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 الہور کا جغرافيہ
 
 

 تمہيد
تمہيد کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الہور کو دريافت ہوئے 

ل و براہين سے اس کے وجودکو اب بہت عرصہ گزرچکا ہے، اس ليے دالئ
ثابت کرنے کی ضرورت نہيں۔ يہ کہنے کی اب ضرور نہيں کہ ُکرے کو 

دائيں سے بائيں گهمائيے۔ حتیٰ کہ ہندوستان کا ملک آپ کے سامنے آکر ٹهہر 
جائے پهر فالں طول البلد اور فالں عرض البلد کے مقام انقطاع پر الہور کا نام 

رے پر مرقوم ہو، وہی الہور کا محل وقوع ہے۔ تالش کيجيئے۔ جہاں يہ نام ُک
اس ساری تحقيقات کو مختصر مگر جامع الفاظ ميں بزرگ يوں بيان کرتے ہيں 
کہ الہور، الہور ہی ہے، اگر اس پتے سے آپ کو الہور نہيں مل سکتا، تو آپ 

 کی تعليم ناقص اور آپ کی دہانت فاتر ہے۔
 

 محل وقوع
 رفع کرنا چاہتا ہوں۔ الہور پنجاب ميں واقع ايک دو غلط فہمياں البتہ ضرور

ہے۔ ليکن پنجاب اب پنج آب نہيں رہا۔ اس پانچ درياؤں کی سرزمين ميں اب 
صرف چار دريا بہتے ہيں۔ اور جو نصف دريا ہے، وہ تو اب بہنے کے قابل 
بهی نہيں رہا۔ اسی کو اصطالح ميں راوی ضعيف کہتے ہيں۔ ملنے کا پتہ يہ 

ب دو پل بنے ہيں۔ ان کے نيچے ريت ميں دريا ليٹا رہتا ہےکہ شہر کے قري
ہے۔ بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس ليے يہ بتانا بهی مشکل ہے کہ 

شہر دريا کے دائيں کنارے پر واقع ہے يا بائيں کنارے پر۔ الہور تک پہنچنے 
کے کئی رستے ہيں۔ ليکن دو ان ميں سے بہت مشہور ہيں۔ ايک پشاور سے آتا 

ر دوسرا دہلی سے۔ وسط ايشيا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور ہے او
يو۔پی کے رستے وارد ہوتے ہيں۔ اول الذکر اہل سيف کہالتے ہيں اور غزنوی 

يا غوری تخلص کرتے ہيں مؤخر الذکر اہل زبان کہالتے ہيں۔ يہ بهی تخلص 
 کرتے ہيں، اور اس ميں يدطولیٰ رکهتے ہيں۔

 
 حدوداربعہ

 زمانے ميں الہور کا حدوداربعہ بهی ہوا کرتا تها، ليکن طلباء کہتے ہيں، کسی
کی سہولت کے ليے ميونسپلٹی نے اس کو منسوخ کرديا ہے۔ اب الہور کے 

چاروں طرف بهی الہور ہی واقعہ ہے۔ اور روزبروز واقع تر ہورہا ہے۔ 
ماہرين کا اندازہ ہے، کہ دس بيس سال کے اندر الہور ايک صوبے کا نام ہوگا۔ 
جس کادارالخالفہ پنجاب ہوگا۔ يوں سمجهئے کہ الہور ايک جسم ہے، جس کے 

ہر حصے پر ورم نمودار ہورہا ہے، ليکن ہر ورم مواد فاسد سے بهرا ہے۔ 
 گويا يہ توسيع ايک عارضہ ہے۔ جو اس کے جسم کو الحق ہے۔
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 آب وہوا

اً الہور کی آب وہوا کے متعلق طرح طرح کی روايات مشہور ہيں، جو تقريب
سب کی سب غلط ہيں، حقيقت يہ ہے کہ الہور کے باشندوں نے حال ہی ميں يہ 

خواش ظاہر کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہميں بهی آب و ہوا دی جائے، 
ميونسپلٹی بڑی بحث وتمحيص کے بعد اس نتيجہ پر پہنچی کہ اس ترقی کے 

گوں ميں دور ميں جبکہ دنيا ميں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لو
بيداری کے آثار پيدا ہو رہے ہيں، اہل الہور کی يہ خواش ناجائز نہيں۔ بلکہ 

 ہمدردانہ غوروخوض کی مستحق ہے۔
ليکن بدقسمتی سے کميٹی کے پاس ہوا کی قلت تهی، اس ليے لوگوں کو ہدايت 

کی گئی کہ مفاد عامہ کے پيش نظر اہل شہر ہوا کا بيجا استعمال نہ کريں، 
 ہوسکے کفايت شعاری سے کام ليں۔ چنانچہ اب الہور ميں عام بلکہ جہاں تک

ضروريات کے ليے ہوا کے بجائے گرد اور خاص خاص حاالت ميں دهواں 
استعمال کيا جاتا ہے۔ کميٹی نے جابجا دهوئيں اور گرد کے مہيا کرنے ليے 
مرکز کهول ديئے ہيں۔ جہاں يہ مرکبات مفت تقسيم کئے جاتے ہيں۔ اميد کی 

ے، کہ اس سے نہايت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔جاتی ہ  
بہم رسائی آب کے ليے ايک اسکيم عرصے سے کميٹی کے زيرغور ہے۔ يہ 

اسکيم نظام سقے کے وقت سے چلی آتی ہےليکن مصيبت يہ ہے کہ نظام 
سقے کے اپنےہاته کے لکهئے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہوچکے ہيں 

ے ميں بہت دقت پيش آرہی ہے اس ليے ممکن اور جو باقی ہيں ان کے پڑهن
ہے تحقيق وتدقيق ميں چند سال اور لگ جائيں، عارضی طور پر پانی کا يہ 
انتظام کيا گيا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حتی الوسع شہر سے باہر 
نکلنے نہيں ديتے۔ اس ميں کميٹی کو بہت کاميابی حاصل ہوئی ہے۔ اميد کی 

ہی عرصے ميں ہر محلے کا اپنا ايک دريا ہوگا جس ميں جاتی ہے کہ تهوڑے 
رفتہ رفتہ مچهلياں پيدا ہوں گی اور ہر مچهلی کے پيٹ ميں کميٹی کی ايک 
 انگوٹهی ہوگی جو رائے دہندگی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔
نظام سقے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے 

ضروری ہيں چنانچہ کميٹی نے کروڑوں روپے خرچ کرکے کے ليے نل 
جابجا نل لگوا دی ئے ہيں۔ فی الحال ان ميں ہائيڈروجن اور آکيسجن بهری ہے۔ 

ليکن ماہرين کی رائے ہے کہ ايک نہ ايک دن يہ گيسيں ضرور مل کر پانی 
بن جائيں گی۔ چنانچہ بعض بعض نلوں ميں اب بهی چند قطرے روزآنہ ٹپکتے 

ل شہر کو ہدايت کی گئی ہے، کہ اپنے اپنے گهڑے نلوں کے نيچے رکه ہيں۔ اہ
چهوڑيں تاکہ عين وقت پر تاخير کی وجہ سے کسی کو دل شکنی نہ ہو، شہر 

 کے لوگ اس پر بہت خوشياں منا رہے ہيں۔
 

 ذرائع آمدورفت
جو سياح الہور تشريف النے کا ارادہ رکهے ہوں، ان کو يہاں کے ذرائع 
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لق چند ضروری باتيں ذہن نشين کرلينی چاہئيں۔ تاکہ وہ يہاں آمدورفت کے متع
کی سياحت سے کماحقہ اثرپذير ہوسکيں۔ جو سڑک بل کهاتی ہوئی الہور کے 
بازاروں ميں سے گزرتی ہے، تاريخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ يہ وہی سڑک 

ہے جسے شيرشاہ سوری نے بنايا تها۔ يہ آثار قديمہ ميں شمار ہوتی ہے اور 
حد احترام کی نظروں سے ديکهی جاتی ہے۔ چنانچہ اس ميں کسی قسم کا بے

ردوبدل گوارا نہيں کيا جاتا۔ وہ قديم تاريخی گهڑے اور خندقيں جوں کی توں 
موجود ہيں۔ جنہں نے کئی سلطنتوں کے تختے ُالٹ د يئے تهے۔ آج کل بهی 

 کر انسان کئی لوگوں کے تختے يہاں ُالٹتے ہيں۔ اور عظمت رفتہ کی ياد دال
 کو عبرت سکهاتے ہيں۔

بعض لوگ ز يادہ عبرت پکڑنے کے ليے ان تختوں کے نيچے کہيں کہيں دو 
ايک پہيے لگا ليتے ہيں۔ اور سامنے دو ہک لگا کر ان ميں ايک گهوڑا ٹانگ د 

يتے ہيں۔ اصطالح ميں اس کو تانگہ کہتے ہيں۔ شوقين لوگ اس تختہ پر موم 
سلنے ميں سہولت ہو اور بہت زيادہ عبرت پکڑی جامہ منڈه ليتے ہيں تاکہ په

 جائے۔
اصلی اور خالص گهوڑے الہور ميں خوراک کے کام آتے ہيں۔ قصابوں کی 

دوکانوں پر ان ہی کا گوشت بکتا ہے۔ اور زين کس کو کهايا جاتا ہے۔ تانگوں 
ميں ان کی بجائے بناسپتی گهوڑے استعمال کئے جاتے ہيں۔ بناپستی گهوڑا 

ميں دم دار تارے سے ملتاہے۔ کيونکہ اس گهوڑے کی ساخت شکل وصورت 
ميں دم زيادہ اور گهوڑا کم پايا جاتا ہے، حرکت کرتے وقت اپنی دم کو دبا ليتا 
ہے۔ اور اس ضبط نقش سے اپنی رفتار ميں ايک سنجيدہ اعتدال پيدا کرتاہے۔ 

ر ثبت تاکہ سڑک کا ہر تاريخی گڑها اور تانگے کا ہر ہچکوال اپنا نقش آپ پ
 کرتا جائے اور آپ کا ہر ايک مسام لطف اندوز ہوسکے۔

 
 قابل ديد مقامات

الہور ميں قابل دير مقامات مشکل سے ملتے ہيں۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ الہور 
ميں ہر عمارت کی بيرونی ديواريں دہری بنائی جاتی ہيں۔ پہلے اينٹوں اور 

روں کا پلستر کرديا چونے سے ديوار کهڑی کرتے ہيں اور پهر اس پر اشتہا
جاتا ہے، جو دبازت ميں رفتہ رفتہ بڑهتا جاتا ہے۔ شروع شروع ميں چهوٹے 

اہل الہور "سائز کے مبہم اور غيرمعروف اشتہارات چپکائے جاتے ہيں۔ مثًال 
اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے، " اچها اور سستا مال" "کو مژدہ

گريجويٹ درزی "گ ہوتے ہيں مثًال جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لو
کہتی ہے ہم کو خلق خدا "، يا "اسٹوڈنٹوں کے ليے نادر موقع"يا " ہاؤس

رفتہ رفتہ گهر کی چار ديواری ايک مکمل ڈائرکٹری کی صورت " غائبانہ کيا۔
اختيار کرليتی ہے۔ دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے۔ دائيں طرف 

ہے۔ بائيں طرف حافظ کی گوليوں کا بيان ہے۔ اس تازہ مکهن ملنے کا پتہ درج 
کهڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چسپاں ہے۔ ُاس 

کهڑکی پر کسی مشہور ليڈر کے خانگی حالت بالوضاحت بيان کرديئے ہيں۔ 
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عقبی ديوار پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے اور اصطبل کے 
صوير اور ان کی فلم کے محاسن گنوا رکهے دروازے پر مس نغمہ جان کی ت

ہيں۔ يہ اشتہارات بڑی سرعت سے بدلتے رہتے ہيں اور ہر نيا مژدہ اور ہر 
نئی دريافت يا ايجاد يا انقالب عظيم کی ابتال چشمی زدن ميں ہر ساکن چيز پر 
ليپ دی جاتی ہے۔ اس ليے عمارتوں کی ظاہری صورت ہر لمحہ بدلتی رہتی 

نچانے ميں خود شہر کے لوگوں کوبہت دقت پيش آتی ہے۔ہے اور ان کے پہ  
ليکن جب سے الہور ميں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ 
سياہی سے خود ديوار پر نقش کرديئے جاتے ہيں۔ يہ وقت بہت حد تک رفع 

ہوگئی ہے، ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب يہ خدشہ نہيں رہا کہ کوئی 
پنے کسی دوست کا مکان صرف اس ليے بهول جائے کہ پچهلی شخص اپنا يا ا

