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اقبال اور نژاد نو (نوجوان نسل)
ًوخواى کكی ثھی لوم کب لیوتی تؽیي اثبثہ ہوا کؽتے ہیں۔ یہ زمیمت ہے کہ تبؼیصِ اًكبًی کب قت
قے ػظین اوؼ پبکجبؾ اًمالة ًجی کؽینﷺ کب اًمالة تھباوؼ یہ ثھی زمیمت ہے کہ اـ ػظین تجعیلی
کو الًے هیں ًوخواًوں ًے ثٌیبظی کؽظاؼ اظا کیب۔ الجبل کو ثھی قت قے ؾیبظٍ اُهیعیں ًوخواًوں
قے ہی واثكتہ تھیں۔ًوخواًوں کیلیے ػالهہ ًے ہویهہ نبہیي کب اقتؼبؼٍ اقتؼوبل کیب ہے۔وٍ آؼؾو
ًظبم ؾًعگی
ؼکھتے تھے کہ ا ُ ّه ِ
ت هكلوہ کے نبہیي صفت ًوخواى اُى کی فکؽ کو ػبم کؽًے اوؼ ِ
کو اُـ کے هطبثك اقتواؼ کؽًے کب غؼیؼہ ثٌیں۔ ثب ِل خجؽیل کے هٌعؼخہ غیل انؼبؼ الجبل کی اـ

آؼؾو کی تؽخوبًی کؽتے ہیں:
خواًوں کو هیؽی آٍ ِ قسؽ کؽ ظے
پھؽ اى نبہیں ثچوں کو ثبل و پؽ ظے
ضعایب

آؼؾو هیؽی یہی ہے

ًوؼ ثصیؽت ػبم کؽ ظے
هؽا
ِ

ضلیفہ ػجعالسکین کہتے ہیں":الجبل نبػؽ ثھی ہے اوؼ هفکؽ ثھی۔ وٍ زکین ثھی ہے اوؼ کلین ثھی۔ وٍ
زکین ثھی ہے اوؼ ؼفؽ ض نٌبـ ثھی ہے ،اوؼ تسمیؽ اًكبى قے ظؼظ هٌع ثھی ۔ اـ کے کالم هیں
فکؽوغکؽ ہن آغول ہیں ۔اًہوں ًے زبلی کی غؽذ نبػؽی کو همصعیت کے لیے اقتؼوبل کیب تب ہن وٍ

اپٌے کالم هیں گل اوؼ ثُلجُل کے هعبهیي کو پبهبل قودھ کؽ اؼظو نبػؽی قے ًہیں ًکبلٌب چبہتے تھے۔
اًھوں ًے اپٌی فطؽی نبػؽی کے لیے پؽًعوں کی هطتلف ضصو صیبت کو ثہت ضوثصوؼتی قے
اقتؼوبل کیب ہے۔ الجبل ًے ًظیؽ کی غؽذ قت قے ؾیبظٍ پؽًعوں کو اپٌی نبػؽی هیں ثؽتب ہے هثالً اى
کے ہبں کوئل  ،ثلجل ،چکوؼ  ،غوغی  ،هوؼ  ،تیتؽ  ،لوؽی وغیؽٍ کب ثہت غکؽ هلتب ہے  ،وٍ پؽواًے کو
ثھی ؼونٌی کب اقتؼبؼٍ ثٌب کؽ پیم کؽتے ہیں هگؽ خو اہویت اى کے کالم هیں نبہیي کو زبصل ہے وٍ
کكی اوؼ پؽًعے کو ًہیں۔ اى کی نبػؽی هیں نبہیي ایک ایكب پؽًعٍ ہے خف کی ضوثیوں کو اپٌب کے آج
صبزت ًے نبہیي کے غکؽ کے
کب ًوخواى اپٌے لیےػول کی ؼاہوں کب تؼیي کؽ قکتب ہے۔ ػالهہ
ؒ
غؼیؼے هوهي کی توبم ضصوصیبت کی ًهبًعہی کی ہے

