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ثھکتی تسشیک کب آغبص هسجت ،ػمیذت و خلوؿ کے هغلک کے طوس پش ہوا۔خغے خٌوثی ہٌذ کے دو
ثشہوٌوں الواس اوس ادیبس ًے ثھگوت گیتب اوس دوعشی هزہجی کتت کی تؼلیوبت کی ثٌیبد پشتؾکیل دیب۔
پشاًے اوس ًئے ہٌذو اوس هغلن تہزیت کے دو چؾووں کے عٌگن عے لشوى وعطی کے ہٌذوعتبى هیں
ثھکتی تسشیک کب آغبص ہوا۔ویؾٌبچبسیوں اوس عیوا عذھبًت گشوؤں ًے اط کو ؽٌکش اچبسیہ کی آدسؽی
سعوی پبثٌذی کے ػلی الشغن هب ثؼذ الطجیؼبتی افول پش تشلی دی۔ویؾٌوچبسیہ هیں عت عے ًوبیبں ہغتی
ساهبًح کی تھی۔خٌھوں ًے وزذت هطلمہ کو ثبطل لشاس دے کش ویذاًتی فلغفہ کی زذود کے اًذس ثھکتی
کب هغلک لبئن کیب۔ساهبًح کے ہبں ثشہوي کو فولیت زبفل ہے اوس اًغبى اتن ہے۔اًغبى کبهل ہے اوس وٍ
عت عے افضل ہے۔اى کے ًضدیک (پشکشتی) هبدٍ اوس سوذ (خیو) وخود هیں آئے۔’’یہ دوًوں زك
ہیں‘‘ ۔وٍ ایؾوس کو پبثٌذ ًہیں کشتے ہیں،ثلکہ اط کی هشضی کے تبثغ ہیں اوس اپٌے وخود کے لئے اط
کے دعت ًگش ہیں‘‘۔
ثھگتی تسشیک خٌوة عے ؽوبل پہٌچی خہبں اط ًے ویؾٌواویت کو تمویت دی ۔ہن تبسیخی اػتجبس عے
ثھکتی تسشیک کے استمبء کو دو ادواس هیں تمغین کش عکتے ہیں۔خٌوثی ہٌذ هیں آغبص عے لے کش تیشہویں
فذی تک سہب اوس دوعشا تیشہویں فذی عے عتشہویں فذی تک اوس خت اعالم ہٌذ هیں داخل ہوا تو اط
ًے اپٌی یؼٌی ثھکتی تسشیک ًے اپٌی زفبظت کے لئے اعالم کے توزیذ کے فلغفے کو هغتؼبس
لیب۔چودہویں فذی کے اوائل هیں فوفیوں اوس خبًمبہوں کے رسیؼہ اعالم تیضی عے عے پھیل سہب
تھب۔ساهبًٌذ خوثھکتی کی تسشیک هیں سام کی پوخب کب ؽوبلی ہٌذ هیں خبؿ هسشک تھب۔ثٌبسط هیں هغلن
عکتبہے۔اول کٹّش ؽبگشد
ػلوبء عے اعکے سواثظ تھے۔اى کے ؽبگشدوں کو دو دثغتبًوں هیں ثب ًٹب خب
ّ
خي هیں ًبثھہ داط اوس تلغی داط تھے۔اًھوں ًے سام اوس کشؽي کے ػؾك هدبصی هغلک کو هستبط
اًذاص هیں ػشوج دیب۔ساهبًٌذ کے پیشؤں کب یہ افول پشعت دثغتبى دائشٍ ہٌذوهت هیں هضجوطی عے لذم
خوبئے ہوئے ہیں۔اوس اعالم عے هتسشک کشًے والے کچھ اثشات ثھی لجول کئے ہیں۔دوعشا دثغتبى
خغکی ًوبئٌذگی کجیش اوس اًکے ؽبگشد کشتے ہیں۔یہ دثغتبى ویذوں اوس ہٌذوهزہجی سعوم کے ثشتٌے کے
