانسیکا ا ایڈیماس م ۔ایسے ل (یدہل ینئ ورو،یاردو ب

 ٹنگیڈی) ا نگشڈپلوما اِن بُک پبل ٹیجویدو سالہ پوسٹ گر ںیسے انہ یہ یورسٹیونی یدہل ںی۔عالوہ ازایک

 نڈیرابلمز ااِٹس پ :ٹنگیٹائپ س زریاردو ل’’مقالہ  یقیتحق انکے ںیمالاس سلسلے م یبھ ص(یتخص یک

 ۔ایکو بہت سراہا گ ‘‘ایاِن انڈ یرانڈسٹ نگشاِن بُک پبل لنجزیچ

 شنلیجوکیا ںیم 2004‘‘بڑے شہر کا خواب’’مجموعہ  یافسانو نیکا اول اریشہر  زیپرو

 9101‘‘ںیچاہ م یشجر ممنوعہ ک’’ مجموعہ  یاور افسانو کی۔ان کا ااینے شائع ک یپبلشنگ ہأوس، دہل

مقالہ  یقیکے عنوان سے ان کا تحق‘‘ عورت کا تصور ںیمنٹو اور عصمت کے افسانوں م’’چھپا۔  ںیم

 طبع ںیم 9109کتاب یکے نام سے ان ک ‘‘یناول نگار یک یدیراجندر سنگھ ب’’ طبع ہوا۔ ںیم 2009

 (۲)۔یہوئ

نظموں پر مشتمل  29‘‘یبڑا شہر اور تنہا ٓادم’’مجموعہ  ںیکا اول نظموں یک اریشہر  زیپرو

 یرائیپذ یسطح پر بڑ یسرکار ریاور غ یسرکار یک فاتیتصن یاور شعر یافسانو ،یقیتحق یہے۔ان ک

 ۔یہوئ

‘‘ اور ظفر  ذوق ،غالب’’ںیغالب م وانیا ںیم 0692عبد الرحمن کہ جنہوں نے نیصباح الد

نظم  لیطو یاور مجھے اپن یتھ یصدارت ک یک بیتقر یادب کیا یونے والکے دوران منعقد ہ ناریمیس

 یریاور کہا تھا کہ م یتھ یسطح پر داد د یاقتباس پڑھنے پر انہوں نے علم کیکا ا‘‘ فنون ٓاشوب’’

 یسسپرٹ ا یموجود ثقافت ںیم‘‘ جلوے یہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدن’’کتاب 

 اںینما ی۔اردو زبان کےاور ثقافت سے نابلد نہ رہ بیتہذ یہے کہ شاعر اپن یصورت ٓاگے بڑھ سکت

 رستانہپہوئے ہے۔معاصر دہر  ٹےیوتمدن کے ٓاثار سم بیتہذ یزمانوں ک یہندوستان کے سنہر اتیلفظ

کے  مسجدوں ںیاور اس پر عمل خاصہ مشکل نظر ٓاتا ہے کہ جس م ادی یک بیاس تہذ ںیدور م

اتا رکھا ج الیکا پورا پورا خ یزگیطہارت اور پاک یو روح ک ،جسمیتھ ینکشادہ ذہ یس یصحنوں ک

 ےسنتوں کے بتائے ہوئ یسمجھا جاتا تھا،لوگ صوف اریکا مع تیاور صداقت کو انسان یتھا، سچائ

بات  یجلووں ک یعبد الرحمن نے جس دور کے تمدن نیرستوں پر چال کرتے تھے۔صباح الد یانسان

ہللا ’’ کیرکھتے تھے۔ان کے نزد ںینسبت یقلندروں سے گہر اور وںیفبادشاہ صو ںیہے اس م یک

 کنیل ہے ںیدست اس سے غرض نہ تھے اور وہ اس پر کتنا عمل کرتے تھے سرِ  ایک یکے معن‘‘ اکبر

سلے کے سل فیتوص یک یکو جہاں کسمرکب  یکہ اس دو لفظ ےیچاہ یضرور سامنے رکھن تبا ہی

 یفرعونوں، شددادوں اور نمرودوں کا سر بھ یاویل راہ بنا کر دنبوال جاتا ہے وہاں اس کو مشع ںیم

  ۔ممدو معاون تھے یبھ ںیالفاظ جابر سلطان کے سامنے اظہار حق کے ضمن م ہیجا سکتا تھا۔ ایجھکا

دارسب  ہیدار اور سرما ریسربراہ، راجے، ملوک، بادشاہ، ٓامر،جاگ یسامراج ںیطاقت یاویدن

 کے خالف ان ںیہ الناس پر ظلم و جبر کے سلسلے روا رکھتے ہکے سب جھوٹے خدا بن کر عامت

 مخلوق قرار دے یدہشت بازوں کو خدائ یکہ جو ان فان ںیلوگ کر سکتے ہ یاعالئے کلمتہ الحق وہ

