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Abstract: 

"This article is a serious, yet pleasant academic endeavor to critically evaluate and appreciate 

and notable Urdu poet, Manchanda Bani. Born in Multan, Bani was forced to leave the land of 

ancestral in the after match  of partition and bloodshed that followed like millions of Hindus, 

Muslims and Sikhs on both sides of the border. The Hindus of migration, undoubtedly cast a 

deep shadow on the poetry of Bani, like most of his counterparties, who were forced and 

undergo the pains and rigorous of this human tragedy. On a positive note however, this article 

lucidly throws light on the poetic artistry and craft of this illustrations and modern poet 

beyond the more popular, though tragic, shades of partitions enigma. Thus, the Urdu reader 

is able to rediscover the strong and articulate poet within Rajendra ManchandaBani. Late Bani 

is a unique figure in modern Urdu poetry. Though much ignored by literary establishment, 

Bani nevertheless has come to be known as a distinct voice in post-independence period. 

Rajendra Manchanda Bani was a refugee from Multan, now in Pakistan. Bani spent his short 

life in Delhi but he could never get over the loss of his ancestral home. For his creative 

expression, Bani (his pen name), chose Ghazal though he has also written Nazms too. In his 

Ghazals, Bani has used innovative ideas, expressions and meters to get the reader come to the 

level of the poet and feel the pangs of upheaval created by the great tragedy that 1947 

represents for millions of people across South Asia. In the present article, an effort has been 

made to give the discerning reader a feel of the poet's oeuvre and his distinctive status within 

the annals of Urdu literature." 
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 داری۔تجربات کا اظہار، تہ 

ء دہلی(، بانی تخلص کیا اور بھر پور  ۲۳۹۲ء ملتان ۔ اکتوبر  ۲۳۹۱؍ نومبر ۲۱راجیندر منچندا )

انداز  سےنئی غزل کہی اور اُن کی فکر سے نئی تراکیب اور نئے مضامین پھوٹے اور اُنھوں نے  اُردو 

ء میں ہجرت ۲۳۹۱ے شاعری کے دامن کو وسعت بخشی۔ بانی نے اقتصادیات میں ایم اے کیا ۔ ملتان س

سال کی عمر میں اُن کا دیہانت ہوا۔اُنھوں نے غزل کو اپنے ما  ۹۳کرکے دہلی چلے گئے تھے۔دہلی میں 

فی الضمیر کے لیے وسیلٔہ اظہار کے طور سے اپنایا اور غزل ایسی صنف میں اپنی الگ سے پہچان 

اس ہوتا ہے، اُنھوں نے نئی تراکیب لہ میں انفرادیت کا احسبنائی۔اُن کے مضامین میں نُدرت ہے، متخیّ 

تراش کر اپنی انفرادیت کا ثبوت فراہم کیا۔اُن کی غزل تازہ کاری کی عمدہ مثال ہے۔ اُنھوں نے بحور کا 
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استعمال بھی روایتی انداز سے ہٹ کر کیا ہے۔ اُن کے اُسلوب میں بھی نادرہ کاری کا احساس ہوتا ہے اور 

 اُترتے کی طاقت اور توانائی سے مملو ہے۔ اُن کے کالم کی تاثیر بھی دل میں

 ہے: الکھ ںیم کے ضمن  کے تعارف یباننے چندنارنگ  یڈاکٹرگوپقاد  اور محقق تاز نمکے م ردوادباُ 

ش ٓاغو یموت ک یجلد یاتن یطرح دار اورتازہ گوشاعر بانا غزل ک یمعلوم تھا کہ نئکسے’’ 

فر نے س یبان ںیہسپتال م یملیف یے ہولک یدہل ںیشب م یء ک۲۳۹۲چالجائے گا۔ اکتوبر  ںیم

حقائق کو  یشخص یہے ،چندسوانح ںینہ ںیم ایاس دن ی۔ اب جب کہ بانایک اریٓاخرت اخت

ء ۲۳۹۱ندرمنچندا تھا۔ وہ نومبر یکاپورا نام، راج یمعلوم ہوتا ہے، بان یضرور ایمحفوظ کردن

۔ یلے ٓائ یموج بہاکردہل یک میتقس ںیسے تھے جنھ ںیاور ان لوگوں م داہوئےیپ ںیملتان م ںیم

یں  ونمیزیکے طوفان اور تہلکوں اور ولولہ خ  یزندگ یثقافت ،یادب یک یوقت کے ساتھ ساتھ دہل

بدن، ٓاج سے  ی۔ چوڑاناک نقشہ، کھلتاہوا رنگ، گٹھاہواکسرتےرہ کیخوب خوب شر یبان

 یہ تےکھیدباصحت تنومندنوجوان  سایسکتا تھا کہ ا ںینہ یسوچ بھ یچند برس پہلے کوئ

جب  اس وقت نیرہ جائے گا، اورع ںینہ ںینقش موہوم مے اصل ک یگھل گھل کر اپن کھتےید

 رلےیاس کو گھ ںیپرچھائ یک وتم ،یباب پر ہوگ یاور طرح دار یتازگ یغزل ک یاس ک

 لیٰمعاس رہیوہ ڈ ا،یتھا اورجب تک صحت نے ساتھ د ایک ںیم اتیمعاش ، ۔ اےمینے ا ی۔ بانیگ

 یرہے۔ کئ تےیخدمت انجام د یک سیدرس وتدر ںیاسکول م یمعمول کیکے ا یخاں بردار

کے  لوجہ سے وہ رخصت پر تھے اور انتقا یک فیتکل دیشد یاور گردوں ک ایبرس سے گٹھ

اک ن تیدہ اوراذ فیتکل ی۔ اگرچہ مرض انتہائیہوگ ادہیعمر انچاس برس سے ز ین کوقت اُ 

 یتوں کدوس ہ،یسا انکیہوگا، موت کا لرزتا ہوا، بھ اینے نہ اُٹھا یبان سادکھیکسا یتھا اور ک

ھنا ٹچھوٹے چھوٹے بچے، سہارے معدوم، اُ  ،یبے توجہ یک گانوںیاپنوں اور ب ،یبے التفات

ہوگا،  اینے نہ ک ی۔ کون سا دکھ ہے جس کا سامنابانالیجاگنا سب خواب وخ نا،یپ ٹھنا،کھانایب

ممتاز  یسیک یسیک یغزل ک یاتفاق ہے کہ نئ بی۔ عجایزبان پر نہ آ  یکبھ تیحرف شکا کنیل

 (۱)‘‘۔ںیجدا ہوگئ ںیکم عمر م ںیتیشخص

ت جس شد یہجتے گون ںیکانام ذہن م یرمنچندا بانیندراجمنفرد تاثیر اور اُسلوب کا حامل شاعر 

، تازہ کاری اور تیحساس یانتہا درجے ک یک یہونے لگتاہے، وہ بان ںیجاگز ںیاحساس دل م کیسے ا

 یبعض طبع یاپن ںیبالکل مختلف لہجے کا شاعر جو اپنے ہم عصروں م کیہے ۔ ا تیانفراد یقیتخل

لغ سے اُس نے بااور تازہ کاری  تیانفراد یاپن ںیردو غزل ماز نہ ہوسکا مگر اُ تکے ساتھ مم اتیخصوص

 ںیپانہرید ور ا اںینما عمل  اتنا ہر عہد کا رد  حیرت سے بھی ہم کنار کیا۔ اور  یابھینظر نقادوں کو چونکا 

مایاں ، ن کا عمل نےیپر خود کو منوال ادوںیکے ساتھ مستقل بن ازیامت یجتنا شدت  احساس اور فکر، ہوتا 

وجہ ہے کہ  یہیں،یسطح پر ہ اںینما اتیدونوں خصوص ہی ںیم یجان دارہوسکتاہے۔ بان بھرپور اور 

کے ساتھ پڑھاجاتاہے، وہاں وہاں  اریمع دہیکو سنج یجہاں جہاں اردو شاعر نبلکہینہ ںیم یصرف بھارت ہ

 پیچیدہ اور بیعج کیا ہی۔ تاہم ایگھر کرتا چال گ ںیصالبت کے ساتھ دلوں م یاورفکر تیمائیا یشعر یاپن

 لکہ چپقلشچشمک ب یباہم شہیہم تیکہ ہم عصرہے  یبھ ضاکا تقا عتوںیطب یتک کہ انسان ہاںیمسئلہ ہے، 

۔ ںیکا اعتراف کھلے دل سے کرتے ہ نیاپنے معاصر یہ خلیق کار تہے۔ معدودے چند  یرہ یتید کو جنم 

 یراُن کمقام ومرتبہ او یکے شعر یبان یبھ ںیپاکستان، جہاں کہ ایہوا۔ بھارت ہو  یہی یکے ساتھ بھ یبان

ے ایسے ردو کمالل کا باعث ہوا۔ اُ  یدل ےیبعض کے ل ا،یگ ھاکچھ لک ںیکے اعتراف م توںیصالح یقیتخل

شاعر  یتے ہیں اور بعض ایسے بھیقرار د یسے عار انیربیکوتاث یشاعر یک یبانی ہیں جو تخلیق کار بھ

ہیں جو بانی کو جناب ظفر اقبال تخلیقی وفور اور اُسلوب کا تسلسل قرار دیتے ہیں، ہمارا اپنا نقطٔہ نظر یہ 

تفادہ کہ اخذ و اسہے کہ بانی کی غزل میں امیجز جناب ظفر اقبال سے کسب  فیض کا نتیجہ ہیں۔ظاہر ہے 

ایک مثبت عمل ہے، وہ اس طرح کہ بانی نے اپنی گہری چھاپ قائم کی ہے۔ بانی نے اپنی غزل میں جو  

امیجز تخلیق کیے ہیں، اُن پر دستخط تو بانی کے اپنے ہی  ہیں جو  نہ صرف اُن کی انفرادیت اور ُجدا 



ظر ان کا بھی اعالن کرتے ہیں۔ ادب میں نقطٔہ نگانہ  فکر کا پتا دیتے ہیں بلکہ اُن کی  اپنی الگ سے  پہچ

کا ہونا ایک خوش آیند رویہ ہے جس سے تخلیقی عمل نہ صرف آگے بڑھتا ہے بلکہ اُس میں تازگی اور 

 نُدرت کی تخلیقی صورت  حال بھی سامنے آتی ہے۔

نے اپ سے وںیخوب یٰ اعل یک جازیتنوع کے اعتبار سے جس اجمال وا یقیغزل اپنے تخل یک یبان

پڑھنے والے کا ادراک  ےیٹھانے کے لاُ حظ ہے، اس سے  یرکھت ی مقام ازیامت ایک  ںیہم عصروں م

کے  اُن یاظہار بھر  یکے ہاں شدت  احساس کے ساتھ تاث یکا تقاضا کرتاہے۔ بان جازیاجمال وا یاس یھب

 ۔اہےیوناکمل کو دُ ع مذکورہ تخلیقی اُن کے  یتجربات وحوادث نے بھ ں،ینہ یہ نید یشاعرانہ مشاہدے ک

 انداز چونکانے سے یقیٹھانے کا تخلہجرت کے تجربات اورمسافرت کے جو کھم اُ  ہاںیاُن کے 

 یتیوجہ ہے کہ اُنھوں نے روا یہیہے۔ بھر پور سے  ریتاث یشدت  احساس سے ٓاشنا کروانے ک ادہیز ںیکہ

اور  ترہج ںیکے تجربات م یدگہے۔ زن ایکو بالکل جداگانہ ڈھنگ اورندرت وجدت سے ہم کنار ک اتیلفظ

کے  کو اُردو قتیہے۔ اس حق قتیحق اںیطرح ع یروز روشن ک کیہونا ا ریکا ُدکھوں سے تعب ینقل مکان

 ںیم جےیاور ہجرت کے نت اہےیجلوہ گر ک ںیافسانہ نگاروں اورناول نگاروں نے اپنے اپنے انداز م

ے مگر شاعروں ہ ایکرکے دکھا نہیسے آئانداز اپنے اپنے ،اُن کو  ںیاُٹھانا پڑ ُکلفتیں الکھوں انسانوں کو جو 

ڑنے بچھ ےیکے ل شہیہم شہیاپنوں سے ہم ،یمددگارو اری، بے  یبے سروسامان ،ینے ہجرت، بے خانگ

