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 فہرست مضامين

  4قصيده 
  سيد زوار عباس مرحوم

  حضرت امام زين العابدين عليہ السالم کی مدح
  10دل آگاه کا شاعر : اکبر الہ آبادی 

  آپ نے الہ آباد ديکھا ہے؟
  اکبر يہ جانتے ہيں کہ

  روشنی کا مسافر
  چاليس برس گزر گئے

  25گاری آزاد کی انشائيہ ن
  اسلوب:۔ 

  خطاب خود کالمی:
  خود کالمی کی ايک اور مثال مالحظہ ہو:

  ‘رمحمد حسين آزاد کا انشائيہ۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربا
  45محمد حسين آزاد کی انشائيہ نگاری اور نيرنگ خيال کا خصوصی مطالعہ 

 محمدحسين آزاد کے مختصر حاالت زندگی

 

 

 

  بصيرتيں 
  

  پروفيسر سيد مجاور حسين رضوی 
  ماخذ:اردو کی برقی کتاب 

***  

  قصيده 

تمام اصناف سخن ميں قصيده واحد صنف سخن ہے جسے منتخب افراد، منتخب قارئين يا ناظرين کے لئے منتخب زبان 
ميں پيش کرتے ہيں۔ قصيده کے پورے عمل ميں لفظ انتخاب کو کليدی حيثيت حاصل ہے اس کے ممدوحين منتخب 

کو يہ امتياز حاصل نہيں ہے کہ يہ پہلے  روزگار ہوتے ہيں ان سے وابستہ تاريخيں منتخب ہوتی ہيں کسی صنف سخن
سے طئے ہو کہ تيره رجب جب آئے گی تو قصيده خوانی کی بزم سجے گی ستره ربيع االول کو قصيده کی محفل 

آراستہ ہو گی تيسری شعبان کو فضا ميں درود کی آوازيں گونجيں گی پندره رمضان کو بھی نعره صلوات سے اس 
  تاريخ کا استقبال ہو گا۔ 

ر يہ اسوقت ہے جب بعض منفی ذہن رکھنے والے محققين اور نقاد قصيده کو مرده صنف سخن قرار دے چکے ہيں او
دراصل کچھ لوگوں نے مشاہدات کی دنيا چھوڑ کر مزعومات کی دنيا کو اپنايا اور ان کے خيال ميں اردو شاعری 

لوگ ہيں جنہيں مشرق کے علم و فضل  صرف غزل يا مغرب سے مستعار ہئيتی تجربوں تک محدود ہے دراصل يہ وه
کی روايات سے کبھی ہم آہنگی تو رہی نہيں يہ لوگ صرف اک پيمانہ جانتے تھے اور وه پيمانہ تھا بازار کا جو چيز۔ 

  بازار ميں چلتی ہے بس وہی زنده ہے۔ 
سڑک پر يا قصيده نے اس طرح کے تمام ادبی اوہام باطلہ کی بت شکنی کی۔ کوئی شخص بھی ہر صنف سخن کو 
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بازاروں ميں پڑھتے ہوئے چل سکتا ہے مگر قصيده کو سڑک پر يا بازار ميں نہيں پڑھا جاتا نہ پڑھا جاسکتا ہے يہ 
صرف اہل علم و فضل کے دربار کی چيز ہے۔ لوگوں کے ذہن ميں غلط تصور تھا کہ قصيده کا دربار يادگار سے 

ا ليکن وه دربار يقيناً ختم ہو گئے جہاں مہ نو جھک کے سالم کيا وابستہ تھا بيشک قصيدے کا تعلق دربار درگاه سے تھ
کرتا تھا ليکن وه دربار نہ کبھی ختم ہوئے ہيں نہ کبھی ختم ہوں گے جن کے درکار ذره آفتاب ہے جہاں صبح کو سورج 

  کی کرنيں سجده ريز ہو کے تابانی حاصل کرتی ہيں۔ 
  خب افراد کو اپنا ممدوح بنايا۔ يہ امتياز صنف قصيده کو حاصل ہے کہ اس نے منت

يہاں اس نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ اس صنف سخن کو مذہبی اور عصبيت و تنگ نظری کے حصار ميں قيد 
کر کے نہ ديکھا جائے اس صنف سخن کو بھی يہ امتياز حاصل ہے کہ دوارکادس شعر مہاراجہ بلوان سنگھ سے لے 

مار شوق تک نے بڑے معرکے کے قصائد لکھے ہيں اگر کسی نے يہ کر دور حاضر ميں جگن ناتھ آزاد، وشنو ک
  قصائد نہيں پڑھے تو بے اختيار يہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ

  گر نہ بلند بروز سپره چشم۔ ۔ ۔ چشمۂ آفتاب را چہ گناه
ريعہ قصائد کو حالی سے متاثر ہو کر تضحيک آميز خطابات سے سرفراز کرنا دليل کم نظری ہے شاعر قصائد کے ذ

ممدوح کا نام لے کر اخالقيات کے اعلٰی ترين معيار پيش کرتا ہے بالخصوص مذہبی دنيا ميں جو ممدوحين ہيں وه اپنی 
صفات کے اعتبار سے اس منزل پر فائز ہيں جہاں الفاظ کی تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے صفات زياده لفظوں کی دنيا 

ض کيا گيا قصيده نگاری بھی منتخب افراد کا کام ہے قصيدے کے ممد و بہت مختصر۔ ليکن جيسا کہ ابتداء ہی ميں عر
حين بھی منتخب روزگار ہوتے ہيں اور بے اختيار يہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ قصيده شناسی بھی ہر حرف 

ت اور شناس کا کام نہيں ہوسکتا اس کے لئے بھی کڑھی ہوئی شخصيت وسيع مطالبہ اور بيشتر عوام و فنون سے واقفي
آگہی الزمی ہے اس لئے قصائد ميں اصالحات علميہ کے ساتھ مختلف فنون کے لئے اشارے اور کتابيں بھی ملتے ہيں 

اور ان سب کے ساتھ ابری اقدار حيات کی مالک شخصيتوں کے تذکرے ميں مذہبی تاريخ اور طہارت نفس کے تذکرے 
  ہوتے ہيں۔ ‘ منتخب’’ہيں جو شعراء ميں بھی  بھی نظر آتے ہيں اور يہ کام صرف وه لوگ انجام دے سکتے

  ايسے ہی منتخب شعراء ميں سيد زوار عباس مرحوم تھے۔ 

*** 

 

 بصيرتيں

 

  

  سيد زوار عباس مرحوم 
ان کا تعلق قصبہ کراری سے تھا آپ کاسلسلۂ نسب حضرت امام محمد تقی کے دوسرے صاحبزادے سيد موسٰی برقع سے 

ملتا ہے يہ لوگ فيروز شاه تغلق کے عہد ميں ہندوستان آئے فيروز شاه تغلق نے انہيں گورنری کی سند دی سيد حسام الدين 
ميں کرارے کی تانيث نہيں بلکہ کراری ہيں اس وجہ سے قصيدے نے کراری کے خطے کو آباد کيا يہ لوگ حقيقی معنوں 

کی زبان ميں جو مداحی اہلبيت کی چاشنی ہونی چاہئے وه اہل کراری کے پاس ہے۔ زوار عباس مرحوم کی شخصيت ميں جو
شن) وجاہت وزن اور وقار تھا وه بھی قصيدے کی مخصوص فضاء اور زمين سے ہم آہنگ تھا وه انسپکٹر جنرل (رجسٹري

بھی رہے۔ امير صدر ان لوگوں کا خاندانی خطاب تھا بظاہر يہ نکتے غير اہم سمجھے جاتے ہيں ليکن شخصيت بہرحال 
شاعری ميں جلوه گر ہو کر رہتی ہے اور قصيده جس جاه و جالل، عظمت شان و شکوه وقار اور رکھ رکھاؤ کا مطالبہ کرتا 

  ے ہيں۔ ہے وه سب پہلو زوار عباس کی شخصيت ميں نظر آت
يہ سچ ہے کہ ان کا مزاج کالسيکی تھا ليکن وه اپنے عہد کے معاصرين کے انکار اور لب و لہجہ سے بے خبر نہ تھے 

  انہوں نے اس کا لحاظ رکھا کہ ان کا کالم بے وقت کی راگنی معلوم نہ ہو۔ 
لہجہ، مدح و ز سبھی کچھ تھا  قصيده عربی ميں ايسی صنف سخن تھی جس ميں غزل کا شباب اور رثائيت کا گداز، فخر و

نہيں کيا بلکہ اسے صالبت فکر سے قصيده کا جز بنا ديا ‘ سالم’’زوار عباس غزل کے شاعر تھے مگر انہوں نے غزل کو 
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ان کے بعض بے حد مقبول قصائد کی نشيب ميں رنگ تغزل اس طرح جھلکتا ہے جسے سبز پتيوں کی آڑ لے گالب کے 
  ہو نشيب کے دو چار اشعار مالحظہ ہوں۔ پھول کا ُحسن دہائی دے رہا 

ہيںii   جاتے    ٹکرائے    سے    راه    سنگ    ديوانے

ہيںii جاتے   آئے   وه   کہ   ہے   ديا   کہہ  نے  کس   يہ

  

کروںii  سنا  تک   کب   يہ   ميں   زندگی   کی   دن    دو

ہيںii  جاتے   آئے  وه   ہے  بات   کی    دن    چار    وه

  

ہوئے لئے دل  ميں  مٹھی ہيں ھےبيٹ  جھکائے  نظريں

ہےii  اضطراب   کا  ہے  کا  ديا  کہہ   تو   پتہ   پوچھا

  

لئےii   کے    تمنا    تجديد    ہيں    تو    عريضے     يہ

باقیii  کيا  کيا    جانئے    کيا    ہيں    ميں    دل    آرزو

ہيں جنہيں عرب عام ميں صناعی کہا جاتا  تغزل کے ساتھ ان کے يہاں علم بديع و بيان کے وه خوبصورت پہلو بھی نظر آتے
ہے مختلف صنعتوں کی نمائندگی کرنے والے کچھ اشعار پيش کئے جا رہے ہيں مثالً صنعت براعتداالسہالل کا نمونہ 

مالحظہ ہو اس صنعت کے ماہرين ميں ديا شنکر نسيم اور مرزا دبير کے نام بہت مشہور ہيں يہ وه صنعت ہے جس ميں 
  ميں بعد ميں آنے والے واقعات کی ُحسن کارانہ انداز ميں نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ ابتدائی اشعار 

ہے  امن نظام اب ميں جہاں برم و درہم

چلن کا شر و فتنہ و  نفاق پر ترقی   ہے

اب شاعرانہ فنکاری ديکھئے متذکره باال شعر ميں بھی اور درج ذيل شعر ميں اس صنعت کے ساتھ عصری حسيت بھرپور 
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  ر سے نظر آ رہی ہے۔ طو
اب يہ شعر ديکھئے امام زمانہ عليہ السالم کی مدح ميں ہے عرض مدعا ہے اور عصری حسيت بھرپور طور سے موجود 

  ہے

کر  آ لے بچا کو اقصیٰ  مسجد حرمت

باقیii قبضا پہ فلسطين  ہے  کا شر  اہل

ايسا نہيں ہے کہ يہ پہلو صرف سنگالخ زمينوں ميں نظر آتا ہے ہو انہوں نے قصيدے کی زمين ميں ايسے تجربہ بھی کئے 
  جہاں عصری حسيت آہنگ، لحن اور ترنم ہے يہ شعر مالحظہ ہو:

آفريںii انقالب ہے قدم  اک ہر کا زمانہ

ہے  انتشار وجہ مکر  کا جہاں سياست

اور شعری وراثت کالسيکی رچاؤ اور صناعی سے الگ نہيں ہٹ سکتا چنانچہ ان کے کالم ميں  ليکن ان کا شعری مزا ج
  نماياں ہی نہيں بلکہ غالب عنصر کی حيثيت رکھتا ہے۔ 

I قسمت سے وہاں ُحسن تصور کا گزر ہے  
  والليل جہاں شام ہے والعجز سحر ہے (صنعت تلميع)

II وه نور جو ہے دامن والشمس کی زينت  
  زمانہ ميں تجلی سحر ہے (صنعت تلميع) جس سے کہ

III ہوتی ہے جہاں بارش انوار اٰلہی  
  ہر ذره جہاں غيرت خورشيد و قمر (صنعت طباق)

IV  ہے روشن‘ والنجم’’ہر نقش قدم صورت  
  غيرت ده صد کا ہکشاں راه گزر ہے (تلميع و رعايت لفظی)

صنعت ہوتی ہے جس ميں اپنی زبان کے عالوه کسی  تين اشعار ميں صنعت تلميع ہے جسے ملمع بھی کہتے ہيں يہ وه
دوسری زبان کی ترکيب خصوصاً عربی کی ترکيب۔ فارسی ميں قرة العين طاہره نے اس صنعت ميں بڑی شہرت حاصل کی 

مراثی ہيں اس کی مثاليں کثرت سے ملتی ہيں قصائد ميں بھی يہ صنعت کالم کو شعری جاللت پيدا کرتی ہے اب مثالً پہلے 
نے ان اشعار کو صنعت ملمع کا نمونہ بھی بنايا‘ والنجم’’چوتھے شعر ميں ‘ والشمس’’دوسرے شعر ميں ‘ والليل’’ميں شعر 

  اور جاللت فکر بھی عطا کی، ان صنعتوں کی وجہ سے ُحسن معنی ہيں چار چاند لگ جاتے ہيں۔ 
کہ جس رات محفل ہو دوسری صبح  مشکل اور سنگالخ زمينوں کو سامعين کے ذہنوں سے اس طرح ہم آہنگ کر دينا

  قصيدے کے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سير کر رہے ہوں۔ 
  حضرت امام زين العابدين عليہ السالم کی مدح 

حضرت امام زين العابدين عليہ السالم کی مدح ميں ان کا معرکۃ اآلرا قصيده قبوليت عام کے عطر سے آج تک مہک رہا ہے 
  يہ اشعار مالحظہ ہوں 
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شکست  ہے دی کو جبر نظام يوں ميں  خامشی

العابدينii زين   بردار   علم  تھے  تقویٰ    و  حلم

  

گہرii و لعل  بنا قطره ہر  کا دن دھو  ميں   طشت

العابدين    زين    آثار    فيض    دست    هللا    هللا

  

سحرii و  شام سا اجبہ مالئک ہيں ہوتے پہ   اس

العابدينii زين  سرکار ہو نہ کيوں رفعت   عرش

يہ اشعار وه ہيں جن کی لطافت خيال دلوں کو تڑپا ديتی ہے صرف ايک شرط ہے اور وه اردو کے شعری مزاج سے باخبری
  يہ ايسے اشعار ہيں جن پر رگھوپتی سہائے فراق خوش ہو کر کہا کرتے تھے يہ زوار عباس ہم لوگوں کا شاعر ہے۔ 

کا مندرجہ شعر سرکار دو عالم کی مدح ميں ہے اور اہل دل کے لئے بارش  منقبت کے ساتھ نعتيہ قصائد بھی لکھے ہيں ان
  انوا رہے کہتے ہيں۔ 

کر ديکھ  جلوه  اپنا خود ميں جمال کے حبيب

اٹھاii   مسکرا    کمال     کا     جمال     مصور

  يہاں بندش کی چستی اور ترکيب کی ُحسن اور الفاظ کے در و بست نے اک جہاں معنی کو خلق کيا ہے۔ 
کہيں کہيں ايسے قصائد ملتے ہيں جہاں اساتذه کی زمين ميں طبع آزمائی گئی ہے مثالً امام حسن عليہ السالم کی مدح ميں يہ 

  قصيده کا يہ شعر بے اختيار سودا کی ياد دالتا ہے۔ 

سامانیii جلوه  کی ازل حسن  ہے افروز  نظر
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حيرانی  کی حيراں ديده ليکن ہيں جاتی کہاں

ان سب محاسن پر مستزاد يہ انہوں نے اپنے عہد کے شعری مزاج کی صالح اور صحت مند اقدار کو نظرانداز نہيں کيا انہيں 
ذاق عصر نو کے تقاضوں سے صرف نظر يہ خيال رہا کہ وه قديم رنگ اپنی جگہ پر َحسين اور خوبصورت صحيح ليکن م

ممکن نہيں ہے ان کی شاعری کا عروج اور اسی زمانہ ميں اقبال، جوش کا بلند آہنگ کالم ترقی پسند تحريک کی صدائے 
احتجاج ہے۔ ادبی محفلوں ميں معاصر شعراء کا ساتھ ان سب نے انہيں متاثر کيا اب قصائد کے يہ اشعار ديکھئے ايسا نہيں 

گا کہ يہ کسی اور زمانہ کا نغمہ کہتی ہے بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپنے عصر کے تناظر ميں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ معلوم ہو 
  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 

I نظر نظر حق آگہی قدم قدم بلندياں  
  حسين تيری زندگی پيام انقالب ہے

III نظروں ميں اعتبار محبت بڑھا گئی  
  کہ دنيا پہ چھا گئی کس کی صدائے دل ہے

II اجل کو زندگی نو کا يہ خطاب آيا  
  سنبھل سنبھل کہ خداوند انقالب آيا

IV رخ حيات پہ سرخی تازه دوڑ گئی  
  حسين آئے کہ اسالم پر شباب آيا

ے کی ان اشعار ميں اک ولولہ تازه، زندگی کی تغير پذير اقدار کے لئے دعوت تفہيم ہے اور نور کو عالم آب و گل ميں ديکھن
  سعی مشکور ہے۔ 

زوار عباس صاحب مرحوم نے قصائد کی دنيا ميں اک نئی جہت کی نشاندہی کی ہے ان کا کالم يہ سمجھتا ہے کہ چراغ ہنر ا
کر روشن ہوتا ہے تو پھر کبھی نہيں بجھتا وه شاعری کے ايسے ہی روشن چراغ تھے جنہوں نے فانوس فکر کو محبت 

کتا ہے زمانہ کا قرينہ بدل جائے ممکن ہے زبان کا يہ سفينہ نہ رہے امکان ہے کہ تہذيب و اہليت کے نور سے منور کيا ہوس
ادب کا يہ فريضہ بھی نہ رہے ليکن ان کے چراغوں ميں جو روشنی ہے وه باقی رہے گی اس لئے کہ يہ وه روشنی ہے جو 

  ہے۔ کسی عالقہ کی پابند نہيں ، جو افق تا افق فضائے بسيط کو منور کرتی رہتی 

*** 

 

 بصيرتيں

 

  

  دل آگاه کا شاعر : اکبر الہ آبادی

  آپ نے الہ آباد ديکھا ہے؟
يہ درست ہے کہ آزادی کے بعد اس شہر نے وزير اعظم دئيے۔ يہ بھی حقيقت ہے کہ اس کا سنگم صرف گنگا جمنا کے 

وصال کا نام نہيں ہے بلکہ يہ شہر دلوں کا سنگم بھی ہے۔ جمنا تو بہت ساری جگہوں سے گزرتی ہے مگر جمنا کے ہونٹوں 
يد آگره ميں ہو تو اور تو کہيں نہيں ہے! يہاں تو گنگا کی ہر بوند پر جس طرح الہ آباد ميں غزل رقصاں نظر آتی ہے وه شا

ميں روايات کے سمندر نظر آتے ہيں۔ يہ شہر دل کی دھڑکنوں کا، علم کے نشے سے بوجھل آنکھوں کا، پر کيف انگڑائيوں 
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  کا شہر ہے۔ 
ايسی سڑک ہے جس کے ہر ذره  ليکن يہ شہر جو شہر گل عذاراں ہے اور جو نگارستان عيش ہے، وہيں اس شہر ميں ايک

ميں تاريخ لپٹی ہوئی ہے، سنار گاؤں سے پيشاور جانے والی شاہراه اعظم چپ چاپ پڑی ہوئی تاريخ کے ستاروں کو طلوع 
و غروب ہوتے ديکھا کرتی ہے۔ وسط شہر ميں اس کے کنارے داہنی طرف بہت بڑی سی مسجد ہے اور تھوڑاسا صليبی 

۔ مسجد کے سامنے کوتوالی ہے۔ گرجا گھر کے پاس نيم کا پيڑ اور لوک ناتھ کا تاريخی محلہ زاويہ لئے ہوئے گرجا گھر ہے
  ہے۔ 

