
 دسمبر ميں کی گئی تحقيق کے حوالے سے 2009 -عہٍد گم گشتہ ۔۔ استاد محبوب نرالے عالم 
 چند انکشافات

 (راشد اشرف)                                                
 

 افسردگی سوختہ جاناں ہے قہر مير
 دامن کو ُٹک ہال کہ دلوں کی ُبجهی ہے آگ

 
بار آنکهيں ليے بيٹهی تهی، اس کی والدہ اور پڑی بہن ہمارے سامنے ايک خاتون اپنی اشک

افسردہ بيٹهے تهے، ذکر مرحوم استاد محبوب نرالے عالم کا تها، کمرے کی فضا بوجهل ہوچلی 
تهی، دکه، حيرت، رنج و غم، کتنے ايسے جذبے تهے جو ہميں پوری طرح گرفت ميں لے 

کہ جہاں زيادہ تر نفع و نقصان کی بنياد چکے تهے۔ يا خدا، کيا يہ اسی شہر نگاراں کا قصہ ہے 
 پر لوگوں سے تعلقات رکهے جاتے ہيں۔

 
ہم سوچتے ہيں اس مضمون کی ابتدا کيسے اور کہاں سے کريں۔ خيال آيا کہ يہی مناسب رہے گا 
کہ واقعات کو بال کم و کاست بيان کرتے چليں کہ ابن صفی صاحب کے پڑهنے والوں کی ذہنی 

  صاحب اپنی تحريروں کے ذريعے سے آج تک خود کرتے ہيں۔و فکری تربيت تو صفی
 

کی ارسال کی ) ابن صفی ڈاٹ انفو( کی صبح جب ہم محمد حنيف صاحب 2009دسمبر بيس 
ہوئی لگ بهگ پانچ سال پرانی اخباری خبر پر درج کراچی کے عالقے اورنگی کے پتے کو 

جود ابن صفی صاحب سے تعلق کہ جن کی برکت سے وادی اردو پر مو(اپنی والدہ کے ہمراہ 
) رکهنے والی ان شخصيات کی کهوج ممکن ہوتی چلی گئی جن پر ماضی کی گرد پڑچکی تهی

اور ايک کرم فرما جناب امجد اسالم کی رفاقت ميں ڈهونڈنے نکلے تو کاميابی کا امکان صرف 
بالآخر ہم ايک فيصد تها۔ اورنگی کی گليوں ميں بهٹکتے، لوگوں سے رہنمائی کے خواستگار، 

 سال تک آخری 15اس جگہ پہنچنے ميں کامياب ہوئے کہ جو اس خانماں برباد انسان کا عرصہ 
ٹهکانہ کہاليا جسے سری ادب کے بےتاج بادشاہ جناب ابن صفی نے دنيا کے روبرو استاد 

محبوب نرالے عالم کے نام سے روشناس کروايا۔ دروازے پر دهڑکتے دل کے ساته دستک دی 
تون سامنے آئيں۔ يوں تو ہم منزل مراد پر پہنچ کر بهی ناکام لوٹ آتے کہ گهر کا مرد تو ايک خا

موجود نہ تها ليکن ہماری والدہ کی موجودگی کی بنا پر گهر کے اندر رسائی ممکن ہوپائی اور 
يوں صفی صاحب کے حوالے سے ايک اور بند دروازہ ہم پر کهال، برق رفتاری سے امتداد 

تے ايک عہد کے مخفی گوشے آشکار ہوئے۔زمانہ کی نظر ہو  
 

، شريف النفس و درويش )اديب" (اديف"بے نوا شاعر، ابن صفی صاحب کے قلم کی زبان ميں 
 صفت انسان اور زمانے کی ناقدری کا شکار حرماں نصيب، استاد محبوب نرالے عالم کا پتہ مال۔

 
 سے اس محبوب نرالے عالم آگے بڑهنے سے قبل ايک ذرا يہاں ابن صفی صاحب ہی کے ناولز

کے کردار کا جائزہ ليں جسے صفی صاحب نے عمران سيريز ميں امر کرديا۔ واضح ريے کہ 
درج ذيل اقتباسات استاد کی ابن صفی صاحب سے دوران مالقات کہی ہوئی وہ باتيں ہيں جنہيں 

ی باتوں من و عن عمران سيريز ميں استعمال کيا ہے۔ ان ميں سے کئ" صفی صاحب نے تقريبا
کی تصديق استاد کے مرتب کردہ اس ذاتی رجسٹر سے ہوئی جو استاد کے وسيع القلب اہل خانہ 



نے ہميں مرحمت )  برس اپنے گهر ميں محبت و عقيدت کے ساته رکها15جنہوں نے استاد کو (
 کيا تها

 
1-ڈاکٹر دعاگو   

 
ئے کے ہوں گے، يہ تو يہ تهے استاد محبوب نرالے عالم۔ بے پناہ قسم کے شاعر۔شاعر کس پا

تخلص ہی سے ظاہر تها۔ اتنا لمبا چوڑا تخلص شايد ہی کسی مائی کے الل کو نصيب ہوا ہو۔ 
استاد کا کہنا تها کہ بڑا شاعر وہی ہے جس کے يہاں انفراديت بے تحاشا پائی جاتی ہو، لہذا ان کا 

 مسالے دار سوندهے کہا ہوا شعر ہميشہ بے وزن ہوتا تها۔ بسر اوقات کے ليے پهيری لگا کر
چنے بيچتے تهے۔ مقبوليت کا يہ عالم تها کہ جو بهی پکڑ پاتا بری طرح جکڑ ليتا۔ بعض اوقات 
تو ايسا بهی ہوتا کہ سننے سنانے کے چکر ميں استاد ہفتوں دهندے سے دور رہتے۔ بڑے بڑے 

 عمران انہيں -" کوئی عمدہ سا شعر استاد"لوگوں سے يارانہ تها، پهر عمران کيسے محروم رہتا۔
کی ميز پر جمتا ہوا بوالاستاد نے منہ اوپر اٹهايا۔ تهوڑی دير ناک بهوں پر زور ديتے رہے پهر 

سنيے"جهوم کر بولے   
 

 حسن کو آفتاب ميں صنم ہوگيا ہے
 عاشقی کو ضرور بے خودی کا غم ہوگيا ہے

 
پچهلی رات مچه ميں غالب کی روح حلول کرگئی تهی، سنو"پهر بولے۔   

 
  هال باز آؤ گے غالب راستے ميں چڑهاؤ گے غالبتم ب

 کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہيں آتی
 

" ميں نے بتانا نا غالب کی روح حلول "  عمران حيرت سے بوال-" يہ تو وزن دار ہے استاد
 کرگئی تهی، پهر وزن کيسے نہ ہوتا

 
2ڈاکٹر دعاگو   

 
 -قدر کرتے ہيں ليکن ميں اسے کچه بهی نہيں سمجهتااور جی يہ لوگ ميری اردو شاعری کی 

 ميرا اصل رنگ ديکهنا ہو تو فارسا ميں سنيے
 

" ۔ ڈاکٹر دعاگو نے حيرت سے کہيا" فارسا " 
 

استاد کی شاعری ميں نر ۔ مادہ ہو جاتا ہے " ۔ عمران نے سر ہال کر کہا ۔ " يہ بهی مصيبت ہے
ہی فارسی بهی فارسا ہوجاتی ہے۔ ہاں تو ہوجائے اس ليے ان کی گرفت ميں آتے !  نر-اور مادہ 

 "استاد فارسا ميں کچه
 

استاد نے حسب عادت چهت کی طرف منہ اٹها کر ناک بهوں پر زور دينا شروع کرديا۔ پهر 
ُسنيے"بولے   

 



