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سبق نمبر :27فراق گورکهپوری،تلوک چند
زبان کی مہارتيں

سبق نمبر

27

سبق کا نام

سننا
بولنا

پڑهنا

لکهنا

فراق
ﻧﺌﮯ الفاظ رباعيات کو
گورکهپوری اپنی گفتگو ﺻحيﺢ تلفﻆ سواﻻت کے
ميں استعمال کﮯ ساته
جوابات
تلوک چند
پڑهنا
کرﻧا
محروم

اصناف
قواعد
اسلوب
ﻧﻈﻢ کی
ﺻنﻒ
رباعی

سرگرمياں
عملی کام
رباعيات کا
مطالعہ کرﻧا

فراق ﮐﯽ رباعيات ﮐا خﻼصہ:

کے تپتے ہوئے ويرانے ميں سکه اور شانتی،
امن و سﻼمتی کی ہری کهيتی کی مانند ہے۔

شاعری دنيا کی مختلف تہذيبوں کی تاريﺦ پر
روشنی ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تہذيبيں
زمان و مکان کے صحرا ميں کهوجاتی ہيں۔
حاﻻنکہ ان کی زندگی کئی صديوں پر محيط
ہوتی ہے ليکن آخرکار انهيں زوال آہی جاتا
ہے۔ ليکن شاعر اکيلے ميں سوچتا ہے کہ
تہذيبوں کے زوال کی کيا وجہ ہوسکتی ہے۔
يہ سوال نہيں بلکہ ہمارے سوچنے اور ﻏور
کرنے کے لئے ايﮏ اہم نکتہ ہے۔ يعنی شاعر
ہميں تحريﮏ ديتا ہے کہ ہم تہذيبوں کے زوال
کی وجوہات پر ﻏور کريں اور اپنی تہذيب کو
زوال پذير ہونے سے بچانے کی کوشش
کريں۔

محروم کﯽ رباعﯽ کا خﻼصہ:

چندمحروم نے پہلی رباعی ميں مذہب
تلوک
ؔ
کو ماننے والے لوگوں پر سواليہ نشان لگايا
ہے۔ وه کہتے ہيں کہ مذہب تو نيکی اور
اچهائی کا پيغام ديتا ہے۔ يہ مذہب ہی ہے جو
حسن عمل ،کردار اور نيکی کی راه
انسان کو
ِ
پر چلنے کی تلﻘين کرتا ہے۔ پهر يہ کيسی بات
ہے کہ اسی مذہب کو ماننے والے انسان،
مذہب کے نام پر لڑائی جهگڑا کرکے اسے
بدنام کرتے ہيں۔

رباعﯽ :2

رباعﯽ :2

فراق عورت کے پاکيزه
دوسری رباعی ميں
ؔ
وجود پر بات کررہے ہيں۔ شاعر کہتا ہے کہ
عورت وه ہستی ہے جو مرد کے ہاته اپنے
ہاتهوں ميں لے کر اس کے ﻏموں اور اس
کے دکه درد کو تسلی اور حوصلے کے مرہم
سے مٹاديتی ہے۔ يہ عورت ہی ہے جو سنسار

محروم ہميں نصيحت
دوسری رباعی ميں
ؔ
کرتے ہوئے زندگی کو مثبت طريﻘے سے
گزارنے کا طريﻘہ بتاتے ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ
انسان کو فطرت کی دی ہوئی بڑی نعمت
يعنی خوشی اور مسرت کو کهوکر ملول اور
ﻏمگين نہيں ہونا چاہيے کيونکہ اگر انسان

رباعﯽ :1

رباعﯽ :1

ﻏمگين ہوگا تو اس کے قريبی لوگ بهی اسے
ملول اور ﻏمگين ديکه کرﻏمگين ہوجائيں
گے۔ زندگی کی حﻘيﻘت تو يہی ہے کہ اسے
انسان ہنس کر گزارے يا پهر رو رو کر گزار
دے ،زندگی تو ہر حال ميں گزرجانی ہے۔ تو
پهر اسے روکر کيوں گزارا جائے؟ ٰلہذا شاعر
نصيحت کرتا ہے کہ زندگی کو ہنس کر اور
مسرت کے ساته گزارنا چاہيے۔

