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شہزادی حسن بانو کی کہانی

ے کی بات ہے کہ ابک زاجے کے ہاق نزیني اكالد بہیه تھی ۔ كم اپنی نزیني اكالد کے
بہت بہل
ے فکزم ند تھا۔ کافی عرصي گرزنے کے بعد اس کے کسی كشنز نے اسے اس کی زاجدھانی کی
لئ
ے كالے ابک کاہن کا ی ناای۔
جگل میه ز ہئ
ابک جایب ن
ے اس جنگل کی طرػ نکل نسا۔
ے کے لئ
محف ظىق کے ہمرام کاہن سے ملئ
ے ا
زاجا پئ
ابک دف م
ب
کونی دك دف بعد كم جنگل میه ہنچااكز اس کاہن سے مال۔ زاجے کو کاہن اپنی جھىنپڑی لے گ نا اكز

كہاق اس کی خوب جدمت کی۔ تھر اف سے کہا کہ كم آج زات اس کے باس زہیه تھر ابہیه کچھ
كد کسی کاـ سے باہر جال گ نا۔
دنز آزاـ کزنے کا کہااكز خ
ے ۔ کاہن نے ابہیه گھی
زاجاكز اس کے محافظ كہاق موخود تھ
زات کو جب كم اپنی جھىنپڑی آبا نو م
ے سے
ے ہونے کھانے کھالنے۔ تھر زات کے گپ شپ کے دكزاف اس نے زاج
سے پئ
اف کے كہاق آنے کی كجي نوجھی۔ زاجے نے اسے اپنی نزیني اكالد ني ہونے کا ی نابا۔ کاہن نے
ے آة آزاـ کزیه۔“
ے ہونے ہیه اس لئ
زاجے سے کہا ”دكطری باتیه صنح ہوق گی۔ آة تھک
ؽ۔
ے بسپر بچھانی اكز ابہیه آزاـ کزنے کو م ا
تھر اف کے لئ
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اگلی صنح ابہیه باشتي کھال کز کاہن نے زاجے کو ابک جھڑی دی اكز اس سے کہا ”عالی جام! مپری
ے سیب
ے ابک باز اس جھڑی سے جھاسیه۔ جتئ
جھىنپڑی کے باہر خو سیب کا دزجت ہے اس
ے گزیه گے ابہیه ستبھالیه اكز ابہیه گھر لے جاتیه۔ گھر ني بچ کز ابک سیب کودك نزانز حصوق
پنچ
ے ساؿ آة کے ہاق بی نا
ه۔ آدھا خود کھاتیه آدھا ـلکہکو کھالتیه ۔ نصنحت ہے کہ ا گل
کاث
میه ی
ے یده۔“ ني نصنحت نکزے کے بعد اسے
ی ندا ہو گا نو اسے ی ندزم ساؿ بک ـجل سے باہر ني نکلئ
ے ساتھ جھىنپڑی سے باہر لے آبا ۔
ا پئ

ے گزا ۔
ی دیہونی جھڑی سیب کے دزجت نز مازی نو صرػ ابک سیب پنچ
زاجے نے کاہن ؽ
ے باس زکھا۔ کاہن نے زاجے سے کہا
ے سے اتھابا اكز اسے تھىبک کز ا پئ
زاجے نے سیب پنچ
ے
ے كم پنچ
ے سیب تھ
”عالی جام! ني آة کی دنوی ُمرکُم کا کزبا اكز ک نا ،آة کی قسمت میه جتئ

گزے۔ آة اسی ابک ہی نز اکت فا کزیه ،اس کے عالكم کونی جازم بہیه۔“ تھر ابہیه كہاق سے

زحطت ک نا۔
ے۔ زاجے نے
زاجے اكز اس کے ـجافظ دك دنوق کی مسافت طے کز کےكابس اپنی زاجدھانی بہنچ
زات کو كم سیب دك نزانز حصوق میه کابا اكز اس کا ابک حصي خود کھابا اكز دكطرا حصي ملکہ کو کھانے
ے دبا۔
کے لئ
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ے کاہن نے کہا تھا كبسا ہی ہوا ۔ اگل ے ساؿ تھ نک اسی موسم میه زاجے کے ہاقہبویانا۔
جیس
ے کا باـ
ے ب تئ
زاجنے اسی دف ا پئ
ے کی ی ندائش نز نسی خوسی م نانی۔ م
زاجاكز اس کی زعابا نے بتئ
م
بہراـ زکھا۔

ے كالدین سے اصراز
ے ا پئ
ے کے لئ
ی ندزم ساؿ تھی نوزے ہونےاكز بہراـ نے محل سے باہر نکلئ
س
کزفتھی طركعک نا۔ اس کے م لسل اصراز نے زاجے کو ـجبوز ک ناکہ كم اسے ـجل سے باہر لے
ا

ے اپنی زعابا کو
ؽی ی نک ساعت مقرز کز کے اس کی سالگزم م نانے کے لئ
آنے۔ چ نابچي اس نے كن
اکبھا ک نا۔ صنح سے ہی نکانے كالے نکانے زہے اكز کھانے كالے کھانے زہے۔ لوؾ کھابا
ے ۔ سادبانوق کا بج نا تھا کہ سىنے کی شین اكز
کھانے سے جب فازغ ہونے نو سادبانے بحانے گئ
زلبد میه کود نسے اكز
لگاـ سے آزاشتي ابک گھىسا نولو گزالبذ میه ادھر ادھر تھاگن ے۔لگالوؾ نولو ؾ
اسے گھپرافجاہا۔ گھىسا اف شب کو تھالبگ کز تھاؾ نکال ۔ بہت کوظش کے باكخود لوؾ اسے بہیه
ے۔
بکس سک

ے ہو ل نا۔ نولو گزالبذ
ے اس کے پنچھ
آخز کاز شہزادم بہراـ نولو گزالبذ میه کود نسا اكز اسے بکسنے کے لئ
ے کے بعد اس نے گھىسا بکس ل نا اكز اس نز سىاز ہو گیا۔ بہراـ خوب ہی اس نز سىاز ہوا
کا ابک جکز کا پئ

ج
ے میه كم شب کی
گھىسا طریث دكسا اكز نولو گزالبد کے دزم ناف سے ہوا میه بل ند ہوا ۔ تھر بلک ھپکئ

آنکھىق سے اكجھل ہو گیا۔
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زاجاكز ملکہ سمیت شب لوؾ
ے ۔ تھر كہاق زماتھی ک نا تھا م
زاجاكز اس کی زعابا شب دـ بخود زم گئ
م
ے۔
ے گھركق کو لوث گئ
ے ا پئ
حپراف ك نزبساف كہاق سے ا پئ
ب
ابک ہی اساف میه گھىسا بہراـ کو لے کز اپنی دی نا جا بہنحا۔ كہاق ہنچ کز گھىسے نے اپنی خوف بدلی
ے آبا ۔ بہراـ دنو کو اس کے اصلی زكة میه دبکھ کز اس
اكز اپنی اصلی صوزت میه بہراـ کے سا مئ
س
سے الچھ نسا اكز نوجھا کہ اس نے اسے اس کے كالدین سے اسے کبوق جدا ک نا ۔ دنو نے ای نا ز
ب
ے محل جال گ نا۔
كق کا خواب دنے ب غپر كم ا پئ
ے لخ بات
جھکابا اكز اس ؽ
ے ہوئے گشازا۔ ساـ ہونی نو دنو دكبازم بہراـ
بہراـ نے کچھ کھانے ب غپر سازا دف دنو کے باغ میه بہلئ
ے محل
سی کوظش کی۔ كم نسی ـعکل سے مابا نو دنو اسے ا پئ
کے باس گیا اكز اسےم نانے کی ب
میه لے گ نا۔ محل میه لے جا کز اس نے اس کی نسی برنزانی کی اكز تھر نصنحت کزنے ہونے
ے ہو۔ مپری ني سازی ملکیت ،مپری دكلت اكز مپری
اس سے کہا ”دنکھى بہراـ! تم مپرے بتئ

زكزت بہیه۔ خو کچھ کھابا جاہو ،کھال اكز حس طرح
جاف تھی ت مہازی ہے۔ ت مہیه فکز کزنے کی کچھ ض

زہ نا جاہو ،زمك۔ آج سے ني سازی بادساہی ت مہازی ہے اكز تم اس کے مالک ہو ۔ مگز تم مپری
ابک بات غوز سے سنو۔ جب تھی میه عکاز سے ساـ کو گھر لونوق تھر تم جہاق تھی ہو آ کز مچھ سے

5

زك۔“ ني نصنحت کزنے کے بعد
ملو۔ بی نا! بس ني مپری جمبوزی ہے ۔ میه نسا جمبوز ہوق مچھ نز زحم ؽ
ے ساتھ ل نا اكز نوزے محل کی سپر کز انی۔
اس نے بہراـ کو ا پئ

ے محل سے تھىسی دكز
ے گھى مئ
سامیه ذھلنی زہیه دف گشزنے زہے۔ ابک دف بہراـ گھى مئ
ابک ابسی جگہ جا بہنحا۔ جہاق با جد نگام ابک مضنوط فلعي تھا مگز اس کا صدز دزكاشم ابدز باہر سے
ق تھی۔
م ق فل تھا۔ اس کے ابدز جانے کی کونی اكز صوزت ني ی

