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 شڀ ڪامنا سنديش

 
جي لفظي معنٰي آھي کوجنا، شوڌ، ‘ ريسرچ’َانگريزي لفظ  

َانُوسنڌان يا تحقيق۔ ۽ ريسرچر ٿيو کوجنيڪ، ُمحقق۔ َادب جا ُمحقق 
 مؤجود ڇپيل َادب جو جدا جدا ُڪنڊن کان اُونهو َاڀياس ڪري، ڇنڊ

ہ نظر ڪي حقيقتون ڇاڻ ڪندي تنقيدي ُاصولن يا پنهنجي ُنقط
۔ ُدنيا جي ھر ٻوليَء جي َادب ۾  پيش ڪن تہ ُاھا تحقيق ليکبي 

کوجنا جو وڀاڳ ايترو وشال آھي جو مسلسل درپيش ايندڙ مسئلن 
تي تحقيقي ڪم ڪرڻ جي سخت ضرورت محسوس ڪئي ويندي 

، جفاڪشي  ڪندڙ، ھن گهير آھي۔ ا ھا حقيقت آھي تہ  ۾ جاکوڙي 
ڙ شخص ئي سمرپت، اُونهو َاڀياس ڪندڙ، ڀاشا تي پڪڙ رکند

ہ، جو تحقيق الِء، حافظو، دليلبازي، ڪلپنا جي سگه گ هڙي  سگهندا۔
ذھني ڪوشش، نهايت ضروري آھن۔ حقيقتون گڏ ڪري رٿائتي 
نموني پيش ڪندي مؤجودہ ا نساني ڄاڻ ۾ واڌارو ڪرڻ ئي ُمحقق 
جو مقصد ھوندو آھي۔ سندس ڌيان ھر وقت پنهنجي وشيہ بابت 

وڄا ۽ آراڌنا مثل۔ پياري  ماال ه ن کوجنا ڪرڻ ۾ ئي ھوندو آھي پ
 حؤصلو ڌاريو آھي، نيڪ تمنائون۔گ هڙڻ جو ۾  رگهي
ماال ڪئالش جي واقفيت پڙھي  سندس ذھني  پورهيو، ُمسلسل  

محنت، َادبي َاڀياس ۽ کوجنا الِء جاکوڙ ھرڪنهن جي من ۾ پيار ۽ 
۔  عزت َاَوس پئدا ڪندي 

، م ٺڙي    نياڻي  ُمسڪان جي بئنڪ جي ذ ميداريَء ڀري  نؤڪري 
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شين ۾  ٺاهُوڪي   ش سان ھيتريون ڊگريُون، ٻ ن َاھم و   َپرَور 
۔ ۽ رچناتمڪ ليکن الِء ھوَء بيشڪ داد جي حقدار آھي۔  پي  ايڇ۔ ڊي 

سندس وڏا الڙڪاڻي جا عامل، ڏاڏيَء جو ڀاُء ڪاڪو پرڀداس  
توالڻي، چاچي  ڊاڪٽر ڪمال گوڪالڻي، مشهُور ساھتيڪار نانو 

الڻي  ناميارو وڪي ل، مامو لڪشمڻ ديو ب جالڻي  ويڙھومل ب ج
ڪامياب ڪهاڻيڪار تہ ڀال سڀني جا ُگڻ ۽ آسي سُون جو ساُڻ َاٿس۔ 
ماال کي ا ھا واڌُو محنت ڪرڻي پيئي جو َاَول ُسندريَء جو سمُورو 

پوِء َاڀياس۔ وري خاص ڳالهہ ڪرڻ کانَادب ديوناگريَء ۾ ل پيانترڻ 
جي َاڻٽر مشغُولين مان وقت ڪڍڻ نہ۔ پنهنا ھا جو ڪوبہ فائدو 

 َاٺڪاٺيو ڪم آھي۔ آفرين۔۔۔ آفرين۔۔۔
وشواس آھي سنڌي جڳت ۾ ھيُء ڪتاب ُسهڻو ا ضافو ثابت  

۔ ُمنهنجُون بيشمار  ٿيندو۔ نئين ٽهي ه ن مان پريرڻا حاصل ڪندي 
راُين مان ُشڀ ڪامنائون۔ آخر ۾ مان شيخ َاياز  واڌايون ۽ د ل جي َگه 

ٽُون  ئيندي ا ھا ُاميد ٿي رکان تہ گهڻيون ماالئون ن ڪري  ُدهراجون س 
 ن روار ٿينديون۔

 ُاٿي  ک ڙي  پئُہ،’’ ،مون چيو ميهندي کيت کي
 ‘‘مونکي ڪيئي سَو ُگهرجن رتا ھٿڙا۔

 

 گوڪالڻي ڪمال ڊاڪٽر -
 ، نهرُو نگر،4‐، اي‘فرحت’

 سائين بابا مندر جي ويجهو، َاجمير۔
 9414220370 ,2691326-0145فون: 
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 شڪرگذاريَء جا چند لفظ

ن ليکڪن،   سنڌي ساھت، سنسڪرتي، ڀاشا جي وڪاس ۾ ج 
ليکڪائن لڳاتار پنهنجو َاملهہ يوگدان ڏيئي، سنڌي ساھت جو 
ن  معيار اُوچو رکيو آھي، ُان کي ُبلنديَء تي پهچايو آھي ۽ ج 
پنهنجي قلم سان ڀاشا، سنڌيت جي  شيوا ڪئي  آھي، ُانھن اعلٰي ۽ 

ان ھڪ آھي سنڌي جڳت جي روشن منار عظيم شخصيتن م
، جنهن پنهنجي زندگيَء جي آزمودن، َاڀياس،  ُسندري  ُاتمچنداڻي 

دَوتا سان سنڌي َادب ۾ پرڪاش ڦهاليو آھي۔ ُسندري  سنڌي  علم ۽ و 
جي   َادب جي  ُاھا مڃيل ۽ ُپختي قلم واري گهڻُڪنڊي شخصيت

، جنهن ساھت جي ٻنهي  شاُخن، نثر ۽ نظم  ‐تي قلممالڪ ُهئي 
نوي س، عمدہ  ڪئي۔  ھيَء اُوچ ڪوٽيَء جي  ڪهاڻيآزمائي  

ڪار، سڦل مضمون نويس، ڪومل د ل  ناولنگار، ڪامياب ناٽڪ
شاعرا ۽ بهترين ترجمي نگار ھئي۔ ھ ن پنهنجو يوگدان ڏيئي  سنڌي 
ساھت جي ھر صنف کي ماالمال ڪيو آھي۔ ڪتابي شمار جي 

لو َاھميت رکي ٿو۔ َاھڙي  مهان لحاظ کان ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جو نا
ري  ۽ مقبُول گهڻُڪنڊي شخصيت جي رچنائن جي اُونهي ۽ َگه 

ُسندرِي اُتمچنداڻيَء جي رچنائن جِي ساھتڪ ’’َاڀياس جي خيال کان 
کوجناتمڪ ڪاريہ الِء بهترين لڳو۔ ھ ن تحقيقي مقالي ہ وشي ‘‘پرک

 کي منزل تائين پهچائڻ جي راہ ۾ ساٿ ۽ سهڪار ڏ يڻ وارن
سڄڻن، ساٿين، مددگارن ۽ رھبرن الِء شڪرگذاريَء جي چند لفظن 
ذريعي، آدر ۽ سنمان سان پنهنجي د ل جا ڀاَو ضرور ظاھر ڪرڻ 
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 چاھينديس۔
رائيَء سان ُشڪرانا مڃان ٿي    سڀ کان پهرين مان د ل جي َگه 

ن  پريرڻا جو سرچشمو ۽ رھُنما ڊاڪٽر ڪمال گوڪالڻيَء جا، ج 
خصي  الئبرريَء جا در کولي ڇڏيا تہ مدد ۽ ڪتابن الِء پنهنجي  ش

‐صالحن الِء پنهنجي دل جا۔ ھ ن پنهنجي ساھتڪ آزمُودن جي بي
، ُمنهنجي ھ ن تحقيقي  بها خزاني مان َادبي  موتي  ماڻڪ ميڙي ڏيئي 

نہ صرف ايترو، پر ھ ن مقالي کي خزاني کي ماالمال ڪيو۔ 
ڪبينيَء سان باريالِء ھرھڪ ڳالهہ  سرَانجاميَء تائين پهچائڻ

سمجهائي  ۽ پنهنجي َاُملهہ ۽ ڪارائتين صالحن سان َادُڀت ۽ قي متي  
، جنهنجي صالح ۽ مدد ب نا مان چار قدم  نہ وڌائي رھُنمائي ڪئي 

سگهان ھا۔ ھ ن منزل تي پهچڻ الِء گهڻين ئي ُمشڪالتن کي ُمنهن 
، َاھڙي وقت ۾ جنهن ھمٿ تي ھ مٿ جواب ڏيڻ لڳي  َيڻو پيو۔ ج  ‐ڏ 

۔ سندس ُشڪرانا َافز ، ُاھا آھي ڊاڪٽر ڪمال گوڪالڻي  ائي  ڪئي 
مڃڻ الِء ھر لفظ ننڍو آھي، ُمنهنجي ڀاونائن کي ظاھر ڪرڻ ۾ 

 ناڪام آھي۔
مان شڪرگذار آھيان منهنجي ھ ن تحقيقي ڪاريہ جي رھبر،  

ن تمام گهڻو ، ج   تعليمدان ڊاڪٽر َروي  پرڪاش ٽيڪچنداڻيَء جي 
، ھ ن تحقيقي  مقالي پنهنجو قي  مصروف ھوندي بہ  متي  وقت ڏيئي 

، ھڪ ُسهڻو  َء سان نظرن مان ڪڍي  کي سنجي دگيَء ۽ باري ڪبي ني 
 رُوپ ڏ يڻ ۾ ڀرپُور مدد ڪئي  آھي۔

، جنهن ُمنهنجي ھ ڪ مان   ٿورائتي آھيان شريمتي آشا چاند جي 
سڀ ڪتاب موڪلي وار چوڻ تي ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جا لڳہ ڀڳہ 

نا۔ جيئن  جي حالت ۾ اوچتو َاچي  برسات پوي تہ ُسڪندڙ  ‘سوڪ’ڏ 
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ندي آھي، َاھڙي  ئي  ُاٿمستيَء ۽ خوشيَء ۾ جهُومي  نہ فصل ڪيئن 
۔ ڄڻ من ميُور سانوڻ ۾ پنک ڦهالئي  حالت ُمنهنجي من جي  ُھئي 

نچي رھيو ھو۔ ُمنهنجي تحقيقي ڪاريہ ڪرڻ جي جوش ۽ ھ مٿ ۾ 
 ويو۔ َاچي  ا ضافو 

ي َادبي کيتر جي برک َاديبن ڊاڪٽر مان شڪرگذار آھيان سنڌ 
، ‘ آشا’ديال  ۔(، ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻي، شري ڀڳوان َاٽالڻي  ۔ل ٽ  )ڊي 

ن قي متي  وقت ۽  َءشري ُسندر َاگناڻي ۽ شري لڇمڻ ڀمڀاڻي   ، ج  جي 
۔صالحن ذريعي   ھ ن مقالي کي ُمڪمل ڪرڻ ۾ مدد ڪئي 

راُين سان شڪرگذاري مڃان ٿي  پنه جي  آخر ۾ د ل   نجي َگه 
، جنهنجي آشيرواد سان  پُوجيہ ماتا شريمتي ني لم گوڪالڻيَء جي 

شڪرگذار آھيان پنهنجي  ڌيُء  ھيُء تحقي قي  ڪم پُورو ٿي سگهيو۔
، جنهن جي ٻالُپڻي ۽ خوشين جا َاُملهہ  ي  رُڪما ُمسڪان ڀارتيَء جي 

پل کسي ڪري، مان َاڀياس ۾ ُرڌل َرھ َيس  ۽ ھي  تحقي قي  ڪاريہ 
 سگهيس۔يئي  سرَانجام ڏ

ن جا ناال مان ھ ت   شڪرانا ُانهن ساٿين، دوستن ۽ رھبرن جا، ج 
ڌيَء طرح  ڌيَء يا َاڻس  ن مونکي س  شامل نہ ڪري سگهي  آھيان، ج 

نو۔  منزل تي پهچائڻ ۾ سهيوگ ۽ سهڪار ڏ 
ن ن راسائيَء جو راھ ن تحقيقي مقالي کي منزل تي پهچائڻ دؤ 

رڻ ھناُاميديَء جي کاھ ُڪ َاھ ڙو دؤر آيو، جڏھن ا نسان  يَء ۾ ڪ 
ايتري قدر جو ا نسان جو ٻ َين تان تہ ڇا، پنهنجو پاڻ لڳندو آھي ۽ 

۾ جڏھن چؤطرف  تان وشواس ختم ٿ َيڻ لڳندو آھي۔ َاھڙي وقت
، َاھڙي مشڪل ۽ ‐بي۽  َانڌڪار، ناُاميدي َاعتباري  ڇانيل ُھئي 

ا تڪليف ڀريي دؤر کان پار پوڻ ۾ َسهارو بڻيو رھبر، رھُنم
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شخصيتن جون ڪارگر صالحُون، ھ مٿ َافزائي  ۽ مارگہ درشن۔ ا ھي 
شخصيتون آھن ڊاڪٽر َروي  پرڪاش ٽيڪچنداڻي  ۽ ڊاڪٽر ڪمال 

۔ ن جا مان وار وار ُشڪرانا َادا ڪريان ٿي   گوڪالڻي، ج 
مهان، اعلٰي ۽ عظيم ا ن ن راسائيَء جي دؤر ۾ ئي  ھ ڪ ٻي   

ُسندرِي ’’رتو، سا آھي شخصيت بہ آھي، جنهن مونکي سنڀالي و
۔ ھا، سچ آھي، ڊاڪٽر روي  پرڪاش ٽيڪچنداڻي  ۽ ‘‘اُتمچنداڻِي 

ڊاڪٽر ڪمال گوڪالڻي جي سمجهاڻين سان ا ھو بہ پ راُيم تہ 
جو ساُر ئي  ا ھو آھي تہ ل کڻين  ۽ ُسندري  ُاتمچنداڻي  جي شخصيت

۽ ُمشڪل وقت جو ُمقابلو ھ مٿ ۽  ئيا نسان زندگيَء جي ُڏک
يَء سان ڪري۔ مان خوشقسمت آھيان، جو مون کوجناتمڪ ُبردبار

جي ساھتڪ خزاني جي چونڊ  ‘‘ُسندرِي اُتمچنداڻِي ’’ڪاريہ الِء 
 ڪئي۔

ھ ڪ وار وري سڀني جا ُشڪرانا، جيڪي ھ ن تحقيقي مقالي  
جي  شروعات کان پورو ٿ يڻ تائين، ُمنهنجي ھ ن سفر جي ڪنهن نہ 

 موڙ تي ھمسفر بڻيا۔ڪنهن 
 

 ڪئالش االم ڊاڪٽر -
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 ِدلِي  ُشڪرانا  ڀيڻ  آشا  چاند  جا

سنڌي ساھت جڳت جي  روشن منار، گهڻُڪنڊي  شخصيت جي   
جنهن پنهنجي  ل کڻيَء ذريعي َانمول ‘ ُسندري  ُاتمچنداڻي  ’مالڪ 

نڌي  ساھت کي ماالمال ڪيو آھي،  ماڻڪ موتين جو خزانو ڏيئي  س 
۽ فخر جي  ڳالهہ تنهن تي کوجنا ڪرڻ ُمنهنجي الِء خوشقسمتي 

ٻولهہ ڪري ُڪجهہ ‐آھي۔ د لي  َتمنا ُھئي  ساڻ رُوبرُو گڏجي  ڳالهہ
َانمول وچن ُٻڌي  سندس آشيرواد حاصل ڪنَدس، پر ُقدرت کي شايد 
ا ھو منظُور نہ ھو۔ پر َوري  بہ د ل ۾ ھ ڪ تسلٰي ۽ خوشي  آھي تہ 

و لٰي ۽ عظي م شخصيت جي  جيوني  ۽ ل کڻيَء جامون ھ ڪ مهان، ع
رائيَء سان َاڀياس، کوجنا، تحقي قات ڪري جيڪو ُڪجهہ  َگه 
محسُوس ڪيو، جيڪو ُڪجهہ پ رايو آھي، ُاھو سڀ پُوري  سچائيَء 
۽ ايمانداريَء سان پنهنجي کوجنا ڪاريہ ۾ پيش ڪيو آھي۔ ا ن 
خوشيَء ۾ تڏھن بيپناہ ا ضافو ٿيو ۽ من َميُور رُوپي  پکيَء ڄڻ 

ڻ آشا چاند پنهنجي  َامڙ، م ٺڙي  آڪاس ۾ ُاڏام َڀري  جڏھن ڀي
تي ٿ َيل کوجنا ڪاريہ، جيڪو ‘ ُسندري  ُاتمچنداڻي  ’جي جل 

نڌي   ديوناگريَء ۾ ڪتاب جي رُوپ ۾ شايع ٿي  ُچڪو آھي، کي س 
۔ مان ٿورائتي   عربي  ل پيَء ۾ ل پيانترڻ ڪرڻ جي  ا ڇا ظاھر ڪئي 

سان آھيان ڀيڻ آشا چاند جي  جنهنجي ذريعي، جنهنجي ڪوششن 
، جاکوڙ ۽ اُونهي َاڀياس جو نتي جو ھيُء  ُمنهنجي  محنت، جفاڪشي 
راُين سان  ڪتاب َاوھان سڀني  جي ھٿن ۾ آھي۔ مان د ل جي  َگه 

۔ مهرباني۔  ڪئالش ماال ڊاڪٽر ‐ شڪرگذار آھيان ڀيڻ آشا چاند جي 
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 ڪئالش ماال  ڊاڪٽر 
  ،(ِسنڌِي ) ۔ڊِي ۔ايڇ۔پِي  ،۔اي۔ايم

 ِڊپلوما، ۾ قانون ليبر ،(قانون) ۔ڊِي ۔ايڇ۔پِي  ،۔ايم ۔ايل ايل
  )اَرٿ شاستر(، پترڪارتا ۾ ِڊپلوما، ۔اي۔ايم

 ۔ڪٿڪ نرتيہ ۾ نِپُڻ، گاين ۾ ِوشارد

 :حاصالتون  مُکيہ 
  شين نڌي  سماج ‐ ٻ ن ُمکيہ و  ۔ ڪرڻ واري  س  ۔ايڇ۔ڊي  نڌي  ساھتيہ ۾ پي  قانون ۽ س 

نڌُو ڪل چر سوسائٽي، سنڌو سنسڪرتي  جي  پهري ن عورت ُھئڻ سبب آل ا نڊيا س 
 ، پرسار سنسٿا، راشٽريہ سنڌي ڀاشا وڪاس پريشد ۽ سنڌي سنگيت سمتي 

 َاجمير ۽ ٻين سماجڪ سنسٿائن دواران سنمانت۔
 راجسٿان پتريڪا ۽ بئنڪ پتريڪائن ۾ ھنديَء ۾ ڪهاڻيون پرڪاشت۔ 
  ۾ ٽيون ُپرسڪار ۽‘ ڪهاڻي چٽاڀيٽي’راجسٿان سنڌي  َاڪاديمي دواران آيوجت 

ھاڻ’سالياني پتريڪا   ۾ رچنا پرڪاشت۔‘ ر 
 منچ، آڪاشواڻي ۽ جئپور دوردرشن تي ناٽڪن ۾ َاڀينيہ۔ 
  َء تي پروگرامن جو ۔وي  منچ، آڪاشواڻي، جئپور دوردرشن ۽ ڀاسڪر ٽي 

۔  سنچالن، بحث ُمباحثن، ڪانفرنس ۽ ٻين پروگرامن ۾ َسڪريہ ڀاڳيداري 
 يز سنڌو سنگم، سنڌو ويلفيئر آل ا نڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي، بئنڪ ايمپالئ

سوسائٽي ۽ سنڌو سنسڪرتي پرسار سنسٿا وغيرہ سماجڪ سنسٿائن ۽ َانيڪ 
 راشٽريہ سيمينارن ۾ َسڪريہ بهرو ورتل۔

  آل ا نڊيا سنڌو ڪلچر سوسائٽي ۾ سانسڪرتڪ سيڪريٽري، چيف سيڪريٽري
۽ وائيس پريزيڊنٽ پد، بئنڪ ايمپالئيز سنڌو سنگم ۾ سيڪريٽري ۽ سنڌو 

 ڪرتي پرسار سنسٿا ۾ وائيس پريزيڊنٽ ۽ صالحڪار جو پد۔سنس
 شطرنج کيل ۾ راشٽريہ سطح تي ڀاڳيداري۔ 

جيہ َپٿ،  ,104/108 نِواس :  سؤميہ مارگہ، و 
 )راجسٿان( 302020‐ َاگروال فارم، مانَسروَور، جئپور   
   E-mail : malakailash2@gmail.com  9001998034 موبائيل :  
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 مُهاڳ
، راجسٿان ‘ُسندري ُاتمچنداڻيَء جي رچنائن جي ساھتڪ پرک’ڪتاب  

سنڌي َاڪاديمي، جئپور پاران مليو۔ ڪتاب ديوناگري لپيَء ۾ ھو، انڪري 
مٿاڇرو ڏٺم۔ بئڪ َڪَور پيج تي ڊاڪٽر ماال ڪئالش جي واقفيت پڙھي حيرت 

۔، سا بہ قانون ۾۔ نرتيہ  ۔ايڇ۔ڊي  ‐ ين گا‐ گاڏڙ خوشي ٿيم۔ ڊبل ايم۔اي۔، ڊبل پي 
، ريڊيو  ٽي۔وي۔ تي مڃيل ڪالڪار۔ ‐ صحافت سان گڏوگڏ شطرنج ک الڙي 

راجسٿان سنڌي َاڪاديمي ۽ ڪلچرل سوسائٽيَء پاران سنمانت۔ ا سٽيٽ بئنڪ 
آف ا نڊيا مان آفيسر جي پوسٽ تان رٽائر۔ مٿان ُسندري ُاتمچنداڻيَء جي ساھتڪ 

ڌندا پيا َاچون تہ پرک، پڪي ڊيمي سائيز ۾ ڇپيل ٿيسز۔ ننڍي ھوندي کان ٻُ 
ڊاڪٽر ۽ وڪيل کان ڪنارو ڪجي ۔۔۔ ھ ت تہ ٻئي  خاصيتون َھڪيون حاضر۔ 
ديوناگري لس پڙھڻ کان عار ٿيندو آھي۔ ھا، برابر دل کوٽي ُعذر گهڻا۔ پر دادي 
ُسندري ۽ فقط ديوناگريَء ۾۔ کوڙو نٿي لڳو۔ ڪتاب ُاٿاليم ُپٿاليم۔ ڏٺم خيال 

يڙيا ويا آھن۔ آشا چاند کي فون ڪيم تہ ُاتم جدا جدا پس منظر ۾ سموھيا ۽ سه
۽ دادي ُسندري سنڌي لپيَء جي ويڙہ ۾ َاڳرا رھيا ۽ ُانهن جو ڪتاب فقط 
ديوناگريَء ۾؟! لپيانترڻ جو ڪارج ھٿ ۾ کنيل ھئس۔ َدُر نہ پر موبائيل 
کٽکٽائيندو رھيس۔ ۽ ڪتاب توھان جي ھٿن ۾ آھي۔ ماال ۽ آشا سامهون ڪونہ 

پروفيسرن ‐ اب کي سالم ڪيم۔ َاڄ سوڌو گهڻن ڊاڪٽرن ھيون، ُانڪري ڪت
سز  تحقيقي ۽ تنقيدي دستاويز ڇپائڻ جو ست ڪونہ ساريو آھي۔ ‐ پنهنجي  ٿي 

سبب جدا جدا ٿي سگهن ٿا۔ مجبوريون ۽ محدودگيون پنهنجيون پنهنجيون آھن 
شاگردن ۽ عوام پاٺڪن ‐ ۔۔۔ پر شاباس ماال کي جنهن يڪدم ڇپائي تعليمدانن 

 ھندڙن کي سجاڳيَء وارو سڏ ڏنو آھي۔پڙ‐ 
ڊاڪٽر ماال ڪئالش ھي  ٿيسز مهرشي ديانند سرسوتي يونيورسٽي،  

دھلي جي رھبريَء ۾ ‐ َاجمير، راجسٿان مان ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي 
َاجمير ھن ڪتاب ۾ ماال جي ‐ پوري ڪئي آھي۔ ڊاڪٽر ڪمال گوڪالڻي 

ڏاڏيَء جو ڀاُء ‐ اڻي جا عامل سندس وڏا الڙڪ’’واقفيت ڏيندي لکيو آھي، 
ڪاڪو پرڀداس توالڻي )آديپور(، چاچي ڪمال گوڪالڻي )مڃيل مشهور 
ساھتڪار(، نانو ويڙھومل بجالڻي ناميارو وڪيل، مامو لڪشمڻ ديو بجالڻي 
)ا نڊور جو ڪامياب ڪهاڻيڪار( سڀني جا گڻ ۽ آسيس ساڻ َاٿس۔ ماال کي ا ھا 
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و ساھتيہ ديوناگريَء ۾ ڪري / ڪرائي واڌو محنت ڪرڻي پيئي جو ُسندريَء ج
َاڀياس ڪيو َاٿس۔ وري خاص ڳالهہ اھا جو ڪوبہ فائدو نہ۔ پنهنجين َاڻٽر 

 ‘‘مشغولين مان وقت ڪڍڻ َاٺڪاٺيو ڪم آھي۔ آفرين ۔۔۔ آفرين۔
ٿيڻ ا ئين کپندو ھو تہ ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي، پنهنجي شاگرد  

جا ٻہ َاکر لکي ھا ۽ خوشي ظاھر  جي ڪاميابيَء تي آسيس ۽ ھمٿ َافزائيَء
ڪري ھا، تہ گهر سنسار سنڀاليندي، آفيس جي جوابداري کڻندي سنڌيَء ۾ 

۔ ڪئي  َاٿس۔ راشٽريہ سنڌي ڀاشا وڪاس پريشد دھلي  ۔ايڇ۔ڊي  کي  (NCPSL)پي 
 بہ پاڻ َاڳڀرو ٿي  َاھڙن شاگردن کي ماُن ۽ سنمان عطا ڪرڻ ُگهرجي۔

ڪرڻ کان َاڳہ ماال سندس جيوني ۽  ُسندريَء جي ساھتڪ ياترا شروع 
 ، شخصيت کي جدا جدا حصن ۾ ورھايو آھي۔ جنم ۽ پاريوارڪ ماحول، شادي 

ٻاھرين روپ کي ھن َاھڙيَء تہ  ۽روپ  يني َاندرجشخصيت  ۔ُسڀاُء، دلچسپيون
ستائيَء سان چٽيو آھي جي ڪو سجاڳہ آرٽسٽ پڙھندو تہ سندريَء جو سٻل نفي

 پورٽريٽ ڇڪي سگهندو۔
َاداڪارا، ُسگرھڻي، ‐ درين روپ ۾ ھن سندريَء کي ھڪ سجاڳہ ليکڪا َان 

ممتامئي ماُء، مهمانواز، ذھين شاگرد، ڪامياب َاڌياپڪا، عورتن جي آزاديَء جي 
ڪ، وارن ڀاڱن ۾ جدا  خواھشمند، سنڌ، سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ڀاشا الِء س 

اٺڪ جي دلچسپي جدا عالمن جي راين سميت پنهنجو رايو بہ درج ڪيو آھي۔ پ
قائم رھي ٿي۔ عورت جي آزاديَء تي مايا راھيَء زوردار َاکرن ۾ پنهنجو رايو 

آھي۔ جنهن ُاتم صاحب جي ھوڏي ۽ ھٺيلي ُسڀاَء ڏانهن ا شارو ڪرڻ چاھيو  ڏنو
آھي، پر لکندي سندس قلم جي نوڪ شايد ُٽٽي  پئي  آھي يا جيئن ڪورٽ 

ري قلم مڏو ڪري ڇڏيندو آھي سڳوريَء ۾ جج صاحب ڦاسيَء جي سزا بحال ڪ
ن پُوري  ڪرڻ کان َاڳہ ئي  پردو ڪيرائي ڇڏيو۔ ھ ت مايا ‐  ا ئين مايا راھي سي 

عجب آھي ا نساني فطرت۔ ُاتم، جنهن کيس ’’راھيَء جا ڏنل َاکر ُدھرايان ٿو، 
لکڻ الِء ُاتساہ ڏنو، مجبور ڪيو، وقتي رڙ واڪو ۽ داٻ دڙڪو بہ ڏنو، ُاھو ئي 

سنمان ۽ ا نعام سان پاڻ ٺهڪائي نہ سگهيو۔ سندري ‐کي ملندڙ مانُاتم سندريَء 
)مهان ليکڪا( جو مان رچيندڙ آھيان، ا ھو سوچي رچناڪار ُاتم ۾ جڏھن َاڀمان 

ان ۾ ‘ نمرتا ا ستريَء جو مکيہ گڻ آھي’جاڳيو تہ ھُو ُان جو مالڪ بڻجي پيو۔ 
َء خاطر ان وشواس رکندڙ سندريَء بہ ڪجهہ گهر ٻار ۽ ڪجهہ من جي شانتي

مالڪيَء کي چپ چاپ قبوليو۔ ان کي ڇا چئجي؟ َاڄ جي آزاد وايومنڊل ۾ 
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وشواسن جي ‐رھندڙ نئين زماني جي ا ستريَء جي ھار يا جهونن سنسڪارن
ا ھو عالم آشڪار ڄاتل ھو تہ ُاتم صاحب مڃيل ڪامريڊ ھوندي بہ ‘‘ جيت؟

لڻو بہ ڪونہ ھو۔ ھن وٽ ا   لڻو م  نصاف جي تارازي ھيڪلو ھليو۔ ھوڏي  ھو۔ ر 
ل ڏيڻ تہ ھن جي ُسڀاَء ۾ بہ ڪونہ ھو۔ ٽپنهنجي  ُھئي، جنهن ۾ ڪاڻ قائم ھئي۔ اُ 

وٽ بہ پنهنجا ھئس۔ شاباس سندريَء کي جنهن صبر ۽ سهنشيلتا سان ناتو ن ڀايو۔ 
‐ وري بہ ٻنهي کي شاباس جو سنڌي سماج جي ڀالئيَء الِء ٻہ َانمول رتن آشا 

 بينا ڇڏيا آھن۔
سندري ا سترين جي آزاديَء ’’ جو شخصي رايو ڌيان ڇڪائي ٿو، ا تي ماال 

جي ُاپاسڪ، خواھشمند َاڳوان ضرور ھئي، پر ودروھڻي ھرگز نہ ھئي۔ سندري 
پنهنجي ساھتڪ روپ ۽ ُسگهڙ گرھڻي واري روپ کي ھڪ ٻئي تي حاوي ٿيڻ 
نہ ڏنو۔ جنهن وقت گهر جي شانتيَء جو مسئلو آيو، ھن سُوجهہ ٻُوجهہ کان ڪم 
ورتو ۽ سگهڙ گرهڻي وارو روپ ُاڀري آيو۔ ھن کي ڄاڻ ھئي تہ ا نساني 
ڪمزوري وقتائتو مسئلو آھي۔ ڪجهہ وقتي ڇوليون آھن، اينديون ۽ ھلي 

 ‘‘وينديون ۽ آخر ۾ ُاھو ئي ُسک شانتيَء وارو ماحول َاچي ويندو۔
جو ُسندري ُاتمچنداڻي پرچو ‘ ڪونج’ليکڪا ماال پنهنجي ھن ٿيسز ۾  

( حوالي طور ور ور ڪم آندو آھي۔ ڇو جو ُان جو معيار ۽ مقدار 2000)ڏياري 
ڊيٽ آھن۔ سدا حيات ھري موٽواڻي سمپادڪ ان ۾ ڄاڻايو ‐لٰي ۽ َاپاٻئي  ع
ٺڙا ُگهر تہ ُگهرانِء’ُاتم ۽ منهنجو صلح ُان ئي اصول تي ٿيو، ’’آھي،  جنهن ‘ ‐ م 

ڪڍڻ جي آڇ  تي پڪي ُمهر ھڻندي مون سندري ُاتمچنداڻيَء تي خاص پرچو
ڪئي، جا قبول ڪئي ويئي ۽ نند جويريَء تي، ُاتم جي رضامنديَء سان مهمان 

۔ ڌي  ويئي   ‘‘سمپادڪ طور جوابداري و 
َاديبن جا سندريَء بابت رايا واري چونڊ ماال جي تنقيدي َاڀياس ڏانهن  

 ا شارو ڪن ٿا۔
ان َاڳيان وڌڻ ک‘ ُسندريَء جي ڪهاڻين ۾ گوناگون موضوع’باب ٻيون ۾  

پهرين ھن ڪهاڻيَء تي جاندار ڀومڪا ٻڌي، سنڌي ڪهاڻيَء جي وڪاس ڏانهن 
ک وڌائي آھي۔  تائين ھڪ طائراڻي نظر وجهندي ھوَء سندري  1947کان  1914و 

ُاتمچنداڻيَء جي يارھن ڪهاڻين سنگرهن جو بيان ڪري ٿي۔ ھرڪنهن ۾ سمايل 
س کي پڙھندڙن ڪهاڻيون ۽ ُانهن تي ٿيل تنقيدي رايا بہ لکي سموري َاڀيا

َاڳيان پيش ڪري ٿي۔ سندس پنهنجا رايا ان جو حصو ضرور آھن۔ ڪتاب جو 
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ھي جاندار حصو آھي جنهن ۾ سندريَء جي ڪهاڻيَء ۾ سمايل گوناگون وشيہ 
ناريَء جا روپ ۽ ‐ پڙھندي پٿردل بہ ٻہ ڳوڙھا ضرور ڳاڙيندو۔ ورھاڱي جو درد 

پ ملي وڃي ٿو۔ سندريَء ا نساني سوشل ۽ ڪلچرل وھنوار وغيرہ جو سٻل رو
جي بي باڪ ذھنيت ۽ سندس قوت ا ظهار تي خاص پهري باوجود ھن جيڪو 
ڪهاڻي ڪال معرفت ا ظهاريو آھي، ُاتي ھن جي ا خالقي ھمٿ جي ساراہ جا َاکر 
ڪونہ ٿا ُاڪلجن۔ آشا چاند بہ بئڪ َڪَور تي َاھڙو لکندي ممتا ڀري َامڙ کي ياد 

 سڄاڻ پاٺڪ پاڻ پڙھي امين ٿين۔ڪندي ھنياُء ڦاڙي ُرني ھوندي۔ 
‐ پريت پراڻي ’۽ ‘ ڪرندڙ ديوارون’باب ٽيون ۾ سندريَء جي ٻن ناولن  

تي بحث لکندي ھن ناول نويسي ۽ سنڌي  ۽ ترجمو ڪيل ناولن‘ ريت نرالي
ناول تي فن ۽ فڪر جي دائري ۾ بحث ڪيو آھي۔ ناول َادب جي ايتري تہ 

آس پاس جو ماحول، ‐ ئين موڪري صنف آھي جنهن ۾ ڄم کان کٽ کڄڻ تا
حال ۽ مستقبل، ڌرتيَء کان ‐ حالتون، ا نساني خوشحالي، بيهودگيون، ماضي 

آسمان تائين خال جو بيان ڪري سگهجي ٿو۔ سکيا ۽ وندر جو وسيلو آھي۔ ھند 
۔ حاصل  ۔ايڇ۔ڊي  ۽ سنڌ ۾ ڪيترن َاعلٰي َاديبن ناول تي ريسرچ پيش ڪري پي 

يئي خاص سندريَء جي ناولن کي درج ڪيو ڪئي آھي۔ ماال بہ ڪيترا مثال ڏ
آھي۔ ان سان گڏوگڏ سنڌيَء جي ڄاتل ُسڃاتل َاديبن جا رايا بہ ڏنا آھن۔ خاص 
چوڙ،  ڳالهہ جيڪا ڌيان ڇڪائي ٿي، ُاھا آھي باب پٺيان ڏنل حواال ۽ ُان جي و 
جنهن مان شاگرد جي َاڀياس جي ڄاڻ ھڪ طرف تہ ٻئي طرف ُان جي رھبر جو 

ميسر ڪيل مواد سامهون َاچيو ب هي ٿو۔ ھ ت پڙھندڙ ضرور ٻنهي اوک ڊوک الِء 
 شاگرد ۽ رھبر جي علمي َاڀياس ۽ خذمت جو اعتراف ڪندا۔‐ 

اھا فقط چوڻي نہ ‘ ُسندريَء جي ڪوتائن ۾ ڀاوناتمڪ ڇوھہ’باب چوٿون  
ماال برابر لکيو ‘ جهان نہ پهچي روي وھان پهچي ڪوي’آھي پر حقيقت بہ آھي 

شاعر نهايت جذباتي ۽ حساس دل ٿئي ٿو۔ ڏيهي پرڏيهي عالمن ‐ آھي تہ ڪوي 
جا مثال ڏيئي ھن شاعر ۽ سندن شاعريَء جي ُاڏام کي ڄڻ نظماڻي نثر ۾ 
شماريو آھي۔ شاعريَء جون جدا جدا صنفون ڏنيون آھن پر َاڄڪلهہ غزل جي 
ٻين صنفن مٿان چڙھت چالو آھي۔ شاعريَء تي ھئنڊبڪ بہ ظاھر ٿيل آھن، جنهن 

 زل جو بول باال آھي۔۾ غ
کيس شاعريَء واري ميدان تي آندو آھي۔ ان ۾ سمايل ‘ ُھڳاُء’ُسندريَء جي  

َادب لطيف کي خالصو ڪرڻ الِء ماال سنڌيَء جي سدا بهار ساھتڪارن لعلچند 
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َامرڏنومل ۽ پروفيسر منگهارام ملڪاڻيَء جا مقبول مثال ڏنا آھن۔ آخر ۾ 
سندريَء جون ھيُء ’’ڀوڳ پاتو َاٿس،  واسديو موھيَء جي لفظن سان باب تي

ڪوتائون خالص جذبي جون ڪوتائون آھن۔ َاھڙي ماحول ۾، جنهن ۾ َاڪثر 
ڪوتائون پاٺڪن کي جهڪجهورين ٿيون۔ ُان کي تلخ سوچ الِء آمادہ ڪن ٿيون 

الٽ ُاھا جا طوفانن ۾ ڀڙڪي ’۽ سندس نفيس ڀاونائن کي ُاڀارين ٿيون ۽ 
 ‘‘۔جو َاحساس ڏيارين ٿيون‘ آھي

 مان )ماال ڪئالش( موھيَء جي ان رايي سان شامل راِء آھيان۔
ڀومڪا ضرور ڌيان ڇڪائي ٿي۔ سڀني بابن ‘ ‐ ترجمي نگار’باب پنجون  

جون فقط ڀومڪائون جدا ڪري ڇپائبيون تہ ھڪ چڱو خاصو ڪتاب ٺهي 
پوندو جيڪو گهڻن جي َادب ۾ راہ روشن ڪندو۔ ترجمي تي سندريَء چڱا انعام 

ڪامريڊ البيَء جا ترجما آھن، جن ‐آھن۔ شروعاتي دؤر ۾ ڪميونسٽ حاصل ڪيا
۾ ُاتم صاحب جي ڊئريڪشن چوڻ ۾ ڪو وڌاُء نہ ٿيندو۔ ترجما سڀ َاصليت جو 

مليالم ٻوليَء جي ليکڪ تڪشي شنڪر ‘ ساگر جي سنتان’ھڳاُء ڏيندڙ آھن۔ 
شهور پلئي جو ناول ساھتيہ َاڪاديميَء ڇپايو جنهن سندريَء کي ڏکڻ ڀارت ۾ م

ڪري ڇڏيو۔ مان ھوند ا ئين چوان تہ سندس ٻوليَء تي جڳت آڏواڻي ۽ منگهارام 
ملڪاڻيَء جو َاثر ضرور آھي۔ جڳت آڏواڻي سنڌيَء ۾ ڍير سارا ناول وغيرہ 

ُاردو وغيرہ تان ترجمو ڪري ناول واري شاخ کي ‐ بينگالي ‐ مراٺي ‐ ھندي 
 سرسبز رکيو۔

را ورتانت، ٽ نهي جون ڀومڪائون مضمون، ايڪانڪيون ۽ يات‐ باب ڇهون  
َالڳہ َالڳہ آھن۔ ٽ نهي ھنڌ سنڌيَء جا عالم موجود آھن۔ مضمونن ۾ مرليڌر جيٽلي 
جو حوالو سندس ٻهوڳڻي ٻوليَء جو مثالي ٽڪر آھي۔ سندريَء جو ھڪ 

مضمون آھن۔  7آھي، جنهن ۾ ‘ ڀارت روس ٻانهن ٻيلي’مضمونن جو ڳٽڪو 
ٽائيٽل ‐جي چاہ ۽ راہ ٻڌائي ٿو۔ ڪتاب جو َسروا ظهار جو ڍنگ سندريَء ‐ ٻولي 

برابر سياسي آھي پر مواد زندگيَء جا ڪيترا روپ ڏيکاري ٿو۔ مقاالنگار ُان الِء 
ڄيٺمل پرسرام، لعلچند َامرڏنومل، تيرٿ بسنت، ڪشنچند بيوس بابت لکيو 

 آھي۔ ھنن ترقي پسند َادب شروع ڪيو۔
‐ ان قسم ڏنا آھن ڀومڪا ۾ ھن ناٽڪ جا ھيٺي‐ ايڪانڪي ناٽڪ  

رنگمنچ، ريڊيو ناٽڪ، ٽي۔وي۔ ناٽڪ، فلم ناٽڪ، سنگيت ناٽڪ )بئليٽ(، ڇايا 
مجموعي ۾ ڏھہ ننڍا ناٽڪ ‘ سنڌو’ناٽڪ )شئڊو پ لي(، ٻال ناٽڪ۔ ُسندريَء جا 
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درد، تڪليفن، ڪشٽن، سنڌي ٻولي، ‐پيش ڪيل آھن۔ ا ھي ورھاڱي جي دک
 غيرہ تي ٻڌل آھن۔ليتي، شادي، پيار ۽ آتنڪواد و‐سنڌيت، ڏيتي