علغلے هیں ؽکوک وؽجہبت هیں هجتال ًظش آتب ہے۔ اوس اعالم عے هتؼلك ثھی اط کب ًظشیہ ؽکوک عے
پش ہے۔وٍ اعالهی سعوم اوسهقسف آعوبًی کب لبئل ًہیں ثلکہ اًکبسی ہے ۔زبالًکہ وٍ اعالم کے عبتھ
سوزبًی عطر پش اعکی تؼلیوبت کو لجول کشتب ہے۔لیکي اعکی ثٌب خذا ئے ثضسگ و ثشتش کے عبتھ سام
کی پوخب اوس اط کے عبتھ غیش هتضلضل ػمیذت پش لبئن تھی۔کجیش کہتے ہیں ۔ لوٹ عکے تو لوٹ لے،سام
ًبم کی لوٹ پبچھے پھش پچھتبوگے ،پشاى خبہی خت چھوٹ
خیغے خیغے صهبًہ آگے ثڑھتب گیب اوس زبالت ثذلتے گئے ،ہٌذوعتبى هیں فوفیوں کی آهذ کب علغلہ ثھی
تیض ہوتب گیب اوس وٍ اپٌی تؼلیوبت کی همبهی صثبى هیں تجلیغ کیب کشتے تھے۔تیشہویں فذی هیں فوفی هجلغ
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اػلی طجمہ کی ثبال دعتی تھی اوس وسًہ ًظبم لبئن
پوسے ہٌذوعتبى هیں پھیل گئے تھے۔چوًکہ یہبں
ٰ
اػلی
ادًی ،چھوت اچھوت کب تقوس پبیب خبتب تھب۔خغکے ًتیدے هیں ًچلے طجمے کے لوگ
ٰ
تھب۔اػلی اوس ٰ
ٰ
رات کے لوگوں کی ظلن و صیبدتی کے ؽکبس تھے۔اوس اط کب ًتیدہ یہ ہوا کہ فوفیوں کی تؼلیوبت کو اى
لوگوں ًے لجول کشتے ہوئے اعالم لجول کشًے لگے۔اط کب هطلت یہ تھب کہ وٍ اط ظبلوبًہ ًظبم عے
ًدبت زبفل کشًب چبہتے تھے۔اوس ثشہوٌی سعوم پشعتی هیں لجول اعالم کب چیلیٌح لجول کشًے کی
فالزیت ًہیں تھی۔هختلف تسشیکبت کب خت ثہ ًظش غبئش هطبلؼہ کیب خبئے تو یہ ثبت ہوبسے عبهٌے آتی
ہے کہ ثیؾتش دیگش هزاہت کی تسشیکبت ًے اعالم کی تؼلیوبت کے اثشات کو لجول کیب ہے۔ ثھکتی
تسشیک هیں خو گشو کو هبى (ػضت) دی خبتی ہے یہ ثھی اًھوں ًے فوفیوں عے ہی لی ہے۔اط طشذ
سام کے ًبم کب خپ ثھکتی تسشیک هیں فوفیوں کے رکش وعلوک عے ہی لیب گیب ہے۔
ویں فذی هیں ساهبًٌذ کب خبؿ کبسًبهہ یہ تھب کہ اًھوں ًے ًچلے طجمے کے لوگوں کو هزہجی ۱۴
تدشثبت عے سوؽٌبط کشایب ۔خٌھیں اًکے لشیت ثھی پھٹکٌے کی اخبصت ًہیں تھی ۔اگش ہن هطبلؼہ کشیں
تو پتہ چلتب ہے ثھکتی تسشیک کے چوٹی کے ؽؼشاء ًچلے طجمہ عے تؼلك سکھتے تھے۔ساهبًٌذ کب ایک
ؽبگشد خو رات کے اػتجبس عے چوبس (هوچی) ؽودس تھب۔اط ًیبػلی ٰ طجمے کے ًظبم کے خالف ًظویں