ے الفاظ پر ک‘‘ ہللا اکبر ’’ کام ہی۔وہ تےید ںیوقعت نہ یکوپر کاہ ک تیتکبر، غرور اور انان ےکر ان ک

محبتوں ۔حوالہ جلب زر ہے یدیکل ںیسماج م یاور صارف ی۔ تجارتںیزرتے ہرکھتے ہوئے کر گ نیقی

اور  مانیا ت،یجا رہا ہے۔روحان اینئے انداز سے اپنا ںیم یروشن یک اتینفس یمنڈ یکو بھ دتوںیاورعق

 ۔ںیڈھل گئے ہ ںیسلسلوں م یمقدس رنگ و نشاں سب کے سب کاروبار
 کے نام پر ہو رہا ہے کاروبار دتیعق

 سرخ و زعفران اہ،یسبزو س 

 ستارے، اوم اور کرپان چاند،

 رشتوں کے عالئم یخدائ



 رشتوں کے نشان یروحان

 (۳)ُدکان سب ںیبن گئے ہ

 (ہللا اکبر )

ہے کہ جس پر چل کر  یاس رستے کا انتخاب الزم ےیان جنجالوں سے نجات پانے کے ل

 ںیم جےیاس کے نت۔شتہ جوڑ لےسے اپنا ر یجمال خداوند کرتے ہوئے وحدتِ  ادیموت کو  یانسان اپن

موالنا روم اور اقبال کے  اریشہر  زیکو ترک کر سکتا ہے۔پرو وںیوہ کبر، طمع اور خوف کے رو

کا  یروشن یروح مطلق ک ںیم نےیکہ انسان اگر اپنے س ںیسمجھتے ہ ہی ںیم یرویپ ینقطہ نظر ک

شہوت وخشم و طمع ’’ے اورسکتا ہدے کشف وکمال ہو کر موت کو مات  سراغ لگا لے تو وہ صاحبِ 

 یہمکالم ہیکے سرور و نشہ کو چھوڑ کر اپنے اندر کے انسان سے ہمکالم ہو سکتا ہے۔‘‘ و غرور

اسے  ہی۔ہے یطرف مائل کر سکت یجستجو ک یاور قطب کے درجے ک ثغو ،یول ،یاسے صوف

 ہے جب وہ ہللا ہوتا یتبھ‘‘ ہر دم مست قلندر یصوف’’ہے۔ یراہ پر لے ٓات یامر ہوجانے ک یج تےیج

 ہے۔ تایکر ل یسے کنارہ کش یفروشا فروش یکو تہ دل سے اکبرمان کر ہر نوع ک

 یاور ثقافت یکے نام سے جو ناول لکھا ہے وہ اپنے سماج نیم بلیزیسن نے انو یلیرالف ا

نظم  یک ٹیلیا سیا یٹ ںیکے ڈاندے کہ الیخ ہے۔اس یبھ بیوارداتوں کا نق ہیموجود خف ںیحوالوں م

اور جب  ہے یہر جگہ موجود ہوت یبل ہی یعنی۔ںیملتے نظر آتے ہ یسے بھ ٹیک یمسٹر ید یٹیاوکیم

ہاتھ کے پر  ںیدائ ای ںیکے بائ خی۔تاریہوت ںیاسے پکڑنے کا قصد کرتا ہے تو وہ وہاں موجود نہ یکوئ

ٹ، دوغالہ یعلم یک یصد ںیسویب سےیج ںیموجود ہ یہ سےیو ںیم یصد ںیسویاسرار کرشمے اک

موجود  ںیپس منظر م کے وںیانسان کش وں،ینیٓافر یمنڈ دھوں،یدارانہ  ہیمغالطوں، سرما یکرف

 مرے’’ایطرف ضرور متوجہ ہو گ یکر خدا کو پکارنے ک کھیصورت حال کو د یسیا یبھ ی۔کوئےتھ

ہوں  یتماشے اگر جار یسیابل‘‘ امجد( دیکو جاننے والے۔۔۔مرے خدا مرے دل)مج دوںیوجود کے بھ

 بابت ضرور کچھ کہے گا۔ یک ریتدب یر خدا سے کستو شاع

 یافکار نے ماد یمارکسزم کے فکر یاور مارکس ک تیوجود یسارتر ک ںیعہد حاضر م

 یک اریہر ش زیپرو ںیہ ےیجانب اشارے ک یکے جن سلسلوں ک افتیباز یانسان یاعتبار سے انسان ک

موجود ہے۔دشت جنوں، افکار  غامیپ سے ان سے استفادے کا ےیزاو کیا ںیم‘‘ وجود کاچقماق’’ نظم

 ی۔ان کںیکر چکے ہ ؤراینئے انسان کا گھ الیخ یالمتناہ ا،یدن یالجھات ،یسنگالخ یک یگکا ہجوم، زند

