
 جہان ِ حیرت کا مسافر ۔ رفیع رضا
 عرفان ستار۔۔۔۔
مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ میں نے اب سے پہلے رفیع رضا کو پڑھنے کی طرح 
نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح پڑھا تھا جیسے فیس بک پر سب پڑھتے ہیں۔ ایک عرصے تک تو رفیع 

ان میں وه اپنی غزلوں کے لنک میری فرینڈز لسٹ میں بھی شامل نہیں تھا۔ مگر اس دور
مجھے ای میل کرتا تھا اور میں ایک سرسری پڑھت کے بعد جو مناسب سمجھتا تھا، وه رائے 
دے دیتا تھا۔ هللا هللا خیر صال۔ مگر اس دوران بھی بحیثیت شاعر، میرے دل میں رفیع کی قدر و 

وں کی طرح مجھے بھی قیمت موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے روّیے کی شّدت دوسر
پریشان کرتی تھی۔ سمجھ میں نہیں ٓاتا تھا کہ یہ شخص دل جمعی سے شاعری کرنے کی بجائے 
یہاں وہاں جھگڑے کیوں مولتا پھرتا ہے؟ ٓاخر مسئلہ کیا ہے اس کا؟ پاگل ہے؟ ذہنی مرض 

ں نے میں مبتال ہے؟ خود پسند ہے؟ حاسد ہے؟ کیا ہے ٓاخر؟ اس مسئلے کو زیاده گمبھیر می
ایک مالقاتیں ہوگئیں۔ یہ کیا؟ یہ تو  یوں بنا لیا کہ کینیڈا ٓانے کے بعد رفیع سے دو

کوئی اور ہی شخص ہے۔ ُپرخلوص۔ گرم جوش۔ سلیقے کی گفتگو کرنے واال۔ تو پھر وه کون ہے 
جو فیس بک پر ٓاگ اگلتا پھرتا ہے؟ یہ مسئلہ کبھی میرے لیے سلجھنے واال نہ تھا اگر 

عباس شاه نے مجھ سے رفیع کی شاعری پر کچھ لکھنے کے لیے نہ کہا ہوتا۔ جب بھائی فرحت 
یہ ہوا تب بھی میرا ابتدائی رّد ِ عمل کوئی بہت مثبت نہ تھا، اگرچہ میں نے اس کا 
اظہار نہ کیا۔ ذہن میں یہ ٓایا کہ کیا مصیبت ہے۔ کس نے میرا نام سجھا دیا شاه جی کو؟ 

لکھ کر اس کے مخالفین کی باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے؟  خواه مخواه رفیع کی شاعری پر
پھر سوچا چلو خیر ہے۔ کاریگری دکھا دوں گا۔ صاحب ِ اسلوب، جدید فکر کا حامل، تازه 
کار، اور اس قسم کی چند باتیں پھیال کر لکھ دوں گا، جس میں کوئی فقره قابل ِ گرفت نہ 

ار۔ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے۔ اگر نہ ہوگا۔ سوال اٹھانے والوں سے کہہ دوں گا کہ ی
لکھتا تو لوگ کہتے کہ میں رفیع سے جلتا ہوں۔ نمبر ون کی الیعنی بحث بھی تو چھڑی ہوئی 
ہے۔ نہ لکھتا تو لوگ کہتے رفیع کے نمبر ون شاعر ڈکلیئر ہوجانے سے ڈرتا ہوں، اس لیے 

جائے گی۔ لوگوں کی یاداشت  لکھ دیا۔ خیر ہے یار۔ دو ایک دن میں تحریر اپنی موت ٓاپ مر
 بڑی مختصر مدت کی ہوتی ہے۔ کس کو یاد رہے گا؟

کا مطالعہ شروع کیا۔ پہلی بار ’’ ستاره لکیر چھوڑ گیا’’خیر اسی ذہنی کیفیت میں 
سرسری نظر دوڑائی۔ وہی تاثر ابھرا کہ جو ہہلے سے تھا۔ اچھا شاعر ہے۔ مگر اتنا بھی 

ستعمال کیا ہے؟ اور یہ ترکیب؟ یار کیسی پتھریلی زمین اچھا نہیں۔ اخاه۔ یہ لفظ کیسے ا
ہے۔ شدت ہے، مگر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔چلو کل بیٹھ کر ایک ٓادھ گھنٹے میں نمٹا دوں گا مضمون۔ 
خیال سے لکھنا ہوگا۔ کوئی فقره سخت نہ ہو۔ کوئی بات حتمی نہ ہو۔ بس بین بین چلتا 
 ہوا سالمتی سے گزرجاٗوں گا۔

ولی اور ذہن کو ایک شعر نے زوردار جھٹکا دیا۔اگلے دن پھر کتاب کھ  
 سو پھیلنے کی اسی حد پہ علم جاکے رکا
 میں کہہ رہا تھا جہاں یہ سمٹنے واال ہے
یہ کیا ہے؟ ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری؟ مگر اس کا غزل میں کیا کام؟ اور پھر شاعر یہ 

ماننا کہ کائنات مسلسل  بھی کہتا ہے کہ یہ جہاں سمٹنے واال ہے؟ گویا سائنس کا یہ
پھیلنے کے عمل سے گزر رہی ہے، اور یہ عمل کسی وقت پلٹے گا، اور کائنات ایک مرکز کی 
جانب پھر سمٹے گی اور نتیجہ؟ وه سب ٹھیک مگر یہ تھیوری غزل میں کیا کررہی ہے؟ کمال 
 ہے۔ اور دیکہیں؟ چلو چلو۔۔۔ٓاگے بڑھو۔
 یہ جو موجود ہے، اسی میں کہیں

  ہے، تجہے نہیں معلوماک خال
پیریلل یونیورس تھیوری؟ نا ممکن۔ یہ تکا ہے یار۔ شاعر کو کہاں معلوم ہوگا۔ یونہی 
لکھ دیا اور میں اس کو اپنے حساب سے توجیہ دینے لگا۔ پرے ہٹاٗو یار۔ غزل کو غزل کی 
 طرح پڑھو۔
 نظر ٓاتا ہے سر پر، اور نہیں ہے
 رضا اس ٓاسماں کا کیا کیا جائے؟
نہیں یار یہ خالص سائنس ہے۔ یہ تکا نہیں ہوسکتا۔ بالکل صاف، واضح شعر ہے۔ ٓاسماں کا 
کوئی وجود نہیں۔ بس خال ہے۔ اتھاه، الانت خال۔ یہ ٓاسمان صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ یہ شخص 
 کسی اور مقام سے کالم کررہا ہے۔ ہوشیار باش۔ ذرا خیال سے۔ معاملہ نازک ہے۔

گھڑی مرے دل میں دھڑکتی رہتی ہے کوئی  
 یہ وقت میرے ہی چکر سے ہوکے جاتا ہے
وجود سے باہر وقت کی کوئی حقیقت نہیں؟ ٹائم اینڈ اسپیس؟ کیا کررہا ہے یہ شخص؟ یہ تو 
 سائنس سے زیاده مابعدالطبیعات کا موضوع ہے۔ یہ کیا جہمیال ہے یار؟
 ستارے ہیں کہ دروازے کھلے ہیں ٓاسماں کے



نا ضروری ہوگیا ہےمجھے اب دربدر جا  
بلیک ہولز؟ اینٹری پوائنٹ ٹو دی ادر ڈائمنشن؟ نہیں یار ستارے لکھا ہے۔ تو بلیک ہول 
 سے پہلے کیا تھا؟
 جدھر سے ٓارہا ہے وقت کا خاموش دھارا
 رضا میرا ادھر جانا ضروری ہوگیا ہے

ہے کہ کیا کہہ نہیں یہ محض اتفاق نہیں۔ ایک ہی غزل میں دو ایسے اشعار؟ یہ شخص جانتا 
رہا ہے۔ یہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ ٓاگہی کا سفر ہے۔ اس کی 
 ٓانکھ کو کوئی ایسی جھری مل گئی ہے جس سے یہ ممنوعہ عالقے میں جھانک رہا ہے۔
 پھسل گئیں مری ٓانکہیں پھر ٓاسماں کی طرف
 میں اس کے بعد وہیں پر خرام کرنے لگا

سمان سر تنی ایک چادر نہیں جس میں ستارے ٹنگے ہیں۔ اس کے بزدیک ٓاسماں اس کے لیے آ 
ایک المحدود حقیقت ہے جہاں سے جہان ِ دگر کی راه داریاں گزرتی ہیں۔ اس کے پاٗوں تو 
زمین پر ہیں، مگر اس کا سفر اس دوسرے جہان کا ہے، جہاں سے خبریں ال الکر یہ لوگوں کو 

سمجھتے تو یہ جھالتا۔ الجھتا ہے۔ چیختا ہے۔ سب سے لڑتا  سنا رہا ہے اور جب وه نہیں
ہے۔ اس لیے کہ یہ سب سے محبت کرتا ہے۔ وه چاہتا ہے کہ سب اس کے جہان ِ حیرت کے سفر 
میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ جہان ِ حیرت؟ حیرت؟ کیا یہ کلید ہے اس کی شاعری کا قفل 

حیرت۔۔۔۔۔ کھولنے کی؟ چلو پھر چلو کتاب کے پہلے صفحے پر۔  
 مرے لیے ُگل ِ حیرت کھال ہوا رکھنا
 رضا ابھی مرے پاس ٓانکھ کا پرنده ہے
 منظر سے میں کہتا ہوں کہ حیرت مجھے دے دے
 منظر مجھے کہتا ہے نظر کاٹ کے دے دوں
 میری جرٗات کہ میں حیرت کی کہانی لکھوں
 میں الف کی ابھی تفسیر نہیں کرسکتا

ت کدے میں ہےاب تک رکا ہوا اسی حیر  
 لگتا ہے پھر خمار میں ٓایا نہیں ہے ُتو
 نئی حیرت تھی اس لیے سب لوگ
 رک گئے، اور میں بے خطر گھوما
ہاں ہاں ہاں۔ حیرت۔ اور نئی حیرت۔ سائنس کی تازه تر دریافتوں سے وا ہونے والی دنیا 

