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اٹھارہویں صدی کے شعراء میں خواجہ میر درؔد کا نام بے حد اہم ہے ۔ اُن کی 
صوفیانہ اور شاعرانہ عظمت ہی کے سبب اُن کی شاعری اور شخصیت دونوں میں اُس 

پورے عہد کی عکاسی ملتی ہے۔ عام طور پر ہمارا سروکار اُن کی شاعری سے ہوتا ہے اس 

سے ہم جانتے پہچانتے ہیں۔ حاالنکہ خود اُن کے لیے انہیں ایک بڑے شاعر ہی کی حیثیت 

عہد کے لوگ انہیں ایک باکمال، باعمل اور نظریہ ساز صوفی کی حیثیت سے زیادہ 

اُن کے شعری کماالت کی دلیل ہے اور اُن ‘‘ دیواِن درد’’پہچانتے تھے۔ مختصر مگر جامع

ین گردِش روزگار سے کے راسخ العقیدہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اُن کے بیشتر معاصر

گھبرا کر دلّی سے ہجرت کرگئے مگر دوِر ابتال میں بھی درؔد کے پایۂ  استقالل کو جنبش 
نہیں ہوئی اور وہ اپنے سّجادہ پر بیٹھے صاحباِن ذوق کے لیے حسِب معمول محفلیں سجاتے 

ے میں رہے۔ جہاں بادشاِہ وقت شاہ عالم ثانی آفتاب بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ اس زمان

اورنگ زیب کی بہوشہزادی مہر پروربیگم نے انہیں شہر پناہ کے اندر محفوظ مقام پر آنے 

کی دعوت بھی دی تھی تاکہ نادر شاہ کے ظلم و ستم سے بچا جاسکے۔ پہلے تو درؔد نے یہ 

 ََ َ دعوت ٹھکرادی مگر باربار شہزادی کے اصرار کرنے پر قبول کرلیا۔ شہزادی نے عقیدتا

کوچہ چیالن میں رہائشی مسکن، مسجد، عبادت خانہ، مجلِس غنا، مجلِس اُن کے لیے 

ء تک ۱۹۴۷مشاعرہ اور عرس کی تقریبات کے لیے ایک جگہ بنوائی تھی جس کے آثار 

کے نام سے قائم ہے اور ‘‘ مسجدبارہ دری ’’قائم رہے، بہ استشٰنی مسجد کے جو آج بھی 
کی قبر بستی میر درد میں نزد ذاکر حسین دلّی فرنداِن توحید سے آباد ہے۔خواجہ میر درد 

کالج موجود ہے۔قبر کے نزدیک ہی ایک تہہ خانہ ہے جو کسی زمانے میں اُن کا حجرہ ہوا 

کرتا تھا لیکن اب بند کر دیا گیا ہے کیوں کہ برسات کے موسم میں اُس میں پانی جمع ہو 

 ر ہوئے تھے۔جاتا ہے۔اسی حجرہ سے نکل کر درؔد بارہ دری میں قیام پذی

خواجہ میر درؔد کا اردو کالم عشقیہ اور عارفانہ دورنگوں سے عبارت ہے ۔ عشقیہ 

وہ رنگِ شاعری ہے جسے مجازی لب ولہجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور عارفانہ کالم وہ ہے 

جسے حقیقی لب و لہجہ کا نام دیاگیا ہے۔اُن کی شاعری کا جو اردو دیوان ہمیں میسّر ہے وہ 
ں قسم کے شعری تجربے اوردل پذیر اسلوب کی بنا پر متاثر کرتا ہے ۔میر حسن انہیں دونو

 میں لکھا ہے کہ‘ تذکرٔہ شعرائے اردو’ نے اپنے

۔مرتبہ سید  ۴۹ص‘‘)دیوان گرچہ مختصر ہے لیکن دیواِن حافظ کی طرح سراپا انتخاب۔’’ 