مرتبہ وہاں چارپائيوں کا اشتہار لگا ہوا تها اور لوٹتے تک وہاں اہاليان الہور 
کو تازہ اور سستے جوتوں کا مژدہ سنايا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب وثوق سے کہا 

خبار لکها ہے وہ ا" محمد علی دندان ساز"جاسکتا ہےکہ جہاں بحروف جلی 
لکها ہے، وہاں ڈاکٹر " بجلی پانی بهاپ کا بڑا ہسپتال"انقالب کا دفتر ہے۔ جہاں 

کرشنا "امتياز علی تاج کا مکان ہے۔ " خالص گهی کی مٹهائی"اقبال رہتے ہيں۔ 
جہانگير کے " کہانسی کا مجرب نسخہ"شاالمار باغ کو، اور " بيوٹی کريم

 مقبرے کو جاتا ہے۔
 

 صنعت وحرفت
ے عالوہ الہور کی سب سےبڑی صنعت رسالہ بازی اور سب سے اشتہاروں ک

بڑی حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر نمبر عمومًا خاص نمبر ہوتا 
ہے۔ اور عام نمبر صرف خاص خاص موقعوں پر شائع کئے جاتے ہيں۔ عام 
نمبر ميں صرف ايڈيٹر کی تصوير اور خاص نمبروں ميں مس سلوچنا اور 

ر بهی دی جاتی ہے۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصيب مس کجن کی تصاوي
 ہوتا ہے اور فن تنقيد ترقی کرتا ہے۔

الہور کے ہر مربع انچ ميں ايک انجمن موجود ہے۔ پريذيڈنٹ البتہ تهوڑے ہيں 
اس ليے فی الحال صرف دو تين اصحاب ہی يہ اہم فرض ادا کر رہے ہيں 

يے بسااوقات ايک ہی چونکہ انجمنوں کے اغراض ومقاصد مختلف ہيں اس ل
صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے۔ سہ پہر کو کسی سينما کی 
انجمن ميں مس نغمہ جان کا تعارف کراتا ہے اور شام کو کسی کرکٹ ٹيم کے 

ڈنر ميں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ان کا مطمح نظروسيع رہتا ہے۔ تقرير عام 
پر کام آسکتی ہے۔ چنانچہ سامعين طور پر ايسی ہوتی ہے جو تينوں موقعوں 

 کو بہت سہولت رہتی ہے۔
 

 پيداوار
الہور کی سب سے مشہور پيداوار يہاں کے طلباء ہيں جو بہت کثرت سے 

پائے جاتے ہيں اور ہزاروں کی تعداد ميں دساور کو بهيجے جاتے ہيں۔ فصل 
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ہوتی شروع سرما ميں بوئی جاتی ہے۔ اور عمومًا اواخر بہار ميں پک کر تيار 
 ہے۔

طلباء کی کئی قسميں ہيں جن ميں سے چند مشہور ہيں، قسم اولی جمالی 
کہالتی ہے، يہ طلباء عام طور پرپہلے درزيوں کے ہاں تيار ہوتے ہيں بعد 

ازاں دهوبی اور پهر نائی کے پاس بهيجے جاتے ہيں۔ اور اس عمل کے بعد 
کے بعد کسی کسی ريستوران ميں ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب 

:سينما يا سينما کے گردونواح ميں  
 رخ روشن کے آگے شمع رکه کر وہ يہ کہتے ہيں

 ادهر جاتا ہے ديکهيں يا ُادهر پروانہ آتا ہے
شمعيں کئی ہوتی ہيں، ليکن سب کی تصاوير ايک البم ميں جمع کرکے اپنے 

رکه چهوڑتے ہيں، اور تعطيالت ميں ايک ايک کو خط لکهتے رہتے ہيں۔ 
سری قسم جاللی طلباء کی ہے۔ ان کا شجرہ جالل الدين اکبر سے ملتا ہے، دو

اس ليے ہندوستان کا تخت وتاج ان کی ملکيت سمجها جاتا ہے۔ شام کے وقت 
چند مصاحبوں کو ساته ليے نکلتے ہيں اور جودوسخا کے خم لنڈهاتے پهرتے 

کش نہيں ہيں۔ کالج کی خوارک انہيں راس نہيں آتی اس ليے ہوسٹل ميں فرو
ہوتے۔ تيسری قسم خيالی طلباء کی ہے۔ يہ اکثر روپ اور اخالق اور اداگون 

اور جمہوريت پر باآواز بلند تبادلۂ خياالت کرتے پائے جاتے ہيں اور آفرينش 
اور نفسيات جنسی کے متعلق نئے نئے نظريئے پيش کرتے رہتے ہيں، صحت 

ہيں۔ اس ليے علی جسمانی کو ارتقائے انسانی کے ليے ضروری سمجهتے 
البصح پانچ چه ڈنٹر پيلتے ہيں، اور شام کو ہاسٹل کی چهت پر گہرح سانس 

ليتے ہيں، گاتے ضرور ہيں، ليکن اکثر بےسرے ہوتے ہيں۔ چهوتهی قسم خالی 
طلباء کی ہے۔ يہ طلباء کی خالص ترين قسم ہے۔ ان کا دامن کسی قسم کی 

نات، مطالعہ اور اس قسم کے آالئش سے تر ہونے نہيں پاتا۔ کتابيں، امتحا
خرخشے کبهی ان کی زندگی ميں خلل انداز نہيں ہوتے۔ جس معصوميت کو 
ساته لے کر کالج ميں پہنچتے تهے، اسے آخر تک ملوث ہونے نہيں ديتے 

اورتعليم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں ميں اس طرح زندگی بسر کرتے 
 ہيں جس طرح بتيس دانتوں ميں زبان رہتی ہے۔

چهلے چند سالوں سے طلباء کی ايک اور قسم بهی دکهائی دينے لگی ہے، پ
ليکن ان کو اچهی طرح سے ديکهنے کےليے محدب شيشے کا استعمال 

ضروری ہے، يہ وہ لوگ ہيں جنہيں ريل کا ٹکٹ نصف قيمت پر ملتا ہے اور 
اگر چاہيں تو اپنی انا کے ساته زنانے ڈبے ميں بهی سفر کرسکتے ہيں۔ ان کی 

جہ سے اب يونيورسٹی نے کالجوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف و
وہی لوگ پروفيسر مقرر کئے جائيں جو دوده پالنے والے جانوروں ميں سے 

 ہوں۔
 

 طلبی حاالت
 الہور کے لوگ بہت خوش طبع ہيں۔
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 سواالت

 الہور تمہيں کيوں پسند ہے؟ مفصل لکهو۔
کے ليے سزا بهی تجويز کرو۔الہور کس نے دريافت کيا اور کيوں؟ اس   

 ميونسپل کميٹی کی شان ميں ايک قصيدہ مدحيہ لکهو۔
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 ميں ايک مياں ہوں
 

ميں ايک مياں ہوں۔ مطيع وفرمانبردار، اپنی بيوی روشن آراء کو اپنی زندگی 
 کی ہر ايک بات سے آگاہ رکهنا اصول زندگی سمجهتا ہوں اور ہميشہ اس پر

 کاربند رہا ہوں۔ خدا ميرا انجام بخير کرے۔
چنانچہ ميری اہليہ ميرے دوستوں کی تمام عادات وخصائل سے واقف ہيں۔ 

جس کا نتيجہ يہ ہے کہ ميرے دوست جتنے مجه کو عزيز ہيں اتنے ہی روشن 
آراء کو برے لگتے ہيں۔ ميرے احباب کی جن اداؤں نے مجهے محسور 

 ايک شريف انسان کے ليے باعث ذلت سمجهتی کررکها ہے انہيں ميری اہليہ
 ہيں۔

آپ کہيں يہ نہ سمجه ليں کہ خدانحواستہ وہ کوئی ايسے آدمی ہيں، جن کا ذکر 
کسی معزز مجمع نہ کيا جاسکے۔ کچه اپنے ہنر کے طفيل اور کچه خاکسار 
کی صحبت کی بدولت سب کے سب ہی سفيد پوش ہيں۔ ليکن اس بات کو کيا 

ستی ميرے گهر کے امن ميں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کروں کہ ان کی دو
کہ کچه خاکسار کی صحبت کی بدولت سب کے سب ہی سفيد پوش ہيں۔ ليکن 
اس بات کو کيا کروں کہ ان کی دوستی ميرے گهر کے امن ميں اس قدر خلل 

 انداز ہوتی ہے کہ کچه کہہ نہيں سکتا۔
بهلے آدمی ہيں۔ گو مثًال مرزا صاحب ہی کو ليجيئے، اچهے خاصے اور 

محکمہ جنگالت ميں ايک معقول عہدے پر ممتاز ہيں ليکن شکل وصورت 
ايسی پاکيزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہيں۔ جوأ وہ نہيں کهيلتے، گلی 
ڈنڈے کا ان کو شوق نہيں۔ جيب کترتے ہوئے کبهی وہ نہيں پکڑے گئے۔ البتہ 

تے ہيں۔ ہماری اہليہ کی يہ کيفيت کبوتر پال رکهے ہيں، ان ہی سے جی بہال
ہے کہ محلے کا کوئی بدمعاش جوئے ميں قيد ہوجائے تو اس کی ماں کے 

پاس ماتم پرسی تک کو چلی جاتی ہيں۔ گلی ڈنڈے ميں کی آنکه پهوٹ جائے تو 
مرہم پٹی کرتی رہتی ہيں۔ کوئی جيب کترا پکڑا جائے تو گهنٹوں آنسو بہاتی 

 کو دنيا بهر کی زبان ميں مرزا صاحب کہتے رہتی ہيں، ليکن وہ بزرگ جن
کے نام سے ياد کئے جاتے " موئے کبوترباز"تهکتی ہے وہ ہمارے گهر ميں 

ہيں کبهی بهولے سے بهی ميں آسمان کی طرف نظر اٹها کر کسی چيل، 
کوئے، گده، شکرے کو ديکهنے لگ جاؤں تو روشن آراء کو فورًا خيال 

 رباز بننے لگا۔ہوجاتا ہے کہ بس اب يہ بهی کبوت
اس کے بعد مرزا صاحب کی شان ميں ايک قصيدہ شروع ہوجاتا ہے۔ بيچ ميں 

 ميری جانب گريز۔ کبهی لمبی بحر ميں، کبهی چهوٹی بحر ميں۔
ايک دن جب يہ واقعہ پيش آيا، تو ميں نے مصمم ارادہ کرليا کہ اس مرزا 

ہے۔ بيوی کمبخت کو کبهی پاس نہ پهٹکنے دوں گا، آخر گهر سب سے مقدم 
کے باہمی اخالص کے مقابلے ميں دوستوں کی خوشنودی کيا چيز ہے؟ 
چنانچہ ہم غصے ميں بهرے ہوئے مرزا صاحب کے گهر گئے، دروازہ 
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کهٹکهٹايا۔ کہنے لگے اندر آجاؤ۔ ہم نے کہا، نہيں آتے تم باہر آؤ۔ خير اندر گيا۔ 
ں بيٹهے تهے۔ بدن پر تيل مل کر ايک کبوتر کی چونچ منہ ميں لئے دهوپ مي

کہنے لگے بيٹه جاؤ ہم نے کہا، بيٹهيں گے نہيں، آخر بيٹه گئے معلوم ہوتا ہے 
ميں ! ہمارے تيور کچه بگڑے ہوئے تهے، مرزا بولے کيوں بهئی؟ خيرباشد

 نے کہا کچه نہيں۔ کہنے لگے اس وقت کيسے آنا ہوا؟
دم ہی اب ميرے دل ميں فقرے کهولنے شروع ہوئے۔ پہلے ارادہ کيا کہ ايک 

سب کچه کہہ ڈالو اور چل دو، پهر سوچا کہ مذاق سمجهے گا اس ليے کسی 
ڈهنگ سے بات شروع کرو۔ ليکن سمجه ميں نہ آيا کہ پہلے کيا کہيں، آخر ہم 

 نے کہا۔
 "مرزا، بهئی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہيں؟"

يہ سنتے ہی مرزا صاحب نے چين سے لے کر امريکہ تک کے تمام کبوتروں 
يک کرکے گنوانا شروع کيا۔ اسے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق کو ايک ا

گل افشانی کرتے رہے اور پهر محض مہنگائی پر تقرير کرنے لگے۔ اس دن 
تو ہم يوں ہی چلے آئے ليکن ابهی کهٹ پٹ کا ارادہ دل ميں باقی تها۔ خدا کا 

اب مزرا کرنا کيا ہوا کہ شام کو گهر ميں ہماری صلح ہوگئی۔ ہم نے کہا، چلو 
کے ساته بگاڑنے سے کيا حاصل؟ چنانچہ دوسرے دن مرزا سے بهی صلح 