ء ميں يہ سڑک شہيدان وطن کے خون سے اللہ زار بن گئی تھی۔ مہنگاؤں کے مولوی لياقت علی، قاضی محسن علی ١٨۵٧
جہاں خسرو باغ کا سبزه شاداب تھا اور  اور اسی طرح کے بہت سے سورماؤں نے انگريزوں سے ٹکر لی تھی۔ ہاں وه شہر

درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے۔ وه شہر خون سے اللہ زار ہوا تھا اور درختوں پر بلند ہوتے ہوئے مجاہدوں کے سرنظر 
  آئے جنہوں نے ايسے چراغ روشن کئے تھے، جن کی روشنی کو تاريخ بھی نہ دھندال سکی۔ 

ا ايک لڑکا متوسط طبقہ کا! ان واقعات کے بارے ميں سنتا ہو گا تو اس پر کيا کچھ ايسے ميں تصور کيجئے! باره تيره سال ک
نہ گزرتی ہو گی۔ کيا اس نے يہ نہ سوچا ہو گا کہ الہ آباد ميں اکبر کا بنوايا ہوا قلعہ اور اب دھيرے دھيرے اس شہر کی 

  ے۔ تاريخ کا سہاگ چھن گيا ہے۔ وه سر برہنہ اپنے ہی ملک ميں اجنبی بن گئی ہ
يہ لڑکا اپنے ہم نام کو تو ضرور ياد کرتا ہو گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس لٹی ہوئی بساط، اجڑی ہوئی محفل اور نفسياتی طور پر 

  کچلی ہوئی شخصيت کو يقيناً کچھ ہی دنوں بعد قفس کی تيلياں نشيمن کے تنکوں سے زياده اچھی لگنے لگی ہوں گی۔ 
پھر شعر و نغمہ کی محفلوں ميں ہی مل سکتی تھی اس لئے ادبی وراثت کے طور  ايسے ميں اگر کہيں پناه مل سکتی تھی تو

پر غزل کا جادو مسحور کرنے لگا۔ کوٹھوں پر رقص، گھنگھروؤں کی جھنکار، طبلوں کی تھاپ اور نازو انداز کے ساتھ 
  سنائی جانے والی غزليں گونجنے لگيں۔ 

وں۔ چنانچہ ستره سال کی عمر ميں غزل لکھی تو اس طرح کے شعر شعر و سخن کا ماحول، روايات کی پاسداری، طبع موز
  کہے

اشک و بيتاب دل  سخت  گرے  سے  عاشق  چشم

اشکii و  سيماب  کر جان تماشا  ديکھتے يوں آپ

  يہ قافيہ پيمائی يا فنی لوازم کی پابندی بہت دنوں تک ساتھ رہی۔ بائيں برس کے ہوئے تو ايسے شعر کہہے

ميںii مقدر ميرے رونا   جو   ہے  ہوا   لکھا

طرف کی ہنسی کبھی جاتا نہيں تک  خيال

يہ شعر پڑھنے کے بعد ذرا اکبر کی بعد کی شعری زندگی کے ايک رخ کے بارے ميں سوچئے۔ وه جس کا خيال تک ہنسی 
  کی طرف نہ جاتا تھا۔ زياده تر ہنساتا ہی رہا اور دراصل اس کا سبب تھا۔ 

يعنی قليل تھا، اس پر شکل و صورت کے اعتبار سے نہ صرف يہ کہ ‘ فتنہ’’بر کا قد اعجاز صاحب بتاتے تھے کہ اک
جاذبيت نہ تھی بلکہ کچھ بے ڈھنگے پن کيا احساس ہوتا تھا اس طرح کی شخصيت عموماً احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ 

ت وجود ميں آتی ہے۔ دراصل طنز،يہ ذاتی احساس کمتری جب ماحول کے جبر سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو کھيائی ہوئی شخصي
استہزاء اور تمسخر، کھسياہٹ کی پيداوار ہيں۔ سياسی طور پر ہندوستان کی صورتحال جو کچھ تھی وه اپنی جگہ پر۔ تہذيبی 
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طور پر اتنی زبردست يلغار ہوئی تھی کہ اپنے گھر کی کوئی چيز بچتی ہوئی نہيں دکھائی دے رہی تھی۔ ايسا لگتا تھا کہ 
نے گھر ميں خود اجنبی ہو رہے ہيں۔ تہذيبی طور پر ايک حساس دل ويسی ہی کيفيت سے دوچار تھا۔ جيسی کيفيت جيسے اپ

  اس لڑکے کی ہوتی ہے جو اپنے سے طاقتور سے پٹ جانے کے بعد اسے چونچ دکھا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ 
اعالن بے بسی سمجھئے جو کچکچالہٹ اور کھسياہٹ کا اکبر کے يہاں بھی دراصل يہی کيفيت ہے، اسے طنز و مزاح نہيں 

رد عمل ہے۔ چنانچہ اکبر کی شعری شخصيت کا وه رخ جسے عرف عام ميں طنزيہ و مزاحيہ شاعری کہا جاتا ہے۔ دراصل 
  مغربی يلغار کو چونچ دکھانے کے مترادف تھا۔ 

يں يقيناً ياد رہا ہو گا کہ انشاء نے دوسری زبانوں اکبر بے حد ذہين اور حساس تھے۔ اپنی شعری روايات سے باخبر تھے۔ انہ
خصوصاً انگريزی کے الفاظ کھپا کر صنعت ملمع کے سہارے سے ايک بے تکی شکل بنا کے گدگدايا ہے۔ اکبر نے بھی 
اپنے گرد و بيش سے اثر ليتے ہوئے نئی تيز روشنی ميں بسورتے ہوئے، منھ بناتے ہوئے ليکن آنکھيں بند کر کے لفظی 

  ھراؤ شروع کر ديا۔ پت
البتہ جب کبھی انہيں فرصت ملتی تھی وه غزل کے آہوئے رم خورده سے گفتگو کر کے اپنی وحشت کم کر ليا کرتے تھے 
اور اسی وجہ سے ان کے اشعار کی نصف سے کچھ کم تعداد غزلوں کی ہے۔ ان کی غزليں مشرق شعری روايات کی پاسدار

بھی تالش کرتی ہوئی نظر آتی ہيں۔ ان غزلوں ميں بالکل نئی دنيا ہے۔ عشق کی دنيا اور يہ ہيں ليکن کہيں کہيں ايک نيا راستہ
عشق حقيقی بھی ہے اور مجازی بھی۔ مجازی عشق ميں کہيں کہيں تو يہ محسوس ہوتا ہے کہ يسے ذاتی تجربات ميں جو 

‘ پورے’’يک معصوم صفت بھولے بھالے مگر والے اکبر نہيں ہيں بلکہ ا‘ مسٹر۔ سسٹر’’اشعار ميں ڈھل گئے ہيں۔ يہاں وه 
آدمی ہيں جو رنگينيوں پر پھسل جاتا ہے۔ انگڑائيوں سے جس کا بدن ٹوٹتا ہے جو کسی نديدے بچے کی طرح مٹھائی ديکھ 

کر منھ بھی چلنے لگتا ہے اور موقع محل ديکھ کر مٹھائی پار بھی کر جاتا ہے۔ ان کے کالم کے اس رخ پر امير و داغ کے 
کچھ اس انداز ‘ باريش’’ت ہيں ، کسی حد تک ان کی بے حجابی ہے مگر ان کا پھوہڑ پن نہيں ہے۔ داغ و امير کا عشق اثرا

ميں بدل جاتی ہے۔ شيخ اور واعظ ميں يہی شرافت ہے۔ اس پر شوخ طنز ‘ آفت’’اور ‘ شر’’ميں بھی آتا ہے کہ شرافت 
  ديکھئے

خوب بھی شرمايا تھرانے، بھی  ہونٹ کانپا  بھی دل

پڑاii  ہی  پينا  ميں  مجلس   تيری  ليکن    کو   شيخ

  

باتيں  يہ  ہيں   کی   واعظ   سے   کاری    تجربہ    نا

ہے پی  کبھی تو  پوچھو  جانے   کيا  کو   رنگ   اس

 جليل مانک پوری نے ميخانے کی دنيا بہت بعد ميں اس انداز سے سجائی تھی جہاں توبہ شکنی بھی تھی اور بادل کا رنگ
  ديکھ کر نيت بھی بدل جاتی تھی۔ 

  ليکن اکبر رنگ شراب سے ہی نيت بدل ليتے ہيں 

گئیii بدل  نيت ميری  سے  شراب  رنگ
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گئی  چل  کی ساقی  گئی ره  بات کی واعظ

  اور جب ذکر شراب ہے تو پھر شباب کے بھی تقاضے ہيں۔ 

کياii  کو   دل    نثار    پر    بتاں    ناز    نگاه

لی کر  دوستی  سے دشمن  کے ھديک زمانہ

بيان حور اور ذکر سلسبيل اس لئے بھی اچھا لگتا تھا کہ جوانی تھی اور عقيده عشرت امروز کا تھا۔ کبھی داغ کا رنگ ابھر 
  آتا ہے تو کہتے ہيں 

عالم   پوچھئے  نہ   کا  بتاں   چشم  و   زبان

لئے کے حيا نہيں  يہ لئے  کے شوخيوں وه

ھ غزل ميں حسن مکالمہ کے قائل ہيں۔ مکالمہ ڈرامائيت تو پيدا کرتا ہی ہے، شاعر کے جذبات کو اکبر اس رنگ کے سات
قاری کے بھی قريب لے آتا ہے، جو اشعار پيش کئے جا رہے ہيں ان ميں يہ غور نہ کيجئے کہ شوخی، بے حجابی کی 

ی ہے تو عشق کرنا ہی پڑتا ہے اور جب سرحدوں پر کھڑی ٹھٹھا لگا رہی ہے بلکہ صرف يہ سوچئے کہ جب دنيا جوان ہوت
  عشق ہوتا ہے تو کچھ اس طرح کی باتيں ہونے لگتی ہيں۔ 

‘ضرور؟ ميں وصل  شب  گا ہو  وه  ہے جو  ميں  دل’’

کياii  سے  حيا   و  شرم    کی    آپ    حضور    گا    ہو

  

کياii   کہا    سے    ان    شب    تمام    دل    حال     ميں

‘کيا’’ii  سے  ادا   کس    لگے    کہنے    صبح    ہنگام
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نہيں   کوئی   سوا  ميرے  قسم    کی    سر    کے    آپ

ہےii  تو    تنہائی    ميں    کمرے    آئيے    تکلف    بے

اکبر نے بھی غزل کی روايات کے مطابق بوسہ کو عشق کی منزِل اوليں قرار ديا ہے ان کے يہاں بوسہ بے اذن، بوسہ 
زلف، بوسہ رخ، بوسہ لب، بوسہ قدم ملتا ہے۔ بوسہ زلف کا ذکر کچھ زياده ہے۔ کچھ شعر بالجبر، بوسہ با رضا، بوسہ 

  مالحظہ ہوں :

کرii ہنس  پہ اذن  بے بوسہ  کہا نے   بت   اس

ہےii  يہی   ايمان    کا    آپ    ليا    ديکھ    بس

  

ديتے نہيں لينے مجھے  بوسہ کا زلف  کيوں

گے کريں نہ  پريشاں   وهللا   کہ   ہيں   کہتے

مطلب يہ ہے کہ تمہيں اپنی زلف کا بڑا خيال ہے کہ وه برہم نہ ہو۔ وعده کيا جاتا ہے کہ بوسہ دو تو زلفيں پريشاں نہ ہونے 
پائيں گی۔ دراصل يہ بہت باسليقہ بوسہ ہے کہ جس ميں زلف پريشاں ہو۔ بوسہ کبھی اضطراری اور کبھی ارادی بھی ہوتا 

  وسہ اعتراف ُحسن کا دوسرا نام ہے اکبر اس اہم نکتہ کو سمجھاتے ہيں۔ ہے، کبھی والہانہ ہوتا ہے۔ دراصل ب

جاںii اے ہو بدگماں  نہ تو رخ بوسہ   نے   ہم  ليا

کرتے پيار بھی  اسے تو ليتے ديکھ  پھول کوئی

  ئےپيار کی يہ کيفيت مزاج يار ميں برہمی نہيں پيدا کرتی۔ مکالمہ کا لطف ليتے ہوئے ان اشعار پر بھی غور کيج
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پرii تم کو مجھ ہے آتا پيار  کہ  نے  ميں   کہا   جو

ہےii کيا آتا   کو   آپ   اور   لگے   کہنے  کے  ہنس

  

کروںii پيار ہے   چاہتا  دل  کہ  نے  ميں   جو   کہا

‘بعد؟  کے  پيار’’  کہ  لگے  کہنے وه مسکراکے تو

  

ليں    کر    تو     بيمار    دل     عالج     آج     کچھ

  ليں   کر   تو    پيار    ذرا    آؤ    جہاں    جان    اے

  ان کے محبوب کے پاس کہيں بھی غصہ نہيں ہے بلکہ عموماً وه ہنس کے ہی گفتگو کرتا ہے اور اس کا انداز يہ ہے

ظالم  وه  وصل شب ہے  کہتا سے  ناز کس

تمہارا پيار  کو   گيسوؤں   کرے   نہ  برہم

کثر ملتے ہيں ، ان ميں فحاشی تو نہيں ہے ليکن پڑھئے تو زہد و تقوٰی کا بدن روايتی معاملہ بندی کے اشعار ان کے يہاں ا
  ٹوٹنے لگتا ہے۔ جذبات انگڑائياں لينے لگتے ہيں۔ 

تمناii آغوش   ہے   جاتی   ره   ہی   محروم

کا ان بدن سارا ہے  ليتی  چرا کے  آ شرم

تذکره يا کچھ لوگوں کی زبان ميں ارضيت اور جنسيت فراق يہ انتہاجيت، يہ نشاطيہ رنگ، يہ انگڑائيوں اور بدن چرا لينے کا
صاحب سے بہت پہلے سے موجود تھی۔ اس کا سلسلہ تو محمد قلی سے شروع ہوا تھا۔ اکبر نے اس ميدان ميں بھی چونکا ديا

  کے چکر ميں ادھر نظر ہی نہيں گئی۔ ‘ سسٹر’’اور ‘ مسٹر’’تھا۔ اب يہ دوسری بات ہے کہ ان کے 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  کا احساس ہے کہ انسانی زندگی ميں جنس ناگزير حيثيت رکھتی ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے! کہتے ہيں۔ انہيں اس 

نازii و  ُحسن و جوانی   و  شراب  و   موسيقی

کيوںii بچائے  بھی   خدا  اور  کون   ہے   بچتا

  

کیii  بوڑھوں   ہے   گئی    بندھ    ٹکی    ٹک

رنگ      کا     شباب     تيرے     ہے     ديدنی

  

نگاهii  بھری   جادو   يہ   جمال   يہ   عمر،    يہ

‘ره  باز’’ کہ  کہنا يہ پر اس  کا  واعظوں پھر

 

 بصيرتيں

 

  

  اکبر يہ جانتے ہيں کہ

شغل  خوب ہے  حسيناں وصل و  کنار و  بوس

کےii خيال  اس خالف گے ہوں  بزرگ   کمتر

  ضمناً يہ عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ عہد اکبری کے بزرگ يقيناً اس خيال کے خالف نہ تھے۔ 
  حاالنکہ دور حاضر کے بزرگان جديد پيار کے خالف فتوٰی ديتے ہيں ، آج کے شاعر سے نئے
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جديدii  بزرگان  يہ   زمانہ   اپنا    کر    بھول

گے ہوں سمجھتے  معيوب کو  پيار  کے آج

  اکبر اس سے باخبر ہيں کہ جوانی جب بھی آتی ہے بدنامی بردوش آتی ہے۔ 

امبدن لئے ہو کے بھر جی خوب

کاii  جوانی    ديا    کر    ادا    حق

غزل کا يہ تيز معاملہ بندی واال انداز ہی ان کے يہاں نہيں ہے بلکہ انہوں نے غزل کی روايات اور ان کے ان تالزموں کو 
بھی برتا ہے جن ميں معنويت، تہہ داری اور کہيں کہيں نازک خيالی بھی نظر آتی ہے۔ ان کے اکثر اشعار پر غالب کا گہرا 

  ہے کہ غالب کا کالم سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ اثر ہے۔ کہيں کہيں تو يہ معلوم ہوتا 

ہواii   نہ   تسلی    وجہ    بتاں    ُحسن    ميں    عشق

ہواii     نہ     معنی     آئينہ      مگر      چمکا      لفظ

  

ہيںii کہتے  ہے، ملتی  بھی تقليد  بھونڈی   کہيں   اور

ميں  دل    نہيں    عاشق    وقعت    اگر    کہئے    تو

  

کی  ‘  تيں’’ نے  آپ  زباں ہے سيکھی سی  کون  ے

ہی پر کبيده ‘ تو’’اپنی خالص الہ آباديت کے ساتھ محبوب کے ارزل ہونے کا پتہ ديتا ہے اور غالب بيچارے ‘ تيں ’’يہ لفظ 
  پر برہم! محبوب اس سے بھی گيا گزرا ہے۔ ‘ تيں ’’پر راضی ہيں۔ ‘ تو’’خاطر تھے۔ اکبر 

ميں بھی طبع آزمائی کی ہے اور کچھ اشعار لکھے ہيں۔ ليکن غالب کا اثر ان کی ‘ حال اچھا ہے’’غالب کی مشہور زمين 
  غزلوں ميں شوخی، ظرافت اور مکالمہ کے انداز ميں جھلکتا ہے۔ يہ شعر ديکھئے۔ 
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پر  پن  بھولے قربان ہوں کبھی ميں سے کفر ہوں  لرزتا کبھی

‘کياii خدا’’  بت  وه  ہے پوچھتا تو  جب واسطہ ہوں ديتا  کا خدا

  کبھی غالب کا وه گاڑھا رنگ بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہيں جو ذہن کو ہچکولے ديتا ہے

آئی پيش يہ مشکل  لئے  اس مقصد  تا  بننا خدا

ہوناii خدا کرتا اگر ثابت   پر   دار   کھينچتا   نہ

گ ميں يہ ضرب المثل شعر ميں جو نازک فرق ہے۔ وه غالب کی ہی دين ہے اور اب غالب ہی کے رن‘ بننا’’اور ‘ ہونا’’
  سنئے

ہواii کر کيوں  انتہاء ال گيا گھر جو  ميں  ذہن

ہوا کر  کيوں خدا  وه  پھر گيا  آ  ميں  سمج  جو

  ذہن ميں رکھئے اور اب يہ شعر پڑھئے‘ اے تازه وار دان بساط ہوائے دل’’غالب کا مشہور قطعہ 

طربii بزم وه نہ لوگ،  وه  نہ احباب  وه  نہ

  نہيں بھی  کچھ  شب جلسہ اثر وه دم صبح

  اکبر اپنے بہت ہی کم عمر ہم عصر اقبال سے بے حد متاثر تھے چنانچہ اکثر اقبال کا انداز بھی اپنانے کی کوشش کی ہے

هللا اال کی جس  ہے منزل  کہ  ہے ہی عشق  يہ
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ہےii  پائی   الہ    ال   ره    صرف    نے    خرد

  

ياںمستii ساری يہ کی  گل موسم ہيں   عارضی

کياii تو آيا بدوش ساغر  اگر  ميں   گلشن  اللہ

ليکن غالب اور اقبال ان کے بس کی بات نہيں تھے اس لئے انہوں نے اس رنگ کو اپنايا نہيں ، ترک کيا اور غزل کی وه 
  روايات جو انہيں وراثت ميں ملی تھيں اسے ہی آگے بڑھاتے ہوئے اس طرح کے شعر کہے

ظاہر کو دروں وزس يہ  خودی بے ہے  کرتی

ہيںii پر زبان تيری  عاشق   تو  ہم   شمع  اے

  

رہاii  نہ   سہارا    کا    دل    مزا    کا    زندگانی

دہا  نہ  ہمارا   کوئی   رہے   نہ   کے  کسی  ہم

  

اسےii ہے مٹاتا وه روشن ہے  کرتی اسے   يہ

آفتابii يا ہے شمع بہتر کہ  پوچھو سے  رات

  ی مل جاتے ہيں۔ کبھی کبھی ايسے معرکہ شعر بھ

حد۔  بے  ہے مزاج نازک  عشق
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سکتاii نہيں اٹھا بوجھ   کا   عقل

  غزلوں ميں سہل ممتنع کا انداز بھی جھلکتا ہے

نيازii و  راز  وه  سے   اگلے   کہاں  اب

گئیii ہو   سالمت   صاحب  گئے،   مل

  