 ء(۱۹۷۱شاہ عطاء الرحٰمن عطا کاکوی۔

دات کا تذکرہ بھی ہے اور عشقیہ کیفیات کا بیان اِس مختصر دیوان مینصوفیانہ وار

بھی۔صوفیانہ واردات سے قاری عموماً نا واقف ہوتے ہیں اِس لیے ایسے شعری تجربے اکثر 

قاری کو گہرے سنجیدہ فکر میں ہی نہیں بلکہ امتحان میں مبتال کر دیتے ہیں۔دوسری طرف 

سے شعری تجربے فوراً ہمارے دل عشقیہ کیفیات سے ہم عموماً مانوس ہوتے ہیں اِس لیے ای
و دماغ کا حّصہ بن جاتے ہیں۔ حاالں کہ درؔد کے شعری تصور کو سمجھنے میں یہ دونوں 

 تجربے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔صوفیانہ اشعار کی مثال دیکھیں:



 اخفائے راِز عشق نہ ہو آِب اشک سے

 یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے

 دکھا دیے وحدت نے ہر طرف ترے جلوے
 پردے تعینّات کے جو تھے، اٹھا دیے

 دونوں جگہ میں معنِی مولٰی ہے جلوہ گر

 غافل! ایاز کون ہے، محمود کون ہے

 ہر جز کو کُل کے ساتھ،بہ معنی ہے اِتصال 

 دریا سے دُر جدا ہے پہ ہے غرق آب میں

 نظر میرے دل کی پڑی درؔد کس پر

 جدھر دیکھتا ہوں، وہی روبرو ہے

 کس کی آنکھوں سے میں اپنی چشِم حیراں کومالٔوں 
 عیاں جب ہر جگہ دیکھوں اُسی کے ناِز پنہاں کو

 تیرا ہی حسن جگ مینہر چند موجزن ہے

 تس پر بھی تشنہ کاِم دیدار ہیں تو ہم ہیں

 ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جوں نوِر نظر

 رہنما تو ہی تو ہوتا ہے، جدھر جاتے ہیں

 یر کی ہرگزآواز نہیں قید میں زنج

 ہر چند کہ عالم میں ہوں، عالم سے جدا ہوں

 گر معرفت کا چشِم بصیرت میں نور ہے
 تو جس طرف کو دیکھئے، اُس کا ظہور ہے

 جگ میں آکر اِدھر اُدھر دیکھا

 تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا

 ارض و سما کہاں تری وسعت کو پا سکے

 میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے

 شعار کے ساتھ ساتھ درؔد کے یہاں اِس قسم کیعشقیہ اشعار بھی ملتے ہیں :صوفیانہ ا

 یوں تو ہے دن رات میرے دل میں اُس کا ہی خیال
 جن دنوں اپنی بغل میں تھا سو وہ راتیں کہاں

 واشد کبھو تو درد کے بھی ساتھ چاہیئے

 بنِد قبا سے کھول ٹُک اے گل بدن گرہ

 تو چونکتا عبث ہے کسی بات کے لیے

 میں آ گیا ہوں صرف مالقات کے لیے

 ان لبوں نے نہ کی مسیحائی

 ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا

 ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن
 میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا

 آگے ہی بن سنے، تو کہے ہے، نہیں نہیں

 تجھ سے ابھی تو ہم نے وہ باتیں کہیں نہیں



 جھ کو کہ اٹھ اٹھ کے رات کوکچھ ہے خبر بھی ت

 عاشق تری گلی میں کئی بار ہو گیا

 جوں جوں وہ کٹے ہے، تو یہی آتی ہے جی میں
 پھر چھیڑیے اور باتیں سنا کیجئے اُس سے

 دونوں جہان کی نہ رہی پھر خبر اُسے

 دو پیالے تیری آنکھوں نے جس کو پال دیے

 بات نہ ہونے پائی  جی کی جی ہی میں رہی،

 ی اُس سے مالقات نہ ہونے پائیایک بھ

درؔد کے یہاں اظہار کی یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔اُن کے یہاں ایک طرف 

متصوفانہ کالم کے ذریعے جہاں کائنات کے بنیادی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے وہیں 

