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 حصہ معروضی

 خالی جگہ پر کريں
کی کتابيں ہيں۔ سرسيد احمد خاناسباب بغاوت ہند، آثار الضاديداور خطباِت احمديہ  ١  
کا بانی کہتے ہيں۔ جديد ادبسرسيد کو  ٢  
تهی۔ نيکی کی دلہنآسمان پر نظر آنے والی روشنی  ٣  
کہا جاتا ہے۔ آقائے اردواور  انشاءپردازموالنا محمد حسين آزاد کو اردو کا سب سے بڑا  ۴  
تها۔ سبکتگينمحمود غزنوی کے والد کا نام  ۵  
تها۔ وزير/مشير/خاصحسين ميمندی محمود غزنوی کا مالزِم  ۶  
کو کہا گيا ہے۔سورج  مشرق کا شہسوار ٧  
ہيں۔ کرنيںسورج کی شعاع کا نيزہ سے مراد  ٨  
نے مکمل کی۔ سيد سليمان ندویسيرت النبی صلی اهللا عليہ وسلم  ٩  
کی تصنيف تهی۔ عالمہ شبلی نعمانیسيرت النبی صلی اهللا عليہ وسلم  ٠١  
آيا۔ ٹهٹہميں ء٩٩۶١کپٹان ہملٹن سن ١١  
کہا ہے۔ عراِق ثانیکو  ٹهٹهہشيخ فريد بکهر نے  ٢١  
کتاب ہے۔کی  شيخ فريد بکهریذخيرة الخوانين  ٣١  
اسالم کی سربلندی کے لئے کهڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانیاکبر کے آخری دور ميں  ۴١  
تها۔ حيدر علیٹيپو سلطان کے والد کا نام  ۵١  
نے مسلمانوں کی اخالقی اور معاشرتی برائيوں کو دور کرنے کے لئے تحريک چالئی۔ شاہ ولی اهللا ۶١  
ميں قائم ہوئی۔ء۵٨٨١کانگريس سن ٧١  
ميں قائم ہوئی۔ء۶٠٩١مسلم ليگ سن ٨١  
نے تحريِک خالفت شروع کی۔ موالنا شوکت علیاور  موالنا محمد علی جوہر ٩١  
تحريکيں شروع کی۔ سنگهٹناور  شدهیتحريِک خالفت ختم کرنے کے بندووں نے  ٠٢  
مملکت بنانا ہے۔ فالحیاور  اسالمینظريہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو  ١٢  
کی تحرير ہے۔ مولفينقائی زبانيں اردو اور عال ٢٢  
اردو کے پہلے ناول نگار گنے جاتے ہيں۔ ڈپٹی نذير احمد ٣٢  
کے لقب سے ياد کيا جاتا ہے۔ مصوِر غمراشد الخيری کو  ۴٢  
المذہبی کی جڑ ہے۔ دولتمسلمانوں کے دوِر موجود ميں  ۵٢  
تها۔ کلثوم زمانی بيگمبنِت بہادرشاہ کا نام  ۶٢  
تها۔ زمينداربستی کورالی گاوں کا کهاتا پيتا  ٧٢  
تها۔ فيض علیشاہی حکيم کا نام مير  ٨٢  
کا ڈرامہ ہے۔ سيد امتياز علی تاجقرطبہ کا قاضی  ٩٢  
ہے۔ مالزمعبداهللا قاضی کا  ٠٣  
ہے۔ بيویحالوہ عبداهللا کی  ١٣  
ہے۔ اناحالوہ زبير کی  ٢٣  
کے ہيں۔ مزاج شريفنی ہاو کے معنی  ٣٣  
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۔شکريہشے کے معنی ہيں شے  ۴٣  
الفاظ سيکهر کر اخبار پڑها جاسکتا ہے۔ پانچ ہزار ۵٣  
اردو پڑهاتی ہيں۔ شان يونبيجنگ يونيورسٹی ميں مادام  ۶٣  
کہتے ہيں۔ حمدجس نظم ميں اهللا تعالی کی تعريف کی جائے اسے  ٧٣  
کہتے ہيں۔ نعتجس نظم مےں رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی تعريف کی جائے اسے  ٨٣  
کہتے ہيں۔ منقبتجس نظم ميں صحابہ کرام صلی اهللا عليہ وسلم کی تعريف کی جائے اسے  ٩٣  
کہتے ہيں۔ مناجاتجس نظم ميں اهللا تعالی سے دعا کی جائے اسے  ٠۴  
کا شاعر کہا جاتا ہے۔ بچوںاسمعيل ميرٹهی کو  ١۴  
تهے۔ ہحضرت ابو عبيدہ رضجنِگ يرموک ميں مسلمانوں کے سپہ ساالر  ٢۴  
کے جواب ميں لکهی گئی تهی۔ شکوہاقبال کی نظم جواِب شکوہ نظم  ٣۴  
کہتے ہيں۔ قصيدہجس نظم ميں کسی زندہ شخص کی تعريف کی جائے اسے  ۴۴  
کہتے ہيں۔ مرثيہجس نظم ميں کسی مرحوم شخص کی تعريف کی جائے اسے  ۵۴  
کہتے ہيں۔ مطلعغزل کے پہلے شعر کو  ۶۴  
بهی تهے۔ صحافیشاعر کے عالوہ  موالنا ظفر علی خان ٧۴  
مصرعے ہوتے ہيں۔ تينمثلث کے ہر بند ميں  ٨۴  
کہتے ہيں۔ مخمسپانچ مصرعوں کے بند کو  ٩۴  
کہتے ہيں۔ مسدسچه مصرعوں کے بند کو  ٠۵  
کہتے ہيں۔ رباعیچار مصرعوں کے بند کو  ١۵  
ہوتے ہيں۔ قافيہرباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتهے مصرعے ہم  ٢۵  
نے کيا ہے۔ شيخ ايازوائی کا اردو ترجمہ  ٣۵  
کہالتا ہے۔ مقطعغزل کا آخر شعر جس ميں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے  ۴۵  
کہتے ہيں۔ خدائے سخنمير تقی مير کو  ۵۵  
ہيں۔ خواجہ مير درداردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر  ۶۵  
ہے۔ عرفيتمرزا نوشا مرزا اسد اهللا خان غالب کی  ٧۵  
ہے۔ فضل الحسنموہانی کا نام  حسرت ٨۵  
تهے۔ شاگردجگر مرادآبادی اسغر گونڈوی کے  ٩۵  
کا نام ہے۔ جگرعلی سکندر  ٠۶  
شاعر کہالتے ہيں۔ عوامینظير اکبر آبادی پہلے  ١۶  
کانام ہے۔ آبادیولی محمد نظير اکبر  ٢۶  
ہيں۔ موالنا الطاف حسين حالیاردو کے پہلے قومی شاعر  ٣۶  
ہے۔ مسدس مدو جزر اسالمومی نظم اردو کی پہلی ق ۴۶  
ہيں۔ حضور صلی اهللا عليہ وسلمدعائے خليل سے مراد  ۵۶  
ہيں حضور صلی اهللا عليہ وسلمنويد مسيحا سے مراد  ۶۶  
ہے۔ قرآن شريفنسخہ کيميا سے مراد  ٧۶  
کی بدولت سسرال والوں کا دل جيت ليا۔ سيرتتوصيف نے اپنی  ٨۶  
کا ہے۔ عليمسچی ہمدردی کا مرکزی کردار  ٩۶  
کہ ہيں۔ اچها پهر مليں گےچينی زبان کے لفظ چائی چن کے معنے  ٠٧  
ہے۔ سفر نامہچين ميں ايک دن اردو کے طالب علموں کے ساتهايک  ١٧  
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تها۔ نوجوان لڑکاسبق گزرا ہوا زمانہ کا بوڑها آدمی  ٢٧  
ہے۔کو مخاطب کيا  نوجوانوںسبق گزرا ہوا زمانہ ميں سرسيد نے اپنی قوم کے  ٣٧  
اهللا سے دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹهے اور اپنی قوم کی بهالئی ميں کوشش کرے۔ يہ جملہ سبق  ۴٧

کا ہے۔ گزرا ہوا زمانہ  
زندہ رکه۔ مسکينہمارے حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم اکثر دعا کرتے تهے کہ خداوند مجهے  ۵٧  
کے  ور صلی اهللا عليہ وسلمحضحضرت عائشہ صديقہ رضہ نے فرمايا جوکچه قرآن ميں ہے وہ  ۶٧

 اخالق ہيں۔
جو موجود ہوتا اس کو  کم عمر بچہآنحضرت صلی اهللا عليہ وسلم فصل کا نيا ميوہ ہميشہ سب سے  ٧٧

 ديتے۔
کالج ہيں۔ چار سوہملٹن لکهتا ہے کہ ٹهٹهہ ميں  ٨٧  
کا اصلی گهر تو بچهڑے ہوئے کليم کی ماں کا دل تها۔ اهللا ٩٧  
عدل کا نمونہ ہے۔ اسالمیڈرامہ قرطبہ کا قاضی  ٠٨  
کو حاصل ہے۔ انارکلیامتياز علی تاج کے ڈراموں ميں سب سے زيادہ شہرت  ١٨  
نے جرمنی کا ساته ديا۔ ترکیپہلی جنِگ عظيم مےں  ٢٨  
روپے ميں فروخت کی۔ چهعليم نے ٹوپی  ٣٨  
برس کا بچہ تهی۔ ڈهائیزينب بنِت بہادر شاہ کی گود ميں  ۴٨  
ميں تبادلہ خيال کرتے ہيں۔ رباعيوںپطرس کے مطابق ہاسٹل ميں فارسی کے طلبہ  ۵٨  

۶٨ ” پايا جاتا ہے۔ تلميحميں شاعرانہ حسن ” دشت ميں قيس رہو، کوہ ميں فرہاد  
کے ہيں۔ گناہ گاردامن تر کے معنی ہيں  ٧٨  
اتل تها۔کا ق زينبہبار بن االسود حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی صاحبزادی  ٨٨  
نے ڈالی۔ محسن الملکمسلم ليگ کی بنياد  ٩٨  

٠٩ ” مراد ہيں۔ حضرت موسی علہسے ” ارنی گوئے اوِج طور  
سے اقتباس ہے۔ مرثيےنظيم صبح کا سماں ايک  ١٩  
کے بعد  شعروائی سندهی زبان ميں نظم کی ايک خاص قسم ہے جس ميں مطلع کا مصرعہ ثانی ہر  ٢٩

 دہرايا جاتا ہے۔
ميں ڈالی گئی تهی۔ ڈهاکہکل ہند مسلم ليگ کی بنياد شہر  ٣٩  
کی حيثيت سے بهی مشہور ہيں۔ خطوط نگارمرزا غالب شاعر کے عالوہ  ۴٩  
صدی کا عظيم مصلح سمجها جاتا ہے۔ انيسويںسرسيد احمد خان کو  ۵٩  
ہے۔ تصوفمير درد کے کالم کا سب سے نماياں پہلو  ۶٩  
کو مکالمہ بناديا۔ مراسلہتا ہے کہ انہوں نے مرزا غالب کے متعلق کہا جا ٧٩  

آب حيات“اردو ادب کی بے مثال کتاب  ٨٩ کی تحرير کردہ ہے۔ محمد حسين آزاد “  
تها۔ تہذيب االخالقسرسيد کے رسالے کا نام  ٩٩  
ہزار گاوں تک تهی۔ دوسومناته کے لئے جاگير کی تعداد  ٠٠١  
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 علم بڑی دولت ہے
کی چوری کا کوئی خوف نہيں ہوتا اور استعمال سے کم بهی نہيں ہوتا۔ حضور اکرم نے  علم ايک ايسا خزانہ ہے جس

 ارشاد فرمايا

 مہد سے لہد تک کی علم کی تالش مےں لگے رہو۔

 ايک اور جگہ ارشاد فرماتے ہيں کہ

 علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہيں چين ہی کيوں نہ جانا پڑے۔

دنيا کی تمام تر قوتوں سے افضل ہے اور جس کے زوال کا تصور بهی نہيں کيا حقيقتًا علم ايک ايسی قوت ہے جو 
جاسکتا۔ قدرت کے سربستہ رازوں کا انکشاف علم ہی کی بدولت ہوا۔ علم کی وجہ سے دنيا کی تمام وسعتيں آج کے انسان 

فضا ميں پرواز کرسکتا ہے۔ آج  کے سامنے سمٹ گئيں ہيں۔ دورياں قربتوں ميں بدل گئی ہيں، انسان ہوا پر قابو پاچکا ہے۔
کا انسان خالءکی وسعتوں پر حاوی ہے، چاند پر اپنی فتح کا جهنڈا گاڑه چکا ہے، علم ہی کی بدولت وہ مظاہِر قدرت 

جنہيں وہ پوجتا تها۔ آج اس کی خاِک راہ ہيں، علم ہی کا کرشمہ ہے کہ جس پر عمل کرکے آج ہم گهر بيٹهے ديگر ممالک 
ور ديکهتے ہيں اور مزيد معلومات حاصل کررہے ہيں۔کے حاالت سنتے ا  

يہ علم کا فيض ہے کہ انسان کا نام مرنے کے بعد بهی روشن رہتا ہے۔ ہمارے اور ديگر اقوام کے عظيم قائدين نے علم 
کے ذريعے ہی قوم کی سچی اور پرخلوص خدمت کی ہے اور آج بهی ان کے نام زندہ و جاويد ہے۔ بزرگاِن دين بهی علم 

کی شمع سے لوگوں کو سيدهی ار سچی راہ دکهاتے رہے۔ علم کی بدولت ايجادات اور انکشافات کا ايک المتناہی سلسلہ 
 وجود ميں آيا ہے جس کا دوسرا کنارہ نظر سے دور اور بعيد از قياس ہے۔

زتا ہے۔ جس کی دنيا کی تمام تر ترقی علم پر منحصر ہے۔ علم ہی دراصل ايک انسان کو انسانی صالحيتوں سے نوا
بدولت انسان نيکی اور بدی ميں تميز کرسکتا ہے۔ علم ہی وہ ذريعہ ہے جس کی بدولت انسان دوسرے انسانوں پر سبقت 
لے جاتا ہے۔ ايک زمانہ تها جب انسان بجلی کی گرج سے ڈرتا تها اور آج وہی انسان اس پر قابو پاچکا ہے۔ اسے اپنے 

اہم کاموں ميں استعمال کيا جارہا ہے۔ علم کی بدولت انسان نے اطپنے لئے تفريح قبضے ميں کر چکا ہے۔ بجلی کو کئی 
طبع کی سہولتيں بهی پيدا کرليں ہيں۔ علم ايسا نور ہے جس سے جہالت اور گمراہی کی تاريکياں دورہوجاتی ہيں۔ علم کی 

حق باطل کا شعور پيدا ہوتا  بدولت انسان کی چشِم بصيرت روشن ہوجاتی ہے جس کی بدولت اس ميں نيکی و بدی اور
ہے۔ علم ايسا بيش بہا جوہر۔ علم سے انسان کے اطوار شائستہ اور اخالق پاکيزہ بن جاتے ہيں۔ وہ دل و دماغ کو جہالت 

کے گہرے اندهيروں اور گہرائيوں سے نکال کر اس مقام تک پہنچا ديتا ہے۔ جہاں حسد و بغض، دشمنی اور اللچ کا گزر 
انسان کو نيکی، خلوص، فياضی اور دوستی جيسی عظيم صفات عطا کرتا ہے۔نہيں ہوتا۔ بلکہ   

دنيا کی يہ تمام تر ترقی علم ہی کی بدولت ہے علم کی بدولت ہی آج کا انسان خالءکو مسخر کررہا ہے۔ علم انسان کو 
جہ ہے کہ انسان نے جرات، ہمت، استقالل، تدبر و بردباری اور ہر قسم کی عقدہ کشائی کی صالحيت بخشتا ہے۔ يہی و

 دنيا کا چپہ چپہ چهان مارا، قطِب شمالی سے ليکر قطب جنوبی تک زمين کو رندتا چال گيا۔
علم ہی انسان کو باعزت، باوقار اور عظيم تر بناتا ہے اسی کی بدولت انسان اپنی اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ اب 

ی کماِل عروج پر پہنچے، بڑے بڑے مراتب حاصل کئے۔ تک جتنے بهی بڑے آدمی گزرے ہيں وہ علم ہی کی بدولت ہ
غرض سقراط ہو يا بقراط، بوعلی سينا ہوں يا فردوسی آج بهی ان کا نام عزت و احترام کے ساته ليا جاتا ہے۔ کيونکہ يہ 
حضرات علم کے سمندر کے مانند تهے اور ايسی دولت کے مالک تهے جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تها ليکن 

۔ نت اور کاوش کے بغير اس کا حصول ناممکن تها اور آج بهی ناممکن ہے اس لئے کہمح  

 علم بڑی دولت ہے
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 عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بهی جہنم بهی
يہ خاکی اپنی فطرت ميں نہ نوری ہے نا ناری ہے حکيم االمت شعِر مشرق عالمہ اقبال نے اس شعر ميں اس حقيقت کی 

ہی ايک ايسی واحد شے ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو کامياب ، خوشگوار اور پرآشوب طرف اشارہ کيا ہے کہ عمل 
 بناسکتا ہے۔

اهللا تعالی نے انسان کو زمين پر اپنا نائب بنا کر بهيجا ہے۔ اسی لئے اس ذاِت پاک نے انسان کو بے پناہ صالحيتوں سے 
ب کرے اور سعی و کوشش کی خوبی سے نوازا تاکہ اس ماال مال کيا ہے۔ عقل دی تاکہ اپنے لئے صحيح راستہ کا انتخا

کے منتخب کردہ راستے کے حصول کے لئے جدوجہِد عمل سے کام لے، ہمت و استقالل، بردباری اور عرفان ديا تاکہ 
مقاصد کے حصول ميں پيش آنے والی پريشانيوں کا مقابلہ کرسکے۔ اهللا تبارک و تعالی نے انسان کی حدود متعين کی 

ں۔ جن کے اندر رہ کر انسان بہت کچه کرسکتا ہے اور جہاں تک خدا چاہتا ہے اس سے آگے کچه بهی نہيں ہوئی ہي
کرسکتا۔ مفلسی اور اميری بهی اهللا نے انسانوں کے اختيار ميں کی ہے جس نے عمل کيا کوشش کی ترقی کی راہ اختيار 

ار کی اسے ترقی ملی ہے۔کی اسی ترقی ملی ہے۔ جس نے عمل کيا، کوشش کی ترقی کی راہ اختي  
 اهللا تعالی خود فرماتا ہے

 انسان کے لئے کچه نہيں سوائے اس کے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے۔

کامياب لوگوں کی ترقی کا زينہ بے اندازہ جدوجہد، شب و روز کی محنت اور عمِل پيہم سے مل کر بنا ہے۔ کم ہمتی اور 
وہ تدبير کو چهوڑ کر تقدير کے سرہانے بيٹه کر روتے ہيں اور نتيجًا آنسو بے عملی انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ 

اور آہيں ان کا مقدر بن جاتے ہيں۔ قسمت بنی بنائی نہيں ہوتی بلکہ قسمت انسان خود بناتا ہے اگر اس کے مقاصد نيک ہوں 
قصود تک ضرور پہنچ جائے گا تو باتدبير عمل، صحيح سمت، محنت، لگن اور ديانت داری کے ذريعے وہ اپنی منزلِ  م

اور اس ميں خدا اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ اگر انسان کوتاہيوں اور غلط منصوبہ بندی سے کام لے گا تو اس کے لئے 
 اپنے مقاصد کا حصول بہت زيادہ مشکل ہوجائے گا۔

لوگ جو کاہلی، تلون مزاجی  صاحِب عقل و فہم يہ بات بخوبی جانتے ہيں کہ کاميابی کا راز عمل ميں پنہاں ہے۔ کم ہمت
اور بزدلی کی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہيں۔ تقدير کو موروِد الزام ٹهہراتے ہيں۔ ليکن يہ سراسر غلط ہے اس کا مطلب تو 

يہ ہوا کہ انسان کوشش ترک کردے اور تقدير پر سب کچه چهوڑ دے۔ صاحِب علم و فراست يہ بات اچهی طرح جانتے ہيں 
ميں قلمبند ہے جو کچه ہم کريں گے وہ اس مےں لکها ہے کم ” لوحِ  محفوظ“ے سے وابستہ داستاِن کہ ہر آنے والے لمح

عقل حضرات اس سے يہ اندازہ بهی لگا ليتے ہيں کہ خواہ ہم کچه بهی کرليں وہی کچه ہوگا جو تقدير ميں لکها ہے۔ يہ 
ے کے لئے پابند کرديا گيا ہے۔سوچنا سراسر غلط ہے۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ کسی کو کسی کام کے کرن  

ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر بڑا آدمی اپنے عزم و استقالل اور ہمت و جوانمردی سے تدبيرو عمل کے ذريعے اپنے لئے راہ 
ہموار کرتا ہے۔ وہ عزت، شہرت، شان و شوکت غرض سب کچه جہِد مسلسل اور عمِل پيہم سے حاصل کرتا ہے۔ اسے 

سامنا بهی کرنا پڑتا ہے۔ ايسی صورت ميں وہ ہمت و استقالل پر قائم رہتا ہے اور اپنے اپنی زندگی ميں مشکالت کا 
ارادوں کو چٹان کی طرح مضبوط رکهتا ہے۔ ہر کامياب انسان اپنے مقصد سے غافل نہيں ہوتا۔ فضول گفتار ميں وقت 

ل ہے۔ ان کی زدنگی سے ہميں دعوِت جيسی اہم چےز کو برباد نہيں کرتا۔ تمام اہِل شہرت و عزت کی کاميابی کا راز عم
 عمل ملتی ہے۔

 پس انسان کی زندگی اس کے اپنے اعمال و کردار سے بنتی ہے

 خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہيں بدلی
 نہ ہو جس کو خيال خود اپنی حالت بدلنے کا
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 سائنس رحمت بهی اور زحمت بهی
اصطالح ميں اس سے مراد موجود اِت عالم کی علمی  سائنس کے لغوی معنی کوئی باقاعدہ علم و حکمت ہے۔ ليکن

تحقيقات اور اس پر تفصيلی بحث ہے۔ سائنس وہ مطالعہ قدرت ہے جو قدرت کی رنگينيوں ميں گونگوں تبديلی کے 
اور يورپ کا خيال ہی کہ سائنس دوِر حاضر کی خصوصيت ہے۔ ليکن اگر ہم ! سمجهنے ميں مدد ديتی ہے۔ اہِل امريکہ

يخ کی ورق گردانی کريں تو ہم يہ ديکه کر حيران ہوجائيں گے کہ اکثر ايجادات کے ابتدائی اصول مسلمانوں اسالمی تار
نے ہی وضع کئے ليکن سالہا سال کی غالمی نے ہميں اسالمی تاريخ سے بيگانہ بناديا ہے اور ہم سے اکثر صاحب لعِل 

نکار بهی نہيں کرسکتے کہ موجودہ سائنس کی ترقی يورپ کے اس دعوے کی حمايت کرتے ہيں۔ اگرچہ ہم اس بات سے ا
 کا زيادہ تر سہرا مغرب کے سر ہے۔

ہوا، پانی، آگ اور روشنی وغيرہ کے عناصر کو قابو ميں الکر سائنس نے بنی نوع انسان کی گراں مايہ خدمات انجام ديں 
لئے کئی دفاتر درکار ہيں يہ ہيں۔ ويسے تو سائنس کے فوائد بے شمار ہيں اور اسے کے صرف عمل ہی لکهنے کے 

 جائيکہ

 مفصل

سائنس کی بدولت ايسی ايسی ايجادات اختراعات ہوچکی ہيں کہ جنہيں ديکه کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ موٹر، ريل گاڑی، 
ہوا جہاز اور بہری جہاز کے ذريعے فاصلہ نہايت ہی کم وقت ميں طے ہوجاتا ہے۔ ريڈيو اور ٹيلی ويژن کے ذريعے ہم 

کے حاالت سے آشنا ہوتے ہيں۔ ٹيليفون کی مدد سے چند منٹوں مےں ايک دوسرے کی خيرخيريت سے آگاہی  دنيا بهر
ہوجاتی ہے، بجلی کی ايجاد کو ديکها جائے، جس نے صنعتی انقالب برپا کرديا۔ کارخانوں، گهروں اور دفاتر مےں اس کا 

 استعمال کيا جارہا ہے۔

ں اور اسی قسم کی دوسری ايجادات سے ہم فائدہ اٹهارہے ہيں۔ سائند کی بدولت اس کے عالوہ ہيٹروں، مشينوں اور ليمپو
بنی نوع انسان کی بيماريوں کے عالج معالجے سے خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ اور عمِل جراحی کے ذريعے الکهوں جانيں 

اس کے عالوہ بازار ميں بهی ہر  بچائيں جاتی ہيں۔ ايکسرے کے ذريعے ناقابِل تشخيص بيماريوںکا پتہ چاليا جاتا ہے۔ اور
قسم کی ادويات دستياب ہيں۔ دوِر حاضر کی جديد ترين دريافت ايٹمی توانائی ہے جس کی بدولت صنعت، ذراعت اور طب 
کے ميدانوں ميں نماياں کاميابی ہوئی ہے۔ ايک وقت ميں ہزار آدمی جو کام کرتے ہےں۔ اب وہی کام انتہائی کم افراد انجام 

 ديتے ہيں۔

اگر تصوير کے دوسرے رخ کو ديکها جائے تو جہاں سائنس نے بنی نوع انسان کو اس قدر فوائِد کثير پہنچائے ہيں وہاں 
طرِز جنگ و جدل بهی زور پکڑتا جارہا ہے۔ انسانوں کے پرانے ہتهيار بالکل بے کار ہوچکے ہيں۔ آج کل تو يوں 

مال کيا جارہا ہے جس سے الکهوں جانيں تلف ہورہی ہيں۔ آجکل ايٹم ٹينکوں، ميزائلوں، آبدوزوں اور لڑاکا طياروں کا استع
بم کا زمانہ ہے جس کی ہالکت آفرينی ہے اور جس کی تباہی کے تصوير سے ہی رنگٹے کهڑے ہوجاتے ہيں۔ ايک ہی 

ہوئے  ايٹم بم سے الکهوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہيں۔ جس کی روشنی سے لوگ اندهے ہوجاتے ہيں، ميلوں دور کهڑے
آدمی کے کان کے پردے اس کی آواز سے پهٹ جاتے ہيں۔ دوسری عالمی جنگ ميں امريکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی 

اورہيروشيما پر ايٹم بم گرائے۔ جس سے الکهوں جانيں تلف ہوگئيں اور آج بهی وہاں جو بچے پيدا ہوتے ہےں تو کسی 
پاہج پيدا ہورہا ہے۔کے کان نہيں ہوتے، تو کوئی نابينا ہے اور کوئی ا  

سائنس کا ايک اور برا اثر يہ ہے کہ لوگ سائنس کے کرشموں کو ديکه کر مادہ پرست ہوتے جارہے ہےں اور اطميناِن 
 قلب ختم ہوتا جا رہا ہے۔

مندرجہ باال باتوں سے يہ حقيقت واضح ہوجاتی ہے کہ سائنس انسانوں کے لئے رحمت ہے کيونکہ اگر انسان چاہے تو 
سے فوائد اٹها سکتا ہے۔ يہ اس کی کم عقلی ہے کہ وہ نقصانات کا بهی خير مقدم کرتا ہے۔صرف اس   

 رب کريم ہميں زيادہ سے زيادہ سائنس کے فوائد اٹهانے کی توفيق عطا فرمائے۔
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 عجائب گهر
کہ نہ جانے عجائب گهر کا نام اس کے لئے بہت موزوں ہے۔ اس کا نام ہی اس کی طرز کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے 

يہ مقام کيسی کيسی عجيب و غريب چيزوں کا گهر گو۔ عجائب گهر کا نام ہمارے لئے بهی باعِث تجسس تها۔ اسی لئے ہم 
نے بهی ايک دن الہور کا عجائب گهر ديکهنے کی ٹهانی۔ يہ ان دنوں کی بات ہے جب ميں الہور شہر ميں سکونت اختيار 

ح و مشورے سے يہ تجويز کيا کہ جمعہ کے دن عجائب گهر کی سير کو چليں کئے ہوئے تها۔ ہم تمام دوستوں نے صال
گے۔ باقی دوستوں کو تو اپنے والدين سے باآسانی اجازت مل گئی ليکن ہميں ذرا مشکل پيش آئی بہرحال يہ مسئلہ بهی حل 

 ہوگيا۔

ہم تمام دوست اپنے استاد محترم ہمارے ايک استاد بهی ہمارے ساته عجائب گهر جانے کو تيار ہوگئے تهے۔ جمعہ کے دن 
جمال صاحب کے ساته عجائب گهر کی طرف روانہ ہوئے۔ تقريبًا گيارہ بجے ہم لوگ عجائب گهرکے دروازے پر تهے۔ 
عجائب گهر ايک بہت ہی کهلی اور خوبصورت سڑک کے کنارے واقع ہے اس کی عمارت بڑی شاندار ہے اور اردگرد 

پنجاب يونيورسٹی ہے۔ ہم نے ٹکٹيں خريدں اور عجائب گهر ميں داخل ہوگئے۔باغيچہ ہے۔ اس کے سامنے کی جانب   

عجائب گهر کو مختلف حصوں ميں تقسيم کيا گيا ہے۔ ايک حصہ ايسا ہے جہاں پرانے زمانے کے مٹی کے بنے ہوئے 
تہ ديتی ہيں۔ يہ تمام برتن، کهلونے، مورتياں اور ايسی چيزيں اور ہتهيار موجود ہيں جو اس زمانے کی تہذيب و تمدن کا پ

اشياءدهات کے زمانے سے بهی قبل کی ہيں۔ دوسرے حصے ميں لکڑی کی اشياءہيں جن ميں مہاتما بده کا مجسمہ قابِل 
ذکر ہے۔ وہاں کی ہرشے اپنے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ تمام اشياءپر ان کے مختصر کوائف درج ہوتے ہيں۔ اور احتياط 

کی ممانعت ہوتی ہے کہ ہاته لگانے سے ان نوادرات کو بهی نقصان پہنچ سکتا ہے  کے پيِش نظر ان اشياع کو چهونے
 اور دوسرے يہ کہ ان پر لگے ہوئے کيمکلز سے ہميں بهی نقصان پہنچنے کا انديشہ ہے۔

مسلمانوں کے دوِر حکومت نے بهی نوادرات کا بيش بہا خزانہ ہمارے لئے چهوڑا ہے۔ جابجا ساماِن حرب، ذرہ بکتر اور 
لباس بهی رکهے وہئے ہيں۔ يہ لباس اس قدر بهاری بهرکم نظرم آرہے تهے کہ انہيں پہن کر چلنا تو درکنار انہيں اٹها کر 
چلنا بهی ہمارے لئے دشوار کام ہوتا۔ اس بات سے ہم نے پرانے لوگوں کی طاقت کا اندازہ لگايا کہ واقعی ان کی طاقت و 

 شجاعت ميں کوئی شک نہيں۔

ں زمانہ قديم کی مصنوعات تهيں جن ميں اکثر عام پتهر اور سنِگ مرمر سے بنی ہوئی تهيں۔ اور ان ايک اورحصہ مي
اشياءکو ديکه کر اس زمانے کے کاريگروں کی فنکارانہ صالحيتوں اور محنت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اکثر مقامات پر 

يں مختلف زمانے کے سکے بهی پڑے ہوئے ہيں کپڑوں کے نمونے نظر آتے ہيںجن پر نقاشی کی گئی ہے۔ عجائب گهر م
جن پر لکهی ہوئی عبارت پڑهنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح پتهروں پر بهی عبارتيں کهدی ہوئی ہيں۔ قرآن مجيد 
کے قلمی نسخے بهی يہاں پر موجود ہيں جن کے رسم الخط نہايت عمدہ ہيں جو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے مختلف 

 ہيں۔

اور تاريخ دانوں کے لئے عجائب گهر بہت زيادہ کشش رکهتا ہے۔ کيونکہ يہ ان کی معلومات ميں اضافہ کا باعث سياحوں 
 بنتے ہيں۔ اسی لئے سياحت کے فروغ کے لئے عجائب گهر کا صحيح انتظام الزمی ہے۔

 عزائم کو سينوں ميں بيدار کردے
 نگاِہ مسلماں کو تلوار کردے

سال پہلے يہاں کی يہ حالت تهی کہ يہاں پر  ۵۴ن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آج سے تقريبًا آج جو مملکِت خداداد پاکستا
مسلمان کے خون کی ہولی کهيلی جارہی تهی۔ يہی وہ ملک ہے جہاں کی صديوں پرانی شاندار تہذيب و ثقافت کو 

 انگريزوں نے اپنے دسِت ستم سے بری طرح نقصان پہنچايا۔
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کا شعر جو کہ مسلم کی نگاہ کو تلوار کی حيثت سے دلکش انداز ميں پيش کررہا ہے۔ اسی شعر  مندرجہ باال عالمہ اقبال
کے موضوع پر ان حقيقی کاوشوں کا ذکر کيا ہے۔ جس کے باعث ہم نے مملکِت خداداد پاکستان حاصل کيا۔ ويسے تو ان 

قت کہ مسلمانوں نے برصغير پاک و ہند پر حاالت کو بيان کرنے کے لئے کئی دفاتر درکار ہيں۔ مگر يہ بات بهی ايک حقي
ايک سو سال تک حکومت کی تهی اور ان کے بعض حکمران کی غفلت کی وجہ سے برصغير پاک و ہند پر مسلمانوں 

کی گرفت کمزور پڑتی گئی اور اغيار کا تسلط قائم ہوگيا اور پورے ہندوستان پر وہ انگريز تاجر جو کہ وہاں صرف 
تهے حاکم بن کر بيٹه گئے اور وہاں کے باسيوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکهتے تجارت کی غرض سے آئے 

 لگے۔

ايسے کڑے وقت ميں ہندووں نے بهی انگريزوں کا ساته ديا اور پوری مسلم قوم ايک ايسے شکنجے ميں جکڑ گئی جو 
کہ قدرت کسی قوم کی اجتماعی برائيوں اور کہيں سے کهال ہوا نظر نہيں آرہا تها۔ يہ مسلمانوں کی غفلت کا نتيجہ تها۔ کيون

گناہوں کو کبهی معاف نہيں کرتی اور بالوجہ کسی قوم کو ديئے گئے اعزازات نہيں چينتی۔ ايسے مشکالت سے گهرے 
ہوئے دور ميں قائِد اعظم وہ واحد ہستی تهے جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہی اور غالمی کے کنويں سے نکال کر روشنی 

ئی اور ان کا پورا پورا ساته مسلمانوں اور وقت کے عظيم ليڈر اور قومی شاعر عالمہ اقبال نے ديا۔ عالمہ کی راہ دکها
اقبال نے اپنی پوری شاعری مسلمانوں کی اصالح کے لئے وقف کردی۔ ان کی شاعری مسلمانوں کے لئے اندهيرے ميں 

راستوں کو ديکهر کر منزل کی جانب قدم بقدم بڑه چراغ کا کام دے رہی تهی جس کی روشنی ميں وہ اپنے کهوئے ہوئے 
 رہے تهے۔

عالمہ اقبال کے خيال ميں مسلمانوں کے اپنے ايمان کی وجہ سے قوِت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مسلمان کی نگاہ 
سر “اال يا سے وہ مشکل کام کيا جاسکتا ہے جو کہ تلوار اور ہتهياروں سے کيا جاتا ہے۔ مسلم کے معنی ہيں مان لينے و

اور پهر مسلم سے مراد يہ بهی ہے کہ وہ اهللا رب العزت اور رسول صلی اهللا عليہ وسلم کے بتائے ” تسليم خم کرنے واال
 ہوئے احکامات کو مانے اور اور ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔

 عالمہ اقبال مسلمانوں کی تعريف کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ

زوِر بازو کا کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے  
 نگاِہ مرِد مومن سے بدل جاتی ہيں تقديريں

 
 اس کے عالوہ مسلمانوں کی خودی کی تعريف کرتے ہوئے کيا خوب کہا ہے کہ

 
 خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدير سے پہلے

 خدا بندے سے خود پوچهے بتا تيری رضا کيا ہے

شاعری ميں اقبال نے مسلمانوں کی مدد کے لئے خداوند تعالی سے مدد مانگی اور مسلمانوں کے لئے جو اپنی راہ کهو 
کر غلط قسم کی تفريحات ميں مشغول تهے۔ سيدهے راستے پر چالنے کی دعا کرتے ہوئے بے شمار اشعار کہے۔ ان کی 

ءکو وجود ٧۴٩١اگست  ۴١وں سے مملکت خداداِد پاکستان، اور قائِد اعظم کی اور برصغير کے ديگر مسلمانوںکی کوشش
ميںآيا۔ پاکستان جيسی نعمت ہميں اتحادو اتفاق جيسی صفات عمل کرکے اپنی زندگی حق کے ساته اور باطل کے خالف 

د بسر کريں اور اپنے بہادر جرنيلوں خالد بن وليد، عبيدہ بن جراح ، محمد بن قاسم، سلطان صالح الدين ايوبی ،محمو
غزنوی، طارق بن زياد، سرسيد احمد خان، عالمہ اقبال، اور قائِد اعظم غرض انہی کی طرح اپنی زندگی کو اسالم کے 

 لئے وقف کرديں۔
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 ہمت کرے انسان تو کيا ہونہيں سکتا
تکميل تک پہنچانے ميں  اور اس کام کو پايہ ارادہ سے انجام دينا· ہمت، تحمل اور بردباری کا مطلب کسی کام کو پختگ

انہيں برداشت کرکے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمت ہر مشکل کام کو آسان بناديتی ہے۔ہمت کے  جو دشوارياں اور مشکالت آئيں۔
استعمال سے گريز کرنے واال انسان سستی، کاہلی اور نکمے پن کو دعوت ديتا ہے۔ اهللا نے انسان کو جتنی بهی صالحيتيں 

صحيح استعمال انسان کو انسانيت کے عظيم درجے پر پہنچا ديتا ہےعطا کيں ہيں۔ اس کا   

 مشکلے سنيت کہ آسان نشود
 مرد بايد کہ ہر اساں نشود

دنياکی ترقی، ايجادات، تحقيق ق تجسس، سائنس کے کارنامے، انجن، ريل گاڑياں، مواصالتی نظام، ٹيليفون اور ايٹمی 
اور پانی پر حکمرانی سب ہمت کے کرشمے ہيں۔ اگر انسان ہمت کرے تو  توانائی، انسان کی چاند تک پہنچ اور ہوا، آگ

مٹی سے سونا پيدا کرسکتا ہے۔ تاريکيوں کا سفر ترک کرکے شہرت و دولت حاصل کرسکتا ہے۔ ہمت اور صحيح 
 طريقے پر محنت کے بغير کوئی شخص کاميابی حاصل نہيں کرسکتا

 نامی کوئی بغير مشقت نہيں ہوا
 سو بار جب عقيق کٹا، تب نگين ہوا

ہمت، محنت، استقالل، اور بردباری کے ذريعے ہی بڑے بڑے سياستدان، ڈاکٹر، ماہرين فن، موجد و مہ اور قلمکار اس 
مقاِم خاص تک پہنچے جہاں آج ہم انہيں کهڑا ہوا پاتے ہيں۔ تمام افراد جو کاميابی کے اس زينے تک پہنچے وہ مشکالت 

سے کرتے ہوئے اپنے نصب العين کی طرف گامزن رہے اور باآلخر منزِل مقصود تک  و مصائب کا مقابلہ ثابت قدمی
پہنچ گئے۔ انسان کے کے لئے کوئی کام مشکل و ناممکن نہيں ہوتاسوائے ان کاموں کے جو اهللا تعالی کی ذات کے 

ہيں ہوسکتا۔مخصوص ہيں۔ مثًال تخليِق کائنات صرف خداونِد کريم ہی کرسکتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کا اہل ن  

آج کا انسان چاند تک پہنچ چکا ہے۔ زمين و آسمان، کوہسار و يگزار اور ہوا و پانی غرض ہر شے کو تسخير کرچکا ہے۔ 
 اور يہ سب کچه صرف ہمت، محنت، لگن، استقالل اور عزِم صميم کی بدولت ہے۔

سکتے ہيں اور نہ ہی دشت و صحرا آج ہمت کے آگے نہ سمندر رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ پہاڑ ہمت ميں لغزش پيدا کر
تک انسان کا راستہ روک سکے ہيں۔ طارق بن زياد نے اپنی ہمت و شجاعت کا عملی مظاہرہ کيا، جنِگ بدر ميں مجاہديِن 

اسالم نے اس کا عملی ثبوت ديا ، اندلس کی سرزمين مسلمانوں کی ہمت و عظمت کی گواہ ہے اور افغانستان سے 
و ہمت کی منہ بولتی تصوير ہے۔ روسيوں کا انخالءعظم  

ابهی کل ہی کی بات ہے کہ مارے عظيم رہنما قائد اعظم نے ناممکن کو ممکن کردکهايا۔ ايک طرف انگريزوں کی مکاری 
کا تعصب تها۔ ستم باالستم اپنوں ميں بهی بيگانے موجود تهے۔ قائِد اعظم اور  ںاور چابازی تهی تو دوسری طرف ہندو

اور ثابت قدم رہے۔ شجاعت و بردباری  شمول برصغير کے تمام مسلمانوں نے ہمت اور عزم سے کام لياں نے بديگر رہنما
سے ايک مضبوط چٹان کی طرح دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے اور باآلخر خدا نے کاميابی سے ہمکنار کيا۔ اسی طرح 

