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Problems of lower class in Pakistan an the Novel 

 “Mera Ghayoo” 
Ghulam Ul Saqlain Naqvi is a famous Novelist. His unique 

writing style mad his work more interesting, earning him an ever-

lasting position in Urdu literature. His novels especially "Maira 

Gaon" show the reality of society. In this article the problems of 

lower society in Pakistan are discussed. The novel shows that how a 

Land Lord treats with poor farmer and his worker. 
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انیلقثل وقنی اک انول ریما اگؤں دیہی زدنیگ ےک اسملئ الکشمت اور ایسیس و امسیج احالت اک اکعس الغم 

ےہ۔ انول اگنر ےن دیہی زدنیگ وک تہب رقبی ےس داھکی ےہ اور واہں ےک ونیکمں یک الکشمت وک ااحہط رحتری ںیم ال رک 

اضہف ایک ےہ۔ ریما اگؤں ےک رکدار وہ رغبی اکی رفنمد انول یک وصرت ںیم اردو ادب ےک رسامہی ںیم شیب تمیق ا

زمدور اور وھچےٹ اکاکتشر ںیہ ںیھنج ہن تحص یک وہسںیتل رسیم ںیہ اور ہن میلعت یک۔ ریما اگؤں یک اہکین آےٹ ےنسیپ یک یکچ 

 ےہ۔ےس رشوع وہ یت ےہ وج اظرہی وطر رپ وت رخاس اک ابتمدل ےہ رگم اس نیشم یک آدم ےس اکی اقثتف اک اخہمت وہ ایگ 

وچدہری رشف دنی ےن اگؤں ںیم آاٹ ےنسیپ یک یکچ اگل رک اگؤں واولں وک ہی وہستل رسیم رکدی ہک مک وتق ںیم زایدہ آاٹ 

سپ اجات ۔ اس لمع ےس وچدہری یک آدمین ںیم وت ااضہف وہات ایگ رگم اباب وھتنوج اگؤں ںیم اینپ وپیت امیشں ےک اسھت راہشئ 

  اور ام ان دو ا ےس رکدار ںیہ وج دو  فلتخ تاقبت یک ئامگدنیگ رک ے ںیہ۔ ذپری اھت۔ اس اک رخاس دنب وہ ایگ۔ ایس

ی
ل
ُ

 حر  

اکی ہقبط اجریگدار ےہ اور دیفس وپیش ےک انم رپ رغبی وعام اک ااصحتسل رکات ےہ وت دورسا ہقبط رغبی ےہ۔ اس امسج 

ےک دروازے رپ دکتس دانی ڑپیت ےہ اور  ںیم ارگ رغبی اک اٹیب ڑپھ اجات ےہ وت یھب الےس روز اگر ےک وصحل ےک ےیل اریم

وکیئ یھب اریم آدیم ںیہن اچاتہ ہک رغبی اک ہچب ڑپھ رک ونرکی احلص رکے اور اریموں ےک مہ ہلپ وہ اجےئ۔ انول اگنر 
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ےن تہب وخوصبرت ادناز ںیم دیہی اعمرشے یک رظنم یشک رک ے وہےئ اچنپیتئ مٹسس ، رغبی ولوگں ےس وہےن 

 ناونن یک وخوصبرت اکعیس یک ےہ۔ اس امسج ںیم ارگ وکیئ اریم آدیم رغبی یک تزت واےل ولسک اور اطتق ےک

ولاتٹ ےہ وت اس رپ وکیئ رحف ںیہن آات رگم ویہ رجم بج رغبی رکات ےہ وت اس ےک ےیل حر  حر  یک زساںیئ وجتزی 

  لی اوجھا د ےت ںیہ۔ وہیت ںیہ۔ اگؤں ےک وچدرھی اور ربمندار وپسیل ےک اٹؤٹ وہ ے ںیہ اور ےسج اچےتہ ںیہ اےس

البہبش اکی اگؤں یک اہکین ےہ رگم تقیقح ںیم ہی وپرے کلم یک اکعیس ےہ ویکں ہک اس کلم ےک رغوبیں وک ںیہک 

دنسھ ےک اجریگ داروں ےک ملظ اک اسانم رکان ڑپات ےہ وت ںیہک اںیھن ولباتسچن ، رسدح اور ابقیلئ العےق ےک رسداروں 

 ےس دربد آزام وہان ڑپات ےہ۔ اس حر  باجنب اک و ڈریہ، اخن اور وچدرھی یھب رغبی ےک اہوھتں وہےن واےل وجر و متس

 ولوگں ےک ااصحتسل رکےن ںیم ربارب اک ہصح دار ےہ۔

انول اگنر ےن تہب وخب وصرت ادناز ںیم اس خلت تقیقح وک ایبن ایک ےہ ہک البہبش اسیسنئ ااجیدات ےن 

ور آاسوشئں ںیم ااضہف ایک ےہ رگم ونیشمں یک ااجید ےس تہب ےس ااسنین زدنیگ رپ تہب ارثات رمبت ےیک ںیہ ا

زمدوروں اک روزاگر نھچ ایگ ےہ۔ ایسی دبتیلی اگؤں ںیم اس وتق ووقع ذپری وہیت ےہ بج وچدرھی اگؤں ںیم آاٹ 

 اجات ےہ وت ےنسیپ وایل یکچ اگلاتیل ےہ وت وھتن رخاےیس اک اکروابر پھٹ وہاجات ےہ۔ ام ان بج یکچ رپ دنگم وسپاےن ےک ےیل

 :وچدرھی یک یٹیب اس ےس یتہک ےہ

دیمحاں! آاٹ لج وت ںیہن ایگ؟ ۔۔۔ںیہن امےنہ! وھتن رخاےیس یک ابوتں ںیم ’ںیم ےن وپاھچ "

ہن آان۔ آاٹ ںیہن الج۔ اس یک تمسق لج یئگ ےہ۔۔۔ااسی ہن وہک دیمحاں۔ویکں ہن وہکں؟ 

ی ابںیت رکات ےہ۔ اتہک ےہ وہ مہ ےس اتلج ےہ۔ بج ےس امہری یکچ یگل ےہ، وہ ربی رب

وچدہری ےن مہ نیمک ونیمکں ےک ہنم ےس ہمقل نیھچ ایل ےہ۔ ہی امہرے ابپ دادا اک بسک 

اھت۔ وچدہری وت اجٹ اک اٹیب ےہ۔ اےس ہی بسک وشاھب ںیہن داتی۔ دوھکی امےنہ مت امیشں ےک 

"اسھت ہن الیھک رکو۔

(۱)

 

ررد ایقم اپاتسکن ےس ےل رک اب کت رغوبیں یک احتل دبےنل
د
 ےک ےرعے وت تہب ،ےگ، رغوبیں ےک م

وہےن ےک دوعے دار وت یئک رظن آےئ رگم یلمع وطر رپ وکیئ دبتیلی ںیہن آیئ۔ اجریگدار ، ربمنداراور دیفس وپش رصف 

ایس وتق رغبی ولوگں وک ہنم اگل ے ںیہ بج اانپ افمد ان ےس واہتسب وہات ےہ۔ دبعارلنمح رعف امےنہ ےک وادلومج 

ان اپک ڑپناےن ےک  دع ا ےن  ےٹی وک ا ےن اسھت اکاکتشری رپ اگلےن اک ارادہ ایک یہ اھت ہک اکی دن اگؤں دنی ےن بج رق
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اک ربمندار اور دیفس وپش وچدرھی رشف ان ےک رھگ آای اور ومج دنی وک ےنہک اگل ہک ا ےن  ےٹی وک وصحِل میلعت ےک ےیل 

۔ الص ںیم اےس  ہلئس ہی  شی آای اھت ہک وہ ا ےن  ےٹی نامیلن نیت لیم ےک افےلص رپ واعق اگؤں لگ اہبر ےک وکسل ےجیھب

  وک وکسل ںیم دالخ رکوا اکچ اھت نکیل نامیلن اک اےلیک اانت دور اجان انمبس ہن اھت۔ اس ےیل اس ےن ومج دنی وک 