کا ہو چ یضرور ےیکہ جن سے نجات پانا اس کے ل ںیبھڑک اٹھے ہ ؤاال سےیوجہ سے اس کے اندرا

 ٓاگ سے انسان یہے کہ باہر ک الیاعر کا خ۔ش‘‘ںیٓاگ بھر رہے ہ ںیتنفس م ’’یماحول بھ یخارج۔ہے

ر شاع۔ٓاگ ہے یٓاگ احساس ک ہیخطرناک ہے۔ ادہیٓاگ ز یلے مگر اس کے اندر ک یخود کوبچا بھ دیشا

 ںینہ سے نیاسے چ ریضم یکو ٓاتشکدہ بنائے رکھتا ہے۔وجود  نےیکا احساس جو ہمہ وقت اس کے س

 ر۔اگںیلگاتے رہتے ہ ںیضرب یکے احساس پر کارکے دکھ درد اس  ایطرح سے دن یاور اس تایرہنے د

 سے بچ سکتا ہے۔ وہ اس االؤ  یموت واقع ہو جائے تو ہ یشاعر کے اندر اس کے احساس ک
 مجھے ڈر ہے کہ 

 اکا سارا جنگل سار

 ںیکے خاکستر ہو نہ جائے کہ جل

 ------- ٓاگ سے تو بچا لوں گا خود کو مگر یک باہر

 ہے خدشہ

 ےٓاگ س یاندر ک اپنے

  ںیجل جأوں کہ نہ

  کہ مانا

 سے لغاری یک ُدشمنوں

 گا سنبھل جأوں یکھاکر بھ یکار ضربِ 

 ------- کنیل

 ؔ   اریہوں! شہر کھڑا ںیکے اُس مقام پر ٓاج م یخود

 ایگ ینظرسے گر بچ بھ ِریکے ت زمانے



 شدِت احساس سے یاپن

 کے چقماق سے وجود

    (۴)!!  جل جأوں گا 

 (وجود کا چقماق)     

 کھاید یبھ ںیحالتوں م یک یانسانوں کو کسمپرس ںیم اینے اپنے سماج اور دن اریشہر  زیپرو

کا  بچے ینیفلسط’’،‘‘کون سا شہر ہے ہی’’،‘‘یبڑا شہر اور تنہا ٓادم’’،‘‘حمایت میں یبھوک ک’’ہے 

 ںینظم یسیج‘‘ بزدل قوموں کے ٓاقأوں کے نام’’،‘‘محنت کشوں کے نام’’،‘‘جاگ ذرا ایشیا’’،‘‘تیگ

 ھاکیٓانکھ سے د یطور پرحساس شاعر ک یباطن کیکر کے ٓاج کے انسان کے بحران کو ا قیتخل

 ںینظموں م یک اریشہر  زیجہت پرو یک یباطن شناس ایعورت( سے متعلقہ معامالت  ۔ہے۔وجود)مرد

ک اِ  بس’’،‘‘کا وہ لمحہ قیتخل’’،‘‘شئے یہے کوئ یگم ہو گئ’’۔موجود ہے ںیشکل م ینہ کس یکس

حوا سے  ِبنت’’،‘‘ںیسفر م کراںیمحبت کے اس ب’’،‘‘نقطہ کیفقط ا’’،‘‘سوال ہے یٓاخر

سمجھو  ںینہ تم’’،‘‘اںیخرد و جنوں کے درم’’،‘‘وجود کاچقماق’’،‘‘حاصِل سےِرجہاں’’،‘‘خطاب

 جہاں ںینظم یجانے وال یکے عنوانات سے لکھ‘‘دو قدم’’،‘‘سے پرے کسیکے انڈ جسم’’،‘‘یگ

 ںیان م وہاں ںیہ بینق یٓانچ ک یاور احساسات تیمعنو یفکر،رتیبص یمشاہدات یک ررشاعسطح پ کیا

  ہے۔ ایطور پر سامنے آ  اںینما یکا پہلو بھ یریخبرگ یاپنے عہد ک

 طیکو مح متنوع جہتوں یک یروح فرسائ یمعاصر دانش اور انسان ںینظم یک اریشہر  زیپرو

جو  ںیکا نام جانتے ہ خیاس چ۔سمجھتے ںیکا مظہر نہ یبند فیرد ای یمائیپ ہیکو قاف ی۔وہ شاعرںیہ

کا  سا ںیہ یکھول ںیٓانکھ ںیہے۔ہم نے جس دور م یطور بباطن منتشر کرت ینہ کس یانسان کو کس

 طور شاعروں اور دانشوروں ہیہے۔ یکا متقاض یچشم بند ےیگزارنے کے ل یزندگ یاچھ رہیوت یمعمو

 یجارہ یک نیتلق یبند کرنے ک ںیکبوتر کو ٓانکھ یعنیہے ہوئے  ےیک دیق ںیذات کے ڈربوں م یکو بھ