امنے ٓائینہ بے کی حیرت۔ ایک ایسا طلسم کده جس میں ایک بار جھانکنے کے بعد اصل کے س
 حیثیت ٹھہرتا ہے۔ یا حیرت۔
 کوئی منظر خرید سکتا ہے
 مجھ کو حیرت کے ایک دھیلے میں
یہ ہے مسئلہ اس پاگل کا؟ یہ اگہی سے دامن چاک کرکے گھومتا ہے؟ ایسی چاک دامانی کی 

ر بخیہ گری جنوں کے بس میں نہیں۔ اس کا کوئی عالج نہیں۔ ٓاگہی کی طلب مزید کھوج ہے۔ او
 یہ لگا رہتا ہے اسی کھوج میں۔ کیا واقعی؟ اور دیکہیں؟
 شاید اسے کہیں کوئی حیرت دبوچ لے
 حّد ِ نظر سے ٓاگے اچھالی ہوئی ہے ٓانکھ
 حیرت مجھے لگتی ہے کوئی ٓاٹھویں رنگت
 یہ رنگ مری ٓانکھ میں بھرنے کے لیے ہے

بھرنے اور ٓاٹھواں سُر راگ میں گویا یہ سب اتفاق نہیں؟ یہ شخص اٹھویں رنگ کو منظر میں 
 لگانے کی دھن میں تصویر بناتا اور گیت سناتا ہے؟
 حیرت کسی صورت مجھے چلنے نہیں دیتی
 اور اگال نظارا مجھے رکنے نہیں دیتا
یائے ہائے۔ کیسی کشکمش لکھی ہے اس شخص نے۔ ایک طرف حاضر منظر کی گہرائی ہے جو مزید 

دوسری جانب ٓاگہی کا یہ اعالن ہے کہ ٓاگے چل۔ ٓاگے اور بھی  رکنے کا تقاضا کررہی ہے، اور
بہت کچھ ہے۔ کتنی مختلف ہے یہ شاعری معلوم کے بیان سے؟ نامعلوم کی پراسراریت، 

ہی اور ہے۔’’ امکانیت’’رمزیت، اور   
اکیسویں صدی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، دو اعتبار سے انسانی علم کے مرّوجہ قوانین 

اصو لوں کی دھجّیاں بکھیر رہی ہے۔ ایک کوانٹم فزکس میں ہونے والی پیش رفت، اور اور ٓ
ایک پیراسائکولوجی کا پھیلتا ہوا منظرنامہ۔ یہ دوعلوم اس معلوم دنیا کو ایک یکسر 
 نئی شکل دے رہے ہیں، مگر اس کے چھینٹے اردو غزل میں؟
 حیرت ہے رقص میں تجہے کیا دیکھنے کے بعد

ال، تجہے کیا مثال دوں؟اے ذّرے کی دہم  



یہ وه ذّره نہیں جو اس خاک کا ہوتا ہے جو عاشق کوچٗہ ِ محبوب میں اڑاتا پھرتا ہے۔ یہ 
کا رقص ہے جو ساری وجودی حقیقتوں کی بنیاد میں جلوه فرما ہے۔ ’’ الیکٹرون’’اس 

 ٓانکہیں کھلنے لگی ہیں اب۔ اشعار مزا بھی خوب دے رہے ہیں۔
ے بات کرتی ہےمری نگاه تو حیرت س  

 سو اس کو روکنا میری زباں پکڑنا ہے
 میں ایک شرط پہ ٓاٗوں گا بزم ِ یاراں میں
 مرے لیے کسی حیرت کا اہتمام کرو
سن لو یارو۔ سمجھ لو کہ رفیع کیوں تمہاری غزلوں کی تعریفوں کے پل نہیں باندھتا؟ اسے 

رح ہمکتا اور خوش ہوتا ہے اور حیرت مہّیا کرو۔ پھر دیکھو یہ کیسے ایک چھوٹے بچے کی ط
 تمہیں گلے لگاتا ہے۔
 یہ جو ہر سمت میں لکھی ہوئی اک نظم سی ہے
 اس کے حیرت بھرے اشعار سے باندھا ہوا ہوں
 ایک منظر ہے کہ اوجھل ہے مری ٓانکھوں سے
 ایک حیرت ہے کہ میں جس سے لگا پھرتا ہوں
 بجھا ہوا کوئی منظر مجھے قبول نہیں

ٓانکھ سے حیرت نکال پھینکوں گامیں اپنی   
 عطا ہوا ہے مجھے حیرتوں کا شمس ِ منیر
 مری نگاه نئے منظروں سے روشن ہے
 اسے تو کوئی بھی حیرت لگا کے لے جائے
 میں اپنی ٓانکھ کی بے ره روی سے ڈرتا ہوں

رہا کیسی بے راه روی ہے جو درست راستے پر لگا دیتی ہے؟ کیسا جہان ِ حیرت وا ہوتا جا 
 ہے۔ سبحان هللا۔
 گم کدے میں حیرتوں کا سلسلہ رکھا گیا
 مجھ کو تنہا چھوڑ کر بھی رابطہ رکھا گیا
 حیرتی ہوں سو مری کون ضمانت دے گا؟
 کوئی منظر بھی مجھے وجد میں السکتا ہے
 جو شک کا ذائقہ ٓایا ہے ٓاب ِ زمزم میں
 تو کیا یقین کا زمزم نتھارنا پڑے گا؟

تو مری ٓانکھ اٹھا الئی ہے ساری حیرت  
 میرے دیکہے ہوئے کو یار کہاں دیکھتے ہیں؟
 یہ ہے گلہ۔ یہ ہے مسئلہ۔ حیرت یا اخی حیرت۔
 نازل ہوا ہے ٓانکھ پہ منظر کے سامنے
 حیرت نیا فرشتہ ہے اس دین کے لیے
 کیا سمجھے؟ نشانیاں۔ عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کا پہال ردِّ عمل؟ حیرت۔
All knowledge starts with curiosity! 
Imagination is more important than knowldge. (Einstein) 
 کن لوگوں کا ہمسفر ہے یہ شخص؟ دیکھو۔ سمجھو۔
 حصار پر گِل خوبی کے گرد میرا ہے
 جسے میں دیدٗه ِ حیران سے بناتا ہوں

اشعار کہ اب ٓاپ دیدٗه ِ حیرت وا  تو اس حیرت کے سفر نے کیا دیا رفیع رضا کو؟ ایسے نئے
 کرکے پڑہیں تو لطف ٓاجائے۔ چلیں میرے ساتھ اس جہان ِ حیرت کے سفر پر۔
اب کسی شعر کی وضاحت میں نہیں کروں گا۔ ہر شعر پر ذرا رکیں اور سوچیں۔ 
مابعدالطبیعاتی تناظر کو ذہن میں رکہیں اور میرے ساتھ ورطہ ٗ ِ حیرت میں پڑ جائیں اور 

رضا کے لیے دعا کریں۔ اس کے سواالت پر غور کریں کہ سوچنے والے ذہن کا کام محض  رفیع
جوابات سے لطف لینا نہیں، سوال اٹھانا بھی ہے۔ بلکہ سوال اٹھانا ہی ہے۔ یہ بھی 
دیکھئے گا کہ رفیع مضامین کو کیسے برتتا ہے۔ کیسے ایک مکمل تعقل کے موضوع میں کیفیت 

ا لفظیاتی نظام موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تمام باتیں پیدا کرتا ہے۔ کیسے اس ک
الگ الگ مضمون کی متقاضی ہیں، مگر سر ِ دست صرف ان خوبیوں کی طرف ٓاپ کی توجہ مبذول 
 کرانا مقصود ہے۔
 یہ پھڑپھڑاتا ہوا شعلہ کھول دے کوئی
 بندھا چراغ سے کیوں ٓانکھ کا پرنده ہے؟

ے بھی ہوگاکہیں کوئی خال میرے نہ ہونے س  
 جسے اب مجھ سے بھر جانا ضروری ہوگیا ہے
 یہ بتا سکتا ہوں وه ٓاگ مقّدس ہے مگر



 اپنے جلنے کی میں تشہیر نہیں کرسکتا
 ٓاسماں سے بھی یقیں اٹھتا چال جاتا ہے
 ایسا ہونا تو نہیں چاہیئے، پر ایسا ہے
 ہر طرف ٓاسمان کھلتا ہے
 میں کہیں سے فرار نہ ہو جاٗوں

رے ذّرے کو چمکنا ہے اسی نور کے ساتھمی  
 وه مری خاک سے بچ کر نہیں جانے واال
 میں اگر زنده رہوں گا تو چال جاٗوں گا
 میں یہاں سے کبھی مر کر نہیں جانے واال
 نئے ہیں لوگ، سواالت بھی نئے الئے
 اٹھا یہاں سے پرانا جواب اور نکل
 تجہے پتہ ہے بگولے کی ٓانکھ میں تو ہے

و اپنے گرد مرا انہماک دیکھنے آ س  
 میں پکارا، کوئی نہیں بوال
 پھر مرا خامشی سے دل نہ بھرا
 کہیں مثال نہیں ہے کہیں پرندوں میں
 کسی االٗو کے اتنا قریب جانے کی
 میں مر رہا ہوں کسی اور زندگی کے لیے
 نہیں ہے کوئی ضرورت مجھے بچانے کی

میں بچے کچہے یہی منظرسمیٹ ٓانکھوں  
 کوئی ترے لیے کتنے نشان چھوڑے گا؟
 کھال یہ راز کہ وحدت میں کیا بڑائی ہے
 میں جب حقیر ہوا جمگھٹوں کے ہونے سے
 میں تجھ کو دیکھ چکا اور تجھ کو جان چکا
 میں تجھ کو مان چکا ٓائینے کے ہونے سے
 وه روشنی مری بینائی لے گئی پہلے
واپھر اس کے بعد مرا دیکھنا مثال ہ  