ّ ی
ل
ُ

رعف 

اکتشری ںیم ریما رایض رکےن یک وکشش یک ہک امےنہ وک یھب وکسل ےجیھب۔ بج ومج دنی ےن اہک ہک ہی ریمے اسھت اک

اہھت اٹبےئ اگ۔ اس ےن وکن اس ڑپھ رک وٹپاری گل اجان ےہ وت وچدرھی رشف ےن ودعہ ایک اور اہک ہک ریما ریتا دخا اضنم 

 بج اس ےک ابووجد  ہلئس ہ  وہات رظن ںیہن آای وت اس ےن نیت از ڑ زن رگمےہ ںیم اےس رضور وٹپاری وگلادوں اگ۔

اےلگ اسل یسک اور وک دےنی یک دیکمھ دے ڈایل۔ اسھت ےھٹیب ومولی ےن وصراحتل وک وج ومج دنی وک دے ریھک یھت 

اھبنسےتل وہےئ وچدرھی وک اہک ہک لک ےس ام ان وکسل چنہپ اجےئ اگ اور رھپ وبجمراً ومج دنی وک یھب ارقار رکان ڑپات ےہ۔ 

 ےٹی وک وکسل اجےن ےس روک دای ہک اب یلس  بج ام ان اور یلس رپارمئی اپس رک ےئگ وت امےنہ ےک وادل ےن ہی ہہک رک ا ےن

ڑبا وہ اکچ ےہ اور اےس ریتی دمد یک رضورت ںیہن اور و ےس یھب ارگ مت ڑپھ ھکل ےئگ وت وچدرھی ےن وکاسن ےھجت وٹپاری 

وگلا دانی ےہ۔ امےنہ ےن اید دالای ہک اس ےن ودعہ رک راھک ےہ۔ ومج دنی ےن  ےٹی وک اھجمس ے وہےئ وج ابت یک وہ رصف 

 :ربمندار، دیفس وپش وچدرھی رشف دنی یک ابت ںیہن ہکلب اس امسج ےک رہ وچدرھی یک ابت ےہ

وہ اانپ ودعہ وپرا ںیہن رکے اگ۔ ںیم وچدہری یک رگ رگ وک اجاتن وہں۔ امےنہ! وہ ا ےن "

رشکی وک وٹپاری ویکں ےننب دے اگ۔ ریتی روزی اتکب ںیم ںیہن امےنہ! اس یّٹم ںیم 

دادا اینپ رویٹ اک دنبوتسب رک ے رےہ ۔ لچ اکم رشوع ےہ سج ےس ریتے ابپ 

رکدے۔ ںیم ےن رتلگن وک ااھٹان اچاہ وت وہ ولےہ یک الٹ نب ایگ۔ ایک ریمے ابزو لش 

وہےئگ ںیہ؟ ںیہن ۔۔۔ رھپ ایک وہا؟ ںیم ںیہن اجاتن۔ اباب وھتن ےن چس اہک اھت۔ رسری ڑبا اکایئں 

"۔وہات ےہ۔ ریما رسری ھجم ےس ابیغ وہ ایگ اھت

(۲)

 

انول اگنر ےن اگؤں ےک ربمندار اور دیفس وپش وچدہری رشف دنی ےک روویں ےس اس دسی ےک ان امتم 

ررد وہ ے ںیہ رگم سج حر  وہ 
د
وچدرھویں ، وکلمں اور اخونں ےک ایخالت یک رتامجین یک ےہ وج اظبرہ رغوبیں ےک م

 ایس حر  یک چو  اینپ اوالد ےک ےیل یھب رےتھ ا ےن اور اکاکتشر ےک درایمن اکی دح افلص رےنھک ےک نالئ وہ ے ںیہ

ںیہ۔ ان انم اہند رسرپوتسں اور یہب وخاوہں یک ہی وخاشہ وہیت ےہ ہک رغبی ان یک رہ اجزئ و اناجزئ ابت یک اتدیئ 

رکںی، رہ مکح امںین اور ان یک رہزسا وک وخش دیل ےس وبقل رکںی ایس حر  ان یک ہی یھب چو  وہیت ےہ ہک ان ےک ےچب 



 5امشرہ : یقیقحت رجدیہ           "اگؤں ریما"انول اور اسملئ ےک ےقبط امسپدنہ اپاتسکین 

47 

 

بی ےک ںوچں وک امرںی، زسادںی ای زایدیت رکںی وت رغوبیں ، زماروعں اوروھچےٹ اکاکتشروں ےک ےچب  پ اچپ ہی رغ

بس ھچک ربداتش رکںی ویکں ہک اس حر  ان ےک ںوچں وک وچدرھاٹہ رکےن یک قشم وہ اجیت بج ہک رغوبیں ےک 

 ےچب ملظ ےنہس ےک اعدی وہاج ے ںیہ۔

، اکراخہن دار اک ای زمدور اک، امکل اک وہ ای زمارع اک، ڑبے زدنیمار اک وہ ای وھچےٹ  ہچب وخاہ اریم اک وہ ای رغبی اک

اک وہ ہچب وہات ےہ اور امتم رت وتحلصمں وک ابالےئ اطق رھک رک رباربی یک حطس رپ اقلعتت نامئ رےنھک اک وخاشہ دنم وہات 

  وکسل ےس واپ ی رپ اکی دن امیش ےہ۔ ویکں ہک اس یک چو  ایھب عفن و اصقنن ےس اعری وہیت ےہ۔ بج ام ان

ی
ل
ُ

 اور 

  ےن اکاکتشر ےک  ےٹی امےنہ وک اگیل دی اور 

ی
ل
ُ

ےک ذرک رپ اکی دورسے ےس ابوتں ابوتں ںیم اھجل ڑپے وت ربمندار ےک  ےٹی 

ااعقت ڑپھت دے امرا اور بج امےنہ ےن وجاًابیلس یک اٹپیئ یک وت وچدرھی رشف دنی ا ےن  ےٹی وک اھجمسےن اور احالت و و

وک اجےن ریغب امےنہ ےک ابپ ومج دنی ےک رھگ اج داکمھ۔ا ےن  ےٹی یک واکتل رک ے وہےئ امےنہ وک ومرِد ازلام رہھٹاےن 

اگل احالں ہک وصقر اس ےک ا ےن  ےٹی اک اھت سج ےن لہپ یک یھت۔ ابت ںیہی رپ متخ ہن وہیئ لب ہک اج ے وہےئ وچدرھی 

 دنی وک وہ نیت از ڑ رہبق ایلگ لصف ےس اخیل رکان وہاگ وج اس ےن ومج دنی وک ےکیھٹرشف دنی ہی ہلصیف یھب انس ایگ ہک ومج 

  ےس ڑگھجا رک ےک آےن واےل وھچےٹ اکاکتشر ےک  ےٹی امےنہ یک رھگ آدم اور 

ی
ل
ُ

رپ دے راھک اھت۔ وچدرھی ےک  ےٹی 

 : ظحاہ ہ وہوچدرھی یک دیکمھ آزیم وگتفگ

راہ ےہ۔ ںیہن وچدہری ۔۔۔ ںیم اس ےس ومج دانی! وت ا ےن ڑلےک یک امحتی رک "

وپوھچں اگ۔ وج اس اک وصقر ےلکن اگ وت ںیم اےس زسا دوں اگ۔ وپےھچ انب ںیم اےس وصقر وار 

ےسیک رہھٹاؤں۔۔۔ وچدہری ھٹیب وت اجؤ۔۔۔ ںیہن۔۔۔ انےل ےک انکرے وج ریمے نیت 

ےہ تیھک ںیہ۔ وہ۔۔ وچدہری رک ایگ۔ ںیم ےن الن اک وپرا وپرا اکیھٹ دے دای 

"وچدہری!۔۔ ان وتیھکں رپ ںیم وخد اکتش رکوں اگ۔

(۳)

 

ایقم اپاتسکن ےک وتق اہجں یئک درگی الکشمت واسملئ ےن منج ایل واہں ہی  ہلئس یھب  شی آای ہک اہیں 

داکدناری اک اکم دنہو رک ے ےھت۔ بج وہ بس ھچک وھچڑ اھچڑ رک دنہواتسن ےلچ ےئگ وت ولوگں وک حر  حر  یک الکشمت 