ی ميں پنہاں راز تک پہنچا دے گا جو کہ دنيا کی ديگر بڑی بڑی ہستيوں کی سوانح حيات کا مطالعہ ہميں ان کی کامياب
 ہمت و استقالل ميں پوشيدہ ہے۔
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 قائِد اعظم کا قول ہے کہ

کسی کام کو کرنے سے پہلے سوبار سوچو کہ يہ کام ٹهيک ہے مجهے ايسا کرنا چاہئے۔ جب تمہارا ذہن فيصلہ دے دے 
تکميل تک پہنچانے کا مضمم ارادہ کرلو اور دم اس کہ ہاں ايسا کرنا درست ہے۔ اس ميں کوئی برائی نہيں تو اس کو پايہ 

وقت لو جب اسے پورا کرلو۔ اس بات سے نہ گهبرا کے راستے ميں مشکالت آئيں گی، رکاوٹيں ہونگی، دشمنوں کی 
 مخالفت ہوگی۔ اپنی منزل کی طرف نگاہ کرکے آگے بڑهتے چلے جاو۔ انشاءاهللا کاميابی ضرور تمہارے قدم چومے گی۔

 بقول شاعر

 وہ کون سا عقيدہ ہے جو وا ہو نہيں سکتا
 ہمت کرے انسان تو کيا ہو نہيں سکتا

 

 تعليِم نسواں
دولِت علم سے بہرہ مند ہونا ہر مردوزن کے لئے الزمی امر ہے۔ ترقی صرف اس قوم کی ميراث ہے جس کے افراد 

سے قاصر ہے۔ کسی بهی عمل کے لئے  زيوِر علم سے آراستہ و پيراستہ ہوں۔ علم کے بغير انسان خدا کو بهی پہنچاننے
 علم ضروری ہے کيونکہ جب علم نہ ہوگا تو اس پر عمل کيسے ہوسکے گا۔

اسالمی نقطہ نگاہ سے بهی حصول علم الزمی ہے۔ اسالم نے مردو عورت دونوں کے حصول، علم کی تاکيد کی ہے۔ 
بہتا دريا ہے جس سے جو جتنا چاہے سيراب خواہ اس کے لئے دوردراز کا سفر ہی کيوں نہ کرنا پڑے۔ علم ايک ايسا 

ہوسکتا ہے۔ ليکن شرط محنت اور لگن ہے۔ زندگی کی اقدار ميں نکهار اور وقار علم سے ہی آسکتا ہے۔ ہمارے معاشرے 
ميں عورت و مرد دونوں کی اہميت يکساں ہے۔ ترقی کی راہوں پر آگے بڑهنے کے لئے عورتوں کے لئے بهی علم اتنا 

تنا کہ مردوں کے لئے ہے۔ گويا عورت اور مرد ايک گاڑی کے دو پہيے ہيں جن ميں سے ايک کی ہی ضروری ہے ج
 بهی علم سے التعلقی کائنات کے نظام کو درہم برہم کرسکتی ہے۔

خواتين کے فرائض مےں سے ايک اہم فريضہ بچوں کی پرورش، ان کی نگہداشت اور صحيح تربيت ہوتی ہے۔ بچے کی 
صل ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں تعليم يافتہ اور سليقہ شعار ہو تو اوالد بهی صاحِب علم اور مہذب ابتدائی درسگاہ درا

ہوگی۔ بچے اپنی ماں سے طور طريقے اور آداب و اطوار حاصل کرتے ہيں۔ ايک ماں نے اپنی اوالد کے خياالت اور 
نگی تو بچے بهی معاشرے کے اہم فرد کی کردار کو سنوارنے کی ذمہ دار ہوتی ہے جب ماں کی بنياديں مستحکم ہو

 حيثيت سے ابهر سکتے ہيں۔
 اسی لئے کہتے ہيں کہ

 وجوِد زن سے ہے تصويِر کائنات ميں رنگ

ايک تعليم يافتہ اور باشعور ماں ہی قوم کی اس امانت ميں اخالقی ہمدردی اور ايثار پيدا کرکے جذبہ جب الوطنی بيدار 
ميں اہم کردار ادا کرتا ہے ليکن فکِر معاش کی وجہ سے وہ بچوں کو اپنا پورا وقت  کرتی ہے۔ باپ بهی تعليم و تربيت

نہيں دے سکتا۔ اسی لئے بچوں کی پرورش کی اصل ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے۔ ماں جو ابتدائی تہذيب سکهاتی ہے۔ 
 يہی بڑے ہوکر اسکی فطرت مين راسخ ہوجاتی ہے۔
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لہ کيا جائے تو عورتيں مردوں سے کسی بهی طور پر کم نہيں ہوتيں۔ تاريخ اس بات کی اگر صالحيتوں اور ذہانت کا مقاب
شاہد ہے کہ اب تک کئی خواتين اقتداِر سلطنت حاصل کرچکی ہيں۔ ليکن جنہوں نے يہ کارنامے انجام دئيے وہ سب تعليم 

رتوں کی تعليم کو صرف کے زيور سے آراستہ تهيں، صاحب عقل حضرات کی سمجه ميں يہ بات آنی جاہئے کہ عو
ناظرہ و قرآن مجيد تک محدود رکهنا اور ديگر علوم سے دور رکهنا کوئی عقلمندی نہيں۔ بعض حضرات کا خيال يہ ہوتا 

ہے کہ تعليم يافتہ عورتيں فيشن پرست ہوجاتی ہےں، فضول خرچی ان کی عادت ہوجاتی ہے۔ اور اپنے فرائض کی انجام 
تيں۔ ليکن يہ سوچ بالکل غلط ہے۔ کيونکہ يہ تمام عادات کسی کو گهريلو ماحول سے دہی صحيح طريقے سے نہيں کرپا

ملتی ہيں۔ ترقی پسند لوگوں کو اس حقيقت کو تسليم کرلينا چاہئے کہ اگر ہم انہيں پاکيزہ اور برائيوں سے پاک ماحول 
اعث بنے۔ اس طرح سے حصلہ مےں تعليم ديں گے تو کوئی وجہ نہيں کہ تعليم نسواں معاشرہ ميں کسی بگاڑ کا ب

 افزاءنتائج برآمد ہوسکتے ہيں۔

پس ہميں چاہيے کہ قدرت نے عورت کو جو فطری صالحيتيں عطا کی ہيں۔ ان کو بروئے کار اليا جائے اسی طرح ان 
 ميں وہ مطلوبہ صفات پيدا ہوسکتی ہيں جو خوش آئندہ مستقبل کی ضمانت ہيں۔

 

 سمندر کے کنارے ايک شام
چهٹياں شروع ہوچکی تهيں۔ ميں نے پہلے ہی ہفتہ ميں اسکول کا ديا ہوا گهر کا کام ختم کرليا تها۔ اس لئے اس گرميوں کی 

طرف سے بے فکر اور مطمئن تها۔ وقت کی کمی نہ تهی چنانچہ مجهے تفريح کی سوجهی اور ميں نے چند دوستوں کے 
 ساته ہاکس بے جانے کا پروگرام بناليا۔

دن پہلے ہم بازار گئے اور وہاں سے کهانے پينے کی اشياءخريديں اور منی بس بهی کرائے پر  پکنک پر جانے سے ايک
لی اور آپس ميں ديگر ذمہ دارياں تقسيم کرليں۔ کسی نے کباب کا ذمہ ليا تو کسی نے کولڈ ڈرنگ کاذمہ اور کسی نے 

 پراٹهے لے آنے کا۔

ی ڈيڑه گهنٹے ميں ہم لوگ ہاکس بے جاپہنچے۔ سب سے اب جب روانہ ہوئے تو صبح کے سات بجے کا وقت تها۔ کوئ
پہلے ہم نے ہٹ کرائے پر ليااور سامان وغيرہ رکه کر تيراکی کے شوق ميں پانی ميں اتر گئے۔ گرمی عروج پر تهی اور 

و ہم پسينے ميں شرابور ہوگئے تهے۔ اس لئے تيرنے ميںبڑا مزہ آيا۔ ہم اپنے گيند بهی لے گئے تهے اس لئے واٹر پول
 کهيلنے ميں بڑا مزا آيا۔۔

ايک بجے ہم سب ہٹ ميں واپس آگئے۔ ہم تير تير کر خوب تهک چکے تهے۔ اس لئے بهوک کے مارے پيٹ ميں چوہے 
دوڑ رہے تهے۔ ہم نے سير ہوکر کهايا اور کچه دير ريت پر ليٹ گئے اور گپ بازی کرنے لگے۔ چاربجے ہم نے چائے 

جمع کرنے پانی کے قريب گئے۔ ٹهنڈی ٹهنڈی، عزم اور لطف اندوز ہوائيں چل رہی پی۔ پهر ہم سب کهيلنے اور سيپياں 
تهےں۔ ہم ميں سے چند نے پهر تيرنا شروع کرديا۔ غرض ان مشاغل ميں دن ڈهل گيا اور موجيں زور زور سے اٹهنے 

اور جيسے تماشائيوں لگيں۔ ايسا محسوس ہوا کہ پانی کی اونچی اونچی ديواريں يکے بعد ساحل کی طرف بڑه رہی ہيں 
 کے ہجوم کو اپنی لپيٹ ميں لے ليں گے۔

دن بهر کا تهکا ماندا آفتاب افِق مغرب کی اوٹ ميں سرنگوں تها۔ ہلکی ہلکی خنک ہوا طبيعت ميں کسل مندی پيدا کررہی 
تهيں  تهی اور آسمان کے کنارے شفق رنگين بڑے ديدہ زيب نظر آرہے تهے۔ دور تک سرخ دهاريں اس طرح پهيل گئی

جيسے عروِس شام رنگين آنچل سے ڈهلک گئی ہو۔ ہم کافی دير سے غروِب آفتاب کے اسی روح پرور نظاری سے لطف 
اندوز ہورہے تهے۔ آخر شام کی سياہی بڑهی اور ہم سارے دوست ہٹ ميں واپس آگئے اور دسترخوان کے گرد بيٹه گئے 

 اور کهانے کی اشياءپر ٹوٹ پڑے۔
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س گهر کی طرف روانہ ہوئے تو ساڑهے آٹه بج چکے تهے۔ اپنے اپنے گهروں تک پہنچنے ميں ويگن پر سوارہوکر واپ
ہم بہت تهک چکے تهے۔ مگر اس ميں ايک کيف و سرور کا احساس شامل تها۔ ساحِل سمندر پر گزری ہوئی يہ شام 

ہميں کبهی نہيں بهولتی۔ ہمارے لئے ايسے جلووں، ايسی دآلويزی و دلکشی اور ساماِن فرحت رکهتی ہے کہ اس کی ياد  

 

 کتاب انسان کی بہترين دوست ہے
يہ ايک آزمودہ مقولہ ہے جس کی صداقت سے انکار ممکن نہيں۔ ہوش سنبهالتے ہی انسان کو کتابوں سے سابقہ پڑتا ہے 

کے خياالت اور يہی کتابيں ہميں زندگی کے نشيب و فراز، طرز، بودوباش، رہن سہن کے آداِب زندگی، بلند پايہ مصنفين 
اور حکيمانہ باتيں ہم تک پہنچاتی ہيں۔ کتابيں تا دِم حيات زندگی کی راہوں ميں ہماری بہترين رفيق، معلم اور رہنما ثابت 

 ہوتی ہيں اور ہميں منزِل مقصود تک پہنچنے ميں مدد ديتی ہيں۔

تابيں ہماری رفيق تنہائی ہی نہيں ہيں بلکہ کتب بينی کے فوائد اتنے کثير ہيں کہ ہم ان کا شمار انگليوں پر نہيں کرسکتے۔ ک
ان ميں بزرگوں کے تجربات و مشاہدات اور مسائِل حيات پر ان افکار کا جو ذخيرہ ملتا ہے ان سے مستفيد ہوکر ہم بہترين 

 زندگی گزار سکتے ہيں۔

چسپی کا ذريعہ بهی بنتی مطالعہ کتب سے نہ صرف، ہماری ذہنی نشونما ہوتی ہے بلکہ پريشانی کے عالم ميں يہ ہماری دل
ہے۔ ايک اچهی کتاب بہترين غذا بهی ہوتی ہے۔ کتابوں ميں جو علوم کا خزانہ موجود ہوتا ہے وہ الزوال ہے۔ گردِش روز 
گار پر اس کا کوئی اثرنہيں ہوتا يہ اپنے طلب گاروں اور شيدائيوں کی تشنگی دور کرنے کے لئے ہر وقت تيار رہتی ہے 

و فراز ميں بال امتياز رنگ و نسل اور مذہب و ملت ہر انسان کے ساته رہتی ہے۔ کسی سے بے اور زندگی کے نشيب 
 وفائی نہيں کرتی۔ دولتِ  دنيا چهن سکتی ہے مگر کتب بينی سے حاصل کيا ہوا علم چرايا نہيں جاسکتا۔

ائی کی ترغيب بهی دے سکتی کتب بينی سے انسان کے اخالق و کردار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ کتابيں انسانوں کو بر
ہيں۔ اس لئے مطالعہ کتب کےلئے بڑی احتياط کی ضرورت ہے۔ کتابيں چنتے وقت احتياط کرنی چاہئے کہ ان کا موضوع 
تعميری رحجانات کا حامل ہو۔ منحرف اخالق اور فحش قسم کی کتابيں ہماری بدترين دشمن تو بن سکتی ہيں دوست نہيں۔ 

بيں بہترين دوست ہوتی ہيں تو ہماری مراد ان کتابوں سے ہے جس سے ہمارے کرار کی تعمير جب ہم يہ کہتے ہيں کہ کتا
ميں مدد ملے۔ ہماری قومی اور ملی زندگی ميں صحت مند رحجانات کو فروغ حاصل ہو۔ ہماری فالح و بہبود اور ترقی و 

اور عالمگيرانسانيت، اخوت اور بهائی  عروج کی راہيں ہموار ہوں۔ دل ميں وطن اور اہِل وطن کی محبت کا جذبہ ابهرے
 چارگی کا احساس پيدا ہو، عظمت آدم کی سربلندی حاصل ہو۔

 اگر مطالعہ کتب سے يہ مقاصد حاصل ہوتے ہيں تو يقينًا

 کتاب انسان کی بہترين دوست ہے۔
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 قومی اتحاد
 يہ مضمون اس عنوان کے عالوہ مندرجہ ذيل عنوانات سے بهی پوچها جا سکتا ہے

 پيوستہ رہ شجر سے اميد بہار رکه
 فرد قائم ربِط ملت سے تنہا کچه نہيں 

اتحاد ميں بڑی طاقت اور اخوت ہے۔ کسی ملک کی بقا کا انحصار قومی يک جہتی اور اتفاق پر ہے۔ کوئی جماعت، کوئی 
جب تک کہ اس کے افراد  ملک، کوئی قوم اقوام عالم کی نگاہ ميں عزت و آبرو اور وقار و احترام کا مقام نہيں پاسکتی

ميں يک جہتی اور ہم آہنگی نہ ہو۔ قومی اتحاد کے بغير ترقی اور خوشحالی کا تصور بهی ايک خام خيال ہے۔ انفرادی اور 
 اجتماعی اقبال ايک خواب ہے۔

هتی۔ جس طرح موج کی قوت کا زور، جوش، تالطم اور طنطنہ دريا کے اندر ہے، دريا کے باہر موج کوئی معنی نہيں رک
اسی طرح فرد کی اپنی کوئی قوت نہيں ہوتی، فرد تنہا کوئی حيثيت نہيں رکهتا ليکن جب وہ ايک ملت ميں گم ہوجاتا ہے 

تو بڑی قوت بن جاتا ہے۔ اقبال نے قومی اتحاد اور ملی زندگی کی اہميت کو ايک تعمير اور بالخصوص اسالمی معاشری 
ا ہے۔کے قيام کے لئے بہت سی جگہوں پر اجاگر کي  

 ايک جگہ کہتے ہيں

 ملت سے اپنا ربط استوار رکه
 پيوستہ رہ شجر سے اميد بہار رکه

اقبال مسلمانوں کی اجتماعی روح کی تصوير کو اپنے ذہن ميں رکه کر ايک متحد اور ہم آہنگ زندگی بسر کرنے کی 
ديکهتے ہيں تو خون کے آنسو روتے پرزور اپيل کرتے ہيںاور جہاں کہيں مسلمانوں کے اتحاد کے آنسو پارہ پارہ ہوتے 

ہيں۔ مسلمانوں کے انتشار کو ديکهتے ہيں اور درِد قومی سے چيخ اٹهتے ہيںاور ان کی زبان کی نوک پر اپنے پرسوز 
 شعر آجاتے ہيں

 ايک ہی اس قوم کا ايمان بهی ايک حرم پاک بهی
 اهللا بهے قرآن بهی ايک، ايک ہی سب کا نبی صلی اهللا عليہ وسلم

هی کچه بڑی بات تهی، ہوتے جو مسلمان بهی ايکدين ب  

ملت اسالميہ کی رہنمائی کے لئے قرآن حکيم کی شکل ميں ايک مکمل ضابطہ حيات موجود ہے۔ جو اتحاد اور ربِط باہمی 
کا درس ديتا ہے اور ايک واضح مقصِد حيات پيش کرتا ہے۔ ايک منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس اس منزل تک پہنچنے 

افراد کو قدم سے قدم مال کر دوش بدوش گامزن ہونا ضروری ہے اگر وہ متحد و متفق ہوکر آگے بڑهيں تو کوئی  کے لئے
بهی مخالف قوت ان کی راہ ميں رکاوٹ نہيں بن سکتی۔ وہ ايک ايسا طوفان بننے کی صالحيت رکهتے ہيں جس سے 

آگے پربت رائی ہوکر رہ جائے۔درياوں کے دل بهی دہل جائيں گے اور جس کے متحد عزم و ارادہ کے   
 بقول اقبال

 ہيں ضبِط باہمی سے قائم نظارے سارے
 يہ نکتہ ہے نماياں تاروں کی طرح سے
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 عالقے ميں نيا اسکول کهولنے کے لئے اخبار کے مدير کے نام درخواست
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 مدير محترم
 روزنامہ جنگ کراچی

 اسالم وعليکم
روزنامہ باقاعدگی کے ساته پڑهتا ہوں۔ مجهے يہ ديکه کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے اخبارکا ميں آپ کا 

ايک صفحہ عوامی شکوے ، شکايات اور مسائل کی اشاعت کے لئے وقف کرديا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل موثر انداز 
 ميں متعلقہ حکام تک پہنچ سکيں۔

متعلقہ حکام کے علم مےں يہ بات النا چاہتا ہوں کہ ہمارا عالقہ شہر سے کافی  لہذا ميں آپ کے اخبار کی وساطت سے
دور واقع ہے۔ جب سے حکومت نے اس عالقے کو گيس، بجلی اور پانی جيسی بنيادی ضرورياِت زندگی فراہم کی ہيں، 

طالبات کو دور دراز کے اس کی آبادی ميں تيزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ يہاں کوئی ہائی اسکول نہيں ہے۔ اسلئے طلباءو 
 عالقوں ميں اپنی تعليمی ضروريات کو پورا کرنے کے لئے جانا پڑتاہے۔

جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو ٹرانسپورٹ کی پريشانی اٹهانا پڑتی ہے بلکہ آنے جانے ميں ان کا قيمتی وقت بهی 
ہ نہيں دے پاتے۔ اس لئے ضرورت ضائع ہوتا ہے اور تهکن کی وجہ سے طلباءپوری طرح سے اپنی تعليم پر بهی توج

اس بات کی ہے کہ اس عالقے ميں جلد از جلد اسکول کهوال جائے تاکہ اس عالقے کے بچے تمام پريشانيوں سے 
چهٹکارا حاصل کرکے يکسوئی کے ساته اپنی تعليم پر توجہ دے سکيں۔ اميد کرتا ہوں کہ آپ ميری يہ عرضداشت حکاِم 

ں گے اور متعلقہ حکام معاملے کی نزاکت کو محسوس کريں گے اور احساِس ذمہ داری باال تک پہنچانے کا ذريعہ بنے
 سے کام ليتے ہوئے اس مسئلے کے جلد حل کے لئے موثر اقدامات کريں گے۔

 فقط
 آپکی عنايتوں کا طالب

ج-ب  –ا   
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 اپنے دوست يا بهائی کے نام خط لکهئے جس ميں تعليم کی اہميت پر روشنی ڈالئے

امتحان کمرہ  
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 ميرے پيارے دوست،
 اسالم وعليکم

تمہارا خط مال۔ پڑه کر تعجب ہوا کہ تم تعليم يافتہ بيروزگار نوجوانوں کو ديکه ديکه کر تعليم سے اکتانے لگے ہو اور اب 
ہو۔ تم تو ہميشہ شاندار تمہارا دل تعليم حاصل کرنے مےں نہيں لگ رہا ہے۔ يہ کسی قسم کی مايوسی کی باتيں کرنے لگے 

 مستقبل اور عزم و ہمت کی باتيں کرتے تهے۔
کل ہی ميں نے تمہاری کتاب ميں ڈپٹی نذير احمد کا خط ديکها۔ کتنی عمدہ بات انہوں نے اپنے بيٹے کو لکهی ہے کہ رزق 

ابليت اور لياقت پيدا و نوکری تو انسان کو اپنے مقدر سے ملتی ہے۔ علم اس لئی حاصل کرو کہ تمہارے اندر علميت، ق
ہوتا ہے کہ ہم عصروں ميں انفراديت اور ممتاز حيثيت حاصل کرسکو۔ جہاں جاو لوگ عزت تعظم کريں اور تم ہی سب 

 کی نگاہوں کا مرکز ہو۔

انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف علم و آگہی کی بدولت حاصل ہے۔ دين و دنيا کی تمام تر ترقياں اور بلندياں علم 
کے دم سے ہيں۔ اس لئے اسالم نی سب سے زيادہ زور دلم حاصل کرنے پر ديا ہے۔ علم کے سمندر مےں جتنے  ہی

غوطے لگاو گے اتنے ہی نکهر کر اوپر آوگے۔ علم حاصل کرنے کے لئے مہد سے لحد تک کوئی وقت کی قيد نہيں۔ ہاں 
 عزم و ہمت اور مسلسل جدوجہد کاميابی و کامرانی کا زينہ ہے۔

تم بهی اپنے اسالف کی طرح کوئی ايسا علمی کارنامہ انجام دو کہ تمہارے علم و فضل سے قوم، ! ہت محنتی ہو۔ کاشتم ب
 ملک اور مذہب و ملت کو فائدہ پہنچے

 فقط
 تمہارا دوست

ج-ب  –ا   
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 اپنے دوست کو خط لکهئے جس ميں سادہ زندگی گزارنے کی اہميت بيان کريں
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 ميرے پيارے دوست،
 اسالم وعليکم

ميرے عزيز يہ کيا تم ہر خط ميں لکهتے ہو کہ فالں نے کار خريدلی، فالں دوست دوبئی چال گيا ہے۔ فالں شخص نے 
بنگلہ بناليا ہے۔ فالں رشتہ دار نے ٹی وی ڈش اور وی سی آر لے ليا ہے۔ فالں يہ کررہا ہے اور فالں وہ کررہا ہے۔ شايد 

مہيں علم ہی نہيں بہترين زندگی گزارنے کا اصول يہ ہے کہ علمی اور دينی معامالت ميں اپنے سے اونچے اور اعلی ت
درجے والوں کی پيروی کرنا چاہئے اور دنياوی معامالت ميں ہميشہ اپنی حيثيت سے کم والوں پر نظر رکهنا چاہئے اور 

الکهوں سے بہتر بنايا۔ سادہ اور قناعت پسند زندگی ہی ميں چين و  اهللا تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے تمہيں
سکون اور آرام ہے۔ انسان کی عزت مال و دولت ہی سے نہيں، اچهی سيرت و کردار سے بهی ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی 

کرام رضہ کی چادر ديکه کر ہی پاوں پهيالنا چاہئے۔ ہمارے پيارے رسول حضرت محمد صلی اهللا عليہ وسلم اور صحابہ 
سادہ اور کامياب ترين زندگيوں کے نمونے ہمارے سامنے ہيں۔ اسالم نے کبهی اچهے کهانے پينے، پہننے اوڑهنے اور 

 رہنے سہنے کی مخالفت نہيں کی۔ ہاں سادگی اپنانے اور فضول خرچی نہ کرنے کی تلقين کی ہے۔

، تہواروں ، تقريبات اور ديگر فضول رسموں پر جو ہم نے نام و نمود اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے شادی بياہ
بے حدو حساب خرچ کرنا شروع کرديا ہے۔ يہ تباہی کا راستہ ہے ۔ اب تو عالم يہ ہوگيا ہے کہ مرنے والے کی ويڈيو فلم 

تک بنانے کا رواج چل نکال ہے۔ اس کا سوئم اور چاليسواں اس طرح دهوم دهام سے کيا جاتا ہے کہ گويا خوشی کی 
قريب کا اہتمام کيا ہو۔ بے عقل اور تقليد پسند لوگوں کی تعداد روز بروز بڑه رہی ہے۔ وہ وسائل نہ ہونے کے باوجود ت

ادهار قرض لے کر سب کچه کرتے ہيں۔ ان ہی حرکات کی وجہ سے معاشرے ميں حال ل و حرام اور جائز و ناجائز کا 
 فرق مٹتا جارہا ہے۔

صلی اهللا عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضہ اور اپنے اسالف کے طريقوں کو مشعِل راہ ہم مسلمان ہيں ہميں حضور اکرم 
بنانا چاہئے۔ سادہ زندگی گزارنے والے کبهی دوسروں کے محتاج نہيں ہوتے۔ ان کے بہترين کردار ، سيرت، غيرت اور 

 خودداری کی وجہ سے اهللا بهی خوش ہوتا ہے اور لوگ بهی۔

 فقط
 تمہارا دوست

ج-ب  –ا   
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 پانی کی قلت سے متعلق کونسلر کے نام درخواست
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 بلگرامی جناب کونسلر صاحب
زون ٨٣کراچی   

 اسالم وعليکم
نہايت ادب سے آپ کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عالقے پانی کی شديد قلت ہے۔ گرمی 

ہمارے عالقے ميں پانی کا يہ حال ہے کہ کئی دن تک پانی بالکل نہيں آتا اور اگر بهولے سے اپنے عروج پر ہے اور 
آبهی جائے تو اتنی قليل مقدار ميں کہ استعمال کے لئے ناکافی ہوتا ہے۔ جسکی وجہ سے ہميں سخت پريشانی کا سامنا 

ہ حال ہے کہ کئی کئی دن بغير نہائے گزر کرنا پڑتا ہے۔ گرمی روز بروز بڑهتی چلی جارہی ہے اور پانی کی قلت کا ي
 جاتے ہيں۔ تمام محلہ والوں کی جان عذاب ميں پڑی ہوئی ہے۔

آپ کی خدمت ميں گذارش ہے کہ متعلقہ حکام پر زور ديں تاکہ وہ ہميں اس مشکل سے نجات دالئيں اور پانی کا انتظام 
 بہتر کريں۔

 شکريہ
 آپکی توجہ کا طالب

ج-ب  –ا   

 بجلی کے قلت سے متعلق اخبار کے مدير کے نام ايک مراسلہ
 بجلی کے قلت سے متعلق اخبار کے مدير کے نام ايک مراسلہ

 کمرہ امتحان
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 مدير محترم
 روزنامہ جنگ کراچی

 اسالم وعليکم
کرانا چاہتا کی توجہ مبذول  (.K.E.S.C)جناب ميں آپ کے اخبار کی وساطت سے ايک اہم مسئلہ کی طرف محکمہ بجلی 

 ہوں بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ ميری يہ تحرير مراسالت کے کالم مےں اولين فرصت ميں شائع فرمائيں۔

ہمارے عالقے ميںبجلی کی آنکه مچولی روزانہ کا معمول بن چکی ہے۔ کبهی کبهی تو بجلی گهنٹوں تک نہيں آتی ستم 
ہے جب ہم امتحان کی تياريوں ميں مصروف ہوئے ہيں۔ باالئے ستم يہ کہ اکثر بجلی عين رات کو اس وقت چلی جاتی 

ہمارا موڈ خراب جوجاتا ہے۔ حوصلے اور امنگ پر اوس پڑجاتی ہے اور پهر وہ پهر وہ پہلی سی گرمجوشی نہيں رہی۔ 
 اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور امتحان ميں ہماری کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔
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املے کی نزاکت کو محسوس کريں گے اور احساِس ذمہ داری سے کام ليتے ہوئے بجلی اميد کرتا ہوں کہ متعلقہ حکام مع
 کے انتظام کو جلد ازجلد درست کريں گے۔

 فقط
 آپکی عنايتوں کا طالب

ج-ب  –ا   

 صحت و صفائی سے متعلق اخبار کے مدير کے نام درخواست
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 مدير محترم
 روزنامہ جنگ کراچی

 !اسالم وعليکم
ميں آپ کا روزنامہ باقاعدگی کے ساته پڑهتا ہوں۔ مجهے يہ ديکه کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے اخبارکا 

ايک صفحہ عوامی شکوے ، شکايات اور مسائل کی اشاعت کے لئے وقف کرديا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل موثر انداز 
 ميں متعلقہ حکام تک پہنچ سکيں۔

آپ کے اخبار کی وساطت سے متعلقہ حکام کے علم ميں يہ بات النا چاہتا ہوں کہ عرصہ دراز سے ہمارے  لہذا ميں
عالقے ميں صفائی کی طرف کوئی توجہ نہيں دی گئی۔ سڑکيں ٹوٹ پهوٹ کر تقريبًا ختم ہوگئيں ہيں۔ جگہ جگہ کوڑے 

ہ کهڑا ہے۔ بارش کے زمانے ميں تو گندگی اور کرکٹ کے ڈهير لگے ہيں۔ گٹر آئے دن بند رہتے ہيں۔ گندا پانی جگہ جگ
بدبو کی انتہا ہوجاتی ہے۔ گندگی اور گندے پانی کی وجہ سے مکهيوں، مچهروں اور زہريلے کيڑوں کی بهرمار ہے۔ 
عالقے کے لوگ بہت پريشان ہيں۔ خطرناک اور مہلک بيمارياں پهيل رہی ہيں۔ کيونکہ صفائی اور پانی کے نکاس کی 

تہائی خراب ہے۔ ہم بار بار متعلقہ افسران کو درخواستيں دے چکے ہيں ليکن ابهی تک کوئی توجہ نہيں دی صورِت حال ان
 گئی۔

اميد کرتا ہوں کہ آپ ميری يہ عرضداشت حکاِم باال تک پہنچانے کا ذريعہ بنيں گے اور متعلقہ حکام معاملے کی نزاکت 
ہوئے اس مسئلے کے جلد حل کے لئے موثر اقدامات کريں کو محسوس کريں گے اور احساِس ذمہ داری سے کام ليتے 

 گے۔

 فقط
 آپکی عنايتوں کا طالب

ج-ب  –ا   
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 حادثات کی زياد تی سے متعلق اخبار کے مدير کے نام درخواست
 حادثات کی زياد تی سے متعلق اخبار کے مدير کے نام درخواست

 کمرہ امتحان
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 مدير محترم
جنگ کراچیروزنامہ   

 اسالم وعليکم
ميں آپ کا روزنامہ باقاعدگی کے ساته پڑهتا ہوں۔ مجهے يہ ديکه کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے اخبارکا 

ايک صفحہ عوامی شکوے ، شکايات اور مسائل کی اشاعت کے لئے وقف کرديا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل موثر انداز 
 ميں متعلقہ حکام تک پہنچ سکےں۔

لہذا ميں آپ کے اخبار کی وساطت سے متعلقہ حکام کے علم مےں يہ بات النا چاہتا ہوں کہ کراچی ميں روزانہ حادثات 
ہوتے رہتے ہيں۔ اخبارات پڑهکر طبيعت پريشان ہوتی ہے اس کی روک تهام کے لئے کچه نہ کچه کرنا چاہئے۔ اگر حکام 

مناسب جگہيں مقرر کريں، ہيوی ٹريفک کو صرف اور صرف رات غير قانونی تجاويزات ختم کراديں، پارکنگ کے لئے 
کے وقت بازارون ميں سامان النے اور لے جانے کی اجازت ہو۔ دن ميں انکا داخلہ ممنوع ہو۔ مصروف بازاروں اور 

سڑکوں پر کنٹرول کے لئے ٹريفک پوليس موجود رہے۔ بس وغيرہ اپنے مقررہ اسٹاب کے عالوہ کہيں نہ رکيں، ريس 
نے ، اوور ٹيک کرنے اور غلط پارکنگ کرنے والے ڈرائيوروں کو سخت اور موقع پر ہی سزا دی جائے اور عوام لگا

 بهی ڈرائيوروں کو ٹيپ چالنے اور گاڑياں بهگانے سے باز رکهيں تو کافی حد تک حادثات ميں کمی ہوسکتی ہے۔

ذريعہ بنےں گے اور متعلقہ حکام معاملے کی نزاکت اميد کرتا ہوں کہ آپ ميری يہ عرضداشت حکاِم باال تک پہنچانے کا 
کو محسوس کريں گے اور احساِس ذمہ داری سے کام ليتے ہوئے اس مسئلے کے جلد حل کے لئے موثر اقدامات کريں 

 گے۔

 فقط
 آپکی عنايتوں کا طالب

ج-ب  –ا   
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 کهيل کود، پارک و ميدان وغيرہ کے لئے اخبار کے مدير کے نام درخواست
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 مدير محترم
 روزنامہ جنگ کراچی

 اسالم وعليکم
ميں آپ کا روزنامہ باقاعدگی کے ساته پڑهتا ہوں۔ مجهے يہ ديکه کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے اخبارکا 

لوگوں کے مسائل موثر انداز ايک صفحہ عوامی شکوے ، شکايات اور مسائل کی اشاعت کے لئے وقف کرديا ہے تاکہ 
 ميں متعلقہ حکام تک پہنچ سکيں۔

لہذا ميں آپ کے اخبار کی وساطت سے متعلقہ حکام کے علم مےں يہ بات النا چاہتا ہوں کہ ہمارے عالقے ميں بچوں کی 
کہ صحت لئے کوئی ميدان يا پارک نہيں ہے جس کی وجہ سے بچوں کو کهيل کود کا موقع نہيں ملتا۔ مشہور مقولہ ہے 

مند جسم کے اند صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اس ہی لئے تعليم کے ساته ساته غير نصابی سرگرمياں ضروری ہوتی ہيں۔ 
بچوں کے تندرست و توانا رہنے کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ايسی جگہ ہو جہاں بچے آزادی کے ساته کهيل کود 

ا ايک بہت بڑا ٹکڑا ونچے نيچے ٹيلوں، گهاس پهوس تفريح اور ورزش کرسکيں۔ ہمارے عالقے ميں سرکاری زمين ک
اور جنگلی جهاڑيوں سے بهرا پڑا ہے۔ اگر اس ميدان کو ہموار کرکے پارک بناديا جائے تو عالقے کی فضا بهی بہتر 

 ہوجائے گی اور چهوٹوں بڑوں سب کو تفريح کهيل کود اور ورزش کا موقع بهی فراہم ہوجائے گا۔

ری يہ عرضداشت حکاِم باال تک پہنچانے کا ذريعہ بنيں گے اور متعلقہ حکام معاملے کی نزاکت اميد کرتا ہوں کہ آپ مي
کو محسوس کريں گے اور احساِس ذمہ داری سے کام ليتے ہوئے اس مسئلے کے جلد حل کے لئے موثر اقدامات کريں 

 گے۔

 فقط
 آپکی عنايتوں کا طالب

ج-ب  –ا   
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 ٹريفک کا شعر، دهواں اور فضائی آلودگی سے متعلق اخبار کے مدير کے نام درخواست

 کمرہ امتحان
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 مدير محترم
 روزنامہ جنگ کراچی

 اسالم وعليکم
ميں آپ کا روزنامہ باقاعدگی کے ساته پڑهتا ہوں۔ مجهے يہ ديکه کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے اخبارکا 

اور مسائل کی اشاعت کے لئے وقف کرديا ہے تاکہ لوگوں کے مسائل موثر انداز ايک صفحہ عوامی شکوے ، شکايات 
 ميں متعلقہ حکام تک پہنچ سکيں۔

لہذا ميں آپ کے اخبار کی وساطت سے متعلقہ حکام کے علم ميں يہ بات النا چاہتا ہوں کہکراچی کی روز بروز آبادی 
اضافہ ہورہا ہے۔ گنجان آباد اور بازاروں ميں سڑکوں  بڑهتی ہی چلی جارہی ہے۔ اس ہی لحاظ سے مسلسل ٹريفک ميں

کی تعمير کے وقت بڑهتی ہوئی آبادی کا خيال نہيں رکها گيا۔ مزيد يہ کہ ناجائز تجاويزات کی وجہ سے سڑکيں اور گلياں 
ہ تنگ ہوگئی ہےں۔ اس لئے ہروقت ٹريفک جام رہتا ہے۔ ڈرائيور حضرات ايک دوسرے سے آگے نکلنے، سوارياں زياد
سے زيادہ اٹهانے کے لئے ہارن پر ہارن بجاتے ہيں اور گاڑےوں سے دهواں چهوڑتے رہتے ہےں۔ ان سے اتنا دهواں 

خارج ہوتا ہے کہ دم گهٹنے لگتا ہے۔ شوروغل کی وجہ سے انسانی سماعت بهی متاثر ہوتی ہے۔ القانونيت کا يہ عالم ہے 
ے اور ہارن کے شور کے ساته ٹيپ ريکارڈر کا شور بهی شامل کہ اسکول، مدرسہ، اسپتال اور مسجد کچه نہيں ديکهت

کرديتے ہيں۔ اگر ٹريفک کا شور اور دهواں اسی طرح بڑهتا رہا تو لوگوں کی سماعت، انکے دل اور پهيپهڑے متاثر 
ہونگے اور کئی طرح کی نئی نئی بيمارياں جنم ليں گی اس لئے حکومت کو چاہئے کہ وہ ابهی سے اس مسئلہ کا حل 

 تالش کرے۔

اميد کرتا ہوں کہ آپ ميری يہ عرضداشت حکاِم باال تک پہنچانے کا ذريعہ بنےں گے اور متعلقہ حکام معاملے کی نزاکت 
کو محسوس کريں گے اور احساِس ذمہ داری سے کام ليتے ہوئے اس مسئلے کے جلد حل کے لئے موثر اقدامات کريں 

 گے۔

 فقط
 آپکی عنايتوں کا طالب

ج-ب  –ا   
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 اپنے دوست کو خط لکهئے جس ميں سادہ زندگی گزارنے کی اہميت بيان کريں
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 ميرے پيارے دوست،
 اسالم وعليکم

ميرے عزيز يہ کيا تم ہر خط ميں لکهتے ہو کہ فالں نے کار خريدلی، فالں دوست دوبئی چال گيا ہے۔ فالں شخص نے 
شتہ دار نے ٹی وی ڈش اور وی سی آر لے ليا ہے۔ فالں يہ کررہا ہے اور فالں وہ کررہا ہے۔ شايد بنگلہ بناليا ہے۔ فالں ر

تمہيں علم ہی نہيں بہترين زندگی گزارنے کا اصول يہ ہے کہ علمی اور دينی معامالت ميں اپنے سے اونچے اور اعلی 
حيثيت سے کم والوں پر نظر رکهنا چاہئے اور  درجے والوں کی پيروی کرنا چاہئے اور دنياوی معامالت ميں ہميشہ اپنی

اهللا تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے تمہيں الکهوں سے بہتر بنايا۔ سادہ اور قناعت پسند زندگی ہی ميں چين و 
سکون اور آرام ہے۔ انسان کی عزت مال و دولت ہی سے نہيں، اچهی سيرت و کردار سے بهی ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی 

ر ديکه کر ہی پاوں پهيالنا چاہئے۔ ہمارے پيارے رسول حضرت محمد صلی اهللا عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضہ کی چاد
سادہ اور کامياب ترين زندگيوں کے نمونے ہمارے سامنے ہيں۔ اسالم نے کبهی اچهے کهانے پينے، پہننے اوڑهنے اور 

ول خرچی نہ کرنے کی تلقين کی ہے۔رہنے سہنے کی مخالفت نہيں کی۔ ہاں سادگی اپنانے اور فض  

ہم نے نام و نمود اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے شادی بياہ، تہواروں ، تقريبات اور ديگر فضول رسموں پر جو 
بے حدو حساب خرچ کرنا شروع کرديا ہے۔ يہ تباہی کا راستہ ہے ۔ اب تو عالم يہ ہوگيا ہے کہ مرنے والے کی ويڈيو فلم 

واج چل نکال ہے۔ اس کا سوئم اور چاليسواں اس طرح دهوم دهام سے کيا جاتا ہے کہ گويا خوشی کی تک بنانے کا ر
تقريب کا اہتمام کيا ہو۔ بے عقل اور تقليد پسند لوگوں کی تعداد روز بروز بڑه رہی ہے۔ وہ وسائل نہ ہونے کے باوجود 

رے ميں حال ل و حرام اور جائز و ناجائز کا ادهار قرض لے کر سب کچه کرتے ہيں۔ ان ہی حرکات کی وجہ سے معاش
 فرق مٹتا جارہا ہے۔

ہم مسلمان ہيں ہميں حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضہ اور اپنے اسالف کے طريقوں کو مشعِل راہ 
رت، غيرت اور بنانا چاہئے۔ سادہ زندگی گزارنے والے کبهی دوسروں کے محتاج نہيں ہوتے۔ ان کے بہترين کردار ، سي

 خودداری کی وجہ سے اهللا بهی خوش ہوتا ہے اور لوگ بهی۔

 فقط
 تمہارا دوست

ج-ب  –ا   
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 اپنے دوست يا بهائی کے نام خط لکهئے جس ميں تعليم کی اہميت پر روشنی ڈالئے