ے کی جای ناق
بہراـ نے کچھ سىجا اكز گھر آ کز اس کی جای ناق بالش کی مگز كم اسے بہیه ملیه ۔ اس فل ع
ے میه صركز کونی زاش نوص ندم ہے ۔ اس کی
ے کی بات نے بہراـ کو بہت حپراف ک نا ”اس فل ع
ن ي مل ئ

ے کمرے میه گ نا۔ تھر دنو کی نصنحت کے
جای ناق ني م نلی ،ني کیسیبات ہے!“ اكز كم كہاق سے ا پئ

ے بل نگ نز جادز اكسھ کز دزاش ہوا۔
ے ہی كم ا پئ
بالکل الث اس کے آنے سے کچھ دنز بہل

ا
ے میه ج نالے لگا ”ازے بہراـ! تم کہاق
ے ني با کز غص
ے سا مئ
کچھ ہی دنز بعد دنو آ گ نا اكز بہراـ کو ا پئ
گے نزكام لی نا زہا۔ دنو نے بہراـ کو دھمکانے
ہو ،مپرے باس بہاق آل۔“ بہراـ این ے بل ن نز ن

ہونے تھر نکازا ”بہراـ تم جہاق کہیه تھی ہو مپرے باس آ جال۔“ بہراـ نے اس کے دھمکیكق کی

ؽ
کونی نزكام بہیه کی۔ دنو لسکھڑانے ہؤِےمحل کے ابدز آبا اكز قسم اتھانے ہونے اس سے ہا
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ے ہو کہہ دك ۔ میه نے ت مہازی بات بس ماف لی۔ مگز رزا ای نا جہرم نو
”بہراـ! تم خو کچھ مچھ سے کہ نا جا ہئ
دکھا دك۔“
ے بل نگ کے قریب ہی بتبھا اكز اس
ے جہرے سے جادز اتھانی۔ دنو اس ؽ
تھر بہراـ نے ا پئ
ے! خو کچھ کہ نا جاہتے ہمودكکہ۔ بہراـ نے اس سے اصراز ک نا ” مجھے آة نے
سے کہا ”ہاق بتئ

ے کبوق بہیه دی؟“ ”میه
ے کی جانی۔۔ مچھ
نوزے محل کی جای ناق نو دے ہی دیه ل نکن اس فل ع

ے کے ابدز خو
ے کہ اس فل ع
ے! محض اس لئ
ے کی جای ناق بچھ سے عزنش بہیه زکھی ہیه بتئ
نے اس فل ع

ے كم جای ناق بہیه دیه۔ اگز تم ني
ے میه نے بچھ
ے۔ اس لئ
ے اس کا یني ني جل
زاش نوص ندم ہے بچھ
ے ہو نو لےلو ،ني ہیه كم جای ناق۔“
جای ناق لی نا ہی جا ہئ
ے میه خونصوزت
ے ہونے اسے ای نا سازا قصي ص نابا ”میه نے اس ؼ ل ع
تھر بہراـ کو اس کی جای ناق د پئ

ے باالب اكز ابک خونصوزت محل تھی پبوابا ہے ۔ بات دزاصل
باعات ،حمن شاز ،نپرنے کے لئ
ے ِللم کے بادسام کی بتنی حسن بانو سے جمیت ہے۔ كم اپنی بہبوق اكز شہ نلبوق
ے! مچھ
ن ي ہے ب ت ئ

کے ساتھ كماق آنی ہے۔ مگز مپری بدنضتنی کہ میه اب بک اسے اپنی طرػ مبوجي بہیه کز عکا۔
ے کاہبوق
ے نپرے ماق باة سے جدا کز دبا ۔ کبوبکہ مچھ
اسے بانے میه باکاـ ہو کز میه نے بچھ
بت
ے ہ
ے! میه بچھ
ے ہ و۔ ب س ب ت ئ
نے ی نابا تھا کہ تم اكز حسن بانو بالکل ابک ہی زبگ ك زكة ز کھئ
ہی جمبوزی کے عالم میه بہاق البا ہوق۔“
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ے!
سکنو۔۔۔؟“ بہراـ نے دنو سے نوجھا۔ ” بتئ
سن بانو کو اپنی طرػ مبوجي کز كق
”بابا! اگز میه ح

ت مہازے نضیب کی بات ہے ،ل نکن میه ای نا صركز کہوق گا کہ ني کاـ بہت مشکل ہے۔ بس
ة۔“
ے مت سبا
مپری طرح اف نے كفا نزنوق کے پنچھ
ے کے بجسس
ے کے زاش جا پئ
دكطرے دف صنح سىنزے دنو جب عکاز نز زكاني ہوا نو بہراـ اس فل ع

ب
ے اكز
ے کے باعات ،حمن شاز ،باالب د نکھ
ے میه ہنچ کز اس نے اس فل ع
کے ساتھ جل نسا۔ فل ع
ھىؽال نوص ندم چ ناز کا
اس محل کو تھی اجھی طرح دبکھ ل نا۔ اف باالنوق کے بالکل دزم ناف میه ابک ک ھ
ے آة سے کچھ الچھ سا گ نا ”اف خونصوزت باالنوق کے
دزجت کھڑا تھا۔ اسے كہاق دبکھ کز بہراـ ا پئ
۔۔۔ آخز ک نا ہو سکنی ہے؟“
ے کی كجي
ے د پئ
دزم ناف اس کھىؽھلے نوص ندم چ ناز کے دزجت کو نوق ز ہئ
ة اس کے قریب جاکز اسے جازكق طرػ سے دنکھا۔
اكز ھر

ے
ے كم اس میه جا گھسا۔ اس کا گھس نا تھا کہ اسی لمچ
ے کے لئ
ے کوابدز سے دنکھئ
ے حص
تھر اس کھىؽھل
ت
ت
ے میه ھ نل کز اف مچھركق نے تماـ
ے میه ھ نل گ نا۔ فل ع
مچھركق کا ابک غكؿ کہیه سے آبا اكز فل ع
ے کھدزے جھاف مازے اكز نوزا اطمی ناف کز کے كم اف باالنوق کے باس انزے۔
کوف

یكہی نزباق تھیه جن کا دنو نے اس سے رکز ک نا تھا اكز ابہیه میه حسن بانو
مچھركق کی عکل میه م
اكز اس کی بہنیه تھی تھیه۔ بہراـ نسی جاموسی سے اپنی گھات نز بتبھا زہا۔

8

تاكز افکی ہر بات
اف اجھی طرح دبکھ سک نا ھا
ے میه جھپ کزہیه
ھىؽلے حص
براـ اس دزجت کے ک ھ
ہ
ے ساتھ کچھ
تھی اجھی طرح سن سک نا تھا ۔ اف میه سے دك نزنوق نے حسن بانو کو آكاش دی اكز اسے ا پئ
ے نز كا قع ابک باالب کی طرػ لے گنیه۔ كم کافی دنز نپرنے کے بعد محل کی طرػ گنیه۔
فا ص ل
ے کھانے کا دسپرخواف بچھا تھا ۔ ابہوق نے کھابا کھابا اكز خوش گتبوق میه لگی
كہاق اف کے لئ
زہیه۔

ے سے نکال اكز حسن بانو
ے پئ
ے ب غپر بہراـ کھى کھل
كم خوش گتبوق میه لگیه نو ابک لمچي صا بع کئ
ًا
گ
ک
ے میه ھس
کےاسنے كالے کپڑے اتھانے تھر كہاق سے لوزا نکال اكز دكبازم چ ناز کے ھىؽھلے پئ
کز اپت ظاز کزنے لگا۔
ے باالب کے
ے کے لئ
ےاسنے كالے کپڑے بہتئ
نزباق اپنی خوش گتبوق سے فازغ ہو کز ا پئ
ے۔ اس کے کپڑے كہاق ني با کز نزبا ق
سن بانو کے کپڑے بہیه تھ
ک نازے آتیه نو دنکھا کہ كہاق ح
ے کے کونے کھدزے
آؾ بگولہ ہو گنیه۔ ابہوق نے مچھر ین کز سازے محل کو کھنگاال ،سازے فل ع
ے۔ تھر كم مچھر کی طرح اسے اكز آؾ کے كؾلے
ےمگز اس کےکپڑے کہیه سےبہیه مل
دبکھ لئ
ے نز گزے۔ یب تھی كہاق کسی کے ہونے کا کچھ یني بہیه جال۔ تھر كم نزباق دـ بخود ہو کز
ین کز فل ع
ابک دنواز کے ساتھ لگ کز بتبھ گنیه اكز زكنے لگیه۔
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ے اس نے
حسن بانو نے سمچھ ل نا تھا کہ اس کے کپڑے کسی دنوبا ہی نے اتھا نے ہیه۔ اس لئ
ًا
ج
ے جانے کو کہا۔ اس
اپنی بہبوق کو رزا نزے لے جا کز اف سے کچھ کہا اكز تھر ابہیه كہاق سے لوزا ل
کی بہنیه اكز شہ نل ناق زكنی ہونی اس سے زحطت ہوتیه۔