 نظر ُخمی ُخمی، نظر ُگمی ُگمی، نظر ُسمی ُسمی
 دهمک شک فزوں، فضا فسرونی، حيا لبم لبم

شر فشاں، نمو زوم زومعشر خموشگی، خمو ع  
 قلی و قل ونی، وقل، فنوقنی قنا قلم قلم

 نظر ُخمی ُخمی، نظر ُگمی ُگمی، نظر ُسمی ُسمی
 

" " آپ سے ان کا کيا رشتہ ہے" ڈاکٹر دعاگو ہاته اٹها کر ناخوشگوار لہجے ميں بوال۔ " بس بسں
ايک شعر عنايت ۔ اس نے عمران سے پوچها۔قبل اس کے عمران کچه کہتا، استاد نے اچهل کر 

 کرديا
 

 پوچهو ہو رشتہ ہم سے فسردہ بہار دل
 ہم رہنے والے ہيں اسی اجڑے مزار کے

 
" مسٹر عمران، آپ ميرا وقت "ڈاکٹر دعاگو ہاته اٹها کر ناخوشگوار لہجے ميں بوال " بس ۔۔ بس

 "برباد کررہے ہيں
 

" کر دروازے کی طرف عمران تيزی سے اٹها اور استاد کا ہاته پکڑ " اوہ ۔۔ جی ہاں ۔۔ ہپ
 کهينچتا چال گيا

 
۔ کمرے سے نکل کر استاد نے آہستہ سے کہا۔" بہت حرامی معلوم ہوتا ہے  

 
3ڈاکٹر دعاگو   

 
يہ ليجيے اور ٹيکسی سے " عمران جيب سے پانچ کا ايک نوٹ کهينچتا ہوا بوال " اچها استاد

 "واپس چلے جائيے
اب آپ اس زادیٰ شکر کے پاس "هر بولے استاد نے دانت نکالے، تهوڑی دير ہنستے رہے، پ

 "تشريف لے جايئں گے
" ميں نہيں سمجها استاد" عمران حيرت سے بوال " زادیٰ شکر " 

 "ميں آپ کی محبوبہ پر بهی شاعری کروں گا"
" ابهی اس کی عمر ہی کيا ہے، اگر آپ کا عربا يا فارسا "عمران ہاته جوڑ کر گهگهيايا۔ " استاد

۔" دکهانے کے قابل نہ رہ جائے گیچل گيا تو کسی کو منہ  
 

4ڈاکٹر دعاگو   
 

امام الجاہلين، قتيل ادب، " کارڈ پر نظر پڑتے ہی اس نے ٹهنڈی سانس لی ۔ کارڈ پر تحرير تها 
 "استاد محبوب نرالے عالم

 
"   عمران کراہا-" بالؤ

 
 "تشريف رکهيے"



 
ميں "چلے جارہے تهے۔ليکن استاد تشريف کہاں رکهتے، وہ تو کنکهيوں سے نرس کو ديکهے 

 "نے کہا استاد
 

" عمران نے "آج ميں ارتعاش سميگاں کا مقيم مصلوب ہوں"استاد چونک کر بولے " جی۔ جی ہاں
 اس طرح سر ہاليا جيسے پوری بات سمجه ميں آگئی ہو۔

اکثر استاد پر بڑے بڑے نامانوس الفاظ بولنے کا دورہ پڑتا تها۔ کبهی کبهی نئے الفاظ بهی 
اس وقت پڑتے جب آس پاس کوئی عورت بهی موجود ہو۔" س قسم کے دورے عموماڈهالتے۔ ا  

 
يہ "نرس اٹه کر چلی گئی اور استاد نے ايک ٹهنڈی سانس لی اور پهر جهک کر آہستہ سے بولے 

 "دوسری کب آئی
 

" مگر آپ کيوں مغموم ہيں" عمران الپرواہی سے بوال " آتی جاتی ہی رہتی ہيں " 
" ردگی۔۔ يہ ٹڈے ٹڈياں ۔۔ ميں عنقريب حج کرنے چال جاؤں گانہيں جناب، يہ بے پ " 

 "ہوا کيا ۔۔ کوئی خاص حادثہ "
 

جی ہاں، کل رينو ميں ميٹنی شو ديکهنے چال گيا تها۔ دير ہوگئی تهی۔ کهيل شروع ہو چکا تها۔ "
ہيںہائے کيا فلم ہے ڈاکٹر نو ديکهی ہے آپ نے ۔ سالے، لونڈيا کو چوڑی دار پاجامہ پہنا ديتے  " 

 
عمران نے کہا" چوڑی دار پاجامہ نہيں استاد، اسے جين کہتے ہيں   

 
5ڈاکٹر دعاگو   

 
انسانی تہذيب کی مہذباتی اور مسکونی مناکحت بہت " اتنے ميں نرس واپس آئی اور استاد بولے 

ضروری ہے۔ غالب، ذوق، داغ وغيرہ نے مشروباتی انفجاريت کی تفتيل ميں کوئی کسر نہيں 
تهی ليکن تجريدی ضابطے کی اشتراقيت مشروتی اعراب کی سند نہيں۔اٹها رکهی  " 

 
" عمران نے خوش ہو کر " واهللا آپ نے تو نثر ہی ميں صنعت مستول الجہاز پيدا کر دی استاد

 کہا۔
 

 "ميں غالب کو بهی للکار سکتا ہوں"
 

 "بيشک ۔۔ بيشک ۔۔ استاد ذرا چنا کڑک تو سنا دو"
 

نہ سے لگايا اور شروع ہو گئےاستاد نے بهونپو اٹها کر م  
 
 
 
 
 



 پی۔ای۔سی۔ايچ کے حسين
 ميرے چنے سے نمکين
 بولے بهائی خير الدين
 پاپڑ ايک آنے کے تين

 چنا کڑک
 
 

6ڈاکٹر دعاگو   
 

استاد ابهی تک چنے بيچ رہے تهے، بمشکل سلسلہ تمام ہوا، عمران خاموش کهڑا کچه سوچ رہا 
 تها۔

 
 " ايک عمدہ سا گرم سوٹ سلوا ليجيےآپ" اس نے استاد سے کہا " دفعتا

 
پانچ سوٹ کيڑے کها گئے، "استاد نے دانت نکال ديے پهر کچه سوچ کر گردن اکڑائی اور بولے 

 "دو ابهی کها رہے ہيں ۔۔۔ ميرے دادا جج تهے نکهلؤ کے
 

" نرس نے پوچها" يہ نکهلؤ کہاں ہے جناب  
 

" عمران بوال" لکهنؤ والے پيار سے لکهنؤ کو کہتے ہيں  
 

" عتيق بهائی سب جانتے " استاد ان کی گفتگو پر توجہ ديے بغير بولے " ميرے والد کرنل تهے
 "ہيں

 
 "ميں نے کہا تها سوٹ سلوا ليجيے "

 
" استاد نے اکڑ کر پوچها" مجهے کتنا ادا کرنا پڑے گا  

 
 "فکر نہ کرو، اس رقم کے چنے چبوا دينا مجهے"

 
" ايک بار جميل صاحب نے کہا تها کہ تم " اد نے کہا است" نہيں بهئی، پوچهنا ميرا فرض تها

 صرف بياليس روپے جمع کرلو، ميں تمہاری شادی کروا دوں گا
 

 زہريلی تصوير
 

استاد محبوب نرالے عالم جان کو آگئے تهے۔ عمران جيسا آدمی بهی ان کے مصافحوں سے بور 
 پڑتا۔ سليمان البتہ انہيں مصافحہ کرنا" و کرہا" ہو گيا تها۔ جوزف جيسے آدمی کو بهی طوعا

