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حرفے چند 

ػًیب کب یہ صصہ رو هبضی هیں ػؿػ ػینب اوؿ 

ثلوؿمتبى کے ًبم مے هؼـوف تھب آد پبکنتبى کب 

ىوبلی ػاللہ کہالتب ہے۔ اك ػاللے کو چٌؼ لؼین اوؿ 

کب ىـف ثھی صبصل  هنبٔیگیٍطبلتوؿ هوبلک کی 

ہے۔ یہبں ًنل اًنبًی کے ػو ثٌیبػی گـوٍ هٌگول اوؿ 

کبکیيبئڈ آثبػ ہیں اوؿ پبًچ فثبًیں ىیٌب ، ثلتی، 

۔ پیو ًظـ ثـوىنکی، کہواؿ اوؿ وعی ؿائذ ہیں

کتبة ثھی ىیٌب فثبى هیں ہی لکھی گئی ہے رو 

 ۔هٌتغت لوک کہبًیوں پـ هيتول ہے

اللے کی فثبى مہی ىیٌب ثے ىک ایک پنوبًؼٍ ع

لیکي اك کب هبضی ثڑا تواًب ؿہب ہے ًیق اك کب ؿىتہ 

ہٌؼ آؿیبئی فثبًوں مے رڑتب ہے رل کے ثولٌے 

ىیٌب ایک  ۔والوں ًے ایک اللین کو گھیـے ؿکھب ہے



viii 

لضبظ مے عوه لنوت فثبى ثھی ہے۔ یہ هؼؼوم ًہیں 

ہوئی اوؿ اك ًے اپٌے وروػ کو صبالت کے تھپیڑوں 

ىبئؼ اك کی یہی عصوصیت مے ثچبئے ؿکھب۔ 

هغـثی ػلوبئے لنبًیبت کی تورہ کب ثبػج ثٌی۔ اك 

ربهؼبت هیں اك پـ کبم  ولت ػًیب کے هغتلف هؼتجـ

ہو ؿہب ہے۔ ایک اوؿ عوه لنوتی یہ ہے کہ اك فثبى 

کی صـف وًضو کے ػالوٍ لؼین لوک اػة پـ ثھی 

تضمیك کب ملنلہ ربؿی ہے رل هیں همبهی اوؿ غیـ 

ل کـ کبم کـ ؿہے ہیں رو ثڑی اهیؼ هلکی هضممیي م

افقا ثبت ہے۔ اك کتبة کی اىبػت ثھی اك ملنلے 

 کی ایک کڑی ہے۔

ًیيٌل اًنٹی ٹیوٹ آف پبکنتبى مٹڈیق لبئؼاػظن 

یوًیوؿمٹی امالم آثبػ اوؿ موـ اًنٹی ٹیوٹ آف 

لٌگومٹکل کی هيتـکہ کبوىوں کے ثبػج پبکنتبى 

و چکب ہے کی ػاللبئی فثبًوں پـ اة لبثل لؼؿ کبم ٍ



ix 

هغتلف رہتوں مے کبم کے ملنلے  ًیق ىیٌب فثبى پـ

هیں موـ اًنٹی ٹیوٹ آف لٌگومٹکل کی عبتوى 

مکبلـ کـال ایف ؿیڈالف صبصجہ اوؿ همبهی ًورواى 

مکبلـ ىکیل اصوؼ ىکیل صبصت کی هضٌت لبثل صؼ 

ىٌب متبئو ہے۔ امی تضمیمی کبم کو مبهٌے ؿکھ کـ 

ًے اك فثبى  ئٹیکلچـ ایٌڈ لیٌگویذ پـوهوىي مومب

کے صـوف تہزی کو اؿػو مکـپٹ هیں ًوىت و 

ىیٌب  هیں اة کویٹی عواًؼ کے لبثل ثٌبیب۔ امی مکـپٹ

اػة کے ًخـ پبؿوں کو پیو کـ ؿہی ہے۔ ظبہـ ہے یہ 

 ایک عوثصوؿت پیيکو ہے۔

ثبثبئے اؿػو هولوی ػجؼالضك هـصوم ًے صضیش 

 فـهبیب تھب کہ هي رولہ اى امجبة کے رو لوهی تـلی

کب هورت ہوتے ہیں ایک مجت فثبى کی تکویل ہے۔ 

فثبى ثالىجہ ایک هؼبىـتی ضـوؿت ہے۔ یہی اك 

کی تغلیك کب ثبػج ہوئی اوؿ اك کی فًؼگی کب اینب 



x 

رقو ہے رو اك مے ثھی رؼا ًہیں ہو مکتب۔ وٍ 

اًنبى مے کوئی الگ ىے ًہیں ہے۔ وٍ اى لوگوں 

ؿ اك هیں فکـ ک مے واثنتہ ہے رو امے ثولتے اوؿ

تے ہیں۔ یہی ورہ ہے کہ ػلوبئے لنبًیبت توؼى و 

هؼبىـت کی تبؿیظ کو فثبى کی تبؿیظ هیں تاله 

کـتے ہیں۔ هیـی توٌب ہے کہ یہ ملنلہ آگے چلتب 

 ؿہے اوؿ عوة مے عوة تـ کبم ہوتب ؿہے۔ آهیي۔

 ىیـثبف ثـچہ
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 اپنی رام کہانی

موـ اًنٹی ٹیوٹ آف  کی ثبت ہے رت هیں 1994 یہ

ی عبتوى مکبلـ کـال ایف ؿیڈالف لٌِگومٹکل ک

کی لوک کہبًیوں پـ کبم کـ ؿہب  صبصجہ کینبتھ ىٌب

تھب امی ػوؿاى یہ عیبل هیـے ػاهي گیـ ہوا کہ کیوں 

ًہ اك کبم کے مبتھ مبتھ ىٌب صـوف تہزی کوثھی 

هیں ًے ثڑی مہل اًگبؿی هیں اك  ۔تيکیل ػیب ربئے

رھ کچھ ہی ػـصہ ثؼؼ هیں من لیکي ۔کبم کی اثتؼا کی

۔ اك ںگیب کہ یہ کبم ایک آػهی کے ثل کبؿوگ ًہی

ٹین کی ہوہ ولت هضٌتیں ػؿکب  هٌظن کے لئے ایک

کی  هیـے ػومتوں یہ هيکل کبم ؿتھیں۔ چٌبًچہ

 ًے هیـے لئے هوکي ثٌبیب۔ هنتمل ػلوی هؼػ

ی هـصلہ صوتیبت صـوف تہزی کی تيکیل هیں اثتؼائ

یل ہوتب ہے اك کبم کی تک ے کبیاوؿفوًیبت کے تزق
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شینا قاعدہ اور هیں هضوؼ اهیي ضیبء صبصت کی کتبة 

 Shina اوؿ ٹی گـاہن ثیلی صبصت کی کتبة گرائمر

Grammar اك کبم  ًے ؿیڑھ کی ہڈی کب کـػاؿ اػا کیب۔

یمیي ػہبًی کـال ایف ؿیڈالف صبصجہ کے  کی هقیؼ

صبصل مے  Aspects of the Sound System of Gilgiti Shinaکبم 

 تزقیےس رہبں تک صوتیبت کے کی گئی۔ اك طـ

کب هنئلہ ػؿپیو تھب یہ اى ؽؿیؼوں مے اًزبم کو 

 پہٌچب۔ 

کے ثؼؼ اگال هـصلہ  تزقیےصوتیبت اوؿ فوًیبت کے 

اػثیبت کی تيکیل و توضیش کب ہوتب ہے۔ ظبہـ ہے یہ 

هـصلہ ىیٌب کے ضوي هیں صل طلت تھب۔ ىیٌب هیں 

هگـ یہ اػة  اػة کی کوی تو ًہیں فثبًی ؿوائتی

ًہیں تھب تیي چبؿ مبلوں هیں  هینـ هؼوى صوؿت هیں

 ہن ہن ًے اك ضوي هیں هؼتؼثہ کبم اًزبم ػیب اوؿ

اػة کوتضـیـ کے لبلت هیں ڈالٌے هیں  فثبًی ؿوائتی



xiii 

یوں لوک اػة کب ایک ثڑا ؽعیـٍ  کبهیبة ہو گئے۔

 کے لئے هینـ آیب۔ تزقیےصـوف تہزی کے 

ًے هـصلہ ىیٌب صـوف تہزی پـ اة تک ہو تینـا

 ہوبؿے مبهٌے یوں تو کب تھب۔ تزقیےوالے کبم کے 

تھے  ثہت مبؿے ًووًے هوروػ تہّزی کے صـوفِ 

هگـ ىیٌب ػبلن هضوؼ اهیي ضیبء صبصت کب تـتیت ػیب 

ہوا صـوف تہزی کب ًووًہ فٌی اوؿ تکٌیکی 

عصوصیبت کب صبهل ہے یؼٌی ہن کہہ مکتے ہیں کہ 

هضوؼ اهیي ضیبء صبصت ىیٌب کے فوًی صـوف 

چٌبًچہ اًہیں  کیل ػیٌے والے پہلے ىغص ہیں۔تو

کے کبم کو پیو ًظـ ؿکھ کـ اك هـصلے کو هکول 

 ۔کیب گیب

چوتھب هـصلہ مکـپٹ کے اًتغبة کب ہوتب ہے۔ اؿػو 

مکـپٹ کے ثبؿے هیں ہن یکنو تھے هگـ ىیٌب اوؿ 
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اؿػو کے صوتی اوؿ فوًی فـق کی ورہ مے کبفی 

صـوف اعؾ  پیچیؼگیوں کب مبهٌب تھب یؼٌی کچھ ًئے

ہن ًے هضوؼ اهیي ضیبء  کـًے تھے۔ اك ثبؿے هیں

، اوؿ ؿافول کوہتبًی ػجؼالغبلك تبد صبصت ،صبصت

کے کبم مے امتفبػٍ کیب اوؿ ایک ًتیزے پـ  صبصت

 ۔پہٌچے

 تہّزی پـ ًئی تيکیل ػی گئی صـوف پبًچواں هـصلہ

اك  کـًے کب ہے۔ ػلومروہوؿ کی ؿائے کو م

روہوؿ کی ؿائے  ؿهکول طوؿ پ هـصلے کی تکویل

لٰہؾا اك هـصلے هیں فیبػٍ مے  ۔پـ هولوف ہوتی ہے

فیبػٍ اػثی مـگـهی کب اہتوبم ہوتب ہے اوؿ روہوؿ کی 

ؿائے مے امتفبػٍ کـتے ہوئے ایک هٌقل پـ پہٌچب 

ِىٌب  مبهٌے ؿکھ کـ امی اصول کو رب مکتب ہے۔

کو  ىیٌب”ًے  کلچـ ایٌڈ لیٌگویذ پـوهوىي مومبئٹی

اة تک چبؿ  کے هوضوع پـ“ ًباوؿ لکھپڑھٌب 
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اى میوٌبؿوں کے ؽؿیؼے  ۔ہے میوٌبؿوں کب اہتوبم کیب

ىیٌب کو پڑھٌے اوؿ لکھٌے هیں صبئل هيکالت کب 

ربئقٍ لیب گیب اوؿ اى کو صل کـًے کی ثھـپوؿمؼئی 

اػة کے اك ىہ پبؿے  کی گئی۔ ًیق کویٹی ًے ىیٌب

کی اىبػت کب اہتوبم کیب تبکہ اك کے ؽؿیؼے ػواهی 

 کیب رب مکے۔ امتفبػٍ هقیؼ ے مےؿائ

اىفبق،  ػجؼالضفیع، هیں آعـ هیں اپٌے توبم ػومتوں

 ىبہؼ ، واؿث،ملین اػزبف، ػـفبى، ؿصوبى ىبٍ، ولبؿ،

ػبصن کب ىکـیہ اػا کـتب ہوں ري کی ىت و  اوؿ

 آمبى هیـے لیے ؿوف هضٌت ًے اك هيکل کبم کو

ػیب۔ عصوصبً ىیـ ثبف ػلی عبى ثـچہ صبصت،  کـ

هیي ضیبء صبصت، هضوؼصني صنـت صبصت هضوؼ ا

صبصت ہوبؿے ىکـیے کے هجبؿک اصوؼ  اوؿ

هنتضك ہیں ري کے لیوتی هيوؿوں ًے اك مبؿے 

ًے هیں ہوبؿی هؼػکی۔ هزھے اهیؼ ػول کو طے کـ
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اوؿ لکھٌے هیں کو پڑھٌے  فثبى یہ کتبة ىیٌب کہ ےٍ