کا  یسکو ذات شنا یبار بردار یک ریجا رہا ہے۔وہ شاعر جو ضم اید ہیکا عند ؤکو جھپٹا یہے اور بل

 کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ان پر بتوںیمص یکھول کر موجود اور ٓات ںیٓانکھ ںیانہ ںیہ تےیالزمہ سمجھ ل

 یے۔تاہم ان کرکھت ںیحربوں سے سروکار نہ یوہ ان معرفت ںینہ ایپاں ہوتا ہے چس بلیکا ل یپسند یترق

 ںیم الیکے خ اریز شہر یہے۔پرو یکا رستہ دکھات یانسان دوست الیروشن خ ںیانہ یکیسائ یمزاحمت

ادا  اپنا مثبت کردار یکو بھ یشاعر ںیم سےیا۔ہے یجا رہ یچل یٓادرشوں سے مربوط ہوت یانقالب ایدن

ں سے نجات پا ؤقلم کو ردےف اور قافےے کے گھنگرو طأوسِ اگر’’،۔نئے دور ِانقالب میںکرنا ہے

انہوں  ںیم ‘‘ہے یکا صلہ چاہت یخوبصورت ینظم اپن’’نظم  یکا کام کرنا ہے۔اپن لیترس یک االتیکر خ

ہے جس طرح پتھروں  ینمودار ہوت سےیکہا ہے کہ شاعر کے باطن سے نظم ا ںینے دوٹوک انداز م

 یسے شاعر خود کو نئ زشیٓام یفکر اور جذبے ک ںیم ی۔شاعرںیکرجھرنے پھوٹتے ہ ریچ نہیکا س

نے و جذبات اپ االتیبطون کے ٓاتش کدے کے خ یسے ہمکنار کر سکتا ہے شاعر کے احساسات ایدن

ڑ تمام بندشوں کو تو ی۔شاعر کے اندر موجود الوا شعور کںیہ تےینئے رستے بنا ل ےیاظہار کے ل

 ۔کتاس ںیمچا سکتا ہے۔ شاعر نظم کواظہار پانے سے روک نہ مطشت از بام ہو کے کہرا ہیسکتا ہے۔

اور موجِ  صورت حصارذات سے باہر ٓا کر ٓاِب رواں یک نظم ںیموج یک االتیپروردہ خ یسماج ک

 ۔ںی۔اسے چشمۂ  کوچک سے ٓابشاربن کر ابالغ کے مرحلے طے کرنے ہوتے ہںیہ یبالہو جات
 یپروردہ ہے شروع سے ہ یتو سماج ک نظم

 ہے یوہ اپنا مرتبہ چاہت ںیم سماج

 بھال ںیقفس م یتن کے ٓاہن 

 دیہے مق یکب تک رہ سکت 

 ہے یتو حصار ِذات سے کچھ سوا چاہت نظم

 ٓاِب رواں ہے کیا نظم

 موِج بال ہے کیا نظم

 ہے یچک سے ٓابشار ہُوا چاہت کو ؔٔ  چشمہ

 ہے یوجہ چاہت یہونے ک اپنے ہونے کا سبب نظم

  ٓاپ تک پہنچنے کا نظم



 !ہے یچاہت حوصلہ

 کا یخوبصورت یاپن نظم

 (۵) ہے!! یصلہ چاہت 

 (ہے یکا صلہ چاہت یخوبصورت ینظم اپن)    

بقول  ںیم یجانب لے جاتا ہے کہ بندگ یک کراںیکو بحر ب یشاعر یشاعر کا ٓازاد شعور اس ک

 یججمع پون یسو الجھنوں ک شانیائے پرنو یہے۔شاعر ک یجوئے کم ٓاب بن جات یعالمہ اقبال زندگ

دوسرے افراد کو جگانا چاہتا ہے تو اس کے  ایشاعر قوم کے نوجوانوں ‘‘ سر دہیشور’’ہے۔اگر یہوت

 ںینکھآ  ںیٓانکھوں م یک یکوہ قافوں سے نکل کر زندگ یاور تصورات یالیہے کہ وہ خ یضرور ےیل

تغزل ’’۔ںیکے مسائل و معامالت رہ وںیٓادم ڈال کر بات کرے۔اس کے سامنے کسانوں، مزدوروں، عام

 نایذّمے دارےوں سے نجات پال یسماج اریشہر  زیاُڑنے والے شاعر بقول پرو‘‘کے پنکھ لگا کے 

 ۔ںیکرنے کے در پے ہوتے ہ اریرشتوں کے بندھنوں سے فرار اخت یاور انسان ںیچاہتے ہ
 قلم طأوسِ 

بساط پر ناچنے سے قاصر  یک غذکا اور کے گھنگرو پأوں میں باندھ کے فب رد

 و اوزان کے دائرہ دردائرہ حصار میں بحور،ہے

 کا دم گھٹتاہے اس

 قلم طأوسِ 

 وانہ واریطرح ناچنا چاہتا ہے،د یبسمل ک مرغِ 

 (۶)یوا کے تانڈو کا ٓاھنگ ہے طاریٓاج تو اِس پر ش

 (جاگو کسان جاگو)      