 میں اس کے سامنے بیٹھا کہ میں جھکوں لیکن
 وه شولہ ُرو تو مرا احترام کرنے لگا
 ُتو کائنات تو کیا، میرے دل پہ بات نہ کر
 ترے لیے یہ کہانی ذرا زیاده ہے
 پہلے دیوار کی صورت تھا یہ ٓائینہ مجھے
 اب میں ِاس پار سے ُاس پار بھی تکنے لگا ہوں

وں ٓاسمان تلکمیں اپنی خاک اڑاتا ہ  
 وگرنہ کون سرے سے سرا مالتا ہے؟
 ایسا لگتا ہے کوئی کھول نہیں پایا مجھے
 ایسا لگتا ہے بڑے پیار سے باندھا ہوا ہوں
 میں پار دیکھ رہا ہوں بڑی سہولت سے
 اور ٓائینے کو یہاں سے ہٹا رہا ہے ُتو؟
 روک لے ایک گزرتے ہوئے لمحے کو یہیں

وه پڑی رہنے دے شے کوئی جیسے پڑی ہے  
 یہ کیسا تعلق ہے سمجھ میں نہیں ٓاتا
 کیوں بیچ میں بے انت خال چھوڑنا پڑ جائے
 کہ ایک روز کُھال ره گیا تھا ٓائینہ
 اگر گواه بنوں تو بیان دے دوں کیا؟
 میں سامنے سے اٹھا اور لو لرزنے لگی
 چراغ جیسے کوئی بات کرنے واال تھا

ے دبا ہوا جسمکہاں یہ خاک کے تودے تل  
 کہاں میں سیر ِ سماوات کرنے واال تھا
 دکھا رہے ہو مجھے ٓاسمان کا رستہ
 مری اڑان کا ٓاغاز کر رہے ہومیاں
 وه ٓاگیا ہے زیاده قریب ٓانکھوں کے
 اسی لیے تو ذرا بھی نظر نہیں ٓاتا
 جا اپنے ٓاسمان کو خود ہی اٹھا کے پھر
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امیں تو ہٹا رہا ہوں سہارا دماغ ک  
 اک سرنگ ٓانکھ میں لگتی ہوئی پکڑی بروقت
 سارے قیدی تہے مری ٓانکھ سے جانے والے
 مرا بدن مجھے اک قید خانہ لگتا ہے
 یہاں خبرنہیں کتنا زمانہ لگتا ہے
 یہ کیا کیا مجھے اڑنا سکھا دیا ُتو نے
 اب ٓاسمان بھی مجھ کو پرانا لگتا ہے
 لوگ روئے بچھڑنے والوں پر

ود کو ڈھونڈ کر روئےاور ہم خ  
 اڑان فرض ہوئی اب مجھے اجازت دو
 میں بازوٗوں پہ نئے پر نکال بیٹھا ہوں

پر، پرنده، چراغ، شعلہ، ٓاسمان، اور ٓانکھ اس جہان ِ حیرت کے سفر میں رفیع کا رخت ِ سفر 
ہے۔ یہ اس کے دوسری اقلیم میں داخل ہونے کے پاس ورڈ ہیں۔ ایسا نہیں کہ وه اپنی 

ی کی تفہیم کرنے پر دوسروں کو مجبور نہیں کرسکتا۔ مگر وه جانتا ہے یہ وه ریگ شاعر
کے بغیر قدم دھرا تو پاٗوں جل جائیں گے۔ اسی لیے تو وه کہتا ’’ تیاری’’زار ہے جس پر 

 ہے۔۔۔۔
 میں نے سب سے کہا رکو، ٹھہرو
 دیکھتا ہوں میں جاکے ٓاتش کو

پار کے لوگوں کو خبر کرتا ہے، مگر وه لوگ نہیں وه اس پار کا منظر دیکھتا ہے اور اس 
سمجھتے۔ شاید سمجہیں گے بھی نہیں۔ مگر وه اس بات سے الپروا اپنے سفر میں مگن ہے۔ یہ 
اس کی اپنی دنیا ہے جس میں وه بال خوف و خطر گھومتا ہے، منظروں سے حیرت سمیٹتا ہے، 

معلوم ہے کہ انت سے ٓاگے ایک سفر لفظوں میں بنتا ہے، اور ٓاگے چل پڑتا ہے کیونکہ اسے 
 ہے۔۔۔۔۔
ایسا نہیں کہ اس کے یہاں کمزوریاں نہیں ہیں۔ بہت ہیں۔ مگر وه کمزوریاں اس بزدل کی 
نہیں جو اپنی کمزوریوں پر کھوکھلے لفظوں کا ملمع چڑھاتا رہنا ہے۔ یہ کمزوریاں اس 

کو بھی انعام تصور کرتا  جرٗات مند شخص کی ہیں جو اپنے سفر کے دوران ملنےوالی صعوبتوں
ہے کیونکہ اس سے اسے حیرت کا خزانہ ملتا ہے۔ فنی کمزوریاں بھی ہیں، مگر وه کس کے 
یہاں نہیں ہوتیں؟ اردو شاعری کو جو رفیع رضا سے مل رہا ہے وه ایک نیا راستہ ہے جس 

جانب  قدم رکھنے سے پہلے وه رخت ِ سفر بھی مہّیا کرنا ہوگا جس کے ساتھ نئی منزلوں کی
پیش قدمی کی جاسکتی ہے۔ رفیع رضا بڑا شاعر نہیں۔ رفیع رضا عظیم شاعر بھی نہیں۔ مگر 
رفیع رضا ایک بہت اہم شاعر ہے، جو اگر اپنا سفر جاری رکہے تو ایک دن ان منزلوں تک 
رسائی پاسکتا ہے جو کم کم لوگوں کا نصیب ہوتی ہیں۔ یہ امکان خود میں ایک بہت بڑی 

ر میں اس کامیابی پر رفیع کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا کامیابی ہے او
 ہوں۔
 نظر انداز میں ُہوا لیکن
 کس قدر ظلم حرف و فن سے ہوا
یہ ظلم رفیع کے نزدیک اسے نظرانداز کرنے کا ظلم نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ روکنا 

ر ہوسکتے ہیں۔کا ظلم ہے جو نئی منزلوں کی دریافت میں رفیع کے ہم سف  
ابھی بہت سی باتیں رفیع کا ٓائنده سفر طے کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ سِر دست رفیع 

وغیره قسم کے لیبل ’’ با بعدالجدیدیت کا شاعر’’ ’’سائنسی شاعر’’، ’’صوفی شاعر’’پر 
نہ لگائے جائیں اور اسے اپنا سفر اسی انہماک سے جاری رکھنے ریا جائے، جو اس کے لیے 

امیابوں کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتا ہے۔بڑی ک  
اس کی شاعری کا ایک حصہ معاشرتی برائیوں کی عکاسی اور منافقت کے خالف ٓاواز اٹھانے سے 
پیدا ہوئی ہے۔ اس میں وه اکثر نعرے بازی کا شکار نظر ٓاتا ہے مگر صاحب۔ احتجاج میں 

س گوشے پر کسی نہ کسی نعره تو لگتا ہی ہے، سو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ا
دوست نے ضرور گفتگو کی ہوگی چونکہ میں نے ابھی باقی مضامین نہیں پڑہے اس لیے یقین 
سے نہیں کہہ سکتا، مگر ایک مختصر تحریر میں ایک اچہے شاعر کا مکمل احاطہ کرنا 
ناممکن ہے، اس لیے اسے کسی اور وقت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ موقع اپنی علمیت 

ڑنے کا نہیں بلکہ ایک خوبصورت شاعر کےکام کو سراہنے کا ہے اس لیے میں نے زیاده جھا
توجہ اس کی شاعری سے اچہے اشعار ٓاپ تک پہنچانے پر دی ہے۔ مگر یہ صرف انتخاب ہے۔ 
 ستاره لکیر چھوڑ گیا میں اور بہت مال ہے۔

شش یا کم ازکم اس کی اس مضمون کا مقصد رفیع کی شاعری کے اس گوشے کا قفل کھولنے کی کو
کنجی مہّیا کرنے کی سعی تھی۔ امید ہے کہ کچھ نہ سہی مگر یہ مضمون رفیع کی شاعری کے 
اس بڑے حصے کی طرف احباب کی توجّہ ضرور مبذول کرائے گا جو اس کی شاعری کی اصل ہے اور 



 حیرت  ِ جہاں سے وه راستہ نکلتا ہے جو اس کا اصل راستہ ہے۔ اس کی منزل کا راستہ۔ جہان
 سے گزرتا ہوا راستہ جہان ِ نامعلوم کی طرف جاتا ہوا راستہ۔
ٓاخر میں رفیع کا وه مزاج اور روّیہ جو لوگوں کو گراں گزرتا ہے تو صاحبو۔ شاعری جب 
شاعر کے وجود سے سفر اختیار کرلیتی ہے تو اپنا ایک علیحٰده وجود رکھتی ہے۔ اسے اس کی 

س کا جائز حق دو۔ رہی شخصیت کی بات تو یہ پڑھ لو۔۔شخصیت سے الگ پرکھو اور اسے ا  
 جیسا بھی ہوں سینے سے لگا لو مجھے یارو
 اب وقت ذرا کم ہی سدھرنے کے لیے ہے
 عرفان ستار
 ٹورنتو
 دسمبر ۲۵
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 ستاره لکیر چھوڑ گیا۔
رفیع رضاسے میری پہلی مالقات رحمانپوره الہور پر اسی کی دہائی کے وسط میں ہوئی۔صحت 

لیے یہ نوجوان مجھے بہت اچھا  مند چہره ،رنگ سرخ لیکن سیاہی مائل،شفاف شفاف ٓانکہیں
ایک دوسرے سے قریب ہو جانا عین فطری  لگا ۔چونکہ ہم دونوں تحصیل چنیوٹ سے تہے اس لیے