ياد تمہاری  ہے رہتی پہر  آٹھ تو ہميں

ہے؟  آتا خيال  ہمارا  بھی تمہيں   کبھی

  

گھڑیii  وه   لئے   ہنس  ہوئی   مسرت

ہوليےii چپ  کے  رو   پڑی  مصيبت

  اکبر نے اس عہد کے شعری مزاج کے مطابق مشکل قوافی ميں بھی ا چھے شعر نکالے ہيں۔ 

دلii  داغ   منور  ہے  ميں  رخاں   گل  خيال    يوں

چراغ ميں  چادر کی پھولوں طرح جس ہو رہا جل

موضوع کے اعتبار سے ان کا ايک رخ معاملہ بندی کا تھا، تو دوسرا رخ تصوف ہے۔ دراصل بنيادی چيز اپنے جذبے، 
عقيدے يا عشق سے وفاداری ہے، عرفان يا بصيرت عطا کرنے واال جذبہ ہے، وه تصوف کو عرفان اور بصيرت و آگہی کا 

  شنی پڑتی ہے۔ ايک ذريعہ سمجھتے تھے اس شعر سے ان کے نظريہ عشق پر رو



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

نےii   تصوف    ديا    عرفاں    نسخۂ     عجيب

گئی   چھوٹ  شراب  اور  ہوا   تيز    نشہ    کہ

  

ہے فرق اتنا بس ميں صوفی عشق زاہد، عقل

آخرت ذوق  کو  اس ہے آخرت خوف   کو   اس

خوف و ذوق کے لطيف رشتے پر جس انداز سے اکبر نے روشنی ڈالی ہے وه بس انہيں کا حصہ ہے۔ انہوں نے تصوف 
سے اسی ذوق و عرفان کا اکتساب کيا ہے اس لئے ان کا تصور اخالقی، روايتی اخالق سے الگ ہے۔ وه بے ثباتی دنيا کا 

  تذکره اس انداز سے کرتے ہيں۔ 
  ں سکتا کوئی۔ ۔ ۔ يہ بھال کون بتائے تمہيں کل کيا ہو گاايک ساعت کی يہاں کہہ نہي

ليکن وه اس بے ثباتی کے ساتھ مجہوليت کے قائل نہيں ہيں ، فعاليت کے قدردان ہيں ، ان کی اخالقيات حالی طرح جذبے 
يتے ہيں اور سے بے نياز نہيں ہے بلکہ اقبال کی طرح بے چينی اور تڑپ پيدا کرنے والی ہے۔ وه جہد و عمل کی تحريک د

  بصيرت و آگہی کو سرمايۂ حيات سمجھتے ہيں۔ ان اشعار کے سحرجالل کو اکبر کی اخالقيات کا مصحف کہنا چاہئے۔ 

سہیii ناشاد کرو   نہ   غم   کچھ  ہو  جو   آگاه   دل   ميں   سينے

سہی  فرياد  سہی   نہ  نغمہ  ہے  تو   مشغول   ہے   تو   بيدار

  

ہےii اندر کے اس تو جوش اک  ہے  مضطر   بگولہ   چند   ہر

سہی  برباد  سہی چين  بے ہے  تو  رقص اک ہے، تو وجہ اک

  

گاii رکھوں ميں  قبض  قيد يا اسے قتل گا کروں کہ   خوش  وه

سہی جالد سہی   صياد   مرا   ہے  تو   طالب   کہ   خوش  ميں
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 تقرير نہيں تاثير کے قائل ہيں۔ شعر ديکھئےوه گفتار کا غازی بننے پر زور نہيں ديتے بلکہ کردار کا غازی بنانا چاہتے ہيں۔ 

زياں کار  سے نظر اپنی  لے  فغاں ضبط  کر ابھر ميں باطن

کرii نہ تقرير دکھا   تاثير   کر   نہ  فرياد   ال  ميں  جوش   دل

نہيں  دل آگاه کا يہ شاعر ہر قيمت پر يہ چاہتا ہے کہ شمع بصيرت نہ بجھنے پائے وه زمانے کے رنگ ميں ڈھلنے کے قائل
  ہيں بلکہ تہذيب نفس کے قائل ہيں وه کہتے ہيں۔ 

ترنگ  کی دل  روک تو ہوائيں  ہوں  گئی بدل

ہو   نہ    بہار    اگرموسم    شراب    پی     نہ

اہل نظر سے يہ بات پوشيده نہيں ہے کہ موسم بہار اگر نہيں ہے اور شراب اگر نہ پينے پر زور ہے تو اس کا مفہوم يہ ہے 
  ر پيدا کی جائے تب شراب پی جائے۔ کہ پہلے بہا

ان کی شاعری کا يہ رخ بھی قابل توجہ ہے کہ وه سفلہ پروری، زمانہ سازی، موقع پرستی، کم نظری برداشت نہيں کر پاتے۔
  دل آگاه کا شاعر يہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ 

  جگنو کی طرحکم بضاعت کو جو اک ذره بھی ہوتا ہے فروغ۔ ۔ ۔ خود نمائی کو وه اڑ چلتا ہے 
  وه کتنی خوبصورتی سے کہتے ہيں 

  بيباکی گال ہو  سے  مجھ  اگر کو حضرت ميں  ہوں  معذور

  کا

کاii چاالکی  ادب  ہے   مشکل   ہے   آساں   تو   ادب   کا   نيکی

  اس دور ميں اشراف پر جو گزر رہی تھی اس کا ايک رخ مالحظہ ہو
  ادھر وہی طبع کی نزاکت ادھر زمانے کی آنکھ بدلی
  بڑی مصيبت شريف کو ہے امير ہو کر غريب ہونا

يہ شعر پڑھئے تو ايسا لگتا ہے کہ دور حاضر ميں بيٹھا ہوا يہ درد مند بوڑھا ايٹمی توانائی کے اس دور کا سچا نقشہ کھينچ 
  رہا ہے۔ 
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ابھارے کو ہزاروں جو کر مٹا  کو  الکھوں

گاii کہوں نہ  ترقی کی  دنيا ميں  تو  کو   اس

کے شائقين کے لئے اور دور حاضر کے ايک المناک بين االقوامی سياسی حادثے پر اکبر کی پيشن گوئی بھی  اور انقالب
  مالحظہ ہو۔ 

ميں زمانے نہيں  شائق کے  انقالب ہم

ديکھاii ہی انقالب  بھی کو   انقالب   کہ

انے کو ہنساتا رہا، اب ذرا اس کاان اشعار کے خوش رنگ گلستاں ميں وه جو زندگی بھر اپنی بدصورتی کے ساتھ سارے زم
ء ميں اہليہ کا صدمہ، ہاشم کی موت، ساری زندگی کی ١٩١٠درد و کرب بھی ديکھ ليجئے اس کی اپنی ذاتی زندگی ميں 

دربدری، مدخولہ، گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے شديد گھٹن اور ان سے بڑھ کر تنہائی کا احساس، دوستوں کا ساتھ چھوڑ 
ميں ره کر اجنبی کی طرح زندگی گزارنا۔ غرض کہ درد و کرب کی دنيا ہے جو اس ستم ظريف شاعر جانا، اپنے ہی وطن 

  کے يہاں نظر آتی ہے، کہتے ہيں۔ 

 بجاii  ہے   تو   روؤں    ميں    جو    پر   انقالب    اس

 نہيںii  پہچانتا    کوئی    اب    ميں    وطن    کو    مجھ

  

 سکا  ديکھ  نہ   فلک   تھے   نظر    پيش    مرے    وه

 سکاii ديکھ نہ  تک   آج   انہيں   ميں   پھر   تو   چھٹے

  

 ہے  ديتی   دکھا    جو    جلسہ    کوئی    غربت    سير

 ہےii   ديتی    رال    کو    مجھ     وطن     احباب     ياد
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 کیii  گذشتہ   ياران  کچھ  کو  مجھ  نہيں  ملتی  خبر

ے<ہii گزرتی کيا ہيں طرح کس ہيں کہاں   جانے  خدا

  اور اب يہ شعر ہر ڈھلتی ہوئی عمر کے آدمی کا الميہ بن جاتا ہے

کم  لہو  کا  مسرت ہے  باقی  ميں  جسم اب

کمii ‘سلمہ’’  بہت   مرحوم   ميں   احباب

  اور اس شعر کے درد کو ديکھئے
  بزم عشرت کہيں ہوتی ہے تو رو ديتا ہوں 
  کوئی گزری ہوئی محبت مجھے ياد آتی ہے

دل آگاه کا يہ شاعر غزل ميں نشاطيہ شاعری کا وه رخ پيش کرتا ہے جو ذہنی عياشی نہيں ہے بلکہ اس ميں حقيقی تجربہ 
بھی جھلکتا ہے۔ ان اشعار ميں ايک انسان کے دل کی دھڑکنيں سنائی ديتی ہيں۔ آج بھی يہ انسان اصطالحوں کے جنگل ميں 

۔ وه جو ايک شاعر ہے نرم و نازک جذبات و احساسات واال، دل آگاه کا ثقيل الفاظ کے پتھروں سے سنگ سار ہو رہا ہے
شاعر۔ اور اس پر پتھر برسائے جا رہے ہيں کہ يہ شاعر نہيں مصلح قوم ہے، معمار قوم ہے، تہذيبی محرکات کا ادا شناس 

نيچے کراہتے ہوئے کہتا  ہے۔ کوئی اسے ترقی پسند کہتا ہے ، کوئی رجعت پسند، کوئی حقيقت پسند اور وه ان پتھروں کے
  ہے
  ہم آه بھی کرتے ہيں تو ہو جاتے ہيں بدنام’’

  ‘وه قتل بھی کرتے ہيں تو چرچا نہيں ہوتا
اس کی آه تو سن ليجئے! دل آگاه کا يہ شاعر جب آه کرتا ہے تو يہ چاہتا ہے کہ اسے شاعر کی حيثيت سے ديکھا بی جائے، 

بھی ہو جو شخصيت پر پڑے ہوئے سارے غالف ہٹا کر اپنی ذات کا درد و اس کی شناخت اور پہچان ايک ايسے انسان کی 
  کرب سنانا چاہتا تھا۔ 

بے شک اس نے ہنسايا ہے ليکن اس ہنسی کے پس منظر ميں اس کی آه بھی شامل ہے۔ دراصل ذرا غور کيجئے تو يہ 
  محسوس ہو گا کہ اکثر جسے ہم قہقہہ سمجھتے ہيں وه صرف آه ہوتی ہے!

 ی تبسم پر نہ جائيے۔ اس کی روح کی حقيقت اس کے آنسوؤں ميں ديکھئے !اس کے مجلس

 

 بصيرتيں
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  روشنی کا مسافر

تھی پاتی جال  سے تصور  کے جن زندگی

آئےii ميں اجل دام  جو تھے لوگ کيا ہائے

  

  چاليس برس گزر گئے

اکبر پور ميں ساالنہ مجالس ہوتی تھيں۔ اس کے روح رواں چودھری سبط محمد نقوی صاحب تھے۔ حاالنکہ تمام تنظيمی 
امور اور مہمانوں کی تواضع و تکريم کے فرائض انور صاحب انجام دے رہے تھے ہم لوگ اکبر پور ہی سے بڑے گاؤں 

ب مرحوم بھی تھے اور انھوں نے راستے ميں چودھری صاحب آئے تھے اور کار ميں فخر العلماء ، مرزا محمد عالم صاح
  کے سلسلے ميں بہت سی باتيں بتائی تھيں۔ 

ايک بار وه الہ آباد بھی تشريف الئے تھے اور بھيا صاحب (عباس حسينی مرحوم) کے مہمان رہے۔ پھر ايک طويل وقفہ 
ء ميں عزيز محترم کاظم علی 1987وہاں سے مارچ گزر گيا مجھے شرف نياز حاصل نہ ہوسکا۔ ميں حيدرآباد چال گيا تھا 

خاں صاحب کی دعوت پر يو جی سی کی طرف سے منعقده سمينار لکھنو آنا ہوا۔ اسی سمينار ميں ايک فاضل پروفيسر نے 
جو بہت ہی نستعليق لباس ميں تھے ، اودھ کی تہذيب سے متعلق کچھ غير ذمہ دارانہ فقرے کہے۔ وه اپنی بات پوری بھی نہ 

  ر پائے تھے کہ حاضرين ميں پچھلی نشست سے مخالفت ميں ايک آواز ابھری۔ ک
يہ صاحب کھدر پوش تھے اور وضع قطع سے يہ معلوم ہوتا تھا کہ شايد پروفيسر موصوف کی بات نہ سمجھ پائے ہوں ليکن 

ا کہ کتا بيں نظروں کے علمی ولسانی گرفت کے ساتھ انھوں نے اتنی بے تکلفی سے حوالے دينے شروع کئے معلوم ہوتا تھ
سامنے ہيں اوراق الٹتے جا رہے ہيں اور پڑھ رہے ہيں ، پروفيسر موصوف نے بڑی کوشش کی کہ کہيں سے راه فراز نکل 

  سکے مگر ممکن نہ ہوا۔ يہاں تک کہ انھوں نے اپنی غلطی تسليم کر لی۔ 
ی سبط محمد کر رہے تھے يعنی وه شخص دوسرے سيشن ميں مجھے مرزا دبير پر مقالہ پيش کرنا تھا ، صدارت چودھر

جس نے تھوڑی دير قبل اپنے علی تيشہ تيز سے ايک فاضل ، مغرب سے مرعوب پروفيسر کی دانش وری پر ضرب کاری 
لگائی تھی حقيقت يہ ہے کہ پچھلے ماحول ميں سہماہوا تھا ، آواز ميں لرزش تھی مجھ سے پہلے قمراحسن صاحب مرزا 

  دبير کے مرثيے 
  و قمر نور کی محفل ہے يہ محفل  اے شمس

کا عالمانہ مگر انتہائی دلچسپ شاعرانہ انداز ميں تجزيہ پيش کر چکے تھے۔ ميں نے جب مضمون ختم کيا تواسی کے بعد 
صدارتی ارشادات تھے۔ چودھری صاحب نے بڑی پذيرائی کی تھی اور توصيفی کلمات سے نوازا تھا جلسہ کے بعد ميرے 

کر فرمايا تھا کہ لوگ فيشن کے طور پر عالمہ شبلی کی مخالفت کرتے ہيں يہ مثبت رويہ نہيں ہے ، کندھے پر ہاتھ رکھ 
دبير کی صناعی اور ان کے يہاں واقعات کی اہميت اور موسيقی پر ان کی گرفت، ان کا بيانيہ انداز اور مصائب ميں نئے رخ

جو مجھے پسند آئے اور ميں يہ چاہتا ہوں کہ آپ مرزا دبير پيدا کرنا ، يہ وه پہلو تھے جن کا ميں نے ذکر بھی کيا اور 
  ‘صاحب مرحوم و مغفور پر ايک اچھی سی کتاب لکھيں ، انھيں ميرانيس سے الگ کر کے ديکھيں 

ميں نے آداب کيا ، شکريہ ادا کيا اور اگر انھوں نے اتنی توصيف نہ کی ہوتی تو شايد دبير پر قلم اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی 
  مگراس توصيف کے بعد يہ دھڑکا تھا کہ ميں کم از کم ان کی توقعات پر کھرا نہ اتروں گا۔ ہوتی 

پھر ايک طويل وقفہ ميرے اور ان کے درميان حائل رہا جب امجد سلمہ ، نيا دور کے ايڈيٹر منتخب ہوئے اور مجھے 
سلمہ کا سرپرست بنايا تھا ان ميں چودھری ء سے تقريباً ہردوسرے تيسرے مہينہ لکھنو جانا پڑا تو جن لوگوں کو امجد1994

صاحب بھی تھے۔ وه صبح کے ناشتہ پر تشريف الئے۔ امجد سلمہ نے نيا دور کے کسی نمبر کيلئے ان سے فرمائش کی۔ 
ناشتہ کا اہتمام تھا وه مجھ سے گفتگو کرتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی مجدسلمہ کی طرف استفہاميہ انداز ميں ديکھ رہے تھے۔ 

بہ نظر اصالح مالحظہ ’’ امجد سلمہ نے تين چار صفحے لکھے تھے ميں نے کہا ‘ مياں آپ نے کچھ لکھا ہے’’ ايا پھر فرم
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  ‘فرمائيں اور بچے کی سرپرستی فرمائيں 
  ‘آپ نے ديکھ ليا ہے’’ کہنے لگے 
  ‘جائے استاد خاليست’’ ميں نے کہا

مشق جاری ’’ شان بھی لگائے پھر واپس کرتے ہوئے کہاانھوں نے اس پر کوئی تبصره نہيں کيا ديکھتے گئے ، جا بجا ن
سلمہ ماشا هللا با صالحيت ہے اور اس ’’ امجد سلمہ ، اندرون خانہ گئے تو مجھ سے ارشاد فرمايا ‘ رکھئے صالحيت ہے 

ر کے روشن مستقبل کيلئے دعاگو بھی ہوں ، خدا نظر بد سے بچائے ، کيوں نہ ہو کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، پھ
انھوں نے امجد سلمہ کے نانا سرکار امجد حسين مرحوم مجتہد العصر کے محامدومحاسن اور علمی جاللت پر اس طرح 

  روشنی ڈالی جيسے وه بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں۔ 
ميرا دعوٰی ہے کہ امجد سلمہ ، تو کيا ،ان اطراف کے بہت سارے بزرگ حضرات بھی ’’ ميں نے عرض کيا

  ‘ وف کے بارے ميں اتنی معلومات نہ رکھتے ہوں گےسرکارموص
ميں نے سلطان المدارس سے صدر االفاضل کيا ہے اور علماء کا خادم رہا ہوں ، انھيں کا فيض صحبت ہے ’’ کہنے لگے 

  ۔ ‘ميرا خيال ہے کہ سرکار امجد حسين اعلی هللا مقامٗہ ان چند علماء ميں تھے جن پر مجتہد مطلق کا اطالق ہوسکتا تھا
اسی گفتگو ميں يہ بھی معلوم ہوا کہ موصوف عالمہ ذيشان حيدر جوادی کے بھی معترف و مداح ہيں اور موالنا غالم حسين 

  سے بھی روابط ہيں۔ 
ا س مالقات کے بعد اکثر و بيشتر ان کی خدمت ميں حاضری ديا کرتا تھا ان کا انکسار ، ان کی سادگی ، ان کی جاللت علمی 

النظری بے حد متاثر کن تھی وه اودھ کی تہذيب کے دلداده تھے ، شيدائی تھے بلکہ فدائی تھے۔ عام  اور ان کی وسيع
يا نجم الغنی کی تاريخ اودھ کے کچھ ‘ امراؤ جان ادا’’ طورسے بطور فيشن لوگ اودھ کی تہذيب پر قلم اٹھاتے ہيں تو انھيں 

  ے۔ حصے يا واجد علی شاه کی زندگی کا ايک رخ ياد ره جاتا ہ
نقوی صاحب اس پر بہت برہم ہوتے تھے چنانچہ محترم محقق رشيد حسن خاں نے مثنويات شوق ميں مقدمہ کے طور پر 

کچھ ايسا ہی رخ اختيار کيا جو چودھری صاحب کيلئے سخت ناپسنديده تھا ميں نے اس خيال سے بھی رشيد حسن خاں 
فصيل و شرح وبسط کے ساتھ آگہی ہوسکے گی انھوں صاحب کی حمايت کی کہ چودھری صاحب کے قيمتی خياالت سے ت

نے خود ہی ذکر چھيڑا اس لئے کہ اسی زمانے ميں خان صاحب کی مرتبہ باغ و بہار اور گلزارنسيم پر تبصره شائع ہوا تھا 
يہ ديکھئے ! آپ نے اتنی تعريف کی ہے يہ بھی اودھ کی ’’ جس ميں ان کی توصيف کی تھی چودھری صاحب کہنے لگے 

يب کے بارے ميں وہی لکھ رہے ہيں جو بطور فيشن لوگ لکھتے آئے ہيں بغير سوچئے سمجھے ، بغير پڑھے لکھے ، تہذ
  ‘جزو پر کل کا اطالق کرنا اور غير منطقی انداز فکر

  ‘وه تودرست ہے ليکن شوق کے جو اشعار يا امراؤ جان کا جو بيان ہے۔ ۔ ۔ ’’ ميں نے عرض کيا
پ لوگ يہ دو کتابيں تو ياد رکھيں سات سومرثيے بھول جائيں ، علماء ، فرنگی محل کو نظر انداز مياں ! کيا ستم ہے کہ آ’’