ػالهہ اپٌی نبػؽی هیں نبہیي کو ثطوؼ اقتؼبؼٍ اقتؼوبل کؽتے ہیں۔اى کے ضیبل هیں اـ
ؒ
پؽًعے کی توبم ضصوصیبت هؽظ هوهي هیں یب هكلوبى هیں هوخوظ ہیں یہ اپٌے ثلٌع همبصع کے
زصول کےلئے ظًیب قے الگ تھکگ اوؼ ثے چیي ؼہتب ہے-
ت هكلوہ کے ًوخواًوں کے لیے نبہیي کب اقتؼبؼٍ کیوں
یہ اهؽ لبثل توخہ ہے کہ الجبل ًے ا ُ ّه ِ
اقتؼوبل کیب ہے؟ ڈاکٹؽ خبویع الجبل کہتے

ہیں کہ اـ کی وخہ نبہیي کی پبًچ ًوبیبں

ضصوصیبت ہیں ۔ الجبل ا ّهت کے ًوخواًوں هیں یہ صفّبت ظیکھٌے کے آؼؾوهٌع تھے۔پہلی یہ کہ
نبہیي ثلٌع پؽواؾ ہے۔ ظوقؽی یہ کہ تیؿ ًگبٍ ہے۔تیكؽی یہ کہ ضلوت پكٌع ہے۔ضعا ثھی اکیال
ہے اوؼ ضلوت تطلیمی صالزیت کےلیے اہن صفت ہے۔چوتھی یہ کہ وٍ کكی اوؼ کے ہبتھ کب

هبؼا ہوا نکبؼ ًہیں کھبتب۔ پبًچویں یہ کہ وٍ آنیبًہ ًہیں ثٌبتب۔
الجبل ًے نبہیي کی ہؽ اـ ضوثی کو اپٌی نبػؽی هیں ثیبى کیب ہے خو فی السمیمت هؽظ هوهي
کی ضوثی ہوًی چبہیے۔ الجبل ًے اقالهی افکبؼ اوؼ اى کے هفہوم کو صسیر قودھٌے هیں غؼا
ثھی کوتبہی ًہیں کی۔

الجبل کے ہبں نبہیي کی تهجیہہ هسط نبػؽاًہ ًہیں ہے ۔ظؼ زمیمت نبہیي هیں اقالهی فمؽ کی توبم ضوثیبں پبئی
خبتی ہیں خي کب الجبل ًے اپٌی نبػؽی هیں غکؽ کیب ہے۔ هثالَ ََ ایک هكلوبى هؽظ هوهي هیں زع ظؼخہ ضوظاؼی
اوؼ غیؽت هٌعی پبئی خبتی ہے وٍ الجبل کے نبہیي هیں ثھی پبئی خبتی ہے اـ لئے وٍ هؽؽ کے قبتھ ظاًہ ًہیں
چگتب خو ظوقؽوں کے ازكبى کے ثبػث هلتب ہے۔ًہ ہی وٍ چکو ؼوں کی غؽذ ؾهیي پؽ پڑے ظاًہ ظًکب کی
تالل هیں ًیچی پؽواؾ کؽتب ہے۔ الجبل فؽهبتے ہیں:

یہ پوؼة  ،یہ پچھن چکوؼوں کی ظًیب
هؽا

ًیلگوں آقوبى ثیکؽاًہ

پؽًعوں کی ظًیب کب ظؼویم ہوں هیں
کہ نبہیں ثٌبتب ًہیں آنیبًہ
ػالهہ فؽهبتے ہیں کہ نبہیں کی ؾًعگی ایک ظؼویم کی قی ہے خف کب اپٌب کوئی هكکي ًہیں ہوتب ثلکہ خہبں
ؒ
خگہ هل خبئے وہیں ثكیؽا کؽ لیتب ہے۔اقی غؽذ نبہیں ثھی اپٌے لیے گھوًكلہ ًہیں ثٌبتب ۔اوؼ اپٌی ؾًعگی اپٌے
صبزت هكلوبى ًوخواًوں کو نبہیں صفت
فؽائط کی اًدبم ظہی هیں صؽف کؽًے هیں لگب ؼہتب ہے۔ ػالهہ
ؒ