 رکان ڑپا۔ وہ داہییت وج  سن ےک دبےل داکدنار ےس رضورایت زدنیگ اک اسامن رخدی  ےتی ےھت اںیہن الکشمت اک اک اسانم

اسانم رکان ڑپا۔ یہی اعمہلم کچ رماد ےک رےنہ واولں ےک اسھت یھب وہا۔ ربج ال ل رتھکی ےک ےلچ اجےن ےک  دع 

ڑپات اھت۔ دورسی اجبن ےسیج رہ اطتق ور اور ابارث اںیہن اایشےئ رصف یک رخدیاری ےک ےیل دورسے اگؤں ںیم اجان 
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آدیم ےن دنہوؤں یک اجدئاد رپ ہضبق رک ایل ۔ دنہواتسن ےس رجہت رک ےک آےن واولں وک رس اپھچےن یک ہگج رسیم ہن ریہ، 

وچدرھی رشف دنی یک یھب وخاشہ یھت ہک وہ ربج الل یک وحیلی اور داکن رپ ناضب وہ اجےئ اس ےیل اس ےن وحیلی 

ر داکن وک اتےل وگلا ےک اچیب ا ےن ےضبق ںیم رک یل، اگؤں واولں وک ڈراات ڈاکمھات راتہ ہک ارگ یسک ےن اس رپ ناضب وہےن او

 :یک وکشش یک وت وکحتم تخس زساد دے یگ۔ اگؤں واولں یک رپاشیین داکن دنب وہےن یک وہج ےس ڑبیتھ اجر یہ یھت

ےل رعےص ےس داکن ےس رحموم ربج الل رتھکی ےک ےلچ اجےن ےک  دع مہ اگؤں وا"

ےھت۔ ںیم وکیئ تہب دور یک ابت ںیہن رکات نکیل اس زامےن ںیم یھب اسکونں ےک اہھت 

ںیم ہسیپ مک یہ آات اھت۔ مہ ارثک  سن ےک دبےل چودا ایل رک ے ےھت۔ ربج الل ےک اہں 

ےس ںیمہ وھچیٹ ومیٹ رضورںیت وپری رکین ڑپیت ںیھت۔ ولن لیت، چویئ السیئ، یجس 

اور اس مسق یک دورسی زیچںی ںیمہ  سن ےک دبےل اس یک داکن ےس لم اجیت  اصنب

ںیھت۔ اب داکن ےک ہن وہےن ےس ںیمہ فیلکت یھت۔ ںیمہ ان ےک ےیل دورسے 

داہیت ںیم اجان ڑپات اھت۔ وچدہری ےن ربج الل یک داکن اور اکمن رپ اتال اگل راھک اھت۔ 

اک یج ںیہن اچہ راہ اھت ہک ہی اس ےک ےضبق  ربج الل یک داکن اور اکمن ےکپ ےھت اور وچدہری

ےس لکن اجںیئ۔

(7)

 

رہشوں ںیم اہجں روزاگر ےک وماعق وموجد وہ ے ںیہ۔ واہں میلعت اور تحص ےک وحاےل ےس یھب 

دقرے رتہب وہسایلت رسیم وہیت ںیہ۔ ںوچں وک ڑپنایئ اک انمبس اموحل رسیم آات ےہ۔ یٹھچ ےک  دع وج وادلنی ںوچں وک 

ڑپناےن ےک ےیل وتق ہن دے ںیکس اںیھن اشم ےک وتق ںوچں وک ڑپناےن واےل ادارے اور ااسذتہ رسیم رھگ ںیم 

وہ ے ںیہ وجان یک میلعت و رتتیب ےک وحاےل ےس یمک دور رک ے ںیہ بج ہک داہیوتں ںیم رےنہ واےل ںوچں وک ولیمں 

ںیھن وکسل اک اکم رکےن اک ومعق ںیہن اتلم۔ رفس رکےک وصحل میلعت ےک ےیل اجان ڑپات ےہ اور رھپ رھگ واسپ آرک یھب ا

دیہی العوقں ںیم ڑپےنھ واےل رغبی ںوچں یک وکسل ےس واپ ی رپ اونیل ذہم داری وادلنی یک یتیھک ابڑی ےک اکومں 

ںیم دمد اور امل ومویشیں ےک ےیل اچرہ الےن ںیم اہھت اٹبان وہات ےہ۔ ان امتم ذہم دارویں ےس افرغ وہےن ےک  دع 

ل ںیم رپورش اپےن واےل ےچب وکسل ےک اکم یک حرف وتمہج وہ ے ںیہ۔ ضعب ےچب اس تخس وکش اموحل دیہی اموح

ںیم یھب اینپ تنحم اور ناتیلب ےک لب وب ے رپ ااسذتہ ےک دولں ںیم رھگ رک  ےتی ںیہ اور یتنحم اورقحتسم ںوچں یک سیف 

دنیگ ےک اس ولہپ وک ااجرگ ایک ےہ اہجں میلعت رک دی اجیت ےہ۔ انول اگنر ےن امکل نف اکری ےس دیہی ز وریغہ اعمف
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ےک وصحل ںیم حر  حر  یک الکشمت ںیہ۔ رغوبیں ےک ےیل اتکوبں اک وصحل کت نکمم ںیہن وہات اور ےنتک ےچب 

رصف اس وہج ےس میلعت احلص ںیہن رک اپ ے ہک ان ےک وادلنی ان ےک یمیلعت ارخااجت ربداتش رکےن یک تکس 

 :ںیہن رےتھ

ںیم دروتخں ےک ےٹمس وہےئ اسویں ےک اسھت گل گل رک رھگ اچنہپ وت ےھجم  اس دورہپ وک"

ویں اگل ےسیج اکی دمت ےک  دع ںیم رھپ اگؤں یک ویلگں اک رحمم انب وہں۔ رویٹ اھک رک ںیم 

ذری رھب وک داکن رپ ایگ۔ اھب املس ریمے اہھت ںیم ہتسب دھکی رک ڑبا وخش وہا۔ ںیم اس ےک 

اور ونکںی یک حرف لچ ڑپا۔ اس دورہپ ونکںی رپ اسہی رکےن  اپس دنچ وحملں ےک ےیل راک

واےل دروتخں یک اھچؤں ںیم ےکھت وہےئ اسمرف یک حر  اھٹیب یہ اھت ہک دورہپ زگر یئگ اور 

رفس اک دورسا دور رشوع وہ ایگ۔ ںیم ےن اچرا وارا انبای وت ریمے ابپ ےن اہک اب وکسل اک 

اجےن ےس ےلہپ ےلہپ اکم متخ رک ایل اور ہتسب لغب ںیم اکم رک ول۔ ںیم ےن اشم اک ادنریھا اھچ 

"داب رک اگؤں اک رخ رک ایل۔

(5)

 

املس وج اکی اہمرج اھت اور بس ھچک اٹل رک کچ رماد اچنہپ وت یلہپ رات الےس ومج دنی ےک رھگ انپہ یلم۔ اس یک 

 ومج دنی یک یٹیب ےس وہیئگ اتپب نس رک ہن رصف اےس اس رھگ ےک رفد یک تیثیح احلص وہیئگ لب ہک اس یک اشدی یھب

اور اہمرج وہےن ےک انےط اےس ربج ومنہ رتھکی یک وحیلی اور داکن یھب االٹ وہیئگ۔ بج اتےل وھکےل ےئگ وت رھب 

ے رھگ ںیم بس ھچک اغبئ اھت وج وچدرھی ےن امکل افصیئ ےس اوھٹا ایل اھت۔ املس یک داکدناری ےنلچ یگل۔ الہ دہہی اک 

ںیھن رخدیاری ےک ےیل دورسے اگؤں ہن اجان ڑپات اھت۔ وچدرھی رشف دنی ےن ویٹب ولی وگلا ایل  ہلئس ہ  وہ ایگ ہک ا

اور ولوگں وک بج یج اچاتہ اپین داتی اور سج وتق اچاتہ اپین ےس وجاب دے داتی۔ ومج دنی ، رتمح اخں اور ھچک 