گی اوؿ پبکنتبًی لوک اػة کب یہ هوؼوهؼبوى حبثت ہو

 صـیـ کے لبلت هیں هضفوظ ہو ربئے گب۔ًووًہ ت ًبػؿ

 ىکیل اصوؼ ىکیل
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 (مڜے۠ے )صوتِیے  ِڜنا

 ب پ ت ج ج چ ڇ

 څ د ر ر س ز ڙ

 س ش ڜ ک گ ل م

ئ  ی  ن ڻ ںۡ  ںۡگ و ہ

 پھ تھ ٹھ چھ ڇھ  ھ کھ

 (مڜے۠ے )اُردو صوتِیے 
 ث ح خ ذ ژ ص ض ط ظ ع غ ف ق

English مَمڜو۠ے  ِڜنا مۡور ِڜنا اُردو 

good ڜ مِڜٹِہ اّچھی 

brother ڙ ڙا بھائی 

three ڇ ڇے تین 

shirt ڇھ یلوۡ ھڇِ  قمیض 

trouser څ لوۡ  ن شلوار 

garden ھ گوۡ ھڅ باغ  

egg ڻ ڻےہ انڈا 

horse ںۡ  اںۡ پوۡ  گھوسا 

sword ںۡگ رںۡگکھ تلوار 



xviii 

 (شۡوںۡگےۡ )ِڜنا ُمصوتے 
: ُسر پست باالئی ا   اے ای او اُو
: ُسر کوتاہ باالئی اَم  اےۡ  اِ  اوۡ  اُ 

 

English ِڜنا شۡوںۡگوۡ  ِڜنا مۡور اُردو 

Wednesday اوۡ -او بودوۡ  واربُدھ 

tree اوۡ  تۡوم درخت 

own او توم اپنا 

you do! اےۡ  تھےۡ  کرو 

you will do اے تھے کروگے 

having done اے تھے کرکے 

yesterday اَم  بَملَمہ کل 

girl ا   ُمالئ لسکی 

boy ا   بال لسکا 

nail اِ  کِلِہ کِیل 

eye اِی اَمڇِھی ا نکھ 

corner اِی ُشتِی کونہ 

he became اُ  بُگُہ ہُوا 

salt اُو پَمُجو نمک 

pomegranate ڻُو انار  اُو دَم
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 ور موتیاجنگلی بیر 

کہتے ہیں ثہت پہلے ایک رٌگلی ثیـ کے پبك ایک 

هوتی تھب۔ ایک ِػى وٍ هوتی اُك کے ہبتھ مے پھنل 

کـ ًیچے گـا۔ ایک چڑیب کہیں مے اُڑ کـ اُك کے 

هوتی کو ػیکھتے ہی وٍ پھُؼک لـیت ہی ثیٹھ گئی۔ 

پڑی اوؿ اُمے اپٌی چوًچ هیں پکڑ کـ کھڑی ہو گئی۔ 

رٌگلی ثیـ ًے رت چڑیب مے اپٌی هوتی هبًگ لیب تو 

 اُك ًے ػیٌے مے صبف اًِکبؿ ِکیب۔

رٌگلی ثیـ کے مبتھ ہی ایک کبًٹب ثھی اُگب تھب۔ کبًٹب 

کیوں ًہ ”ِػکھبتے ہوئے رٌگلی ثیـ ًے اُك مے کہب 

 “ ٹے مے کہہ کـ توہبؿے پبَؤں هیں ُچجھواؤں؟اُك کبى

ربؤ لے آؤ، اگـ تن ُچجھوا مکتی ہو تو۔ ربؤ، اُمے ال ”

 “کـ ُچجھواؤ۔

اُك ! ربؤ ؿے کبًٹے”رٌگلی ثیـ ًے کبًٹے مے کہب 

 “چڑیب کے پبؤں هیں ُچجھ ربؤ، ربؤ ثھی۔
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 ِڜںۡگائ گہ ماڻِہ

چل چل ِڜںۡگایککچ ماڻِک اشِی تھئ۔ ایۡک چھک 
گئ۔ چاںۡیک   ٹےۡ کِ ہتجۡو تب بے  رۡے ماڻِہ ریۡسئ

کونو تھر دے ویئ ماڻِی کچِہ اکِی پولِہ۔ ریۡس ماڻِہ 
گِہ نے رۡے ا ںۡیر تھے  ک بِگِہ۔ یپ ِی ترۡوک د

یگِہ مگم چاںۡئ سۡے ھڻِہ بِچِ ِڜںۡگائ سۡے چاںۡیجۡو توم ما
 ریۡسٹ ماڻِہ نے دے ترا بِگِہ۔

روجۡے ڜںۡگایساںۡت اکِی کۡوڻۡوک گہ نِلِیُدس۔ کۡوڻۡو پش
 “ ا؟ـپار او کۡوڻۡو ولے تھئ پار اچررم”گِہ یچاںۡیٹ ریِ 

“ !ے تۡو اچررۡے بوۡ یاچرروک بِین! بۡو، ولےۡ ”

بۡو ال کۡوڻۡو، پار اے ”گِہ یِڜںۡگائ سۡے کۡوڻٹ ریِ 
 “!چاںۡیئ ایۡک پار اچۡوت بۡوت

تھے نے اچُمس “ مہ تین اچیئ اچیئ بیٹُنُس”کۡوڻۡوس 
 ُگہ۔یتھ
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 گِہ نے رۡے ا ںۡیر تھے یریۡس ماڻِہ پ ِی ترۡوک د
  ک بِگِہ۔

 

اُمے اپٌی  وؿوتی کو ػیکھتے ہی وٍ پھُؼک پڑی ام

 چوًچ هیں پکڑ کـ

 کھڑی ہو گئی۔ 
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“ هیں اثھی ُچجھتے ُچجھتے ثیٹھب ہوں۔”کبًٹے ًے کہب 

 ؿ کـ ػیب۔وؿ ُچجھٌے مے اًِکبا

کچھ ہی فبصلے پـ آگ رل ؿہی تھی۔ رٌگلی ثیـ ًے 

 “اُك کبًٹے کو تو رال ػو۔! ربؤ ؿی آگ”آگ مے کہب 

اوؿ “ هیں اثھی رالتے رالتے ثیٹھی ہوں۔”آگ ًے کہب 

 رالًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔

تو پھـ ًہ کہہ ػوں اُك پبًی مے کہ وٍ تزھے ! اچھب”

 “ثُزھب ػے؟

 “ربؤ کہہ ػو۔”

اُك آگ ! ربؤ ؿے پبًی”ًے پبًی مے کہب رٌگلی ثیـ 

 “کو ثُزھب ػو۔

“ هیں اثھی ثُزھبتے ثُزھبتے ثیٹھب ہوں۔”پبًی ًے کہب 

 اوؿ ثُزھبًے مے اًکبؿ کـ ػیب۔

 “پھـ اُك ثیل کو ال کـ توہیں ًہ پال ػوں کیب؟”

 “ربؤ، اگـ اینب کـ مکتی ہو تو کـوا ػو۔”پبًی ًے کہب 
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مِیجس۔ ِڜںۡگائ سۡے ہگارج پار بے اکِی ہگارک گُ  
 “ !، بۡوتئبۡو ال ہگار، پار او کۡوڻۡو د”گِہ یریِ 

تھے، نے “ مس کۡوتۡو دیِی دیِی بیٹُنُس”ہگار سۡے 
 ُگہ۔ یدیُمس تھ

 “ ؟ئشو تو، رامـا پار او ویٹ تُہ نِش”

  “!، رہبۡو ہوۡ ”

 گِہ۔ یتھ“ !پار او ہگار نِ ےۡ ”ِڜںۡگائ سۡے ویٹ 

تھے نے “ نِ ے بیٹُنُس مس کۡوتۡو نِ ے”وئ سۡے 
 ُگہ۔ ینِ ُمس تھ

 “ پار او دونۡو ولے تُہ ُچوڜ تھرمـا؟”

  “!تھروک بِینے تۡو تھریۡت! بوۡ ”

ِڜںۡگائ سۡے “ !بۡو ال دونۡو، پار او وئ ُچوڜ تھیۡت”
 گِہ۔ یدونٹ ریِ 

تھے، ُدبم “ مس ُچوڜ تھے تھے بیٹُنُس”دونۡوس 
 ُگہ۔ یتھ

 “ ے؟یررم، ہۡو جیک الہۡو نے، پار او ُم اج ریِی تُہ م”
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ِڜںۡگائ سۡے “ !بۡو ال دونۡو، پار او وئ ُچوڜ تھیۡت”
 گِہ۔یدونٹ ریِ 

 

اُك پبًی ! ربؤ ؿے ثیل” رٌگلی ثیـ ًے ثیل مے کہب 

 “کو پی لو۔
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اُك پبًی ! ے ثیلربؤ ؿ” رٌگلی ثیـ ًے ثیل مے کہب 

 “کو پی لو۔

هیں اثھی پی پی کـ ثیٹھب ہوں۔ اة هزھ ”ثیل ًے کہب 

 “ مے یہ ًہیں ہو مکتب۔

گی۔ پھـ کیب اُك آػهی مے کہہ کـ توہیں هـوا ُػوں”

 “کـوگے؟

 “ربؤ، اگـ هـوا مکتی ہو تو هـوا ػو۔”

رٌگلی ثیـ ًے “ اُك ثیل کو هبؿ ػو۔! ربؤ ؿے آػهی”

 آػهی مے کہب۔

اوؿ “ هیں اثھی هبؿ هبؿ کـ ثیٹھب ہوں۔”کہب  آػهی ًے

 هبؿًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔

گی تو وٍ توہبؿے هوفے پھـ اُك ُچوہے مے کہہ ػوں”

 “گب۔چجبئے

، وٍ هیـے هوفے ؽؿاُچوہے کو ػیکھو ! اوں ہوں”

 “چجبئے۔
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  “!مرروک بِینے تۡو مرریۡت! بوۡ ” 

ِڜںۡگائ سۡے ُم اج “ !بۡو ال ُم ا، پار او دونۡو مریۡت”
 گِہ۔ یریِ 

تھے نے مرُمس “ مس کۡوتۡو مرے مرے بیٹُنُس”ُم اس 
 ۔ُگہیتھ

ۡے چپئ یگِس تۡو تھئ کورِ یتۡو نے، پار اے ُموِڙج ریِ ”
 “ جیک۔

ۡے چپوک یمئ کورِ  ُموِڙہ ڇکۡے نے ریۡس! ایںۡہ”
  “!ڇکےۡ 

ِڜںۡگائ “ !ۡے چپیۡتیبۡو لِی ُموِڙہ، پار او ُم ائ کورِ ”
 گِہ۔یسۡے ُموِڙج ریِ 

تھے نے چپمِس “ مس کۡوتۡو چپے چپے بیٹِنِس”ُموِڙس 
 تھیگِہ۔ 

 “ تۡو نے، پار اے بُوشِٹ ریِی تُہ کھیرمـا؟”

  “!شو ہۡو بۡوت، کھیروک بِینے تۡو کھیریۡت”