ظیکھٌب چبہتے ہیں

خو کہ ایک خگہ هكکي ثٌب کؽ ثؽاخوبى ہوًب پكٌع ًہیں کؽتب،اقی غؽذ هؽظ هكلوبں کو ثھی اـ فبًی ظًیب پؽ
ػالهہ
هغؽوؼ ًہیں ہوًب چبہیے۔ظائوی اوؼ اثعی ؾًعگی تو آضؽت کی ہے اـ کے لئے تیبؼ ہوًب چبہیے۔
ؒ
فؽهبتے ہیں کہ نبہیں کی ؾًعگی ایک ظؼویم کی قی ہے خف کب اپٌب کوئی هكکي ًہیں ہوتب ثلکہ خہبں
خگہ هل خبئے وہیں ثكیؽا کؽ لیتب ہے۔اقی غؽذ نبہیي ثھی اپٌے لیے گھوًكلہ ًہیں ثٌبتب ۔اوؼ اپٌی ؾًعگی

اپٌے همبصع کی اًدبم ظہی هیں صؽف کؽًے هیں لگب ؼہتب ہے۔ ثب ِل خجؽیل کب ظؼج غیل نؼؽ نب ہیي کی
اقی صفت کی ػکبقی کؽتب ہے:
گؿؼ اولبت کؽ لیتب ہے یہ کوٍ و ثیبں هیں
کبؼ آنیبں ثٌعی
کہ نبہیں کے لئے غلّت ہے ِ
الجبل ًوخواًوں کو ضبکجبؾی اوؼ غلت قے چھڑاًے کے لیے اى کی ؼوذِ ضواثیعٍ کو ثیعاؼ کؽًب چبہتے
تھے تب کہ اى هیں الوالؼؿهی اوؼ ثلٌع ًظؽی پیعا ہو خبئے اوؼ وٍ آقوبى کے قتبؼوں کی غؽذ اوًچے اوؼ
ؼوني ًظؽ آئیں۔ نبہیي ثلٌع فعبؤں هیں اڑتب ہےاقی وخہ قے اـ کی فطؽت ثھی ثلٌعو ثبال ہے۔اوؼ یہ

ثلٌعی ثھی اقی کب همعؼ ثٌتی ہے خو ضوظ کو ؾهیي کی پكتیوں قے ًکبل قکے۔ الجبل کو نبہیي کی ثلٌع
پؽواؾی اـ لیے پكٌع ہے کہ یہ اـ کے ػؿائن کو ًئے ًئے اهکبًبت قے ؼونٌبـ کؽتی ہے۔

اقی غؽذ هؽظ ظؼویم کی ثلٌع ہوتی اوؼ همبصع آفؽیٌی کبئٌبت کے ًئے ًئے گونوں کو اـ کے قبهٌے التی ہے،
اػلی ہعف کو تكطیؽ کؽًے کی تؽغیت ظیتی ہے۔
اػلی قے
اوؼ اقے
ٰ
ٰ
ظؼج غیل نؼؽ هیں کتٌی ضوثصوؼتی قے الجبل ًے اـ زمیمت کب اظہبؼ کیب ہے ۔
ػمبثی ؼوذ خت ثیعاؼ ہوتی ہے خواًوں هیں
ًظؽ آتی ہے اى کو اپٌی هٌؿل آقوبًوں هیں
الجبل ًے نبہیي کے اقتؼبؼے کے غؼیؼے ًوخواى ًكل کو یہ پیغبم ظیب ہے کہ وٍ ہویهہ ًڈؼ و پؽػؿم ؼہیں اوؼ
اًتھک خعٍ خہع کی ؼاٍ اپٌب ئیں:
نبہیں کجھی پؽواؾ قے تھک کؽ ًہیں ِگؽتب

پُؽظم ہے اگؽ تُو تو ًہیں ضطؽٍ اُفتبظ
یہ اپٌی پؽواؾ قے کجھی ثھی ًہیں تھکتب ثلکہ ثلٌع قے ثلٌع تؽ پؽواؾ کؽ کے ظلی قکوى زبصل کؽتب ؼہتب ہے۔یہ
اپٌے همبصع ػظین ؼکھتب ہے۔ الجبل کی نبػؽی ًے خػثبت کو فکؽ کب ظؼخہ ظیب ہے اوؼ فکؽ کو خػثبت کب آة و
ؼًگ ثطهب ہے۔ الجبل کب فلكفیبًہ کالم اى کی هطصوو اصطالزبت  ،هوؾوں انبؼات اوؼ ػلوی و اظثی تلویسبت
قے ثھؽا ہوا ہے۔ اـ هیں اقالهی اوؼ هغؽثی فلكفہ کی اصطالزبت  ،آیبت لُؽاًی  ،ازبظیث  ،ههبہیؽ زکوب اوؼ
ػلوبئے قلف کے الوال خب ثدب اقتؼوبل ہوئے ہیں اوؼ کئی ػلوی هكبئل کے زوالے اوؼ انبؼات پبئے خبتے
ہیں۔ هكلوبًوں کب ػؽوج اى کی نبػؽی کب هسوؼ ہے۔