ے آ گ نا۔ بہراـ کو دبکھ
ے سے نکال اكز حسن بانو کے سا مئ
ے پئ
اف کے جانے ہی بہراـ چ ناز کے کھى کل
کز كم مبہوت سی زم گنی۔ کچھ دنز بعد اس کے اكساف بحاؿ ہونے نو خود کو رزا ستبھاؿ کز اس نے
بہراـ سے نوجھ ا”تم نے اتھانے ہیه مپرے کپڑے؟ “ بہراـ نے اس سے کہا ”جی ہاق! میه
نے اتھانے ہیه۔“ اس نے مسکزا کز اس سے نوجھا ”کبوق اتھانے ہیه مپرے کپڑے؟“ بہراـ
ے ب غپر اس
ے کو کہا۔ حسن بانو کچھ کہ
ةنيزاـ نے اسے آگے ہو کز جلئ
نے کہا ”بس مپری مرضی“ ھر
ے۔
اكزکے محل بہنچ
کے آگے آگے ج نلے ل۔گیكم دكنوق كہاق سے نکلےدنو

ب
محل ہنچ کز بہراـ نے اس سے کہا کہ اب كم بہاق نے فکز ہو کز زہے۔ تھر اس کی طرـ اكز
ج

ؽے لگا۔ اس كفت اس کے من کی لرت
ے بہراـ اس سے باتیه زن
ھحک دكز کزنے کے لئ

اكز بہراـ کی خونصوزنی کے نصوز نے مل کز حسن بانو کے جہرے نز ابک جعیب سی خونصوزنی ک
فھاز

دی تھی۔ حس کی كجي سے كم اكز تھی طرـبلی لگ زہی تھی۔ بہراـ کی بانوق نے اس کے دؿ
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میه گف نگو کزنے کی زام قراہم کی۔ اس کے بعد ابہوق نے خوب باتیه کیق اكز نوق كم ابک
ے۔
دكطرے کی طتیعت سے تھی آص نا ہ نوے گئ
ًا
ل
س
ےاس سےمزاجا کہا ” کز کزك ،تم دنو کے ہاتھ ني یه گی۔“
بہراـ نے حسن بانو کو بہالنے کے لئ
ًا
ت
”مگز ت مہازے ہاتھ خو لگی۔“ اس نے مزاجا خواب دبا اكز ھر اس کے ہاتھ میه ای نا ہاتھ دے دبا۔
اةاتھ زکھ ا اكزکہا ”ت مہیه اب مچھ سے کونی بہیه جھین سک نا۔“
براـ نے تھی اس کے ہاتھ نز با ہ
ہ

ے
ے کے لئ
ابک دكطرے کو با کز بہراـ اكز حسن بانو کی خوسنوق کی اپبہا ني زہی تھی اكز كم ابک لمچ
ے۔
ے تھ
تھی ابک دكطرے سے جدا بہیه ہوبا جا ہئ

ے بہراـ نے
ل نکن اس كفت دنو کے آنے کا كفت قریب آ زہا تھا۔ دنو کے آنے سے کچھ دنز بہل
حسن بانو سے کہا ”اب مپرے چحا کے آنے کا كفت ہوا جاہ نا ہے۔ میه اسے منابا ہوق اكز اس

ے تھی اف سے ملوا دكق گا۔ جی ،ت مہازا ک نا چ ناؿ ہے؟“ اس نے کہا ” اگز ابسا ہو نو بہت
کے بعد بچھ

ے کمرے
اجھی بات ہو گی۔“ تھر كم اسے لے کز محل کے ابک کمرے میه جھىس آبا اكز خود ا پئ
میه جا کز جازبانی نز جادز اكسھ کز لیٹ گ نا۔٭٭٭٭

ب
ـے کے
ؽ
ے ني با کز نکابک جنخ اتھا۔ تھر اسی دـ ز
ے سا مئ
ے میه دنو كہاق ہنچ گ نا۔ بہراـ کو ا پئ
ا پئ
ؽ
ابدز جھانکااكز بہراـ کو بل نگ نز جادز اكسھ کز لی نا ہوا دنکھا۔ دنو نے قسم کھانے ہونے بہراـ سے کہا م

11

ے جہرے سے جادز اتھا نی نو دنو اس قریب
ے جہرے سے جادز اتھانے ۔ بہراـ نے جب ا پئ
كم ا پئ
ے کبوق! ک نا بات ہے؟ مچھ سے کہو نو ش ہی“
جا کز بتبھ گ نا اكز اس سے کہا ” بتئ
ے میه نس گ نا۔
بہراـ نے دنو سے کہا ”بابا! میه حسن بانو بہاق ال حکا ہوق“ ”بہیه نو!“ دنو ني سن کز سکئ
ھپدی اكز
کچھ دنز بعد ہوش میه آ کز بہراـ سے نوجھا ” اجھا! بی نا اب كم کہاق ہے؟“ تھر بہراـ کو تکی

ب
ے آة میه نسی فا لینیه ہیه ،كام!“ تھر بہراـ سے کہا کہ كم اسے بہاق لے
اس سے کہا ” بتئ
آنے۔

دینے ہی دنص نوانے
بہراـ حسن بانو النے جال۔ تھىسی دنز بعد كم اسے لے کز كماق بہنحا۔ اسے کھ
میه آ گ نا۔ ”بابا! ک نا کز زہے ہو ،ہوش میه آ جال۔“ بہراـ نے دنو کو رزا سی چ نیش دی اكز اسے ہوش

ے لگا۔ بہراـ نے
ے! کچھ سىچ زہا تھا۔“ ني کہہ کز دنو بہراـ کی طرػ دنکھئ
میه لے آبا۔ ”کچھ بہیه ،بتئ

ے! ني ہیه حسن بانو۔
حسن بانو کی طرػ اسازم کزنے ہونے دنو سے کہا ”اناو دنکھئ

یب دنو نے آگے نسھ کز اس کے طر نز ہاتھ زکھا اكز اس سے اس کی حپریت دزبافت کی۔ تھر اس
سے کہا ”بتنی! ني گھر نپرا ہے۔ ني ملکیت اكز جابداد نپری اكز بہراـ کی ہے ۔ اب تم اسےحس
طرح جاہو استعماؿ کزك ،ني شب کچھ ت مہازا ہے۔“
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ے ابدز بہت اداسی مجسىس
افے دنو کے ہاق بہت اجھا كفت گشازا۔ مگز بہراـ ا پئ
بہراـ اكز حسن ب ك ن
ے ماق باة کی باد ص نا زہی تھی۔ ابک دف صنح سىنزے جب بہراـ بسپر
ے باز باز ا پئ
کز زہا تھا اكز اس
ے بہت ہی اداس تھا۔ حسن بانو نے بہراـ سے نوجھا ”کبوق،
ے كالدین کے لئ
سے اتھا نو كم ا پئ
حپریت نو ہے؟ آج بہت غمگین لگ زہے ہو۔“ اس دف بہراـ نے حسن بانو کو اپنی نزبسانی
تی۔
بہیه ی ان

ے ابک خواب کا برکزم ک نا ”نوق لگ نا ہے کہ مپرے
دكطری زات کو اس نے حسن بانو سے ا پئ
ؾزے ہونے ہیهمپرا دؿ کہ نا ہے کہ ہمازے ملک نز
كالدین اكز ہمازے لوؾ کسی نزبسانی میه ھ
یہو نؾی ہے۔“ حسن بانو نے بہراـ سے نوجھا ”نو ،تھر آة نے ک نا سىجا
ش
ے لسکز ؽ
کسی جایب س
ہے؟“ بہراـ نے اس سے کہا کہ كم دنو سے اجاشت لے کز ای انملک جابا جاہ نا ہے۔
ے جال گ نا۔ ابہوق نے باشتي کزنے ہونے ني طے ک نا کہ كم زات کو دنو سے
ے دف دنو عکاز کے لئ
ا گل
اس بازے میه بات کزیه گے اكز کچھ دنوق کے ابدز ابدز بہاق سے کوچ کز جاتیه گے۔ زات کو
جب دنو كابس آبا نو بہراـ نے اس کی بتبھ سے عکاز کا گوشت ابازا اكز محل کے ابدز لے آبا۔ تھر كم

ے کھابا زکھا۔
ے نو حسن بانو نے اف کے سا مئ
ے بتبھ
دكنوق کھانے کے لئ
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ے خواب كؽرکز ک نا۔ چ نابچي دنو
ے كالدین سے میعلق ا پئ
کھابا کھانے کے بعد بہراـ نے دنو سے ا پئ
ے! ی نا ل ،میه آة کی ک نا مدد کز سک نا ہوق۔“ بہراـ نے دنو سے کہا ”اناو! بس ہمیه
نے اس نوجھا ” بتئ
ے شب کچھ ہے۔“
جانے کی اجاشت دے دیه ،ب ہی ہمازے لئ
ے کے بعد اس کی بات ماف لی ۔ تھر بہراـ سے كج
ةھا ”نو تھر کب جانے کا
ے کچھ دنز سى جئ
دنو ف
ازادم ہے؟“ بہراـ نے دنو سے کہا ”نزسىق جانے کا سىجا ہے۔“ تھر دنو نے بہراـ اكز حسن بانو کی
ے بہت سا ماؿ قراہم ک نا۔
عزت اقزانی کے لئ