ٹ یادیں وابستہ ہیں، اُن کو خاّلقانہ اُپج کے ساتھ اریود ہیاوراپنے اُس قر ، جس سے اُن کے بچپن کی اَن م 

کیا ہے۔اُنھوں نے اپنی جنم بھومی ملتان کی مٹّی سے والہانہ وابستگی اور اُنس کو بھی اپنے کالم میں پیش 

اپنے تخلیقی اظہار کا حصہ بنایا ہے اور پھر یہ کہ جہاں اُن کا بچپن گزرا تھا، اُس  مٹّی کو وہ کیسے 

جہاں  انبھول سکتے تھے! اور اُس دیار کو اپنے ذہن و فکر اور دل سے کیسے نکال سکتے تھے! ملت

بچپن نیم رائےیپ یقیاُن کو تخل ں،یہ یہوئ یجڑ ںیادیاَن مٹ  یبچپن ک کے   جس سے ان کے اُنھوں نے

، جب ہے یعمل بھ یاتینفس یانسان کیا دتیسے اُن کا اُنس وعق یکے نہ صرف دن گزارے بلکہ اس مٹ

 ڑا تو اُن کے اندر موجوداُس پارجانا پ دہلی یعنی سے ہجرت کرکے ملتان نیعمر م یپندرہ برس ک ںیاُنھ

ے ذہن ُدکھ مرتے دم تک اُن ک ہیکااُن  ا،یہونے د ںیسے محونہ ادوںی یکو کبھ ایلجیسٹ نا’ نے اپنے قیتخل

 ںینہ یجلوہ گرہ ںیم یشاعر یاُن ک ںیم رائےیپ یقیکا حصہ رہا، جس کا اظہار تخل اور قلب و نظر  وفکر

 ںیم راہنیشعر کے پ ںیصورت م یقیاورمحسوسات کوتخل تیفیک یُدکھ ک انیب اُس ناقابل   یہوا بلکہ وہ اپن

نہ صرف محسوس کرسکتاہے بلکہ وہ  یقار سن کا حساشدت کواُ  ی۔ اس ُدکھ کںیالتے ہ یعام پربھمنظر  

ے والے ہون دایپ ںیم جےیکے نت اتیفیک یہجرت ک یگزرا، وہ بھ ںیجو ہجرت کے تجربے سے نہ یقار

تجربہ جس سے الکھوں انسان گزرے، اس  سایا کیکر سکتا ہے۔ ا ُدکھوں کو پورے کرب سے محسوس

شدومد  ہاںی کے یکرنے کا ہنر بان انیب ںیرائےمیپ یقیبھرپور شدت اور اس تجربے کو تخل یتجربے ک

 شہیہم شہیاس ہجرت کے تجربے کو ہم ںیم رائےیپ ی۔ انھوں نے استعاراتاجاسکتاہےیکے ساتھ محسوس ک

 سےیا ںیم ی۔ شاعر اجاتاہےیبٹوارے سے موسوم ک ای میتقس یء ک۲۳۹۱جسے  اہے،یمحفوظ کر د ےیکے ل

 ںیمWaste Land شاہکار نظم یک ٹیلیا سی۔ ایکا ہنرٹ ےکوخلق کرن یجڈیکرب اور ٹر یاجتماع یانسان

جنگ  یء اور دوسر۲۳۲۹میجنگ عظ یجلوہ گرہوا ہے، جب پہل ںیصورت م یبحران ک یاقتصاد میعظ

انے حرص وہوس کو دکھ یک یبلکہ انسانوں ہ ایانسانوں کو نہ صرف لقمہ اجل بنا ء نے الکھوں۲۳۹۳میعظ

ے اوراس کے ساتھ ساتھ زندہ بچنے وال اہےیک نہیٓائ یکوبھیت جبرقوتوں کے  یکے ساتھ ساتھ استعمار

 یکھید ںیمذکورہ نظم م یعکاس یبھ یسے دو چارہوئے، اس ک ےیالم یخیتار میانسان جس عظ

کے مختلف شعروں  یاور محسوسات بان اتیفیک یطرح ک یاس شیہے۔ کم وب یکتجاس یاورمحسوس ک

 :ںیجاسکتے ہ ےیمحسوس ک یبھ ںیم

 باہر نہ گھرسے جھانکتے تھے یلوگ جو کبھ وہ

 یسررہ گزارلے ٓائ یبھ ںیشب اُنھ ہی

 فضا فضا محروم یہے بان اب



 یہے مکاں مکاں خال گونجتا

 یہوا پر سوار لے ٓائ یلپکت ںیہم

 یکے پار لے ٓائ ایدر ،یتو موج تھ یکوئ

 جگنو نہ تھے ںیم وںیگل ،یخوشبو نہ تھ ںیم خاک

 و تنہا تھے ہم، شہر عذابوں کا تھا یخال

 ہے ایطرف طرف ک کھوںیرات گزرے تود ہی

 ہے ںیسب کچھ ٓاسمان م ےیل رےیتو م یابھ

 کے اُس کنارے پر ینظارا تھا بست بیعج

 ے ہوئےسے پار اُترت ایبچھڑ گئے در یسبھ

 لوگ بچھڑے ہوں گے ایجانے ک نہ

 موڑ سنسان کس قدر تھا وہ

 نہ تھا ںیمنظر م یکس یکوئ عکس

 نہ تھا ںیدر م یچہرہ کس یبھ یکوئ

 ںیحادثہ بن کر کھڑا تھا رستے م کیا ںیم

 زمانے مرے سر سے تھے گزرتے ہوئے عجب

 شب سے عجب جھانکتے ہوئے ل  یفص

 ںیہوا ہوا سے ہ اسےیکرن کے پ کرن

 ایہجرت کے تجربے سے  ینہ تھا ، اُن کو بھ یجھانکا بھ یھروں سے باہر جنھوں نے کبھگ

نہ سکے  یاوربے وقت موت کے تجربے سے گزرنا پڑا اورکچھ اس خوف سے ا دھر سے جاہ یناگہان

 یبیتالزمات، ترک ،یمصرعہ ساز یک ی۔ بانںیتھ یپڑ چک ںیتودراڑ یبھ ںیکہ عرصہ دراز تک رشتوں م

الگ شناخت کا حامل شاعر ٹھہراتا ہے۔  ںیکے برتنے کا ہنر سب کچھ تو انھ اتیکشن اور لفظنظام ، ڈ

ذات سے لے کر کائنات  ،اںیسطح پر ندرت  زبان وب یاور اُسلوب ک یوتازہ کار یسطح پر تازگ یمعنو

کے  یعراشہے۔  یتیالگ کائنات کاپتا د یغزل اپن یک ی۔ بانںیبندھے نظر آتے ہ ںیبندھن م یہ کیتک ا

طرز  احساس اور طرز  اظہار صرف  ہیجاسکتاہے کہ  ایمصرعے کوپڑھ کر بتا کیکے ا یہجوم سے بان

تاً اُس نظام خالص یاور استعارات یبیکا ترک ی۔ اس حوالے سے بانںیاور کانہ یکا ہے، کس یاور صرف بان

کے  یچندنارنگ نے بان یپٹرگوخاص ندرت کا حامل ہے۔ معروف نقاد ڈاک کیہے اورا تاید یکا اپنا دکھائ

 :ےیکھیہے، ذراد یپرجوبات ک یبیاجزائے ترک یشعر
ئے اور ن یوجدان نئے معن یہے۔ ان کا شعر یبیخوش ترک یخاص پہلو اُن ک کیکے فن کا ا یبان’’

 ، مثالً :اورنئے مرکبات کو برابر تراشتا رہتا ہے بوںیترک ینئ ےیکے ل نےیکا ساتھ د میمفاہ

اب  ہوا، مفہوم فرواں ، باب  تصور، بوسٔہ بے ساختہ ،رمزٓاشناے تجسس، شمع ٓارزو، محر صدحساب  

 اں،گیلمحٔہ را ،یلمحٔہ کم مہرباں، لمحٔہ خندہ حواس ،لمحٔہ لرزاں، لمحٔہ بے وقت، لمحٔہ خال ت،یشکا

ے رنگ، منظر ب انۂ ٓاغاز داستاں، طلسم خ ی، بے گانٔہ نفع وضرر طلسم کار ینشاط  نفع ، موج  امکان

 گاںیرا دیخانٔہ ام اہیگرد  سفر، س مۂ یاسم ،عکس منتشر، ہالک  ہوا، خ یقرب  سرد، حرف  تہ ،یچہرگ

برف،  یوفا قائم، کپاس ،یخوش تعاون ،سمت پسند ،لہجہ ری، حس جسم وجاں، رنگ زار، عدم تاث

 (۳)‘‘۔یریشب شکن، زودقائل ، برابر قدم دوست، خوش تعم

پر صرف  یکے ساتھ قار یخوش ٓاہنگ یر سے پھوٹتا ہے اور لفظمنفردفک یک ینظام بان یبیترک ہی

 یک فکر کے شان دار ترفعقوت اورمشاہدۂ  یقیتخل یک یکرتا بلکہ باننہیں  دایپ یخوب صورت تاثرہ

 یانکے عمل کو نئے مع ‘‘یبیخوش ترک’’ یک ینارنگ نے بان ڈاکٹر گوپی چندکرتاہے۔ بھی ینمائندگ

 ینبا ‘‘یبیخوش ترک’’ ہیسمجھتاہوں کہ  ںیہے اور م کھایکے طورپر دوجدان  یشعر نئےاوراُس کے 

 یہے مگر اس ک ایک شیجہاں اس نے پرانے اور سامنے کے تجربات کوپ ، موجود ہے یکے ہاں وہاں بھ



ے ۔ ہجرت کںیشامل ہوجاتے ہ ںیعمل م یباتیڈھلتے ہوئے از خود اُس کے نئے ترک ںیم تیفیک یذات

ہاجرت مہے، وہ  یجس تناظر سے پھوٹت تیاہم ہیہے اورحاصل  تیخاص اہم کیاکے ہاں  یتجربے کو بان

اب عام تجربے کے طور ہجرت  وہ  ، جو کچھ موجود ہے ںی۔ اس اعتبار سے ہمارے ادب مکا تناظر ہے

 اور محسوس کھتاید سےزاویے شاعر اسے جس  سایج یمگر بان ں،یہ یکا باعث بن چک تیمانوس یہمار

ے وقت سفر ک می۔ تقستاید ںینہ یاور اتنے گہرے شاعرانہ کرب کے ساتھ دکھائ ںیکہربہ تج ہے ، وہ کرتا 

 تیفیک یکے ہاں سفر ک یمگر بان ہاں،ینے اُدھر سے  یسے اُدھر اور کس ہاںینے  یکس ا،یتو سب نے ک

 ۔ ںیہ یکرت لتپردال تیانفراد یک یوہ بان، ںیہ یاُتر ٓائ اتیکرب ناک  جزئ یجس سطح پر اس ک ںیم

 :ںیلکھتے ہشمیم حنفی  

، ےہقیامت خیزی اور کرب ناکی کے ساتھ جلوہ گری ہوئی ہجرتاپنی ی غزل میں ک یبان’’

کی غزل میں مذکورہ ہجرت کی تمام صورت  حال نے رجائیت کو تخلیق کیا ہے بانی لیکن 

نہ کہزندگی سے کنارہ کشی کی صورت  حال پیدا کی ہے، کئی لحاظ سے اُداسی کی فضا 

 (۴)‘‘ر پیدا ہوئی ہے۔ ضرو

ٓاس،  یاچھے دنوں ک ںیہے کہ جس کے دامن م یطرح ابھرت یرفت ک شیمثبت پ کیہجرت ا

 ہے۔ یکے ساتھ مل کر عجب سماں باندھت ادییکگزرے ایّام 

 یکا مختلف عمل ،بان کھنےیاورمظاہر کو د ایاور اش اظہار ۂ یرایالگ پ کیالگ احساس، ا کیا

  :کرتا ہے ۔مثالً  شیمنظرنامہ پ کامنفرد اتیخصوص یشعر یک

 کا دے مژدہ یکو سفر وسمت پسند سب

 خبر دے یچلنے ک اںیسب کشت یگھاٹ ک اب

 ایپہ نہ تھے راہ ہم بدلتے ک ںیزم قدم

 ایپر سنبھلتے ک ٹھیپ ہاںی یتھ یبندھ ہوا

 یتھ یبھ وارید یکوئ ںیم راستے

 ڈر سے نہ گھر سے نکال یاس وہ

 یتھ یر منظر پہ رکھہ شے طاق   یہوئ یبھول یکوئ

 یتھ یرکھے تھے شکن بستر پہ رکھہ چھت پ ستارے

رات  ہیہے۔  ایک شیپ ںیم رائےیپ یواستعارات ینے رات کو اپنے مخصوص عالمت یمنچندا بان