 کمرہ امتحان
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 ميرے پيارے دوست،
 اسالم وعليکم

ہوا کہ تم تعليم يافتہ بيروزگار نوجوانوں کو ديکه ديکه کر تعليم سے اکتانے لگے ہو اور اب تمہارا خط مال۔ پڑه کر تعجب 
تمہارا دل تعليم حاصل کرنے مےں نہيں لگ رہا ہے۔ يہ کسی قسم کی مايوسی کی باتيں کرنے لگے ہو۔ تم تو ہميشہ شاندار 

 مستقبل اور عزم و ہمت کی باتيں کرتے تهے۔
اب ميں ڈپٹی نذير احمد کا خط ديکها۔ کتنی عمدہ بات انہوں نے اپنے بيٹے کو لکهی ہے کہ رزق کل ہی ميں نے تمہاری کت

و نوکری تو انسان کو اپنے مقدر سے ملتی ہے۔ علم اس لئی حاصل کرو کہ تمہارے اندر علميت، قابليت اور لياقت پيدا 
ں جاو لوگ عزت تعظم کريں اور تم ہی سب ہوتا ہے کہ ہم عصروں ميں انفراديت اور ممتاز حيثيت حاصل کرسکو۔ جہا

 کی نگاہوں کا مرکز ہو۔

انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف علم و آگہی کی بدولت حاصل ہے۔ دين و دنيا کی تمام تر ترقياں اور بلندياں علم 
مےں جتنے ہی کے دم سے ہيں۔ اس لئے اسالم نی سب سے زيادہ زور دلم حاصل کرنے پر ديا ہے۔ علم کے سمندر 

غوطے لگاو گے اتنے ہی نکهر کر اوپر آوگے۔ علم حاصل کرنے کے لئے مہد سے لحد تک کوئی وقت کی قيد نہيں۔ ہاں 
 عزم و ہمت اور مسلسل جدوجہد کاميابی و کامرانی کا زينہ ہے۔

علم و فضل سے قوم، تم بهی اپنے اسالف کی طرح کوئی ايسا علمی کارنامہ انجام دو کہ تمہارے ! تم بہت محنتی ہو۔ کاش
 ملک اور مذہب و ملت کو فائدہ پہنچے

 فقط
 تمہارا دوست

ج–ب  –ا   
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پنے والد صاحب کو ميٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے ارادے سے آگاہ ا
 کرنے کے لئے خط لکهيں

 کمرہ امتحان
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 محترم جناب والد صاحب،
 اسالم وعليکم

سے ميں خيريت سے ہوں اور اميد ہے کہ آپ بهی بخيريت ہونگے۔ يقينُا آپ کو يہ پڑه کر اهللا تعالی کے فضل و کرم 
خوشی ہوگی کہ ميں نے ميٹرک کا امتحان اے ون گريڈ سے پاس کرليا ہے۔ ايک ہفتے کے بعد کالج ميں داخلے شروع 

اہتے ہيں۔ ميرے بائلوجی اور ميته ہونے والے ہيں۔ ميرے کچه ساتهی انجينئيرنگ اور کچه ميڈيکل گروپ ميں داخلہ لينا چ
دونوں ميں کم و بيش برابر اور بہت اچهے نمبر ہيں۔ انشائاهللا مجهے دونوں ميں داخلہ مل سکتا ہے۔ ميرا خيال ميڈيکل 

 گروپ لينے کا ہے۔

ڈاکٹر بن کر اهللا تعالی کا احساِن عظيم ہے کہ اس نے مجهے ايک اميروکبير گهرانے ميں پيدا فرمايا تو ميں کيوں نہ 
غيرب نادار اور مستحق مريضوں کا مفت عالج کرکے اس رب العزت کا شکرادا کروں شايد کہ يہی دکهی انسانيت کی 

 خدمت ميری دنيا و آخرت سنوارنے کا ذريعہ بن جائے۔

کی طرف ابوجان مجهے اميد ہے کہ آپ اس سلسلے ميں ميری حوضلہ افزائی اور رہنمائی فرمائيں گے۔ تمام اہِل خانہ 
 سے درجہ بدرجہ سالم و دعا۔

 فقط
 آپ کا بيٹا

ج–ب  –ا   
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 اپنے دوست کو نظريہ پاکستان کے تحفظ کے لئے خط لکهيں
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 پيارے دوست۔
 اسالم وعليکم

تمہارے بارے ميں کافی عرصہ ہوگيا تمہاری جانب سے کوئی خير خبر موصول نہيں ہوئی جس کی وجہ سے مجهے 
کافی تشويش الحق ہی۔ اميد ہے تم خيريت سے ہوگے۔ اميد ہے تم خيريت سے ہوگے اور اس خط کے ملتے ہی ميرے 

 خيال کی تصديق کے لئے اپنے بارے ميں لکهو گے۔

مارچ قريب قريب ہے۔ ميں نے سوچا تمہيں پيشگی مبارکباد دے دوں۔ اس بہانے تمہاری خيريت سے آگاہی بهی  ٣٢
وجائے گی۔ اس دن کی اہميت کا تمہيں بخوبی اندازہ ہی کہ اس دن مولوی فضل الحق نے قرارداِد پاکستان پيس کی جسے ہ

 ابتدا ميں قرارداِد الہور کے نام سے پکارا جاتا تها۔

يہ مسلمانوں کا اتحاد تها جس کی بدولت اس قرارداد کے مطابق ايک نظرياتی مملکت پاکستانوجود ميں آئی۔ جسی 
ءميں اسالمی جمہوريہ پاکستان کا نام ديا گيا۔ نظريہ پاکستان مغربی مفکرين کے نظريات سے يکسر مختلف ہے ۶۵٩١

جس ميں رنگ و نسل اور عالقہ وزبان کو کوئی انفرادی حيثيت حاصل نہيں ہے۔يہ نظريہ اس لئے وجود ميں آيا کہ 
حيات پر عمل پيرا ہوسکيں، باہم ميل جول، رواداری،  مسلمان حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطہ

فکر اور اخالق و کردار کے اعتبار سے مثالی حيثيت کے مالک بن سکيں۔ ليکن آج ہم عالقائی اور لسانی · اخوت، آزاد
فسادات ميں بری طرح گهرے ہوئے ہيں۔ اس طرح تو ہم کسی صورت بهی نظريہ پاکستان کے بنيادی مقاصد کے حصول 

کامياب نہيں ہوسکتے۔ اس طرح ہم نظريہ پاکستان کے استحکام ميں مسلسل خطرات پيدا کررہے ہيں۔ ہمارا تحفظ اور ميں 
 ہماری بقاءخطرے ميں ہے۔

مارچ کو اتنے جوش و خروش کے ساته منائيں کہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے تعصبات  ٣٢آو ہم عہد کريں کہ اس سال 
مساوات اور ہمدردی اپنا گهر کرلے اور قومی اتحاد کی ايک مثال قائم کريں۔ يہی تو  دور ہوجائيں اور دلوں ميں اخوت،

کا نصب العين ہے۔‘ نظريہ پاکستان ’ 

 اپنے گهر والوں کو حسِب مراتب ميری جانب سے سالم دعا کہنا۔

ِ فقط
 تمہارا دوست

ج–ب  –ا   

 

 

 

 



Class X    Urdu 
 

Page # 26 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 اپنے دوست کو نظريہ پاکستان کے تحفظ کے لئے خط لکهيں
امتحانکمرہ   
 کراچی

ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 پيارے دوست۔
 !اسالم وعليکم

کافی عرصہ ہوگيا تمہاری جانب سے کوئی خير خبر موصول نہيں ہوئی جس کی وجہ سے مجهے تمہارے بارے ميں 
کافی تشويش الحق ہی۔ اميد ہے تم خيريت سے ہوگے۔ اميد ہے تم خيريت سے ہوگے اور اس خط کے ملتے ہی ميرے 

ق کے لئے اپنے بارے ميں لکهو گے۔خيال کی تصدي  

مارچ قريب قريب ہے۔ ميں نے سوچا تمہيں پيشگی مبارکباد دے دوں۔ اس بہانے تمہاری خيريت سے آگاہی بهی  ٣٢
ہوجائے گی۔ اس دن کی اہميت کا تمہيں بخوبی اندازہ ہی کہ اس دن مولوی فضل الحق نے قرارداِد پاکستان پيس کی جسے 

الہور کے نام سے پکارا جاتا تها۔ابتدا ميں قرارداِد   

يہ مسلمانوں کا اتحاد تها جس کی بدولت اس قرارداد کے مطابق ايک نظرياتی مملکت پاکستانوجود ميں آئی۔ جسی 
ءميں اسالمی جمہوريہ پاکستان کا نام ديا گيا۔ نظريہ پاکستان مغربی مفکرين کے نظريات سے يکسر مختلف ہے ۶۵٩١

القہ وزبان کو کوئی انفرادی حيثيت حاصل نہيں ہے۔يہ نظريہ اس لئے وجود ميں آيا کہ جس ميں رنگ و نسل اور ع
مسلمان حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطہ حيات پر عمل پيرا ہوسکيں، باہم ميل جول، رواداری، 

ليکن آج ہم عالقائی اور لسانی  فکر اور اخالق و کردار کے اعتبار سے مثالی حيثيت کے مالک بن سکيں۔· اخوت، آزاد
فسادات ميں بری طرح گهرے ہوئے ہيں۔ اس طرح تو ہم کسی صورت بهی نظريہ پاکستان کے بنيادی مقاصد کے حصول 
ميں کامياب نہيں ہوسکتے۔ اس طرح ہم نظريہ پاکستان کے استحکام ميں مسلسل خطرات پيدا کررہے ہيں۔ ہمارا تحفظ اور 

 ہماری بقاءخطرے ميں ہے۔

مارچ کو اتنے جوش و خروش کے ساته منائيں کہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے تعصبات  ٣٢آو ہم عہد کريں کہ اس سال 
دور ہوجائيں اور دلوں ميں اخوت، مساوات اور ہمدردی اپنا گهر کرلے اور قومی اتحاد کی ايک مثال قائم کريں۔ يہی تو 

کا نصب العين ہے۔‘ نظريہ پاکستان ’ 

ں کو حسِب مراتب ميری جانب سے سالم دعا کہنا۔اپنے گهر والو  

ِ فقط
 تمہارا دوست

ج-ب  –ا   
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 امتحان کی تياری کے لئے چهوٹے بهائی کو خط
 کمرہ امتحان

 کراچی
ئ٠٠٠٢مارچ  ۵١  

 پيارے بهائی،
 خوش رہو

ن ہورہے ہيں اور يہ سن تين دن قبل تمہارا خط پاکر مجهے بہت خوشی ہوئی۔ تم نے بتايا کہ ڈيڑه مہينہ بعد تمہارے امتحا
 کرمجهے بہت خوشی ہوئی کہ تم امتحان کی تياريوں ميں مصروف ہو۔

ميں تمہيںاپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی ميں چند ہدايات دے رہا ہوں اور ان پر عمل کرکے انشاءاهللا تم امتحانات 
عمل کرنے کی پوری کوشش کروگے۔ ميں نماياں کاميابی حاصل کرسکتے ہو۔ مجهے اميد ہے کہ تم ميرے مشوروں پر  

سب سے پہلے تو تم آج ہی اپنا روزمرہ کا ايک ٹائم ٹيبل بنالو اور اس ميں نصاب کے تمام مضامين کے لئے وقت مقرر 
کردو کسی ايک مضمون کو بهی اپنی توجہ سے محروم نہ رکهو۔ يہ تمہارے لئے باعِث نقصان ہوگا۔ اپنا مقررہ اوقات پر 

تمہيں صبح سويرے اٹهنا ہوگا فجر کی نماز کے بعد اور اسکول جانے کی تياری تک کچه نہ کچه  عملدرآمد کے لئے
ضرور ياد کرلو۔ کوئی بهی عنوان ياد کرو اسے لکه کر ضرور ديکهناچاہئے۔ نصاب کی کتابوں ميں جو بهی مشکالت 

قت کهيل کود ميں بهی ہصہ لينا چاہئے۔ پيش آئيں ان کے لئے فورًا اساتذہ کرام سے تعاون حاصل کرنا چاہئے۔ شام کے و
اہم کاموں کے عالوہ ديگر کاموں ميں وقت ضائع نہ کرو۔ زيادہ سے زيادہ وقت پڑهائی کرنے کی کوشش کرو۔ اور رات 

صبح کو جلدی اٹه سکو۔ تاکہکو جلد سوجا  

کب تم امتحان سے فارغ ہوکر ميں اور تمام گهر والے تمہاری کاميابی کی دعا کريں گے اور ہم انتظار کررہے ہيں کہ 
 گهرٓ آو گے۔

 فقط
 تمہارا بڑا بهائی

ج-ب  –ا   
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 محنت اپنی آن
 

 تعارف

ساقی جاويد دوِر جديد کے معروف و متعبر شعراءميں شمار کيے جاتے ہيں۔ نظم گو شاعر کی حيثيت سے ان کا ايک 
ہے۔ ان کی پوری شاعری حب الوطنی، محنت اور  انفرادی مقام ہے۔ ان کی شاعری کا بنيادی مقصد نئی نسل کی اصالح

 زندگی کے اصل مشاہدات سے تعبير ہے۔
 محنت اپنی آن بهی ان کا ايک ايسا قومی نغمہ ہے جو محنت ميں چهپی ہوئی عظمت کے گن گاتا ہوا نظر آرہا ہے۔

 مرکزی خيال

جو افراد محنت سے جی چراتے ہيں وہ محنت ميں ہی عظمت کا راز پوشيدہ ہے۔ زندہ قوموں کا اصل جوہر محنت ہی ہے 
ہميشہ دوسروں کے دسِت فگررہتے ہيں۔ ايسے لوگ معاشرے مےں رہتے ہوئے بهی معاشرے سے کٹ جاتے ہيں۔ گويا 

 ايسے لوگوں کو معاشرہ قبول نہيں کرتا اور وہ ناکارہ کہالتے ہيں۔

 خالصہ

ان کی جرات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے عالوہ ساقی جاويد کا يہ قومی نغمہ پاکستان کے عوام کی محنت کشی اور 
ساقی صاحب نے قوم کے ہونہار فرزندوں کو يہ پيغام ديا ہے کہ اپنے کردار کی تعميرکريں اور ملک و قوم کی خدمت 

کرکے اپنا اور قوم کا نام بلند کريں۔ ساقی نے اپنے نغمے ميں محنت کی عظمت کا احساس داليا ہے اور محنت کی 
اجاگر کيا ہے۔ شاعر بتاتے ہيں کہ اسی ميں ہماری قوم اور ملک کی ترقی کا راز پوشيدہ ہے۔ شاعر کہتے ہيں  عظمت کو

کہ محنت ہی کے بل بوٹے پر ہمارا پاکستان زمين سے سونا اگاتا ہی۔ قرآن کريم بهی محنت پر زور ديتا ہے۔ دنيا ميں 
ہ محنت ہی کا ثمر ہے۔ عزِت نفس کے حصول اور ملک و جہاں کہيں بهی کوئی عزت و وقار کی زندگی گزاررہا ہے و

قوم کی حقيقی خدمت کرنے کے لئے الزمی ہے کہ ہم محنت کو اپنا شعار بنائيں۔ دنيا کی تمام عمارات اور سدفاف سب 
 محنت ہی کی کرشمہ سازياں ہيں۔
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 صبح کا سماں

 
 تعارف

جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ تشبيہات و استعارات اور منظر کشی ميں مير انيسکو ان کے وقت کا کافردوسی کا خسرو سمجها 
انہيں کمال حاصل تها۔ واقعہ نگاری ميں اصل جذباتی کيفيات کے ساته رنگ بهرنے ميں بهی پورا عبور حاصل ہے۔ انيس 

وئے بغير نہيں اپنے کالم ميں زبان ،سالست اور اثر انگيزی پر خاص توجہ ديتے ہيں۔ اسی وجہ سے پڑهنے واال متاثر ہ
 رہ سکتا۔

 مرکزی خيال

ميرانيس کے ايک مرثيہ سے اخذ کردہ ان اشعار کا مرکزی خيال يہ ہے کہ جب اہِل ايمان اور کفار کے درميان حق و 
باطل کی جنگ ہوتی ہے تو پوری کائنات ان کے لئے دعاگو ہوئی ہے۔ اور ہر شے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد 

ہے۔ حتی کہ صبح بهی انی پوری آب و تاب سے طلوع ہوتی ہے۔ کرنی کو تيار رہتی  

 خالصہ

صبح کے ان روح پرور نظاروں ميں حسن و حدت اور حسن و جمال کا ايسا نور بکهرا ہوا ہے کہ يہ ممکن ہے کہ 
وگی۔ حضرت موسیٰ عہ کلم اهللا به اس نظارے کی تاب نہ الکر بے ہوش ہوجائيںتو اس ميں حيرانگی کی کوئی بات نہ ہ

شگفتہ اور شاداب پهول اپنی بہار جان فزا دکهالرہے ہيں۔ مشک و باد ہواوں کے نرم اور لطيف جهونکے آرہے ہيں۔ 
درخت اور پودے پودے مست ہوکر جهوم رہے ہيں۔ درختوں کی سرسبزو شاداب شاخيں گلہائے رنگ سے لدی ہوئی 

بہار کا سماں ہے۔ کليوں کی چتک، پهولوں کی  ٹوکری ميں سجے ہوئے پهول دکهائی دے رہے ہيں۔ غرض ہر شے پر
 مہک اور طائراِن چمن کی چہک کے حسن ميں چار چاند کی دلکشی پيدا کردی ہے۔

برگہائے گل و شبنم کے قطروں کو ديکه کر محسوس ہوتا ہے جيسے شہيداِن کربال کی تشنگی کا احساس کرتے ہوئے 
اری مخلوق اپنی اسلوب سے حمدوثناءميں مصروف ہيں۔ گل تو گل، گالب کے کٹورے بهر دئيں ہيں۔ چرند ہو يا پرند س
 کانٹے کی نوِک زباں پر بهی خدا کی تعريف ہے ۔
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 برسات
 

 تعارف

احسان دانش غزلوں ميں تصوف و فلسفہ کی آميزش کے ساته ساته زندگی کے تلخ تجربات و مشاہدات کا بڑی مہارت سے 
مشکالت و مصائب کی بهرپور عکاسی کی ہے۔ اسی لئے آپ شاعِر مزدور کے  گهيراو کرتے ہيں۔ آپ نے مزدوروں کی

نام سے ياد کئے جاتے ہيں۔ احسان دانش نے سرمايہ دارانہ نظام کے خالف آواز بلند کی۔ منظر نگاری ميں بهی آپ کو 
 کمال حاصل ہے۔ ان کی نظم برسات بهی موسم برسات کی منظر نگاری کا ايک شاہکار ہے۔

لمرکزی خيا  

اس نظم کا تانا بانا اس مرکزی خيال کے گرد بناگيا ہی کہ دنيا کی ہر شے خالِق کائنات کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی 
ہے۔ اسی لئے ہر موسم اپنے انداز ميں حسين و جميل ہے۔ برسات سے پيدا ہونے والی ماحول کی رنگينی اور پرلطف 

نا ہی پڑتا ہے اور اسی طرح دلوں ميں خدواوند تعالی کی محبت کيفيات کو ديکه کر قدرت کی کاريگری کو تسليم کر
 دوچند ہوجاتی ہے۔

 خالصہ

احسان دانش اس نظم ميں گهن گرج سے بارش ہونے بعد پيدا ہونے والے دلفريب مناظر کی تصوير کشی کرتے ہيں۔ 
ہيں۔ يہاں تک کے ساون کی ايسی رات جب برس کر گزر جاتی ہے تو ہر طرف رنگ و نور ہی کے جلوے نظر آتے 

آسمان بهی قوس و قزح کے رنگ سے دلہن کی طرح سنور جاتا ہے۔ ہر شے پر مستی و بے خودی کا عالم طاری ہے 
اور جل تهل کا سا سماں ہے۔ ہوا اپنی ہی دهن ميں گيت االپ رہی ہے جنگل کا سناٹا قابِل ديد ہے۔ ايسے ميں ندی نالوں کی 

توں نے جيسے غسِل صحت کيا ہے۔ اسی لئے تو اتنے شاداں نظرآتے ہيں اور پتوں آواز بہت بهلی معلوم ہوتی ہے۔ درخ
پر سے پانی بالکل ايسے ٹپک رہا ہے جيسے شبنم کے قطرے يا بهر خوشی کے آنسو ہوں۔ جب يہ مناظر اتنے حسين و 

 دلکش ہيں تو پهر ان کا خالق کتنا عظيم و برتر ہوگا۔
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 صحرا کی دعا
 

 تعارف

کے قومی ترانے کے خالق حفيظ جالندهری دنيائے سخن ميں اپنا ايک منفرد مقام رکهتے ہيں۔ آپ نے فطرت کے پاکستان 
بيشمار حسن اور تاريخی حقائق کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کيا ہے، انسانی جذبات اور قلبی کيفيات کوبڑی دلکشی اورر 

لندهری کی معروف نظم شاہنامہ اسالم کا ايک حصہ ہے عنائی کے ساته اشعار کا رنگ ديا ہے۔ صحرا کی دعا حفيظ جا
 جس ميں غزوہ بدر سے متعلق اپنے جذبات کا شاعر نے اظہار کيا ہے۔

 مرکزی خيال

نظم صحرا کی دعا کا مرکزی خيال يہ ہے کہ اهللا تعالی کی راہ ميں جہاد کا قصد کرنے والوں کی خدمت اور ان سے 
ايا جاتا کائنات کی ہرشے کی يہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان مقدس لمحات ميں محبت کا جذبہ کائنات کی ہر شے ميں پ

 ان نمازيوں کا پوری طرح سے ساته ديں۔

 خالصہ

کفاراِن قريش کے مقابل مسلمان مجاہدين کی ايک مختصر سی جماعت نے جو صرف تين سو تيرہ افراد پر مشتم تهی جس 
ہ کنواں۔ گرمی کا موسم تها حضور صلی اهللا عليہ وسلم فکرمند ہوگئے اس جگہ پراو ڈاال وہاں نہ پانی کا چشمہ تها ن

مصيبت سے نجات کے لئے اهللا تعالی سے دعا مانگی۔ اس موقع پر حفيظ نے اپنے الفاظ ميں صحرا کے جذبات کی 
 عکاسی کی ہے جس کا خالصہ درج ذيل ہے۔

ابِر باراں کا ايک ! گڑا کر دعا کی کہ اے رب کريم مجاہدين اسالم کی پياس ديکه کر صحرا تڑپ اٹها اور خدا سے گڑ
ٹکڑا بهيج دے تاکہ ان لوگوں کی تشنگی دورہو۔ اے خدا جب سے ميں وجود مےں آيا ہوں۔ سورج کی آتشی کرنوں کی زد 

پر بهن رہا ہوں۔ بادل کی گرج دور سے تو سنائی ديتی ہے ليکن ميں کبهی اس سے سيراب نہ ہوا۔ کاش ميں شبنم کے 
ے سميٹ کر رکه ليتا يا پهر جب طوفاِن نوح آيا تها، اس دم پانی کا ذخيرہ کرليا ہوتا تو مجهے ساقی کوثر حضرت قطر

محمد مصطفیٰ صلی اهللا عليہ وسلم کے سامنے يوں يوں پانی نہ ہونا پڑتا۔ اے رِب جليل سورج کو حکم دے کہ آگ نہ 
عطا کردے۔ آخر ميں صحرا نے دعا کی کہ اے رحيم و کريم  برسائے ان پاکباز بندوں کو وضو کے لئے تهوڑا سا پانی

ذرا تهوڑی دير کے لئے بارش برسانے والے بادل بهيج دے تاکہ فضاکچه خوشگوار اور معتل ہوجائے اور پانی بهی مہيا 
 ہوجائے۔
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 جواِب شکوہ
 

 تعارف

خصوصيات اور ان کی خدمات کو لفظوں کے کے کالم کی ” عالمہ اقبال“ شايد ہی کوئی قلمکار ايسا ہو جو شاعِر مشرق
احاطہ ميں السکے۔ عالمہ اقبال نے تقريبًا تمام موضاعات پر زور آزمائی کی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے زور پر 

ملک و قوم کی بيش بہا خدمات انجام دی ہيں۔ جن کو شمار کرنا ممکن نہ ہوگا۔ آپ نے ملی اور اصالحی تحريکوں ميں 
صہ ليا۔بڑه چڑه کر ح  

 مرکزی خيال

عالمہ اقبال نے اپنی نظمشکوہکے جواب ميں جواِب شکوہ کو پيش کيا۔ اس کا مرکزی خيا يہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی 
عظمت کو رفتہ رفتہ خود اپنے ہاتهوں سے پامال کيا ہے۔ مسلمانوں کی عظمت کا راز قرِب خداوندی ميں پوشيدہ ہے اور 

قدم پر چلنے ميں پوشيدہ ہے۔ ہم اپنی آباو اجداد کی صحيح اور سچی روايات کو اپنا کر  يہ راز ہمارے بزرگوں کے نقِش
 ہی کاميبابی حاصل کرسکتے ہيں۔

 خالصہ

اقبال کی نظم جواِب شکوہ ايک وسيع پس منظر کی حامل ہے جس ميں اقبال نے منفرد انداز ميں مسلمانوں کو خواِب 
ميں اقبال نے مسلمانوں کی تباہ حالی کی بارگاِہ خداوندی ميں شکايت کی ہے اور غفلت سے بيدار کيا ہے۔ اپنی نظم شکوہ 

جواِب شکوہ ميں انہوں نے خداوند تعالی کی طرف سے وہ وجوہات بيان کی ہيں جن کی وجہ سے مسلمان اندهيروں کی 
 اتاہ گہرائيوں ميں پڑے ہوئے تهے۔

حال تک پہنچايا ہے کہ مسلمان اپنی عظمِت کردار  اکی کو اس لئے اسخ اقبال نے بيان کيا ہے کہ اهللا تعالی نے اپنے بندہ
کو کهو چکے ہيں۔ اپنے اسالف کے طور طريقوں کو نظر انداز کرچکے ہيں اور اپنے بزرگوں کی پيروی سے کنارہ 

گراں گزرتا  کش نظر آتے ہيں۔ اهللا تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے مسلمان صبح جلد بيدار ہونا تيری طبيعت پر
ہے۔ حضور سروِر کائنات کے طور طريقوں پر عمل کرنا تمہارے لئے مشکل ترين کام ہے۔ رمضان کے روزے تم لوگ 

 پوری خلوِص نيت کے ساته انجام نہيں دے سکتے۔

يابی تمہارے آباو اجداد پوری طرح ديِن اسالم پر کاربند تهے جس کا نتيجہ تمہارے سامنے ہے کہ انہيں ہر مقام پر کام
حاصل ہوئی۔ تم لوگوں نے فرقہ بندی کرکے آپس ميں ايک دوسرے کی طاقت کو ختم کيا اور اپنے اتحاد کا جنازہ نکال 

تو اپنی ايمانی طاقت سے زمانے کو اپنی مٹهی ميں جکڑ سکتا ہے۔ آج بهی تو ہمت کرے تو پہاڑ تيری ! ديا۔ اے مسلمان
م دنيا کے گوشے گوشے ميں پهيل جائے۔ہيبت سے سمٹ کر رائی ہوجائيں اور ديِن اسال  
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 وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے واال

 
 تعارف

حالی سے پہلے اردو شاعری ميں وہی جام و مينا، وہ قفس و بلبل اور وہی محبوب قاتل و شميشير بکف تهے۔ جن کے 
الی اور غزل کا رخ پہلی قصے پچهلے لوگ کئی بار دہرا چکے تهے۔ حالی نے شاعروں ميں ايک نئی صنف کی بنياد ڈ

بار حب الوطنی اور قومی فالح کی طرف موڑا۔ حالی کے کالم ميں سادگی، سالست، واقعيت، سچائی، خلوص اور قومی 
 ترقی کا جذبہ پايا جاتا ہے۔

اردو کی پہلی نظم مسدس مدو جزِر اسالم حالی کا ايک الزوال کارنامہ ہے جس سے ايک اقتباس وہ نبيوں ميں رحمت 
پانے واال کے نام سے ہماری درسی کتاب ميں شامل ہے۔ حالی نے يہ نظم سرسيد احمد خان کی فرمائش پر لکهی  لقب

 تهی۔ يہ نظم بعد ميں مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔

 مرکزی خيال

داليا اس نظم ميں حالی نے اسالم کے عروج و زوال کی موثر تصوير کشی کرکے مسلمانوں کو اپنی ہستی کا احساس 
ہے۔اس ميں انہوں نے ترقی کی ان راہوں کی نشاندہی کی ہے جس پر چل کر ہمارے اسالف نے عظمِت انسانيت بڑهائی۔ 

حالی نے قبل از اسالم عربوں کی حالت کا جائزہ لے کر اسالم کی آمد سے پيدا ہونے والی معاشرتی تبديليوں کا خاکہ 
 کهينچا ہے تاکہ ہم اس کی پيروی کريں۔

 خالصہ

طلوِع اسالم سے قبل عرب کی حالت بہت خراب تهی۔ پورا خطہ بنجر اور ويران تها۔ اس بے آب و گياہ سرزمين کی آب و 
ہوا نہ موافق تهی اور حاالت بهی سازگار نہ تهے۔ عرب کے صحرانشيں و حشی اور جہالت کے پيکر تهے۔ وہ دنگا فساد 

نوشی کے خوگر تهے۔ بات بات پر ايک دوسرے سے لڑ  اور قتل و غارت گری کے عادی اور عيش پرستی و شراب
 پڑتے اور ان کی آپس کی دشمنياں نسل در نسل منتقل ہوتی جاتی تهيں۔

 
ان حاالت ميں رحمِت باری جوش ميں آئی۔ رہگزار عرب پر ايک برگزيدہ ہستی ابهری جو سارے عالم کے لئے باعِث 

بارکہ حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اهللا عليہ رحمت و برکت تهی۔ ہمارے لئے وہ باعِث رحمت ذات م
کی بنياد ڈالی اور ” اسالم“وسلم نہايت شريف النفس، خليق اور باکردار تهے۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے ايک نئے دين 

اهللا عليہ وسلم  لوگوں کے دلوں ميں اسالم کی محبت اجاگر کی۔ بهٹکے ہووں کو شريعت کی محفوظ راہ دکهائی۔ آپ صلی
کی تعليمات کا يہ اثر ہوا کہ جو لوگ وحشت و بربريت اور جہالت ميں اپنا ثانی نہيں رکهتے ہيں اب ان کی زندگی قابِل 

 رشک بن گئی اور ہر طرف اسالم کا بول باال ہوگيا۔
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 ہنس نامہ
 تعارف

رد کے ہم عصر ہونے کے باوجودزبان، لب و نظير اکبر آبادی کو بجا طور پر عوامی شاعر کہا جا سکتا ہے۔ مير اور د
 لہجہ اور طرِز ادا کے اعتبار سے وہ عوام کے جذبات و محوسات سے بہت قريب اور عام زندگی کے بہترين عکاس ہيں۔

 مرکزی خيال

نظير نے اپنی خوبصورت نظم ہنس نامہ ميں بڑی حقيقت افروز بات کہی ہے کہ يہ دنيا بری حسين اور دلفريب جگہ 
ہاں لوگ چند روز قيام کے لئے آتے مگر دنيا کی رنگينيوں اور دوست احباب کی محبت مےں گم ہوکر ايک حقيقت ہے۔ي

 کو فراموش کرجاتے ہيں کہ انہيں ايک نہ ايک دن فنا ہوجانا ہے۔اور اپنا سب کچه دنيا کی نظر کرجانا ہے۔

روں اور عزيزوں کی محبت اور ان کا پيار و  آخر کے سفر کا وہ تنہا ہی ہے اور يہ سفر اکيلے ہی طے کرنا ہے يا
خلوص زيادہ دور تک ساته نہيں دے سکتا۔ نظير نے تمثيلی انداز ميں اس مرکزی خيال کو ہنس کی کہانی کے ذريعے 

 بڑے موثر اور خوبصورت طريقے سے پيش کيا ہے۔

 خالصہ

ايک پيڑ پر بسيرا کيا۔ جنگل کے تمام  ايک خوبصورت ہنس اپنے وطن سے اڑتا ہوا ايک جنگل ميں جاپہنچا اور وہاں
پرندے اس کے حسن پر فدا ہوا اور ان ميں باہم ميل جول بڑها اور زندگی بڑی خوشی و مسرت سے گزرنے لگی۔ليکن 

ايک دن ہنس کو اپنے وطن کی ياد آئی اور وہ واپسی پر کمر بستہ ہوا۔ اس کے ساتهی پرندوں کو اس کی جدائی گوارہ نہ 
وکنا بهی محال تها۔تهی مگر اسے ر  

غرض ہنس مائِل پرواز ہوا تو اسے کے ساته سارے پرندے بهی اڑے مگر کچه دور جاکر سب ايک ايک کرکے رہ گئے 
 اور آخر کار ہنس بے چارہ اکيلے ہی اپنی منزل کی طرف سرگرِم عمل رہا۔
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 صبح کا سماں
 شعر

 وہ صبح اور وہ چهاوں ستاروں کی اور وہ نور
ارنی گوئے اوِج طور(غش کرے  ديکهے تو ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب مير انيس کے مرثيےصبح کا سماں سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 حضرت موسیٰ عہ

 اصطالحی معنی

حضرت موسیٰ عہ نے کوِہ طور پر چڑه کر اهللا تعالی کو ديکهنے کی خواہش کی تهی۔ شاعر کہتے ہيں کہ اگر حضرت 
ر کو ديکهيں تو اس منظر کی تاب نہ التے ہوئے اپنے حواس کهوبيٹهيں گے۔موسیٰ عہ بهی اس صبح کے منظ  

 شعر

نثار تهے) گوہِر يکتا(ہيرے خجل تهے   
 پتے بهی ہر شجر کے جواہر نگار تهے

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب مير انيس کے مرثيےصبح کا سماں سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 بے مثال موتی۔

 اصطالحی معنی

قطروں کی طرف اشارہ ہے جو پهولوں اور پتيوں پر موتيوں کی طرح جهلمال رہے ہيں۔يہاں شبنم کے   
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 شعر

سے) وادی مينو اساس(گلشن خجل تهے   
 جنگل تها سب بسا ہوا پهولوں کی باس سے

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب مير انيس کے مرثيےصبح کا سماں سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 ايسی وادی جو جنت کی طرح ہو۔

 اصطالحی معنی

شعر کے حوالے سے مراد ہے کہ اس وادی کے حسن کا يہ عالم تها کہ معلوم ہوتا تها گويا کسی نے جنت کے باغوں ميں 
 سے ايک باغ يہاں الکر رکه ديا ہو۔

 شعر

 ٹهنڈی ہوا ميں سبزہ صحرا کی وہ لہک
اطلِس زنگاری فلک(شرمائے جس سے  ) 

 حوالہ

مرثيےصبح کا سماں سے لی گئی ہے۔پيِش نظر ترکيب مير انيس کے   

 لغوی معنی

اطلس ايک نہايت قيمتی ريشمی ہوتا ہے۔ اس پر اگر سونے کے تاروں سے بيل بوٹے بناديئے جائيں تو اس کی قيمت اور 
 بهی بڑه جاتی ہے۔

 اصطالحی معنی

ں جيسے اطلس پر يہاں اس ترکيب سے اشارہ آسمان کی طرف ہے کہ نيلے آسمان پر سورج کی زرد کرنيں ايسی ہي
 سونے کے تاروں سے کام کيا گيا ہو۔
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 شعر

 وہ دشت و نسيم کے جهونکے وہ سبزہ زار
گہر ہائے آبدار(پهولوں پہ جابجا وہ  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب مير انيس کے مرثيےصبح کا سماں سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 چمکدار موتی۔

 اصطالحی معنی

جب شبنم کے قطرے پهولوں پر جمع ہوتے ہيں تو بالکل ايسا لگتا ہے جيسے کوئی شعر کے حوالے سے مراد ہے کہ 
 موتی جهلمال رہی ہو۔

 شعر

جو آب کے) تخِل گلشِن زہرا(خواہاں تهے   
 شبنم نے بهردئيے تهے کٹورے گالب کے

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب مير انيس کے مرثيےصبح کا سماں سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

باغ۔حضرت فاطمہ کے   

 اصطالحی معنی

شاعر اس ترکيب سے حضرت فاطمہ کی اوالد يعنی حضرت امام حسين رضہ اور ان کے ساتهيوں کی طرف اشارہ کر 
 رہے ہيں۔
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 صحرا کی دعا
 شعر

 خبر کيا تهی الہی ايک دن ايسا بهی آئے گا
يہاں تشريف الئے گا) کوثر صلی اهللا عليہ وسلم(کہ تيرا ساقِی   

 حوالہ

ترکيب حفيظ جالندهری کی نظم صحرا کی دعا سے لی گئی ہے۔پيِش نظر   

 لغوی معنی

 ساقی کے معنی ہيں پالنے واال اور کوثر جنت کا ايک حوض ہے۔

 اصطالحی معنی

شعر کے پس منظر ميں اس ترکيب سے مراد حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم ہيں۔ حوِض کوثر کے متعلق حديث ہے کہ 
ليہ وسلم اس حوض ميں سے اپنے دسِت مبارک سے خوش نصيبوں کو پانی پالئيں گے۔قيامت کہ دن آپ صلی اهللا ع  

 شعر

 ميں سمجها تها کہ مقدر ہوچکی ہے دهوپ کی سختی
سوختہ بختی(مری قسمت ميں لکهی جاچکی ہے  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب حفيظ جالندهری کی نظم صحرا کی دعا سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 جلتی ہوئی قسمت

 اصطالحی معنی

شعر کے حوالے سے ريگستان کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہميشہ سورج کی تپش سے جلتا ہے اور جهلستا 
 رہتا ہے اور وہ يہ سمجهتا ہے کہ يہ تپش اور دهوپ اس کا مقدر بن چکی ہے۔
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 شعر

يہاں سيراب ہوجاتے)ستر اونٹ دو گهوڑے(يہ   
فرماتے مجاہد بهی وضو کرتے، نہاتے، غسل  

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب حفيظ جالندهری کی نظم صحرا کی دعا سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 جنِگ بدر ميں مسلمانوں کی سواريوں کی تعداد۔

 اصطالحی معنی

اس ترکيب ميں جنِگ بدرکی طرف اشارہ کيا گيا ہے جہاں مسلمانوں کے پاس سواريوں کی تعداد ستر اونٹ اور 
 دوگهوڑے تهے۔
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 جنِگ يرموک کا ايک واقعہ
 شعر

 صف بستہ تهے عرب کے جواناِن تيِغ بند
 تهی منتظر حنا کی عروِس زميِن شام

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب عالمہ اقبال کی نظم جنِگ يرموک کا ايک واقعہ سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 تلواريں باندهيں ہوئے نوجوان۔

 اصطالحی معنی

وہ منظر ہے جب عرب کے نوجوان اسلحے سے ليس قطاريں باندهے کهڑے تهے۔ نظم کے پس منظر ميں يہ  

 شعر

 اک نوجوان صورِت سيماب مضطرب
 آکر ہوا امير عساکر سے ہم کالم

 حوالہ

سے لی گئی ہے۔” جنِگ يرموک کا ايک واقعہ“کی نظم ” عالمہ اقبال“پيِش نظر ترکيب   

 لغوی معنی

 بہت زيادہ بے چين۔

 اصطالحی معنی

ے حوالے سے اس نوجوان کی طرف اشارہ ہے جو انتہائی بے تابی اور بے چينی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت نظم ک
 پانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔
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 شعر

 يہ ذوق و شوق ديکه کر پرنم ہوئی وہ آنکه
صفِت تيِغ بے نيام(جس کی نگاہ تهی  ) 

 حوالہ

يرموک کا ايک واقعہ سے لی گئی ہے۔پيِش نظر ترکيب عالمہ اقبال کی نظم جنِگ   

 لغوی معنی

 ننگی تلوايں

 اصطالحی معنی

ان کی بہادری بہت مشہور تهی اور  کے لے استعمال کی ہے۔ ؓ◌ يہ ترکيب مسلمان فوج کے سپہ ساالر حضرت ابوعبيدہ
 بڑے بڑے سورما ان سے آنکه نہ مال سکتے تهے۔

 شعر

 ’صف بستہ تهے عرب کے جواناِن تيِغ بند
عروِس زميِن شام(منتظر حنا کی تهی  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب عالمہ اقبال کی نظم جنِگ يرموک کا ايک واقعہ سے لی گئی ہے۔

 لغوی معنی

 سرزميِن شام کی دلہن۔

 اصطالحی معنی

اس ميں مفہوم يہ بتايا جاتا ہے کہ جس طرح دلہن کو سجانے کے لئے الل جوڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سرزميِن شام پر 
 مسلمانوں کے خون کی سرخی سے يعنی جہاد کی برکت سے اسے دلہن کی طرح سجايا جاتا ہے۔
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 وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے
 شعر

 ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہويدا
( اور نويِد مسيحا) دعائے خليل  

 حوالہ

سے ماخوذ ہے۔پيِش نظر ترکيب خواجہ الطاف حسين حالی کی نظم وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے   

 لغوی معنی

 اس ترکيب سے مراد حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم ہيں۔

 اصطالحی معنی

لقب خليل اهللا تها۔ آپ صلی اهللا عليہ  کی دعا ہے جن کا ؑ◌ شعر کے پس منظر ميں اس ترکيب سے مراد حضرت ابراہيم 
 ميری نسل ميں ايک نبی بهيج جو تيرے وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمير کے وقت اهللا تعالی سے دعا کی تهی کہ اے اهللا