 ہاتهوں ہاته ليتا تها، اکثر کہتا مجهے بهی شاعر بنادو۔ اور استاد گردن اکڑا کر کہتے
 



کو ) اديبوں(مياں يہ ساہری ہے، سکهائی نہيں جاتی، ايک چيز ہوتی ہے تخيل صرف اديفوں  "
 نصيب ہوتی ہے۔ ساہری نہ سيکهی جاسکتی ہے، اور نہ ہی سکهائی جاسکتی ہے

 
 آج بهی وہ اسی انداز سے آدهمکے تهے

 
ُفلبدنی ۔۔ فارسا ميں ۔۔ جب ""گلبدنی کے بعد کيا کہا تها استاد" عمران استاد سے مخاطب رہا ۔۔ 

سے جوش صاحب نے ميری گلبدنی چرائی ہے، ميں ايسی چيزيں فارسا ميں کہنے لگا ہوں ۔۔ 
 لگے چيخنے چالنے ۔۔ ميں نے مالم ہے جوش صاحب کا قصہ، بڑی زوردار جهڑپ ہوئی تهی۔۔

 "کہا جوش صاحب، ميں ہاتها پائی ميں آپ سے نہيں جيت سکتا، علمی بحث کيجيے
 

ہاں ۔۔ "صفدر پر ہنسی کا دورہ پڑ گيا ليکن عمران کی سنجيدگی ميں ذرہ برابر بهی فرق نہ آيا۔ 
اب شروع ہو جاؤ"عمران سر ہال کر بوال " ہاں " 

 
طرف منہ اٹهايا اور ناک بهوں پر زور دينے لگے۔ پهر عمران استاد نے کهنکار کر چهت کی 

مالہجہ فرمايئے"سے بولے   
 

 وزرٹ زٹاخ چرخم چرغاز غازبوں
 فرياد زنان مونگ پهليم گوں گوں
 گوں گوں چہ کٹار باندهم چوں چوں

 ُفلبدنی ۔۔۔۔۔ ُفلبدنی ۔۔۔۔۔ ُفلبدنی
 
 

1پاگلوں کی انجمن   
 

" نے اپنا داہنا ہاته آگے بڑهاتے ہوئے کہااس " ہاته ديکه ليجيے شاہ صاحب  
" استاد غرائے" اس وقت نہيں ديکه سکتا  

" ميں اپنے ہاتهوں سے جيوتش وديا ""آخر کيوں جناب""ميں اپنے ہاته مل رہا ہوں" "کيوں جناب
بس چلے جاؤ، اس ٹيم ہم صرف ""اس نے کيا قصور کيا ہے جناب""کی لکير مٹا رہا ہوں

پشتو ميں انہيں ايک گندی سی گالی دی اور چال " گاہک نے غالبا"ہيںعورتوں کے ہاته ديکهتے 
 گيا

 
2پاگلوں کی انجمن   

 
سنو اکثر لوگ تمہارے آئيڈياز چرا ليا کرتے "عمران نے استاد کے شانے پر ہاته مار کر کہا 

 "ہيں
 

" ہ نہ صرف وہ لوگ جو زندہ ہيں بلکہ و"جی بس کيا بتاؤں ۔ استاد ٹهنڈی سانس لے کر بولے 
 "بهی جو مرگئے

 
 "وہ کيسے استاد"



 
 خواب ميں آکر ۔۔ مومن، غالب اکثر اس قسم کی حرکتيں کرتے رہتے ہيں۔۔ ميرا شعر تها

 
 بے غيرت ناہيد کی ہر تان ہے زمبک

 شعلہ سا لپ لپ لپ جهپک
 

 "اب آپ ديکهيے، ٹيلی وژن والوں سے معلوم ہوا کہ يہ غالب صاحب کا ہے
 مومن کا ہے استاد ۔۔

 
  غيرت ناہيد کی ہر تان ہے ديپکاس

 شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو ديکهو
 

اب يہی ديکه ليجيے، ميں نے بے غيرت ناہيد کہا ہے، اور وہ فرماتے ہيں اس غيرت ناہيد۔۔۔ "
 "ہوئی نہ وہی خواب کی چوری والی بات

 
" ميکانکی طور پر عمران ان کا شانہ تهپک کر بهرائی ہوئی آواز ميں بوال اور استاد " صبر کرو

 آبديدہ ہوگئے۔
 

3.. پاگلوں کی انجمن   
 

استاد کی داڑهی برقرار رہی تهی ليکن زلفيں کٹوادی گئی تهيں۔۔ جس وقت وہ جاماوار کی 
شيروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہن کر قد آدم آئينے کے سامنے کهڑے ہوئے تو انہيں سکتہ 

 ہوگيا۔
 

" ن کی حالت ديکه کر پوچهاعمران نے ا" کيا ميں چٹکی لوں استاد  
 

" اس وقت ذرا دل بهر آيا تها"استاد چونک کر بولے " جی " 
 

 "خيريت ۔ بهال دل کيوں بهر آيا تها"
 

يہ ساال کپڑا کيا چيز ہے ۔ ميرے والد حضور ہيرے جواہرات ٹنکی ہوئی شيروانی پہنتے تهے۔۔ "
 " پهر رہی ہےوقت ۔۔ وقت کی بات ہے ۔۔۔ ان کی اوالد اس طرح ٹهوکريں کهاتی

خير ۔۔ خير ۔۔۔ دل چهوٹا نہ کرو ۔۔۔ تمہارے والد حضور کی واپسی اگر ميرے بس ميں ہوتی تو "
 "ميں اس کے ليے بهی کوشش کرتا

 
 ۔۔۔۔۔۔۔ X ۔۔۔۔۔۔۔

 
آيئے اورنگی کے اس گهر کے چهوٹے سے کمرے ميں واپس چلتے ہيں جہاں وہ لوگ استاد 

کی ‘ وہ لوگ‘ تهے۔ جی ہاں، يہ ہم جو تواتر کے ساته محبوب نرالے عالم کے ذکر سے آبديدہ
اصطالح استعمال کررہے ہيں، وجہہ اس کی يہ ٹهری کہ متذکرہ گهر کے مکينوں کا استاد 



محبوب نرالے عالم سے قطعی کوئی خونی رشتہ نہ تها اس کے باوجود بهی انہوں نے استاد کو 
قال تک رکها۔ امتياز فاران کی استاد سے  برس اپنے پاس، اپنے گهر ميں استاد کے انت15قريب 

 ميں استاد کو اپنے ہمراہ لے آئے تهے 1990 ميں ہوئی، امتياز فاران سن 1988پہلی مالقات 
اور تب سے اس خانماں برباد انسان کو ان فرشتہ صفت لوگوں نے اپنے دل ميں جگہ دی۔ استاد 

 استاد کو فردوس کالونی ناظم ايک بزرگ کی حيثيت سے وہاں رہتے ريے۔ يہ وہ دور تها جب
آباد کا عالقہ چهوڑے زمانہ بيت چال تها۔۔ وہ فردوس کالونی جہاں استاد کی مالقات ابن صفی 

انکا، اقابال وغيرہ کے (صاحب سے ہوئی تهی اور يہ مالقات کروانے والے جناب انوار صديقی 
ستاد ان دنوں پهيری لگا تهے جنہوں نے ہميں ايک مالقات ميں يہ تفصيل بتائی تهی۔ ا) مصنف

کر چنے بيچا کرتے تهے اور ايک روز انوار صديقی صاحب نے رات کے وقت استاد کو 
اشارے سے باليا اور صفی صاحب سے ملوايا۔ چند روز بعد جب انوار صاحب، صفی صاحب 

سے ملنے گئے تو نے صفی صاحب نے ان سے گلہ کيا کہ يار يہ تم نے کس کو ميرے پيچهے 
اکثر ميرے پاس آکر ) استاد محبوب نرالے عالم(ہے، ميں عديم الفرصت آدمی ہوں اور يہ لگا ديا 