دوستان منقسم ہن ریہے۔ وہ رات جب غ یکے وقت کاپورا الم ناک منظر لے کر سامنے ٓات میکے ہاں تقس یبان

ا۔ وہ پڑ اکے سانحے سے گزرن یبے سروسامان ،یکھوں انسانوں کو ہجرت، بے خانگکا بٹوارہ ہوااورال

کے  ینہ تھا۔ بان ساکچھیا دیشا یبھ ںیجن کے وہم وگمان م ، کرب سے دو چار ہوئے میاس عظ یلوگ بھ

محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔  ادہیکرنے سے ز انیکرب ہے جوب سایا کیا ںیمحولہ باال اشعار م

 بلکہ اُدھر زراجس سے نہ صرف وہ اوراُس کا خاندان گ، ہے  ایتجربے کو خلق ک سےیا کیانے  یبان

رب ک یاقتصاد و ثقافتی  اور  یبی،تہذ یخیتار میسے ا دھر اور ا دھر سے اُدھر ہجرت کرنے والوں کاعظ

ے س فیتکل یاور درد ک رتیہوتا ہے کہ وہ ح نہیشاعر کے ہاں شدت  احساس کے ساتھ اس انداز سے ٓائ

تقسیم کے بعد عام انسانوں کی جو ترقی  معلوس کی صورت  حال سامنے آئی، اُسے  ہم کنار کرجاتا ہے۔

بانی نے اپنے مخصوص و منفرد تخلیقی انداز میں پیش کیا ہے جو اُنھی کے خالقانہ ذہن و فکر کا کرشمہ 

و یتے۔اپنے تجربات و حوادث کہے اور پھر یہ کہ وہ تقسیم کے عمل کو نعرہ اور کلیہ بھی نہیں بننے د

تخلیقی عمل سے گزارتے وقت بانی غزل کی ایمائیت کو بہ حال پیش  نظر رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 

اُن کی غزل میں غزل کی چاشنی بھی برقرار رہتی ہے اور ُدکھ کی کیفیت  بھی  اُن کے تخلیقی عمل سے  

وتی، یہ اُن کی فنی ہنر مندی کا کمال کہا جا سکتا دو لخت نہیں ہوتی یا  دم توڑتی ہوئی محسوس نہیں ہ

ہے۔ بانی کے کالم میں ہجرت کے ضمن میں چند اشعار جو اُن کی ایمائیت اور فنی ہُنر مندی پر داللت 

 کرتے ہیں، مالحظہ کیے جا سکتے ہیں:



 تھا یبھ اباںیا ک ب ںیشہر م بھرے

 طرف یگھر ک یتھا اپنے ہ اشارہ

 یئے گال ایواسطے جانے ک مرے

 طرف یہے ہواا ک کھنڈر ک یگئ

 یتھ ریسب د یکٹنے ک یہ کنارا

 طرف یگئے ہم بھنور ک پھسلتے

 ایسے نکلتا گ اںیدرم یکوئ

 طرف یہم سفر ک یکس کھاید نہ

 ںیچل یحسرت کہ بان ںیدل م یرہ

 طرف یپُر خطر ک  منزل   یکس
 

ور وطن ا اد مالل  یہانیکے  وجہ ہے کہ اُن یہینذر کرگئے تھے۔  یاپنا سب کچھ توملتان ک یبان

کرب ناک  کیکاا ایلجیناسٹ وںیہے۔  یہوئ یجلوہ گر یاورمحسوسات ک اتیفیک یک کھنےیمڑ کر د چھےیپ

 زتع یسے بچھڑنے کاغم، ا س کگھر ۔ اپنے محبوب اجاسکتاہےیک اورمحسوس کھاید ہاںیانداز اُن کے 

بھروسہ ہوسکتاہے اور دوستوں   ون قابل  ک ںیعالم م سےیا ،یاریشہر یک اروںیاور شہر  یپاس دار یک

 یسے بچھڑنے کا ُدکھ اور ساتھ ہ وںیساتھ یہے۔ اپنے احباب اورسنگ یکہاں کام ٓاسکت یبھ یدوست یک

ے جہاں سے اُس جو کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا ہے اور پھر یہ کہ  ادی یساتھ ہجرت اور اپنے اُس گھر ک

تجربے کے  یاجتماع انفرادی اور  کے ہاں یہے جو بانکرب  یماجس کیا ہی۔ یتھ یہجرت کرنا پڑ

چند اشعارمالحظہ  ںیجلوہ گرہوا ہے، ا س ضمن م ںیانداز م یقیشدت کے ساتھ تخل یطورپر دردوکرب ک

 :ںیجاسکتے ہ ےیک

 !بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفرو مجھے

 ےیل رےیسفر کا تقاضا جدا ہے مگر م

 گا شام جہاں، کچھ نظر نہ ٓائے یگ ڈھلے

 یٓائے گ یگھر ک ادیاُس کے بعد بہت  پھر

 جا کے اُسے ُدکھ مرے سنائے گا یکوئ نہ

 یآئے گ یاب شہر بھر ک یکام دوست نہ
 

 نہیکس کرب والم کے ساتھ ٓائ ںیمقطع م کینے اپنے ا یکوبان تیفیک یا دھر سے اُدھر جانے ک

 :رہ سکتا ںیرنہیبغ ےیشدت کو ہر حساس انسان محسوس ک یاس ُدکھ ک اہے،یک

 یہے بان رید یاور موڑ گزرنے ک کچھ

 یآئے گ یہم سفر ک ینہ گرد کس صدا

 ںیم مخوں کے جس ایخواب تھا کہ لوٹ گ ا ک

 ںیتند دھڑکنوں کے بھنور چن رہا ہوں م اب
 

اور قتل وغارت کے ساتھ جو سانحہ رونما  یپامال یانسانوں ک ںیہجرت م ںیم جےیکے نت میتقس

 ہےتو  کا دکھ  یسے محروم دادوںیمکانوں اورجائ وں،یسانوں ،بے شمار گھروں، قروہ الکھوں ان، ہوا 

پھوڑ  توڑ یجذبات ک ی۔ رشتوں ناتوں کا بچھڑنا اور انسانہی اس کے ساتھ اپنے سے عدم  وابستگی ہے

وں ناتوں ۔ رشتایسب کچھ بکھر کر رہ گ ا،یکر د زہیر زہیبلکہ سب کچھ ر ےیک ںینہ ینے اعصاب شل ہ

اعر نے حساس ش سےیج یتھا کہ بان ہیاتنا بڑا الم ہی،یاورگم شدگ یاپنوں سے جدائ یھڑنا، اپنوں ککابچ

سے  یجہان  فانکا یبان ںیء م۲۳۹۲سے فراموش نہ کر سکا۔ ، وہ تاعمر اُ  ایاسے جس شدت سے محسوس ک

اور  دیدبہت ش ںیکہ ںیمجموعوں م یشعر نوںیاحساس اس کے ت ہی۔ اس عرصہ تک اس کا  دیہانت ہوا

 :محض احساس ہے  وہاں  احساس کے طورپر نظرٓاتاہے۔ جہاں زیریں اور دھیمے  کیا ںیکہ

 اُڑانوں کے بعد لوٹ ٓائے یپہل پرندے



 کا یگانیاحساس را یاُٹھا کوئ لپک
 

 :شدت کا عنصرشامل ہوتا ہے  ںیاور جہاں احساس م

 ریال تفس کا عکس   یکے لمحٔہ خال دکھا

 ھ سے فرار کرتے ہوئےکون ہے مج ںیمجھ م ہی
 

 عکس  ’’ کے ‘‘یلمحۂ خال’’ٹھتا ہے۔ گھبرا اُ  سے  تھرتھراہٹ کیخود اپنے اندر ا یکہتے ہوئے بان

تصریح  یئکو یہے کہ وہ اس ک یتید یچکاں دکھائ راورخوںیگمبھ ل،یطو یاسے اتن تیحکا یک ‘‘ریالتفس

س ا سامنظریج یہ کیا یسمت بھ یراوردوس یکے اُس پار بھ واریکرنے سے قاصر ہے کہ د ریتعب و 

جانب اسے  ی۔ دوسر۔ مراد یہ کہ ُدھند ہی ُدھند کی صورت  حال ہےہونے لگتاہے دایہو ںیم کھوںٓان یک

 ںیتالش م یک ںؤایدن یکھینظر اَن د یسابقہ ہے ۔ اس ک یوسعتوں اوراس کے مظاہر سے بھ یکائنات

 :ہے مگر یلگت بھٹکنے

 کا یتالش کروں اب اُفق کہان کہاں

 کا یکے سامنے منظر ہے بے کران نظر
 

کے  دلیکے اس شعر کو ب ینے بان یجملٔہ معترضہ کے طورپر کہ ممتاز نقاد شمس الرحمن فاروق

 (۵)ہے۔ یکوشش ک یتالش کرنے ک ںیم یجہان  معن

ناظر ت یسے بہت مختلف اور اپنے عصر یکے معن دلیکا جہان  فکر ب یبان ںیم الیخ رےیمگر م

 :ہے کہ یبات کہ ہیاگر  ےن دلیطرح روشن ہے۔ ب یستارے ک اںیورنماا کیا ںیم

 ہاست؟ یکرانیچہ ب ںی! ایرانیح طیمح اے

وال فلسفہ ہے جو ازخود اپنے س سایا کیا ںیم ریتح یہے اوراس ک تیفیک یک ریتح کیا ںیتواس م

 یسیا کیا یبھ سے جڑکر ریکادرجہ اس تح ‘‘یکرانیب’’کے ہاں  یکا جواب فراہم کرتاہے جب کہ بان

 :کو بے نقاب کرتاہے جس پر غالب نے کہا تھا  قتیحق

 ہم ستم زدگاں کاجہان ہے اتنگیک

 مور ٓاسمان ہے ضۂ یب کیکہ ا ںیم جس
 

‘‘  مورٔ ہضیہ’’ کیغالب کے ہاں بس ا یکرانیب ہیتو کھاجائےیکو د یکرانیب کے مشاہدۂ  دلیاب ب

 یکرانیب یٓاسمان ک یکے کرب کو بھ نیہے۔ وہ زم ںیم تیفیک یدوسر کیتوا یمگر بان ںینہ ادہیسے ز

 :گھالمال احساس اسے مجبور کرتا ہے  ںیکے کرب م نیاورزم کھتاہےیسے جڑاہوا د

 ٔوں!جا ینہ ُڈوبتے منظر کے ساتھ ُڈوب ہ وںیک ںیم

 کا یشام اور سمندر اُداس پان ہی

 :ہے یجمع ہونے لگت یبھ تیفیک کیا یاس طرح اس کے اندر فرار ک

 جگہ بناتا ہوا ںیزخم تھا دل م کیا سب

 غم تھے مگر بھولتے بسرتے ہوئے ہزار
 

ہجرت کے زخم نے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ بس اور پھر یہ کہ ہزاروں غم تھے جو مرور  ایّام 

کے ساتھ یادوں سے دھیرے دھیرے محو ہوتے چلے گئے، باوجود اس کے تقسیم نے جو زخم لگایا تھا، 

 یھکااحساس ب یگمشدگ یشاعر کو اپنے کھوجانے اور اپن ںیم سےیاگھر کر کے رہ گیا۔ وہ زخم دل میں

 :اجاسکتاہےیلگا یکے شعر سے بھ بانی شدت کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا اندازہ  یپور

 !یترے بعد پھر اے گمشدگ ںیم

 گرد  سفر سے نکال مۂ یخ
 

 کسک کا احساس دالنے یس یہلک کیا یاپن یبھ ںیادیاورمحبت سے مملو اتیجمال ہاںیکے  یبان

اُس کے  اںیپر چھائ یگوشت پوست کے انسان کے ساتھ گزرے ہوئے چند لمحات ک یکے ساتھ ساتھ کس

 تیفیک یک یقدرے کم ںیشدت م ی۔ اس طرح کرب کںیہ یاحساس دالت یکا بھ یکم ںیشدت م یُدکھوں ک