ڀومڪا ۽ پوِء سندريَء جي رشيا جي ياترا جيڪا کيس ‐ ياترا ‐ سفرنامو  
انعام طور پلئہ پيئي۔ بيان پڙھڻ سان ڄڻ ا ئين محسوس ٿئي ٿو تہ َاسان بہ ُان 

 ٽوليَء ۾ شامل آھيون۔ اھا سندس قوت ا ظهار ڏيکاري ٿي۔
نتيجا۔ اھي  باب ستون ۾ سڄي َاڀياس جو ا ختصار ڏنل آھي ۽ پوِء 

۔ ٿيسز الِء ضروري آھن۔ ٽيڪنيڪل ُگهرج آھي۔ جيتوڻيڪ سڄو  ۔ايڇ۔ڊي  پي 
مواد ا ختصار جي روپ ۾ ئي  ڏنل آھي پر پوِء بہ ُان کي ڪرڻڦل ۾ چڪائي ُان 
جو ست ڪڍي ڏيڻو آھي ۽ ماال سندريَء کي ڪهاڻيڪار، ناول نگار، ڪويتري، 

ترا ورتانت ڪري، روچڪ ترجمي نگار، مضمون ليکڪا، ايڪانڪي ليکڪا ۽ يا
وشواس ختصر ڏنو آھي۔ ا ئين چوڻ ۾ وڌاُء نہ ٿيندو تہ اھو م۽ دلچسپ َانداز ۾ 

 آھي۔ ساراہ جوڳو نثر آھي۔ سارُ َاڀياس جو  ۽ سادگي ڀريي
حاصل نتيجا ۾ بہ فقط سندري حاضران حضور آھي۔ ھر باب ۾ ماال  

ڪيل سان ۽ عقل علم پئي پيش ڪيا آھن۔ پنهنجي  آزاديَء سانپنهنجا خيال 
:  سڄي َاڀياس تي ُمهر ھڻندي لکي ٿي 

ُسندري  ُاتمچنداڻي پنهنجي بيشقيمتي ساھتڪ خزاني ذريعي سنڌي ’’ 
۔  ‘‘ساھت جڳت ۽ َاسانجي دلين ۾ سدائين َامر رھندي 

‐ سالن جي پيرسن کي ڪورونا بيماري  75گذريل ڇهن مهنن کان  
سهنجو ڪري واڙيو آھي۔  مهاماريَء ڪري ُسپاتر پٽ ۽ نُونهن گهر ۾ سکيو

عزيز لئبرريَء ‐ ھت مونکي ڪجهہ بہ ڪونہ آھي۔ سڀ ساھتڪ خزانو ُالهاسنگر 
دماغ ۾ جيڪي ساھتڪ رهنڊون پيل آھن، ڪجهہ ُانهن  ۽۾۔ پروف پڙھندي 

ڌو ڪري بہ پيو ل کان۔  خوشي  آھي تہ ُسندريَء کي ڪو وينجهار مليو۔ کي س 
پڙھون۔ ھ ت تہ ٻہ، ُسندري ۽ ماال  ور ور پيا‘‘ ناري تنهنجا روپ َانيڪ’’ 

سان منهن مقابلو ڪرڻو پيو آھي۔ ماال ھڪ ھنڌ لکيو آھي تہ َاڀياس وقت ڪٿي 
مايوس پئي ٿيس تہ سندري ساڻ ھئي جنهن سنڀالي ورتو۔ مونکي وري ماال جي 

جو سهارو مليو ۽ ڪجهہ رھڙي ورتو َاٿم، انڪري سالم تہ ضرور  ورقنسنڌي 
 ورائبو۔

 نند ڇڳاڻي
 ، ُپڻي۔2020سيپٽمبر  16
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 هريونباب پ

 ُسندرِي اُتمچنداڻيَء جِي جيِونِي ۽ شخصيت
َاسانجي  پياري  سُونهاري  س نڌڙيَء جي سرزمين تي َاھڙيُون اعلٰي ۽  

ن سنڌي  قؤم جو ڳاٽ اُوچو ڪيو  عظيم شخصيتون پئدا ٿيون آھن، ج 
ن تي ن ۾ ڪيتريون بيباڪ، ن سوارٿ ۽ َاعلٰي ناريون بہ آھن، هآھي۔ ا ن ج 

۔ َاھڙين ئي سنڌي جاتيَء کي فخ ن مان پريرڻا حاصل ٿئي ٿي  ر آھي ۽ ج 
آدرش ۽ نرڀيہ نارين مان ھڪ آھي سنڌي ساھت جڳت جي  روشن م نار 

، جنهن پنهنجي زندگيَء جي آ مُودن، َاڀياس، علم ۽ زُسندري  ُاتمچنداڻي 
نڌي  َادب ۾ پرڪاش ڦهاليو آھي۔ د َوتا سان س   و 

تہ قلم واري  گهڻُڪنڊي  ُسندري  سنڌي َادب جي  ُاھا مڃيل ۽ ُپخ 
، جنهن ساھت جي ٻ نهي  شاخن، نثر ۽ نظم تي  شخصيت جي  مالڪ ُھئي 

۔ ھيَء اُوچ ڪوٽيَء جي  ڪهاڻي نويس ُھئي  تہ ‐قلم عمدہ آزمائي  ڪئي 
ناول نگار بہ۔ ڪامياب ناٽڪ ڪار، سڦل مضمون نويس ُھئي  ۽ ڪومل 

ڏوگڏ ترجما ڏيئي  ھ ن سنڌيَء ۾ َاصلوڪي  رچنائن سان گ د ل شاعرا پ ڻ۔
نف کي ماالمال ڪيو۔  سنڌي ساھت جي  ھر ص 

شريمتي ُسندري  ُاتمچنداڻيَء کي سنڌيت جي ديپ جي  روشن الٽ  
مڃيو ويو۔ سندس رچنائن ۾ سنڌيت جي  ُسرھاڻ سمايل آھي۔ ھ ن جي 

۔ سندس ُشمار عالمي ُشهرت  نڌ واري  س ڪ ُھئي  يافتہ ليکڪن ھ ردي ۾ س 
 ڪيو ويندو آھي۔۾ 

‐نهن بہ ا نسان جي  شخصيت ُان جي  شخصي  پسند، ُسڀاَو ۽ رد  ڪ 
۔  عمل سان گڏوگڏ ُان جي ماحول ۽ سرجڻ مان سمجهي  سگهجي ٿي 
ا نسان ُاھو ڪونهي جيڪو ٻاھران نظر َاچي ٿو، پر َاصلي  ا نسان ُاھو 
آھي، جيڪو منش رُوپي  ش ڪل جي َاندر پنهنجي حقيقي  روپ ۾ 
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ھ ڪ ساڌارڻ ا نسان کان وٺي  سڀني  مشهُور مؤجُود آھي۔ ا ھا حقيقت 
 ھستين تي الڳُو ھُوندي  آھي۔

 جنم ۽ پاريِوارڪ ماحول  1۔1
حيدرآباد سنڌ ۾   1924سيپٽمبر  28ُاتمچنداڻيَء جو جنم ُسندري   

ر جي  حويليَء ۾ ٿيو۔ ھ ن جو پ تا يجي کٽين جي ويڙھي واري  سرو
، برما جي رنگ ُون شهر جي پسگردائيَء ۾ م سٽر ڍولُومل کٽڻمل نارواڻي 

 َاپنايانگ شهر جو ھ ڪ برک سنڌورڪي واپاري  ھو۔
ٻالپڻو۔ ا ھا ئي  ‐ ا نسان جي جيون جي  ھ ڪ خاص َاوسٿا ھوندي آھي  

۔ ننڍپڻ ۾ ئي  ا نسان  ُاھا ُبنياد آھي، جنهن تي آئيندہ جي عمارت ٺهي ٿي 
دو آھي، ُسک وغيرہ ڀاونائن کان آزاد ھون‐پرائي، ُدک‐جو من پنهنجي

ُان وقت ئي  سندس من روپي ڪچي د لي کي چؤطرف جو ماحول 
 صورت )بناوت( ڏيندو آھي۔

ُسندريَء کي جنم کان ئي َاھڙو پاري وارڪ ماحول م ليو، جنهن ۾  
، ماُء، پيُء، ڀاُء، ڀينرُون، سڀني کي سنگيت ۽ گهر  جي سڀني  ڀاتين ڏاڏي 

۔ سندس وڏي شاھي  گهر ۾  تابن سان ساھت سان ُرچي  ُھئي  ڪٻٽ ڪ 
۔ ڀينُرن جي  شادي  ٿي   ڀريل ھوندا ھئا۔ ھيَء گهر ۾ سڀني کان ننڍي  ُھئي 

ڪار جي ڪري ٻاھر ويندا رھندا ھئا۔ گهر ۾ ‐ويئي  ُھئي  ۽ ڀائر بہ ڪم
ساھت ڏانهن ُھئڻ ُسڀاويڪ ھو۔ ڪتابن جو َانبار ُھئڻ ڪري سندس الڙو 

ڏانُء ھو، ڄڻ آکاڻيَء  وري سندس پ تا صاحب کي آکاڻي  ُٻڌائڻ جو َاھڙو
ڀيا( ٿي  بيهندا ُھئا۔ ھ ڪ طرف جا سڀ ڪردار َاکين َاڳيان جيئرا )سا

ڀاُء ھري ُسندر پ ڻ ُسٺيون ڪهاڻيون پڙھي  ُٻڌائيندو ھو تہ ٻ ئي سندس 
طرف ڀاُء گهنشيام ھ ن کان ۽ ھ ن جي  ڀيڻ جمنا کان گهر ۾ ننڍا ننڍا 

ماميُون، ‐ ندا ُھئا ناٽڪ ڪرائيندو ھو۔ درشڪ بہ گهر ۾ مؤجود ھو
ڪري ھمٿ َافزائي  ڪندا ُھئا۔ سندس  ہماسيُون ۽ چاچيُون، جيڪي واہ وا

، جتي سنگيت جو پروگرام ُٻڌي   ماُء بہ کيس مندر وٺي ويندي ُھئي 
ر ۾ ئي  ساھت ۽ ويندو ھو۔ ھ ن جي گهبڻجي  سندس من سنگيتميہ 
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 سنگيت جو سنگم ھو۔
ماغ ۽ ذھن ۾ سرل، ُسپڪ، کان ئي  ُسندريَء جي د ل، د   ٻالپڻي 

، ڇاڪاڻ ھيَء  ا صطالحن ۽ ُمحاورن واري سنڌي  ٻولي  َوسجي  ويئي  ُھئي 
۔ سندس ڏاڏي  ۽ ماُء وغيرہ َالڳہ َالڳہ کيس گهرُو بہ  ماحول مان م لي 

پهاڪا ۽ ا صطالح ڏينديُون ُھيون، تنهن تي گهرُو ماحول بہ َاھڙو ھوس 
۔ واہ واہ پئجي  جو ھر ُسٺي  س ٽ، ھر ُسٺي  ڳالهہ تي   ويندي  ُھئي 

کان ئي  ساھت ۽ سنگيت ڏانهن دلچسپيَء جي باري ۾  پڻننڍ 
 ‐ُسندريَء ڊاڪٽر موتي پرڪاش سان ُمالقات ۾ ُٻڌايو آھي 

سالن جي  ُھئس تہ مائٽن سان گڏ برما کان   8-7مان جڏھن َاڃان ’’  
ليالئون  موٽندي تيرٿن مان ٿيندا آيا ُھئاسين۔ ُاتي نرتيہ، سنگيت ۽ راس

يو ھو۔  1‘‘ ڏ سي  من ۽ ذھن ُان جي مڌر ياُدن سان ڀرجي  و 
 تعليم ۽ نؤڪرِي   1۔2

تعليم جي  ھر ا نسان جي جيون ۾ اَھميت ھوندي آھي، جيون جو  
مقصد حاصل ڪرڻ الِء تعليم حاصل ڪرڻ ضرُوري  آھي۔ شروعاتي  

 تعليم تہ ٻار روپي ڪچيَء م ٽيَء کي ھ ڪ آڪار ڏيندو آھي۔
د ڊاڪٽر راڌاڪرشڻن بہ ا نسان کي صحيح  مهان  دارشنڪ ۽ ش ڪشاو 

معنٰي ۾ ا نسان بڻائڻ الِء تعليم کي سڀ کان وڌيڪ ضرُوري  مڃيو آھي۔ 
 ‐سندس چوڻ آھي 

يڻ سان گڏوگڏ ُان جي ’’  تعليم ُاھا آھي، جيڪا ا نسان کي گيان ڏ 
ڪاس ھرديہ  ۔ تعليم ا نسان جي پنهنجي و  ۽ آتما جو وڪاس ڪري ٿي 

۔ سان  ‘‘گڏوگڏ سماج ۽ راشٽر جي وڪاس جي  بہ پريرڻا ڏ ئي ٿي 
ويڪانند تعليم جي  َاھميت ُٻڌائيندي چيو آھي تہ    ‐سوامي  و 
جنهن تعليم سان ا نسان پنهنجو جيون نرماڻ ڪري سگهي، چرتر ’’ 

ڪاس ڪري سگهي، ُاھا ئي   گٺن ڪري سگهي، نئتڪ ۽ ٻؤڌ ڪ و 
ليم ا نسان جي شخصيت، صحيح معنٰي ۾ تعليم آھي۔ يعني تہ تع

ڪاس  ، عادتن، مؤل ڪ چنتن، مانسڪ، نئتڪ ۽ ٻؤڌ ڪ و  رتي  ويچارن، َمَنو 
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۔  ‘‘جون پاڙُون مضبوط ڪرڻ جو ڪم ڪري ٿي 
جي  َاوائلي  تعليم شيوڪرام چانڊومل ميونسپل ا سڪول  ُسندريَء 

تي ، ج  سنڌي پاس ڪري  درجا  3۾ )ڇُوٽڪي  چاڙھيَء ھيٺ( شروع ٿي 
۔ ھوَء توالرام  گرلس ھاِء ا سڪول )ھاڻوڪي س ٽي  ڪاليج( ۾ داخل ٿي 

، پوِء وري   سال 2۾ مئٽرڪ پاس ڪيائي ن۔   ع1942ُاتان ئي   گهر ۾ رھي 
بنارس يونيورسٽيَء جي ھاسٽل ۾ رھي ا نٽر سائنس پاس ڪيائين، پر 
ڪراچيَء ۾ ميڊيڪل ڪاليج ۾ داخال نہ م لڻ سبب وري  تعليم َاڌ ۾ 

نائين۔ حيدرآبا ُان وقت ڊاڪٽري پڙھڻ الِء ڪوئي  ڪاليج ۾ د ڇڏي ڏ 
ڪونہ ھو، ا نڪري ُسندريَء ڊاڪٽر ٿيڻ جو خيال ڇڏي ميران ڪاليج ۾ 
۔ شاديَء کانپوِء وڃي  بنارس مان  ۔اي۔ جي  تياري  شروع ڪري ڇڏي  بي 
۔ وري ڪيترن سالن کان پوِء بمبئيَء ۾  ۔اي۔ جو ا متحان ڏيئي  آئي  بي 

۔ يونيورسٽ ۔ٽي  يَء مان سنڌي  ۽ َانگريزي  ساھت ۾ ايم۔اي۔ ايس۔اين۔ڊي 
 پاس ڪيائين۔

ڪنٽرول آفيس، بمبئيَء ۾ ُڪجهہ وقت  نَاڪموڊيشُسندريَء  
نؤڪري  ڪئي  ۽ راڌي  ٻائي  واٽُومل َاسپتال ۾ مري ضن جي کاڌي جي  

يڻ جو ‐سار سنڀال ۽ ُانهن کي ُڪجهہ ُٻڌائي ڪري سندن من کي ُسک ڏ 
 ۔سماجڪ ڪاريہ بہ ڪندي  ُھئي  

۾ ‘ گرلس ماڊل ھاِء ا سڪول’ُسندري  ُڪجهہ وقت ا ن کانسواِء  
تي ھ ن سنڌي ٻارن ۾ ل ڪل پرتيڀائن کي  ، ج  سنڌيَء جي  بہ ٽيچر ُھئي 

۔ ، ُانهن کي ن کارڻ ۾ رھبري  ڪئي   ٻاھر ڪڍي 
جي  مددگار ايڊيٽر ۽ ‘ ساٿي  ’عؤرتن جي  مخزن ھوَء ورھاڱي کان َاڳہ  
نڌُو سماچار’پوِء  روزاني  َاخبار جي عؤرتن جي ‘ نڌُو سنسارس  ’۽ ‘ س 

۔ َاداڪارا جي  حيثيت سان  َاُملهہ ماڻڪن جو ’ڀاڱي جي  ايڊيٽر رھي 
نڌي  ف لم  ‘واپار نڌوَء جي ڪناري’۽ ٻ َين ناٽڪن سان گڏ س  ۾ ڪم ‘ س 

نڌُو ٻال مندر’۽ ‘ ناري  َسڀا’ڪيل اَٿس۔ ا ن کانسواِء  سنسٿائن جو پايو ‘ س 
جهندڙ بہ آھي۔  و 
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 شادِي  1.3
۔ ُاتم، جنهن جو پورو نالو   ُسندريَء جي  شادي  پيار جي  شادي  ُھئي 

آسنداس ُاتمچنداڻي  )اي۔ جي۔ ُاتم( ھو، آزاديَء جو ُاپاسڪ، قؤمي  
، چوڏس وغيرہ مخزنن ۾  شيوڪ ۽ ليکڪ ھو۔ ھُو ھ ندُو، ُڦليلي 

ن ڪهاڻيون بہ ل کندو ھو۔ سنڌ ۾ ٻ نهي  جو گهر ھ ڪ ٻ ئي کان َپري ڪي  
ھو۔ ُاتم جو گهر جسلوڪ وارن جي ُاتمچنداڻي  پاڙي ۾ ۽ ُسندريَء جو 

۽ ويچارن ۾  گهر کٽ ُين جي ويڙھي ۾ ھو۔ ٻ نهي  جي ُسڀاَو، ُرچُين
رو وٺڻ، د ل  ، جيئن تہ کادي  پائڻ، سياسي ھلچل ۾ َبه  ھ ڪجهڙائي  ُھئي 

روڌ، سنڌ ۽ سنڌيت الِء ُحب، سنڌي سنگي ت، ۾ سماجي ُڪري تُين الِء و 
ڪال ۽ ساھت ۾ ُرچي  وغيرہ۔ جڏھن ٻ ن شخصيتن ۾ ايڏيون 

ُھجن تہ ٻ نهي  ۾ ڪشش ُھئڻ الزمي  آھي۔ جڏھن ُاتم جي ھ ڪجهڙايون 
َء تي ھ ڪ ٻ ئي سان پهريون دفعو  دوست موھن رامچنداڻيَء جي  شادي 

۔  گڏيا، تڏھن ئي  ٻ نهي  جي د ل ۾ ھ ڪ ٻ ئي الِء ڇ ڪ )ڪشش( پئدا ٿي 
 ‐پنهنجن َاکرن ۾ ُسندريَء جي  
مون بہ جڏھن ُاتم کي ُمختلف موقعن ۽ جڳهين تي سياسي، ’’ 

ٺو، تہ ۽ عزت ُمنهنجي د ل ۾ بہ ھ ن الِء چاھُہ  سماجي ۽ َادبي ڪم ڪندي ڏ 
پئدا ٿيڻ لڳي۔ مونکي ا ھو ڄاڻي عجب لڳندو ھو تہ َاسان ڀائيبندن ۾ بہ 

ي ا ھا ڳالهہ ڪو ا نسان کادي  پائي ٿو ۽ سياسي ويچار رکي ٿو۔ مونک
، ڇو تہ جڏھن ُمنهنجو جنم ٿيو تہ ماُء پهريون چولو  ڏاڍي  ُسٺي  لڳي 
رايو۔ َاسانجي گهر ۾ ھڪ ق سم جي سياسي  مونکي کاديَء جو ئي  َپه 

پوليٽي ڪل َاويڪننگہ مؤجود ھئي۔ ُاتم کي َاھڙي ق سم جو ‐ ُسجاڳي  
، ُسڀاويڪ ھ ن الِء ُمنهنجي دل ۾ عزت ۽ پي ار وڌڻ عمل ڪندي ڏ سي 

 2لڳو۔ 
۾ ‘ ُڦليلي  ’ُسندريَء جي نظر حيدرآباد جي نئشنل ڪاليج مسلني  

وڃي   ‘ترقيَء جي راہ تي’جي  لکيل ڪهاڻي  ‘ ُاتم’آسن جي۔ ُاتمچنداڻي  
۔ پوِء تہ ا ئين بہ لڳس تہ خيال بہ ٻ نهي  جا ساڳيا آھن۔ ُاتم آکاڻي ل کي   پيئي 
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ن آکاڻيَء کيس ڏاڍو ُمتاثر ڪيو۔ ليتي  تہ َاصل نہ وٺڻ ُگهرجي۔ ا  ‐تہ ڏيتي  
۔ ڪهاڻيَء سندس د ل تي ھوَء خود بہ ڏيتيَء ليتيَء جي  برخالف ُھئي 

۔ ھيُء ترقي پسند  ايترو َاثر ڪيو جو ُاتم جي  جيون ساٿ ڻ بڻجي  پيئي 
 ليکڪ بہ ھو تہ قؤمي  شيوڪ بہ۔

ُسندريَء جي مائٽن کي بہ جڏھن َاھڙو ڀائيبند آدرشي ڇوڪرو م ليو،  
ديش جي ورھاڱي وقت و ڏيتيَء ليتيَء جي برخالف ھو ۽ ُاھو بہ جيڪ

 جڏھن حاالت تمام خراب ُھئا، تہ ڏاڍا خوش ٿيا۔
۔۾ سماجي نموني  وسندن شادي برھم   ٿي 
 ُسڀاُء، ِدلچسپيُون ۽ شخصيت 1.4
نڌ  جي  پوتر ڌرتيَء تي ڪيترا مهاپرش، َاديب، ڪالڪار ۽ ُاستاد  س 

ن ۾ ھوند  سنڌي قؤم ئي نہ، ا نسان جاتيَء کي فخر ٿي  گذريا آھن، ج 
۾ سنڌي ٿئي ۽ پريرڻا حاصل ٿئي۔ َاھڙين باشعور ۽ باڪمال شخصيتن 

َء تي  ا ستريون بہ آھن، جيڪي ھر وشيہ تي، ھر کيتر ۾ اُونچائي / ُبلندي 
ن ۾ ساھت پڻ ھڪ شاخ آھي۔ سنڌيَء جي بهترين  پهتيُون آھن، ج 

 حاصل ڪيو آھي۔ساھتڪارن ۾ ُسندريَء ھڪ َالڳہ ُمقام 
ھ ڪ رچناڪار جي َاصلي شخصيت تي تڏھن رؤنق اي ندي  آھي،  

جڏھن ھُو زندگيَء جي ذ ميدارين کي قبُول ڪندي پنهنجي شخصي 
يح حُان جو سرجڻ ئي  شخصيت جي ص ويچارن کي ُاَنتي  ڪرڻ ڏ ئي۔

 ُسڃاڻپ آھي۔
گيانڪ    ‐شخصيت جي سمجهاڻي  ڏيندي ل کيو آھي تہ‘ من’مشهُور و 
ھڪ ا نسان جي وھنوار )ھلت چلت( جا روپ، ُرچيُون، سامرٿ، ’’ 

، پسندي  ۽ چاھُہ، سڀ کان وڌيڪ تمثيلي سنگرہ کي شخصيت  الئقي 
 3‘‘ چئي  سگهجي ٿو۔

سان شخصيت ۾ ا نسان جي ٻاھرين ۽ َاندرين ُگڻن جو  مُول روپ 
ميالپ ھوندو آھي۔ ٻاھري ن شخصيت ۾ ا نسان جو ويس وڳو )پوشاڪ(، 

چنا ايندي آھي ۽ َاندري ن شخصيت ۾ ُان جي من جي ڇنڊڇاڻ سريري  ر
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 شامل آھي۔
َتُت آھي۔ ا نڪري چئي  وھنوار شخصيت جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ جو ُمکيہ  

سگهجي ٿو تہ ا نسان جي وھنوار ۾ ُسڀاُء ۽ ُرچيُون، عادتون، گيان، 
، ا نسانيت ۽ ک  سمجهہ، آزمودا ميا ، َاُنڀَو، َاحساس، ٻ َين  الِء درد، ھمدردي 

ڀاونا وغيرہ ُگڻن جو ھ ُڪ نرالو ميالپ آھي۔ ا ن مان ساُر ا ھو ٿو ن ڪري 
ت  تہ ا نسان جي  ٻاھري ن شخصيت جيڪڏھن ٻاھرئين جڳت کي پ رڀاو 
ڪري ٿي  تہ ُان جي  اَندري ن شخصيت ٻ َين جي منوجڳت )من( کي 
ڪ  ۔ حقيقت ا ھا بہ آھي تہ شخصيت حاالت، پاري وار  ت ڪري ٿي  پ رڀاو 

ول ۽ سماج کان ُمتاثر ٿي  نئين نئين روپ ۾ َاسانجي سامهُون ماح
 اي ندي  رھندي  آھي۔

 ُسندرِي ُاتمچنداڻي جي شخصيت جا گوناگون روپ  1.5
 يون روُپ ٻاھر 1.5.1

۔   ُسندريَء جي  شخصيت شاھاڻي  ۽ ُمتاثر ڪرڻ واري  ُھئي 
خوبصورت، ڪشش ڪندڙ چهرو، ڀريل ڳ ل، ڳ ل تي ڪارو ت ُر، د ل 

سان ٽ مٽار روش، ُمنهن تي سدائين رقص ڪندڙ م ٺڙي   ڪيندڙ سُونهنڇ  
چولو قد۔ ا ھا آھي سنڌيَء جي  مشهُور، مقبُول ليکڪا  ُسندرِي ’’ُمرڪ، و 

 ۔‘‘اُتمچنداڻِي 
َلڙي  ماال، ‐ہڳ چيَء تي جرڪندڙ گهڻو ڪري َاڇي موتين جي  ٻ   

‐ل پموڪري ن رڙ تي وڏو ڳاڙھو ت لڪ، چپن تي گهڻو ڪري ڳاڙھي  
ا سٽ ڪ، پوشاڪ جي ل حاظ کان گهڻو ڪري رنگبرنگي پ رنٽيڊ ساڙھي، 
وار ڊاِء ڪيل ھوندي بہ قدرتي سونهن پسائيندڙ، َاکين ۾ چمڪ سان گڏ 

نتن  رائي  بہ شامل، جيڪا چشمي جي ڪاَون مان بہ ن ڪري  ن کار چ  َگه 
ھڙي  ٿئي، د ل جي  سچائيَء ۽ صفائيَء جو نُور ُمنهن مان بخُوبي  بکندڙ۔ اَ 

 ۔‘‘ُسندرِي اُتمچنداڻِي ’’موھيندڙ شخصيت جي مالڪ ُھئي  
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 اَندريون روُپ 1.5.2
چلڻي ۽ سڀ کان وڌيڪ ‐ڪرڻي، َھلڻي‐جي وھنوار، رھڻي ُسندريَء 

پياري  سوچ ۽ سندس ل کڻيَء مان ُاجاگر ٿيندڙ سندس  ي  َاھميت ڀر
شخصيت سان مان توھانجي  ھ ت ُمالقات ڪرائڻ جي  ڪوشش ڪنَدس، 

ا سندس ڀاَون ۽ َاحساسن جو بہ ميالپ آھي۔ زندگيَء مان ھ ن جون جيڪ
پيُون، يڪهڙيون ُمرادُون برثواب ٿيون، ڪهڙيون ن راسا ون کيس َپڙ 

پنهنجي جيون ۾ ھ ن ڪهڙا ُملهہ ماڻڪ َاپنايا، ُانهن جو ھ تي ساُر پيش 
س۔ ھڏ ماس جي  ُسندريَء بجاِء مان َاوھانکي سندس آتما ڪرڻ چاھيندَ 

برُو ڪرائينَدس، سندس سونهن کي ُاجاگر ڪرڻ جي  ڪوشش روُ سان 
 ‐ڪنَدس۔ تہ پيش آھن ُسندريَء جي  سونهن جا گوناگون روپ 

 ُسجاڳہ ليکڪا)ڪ(  1.5.2
‐ ۽ سڦل ليکڪ ۾ ھميشهہ ٽ ن ڳالهين جو ُھئڻ الزمي  آھي سارٿڪ  

ڀاشا، درشٽي ۽ ُپرشارٿ )لگن(۔ ا نهن ٽ نهي  جي ميالپ سان ئي ھ ڪ 
ڪامياب ليکڪ جو جنم ٿيندو آھي۔ جنهن بہ ا نسان ۾ مهان ۽ 

سرجڻاتمڪ شڪتي آھي، سارٿڪ سوچ آھي، سماج ۾ بدالُء آڻڻ جي  
ڪسمساھٽ )بيچئني( آھي، ُڪجهہ نئون ۽ مانائتي  ڪرڻ جو جذبو آھي، 
گڏوگڏ پنهنجو  پاڻ کي  صاف صاف ۽ َاثرائتي نموني پيش ڪرڻ جو 

پاھي  بڻجي سگهي ٿو۔ڏانُء آھي، سو ئي  ھ ڪ ڪامياب قلم ج  و س 
ُسندري ُاتمچنداڻيَء ۾ ڪامياب ليکڪ جون ا ھي تمام خوبيون  

مؤجود ُھيون۔ کيس قدرت ُان دوردرشٽيَء سان بہ نوازيو ھو، جيڪا عام 
ا نسان وٽ نہ ھوندي آھي۔ رواجي ا نسان صرف ساڌارڻ ن گاهہ رواجي 

ي، سان جيڪو آسپاس ٿي رھيو آھي، اوترو ئي ڏ سي سگهندو آھ
سمجهي سگهندو آھي ۽ محسُوس ڪري سگهندو آھي۔ پر ‐سوچي

ان ۽ ذھي ن ليکڪ عام ا نسان کان پري، ڇا صحيح هُسندريَء جهڙا م
آھي، ڇا غلط آھي، ڇا ٿيڻ ُگهرجي، ڪهڙا بدالَو َاچڻ ُگهرجن، ڇا 
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ُنقصاندايڪ آھي، ڇا فائديمند آھي، پنهنجي  ت کي  نظر سان ڏ سي  سگهندا 
ڊڇاڻ ڪري، پوِء پنهنجي  ل کڻيَء ذريعي پاٺڪن َاڳيان آھن ۽ پُوري  ڇن

سوچڻ، سمجهڻ ۽ ُان تي عمل ڪرڻ الِء مجبُور پيش ڪندا آھن ۽ کين 
 ڪندا آھن۔

 ‐ُسندري  پاڻ ُٻڌائي ٿي  تہ  
ن کي چوندو ُٻڌو َاٿم تہ ساھتڪ رچنا ڪرڻ آھي سُور ’’  ن ڪ  ڪ 

ڪرڻ مهل کائي  ٻار ڄڻڻ۔ مگر مون سان ا ئين ناھي؛ مونکي رچنا 
ي۔ پنهنجي پرڪرتيَء سان لي ن ٿي وڃڻ جو آنند محسوس ٿيندو آھ

ساڙ، ھمدرديون ۽ حسد ۔۔۔ ‐الڳاپا، وير‐ُسک، لڳ‐چؤگرد لوڪن جا ُدک
ھزار َاحساس کنيو ُمنهنجو تَصور، ھڪ َاھڙي  ُدنيا رچڻ چاھيندو آھي، 
، سونهن ۽ ُسٺائيَء جو سنگم۔ ڪڏھن ُدک جا  جنهن ۾ ُھجي سچائي 

ٽي ندي ُلڙڪ ُلڙي  پوندا آھن َاکين مان ۔۔۔ تہ بہ ا ئين لڳندو اَٿم، نظارا  چ 
ڄڻ مان ُدک جي ندي پار ڪندي، ُسک جي سرسبز کيت ڏانهن پيئي  

 4‘‘ وڃان۔
۔ ُھن سماج ۾، مؤجودہ حاالتن ۾ ُسندري    ھ ڪ ُسجاڳہ ليکڪا ُھئي 

ندڙ ٿيندڙ تبديلين، ا نساني فطرت ۽ ُملهن ۾ ايندڙ بدالَو، آسپاس ٿي
گهٽنائن کي محسوس ڪري، پرکي ۽ ُان جي  پوري  ڇنڊڇاڻ ڪري، 
نتن ڪري،  پنهنجي  ل کڻيَء جا موضوع بڻايا۔ پوِء وري ُانهن تي َگَهن  چ 
ترڪار وانگر رنگ ڀري، ذھي ن  سڦل مُورتي ڪار وانگر َتراشي، يوگيہ چ 

شئليَء جو ا ستعمال ڪري، ھ ن ‐۽ ڪامياب ليکڪ وانگر بهترين ڀاشا
 رچنائون پاٺڪن َاڳيان پيش ڪيون۔عمدا 
 ‐نُور َافروز خواجہ جو ُسندريَء جي  لکڻيَء جي باري چوڻ آھي تہ  
ُسندريَء جي لکڻ ۾ ھ ڪڙو ئي  ري ئلزم حقيقت وارو ا سٽائيل ا ھو ’’ 

آھي، جنهن جي الِء ھوَء خود بہ محسوس ڪري ٿي  تہ ڪوبہ حساس د ل 
ن نہ محسوس ڪري فنڪار ھ ن نئين زماني جي حقيقتن کي ڪيئ

سگهندو آھي۔ ا ھي تبديليون ھر فنڪار جي رت ۾ شامل ھونديون آھن، 
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جيڪي سندس لکڻيَء ۾ َاچي  وڃن ٿيون۔ م ثال جيئن ھوَء خود ا نهيَء 
 ‐جي باري ۾ چوي ٿي تہ 

۔ مون َنواڻ کي پنهنجو پاڻ ’  مون ٽيڪنڪ ڄاڻي  ُٻجهي  ناھي َاپنائي 
ھا آئي  بہ آھي ڇاڪاڻ تہ ُڪجهہ نہ ُڪجهہ رکيو آھي ۽ ا  َاچڻ جي  حد تائين 

پڙھبو ۽ سوچبو رھجي ٿو۔ ھڪ لڳاتار بدلجندڙ وايومنڊل بہ رھي ٿو ۽ 
۔ ا نهيَء  ُان ۾ پئدا ٿيندڙ واقعن جي نوعيت بہ بدلجندڙ ۽ نئين ُھجي ٿي 

حال ُمطابق ُھجي، ‐اي‐ڪري ضرُوري  آھي تہ ا ظهار بہ ُان خاص صورت
ڪري ھ ڪ ٻ ئي يا تبديليَء طرف وٺي وڃن  ا ھي سڀ ڳالهيُون م لي  تہ 

ٿيون۔ ُمنهنجين ڪهاڻين ۾ بہ جائز ۽ ُسڀاويڪ حد تائين ا ھي تبديليُون 
 5‘ ‘‘ آيل آھن۔

 ‐ساھتڪار پرڀُو وفا جو ُسندريَء جي باري رايو آھي تہ  
ا نساني  د لين کي پرکڻ جي  ُسندريَء کي خاص ڏات م لَيل آھي۔ ’’ 

، فنائتي ڍنگ سندس ھرھڪ ڪهاڻيَء ۾ ا   نسان جي سچن َاحساسن جي 
۔عسان،   6‘‘ ڪاسي نظر َاچي ٿي 
ليکڪا ُھئڻ جي  لکمي  ک الڻيَء جا ھي  رايا ُسندريَء جي ُسجاڳہ  

َين  ‐ثابتي  ٿا ڏ 
ُسندري  ھ َنن ڪهاڻين ۾ پنهنجي آسپاس جي سماجي سنٻنڌن جي  ’’ 

ماج جي  اوک ڊوک ڪئي  آھي۔ ا نسان سماجي پ راڻي  آھي۔ ھ ن ئي  س
۔  رچنا ڪئي  آھي۔ موٽ ۾ سماج بہ ھ ن کي َگهڙي َتراشي ماڻهُو بڻائي ٿي 
َالبتہ جڏھن جڏھن سماج بيٺل پاڻيَء جي دٻي ۾ بدلجي  سڙانڌ ٿي  پئدا 
ڪري، ليکڪ ڪالڪار ُان جا َبند ڀڃي  نئين وھڪري جي  َرواني  آڻين 

شتن ناتن سان گڏ َاسانجي م ن َاندر جهاتي  ٿا۔ ُسندريَء ٻاھرئين سماجي ر 
َيل سنٻنڌن کي ‐پاتي  آھي۔ ا ستري ُپرش جي  ا نفرادي  سطح تي ُالجهي  و 

پنهنجي پ راَيل ساڃهہ ۽ سُوجهيَء جي  روشنيَء ۾ ُسلجهائڻ جي  ڪوشش 
 7‘‘ ڪئي  آھي۔
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 َڪِويَترِي )ک(  1.5.2
تائن جو سنٻنڌ ا نسان جي ا ڇائن، ڀاونائن، جذبن ۽ ڪلپنا سان   َڪو 

نهنجي آزمُودن ۽ شخصي  ويچارن کي پنهنجي  ڪلپنا جي  آھي۔ ڪوي  پ
ُاڏام ذريعي َاھڙو د لڪش ا ظهار ڏيندو آھي، جو ُان جي  صداقت حقيقت 

تا‐کان وڌيڪ ُپر ڀاَو ۽ ڪالتمڪ َاُنڀُوتين جي  ،َاثر ٿيندي آھي۔ َڪو 
، عام ماڻهن  کان تيز ۽ ا ظهار جو واھڻ آھي۔ ڪويَء جي  سُوکم درشٽي 

سوس ڪرڻ جو حساس بہ وڌيڪ اُونهو ھوندو آھي۔ حقيقتن کي مح
ا نڪري ئي  ھُو خسيس ۾ خسيس َشُين کي پنهنجي  ُپختي  ڪلپنا سان 
ھ ڪ نئين ۽ ناياب رُوپ ۾ پاٺڪن َاڳيان پيش ڪندو آھي، َاھڙو روپ، 
جيڪو عام ا نسان پنهنجي َاکين سان رواجي طرح ڏ سي  نہ سگهندو 

ا اُوچ ۽ اُونها ھوندا آھن؛ سندس آھي۔ ڪويَء جي  سوچ ۽ ويچار، جيتر
ڪلپنا جيتري ُپختي  ھوندي آھي، اوتري  ئي  سندس رچنا اعلٰي درجي 

 جي ٿيندي آھي۔
ڪوي  يا شاعر ن هايت جذباتي ۽ حساس د ل ٿئي ٿو۔ سندس من ۾  

جڏھن ُامنگ ُاٿن ٿا، تڏھن ھُو پنهنجي جذبات کي شعر ۾ بيان ڪري ٿو، 
تا، زندگيَء سان ُان الِء کيس شبدن جو سهارو  وٺڻو پوي ٿو۔ سندس َڪو 

جيتري  ُجڙيل ھوندي، اوتري  ُاھا پياري  لڳندي  ۽ ُاتم َادب ۾ ُشمار 
۔ ا نگلنڊ جي مشهُور َڪوي  شئليَء، شعر کي آنند جي گهڙين جو  ٿي ندي 
ورڻن ڪري ڪوٺيو آھي۔ ڪويَء جو آنند صرف ڪويَء تائين محدود 

آھي، جو ڪري ٿو۔ ُسٺو شعر ُاھو  نٿو رھي، ُاھو ٻ َين کي بہ آنندت
ڻنگ سان َٻري  بہ سگهي ۽ ٻ َين کي ٻاري بہ سگهي۔۔۔ ُان ۾ ئي   پنهنجي  چ 
تا جي  سڦلتا آھي، ڪال جي  ڪماليت آھي۔ ڪويَء جي ھ ردي  سندس َڪو 
رائڻ ۽ پاٺڪ جي من ۾ ساڳيُون ڀاونائون پئدا ڪرڻ  ۾ ڀاونائن جو َله 

تا الِء ب نهہ ضرُوري  آھي۔  َڪو 
ُبنيادي  طور نثر ليکڪا ھوندي بہ ُسندري  شاعرا پڻ آھي۔ ھيَء  

۔ ھ ن ل کيو آھي تہ حساس ۽   ‐ڀاُوڪ د ل جي  مالڪ ُھئي 
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 ڏات م ٺي  ’   
 ڪيئن آئينَء مون وٽ   
 مون وٽ سگهہ نڪي  سؤداُء   
 ھ ُڪ َپُل ماڻيم بس ُسک جو   
 ‘ُدک سان عمر رھيو پرچاُء۔   
ندس ُامنگن ۽ َاحساسن جي  عڪاسي  ُسندريَء جي ڪوتائن ۾ س 

 ‐ڪيل آھي۔ پرڀُو وفا چيو آھي تہ 
ڇپيل شعر ۽ قلمي ُنسخا نظر مان ‐مون سندس ڪيترا ئي  َاڻ’’ 

ن کان ڪافي ُمتاثر ٿيو آھيان۔ سندس شاعراڻين  رچنائن ڪڍيا آھن، ج 
جهڻ کانپوِء مون محسوس ڪيو تہ  منجهس ڪيترا تي سرسري  نظر و 

 8‘‘ آھن ۽ َترُنم سان ڀرپُور آھن۔ر سمايل ُسندر معياري ويچا
تائن جي مجموعن جي   پرڀُو وفا جا ا ھي ويچار ُسندريَء جي َڪو 

ڇپجڻ کان پهري ن جا آھن۔ ڇپجي  پڌري ٿ يڻ کانپوِء سندس نظمن بابت 
 ‐رايو ھ ن ري ت آھي 

ھڪ ھڪ نظم ٻ ئي کان بهتر آھي۔ ھرھڪ نظم نازڪ ۽ نفيس ’’ 
آھي۔ ھ نن ۾ نوان خيال، نيون تشبيهُون َاسانکي ُامنگن سان اوت پروت 

پڙھڻ الِء م لن ٿيون۔ ُسندريَء جي حساس دل جون ڇ ڇڪو ڏيندڙ ڇوليون 
 9‘‘ ھر نظم ۾ مؤجُون ماري رھيُون آھن۔

يتري  روپ جي باري ۾ برک ساھتڪار ڪيرت   ُسندريَء جي َڪو 
 ‐مڃڻ آھي ٻاٻاڻيَء جو 

ن رالي ُھئڻ جي  ساک چؤڏس  َافسانوي  َادب ۾ تہ ُسندريَء جي’’ 
تا ديويَء ڪرپا ڪئي  تہ ُان جي چرڻن  ڦهليل آھي، پر وري جو مٿس َڪو 
نڌي  ساھت جي َاعوان کي خوشبُودار  مان ُگل چُونڊي کڻي  س 