گهنٹوں بيٹها کرتے ہيں۔ انوار صاحب نے صفی صاحب کو استاد کو اپنے ناولز کا کردار بنا کر 
 پيش کرنے کی تجويز پيش کی جو صفی صاحب کو پسند آئی اور يوں اس کا آغاز ہوا۔

 
 وسط ميں استاد اورنگی چلے آئے جہاں ان کو امتياز فاران اپنے گهر لے سن اسی کی دہائی کے

 برس وہ امتياز فاران کے گهر مقيم رہے۔ گزر بسر کے واسطے وہ ڈی سی آفس کے 15آئے۔ 
 باہر بيٹها کرتے تهے۔ امتياز فاران کے اہل خانہ ان سے کوئی بهی رقم لينا گناہ سمجهتے تهے۔

 
تون، امتياز فاران کی ہمشيرہ تهيں جن کو استاد اپنی بيٹيوں کی طرح کمرے ميں آبديدہ بيٹهی خا

عزيز رکهتے تهے اور انہوں نے بهی اس حرماں نصيب شخص کی خدمت کا حق ادا کرديا تها۔ 
ان کو استاد شفقت سے شہزادی کہا کرتے تهے اور ان کی زبان بهی ان کو استاد ۔۔ استاد کہتے 

 گهر ميں رکے، ان لوگوں کی زبان سے محبوب نرالے عالم کے نہ تهکتی تهی۔ جتنی دير ہم اس
ليے، استاد کے سوا کچه نہ نکال۔ ايسا جان پڑتا تها کہ گويا وہ لوگ استاد کے اصل نام سے 

واقف ہی نہ تهے۔ خاتون قمر جہاں نے ہميں بتايا کہ استاد کے انتقال کے بعد امتياز فاران اور ان 
يمار پڑگئے تهے، قريب چه ماہ وہ دونوں عليل رہے، اس کی بہن شہزادی بہت بری طرح ب

 دوران ان کا کهنا پينا چهوٹ گيا اور دونوں بہن بهائی سوکه کر کانٹا ہوگئے تهے۔
 

خاص ہمارے ليے استاد کا مرتب کردہ ذاتی رجسٹر اليا گيا اور يہ ديکه کر ہم لوگ دنگ رہ 
 ان کی تصوير کو دونوں ہاتهوں سے گئے کہ خاتون شہزادی نے استاد کے رجسٹر ميں چسپاں

لگا ڈالے۔" چهوا اور پهر وہ ہاته اپنی اشک آلود آنکهوں پر عقيدتا" احتراما  
" شہزادی کی زبان سے آہستگی سے نکال۔۔" استاد  

 
 يا اهللا ۔۔۔۔ يہ منظر تو ہم نے اکثر اهللا والوں کے مزاروں پر ہی ديکها تها۔

 
تی آنکهوں کو مزيد ہم سے نہ چهپا پائی تو اٹه کر اندر استاد کی شہزادی جب اپنی مستقل بهيگ

 چلی گئی۔ ماحول ايک بار پهر سوگوار ہو گيا۔
 

سے ) کہ بالشبہ اب يہی لوگ ان کے اہل خانہ کہالئے جانے کے حقدار ہيں(استاد کے اہل خانہ 
اد  برس است15يہ تمام گفتگو اس انتہائی مختصر سے کمرے ميں ہوئی جس کا ايک ايک کونہ 



محبوب نرالے عالم کی رفاقت کا گواہ ہے۔ استاد ايک طويل القامت شخص تهے اور اس کمرے 
ميں وہ اپنے پاؤں پهيال کر ليٹ بهی نہ پاتے ہوں گے ليکن اہل خانہ کے دلوں کی وسعت تو 

ديکهيے کہ استاد کو کسی بهی صورت ان کی کم مائيگی کا احساس نہ ہونے ديا۔ اور استاد کی 
 برسوں ميں استاد کی آنکهوں 15ہم نے "  بهی مالحظہ ہو کہ بقول شہزادی کے کہ وضع داری

۔ خاتون شہزادی کی پردہ "کی پتلی نہ ديکهی، وہ کبهی نظر اٹها کر ہم سے بات نہ کرتے تهے
کبهی استاد کا چہرہ نہيں ديکها اور ) والدہ نے( برسوں ميں انہوں 15دار والدہ نے ہميں بتايا کہ 

اد کبهی والدہ کے چہرے سے سے آشنا ہوئے۔نہ ہی است  
 

گفتگو ميں شريفانہ لب و لہجہ ، حفظ مراتب نکتہ آفرينی اور رکه رکهاو يہ سب استاد محبوب 
نرالے عالم کا شخصيت کا خاصہ تهے۔ بقول شہزادی، استاد اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل ہميشہ 

ضرور کہتے تهے۔" معاف کيجيے گا‘  
 

دہ ذاتی رجسٹر کو امتياز فاران کے اہل خانہ نے دے کر نہ صرف ہميں استاد کے مرتب کر
اپنے احسان تلے زير بار کيا بلکہ اس طرح ہميں يہ موقع مال کہ ہم ابن صفی صاحب کے ان 

تمام ان گنت پڑهنے والوں تک بذريہ انٹرنيٹ يہ ناياب ذخيرہ پہنيچا سکيں جو آج تک استاد 
جاننے کے متمنی ہيں۔ ہميں آگاہ کيا گيا کہ ہم استاد کے انتقال محبوب نرالے عالم کے بارے ميں 

 کے بعد اس گهر تک پہنچنے والے پہلے فرد ہيں۔
 

آئيے متذکرہ رجسٹر کا جائزہ ليتے ہيں کہ جس کو اپنے ہاتهوں ميں تهام کر ہم نے استاد کے 
 :ہاتهوں کے لمس کو محسوس کيا

 
کا ايک شعر" گجل) " صاحببقول ابن صفی(استاد محبوب نرالے عالم کی   

 
 نگاہ يار سے مانگ کے الئے عمر ہزار پانچ دن

 دو جستجو ميں کٹ گئے، دو انتظار ميں
 

ابن صفی ڈاٹ انفو ( ايک انٹرويو ----ارے صاحب يہ تو چار دن ہوئے ليکن پانچواں کہاں گيا 
ود ہوں جو زندہ ميں استاد نے اس سوال کے جواب ميں کہا کہ پانچواں دن تو ميں خ) پر موجود

 ہوں۔
 

 استاد مزيد کہتے ہيں
 

 محبوب نرالے عالم کی بدنصيبی پر کرو ماتم ميرے دوستوں
 اس سرزمين پر رہنے کے ليے دو گز زميں نہ ملی کوچہ يار ميں

 
ايک مقام پر استاد کی ترقی پسندانہ نظم مالحظہ کيجيے کہ يہی وہ شاہکار ہے جس سے متاثر 

کو اپنے ناولز کی زينت ‘ ساہری‘) صفی صاحب کے الفاظ ميں(کی ہو ابن صفی صاحب نے ان 
 بنايا

 
 



 آج گهر سے بن من کے نکلی ہے نازنين
 ُگل سفنی ۔۔ ُگل سفنی ۔۔ ُگل سفنی

 نہ گرجتے ہيں ۔ نہ برستے ہيں ۔۔ يونہی چمکتے ہيں
 ُگل برنی ۔۔۔ ُگل برنی ۔۔۔ ُگل برنی