ے باؿ بہراـ کو
ے دنو نے بہراـ اكز حسن بانو کو نصنحت کی اكز ا پئ
اف کے جانے سے ابک زات بہل
ے میه ت مہیه کونی نزبسانی الخق ہو نو اف بالوق کو سلگابا ،اسی
ؽ”جب تھی زا سئ
دنے اكز اس سے ہا

ب
ےبھا کز زحطت کز دبا۔ محافظ
لمچ
ے میه كہاق ہنچ جالق گا۔“ دكطری صنح دنو نے ابہیه اسف بحتنز پ
ے ملک کی جایب گھىسكق نز زكاني ہونے۔
دنو ابہیه دنو کی طرجد نز جھىس آنے۔ كہاق سے كم ا پئ
س
ے۔ تھر كہاق کچھ ظس نانے کے
دف زات م لسل سقر کز کے کونی ی ندزم دف بعد كم اپنی طرجد نز بہنچ
دی۔ كم گھر ابک نوسھی
ے ابہوق نے ابک گھر ذھوبذا اكز ای نا سازا ساماف گھىسكق سے كہاق اباز ا
لئ

ے كہاق آس
سن بانو کو نوسھی غوزت کے باس جھىس کز عکاز کزنے کے لئ
غوزت کا تھا۔ تھر بہراـ ح
ؽیق جال گ نا۔
باس ہ
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ی
گ
ے ص ندكؼ سے ک ن ھ
ی بکزا جاہی۔ ا پئ
گ
ے طر میه ک ن ھ
بہراـ کے جانے کے بعد حسن بانو نے ا پئ
ُ
ت
ک
ک
ب
ے
ے ا ھی اكز ص ندكؼ ھىال۔ خو ہی اس نے ص ندكؼ ھىال نو اس کی ن ظر ا پئ
اكز آیني النے کے لئ
ے۔
ے کے باالب کے باس سے عائب ہونے تھ
اسنے كالے اف کپڑكق نز نسی خو دنو کے فل ع
ے بالوق میه کپگھی کزنے لگی۔
اس نے ابہیه کھىال اكز دكبازم بہہ کز کے ص ندكؼ میه زکھ ااكز ا پئ
ے۔ابہوق نے حسن بانو
ے بالوق میه کپگھی کز کے كم فازغ ہونی ہی تھی کہ كہاق کچھ آدمی آ د ھمک
ا پئ
ف بانو نے ابہیه للکاز کز کہا ”آة لوؾ
کو دبکھ کز اسے اغوا کزبا جاہا۔ ابہوق نے گھر میه گھس نا جاہا نو حس

خو کونی تھی ہیه دزكاشے کے باہر تھہریه ۔ مپرا سىہر اس كفت گھر نز بہیه ہے۔ آة باہر
تھہریه كم آبا ہو گا۔“ اكز نوسھی غوزت سے کہا کہ كم گھر کا دزكاشم ی ند کز دے۔

ب
ے اكز اس کز جھت نز جا تبھی۔
ے اسنے كالے کپڑے بہئ
كم خود کمرےمیه گنی اكز كہاق جا کز ا پئ

جھت سے نوسھی غوزت کو ی نابا ”نوسھی نی! بہراـ جب گھر لونے نو ا ہفیه ی نابا کہ كم لِللِلم

ی۔
جلی گنی

اگز كم آبا جاہے نو مپرے باس لِللِلم آنے۔“ تھر كہاق سے اسی اكز اف کی ن ظركق سے اكجھل ہو
گنی۔
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ؿا نو حسن بانو كہاق بہیه تھی۔
ے قریب جب بہراـ عکاز لے کز نوسھی غوزت کے گھر كب
ساـ ؽ
اس نے جلدی سے عکاز اینیبتبھ سے ابازا اكز نوسھی غوزت سے حسن بانو کا نوجھا۔ اس نے بہراـ
اف ک نا اكز تھر اسے حسن بانو کا پیعاـ تھی ص نا دبا۔
ب
کو سازا ماخزا ب

ے ب غپر دنو کے باؿ سلگانے ۔ دنو كہاق آف موخود ہوا اكز اس سے اس کا
بہراـ نے كفت صا بع کئ
ے
ے ا پئ
جاؿ نوجھا۔ بہراـ نے اسے نوسھی غوزت سے ص نا ہوا سازا ماخزا ی نا دبا۔ دنو نے اسی لمچ
باؿ سلگانے نو محافظ دنو اسف بختي لے کز جاصر ہونے۔ تھر بہراـ اكز اس کا سازا ساماف اسف بختي نز
ے۔
الد کز دكبازم دنو کے محل کی طرػ نزكاش کز گئ

ب
ٹنال ک نا سىجا ہے آگے کا۔“ بہراـ
كہاق ہنچ کز دكطرے دف دنو نے بہراـ سے نوجھا ”ہاق پی ا! ی
ے اب آة
نے اسے ی نابا ”اناو! میه نے لِللِلم جانے کا نکا ازادم کز ل نا ہے۔ كہاق جانے کے لئ
ے ام ند ہے کہ تم
ے! مچھ
ے کونی زاشتي نکالیه۔“ دنو نے بہراـ کو خوصلہ دبا اكز اس سے کہا ” بتئ
مچھ

ب
زكز ہنخو گے۔“
كہاق ض

تھر اسے ای نا زكماؿ دے کز کہا ”مپری طرجد کے بعد مپری جھىنی بہن کا زاجكسم طركع ہوبا ہے۔
ے صركز کونی زاشتي
كہاق جا کز اسے مپرا ني زكماؿ دے دی نا اكز ای نا بعازػ کز كابا۔ كم ت مہازے لئ
ے نز پبھا کز دنو کی طرجد نز لے آنے۔
نکالے گی۔ دكطرے دف محافظ دنو بہراـ کو اسف جبئ
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كہاق سے كم جلدی جلدی دنو کی بہن کے محل میه بہنحا۔ كہاق كم محل کے محافظ سے مال اكز
اسے ی نابا کہ كم ملکہ سے مل نا جاہ نا ہے۔ اس محافظ نے اسے ملکہ سے مال دبا۔ بہراـ نے دنو کا
ے! تم بہراـ نو بہیه ہو؟“ ”جی اماق! میه بہراـ ہوق“
زكماؿ اسے دبا۔ تھر اس سے نوجھا ” بتئ
ے بہلو میه پبھابا۔ تھر اس سے اس کے
چ نابچي اس نے اس کی بہت جاطر مدازت کی اكز اسے ا پئ
بہاق آنے کی كجي نوجھی۔ بہراـ نے ای نا سازا ماخزا اسے ص نابا ۔

ا
ے باس تھہرابا اكز تھر اسے آدھ اگش زسی کا ابک بکسا دبا۔ اكز بہراـ
چ نابچي اس نے اسے دك دف ا پئ
ک
چ
ھ
ب
ن
پ
ے اباز دے
ے نچ
ے انزبا جاہو نو ني زسی خود بخود جنی ہونی ھ
ے! اگز تم کسی کھانی سے پنچ
سے کہا ” بتئ
گی۔“ تھر اس نے بہراـ سے کہا کہ اس کی اگلی مپزؿ اس کی نسی بہن کا زاخوسم ہے۔

ت
لو جلدی سے جا کز اس کا
ے ہونے اس نے بہراـ کو نصنحت کی ”خوب ہی تم اس سے م ك ن
كہاق ھ جنئ
ے
ے ام ند ہے كم ت مہازے لئ
ے ہیه۔ مچھ
۔ اسے نسے بس نانوق كالی ملکہ کہئ
لگ
ے با
داہ نا بس ناف بتئ
صركز کونی زاشتي نکالے گی۔“
دكطرے دف محافظ دنو اسے لے جا کز نسے بس نانوق كالی ملکہ کی طرجد نز جھىس آنے۔ كہاق سے كم
نپز نپز فدـ جل کز کونی با بچ دنوق میه ملکہ کے محل میه نيبحا۔ كہاق ابک نوسھے آدمی سے بہراـ
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ے کی خواہش ظاہر کی۔ چ نابچي اس نوسھے
کی مالفات ہونی۔ اس نے اس سے مل کز ملکہ سے ملئ

ت
ضحص نے بہراـ کو محل کے ابدز ھنحا ۔

ب
ے لگا۔ خوب ہی دكدھ
ے بس ناف سے دكدھ بتئ
بہراـ كہاق ہنچ ا اكزدكسنے ہونے جا کز ملکہ کے دا ہئ
ے بس ناف نز آ جال كزني مپرے باتیه
ے لگا نو ملکہ نے جنخ کز کہا ”اگز تم نزیني اكالد ہو نو مپرے دا ہئ
ب تئ
ةزہا تھا۔ اس بات کے
ی
ے ہی سے داہن ے بس ناف سے دكدھ
ے جال۔“ چ نکہ بہراـ بہل
بس ناف نز جل

ے نز اس نےاس سے نوجھا ”ازے! تم مپرے کس تھانی ،کس بہن کی اكالد میه سے ہو؟“
جا پ ئ
بہراـ نےجلدی سے دنو کا دبا ہوا زكماؿ اكز اس کی جھىنی بہن کا دبا ہوا زسای کا بکسا اسے بیش ک نا ۔