انبای یہ اھت ہک املس رپا گنلگمس اک  دورسے ولوگں ےن داکدنار وچدرھی املس ےک اسھت لم رک ویٹب وگلاےن اک وصنمہب

اسامن رفوتخ رکےن ےک رجم ںیم رپہچ وہایگ۔ انول اگنر ےن تہب وخب وصرت حرےقی ےس ان ربمنداروں اور دیفس 

وپوشں ےک روویں ےک وحاےل ےس ایبن ایک ےہ ہک ہی سک حر  رغوبیں اور زمکوروں وک دقمومں ںیم اسنھپ رک ااقتنم اک 

سیل ےک اسھت اسز ابز رک ےک ےب انگوہں وک  لی یک السوخں ےک ےھچیپ دنب رکواےن واےل ہی انم اہند اشنہن انب ے ںیہ۔ وپ

ررد ںیہن اچےتہ ہک یسک رغبی وک یھب ھچک اھکےن وک لم اجےئ۔ اہیں ہی ابت یھب واحض وہیت ےہ ہک وپسیل 
د
ولوگں ےک م

ااصحتسل رکیت ےہ۔ وچر وک دودھ اک دالھ  سک حر  ان اٹؤوٹں ےک اسھت لم رک دیسےھ اسدے ےب اچرے داہیویتں اک
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انب دانی اور رشفی آدیم وک رجمم اثتب رک دانی وپسیل ےک ےیل وکیئ  ہلئس ںیہن ،سب امل ےنگل یک ابت ےہ۔ ااسی یہ 

وچدرھی املس ےک اسھت وہا ہک اکی حبص وپسیل واےل اگؤں ےچنہپ اور املس یک داکن وک ریھگے ںیم ےل ایل۔ ولگ اےھٹک 

وپسیل واولں ےن اتبای ہک املس رپ ازلام ےہ ہک ہی اگنلگمس اک اسامن رفوتخ رکات ےہ۔ اےنت ںیم وچدرھی وہےئ وت 

رشف دنی آایگ ، اھتدینار وک ہی ہہک رک ہک وپسیل ربمندار وک البای رکیت یھت آپ ےن ےھجم ںیہن البای ہی اترث دےنی یک وکشش 

یک ہی اکر روایئ ایھچ ںیہن یگل۔ بج الہ دہہی اورربمندار یک  یک ہک اےس یسک ابت اک ہتپ کت ںیہن اور اےس وپسیل

وموجدیگ ںیم اپسیہ ےن اتےل وک اہھت اگلای وت وہ وفرًا لھک ایگ ےسیج ےلہپ یہ الھک وہ۔ اس رپ امےنہ وک الص ابت یک ہہت کت 

 :ےنچنہپ ںیم دری ہن یگل

۔ وچدہری ا ےن ریمے نم ںیم کش اک اوھکا وھپاٹ وت ںیم ےن وچدہری یک حرف داھکی"

ایخل ںیم مگ اھت نکیل اکی اڑیت وہیئ رکسماٹہ وک اس ےن داوتنں ںیم چنیھب ایل اھت، رپ 

ا ےن رہچ ے رپ وہ اس وچر رکسماٹہ یک کمچ اپھچےن ںیم اکایمب ہن وہ اکس اھت۔ اکی 

انھگؤین کمچ ےسیج اکی دمت ےک  دع اس ےک دل ںیم وکیئ اطیشین وخاشہ وپری وہ ریہ 

ںیم ینتک اطیشین ذلت ےہ۔ ںیم ےن چواچ۔ بت ےصغ اور رفنت یک اکی رہل  وہ۔ ااقتنم

ایھٹ اور اکی کی ریما ہنیس رکودھ ےک زرہ ےس رھب ایگ۔ ریمے ہنم اک زمہ ڑکوا وہ ایگ۔۔۔ 

اھتدینار ےن اہک، وچدہری! ا ےن دو نیت ربتعم آدویمں ےس وہک، وہ ریمے اسھت داکن 

اگ وت وہ ینیع وگاہ وہں ےگ۔ اہلل داد اٹر  الجؤ۔ ںیم دالخ وہں۔ ںیم امل ربآدم رکوں 

بج وگاہ اک ظفل ولوگں ےن انس وت وہ اکی اکی رک ےک واہں ےس ےنکسھک ،ےگ۔ اھتدینار ےن 

اکی ومیٹ یس اگیل دے رک اہک۔ ربخدار وج وکیئ اہیں ےس ایگ۔ ںیم بس ےک اسےنم امل 

 ںیم اہک۔ ومج دنی ربآدم رکوں اگ۔ اس وتق وچدہری ےن اظبرہ ربھگاےئ وہےئ ےجہل

اہکں ےہ۔ وہ ونکںی رپ وہاگ۔یسک ےن وجاب دای۔ اس اک اہیں وموجد وہان رضوری اھت۔ وہ 

اینپ آوھکنں ےس دھکی اتیل وت۔۔۔ وت ریتے دل ںیم ڈنھٹک ڑپ اجیت۔ اکی وسناین آواز 

آیئ۔ بس ےن ڑم رک داھکی ۔ ںیم ےن ڑمے ریغب اےس آواز ےس اچہپن ایل اھت۔ اھتدینار 

اہکڑبایھ وت اہیں ویکں آیئ ےہ؟۔۔۔ ںیم وہ ابت ےنہک آیئ وہں وج یسک اور یک زابن ےن 

ہپ ہن آیت اھتدینارا۔ اج یلچ اج رامشیں! ریتا رمدوں ںیم ایک اکم؟ وچدہری ےن اہک۔۔ 
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اھتدینارا! اس یک ابوتں ںیم ہن آان۔ وت ناونن اک روھکاال نب رک آای ےہ ان۔ ااصنف ےس اکم 

"انیل۔

(7)

 

خلت تقیقح ےہ ہک امہرے اعمرشے ںیم ااصنف اک وصحل اننکمم ںیہن وت لکشم رضور ےہ اور ارگ  ہی اکی

ہی اہک اجےئ ہک امتم رباویئں یک ڑج یھب ااصنف یک دعم رفایمہ ےہ وت طلغ ںیہن ۔ امہرے دعایتل اظنم ںیم دیچیپویگں ےک 

رھپ رےہ وہ ے ںیہ۔ رغوبیں ، زمدوروں ، ببس یئک ےب انگوہں وک اھپیسن ڑچنا دای اجات ےہ اور رجمم ددنان ے 

زماروعں اور اہرویں ےک ےیل رھگ یھب  لی ںیہ اور اریم ولوگں وک  لی ںیم یھب رھگ یسیج وہسایلت رسیموہیت ںیہ۔ 

امہرے ایستس دان، ارسفان، دیفس وپش اور وچدرھی دعاوتلں اور دعایتل ولصیفں رپ ارث ادناز وہ ے ںیہ۔ رغبی 

  ک اج ے ںیہ اور اےس ااصنف ںیہن اتلم۔ ہی امہرے اعمرشے ےک ےیل اکی انچور ےس مک ںیہن ےک رھگ ےک ربنت یھب

اور انول اگنر ےن اس تقیقح وک آاکشرا رکےن ںیم یسک وکاتیہ ای تحلصم دنسپی ےس اکم ںیہن ایل۔ سج حر  

امضتن رپ راہیئ دالیئ وہ دبعارلنمح رع ف امےنہ اور رتمح اخں ےن وچدرھی املس ےک سیک یک ریپوی یک اور اس وک 

یھب آاسن اکم ہن اھت رگم بج سیک رٹسجمٹی یک دعاتل ںیم اچنہپ وت ںیھنج املس یک ےب انگیہ اک نیقی اھت اور وگاوہں یک 

 :وگایہ اور والک ےک ثحب ےک  دع اس یک راہیئ یک ادیم اگلےئ ےھٹیب ےھت ریحان رہ ےئگ

 اجؤں اگ۔ امہرے وےن  ےن اس ےک  دع دقمہم الچ۔ ںیم اس یک لیصفت ںیم ںیہن"