یہ کہ انسان اپنی شناخت کی تالش  اور پھر جھلک دکھاتا ہوا محسوس ہوتاہے کیا یاپن یکا احساس بھ

میں بھی تو محو  سفر رہتا ہے، اُس کو گم شدگی کب گوارا ہے جو گم شدگی سے اپنی ذات کو کھوج نکالتا 

ہے، اُس کی کرب ناکی کی کیفیت اور احساس کو بھی وہی جان سکتا ہے۔مالل و رائگانی کا احساس اپنی 

بھی اُن کے  انداز  محبت زہیاور پاک یاتیکا جمال یبان ںی۔ اس ضمن مجگہ جہان  معنی سے بھرپور ہے

ہے اور پھر یہ کہ قنوطیت کی بجائے  نہ صرف رجائیت کا پہلو  کرتا یزاغم یک مذکورہ تخلیقی انداز 

کا استعارہ بھی معنی خیز ہے۔اس ضمن ‘ ُدعا’ایک طرح کی مثبت فکر کو جنم دیتا ہے بلکہ اُن کے یہاں 

 :اجاسکتاہےیحظہ کشعر مال ہیمیں اُن کا 

 ےیل رےیراستہ پُھولوں بھراہے م تمام

 ےیل رےیُدعا مانگتا ہے م یتو کوئ ںیکہ
 

ات اور احساس کے جذبے  اتیمحبت اورجمال یبھ ںیم جےیکے نت انسالک سے  تیروا یک یشاعر

 ہمحسوس ہوتاہے کہ و یبھ سایا ںیکہ ںیاور کہ ںیکو ملتے ہ کھنےیسے سرشار اشعار اُس کے ہاں د

 یک یگانی۔ ہجرومالل اورراہیں سے دوچار ہوئے  تیفیک یغم ک ی بھر پورکس ںیم جےیہجرت کے نت

 یاس غم ک ،کی غمازی کرتے ہیںبے مثل صورت  حال  ںیم یاعرش یک یبان یاور احساسات بھ اتیفیک

امن د اب شاعر محبت کے سفر میں بھی احتیاط کا۔ہے یواقع ہوئ یمحبت کے کارن کچھ کم یبھ ںیشدت م

تھامنے کی جانب رواں دواں محسوس ہوتا دکھائی پڑتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ کسی اور حادثے کو متحمل 

نہیں ہو سکتا۔ محبت میں وہ طاقت ہے جو مصائب و مسائل اور ُدکھوں کا مداوا کر سکتی ہے، یہی وجہ 

 ہے کہ بانی کی فکر میں محبت کی وجہ سے نیا موڑ آتا ہوا محسوس ہوتا ہے:

 ذرا سنبھل کے محبت کا موڑ کاٹ یبان

 ںیکہ ںیہیہو گا  ںیتاک م یبھ ںیحادثہ م ا ک

 سے نےیس ینکلتا نہ کبھ غم

 نظر سے نکال یمحبت ک ا ک

 کا یا ک قصٔہ بے معن کیا

 نظر سے نکال یریت سلسلہ

 سا این این ںیدن ڈھلے کس کا منتظر م ہی

 اندر نئے نئے سے رےیخواب م لتے پَ  ہی

 یس ینئ ینئ یکہان یم کہوا شا خشک

 نئے نئے سےےغم پھر محبتوں بھر  پرانے

 یپتا چلتا ہے۔ اُن کے اشعار تالزمات یبے ساختہ چہکار کابھ یکے ہاں شاعرانہ فطرت ک یبان

کا یارد نہیٓائ یک بیترت ینثر نیبہتر ںیاوران کے مصرعوں م ںیمحاسن سے اپنا دائرہ مکمل کرتے ہ

 عتیسے ود یبچپن ہ یفطرت نے شاعر ںیم ریثبوت ہے کہ اُن کے خم نیا بہے جو اس امر کاحساس ہوتا 

ے مبتال کرنے س ںیم رتیح اورطۂ یبولتے ہوئے مصرعے چونکانے  ںیم یشاعر ی۔ اُن کیتھ یررکھک

کا  یابکدستچ یفن یاُن ک یفیںرد یک اتی۔ غزلںیہونے پر داللت کرتے ہ ریکے پُرتاث نیاُن کے مضام ادہیز

کا  ندہیہ شاعر عہد آ یکہ  ںیاحساس دالتے ہ سایا یکے عناصر بھ یمگر ندرت اور تازہ کار ںیہ یتیپتاتو د

 تیالحص یک کھنےیکو د ندہیٓاگے گزرتے ہوئے اپنے رفتہ وآ  یکے عہد سے بھ میشاعر ہے جو تقس

ر مگر تمام ت ںیجلوہ گر ہوتے ہ ںیم رائےیپ یوعالمت یموضوعات استعارات ہاںیرکھتا ہے، جس کے 

، ستعارات۔ وہ عالمات وامنصٔہ شہود پر آتے ہیں کے لوازمات کے ساتھ یاور تازہ کار یشاعرانہ ہنرمند

ہ فضااستوار کرتے ہوئے، بالکل ُجداگان یک یشاعر یسے اپن لیتال م یکے باہم جزیاورام شعری تمثالوں 

ھر یہ کہ وہ خوشبؤوں اور پ ںیکے اچھوتے اور نادر اُسلوب کے حامل شاعر ہ بیرنگ ڈھنگ اور اسال

اپنا رنگ اور اپنے  ںیٓاگاہ تھے کہ شعر م ی۔ وہ اس امر سے بخوبکو مجسم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں

کرنے  قیکے سبب الگ تھلگ فضاتخل یکرنا ہے۔ وہ اس ہنر کار ریتعم سےیفضا کو ک یمخصوص انداز ک



اس کے  ،یپرورش پائ ںیفضا م نے ہجرت کرکے جس یکہ بان ےیزمانہ کہ یفی۔ ستم ظرںیوالے شاعر ہ

مشکالت کا سامنا رہا۔  ںیتک پہنچنے م یاسے عام قار یذائقہ مال، وہاں سے بھ ایخدوخال کو ن یشعر

 یدہنرمن یقیتخل، منفرد طرز  اظہار اور مجبوری و مقہوری اور  اس کے نتیجے میں بے خبرییک یبان

 :ور ہواکہنے پر مجب ہیراستہ روکا اوروہ  یبھ کہ اس کے ساتھ چلنے والوں نے یتھ یبلندواقع ہوئ یاتن

 سے ا ک ا ک قدم پر بچھڑتا ہوا کون تھا مجھ

 خبر، دوسرا کون تھا ایمجھے ک رے،یم ساتھ

 ہے یگرد  پاکس ک یہوئ یبکھر ہیمنزل  تابہ

 برابر قدم دوستو، وہ ُجدا کون تھا اے

 یگیسب کو ہم سائ یکس خطرے نے نجش د جانے

 ٓاشنا کون تھا ہاںیاک دوسرے سے  ورنہ

 خزانے تھے اس پار کے ںینظر م یکس ک پہلے

 کون تھا کھتایسے اُدھر ددوں ،ح رےیم مثل
 

 طیمحپروہ خودبخود بہت سے واقعات  ں،یہ ےینے جواشارے مرتب ک یبان ںیم‘‘ کون تھا’’اس 

 ایگ ایر دالگ تھلگ کھڑا ک ںیاورصاف معلوم ہوتا ہے کہ کن حربوں سے اسے پورے منظرنامے م ںیہ

ی کوئی خوف و خطر ہ ۔تاہےید یسب سے الگ دکھائ یبھ وںیجب کہ اپنے مختلف ٓاہنگ کے ساتھ تووہ 

ہوتا ہے جو نا آشنأوں کو بھی آشنا  اور ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ اس غزل میں حوادث  زمانہ 

ے سے اوجھل بھی تو ہو جات کے کئی شیڈز اُبھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر یہ کہ وہی شیڈز آنکھوں

 ہیں۔

 اتینفس یان، وہ انس اجاسکتاہےیمحسوس ک یکوبھ وںیکیبار یک اتینفس یانسان ںیکے کالم م یبان

 ہاںیرکھتاہے۔ اُس کے  یڈھالنے کا ہنر بھ ںیہے اوراُس کو شعر کے قالب م یکا غواص بھ وںیکیبار یک

جو   ہوتی ہےفضا استوار  یسیا کیونے سے اجاہ کیکے باہم  یجریاستعارے اورام اتیفیک یک یاداس

تھ کرنے کے سا نہیصورت  حال کو ٓائ یفراق  محبوب ک ،یہے اور تنہائ یاحساس دالت یکابھ یخود کالم

۔ بانی محبت کے غیر مرئی احساس کو بھی کھونا نہیں چاہتے، ہے یبھاز غم یساتھ اُن کے انداز  ُجداگانہ ک

زک لمحے کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ بانی کے یہاں بہت سارے وہ محبت کے گداز پن اور نرم نا

 ایسے مضامین ہیں، جن میں باَل کی تہ داری ہے اور معنی کے کئی جہان پوشیدہ ہیں:

 نہ جائے یبکھر ہ ںیکہ ںیڈر رہا ہوں ہوا م ںیم

 کا ینشان یپُھول پُھول سا لمحہ تر ہی

 یبان ایا ک لفظ کہ گ لتےیہنستے کھ وہ

 کا یدفتر کھال معان ےیرے لم مگر

 لےیمہک تاروں سے کھ یری! تیگل ٓاوارگ اے

 ی! بہتارہے دائم ترا بے دار پانیند اے

 یڈوبے پہاڑوں سے اُتر ںیُدھند م یلین سبز

 یداستان یتھ یعجب منظر بہ منظر روشن ایک

 قتیدرحق یاس پانشام کا وقت ، سمندر کا اُدبانی کے یہاں روشنی کا استعارہ نہایت معنی آفریں ہے۔

جس سے وہ خودگزررہاہے اورمذکورہ احساس  ںیکو اُجاگر کرتے ہ تیفیک یک یاور اُداس یتنہائ یشاعر ک

مگر  ہےبھی ہو سکتا حساس لوگوں کا  یکتنے ہ سےیاحساس اُس ج ہی،یاحساس تو ہے ہ یشاعر کا ذات

کرشمہ  یقلم ک انیکے معجز ب یدراصل شاعر ہ رنا،جلوہ گر ک ںیم رائےیپ یقیاحساسات کو تخل سےیا

 کہاجائے تو غلط نہ ہوگا۔ یکار

 :راج نرائن راز کاکہنا ہے 

تال مب ںیم کیوالے معاشرے کا فرد ُمذبذب ہے ۔ تشک نےیسانس ل ںیغزلوں م یک یبان’’ 



ا بھرتا ہے۔ وہ اَنا کاماراُ  ںیبکھرتا اورٓاس م ںیم اسیالجھاہوا ہے۔ وہ  ںیحالت م ینیقیریہے۔ غ

 ںیہ نہمن ںیم وںیوسیہوتا۔ وہ ما ںیبے حوصلہ نہ کنیکااحساس رکھتاہے ل یت السمت ہے۔ وہ

تکلف  ںیاور تبسم م یتلخ ںیطنز م ےکرتا۔ اس ک ںیمتٔاسف تو ہوتا ہے ،ماتم نہ وہبسورتا۔ 

سوچتے  کیتمام امور ا ہیہے اورا اس کا خاص یدگیسنج یرہنے وال ےید ےیل کیہے۔ ا

کو اپنا  یبہتا۔ تن ٓاسان ںینہ ںیوجہ ہے کہ وہ ترنگوں م یہی۔ ںیہ جہیذہن کاسبب اورنت ہوئے

ے۔ وہ کا جواز ڈھونڈ نکالتا ہ نےی۔ وہ تعقل سے جتایل ںیراہ نہ یفرار ک یبناتا۔ ذہن ںیشعار نہ

 تایرلک دایربط پ کیا ںیم وںیہر حسن، ہر قبح کو اپنا حصہ سمجھتاہے۔ مختلف اورمتضاد رو

 یتہو رتیپر ح یہوش مند یہے کہ اس ک تایسرد منطق سے کام ل یسیہے۔ بعض اوقات وہ ا

 (۶)‘‘۔ہے

ے وہ اپن ڈٹیمگر اس کا کر ں،یکو ملتے ہ کھنےید یلہجے کے اشعار بھ یرجائ ںیاگرچہ کہ

ے ۔ ہوتاہ دایوجہ سے پ یک تیاُنس اوراپنائ یجو اس سے دل ںیاس محبت کوتصور کرتے ہ یمحبوب ک