ؿ۔ بہراـ نے اسے ای نا
ے باس ہی پبھا با
ے باس بالبا اكز اس کا ماتھا خوما اكز ا پئ
اس نے اسے ا پئ
نوزا قصي ص نا ذاال۔ اس نے اس کی بہت جاطر مدازت کی اكز اس سے کہا کہ كم کچھ دف بہاق
تھہرے۔ كم صركز کونی ابسا ضحص ذھوبذ نکالیه گے خو لِللِلم کا زاشتي جای نا ہو۔
بیسرے دف محافظ کسی بہت ہی نوسھے ضحص کو ذھوبذ النے۔ تھر ملکہ نے اس سے لِللِلم جانے

ے لِلم
ے کا نوجھا نو اس نے کہا ” مچھ
کے زا سئ

ے کا کچھ علم بہیه۔ البتي میه نے
جانے کے زا سئ

ے نوسھے موخود ہیه جبہیه لِللِلم
نسے نوسھوق سے ص نا ہے کہ تھپڑنوق کے دبس میه ا بس

ے کا علم ہے۔“
زا سئ

ے
ؽ
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ے میه بہراـ کو ابک سیسی طرمہ دبا۔ اس
دكطرے دف دنو کی نسے بس نانوق كالی بہن نے بحف
طرمے کے میعلق ی نانے ہونے اس نے کہا ”اس طرمے کو آنکھىق میه لگا کز بہت ہی

ابدھپرے میه تھی دف کی طرح دنکھا جا سک نا ہے۔“ ني کہہ کز اس نے بہراـ کو الوداع کہا۔ چ نابچي
ےه پبھا کز تھپڑنوق کے دبس کی طرجد نز لے آنے۔
محافظ دنو اسے اسف بحتمی
ب
بہراـ كہاق سے جل نسا اكز چ ند دنوق میه تھپڑنوق کی زاجدھانی بہنحا۔ كہاق ہنچ کز كم محل کے ابک
ے کہا۔ نوسھے تھپڑنے نے اس سے
ے کے لئ
نوسھے تھنسنے سے مال اكز اسے زاجے سے ملئ
ے نے اسے
نوجھا کہ كم کہاق سے آبا ہے۔ بہراـ نے اسے ای نا سازا ماخزا ص نابا۔ بہراـ کے قص
بہت ز ببجدم ک نا۔

ے! بہت ہی اجھا ہو گا اگز تم بہت سازے خسنوق کا اجھا سا تھىبا
ے بہراـ سے کہا ” بتئ
تھر نوسھے ف
ے کے طىز نز بیش کزك۔ زاجي اس نز تم سے بہت خوش ہو گا اكز ت مہازی بہت عزت
زاجے کو بحف
سیق عکاز کز
اقزانی کزے گا۔“ بہراـ نے نوسھے کی بات مانی اكز كہاق سے جا کز بہت سازی خ ك
کے اف کا اجھا سا تھىبا ی ناز ک نا اكز اسے لے کز زاجے کے باس گ نا۔
ب
زاجنے بحفہ اس کے ہاتھ سے ل نا اكز اسے
محل میه ہنچ کز اس نے ای نا بحفہ زاجے کو بیش ک نا۔ م
ًا
ت
کھىؿ کے دنکھا نو كم خسنوق کا تھىبا تھا۔ اس نے لوزا ابک خسبا ا ھانی اكز متي میه ذالی ،اس کا متي
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ے سے تھر گ نا۔ اس نے کہا ”كام! ک نا مزم ہے اس میه۔“ تھر حم کز کھانے لگا۔ ذھپر سازا کھا کز
را ئف

ے كشنزكق کو دے دبا۔ ابہوق نے تھی مزے مزے کھابا اكز بہراـ کو بہت داد
بحا ہوا تھىبا ا پئ
دی۔ تھر زاجے نے اس سے آنے کی كجي نوجھی۔

ے كشنزكق سے نوجھا کہ کونی لِللم جانے کا زاشتي
بہراـ نے ای نا سازا قصي ی ناف ک نا۔ زاجے نے ا پئ

جای نا ہے۔ ابہوق نے کہا کہ ابہیه لِللِلم
کو بہاق النے ہیه كم لِللِلم
كم رک ۡوک

زؽامی نوسھے
ے بازے میه نو کچھ یني بہیه۔ البتي كم ن ك ب
ؽ

ے سے صركز باحپر ہو گا۔ چ نابچي كشنزكق نے محاف ظىق سے کہا کہ
ے زا سئ
ؽ

بامی نوسھے کو دزباز میه التیه۔

کافی دنز کے بعد محافظ رک ۡوک

بامی نوسھے کو ابک نوکزے میه زکھ کز محل لے آنے۔ كشنزكق نے

ے نسكق سے ص نا ہے کہ
ے کا نوجھا نو اس نے ی نابا ”میه نے ا پئ
اس سے لِللِلم جانے كالے زا سئ

ے ہیه۔ اس
ے ز ہئ
کھم بامی بہاس میه بہت ہی اكبحانی نز ابک عاز ہے حس میه سے اکپر مچھر نکلئ

یدكطری جایب لِللِلم كا قع مے ۔“
عاز ؽ
ے میه ابک نونی اكز حمڑے کا ابک بچھىبا دے دبا ۔ تھر
لہٰرا دكطرے دف زاجے نے بہراـ کو بحف
اس سے کہا ”بی نا! اس نونی کی حصوصیت ني ہے کہ جب تم اسے بہبو نو ت مہیه کونی دكطرا ضحص
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یخود بخود دزبا
ی سم ندز با دزبانز بچھا کز اس نز بتبھ یه نو م
س
۔ اس حمڑے کے بچھىنے کو ؽ
سک
بہیه دبکھ با
ے نز زكاني کز دبا۔
باز کزكا دی نا ہے۔“ ني شب کچھ بہراـ کو ی نا کز اسے لِللِلم کے زا سئ
ًا
بہراـ كہاق سے اپنی اگلی مپزلوق کی جایب زكاني ہوا۔ ئقری نا ابک مام کی مسافت طے کز کے كم

ب
ے نز زكاني ہوا حس کے بازے میه
کھم بامی بہاس کے دامن میه بہنحا۔ كہاق ہنچ کز كم اسی زا سئ

ے لگا۔
اسے کہاگیا تھا۔كہاق سے كم آہستي آہستي اس بہاس نز خس ھئ
ۡ
کونی بیس دنوق بعد كم اس عاز کے باس بہنحا حس کے بازے میه نزکو بامی نوسھے نے اسے ی نابا

ب
ے اس نے نسے بس نانوق كالی ملکہ کا دبا ہوا طرمہ اپنی آنکھىق میق
تھا۔ كہاق ہنچ کز شب سے بہل
ے اس کے
لگابا اكزتھپڑنوق کے زاجے کی دی ہونی نونی بہنی ۔ تھر جب كم اس عاز میه گھسا نو اس

س
ے لگا۔ کنی زكش كم اس عاز کے ابدز م لسل جال اكز آخز کاز اس عاز
ابدھپرے میه شب کچھ دکھانی د پئ
کے دكطرے دم ناے نز بہنحا۔

ب
ے دنکھا نو كم عاز ابک ني ت ہی گہری کھانیکے پنچ میه کھل نا تھا۔
كہاق ہنچ کز جب اس نے پنچ
کھانی کے الک
بل دامن میه ابک بہت ہی نسادزبا تھاتیه ماز زہا تھا۔ عاز کے دہانے کے ساتھ
ے
ہی پنچ

ۡوکروٹا

ے سے دنو کی جھىنی بہن کا دبا
ے تھ نل
کا ابک دزجت تھا۔ چ نابچي بہراـ نے ا پئ
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ا
ہوا زسی کا بکسا نکاال اكز اسے اس دزجت کی ابک ساخ کے ساتھ بابدھ ا۔ تھر اس زسی کے
ے انزا۔
دكطرے طرے کو بکس کز پنچ

ے انز کز اس نے دزبا کے ساجل نز تھپڑنوق کے بادسام کا دبا ہوا حمڑے کا بچھىبا بچھابا۔ خوب ہی كم
پنچ

ھوبااسے تھىسی ہی دنز میه دزبا کے اس باز لے گ نا۔ اب كم لِللِلم
چ
اس نز بتبھا ب
ب

ب

ہنچ حکا تھا۔ كہاق

ہنچ کز كم آگے کی جایب زكاني ہوا اكز کونی دس دف کی مسافت طے کز کے كم لِللِلم کی زاجدھانی بہنحا۔

ے اسے کونی بہیه دبکھ سک نا
ے ہونے تھا ۔ اس لئ
كہاق كم تھپڑنوق کے زاجے کی دی ہونی نونی بہئ
تھا۔ چ نابچي اس نے جا کز محل کے ابک حمن میه زات بسر کی۔
ے محل میهگ نا اكز حسن بانو کو بالش کزنے لگا ۔ اس محل کے
ھانے سے رزا بہل
كم دكبہر کے ؽ