 آؤ ماتهے کی بنديا پہن کر رقص کرو
ر سربازار کہتے ہيںہنس ہنس ک  

 ُگل ڈفنی ۔۔ ُگل ڈفنی ۔۔ ُگل ڈفنی
 آج بهی دنيا ميں چور رہتے ہيں

 ہم نے بڑی مشکل سے چوری پکڑی ہے محبوب نرالے عالم
  ُگل بخنی-- ُگل بخنی --ُگل بخنی 

 
استاد کی جوش مليح آبادی سے نياز مندی تهی اور ہميں يقين ہے کہ جوش صاحب استاد کی 

بهول گئے ہوں گے۔ ويسے بهی استاد محبوب نرالے " گل بدنی"م کو سن کر اپنی مندرجہ باال نظ
ايجاد کرچکے تهے۔ اس مضمون ميں " ُفل بدنی"عالم، جوش صاحب کی گل بدنی کی ٹکر پر 

فی کی عمران سيريز سے چند دلچسپ اقتباسات درج کيے ہيں عمران سيريز اوپر ہم نے ابن ص
کا ايک مختصر اقتباس دوبارہ مالحظہ کيجيے" کے ناول زہريلی تصوير  

 
گلبدنی کے بعد کيا کہا تها استاد" عمران استاد سے مخاطب رہا ۔۔  " 

 
" ميں ايسی چيزيں ُفلبدنی ۔۔ فارسا ميں ۔۔ جب سے جوش صاحب نے ميری گلبدنی چرائی ہے، 

فارسا ميں کہنے لگا ہوں ۔۔ ماُلم ہے جوش صاحب کا قصہ، بڑی زوردار جهڑپ ہوئی تهی۔۔ 
لگے چيخنے چالنے ۔۔ ميں نے کہا جوش صاحب، ميں ہاتها پائی ميں آپ سے نہيں جيت سکتا، 

 علمی بحث کيجيے
 

رے ميں ايک واقعہ ميں استاد کے با) سن و تاريخ نامعلوم(منظر امکانی صاحب نے اپنے کالم 
تحرير کيا ہے کہ جس کی رو سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن صفی صاحب نے زہريلی تصوير کا 

 :مندرجہ باال ٹکڑا مکمل تصديق کے بعد لکها تها۔ منظر امکانی لکهتے ہيں
 

استاد کا کمال يہ ہے کہ وہ کسی جگہ اور حاالت ميں نروس نہيں ہوتے۔ استاد محبوب نرالے "
پہلی بار جوش مليح آبادی مرحوم سے ملنے گئے تو ان کی خاموش طبع ديکه کر عالم جب 

جوش صاحب يہ اندازہ نہيں لگا سکے تهے کہ وہ اس صدی کی عجيب و غريب چيز سے 
مخاطب ہيں۔۔ جب استاد گويا ہوئے تو جوش صاحب پر آشکار ہوا۔ اس آگاہی پر جوش صاحب 

 کهڑے ہوگئے۔۔ استاد محبوب نرالے عالم کچه قدم دور شديد برہم ہوگئے اور وہ استاد کو بهگانے
جوش صاحب، آپ ہاته پاؤں ميں مجه سے جيت سکتے ہيں مگر ادب "جاکر بڑے يقين سے کہا 

ميں مقابلہ نہيں کرسکتے ۔۔ استاد کے اس فقرے پر جوش صاحب کا غصہ ختم ہوگيا اور انہوں 
گفتگو برداشت کینے استاد کو بٹها ليا اور پهر زندگی بهر استاد کی   

 
منظر امکانی سے چند مزيد بيحد دلچسپ انکشافات سنيے کہ يہاں مقصد ان واقعات کو محفوظ 

 کرنا ہے
 



" ايک الکه تيرہ هزار ) استاد کے(لکهتے ہيں کہ استاد نے ان پر انکشاف کيا تها کہ ان کے 
مہ اقبال سب سے بڑے شاگرد ہيں۔ مزيد يہ کہ عالمہ اقبال درحقيقت چار تهے اور ان ميں وہ عال

بهی ايجاد کی تهی۔ استاد آج " افسانی"ہيں جنہوں نے شاعری کی۔ استاد نے ايک نئی صنف ادب 
کل ايک تعميراتی فرم ميں مالزم ہيں، فرم کے دفتر ميں انگريزی کا اخبار لے کر بيٹه جاتے ہيں 

ايا ہے کہ دونوں مصرعے اور اسے ہميشہ الٹا پڑهتے ہيں ۔۔ شعر کا پيمانہ استاد نے اس طرح بن
اسکيل رکه کر ناپتے ہيں اور اگر معمولی بهی فرق ہوجائے تو شعر ناموزوں قرار پاتا ہے۔ ہر 

" بيت الخال"لمحہ جدت اختيار کرنا انہيں پسند ہے اسی ليے مکان کے باہر جو بورڈ لگايا اس پر 
سرورق پر استاد کی درج تها۔ انہيں ملک کے باہر بهی شہرت ملی، معروف جريدے ٹائم کے 

تصوير شائع ہوچکی ہے، يہ ان دنوں کا قصہ ہے جب استاد بنيادی جمہوريت کے انتخابات ميں 
اميدوار تهے اور انہوں نے اپنے ليے ايک مخصوص لباس تيار کرايا تها جس ميں کئی فٹ لمبی 

) راشد اشرفابن صفی ڈاٹ انفو اور وادی اردو پر استاد کی يہ تصوير شامل ہے۔۔ ( ٹوپی تهی 
اور لبادے پر جلی حروف ميں تحرير تها کہ اس حالل خور کو ووٹ ديں ۔ استاد جب باہر نکلتے 
تو ايک ہجوم ساته ہوتا، اس ہجوم اور اس عجيب و غريب شخص کو ديکه کر ٹائم کے نمائندے 

الوں نے ان کی تصوير بنائی اور ان سے متعلق ٹائم ميں مضمون لکها۔ استاد کا تذکرہ لکهنے و
ميں مجيد الہوری، شوکت تهانوی، ابن انشاء، ابن صفی، ابراہيم جليس، سليم احمد اور جوش مليح 

 "آبادی شامل ہيں
 

۔۔ استاد کے رجسٹر سے معلوم ہوا کہ ان پر کالم لکهنے والوں ميں سجاد مير، ابو نثر اور نادم 
استاد محبوب " ميں لکها ) معلومسن و تاريخ نا(سيتا پوری بهی شامل ہيں۔ ابو نثر نے اپنے کالم 

نرالے عالم ہمارے ہی نہيں پاکستان ميں جاسوسی ادب کے پہلے اور آخری تاجدار ابن صفی 
مرحوم کے بهی محبوب تهے۔ مرحوم کی کہانيوں ميں استاد کا ذکر ايک مستقل کردار کی 

 حيثيت سے ملتا ہے۔ استاد کی وہ حيثيت ماشااهللا ابهی تک قائم و دائم ہے
 

کا ) ان لميٹڈ(۔۔ نادم سيتا پوری نے استاد کو فخر پاکستان استاد محبوب نرالے عالم رجسٹرڈ 
 خطاب ديا تها۔

 
 جنوری سن انيس سو اٹهاسی کو ايک نظم لکهی، اس 3مشہور شاعر دالور فگار نے استاد پر 

 کے دو بند مالحظہ ہوں
 

گزار کے‘ شب غم‘ا ہے قاتل کو کيا ملے گا نرالے کو مار کے ۔۔۔ وہ خود ہی جارہ  
 سينہ ہے شاہزادہ کا خود ايک بلٹ پروف ۔۔۔ درپے ہے اسکی جان کے يہ کون بيوقوف

 
۔۔ کراچی ميں استاد کے ٹهکانے تواتر کے ساته بدلتے رہے اور اس بے آسرا شخص نے کئی 

مار  خالد آباد ۔۔ فردوس کالونی، کوثر ٹاؤن ملير اور گولي115عالقوں کی خاک چهانی جن ميں 
 شامل ہيں۔