کر ديں ، خاندان اجتہاد کی طرف سے منھ موڑ ليں ، فسا نہ عجائب ميں سرور نے ہر فن کے ماہرين کی جو فہرست دی ہے 
۔ ۔ ۔ لکھنو ميں عياشی تھی ، طوائفوں کی کثرت ‘اسے بھال ديں اور بس طوطے کی طرح سے رٹتے رہيں زوال آماده تہذيب

تھی ، واجد علی شاه کی تين سو ممتوعات تھيں ميں عرض کرتا ہوں آپ سے ! کس دور کے معاشره ميں عياش افراد نہيں 
رہے ؟ ايک يادو يا کچھ اشخاص کی بنياد پر پورے معاشرے کا فيصلہ کرنا کہاں تک جائز ہے ؟ اس شريف آدمی نے کم از 

عورتوں کو کوئی سماجی حيثيت تو دی تھی ايک مسلکی حيثيت انھيں حاصل تھی۔ تنور ميں ڈال کر جالتا تو نہيں تھا ان  کم
  کا احترام تو کرتا تھا۔ آج کيا ہو رہا ہے۔ 

  ميں نے عرض کيا
  ۔ ‘جو غلط ہے وه کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اور آئنده بھی رہے گا’’

س نکتہ پر آپ سے متفق ہوں ليکن ايک فرد يا کچھ افراد پر پورے معاشرے کو تو مت توليے ڈاکٹر صاحب ا’’ کہنے لگے 
يہ کتنا غلط فيصلہ ہو گا يہ تاريخ کے ساتھ کتنی بڑی بدديانتی ہو گی۔ آپ اپنے دوست کے خالف قلم اٹھائيے ميں نے جو کچھ

  ‘ کہا ہے کہ اس پر ايمان داری سے غور کيجئے
يکن اپنے حاالت کی وجہ سے نہيں لکھ سکا، نيرمسعود سے کہا اور لکھوايا، ظاہر ہے نيرمسعود سےميں ان سے متفق تھا ل

  بہتر اودھ کی تہذيب پر فی الحال کون لکھ سکتا ہے۔ 
چودھری صاحب سياسی طور پر ڈاکٹر رام منوہر لوہيا کے ساتھيوں ميں تھے۔ لوہيا صاحب اکبر پور سے تھوڑے فاصلے 

نے والے تھے اتر پرديش کے موجوده وزير اعلی چودھری صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے۔ چودھری پر شہدادپور کے رہ
صاحب اگر چاہتے تو انھيں مال ايونيو پر بہت شان دار بنگلہ مل تھا ليکن انھوں نے اپنی رہائش گاه امام باڑه غفران مآب کا 
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رہتے تھے ميں نے ہميشہ انھيں سفيد لباس ميں ديکھا ايک  ايک کمره منتخب کيا وہيں بيٹھے يا پڑھتے رہتے تھے يا لکھتے
وضع۔ اور اس کو انھوں نے آخر تک نبھايا۔ سرديوں ميں البتہ موٹی سی اونی چادر کاندھے پر رہتی کبھی کبھی کرتا بھی 

وص زيب تن فرماتے تھے۔ عموماً تقريبات ميں شرکت فرماتے تھے الگ تھلگ زندگی پسنديده نہ تھی مگر ايک مخص
  دائرے ميں ہميشہ کنول کے پھول کی طرح رہے يعنی سطح آب کے اوپر اور پانی سے غير آلوده۔ 

وه وحدت کے علمبردار تھے اتحاد کی يہ تمنا اور تڑپ ملکی سطح پر بھی اور مسلکی سطح پر بھی يوں تو ان کے تعلقات 
ن کے انتقال کا صدمہ حضرت عمر انصاری سبھی سے تھے مگر علماء فرماتے محل سے ان کے بہت زياده روابط تھے ا

  کو بے حد ہوا جس کا اندازه ان کے اشعار سے لگاياجاسکتا ہے جو اس شماره ميں موجود ہيں۔ 
اودھ ’’ کے وه خصوصی ميں تھے۔ اودھ آئينہ ايام ميں ان کا مضمون ‘ نيا دور’’نقوی صاحب کے مضامين بے شمار ہيں 

ميں سے ہے اس مضمون کے دوسرے حصہ ميں وه علماء خير آباد اور علمائے کا تحقيق نوادرات ’’ کے ممتاز علماء 
نصف صدی نمبر ميں شائع ہوا تھا۔ يادگار ‘ ادارت کار‘‘ نيا دور’’ کوری کا ذکر کرنے والے تھے۔ ان کا دوسرا مضمون 

الل بے شمار مضامين ہيں کے عنوان سے تحقيقی مضمون شائع ہوا تھا اس کے ح‘ اردو کے پچاس سال’’ آزادی نمبر ميں 
جنہيں کتابی شکل و صورت ميں يکجا کر کے مرتب کيا جانا چاہئے اور اس ادبی اثاثہ کو محفوظ کرنا چاہئے توازن فکر ، 
مدلل عالمانہ انداز ، موضوع سے بے ربط نہ ہونا ، انتشار فکر سے اپنے کو بچانا اور نہايت سيلس زبان کا استعمال ان کی 

  امجد علی شاه پر بھی ان کی ايک کتاب ہے۔  خصوصيات تھيں۔
اور وه ہے ان کی مراسلہ ‘ Last but not the least’’يہاں تک لکھنے کے بعد انگريزی کی ايک کہاوت ياد آ رہی ہے۔ 

نگاری ، اردو ہندی کيا چيز ہے انگريزی ميں بھی اس طرح مستقل مراسلہ لکھنے واال کوئی نظر نہيں آتا وه اس فن کے 
بھی اور يہ لکھوں تو غلط نہ ہو گا کہ خاتم بھی تھے۔ مراسلے دراصل خبروں اور ان کے متعلقات پر تبصره ہوتے  موجد
  ہيں۔ 

نقوی صاحب کا معمول تھا کہيں کسی خبر يا کسی کی تحرير ميں بے تکاپن نظر آيا اور ان کا قلم شمشير بکف بلند ہوا اس 
ی بھی نظر چوک گئی ايک صاحب نے اعتراض کيا ميں نے سکوت اختيار کر معاملہ ميں کوئی مروت نہ تھی ايک بار مير

ليا۔ چودھری صاحب نے بال تکلف ميری اس غلطی کی نشاندہی بھی کی اور دالئل سے غلطی ثابت کی دوسرے روز ميرا 
اس اعتراف کی قدر کا اعتراف کر ليا گيا تھا۔ چودھری صاحب نے‘ سہونطر ’’ ميں شائع ہوا جس ميں ‘ قومی آواز’’مراسلہ 

  و توصيف کی۔ 
وه عبدهللا ناصر حسين امين ، شاه نواز قريشی اور احمد ابراہيم علوی وغيره کی تحريروں ميں توازن ، جرأت اور استدالل 

کے مداح تھے ان کی مراسلہ نگاری اپنے ميں ايک فن تھی اور اگر ان سب کو مرتب کر کے شائع کيا جائے تو ايک اچھی 
کتاب بن سکتی ہے جب سے قومی آواز بند ہوا ان کی مراسلہ نگاری کی تيز رفتار ی ميں بھی بتدريج کمی آتی خاصی ضخيم

  گئی۔ 
مجھے اعتراف ہے کہ ان کی ہمہ جہت شخصيت کے بہت سارے گوشے تشنہ ره گئے ليکن يقين ہے کہ ان کے مضامين کا 

ات پر مضامين اکٹھا کئے جائيں گے تو ان ميں اگر مجھے مجموعہ مرتب کيا جائے گا اور اس ميں ان کی حيات اور خدم
موقع ديا گيا تو ان کی بے نظير شخصيت کے اور بہت سے گوشے پيش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ان کے اٹھ 

  جانے سے ايسا محسوس ہوتا ہے جيسے اب وه روشنی فکر کہيں گم ہو گئی ہے بے اختيار قلم لکھتا ہے کہ۔ 
 ساتھ گئی آفتاب کے۔  اک دھوپ تھی کہ

 

 بصيرتيں

 

  

  آزاد کی انشائيہ نگاری 
موالنا محمد حسين آزاد حاالنکہ ان کا ادبی پس منظر عربی وفارسی کا تھا ليکن جہاں تک ان کی انشائيہ نگاری کا تعلق ہے 

  بھی رہے ہوں گے۔ Personal essayاس ميں شک نہيں کہ ان کے پيش نظر انگريزی کے 
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آزاد کی ہشت پہلو ادبی شخصيت ميں تذکره نگاری ، ادبی تحقيق و تاريخ سبھی شامل ہيں اور پھر بچوں کيلئے ان کی درسی 
کتابيں ان کی شاعرانہ شخصيت ، آب حيات ، دربار اکبری ، قصص ہند، سخند ان فارس اور وه کتابيں بھی ہيں جب وه قدرے 

اک جيسی کتاب بھی ہے جو تقريباً ناقابل فہم ہے۔ وه اردو ادب کی منفرد ہوش سے آزاد ہو چکے تھے ان ميں سياک و نم
شخصيتيں جنہوں نے شاعری کو ايک نئی جہت دی ان کی شاعری ميں بھی رمزيہ اور تمثيلی انداز نظر آتا ہے چنانچہ ان 

  کی مثنوی صبح اميد اور خواب امن ميں رزميہ اور تمثيلی پہلو نماياں ہيں۔ 
کے انشائيوں کا مجموعہ ہے جس کے دو حصے ہيں۔ حصہ اول ميں آٹھ اور حصہ دوم ميں پانچ انشايئے نيرنگ خيال ان 

کے عنوان سے ان کا ايک مضمون شامل ‘ اردو اور انگريزی انشاء پردازی پر کچھ خياالت ’’ ہيں۔ ابتداء ميں ديباچہ اور 
ں انجمن مفيد عام کے رسالے ميں شائع ہوا۔ اس ء مي1876ہے يہ مضمون نيرنگ خيال کی اشاعت سے چار سال قبل يعنی

مضمون سے آزاد کے اسلوب اور ادبی نظريات کا اندازه ہوتا ہے کے انشائيہ شايد ترجمہ نہ کئے جائيں ليکن اس ميں دو 
  رائے نہيں کہ يہ انگريزی سے مستفادہيں۔ ديباچہ ميں وه خود لکھتے ہيں کہ:

ں زبان انگريزی ميں بالکل بے زبان ہوں اور اس ناکامی کا مجھے بھی افسوس اے جوہر زبان کے پرکھنے والوں ، مي’’ 
ہے۔ يہ چند مضمون جو لکھے ہيں ہيں کہہ سکتا کہ ترجمہ کئے ہيں۔ ہاں جو کچھ کانوں سنے سنا فکر مناسب نے زبان کے 

  ۔ ‘ےحوالہ کيا۔ ہاتھوں نے اسے لکھ ديا اب حيران ہوں کہ نکتہ شناس اسے ديکھ کر کيا کہيں گ
  (نيرنگ خيال۔ حصہ اول ديباچہ )

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آزاد نے انگريزی کے مضامين پڑھوا کرسنے اور اگر پڑھے بھی تواس کے معانی و مطالب 
دريافت کئے۔ خود ان کے کہنے کے مطابق انہيں انگريزی سے برائے نام ربط ہے ليکن اس کے باوجود يہ بھی حقيقت ہے 

  سے ماخوذ ہيں۔ Johnsonاور  Addisonانگريزی کے مشہور مضمون نگار  کہ ان کے مضامين
ڈاکٹر محمد صادق نے ان مضامين کے نام ديئے ہيں جن سے آزاد نے استفاده کيا ہے۔ ڈاکٹر منظر اعظمی نے ڈاکٹر صادق 

  )271اری صفحہ کے حوالے سے ہی مضامين کے نام ديئے ہيں جو ذيل ميں درج کئے جا رہے ہيں۔ (اردو ميں تمثيل نگ
 The endeavour of mankind to get rid of their burden a dream by۔ انسان کسی حال ميں خوش نہيں رہتا۔ 1

Addison ۔  
  ۔ The vision of the table of fame‐by Addison۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار،2
 An allegorical history of rest  &labour‐byکيا ہو گا۔  ۔ آغاز آفرينش ميں عالم کا کيا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ3

johnson ۔  
  ۔ Truth falsehood and fiction an allegory‐by Johnson۔ جھوٹ اور سچ کا رزم نامہ 4
  ۔ The Garden of hope‐by Johnson۔ گلشن اميد کی بہار5
  ۔ The voyage of life ‐by Johnson۔ سيرزندگی 6
  ۔ The conduct of patronage‐by Johnsonصيبی ۔ علوم کی بدن7
  ۔ The allegory of wit and learning‐by Johnson۔ علميت اور ذکاوت کے مقابلے 8

اگر يہ مندرجہ باال مضامين جانسن اور ايڈيسن سے ماخوذ ہيں ليکن اگر ان مصنفين سے مستفاد کہا جائے تو زياده مناسب 
ہ کہنا مشکل ہے۔ مثالً شہرت عام و بقائے دوام کا دربار کے سارے کردار ہندوستانی ہيں۔ ہے کيونکہ انہيں پوری طرح ترجم

ان ميں غالب اور ذوق بھی شامل ہيں۔ ظاہر ہے کہ ان کرداروں سے بے چاره انگريز بے خبر تھا اور يہ کردار صرف اور 
  صرف محمد حسين آزاد کی انشاء پردازی کا نتيجہ ہيں۔ 

ميں انہوں نے يہ بتايا ہے کہ ‘ مضمون اردو اور انگريزی انشاء پردازی پر کچھ خياالت ’’ ميں اپنے  نيرنگ خيال کے آغاز
ان کے دور ميں بھی اردو انشاء پردازی پر اعتراض کئے جا رہے تھے۔ آزاد کے خيال ميں کچھ اعتراضات درست تھے 

ی نظر سے گزرے يا جن کے بارے ميں انہوں مگر کچھ چشم پوشی کے قابل تھے۔ بہرحال انگريزی کے جو مضامين ان ک
  نے سنا اور متاثر ہوئے انہيں اردو کے قالب ميں ڈھالنے کيلئے انہوں نے ايک اصول کو پيش نظر رکھا۔ وه لکھتے ہيں۔ 

جو سرگذشت بيان کرے اس طرح ادا کرے کہ سامنے تصوير کھينچ دے اور نشتر اس کا دل پر کھٹکے۔ ۔ ۔ بيشک فن ’’
لطف زبان تفريح طبع کا سامنا ہے ليکن جس طرح ہمارے متاخرين نے ايک ہی مرض کی دواسمجھ ليا ہے انشاء اور 

  ‘انگريزی ميں ايسا نہيں ہے
  اس اقتباس سے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ نيرنگ خيال کے انشاء لکھتے ہوئے آزاد کو 

  فن انشاء کی نزاکتوں کا احساس تھا۔ -1
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  نياد کسی مقصد پر رکھنا چاہتے تھے۔ ۔ اہل فرنگ کی طرح وه ان کی ب2
  ۔ وه اپنے ادبی سرمايہ سے بے خبر نہ تھے مگر متاخرين سے اختالف بھی رکھتے تھے۔ 3
  ۔ ان کی مجتہدانہ فکر مناسب زبان کے حوالے سے خياالت کو پيش کرنا چاہتی تھی۔ 4

يدھی سادی تشبيہيں اور قريب کے استعارے انہوں نے انشاء پردازی کا قاعده بيان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آسان اور س
استعمال کئے جائيں جو سنتے ہی سمجھ ميں آ جائيں۔ آزاد چاہتے تھے کہ انگريزی باغ سے نئے پودے لے کر اپنا گلزار 

سجاياناچاہئے مگ ريہ تصرف خوبصورتی کے ساتھ ہو۔ وه اپنی مشرقی روايات کو ترک نہيں کرنا چاہتے تھے ان کا خيال 
  خاکے ميں اس طرح جان ڈالی جائے کہ ہندوستانی کہيں کہ ميراورسودا کے زمانے نے عمر دوباره پائی۔ تھا کہ 

  ‘انگريزی روغن چڑھا کر ايسا خوش رنگ کرو کہ انگريز کہيں کہ ہندوستان ميں شيکسپير کی روح نے ظہور کيا’’ 

  اسلوب:۔ 
ائے تو درست ہو گا کہ انہوں نے واقعی نہايت عمده رنگ و آزاد کے اسلوب اور ان کی انشاء پردازی پر اگر يہ لکھا ج

روغن چڑھايا اور اگر ان انشائيوں کو صرف ترجمہ کہا جائے تو معلوم ہوتا ہے ايڈيسن اور جانسن عمامہ باندھے ہوئے 
  ہاتھوں ميں ظرافت کی ٹہنی لئے ہوئے استعارے کے ساز پر ايشيائی نغمات سنا رہے ہيں۔ 

ن محقق ، ادبی مورخ ، نقاد، رمز نگار، ڈرامہ نويس ، لسانی مفکر ، موادتدريس کے مصنف اور جديد آزاد اردو کے اولي
اردو شاعر ی کے اولين معمار بھی ہيں ان کی شخصيت کا ہر پہلو الزوال خصوصيات کا حامل ہے ليکن ان کی انشا پردازی

  نشاء پردازی کا شاہکار ہے۔ ان کی تمام خصوصيات پر فوقيت رکھتی ہے اور نيرنگ خيال ان کی ا
کے درميان 80سے 75ء ميں شائع ہوا جس کے زياده تر انشائيے 1880آزاد کا يہ گرانقدر ادبی کارنامہ آب حيات کے ساتھ 

ء 1876جوالئی‘ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار’’ ء ميں لکھا گيا۔ مجموعے کا آخری انشائيہ 1875لکھے گئے۔ ديباچہ 
ء ميں آزاد کی پھوپھی کا انتقال ہوا 1879جون ‘ انسان کسی حال ميں خوش نہيں رہتا’’ جب کہ پانچواں انشائيہ ميں لکھا گيا 

ء 1857ء ميں شائع ہوسکا۔ 1880جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ شايد يہی وجہ ہے کہ يہ مجموعہ کافی دير سے يعنی 
ے ديکھا تھا۔ يہ بھی ديکھا تھا کہ ان کی ايک بچی ماں کی آغوش ميں انہوں نے اپنے باپ کی شہادت اور بھرا ہوا گھر اجڑت

ميں توپ کے گولے کی آواز سن کر دہل کر مر گئی تھی ليکن زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی نہ توآزادمايوس ہوئے اور نہ 
  انہوں نے کشاکش حيات کے آگے سپرڈالی۔ 

ظر آتی ہے۔ حقيقت يہ ہے کہ آزاد اپنی ہی تخليق کر ده دنيا يہ کہنا درست نہيں ہے کہ ان کے مضامين ميں ان کی شخصيت ن
ميں سانس ليتے تھے ان کی ادبی شخصيت ميں تخليق کی آرائش اہم جزو کی حيثيت رکھتی ہے۔ وه يہ سمجھتے ہيں کہ ادبی 

ذريعہ اپنی تخليق تخيل کے دائره ميں ہی ممکن ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات پيدا کرنا ہی انشاء ہے اور تخيل ہی کے 
طرف سے کوئی بات پيدا کی جاسکتی ہے ان کی نظر ميں اس بات کی اہميت نہيں ہے کہ ايسا ہوا ہے يا ہوتا ہے بلکہ يہ پہلو

زياده نماياں ہونا چاہئے کہ ايسا ہوا ہو گا يا ہوسکتا ہے۔ تحقيق و تاريخ ميں اس طرز فکر سے ادبی نقصان ہوسکتا ہے اور 
  کيلئے يہ انداز نظر بہت مناسب تھا۔ ہوا۔ ليکن نيرنگ خيال 

آزاد کے ان تمام انشائيوں ميں رمزيہ کی بنياد ی خصوصيت يعنی افسانويت پائی جاتی ہے اور افسانويت کا محور تخليل ہے 
يہ تخيل ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ وه تجربہ کی تجسيم کرتے ہيں مثالً وہم انسان کی ايک ذہنی کيفيت ہے مگر آزاد نے 

  اس طرح جسم ولباس عطا کيا ہے کہ لگتا ہے جيسے وہم کوئی آدمی ہے يہ حليہ مالحظہ ہو۔ اسے 
ايک شخص اسوکھا سہمادبالپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا اس انبوه ميں نہايت چاالکی اور پھرتی سے پھر ’’ 