ِڜںۡگائ سۡے “ !، پار اے ُموِڙہ کھتبۡو لِی بُوشِہ”
 گِہ۔ یبُوشِٹ ریِ 
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“ اُك آػهی کے هوفے چجب لو۔! ربؤ ؿے ُچوہے”

 رٌگلی ثیـ ًے ُچوہے مے کہب۔

“ هیں اثھی چجبتے چجبتے ثیٹھب ہوں۔”ُچوہے ًے کہب 

 اوؿ اُك ًے چجبًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔

 “ں کیب؟ػو پھـ اُك ثلّی مے کہہ کـ توہیں ًہ کھال”

پھـ ربؤ، اگـ تن کِھال مکتی ہو تو کِھال ! ثہت اچھب”

 “ػو۔

اُك ُچوہے ! ربؤ ؿی ثلّی” رٌگلی ثیـ ًے ثلّی مے کہب 

 “کو کھب لو۔

 

یہ کہب “ کھب کھب کے ثیٹھی ہوں۔ هیں اثھی”ثلّی ًے کہب 

 وؿ کھبًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔ا

گی تو وٍ توہیں تٌگ پھـ اُى ػوؿتوں مے کہہ ػوں”

 “ گے۔کـیں

ربؤ ُهزھے تٌگ کـوا ػو ”ثلّی ًے رٌگلی ثیـ مے کہب 

 “اگـ تن کـوا مکتی ہو تو۔
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تھے ُدبم “ مس کۡوتۡو کھے کھے بیٹِنِس”بُوشِس  
 ۔گِہیتھ

 “ گِس تۡو تُہ ُمُرٹین۔ینے ہۡو، پار اے چیۡوج ریِ ”

  “ُمُرٹروک بِینے تۡو۔! بۡو ُمُرٹریۡت”

ِڜںۡگائ سۡے “ !بُجا لِی چیۡے پار اے بُوشِہ ُمُرٹات”
 گِہ۔ یچیۡوج ریِ 

 گۡے۔ یتھے ُمُرٹوک ُدبون تھ“ بیۡس ُمُرٹے ُمُرٹے بیٹیۡنیۡس”

ہۡو نے، شل کھڻ کھڻو اوںۡ ِٹ ہو تھے  ھئ پب ”
 “ اوںۡ ِہ درم جیک؟

  “!دروک بِینے تۡو دریۡت! بوۡ ”

 کھڻ شل! وا”۔ ئِڜںۡگائ سۡے ہُُروئ تھے کھڻج گ
“ !انِہ چیو پب گہ دپِہ اوںۡ ِہ دۡے، وہ! کھڻو اوںۡ ِہ وہ

 ۔گِہیتھ

یلِہ۔ چیو پب گہ دپِہ ایۡکو ایۡک ھایاکٹ اکِی اوںۡ ِہ بِٹِ 
 گِہ۔یتھ

 ہۡو چییۡس گے بُوشِہ ُمُرٹیگۡے۔ 
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 ہ۔گِ یںۡگایٹ ریۡسئ ماڻِہ دسۡے ہۡو ولے ڜِ  چاںۡئ

 

 رٌگلی ثیـ کو لوٹب ػیب۔ ال کـ پھـ ِچڑیب ًے هوتی
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اُك ! ربؤ ؿی ػوؿتو”رٌگلی ثیـ ًے ػوؿتوں مے کہب 

 “ثلّی کو تٌگ کـو۔

اًُہوں ًے “ اثھی تٌگ کـتے کـتے ثیٹھے ہیں۔ ہن”

 اُمے تٌگ کـًے مے اًِکبؿ کـ ػیب۔

تو پھـ، هیں اُى میٌکڑوں پہبڑوں کے ہواؤں مے ” 

 “کہہ کـ توہبؿی اُوى ثکھیـوا ػوں گی؟

 “کـوا ػو۔ ربؤ، اگـ تن اینب کـوا مکتی ہو تو”

رٌگلی ثیـ رھّکڑ چلٌے کی طـس اُڑ کـ پہبڑ پـ گئی 

اے میٌکڑوں پہبڑوں کی ہواؤ آؤ اوؿ اِى ”وؿ پُکبؿا 

 “ػوؿتوں کی اُوى ثکھیـ ػو۔

اُمی ػوؿاى ہی آًؼھی چلی اوؿ ػوؿتوں کی اُوى ثکھیـ 

کے ؿکھ ػیب۔ 

 پھـ ػوؿتوں ًے رب کـ ثلّی کو تٌگ ِکیب۔

 ثلّی ًے رب کـ ُچوہب کھبیب۔

 ُچوہے ًے رب کـ آػهی کے هوفے چجبئے۔

 آػهی ًے رب کـ ثیل هبؿا۔

 رب کـ پبًی پی لیب۔ثیل ًے 

 پبًی ًے رب کـ آگ ثُزھبیب۔

 آگ ًے رب کـ کبًٹب رالیب۔

 کبًٹب رب کـ چڑیب کے پبؤں هیں ُچجھب۔

 رٌگلی ثیـ کو لوٹب ػیب۔ ال کـ پھـ ِچڑیب ًے هوتی
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 بُوشِس گے ُموِڙہ کھیگِہ۔ 

 ۡے چپیگِہ۔ یُموِڙس گے ُم ائ کورِ 

 ُم اس گے دونۡو مریگُہ۔ 

 ُگہ۔ یدونۡوس گے وئ ُچوڜ تھ

 وئ سۡے گے ہگار نِ یگُہ۔ 

 ُگہ۔ ہگار سۡے گے کۡوڻۡو دیِی

 کۡوڻۡو گے چاںۡیئ پار اچِتُہ۔ 

 گِہ۔یںۡگایٹ ریۡسئ ماڻِہ دسۡے ہۡو ولے ڜِ  چاںۡئ
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 وۡ وُشو پھسکوۡ 
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 گنجے بچے کی کہانی

کہتے ہیں ایک ىغص کب ایک گٌزب ثیٹب تھب۔ وٍ ثہت 

  ُػثال پتال تھب۔

اپٌے ثیٹے کے ُػثلے پي کو  ایک ػى اُك کی هبں ًے

وؿ غوِگیي ہوئی۔ پھـ اُك ًے اَپٌے اثہت هضُنوك ِکیب 

تن اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك ! اَؿے ثیٹے”ثیٹے مے کہب 

چـاگبٍ چلے ربؤ۔ تن یہبں ثہت کوقوؿ ہوئے ہو۔ چـاگبٍ 

وؿ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹے اهیں ػوػھ، لّنی، هکھّي 

  ؿ ہوا۔اکیلئے تیّ چٌبًچہ گٌزب ثچہ ربًے  “ہو ربؤ گے۔

پھـ اُك کی هبں ًے ؿامتے کیلئے اُمے ایک چھُپَٹِہ 

ثھی ثٌبیب۔ گٌزے ثچے ًے چھُپَٹِہ اَپٌی کوـ کے مبتھ 

 وؿ چـاگبٍ چل ِػیب۔اثبًؼھب 

تھوڑی ہی ُػوؿ گیب تھب کہ ؿامتے هیں اُمے ایک 
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 پھسکۡو ُشوئوۡ  

رۡو بۡودۡو اشاتۡو  ۔اکئ پھسکۡو پُڇک اُسو تھینسایۡک ُمش
  اُسو۔

وکج بۡوِدہ ہِپھا بے اشت ئایۡک چھک ریۡسئ ا جِہ توم پُڇ
توم ! بۡو ال پُڇ، ُرںۡگِٹ بۡو، یہ”ریِیگِہ، ریۡسٹ 

دِددادکچ۔ نن بۡودۡو اشتِیلو۔ ُرںۡگِر چھمِڻہ، ُدت، میل 
 ۡوس بُجم تھے گرسوپھسکۡو ُشو“ ! لۡو بے، بوۡ کھے تُ 

 بُگُہ۔

گِہ۔ ی پٹِک گہ تھہۡو نے ریۡسئ ا جِس ریۡسٹ پۡونِٹ چُ  
  پٹِہ برکر دے ُرںۡگِٹ ڙس بُگُہ۔ھۡوس چُ وپھسکۡو ُشو

ُگس نال اکی ریۡسٹ لۡوںۡیک رۡوک یٹھاںۡگک پۡون تھ
تھے “ م؟اتین تُہ نے کھے کو کھ”بِگِہ۔ لۡوںۡئ سۡے 

 گِہ۔یِرک دریۡسوار پِ 
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 پٹِہ برکر دے ُرںۡگِٹ ڙس بُگُہ۔ھۡوس چُ وپھسکۡو ُشو

 

وؿ اگٌزے ثچے ًے چھُپَٹِہ اَپٌی کوـ کے مبتھ ثبًؼھب 

 چـاگبٍ چل ِػیب۔
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تزھے ًِہیں ”لوهڑی هلی۔ لوهڑی ًے اُك مے کہب 

یہ کہہ کـ اُك پـ “ گی؟ وؿ کنے کھبؤںاگی تو  کھبؤں

 رھپٹ پڑی۔

! ثڑی ثی”گٌزے ثّچے ًے رلؼی مے لوهڑی مے کہب 

ُهزھے اَة ًہ کھبًب۔ هیں اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك 

وؿ اچـاگبٍ رب ؿہب ہوں۔ وہبں رب کـ ػوػھ، لّنی، هکھّي 

گب۔ تت کھب لیٌب۔ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹب تبفٍ ہو کـ آؤں

ے ػاًت کے موؿاط وؿ چوڑا تیـااة هیـی یہ ہڈیبں 

 “مکتے۔ کو ثھی ًہیں ثھـ

لوهڑی ًے یہ “ گی۔ اچھب اة ربؤ۔ آؤگے تو ػیکھ لوں”

کہب پھـ کِھنک کـ چٹبًوں هیں گھل گئی اوؿ آًکھوں 

 ورھل ہُوئی۔امے 

کچھ ہی ػیـ چال ہوگب کہ ؿامتے هیں اُمے ایک ؿیچھ 

! گٌزے ثچے اؿے”گٌزے ثچے مے کہب  هال۔ اُك ًے

اة ”پھـ اُك پـ رھپٹتے ہوئے کہب  “کہبں رب ؿہے ہو۔

 “توہیں ًہ کھبؤں کیب؟
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ن نے مہ تی”ریِیگُہ ۡوس لوکۡو تھے ریۡسٹ ُشووپھسکۡو  
ادکچ گے چھمِڻہ، ُدت، دُرںۡگِر توم ددِ ! کھہ، دِدی

لۡو بے وتُس تۡو ہۡو کھا۔ مئ چۡوم گہ اںۡٹِیۡے ھمیل کھے تُ 
 “ۡو دونٹـا؟یجیک تھئ ڜیۡ 

دۡول بے لۡوںۡئ تھے “ وتو تۡو ڇکم! ، بوۡ شو توۡ ”
 برداوکر گے مرک بِگِہ۔

الہ پھسکۡو ”ِرہ گُوس اکی اِںۡڇک رۡوک بُگُہ۔ ھُمڇھو پِ 
 پ تھے ریۡسوار ڇُ “ ۡو جا بُجنو؟ تُہ نے کھے ہۡو؟وُشو
 ُگہ۔ید
ادکچ گے ُرںۡگِر توم دِدد! دادۡو بۡودو، مہ تین نے کھہ”

 ا۔ تین لۡو بے ا لُس تۡو ہۡو کھچھمِڻہ، ُدت، میل کھے تُ 
 ُگہ۔یتھ“ ۡو دونٹـا؟یمئ ِرمر جیک ہن، تھئ ڜیۡ 

 تُہ۔گۡومکر اچِ  گے تھے اِںۡڇ“ !شو ہو، بوۡ ”

ِرہ گُوس اکی پۡونِر شاںۡلک ھتُ ار پۡون تھے ُمڇھو پِ 
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اة هزھے ًہ کھبًب۔ هیں ! ثبثب”گٌزے ثچے ًے کہب  

اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك چـاگبٍ رب ؿہب ہوں وہبں رب کـ 