اـ همصع کے لیے اًہوں ًے هطتلف تصوؼات پیم کیے خي هیں ضوظی کو ثہت اہویت زبصل ہے۔ الجبل کے فلكفے

هیں ضوظی ثے ضوظی ،وغي ظوقتی  ،ػمل و ػهك  ،تصوؼ هؽ ِظ هوهي  ،تصوؼ نبہیي وغیؽٍ ثہت ضوثصوؼتی قے
ت آظم کب تصوؼ ہے۔ وٍ اـ فلكفے کے غؼیؼے یبظ ظالتے ہیں کہ ظًیب هیں اًكبى
پیم کیے۔ الجبل کب اہن هوظوع ػظو ِ
تؼبلی ًے اپٌب ًبئت ثٌب کؽ ثھیدب ہے اوؼ اـ کےغهہ تكطیؽ فطؽت اوؼ تكطیؽ کبئٌبت کب اہن فؽیعہ ہے ۔ الجبل
کو ہللا
ٰ
کی فکؽ کےقوتے لؽآى هدیع  ،هثٌوی ٰ
هولٌب ؼوم اوؼ تبؼیص اقالم قے پھوٹتے ًظؽ آتے ہیں۔ کالم الجبل هیں الجبل کب
تصوؼ نبہیي اپٌی ثلٌعیوں کو چھوتب ًظؽ آتب ہے۔ خف غؽذ نبہیي اوًچبئی کی غؽف اڑتب ًظؽ آتب ہے اقی غؽذ الجبل
کی فکؽ ثھی ثلٌع پؽواؾی قے لجؽیؿ ہے:
ًوا پیؽا ہو اے ثلجل کہ ہو تیؽے تؽًّن قے
تي ًبؾک هیں نبہیي کب خگؽ پیعا
کجوتؽ کے ِ
نبہیي کی گوًبگوں صفبت خو اقالهی تؼلین اوؼ فکؽ کے لیے ظؽوؼی ہیں الجبل کو ثہت پكٌع آئیں۔ اى کب غکؽ اًھوں
ًے خب ثدب کیب ہے خیكے فمؽ  ،ظؼویهی اوؼ ضلوت پكٌعی۔ وٍ نبہیي کی آؾاظ غجغ  ،ثے ًیبؾی  ،ثے ثبکی اوؼ ثلٌع

پؽواؾی کو اـ لیے پكٌع کؽتے ہیں کہ یہ صفبت هوهي کی نبى گؽظاًی خبتی ہیں۔ الجبل کو نبہیي کی تیؿ ًگبہی ثھی
پكٌع ہے اـ لیے کہ یہ هؽظ هوهي کی ثصیؽت کی ػالهت ہے۔ اقی غؽذ نبہیي کی قطت کونی کی صفت ثھی الجبل
کو ثہت هسجوة ہے۔

اوؼ اپٌی لوم کے خواًوں هیں وٍ اـ ضوثی کو ظیکھٌے کے ضواہبں ہیں۔ ظیگؽ صفبت هیں لوت و تواًبئی ،
زؽیت  ،تدكف وغیؽٍ کب غکؽ الجبل ًے نبہیي کے زوالے قے اپٌے کالم هیں ضوة کیب ہے۔ الجبل کے ًؿظیک
آؾاظی کے ػبلن هیں ہی نبہیي کیلئے تدكف هوکي ہے اوؼ تدكف ہی اًكبًوں کے اًعؼ ًئے ًئے هسؽکبت
اوؼ اًکهبفبت کب غؼیؼہ ہے خف کے اًعؼ تدكف ًہیں وٍ ػلن ًہیں قیکھ قکتب۔ تدكف کے ثغیؽ غالهبًہ غہٌیت
اًكبى کو کوؿوؼ ثٌب ظیتی ہے۔ وٍ پؽ تدكف ًگبہوں کو اتٌی اہویت ظیتے ہیں ختٌی چیتے کےخگؽ کو۔ اى کے

