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نظم
پرچهائياں

نظم کا خﻼصہ:
'تصورات کی پرچهائياں ابهرتی ہيں'
يہ مصرع ساحر لدهيانوی کی نظم 'پرچهائياں'
کا ايک حصہ ہے .اس نظم ميں ان کا انداز
جذباتی و فطری ہے۔ دوسری جنگ عظيم کے
پس منظر ميں ساحر نے اس وقت لکها جب
برطانوی حکومت نے ہندوستانيوں کو جنگ
ميں حصہ لينے کے ليے مجبور کر ديا تها۔
وه براه راست برطانوی حکمرانوں سے کہتے
ہيں کہ اب ہندوستانيوں کے ساته کسی بهی
طرح کی زبردستی ہوئی تو ہم تمہارا جينا
مشکل کر ديں گے۔
ہندوستان امن اور سکون کا گہواره ہے۔ گنگا
جمنی تہذيب کے پرورده ہندوستانی اپنے
ملک ميں جنگ جيسی خوفناک چيز کے
بارے ميں سوچ بهی نہيں سکتے۔ سرزمين ہند
ميں گوتم بده اور گورو نانک جيسی عظيم
ہستياں پيدا ہوئيں ۔ جنہوں نے ہميشہ امن و
شانتی اور بهائی چارے کا پيغام ديا۔ ہماری
ذمہ داری ہمارے بچوں کی پرورش کرنا اور

لکهنا
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انہيں اچها شہری بنانا ہے۔ ہم اپنی زندگياں
جنگ کے حوالے نہيں کر سکتے۔
ساحر اپنے ہم وطن بهائيوں سے اپنی
خاموشی توڑنے کی درخواست کرتے ہيں۔ وه
کہتے ہيں کہ اب بهی ہم نے جنگ کے خﻼف
آواز نہيں اٹهائی تو يہ دنيا ايٹمی بﻼؤں کی
نزر ہو جائے گی۔ 'ايٹم بم' سائنسدانوں کی اس
ايجاد کو ساحر پاگل پن گردانتے ہيں۔ ان کا
ماننا ہے کہ اگر ايٹم بم کا استعمال کيا گيا تو
يہ دنيا راکه کا ڈهير بن جائے گی۔
مختصر يہ ہے کہ ساحر لدهيانوی نے بچپن
سے جن محروميوں کو ديکها اس نے انہيں
بے حد حساس بنا ديا تها -ان کی شاعری سے
بغاوت اور احتجاج کی صدا بلند ہو رہی تهی-
اس کی ايک اچهی مثال 'پرچهائياں' ہے۔ وه
ہندوستانيوں سے کہتے ہيں کہ ہميں جنگ
کے خﻼف آواز اٹهانی چاہئے ۔ کيونکہ جنگ
کا حاصل صرف اور صرف تباہی و بربادی
ہی ہے۔ پہلی جنگ عظيم ميں صرف مادی
نقصانات ہوئے مگر اس بار اگر دوسری
جنگ عظيم چهڑتی ہے تو ممکن ہے کہ

انسان اگر باقی بهی رہا تو اس کے سوچنے
سمجهنے کی قوت کے ساته اميد اور
حوصلے بهی ختم ہو جائيں گے۔ جو انسانی
زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہيے۔

شاعر کا تعارف:
ساحر لدهيانوی  8مارچ  1922کو لدهيانہ کے
کريم پوره ميں پيدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام
عبدالحی والد چوہدری فضل ﷴ اور والده کا
نام سردار بيگم تها-
ساحر کی پرورش ننيہال ميں ہوئی۔ انہوں نے
خالصہ اسکول سے ميٹرک کا امتحان پاس
کيا۔ اس زمانے ميں لدهيانہ اردو کا متحرک
اور سر گرم مرکز تها۔ يہيں سے انہيں
شاعری کا شوق پيدا ہوا۔ ان کا پہﻼ مجموعہ
'تلخياں'  1944ميں شائع ہوا۔ کی رسالوں کی
ادارت کی۔ کالﺞ چهوڑنے کے بعد ﻻہور چلے
گئے۔ فلمی دنيا نے آواز دی تو بمبئی چلے
آئے اور آخر تک وہيں رہے۔
ساحر نے بچپن اور جوانی ميں بہت ہی
پرخيز اور کٹهن دن گزارے انہوں نے يوں
ہی نہيں کہہ ديا تها کہ:
دنيا نے تجربات و حوادث کی شکل ميں
جو کچه مجهے ديا ہے وه لوٹا رہا ہوں ميں
ساحر نے رومانی اور احتجاج کی آميزش
سے اپنی انفراديت کے ساته ترقی پسند
تحريک کی شاعری کو ايک نيا رخ ديا۔ ساحر
کے اسلوب کی ايسی شائستگی اور سرشاری
ان کے طرز و اہنگ کو ان کے ہم عصروں
سے جدا کرتا ہے۔ ويسے ساحر کی رومانی
نظموں کا آہنگ رومانی ہيے اور سياسی و
انقﻼبی نظموں کا اسلوب و آہنگ احتجاجی
ہے۔
ساحر کا انداز بيان ،لفظوں کا انتخاب،