 10‘‘ ڪيائين۔
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 اَداڪارا)گ(  1.5.2
۔ ھوَء ھ ڪ   ُسندري  ُاتمچنداڻي  گهڻُڪنڊي  شخصيت جي  مالڪ ُھئي 

۔ ُھن ريڊيو، ا سٽيج ۽ دُوردرشن تي گهڻن ئي   ُسٺي  َاداڪارا بہ ُھئي 
 .ارٽ َادا ڪيوناٽڪن ۾ پ

۔ مينگهاڻيَء مُوجب    ‐شري  ايس۔ پي 
َء سان گڏ ناٽڪڪار پڻ ’’  َيتري  ُسندري  ناول، ڪهاڻي  نويس ۽ َڪو 

َء سان ڄاڻ آھي۔ ‐آھي، جنهنکي ناٽيہ ڪال جي ھر پهلُوَء جي  باري ڪي 
 آھي۔ ھ ڪ ُسٺي  َاداڪار فنڪار

َاٺن گ رھن ’ايڪانڪي  ‐ ھ ڪ دفعو ا سٽيج تي پڻ پارٽ ڪيوسين  
ردار ھ ن ناٽڪ ۾ پيش ڪيو، َاڄ بہ ياد ‘ جو ميل ۾۔ ُسندريَء جيڪو ڪ 

آھي۔ سندس َاصلوڪي ن ج سنڌي لحجي پاتر ۾ ساهُہ ڦُوڪي ڇڏيو آھي۔ 
جه جهڪ ھلچل ا ئين لڳندي  آھي، ڄڻ ناٽڪ نہ پر ‐ا سٽيج تي سندس بي

پسي رھيا آھيون۔ م ٺڙو آواز، ُمشڪ، پاڻ ۾ سنگيت جو حقيقت 
َاحساس ڏيندڙ آھي۔ ھا، جيڪا ڳالهہ د ل سان نہ لڳنَدس، چئي  ڏي ندي  ۽ 

، پوِء چاھي پنجاہ دفعا صحيح نموني پيش نہ جيستائين  ، نہ ڪندي  ٿي ندي 
 11‘‘ ري هرسل ڇو نہ َڪرڻي  پوي۔

۽ ٻ َين ناٽڪن ‘ واپارَاُملهہ ماڻڪن جو ’َاداڪارا جي  حيثيت سان  
 ۾ ڪم ڪيل اَٿس۔‘ سنڌوَء جي ڪناري’سان گڏ سنڌي فلم 

 ُسِگرهڻِي )گهہ(  1.5.2
ٽ( ُاڀري  ‘‘ ُسگ رهڻي  ’’  تر )چ  ا نهيَء َاکر سان ئي  َاسانجي ذھن ۾ ٻہ چ 

 ، َاچن ٿا۔ پهريون ُسشي ل، شالي ن، نمرتا سان ڀرپُور، سهنشيل، سنيهمئي 
، گؤرَوَمئي  ناري شانتيَء، خوشين سان ڀرپُور ‐َء جو، ٻ يو ُسکممتامئي 

تي ديوتائن جو واس ُھجي۔  ُسرڳ جهڙي گهر جو، ج 
ياکيا بلڪل صحيح ٿي  لڳي۔ ا نڪري ئي  ناريَء جي  گهر  ‐ا ھا و 

پريوار ۽ سماج ۾ ايڏي  اَھميت ھوندي آھي، جيتري  شرير ۾ ُپٺيَء جي 
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، چرتروان ۽  ۔ ناري  سماج جي  َجنني  َومئي  ا ستري  آھي۔ گؤرَ ڪنڊي جي 
، اللن يڻ واري  ، ُانهن جي  ‐ٻارن کي ُسٺا سنسڪار ڏ  پالن ڪرڻ واري 

، ش ڪشا ۾ سهڪار ڪرڻ واري  ۽ ممتامئي   شخصيت کي ُاڀارڻ واري 
، گرھہ‐آھي۔ گهر ‐پريوار کي َسلي قي سان ھالئڻ واري  ُڪشل گ رھڻي 

( ‐لڪشمي  ۽ َانپُورڻا آھي۔ پتيَء جي  ڇايا )جيون ٺهي  لڳاتار گڏ سنگني 
ڪاس ۾ سهڀاڳي  آھي۔ھلڻ واري  پوتر گنگا   جي  ڌارا ۽ آرٿڪ و 

ُمصيبتن، پريشانين جي وقت ۾ ڌئريہ وان، شؤريہ وان ۽ شڪتي   
، سماجڪ ري تينُسَورُوپا  ني تين جو ُڪشلتا سان ن رواہ ‐بڻجي  ھلڻ واري 

۔  ڪرڻ واري ُسلڪشڻا آھي ناري 
 ين ناريَء جي ا نهن سڀنمُوجب جيڪڏھُمنهنجي  شخصي راِء  

تہ ُاھا آھي خاصيتن کي ڪنهن ھڪ شخصيت ۾ ڏ سي  سگهجي ٿو 
۔ ُسندري  مشهُور شخصيت ھوندي بہ بيحد گهريلُو ۽  ُسندري  ُاتمچنداڻي 
۔ ھوَء آگياڪاري  ڌيُء، ممتامئي  ماُء ۽ ھ ڪ سڦل پتني   جذباتي  ا نسان ُھئي 

۔  ُھئي 
َء جا ُمکيہ ُگڻ آھن، جيڪي نمرتا، سهنشڪتي  ۽ ن هٺائي  ا ستري 

سندس پريوار کي جوڙي رکن ٿا۔ ُسندريَء ۾ ا ھي ُگڻ ٻالپڻ کان ئي  
مؤجود ُھئا ۽ وقت سان گڏ ا نهن ۾ ا ضافو ٿيندو ويو۔ ا ھي ُگڻ ا نسان کي 

مضبوط، ھ مٿ وارو ۽ حؤصالپرست بڻائيندا آھن، جو ھُو وڏين ايڏو 
وفانن جو ُمقابلو ُبردباريَء وڏين ُمصيبتن، پريشانين، زندگيَء ۾ آيل ط

۔سان ڪندو آھي۔ چئجي کڻي  تہ ُسندري  پنهنجو پاڻ ۾ ا ن جو   م ثال ُھئي 
مايا راھيَء جي ھ ن رايي ُسندريَء جي ُسگهڙ گ رھڻيَء ُھئڻ جي   

جيڪڏھن ساٿ ن ڀائڻو آھي تہ عؤرت ئي  ُمڙندي  ‐ ’’ُپٺڀرائي  ڪئي  آھي 
يو آھي۔ ُسندريَء آھي ۽ ُسندريَء کي ا  آھي ۽ ُجڙندي   ھو ڏانُء ھٿ َاچي  و 

َاڄ ھوَء ا ن ُبلنديَء تي پهچي  ‐ جي  ا ھا ساڌنا ڪا َاجائي  نہ ويئي  آھي 
 12‘‘ سگهي  آھي۔

رلي ئي  م لندو   ن ٿورن ۾ و  ک ميا ا نسان جو َاھڙو ُگڻ آھي، جيڪو ڪ 
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و مٿڀرآھي۔ ا ھو ئي  ُگڻ آھي، جيڪو ا نسان کي عام رواجي  ا نسانن کان 
ڪري ھ ڪ َالڳہ ُسڃاڻپ )پهچان( ڏ ئي ٿو۔ ا ن ُگڻ جي ڪري ا نسان جي 

پريوار ۾ ُسک شانتي، خوشحالي  ‐جيون، آسپاس جي ماحول ۽ گهر
۔ شتن کي مضبوطي  م لي ٿي  ڪ ۽ سماجڪ ر  ، گڏوگڏ پاري وار   رھي ٿي 

 ‐ُسندريَء جي  ک ميا شڪتيَء جي باري ۾ ديويَء جو چوڻ آھي  
چئجي۔۔۔ غضب جي  آھي۔ شخصي نہ وڃي  عام طور  ھ ن ۾ ک ميا بہ’’ 

ن تضادن سبب ڪڏھن ڪڏھن چي ري ندڙ ۽ جالئي  گرھست جيون جي ڪ 
ڀسم ڪندڙ ُجملن ۽ حالتن کي ُمنهن ڏي ندي مون ھ ن کي ُلڇندو، 

ٺو آھي، ڄڻ پ رَسو  پي ڙا مان ُگذري  رھي  آھي۔ پر ڏينهن ٻ ن  ۾ ڦٿڪندو ڏ 
معاف ڪرڻ جي  َادڀت ‐ نم وٺندي  آھي ُان پ رَسو  پي ڙا مان ک ميا ج

۔  13‘‘ شڪتي 
 مَمتامئِي ماُء)ڱ(  1.5.2

، ڌرتيَء تي ايشور جو   َادڀت شڪتي  ۽ ُاپڪار جي  جي وت مُورتي 
)ڇتر  ُسَورُوپ آھي ماُء۔ ممتا، واتسليہ ۽ َاپار س نيهہ جو ساگر ماُء جي  پناہ

شڻُو، مهيش جي  آراڌنا ڪئي   ڇايا( ۾ ئي  آھي۔ ھ ندُو ڌرم ۾ برھما، و 
شڻُو ‐ ويندي  آھي۔ چوندا آھن  برھما سرشٽيَء جو سرجڻهار آھي، و 

و سڀني  جو ُاڌار ڪندو آھي۔ ماُء ا نهن  سرشٽيَء جو پالڻهار آھي ۽ ش 
، ا نڪري برھما،  ٽ نهي  جو گڏيل رُوپ آھي، ڇاڪاڻ تہ ماُء جنم ڏ ئي ٿي 

شڻُو ۽ ُسٺا  ندي سڀني ا ڇائن کي سنسڪار ڏي  پالن ٿي  ڪري، ا ن الِء و 
و۔ تڏھن تہ چوندا  پُورو ڪرڻ جي  ڪوشش ٿي  ڪري، تنهنڪري ش 

 ۔‘َڀَوہماتر ديوو ’آھن 
ٺن گهڙيَء ۾ شڪتي  ا ستمڀ ماُء جي    نيهمئي  ۽ ڪ  ڀاُوڪ لمحن ۾ س 

 ڀُومڪا ا نسان جي  جيون ڌارا جي پ رواہ کي جاري  رکڻ جو ذريعو آھي۔
يَء( جي روپ ۾ ا ستريَء کي ايشور جي ھڪ عيوضيَء )پ رتي ني ڌ

سرشٽيَء کي ھالئيندڙ بہ چئي  سگهجي ٿو۔ شايد ا نهيَء ڪري ممتامئي  
ايشور سڀني سان گڏ ُھجي، ماُء جي  ڀُومڪا الِء ا ئين چيو ويندو آھي تہ 
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 ا نهيَء ڪري ُھن ماُء کي بڻايو آھي۔
ُسندري  ٻارن کي ُسٺا سنسڪار ڏيندڙ، کين زندگيَء جي  صحيح راہ  

کاريندڙ ھڪ سڦل ممتامئي  ماُء رھي  آھي، سندس ا ھو رُوپ سندس ڏي
 ‐ڌيُء آشا چاند جي ھ نن لفظن مان صاف ُاڀري  ٿو بي هي 

زندگيَء ۾ گهڻيون ئي  قدر ڪرڻ جهڙيون ڳالهيون مميَء ’’ 
سيکاريون آھن۔ م ثال چوندي  آھي : ش ڪل کي ٻاھري نَء ٺاہ ٺُوہ کان 

سان موھيندڙ بڻجي  سگهجي ٿو۔ من جي   من ۾ ُسٺا وي چار ڌارڻوڌيڪ، 
پوترتا، سچائي  ُمنهن مان پيئي  بکندي  آھي۔ مميَء جي ُمنهن تي بہ 
سدائين سيتلتا، شانتي  نظر اي ندي  آھي۔ سدائي ن ک لمک ُمنهنجي  َامڙ 

ُمسڪرائيندو رھڻ جي  س کيا ڏ ني  آھي۔ چوندي  َاسانکي بہ سدائي ن 
 14‘ ‘‘ي بہ قدم وڌائڻ کپي۔زماني سان گڏ اَسانک’آھي : 

 ‐َاڳتي ُٻڌائي ٿي  تہ آشا  
ھا برابر، َاڳتي وڌڻ جي  س کيا ڏيندڙ خود بہ  جيئرو جاڳندڙ مثال ’’ 

ن جو  سي ر، تي ر نہ آھي۔ صبر ۽ ُسشيلتا جي  تہ کاڻ آھي۔ چوي : صبر ج 
ڪرڻ جي  س کيا ‘ گذر‐در’ُگسي ت ن جو۔ َاڳتي وڌڻ الِء صبر سان گڏ 

نائين۔ ٻ   ساري معاف ڪرڻ جي  ڳالهہ ڏ  وي هہ سال َاڳہ برابر َين جا دوش و 
، پر جيئن جيئن آزمُودو وڌندو رھيو آھي،  گهٽ سمجهہ ۾ اي ندي  ُھئي 
يو آھي۔ حياتيَء جي  تيئن ا ن س کيا جو عملي روپ بہ سمجهہ ۾ َاچي  و 

 قدرن جي  پُوري  سمجهہ بہ مونکي ماُء وٽان م لي  آھي۔
جون ڪهڙيون ڪهڙيون ڳالهيون ڪريان، ھوَء آھي ُمنهنجي  مميَء  

 15‘‘ ممتا جو سرچشمو۔
سنڌي سماج، سنڌيت، سنڌي ُسندريَء جي  ڌيُء آشا چاند، جيڪا َاڄ بہ  

ٻولي ۽ سنڌي ڀاشا کي بچائڻ جي َڏس ۾ ڪم ڪري رھي آھي، جنهن 
ُبلنديَء تي پهتي  آھي، جيڪا ڪاميابي حاصل ڪئي  اَٿائي ن، ُان ُپٺيان 

َء جي سنسڪارن ۽ س کيائن جي  مضبوط ُبنياد آھي۔ ا ھو سڀ ُسندري
تا خود بہ خود ذھن ۾ ُاڀري  بي ٺي   ڏ سي  ڪري واسي  شاہ جي  ھيَء َڪو 
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 آھي :
 َاِء ميري  مان! ميرا سارا ُمقام ُتم سي ھئہ  
 ُتمهاري َدم سي ھئہ ميري َلهُو ۾ ک لتي ُگالب  
 ميري وجُود ڪا سارا ن ظام ُتم سي ھئہ  

 )ن ظام = سامراجيہ، راڄ(
نڪهان     نادان‐او‐ب ساتين جهان اؤر مئن، َڪم س 
 يي ميري  جي ت ڪا سب َاحتمام ُتم سي ھئہ  
 َگلي  َگلي  جو آوارہ ڦ ر َرھا ھوتا  
 جهان ڀر ۾ َوھي  نيڪ نام، ُتم سي ھئہ  

ش( َور   )َاحتمام = ديکہ ريکہ، َپر 
، سبب مئ    ن ھُونجهان جهان ھئہ ميري  ُدشمني 
 جهان جهان ھئہ ميرا َاحترام، ُتم سي ھئہ  
 يي ڪاميابي ئان عزت، يي نام ُتم سي ھئہ  
 ڪُوڙا نہ جو ڀي  دي يا ھئہ َمقام ُتم سي ھئہ  

 )َاحترام = آدر، عزت، َسمان(
 مهمان نواز)چ(  1.5.2

، َاسانجي  سنسڪرتيَء جي  ‘ َات ٿي  ديوو َڀوہ’  ھيَء َاسانجي ديش جي 
راثت َاھڙي  پ رمپرا آھي، جيڪا ُيگن کان َھلندي  پيئي  َاچي ۽ َاسانکي و 

نو ويندو آھي۔  ۾ م لي  آھي۔ ا نهيَء مُوجب مهمان کي ڀڳوان جو درجو ڏ 
ن وٽ مهمان ايندا آھن۔بزرگ   چوندا آھن تہ ُاھي ڀاڳن وارا ھوندا آھن، ج 

۔ ھوَء ب نا ڪنه  ن ُسندري  مهمان نوازيَء جو ھڪ بهترين مثال ُھئي 
۔ ُانهن تي ڀيدڀاَو  جي مهمانن جي  ُکلئي د ل سان آجيان ڪندي ُھئي 

۔ ُڪجهہ مثال  نيهہ اوتي ڇڏي ندي  ُھئي   ‐پنهنجو پيار ۽ س 
پڻي جو ڪئنواس چؤڌاري  سمان روپ سان ‐ُسندريَء جي جذباتي 

نيهمئي  ُسندريَء جي باري ۾ جئوي ر  ڦهليل آھي۔ ا ن کي قبُوليندي س 
نگهاڻيَء جا   ‐َاکر رائس 
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مان ُڀلجي  نٿو سگهان ُاھو ڏينهن، جنهن ڏينهن پهريون دفعو ’’ 
يو ھوس۔ َاالئي پنهنجي  پتنيَء سان گڏجي  ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي گهر و 

نائي ن ُمنهنجيَء زال کي۔ ُسندريَء جو ُاھو  تہ ڪيترا ُقرب ۽ پيار ڏ 
 16‘‘ ُمنهنجي ذھن ۾ ُاڪريل آھي۔سنيهمئي  روپ َاڄ بہ 

، ُسندريَء جي  شاگرد جو چوڻ آھي تہ ُسشي     ‐ال ُجماڻي 
داديَء جي  شخصيت ئي  َاھڙي  آھي جو ڪير بہ ھڪ دفعو داديَء ’’ 

شتي ۾  سان م لندو، وري ٻيو دفعو م لڻ جي  خواھش رکي  ھ ڪ اَنوکي ر 
جهڙي نظر سان ُدنيا ڏ سندا، ُدنيا بہ ’َٻڌ جي  ويندو ھُوندو۔ چوندا آھن تہ 

۔َاھڙي  نظر ا سو داديَء جي  ھ ن م ٺي  نظر کي ُمنهنجو سالم آھي، ‘ ي ندي 
 17‘‘ َاٿاہ ساگر ۾ سڀني کي سمائي ڇڏيو آھي۔ جنهن پنهنجي پيار جي

ڪمال گوڪالڻيَء، ڀڳوان َاٽالڻيَء ۽ ٻ َين ڪيترن  ا ن ُگڻ جي  شاھدي   
 َاديبن ُمنهنجي ُسوالن جو جواب ڏي ندي ظاھر ڪئي  آھي۔

 گردذھيِن شا)ڇ(  1.5.2
ديا حاصل ڪرڻ کي   ذھي ن شاگرد معنٰي ُاھو شاگرد، جيڪو گيان يا و 

پنهنجو آدرش مڃي ٿو ۽ ُانهيَء کي آتما ۾ گرھڻ ڪري ٿو۔ يعني 
گيان گرھڻ ڪري ٿو، ُان کي وھنوارڪ روپ ۾ بہ پنهنجي جيڪو 

ديارٿي  س ڌو، سچو، محنتي  ۽ لگن شي ل ‐جيون ۾ َاپنائي ٿو۔ آدرش و 
ي ُگرُوجن جو آدر ۽ سنمان ڪندو آھي۔ سچائيَء سان ھوندو آھي، پنهنج

گيان ئي  ا نسان کي نمر، سهنشيل ۽ ُگڻوان بڻائي ٿو ۽ آتمسات ڪيل 
ا نسان جي چرتر ۽ شخصيت ۾ رؤنق يا سُونهن آڻي ٿو۔ َاڳتي َھلي  ا ھي 

َء ۾ ڀاڳي دار بڻجندا آھن۔  ا نسان ئي  ا نسان ذات، سماج ۽ ديش جي  ُاَنتي 
ا سڪُولن يا ڪاليجن ۾ ئي  حاصل نہ ٿيندو آھي، ھا گيان ُرڳو  

ا سڪول يا ڪاليج جو ڪتابي گيان نؤڪري  يا روزگار حاصل ڪرڻ جو 
َء سان  ذريعو ضرور آھي۔ ذھين شاگرد ا سڪول ۽ ڪاليج جي  پڙھائي 

پاڙي، سماج مان بہ ُسٺين ڳالهين ۽ ‐پريوار، اوڙي‐گهرگڏوگڏ پنهنجي 
۔ پنهنجي چؤگرد جي حاالتن، گهٽنائن، ُسٺن ُگڻن کي َاپنائيندا آھن
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آزمودن مان ڪو نہ ڪو گيان ضرور پ رائيندا آھن۔ َاھڙي گيان حاصل 
لو عمر ڀر ھلندو رھندو ڪرڻ جي  ڪا  عمر نہ ھُوندي  آھي، ا ھو س لس 

 آھي۔
ُسندريَء جو ذھي ن شاگردن ۾ ُشمار ٿئي ٿو۔ ُسندري ڪتابي پڙھائيَء  

، ُھن ۾ تہ  شاديَء کانپوِء بہ پنهنجي  پڙھائي  جاري  ھميشهہ َاڳتي رھي 
۽ سنڌي ۽ َانگريزيَء ۾ ايم۔اي۔ ُان وقت ڪيائين، جنهن دؤر ۾  رکي  

دي واريَء کان ٻاھر ن ڪرڻ ۾ ڪي ٻائي نديُون ُھيُون۔ ‐عؤرتون گهر جي  چار
ايترو ئي  نہ، پر ُسندريَء وٽ زندگيَء جو گيان حاصل ڪرڻ الِء ٻالپڻي 

 ذھي ن دماغ ھو۔ ُٻڌي  ۽کان ئي  تيز 
 ‐پنهنجي ٻالپڻي جي باري ۾ ُسندري  پاڻ ُٻڌائي ٿي   
شايد ا نهيَء عمر ۾ ئي  َاندر جون َاکيُون کولڻ جو چاهُہ من ۾ ’’ 

جاڳي  ُاٿيو ھو۔۔۔ َاڄ ا نهن َاندر جي َاکين سان، خبر نہ آھي ڪيڏا علم ۽ 
 18‘ ‘َاحساس جا خزانا ا نسان جي سرُوپ َاندر ڏ سي  پيئي  سگهان۔

ن مان کيس   ُسندريَء ٻ َين گهڻن ئي  ساھتڪارن جو َاڀياس ڪيو، ج 
۔  َاھميت ڀريو گيان حاصل ٿيڻ سان گڏوگڏ ل کڻ جي  پريرڻا بہ حاصل ٿي 

 ‐جنهن باري ۾ ُسندريَء جو مڃڻ آھي تہ 
ٽئگور ۽ شرت تہ ُمنهنجي جيون ۾ سمايا پ يا ُھئا۔ ت ن کانسواِء ’’ 

ن سنڌيَء ۾ ترجمو ٿ َيل پڙھيا۔ َانگريزيَء َانگريزي ليکڪن جا ڪتاب مو
ُڪجهہ پڙھيم۔ پر من ۾ ا ئين ھو  ۾ شيڪسپيئر ۽ برنارڊ شا کي ُڪجهہ

 19‘‘ شايد مان بہ ڪڏھن رچنا ڪنَدس، ضرُور ُڪجهہ ل کنَدس۔
 ڪامياب اَڌياپڪا)ج(  1.5.2

الِء گهر کانسواِء ا سڪول ئي  َاھڙي  جڳهہ ھوندي آھي، شاگردن جي  
تي ُانه ن جو وڌيڪ ۾ وڌيڪ وقت ُگذرندو آھي۔ پريوار جي ڀات ُين ج 

ڙي   عمر کانپوِء َاڌياپڪ ئي  َاھڙو ا نسان ھوندو آھي، جيڪو ٻار کي َڪچ 
۾، ُان جي  ننڍڙي  نازڪ د ل ۾ ُسٺن سنسڪارن ۽ وي چارن جو ٻ ج 

رڪش جو ‐پوکي ندو آھي، جيڪي َاڳتي ُاسري  ڪري ھ ڪ وڏي وٽ و 
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نتن، وي چارن، رُوپ وٺندا آھن۔ اَڌيا ديارٿيَء جي چ  پڪ تعليم سان گڏوگڏ و 
ُامنگن ۽ مقصد کي ھ ڪ ڍانچي ۾ ڍالي سندس شخصيت کي ڀاَون، 

 ُسڃاڻپ ڏيڻ ۾ رھبر بڻبو آھي۔
تعليمدان جي حيثيت سان جيڪر ُسندريَء کي ڏ سجي تہ سندس ھڪ  

شتو ھو شتو شاگردن سان ُرڳو ٻاھريون ڏيکاَو وارو نہ ھو، پر د ل جو ر  ۔ ر 
ھوَء شاگردن الِء تعليم جو َاصلي مقصد حاصل ڪرڻ ۾ مارگہ درشڪ ۽ 

۔ ھوَء سندن جي َاندر ۾ جهاتي  پائي  ل ڪل قؤتن کي ُاڀاري مددگار بڻي 
، َاڻ ڳڻيا حيال ھالئيندي  ُھئي  ۽ سندن ‐ٻاھر ڪڍڻ الِء ُاڌما ڪندي ُھئي 

ردار کي ا نسان ذات ۽ سماج کي بهتر بڻائڻ الِء ڪارگر ثابت  ڪندي  ڪ 
۔  ُھئي 
ُمنهنجي  دادي نمبر ’ ،ُسندريَء جي  شاگرد ُسشي ال ُجماڻي  چيو آھي تہ 
آھي۔ ھوَء پنهنجي  گرُو، پنهنجي  رھبر، ُسندريَء الِء آدر، سنمان ھ ن ‘ َون

 ‐ريت پيش ڪري رھي آھي 
ُمنهنجي الِء ا ن ڳالهہ جو فيصلو ڪرڻ ڏاڍو ُمشڪل ٿي  پيو آھي تہ ’’ 

ٿان شروع َڪريان۔ ڇو تہ مان داديَء الِء  پهري ن ڪهڙي  ڳالهہ ل کان، ڪ 
ل کڻ الِء ھرڪا ڳالهہ، ھرھڪ آزمودو پهريائين ل کڻ جهڙو آھي، جنهنکي 

بس ُسهڻن موتيَء جهڙن صاف ُسٿرن لفظن جي  ضرورت آھي، جنهن 
سان مان ھرھڪ س ٽ جو ھاُر ٺاھي داديَء کي پيش ڪريان۔ پهري ن ڳالهہ 

جنم جنمانتر رھنَدس، جو  اديَء جي  شڪرگذارھ ڪ تہ ھيَء جو مان د
، مون سان مونکي  ، جنهن مون مان مونکي ٻاھر ڪڍي  ھيَء دادي  ُھئي 
م اليو۔ مان پنهنجي الِء َاجنبي  ۽ َاڻڄاڻ ُھئس، ھ ن مونکي مون سان ئي  
۔ ڇا ا ھو گهٽ َاحسان ھو؟ نہ، ڪڏھن بہ نہ، مان ڪڏھن  ُسڃاڻپ ڪرائي 

 بہ نہ ُڀلجنَدس۔
شتو ٽي چر ۽ شاگرد جو آھي، پر داديَء ُان ُمنه  نجو داديَء سان ر 

شتي ۾ بہ  شتا جوڙي ڇڏيا ۽ زندگيَء رُوپي  ڪتاب جي ر  نہ ڄاڻ گهڻا ر 
رھڪ صفحي تي مونکي صحيح گائيڊ ڪيو۔ ڪڏھن ماُء بڻجي  مٿان ھ
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ممتا جو ھٿ رکيو تہ ڪڏھن ڀيڻ وانگر فون ڪري م لڻ جي  تڙڦ 
ُدکن ۾ ساٿ ڏيئي  ُان درد جو ۾ خوش ٿي  تہ  ڏيکاريائين۔ ُمنهنجي ُسکن

 20‘‘ َڪرايائين۔َاحساس گهٽ 
 عؤرتن جِي آزاديَء جي خواھشمند( جهہ) 1.5.2

ُسندريَء جي  ل کڻيَء مان، سندس وي چارن مان، َادي بن جي راَين مان  
ھ ن جي  شخصيت جو ھڪ ٻ يو خاص پهلُو ُاجاگر ٿو ٿئي، سو آھي ھ ن 

َء الِء خواھشمند ُھئڻ۔ جنهن وقت ھندستان ۾ جو عؤرتن جي  آزادي
لز لو آيو، تنهن وقت عؤرتن کي گهڻو ُڪجهہ ڻو پيو  ورھاڱي جو ز  َسه 

ھو۔ پوِء وري َاسانکي سنڌ ڇڏي ھ ت ڀارت ۾ َاچي َوسڻو پيو۔ ُسندريَء 
، ‐سنڌي عؤرتن کي گهر جي  چار‐ جو رايو ھو دي واريَء مان ٻاھر ن ڪري 

جوٽڻ ۾ ُپرشن کي برابر ين حالتن سان جنگہ پيش آيل ُمشڪالتن، ُڏک
يڻ ُگهرجي۔  جو ساٿ ڏ 

رندڙ ’ڊاڪٽر موتي پرڪاش سان ُمالقات جي دؤران ُسندريَء   ڪ 
 ‐ناول جي باري ۾ ُٻڌايو تہ ‘ دي وارُون

ٻيو بہ ھ ڪڙو سنديش ھو ھ ن ناول ۾، سنڌ کان آيل ڇوڪريون ’’ 
، پنهنجي  آرٿڪ حالت ُسڌ ارڻ الِء ٻاھر ن ڪري  چؤدي واريَء مان ن ڪري 

 21‘‘ َاچن۔
 ‐نُور َافروز خواجہ جو چوڻ آھي  
ُسندريَء جي ناولن ۾ خاص طور تي ھ ن جاگيرداريَء نظام جي ’’ 

ڪري سنڌي عؤرت سان ٿيندڙ ڏاڍ ۽ ظلم کي پنهنجو موضوع بڻايو 
۔ جيئن ُانهيَء جي آھي ۽ ا نهن جي خالف تمام گهڻي  جدوجهد  ڪئي 

 ‐احت پيش ڪري ٿي  تہ باري ۾ ھوَء خود وض
سنڌي  عؤرتن کي جنهن نموني ڏاڍ ۽ َجهاليت جو شڪار بڻايو ويو ’ 

۔ سنڌي عؤرت مان ڌاڳن،  ٽوڻن، آھي، مان ُان سان جنگہ جوٽڻ چاھيان ٿي 
۔  22‘ ‘‘ وھمن، وسُوسن جا َاڍنگا خيال ڪڍڻ چاھيان ٿي 

۽  ُسندري  ھ ن حق ۾ بہ ُھئي  تہ عؤرتن کي ُپرش جي برابر َاڌڪار 
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آزادي  ُھئڻ کپي۔ ُمنهنجي ا ن رايي جي ُپٺڀرائي  نُور اَفروز خواجہ جا 
 ‐ھيُء وي چار ڪن ٿا 

گهڻو ُسندريَء پنهنجي ناولن ۾ عؤرت جي  آزاديَء ُمطابق بہ تمام ’’ 
ردارن ۾  واضح ڪيو آھي۔ م ثال  ل کيو آھي ۽ ا نهيَء کي ھ ن ُمختلف ڪ 

 ‐جيئن ھوَء لکي ٿي  
آزادي  ُھجڻ کپي۔ ا ن الِء ا ئين سمجهڻ تہ کيس  عؤرت کي پُوري  ’ 

آھي، ا ئين ڪونهي۔ عؤرت کي َاسان  ھٿ ھيٺ رکڻ ئي  ُدرست ڳالهہ
نہ سمجهُون۔ عؤرت بہ ا نسان آھي، ھوَء بہ مرد جي ھڪڙي  چي ز )شيِء( 

عؤرت بہ برابر آھي۔ جيڪڏھن مرد زندگيَء ۾ اينجواِء ڪري ٿو تہ 
۔ مرد ُملڪي  ۽ سياسي  ڪمن پنهنجي  زندگي اينجواِء ڪري  سگهي ٿي 

۔ ُان کي صرف ا ھو  ۾ حصو وٺي ٿو تہ عؤرت بہ حصو وٺي سگهي ٿي 
سمجهڻ تہ ھوَء ُرڳو ماني  پچائڻ الِء پئدا ٿي  آھي يا ُرڳو َاسانجي  چي ز 

آھي۔ َاڄ جي دؤر ۾ عؤرت کي آھي تہ ا ھا ُان سان ُدشمني  آھي، ظلم 
ت ۽ عظمت کي برقرار رکيو چيز نہ سمجهيو وڃي۔ عؤرت جي  عز

 23‘ ‘‘ وڃي، ا ھو ئي  سندس ھ ن ناول جو مقصد آھي۔
ُسندريَء جي ا ستريَء واري روپ جي باري ۾ برک ساھتڪار مايا  

 ‐راھيَء جو چوڻ آھي تہ 
ھ ڪ عام چوڻي  آھي، جنهن کان ‘ ا ستري  ھ ڪ پ رولي  آھي۔’’ ’ 

ڪندڙ ُپرش، ُان  واقف آھي۔ ا ستريَء کي سمجهڻ جي  ڪوشش نہھرڪو 
َء روپي  پ رولين ۾ ُسندري   کي پ رولي  چئي  ڇڏي ڏيندو آھي۔ ا نهن ا ستري 
َوري  َاھڙي  ھ ڪ پ رولي  آھي، جنهن کي شايد ا ستريُون بہ نہ َسلي 

تہ َاالجي آھي ڇا؟ ُسندريَء کي سمجهڻ ُڏکيو ُسندري  ’سگهيُون آھن۔ 
! ڀائي  چئي  کڻي  بس ڪر۔ و سڀ ُسندريَء جي ساھت الِء ا ھ‘ آھي۔ ُسندري 

ن ا سترين جا رايا آھن۔  24‘‘ نہ، پر ُسندريَء الِء چيل ڪ 
مايا راھيَء َاڳتي ُسندريَء جي آزاديَء جي حمايتگار واري روپ تي  

 ‐سوال ڪندي چيو آھي تہ 
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نو، عجيب آھي ا نساني فطرت۔ ُاتم، جنهن کيس ل کڻ الِء ُاتساہ ’’  ڏ 
نو، ُاھو ئي  ُاتم، ۽ د مجبُور ڪيو، وقتي رڙ واڪو اٻ دڙڪو بہ ڏ 

سگهيو۔  ہسنمان ۽ ا نعام سان پاڻ کي ٺهڪائي ن‐ُسندريَء کي م لندڙ مان
ُسندريَء )مهان ليکڪا( جو مان رچنيدڙ آھيان، ا ھو سوچي رچناڪار ُاتم 

نمرتا ا ستريَء جو ’۾ جڏھن َاڀمان جاڳيو تہ ھُو ُان جو مالڪ بڻجي پيو۔ 
شواس رکندڙ ُسندريَء بہ ُڪجهہ گهرا ن ‘ ُمکيہ ُگڻ آھي۔ ٻار ۽ ‐۾ و 

ُڪجهہ من جي  شانتيَء خاطر ا ن مالڪيَء کي ُچپ چاپ قبُوليو۔ ا ن کي 
َاڄ جي آزاد وايُو منڊل ۾ رھندڙ نئين زماني جي  ا ستريَء ڇا چئجي؟ 

شواسن جي  جيت؟   25جي  ھار يا جهُونن و 
چاھي نَدس۔  باري ۾ مان پنهنجو شخصي  رايو ضرور پيش ڪرڻا ن  

ڳُوڙھو َاڀياس ڪيو آھي، مخزنن ُسندريَء جي سمُورين رچنائن جو مون 
۽ َاخبارن ۾ وقت بہ وقت سندس باري ۾ ڇپيل ليک، رايا پڙھيا آھن، 
گهڻن ئي  ساھتڪارن / َادي بن سان رُوبرُو م لي  ُسندريَء جي  شخصيت 

ريَء جو بابت ڄاڻ حاصل ڪئي  آھي، تنهن آڌار تي ُمنهنجي ذھن ۾ ُسند
۔  يان ٿي  جيڪو رُوپ ُاڀري ٿو، مان بس ُان باري ۾ ھ ت شخصي  وي چار ڏ 
نيهہ،  ، جنهن کي پيار، ُمحبت، س  ُسندري  ُان موم وانگر رھي  ھوندي 
جائي سگهڻ ُمشڪل نہ ھوندو، ھوَء  سچائيَء ۽ پنهنجائپ جي  تپش سان ر 

تائتي طور وقت ۽ ماحول َانُوسار پنهنجو پاڻ کي وقتائتي طور )مان وق
يان( پاڻ ظاھري  طور ڍالي ڇڏيندي  ھوندي، ا نهيَء ڪري  تي زور ٿي  ڏ 

سندس َانيڪ َانيڪ روپ ماڻهن کي نظر ايندا ھوندا ۽ شايد ا نهيَء 
ڪري ا سترين کي پ رولي  لڳندي  ُھجي۔ گهڻن ئي  سندس قري بي  ا نسانن 

تي ُمشڪ کان ُٻڌو َاٿم تہ ُڏکئي کان ُڏکئي وقت ۾ بہ سندس َچه ري 
۔ ا ن مان ئي  ظاھر آھي تہ ھوَء ھ ڪ قربدار شخصيت  رقص ڪندي  ُھئي 

۔  ُھئي 
ُسندري  ا سترين جي آزاديَء جي  ُاپاسڪ، خواھشمند، َاڳوان ضرور  

۔ ُسندريَء پنهنجي ساھتڪ روپ ۽  دروھ ڻي  ھرگز نہ ُھئي  ، پر و  ُھئي 
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نو۔ جنهن گ رھڻيَء واري روپ کي ھڪ ٻ ئي تي حاوي  ٿ يڻ نہ ُسگهڙ  ڏ 
وقت گهر جي شانتيَء جو مسئلو آيو، ُھن سُوجهہ ٻُوجهہ کان ڪم ورتو 
۽ ُسگهڙ گ رھڻيَء وارو روپ ُاڀري  سامهُون آيو۔ ُھن کي ڄاڻ ُھئي  تہ 
ا نساني  ڪمزوري  وقتائتو مسئلو آھي، ُڪجهہ وقتي  ڇوليون آھن، 

و ماحول َاچي  اينديون ۽ َھلي  وينديون ۽ آخر ۾ ُاھو ئي  ُسک شانتيَء وار
 ويندو۔

 ‐ُمنهنجي  ا ن سوچ کي مايا راھيَء جا ھي  وي چار ُپختو ٿا َڪن   
ا ھا صحيح ڳالهہ آھي تہ ُسندري  َامرتا پريتم نہ ٿي  سگهي  آھي۔ ’’ 

دروہ جيڪڏھن ڪشٽن کان ن جات  ياري ٿو تہ سهنشڪتي بہ پنهنجو و  ڏ 
نہ ويئي  نا ڪا َاجائي  پاڻ ۾ ھ ڪ وڏي  ساڌنا آھي۔ ُسندريَء جي  ا ھا ساڌ

بي نا َاڄ ُسندريَء ‐ آھي۔ سندس جيون جي  روشني  ۽ َاکين جي تارن، آشا 
 26‘‘ سان گڏ ُاتم کي بہ سنڀالي ورتو آھي۔

 سنڌ، سنڌيت، سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ڀاشا الِء ِسڪ)ڃ(  1.5.2
ڀارت جي ورھاڱي جي  ا تهاسڪ ۽ ُدکدائي  گهٽنا جو َاثر سڀ کان  

نڌين  ، جنهن کي پنهنجي  وڌيڪ س  تي پيو۔ سنڌي ئي  َاھڙي  قؤم ُھئي 
ڀُوميَء کي َالوداع ڪري ھ تي نئين س ر َاچي  َوسڻو پيو، سڀ سنڌي ‐جنم

يا۔ سنڌين کي ورھاڱي جي   سڄي ُملڪ ۾ ٽ ڙي  پکڙجي  داڻو داڻو ٿي  و 
ڇوڙي جا درد، ‐ سؤغات م لي   پنهنجي  پياري  م ٺڙي  سنڌڙيَء جي و 
وسرندڙ لمحا، َاٽي، ‐دوستن جي ُجدائيَء جا َاڻ‐ائٽن، يارنپنهنجي م ٽن م

درد وڏين ‐َلٽي ۽ َاجهي جا مسئال، تنهن سان گڏ نہ ڄاڻ ڪيترين ننڍين
 سان ڀرپُور تڪليفن ۽ پريشانين جا ڀنڊار۔

ٺا،   ا ھي سڀ ُدک ۽ تڪليفن ڀريا د ل چي ري ندڙ طوفان ُسندريَء خود ڏ 
بہ وڌيڪ ڀاُوڪ ۽ حساس د ل جو  ڀوڳيا ۽ محسوس ڪيا۔ َادي ب ھُونَء

جهندا آھن۔  لوڙا و  مالڪ ھوندو آھي، َاھڙا حاالت سندن د ل ۽ د ماغ ۾ و 
رو الڳاپو ُھئڻ سبب، سماج ۽ زندگيَء جي  ساھت جو زندگيَء سان َگه 
رھاڱي جا ا ھي زخم  مسئلن جو َاثر ساھت تي پوڻ الزمي  آھي۔ و 
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لم جي  نوڪ مان ن ڪري  قُسندريَء جي د ل ۾ تازا ُھئا، جيڪي سندس 
، سنڌي  ظاھر ٿيا۔ سندس رچنائن ۾ سنڌ جي  ساَر، سنڌيت، سنڌي ٻولي 

درد، سندن مسئال، پريشانيون، تڪليفون، سڀ ‐ڀاشا، سنڌي قؤم جا ُدک
ل ياڪا پائي رھيا ُھئا، جيڪي ُسندريَء جي د ل ۾ ھاھاڪار مچائي رھيا 

 ُھئا۔
هاڻين مان ظاھر ٿيندو ُسندريَء جي شخصيت جو ا ھو پهلُو سندس ڪ 

ٿي’آھي۔ مثال طور  بو پنهنجي’، ‘ُمنهنجو مارُو ڪ  تو ’، ‘پکي سُونه 
نين جي  تات   نڌوُ ’، ‘شل ڳوٺ َوسن’، ‘ج  سنڌي ٿي  ’، ‘ڏيهہ ٿيو پرڏيهہ’، ‘س 
يا داڻو داڻو َرجني  ۽ ’، ‘سنڌوَء جو روپ’، ‘آکيري جو َاڀالکي  ’، ‘و 

 وغيرہ۔‘ ڪسنڌيَء جي  س  ’، ‘ترسنديسمان ’، ‘آرسي  
برک ساھتڪار پرڀُو وفا جو ُسندريَء جي ڪهاڻين جي باري ۾  
 ‐رايو
بي  آھي، سا آھي، سنڌ ’’  ھڪ ڳالهہ جا سندس سڀني  ڪهاڻين ۾ َپس 

نڌين جي  رھڻي   ڻيَء، ُاٿڻي  ‐الِء س ڪ ۽ س  ويهڻي  ۽ تهذيب جي  ‐َڪه 
۔  ڇوڙي جا َوڍ پوندا آھن ت ن تصورڪشي  سندس د ل ۾ جي وطن جي و 

 27‘‘ ي شاعراڻي ۽ ڪالتمڪ َانداز سان ا ظهاريندي  آھي۔ک
پاڪستان جي ڪنَول لوھاڻو سان ُمالقات جي دؤران سنڌ  ُسندريَء 

ڇوڙي جي درد جا زخم، جيڪي سندس د ل ۾ اَڃان بہ تازا ُھئا، ت ن  جي و 
 ‐کي َاکرن جو رُوپ ڏيئي  ھ ن ري ت ظاھر ڪيا 

مان سورھن سالن کان ئي  سالن ۾۔  16ٿئي ٿي   ڇوڪري  مئچيوئر’’ 
پنهنجي ديس کي، پنهنجي  ڌرتيَء کي گهڻو پيار ڪرڻ لڳي  ُھئس۔ 
ا سڪول ۾ جڏھن ڪير ُپڇندو ھو تہ توھان ڇا ٿيندا تہ ڪڏھن تہ مان ُاٿي  
بي ٺي  ھوندي ُھئس ۽ چوندي ُھئس تہ مان ھ ڪ ڏينهن سنڌ ۾ وزي ر 

جڏھن ورھاڱو ٿيو تہ ٿي نَدس۔ سنڌ الِء مونکي ڏاڍا وڏا وڏا خيال ُھئا۔ 
يا۔ مان سمجهان ٿي، آنُء جيڪڏھن سنڌ ۾  سچپچ ُمنهنجا سپنا ب کري  و 

تہ شايد َاڄ کان گهڻو ُڪجهہ  ن، ڪا ُمنهنجي  ڌرتي ُھجي ھانُھجان ھا
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َر کي نئون رُوپ  مان سنڌ جي  ھ ڪ، نوڌيڪ ڪري سگهجي ھا ھ ڪ س 
يان ھان۔ پر ورھاڱو ٿي  ويو ۽ ھ تي َاچڻ تي ڄڻ َاسي ن خود بہ َڊھي  ڏ 

پ ياسين ۽ پاڻ کي َاڏڻ ۾ َاچي  ُمنجهياسي ن۔ ا ھي سڀ تجربا، خواھشُون ۽ 
تہ سنڌي ٻوليَء کان ڪيئن پري رھي  ‐ سپنا دفن ٿ َيل آھن د ل ۾ 

 سگهُون؟
)ھوَء دريَء کان ٻاھر بمبئيَء جي  ڀي ڙ ڀريل رستن ڏانهن ن هارڻ ٿي   

 ا آھن۔(جيڪي شايد َاڃان بہ ھ ن الِء اوپر‐ لڳي 
گونجي ٿو : ا ئين لڳندو آھي ڄڻ َاسانجي پيرن ُسندريَء جو آواز  

ھيٺان ڪا زمين نہ ُھجي۔ ف ضائن ۾ ڪا ڀ ٽڪندڙ آتما يا اَھڙو الش، جنهن 
َء ۾ ُاڇاليو ويو  کي سندس گهر کان پري ب نا ڪفن جي اوپري  وادي 

 28‘‘ ُھجي۔۔۔ )ھ ن جي َاکين ۾ ڳوڙھا َتري  ٿا َاچن۔(
 مهان شخصيتن الِء عزت ۽ شرڌا( )ٽ 1.5.2

ُسندريَء جو من مهان شخصيتن الِء َاپار عزت ۽ شرڌا سان لبريز ھو۔  
َرشيا جي ڳالهين مان ظاھر ٿيندو ھو۔ جيئن تہ ھوَء  ا ھو سندس گهڻن ئي  

، ُان وقت  سفر تي ويئي  ُھئي  تہ جڏھن لعل بهادر شاستري  مارگہ تي َلٿي 
 ‐جا سندس خيال 

ھ ڪ موڙ تي لعل بهادر شاستريَء جو ُپتلو بي ٺل ھو۔ رستي جي ’’ 
يو ھ ن مهان شخص َاڳيان۔ رشيا، جنهن ھندستان  َاسانجو ڪنڌ ُجهڪي  و 
۽ پاڪستان وچ ۾ ھ ڪ ُصلح جو عهدنامو صحي  ڪرايو ۽ َاسان 
َء کان بچايو، ُان الِء بہ من ۾ شرڌا  پاڙيسري  ُملڪن کي َاجائي  خُونريزي 

۔ پريم  ڀري  نظر سان ُان ڀُوميَء کي ُڇهي  ھٿ کڻي َاکين تي ُاڀري  آئي 
 29‘‘ رکيم۔

جهندڙ ۽ َاڻ شاھي    ٿڪ ڪوششُون ڪري ‐نئشنل َاسپتال جو پايو و 
منداس جڳتياڻيَء الِء  راڌي  ٻائي  واٽُومل َاسپتال جوڙيندڙ ڊاڪٽر چ 

 ‐ُسندريَء جا عزت ۽ شرڌا ڀريا لفظ 
جون۔ ُمنهنجي  ڪا ل کڻي   ھزار يادُون آھن ڊاڪٽر جي ُقرب ۽ ڪال’’ 
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پڙھي  ُھئائين۔ جڏھن بہ گڏجي، چوي واہ! ٻارن کي ُٻڌ جي  مُورتي  بڻائڻ 
 جو ُتنهنجو ُاديش! ڏاڍي  َوڻي  ا ھا ڳالهہ!