ے
ے كم كہاق باكزجی جانے میه جا گھسا۔ كہاق حسن بانو کے لئ
جاالت سے كاكف ہونے کے لئ
ے ہو
کھانے کا اپت ظاـ ہو زہا تھا۔ چ نابچي حسن بانو کی آبا کھابا لے کز زكاني ہونی نو كم تھی اس کے پنچھ

ل نا ۔

بہراـ کو حسن بانو کے بازے میه ني معلوـ بہیه تھا کہ اسے اس کے باة نے ف ند میه ذاال
ہے۔ بات ني تھی کہ اس کے ساتھ آنی ہونی اس کی بہبوق اكز شہ نلبوق نے ذز کز اصل بات اف
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یکہہ دبا تھا کہ كم کسی ابساف کے
ے ابہوق نے م
ے آة کو بحانے کے لئ
سے جھ نانی تھی اكز ا پئ
ساتھ مل کز اف سے جدا ہو نؾی تھی۔
ب
ے کا اہتماـ ک نا۔ ابہوق نے ی نابا
ے بادسام نے کاہبوق سے نو جھئ
ے کے لئ
اس بات کی بہہ بک ہ جنئ
کہ كم شبدم ہے مگز اس نے کسی ابساف سے سادی کی ہے۔ اس بات نز كم اس سے بازاض ہوا
تھا۔ جب كم لِللِلم لونی نو اس نے اسے ف ند میه ذاؿ دبا۔
ے ابہوق نے
محل کے ابک کمرے کے باس جا کز اس کی آبا زؽ گنی۔ كہاق محافظ کھڑے تھ
ے بہراـ تھی ابدز جال گ نا ۔ آبا نے کھابا مپز نز زکھ ااكز حسن بانو سے کہا ”اتھى
دزكاشم کھىال نو اس کے پنچھ

ے بہت اصراز ک نا نو حسن بانو نے
بتنی! کھابا کھا لو“ ل نکن اس نے کھابا کھانے سے انکاز کز دبا۔ آبا ف

ؿ۔ آبا بحا ہوا کھابا كہیق زکھ کز جلی گنی۔
تھىسا سا کھابا کھا با

ے بل نگ نز جا کز لیٹ گنی نو بہراـ سے اس کی ني جالت ني دنکھی جا سکی۔
حسن بانو كہاق سے ا پئ
ے طر سے نونی ابازی۔ بہراـ نز ن ظر نسنے ہی حسن بانو کی جنخ نکل گنی۔ ”ازی!
چ نابچي اس نے ا پئ
ے طر نز زکھ لی۔
ني نو نے ک نا کز دبا۔“ بہراـ نے کہا کہ دبکھ لو میه آ گ نا۔ اكز جھٹ سے نونی ا پئ

ے میه اس کی ماق ،آبا اكز اس کے ماموق تھی كہاق آنے ۔
ے پئ
محافظ دزكاشم کھىؿ کز ابدز جھابک ۔ ا
ابہوق نے حسن بانو سے اس کی حپریت دزبافت کی نو اس نے اف سے کہا ”بلکل حپریت ہے۔
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بس میه لتنی ہی تھی کہ آبکھ لگ گنی اكز ذزالبا سا خواب دنکھا اكز ذز گنی۔“ یب اس کی امی کے
جاف میه جاف آ گنی۔

ے نو اس نے اپنی آبا سے کہا کہ اسے تھىؽ لگی ہے كم اجھا سا کھابا لے
كم كہاق سے باہر نکل
آنے۔ اس بات نز كم نسی حپراف ہونی۔ کبوبکہ جب سے اسے ف ند میه ذاال گ نا تھا اس نے اس
طرح کبھی کھابا بہیه مانگا تھا۔ اس کی آبا دكس کز گنی اكز اجھا سا کھابا پبوا کز لے آنی نو حسن بانو نے اس

ا
سے کہا ”اـاق! کھابا كہاق زکھ دك میه تھىسی دنز بعد کھا لوق گی۔“ چ نابچي آبا کھابا كہاق زکھ کز جلی گنی۔

ثابازی نو كم کود کز اس سے لیٹ گنی۔ اس سے لیٹ کز
اس کے جانے نز بہراـ نے اینیكنی
ے کھابا زکھا ۔ ابہوق نے
بہت دنز بک زكنی۔ تھر اتھ کز اس کے ہاتھ دھالنے اكز اس کے سا مئ
مل کز خوب کھابا۔
ًا
سب ہ
مزاحاس
ے“۔ بہراـ نے ا
ےنچ
کھابا کھانے کے بعد حسن بانو نے بہراـ سے نوجھا کہ كم بہاق ؽی

ب
ے ہیه دبکھ لو!“ تھر بہراـ نے حسن بانو سے نوجھا ”نُو كہاق سے تھاگی کبوق
كق ہ جنئ
سے کہا ”ابساف ی

تھی۔ اكز کس نے تمہیه لِللِلم آنے کی اجاشت دی تھی؟“ حسن بانو کے باس بہراـ کے سىالوق کا
م
ے
کونی خواب بہیه تھا۔ اس نے طرمسازی سےطر جھکا دبا اكز لنجی نگاہوق سے بہراـ کو دنکھئ

لگی۔
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ع
چ نابچي بہراـ نے حسن بانو سے دكبازم نوجھا ”ذز زہی ہو؟ کچھ نو کہو۔“ حسن بانو کو اپنی لطی کا احساس
ے ہی کچھ کم ني تھا ،بہراـ کے سىاؿ نے اس کے دکھ کی سدت میه مزبد اضافہ کزدبا۔
ب ہل

بہراـ کا ني نوجھ نا تھا کہ حسن بانو کی آنکھیه آبسىلق سے تھ نگ گنیه۔ اس کے آنکھىق میه نوق
ے ہونے اس سے
آبسى دبکھ کز بہراـ سے زہا ني گ نا۔ اس نے حسن بانو کے ہاتھ بکسے اكز بسلی د پئ
کہا ”حسن بانو ،دبکھ لی نا! تم مپری ہو ،یب ہی نو میه اپنی مسافنیه طے کز کے اكز صحراكق اكز
ے بہاق بک آبا ہوق۔“
ے گرز کز ت مہازے لئ
ی نابانوق س
ث کز تھىث تھىث کز زكنے لگی نو بہراـ نے اسے بسلی دی اكز اس سے
حسن بانو بہراـ سے لة
ے نز بہت
ے کئ
کہا ” مت گھپرال ،تم دبکھ ك گی کہ ت مہازا باة عتقریب ت مہیه آشاد کزے گا اكز ا پئ

بادـ ہو گا۔“ حسن بانو کو بہت بسلی ملی اكز بہراـ کے لِللِلم

ب
ے نز اس کی خوسیكق کی کونی اپبہا ني
ہ جنئ

ے جھ نانے بہت دف گرازے ۔ اكز حسن بانو دف گرزنے
ے گھر كالوق سے جھتئ
تھی۔ انيكق نے ا پئ
کیساتھ ساتھ نکھرنی گنی۔

ابک دف اس کی آبا نے اس نوجھا ”بتنی! ک نا كجي ہے کہ آج کل تم بہت خوش لگ زہی ہو اكز
ے ازـانوق سے باال
ے ک تئ
تھر دف بدف نکھرنی جا زہی ہو۔ میه نپری ماق نزانز ہوق اكز میه نے بچھ
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ہے ،آخز مچھ سے ت مہازا ني جھ نابا کیسا۔“ اس کی اف بانوق کو بہراـ تھی سن زہا تھا ۔ حسن بانو کی ہیسی

ے ک نا ہوا ہے ،کیسی اكز کہاق کی
ے اس نے اپنی آبا سے کہا ”ازی اماق! بچھ
ے ہیسئ
جھىث گنی اكز ہیسئ
ے۔“
خوسی؟ دکھا دك مچھ
” مپری بتنی! ت مہازا جہرم ی نا زہا ہے  ،تم کہو با ني کہو۔ مچھ سے بہیه جھ نال ،کہدك۔“

زك کہ ني
ےآة مچھ سے كعدم ؽ
اس کی آبا نے اسے کافی کھىجا ۔ یب حسن بانو نے اس سے کہا” بہل
بات کسی سے بہیه کہو گی۔ یب میه آة کو ی نا دكق گی“ اس نے کسی کو ني ی نانے کی قسم
ا
اـق دبکھ لو! مپری خوسنوق کا زاش۔“
اتھانی۔ تھر حسن بانو نے اپنی آبا سے کہا ” ا

ےی كم مدہوش ہونی۔
ے طر سے نونی اباز دی۔ اسے دبکھ ن ہ
اس نے ني کہا تھا کہ بہراـ نے ا پئ
حسن بانو نے اسے بکس کز ستبھاال دبا۔ تھىسی دنز بعد كم ہوش میه آنی اكز رزا تھہر کز كم اتھی اكز جا کز
زاـ کے ہاتھ خومے۔
ب
م

ے! ني مپری ی نازی آبا ہے۔ “ تھر اس سے
سن بانو نے بہراـ سے کہا ”دنکھئ
تھر كابس آکز نیتھ گنی نوح
ے ،ک نا میه نے کونی نزا کاـ ک نا ہے؟“
نوجھا ” ہاق امااق! ی نا پئ
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ے ہیه كم بکواس کزنے ہیه۔ میه نے نوزے لِللِلم میه کبھی ابسا خونزك اكز ضج نال
”بتنی! خو ابسا سى جئ