تشبيہوں اور اشعاروں کے استعمال کا طريقہ
خوب مکمل اور جامع ہيے جو دوسرے
شعراء کی دسترس سے باہر ہے۔
نغمگی ،موسيقيت اور تغزل کی آميزش نے
ان کی غزلوں ،نظموں اور گيتوں ميں تاثير
کی شدت پيدا کرتے ہوئے انہيں مقبول ،خاص
وعام بنا ديا۔ ساحر نے بے شمار ہٹ گانے
لکهے۔ ان کو  1964اور 1977ميں بہترين
گيت کار کا فلم فيئر ايوارڈ مﻼ۔ ساحر نے
سياسی ،رومانی ،نفسياتی اور انقﻼبی شاعری
کی۔ جس ميں کسانوں اور مزدوروں کی
افاديت کا کهﻼ اعﻼن ہے۔ ذاتی تجربات و
احساسات نے ان کی شاعری ميں گداز پيدا
کيا اور محبت کی آميزش نے آفاقيت عطا کی۔
ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ساحر
کو 1971ميں پدم شری 1972،ميں جسٹس
آف پيس 1973،ميں 'آؤ کہ خواب بنيں' کی
کاميابی پر سوويت لينڈ نہرو ايوارڈ اور
مہاراشٹر اسٹيٹ لٹريری ايوارڈ سے نوازا
گيا۔ 1974ميں مہاراشٹر حکومت نے انہيں
اسپيشل ايگزيکٹو مجسٹريٹ نامزد کيا۔
 8مارچ  2013کو محکمہ ڈاک نے ايک
يادگاری ٹکٹ جاری کيا۔ ساحر 25
اکتوبر 1980کو ممبئی ميں دل کا دوره پڑنے
سے ہم سے رخصت ہوگئے۔

خاص باتيں:
اس نظم 'پرچهائياں' ميں ساحر لدهيانوی نے
برطانوی حکومت کو تنبيہ کرتے ہوئے جنگ
کے نقصانات بيان کئے ہيں -اور يہ
سمجهانے کی کوشش کی ہے کہ جنگ
مسئلوں کا حل نہيں بلکہ جنگ خود ايک
مسئلہ ہے-

* ساحر کی نظم "پرچهائياں" جہاں ظلم و
استعداد کے خﻼف بغاوت يا احتجاج پر
اکساتی ہے وہيں امن اور بهائی چارے کا
پيغام بهی ديتی ہے۔
* ساحر کا انداز بياں فطری ہے۔ وه انسانی
جذبات احساسات کو خوبصورت الفاظ ميں
پيش کرنے کا ملکہ رکهتے ہيں۔
* الفاظ کی رنگارنگی اور شاعری ميں روانی
سے قاری لطف اندوز ہوتا ہے۔
* ساحر کے يہاں تکلف اور تصنع نہيں پايا
جاتا ہے۔

سمجهنے کی باتيں:

اپنی جانچ آپ کيجئے
متن پر مبنی سواﻻت:
صحيح جواب پر صحيح ] ✓ [ کا نشان
لگائيں:
* گزشتہ جنگ ميں گهر ہی جلے مگر اس
بار:
[ عجب نہيں کہ يہ تنہائياں بهی جل
]
جائيں
[ عجب نہيں کہ يہ پرچهائياں بهی جل
]
جائيں
[ عجب نہيں ک يہ رسوائياں بهی جل
]
جائيں
* ساحر نے سب کچه تباه و برباد ہونے کی
وجہ کسے بتايا ہے:
[ جنگ کو
]
[ بحث و مباحثے کو
]
[ بهائی چارے کو
]

* ساحر نے اپنی شاعری کے معيار کو
گرنے نہيں ديا بلکہ فلمی شاعری کے معيار
کو بلند کيا۔
* ساحر اپنی بڑی بات بهی بے تکلفی سے
کہنے کے عادی تهے۔
* ساحر جتنے بڑے شاعر تهے اتنے ہی
عظيم انسان بهی تهے۔ ان کی زندگی اور ان
کے فن ميں بهيد بهاؤ نہيں تها۔ وه زندگی بهر
جنگ وجدل کے مخالف اور امن و بهائی
چارے کے دلداده رہے۔

اس بار کی جنگ سے شاعر کو کيا انديشہ
ﻻحق ہے؟

غور کرنے کی باتيں:

طويل جواب واﻻ سوال:

* ساحر دنيا کے تمام لوگوں کوامن کا پيغام
ديتے ہوئے جنگ اور فسادات سے دور رہنے
کی تلقين کرتے ہيں۔
* الفاظ کی دروبيت اور تشبيہات و استعارے
کے صحيح استعمال نے ساحر کی شاعری
کو موثر اور پرلطف بنا ديا۔
* لفظ 'خموش' اصل ميں خاموش ہے۔ شعری
ضرورت کی بنياد پر الف ہٹا ديا گيا ہے۔
شاعری ميں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

* ساحر لدهيانوی کی نظم نگاری پر اپنے
خياﻻت کا اظہار کيجئے؟
* نظم پرچهائياں کے تمہيدی اشعار کی
تشريح وتحسين کيجيے؟

مختصر ترين جواب واﻻ سوال:

*************

