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Practice Sheet-I 

 آزادِی رائے
 

رائے کی آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان اس پر پورا پورا حق رکھتا ہے۔ فرض کرو کہ 

آدمی بجز ایک شخص کے کسی بات پر متفق الرائے ہیں مگر صرف وہی ایک شخص انکے بر تمام 

خالف رائے رکھتا ہے تو ان آدمیوں کو اس ایک شخص کی رائے کو غلط ٹھہرانے کیلیئے اس سے 

زیادہ کچھ استحقاق نہیں ہے جتنا کہ اس ایک شخص کو ان تمام آدمیوں کی رائے غلط ثابت کرنے کا 

استحقاق حاصل ہے۔ کوئی وجہ اس بات کی نہیں ہے کہ پانچ آدمیوں کو بمقابلہ پانچ ( سکےاگر وہ کر )

آدمیوں کی رایوں کو غلط ٹھہرانے کا استحقاق ہو اور ایک آدمی کو بمقابل نو آدمیوں کے یہ استحقاق 

ر نہ ہو۔ رائے کی غلطی آدمیوں کی تعداد کی کمی بیشی پر منحصر نہیں ہے بلکہ قوِت استدالل پ

جیسے کہ یہ بات ممکن ہے کہ نو آدمیوں کی رائے بمقابلہ ایک شخص کے صحیح ہو  منحصر ہے۔

 ویسے ہی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی رائے بمقابل نو کے صحیح ہو۔

رایوں کا بند رہنا خواہ بسبب کسی مذہبی خوف کے اور خواہ بسبب اندیشہ برادری و قوم کے اور خواہ 

ر یا گورنمنٹ کے ظلم سے نہایت ہی بری چیز ہے۔ اگر رائے اس قسم کی کوئی بدنامی کے ڈر سے او

چیز ہوتی جسکی قدر و قیمت صرف اس رائے والے کی ذات ہی سے متعلق اور اسی میں محصور 

ہوتی تو رایوں کے بند رہنے سے ایک خاص شخص کا یا معدودے چند کا نقصان متصور ہوتا مگر 

نسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور کل انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور رایوں کے بند رہنے سے تمام ا



 نہ صرف موجودہ انسانوں کو بلکہ ان کو بھی جو آیندہ پیدا ہونگے۔

اگرچہ رسم و رواج بھی اسکے بر خالف رایوں کے اظہار کیلیئے ایک بہت قوی مزاحم کار گنا جاتا 

ہار اور مشتہر ہونے کے لئے نہایت اقوٰی مزاحم ہے لیکن مذہبی خیاالت، مخالِف مذہب رائے کے اظ

کار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ اس مخالف رائے کا اظہار ہونا 

انکو نا پسند ہوا ہے بلکہ اسی کے ساتھ جوِش مذہبی امنڈ آتا ہے اور عقل کو سلیم نہیں رکھتا۔ اور اس 

ال سر زد ہوتے ہیں جو انہیں کے مذہب کو جس کے وہ طرفدار حالت میں ان سے ایسے افعال و اقو

ہیں مضرت پہنچاتے ہیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ مخالفوں کے اعتراضات ال معلوم 

رہیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب پوشیدہ رہنے ان اعتراضوں کے انہیں کے مذہب 

اور مخالفوں کے اعتراض بال تحقیق کئے اور بال دفعہ کئے  کے لوگ ان کے حل پر متوجہ نہ ہوں

باقی رہ جائیں۔ وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ انکی آیندہ نسلیں بسبب نا تحقیق باقی رہ جانے 

ان اعتراضوں کے، جس وقت ان اعتراضوں سے واقف ہوں اسی وقت مذہب سے منحرف ہو جاویں۔ 

کہ وہ اپنی نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ  وہ خود اس بات کا باعث ہوتے ہیں

اس مذہب کو جس کے وہ خود پیرو ہیں مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت ہی اندیشہ ہے۔ اگر انہی 

کے مذہب کا کوئی شخص بغیر حصول اغراِض مذکورہ انکا پھیالنا چاہے تو خود اس کو معترض کی 

 پنی نادانی سے دوست کو دشمن قرار دیتے ہیں۔جگہ تصور کرتے ہیں اور ا

کسی رائے کے حامیوں کا اس رائے کے بر خالف رائے کے "کیا عمدہ رائے اس فیلسوف کی ہے۔ 

مشتہر ہونے میں مزاحمت کرنے سے خود ان حامیوں کا بہ نسبت انکے مخالفوں کے زیادہ تر نقصان 