 بندوں کو حق کی باتيں بتائے۔

 شعر

 ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہويدا
نويِد مسيحا(دعائے خليل اور  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب خواجہ الطاف حسين حالی کی نظم وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

صلی اهللا عليہ وسلم ہيں۔اس ترکيب سے مراد حضوراکرم   

 اصطالحی معنی

شعر کے پس منظر ميں اس ترکيب سے مراد حضرت عيسی عہ کی خوشخبری جن کا لقب مسيح تها۔ آپ صلی اهللا عليہ 
 وسلم نے يہ پيشن گوئی کی تهی کہ ميرے بعد ايک نبی اور آنے واال ہے۔
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 شعر

زيرو زبر کرنے واال(مفاسد کا  ) 
کرنے واالقبائل کو شيرو شکر   

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب خواجہ الطاف حسين حالی کی نظم وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 تباہ برباد کرنے واال۔

 اصطالحی معنی

نے معاشرے سے ظلم اور ناانصافی کو جڑ  ملسو هيلع هللا ىلصکی طرف اشارہ ہے کہ آپ ملسو هيلع هللا ىلصنظم کے حوالے سے حضوراکرم
 سے اکهاڑ پهينکا۔

 شعر

 مفاسد کا زيرو زبر کرنے واال
شيرو شکر کرنے واال(قبائل کو  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب خواجہ الطاف حسين حالی کی نظم وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 آپس ميں تعلقات پيدا کرنے واال۔

 اصطالحی معنی

سلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے معاشرے کے نظم کے پس منظر ميں اشارہ حضوراکرم صلی اهللا عليہ و
 ان افراد کوجو ايک دوسرے کے جانی دشمن تهے اس خوبی سے مالديا کہ وہ آپس ميں بهائی بهائی بن گئے۔
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 شعر

 اتر کے حرا سے سوئے قوم آيا
ساته اليا) نسخہ کيميا(اور ايک   

 حوالہ

نظم وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے سے ماخوذ ہے۔ پيِش نظر ترکيب خواجہ الطاف حسين حالی کی  

 لغوی معنی

 سونا بنانے کی ترکيب۔

 اصطالحی معنی

نظم کے پس منظر ميں اس ترکيب سے مراد قرآن مجيد ہے۔ مراد يہ ہے کہ قرآن کريم پر عمل کرکے انسان سونے کی 
ح سونے سے کهوٹ نکل جاتا ہے۔طرح ہوجاتا ہے اور اس کے اندر سے تمام برائياں نکل جاتی ہے جس طر  

 شعر

صوِت ہادی(وہ بجلی کا کڑکا تها يا  ) 
 عرب کی زمين جس نے ساری ہالدی

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب خواجہ الطاف حسين حالی کی نظم وہ نبيوں ميں رحمت لقب پانے والے سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 ہدايت دينے والی آواز۔

 اصطالحی معنی

ہے کہ حضوِر اکرم صلی اهللا عليہ وسلم نے اس بگڑی ہوئی عرب قوم کی ايسی رہنمائی کی  شعر کے حوالے سے مراد
 کہ ان کو تباہی کے گڑهے ميں گرنے سے نہ صرف بچا ليا بلکہ دنيا کا امام بناديا۔

 

 

 

 



Class X    Urdu 
 

Page # 45 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 ہنس نامہ
 شعر

اسے ديويں) نت سکه(دن رات اسے خوش رکهيں   

 حوالہ

نظمہنس نامہ سے ماخوذ ہے۔پيِش نظر ترکيب نظير اکبر آبادی کی   

 لغوی معنی

 يہ دنوں ہندی زبان کے لفظ ہيں جس کے لفظی معنی ہيں ہميشہ آرام پہنچنا۔

 اصطالحی معنی

 نظم کے حوالے سے پرندوں نے يہ طے کيا تها کہ ہنس کو ہميشہ آرام اور سکون پہنچائيں گے۔

 شعر

مئے الفت لگے پينے(سب ہوکے خوش اس کی  ) 

 حوالہ

ترکيب نظير اکبر آبادی کی نظمہنس نامہ سے ماخوذ ہے۔پيِش نظر   

 لغوی معنی

 محبت کی شراب پينے لگے۔

 اصطالحی معنی

 نظم کے حوالے سے اس کا مفہوم يہ ہے کہ جنگل کے سارے پرندے ہنس کی محبت ميں بری طرح گرفتا ر ہوگئے۔
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 شعر

کيا گوش(جب حرِف جدائی کا پرندوں نے  ) 

 حوالہ

ترکيب نظير اکبر آبادی کی نظمہنس نامہ سے ماخوذ ہے۔پيِش نظر   

 لغوی معنی

 گوش فارسی زبان ميں کان کو کہتے ہيں۔ گوش کرنا کے معنی ہيں سننا۔

 اصطالحی معنی

 يہاں پر مراد يہ ہے کہ جب جنگل کے پرندوں نے اپنے دوست ہنس کی جدائی کی خبر سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔
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 غزل – جگر مرادآبادی
 شعر

 بلندی چاہئے انسان کی فطرت ميں پوشيدہ
نہيں جاتی) شاِن سلطانی(کوئی ہو بهيس ليکن   

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب جگر مرادآبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 بادشاہت کی شان و شوکت۔

 اصطالحی معنی

ہے۔ جو حاالت کی تبديلی کے ساته تبديلی نہيں ہوتے  شعر کے پس منظر ميں شاہانہ مزاج اور عادتوں کا ذکر کيا جارہا
 اور اگر ہوتے ہيں تو بڑی مشکل سے۔

 غزل – حسرت موہانی
 شعر

 حسرت يہ کس کے حسِن محبت کا ہے کمال
 کہتے ہيں جو شاعِر رنگين نوا مجهے

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب حسرت موہانی کی غزل سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

اپنے لئے استعمال کی ہے۔يہ ترکيب شاعر نے خود   

 اصطالحی معنی

 شاعری کی اصطالح ميں اس خوبی کو صنعِت حسِن تعلی کہا جاتا ہے جس ميں شاعر خود اپنی تعريف کرتا ہے۔
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 غزل – خواجہ ميردرد
 شعر

 شمع کی مانند ہم اس بزم ميں
( آئے تهے دامن تر چلے) چشم نم  

 حوالہ

سے ماخوذ ہے۔پيِش نظر ترکيب خواجہ مير درد کی غزل   

 لغوی معنی

 گيلی آنکه يا روئی ہوئی آنکه۔

 اصطالحی معنی

شعر کے حوالے سے اس کا مفہوم يہ ہے کہ دنيا ميں ہر شخص اپنی آنکهوں ميں آنسو لے کر پيدا ہوتا ہے۔ اور دنيا ميں 
 آتے ہی اس کی رنگينيوں ميں گم ہوجاتا ہے۔

 شعر

 شمع کی مانند ہم اس بزم ميں
چلے) دامن تر(تهے چشم نم آئے   

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب خواجہ مير درد کی غزل سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 دامن بهيگ جانا۔

 اصطالحی معنی

شعر کے حوالے سے اس کا مطلب ہے گناہ گار۔ يعنی جب انسان دنيا سے جاتا ہے تو گناہوں کا ايک بوجه ساته لے کر 
 جاتا ہے۔
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 نعت- موالنا ظفر علی خان
 شعر

 ديکهی نہيں اگر کسی نے شاِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم
درباِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم(ديکهے کہ جبرئيل عہ ہے  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب موالنا ظفر علی خان کينعت سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے در پر چوکيداری کرنے واال۔

 اصطالحی معنی

منظر ميں اس ترکيب کے معنی ہيں۔ حضرت جبرئيل عہ جنہيں شاعر حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے  شعر کے پس
 در پر چوکيداری کرنے واال کہتا ہے۔

 شعر

سکہ بٹهاديا(اسالم کا زمانے ميں  ) 
 اپنی مثال آپ ہيں ياراِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم

 حوالہ

سے ماخوذ ہے۔ پيِش نظر ترکيب موالنا ظفر علی خان کی نعت  

 لغوی معنی

 حکومت قائم کرنا۔

 اصطالحی معنی

شعر کے حوالے سے صحابہ کرام رضہ کی طرف اشارہ کيا گيا ہے۔ جنہوں نے اپنی کوششوں سے سارے عالم ميں 
 اسالم کا بول باال کرديا۔
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 شعر

 اسالم کا زمانے ميں سکہ بٹهاديا
وسلمياراِن مصطفی صلی اهللا عليہ (اپنی مثال آپ ہيں  ) 

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب موالنا ظفر علی خان کی نعت سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 حضوِراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے دوست

 اصطالحی معنی

شعر کے پس منظر ميں اس ترکيب سے مراد ہے صحابہ کرام صلی اهللا عليہ وسلم جنہيں دنيا کی بے مثال ہستياں قرار ديا 
 گيا ہے۔

 شعر

ں يہ نغمہ مالئک کو وجد ميںالئے نہ کيو  
بلبِل بستاِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم(گاتا جه کس لو  ) 

 حوالہ

سے ماخوذ ہے۔” نعت ‘ کی ” موالنا ظفر علی خان“پيِش نظر ترکيب   

 لغوی معنی

 حضور اکرمصلی اهللا عليہ وسلم کی باغ کا بلبل۔

 اصطالحی معنی

کيا ہے۔ جس طرح بلبل پهولوں کی عاشق ہوتی ہے اسی طرح شاعر اس ترکيب ميں شاعر نے خود اپنے آپ کو منسوب 
 بهی حضوراکرمصلی اهللا عليہ وسلم کے عشق ميں نغمہ سرا ہے۔
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 حمد – محمد اسمعيل ميرٹهی
 شعر

 خدايا اول و آخر بهی تو ہے
بهی تو ہے) باطن و ظاہر(خدايا   

 حوالہ

ہے۔پيِش نظر ترکيب محمد اسمعيل ميرٹهی کی حمد سے ماخوذ   

 لغوی معنی

 باطن کے معنی ہيں چهپا ہوا اورظاہر کے معنی ہيں نظرآنے واال۔

 اصطالحی معنی

ان الفاظ سے اهللا تعالی کی طرف اشارہ کيا گيا ہے۔ اس کائنات ميں جو کچه دکهائی دے رہا ہے وہ بهی اور جو کچه 
ظاہر ہوتا ہے اور اسی کا نور ہر شے ميں ہماری نظروں سے اوجهل ہے وہ بهی اهللا کے علم ميں ہے۔ وہ ہی ہرچيز سے 

 پوشيدہ ہے۔

 شعر

 زمين و آسماں کا نور ہے تو
ہے تو) ناظرومنظور(مگر خود   

 حوالہ

 پيِش نظر ترکيب محمد اسمعيل ميرٹهی کی حمد سے ماخوذ ہے۔

 لغوی معنی

 نظر کے معنی ہيں ديکهنے واال اور منظور کے معنی ہے دکهانے واال۔

 اصطالحی معنی

ے پس منظرميںاس ترکيب سے مراد اهللا تعالی ہے۔ اهللا کو ناظر اس لئے کہا گيا ہے کہ وہ کائنات کی ہرشے کو شعر ک
ديکهتا ہے۔ کوئی چيز ايسی نہيں جو اهللا سے اپنے آپ کو چهپا سکے۔منظور اهللا تعالی کو اس لئے کہا گيا ہے کہ جو کجه 

حسن نظر آتا ہے۔بهی ہميں دکهائی ديتا ہے اس ميں اهللا تعالی کا ہی   
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 غزل – ناصرکاظمی
ناصرکاظمی –غزل   

ناصر کاظمی ايسے شاعر ہيں جنہوں نے زندگی کا مشاہدہ بہت قريب سے کيا ہے۔ آپ نے سنی سنائی باتوں کو لفظوں 
کی آغوش ميں ليکر اشعار کا جامہ پہنانے سے احتراز کيا ہے۔ آپ نے زندگی کا بذاِت خود تجربہ کيا اور جو کچه 

محسوس کيا اسے غزل کے مخصوص انداز اور لب و لہجہ ميں جديد رنگ کے ساته بيان کيا ہے۔ تشريح طلب شعر 
 ناصر کاظمی کی غزل سے اقتباس کيا گيا ہے۔

١شعر  

 جب ذرا تيز ہوا ہوتی ہے
 کيسی سنسان فضا ہوتی ہے

 تشريح
پر ناصر زندگی کے نشيب و فراز کی وجہ  مشاہدہ تو جيسے ناصر کی فطرت کا حصہ ہے۔ اپنے گہرے مشاہدے کی بنياد

سے پيش آنے والے حاالت کی تجزيہ کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ لوگوں کو جب آسائشيں اور سکون ميسر ہو تو بڑے 
اطمينان سے زندگی بسر کرتے ہيں ليکن جيسے ہی زندگی حاالت کے طوفان کی زد ميں آتی ہے تو ان کے حوصلے 

چه تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔ سکون و اطمينان کی جگہ ايک غمزدہ سی ويرانی اپنے پنجے گاڑ پست ہوجاتے ہيں اور سب ک
 ديتی ہے۔

٢شعر  

 ہم نے ديکهے ہيں وہ سناٹے بهی
 جب ہر اک سانس صدا ہوتی ہے

 تشريح

عشق کے مراحل سخت کٹهن ہيں اور يہ مراحل عاشق کو خود ہی طے کرنے ہوتے ہيں۔ کيونکہ اسی طرح حصوِل مقصد 
کے بعد وہ اپنا حق جتاسکتے ہيں۔ اسی لئے اپنے پرائے سب ساته چهوڑ ديتے ہيں۔ ايسی کيفيت ميں عاشق کو محبوب کی 
ياد کے عالوہ کچه ياد نہيں ہوتا۔ دل ميں ايک ويرانی سی چهاجاتی ہے۔ اور ايسی ہی تنہائی ميں عاشق کو اپنی سانس ہی 

ختيارر عا شق کی زبان پر آجاتا ہے کہمحبوب کی صدا کی طرح سنائی ديتی ہے اور بے ا  

 کبهی ايسا بهی ہو آباد يہ ويرانہ بنے
 غم کدہ ميرا کہيں تيرا جلوہ خانہ بنے
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٣شعر  

 دل کا يہ حال ہوا تيرے بعد
 جيسے ويراں سرا ہوتی ہے

 تشريح

کر عشق کا مزا عشق کا پہال مرحلہ خواہش، دوسرا تڑپ اور تيسرا حسرت و ياس ہے۔ يہی عناصر ہيں جن سے مل 
دوباال ہوجاتا ہے۔ ناصر اپنے اس شعر ميں يہ بتانا چاہتے ہيں کہ جب ان کا محبوب ان کے پاس تها تو ان کا دل خوشيوں 
کا دولت کدہ تها۔ ليکن جب ان کا محبوب ان سے جدا ہوا تو اس کی رفاقت ميں گويا ان کا دل غمکدہ بن گيا۔ اور اس طرح 

ائے مسافروں سے خالی ہونے کے بعد سنسان اور ويران نظرآتی ہے۔ويران ہوگيا جيسے کوئی سر  

۴شعر  

 منہ اندهيرے کبهی اٹه کر ديکهو
 !کيا تروتازہ ہوا ہوتی ہے

 تشريح

شاعری حسن کے اظہار کا بہترين ذريعہ ہے۔ حسن سے کر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ شاعر اپنے چاروں طرف بکهرے ہوئے 
دعوت ديتے ہيں اور فطرت کی رعنائيوں کو ہم پر آشکار کرتے ہيں۔ کہتے ہيں کہ حسن کے حقيقی روپ کو ديکهنے کی 

ہم اپنی زندگی کی دوڑ ميں اتنے مصروف ہيں کہ ہميں قدرتی مناظر کو ديکهنے اور لطف اندوز ہونے کا وقت بهی ميسر 
ان ہے۔ شاعر کہتے ہيں کہ پو نہيں ہے۔ آج کل ہماری زندگی ميں اتنی لذت نہيں ہے اس کی اصل وجہ قدرتی اشياءکا فقد

پهٹتے وقت اٹهو اور قدرت کے نظارے اپنی آنکهوں سے ديکهو تمہيں فرحت و راحت کی وہ حقيقی لذت حاصل ہوگی 
 جس کے لئے تم دن رات تگ و دود کرتے ہو۔

۵شعر  

 حادثہ ہے کہ خزاں سے پہلے
 بوئے گل، گل سے جدا ہوتی ہے

 تشريح

نے کی چغلی کهاتے ہيں۔ بہار کا موسم پهولوں کے لئے شادابی کا موسم ہے۔ جس پر خوشبو اور رنگ، پهول کے پهول ہو
پهول اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ ليکن خزاں پهول کی اس رنگينی کو چهين ليتی ہے اور پهول کو تبا و برباد کرديتی ہيں۔ اگر 

ہوگا۔ شاعر کہتے ہيں کہ بالکل  يہ عمل خزاح کی آمد سے قبل ہی ظہور پذير ہوجائے تو کسی بڑے سانحے سے کم نہ
اسی طرح اگر کسی کی جدائی ميں اس کے خوشی کے جذبات و احساسات کو غم و اندوہ اور رنج و الم کی کيفيات اپنے 

حلقے ميں لے ليں تو پهر اس کی شخصيت کا نکهار ختم ہوجائے گا۔ اور وہ ايک مرجهائے ہوئے پهول کی مانند بن جائے 
اورکيا ہوسکتا ہے۔ گا۔ اس سے بڑا حادثہ  
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۶شعر  

 اک نيا دور جنم ليتا ہے
 ايک تہذيب فنا ہوتی ہے

 تشريح

ناصر کاظمی ترقی پسند شاعر تهے۔ اس لئے ايک خوش آئندہ مستقبل سے اميد وابستہ کئے ہوئے تهے۔ وہ اپنے دور کو 
ميشہ يکساں نہيں رہتے۔جب حاالت ظلم و ستم، ناکاميوں اور محروميوںکا دور گردانتے ہيں۔ ناصر کہتے ہيں کہ حاالت ہ

کروٹ بدلتے ہيں تو ايک نيا دور جنم ليتا ہے اور اس طرح ايک نئی تہذيب کی بنياد ڈلتی ہے۔ يہ نئی تہذيب جب رنگ 
پکڑتی ہے تو پرانی تہذيب کا نام و نشان تک باقی نہيں رہتا۔ ناصر کاظمی يہ کہتے ہيں کہ اب يہ دور بهی ختم ہونے واال 

نيا دور جنم لے رہا ہے جس ميں راحت و سکون اور عنايات و نوازشات ہونگی۔ ہے اور ايک  

٧شعر  

 جب کوئی غم نہيں ہوتا ناصر
 بے کلی دل کی سوا ہوتی ہے

 تشريح

عاشق کو غموں سے سمجهوتا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور جب عاشق غم جهيلنے کا عادی ہوجائے تو بغير کسی غم کے زندگی 
چهاجاتی ہے۔ چنانچہ شاعر يہی کہتے ہيں کہ جب ہميں اپنے محبوب يا پهر زمانے کی طرف سے ميں ايک بے چينی سی 

کوئی غم نہيں ملتا تو طبيعت منحمل سی ہوجاتی ہے۔ اور زندگی لطف و سرور سے عادی ہوجاتی ہے۔ اسی مضمون کو 
 منير جعفری کو اپنے شعر مےں کچه اس طرح رقم کرتے ہيں کہ

بزندگی اپنی غم سے مرت  

 غم نہ ہوتا تو ہم بهی نہ ہوتے
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 غزل -جگر مراد آبادی
 

 حوالہ

جگر کی شاعری ميں حسن و عشق کی کيفيات کا والہانہ انداز پايا جاتا ہے۔ وہ حسن و عشق کی گہرائيوں ميں اتر کر 
اور وارفتگی ہے اسی لئے ان مشاہدہ کرتے ہيں۔ ان کا انداِز بيان نہايت لطيف اور ہلکا پهلکا ہے۔ ان کے کالم ميں کيف 

 کے کالم ميں انفراديت کا رنگ نماياں ہے۔ زيِر تشريح شعر جگر کی ايک غزل سے ليا گيا ہے۔

١شعر  

 نہيں جاتی کہاں تک فکِر انسانی نہيں جاتی
 مگر اپنی حقيقت آپ پہچانی نہيں جاتی

 تشريح

ے اشرف المخلوقات کا درجہ پايا۔ انسانی عقل علم و اهللا تعالی نے حضرِت انسان کو کيا خوب عقل سے نوازا کہ انسان ن
شعور کے ايسے درجہ پر فائز ہے کہ اس کی حاصل کردہ معلومات سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ يہی انسان جس پر آج 

کائنات نت نئے رازوں کا انکشاف ہورہا ہی وہ اپنی ہی ذات کے اصل مقصد سے ناآشنا ہے اور اپنی ہی ذات کی گہرائيوں 
نہ پہنچ سکا اور يہ کہ خود کو ہی نہ پہچان سکا جب انسان خود کو ہی نہ پہچان سکا تو وہ خدا کو کس طرح پہچان  ميں

 سکتا ہے۔

٣شعر  

 صداقت ہو تو دل سينوں سے کهنچنے لگتے ہيں واعظ
 حقيقت خود کو منواليتی ہے مانی نہيں جاتی

 تشريح

واعظوںکا يہ حال ہے کہ لوگوں کے دلوں ميں جوش و جذبات کے جگر کيا خوب حقيقت سے پردہ اٹهاتے ہيں۔ آجکل 
انگارے تک نہيں بڑهاسکتے کجا يہ کہ آگ بهڑکاديں۔ شاعر کہتے ہيں کہ قول و فعل ميں تضاد ہو تو واعظ اپنا اثر 

کهوديتے ہيں۔ بات سچی ہو اور صاحِب عمل شخص کے منہ سے نکلے تو پهر اس ميں ايک ايسی قوِت کشش ہوتی ہے 
ہ انسان نہ چاہنے کے باوجود اسے تسليم کرنے اور عمل کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ک  
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٣شعر  

 بلندی چاہئے انسان کی فطرت ميں پوشيدہ
 کوئی ہو بهيس ليکن شاِن سلطانی نہيں جاتی

 تشريح

نی کے درجہ پر فائز انسان دنيا ميں اهللا تعالی کا نائب مقرر ہوا ہے اسی لئے انسان ميں وہ تمام خصوصيات جوکہ سلطا
رہنے والے کے لئے ضروری ہيں۔ پس انسان کو چاہئے کہ خواہ وہ امير ہو يا غريب ہر حال ميں خدا کی طرف سے عطا 

کئے گئے درجات کا خيال رکهے اور اس کا شکر ادا کرے۔ مصائب کے ہجوم سے بے پرواہ ہوکر ايک شان کے ساته 
 زندگی بسر کرے۔

۴شعر  

ہيں کہ آہٹ نہيں ہوئی وہ يوں دل سے گزرتے  
 وہ يوں آواز ديتے ہيں کہ پہچانی نہيں جاتی

 تشريح

 کسی شاعر نے کيا خوب کہا ہے
 کيسے کہہ دوں کہ مالقات نہيں ہوتی ہے
 روز ملتے ہيں مگر بات نہيں ہوتی ہے

دل ميں کچه اس اسی بات کو ذرا مختلف انداز ميں جگر بهی بيان کرتے ہيں۔ جگر کہتے ہيں کہ محبوب کی ياد ہمارے 
طرح گهر کرچکی ہے کہ ہر آہٹ اس کے آنے کی نويد سنائی ہے اور ہر وہ آواز جو کان ميں داخل ہوتی ہے اسی کی 

آواز کا عکس لئے ہوئے ہے ليکن درحقيقت ايسا نہيں ہوتا کيونکہ ہر آہٹ اور ہر لب و لہجہ ميرے دل کی پيداوار ہوتا ہے 
کا عملی ثبوت ہے ليکن ہماری محبوب ہے کہ ہم سے بے رخی اور بے مروتی جو محبوب سے ہماری بے پاياں محبت 

سے پيش آئے ہوئے اسے ذرہ برابر بهی افسوس نہيں ہوتا۔ ہم دل کے آئينے ميں محبوب سے ملتے ہيں۔ ليکن حال کے 
 آئينے ميں اس کی تصوير کا نام و نشان بهی نہيں ہے

 دل کے آئينے ميں تصوير يار کی
ئی اور ديکه لیذرا گردن جهکا  
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۵شعر  

 جلے جاتے ہيں بڑه بڑه کر مٹے جاتے ہيں گر گر کر
 حضوِر شمع پروانوں کی نادانی نہيں جاتی

 تشريح

 شمع نے آگ رکهی سر پہ قسم کهانے کو
ميں نے جاليا نہيں پروانے کو! بخدا  

ہے۔ اسی لئے پروانے بهی اپنے لئے يہ سچ ہے کہ راِہ عشق ميں حيات و موت کے راستوں کا تعين خود عاشق ہی کرتا 
مشکل و کٹهن راستہ اختيار کرتے ہيں جو کہ عشق کو حياِت دوام بخشتا ہے۔ شاعر ايک طرف تو پروانے کے اس عمل 
کو نادانی و ناسمجهی سے تعبير کرتے ہيں اور دوسری طرف اس کے اسی فعل کی تعريف کرتے ہيں اور ان کی مثال 

کے حضور ذوق و شوق کے ساته بڑهتے ہيں اور اپنی محبت کا يقين ديتے ہوئے اپنی جان ديتے ہيں کہ پروانے، شمع 
 تک قربان کرديتے ہيں۔

 اتنا کچه ہوجانے کے باوجودبهی پروانے کے لب وا نہيں ہوئے کہ

ديکهو! سزا ملی ہے رفاقت کی دوستوں  
 بہت حسين ہی منظر ميرے تڑپنے کا

 يا

گا حسن کاحاکم سے بڑه ک کيا کوئی سودا کرے   
 ہم بڑهے اتنے کہ اپنی نقد جاں تک آگئے

۶شعر  

 محبت ميں اک ايسا وقت بهی دل پر گزرتا ہے
 کہ آنسو خشک ہوجاتے ہيں طغيانی نہيں جاتی

 تشريح

جسے عشق ہوجائے آنسو گويا اس کا نصيب بن جاتے ہيں اور ايک سچا عاشق ان آنسووں کو ہی اپنا سرمايہ حيات 
ميں ايک ايسا صبر آزما اور جان ليوا مرحلہ بهی آتا ہے کہ عاشق اپنے ان آنسووں سے محروم سمجهتا ہے۔ ليکن عشق 

ہوجاتا ہے۔ آنسووں سے محروم ہوجاتا ہے آنسووں کی رانی کچه اس قدر زيادہ ہوجاتی ہے کہ ان کا ذخيرہ ختم ہوجاتا ہے 
ِن دل ميں طغيانی کا سماں ہے ليکن سيالب کے نگاہوں کے بے تابی کم نہيں ہوتی ليکن رونے کو آنسو بهی نہيں۔ سرزمي

 لئے

 آنسووں کا دريا نہيں
 آنکه ميں آنسو باقی نہيں
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 غزل – موالنا حسرت موہانی
 حوالہ

حسرت موہانی خالص غزل کے شاعر ہيں ۔ ان کی غزل ميں نفسياِت عشق کا حقيقت پسندانہ مطالعہ اور فطرِت انسانی کا 
زبان ميں حسن اور رنگينی ہے۔ اور لہجہ ميں رعنائی اور شگفتگی ہے۔گہرا مشاہدہ ملتا ہے۔ ان کی   

١شعر  

 ہر حال ميں رہا جو ترا آسرا مجهے
 مايوس کرسکا نہ ہجوِم بال مجهے

 تشريح

يہ شعر حسرت کی طرِز فکر اور انداِز بيان کا آئينہ دار ہے۔ اس لئے حسرت کی حوصلہ مندی کا بهی اظہار ہوتا ہے۔ 
کہ ہر چند کہ ميں آالم و مصائب کے ہجوم ميں گهرا رہا ليکن چونکہ مجهے اپنے رب کريم کی رحمت حسرت کہتے ہيں 

کا ہر لمحہ آسرارہا۔ اس لئے ميں مايوسی کا شکار نہ ہوا۔ مجهے ہميشہ يقين رہا کہ خدائے کريم ميری مشکالت، 
ر ہوجائيں گے۔پريشانياں اور الجهنوں کو ضرور دور کردے گا اور ميرے حاالت ضرور سازگا  

حسرت نے يہاں ايسی حقيقت افروز بات کہی ہے کہ جس سے انکار نہيں کيا جاسکتا۔ يہ خدا ہی کا بهروسہ ہے کہ انسان 
 کو حوصلہ شکن حاالت ميں بهی مايوس ہونے نہيں ديتا۔ اور طوفاِن حوادث کی زد ميں اميد کا ديا بجهنے نہيں ديتا۔

٢شعر  

ديا پيامہر نغمے نے انہيں کی طلب کا   
 ہر ساز نے انہيں کی سنائی صدا

 تشريح

حسرت اپنے مخصوص طرز ميں کہتے ہيں کہ محبوب کا عشق ميری رگوں ميں ايسا سرائيت کر گيا ہے۔ کہ ہر ساز اور 
ہر نغمے سے محبوب کی آواز کا اظہار ہوتا ہے۔ محبوب کی تمنا ميرے سارے وجود پر چهاگئی ہے۔ ميں اس کی محبت 

وچکا ہوں کہ ہر نغمہ مجهے محبوب کی ياد دالتا ہے اور ہرساز سے جو آواز نکلتی ہے وہ مجهے محبوب ميں ايسا که
 کی آواز معلوم ہوتی ہے۔

ثر انداز ميں پيش کيا ہے۔ درد کا شعر بے ساختہ ياد آگيا کہحسرت نے يہاں والہانہ عشق کی کيفيت کو بڑے دلکش اور م  

 تمنا ہے تيری اگر ہے تمنا
ہے اگر آرزو ہے تيری آرزو  
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٣شعر  

 ہر بات ميں انہيں کی خوشی کا رہا خيال
 ہر کام سے غرض ہے انہيں کی رضا مجهے

 تشريح

 بقول حسرت

 مرض ياد کے خالف نہ ہو
 لوگ ميرے لئے دعا نہ کريں

يہی بات حسرت تشريح طلب شعر ميں اور خوبصورت بنا کر پيش کررہے ہيں۔ کہتے ہيں کہ مجه کو محبوب کی خوشی 
اور رضا ہر حال ميں مقدم ہے۔ ميری ہر بات اور ہر کام کا مقصد يہی ہے کہ محبوب کی خوشی مجهے حاصل رہے۔ 

مجهے اپنے جذبات کی تسکين اور اپنے ارمان و آرزو کی تکميل سے کوئی غرض نہيں۔ والہانہ عشق کی حسرت نے کيا 
 خوب تصوير کشی کی ہے

 نہ مليں گے اگر کہيے گا تو
تيری مقدم ہےہم کو خاطر   

۴شعر  

 رہتا ہوں غرق ان کے تصور ميں روزوشب
 مستی کا پڑگيا ہے کچه ايسا مزا مجهے

 تشريح

محبوب کا تصور اتنا خوش کن ہوتا ہے کہ بے اختيار سرور چهانے لگتا ہے۔ اور مستی و سرشاری عشق کا سرمايہ ہے۔ 
حسرت کے اس شعر کا تعلق عشِق حقيقی سے ہے۔ يہ سرمايہ محبوب کو اپنے خياالت و تصورات سے حاصل ہوتاہے۔ 

وہ اس حقيقت کو بڑی خوبی سے بيان کررہے ہيں کہ جب ميں اهللا تعالی کے خيال ميں ڈوبا رہتا ہوں تو مجهے اس قدر 
 سکون اور اطميناِن قلب نصيب ہوتا ہے کہ ميرا دل ہر وقت اسی کی طرف لگارہتا ہے

تاجب اس کی ياد آتی ہے ہوش مجهے نہيں ہو  
 خواب ديکهتا رہتا ہے پر نيند ميں نہيں ہوتا
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۵شعر  

 بے وجہ تم جو بيٹه رہے، ہوکے بے خبر
 آخر يہ کس خطا کی ملی ہے سزا مجهے

 تشريح

 حسرت کے دلپسند انداز ميں بڑا پيار شعر ہے۔ زبان کی صفائی اور روانی نے شعر ميں بال کی دلکشی پيدا کردی ہے۔
انوکهی اور نرالی ہيں وہ ان سے بے سبب روٹه کر بے تعلق ہوگيا ہے۔اس کو يہ  حسرت کے محبوب کی ادائيں

التعلقيحسرت کے لئے روحانی کرب و اذيت کا سبب بن گئی ہے ايک عاشق کو محبوب کو بے تعلق کسی حال ميں گوارا 
 نہيں ۔ غالب بهی

 محبوب سے ملتجی ہيں کہ 

 قطع کيجئے نہ تعلق ہم سے
سہی کچه نہيں تو عداوت ہی  

حسرت نے اگر چہ غالب سے کم تر بات کہی ليکن طرِز ادا اپنی جگہ خوب ہے۔ وہ محبوب کی بے تعلقی پر بے قرار 
ہوکر پوچهتے ہيں کہ آخر وہ کونسی خطا ہے جس کی يہ سزا دی جارہی ہے۔ کم از کم ميرا جرم ہی بتادو جس کی تم نے 

 مجهے سزا دی ہے کہ سے ترِک تعلق کر بيٹهے۔

۶شعر  

يں ان سے عفو جرم کی درخواست کيا کروںم  
 معلوم بهی تو ہو کوئی اپنی خطا مجهے

 تشريح

يہ حسرت کاايک منفرد شعر ہے اور ان کے مخصوص طرز و فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ حسرت کا محبوب ان سے بے 
و انکساری سے وجہ ناراض ہوگيا ہے۔ حسرت کہتے ہيں کہ وہ اپنے محوب سے اپنے ہر جرم کی معافی بڑی عاجزی 

مانگنے کو تيار ہوں مگر معلوم تو ہو کہ آخر اپنی کس خطا کے لئے معافی کی درخواست کروں؟ محبوب کا يوں بے 
سبب اپنے عاشق سے روٹه جانا ايک ايسی ادائے ستم ہے جو عاشق کو ذہنی کوفت ميں مبتال کرديتی ہے اس بات کا 

کا خالصہ ہے اور جسکی تعريف کے لئے لفظوں کا دامن تنگ اظہار يہاں جس خوبصورت سے کيا ہے وہ حسرت ہی 
 ہے۔
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٧شعر  

 حسرت يہ کس کے حسِن محبت کا ہے کمال
 کہتے ہيں سب جو شاعِر رنگيں نوا مجهے

 تشريح

اس شعر ميں حسرت کہتے ہيں کہ ميں نے اپنے محبوب کی خاطر ايسی ايسی منفرد غزليں کہی ہيں کہ ميرا کالم تتلی کی 
سنورا سا نظرآتا ہے۔ اور اس ميں ايسی دلکشی ہے کہ سننے والے بے اختيار مجهے داد دينے لگتے ہيں۔ طرح سجا 

ہے کہ ميری ميری شاعری کا يہ مقام ميرے محبوب کے حسن اور اس کی محبت کا کرشمہ ہے۔ مجهے اهللا سے اتنا لگا
کی دل کهول کر تعريف کرتے ہيں۔ آئينہ دار ہے۔ اسی لئے لوگ ميرے اشعار ہر غزل ہر شعر اسی کے حسن کا  
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 غزل – بہادر شاہ ظفر
 حوالہ

بہادر شاہ ظفر ايسے شاعروں ميں شمار کيے جاتے ہيں جنہوں نے تقريبًا تمام اصناِف سخن ميں طبع آزمائی کی ہے۔ ظفر 
بنيادی طور پر درويشانہ کی شاعری رنج و الم، حسرت و ياس کی کيفيات سے اور الميہ جذبات سی بهری پڑی ہے۔ ظفر 

 فطرت کے حامل تهے۔ پيش نظر شعر بہادر شاہ طفر کی غزل سے ليا گيا ہے۔

١شعر  

 نہيں عشق ميں اس کا تو رنج ہميں
 کہ قراروشکيب ذرا نہ رہا
 غِم عشق تو اپنا رفيق رہا

 کوئی اور بال سی رہا نہ رہا

 تشريح

ی کا نام ہے ورنہ اس کے نزديک زندگی کی کوئی حقيقت و عاشق کے لئے زندگی دراصل محبوب کے فراق ميں تڑپنی ہ
اہميت نہيں۔ ظفر کہتے ہيں کہ ہميں اس بات کا قطعًا کوئی رنج نہيں کہ ہميں عشق کی وجہ سے سکون نصيب نہ ہوسکا۔ 

ہے  ہمارا کوئی بهی غمخوار نہيں۔ پهر کہتے ہيں کہ يہ تو ہونا ہی تها ليکن اب بهی ايک شے ميرے ساته ہے اور وہ
معشوق کی بے راہ روی کی وجہ سے ملنے واال زخم۔ کوئی اور بهلے سے ہمارا غمگسار نہ ہو ہميں تو عشق کی اصل 

 منزل يعنی غِم عشق مل چکا ہے اور اس سے بڑه کر کوئی شے نہيں ہے۔

٢شعر  

 نہ تهی حال کی جب ہميں اپنی خبر
 رہے ديکهتے اوروں کے عيب و ہنر

 پڑی اپنی برائيوں پہ نظر
 تو نگاہ ميں کوئی برا نہ رہا

 تشريح

 ظفر کا يہ شعربہت زيادہ نصيحت آموز ہے۔ اسی سی متعلق کيا خوب شعر ہے

 خود اپنی آنکه کے شہتير کی خبر رکهيں
 ہماری آنکه سے کانٹے نکالنے والے

کے بالکل اسی شعر کی طرح ظفر انسانی فطرت کا بڑی خوبی سے گهيراو کرتے ہيں اور اس خامی سے بچنے 
لئےاپنے گريبان ميں جهانکنے کی تلقين کررہے ہےں۔ ظفر کہتے ہيں کہ انسان اپنے عيوب و محاسن سے بے پرواہ 

ہوکر دوسروں کی عيب جوئی ميں سرگرداں رہتا ہے دوسروں کی برائيوں پر تنقيد کرنا تو گويا ہم نے اپنا مقصِد حيات 
نقائص پر ہماری نظر پڑی تو ہميں اپنی ذات سب سے زيادہ  بناليا ہے۔ دوسروں کے عيوب تالش کرتے کرتے جب اپنے

گناہوں ميں ملوث نظر آئی جب ہم پر حقيقت کا انکشاف ہوا تو ہميں کوئی بهی شخص اپنے سے زيادہ گناہ گار نظر نہيں 
 آيا۔
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٣شعر  

 ہميں ساغِر بادہ کے دينے ميں
 اب کرے دير جو ساقی تو ہائے غضب

 کہ يہ عہِد نشاط يہ دوِر طرب
 نہ رہے گا جہاں ميں سدا نہ رہا

 تشريح

زندگی ايسا چکر ہے جس ميں خوشی اور غم دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ راحت، آالم و مصائب اور سکون و اضطراب 
ايک دوسرے سے باہم مربوط ہيں۔ اگر ہماری زندگی ميں غم کا دخل نہ ہو تو خوشی ميں وہ بات نہ ہوگی جو کہ اب ہے 

تو جينے کا مزہ کيايعنی نہ ہو مرنا   
ابهی ميں دنيا کے مصائب سے بے نياز ہوں۔ اس بحِر تالطم سے ميرا چند روزہ ! اس لئے ظفر کہتے ہيں کہ اے ساقی

سکون بهی نہ ديکها جائے گا۔ اسلئے ميں ان پرلطف لمحات سے محظوظ ہونا چاہتا ہوں۔ پس اے ساقی تو مجهے مئے 
انقالِب زمانہ کروٹ لے گا تو پينے پالنے اور خوشياں منانے کے دن جاچکے  کے جام پالئے جا اور دير نہ کر کہ جب

 ہونگے چند ہی دن کی ہے حيات پيار کے ساته کر بسر

۴شعر  

 ظفر آدمی اس کو نہ جانيے گا
 ہو وہ کيسا ہی صاحِب فہم و ذکا
 جسے عيش ميں ياِد خدا نہ رہی

 جسے طيش ميں خوِف خدا نہ رہا

 تشريح

اخالقيات کا درس ديتے ہوئے نظر آتے ہيں۔ کہتے ہيں کہ انسان خواہ عقل و ذبانت ميں کيسا ہی کيوں اس شعر ميں ظفر 
 نہ ہووہ اس وقت تک اشرف المخلوقات کہالنے کا صحيح حقدار نہےں جب تک کہ اخالقيات کے معيار پر پورا نہ اترے۔

يہ کہ اگر صاحب اختيار ہو تو بهولے سے بهی ياِد  انسان نشاط و انسادا کے لمحات ميں خدا کو بهول جاتا ہے اور اس پر
خدا اس کے پاس سے نہيں پهٹکتی۔ يہ لمحہ فکريہ ہے کہ انسان غصہ کی حالت ميں اپنے آپے سے باہر ہوجاتا ہے۔ اور 

 ايسی نازيبا گفتگو اور حرکات انجام ديتا ہے کہ کوئی باشعور آدمی ہوش ميں رہ کر اس کا تصور بهی نہيں کرسکتا۔

اسی لئے غصہ کو حرام قرار ديا گيا ہے۔ کيا حرام فعل کو انجام دينے واال ايک صحيح اور سچا مسلمان ہوسکتا ہے۔ يہی 
 ظفر اپنے اس شعر ميں بتانا چاہتے ہيں۔
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 غزل – مرزا اسد اهللا خان غالب
 حوالہ

عطردان ميں بند کرکے گنجينہ قدرت نے غالب کو فکر اور احساس کا جو خزينہ عطا کيا تها اسے انہوں نے غزل کے 
خيال، تازگ· مض کا طلسم بناديا۔ بلند فکر، ندرِت بيان، فطری شوخی، ظرافت اور حسِن بيان غالب کے کالم کی نماياں  ·