انسان کی عظمت کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔اِن کے عالوہ بے ثباتِی عالم، کم مائیگی،صبر و 
توکّل،خودی اور استغٰناء،اخالق اور اخالقی بصیرت کو بھی خصوصی موضوع بنایا گیا 

ہے۔دوسری جانب عشقیہ کالم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عشقیہ جذبات 

و کیفیات کے بغیر انسان، انسان نہیں کہال سکتا۔عشق کا جذبہ انسان کی بنیادی جبلّت ہے۔اِس 

مجازی قلبی واردات و کیفیات کومال کر ایک مکمل صورت میں ڈھالنے  لیے درؔد حقیقی اور

کی کوشش کرتے ہیں۔اُن کی یہی کوشش اُن کا امتیاز بھی ہے اور اسی انضمامی صورت 

سے درؔد کی شخصیت عالحدہ عالحدہ نہیں ابھرتی بلکہ ایک ہی مرکز پر ابھرتی ہے اوراُس 

عشق ہی نظاِم کائنات کی ’’ کا خود بیان ہے کہمرکز کا بنیادی محورعشق ہے کیوں کہ درؔد 

۔درؔد کی دیگر تحریروں کے مطالعہ سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عشِق مجازی، ‘‘اصل ہے
دماغ کا ’عشِق حقیقی کا محض ابتدائی زینہ ہے۔انہوں نے خالص عشِق مجازی کو کہیں 

ی ہی اُن کی نظر میں اہمیت قرار دیا ہے۔جب کہ عشِق حقیق‘ رسوائی کا باعث’ تو کہیں‘ خلل

’ تو کبھی‘ دل و دماغ کی شادابی’ کا حامل ہے۔اِس لیے انہوں نے عشِق حقیقی کو کبھی

 کا نام دیاہے۔‘ مشعِل افروِز رہنمائی

ََ اُن کی عارفانہ یا  َ درد ؔ کی شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ناقدین نے عموما

اور مجازی رنگ کو اُن کی شخصیت کے صوفیانہ شاعری کو ہی موضوعِ بحث بنایا ہے 

منافی سمجھ کر اُن کی شخصیت سے وابستہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ تاہم اُن کے کالم 
کاایک بڑا حّصہ اِس بات کی گواہی دیتا ہے کہ درؔد کے یہاں عشِق مجازی کا عنصر موجود 

س معنی میں ہے۔ اِس تعلق سے یہ بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ درؔد کی عشقیہ شاعری اِ 

معیوب اور معتوب نہیں ہے کہ وہ اخالقیات کی حدوں کو پارنہیں کرتی بلکہ اظہاِر عشق 

میں توازن اور ظاہر و باطن کا ایک خوبصورت انضمام پیش کرتی ہے ۔اِس لیے درؔد کی 

شخصیت کے یہ دونوں کردار یعنی عا شقانہ کردار اور صوفیانہ کردار،قاری کے دل و 

اثرات پیدا نہیں کرتے بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ وہ اپنی شاعری سے اپنا ایک دماغ میں منفی 

تصویر کو   تہذیبی کردارپیش کرتے ہیں جس کے پس منظر میں ہم انہیں اور اُس عہد کی

 بخوبی دیکھ سکتے ہیں ۔ درؔد نے خود اِس بات کا اعتراف کیا ہے کہ
وئے اور نہ ہی کسی محبوب سے اُن وہ کبھی کسی رسمی عشق بازی میں گرفتار نہیں ہ’’ 

۔) علم الکتاب ‘‘ کا سابقہ رہا۔ البتہ بے تکلف دوستوں کے درمیان وقت ضرور گزارا ہے

 بحوالہ مقدمہ حبیب الرحمن خاں شیروانی(



درؔد کے اس اعتراف سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اُن کی شاعری کا 

ہنچنے کا ذریعہ ہے نیز اُن کے صوفی مجازی رنگ عین فطری ہے جو حقیقی رنگ تک پ

 اور شاعر دونوں ہونے کی دلیل ہے۔
بعض ناقدین کو درؔد کے صوفیانہ خیاالت میں تصوف کے فلسفیانہ تحلیل کی کمی   

نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ درؔد نے جس خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ فلسفہ 

اور تصوف کو اپنے اشعار میں تحلیل کیا ہے وہ نہایت موزوں اور مناسب ہے۔تاہم درؔد کے 

لوں نے کم و بیش اِس بات کا اعتراف کیا ہے کہ درؔد نے کالم پر ناقدانہ نظر رکھنے وا

تصوف اور عرفان کے پیچیدہ مسائل کو بڑی خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے 

نیز اردو کالم میں باطنی دلکشی اور دل آویزی کے عناصر شامل کیے ہیں۔ کلیم الدین احمد 

ن کی شاِن خودداری کو مرعوب کن بتایا نے درؔد کے کالم کی بوقلمونی کو سراہتے ہوئے اُ 

۔وحید اختر نے درؔد کی درویشانہ بے نیازی (۱۲۵۔۲۸ہے)اردو شاعری پر ایک نظر۔ص 
 ۳اور شاعرانہ خودداری کی تعریف کی ہے)درؔد کا نظریٔہ تصوف اور اُن کی شاعری۔ ص

ے ۔وزیر آغا نے درؔد کے صوفیانہ تصورات کو اُن کی شخصی زندگی کے تجربات س(

موسوم کرتے ہوئے انہیں جذبہ اور روح کا امتزاج قرار دیا ہے)اردو شاعری کا مزاج ۔ ص 

۔انور سدید نے درؔد کی شاعری کو ایک ایسا آئینہ قرار دیا ہے جس میں صاحِب سخن (۲۴۸

۔جمیل جالبی نے درؔد کو (۱۴۹کی دیدار نمائی ہوتی ہے)اردو ادب کی مختصر تاریخ۔ ص 

مل کیا ہے اور اُن کے شعری تجربے کو تخلیقی انفراد قرار دیتے ہوئے مفکر شعراء میں شا

۔ اسی طرح تبسّم (۷۴۳۔۴۴اسے روحانی بصیرت کا وسیلہ بتایا ہے)تاریخِ ادِب اردو۔ص 

کاشمیری نے بھی درؔد کو اٹھارہویں صدی کی روحانی، تہذیبی اور شعری عالمت قرار دیا 
 ۔(۳۵۷ہے)اردو ادب کی تاریخ۔ ص 

کی شاعری پر گہری نظر ڈالنے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کی شاعری بنیادی درؔد 

طور پر باطنی بصیرت کی عکاس ہے اور قلب و نظر پر گزرنے والے مشاہدات اور کشف 

کی حالتوں کوبیان کرتی ہے۔ اُن کی شاعری صوفیانہ مسائل کی توضیح و تشریح یا تعبیر ہی 

ی کے بے شمار اہم مسائل کو بھی تخلیقی سطح پر ظہور میں کو پیش نہیں کرتی بلکہ زندگ

التی ہے۔ خدا، انسان اور کائنات کے بارے میناُن کے یہاں تصورات کی ایک وسیع دنیا آباد 

ہے ۔ انہوں نے حیات و کائنات کو جس صوفیانہ زاویے سے دیکھا وہ فارسی شاعری کا 
امتیازیہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار صوفیانہ بہت پرانا اور روایتی اسلوب تھا لیکن درؔد کا 

خیاالت اور عرفان کے مختلف موضوعات کو اپنے کالم میں بیان کرکے سنجیدگی سے 

:‘‘ نالٔہ درد’’ہماری فکر کو متحرک کیا۔  ََ  -میں جن خیاالت کا اظہار انہوں نے کیا ہے مثالَ

 ۔‘‘فقیروں کا بوریا بادشاہوں کے تخت پر فوقیت رکھتا ہے’’

 ۔‘‘درویشوں کی گردن بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکتی ’’

 ۔‘‘خبردار! اِن بلند مقام لوگوں کے سامنے بے ادبی سے نہ آ  

اِن نازک مزاج لوگوں کے سامنے عجزو انکسار کے سوا کسی چیز کا اظہار نہ کر اور ’’ 