ےلھک اتےل ےک ےتکن رپ وخب ثحب یک۔ اس ثحب ےک  دع ےھجم نیقی وہ الچ اھت ہک اھب املس 

ابتزت وطررپ ربی وہ اجےئ اگ۔ وچدہری ےک آدیم رج  ںیم ہن رہھٹ ےکس ےھت۔ افصیئ 

یک  ےک وگاوہں ےک ایبن ںیم رساکری وےن  وکیئ رانھک ہن ڈال اکس اھت۔ ںیم ےن چواچ چس

امعرت وک وھجٹ ےک اہھت الہ وت ےتکس ںیہ نکیل ڈنا ںیہن ےتکس۔ ۔۔ نکیل بج رٹسجمٹی ےن 

ہلصیف انسای وت چس یک امعرت دڑھام ےس رگ ڑپی اور وھجٹ تیج ایگ۔ ںیم نُس وہ رک رہ ایگ 

ےسیج وطافن ےک اکی وھجےکن ےن ریمے نیقی وک ڑج ےس الاھکڑ اکنیھپ وہ۔ وکیئ زیچ اینبد 

ےئ وت رھپ اےس وکن اھبنسال دے اتکس ےہ۔ ےھجم اس ابت اک وکیئ مغ ںیہن اھت ےس اڑھک اج

ہک اھب املس وک اکی زہار روہیپ رجامہن اور نیت امہ یک دیق یک زسا وہیئگ ےہ۔ مغ وت اس ابت اک 

اھت ہک ریمے ادنر وکیئ زیچ وٹٹ یئگ یھت۔ اب ہی ڑج ںیہن یتکس اور اس وتق داین یک 
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اسےنم دبل یئگ ےسیج اس ںیم وکیئ چورج ہن وہ، وکیئ اچدن ہن وہ،  تقیقح ریمی اگنوہں ےک

ھلپ  ادنریھا وہ۔ ںیم ےن چواچ وھجٹ ینتک ڑبی تقیقح ےہ۔
گ

"سب 

(4)

 

ادتقار اک وصحل یہ امہرے ایستس داونں ، وناوبں، دیفس وپوشں یک زدنیگ اک دصقم ےہ۔ ڑبے زدنیمار 

ومرویث قح ےتھجمس ںیہ وت وھچےٹ زدنیمار، ربمندار اور دیفس وپش وک لسن یک حطس وقیم اور وصابیئ اویلبمسں ےک ربمم اننب اانپ 

رپ ربمم اننب ا ےن تزت و ونار یک العتم ےتھجمس ںیہ۔ امہرا ایسیس اظنم اس حر  اک ےہ ہک یسک رغبی اک ایستس ںیم ہصح 

ےئ وت اس وک دیمان ےس ابرہ رکےن ےک انیل نکمم ںیہ ںیہن اور وکیئ اتسای وہا ولظمم ، رغبی تمہ رک ےک اقمےلب رپ آاج

ےیل حر  حر  ےک ڈنکھتہے اامعتسل وہ ے ںیہ۔ ےلھچپ انشکیل ںیم وچدرھی رشف دنی رتمح اخں ےک اقمےلب 

ںیم اہر ایگ اھت اور سج یک بس ےس ڑبی وہج ہی یھت ہک وچدرھی وکاس ابت اک رغور اور ربکت اھت ہک ولگ اس یک دوتل 

پمیک ےس اھکان اھک رک اےس اکایمب رکواںیئ ےگ رگم ولوگں ےن اھکان وچدرھی ےک پمیک  ےس رموعب وہ رک اور اس ےک

ےس اھکای، رپایچں اس ےک پمیک ےس ںیل رگم ووٹ ڈاےتل وتق اوھنں ےن رتمح اخں وک ووٹ ڈاال۔ اس انشکیل ںیم 

 ، دیمان ںیم ارتا۔ وچدرھی رشف دنی اک اٹیب نامیلن رعف یلس وج میلعت لمکم رکےن ےک  دع واکتل رکےن اگل اھت

اقمےلب ںیم دورسے دڑھے ےن دبعارلنمح رعف ام ان وک دیمان ںیم ااترےن اک ہلصیف ایک۔ وچدرھی رشف دنی ڑبا 

  وک اکایمب رکواےن ےک 

ی
ل
ُ

اکایں آدیم اھت اور وہ اینپ یلھچپ اہر وھبال ںیہن اھت اس ےیل الس ےن ا ےن  ےٹی نامیلن رعف 

 ایک۔ انول ںیم ہی ابت ڑبے واحض حرےقی ےس اتبیئ یئگ ےہ ہک بج وہ ب وہ وت ہی ولگ ےیل رہ حرہقی آزامےن اک ہلصیف

ررد انب  ےتی ںیہ اور ان وک ا ےن اقمدص ےک ےیل اامعتسل رکےن ںیم دح درہج یک اچولپیس رک ے 
د
رغوبیں وک ا ےن اھبیئ اور م

 :ںیہ ااسی یہ وچدرھی رشف دنی رک راہ اھت

ہلصیف ایک ہک وہ نامیلن وک اتجےن ےک ےیل رہ ایھتہر  اس ااختنب ںیم وچدہری ےن"

اامعتسل رکے اگ۔۔۔۔ اےس اینپ تسکش اید یھت۔ الےس ہی یھب ڈر اھت ہک نامیلن یک 

تسکش ےس اس یک واکتل رپ ربا ارث ڑپے اگ، اس ےیل وہ ریمے ابپ ےک اپس 

ری اک آای۔۔۔۔ اس ےن ا ےن رپاےن اقلعتت اک واہطس دای۔ اینپ زایدویتں رپ رشاسم

ااہظر ایک۔ ہی یھب اہک ہک یلس اور امےنہ ںیم اقمہلب ںیہن وہان اچےیہ۔ ارگ وہک وت ںیم نامیلن 

وک اھٹب دوں۔۔۔۔۔ ریمے ابپ اک دل جیسپ ایگ۔۔۔۔ںیم ےن اہک ںیم اکی رشط رپ 

اقمےلب ےس دربتسداروہ اجؤں اگ۔ وکن یس رشط؟ ۔۔۔۔ یلس ہی ودعہ رکے ہک وہ یکپ 
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 واےل ر ےت وک  اک رکوا دے اگ۔ وچدہری ےک اکن ںیم اس یک ڑسک ےس اگؤں کت آےن

کنھب ڑپی وت وہ یٹہ رپ آوموجد وہا۔ الس ےن آدیم جیھب رک وچدہری رتمح اخن اور اباب 

ایحت وک اخص وطر رپ ولباای۔ ھچک اور ولگ یھب اےھٹک وہےئ اور اس ےن بس یک وموجدیگ 

۔ وچدہروی! نامیلن ربمم نب ایگ وت اس ںیم اہک ںیم اہمترے ااسحن اک دبہل ںیہن اکچ اتکس

اکی لیم وک  اک رکواان ھچک لکشم ںیہن۔ ںیم بس ےس الہپ اکم یہی رکوں اگ۔ رساکر ےس 

"وکیئ دمد ہن یلم وت ںیم اینپ رگہ ےس ہی اکم رکےن وک ایتر وہں۔

(7)

 

 ےہ ہک انول اگنر ےن امہرے ان وعایم دختم اگروں اور ایسیس ئامگدنوں ےک وحاےل ےس واحض ایک

انشکیل ےک دونں ںیم ہی رغوبیں ےس لھگ لم اج ے ںیہ اور ان یک رہ حر  یک ڑکوی یلیسک ابںیت وخش دیل ےس ےتنس ںیہ 

رگم اکایمیب ےک  دع یسک وک ھنم ںیہن اگل ے۔ انشکیل ےس لبق ولوگں یک تمسق دبےنل ےک دنلب و ابگن دوعے یھب امہرے 

ایقیت اکومں ےک ودعے یھب اعم ابت ےہ رگم اکایمیب ےک  دع یہی ئامگدنے ےتلم یہ ایسیس رچلک اک ہصح ںیہ اور ےب امشر رت

ںیہن ںیہ اور ارگ یھبک ظحانات وہ یھب اجےئ وت دلج ودعہ یک لیمکت یک نیقی داہین ےک اسھت اجن ڑھچوا  ےتی ںیہ۔ انشکیل 