 صفائی ہوگئی۔
ليکن ميری زندگی تلخ کرنے کے ليے ايک نہ ايک دوست ہميشہ کارآمد ہوتا 

ہے۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے ميری طبيعت ميں قبوليت اور صالحيت 
 ہم ميں ہر وقت کسی نہ کسی کوٹ کوٹ کر بهر دی ہے کيونکہ ہماری اہليہ کو

دوست کی عادات قبيحہ کی جهلک نظر آتی رہتی ہے يہاں تک کہ ميری اپنی 
 ذاتی شخصی سيرت بالکل ہی ناپيد ہوچکی ہے۔

شادی سے پہلے ہم کبهی کبهی دس بجے اٹها کرتے تهے ورنہ گيار بجے۔ اب 
هر کتنے بجے اٹهتے ہيں؟ اس کا اندازہ وہی لوگ لگاسکتے ہيں جن کے گ

ناشتہ زبردستی صبح کے سات بجے کرا ديا جاتا ہےاور اگر ہم کبهی بشری 
کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے ُاٹهنے ميں کوتاہی کريں 

تو فورًا ہی کہہ ديا جاتا کہ ہے کہ يہ نکهٹو نسيم کی صحبت کا نتيجہ ہے۔ ايک 
رہے تهے، دن صبح صبح ہم نہا رہے تهے، سردی کا موسم ہاته پاؤں کانپ 

صابن سر پر ملتے تهے تو ناک ميں گهستا تها کہ اتنے ميں ہم نے خدا جانے 
کس پراسرار جذبے کے ماتحت غسل خانے ميں االپنا شروع کيا۔ اور پهر 

اس کو ہماری انتہائی بدمذاقی "توری چهل بل ہے نيازی۔۔۔"گانے لگے کہ 
ڈت جی کو ٹهہرايا سمجها گيا، اور اس بدمذاقی کا اصل منبع ہمارے دوست پن

 گيا۔
ليکن حال ہی ميں مجه پر ايک ايسا سانحہ گزرا ہے کہ ميں نے تمام دوستوں 

 کو ترک کر دينے کی قسم کهالی ہے۔
تين چار دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آراء نے مجه سے ميکے 

جانے کے ليے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، روشن آراء 
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يکے گئی ہے اور پهر اس نے کچه سادگی اور عجز سے کہا صرف دو دفعہ م
کہ ميں انکار نہ کرسکا۔ کہنے لگی تو پهر ميں ڈيڑه بجے کی گاڑی ميں چلی 

 جاؤں؟ ميں نے کہا اور کيا؟
وہ جهٹ تياری ميں مشغول ہوگئی اور ميرے دماغ ميں آزادی کے خياالت نے 

شک ادوهم چکر لگانے شروع کئے۔ يعنی اب بےشک دوست آئيں، بے
مچائيں، ميں بےشک گاؤں، بےشک جب چاہوں ُاٹهوں، بےشک تهيٹر جاؤں، 

 ميں نے کہا۔
ساته اسٹيشن پر پر " روشن آراء جلدی کرو، نہيں تو گاڑی چهوٹ جائے گی۔"

ميں !" خط زور لکهتے رہئے"گيا۔ جب گاڑی ميں سوار کراچکا تو کہنے لگی 
 !"ہر روز اور تم بهی"نے کہا

 کها ليا کيجيئے اور وہاں دهلی ہوئی جرابيں اور رومال الماری کهانا وقت پہ"
۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہوگئے۔ اور "کے نچلے خانے ميں پڑے ہيں

ايک دوسرے کے چہرے کو ديکهتے رہے۔ اس کی آنکهو ميں آنسو بهر آئے، 
ميرا دل بهی بيتاب ہونے لگا اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو ميں دير تک 

 ليٹ فارم پر کهڑا رہا۔مبہوت پ
آخر آہستہ آہستہ قدم اٹهاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آيا اور رسالوں کے ورق 

پلٹ پلٹ کر تصويريں ديکهتا رہا۔ ايک اخبار خريدا، تہہ کرکے جيب ڈاال اور 
 عادت کے مطابق گهر کا ارادہ کيا۔

ں، چاہوں پهر خيال آيا کہ اب گهر جانا ضروری نہيں رہا۔ اب جہاں چاہوں جاؤ
 تو گهنٹوں اسٹيشن پر ہی ٹہلتا رہوں، دل چاہتا تها قالبازياں کهاؤں۔

کہتے ہيں، جب افريقہ کے وحشيوں کو کسی تہذيب يافتہ ملک ميں کچه 
عرصہ رکها جاتا ہے تو گو وہ وہاں کی شان وشوکت سے بہت متاثر ہوتے 

خيں ہيں۔ ليکن جب واپس جنگلوں ميں پہنچتے ہيں تو خوشی کے مارے چي
مارتے ہيں۔ کچه ايسی ہی کيفيت ميرے دل کی بهی ہو رہی تهی۔ بهاگتا ہوا 

اسٹيشن سے آزادانہ باہر نکال، آزادی کے لہجہ ميں تانگے والے کو باليا اور 
کود کر تانگے ميں سوار ہوگيا۔ سگريٹ سلگا ليا، ٹانگيں سيٹ پر پهيال ديں اور 

 کلب کو روانہ ہوگيا۔
ی کام ياد آيا، تانگہ موڑ کر گهر کی طرف پلٹا، رستے ميں ايک بہت ضرور
 باہر ہی سے نوکرکو آوازد دی۔

 "امجد"
 !"حضور"
 "ديکهو، حجام کو جاکے کہہ دو کہ کل گيارہ بجے آئے۔"
 "بہت اچها۔"
 "گيارہ بجے سن لی نا؟ کہيں روز کی طرح پهر چه بجے وارد نہ ہوجائے۔"
 "بہت اچها حضور۔"
 "لے آئے، تو دهکے دے کر باہر نکال دو۔اور اگر گيارہ بجے سے پہ"

يہاں سے کلب پہنچے، آج تک کبهی دن کے دو بجے کلب نہ گيا تها، اندر 
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داخل ہوا تو سنسان۔ آدمی کا نام ونشان تک نہيں سب کمرے ديکه ڈاليے۔ بليرڈ 
کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی۔ صرف کهانے کے کمرے ميں ايک 

 "کيوں بے آج کوئی نہيں آيا؟"ها۔ اس سے پوچهامالزم چهرياں تيز کررہا ت
 "حضور آپ جانتے ہيں، اس وقت بهال کون آتا ہے؟"کہنے لگا 

بہت مايوس ہوا باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کيا کروں؟ اور کچه نہ سوجها 
تو وہاں سے مرزا صاحب کے گهر پہنچا معلوم ہوا ابهی دفتر سے واپس نہيں 

 بہت حيران ہوئے، ميں نے سب حال بيان کيا کہنے آئے، دفتر پہنچا ديکه کر
تم باہر کے کمرے ميں ٹهہرو، تهوڑا سا کام رہ گيا ہے، بس ابهی بهگتا "لگے۔ 

 "کے تمہارے ساته چلتا ہوں، شام کا پروگرام کيا ہے؟
 !"تهيٹر"ميں نے کہا۔ 
 "بس بہت ٹهيک ہے، تم باہر بيٹوں ميں ابهی آيا۔"کہنے لگے۔ 

ں ايک چهوٹی سی کرسی پڑی تهی، اس پر بيٹه کر انتظار باہرکے کمرے مي
کرنے لگا اور جيب سے اخبار نکال پڑهنا شروع کرديا۔ شروع سے آخر تک 

سب پڑه ڈاال اور ابهی چار بجنے ميں ايک گهنٹہ باقی تها، پهر سے پڑهنا 
 شروع کرديا۔ سب اشتهار پڑه ڈالےاور پهر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑه ڈاال۔

ار اخبار پهينک کر بغير کسی تکلف يا لحاظ کے جمائياں لينے لگا۔ آخر ک
 جمائی پہ جمائی۔

 جمائی پہ جمائی۔ حتیٰ کہ جبڑوں ميں درد ہونے لگا۔
 اس کے بعد ٹانگيں ہالنا شروع کيا ليکن اس سے بهی تهک کيا۔

 پهر ميز پر طبلے کی گتيں بجاتا رہا۔
ابے يار اب چلتا بهی ہے "ہا۔ بہت تنگ آگيا تو دروازہ کهول کر مرزا سے ک

کہ مجهے انتظار ہی ميں مار ڈالے گا، مردود کہيں کا، سارا دن ميرا ضائع 
 "کرديا۔

وہاں سے ُاٹه کر مرزا کے گهر گئے۔ شام بڑے لطف ميں کٹی۔ کهانا کلب ميں 
کهايا۔ اور وہاں سے دوستوں کو ساته ليے تهيٹر گئے، رات کے ڈهائی بجے 

ر سر رکها ہی تها، کہ نيند نے بےہوش کرديا۔ صبح آنکه گهر لوٹے، سرہانے پ
کهلی تو کمرے ميں دهوپ لہريں مار رہی تهی۔ گهڑی کو ديکها تو پونے 
گيارہ بجے تهے۔ ہاته بڑا کر ميز پر سے ايک سگريٹ اٹهايا اور سلگا کر 

 طشتری ميں رکه ديا اور پهر اونگهنے لگا۔
 "حضور حجام آيا ہے۔" لگا گيارہ بجے امجد کمرے ميں داخل ہوا کہنے

۔ يہ عيش مدت بعد نصيب ہوا، کہ بستر ميں ليٹے "يہيں بال الؤ"ہم نے کہا۔ 
ليٹے حجامت بنواليں، اطمينان سے اٹهے اور نہا دهو کر باہر جانے کےليے 
تيار ہوئے ليکن طبيعت ميں وہ شگفتگی نہ تهی، جس کی اميد لگائے بيٹهے 

 نکاال تو خدا جانے کيا خيال۔ دل ميں آيا، تهے، چلتے وقت الماری سے رومال
وہيں کرسی پر بيٹه گيا۔ اور سودائيوں کی طرح اس رومال کو ديکهتا رہا۔ 

الماری کا ايک اور خانہ کهوال تو سردئی رنگ کا ايک ريشمی دوپٹہ نظر آيا۔ 
باہر نکاال، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آرہی تهی۔ بہت دير تک اس پر ہاته 
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دل بهرآيا، گهر سونا معلوم ہونے لگا۔ بہتر اپنے آپ کو سنبهاال ليکن پهيرتا رہا 
آنسو ٹپک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا تها کہ بيتاب ہوگيا۔ اور سچ مچ رونے لگا۔ 

سب جوڑے باری باری نکال کر ديکهے ليکن نہ معلوم کيا کيا ياد آيا کہ اور 
 بهی بےقرار ہوتا گيا۔

 سيدها تار گهر پہنچا۔ وہاں سے تار ديا کہ ميں آخر نہ رہا گيا، باہر نکال اور
 !بہت اداس ہوں تم فورًا آجاؤ

تار دينے کے بعد دل کو کچه اطمينان ہوا، يقين تها کہ روشن آراء اب جس قدر 
جلد ہوسکے گا، آجائے گی۔ اس سے کچه ڈهارس بنده گئی اور دل پر سے 

 جيسے ايک بوجه ہٹ گيا۔
ان پر تاش کا معرکہ گرام ہونا تها۔ وہاں دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مک

پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچه لوگ ملنے آئے ہيں اس ليے 
تجويز يہ ٹهہری کہ يہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو۔ ہمارا مکان تو خالی 

تها ہی، سب يار لوگ وہيں جمع ہوئے۔ امجد سے کہہ ديا گيا کہ حقے ميں اگر 
 ہوا تو تمہاری خير نہيں۔ اور پان اس طرح سے متواتر ذرا بهی خلل واقع

 پہنچے رہيں کہ بس تانتا لگ جائے۔
اب اس کے بعد کے واقعات کو کچه مرد ہی اچهی طرح سمجه سکتے ہيں۔ 

شروع شروع ميں تو تاش باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہا۔ جو کهيل بهی کهيال 
اور متانت وسنجيدگی گيا بہت معقول طريقے سے قواعدوضاوبط کے مطابق 

کے ساته۔ ليکن ايک دو گهنٹے کے بعد کچه خوش طبعی شروع ہوئی، يار 
لوگوں نے ايک دوسرے کے پتے ديکهنے شروع کرديئے۔ يہ حالت تهی کہ 
آنکه بچی نہيں اور ايک آده کام کا پتہ ُاڑا نہيں اور ساته ہی قہقہےپر قہقہے 