ے کے
ے نصونز کے دك زخ ہو۔“ ني کہہ کز اس نے ن ظر بد ني لگئ
خواف بہیه دنکھا۔ دنکھى! تم نو جیس

ے تُھہ
لئ

تُھہ کا نونکا ک نا۔

تھر کچھ دنز بعد كم كہاق سے جلی گنی۔ كم كہاق سے نکل کز ص ندھے ملکہ کے باس گنی۔ اس سے
ے ہی اس سے کہا ”بہن! اگز آة مچھ سے كعدم کزیه کہ آة حسن بانو کو کچھ ني یه کہو گی نو میه
مل ئ
آة کو کچھ ی نالق گی۔“ ملکہ نے اس سے کہا کہ كم کوف سی ابسی بات ہے خو كم اسے ی نابا جاہنی

ھانی نو آبا نے اس سے کہا ”كم اتھی اتھی بہراـ کو
ے ہونے قسم ؽ
ہے۔ آبا کے اصراز نز ملکہ نے ہیسئ

حسن بانو کے باس دبکھ کز آ زہی ہے۔“ اكز اسے ای نا سازا كاقعي ی ناف ک نا۔
ے ہو
ملکہ بہراـ کا سن کز دـ بخود زم گنی اكز اس سے کہا ”ازی بہن! ني نو ک نا کہہ زہی ہے؟ اكز ني کیس

ے آة سے الچھی زہی ”مپرا دؿ
سک نا ہے کہ کونی آدـ شاد لِللِلم میه داجل ہو۔ كم بہت دنز بک ا پئ

طركع سے ني بات بہیه مای نا تھا کہ حسن بانو جیسی شنزؽ لسکی کونی علط کاـ کزے گی۔ كم صركز کونی
دنوبا ہو گا۔“
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ے دك۔
تھر اس نے اسے باک ند کزنے ہ ِوے اس سے کہا ”بہن! اس بات کو اب بہیه بک ز ہئ
اگز اس بات کا دكطركق کو یني جال نو تھر حسن بانو اس دی نا میه بہیه زہے گی۔“ تھر ملکہ نے اس
سے کہا ”اجھا نو جلو ،اسے دبکھ آنے ہیه۔“ چ نابچي آبا اسے حسن بانو کے باس لے گنی۔
كہاق جا کز ملکہ نے حسن بانو سے حپریت دزبافت کی۔ حسن بانو نے ی نابا کہ كم حپریت سے ہے۔
ے بہاق آنی ہے۔ حسن
ے کے لئ
تھر تھىسی دنز بعد اس نے حسن بانو سے کہا کہ كم بہراـ سے ملئ
ًا
بانو نے پزا اپنی ماق سے کہا کہ كم کس بہراـ سے مل نا جاہنی ہے اكز ني کہہ کز كم اپنی ماق سے الچھ
گنی۔
ے طر سے نونی اباز دی اكز اسے سالـ کہا۔
حسن بانو اپنی ماق سے جھگس زہی تھی کہ بہراـ نے ا پئ
ملکہ نے خوب ہی بہراـ کو دنکھا كم ص نی نا گنی۔ تھر کچھ دنز تھہرنے کے بعد كم اتھی اكز جا کز بہراـ کے
ہاتھ خومے۔
ب
ے! آة بہاق کب آنے ہو؟ بہراـ
ؽھ دنزكم طر جھکانے تبھی زہی اكز تھر بہراـ سے نوجھا ” بتئ
ج
ًا
ے بہاق آنے ئقری نا دس دف ہو زہے ہیه۔“ بہراـ کو ملکہ کا سم نا ہوا
نے اسے ی نابا ” امای جاف! مچھ
ے اس سے کہا ”اجھا!
سا زكني اجھا بہیه لگا تھا۔ ملکہ نے بہراـ سے بات جیت کزنے کے لئ
ے۔ “ بہراـ نے اس کے اس سىاؿ کا کونی خواب بہیه دبا۔
آة ہم سے بیس دف بعد مل
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ةكم حسن بانو کی آبا سے محاطب ہونی اكز کہا ”دبکھ لو بہن! ک نا دكنوق کی صوزنوق میه کچھ تھی قرؼ
ھر
لگ نا ہے۔ بس دكنوق نصونز کے دك زخ ہیه۔“ حسن بانو کی آبا نے ملکہ کی اف بانوق نز سکز ادا ک نا۔
ے بہت خوسی ملی ہے۔ آة دك
تھر ملکہ نے بہراـ سے محاطب ہو کز کہا”بی نا! ت مہیه دبکھ کز مچھ
تین دف مزبد اپت ظاز کزیه۔ میه بادسام سالمت سے بات کز کے کونی ني کونی زاشتي صركز نکاؿ لوق

گی۔ اب آة لوؾ کھل کز زہیه ،جدا جافظ!“ ني کہہ کز كم خوسی خوسی كہاق سے چلی گنی۔ اس کے
افکی آبا تھی باہر نکلی۔
ساتھ ہی حسن ب ك

ے لگی کہ کس طرح سے حسن بانو کے كالد اكز ل ِلم کے بادسام بک ني
ے کمرے میه جا کز ملکہ سى جئ
ا پئ

ت
بات بہنحانی جانے۔ مگز اسے کچھ ضچھانی بہیه دبا۔ یب اس نے حسن بانو کی آبا کو بال ھنحا۔

آبا آنی نو اس سے کہا ”بہن! میه اس چ ناؿ میه الچھ گنی ہوق کہ ني بات بادسام بک کس طرح

ے بہیه نس زہی ہے۔ آة کے چ ناؿ میه کونی نزکیب آ زہی ہے نو
بہنحالق ،مگز کونی بات بل

ی نال۔“ حسن بانو کی آبا نے اسے مسىزم دبا ”آة آج زات بادسام سالمت کی طتیعت تھایة کز اس
سے بات کزیه۔
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ے سىہر کی طتیعت تھایة کز حسن بانو کی بات جھپڑی نو اس نے کہا کہ كم خو کچھ
زات کو ملکہ نے ا پئ
ے۔ یب اس نے بہراـ کے كہاق آنے اكز اس سے اپنی مالفات کا
کہ نا جاہنی ہے کھل کز کہ
ًا
چ
ے منصونے ی نا زہی ہیه۔“
ے کیس
ے ی نانے ب غپر ماق بتنی کیس
رکز ک نا۔ بادسام نے مزاجا کہا ”دنکھى! م ھ
ے ہونے اس سے کہا ” آخز ہم نے آة کے جالػ نو
ملکہ نے بادسام کی بات کا خواب د پئ

منصوني بہیه ی نابا۔“ ”اس سے تھی نسا منصوني اكز ہو تھی ک نا سک نا ہے؟“ بادسام تھىسی دنز اپنی

بانوق نز ذبا زہا۔

ے اكز
آخز کاز ملکہ نے بادسام کو مبوا ل نا۔ تھر ملکہ نے اس سے کہا کہ كم خود تھی نيزاـ سے ـؿ ؿ
ےای نا نو میه تھی جاپنی مكق کہ كم آدمی بہیه کونی دنوبا
دبکھ ے کہ اس کی بتنی کا اپنحاب کیسا ہ ۔”
ًا
ب
م
ص
ہے۔ آة ملیه گے نو لوزا ہحاف لیق گے۔“ بادسام نے لکہ کی باتیه سنی اكز نح اف سے
ے کا کہا۔ بادسام کے نوق ماف جانے نز ملکہ کو بہت خوسی ہونی۔
مل ئ
ے كالے محافظ كق نے اف کو
ے نو كہاق بہرم د پئ
دكسزے دف صنح بادسام اكز ملکہ جب كہاق بہنچ
سالمی بیش کی اكز تھر دزكاشم کھىال۔ حسن بانو نے بہراـ سے کہا کہ اف کے كالد آزہے ہیه كم
س

ے
تبھل کز بتبھ ۔
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ًا
خوب ہی بادسام اكز ملکہ کمرے میه داجل ہونے نو بہراـ اكز حسن بانو لوزا اتھ ے اكز اف کے فدموقجانز
ے ہی مجسىس ک نا کہ كم کونی دنوبا
گزے۔ بہراـ کو دبکھ کز بادسام حپراف زم گ نا ۔ اس نے اسے دنکھئ
ہ ے۔

ے ہی نکلتف دی ہے۔“
ے! ہم نے تم دكنوق کو ك بس
تھر بہراـ سے بعلگپر ہو کز اس سے کہا ” بتئ
ے؟ دبکھ كؿ۔“ ني کہہ کز كم
ے مانگنی جا ہئ
عاػ کس
تھر بادسام ملکہ سےمحاطب ہوا”ت مہازا ک نا چ ناؿ ہے ،م ی
ے کو کہا۔ ”ہم ہی اپنی اكالد سے معافی
زاـ اكز حسن بانو کے طر نز ہاتھ زکھ کز ابہیه بتبھئ
ب
ہیس نسا اكز م
مانگیه گے ،تھال لگ نا ہے با نزا ،اف کی بال سے ۔“
ٹآة کا ک نا چ ناؿ ہے؟“ بہراـ نے کہا ”ني
تھر بہراـ سے محاطب ہونے ہونے کہا ”ہاق پی ا!
ه۔“ بادسام بہت شكز سے ہیسا اكز تھر اف سے کہا ” قصوزہمازا
گ
تھ نک ہے ،كالدین ہی معافی ماب ی
ہی ہے اكز میه اكز آة کی امای ہی معافی مانگیه گے۔
تھر بادسام نے بہراـ سے اس کے كالدین کے میعلق نوجھا نو اس نے ای نا سازا ماخزا ی ناف ک نا ۔
بادسام نے بہت م مدزدیکا اظہاز کزنے ہونے اس سے کہا ”بی نا! تم نے كاق عی بہت دکھ

