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نظم کﺎ خﻼصہ:
خاک وطن ﺟان نثار اختر ﮐی ايک مشہور نﻈﻢ
ِ
ہﮯ ﺟﺲ ميں اپنﮯ وطن ﮐﮯ مناظر اور
تہﺬيبی ورثﮯ سﮯ محبﺖ ﮐا اظہار ﮐيا گيا ہﮯ
اور ان سﺐ ﮐی سﻼمتی ﮐی دعا مانگی گﺌی
ہﮯ۔
محبﺖ ﮐی يہ خوبی ہﮯ ﮐہ ﺟﺲ شخص يا ﺟﺲ
چيز سﮯ محبﺖ ہوتی ہﮯ اس سﮯ تعﻠﻖ
رﮐهنﮯ والی ہر شﮯ محبﺖ ﮐر نﮯ والﮯ ﮐو
عزيز ہوا ﮐرتی ہﮯ۔ شاعر ﮐہتا ہﮯ ﮐہ يہ مﻠک
ايک چمن ﮐی طرح ہﮯ اوراسﮯ اپنﮯ وطن
ﮐی مٹی سﮯ پيار ہﮯ۔ اسﮯ اپنﮯ وطن ﮐی
ﺻبحوں ،شاموں ،شہروں ﮐﮯ ناموں،
عمارتوں اور يہاں پائی ﺟانﮯ والی روايتوں
سﮯ محبﺖ ہﮯ۔
شاعر يہ دعا ﮐر تا ہﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ وطن ﮐﮯ
دشﺖ و دمن سﻼمﺖ رہيں۔ يہاں ﮐﮯ مشہور
پہاڑ ہمالہ ﮐی نگاہيں اونچی رہيں اور چانﺪ
تاروں ﮐو چهوتی رہيں۔ گويا وه چاہتا ہﮯ ﮐہ
اس مﻠک ﮐا وقار ہميشہ بﻠنﺪ رہﮯ۔ اس ﮐی تمنا
ہﮯ ﮐہ اس مﻠک ﮐی شان سمجهی ﺟانﮯ والی
نﺪياں گنگا ،ﺟمنا ،خوبصورت تاج محل اور
ايﻠورا ﮐﮯ غاروں ﮐی شان و شوﮐﺖ اسی
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طرح بر قرار رہﮯ۔ اسی طرح ديوالی اور عيﺪ
ﺟيﺴﮯ تہواروں ﮐو لوگ مل ﺟل ﮐر مناتﮯ
رہيں اور اس مﻠک ﮐﮯ باشنﺪوں ﮐا اتحاد و
اتفاق قائﻢ و دائﻢ رہﮯ۔

ﺷﺎﻋﺮ کﺎ تعﺎرف:
ﺟان نثاراختر  8فروری  1914ﮐو گواليار ميں
پيﺪا ہوئﮯ۔ ان ﮐا خانﺪان عﻠﻢ و ادب ﮐا گہوارا
تها۔ ان ﮐﮯ والﺪ مضطر خير آ بادی اردو ﮐﮯ
ﮐہنہ مشﻖ شاعر تهﮯ۔ عہ ِﺪ ﺣاظر ﮐﮯ مشہور
شاعر اور فﻠموں ﮐﮯ گيﺖ گار ﺟاويﺪ اختر ان
ﮐﮯ بيٹﮯ ہيں۔
ﺟان نثااختر نﮯ ابتﺪائی تعﻠيﻢ گواليار ميں
ﺣاﺻل ﮐی اور عﻠی گڑه مﺴﻠﻢ يو نی ور سٹی
سﮯ بی۔ اے آنر ﮐا امتحان پاس ﮐيا۔ وه گواليار
ﮐﮯ وﮐٹوريہ ﮐالﺞ ميں اردو ﮐﮯ استاد مقرر
ہوئﮯ۔  1943ميں ان ﮐی شادی ﺻفيہ سﻠطانہ
سﮯ ہوئی۔ ﺟان نثار اختر نﮯ بهوپال ﮐﮯ
ﺣميﺪيہ ﮐالﺞ ميں بهی تﺪريﺲ ﮐﮯ فرائض انجام
دئﮯ۔  1949ميں وه بهوپال چهو ڑ ﮐر ممبﺌی
چﻠﮯ گﺌﮯ۔ ﺟان نثار اختر نﮯ ﮐﺌی فﻠموں ﮐﮯ
لﺌﮯ گيﺖ لکهﮯ اور فﻠمی شاعر ﮐی ﺣيثيﺖ
سﮯ بهی مشہور ہوئﮯ۔ غزلوں ﮐﮯ مقابﻠﮯ

ميں ﺟان نثار اختر ﮐی نﻈموں ﮐی تعﺪاد زياده
ہﮯ۔ ﺟان نثار اختر نﮯ اپنی شاعری ميں
انﺴانی زنﺪگی ﮐﮯ مﺴائل اور عہ ِﺪ ﺣاظر ﮐی
پريشانيوں ﮐو خوبصورت انﺪاز ميں پيﺶ ﮐيا
خاک دل اور
نﺬر بتاں ،ﺟاوداں،
ِ
ہﮯ۔ سﻼسلِ ،
خاک دل‘
گهرآنگن ان ﮐی مشہور ﮐتابيں ہيں۔’ ِ
پر انهيں سويﺖ ديﺲ نہرو ايوارڈ سﮯ نوازا
گيا تها۔  18اگﺴﺖ  1982ﮐو ان ﮐا انتقال ہوا۔