 خصوصيات ہيں۔

١شعر  

 دِل ناداں تجهے ہوا کيا ہے
 آخر اس درد کی دوا کيا ہے

 تشريح

فکر انگيزی لئے ہوئے ہيں۔ غالب اس شعر ميں اپنے دل سے مخاطب غالب کا يہ سادہ سا شعر اپنے اندر معنويت اور 
تجهے کيا ہوگيا ہے کہ محبوب کے جوروستم کے باوجود تو اس کی طرفداری کررہا ہے تو ! ہوکر فرماتے ہيں کہ اے دل

الج ميں اپنی نادانی کی وجہ سے مريِض عشق بن رہا ہے۔ اگر تيرا يہی حال رہا تو پهر تجه جيسے بيماِر عشق کا ع
کيسے کروں گا۔ اس لئے ميری تجه سے گزارش ہے کہ معشوق کی طرف سے منہ پهير لے ورنہ ميں تباہ و برباد 

 ہوجاوں گا

 تقاضہ ہے يہی دل کا وہيں چلئے وہيں چلئے
 وہ محفل ہائے جس محفل ميں دنيا لٹ گئی اپنی

٢شعر  

 ہم ہيں مشتاق اور وہ بيزار
 يا الہی يہ ماجرا کيا ہے

 تشريح

 کسی شاعر نے کيا خوب کہا ہے
 تضاِد عشق ميں ايسا مقام آيا تو کيا کرو گے

 ميں رہ رہا تو ہنس رہے ہو ميں مسکرايا تو کيا کروگے

عشق، عاشق اور محبوب کے باہمی تعلقات و رضامندی سے ہی نام پيدا کرتا ہے۔ عشق ميں تضاد عاشق کی تباہی کا پيش 
تے ہيں کہ ہمارے اور محبوب کے درميان قطعی متضاد کيفيت پائی جاتی ہے۔ ہم خيمہ ہوتا ہے۔ غالب بهی يہی بات کہ

محبوب کو دل کی گہرائيوں سے چاہتے ہيں اور اس کی خاطر ہر مشکل کو برداشت کرنے کو تيار ہيں۔ ليکن وہ ہے کہ 
 ہميں خاطر ہی ميں نہيں التا۔
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٣شعر  

 ميں بهی منہ ميں زبان رکهتا ہوں
کيا ہےکاش پوچهو کہ مدعا   

 تشريح

غالب اپنے محبوب سے شکايت کرتے ہيں کہ تم تو اپنی تمام تر پريشانياں بغير کسی رعايت کی سب سے کہہ ديتے ہو 
اور غيروں سے ان کا حال احوال دريافت کرتے ہو۔ ہمارے پاس بهی شکوے شکايتوں کے انبار لگے ہوتے ہيں جن کو 

ہمارا محبوب ہے کہ ہم سے ہماری احوال پرستی ہی نہيں کرتا جو ہم اسے  بيان کرنے کے لئے کئی دفاتر درکار ہيں ليکن
 اپنا دکه بتائيں

 فرصت کسے تهی جو ميرے حاالت پوچهتے
 ہر شخص اپنے بارے ميں کچه سوچتا مال

۴شعر  

 ہم کو ان سے وفا کی ہے اميد
 جو نہيں جانتے وفا کيا ہے

 تشريح

کے محبوب کی فطرت ميں بے وفائی کوٹ کوٹ کر بهری ہوئی ہے۔ وہ  عشق و محبت تسليم و رضا کا نام ہے ليکن غالب
عشق کے اصل مفہوم سے ناآشنا ہے۔ اس لئے اس سے محبت و وفا کی اميد رکهنا بے کار ہے۔ ہمارے محبوب کی ذات 

ے ظلم و ستم، جفا اور بے وفائی کا دوسرا نام ہے ليکن ہم ايک سچے عاشق کی طرح ہيں کہ محبوب کی بے وفائی ک
 باوجود اسے ٹوٹ کر چاہتے ہيں

 ہم ان سے حاِل دل رو رو کے کہتے ہيں
 وہ ہنس ہنس کے ہم کو ديوانہ کہتے ہيں

۵شعر  

 جان تم پر نثار کرتا ہوں
 ميں نہيں جانتا دعا کيا ہے

 تشريح

محبوب پر قربان محبت کا پودا قربانی کی کرنوں سے پروان چڑهتا ہے۔ غالب کہتے ہيں کہ ميں محبت ميں خود کو اپنی 
کردونگا۔ ليکن يہ دعا ہرگز نہ کروں گا کہ خدا ميرے محبوب کو ميری طرف مائل کردے بلکہ اس کی ہر خوشی پر سر 

تسليم خم کرونگا۔ ميں ايک سچا عاشق ہوں اور ايک سچا عاشق کبهی مرِض يار کے خالف کوئی کام نہيں کرتا۔ اسی لئے 
ا نہيں کرونگا ليکن اسے تمام عمر چاہتا رہونگا۔ميں بهی اس کی مرضی کے خالف کوئی دع  
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۶شعر  

 ہاں بهال کر ترا بهال ہوگا
 اور درويش کی صدا کيا ہے

 تشريح

ہماری شاعری کی روايت کے مطابق غالب خود کو ايک مثال بناکر پيش کر رہے ہيں۔ غالب اپنے محبوب سے کہہ رہے 
ہيں کرتا تو نہ سہی۔ ليکن ميں تجه سے ايک فقير کی طرح سوال کرتا ہيں کہ اگر تو دستوِر عشق کے مطابق ہم پر التفات ن

ہوں کہ ميرا دامن محبت کی موتيوں سے بهردے مجهے خالی ہاته نہ بهيج۔ زمانے کی روايات کے مطابق ميری جهولی 
 ميں تهوڑی سی خوشياں ہی ڈال دے اهللا تجهے اس کا اجر دے گا۔

٧شعر  

 ميں نے مانا کہ کچه نہيں غالب
ت ہاته آئے تو برا کيا ہےمف  

 تشريح

اس شعر ميں غالب کہتے ہيں کہ دنيا جو بهی چيز دے اسے لے لو کيونکہ دنيا والے جع کچه نفرت يا محبت ديتے ہيں اس 
جو کچه تمہارے ہاته لگے اسے مت ٹهکراو۔ يہی ! ميں کچه بهی جمع پونجی خرچ نہيں کرنی پڑتی۔ اس لئے اے غالب

و بهے سمجهادينا چاہتے ہيں کہ ميں تمہاری نظر ميں کچه بهی نہيں ہوں ليکن مجهے حاصل کرنے بات وہ اپنے معشوق ک
 کے لئے تمہيںکچه بهی محنت نہيں کرنی پڑی اس لئے مجهے قبول کرلو۔
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 غزل – خواجہ مير درد
 حوال

تصوف خان کی زندگی کی بڑی خواجہ مير درد اردو کے عظيم شاعر ہيں۔ تصوف پر ان سے بہتر کسی نے نہيں کہا۔ 
حقيقت بلکہ اوڑهنا بچهونا ہے۔ ان کے کالم ميں چاند کی سی پاکيزگی ، عظمِت خيال اور جلوہ حق کی حکمرانی ہے اور 

 زباں وبياں کی سادگی اور دلکشی گويا سونے پہ سہاگہ ہے۔

١شعر  

 تہمت چند اپنے ذمے دهر چلے
 کس لئے آئے تهے ہم کيا کرچلے

 تشريح

درد کے رنگ اور طرز کی عکاسی کرتا ہے۔ درد کہتے ہيں کہ ہم اس دنيا ميں آکر وہ وعہدوپيماں بهول گئے جو يہ شعر 
ہم نے اهللا سے روِز اول کئے تهے۔ يعنی يہ کہ ہم اس کی ہدايت اور احکام کے مطابق زندگی بسر کريں گے اور اپنی 

ريں گے اس کے برعکس ہم دنيا کی رنگينيوں ميں کهوگئے پاکيزہ روح کی امانت کو دنيا کی آرائشوں سے آلودہ نہيں ک
 اور خطاوں کے کتنے ہی الزامات اور تہمتيں اپنے ساته لے کر رخصت ہوئے۔

دوسرے مصرعے ميں طنزيہ لہجے نے جان پيدا کردی ہے۔ کہنا چاہتے کہ ہم دنيا ميں اس لئے ہرگز نہيں بهيجے گئے 
ر کرليں۔تهے کہ ہم گناہوں سے اپنی روح کو داغ دا  

٢شعر  

 زندگی ہے يا کوئی طوفان ہے
 ہم تو اس جينے کے ہاتهوں مرچلے

 تشريح

درد نے اس شعر ميں زندگی کو طوفان سی تشبيہہ ديتے ہوئے زندگی کی ايک بڑی حقيقت کو بے نقاب کيا ہے۔ کہتے 
ہے جو موِج ک پتوار ناہيں کہ يہ کوئی زندگی ہے جس ميں نہ کوئی آرام و سکون ہے نہ ہماری خوشی کو دخل ہے اي

ميں بہتی جارہی ہے۔ جس طرح طوفان پر انسان کا کوئی بس نہيں چلتا اسی طرح ہم خياالت کے دهارے پر بہتے  حادثہ
رہے اور زندگی ميں درد و غم کے طوفان اٹهتے رہے۔ ہم بے اختيار جينے پر مجبور ہيںاور اسی حالت ميں ہميں اپنے 

کا شعر ہے کہغم کا پيمانہ بهرنا پڑا۔ درد   

 تها عالم جبر کيا بتائيں
 کس طرح سے زيست کرگئے ہم
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٣شعر  

 کيا ہميں کام ان گلوں سے اے صبا
 ايک دم آئے ادهر ادهر چلے

 تشريح

درد اپنے مخصوص طرِز اسلوب ميں اس شعر ميں بے ثباتی کے مضمون کو بڑی خوبصورتی سے پيش کرتے ہيں۔ درد 
يعنی دنيا کی رنگينيوں سے کيا کام، اس سے ہمارا کيا واسطہ جبکہ ہمارا قيام اس دنيا  کہتے ہيں کہ ہميں ان پهولوں سے

ميں اتنا مختصر، اتنا عارضی ہے کہ ابهی آئے اور ابهی چلے، ہماری حياِت مختصر ہميں مہلت ہی کب ديتی ہے کہ ہم 
گائيں۔ اس لئے بہتر يہ ہے کہ اس دنيا دنيا کی رنگينيوں اور دلچسپيوں سے جی بهر کر لطف اندوز ہوں اور ان سے جی ل

 ميں رہتے ہوئے عدم کی کوچ کی تياری کريں۔

 آتش کا ايک شعر ہے
 

 عدم کی کوچ الزم ہے فکِر ہستی ميں
 نہ کوئی شہر نہ کوئی دياِر يار ميں ہے

۴شعر  

ديکها تماشہ ياں کا بس! دوستو  
 تم رہ بس، ہم تو اپنے گهر چلے

 تشريح

مخصوص طرِز فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ انسان اس دنيا ميں عارضی قيام کے لئے آتا ہے اور درد کا يہ شعر ان کے 
اس سرائے فانی ميں حياِت مختصر کے چند لمحات لئے ايک مہمان کی طرح اپنے اصل وطن يعنی خدا کے پاس لوٹ 

ہے طرح طرح کی پريشانيوں جاتا ہے۔ اس خيال سے درد نے يہ نقطہ پيدا کيا ہے کہ جب تک وہ اس سرائے فانی ميں 
اور مشکالت سے دوچار رہے گا۔ يہ دنيا اسے راس نہ آئی اس لئے وہ دنيا والوں سے مخاطب ہوکر فرماتے ہيں کہ اے 

ہم نے يہاں کا تماشہ خو ب ديکها، يہ دنيا ہميں ذرا بهی نہ بهائی تو تم اس دنيا ميں رہو تم تو اس سے! دوستو  

 منہ موڑ کر اپنے خالِق
ی کے پاس جارہے ہيں۔حقيق  
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۵شعر  

 شمر کی مانند ہم اس بزم ميں
 چشِم نم آئے تهے دامن تر چلے

 تشريح

درد نے اپنے شعر مےں ايک بڑی حقيقت افروز بات کہی ہے۔ کہتے ہيں کہ جسطرح محفل ميں شمع جلتی ہے اور روتی 
سے بهرجاتا ہے۔ اسی ) موم کا اشعارہ(ہے اور آخر شب جب اس کی لو دم توڑتی ہے تو اسکا دمن قطرہ ہائے اشک 

طرح دنيا ميںآئے تو اشک بار تهے اور اب جب کہ ہم اس دنيا سے رخصت ہورہے ہيں تو ہمارا دامن اشک ہائے ندامت 
سے تر ہے جو ہم نے اپنی خطاوں، گناہوں اور لغزشوں پر بہائے۔ درد نے دامن تر سے بڑا خوبصورت کام ليا ) گناہوں(

ہونے ميں جو لفظی اور معنوی دلکشی پيدا ہوگئی ہے وہ تعريف سی باالتر ہے۔” دامن تر“رعايت سے  ہے۔ چشِم نم کی  

۶شعر  

ياں لگ رہا ہے چل چالو! ساقيا  
 جب تلک بس چل سکے ساغر چلے

 تشريح

کہ اس شعر ميں درد کا مخصوص انداز فکر جلوہ گر ہے۔ درد اس دنيا کو ميکدے سے تشبيہہ دےتے ہيں اور کہتے ہيں 
سے سارے ميخوا يکے بعد ديگرے اٹهتے چلے جارہے ہيں۔ اس بزم جہان سے لوگ ايک ” س حجم خان عالم! اے ساقی

ايک کرکے رخصت ہورہے ہيں۔ اسی لئے جب تک ممکن ہو ہميں زندگی سے لطف اندوز ہونے دے يعنی جو وقت ہميں 
 ميسر ہے اس کو غنيمت جانيں۔

 درد ہی ايک جگہ فرماتے ہيں
کس کو دستگاری ہےموت سے   

 آج وہ، کل ہماری باری ہے

٧شعر  

 درد کچه معلوم ہے يہ لوگ سب
 کس طرف سے آئے تهے کدهر چلے

 تشريح

اس شعر ميں درد خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ انسانی عقل قدرِت خداوندی کے اس بهيد کو سمجهنے سے 
اسے انجام کی بهی خبر نہيں کہ يہ کارواِن حيات جس کے ساته وہ قاصر ہے کہ ان کی ابتداءاور ان کا آغاز کيا ہے اور 

 خود بهی رواں ہے کہاں جارہا ہے۔ يہ دنيا کا قافلہ کہاں سے آرہا ہے اور اس کا آخری مقام کہاں ہے

 ازل سے ابد تک سفر ہی سفر ہے
 مسافر ہيں سب لوگ چلتے رہيں گے
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 غزل – مير تقی مير
 حوالہ

 بقول مير

 
شور سخن کا مرے ہرگز جائے کا نہيں  

 تا حشر جہاں ميں مرا ديوان رہے گا

مير نے اپنے بارے ميں کچه غلط بات نہيں کہی۔ کون سا ايسا صاحب علم ہے جو مير کو استادوں کا استاد تسليم کرنے پر 
ہے۔ مجبور نہيں ہے۔ مير اس ہيرے کا نام ہے جو اردو شاعری کے تاج ميں کوِہ نور کی طرح عرصے سے چمک رہا 

پهر بهی اس کی چمک دمک مانند نہيں پڑتی۔ مير تقی مير اردو غزل کے وہ پہلے شاعر ہيں جنہوں نے غزل کو حياِت 
 دوام عطا کی اسی لئے انہيں شہنشاِہ تغزل اور رئيس المتغزلين جيسے کئی خطابات سے نوازا گيا۔

١شعر  

 بارے دنيا ميں رہو غمزدہ يا شاد رہو
کہ بہت ياد رہوايسا کچه کرکے چلو ياں   

 تشريح

ناخدائے سخن ميرتقی مير اپنے اس شعر ميں اہل دنيا سے مخاطب ہو کر فرمارہے ہيں کہ زندگی کے گذارنے کے ڈهنگ 
يا انحصار ہم پر ہے۔ ہم غم و اندوہ کی راہ کا تعين کريں اور مشکالت و مصائب ميں اپنی زندگی گذاديں۔ يا پهر زندگہ دلی 

وں راہوں ميں ايسی انفراديت پوشيدہ ہو کہ لوگ بے اختيار ہماری مثاليں ديں۔ اسی طرح ہمارا نام کے ساته۔ ليکن ان دون
 زندہ رہ سکتا ہے۔

اگر کوئی اپنی پريشانيوں اور بے بسی کا مقابلہ ہمارے حال سے کرلے تو ہميں اپنے سے زيادہ قابِل رحم جانے يا پهر 
مائے تو ہميں اپنے سے بلند پائے۔ يہی ايک صورت ہے کہ لوگ دوسری صورت ميں اگر کوئی اپنی خوش دلی کو آز

 ہميں ياد رکهيں۔

اس شعر کا دوسرا مطلب يہ نکلتا ہے کہ خواہ ہم اپنی تمام عمر خوشی کے سہارے يا پهر غم کے سہارے گراديں ليکن 
کهو۔لوگوں کے لئی ايسے کام کريں اور اسطرح سے ان کے ساته پيش آئيں کہ وہ ہميں ہميشہ ياد ر  
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٢شعر  

 عشق پيچهے کيطرح حسِن گرفتاری ہے
 لطف کيا سرو کے مانند گر آزاد رہو

 تشريح

مير فرماتے ہيں کہ جذبہ عشق دائمی، لطيف اور خوشگوار ہوتا ہے اور عاشق، عشق کی تکاليف، مصائب اور آالم و 
دراصل اس کا عشق ہی ہوتا ہے۔مصائب سے کبهی ہمت نہيں ہارتا بلکہ ايک سچے عاشق کا سرمايہ حيات تو   

اہِل عشق کا يہ دستور ہے کہ وہ ہميشہ اہِل حسن کے قيدی بنے رہتے ہيں۔ صاحب عشق حضرات کو چاہئے کہ جب وہ 
عشق ميں گرفتار ہوں تو اس کی قيد سے رہائی کی کوشش نہ کريں۔ بلکہ مشکالت و مصائب اس کی قيد سے رہائی کی 

مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کريں اور اپنے عشق کی معراج تک پہنچ جائيں۔ سرو کے کوشش نہ کريں۔ بلکہ مشکالت و 
درخت کی طرح نہيں ہونا چاہئے کہ کوئی بهی موسم اس پر اثر انداز نہيں ہوتا يعنی وہ بے حس ہوتا ہے ايسی بے حسی 

 انسان بلکہ ايک عاشق کو زيب نہيں ديتی

 مجهے گرفتاِر عشق رہنے دو بڑی مہربانی
ادی کا قيدی بننا نہےں چاہتاميں آز  

٣شعر  

 ہم کو ديوانگی شہروں ہی ميں خوش آتی ہے
 دشت ميں قيس رہو کوہ ميں فرہاد رہو

 تشريح

اس شعر کی فنی خوبی يہ ہے کہ اس ميں صنعِت تلميح استعمال کی گئی ہے عشق کا جادو سر چڑه کر بولتا ہے۔ 
ويرانوں کی خاک چهانی ماری جائے يا پهر فرہاد کی طرح ضروری نہيں کہ قيس کی طرح ليلی کے لئے جنگلوں اور 

پہاڑوں سے دوده کی نہريں نکالی جائيں۔ مير کہتے ہيں کہ ہمارے عشق کے لئے موزوں ترين جگہ شہر کی پررونق 
آبادی ہے۔ دشت و کوہ ميں تو ہر کوئی اپنے محبوب کے غم اپنے سينے سے لگائے رکه سکتا ہے۔ ليکن لطف اور حصلہ 

ات تو يہ ہے کہ شہر کی رونق ميں بهی عاشق اپنے معشوق کی ہی پرستش کرتا رہے۔کی ب  
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۴شعر  

 وہ گراں خواب جو ہے ناز کا اپنے سو ہے
 داد بے داد رہو شب کو کہ فرياد رہو

 تشريح

نہيں نوازا مير کہتے ہيں کہ ہميں کبهی بهی محبوب کا التفات حاصل نہےں ہوا۔ ہميں کبهی بهی اس نے لطف و کرم سے 
 بلکہ ہميشہ ہم سے بے نيازی سے پيش آتا رہا ہے۔

مير اس شعر ميں گراں خوبی کر رعايت سے شب کا لفظ استعمال کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہمارا محبوب اپنی 
ں کے ساته گہری نيند سوتا ہے۔ اسے اس بات کی قطعًا کوئی خوبصورتی کے غرور ميں مست و سرشار اپنی تمام ادا

کہ اس کا عاشق کس کرب و اذيت اور اضطراب و بے چينی سے کروٹيں بدل رہا ہے۔ ہميں بهی اس بات  اہ نہيں ہےپرو
کی کوئی پرواہ نہيں ہے کہ وہ ہمارا حال ديکه کر رحم کهائے يا نہ کهائے۔ ہم تو ايک سچے عاشق کی طرح اس کی ياد 

لے۔ميں شب بيداری کريں گے خواہ اس کا کوئی صلہ ملے يا نہ م  

۵شعر  

 مير مل مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پيارے
 اس خرابے ميں مری جان تم آباد رہو

 تشريح

رئيس المتغزلين مير تقی مير اس شعر ميں خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہيں کہ يہ اجڑی ہوئی دنيا رنج و الم کا گہوارہ 
مجبور ہوکر دہلی چهوڑنا پڑا۔ ان دنوں مير نے  ہے۔ زمانے نے دہلی اور دلی کے زوال بهی دکها ئے ہيں۔ مير کو بهی

دہلی نہيں چهوڑا تها کہ محبوب کی ياد ان کا سرمايہ حيات تهی اوپر سے شہر کی تباہی و بربادی ليکن ايسی صورت ميں 
ہم تم سے کئی بار مالقات کرکے خوشی ! بهی مير نے شہر سے کوچ نہ کيا۔ اور اسی حالت ميں کہتے ہيں کہ پس اے مير

حسوس کرتے ہيں تم يہاںاپنے مخصوص اور افراتفری انداز ميں زندگی گزاررہے ہو۔ ہماری دعا ہی کہ تمہيں اس برباد م
 دنيا ميں بهی اپنے طرز حيات پر قائم و دائم رکهے۔
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 وائی – شاہ عبدالطيف بهٹائی
 حوالہ

اور انسان دوستی کی طرف چلے جاتے ہيں۔  شاہ صاحب کا نام ذہن ميں آتے ہی خياالت انسانيت، مساوات، محبت، خلوص
شاہ لطيف بهٹائی کی ساری شاعری معرفِت حق اور بندگاِن خدا کی محبت ميں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ شاہ صاحب 

 سادگی اور موسيقيت ميں کمال رکهتے ہيں۔

١بند  

 وہی ايک شاياِن جودوسخا ہے
 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

ہو کوئی کوئی بے ہنر يا اپاہج  
 بہرحال بندوں پہ اس کی عطا ہے
 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

 تشريح

شاہ عبدالطيف بهٹائی، اهللا تبارک و تعالی کی تعرف بيان کرتے ہيں اور فرماتے ہيں کہ پرودگار عالم ہی کی ذاِت پاک 
ہر شے کا خالق و مالک ہے ساری  ہميں کچه عطا کرسکتی ہے۔کرم و سخاوت خداوند تعالی کے ہی شاياِن شان ہيں۔ اهللا

مخلوق اسی سے اپنی سکه اور آرام کی بهيک مانگتی ہے اور وہ ہر ايک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ 
کوئی امير ہو يا غريب يا پهر معذور و اپاہج وہی ہے جو سب کو عطا کرتا ہے۔ وہ غنی ہے جسے چاہے عزت دے اور 

ڈبودے۔ اسی لئے ہر شخص اس کے دِر رحمت پر دستک ديتا ہے۔ جسے چاہے ذلت کے سمندر ميں  

٢بند  

 وہ چاہے تو عزت وہ چاہے تو ذلت
 جسے جو مال ہی اسی سے مال ہے
 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

 تشريح

 قرآن مجيد ميں ارشاد باری تعالی ہے

 وہ جس کو چاہتا ہے عزت ديتا ہے اور جسکو چاہے ذلت ديتا ہے۔

ی اسی بات کو بيان کرتے ہيں کہ انسان کو جو بهی عزت و وقار حاصل ہے۔ يہ خداوند تعالی کا بخشا ہوا شاہ صاحب به
ہے۔ انسان کو اس خوش فہمی ميں نہيں رہنا چاہئے کہ جو کچه وہ چاہتا ہے اسے خدا کی مرضی کے بغير حاصل کرلے 

شے سے نوازتا ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کرے اور  گا۔ بلکہ اسے تو احسان مند ہونا چاہئے کہ اهللا تعالی ہی ہميں ہر
جسے چاہے محروم رکهے۔ اسی لئے ہر وہ شخص جو اهللا کی بڑائی سے واقف ہے اس کے آگے دسِت سوال دراز کرتا 

 ہے۔
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٣شعر  

 عدم سے کيا ہے اس نے تخليق سب کچه
 وہی خالق بزم ہر دوسرا ہے

 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

 تشريح

خالِق کائنات کی تخليق کا ذکر کرتے ہوئے بيان کرتے ہيں کہ خداوند تعالی ہميشہ سے ہے ليکن کائنات کا يہ شاہ سائيں 
نظام جو ہميں نظر آتا ہے ہميشہ سے نہيں ہے بلکہ اهللا تعالی نے اس کو وجود بخشا اور جہاں جہاں مناسب سمجها زندگی 

ان، چرند اور پرند غرض سب کچه اس کی تخليقات ہيں۔ جب يہ کی نعمت سے بهی نواز ديا۔ يہ زمين، چاند ستارے، آسم
فانی دنيا فنا کا جام پی لے گی تو دوسری دنيا اس کی منتظر ہوگی۔ جہاں پر يہاں سے زيادہ سکون و راحت ہوگا اور يہاں 

ے اسی لئے سے زيادہ مشکالت و مصائب بهی۔ اب کسی کو کيا مال يہ اس موجودہ دنيا کے کئے گئے اعمال پر منحصر ہ
 لوگ درگاِہ الہی ميں سر بسجود ہو جاتے ہيں کہ انہيں آخرت ميں اچها صلہ ملے۔

۴شعر  

 وہ قادر ہے ہر شے پہ قدرت ہے اسکو
 اسی کے لئے ساری حمدوثناءہے
 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

 تشريح

ہو يا نہيں، سب پر قادر ہے اور کوئی شے شاہ عبدالطيف بهٹائی فرماتے ہيں کہ اهللا تعالی ہر شے جو اس دنيا ميں موجود 
اس کی قبضہ قدرت سے باہر نہےں۔ اور وہی کائنات کا مالک و مختار ہے۔ ايسی تمام تعريفيں اسی کی ذات کے لئے 

 وقف ہيں۔

وہ ہر شے پر قادر ہے حتی کہ نہ ہی رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور نہ ہی دن ميں اتنی طاقت ہے کہ رات کو جا 
اهللا چاہتا ہے دن طلوع ہوتا ہے اور جب اهللا تعالی جاہتا ہے رات اپنے سياہ پر پهيالئے نمودار ہوجاتی ہے۔  پکڑے۔ جب

اسی لئے انسان اسی سے اپنی طلب بيان کرتا ہے کہ وہ اپنے المحدود اختيارات کا استعمال کرکے جو چاہے وہ عطا 
 کرسکتا ہے۔

۵شعر  

 انہيں پر ہوا ہے عتاب اس کا نازل
حرِض دولت نے بہکاديا ہے جنہيں  

 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

 تشريح

شاہ صاحب فرماتے ہيں کہ اهللا کا لطف و کرم صرف ان لوگوں پر ہوتا ہی جو ہر طرح کے اللچ سے پرہيز کريں۔ اگر 
اعمال کوئی شخص اللچ و ہوس سے کام لے گا تو اس کی عادت اس کے لئے باعِث عذاب ثابت ہوگی۔ اگر انسان نيک 

کرلے خداوند تعالی کے فرمان پر عمل کرے اور معرفِت الہی حاصل کرلے تو اسی دنيا کی کسی شے وہ کشش دکهائی 
نہ دے گی۔ جبکہ ايسے لوگ جو دولت کے پجاری بن جاتے ہيںاور سانپ کی طرح اس پر جم کر بيٹهنا چاہتے ہيں۔ اپنی 

ے۔ وہ دراصل اپنے لئے جہنم کا راستہ استوار کررہے ہيں۔دولت ميں سے کچه بهی خدا کی راہ ميں خرچ نہيں کرت  
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ہم اسی لئے اهللا تبارک و تعالی سے دعاگو ہيں اور اس کے در پر سوال کرتے ہيں کہ ہميں حرص و حوس سے دور رکه 
 تاکہ ہم تيری خوشنودی سے جنت کے قريب ہوجائيں۔

۶شعر  

 لطيف ايسے آقا کی تعريف کيا ہو
ہے مقدم بہرطور اس کی رضا  

 ہر اک آدمی اس کے در کا گدا ہے

 تشريح

ايسے آقا و مالک کی تعريف بهال کيسے ممکن ہو جو ہر ! شاہ سائيں خود سے مخاطب ہوکر فرماتے ہيں کہ اے لطيف
شے کا خالق و مالک ہے اور ہر شے اس کے اشارے کی پابند ہے۔ کہتے ہيں ہماری سوچ اس کی تعريف کی اصل بلندی 

ر ہے۔اس کی تعريف کو ہم اپنے الفاظ ميں سمونے سے قاصر ہيں۔ بہر حال کچه بهی ہو، ہميں تو تک پہنچنے سے قاص
اس کی رضامندی مقصود و مطلوب ہے اور ہم ہر حال ميں اسی کی رضا کو ترجيح ديتے ہيں کيونکہ صرف يہی وہ واحد 

خدمت ہوتا ہے کہ اهللا کی رضا راستہ ہے جوکہ عطا سے فيضياب کرتا ہے۔ اسی لئے ہر شخص اس کے در پر حاضر، 
 حاصل کرلے تاکہ آخرت ميں سکون کی زندگی بسر کرے۔
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 نعت – موالنا ظفر علی خان
 حوالہ

موالنا ظفر علی خان کا کالم زوِر بيان اور جوِش جذبات سے معمور ہے ان کا نعتيہ کالم خاص طور سے جذبے کی 
مشہور ہے۔صداقت اور عشق کے والہانہ پن کے لئے   

١شعر  

 ديکهی نہيں کسی نے اگر شاِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم
 ديکهے کہ جبرئيل ہے درباِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم

 تشريح

يہ شعر موالنا ظفر علی خان کی نعت سے ماخوذ ہے جس ميں انہوں نے رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے رتبہ عالی 
ہيں کہ رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی شاِن عظمت کی کوئی انتہا نہيں۔ حضوراکرم کی انتہا دکهائی ہے ۔ وہ کہتے 

صلی اهللا عليہ وسلم کے رتبے کا اندازہ اس بات سے لگايا جاسکتا ہے کہ جبرئيِل امين جيسا بلند پايہ فرشتہ حضوراکرم 
عظمت کا يہ حال ہی کہ روح االمين جيسے  صلی اهللا عليہ وسلم کے دروازہ کا نگہبان ہے۔ حضور صلی اهللا عليہ وسلم کی

 فرشتے جو اهللا کے مقرب ہيں سروِر کونين کے گهر کی دربانی پر فخروناز کرتے ہيں۔

٢شعر  

 اسالم کا زمانہ ميں سکہ بٹهاديا
 اپنی مثال آپ ہيں ياراِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم

 تشريح

کارناموں کسی اشارہ کرتے ہيں جو کہ انہوں نے عشِق موالنا ظفر علی خان اس شعر ميں صحابہ کرام رضہ کے ان 
رسول صلی اهللا عليہ وسلم سے سرشار ہوکر اسالم کی بے پناہ محبت ميں انجام دئيے۔ دنيا جانتی ہے کہ صحابہ کرام 

رضہ جب رسالت مآب صلی اهللا عليہ وسلم کے نام پر اٹهے تو نہايت ہی ناسازگار حاالت تهے۔ پهر بهی بڑی ہمت، 
مردی، جرات و ايثار اور سرفروشی سے کام ليتے ہوئے ايسے کارنامے انجام دئيے کہ دنيا ميں اسالم کی ساکه جوان

بٹهادی۔ انہوں نے اسالم کا پيغام پہنچانے کے لئے کوہ دامن اور صحرائے و دريا ايک کردئيے يہ کام آسان نہ تها ليکن 
سالم پر عظمت کا نقش ثبت کرديا۔جوش و عشق نے اسے آسان بناديا اور انہوں نے عالِم ا  
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٣شعر  

 ميرے ہزار دل ہوں تصدق حضور صلی اهللا عليہ وسلم پر ميری ہزار جان ہو قرباِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم

 تشريح

اس شعر ميں عشق رسول صلی اهللا عليہ وسلم کا ايک والہانہ انداز ملتا ہے۔ موالنا ظفر علی خان کہتے ہيں کہ رسول اکرم 
لی اهللا عليہ وسلم مجهے جان سے زيادہ عزيز ہيں۔ ميں انہيں دل وجان سے پيار کرتا ہوں۔ رسول صلی اهللا عليہ وسلم ص

کے مقابلے ميں ميرے لئے دل و جان کی کوئی قمت نہيں۔ ايسے ہزاروں دل و جان ميں رسول صلی اهللا عليہ وسلم پر 
 نچهاور کرنے کو تيار ہوں۔

ی اهللا عليہ وسلم کے پرخلوص جذبے کی جهلک دکهائی گئی ہے۔اس شعر ميں عشِق رسول صل  

۴شعر  

 رشتہ مرا خدا کی خدائی سے چهوٹ جائے
 چهوٹے مگر نہ ہاته سے داماِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم

 تشريح

نماياں موالنا ظفر علی خان نے اس شعر ميں رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی سچے شيدائی اور خدائی جذبہ عشق کو 
کيا ہے۔ وہ کہتے ہيں کہ ميں سروِر کائنات کی خاطر ساری دنيا سے کنارہ کشی اختيار کرسکتا ہوں۔ دنيا کی راحتيں اور 

نعمتيں، رنگينياں اور دلچسپياں سب کچه رسوِل مقبول صلی اهللا عليہ وسلم کی محبت ميں چهوڑ سکتا ہوں، ميری سب 
ر صلی اهللا عليہ وسلم کے سوا کسی اور کی تمنا نہ ہو مجه سے دنيا کی سے بڑی تمنا يہی ہے کہ ميرے دل ميں حضو

تمام دلفريبياں چهوٹ جائيں مگر حضور صلی اهللا عليہ وسلم کا دامن ہاته سے نہ چهوٹے۔حضور صلی اهللا عليہ وسلم کی 
اهللا عليہ وسلم کی  محبت اور عقيدت ميں کمی نہ آئے ميرا دل ہميشہ تمنائے محبوب سے زندہ رہے اور ميں حضور صلی

 بتائی ہوئی باتوں پر گامزن رہوں۔

۵شعر  

 الئے نہ کيوں يہ نغمہ مالئک کو وجد ميں
 گاتا ہے جس کو بلبِل بستاِن مصطفی صلی اهللا عليہ وسلم

 تشريح

 اس شعر ميں موالنا ظفر علی خان نے حضور صلی اهللا عليہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت و عقيدت کا اظہار کرتے ہوئے
اپنے آپ کو بلبل سے اور اپنی نعتيہ شاعری کو نغمہ سے اور اسالم کو باغ سے تشبيہ دی ہے۔ اسی طرح شعر کی 

دلکشی ميں موالنا ظفر علی خان کہتے ہيں کہ ميرا يہ نغمہ اتنا دلفريب اور وجد آفرين ہے کہ جسے سن کر فرشتوں پر 
کی بات نہيں اس لئے کہ يہ نغمہ گلشِن مصطفی صلی اهللا عليہ بهی کيف و سرور کا عالم طاری ہوا جائے تو کوئی حيرت 

وسلم کا شيدائی رسوِل خدا کا سچا عاشق گارہا ہے۔ موالنا ظفر علی خان نے اشعار کے حسن سے مضمون کو نہايت موثر 
 اور دلکش بنايا ہے۔

 بقول درد

 تر دامنی پر شيخ ہماری نہ جائيو
 دامن نچوڑ ديں تو فرشتے وضو کريں
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 حمد – مولوی محمد اسمعيل ميرٹهی
 حوالہ

مولوی محمداسمعيل ميرٹهی بچوں کے لئے نصيحت آموز نظميں نہايت سليس روں اور دلنشين پيرائے ميں لکهنے کے 
 باعث شہرت رکهتے ہيں۔ ان کا لہجہ بڑا نرم اور طرِز ادا نہايت سادہ اور واضح ہے۔

١شعر  

 خدايا اول و آخر بهی تو ہے
ظاہر بهی تو ہےخدايا باطن و   

 تشريح

تيری ذات بزرگ و برتر ! يہ شعر ان کی نظم حمد سے ليا گيا ہی اس ميں وہ اپنے رب کريم سے کہہہ رہيں کہ اے خدا
 ہميشہ سے ہے يعنی اس وقت سے ہے جب کچه نہ تها اور بقول غالب

 نہ تها کچه تو خدا تها
 کچه نہ ہوتا تو خدا ہوتا

٢شعر  

آخروہ اول تو کہ ہے آخر سے   
 وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر

 تشريح

اس شعر ميں فرماتے ہيں کہ سب کچه فنا ہوجائے گا مگر ذاِت خداوندی ہميشہ باقی رہے گی۔ اس دنيائے رنگ و بو ميں، 
تو ہی جلوہ افروز ہے۔ حسِن کائنات کے پيچهے دراصل تيرا ہی حسن پوشيدہ ہے ۔ ہماری ! يہاں کی ہر شے ميں اے خدا

نگاہوں کو جو کچه نظر آتا وہ تيرا ہی عکس ہے اور جو کچه ہم دنياوی حجابات اور ديگر رکاوٹوں کی وجہ سے ظاہری 
 يااپنی کم نگاہی اور بصيرت سے محرومی کے باعث نہيں ديکه سکتے اس ميں بهی تو ہی پنہاں ہے۔

 بقول درد

 جگ ميں آکر ادهر ادهر ديکها
 توہی نظر آيا جدهر ديکها
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٣شعر  

 نہيں اول کو آخر سے جدائی
 ورائے عقل ہے تيری خدائی

 تشريح

اسمعيل ميرٹهی کی خوبصورت حمد سے اخذ کردہ اس شعر ميں وہ خدائے بزرگ و برتر کی عظمت و شان کا ذکر 
کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ اے خدا تيری جوشان ازل ميں تهی وہی حال ميں بهی ہے۔ اور ابد تک رہے گی۔ تيری ذات 

ی عقل و فہم سے باالتر ہے اور تيری قدرت اور تيری عظمت سمجهنے سے انسان قاصر ہے۔ تيری عظمت و انسان ک
 برتری کا شعور ہم کم نگاہوں، بے بصيرت اور کوتاہ بينوں کے بس کی بات نہيں۔

۴شعر  

 زمين و آسمان کا نور ہے تو
 مگر خود ناظرومنظور ہے تو

 تشريح

ے ذہن بے ساختہ قرآن کريم کی اس آيت کی طرف جاتا ہےاسمعيل ميرٹهی کی حمد کے اس شعر س  

اور اهللا ہی آسمانوں اور زمين کا نور ہے۔: ترجمہ  

اسمعيل ميرٹهی نے اس شعر ميں اس موضوع کا آگے بڑهاتے ہوئے کہا ہے کہ زمين و آسمان کی تمام چيزوں ميں نوِر 
وجہان ہے اور وہ جن چيزوں کا مشاہدہ کرتا ہے ان ميں الہی جلوہ گر ہے۔ کائنات کے حسن کا مشاہدہ کرنے واال خالق د

بهی خدا ہی کا حسن موجود ہے دوسرے لفظوں ميں خدا خود ہی اپنی حسن کا جلوہ ديکهتا ہے۔ اس نازک نکتہ کو غالب 
 نے اپنے مخصوص طرز ميں کس خوبصورتی سے واضح کيا ہے

 اصل شہود و شاہد و مشہود ايک ہے
کس حساب ميں حيراں ہوں پهر مشاہدہ ہے  

۵شعر  

 مسلم ہے تجهی کو حکمرانی
 کہ تيری سلطنت ہے جاودانی

 تشريح

اسمعيل ميرٹهی نے اپنی حمد کی اس شعر ميں بڑی حقيقت افروز بات کہی ہے۔ وہ معبوِد حقيقی کو مخاطب کرتے ہوئے 
ومت اور سلطنت کو بقا و دنيا کی حکمرانی تجهی کو زيب ديتی ہے تيری ہی حک !کہتے ہيں کہ اے خدائے عظيم و برتر

پائندگی حاصل ہے۔ اس داِر فانی ميں جتنے بهی حکمراں و شہنشاہ آئے وہ سب فنا ہونے کے لئے آئے تهے۔ اسی لئے 
 سب فنا ہوگئے اور سب کی سلطنت نيس و نابود ہوگئيں۔ تيری حکومت اور پائندگی کے سب قائل ہيں۔
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 ہاسٹل ميں پڑهنا
 

 مرکزی خيال

پڑهنا، احمد شاہ پطرس بخاری کا وہ مضمون ہے جس ميں انہوں نے مزاحيہ اور دلچسپ انداز ميں طالبعلموں ہاسٹل ميں 
کے اس طبقے کی فطرت ظاہر کی ہے جو پڑهائی کو تفريح طبع کا ذريعہ سمجهتے ہيں۔ اور درسگاہوں کو تفريح گاہ اور 

چاہتے لہذا جان کے فيل ہونے کی کوشش کرتے ہيں۔ وہ اس ادارے سے اس قدر مانوس بهی ہوجاتے ہيں کہ چهوڑنا نہيں  