 یحدتک واقف ہے اوراس کے دوروکرب سے بھ یسے کس عتیانہ طبشاعر یاس ک دیاس کا محبوب شا

 :ہے سکتا جا ایشعرمالحظہ ک ہی ںیٓاشنا ہے۔ اس ضمن م

 رکھتا ہے الیخ ایک ایکا وہ ک یخوش یمر

 سے ٓاشنا ہے بہت عتیطب یریم سےیج کہ
 

ہے ر ریجو تشنۂ  تعب ںیملتے ہ یکے اشارے بھ یسے ہم سفر یکس ںیم ندہیاس کے ہاں عہد آ 

 ہجرت سے پہلے دیشا ہیکرتاہے،  الیبہت کچھ خ ےیکو اپنے ل یں ہؤ بے ضررُدعا یمگر شاعراس ک

ڑ احساس ہے کہ وہ اُسے چھو یبھ ہی۔ اسے اینذہوگ یتجربے ک یقیمحبت کا تجربہ ہے جو ہجرت کے حق

اشعار توجہ  ہیاس حوالے سے ان کے   ۔تصور کرتا ہے یمورد  الزام بھ یہے اور خود کو ہ ایچال گ کر

 :ںیطلب ہ

 اتنا رابطہ ہے بہت یہم سفر بجائے

 بے ضرر ُدعا ہے بہت یتر ںیحق م رےیم کہ

 ٹ کر چاہاٹوہم نے  ںیعمر جنھ تمام

 پر ستم ہوا ہے بہت یہاتھوں اُنھ ہمارے

 تنہا ںیم ڑیطرح بھ یکھڑا ہے مر یکوئ

 ہے بہت کھتایسمت د یبچا کے مر نظر

 خر تھاآ  ٹتے ہوئے رشتوں کا حسن  ٹووہ

 دونوں کو بات کرتے ہوئے یلگ گئ یچپ س کہ

اور  ینیب کیبار یپرتوں کو کھولنے والے اشعار جواُن ک یوجود ک یانسان ںیکے کالم م یبان

 یوتاس کے بالکل برعکس ہ قتیحق کنی۔ جہاں انسان سمجھتا کچھ ہے لے ہیںکرت یغمناز یقوت  مشاہدہ ک

 ہے پڑتاخوار سمجھ رہا ہوتاہے مگر جب اس سے اُس کو سابقہ  ہے۔ انسان جس کو اپناہمدرد، مونس وغم

ا رہ افسوس ملت انسان کف  محبت کا متالشی  ہے اور یجاتآنا شروع ہو کھل کر سامنے  تیاصل یتو اُس ک

 :ہے، مالحظہ ہو ایکا ثبوت د ینیب کیبار یاپن ںینے جس انداز م یبان ںیجاتاہے۔ اس تناظر م

 ٓاگرا مجھ پر ڑیچھوا تھا کہ بس پ ذرا

 کہ اندر سے کھوکھال ہے بہت یخبر تھ کہاں

 کدہ ہے کڑے اُصولوں کا اطیاحت ہی

 سزا ہے بہت ہاںی یسے نقص پہ بان ذرا

 شرر سے نکال یتر بھ گل   ا ک

 کہ ہر کام ہنر سے نکال بس

جو  ںیہ یتید یدکھائ یکرت ریوتعم لیفضا کو تشک یشعر ینئ یبھ ںینیزم ینئ یغزلوں ک یک یبان



 نیب ہی۔ ان کے پاس شاعرانہ اعجاز کاںیہ یتیخبر د یطلسم ک یاُس کے شعر ںیم کروںیپ یاُس کے فن

ے کرن شیپ ںیآہنگ، رنگ اورڈھنگ م یثبوت ہے کہ وہ ہر طرح کے موضوعات کواپنے مخصوص شعر

 یہر نئ ںھین۔ اُ ے ہیںتالشت ںینیزم ینئ ےیکے اظہار کے ل ریالضم ی۔ وہ اپنے ماضںیقُدرت رکھتے ہ ںیم

کامنہ بولتا ثبوت ہے۔ اس  یشاعرانہ قادرالکالم یکن نئے پھول کھال نے کا ہنر ٓاتاہے جو اُ  ںیم نیزم

 یکے ہاں نئ ن ہے۔ اا جاسکت یمحسوس ک کو بھی  یتہ دارطرح کی  خاص  کیکے ہاں ان حوالے سے اُ 

 یقیے تجربے کا تخلرچے بس ںیم یگہرائ یاس کے احساس ک ں،ینہ یکا محض تجربہ ہ نیزم ینئ سے

 ۔اجاسکتاہےیصاف محسوس ک یبھٔو بہا

 سوغات سکوں فردوس ستمبر آ  صد

 رنگوں کے موسم منظر منظر آ  اے

 لوٹ کے ٓائے گا تو  ا ک دن  کہ  پتا تھا مجھے

 ہے، اندر آ  وںیپہ ک زیہوا دہل ُرکا

 ہاتھ پہ رکھ رےیٓادھے لمس نہ م ٓادھے

 آ  سریسپرد  بدن سا مجھے م یکبھ

 طرح تھا یاُس کا عالمت ک لباس

 طرح تھا یروشن عبارت ک بدن

 یطرح تھ یموج  تجسس ک ادا

 طرح تھا یشہرت ک یخوشبو ک نفس،

 یاُس ک ںیم یمٹھ یرنگ تھ بساط

 طرح تھا یاُس کا بشارت ک قدم
 

طرف  یک ےیسانحے اور المو ثقافتی  یبیتہذ ،یخیبہت بڑے تار ںیکے موضوعات م یمنچندا بان

۔ ںیکو ملتے ہ کھنےیہجرت، مسافرت بڑے توانا استعارے کے طورپر د ہاںیکے ن ۔ اُ  ںیملتے ہاشارے 

ہے۔ وہ اپنے ُدکھ کو  ایصداقت کے ساتھ خلق ک ینے پور یبان ںیم یوہ تجربہ ہے جس کو شاعر ہی

 یت سےکی حیثکار  قیتخلےسچ کیکہ وہ ا ہیں  ںینہ یبھ ےیقائل اس لے چھپانے ک ںیم ندازا یمصنوع

ے تسجاسک ںیاپنے چہرے پر دوسرا چہرہ نہ اشیا کے بطن میں غواصی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ

 یاعرش یکے ساتھ اپن تیاور بھرپور شعر یدار انتید یاُس کوپور ،یرہ یکے دل پر جو گزرت ن بلکہ اُ 

ساس کا اح رتے رہے، اُن کے یہاں محبت کے مضامین بھی ایک خاص طرح کی پاکیزگیک نہیٓائ وہ  ںیم

دالتے ہیں، موضوعاتی سطح پر اُن کی غزل میں تنوع کا بھر پور احساس ہوتا ہے، جزیروں پر آبادی 

اور نفوس قیام پذیر ہوتے ہیں اور اگر اُنھیں پانیوں کی کاٹ لے ڈوبے تو زندگی کا معدوم ہو جانا سامنے 

کو اپنی شناخت کو بھی عدم   کا مظہر ہے اور پھر یہ کہ پانی کی ایک موج کے بعد دوسری موج اس

شناخت کا شکار کر دیتی ہے، اس طرح پانیوں کی امواج کا تسلسل جاری و ساری ہے جو زیست کو جنم  

 بھی دیتا ہے اور معدوم کرنے کی بھی توانائی سے لبریز ہوتا ہے:

 ایکا زور اُسے کاٹ لے گ وںیپان کن

 ںیکہ ںیہی رہیجز کیتھا ہم نے ا کھاید

 حادثہ یہو نہ سکا کوئ جس سے منسوب

 ںیکہ ںیہیہے وہ لمحہ  ایہو کے رہ گ گم

 ُڈوبنے کا خوف یکا ڈر نہ کوئ یٓاوارگ

 ںیکہ ںیہیایٓاس پاس نہ در یہ صحرا

 سے گزرنے کا ڑیتجربہ تھا بھ بیعج

 بہانہ مال مجھ سے بات کرنے کا اُسے

 یگئ نچیموج تہ ٓاب اس کو کھ کیا پھر



 نے کاختم ہُوا ُڈوبنے اُبھر تماشا

 یاظہار ک ۂ یرایبالکل الگ تھلگ پ یبھ اتیفیک یٹنے کٹورشتوں کے  یانسان ںیم یشاعر یک یبان

کائنات نہ صرف بے کراں محسوس  یقیتخل یمختلف ہے۔ اس ک یہ تینوع ی۔ اس کے تجربات کںیحامل ہ

ہے  تاواس ہاحس یرشتوں کا بھ ینیزم ہاںیحامل ہے، اس کے  یہے بلکہ افق تابہ افق وسعتوں ک یہوت

 نیلق زم۔ فرد کا تعںیہ یتید یدکھائ یجلوہ گر ہوت ںیمختلف انداز م بھی  ںیوسعت یٓاسمان ںیاورکائنات م

وجود کے ساتھ م یتوانائ یتو پور یاُڑان بھرنے کا جذبہ بھ ںیمگر اُس م یرشتوں سے توہے ہ ینیاور زم

ھ کے سات وںیتابان یاپن ںیم مکے کال یکاادراک بان اتیفیک یوجدان یکموجود موجود اور ال یہیہے۔ 

جانب لے جاتا  یمحسوسات پر عجب انداز سے اپنے اثرات مرتب کرتا ہوا محسوسات کونئے جہانوں ک

 یوعبارت ہے۔ انسان ریسے تعب تیالمحدود یعالمت ہے جو کائنات ک یسیا کیپرندہ ا ہاںیہے۔ اس کے 

ڑے چپ کھ ہاںیکے  یہے جو بان یرتب کرتم اتیفیحساس دلوں پرعجب ک یتوڑ پھوڑ بھی رشتوں ک

 تیوماور معص یسادگ یانسان ک کیساتھ ا یمگر ساتھ ہ ںیہ تےیخبرتو د یہونے، تعلق کے اختصار ک

۔ تاہےیکوت توڑ دتو س ںیکے سفر م یہے۔ انسان ٓاشنائ یتیپتا د یداستان کابھ یبلکہ فہم وفراست ک ںینہ یک

 ی۔ باناہےتیکرل اریواال انسان سکوت اخت نےیسے کام ل یددانش مننہ ہو تووہاں  یسے راہ ورسم ہ یاگرکس

رہ  یہے کہ جس سے کبھ وںیکا احساس کچھ  تیفیک یکرنے ک ادیکے ان لمحوں کو یماض ہاںیکے 

 کھنےید ہاںیکے  یبان ساکہیٓاتاہے۔ ج ادیسے بڑھ کر  اتیالتفات وعنا یٓاتاہے تواپن ادی،وہ جب  یورسم تھ

 کوملتاہے۔

 مگر یسکت ںیچاہے تو چھڑانہ یسے اپنا دامن چھڑانا بھ تیصنف  سخن ہے جو روا یسیغزل ا

کے  ریضمال یکہ وہ تواپنے ماض یرکھت ںینہ تیاہم یکوئ دیق یک ئتیہ کیا یکس ےیشاعرکے ل یفطر

 فے صرہے۔ اس ن یملت یبھ یلیتبد یک ئتیکے ہاں ہ ی۔ بانتاہےیاپنا راستہ بنال یخودہ ےیاظہار کے ل

 یک کہ اُس یجاسکت یک ںینظر انداز نہ یبات بھ ہیمگر  یداد  سخن د یبھ ںیبلکہ نظم م یکہ ںیہغزل ن

 :رائے ہے  یک میخالد عل ںینظر ٓاتاہے ۔ اس ضمن م ںیم یغزل ہ ادہینظم سے ز ؤ فکر کا بہا

تو  ےکھاجائیمناسبت سے د یک ےیرو یقیموجود تخل ںیغزل م ینظم کواگر اس ک یک یبان 

لبتہ ہوسکتاہے، ا یبھ ازیکا امت ئتیوجہ ہ کیا یفرق محسوس ہوتاہے۔ اس ک اںینما کیا ںیہم