معلوم ہونے لگتی تھی وه ايک ڈھيلی ڈھالی رہا تھا اس کے ہاتھ ميں ايک آئينہ تھا جس ميں ديکھنے سے شکل نہايت بری 
پوشاک پہنے ہوئے تھا جس کا دامن قيامت سے بندھا ہوا تھا اس پر ديوزادوں اور جناتوں کی تصويريں زردوزی سے کڑھی
تھيں اور جب وه ہواسے لہراتی تھيں تو ہزاروں عجيب و غريب صورتيں اس پر نظر آتی تھيں اس کی آنکھيں وحشيانہ تھيں 

  ‘نگاه ميں افسردگی تھی اور اس کا نام وہم تھامگر 
يہ بيان ڈرامائيت سے بھرپور ہے يہ ايک ذہنی کيفيت کا بيان بھی ہے اور ايک شخص کا سراپا بھی اور دوسرے زاويے 

سے ديکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی واہمہ جس جس طرح سے کام کرتا ہے ، استعار ے کی لڑياں اسے واضح کرتی 
ی ہيں۔ دامن پر جناتوں اور ديوزادوں کی تصويريں اس رخ کی طرف اشاره کرتی ہيں جن کے سلسلے ميں انسان چلی جات

افسانے تراشتا رہتا ہے۔ وہم وحشت ہے اس ميں سيمابيت ہے اسے قرار نہيں مگر وہم کی حقيقت کچھ نہيں ، چنانچہ آزاد نے 
س کے سراپا ميں جو ڈرامائيت ہے وه آزاد کے اسلوب کی اہم اس کے بے حقيقت ہونے کو افسردگی سے استعاره کيا ہے ا



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

خصوصيت ہے اس کے ہاتھ ميں آئينے کا ہونا اور چاالکی و پھرتی سے پھرنا وہم کے کردار کو متحرک اور ڈرامائيت سے 
  بھرپور بنا ديتا ہے۔ 

  خطاب خود کالمی:
کالموں ميں خود کالمی کا انداز ہے۔ يہ تخيل کی ايسی آزاد کے اسلوب کا ايک اہم وصف ان کی رنگين خطابت اور ان کے م

بلندی ہے جو ہر اسٹيج پر انہيں محو کالم رکھتی ہے وه زور تخيل سے ايسی جگہ پہونچ جاتے ہيں جہاں وه تنہا ہوتے ہيں 
  اور تب وه خود سے محِو کالم ہوتے ہيں مثالً ديباچہ کی يہ آخری سطر مال خطہ ہو۔ 

  ‘ابھی اس طرز کا رواج نہيں ، خير آزاد، نا اميد نہيں ہونا چاہئے سبب يہ کہ ملک ميں’’ 

  خود کالمی کی ايک اور مثال مالحظہ ہو:
کيوں آزاد! مجھے تو ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو شہرت کی ہوس يا انعاموں کی طمع پر خاک ، گوشہ عافيت ميں ’’ 

شی ، نہ محرومی سے ناخوش ، نہ تعريف کی تمنا، نہ عيب بيٹھے ہيں اور سب بالؤں سے محفوظ ہيں ، نہ انعام سے خو
  ‘ چينی کی پروا ، اے خد ادل آزاد دے اور حالت بے نياز

ان کی انشا ‘ نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پروا’’ ان سطور کو لکھتے ہوئے آزاد کے ذہن ميں غالب کا يہ مصرع رہا ہو گا 
  ہيں :پردازی پر تبصره کرتے ہوئے اسلم فرخی لکھتے 

  ‘اکثر وه قاری کے سامنے بلند آواز سے سوچنا شروع کر ديتے ہيں ’’ 
  )678(محمد حسين آزاد حيات اور کارنامے ، اسلم فرخی ص 

يہی بلند آواز ميں سوچنا خود کالمی ہے اور اسی خود کالمی اور ڈرامائيت کے ذريعے آزاد جذبات واحساسات کو جيتا جاگتا 
کسی خصوصيت يا صفت کو جسمانی پيکر ديتے ہيں اس کے بعد اس جسمانی پيکر ميں کچھ  روپ عطا کرتے ہيں وه پہلے

الحقے لگا کر ايسی شکل و صورت ديتے ہيں کہ اس کی ڈرامائيت اور افسانويت بڑھ جاتی ہے اور تاثر ميں بھی اضافہ ہوتا 
آزاد کنايہ ميں اس اخالقی پہلو کی بھی ميں صداقت زمانی دانش خاتون کی بيٹی ہے۔ ‘ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ’’ ہے 

وضاحت کر ديتے ہيں کہ حقيقی دانش مندی صداقت کو جنم ديتی ہے۔ استعاره ، کنايہ اور رمز کا شاندار نمونہ مال خطہ ہوا۔ 
  يہ جھوٹ کا سراپا ہے۔ 

دروغ ديوزاد اپنی دھوم دھام کبھی کبھی ايسا بھی ہوتا تھا کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو کر سخت لڑائی آ پڑتی۔ اس وقت ’’ 
بڑھانے کيلئے سرپر بادل کا دھواں دھار پگڑ لپيٹ ليتا تھا ، الف و گزاف کو حکم ديتا کہ شيخی اور نمود کے ساتھ آگے جا 

کر غل مچانا شروع کر دو، ساتھ ہی دغا کو اشاره کر ديتا کہ گھات لگا کر بيٹھ جا۔ دائيں ہاتھ ميں طراری کی تلوار ، بائيں 
  ۔ ‘ں بے حيائی کی ڈھال ہوتی تھی۔ غلط نما تيروں کا ترکش آويزاں ہوتا تھا۔ ہوا و ہوس دائيں بائيں دوڑتے پھرتے تھےمي

ان سطور ميں ايک طرف تواستعار ه کی تابنده لڑياں اور تجربہ کی تجسيم ہے تودوسری طرف ميدان جنگ کا نقشہ بھی نظر
ہے جيسے نظروں کے سامنے لڑائی ہو رہی ہے اور ميدان جنگ نے اپنے  آتا ہے ايسی فضاء آفرينی ہے کہ محسوس ہوتا

چہره سے وقت کے گرد و غبار کی نقاب الٹ دی ہو ليکن اس افسانويت کے ساتھ جھوٹ کے جتنے رخ اور جتنی جہتيں 
اپنی مدح کرنا  ہوسکتی ہيں ان کی طرف بھی متوجہ کيا ہے۔ جھوٹا ہميشہ ڈينگ مارتا ہے۔ جھوٹ کا ايک بڑا سجايا روپ آپ

ہے اور اگر کبھی جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو بے حيائی اور بے غيرتی اور ڈھٹائی سے کام ليا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا 
  محرک اللچ ہوتی ہے جسے ہواوہوس کے دائيں بائيں دوڑنے سے تعبير کيا ہے۔ 

آفاقی رخ دے کر استعاروں کے سہارے آگے اس طرح اگر غور کيا جائے تو يہ معلوم ہوتا ہے کہ آزاد اخالقی مسائل کو 
بڑھاتے ہيں۔ يہاں بھی معافی کی دونوں سطحيں موجود ہيں اور موج تہہ نشين کی طرح معانی موضوع کی ساری لہروں کو 

  مرتعش کرتے رہتے ہيں۔ 
ہ ميں کہيں نہ کہيں آزاد کے يہاں ظرافت بھی ہے يہ ظرافت سراپانگاری ميں جھلکتی ہے۔ چنانچہ نيرنگ خيال ميں ہر انشائي

پڑھيں تو معلوم ہوتا ہے کہ ‘ آغاز آفرينش ميں باغ عالم کا کيا رنگ تھا’’ ايک سراپاتبسم زير لب کی تخليق کرتا ہے مثالً 
  آزاد نے اس ميں ايک قوم کاسراپا کھينچا ہے جو کام کرتے کرتے تھک گئے ہيں۔ اقتباس مال خطہ ہو:

اہی دربار کا لباس جامہ ے۔ ۔ ۔ کھڑکی دار بگڑی باندھے جريب پٹکتے آئے تھے مگر ايک پير خرد و ديرينہ سال محمد ش’’
  ايک 

  لکھنو کے بانکے پيچھے پيچھے گاليں ا ديتے تھے بانکے۔ ۔ ۔ ان سے دست و گريباں ہو جاتے ليکن چار 
  ربار)خاکساراور پانچواں تاجدار ان کے ساتھ تھا يہ بچا ليتے تھے(شہرت عام اور بقائے دوام کا د
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آزاد کے اسلوب کا ايک وصف يہ بھی ہے کہ ان کا جادو نگار قلم ہر منظر کو متحرک بنا کر پيش کرتا ہے۔ فضاء آفرينی 
کی يہ کيفيت يوں تو ان کے ہر کارنامے ميں نظر آتی ہے ليکن نيرنگ خيال ميں اپنے عروج پر ہے ان کی منظر کشی ايک 

ی طرف صرف چند سطروں ميں مرقع کھينچ کر دکھ ديا ہے۔ يہ اقتباس طرف تو ادبيت کی چاشنی رکھتی ہے تودوسر
  ديکھئے:

سب کے سب ضعف و نا طاقتی سے زمين پر بچھے جاتے تھے۔ ۔ ۔ ان ميں تھکن اور سستی کی وبا پھيلی ہوئی تھی اور ’’ 
زرد ، منہ پر جھرياں پڑيں  ناتوانی ان پر سوارتھی ، صورت اس کی يہ کہ آنکھيں بيٹھی ہوئيں ، چہره مرجھايا ہوا ، رنگ

کمر جھکی ، گوشت بدن کا خشک ، ہڈياں نکلی ہوئيں ، غرض ديکھا کہ سب ہانپتے کانپتے روتے بسورتے آه آه کرتے چلے
  ‘آتے ہيں۔ 

اس فضاء آفرينی اور رنگين بيانی ميں صرف لفاظی ہی نہيں ہے بلکہ خيال کی عظمت ، اخالقيات اور علم کی پختگی بھی 
سوچتے جايئے اتنا ہی نئے نئے گوشے اور نئے نئے امکانات سامنے آتے جاتے ہيں۔ ذيل کے اقتباس ميں بھی يہی  ہے۔ جتنا

  کيفيت ہے۔ 
ايجاد و اختراع تو ذکاوت کے مصاحب تھے اور قدامت اور تقليد علم سے محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی واسطے ’’ 

کسی نے ديکھی ہو نہ سنی ہو ، علم کا قاعده تھا کہ بزرگان سلف کے قدم ذکاوت کو تو وہی بات پسند آتی تھی جو کہ آج تک 
بہ قدم چلنا تھا اور ان کی ايک ايک بات پر جان قربان کرنا تھا بلکہ اس کے نزديک جس قدر بات پرانی تھی اسی قدر سراور

  آنکھوں پر رکھنے کے قابل تھی۔ (علميت اور ذکاوت کے مقابلے )
ہم اور ابدی و آفاقی پہلو کی طرف اشاره کيا ہے يعنی دولت کے آگے علم و ذکاوت دونوں کی کوئی اسی طرح ايک بہت ہی ا

  قيمت نہيں ہے يہ شگفتہ عبارت مال خطہ ہو۔ 
يہ لوگ روتی صورت ، سوتی مورت ، دولت کے بندے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ زرد مال کے خزانے ان ’’ 

لم کيا ذکاوت ، کسی کی بھی دعا قبول نہ ہوتی تھی اور سبب اس کا يہ تھا کہ ان کی کے عبادت خانے تھے۔ وہاں کيا ع
آنکھوں پر روپئے کی چربی تھی ، کانوں ميں غفلت کی روئی تھی۔ ذکاوت نے ان پر بہت گل افشانياں کيں مگر ان کے لبوں 

  ۔ (علميت اور ذکاوت کے مقابلے )‘پر کبھی تبسم کا رنگ بھی نہ آيا
سلوب ميں علم بيان کی آرائش بھی ہے۔ استعارات کی طرفگی اور تشبيہات کی دوشيزگی ہے ، رمز و تمثيل کے آزاد کے ا

اشارے و کنايے ہيں ، نازک خيالی کا طلسم ہے۔ ظرافت کی شگفتہ کلياں ہيں ان تمام گوشوں کے ساتھ اخالقيات کی آفاقيت 
نظر کی راه ميں زندگی کے پاکيزه اصولوں کی مشعليں روشن  بھی ہے اور مشرقيت کی وه خيال انگيزی بھی ہے جو فکر و

  کرتی ہے۔ 
آزاد مشرق کی ادبی روايات کے وارث ، امين ا رپاسدار تھے ليکن انہوں نے مغرب سے بھی اپنے اسلوب کو روشن تابناک 

ا اور بالشبہ يہ قبا ان کی بنانے کيلئے رنگ و روغن مستعارليا۔ مہدی افادی نے بجا طور پر انہيں آقائے اردو کا خطاب دي
  ادبی قامت پر سجتی ہے اور الزوال ہے۔ 

ہے۔ اس ميں آزاد ‘ آغاز آفرينش ميں باغ عالم کا کيا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کيا ہو گيا’’ نيرنگ خيال حصہ کا پہال انشائيہ 
يں کہی ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ نے مجرد اشيا اور صفات کو جسمانی پيکر عطا کر کے ان کے ذريعے درس و نصيحت کی بات

ابتداء ميں ساری اوالد آدم بے فکری ميں بسر کرتی تھی۔ وه فطرت کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور قدرتی عيش و آرام 
سے لطف اندوز ہوتے تھے ليکن بعد ميں خود غرضی ، فريب ، سينہ زوری جيسے شياطين نے غلبہ حاصل کر ليا۔ جس 

وفان امڈ پڑا۔ پھر آرام اور محنت کے باہمی توازن سے صورت حال ميں تبديلی آئی۔ آزاد يہ کے نتيجے ميں مصائب کا ط
بتانا چاہتے ہيں کہ آرام پسندی اور کاہلی کی وجہ سے قوميں تباه ہو جاتی ہيں دوسرا انشائيہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ہے 

ا ہے کہ سچ اور جھوٹ ميں روز ازل سے کش مکش جس ميں آزاد نے سچ اور جھوٹ کے بارے ميں تمثيلی انداز ميں لکھ
رہی ہے۔ سچ ميں جو سختی اور تلخی ہے اس سے جھوٹ کو موقع مل جاتا ہے ليکن ايک وقت ايسا بھی آتا ہے جب جھوٹ 

  کی قلعی کھل جاتی ہے اور سچ غالب آتا ہے۔ 
سہارے دنيا قائم ہے۔ ليکن اميد کے ساتھ ساتھ ميں آزاد نے يہ بتايا ہے کہ اميد کے ‘ گلشن اميد کی بہار’’ تيسرے انشايئے 

  محنت بھی ضروری ہے ورنہ افالس جڑ پکڑ ليتا ہے۔ 
ميں وه زندگی کی بے ثباتی کی طرف اشاره کر رہے ہيں کہ عمر رواں کا جہاز بڑھتا رہتا ‘ سيرزندگی’’ چوتھے انشايئے 

وانی سے بڑھاپے کا سفر کرتا ہے۔ حيات ايک دريا ہے ہے۔ يہ دنيا ايک امتحان کی جگہ ہے۔ انسان لڑکپن سے جوانی اور ج
  اور ڈوبنا يعنی موت سے ہم کنار ہونا سب کا مقدر ہے۔ کوئی پہلے ڈوبتا ہے اور کوئی بعد ميں۔ 

ميں آزاد نے انسانی فطرت کے ايک اہم پہلو کو پيش کيا ہے۔ انسان ‘ انسان کسی حال ميں خوش نہيں رہتا’’ پانچواں انشائيہ 
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ت يہ ہے کہ وه اپنی موجوده حالت سے کبھی مطمئن نہيں ہوتا۔ اسے اپنی مصيبت بڑی اور دوسروں کی مصيبت کی خاصي
کم معلوم ہوتی ہے اور اگر کسی طرح سے اپنی مصيبت سے نجات دال دی جائے اور دوسروں کی مصيبت کو اس کے 

  سرالددياجائے تواسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مصيبت ہی بہتر تھی۔ 
ہے جس ميں آزاد نے بتايا ہے کہ علوم کی بدولت انسان زندگی کی آسائش حاصل کر سکتا‘ علوم کی بدنصيبی’’ انشائيہ چھٹا

ہے ليکن نا اہلوں کی وجہ سے اہل کمال کو مسائل درپيش ہوتے ہيں۔ خوشامد اور غرور کی لعنت جب انسان پر غلبہ حاصل 
ئياں جنم لينے لگتی ہيں۔ رشک وحسد کی وجہ سے بدنامی اور ذلت کا سامنا کر ليتی ہے تو اچھائی ختم ہو جاتی ہے اور برا

  کرنا پڑتا ہے۔ 
کيلئے Learningميں آزاد نے يہ وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے ‘ علميت اور ذکاوت کے مقابلے ’’ ساتويں انشايئے

کا مفہوم پوری طرح Witکہ ذکاوت ميں کيلئے ذکاوت کا لفظ استعمال کيا ہے انہيں اس بات کا اعتراف ہے Witعلميت اور 
نہيں آتا ليکن انہيں کوئی اور لفظ نہ سوجھ سکا۔ اس انشائيہ ميں انہوں نے يہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محض علم يا 

  محض ذکاوت کافی نہيں بلکہ ان دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ 
زاد ہے۔ اس دربار ميں انہوں نے ايسے لوگوں کو پيش کيا ہے آٹھواں انشائيہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار تقريباً طبع 

جنہوں نے دنيا ميں بڑے بڑے کام کئے اور شہرت حاصل کی۔ آزاد نے راجہ رام جی اور والميکی سياس دربار کا آغاز کيا 
لے آئے ہيں تو ہے۔ پھر راجہ بھون اور سنگھاسن بيتسےی کا ذکر کيا ہے۔ وه يونان سے اگر افالطون ارسطو اور سکندر کو

ايران سے شاہنامہ کے ہيرورستم اور فردوسی کو الئے ہيں۔ فردوسی کا ذکر ہندوستان ميں محمود غزنوی کے ساتھ بھی کيا 
ہے اور بہت ساری اہم شخصيتوں کی خصوصيات کے ساتھ آخر ميں بڑے دلچسپ انداز ميں اپنا بھی ذکر کيا ہے۔ ذيل ميں يہ

 مضمون پيش کيا جا رہا ہے۔ 

 

 بصيرتيں

 

  

  ‘ محمد حسين آزاد کا انشائيہ۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار
اے ملک فنا کے رہنے والو ديکھو! اس دربار ميں تمہارے مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوه گر ہيں۔ بہت سے حب الوطن 
کے شہيد ہيں۔ جنہوں نے اپنے ملک کے نام پر ميدان جنگ ميں جا کر خونی خلعت پہنے ، اکثر مصنف اور شاعر ہيں جنہيں

ے وه مطالب غيبی ادا کرتے رہے اور بے غيبی سے زندگی بسر کر اسی ہاتف غيبی کا خطاب زيبا ہے۔ جس کے الہام س
گئے۔ ايسے زيرک اور دانا بھی ہيں جو بزم تحقيق کے صدر اور اپنے عہد کے باعث فخر رہے۔ بہت سے نيک بخت نيکی 

  کے راستے بتاتے رہے۔ جس سے ملک فنا ميں بقاء کی عمارت بناتے رہے۔ 
جس طرح روح فی الحقيقت بعد مرنے کے ره جائے گی کہ اس کيلئے فنا نہيں۔ بقاۓ دوام دو طرح کی ہے ايک تو ہی 

دوسری وه عالم يادگار کی بقاء جس کی بدولت لوگ نام کی عمر سے جيتے ہيں اور شہرت دوام کی عمر پاتے ہيں۔ حق يہ 
کی ناموری اور  ہے کہ اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے کام جن جن سے ہوئے ، يا تو ثواب آخرت کے لئے يا دنيا

شہرت کيلئے ہوئے۔ ليکن ميں اس دربار ميں انہيں لوگوں کو الؤں گا جنہوں نے اپنی محنت ہائے عرق فشاں کا صلہ اور 
عزم ہائے عظيمہ کا ثواب فقط دنيا کی شہرت اور ناموری کو سمجھا اسی واسطے جو لوگ دين کے بانی اور مذہب کے 

سے نکال ڈالتا ہوں مگر بڑا فکر يہ ہے کہ جن لوگوں کا ذکر کرتا ہوں ان کی حق رہنما تھے ان کے نام شہرت کی فہرست 
تلفی نہ ہو جائے کيونکہ جن بيچاروں نے ساری جانفشانی اور عمر بھر کی محنتوں کا اجر فقط نام کو سمجھا ان کے حصہ 