 اریشہر  زی۔پروںیہوا محسوس کرتے ہاپنا دم گھٹتا  شاعر بحور و اوزان کے حصاروں میں

طأوِس قلم ’’ ںیجس م ںیہ یمحسوس ک ںیٓانچ یٓاہنگ ک یعروض ریموجود اس غ ںینظم م ینے نثر

 ی۔ہندوستان کہ جو کسےیوا کے تانڈو کا ٓاہنگ لیوانہ وار؛ شیطرح ناچنا چاہتا ہے،د یمرِغ بسمل ک

 یلجیگلوبل و یک استیس یعالم قہ تھاعال‘‘پردھان  یکرش’’اور ‘‘ ایچڑ یسونے ک’’ ںیم نےزما

ام ع ںیکا شکار ہو چکا ہے اور اس م یوجہ سے کساد بازار یکے مکروہ سلسلوں ک وںیدوان شہیر

 ۔ںیہ کھتےیراہ د یک‘‘ ٓاتم ہتےہ ’’ سے تنگ ٓاکر وںیمجبور یمعاش یٓادم
 جب ہو انسان

 طرف کیا — محتاج دانے کو دانے

 طرف یدوسر

 ں اناجسڑتے ہو ںیم گوداموں

 غزل لکھے سےیک یتوکوئ

 پر یگوئ حق

 ہو زبان یجات یکاٹ ل جب

 رس ادیفر

 جاتا ہو ایکو جہاں جھکاد ہاتھوں

 ںیملک م یاپنے ہ جب

 اںیہوں پسپائ یوطنوں سے ملت ہم

 انسان جب

 اور خودکش بمبار نکسالئٹ

 بدل جائے ںیم

 !ہائے

 افسوس اور ہائے صد

 (۷)غزل لکھے سےیک یکوئ تو

 (غزل لکھے سےیک یتو کوئ)   

جسے شکم اور  یہے ک یعکاس یمجموعے کا جوہر اس بھوک ک یکے شعر اریشہر  زیپرو

 یک وںیاور مارکس اسٹوںؤما ےیبھوک کہا جاتا ہے۔بھوکے کسانوں اور مزدوروں کے ل یروح ک



 سےیاور چارو موجمدار ج یبھاشان موالنا ںیم یماض ۔ںیہ بینق یعوام کے حوصلوں ک ںیکیتحر

 یبھ ٓاج ںیمختلف شکلوں م ںیم ریسلسلہ بر صغ ہی۔پر کھڑا کرنا چاہا روںینے عوام کو اپنے پ نیقائد

ھوک ب یکے پرستارہوس پرست سربراہا ِن اقتدارعوام ک استوںیس یں کؤگا یہے۔عالم یو سار یجار

۔اب کسان اور مزدور کاخ امرا کے درو ںیاضافہ کرتے چلے جا رہے ہ ںیم وںیننگ اور بے گھر

 یکے شعور ک اریشہر  زیکا عنوان پرو ‘‘ںیم تیحما یبھوک ک’’۔ںیدے رہے ہ ہیہالنے کا عند وارید

 کا نشان دہ ہے۔ یدرست سمت
 یٓادم یگندم سے ٓاسودہ ہوتے ہ 

 وں میںیواد یبینش یک ناف

 جاتا ہے اتر

 سفر ہو جاتا ہے محو

 تاکہ

 جوڑے یں انسانیکے سب سے اول ایُدن

 اور حوا سے ٓادم

 و جوڑ سکےک خود

 عالمت ہے اگر یموت ک سکوت

 اس عالمت کو جامد ہونے سے بچائے تو

 توڑ سکے سکوت کو اس

 میں غوطہ زن ہوجائے واںیح چشم

 نصب کرے یکشت بادبانِ 

 حمایت میں یاپن

 (۸)ہوا کا رخ موڑ سکے

 (ںیحمایت م یبھوک ک )     

ہا ہے۔اس میں دوِر انقالب جاگ ر ایشیاحساس ہے کہ ا یبھ ںیطرح انہ یک یسردار جعفر یعل

 کا دور زوال شروع ہونے کو ہے۔ ‘‘رداروںیاورجاگ سامنت وادوں’’ ےیٓامد ٓامد ہے۔اس ل یک
 !سوچو ذرا

 مغرب گلوبل وارمنگ کو رو رہا ہے سارا

 سو رہا ہے ندین یک اغفلتیشیپورا کا پورا ا اِدھر

  یکبھ یکبھ

 ںیذہن م رےیم

  ٓاتا ہے کہ الیخ ہی

 کچھ اقدام کرنا ہوگاکچھ نہ  ںیہم

 از وقت انتظام کرنا ہوگا قبل ںیہم

 یکو ہ ایشی! ا ہاں

 کام کرنا ہوگا ہیبڑھ کر  

 (۹)اپنے نام کرنا ہوگا کو وںیتمام ذمہ دار

 (جاگ ذرا ایشیا)      