وؿ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹب تبفٍ ہو اػوػھ، لّنی، هکھّي 

گب تو پھـکھب لیٌب۔ اة هیـے ِرنن هیں ؿکھب ثھی کـ آؤں

 “ہے رو تیـے ػاًت کے موؿاط کو ثھـے۔ کیب

یہ کہہ کـ ؿیچھ ایک غبؿ هیں گھُل “ چلو پھـ مہی۔”

 گیب۔

گٌزے ثّچے ًے کبفی فبصلہ طے ِکیب تھب کہ ؿامتہ 

ؿوکے ہُوئے ایک ثھیڑیب ِهال۔ روًہی ثھیڑیے ًے اُمے 

اة هیں تزھے ”ػیکھب اُك ًے اُك پـرھپٹتے ہوئے کہب۔ 

 “ًہ کھبؤں کیب؟

اة هزھے ًہ کھبًب۔ هیں ! ثبثب”ے کہب گٌزے ثچے ى

اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك چـاگبٍ رب ؿہب ہوں وہبں رب کـ 

وؿ پٌِیـ کھب کـ عوة هوٹب تبفٍ ہو اػوػھ، لّنی، هکھّي 

گب تو پھـ کھب لیٌب۔ اة هیـا پوؿا رنن ثھی کـ آؤں

 “توہبؿے ػاًت کے موؿاط کو ًِہیں ثھـ مکتب۔

یہ کہہ کـ “ گب۔وںاچھب اة ربؤ۔ تن آؤگے تو ػیکھ”

 کے پیچھے چال گیب۔ ػھبًےکے  کھبئی ثھیڑیب
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 پ تھے ریۡسوار ڇُ “ گس تۡو؟یتُہ نے کھ”بِرچۡو اُسو۔  
 ُگہ۔ید
چ ُرںۡگِر توم دِددادک! دادۡو بۡودو، مہ تین نے کھہ”

لۡو بے ا لُس تۡو ہۡو ھگے چھمِڻہ، ُدت، میل کھے سم تُ 
“ ؟ۡو دونٹـایہن، تھئ ڜیۡ  کھا۔ تین مئ ِرمر جیک

 ُگہ۔یتھ
پھتُہ  ئدار شاںۡل تھے“ ڇکم۔ توۡ  وتو! شو ہۡو، بوۡ ”

 الںۡگ بُگُہ۔

ِرہ ِدیںۡک سۡے دوپ ھلپھا ُدوک ِویگُس اکی ُمڇھو پِ 
پ ھج ڇُ ۡو پ ی اکی ریۡسئ اِڅِ ودے اُسو۔ پھسکۡو ُشو

 ُگہ۔یتھ“ تُہ نے کھے کو کھم؟”دے 
ُرںۡگِر توم ! مہ نے کھہ، دادۡو بۡودو، مہ نے کھہ”

لۡو بے ا لُس ھکچ گے چھمِڻہ، ُدت، میل کھے تُ اددِدد
ۡو ی ا۔ تین مئ ِرمر جیک ہن، تھئ ڜیۡ تۡو ہۡو ک
 ُگہ۔یتھ“ دونٹـا؟

  گۡومکر اچِتُہ۔ گے ریھتھے پار پِ “ !شو تۡو، بوۡ ”
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وٍ کچھ چال تھب کہ تھوڑی ہی ُػوؿ آگے ایک چیتب تبک 

گٌزے ثچے کوروًہی  هیں ثیٹھب ہُوا تھب۔ ِچیتے ًے

اگـ هیں توہیں ًہ ”ػیکھب تو اُك پـ یہ کہتے ہوئے رھپٹب 

 “وؿ کنے کھبؤں۔اکھبؤں تو 

هزھے  ة هزھے ًہ کھبًب۔ا! ثبثب”گٌزے ثّچے ًے کہب 

ًہ کھبًب۔ هیں اپٌے ػاػا ػاػی کے پبك چـاگبٍ رب ؿہب 

وؿ پٌِیـ کھب کـ اہوں۔ وہبں رب کـ ػوػھ، لّنی، هکھّي 

گب تو پھـ کھب لیٌب۔ اة هیـے عوة هوٹب تبفٍ ہو کـ آؤں

ِرنن هیں ؿکھب ہی کیب ہے رو تیـے ػاًت کے موؿاط 

 “کو ثھـے؟

وہیں کہیں ایک غبؿ هیں  وؿایہ کہب “ اچھب اة ربؤ۔”

 گھُل گیب۔

ثڑی هيکل مے اُى مے ربى چھڑا کـ رت وٍ چـاگبٍ 

پـ پہٌچب تو اُك ًے ایک گہـی مبًل ثھـی  ػھبًےکے 

 “!یہ ؿِہی فًؼگی”اوؿ کہب 
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ۡو ِرنۡوجۡو ہاِل باِل ُمچی ُرںۡگِی بِلج اُڇھتُہ۔ نۡے وپھسکۡو ُشو 
  ُگہ۔یتھ“ !اُڜوا جِیل”ہۡو 

دادۡو توم ُرُکِرر اسے۔ ریۡسئ  ددی ُدورو بے ریۡسئ
ُگہ۔ ویئ پوڇئ ہتج یدادۡوس توم پوڇۡو پ ی اکی ہئ تھ

  لمی ُرُکِرج ہِریگُہ۔

ۡوس سۡوکۡوتِہ تھے تھے بسکۡو گہ وُرںۡگِر پھسکۡو ُشو
اشتِیلُہ۔ ریۡسئ دِددادۡو رۡوس سم تھے ٹِکِہ نے کھوک 

 ۔گِنی ہیںۡڜر گے۔ ہۡو ریۡسجۡو مۡور اِکھلون تھے ڜاتےۡ 

ُگہ۔ ِرہ ہیِجی یتُ ار کھینجۡو ہۡو رۡوس توم پۡونِی چگا تھ 
۔ تُس ئِرنئ دادۡوس گہ تُہ کھوک ُدب”گۡے، یریۡسٹ ریِ 

!  لۡو بوۡ سم تُ ! اکۡوج رک ا لۡوک کھہ! ہِںۡب نے تھےۡ 
ئ ہِیۡو وتُہ۔ ہۡو وپھسکۡو ُشو“ بۡے ہنیۡس تُہ کۡے بِجینو؟

 ڜاتُہ۔تھے ٹِکِہ گہ کھوک  ڜاتِہ۔ نے سمگہ ار اُین
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ُگہ۔ ویئ یریۡسئ دادۡوس توم پوڇۡو پ ی اکی ہئ تھ
 پوڇئ ہتج لمی ُرُکِرج ہِریگُہ۔

 

روًہی اُمکے ػاػا ًے اُمے ػیکھب اُك کی طـف 

لپک پڑا۔ پھـ اُمکب ہبتھ پکڑ لیب اوؿ اپٌی رھوًپڑی 

 لے گیب۔
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تھوڑی ہی ُػوؿ اُمکے ػاػا ػاػی اپٌی رھوًپڑی هیں 

تھے۔ روًہی اُمکے ػاػا ًے اُمے ػیکھب اُك کی طـف 

اُمکب ہبتھ پکڑ لیب اوؿ اپٌی رھوًپڑی لے لپک پڑا۔ پھـ 

 گیب۔

چـاگبٍ هیں گٌزب ثّچہ فکـهٌؼ ؿہتے ؿہتے هقیؼ کوقوؿ 

ہوا۔ اُك کے ػاػا ػاػی ثھی اُك کے اچھی طـس ًہ 

کھبًے پِیٌے کی ورہ مے فکـهٌؼ ہوئے۔ پھـ اًُہوں ًے 

ـِیؼًب ىـوع ِکیب۔  اُمے ُک

ثتبیب۔ وٍ  کبفی ػیـ ثؼؼ اُك ًے اًُہیں اپٌے ؿامتے کب صبل

اُى کب ػاػا ثھی توہیں ًِہیں ”وؿ اُك مے کہب اہٌل پڑے 

وؿ عوة اکھب لو  کھب مکتب۔ ُچپ چبپ رو ری هیں آئے

هوٹے تبفے ہو ربؤ۔ توہیں گھجـاًے کی ضـوؿت ًہیں 

یہ ُمي کـ گٌزے ثچے کی ربى هیں “ ہن یہبں رو ہُوئے۔

اة اُمے ثھوک لگی پھـ اُك ًے اچھی طـس  ربى آئی۔

 ىـوع کـ ِػیب۔ کھبًب
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دادج  لۡو بُگُہ۔ ہۡو توم ددِ ۡو سم تُ وکھینکجۡو پھسکۡو ُشو 
ۡو وُگہ تۡو ِرس بسۡو ررںۡگک تھے پھسکۡو ُشویمہ بُجم تھ

 ریۡسر ِویگۡے۔

لۡوںۡئ، ”گِہ یریۡسئ دِدیس ررںۡگر وی ریۡسٹ کڻاؤ تھ
جین وۡ ۡں رۡوک بِگۡے تۡو ِرس تُوجۡو کھشاںۡل، اِںۡڇ، ِدی

نے ’تُس  ‘ۡو نے پ ِیگـا؟وودادۡو ررںۡگ، پھسکۡو شُ ’
تھۡے تۡو ِرس ‘ !پ ِیگس، دادۡو بۡودو، ِررک تھیۡت

 “ررںۡگ ِرر تھین۔
ُگہ۔ ہۡو ریۡسئ دِدیس ررںۡگ بِلج ولے یتھ“ شو، ددی”

 گِہ۔یِرر تھ

ررںۡگ ِرر بے ِدرکر ویئ  ک بُگُہ۔  ک بُگُس نال  
ۡو ودادۡو ررںۡگ، پھسکۡو ُشو”اکی ِدیۡں رم بب بُگُہ۔ 

 “گـا؟نے پ ِی
ُگہ۔ یتھ“ !نے پ ِیگس، دادۡو بۡودو، ِررک تھیۡت”

  ُگہ۔یِدیںۡس ررںۡگ ِرر تھ
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 ۔گِہیریۡسئ دِدیس ررںۡگر وی ریۡسٹ کڻاؤ تھ

 

ہُوئے اُك کی ػاػی ًے اُمے  ڈھول هیں ڈالتے

 ًِصیضت کی۔
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کچھ ػـصہ ثؼؼ گٌزب ثچہ عوة هوٹب تبفٍ ہوا۔ اُك ًے 

اپٌے ػاػا ػاػی مے ربًے کی اِربفت چبہی۔ اًُہوں ًے 

 وؿ گٌزے ثچے کو اُك هیں ڈاال۔اایک ثڑا ڈھول ثٌبیب 

ڈھول هیں ڈالتے ہُوئے اُك کی ػاػی ًے اُمے ًِصیضت 

یں وؿ ِچیتب ؿامتے ماکی کہ اگـ لوهڑی، ثھیڑیب، ؿیچھ 

کیب تن ! ڈھول ثبثب”گے توہیں ِهلیں تو وٍ تن مے پوچھیں

تو تن ًے اُى “ گٌزے ثّچے کو ؿامتے هیں ػیکھب؟ ًے

 هزھے ؽؿا! ثبثب! ًِہیں ػیکھب ہے ثبثب”مے کہٌب ہے 

  گے۔ًِیچے مـکبئیں تو وٍ ڈھول“ لو۔ ًیچے مـکب

ػھبًے پھـ اُك کی ػاػی ًے ڈھول “ !ںااچھب ػاػی امّ ”

 ًیچے مـکب لیب۔ وؿاؿ الیب پ

ڈھول لُڑھکتے لُڑھکتے ایک همبم پـ آ کـ ُؿکب۔ ڈھول کب 

وؿ ڈھول مے پوچھٌے اُؿکٌب تھب کہ ِچیتب وہبں آ ػھوکب 

کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے ثّچے کو ! ڈھول ثبثب”لگب 

 “ػیکھب؟

ثبثب ! ًِہیں ػیکھب ہے ثبثب”ڈھول ًے ِچیتے مے کہب 
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یُدہ۔ گۡومکجۡو شاںۡل تب بے ھررںۡگ ویئ بٹکچ رجِ  
ۡو ودادۡو ررںۡگ، پھسکۡو ُشو”جیگُہ وۡ اِکھیئ ررںۡگجۡو کھ