 ۔‘‘اپنے خالق کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھ
باکی سے قدم نہ رکھ کیوں کہ اِن بلند مقام لوگوں نے  فقراء کی بساط پر گستاخی و بے’’

 ۔ ترجمہ(۱۰۷)ص ‘‘ بہت سے بادشاہوں کا غرور توڑا ہے۔

 وہ درؔد کے شعری و فکری بصیرت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔



درؔد کی صوفیانہ شاعری کا رخ وحدۃ الوجود سے زیادہ وحدۃ الشہود کی طرف                 

ین،آسمان اور کائنات کی ہر شئے میں اسی ذاِت واحد کی جلوہ گری دیکھتے ہے۔وہ زم

ہیں۔اُن کا خیال ہے کہ کائنات میں ذاِت باری کی تجلّیات کے ال متناہی سلسلے جاری رہتے 
ہیں اور ذاِت خداوندی ہر بار ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔اِس نئی شان اور جلوہ گری 

سے تعبیر کیا ہے۔ آئینہ ،قلب سے گہری مشابہت بھی رکھتا ہے اِس  ‘‘آئینہ’’کو درؔد نے

 لیے درؔد نے قلب کی صفائی پر بہت زور دیا ہے۔

 ائے درؔد مثاِل آئینہ ڈھونڈ اُس کو آپ میں

 بیروِن در تو اپنی قدم گاہ ہی نہیں

 مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں

 ہم آئینہ کے سامنے جب آ کے ہو کریں

 ت میں تیری حرِف دوئی کا نہ آ سکےوحد
 آئینہ کیا مجال تجھے منھ دکھا سکے

 آئینے کی طرح غافل کھول چھاتی کے کواڑ

 دیکھ تو ہے کون بارے تیرے کاشانے کے بیچ

 ائے درؔد کر ٹک آئینٔہ دل کو صاف تو

 پھر ہر طرف نظّارٔہ حسن و جمال کر

حقیقی رابطوں کو تالش کرنے والی درؔد کی شاعری کائنات میں انسانی وجود کے 

شاعری ہے۔ درؔد کے فکر و خیال کا زاویہ چونکہ بلیغ ہے اِس لیے اُن کی شاعری کا معیار 

بھی بلند ہے۔صوفیانہ شاعری جن چیزوں سے عروج پاتی ہے وہ وجدانی کیفیت اور والہانہ 
میزش کی گئی جذب و مستی ہے۔درؔدکے یہاں اِن دونوں کے ساتھ فکر و خیال کی بھی آ 

ہے۔درؔد نے اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ اردو شاعری کو صوفیانہ خیاالت سے قریب 

کیا اور متصوفانہ فکر کی تحلیل کی۔انہوں نے صوفیانہ خیاالت میں جس قسم کی دالٓویزی 

پیدا کی وہ بہ استثنٰی میؔر کے کسی دوسرے کے یہاں نظر نہیں آتی۔درؔد کے یہاں ضبط اور 

و تحمل عین اُن کے مزاج کے مطابق ہے۔اُن کی شاعری مینزندگی خود بقائے زندگی صبر 

کا استعارہ ہے اِس لیے اُن کے یہاں زمانے کا ماتم نظر نہیں آتا۔انہوں نے اپنی شاعری میں 

متصوفانہ فکر کو تحریک کی صورت عطا کرنے کی کوشش کی جس سے انسان اور 
درؔد کی شاعری میں جو فکری رحجان پوشیدہ ہے اُس کا  کائنات کا باہمی رشتہ واضح ہوا ۔

لب لباب یہ ہے کہ انسان کو کائنات اور اپنی ذات کا ادراک حاصل کرنا چاہئے اور اسے 

اپنی لمحاتی زندگی میں اِس بات کے انجام سے بھی باخبر رہنا چاہیے کہ وہ اِس دنیاوی سفر 

 ۔میں عدم تک پہنچنے کا سامان کیسے تیار کرے گا
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