 :رگم اکایمیب ےک  دع وہ وھبل یہ ایگ ےس لبق وچدرھی رشف دنی ےن یھب اگؤں واولں ےس ڑسک یک ریمعت اک ودعہ ایک اھت

وچدہری رتمح اخن ےن ڑسک ےک ابرے ںیم اےس اانپ ودعہ اید دالای وت اس ےن اہک "

اینت ےب ربصی یھب ایک؟ مت ولگ وت یلیھتہ رپ رسچوں ااگان اچےتہ وہ۔ ایھب رساکر وک ان 

 تہب وھچےٹ وھچےٹ اکومں یک رفتص اہکں۔ ایھب نامیلن وک دصاریت ااختنب ےک ےیل

"اکم رکان ےہ۔ اس ےک  دع دوھکی ایک وہات ےہ۔ اہلل رپ رھبواس روھک۔

(7)

 

بج وچدرھی رشف دنی ےن اباب ایحت وک ڑسک انبےن ےک وحاےل ےس یلج یٹک انسںیئ وت اس ےک  دع 

ں ےک ھچک اںیھن اشدی ااسحس وہ ایگ ہک وچدہری یک زابن رپ اابتعر رک ےک اوھنں ےن یطلغ یک ےہ اور رھپ اس ےک  دع اگؤ

ونوجاونں ےن آسپ ںیم وشمرہ رک ےک ڑسک رپ اکم رشوع رک دای۔ دبعارلنمح رعف ام ان سج ےٹھب رپ یشنم اھت، واہں ےس 

اس ےن راعیتئ تمیق رپ اںیٹنی ےل رک دںی۔ اگؤں ےک رتسمی ےس ھچک وجاونں ےن ڑسک رپ اںیٹنی امجےن اک حرہقی 

اگلےن ،ےگ دنچ دونں ںیم ڑبی ڑسک ےس اگؤں کت اوٹنیں یک اکی رسخ ھکیس ایل اور اس رتسمی یک رگناین ںیم اںیٹنی 

رسخ اطقر رظن آریہ یھت اور ڑسک ایتر وہ یکچ یھت رگم بج ڑسک ایتر وہیئگ وت سج حر  وچدرھی ےک  ےٹی نامیلن 

تینہ اک اتپ ےن العےق ےک ربمم ایلبمس ےک رمہاہ اس ڑسک اک ااتتف  رکےن اک وصنمہب انبای اس ےس اس رمکحان ےقبط یک ذ
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اتلچ ےہ۔ اچےیہ وت ہی اھت ہک ڑسک یک لیمکت رپ وچدرھی رشف دنی ودعہ الخیف رپ اعمیف اماتگن رگم اس یک اجبےئ اس ےن 

امکل ڈاٹھیئ ےس ڑسک ےک ااتتف  اک رپورگام انب رک ولوگں وک ااھٹک ایک اور ربمم ایلبمس وک ہی اترث دےنی یک وکشش یک ہک ہی 

 وہا ےہ اور اس اک رحمک یھب ویہ ےہ۔ اگؤں ںیم ربمم ایلبمس وک وج وےن  یھب اھت البای ایگ اور بس اکم اس یک رگناین ںیم

 اس ےک ےلگ ںیم اہر ڈال رک وصخیص رکیس رپ اھٹب دای ایگ۔ 

داہیوتں ںیم رےنہ واےل وھچےٹ اکاکتشر اور زمارےع ہشیمہ ےس ڑبے زدنیماروں ےک ربج اک اقمہلب 

ں یک ہن تزںیت وفحمظ ںیہ اور ہن رھگ۔ داہیوتں ںیم رغبی اور اریم ےک ےیل۔ ربمندار اور رک ے رےہ ںیہ۔ ان ےب اچرو

زمارےع ےک ےیل، دیفس وپش اور وھچےٹ اکاکتشر ےک ےیل اگل اگل ناونن ںیہ۔ اہیں اچنپںیتی ھٹیب رک ےلصیف یھب رکیت 

 زمکور رجم رکات ےہ وت اےس اگؤں دبر ںیہ اور رجمومں وک زساںیئ یھب انسیئ اجیت ںیہ رگمرصف رغوبیں وک۔ ارگ وکیئ

رکےن یک زسا یھب انسیئ اج یتکس ےہ،رگم یہی رجم ربمندار ایاس اک اٹیب رکے وت اس رپ رپدہ ڈال دای اجات ےہ۔ انول اگنر ےن 

وچدرھی رشف دنی ےک روپ ںیم اس دسی ےک امتم زدنیماروں اور اجریگداروں ےک درہے ایعمر ااصنف اک ہشقن 

 ہک ڑپھ رک آدیم دگن رہ اجات ےہ۔اس ےن اتبای ہک ا ےل سابس  ےنہ او ےچ  ےلم واےل ہی ولگ ادنر ےس ویں اچنیھک ےہ

ےنتک ےلیم وہ ے ںیہ۔ بج وچدرھی رشف دنی یک رسربایہ ںیم اچنپتی ےن امیشں وک اگؤں ےس لکن اجےن اک مکح انسای 

 :وت امیس روشی ےن بس اک اچک اٹھچ وھکل دای

  وک یھب اگؤں ےس اکنل دے۔ اتپ ےہ  او ےچ حرے واےل ان ےک

ی
ل
ُ

اسھت ا ےن الڈےل 

ہی  !بج دیساں اگؤں ےس اغبئ ریہ یھت وت وہ اہکں اور سک ےک اپس یئگ یھت؟ ولوگ

وعرت  پ ہن وہیئ وت ںیم اچنپتی ےس اھٹ رک الچ اجؤں اگ۔ وچدہری ےن خیچ رک اہک۔ اج 

اھٹیب ےہ؟ اب ںیم اس یک ابںیت  اھٹ رک الچ اج ۔ وت وکن اس رہچہ ےل رک رھبی اچنپتی ںیم

نس ںیہن اتکس ولوگ! اس اک ہنم دنب رکو۔ یچس ابت ڑکوی وہیت ےہ ان! وت الھب ےسیک نس ےکس 

اگ؟ ولوگ! ذرا اس ال ےل ڑپکوں واےل ےس وپوھچ وت، اس ےن سک اکانگہ رتسمی یک وھجیل 

 ےس الل ںیم ڈال رک اےس اگؤں ےس اکنال اھت۔ وچدہری اک رہچہ وج اکی لپ ےلہپ ےصغ

وھبھباک وہ راہ اھت، اکی کی وکرے اکذغ یک حر  دیفس ڑپ ایگ۔ بت اکذغویں ڑتڑم وہ ایگ ےسیج 

  ںیم ےل رک چنیھب دای وہ۔ وہ اچراپیئ رپ ےس ااھٹرھپ ھٹیب ایگ ےسیج اس یک 

ھ

 

ٹ
ل
م

یسک ےن اےس 

اٹوگنں ںیم ڑھکا وہےن یک تکس ابیق ہن ریہ وہ۔ اس ےن رک رک رک اہک۔ اس ڈانئ وک 
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اچنپتی ےس اکنل دو۔ اباب ایحت وبال ! رمشی ! وت اجیتن ےہ، وت ےن وچدہری رپ انتک ڑبا ازلام 

اگلای ےہ؟ اہں ںیم اجیتن وہں۔ امیس ےن آوھکنں ںیم آگ رھب رک اہک۔ وج ہی ابت یچس ہن 

یلکن وت ریتی زسا؟ ویہ وج اکےل وچر یک وہیت ےہ۔ ریما ہنم اکال رک ےک دگے رپ چوار رکان 

 یلگ یلگ رھپاان۔ یسک ےس وہک دےنی اور  وڈنو وک اچنپتی ںیم ےل آےئ۔ ان ےک اور ےھجم

‘‘رسرپ رقآن رھک رک وپانھچ۔

(۱8)

 

انول ریما اگؤں ںیم الغم انیلقثل وقنی ےن دیہی زدنیگ وک  فلتخ زاوویں ےس ااجرگ رکےن یک اکایمب 

 اور دک ین ےک اسھت اسھت وکحی وکشش یک ےہ۔ اس ےن اگؤں ںیم رےنہ واےل ولوگں یک وخیش ، یمغ ،دویتس