 
ہميں ان کے اہل خانہ نے بطور تحفہ دی ‘ ديوان تاريخ زمانہ‘۔۔ استاد کی شاعری کی واحد کتاب 

جس ميں درج غزلوں سے کچه منتخب کالم ابن صفی ڈاٹ انفو اور وادی اردو پر شامل کيا گيا 
خب دلچسپ کے چند منت‘ روٹی، کپڑا اور المکان‘ہے۔ اس کے عالوہ استاد کی ايک اور کتاب 

 حصے بهی مذکورہ ويب سائٹس پر ديکهے جاسکتے ہيں۔



 
۔۔ تمام عمر استاد کا دعوی رہا کہ وہ مغلوں کی اوالد اور بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے ہيں اور 

استاد کے اس دعوے کی بنياد پر ہی اخباری نامہ نگاروں اور کالم نگاروں کا لہجہ ان کے بارے 
يہ انکشاف بهی استاد کے چاہنے والوں کے ليے باعث حيرت ہوگا ميں ہميشہ فکاہيہ رہا۔ ليکن 

 جنوری سن انيس سو چوراسی کو ايک خبر شائع کی جس ميں 8کہ روزنامہ نوائے وقت نے 
محقق اور گورنمنٹ اردو کالج کراچی کے شعبہ تاريخ اسالمی کے پروفيسر علی محمد شاہين 

عالم، بہادر شاہ ظفر کے سلسلہ نسب سے نے اس بات کی تصديق کی کہ استاد محبوب نرالے 
تعلق رکهتے ہيں اور يہ کہ شہزادے محبوب نرالے عالم ہی تخت طاؤس اور کوہ نور ہيرے کے 

 اصل وارث ہيں۔
 

 جنوری سن انيس سو چوراسی کو ايک اخباری بيان کے ذريعے استاد نے يہ تاريخی 17۔۔ 
 دوران فرنگيوں نے تمام شہزادوں  ميں دہلی کی جنگ آزادی کے1857سن "انکشاف کيا کہ 

اور شاہزاديوں کو يا تو قتل کرديا يا جنگلوں، پہاڑوں ميں روپوشی کے دوران وہ سارے 
شہزادے اور شاہزادياں لقمہ اجل بن گئے۔ شہزادہ محبوب نرالے عالم کو ان کے گهر کی ايک 

ی ليکن جب لکهنؤ ميں لونڈی اپنی بغچی ميں بانده کر فرنگيوں سے بچتی بچاتی لکهنؤ جا پہنچ
بهی فرنگيوں کا زور ہوا اور اس لونڈی کو دهڑکا ہوا کہ فرنگی اس نومولود شہزادے کو چهين 

کر مارڈاليں گے تو اس نے ايک صندوق ميں بند کرکے انہيں دريائے گومتی ميں بہا ديا۔ يہ 
اور انہوں شہزادہ بالآخر وضو کرتے ہوئے ايک بزرگ کو دريا ميں بہتے صندوق سے مل گيا 

 نے اپنی روحانی عملياتی کملی ميں اس بچے کو لپيٹ کر سالديا۔
 

۔۔ جناب رئيس امروہوی اور ان کے بهائی سيد محمد تقی کا دستخط شدہ سات جوالئی سن انيس 
سو چهياسی کا ايک تصديق نامہ يہاں موجود ہے کہ جس ميں رئيس صاحب اور ان کے بهائی، 

  کی تصديق کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ استاد کو پالٹ ديا جائے۔استاد کے خانماں برباد ہونے
 

۔۔ وزير اعظم پاکستان، محمد خان جونيجو کے نام استاد کی پالٹ کے حصول کے واسطے 
لکهی گئی مورخہ بيس اگست سن انيس سو چهياسی کی درخواست اور وزير اعظم سيکريٹيريٹ 

 ميں وصول شدہ رسيد موجود ہے۔
 

ہوا کہ استاد مختلف اخباروں ميں کالم بهی لکها کرتے تهے۔ ان کے کالم کا مستقل ۔۔ يہ انکشاف 
تها اور وہ شہزادہ محبوب نرالے عالم کے نام سے مختلف " ورنہ شکايت ہوگی"عنوان 

" سماجی مسائل کو موضوع بناتے تهے مثال" موضوعات پر لکها کرتے تهے۔ استاد عموما
آباد نمبر دس کی چورنگی، کراچی کا بنگلہ بازار اور مچهلی، اورنگی ٹاؤن ميں قلت آب، لياقت 

بهی " بيسويں صدی ميں سائنسی علوم"مچهيرے اور مگر مچه۔ اس کے عالوہ ايک مضمون 
 ايک خاص کيفيت ميں لکها گيا ہے۔

 
 ۔۔ استاد کے متفرق موضوعات پر مبنی ايک کالم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے

 
  جهگڑے بوا نکلےچچی اماں کے مرنے پر بڑے

 بہت سے قبريں کهوديں لکين ان سب ميں چچا نکلے
 



يادگار پاک و ہند، خاندان مغليہ : ۔۔ ايک خاندانی مہر ديکهی جاسکتی ہے جس پر درج ہے
محبوب نرالے عالم، دہلی پايہ تخت اور لکهنؤ اوده کی سرزمين، بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے، 

 اٹهارہ سو ستاون۔
 

 نرالے عالم کا شجرہ چسپاں ہے جس کے مطابق استاد کے دادا نامی محمد شاہ ۔۔ استاد محبوب
، والد کا نام کرنل نادر درانی )سن انيس سو ايک عيسوی ميں وفات پائی(عالم، جج دہلی تهے 

اور بعد ازاں، محبوب نرالے عالم۔) سن انيس سو پندرہ عيسوی ميں وفات پائی(عالم   
 

ت بتاتے چليں کہ استاد نے اپنے والد اور دادا کا تذکرہ ابن صفی يہاں ہم آپ کو ايک دلچسپ با
صاحب سے صد فيصد کيا ہوگا اور خاص کر ان کے والد کا نام صفی صاحب کے ذہن ميں نقش 

تهے اسی ليے صفی صاحب نے عمران سيريز کے ناول زہريلی تصوير ميں استاد کے والد کا 
وير کا يہ اقتباسنام استعمال کيا ہے۔ مالحظہ ہو زہريلی تص  

 
ہالٹ ۔ ہو کمس ديئر" ان کی طرف آنے والوں ميں سے کسی نے گرج کر کہا " دفعتا " 

" عمران نے جواب ديا اور رک گيا۔وہ تير کی طرح قريب آئے۔۔ اور عمران نے بارعب " فرينڈز
کيا بات ہے" لہجے ميں پوچها  " 

 
 "آپ لوگ اس وقت يہاں"

 
" کيا يہ کوئی ممنوعہ عالقہ ہے ۔ ہم چہل قدمی کررہے ہيں"ال اونہہ ۔۔ عمران ہاته ہال کر بو " 

 "آپ کون ہيں"
 

 کرنل نادر درانی آف سيکنڈ بٹالين"
 

اسی طرح صفی صاحب نے عمران سيريز کے ناول ڈاکٹر دعاگو ميں استاد کے دادا کا ذکر کيا 
 ہے۔ مالحظہ ہو ڈاکٹر دعاگو کا يہ اقتباس

 
پانچ سوٹ کيڑے کها گئے، " سوچ کر گردن اکڑائی اور بولے استاد نے دانت نکال ديے پهر کچه

 "دو ابهی کها رہے ہيں ۔۔۔ ميرے دادا جج تهے نکهلؤ کے
 

۔۔ دسمبر سن انيس سو تراسی کے استاد کے ايک اخباری بيان سے معلوم ہوا کہ ان کی اہليہ کا 
سب انتقال نام شہزادی اختر جہاں بيگم تها جن سے استاد کے سات بچے تهے جو سب کے 