سے مدد مانگنی پڑی چنانچہ  ميں کسی طرح کا نقص ڈالنا سخت ستم ہے۔ اسی لحاظ سے مجھے تمام مصنفين اور مورخين
اکثروں کا نہايت احسان مند ہوں کہ انہوں نے ايسے ايسے لوگوں کی ايک فہرست بنا کر عنايت کی اور مجھے بھی کل 

دوپہر سے شام تک اسی کے مقابلہ ميں گزری۔ ناموران موصوف کے حاالت ايسے دل پر چھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے 
ميں اس عالم ميں ايک خواب ديکھ رہا تھا چونکہ بيان اس کا لطف سے خالی نہيں اس لئے مجھے سوتے سوتے چونکا ديا۔ 

  عرض کرتا ہوں۔ 
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خواب ميں ديکھتا ہوں کہ گويا ميں ہوا کھانے چال ہوں اور چلتے چلتے ايک ميدان وسيع الفغا( اس ميدان کو ميدان دنيا سمجھ 
يال سے بھی زياده ہے۔ ديکھتا ہوں کہ ميدان مذکور ميں اس قدر لو)ميں جا نکال ہوں جس کی وسعت اور لفزائی ميدان خ

کثرت سے لوگ جمع ہيں کہ نہ انہيں فکر شمار کر سکتا ہے نہ قلم تحرير فہرست تيار کر سکتا ہے اور جو لوگ اس ميں 
جس کی چوٹی جمع ہيں وه غرض مند لوگ ہيں کہ اپنی اپنی کاميابی کی تدبيروں ميں لگے ہوئے ہيں وہاں ايک پہاڑ ہے 

گوش سحاب سے سرگوشياں کر رہی ہے۔ پہلو اس کے جس طرف سے ديکھو ايسے سرپھوڑاورسينہ توڑ ہيں کہ کسی 
مخلوق کے پاؤں نہيں جمنے ديتے۔ ہاں حضرت انسان کے ناخن تدبير کچھ کام کر جائيں تو کر جائيں۔ ميرے دوستو اس 

تشبيہ دے کر ہم خوش ہوتے ہيں مگر نری نا منصفی ہے۔ پتھر رستے کی دشواريوں کو سرپھوڑاور سينہ توڑ پہاڑوں سے 
کی چھاتی اور لوہے کا کليجہ کر لے تو ان بالؤں کو جھيلے جن پر وه مصيبتيں گزريں وہی جانيں۔ يکايک قلۂ کوه سے ايک 

دل ميں جان  شہنائی کی سی آواز آنی شروع ہوئی۔ يہ دلکش آواز سب کو بے اختيار اپنی طرف کھينچتی تھی۔ اس طرح کہ
اور جان ميں زنده دلی پيدا ہوتی تھی بلکہ خيال کو وسعت کے ساتھ ايسی رفعت ديتی تھی جس سے انسان مرتبہ انسانيت سے

بھی بڑھ کر قدم مارنے لگتا تھا ليکن يہ عجب بات تھی کہ اتنے انبوه کثير ميں تھوڑے ہی اشخاص تھے جن کے کان اس 
  وں کا مذاق رکھتے تھے۔ کے سننے کی قابليت يا اس کے نغم

ايک بات کے ديکھنے سے مجھے نہايت تعجب ہوا۔ اور وه تعجب فوراً جاتا بھی رہا يعنی دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو 
ديکھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت خوب صورت عورتيں ہيں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال ميں محو ہو رہے ہيں۔ 

ہيں مگر يہ بھی وہيں چرچاسنا کہ درحقيقت نہ وه پرياں ہيں نہ پريزاد عورتيں ہيں کوئی ان  يہ عورتيں پريوں کا لباس پہنے
ميں غفلت کوئی عياشی ہے کوئی خود پسندی کوئی بے پروائی ہے جب کوئی ہمت واال ترقی کے رستے ميں سفر کرتا ہے 

جاتے ہيں۔ ان پر درختوں کے جھنڈسايہ  تو يہ ضرور ملتی ہيں انہيں ميں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم ره
ليئے تھے۔ رنگ برنگ کے پھول کھلے تھے۔ گوناگوں ميوے جھوم رہے تھے طرح طرح کے جانور بول رہے تھے۔ نيچے 

قدرتی نہريں ، اوپرٹھنڈی ٹھنڈی ہوائيں چل رہی تھيں وہيں وه دانش فريب پرياں پتھروں کی سلوں پر پانی ميں پاؤں لٹکائے 
اور آپس ميں چھينٹے لڑ رہی تھيں مگرايسے ايسے الجھاوے بلندی کو ه کے ادھر ہی ادھر تھے يہ بھی صاف  بيٹھی تھيں

معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ ان جعلی پريوں کی طرف مائل ہيں وه اگرچہ اقوام متحده عہد ه ہائے متفرقہ ، عمر ہائے متفاوقہ 
  يٹے اور طبعيت کے پست ہيں۔ رکھتے ہيں مگر وہی ہيں جو حوصلہ کے چھوٹے ہمت کے ہ

دوسری طرف ديکھا کہ جو بلند حوصلہ صاحب ہمت والی طبيعت تھے وه ان سے الگ ہو گئے اور عول شہنائی کی آواز کی
طرف بلندی کوه پر متوجہ ہوئے۔ جس قدريہ لوگ آگے بڑھتے تھے اسی قدر وه آواز کانوں کو خوش آئنده معلوم ہوتی تھی۔ 

کہ بہت سے چيده اور برگزيده اشخاص اس اراده سے آگے بڑھے کہ بلندی کوه پر چڑھ جائيں اور  مجھے ايسا معلوم ہوا
جس طرح ہوسکے پاس جا کر اس نغمہ آسمانی سے قوت روحانی حاصل کريں چنانچہ سب لوگ کچھ کچھ چيزيں اپنے اپنے

سامان بھی ہر ايک کا الگ الگ تھا۔ کسی کے ساتھ لينے لگے۔ معلوم ہوتا تھا کہ گويا آگے کے راستہ کا سامان لے رہے ہيں۔
ايک ہاتھ ميں شمشير برہنہ علم تھی ايک ہاتھ ميں نشان تھا کسی کے ہاتھ ميں کاغذوں کے اجزا تھے کسی کی بغل ميں ايک 

کمپاس تھا کوئی پنسليں لئے تھا کوئی جہازی قطب نما اور دوربين سنبھالے تھا۔ بعضوں کے سرپر تاج شاہی دھرا تھا۔ 
بعضوں کے تن پر لباس جنگی آراستہ تھا۔ غرض کہ علم رياضی اور جر ثقيل کا کوئی آلہ نہ تھا جو اس وقت کام ميں نہ آ 
رہا ہو۔ اسی عالم ميں ديکھتا ہوں کہ ايک فرشتہ رحمت ميرے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑا ہے اور مجھے بھی اس بلندی کا 

جوشی تمہاری ہميں نہايت پسند ہے اس نے يہ بھی صالح دی کہ ايک نقاب شائق ديکھ کر کہتا ہے کہ يہ سرگرمی اور گرم 
منہ پر ڈال لو۔ ميں نے بے تامل تعميل کی بعداس کے گروه مذکور فرقہ فرقہ ميں منقسم ہو گيا۔ کوه مذکوره پر رستوں کا 

گھاٹيوں ميں ہو لئے۔ وه  کچھ شمار نہ تھا سب نے ايک ايک راه پکڑ لی۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو ديکھا کہ چھوٹی چھوٹی
تھوڑی ہی دور چڑھے تھے کہ ان کا راستہ ختم ہوا اور وه تھم گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان پست ہمتوں نے صنعت گری 

اور دستکاری کی راه لی تھی کہ روپيہ کے بھوکے تھے اور جلد محنت کا صلہ چاہتے تھے۔ ميں ان لوگوں کے پيچھے تھا 
نبازوں کے گروه کو پيچھے چھوڑا تھا اور خيال کيا تھا کہ چڑھائی کے راستے ہم نے پا لئے جنہوں نے دالوروں اور جا

مگر وه راستے ايسے پيچ در پيچ اور درہم برہم معلوم ہوئے کہ تھوڑا ہی آگے بڑھ کر اس کے ہير پھير ميں سرگرداں ہو 
تے تھے ميرے فرشتہ رحمت نے ہدايت کی کہ گئے۔ ہر چند برابر قدم مارے جاتے تھے مگر جب ديکھا تو بہت کم آگے بڑھ

يہ وہی لوگ ہيں جہاں عقل صادق اور عزم کامل کا م ديتا ہے وہاں چاہتے ہيں کہ فقط چاالکی سے کام کر جائيں۔ بعض ايسے
بھی تھے کہ بہت آگے بڑھ گئے تھے مگر ايک ہی قدم ايسابے موقع پڑا کہ جتنا گھنٹوں ميں بڑھے تھے اتنا دم بھر ميں 

چے آن پرے بلکہ بعض ايسے ہو گئے کہ پھر چڑھنے کے قابل ہی نہ رہے اس سے وه لوگ مراد ہيں کہ جو مدد روزگار ني
سے ترقياں حاصل کرتے چلے جاتے ہيں ( فی الحقيقت جو ناموری اور ترقی کے خواہاں ہيں اگر سلطنت ، حکومت ، دولت 
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ان ہے اگر اور فنون کمال کے رستے ليتے ہيں تو ، شجاعت ، علميت وغيره کے رستے سے چاہتے ہيں تو خوف ج
حاسدانواع واقسام کی بد ذايتوں سے سدراه ہوتے ہيں ) مگر کوئی ايسی حرکت ناشائستہ کرتے ہيں کہ دفعتاً گر پڑتے ہيں اور

وٹے بڑےآئنده کيلئے بالکل اس سے عالقہ ٹوٹ جاتا ہے ہم اتنے عرصہ ميں بہت اونچے چڑھ گئے اور معلوم ہوا کہ جو چھ
رستے پہاڑ کے نيچے سے چلتے ہيں اوپر آ کر دو شاہراہوں سے ملتے ہيں چنانچہ وہاں آ کر تمام صاحب ہمت دو گروہوں 
ميں منقسم ہو گئے۔ ان دونوں شاہراہوں ميں ذرا آگے بڑھ کر ايک ايک بھوت ڈراؤنی صورت ہيبت ناک مورت کھڑا تھا کہ 

ہاتھ ميں ايک درخت خاردار کا ٹہنا تھا۔ بھوت کا نام ديو ہالک تھا اور کانٹے  آگے جانے سے رکتا تھا ان ميں سے ايک کے
وہی ترقی کے مانع اور موت کے بہانے تھے جو اولو العزموں کو راه ترقی ميں پيش آتے ہيں چنانچہ جو سامنے آتا تھا۔ 

ہے ان کانٹوں کی مار سے غول کے  ٹہنے کی مار منہ پر کھاتا تھا ديوکی شکل ايسی خونخوار تھی گويا موت سامنے کھڑی
اہل ہمت کے بھاگ بھاگ کر پيچھے ہٹتے تھے اور ڈر ڈر کر چالتے تھے کہ ہے ہے موت ،ہے ہے موت! دوسرے رستہ پر
جو بھوت تھا اس کا نام حسد تھا۔ پہلے بھوت کی طرح کچھ اس کے ہاتھ ميں نہيں تھا ليکن ڈراؤنی آواز اور بھونڈی صورت 

وب کلمے جو اس کی زبان سے نکلتے تھے اس لئے اس کا منہ ايسا برا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی طرف اور مکروه و معي
ديکھا نہ جاتا تھا اس کے سامنے ايک کيچڑ کا حوض بھرا تھا کہ برابر چھينٹيں اڑائے جاتا تھا اور ہر ايک سفيد پوش کے 

ے بيدل ہو کر ره گئے اور بعض اپنے يہاں تک آنے پر کپڑے خراب کرتا تھا جب يہ حال ديکھا تو اکثر اشخاص ہم ميں س
کمال نادم ہوئے۔ ميرا يہ حال تھا کہ يہ خطرناک حالتيں ديکھ ديکھ کر دل ہراساں ہوا جاتا تھا اور قدم آگے نہ اٹھا تھا۔ اتنے 

ہ دل زنده ہوئے ميں اس شہنائی کی آوازيں تيزی کے ساتھ کان ميں آئی کہ بجھے ہوئے ارادے پھر چمک اٹھے۔ جس قدر ک
اسی قدر خوف وہراس خاک ہو کر اڑتے گئے۔ چنانچہ بہت سے جانباز جو شمشيريں علم کئے ہوئے تھے اس کڑک دمک 
سے قدم مارتے آگے بڑھے گويا حريف سے ميدان جنگ مانگتے ہيں يہاں تک کہ جہاں ديو کھڑا تھا يہ اس دہانہ سے نکل 

گيا۔ جو لوگ سنجيده مزاج اور طبيعت کے دھيمے تھے وه اس رستے پر پڑے گئے اور وه موت کے دانت نکالے ديکھتا ره 
جدھرحسد کا بھوت کھڑا تھا مگر اس آواز کے ذوق شوق نے انہيں بھی ايسا مست کيا کہ گالياں کھاتے کيچڑ ميں نہاتے مر 

بھی ان بھوتوں ہی تک پچ کر يہ بھی اس کی حد سے نکل گئے چنانچہ جو کچھ رستے کی صعوبتيں اور خرابياں تھيں وه 
تھيں آگے ديکھا تو ان کی دست رس سے باہر ہيں اور رستہ بھی صاف اور ہموار بلکہ ايسا خوش نما ہے کہ مسافر جلد جلد 

آگے بڑھے اور ايک سپاٹے ميں پہار کی چوٹی پر جا پہنچے۔ اس ميدان روح افزا ميں پہنچتے ہی ايسی جاں بخش اور 
روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی تھی تمام ميدان جو نظر کے گرد و پيش روحانی ہوا چلنے لگی جس سے 

دکھائی ديتا تھا اس کا رنگ کبھی نورسحر تھا اور کبھی شام و شفق جس سے قوس قزح کے رنگ ميں کبھی شہرت عام اور 
تا تھا کہ خود بخود پچھلی کبھی بقائے دوام کے حروف عياں تھے يہ نوروسرورکاعالم دل کو اس طرح تسلی و تشفی دي

محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے اور اس مجمع عام ميں امن و امان اور دلی آرام پھيلتا تھا جس کا سرورلوگوں 
کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عياں تھا۔ ناگہاں ايک ايوان عاليشان دکھائی ديا کہ اس چار طرف پھانک تھے۔ اس

ديکھا کہ پھولوں کے تختہ ميں ايک پری حور شمائل چاندی کی کرسی پر بيٹھی ہے اور وہی شہنائی بجار  پہاڑ کی چوٹی پر
ی ہے جس کے ميٹھے ميٹھے سروں نے ان مشتاقوں کے انبوه کو يہاں تک کھينچا تھا۔ پری ان کی طرف ديکھ کر مسکراتی

خير مقدم ’’ و شاباش ديتی ہے اور کہتی ہے کہ  تھی اور سروں سے اب ايسی صدا آئی تھی گويا آنے والوں کو آفرين
اس آواز سے يہ خدائی لشکر کئی فرقوں ميں منقسم ہو گيا چنانچہ مورخوں کا گروه ايک ‘ !خيرمقدم خوش آمديد صفا آورديد

دروازه پراستاده ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ايوان جلوس ميں داخل کرے۔ يکايک وه شہنائی جس سے 
بھی انگيز و جوش خيز اور کبھی جنگی باجوں کے سرنکلتے تھے اب اس سے ظفر يابی اور مبارکبادی کی صدا آنے لگی۔ک

تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے۔ جو شخص سب سے پہلے آگے بڑھا معلوم ہوا کہ کوئی راجوں کا 
کئے ہے۔ سرپرسورج کی کرن کا تاج ہے اس کے استقالل کو ديکھ راجہ مہاراجہ ہے ، چاند کی روشنی چہره کے گرد ہالہ 

کر لنکا کا کوٹ پانی پانی ہوا جاتا ہے۔ اس کی حقداری جنگل اور پہاڑوں کے حيوانوں کو جاں نثاری ميں حاضر کرتی ہے۔ 
اہانہ طور سے لينے تمام ديوی ديوتا دامنوں کے سايہ ميں لئے آتے ہيں۔ فرقہ فرقہ کے علماء اور مورخ اسے ديکھتے ہی ش

کو بڑھے اور وه بھی متانت اور انکسار کے ساتھ سب سے پيش آيا۔ مگر ايک شخص کہن سالہ ، رنگت کا کاال ايک پوتھی 
بغل ميں لئے ہندوؤں کے غول سے نکال اور بہ آواز بلند چاليا کہ آنکھوں والو کچھ خير ہے ، ديکھو ، ديکھو ترتيب کے 

نرنکار کے نور کو اجسام خاک ميں نہ مالؤ يہ کہہ کر آگے بڑھا اور اپنی پوتھی نذر گزرانی ، سلسلے کو برہم نہ کرو اور 
اس نے نذر قبول کی اور نہايت خوشی سے اس کے لينے کو ہاتھ بڑھايا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ بھی فقط سورج کی کرن 

چھ سمجھا (کوئی اوتار کہتا ہے۔ کوئی بادشاه با اقبال)تھا۔ سب ايک دوسرے کا منہ ديکھنے لگے۔ کوئی کچھ سمجھا ، کوئی ک
اس وقت ايک بمان يعنی تخت ہوا دار آيا وه اس پر سوار ہو کر آسمان کو اڑ گيا۔ معلوم ہوا کہ يہ رام چندر جی ہيں اور يہ 
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ميں ايک اور آمد والميک ہے جس نے رامائن نذر دی۔ سب لوگ ابھی والميک کی ہدايت کا شکريہ ادا کر رہے تھے کہ اتنے 
پرياں اڑائے لئے آتی ہيں۔ اس پر ايک اور راجہ بيٹھا ہے مگر نہايت ديرينہ سال ، 32ہوئی۔ ديکھا کہ ايک تخت طلمسات کو

اسے فرقہ فرقہ کے علماء اور مورخ لينے کو نکلے مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت بے قراری سے دوڑے۔ معلوم ہوا کہ 
ے اور تخت سنگھاسن بتيسی ، پرياں اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئيں کہ جب تک سورج کا سونا راجہ تو مہاراجہ بکرماجيت تھ

اور چاند کی چاندی چمکتی ہے نہ آپ کا سنہ ہٹے گا نہ سکہ مٹک گا برہمنوں اور پنڈتوں نے تصديق کی اور انہيں لے جا 
  کر ايک مسند پر بٹھا ديا۔ 

ال ہوئی کيونکہ وه چاہتا تھا کہ اپنے دو مصاحبوں کو بھی ساتھ لے جائے اور ايک راجہ کے آنے پر لوگوں ميں کچھ قيل و ق
پرياں پھر آئيں۔ چنانچہ ان کی سفارش 32اراکين دربار کہتے تھے کہ يہاں تمکنت اور غرور کا گزاره نہيں۔ اتنے ميں وہی 

اٹھا کر اشيرباد کہی اور بقائے دوام سے اسے بھی لے گئے جس وقت راجہ نے مسندپرقدم رکھا ايک پنڈت آيا ؤ۔ دونوں ہاتھ 
کا تاج سرپر رکھ دياجس ميں ہيرے اور پنے کے نو دانے ستاروں پر آنکھ مار رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وه راجہ بھوج تھے 

پريوں کا جھرمٹ وہی کتاب سنگھاسن بتيسی تھی جوان کے عہد ميں تصنيف ہوئی اور جس نے تاج سرپر رکھا وه 32اور 
ر تھا جس نے ان کے عہد ميں نو کتابيں لکھ کر فصاحت و بالغت کو زندگی جاويد بخشی ہے۔ اس طرف تو کاليداس شاع

برابر يہی کاروبار جاری تھے۔ اتنے ميں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازه بھی داخلہ شروع ہوا۔ ميں اس طرف متوجہ ہوا۔ 
اہوا ہے۔ ايک جوان پيل پيکر ہاتھ ميں گرز گاؤ سر، ديکھتا ہوں کہ وه کمره بھی فرش فروش جھاڑفانوس سے بقعہ نور بن 

نشاء شجاعت ميں مست جھومتا جھامتا چال آتا ہے۔ جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمين ميں ڈوب جاتا ہے۔ گرداس کے 
وطن  شاہان کيانی اور پہلوانان ايرانی موجود ہيں کہ درفش کا ويانی کے سايہ بے زوال ميں لئے آتے ہيں۔ حب قوم اور حب