مزاحمت سے غلطی کے بدلے صحیح بات  ہے اس لئے کہ اگر وہ رائے صحیح و درست ہو تو اسکی

حاصل کرنے کا موقع انکے ہاتھ سے جاتا ہے اور اگر وہ غلط ہے تو اس بات کا موقع نہیں رہتا کہ 

غلطی اور صحت کے مقابلہ سے جو صحت کو زیادہ استحکام اور اسکی سچائی زیادہ تر دلوں پر 



نتیجہ کو حاصل کریں جو فی الحقیقت  مؤثر ہوتی ہے اور اسکی روشنی دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس

 "نہایت عمدہ فائدہ ہے۔

ب اس حالت کے برخالف حالت کو خیال کرو یعنی جب کہ آزادی رائے کی قائم رہتی ہے جسکے ا

ساتھ مباحثہ کا بھی قائم رہنا الزم و ملزوم ہوتا ہے اور ہر ایک حامی کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کی 

پر بحث کرتا ہے تو اس وقت عام لوگ بھی اور سست عقیدہ رکھنے  وجوہ کو قائم اور غالب رہنے

والے بھی اس بات کو خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کس بات پر لڑ بھڑ رہے ہیں اور ہمارے 

عقیدہ اور مسئلہ میں اور دوسروں کے عقیدہ اور مسئلہ میں کیا تفاوت ہے اور ایسی حالت میں ہزاروں 

گے جنہوں نے اس عقیدہ یا مسئلہ کے اصول کو بخوبی خیال کیا ہوگا اور ہر ایسے آدمی پائے جاویں 

ڈھنگ و طریقہ سے اس کو خوب سمجھ لیا ہوگا اور اسکے عمدہ عمدہ پہلووں کو بخوبی جانچ اور 

تول لیا ہوگا اور انکے اخالق اور انکی عادت اور خصلت پر اسکا ایسا پورا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایسے 

عت پر ہونا ممکن ہے جس میں وہ عقیدہ یا مسئلہ بخوبی رچ بس گیا ہو۔ مگر جبکہ وہ شخص کی طبی

عقیدہ ایک موروثی اعتقاد ہو جاتا ہے اور لوگ باپ دادا یا استاد پیر کی رسم تبرک کے طور پر قبول 

کرتے ہیں تو وہ تصدیق قلبی نہیں ہوتی، طبیعت اس کو مردہ دلی سے قبول کرتی ہے اور اس لئے 

عت کا میالن اس عقیدہ اور مسئلہ کے بھال دینے پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ انسان طبی

کے باطن سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے حاالت پیش آتے ہیں کہ جیسے اس زمانہ میں اکثر پیش 

ہے اور بجائے ہوتے رہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ طبیعت کے باہر باہر رہتا 

اس کے کہ وہ دل میں گھر کرے، باہر ہی باہر ایسے خراب اور کانٹے دار پوست کی مانند لپٹا ہوا ہے 

جس کے سبب وہ باتیں ظہور میں نہیں آتیں جو انسان کے عمدہ عمدہ اوصاِف درونی سے تعلق رکھتی 

درخت کی باڑ سے ہیں بلکہ اس سے اس قسم کی قوت ظاہر ہوتی ہے جیسے کانٹے دار ٹھور کے 

ہوتی ہے کہ وہ نہ خود اس گھیری ہوئی زمین کو کچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ اوروں کو گل پھول لیجا کر 



اس میں لگانے دیتا ہے اور بجز اسکے کہ دل میں زمین کو ہمیشہ خالی اور ویران اور بیکار پڑا 

 رہنے دے اور کچھ نہیں کرتا۔

II-Practice Sheet 

 رسم و رواج
 

لوگ کہ حسِن معاشرت اور تہذیِب اخالق و شائستگِی عادات پر بحث کرتے ہیں ان کے لئے کسی جو 

ملک یا قوم کے کسی رسم و رواج کو اچھا اور کسی کو برا ٹھہرانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہر ایک قوم 

اپنے ملک کے رسم و رواج کو پسند کرتی ہے اور اسی میں خوش رہتی ہے کیونکہ جن باتوں کی 

ھٹپن سے عادت اور موانست ہو جاتی ہے وہی دل کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اسی پر اکتفا چ  

کریں تو اسکے معنی یہ ہو جاویں گے کہ بھالئی اور برائی حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ 