اکردنوں اور اجریگدار ےقبط ےک اہوھتں وہےن واےل ااصحتسل اک ذرک رک ےک رغبی داہیویتں ےک اسملئ و الکشمت وک 

ایبن ایک ےہ۔ انول ںیم کلم ےک ایسیس احالت اک ذرک یھب اتلم ےہ اور دنہواتسن ےس رجہت رک ےک آےن واولں یک 

  ےہ۔دااتسن یھب ایبن یک یئگ

 

 

ش

فلی 

الغم انیلقثل وقنی ےک انول اگؤں وک یکینکت احلظ ےس دںیھکی وت ہی ایبہین کینکت اک انول ےہ سج ںیم 

کیب اک اامعتسل تہب مک وہا ےہ۔ انول اگنر ےن امتم رکداروں وک تہب وخب وصرت اور اجدنار حرےقی ےس  شی ایک اور 

ہک ہی دیہی سپ رظنم ںیم ےھکل اجےن واےل ان یتنگ ےک دنچانوولں البہبش اس احلظ ےس یھب اس انول وک اتیمہ احلص ےہ 

ںیم ےہ اہجں رغوبیں، زماروعں اور وھچےٹ اکاکتشروں ےک اسملئ ، الکشمت وک ایبن ایک ایگ ےہ۔ اجریگداروں اور 

ےک  وچدرھویں ےک درہے روویں وک یھب دمعہ حرےقی ےس ایبن ایک ایگ ےہ۔ اسھت اسھت ایسیس وعشر اور یکلم احالت

وحاےل ےس وعام یک دویپسچلں وک یھب واحض ایک ایگ ےہ۔ ہی یھب اتبای ایگ ےہ ہک سک حر  رہ وکحتم ےک دبےنل رپ 

اچبرے رغبی اینپ تمسق دبےنل یک ادیم اگل  ےتی ںیہ رگم ان یک تمسق دبےنل واال اتسرہ ولطع یہ ںیہن وہات۔ رغوبیں اک 

 :ہک ہی امہرے کلم ےک رہ اگؤں یک اہکین ےہ۔ وقبل ڈارٹک اونر دسدیہی رتامجن رصف کچ رماد یک ابت ںیہن رکات لب 

وقنی اصبح ےن اس انول ےک رکداروں ےک وقنش ھچک اس حر  ااھبرے ںیہ ہک ہی "

اگؤں وپرے اپاتسکن ےک داہیوتں اور ان ںیم ےنسب واےل اسکونں اک ئامگدنہ نب ایگ 

زجرو دمدیپا رک ے ںیہ وت  ےہ۔ اور رھپ وھچےٹ وھچےٹ وااعقت دولں اور داموغں ںیم

اکی ایسی اہکین رمبت وہیت یلچ اجیت ےہ وج امہرے اعمرشے ںیم ابراہ آیت ریہ نکیل 
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رظن ادناز وہیت ریہ ےہ۔ انچہچن مہ کچ رماد وک اپاتسکن ےک یسک یھب اگؤں یک العتم 

"رقار دے ےتکس ںیہ۔

(۱۱)

 

ےک اسھت اسھت ان ایسیس دمارویں ےک الغم انیلقثل وقنی ےن دیہی زدنیگ ےک اسملئ وک ااجرگ رکےن 

اکےل رکوتوتں اک یھب ذرک ایک ےہ وج اوھنں ےن او ےچ حروں ےک ےچین اپھچ ےئ وہےئ ںیہ اور انشکیل ےک وتق زبسابغ 

داھکےن واےل ےنتیج ےک  دع بس ھچک وھبل اج ے ںیہ۔ ارگ یسک دورسے آدیم یک وکشش ےس اعمرشے ںیم ھچک 

ی ںآ  ےئ۔ وخد اسملئ مک وہ اجںیئ وت ان یک 
م
وکشش وہیت ےہ ہک ہتیف وہ اکںیٹ ، ااتتف  وہ رکںی اور کین انیم ان ےک ےصح 

ئامیئ ےک اریس اور رہشت ےک اجپری ہی ولگ وج امہرے انم اہند ڈیلران ےک انم ےس کلم یک وعام رپ طلسم وہ ےکچ 

رعموف اقند ڈارٹک ااضفل ٹب ےک  ںیہ،یلمع وطر رپ ولوگں یک الکشمت مک رکےن ںیم لمکم وطر رپ اناکم وہ ےکچ ںیہ۔

 :ایخالت انول ریما اگؤں ےک وحاےل ےس ھچک ویں ںیہ

الغم انیلقثل وقنی اکی بحم ونط اسحس اکنفر ںیہ۔ وہ دیہی چوھج وبھج ےک سپ رظنم "

ںیم اپاتسکین ایستس ےک دعم ااکحتسم یک ایھچ وصتری یشک رک ے ںیہ۔ ان اک انول دیہی 

اور تاقبیت شکمشک اک آہنیئ دار ےہ۔ اوھنں ےن سج ددگلاز امسج یک ااصتقدی انومہاری 

تقیقح ےس رپدہ ااھٹای ےہ وہ ہی ےہ ہک کلم ںیم یسیج یھب ایسیس دبتیلی آےئ رغبی 

وعام اور اسکن یک احتل دبوتسر ےلہپ یسیج یہ ریتہ ےہ۔ ا ےن کلم ےک وہمجری ایسیس 

 دب ن رظن آات ڈنا ےچ ےس فنصم یہ ںیہن لب ہک رہ ابوعشر اور تقیقح دنسپ

"ےہ۔

(۱۲)

 

دیہی زدنیگ ںیم ایپر، تبحم اور ولخص یک واحض کلھج رظن آیت ےہ۔ ولگ وخیش، یمغ ےک ومعق رپ اکی 

دورسے ےک اسھت ڑھکے رظن آ ے ںیہ۔ اکی اک دھک بس اک دھک اور اکی یک رپاشیین بس یک رپاشیین یھجمس اجیت ےہ۔ 

ر وخدرغیض رپ لمتشم اموحل وہات ےہ۔ ڑپوس واےل رھگ ںیم ےنسب واولں اس ےک ربسکع رہشوں ںیم اسفن یسفن اک اعمل او

ےس یھب راہ ےتلچ السم داع وہ اجےئ وت ڑبی ابت ےہ ورہن یسک ےک اپس دورسے ےک ےیل وتق ںیہن ۔ رہ صخش ا ےن 

ے یک اکعس اسملئ ںیم رھگا ابل ںوچں یک روزی رویٹ یک رکف ںیم وہات ےہ۔ رہشی زدنیگ انبوٹ، ونصمیع نپ اور داھکو 

ےہ وت دیہی زدنیگ اسدیگ اور تقیقح دنسپی اکرتہبنی ومنہن ےہ۔ انول اگنر ےن انول ریما اگؤں ںیم دیہی زدنیگ ےک ان 

امتم ولہپؤں اک ڑبے اشدنار ادناز ںیم ااحہط ایک ےہ اور رغبی داہیویتں ےک اسملئ اور ان اک ااصحتسل رکےن وایل 
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  وصتری  شی
 
چ ل
س

رک ےک اس انول وک اردو ےک دنچ رعموف انوولں یک فص ںیم ال ڑھکا ایک ےہ۔  وقوتں یک اکی یچس اور 

 :انول یک دیقنت ےک وحا ےل ےس رعموف انم ڈارٹک اتممز ادمح اخں یک راےئ اس انول ےک وحاےل ےس ہی ےہ

 وقنی اک انول ۱77۲"

 

ن
 
لقی

 

ث
ل

اسےنم آات ےہ۔ ہی اکی ااسی دیہی ‘ ریما اگؤں’ء ںیم الغم ا

 رکےن واال انول ےہ وج را م اورحوف ےک باط ق زدنیگ ےک امجل و اعمرشت یک اکعیس

الجل یک  شی شک رکات ےہ۔ اس اگؤں اک امجل، ایپر، تبحم، ولخص، رواداری، رقابین، 

رردی اک اموحل ےہ اس ےک ربسکع اس اعمرشے ںیم 
د
دویتس، رکم ونازی اور م

ث آ ت، رگوہ دنبی اور اجریگداراہن زدنیگ ےس وھپاٹ وہا الجل ااصحتسل ، ربکت، رفن
صب

 