خﺎص بﺎتيﮟ:
خاک دل‘ ﺟان نثار اختر ﮐی مثنوی
* نﻈﻢ ’ ِ
’امن نامہ‘ ماخوذ ہﮯ۔ مثنوی اس نﻈﻢ ﮐو
ﮐہتﮯ ہيں ﺟﺲ ﮐﮯ ہر شعر ﮐﮯ دو نوں
مصرعﮯ ہﻢ قافيہ ہوں اور سﺐ ايک ہی بحر
ميں ہوں۔
* مثنوی ﮐﮯ ہر شعر ﮐا قافيہ عﻼﺣﺪه ہوتا ہﮯ۔
ﺿخيﻢ داستانيں مثنوی ﮐی شکل ميں لکهی گﺌی
ار نﺴيﻢ‘ اردو ﮐی
ہيں۔ ’سحر البيان‘ اور’گﻠز ِ
مشہور مثنوياں ہيں۔
خاک دل ﺣﺐ الوطنی سﮯ متعﻠﻖ ايک
* نﻈﻢ
ِ
خوبصورت نﻈﻢ ہﮯ ﺟﺲ ميں شاعر نﮯ اپنﮯ
وطن ﮐﮯ تہﺬيبی ورثﮯ ﮐﮯ ﺣوالﮯ سﮯ وطن
ﮐی محبﺖ ﮐا اظہار ﮐيا ہﮯ اور اس ﮐی
سﻼمتی ﮐﮯ لﺌﮯ نيک خواہشات ظاہر ﮐی ہيں۔

سمﺠهنﮯ کﯽ بﺎتيﮟ:
* اس نﻈﻢ ميں شاعر نﮯ اپنﮯ وطن ﮐﮯ
مشہور قﺪرتی مناظر ،پہاڑوں ،نﺪيوں ،غاروں
اور شہروں ﮐا ذﮐر ﮐيا ہﮯ۔ اس ميں ذﮐر ﮐﺌﮯ
گﺌﮯ مقامات بهارت ﮐی مشترﮐہ تہﺬيﺐ ﮐی
نمائنﺪگی ﮐرتﮯ ہيں۔
* مشہور پہاڑ ہمالہ ﮐا ذﮐر ﮐرتﮯ ہوئﮯ شاعر
نﮯ ’ﺻنعﺖ ِ تجﺴيﻢ‘ ﮐا استعمال ﮐيا ہﮯ۔

’ﺻنعﺖ ِ تجﺴيﻢ‘ ميں بﮯ ﺟان چيزوں ﮐو
ﺟانﺪار يا انﺴان تصور ﮐر ليا ﺟاتا ہﮯ۔ شاعر
نﮯ ہمالہ ﮐو ﺟانﺪار تصور ﮐر تﮯ ہوئﮯ يہ
تمنا ظاہر ﮐی ہﮯ ﮐہ اس ﮐی آ نکهيں اونچی
رہيں اور ہميشہ چانﺪ تاروں ﮐو چهوتی رہيں۔
زلﻒ گنگ و ﺟمن،
* اسی طرح اس نﻈﻢ ميں
ِ
ايﻠورا ﮐﮯ بتوں ﮐا رقص ﮐرنا اور عيﺪ ﮐا
مﺴکرانا شاعرانہ خيال ﮐی عمﺪه مثاليں ہيں۔

اپنﯽ ﺟﺎنﭻ کيﺠﺌﮯ:
ﻣﺘﻦ پﺮ ﻣﺒنﯽ سواﻻت:
محبﺖ سﮯ متعﻠﻖ شاعر نﮯ ﮐﺲ تاريخی
عمارت ﮐا ذﮐر ﮐيا ہﮯ؟
]

[ ايﻠورا ﮐﮯ غا ر

]

[ بی بی ﮐا مقبره

]

[ تاج محل

]

[ چار مينار

ﻣﺨﺘﺼﺮ تﺮيﻦ ﺟوابﺎت:
خاک وطن‘ ميں شاعر نے کن چيزوں
* نظم ’ ِ
سے محبت کا اظہار کيا ﮨے؟
* بتوں کے رقص کر نے کے حوالے سے
کن حسين غاروں کا ذکر کيا گياﮨے؟
* تاج محل کے متعلق شاعر نے کيا دعا
مانﮕی ﮨے؟

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟوابﺎت:
* اس نظم ميں شاعر نے کن مقامات کا ذکر
کياﮨے؟

* شاعر نے اس نظم ميں اپنے ملک کی کن
چيزوں کی سﻼمتی کی دعا مانﮕی ﮨے؟
* بهارت کے تہواروں کے متعلق شاعر کے
خياﻻت اپنے الفاظ ميں تحرير کيجﺋے۔
* صنف مثنو ی کے متعلق معلومات پيش
کرتے ﮨوﺋے چند مشہور مثنويوں کے نام
لکهﺋے اور کسی مثنوی کے چند اشعار پيش
کيجﺋے۔

طويﻞ ﺟوابﺎت:
* اس نظم ميں شاعر نے اپنے ملک کے
متعلق کن احساسات کا ذکر کيا ﮨے اور کيا
دعا کی ﮨے؟
* حب الوطنی سے متعلق چند نظميں جمع کر
کے اپنی بياض ميں نقل کيجﺋے۔
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