نظموں کو اُن کے خاص ٓاہنگ  یجو اُن ک ںیکے اپنے موضوعات ہ یوجہ بان یبڑ یدوسر

 کےو قلبی  یمربوط واردات  ذہن کیا ںیم یاکائ یفکر یک مکرتے ہوئے نظشخص م ںیم

 یموجود ہے ،فکر ینظر بھ کا اپنا خاص انداز   یبان ںی۔ اگرچہ ان مںیپاتے ہ لیساتھ تشک

اُن  ںیپہچان ہے، ہم یک یجوبان ہیرو یقیہے اور منفرد تخل تیخصوص یک یتنوع ، جو بان

 ہیالمیمزاج اور اُن کا ذات یقیخلاُن کا خاص ت وںیدے جاتاہے،  یدکھائ یبھ ںینظموں م یک

 واضح ہے ، مگر ادہیاظہار کے مقابل ز یمائیغزل کے ا ںیم نےیٓاشوب کے آئ یاجتماع یبھ

 یک یبان ںیہم ےیاس ل ، سے مربوط ہے یشاعرانہ پہچان کا معاملہ چوں کہ غزل ہ یک یبان

 نے یشاعر یغزل ک یجو اُن ک یہوت ںیمحسوس نہ یکش یوہ دل ک ںینظموں کے عناصر م

 کیجائے تووہ ا اکھیدکرکے  غزلوں سے الگ  ینظموں کو اُن ک یک ی۔ تاہم اگر بان یک دایپ

 ےی۔ خاص طور پر اس لںیہ تےیاپنا اعتراف کروال یسے بھ تیثیح یگار شاعر کم ناہم نظ

دار  ہنیٓائ یک اریکے اصل مع ینظم نگار یاوراُن کے عہد ک ںیہ یک یبان ںینظم ہیکہ  یبھ

 بیالئنوں سے ترت یچھوٹ یتر چھوٹ ادہیز یک‘‘ حساب  رنگ’’اور ‘‘ حرف معتبر’’۔ یبھ

ناپر اپنے ب یک ےیرو یقیاپنے تخل یبھ ہاںی یجائے توبان کھاینظموں کو مالکر د یے والپان

 (۷)‘‘۔ںیہم عصروں سے الگ کھڑے نظر ٓاتے ہ

خاص  ںیتراشنے م کریپ ایوہ نئے سے ن ںیخاص ہے اوراس مکا جوہر   عتیطب یک نغزل اُ 

ہ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں بلکہ وے ہیں، وہ ہَوأوں کے لمس سے خوشبو کو نہ صرف کشید مہارت رکھت

۔ اردو مہک کو مشخص  کرنے کی  بھی تخلیقی قوت سے ماال مال ذہن  رسا کے حامل تخلیق کار ہیں



ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں  یکے ساتھ سامنے ٓائ یعالمت نگار یمعجزات کیغزل ا یک نا ںیم یشاعر

 ہاںی۔  ہے ایکردکھا ہکارنام ہینے  یر بانمعجزہ ہے او کیا ناً یقیداستان رقم کرنا  یپور کیصورت ا یک

چند اشعار جن میں نفسیاتی باریکیوں کا احساس بھی ہوتا ہے، حوالٔہ قلم کیے  مختلف غزلوں سے یکن ا

 جاتے ہیں:

 جھونکا ہو مٹتے رشتوں کا ینہ ٓاخر ںیکہ

 سے نکلتا ہوا سا کچھ تو ہے اںیدرم ہی

 اختصار جو تھا ںیچپ کھڑا تھا تعلقات م ںیم

 جو تھا اریوہ ہش ینے بات بنائ یاس

 تھا ںیڈر سے نہ یخاموش کس ںیم! دوست  اے

 تھا ںیبات کا اندر سے نہ یتر یہ قائل

 ںیجانے کل ہوں کہاں ساتھ اب ہوا کے ہ نہ

 ںیگم شدہ کے ہ ہم پرندے مقامات   کہ

 سارا ٓاکاش پرندے نے اید ڈھانپ

 کا النےیدل کش منظر تھا پر پھ ایک

 پگھلتا ہوا سا کچھ ہے ںیبدن م مرے

 ڈھلتا ہوا سا کچھ ہے ںیاور ذات م ا ک

 ہے یشکن شکن سا تمھارا دروں بھ یبان

 یپارہ پارہ سا ہے تمھارا لباس بھ کچھ

 طرف طرف یتھ یاُڑ یخوں ک رےیبوند م ا ک

 یہے باس بھ یچمک بھ ںیسارے خاک داں م اب

 اقرار کا ہوں یرےاُڑتا ورق ت ںیں مؤ خال ںیم

 کا نشاں ہے ںیپر ترے بوسٔہ اولجس  نقش

 خاک اُڑانے پہ ٓائے تو سارے دشت اُس کے وہ

 اُس کامن چمن گداز قدم تو چ چلے

اپنے ُجداگانہ انداز  نظر کا  ہاںیکے  یبان یوسعتوں کے المحدود ہونے کا احساس بھ یکائنات ک

ے ٓافاق اور نئے منطقے وسعتوں سے نئ ںیمعلوم ہے کہ انسان کے شعور م یبھ ہینھینغمناز ہے اوراُ 

 ینیٓافر ومضمون ینیٓافر ی۔ وہ معنںیہ یجات یچل ینئے منظروں سے ٓاشنا ہوت ںیاورٓانکھ ںیہوتے ہ افتیدر

کرنے  نایب ںیانداز م سےیکو ا ریالضمفی ۔ وہ اپنے مفہوم اورماںیٓاگاہ ہ یکے اعجاز اور طلسم سے بخوب

 یو بھک ینیظاہر ب یجاسکتاہے اوراس ک ایاندازہ لگا یبھتوڑ پھوڑ کا  یکہ اُن کے باطن ک ںیپر قادر ہ

ہر عام  ، ان سے توے ہیںکرت یعکاس یتونکیفیتکرار سے جن ک ی۔ وہ لفظوں کاجاسکتاہےیمحسوس ک

لف الجہت مخت ںیاپنے ڈھنگ م یکاکام تھا۔ بان یہ یکرنا توبان انیسطح پر ب یقیگزرتا ہے مگر تخل یٓادم

کہ جس سے صاف معلوم ہوتاہے کہ اس شعر کا ے ہیں کرت قیز سے تخلکے موضوع کواس اندا تینوع

ہوئے،  دایشاعر پ یکرنے والے کئ دیتقل یک یبان ںیمعدودے چند اور بھارت م ںیہے۔ پاکستان م یخالق بان

ے ک ن ا ںیبہت ابتدا م ںیعام تصور ہے کہ ہندوستان م کیا ںیکے بارے م یازین ریمن سےیج یہ وںی

 ےسیج اریتھے۔ شہر یسے متاثر بھن کاچرچاتھا اوربہت سے لوگ ا ینیٓافر یمعنر اوخدوخال  یشعر

 یکھائصاف د یکااثر بھ یشاعر یک یہے کہ بان یامر واقع ہیمگر  یک دیتقل یک یازیرنیشاعروں نے من

ے اپنے پور ںیواحدشاعر ہے جوہندوستان م یازیرنیمن ںیغزل م دیجد ںیم نیکے معاصر ی۔ بانتاہےید

ہاں و ہیا،یاگیکوکہاں اورکس جگہ سے ادھر اُدھر ک یکرچکے تھے۔ بان تیجود کے ساتھ سراو یشعر

غزل کے  ینے اپن یبان ، سمجھ سکا ہوں ںیمگر جہاں تک م ںیبتاسکتے ہ ینگار ہ دیاور تنق نیکے محقق

قت یدرحق‘‘ آخری بس’’بانی کی نظم تھا۔ ایفضاپر اپناطلسم جما یشعر یپورے رسوخ کے ساتھ وہاں ک



بے گانگی، اجنبیت اور مغائرت کی صورت  حال جو تقسیم کے بعد پیدا ہو چکی تھی، اُسے آئینہ کرتی 

ہے، اس نظم کے ُرموز و عالئم سے پتا چلتا ہے کہ ایک طرف تو انسان ایک دوسرے سے بے گانہ ہوتے 

ے کو اجنبیت، ب‘ ی بسآخر’جا رہے ہیں تو دوسری جانب باہمی قُربتیں، ُدوریوں میں ڈھلتی جا رہی ہیں۔ 

گانگی اور مغائرت کا استعارہ کہا جا سکتا ہے۔ ُدنیا میں ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی جانب محو  سفر تو 

 آخری’ہے، لیکن سارے کے سارے ایک دوسرے سے نا آشنا اور اجنبی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے 

ر پھر یہ کہ اجنبیت کا احساس بھی کے مسافر ایک دوسرے سے نا آشنا اور ناواقف ہوتے ہیں او‘ بس

کسی کے بطن میں خوف  تنہائی اور ُدوری کے احساس کو فزوں تر محسوس نہیں ہونے دیتا مگر ایک 

حّساس تخلیق کار کو تو اس کا بڑی شّدت کے ساتھ درد محسوس ہوتا ہے کہ اجنبیت اور ُدوریاں بڑھ رہی 

سانی رشتوں کے تناظر میں زیادہ اپنائیت، محبت ہیں۔ شاعر کے نزدیک ماضی کی سماجی صورت  حال ان

اور کوسموپولیٹن کلچر کی آئینہ دار محسوس ہوتی ہے، جہاں ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ 

نہ صرف سماجی رشتوں کا لحاظ رکھتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے محو  کالم ہو کر طمانیت  قلب کے 

سرے کے ساتھ محو  گفتگو ہو کر اپنے لیے راحت اور ایک اٹوٹ بندھن میں منسلک تھے اور ایک دو

ایسی مثبت فکر پر مبنی صورت  حال بھی ‘ کوسموپولیٹن کلچر’مسرت کا سامان کشید کرتے تھے۔ اب 

نشان زد ہو کر قصٔہ پارینہ بن گئی ہے اور اُدھر مشترکہ کلچر  کی پیشانی پر بھی سوالیہ نشان ثبت کر 

منظر نامے کو ایک بڑے سوال کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ بڑا سوال کیا  دیا گیا ہے۔شاعر نے سامنے کے

ہے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ مغائرت  بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اجنبیت اور مغائرت کے نتیجے میں انسانوں 

کے مابین سماجی رشتوں کی بے وقعتی حدوں کو چھو رہی ہے، یہاں تک کہ قُربتیں، ُدوریوں میں متشکل 

کو بہت زیادہ ملفوف  اور استعاراتی و عالمتی انداز میں خلق کیا جا سکتا تھا، ‘‘ آخری بس’’۔ ہو چکی ہیں

لیکن شاعر نے اپنے واضح پیغام کی ترسیل کے پیش  نظر  نظم کو بہت زیادہ پیچیدہ بنانے سے گریز کیا 

یاب کی کام ہے اور مذکورہ نظم کے وسیلے سے بڑھتی ہوئی ماّدیت پرستی کو نہ صرف اُجاگر کرنے

سعی کی ہے بلکہ عصر  حاضر کے انسان کے ذہن و فکر میں اجنبیت اور مغائرت جیسے نہایت اہم  سوال 

آج ُدنیا بس کی طرح محو  سفر ہے؍ سب مسافر؍ ’’ کی معدوم ہوتی ہوئی  صورت  حال کو آئینہ کیا ہے۔

جہاں تک  (۸)‘‘را لگتا نہیں ہے!قُرب کے احساس سے نا آشنا بیٹھے ہوئے ہیں؍ اب کسی کو اجنبی ہونا بُ 

بانی کی غزل کی بات ہے تو بانی کی غزل کو ان معنی میں نئی غزل کہا جا سکتا ہے کہ اُن کی غزل 

میں تغزل کی تمام و کمال جمالیات بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اور باطنی محسوسات 

گانہ انداز میں تمام معنی آفرینی کے ساتھ اپنا کی نازک پیکر تراشی کے عالوہ روح  عصر بھی ُجدا 

معنیاتی  دائرہ مکمل کرتی ہے۔بانی کی غزل میں جمالیات، محبت، رومانویت اور نیچر کی جمالیات کے 

کئی رنگ موجود ہیں۔غزل کا بنیادی اور وصف  خاص تو اس کے ایمائی اظہار میں پوشیدہ ہے۔بانی کی 

کا بھی احساس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فنی جمالیات کو بھی غزل میں فکری گہرائی اور گیرائی 

اُنھوں نےملحوظ  نظر رکھا ہے۔ تقسیم کا سانحہ ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن تقسیم کے بعد جس طریقے 

