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 گھش کو کھوجِ  سات  دى ،  گھش  عے ًکلے پبًو

 وٍ ساعتہ ہی کھو گیبجظ ساعتے تھب  گبٓوں

ؽبػش ، فلوی گیت کبس  اوس  ًذا فبضلی اسدو کے هؾہوس

هکبلوہ ًگبس گضسے۔ اى کب پوسا ًبم هقتذا  دغیي  ًذا فبضلی 

لیکي ًذا فبضلی کے ًبم عےهؾہوس ہوئے ۔اى کی پیذایؼ   تھب۔

ء کو گوالیبس هیں ہوئی  ،تؼلین کےلیے دہلی ۱۹۳۸ اکتوثش ۱۲

گئے ۔  اى کے والذ ایک ؽبػش تھے ۔  تقغین ہٌذ کے ثؼذ اى 

کے والذیي اوس خبًذاى کے افشاد  پبکغتبى چلے گے، لیکي 

فبضلی ًے ہٌذوعتبى هیں ہی سہٌب پغٌذ کیب۔  

ثچپي هیں ہٌذو هٌذس  عے ایک ثھجي کی آواص عٌی اوس 

ؽبػشی  کی طشف   هشغوة ہوئے۔ اًغبًیت پش اًہوں ًے 

ؽبػشی کی۔ اط دوس هیں هشصا اعذ ہللا خبں غبلت  ، هیش تقی 

هیؔش  عے هتبثش ہوئے۔ هیشا  اوس کجیش عے ثھی هتبثش ہوئے۔ 

اًہوں ًے الیٹ ، گگول، هلٹي چکوف ، ٹکغبکی  کو ثھی پڑھب 

اوس اپٌی ؽبػشاًہ  صالدیتوں  کب اضبفہ کیب۔ 

ًذا ًظویں ثھی کہتے ہیں اوس غضلیں ثھی۔ هقذاس کے لذبظ  

اًہوں ًے کي کہبں ہے هگش هؼیبس کے  لذبظ عے اى کی 

تخلیقبت  عے اًکبس ًہیں کیب جب عکتب ۔ ًذا کے اة تک جتٌے 

هجووػہ هٌظِش ػبم پش آئے ہیں اى هیں ہش هجووػہ  پچھلے 

هجووػہ عے ثلٌذ تش ہیں ۔ ًذا ًظووں هیں صیبدٍ کبهیبة ہیں یب 

غضلوں هیں ، ڈاکٹش  دٌفی ًے اى کی تخلیقبت  کب تجضیہ 

کشکے خیبل ظبہش کیب ہے۔ 

“ ًذا ًطن کی جگہ غضل هیں صیبدٍ کبهیبة  سہیں گے۔” ۔۔۔

دشف ثشہٌہ ۔ اص۔  ػٌواى چؾتی  

 ء۱۹۸۹اسدو عوبج ًئی دہلی  
ًذا کے یہبں صًذگی اوس کبیٌبت کے ثبسے هیں هتضبد سویے 

هلتے ہیں ۔ یہ سویے هؼبصش غضل گو ؽؼشا کے یہبں   اکثش 

دکھبئی دیتب ہے۔ ًذا کے  یہبں خواثوں اوس یبدوں  کی ثڑی 

اہویت ہے اوس وٍ اى عے تذفظ  رات کب  کبم لیتے ہیں  ا کے 

ثبوجود  تہزیجی خقبئق  عے آًکھیں ثٌذ ًہیں کشتے لٰہزا اًتؾبس 

اوس رہٌی پشاگٌذگی  هفؼش هوکي ًہیں ۔ یہ تضبد اوس تصبدهٌؔذ 

کی غضل کی ایک ثڑی ؽٌبخت  ہے۔ چٌذ اؽؼبس  هالدظہ ہو۔ 

 ؎

ہش طشف عو چشاؽ  جلتے  ہیں 

دبدثے عبتھ عبتھ چلتے ہیں 

اپٌی طشح عجھی کو کغی کی تالػ تھی 

ہن  جظ  کے ثھی  قشیت سہے   دوس  ہی  سہے 

یہ کیب  ػزاة ہے عت اپٌی ہی رات هیں گن ہیں 

صثبں هلی ہے هگش ہن صثبں ًہیں هلتب 

چشاؽ جلتے ہی ثیٌبئی ثجھٌے لگتی ہے 

خود اپٌے گھش هیں ثھی گھش کب ًؾبں ًہیں هلتب 

چشاغوں کے دسهیبى اًذھیشے کب ادغبط ، قشثت کے ثبوجود 

دوسی ، گھش هیں ثھی ثے گھشی کب هٌظش جذیذ دّغیت ًوبیب 

خوصو صیبت ہیں اوس اى خوصوصیبت کی ػکبعی غضل گو 

ؽؼشا ًے اؽبسات اوس پیکش تشاؽی وغیشٍ کی هذد عے ثڑی 

خوثصوستی عے کی ہے۔ 

ًذا کی اًفشادیت یہ ہے کہ ؽؼش کی اوپشی عطخ  پش یہ 