تھا ۔ میں کیریم بہت اچھا کھیلتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ میچ کھیال۔ ہار جانے پر افسوس 
کی بجائے اس نے اگال میچ اور جذبے سے کھیال۔ کیریم کا بہت اچھا کھالڑی نہ ہونے کی وجہ 

ملتا مجھے ہرانے کی کوشش سے رفیع رضادوباره ہار گیا لیکن بعد ازاناسے جب بھی موقع 
کرتا ۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت پسند ٓایا کہ یہ شخص مایوس ہونے کی بجائے کوشش پر 
یقین رکھتا ہے۔اب جب میں اسے مختلف مواقع پرکسی نہ کسی معاملے میں الجھا ہوا دیکھتا 
 ہونتو مجھے ہار نہ ماننے واال نوجوان رفیع رضا یاد ٓاجاتا ہے ۔

ہم ایک دوسرے ملتے رہے ۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ معاملہ کیسے کھال کہ ہم  گاہے بگاہے
دونوں شعر بھی کہتے ہیں لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ رفیع رضانہ صرف اچہے اچہے شعر 
سناتا تھا بلکہ عروض کے عالوه دوسرے ٹیکنیکل مسائل پربھی توجہ مرکوز رکھتا 

ل تک قائم رہا اور اس کے بعد اچانک رفیع رضا تھا۔مالقاتوں کا یہ سلسلہ تقریبًا چار سا
سے مالقات ختم ہوگئی کیونکہ اس نے الہور چھوڑ دیا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد میرا یہ دوست 
فیس بک پر کچھ یوں نمودار ہوا کہ بعد ازاں مجھے بھی اپنے ساتھ کھینچ الیا۔سو جب کچھ 

رفیع رضا کی شاعری پر مضمون  دن پہلے جب محترم فرحت عباس شاه صاحب نے حکم دیا کہ
لکھو تو مجھے نہ صرف مسرت بلکہ ذمہ داری کا احساس بھی ہوا کہ معاملہ ذاتی دوست کا 
 ہے ۔
رفیع کی غزل پر بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شاعری کی بابت اپنا نقطہ 

یعنی شعور کا  ءنظر بیان کر دوں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعر کا لفظ شعور سے مشتق ہے
اظہار ۔ لیکن شعر میں شعور کا اظہار ایک خاص سلیقہ بھری بنت سے کیا جاتا ہے ۔ میرے 
ذاتی خیال میں شعر شعور یعنی بات کا بیان ہے ۔ کچھ دوست شاعری کو صرف تخیل کا 
اظہارقرار دے کر محدود مضامین کی قید میں پھنسے ہوئے ہیں ۔ جبکہ کافی دوست شعر کو 

تخیل کے مالپ سے تشکیل پانے واال فن سمجھتے ہیں۔ہو سکتا ہے کہ وه دوست جو  شعور اور
شعر کو صرف تخیل کے اظہار قرار دیتے ہوں اس قضیے سے اختالف کریں۔ ان دوستوں کا اختالف 
سر ٓانکھوں پر کہ اختالف ہی زندگی کا حسن ہے۔میں ذاتی طور پر پہلے اور تیسرے بیان سے 

شعور کا شعری فنی حدود کے اندر رہتے ہوئے با سلیقہ بیان بھی  متفق پا تا ہوں یعنی
میرے نزدیک شاعری قرار پاتا ہے اور شعور اور تخیل کے مالپ سے تشکیل پاکربات کا فنی 
 حدود کے اندر رہتے ہوئے با سلیقہ بیان بھی میرے نزدیک شاعری قرار پاتا ہے۔

پر چند معروضات پیش کرنا ضروری ہے ۔ میرے نظریہ شعر کے ساتھ ساتھ اردو غزل کے سفر 
یہ کہ اردو غزل کالسیکی شعرا سے سفر کرتی ہوئی جب موالنا حالی تک پہنچی تو حالی نے 
اسے اسے طے شده استعارات و نظام عالمات سے نکال کر نئے استعاراتی نظام کی جستجو پر 

۔اس سفر کے دوران غزل لگا دیا ۔ بعد ازاں غزل اقبال سے ہوتی ہوئی عہِد موجود تک پہنچی
بہت سے لسانی تجربات سے گزری ۔ مضامین کی سطح پر بھی بہت سے اضافے ہوئے۔ایسا بھی 

کی دہائی مینصنف ِ غزل کی موت کا اعالن بھی کیا۔لسانی تشکیالت کے 1960ہوا کہ نظم نے 
سخت  نعرے کے ساتھ نظم گو حضرات ایک تحریک بنانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ لیکن غزل اتنی

جان نکلی کہ ہر مشکل سے نبرد ٓازماءہوتی ہوئی رفیع رضا جیسے صاحب ِ کمال شاعرتک 



ٓاپہنچی ہے۔ اس سفر کے دوران غزل مختلف اسالیب سے گزری جن میں اہم طنزیہ و مزاحیہ 
اسلوب مثالً اکبر الہ ٓابادی،تند خوئی مثالً یگانہ ، اعلی اقدار پر مشتمل اسلوب مثالً عالمہ 

نیم رومانی اسلوب مثالً فراق،بعد ازاں لسانی تجربات کا ایک سلسلہ بھی چال۔غز ل اقبال،
میں داستانی اسلو ب کو ثروت حسین جیسے شعرا نے رواج دیا اور کچھ شعرا نے تصوف کے 
مضامین کی مدد سے ایک نیا اسلوب دریافت کرنے کی کوشش کی جو میرے ذاتی خیال میں ابھی 

و پایا۔اسلوب کے حوالے سے میں رفیع رضا کی غزل پر ٓاخر مینبات پوری طرح تشکیل نہیں ہ
 کروں گا۔
رفیع رضا ایسا شاعر ہے جو غیر ضروری دباوکے تجربات سے گزرا۔اس دباو کی مختلف اشکال 
تہیں اور ہیں۔معاشی دباو کے ساتھ ساتھ سیاسی بد حالی اوربعد ازاں ہجرت کا تجربہ ۔ 

تہذیبی اختالفات نے اور ہی قسم کے دباو جنم دئیے جو صرف  ہجرت کے نتیجے میں بیرون ملک
ہجرت کرنے واال شخص ہی محسوس کر سکتا ہے۔یوں رفیع رضا جیسا شاعر ان تمام تجربات اور 
 دباو سے گزرتا اور اظہار کا وسیلہ بصورت غزل لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔

ں جبکہ اس سے کہیں زیاده غزلیں ستاره لکیر چھوڑ گیا میں ایک سو پچاس غزلیں موجود ہی
کتاب کی ضخامت کے باعث التوا میں ڈال دی گئی ہیں۔میں اس کتاب کی اشاعت کے سفر میں 
تقریبًا ہر مرحلے پر موجود رہا ہوں۔اس دوران میں نے اس کتاب کا ایک ایک شعرکم از کم 

غزل نہ صرف  دو مرتبہ ضرور پڑھا۔کہیں پہلے بھی میں یہ لکھ چکا ہوں کہ رفیع رضا کی
تروتازه لگتی ہے بلکہ یہ غزل کسی استادکی تھپکی کی جتنی پر اثراور نوجوان چہرے جیسی 
تا ہے تو کہینعلم الکالم کی  پر جمال ہے ۔کہیں یہ انسانی نفسیاتی تاریخ رقم کرتا نظر ٓ
ساری کتابوں کو شعری ٹھوکر مارتاہوا ٓاگے بڑھ جاتا ہے۔ کہیں اس کی غزل انوکہے اظہار 
سے گزرتی ہے تو کہیں روایت کے ملبے میں مدفون الشوں پر فاتحہ خوانی اہتمام ہوتا ہے۔ 
رفیع رضاکی غزل نہ صر ف دل میں کھب جاتی ہے بلکہ اس کی غزل میں وقت بولتا ہوا محسوس 
ہوتا ہے۔رفیع رضا کی غزل میں غزل اور مکالمے کا مالپ بہت دلچسپ ہے اوراس مالپ سے یہ 

سکتا ہے کہ مصرعے کو اپنی ساخت میں سیدھا کیسے کیا جائے۔ ہر لفظ اتنا بھی سیکھا جا 
موزوں بیٹھتا ہے جیسے غزل نہ ہو گفتگو کی جا رہی ہو۔رفیع رضاکی غزل میں موجود 
مضامین بوسیدگی کی بو سے بالکل پاک ہوتے ہیں وه بالکل جگالی نہیں کرتابلکہ اپنے 

کرتا ہے ۔میں کہا کرتا ہوں کہ رفیع رضا بستر  ہونے،کرنے اور بیتی واردات سے غزل کشید
پر لیٹ کر ستاروں پر کمند ڈالنے واال شاعر نہیں بلکہ اس کا عمل ہی اس کی شاعری 
 ہے۔یعنی اس کی غزل میں وقت بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔
میرے خیال میں مشتمل بر ردیف غزل کی عمارت قافیے پر نہیں ردیف کے مناسب ترین 

ر کھڑی ہوتی ہے ۔ حاالنکہ کہ زیاده تر شعرا دوران ِ نزول ِ غزل اور بعد ازاں استعمال پ
غزل پر نظر ڈالتے وقت قافیے کی طرف توجہ زیاده مبذول رکھتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے 
کہ رفیع قافیہ بندی کے ساتھ ساتھ ردیف پر گہری نظر رکھتا ہے ۔ رفیع رضا کی غزل نہ 

ری اتری ہے بلکہ مشکل ترین ردیف کو بھی اتنی سہولت اور صرف طے شده معیارات پر پو
ہنرمندی سے استعمال کرتا ہے کہ قاری عش عش کر اٹھتا ہے۔دور جانے کی ضرورت نہینمثال 
کے طور پر اس کتاب کی پہلی پانچ غزلونکی ردیفیں حاضر ہیں۔میں مجھے مل، پرنده ہے،کاٹ 