ع
ت، 

‘‘ رش دنسپویں یک ئامگدنیگ رکات ےہ۔ انول اک اخہمت تبثم اور ریمعت ی ےہ۔

(۱۳)

 

 : انول ریما اگؤں ےک وحاےل ےس رپورسیف الغم وغث ہمیچ ےن اہک ےہ

اپاتسکن ںیم دیہی رچلک دو واحض وصحں ںیم مسقنم ےہ۔ وج ا ےن ا ےن وصخمص اعمیش "

‘‘ومن زپریوہرک رپوان ڑچےھ ںیہ۔ڈناوچنں ےک زری ارث 

(۱7)

 

ًانیقیاکی ہصح رغبی اکاکتشر ںیہ اور دورسا ان اک ااصحتسل رکےن واےل اجریگدار۔ انول اگنر ےن ان 

دوونں وقبطں یک  فلتخ رکداروں ےک ذرےعی اشدنار اکعیس یک ےہ ۔ ڈارٹک لیہس اخبری ، ڈارٹک اونر دسدی، اشدہ دیشایئ، 

وک اردو ےک ان دنچ انوولں ںیم ےس  "ریما اگؤں"اور ڈارٹک انرص ابعص رین تیمس یئک اقندوں ےن ڈارٹک میلس آاغ زقسابش 

ےک انم ےس ڈارٹک وزری آاغ اک ومضمن اس  "اکی اگؤں یک اہکین"اکی رقار دای ےہ وج دیہی اعمرشت ےک اکعس ںیہ۔ 

 :وحاےل ےس دنس اک درہج راتھک ےہ۔ وہ ر م حراز ںیہ

 یلہپ ابر باجنب ےک اگؤں وک اس یک وا یع وصرت ںیم اردو ادب الغم انیلقثل وقنی ےن"

ںیم لقتنم ایک ےہ وت تہب ےس ا ےس اافلظ وج ےلہپ اردو ادب ےک ےیل ریغ امونس ےھت اکی 

یئن امونتیس ےک اسھت ارھب رک اردو زابن اک ہصح نب ےئگ۔ اس مسق ےک اافلظ ےسیج وپال، 

ری، لہپ ،الھ، ںونں ، رسالاٹ اور وچڑکہ الس، اہیسڑ، کچ ریھپایں، یپیس، املہ، ڈنا

وریغہ۔ اغًابل یلہپ ابر رجتےب ےک سمل ےس آانش وہ رک اردو ادب ںیم اشلم وہےئ ںیہ۔ 

العوہ ازںی الغم انیلقثل وقنی ےن باجنب ےک داہیت یک الص اضف اس یک یٹم یک ابس، 

ب وصریت ےس دوھپ یک اکمچٹ، رباھک یک ڈنھٹی یمن اور وخویشں یک اہلہلٹہ وک اس وخ
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رگتف ںیم ایل ےہ ہک وپرا اگؤں اردو ادب ںیم اکی اوھکے یک حر  ومندار وہ ایگ ےہ۔ 

ےھجم نیقی ےہ ہک اس انول یک آدم ےک  دع اردو ادب یک ڑجںی اہیں یک درھیت ںیم وپری 

"حر  ارتیت یلچ اجںیئ یگ۔

(۱5)

 

دیہی اعمرشت ےک اکعس ان دنچ انوولں ںیم ےس اکی ےہ ںیھنج اردو ادب ںیم  "ریما اگؤں"انول

ئامایں اقمم احلص ےہ۔ انول اگنر ےن تہب دمعہ ادناز ےس ونیشمں ےک دیہی زدنیگ رپ ارثات ےک اسھت اسھت 

۔ دیہی رچلک زمارنیع اور وھچےٹ اکاکتشروں رپ وچدرھویں ، ربمنداروں اور دیفس وپوشں ےک اظممل یک وصتری یشک یک ےہ

ںیم اچنپیتی اظنم اور ایسیس اظنم ےک وحاےل ےس یھب اتب ای ایگ ےہ ہک اگؤں ےک رس رکدہ اور وچدرھویں ےک ا ےن اور ا ےن 

وٹیبں ےک ےیل اور ناونں ںیہ ہکبج رغبی اور ےب اہسرا ولوگں ےک ےیل اگل ناونن۔ دعایتل اظنم ےک وحاےل ےس یھب 

ف ہ ات ےہ اور رغبی ےب انگہ رجمم اثتب وہ اج ے ںیہ اور ابارث ارفاد وک وکیئ وپےن اتبای ایگ ےہ ہک سک حر  اہیں ااصن

واال ںیہن۔ انول اگنر ےن وپسیل وک ےنلم واےل اایتخرات اوران اایتخرات ےک اناجزئ اامعتسل ےک وحاےل ےس یھب واحض 

روشت یل اجیت ےہ۔ وٹپاری رچلک  ایک ےہ ہک سک حر  زلمامن ےس ربآدمایگں یک اجیت ںیہ اور سک حر  ولوگں ےس

سک حر  ان رغبی اور زمکور ولوگں ےک ااصحتسل اک ببس نب راہ ےہ۔ انول اگنر ےن دیہی رچلک ںیم رپوان ڑچےنھ 

واےل رواوجں ےک وحاےل ےس یھب وخب اکعیس یک ےہ۔ متخ وہےن وایل رومسں اور ان یک ہگج ےنیل وایل رومسں رپ یھب 

 باط ہع ےس ہتپ اتلچ ےہ ہک  ینیش زدنیگ ےن سک حر  داہیت ںیم رےنہ واےل ولوگں یک روینش ڈایل یئگ ےہ۔ انول ےک

زدنیگ وک اتمرث ایک ےہ۔ ارفادی وقت ےک ابتمدل بج رنیشمی ےن ہگج ےل یل وت داہیویتں ےن رہشوں اک رخ رک ےک ولمں 

ات ےک وحاےل ےس یھب انمرظ ےتلم رٹکیفویں ںیم اکم رشوع رک دای۔ انول ںیم ےشن یسیج تنعل اور اس ےک  دع ےک ارث

ںیہ اور رغتب و اہجتل ےک اہوھتں ےب سب وعام یک زدنیگ ےک  فلتخ ولہپؤں وک یھب ااجرگ ایک ایگ ےہ۔ انول ںیم رظنم 

اگنری، ذجابت اگنری اور الستس رواین یسیج امتم وخایبں وموجد ںیہ۔ انول اگنر ےن امتم رکداروں ےک اسھت ااصنف 

 ایک ےہ۔

ینف اور رکفی احلظ ےس اردو ےک دنچ رتہبنی انوولں ںیم ےس اکی اور دیہی زدنیگ اک  "ا اگؤںریم"انول 

اکعس دمعہ انول ےہ۔ ےسج اردو ادب ںیم اکی اخص اقمم احلص ےہ۔ الب ہبش ایقم اپاتسکن ےک  دع ےھکل ےئگ اردو 

وش ےہ ےسج اندقنی ےن اٰیلع اپےئ اک انوولں ںیم اس انول وک اخص اقمم احلص ےہ وج الغم انیلقثل وقنی یک رتہبنی اک

 انول رقار دای ےہ۔
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 ۱۲7ء، ص:۲8۱7اونر دسدی، اردو انول ےک رگن، وبقمل اڈیکیم، الوہر،  ۔ ۱۱

 ۲78ء،ص:۲8۱5دمحم ااضفل ٹب،ڈارٹک ، اردو انول ںیم امسیج وعشر)عبط دوم( ، وپرب ااکدیم ،االسم آابد ۔ ۱۲

 ۱7۳ء، ص:۲8۱۲اتممز ادمح اخں، ڈارٹک، اردو انول ےک ہمہ ریگ رسواکر، نشکف اہؤس، الوہر،  ۔ ۱۳

 ۳75وحمہل ابال،ص:‘‘ ریما اگؤں’’رپورسیف الغم وغث ہمیچ ، ومضمن ومشمہل  ۔ ۱7

 ۱7وزری آاغ، اکی اگؤں یک اہکین، دابیہچ، ریما اگؤں، وحمہل ابال، ص:  ۔۱5

 