 “نے پ ِیگـا؟
ُگہ۔ یتھ“ !نے پ ِیگس، دادۡو بۡودو، ِررک تھیۡت”

 ُگہ۔یتھ شاںۡل سۡے ررںۡگ ِرر

س اکی اِںۡڇ رم یدُ ھکھینکجۡو ررںۡگ ویئ نے بٹکچ رجِ 
دادۡو ررںۡگ، پھسکۡو ”جیگُہ۔ وۡ بب بے ریۡسجۡو کھ

 “ۡو نے پ ِیگـا؟وُشو
ُگہ۔ نے یتھ“ !نے پ ِیگس، دادۡو بۡودو، ِررک تھیۡت”

  ُگہ۔یاِںۡڇ سۡے گہ ِرر تھ

ںۡئ؟ ررںۡگ ویئ ِدرکر  ک بُگُہ۔ کون اشِی، بُش، لوۡ 
دادۡو ررںۡگ، ”جیگِہ وۡ اُڇھچی ررںۡگجۡو کھدۡول بے 
 “ۡو نے پ ِیگـا؟وپھسکۡو ُشو

  ُگہ۔یتھ“ !نے پ ِیگس، ددی بۡوِدی، ِررک تھیۡت”



38 

 
ؿ ِچیتے ًے پھ“ ؽؿا هزھے ًیچے مـکب لو۔! صضوؿ

 ڈھول ًیچے مـکبیب۔

تھوڑی ػیـ ڈھول لُڑھک کـ ایک پتھـ کے مبتھ ُؿکب۔ 

وؿ ڈھول مے ایکؼم ایک کچھبؿ مے ثھیڑیب ًکال 

کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے ! ڈھول ثبثب”پُوچھٌے لگب 

 “ثّچے کو ػیکھب؟

! ًِہیں ػیکھب ہے ثبثب”ڈھول ًے ثھیڑیئے مے کہب 

ثھیڑیئے ًے  “ا لو۔ؽؿا ُهزھے ًیچے مـک! ثبثبصضوؿ

 ڈھول ًِیچے مـکبیب۔

کچھ ػیـ ثؼؼ ڈھول لُڑھکتے لُڑھکتے پھـ ایک پھتـ 

وؿ ڈھول مے اکے مبتھ ُؿکب تو ؿیچھ وہبں آى پہٌچب 

کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے ! ڈھول ثبثب”پُوچھٌے لگب۔ 

 “ثچے کو ػیکھب؟

ؽؿا ُهزھے ! ثبثب صضوؿ! ًِہیں ػیکھب ثبثب”ڈھول ًے کہب 

 ؿیچھ ًے ثھی ڈھول ًِیچے مـکبیب۔“ لو۔ ًیچے مـکب
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گِہ۔ بٹ سۡے ررںۡگئ یِرر تھے اکی پھتُنو بٹ گِنی د 
ۡو تب بے دُرہ ودے پھییگُہ۔ ررںۡگ پھیِجی پھسکۡو ُشو

الہ ! لوئ! لوئ”گِہ یوتُہ۔ ہۡو لۡوںۡئ سۡے ہو ہِویت د
ۡو لیِیگِس۔ وا وپھسکۡو ُشو! ِدیۡں، الہ اِںۡڇ، الہ شاںۡل

 “!لوئ

ۡو وگۡوم گۡومۡوجۡو ِرہ تتب ویئ گٹِہ بِگۡے۔ ہۡو پھسکۡو ُشو
وی  ؤکھون تھے گرسِیلۡے۔ لۡوںۡئ سۡے ِرنۡوج ِرم گہ با

کچ پھت وِرہ بِوہ سِںۡگلوک ڇھنِیگِہ۔ اِںۡڇ پھسکۡو ُشو
  تھے ِرہ سبۡے ولوک شۡور بِگۡے۔

ِرہ ہُڇکچ ِڜںۡگایک پکِش۔ ِڜںۡگائ پ ی اِںۡڇئ ھاجِہ پِ 
پکِن نا  یکج”ری ھوار پِ ور اللۡے وتۡے۔ پھسکۡو ُشوا ںۡی

 ُگہ۔یتھ“ اے ِڜںۡگائ؟
  “!رک ہِن تۡو گے کھہ نا، دادوۡ ”

 ُگہ۔یتھ“ تُہ اُڇے جیک بے؟”اِںۡڇ سۡے 
 “مہ اُڇیئ جا بُجم،  ھۡو شتِلۡے بلںۡڅۡوجۡو؟”
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ۡو وگۡوم گۡومۡوجۡو ِرہ تتب ویئ گٹِہ بِگۡے۔ ہۡو پھسکۡو ُشو

 کھون تھے گرسِیلۡے۔

 

 وؿایکؼم ہی وٍ اِػھـ اُػھـ مے آکـ اِکھٹّے ہُوئے 

 ؿ ہُوئے۔اگٌزے ثّچے کو کھبًے تیّ 
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ڈھول ایک رگہے هیں آ کـ ُؿکب۔ پھـ ًہ ربًے کہبں 

تھی لوهڑی۔ کھنک کـ آئی وؿ ڈھول مے پُوچھٌے 

کیب تن ًے ؿامتے هیں گٌزے ثّچے کو ! ڈھول ثبثب”لگی 

 “ػیکھب؟

! ًِہیں ػیکھب ہے ثڑی ثی”ڈھول ًے لوهڑی مے کہب 

 “لو۔ؽؿا ُهزھے ًِیچے مـکب ! ثڑی ثی

لوهڑی ًے ڈھول ًیچے مـکبتے ہُوئے پِیچھے مے 

وؿ گٌزب ثّچہ اپتھـ هبؿا۔ پتھـ لگتے ہی ڈھول پھٹب 

ڈھول مے ثبہـ آیب۔ اِتٌے هیں لوهڑی ًے ىوؿ هچبیب۔ 

! اؿے ثھیڑیب! اؿے ؿیچھ! اؿے ِچیتب! اؿے! اؿے”

 “ہے۔ ڈھوًڈ لیبرلؼی آربؤ۔ هیں ًے گٌزب ثّچہ 

 وؿاہی وٍ اِػھـ اُػھـ مے آکـ اِکھٹّے ہُوئے  یکؼم

ؿ ہُوئے۔ اُمی ػوؿاى لوهڑی اگٌزے ثّچے کو کھبًے تیّ 

ػاؿی ڈالی۔ پھـ ًے ہـ ایک پـ ایک ثـتي الًے کی فهہ

گٌزے ثّچے کے پبك چھوڑ کـ ثـتي الًے  وٍ ؿیچھ کو
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تھے اِںۡڇ “ بیئ مس لُکک کھے وامشو ہۡو، تُہ ا ن ” 
 ۔ؤِڜںۡگائ کھوک گ

 وئاِںۡڇ سۡے ِڜںۡگائ کھوجۡے کھوجۡے پھسکۡو ُشو
ِرہ بے روکۡوک اُسو۔ پھسکۡو ھکھس اُموٹُہ اکی۔ کِ 

ۡو اِںۡڇجۡو لوج بے روکر اچِتُہ۔ نے لوکۡو لوکۡو تھے وُشو
  توم ِڜڜج ُسم پھرے لِیٹُہ۔

ۡو گہ اِںۡڇ وسکۡو ُشوکھینکجۡو، ِرس سبۡے گِنی وان تۡو پھ
ںۡگائ بینۡے نُش۔ اجِہ بے ڇکین تۡو اِںۡڇ سۡے بیئ ڜِ 

گۡے۔ یِرہ ولے کھوجن تھھکھان۔ ِرس اِںۡڇ ہو تھے کِ 
  ُگہ۔یتھ“ بُش، تین گہ ا ن اُسو ؤالہ رۡو جا گ”اِںۡڇ سۡے 

کھے بسکِہ بِیتِہ  یرۡو رڻِ  ہۡو گٹِہ بے اِںۡڇ لمی مریگۡے۔
وک بِگِہ۔ تاتِہ تاتِہ ُجولِہ جا رِ گیۡس اکی کِ یُجولِہ ُچر تھ
“ نن چھٹ ِدتِہ”ِڜڜج گیِن۔ لۡوںۡئ سۡے  وئپھسکۡو ُشو

  گِہ۔ پُورۡے ہۡو رلو اُُڇتۡے۔یتھے لوکۡو اُڇون تھ
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 چلے گئے۔

ؿ ہُوا تھب۔ امبتھ ہی پہبڑی پـ ایک رٌگلی ثیـ پک کـ تیّ 

ے رت پکے ہُوئے ثیـ ػیکھے تو اُك کے ُهٌہ ؿیچھ ى

ثیـ ”گٌزے ثّچے مے کہٌے لگب۔  هیں پبًی ثھـ آیب۔ وٍ

 “!کیب ہی عوة پکے ہیں

اگـ آپ کب ری کـ ؿہب ! ػاػا ری”گٌزے ثّچے ًے کہب 

 “ہے تو رب کـ کھب لو۔

 “کِہیں تن ثھبگوگے تو ًِہیں؟”ؿیچھ ًے کہب 

ں مے هیں تن رینے طبلتوؿ ثالؤ”گٌزے ثّچے ًے کہب 

 “گب؟ثھبگ کـ ثھی کہبں ربؤں

اچھب تن ؽؿا یہبں ثیٹھو۔ هیں تھوڑے مے ”ؿیچھ ًے کہب 

 پھـ ؿیچھ ثیـ کھبًے چال گیب۔“ گب۔ثیـ کھب کـ آؤں

 ؿیچھ ثیـ کھبتے کھبتے گٌزے ثّچے کب ثھُول ہی گیب۔

کچھ ًیچے ہی ایک گھڑا تھب۔ گٌزب ثّچہ ؿیچھ مے آًکھ 

اپٌے مـ پـ هٹّی ڈال کـ  وؿاثچب کـ گھڑے هیں اُتـا 

 چھُپ گیب۔

وؿ اکچھ ہی ػیـ ثؼؼ وٍ مبهبى لے کـ آئے۔ تو ؿیچھ 

گٌزب ثّچہ ػوًوں ہی وہبں ًِہیں تھے۔ رت اًُہوں ًے 

پہبڑی پـ ػیکھب تو ؿیچھ هقے هیں ثیٹھے ہوئے رٌگلی 

ثیـ کھب ؿہب تھب۔ اًُہوں ًے اُمے ثاُل کـ رت گٌزے 

وٍ کہبں ! ؿے والؼیا”ثّچے کب پُوچھب تو اُك ًے کہب 

 “اثتک تو وٍ یہبں تھب۔ گیب هؼلوم ًہیں۔
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اُڜوا ”ۡوس شۡوںۡگ بے روکجۡو اِکھیئ وپھسکۡو ُشو
ُگہ۔ ہۡو رلو ہِیۡو کائ ایۡک تھے توم گۡوٹوار یتھ“ جِیل

 ڙس بُگُہ۔
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یئ شِلوک ا شرہ
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 پہاسی بکری کی کہانی