رفیع رضا کی بہت بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ کے دے دوں،سے گرے گا،لگی ہو تم۔ عالوه ازیں 
وه صرف اپنی زمینوں پر کاشت کرتا ہے ۔ اس کے ہاں نئی نئی زمینوں کی دریافت اور ان 
تخلیقی صالحیت کو جانچنا  زمینوں میں کہی گئی غزلیں اپنی مثال ٓاپ ہیں ۔کسی شاعر کی

پتا چالیا جا سکتا ہے ۔  ہو تو اس کی تخلیق کرده زمینوں سے اس کے قد کاٹھ کا با ٓاسانی
رفیع اس معیار پر نہ صرف پورا اترتا ہے بلکہ اس حوالے سے بہت اہم شاعر قرار پاتا 
 ہے۔ ٓا ئیے اس کی دریافت کرده زمینوں میں کچھ زمینوں سے لطف اندوز ہوں ۔
 غزل کو یاروں نے حجره بنا لیا ہوا ہے
 ایک مجذوب اداسی میرے اندر گم ہے

ہوں اور وه بھی تر نہیں الیا بس ٓانکھ الیا  
 گزرتے جا رہے ہیں دن، گزارا ہو رہا ہے۔
 کچھ نہ کچھ ہونے کا یہ ڈر نہیں جانے واال۔
 چاک پر ایسے میرا سر گھوما۔
 اے وقت کے امام کہیں میں نہ چل بسوں۔
 دن کے اجلے سفید تن سے ہوا۔

کل ہو رہی ہے کہ کس کس کا ذکر رفیع رضا کے ہاں اتنی زیاده نئی زمینیں ہیں کہ مجھے مش
کروں۔ اردو غزل احسان فرموش نہیں ۔ جس شاعر نے اردو غزل کے ساتھ پوری طرح جڑ کر اس 
کی خدمت کی ،غزل نے اسے یاد رکھا ۔ سواس حوالے سے رفیع رضا کا نام اردو غزل کی 

اہم کردار تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے گا کہ اس نے نئی نئی زمینوں کی دریافت میں بہت 
 ادا کیا ۔



رفیع رضا کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ اس نے روزمره زندگی کے مکالماتی انداز کو غزل 
کی زبان بنا دیا ہے ۔ اس کا یہ مکالماتی اسلوب اس دور کی ضرورت بھی ہے۔ یہ وه دور 

ڈیا اور ہے جس میں فارسی کو سکولوں سے تقریبًا خارج کر دیا گیا ہے۔ عالوه ازیں پرنٹ می
الیکٹرانک میڈیا نے مستعمل زبان کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ 
نوجوان کتابی اور شعری اردو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے رفیع رضا کا 
مکالماتی انداز اور روزمره کی زبان میں معیاری اور بہترین غزل بہت اہم کام ہے ۔ بہت 

ود اور مخصوص لفظیات میں مبتال ہونے کے باعث عام مستعمل زبان سے شعر کشید سے شعرا محد
کرنے سے قا صر رہتے ہیں۔ شعرا کی اس وجہ سے نوجوان نسل شعر سے دور ہوتی جا رہی ہے ۔ 
 ایسے میں رفیع رضاکی غزل اردو زبان کے لیے تحفہ ہے۔

جاسکتی ہے۔ اضافت اظہار کی اردو شاعری میں اضافتوں کے استعمال پر بہت سی گفتگو کی 
سہولت دیتی ہے لیکن ساتھ ساتھ زبان کو بوجھل بھی بنا دیتی ہے ۔ بہت سے شعرا تو ایک 
سیدھا مصرعہ نہیں کہہ سکتے۔بعض اوقات تو اردو کی بجائے جناتی زبان بن جاتی ہے۔شعر 

میں بیس کے ایک مصرعے میں دو اضافت فی مصرعہ کا حساب لگائیں تو پانچ اشعار کی غزل 
عدد اضافیتں موجود ہوتی ہیں ۔ رفیع رضااس معاملے میں بہت سلجھا ہوا رویہ رکھتاہے۔ 
عام طور پر اس کی غزل اضافت سے پاک ہوتی ہے ۔اگر کہیں ضروری ہو تو اضافت اتنی سہل 
ہو کر ٓاتی ہے کہ ذرا بھی بوجھل محسوس نہیں ہوتی۔اس کے ہاں ٓاسان لیکن تازه اضافت بھی 

ے لیکن مقدار میں بہت کم کیونکہ یہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔موجود ہ  
جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رفیع رضااردگرد کی زندگی اور انسانی تعلقات کو 
پوری طرح محسوس کرتا ہے اسی احساس کے تحت وه اردو شاعری میں روائیت کے اندر رہتے 

ے۔اس تگ دو نے اس کے شعری اسلوب کو تخلیق ہوئے تعلقات میں بہتری کی تالش میں رہتا ہ
کیا ہے۔ رفیع رضا مسلمات پر اعتبار کرتا ہے لیکن کہیں کہیں انحراف کے رستے بھی نکال 

) رفیع رضا نے 1لیتا ہے ۔ میرے خیال میں اس کے اسلوب کے اہم پہلو کچھ یوں ہیں ۔(
عام فہم بنا دیا ہے اردو غزل میں مستعمل اسلوب سے واضح انحراف کرتے ہوئے غزل کو 

)رفیع رضا نے نئی شعری عالمتوں کو تشکیل دنے کی کوشش کی ہے جو کہ قابل تحسین 2۔(
)لسانی سطح پر اردو غزل مشکل پسندی کا شکار تھی۔رفیع رضا نے اسے سیدہے اور 3ہے۔(

)موضوعات کی سطح پر بھی اردو غزل 4ٓاسان رستے پر ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔(
کا شکار تھی۔ رفیع رضانے غزل کو محدود مضامین سے نکال کر بہت سےمحدودات  نئے  

) رفیع رضا نے کسی ایک موضوع سے وابستہ نہ ره کر تمام 5امکانات کا در کھول دیا ہے۔(
زندگی کو شعر کا موضوع بنا کر ثابت کیا ہے کہ غزل کم مایہ اور کمزور وسیلہ اظہار نہ 

بات سلیقے سے غزل کا حصہ بنائی جا سکتی ہے ٓاخر میں  ہے ۔اگر صالحیت ہو تو کوئی بھی
کہنا چاہوں گا کہ ہماری رسمی شاعری اس قدر بے ہوش ہو چکی ہے کہ اس کی کائنات ایک 
بند کمرے سے زیاده وسیع نہیں ۔ یہ رفیع رضاجیسے شاعر کا کام ہے کہ اس نے اپنے 

نی ذات کا حصہ سمجھا اور بے اردگرد کواپنی ذات سے علیحده کرنے کی بجائے اسے بھی اپ
ہوش اور رسمی شاعری کو بند کمرے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے لیے نئے میدان 
 تالش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ (ناصر علی مورخہ
 ۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 رفیع رضا ، ایک منفرد اور بلند پرواز پرنده
 تبسم وڑا ئچ صٓاحب۔
 
بعض لوگ ادب کی تخلیق کے حوالے سے ادب برائے ادب کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں لیکن اگر 
ادب زنده انسانوں کے حوالہ سے اور زندگی کے کینوس پر رنگ پکھیرنے کے پس منظر کے 

مل ہے تو پھر ادب برائے زندگی اپنے اندر ایک بھرپور معنویت اور ساتھ صورتگری کا حا
 مقصدیت کا پیغامبر ہےِ ۔

ٓاج مجھے جس تخلیق کار کے فن اور ادبی محاسن پر اپنی معروضات پیش کرنا ہیں وه بھی 
ادب برائے زندگی کے روح پرور نظریہ پر یقین رکھتا ہے ۔ حال ھی میں اس منفرد لب و 

کے نام سے منصّہء شہود پر ” ستاره لکیر چھوڑ گیا ” شاعر کا شعری مجموعہ لہجہ کے مالک 
 ٓایا ہے ۔ اور شناوران سخنوری سے داد و تحسین سمیٹ رھا ہے ۔
گو کہ میں ابھی مذکوره کتاب کا جم کے مطالعہ نہیں کر پایا لیکن جتنا بھی مطالعہ کیا 

ہے کہ جس نے مجھے ایک ایسے رفیع رضا ہے اس کے زریعہ مجھ پر ایک ایسا دِر حیرت وا ھوا 
سے متعارف کروایا ہے جس سے پہلے میں نا ٓاشنا تھا ۔ مجھے اس کتاب کے حوالہ سے رفیع 
رضا پیک وقت ایک شاعر،ایک انقالبی، ایک محب وطن، انسان اور انسانیت سے ٹوٹ کر پیار 

معاشرتی ناہمواریوں کرنے واال، زندگی کے تمام رنگوں ، جذبوں اور جہتوں کا صورتگر ، 



کا شدید نقاد ، طبقاتی استحصال سے نفرت کی حد تک اختالف رکھنے واال ، تاریخ کی تلخ 
ترین سچائیوں کا مرثیہ گو ، مذھب کے نام پر پروان چڑھنے والی بدترین منافقتوں کا 

ین نوحہ گر ہے ۔ جہاں پر اپنی شاعری کے ٓائینے میں رفیع رضا اقوام عالم کے حوالے سے ب
االقوامی و عالمی طاقتوں کے استعماری ھتھکنڈوں اور استحصال پرور روّیوں اور منفی 
امت مسلمہ کی باہمی کمزوریوں ،  پالیسیوں پر سراپا احتجاج نظ ٓاتا ہے وہیں پر وه

ریشہ دوانیوں اور استعماری قوتوں کی کاسہ لیسی سے بھی اپنے شدید غم و غصی کا توانا 
تا ہے ۔ رفیع رضا بیک وقت انسانی اجتماعی المیوں کا خطیب بھی ہے انداز میں اظہار کر

اور ٓانے روشن صبحوں کا نقیب بھی ہے، دکھوں،صدموں اور محرومیوں کا بیانگر بھی ہے اور 
 امیدوں، ٓارووٴں اور تمّناوٴں کا پیغامبر بھی ۔ ٓائیے رفیع رضا سے ملتے ہیں ۔