اس کے دائيں بائيں پھول برساتے تھے۔ اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون پٹکتا تھا۔ اور سرپر کلمہ شير کا خود فوالدی 
  دھرا تھا۔ 

مورخ اور شعرا اس کے انتظار ميں دروازے پر کھڑے تھے۔ سب نے اسے بچشم تعظيم ديکھا۔ انہی ميں سے ايک پير مرد 
ی اور ناکامی کے آثار آشکارا تھے۔ وه اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گيا اور ايک ديرينہ سال جس کے چہرے سے مايوس

کرسی پر بٹھايا جسے بجائے پايوں کے چار شير کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ پھر پير مرد نے اہل مجلس کی طرف 
فحہ ہستی پرايسے رنگ متوجہ ہو کر چند اشعار نہايت زور و شور کے پڑھے نہيں۔ بلکہ اس کے کارناموں کی تصوير ص

سے کھينچی جو قيامت تک رہے گی۔ بہادر پہلوان نے اٹھ کر اس کا شکريہ ادا کيا اور گل فردوس کا ايک طره اس کے 
  سرپر آويزاں کر کے دعا کی کہ اٰلہی يہ بھی قيامت تک شگفتہ و شاداب رہے تمام اہل محفل نے آمين کہی۔ 

، شيرسيستانی رستم پہلوان ہے اور کہن سال مايوس فردوسی ہے جو شاہنامہ لکھ کر معلوم ہوا کہ وه بہادر، ايران کا حامی 
  اس کے انعام سے مرحوم رہا۔ 

بعداس کے ايک نوجوان آگے بڑھا جس کا حسن شباب نوخيز اور دل بہادری اور شجاعت سے لبريز تھا۔ سرپرتاج شاہی تھا 
ے حکمت يونانی سرپر چتر لگائے تھی۔ ميں نے لوگوں سے پوچھا مگر اس سے ايرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی۔ ساتھ اس ک

مگر سب اسے ديکھ کر ايسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ ديا۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کے لينے کو بڑھے مگر 
ايک سب ناواقف تھے۔ وه اس تخت کی طرف لے چلے جو کہانيوں اور افسانوں کے ناموروں کيلئے تيار ہوا تھا۔ چنانچہ 

شخص جس کی وضع اور لباس سب سے علٰيحده تھا ايک انبوه کو چير کر نکال۔ وه کوئی يونانی مورخ تھا اس نے اس کا 
ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر سب سے پہلی کرسی پر بيٹھا ديا۔ فرشتہ رحمت نے ميرے کان ميں کہا کہ تم اس گوشہ کی 

ں کوئی نہ ديکھے۔ يہ سکندريونانی ہے جس کے کارنامے لوگوں نے طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری نظرسب پر پڑے اور تمہي
  کہانی اور افسانے بنا ديئے ہيں۔ 

اس کے پيچھے پيچھے ايک بادشاه آيا کہ سرپر کاله کيانی اور اس پر درفش کاويانی جھومتا تھا مگر پھريرا علم کا پاره پاره 
زخم کو بچائے ہوئے آتا ہے۔ رنگ زرد تھا اور شرم سے سرجھکائے ہو رہا تھا۔ وه آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا گويا اپنے 

تھے جب وه آيا توسکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھايا۔ باوجود اس کے جس قدر سکندرزياده 
  تعظيم کرتا تھا اس کی شرمندگی زياده ہوتی تھی وه داراب بادشاه ايران تھا۔ 

جو شخص داخل ہوا وه ايک پير مرد بزرگ صورت تھا کہ مقيشی داڑھی کے ساتھ ‘ انہيں الؤ ’’ واز دی دفعتہً سکندر نے آ
بڑھاپے کے نور نے اس کے چہره کو روشن کيا تھا ہاتھ ميں عصائے پيری تھا جس وقت وه آيا سکندر خود اٹھا اس کا ہاتھ 

ه اس کے سرپرپابندھا معلوم ہوا کہ يہ نظامی گنجوی ہيں اور پکڑ کر اليا اپنے برابر کرسی پر بٹھايا۔ اور پانچ لڑی کا سہر
اب ’’ اس سہرے ميں خمسہ کے مضامين سے پھول پروئے ہوئے ہيں۔ سکندرپھر اٹھا اور تھوڑا ساپانی اس پر چھڑک کرکہا
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  ‘يہ کبھی نہ کمالئيں گے
ی سے شگفتہ نظر آتا تھا جو لوگ بعداس کے جو شخص آيا اگرچہ ساده وضع تھا مگر قيافہ روشن اور چہره فرحت روحان

اب تک آ چکے تھے ان سب سے زياده عالی رتبہ کے لوگ اس کے ساتھ تھے اس کے داہنے ہاتھ پر افالطون تھا اور بائيں 
پر جالينوس ، اس کا نام سقراط تھا۔ چنانچہ وه بھی ايک مسند پر بيٹھ گيا۔ لوگ ايسا خيال کرتے تھے کہ ارسطواپنے استاد 

طون سے دوسرے درجہ پر بيٹھے گا مگر اس مقدمہ پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرده خود يعنی افال
ارسطوتھا اس منطقی زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سينہ زوری سے مگر دالئل زبردست اور براہين معقول کے ساتھ 

ہ کر اول سکندرکو آئينہ دکھايا پھر نظامی کو سالم کر سب اہل محفل کو قائل کر ليا کہ يہ مسند ميرا ہی حق ہے اور يہ کہ
  کے بيٹھ ہی گيا۔ 

ايک گروه کثير بادشاہوں کی ذيل ميں آيا۔ سب جبہ و عمامہ اور طبل و دومامہ رکھتے تھے مگر باہر رو کے گئے کيونکہ ہر
ر اکثر ان ميں تہی کی طرح چند ان کے جبے دامن قيامت سے دامن باندھے تھے اور عمامے گنبد فلک کا نمونہ تھے مگ

اندر سے خالی تھے۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کيلئے منتخب ہوئے ان کے ساتھ ايک انبوه کثير علماء و فضال کا ہوليا۔ 
تعجب يہ کہ روم ديونان کے فلسفی ٹوپياں اتارے ان کے ساتھ تھے۔ بلکہ چند ہندو بھی تقويم کے پترے لئے اشيرباد کہتے 

  ادشاه ان ميں ہارون رشيد اور دوسرا مامون رشيد تھا۔ آتے تھے۔ پہال ب
تھوڑی دير نہ گزری تھی کہ ايک تاجدارسامنے سے نمودار ہوا۔ واليتی استخوان اور واليتی لباس تھا اور جامہ خون سے 

ا اس لئے قلمکار تھا۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہازيوراس کے پاس تھے مگر چونکہ ناواقف تھا۔ مگر چونکہ ناواقف تھ
کچھ زيور ہاتھ ميں ليئے تھا۔ کچھ کندھے پر پڑے تھے۔ ہر چند يہ جواہرات اپنی آبداری سے پانی ٹپکاتے تھے مگر جہاں 

قدم رکھتا تھا بجائے غبار کے آہوں کے دھوئيں اٹھتے تھے وه محمود غزنوی تھا۔ بہت سے مصنف اس کے استقبال کو 
لوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ايک نوجوان حور شمائل آيا اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر بڑھے مگر وه کسی کا منتظر اور مشتاق مع

محمود کے سامنے لے گيا۔ محمود نے نہايت اشتياق اور شکر گزاری سے ہاتھ اس کا پکڑا۔ اگرچہ برابر بيٹھ گئے۔ مگر 
گيا وه اياز تھا اسی عرصہ  دونوں کی آنکھيں شرم سے جھک گئيں۔ نوجوان ايک عجيب ناز و انداز سے مسکرايا اور چال

ميں ايک اور شخص آيا کہ لباس اہل اسالم کا رکھتا تھا مگر چال ڈھال يونانيوں سے مالتا تھا اس کے داخل ہونے پر شعرا تو
الگ ہو گئے مگر تمام علماء اور فضال ميں تکرار اور قيل و قال کا غل ہوا۔ اس سينہ زور نے سب کو پيچھے چھوڑا اور 

  قابل ميں ايک کرسی بچھی تھی اس پر آ کر بيٹھ گيا۔ وه بو علی سينا تھا۔ ارسطو کے م
ايک انبوه کثير ايرانی تورانی لوگوں کا ديکھا کہ سب معقول اور خوش وضع لوگ تھے مگر انداز ہر ايک کے جدا جدا تھے۔

ے گلزار تھے۔ وه دعوٰی کرتے بعض کے ہاتھوں ميں اجزا اور بعض کی بغل ميں کتاب تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار س
تھے کہ ہم معافی و مضامين کے مصور ہيں ان کے باب ميں بڑی تکراريں ہوئيں و آخر يہ جواب مال کہ تم مصور بے شک 
اچھے ہو مگر بے اصل اور غير حقيقی اشياء کے مصور ہو، تمہاری تصويروں ميں اصليت اور واقعيت کا رنگ نہيں۔ البتہ 

لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے چنانچہ انوری ، خاقانی ، ظہير فاريابی وغيره چند اشخاص منتخب  انتخاب ہوسکتا ہے يہ
ہو کر اندر آئے باقی سب نکالے گئے۔ ايک شاعر کے کان پر قلم دھرا تھا اس ميں سے آب حيات کی بونديں ٹپکتی تھيں مگر 

ے اس پر پھر ٹکرائی اس نے کہا کہ بادشاہوں کو خدا کبھی کبھی اس ميں سے سانپ کی زبانيں لہراتی نظر آتی تھيں اس لئ
نے دفع اعدا کيلئے تلوار دی ہے۔ مگر ملک مضامين کے حاکم سوائے قلم کے کوئی حربہ نہيں رکھتے اگر چند بونديں 

يہ زہرآب کی بھی نہ رکھيں تو اعداۓ بد نہاد ہمارے خون عزت کے بہانے سے کب چوکيں۔ چنانچہ يہ عذر اس کا قبول ہوا۔ 
انوری تھا جو باوجود گل افشانی فصاحت کے بعض موقع پراس قدر ہجو کرتا تھا کہ کان اس کے سننے کی تاب نہيں 

رکھتے۔ خاقانی پر اس معاملہ ميں اس کے استاد کی طرف سے دعوے پيش ہوئے۔ چونکہ اس کی بنياد خانگی نزاع پر تھی 
ا۔ اسی عرصہ ميں چنگيز خاں آيا اس کيلئے گو علماء اور شعراء اس لئے وه بھی اس کی کرسی نشينی ميں خلل انداز ہوسک

ميں سے کوئی آگے نہ بڑھا بلکہ جب اندر الئے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے ديکھ کر تبسم کيا۔ البتہ 
مشير مورخين کے گروه نے بڑی دھوم دھام کی ، جب کسی کی زبان سے نسب نامہ کا لفظ نکال تو اس نے فوراً ش

سلطنت ميں ميراث نہيں چلتی ، علماء نے غل ’’ جوہردارسند کے طور پر پيش کی۔ جس پر خونی حرفوں سے رقم تھا۔ 
مچايا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وه قصاب ہے ، بادشاہوں ميں اس کا کام نہيں ، شعراء نے کہا کہ جس تصوير 

ير نے رنگ بقا نہ ڈاال ہو اسے اس دربار ميں نہ آنے ديں گے۔ اس کے رنگ ميں ہمارے قلم يا مصوران تصانيف کی تحر
بات پر اس نے بھی تامل کيا اور متاسف معلوم ہوتا تھا اس وقت ہاتف نے آواز دی کہ اے چنگيز جس طرح ملک و شمشير 

ت ايسی ناکامی کے جوش کو قوم کے خون ميں حرکت دی اگر علوم و فنون کا بھی خيال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدول
نہ اٹھاتا۔ اتنے ميں چند مورخ آگے بڑھے انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ ان ميں طوره چنگيز خانی يعنی اس کے ملکی 
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انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ آخر قرار پايا کہ اسے دربار ميں جگہ دو۔ مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھينٹے دو۔ اور 
  ايک سياہی کا داغ لگا دو۔ 

ی دير نہ گزری تھی کہ امير تيمور کی نوبت آئی ، بہت سے مورخوں نے اس کے النے کی التجا کی مگر وه سب کو تھوڑ
دروازه پر چھوڑ گيا اور اپنا آپ رہبر ہوا۔ کيونکہ وه خود مورخ تھا۔ رستہ جانتا تھا اور اپنا مقام پہچانتا تھا۔ لنگڑا تا ہوا گيا 

سی پر بيٹھتے ہی تلوار ٹيک کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اہل تصنيف ميں تم سے اور ايک کرسی پر بيٹھ گيا۔ تيمورکر
سوال کرتا ہوں کہ ہماری شمشير کے عوض جو خدا نے تمہيں قلم تحرير ديا ہے اسے اظہار واقعيت اور خالئق کی عبرت 

رخ ايک دوسرے کا منہ ديکھنے لگے اور نصيحت کيلئے کام ميں النا چاہئے يا اغراض نفسانی اور بدزبانی ميں ؟ تمام مو
کہ يہ کس پر اشاره ہے اس وقت تيمور نے ابن عرب شاه کے بالنے کو ايما فرمايا۔ معلوم ہوا کہ وه کہيں پيچھے ره گيا۔ 

  چنانچہ اس کا نام مصنفوں کی فہرست سے نکاال گيا۔ 
ں ، خاکساری کا عمامہ سرپر آہستہ چلتے آتے اسی حال ميں ديکھتے ہيں کہ ايک بزرگ آزاد و ضلع قطع تعلق کا لباس بر مي

ہيں۔ تمام علماء و صلحا ، مورخ اور شاعر سرجھکائے ان کے ساتھ ہيں۔ وه دروازه پر آ کر ٹھيرے۔ سب نے آگے بڑھنے کو 
دربار التجا کی تو کہا معذور رکھو۔ ميرا ايسے مقدموں ميں کيا کام ہے اور فی الحقيقت وه معذور رکھے جاتے اگر تمام اہل 

کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ آتا ، وه اندر آئے ايک طلمسات کا شيشہ مينائی ان کے ہاتھ ميں تھا کہ اس ميں کسی 
کو دودھ ، کسی کو شربت، کسی کو شراب شيرازی نظر آتی تھی۔ ہر ايک کرسی نشين انہيں اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا مگر 

ں نہ بيٹھے ،فقط اس سرے سے اس سرے تک ايک گردش کی اور چلے گئے۔ وه وه اپنی وضع کے خالف سمجھ کر کہي
حافظ شيراز تھے اور شيشہ مينائی ان کا ديوان تھا جو فلک مينائی کے دامن سے دامن باندھے ہے۔ لوگ اور کرسی نشين 

يک پير مرد نورانی کے مشتاق تھے کہ دورسے ديکھا۔ بے شمار لڑکوں کا غول غل مچاتا چال آتا ہے۔ بيچ ميں ان کے ا
صورت جس کی سفيد داڑھی ميں شگفتہ مزاجی نے کنگھی کی تھی اور خنده جبينی نے ايک طره سرپرآويزاں کيا تھا۔ اس 
کے ہاتھ ميں گلدستہ دوسرے ميں ايک ميوه دار ٹہنی پھلوں پھولوں سے ہری بھری تھی۔ اگرچہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے

گر انہيں ديکھ کر سب نے قدم آگے بڑھائے کيونکہ ايسا کون تھا جو شيخ سعدی اور ان کیجو باہر استقبال کو کھڑے تھے م
گلستاں ، بوستاں ، بوستاں کو نہ جانتا تھا۔ انہوں نے کمره کے اندر قدم رکھتے ہی سعدزنگی کو پوچھا۔ اس بيچارے کوايسے 

اور اکثر اشتياق غائبانہ رکھتے تھے وه ان کے درباروں ميں بار بھی نہ تھی اور کرسی نشين کہ اکثر ان سے واقف تھے 
دنيا ديکھنے کيلئے ہے’’ مشتاق معلوم ہوئے باوجود اس کے يہ ہنسے اور اتنا کہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر ميں چلے گئے۔ 

  ۔ ‘برتنے کيلئے نہيں 
کا رنگ چمکتا تھا اور بعداس کے دير تک انتظار کرنا پڑا۔ چنانچہ ايک اولوالعزم شخص آيا جس کے چہره سے خودسری 

سينہ زوری کا جوش بازوؤں ميں بل مارا تھا۔ اس کے آنے پر تکرار ہوئی اور مقدمہ يہ تھا کہ اگر علماء کی نہيں تو 
مورخوں کی کوئی خاں سند ضرور چاہئے۔ بلکہ چغتائی خاندان کے مورخ صاف اس کی مخالفت پر آماده ہوئے اس نے 

موری تمغا بھی لگا تھا گھسيٹ لی اور بيٹھ گيا۔ ہمايوں اسے ديکھ کر شرمايا اور باوجود اس کے ايک کرسی جس پر تي
سرجھکاليا۔ مگر پھر تاج شاہی پر انداز کج کالہی کو بڑھا کر بيٹھا اور کہا کہ بے حق بے استقالل ہے اس نے داڑھی پر ہاتھ

  ے پر قدم بقدم چليں گے اور فخر کريں گے۔ پھير کر کہا کہ مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ ميرے دشمن کی اوالد ميرے رست
تھوڑی دير کے بعد ايک خورشيد کاله آيا جس کو انبوه کثير ، ايرانی ، تورانی ، ہندوستانيوں کے فرقہ ہائے مختلف کا بيچ 

جب يہ ميں لئے آتا تھا وه جس وقت آيا تو تمام اہل دربار کی نگاہيں اس کی طرف اٹھيں اور رضامندی عام کی ہوا چلی۔ تع
ہے کہ اکثرمسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ہندواسے ہندو جانتے تھے۔ آتش پرستوں کو آتش پرست دکھائی دے رہا 

تھا۔ نصارٰی اس کو نصارٰی سمجھتے مگر اس کے تاج پر تمام سنسکرت حروف لکھے تھے۔ اس نے اپنے بعض ہم قوموں 
عوٰی کيا کہ اس نے ميرے حيات جاودانی کو خاک ميں مالنا چاہا تھا اور ہم مذہبوں کی شکايت کر کے بداونی پر خون کا د

اور وه فتح ياب ہوتا اگر چند مصنف مصنفوں کے ساتھ ابوالفضل اور فيضی کی تصنيف ميری مسيحائی نہ کرتی سب نے کہا
  نيت کا پھل ہے۔ 

خود مخمور نشہ ميں چور تھا ايک عورت  اس کے بعد ايک اور بادشاه آيا جو اپنی وضع سے ہندو راجہ معلوم ہوتا تھا۔ وه
صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آئی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھراتی تھی وه جو کچھ ديکھتا تھا اس کے نور جمال سے 

ديکھتا تھا اور جو کچھ کہتا تھا اسی کی زبان سے کہتا تھا اس پر بھی ہاتھ ميں ايک جزو کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا 
ھا۔ يہ سانگ ديکھ کر سب مسکرائے مگر چونکہ دولت اس کے ساتھ ساتھ تھی اور اقبال آگے آگے اہتمام کرتا آتا تھا اس ت

لئے بدمست بھی نہ ہوتا تھا جب نشہ سے آنکھيں کھلتی تھيں تو کچھ لکھ بھی ليتا تھا۔ وه جہانگير تھا اور بيگم نورجہاں تھی۔ 
بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابيں بغل ميں لئے تھے اور شاعر اس کے آگے آگے شاہجہاں بڑے جاه و جالل سے آيا ، 
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قصيدے پڑھتے آتے تھے۔ مير عمارت ان عمارتوں کے فوٹوگراف ہاتھ ميں لئے تھے جو اس کے نام کی کتابيں دکھاتی تھيں
غلغلہ بلند ہوا چاہتا تھا مگر  اور سينکڑوں برس کی راه تک اس کا نام روشن دکھاتی تھيں۔ اس کے آنے پر رضامندی عام کا

ايک نوجوان آنکھوں سے اندھا چند بچوں کو ساتھ لئے آيا کہ آپنی آنکھوں کا اور بچوں کے خون کا دعوٰی کرتا تھا يہ 
شہريار، شاہجہاں کا چھوٹا بھائی تھا اور بچے اس کے بھيجتے تھے اس وقت وزير اس کا آگے بڑھا اور کہا کہ جو کيا گيا 

خود غرضی سے نہيں کيا بلکہ خلق خدا کے امن اور ملک کا انتظام قائم رکھنے کو کيا۔ بہرحال اسے دربار ميں  بدنيتی اور
  جگہ ملی اور سالطين چغتائيہ کے سلسلہ ميں معزز درجہ پر ممتاز ہوا۔ 