لکھیں۔اط ولت کی سائح صثبى کو اعتؼوبل کیب۔ثھکتی تسشیک کے هبًٌے والوں ًے رات پبت کے ًظبم کو
ٹھکشا دیب اوس خود کو آصاد کش لیب۔ساهبًٌذ کیؾبگشدوں هیں فشف ہٌذو هت کے هبًٌے والے ہی ًہیں تھے
ثلکہ اط هیں هغلوبى ثھی ؽبهل تھے۔اط ولت کشؽي هغلک خبؿ طوس پش هغلوبًوں کے لئے پش کؾؼ
تھب۔سط خبں کے لقہ کب ،خو هشتذ ہوگیب تھب اوس خظ ًے کشؽي عے ػمیذت کے اظہبس کے لئے ’’پشین
ثھی لکھی تھی اوس اط ًے اعکی طشذ کے هشتذ هغلوبًوں کے گشوٍ کو اکٹھب کیب تھب۔‘‘پبٹیکب
ہٌذؤں کب هؼبؽشتی ًظبم ایک ہی ولت هیں ضشوست عے صیبدٍ لچکذاس اوس عخت تھب۔خبًذاى اوسرات
ثشادسی کے ثٌذھٌوں هیں خکڑے فشد کو اپٌی راتی خوہش ثتبًے کے هوالغ ہی ًہیں دیئے خبتے تھے
۔رات پبت اوس ثشادسی کے اط ًظبم ًے اًھیں تٌگ اوس آٹوٹ خوبػتوں هیں تمغین کشدیب تھب۔اط کبًتیدہ
یہ ہواکہ ایک رات کے افشاد ًہ دوعشی رات هیں داخل ہوعکتے تھے اوس ًہ دوعشی راتوں کے عبتھ
اػلی طجمہ ہوا کشتب تھب اط کی ہش چیض پش اخبسٍ داسی تھی۔
اًکی یگبًگت کب ازغبط تھب ۔ثشہوي
ٰ
چوًکہ ہٌذو تہزیت کی یہ ػظین الؾبى کوؽؼ تھی خظ کب همقذ اپٌے هؼبؽشتی ًظبم کو ایک ػبلوی
ًظشیے پش لبئن کشًب تھب۔هؾہوس همٌي هٌو کی تؼلین کے هطبثك ثشہوي کی ػظوت اط کے ػلن پش ہے۔ اوس
وسًب ًظبم لبئن کیب۔اوس پھش یہ ًظبم خغے وٍ ؽبًذاس اوس ػظین الؾبى ًظبم کہتے ہیں  ،تشکوں اوس
تبتبسیوں کب ثڑی ثہبدسی عے همبثلہ کشًے کے ثبوخود اى کو سوک ًہ عکیں۔اوس اعکی وخہ آپغی اًتؾبس
اوس اتسبد کب ًہ ہوًب تھی۔اوس عوبخی اًتؾبس ثھی پبیب خبتب تھب۔دوعشی طشف فوفیب ء کشام کے ػمیذوں
ًے ہٌذوعتبى کی تہزیت کی ثشوت هیں لبثل لذس اضبفہ کیب۔هزہجی اوس عوبخی صًذگی کی تشلی هیں لبثل
لذس کشداس اًدبم دیب۔توزیذ ثبسی پش واضر اوس ؽذیذ ایوبى سکھٌے کی تؼلین دی اوس ػؾك کی پش صوس
تبکیذ کی۔کیوًکہ ػجبدت کی سوذ اوس ػول فبلر کی وہی افل ہے ۔اوس اط عے فبئذٍ توبم ہی هزہت کے
هبًٌے والوں ًے اٹھبیب خبؿ طوس عے اوعظ طجمے کے اى لوگوں ًے خو عٌدیذگی کے عبتھ زك
وفذالت کے ػلوجشداس تھے ثڑی گشم خوؽی عے خیش همذم کیب۔
فوفیبئے کشام کی تجلیغی هغبػی کے ًتیدے هیں ہٌذوعتبى ایک دوعشے کی تہزیت ،سعن وسواج عے