ثہت پہلے کی ثبت ہے کہ ایک رٌگل هیں ایک پہبڑی 

ثکـی ؿہتی تھی۔ اُك ًے تیي ثچے ػیے تھے۔ پھـ اُك 

ًے اُى کے ًبم ثھی ؿکھے تھے۔ ثڑے ثّچے کب ًبم 

رٌب پبلو تھب۔ ػؿهیبًے ثّچے کب ًبم هُوزٌب پبلو اوؿ  ـُ ُى

ًب پبلو تھب۔ آعـ هیں پیؼا ہوًے والے ثّچے کب ًبم پھچُ 

رٌب پبلو ـُ اوؿ هُوزٌب پبلو ػوًوں ہی ىـیف تھے هگـ  ُى

 ا پبلو ىـاؿتی تھب۔ىپھچُ 

ہـ ِػى صجش مویـے ثکـی گھبك چـًے رت چـاگبٍ 

ربتی تو وٍ ثّچوں کو اچھی طـس ثٌؼ کـ کے ربتی۔ 

ثّچے ثھی اًؼؿ مے ػؿوافٍ ثٌؼ کـتے۔ چـاگبٍ هیں ػُوؿ 

اتی۔ وٍ ػؿوافے پہـ ہو د تک چـتے چـتے اُمے مہہ

پـ آ کـ ثّچوں کو اُى کب ًبم لے کـ پکبؿتی۔ ثّچے رلؼی 

مے ػؿوافٍ کھولتے۔ ػؿوافٍ کھولتے ہی وٍ اُك کے 

 تھٌوں مے لپٹ ربتے۔



49 

 
 شِلوک یئا شرہ

 ےڇ یۡیِیچ رےۡ ۔ ئتھ یاشِ  کیَم ا شرہ بُنکر چل چل
 اکوۡ یچھمِ ۔ گِشیبِ ھچِ  گہ نومِہ نے چھلو۔ تھیگِش پالےۡ 
 مُمجنا نومئ چھل نوۡ یمجِ ۔ اُسو پالوۡ  ُشُرجنا نوم ئچھل
 ُشُرجنا۔ گِہیتھ پالوۡ  اڻپھچُ  چھلٹئ پھچُ  پھتُہ نے پالوۡ 
 اڻپھچُ  مگم ۔اسے کیۡ وتڜبِ  نےۡ یب پالوۡ  مُمجنا گہ پالوۡ 
 ۔اُسو مۡوکیھڇا پالوۡ 

 سم چھلِہ توۡ ئ گ چِرجوکئ ا چل یچلبُجِ  چھک ہر
 ُدور بُنر۔ نسیُکرِ  در اُرنِپر گہ ِرس۔ بُجِش یکھچِ  تھے
یئ و دارج۔ شیبِ  بلکال گںۡ وسیو یچِرجِ  گے گںۡ بوس
 در تھے لوکوۡ  لوکوۡ  ِرس۔ شیھتِ  ہو دے نومِہ چھلو

یَمئ م توم یئو ہدرُ  دوجےۡ  پِہھڇُ  ےیوِ  در۔ نسییوِ 
 ۔جنسیپلِ  ِرجیھڇِ 

 ہو پالۡوج توم یئو یچِرجِ ئ ا بلکال چھک کیۡ ا
 ُدت ئسیۡ ر یئو دُرہ دوجےۡ  پِہھڇُ  ےیوِ  در ِرس۔ گِہ یت
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وؿ اپہـ کو ثکـی رت چـاگبٍ مے آئی  ایک ػى مہہ

اپٌے ثّچوں کو پُکبؿا تو ثّچوں ًے ػؿوافٍ کھوال۔ پھـ 

پِیٌب ىـوع کیب۔ اُمی  ُکوػتے ہُوئے آکـ اُك کب ُػوػھ

ػوؿاى ایک ؿیچھ اًُہیں ُػوؿ مے ػیکھ ؿہب تھب۔ وٍ آًکھ 

وؿ ایک ثڑے پتھـ کے پِیچھے ُچھپ کـ اثچب کـ آیب 

اًُہیں تبکٌے لگب۔ ثّچوں کو ػیکھ کـ اُمکب ری للچبیب۔ اُك 

 کل رت ثکـی گھبك چـًے چـاگبٍ ربئے”ًے موچب 

 “گی تو هیں رب کـ اًُہیں کھبؤًگب۔

ػى صجش مویـے ثکـی اپٌے ثّچوں کو ثٌؼ کـ  اگلے

کے چـاگبٍ گئی۔ پھـ ؿیچھ آًکھ ثچب کـ رھوًپڑی کے 

وؿ ثّچوں کے ًبم لیکـ پُکبؿًے لگب۔ اػؿوافے پـ آیب 

 “ا پبلو ػؿوافٍ کھولو۔ىُىوُؿرٌب پبلو، هبُهزٌب پبلو، پھباُ ”

رٌب پبلو  ـُ وؿ َهُوزٌب پبلو ًے ػؿوافٍ کھولٌے مے اُى

وؿ ُکوػ اا پبلو ًے اًُکی ایک ًہ ُمٌی ىهگـ پھچُ ِکیب  اًِکبؿ

کـ ػؿوافٍ کھول ِػیب۔ اُك ًے روًہی ػؿوافٍ کھوال 

ا پبلو کو ًِگل لِیب۔ ىوؿ پھچُ اؿیچھ ػھن مے اًَؼؿ ػاِعل ہوا 
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 یئو بے دول یپشِ  ِرہ جوۡ یُدر سےۡ  کںۡڇاِ ۔ اتےۡ ڜ وکیپِ  
 ئسیۡ ر یپشِ  چھلِہ۔ ُگہیتھ نگہ ِرہ بے جپ پھتُہ ئکیڻک
 ئا ٹاکڜلُ ” ُگہڻیگُ  ریہِ  توم رۡوس۔ بُگُہ ڜمم وۡ یہِ 

 “۔ماکھ چھلِہ انِہ گے توۡ  ئگ چِرجوک

 ںۡڇاِ  ہوۡ ۔ اِکھتِہ بُنٹ یکھچِ  چھلِہ سےۡ  ئا چل یچلبُجِ 
 ُرجناںۡ ُشو” ُگہیتھ ہو دے نومِہ ئِرن یئو دارج بے دول
 ُشُرجنا “!اتںۡیوِ  رںۡ د لوںۡ پا اڻچُ ںۡ پھا لو،ںۡ پا ُمجناںۡ ما لو،ںۡ پا

 اڻپھچُ  مگم۔ گےۡ یتھ ونیوِ  نے در پالۡوس مُمجنا گہ پالوۡ 
 در گے دے ِرکپِ  دے نے ئ مۡور کۡوڻِرن سپالوۡ 
 اُرہ تھے گںۡ گس در سےۡ  ںۡڇاِ  یاکِ  ُگسییوِ  در۔ ُگہییوِ 
 رلو پالوۡ  مُمجنا گہ پالوۡ  ُشُرجنا۔ ُگہیتھ لپ روۡ  یئو
 ۔اچِتےۡ  ِرہھکِ  ئکںۡ ِ جو تھپ گے لریج اتوۡ ڜ ڇیئاُ 

 ِرکپِ  ہن، گسںۡگ رد یُرُکرِ  توۡ  ئکڇ یئو ئا بلکال
 کیج ریہِ  ئسیۡ ر نیکھ اے۔ نُش پالےۡ  توۡ  ئگ اُرہ دے
 اِکھام اُرروک پالےۡ  تھے سمبہ نکیکھ۔ پولِہ نے گہ
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 پھتُہ ئکیڻک یئو بے دول یپشِ  ِرہ جوۡ یُدر سےۡ  کںۡڇاِ 
 ۔ُگہیتھ نگہ ِرہ بے جپ

 

اُمی ػوؿاى ایک ؿیچھ اًُہیں ُػوؿ مے ػیکھ ؿہب تھب۔ 

وؿ ایک ثڑے پتھـ کے پِیچھے اوٍ آًکھ ثچب کـ آیب 

 ُچھپ کـ اًُہیں تبکٌے لگب۔
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رٌب پبلو  ـُ وؿ هُوزٌب پبلو ثھبگ کـ مبتھ والے رٌگل اُى

وؿ ایک گھٌے چلغوفے کے ػؿعت کے اگئے 

 ًیچے ُچھپ گئے۔

پہـ ہوتے ہوتے رت ثکـی اپٌی رھوًپڑی آئی  مہہ

تو ػیکھب کہ رھوًپڑی کھُلی پڑی ہے۔ وٍ رھٹ مے 

رھوًپڑی هیں ػاعل ہوئی اوؿ ثّچوں کو ػیکھب۔ ثّچے 

کچھ ًہیں ُمورھب  وہبں ًہیں تھے۔ اُمے اُك ولت تو

هگـ ُکچھ ػیـ موچٌے کے ثؼؼ اُك ًے ثّچوں کو 

کئے ثغیـ وٍ  ضبئغ ُڈھوًڈًے کب فیصلہ کیب۔ پھـ ولت

  اًُہیں ڈھوًڈًے مبتھ والے رٌگل چلی گئی۔

رٌگل هیں کبفی آگے گئی تھی کہ اُمکے ثّچوں ًے 

وؿ چلغوفے کے ػؿعت کے ًیچے ااُمے ػیکھ لیب 

مے ًکل کـ اُمے پُکبؿا۔ اُك ًے ُهڑ کـ ػیکھب تو 

رٌب پبلو  ـُ وؿ هُوزٌب پبلو کھڑے ہیں۔ ثکـی ػوڑ کـ اُى
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 اُرور ئِرن لریج اتوۡ ڜ ہررے نے سات ہوۡ ۔ اِکھتِہ تھے 
 ۔ گِہیتھ

 روھکِ  ئکںۡ ِ جو تھپ پالےۡ  ئسیۡ ر یاک شیِ گ  وڇمُ  تُ ار
 پالوۡ  ُشُرجنا توۡ  ئکڇ ےب پھر۔ گےۡ یتھ ہو سٹیۡ ر یئاِکھ
 نے۔ ئگ ِرنۡووار تھے ئہ۔ ہن چۡوکےۡ  پالوۡ  مُمجنا گہ

 پجوۡ ھچُ  ِرس۔ گِہیجوۡ کھ ئپال اڻپھچُ  ِرنۡوجوۡ  لوکوۡ  لوکوۡ 
 ئہوۡ  یگِن پالےۡ  توم رلو ۔گےۡ یتھ ڜب ولے تھے چگا
 ۔وتِہ ُرُکِرر تھے

 یکھچ تھے سم ِرہ نے۔ گِہید ُدت پالۡوج ولے ُرُکِرر
 کھٹِرہ نےۡ یتِ  سم گے اکھرکچ۔ ئگ اکھرکچ یاک

 ییئب ںۡڇاِ   نےچِ  کِڙی رلو ۔گِہیارڜ گۡوجِڜںۡ  توم تھرے
 ۔ ئگ لواریج

 نے کیۡ ا۔ بُگُہ رۡوک پۡونِر ںۡڇاِ  سٹیۡ ر یاک بُجِش لریج
 ریۡسئ ےڜ کھٹِرہ نے گِہید پھڇُ  جڅِ اِ  ںۡڇئاِ  یِیر
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 ےڜ کھٹِرہ نے گِہید پھڇُ  جڅاِ  ںۡڇئاِ  یِیر نے کیۡ ا
 ۔گِہیتھ تھرک ریر ریۡسئ

 

وؿ عٌزـ اوٍ ُکچھ ثتبئے ثغیـ ہی اُك پـ چڑھ ػوڑی 

 مکب پیٹ پھبڑ ػیب۔اُ  هبؿ کـ
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ا پبلو کب پُوچھب۔ ىاً اُى مے پھچُ وؿ فوؿااًُکی طـف گئی  