چوان پيئي  ُٻڌ جو َانش ئي  تہ ُھئين ُمنهنجا ڀاُء۔ پ راڻي  ماتر جو ُدک  
پنڌ ڪندو َرھئين۔ ُکٽ راہ مٿان ‐دُور ڪرڻ جو ُاديش من ۾ َرکي  تون َاڻ

پنڌ ڪندو َرھئين، َامر آھين ُمنهنجا ڀاُء، َامر آھي ُتنهنجي  ياد ھزارن د لُين 
 30‘‘ منجهہ!
 ِانسانيت)ٺ(  1.5.2

رلن ا نسانن ۾ ئي  م لندي  آھي۔   ن و  ا نسان تہ سڀ آھن پر ا نسانيت ڪ 
۔ ُسندريَء جي ُسڀاَو ۾  ُسندريَء ۾ ا نسانيت ڪوٽان ڪوٽ ڀريل ُھئي 

، َپرڪو رتي  ‐ملتا، ھمدردي  پي ڙا محسوس ڪرڻ ۽ ک ميا ڪرڻ جي  پ رو 
ني  يا  ن سندس چرتر کي صحيح روپ ۾ مانا ڏ  وغيرہ ُگڻ مؤجُود ُھئا، ج 

ن ھ ن جي  َاندري ن سُونهن ۾ چئجي کڻي  تہ  ا ھي َاھڙا زيَور آھن، ج 
ا ضافو ڪيو۔ سندس د ل ايتري  تہ سنويدنشيل ۽ ڪومل ُھئي  جو ڪنهن 

ا نسان جي  پي ڙا ۽ پريشاني  ڏ سي  ھ ن جو ھ ردو تڙڦي  پوندو ۽ ُاھي بہ 
پي ڙا ڄڻ ُسندريَء جا پنهنجا بڻجي  ويندا ُھئا ۽ ھوَء پاڻ کي پتوڙي، ‐ُدک

۔ َت آھر ڪوشش ڪندي  ُھئي   ڦٿڪائي، ُان کي دُور ڪرڻ جي  و 
 ‐مايا راھيَء جو رايو آھي  
َاڄ بہ ُسندريَء جي د ل ۾  ُدنيا جا ُدک، درد دُور ڪرڻ جي  تمنا’’ 

ُسٺا ا نسان چاھين تہ گهڻي ئي  مسئال ’سمايل آھي۔ سندس خيال موجب، 
 31‘ ‘‘ حل ڪري سگهجن ٿا۔

َديا ھ ن جي ُسڀاَء جو جنم س ڌ ُگڻ ھو۔ ُاھو ھ ن سان گڏ پئدا ٿيو، ا ھو  
ُگڻ ورتل، سيکاريل يا پڙھي  پ رايل نہ ھو۔ جنمانتر جو سنسڪار ھو۔ ا ھو 

، پي ڙت ۽ تنها ا نسان الِء ھو۔ ديا  ڀاُو ۽ ھمدردي  ھ ن جي من ۾ ھر ُدکي 
۔ ھوَء سڀني  کي  ٻ ين جي  تنهائي   ھ ن جي َاکين ۾ آب اوتي ندي  ُھئي 
سمجهائڻ جي  ڪوشش ڪندي  ُھئي  تہ َاھڙن ا نسانن کي پنهنجو ُڪجهہ 

نل وقت تپسيا کان گهٽ ن اھي۔ وقت ڏيو۔ ا ھو، َاھڙن ُدکي ا نسانن کي ڏ 



 

[ 50 ] 

۔ ت آھر ُان تي عمل ڪندي  ُھئي   خود بہ و 
  –ديويَء جو چوڻ آھي تہ  
ھ ن جو   –شري  رامڪرشڻ پرمهنس الِء مهاتما گانڌيَء چيو آھي’’ 

 جيون ئي  سڀني  ويدن شاسترن جي  ساکيات ترجماني  آھي۔
، ُاپنشدن جي ُڪجهہ   ُسندريَء جو جيون بہ ڪنهن ننڍي ئي  َسهي 

 32‘‘ ي  ئي  آھي۔تتَون جي  ترجمان
ھ ت مون ُسندريَء جي  َاندري ن سُونهن کي ُاجاگر ڪرڻ جي  ڪوشش  

ڪئي  آھي۔ سندس ُاسريل وجُود جي  ا ن دائمي  سُونهن ئي  مونکي ُمتاثر 
آھي۔ مونکي سندس قدردان بڻايو آھي۔ ُمنهنجي من ۾ ھ ن الِء آدر ڪيو 

ٿيندڙ ا ھي آتمڪ سنمان پئدا ڪيو آھي۔ ا نسان ا نسان جي وچ ۾ پئدا 
ناتا ئي  َاٽُوٽ ۽ َاُملهہ ٿ َين ٿا۔ مان خوشنصيب آھيان، جو مون ُسندريَء 

 جهڙي  برک ليکڪا جي رچنائن جو َاڀياس ڪرڻ جو ويچار ڪيو۔
 يرڻا ڏيندڙ پر 1.6
ساھتڪار تي ساڳئي وقت )َسمڪالي ن( جي ساھتڪ ماحول جو  ھر 

چنائن ۾ وي چارڪ يا َاثر ضرُور پوندو آھي۔ ڪنهن بہ رچناڪار جي ر
جيون درشن سنٻنڌي  مڃتائُون )مانيتائون( صاف طور ظاھر ٿينديون 
ن مان ھُو پريرڻا گرھڻ ڪندو آھي۔ ُسندريَء جي د ل تي بہ  آھن، ج 
وقتائتي ماحول ۽ گهڻن ا نسانن پنهنجو َاثر ڇڏيو، جيڪي ھ ن الِء پريرڻا 

۔ڏيندڙ بڻيا ۽ ھ ن جي  ُرچي  ليکن ڏانهن ڏينهون ڏين  هن زور پڪڙڻ لڳي 
 ماُء جو اَثر  1.6.1

رلو ھوندو، جيڪو پنهنجي جنم ڏيندڙ ماُءُدنيا ۾   -شايد ئي  ڪو و 

-پيُء کان ُمتاثر نہ ٿئي۔ ھر ا نسان جي شخصيت جي  بناوت ۾ ُان جي ماُء

جو خاص ھٿ رھندو آھي۔ ھُو پنهنجي ٻار کي ٻالپڻ ۾ جنهن پيُء 
 جو سرُوپ ٿيندو آھي۔ سانچي ۾ گهڙيندا آھن، تيئن ئي  ٻار

ُسندريَء جي  ماتا کيس پنهنجي ممتا جي پالند جي  ڇانَو ۾ پالي ندي  
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نيُون، ُانهن ھ ن جي َاندر جي َاکين کي  جيڪي ٻالپڻ ۾ س کيائون ڏ 
۔ ک َوڌائڻ جي  راہ ڏيکاري   کولي ساھت جي  ُدنيا ڏانهن و 

 –ڌايو تہُسندريَء پاڻ ڊاڪٽر موتي پرڪاش سان ُمالقات جي دؤران ٻُ  
ُمنهنجي  سڳي  ماُء ۽ ڌرم جي  ماُء مندر ۾ وٺي  وينديُون ُھيُون، ’’ 

تي سنگيت  پروگرام ُٻڌي  من سنگيتميہ بڻجي  ويندو ھو۔ ھ ڪ طرف ج 
يو۔  33‘‘ ساھت ٻ ئي طرف سنگيت۔ ُمنهنجو سڄو سرير ُان سان واسجي  و 

 جيون ساٿِي، دوست، اُستاد يا رھبر  1.6.2
يَء کانپوِء جيون ساٿيَء جي روپ ۾ ھ ڪ سچو ُسندريَء کي شاد 

م ليو، جيڪو جيون ۾ ھر قدم، ھر موڙ ۽ ھر ُمشڪالت ۾ ‘ ُاتم’دوست 
  –ھ ن جو رھبر بڻيو۔ ُسندريَء جي پنهنجي خيال مُوجب 

ديا جا ساز ۽ مي ران ’’  سنڌ مان لڏي َاچڻ سبب جو ُمنهنجا گاَين و 
يان نچڻ ڳائڻ وغيرہ سڀ ڇڏائجي  ويا تہ مُ  نهنجي پسندين جا شي شا ج 

حقيقت جي  ٺوس زمين تي ڦه ڪو کائي  چُور چُور ٿي  ويا۔ َاھڙي وقت 
پتيَء جي، ُدنيا کي ڇيد ڪندڙ وي چارن ۽ سندس َاڏول ُسڀاَو ُمنهنجي 
نم۔  يان سهارو ڏ  جذباتي  من رُوپي  َول  کي ھ ڪ مضبوط ُٿڙ واري وڻ ج 

 34‘‘ ظر ڪي ن َاچي ھا۔۔۔ٻ ج کي پاڻي  نہ م لي ھا تہ شايد وڻ ئي  ن
ڪنهن بہ ا نسان جي مهانتا ُپٺيان ڪنهن نہ ڪنهن شخص جو ھٿ  

ضرور ھوندو آھي، جيڪو ساڻس پرڇائي  ٿي  گڏ َھلي۔ ُاتم ۾ ا ھو ُگڻ 
ڪ  مؤجُود ھو۔ َپتي  جيڪڏھن صرف َپتي  بڻجي  َپوي تہ گهڻيئي  پاري وار 

ُاڏام کي َجڪڙي ۽ سماجڪ ٻنڌن زنجي رُون َبڻجي  من جي پکيَء جي  
ڇڏيندا آھن، پر جيڪڏھن ساڳيو َپتي  دوست ٿي  َپوي تہ من رُوپي  مور 
کي نچڻ الِء َوجحہ ۽ زمين َٻئي  م لي  وڃن ٿا ۽ گڏوگڏ ماحول ۾ بہ 
خوشيُون ۽ مانسڪ شانتي  مؤجُود رھن ٿا، جنهن سان ساھت سرجڻ ۾ 

۔  مدد م لي ٿي 
، واري َچو  ‘ سوني ۾ ُسهاڳو’ُسندريَء الِء   ڻي  سچ ثابت ٿئي ٿي 

جيڪڏھن جيون ساٿي  بہ ساڳئي کيتر ۾ ُھجي تہ ڪم ڪرڻ ڇاڪاڻ تہ 
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۔ ڪنَول  جي  رفتار تيز ٿي  وڃي ٿي  ۽ منزل حاصل ڪرڻ ۾ مدد م لي ٿي 
لوھاڻو سان ُمالقات جي دؤران ُسندريَء ا ن ڳالهہ جي  حامي  ڀري ندي تہ ُاتم 

  –يو آھي تہ کي سندس ُاتساد بہ چئي  سگهجي ٿو، ا ھو مڃ
ُمنهنجُون ل کڻيُون مان ھميشهہ َپهري ن ُاتم کي ڏيکاري ندي  آھيان ۽ ’’ 

پوِء ڇپائڻ الِء موڪلي ندي  آھيان۔ ُمنهنجين ل کڻين ۾ َمُس کڻي  ُمنهنجي  
ُھجي، پر جيڪو ڍانچو آھي، ُان ۾ گهڻو ُڪجهہ ُاتم جو َارپيل آھي۔ ھ ن 

ز م جا ُبنيادي  جا ۽ ُمنهنجا ُاھي ئي  ساڳيا وي چار آھ ن، جيڪي پ روگريس 
 35‘‘ خيال آھن۔

ُمنهنجو رھبر   ‐ُمنهنجو ساٿي  ’پل بزن پنهنجي ليک ايترو ئي  نہ  
 –۾ ا ھا ڳالهہ قبُول ڪئي  آھي ‘ ُاتم

ڀاَڳن سان مونکي ُاتم جهڙو َپتي  م ليو، جنهن نہ ُرڳو مونکي ل کڻ ’’ 
رنسن ۽ ميٽنگن ۾ ۾ ھ مٿايو آھي، پر ساھتڪ بئٺڪن، َسميلن، ڪانف

ھميشهہ پاڻ سان گڏ َوٺي  َھلندو رھيو آھي۔ پنهنجن صاف ُسٿرن وي چارن 
 36‘‘ سان رھبري  بہ ڪندو َرھيو آھي۔

  ، گهڻي ۾ گهڻو ُاتساہ ھ ڪ تہ مونکي پنهنجي ُاتم ’’ُسندري  چوي ٿي 
َانداز ُدنيا آھي، جنهن جا عجيب ۽ -مان م ليو ۽ ٻ يو تہ ھيَء وڏي  ۽ بي

ٽجي  نوان نو ان درشيہ روز بہ روز ڏ سندا رھُون ٿا، جيڪي من تي چ 
 37‘‘ وڃن ٿا، جيڪي ل کڻ الِء ُاتساہ ڏيندا رھن ٿا۔

 اَفزائِي -ڌيُء جِي ِھمٿ  1.6.3
۔   ُسندريَء جي  ڌيُء آشا چاند بہ کيس وقت بہ وقت ھ مٿائيندي  َرھي 

ڀڳوان جيڪو ڏانُء ھوَء ھميشهہ ماُء کي ا ن ڳالهہ الِء زور ڀري ندي  ُھئي  تہ 
۽ ڏات کيس بخشي  آھي، تنهن کي وڌيڪ ۾ وڌيڪ ۽ لڳاتار سماج 

 –شيوا الِء ڪم آڻيندي رھي۔ ُسندري  چوي ٿي  

ُاتم پر ُاتم تہ ‘‘ َبڙي م يان تو َبڙي م يان، ڇوٽي م يان ُسبحان َاللهہ۔’’ ’ 
 ، تاب ڪڍائ’سندس ڌيُء بہ حد آھي۔ لڳي  بي ٺي  ! ھ ن سال بہ ٻہ ڪ  ڻا َممي 

، ديوي ۽ گوپي  بہ پييُون  آھن ُتنهنجا۔ ڏ ُس ڪال پرڪاش بہ ل کيو َاٿيئي 
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۔ بس َادب لطيف َاچي  وڃن ُتنهنجي نئين  تاب ۾۔ سڀ ُڪجهہ تہ َچَون ئي  ڪ 
، ُرڳو َسهيڙ  َوٺ۔  38‘ ‘‘ َرکيو َاٿيئي 

ڇپيل رچنائن کي ڪٺو ڪيو -ا ن ڳالهہ کان ُاتساھت ٿي  ُسندريَء َاڻ 
تائن جو تہ ُانهن مان ٻَ  ہ آکاڻين جا مجموعا ۽ ھ ڪ َڪو 

 َٺهي  آيا۔‘ ُھڳاُء’مجموعو 
 ياڻين جو اَثر ماستر  1.6.4

۔ايڇ۔ آڏواڻيَء جي  راِء مُوجب ُسندريَء جي  شخصيت تي   شري بي 
  –سندس ماسترياڻين جو ڪافي  َاثر ُنمايان ٿيندو ھو۔ سندس چوڻ آھي تہ 

جي جي  ُاستاد م س جمنا ا سڪُولي  دؤر ۾ َانگريزي  ٽ ئين در’’ 
ليکاڻيَء جي  شخصيت ۽ مئٽرڪ ۾ م س چنديراماڻيَء ۽ م سٽريس م س 
ک لناڻيَء جي  شخصيت مٿس ڪافي َاثر ڇڏيو۔ م س جمنا ليکاڻيَء کي 

کيس شؤنق جاڳيو تہ ھوَء حياتيَء ۾ َاڳتي َھلي  ُاستاد بڻجي۔ ڏ سي  
نڌي پروفيسر آسراڻيَء )جو ُان وقت ت ازو جيل مان ُڇٽو بنارس ۾ ھ ڪ س 

ريُون ُسڄاڻ شخصيتون،  ھو( ۽ وائيس چانسلر ڊاڪٽر راڌاڪرشڻن، َٻہ َگه 
ٺيُون، پر ڪاليجي  جيون ۾ جنهن َسکيَء ھ ن  بلڪل ويجهڙائيَء تان ڏ 

جي  ُصحبت ۾ ھ ن ُاتم وي چارن ۽ وھنوار جو ساکيات درشن ڪيو، سا 
، جا ھينئر عليڳڙہ ۾ ڊاڪٽرياڻي   جيہ ُڪماري  آھي۔ سندس ُھئي  و 

، جو بس، ري س ڪرڻ جهڙو -سُونهن، ڪال، سُوجهہ ٻُوجهہ، سادگي 
 39‘‘ ھو۔

 ٻِيَن ساھتڪارن جو اَثر  1.6.5
ُسندريَء جي  ل کڻيَء تي گهڻن ئي  راشٽريہ ۽ َانترراشٽريہ ساھتڪارن  

 جو َاثر ھو، ڇاڪاڻ ھ ن ُانهن جو ڳُوڙھو َاڀياس ڪيو ھو۔
۔ ايڇ۔ آڏواڻيَء ھ ن  بابت پنهنجا رايا ھ ن ري ت پيش ڪيا  ساھتڪار بي 
 –آھن 
تاب گهڻو َاڳہ پڙھيا ُھئا پر َاڄ تائين ُانهن کان ’’  ُسندريَء جيڪي ڪ 
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، ‘ميگهدُوت’۽ ‘ شڪنتال’ڪاليداس جو  –ُمتاثر َرھي  آھي، سي آھن 
نگ ليئر’، ‘ھيمليٽ’شيڪسپيئر جو ناٽڪ  ، ‘مرچنٽ آف وينس’۽ ‘ ڪ 

، ‘گودان’۽ ‘ رنگ ڀُومي  ’، پريمچند جو ‘ٻال چندرما’۽ ‘ گورا’ٽئگور جا 
ڪٽر ھ يُوگو ‘ساٿي  ’، يشپال جو ‘سوال’۽ ‘ شريڪانت’شرت جو  ، و 

ميئر آف ’، ٿامس ھارڊيَء جو ‘مدر’، گورڪيَء جو ‘ليس م زريبل’جو 
۔ ايسٽاو جو  ، م سز ايڇ‘ڪئٽر ب رج ، ٽالسٽاِء ‘گولن جا گوندر’۔بي 

، ترجينف ‘يور جو سئر سفرگ ل  ’، سافٽ جو ‘ايڪويهہ ڪهاڻيون’جون 
، پر سڀ کان وڌيڪ شري ‘آخرين پن’، او۔ ھينريَء جي  آکاڻي  ‘مومو’جو 

۽ ُان مان  ‘سون َورنيُون د ليُون’اللچند َامرڏنومل جو ترجمو ڪيل ناول 
نالي نينگريَء جو سادو سُودو پيارو چرتر سدا ُسندريَء جي من ‘ رٿ’بہ 

رھاڱي کان َاڳہ پڙھيل ۾ َوسندو رھيو آھي۔ ھي  سڀ رچنائو ن و 
 40‘‘ َاٿس۔
 –ُسندريَء جو پنهنجو مڃڻ ھو تہ  

ٽئگور ۽ شرت تہ ُمنهنجي جيون ۾ سمايا پيا ُھئا۔ تنهن کانسواِء ’’ 
َانگريزي  ليکڪن جا ڪتاب مون سنڌيَء ۾ ترجمو ٿيل پڙھيا۔ َانگريزيَء 
 ۾ شيڪسپيئر ۽ برنارڊشا کي ُڪجهہ ُڪجهہ پڙھيم۔ پر من ۾ ا ئين ھو

 41‘‘ تہ شايد مان بہ ڪڏھن رچنا ڪنديس، ضرُور ُڪجهہ ل کنديس۔
 ُسندرِي اُتمچنداڻيَء جِي ساھتڪ ياترا 1.7

 سرجڻ جو ديِباچو )ڀُومڪا(  1.7.1
ھر رچناڪار جي ُپٺيان َاھڙو ماحول، گهٽنائون ۽ ساڳئي وقت سماج  

ُو چي ري ندڙ حالتون ھونديون آھن، جيڪي ھ-جون ُڪجهہ َاھڙيُون ڏاريندڙ
برداشت نہ  ڪري سگهندو آھي۔ ُان جي ساھت يا سرجڻ جي  ڀُومڪا جي  

 شروعات ُاتان ئي  ٿي  ويندي  آھي۔
 –مشهُور ساھتڪار ڪمليشور جو چوڻ آھي تہ  

ساھتڪ چمتڪار ناھي ۔۔۔ ساھت ڪنهن بہ ليکڪ جي  رچناتمڪ ۽ ’ 
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 ‘ُان دؤر جي  م لي  ُجلي  پي ڙا جو دستاويز آھي۔
ي ھوندي ڍگهريلُو ماحول ئي  َاھڙو م ليو۔ کيس نن ُسندريَء کي تہ 

 –کان ئي  علم ۽ اَدب سان گهڻو چاھُہ ھوندو ھو۔ ُسندري  پاڻ چوي ٿي  
مان سمجهان ٿي  جڏھن کان ٻُوجهہ آئي  َاٿم، شايد پنجن سالن جي  ’’ 

َاھڙي ۾ جنم عمر ھوندم، تڏھن کان آکاڻيون ُٻڌڻ جو چاھُہ َاٿم۔ گهر بہ 
تي  ، ھڪ عجيب خواب َڀري  ُدنيا م ليو، ج  ُصبح جو َاکہ ُکلڻ کان َاڳہ ئي 

ُھئڻ جو َاحساس ٿيندو ھو۔ ماُء پنهنجو پيار ڀريو ھٿ منهنجي ُماليم 
،  تي ُگهمائيوارن واري مٿي  ُاٿ ُپٽ، ھ ن َاُسر جي  ويل، ’چوندي ُھئي 

و يڻ الِء پيا ُاڀ ۾ -ش  ، سڀني کي روزي  ڏ  سئر ڪندا آھن، توکي پارَوتي 
 ‘نڊ ۾ ڏ سي  موٽي  نہ وڃن۔ن

مان ننڍڙيون َاکيون کولي، مٿي مٿي ُاڀ ڏي ن هاري، ماُء جي َگلي ۾  
جهي  چوندي ُھئس،  و’ٻانهُون و  ٿي آھن ش  ؟‐ڪ  َامڙ َگلي ۾ ‘ پارَوتي 

َيل ئي  مونکي کڻي  َھلندي  ُھئي  َنَل وٽ ڏندڻ ڪرائڻ ۽ ٻانُهن سان  َلٽ ڪ 
 ، ٿوريئي ديوتائن کي ڏ سي  سگهبو آھي،  ھ َنن  َاکين سان’چوندي  ُھئي 

 ‘ُاھي تہ َاندر جي َاکين سان ڏ سي  سگهبا آھن۔۔۔
شايد ا نهيَء عمر ۾ ئي  َاندر جون َاکيون کولڻ جو چاهُہ من ۾ جاڳي   

ُاٿيو ھو۔۔۔ َاڄ ا نهن َاندر جي َاکين سان، خبر نہ آھي ڪيڏا علم ۽ 
پيئي  سگهان۔ پوِء بہ ا ئين  َاحساس جا خزانا ا نسان جي سرُوپ َاندر ڏ سي  

لڳندو آھي، جهنگل ۾ َاڏيل آھي ُمنهنجي  َاڪيلي  ُڪٽيا۔۔۔ چؤگرد ماڻهُو 
نہ، وڻ پيا نظر َاچن۔۔۔ واچُوڙا، ھوائون، چؤماسي جي بادلن جا ت رڪاٽ، 

رندڙ بُوندُون، ُمنهنجُين َدرُين مان َاندر  ڌيُون ھيٺ ڪ  نہ برسات جون س 
، فقط ُجهنجهائيندڙ  آواز سان پنهنجي  مستي َجتائينديُون َھلي  وڃن َاچي 

 ٿيُون۔۔۔ ڇا الِء؟
شايد ُمنهنجي  اَڪيالئيَء کي ا نهن شادمانن سان ڀرڻ الِء اي ندي  آھي،  

 42‘‘ ا ھا پ رڪرتي  مون وٽ۔۔۔
ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جون ٻالپڻي کان َوٺي  جيڪي د لچسپيُون  
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اھيڙيُون رکڻ ۽ ڪتاب پڙھڻ۔ ھوَء َھلنديُون آيون، ت ن ۾ خاص ُھيُون : س
، پر گهر  تاب پڙھندي ُھئي  ننڍي ھوندي َپرُين، ديَون ۽ ديوتائن جا ئي  ڪ 
جي وايومنڊل سبب ڌرمي  ڪتاب تمام گهڻا پڙھيا ُھئائين۔ ڌي ري ڌي ري 

تابن جو بہ حرص لڳس سورھن سترھن  جيڪو ،جاسُوسي ۽ اَياري  ڪ 
پريمچند، يورپي  ساھتڪارن  سالن جي  عمر تائين ٽئگور، شرت چندر،

ُيس۔ ڌي ري ڌي ري گنڀير ساھت ۽ شاعري  پڙھڻ جي  ترجمن طرف بدلجي  و 
ُيس۔ ُان ساھتڪ َاڀياس ھ ن جي َاندر رچناتمڪ  الِء گهڻو شؤنق پئدا ٿي  و 

نو۔  سنسار کي جنم ڏ 
ُسندريَء کي َادبي شؤنق پنهنجي ڏاڏي، پيُء ۽ ڀاُء کان ورثي ۾  

ن جا ڪٻٽ  سندن خريد ڪيل ڪتابن سان َسٿيا پيا ھوندا ُھئا۔ م ليو، ج 
ھر وئڪيشن ۾ يا واندڪائيَء وقت، ُاھي ڪٻٽ ُسندريَء جي وندر جو 
ساڌن بڻبا ُھئا۔ ھ ن کي ل کڻ جو شؤنق بہ ننڍي ھوندي کان ئي  ھو، جيئن 
شايد گهڻن منجهہ ھوندو آھي، پر ُان کي عملي روپ تڏھن م ليو جڏھن 

جائنٽ ايڊي ٽر چونڊيو ويو۔ ُسندري  جڏھن ڪاليج  الِء کيس‘ ساٿي  ’مخزن 
، ُان وقت سڄي ُملڪ ۾ ُسَوتنترتا آندولن َھلي   رھيو ۾ پڙھي  َرھي  ُھئي 

ھو ۽ ُاھو قؤمي  ُسجاڳيَء جو وقت ھو جڏھن ُسندري  ڪاليج ڇڏي َاچي  
رو ورتائين۔ سندس من ديش -گهر ۾ ويٺي  ۽ ڪانگريس جي  ھلچل ۾ َبه 

ائيَء ۾ رُوسُين جي  ٽ مٽار ھو۔ ٻي ن مهاڀاري  لڙ پريم جي جذبي سان
سُورهيائي  ۽ سوُڀن  جون خبرُون َاخبارن ۾ پڙھيائين۔ تڏھن سندس 

بهاُدر ماُء ’ُجهڪاُء مارڪسواد ڏانهن ٿ َيڻ لڳو۔ ھ ن ھ ڪ رُوسي  ڪهاڻي  
نائين۔‘ ساٿي  ’ُالٿو ڪري کڻي ‘ جي  بهاُدر ڌيُء  مخزن ۾ ڇپجڻ الِء ڏ 

پريوار سميت جلد ئي  -ڱي سبب ُسندري  ۽ ُاتم، گهرُملڪ جي ورھا 
نڌ ڇڏي ۾ َاچي  بمبئيَء ۾ ٿانئيڪا ٿيا۔ بمبئيَء پهچي  ُاتم ساھت   1949س 

رچڻ ۽ سنڌي ٻولي ساھت سڀا جي سرگرمين ۾ مشغُول ٿي  ويو۔ شاديَء 
کانپوِء پنهنجي جيون ساٿيَء جي ُصحبت ۾ سندس شعور نئي ن صورت 

۔ ھڪ امَيوادي  وي چارن ڏانهن مائل ٿيڻ لڳي  ۽ ھوَء س ا ختيار ڪئي 
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عجيب حقيقت تي وڃي ن گاہ پ َيس تہ ُدکن جو گهڻي ڀاڱي ڪارڻ غري بي  
 ، آھي۔ ُان غريبيَء کي پنهنجي آزاد ُملڪ جي  َرڳ َرڳ ۾ ُگهسَيل ڏ سي 

يو۔  ھوَء پنهنجي جيون ساٿيَء د ل تڙڦي  ُاٿيس۔ کيس ل کڻ الِء مقصد م لي  و 
يسر منگهارام ملڪاڻيَء جي  رھبريَء ھيٺ ھلندڙ سنڌي سان گڏ پروف

۔ ُاتي ڪهاڻيون،  ساھت منڊل جي ھفتيوار َادبي ڪالسن ۾ وڃڻ لڳي 
تي  ، ج  ناول ۽ شعر بحث ھيٺ ھلندا ُھئا، خوب ٽي ڪا ٽ پڻي  ٿيندي ُھئي 

ل کڻ بابت ڪافي پ رايائين۔ ُان ۾ ڪيترا ڪالڪار تنقيد مان ھ ن ڪهاڻي  
، ڪي رت، ۽ ساھتڪار شامل ٿ ، مالهي  ، پوپٽي  يندا ُھئا، جيئن تہ ڀڳونتي 

موتي  پرڪاش، ڪال پرڪاش وغيرہ۔ ھ ن جي من ۾ لکڻ جي  تڙڦ پهرين 
۔ ورھاڱي وقت جڏھن اَھڙا  ُڏکيا آرٿڪ ۽ سماجڪ مسئال کان ُھئي 

سامهُون آيا، تہ ُان وقت، ُانهن مسئلن کي حل ڪرڻ جا ُاڌما ھ ن جي من 
۔۾ ُاٿيا ۽ ھيَء آکاڻيو  ن ل کڻ لڳي 

، جنهن الِء ‘ نئين ُدنيا’ڪهاڻي نويس بڻجڻ ۾   سندس گهڻي  مدد ڪئي 
، ُاردُو ۽ بنگاليَء جي ترقي پسند ليکڪن َانا ڀائُو  – ھ ن پهري ن مرھٽي 

ساٺي، ڪرشڻ چندر، َرضيہ س جاد، ذھي ر ۽ ماشڪ بئنرجيَء جون 
وقت َاصلوڪيون ڪهاڻيون بہ ڪهاڻيون ترجمو ڪيون ۽ ساڳئي 

 يُون۔ل ک
نالي ڪهاڻي  ڇپي  جيڪا ڪيترن ‘ ممتا’۾  1952ھ ت ھندستان ۾،  

ع ۾ 1954وڏن وڏن ليکڪن ۾ پهريون ا نعام کٽي  آئي  ۽ 
ع ۾ سندس َٻہ 1960کي بہ پهريون ا نعام م ليو۔ ‘ ڪوشان’وري  

ڇوڙو’۽ ‘ کي ر َڀريا ھٿڙا’ڪهاڻيون  پهريون ۽ ٻيون نمبر آيون، جنهن ‘ و 
ُاتساہ پئدا ٿيو ۽ پنهنجو پاڻ ۾ وشواس پڻ۔ پوِء تہ  ھ ن ۾ ل کڻ الِءڪري 

۔ تائون ل کندي  ويئي   ھ ڪ ٻ ئي ُپٺيان آکاڻيون، ناول، مضمون ۽ َڪو 
ُسندريَء جي ساھتڪ سرجڻ جي دؤر ۾ ھ ُڪ َاھڙو وقت آيو جڏھن  

ڇڏيو۔ جيون ساٿيَء جو پيار،  زندگيَء جي تقاضائن ھ ن کي ُمنجهائي
بڻائڻ ۾ سهارو بڻيو، سو ئي  ُان جي پيرن  جيڪو ھ ن کي مهان ليکڪا



 

[ 58 ] 

زنجي رُون بڻجي  پيو۔ ھ ڪ ئي  کيتر ۾ جيڪڏھن َٻہ مضبوط جُون 
شخصيتون گڏجي  َھلنديُون آھن تہ وقت َاچڻ تي گڏ َھلڻ بدران آمهُون 
سامهُون ٿي  بي هنديُون آھن۔ ڀوڳي نديُون َٻئي  ُڌريُون آھن، پر ن ڀائڻو 

 ي۔پوندو آھا ستريَء کي ئي  
ع ۾ کيس َاڌرنگ ٿي  پيو ۽ ھوَء ن راشا، ُدک ۽ ڊ پريشن جي 1990 

۔ ُان  ۔ سندس ل کڻ جي  رفتار گهٽجي  ويئي  دؤر مان ُگذري  رھي ُھئي 
، ھ ن جي  ھمٿُڏکئي  -وقت ۾ سندس ڌيُء آشا ھ ن جو سهارو بڻجي 

َافزائي  ڪئي  ۽ سندس ل کَيل رچنائون ڪڍي  ڪهاڻين جا مجموعا ۽ 
تائن جو ڇپارائي پڌرو ڪيو۔ تڏھن وري  ُسندريَء ‘ ُھڳاُء’مجموعو  َڪو 

۔  جي  ساھتڪ ياترا جي  بي ٺل گاڏيَء کي رفتار م لي 
 –ُسندريَء جو پنهنجو چوڻ ھو  

يا آھن ل کندي پر َاڄ بہ َچوان ھرڪو ک ُن شل ساھت جي  ’’  سال ٿي  و 
 43‘‘ ڪونج َگلُين ۾ گهاريان۔۔۔ ل کندي  َرھان۔۔۔

 يَء جو ساھتڪ روُپُسندر  1.7.2
۽ سماج ۾ ا نسان آھن۔ ا نسان سان ‘ ساھت سماج جو آئينو آھي’ 

 ُسکہ، ڀاونائون، جذبات، َاحساس ۽ آزمودا ُجڙيل آھن۔-وري ُدکہ
(’ا نڪري  ڀوڳَيل ’۽ ‘ َاُنڀُوتي  )َاحساس يا جذبات( جي  پ رماڻڪتا )ثابتي 

يو آھي۔ شاسترڪ‘ سُچ )يٿارٿ( ارن ساھت کي ساھت جو آڌار مڃيو و 
سڀني  جو َڀلو سان جوڙي، ساھت ُان کي مڃيو، جيڪو ‘ سريه ت’کي 

ڪري۔ يعني سماج جي ھر ا نسان جو َڀلو ڪرڻ وارو ساھت ئي  َاصلي 
 ساھت آھي۔

ا ن ُاديش سان ُجڙيل ساھت وقت َانُوسار َبد لَجندو رھي ٿو پر ُان جو  
( اَ ’مقصد رھي ٿو ُمکيہ  ُنڀُوتين جو جيون جي  َسنويدناتمڪ )جذباتي 

 ‘سرجڻاتمڪ ا ظهار۔
، سرجڻ ۽ ا ظهار، ا نهن چئني  َاکرن جي  پنهنجي    جذبات، َاُنڀُوتي 

سان ھٿ  پنهنجي  معنٰي آھي، پر جڏھن ا ھي چار ئي  َاکر ھ ڪ ٻ ئي



 

[ 59 ] 

پڪڙي ساھت ۾ گڏ مؤجُود رھن ٿا تہ ُاھو ساھت خاص َاھميت وارو ۽ 
ِء کڻي  ا ئين چئجي تہ ا ھي َاثرائتو بڻجي  پوي ٿو۔ ساھت کي سمجهڻ ال

شال ف ريم جا چار کُونٽا )ُڪنڊُون( آھن، جنهن ۾  چار َاکر ڪنهن و 
نتن جون گهڻي ئي   رچناڪار جون ڀاونائون، وي چار ۽ اَلڳہ اَلڳہ چ 
رائي  ۽ من کي َجَن  تصويرُون ُاڪيرجن ٿيون۔ ُمکيہ طور ڪٿيہ جي  َگه 

ئي  ساھت جو پ راڻ يا آتما جوڙڻ جي  رچناڪار جي  شڪتي  )ا نسان( سان 
 ھوندي  آھي۔

 –ساھتڪار جگديش لڇاڻيَء موجب  

بہ چوندا آھن۔ َادب عربي  زبان لفظ آھي، جنهن ‘ َادب’ساھت کي ’’ 
ناخت يعني تہ ليکڪ جي  ُاھا  جي  لفظي  معنٰي آھي خصلت، فضي لت يا ش 
، جا آدميَء منجهہ خصلتون پئدا ڪري، ُان کي فيض پهچائي ، ڪارگذاري 

 44‘‘ کيس ھڪ نيڪ وي چاروان ا نسان بڻائي۔
ڪنهن بہ ساھتڪ رچنا ۾ ُرڳو ويچار َاھم نہ ھوندو آھي، ُان ۾  

، ُگفتگُو، -عناصرن جيئن تہ ڪٿا ردارنگاري  ردار ۽ ڪ  َوستُو يا پ الٽ، ڪ 
، عبارت ۽ ُاديش جو ُسٺي ۽ َاثرائتي نمُوني مؤجُود ُھئڻ  ماحول، ٻولي 

نہ بلڪ رچنا جي پيشڪش جو طريقو، ُان جي  الزمي  آھي۔ ايترو ئي  
ڪساوٽ، ُان جي  ڀاشا ۽ شئلي  بہ بهترين ُھئڻ ُگهرجن۔ جڏھن ڪنهن 
رچنا ۾ ا ھي سڀ ڳالهيُون مؤجُود ھونديون آھن، تڏھن ئي  ا ھا رچنا 

 عمدي  ۽ اعلٰي درجي جي  ليکي  ويندي  آھي۔
ان ساھت جون ا ھي سڀ خصُوصيتون ُسندريَء جي رچنائن ۾ ڪوٽ 