 یضاس پر عرو ںیہوئے ہ ےیاپنے اندر جس تازہ ٓاہنگ کو ل ںینظم ینثر یک اریشہر  زیپرو 

 ںیظمن ینظموں کو درست اوزان یٹریاور م یہے۔ پنگل یجا سکت یقربان ک یشاعرتک بند  یاوزان ک

شہر  زیورہتے۔پر ںیکرنے سے باز نہ کیتضح یفن یک وںیبوجوہ اپنے ساتھ ےیماننے والے عروض

 کہ ایکہہ کر نظر انداز ک ہیکو  ڑےیبکھ یانہوں نے عروض ںیشاعر ہ ریسے دل ھمج اری
قوم کے نوجوانوں  یکہ،ٓاپ اپن ایمحسوس ک ہی یاوائل سے ہ کے یزندگ یادب ینے اپن ںیم’’

 یہ ناورانیزبان م یسطح پر جاکر ان ک یذہن یجب ٓاپ ان ک ںیکر پاتے ہ یسے خطاب تب ہ

 ابالغ ںیاور دلچسپ اسلوب م دہیہدف کے پسند یٔ اپنے قار ںی۔ ہمںیکے انداز سے گفتگو کرتے ہ

ظہار کے ا لۂ ینظم کو اپنے وس ینے نثر ںینچہ، مں۔چنایکرنے پڑتے ہ اریاخت لکے مٔوثروسائ

شائع  ںیم‘ اخباِر مشرق’ کولکاتا سے  ںیم ء0691 ںینظم ںیاول یریاورم ایک اریطور پر اخت



 رہیوغ‘ سن باتھ ’ اور ‘ انتظار کے دوش پر’  ،‘ٓادم اور حوا’ جن کے عنوانات تھے، ں،یہوئ

بہت  ہی ےیل رےی۔ مںیگئ یبہت پسند ک ںیدوستوں م بینوجوان اد رےیم وج ںیتھ ںینظم یسیا

ٓاگے کے سفر کو ٓاسان  رےینے م یروشن یافزا اور حوصلہ افزا مرحلہ ثابت ہوا،جس ک دیام یہ

 (۱۱)‘‘۔ایکر د

ٓاسان رہا کہ انہوں نے  ےیکا سفر اس ل (یفاروق ینظم ساق‘‘)جان محمد خان’’اس  ہمارے

 کو ٹھوکروں پہ رکھا۔ یدہشت گرد یک وںیعروض

 وںیہے۔ قوم کے نوجوانوں سے خطاب ک نہیجر ممنوعہ کا پھل دانستہ چکھنا فطرت ٓادم کا قرش

 تیلوبمغ ںی۔تو اس کے پس منظر مایک وںیکام ک ہیاحمد خان اور عالمہ اقبال نے  دیہے؟ سر س یضرور

 رکرو او میتقس’’حاکموں نے  یزیجزو الزم کے طور پر موجود ہے۔انگر کیکا سوال ا یاور غالم

کرنے والے تمام ادوار سے تعلق رکھنے والے  اریکے تحت ہندوستان سے پ یسیپال یک‘‘ حکومت کرو

 یے متقاضک وںیہے کہ جس کے نتائج نسل کش ایمبتال کر د ںیکشمکش م یسیا کیباشندوں کو ا یمقام

 ۔ںیظہر تھم یک اتینفس یبازوں ک دھی یائیٓار یبھ اںینسل کش یٓامد سے قبل بدھوں ک یک زوںی۔انگرںیہ

 یسل مارن یدوسروں ک یتو کبھ یباہم یکبھ یبھ ےیطوالت کے ل یپھر مسلمانوں کے اقتدار ک

شندوں پسند با یہندوستان کے ٓازاد ےیاقتدار کے خاتمے کے ل یزیرہے۔تاہم انگر یکے سلسلے جار

 ہیکٹورلکہ وبدولت وہ ہندو ستان پر قابض ہو کر م یغداروں ک ی۔اندرونںیلگائ اںیباز ینے سر دھڑ ک

تر اس  لیسے طو لیزوال طو ہیانسان کا زوال شروع ہوا اور  یسے ہندوستان ہاںیکا علم بلند کر گئے۔

 اور مرنے ںیدوسرے سے بھڑ رہے ہ کیپر ا ادوںیبن یباشندے مذہب یہوتا جا رہا ہے کہ مقام ےیل

 ںیہ کہتے یائیہے۔ٓار ہندوستان ان کا ںی۔درواوڑ کہتے ہںیاپنائے ہوئے ہ اںیحکمت عمل یمارنے ک

کا  ہندوستان ان ںیکہتے ہ یسائیہندوستان ان کا ہے۔ع ںیکہتے ہ یو عجم یسام۔ہندوستان ان کا ہے