فراق گورکهپوری کا مختصر تعارف:
فراق گورکهپوری کا اصل نام رگهوپتی
فراق ہے۔ وه  18اگست
سہائے اور تخلص
ؔ
 1896کو گورکهپور ميں پيدا ہوئے۔ ابتدائی
اور اعل ٰی تعليم حاصل کرنے کے بعد وه الہ
آباد يونيورسٹی ميں انگريزی کے لکچرر
ہوگئے۔فراق گورکهپوری نے ايسے
مﻘرر
ؔ
وقت ميں اردو ﻏزل کی تحريﮏ کو جﻼ
بخشی جب ہر طرف نظم کا ڈنکا بج رہا تها۔
فراق کو اردو ﻏزل کا اہم ستون
اسی لئے
ؔ
فراق انگريزی کے
قرار ديا گيا ہے۔ چونکہ
ؔ
لکچرر تهے اس لئے انگريزی ادب کے
عميق مطالعے نے ان کی ﻏزل کو نئے
فراق
مضامين اور اسلوب سے ہم آہنگ کرديا۔
ؔ
ﻏزل کے ساته ساته رباعيات کے ليے بهی
جانے جاتے ہيں۔ ان کی رباعيات کا مجموعہ
’روپ‘ مﻘبول خاص و عام ہے۔ فراق کی
بيشتر رباعيات کے مضامين عشﻘيہ ہيں جب
کے رباعی کے روايتی مضامين دنيا کی بے
ثباتی اور پند و نصيحت وﻏيره ہيں۔ فراق ؔ کی
رباعيات کی اصل شناخت يہ ہے کہ وه اپنے
محبوب کا سراپا اس خوبصورتی سے بيان
کرتے ہيں کہ آنکهوں ميں ايﮏ تصوير ابهر
فراق نے اپنی رباعيات ميں ہندو
آتی ہے۔
ؔ

فلسفے کو بهی پيش کيا ہے جس سے رباعی
کا موضوعاتی کينوس وسيﻊ ہوگيا ہے۔

تلوک چند محروم کا تعارف:
محروم موجوده پاکستان کےعﻼقے
تلوک چند
ؔ
مغربی پنجاب کے ضلﻊ ميانوالی کے ايﮏ
چهوٹے سے گاؤں ميں پيدا ہوئے۔ انهوں نے
انگريزی ميں بی۔اے تﮏ تعليم حاصل کی اور
پهر زندگی بهر اردو کی درس و تدريس ميں
مشغول رہے۔ تلوک چند محروم کا ادبی مرتبہ
اردو نظم کے ممتاز شاعر کی حيثيت سے
محروم نے ديگر اصناف ميں بهی
قائم ہے۔
ؔ
طبﻊ آزمائی کی ہے۔ ليکن نظم کے بعد انهوں
نے رباعيات کو خاص مﻘام ديا۔ ان کی
ت حسن ،اعلی
رباعيات کے مضامين فطر ِ
اخﻼق اور ادب وﻏيره جيسے موضوعات پر
محروم کی رباعيات کی زبان
مشتمل ہيں۔
ؔ
طرز بيان سنجيده ہے۔
صاف اور
ِ

خاص باتيں:

١۔ فراق کﯽ رباعيات:
فراق گورکهپوری کی دو
زيرمطالعہ سبق ميں
ؔ
رباعيات دی گئی ہيں:
فراق نے پہلی ر باعی ميں مختلف تہذيبوں
*
ؔ
کی تاريﺦ ياد دﻻنے کی کوشش کی ہے۔
فراق کی رائے ميں تہذيبيں صديوں تﮏ
*
ؔ
زنده رہتی ہيں۔
* ليکن ايﮏ وقت وه بهی آتا ہے جب وه وقت
اور مﻘام کے صحرا ميں کهوجاتی ہيں۔