، -ڪوٽ ڀريل آھن۔ ُسندريَء ساھت جي ھر صنف تي قلم آزمائي  ڪئي 
۔ رائيَء سان ڄاڻ ُھئي   کيس ھر صنف جي  َگه 

ن ۾   ُسندريَء پنهنجي رچنائن ۾ سڀني  موضوعن کي ُڇهيو آھي، ج 
سماجڪ ۽ پنگتي   –نزاڪت ۽ گوناگونيت آھي۔ ا ھي موضوع آھن 

شتا، ُانهن ۾ ٽڪراُء، -ي  ناتاُپرش ۽ ُڪٽنب‐ُبراُين جي  اوگهڙ، ا ستري   ر 
۽ ا ستريَء جي  آزاديَء جا مسئال ۽ ُان کي ُبردبار بڻائڻ جا ُاڌما، سنڌ 
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چولي طبقي جا سماجڪ ۽ آرٿڪ مسئال  سنڌيت الِء ُحب، ھيٺئين ۽ و 
 وغيرہ وغيرہ ۔۔۔۔

ردارن کي ا نسان، گهر، سماج، ُدنيا   سندس ناولن ۽ ڪهاڻين جي ڪ 
ھي ھر ُمشڪالت، ھر ُڏکي  حالت ۾ ُبردباريَء ۽ ديش جو ف ڪر آھي۔ اُ 

سان ُمقابال ڪري مثال پيش ڪن ٿا۔ ُاھي پاٺڪن الِء آدرش بڻجن ٿا۔ 
ڀاونائن، سندن َاحساسن کي ُاھي ايترا تہ َسجي و آھن جو پاٺڪ ُانهن جي 

محسوس ڪري سگهن ٿا۔ سندن ناال عام سنڌين جهڙا آھن۔ سرل، سليس 
يَء جو ا ستعمال ڪيو آھي۔ ھ ن ليکڪا کي ۽ َروانيَء واري  سنڌي ٻول

۔ ُسندريَء جي خلقيل گهرُو جي َوت پيش ڪرڻ جي  خاص  ڏات ُھئي 
ردارن جي وھنوار مان سندس سوچ وي چار ۽ مقصد ظاھر آھن،  ڪ 

۔  ليکڪا جي  شخصيت بہ ُاجاگر ٿ ئي ٿي 
ڪهاڻين، ناولن ۽ ناٽڪن جون گهٽنائون ۽ وارداتون بہ سنڌي  

ن جي  لفظي  تصويرڪشي ڪاميابيَء سان ماحول سان ٺهڪن دڙ آھن۔ ج 
َڪَيل آھي۔ ھ ن ليکڪا ساھت کي ساڌن بڻائي مادري  زبان سنڌيَء سان 

ا ظهار ڪيو آھي۔ سندس سوچ جو نظريو شخصي، س ڪ، پيار ۽ موہ جو 
جذباتي ۽ رومانوي  آھي۔ ھ ن ليکڪا پُوري  زندگي جاکوڙ ڪري جيڪي 

۾ سندس آسپاس جا نظارا ۽ گهٽنائون ساھت جا گهڙا َڀريا آھن، ت ن 
رڻن ۽ ‐ڪٿا آدرشن جي وستوَء جي َسڳي ۾ پُوتل آھن۔ ا نسانيت جي ڪ 

ُاجالي سان پاٺڪن جي د لُين کي َٻه ڪائن ٿا۔ پاٺڪ ُاھو ساڳيو ئي  
 محسوس ٿا ڪن، جيڪو ل کڻ وقت ھ ن پاڻ محسُوس ڪيو ۽ ماڻيو۔

ِء ڪالتمڪ فارم ۾ ُسندريَء پنهنجي آزمُودن کي ٻ َين سان ونڊڻ ال 
ل کيو آھي۔ ھ ن جُون رچنائون َسهج ُسڀاَو گهڙيل فارم ۾ َٺه ڪايَل ۽ 
َڦه ڪاَيل آھن جو پاٺڪ پنهنجي جيون جي  ڪنهن گهٽنا، حادثي، واردات، 
شتيداريَء جو عڪس َپسي، پاڻ کي ُان رچنا جو ح صو محسُوس ٿو  ر 

خوشبُو۔ ڪهڙي  ڪري۔ رچنائن ۾ رس ۽ َرواني  ا ئين َاٿس، جيئن ُگل ۾
بہ ننڍي ۽ خسيس خيال کي سالست ۽ بالغت سان َاثردار ۽ ُمحاوريدار 



 

[ 61 ] 

۔ ا نهيَء ۾ سندس ڪال سنڌيَء ۾ زمان، مڪان ۽ ماحول ُمطا بق ل کي ٿي 
 ۔خيال بہ سوچائن ٿاُڪشلتا آھي۔ سندس قلم سان ل کَيل خسيس  –

 ِچنتن جا موضوع  1.7.3
ن، ُجدا ُجدا ماڻهن، ُانهن جو ساھت مانَو جيون جي َالڳہ اَلڳہ مسئل 

ڪاس-ُدک، ُاميد-جي ت، ُسک-َاُنڀؤ، ا نسان جي  ھار ُٽ -ا ڇا ۽ و  گ راَوٽ جو چ 
ٽي ٿو، پر جيڪڏھن ُان جو جيئن جو تيئن ورڻن ڪجي تہ ُان ۾ ڪا  چ 
سُونهن ۽ ساُر نظر نہ اي ندو۔ معمُولي  ۽ س ڌي  ڳالهہ کي چونڊي، سونهن ۽ 

رڻ ئي  رچناڪار جو ڏانُء آھي۔ َرچنا سار سان ٺهڪائي ڪري پيش ڪ
ريا ۾ چونڊيل ُچنؤت ُين ۽ ُملهن جي  َاھميت آھي۔  پ رڪ 

ٽُڻ ئي  َاھميت َڀريو   س بہ َرواجي  يا عام مان خاص کي چ  ل ھ ڪ  گ رينو 
 –مڃيو آھي۔ ايڊَورڊ وئڪنڙ موجب 

ساھتڪار جي  ُاتمتا، ُان جي  دستڪاري  يا ُان جي ساھتڪ ڪنهن بہ ’ 
نہ پر ا ن ڳالهہ تي مدار ٿي َرکي تہ ُان مانَو جيون جو ساُر يا  ُھنر تي

َاھميت ڳولهڻ جي  ڪيتري  ڪوشش ڪئي  آھي ۽ ُان کي ٻ َين  جي 
 ‘سامهُون ُاجاگر ڪرڻ ۾ ڪيترو ڪامياب ٿيو آھي۔

، مالي    ، غري بي  جڏھن ڪنهن جي  زندگيَء ۾ َڀينڪر طوفان يا َتنگي 
َوڻندڙ سماجڪ -سرڪاري  ڀيدڀاُو، َاڻ يا ُڏکيُون پاري وارڪ حالتُون،

ڌيُون سامهُون پيش پونديُون آھن تہ ليکن ئي  سندس سهارو بڻجي  َگتي و 
ٿو۔ چاھي ُاھو مهاپراڻ نراال ُھجي يا مهاديوي  َورما۔ ا نهيَء طرح ُسندريَء 
نا۔ ا ھي سڀ  کي بہ وقت، سماج ۽ پاري وارڪ ماحول لکڻ الِء موضوع ڏ 

 جو آڌار بڻيون۔حالتون ُان جي ساھت 
 –ا ن باري ۾ ُسندريَء جا پنهنجا رايا ھ ن ري ت آھن  
ن جو چوڻ آھي، ھرڪا رچنا ساھتڪار جي ڀوڳيل ُدک يا ماڻيل ’’  ڪ 

ُسک جو عڪس ھوندي آھي۔ مان نٿي  مڃان۔ ا ھو ضرُوري  ناھي تہ 
ليکڪ ھرڪا رچنا پنهنجي ئي  ُدک ُسک تي ل کي۔ ڪڏھن ڪنهن جي 

ڪهاڻي  ُجڙي  ويندي  آھي من ۾۔ مثلن ايشيائي  تي بہ ڪنهن ُگفتي 
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ليکڪن جي  ڪانفرنس ُھئي  دھليَء ۾۔ ھ ندي  ليکڪ رام بابُو َسڪسينا 
 ‘‘پ رانت سي آئي  ھئن؟آپ ڪؤن سي ’مون کان ُپڇيو، 

َھم ’پيَرن ھيٺان زمين ک سڪي  ويئي  ۔۔۔ ُٻڌي  َاکيُون َڀرجي  آيُون ۔۔۔  
سوال ُپڇندڙ جي  د ل ۾ ‘ پ رانت ڪهان ۔۔۔تو ن رواسي  ھئن، َاپنا ڪوئي  

، ’جهوٻو َاچي  ويو۔ ُمنهنجي مٿي تي ھٿ ڦيرائي چيائين،  ديکو بيٽي 
، َوھان مئخاني َبن ھي  جاتي ھئن ۔۔۔ تو جهان جهان جام َپلٽتي ھئن

نڌ َبن جاتي ھئن۔ نڌي  َبستي ھئن، َوھان س   ‘س 
۔ ‘يري جا َاٻ الکي  آک’ھ ن ُگفتي ُٻڌڻ سان من ۾ ُجڙي  ويئي  ڪهاڻي   

ڪهاڻيَء اَندر ڀارت ۾ ٻ َين ٻول ُين سان گڏ س نڌي  جاتيَء ۽ ڪلچر کي 
سالمت رکڻ جو پيغام آھي۔ ا ن طرح ُجڙي  وييُون آھن ۔۔۔ ھي  شهر 
 ، (، ڪارو گهوٽ، ُڪنوار پيُء، مهانگي  ُگڏي  )گورکو(، پاپڙن واري  )ڀوري 

نڌوَء جو رُوپ وغيرہ ۔۔۔  س 
جي  فقط ھ ڪ س ٽ ڪنهن َھٺي لي  ڇوڪريَء ‘ هوٽڪارو گ’ڪهاڻي   

ڀائو! تون تہ ُمنهنجي الِء َاھڙو ’بابت ُٻڌل ُھئم تہ ڀاُء کي چيو ُھئائين، 
۔ بس،  ڇوڪرو ڳولهي آيو آھين، جو َبتي  ٻارڻ جي  ضرورت ئي  نہ پوندي 
، جنهن تي تصور  ا ھا ُھئي  ُمنهنجي  ڪهاڻيَء رُوپي  َوڳي س بڻ جي  ري لڙي 

۔جو اي  ترو َسڳو ويڙھجي  ويو، جو ھ ڪ مذاقي ڪهاڻي  ٺَهي  تيار ٿي 
ڇوڙو’  ڪهاڻيَء ۾ ھ ڪ َاھڙو مسئلو کنيل آھي، جيڪو ‘ و 

دوان ۽ حساس آھي۔  ڪاليداس جي ڏي نَهن  کان َھلندو آيو آھي۔ ڇوڪري  و 
مگر ڇوڪري جي  سمجهہ ۽ سڀيتا جي  َدري  ُکلَيل ئي  ڪونهي۔ 

۾ ڪوئي  سمجهي  نہ َسگهيو۔ سندس د ل ڇوڪريَء جي د ل کي ساُھرن 
شالتا، پيار ۽ ديا  مايا وارو ُسڀاُء ساُھرن کي ٺٺوليَء الئق لڳو ۔۔۔-جي  و 

 230منووگيانڪ ڪشمڪش واري ھيَء ڪهاڻي  ڪيترا سال َاڳہ  
۔  ڪهاڻين جي  چٽاڀيٽيَء ۾ ا نعام َکٽي  آئي  ُھئي 

شيہ بہ بلڪل ن رالو آھي‘ قدر ڪونهي’  ٺم ڪهاڻيَء جو و  ۔ پاڙي ۾ ڏ 
پي  فقط ا نڪري آھي جو ڪوئي  بہ گهر جي ڀات ُين  تہ گهڻن گهرن ۾ َگه 
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ہ لفظ نٿو ڳالهائي، جيئن َاڳلي کي خبر پوي تہ سندس الِء ساراہ جا ٻَ 
ڪم جو قدر ٿيو آھي۔ حقيقت ۾ سماجڪ س رشتو ئي  ُڪجهہ َاھڙو آھي 

ياري  پ يو جو ھ ڪ ماڻهُو ٻ ئي مان ُڪجهہ ڇ ڪي حاصل ڪرڻ ۾ ئي  ھوش
 سمجهي۔

َء َسُچ َچڙهيو’  ۾ برابر پنهنجو ڀوڳيل ُدک موضوع بڻيو ‘ سُوري 
آھي۔ ھ ڪ ا سڪول ۾ نؤڪري  م ل َيم۔ ھيڊ م سٽريس کي ُمنهنجن ترقي 

۔ ُمنهنجي ھر چڱي قدم کي  َاڪثر غلط پسند خيالن بابت غلطفهمي  ُھئي 
ٺائين ۽ نيٺ نؤڪريَء کان ئي  جواب ڏيئي    ائين۔ڇڏينظر سان ڏ 

۔   َاڪثر ھر رچناڪار جي قلم تي وقت جي  ڇاپ ُھجي ئي  ُھجي ٿي 
ڇو تہ رچناڪار ھ ڪ ُاھا حساس َھستي  آھي جنهن جي آسپاس ۾ جيڪي 
َوهي واپري ٿو، ُاھو ٽيپ ۾ آواز ڀرجڻ کان وڌيڪ تڪڙو ُھن جي من 
ڪارڊ ٿيو وڃي ۽ سميہ جي ڦ رڻ کي رفتار ڏيئي  ڇڏي  آھي۔  تي ر 

ن جي ڪري ُرڳو َسمو ئي  ڇو، ا نساني  قدر بہ ڦ رندا وگيانڪ کوجنائ ن ج 
، ُانهن جي کري ٿا َرھن۔ کوٽي ُھئڻ جي  -َرچناڪار جي من جي  َڪسؤٽي 

۔ ُان طرح َسڳو ويڙھجندو وڃي ٿو، ساھتڪ ل باس  فتوٰي ڏي ندي  َرھي ٿي 
ُدک -س بڻ جي  ري لڙيَء تي ۽ ڪڏھن ڪنهن جا ڪڏھن ڪنهن جا ُسک

 ٿو َرھي، ھي  َمُن۔کنيو رچنا ڪندو 
۔ ڪڏھن   ڪا ُمند مهل ڪانهي ا نهيَء رچنا سنسار جي ڦهالَو جي 

پنهنجي  ئي  ل کَيل رچنا کي پڙھي  ڏ سندي  آھيان تہ ڏاڍي  پياري  َلڳندي  
ساگر ۾ لڪي  َپَونديُون آھن۔ ڪڏھن سوچ جي َاٿاہ َاٿم۔ ڪڏھن َاکيُون ڇَ 

 45‘‘ َلهي  پوندو آھي ھيُء َمُن۔
 کڻ الِء ُجنُونلِ   1.7.4

ڪنهن بہ مقصد کي حاصل ڪرڻ الِء پنهنجو پاڻ کي ُان راہ ۾ م ٽائي  
ڇڏڻو ٿو پوي، تڏھن َوڃي  ُان منزل تي پهچڻ ۾ ڪاميابي  حاصل ٿئي 
۔ َادب جي ُجدا ُجدا شاخن  ۔ ُسندريَء ل کڻ شروع ڪيو تہ ل کندي  ويئي  ٿي 
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مڃائي ن آزمائي  ڪيائين ۽ پنهنجي  شخصيت کي سڀني  کا‐تي قلم
۔  سنڌي ساھت جڳت ۾ َاھم جڳهہ واالري 

سچي ساھتڪار کي ل کڻ الِء سوچڻو يا مُوڊ ٺاھڻو نہ پوندو آھي، پر  
پنهنجي چؤطرف جون حالتون، گهٽنائون ۽ ق صا ڏ سي  ھُو پاڻ ُان ۾ 

خود ڪاغذن تي ھلڻ ‐بہ‐خودايترو تہ لي ن ٿي  ويندو آھي جو ُان جو قلم 
 شروع ٿي  ويندو آھي۔

ٿا يا پ الٽ جي سُ   ندريَء کي ا ھا ڏات حاصل ُھئي  جو ھوَء رچنا جي  ر 
، َاُنڀؤ  ردارن جي َاندر ۾ جهاتي  پائي پاڻ َاحساسن کي ماڻي ندي  ُھئي  ڪ 
۔ سندس َاندر ۾ ل کڻ الِء َاھڙو ُجنُون ھو،  ، تڏھن ل کندي  ُھئي  َڪندي  ُھئي 

ھندي  ُھئي  تہ پوِء جيستائين ُاھا َرچنا پُوري  نہ ٿئي  جو ل کڻ الِء و 
۔ ھ ن جي جيون جو  تيستائين کائڻ، پيئڻ، ُسمهڻ، سڀ ُڀلجي  ويندي  ُھئي 

 مقصد ئي  ڄڻ ساھت رچڻ ھو۔
 ‐مايا راھيَء جي ويچار موجب  
ُسندريَء الِء سندس جيون جون ل کڻ واريون گهڙيُون ئي  سجايون ’’ 

 46‘‘ گهڙيون آھن۔
 ‐ُسندريَء جا پنهنجا ويچار  
ھ ڪ َاھڙي  چي ز آھي، جيئن بارُود جو نانگ ٿيندو آھي، ٻاري  ل کڻ’’ 

ڇڏينس تہ پيو َٻرندو، پيو َٻرندو۔ ُان جا گول گول وڪڙ ٺهندا رھندا 
جيستائين ُان جو بارُو ختم نہ ٿي  وڃي۔ تيئن ل کڻ بہ ا ئين آھي۔ ا نسان 
رچنا ڪندو پيو، ڪندو رھندو، جيستائين آخري  َسمو نہ َاچي جو َاکيون 
پُورجي  وڃن ۽ ھ ن ُسهڻي سفر، ھ ن ُسهڻي  ُدنيا کان ماڻهُو محرُوم ٿي  

 ‘‘وڃي۔
سچ چيو ھو ُسندريَء۔ ھوَء پاڻ بہ زندگيَء جي آخرين َسمي تائين  

۔ سندس وسيع رچنا سنسار سندس  سنڌي ساھت جا گهڙا ڀري ندي  َرھي 
سماني   شخصيت جو آئي نو آھي۔  جيتوڻيڪ ھيَء مهان، اعلٰي شخصيت ج 

تي َاسان کان ُجدا ٿي  ويئي  آھي، پر ھوَء  2013جوالِء  8رُوپ سان 
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پنهنجي پريرڻادايڪ رچنا سنسار ذريعي َاسانجي د ل ۾، َاسانجي جذباتن 
۔  ۾ سدائين مؤجُود َرھندي 

 ُسندرِي اُمچنداڻيَء جو ساھتڪ خزانو  1.8
نفن تي شايع ٿ َيل ڪتاب آھن    ‐ُسندريَء جا ُجدا ُجدا ص 

 ڪهاڻِي سنگرہ  1.8.1
ُسندريَء جون َٻہ سؤ کان بہ وڌيڪ ڪهاڻيون يارھن ڪهاڻي  سنگرھن  

 ‐۾ ڇپيل آھن 
 (1954)ڪوشان  ۔1 

 (1965)َاڇا وار، ڳاڙها ُگل  ۔2 

نين جي  تات  ۔3   (1970)تو ج 

 (1979)ڀُوري  / پيار پيار، پي ڙا پي ڙا  ۔4 

 (1982)ٻنڌن  ۔5 

ڇوڙو  ۔6   (1985)و 

 (1989)ُيگانتر  ۔7 

 (1992)کيڙيل ڌرتي   ۔8 

 (1992)ُمرَڪ تي منع  ۔9 

شواس  ۔10   (1999)آتم و 

 (2000)نخريليُون  ۔11 

 ُسندريَء جي چونڊ ڪهاڻين جو ھ ندي  ترجمو۔‐  (2011)‘ چنچال’ * 
 ناول  1.8.2

 ‐ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جا ھيلتائين ھيٺيان َٻہ ناول شايع ٿيا آھن  
رندڙ دي وارُون  ۔1   (1953)ڪ 

 (1956)پ ري ت ُپراڻي  ري ت ن رالي   ۔2 
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 َڪِوتا سنگرہ  1.8.3
تا سنگرہ شايع ٿيا   ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جا ھيلتائين ھيٺيان َٻہ َڪو 
 ‐آھن 
 (1993)ُھڳاُء  ۔1 

 (2004)ڏات بڻي  آ الت  ۔2 

 ترجما  1.8.4
تاب آھن    ‐ُسندريَء جا َاُنواد )ترجمو( ڪيل ڪ 
 (1956)سي  ليکڪ : مئڪسم گورڪيَء جو ناول روُ ‐ ُٽٽل ساز  ۔1 

 (1963)پنجابي ليکڪا : َامرتا پريتم ‐ ھ ڪ َسُسئي  سؤ سُور  ۔2 

 بنگالي  ليکڪ : ڪرشڻ چندر ‐ پ ياسي  ڌرتي  پ ياسيُون د لڙيُون  ۔3 

  (1969) 

 رُوسي  ليکڪ : ايم۔ شولوخوف ‐ شولوخوف جي  جهلڪ  ۔4 
  (1975) 

 (1978)رُوسي  ليکڪ : ليوينڊ بريجنوف ‐ َماليا زئمليا  ۔5 

 (1979)رُوسي  ليکڪ : ليوينڊ بريجنوف ‐ نئون جنم  ۔6 

 (1979)مليالم ليکڪ : تڪشي شنڪر پ لئي ‐ ساگر جي  سنتان  ۔7 

 (1979)رُوسي  ليکڪ : ليوينڊ بريجنوف ‐ ُڪنواري  ڌرتي   ۔8 

تائن جو َاُنواد ‐ َامن َسڏي پيو  ۔9   (1966)رُوسي  َڪو 

 مضمون  1.8.5
 (1975)ڀارت رُوس ٻانهن ٻيلي   ۔1 

 ايڪانڪِي   1.8.6
نڌُو  ۔1   (2000)س 

 ياترا ورتانت  1.8.7
 (1980) نئي ن سڀيتا جو درشن ۔1 
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 ٻِيُون حاصالتُون  1.9
َء جا گڏ ناٽڪڪار پ ڻ   َيتري  ُسندري  ڪهاڻي نويس، ناول نگار، ۽ َڪو 

، جنهنکي ناٽيہ ڪال جي ھر پهلوَء ج ۔ ُھئي  ي  باري ڪيَء سان ڄاڻ ُھئي 
۔ ھ ن ا سٽيج، ريڊيو ۽ دُوردرشن تي پيش  ھ ڪ ُسٺي  َاداڪار فنڪار ُھئي 
ناٽڪن ۾ بهرو َورتو، جنهن ۾ ھ ن جا خود جا ل کَيل ناٽڪ )رُوپڪ( بہ 

 ھوندا ُھئا۔
ٽا َاڄ بہ مشهُور آھن۔‐ُسندريَء جا ڪيترا ناٽڪ   رُوپڪ، چهچ 

 ٽيلِي فِلمس  1.9.1
جي رچنائن تي ُڪجهہ ٽيلي  ف لمس بہ ٺهيُون آھن، جيڪي  ُسندريَء 

 ‐ھ ن ريت آھن 
 ھ نديَء ۾۔‐  (1986)َٻنڌن  ۔1 
اليتي  گهوٽ جي  ڳولها  ۔2   ڪمل ناٿاڻي   ڊائريڪٽر‐  (2006)و 
ٽي  پارٽي   ۔3   ڪئالش آڏواڻي   ڊائريڪٽر‐  (2008)ڪ 
 اڻي  َبچراجيش  ڊائريڪٽر‐  (2008)ڀُوري   ۔4 
 ڪمل ناٿاڻي   ڊائريڪٽر‐  (2012) ا نصاف ۔5 

 )سنڌي ساھت جون برک ليکڪائون( ۔ڊِي ۔وِي ۔ڊِي   1.9.2
پوپٽي  ھيراننداڻي، ُسندري  ‐ ھ ن ۾ ٽ ن مشهُور ليکڪائن  

 ُاتمچنداڻي  ۽ ڪال پرڪاش جو ساڪشاتڪار پيش آھي۔
ٽاير ٿي  َڪري’ُسندريَء   ھ ڪ ُسٺي  ۽ مضبوط )َسشڪت( ‘ َممي  ر 

۔ ھ ن ۾ ُسندريَء ناٽڪ جو  ا سڪرپٽ مراٺيَء نڌيَء ۾ ُالٿو ڪئي  مان س 
ڏاڍي َاثرائتي نمُوني پيش َڪيو آھي تہ ڪيئن عؤرت کي  ُمکيہ وي چار

شتن جي َالڳہ َالڳہ  ني پي ڙيو )شوشڻ( ٿو ر  نالن سان ب نا ڪنهن ُاجُوري ڏ 
ديش ۾ پيش ڪيو ويو ۽ تمام  وڃي۔ ا ن ناٽڪ کي گهڻيئي  دفعا ديش و 

۔گهڻي  ُشهرت   حاصل ڪئي 
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 اَديَِبن جا ُسندريَء بابت رايا  1.10
شخصيت جي  مالڪ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء ۽ سندس ل کڻيَء  گهڻُڪنڊي   

جي باري ۾ ڄاتل ُسڃاتل ساھتڪارن، َادي بن، ساٿين ۽ دوستن جا رايا 
 ‐ھ ن ريت آھن 

  اَسانجي ساھت جڳت جي  ُسندري  ’’ : ليکڪا پروفيسر ميِنا روُپچنداڻِي
م ڪندڙ س تارن مان ھڪ آھي۔ سندس َافسانوي ۽ ڪالتمڪ ساھت ۾ چ 

َاصليت آھي۔ ھ ن جون رچنائون ن جي  جاچ پڙتال، َاُنڀَو جو نتيجو ۽ 
ز َاڀياس ڪرڻ ۽ ڇنڊڇاڻ ڪرڻ الِء ئي  نہ پر پڙھڻ  ن چوڙ آھن جيڪي َمح 
ُلن ۽  چولي طبقي جي جيون جي َپه  ۽ ماڻڻ الِء بہ آھن۔ ھ ن، سماج جي و 

ُڇهڻ جي  ڪوشش ڪندي َسرل، سلي م ۽ َروانيَء واري  سنڌيَء  رنگن کي
 ۾ ا ظهار ڪيو آھي۔

ندرائڻ ۽ بهتر جيون جو عمدو   سندس ساھت لوڪ ڪلياڻڪاري، و 
ردارن کي گهر ۽  ۽ َاثرائتو نمُونو آھي۔ سندس ناولن ۽ ڪهاڻين جي ڪ 

، ديش ۽ ُدنيا جو درد  غم‐اي‐شهر جو ف ڪر، پاڙي ۽ ڪالونيَء جي  ڳڻتي 
ردار َاھڙا تہ َسجي و آھن جو پاٺڪ سندن ُدک ۾ ُدک، ُسک  آھي۔ ُاھي ڪ 
ردارن جي وھنوار معرفت ليکڪا جي   ۾ ُسک ٿا محسُوس ڪن۔ ڪ 
ردار تنگد لي   ٺو وڃي تہ ُسندريَء جا خلقيل ڪ  شخصيت ُاجاگر ٿي  ٿ ئي۔ ڏ 

ھن۔ ۽ ُڏکُين حالُتن جو بيباڪيَء سان ُمقابلو ڪندڙ ۽ َبرابريَء جا حامي  آ
نڌُين جهڙا آھن۔ ھ ن ليکڪا کي گهرُو جي َوت پيش  سندن ناال عام س 

48‘‘ ڪرڻ جي  خاص ڏات آھي۔
 

 ڪو َڀلي  ترقي پسند ليکڪا جي ناتي کيس سنڌيَء ’’ : اَرجن ِسڪايل
جي  َامرتا پريتم ڪوٺي تہ ڪو َڀلي  َرشيا جي  مئڊم ُزلفيا سان سندس 

وڌيڪ ٽ ۾ ھ ن ننڍڙي سماج ۾ ُمشابهت ڪري، پر ُسندري  ا نهن جي  ڀي
اعلٰي ُمقام جي  حقدار آھي۔ سندس رچنائون ن ج ساھتڪ ۽ سوز ڀريون، 
من موھيندڙ ۽ منووگيانڪ آھن۔ ھ ن جي  ھ ڪ ھ ڪ ڪهاڻي  سنڌي 
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49‘‘ جي َوت جي  ترجماني  ڪندڙ آھي۔
 

  فلسفو بہ سٻل آھي۔ جيون ڌارا ‐ُسندريَء جو جيون’’ : ڪيِرت ٻاٻاڻِي
ٻڌ -وگيانڪ منطق ۽ نظريو آھي، تنهن طرف ُسندري  وچن ُپٺيان جيڪو

شعوري طور تي ھوَء زندگيَء طرف شفي ُرخ ڏانهن مائل آھي، آھي۔ 
تنهنڪري ا نساني ُسڀاَو توڙي سماجي ڍانچي ۾ جيڪي تضاد ۽ َاُکٽ 
ڌارائون ۽ پ رواہ آھن، ُانهن جي َتُهن  تائين ھوَء پهچڻ جي  ڪوشش 

۔ منووگيانڪ سچ تو ريا جون ُبنيادي َاندريُون ڪري ٿي  ڙي سماجي پ رڪ 
حقيقتون، جيڪي ھ ڪ لڄاري  ُڪنوار وانگر پردي َاندر ڍڪيل رھن 

 50‘‘ ٿيون، ت ن کي کولي ٿي  ۽ ُسندر ا ظهار ٿي  بخشي۔

ن جي  نزاڪت ۽ ’’  َسوين َاھهڙيون خوبصورت تشبيهُون آھن ج 
ل ڪالڪار جي فنائتو َانداز د ل کي ُڇهي  ٿو َوڃي۔ ا نهن ۾ ھ ڪ ڪام

ُڇهاَو جو جادُوئي  َاثر آھي۔ ُسندريَء جي  ا ھا ئي  ن رال َيت ۽ ُيگان َيت آھي۔ 
پنهنجي ق سم جي  َگهَڙت  آھي ۽ گوناگونيت آھي، عبارت جي کيتر ۾ بہ 
شين ۽ پاترن جي  چونڊ ۾ پ ڻ۔ پر ن ڀائڻ جو ھ ن جو پنهنجو ھ ڪ ن جو  تہ و 

نڌي  اَدي بن کان ن يارو َڪري ٿو ۽ َانوکو ڍنگ آھي جيڪو کيس ٻ َين س
 51‘‘ بيهاري۔

 رندڙ ديوارون’)ناول ‐  تيرٿ بسنت ليکڪا ’’بابت رايو( : ‘ ڪ 
رو آڻڻ جي  ڪوشش ڪئي  آھي، جنهن الِء  َانڌڪار ۾ روشنيَء جو ت رو 
ڌنيواد ُھجيس۔ الزمي  ناھي تہ سندس سڀني  راَين سان شامل ٿ جي، پر 

ھ ڪ َاثر پذير نؤَورنيَء جي نازڪ  ناول ۾ جنهن گهريتو ٻوليَء ۾
ٽيو اَٿس ۽ ُان سان گڏ سنڌين جي  سقيم ۽  ُٽ چ  َاحساسن جو چ 
َافسوسناڪ حالت جو ورڻن ڪيو اَٿس، تنهن مان سندس ساھت ڪال 
ٽي  ڄاڻ جو َاندازو لڳائي سگهجي ٿو۔  خواہ سماجڪ وھنوار جي  چ 

مهارت سندس ٻولي  سرل، سنجيدہ آھي ۽ خاص ڪري گهرُو ُمحاورا 
52‘‘ سان ڪم آڻڻ جو کر َاٿس۔
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 َء جا سڀ ڪتاب سنڌي ساھت ۾، ھند توڙي سنڌ ُسندري  ’’ : پرڀُو وفا
۾ مقبُول ٿي  ُچڪا آھن۔ ڪيتريون ڪهاڻيون سنڌ ۾ ور ور ڇپايون 
وييون آھن ۽ ڪي ڪهاڻيون ٻ ُين ٻولين ۾ ترجمو بہ ٿيون آھن۔ 

ڪهاڻيون پسند مقبوليت جو ا ھو ڪافي ثبوت آھي تہ عام کي سندس 
آھن۔ نہ صرف عام کي، پر ُسڄاڻ ساھتڪارن بہ ا نهيَء جي  ساراہ ڪئي  
آھي۔ ُسندريَء کي مان سنڌي ٻوليَء جي چئن يا پنجن پڪن ُپختن چونڊ 

ف ۾ ُشمار ڪندو آھيان۔  ۽ برک ڪهاڻيڪارن جي ص 
ُسندريَء جون ڪهاڻيون زندگيَء جي ٺوس حقيقتن تي َٻَڌل آھن۔  

ردار سندس آسپاس واري ماحول ۾ رھندڙ، سندس ڪهاڻين جا  ڪ 
ُگهمندڙ، ڦ رندڙ جي ئرا جاڳندا ا نسان آھن۔ ھ ن اعلٰي فنڪارہ جو ھر 
ردار رت پاُء مان ٺهيل آھي۔ ا نساني د لُين کي پرکڻ جي  ُسندريَء کي  ڪ 
خاص ڏات م لَيل آھي۔ سندس ھرھڪ ڪهاڻيَء ۾ ا نسان جي سچن 

۔ ھ ڪ ڳالهہ جا َاحساسن جي  فنائتي ڍنگ سان عڪاس ي  نظر َاچي ٿي 
سندس سڀني  ڪهاڻين ۾ َپسبي  آھي، سا آھي، سنڌ الِء س ڪ ۽ سنڌين 

هڻ ۽ تهذيب جي  تصويرڪشي۔ سندس دل ۾ ‐ڪهڻيَء، ُاٿڻ‐جي  رھڻيَء و 
ڇوڙي جا َوَڍ َپَوندا آھن، ت ن کي شاعراڻي ۽ ڪالتمڪ  جي وطن جي و 

 َانداز سان ا ظهاري ندي  آھي۔
ڪهاڻين جي چ ڪني  چادر کي جهرڪندڙ جهالر لڳل ُسندريَء جي  

آھي، ُان ۾ گهرُو جيون جي روزمرہ واري ڳالهائيندڙ ا صطالحي  
ن جي بدؤلت سندس ڪهاڻين  ُمحاوريدار ٻوليَء جا موتي مڙهيل آھن، ج 

53‘‘ ۾ خاص خوبصورتي  ن کري  ٿي  پوي۔
 

  شخص ۽ ساھتڪار جو آدرش رُوپ آھي ُسندري  ‐  ڀڳوان َاٽالڻِي 
، ُمنهنجو عقيدو آھي تہ رچنائن جي آڌار تي ڪنهن بہ َاھڙي  ُاتمچنداڻي 
سماني  خاڪو تيار ڪري سگهجي ٿو،  سنجيدہ ليکڪ جو ا خالقي  خواہ ج 
ردارن جا ُاڌما ۽ َافسوس، سندن نظريو ۽  جنهن جهڙو ل کيو ُھجي۔ ڪ 
وھنوار، حاصالتون ۽ پڇتاَو، ُڏکين حالتن ۾ درپيش آيل ڪشمڪش ۽ 
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نس الِء من ۾ ُاٿندڙ ويچار ۽ مالل ليکڪ جي  يفورتل  صال، خاص ج 
َاندري ن شخصيت کي ُنمايان َڪن  ٿا۔ وارداُتن کي ڏ سڻ، ُانهن تي سوچڻ 
ردارن سان گڏ ليکڪ جي  ذھنيت جي  پ ڻ  ۽ اوک ڊوک جو طريقو ڪ 

ھڻيَء ۽ ترڪيب‐َلٽي، ُاٿڻي  ‐ُبت، ڪپڙي‐ُنمائندگي  ڪري ٿو۔ قد ‐و 
ُٽ سندس پنهنجي رنگ ترتيب ن سبت ليکڪ روپ، بيهڪ وغيرہ ‐جو چ 
 کي ظاھر ٿو ڪري۔

، سندس ڌيَء آشا چاند   َاٽڪل پنجويهن سالن کان ُسندري  ُاتمچنداڻي 
۽ خاوند اي۔ جي۔ ُاتم سان گڏجڻ جو موقعو م لندو رھيو۔ ُسندريَء جون 
ڪهاڻيون ۽ ناول پڙهڻ جو شرف حاصل ٿيندو رھيو آھي۔ ُسندريَء جي  

ن را مون تائين پهچندا رھيا آھن۔ سڀ م الئي شخصي  ز  دگيَء جا ت رو 
رائيَء سان  چئجي تہ ُسندري  ھ ڪ سمجهدار، بهادر، غلط کي َگه 

، چٻي ، سوچي، سمجهي  ٿي ف‐محسُوس ڪرڻ واري  صال وٺڻ واري  يچ 
، ممتامئي  ۽ پنهنجائپ سان لبريز،  ۔ سٻاجهي  ۽ نمرتا َڀري  ليکڪا ُھئي 

ل رکڻ واري  ُسندريَء کي ساھت جي کيتر ۾ چنتا ڪرڻ واري  ۽ خيا
 َاڳيان وڌڻ جي لحاظ کان اي۔ جي۔ ُاتم جو ڀرپُور سهيوگ مليو۔

ڪهاڻيون ُھجن چاھي ناول، ُسندريَء جي  پنهنجي  ُاڻت جي  ُنمائندگي   
۔  ، پاڻ کي برباد نٿا َڪن  ڪندڙ آھن۔ سندس ڪردار غلط پچڙن ۾ ُالجهي 

ويڪ جو پانُد َجهلي، مسئلن کي ُمنهن ٿا  ڪرم ۽ محنت جي بُوتي، و 
۔ جنگہ شخصي  ُھجي، ُڪٽنبي  ُھجي يا سماجڪ، ُسندريَء جا ڪردار  َين  ڏ 
ھر تڪليف کي ُمنهن ڏي ندي نتيجي کي صحيح َڏَس ۾ موڙڻ ۾ 
۔ سندس خلقيل شايد ئي  ڪو ڪردار ھوندو  ڪاميابي  حاصل ٿا َڪن 

چ ۾ ڇڏي، ُپٺي  ڏيکاري، مئدان مان  ڀڄڻ جو م ثال پيش جنهن لڙائي  و 
ڪيو ُھجي۔ ُسندريَء جي ڪردارن جي  ا ھا ف طرت درَاصل ُسندريَء جي  

 پنهنجي  ف طرت آھي، جيڪا رچنائن معرفت ظاھر ٿي  ٿ ئي۔
ردارن جي سڪاراتمڪ سوچ تي الڳُو   ا ھو ئي  ُنقطو ُسندريَء جي ڪ 

 ٿو ٿ ئي۔ نڪاراتمڪ پاسو ڏ سندي بہ ُسندري  سڪاراتمڪ کي َاھميت ٿي  
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ڏ ئي۔ سندس زندگيَء جو ا ھو فلسفو ڪهاڻين ۽ ناولن جي عؤرت خواہ 
م ليل رُوپ ‐مرد چرترن ۾ نظر َاچي ٿو۔ ا نسان ُسٺاُين ۽ خراب ُين جو گڏيل

آھي۔ پر سڪاراتمڪ سوچ وارو ا نسان خراب پ رورتين کي ُسٺُين 
پ رورتين تي قابض ٿيڻ نہ ڏي ندو آھي۔ ساھتڪار مان ُاميد رکي ويندي  

پ رورتين کي سوڀارو بڻائي۔ ڇو تہ ‐ھي تہ ل کڻيَء معرفت ھوَء سدآ
ردار  ُسندريَء جي  پنهنجي  سوچ سڪاراتمڪ آھي، تنهن ڪري سندس ڪ 

 پ ڻ سڪاراتمڪ رھندي سچ سان گڏ بي ٺل نظر ٿا َاچن۔
ا ھو تاڃي  پيٽو ئي  آھي، جيڪو ُسندريَء کي شخص ۽ ساھتڪار  

 جي روپ ۾ مٿڀرو ٿو ڪري۔

  ُسندري  :   ‘َسچِي فنڪارہ ُسندرِي اُتمچنداڻِي ’ : ڪمال گوڪالڻيڊاڪٽر
نڌي  ساھت گگن جي  ُڌرُو تاري م ثل دائمي  روپ سان قائم فنڪارہ  س 

آھي۔ ل کڻ جي  ڏات کي عالمي َادب جي ُمسلسل َاڀياس رُوپي  ڏانَو سان 
، زيبدار،  سنواريو َاٿس۔ بيحد حساس د ل جي  مالڪ، ٻولي  َاثرائتي 

ردارنگاريَء ۾ گون ٽڻ ۾ ماھر ۽ ڪ  اگونيت سان ڀرپُور، موضوع چ 
پرڪايا پ رويش جهڙي  خُوبي  رکندڙ آھي۔ ا نڪري زمان مڪان جي  حد ۾ 
َرھي  سندس رچنائُون ھرھنڌ، ھر وقت مقبُول بڻيون آھن۔ ڪهاڻي  ُھجي 
تا جا مضمُون، ايڪانڪي  يا ترجمو، سندس شخصيت جي   يا ناول، َڪو 

۔ڇاپ مؤجُود ر  ھي ٿي 
ُسندريَء جا ا ستري  ڪردار پريم سان ٽ مٽار، سؤمان پسند، َروايتن  

جون ڀ تيُون ڀورڻ ۾ وشواس رکندي بہ سنسڪاروان ۽ ڀارتيہ 
شواس  سنسڪرتيَء جا پوئلڳ آھن۔ َپتي  َپتنيَء جو ھ ڪٻ ئي ۾ َاٽُوٽ و 
ئي  دامپتيہ جيون جي  سالمتيَء جو آڌار آھي۔ ا ن سان ئي  ُڪٽنب جي  

۔ سندس نازڪ خ حساس ‐ وشحالي  ۽ سماج جي  بهبُودي قائم رھي ٿي 
ھ ردي ڪيترا الثاني  ُپرش ڪردار بہ خلقيا آھن جيڪي سماج ۾ نہ جي 
برابر ھوندي بہ ليکڪا جي  ڪلپنا شڪتيَء مان پئدا ٿ َيل آھن ۽ ڇو نہ 
ُھجن؟ فنڪار برھما م ثل نئي ن ُدنيا رچيندڙ جو ھوندو آھي، پنهنجن 
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 يالن پٽاندڙ ُدنيا۔خوابن، خ
َالنڪارن سان َسجايل ٻولي  ُسندريَء جي  وڏي ۾ وڏي  سگهہ آھي،  

جنهنڪري سندس رچنائون پاٺڪ جي د ل تي سالن تائين ڇاپ ڇڏڻ ۾ 
تائون، ايڪانڪيُون يا ترجما،  ڪامياب آھن۔ ڪهاڻيون ُھجن يا َڪو 