ہ کوئی گهٹنا ہال ہال کر گا رہا ُاڑنے لگے۔ تين گهنٹے کے بعد يہ حالت تهی ک
ہے کوئی فرش پر بازو ٹيکے بجا رہا ہے۔ کوئی تهيٹر کا ايک آده مذاقيہ فقرہ 

الکهوں دفعہ دہرا رہا ہے۔ ليکن تاش برابر ہورہا ہے۔ تهوڑی دير کے بعد 
دهول دهپا شروع ہوا، ان خوش فعليوں کے دوران ميں ايک مسخرے نے ايک 

جس کے آخر ميں ايک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے ہے۔ ايسا کهيل تجويز کرديا۔ 
دوسرا وزير، تيسرا کوتوال اور جو سب سے ہار جاتا ہے۔ وہ چور۔ سب نے 

پهر آج جو چور بنا، اس کی شامت "۔ ايک بوال۔ "واہ واہ کيا بات کہی ہے"کہا 
اور نہيں تو کيا بهال کوئی ايسا ويسا کهيل ہے۔ "۔ دوسرے نے کہا۔ "آجائے گی

 !"توں کے معاملے ہيں سلطنتوں کےسلطن
کهيل شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائيں تجويز 

ننگے پاؤں بهاگتے ہوئے جائے اور حلوائی کی "ہونے لگيں۔ کوئی کہے، 
نہيں حضور، سب کے پاؤں "۔ کوئی کہے، "دکان سے مٹهائی خريد کر الئے

نہيں صاحب "دوسرے نے کہا " ئے۔پڑے، اور ہر ايک سے دو دو چانٹے کها
آخر ميں بادشاہ سالمت بولے۔ " ايک پاؤں پر کهڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچے۔

ہم حکم ديتے ہيں کہ چور کو کاغذ کی ايک لمبوتری نوک دار ٹوپی پہنائی "
جائے اور اس کے چہرے پر سياہی مل دی جائے۔ اور يہ اس حالت ميں جاکر 
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کيا دماغ پايا ہے حضور "سب نے کہا۔ " ئے۔اندرسے حقے کی چلم بهر کر ال
 !"واہ واہ! نے۔ کيا سزا تجويز کی ہے

تو ہوا کيا؟ آج ہم ہيں کل کسی "ہم بهی مزے ميں آئے ہوئے تهے، ہم نے کہا 
نہايت خندہ پيشانی سے اپنے چہرے کو پيش کيا۔ " اور کی باری آجائے گی۔

غنا کے ساته چلم اٹهائی ہنس ہنس کر وہ بيہودہ سی ٹوپی پہنی، ايک شان است
اور زنانے کا دروازہ کهول کر باورچی خانے کو چل ديئے اور ہمارے 

 پيچهے کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تها۔
صحن پر پہنچےہی تهے کہ باہر کا درواز کهال اور ايک برقعہ پوش خاتون 

 !اندر داخل ہوئی، منہ سے برقعہ الٹا تو روشن آراء
 لرزہ سا طاری ہوگيا، زبان بند ہوگئی، سامنے وہ دم خشک ہوگيا، بدن پر ايک

روشن آراء جس کو ميں نے تار دے کر باليا تها کہ تم فورًا آجاؤ ميں بہت 
اداس ہوں اور اپنی يہ حالت کو منہ پر سياہی ملی ہے، سر پر وہ لمبوتری سی 

کاغذ کی ٹوپی پہن رکهی ہے اور ہاته ميں چلم اٹهائے کهڑے ہيں، اور 
  قہقہوں کا شور برابر آرہا ہے۔مردانے سے

روح منجمد ہوگئی اور تمام حواس نے جواب دے ديا۔ روشن آراء کچه دير تک 
چپکی کهڑی ديکهتی رہی اور پهر کہنے لگی۔۔۔ ليکن ميں کيا بتاؤں کہ کيا 

کہنے لگی؟ اس کی آواز تو ميرے کانوں تک جيسے بيہوشی کے عالم ميں 
 پہنچ رہی تهی۔

 جان گئے ہوں گے، کہ ميں بذات خود از حد شريف واقع ہوا اب تک آپ اتنا تو
ہوں، جہاں تک ميں، ميں ہوں مجه سے بہتر مياں دنيا پيدا نہيں کرسکتی، 

ميری سسرال ميں سب کی يہی رائے ہے۔ اور ميرا اپنا ايمان بهی يہی ہے 
ليکن ان دوستوں نے مجهے رسوا کرديا ہے۔ اس ليے ميں نے مصمم ارادہ 

کہ اب يا گهر ميں رہوں گا يا کام پر جايا کروں گا۔ نہ کسی سے کرليا ہے 
ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گهر آنے دوں گا سوائے ڈاکيے يا حجام کے۔ 

 اور ان سے بهی نہايت مختصر باتيں کروں گا۔
 "خط ہے؟"
 "جی ہاں"
 "دے جاؤ، چلے جاؤ۔"
 "ناخن تراش دو۔"
 "بهاگ جاؤ۔"

 !روں گا، آپ ديکهئے تو سہیٔ کبس، اس سے زيادہ کالم نہ
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 مريدپور کا پير
 
 

اکثر لوگوں کو اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ ميں اپنے وطن کا ذکر کبهی نہيں 
کرتا۔ بعض اس بات پر بهی حيران ہيں کہ ميں اب کبهی اپنے وطن کو نہيں 

جاتا۔ جب کبهی لوگ مجه سے اس کی وجہ پوچهتے ہيں تو ميں ہميشہ بات کو 
ا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہيں۔ کوئی ٹال ديت

کہتا ہے وہاں اس پر ايک مقدمہ بن گيا تها اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ 
کوئی کہتا ہے وہاں کہيں مالزم تها، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ 
کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانيوں کی وجہ سے گهر ميں نہيں گهسنے 

ديتے۔ غرض يہ کہ جتنے منہ اتنی باتيں۔ آج ميں ان سب غلط فہميوں کا ازالہ 
 کرنے واال ہوں۔ خدا آپ پڑهنے والوں کو انصاف کی توفيق دے۔

 
قصہ ميرے بهتيجے سے شروع ہوتا ہے۔ ميرا بهتيجا ديکهنے ميں عام 

بهتيجوں سے مختلف نہيں۔ ميری تمام خوبياں اس ميں موجود ہيں اور اس کے 
وہ نئی پود سے تعلق رکهنے کے باعث اس ميں بعض فالتو اوصاف نظر عال

آتے ہيں۔ ليکن ايک صفت تو اس ميں ايسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان ميں 
اس شدت کے ساته کبهی رونما نہيں ہوئی تهی۔ وہ يہ کہ بڑوں کی عزت کرتا 

 اس ہے۔ اور ميں تو اس کے نزديک بس علم وفن کا ايک ديوتا ہوں۔ يہ خبط
کے دماغ ميں کيوں سمايا ہے؟ اس کی وجہ ميں يہی بتا سکتا ہوں کہ نہايت 

اعلٰی سے اعلیٰ خاندانوں ميں بهی کبهی کبهی ايسا ديکهنے ميں آجاتا ہے۔ ميں 
شائستہ سے شائستہ دو زمانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس 

نے لگتاہے۔قدر احترام کرتے ديکها، کہ ان پر پنچ ذات کا دهوکا ہو  
 

ايک سال ميں کانگريس کے جلسے ميں چال گيا۔ بلکہ يہ کہنا صحيح ہوگا کہ 
کانگريس کا جلسہ ميرے پاس چال آيا۔ مطلب يہ کہ جس شہر ميں، ميں موجود 
تها وہيں کانگريس والوں نے بهی اپنا ساالنہ اجالس منعقد کرنے کی ٹهان لی۔ 

اور اب ميں بيانگ دہل يہ کہنے ميں پہلے بهی اکثر جگہ اعالن کرچکا ہوں، 
کو تيار ہوں کہ اس ميں ميرا ذرا بهی قصور نہ تها۔ بعض لوگوں کو يہ شک 
ہے کہ ميں نے محض اپنی تسکين نخوت کے ليے کانگريس کا جلسہ اپنے 

پاس ہی کراليا ليکن يہ محض حاسدوں کی بدطينتی ہے۔ بهانڈوں کو ميں نے 
تبہ بعض تهيٹروں کو بهی دعوت دی ہے اکثر شہر ميں بلوايا ہے۔ دو ايک مر

ليکن کانگريس کے مقابلے ميں ميرا رويہ ہميشہ ايک گمنام شہری کا سا رہا 
 ہے۔ بس اس سے زيادہ ميں اس موضوع پر کچه نہ کہوں گا۔

 
جب کانگريس کا ساالنہ جلسہ بغل ميں ہو رہا ہو تو کون ايسا متقی ہوگا جو 
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تعطيالت اور فرصت کا تها چنانچہ وہاں جانے سے گريز کرے، زمانہ بهی 
ميں نے مشغل بيکاری کے طور پر اس جلسے کی ايک ايک تقريری سنی۔ دن 

بهر تو جلسے ميں رہتا۔ رات کو گهر آکر اس دن کے مختصر سے حاالت 
 اپنے بهتيجے کو لکه بهيجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔

 
جے صاحب ميرے ہر خط کو بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بهتي

بےحد ادب واحترام کے ساته کهولتے، بلکہ بعض بعض باتوں سے تہ ظاہر 
ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقريب سے پيشتر وہ باقاعدہ وضو بهی کرليتے۔ خط 

کو خود پڑهتے پهر دوستوں کو سناتے۔ پهر اخباروں کے ايجنٹ کی دکان پر 
ب بڑها چڑها کر دہراتے پهر مقامی الل بجهکڑوں کے حلقے ميں اس کو خو

مقامی اخبار کے بےحد مقامی ايڈيٹر کے حوالے کرديتے جو اس کو بڑے 
ہے۔ اس کا مکمل " مريدپور گزٹ"اہتمام کے ساته چهاپ ديتا۔ اس اخبار کا نام

فائل کسی کے پاس موجود نہيں، دو مہينے تک جاری رہا۔ پهر بعض مالی 
صاحب کا حليہ حسب ذيل ہے۔ رنگ مشکالت کی وجہ سے بند ہوگيا۔ ايڈيٹر 

گندمی، گفتگو فلسفيانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہيں۔ کسی صاحب کو ان 
کا پتہ معلوم ہو تو مريدپور کی خالفت کميٹی کو اطالع پہنچاديں اور عنداهللا 

ماجور ہوں۔ نيز کوئی صاحب ان کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ ديں ورنہ 
۔خالفت کميٹی ذمہ دار نہ ہوگی  

 
يہ بهی سننے ميں آيا ہے کہ اس اخبار نے ميرے ان خطوط کے بل پر ا يک 

کانگريس نمبر بهی نکال مارا۔ جو اتنی بڑی تعداد ميں چهپا کہ اس کے اوراق 
اب تک بعض پنساريوں کی دکانوں پر نظر آتے ہيں۔ بہرحال مريدپور کے 

جوش قومی بچے بچے نے ميری قابليت، انشاء پردازی، صحيح الدماغی اور 
کی داد دی۔ ميری اجازت اور ميرے علم کے بغير مجه کو مريدپور کا قومی 

ليڈر قرار ديا گيا۔ ايک دو شاعروں نے مجه پر نظميں بهی لکهيں۔ جو وقتاً 
 فوقتًا مريدپور گزٹ ميں چهپتی رہيں۔

 
ميں اپنی اس عزت افزائی سے محض بےخبر تها۔ سچ ہے خدا جس کو چاہتا 

ہے، مجهے معلوم تها کہ ميں اپنے بهتيجے کو محض چند ہے عزت بخشتا 
خطوط لکه کر اپنے ہم وطنوں کے دل ميں اس قدر گهر کرليا ہے۔ اور کسی 
کو کيا معلوم تها کہ يہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نيچا کئے 
بازاروں ميں سے گزر جاتا ہے مريد پور ميں پُوجا جاتا ہے۔ ميں وہ خطوط 

ے بعد کانگريس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعًا فراموش کرچکا لکهنے ک
ور گزٹ کا ميں خريدار نہ تها۔ بهتيجے نے ميری بزرگی کے رعب تها۔ مريدپ

کی وجہ سے بهی برسبيل تذکرہ اتنا بهی نہ لکه بهيجا کہ آپ ليڈر ہوگئے ہيں۔ 
ميں جانتا ہوں کہ وہ مجه سے يوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات ميری 
اں سمجه ميں نہ آتی بہرحال مجهے کچه تو معلوم ہوتا کہ ميں ترقی کرکے کہ
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 سے کہاں پہنچ چکا ہوں۔
 

کچه عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک ميں جابجا جلسے نکل 
آئے جس کسی کو ايک ميز، ايک کرسی اور گلدان ميسر آيا اسی نے جلسے 