فراق
* اس رباعی کے آخری مصرعے ميں
ؔ
ايﮏ سوال پيش کرتے ہيں کہ آخر کيا وجہ
ہے جو تہذيبيں زوال پذير ہوجاتی ہيں۔
فراق کے اس سوال ميں کئی جواب پوشيده
*
ؔ
ہيں جن پر ﻏور کرنے کی دعوت شاعر قاری
کو ديتا ہے۔

٢۔ تلوک چند محروم کﯽ رباعيات:
زير مطالعہ سبق ميں تلوک چند محروم کی
دو رباعيات دی گئی ہيں:
* پہلی رباعی ميں محروم نے مذہبی
رواداری ،نيکی ،سچائی اور بهائی چارے کی
تعليم دی ہے۔
* شاعر نے مذہب کو يکجہتی ،سچائی اور
نيﮏ اطواری کی تعليم دينے واﻻ بتايا ہے۔
* شاعر رباعی ميں اس بات پر حيرانی کا
اظہار کرتا ہے کہ جب مذہب امن و سﻼمتی،
بهائی چارے اور يکجہتی کی تعليم ديتا ہے تو
پهر مذہب کو ماننے والے لوگ مذہب کے نام
پر لڑائی جهگڑا کيوں کرتے ہيں۔
محروم خوشی اور
* دوسری رباعی ميں
ؔ
مسرت کی اہميت بيان کرتے ہيں۔
* زندگی تو ہر حال ميں گزرجاتی ہے ،پهر
چاہے اسے روکر گزاريں يا ہنس کر۔
* اس ليے شاعر نصيحت کرتا ہے کہ زندگی
کو ہنسی خوشی گزارنا چاہيے۔

* رباعی کی تعريف بيان کرسکيں گے۔
* رباعی کے موضوعات بيان کرسکيں گے۔
* ﻏزل اور نظم کے مﻘابل رباعی کی ہيئت
ميں فرق بتاسکيں گے۔
محروم کی رباعيات کے
فراق اور
*
ؔ
ؔ
موضوعات کی خصوصيات بيان کرسکيں
گے۔
محروم کی رباعيات کے شعری
فراق اور
*
ؔ
ؔ
محاسن پر گفتگو کرسکيں گے۔
محروم کی رباعيات کے مفہوم پر
فراق اور
*
ؔ
ؔ
اظہار خيال کرسکيں گے۔
ِ

متن پر مبنﯽ سواﻻت:
مختصر جواب والے سوال:
* شاعر کے مطابق تہذيبيں کہاں کهوجاتی
ہيں؟
* شاعر تہذيبوں کے بارے ميں کيا سوچتا
ہے؟
* شاعر نے سنسار کے ليے کون سی تشبيہ
استعمال کی ہے؟
* شاعر نے شانت کی ہری کهيتی کسے کہا
ہے؟
* تلوک چند محروم کے مطابق مذہب کی
زبان پر کيا پيام ہے؟
* شاعر کے مطابق مذہب کيا پيغام ديتا ہے؟

سمجهنے ﮐﯽ باتيں:

طويل جواب والے سوال:

محروم
فراق گورکهپوری اور تلوک چند
*
ؔ
ؔ
کے بارے ميں معلومات دے سکيں گے۔

فراق کی رباعيات کے
* رگهوپتی سہائے
ؔ
اظہار خيال کيجئے۔
موضوعات پر
ِ

* تلوک چند محروم کی رباعيات کی
خصوصيات پر مفصل نوٹ لکهئے۔
محروم کی رباعيات کے شعری
* تلوک چند
ؔ
محاسن بيان کيجئے۔
فراق کی رباعيات کے شعری اسلوب پر
*
ؔ
اپنی رائے لکهئے۔

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