آھي۔ ا ھا ھيَء ُسندريَء جي  رچنا پڙھندي ئي  پاٺڪ ُسڃاڻي ويندو آھي تہ 
 وڏي  حاصالت آھي۔

)ھندي  رسالو( پاران َامرتا ‘ ُپنشچہ’ھ ڪ دفعي ُممبئي  وڃڻ ٿيو۔  
پريتم جي شخصيت ۽ فن تي َانڪ شايع ڪيو ويو ھو، جو مان کڻي  
ويئي  ُھئس۔ ُسندريَء جيئن تہ َامرتا جي ڪهاڻين جو سنڌي ترجمو بہ 

، ُاھو سڄو ڏينهن ھوڪيو  پاڻ وٽ روڪي  ۽ کانئس ُمتاثر بہ ُھئي 
چ ۾ ماني   چيائين : ُتنهنجي  ھ نديَء جي  ا سپي ڊ ُسٺي  آھي، پڙھي  ُٻڌاِء۔ و 
، َامرتا  ، باقي سمورا ڪالڪ مان، ُسندري  ۔ ٻَہ ٽي دفعا چانهہ پي تي  کاڌي 

َاسان ٻ نهي  رسالي کانسواِء بہ َامرتا متعلق ويچار َونڊيا۔ ساُڻ ُھئاسين۔ 
: ُسندريَء جي ا ن روپ مونکي  ، چوندي  موھي ڇڏيو۔ جڏھن فون ڪندي 

َوري  ڪا َاھڙي  َپتري ڪا کڻي  سڄو ڏينهن َاچي  پڙھي  ُٻڌاِء۔ س ڪ پيار تہ 
سندس خُوبي  آھي ئي  پر قدرشناسي  سندس خاص ُگڻ آھي، جنهنکي مان 
۔ َاسان جهڙين ليکڪائن کي وٽانئس گهڻو ُڪجهہ س کڻ  سالم ڪريان ٿي 

 الِء م ليو آھي۔

 سنڌي  ڪهاڻين جي  سُونهن ۽ سوڀيا آھي،  ُسندري  ’’ : ومللڪشمڻ ڪ
جنهنکي ُاتم جهڙي َادبي جؤھريَء تراشي، ڪهاڻيَء جو ڪوھ نُور بڻائي، 

 سنڌي پڙھندڙن َاڳيان پيش ڪيو آھي۔
تخليق وڏي  نعمت آھي پر فن ُان کان بہ َوڏي  حاصالت آھي ۽  

ُقدرت ٻ نهي   ُسندري  َاسانجي ساھت جي  ُاھا سرجڻهار آھي جنهنکي
 نعمتن سان نوازيو آھي۔

بحر حال ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي قؤتن ۽ حاصالتن تي ڀرپُور ل کڻ  
َيت نہ ڪري  جي  زبردست خواھش جي باوجُود ُمنهنجو قلم َاھڙي  ُجر 
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54‘‘ سگهيو، س واِء عمر درازيَء جي ُدعائن جي۔
 

  نہ ُسڃاڻي۔ ھوَء  ُسندري  ُاتم کي ڪير’’ : پاروَتِي رامڪرشڻ آڏواڻِي
سنڌي ساھت جي پڙھندڙن کان ل َڪَل ڪونہ آھي۔ ڄاتل ُسڃاتل ُسڄاڻ 
ُلن کان جاچي، ساڻس پنهنجي من  ليکڪا آھي جنهن سماج کي سڀني  َپه 
جي  ُاڏام ۽ َاندر جي  ُالجهن م الئي، پنهنجين ڪهاڻين ۾ چار چنڊ لڳائي 

55‘‘ ڇڏيا آھن۔
 

  سندس ُسڀاُء  َء کي ل کڻُسندري  ’’ : ڪرشڻ راھِي ، جو ڏانُء تہ آھي ئي 
لڻو م لڻو آھي، تہ د ل بہ ُڏکڻي  آھي۔ ا نڪري ھوَء ماڻهوَء جي من ۾  بہ ر 
، زندگيَء کي وڌيڪ ويجهڙائيَء تان ڏ سي  سگهندي  آھي ۽  َاندر پيهي 
ردارن جا جي ئرا جاڳندا عڪس ُاتاري ندي   پنهنجين ڪهاڻين ۾ حقي قي  ڪ 

56‘‘ آھي۔
 

 ۽ سنمان ِانعام  1.11
ع ۾ 1954کي پهريون ا نعام ۽ ‘ ممتا’ڪهاڻي  ع ۾ سندس 1952سنہ  

ع ۾ سندس َٻہ 1960کي بہ پهريون ا نعام مليو آھي۔ ‘ ڪوشان’َوري  
ڇوڙو’۽ ‘ کي ر َڀريا ھٿڙا’ڪهاڻيون  پهريون ۽ ٻ يون نمبر ‘ و 
ولر کان ’، ‘س نڌيَء جي  س ڪ’، ‘ن ڌڻڪي  ’آيون۔ 

ڇڙيل  ي کيس ا نعام م ليا آھن۔ڪهاڻين ت‘ چماٽ’۽ ‘ و 
يت لئنڊ ا نعام کٽيو آھي۔    100‘ )َامن َسڏي پيو’ُسندريَء َٻہ دفعا سوو 

تائون( تي  َيت لئنڊ ُپرسڪار، بريجنوف جي  1966َرشَين َڪو  ۾ سوو 
تاب جي ترجمي تي پنج ھزار ُرپيا ۽ َرشيا جي  ياترا سان،  کي ‘ ڀُوري  ’ڪ 

ھزار ُرپيا  10َاکل ڀارت َسڀا جو  ھ ند سرڪار جو ا نعام بہ م ليو آھي۔
 ا نعام ۽ فيڊريشن جو َٻہ ھزار ُرپيا ا نعام بہ کيس م ليل آھي۔

ڇوڙو’ع ۾ 1986ُسندريَء کي   ڪهاڻي  سنگرہ تي ساھت ‘ و 
ع ۾ 1991ھزار ُرپيا ا نعام، نهرُو َامن َاوارڊ ۽ سنہ  10َاڪاديميَء جو 

ڪار م ليا آھن۔ ٻ َين مهاراشٽرا سرڪار پاران ھ ڪ لک ُرپيا گؤرو ُپرس
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 ڪيترن ا نعامن سان بہ کيس نوازيو ويو آھي۔
 رام پنجواڻي  ٽرسٽ پاران ڏھن ھزارن ُرپين جو ا نعام ڏ نو ويو۔ 
ڪائونسل فار پروموشن آف سنڌي لئنگويج پاران الئيف نئشنل  

 ٽائيم َاچي ومينٽ َاوارڊ سان سنمانت ڪيو ويو۔
وائن الِء شاشوتي سنسٿا شي ُسندريَء کي سنڌي ساھت ۾ َڪَيلَ  

تي  2007َاپريل  30نالي ا نعام سان  Nanjanagudu Thirumalambaپاران 
بئنگلور ۾ نوازيو ويو، جنهن ۾ کيس ويهہ ھزار ُرپيا روڪڙا ۽ 

نو ويو۔ 5ڪامڌينُوَء جو پ تل جو ُبُت )وزن  لو( ڏ   ڪ 
نقد  -/1,50,000ع ۾ سنڌي َاڪاديمي، دھلي پاران ُرپيا 2012 

 ار راشيَء سان سنمانت ڪيو ويو۔ُپرسڪ
ُسندريَء کي ٻ َين ڪيترن ا نعامن سان بہ نوازيو ويو آھي۔ سندس  

صحيح قدرشناسي تڏھن ٿيندي، جڏھن کيس پڙھبو ۽ سندس رچنائن 
 کي سهج ُسڀاَء ماڻبو۔

 عهدا  1.12
نڌي  ساھت منڊل، َاکل ڀارت سنڌي  ٻولي  ۽ ساھت سڀا جي   ۔1  س 

 ميمبر۔
جهندڙ۔ سنڌ ناري   ۔2   سڀا ۽ سنڌ ٻال مندر جو پايو و 
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 ٻ يونباب 

 ُسندريَء جي ڪهاڻين ۾ گوناگون موضوع

 ڀُومڪا  2.1
ياکيا آھي، ُان جو مُول آڌار منووگيانڪ آھي۔  ڪهاڻي  جيون’’  جي  و 

ا ھا جيون جي سنگهرش، ُان جي  ُالجهن، ذھني  ڪشمڪش، ا نساني من 
‐۽ ُان جي ل َڪَل ڀاونائن ۽ ڪلپنائن جو منو (Complexe)جي گرنٿُين 

۔ ڪهاڻي  زندگيَء مان ُاڀري ٿي  ۽  شليشڻ ڍنگ سان ا ظهار ڪري ٿي  و 
۔ پر ھ تي ا ھو ياد رکڻ زندگيَء جا َاڪيچار  َاناچار پاڻ سان کڻي َھلي ٿي 

ُگهرجي تہ زندگي  ا سٿر ڪونهي، َگتي شي ل آھي، بدلجندڙ آھي۔ ا نڪري 
ڪهاڻيَء جو رُوپ بہ بدلجندڙ آھي، دائم ڪونهي۔ جيون جون ڌارڻائون، 
ھر زماني ۾ حالتن موجب بدلجن ٿيون۔ ڪهاڻي بہ ھر زماني ۾ وقت 

 1‘‘ ون رُوپ ڌارڻ پ ئي ڪيو آھي۔جي  تقاضا پٽاندڙ نئ
لو شروع کان وٺي  َھلندو پ ئي آيو آھي۔   سنڌي ڪهاڻيَء جو س لس 

سنسار جي قديم َادب ۾ بہ ڪهاڻيَء جي  جهلڪ ُنمايان آھي۔ ويدن ۾ 
تر بہ آھن۔ ُان وقت جي  َڪٿا جو رُوپ برابر  ڪٿا ئي  نہ بلڪ ُگفتگُو ۽ چ 

آھي، گهٽ وڻندڙ ڪونهي۔  جدي د ڪهاڻيَء جهڙو ڪونهي پر جيڪو بہ
براھمڻ، درشن، ُاپنشد، سُوتر ۽ ُپراڻ وغيرہ سڀني  ڌارمڪ گرنٿن ۾، 
ڪهاڻين ذريعي پنهنجي  ڳالهہ سمجهائڻ جي  ڪوشش ڪئي  ويئي  آھي۔ 
ن ۾ ڌرم ڪٿائن جو َاڻُکٽ  رامايڻ ۽ مهاڀارت تہ خود مهاڪٿائون آھن، ج 

ھن۔ ايشيا ۽ يورپ جي مشهُور آ‘ جاتڪ’ساھت ۾ َوري  ‐ڀنڊار آھي۔ ُٻڌي  
ساھت تي جاتڪ ڪٿائن جو ڪافي  َاثر مڃيو ويندو آھي۔ ‐پراچين ڪٿا

ٻ َين ُملڪن جو پؤراڻڪ ساھت بہ صرف ڪٿائن جو سنگرہ ئي  آھي۔ 
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بائيبل ۾ تہ ڪيتريون ئي  ُسندر ڪهاڻيون آھن۔ َارسطوَء گ ري س جي 
چوڻ ئي  ُمقرر ڪيو ھو۔  ُدکانت ناٽڪن جو ُمکيہ مقصد ڪهاڻي  

توپديش وغيرہ ڪٿائن جا مجموعا ئي  آھن۔ هَ سنسڪرتيَء جو پنچتنتر ۽ 
 سنسڪرت ۾ َاھڙي ق سم جو آخري ن مجموعو آھي َدشُڪمار چرتر۔ 

ُٽ بہ   ندر سان گڏوگڏ ُان وقت جي حالتن جو چ  ا نهن ڪهاڻين ۾ و 
، مذاق، وي رتا جي َڪَمن   ، ني تي  ٽ َيُل آھي۔ ا نهن ۾ س کيا، گيان، َچُترائي   چ 

آھي۔ جي ورڻن سان گڏوگڏ سماج جي  آلوچنا، سڀ ُڪجهہ  ۽ ياترائن
ڪهاڻيَء ۾ يٿارٿ سان گڏوگڏ سچ بہ ُنمايان ھوندو آھي۔ ڪهاڻيَء جي 
واقعن ۽ ُان جي ڇيد مان ا نسان، جيون جي  پ رولي  سؤالئيَء سان َسلي 
گيان ۽ درشن سڀني  جي   َسگهندو آھي۔ ڪهاڻيَء ۾ س ياست، ڌرم، و 

 بي  آھي، پر جيون سان وھنوارڪ سنٻنڌ جي روپ ۾۔جهلڪ َپس  
نل ’  ڪهاڻيَء ۾ ماڻهوَء جي ھ رک جو حل ايتري وڻندڙ نموني ۾ ڏ 

ھوندو آھي جو ھر جيون وڪاس کي سهارو ڏيڻ سان گڏوگڏ ُان کي 
 ‘وڌيڪ سرل ۽ وسيع بڻائي ڇڏيندو آھي۔

دوانن ڪهاڻيَء کي کول سول ڪرڻ جي  ڪوشش   ٻ َين  ڪيترن و 
ُٽٽندڙ ‐ڪهاڻي  واقعن جو ُاھو اَڻ’جو چوڻ آھي،  فوسٽرھي۔ ڪئي  آ

ايڊ گر ائلن ‘ مجموعو آھي، جيڪو َاسانکي ڪنهن نتيجي تي ٿو پهچائي۔
ڪهاڻي  ھ ڪ ق سم جو بياني  نثر آھي، جنهنکي پڙھڻ ۾ ’ل کيو آھي،  پو

لفظن ۾  ٻ ن ِھيووارڪ‘ َاڌ ڪالڪ کان َوٺي  ڪالڪ َکُن لڳي  سگهي ٿو۔
جيڪو ا نسان ڪري ُاھا ئي  آھي ’ڪهاڻي  چئي  آھي،  ڪهاڻيَء جي  

۔ جيون جو چڪر حالتن جي ’جي ويچار موجب،  ِاال چندر جوشيَء‘ ڪهاڻي 
شال چڪر  ڪشمڪش ڪري اُونڌو سنئون َھلندو رھندو آھي۔ ا نهيَء و 

 ‘جي ڪنهن خاص حالت جي ُسڀاوي ڪ چال جو ا ظهار ئي  ڪهاڻي  آھي۔
ڌيان رکندو ھو۔ ا نهيَء ڪري  ھميشهہ يٿارٿ جو بدلجندڙ پريمچند 

 ‐ھ ن ڪهاڻيَء جي  َپري ڀاشا پڇاڙيَء ۾ ھيٺي ن ُمقرر ڪئي  ُھئي  
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زندگيَء جي بلڪل نزديڪ پهچي  ويئي  آھي ۔۔۔ ا ن  ڪهاڻي  ھينئر’ 
گيان جي َاُنڀَو تي آھي۔ اَڄ جو ڪالڪار  جو آڌار ھينئر گهٽنا نہ پر منوو 

ھي۔ ُان جو مقصد ا سٿُول ُرڳو وڻندڙ نظارو َپسي ڪهاڻي   ل کڻ نٿو و 
اَھڙي  پ ريرڻا چاھيندو آھي، جنهن ۾ ُسندرتا جي  ُسندرتا ڪونهي۔ ھُو تہ 

تاُرن کي ڇيڙڻ جي  شڪتي  بہ ‐جهلڪ سان گڏوگڏ پاٺڪن جي ھرديہ
 ُنمايان ُھجي۔

جدي د ڪهاڻي  منووگيانڪ ڇيد ۽ جيون ’’ :لکيو ھو  مُنشِي پريمچند 
تر کي   2‘‘ مقصد سمجهندي  آھي۔جي حقي قي  چ 

۔   نڌي  ڪهاڻين ۾ سنڌي سماج جي قدرن جي  جهلڪ م لي ٿي  س 
، تاري خي  ۽  ، س ياسي  نڌين جي  تهذي بي  َاڀياس ڪرڻ سان ڪهاڻين مان س 

، رومانوي  ۽  ٻ َين  مسئلن بابت بہ ڄاڻ ٿي  َپوي تہ سنڌي سماج جي مالي 
ترڻ بہ َاچي  ٿو سامهُون بي  ڌارمڪ حالتن جو  هي۔ ساھت جي  چ 

نف  زندگيَء جو آئي نو آھي ۽ آئي ني ۾ جيڪي عڪس ‘ ڪهاڻي  ’ص 
ُاڀرندا، ُاھو ئي  ساھت آھي۔ ڀارت ۾ سنڌي سماج تي ٻ َين  ُمختلف سماج 

شتن ناتن ۽ جي  ڪلچر جو َاثر حاوي  آھي ۽ سنڌي  ڪهاڻي  ُانهن گڏيل ر 
 وھنوارن جي  ڊاڪيُومينٽ آھي۔

ناڪَ ’ڪهاڻي  َاکر ھندي  َاکر   مان ُجڙيو آھي۔ ڪهاڻي  ل کڻ ھ ڪ فن ‘ ه 
۽ ڪال آھي۔ ُدنيا جي سڀني  ٻولُين جي ساھت ۾ ڪهاڻيَء کي ھ ڪ خاص 
درجو م لي  ُچڪو آھي۔ ا نساني  زندگيَء جو ڪو نہ ڪو َاھم واقعو، 

جهڪجهوري ٿو، ُاھو پ الٽ بڻجي  جيڪو ڪهاڻيڪار کي ڇ ڪي ۽ 
ٻوليَء ۾ د ل کي ُڇهندڙ  سگهي ٿو۔ سرل، سليس، رواني  ۽ رس واريَء

ن ۽ ُملهن جو ڦهالُء ڪرڻ ۾ لفظن سان ل کَيل ڪهاڻي  ا نساني  قدر
مددگار آھي۔ ڪهاڻيڪار َاُنڀُوتين کي َافسانا بڻائي َاندر جي  ٻاڦ ٻاھر ٿا 
ڪڍن ۽ ھ ن بادبان مان َاندر جو ُبخار ٻاھر ڪڍڻ سان ھُو ھلڪا ۽ تازا 

۔ ڪهاڻين ۾ زماني جو  آزمُودو، ماڻهن ۽ ماحول جو توانا ٿا ٿ َين 
ٽي ن۔  سنگهرش ۽ ماضيَء جي آڌار تي ُمستقبل جي  تصوي ر ٿا چ 
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ڪهاڻي  ل کڻ الِء پ الٽ ۽ گهٽنائون َاھم آھن۔ گهٽنائن جو ترتيب ’’ 
ردارن جو عمل ۽ رد  عمل، زمان ۽ مڪان جي  ُمناسبت  سان ا ظهار، ڪ 

، ڪالئميڪس وغيرہ ئي  پ الٽ آھي۔ ج نهن ۾ َسمايل مان منظرنگاري 
بيچئني  ئي  پاٺڪ کي سڄي  ڪهاڻي  پڙھڻ الِء مجبُور ٿي  َڪري، ڪوبہ 
ننڍو واقعو، َاُنڀؤ يا بيان ڪالتمڪ ڍنگ سان َتتَون جي حدن َاندر ل کيل 
ُھجي تہ ُاھا ڪهاڻي  آھي، ھر ڪهاڻيَء ۾ پاٺڪن الِء َاحساس ن رالو، 

رو آھي۔ ڪڏھن ڪڏھن ننڍي   ڳالهہ بہ من کي ُاتاھون، مٿاڇرو يا َگه 
 ُڇهندي  آھي۔

، َافسانو، داستان، آکاڻي يا ڳالهہ ظاھر تہ ساڳيَء معنٰي وارا   ڪهاڻي 
َاکر آھن پر ھ َنن  ۾ نازڪ تفاوت محسُوب ڪري سگهبو آھي۔ ڪنهن بہ 
ننڍي واقعي کي ڪالتمڪ ۽ فنائتي نموني سان ل کي  ڪهاڻيَء جو رُوپ 

َيُڻ ساھتڪار جو َڪرتُب آھي۔ ھ ن کي  لفظن جي  چونڊ، سٽاُء ۽ مطلب ڏ 
پئدا ڪري سگهڻ جي  يوگَيتا جو ُھئُڻ ضرُوري  آھي۔ َاڄ جي  ڪهاڻي  

صُورت آھي۔ شروع ۾ ا نساني رقي ڪيل تداستان ۽ لوڪ َادب جي  
نَ  ، ڏائُڻن ۽ ديَون جا ق صا ُھئا۔ اَڄ ‐بهاُدريَء جي ڪارنامن، ج  ڀُوت، پ ريَتن 

 ترڻ ۽ ڇيد آھي۔جي  ڪهاڻي  ا نساني زندگيَء جو چ  
ڪهاڻي  ٻ َين ٻولين جي ڪهاڻيَء جي  برابري  ڪري َرھي  َاڄ سنڌي   

آھي۔ ڪي شاھڪار ڪهاڻيون نہ صرف ٻ َين پ راديشڪ ڀاشائن ۾، پر 
ديشي  ڀاشائن ۾ بہ ترجمو ٿيُون آھن۔  و 

  ، ڪهاڻين جو پ الٽ ُڏکيو ۽ پيچي دو نہ ُھئڻ ُگهرجي، اُونهي  ف السافي 
گيا ن جا ُنقطا ۽ ُکلَيل نفسياتي  ا ظهار بہ ڪهاڻيَء جي  سائنس، منوو 

جهندا۔ ھر ڪهاڻيَء ۾ ُمختلف ماحول، مُوڊ ۽ َاُنڀَو  َروانيَء ۾ روڪ و 
آھن۔ رنج ۽ راحتون آھن۔ سماجڪ مسئال ۽ ا نساني  جيون سنگهرش جو 

ترڻ آھي۔  چ 
ھر شخص سماج جو اَٽُوٽ َانگ آھي۔ ھ ن جي  زندگيَء جا ڪي واقعا  

ن ۽ گهٽن ائون بہ سماجڪ َاھميت وارا آھن۔ سماج جا ٻرندڙ مسئال ڪ 
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ڪهاڻينويسن جي پنهنجي جيون سان ُجڙيل ھوندا آھن جو ھُو بہ سماج 
 جو حصو آھن۔

يان تجرجا ٿيا آھن ۽   سنڌي ڪهاڻين ۾ بہ ٻ ُين ٻولين جي ڪهاڻين ج 
سنڌي ڪهاڻي َاھڙي  حد تي پهتل آھي جو عام پاٺڪ سان گڏ گنڀي ر َادبي  
م زاج رکندڙ پاٺڪ بہ پئدا ٿيا آھن۔ ڪهاڻين ۾ سنڌيَء جا مسئال، آزمُودا، 

 َاحساس ۽ آتم ڀوڳ آھن۔
فني لحاظ کان گهڻو َاڳتي َھلي  آئي  آھي۔ سنڌي  سنڌي  ڪهاڻي   

 3‘‘ ڪهاڻي  وقت، حالت ۽ وايومنڊل موجب وھندڙ ڌارا م ثل آھي۔
 سنڌي ڪهاڻيَء جو ِوڪاس  2.2
ڪٿائن ُٻڌڻ جو شؤنق ن هايت ‐ن، داستانن ۽ ڏندا نسان ۾ آکاڻين، ق ص 

مشهُور آھن، آڳاٽو آھي۔ ُزباني  روپ ۾ ڪيتريون ئي  آکاڻيون ۽ ق صا 
شيہ ‐جيڪي لوڪ ساھت جو ُمکيہ ڀاڱو آھن۔ پر َاڄ جي  سنڌي ڪهاڻي  و 

 توڙي فن جي لحاظ کان گهڻو بدلجي  ُچڪي  آھي۔
 ۔تائين 1914 کان 1853  2.2.1

تابن ھ ن زماني ۾ درس  ن آکاڻين کي ڇڏي ٻ َين  ي  ڪ  ۾ آيل ڪ 
۔ آکاڻين جي ھ ن  تابن ۾ سنڌي  آکاڻين جي  شروعات ترجمن سان ٿي  ڪ 

ندرائيندڙ ۽ نصيحت آميز آکاڻين جو دؤر سڏي سگهجي ٿو۔  دؤر کي و 
 ۔تائين 1947 کان 1914  2.2.2

، پر سنڌي  ساھت ۾ 1914سنہ   ع ۾ پهري ن مهاڀاري  لڙائي  شروع ٿي 
ن جي  ُان ، ج  سال کان َوٺي  َادبي  رسالن جي  لهر زور شور سان لڳي 

ڪاس تي گهڻو َاثر پيو۔ ھ َنن   نڌي  ڪهاڻيَء جي و  ذريعي خاص ڪري س 
ڪاس ٿيو آھي،  چوٽيَهن سالن جي عرصي ۾ سنڌي ڪهاڻيَء ۾ ڪيئن و 

 تنهنکي ھيٺي نَء ريت سمجهائي سگهجي ٿو۔
يَء ۾ جيڪي ڪهاڻيون ع تائين سنڌ1914‐  پهريون موڙ 2.2.2.1

ندر واريون ۽ نصيحت آميز ُھيون۔  ل کيُون وييون، سي گهڻو ڪري و 
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گهڻين ڪهاڻين جو مقصد ھوندو ُھئو سماجڪ مطلب تہ ھ ن زماني جي 
۔  ُسڌارو ۽ قؤمي  ڀاونا جي  جاڳرتي 

شيہ توڙي فن جي لحاظ 1930سنہ ‐   ٻِيون موڙ 2.2.2.2 ع ڌاري و 
۔ سماجڪ ۽ قؤمي  ُسجاڳيَء ڪري کان سنڌي ڪهاڻين ۾ ڦيرو آيو

شواس ن ڪرڻ لڳو ۽ نوان وي چار،  جهُونن رواجن مان ماڻهن جو و 
 سماجڪ ماپا ۽ قدر پئدا ٿيڻ لڳا۔

سنڌي  ڪهاڻيَء ۾ ھ ڪ ٻي  ع ڌاري 1942سنہ ‐   ٽيون موڙ 2.2.2.3
، جنهنکي ترقي  پسند  يا پرگتي واد ڌارا سڏجي ٿو۔ سنہ ڌارا شروع ٿي 

، ع ۾ لکنؤ ۾ 1935 پرگتي شي ل ليکڪ سنگهہ جي  پهري ن ڪانفرنس ٿي 
جنهنجو َاڌيڪش ھ ندي  ۽ ُاردوَء جو مشهُور ليکڪ پريمچند ُھئو۔ 

َاسانجي  ’پريمچند ُان ڪانفرنس ۾ پنهنجي ڀاشڻ ۾ َاعالن ڪيو، 
نتن  ڪسؤٽيَء تي ُاھو ئي  ساھت سچو ثابت ٿيندو، جنهن ۾ اُونچو چ 

، ُسندرتا جو ساُر ُھجي، سرجڻ جي  آتما ُھجي، ُسواڌي نتا جي  ڀاونا ُھجي
 ، ُھجي، جيون جي سچاُين جو پرڪاش ُھجي، جيڪو سڀني  ۾ َگتي 
سنگهرش ۽ بيچئني  پئدا ڪري، ُسمهاري نہ، ڇاڪاڻ جو وڌيڪ ُسمهڻ 

شواس ُھئو تہ ڪال، ڪال ‘ مؤت جي  ن شاني  آھي۔ پريمچند جو َپڪو و 
ي۔ ا نڪري ساھتڪار جو فرض جي الِء نہ پر ڪال زندگيَء الِء ُھئڻ ُگهرج

آھي تہ ھُو پنهنجي  رچنا ذريعي سماج جي ُبراُين کي ناس ڪرڻ ۾ مدد 
 ڪري۔

، واڌارو، َاڳتي ’لفظ جي  َاکري  معنٰي آھي ‘ پرگتي  ’  ، ُاَنتي  ترقي 
ترڻ ڪرڻ ۽ سماج کي ُسڌارڻ جي  ‘ وڌڻ۔ سماج جي ُاڻاُين جو ساھت ۾ چ 

 آھي۔ڀاونا ڀارتيہ ساھت ۾ گهڻي  پراچي ن 
نڌي  ساھت ۾ بہ مارڪسوادي  وي چارن جو َاثر 1942سنہ   ع ڌاري س 

 نظر َاچڻ لڳو۔
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 کان پوِء 1947  2.2.3
ع ڌاري سنڌي  ڪهاڻين ۾ جيڪا ترقي  پسند ڪهاڻين جي  1947سنہ  

، سا ورھاڱي بعد بہ قائم َرھي  آھي۔ لڳہ ڀڳہ ع 1958سنہ  ڌارا شروع ٿي 
کيتر ۾ تمام گهڻو زور ُھئو۔  تائين ا ن ڌارا جو سنڌي ڪهاڻين جي

ُملڪ جي ورھاڱي کانپوِء ڏھاڪو َکُن سال سنڌين جي  سماجڪ ۽ گهرُو 
۔ ڀارت جي ُجدا ُجدا شهرن ۽ ڳوٺن ۾  جي َوت گهڻي ڀاڱي ُٽٽي  پيئي  ُھئي 
، روزگار ۽ ڌنڌي ھٿ ڪرڻ الِء ڀ ٽڪي  َرھيا ُھئا۔ جيون ۾ َاٽي،  سنڌي 

يان وات ڦاڙي بي ٺا ُھئا۔ َلٽي ۽ َاجهي جا مسئال سندن سامهوُ  ن واگهوَء ج 
ُٽٽل بيترتيب ٺهيل بئرڪن ۾ وڃي  ‐ڪيترا سنڌي  ڪئمپن جي ڀڳل

ُڍن  ٻڪرين وانگر ڳاھُٽ ٿيا۔‐ر 
ا نهيَء جو َاثر ُسڀاويڪ طور ساھتڪارن تي بہ پيو۔ ڪئمپن جي  گندگي   

، بئرڪن ۾ رھڻ ڪري ُڪٽنبي  خانگي پڻي جو ناس ٿيڻ،  ندگي  ۽ ذ لت َڀري  ز 
مڪاني ماڻهن سان سنڌين جي  ڪشمڪش، پوليس وارن جي نظرن کان پاُڻ 
ڪڻڻ ۽ وقتي ٽرين جي َپٽن  ٺڙا و  بچائي ريل گاڏيَء ۾ سنڌي  ٻارن جو کٽم 
ري  بيوقتي مؤت جو شڪار ٿ يڻ، سنڌ جي زميندار طبقي جو  تي ڪ 
نڌي  غريب  ورھاڱي بعد ُفٽ پاٿ تي پ ڙيُون کولي ڌنڌو شروع ڪرڻ، س 

ڪڻي  پيٽ گذران الِء ڀ ٽڪڻ ۽ ٻارن کي پاڙھي ‐پاپڙعؤرتن جو  َوڙيُون و 
ندگيَء جي ُمشڪالتن سان جدوجهد ڪرڻ،  َوڏو ڪري الئقيَء لڳائڻ الِء ز 
ليَمن  پوليس ۽ سرڪاري  آفيسرن جون سنڌين سان ڏاڍايون، سنڌين جو ڪ 
الِء سرڪاري آفيسرن وٽ ُجتيُون گسائڻ وغيرہ حقيقتون َاٽڪل ڏھہ سال 

شَين تي ڪهاڻيون ل کندي سنَکُن  شيہ بڻيون۔ اعلٰي و  ڌي ڪهاڻين جا پيارا و 
، ‐سنڌيَء جي ترقي پسند ڪهاڻيڪارن ُبک ، شاھُوڪارشاھي  بيروزگاري 

ورگن جي  ڪشمڪش وغيرہ جا حقي قي  نظارا پيش ڪيا ۽ پنهنجين رچنائن 
ڌيَء طرح مارڪسواد جا نعرا لڳائڻ شروع ڪيا۔  ڌيَء يا َاڻس  ۾ ُھنن س 

ليکڪن جي  ل کَيل ع تائين ترقي پسند 1953ي کانپوِء َاٽڪل ورھاڱ
ڌانتن جو  ڪهاڻين ۾ ڪالتمڪتا گهٽ ۽ مارڪس جي راڄنيتڪ ۽ آرٿڪ س 
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پرچار گهڻو رھيو۔ ا نڪري ُان زماني جون ا ھي ڪهاڻيون خارجي  
(Objective)  پهلوَء جي  پرڌانتا وارا ٺهيل ُٺڪَيل ٽائيپ بڻجي  پييون۔ ا نهيَء
ع ڌاري ترقي  پسند ليکڪن خود قبُول ڪيو۔ ُان بعد ُھَنن  1954 خاميَء کي

شيہ کڻندي پڻ ا نسان جي ڪومل ڀاونائن، منووگيانڪ  ا ھي ساڳيا و 
َيڻ شروع ڪيو۔  سچائيَء، پاترن جي  سي رت ن گاريَء وغيرہ تي بہ ڌيان ڏ 

ھ ن دؤر ۾ ُڪجهہ ڪهاڻيون َانترراشٽريہ مسئلن تي بہ ل کيُون  
شَو شانتيَء وييُون آھن ج   ٽي َامن ۽ و  ن ۾ جنگہ جي ڀينڪر نتي جن کي چ 

يو آھي۔ سنہ  نڌي  ڪهاڻيَء ۾ ھ ڪ 1958جي ڀاَون  کي ُاڀاريو و  ع ڌاري س 
نئون موڙ نظر َاچڻ لڳو۔ ڪهاڻين ۾ پاترن جي  سي رت ن گاري  ڪندي 

نو وڃڻ لڳو۔‐سندن من  ڇيد تي وڌيڪ زور ڏ 
نڌي  ڪهاڻيَء جي   رھاڱي کانپوِء س  ڪاس ۾ و  ع کان وٺي  1964و 

ن  ، ُاھا آھي نئي ن ڪهاڻيَء جي  شروعات۔ ڪ  ھ ڪ ٻي  لهر بہ نظر َاچي ٿي 
نتن جي َاثر ھيٺ س نڌيَء ۾ بہ نئين  چمي  ساھتڪارن جي رچنائن ۽ چ  َپش 
تا ۽ ڪهاڻيَء  ساھت رچڻ جي  لهر لڳي  آھي، ا ن جو اَثر خاص ڪري َڪو 

تا ۽ نئي ن ڪهاڻيَء  تي ٿيو آھي۔ ا ن جي نتيجي طور سنڌيَء ۾ نئي ن َڪو 
جو جنم ٿيو آھي۔ نئي ن ڪهاڻيَء جو ليکڪ پنهنجو پاڻ ڏانهن پُوريَء 

َپل جي  َاُنڀُوتيَء کي ‐طرح اي ماندار آھي۔ بس زندگيَء جي ڪنهن ک ن
جيئن جو تيئن سچائيَء سان پيش ڪرڻ الِء ئي  سندس ڪهاڻيَء جو جنم 

ڪال جي س ڌانتن جو پالُن نہ ‐اڻي  ٿ ئي ٿو۔ نئي ن ڪهاڻيَء ۾ روايتي ڪه
يو آھي۔  ُھئڻ ڪري ُان کي َاڪهاڻي  بہ َسڏيو و 

يا آھن   نڌي  ڪهاڻين جا دؤر ھ ن ري ت قبُوليا و   ‐س 
 بقؤل شري  لي الرام ُرچنداڻي  : 

 ورھاڱي جو درد ۔1 ’’
 ترقي  پسند ۔2 
 رومانواد ۔3 
 4‘‘ پريوگوادي  دؤر۔  ۔4 
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ڪهاڻينويسيَء جي  اوسر جا دؤر ھ ن  پروفيسر منگهارام ملڪاڻيَء 
 ‐ري ت ڄاڻايا آھن 

ندر ۽ س کيا وارُين آکاڻين جو دؤر ۔1 ’’  و 
 تاري خي  ۽ َسماجي  آکاڻين جو دؤر ۔2 
 ديسي  آکاڻين جا ترجما ۽ ماھوار رسالن جا دؤر ۔3 
 َاصلوڪين سماجڪ ڪهاڻين جو دؤر ۔4 
 جدي د حقيقتن گاريَء وارين ڪهاڻين جو دؤر ۔5 
 5‘‘ َاصلوڪين آرٿڪ ۽ س ياسي  آکاڻين جو دؤر۔ ۔6 
نڌي  ڪهاڻيَء ايتري  اؤج پاتي  آھي، جو ُاھا بيَاڄڪلهہ   ڌڙڪ ٻ ُين  ‐س 

۔  ٻول ُين جي ڪهاڻين سان برميچي سگهي ٿي 
 ُسندرِي اُتمچنداڻِيَء جا ڪهاڻِي سنگرہ  2.3
ُسندريَء جون ل کَيل ڪهاڻيون يارھن ڪهاڻي  سنگرھن ۾ آھن۔  

 ي سؤ کان بہ وڌيڪ آھن۔جيڪ
 (1954) ڪوشان  2.3.1

ع جي  ا نعامي  ڪهاڻي  آھي، جنهن ۾ ُسندري  1954ڪوشان سال  
۔ ھ ن ڪهاڻيَء ذريعي ُان کي  ُاتمچنداڻيَء جي  ل کڻيَء جي  ل ياقت ُاڀري  آئي 

۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ا ستريَء جون ُسڀاوي ڪ ڪامنائون ، ُسپنا، ُشهرت م لي 
آھي ۽ ُمڙس جي  ُانهن کي پُورو نہ ڪرڻ جي  الچاري   چاھنائن جو ا ظهار

۽ پي ڙا کي ظاھر بہ ڏاڍي مارمڪ ڍنگ سان َڪَيل آھي۔ ھيٺئين طبقي 
شتن تي مالي  ‐جي عام ا نسان جي  مالي  حالت ۽ زال حالت  ُمڙس جي ر 

۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ڪوشان )نائڪا(  ري دٻاَو جو َاحساس ڪرائي ٿي  جي َگه 
مندڙ تڪليف ۽ نفرت کي پنهنجي ُموافق ۽ خالف چوُٽن پنهنجي َاندر ُاڀا

 سان منٿن َڪندي  ٿي  َھلي۔
سڄي  ڪهاڻيَء جي ن چوڙ کي ليکڪا آخر ۾ نائڪا جي واتان َچوايو  

 ، ُدنيا ۾ ھ ُڪ ھيڏو شاھُوڪار ۽ ’آھي۔ ھوَء پنهنجي ُمڙس کي چوي ٿي 
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 تنهن تي‘ ٻ يو ھيترو غريب نہ ُھجي تہ جيڪر ڪهڙو نہ چڱو ٿ ئي۔
 ‐سندس ُمڙس چوي ٿو 

 ‘ھا، پوِء جيڪر زمين تي ُسرڳ َلهي  َاچي۔’ 
 (1965) اَڇا وار ڳاڙھا گُل  2.3.2

 ڪهاڻيون آھن۔ 10ھ ن ڪهاڻي  سنگرہ ۾  
 : ڻيدار پهر
ُمڙس ‐ھ ن ننڍي  ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا سڄي جي ون جو ساُر يعني جوِء 

شتي، گ رھستي  ۽ پريوار، ٻار ۽ سماج الِء پيار، سن يهہ، ذ ميداري  ۽ جي ر 
جوابديهي  سمائڻ ۾ ڪامياب رھي  آھي۔ ھ ن ڪهاڻيَء جون ُڪجهہ 

َيل جوڙن )جوِء ٽُون ڀ ٽ ڪ  ُمڙس( کي راہ ڏيکاريندڙ آھن۔ جيئن ‐ھيٺيُون س 
 ‐تہ

زالُون ڏاڍيون جذباتي  ٿي نديُون آھن۔ سندن د ل تي ‐ ’حڪوَء واتان  
ٽي  پوندي  آھي۔ َاسانجو  ڪم آھي سندن د ل تي ذري  ذري  ڳالهہ ُچه 

ُس ناري  ب نا َڪنڊي ‐جيڪي بہ خار ساڙ ُھجن سي ڪڍي  ڇڏيون، پوِء ڏ 
 ‘نرم ُگل آھي يا نہ۔

َء واتان   ناريَء جي  گود ڏاڍي  َوڏي  ٿي ندي  آھي دادا۔ ھوَء ٻارن ‐ ’َستي 
جا ايڏا انگل ۽ کيٽا سهي  سگهندي  آھي جو وي رن جي  وي رتا ُان َاڳيان 

 ‘دي  آھي۔َلڄي  ٿي  وين
َپتي  ا ستريَء تي پيار ۽ سچائيَء جي  جيتري  برکا ڪندو، اوترو ئي  ’ 

 ‘ھوَء ٻارن، ساُھرن ۽ پاڙي وارن کي موٽائيندي  آھي۔
بلڪل ُمناسب آھي۔ ڇاڪاڻ تہ ستيَء ‘ پهريدارن’ڪهاڻيَء جو عنوان  

، ُان جا َاکر ئي  ڪهاڻيَء جي نائڪ کي غلط راہ تي وڃڻ  جي  سمجهاڻي 
 روڪين ٿا۔کان 
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 : زھر جِي پُڙِي ؟
آزاديَء کانپوِء جي حالتن ۾ ُڪٽنب ٺهڻ جي بجاِء ُٽٽڻ ۽ پکڙجڻ جي  

دؤر کان ُگذرڻ لڳا۔ مالي  ُمصيبتن جي ڪگار تي بي ٺل ھ ڪ پريوار جي  
تي گهر جو ھر ڀاتي  پنهنجي  راہ جو راھي  آھي، سڀني   ڪهاڻي  آھي، ج 

شتن کي ن ڀائڻ جون د شائُون َالڳہ آھن۔ اَھڙين حالت ن ۾ روايتي  ا نساني  ر 
 ُممڪن نہ رھيو آھي۔

؟’’ ’  تي ‘ زھر جي  ُپڙي  چولي طبقي جي  ڪهاڻي  آھي، ج  ھيٺئين ۽ و 
ري  ُچڪي  آھي۔ پيُء کي لڳي ٿو،  شتي جي  َڪڙي  ڪ  تہ ’ُڪٽنبي  ر 

ڪمائي ڪو ڪونہ ٿو، سڀني  جون َاکيون سندس بئنڪ ۾ آھن۔ ماُء چوي 
 ، ؟ آھي تہ چاڙھيون ماڻيون نہ۔بئنڪ ڇا م’ٿي  ُپٽ ُرلي  ‘ ساڻ ۾ َھلندي 

پ ني  منجهند جو ماني  کائڻ الِء گهر اي ندو آھي ۽ ڌيُء جو چوڻ آھي تہ 
َاھڙي َڪَپٽي  ُبکَيل پيُء َوٽ جنم وٺڻ جي  جيڪا کانئس غلطي  ٿي  آھي، 
ُاھا پيُء کي زھر ڏيئي  مارڻ کانسواِء ُسڌاري نٿي  سگهجي۔ سنڌي  

