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شاعر کا تعارف:
نواب مرزا شوق  1780ميں لکهنو ميں پيدا
ہوئے۔ ان کا اصل نام تصدق حسين خان تها
اور تخلص شوق تها۔
شوق کے زمانے ميں لکهنؤ ميں شاعری کا
چرچہ بڑا عام تها۔ جس کی وجہ سے شوق کو
بهی شاعری کرنے کا شوق پيدا ہوا۔
مرزا شوق نے جو مثنوياں لکهيں ہيں ان ميں
فريب عشق ،بہار عشق اور آخری عمر ميں
لکهی گئی مثنوی زہر عشق بہت مقبول ہوئی۔
 1871کو  91برس کی عمر ميں مرزا شوق
کا انتقال ہوا۔

مثنوی کا خﻼصہ:
آپ کے نصاب ميں شامل مثنوی ميں شاعر
نے يہ بات بتانے کی کوشش کی ہے ک دنيا
جہاں ہم رہتے ہيں ،يہاں کی زندگی عارضی
ہے ،مسافروں کی طرح زندگی ہے کہ جس
طرح مسافر کچه پل ايک جگہ ٹهہرتے ہيں
اور پهر دوسری جگہ چلے جاتے ہيں۔ جو
لوگ کبهی محلوں ميں رہتے تهے آج ان کی
قبروں کے نشان تک بهی نہيں ہيں۔
اس ليے يہ جو کچه دنيا ميں نظر آتا ہے ،جو
چمک نظر آتی ہے يہ سب سراب کی مانند
ہے۔ قصہ مختصر يہ ہے کہ شاعر ايسے
لوگوں کی مثاليں دے کر يہ بات سمجهانے کی
کوشش کر رہا ہے کہ جو لوگ پہلوان تهے،
امير تهے ،طاقتور تهے ،سب آج کہاں ہيں۔
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ان سے ہميں عبرت لينی چاہيے۔ دنيا ميں دل
لگانے کا کوئی فائده نہيں ہے۔

خاص باتيں:
* آپ کے نصاب ميں شامل مثنوی ميں شاعر
نے مشہور لوگوں ،بڑی بڑی عمارتوں،
خوبصورت باغوں ،اور بڑے بڑے بادشاہوں
کے ختم ہوجانے کی مثاليں دے کر اپنی بات
ميں وزن پيدا کيا ہے۔
* جب کﻼم ميں کسی مشہور واقع يا مشہور
شخصيت کا ذکر کيا جاتا ہے تو اسے صنعت
تلميح کہتے ہيں۔ بہرام ،رستم ،حضرت يوسف
يہ سب تاريخی شخصيات ہيں۔
* اس مثنوی کو پڑهتے وقت آپ کچه سوچنے
لگيں گے ايسا اس لئے ہے ک شاعر کا پيغام
آپ کے دل کو چهو جاتا ہے کيونکہ ان اشعار
ميں کافی سچائی ہے۔ شاعری کی زبان ميں
اسے اثر آفرينی کہتے ہيں۔

سمجهنے کی باتيں:
آپ نے مثنوی ميں پڑها ہوگا ک شاعر نے ليﻼ
کو ليلی لکها ہے۔ شاعر نے ايسا اس لئے کيا
ہے ک شعر کے قافيے ’پهيلی‘ کے وزن کا
کوئی لفظ ﻻنا تها اس ليے ليﻼ کو ليلی کر ديا۔
اسے ضرورت شعری کہتے ہيں يعنی
ضرورت پڑنے پر شاعر کسی لفظ کو گهٹا يا
بڑها سکتا ہے۔

غور کرنے کی باتيں:
* آپ کے نصاب ميں شامل مثنوی ميں شاعر
نے بڑے پر اثر انداز ميں زندگی کی بے ثباتی
کا ذکر کيا ہے۔
* مرزا شوق کی زبان ساده اور سليس ہے۔
انداز بيان اثر انگيز ہے۔
* اس مثنوی کے اکثر مصرعے ضرب المثل
بن گئے ہيں۔

اپنی جانچ آپ کيجئے:
متن پر مبنی سواﻻت

مختصر ترين جواب واﻻ سوال:
* کﻼم ميں کسی مشہور واقع کے بيان ہونے
کو کيا کہتے ہيں؟

مختصر جواب واﻻ سوال:
* نواب مرزا شوق کی دو مثنويوں کے نام
لکهيے؟

طويل جواب واﻻ سوال:
* نصاب ميں شامل مثنوی ميں شاعر نے
بنيادی طور پر کيا پيغام ديا ہے؟
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