کا اعالن کرديا۔ جلسوں کے اس موسم ميں ايک دن مريدپور کی انجمن 
 حظ موصول ہواکہ نوجوانان ہند کی طرف سے ميرے نام اس مضمون کا ايک

آپ کے شہر کے لوگ آپ کے ديدار کے منتظر ہيں۔ ہر کہ دمہ آپ کے روئے 
انور کو ديکهنے اورآپ کے پاکيزہ خيالت سے مستفيد ہونے کےليے بےتاب 

ہيں۔ مانا ملک بهر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازحد ضرورت ہے۔ ليکن وطن 
" و ريحان خوشتر۔۔۔خار وطن از سنبل "کا حق سب سے زيادہ ہے۔ کيونکہ 

اسی طرح کی تين چار براہين قطعہ کے بعد مجه سے يہ درخواست کی گئی 
 تهی کہ آپ يہاں آکر لوگوں کو ہندومسلم اتحاد کی تلقين کريں۔

 
خط پڑه کر ميری حيرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ليکن جب ٹهنڈے دل سے اس 

م شناسی کا قائل ہوگيا۔بات پر غور کيا تو رفتہ رفتہ باشندگان مريدپور کی مرد  
 

ميں ايک کمزور انسان ہوں اور پهر ليڈری کا نشہ ايک لمحے ہی ميں چڑه 
جاتا ہے۔ اس لمحے کے اندر مجهے اپنا وطن بہت ہی پيارا معلوم ہونے لگا۔ 
اہل وطن کی بےحسی پر بڑا ترس آيا۔ ايک آواز نے کہا کہ ان بيچاروں کی 

ہی ہے۔ تجهے خدا نے تدبر کی قوت بخشی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو 
ہے۔ ہزارہا انسان تيرے منتظر ہيں۔ ُاٹه کہ سينکڑوں لوگ تيرے ليے ماحضر 

لئے بيٹهے ہوگے۔ چنانچہ ميں نے مريدپور کی دعوت قبول کرلی۔ اور ليڈرانہ 
انداز ميں بذريعہ تار اطالع دی، کہ پندرہ دن کے بعد فالں ٹرين سے مريدپور 

، اسٹيشن پر کوئی شخص نہ آئے۔ ہر ايک شخص کو چاہئے کہ پہنچ جاؤں گا
اپنے اپنے کام ميں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت 

 ہے۔
 

اس کے بعد جلسے کے دن تک ميں نے اپنی زندگی کا ايک ايک لمحہ اپنی 
ہونے والی تقرير کی تياری ميں صرف کرديا، طرح طرح کے فقرے دماغ 

هرتے رہے۔ميں صبح وشام پ  
"ہند اور مسلم بهائی بهائی ہيں۔"  
"ہندو مسلم شيروشکر ہيں۔"  
ہندواور مسلمان ہی تو ! ہندوستان کی گاڑی کے دو پہيے۔ اے ميرے دوستو"

"ہيں۔  
جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا، وہ اس وقت تہذيب کے "

۔ تاريخ نے نصف النہار پر ہيں۔ جنہوں نے نفاق اور پهوٹ کی طرف رجوع کيا
"اس کی طرف سے اپنی آنکهيں بند کرلی ہيں۔ وغيرہ وغيرہ۔  
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سنا ہے کہ دو بيل رہتے تهے "بچپن کے زمانے ميں کسی درسی کتاب ميں 

واال واقعہ پڑها تها۔ اسے نکال کر نئے سرے سے پڑها اور اس کی " اک جا
ڑهی تهی، تمام تفصيالت کو نوٹ کرليا۔ پهر ياد آيا، کہ ايک اور کہانی بهی پ

جس ميں ايک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بال کر لکڑيوں کا ا يک 
گٹها ان کے سامنے رکه ديتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹهے کو توڑو۔ 
وہ توڑ نہيں سکے۔ پهر اس گٹهے کو کهول کر ايک ايک لکڑی ان سب کے 

 طرح وہ اتفاق کا ہاته ميں دے ديتا ہے۔ جسے وہ آسانی سے توڑ ليتے ہيں۔ اس
سبق اپنی اوالد کے ذہن نشين کرتا ہے۔ اس کہانی کو بهی لکه ليا، تقرير کا 

:آغاز سوچا۔ سو کچه اس طرح کی تمہيد مناسب معلوم ہوئی کہ  
!"پيارے ہم وطنو"  

 گهٹا سر پہ ادبار کی چها رہی ہے
 فالکت سماں اپنا دکهال رہی ہے
 نحوست پس و پيش منڈال رہی ہے

طرف سے ندا آ رہی ہےيہ چاروں   
 کہ کل کون تهے آج کيا ہوگئے تم
 ابهی جاگتے تهے ابهی سو گئے تم

 
ہندوستان کے جس مايہ ناز شاعر يعنی الطاف حسين حالی پانی پتی نے آج 

سے کئی برس پيشتر يہ اشعار قلمبند کئے تهے۔ اس کو کيا معلوم تها، کہ جوں 
فاظ روزبروز صحيح تر ہوتے جوں زمانے گزرتا جائے گا، اس کے المناک ال

 جائيں گے۔ آج ہندوستان کی يہ حالت ہے۔۔۔ وغيرہ وغيرہ۔
 

اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ايک دردناک نقشہ کهينچوں گا، 
افالس، غربت، بغض وغيرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پهر پوچهوں گا، کہ 

ا، جو لوگ اکثر بيان اس کی وجہ آخر کيا ہے؟ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گ
کرتے ہيں۔ مثًال غيرملکی حکومت، آب وہوا، مغربی تہذيب۔ ليکن ان سب کو 

باری باری غلط قرار دوں گا، اور پهر اصل وجہ بتاؤں گا کہ اصل وجہ 
ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، آخر ميں اتحاد کی نصيحت کروں گا اور 

:تقرير کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ  
دليب مل کے کريں آہ و زارياںآ عن  

 تو ہائے گل پکار ميں چالؤں ہائے دل
 

دس بارہ دن اچهی طرح غور کرلينے کے بعد ميں نے اس تقرير کا ايک خاکہ 
سا بنايا۔ اور اس کو ايک کاغذ پر نوٹ کيا، تاکہ جلسے ميں اسے اپنے سامنے 

 رکه سکوں۔ وہ خاکہ کچه اس طرح کا تها،
)بلند اور دردناک آواز سے پڑهو۔(۔ تمہيد اشعار حالی) ١(  
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ہندوستان کی موجودہ حالت۔) ٢  
افالس) الف(  
بغض)  ب(  
قومی رہنماؤں کی خودغرضی)  ج(  
اس کی وجہ۔) ٣  

 کيا غيرملکی حکومت ہے؟ نہيں۔
 کيا آب و ہوا ہے؟ نہيں۔

 کيا مغربی تہذيب ہے؟ نہيں۔
ام حاضرين وقفہ، جس کے دوران ميں مسکراتے ہوئے تم(تو پهر کيا ہے؟ 

)جلسہ پر ايک نظر ڈالو۔  
نعروں کے ليے (پهر بتاؤ، کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ ) ۴(

)وقفہ۔  
 اس کا نقشہ کهينچو۔ فسادات وغيرہ کا ذکر رقت انگيز آواز ميں کرو۔

)اس کے بعد شايد پهر چند نعرے بلند ہوں، ان کے ليے ذرا ٹهہر جاؤ۔(  
خصوصيات اتحاد کی تلقين، شعرخاتمہ۔ عام نصائح۔ ) ۵(  
اس کے بعد انکسار کے انداز ميں جا کر اپنی کرسی پر بيٹه جاؤ۔ اور لوگوں (

کی داد کے جواب ميں ايک ايک لمحے کے بعد حاضرين کو سالم کرتے 
)رہو۔  

 
اس خاکے تيار کرچکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر نظر ڈالتا 

ہوکر بعد معرکہ آرا فقروں کی مشق کرتا رہا اور آئينے کے سامنے کهڑے 
 کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی۔ کهڑے ہو کر ٣رہا۔ نمبر

دائيں سے بائيں اور بائيں سے دائيں گهومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقرير کے 
دوران ميں آواز سب تک پہنچ سکے اور سب اطمينان کے ساته ايک ايک لفظ 

 سن سکيں۔
 

فر آٹه گهنٹے کا تها۔ رستے ميں سانگا کے اسٹيشن پر گاڑی مريدپور کا س
بدلنی پڑتی تهی۔ انجمن نوجوان ہند کے بعض جوشيلے ارکان وہاں استقبال کو 
آئے ہوئے تهے۔ انہوں نے ہار پہنائے۔ اور کچه پهل وغيرہ کهانے کو ديئے۔ 
ب سانگا سے مريدپور تک ان کے ساته اہم سياسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ ج

گاڑی مريدپور پہنچی تو اسٹيشن کے باہر کم از کم تين ہزار آدميوں کا ہجوم 
تها۔ جو متواتر نعرے لگا رہا تها۔ ميرے ساته جو والنٹيئر تهے، انہوں نے کہا، 

ميں نے حکم کی تعميل کی۔ ہار " سر باہر نکالئے، لوگ ديکهنا چاہتے ہيں۔"
 تها، مجهے ديکها تو لوگ ميرے گلے ميں تهے۔ ايک سنگترہ ميرے ہاته ميں

اور بهی جوش کے ساته نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل تمام باہر نکال۔ موٹر پر 
 مجهے سوار کراياگيا۔ اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف پايا۔
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جلسہ گاہ ميں داخل ہوئے، تو ہجوم پانچ چه ہزار تک پہنچ چکا تها۔ جو ايک 
۔ دائيں بائيں، سرخ سرخ آواز ہو کر ميرا نام لے لے کر نعرے لگاتا رہا تها

مثالً "جهنڈيوں پر مجه خاکسار کی تعريف ميں چند کلمات بهی درج تهے۔ 
" مريدپور کے فرزند خوش آمديد۔" "ہندوستان کی نجات تمہيں سے ہے۔

"ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔"  
مجه کو اسٹيج پر بٹهايا گيا ہے۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجهے 

ارہ مصافحہ کيا اور ميرے ہاته کو بوسہ ديا اور پهر اپنی تعارفی سے دوب
:تقرير يوں شروع کی  

ہندوستان کے جس نامی اور بلند پايہ ليڈر کو آج جلسے ميں تقرير ! حضرات"
"کرنے کے ليے باليا گيا ہے۔۔۔  

تقرير کا لفظ سن کر ميں نے اپنی تقرير کے تمہيدی فقروں کو ياد کرنے کی 
کن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تها، کوشش کی۔ لي

کہ نوٹ ديکهنے کی ضرورت پڑی۔ جيب ميں ہاته ڈاال تو نوٹ ندارد۔ ہاته پاؤں 
ميں يک لخت ايک خفيف سی خنکی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبهاال کہ ٹهہرو، 
ه ابهی اور کئی جيبيں ہيں گهبراؤ نہيں رعشے کے عالم ميں سب جيبيں ديک

ڈاليں۔ ليکن کاغذ کہيں نہ مال۔تمام ہال آنکهوں کے سامنے چکر کهانے لگا، دل 
نے زور زور سے دهڑکنا شروع کيا، ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ دس 
بارہ دفعہ جيبوں کو ٹٹوال۔ ليکن کچه بهی ہاته نہ آيا جی چاہا کہ زور زور سے 

، صدر جلسہ اپنی رونا شروع کردوں۔ بےبسی کے عالم ميں ہونٹ کاٹنے لگے
 تقرير برابر کر رہے تهے۔

مريدپور کا شہر ان پر جتنا بهی فخر کرے کم ہے ہر صدی اور ہر ملک ميں 
"صرف چند ہی آدمی ايسے پيدا ہوتے ہيں، جن کی ذات نوع انسان کے ليے۔۔۔  

 
خدايا اب ميں کيا کروں گا؟ ايک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کهينچا ہے۔ اس 

 بتانا ہے، کہ ہم کتنے ناالئق ہيں۔ ناالئق کا لفظ تو غيرموزوں سے پہلے يہ
 ہوگا، جاہل کہنا چاہيئے، يہ ٹهيک نہيں، غيرمہذب۔

ان کی اعلٰی سياست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون "
واقف نہيں۔ يہ سب باتيں تو خير آپ جانتے ہيں، ليکن تقرير کرنے ميں جو 

"ہے۔۔۔ملکہ ان کو حاصل   
ہاں وہ تقرير کا ہے سے شروع ہوتی ہے؟ ہندومسلم اتحاد پر تقرير چند 

نصيحتيں ضرور کرنی ہيں، ليکن وہ تو آخر ميں ہيں، وہ بيچ ميں مسکرانا 
 کہاں تها؟

ميں آپ کو يقين دالتا ہوں، کہ آپ کے دل ہال ديں گے، اور آپ کو خون کے "
"آنسو رالئيں گے۔۔۔  