سے خوابوں کو تعبیریں میسر نہ آ سکیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تقسیم کے بعد شرنارتھیوں اور مہاجرین 

نا ُچور ہو گئے جس کے نتیجے میں عدم  شناخت کی صورت  حال نے بھی جنم لیا اور کے خواب چک

اجنبیت و مغائرت بھی بڑھ گئی۔ شناخت کا سوال ایک ایسا اہم سوال ہے کہ جس نے بانی کی غزل کے 

ذریعے اظہار کی صورت اختیار کی۔ تقسیم کے بعد مغائرت، بے گانگی، اجنبیت، شناخت کی تالش ایک 

ی اہم سوال تھا، جس نے انسان کے خوابوں کی توڑ پھوڑ کے ساتھ غم و اندوہ کی صورت  حال کو انتہائ

جنم دیا اور داخلی سطح پر ایک لحاظ پژمردگی کی کیفیت پیدا کی، ظاہر ہے کہ بانی بھی اسی طرح کی 

ایسی  ے گانگیکیفیت سے نبرد آزما رہے۔تنہائی، احساس  تنہائی، مغائرت، احساس  اجنبیت اور احساس  ب

کیفیت اور صورت  احوال نے بانی کی غزل میں اظہار کی راہ پائی۔ اُن کی غزل میں کئی لحاظ سے 

کلچر میں جس طریقے سے انتشار اور زوال کے ‘ کوسموپولیٹن’سماجی رشتوں کی شکست و ریخت اور 

اج ُسریندر پرکاش، بلر عناصر نے جنم لیا، مذکورہ عناصر و عوامل نے بھی بانی کی غزل میں ظہور کیا۔



مین را، کمار پاشی، جتیندر بلّو اور دیوندر ستیارتھی کی نثر میں بھی مغائرت، بے گانگی اور اجنبیت کی 

س کی ایک مثبت صورت  حال تھی، ج‘ کوسموپولیٹن کلچر’صورت  حال آئینہ ہوئی ہے۔تقسیم سے قبل جو 

تھے، تقسیم کے بعد مذکورہ صورت  حال کو  میں تمام مذاہب خاص طور سے مسلم ، ہندو اکٹھے رہتے

بھی شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا، جس نے حّساس تخلیق کاروں کے خوابوں کو چکنا ُچور کرکے 

رکھ دیا اور پھر  یہ کہ بے روزگاری، بے گھری، اجنبیت اور  شناخت کے سوال نے  مزید  کئی سواالت 

پر بانی کے کالم میں راہ  اظہار کو تالش کیا۔ اس طرح اپنائیت  کو جنم دیا اور اُن سواالت نے تخلیقی سطح

کے برعکس اجنبیت، بے گانگی اور مغائرت ایسی باطنی اور خارجی صورت  حال کے نتیجے میں اکیال 

پن اور ُدوری جیسے موضوعات نے اظہار کے نئے سانچے بنا کر بانی کو با انداز  د گر اپنے مافی الضمیر 

عتی انقالب کے ُدور رس اور منفی اثرات نے بھی مغائرت اور اجنبیت کو ہَوا دی اور اس پر مائل کیا۔صن

لیے کہ مشینوں نے ماّدیت کی فکر کو پروان چڑھایا اور نتیجتاً خوف  تنہائی فزوں تر ہو گیا، توڑ پھوڑ 

ر دیے۔ کاور ذہنی و فکری انتشار و خلفشار نے متعدد سطحوں پر سماجی رشتوں میں فاصلے فزوں تر 

اس طرح کی کیفیات، احساسات اور صورت  حال نے بھی بانی کی غزل میں ظہور کیا۔مذکورہ اظہار نئی 

غزل کے روپ میں منصٔہ شہود پر آیا۔بانی کا قرینٔہ اظہار اپنے معاصرین سے نہ صرف ُجدا گانہ نوعیت 

ل و آئینہ ہے۔اسی طرح اُن کی کا حامل و آئینہ دار ہے بلکہ اُن کی شعری حّسیت بھی الگ نوعیت کی حام

مصرع سازی، تالزمات، تراکیب سازی اور دو مصرعوں کو تالزمہ کے ذریعے باہم منسلک کرنے کا 

تخلیقی زاویہ بھی معاصرین سے الگ تھلگ نوعیت کا حامل ہے۔ منچندا بانی کے یہاں روایت اور عصری 

کی غزل کو دو آتشہ کر دیتا ہے۔ اُن کی زندگی کے مضامین کا ایک خوب صورت اور تخلیقی امتزاج اُن 

غزل میں فطرت کے ساتھ تعلق  خاطر اور کئی لحاظ سے دلکش انسالک قاری کو نہ صرف  اپنی جانب 

راغب کرتا ہے بلکہ فرد کی تنہائی، احساس  بے چارگی، خوف  تنہائی، اقدار و روایات کی شکست و 

اس کے ساتھ معاشرتی صورت  حال کا بھی بڑے  ریخت اور پھر یہ کہ جمالیاتی احساس  بھی ہے اور

سلیقے اور قرینے کے ساتھ ایمائی سطح پر اظہار ہُوا ہے۔ روایت کے ساتھ ُجڑت کے ضمن میں بانی کے 

 یہاں رمز و اشاریت کے ساتھ اظہار بھی ہوا ہے:

 تُو بھی زنجیر بہ زنجیر بڑھا ہے مری سمت

 ساتھ میرے بھی روایت ہے نیا میں کیا ہوں!

 بھی ہونا ہے مجھے اور کہیں جا کے طلوعا

 ڈوبتے مہر کے ہمراہ بُجھا میں کیا ہوں!

 اور میر تقی میر نے بھی تو  کہا ہے:

 مرگ ا ک ماندگی کا وقفہ ہے

 یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

 ُرخ ہَوا کا کوئی جب پُوچھتا اُس سے بانی

 ُمٹھی بھر خاک َخال میں وہ اُڑا دیتا تھا

 صاحب کا بھی ایک شعر مالحظہ کیا جا سکتا ہے: اب میر تقی میر

 آوارگان  عشق کا پوچھا جو میں نشاں

 ُمشت  غبار لے کے صبا نے اُڑا دیا

شناخت اور ُوجودی احساس ایک ایسا سوال ہے جو بانی کی غزل میں نیا پن  اور مالل بھی پیدا 

، وں کی شکست و ریخت کی ہےکرتا ہے اور پھر یہ کہ  مادیت پرستی نے جس طریقے سے انسانی رشت

بانی مذکورہ صورت  حال کو بھی نشان زد کرتے ہیں۔ُوجودی احساس، شناخت اور عدم  شناخت ،  مغائرت، 

بے گانگی، اجنبیت، خوف  تنہائی، احساس  شکست و ریخت،  ایسے فکری عناصر و عوامل ہیں جو ایک 

میں  کرتے ہیں۔ تقسیم کے بعد بانی کی غزل حساس تخلیق کار کو تشکیک و تردید کے دوراہے پر ال کھڑا

مغائرت، اجنبیت، خوف  تنہائی، بے گانگی ایسے سواالت نہ صرف  تشکیک و تردید کی فکر کو جنم 



دیتے ہیں بلکہ روایتی طرز  زیست اور طریقٔہ کار کو بھی ٹوٹتا ہوا محسوس کرواتے ہیں۔ماّدیت  اور ماّدی 

قدار و روایات کی جگہ لینا  شروع کی تھی، اُن کی غزل میں صورت  حال نے جس طریقے سے پرانی ا

کے ‘ نوط’اس کی بھی پیکر تراشی قاری کو ورطٔہ حیرت میں مبتال کرتی ہے۔ بانی کی غزل میں گھر 

استعارے کی صورت میں اُبھرتا ہے، ایک ایسا وطن جو بے گانگی، مغائرت اور  اجنبیت کے احساس کو 

وا کیا ہے! فزوں تر کر دیتا ہے، جہاں  بے یار و مددگاری کی صورت  حال کے س 

 کوئی بھی گھر میں سمجھتا نہ تھا مرے ُدکھ ُسکھ

 ا ک اجنبی کی طرح میں خود اپنے گھر میں تھا

 بھرے شہر میں ا ک بیاباں بھی تھا

 اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف

ن کے یہاں معرفت کے بانی کی غزل میں جو احساس   لطافت ہے، وہ بہت ہی منفرد ہے اور اُ 

 اشعار کا بھی احساس ہوتا ہے۔ معرفت کے ضمن میں یہ دو اشعار مالحظہ کیے جا سکتے ہیں:

 تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے

 کہیں تو کوئی ُدعا مانگتا ہے میرے لیے

 تمام شہر ہے ُدشمن تو کیا ہے میرے لیے

 میں جانتا ہوں ت را َدر ُکھال ہے میرے لیے
 

تخلیق کا معیار اور تخلیقی سفر دوسروں سے نہ صرف الگ تھلگ ہے بلکہ وہ مفاہمت پسندی  میرا

کا قائل نہیں ہے، اُس کی اپنی راہ ہے اور اپنی ہی تحریک ہے۔یہاں مسرت سے بھر پور مغائرت ہے،وہ 

اپنے لیے ایک اور طرح کے راستے کو نہ صرف منتخب کر چکا ہے بلکہ وہ اس راستے پر چل بھی 

ہا ہے۔ وہ گ ھسے پ ٹے راستے سے ہٹ کر اپنے لیے ایک اور راستے کا انتخاب کیے ہوئے ہے،یہ راستہ ر

 شاید کسی اور نے ُچنا ہے، یہاں بھی روحانی فضا کا احساس ہوتا ہے۔

 مجھے ب چھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفرو!

 مگر سفر کا تقاضا ُجدا ہے میرے لیے

 ھہرا تھاوہ ایک عکس کہ پَل بھر نظر میں ٹ

 تمام عمر کا اب سلسلہ ہے میرے لیے
 

سٹ ک وژن ہے جو تجلی یا جلوہ  محولہ باال شعر میں بھی تصوف کا ایک حوالہ موجود ہے جو م 

ہے ، وہ ایک صوفی کو بھی ایک ہی دفعہ نظر آتا ہے، شاعر کا و ژن اُس کی تخلیق میں نکھار پیدا کرتا 

ہ اُس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ و ژن عمر بھر اور پھر  تسلسل ہے، اُسے تحریک دیتا ہے، وہ و ژن ہمیش

کے ساتھ اُسے تحریک فراہم کرتا رہتا ہے، یہ اُس کا شعری فلسفہ ، شعری وژن اور شعری تحریک ہے 

جو عطیۂ ُخدا وندی ہے، اُس کا جلوہ روحانی ہے، ُخدائی جلوہ ہے، وہ ایک صوفیانہ اور روحانی و  باطنی 

میشہ اُس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ روحانی تجربہ ہمیشہ  اُس کی جمالیاتی اور تجربہ ہے جو ہ

سطح پر رہنمائی بھی کرتا رہتا ہے۔عکس تو کسی ُوجود کا دیکھا  جاتا ہے اور پھر وہ ‘ ا نٹیلیکچوئلی’

ی تو ھعکس کسی آنکھ میں دیکھا جاتا ہے یا آئینے میں یا پانی میں عکس دیکھتے ہیں اور پھر ُدنیا خود ب

 ُخدائی کا عکس ہے۔روحانی فلسفہ تو اسی جانب لے جاتا ہے۔

 عجیب در ُگزری کا شکار ہوں اب تک

 کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے
 

ا لفظ ک‘  در گزر’کا لفظ کیا ہی ملفوف انداز میں استعمال کیا ہے۔‘  در ُگزری’اب یہاں شاعر نے 

وتا ہے، نظر انداز کر دینے کے معنی میں، چھوڑ دینے کے ویسے تو  برداشت کے معنی میں استعمال ہ

معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اب یہ نظر انداز کر دینا کہاں سے ہے! یہ نظر اندازی ایک تو سامنے 

کی سطح پر ُدنیا کے حوالے سے ہے۔ُدنیا نے نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن مجموعی طور 

ہ سزا ہے، تو پھر ہے کیا؟ سفر ہے، یعنی جو تجربہ ہے، وہ مکمل نہیں ہے، اُسے پر نہ تو کرم ہے، ن



مزید صیقل کرنے کی ضرورت ہے، روحانی سطح پر مزید سفر کی ضرورت ہے، اس راہ پر مزید چلنے 