ے ہیه۔ باکہ تم رزا آزاـ کز لو۔“ كہاق جا کز تھی ابہوق نے کافی
اتھانے ہیه۔ جلو محل ہی جلئ

ے کھابا۔
باتیه کیه اكز دكبہر کا کھابا ا کبھ
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کچھ دنوق بعد بادسام نےلوگوق کو كلیمي دبا اكز حسن بانو اكز بہراـ کی بہت عزت اقزانی کی۔ اس کے
بعد بہراـ اكز حسن بانو بہت اطمی ناف سے زہے ۔

کچھ مدت بعد بہراـ کے ہاق بی نا ہوا ۔ ابک دف بہراـ نے حسن بانو سے کہا ”اگز تم جاہو نو ہم این ے

ةکز نسی ای ناپیت سے کہا ”نو نے
ے ہو نو۔“ تھر بہراـ کا ہاتھ کس
كطن ج یله۔“ ”کبوق بہیه ،اگز تم کہئ
ے بہاق لِللِلم میه تھی بہیه جھىسا۔ اب میه بچھ سے تھاؾ کز جا تھی کہاق سکنی ہوق؟ جلو جا کز
نو مچھ

ے۔
ے ہیه۔“ تھر كم دكنوق باہر نکل
امای سے بات کز لتئ

كہاق جا کز انيكق نے ملکہ سے بات کی۔ اس نے اف سے کہا کہ كم زات کو اف کے باة سے
بات کز کے ابہیه ی نانے گی۔

ؽبہاق
ٹآة ا
زات کو بادسام اكز ملکہ اف کے باس آنے اكز بادسام نے بہراـ سےنوجھا ”کبوق پی ا!
ؾنا ؟“ بہراـ نے کہا ”بہیه بابا! ابسی کونی بات بہیه ہے۔ دزاصل مپرا كالد نوسھا
دؿ بہیه ا
ؿک

ہے۔ میه جاہ نا ہوق کہ میه رزا اف کی جدمت کز لوق۔“ ”بہت اجھی بات ہے۔ نزسىق آة
جانے کی ی نازی کزیه۔“ ني کہہ کز بادسام اكز ملکہ كہاق سے باہر آنے۔
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بیسرے دف بادسام نے حسن بانو اكز بہراـ کو بہت سازا جہپز دے کز اف کی عزت اقزانی کی اكز
ےبھا کز اپنی آخزی طرجد نز لے آنے۔كم
ابہیه كہاق سے زحطت ک نا۔ تھر دنو ابہیه اسف بحتنز پ
ؽساتھ انزے۔
سے ا پئ
اسف بحتے
ے ساماف ب
بہراـ نے دزبا کے ساجل نز تھپڑنوق کے زاجے کا دبا ہوا حمڑے کا بچھىبا بچھابا اكز ای نا سازا ساماف
ب
ے کے ہمرام دزبا کے اس باز بہنحا۔ كہاق ہنچ کز ابہوق نے جل نا
ے ب تئ
اس نز الد کز حسن بانو اكز ا پئ
ے۔ كہاق تھپڑنوق کے
طركع ک نا اكز کنییدف کی مسافت طے کز کے كم تھپڑنوق کی ز اجدھانی بہنچ
زاجے نے اف کی بہت جاطر مدازت کی اكز ابہیه بہت سازے بحائف دے کز زحطت ک نا ۔
ب
ے دنو
دنو کی نسے بس نانوق كالی بہن کی طرجد میه ہنچ کز بہراـ نے دنو کے باؿ سلگانے۔ اسی لمچ

ے
ے! ای نا عرصي گشزا نونے اپنی حپریت سے تھی مچھ
كہاق آف موخود ہوا۔ ”اقسىس کی بات ہے۔ بتئ
آگام بہیه ک نا۔“ تھر جا کز اس سےبعلگپر ہوا۔ بہراـ نے دنو سے کہا کہ كم حسن بانو لے کز آبا مے ۔
ے کو گود میه اتھانے دنو کے
ے ب تئ
دنو نے بہراـ سے نوجھا کہ كم کہاق ہے۔ اسی دكزاف كم ا پئ
باس آ گنی اكز اسے سالـ کہا ۔ دنو نے اس کے طر نز س ققت سے ہاتھ زکھا۔ اكز اس کا بی نا ہونے
نز اسے م نازک ناد دی۔ اس نے اس کا سکزني ادا ک نا۔
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ے۔ اس نے اف کی نسی عزت اقزانی کی اكز
تھر كم دنو کی نسے بس نانوق كالی بہن کے محل گئ
ے ہونے نز م نازک ناد دی۔ اس دكزاف دنو نے بہراـ سے نوجھا ”اب
سن بانو اكز اس کا بتئ
بہراـ کو ح

ے ہ و ۔“
جےکا ک نا ازادم ز کھئ
آگے ان

ے بعبپر کو بہنحا۔ اف دنوق بہراـ کو یني جال تھا کہ اف کے
بہراـ کا دنو کے ہاق دنکھا ہوا خواب اب ا پئ
ملک نز کونی دكطرا بادسام جکومت کز زہا ہے حس نے اس کے كالدین کو ف ند میه ذاال ہے اكز اس
اسے کی
ے بہراـ نے دنو سے کہا کہ بہلے زاج
کی بہت سازی زعابا کو ف نل ک نا ہے۔ اس لئ
دزگت ی نا لیه اكز تھر آگے جانے کا فنصلہ ہو گا۔

ے باؿ سلگانے نو محافظ دنو اسف بختي لے کز جاصر ہونے۔ دنو نے اف سے کہا کہ
لہٰرا دنو نے ا پئ

ب
ے كم بہاق سے جاتیه اكز لوج لے جا کز بہراـ کی طرجدكق نز ہنچیه۔
جتنی جلدی ہو سک

ب
وجه اباز دی میه۔“ چ نابچي
ے اكز اف سے کہا ”ہم نے طرجدكق نز اپنی ل ی
کچھ دنز بعد محافظ كہاق ہنچ گئ
ے۔
ےطرجد بہنچ
بہراـ اكز دنو حسن بانو کو دنو کی نسے بس نانوق كالی بہن کے باس جھىس کز اسف بحتنز
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بہراـ نے لوج کو حملہ کزنے کا جکم دبا نو دنو فانض بادسام کی لوج نز حملہ آكز ہونے ۔ تھىسی ہی دنز
ے اف کو
میه ابہوق نے ابہیه بس نا کز کے فانض لوج کے شبادم نز ص ناہبوق کو ماز ذاال اكز خو بچ گئ
ے بیش کز دبا۔
ف ندی ی نا کز بہراـ کے سا مئ
ے ساتھ محل لے
تھر بہراـ نے جلدی سے جا کز اپنی ماق اكز باة کو ف ند سے جھڑابا اكز ابہیه ا پئ
آبا۔ اس حملہ آكز بادسام نے اف کی بہت سازی زعابا کو ف نل ک نا تھا اكز کچھ لوگوق کو ملک بدز ک نا تھا اكز
ے ۔ چ نابچي كم ادھر ادھر سے نکل کز
ے گھركق میه جھپ کز زم زہے تھ
ے كم كہاق ا پئ
ے تھ
خو بافی بچ
وفطركع ک نا۔
ے اكز كہاق حمع ہ ا
آن ے گ ئ
ک
کچھ دنوق کے ابدز جب اس کی زعابا كہاق ا ھنی ہونی نو بہراـ نےحسن بانو اكز ای نا بی نا النے کے
ے
ے نز كم زكاني ہوا اكز کچھ دنوق بعد كم حسن بانو اكز ا پئ
ے كالد سے اجاشت جاہی۔ اجاشت ملئ
ے ا پئ
لئ
ے نونے کو دبکھ کز بہت ہی خوش
ے ملک آبا۔ كم بہراـ ،حسن بانو اكز ا پئ
ے کے ساتھ دكبازم ا پئ
ب تئ
ہونے۔
ے اپنی زعابا کو بہت
ے کے لئ
چ نابچي بادسام نے ابک دف مقرز کز کے اپنی بادساہی بہراـ کو سى بتئ

نسے کھانے نز حمع ک نا۔ تھر اسی دف بہراـ کی باج نوسی تھی کی گنی۔
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ے كالدین کے
ے سے حکمرانی کی اكز حسن بانو اكز ا پئ
ے طر ئف
اس کے بعد اس نے اپنی زعابا نز ا جھ
ے لگا۔
ساتھ ہیسی خوسی ز ہئ