 خالصہ

اے سال اول ميں ناکامی کے ذکر سے کی ہے۔ اس سے پہلے  -احمد شاہ پطرس بخاری نے اس مضمون کی ابتداءاپنے بی
اے کے امتحان ميں کاميابی حاصل کرچکے تهے مگر وہ بهی اس طرح کہ ان کو رياضی ميں کمپارٹمنٹ امتحان -وہ ايف

اے کے -اے ميں انگريزی، تاريخ اور فارسی کے مضامين پڑهنے کے ساته ساته انہيں ايف-ا پڑا تها۔ چنانچہ بیدين
رياضی کی تياری بهی جاری رکهنی پڑی جو کہ ان کے لئے بڑی دشوار ثابت ہوئی۔ اسی دشواری کے پيِش نظرانہوں 

اے کاپرچہ رياضی تو پاس کرنا  –ها۔ مگر ايف اے ميں رياضی کو خےرباد کہہ ديا ت -نے سب کے مشوروں کے بعد بی
ہی تها۔ نتيجہ آيا تو فارسی اور تاريخ ميں فيل ہوگئے۔ فارسی ميں فيل ہونے سے ان کو بڑی ندامت ہوئی کيوں کہ ان کا 
تعلق علم دوست گهرانے سے تها وہ تو خدا کی مہربانی ہوئی کہ اگلے سال فارسی ميں اس سے اگلے سال تاريخ مےں 

اگلے سال انگريزی ميں پاس ہوگئے۔پهر   

اے سال دوئم ميں بهی کچه يہی صورت حال رہی۔ کبهی وہ ايک پرچے ميں فيل ہوئے اور کبهی دوسرے پرچے ميں -بی
 اسی طرح انہوں نے متعدد بار امتحان دئيے۔

ر سے نکلے تو ماموں آخری دفعہ بهی انہيں فيل ہونے کی توقع تهی وہ سوچ رہے تهے کہ عمر بهر آزادی نہيں ملی۔ گه
کے چهوٹے سے مکان مےں رہے اور جب يہاں سے نکليں گے تو زندگی بهر اپنے بنائے ہوئے ڈربے نما مکان ميں 
رہنا پڑے گا۔ چنانچہ اس دفعہ ہاسٹل مين رہ کر پڑها جائے۔ اپنے اس خيال کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انہوں نے 

مشکل سے رضامند کيا اور بے چينی کے ساته نتيجے ميں فيل ہونے کا انتظار سفارشيں کروائيں اور گهر والوں کو بڑے 
کرنے لگے۔ مگر سارے منصوبے دهرے کے دهرے رہ گئے۔ سپنے ٹوٹ گئے۔ نتيجہ آيا تو وہ کاميابی حاصل کرچکے 

 تهے۔
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 قرطبہ کا قاضی
 مرکزی خيال

مرکزی کردار کو جگہ دی ہے وہ يہ ہے کہ انصاف کا امتياز علی تاج نے اپنے اس ڈرامے قرطبہ کا قاضی ميں جس 
ترازو عام و خاص، امير و غريب، بلند و پست اور شاہ و گدا سب کے لئے يکساں ہوتا ہے۔ ايک عادل اور منصف 

حکمراں کی شان يہی ہے کہ وہ انصاف کے معاملے ميں کسی کے ساته کسی قسم کی رعايت نہ برتے اور اس کی 
کا بول باال رہے۔ خواہ اس کی خاطر اسے بڑی سے بڑی قربانی ہی کيوں نہ دينی پڑےحکمرانی ميں انصاف   

 شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن

 خالصہ

شہِر قرطبہ کے قاضی يحيی بن منثور کا بيٹازبير ايک رشتہ دار کی لڑکی کی محبت ميں گرفتار ہوا۔ ايک اور نوجوان 
يں ٹہرا ہوا تها وہ بهی اس لڑکی پر فريفتہ ہوجاتا ہے۔ زبير رقابت کے جذبے بهی مہمان کی حيثيت سے قاضی کے گهر م

سے مغلوب ہوکر اپنے رقيب کو موت کے گهاٹ اتار ديتا ہے اور قاضی عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے 
 اپنے بيٹے کو پهانسی کی سزا سناتا ہے۔

وہ قاضی کے اس فيصلے سے خوش نہيں تهے۔ اس کی وجہ يہ قاضی کے قديم نمک خوار عبداهللا اور اس کی بيوی حال
تهی کہ زبير جب تين دن کا تها تو اس کی ماں چل بسی اورحالوہ ہی نے اسے دوده پاليا تها۔ وہ اسے ماں کی طرح 

ور قاضی چاہتی تهی۔ عبداهللا نے بهی زبير کو گود ميں کهاليا تها۔ عبداهللا اور حالوہ کو معلوم ہے کہ زبير قصوروار ہے ا
بڑا اصول پسند ہے۔ دونوں سخت پريشان ہيں۔ زبير کے بچنے کی کوئی صورت نہيں ہے۔ مگر عبداهللا کو اطمينان ہے اس 

کا خيال ہے کہ شہر کا ہر فرد زبير کا حامی ہے اور کوئی بهی اسے تختہ دار پر چڑهانے کے لئے تيار نہيں۔ جالد بهی 
ماتحت بهی اس ناخوش گن فعل کو انجام دينے کے لئے تيار نہيں۔ بس ايک بی  روپوش ہوگيا اور عدالت کا کوئی افسر يا

صورت رہ جاتی ہے کہ جالد کا انتظام باہر سے کيا جائے۔ اس امکان کو ديکهتے ہوئے زبير کے حاميوں نے شہر کے 
ر درآمد کرکے رہے تمام راستوں کی ناکہ بندی کردی۔ حالوہ پئر بهی مايوس ہے وہ جانتی ہے کہ قاضی اپنے فيصلے پ

 گا۔

بے شمار لوگ قاضی کے مکان کے باہر کهڑے ہيں تاکہ ہر ممکن طريقہ سے اس سزا پر عمل درآمد نہ ہونے ديں۔ اتنے 
ميں قاضی مکان کی باالئی منزل سے نيچے آکر پوچهتا ہے کہ سزائے موت کا انتظام کيوں نہيں ہورہا تو عبداهللا جواب 

ے لئے کوئی بهی آمادہ نہيں۔ عدالت کے آدميوں کو باليا جاتا ہے تو وہ بهی معذوری ظاہر ديتا ہے کہ اس حکم کی تعمل ک
کرتے ہيں۔ غرض قاضی ہرطرف سے مايوس ہوکر عدالت کے آدميوں کو کنجياں دے کر حکم ديتا ہے کہ زبير کو تختہ 

 دار تک لے جاو۔

ن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے غم کی شدت سے قاضی کی حالت غير ہورہی ہے مگر وہ انصاف اور قانو
بيٹے کو اپنے ہاتهوں سے پهانسی دے ديتا ہے۔ پهر وہ بهاری قدموں سے غم سے نڈهال اوپری منزل پر جاکر کمرے کو 
اندر سے ہميشہ کے لئے بند کرليتا ہے۔ اپنے غم سے نجات کی اسے صرف يہی ايک صورت نظر آئی تهی کہ وہ زندگی 

 سے منہ موڑ لے۔

 

 



Class X    Urdu 
 

Page # 82 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 بنِت بہادر شاہ
 مرکزی خيال

تاريخ قوموں کی عروج و زوال کا نام ہے۔ قسمت کو پلٹتے دير نہيں لگتی۔ بڑی بڑی قوميں پل بهر ميں تباہ ہوجاتی ہيں۔ 
حکمرانی قدرت کی مہربانی ہے ليکن يہ حکمراں طبقے کا ظرف ہے کہ وہ محکوم کے ساته کيسا برتاو اختيار کرتے 

حقيقت کی ترجمانی کرتی ہے اور اس حقيقت افروز بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انقالِب زمانہ ہيں۔ يہ کہانی بهی اسی 
 اور حاالت کی نيرنگی سے کوئی نہيں بچ سکتا

 سروری ہے فقط زيبا اس ذاِت بے ہمتا کو ہے
 حکمران ہے اک وہی باقی بتان آزری

 خالصہ

بہادرشاہ ظفر اورديگر حاکماِن وقت کی دلگداز داستان بيان کرنے ميں خواجہ حسن نظامی کو گويا ملکہ حاصل ہے۔ وہ 
ءکی جنِگ آزادی اور اس کے بعد پيدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ پيش کرتے ٧۵٨١بڑے خوبصورت پيرائے ميں 

ءکے الميے کے نتيجے ٧۵٨١تدا کا حال بتاتی ہےں کہ جس نے ہيں۔ بہادر شاہ ظفر کی چہيتی بيٹی زمانی بيگم اس دوِر اب
 ميں شاہی خاندان کے افراد کو اپنی لپيٹ ميں لے ليا۔

دہلی کے الل قلعے ميں کہرام مچا ہوا تها۔ بہادر شاہ ظفربے تخت و تاج ہورہے تهے۔ رات کو ظِل سبحانی نے مجهے 
يفہ پڑه رہے تهے۔ انہوں نے مجهے پاس باليا اور حاالت کی باليا ميں پہنچی تو حضور معلی جائے نماز پر بيٹهے وظ

 نزاکت کا ذکر کيا اور کہا کہ ميں اپنی والدہ اور شوہر کے ساته پناہ کی تالش ميں نکل پڑوں۔

ہمارا چهوٹا سا قافلہ منہ اندهيرے رته ميں پہنچ کر اتهيان کے مکان پر اتر۔ دوسرے دن ہم جاٹوں کے ہاتهوں لوٹوں گئے۔ 
کے زميندار کو ہمارے حال پر رحم آيا اور وہ ہميں اپنی بيل گاڑی ميں سوار کرکے ہماری خواہش پر مير فيض  گاوں

علی کی قيام گاہ پر چل پڑے جو شاہی حکيم تهے۔ اور ضلع ميرٹهی ميں رہتے تهے مگر انہوں نے نہايت بے مروتی 
بے سروسامانی کی حالت مےں صرف زميندار بستی رہ دکهائی اور پناہ دينے سے انکار کرديا۔ ہماری اس بے بسی اور 

گيا تها۔ جس نے ہماری رفاقت نہ چهوڑی اس کی رفاقت اور رہنمائی مےں ہم حيدرآباد پہنچے اور ايک کرائے کے مکان 
 ميں کچه عرصے تک قيام کيا۔

ہنچے اور وہاں عبدالقادر حسِن اتفاق سے مياں نظام الدين صاحب کو ہماری خبر ہوگئی اور ان کی عنايت سے ہم مکہ پ
کے يہاں قيام کيا جو کہ کسی زمانے ميں ہمارا غالم تها اور جسے ميں نے آزاد کرکے مکہ بهيج ديا تها۔ چند روز کے 

بعد سلطاِن دوم نے ہمارے اخراجات کے لئے معقول رقم مقرر کردی ہم نے وہاں نو برس قيام کيا اور آخر ميں جب ہميں 
ار کرديا تو ہم دہلی آگئے۔ يہاں انگريزی سرکار نے ماہوار وظيفہ مقرر کرديا۔دہلی کی ياد نے بے قر  
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 توصيف کا خواب
 

 مرکزی خيال

عالمہ راشدالخيری نے کہانی توصيف کا خواب کا تانا بانا اس مرکزی خيال کے گرد بنا ہے کہ انسانی ہمدردی سب سے 
 بڑی عبادت ہے

 درِد دل کے واسطے پيدا کيا انسان کو
 ورنہ اطاعت کے لئے کچه کم نہ تهے کروبياں

انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے دنيا اور آخرت دونوں جہانوں ميں سرخرو 
 کرتا ہے۔

 خالصہ

توصيف سلطان ايک غريب گهرانے کی تعليم يافتہ لڑکی تهی۔ اس کی شادی ايک دولت مند تاجر کے بيٹے موسی سے 
ہوگئی جو دلِت حسن سے بهی ماالمال تها۔ اس بے جوڑ شادی کے باوجود توصيف نے اپنے حسِن کردار، ايثار، قربانی 

اور اخالقی اطوار سے شوہر اور سسرال والوں کے دل جيت لئے اور ہر کوئی اسی کے گن گانے لگا اور يہ شادی بڑی 
 پرمسرت اور کامياب ثابت ہوئی۔

کے بعدتوصيف کے اوپر گهر کی مکمل ذمہ داری آگئی جسے اس نے بڑی خوش اسلوبی سے ساس اور سسر کے انتقال 
نبهايا۔ دريائے بگلی کے کنارے ايک شاندار کوٹهی ميں وہ اور اس کا شوہر اپنے بچوں کے ساته رہتے تهے۔ جائداد کی 

وئی۔ ايک روز شام کے ريل پيل کے باوجود توصيف نے موسی کے برعکس تهی وہ اپنے فرائض سے کبهی غافل نہ ہ
وقت مياں بيوی ٹہلتے ٹہلتے ايک بے آباد جگہ جا نکلے۔ جہاں ايک مسجد نہايت بوسيدہ حالت ميں نظر آئی اور توصيف 

نے اسے ازسِرنو تعمير کرانے کا فيصلہ کيا۔ واپسی پر کچه فاصلے پر ايک عورت کو اپنی جهونپڑی کے پاس دو تين 
تو توصيف بازپرس کے لئے رکی۔ عورت نے بتايا کہ اس کا خاوند ايک زميندار کا  بچوں کے ساته اداس بيٹها ديکها

کاشتکار تها۔ پچهلے سال وبا ميں وہ مرگيا۔ اس کی دوادارو کے سلسلے ميں عورت زميندار کی چاليس روپے کی 
کليم کو چهين  مقروض ہوگئی اور قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے ظالم اور بے رحم زميندار نے اس سے اس کے بيٹے

ليا۔ يہ کہہ کر عورت زاروقطار رونے لگی۔ اور ان سے بچے کی بهيک مانگنے لگی مگر انہوں نے اسے ڈهکوسلے 
 سمجه کر سنی ان سنی کرديا۔

دوسرے دن کی سے توصيف کے حکم سے مسجد کی تعمير شروع ہوگئی اور ايک مہينے کی قليل مدت ميں ايک عالی 
دی کا موسم تها اتفاق سے توصيف کے بڑے بيٹے کو سخت بخار تها اور اس کی حالت روز شان مسجد تعمير ہوگئی۔ سر

بروز خراب تر ہوتی جارہی تهی۔ توصيف کو اس عورت کا خيال آيا جس کے بيٹے کو زميندار نے چهين ليا تها۔ مامتا 
ميندار کے قبضے سے کے احساس سے مغلوب ہوکر وہ عورت کو ساته ليکر اور رقم ادا کرکے اس کے بيٹے کو ز

چهڑا الئی۔ عورت سراپا تشکر بن کر اسے ہزاروں دعائيں دينے لگی۔ توصيف گهر آئی تو ڈاکٹر نے بتايا کہ بخار اتر گيا 
تو خير ہے ورنہ حالت بہت تشويشناک ہوجائے گی۔ توصيف کے دل پر مايوسی کے گہرے بادل چها گئے۔ اسی اثناءميں 

ب ميں ديکها کہ کوئی بزرگ يہ کہہ رہے ہيں کہاس کی آنکه لگ گئی۔ اس نے خوا  
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 خدا کا اصلی گهر تو اس عورت کا دل تها تونے اس کے بچے کو ملواديا 

 اب تو بهی اپنے بچے سے مل۔

 ابهی توصيف عالم خواب ميں ہی تهی کہ اسے موسی کی مسرت بهری آواز نے چونکا ديا

 الہی تيرا شکر ہے بخار اتر گيا۔

ديکها کہ کليم کا بخار ٹوٹ چکا ہے اور وہ بالکل ٹهيک ہوگيا ہے گهبرا کر اٹهی تو  

 يہی ہے عبادت يہی دين و ايمان
 کہ کام آئے دنيا ميں انسان کے انسان
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 سچی ہمدردی
 مرکزی خيال

مظلوموں اور بے ڈپٹی نذير احمد نے اپنی کہانی سچی ہمدردی کا تانا بانا اس مرکزی خيال کے گرد بنا ہے کہ انسانوں کو 
 کسوں کے ساته عملی طور پر ہمدردی کرنی چاہئے۔

ڈپٹی نذير احمد نے اس اخالقی قدر کی بهی عظمت و اہميت جتائی ہے کہ نيکی کو حصوِل شہرت کا وسيلہ نہيں بنانا 
کے مصداق نيکی کرکے بهول جانا چاہئے” نيکی کر دريا ميں ڈال“چاہئے بلکہ مشہور کہاوت   

ہاں ميں اچهےہيں لوگ وہی ج  
 آتے ہيں جو کام دوسروں کے

 خالصہ

عليم کو ايک مرتبہ عيد کے موقع پر اس کی امی نے ايک نفيس اور بيش قيمت ٹوپی بنوادی تهی جسے سر پر ڈالے وہ 
اپنی خالہ جان کے گهر جارہا تها۔ وہ مسکين کے کوچے مےں پہنچا تو اس نے ديکها کہ ايک گهر پر لوگوں کا ہجوم ہے 

يک بوڑهی عورت کے غريب خاوند کو سپاہی اس لئے پکڑ کر لے جارہے ہيں کہ اس نے کسی بنيے کا قرض ادا اور ا
نہ کيا تها۔ وہ شخص اپنی تنگدستی کی وجہ سے يہ قرض ادا نہ کرسکا تها اور بنيے نے عدالتی کاروائی کرکے بوڑهے 

 خان صاحب کے خالف ڈگری جاری کرالی تهی۔

بننيا اس بات پر رضامند ہوگيا کہ پانچ روپے اصل اور دو روپے سود کل سات روپے دے  لوگوں کے کہنے سننے سے
ديں۔ تو وہ قبول کرکے فارغ خطی لکه دے گا ليکن بدقسمتی سے خان صاحب کا کل اثاثہ چار ساڑهے چار روپے سے 

 زيادہ کا نہ تها۔

دی کی بالياں تک اترنے کی نوبت آگئی۔ قرض کی رقم پوری کرنے کے لئے اپنی چه برس کی بچی کے کانوں سے چان
يہ درد ناک منظر عليم سے ديکها نہ گيا اور اس کے دل ميں سچی ہمدردی کا جذبہ امڈ آيا۔ وہ سيدها بازار پہنچا اور اپنی 
ٹوپی صرف چه روپے ميں بيچ دی اس کی جيب ميں ايک روپے چه آنے نقد موجود تهے يہ سات روپے ليکر وہ سيدها 

ے گهرگيا۔ مگر انہيں سپاہی لے جاچکے تهے اور گهر ميں ايک کہرا م مچا ہوا تها۔خان صاحب ک  

غرض خان صاحب کی تالش ميں فورًا کسی کو بهيجا گيا جو بنيے کا قرض ادا کرکے انہيں جلد چهڑا اليا۔ تمام اہِل خانہ 
هڑکنے لگے۔ عليم گهر لوٹ رہا عليم کی پرخلوص ہمدردی اور بروقت امداد کے بے حد مشکور ہوئے اور اس پر جان چ

تها کہ راستے ميں بهائی جان سے مڈبهيڑ ہوگئی انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹوپی بيچ کر چنے 
 کها گئے۔ عليم چپ رہا اس کی خاموشی سے امی کو بهی کچه بدگمانی ہوچکی تهی۔

کے اپنی خالہ جان کے يہاں جارہا تها۔ راستے ميں خان غرض ايک دن وہ اپنی امی جان کو پنڈولی مےں سوار کرا
صاحب سے مالقات ہوگئی۔ وہ بڑے تپاک سے ملے اور دعائيں ديتے رہے۔ ان کے خلوص اور تپاک کی بارے مےں امی 

نے پوچهاس تو عليم نے بات ٹال دی۔ خان صاحب نے گهر جاکر شايد عليم کے بارے ميں خبر دی ہو، ان کی بيوی عليم 
ی سے مليں اور اس کے حسِن سلوک اور ہمدردی کی تعريف کرتے ہوئے سارا واقعہ تفصيل سے سناديا۔ اب جو کی ام

 عليم کی امی گهر لوٹيں تو ٹوپی کا راز طشت ازبام ہوچکا تها۔ امی نے ٹوپی کا ذکر کيا تو عليم مسکرا کر رہ گيا۔
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 اردو اور عالقائی زبانيں
 

 مرکزی خيال

مضموناردو اور عالقائی زبانيں کے مرکزی خيال ميں اس حقيقت کو ابهارا ہے کہ اتحادواتفاق ہی سے مولفين نے اپنے 
ہم کاميابيوں کے سمند ميں غوطہ زن ہوسکتے ہيں اور اردو اور عالقائی زبانوں کے باہم اشتراک سے ہم اتحاد باہمی کے 

زبان کے پيرائے اور زبان کے تبادلوں سے ہر رشتے کو مستحکم کرسکتے ہيں۔ نہ صرف يہ بلکہ الفاظ و محاورے، 
 زبان کا دامن وسيع تر ہوتا چال جاتا ہے اور حقيقت ميں علم زبانوں ہی کے ذريعے سے اشاعت پاتا ہے۔

 خالصہ

لسانيات کے ماہرين نے دنيا کی زبانوں کو مختلف خاندانوں ميں تقسيم کيا ہے۔ ليکن ايک دوسرے سے ملتی ہوئی زبانوں 
کے پهيالو کے ساته مزيد وسعت پيدا ہوتی گئی۔ يعنی زبان کسی مرحلے پر ٹہرتی نہيں بلکہ ارتقائی انداز ميں ميں دنيا 

اگے بڑهتی رہتی ہے۔ اور تمام زبانيں ايک دوسرے پر اثر ڈالتی اور قبول کرتی ہےں۔ ہمارے ملک پاکستان کی قومی 
قائی زبانيں بهی ہيں ان زبانوں نے اردو کا گہرا اثر قبول کيا زبان اردو کا بهی يہی حال رہا ہے۔ ہمارے ملک کی اپنی عال

ہے۔ اس کے ساتءہی قومی زبان پر انہوں نے بهی گہرا اثر مرتب کيا ہے۔ مثًال اردو ے کتنے ہی الفاظ سندهی اور 
م کردار ادا سندهی کے کتنے ہی الفاظ اردو ميں استعمال ہورہے ہيں۔ اور يہ سب زبانيں ملکر قومی ترقی ميں اپنا اہ

کررہی ہيں۔ الفاظ ہی نہيں محاورے، ضرب المثال، بيان کے پيرائے اور زبان کے زريعے سے ظاہر ہونے والے خياالت 
بهی ايک زبان سے دوسری زبان ميں پہنچتے ہےں اور بقول مولفين زبان کی تازگی اور قوت جب ہی برقرار رہ سکتی 

خل ہوتے رہيں۔ اس بہمی اشتراک نے خياالت اور فکر کو بهی ايک وسعت ہے جب نئے نئے خياالت اور الفاظ اس ميں دا
دی اور ايک دوسرے کی معاشرت سے بهی باخبر کيا۔ ہماری ساری زبانيں بڑی ميٹهی اور ملنسار ہيں۔ اور قومی زبان 

مارے ملک کی ساری کے ساته ملکر پاکستان ميں علم و فکر کو آگے بڑهاتی ہيں۔ اور يہ قومی اتحاد کا بڑا ذريعہ ہے۔ ہ
زبانيں ہميں پيارو محبت، خلوص، يگانگت، اتفاق و اتحاد کا سبق ديتی ہيں۔ ہم پر الزم ہے کہ ہم ان کو الزم و ملزوم 

 سمجهتے ہوئے ان کی ترقی کے لئے يکساں انداز ميں کوشش کريں۔
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 نظريہ پاکستان
 مرکزی خيال

بلکہ اس کا اصل مقصد عملی طور پر اسالمی زندگی کا تصور ہے يعنی پاکستان کا نظريہ صرف ايک نظريہ ہی نہيں 
زندگی اس شکل مين ہونا ضروری ہے جو اخوت، مساوات، عدل، ديانت، خداترسی، انسان ہمدردی اور کردار کی جيتی 

ے۔ اس کا جاگتی تصوير ہو۔ نظريہ پاکستان کا قيام ايک نظريہ، ايک عقيدہ اور ايک کلمہ کی وجہ سے عمل ميں آيا ہ
 مقصد اسالمی اصولوں کی نشرواشاعت اور دنياوالوں کے سامنے ايک مثالی مملکت کا نمونہ پيش کرنا ہے۔

 خالصہ

نے نہايت عمدہ پيرائے ميں نظريہ پاکستان کی وضاحت کی ہے۔ نظريہ پاکستان دراصل  ڈاکٹر غالم مصطفیاس سبق ميں 
پر ہے۔ يہ نظريہ رنگ و نسل اور وطن کی اہميت کو ختم کرديتا ہے  اهللاالالہ االاسالمی قوميت کا نظريہ ہے جس کی بنياد 

 اور ايک عقيدہ، ايک نظريہ اور ايک کلمے کے پڑهنے والوں کو ايک لڑی ميں پروديتا ہے۔

نظريہ پاکستان کا مطلب يہی تها کہ ايک عقيدہ اور ايک کلمہ کے پڑهنے والے ايک جگہ جمع ہوجائين بلکہ ايک اہم 
تها کہ نئی مملکت ايک مثالی اسالمی حکومت قائم کرے جہاں اهللا کا قانون ہو اور جہاں کے لوگ اسالمی  مقصد يہ

سہن اور عقيدئہ مسلمانوں سے بالکل  ں کی ثقافت، مذہب، رہنقواعدوں کے امين ہوں۔ غير منقسم ہندوستان کے ہندو
مسلمانوں پر مظالم توڑے بلکہ ان کے کاروبار مختلف تها۔ اس کے عالوہ انہوں نے انگريزوں کی ساته مل کر صرف 

اور مالزمت وغيرہ سے محروم کرکے غالمانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرديا۔ ان حاالت سے قيام پاکستان کا مطالبہ 
 ں اور انگريزوں کی ايک نہ چلی اوراور زيادہ شدت پکڑ گيا اور برصغير کے مسلمانوں کے اتحاد کے آگے ہندو

ی قيادت ميں اهللا کے فضل و کرم سے ہميں ايک آزاد مملکت قائِداعظم ک ” کی صورت حاصل ہوئی۔” پاکستان  

پاکستان کے تحفظ اور بقاءميں نظريہ پاکستان بہت اہميت رکهتا ہے۔ جس کی رو سے ہماری زندگی ديانت، ہمدردی، 
اس سے ملک کا شمار دنيا اخوت اور عظمت کردار کی حاصل ہونی چاہئے۔ اتنے عرصے ميں ہم نے جو ترقيکی ہے 

کی اہم ممالک مےں ہوتا ہے۔ اگر ہم آئندہ بهی نظريہ پاکستان کو ملحوِظ خاطر رکهيں تو ترقی کی راہوں پر گامزن رہيں 
 گے۔

ميں نہ ہو۔ اس طرح ہم اهللا اور رسول  کی پيروی ملسو هيلع هللا ىلصہميں ايسا کوئی اقدام نہيں کرنا چاہئے جو خدا اور اس کے رسول
لم کی ناراضگی سے محفوظ ہوسکتے ہيں۔صلی اهللا عليہ وس  
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 رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق
 مرکزی خيال

عالمہ سيد سليمان ندوی نے اپنے مضمون رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق ميں يہ مرکزی خيال پيش کيا ہے 
بالشبہ ان کی پيروی ہی معراِج انسانيت ہے۔کہ سيرت النبی ہر دور ميں انسانيت کا اعلی ترين معيار رہا ہی۔   

 خالصہ

عالمہ شبلی نعمانی کی ايک نامکمل رہ جانے والی تخليق سيرت النبی صلی اهللا عليہ وسلم کو پايہ تکميل تک پہنچانے کا 
 سہرا عالمہ سيد سليمان ندوی کے سر ہے۔ يہ سبق اسی کتاب کا ايک اقتباس ہے۔ اس سبق ميں سيد سليمان ندوی نے

نہايت سادہ اور دلکش انداز ميں آنحضرت صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق بيان کئے ہيں۔ کسی نے حضرت عائشہ سے 
اخالق کے بارے ميں پوچها تو آپ نے فرمايا کہ سے رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے ؓ◌ صديقہ  

 جو کچه قرآن ميں ہے وہ سب آپ صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق تهے۔

صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق بہت بلند تهے آپ بہت ملنسار تهے ہر ايک کے ساته مہربانی فرماتے تهے حضوراکرم 
اور رحمدل تهے۔ انتہائی درجے کے سخی اور فياض تهے ۔ جس قدر ہوسکتا لوگوں کے ساته احسان فرماتے کبهی کسی 

جب تک کوئی شے رہتی اور خيرات نہ کردی کو منع نہيں کيا۔ خود بهوکے رہ کر دوسروں کو کهالتے تهے۔ گهر ميں 
جاتی۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم گهر ميں آرام نہ فرماتے۔ دنيا سے کوئی دلی لگاو نہ تها۔ مہمان نوازی کا يہ عالم تها کہ 
مسلمان ہو يا کافر ہو يا پهر مشرک، ہر ايک کی خاطر کرتے خود اس کی خدمت کرتے، راتوں کو اٹه کر ديکه بهال 

پهٹے کپڑے سيتے، جوتا سی ليتے، بکريوں کا دوده دوہتے، جب مسجد نبوی کی تعمير کی جارہی تهی مزدوروں کرتے، 
 کے ساته کام کيا۔ ايک مرتبہ آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے فرمايا

 جو مسلمان دنيا سے رخصت ہوجائے اور اپنے قرض چهوڑ جائے تو مجهے

  اطالع کرو ميں اس کا قرض ادا کروں گا۔

ہر بيمار کو تسلی ديتے اور کسی سے بدلہ نہ ليتے۔ ہبار بن االسود جو کہ آپ صلی اهللا عليہ وسلم کی بيٹی حضرت آپ 
زينب کا قاتل تها آپ نے اسے بهی معاف فرماديا۔ آپ بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تهے، آپ نے عورتوں کو ان کا 

بهی ہاته سے نہ چهوڑا۔ ايک مرتبہ ايک عورت چوری کے جرم جائز اور باوقار مقام داليا۔ آپ نے انصاف کے دامن کو ک
ميں گرفتار ہوئی۔ حضرت اسامہ کی سفارش کے باوجود بهی آنحضرت صلی اهللا عليہ وسلم نے انصاف کيا۔ ناکامی اور 
 مايوسی آپ کے قريب بهی نہ آتے تهے ہمت و حوصلہ اور سادگی و صفائی ميں آپ صلی اهللا عليہ وسلم کو کمال حاصل

تها۔ غرض اپ کا چلنا بهرنا، کهانا پينا، سونا جاگنا سب کچه ہمارے لئے ايک کهلی کتاب کی مانند ہے جس پر عمل 
 کرکے ہم اپنی آخرت سنوارسکتے ہيں۔
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 نظريہ پاکستان
 مرکزی خيال

تصور ہے يعنی پاکستان کا نظريہ صرف ايک نظريہ ہی نہيں بلکہ اس کا اصل مقصد عملی طور پر اسالمی زندگی کا 
زندگی اس شکل مين ہونا ضروری ہے جو اخوت، مساوات، عدل، ديانت، خداترسی، انسان ہمدردی اور کردار کی جيتی 

جاگتی تصوير ہو۔ نظريہ پاکستان کا قيام ايک نظريہ، ايک عقيدہ اور ايک کلمہ کی وجہ سے عمل ميں آيا ہے۔ اس کا 
اوالوں کے سامنے ايک مثالی مملکت کا نمونہ پيش کرنا ہے۔مقصد اسالمی اصولوں کی نشرواشاعت اور دني  

 خالصہ

نے نہايت عمدہ پيرائے ميں نظريہ پاکستان کی وضاحت کی ہے۔ نظريہ پاکستان دراصل  ڈاکٹر غالم مصطفیاس سبق ميں 
کو ختم کرديتا ہے  پر ہے۔ يہ نظريہ رنگ و نسل اور وطن کی اہميت الالہ االاهللاسالمی قوميت کا نظريہ ہے جس کی بنياد 

 اور ايک عقيدہ، ايک نظريہ اور ايک کلمے کے پڑهنے والوں کو ايک لڑی ميں پروديتا ہے۔

نظريہ پاکستان کا مطلب يہی تها کہ ايک عقيدہ اور ايک کلمہ کے پڑهنے والے ايک جگہ جمع ہوجائين بلکہ ايک اہم 
ے جہاں اهللا کا قانون ہو اور جہاں کے لوگ اسالمی مقصد يہ تها کہ نئی مملکت ايک مثالی اسالمی حکومت قائم کر

سہن اور عقيدئہ مسلمانوں سے بالکل  ں کی ثقافت، مذہب، رہنقواعدوں کے امين ہوں۔ غير منقسم ہندوستان کے ہندو
مختلف تها۔ اس کے عالوہ انہوں نے انگريزوں کی ساته مل کر صرف مسلمانوں پر مظالم توڑے بلکہ ان کے کاروبار 

زمت وغيرہ سے محروم کرکے غالمانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرديا۔ ان حاالت سے قيام پاکستان کا مطالبہ اور مال
 ں اور انگريزوں کی ايک نہ چلی اوراور زيادہ شدت پکڑ گيا اور برصغير کے مسلمانوں کے اتحاد کے آگے ہندو

ملکت قائِداعظم کی قيادت ميں اهللا کے فضل و کرم سے ہميں ايک آزاد م ” کی صورت حاصل ہوئی۔” پاکستان  

پاکستان کے تحفظ اور بقاءميں نظريہ پاکستان بہت اہميت رکهتا ہے۔ جس کی رو سے ہماری زندگی ديانت، ہمدردی، 
اخوت اور عظمت کردار کی حاصل ہونی چاہئے۔ اتنے عرصے ميں ہم نے جو ترقيکی ہے اس سے ملک کا شمار دنيا 

اگر ہم آئندہ بهی نظريہ پاکستان کو ملحوِظ خاطر رکهيں تو ترقی کی راہوں پر گامزن رہيں  کی اہم ممالک مےں ہوتا ہے۔
 گے۔

ميں نہ ہو۔ اس طرح ہم اهللا اور رسول  کی پيروی ملسو هيلع هللا ىلصہميں ايسا کوئی اقدام نہيں کرنا چاہئے جو خدا اور اس کے رسول
 صلی اهللا عليہ وسلم کی ناراضگی سے محفوظ ہوسکتے ہيں۔
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 سومناته کی فتح
 

 مرکزی خيال

موالنا محمد حسين آزاد نے اپنے مضمون سومناته کی فتحکا تانا بانا اس مرکزی خيال کے گرد بنا ہے کہ مسلمانوں ميں 
فکری بيداری پيدا ہو وہ اپنے مسلم اسالف کی اعلی اقدار اکی طرف توجہ ديں۔ مسلم معاشرے کی فالح و فروغ کا راز 

ميں پهر وہی جذب ايمانی اور امنگ پيدا ہوںجو تاريخ ميں مسلم اسالف و اجداد ميں تهيں وہ اسی ميں مضمر ہے کہ قوم 
 جام شہادت نوش کرنے سے نہيں گهبراتے تهے اس لئے کہ وہ سمجهتے

 تهے کہ شہادت تو ايک دائمی زندگی ہے
 کافر ہو تو شمشير پہ کرتا ہے بهروسہ
 مومن ہو تو بے تيغ بهی لڑتا ہے سپاہی

 خالصہ

 ٧١والنا محمد حسين آزاد کا يہ مضمون محمود غزنوی کی مشہور فتح سومناته کے متعلق ہے جس نے ہندوستانی پر م
حملے کرکے سلطان کا نصب حاصل کيا۔ اس کے صرف ايک جملے نے کہ وہ تاريخ مں بت فروش نہيں بننا چاہتا بت 

فانی بناديا ۔ شکن کے طور پر زندگہ رہنا چاہتا ہے۔ حقيقتًا اسے تايخ ميں غير  

پيش نظرمضمون کا خالصہ يہ ہے کہ ايک دن محمود کا مصاحبين نے مشورہ ديا کہ سومناته پر حملہ کيا جائے جہاں کا 
مندر زروجواہر کا خزانہ ہے۔ سارے ہندوستان کے ہندو اسے اپنے مذہب کا شاہکار سمجهتے ہيں يہاں دن رات عبادت 

ہيں۔ محمود نے مصاحبين کی اس تجويز سے اتفاق کرتے ہوئے لشکر کی  کے نام پر عيش و عشرت کے ہنگامے رہتے
تياری کا حکم ديا۔ الکهوں کی افواج ليکر وہ آگے بڑها اور ملتان ميں قيام کيا۔ اس کے بعد اس نے اجمير کا رخ کيا۔ اجمير 

ت ميں واقع عاليشان قلعہ پر پہنچ کر تارا گڑه کا قلعہ اس کے سامنے تها مگر وہ آغے بڑها اور سمندر کے کنارے گجرا
 جا پہنچا جو کہ سومناته کے نام سے مشہور ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 



Class X    Urdu 
 

Page # 91 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 گزرا ہوا زمانہ
 مرکزی خيال

سرسيد احمد خان نے سبق گزرا ہوا زمانہ کا تانہ بانہ اس مرکزی خيال کو واضح کرنے کے لئے بنايا ہے کہ دنيا ميں 
ا ہونے والی ہيں۔ صرف اور صرف انسان کے بهالئی ہی ايسی خدمت خلق سے بڑه کر کوئی چےز نہيں، تمام چيزيں فن

چےز ہے جو آخر دم تک قائم رہتی ہے۔ بشرطيکہ اس ميں کسی بهی قسم کا دکهاوا نہ ہو اور نہ ہی وہ اعمال غرض پر 
 مبنی ہو

 گيا وقت پهر ہاته آتا نہيں
 صدا عشق دوراں دکهاتا نہيں

 خالصہ

ہوگيا ہے رات بڑی ہوناک ہے۔ بارہ بجلی کڑک رہی ہے اور وہ اپنے کمرے ميں  ايک بچہ خواب ديکهتا ہے کہ وہ بوڑها
سہما ہوا بيٹها ہے ور ماضی کی يادوں نے اس کے گرد گهيرا تنگ کيا ہوا ہے۔ اسے اپنا بچپن ياد آتا ہے جب اسے کسی 

تارا تها۔چيز کی فکر نہ تهی اور اسے اشرفی کے بدلے مٹهائی اچهی لگتی تهی اور وہ سارے گهر کا   

پهر وہ جوانی کا زمانہ ياد کرتا ہے۔ جب وہ حسن و جمال کے نگينوں سے آراستہ تها۔ سڈول جسم، موتی جيسے دانت اور 
اس پر سرخ و سفيد رنگ ميں بہت وجيہہ نظر آتا تها۔ ماں باپ خداپرستی اور نيکی کی باتيں بتاتے تو وہ يہ کہہ کر ٹال 

رگوں کی نصيحتيں زہر لگتيں۔ديتا کہ ابهی بہت وقت ہے۔ اسے بز  

پهر اسے اپنا ادهيڑ پن ياد آيا جس ميں نہ ہی جوانی رہتی ہے نہ ولولے اور امنگيں۔ طبيعت بدی کی نسبت نيکی کی طرف 
 زيادہ مائل تهی وہ صوم و صلوة کا پابند ہوگيا تها اور زکوة بهی پابندی سے ادا کرتا تها۔

اعمال صرف اس کی ذات تک محدود ہيں۔ اس نے تمام کام اپنی مفاد پرستی کی پهر وہ سوچتا ہے کہ اس کے تمام نيک 
خاطرکئے ہيں۔ وہ اٹه کر کهڑکی کی طرف جاتا ہے اور ديکهتا ہے کہ مطلع صاف ہوچکا ہے۔ اسے آسمان کے بيچوں 

حاصل کرنا چاہتے  بيچ ايک دلہن نظر آئی۔ اس نے بوڑهے سے کہا کہ ميں ہميشہ زندہ رہنے والی نيکی ہوں۔ اگر مجه کو
 ہو تو انسانی بهالئی کے کام کرو۔ يہ کہہ کر وہ غائب ہوگئی۔

دلہن کے جانے کے بعد وہ گزرے ہوئے زمانے پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ کانپ اٹهتا ہے کہ اس نے پچپن سال کی عمر ميں 
 کوئی بهی انسانی بهالئی کا کام نہ کيا۔ يہ سوچ کر وہ غمگين ہوجاتا ہے۔

ے پر وہ اپنی ماں کو خواب بتاتا ہے۔ ماں بيٹے کو نصيحت کرتی ہے کہ اپنے قيمتی وقت کو بوڑهے کی طرح آنکه کهلن
صرف اپنے بهلے اور مفاد کی خاطر جينا کوئی جينا نہيں۔ اصل نيکی قوم کی  گے۔ ضائع مت کرو ورنہ بعد تم پچهتا
 بهالئی کی خاطر جينے ميں ہے۔

ر کو تمثيلی مضمون کی شکل ميں بڑے دل آويز اور خوبصورت انداز مےں غرض سرسيد نے قومی ہمدردی کے تصو
 پيش کيا ہے

 اپنے لئے تو سبهی جيتے ہيں اس جہاں ميں
 ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا
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 ہاسٹل ميں پڑهنا
اے ميں اپنے فيل ہونے کی کيا  –اس سبق ميں جو صاحب اپنا قصہ بيان کررہے ہيں انہوں نے پہلے سال بی  ١سوال 

 وجہ بتائی ہے؟

اس کا سبب انہوں نے يہ بتايا کہ انہيں سال اول کے امتحانی پرچوں کے ساته ہی انٹر کے رياضی کے کمپارٹمنٹ کی 
کے بجائے چار مضامين پر تقسيم ہو گيا تها۔ اور وقت کی اس تقسيم سے تياری بهی کرنا پڑی تهی اور يوں انکا وقت تين 

 انہيں ناکامی کا منہ ديکهنا پڑا۔

کمپارٹمنٹ کا امتحان کسے کہتے ہيں اس ميں نقل کرنے کے امکان کيوں کم ہوتے ہيں؟ ٢سوال  