کی ضرورت ہے، سزا و جزا کا وقت بھی تو اُس وقت آتا ہے، جب کوئی پختہ و  بالغ ہو جاتا ہے۔اس راہ 

 ابھی ابتدائی قدم پڑے ہیں۔مزید آبلہ ہونا ہے پھر جا کر سزا و جزا کا تعین ہوگا۔گزر پر 

 ُگزر سکوں گا نہ اس خواب خواب بستی سے

 یہاں کی مٹّی بھی زنجیر  پا ہے میرے لیے
 

اب اس شعر کی ایک سطح تو اُس کا سامنے کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو اپنی دھرتی چھوڑ 

کی ہے، وہ مٹّی اب خواب کی صورت باقی رہ گئی ہے، اب اُس کا ظاہری، کر دوسری جگہ ہجرت 

مشخص وجود تو نہیں ہے، وہ اب محض خواب کی صورت ہی بچی ہے، وہ مٹّی اُس کی یاد داشت میں 

محفوظ ہے، خواب خواب صورت اُس وقت ہوتی ہے، جب انسان ٹکڑوں میں فلیشز میں ، یا جب شاعر کو 

وہ بل نک کرتی ہے یا  جس طرح کبھی کبھی بادل  چمکتا ہے، اُس کا تخمینہ نہیں تحریک میسر آتی ہے تو 

لگایا جا سکتا، اس کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، وہ بلنک گ میں شاعر کو کچھ نظر آتا ہے، شاعر کو 

 کچھ ادراک ہوتا ہے، اُسے کچھ نظر پڑتا ہے۔

 اب آپ جأوں تو جا کر اُسے سمیٹوں میں

 کھرا پڑا ہے میرے لیےتمام سلسلہ ب

لسم خانٔہ رنگ  یہ ُحسن  ختم   سفر یہ ط 

 کہ آنکھ جھپکوں تو منظر نیا ہے میرے لیے

 یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی

 وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے
 

یہ کاروبار  زمانہ ہے ہی حضرت  انسان کے لیے، انسان ہی اس کائنات کا مرکزہ ہے۔یہی نشاۃ  

ثانیہ کا بنیادی فلسفہ تھا۔اب وہ اپنے جسمانی سفر کے خاتمے کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ابھی اُس کا ُوجود 

ختم نہیں ہوا،  شاعر نے پہلے مصرع میں جو تصور پیش کیا ہے، اب اُسے شاعر نے آفاقیت کے ساتھ 

موت  ا فلسفہ کہا جاتا ہے،منسلک کیا ہے۔ اب یہاں حیات  آفاقی کی جانب اشارہ ہے، جسے حیات کے بعد ک

تو اس میں بھی نہیں ہے۔موت کا تو ہم نے تصور کیا ہوا ہے،موت کا تو کوئی وجود نہیں ہے، موت کیا 

ایک اور ُدنیا کی جانب سفر ہےجو ابدی اور المحدود ہے اور اگر کوئی ابدی کائنات ہے تو اس میں انسان 

بدی ہے تو پھر انسانی ُوجود کے معنی کیا ہیں؟ یہ شعر کا ُوجود بھی ابدی ہے اور اگر انسان کا ُوجود ا

نشاۃ  ثانیہ کے فلسفے کے ساتھ بھی منسلک کرکے دیکھا جا سکتا ہے، اسے مذہبی تصور کے ساتھ منسلک 

کرکے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کاروبار  زمانہ تخلیق ہی انسان کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اس کائنات 

جو اشیا بکھری ہوئی ہیں، وسیع ترین دائرے میں بکھرئی چیزوں کو ‘ یٹوں میںسم’کا مرکزہ ہے اور 

سمیٹنا، سمیٹنا کیا ہے؟ چیزوں کو ترتیب میں لے کر آنا۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترتیب کون سی 

ں یترتیب لگأوں گا۔میں کون ہوں؟ م‘ میں’ہوگی، وہ ترتیب آفاقی ہوگی۔اب وہ ترتیب لگائے گا کون؟ وہ 

انسان ہوں۔ میں اُسے کس بنیاد پر ترتیب لگأوں گا۔ میں اُسے اپنی عقل کی بنیاد پر ترتیب دوں گا اور اُسے 

اپنے روحانی ُوجود سے مکمل ترتیب لگأوں گا۔شاعر کو و جدان نصیب ہوتا ہے، جس کے اشارے بھی 

 نے کہا ہے: ملتے ہیں۔آگے چل کر وحدانیت سے ُجڑنے کی جانب اشارہ ہے۔ میر تقی میر

 مرگ ا ک ماندگی کا وقفہ ہے

 یعنی آگے چلیں گے دم لے کر

 یہ ُحسن  ختم  سفر، یہ طلسم خانٔہ رنگ

 کہ آنکھ جھپکوں تو منظر نیا ہے میرے لیے

 یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی

 وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے
 

ھتی ہے، ماّدی وجود بھی ہللا نے ہی بنایا ہے اور اپنی لطافت کے اعتبار سے اُوپر کو اُٹ‘  روح’



و نہیں ہے۔فرشتوں ک‘ فنا’اُوپر کون ہے؟ اُوپر ُخدا ہے۔ُخدا کے ساتھ جو چیز وابستہ ہو جائے گی، اُسے 

فنا نہیں ہے۔ انسان کو بھی فنا نہیں ہے۔یہ جو موت کا تصور ہم نے قائم کیا ہوا ہے، وہ ماّدی ُوجود کے 

اس لیے کہ وہ ‘ روح’کو فنا ہے ہی نہیں، روح تو مادے کا جوہر ہے، وہ ‘ روح’ام ہے۔فنا ہو جانے کا ن

خدا سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ہر مذہب میں جسم کی نفی ہے اور روح کو تقدم حاصل ہے کیوں کہ جسم  

فانی بھی ہے اور جسم میں وہ وصف ہی نہیں ہے جو انسان کو آفاقی ہستی کے ساتھ جوڑ سکے۔جسم 

ک ظاہری وجود ہے اور وہ جو باطنی جوہر ہے، وہ ہے اصل اور کائناتی و آفاقی جوہر ہے اور محض ای

گ تو پروگریمن‘ روح’اُسے موت نہیں ہے، فنا نہیں۔ خالق  کائنات موت و حیات کے تصور سے ماورا  ہے۔

گ ختم نکر سکتے تھے۔پروگریم‘ ایکٹیویٹ’ہے، پروگرام کبھی نہیں مرتا، پروگرام کو کسی بھی وقت 

حسن  ’نہیں ہو سکتی۔بانی کی تراکیب کا جمالیاتی آہنگ بھی انتہائی خوب صورت اور متاثر ُکن ہے۔جیسے 

کی تراکیب ہیں۔فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل کی طرف منتقلی بھی کیا ‘ طلسم خانٔہ رنگ’اور ‘ ختم  سفر

 و پیکر تراشی کیا ہی عمدہ ہے۔مقطععمدہ ہے۔بانی کا شاعرانہ حسن، خیال ، معنی آفرینی اور منظر نگاری 

 تو انسانی جسم ہے‘ کوہ’کیا ہے؟ وہ ُوجود ہے۔ ‘ کوہ’میں بھی روحانیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔

تو نور کا برسنا ہے، یہ جسم اور روح کی کہانی ہے۔کوہ تو ایک شیل ہے جو ایک پیغام ‘ برسنا’اور وہ 

یا سے آشنا ہوگا، جب شیل ٹوٹے گا تو انسانی باطن باہر سے یا اپنے ہے، کوہ ٹوٹے گا تو انسان باہر کی ُدن

جوہر سے  آشنا ہوگا اور پھر انسان مکمل ہوگا،انسان اپنی تکمیل کے لیے متعدد ذرائع اپنانے کی کوشش 

کرتا ہے۔ہر ذریعہ ایک جانب چل کر، کچھ مدت تک چل  کر اُسے  طمانیت، تکمیل اور آسودگی کا غلط 

ہے، لیکن انسان کا باطنی جوہر بے کل اور مضطرب رہتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ اُس وقت تاثر دیتا 

مطمئن ہوتا ہے جب وہ اصل جوہر کے ساتھ جس کا وہ ایک حصہ ہے، اُس کے ساتھ جاکر ملتا ہےاور 

 وپرجسم سے آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ اُ ‘ روح’وہ جسے ہم موت کہتے ہیں، اُسی کے بعد ممکن ہے۔جب 

اُس جہان سے جا کر ملتی ہے، جہاں سے وہ آکر انسانی  ُوجود کا حصہ ‘ روح’کو اُٹھتی ہے اور پھر  

میں تازہ کاری، ندرت اور جدت حیرت ‘‘ حرف  معتبر’’بانی کے اولین شعری مجموعہ  (۹)بنائی گئی تھی۔

گانہ طرز  احساس ، مصرع  کی طرح   ُجدا‘‘ آب  رواں’’سے ہم کنار کرتی ہے۔اُن کی غزل میں نہ صرف  

میں اُردو غزل کہنے پر قادر نظر آتے ‘ طرز  بیدل ’سازی، منفرد شعری فضا کا احساس ہوتا ہے بلکہ وہ 

ہیں۔ نئی تراکیب سازی اُن کا اختصاص کہا جائے تو کچھ مبالغہ بھی نہیں ہوگا، اُن کی تراکیب سازی میں 

جو نئے غزل گو شعرا کا اختصاص کم کم نظر آتا ہے۔بانی  بھی تازہ کاری، ندرت اور جدت کا پتا چلتا ہے

کے کالم میں عالئم و رموز کا قرینہ  اور استعاراتی نظام کئی لحاظ سے سحر طاری کر دینے کی توانائی 

سے بھر پور ہے۔اپنے تخلیقی اظہار کے لیے وہ موزوں ترین الفاظ کے لیے پ تّا پانی کرتے ہیں، یہ وہ 

معاصرین کے حصے میں کم ہی دیکھنے کو میسر آتا ہے۔اُن کے یہاں الفاظ و  عنصر ہے جو اُن کے

تراکیب کا صوتی تاثر ایک خاص طرح کی جمالیاتی فضا کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ طلسمی کیفیت 

طاری کر کے قاری کو اپنے جانب کھینچتا ہے۔اُن کی تمثالیں اور پیکر تراشی و پیکر سازی بھی اُن کے 

تہ داری پیدا کرتے ہیں، اُن کے یہاں ٹھوس اور سیّال ہر طرح کے امیجز شعر کو تہ دار بناتے  کالم میں

کے نتیجے میں   کئی لحاظ سے نفسیاتی شکست و ریخت نے بھی اُن کے کالم ‘ سوشل ڈ سلوکیشن’ہیں۔ 

بروئے  ں کوتویمیں جگہ  پائی ہے  ظاہر ہے جو ہجرت کا براہ  راست نتیجہ ہے۔بانی اپنی تخلیقی صالح

کار ال کر نئے جہان  معنی پیدا کرتے ہیں۔اُنھوں نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے  نہ صرف نئے اسالیب 

وضع کیے بلکہ وہ اپنی اختراعات میں کامیاب بھی ہیں۔اُنھوں نے اپنے  حسی تجربات  اور قلبی واردات 

ر میں معانی و مفاہیم کے بے پناہ  امکانات کو نئی زبان اور نیا آہنگ عطا کیا، یہی وجہ ہے کہ اُن کے اشعا

پوشیدہ  ہیں۔اُنھوں نے اپنے ڈ کشن کو  اس قرینے اور ہنر مندی سے برتا ہے کہ اُن کا انداز  کالم بھی نیا 

نیا سا ہے اور اُن کی غزل میں نئے معنی بھی دیگر شعرا سے ہٹ کر محسوس ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بانی 

د متکلم کی شکل میں  اپنے لیے الگ تھلگ راستے کا انتخاب کرکے خود کو کی غزل کا پروٹیگنسٹ واح

ہجوم سے ُجدا کرنے کی تخلیقی توانائی سے لبریز ہے۔اس طرح وہ کائناتی بسط و کشاد کے متنوع رنگوں 



میں نہ صرف اپنے وجودی احساس کو نامیاتی شکل  میں تالش کر لیتے ہیں بلکہ اپنے لیے ایک نیا جہان  

 بھی  پیدا کر لیتے ہیں جو اُن کی الگ تھلگ اُڑان اور پہچان کی غمازی کرتا ہے۔معنی 



 ہ جاتحوال
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