ا صرف عادت پر موقوف ہے، جس چیز کا رواج ہو گیا اور عادت پڑ گئی وہی اچھی ہے اور جس ک

 رواج نہ ہوا اور عادت نہ پڑی وہی بری ہے۔

مگر یہ بات صحیح نہیں۔ بھالئی اور برائی فی نفسہ مستقل چیز ہے، رسم و رواج سے البتہ یہ بات 

ضرور ہوتی ہے کہ کوئی اسکے کرنے پر نام نہیں دھرتا، عیب نہیں لگاتا کونکہ سب کے سب اس کو 

نفسہ بری ہے تو اچھی نہیں ہو جاتی۔ پس ہم کو صرف کرتے ہیں مگر ایسا کرنے سے وہ چیز اگر فی 

اپنے ملک یا اپنی قوم کی رسومات کے اچھے ہونے پر بھروسہ کر لینا نہ چاہیئے بلکہ نہایت آزادی 

اور نیک دلی سے اس کی اصلیت کا امتحان کرنا چاہیئے تا کہ اگر ہم میں کوئی ایسی بات ہو جو 

کے ہم کو اسکی بدی خیال میں نہ آتی ہو تو معلوم ہو جاوے  حقیقت میں بد ہو اور بسب رسم و رواج

 اور وہ بدی ہمارے ملک یا قوم سے جاتی رہے۔

البتہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر گاہ معیوب ہونا اور غیر معیوب ہونا کسی بات کا زیادہ تر اس کے رواج 



کو اچھا یا برا قرار دے  و عدم رواج پر منحصر ہو گیا ہے تو ہم کس طرح کسی امیر کے رسم و رواج

سکیں گے، بالشبہ یہ بات کسی قدر مشکل ہے مگر جبکہ یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ بھالئی یا برائی فی 

نفسہ بھی کوئی چیز ہے تو ضرور ہر بات کی فی الحقیقت بھالئی یا برائی قرار دینے کے لئے کوئی 

ر اسی کے مطابق اپنی رسوم و عادات نہ کوئی طریقہ ہوگا۔ پس ہم کو اس طریقہ کے تالش کرنے او

 کو بھالئی یا برائی قرار دینے کی پیروی کرنی چاہیئے۔

سب سے مقدم اور سب سے ضروری امر اس کام کے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تعصبات سے اور 

ان تاریک خیالوں سے جو انسان کو سچی بات کے سننے اور کرنے سے روکتے ہیں خالی کریں اور 

نیکی سے جو خدا تعالٰی نے انسان کے دل میں رکھی ہے ہر ایک بات کی بھالئی یا برائی اس دلی 

 دریافت کرنے پر متوجہ ہوں۔

یہ بات ہم کو اپنی قوم اور اپنے ملک اور دوسری قوم اور دوسرے ملک دونوں کے رسم و رواج کے 

رہیں اور جو ہم میں بری  ساتھ برتنی چاہیئے تا کہ جو رسم و عادت ہم میں بھلی ہے اس پر مستحکم

ہے اسکے چھوڑنے پر کوشش کریں اور جو رسم و عادت دوسروں میں اچھی ہے اس کو بال تعصب 

 اختیار کریں اور جو ان میں بری ہے اسکے اختیار کرنے سے بچتے رہیں۔

جبکہ ہم غور کرتے ہیں کہ تمام دنیا کی قوموں میں جو رسوم و عادات مروج ہیں انہوں نے کس طرح 

ان قوموں میں رواج پایا ہے تو باوجود مختلف ہونے ان رسوم و عادات کے ان کا مبدا اور منشا متحد 

 معلوم ہوتا ہے۔

کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو عادتیں اور رسمیں قوموں میں مروج ہیں انکا رواج یا تو ملک کی آب و ہوا 

وقتاً بضرورت تمدن و معاشرت کی خاصیت سے ہوا ہے یا ان اتفاقیہ امور سے جن کی ضرورت وقتاً ف

کے پیش آتی گئی ہے یا دوسری قوم کی تقلید و اختالط سے مروج ہو گئی ہے۔ یا انسان کی حالِت ترقی 



یا تنزل نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ پس ظاہراً یہی چار سبب ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک میں رسوم و 

 عادات کے مروج ہونے کا مبدا معلوم ہوتے ہیں۔

III-ctice SheetPra 

 مّلا جیون اور اورنگزیب

مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگ زیب اپنے استاد  م ال احمد جیون ہندوستان کے

 کا بہت احترام کرتے تھے۔ اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔

ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ  جب اورنگ زیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غالم کے