والے نمبروں سے دوچار کم اگر ديگرتمام مضامين ميں کامياب ہوتے ہوئے کوئی طالبعلم ايک مضمون ميں پاس ہونے 
حاصل کرلے تو اسے يہ موقعہ ملتا ہے کہ وہ اگلی جماعت ميں تو داخلہ لے لے مگر گذشتہ جماعت کے فيل شدہ 

مضمون ميں بهی ازسِر نو امتحان دے اور کامياب ہو۔ کمپارٹمنٹ اسی طريقہ کارکو کہتے ہيں۔ اس امتحان مےں نقل 
ں کہ اس ميں امتحان کا خصوصی انتظام کيا جاتا ہے۔ اور امتحان دينے والوں کی کرنے کے امکانات اس لئے کم ہوتے ہي

 تعداد کم ہوتی ہے۔ اس لئے نگرانی بهی سخت کی جاتی ہے۔

وہ اپنے والدين کے سامنے بے خوفی کيساته اپنی ناکامی کی پيشن گوئی کيوں کرتے تهے؟ ٣سوال  

س لئے کرديتے تهے تاکہ جب نتيجہ آئے تو يہ لوگ ذہنی طور پر تيار وہ اپنے والدين کے سامنے اپنی ناکامی کا اعالن ا
ہوں اور ان کی ناکامی غير متوقع نہ ہو کيونکہ وہ سواالت کے جوابات جس طرح لکه کر آتے تهے انہيں معلوم تها کہ 

 ممتحن کبهی ہوش و حواس ميں انہيں پاس نہيں کرے گا۔

ميں رہنے کے کيا فوائد بيان کئے؟انہوں نے اپنے والد کے سامنے ہاسٹل  ۴سوال  

انہوں نے کہا کہ ہاسٹل ميں ايک ايسی علمی فضا ہوتی ہے جو طالبعلم کو گهر پر ميسر نہيں آتی وہاں ہر وقت بس پڑهنے 
سے ہی سروکار رہتا ہے اور پهر مستقل سکوت اور کسی شوروہنگامہ کا نہ ہونا پورا موقع فراہم کرتا ہے کہ طالبعلم اپنی 

ميں سکون کے ساته مصروف رہے۔ پڑهائی  

وہ ہاسٹل ميں کس وجہ سے رہنا چاہتے تهے؟  ۵سوال  

وہ ہاسٹل ميں رہ کر گهر کی پابنديوں سے آزاد ہونا چاہتے تهے اور وہاں کی اپنی دلکش اور بارونق زندگی کا لطف اٹهانا 
زندگی بهر اس کی لذت کو نہ پاسکيں گے۔چاہتے تهے۔ انہيں معلوم تها کہ اگر اس وقت وہ ہاسٹل ميں نہ رہ سکے تو   

ہاسٹل کی زندگی سے متعلق آپ کا کيا خيال ہے؟ ۶سوال  

ہاسٹل کی زندگی طالبعلم کی پڑهائی ميں بہت معاون ثابت ہوسکتی ہے۔ بشرطيکہ محنت کا طريقہ کار مناسب و موزوں 
ں مطابقت کا جذبہ پيدا ہو۔ ليکن آج کل ہاسٹل ہو۔ ہاسٹل کی فضا ميں يہ حاالت بهی پيِش نظر رکهے جاتے ہيں کہ طلبہ مي

سياسی اکهاڑے اور عيش و عشرت کے گہوارے نظر آتے ہيں۔ اور وہاں کی رونقيں تو زيادہ ہيں ليکن تعليم کم ہے اس 
 لئے آج کل کے نوجوان اتنا کچه پڑه لکه جانے کے باوجود بهی نااہل ہوتے ہيں۔
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 چين ميں ايک دن اردوکے 

 طالبعلموں کے ساته
 

يونيورسٹی کے شعبہ اردو کی انچارج کون تهيں ان کے بارے ميں انشاءصاحب کيا فرماتے ) بيجنگ(پيکنگ  ١سوال
 ہيں؟

يونيورسٹی ميں شعبہ اردو کی انچارج مادام شان يون تهيں۔ ان کے بارے ميں انشاءجس نے لکها ہے کہ ) بيجنگ(پيکنگ 
ردبار اور سنجيدہ خاتون تهيں۔ مادام کو اردو شاعری کے مطالبے کا خاص ان کی عمر تقريبًا بيس سال ہوگی۔ ليکن بڑی ب

ذوق تها۔ چنانچہ انہوں نے ابِن انشاءکے تعارف کے بعد بتايا کہ انہوں نے انشاءکی نظميں پڑهی تهيں انہوں نے يہ بهی 
بهی ان کے پاس آيا ہے۔” افگار“بتايا کہ اردو کا باوقار رسالہ   

کے طلباءوطالبات نے انشاءصاحب کا استقبال کس طرح کيا؟ بيجنگ يونيورسٹی ٢سوال  

ان طلباوطالبات نے دورويہ کهڑے ہوکر بطور استقبال تالياں بجائيں جوابًا رسم کے مطابق مہمانوں کو بهی تالياں بجانا 
 پڑيں۔

چينی طلباءو طالبات کی اردو دانی کے متعلق انشاءصاحب نے کيا لکها ہے؟ ٣سوال  

ہے کہ وہ بڑی روانی سے اردو بولتے تهے بعض اٹک اٹک کر بهی بولتے تهے۔ سب سے بڑی بات يہ کہ انہوں نے لکها 
ان کے يہاں تذکيروتانيث کی غلطی نہيں ہوتی تهےں۔ اس کے عالوہ ان کا خط بہت پختہ کاتبوں جيسا تها جس ميں امال 

 کی غلطی نہيں ہوتی تهی۔

دازہ کن باتوں سے لگايا جاسکتا ہے؟چين ميں اردو زبان کی مقبوليت کا ان ۵سوال   

چين ميں اردوزبان کی مقبوليت کا سب سے بڑا ثبوت تو يہی ہے کہ بيجنگ يونيورسٹی ميں اردو کا ايک الگ شعبہ قائم 
ہے پهر اس شعبٹے ميں اردو کے اخبار پہنچنے کا باقاعدہ انتظام ہے۔ يونيورسٹی کی الئبريری ميں اردو کی کتابوں کا 

موجود ہے وہاں کے طالب علم اردو کے بعض ہم عصروں کا اکر ان کی کہانيوں کے حوالہ جات سے  خاصا ذخيرہ
کرتے ہيں۔ پهر وہاں کے اردوداں طبقے ميں اردو تحريروں کو چينی زبان مےں ترجمہ کرنے کا شوق بهی بڑه رہا ہے۔ 

 انہی سب باتوں سے وہاں اردو کی مقبوليت کا اندازہ ہوتا ہے۔
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 قرطبہ کا قاضی
زبير کون تها؟ اس نے کيا جرم کيا تها؟ ١سوال  

زبير شہر قرطبہ کے قاضی يحيی بن منصورکا اکلوتا بيٹا تها۔ اس نے رقابت کے جذبے سے مغلوم ہوکر اپنے ايک مہمان 
 کو موت کے گهاٹ اتار ديا تها۔

حالوہ کون تهی؟ وہ اس قدر پريشان کيوں تهی؟ ٢سوال  

اور اس نے بچپن سے زبير کو بڑے پياراور محبت سے پاال تها۔ وہ اس لئے پريشان تهی کہ زبير حالوہ زبير کی دايا تهی 
 کو پهانسی دی جارہی تهی۔

عبداهللا کو کيوں يقين تها کہ زبير کو پهانسی نہيں دی جاسکتی؟ ٣سوال  

ہر قرطبہ شہر ميں کوئی بهی عبداهللا کو زبير کے پهانسی نہ ہونے کے متعلق اس لئے اطمينان تها کہ وہ جانتا تها کہ ش
ايسا شخص نہيں ہے جو يہ چاہتا ہو کہ زبير کو پهانسی ہوجائے اور نہ عدالت کے افسرااس کے لئے تيار تها۔ جالد بهی 
شہر ميں روپوش ہوگيا تها۔ زبير کے دوستوں نے اس امکان کو پيِش نظر رکهتے ہوئے کہ شائد جالد کا انتظام باہرسے 

کہ بندی کرادی تهی۔کيا جائے شہر کی نا  

يہ ڈرامہ پڑهنے کے بعد آپ نے يحيی بن منصور کے بارے ميں کيا رائے قائم کی۔ ۴سوال  

ڈرامہ پڑهنے کے بعد قاضييحيی بن منصور کی عظمت کدار کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے عدل و انصاف کو قائم 
ی بيٹے کو قتل کے الزام ميں سولی پر چڑهاديا۔رکهنے کے لئے اپنے خونی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہ  

يہ ڈرامہ ديِن اسالم کی کس شان کو ظاہر کرتا ہے؟ ۵سوال  

يہ ڈرامہ دين اسالم ميں انصاف پسندی کے اصول کو اس کے اصل انداز ميں پيش کرتا ہے۔ انصاف تمام دنياوی رشتوں، 
ہی روايات نے دوست تو دوست دشمنوں کو بهی اس کے مصلحتوں اور تعلقات سے باالتر ہوتا ہے اور اسالم کی ايسی 

 حقيقت پسندانہ اصولوں اور ضابطوں کا اعتراف کرنے پر مجبور کر ديا۔
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 بنِت بہادر شاہ
بہادر شاہ ظفر نے اپنی بيٹی کو بال کر کيا کہا اور اس وقت ان کی کيا حالت تهی؟ ١سوال  

اس کے آنے پر پر شفقت انداز ميں کہاکہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی بيٹی کو بال بهيجا اور  

اب ہم تم کو خدا کے سپرد کرتے ہيں قسمت ميں ہوا تو پهر ملےں گے حاالت کا تقاضا ہے کہ تم خاوند کو لے کر کسی 
جی نہيں چاہتا کہ اس آخری وقت ميں تم کو خود سے جدا کروں مگر تم کو ساته رکهنے  امان کی جگہ کی طرف نکل جا

ربادی کا خطرہ ہے۔ميں تمہاری ب  

 اس گفتگو کے دوران بہادر شاہ پر رقت طاری تهی اور وہ رعشہ سے کانپ رہا تها۔

کلثوم زمانی بيگم کے رخصت ہوتے وقت بہادر شاہ ظفر نے کيا دعا مانگی؟ ٢سوال  

يہ عا کیکلثوم زمانی بيگم کے وقِت رخصت بہادر شاہ ظفر کے بارگاِہ الہی ميں اپنے دسِت مبارک بلند کئے اور   
يہ الوارث بچے تيرے حوالے کرتا ہوں يہ محلوں ميں رہنے والے جنگل، ويرانوں ميں جارہے ہيں اس دنيا ميں ! اے خدا

ان کا کوئی سہارا نہيں۔ تيمور کے نام کی عزت رکهنا اور ان بے کس عورتوں کی آبرو بچانا۔ اے رب ا لعزت صرف يہی 
د ہيں اور آج کل سب پر مصيبت آئی ہوئی ہے۔ ميرے اعمال کی شامت سے ان لوگ نہيں بلکہ ہندو مسلمان سب ميری اوال

 کو رسوا نہ کرنا اور سب کو پريشانيوں سے نجات دے۔

قافلے ميں شاہی خاندان کے کون کون سے لوگ شامل تهے؟ ٣سوال  

عمر سلطان، نواب نور  قافلے ميں کلثوم زمانی بيگم کے عالوہ ان کے خاوند مرزا ضياءالدين، بادشاہ کے بہنوئی مرزا
 محل، بادشاہ کی سمدهن حافظ سلطان اور ساته ميں ايک بچی زينت تهی۔

ں مےں ان خانماں بربادوں پر کيا گزری؟کورالی گا ۴سوال  

دوسرے دن آس پاس سے سينکڑوں لوگ کورالی گاوں  ں ميں پہنچنے کے بعد ان کا پہال دن بخيريت گزرا ليکنکورالی گا
چڑيلوں کی مانند سينکڑوں عورتيں ان سے چمٹ گئيں ان لوگوں کے زيور يہاں تک کہ کپڑے بهی کو لوٹنے چلے آئے 

نہ چهوڑے۔ حملہ آور عورتوں کے پاس سے ايسی بدبو آرہی تهی کہ کلثوم زمانی بيگم اور ان کے ساتهےوں کو دم 
 گهٹنے لگا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بهاگنے ميں کامياب ہوئے۔

کون تها؟ اس نے شاہی خاندان کے افراد کی کيا مدد کی؟ بستی ۵سوال  

بستی بہادرشاہ ظفر کا رته بان تها۔ اور کورالی کا زميندار تها۔ اس نے کلثوم زمانی بيگم کے منہ بولے بهائی ہونے کے 
اور جہاں  ناطے شاہی خاندان کے افراد کی خوب خوب مدد کی وہ اپنی بيل گاڑی لے آيا اور اس ميں ان کو سوارکرليا

جہاں شاہی خاندان نے اسے لے جانے کو کہا وہ لے گيا جب ہر جگہ ناکافی کا سامنا ہوا تو وہ شاہی خاندان نے حيدرآباد 
کا رخ کيا۔ راستے ميں بستی نے ناو کے ذريعے اہِل قافلہ کو دريا کے پار اتارا۔ جب بيگم نور محل چکرا کر گر پڑيں تو 

ر آيا اور ان کے اوپر چهڑکا۔ بيگم زمانی کے ساته اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ حج بستی دوڑ کر ندی سے پانی ليک
 پر روانہ نہ ہوگئيں غرض اس کا کردار قابِل فخر تها۔

 



Class X    Urdu 
 

Page # 96 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

نواب نور محل نے خواب ميں کيا ديکها؟ ۶سوال  

رہے ہيں کہ آج نواب نورمحل نے خواب ميں بہادر شاہ ظفر کو ديکها جو طوق و زنجير سے جکڑے ہوئے ہيں اور کہہ 
گهبرانا نہيں ہمت سے ! ہم غريبوں کے لئے يہ کانٹوں سے بهرا خاک کا بچهونا فرِش مخمل سے بڑه کر ہے۔ نور محل

کام لينا تقدير ميں لکها تها کہ بڑهاپے ميں يہ سختياں برداشت کرو۔ ذرا ميری کلثوم کو دکهادو جيل خانے جانے سے پہلے 
 اسے ديکه لوں۔

 

 توصيف کا خواب
توصيف سلطان اپنی شادی کے وقت يہ کيوں سوچ رہی تهی کہ اس کی شادی کا کامياب ہونا مشکل ہے؟ ١سوال  

توصيف سلطان اپنی شادی کے وقت اس لئے نااميد تهی کہ وہ دولت اور اچهی شکل و صورت دونوں سے محروم تهی۔ 
 جبکہ اس کا شوہر وجيہہ اور امير کبير تها۔

توصيف نے اپنے سسرال والوں کا دل کس طرح جيتا؟ ٢سوال  
توصيف کے پاس نہ تو اپنے خاوند کی سی ثروت تهی اور نہ ہی اس جيسا حسن و جمال۔ ليکن چونکہ وہ علم کے زيور 

 سے آراستہ و پيراستہ تهی اسی لئے اپنے حسِن اخالق اور محبت سے سسرال والوں کا دل جيت ليا۔

  کی خوشنودی کس طرح حاصل کی؟توصيف نے پہلے اهللا ٣سوال
توصيف نے سب سے پہلے اهللا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے شوہر کی رضامندی کو اپنا مقصد بناليا۔ اور 
 ساته ہی ساته دوسروں کی بهالئی کے کاموں ميں بهی حصہ ليا جس کی ايک کڑی ايک شکستہ مسجد کی تعمير تهی۔

ہانی لکهيں؟غريب عورت کی دکه بهری ک ۴سوال  
ايک روز توصيف اور موسی شام کے وقت ٹہلتے ٹہلتے ايک بے آباد جگہ جا نکلے جہاں ايک مسجد نہايت بوسيدہ حالت 
مےں نظر آئی۔ توصيف نے اسے ازسِرنو تعمير کروانے کا فيصلہ کرليا۔ واپسی ميں ايک عورت کو اپنی جهونپڑی کے 

س بيٹهے ديکها تو توصيف پرستِش حال کے لئے رکی۔عورت نے بتايا کہ پاس اپنے دوتين بچوں کے ساته خاموش اور ادا
اس کا شوہر ايک زميندار کا کاشتکار تها پچهلے سال وہ وبا ميں مرگيا اسی کی دوادارو کے سلسلے ميں عورت زميندار 

و چهين ليا روپی کی مقروض ہوگئی۔ قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے بے رحم زميندار نے اس کے بيٹے کليم ک ٠۴کے 
 يہ کہہ کر عورت زاروقطار رونے لگی اور اس سے اپنے بچے کی بهيک مانگنے لگی۔

توصيف کو غريب عورت کے دکه کا احساس کب ہوا؟ ۵سوال   
توصيف نے اس عورت سے وعدہ کيا تها کہ اس کا بچہ جلد ہی زميندار سے قرضہ ادا کرکے واپس دلوادے گی ليکن وہ 

کی تعمير کو مکمل کروانے کا کام شروع کيا۔ اسی دوران اس کا بيٹا بيمار ہوگيا۔ اس ميں ممتا بهول گئی اور ايک مسجد 
کا جذبہ بيدار ہوا اور اسے ياد آيا کہ اس غريب ماں کا بچہ بهی تکليف ميں ہے تو اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ عورت 

 بڑی دکهی ہے۔
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توصيف نے خواب ميں کيا ديکها؟ ۶سوال  
سفاک زميندار کا قرض ادا کرکے مظلوم عورت کے بچهڑے ہوئے بيٹے کليم کو اس سے ملوا کر گهرآئی توصيف جب 

تو رات ہوچکی تهی اس نے اپنے بيمار بيٹے کليم کا بخار ديکها اور اس کی زندگی کی طرف سے مايوس ہوگئی اور 
گئی۔ اسے خواب ميں ايک شخص نظر آيا جو  وہيں برابر کے بستر پر ليٹ گئی۔ اسی اثنا ميں وہ نيند کی آغوش ميں پہنچ

 اسے بليغ انداز مےں کليم کی صحت يابی کی خبر سنارہا تها کہ
خدا کا اصلی گهر تو بچهڑے ہوئے کليم کی ماں کا دل تها تونے اس کی مامتا کی قدر کی تيرا بچہ تجه کو مبارک ہو اٹه 

 توبهی اپنے کليم سے مل۔

اس سبق ميںجو دو نکات پيش کئے گئے ہيں اس پر روشنی ڈاليں۔ ٧سوال  
 اس سبق ميں جو دو نکات پيش کئے گئے ہيں وہ درج ذيل ہيں

دل جيتنے کی قوت مال و دولت اور حسن و جمال ميں نہيں بلکہ خدمت، خلوص اور محبت ميں ہے۔ شاعِر مشرق عالمہ 
قيِن محکم، عمِل پيہم اور محبت فاتح عالم ہيں۔اقبال کے بقول جہاِد زندگانی کی اصل شمشيريں، ي  

مسجد کی تعمير سے زيادہ بہتر کسی مظلوم کی مدد کرنا اور اسے ظالم کی قيد سے رہائی دالنا ہے۔ اس سے اهللا بهی 
 خوش ہوتا ہے اور بندے کو سکون قلب بهی نصيب ہوتا ہے۔

 سچی ہمدردی
ا؟عليم نے مسکين کے کوچے ميں کيا منظر ديکه ١سوال  

عليم نے مسکين کے کوچے ميں يہ دلگداز منظر ديکها کہ ايک غريب اور خستہ حال خان صاحب مقروض ہونے کے 
سبب ايکبنيےکی نازل کردہ آفت ميں گرفتار ہيں۔ بہت سے تماشائی ان کے گهر کو گهيرے ہوئے ہيں۔ اور غريب خان 

بنيے کی رقم نہيں لوٹا سکتے اسی لئے سپاہی ان  صاحب کے گهر کا تمام سامان نيالم ہوجانے کے باوجود خان صاحب
 کے گهيرے کهڑے ہيں۔

بنيے نے خان صاحب پر ڈگری کيوں جاری کروائی؟ ٢سوال  
خان صاحب نے بنےے سے سود پر پانچ روپے قرض لئے تهے جس ميں سود شامل ہوکر سات روپے بن چکے تهے۔ 

ی وجہ سے رقم نہ دينے پر مجبور تهے اس پر بنيے بنيے نے خان صاحب سے مطالبہ کيا۔ ليکن خان صاحب غربت ک
نے قرض وصول کرنے کے لئے عدالت سے حکم يعنی ڈگری جاری کرالی اور خان صاحب کو گرفتار کرنے سپاہيوں 

 کے ہمراہ ان کے گهر جاپہنچا۔

خان صاحب نے تلوار کيوں نکالی؟ اور ان کی بيوی نے انہيں کيا کہہ کر روکا؟ ٣سوال  
صاحب کو بہت برا بهال کہنا شروع کرديا۔ اور ان کی عزت اتروانے پر تل گيا۔ تو خان صاحب کو جوکہ بہ بنيے نے خان 

غيرت مند آدمی تهے غصہ آگيا۔ اور وہ اسی طيش کی حالت ميں گهر ميں گئے اور تلوار کو ميان سے نکال کر چاہا کہ 
ن صاحب نے غيض و غضب اور جالل ميں بنيے کا بنےے کا سرتن سے جدا کرديں۔ ان کی بيوی نے جب يہ ديکها کہ خا

 :سر تن سے جدا کرنے کے ارادے سے تلوار کهينچ لی ہے تو وہ ان کے پيروں سے لپٹ گئی اور روتی ہوئی بولی

اگر يہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجه کو اور پهر بچوں کو مارڈالو کيونکہ تمہارے بعد ان کا کوئی پوچهنے واال نہيں 
 ہے۔
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عليم کو سب سے زيادہ کس چےز نے متاثر کيا؟ ۴سوال  
عليم کو سب سے زيادہ خان صاحب کی شرافت نے متاثر کيا جو بعض مجبوريوں کی وجہ سے رقم ادا کرنے سے انکار 

نہيں کررہے تهے بلکہ تهوڑی سی مہلت مانگ رہے تهے۔ ظالم بنيا انہيں تهوڑی سی بهی مہلت دينے کے لئے تيار نہ تها 
سے سپاہی انہيں پکڑ کر لے جارہے تهے۔ عليم پر اس ظلم کا گہرا اثر ہوا اور اس نے اپنی قيمتی ٹوپی  جس کی وجہ

 فروخت کرکے ايک شريف شہری کو بنيے کے ظلم سے بچايا۔

عليم نے اس خاندان کی کس طرح مدد کی؟ ۵سوال  
پور مدد کی عليم نے اپنی کامدار عليم نے خان صاحب کے خاندان کے ساته سچی ہمدردی کا مظاہرہ کرکے ان کی بهر

ٹوپی فروخت کرکے ان کے قرض کی رقم ادا کی اور خان صاحب کو بنيے کے ظلم سے رہائی دال کر ان کے اہل وعيال 
 کو بے عزتی سے بچايا۔

بنےے کے ظلم وستم سے اس مظلوم خاندان کو نجات دالکر عليم نے کيا محسوس کيا؟ ۶سوال  
سے مظلوم خاندان کو نجات دالکر سچی ہمدردی اور بے لوث خدمت کی ايک عمدہ مثال  عليم نے بنيے کے ظلم و ستم

قائم کی اور اسے ايک ايسی مسرت حاصل ہوئی کہ جسے وہ زندگی بهر فراموش نہيں کرسکا اور ايسی مسرت اسے 
 عمر بهر حاصل نہيں ہوئی۔

 اردو اور عالقائی زبانيں
زبانيں بولی جاتی ہےں؟پاکستان ميں کون کون سی عالقائی  ١سوال  

پاکستان ميں جو عالقائی زبانيں بولی جاتی ہيں ان ميں سندهی، پنجابی، پشتو ، بلوچی، کشميری اور سرائيکی زبانيں زيادہ 
 مشہور ہيں۔ ان کے عالوہ ہندکو، براہوی، گجراتی اور بعض دوسری عالقائی زبانيں بهی بولی جاتی ہيں۔

گی ميں قومی زبان کو کيا اہميت حاصل ہے؟عالقائی زبانوں کی موجود ٢سوال  
قومی زبان اپنی وسعت کے لئے ان عالقائی زبانوں سے الفاظ محاورے اور ضرب االمثال حاصل کرتی ہے۔ عالقائی 

زبانوں کے افکار بهی اردو ادب ميں منتقل ہوتے رہتے ہيں اور پهر بين النصوبائی رابطے کے لئے قومی زبان کی کام 
 آتی ہے۔

عالقائی زبانيں قومی زبان کی اور قومی زبان عالقائی زبان کی کس طرح مدد کرتی ہےں؟ ٣سوال  
عالقائی زبانوں کے افکاروالفاظ قومی زبان کے دامن کو وسعت ديتے ہيں اور قومی زبان کے الفاظ و خياالت عالقائی 

می زبان سے قريب التے ہيں۔ اسی زبانوں ميں جگہ پاکر نہ صرف انکو وسيع کرتے ہيں بلکہ عالقے کے افراد کو قو
 لئے عالقائی زبانوں کی ترقی قومی زبان کی ترقی اور قومی زبان کی توانائی عالقائی زبان کی توانائی ہے۔

مخصوص رہن سہن کا زبان پر کيا اثر پڑتا ہے؟ ۴سوال  
کی معاشرت اور رہن سہن ہر عالقے ميں معاشرتی رہن سہن کے اپنے رنگ ڈهنگ ہوتے ہيں۔ ان کی زبانوں ميں بهی ان 

کا انداز جهلکتا ہے۔ کتنے ہی الفاظ اور محاورے وغيرہ بهی مخصوص رہن سہن کی وجہ سے وجود ميں آتے ہيں۔پهر يہ 
الفاظ دوسری زبانوں ميں منتقل ہوتے ہيں۔ اس طرح ايک مخصوص معاشرت کا اثر دوسری معاشرت پر پڑتا ہے۔ اگر 

نہ رہے تو زبان کمزور اور مردہ ہوجائے اور مخصوص رہن سہن کا زبان پر مثبت  الفاظ کے تبادلے کا يہ سلسلہ جاری
 اثر زبان کی تازگی قائم رکهنے ميں معاون ہوتا ہے۔

اردو زبان کی ابتدا کے بارے ميں اس مضمون سے کيا معلومات حاصل ہوتی ہيں؟ ۵سوال  
باہمی ميل و مالپ اور ان کی زبانوں کے ايک اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ اردو کی ابتداءبهی اقوام کے  :جواب

 دوسرے پر اثر انداز ہونے سے ہوئی ہے۔ اسی لئے يہ باہمی يگانگت کا ذريعہ ہے۔
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 نظريہ پاکستان
نظريہ پاکستان کا کيا مفہوم ہے؟ ١سوال  

اس ميں اسالمی نظريہ پاکستان کا مفہوم انسانی اخوت، مساوات، ديانت اور خداپرستی، ہمدردی اور عظمت کردار ہے۔ 
پاکستان اسالمی طرز معاشرت کا آئينہ دار ہے۔ زندگی کا تصور بنيادی حيثيت رکهتا ہے۔ دوسرے الفاظ ميں نظريہ  

شاہ ولی اهللا کی تحريک کا کيا مقصد تها؟ ٢سوال  

ے خالف مسلمانوں نے دين ميں غير اسالمی رسومات کو شامل کر ليا تها۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ان غير اسالمی ک
آوازبلند کی۔ شاہ صاحب کی تحريک کا مقصد حضرت مجدد الف ثانی کی اس تحريک کو مزيد بڑهانا تها۔ وہ چاہتے تهے 
کہ مسلمان قرآن کو ضابطہ حيات سمجه کر پڑهيں اور اس پر عمل کريں اس طر ح الدينی قوتوں کے خالف صف بستہ 

 ہوں۔

دونوں قوموں کے بارے ميں کيا نظريہ تها؟ ں اور مسلمانوںسرسيد احمد خان کا ہند ٣سوال  
سرسيد احمد خان کا ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے بارے ميں يہ نظريہ تها کہ يہ دونوں قوميں عقيدہ، مذہب، تصوِر 
حيات، دين، رہن سہن، اور رسم ورواج ميں ہر اعتبار سے ايک دوسرے سے مختلف ہيں۔ ان کا دين جدا، ان کی تہذيب 

ں کے ساته کسی طور پر بهی ر ان کی معاشرت ايک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا ہندالگ او
 پرخلوص اور پائيدار تعاون نہيں ہوسکتا۔

کانگريس کا اصل مقصد کيا تها؟ اور مسلم ليگ کا قيام کيوں عمل ميں آيا؟ ۴سوال  
ہندوستان کی ساری اقوام کے لئے ہے۔ ليکن ان  کہ يہ جماعتں نے کانگريس کی يہ کہہ کر بنياد ڈالی تهی ءميں ہند۵٨٨١

کا اصل مقصد انکے اپنے حقوق کا تحفظ تها۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کيا اور ہندوستان کی 
کہ مشترکہ زبان اردو کو ہٹا کر ہندی قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہوگيا 

کانگريس مسلمانوں کی راہ ميں مشکالت پيدا کررہی ہے تو انہوں نے اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لئے ايک نئی 
کے نام سے ڈالی۔جس کی بنياد سرسيد کے ايک رفيق نواب محسن الملک نے ’ مسلم ليگ‘ءميں ۶٠٩١تنظيم کی بنياد 
 ڈهاکہ ميں ڈالی۔

بنيادی نظريات کون سے ہيں؟  دنيا ميں قوميت کی تشکيل کے دو ۵سوال  

 :جواب دنيا ميں قوميت کی تشکيل کے دو نظريے ہيں

 وہ جو مغربی مفکرين نے قائم کيا۔
 جو حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے ارشادات و افکار پر مبنی ہے۔

مسلمانوں کی قوميت ايک نظرياتی قوميت کيوں ہے؟  ۶سوال  

پر قائم ہے اور اس قوم کا ہر فرد اهللا ” الالہ االاهللا“اس لئے ہے کہ اس کی بنيادمسلمانوں کی قوميت ايک نظرياتی قوميت 
اور اس کے رسول صلی اهللا عليہ وسلم کے بنائے ہوئے اصول زندگی پر عمل پيرا رہتا ہے اور ايک مرکز کے تابع 

س ميں رنگ نسل، عالقہ يا ہوتے ہوئے ايک کتاب کو مانتا ہے اور اس کا خدا واحد ہے اور ايک ہی اس کا رسول ہے ا
 زبان کا کوئی دخل نہيں۔ اس لئے يہ ايک نظرياتی مملکت ہے۔

 



Class X    Urdu 
 

Page # 100 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 سنده ميں علم و فضل
سنده کے علم و فضل کے بارے ميں ہملٹن نے کيا لکها؟ ١سوال  

ءميں لکها کہ٩٩۶١سنده ميں علم و فضل کی شہادت ديتے ہوئے ہملٹن نے   

کی تدريس و تعليم کے سلسلہ مےں خاص شہرت کا مالک ہے۔ وہاں چار سو شہر ٹهٹهہ دينيات، لسانيات اور سياسيات 
 کالج ہيں جن ميں نونہالوں کو ان علوم کی تعليم دی جاتی ہے۔

ٹهٹهہ کی درسگاہوں ميں کون کون سے مضامين پڑهائے جاتے تهے؟ ٢سوال  
بنياد کی حيثيت رکهتے تهے ليکن اس ٹهٹهہ کی درسگاہوں ميں وہ تمام مضامين پڑهائے جاتے تهے جو مختلف علوم ميں 

 جگہ دينيات، سياسيات اور لسانيات کو زيادہ فروغ حاصل ہوا۔

ميں کيا لکهتے ہيں؟ ” ذخيرةالقوانين“فريد بکهری اپنی کتاب  ٣سوال  

ميں سنده کے علماءاور شعراءکے علم و فضل کی ہمہ گير تعريف کرتے ” ذخيرةالقوانين“فريد بکهری نے اپنی کتاب 
ے لکها ہے کہہوئ  

ٹهٹهہ کے اوليائ، علماءاور شعراءکی گنتی محال ہے يہاں حرف و نہو، دينيات اور شاعری عام ہے جو مختصر يہ ہے 
 کہ ٹهٹهہ کو دوسرا عراق سمجهنا چاہئے۔

 رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق
 رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق

حضرت عائشہ رضہ نے حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق کے بارے ميں کيا فرمايا؟  ١سوال  

کسی نے ام المومنين حضرت عائشہ رضہ سے پوچها کہ حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کا اخالق کيسا ہے؟ تو حضرت 
 عائشہ رضہ نے فرمايا کہ

اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق ہيں۔کيا تم نے قرآن نہيں پڑها، جو کچه قرآن ميں ہے وہ حضور  

دوسرے الفاظ ميں حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی حياِت طيبہ قرانی تعليم کا عکس تهی۔ ان کی سيرت مبارکہ کی 
 عملی تفسير تهی۔ بقول اقبال

 يہ راز کسی کو نہيں معلوم کہ مومن
 قاری نظر آتا ہے حقيقت ميں قرآن

ريم صلی اهللا عليہ وسلم کے متعلق کيا شہادت دی ہے؟قرآن پاک نے رسول ک ٢سوال  
 قرآن پاک نے رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے حسِن اخالق کے بارے ميں شہادت ديتے ہوئے کہا کہ

آپ حسن اخالق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہيں۔! بے شک اے محمد صلی اهللا عليہ وسلم: ترجمہ  
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م کی سخاوت اور فياضی کا کوئی واقعہ بيان کريں؟رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسل ٣سوال  
حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی ساری زندگی سخاوت اور فياضی ميں گزری ہے اور يہ بات اس جملے سے واقع 

نہ کيا۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم خود بهوکے رہتے تهے اور ’ نہيں‘ہوجاتی ہے کہ انہوں نے تمام عمر کسی کے سوال پر 
کو کهانا کهالتے تهے۔ ايک مرتبہ ايک صحابی کی شادی ہوئی ان کے پاس وليمے کا سامان بهی نہ تها۔ دوسروں 

حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم نے ان سے فرمايا کہ عائشہ رضہ کے پاس جاو اور آٹے کی ٹوکری مانگ الو۔حاالنکہ 
 ان کے يہاں اس آٹے کے سوا شام کے لئے گهر ميں کچه نہ تها۔

بار بن االسود کون تها؟ اور رسول کريم صلی اهللا عليہ وسلم نے اس کے ساته کيا سلوک کيا؟ہ ۴سوال  
ہبار بن االسود ايک طرح سے حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زينب کا قاتل تها۔ فتح مکہ کے 

ے حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم وقت جب کفار کے پاوں اکهڑ گئے تو اس نے سوچا کہ ايران بهاگ جائے۔ ليکن اس ن
 کے عفودرگزر کے قصے سنے ہوئے تهے اس لئے وہ سيدها حضوراکرم کے پاس آيا اور کہنے لگا

ميں بهاگ کر ايران جانا چاہتا تها ليکن آپ صلی اهللا عليہ وسلم کا حم و کرم ياد آيا۔ اب ! يارسول اهللا صلی اهللا عليہ وسلم
ں کی آپ کو خبر ملی ہے وہ درست ہيں۔ميں حاضر ہوں اور ميرے جن جرمو  

 ليکن حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم نے اسے معاف فرماديا۔

رسول اکريم صلی اهللا عليہ وسلم نے عورتوں کے مرتبے کو بلند کرنے کے لئے کيا ارشاد فرمايا؟ ۵سوال  
زيادہ اہميت نہ دی جاتی تهی نہ انہيں جائز اسالم سے قبل عورتيں ہميشہ ذليل رہيں تهيں۔ انہيں ايک کنيز اور باندی سے 

حقوق نصيب تهے۔ بلکہ اکثر بيٹياں تو پيدا ہوتے ہی دفن کردی جاتی تهيں۔ حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم نے ان پر بہت 
کہ احسان فرمايا لوگوں کو ان کی قدرمنزلت کا احساس داليا۔ ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاو سے ظاہر فرمايا 

 يہ طبقہ حقير نہيں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے الئق ہے۔

قبيلہ مخزوم کی عورت کے بارے ميں آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے کيا فيصلہ ديا اور کيوں؟ ۶سوال  
آپ صلی اهللا عليہ وسلم کی نظر ميں امير و غريب سب برابر تهے ايک دفعہ قبيلہ مخزوم کی ايک عورت چوری کے 

ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضہ جن کو آپ بہت چاہتے تهے ان سے سفارش کرائی۔ حضوراکرم  جرم ميں گرفتار
 صلی اهللا عليہ وسلم نے سب سے فرمايا کہ

تم سے پہلے کی قوميں اسی لئے برباد ہوگئيں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چهوڑ ديتے اور جب معمولی 
ی قسم اگر محمد صلی اهللا عليہ وسلم کی بيٹی فاطمہ رضہ بهی چوری کرتی تو اس آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ خدا ک

 کے ہاته بهی کاٹے جاتے۔
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 سومناته کی فتح
حسن ميمندی کون تها اور اس نے محمود غزنوی کی خدمت ميں کيا عرض کيا؟ ١سوال  

ہوتا تها اور يہ ايک مخبر تها۔ ايک دن محمود حسن ميمندی کا شمار محمود غزنوی کے ذہين اور وفادارارکاِن دولت ميں 
غزنوی نے ارکاِن دولت کو جمع کيا اور ان سے کسی ايسی مملکت کے بارے ميں پوچها جس کو فتح کرکے خزانے کو 

زروجواہر سے بهرديا جائے تو سب نے سومناته کا نام ليا۔ حسن ميمندی نے اس جگہ کے بارے ميں مزيد معلومات فراہم 
جو کچه عرض کيا اس کا خالصہ ہے کہ کرتے ہوئے  

جس جگہ سومناته ديوتا ہے اس مندر ميں جواہرات اتنی بڑی مقدار ميں موجود ہے کہ مندر کو منور رکهنے ! قبلہ عالم
کے لئے صرف ان جواہرات کی روشنی ہی کافی ہے۔ غرض وہاں کی ہرشے زروجواہر کا شاہکار ہے۔ وہاں 

ن موجود ہيں۔ عالوہ اس کے لونڈياں اور گوئيے بهی وہاں کی رونق ميں اضافہ کرتے ہيں۔ بطورپجاری تقريبًا دوہزار برہم
 ان کو تمام سہولتيں مندر سے مہيا کی گئی ہيں۔

ملتان سے گجرات تک کا سفر کيسا تها اور محمود غزنوی نے اس کے لئے کيا تياری کی؟ ٢سوال  
وی کو معلوم تها کہ راستے ميں ايسے ريگستان اور چٹيل ميدان ملتان سے گجرات تک کا سفر بڑا دشوار تها۔ محمود غزن

ہيں کہ جہاں کوسوں تک پانی اور گهاس کا نام و نشان نہيں ملتا۔ اس لئے اس نے حکم ديا کہ ہر شخص کئی کئی دن کا 
ا کرليے کهانا پانی اپنے ساته لے لے۔ اور سرکاِر شاہی سے بهی دوہزار اونٹ رسد کے دانے اور گهاس پاس سے لدو

 گئے۔

محمود غزنوی نے تارا گڑه کے قلعے پر حملہ کيوں نہيں کيا؟ ٣سوال  
محمود غزنوی نے تارا گڑه کے قلعے پر حملہ وقت کی کمی کی وجہ سے موقوف کيا کيونکہ اس کے محاصرے ميں 

 کئی دن صرف ہوجاتے اور سومناته پہنچنے ميں دير ہوجاتی جس کا فتح ان کا حقيقی مقصد تها۔

محمود غزنوی کے لشکر کو ديکه کر سومناته کے پجاريوں نے کيا کہا؟ ۴لسوا  
 محمود غزنوی کے لشکر کو ديکه کر سومناته کے مندر کے پجاريوں نے کہا

’ تم اپنی فوج اور لشکر کے گهمنڈ پر ہميں لوٹنے آئے ہو تمہيں يہ خبر نہيں کہ دهرم پرماتما ہمارا اس ! اے مسلمانو
يا ہے کہ جو جو مندر اور شوالے تم نے ہندوستان ميں توڑے ہيں ان سب کی سزا يہاں دے گا۔واسطے تمہيں يہاں ال “ 

پہلے دن کے معرکے ميں جو کچه ہوا تحرير کريں۔ ۵سوال  
پہلے دن کے معرکے ميں محمود غزنوی پوری جنگی تياريوں کے ساته ميدان جنگ ميں داخل ہوا۔ مسلمانوں کے جذبات 

ا۔ مسلمانوں کے اسی جوش و جذبے کے ساته جنگ کی ابتداءکی اور ايسے تير برسائے کہ ہندووں ميں ايک تالطم برپا ته
کو بهاگتے ہی بنی۔ تمام ہندو مندر کے اندر جاکر چهپ گئے مسلمانوں نے فصيل تک رسائی حاصل کی اور بآواز بلند 

يدان ميں آکر مسلمانوں سے دست بستہ ہوگئے۔ کا نعرہ بلند کيا۔ راجپوتوں کو بهی جيسے جوش آگيا۔ وہ بهی م” اهللا اکبر“
بڑا زوردار معرکہ ہوا ليکن کسی بهی فريق کی شکست کے کڑوے گهونٹ سے آشنائی نہ ہوسکی اور باآلخر دونوں فريق 

 رات ہوتے ہی اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔

محمود غزنوی کے لشکری پہلے دن کے معرکے کے بعدکيا سوچ رہے تهے؟ ۶سوال  
شکر افتاں و خيزان حالت ہی ميں يہ سوچنے پر مجبور تهے کہ کہاں تو وہ جنت جيسی حسين سرزمين پر سکون اہِل ل

سے رہ رہے تهے اور کہاں اس ريگستان اور بيابان ميں مفلوک حالی کی حالت ميں بے دست و پا اپنے گهروں سے 
د و غمگسار موجود نہيں۔ پس اگر اهللا کو منظور ہزاروں ميل کی مسافت پر پڑے ہيں جہاں اهللا کے سوا کوئی ان کا ہمدر