 کرگئے۔ اختر جہاں بيگم برصغير کے ايک جج کی صاحبزادی تهيں۔
 

۔۔ رجسٹر ميں موجود اخباری تراشوں کے مطالعے سے ہمارے ممدوح کی شخصيت کا ايک 
بلکہ شاہی فرمان (دلچسپ پہلو عياں ہوتا ہے ۔۔۔ جی ہاں، استاد بڑے تواتر کے ساته اخباری بيان 

جاری کيا کرتے ) ر اخبار والے اسی طرح رپورٹ کيا کرتے تهےکہيں تو بہتر ہو گا کہ اکث
تهے۔ کہيں وہ ايرانی حکومت سے تخت طاؤس کی حوالگی کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہيں تو 

کہيں ہندوستانی حکومت کو بہادر شاہ ظفر کی جائداد ميں حصے کے حصول کے ليے للکارتے 
ے کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہيں تو کہيں ہيں ۔۔۔ کہيں آپ سلطنت برطانيہ سے کوہ نور ہير



فرانسيسی شہزادی کو دورہ پاکستان کی دعوت ديتے نظر آتے ہيں۔ وہ امريکی حکومت کو تنبيہہ 
 کرتے ہيں کہ اس نے عراق پر حملہ کرکے فاش غلطی کی ہے۔

 
کا ۔۔استاد کی زندگی کے آخری ماہ و سال ميں رفتہ رفتہ ان اخباری بيانات پر ايک افسردگی 

رنگ غالب آتا دکهائی ديتا ہے اور ان کے پندرہ اگست سن انيس سو اٹهانوے کے اس بيان کے 
حزنيہ الفاظ کو پڑه کر دل دکه سے بهر آتا ہے جب وہ حکومت برطانيہ و پاکستان سے مطالبہ 

آج ہم کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہيں، حکومت ہمارے اجداد کی " کرتے ہيں کہ 
 دولت ميں سے کم از کم اتنا تو ديں کہ ميں اپنے زندگی بہتر انداز ميں بسر کرنے کے بے اندازہ

 قابل ہو سکوں
 

ہميں روٹی، کپڑا اور "۔۔اسی طرح وہ ايک اور بيان ميں ارباب اختيار سے مطالبہ کرتے ہيں کہ 
 مکان دو ۔۔ ورنہ اسالم آباد بال کر گولی مار دو

 
ايک سياسی عہدےدار وسيم رشيد کی سرکار سے ) 2003 سن مارچ(۔۔ اور پهر آخری دنوں ميں 

يہ اخباری اپيل کہ شہزادہ استاد محبوب نرالے عالم کا، جو فالج کے حملے کے سبب عليل ہيں، 
 سرکاری خرچ پر عالج کرايا جائے۔

 
" اپنا ابن صفی واال استاد محبوب نرالے عالم"ابن صفی ڈاٹ انفو پر موجود استاد کے انٹرويو 

استاد کے سن پيدائش سے آگاہی ہوتی ہے جو بقول استاد سن انيس سو چودہ عيسوی ہے۔ سے 
مسائل : استاد نے متذکرہ انٹرويو ميں اپنی کتابوں کا ذکر کيا ہے جن کے نام کچه اس طرح ہيں

عشق منزل، نراال مذاق، بندر کی اوالد، يہ دنيا مرغ دل، ديوانے تاريخ زمانہ، آنکه دل کا مقدمہ، 
  کا مشاعرہ، بهارت کا تباہی، ايک پہاڑ کا آگ و پانی اور روٹی کپڑا اور المکان۔عرش

 
بہادر شاہ ظفر کی برسی کا دن استاد کی زندگی ميں ايک خاص مقام رکهتا تها ۔۔ اس روز تمام 

اہل خانہ استاد کی دلجوئی کے ليے جمع ہوتے، اسی چهوٹے سے کمرے ميں شہزادی کی والدہ 
کا تاج استاد کو پہنا کر ان کی تاج پوشی کرتے تهے۔ شہزادی کی " کپڑے" ہوا کے ہاته کا بنا

اور استاد اس خاص " بهائی،آج کے دن کے ليے کوئی فرمائش"والدہ استاد سے پوچهتی تهيں کہ 
دن، قورمے اور زردے کی فرمائش کرتے تهے۔ تاج پوشی کے دن وہ اپنے اسالف کے پرشکوہ 

ے ميں کيا سوچا کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا دقت طلب ماضی اور اپنے حال کے بار
 نہيں۔

 
 سن دو هزار پانچ کو يہ شہزادی ہی تهيں جو استاد کو طبيعت کی خرابی کی بنا پر 4جوالئی 

اورنگی کے قطر اسپتال لے گئی تهيں، استاد بے حد کمزور ہو چکے تهے اور بقول خاتون 
 جوالئی 4ادہ تر ليٹے رہنے پر ہی اصرار کيا کرتے تهے۔ شہزادی اور ان کی بہن قمر جہاں، زي

کو استاد کو بلند فشار خون کی شکايت پر قطر اسپتال ميں داخل کرديا گيا۔ استاد کسی سے بات 
نہ کرتے تهے، بس ڈاکٹروں سے يہی کہتے رہے کہ ہميں جلدی سے ٹهيک کرديں يہ بچياں کب 

اد اسپتال ميں داخل رہے، اس دوران ان پر نقاہت کی تک ہمارا خيال کريں گی ۔۔۔ تين دن تک است
وجہ سے زيادہ تر غنودگی کی کيفيت طاری رہی۔ انتقال سے ايک روز قبل ان کی اہل خانہ نے 

خان صاحب، " استاد سے کہا کہ استاد آپ ہمت نہ چهوڑيں ۔۔ استاد جو غنودگی ميں تهے، بولے 
 پانچ کی صبح اسپتال سے فون آيا کہ استاد کی  سن دو هزار6۔۔۔ جوالئی " ہميں مجبور نہ کرو



طبيعت خراب ہے، آپ لوگ چلے آئيے۔ خاتون شہزادی کے مطابق جب وہ لوگ اسپتال پہنچے 
تو وہ مجذوب صفت انسان کہ دنيا جس کو استاد محبوب نرالے عالم کے نام سے جانتی تهی، اس 

عونانا هللا و انا اليہ راج“دار فانی کو لبيک کہہ چکا تها۔   
 

 خدا رحمت کند ايں عاشقان پاک طنيت را
 

اورنگی کے قبرستان ميں جس طرح آپ کی تدفين ہوئی وہ بذات خود ايک حيرت انگيز واقعہ 
) عکس ابن صفی ڈاٹ انفو اور وادی اردو پر موجود ہے(تها۔ روزنامہ عوام ميں شائع ہوئی خبر 

ورہ قبرستان دس برس قبل ہر طرح کی کی تصديق امتياز فاران کے اہل خانہ نے بهی کی کہ مذک
تدفين کے ليے بند کيا جاچکا تها ليکن استاد کو جو گوشہ مال وہ کسی قبر کا حصہ نہيں۔ ہم نے 

يہ ديکها کہ استاد کی قبر پر نيم و کيکر کے درختوں نے ايک طمانيت بخش سايہ کيا ہوا ہے 
ی ہيںتصاوير ابن صفی ڈاٹ انفو اور وادی اردو پر ديکهی جاسکت(  
 

 اپنے اسالف کی جائز --محبوب نرالے عالم، دنيا کی نظروں ميں آپ مفلس و تہی دامن تهے
دولت ميں سے صرف اپنے گزارے الئق مشاہرے کے متمنی آپ تمام عمر در در ٹهوکر کهايا 