ں نے باشندو یہے کہ جن مقام ںینہ اریکہنے کو ت ہی یہندوستان ان کا ہے۔کوئ ںیسکھ کہتے ہ۔ہے

ذاہب م گریاور د تیسائیع م،زم،اسالازم، بدھ ا نیازم، ہندو ازم، ج وتاید کیرہتے ہوئے  ںیہندوستان م

ہر  ےی۔اس لیبدل سکت ںینہ تیہندوستان پر ان سب کا حق ہے۔مذہب بدلنے سے مقام ںیہ ےیقبول ک

کے  کرتے ہوئے ہندوستان اریاپنے اپنے نوجوانوں کو ت ےیحفاظت کے ل یاپن یاپن کٹریس یمذہب

ے کب تک چلے گا اس کے بار والز یمقام ہیلگاتا چال جا رہا ہے۔ ںیضرب یپر کار کتایا یباشندوں ک

 کیا ںیم‘‘ کرد اے اقوام شرق  دیپس چہ با’’ یمثنو یجا سکتا۔عالمہ اقبال نے اپن ںیکچھ کہا نہ ںیم

 یہندوستان کے باشندوں ک ںیلکھا ہے۔اس م یکے عنوان سے بھ‘  ‘اںیاشکے چند بر افتراق ہند’’بند 

اٹک سے تعلق رکھنے والے  ائےیاور در گارود گن ہے کہ ایہے اور کہا گ یگئ یبات ک یک کتایا

س کے بر ا کنی۔لےیچاہ ناینکاال د سیسامراج کو د یزیکر کے انگر دایاتحاد پ یکو باہم وںیہندوستان

جان  یکوئ ریبغ زیاور ہٹلر زدہ انگر ںیشروع کر د اںینسل کش ںیباشندوں نے ٓاپس م یعکس ہندوستان

کے ناتے  ہونے شنالسٹین کیمناقشے ا یکے باہم اشندوںان کے ب۔ہندوستایگنوائے ہندوستان چھوڑ گ

 یقامم یہوئ یسے مل زوںیتاہم انگر یکوشش ک ینے دور کرنے ک یقائد اعظم جناح اور مہاتما گاندھ

 یک خواب کیا کتایا ی۔ ہندوستان کیزک پہنچائ دیکے تصورات کو شد نینے دونوں قائد ادتوںیق

 بن چکا ہے۔ یکوالئیخواب ڈر ہیکے سبب  منطق یک وںینسل کش کنیصورت تو سامنے ہے ل

 امیا ۔گردشںیکر تے ہ‘‘ خدا سے شکوہ’’طرح خاکم بدہن  یاقبال ک ںیم سےیا اریشہر  زیپرو

ں ؤ۔ بزدل قوموں کے ٓاقاںیجانب اشارے کرتے ہ یبات ک ی۔ناخدا کے نہ ہونے کںیکرتے ہ ہیکا تجز

 ینظر آت اںیدوان شہیر یک روںیاور سپ ںیسرسراہٹ یک وںسانپ ںی۔ انہںیاظہار کرتے ہ یپر استعارات

کو  یزیخ یمعن یسے مقام حیتلم یراون ک۔ہے یپڑت یبات سنان یخوشبو اور سانپ ک ی۔صندل کںیہ

  متشکل کرنا پڑتا ہے۔

 یسے گہرے طور پر مربوط ہے۔ان کے شعر اتیفکر یکا مزاج تصوف ک اریشہر  زیپرو

 یک یصوف کیکو ا ایکا اظہار ہوا ہے کہ جو دن وںیجا بجا ان رو ‘‘ںیم تیحما یبھوک ک’’مجموعے

محبت  ،یچارگ یبھائ ،یانسان بلند ،یٓاسکتے تھے۔خود شناس ںینہ ںیوجود م ریبغ کھےیٓانکھ سے د

 نوع کے بہت سے یاور اس یمومن عقل ،یخدا جوئ ،یتوکل پسند ،یقدر تالش ،یمشرب ہکشاد ،یبند

 کیا یاس مجموعے ک۔ںینسبت رکھتے ہ یسے گہر یرسازفک یاس مجموعے ک ےیدوسرے رو



 کو تیشخص ی  اور اعل ینرال یشاعر ک یصوف میاس عظ ںیم‘‘ خسرو کے نام رینظم ام کیا’’ نظم

 ‘‘یراہ نکال ینئ یک یبھکت’’ہے کہ انہوں نے  ایہے۔ اور کہا گ ایگ ایک شیپ نیکھلے دل سے خراج تحس

 دیکے مر ایاول نی۔وہ حضرت نظام الدیسے نسبت رکھ کے سلسلوں یدف، قوال ،اور سماع، محفل

اور  ی۔وہ شاعرںیہ التےیپھ‘‘ یجھول ںیالمشائخ م خیدِر ش’’وساطت سے لوگ یان ک۔ںیخاص ہ