کے نمائنده لفظ کے طور پہ واضح نظر ٓاتا ہے ۔ رفیع رضا کی مزکوره کتاب میں پرنده اس
پرنده جو کہ ایک معصوم اور بے ضرر مخلوق ہے ، امن و ٓاشتی، صلح جوئی اور بلند نگاھی 
، وسیع الظرفی اور کشاده روئی کی عالمت ہے ، بلند ہمتی، جہد مسلسل اور نا مساعد حاالت 

ره ہے اور یہ لفظ ٓاپ رفیع رضا کی کا دلیری اور مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنے کا استعا
شاعری میں بار بار دیکہیں گے لیکن ھر بار ایک نئے مفہوم اور الگ ٓاھنگ کیساتھ یہ 
ٓاپکو رفیع کی سوچ دریچوں کی مختلف جہتوں اور زاویوں سے متعارف کراتا ہے ۔ اور شاعر 

عّکاس ہے ۔ مثالیں کی سوچ میں پھیلی ھوئی ہمہ گیر وسعتوں اور بیکراں عالم امکانات کا 
 اسلئے نہیں دونگا کہ تحریر طوالت کا شکار ھو جائیگی
رفیع محبتوں،چاھتوں اور امن عالم کا علمبردار ہے وه اس عالمگیر اور ٓافاقی سچائی کا 
درس دیتے ھوئے بھی اپنی روایتی عقلیت پسندی اور منطق و استدالل کے جاندار روئّیے کا 

نہیں دیتا ۔دامن ھاتھ سے نہیں چھوٹنے   
 طاقت کی یہاں کوئی ضرورت ھی نہیں ہے
 نفرت کا درنده ہے محّبت سے گرے گا
ساتھ ھی وه اپنے لوگوں میں پروان چڑھنے والی ایسی برائیوں ، معاشرتی خرابیوں اور 
اخالقی کمزوریوں کے مہلک اور تباه کن اثرات اور نتائج سے اپنے اھل معاشره کو خبردار 
 بھی کرتے ہیں
 دشمن بھی اسی طاق میں مّدت سے ہے لیکن
 یہ گھر مرے اپنوں کی وساطت سے گرے گا
اسی کے ساتھ وه تاریخی حقائق کے تلخ پہلووٴں سے بھی چشم پوشی کرنے پہ ٓاماده نہیں اور 
 بڑے واضح لہجہ میں اسکا اظہار بھی کرتا ہے
 اس شہر کی بنیاد میں پہلے بھی لہو تھا

وست سے گرے گایہ شہر اسی اپنی نح  
رفیع رضا ایک صاحب شعور اور صائب الّرائے معاشرتی اکائی ھونے کے حوالے سے معاشره میں 
پائے جانے والی مذھبی روایات کو من و عن بغیر کسی تحقیق و تصدیق کے صرف اندھی عقیدت 
 کے بل بوتے پر تسلیم کرنے کو تیار نیں بلکہ وه تو بلند بانگ اعالن کرتے ہیں کہ

جیب لوگ ہیں خود سوچنے سے عاری ہیںع  
 روایتوں کو عقیده بنا لیا ھوا ہے
رفیع رضا عالمی امن کے نام نہاد علمبرداروں اور انسانیت کی بھالئی کے جھوٹے 
دعویداروں کی دوغلی اور منافقانہ بلکہ انسانیت کش جبر و جور پر مبنی ظالمانہ چالوں 

ھشت گرد پالیسیوں کا انتہائی جرٓات اور بیباکی اور عالمی امن کو سبوتاژ کرنے والی د
 سے پرده چاک کرتے ہیں
 کہتا ہے بستیوں کو بسانا ہے اسکا کام
 ساری زمیں اجاڑ کے کہتا ہے خوش رھو
 ٓائین لکھتا رھتا ہے امن و امان کا
 قرطاس امن پھاڑ کے کہتا ہے خوش رھو
 کہتا ہے اب فضا پہ فقط اسکا راج ہے

کے جھاڑ کے کہتا ہے خوش رھواور پنکھ سب   
 کہتا ہے اس کے قد کے برابر کوئی نہیں
 ٓائینے توڑ تاڑ کے کہتا ہے خوش رھو

حرّیت فکر کا ھر مجاھد دشت کربال میں حق و باطل کے مابین برپا ھونے والی عظیم ترین 
روایت معرکہ ٓارائی میں لشکر الہی کے سپہ ساالر حسین ابن علی سے اکتساب فیض اور انکی 

عشق سے طاقت حاصل کئے بغیر نعره ء انالحق لگا ھی نہیں سکتا اور یہی حقیقت رفیع رضا 
 کے ھاں بھی اظہر من الشمس ہے کہ وه کربال کی روشنی سے اپنی راه کا تعّین کرتے ہیں
 منظر سب کاٹنے ٓاتے ہیں مرے نام و نشاں کو
 میں ایک دیئے کا انہیں سر کاٹ کے دے دوں



اس روشن ترین استعارے کا استعمال کس جاندار اور خوبصورت انداز سے فنکارانہ لیکن وه 
 چابکدستی اور مہارت سے کرتے ہیں کہ عقل داد دینے پر مجبور ھو جاتی ہے
 ڈھونڈ ھی لیتی ہے نیزے کی طرح کوئی بات
 مجھ سے چھپتا ھی نہیں میرا سر ایسا ہے

کہ ٓاجتک مسلمانوں کی تاریخ کو اسالمی تاریخ  یہ کتنا بڑا ظلم اور تاریخی بد دیانتی ہے
بنا کر پیش کیا جاتا رھا ہے حاالنکہ اسالم کی تاریخ شعب ابی طالب ، غار حرا و ثور ، 
بدر و حنین،خیبر و خندق و احد و کربال سے روشن ہے جبکہ مسلمانوں کی تاریخ جابر و 

یوسف جیسے درباری مولویوں  مستبد حکمرانوں ،حجاج بن یوسف جیسے درندوں اور قاضی ابو
اور مفتیوں سے ٓالوده ہے ،رفیع شیخ و شا ه کے اسی ناباک گٹھ جوڑ پر بلیغ تبصره کرتے 
 ہیں
 ضرور یہ کوئی ناپاک سا تعلق ہے
 جو شیخ و شاه نے رشتہ بنا لیا ھوا ہے
درج زیل اشعار میں رفیع رضا کی اظہار بیان کے حوالے سے جّدت پسندی ، تنّوع اور 
انفرادیت بھر پور انداز سے قاری کو اپنی سحر بیانی میں گرفتار کرتی نظر ٓاتی ہے اور 
 یہی لب و لہجہ اسے اپنے ہمعصر شعرا ء سے ممتاز و منفرد ٹھراتی ہے
 لوگ روئے بچھڑنے والوں پر
 اور ہم خود کو ڈھونڈ کر روئے

ائی کا عرفان ھی سب سے واقعی اپنی زات کی تالش ، اپنی حقیقت کی پہچان اور اپنی سچ
مشکل مرحلہ ہے اور جب کوئی اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرکے اپنی زات سے متعارف 
 ھونے پر احساس زیاں کے سوا کچھ نہ پائے تو پھر ٓانسو
 ھی حاصل زندگی قرار پاتے ہیں لیکن پھر یہی ٓانسو اسکی
 کامیابیونکا پیش خیمہ ٹہرتے ہیں

ے گزرنا ہےمجھے اکیال حد وقت س  
 
 میں اپنے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں الیا
 کیسے دوں ٓاگ کو ، پانی کو ، ھواوٴں کو شکست
 
 اپنی مٹی کو تو تسخیر نہیں کر سکتا
 ٓانسو ہے ، پرنده ہے ، ستاره ہے ، فلک ہے
 
 کیا کچھ نہ تری ٓانکھ کی غفلت سے گرے گا
 ہمارے نام سے مشہور ھو رہے ہیں میاں

اڑ یہاں طور ھو رہے ہیں میاںکئی پہ  
ہم نے اپنے مضمون کے ٓاغاز میں اپنے اس ذھین شاعر کی حب الوطنی اور اپنی دھرتی سے بے 
پناه پیار کا زکر کیا تھا ، یہ خوبصورت روّیہ اسکی شاعری میں پوری ادبی وجاھت سے 

دکھ کے احسا  رواں دواں لہو کی گردش اور حرارت کی طرح موجزن ہے ، دیکہیں اس شعر میں
 س کیساتھ محبت کی چاشنی اور مٹھاس بھی چھلک رھی ہے
 کاٹتے رھتے ہیں شاخوں کو مرے دیس کے لوگ
 چھاوٴں دیتا چال جاتا ہے شجر ایسا ہے

ھاں یہ دیس ،اسکی فضائیں، اسکی مٹی کی خوشبو اسقدر مہربان ہیں کہ اس کے باسی اپنے 
ینٹ چڑھا کر اپنے جسم سے علیحده کردیتے ہیں ھی دست و بازو نفرتوں اور تعصبات کی بھ

ناقدرئ عالم کی اس سے افسوسناک مثال اور کہیں نہیں ملیگی لیکن یہ بد قسمت دست و 
بازو اپنے بدن سے کٹ کے ، اپنی دھرتی سے دربدری کی سزا جھیل کر بھی اپنے اسی گم 

سٹ کیطرح رفیع رضا بھی گشتہ بدن کی سالمتی کیلئے بےقرار رھتے ہیں ملٹن کی پیرا ڈائز ال
 اپنی گم گشتہ جّنت کا متالشی ہے ۔
میری دعا ہے کہ خالق قرطاس و قلم افق شعر پہ رفیع رضا کو رفیع الشّان مقام پہ فائز 
فرمائے اور یہ ستاره شاعری کے ٓاسمان پر لکیر نہیں روشن تصّورات کی دھنک اور درخشاں 
 امکانات کی کہکشاں چھوڑ کر جائے ، ٓامین
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 تبسم وڑا ئچ صٓاحب۔
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ìÎ�MẐVaç NgZv~Î
$4è MGäÎc*Zzg$4è MGÇä~µŠH

