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مرثيہ کا خﻼصہ:
مرثيہ کے ان تين بندوں ميں شاعر نے کربﻼ
کے پس منظر ميں حضرت امام حسين کی
طبيعت کی خودداری اور عزت نفس کا بيان
کيا ہے۔ حضرت شہر بانو سے جب معصوم
بچے کا پياس سے تڑپنا نہ برداشت ہوا تو
انہوں نے اصرار کرکے حضرت امام حسين
کو دريا کنارے يزيد کی فوج سے ،چه ماه
کے حضرت علی اصغر کے ليے پانی
مانگنے کے ليے راضی کر ليا۔ اور وه بادل
ناخواستہ بچے کو گود ميں اٹها چل تو ديے
مگر غيرت کی وجہ سے پير نہ اٹهتے تهے-
تمام راستہ اسی کشمکش ميں گزرا کہ وہاں
جا کر ان ظالموں کو کس طرح مخاطب کريں
گے کيونکہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی ميں
کبهی کسی کے سامنے اپنی جائز ضروريات
کے لئے بهی ہاته نہ پهيﻼيا تها-
وہاں پہنچ کر جب سامنے يزيد کا لشکر ديکها
تو ان کا 'چہره فق' ہوگيا اور منہ سے الفاظ
ادا نہ ہو سکے۔ بس بچے کے چہرے سے
چادر ہٹا کر يزيديوں کے سامنے کر ديا اور
فرمايا يہ مجهے لے آئے ہيں۔ پهر نظريں
جهکا کر بولے عمر بن سعد اور شمر کے
مطابق ان کا گنہگار تو ميں ہوں اس معصوم
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بچے پر تو رحم کهاؤ جو شدت پياس سے
نڈهال دم توڑنے کو ہے۔ اس نے تمہارا کيا
بگاڑا ہے۔ تمہيں ﷲ کا واسطہ اس پر بهی
جب عدو نہ مانے تو بصد مجبوری بچے کے
سوکهے ہونٹ چوم کر کہا اب تم ہی اپنی
کانٹوں بهری زبان انہيں دکها دو شايد ان
ظالموں کو رحم آجائے۔ آپ نے ان ظالموں
کی ﻻکه منتيں کيں پهر اونچی آواز ميں کہا
کہ تم جانتے بهی ہو يہ بچہ کون ہے؟ يہ
ايران کی شہزادی کا ﻻل اور حيدر کرار کا
پوتا ہے۔ تم يہی چاہتے تهے کے ہميں
جهکنے پر مجبور کر دو لو تمہاری خواہش
ی۔ اب معصوم کو ايک گهونٹ
بهی پوری ہوگ ٔ
پانی پﻼ دو۔

شاعر کا تعارف:
مرزا سﻼمت علی دبير دہلی ميں پيدا ہوئے
اور بچپن ميں ہی اپنے والد مرزا غﻼم حسين
کے ساته لکهنؤ چلے گئے اور وہيں سکونت
اختيار کر لی۔ شوق اور محنت سے عمده
تعليم حاصل کی۔ شاعری کا شوق بچپن سے
ہی تها۔ اس ليے مظفر حسين ضمير کی
شاگردی اختيار کر لی۔ مرثيہ گوئی ميں خوب

شہرت پائی۔ جب دبير دربار اوده سے وابستہ
تهے تبهی فيض آباد سے مير انيس بهی لکهنؤ
آگئے اور دونوں ميں مرثيہ گوئی کے مﻘابلے
ہونے لگے -يہ مﻘابلے بہت تہذيب ,ادب و
متانت کی حدود ميں ہوتے تهے۔ سب ايک
دوسرے کا بہت احترام کرتے تهے۔ انيس کی
طرف والے' انيسے' اور مرزا دبير کے
ساتهی دبيرۓ کہﻼتے تهے۔
مرزا دبير نے سينکڑوں مرثيوں کے عﻼوه
رباعيات وسﻼم اور نوحے بهی لکهے ہيں۔
 1875کے محرم ميں انتﻘال ہوا اور اپنے ہی
گهر ميں تدفين ہوئی۔

خاص باتيں:
* مرثيے کے اشعار کی تشريح وتحسين
* مسدس کی تعريف
* نئے الفاظ اور رعائت لفظی کی شناخت
* مرثيہ ميں پيش کئے گئے جذبات کا بيان
* محاوروں کا استعمال

اپنی جانچ خود کيجئے:
متن پر مبنی سواﻻت
درست جواب پر ] ✓ [ کا نشان لگائيں:
* جب ايک لفظ کی رعايت سے دوسرے
الفاظ استعمال کيے جاتے ہيں تو اسے کہتے
ہيں:
[ استعاره
]
[ حسن تعليم
]
[ رعايت لفظی
]

* " سوکهی زبان تم بهی دکها دو نکال کر"
اس مصرعے ميں حضرت حسين کی کيا
حالت بيان کی گئی ہے:
[ بے بسی و مجبوری
]
[ گهمنڈ و غرور
]
[ بے نيازی
]

مختصر جواب والے سوال:
* مرزا سﻼمت علی دبير کس صنف کے
شاعر تهے؟
* دبير کے ہم عصر شاعر کا نام لکهو۔
* مسدس کسے کہتے ہيں؟
* رعايت لفظی کسے کہتے ہيں؟

طويل جواب والے سوال:
* اس مرثيہ ميں حضرت علی اصغر کے
ليے کيا الفاظ استعمال کيے گئے ہيں؟
* يزيد کی فوج کی طرف جاتے ہوئے
حضرت امام حسين کے دل ميں کيا خياﻻت
آرہے تهے؟
* آخری بند ميں شاعر نے حضرت امام
حسين کے کن جذبات کی ترجمانی کی ہے؟
* اس مرثيہ کو پڑهنے کے بعد آپ کے دل
پر کيا اثر ہوتا ہے؟ چند جملوں ميں بيان
کريں۔
* نظم کی کس قسم کو مسدس کہتے ہيں؟
*************