  :ںیبلندمرتبے کے حامل ہ یبھ ںیم دانوںیکے م یقیموس
 یباند رےیسب ت یراگ راگن 

 غالم رےیرقص سب ت ،یقیموس 

 اںیلیپہ اور اںیکہہ مکرن 

 (۱۱)یٓاگے، سب مانگے پان رےیت 

 (خسرو کے نام رینظم ام کیا)     

 یِ نے اس طوط اریشہر  زی۔پرویمحبت بے بدل تھ یسے ان ک ا)رح(یاول نیحضرت نظام الد 

پر ان  ہوئے اردو زبان تےیقرار د ‘‘بیکا نق کتایہندو مسلم ا’’اور‘‘ نیکا ام بیتہذ یگنگا جمن’’ہند کو

 ’’ںینظم یان عنوانات وال یطرح سے اس مجموعے ک یہے۔اس ایشارہ کا یجانب بھ یکے احسان ک

تعاقب اپنے ہمزاد ’’،‘‘رہے یسفر جار ہی’’،‘‘اچھا لگتا ہے’’،‘‘خواہش یک ایدن ینئ

 کیا یراجستھان ک’’،‘‘چاہت کا یریقّصہ ت’’،‘‘عورت یک یمٹ’’،‘‘مکان’’،‘‘کیتشک’’،‘‘کا

 ینظم اپن ’’،‘‘خسرو کے نام رینظم ام کیا’’،‘‘ا توشہعاقبت ک’’،‘‘نظم گلزار کے نام کیا’’،‘‘نظم

 یہوئ یٹیگوا کے ساحل پر ل’’،‘‘کر ریتدب یکوئ یسی! اایخدا’’،‘‘ہے یکا صلہ چاہت یخوبصورت

ے اعتبار نزاکت ک یاپج اور احساسات یفکر یاپن‘‘ ہے یدور کھڑا تماشائ سیابل’’،‘‘ہللا اکبر’’،‘‘دوپہر

نظموں  یک اریشہر  زیرو۔پںیٓاوازوں سے معمور ہ یے دل کشاعر ک نیشعور سے مز یسے عصر

ر کا اظہار ک یکیسائ یعالقے ک سےیکہ وہ ا ںیغماز ہ یاس امر ک ںیاور اسطور حاتیموجود تلم ںیم

 ہی۔البتہ ںیکر رہے ہ اںیرسان ضیجگہ پر ف یاپن یکے سلسلے اپن ریکعبہ و د ںیکہ جس م ںیہ یرہ

 ںیم ریاور د نچنےیکھاور قشقہ  یک ںیضرورت محسوس نہ یضرور ہے کہ انہوں ترک اسالم ک

 یغالب کے اس شعر ک ںیہے۔انہ ایحوالے کو شاعرانہ حوالہ سمجھ کر نظر انداز ک یریکے م ٹھنےیب

 نزاکت کا علم ہے کہ

 ہے مجھے کفر نچےیمجھے روکے ہے تو کھ ماںیا

 (۱۲)ٓاگے رےیم سایہے کل چھےیپ رےیم کعبہ
 

 ںیسے انہوں نے سر مو انحراف نہ یپشت پناہ یکے باوجود کعبے ک یالیتمام ترروشن خ یاپن

تحصال اور اس اس یمعاش یاتی۔انہوں نے نو ٓابادایکر پا ںیمتاثر نہ ںیانہ یتاجرانہ ذہن بھ یسائیکل ای۔نایک

 بیتہذ یکو فائق رکھا ہے۔وہ اپن رتیبص انہیبند علم پر مومنانہ علم اور صوف رازہیاستحصال کے ش

کے استعمال کو احسن  اتیرائج لفظ ی۔اردو زبان کںیقافت سے مکمل طور پر جڑے رہے ہاور ث

دار علمبر یک یرکھا ہے کہ جو کشادہ ذہن ادیکو  اتیان روا یناپنیجانتے ہوئے دہر پرستانہ دور م

 اریشہر  زیپرو۔ںیموجود ہ اںیجھلک یک یزگیطہارت اور پاک یو روح ک جسم ںیم یشاعر ی۔ان کںیہ

 ۔ہے ایکے اظہار کو بنا اور صداقت یارسچائیکا مع یانسان دوست یننے اپ
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 29پبلشنگ ہأوس،ص  شنلیجوکیا،ی، دہل9109 ،یبڑا شہر اور تنہا ٓادم ار،یشہر  زیپرو ۔۱

 ینظموں پر مشتمل ہے۔ان ک29‘‘یبڑا شہر اور تنہا ٓادم’’مجموعہ  ںینظموں کا اول یک اریشہر  زیپرو  ۔9

 ۔یمل یرائیسطح پرپذ یسرکار ریاور غ یکو سرکار فاتیتصن یاور شعر یافسانو ،یقیتحق
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