ìÎ�ÉSÐ˜�8ð
ENyÐ

$4è MGä–Â’,ç N"5é ELGä~µŠH

ìÎ¸F,~6,zZiìxV
$4è MGä_5é NEÂ{uQhZä~µŠH

ìÎ�ö=eð&+ä»ö
Q$4è MGÌQk»Å`Îä~µŠH

251



ìÎlZr%}**x»°
$4è MGZLŸzYy°ä~µŠH

ê?%Zìw7åENZÅ§sZ¤/
‚gZiâ:ÔgZ{?Ñä~µŠH

$4è MGä™¬Æ‚BÎZÑ]gÄŠb
Qz{Ì&Aô

N
EÐù9¡ç FNHZä~µŠH

My7åENZ$Õä LÌÂp½7åENZÆ‚B
ª$4è MGQkÐ8ð

ENŠÃegZä~µŠH

^›Ñõ
IN»aç M9Ÿ¹é ENc*7YegŸ"
ßMŠHÂ8ð

ENŠÃ+A£é ENEä~µŠH

252



+Aõ
EN

E4ð XNñ�0+Z#ÖÐŠÙ�=
tßvHË¼AÐŠÙ�=

t»gz!*§g‡"$*7™r#
FlZrÌÐ]ÐŠÙ�=

',^inÓ˜¯1ŠHì
Ø`ìÂ”]ÐŠÙ�=

$4lç NGZkÃZÌ
Å.øL±ð Ni{¤/YVì

�07Áõ FN�óN{‹]ÐŠÙ�=

Î‚4ð XNðìóÓ8hë
ENIxV

óN{8gê FI
LßÅ¢zg]ÐŠÙ�=

253



$4è MGŠ¬Y@*7Šz4Æ**DÐ
�ŠÙ�%z]ÐŠÙ�=

7ì»xËZzgÐZ7�áh+
tqŠP(,~¤ç

EN›ÐŠÙ�=

9Z4ð XNZËøZ[~$4è MGP4ð XNV
Â^›Ñõ

IN$ðFNg~œªÐŠÙ�=

�©zVÃ4ð XNZìL=4ð XNZå
$4è MGŠ84ð XNVÂª]ÐŠÙ�=

ZŠ[¹Vìt!*ÇVÅÂì
ŒVÂƒŠz‡#ÖÐŠÙ�=

254



ÜÆ0*k¸gZ3À_ì
óN{Zk?^Æ%}Šw~MÀ_ì

å3Šê74ð XNV$4è MGMçÐM²
�tÀ_ìŠwÐ7åENZÀ_ì

i}gôÐgzCì$hÿ
E

LMŠx6,
�‰±ð NÄÐ^'ç MZÀ_ì

tºQDƒñin��MŠò�
&5wÆŠdÔ™3À_ì

tÁ7%~pl¬�¤ç
GN´~

+§{mÃðqŠXÀ_ì
255



$4è MGZJyÐeg@*4ð XNVY:æFNZ@*4ð XNV
ÂQ³ÌQk»%æENZÀ_ì

(,~®ìŒV**ŠzVÆ;ðV~
�T~Å^ƒ'z{7ZÀ_ì

ÛtYV=ª]ÐŠ8ìgŸ"
$+y(Æß?ÔHÀ_ì!!

256



ƒZ¬ìz„%æFMQY%Æa
°æ
YLZŠ��6%æFMï%Æa

%}aÃð©ŠzZñª]ì
™¿4ð XNð%~W\V~eZ%Æa

~±9Zc*Â¯gU¹Ðßv(,ñ
=°æ

YLZäÅ{§e%Æa

=Âtì�ÃÒå™Cì
ti0+Ï„=âgeZ%Æa

«4ð XNðË*e$Å§bti~
$+yÅ@*i{yZØV?0*%Æa

Z¤/Î�ŒV6,¹Z0+ƒZì
ÂMçÈ™zVÇQY%Æa

257



pZé¸ìMy~ÔúÆa
Z#uÅŠ**%~D+@Æa!

rt÷~G?Zu¿åÃð
"g8-ƒŠHËg3Æa

²Aô
N

FÂH™¬~%}zZWÌ¸
ƒ±ð

YNf0‰��M}Æa

7,−'ê
GNZôoÐZ(:ƒ}
1ÐbVä^ð Ng{Ðc*¯Æa

ßZˆìMçÂÕŠMñ�
©wÅtŠk,ìdÆa

258



**iw4ð XNZìMç?©Æ‚t
ª]*�Û̧ìZkŠ+Æa

c*gZÈ8ð
ENlìw!Áe$ìM\Å
µ?ÆäMèc*ìÂ*Æa

¸>Ð
\Bè
NE

E=áÂQh}1
YŠz»;Bec‡AÆa

²Aô
N

FÌ7z�Št²Aô
N

FÌ7gŸ"
»°ìQhC{u„SÆa

259



**�VÃ²Aô
N

F**ÀWßv
&Mñ�MNWßv

è»Ìâw:æFNZDYN
âkÐA-V.ñßv

uzVÃÖf$ðHNN*X6,ƒÐê
EN

»ì"3ï FLGHgì�Jgßv

ŠBZKÑØVÅF,KM
Ë§bÂZŒÛ¶ßv

Z[0*@*w.„:áYN
t�ÅŠgì�i¶ßv

260



wVœV[RV¸Ë¸v
‚wÆ$ðFNg}!*g{¹ßv

‚B−ÇQyÆ!è ME»Å^
UYNc*�æ¶ßv

òm,zV~
²£4/õ
YNHEÎì‚÷

:ð&+gŸ"Z[Zzgæßv

261



Ë$4è MGÎø4ð XNV�Ë$4è MGH™zV
ßÍVÆ

9)ÀŸ3ð
EY

HV~Zñ$4è MGH™zV

ZzgzVÆtgzV~%~’,ç N–ˆ
$4è MGäÂ‚g~’,ç N:Îe$4è MGH™zV

YV™g;ìQóN{*g}SŠOQŠO
$4è MGä“M	yÐ$ðFNYÔ$4è MGH™zV?

ó]ä‰!*.$Šc*ì%Zz�Š
MŠJQŠO7,Z4ð XNVtMŠJ$4è MGH™zV

ZkàÆê�šÆÓ−
$4è MG‚Š{MŠò4ð XNVÔÓ�á$4è MGH™zV

262



÷}Â‚g}Â4ð XNñ�ÛAy
Z[ZkÐ(,|ÆZzgŠ}�$4è MGH™zV

aç MgÄÆgzäÅÌÂ7éEMÃðec
èÃŠ}gìƒ�»0+J$4è MGH™zV

t�i~»Oìt÷ZOì
$4è MG'ç Mg;4ð XNVM\Ââ<$4è MGH™zV

è»**xZzgØY}4ð XNV$4è MG

tZL{0+Zy»o{Ô$4è MGH™zV

263



Z[°æ
YNEZg{™,$ÿ L7ÿENÆ�ZäzZá
ñ]!*iZgÐÑñ�¾äzZá

Î!YV7tŸQhZäzZá
²Aô
N

F6,0+}7ƒD}YäzZá

8ð
ENŠÌ!*gzŠÆ‚ây?Æ4ð XNñ�
ZLä-VÆy!*g°äzZá

0*N¤ç
EN›ÂÃðZzg9.ç XNEÌZ

t9.ç XNEqÔ»izVÃQVäzZá

Zuaç N8-Mç~@4ð XNðñ~',z‰Ü
‚g}{~¸%~MçÐYäzZá

264



ÎåÎŠ-Zgñ™z„ßv
0‰àÅ&45é ENEGŠhäzZá

z„!2.ç LEEÔóN„ZÖpz„:~Ð±«ç NE

óN„ŠZhSÔz„8/õ ENE�%æFNZäzZá

t�ë�ƒZŠz„µìQyÅ
tÌ”�lZ̈VÃ+A£é ENEäzZá

265



%Z$+y=Zu{{:4ì
ŒV¸7Hiâ:4ì

$4è MGZLM\Ãg‚r4ð XNVZ#¶Kä6,
%}¶Kä?ƒ»¶K:4ì

tHµ5é LG=Qh**2Šc*$ðGNä
Z[M	yÌ&Aô

N
EÃ%æFNZ**4ì

ó{eð&+„ÑCì‚¢Ãð
=ÂgziÃð@*ic*:4ì

óN{M%Z:ÂÄZŠ[Æqò�
%ZgztÎ!*#:4ì

266



vg}h~Ãðê4ð XNZƒÇ
�tÂx

'+£4è
GN

G!3{¨é NEE:4ì

óN{fóŠZg�Zk9<ÿ EMXLŠ+z™*Æ
óN{X»7Ò0î NG¹¬Ó:4ì

$4è MGZ±gÂ™Åð NV1%}™Ô
F,Zgzt¹Šz*:4ì

$4è MGŠZN!*iz»qò7gŸ"p
¿lgx=&?ç NEâ:4ì

267



Zu!3«ç NEEŠ®Õä N{ÐT**YîVÇ
Š*§{¿gZ{ÐT**YîVÇ

4ìZ[z{z‰Ü¹„ŒÛd$ì
Z#$4è MG]µ»{ÐT**YîVÇ

$+pZ{A$.=ZC™:B
Z#J-$4è MGípZ{ÐT**YîVÇ

s1Ü¢zgìp$4è MGH™zV
1ßVÇÂ™Z{ÐT**YîVÇ

÷Zl)Â8ð
ENŠZLÜsì

$4è MGHËÍZ{ÐT**YîVÇ
268



^ð Nñ†$!Z¤/á−=
$4è MGZLZ´{ÐT**YîVÇ

$4è MGÌ°æ
YLZ4ð XNZ4ð XNV=Ìïwá

zg:$4è MGeÓLLe{óóÐT**YîVÇ

Z[J-74ð XNZÂ$À)ÿ N:™=
Zk$©ø

EGI
LpZ(Z{ÐT**YîVÇ

269



TŠge;QkŠggzñ
’,ç N©Å¶1gzñ

ƒ»gz**ŒV',Z',ì
"9.ç XNEgzñÔ!*9.ç XNEgzñ

ì7åENZZ#�CÙ(ñ�Š
9Ÿï FNF9Ÿ5é FNF™Ãð—Ogzñ

˜Vgz**ågzn:z;V
ZkaëSŠOQŠOgzñ

ßvgzñôäzZßV6,
Zzgë8ð

ENŠÃ:ð&+™gzñ

270



ŒVgzä?t0*È~
HÃð'ê

GNÐ$ðFNb™gzñ

÷}gzäÐ²Aô
N

F7$+Ñ
Z[ÃðZzg!š2.ç NGEgzñ!