آؽٌب ہوئے۔اوسثھکتی تسشیک پش اعکے دوس سط ًتبئح هشتت ہوئے۔ اوس پھش اط تسشیک کی ثہت عبسی
ؽبخیں پھوٹیں۔اًھوں ًے خذا کی وزذت کب پشچبس کیب۔هوستیوں کی پشعتؼ صیبست گبہوں کی یبتشا اوس
ظبہشی سعوم کی پیشوی کو غلظ لشاس دیب۔اوس دوعشی طشف اعکے هتجبدل کے طوس پش سوزبًی ًظن و
،اػلی اخالق ،تمذط اوس پبکیضگی پش صوس
ضجع ،اًغبى کی هسجت اوس خذهت ،اختوبػی دػب اوس ػجبدت
ٰ
دیب۔رات پبت کی تفشیك اوس اوًچ ًیچ کے ثھیذ ثبؤ کی عختی عے هزهت کی ۔ثھکتی کب ًظشیہ آعبى اوس
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عہل تھباوس پھش یہ اى پڑھ ،غشیت ،عیذھے عبدے ،اچھوتوں کے لئے توبم کشدیب گیب۔
هغلوبًوں کے هشتذ افشاد کب گشوٍ اکٹھب ہوگیب۔اوس اط ًے اپٌب کبم ؽشوع کیب۔اى هیں کب ایک فشد خو عت
عے صیبدٍ آصاد اوس سوؽي خیبل عودھب خبتب تھباوس سوزبًی طوس پش ساهبًٌذ کے خبؿ هبًٌے والوں هیں
خظ کب ؽوبس ہوتب تھب،خو کہ خود ثھی ایک اچھب ؽبػش تھب خظ کب ًبم کجیش ہے۔اط ًے اًتخبثیت اوس آصادٍ
سوی کو پیؼ کیب۔اوس اط تسشیک کی خڑیں سام کے هغلک هیں هضجوطی عے لبئن تھیں۔کجیش کی
پیذائؼ ،صًذگی اوس هوت ایک سًگب سًگ افغبًے کے دھٌذ هیں پوؽیذٍ ہے۔کجیش کی ؽبػشی ثھکتی
هزہت کی هسجت هیں ڈوثی ہوئی ہے۔ اعکی توزیذ پشعتی خبلـ ًہیں ہے۔ وٍ ثٌویت کب لبئل ہے،عت
پشػ هیں یمیي سکھتب ہے ،وٍ خذا کے همبثل کبل پشػ یب ًشًدي یؼٌی ایک خجیث رات کے وخود کبثھی
تیي دیوتب ) لبئل ہے خو ثے پٌبٍ لوت کب هبلک ہے۔خظ ًے دًیب کو پیذا کیبہے اوس خظ عے (تشی هوستی
وخود هیں آئے یؼٌی ثشہوب ،وؽٌو اوس هہیؼ خٌھوں ًے چبس ویذ ،چھ ؽبعتش اوس اٹھبسٍ پشاى تقٌیف
کئے ہیں۔ثٌیبدی طوس پش کجیش ایک ػواهی ؽبػشتھے اوس هغلوبًوں کے ػالٍ دیگش طجمبت هیں اًھوں ًے
ػبم اوس دیش پب ہش دل ػضیضی زبفل کی۔
ثھکتی کے دیگش آصاد هٌؼ ؽؼشاء هیں داؤد دیبل کب ؽوبس ہوتب ہے ۔وٍ اکثش فوفیب ئے کشام کی فسجت
هیں سہتے تھے۔دوعشے ثھگتی ؽؼشا ء کے همبثلے هیں اعے اعالهی تؼلیوبت اوس اعالم عے صیبدٍ
والفیت تھی ۔لیکي کجیش کی طشذ وٍ ثھی هغلوبًوں کی آعوبًی کتبة اوس ہٌذوؤں کی کتبثوں کب هٌکش
تھے۔اوس وٍ سام کے ًبم عے خذا کی ػجبدت اوس پوخب هیں ؽذت عے یمیي سکھتے تھے۔ثیش ثھبى داؤد کب