مگر دوسرے ہاتھ ميں جو ايک تاجدار آيا کہ جبہ اور عمامہ سے وضع زاہدانہ رکھتا تھا ايک ہاتھ سے تسبيح پھيرتا جاتا تھا 
فرد حساب تھی اس ميں غرق تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ميزان کو پرتالتا ہے۔ سب نے ديکھ کر کہا کہ انہيں خانقاه ميں
لے جانا چاہئے اس دربار ميں اس کا کچھ کام نہيں ليکن ايک واليتی کہ بظاہر مقطع اور معقول نظر آتا تھا وه دونوں ہاتھ اٹھا

آگے بڑھا اور کہا کہ اے اراکين دربار ہمارے ظل سبحانی نے اس کمبخت سلطنت کيلئے بھائی سے ليکر باپ تک کا  کر
لحاظ نہ کيا۔ اس پر بھی تمہارے اعتراض اسے اس دربار ميں جگہ نہ ديں گے يہ لطيفہ اس نے اس مسخراپن سے ادا کيا کہ 

ب سے آخر ميں انہيں بھی جگہ دے دو۔ معلوم ہوا کہ وه عالمگير سب مسکرائے اور تجويز ہوئی کہ تيموری خاندان کے س
  بادشاه اور ساتھ اس کے نعمت خاں عالی تھا۔ 

اس کے ساتھ ہی ايک بينڈا جوان ، دکھنی وضع جنگ کے ہتھيار لگائے راجگی کے سکے تمغے سے سجاہوا آيا اس کی 
مگر وه کرسی کھينچ کر اس کے سامنے ہی بيٹھ گيا۔ اور  طرف لوگ متوجہ نہ ہوئے بلکہ عالمگير کچھ کہنا بھی چاہتا تھا

بوال کہ صاحب ہمت کو جگہ دويا نہ دو وه آپ جگہ پيدا کر ليتا ہے۔ يہ سيواجی تھا جس سے مرہٹہ خاندان کی بنياد قائم ہوئی 
  ہے۔ 

دوستانی تھی۔ مصنفوں تھوڑی دير کے بعد دورسے گانے بجانے کی آواز آئی اور بعداس کے ايک بادشاه آيا اس کی وضع ہن
اور مورخوں ميں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ البتہ چند اشخاص تھے کہ کوئی ان ميں گويا اور کوئی بھانڈ کو ئی مسخرا 

نظر آتا تھا۔ يہ سب گھبرائے ہوئے آتے تھے کيونکہ ايک واليتی دالور ان کے پيچھے پيچھے شمشير برہنہ علم کئے تھے 
ے لہو کی بونديں ٹپکتی تھيں۔ مخمل رومی کی کاله تھی جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا اوراس کی اصفہانی تلوار س

اسپ بخارائی زيران تھا۔ وه ہندوستانی وضع بادشاه محمد شاه تھا اسے ديکھتے ہی سب نے کہا کہ نکالو نکالو، ان کا يہاں 
۔ واليتی مذکور نادر شاه تھا جس نے سرحد روم سے بخاراکچھ کام نہيں ، چنانچہ وه فوراً دوسرے دروازے سے نکالے گئے

  تک فتح کر کے تاج ہندوستان سرپر رکھا تھا اسے چنگيز خاں کے پاس جگہ مل گئی۔ 
تھوڑی دير ہوئی تھی جو ايک غول ہندوستانيوں کا پيدا ہوا۔ ان لوگوں ميں بھی کوئی مرقع بغل ميں دبائے تھا کوئی گلدستہ 

نہيں ديکھ ديکھ کر آپ ہی آپ خوش ہوتے تھے اور وجد کر کے اپنے اشعار پڑھتے تھے۔ يہ ہندوستانی ہاتھ ميں لئے تھا ا
شاعر تھے چنانچہ چند اشخاص انتخاب ہوئے ان ميں ايک شخص ديکھا کہ جب بات کرتا تھا اس کے منہ سے رنگارنگ 

کانٹے ايسے ہوتے تھے کہ لوگوں کے کے پھول جھڑتے تھے لوگ ساتھ ساتھ دامن پھيالئے تھے مگر بعض پھولوں ميں 
کپڑے پھٹے جاتے تھے۔ پھر بھی مشتاق زمين پر گرنے نہ ديتے تھے کوئی نہ کوئی اٹھا ہی ليتا تھا۔ وه مرزا رفيع سوداتھے۔

مير بد دماغی اور بے پروائی سے آنکھ اٹھا کر نہ ديکھتے تھے۔ شعر پڑھتے تھے اور منہ پھير ليتے تھے۔ درد کی آواز 
اک دنيا کی بے بقائی سے جی بيزار کئے ديتی تھی۔ ميرحسن اپنی سحربيانی سے پرستان کی تصوير کھينچتے تھے۔ دردن

مير انشاء هللا خاں قدم قدم پر نيا بہروپ دکھاتے تھے۔ دم ميں عالم ذی وقار متقی پرہيزگار ، دم ميں داڑھی چٹ بنگ کا سونٹا 
  کندھے پر۔ 

ہ التا تھا۔ مگر جب وه ميٹھی آواز سے ايک تان اڑاتا تھا تو سب کے سرہل ہی جاتے جرات کو اگرچہ کوئی خاطر ميں ن
تھے۔ ناسخ کی گلکاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی اور اکثر جگہ قلم کاری اس کی عينک کی محتاج تھی مگر آتش کی زبانی 

  طرف ديکھتے جاتے تھے۔  اسے جالئے بغير نہ چھوڑتی تھی۔ مومن کم سخن تھے مگر جب کچھ کہتے تھے جرات کی
ايک پير مرد ديرينہ سال ، محمد شاہی دربار کا لباس ، جامہ پہنے کھڑکی دار پگڑی باندھے ، جريب ٹيکتے آتے تھے مگر 

ايک لکھنو کے بانکے پيچھے پيچھے گالياں ديتے تھے۔ بانکے صاحب ضرور ان کے دست و گريبان ہو جاتے ليکن چار 
ن کے ساتھ تھا يہ بچا ليتے تھے۔ بڈھے مير امن دہلوی چار درويش کے مصنف تھے اور بانکے خاکساراورپانچواں تاجدار ا

صاحب مرزا سرور، فسانہ عجائب والے تھے۔ ذوق کے آنے پر پسند عام کے عطرسے دربار مہک گيا انہوں نے اندر آ کر 
سرپر رکھ ديا۔ غالب اگر چہ سب سے شاگردانہ طور پر سب کو سالم کيا۔ سودانے اٹھ کر ملک الشعراء کا تاج ان کے 

پيچھے تھے پر کسی سے نيچے نہ تھے۔ بڑی دھوم دھام سے آئے اور ايک نقاره اس زور سے بجايا کہ سب کے کان گنگ 
  کر ديئے۔ کوئی سمجھا او ر کوئی نہ سمجھا مگر سب واه واه اور سبحان هللا کرتے ره گئے۔ 
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اور بس اتنے ميں آواز آئی کہ آزاد کو بالؤ ، ساتھ ہی آواز آئی کہ شايد وه اساب ميں نے ديکھا کہ فقط ايک کرسی خالی ہے 
جرگہ ميں بيٹھنا قبول نہ کرے مگر وہيں سے پھر کوئی بوال ، کہ اسے جن لوگوں ميں بٹھا دو گے بيٹھ جائے گا۔ اتنے ميں 

ے دربار شہرت ميں جگہ نہ دينی چند اشخاص نے غل مچايا کہ اس کے قلم نے ايک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے اس
چاہئے۔ اس مقدمہ پر قيل و قال شروع ہوئی۔ ميں چاہتا تھا کہ نقاب چہره سے الٹ کر آگے بڑھوں اور کچھ بولوں کہ ميرے 
ہادی ہمدم يعنی فرشتہ رحمت نے ہاتھ پکڑ ليا اور چپکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہيں۔ اتنے ميں آنکھ کھل گئی ميں اس 

 ی بھول گيا۔ اور خدا کا شکر ادا کيا بالسے دربار ميں کرسی ملی يا نہ ملی۔ مردوں سے زندوں ميں تو آيا۔جھگڑے کو بھ

 

 بصيرتيں

 

  

  محمد حسين آزاد کی انشائيہ نگاری اور نيرنگ خيال کا خصوصی مطالعہ 
انشائيہ اردو ادب کی ايک اہم صنف ہے جس ميں عبارت کو سجا کر بات سے بات پيدا کی جاتی ہے۔ يہ صنف عربی سے 

اردو ميں آئی بعض محققين کا خيال ہے کہ يہ صنف اردو ميں انگريزی سے آئی ہے۔ محمد حسين آزاد نے اردو ميں پہلی بار
، ميں بھی انشائيوں کے نمونے ملتے ہيں۔ آزاد کے والد موالنا محمد با ضابطہ طور پر انشائيہ لکھے ان سے قبل ، سب رس

ء کی پہلی جنگ آزادی ميں حصہ ليا تھا۔ جس کی 1857باقر ايک صحافی تھے اور دہلی اخبار نکالتے تھے۔ انہوں نے 
ہلی کالج ميں ميں پيدا ہوئے۔ د1830-1829ھ مطابق 1245پاداش ميں انہيں موت کی سزا دی گئی تھی۔ محمد حسين آزاد 

  تعليم حاصل کی ، جہاں ندير احمد اور ذکا هللا ان کے ہم جماعت تھے۔ 
محمد حسين آزاد ادبی مورخ بھی تھے اور شاعر بھی ، انہوں نے بچوں کيلئے درسی کتابيں بھی لکھيں ليکن انشائيہ نگاری 

  ميں انہيں سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ 
ہ ہے اس کے دو حصے ہيں۔ حصہ اول ميں آٹھ اور دوسرے ميں پانچ انشايئے ہيں۔ نيرنگ خيال ان کے انشائيوں کا مجموع

پہال حصہ زياده مقبول اور مشہور ہوا۔ ماہرين کا کہنا ہے کہ يہ انشايئے انگريزی مصنفين کے مضامين کے ترجمے ہيں يا 
  ی مضامين پڑھوا کرسنے۔ ان کی تحريروں سے ماخوذ ہيں۔ خود آزاد نے بھی اعتراف کيا ہے کہ انہوں نے انگريز

آزاد کے انشائيوں کی خصوصيت يہ ہے کہ انہوں نے تمثيلی انداز اختيار کيا۔ غير مجرد اشيا اور صفات کو انہوں نے مجسم 
کر کے اشخاص کی طرح پيش کيا۔ ان کے ہاں ڈرامائيت بھی ہے اور قصہ کی سی کيفيت بھی ملتی ہے۔ ان کے انشايئے 

تے ہيں۔ آزاد يہ چاہتے تھے کہ قوم کے حاالت ميں بہتری آئے وه برائيوں سے دور رہيں اور ايک خاص مقصد کو پيش کر
اپنی زندگی کو سنواريں ان کے ہاں خيال کی عظمت اور اخالقی نقطہ نظر غالب نظر آتا ہے جس کو انہوں نے رمز و کنايہ 

  اور استعارے کے ذريعے موثر انداز ميں پيش کيا ہے۔ 
وی معنی ہيں بات سے بات پيدا کرنا ، عبارت کو سجانا اور آراستہ کرنا ، يہ صنف يعنی انشايئے عربی ادبانشائيہ کے لغ’’ 

ھ اور ابن خلدون 326ھ صاحب بن عباد 255ھ جاحظ متوفی 142کی دين ہے۔ عربی کے اہم انشاء پرداز ابن المقنع متوفی
  ، کتاب النجال، البيان واليقين وغيره وغيره ہيں۔  وغيره ہيں۔ ان کے اہم انشايئے االدب الصغير، االدب الکبير

ہمارے بعض نقادوں نے اسے مغرب سے مستعار قرار ديا ہے۔ نظير صديقی کا خيال ہے کہ انشائيہ کی صنف ہمارے يہاں 
سے مماثل Personal essayمغرب سے آئی جب کہ ڈاکٹر وزير آغا اور ڈاکٹر عصمت هللا نے انشائيہ کو انگريزی کے 

  ر دے کر خلط مبحث کر ديا ہے۔ قرا
  ) 224نظير صديقی مشمولہ اردو نثر کا فنی ارتقاء ، فرمان فتح پوری۔ ص ‘‘ انشائيہ کيا ہے(’’ 

) 1533-1592نيرنگ خيال کے جتنے جديد ايڈيشن ملتے ہيں ان سب کے مقدموں ميں عموماً انشائيہ کا سلسلہ نسب مون تين(
ميں انشايئے لکھ رہے تھے سب رس ميں ‘ سب رس’’ مانہ ميں اردو ميں مال وجہی سے جوڑ ديا جاتا ہے حاالنکہ اسی ز

  جاويد وششٹ نے اکسٹھ انشائيوں کی نشاندہی کی ہے۔ 
  قصہ حسن ودول۔ جاويد وششٹ)

سب رس کے انشايئے مختلف موضوعات پر ہيں ان ميں سے گياره تو صرف عشق پر ہيں۔ وجہی نے الگ سے عنوان قائم 
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نہيں لکھا بلکہ جب عشق کا ذکر آيا تو پھر اس کے تحت لکھتا چال گيا۔ مثال کيلئے سب رس سے ايک نمونہ کر کے انہيں 
  پيش کيا جاتا ہے۔ 

ہمت نے دل کوں ، عاشق کامل کوں واصل کوں بہت ياری سوں بہت دوست داری سوں عشق بادشاه عالم پناه صاحب سياه ’’ 
  ‘ق کوں ايک جاگا مالياکے حضور ليا يادل کوں ہور عقل کوں ہور عش

انشائيوں کی تاريخ سمجھنے کيلئے يہ بات ذہن ميں رکھنی چاہئے کہ يہ صنف عربی اور پھر فارسی کی راه سے اردو تک 
پہونچی ہے۔ چنانچہ فارسی ميں فتاحی نيشاپوری کی دستور العشاق ميں بھی انشايئے کے نمونے ملتے ہيں جس کا آزاد 

يں پيش کيا ہے يا يوں کہاجاسکتا ہے کہ سب رس ميں سے مستفاد ہے اسی طرح مال رضی ترجمہ مال وجہی نے سب رس م
تبريزی کی حدائق العشاق کا آزاد ترجمہ رجب علی بيگ سرورنے گلزار سرورميں کيا ہے اور اس ميں بھی انشائيہ کے 

  نمونے نظر آتے ہيں۔ 
مد حسين آزاد کے ہی دور کے سرسيد احمد خاں کا يہ کارنامے محمد حسين آزاد کی نيرنگ خيال سے قبل کے ہيں۔ مح

انشائيہ کی ساری شرائط پوری کرتا ہے۔ نيرنگ خيال کے پندره برس بعد محسن الملک کا انشائيہ‘ اميد کی خوشی ’’ انشائيہ 
  اہم ہے۔ ‘ موجود ه تعليم و تربيت کی شبيہ ’’ 

نقاد مومن تين سے اس کا سلسلہ نسب شروع کرتے ہيں اور انگريزی ادب ميں انشائيہ کا کوئی تصور نہ تھا۔ انگريزی کے 
انگريزی کے انشائيہ نگاروں ميں چارلس ليمپ اسٹيونسن ، ايڈيسن اور جانسن وغيره کے نام لئے جاتے ہيں۔ انگريزی ادب 

  کا نام ديتے ہيں۔ Personal essayکے ناقدين اسے شخصی مضمون 

  محمدحسين آزاد کے مختصر حاالت زندگی
نا محمد حسين آزاد اردو کے ايک اہم انشاء پرداز تھے اس سے پہلے کہ ان کی انشائيہ نگاری پر روشنی ڈالی جائے يہ موال

  معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ آزاد کے حاالت زندگی اور ان کے عہد کا بھی تذکره کر ديا جائے۔ 
تدائی عہد تھا۔ يہ وه دور ہے جب مغليہ سلطنت سمٹ کر دلی تک آزاد کے پردادا ہمدان سے دہلی آئے يہ زمانہ شاه عالم کا اب

ان کے فرزند محمد ‘ سلطنت شاه عالم از دلی تا پالم’’ محدود ہو گئی تھی۔ اس ضمن ميں عام طور پر يہ کہا جاتا تھا کہ 
۔ محمد اشرف اور اشرف اور محمد اشرف کے صاحبزادے موالنا محمد اکبر شيعہ اثنا عشری فرقہ کے عالم اور مجتہد تھے

محمد اکبر کی شادياں ايران ہی ميں ہوئی تھيں۔ موالنا محمد اکبر کے فرزند اور آزاد کے والد موالنا محمد باقر تھے وه جيد 
عالم اور مجتہد تھے۔ ابتدائی دورميں وه سرکاری عہدوں پر فائز رہے ليکن ان کی شہرت کا سبب دہلی اخبار تھا جو آزاد 

ء ميں محمد حسين آزاد اس اخبار کے 1949ء ميں دہلی اردو اخبار ہوا۔ اپريل 1840ئع ہونا شروع ہوا۔ ء شا1836کے بقول 
ء کو شائع ہوا تھا۔ 1857ستمبر13ء ميں اخبار الظفر ہو گيا تھا۔ اس کا آخری شماره 1857مہتمم قرار پائے۔ يہ اخبار جوالئی

رہے اور مولوی عبدالقادر کے ساتھ جدوجہد آزادی ميں حصہ  موالنا محمد باقر با ضابطہ طورسے جنگ آزادی سے وابستہ
لے کر يہ ثابت کيا کہ صاحب قلم ، صاحب سيف بھی ہوتا ہے۔ موالنا محمد باقر انگريزوں کے خالف جنگ آزادی ميں حصہ

  ء کو انہيں شہيد کر ديا گيا۔ 1857ستمبر 16ستمبر کو گرفتار کئے گئے اور 15يا 14لينے کی پاداش ميں 
ہے۔ اس ميں مختلف آرا بھی ملتی ہيں ليکن ذوق کے موالنا محمد باقر سے  1830-1829مد حسين آزاد کا سنہ والدت مح

مستند تسليم کی جائے گی ‘ ظہور اقبال ’’ دوستانہ روابط کے پيش نظر آزاد کی والدت کے وقت ذوق کی کہی ہوئی تاريخ 
  طابقت ہوتی ہے۔ ء سے م1830ھ ہيں جس کی عيسوی سنہ 1245جس کے اعداد

آزاد کی تعليمی زندگی کا آغاز دہلی سے ہوا جہاں نذير احمد اور مولوی ذکاء هللا جيسے ذہين تيز اور طرار ہم جماعت ملے۔ 
آزاد کو وظيفہ بھی ملتا تھا۔ اساتذہے بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے دوسری طرف بحيثيت صحافی اردو اخبار کے ذريعہ 

ء کو انقالب عبرت افزا کے عنوان سے شائع ہوئی جو 1857مئی 24ی آ گئی تھی۔ ان کی پہلی نظم نثر و نظم ميں بھی پختگ
  بعد ميں فتح افواج شرق کی سرخی کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ 

ء ميں ان کی 1857آزاد کی شخصی زندگی ميں کچھ پہلو قابل ذکر ہيں۔ چاربرس کے تھے جب والده امانی خاتم کا انتقال ہوا۔ 
کی بچی ان کی اہليہ کی آغوش ميں توپ کی گرج دار آواز سے دہل کر مر گئی۔ باپ نظروں کے سامنے مرحلہ ايک سال 

ء کے کئی سال بعد تک آزاد ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہے اور ڈاک خانہ کی مالزمت 1857دارورسن سے ذرے۔ 
يں معاشی فراغت حاصل ہوئی۔ اسی زمانہ ميں سے لے کر بہت سارے کام کئے۔ پنجاب يونيورسٹی ميں مالزمت کے بعد انہ

ڈاکٹر الئٹيز سے ان کے روابط بڑھے اور بعد ميں علمی بنيادوں پر سخت اختالفات بھی ہوئے۔ آزاد نے ميجر فلر اور کرنل 
ء1867ہالرائڈ کے ساتھ انجمن پنجاب کی بنياد ڈالی۔ موالنا حالی بھی ان کے شريک کار رہے۔ اس انجمن کی تشکيل کے بعد 
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سے مضمون نگاری ، لکچر اور عنوانات کے تحت نظم لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی زندگی اور ان کے عہد کے يہ 
  کچھ اہم واقعات ہيں جو ان کی انشائيہ نگاری کا پس منظر پيش کرتے ہيں۔ 

*** 

 

 