ًؿظیک یوؼپی ػلوم ہوبؼے لیے اتٌی اہویت کے زبهل ًہیں ختٌب تدكف ہوًب ہے۔ کیوًکہ اـ کے ثغیؽ ہن
تطلیمی صالزیتوں قے هسؽوم ؼہیں گے۔ یہ تدكف زصول ػلن کے لیے ثھی ظؽوؼی ہے اوؼ زصول لوت
کیلئے ثھی۔ هؽظ هوهي کو نبہیي کی غؽذ ظوؼثیي اوؼ پؽ تدكف ہوًب چبہیے کہ اـ کے غؼیؼے وٍ کبئٌبت

کے قؽثكتہ ؼاؾوں قے پؽظٍ ہٹب قکتب ہے۔الجبل یہ قودھتے ہیں کہ اًكبى کی ػؿت  ،ػؽوج اوؼثمبء کے لیے
ػلن و في قےؾیبظٍ خؽأت اوؼخكتدو اہن ہیں۔اـ زمیمت کے اظہبؼ کے لیے الجبل چیتے کب خگؽ اوؼ نبہیي
کب تدكف کے اقتؼبؼے اقتؼوبل کؽتے ہیں:
چیتے کب خگؽ چبہیے ،نبہیي کب تدكف
خی قکتے ہیں ثے ؼونٌی ظاًم وفؽہٌگ

نبہیي کی ؾًعگی ػؿم و ہوت قے ػجبؼت ہے۔ اپٌی ضصو صیبت کے لسبظ قے یہ ظوقؽے پؽًعوں قے ثہت هطتلف ہےیہ ہوا

هیں اپٌے نکبؼ کو ؾًعٍ پکڑتب ہے۔اـ کی تیؿ ًگبٍ کجھی ثھی ظھوکہ ًہیں کھبتی اوؼ اپٌے ثچوں کو ثھی اـ لبثل ثٌبتب ہے کہ وٍ
هصبئت کب همبثلہ کؽ قکیں۔ اـ کی ػوؽ  70قبل تک ہو قکتی ہے۔لیکي اقے ػوؽ کی اـ زع تک پہٌچٌے کے لئےقطت فیصلہ
لیٌب پڑتب ہے۔خت اـ کی ػوؽ  40قبل ہو خبتی ہے تو اـ کے لچکعاؼ پٌدے اـ لبثل ًہیں ؼہتے کہ وٍ هؿیع نکبؼ کؽ کے اپٌب
پیٹ ثھؽ قکے۔اـ کی لوجی اوؼ ًوک ظاؼ چوًچ هڑ خبتی ہے۔اوؼ ثڑھبپب ًووظاؼ ہوًب نؽوع ہو خبتب ہے اـ کے پؽثھبؼی ہو خبتے
ہیں اوؼ اـ کے پٌکھ خكن کو ثھبؼی کؽ ظیتے ہیں خف قے اـ کو اڑًے هیں ظنواؼی پیم آتی ہے۔ اـ کے ثؼع نبہیي کے پبـ
ظو ؼاقتے ثبلی ؼٍ خبتے ہیں یب تو وٍ هؽًے کب اًتظبؼ کؽے یب پھؽ اپٌی ؾًعگی هیں تجعیلی الًے کے لئے ایک تکلیف ظٍ ػول قے
گؿؼے اـ ػول کے لئے نبہیي کھؽظؼی چٹبًوں والے ػاللوں کب ؼش کؽتب ہے۔اى چٹبًوں پہ اپٌی چوًچ اـ ولت تک ؼگڑتب ہے

خت تک وٍ اکھڑ ًہیں خبتی اوؼ پھؽ وٍ ًئی چوًچ کے آًے کب اًتظبؼ کؽتب ہے۔الجبل هكلن ًوخواى کو نبہیي قے تؼجیؽ کؽکے اـ
کو اـ کے اصل همبم و هؽتجہ قے آگبٍ کؽتے ہیں۔ یب خب ؼہب ہے کہ اپٌے کی خب ؼہی ہے۔ وٍ هكلن ًوخواًوں کو نبہیي کی غؽذ
قطت کول ؾًعگی اپٌبًے ،ػیم پؽقتی قے گؽیؿ کؽًےاوؼ ثلٌع تؽ همبم کی غؽف اپٌب قفؽ خبؼی ؼکھٌے کی تلمیي کؽتے ہیں:
لصؽ قلطبًی کے گٌجع پؽ
ًہیں تیؽا ًهیوي
ِ
تو نبہیں ہے ثكیؽا کؽ پہبڑوں کی چٹبًوں هیں