ہن ػقش تھب خظ ًے عتٌبهی فشلے کی ثٌیبد ڈالی ۔خو رات پبت کے ًظبم کب عخت هخبلف تھب ،وٍ عخت
هستبط لغن کے هوزذ تھے۔خقوفب ً وٍ عٌغکشت کب ػبلن تھے ۔اًکی تقٌیف ’’عٌذس والط ‘‘ خبلـ
عٌغکشت کے هبخزات پش هجٌی ہے۔
دوعشی طشف کٹش سام پشعت دثغتبى کب ًوبئٌذٍ تلغی داط تھے۔ خي کے هتؼلك کہب خبتب ہے کہ اعے ػجذ
الشزین خبى خبًبں کی عش پشعتی زبفل تھی لیکي وٍ فشف ہٌذؤں کے لئے لکھتے تھے۔اط کب ػظین
ہے۔خو ایک هزہجی سصهیہ ہے،خظ هیں سام کی صًذگی کو پیؼ کیب گیب ہے۔ ‘‘ کبسًبهہ ’’سام چشتش هبًظ
اکجش کی سوؽي خیبلی اوس زکوت ػولی کے ثبوخود تلغی داط اط دوس کو تبسیک زشؿ و لوثھ اوس
سوزبًی و التقبدی افالط کب دوس عودھتب تھب۔ اکجش و کجیش کے ہش لغن کے اتسبد هزہت کی هغبػی کو
هٌبفمبًہ عودھتب تھب۔تلغی داط کہتے ہیں۔
سام ًبم هٌی دیپ دھشو خہی دہشی دواس تلغی ثھتش ثبہش ہوں خو چبہی عی اخیہبس
ًبهو سام کو کلپ تشو کلی کلیبى ًیواعو خو عوشت ثیھو ثھبًگ تے تلغی تلغی داط
ثھکتی تسشیک کے هہبساؽٹشا هیں کیب کچھ اثشات ہوئے اعکب اخوبلی خبئضٍ لیتے ہیں۔هہبساؽٹشهیں ثھکتی
تسشیک کی هغلک ساهبًٌذ پش ًؾو ًوب ہوئی۔اط کب عت عے پہال ًوبئٌذ ٍ عٌت ًبهذیو ہے خٌکب تقوس
اتسبد هزہت ًہبیت دلچغپ اًذاص هیں کجیش کے هتواصی تھب۔وٍ کجیش ہی کی طشذ ہٌذوهت اوس اعالم کے
سعوم و ػجبدات کی تٌمیـ کیب کشتے تھے۔کبفی وعیغ پیوبًے پش اپٌے هشیذیي کب زلمہ اًھوں ًے ثٌبیب
تھب،خي هیں ہٌذؤں کے ػالٍ هشتذ هغلوبى ثھی ؽبهل تھے۔هہبساؽٹش هیں اط تسشیک کب هشکض پٌڈھش پوس
هیں وٹھوثب کب هؼجذ تھب۔هشہٹی ادة کو اًھوں ًے کبفی تمویت پہٌچبئی۔عبتھ ہی رات پبت کے ًظبم کی لیذ و
ثٌذ کو ثہت زذ تک ًشم کشًے کی کوؽؼ کی۔ هشہٹہ عٌتوں هیں عت عے صیبدٍ ری اثتش ؽخقیت عٌت
تکبسام کی تھی خٌکب تقوس الہٰ ثھی کجیش عے خبکش هلتب ہے۔اوس اًھوں ًے تقوف کی ثؼض
افطالزبت کو اپٌے ثھدٌوں هیں خوة اعتؼوبل کیب ہے۔اط طشذ ثھکتی تسشیک خظ ًے عش صهیي ہٌذ
پش اعالم کے سوزبًی غلجہ کو ثے اثش ثٌبًے کی زتی الومذوس کوؽؼ کی وٍ خود ہی اعی عش صهیي پش
ثذیغی ہوگئی۔
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