 ہوا تو اسی صورت ميں ہم گهربار کو واپس لوٹ سکتے ہيں۔
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جب محمود غزنوی سومناتءکا بت توڑنے لگا تو پجاريوں نے اس سے کيا کہا؟ ٧سوال  
ترين ديوتا تها توڑنے لگا تو پجاری اس کے  ں کے لئے ان کا عظيمجب محمود غزنوی سومناته کے بت کو جو کہ ہند

 قدموں ميں گرگئے اور کہنے لگے کہ اس بت کو نہ توڑو اس کے بدلے ميں جتنی چاہے دولت لے سکتے ہو۔

محمود غزنوی نے پجاريوں کو کيا جواب ديا؟ ٨سوال  
تمام آہ وزاری صدا بصحرا ثابت ہوئی اسالم کے اس قابل فخر فرزند کو پجاريوں نے دولت کا اتنا بڑا اللچ ديا ليکن ان کی 

 اور محمود نے ان کی کوئی پيش کش قبول نہيں کی اور کہا کہ

 ميرے نزديک بت فروش نام پانے سے بت شکن ہونا بہتر ہے۔

محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے جانبازوں سے مخاطب ہوکر کيا کہا؟ ٩سوال  
تهے ايسی حالت ميں محمود غزنوی نے مسلمان افواج سے  مسلمان اپنی ناگفتہ بہ حالت سے خاصے پريشان نظر آتے

 خطاب کرکے انہيں کہا کہ

دشمن نے ہميں چاروں اطراف سے گهير رکها ہے ہم اپنے وطن عزيز سے ہزاروں ميل کی مسافت پر ہيں۔ سوائے اهللا 
من کا مقابلہ کرسکيں۔ اگر ہم کے ہمارا کوئی مدد کرنے واال نہيں ہے۔ ہميں اپنا حاصلہ بلند رکهنا چاہئے تاکہ ڈٹ کر دش

جيت گئے تو غازی کہالئيں گے اور اگر مرگئے تو شہيد کہالئے جانے کے مستحق ہونگے اور يہی ايک مسلمان کی 
 زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔

محمود غزنوی کے ايمان مستحکم کا اسے کيا صلہ مال؟ ٠١سوال  
ياوی زندگی کے پرتعيش لمحات سے منہ موڑ ليا اس کا محمود غزنوی نے پجاريوں کی پيش کش کو ٹهکرا کر گويا دن

صلہ اسے دنيا ہی ميں مل گيا وہ اس طرح سے کہ جب محمود غزنوی نے بت توڑا تو اس ميں سے بے پناہ دولت نکلی 
 گويا دولت ہفت قليم حاصل ہوگئی اور يہ دولت اس دولت سے کہيں زيادہ تهی جو پجاری اسے دينے پر رضامند تهے۔

 

 

 

 

 

 



Class X    Urdu 
 

Page # 104 
 
 
 

www.thresholdcollegiate.webs.com 
www.facebook.com\threshold-collegiate 

www.twitter.com\threshold1999 

 گزرا ہوا زمانہ
بوڑها اپنے ماضی پر کيوں افسوس کررہا تها؟ ١سوال  

بوڑها اپنے ماضی پر اس لئے افسوس کررہا تها کہ اس نے پورے ماضی ميں نيکی کا کوئی کام نہيں کيا تها۔ ادهيڑ عمر 
مفاد سے تها۔ اور ميں جو کوئی نيکياں، روزہ و نماز کے طور سے بٹوری تهيں ان ميں تعلق صرف اس کی اپنی ذات اور 

دوسروں کے کام آنا ہی سب سے بڑی  ہ نظر سےنہ ہی اس نے خدمت خلق کے لئے کچه کيا تها۔ جبکہ سرسيد کے نقط
 نيکی ہے۔

آنکه کهلنے پر لڑکے نے کيا فيصلہ کيا؟ ٢سوال  
صرف کرے گا  آنکه کهلنے پر لڑکے نے فيصلہ کيا کہ وہ اپنی زندگی کو نيکی اور دوسروںکی بهالئی کے کاموں ميں

حاصل کرسکتا ہے۔’ نيکی کی دلہن‘اور رفاِہ عامہ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنالے گا۔ اس طرح وہ   

مصنف نے اس مضمون ميں اپنی قوم کے نوجوانوں کو کيا نصيحت کی ہے؟ ٣سوال  
صنف کہتے ہيں کہ مصنف نے اس مضمون ميں نوجوانوں کو بڑی حقيقت افروز نصيحتوں سے روشناس کروايا ہے۔ م

وقت کا چرنا چلتا چال جاتا ہے اور زندگی کی ڈور اس پر لپٹتی چلی جاتی ہے اور باالخر اس کا آخری سرا بهی کهينچ ليا 
جاتا ہے اور يہی وہ وقت ہوتا ہے جبکہ روح اپنے قالب سے جدا ہوجاتی ہے۔ اس سے پہلے ايک وقت ايسا آتا ہے جب 

ر افسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ميں نے دنيا ميں نيکيوں کے انبار ميں سے کوئی انسان اپنی گزری ہوئی زندگی پ
بهی نيکی حاصل نہ کی اور آخرت کے لئے ميرے پاس کوئی پونجهی نہيں ہے۔ مصنف اس لمحہ فکريہ کی طرف اشارہ 

ن مقصد بنالو اور آخر ميں اور انسانی بهالئی کو اپنا اوليکرکے کہتے ہيں کہ تم ايسا وقت آنے سے پہلے ہی سنبهل جا
ہيں کہ خدا کرے کوئی ايسا شخص، ايسا جوان اٹهے جو مسلمانوں کے لئے خضِر راہ کا کام سرانجام دے  مصنف دعاگو

 سکے۔
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 ہاسٹل ميں پڑهنا
 ہاسٹل ميں پڑهنا

 حوالہ

 پيش نظر عبارت پطرس بخاری کے مضمون ہاسٹل ميں پڑهنا سے لی گئی ہے۔

 تعارِف مصنف

احمد شاہ پطرس بخاری نے جس قدر کم لکها اسی قدر زيادہ دلچسپ اور تجرباتی مواد اردو کو فراہم کيا۔ طنز نگاروں 
 ميں پطرس بخاری نے جلد ہی ايک بلند پايہ مقام حاصل کرليا۔ اس کا سبب ان کی گہری قوِت مشاہدہ اور ذوِق سليم ہے۔

 تعارِف سبق

ہ اور دلچسپ انداز ميں طالب علموں کے اس طبقے کی فطرت ظاہر کی ہے اس مضمون ميں پطرس بخاری نے مزاحي
جو پڑهائی کو تفريِح طبع کا ذريعہ سمجهتے ہےں اور درسگاہوں کو تفريح گاہ اور اس ادارے سے اتنے مانوس بهی 

 ہوجاتے ہيں کہ چهوڑنا نہيں چاہتے لہذا جان کر فيل ہونے کی کوشش کرتے ہيں۔

١عبارت   

گی کا ايک وسيع تجربہ اپنے ساته لئے ہاسٹل ميں آرہے ہيں۔ہم تعليمی زند  

 تشريح

مصنف اس عبارت ميں کہتا ہے کہ وہ بار بار فيل ہوکر کئی سال سے ايک ہی يونيورسٹی ميں زيِر تعليم ہے اور اب وہ 
ميں اور ايک ہی  اس نتيجے پر پہنچا ہے کہ اب وہ گهر کے بجائے ہاسٹل ميں پڑهے گا۔ اس بار بار فيل ہونے کے نتيجے

 کورس کئی بار پڑهنے کو مصنف نے تعليمی زندگی کا ايک وسيع تجربہ قرار ديا ہے۔
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 چين ميں ايک دن اردو کے طالبعلموں کے ساته
 حوالہ

پيش نظر عبارتابِن انشائ کے مضمون چين ميں ايک دن اردو کے طالب علموں کے ساته سے لی گئی 
سفرنامے چلتے ہو تو چين چليے سے ماخوذ ہے۔ہے۔ جو ابِن انشاءکے ايک   

 تعارِف مصنف

 ابِن انشاءکے سفرنامے مقبوليت کے جس مقام پر ہيں وہ بہت کم لوگوں کی دسترس ميں ہوتا ہے۔

 تعارِف سبق

اس سفرنامے ميں ابِن انشاءنے ہمسايہ ملک چين ميں اردو کی مقبوليت کو بيان کيا ہے اور بتايا ہے کہ 
سے آپس ميں محبت اور اتفاق کو بڑهاتی ہے۔ چےن اور پاکستان کی دوستی مثالی ہے۔  زبانيں کس طرح

اس لئے اہِل پاکستان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دوست ممالک سے دوستانہ روابط رکهے اور اس 
 کے حاالت و واقعات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔

١عبارت   

کو پهلتے پهولتے ديکهنا واقعی ايک جذباتی اتنی دور مختلف تہذيبوں کے ملک ميں اردو کے پودے 
 تجربہ ہے۔

 تشريح

مصنف پاکستان سے دور ايک ايسے ملک مےں ہے جہاں کی زبان، تہذيب، ثقافت ہم سے بالکل جدا 
ہے۔ ان کی زبان کے رسم الخط بهی اردو سے بالکل مختلف ہےں۔ منصف اس بات سے بہت متاثر ہوا 

و شوق سے سيکهتے ہيں اور ان کا تلفظ اور تحرير دونوں ہی  کہ وہ لوگ ہماری زبان کو کتنے ذوق
 قابِل ستائش ہے۔ اردو زبان کی يہ مقبوليت اور ترقی ديکه کر مصنف کو دلی خوشی ہوتی ہے
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 قرطبہ کا قاضی
 حوالہ

 پيش نظر عبارتسيد امتياز علی تاج کے ڈرامے قرطبہ کا قاضی سے لی گئی ہے۔

 تعارِف مصنف

تاج اردو ڈرامہ نگاری کے سرتاج ہےں۔ انارکلی کا ڈرامہ لکه کر انہوں نے اردو کے ديوان امتياز علی 
ميں اپنے لئے ايک مستقل اور بلند مقام حاصل کرليا۔ ان کے ريڈيو ڈراموں نے بهی ان کی مقبوليت 
کی  مےں اضافہ کيا۔ وہ بڑے کامياب مکالمہ نگار ہيں۔ ان کے ڈراموں ميں دلکشی اور انسانی جذبات

 بڑی موثر ترجمانی ملتی ہے۔

 تعارِف سبق

اس ڈرامے ميںمصنف نے يہ بتايا ہے کہ انصاف کا ترازو ہر خاص و عام، شاہ وگدا سب کے لئے 
يکساں ہوتا ہے۔ اور انصاف کے معاملے ميں کسی قسم کی رعايت نہ برتتے ہوئے جرم کرنے والے کو 

 سزا ضرور ملنی چاہئے۔

١عبارت   

سے اهللا تعالی کا عفوورحم کئی بار بوال ليکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو ميری بوڑهی زبان 
 بہرا پايا۔

 تشريح

مندرجہ باال جملے مےں حالوہ قاضی سے زبير کی معافی کی التجا کرتی ہے اور قاضی سے رحم اور 
سے اس عفودرگزر چاہتی ہے۔وہ اسے محبت و شفقت کا حوالہ دے کر باربار معافی مانگتی ہے جس 

نے زبير کی پرورش کی تهی۔ مگر چونکہ قاضی ايک انصاف پسند انسان تها اس لئے حالوہ کی منت و 
 سماجت اس کا دل موم نہ کرسکی
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 بنِت بہادر شاہ
 حوالہ

 پيش نظر عبارتخواجہ حسن نظامی کے افسانے بنِت بہادر شاہ سے لی گئی ہے۔

 تعارِف مصنف

طرز نثرنگار ہيں۔ ان کی تحرير ميں بڑی دلکشی، دلنشينی اور اثر خواجہ حسن نظامی اردو کے صاحِب 
انگيزی پائی جاتی ہے۔ چهوٹے چهوٹے فقروں ميں عام بول چال کے الفاظ سے بڑی شگفتگی اور 

 دلکشی پيدا کرتے ہےں۔ اپنی تحريروں ميں خواجہ صاحب اصالحی مقاصد کو پيِش نظر رکهتے ہيں۔

 تعارِف سبق

” کے عنوان سے خواجہ حسن نظامی نے غدر کے واقعات خصوصًا شاہی ” نے غدِر دہلی کے افسا
اس مجموعے کا ” بنِت بہادر شاہ“خاندان کے پردرد الميوں اور حاالت پر افسانوں کا مجموعہ شائع کيا۔ 

ايک افسانہ ہے۔ اس افسانے ميں خواجہ حسن نظامی نے بہادر شاہ ظفر کی دلگداز داستان بيان کی ہے۔ 
ءکی جنِگ آزادی کے بعد پيدا ہونے والے حاالت کا جائزہ ٧۵٨١خوبصورت پيرائے ميں  آپ نے بڑے
 پيش کيا ہے۔

١عبارت   

 تيمور کی نام کی عزت رکهيو اور ان بے کس عورتوں کی آبرو بچائيو۔

 تشريح

پيِش نظر عبارت بہادرشاہ ظفر کی دعا کے الفاظ ہيں جو وہ اس وقت کرتے ہيں جب ان سے ان کی 
نگريز فوج نے چهين لی ہے۔ وہ اپنی بيٹی اور ديگر اہِل خانہ کو اس خيال سے محل سے روانہ سلطنت ا

کرتے ہيں کہ اس طرح وہ محفوظ رہيں گے اور دعا کرتے ہےں کہ اے خدا يہ الواث بچے ميں تيرے 
حوالے کرتا ہوں۔ انہوں نے آج تک محل کے باہر کے حاالت نہيں ديکهے۔ ان کا تيرے سوا کوئی 

گار نہيں۔ تيمورکی اوالد ہيں اس کے نام کی عزت رکهنا اور ان الچار اور مجبور عورتوں کی عزت مدد
 و آبرو تو بچانے واال ہے
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 توصيف کا خواب
 حوالہ

 پيش نظر عبارتعالمہ راشد الخيری کی کہانی توصيف کا خواب سے لی گئی ہے۔

 تعارِف مصنف

کے لقب سے مشہور ہيں۔ ان کی تحريريں عام طور پر دردوغم ميں ” مصوِر غم“عالمہ راشدالخيری اردو ادب ميں 
غوطہ زن نظر آتی ہيں۔ ان کے ناولوں اور افسانوں کا بنيادی مقصد قومی اصالح، انسانی ہمدردی اور اصالحی اصولوں 

يا۔کی پابندی ہے۔ تعليم نسواں کی جس کوشش کا آغاز کيا گيا تها اس مےں راشدالخيری نے بڑه چڑه کر حصہ ل  

 تعارِف سبق

اس کہانی ميں مصنف نے جس نکتے کی طرف اشارہ کيا ہے وہ يہ ہے کہ انسانی ہمدردی سب سے بڑی عبادت ہے۔ 
انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے دنيا و آخرت دونوں جہانوں ميں سرخرو 

 کرتا ہے

 درِد دل کے واسطے پيدا کيا انسان کو
اطاعت کے لئے کچه کم نہ تهے کروبياں ورنہ  

١عبارت   

 خدا کا اصلی گهر تو بچهڑے ہوئے کليم کی ماں کا دل تها۔

 تشريح

پيِش نظر عبارت مےں مصنف نے اس وقت کے واقعہ کو بيان کيا ہے جب توصيف غريب عورت کے بچے کو چهڑا 
مےں سوجاتی ہے۔ اس وقت وہ خواب ميں ايک  التی ہے اور اپنے بچے کی مايوس کن حالت ديکه کر پريشانی کے عالم

شخص کو ديکهتی ہے جو اس کے سامنے يہ جملہ ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان دنيا مےں نيکی اور ثواب کمانے کی 
غرض سے بيشمار کام کرتا ہے۔ جيسے کہ کوئی مسجد تعمير کرواتا ہے يا کوئی کنواں کهدواتا ہے۔ ليکن اهللا کی نظر 

نيکی کسی دکهی يا مصيبت زدہ انسان کے کام آنا ہے يا اس کی مصيبت کو دور کرنا ہےميں اصل   

٢عبارت   

 برا ماننے کی بات نہيں۔ مسلمانوں کے دوِر موجود ميں دولت المذہبی کی جڑ ہے۔

 تشريح

هللا کو ہر وقت ياد مصنف نے مندرجہ باال عبارت ميں جس حقيقت کو بيا ن کيا ہے وہ يہ ہے کہ انسان دکه اور مفلسی ميں ا
کرتا ہے اور ہر قسم کی عبادت کرتا ہے۔ وہ پانچوں وقت نماز پڑهتا ہے، قرآن مجيد کی تالوت کرتا ہے اور راتوں کو اٹه 

اٹه کر تہجد بهی پڑهتا ہے ليکن جب وہی آدمی امير ہوجاتا ہے تو اسے دولت کا ايسا نشہ چڑهتا ہے کہ وہ صرف اور 
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ں مبتال ہوجاتا ہے اور اهللا کو بالکل ياد نہيں کرتا اور دين کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ يہ صرف دولت کمانے کی حرص مي
 بات آجکل کے دور ميں پہلے کی نسبت زيادہ عام ہوگئی ہے

٣عبارت   

 دولت جس کے کاٹے کا منتر نہيں، صورت جس کے جادو کا اتار نہيں دونوں غائب۔

 تشريح

کی طرف اشارہ کيا ہے کہ وہ ايک غريب خاندان سے تعلق رکهتی تهی، مال مندرجہ باال عبارت ميں مصنف نے توصيف 
و زر اس کے پاس نہ تها اور دولت ايسی چےز ہے کہ جو اس کے اثر ميں آجائے نکل نہيں سکتا۔ اسی طرح توصيف 

توصيف کے پاس اچهی صورت بهی نہيں تهی۔ يہ بهی ايک ايسی چيز ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہيں۔ اس طرح تو 
 ميں دونوں کمزورياں موجود تهيں
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 سچی ہمدردی
 حوالہ

پيش نظر عبارتڈپٹی نذير احمد کے قصہسچی ہمدردی سے لی گئی ہے۔ جو ان کے ايک شاہکار ناول توبتہ انصوح سے 
 ماخوذ ہے۔

 تعارِف مصنف

اردو ادب ميں اپنے اصالحی ناولوں کے ڈپٹی نذير احمد سرسيد کی اصالحی تحريکوں کے ايک سرگرم رکن تهے۔ آپ 
 لئے مشہور ہيں۔ انہوں نے ناولوں سے اصالِح معاشرہ کا کام ليا۔ ان کی تحرير بڑی سادہ، عمدہ اور بامحاورہ ہوتی ہے۔

 تعارِف سبق

اس سبق ميں مصنف نے اس امر کو پيش کيا ہے کہ انسانوں کو مظلوموں اور بے کسوں کے ساته عملی طور پر ہمدردی 
کرنی چاہئے۔ انہوں نے اس اخالقی قدر کی بهی عظمت و اہميت جتائی ہے کہ نيکی کو حصوِل شہرت کا وسيلہ نہيں بنانا 

 چاہئے۔

١عبارت   

 برسوں کا نانواں اور روج کی ٹال مٹول۔

 تشريح

وہ کہتا ہے مصنف نے پيِش نظر عبارت ميں اس وقت کا منظر بيان کيا ہے جب بنيا خان صاحب سے قرض لينے آتا ہے۔ 
کہ خان صاحب نے جتنی مدت کے لئے قرض ليا تها وہ پوری ہوچکی ہے اور اب قرض کی رقم کی ادائيگی ميں ٹال 

مٹول کررہا ہے۔ اور اسی بات پر ان دونوں کا ہر روز جهگڑا ہوتا تها اور بنيا اب اس سے ہر صورت ميں اپنے پيسے 
 وصول کرے گا۔

٢عبارت   

هاہوا تها جيسے خوش دل اور شکرگزار رعايا ميں کوئی بادشاہ يا حلقہ مريداِن ارادتمند ميں ميں اس وقعت کے ساته بيٹ
 کوئی پيرو مرشد۔

 تشريح

پيِش نظر عبارت ميں مصنف نے اس وقت کا ذکر کيا ہے جب عليم اپنی ٹوپی فروخت کرکے خان صاحب کا قرض 
ن کے گهروالے عليم سے بہت خوش تهے اور شکريہ چکانے نے بعد ان کے گهر ميں بيٹها ہوتا ہے۔ خان صاحب اور ا

ادا کررہے تهے۔ عليم کہتا ہے کہ ان لوگوں ميں بيٹه کر ايسا محسوس ہورہا تها جيسے کوئی بادشاہ اپنی شکرگزار رعايا 
 کے ساته يا پير صاحب اپنے مريدوں کے درميان عقيدت مندوں کے ساته بيٹهے ہوں
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٣عبارت   

ظاہر کی کہ الٹا ميں اسی کا ممنون ہوا۔اس نے اتنی احسان مندی   

 تشريح

مندرجہ باال عبارت ميں مصنف نے اس وقت کا ذکر کيا ہے جب عليم خان صاحب کے گهر ميں ان کا قرض چکانے کے 
بعد بيٹها تها۔ خان صاحب کی بيوی اس کی اتنی شکر گزار اور احسان مند تهےں کہ وہ بار بار عليم کا شکريہ ادا کررہی 

ور سب گهروالے اس کے ساته اتنی عزت و احترام کے ساته پيش آرہے تهے، ان کی يہ شکرگزاری اور محبت تهی ا
 ديکه کر عليم اور شرمندہ ہوئے جارہا تها
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 نظريہ پاکستان
 حوالہ

 پيش نظر عبارت ڈاکٹر غالم مصطفی خان کے مضمون نظريہ پاکستان سے لی گئی ہے۔

 تعارف مصنف

غالم مصطفی خان تحقيقی و علمی ميدان ميں ايک نمايا ں مقام رکهتے ہےں۔ ان کی تحرير کا انداز سلجها ہوا، سادہ  ڈاکٹر
 ، سليس اور دلکش ہے۔

 تعارِف سبق

نظريہ پاکستان مصنف کا ايک فکر انگيز مضمون ہے اور اس سبق ميں مصنف نے تحريِک پاکستان کے پس منظر ميں 
کی ہے۔ نظريہ پاکستان کی وضاحت  

١عبارت   

 مسلمانوں کی قوميت ايک نظرياتی قوميت ہے جو ال الہٰ اال اهللا پر قائم ہے۔

 تشريح

مندرجہ باال عبارت ميں مصنف مغربی مفکرين کی قوميت کے نظريے کی مخالفت کرتے ہيں اور مسلمانوں کے نظريہ 
لوگوں کے عقيدے پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی قوم کو بيان کرتے ہيں۔ وہ کہتے ہيں کہ کسی بهی قوم کی بنياد اس قوم کے 

ال الہ اال اهللا کی بنياد پر قائم ہے۔ دنيا کے کسی کونے ميں اگر کوئی مسلمان موجود ہے تو وہ اس قوم ميں شمار کيا جائے 
، ايک گا۔ مسلمان اس نظريہ کی ترديد کرتے ہيں کہ قوم،نسل، رنگ اور وطن سے بنتی ہے۔ قوم کی بنياد تو ايک عقيدے

 کلمے اور ايک نظرئيے کی بنياد پر ہوتی ہے۔
 بقول اقبال

 اپنی ملت پر قياس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکيب مےں قوِم رسوِل صلی اهللا عليہ وسلم ہاشمی

٢عبارت   

 نظريہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ايک اسالمی اور فالحی مملکت بنانا ہے۔

 تشريح

مقصد ايک ايسے معاشرے کی تشکيل ہے جو  پاکستان کا بنيادی نے ذکر کيا ہے کہ نظريہپيش نظر عبارت ميں مصنف 
اسالم کے سنہری اصولوں کا پابند ہو۔ اس معاشرے ميں اخوت، مساوات، عدل و انصاف، ديانت، خداترسی، انسان 

د کے لئے کام ہو۔ ايسے ہمدردی اور عظمِت کردار جيسی خوبياں پائی جاتی ہوں۔ اور اس ميں لوگوں کی فالح و بہبو
ح عکاسی کرتا ہےپاکستان کی صحي معاشرے کا قيام ہی نظريہ  
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 سنده ميں علم و فضل
 حوالہ

 پيش نظر عبارتغالم رسول مہر کے مضمون سنده مےں علم و فضل سے لی گئی ہے۔

 تعارِف سبق

غرض پڑهنے والوں کو  اس سبق ميں منصف نے مختلف حوالوں سے سنده کے لوگوں کی علمی دوستی ثابت کی ہے۔
 مختلف حوالوں سے علم کی افاديت سے آگاہ کيا ہے۔

١عبارت   

 اسالف کی کتابوں کو بے دردی سے لٹاديا اور جواہرات کو کوڑيوں کے مول فروخت کرديا۔

 تشريح

کی اس عبارت ميں مصنف ان لوگوں کو ذکر کررہا ہے جو علم کی اہميت سے آگاہ نہ تهے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں 
نہايت قيمتی اور نادر کتابوں کو بڑی بے دردی سے برباد کرڈاال۔ يہ علمی خزانے جو قدروقيمت کے اعتبار سے ہيرے 

جواہرات سے کم نہ تهے ان لوگوں نے معمولی داموں فروخت کرديے اور سنده ميں علم و ادب کو ايک ناقابِل تالفی 
 +نقصان پہنچايا

٢عبارت   

بہرحال علمی ذوق کے عام ہونے کی دستاويز ہے۔چار سو درسگاہوں کا وجود   

 تشريح

مندرجہ باال عبارت مےں منصف نے اس وقت کا ذکر کيا ہے جب کپتان ہملٹن ٹهٹهہ آئے تهی اور اس وقت ٹهٹهہ ميں 
ل ہے۔ آج سے تقريبًا تين سو سا دراز سے ہی علم و فن کا گہوارہ رہا تقريبًا چارسو درسگاہيں موجود تهيں۔ سنده عرصہ

پہلے سنده کے شہر ٹهٹهہ ميں بڑے بڑے عالم موجود تهے۔ اس شہر ميں طلبہ دور دور سے علم کی پياس بجهانے کے 
لئے آتے تهے۔ يہی وجہ تهی کہ شہر ٹهٹهہ ميں چار سو درس گاہيں قائم کی گئيں۔ صرف اس بات سے ظاہر ہوجاتا ہے 

 کہ سنده کو علم کے حوالے سے کتنی برتری حاصل تهی
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 رسول اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق
 حوالہ

پيش نظر عبارتسيد سليمان ندوی کے مضمون حضور اکرمصلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق سے لی گئی ہے۔ جو ان کے 
استاد عالمہ شبلی نعمانيکی تحرير کردہ سيرت النبيصلی اهللا عليہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ عالمہ شبلی کے انتقال کے بعد اس 

کو سيد سليمان ندوی نے مکمل کيا۔ کتاب  

 تعارِف مصنف

سيد سليمان ندوی، عالمہ شبلی نعمانی کے ہونہار شاگرد گزرے ہيں۔ شبلی کی طرح آپ کا طرِز تحرير بهی سادہ، سليس 
کرديا۔ تکميل تک پہنچا کر انہوں نے اپنی شاگردی کا حق ادا دلکش اور عالمانہ ہے۔ سيرت النبيصلی اهللا عليہ وسلم کو پايہ  

 تعارِف سبق

روشنی ڈالی ہے اور ان کی شخصيت کے  حسنہ پر اس سبق ميں مصنف نے حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کے اسوہ
بڑی خوبصورتی سے مقيد کيا ہے۔ ں کو لفظوں کے احاطے ميںنماياں پہلوو  

١عبارت   

 آپ صلی اهللا عليہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجيد کی عملی تفسير ہے۔

 تشريح

ايک آدمی نے حضرت عائشہ رضہ سے آپ صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق کے بارے ميں پوچها تو انہوں نے جواب ميں 
يہ جملہ ارشاد فرمايا کيا تم نے قرآن نہيں پڑها، جو کچه قرآن ميں ہے وہی آپ صلی اهللا عليہ وسلم کے اخالق ہيں۔ اس 

اهللا عليہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو قرآن پاک کی تعليمات کی عبارت ميں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی 
عکاسی کرتا ہے۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے ميں قرآن پاک کی تعليمات کو اپنايا۔ غرض يہ کہ آپ 

 صلی اهللا عليہ وسلم کی زندگی قرآن مجيد کی تعليمانت کا عملی نمونہ تهی

٢عبارت   

مجهے قتل کرنا چاہتے بهی تو نہيں کرسکتے تهے۔ڈرو نہيں اگر تم   

 تشريح

ايک بار ايک شخص نے آپ صلی اهللا عليہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کيا۔ صحابہ رضہ اس کو گرفتار کرکے سامنے 
پہلے پہل الئے، وہ آپ صلی اهللا عليہ وسلم کو ديکه کر کر ڈر گيا۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم نے يہ جملہ اس وقت ادا فرمايا۔ 

صحابہ اکرام رضہ حضور اکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی حفاظت کيا کرتے تهے اور گهر پر پہرہ بهی ديتے تهے۔ پهر آپ 
صلی اهللا عليہ وسلم نے ان کو ايسا کرنے سے منع فرمايا۔ آپ نے ايسا اس لئے کيا کيونکہ آپ صلی اهللا عليہ وسلم اهللا کے 

لی اهللا عليہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اهللا تعالی نے خود ليا تها۔اس لئے کوئی بهی محبوب اور آخری نبی تهے اور آپ ص
طاقت حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہيں پہنچا سکتی تهی۔ يہاں تک کہ وہ شخص بهی اپنی شديد 

 ترين کوشش کے باوجود اپنی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا
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٣عبارت   

کی قوميں اسی لئے برباد ہوگئيں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چهوڑ ديتے اور جب معمولی  تم سے پہلے
آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ خدا کی قسم اگر محمد صلی اهللا عليہ وسلم کی بيٹی فاطمہ رضہ بهی چوری کرتی تو اس 

 کے ہاته بهی کاٹے جاتے۔

 تشريح

عليہ وسلم نے اس وقت ادا کئے تهی جب حضرت اسامہ رضہ نے آپ صلی اهللا عليہ وسلم  يہ الفاظ حضور اکرم صلی اهللا
سے قبيلہ مخزوم کی ايک عورت کی سفارش کی تهی جس نے چوری کی تهی۔ آپ صلی اهللا عليہ وسلم اس وقت بہت 

ے ہيں کہ پچهلی قوميں ناراض ہوئے تهے اور آپ نے يہ الفاظ ارشاد فرمائے تهے۔ حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم فرمات
اسی وجہ سے برباد ہوئيں کہ اميرآدمی کا جرم تو معاف ہوجاتا مگر جب کوئی غريب آدمی جرم کرتا تو اس کو سخت 

سے سخت سزا کاٹنی پڑتی۔ اسالم ميں انصاف کا ترازو سب کے لئے برابر ہے اور اسی لئے حضوراکرمصلی اهللا عليہ 
عليہ وسلم کی بيٹی حضرت فاطمہ رضہ بهی چوری کرتی تو ان کے ہاته بهی کاٹ وسلم نے فرمايا کہ اگر آپصلی اهللا 

 دئےے جاتے۔ اس واقعہ سے حضوراکرم صلی اهللا عليہ وسلم کی انصاف پسندی ظاہر ہوتی ہے

۴عبارت   

 بهائيو اس دن کے لئے سامان کر رکهو۔

 تشريح

د فرمائے تهے جب آپصلی اهللا عليہ وسلم ايک صحابہ مندرجہ باال الفاظ حضوراکرمصلی اهللا عليہ وسلم نے اس وقت ارشا
کے جنازے مےں شريک تهے۔ قبر کهودی جارہی تهی، آپصلی اهللا عليہ وسلم قبر کے کنارے بيٹه گئے اور يہ منظر ديکه 

کر رونے لگے يہاں تک کے زمين تر ہوگئی پهر حضوراکرمصلی اهللا عليہ وسلم نے يہ جملہ ارشاد فرمايا۔ اس جملے 
حضوراکرمصلی اهللا عليہ وسلم نے لوگوں کو تاکيد کی ہے کہ وہ موت سے پہلے پہلے جس قدر نيکياں کرسکتے ہيں ميں 

کرليں۔ آپصلی اهللا عليہ وسلم نے قبر کو جنت کی باغوں مےں سے ايک باغ يا جہنم کے گڑهوں ميں سے ايک گڑها قرار 
رنے کے لئے کوشش کرنی چاہئے تاکہ عذاِب قبر سے ديا ہے۔ اسی لئے انسان کو زيادہ سے زيادہ نيکياں حاصل ک

 محفوظ رہ سکےں اور آخرت ميں سرخرو ہوسکے
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 سومناته کی فتح
 حوالہ

 پيش نظر عبارت موالنا محمد حسين آزاد کے مضمون سومناته کی فتح سے لی گئی ہے۔

 تعارِف مصنف

مکالمہ نگاری و انشا پردازی اور شوخی و ظرافت مولونا محمد حسين آزاد نے اردو ادب کی ہرہر طرح سے خدمت کی 
ميں آپ حِد کمال پر نظر آئے ہيں۔ ساته ہی ساته موسيقيت اور آہنگ ان کی عبارت کا جز ہے۔ آپ نے بڑی براثر تحريريں 

ہے۔” سومناته کی فتح“قلمبند کی ہيں جن ميں سے ايک   

 تعارِف سبق

غزنوی کے آخری حملے کا واقعہ بيان کيا ہے۔ اس مضمون ميں اس سبق ميں مصنف نے سومناته کے مندر پر محمود 
موالنا نے مسلمانوں حکمرانوں کے عزم و حوصلہ اور ہمت کا پرچار کرکے دوسرے مسلمانوں کو بهی اس کی ترغيب 

 دی ہے۔

١عبارت   

 ديکها تو يہی ديکها کہ فوج کا َدل بادل چهاگيا ہے اور نشاِن محمودی لہرا رہا ہے۔

 تشريح

عبارت ميں منصف نے اس وقت کا منظر بيان کی ہے۔ جب محمود غزنوی کی فوج شہِر سومناته پر حملہ کرنے پہنچ اس 
چکی تهی۔جب محمود غزنوی کا لشکر سومناته کے شہر پہنچا تو اہل شہر سب سورہے تهی۔ جب وہ لوگ گهبرا کر اٹهے 

پهيلی ہوئی ہے جيسے کہ آسمان پر بادل چهائے  تو انہوں نے ديکها کہ محمود غزنوی کی فوج دور دور تک اس طرح
 +ہوئے ہوتے ہيں اور جگہ جگہ محمود غزنوی کی فوج کے جهنڈے لہرارہے ہيں

٢عبارت   

 مشرق کا شہسوار ستاروں کی فوج کو شکست دے کر شعاع کا نيزہ ہاته ميں لئے نکال۔

 تشريح

فسانوی انداز ميں بيان کيا ہے۔ مصنف کہتا ہے اس عبارت ميں مصنف نے دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے منظر کو ا
کہ سورج اپنی روشنی بکهيرتا ہوا مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جب سورج کی کرنيں آسمان پر پهيلتی ہيں تو ستاروں کی 

چمک ماند پڑجاتی ہے۔ اور ہر طرف ُاجاال ہوجاتا ہے۔ سورج کی کرنيں ستاروں کی جهلمالہٹ پر اس طرح چها جاتی ہے 
وئی فوج اپنے دشمن کو شکست دے کر اس پر غلبہ حاصل کرليتی ہےجيسے ک  
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٣عبارت   

 ہندوستان جنت نشان جس کا دروازہ باپ نے کهوال تها، محمود غزنوی نے اسے گيارہ دفعہ زيرو زبر کيا۔

 تشريح

باپ کے نقِش قدم پر چل سلطان سبکتگين کا شمار دنيا کے عظيم فاتحين ميں ہوتا ہے۔ اس کا بيٹا محمود غزنوی بهی اپنے 
کر عظيم فاتح بنا۔ اس کے باپ نے اس کے لئے ہندوستان کا راستہ ہموار کيا اور محمود غزنوی نے اس پر گيارہ دفعہ 

 +حملہ کيا۔ اس کا آخری حملہ گجرات ميں سومناته پر تها۔ يہ شہر اس وقت ہندوستان کی تہذيب کا مرکز تها

۴عبارت   

و يسار کی تقسيم ہوکر ڈيرے ڈيرے ميں حکم پہنچ گيا، صبح نور کے تڑکے قلعے پر دهاوا اس وقت پس وپيش اور يمين 
 ہوجائے۔

 تشريح

مندرجہ باال عبارت ميں مصنف اس وقت کی صورتحال بيان کررہے ہيں جب محمود غزنوی کی فوج ايک دن کی جنگ 
لئے منصوبہ بندی کی جارہی تهی۔ کے بعد رات گزارنے کے لئے اپنے خيموں ميں آگئی تهی اور صبح کی جنگ کے 

محمود غزنوی نے دائيں اور بائيں طرف کی فوج کو بانٹ ديا اور ہر مورچے ميں محمود غزنوی کا حکم پہنچ گيا کہ 
 سورج نکلنے سے پہلے قلعے پر حملہ کرنا ہے

۵عبارت   

 ميرے نزديک بت فروش نام پانے سے بت شکن ہونا بہتر ہے۔

 تشريح

م کا بول باال کرنے کے لئے ہندوستان پر کئی حملے کئے۔ جن ميں سے ايک بڑا معرکہ سومناته محمود غزنوی نے اسال
کے مندر پر حملہ تها۔ جب اس کی فوج مندر پر قبضہ کرچکی تو مندر کے پجاريوں نے محمود غزنوی کو مال و دولت 

غنی اس نے دينِ  اسالم کی “:ادا کياکا اللچ ديا۔ ليکن محمود غزنوی نے ان کی ہر پيشکش ٹهکرا تے ہوئے يہ جملہ 
 “سربلندی کو ذاتی مفاد پر ترجيح ديتے ہوئے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کردئےے مگر اپنے ضمير کا سودا نہ کيا۔
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 گزرا ہوا زمانہ
 حوالہ

 پيش نظر عبارت سرسيد احمد خان کے مضمون گزرا ہوا زمانہ سے لی گئی ہے۔

 تعارِف مصنف

تحرير کی چهاپ بڑی گہری ہے۔ انہوں نے تعليم سے اصالح کا کام ليا اور زبان ميں سادگی اور سرسيد احمد خان کی 
فطری انداز کو رواج ديا۔ ان کی تحرير سادہ، رواں اور صاف ستهری ہے۔ وہ زبان کی نوک بلک سنوارنے سے زيادہ 

دلکش اور عام فہم ہوتی ہے۔ ادائے مطلب پر زور ديتے ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ ان کی تحرير عام طور پر سادہ،  

 تعارِف سبق

اس مضمون مےں منصف نے نوجوانوں کو قومی بهالئی ميں حصہ لينے کی نصيحت کی ہے اور اس بات پر زور ديا 
 ہے کہ وقت کی قدر کريں اور اس کا صحيح طور پر استعمال کرنا سيکهيں۔

١عبارت   

و پاش پاش کرتا تها۔ان گلی ہڈيوں ميں سے ايسی محبت کا ديکهنا اس کے دل ک  

 تشريح

اس عبارت ميں مصنف اس وقت کا منظر بيان کررہا ہے جب بوڑهے کو اپنے والدين اور دوست احباب ياد آتے ہيں۔ وہ 
سوچتا ہے کہ اس کا رويہ اپنے والدين اور عزيزو اقارب کے ساته کبهی بهی اچها نہيں تها پهر بهی وہ لوگ اس سے بے 

س کو دل و جان سے عزيز رکهتے تهے۔ آج جب ان کے مرجانے کے بعد بوڑهے کو ان کی حد محبت کرتے تهی اور ا
 محبت ياد آتی ہے تو اس کا دل شدِت غم سے ٹکڑے ٹکڑ ے ہوجاتا ہے

٢عبارت   

ادا کرکر انسان کی بهالئی اور اس ” واهللا ال ازيد وال انقص“ جو کوئی خدا کے فرض کو اس بدوی کی طرح جس نے کہا 
ميں سعی کی اس کی ميں مسخر ہوتی ہوں۔کی بہتری   

 تشريح

يہ الفاظ نيکی کی دلہن کے ہيں جو وہ اس وقت ادا کرتی ہے جب بوڑها اس سے اس کو حاصل کرنے کی ترکيب دريافت 
کرتا ہے۔ نيکی کی دلہن بوڑهے سے کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خدمت خلق کے لئے وقف کرے، لوگوں 

ان کے ساته بهالئی کرے تو وہ ہی مجه کو حاصل کرسکتا ہے۔ مجه کو حاصل کرنے کے لئے کی خدمت کرے اور 
ضروری ہے کہ انسانيت کی فالح و بہبود کے لئے کام کئے جائيں اور اس بات کے لئے کوشاں رہا جائے کہ اپنی ذات 

 سے دوسروں کو فائدہ پہنچے
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٣عبارت   

مايوس ہوا۔اپنا حال سوچ کر اس دلفريب دلہن کے ملنے سے   

 تشريح

مصنف نے اس عبارت ميں اس وقت کا ذکر کيا ہے جب بوڑها نيکی کی دلہن سے اس کو حاصل کرنے کا طريقہ دريافت 
کرتا ہے۔ نيکی کی دلہن اس کو بتاتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طريقہ يہ ہے کہ انسان کی فالح کے لئے کام کيا 

ڈالتا ہے تو اس کو کوئی ايسا کام نظر نہيں آتا جو اس نے انسان کی فالح کے جائے۔ ليکن جب بوڑها اپنے ماضی پر نظر 
لئے کيا ہو بلکہ اس نے جو بهی کام کيا اپنی ذات کے لئے کيا۔ ان حاالت کو مِد نظر رکه کر بوڑها اس مايوسی کا اظہار 

 کرتا ہے کہ وہ نيکی کی دلہن کو نہيں پاسکتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