ادغبعبت ًظش ًہیں آتے ًہ تو یہبں  تٌہبئی ، ثے صاسی ، ثے  

هؼٌویت جیغے الفبظ کب عہبسا لیب گیب ہے اوس ًہ ہی اًھوں ًے 

لغبًی عطخ پش ثو جھل تشکیت عبصی عے کبم لیب ہے ثلکہ اى 

کے اى کے یہبں یہ ادغبعبت هوجِ تہ ًؾیي کی صوست هیں  

ہیں  ٹھہش کش پڑھٌے والے اط کی ؽذت کو هذغوط کئے 

ثغیش ًہیں سٍ عکتے۔ 

دبهذ ی  کبؽویشی ًے ًذا کے  ؽؼشی  ادغبط  و هضاج کی 

ًؾب ًذہی کشتے ہوئے  لکھب ہے۔ 

ًذا فبضلی  کب هغلہ یہ ہے کہ وٍ  اپٌی صًذگی  کی فشاػت ، ” 

هؼصوهیت  اوس ایوبى  داسی کو ؽہشی  صًذگی   کی 

کبسوثبسیت ، ؽبطشی  اوس ثے ایوبًی عے هتصبدم ہوتے 

“ ہوئے دیکھ کش اریت ہو جبتے ہیں۔

خؾِت دیواس ۔اص۔  صثیش سضوی 

یہبں کغی کو کوئی ساعتہ ًہیں دیتب 

هجھے گشا کے اگش تن عٌجھل عکو تو چلو 

یہی ہے صًذگی کچھ خواة  چٌذ اهیذیں 

 اًھیں  کھلوًوں  عے تن ثہل عکو  تو  چلو

ًذا کو اپٌے چبسوں طشف  صًذگی کی هصٌوػی پي ، سیبکبسی 

اوس هٌبفقت  ًظش آتی ہے وٍ ثبس ثبس  گبٓوں کی عبدگی  ثچوں  

کی پبکیضگی اوس خواثوں  کی هؼصوهیت کی طشف  هشاجؼت 

کشتے ہیں۔سوتے ہوئے ثچے کو ہٌغبًہ  اى کے لئے هغجذ 

تؼویش کشًے عے ثہتش ہے ؎ 

گھش عے  هغجذ ہے ثہت دوس  چلو یوں کشلیں 

کغی  سوتے   ہوئے  ثچے  کو  ہٌغبیب  جبئے 

اداط ؽبم کو  اًھیں  هبں کی هوتب  اوس اط کی ثبتیں یبد آتی 

ہیں۔ ؎ 

هیں سویب  پشدیظ  هیں  ،  ثھیگب  هبں  کب  پیبس 

دکھ ًے دکھ عے ثبت کی ، ثي چٹھی ثي تبس 

ؽبم  کب  دھٌذلکب  ہے یب  اداط هوتب  ہے 

ثھولی ثغشی  یبدوں عے ثھوٹتی دػب دیکھو 
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وٍ اپٌے  اط گبٓوں  کو  یبد کشتے ہیں جظ کی ایک  ؽے عے 

:  اپٌب پي ٹپکتب ہے ۔ ایک طشف اى کے یہ اؽؼبس ہیں

گھش عے ًکلے تو ہو عوچب ثھی کذھش جبٓوگے  

ہش طشف تیض  ہیوائیں  ہیں  ثکھش  جبٓوگے 

اوًچی  ػوبستوں  کی  یہ  ثغتی  ػجیت  ہے 

 ہش ؽکل اپٌے جغن  عے ثبہش دکھبئی دے  

اى اًذھیشوں هیں تو ٹھوکش ہی اجبال دے گی 

سات  جٌگل هیں  کوئی  ؽوغ  جالًے عے سہی 

: دوعشی جبًت

ہش پیڑ کوئ قصہ ہش گھش کوئی افغبًہ 

ہش ساعتہ پہچبًہ ہش چہشے پہ اپٌبپي 

ًذا کے دوعشے  ؽؼشی هجوػہ  هیں  جظ طشح  اى کے في  

هیں پختگی  آئی ہے اط کب رکش کشتے ہوئے  هظفش دٌفی ًے 

لکھبہے۔ 

پہلے ًذا کی غضلوں هیں  ایک قغن کی ًغبئیت کے عبتھ ”

دیہبت کب رائقہ هلتب تھب۔ اة اى کے  یہبں  ایک ًوع  صالثت ، 

ثشدثبسی اوس هؾیٌی ؽہش کی جھلکیبں  ًظش آًے لگی ہے ۔ 

غضلوں هیں اى کی هؼصوهیت اوس هذویت کی جگہ دضًیہ ال 

اثبلی پي  اوس ؽبػشاًہ تذثیش کی  آهیضیؼ عے ایک ًیب رائقہ 

“ پیذا ہو گیبہے۔

خؾک چؾوے کے کٌبسے ۔ اص۔ ًبصش کب ظوی  

 ء۱۹۸۶ ہوسال   لاخی فکشو هکتجہ