جي  ھيَء ھاڻوڪي  تصوي ر آھي۔ ُڪٽنب ۾ رھندي بہ ڪوئي  ُڪٽنب 
 6‘‘ گڏجي  نٿو رھي۔ ھرڪو پنهنجي الِء ٿو جي ئي۔

 : ڪاڪ محل
سماج ناريَء الِء ھميشهہ ڪٺور، ظالم ۽ حمالور رھيو آھي۔ ُان کي  

لڳاتار جنس وانگر ا ستعمال ڪيو ويو آھي۔ ليکڪا ڏاڍي  بيباڪيَء سان 
ي ُاجاگر ڪيو آھي، جنهن سان سماج َاڀياسي  ٿي  سماج جي  ا ن سچائيَء ک

 ُچڪو آھي يا َوري  ڏ سي  بہ ڏ سڻ نہ چاھيندو آھي۔
 : کيچلِي 

ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ڪاليج جي  ڇوڪرين ۽ ڇوڪرن جون شرارتون ۽  
 مستي  ڏيکاريل آھي۔
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 : ۔۔۔۔ھِي شهر 
ن کي سماج جي  جُوَٺن  َمڃيو ويندو’   ھيٺئين طبقي جي ماڻهن )ج 

،  آھي( ۾ ا نسانيت جي  ُاھا تهہ ھوندي آھي جيڪا کي ر وانگر َاڇي 
ا ھا ڳالهہ ڪهاڻي  پڙھڻ کانپوِء پاٺڪن ‘ چ مڪندڙ ۽ پوشڪ ھُوندي  آھي۔

۾ ا ھو ُسوال پئدا ٿي  َڪري تہ ڇا سماج جي عزتدار ماڻهن ۾ بہ ا ھا تهہ 
 مؤجُود آھي؟

ھ ن کي ڪردار ُسندري  ئي  آھي۔ ‘ مان’ڪهاڻيَء جو ‘ ھي  شهر’’ ’ 
رو ڏي ندڙ گورکي دربان سان ھمدردي  آھي۔ ھوَء َاسانکي  َاپارٽمينٽ تي َپه 
ُٻڌائي ٿي  تہ ھُو ُرڳو دربان ناھي؛ فلئٽ ۾ رھندڙ ھ ن کان گهر جو 
ھرڪو ڪم ڪرائڻ الِء کيس ڊوڙائن ٿا۔ بمبئيَء ۾ نؤڪر معنٰي غالم۔ 

يان ڏ سڻو ناھي ، ٻ ن َڪنن ُغالم، جنهنکي ٻ ن َاکين ھوندي بہ ٻ َين ج 
يان ُٻڌڻو ناھي۔ ڪالونيَء ۾ رھندڙ سڀني  آقائن کي  ھوندي بہ ٻ َين ج 
خوش رکڻ واري ھ ن گورکي جو ڪم ايوريسٽ جي  چڙھائي  ڪرڻ 
ري   واري تينسنگہ کان گهٽ جبرو ناھي۔ جڏھن گورکو ريل ھيٺان ڪ 

تڏھن ڪالونيَء جا َرھاڪُو ھ ن الِء مگرمڇي  چي ڀاٽجي  َمري  ٿو وڃي، 
َين ٿا۔ مشي ني  ڳو ڌوا کي ُڪجهہ ُرپيا گڏ ڪري ڏ  ڙھا ڳاري ن ٿا۔ ھ ن جي  و 

ندگي  جي ئندڙ بي َيل ھ َنن  شهري  ماڻهن تي طنزي  چوٽ ‐ز  ح س ٿي  و 
 ، ھي  شهر َڀال ُرپين کانسواِء ٻ يو ڏيئي  بہ ڇا ’ڪندي ُسندري  چوي ٿي 

 ‘ڄاڻي؟
ن گهٽ نصيب وارن ھ ن ڪهاڻيَء ذريعي ُسندري  َاسانجي اَندر پاڻ کا 

ناس پئدا ڪرڻ جي   ا نسانن کي بہ ا نسان ڪري ٽ ري ٽ ڪرڻ جي  ش 
 7‘‘ ڪوشش ٿي  َڪري۔

 : اَڌڪار  ۔۔۔ِڌڪار 
ُمڙس جي ظلمن کي ُچپ َرھي  َسهي ٿي  ڄڻ ُان جو ڪو ُاپاُء يا  زال 

سماڌان نہ ُھجي۔ ُظلمن جي  ا نتها ٿ َيڻ ۽ حالتون سهڻ کان ٻاھر ٿ َيڻ تي 
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َيل ناري  ا نهن جي  ُمخالفت ڪري، ڌ ڪار واري  حالتن مان پڙھيل ل ک
۔  ن ڪري  آزادي  ۽ پنهنجا َاڌڪار حاصل ڪري ٿي 

َيل ھ ن ڪهاڻيَء ۾   ُسندريَء ڏيتي  ليتيَء جي ٻرندڙ مسئلي تي ل ک 
َاھڙو ئي  منظر پيش ڪري پاٺڪن جي د ل ۽ د ماغ کي جهڪجهوڙي 

 ڇڏيو آھي۔
 : پهريون پيار

جنهنکي َامر ۽ آتمڪ پريم سمجهيو ويندو آھي، ُاھو گهڻيئي  دفعا  
َاصل ۾ عمر جي موڙ تي آيَل جذباتي  جوش جو ُرڳو ُافام ھوندو آھي۔ 

 ا ھو ليکڪا پنهنجي  ھ ن ڪهاڻيَء ذريعي ظاھر ڪيو آھي۔
 : آگہ

‐ ڪهاڻي  سماجي  نابرابريَء کي ڌيان ۾ َرکي  ڪري ل کي  ويئي  آھي  
چ ۾  ۔ ڪهاڻيَء جو نائڪ ڀي ڙغريب ۽ شاھُوڪار جي و  ڀاڙ، ‐نابرابري 

، ب نا ھمدرديَء واري  ندگي  شتن، مالي  سنڪٽ، مشي ني  ز  بيڪار کوک َلن ر 
چ ۾ ٻُوساٽجندي زندگيَء جي  معنٰي ڳولهڻ جي  ڪوشش  وھنوار جي و 

 ڪري ٿو۔
 : زندگِي موٽِي آئِي 

پريوار جي ماحول ۽ خوشين جو ‐ناري  گهر جي  ُڌري  آھي۔ گهر 
ارومدار ُانهيَء تي آھي۔ جڏھن ڪا ڇوڪري  شادي  َڪري ساُھرن سڄو د

ُدک جي  ‐ُانهيَء پريوار جو ھ ڪ خاص حصو ۽ ُسک۾ َاچي ٿي  تہ ھوَء بہ 
۔ پر جيڪڏھن ُان کان گهر جون َاھم  برابر جي  ڀاڳي دار بڻجي ٿي 
ڳالهيُون ل ڪايُون ٿ يُون وڃن تہ گهر جي ماحول ۾ تناُء، ُاداسي  ۽ ٻُوساٽ 

۔ َاھڙيَء حالت ۾ ليکڪا ڏيکاريو آھي تہ ڪيئن ناري  پئ دا ٿي  وڃي ٿي 
ساُھري ۾ پنهنجي  سوڀيا، پنهنجائپ، ُمرڪ، صبر، شيوا ۽ تياڳ سان 

 گهر جي ڀات ُين کي پنهنجو بڻائي گهر جي ماحول کي بدلي ٿو ڇڏي۔
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 : اَڇا وار، ڳاڙھا گُل
ُجڙيل آھي۔ ڪهاڻي  منووگيانڪ حقيقت سان ‘ َاڇا وار، ڳاڙھا ُگل’ 

ردار سماج ۽ نئتڪتا جي حدن سان ُمقابلو ڪندي  ڪهاڻيَء جو بابا ڪ 
پنهنجي  خاص شخصيت سان ُانهيَء اَندري ن حقيقت کي ُاجاگر ٿو ڪري۔ 
ا نڪري ھيَء ڪهاڻي  واسنا جي  ڪهاڻي  نہ پر ڪامنا جي  ڪهاڻي  بڻجي  

ن بابا ٿي  وڃي۔ پنهنجي  عمر جي حوالي ۾ جيڪي خواھشُون ۽ پ رورتيوُ 
جي َاندر پئدا ٿ َين ٿيون ُان جو ا ظهار ڪرڻ جي  زوردار خواھش ُان جي 
َاندر آھي۔ ا ھا خواھش ئي  ُاھو خاص ُنقطو آھي، جيڪو ڪٿيہ جو آواز 
بڻجي  ڪهاڻيَء ۾ ظاھر ٿيو آھي۔ ا ھا ڀاونا ظاھر ڪرڻ الِء بابا ڪهڙي بہ 

ي، نہ ڪ  ذريعي کي ُسوي ڪار ڪري سگهي ٿو۔ ھ تي چاھنا َاھم آھ
 ذريعو۔

ڪهاڻيَء ۾ سماجڪ، پاري وارڪ، ا خالقي  ٻنڌن کان آزاد، پوتر ۽  
سچا ا نساني  جذبات ظاھر ڪرڻ جي  ڪوشش آھي، پر روايتي ٻنڌنن ۾ 

 ا ھو ٿي  نٿو سگهي۔
 ن رپيڪش‐َانئتڪتا جي  تڪ تور کان َپري سماج‐ھ ن ۾ نئتڪتا 
ي  ڇنڊڇاڻ ڪئي  ويئي  واسطيدار( ُنقطي ن گاہ سان بابا جي چرتر ج‐)غير

تي بابا ڪنهنجي پيُء ُھئڻ، شادي  ُشدہ ُھئڻ جي َاحساسن کان  آھي، ج 
آزاد ٿ يڻ ٿو چاھي۔ ھيَء ڪهاڻي  ا نساني من جي ماندگيَء جي  ڪهاڻي  نہ، 

 پر ُقدرتي  قبُول َيت جي  ڪهاڻي  آھي۔
تارا مي رچنداڻي  ُسندريَء جي ا نهيَء ڪهاڻيَء جي  ُگفتگُو )ُڪجهہ  

رائيَء کي پنهنجن راَين  ردارن جي ڀاَون جي  باري ڪيَء ۽ َگه  حصو( ۽ ڪ 
 ‐َسميت ھ ن روپ ۾ پيش ڪري ٿي  

عين ۔۔۔ ُان وقت ۔۔۔ عرش تي ُاڏامندڙ گوپي  زمين کان بيخبر ’’ ’ 
ري  َپوي ھا۔ پر بابا وقت س ر  ھ ڪ ک َن ۾ ئي  شايد ڪنهن اوڙاہ ۾ ڪ 

جهي  بچائي َورتو۔ ا ڪيتري  ُسندرتا سان ورڻن ڪيو ليکڪ‘ کيس ٻُک و 
کيس اوڙاہ کان ’آھي، بابا جي من اَندر ُاٿَيل سندس سُوکم ڀاَو کي۔ ۔۔۔ 
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بچائيندي جو سندس ڪومل سرير ھٿ ۾ کنُيم تہ ا ئين محسُوس َڪُيم، 
ري  پ ُيس۔  ‘ڄڻ مان خود ڪنهن اوڙاہ ۾ ڪ 

ُين وادُين ۾ بابا ۔۔۔ بابا ۔۔۔ بابا ۔۔۔ ا ھي اَکر بابا جي من جي  َاڪيل  ’ 
 ‘َسڏي ڏيئي  نہ پ ئي َسگهيو۔‘ ڌيُء’گُونجڻ لڳا۔ پر ُان َسڏ جو جواب 

ھ تي بہ ليکڪا ن هايت نفي سائيَء سان بابا جي من َاندر ُاٿَيل طوفان  
ٽيو آھي۔ چ جي  ڪشمڪش کي چ   ۔۔۔ ۽ سندس عمر جي  سچائيَء جي و 

مون توکي ’بابا جي َاندر ش ڪست جو َاحساس ُاڀري  آيو۔ چيائين،  
! ڙي  سمجهي  ڀاُڪر پاتو گوپي   ‘پنهنجي  ٻار 

۔ ساڌارڻ َچَيل   رائيَء جي  ڄاڻ پوي ٿي  ھ تي ليکڪا جي قلم جي  َگه 
 ڪنهن ُڇريَء کان گهٽ تيز ڪونہ ُھئا!‘ مون بہ ا ئين ئي  سمجهيو’لفظ 
ري  ُچڪو ھو۔  پاڻ سنڀالڻ بدران  بابا جو من پنهنجي  ا سٿتيَء تان ڪ 

ٿان آڻيندا ڏيتي  ’ويٺو،  مُورڳو چئي   گوپيَء جا مائٽ غريب آھن نہ۔ ڪ 
، جو کيس شادي  ڪرائيندا۔ مون ٿي چيو تہ گوپي  ھميشهہ الِء ھ ت  ليتي 

۔ ندر ٿي ندي   ‘ئي  َرھي  پيئي  ُھجي۔ توکي بہ و 
ھ تي ليکڪا ناريَء جي سنمان تي چوٽ جو بيان ن هايت ئي  ن رالي  

ٺ نو آھي۔ بابا ڏ  و گوپيَء جون ُرَنل ڳاڙھيُون َاکيُون باهہ َوسائي َانداز ۾ ڏ 
رھيون ُھيُون۔ سندس َوڏُين َاکُين ۾ ھ ڪ عجي ب َاوشواس جي  ديوار 

 ، َء کي چئي  َرھي  ُھئي  ڪي  ۔ بابا ُٻڌو ھوَء ڪ  بابا تہ موڪل ’کڙي  ُھئي 
ڪونہ ڏي ندو، پر مان ُصبح جو ستين بجي واري  گاڏيَء ۾ َرواني  ٿي  

۔ تو شي  آھي!ن ٺيڪ ئي  چوندي  آھي ن تہ ُتنهنجو وينَدس   بابا ر 
؟ ۔۔۔‐ بابا جي من تي ڄڻ ُڪلهاڙيَء جو َڌُڪ لڳو   شي   ر 
ڀريل آھي سو الجواب آھي۔ ڪهاڻيَء جي  ُپڄاڻيَء ۾ جيڪو طنز  

 8‘‘ پڙھندڙ جي  د ل تي بہ نشتر ُچڀي  وڃي ٿو!
 ‐َلکمي  ک الڻيَء جا ڪهاڻيَء بابت رايا ھ ن ري ت آھن  
گياني  ڪهاڻي  ‘ َاڇا وار، ڳاڙھا ُگل’’ ’  ُسندريَء جي  بهتري ن منوو 

آھي۔ َسٺ ورھين جي پي رسن َاندر ساڳيا ئي  ُجوانن جهڙا جذبا َپل َجن  ٿا۔ 
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بابا َسڏي ھ ن ‐ گهر ۾ مهمان ٿي  آَيل سندس ڌيُء جي  ساھيڙي  کيس بابا 
يان پيئي  َنچي ُڪڏي۔ ھ ن نينگر  الِء ھ ن پي رسن جي جي چؤگرد ھ رڻيَء ج 

پئدا ٿي  ويو آھي۔ ھُو چاھي ندي بہ کيس ڌيُء چئي  د ل ۾ موہ جو جذبو 
َسڏي نٿو سگهي۔ ھُو چاھي ٿو تہ ھيَء ڇوڪري  ھميشهہ ُھن جي َاکُين 
جي سامهُون ُھجي، جيئن ھُو سندس وڻندڙ صورت ماڻيندو َرھي۔ ھ ن 

تائيَء َوڏي  عمر واري شخص اَندر ھ ن ڇوڪريَء الِء مالڪپڻ ي جو ڀاُو ڇ 
يان آھي، جيڪو پوپٽ کي مان ُاڀري  آيو آھي۔  ۔ ھ ن جي  ا سٿتي  ُان ٻار ج 

پڪڙي پنهنجي  ُمٺيَء ۾ قيد رکڻ چاھي ٿو۔ ڇوڪريَء کي ھ ن شخص 
 جي ا ن ا رادي جي  ڄاڻ َپوندي ئي  َڌڌ ڪو ٿو َرسي۔

و ُھجي، ا ھا حقيقت آھي تہ ھر ا نسان اَندر ُاھو چاھي ٻار ُھجي يا ُٻڍ 
نس طرف سيڪس واري  َڪشش مؤجُود آھي۔ ڪي ھ ن کي  ا ھا ُابتڙ ج 
شي  ُمني  ا ن کي سبلي ميٽ  دٻائڻ جي  ڪوشش ڪن ٿا تہ ڪي جزوي ر 

شوَ  ياپي  پيار ۾ َبدلي ڇڏي ن ٿا۔‐ڪري و   9‘‘ و 
شتن جي    ُسندريَء جي ھ ن ڪهاڻي  سنگرہ جي ڪهاڻين ۾ ا نساني  ر 

رائي  َسماَيل آھي جي ۔َگه   ڪا َاسانجي د ل کي ُڇهي ٿي 
 (1970) تو ِجنين جِي تاِت   2.3.3

 ڪهاڻيون آھن۔ 11ھ ن مجموعي ۾ پ ڻ  
 : تو ِجنين جِي تاِت 

رھاڱي ۾ س نڌ ۽ پنهنجن  ڪهاڻي    نڌي  جي َوت سان گڏوگڏ و  نڌيت، س  س 
ڃائڻ جي  پي ڙا تي َٻَڌل آھي۔  کي و 

نين جي  تات’’ ’  معرفت ورھاڱي کان ۾ ُسندريَء مرد ڪردار ‘ تو ج 
ني   نڌي  جي َوت جي  جهلڪ ڏ  َاڳہ، ورھاڱي وقت ۽ ورھاڱي کانپوِء  جي س 
آھي۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ُسندريَء ڪهاڻي  ڪال جي  ھ ڪ ٻي  خُوبيَء جو بہ 
ُٽن ۾ ئي  ھوَء ڀرپُور  ا ستعمال ڪيو آھي۔ ٿوَرن لفظن يا ھ ڪ ٻ ن س 

 10‘‘ ا ظهار ڏيئي  ٿي  َوڃي۔
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 : معصُوم  ِالتجا
نڌي  ا سڪُولن جي  ڀيٽ سان گڏوگڏ ھ ندستان جي   نڌ ۽ ھ ند جي س  س 

نڌي  ا سڪُولن جي  ڀيٽ ڪندي ليکڪا چيو آھي تہ َاسان  َانگريزي  ۽ س 
نڌي  ا سڪُول کولي تہ ڇڏيا آھن، پر  ورھاڱي کانپوِء ھ ندستان ۾ َاچي  س 
نڌي  ٻارن جي وڪاس جي الِء ُبنيادي  ضرُورتن جيئن تہ  ُانهن ۾ س 

پينگها، کيل جو مئدان، وڏا ۽ ھوادار ڪمرا وغيرہ جو ڌيان ڪونہ َرکيو 
آھي۔ نتيجي طور ٻارن جون معصُوم د ليُون ڪُومائجي  وييُون آھن، 
يا آھن۔ َاھڙي  حالت ۾ ُانهن تي  سندن معصُوم خواب ُٽٽي  پکڙجي  و 
َاحساس ڪمتري  حاوي  ٿي  َپوي تہ ُاھي زندگيَء ۾ َاڳتي ڪيئن َوڌي  

نڌيت کي زندہ رکندا، ُانهن جي  سگ نڌي ٻولي  ۽ س  هندا۔ ٻار جيڪي س 
۔ َيڻ جي   معصُوم ا لتجا آھي س نڌي  ا سڪُولن ڏانهن ڌيان ڏ 

ڪهاڻيَء جي  خاصيت ھ ڪ ٻالڪ جون ُامنگُون پُوريُون نہ ٿ َيڻ جي  
درد ۽ ا نسان جي  مانسڪ پريشانيَء جو ا ظهار آھي۔ ھيَء پريشاني  ماحول 

 جي ڪري پئدا ٿ َيل پريشاني  آھي۔ ۾ َبدالوَ 
 : َرجنِي ۽ آرسِي 

نڌَيت بچائڻ الِء راہ ڏيکاري  آھي تہ پهري ن گهر جي َوڏن  ليکڪا  س 
نڌيت سان الڙو ُھئڻ ُگهرجي تڏھن ئي   ، سنسڪرتي  ۽ س  نڌي  ٻولي  کي س 
ھوَء نئي ن ٽهيَء کي ُڪجهہ ڏيئي  سگهندا۔ ا نڪري ليکڪا چيو آھي 

َيڻو’تہ  يو، نہ ڪ  ُگل کي۔ پاڻي  ڏ   ‘آھي تہ وڻ کي ڏ 
 : ڪارِي رات 

۾ ھيٺئين طبقي جي  زندگيَء جي  تصوي ر پيش ڪئي   ھ ن ڪهاڻيَء 
ويئي  آھي۔ ھ ن ۾ مالي  پريشان ُين جي ڪري ُٽٽندڙ ا نسان جو د ل کي 

 ُڇهندڙ بيان ڪيو ويو آھي۔
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 : پَکِي سُونهبو پنهنجي ۔۔۔ 
نڌي  شاديَء جي ري ت رَ  ڪهاڻي    واجن تي َٻڌل آھي ۽ ا نسان پنهنجي  س 

چ ۾ ئي  سُونهبو آھي۔  جاتيَء جي ماڻهن جي و 
 : پُرزا  ۔۔۔پُرزا 
ڪهاڻي  زندگيَء جي سفر جي  ڀيٽ ريل جي سفر سان ڪندي  َھلي  

۔ جيئن ريل جو سفر َالڳہ َالڳہ نظارن سان ڀريل آھي، تيئن ا نسان جي   ٿي 
ڪيفيُتن سان لبالب آھي۔ جڏھن  رُوپن ۽‐زندگي  بہ َالڳہ َالڳہ رنگن

َانت خواھشن ۽ َوڏن خوابن کي پُورو ڪرڻ الِء تڪڙو تڪڙو ‐ا نسان بي
تي َھلي  ٿو َوڃي تہ ُانهيَء جو منزل تي پهچڻ جي  ڪوشش ۾ غلط راہ 

ُاھو ئي  َانجاُم ٿو ٿ ئي، جيڪو ريل جي  غلط َپٽريَء تي َھلي  وڃڻ ڪري 
ي تہ وقت بہ وقت َاسانجو ضمير، ٿ ئي ٿو۔ ليکڪا ا ھو بہ ڏيکاريو آھ

، پر جيڪڏھن َاسان ُاھو آواز  تائي ندي  َرھي ٿي  َاسانجي  آتما َاسانکي چ 
ندگيَء ۾ جهوٻا، ڌ ڪا، َڌڌ ڪا ۽ حادثا  ُٻڌي  بہ َاڻُٻڌي  َڪري ڇڏي  تہ پوِء ز 

 ُپرزا۔‐آھن، جنهن جي ڪري ب کرجي  ٿي  وينداسي ن ُپرزا
 : ِدل شيِشو آھي 

شتي ۾ تن ۽ من جو َسمُورو سمرپڻ ضرُوري  آھي۔  ُمڙس جي‐زال  ر 
شتو ڪچي ڌاڳي م ثل آھي، جنهن بہ  شتي ۾ َاڌُوروپن آھي، ُاتي ا ھو ر  ر 

شتن  جيڪو َھلڪي جهوٻي سان ُٽٽيو َپوي۔ ليکڪا بيان ڪيو آھي تہ ر 
ُٽٽڻ سان د ل ضرُور ُٽٽي ٿي  پر سندن پيار قائم آھي۔ ا ن جو مثال ليکڪا 

نو نارو ل َڪُل ‐ ’آھي  ھ ن ري ت ڏ  نيهہ جو ڪ  ڌ ڪار جي پاڻيَء ھيٺان س 
 ‘آھي، تنهن کان پاڻي  ڪڏھن ُجدا ٿيو ئي  ڪي ن ھو۔

شي شو بيجان شئہ آھي۔ ُان جي ُٽٽڻ تي ُانهيَء ۾ ڏار پئجي  سگهي  
، پر د ل ماس جو ُٽڪڙو آھي، جنهن ۾ پيار َلباَلب ڀريل آھي۔ ُانهيَء  ٿي 

۔۾ وار جيتري  بہ ڏار نہ رَ   ھي  سگهندي 
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 : ممتا 
ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا جنگہ ۽ مهاماريَء جا اَھڙا د ل َدھ الئيندڙ نظارا  

پيش َڪيا آھن، جيڪي د ل کي ڪپيندڙ ۽ چي ري ندڙ آھن۔ جنگہ جي باري 
َاھڙين جنگُين مان عام ماڻهوَء کي ‐ ’ ۾ ليکڪا جا خيال ھ ن ري ت آھن

کي، خون چُوسيندڙن ڪوبہ فائدو نہ م لڻو آھي۔ صرف چند خودغرضن 
۔  ‘کي ُان مان فائدو م لي ٿو، عام الِء تہ لڙائي  بربادي  آڻي ٿي 

آخر ‐ ’جنگہ جي خ الف ليکڪا پريم کان ئي  مضمون ل کايو آھي  
ا نسان کي ھرُوڀرُو جنگہ جوٽڻي  آھي تہ ھُو ڇو نہ ُقدرت جي رنڊڪن کي 

ڻ پٽ ۾ دُور ڪرڻ الِء جدوجهد ڪري، ندين جا وھڪرا ڦيري ڇڏي، ر  
وگيانڪ طريقن سان برسات َوسائي ۽ ُٽڪر ٽاڪي، جبل جهاڳي، ڌرتيَء 

ئي  ڦيري ڇڏي۔ جنگہ جي ڀُوت کان ڊ ڄي  جيڪو ُڪجهہ ُدنيا جي  ش ڪل 
جون سرڪارُون لشڪر تي خرچ ڪري رھيُون آھن، اوترا جيڪر ھ ن 
ڌرتي  ماتا کي کيڙن تہ خرچن ۽ لشڪر وارا سڀ ماڻهُو ا نسان ذات جي 

ي واڌاري جي ڪمن ڪرڻ ۾ َلڳي  وڃن تہ يقي َنن ُسرڳ آسمان مان ُسڌار
 ‘َلهي  ھيٺ پهچي  وڃي۔

ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ھ ڪ َاھڙي  ناريَء جي  پي ڙا جو د ل ُڇهندڙ بيان آھي،  
ڃائي ڇڏيو آھي ۽ ُان  جنهن پنهنجو سڀ ُڪجهہ جنگہ ۽ مهاماريَء ۾ و 

دس ُپٽ کي بہ جنگہ جي  ممتا جي  تڙڦ آھي، جنهن جي َاُملهہ خزاني، سن
 جي  راڪشسياڻي  پنهنجي طرف َسڏي َرھي  آھي۔

ڪهاڻي  پنهنجي اَثر سان ا نساني  ذھن تي چوٽ ڪرڻ واري  آھي۔  
ڪهاڻيَء ۾ ننڍي ننڍي ق صن ذريعي ڪهاڻيڪار لڙائيَء جي  ڪٺورتا ۽ 
آتنڪ جي  َاھڙي  ڏھ ڪائيندڙ تصوير پيش ڪئي  آھي، جا سرير ۾ 

 ري ڇڏي۔سرسراھٽ پئدا ٿي  ڪَ 
 ‐نند جويريَء جا ھ ن ڪهاڻيَء بابت رايا ھ ن ري ت آھن  
چ 1948ع کان ورھاڱي 1940ممتا ڪهاڻي  مهاڀاري  جنگہ ’’  ع جي و 
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رھاڱي جي سڀني  ُبڇڙاُين ۽  جي  ڪهاڻي  آھي۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ جنگہ ۽ و 
الچارُين جا ذڪر آھن، ھيَء ڪهاڻي  آدرشواد جي  ڪهاڻي  آھي، بلڪ 

ق صو آھي۔ ھ ن ق صي ۾ جنگہ خ الف ھر ق سم جا ا نساني   آدرشواد جو
 َاعتراض س ڌو س ڌو بيان ڪيا ويا آھن۔

ضد ۾، شانتيَء جي حق ۾، ا نسان کي ُبلنديَء ممتا ڪهاڻي  جنگہ جي  
۔  11‘‘ جي  راہ ڏيکاري ٿي 

 : َڄمُِن وارو 
نڌين جي سامهُون پيش آيل ‐ھيَء ڪهاڻي  ورھاڱي بعد در  بدر ٿ َيل س 

 شڪالتن تي َٻڌل آھي۔مُ 
 : چاچِي چيلي ماُء 

ٻارن کي سنسڪار گهر مان ئي  م لندا آھن، ُانهن جي  پهري ن پاٺشاال  
گهر ئي  ھوندي  آھي۔ ڪهاڻيَء ۾ ڏيکاريل آھي تہ ننڍڙا ٻار جهڙي  ھلت 

 چلت پنهنجي ماُء پيُء جي  ڏ سندا آھن، تهڙي  پاڻ بہ َھلندا آھن۔
 : تڙڦ 
ُاصول تي َٻڌل آھي۔ نائڪ ڪال ‘ يَء ۽ سماج الِءڪال زندگ’ڪهاڻي   

ندر جو واھڻ يا شخصي  ا ظهار جو ذريعو نٿو سمجهي،  کي صرف و 
لُو پسائڻ ٿو  بلڪ ڪنهن سماجڪ يا شخصي سچ جو مانائتو ۽ روشن َپه 
چاھي۔ ھ ڪ ڪالڪار جي  ڪال الِء ۽ پتنيَء جي  پتيَء الِء تڙڦ جو اُونهو 

 َاحساس ڪري سگهجي ٿو۔
ڪالڪار جي  ڪالگت مانوي يہ َسنويدنا ۽ شخصي  َامانوي يہ  ھ ڪ 

 ن رَديتا کي گڏ گڏ پيش ڪيو ويو آھي۔
شيہ بڻايو ويو   ڪهاڻي  سنگرہ ۾ ا نسان جي مانسڪ پريشانين کي و 
 آھي۔
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 (1979) ڀُورِي / پيار پيار، پيِڙا پيِڙا  2.3.4
 ڪهاڻيون ُشماريُون وييون آھن۔ 11ھ ن مجموعي ۾ ُڪل  

 : تالش 
ليکڪا ڏيکاريو آھي تہ ترپتي  ُرڳو ڌن ۽ ڀوڳ مان  ڪهاڻيَء ۾ 

حاصل نٿي  ٿ ئي، ترپتيَء جي  معنٰي نائڪا جي واتان ھ ن ري ت َچوائي  
ٿي پُوري  نٿي  ‐ تالش ’آھي،  کوج ۔۔۔ ڳولها۔ ُاھا ڳولها، جا َاننت آھي۔ ڪ 
ڀاشا ڪم  ڪهاڻيَء ۾ ننڍن ننڍن واقعن ۾ َاھڙي  معنٰي َڀري  ُسهڻي  ‘ ٿ ئي۔

۔  آندي  آھي، جيڪا من جي َاندرين تُهن کي ُڇهي ٿي 
 َچُترِي  :

ليکڪا ڪهاڻيَء ۾ شاھُوڪار ۽ پئسي وارُين ا سترُين جو ٻاھ ري   
شتن ۽ َسنويدناھي ن وھنوارن ۾ ُگم ٿيندڙ  ڏيکاُء، بيڪار کوکلي ر 
ُٽ آھي،  ندگي  ڏيکاري  آھي۔ ۔۔۔ مٿئين طبقي جي  زندگيَء جو ھ ڪ چ  ز 

و ھ ڪ سوني ڄار م ثل آھي۔ ھ ڪ دفعو ُان ۾ ھرڪو ڦاسڻ جي  ٿو ج
ڪري پر پوِء ڦندو ڳ چيَء ۾ َاھڙو ڦاسي ٿو، جو وقت تي سواِء آپگهات 
جي ڪوبہ َرستو ُڇٽڻ الِء نٿو َبچي۔ ڪهاڻي  شاھُوڪار طبقي تي طنز 

 آھي پر بلڪل نفي سائي  ۽ ن هايت ھمدرديَء سان ُاڻي  ويئي  آھي۔
 پيِڙا پيِڙا  :پيار پيار،  

شواس جو ڪهاڻيَء جي  نائڪا   ُرڳو پريم ۾ ۽ نائڪ جو شاديَء ۾ و 
آھي۔ پريم شخصي  ۽ شادي  سماجڪ ذ ميداري  آھي۔ ھ ن ڪٿا ۾ ا نهن 

۔  ٻ نهي  ويچار ڌارائن جي  ڪشمڪش َھلندي  رھي ٿي 
 ڀُورِي  :

آزمُودن جو سوال آھي، خاص ڪري ناري  جيون جي جيڪڏھن  
يندڙ ۽ ُدکدائي  آزمُودن جو، تہ ھيَء ڪهاڻي  پنهنجو پاڻ ۾ ڀيانڪ، ڊيڄار

ھ ڪ حاصالت آھي۔ ڇاڪاڻ جو ھ ن ۾ ساڌارڻ ناريَء ذريعي، ھ ڪ 
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ساڌارڻ ناريَء جي نصيب سان گڏوگڏ ُانهيَء جي َاندرئين )من( ۽ 
ٽيو ويو آھي۔ ( سنگهرش کي چ   ٻاھرئين )سماجي 

 ‐ڪي رت ٻاٻاڻيَء جي لفظن ۾  
نڌي  ساھت ’’  ( جي ھر ھفتي جي َاڀياس ۾ ُسندري  س  منڊل )بمبئي 

۔ ڪهاڻيون َاڳہ بہ پڙھيُون ‘ ڀُوري  ’ُاتمچنداڻيَء پنهنجي  ڪهاڻي   پڙھي 
ُھئائي ن۔ بلڪل ساڌارڻ وايُو منڊل ۾ ساڌارڻ رد  عمل ٿيو ُھئو، 

ڪهاڻي  پُوري  ٿ َيڻ تي، محفل ۾ ُڪجهہ عجيب َنشي وارو ‘ ڀُوري  ’پر 
ف ضا ۾ َاھڙو ُڪجهہ ھو، جو پرواز ڪري َرھيو ھو۔  ُسرُور ڇانئجي  ويو۔

، جا َڀڙڪي   ري  م ٺڙي  سانت ُھئي  َرھي  ُھئي  ۔۔۔ بلڪل اوڏي  مهل ھ ڪ َگه 
َپري نَء ُڪنڊ ۾ ويٺل ھ ڪ ساٿي ليکڪ جي  ُڀڻڪ سانت جي  سطح تان 

 ، تا آھي۔’َترندي  آئي  سڀني  پنهنجُون ‘ ھيَء ڪهاڻي  تہ ناھي۔ ھ ڪ َڪو 
َٻگهہ پکيَء وانگر س ڌيُون ڪري، آواز جي طرف پنهنجُون ڳ چيُون 

نظرُون ُاڇاليُون۔ ُاتي ٻيو ڪير ڪونہ ھو، ُاتي ُان وقت جو نؤجوان شاعر 
ڪرشڻ راھي  مؤجُود ھو۔ َلڳو سڀني  ويٺلن جي د لُين جو گويا ھ ڪ گڏيل 
پڙاڏو ُاٿيو ھو۔ سڀني  ھ ڪ ٻ ئي وقت ٿڌا ساہ کنيا ۽ ف ضا ۾ ڄڻ ُڪجهہ 

 ي  ويو۔اوتج
َاھڙيُون ڪهاڻيون تہ َاڳي بہ ل کيُون وييون ُھيُون۔ ُان بعد بہ ل کيُون  

۾ َاھڙو ُڪجهہ ڇا ھو، جو ڪهاڻيَء تي تہ ن يارت جي  ‘ ڀُوريَء’وييون۔ پر 
، پر خود ليکڪا بہ  ُھئڻ جو خطاب حاصل ڪري ‘ ن ياري  ’ڇاپ َلڳي  ويئي 

ڪڻندڙ سنڌي مائيَء جي  آھي، پر  ورتو۔ ڪهاڻي  تہ ھ ڪ ساڌارڻ پاپڙ و 
ُسندريَء ُھن جو َاساڌارڻ ڪردار ُاڀاري، پنهنجي ڪالتمڪ قلم جي ُمک 
تا بڻجي   ، ڪهاڻي  نہ رھي  َڪو  ني  آھي، جو ڪهاڻي  سان الجواب سونهن ڏ 
پيئي  آھي۔ محنت ڪندڙ سنڌي مائيَء جو ھهڙو چرتر، سنڌي  ساھت 

 12‘‘ ٿي  رھندو / رھيو آھي۔‘ م ثال’َاندر 
 ‐راھيَء جا ڪهاڻيَء بابت رايا ھ ن ري ت آھن ڪرشڻ  
ُان سنڌي عؤرت جي  ڪهاڻي  آھي، جيڪا سنڌ ۾ وي هن ‘ ڀُوري  ’’ ’ 
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۔  ورھاڱي جي ڪري ُڪٽنب سميت گهرن جي  سونهن ليکي  ويندي  ُھئي 
۔ سڀ کان پهري ن ُڪٽنب پالڻ  َلڏي ھ تي ڪلياڻ ڪئمپ ۾ َاچي  َرھي  ُھئي 

َء روز پاپڙ کڻي  ٽرين ۾ بمبئي  ويندي  جو ڪم پاڻ تي ھموار ڪري، ھو
ھاڙي  ٽي چار ُرپيا ڪمائي اي ندي  آھي۔  ڪڻي  ڏ  آھي۔ س نڌي  گهرن ۾ و 
سندس َسدا ُجڙيو گهوٽ بہ ٻي ڙيُون َٻڌي  ٽي چار ُرپيا ڪمائي وٺندو آھي۔ 
سندس ننڍڙو ُپٽ بہ ساڻس گڏ َھلندو آھي، جيئن ماُء کي ھٿ َوٺائي ۽ 

ڪمائي۔ ُاتي ھ ڪ گهر ۾ کيس حيدرآباد وارو پاڻ بہ ڪوئي  ڪم ڪري 
نيڻُو گڏجي ٿو، جيڪو کيس عجب مان ڏ سي  رھيو آھي تہ ھيَء ساڳي  
ري مان  نڌ واري  ُسهڻي  ڀُوري  آھي، جنهن جي گول گول ڀريل َچه  س 
نوڪدار ھڏيُون ن ڪري  آيون آھن۔ َاکيُون َاندر پيهي  وييون آھن ۽ کي ر 

امو ٿي  ويئي  آھي۔ ڀُوريَء کي ا ن جو َارمان جهڙي  َاڇي  چمڙي  َسڙي  ٽ
 ، نو ھُوندم۔ مٿان ھي  ’ڪونهي ۽ چوي ٿي  ٽي ٻار ڄاوا، سو َرُت َسُت ڏ 

نيڻوَء جي  َپتني  ‘ ُاُسن  ۾ ُرلڻ ۔۔۔ ماڻهُو َسدائي ن ساڳيو ٿوريئي  ٿو َرھي۔
 ، ر ڪمائي ن بہ ڏينهن ۾ ا ھي ٽي چار ُرپيا ٿي  نہ۔ ُان کان تہ ٻاھ’چويس ٿي 

ن ڪرجي ئي  نہ۔ مونکي تہ ھ ن جي  ٽي سؤ پگهار بہ ٿوري  َلڳندي  
پر ڀُوريَء کي ڪائي  اي رکا ڪانہ ٿي  ٿ ئي۔ ُھن جي الِء پنهنجا ٽي ‘ آھي۔

 ، َاسان الِء ا ھي ’چار ُرپيا ٻ ئي جي ٽ ن َسَون  جهڙا ئي  آھن۔ ھوَء چوي ٿي 
 13‘ ‘‘ نَٿي  َپوي۔ٽي چار ُرپيا کوڙ آھن۔ ڪنهن جي  موٿاجي  تہ َڪڍڻي  

 ‐ا ندرا واسواڻيَء ڪهاڻيَء جي  َتڪ تور ھ ن ري ت ڪئي  آھي  
، ُان مان سندس ’’  ڀُوري  جنهن فلڪ سان ُڪرسيَء تي َاچي  ويٺي 

شخصيت جي دٻدٻي جو ُھڳاُء ٿي آيو۔ ُھن جو ڌيان نيڻوَء جي ُسٺي 
ال کي ا ھا وُٽن ڏانهن ھو۔ نيڻوَء جي  پتني  شي  فَسجايل گهر ڏانهن نہ پر 

، جڏھن َڀريل َاکُين سان ُھن نيڻوَء کي ڀُوريَء ڳالهہ  بلڪل ڪونہ َوڻي 
ٺو۔  ڏانهن گهُوري ندي پ ئي ڏ 

لفظ بلڪل پسند ‘ مائي  ’نيڻوَء کي شي ال جو ڀُوريَء الِء ڪتب آندل  
ڪونہ آيو پر شي ال پنهنجي من جي حسد کي شايد ا ئين چئي  ئي  ظاھر 
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 ٿي ڪيو۔
ڪمائي، شي ال جو وھنوار ڪيئن آھي، سندن ٻار  نيڻُو ڪيترو ٿو 

ڪيترا صاف ُسٿرا ُاجرا ٿا َرھن، ڀُوريَء کي ھ ڪ پل الِء بہ ا نهن ڳالهين 
َيڻ جي  ضرورت ڪونهي۔ ھوَء تہ م ٽي  ٿڦيل ُپٽ جي پيَرن ڏانهن ڌيان  ڏ 

، ساھمي  ھَيٺ رکائي، مزي سان پاپڙ  ڏانهن ممتا ڀريل نظر وجهي 
۔ ڀُوري  غريب ھوندي بہ حسد يا ساڙ کان آجي  آھي۔ توري ندي  ٿي  َرھي

ُھن جو َپتي  ڪيترو بہ ٿورو ڪمائي ٿو َاچي يا ُاس ۾ ُرلندي کيس 
ڪيتري  بہ ٿوري  ڪمائي  ٿي  ٿ ئي، ڀُوريَء کي ُان ۾ ئي  پنهنجي  برڪت 

 ٿي  نظر َاچي۔
۔ جن  ، جيڪا وي َهن گهرن جي  سُونهن ُھئي  هن ھيَء ُاھا ئي  ڀُوري  ُھئي 

کي دادا نيڻوَء الِء پ ڻ پسند ڪيو ھو۔ پر سندس گهٽ پڙھائيَء جي ڪري، 
۔ جنهن جي  ڪنهن کي ش ڪايت ڪونهي، پر  ڳالهہ بڻي  نہ سگهي  ُھئي 
، جيڪا ھ ن جي  ڪمزوري   شي ال ڀُوريَء کي ڏ سي  پريشان ٿي  وڃي ٿي 