زمیمت یہ ہے کہ الجبل کو ًوخواًوں قے تولؼبت ًكجتب ً ؾیبظٍ تھیں۔ اگؽچہ ػوؽ کی پطتگی تعثؽ اوؼ فؽاقت ػطب
کؽتی ہے لیکي قوظوؾیبں کب نؼوؼ پطتگی فکؽ هیں اتٌب گہؽا ہوتب ہے کہ اکثؽ خػثہ ػول اـ پؽیهبًی هیں هؽظٍ ہو
خبتب ہے۔ اـ کے ثؽ ػکف خواًی اگؽچہ تدؽثے اوؼ تعثؽ قے کن و ثیم تہی ظقت ہوتی ہے لیکي غوق ػول کی

ثے پٌبٍ لوتیں اپٌے اًعؼ هطفی ؼکھتی ہے۔ یہی ضصوصیبت الجبل اپٌے نبہیي هیں ظیکھتب ہے خو ضوظظاؼو غیؽت
هٌعہے  ،اوؼوں کے ہبتھ کب هبؼا ہوا نکبؼ ًہیں کھبتب  ،ظؼویم صفت اوؼ ثےتؼلك ہے کہ آنیبًہ ًہیں ثٌبتب خیكے
خواى ثوڑھوں کے همبثلے هیں ؾًعگی کے هؼبهالت هیں قوظ و ؾیبں قے ؾیبظٍ ثے تؼلك ہوتب ہے اوؼ کچھ کؽًے
کی صالزیت و خػثہ ؼکھتب ہے۔
پہبڑوں کی ثلٌعیبں نبہیي کی فطؽت کے ػیي هطبثك ہیں۔اـ کب پہبڑوں پؽ ثكیؽا اـ کی آؾاظی اوؼ وقیغ ًظؽی
کی ػالهت ہیں۔خت کہ کكی ثبظنبٍ کے ظؼثبؼ کی چھت پؽ اـ کب ثكیؽا کؽًب غالهی کی ػالهت ہے۔
الجبل کہتے ہیں کہ اے هكلوبى ًوخواى،ہللا ًے تدھے ظیعٍ نبہیي ػطب فؽهبیب تھب لیکي اًگؽیؿوں ًےتدھے اپٌب غالم
ثٌب کؽ تیؽے قبتھ یہ قلوک کیب کہ ظیعٍ نبہیں تو تدھ قے چھیي لیب اوؼ اـ کی خگہ چوگبظڑ کی آًکھیں تدھے
ظیں تب کہ تو آفتبة کی ؼونٌی کو ظیکھ ہی ًہ قکے۔پف اے ًوخواں تو قت کبم چھوڑ کؽ اًگؽیؿوں قے همبثلہ
کی لوت اپٌے اًعؼ پیعا کؽتب کہ تو اپٌی اصلی آًکھیں ظنوي هلت کو ظیکھب قکے۔

اے خبى پعؼ ًہیں ہے هوکي

نبہیں قے تعؼو کی غالهی
ػالهہ اپٌی ثیٹے خبویع الجبل قے هطبغت ہو کؽ کہتے ہیں کہ نبہیں ایک آؾاظ ػبظات کب هبلک ہے
اـ نؼؽ هیں
ؒ
وٍ کكی ظوقؽے کی غالهی کو پكٌع ًہیں کؽتب ثلکہ ہوت اوؼ ثہبظؼی قے آگے ثڑھ کؽ اپٌی هٌؿل تک پہٌچ خبتب
ہے۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ آزادی فکر و عمل کے لیے آزاد فطرت افراد کی صحبت اہم ہے۔وگرنہ شاہین
بھی اپنی آزادانہ سوچ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی تناظر میں جب اقبال ہندوستان کے مسلمانوں کی غالمانہ
ذہنیت کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہہ اُٹھتے ہیں:
وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پال ہو کرگسوں میں
رسم شاہبازی
اُسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و ِ
اقبال کا شاہین کم ہمت پرندوں کی صحبت سے پرہیز کر کے خلوت میں رہتا ہے۔کرگسوں کی صحبت میں پال
ہوا شاہین راہ رسم و شاہبازی سے بیگانہ ہوتا ہے۔ شاہین کی صحبت زاغ میں تو بلند پروازی نہیں التی مگر