آپ کے اسالف جب زبان کهولتے تهے تو ايک "کيے ۔۔۔ لوگ آپ کو سودائی خيال کرتے تهے۔۔ 
۔۔۔۔ ضرور ايسا ہوگا ۔۔۔۔ ليکن آپ کی کہی ہوئی باتوں " ہيبت سے تهرا جايا کرتا تهاعالم ان کی 

آپ کے آباواجداد تين وقت مرغ متنجن نوش کرتے "پر لوگ آپ کو ديوانہ قرار ديتے تهے ۔۔۔۔ 
کرتے ہوں گے ۔۔۔ ليکن آپ "  يقيننا--" اور ہيرے جواہرات ٹنکی شيروانياں زيب تن کرتے تهے

کی روٹی بهی نصيب نہ تهی، شايد ناظم آباد کی گليوں ميں چنے بيچتے وقت آپ کو دو وقت 
شکم کی آگ بجهانے کے ليے مٹهی بهر چنے ہی پهانک ليا کرتے ہوں ۔۔۔ آپ کے انتقال کے بعد 

آپ کے اہل خانہ نے آپ کے ملگجے کپڑے، کسی آپ سے بهی زيادہ تہی دست انسان کو دے 
رہتے ہوں گے ۔۔۔۔ ليکن آپ " ۔۔۔۔ يقيننا" الت ميں رہا کرتے تهےآپ کے اسالف مح"ڈالے ۔۔۔۔۔۔ 

آپ نے ملک پاکستان کے وزير "تمام عمر سرچهپانے کے ليے ايک ٹهکانے کو ترسا کيے ۔۔۔۔ 
اعظم محمد خان جونيجو اور کراچی کے ڈپٹی کمشنر کو ايک پالٹ کے حصول کے ليے 

آپ کے اسالف کی تاج پوشی کا منظر "۔ ليکن آپ کی شنوائی نہ ہوئی ۔۔" درخواست دی تهی
ہزاروں کی تعداد ميں موجود رعايا ديکها کرتی ہوگی، رنگ برنگے مختلف النوع قسم کے 

۔۔۔ اس ميں کوئی شک نہيں ۔۔۔ ليکن آپ کی " قيمتی پکوانوں سے ان کا دستر خوان سجا رہتا تها
تے کے معمولی تاج تاج پوشی سال ميں صرف ايک دن ايک غريب عورت کے بنائے ہوئے گ

سے سرانجام پاتی تهی اور معاشی حاالت سے نبرد آزما وہ لوگ صرف اس دن آپ کے ليے 
آپ کے اسالف ميں کسی کے انتقال کے بعد اس کا "قورمے اور زردے کا اہتمام کرتے تهے۔۔۔ 

، ضرور ۔۔۔ تاريخ شاہد ہے" شاندار مقبرہ تعمير کيا جاتا تها، رعايا اس پر حاضری ديا کرتی تهی
ايسا ہی ہوگا ۔۔۔ ليکن آپ کی گمنام، جی ہاں ايک چهوٹے سے کتبے تک کو ترستی سادہ سی قبر 
کراچی کی ايک مضافاتی بستی کے قبرستان ميں ہے جس سے سوائے مٹهی بهر افراد کے، اور 

آپ کے اسالف ميں سے کسی کے بيمار ہونے پر شاہی معالجين کا "کوئی واقف نہيں ۔۔۔۔۔ 
ريض کو گهير ليتا تها اور اگر کوئی انتقال کر جاتا تو اس کے مرنے پر زبردست جهمگٹا م

تاريخ " ۔۔۔۔ يقيننا" سوگ منايا جاتا تها، شاہی دربار سے وابستہ شعرا اس کا نوحہ لکهتے تهے
اس کی گواہ ہے ۔۔۔۔ ليکن جب آپ عليل ہوئے تو آپ کے اہل خانہ ميں اتنی سکت نہ تهی کہ آپ 

سپتال ميں داخل کراتے، جب آپ کا دم نکال تو آپ کے سرہانے کوئی موجود نہ کو کسی نجی ا



تها، شہر کراچی ميں اس روز چلنے والی گرد آلود ہوا نے آپ کا ماتم کيا اور آپ کی قبر پر 
 ايستادہ نيم و کيکر کے درختوں سے گرتے پتوں نے آپ کا نوحہ لکها۔

 
ئے ليکن خان صاحب محبوب نرالے عالم، آپ ہرگز دنيا کی نظروں ميں آپ ناکام و نامراد کہال

ہرگز ناکام و نامراد نہيں ہيں ۔۔۔۔ درحقيقت آپ ايک عالی نفس انسان تهے جس کی زبان و ہاته 
سے زندگی بهر کسی کو تقصان نہ پہنچا ۔۔۔ آپ تو بہت خوش قسمت تهے کہ عم عزيز کے 

 کہ جنہوں نے آپ کا غم  برس آپ نے ايسے مخلص لوگوں کے درميان بسر کيے15آخری 
بهالنے ميں آپ کی مدد کی، آپ کی خدمت ميں دن رات ايک کرديے ۔۔۔۔۔۔ آپ کی سات اوالديں 
اهللا کو پياری ہوئيں ليکن ذرا ديکهيے تو کہ آج آپ کی منہ بولی بيٹی شہزادی کے آنسو آپ کے 

 ليے تهمتے ہی نہيں
 

کو لکهنے واال راشد اشرف ايک خان صاحب محبوب نرالے عالم، بارے آپ کے اس مضمون 
خوش گمان شخص ہے ۔۔ وہ يہ گمان کرتا ہے کہ اس کی عاجزانہ درخواست پر، اس کے اس 

مضمون کے قارئين بارگاہ الہی ميں ہاته اٹها کر آپ کی مغفرت کے ليے دعا کررہے ہيں اور اهللا 
ہ ہمارا يہ خانماں برباد تعالی اتنی بڑی تعداد ميں دعاؤں کی آمد پر فرشتوں کو حکم ديتے ہيں ک

بندہ نامی محبوب نرالے عالم، جو اپنی تمام زندگی ميں ہمارے امتحان پر پورا اترا، اس کے 
درجات بلند کيے گئے اور اسے خلد بريں ميں ابن صفی کے بے داغ سفيد موتيوں کے بنے محل 

 کے برابر ميں ويسا ہی ايک محل عطا کيا جاتا ہے۔
 

 راشد اشرف
سن دو هزار نو، 25دسمبر   

 
ابن صفی ڈاٹ انفو اور وادی اردو پر استاد محبوب نرالے عالم سے متعلق مندرجہ ذيل مواد 

شامل کيا جارہا ہے جس کی فراہمی کے ليے ہم امتياز فاران اور ان کے اہل خانہ کے شکرگزار 
 ہيں

 ۔۔ استاد کی نادر تصاوہر
 ۔۔ استاد کے لکهے گئے اخباری کالم کے عکس

د پر لکهے گئے اخباری کالم کے عکس۔۔ استا  
 ۔۔ استاد کے ديے گئے اخباری بيانات کے عکس

  برس مقيم رہے15۔۔ اورنگی کے اس مکان کی تصاوير جہاں استاد 
  پہلی مرتبہ۔۔۔۔ استاد کی بےنام قبر کی تصاوير
 ۔۔ استاد کی شاہی مہر کا عکس

 ۔۔ محترم دالور فگار کی استاد پر لکهی گئی نظم
ٹ کے حصول کے ليے استاد کی لکهی گئی درخواستوں کے عکس۔۔ پال  

 ۔۔ جوالئی سن دو هزار پانچ کے دن روزنامہ عوام کی مکمل کوريج
‘ روٹی، کپڑا اور المکان‘اور ) شاعری کی واحد کتاب(‘ ديوان تاريخ زمانہ‘۔۔ استاد کی کتب 

 کے چند منتخب دلچسپ حصے
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