 ميں ڈوب گئيں۔ دنيا ميری آنکهوں کے سامنے صدر جلسہ کی آواز نعروں
تاريک ہورہی تهی۔ اتنے ميں صدر نے مجه سے کچه کہا مجهے الفاظ بالکل 

سنائی نہ ديئے۔ اتنا محسوس ہوا کہ تقرير کا وقت سر پر آن پہنچا ہے۔ اور 
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مجهے اپنی نشست پر سے اٹهنا ہے۔چنانچہ ايک نامعلوم طاقت کے زيراثر 
ا، پهر سنبهل گيا۔ ميرا ہاته کانپ رہا تها۔ ہال ميں شور تها، اٹها۔ کچه لڑکهڑاي

ميں بيہوشی سے ذرا ہی دور تها۔ اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی 
طرح سنائی دے رہی تهی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی 

ہوں۔ تقرير شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ليڈروں کی خودغرضی بهی بيان کرنی 
اور کيا کہنا ہے؟ ايک کہانی بهی تهی بگلے اور لومڑی کی کہانی۔ نہيں ہے۔ 

"ٹهيک ہے دو بيل۔۔۔  
اتنے ميں ہال ميں سناٹا چها گيا۔ لوگ سب ميری طرف ديکه رہے تهے۔ ميں 
نے اپنی آنکهيں بند کرليں اور سہارے کے ليے ميز کو پکڑ ليا ميرا دوسرا 

يز پر رکه ديا۔ اس وقت ايسا معلوم ہو ہاته بهی کانپ رہا تها، وہ بهی ميں نے م
رہا تها، جيسے ميز بهاگنے کو ہے۔ اور ميں اسے روکے کهڑا ہوں۔ ميں نے 

آنکهيں کهوليں اور مسکرانے کی کوشش کی، گال خشک تها، بصد مشکل ميں 
 نے يہ کہا۔

!"پيارے ہم وطنو"  
آواز خالف توقع بہت ہی باريک اور منحنی سی نکلی۔ ايک دو شخص ہنس 

ديئے۔ ميں نے گلے کو صاف کيا تو اور کچه لوگ ہنس پڑے۔ ميں نے جی کڑا 
کرکے زور سے بولنا شروع کيا۔ پهيپهڑوں پر يک لخت جو يوں زور ڈاال تو 

آواز بہت ہی بلند نکل آئی، اس پر بہت سے لوگ کهل کهال کر ہنس پڑے۔ 
 ہنسی تهمی، تو ميں نے کہا۔

!"پيارے ہم وطنو"  
:ليا، اور پهر کہا، کہاس کے بعد ذرا دم   

!"پيارے ہم وطنو"  
کچه نہ آيا، کہ اس کے بعد کيا کہنا ہے۔ سينکڑوں باتيں دماغ ميں چکر لگارہی 

 تهيں، ليکن زبان تک ايک نہ آتی تهی۔
!"پيارے ہم وطنو"  

اب کے لوگوں کی ہنسی سے ميں بهنا گيا۔ اپنی توہين پر بڑا غصہ آيا۔ ارادہ 
ميں آيا کہہ دوں گا، ايک دفعہ تقرير شروع کردوں، کيا، کہ اس دفعہ جو منہ 

 تو پهر کوئی مشکل نہيں رہے گی۔
بعض لوگ کہتے ہيں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خواب ! پيارے ہم وطنوں"

) وقفہ۔۔۔(يعنی ايسی ہے، کہ ہندوستان ميں بہت سے نقص ہيں۔۔۔ سمجهے آپ؟ 
ارہ کيا ہے گويا نقص ہيں۔ ليکن يہ بات يعنی امر جس کی طرف ميں نےاش

)قہقہہ" (چنداں صحيح نہيں۔  
حواس معطل ہو رہے تهے، سمجه ميں نہ آتا تها، کہ آخر تقرير کا سلسلہ کيا 
 تها۔ يک لخت بيلوں کی کہانی ياد آئی، اور راستہ کچه صاف ہوتا دکهائی ديا۔

ہاں تو بات دراصل يہ ہے، کہ ايک جگہ دو بيل اکهٹےرہتے تهے، جو "
)زور کا قہقہہ" (ا اور غير ملکی حکومت کے۔باوجود آب وہو  

يہاں تک پہنچ کر محسوس کيا، کہ کالم کچه بےربط سا ہو رہا ہے۔ ميں نے 
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 کہا، چلو وہ لکڑی کے گٹهے کی کہانی شروع کرديں۔
مثًال آپ لکڑيوں کے ايک گٹهے کو ليجيئے لکڑياں اکثر مہنگی ملتی ہيں۔ "

ہے۔ گويا چونکہ اکثر لوگ غريب وجہ يہ ہے کہ ہندوستان ميں افالس بہت 
بلند اور " (ہيں، اس لئے گويا لکڑيوں کا گٹها يعنی آپ ديکهئے نا۔ کہ اگر۔

)طويل قہقہہ  
اگر آپ نے عقل سے کام نہ ليا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی۔ ! حضرات"

قہقہے اور شور وغوغا۔۔۔ اسے باہر نکالو۔ ہم نہيں (نحوست منڈال رہی ہے۔ 
)سنتے ہيں۔  

:يخ سعدی نے کہا ہے۔ کہش  
 چو از قوم يکے بيدانشی کرد

خير اس بات کو جانے ديجيئے۔ بہرحال اس بات ميں ) آواز آئی کيا بکتا ہے۔(
:تو کسی کو شبہ نہيں ہوسکتا۔ کہ  
 آ عندليب مل کے کريں آہ وزارياں
 تو ہائے دل پکار ميں چالؤ ہائے گل

وگوں کا شور بهی بہت زيادہ اس شعر نے دوران خون کو تيز کرديا، ساته ہی ل
:ہوگيا۔ چنانچہ ميں بڑے جوش سے بولنے لگا  

جو قوميں اس وقت بيداری کے آسمان پر چڑهی ہوئی ہيں، ان کی زندگياں "
لوگوں کے ليے شاہراہ ہيں۔ اور ان کی حکومتيں چار دانگ عالم کی بنياديں ہال 

پ کے ليڈروں کے آ) لوگوں کا شور اور ہنسی اور بهی بڑهتی گئی۔(رہی ہيں۔ 
کانوں پر خودغرضی کی پٹی بندهی ہوئی ہے۔ دنيا کی تاريخ اس بات کی شاہد 

"ہے، کہ زندگی کے وہ تمام شعبے ۔۔۔  
ليکن لوگوں کا غوغا اور قہقہے اتنے بلند ہوگئے کہ ميں اپنی آواز بهی نہ سن 
 سکتا تها۔ اکثر لوگ ُاٹه کهڑے ہوئے تهے۔ اور گال پهاڑ پهاڑ کر کچه کہہ

رہے تهے۔ ميں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تها۔ ہجوم ميں سے کسی شخص 
نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کرکے سگريٹ کی ايک خالی ڈبيا 

مجه پر پهينک دی۔ اس کے بعد چار پانچ کاغذ کی گولياں ميرے اردگرد اسٹيج 
 پر آگيں، ليکن ميں نے اپنی تقرير کا سلسلہ جاری رکها۔

"تم دو بيل ہو۔۔۔! د رکهو۔ تم تباہ ہوجاؤ گےتم يا! حضرات"  
ليکن جب بوچهاڑ بڑهتی ہی گئی ، تو ميں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ 

کشی ہی مناسب سمجهی۔ اسٹيج سے پهالنگا، اور زقند بهر کے دروازے ميں 
باہر کا رخ کيا، ہجوم بهی ميرے پيچهے لپکا۔ ميں نے مڑ کر پيچهے نہ ديکها۔ 

هاگتا گيا۔ وقتًا فوقتًا بعض نامناسب کلمے ميرے کانوں تک پہنچ بلکہ سيدها ب
رہے تهے۔ ان کو سن کر ميں نے اپنی رفتار اور بهی تيز کردی۔ اور سيدها 

اسٹيشن کا رخ کيا، ايک ٹرين پليٹ فارم پر کهڑی تهی ميں بےتحاشہ اس ميں 
 گهس گيا، ايک لمحے کے بعد وہ ٹرين وہاں سے چل دی۔

 آج تک نہ مريدپور نے مجهے مدعو کيا ہے۔ نہ مجهے خود ُاس دن کے بعد
 وہاں جانے کی خواہش پيدا ہوئی ہے
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 اردو کی آخری کتاب

 
 

 ماں کی مصيبت
ماں بچے بچوں کو گود ميں ليے بيٹهی ہے۔ باپ انگوٹها چوس رہا ہے اور 
ديکه ديکه کر خوش ہوتا ہے۔ بچہ حسب معمول آنکهيں کهولے پڑاہے۔ ماں 

نگاہوں سے اس کے منہ کو تک رہی ہے اور پيار سے حسب محبت بهری 
:ذيل باتيں پوچهتی ہے  

۔ وہ دن کب آئے گا جب تو ميٹهی ميٹهی باتيں کرے گا؟١  
۔ بڑا کب ہوگا؟ مفصل لکهو۔٢  
۔ دولہا کب بنے گااور دلہن کب بياہ کر الئے گا؟ اس ميں شرمانے کی ٣

 ضرورت نہيں۔
۔ ہم کب بڈهے ہوں گے؟ ۴  
کمائے گا؟۔ تو کب ۵  
۔ آپ کب کهائے گا؟ اور ہميں کب کهالئے گا؟ باقاعدہ ٹائم ٹيبل بنا کر واضح ۶

 کرو۔ 
بچہ مسکراتاہے اور کيلنڈر کی مختلف تاريخوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو 

ماں کا دل باغ باغ ہوجاتا ہے۔ جب ننها سا ہونٹ نکال نکال کر باقی چہرے 
ن ہوجاتی ہے۔ سامنے پنگورا لٹک سے رونی صورت بناتا ہے۔ تو يہ بےچي

رہا ہے۔ سالنا ہو، تو افيم کهال کر اس ميں لٹا ديتی ہے۔ رات کواپنے ساته 
جاگ اٹهتا ہے تو جهٹ ) باپ کے ساته دوسرا بچہ سوتا ہے(سالتی ہے ۔

چونک پڑتی ہے اور محلے والوں سے معافی مانگتی ہے۔ کچی نيند ميں 
ماری آگ جال کر دوده کو ايک اور رونے لگتا ہے۔ تو بےچاری مامتا کی 

ُابال ديتی ہے۔ صبح جب بچے کی آنکه کهلتی ہے تو آپ بهی ُاٹه بيٹهتی ہے، 
اس وقت تين بجے کا عمل ہوتا ہے۔ دن چڑهے منہ دهالتی ہے۔ آنکهوں ميں 
کاجل لگاتی ہے اور جی کڑا کرکے کہتی ہے کيا چاند سا مکهڑا نکل آيا واہ 

 واہ۔
 

رہا ہےکهانا خودبخود پک   
ديکهنا۔ بيوی آپ بيٹهی پکا رہی ہے۔ ورنہ دراصل يہ کام مياں کا ہے۔ ہر چيز 

کيا قرينے سے رکهی ہے۔ دهوئے دهائے برتن صندوق پر ُچنے ہيں تاکہ 
صندوق نہ کهل سکے، ايک طرف نيچے اوپر مٹی کے برتن دهرے ہيں۔ کسی 

انی کا لوٹا پاس ميں دال ہے اور کسی ميں آٹا، کسی ميں چولہے، پهکنی اور پ
ہے تاکہ جب چاہے آگ جالئے، جب چاہے پانی ڈال کر بجها دے۔ آٹا گندها 
رکها ہے، چاول پک چکے ہيں۔ نيچے اتار کر رکهے ہيں۔ دال چولہے پر 

KUTUBIS
TAN.B

LO
GSPOT.C

OM



چڑهی ہے۔ غرض يہ کہ سب کام ہوچکا ہے۔ ليکن يہ پهر بهی پاس بيٹهی ہے۔ 
يچهے کبهی نہيں رکهتی، مياں جب آتا ہے تو کهانا ال کر سامنے رکهتی ہے۔ پ

کها چکتا ہے۔ تو کهانا ُاٹها ليتی ہے۔ ہر روز يوں نہ کرے تو مياں کے سامنے 
ہزاروں رکابيوں کا ڈهير لگ جائے۔ کهانے پکانے سے فارغ ہوتی ہے تو 

کبهی سينا لے بيٹهی ہے۔ کبهی چرخہ کاتنے لگتی ہے، کيوں نہ ہو، 
هی ہيں۔ آپ ہاته پاؤں نہ ہالئے تو مہاتماگاندهی کی بدولت يہ ساری باتيں سيک