شاہین کو خراب کر دیتی ہے ۔
ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی
ت زاغ
خراب کر گئی شاہیں بچے کو صحب ِ

الجبل کے ًؿظیک ظاًكتہ ظؼیفی چبہے ثعى کی ہو یب ػؿم و ہوت کی ،قت قے ثڑ اخؽم ہے اوؼ اـ کی قؿا

هؼؽی کب ایک والؼہ ثیبى کؽتے
هؽگ هفبخبت ہے۔ ثب ِل خجؽیل هیں وٍ ػؽثی ؾثبى کے ههہو ؼ نبػؽ اثوالؼال ّ
ہیں۔نبػؽ کے قبهٌے خت ایک ثھوًب ہوا تیتؽ الیب خبتب ہے تو وٍ اُقے هطب غت کؽ کے کہتب ہے:
افكوـ ،صع افكوـ کہ نبہیں ًہ ثٌب تو
قودھے ًہ تؽی آًکھ ًے فطؽت کے انبؼات
فتوی ہے اؾل قے
تمعیؽ کے لبظی کب یہ
ٰ
ہے خؽم ظؼیفی کی قؿا هؽگ هفبخبت
یہبں نبہیي کب اقتؼبؼٍ اقتؼوبل کؽکے ػالهہ هكلوبى ًوخواى قے نکوٍ کؽؼہے ہیں کہ فطؽت کے قبؼے
کوبالت وانبؼات ظیکھٌے کےلیےتو نبہیي کی غؽذ ًہ ثي قکب اوؼ وٍ خوہؽ اوؼ ضوثیبں اپٌے اًعؼ ًہ پیعا کؽ
ہیں۔تو ثلٌع ہوتی،ضوظظاؼی اوؼ ثلٌع پؽواؾی خیكی توبم صفبت قے ػبؼی
قکب خو ایک نبہیي کے اًعؼ ہوتی
ُ
ہے۔فطؽت کے قبؼے کوبالت و انبؼات ظیکھٌے کے ثبوخوظ اپٌے اًعؼ نبہیں کی غؽذ ًہ ثي قکب۔اوؼ ًہ ہی اـ

کی ضوثیبں اوؼ خوہؽ اپٌے اًعؼ ال قکب۔

الجبل یہ قودھتے تھے کہ نبہیں ایک ایكب پؽًعٍ ہے خو کہ آؾاظی پكٌع ہے۔اوؼ ظوقؽے چھوٹے پؽًعوں قے
هوتبؾ ہے۔اـ کی ػبظات هیں ثھوکب پي ًہیں۔وٍ ہوہ ولت ثلٌع همبصع کی اًدبم ظہی هیں قؽگؽم ػول ؼہتب ہے:
زوبم و کجوتؽ کب ثھوکب ًہیں هیں
کہ ہے ؾًعگی ثبؾ کی ؾاہعاًہ
خھپٹٌب،پلٹٌب پلٹ کؽ خھپٹٌب
لہو گؽم ؼکھٌے کب ہے اک ثہبًہ

ػالهہ تولغ ؼکھتے تھے کی هكلوبى اقبتػٍ غلجہ هیں زمیمی اقالهی ؼوذ کی تؽویح کی کونم کؽیں
ؒ
اوؼ اى هیں اقالم کی قؽثلٌعی کی خعوخہع کب خػثہ پیعا کؽیں۔وٍ ایكے اقبتػٍ قے گلہ کؽ ؼہے ہیں خو اپٌے
ثچوں کو اقالهی تہػیت و توعى کی تؼلین ًہیں ظیتے ثلکہ اى هیں غالهبًہ قوچ کو فؽوؽ ظے ؼہے ہیں۔
نکبیت ہے هدھے یب ؼة ضعاوًعاى هکتت قے
قجك نبہیي ثچوں کو ظے ؼہے ہیں ضبک ثبؾی کب