  مے آعـ تک مبؿا هبرـا ُمٌبیب۔ اًُہوں ًے اُمے ىـوع

وہبں مے وٍ اپٌے ثّچوں کو لے کـ تیقی مے 

وؿ اًُِہیں ُػوػھ پاِلیب۔ پھـ اًُہیں اچھی ارھوًپڑی آئی 

طـس ثٌؼ کیب اوؿ لوہبؿ کے پبك گئی۔ لوہبؿ مے عوة 

 یٌگوں پـ لگوایب۔عٌزـ ثٌوائے اوؿ اًُہیں اپٌے كِ  تیق

وہبں مے وٍ ِمیؼھے ؿیچھ کے هنکي کی طـف چل 

 پڑی۔ 

رٌگل هیں رب ؿہی تھی کہ ؿامتے هیں اُمے ؿیچھ ِهال۔ 

وؿ عٌزـ اوٍ ُکچھ ثتبئے ثغیـ ہی اُك پـ چڑھ ػوڑی 

هبؿ کـ اُمکب پیٹ پھبڑ ػیب۔ روًہی ؿیچھ کب پیٹ پھبڑا، 

ؽؿا آگے ا پبلو ِکھنک کـ پیٹ مے ثبہـ آیب۔ ؿیچھ ىپھچُ 

 وؿ هـگیب۔ارب کـ ػھڑام مے ِگـا 

ہوا  ا پبلو ُمکڑ کـ اًگوٹھے رتٌبىػو ِػًوں هیں ہی پھچُ 

ا پبلو کو رھوًپڑی لے آئی۔ ىتھب۔ وہبں مے ثکـی پھچُ 

رھوًپڑی هیں ال کـ اُمے ایک چوڑے کے تھیلے هیں 

ا پبلو چلٌے پھـًے کے لبثل ىڈاال۔ ایک هہیٌے ثؼؼ پھچُ 

 ہُوا۔

وؿ ثّچے اِکھٹّے گھبك چـًے چـاگبٍ ا اُمکے ثؼؼ هبں

 ربتے تھے۔
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 اڻپھچُ  یاک نال گِشیتھ تھرک ریر ۔گِہیتھ تھرک ریر
 بے ٹم گے ِرہھپِ  پار ںۡڇاِ ۔ وتُہ دُرہ بے ڜت وۡ رجیۡ ر پالوۡ 
 ۔وۡ ومُ 

 سمک ہگُٹوۡ  یبِلِج پالوۡ  اڻپھچُ  یاک مجا زوید ُدو
 روۡ  ولے ُرُکِرر۔ گِہیول ُرُکِرر یگِن پالوۡ  اڻپھچُ  رلو۔ بُگُس
 ۔ بُگُہ ڜب وکیی پالوۡ  اڻپھچُ  ہوۡ  مازکجوۡ ۔ گِہیوِ  ُکوتر

 ۔نسجیرِ چ گے بُنج بے گٹِہ پالےۡ  ما پھتُہ لوا  
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 ئہۡوپۡوت گہ ہۡوپۡوتِہ
 شِلوک
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 یکہان یک لسکے موٹے اور یلسک یموج

 کیا تو ربتب ایک کبىت رواؿ رت ہے ثبت یک پہلے ثہت

 اُك۔ تھب ربتب ایثٹھب کٌبؿے کے تیکھ کو یلڑک یچھوٹ

 ثزبتے وٍ رو ربتب ایػ پکڑا ثـتي کیا ںیم ہبتھ کے

 کے رواؿ وًکہیک۔ یتھ یٹھتیة کٌبؿے کے تیکھ ہوئے

 آواف یک ثزٌے ثـتي۔ تھے آتے ثہت پـًؼے ںیم توںیکھ

  ۔یتھ یؿوکت مے آًے ںیم تیکھ ںیاًُہ

 اپٌے یثچّ  یك یچھوٹ یاپي ًے ػوؿت کی ا ػى کیا

 ثـتي کیا ںیم ہبتھ کے اُك اوؿ ایثٹھب کٌبؿے کے تیکھ

 وہبں وٍ۔ تھب ىولِگل ًبم کب یثچّ  اُك۔ یگئ یچل کـ پکڑا

 ۔یگئ مو ثزبتے ثزبتے ثـتي

 کو ىولِگل۔ ہوا گؾؿ کب ویػ کیا مے وہبں ثؼؼ ؿیػ چھک

 یک اُك۔ یتھ عوثصوؿت ثہت ىولِگل۔ ُؿکب وٍ کـ کھیػ

 ًے اُك چٌبًچہ۔ ایػ ثؼل اِؿاػٍ کب ویػ ًے یعوثصوؿت
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 شِلوک ئہۡوپۡوت گہ ہۡوپۡوتِہ

 دے کھورۡوک ہتر ئکیُمال بُرٹِہ توۡ  گےۡ ییب وۡ ڻا چل چل
 لا   ب وجوۡ  کھوروۡ  سیۡ ر۔ نسیتھ پھت جڻِ پھو یڇئھڇ
 ئکھور۔ ِدجنس بۡودےۡ  ےۡ ںۡیچا بانر وۡ ڻا توۡ  کےۡ ۔ شییِ ب
 ۔شیھتِ  نے پھت ولروک ریڇھڇ ےۡ ںۡیچا سےۡ  ؤہر

 بُرٹِہ توم جڻِ پھو ئبان وۡ ڻا توم سےۡ  کیچ چھک کیۡ ا
۔ گئ دے کھورۡوک ہتر ئسیۡ ر نے تھے پھت کیدِ 

 ب وجوۡ  کھوروۡ  لا   سیۡ ر۔ اُسو شملِگس نوم یئُمال رےۡ 
 ۔گئ نِرر ب وجوۡ 

۔ بُگُہ کڅ یپش شملِگس بُجوجوۡ  لوا   وکید نکجوۡ یکھ
 وۡ یہِ  دیۡوئ سےۡ  مِنالر ریۡسئ۔ یاشِ  لِکیمِنلِ  بۡوِدہ رےۡ 
 ییئب توم تھے ہڻِ ُمو لوا   رےۡ  ہوۡ  سےۡ  دیؤ۔ گِہیتھر مرک
  ۔ُگہیہرِ  ِدشٹ
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 ۔ُگہیہرِ  شٹدِ  ییئب توم تھے ہڻِ ُمو لوا   رےۡ  ہوۡ  سےۡ  دیؤ

 

 اپٌے اوؿ ایاُٹھب مے وہبں کو ىولِگل ًے اُك چٌبًچہ

 ۔ایگ لے رگہ یک ٹھٌےیة
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 رگہ یک ٹھٌےیة اپٌے اوؿ ایاُٹھب مے وہبں کو ىولِگل

 ۔ایگ لے

 کـ کھیػ کو ویػ۔ یگئ ربگ ىولِگل کہ تھب ایپہٌچب وہبں

 ایػ کـ عبهوه کـ ػھوکب اُمے ًے ویػ۔ یپڑ طیا وٍ

 ۔ایل هٌوا کـ ػے کچھ اُمے پھـ اوؿ

 ویػ۔ تھب ربتب لٌےیکھ ىکبؿ ویػ ؿےیمو صجش ػى ہـ

 کھلوًوں یکجھ ىولِگل تک آًے کـ لیکھ ىکبؿ کے

 ۔یگھوهت کـ رب ںیم ثبؽ یکجھ اوؿ یثہلت مے

 ًے ویػ تو یہوئ لبثل کے یىبػ وٍ ثؼؼ ػـصے یکبف

۔ ہوئے ثّچے ػو کے اُك مے ویػ۔ ایل کـ یىبػ ےك اُك

 ہوپوتِہ۔ ؿکھب ہوپوتو ًبم کب ثّچے اوؿ ہوپوتِہ ًبم کب یثچّ 

 هبًوك یکبف وہبں ىولِگل مے ورہ یک ہوپوتو اوؿ

 ۔یہوئ
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 دیؤ بے گںۡ شوۡ ۔ بِگِہ گںۡ شوۡ  رےۡ  یاک ُگسیہرِ  رل 
 تِھش رےۡ  تھے ںۡ ُزو سےۡ  دیؤ۔ تھیگِہ ؤرِ کِ  یپش
 ۔ُگہیُجل دے گہ یکج سٹیۡ ر نے۔ ُگہیتھر

 سےۡ  دیؤ ۔بُجس دوک دُرو دیؤ چل یچلبُج چھک ہر
 تںۡ زۡوساینِم گکںۡ ُرو سےۡ  شملِگس گںۡ وسیو دے دُرو
 ۔جِشینۡوٹِھ اکوج گے  گرڅ گکںۡ ُرو نے شیتِھ ےۡ یہا

 رےۡ  سےۡ  دیؤ ہوۡ ۔ وتِہ باِرر ئگر رےۡ  ُمداجوۡ  تُ ار
۔ جالےۡ  کڇپُ  گہ کیدِ  ریۡسئ وجوۡ یۡ د۔ تھیگُہ گر اکوج
 ہۡوپۡوتِہ ۔گےۡ ی ھِ چِ  ہۡوپۡوتوۡ  نوم ڇئپُ  نے ہۡوپۡوتِہ نوم ئِدج
  ۔لُہی رِ پِ  وۡ یہِ  تُ ار لا   ئشملِگس بے ہۡوپۡوتج گہ

 یئر یئر تھے تھے جےۡ یہِ  رےۡ  اِن ماس ئشملِگس
۔ یاشِ  ُکتُِرک ریۡسئ ری ُمدہ تُ ار۔ بِگِش تُولِہ یُشش
  گرڅ ئشملِگس ُکتُِرہ نٹِہ اے بے کھے۔ نٹِش رےۡ 

 پھالک ہۡوپۡوتٹ گہ ہۡوپۡوتِہ توم سےۡ  شملِگس۔  تِنڇاُ 
 پھچو یپش شملِگس ُکتُِرس۔ گئ  گرڅ تھے لمو
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 ۔گِہںۡیِیسُ  یپش ُکتُِرہ سےۡ  شملِگس

 

 ۔ایل پہچبى یٍ کھتےیػ کو ایُکت ًے ىولِگل
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 ثہت کـتے کـتے اػی اُمے هبں یک ىولِگل اِػھـ

 پبك کے اُك پہلے ػـصہ یکبف۔ یتھ یگئ ہو کوقوؿ

 طـس یکل وٍ۔ یتھ یگئ مگُ رو یتھ ایُکت کیا

 اوؿ ہوپوتِہ ىولِگل۔ یپہٌچ ںیم ثبؽ کے ىولِگل

 ایُکت تو یگئ ںیم ثبؽ اپٌے رت الًے ةیك کو ہوپوتو

 پبك کے اُك ِہالتے ُػم اوؿ کھبیػ کو ىولِگل ًے

 ۔یگئ

 پھـ۔ ایل پہچبى یٍ کھتےیػ کو ایُکت ًے ىولِگل

 اُمے مے یرلؼ اوؿ یگئ گھـ ہوئے ػوڑتے

 اُك یتھ یلگ ثھوک ثہت کو ایُکت۔ ایال کـ ثٌب چھـُهِکہ

 یک اُك پھـ اوؿ ایکھب چھـُهِکہ یرلؼ یرلؼ ًے

 اوؿ یگئ گھـ ػوثبؿٍ ىولِگل۔ یلگ کھٌےیػ طـف

 کے ایُکت پھـ۔ یآئ لے ہبؿ یہوئ یپہٌبئ یک هبں یاپي

 هبں یؿیم اے” کہب مے اُك کـ ثبًؼھ ہبؿ ںیم گلے

 “۔ًبیػ کو هبں یؿیم کـ رب لے ہبؿ ٍی! ایُکت یک
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 ۔وتِہ سکچیۡ ر تھے کھۡول کھۡول 

 یئو گۡوٹر تھے ئہ۔ گِہںۡیِیسُ  یپش ُکتُِرہ سےۡ  شملِگس
۔ لِشینِ یاُ  بۡوِدہ ُکتُِرہ۔ گِہیہرِ  تھے چھرُمکِک لوکوۡ  سٹیۡ ر
۔ تھیگِہ ؤل ؤل سواریۡ ر ہوۡ  کھے چھرُمکِہ تھے ہم ہم

 گِہیول ائیر اے تِہیتھرِ  یجِ ا   توم گے ہوۡ  سےۡ  شملِگس
 ئم وا” گِہ،یِیر سٹیۡ ر تھرے ٹک ۡوٹرڜ یُکتُرِ  نے
 تھیگِہ “ چرےۡ ڇاُ  جِٹا   مئ یہر ائیر انےۡ ! ُکتُِرہ یجِ ا  
 ۔گئ لوا   ُکتُِرہ توۡ 