 ڈاکٹر سے عالج کروانا پڑے۔
 

 دهوبی آج کپڑے دهو رہا ہے
بڑی محنت کرتا ہے۔ شام کو بهٹی چڑهاتا ہے، دن بهر بيکار بيٹها رہتا ہے۔ 
کبهی کبهی بيل پر الدی الدتا ہے اور گهاٹ کا رستہ ليتا ہے۔ کبهی نالے پر 

ں والے کبهی پکڑ نہ سکيں۔ جاڑا ہو تو دهوتا ہے، کبهی دريا پر تاکہ کپڑو
سردی ستاتی ہے، گرمی ہو تو دهوپ جالتی ہے۔ صرف بہار کے موسم ميں 

کام کرتا ہے۔ دوپہر ہونے آئی، اب تک پانی ميں کهڑا ہے اس کو ضرور 
سرسام ہوجائے گا۔ درخت کے نيچے بيل بندها ہے۔ جهاڑی کے پاس کتا بيٹها 

 دوڑ رہی ہے۔ دهوبی انہيں سے اپنا جی ہے۔ دريا کے اس پار ايک گلہری
 بہالتا ہے۔

ديکهنا دهوبن روٹی الئی ہے۔ دهوبی کو بہانہ ہاته آيا ہے۔ کپڑے پڑے پر رکه 
کر اس سے باتيں کرنے لگا۔ کتے نے بهی ديکه کر کان کهڑے کئے۔ اب 

دهوبن گانا گائے گی۔ دهوبی دريا سے نکلے گا۔ دريا کا پانی پهر نيچا ہوجائے 
 گا۔
يہ کتا کيوں پال رکها ہے؟ صاحب کہاوت کی وجہ سے اور پهر ! ياں دهوبیم

اميروں کے کپڑے ميدان ميں پهيلے پڑے ! يہ تو ہمارا چوکيدار ہے ديکهئے
ہيں، کيا مجال کوئی پاس تو آجائے، جو لوگ ايک دفعہ کپڑے دے جائيں پهر 

ل کچيل سے تمہارا کام بہت اچها ہے۔ مي! واپس نہيں لےجاسکتے۔ مياں دهوبی
 پاک صاف کرتے ہو، ننگا پهراتے ہو۔
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 سويرے جو کل آنکه ميری کهلی
 

 
گيدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو 
ايک دن اپنے پڑوسی اللہ کرپا شنکرجی برہمچاری سے برسبيل تذکرہ کہہ 

يں، آپ سحرخيز ہيں، اللہ جی امتحان کے دن قريب آتے جاتے ہ"بيٹهے کہ 
"ذرا ہميں بهی صبح جگاديا کيجيئے۔  

 
وہ حضرت بهی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بهوکے بيٹهے تهے۔ دوسرے دن 

ا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکابازی شروع ُاٹهتے ہی انہوں نے ايشور ک
کردی کچه دير تک تو ہم سمجهے کہ عالم خواب ہے۔ ابهی سے کيا فکر، 

ل پڑه ليں گے۔ ليکن يہ گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تيز ہوتی گئی۔ جاگيں تو الحو
اور صاحب جب کمرے کی چوبی ديواريں لرزنے لگيں، صراحی پر رکها 
گالس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور ديوار پر لٹکا ہوا کيلنڈر پنڈولم کی 

طرح ہلنے لگا تو بيداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار 
کهٹکهٹايا جا رہا ہے۔ ميں کيا ميرے آباؤاجداد کی روحيں اور ميری قسمت 

۔۔۔ تهينک !۔۔۔ اچها!اچها"خوابيدہ تک جاگ ُاٹهی ہوگی۔ بہتر آوازيں ديتا ہوں۔۔۔ 
آنجناب ہيں کہ سنتے ہی نہيں۔ !" نوازش ہے! ۔۔۔ بہت اچها!۔۔۔ جاگ گيا ہوں!يو

رہے ہيں يا مردے کو جال رہے خدايا کس آفت کا سامنا ہے؟ يہ سوتے کو جگا 
" قم"ہيں؟ اور حضرت عيسٰی بهی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز ميں 

کہہ ديا کرتے ہوں گے، زندہ ہوگيا تو ہوگيا، نہيں تو چهوڑ ديا۔ کوئی مردے 
کے پيچهے لٹه لے کے پڑجايا کرتے تهے؟ توپيں تهوڑی داغا کرتے تهے؟ يہ 

ا کہ ُاٹه کر دروازے کی چٹخنی کهول ديتے، تو بهال ہم سے کيسے ہوسکتا ته
پيشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکليں، دل کو جس قدر سمجهانا بجهانا پڑتا 

ہے۔ اس کا اندازہ کچه اہل ذوق ہی لگا سکتے ہيں۔ آخرکار جب ليمپ جاليا اور 
 ان کو باہر سے روشنی نظر آئی، تو طوفان تهما۔

 
يکهتے ہيں تو جناب ستارے ہيں، کہ اب جو ہم کهڑکی ميں سے آسمان کو د

سوچا کہ آج پتہ چالئيں گے، يہ سورج آخر کس طرح سے ! جگمگا رہے ہيں
نکلتا ہے۔ ليکن جب گهوم گهوم کر کهڑکی ميں سے اور روشندان ميں سے 

چاروں طرف ديکها اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانياں سنی تهيں۔ 
، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہيں ان ميں سے ايک بهی کہيں نظر نہ آئی

۔۔۔ !اللہ جی"سورج گرہن نہ ہو؟ کچه سمجه ميں نہ آيا، تو پڑوسی کو آواز دی۔ 
"اللہ جی؟  

"ہوں۔"جواب آيا۔   
"آج يہ کيا بات ہے۔ کچه اندهيرا اندهيرا سا ہے؟"ميں نے کہا   
"تو اور کيا تين بجے ہی سورج نکل آئے؟"کہنے لگے   

KUTUBIS
TAN.B

LO
GSPOT.C

OM



کيا کہا تم نے؟ تين "وش گم ہوگئے، چونک کر پوچها۔ تين بجے کا نام سن کر ہ
"بجے ہيں۔  

تين۔۔۔ تو۔۔۔ نہيں۔۔۔ کچه سات۔۔۔ ساڑهے سات۔۔۔ منٹ اوپر تين "کہنے لگے۔ 
"ہيں۔  

ارے کم بخت، خدائی فوجدار، بدتميز کہيں کے، ميں نے تجه "ميں نے کہا۔ 
نے ہی نہ سے يہ کہا تها کہ صبح جگا دينا، يا يہ کہا تها کہ سرے سے سو

دينا؟ تين بجے جاگنا بهی کوئی شرافت ہے؟ ہميں تو نے کوئی ريلوے گارڈ 
سمجه رکها ہے؟ تين بجے ہم ُاٹه سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور 
نظر نہ ہوتے؟ ابے احمق کہيں کے تين بجے ُاٹه کے ہم زندہ رہ سکتے ہيں؟ 

۔"اميرزادے ہيں، کوئی مذاق ہے، الحول والقوة  
 

تو چاہتا تها کہ عدم تشدد وتشدد کو خيرباد کہہ دوں ليکن پهر خيال آيا کہ دل 
بنی نوع انسان کی اصالح کا ٹهيکہ کوئی ہميں نے لے رکها ہے؟ ہميں اپنے 

 کام سے غرض۔ ليمپ بجهايا اور بڑبڑاتے ہوئے پهر سوگئے۔
 

اور پهر حسب معمول نہايت اطمينان کے ساته بهلے آدميوں کی طرح اپنے 
 بجے ُاٹهے، بارہ بجے تک منه ہاته دهويا اور چار بجے چائے پی کر دس

 ٹهنڈی سڑک کی سير کو نکل گئے۔
شام کو واپس ہِاسٹل ميں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی اس پر شام کا 

ارمان انگيز وقت۔ ہوا بهی نہايت لطيف تهی۔ طبعيت بهی ذرا مچلی ہوئی تهی۔ 
ميں داخل ہوئے کہہم ذرا ترنگ ميں گاتے ہوئے کمرے  

 بالئيں زلف جاناں کی اگر ليتے تو ہم ليتے
۔"مسٹر"کہ اتنے ميں پڑوسی کی آواز آئی۔   

ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تهے۔ بس انگلياں وہيں پر رک گئيں۔ اور 
)پر" آپ"زور " (يہ آپ گا رہے ہيں؟"کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا   

ذرا۔۔۔ وہ "بولے " ئق ہوں۔ ليکن خير فرمائيے؟اجی ميں کس ال"ميں نے کہا۔ 
ميں۔۔۔ ميں ڈسٹرب ہوتا ہوں ۔ بس صاحب۔ ہم ميں جو موسيقيت کی روح پيدا 

اونابکار انسان ديکه پڑهنے والے يوں "ہوئی تهی فورًا مر گئی۔ دل نے کہا۔ 
خدايا ہم بهی "صاحب، خدا کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگی کہ "پڑهتے ہيں 
"مطالعہ شروع کرنے والے ہيں۔ہماری مدد کر اور ہميں ہمت دے۔اب باقاعدہ   

 
آنسو پونچه کر اور دل کو مضبوط کرکے ميز کے سامنے آبيٹهے، دانت بهينچ 
لئے، نکٹائی کهول دی، آستينيں چڑها ليں، ليکن کچه سمجه ميں نہ آيا کہ کريں 

ا۔ اب ان ميں کيا؟ سامنے سرخ سبز، زرد سب ہی قسم کی کتابوں کا انبار لگا ته
سے کوئی سی پڑهيں؟ فيصلہ يہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتيب سے ميز پر 

 لگاديں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل يہی ہے۔
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بڑی تقطيع کی کتابوں کو عليحدہ رکه ديا۔ چهوٹی تقطيع کی کتابوں کو سائز 
کے کے مطابق الگ قطار ميں کهڑا کرديا۔ ايک نوٹ پيپر پر ہر ايک کتاب 

۔اپريل تک کے دن گنے۔ ١۵صفحوں کی تعداد لکه کر سب کو جمع کيا پهر 
صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسيم کيا۔ ساڑهے پانچ سو جواب آيا، 

ليکن اضطراب کی کيا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل ميں کچه 
 کم خوابی تهوڑا سا پچهتائے کہ صبح تين بجے ہی کيوں نہ ُاٹه بيٹهے ليکن

کے طبی پہلو پر غور کيا۔ تو فورًا اپنے آپ کو مالمت کی۔ آخرکار اس نتيجے 
پر پہنچے کہ تين بجے ُاٹهنا تو لغويات ہےالبتہ پانچ، چه، سات بجے کے 

قريب ُاٹهنا معقول ہوگا۔ صحت بهی قائم رہے گی، اور امتحان کی تياری بهی 
 باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرماد ہم ثواب۔

جانتے ہيں کہ سويرے ُاٹهنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہيئے۔ کهانا باہر يہ تو ہم 
 سے ہی کها آئے تهے۔ بستر ميں داخل ہوگئے۔

چلتے چلتے خيال آيا، کہ اللہ جی سے جگانے کے ليے کہہ ہی نہ ديں؟ يوں 
ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے جب چاہيں ُاٹه سکتے ہيں، ليکن پهر 

؟بهی کيا ہرج ہے  
!"اللہ جی"ڈرتے ڈرتے آواز دی۔   
!"يس"انہوں پتهر کهينچ مارا   

ہم اور بهی سہم گئے کہ اللہ جی کچه ناراض معلوم ہوتے ہيں، تتال کے 
درخواست کی کہ اللہ جی، صبح آپ کو بڑی تکليف ہوئی، ميں آپ کا بہت 

"ممنون ہوں۔ کل اگر ذرا مجهے چه بجے يعنی جس وقت چه بجيں۔۔۔  
 جواب ندارد۔

"جب چه بج چکيں تو۔۔۔ سنا آپ نے؟"ميں نے پهر کہا   
 چپ۔

!"اللہ جی"  
سن ليا سن ليا چه بجے جگا دوں گا۔ تهری "کڑکتی ہوئی آواز نے جواب ديا۔ 

"گاما پلس فور ايلفا پلس۔۔۔  
"ہم نے کہا ب۔۔۔ ب۔۔۔ ب۔۔۔ بہت اچها۔ يہ بات ہے۔"  

خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔! توبہ  
ريف ہيں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چه اللہ جی آدمی بہت ش

بجے انہوں نے دروازو ں پر گهونسوں کی بارش شروع کردی۔ ان کا جگانا تو 
محض ايک سہارا تها ہم خود ہی انتظار ميں تهے کہ يہ خواب ختم ہولے تو 