نبہیي کی قطت کونی کی صفت الجبل کو ثہت پكٌعہے۔ اوؼ وٍ اپٌی لوم کے ًوخواًوں هیں قطت کونی کی ضوثی
کو ظیکھٌے کے ضواہبں ہیں تب کہ وٍ ؾًعگی کی ظنواؼیوں اوؼ ههکالت کو ضبغؽ هیں الئے ثغیؽ اپٌے ًصت الؼیي
تک پہٌچٌے کی کونم کؽیں۔ ایک ثوڑھب ػمبة اپٌے ثچوں کو وٍ ًصیست کؽتب ہے خو الجبل اپٌی لوم کے ًوخواًوں
کو کؽًب چبہتے ہیں۔ ػالهہ ؒفؽهبتے ہیں کہ تدؽثہ کبؼ اوؼ خہبں ظیعٍ ػمبة نبہیں ثچے قے کہہ ؼہب تھب کہ تیؽے ثڑے

ثڑے پؽوں قے ثلٌع و ثبال آقوبں کی پؽواؾ ثڑی آقبًی قے ہو قکتی ہے۔ خواًی تو اپٌے ہی گؽم لہو هیں خلٌے کب ًبم
ہے۔ ؾًعگی کی کبهیبثی و کبهؽاًی قطت کونی اوؼ خہع هكلكل هیں هعوؽ ہے۔
الجبل قودھتے تھے کہ اپٌی ؼوایبت کے تسفع اوؼ غلػ ؼوایبت کو زمبؼت قے ٹھکؽاًے کب خػثہ اـ ولت تک پیعا
ًہیں ہو قکتب خت تک ًوخواى کی ضوظی صوؼت فوالظ ًہ ہو خبئے۔ضوظی ضوظ کو پہچبًٌے کب ًبم ہے اوؼ خت اًكبى
ضوظ قے والف ہوتب ہے تو هؼؽفت ٰالہی کے ظؼواؾے اـ پؽ کھل خبتے ہیں۔تو وٍ پھؽ صسؽا غؼٍ ثي خبتب ہے،لظؽٍ ہو
تو ظؼیب ثي خبتب ہے،کؽى ہو تو آفتبة کی تبثم کو قویٹ لیتب ہے۔پھؽ وٍ هوخوں کی غؽذ گیت ًہیں گبتب ثلکہ غوفبں
کی غؽذ ہٌگبهہ ثؽپب کؽ ظیتب ہے۔ضوظی اوؼ ضوظ نٌبقی ہی تو ہے خف قے لطؽٍ ضوظ کو قوٌعؼ هیں گن ًہیں کؽتب

ثلکہ صعف هیں ظاضل ہو کؽ قوٌعؼوں کی تہہ هیں پہٌچ کؽ هوتی ثي خبتب ہے۔

الجبل نبہیي کے اقتؼبؼے کے غؼیؼے هكلن ًوخواًوں هیں اقالهی فمؽ  ،ضوظاؼی اوؼ غیؽت هٌعی کے هؼٌی غہي ًهیي
کؽاًب چبہتے ہیں۔ وٍ قودھتے تھے کہ ػؿت اوؼ قؽثلٌعی کے قبتھ خیٌے کے لیے نبہیي کی صفّبت پیعا کؽًب ظؽوؼی
ہیں
صبزت ایک هكلوبں ًوخواى کو نبہیں قے تؼجیؽ کؽتے ہوئے اـ کو اـ کب اصل همبم و هؽتجہ ثتبًب چبٍ ؼہے
ػالهہ
ؒ

ہیں کہ وٍ ؾهیي کی پكتیوں قےثبہؽ ًکلے ،هلک و هلت کی تؽلی هیں ہؽ ولت کونبں ؼہے ،اپٌے زموق و فؽائط کو
قودھے اوؼ اًھیں پوؼا کؽے۔الجبل اپٌی نبػؽی کے غؼیؼے قے اـ هلک کی ًوخواں ًكل کو قجك ظے ؼہے ہیں کہ
وٍ ہوت و غبلت قے کبم لے،اپٌے همبصع کو قودھے اوؼ اًھیں پوؼا کؽے۔کكی ثھی ههکل کے آگے قیكہ پالئی ہوئی
ظیواؼ ثي خبئے اوؼ هصبئت کب ڈٹ کؽ همبثلہ کؽے،اپٌے آپ کو پكتیوں هیں قے ًکبل کؽ ثلٌعیوں کی غؽف هسو پؽواؾ
ہو اوؼ اپٌی هٌؿل آقوبں کی ثلٌعیوں کو ؼکھے۔