وہ کسی دن دہلی تشریف الئیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ 

خ کیا۔  کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھی۔چنانچہ انہوں نے دہلی کا ر 

ی۔ استاد کو اپنے ساتھ استاد اور شاگرد کی مالقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئ

لے کر اورنگ زیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔رمضان کا سارا مہینہ اورنگ زیب اور استاد نے 

اکھٹے گزارا۔۔ عید کی نماز اکھٹے ادا کرنے کے بعد م ال جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے 

بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور  جیب سے ایک چوّنی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے

 گھر کی طرف چل پڑے۔

اس کے بعد اورنگ زیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ چودہ سال تک دہلی آنا نصیب 

نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا۔ م ال احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے 

وصول کیا جائے۔یہ سن کر اورنگ زیب حیران رہ گئے۔ کہ ایک ہیں۔اگر اجازت ہو تو ا ن سے لگان 

غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے۔انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش 

ظاہر کی۔م ال احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف الئے۔ اورنگزیب نے بڑی 



ال احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھرایا۔م  

سادہ تھے۔ اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ جٹا نہ پاے۔ 

 :ایک دن م ال صاحب خود کہنے لگے

ا آپ نے جو چوّنی دے تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنولہ خرید کر کپاس کاشت کی خد

نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے الکھوں ہو گئے۔ اورنگ زیب یہ سن 

اگر اجازت ہو تو چوّنی کی کہانی سناؤں۔ مال صاحب : کرخوش ہوئے اور م سکرانے لگے اور فرمایا

 نے کہا ضرور سنائیں۔

کو فالں تاریخ کے کھاتے  ”اتم چند“اورنگ زیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ 

کے ساتھ پیش کرو۔سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگ زیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ 

آگے آجاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے : ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگ زیب نے نرمی سے کہا

 کھاتہ کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔

 کھاتہ کھوال اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا

ک گیا۔ یہاں خرچ  م ال احمد جیون اور اورنگ زیب خاموشی سے سنتے رہے ایک جگہ آ کے سیٹھ ر 

کے طور پر ایک چوّنی درج تھی لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگ زیب نے 

 :نرمی سے پوچھا

 گئی؟ ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں

 اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں؟: اتم چند نے کھاتہ بند کیا اور کہنے لگا

ایک رات موسال دھاربارش ہوئی میرا مکان ! اے بادشاِہ وقت: اجازت ہے۔ اس نے کہا: بادشاہ نے کہا 

میں نے بڑی  ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا اور تما م کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔

کوشش کی ، لیکن چھت ٹپکتا رہا۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی اللٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ 



 میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟

وہ بوال کیوں نہیں۔وہ آدمی کام پر لگ گیا۔اس نے تقریباً تین چار گھنٹے کام کیا، جب مکان ٹپکنا بند 

 :ہوگیا تو اس نے اندر آکر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا

آپ کا کام مکمل ہو گیا مجھے اجازت دیجیے ،میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض ! سیٹھ صاحب

 :سے جیب میں ہاتھ ڈاال تو ایک چوّنی نکلی۔ میں نے اس سے کہا

ہی چوّنی ہے یہ لے ،اور صبح دکان پر آنا تمہیں مزدوری مل جائے ابھی میرے پاس ی! اے بھائی

گی۔وہ کہنے لگا یہی چوّنی کافی ہے میں پھر حاضر نہیں ہوسکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی 

بہت منتیں کیں ۔لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا دیتے ہو تو یہ چوّنی دے دو ورنہ رہنے دو۔میں نے 

دے دی اور وہ لے کر چال گیا۔اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔آج اس  مجبور ہو کر چوّنی

بات کو پندرہ برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت مالمت کی کہ اسے روپیہ نہ سہی اٹھنی دے 

 دیتا۔

 :اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چال گیا۔بادشاہ نے م ال صاحب سے کہا

ہے۔کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تا کہ رعایا کا حال معلوم کرسکوں۔سو یہ وہی چوّنی 

 وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔

م ال صاحب خوش ہو کر کہنے لگے۔مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چوّنی میرے ہونہار شاگرد نے 

بات یہ ہے کہ میں نے شاہی  اصل‘ ہاں واقعی: اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگ زیب نے کہا 

خزانہ سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ہفتے میں دو دن ٹوپیاں بناتا ہوں۔ دو دن مزدوری 

کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی یہ سب آپ 

 کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

 



 