بس جاگتے ہيں۔ وہ نہ جگاتے تو ميں خود ايک دو منٹ کے بعد آنکهيں کهول 
رت جيسا کہ ميرا فرض تها۔ ميں نے ان کا شکريہ ادا کيا۔ انہوں ديتا۔ بہر صو

 نے اس شکل ميں قبول کيا کہ گولہ باری بند کردی۔
 

اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہيں اور ان کے متعلق روايات 
ميں کسی قدر اختالفات ہے بہرحال اس بات کا تو مجهے يقين ہے۔ اور ميں 
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ہ آنکهيں ميں نے کهول دی تهيں۔ پهر يہ بهی ياد ہے قسم بهی کها سکتا ہوں ک
کہ ايک نيک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بهی پڑها۔ پهر يہ بهی 

ياد ہے کہ ُاٹهنے سے پيشتر ديباچے کے طور پر ايک آده کروٹ بهی لی۔ پهر 
کا نہيں پتہ۔ شايد لحاف اوپر سے اتار ديا۔ شايد سر اس ميں لپيٹ ديا۔ يا شايد 

هانسايا خراٹا ليا۔ خير يہ تو يقين امر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے ک
تهے۔ ليکن اللہ جی کے جگانے کے بعد اور دس بجے سے پيشتر خدا جانے 

ہم پڑه رہے تهے يا شايد سو رہے تهے۔ نہيں ہمارا خيال ہے پڑه رہے تهے يا 
 آپ ماہر شايد سو رہے تهے۔ بہرصورت يہ نفسيات کا مسئلہ ہے جس ميں نہ

ہيں نہ ميں۔ کيا پتہ، اللہ جی نے جگايا ہی دس بجے ہو۔ يا اس دن چه دير ميں 
بجے ہوں۔ خدا کے کاموں ميں ہم آپ کيا دخل دے سکتے ہيں۔ ليکن ہمارے دل 

ميں دن بهر يہ شبہ رہا کہ قصور کچه اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت 
سے شام تک ضمير کی مالحظہ ہو، کہ محض اس شبہ کی بناء پر صبح 

مالمت سنتا رہا۔ اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ مگر اللہ جی سے ہنس ہنس کر 
باتيں کيں ان کا شکريہ ادا کيا۔ اور اس خيال سے کہ ان کی دل شکنی ہو، حد 

درجے کی طمانيت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے ميں نے صبح کا سہانا 
رنہ اور دنوں کی طرح آج اور روح افزا وقت بہت اچهی طرح صرف کيا و

اللہ جی صبح کے وقت دماغ کيا صاف ہوتا ہے، جو "بهی دس بجے ُاٹهتا۔ 
پڑهو خدا کی قسم فورًا ياد ہوجاتا ہے۔ بهئی خدا نے صبح بهی کيا عجيب چيز 

پيدا کی ہے يعنی اگر صبح کے بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کيا 
"بری طرح کٹا کرتا۔  
تو " اس جادوبيانی کی داد يوں دی کہ آپ پوچهنے لگے۔ اللہ جی نے ہماری

"ميں آپ کو چه بجے جگا ديا کروں نا؟  
"ہاں ہاں، واہ يہ بهی کوئی پوچهنے کی بات ہے۔ بےشک۔"ميں نے کہا۔   

شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے ليے دو کتابيں چهانٹ کر ميزپر 
کاليا۔ اوورکوٹ اور گلوبند عليحدہ جوڑ ديں۔ کرسی کو چارپائی کے قريب سر

کو کرسی کی پشت پر آويزاں کر ليا۔ کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکه ليے۔ 
دياسالئی کو تکيئے کے نيچے ٹٹوال۔ تين دفعہ آيت الکرسی پڑهی، اور دل ميں 

 نہايت ہی نيک منصوبے بانده کر سوگيا۔
ت خندہ صبح اللہ جی کی پہلی دستک کے ساته ہی جهٹ آنکه کهل گئی، نہاي

کيا، اور " گڈمارننگ"پيشانی کے ساته لحاف کی ايک کهڑکی ميں سے ان کو 
 نہيات بيدارانہ لہجے ميں کهانسا، اللہ جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔

 
ہم نے اپنی ہمت اور اولوالعزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فورًا ہی جاگ ُاٹهے۔ 

 سی بات ہے ہم يوں ہی اس دل بهيا، صبح ُاٹهنا تو محض ذرا"دل سے کہا کہ 
اور کيا؟ تمہارے تو يوں ہی اوسان خطا "۔ دل نے کہا "سے ڈرا کرتے تهے
سچ کہتے ہو يار، يعنی اگر ہم سستی اور "۔ ہم نے کہا "ہوجايا کرتے ہيں

کسالت کو خود اپنے قريب نہ آنے ديں تو ان کی کيا مجال ہے کہ ہماری 
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ہور شہر ميں ہزاروں ايسے کاہل لوگ باقاعدگی ميں خلل انداز ہوں۔ اس وقت ال
ہوں گے جو دنيا ومافيہا سے بےخبر نيند کے مزے ُاڑاتے ہوں گے۔ اور ايک 

ہم ہيں کہ ادائے فرض کی خاطر نہايت شگفتگہ طبعی اور غنچہ دہنی سے 
ناک کو " بهئی کيا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہيں۔"جاگ رہے ہيں۔ 

سے ذرا يو ں ہی سا لحاف اوٹ ميں کر ليا سردی سی محسوس ہونے لگی تو ا
خوب۔ تو ہم آج کيا وقت پر جاگے ہيں بس ذرا اس "اور پهر سوچنے لگے۔۔۔ 

کی عاد ت ہوجائے تو باقاعدہ قرآن مجيد کی تالوت اور فجر کی نماز بهی 
شروع کرديں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے ہم بهی کيا روزبروز الحاد کی 

يں نہ خدا کا ڈر اور نہ رسول کا خوف۔ سمجهتے ہيں طرف مائل ہوتے جاتے ہ
کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کرليں گے۔ اکبر بيچارا يہی کہتا کہتا 

۔۔۔ تو )لحاف کانوں پر سرک آيا(مرگيا ليکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی۔۔۔ 
گويا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہيں۔۔۔ بہت ہی پہلے۔۔۔ يعنی کالج شروع 

خداوندان کالج بهی کس قدر ! ونے سے بهی چار گهنٹے پہلے۔ کيا بات ہےہ
سست ہيں ايک مستعد انسان کو چه بجے تک قطعی جاگ ُاٹهنا چاہئے۔ سمجه 

۔۔۔ )لحاف سر پر(ميں نہيں آتا کہ کالج سات بجے کيوں نہ شروع ہوا کرے۔۔۔ 
کر رہی ہے۔ بات يہ ہے کہ تہذيب جديد ہماری تمام اعلٰی قوتوں کی بيخ کنی 

۔۔۔ تو اب چه بجے ہيں )آنکهيں بند(عيش پسندی روزبروز بڑهتی جاتی ہے۔۔۔ 
تو گويا تين گهنٹے تو متواتر مطالعہ کيا جاسکتا ہے۔ سوال صرف يہ ہے کہ 
پہلے کون سی کتابيں پڑهيں۔ شيکسپيئر يا ورڈزورته؟ ميں جانوں شيکسپيئر 

 کی عظمت کے آثار دکهائی بہتر ہوگا۔ اس کی عظيم الشان تصانيف ميں خدا
ديتے ہيں۔ اور صبح کے وقت اهللا مياں کی ياد سے بہتر چيز کيا ہوسکتی ہے؟ 

پهر خيال آيا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹهيک فلسفہ 
نہيں۔ ورڈزورته پڑهيں۔ اس کے اوراق ميں فطرت کو سکون واطمينان ميسر 

 دآلويزيوں سے ہلکے ہلکے لطف ہوگا اور دل اور دماغ نيچر کی خاموش
اندوز ہوں گے۔۔۔ ليکن ٹهيک ہی رہے گا شيکسپيئر۔۔۔ نہيں ورڈزورته۔۔۔ ليڈی 

ميکبته۔۔۔ ديوانگی۔۔۔ سبزہ زار۔۔۔ سنجر سنجر۔۔۔ بادبہاری۔۔۔ صيد ہوس۔۔۔ 
 کشمير۔۔۔ ميں آفت کا پرکالہ ہوں۔۔۔

 
و ہم نے لحاف يہ معمہ اب مابعد الطبعيات ہی سے تعلق رکهتا ہے کہ پهر ج

سے سر باہر نکاال اور ورڈزورته پڑهنے کا ارادہ کيا تو وہی دس بج رہے 
!تهے۔ اس ميں نہ معلوم کيا بهيد ہے  

صبح ميں نے آپ کو پهر آواز دی تهی، ! مسٹر"کالج ہال ميں اللہ جی ملے۔ 
"آپ نے جواب نہ ديا؟  

 ميں نے آپ کو اوہو۔ اللہ جی ياد نہيں۔"ميں نے زور کا قہقہہ لگا کر کہا۔ 
۔"گڈمارننگ کہا تها؟ ميں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تها  

۔۔۔ کوئی سات بجے کے !وہ تو ٹهيک ہے ليکن بعد ميں۔۔۔ اس کے بعد"بولے 
"قريب ميں نے آپ سے تاريخ پوچهی تهی، آپ بولے ہی نہيں۔  
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ہم نے نہايت تعجب کی نظروں سے ان کو ديکها۔ گويا وہ پاگل ہوگئے ہيں۔ اور 
 ذرا متين چہرہ بنا کر ماتهے پر تيورياں چڑهائےغوروفکر ميں مصروف پهر

ہوگئے۔ ايک آده منٹ تک ہم اس تعمق ميں رہے۔ پهر يکايک ايک محجومانہ 
ہاں ٹهيک ہے، ٹهيک ہے، ميں اس "اور معشوقانہ انداز سے مسکراکے کہا۔ 

"وقت۔۔۔ اے۔۔۔ اے، نماز پڑه رہا تها۔  
يئے۔ اور ہم اپنے زہد واتقا کی مسکينی ميں اللہ جی مرعوب سے ہو کر چل د

سر نيچا کئے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب يہی ہمارا روزمرہ کا معمول 
ہوگيا ہے۔ جاگنا نمبر ايک چه بجے۔ جگانا نمبر دو دس بجے۔ اس دوران اللہ 

 جی آواز ديں تو نماز۔
 کہ جب دل مرحوم ايک جہان آرزو تها تو يوں جاگنے کی تمنا کيا کرتے تهے

ہو اور سورج کی پہلی کرنيں ہمارے سياہ " ہمارا فرق ناز محو بالش کمخواب"
ُپرپيچ بالوں پر پڑ رہی ہيں۔ کمرے ميں پهولوں کی بوئے سحری روح افزائياں 
کر رہی ہو۔ نازک اور حسين ہاته اپنی انگليوں سے بربط کے تاروں کو ہلکے 

ی اور نازک آواز ہلکے چهيڑ رہے ہوں۔ اور عشق ميں ڈوبی ہوئی سريل
!مسکراتی ہوئی گا رہی ہو  

 تم جاگو موہن پيارے
خواب کی سنہری دهند آہستہ آہستہ موسيقی کی لہروں ميں تحليل ہوجائے اور 
بيداری ايک خوشگوار طلسم کی طرح تاريکی کے باريک نقاب کو خاموشی 
سے پارہ پارہ کردے چہرے کسی کی نگاہ اشتياق کی گرمی محسوس کر رہا 

آنکهيں مسحور ہو کر کهليں اور چار ہوجائيں۔ دآلويز تبسم صبح کو اور ہو۔ 
کے " سانوری صورت توری من کو بهائی"بهی درخشندہ کردے۔ اور گيت 

 ساته ہی شرم وحجاب ميں ڈوب جائے۔
 

کی آواز اور دروازے کے دنادن !" مسٹر! مسٹر"نصيب يہ ہے کہ پہلے 
ے بعد کالج کا گهڑيال دماغ کے سامعہ نوازی کرتی ہے، اور پهر چار گهنٹ

ريشے ريشے ميں دس بجانا شروع کرديتا ہے۔ اور اس چار گهنٹے کے 
عرصہ ميں گڑويوں کے گر گرنے۔ ديگچيوں کے ُالٹ جانے، دروازوں کے 
بند ہونے، کتابوں کے جهاڑنے، کرسيوں کے گهسيٹنے، ُکلياں اور غرغرے 

يا فی البديہہ ٹهمرياں ہيں۔ کرنے، کهنکهارنے اور کهانسنے کی آوازيں تو گو
!اندازہ کرليجيئے کہ ان سازوں ميں ُسرتال کی کس قدر گنجائش ہے  

 موت مجه کو دکهائی ديتی ہے
KUTUBIS جب طبعيت کو ديکهتا ہوں ميں
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