271



’»Yw%~MçÐQY@*ì
ZzgQð.dQ9Y@*ì

ŠÚˆ~MD�ôgÃƒßv
¬Zuà%}Šw~QaY@*ì

gZ]ÆIL*g}»ZW,©84ð XNV
Šyä3„Ãð»x™Y@*ì

9ð ENmŸç**uìQz™ð6,
H™zV;B„Qz™}7,Y@*ì

M„Y@*4ð XNVÃ*.çGGLÂzÃ$4è MG

Ãð©ƒ%~Mç~¥/Y@*ì
272



’,ç N½Ig−YD�JgzZá
Zq-ŠyŠJÇm»ÔQŠPY@*ì

t�ó]ìzíÐÔt
!hÒhÿ
NìxV

âVÐ^ÃðCÙgziôY@*ì

273



ZÐ$4è MG„ÅpgZueZw´4ð XNV
teg»�]ë

Y
L8ð

ENVpZg0*w´4ð XNV

QhZy�Ûn4ð XNðZ[=ZYi]Šz
$4è MG!*izîV?6%æFMïw´4ð XNV

<Æä~MC7ìÓCð
&Ò5å ENE-V~tM@QYw´4ð XNV

˜y‚gZ=e.@*4ì
t¾(?ÂZiyew´4ð XNV

=gÃq»È™óN{Z#Ð(ð ENwŠH
9Z4ð XNZ4ð XNV:$4è MGZã‚w´4ð XNV

274



Üñ!~²ê
YNƒŠH%ZÄZŠ

˜ÈigŠ~Z[J-&+Jw´4ð XNV

™»ÈÄìÃðôg7txV
].h+Ç»á™$4è MGâwÔ´4ð XNV

275



$ðGN4MzZi}ËÑl?Ç4ð XNñßv
%}Z0+Zi}Ð(,|™ŒVbo/õ MG4ð XNñßv

ËMÂLÆƒä»ØŠï�
�}‹L~q-Šx}¨4ð XNñßv

ZL»L4ð XNñdzVÆàV6,Æ
Šx/Šx™ð\Å”]Ð

9£Òo/õ ENMG4ð XNñßv

L)zVÆ£.ÞƒVÂ+Aô ENEYD�
MvÆŸ~ZJV?',54ð XNñßv

MçÆeYïá��Š−wÃ½zV
&Aô
N

EÐŠA7YD�tŠU4ð XNñßv
276



&Aô
N

EÐZ[gZ]ÃÎc*Ì7YñÇ
8ð
ENl¢zg]Ðic*Š{�t„4ð XNñßv

Zq-F,KMÐg¿4ð XNðÑØVÅ·g
ZzgT…nzVÃF,54ð XNñßv

ZK„gZ{~Š-ZgÅrð Ng]9}¸
eñ‰ŸÂZLag54ð XNñßv

:$Õä LiCÙ»F,c*t}ÐÌ=
$4è MGä‚zVÃ›3ñ=e54ð XNñßv

277



¹V»ÃZ+{vyÐ¯@*4ð XNV
$4è MG�¯@*4ð XNVYYyÐ¯@*4ð XNV

ygCÙ¯ÿ
N

Lp!Æ°æ
YLŠ÷Zì

&$4è MGŠh+{ÐªZyÐ¯@*4ð XNV

t÷~"~̧8ð
ENŠ(,~Zfe$ì

$4è MG9<ÿ ELXÌË²ÃyÐ¯@*4ð XNV

Qag;ì�M!*ŠÐ¯c*å
Î4ð XNZì�zk,ZyÐ¯@*4ð XNV

tu¤/ZãÌMÃ]ä«Åì
&½ð E
YN!ZCÔ$4è MG…ð NÃyÐ¯@*4ð XNV

278



ŠwzŠârzÃk,âw�÷}
\Bè
NE

E»yi§@*zZyÐ¯@*4ð XNV

˜V²Aô
N

FZzg¯ä»»x¦{Yñ

z{Í̃$4è MGËZkyÐ¯@*4ð XNV

LLËzk,ZV~YÀ_ì
z{gZ3&²-Cé

YNE
EyÐ¯@*4ð XNV

t~ÔŠk,z:æ MxZzgKzøZ[
$4è MGtqg'ZZyÐ¯@*4ð XNV

279



wMvÆqZg»7åENZqƒ
%}lZrÅ±©5é

YNEGg»7åENZqƒ

tÌ}%}aç MÆ:‚B9£ë ENYñ

$+yÅ�á˜x!*g»7åENZqƒ

»[$ðFNg}QF,D78ð
ENŠZk6,M\

»[!M\Æ£g»7åENZqƒ

UÆàÐWÃM�ŠB
4ð XNZìÃyÐŠzeg»7åENZqƒ

¹VÎ**ìŠgzZi{Y}4ð XNV$4è MG

=°æ
YNEg**ìŠ-Zg»7åENZqƒ

280



ÃðÌq7ìŒV1ä6,
"5é EMEìYV%}y!*g»7åENZqƒ

Ð¿ƒëƒ¾a&Aô
N

EÐ
ôDz‰ÜÔtZg»7åENZqƒ

ic*Š{F,Â8ºé ENà„™gì�ŒV
çw~M`ÆZÖg»7åENZqƒ

281



ZYìZÏrð Ng‹ZjZw~$ÿ LYƒ
QYä¹V¤/›)z‚w~$ÿ LYƒ

&Ò3ï GMQFMHì›Åi~74èFMGE7ì
M™=ZkgziÆÈ™w~$ÿ LYƒ

ZkzZW!*0+JìZµgZv~'ê
GNÃ

'ê
GNÌ:ËZzgÆaç N@*w~$ÿ LYƒ

gxìåÔÂ%}Ä~M™
/VÐ¯ð4ð XNðRDw~$ÿ LYƒ

z,ti~$Í/õ LEÅ{§7Zh
$Í/õ LEÃÂ'ê

GNÌZÏfw~$ÿ LYƒ
282



ßÍVÃŒVgzÝZh7@
ŠgzZi}!©¨ÿ NGME‡™zEÙ@*w~$ÿ LYƒ

]4/õ NEG��ƒ**ìˆƒigzÍCÙ
ƒYì'ê

GNÌgŸ"7,@*w~$ÿ LYƒ

283



kBÐá™°zÅ;gJ-
;BÐgh~7ŒZgJ-

ƒb²Aô
N

FM‰¸à~
gh™Mc*4ð XNVQyÃ¸gJ-

ti!*3��9¡ç FNc*VH¸
ŠN™ªZV4ð XNZß;gJ-

´å YNhc*VQF,,Â·ƒ‰
ßAV~M

²Ÿfõ
YN

kgJ-

7G,}QyÆQ4Æ‚t
hÂãÇCÙZuhŠZgJ-

284



H¼V8ð
ENŠÔŠNƒÃyßv

3gì�¸ð»'ç NŠZgJ-

™7VÆ‚B$ÿ L™¸vQ`
Zã%æENEŠwƒ‰²Aô

N
Fc*gJ-

$4è MGZ#ZL‚tÐ?ØŠH
gZ3Š¶ÐŠ-ZgJ-

Š9Z[÷}^›Ñõ
INÅi

!*]âì%}ZÖgJ-

$4è MG+4ð XNVgŸ"TîVÇ
CÙm,h+~µ3«çGEL™ŠZgJ-

285



±ä~"Vw¹Šk,J-g;
$4è MG7;ñeJw¹Šk,J-g;

0*îV:ZL9ð EN^ÆŠAÂZq-gzi
ßÍV~Z9w¹Šk,J-g;

^ð Ng`¤/‚P„wV»å1
°æ LâV»óN{yw¹Šk,J-g;

ÎeìM`§ÃQV™ewÅð NV
tî0*')é Jw¹Šk,J-g;

&Aô
N

EÐfÆ!ÃðâÂ4ð XNð
$4è MGigŠZzg&+Jw¹Šk,J-g;

286



&Aô
N

EÐÈJ4ð XNZÃðßz�Š»
ez!*ÂQQYw¹Šk,J-g;

p¹VìM`ËÃ¸7
�

²Aô
N

FÌÑizZw¹Šk,J-g;

¾z#/õ FGÌM²Ÿfõ
YN

Zx[~%}
ÎeÂt5w¹Šk,J-g;

287



HË»§¢zg]~ŒVMñƒ
t�'ê

GN÷~›~ŒVMñƒ

G“W~�Šg»giâäZkÃ
'ê
GNZÌŸÅ¬Š]~ŒVMñƒ

zg:Y»ÃðZzgDeð&+z
0*k¹��ÛZº)~ŒVMñƒ

g8-ÂigŠìW\V~®ìp
óÆˆÅqª~ŒVMñƒ

÷}Z0+gÅÒ!*ãÐ<ÍZ‰'ê
GN

HËZzgÅzùD~ŒVMñƒ

Z,Zæ(õ HOƒ�ÆÌ7¸‰
HË‚÷Å&<Òï NXG~ŒVMñƒ

'+<4è
GNXG4ìtM**�:MäÅ§b
'ê
GNZÏ!*g|~ŒVMñƒ

288



289


	مضامین ستارہ
	sitara-lakeer-chor-gya--takliqat.com