 ئشملِگس۔  تِہڇاُ  گوج توم رےۡ  ہوۡ  نجوۡ یکھ تُ ار
 تھے لوکوۡ  نے۔ بِگِہ کھۡوش بۡوِدہ یپش ُکتُِرہ توم ماس

 کھے چھرُمکِہ ُکتُِرس۔ گِہیول تھے کِکچھرمُ  سٹیۡ ر
 ےۡ یتھورِ  ۡوٹرڜ توم پ روککار ائیر تِہیتھرِ  ٹک ۡوٹرڜ توم
 ۔گِہیول ےۡ یککرو یگِن

 نٹِہ مئ ۡوجدار توم گے گۡوٹر تھے ئہ جِہا   ئشملِگس
 توۡ  نیکڇ یئو۔ وتےۡ  دُرہ گہ ِرہ۔ تھیگِہ وتِن ُکتُِرہ
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 ۔یگئ یچل مے وہبں ایُکت ُچٌبًچہ 

 هبں یک ىولِگل۔ یپہٌچ گھـ اپٌے ایُکت ثؼؼ هّؼت یکبف

 یرلؼ یرلؼ پھـ۔ یہوئ عوه ثہت کـ کھیػ ایُکت یاپي

 پھـ۔ ایکھب چھـُهِکہ ًے ایُکت۔ ایال کـ ثٌب چھـُهِکہ اُمے

 لئے کے ػکھبًے اُمے ہبؿ یہوئ یثبًؼھ یک ىولِگل

  ۔ایک ىـوع هبؿًب پـ گـػى کو پٌزوں اپٌے

 ٹوںیة اپٌے اوؿ یگئ گھـ مے یرلؼ هبں یک ىولِگل

 ثبہـ مے گھـ وٍ۔ ایثتب کب آًے کے ایُکت ىؼٍ ُگن یاپي کو

 فوؿ فوؿ پـ گـػى اپٌے ایُکت کہ ںیٍ کھتےیػ ایک۔ آئے

 کہب ًے ٹےیة ثڑے کے اُك۔ ہے یؿٍ هبؿ پبؤں مے

 پھـ “۔ںیٍ تےیل کھیػ چلو ہے ایک ںیم گـػى کے اِك”

 ۔ٹٹوال طـس یاچھ کو گـػى کے اُك

۔ یتھ یہوئ یثٌؼھ ہبؿ کیا ںیم گـػى کے اُك تو کھبیػ

 ػے کو هبں یاپي اوؿ کھوال اُمے ًے اُك مے اطیاصت
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 ریۡسئ۔ نیولِ  ےۡ یککرو یگِن ےۡ یتھورِ  کرڜ توم ُکتُِرس

 ریۡسئ تھے بوت نے ککیج کرڜ ئسیۡ ن سےۡ  ڇپُ  بسوۡ 
 ۔ُگہیگںۡ سپھ کڜ

 ےیتُھرِ  تھے گںۡ شوۡ ۔ ہِن کیایر ۡوٹرڜ یُکتُرِ  توۡ  ئکڇ
 ؤرِ کِ  یاک یپش ائیر سیۡ ر۔ ُگہیپل جِٹا   توم ائیر

 ید مئ ےۡ یدارِ  الہ! نا ائیر ئشملِگس مئ وا”۔ تھیگِہ
 ید مئ گے یگِن ُکتُِرہ بُجات،۔ ہِن یچڜ کونکر

 سڙ یگِن ُکتُِرہ ےیک گرںۡ کھ یئکھ ِرس ہوۡ  “۔پھگُزات
 ۔بِگےۡ 

 بے ارڜ دپر کیُدال ُکتُِرہ توۡ  نیکڇ گے ِدشکر کیۡ ا
 ترے  گوۡ څ ُکتُِرس۔ بِگےۡ  کڅ لا   ِرہ۔ اچِتِہ  گکرڅ
 لوکوۡ  یپش ُکتُِرہ سےۡ  شملِگس۔ گئ دارج ئگۡوج اُرہ
 سُکتُرِ  “ُکتُِرہ؟ ےیبِگِ  کیج” گِہیجوۡ کھ یئو سکچیۡ ر

 ۔گِہیول دُرہ گۡوٹجوۡ  یگِن رےۡ  دوجےۡ  ترۡوکےۡ 

 ارےۡ ڙ ریۡسئ دارج توۡ  ئکڇ یئو دُرہ سےۡ  شملِگس 
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 ایچاّل  یٍ کھتےیػ ہبؿ ًے هبں یک ىولِگل۔ ایػ

! ٹویة اؿے۔ ہے ہبؿ یک ىولِگل یؿیم تو ٍی! ہبئے”

 لے ایُکت۔ ہے یہُوئ یپھٌل ںیکہ ضـوؿ ىولِگل یؿیم

 ًے ٹوںیة کے اُك لٰہؾا “۔ڈھوًڈو اُمے اوؿ ربؤ کـ

  ۔پڑے چل کـ لے ایُکت اوؿ ںیل موًت ںیتلواؿ

 یًبل کیا ایُکت کہ کھبیػ ًے اًُہوں کـ پہٌچ رگہ کیا

 چٌبًچہ۔ ہے یگئ ُگھل ںیم ثبؽ کیا کـ ہو مے ںیم

 ںیم گھـ ہوئے ہوتے مے ثبؽ ایُکت۔ ُؿکے وہبں وٍ

 یآئ پبك کے اُك یٍ کھتےیػ ایُکت گلىولِ ۔ یہُوئ ػاعل

 گـػ کے اُك ًے ایُکت “ا؟یُکت ہے ثبت ایک” پُوچھب اوؿ

 ۔ایال ثبہـ مے گھـ اُمے ہُوے ُکوػتے

 کے اُك پـ ػؿوافے تو کھبیػ کـ آ ثبہـ ًے ىولِگل

 لپٹ کـ رب مے اُى اوؿ یػوڑ وٍ۔ ںیٍ کھڑے یثھبئ

 کھبًب کـ رب لے گھـ ںیاًُہ یرلؼ یرلؼ پھـ۔ یگئ

 اُك پھـ۔ ایُمٌب لصہ اپٌب ںیاًُہ مے ىـوع اوؿ ایکھال
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 نے۔ بِگِہ کُرم ِرنۡوج یئو تھے ئہ سیۡ ر۔ ہن چۡوکےۡ  
 ہوۡ  رےیکھ ِرنۡوج تھے ٹِکِک۔ گِہیہرِ  گۡوٹر اُرہ ِرہ لوکوۡ 
 مئ الہ” گِہیجوۡ کھ ِرنۡوجوۡ  نے۔ تھیگِہ چگا توم  پجوۡ چُ 
 سٹیۡ ر ِرس “ت؟یۡ دیدمِ  بے کھے اش  وۡ څ ۡے،ارڙ

 یگِن ڇپُ یدِ  توم سٹیۡ ر نے۔ گےۡ یتھ چگا پُوِرہ یُکتُرِ 
 سمٹے ڇپُ یدِ  توم سیۡ ر۔ گےۡ یتھ بوۡ  سڙ تںۡ اسۡوسا
 ۔بِگِہ سڙ تںۡ ِرنۡوسا

 شملِگس توۡ  وائ گوج دے دُرو دیؤ بلکال ُچھوت
 ۔یاشِ  نے رپ ئِرن مگم بُگُہ پاٹےۡ  اِنٹےۡ ۔ نُش ڇپُ یدِ  گہ
 پۡونِج ئبُج گۡوٹٹ ممالو ئشملِگس تھے سیُمکھم ہوۡ 
 ۔ُگہیہرِ  وجڇ

۔ ُگہید تیہوِ  ہو یپش نےۡ ید شملِگس نجوۡ یکھ تُ ار
 دیؤ تھے ڜتت ۡوجوۡ ییکھ گِرہںۡ کھ توم سیۡ ارڙ ریۡسئ
 یاک وتُس کچِہ ئِرن دیؤ۔ لےۡ یسرِ   وجڇمُ  تھے مرون
 ڻمارم تںۡ وسایۡ د نیکھ تُ ار۔ گےۡ ید ِرکپِ  جڅاِ  ریۡسئ
 ۔گےۡ یمر دے گروۡ ںۡ کھ پرے  ِرہکِ  ولے روۡ  تھے
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 پرے  ِرہکِ  ولے روۡ  تھے ڻمارم تںۡ وسایۡ د نیکھ تُ ار
 ۔گےۡ یمر دے گروۡ ںۡ کھ

 

 ًے اًُہوں پھـ۔ یہوئ ڑیُهڈثھ مے ویػ یک اُى ؿیػ یکبف

 ۔ایػ هبؿ اوؿ چالئے تلواؿ پـ اُك
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 آًب مےیک آد! ویثھبئ ؿےیم اے” پوچھب مے اُى ًے

 اُمے پھـ۔ ایاىكُ  والؼہ پُوؿا کب ایُکت اُمے ًے اًُہوں “ہوا؟

 کو ثّچوں اپٌے وٍ۔ کہب کو چلٌے مبتھ اپٌے تیمن ثّچوں

 ۔یپڑ چل مبتھ کے اُى کـ لے

 ںیم گھـ ۔ایآ گھـ کـ لیکھ ىکبؿ ویػ ةیلـ کے ىبم

 هگـ ثھبگب اُػھـ اِػھـ وٍ۔ تھے ںیًہ ثّچے اوؿ ىولِگل

 کے ىولِگل ػھےیك پھـ۔ چال ںیًہ پتہ یکوئ کب اُى

 ۔پڑا ػوڑ پـ ؿامتے کے گھـ کے ىیوالؼ

۔ ایل کھیػ کو ثّچوں اوؿ ىولِگل ثؼؼ کے چلٌے ؿیػ یکبف

 ًے وںیثھبئ کے ىولِگل۔ ایک ىـوع پکبؿًب ںیاًُہ پھـ

۔ ثڑھے آگے هبؿًے کو ویػ اوؿ ںیل موًت ںیتلواؿ یىاپ

۔ پڑے رھپٹ پـ اُك وٍ کہ تھب یٍ ایآ ةیلـ کے اُى وٍ

 ًے اًُہوں پھـ۔ یہوئ ڑیُهڈثھ مے ویػ یک اُى ؿیػ یکبف

 ۔ایػ هبؿ اوؿ چالئے تلواؿ پـ اُك

 ثؼؼ هّؼت یکبف اوؿ پڑے چل کـ ہو هطوئي وٍ مے وہبں

 ںیاًُہ ىیوالؼ کے اُى تو پہٌچے گھـ۔ پہٌچے گھـ اپٌے

 ۔ہوئے عوه ثہت کـ کھیػ

 ثٹبتے ہبتھ ثہت کب یػاػ اوؿ ػاػا اپٌے ہوپوتو اوؿ ہوپوتِہ

 کـ کھیػ کو هبهوؤں اوؿ یػاػ اوؿ ػاػا اپٌے اوؿ تھے

 ۔تھے عوه ثہت
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 توم نجوۡ یکھ تُ ار بے سڙ تھے کیۡ ا کائ وۡ یہِ  ہوۡ  لوا  
 یپش ِرہ سیۡ ممال ئِرن توۡ   تےۡ ڇاُ  گۡوٹر۔  تےۡ ڇاُ  گوج
 ۔گےۡ یتھ اریُشرِ  بۡوِدہ

۔ نسیتھ کۡوم بۡودوۡ  دِددادج توم ہۡوپۡوتۡوس گہ ہۡوپۡوتِہ
 کھۡوش بۡوِدہ ہۡوپۡوتوۡ  گہ ہۡوپۡوتِہ یپش مولِہ گہ دِددادوۡ 

 ۔اسے