 ٿي  ظاھر ڪري۔
نڌي  جاتيَء سان ناحق ڪيو، پر ڀُوري  جن  هن ھ مٿ، ورھاڱي س 

 ، ، محنت، خودداريَء سان گهر جي جوابدارين کي ُمنهن ڏيئي  ُبردباري 
، ڏاڪڻُون  وقت بچائي، پاپڙ ٺاھي، بمبئيَء جي اَلڳہ اَلڳہ پاڙن ۾ وڃي 
، ٿوري  ڪمائي  گهڻي  برڪت جو منتر من ۾ ياد ڪري  َلهي  َچڙھي 

سائي۔ جيڪو سنتوش ٿي  ڏيکاري، سو سندس َانتر آتما جي  روشني  ٿو پَ 
 ا ن کي ُپرش جاتيَء الِء پ ڻ للڪار ڪري سمجهيو وڃڻ کپي۔

َء جو َاحساس نيڻوَء کي ٿ ئي ٿو۔   َيل ُسندر چمڙي  ، َسڙي  و  ُاس ۾ ُرلي 
را سماج جي  سُونهن ھوندا آھن۔ ڀُوريَء جي  ٻاھري ن  ڇاڪاڻ تہ ُسندر َچه 

ن سُونهن کي َڀلي  گهڻو ُنقصان پهتو ُھجي، پر جيڪا سندس َاندري  
سُونهن ن کري  آئي  آھي، ُاھا َسڄي  س نڌي  جاتيَء الِء فخر ۽ شان جو باعث 
نڌ ۾  نڌي  ا ستري  س  ن حالتن ۾ س  َبڻي  آھي۔ نہ تہ توھي ن سمجهو ٿا، ج 
تي پُوري  ا سڪُولي  تعليم نہ م لي  ُھجي، جنهن تي گهر کان ٻاھر  َرھي، ج 
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ھڻ تي پابنديُون ُھجن، ُاھا س نڌي  ا   ستري  ورھاڱي جي درد، ُاٿڻ و 
ندگي  ُگذاري ندي، بهاُدريَء سان گهر،  تڪليف، ڪئمپن جي  ذ لت َڀري  ز 
ٻارن جي  سنڀال کانپوِء پاپڙ، کي چا، َڪچڙيون ٺاھي، ڳوٿريُون َڀري، 

يا پنهنجن ا نهن ٻارن کان ٿيلهيُون ڍوئائي، گهر گهر  ُڪلهي تي لٽڪائي
، پنهنجي  روزي  روٽي  ڪمائي ڪڻي  پر ڪنهن جي َاڳيان ھٿ َنٿي   آڻي و 

، َوڏائيَء واري  ڳالهہ  ٽنگي، ڇا ا ھا ھ ڪ جاتيَء الِء شانائتي  / مانائتي 
 ڪونهي؟

ڀُوريَء الِء َاحساس آھي، ُاھو شي ال کي نٿو َوڻي۔ نيڻوَء کي جيڪو  
ھوَء ڀُوريَء جي  َاصلي سُونهن کي تہ سمجهي  ئي  ڪونہ سگهي  آھي۔ 

۾ پريشان تہ آھي، پر نيڻوَء تي ڏمريل پ ڻ۔ پر  ا نڪري ھوَء من ئي  من
ندگيَء جي  سچائيَء کان واقف ٿو ڪري، تڏھن ئي   جڏھن نيڻُو کيس ز 
شي ال جي َاکُين ۾ ڳوڙھا ٿا َاچي  َوڃن، جي شايد پڇتاَو جا بہ ٿي  سگهن 

 ٿا۔
رھاڱو سنڌي    دت سان محسُوس ڪيو آھي تہ و  مون تہ ا ن ڳالهہ تي ش 

وردان پ ڻ ثابت ٿيو آھي۔ جنهن سنڌي  ا ستريَء ۾ ايڏي  ا ستريَء الِء 
ُسجاڳي  پ ڻ آندي  جو ھوَء پنهنجي گهر جا َدريُون دروازا کولي، چانئٺ 
۔ ڪڏھن ڪڏھن تہ ُھن پنهنجي وجُود جي   اورانگهي ٻاھر ن ڪري  آئي 
ُقرباني  ڏيئي  بہ پنهنجا قدم َاڳتي وڌائي ندي ايندڙ پيڙھيَء الِء َنيُون 

ن جوڙيُون آھن۔ جي ورھاڱي جي درد کي َاندر من جي تُهن ھيٺ راھوُ 
دٻائي سگهجي تہ سنڌي ا ستريَء جيڪا ترقي  ھ َنن  پنجاہ سالن ۾ ڪئي  
آھي، ُاھا ترقي  سنڌ ۾ رھندي ھوَء شايد ايندڙ پنجاہ سالن ۾ ڪونہ ڪري 

 سگهي ھا۔
شيہ تي، ھر کيتر ۾ پنهنجا پير کوڙ  ي ندي َاڄ جي  سنڌي  ا ستري  ھر و 

ن ۾ ساھت  اُونچائي  / ُبلنديَء تي پهچڻ جي  ڪوشش َڪندي  ٿي  َرھي، ج 
نڌي  ليکڪائُون بہ اوتري  ئي  جڳهہ واالري ن  پڻ ھ ڪ شاخ آھي۔ جنهن ۾ س 
َء جي بهتري ن ڪهاڻيڪارن مان ھ ڪ ُسندري   نڌي  ٿيون۔ َاھڙين ئي  س 
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نڌي  سماج کي ڀُوريَء جهڙو  نو ُاتمچنداڻي  بہ آھي، جنهن س  ڪردار ڏ 
 14‘‘ آھي۔
 ‐لکمي  ک الڻيَء جا ڪهاڻيَء بابت ھيٺيان رايا آھن  
ڪهاڻيَء جو ڪردار نيڻُو ڀُوريَء جي  نئي نَء مان ُاجاگر ‘ ڀُوري  ’’ ’ 

ٿ َيل سُونهن تي ف دا آھي۔ حيدرآباد )سنڌ( واري  وي َهن  گهرن جي  سُونهن 
ري تان ُلپت ٿي  ويئي  آھي۔ غ َء جي َچه  ريبيَء جي َڄُرن ُسندر تہ ڀُوري 

ٻُوٽي کي لهساٽي ڇڏيو آھي۔ نيڻوَء کي ھ ن ڀُوريَء جي َاندر مان ن کري  
آَيل ھ ڪ ٻي  سُونهن جو َاحساس ٿ ئي ٿو۔ ا ھا سُونهن آھي محنتڪش 

سنمان ۔۔۔ ھوَء ھر روز ٽي سير پاپڙ کڻي  ‐ڀُوريَء جي  خودداري  يا آتم
ڻي  اي ندي  آھي۔ کيس پنهنجي ٽي چڪر ھ‐پيڊر روڊ، ڪوالبا، دادر جا ٻہ

ُان ھٿ جي  پورھيائيَء تي ناز آھي۔ سندس اُوجل آتما کيس ڪنهن بہ 
ا نسان َاڳيان ھيٺڀرو َنٿي  َڪري۔ ھ ن الِء َٻہ ُرپيا ڪمائيندڙ توڙي ٽي سؤ 

ڪمائيندڙ ھ ڪجهڙا آھن۔ کيس ڪنهن جو بہ ٿورو کڻڻ جي  ُرپيا 
۔ سندس  طلبضرورت ناھي۔ ھوَء محنت ڪري ُاجُوري جي   ڪري ٿي 

ٽي ُرپيا ڪمائي ٿو، ڏھہ نٿو ڪمائي۔ ا ن الِء کيس ‐َپتي  ٻي ڙيُون َٻڌي  َٻہ
، بيباڪ بڻجي  سڄي شهر جا رستا ڪابہ  ش ڪايت ڪونهي۔ ڀُوري  َاڪيلي 

رو ڏي ندي  ٿي  َرھي۔  ، سندس َاڳيان َپه  ڦ رندي  ٿي  َرھي۔ ھ ن جي  خودداري 
شال ۽  وڏي آڪاش ھيٺان َوڏي  ڌرتيَء تي بيفڪر َھلندي ھوَء ايڏي  تہ و 

مضبوط د ل واري  ٿي  ويئي  آھي، جو کيس ڪوبہ ڪُوڙو شاُن َنٿو 
اعلٰي ‐اي‐ڪرم ۾ پاڻ کوھي، محنت تي تڳندڙ ھوَء َمل ڪاَستائي۔ 

 15‘‘ َبڻجي  ويئي  آھي۔
 چماٽ  :

ڪهاڻيَء ۾ ُسندريَء ُانهن مردن جي  آتما تي چوٽ ھنئي  آھي،  
نس يا ا ستعمال جي  شئہ سمجهن ٿا۔ ا ستريَء جي  جيڪي ا ستريَء کي ج 

، چند ُرپين ۾ کين خريد ڪرڻ ۾ پنهنجي   مجبُورُين جو فائدو َوٺي 
ڪُوڙي  شان سمجهن ٿا۔ ُسندريَء نائڪا نئنيَء ذريعي نائڪ کي ا ھو 
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تايو آھي تہ ا ھو ڀرشٽاچار آھي۔ ا ن سان نائڪ کي ا ئين ٿو َاحساس  چ 
د ھ ڪ پاڻيَء جو ُڦڙو آھي، جنهن کي ٻرندڙ َتئي تي ٿئي، ڄڻ سندس وجوُ 

کڻي  ُاڇليو ُھجي ۽ َاندر ئي  اَندر ۾ ُلڇي ٿو، ڦٿڪي ٿو۔ ليکڪا جي  
 ھيَء ڪهاڻي  مردن جي ھ ردي کي جاڳائيندڙ آھي۔

 ‘‘ :۔۔۔ِانسان  جو  آھيُون  ’’
شيہ تي ‘ زندگي ڪهڙن ا نسانن الِء آھي’ڪهاڻيَء جي  شروعات ئي    و 

۔ يعني ڪ  ڪهاڻيَء جي شروعات ۾ ئي  بحث سا ن شروع ٿئي ٿي 
، َپل جي  ۽ ُگل  ڪهاڻيَء جو ٻ ُج ل َڪُل آھي، جيڪو ڌي ري ڌي ري ُڦٽجي 
۔ جڏھن ليکڪا آخر  بڻجي ٿو۔ ڪهاڻي  پوري  ٿ يڻ تي ئي  َاثر ڏيکاري ٿي 

ٻ َين  جو درد ڄاڻُون ٿا، پنهنجو ’۾ ھي ري ڪردار واتان ا ھو چوايو آھي، 
ھ ن ۾ ُدنيوي  ۽ ا نساني  ھلت چلت جو ‘ ٿئون۔ ا نسان جو آھيون ۔۔۔قدر اَ 

 سڄو وھنوار ڏ نل آھي۔
 ساڙھِي  : ڪشميرِي 

ليکڪا ا ھو ڏيکارڻ جي  ڪوشش ڪئي  آھي تہ ھ ن ڪهاڻيَء ذريعي  
ساھتڪار جيڪي پنهنجو پُورو جيون سنڌي  َادب الِء َارپڻ ٿا َڪن، ُانهن 

رين ُمشڪالتن جو ُمقابلو ٿو ڪرڻو کي مالي  پريشانين جي ڪري ڪيت
پوي۔ پنهنجي ننڍين ننڍين ا ڇائن ۽ خوشين کي تياڳڻو ٿو پوي۔ ا نهيَء 
سان گڏ دوستن جو پاڻ ۾ سنيهہ ۽ ھ ڪ ٻ ئي الِء ُقرباني  ڏيکاريل آھي، 

۔  جيڪا د ل کي ُڇهي ٿي 
 اَمُلهہ  ماڻڪن  جو  واپار  !  :

فرق ۽ ڏيتي  ليتيَء  ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا َسڳي  ۽ ماٽيلي  ڌيُء ۾ 
ڌي  آھي۔  جهڙن سماجي اُوڻاين تي روشني  و 

 ‐ڪرشڻ راھيَء جي وي چار مُوجب  
ھ ڪ طنزي  طرز جي  ڪهاڻي  آھي، ‘ َاُملهہ ماڻڪن جو واپار!’ ’’ 

ُٽ  نڌُين جي ڏيکاَو، ٻهرُوپي  ۽ ڪُوڙي  شان جو چ  جنهن ۾ ُسندريَء س 
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ٽيو آھي۔ گوپيَء )پسنديدہ نالو جيڪو ُسن دريَء گهڻين ڪهاڻين ۾ چ 
۔ مائٽيَء  ڪتب آندو آھي( کي َٻہ ڌيئرُون آھن۔ ھ ڪ َسڳي  تہ ھ ڪ ماٽيلي 
جي معاملي ۾، ُسڀاويڪ َسڳي  ڌيُء کي ماٽيليَء کان َاڳہ ۾ ۽ چڱي  
چوکي  ڏيتي  ليتي  ڏيئي  ُاڪالئڻو آھي۔ مائٽيَء جي  َپَڪ ڪرڻ الِء ٿ َيڻ 

َاچڻيون آھن۔ ُڪنوار ماُء  واري گهوٽ جون ڀينرُون سروج ۽ ساوتري  
فرُوٽ جون پ ليٽُون َڀري ٺاھي، ‐ُرعب رکڻ الِء ڪيڪ، پيسٽرُين ۽ ڊراِء

رومال جي  ُڪنڊ ڄاڻي  ُٻجهي  َمٿي کڻي  ڇڏي  آھي، جيئن گهوٽ ڀينُر 
َسن  تہ ُڪنواريتا ڀريا ڀاڳيا آھن۔ گهوٽ ڀينُر بہ گهٽ نہ آھن۔ ھ ڪ چوي  ڏ 

 ، اليت مان ’ٿي  َلهي، زالُون ڇوڪريُون ڏيکارڻ الِء ڇ ت شل نہ ڇوڪرو و 
نيو وڃن۔ ڌيئرُون آھن ٻوجهہ، سو سڀڪو چوي  او ُمنهنجي  وار ‐ بہ ڇ 

، ‘ َپوي۔ متان پاڻ ڏي ’ٻي  ڀيڻ وارو َوٺي  ُڪنوار ماُء کي چوي ٿي 
الڏ ڪوڏ سان پاليُون آھن۔ ڏي ندي نَء بہ  ڇ ڪي ن۔ تو تہ ڌيئرُون

۔ کاڌل آھي۔ پر ٻاھريون َٻٽو رکنديون َاچن َاندر ٻ نهي  ڀينُرن جو ‘ سڀڪي 
ٿيون۔ ٻانڀڻ سندن ڀاُء الِء ٻانهن ڳولهي َٿڪو آھي۔ ڇوڪري جي  پگهار 
بہ گهٽ آھي۔ ھ َنن  کي ڊپ آھي تہ پگهار ُٻڌندي ئي  ھيترا مال ٽول 
کارائڻ واري  مائي  مائٽيَء کان ئي  نہ پ ُڙ ڪڍي  بي هي۔ ھوَء حرفت سان ڀاُء 

۔ ھيڏانهن  کي مڱائڻ ۽ چڱي   چوکي  ڏيتي  ليتي  ڇڏائڻ ٿيون چاھ ن 
ُڪنوار ماُء جي  حالت بہ ھي ڻي  آھي۔ ھ ڪ تہ گهٽ ڪمائيندڙ گهوٽ جو 

ف رُوٽ بہ اوڌر ‐ُڏک ۽ ٻيو ٻ ن ڌيئرن جو ٻوجهہ۔ ڪيڪ پيسٽريُون ۽ ڊراِء
تان آندل آھي۔ پر کيس بہ ُسڻس پئجي  ٿي  وڃي۔ ھهڙن ُکٽلن الِء َسڳي  

سائڻ ھوَء ماٽيلي  ڌيُء کي ڏيکاري پنهنجو َاصلي ٻوجهہ بدران  ڌيُء َسه 
۔ گهوٽ جون ڀينرُون سمجهي  وڃن  ٿيون تہ ُاتارڻ جي  ڪوشش ڪري ٿي 

سڳيَء بدران ماٽيلي  ٿي  ُاڪالئي، پر ٻاھران ُڪجهہ چون نٿيون۔ چور 
چئي  وڃن ٿيون۔ ماٽيلي  ڌيُء ‘ چڱو َاسان َھلُون ٿيون’چور کي ڇا چوي؟ 

۾ َوڃي  روئي ٿي  ۽ گوپي  ُسُن ٿي  ُڪرسيَء تي ويهي  َرھي ٻ ئي ڪمري 
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۔ ناٽڪي  فن سان ل کَيل ھيَء سماجي  طنز واري  ڪهاڻي  ايڪانڪي   ٿي 
 16‘‘ ناٽڪ جي  صورت ۾ رنگمنچ تي بہ ڪاميابيَء سان آَيل آھي۔

 ڄڻ  ڪوئِي  مَرِي  ِويو  آھي  :
چولي درجي جي  جدوجهد کي تمام فنا ھيَء  ئتي نمُوني ڪهاڻي  و 

۔ ھ ڪ طرف ا ھي حالتُون ُڪٽنب ۾ پريم ۽ پنهنجائپ پئدا ڪن  ٽي ٿي  چ 
 ٻ ئي طرف اَڻ وڻندڙ ماحول بہ۔ٿيون ۽ 

َء روايتي  نئتڪتا، ُپراڻين مڃتائن کي بہ   آزاديَء کانپوِء نئي ن ٽهي 
َنڪارڻ شروع ڪري ڇڏيو۔ ا ن جو ڪارڻ آزادي  ۽ آُڌن ڪتا جي  شروعات 

۔ نئين نظري ي جي سامهُون ُپراڻا جيون ُملهہ بيمعنٰي ٿ َيڻ لڳا۔ ا نهيَء ُھئي 
ڀيڻ( ۾ شادي  َاسانجو سماج ھضم نٿو ‐َبدالَو جي َاثر ھيٺ سؤٽن )ڀاُء

ڪري سگهي، ا نهيَء ڪري ئي  ليکڪا شاديَء کانپوِء َاھڙو ماحول 
 ڏيکاريو آھي، جيئن شادي نہ، ڄڻ ڪوئي  َمري  ويو آھي۔

 ِشڪست  :
نن جي اَٻوجهہ َنتي جن کي ظاھر ڪيو ويو آھي، ڇو ڪهاڻيَء ۾ ُسپ 

جو مالي  پريشانين جي حالت ۾ ا ستريَء کي پنهنجي شخصي  ڀاونائن 
جي  ُدنيا کي تياڳي، زندگيَء جي  ڪٺور ۽ ظالم َسچاُين جو ُمقابلو 
ڪري، پنهنجو پاڻ کي جدوجهد جي مورچي تي َارپڻ َڪرڻو ٿو َپوي۔ 

پنن ۽ حقيقت جو تڪرار نظر َاچي ٿو، پر ڪهاڻيَء ۾ ُڪجهہ وقت الِء سُ 
، جنهن کي ڏ سي  دادي  ڪردار کي صحيح  آخر ۾ پيار جي  جي ت ٿ ئي ٿي 

۽ ڀ ٽڪاَو  سالمتي‐غيرصلو نہ ڪرڻ ڪري َاڪيليپڻ، يوقت تي صحيح ف
چ ۾ ش ڪست جو َاحساس ٿو ٿ ئي۔  جي و 

 ڀَُڄ  ڀَڄان  :
ماحول ۾ جدوجهد  ھيَء ڪهاڻي  ھ ڪ مهانگر جي  ڪٿا آھي۔ َبد ل َيل 

ٽيو  ڪندڙ ا نسان جي  ُسڀاوي ڪ ۽ ا سٿر زندگي  پائڻ جي  ڪوشش کي چ 
 ويو آھي۔
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، سؤمان ۽ آتمڪ حقيقت سان   ڪهاڻي  سنگرہ ۾ ا نسان جي  خودداري 
ُلن کي ظاھر  شتن جي اَلڳہ اَلڳہ َپه  گڏوگڏ مالي  پريشانين ۽ ا نساني  ر 

 ڪرڻ واريون ڪهاڻيون م لن ٿيون۔
 (1982) نڌنٻَ   2.3.5

 ڪهاڻيُون آھن۔ 10ڪهاڻي  سنگرہ ۾ ھ ن  
 يا  نيڻ  : يا  ھٿڙا،  نيِر  ڀَر کيِر  ڀَر

۾ ليکڪا ٻ ن ا سترين جي چرتر کي ھ ڪ ٻ ئي جي ُابتڙ ڪهاڻيَء  
ٽيو آھي  چندرا آھي شاھُوڪار، عيش عشرت پسند ڪندڙ، ناز نخري ‐ چ 

۔ ھ ڪ ۾ ٻاھر َء واري  ۽ جيوتي  آھي ن ماڻي  تياڳمئي  ي ن سُونهن آھي تہ ٻي 
 ۾ َاندري ن سُونهن۔

جيوتيَء کي وفا ۽ تياڳ جي  مُورتي  ڏيکاريو آھي جيڪا پنهنجي   
، پنهنجي  ُقربانيَء سان پنهنجو پاڻ کي م ٽائي، پنهنجي َپتيَء جي   بيُزباني 

 ، ُتنهنجي  ’آتما جو َانش ٿي  َبڻجي  َپوي۔ تڏھن تہ ھوَء ديپڪ کي َچوي ٿي 
 ‘ن چاندني  ڇڻڪي  ُمنهنجي  آتما کي روشن رکندي  آھي۔روح منجها

ن وڻن جون پاڙُون ُپختيُون ھونديون آھن، ُاھي نہ ’ڪهاڻيَء ۾   ج 
رندا آھن۔ شتن ۾ پيار، وفا، ‘ ڪ  ن ر  جو م ثال ڏي ندي چيو ويو آھي تہ ج 

َوڏا طوفان ‐تياڳ، وشواس جهڙيون ُپختيون پاڙُون آھن، ُانهن کي ننڍا
، ُاھي ھر حالت ۾ ُمقابلو ڪري، پار پائي ويندا آھن۔ ڌوڏي نٿا سگهن

مرد ۽ عؤرت ھ ڪ ٻ ئي جي سهاري َاٿاہ شڪتي  پائي سگهن ٿا ۽ ُان 
يَن ٿا۔  شڪتيَء سان ُمشڪل ۾ ُمشڪل ڪمن کي سرَانجام ڏ 

ري  معنٰي ل َڪَل آھي، جيڪا پاٺڪن جي   ُٽن ۾ َگه  ڪهاڻيَء جي س 
۔ذھن کي جهڪجهوڙي ٿي  ۽ ھ ڪ راہ ڏيکار  ي ٿي 

‐ا نسان جي َاندرُين سچاُين سان گڏوگڏ مالي پريشانين ۽ ا ستري 
ٽيو ويو آھي۔  ُپرش سنٻنڌ کي ُجدا ُجدا حالتن ۾ چ 

شيہ آھي    ‐ھ ن ڪهاڻيَء جو و 
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عؤرت ذات جي عيش عشرت، مڻين، ڪپڙن ۽ ھار سينگار الِء ’’ 
۔ ڪهڙي  بہ اعلٰي دماغ ۽ اُوچ ويچارن واري  عؤ رت ُسڀاوي ڪ ڪمزوري 

، سماجڪ ۽ قؤمي  کيترن ۾ چاھُہ چؤڌاري  غربت پکڙيل ڏ سي  ا خالق ي 
ٿي  ُھجي تہ بہ ڪڏھن نہ ڪڏھن سندس من ڪنهن ٻي  زال  ڻَوٺي  پروي  
َڌج کي ڏ سي  ڍوالئمان ٿي  ويندو۔ چاھي ُاھا ٻي  زال سندس ‐جي  َسج

حيثيت کان گهٽ ڇو نہ ُھجي، پر ڇاڪاڻ تہ ُاھا عيش عشرت ۾ َرھي  
بدن جي  بناوت ۽ َسجاوٽ جو خيال َرکيو َاٿس ۽ پنهنجي  سوڀيا ۽  آھي،

ُجوانيَء جو جلوو قائم رکڻ ۾ ڪامياب ٿي  آھي، تنهن سان ھوَء پنهنجي 
حال جي  ڀيٽ ضرور ڪندي  ۽ ا ئين ڪندي اي رکا ضرور ٿي نَدس، سندس 
من جي  ترازُو لوڏو کائي ندي  ۽ سندس من ُڌڏجي  ويندو۔ پر خوشقسمتيَء 

نٿو ڪري ۽ ٿوري وقت ۾ ئي  ان ا ھو ُاٿَيل طوفان گهڻو وقت جٽاُء س
شانت ٿي  َوڃي ٿو، ڇاڪاڻ تہ َاھڙي  سڀيہ عؤرت جي ُسڀاَو ۽ من جون 
پاڙُون اُونهيُون ۽ ُپختيُون ٿينديون آھن، جي سندس من جي  چنچلتا کي 

جهن۔ُترت   قابوَء ۾ َڪري و 
ڀاونائون ۽ ڪشمڪش ھ ن ڪهاڻيَء ۾ عؤرت جون َاھڙيُون ئي  منو 

 ڏيکاريل آھي۔
را مسئال آھن، پر ھيَء ڪهاڻي  ھ ڪ   ُدنيا ۾ گهڻيئي  اُونچا ۽ َگه 

جو آھي ھ ڪ آدرشي  عؤرت جو ُڪجهہ ‐ ننڍي مسئلي تائي ن محدود آھي 
 سينگار تي ھ رکجي  وڃڻ۔‐وقت الِء ھار

زال جي ‐ ڪهاڻيَء ۾ پاٺڪن َاڳيان ھ ڪ ئي  گهٽنا َرکي  ويئي  آھي  
کي لوڏو۔ باقي  واقعا َاڳيئي  ٿي  ُچڪا آھن ۽ پاٺڪن اَڳيان زال ُمڙس  من

جي  ُگفتگوَء ذريعي صرف ُانهن جي  تصوير ُاڪيري  ويئي  
ڇوڙو’آھي۔  ، جا بہ ساڳي  ليکڪا جي  ٻي  ا نعامي  ڪهاڻي  آھي، ‘ و  ڪهاڻي 

تنهن سان جيڪڏھن ھ ن ڪهاڻيَء جي  ڀيٽ ڪجي تہ قبُول َڪرڻو َپوندو 
شَين تہ ھي َء ڪهاڻي  َاھم ُامنگن، آنڌ مانڌ ۽ جذباتي  ُاٿل ُپٿل جي وسيع و 

کي ڇڏي ھ ڪ معمولي  زناني  ڪمزوريَء تي ل کَيل، گهٽ درجي جي  
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اري  آلوچنا ڪرڻ الِء هآھي۔ ُسندريَء جون َٻئي  ڪهاڻيون لڳہ ڀڳہ بي
ڇوڙو’ڪهاڻين جو خاص جوڙو آھن۔  ۾ خالص بيان آھن، جنهن ۾ ‘ و 

ي  ڪارگذاري  خط رستي بيان ڪيل آھي۔ ا نڪري ُان کي ڪهاڻيَء ج
ا سٿائي  ھوندي بہ ٻ ئي قسم جي  ‘ کي ر َڀريا ھٿڙا’َاسٿائي  ڪوٺبو، پر 

ردارن جي  ُگفتگُو ذريعي ڪهاڻيَء جا سڀ  ڪهاڻي  آھي، جنهن ۾ ڪ 
، سا آھي صرف  واقعا ظاھر َڪَيَل آھن۔ آکاڻيَء ۾ جا ڳالهہ ٿي  ُگذري ٿي 

 جي  تارازيَء ۾ ڪاڻ َپَوڻ ۽ موٽي  مي زان تي َاچڻ۔نائڪا جي من 
 17‘‘ پاٺڪ ڏ سندا تہ ڪهاڻيَء جي  بناوت داد الئق آھي۔ 
 ‐ساھتڪار لکمي  ک الڻيَء جا ڪهاڻيَء بابت وي چار  
ُمڙس جي  ُگفتگُو جي ‐زال ۾ڪهاڻيَء ‘ کي ر َڀريا ھٿڙا’’ ’ 

ُاڀاريو ويو آھي،  واري ُاصول کي‘ شادي  جي َوت ۽ اُوچي خياالت’ذريعي 
َٻہ َسکيُون چندرا ۽ جيوتي  شاديَء بعد َاٺن سالن کان پوِء ھ ڪ ٻ ئي سان 
ڻَيل چندرا پنهنجي نازڪ نفيس شرير  گڏجن ٿيون۔ شاھُوڪار گهر ۾ َپر 
ٽي َاڇو ُاجرو، تازو َتوانو َرکيو آھي۔ ُاھو َاڄ بہ  کي کي ر مالئيَء سان َمه 

يوتي  ڪُومائجي  ويئي  آھي۔ ھ ن تجال ٿو ڏ ئي۔ پر غربت جهليندڙ ج
پنهنجي سرير جي  پُوري  سنڀال نہ َلڌي  آھي۔ جيوتيَء جو ھ ردو َالبتہ 
نرمل آھي۔ ھوَء ٻ َين جي ُدک ۾ ُدکي  ٿي  ويندي  آھي۔ سندس رُوح مان 
چانڊوڪي  ڄڻ ھ ن جي گهوٽ جي  آتما کي روشن رکندي  آھي۔ پوِء 

ر صورت واري  چندرا سان اي رکا ُسهڻي  سي رت واري  جيوتيَء کي ُسند
۔ کيس لڳي ٿو تہ ھ ن جو گهوٽ بہ چندرا جي  ٻاھري ن سُونهن تي  ٿ ئي ٿي 
ھ رکجي  ويو آھي۔ سڀني  مردن جي  ا ھا ڪمزوري  ھُوندي  آھي۔ َاڇي  
چمڙي  ۽ ُسڊؤل بدن واريون ا ستريون کين وڌيڪ وڻنديون آھن۔ سانَوري 

ڏندي  آھي، پوِء چاھي ھ َنن  جي  د ل رنگ جي ڇوڪرين ۾ سندن َاکہ نہ ٻُ 
 َورني  ڇو نہ ُھجي۔‐ڪهڙي  بہ سون

جيوتيَء جي من ۾ پنهنجي ُمڙس الِء ا ھو ُگمان پئدا ٿ َيُڻ ُسڀاوي ڪ  
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ٿي شبنم جي َڪڻُين ۾ ڪانکيَء جي  د ل بہ ھي َرن تي نہ  آھي تہ ڪ 
 18‘‘ موھجي  ويئي  ُھجي۔

 : ‘‘۔۔۔ مان  ترسنِديَس ’’
( ٻاھري ن ڪُوڙي  ليکڪا چوڻ   چاھيو آھي تہ جڏھن ٻار )نئي ن ٽهي 

چمڪ ڏانهن مائل ٿي  غلط راہ تي وڃڻ لڳي تہ وڏن جو فرض آھي تہ 
 کين سندن غلطيَء جو َاحساس ڪرائي صحيح راہ تي موٽائي َاچن۔

 جيِئڻ  جِي  تَمنا  :
ھيَء ڪهاڻي  ھيٺئين درجي جي ناُاميُدن، ڪنٺائن ۽ َشڪي  ُسڀاَو  

ئدا ٿيندڙ ناڪامياب جيون جي  َڪٿا آھي۔ پر نائڪا جي من جي ڪري پ
ندگيَء جي آزمُودن ۽ ۾ جيڪا ج يئڻ جي  َتمنا آھي، سا کيس ُپٺي ن ز 

َانجام جي ڪري کيس پنهنجي حق الِء سنگهرش ڪرڻ جي  ھ مٿ بخشي 
۔  ٿي 

 نيِنهن  جا  ناتا  :
عزت م لي   َپري وار ۾ ناريَء جي  حالت ۾ َبدالُء آيو آھي، ُانهيَء کي 

آھي پر ُانهيَء جي  آزاديَء جا دائرا ڏاڍا ننڍا ننڍا آھن۔ ا نهن کي ُمقرر 
ڪندي وقت ناريَء جي خواھشن ۽ ُانهن جي وي چارن جو ڌيان نٿو َرکيو 
وڃي۔ ُانهن کي جيڪا آزادي  م لي  آھي، ُاھا سطحي  ۽ ٻاھري ن ڏيکاَو 

ڪونهي، پر ا ھو بدالُء  واري  آھي، ُانهيَء جي  ُبنيادي  حالت ۾ خاص فرق
َاھڙي روپ ۾ ڪيو ويو آھي جو ناريَء کي بدالَو ۽ آزاديَء جو ُرڳو 

 وھم ۽ َاحساس ٿ ئي۔
شروع ۾ زال جي َروايتي  روپ کي ڏيکاريو ويو آھي، پر پوِء ھوَء  

ُرڳو پتني  َبڻي  َھلڻ کان ا نڪار ڪري ٿي  ڇڏي ۽ ھوَء ُانهن ُرڳو پتني  
رڪ سنسٿا ۽ َپتي  سنسٿا سان بغاوت ڪندي ٺاھي رکڻ واري  پاري وا

 پنهنجي آزاد شخصي  ھستيَء الِء جدوجهد ٿي  َڪري۔
رسمن کان ُمڪت ٿي  پنهنجي  آزاد ‐ھ ڪ طرف َروايتي  ري تُين 
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َبدل ‐شخصيت جو وڪاس چاھيندڙ ا ستري  آھي تہ ٻ ئي طرف ا نهيَء راہ
شخصيت  پريشانين جي ٻوجهي سان ُمقابلو ڪندي پنهنجي  ُسڃاڻپ ۽

چ ۾ آھن  کي قائم رکڻ جي  ڪوشش ڪندو ُپرش آھي ۽ ٻ نهي  جي و 
چ ۾ تال ھارڻ ‐ُڪٽنب پاران ٿوپ َيل َبندشُون، جيڪي ٻ نهي  جي و  ميل و 

۔ آخر ۾ َپتيَء کي پنهنجي ُڪٽنب جون ناجائز بندشُون،  َين  نٿيُون ڏ 
شتي الِء ڦاسيَء جو ڦندو نظر َاچن ٿيون، جنهن  کي سندس پتنيَء سان ر 

ٽوڙي ھُو خط ذريعي پتنيَء )دوست( جي نينهن جي ناتي جو وڌايل ھٿ 
 جهلڻ جي  ھ مٿ ڪري ٿو۔

 ساٿِي  :
ليکڪا  ڪهاڻيَء ذريعي ظاھر ڪيو آھي تہ ڪالڪار، ساھتڪار  

سماج جي  م لڪيت آھن، گڏوگڏ ڏيکاريو آھي تہ جيڪو ھ َنن  جو قدر ۽ 
ي۔ ا ھي ئي  آھن جيڪي سنمان ٿ َيڻ ُگهرجي، سو ھ ن سماج ڪي ن َڪيو آھ

پنهنجي  قؤم، سماج ۽ ديش الِء پنهنجو سارو جيون ُقربان ڪن ٿا، ت ن جو 
 ُملهہ سمجهڻ ُگهرجي۔

 ‐لکمي  ک الڻيَء جو ڪهاڻيَء بابت چوڻ آھي تہ  
ڪهاڻي  سنڌيَء جي برک ليکڪ لعلچند َامرڏنومل جو ‘ ساٿي  ’’ ’ 

جي  حالت ۾ ڪيئن  پورٽريٽ آھي۔ ساھت جو ھي  الکي ڻو لعل ُمفلسيَء
ڪشٽ سهندي ُگذاري ويو۔ اَسانجو سنڌي  سماج پنهنجي اعلٰي درجي 

، ُاھا پئسي وارن ُلَچن  لفنگن، جي ساھتڪارن جو قدر ڪرڻ نہ ڄاڻي
، اَُملهہ ماڻڪ ڦ ٽي   ھاري پُوڄي ٿي  اوڦٽو شخصن کي اُونچي آسڻ تي و 

۔  19‘‘ ڪري، پٿرن سان پيار ڪري ٿي 
رڳواسي  شري  لعلچند َامرڏنومل جڳتياڻيَء ڪهاڻي  سُ  ھيَء‐ نوٽ: 

ع( جي صدمي جي َاثر ھيٺ ل کي  ُھئم۔ 1955جي ديهانت )َاپريل 
جيتوڻيڪ ساڻس ٻ ن ٽ ن دفعن کان وڌيڪ ُمالقاتون نصيب نہ  ٿيُون تہ بہ 
سندس شخصيت مون تي ڪافي َاثر ڇڏيو، جنهن مان َمٿي ن َرچنا جنم 
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الپ آھي، جيئن َاڪثر ڪهاڻي  َورتو آھي، جا حقيقت ۽ ڪلپنا جو مي
 ٿي ندي  آھي۔

 ليکڪا۔‐ 
 ِواليَتِي  گهوٽ  جِي  ڳولها  :

اليتي  َشُين ۽ ماڻهن جي  ٻاھري ن ڪُوڙي  چمڪ ھيٺَين   ڪهاڻيَء ۾ و 
ڻُين ذريعي ظاھر ڪئي  ويئي  آھي :  پهاَڪن ۽ َچو 

۔’    ، اَندر ُبڙ ُبڙ دکي   ‘ٻاھر چکي  مکي 
 ‘ي  تہ پيئي  ماملي۔ُڪنواري  تہ س ڪ، َپرڻ’   
يا۔ ڏترُاھي ’    لي و   ‘ئي  ُڪتا گ ه 
ا نهيَء جي ُابتڙ پنهنجي ديش جي َشُين ۽ ا نسانن جي  سچائيَء جو  

 ‐بيان ھ ن ري ت ڪيو آھي 
 ڪرم ڪري ئي  تہ سڄي جڳ ‐َاسانجي ديش جي پنهنجي ڌرم’  
 ‘۾ ھاڪ آھي۔  
 ‘۔۔۔لک م لن لڏُون تہ بہ ڪو مالُپڙي مٽ نہ ڀانيان ’  
اليتي  َشُين جي  ڪُوڙي  چمڪ ديسي    ليکڪا ڪهاڻيَء جي آخر ۾ و 

ني  آھي تہ پنهنجي  َشُين جي  َسچي  َچَمَڪ َاڳيان ڦ ڪي  ڏيکاري س کيا ڏ 
 َانمول َشُين جو ُملهہ سمجهُون۔

 ‐َلکمي  ک الڻيَء جا ڪهاڻيَء بابت رايا  
اليتي  گهوٽ جي  ڳولها’’ ’  نڌين جي  ‘ و  اليتي  مال الِء ڪهاڻيَء ۾ س  و 

نڌي  ڇوڪرين کي ھاڻي گهوٽ بہ  ريز تي ت کي  چوٽ َڪَيل آھي۔ س  ڪ 
اليتي  کپين۔ ديسي  ڇوڪرن مان ھاڻي کين پگهر جي  بونِء ٿي   و 

 20 ‘‘َاچي۔
 : ‘‘ِسنڌِي  ٿِي  ِويا  داڻو  داڻو’’

نڌي  قؤم کي بچائڻ۔ ڪهاڻيَء   نڌيت ۽ س  جو مرڪزي  خيال آھي س 
َء ذريعي َالڳہ اَلڳہ ق صا ڏيکاري بيان ڪيو  سنڌي  مائٽيُون ڪرائڻ واري 
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ويو آھي تہ ڇوڪري وارن جي  ڏيتيَء ليتيَء جي  ُگهر ۽ سندن ناسمجهيَء 
جي ڪري ٻار وڃي  ٻي  جاتيَء ۾ شادي  ٿا ڪن، جيڪو َاسانجي  سنڌي 
تايو آھي  قؤم تي ھ ڪ ڌڪ آھي۔ ليکڪا ھ َنن  َاکرن ذريعي َاسانکي چ 

 ‘ٽنبن جي  پاڙ ۾ بہ ڪي ڙو لڳڻ شروع ٿي  ويو آھي۔ُسکي  ڪُ ’تہ 
شادي  ُرڳو ٻ ن ا نسانن جو ناتو ناھي، بلڪ ھ ڪ ُڪٽنب جو ٻ ئي  

ُڪٽنب سان ناتو جوڙڻ آھي۔ ا نهيَء ڪري جڏھن ھ ڪ شادي  ٻي  قؤم ۾ 
ٿ ئي ٿي  تہ سنڌيت ُرڳو ھ ڪ ا نسان مان نہ پر ھڪ ُڪٽنب مان موڪالئي 

۔ جيڪڏھن ا ھي ئ نڌي  قؤم جو وڃي ٿي  ي  خياالت رھيا تہ َاسانجي  س 
 آئيندہ ڇا ٿيندو، ا ھا ويچار ڪرڻ جي  ڳالهہ آھي۔

ڪهاڻيَء ۾ ڏيکاريو ويو آھي تہ سنڌي ‘ سنڌي  ٿي  ويا داڻو داڻو’’ ’ 
مائٽن الِء ھاڻي پنهنجين ڌيئرن کي ُاڪالئڻ ڪيڏو نہ ُڏکيو آھي، 

جن ُپٽن جي  ٻولي  َاٺڪاٺيو ڪم بڻجي  ويو آھي۔ گهوٽ مائرُون پنهن
يَل  َلڳائي، کين ني الم ڪن ٿيون۔ ڏيتي  ليتيَء جي ا ن ناسُور َبڻجي  و 

نڌين سان شادي َڪن ٿيون۔  21‘‘ مرض سبب ڇوڪريُون ھاڻي غير س 
 : ٻَنڌن 

شاديَء ‐ ’ڪهاڻيَء مان جيڪو ساُر ن ڪري ٿو، ُاھو ھ ن ري ت آھي  
ڪرڻ جو ٻنڌن نہ رواجن يا ڪورٽ ۾ ڪاغذ تي صحي  ‐جو ٻنڌن، ري ت

آھي پر ھيُء آھي ٻ نهي  ُڌرُين جي د لُين ۽ آتمائن جو ٻنڌن، پيار ۽ 
شواس جو َٻنڌن، تياڳ ۽ سمرپڻ جو َٻنڌن۔ تڏھن  شتو مضبوط و  ئي  ر 

 ‘َرھي ٿو۔
ڪهاڻيَء ۾ پتيَء ۾ ٿوري  دير الِء ڀ ٽڪاُء َاچڻ ڪري نائڪا ُڪجهہ  

دس علم ا نهيَء راہ تي وڌڻ َپلن الِء آپگهات ڏانهن قدم وڌائي ٿي  پر سن
نٿو ڏ ئي۔ پر پوِء َاڳتي َھلي  سندس پتيَء جي دوست جي  مدد ۽ مارگہ 
درشن سان ھوَء عزت ۽ آَن وارو جيون ٿي  گهاري ۽ سندس پتيَء کي بہ 
ٻي  ڇوڪريَء کان دوکو کائڻ سان ھ ن جي پيار جو اَحساس ٿ ئي ٿو ۽ 

 نت ُسکانت آھي۔زال وٽ واپس موٽي  ٿو َاچي۔ ڪهاڻيَء جو اَ 
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 ڏيهہُ  ٿِيو  پرڏيهہُ  :
ڪهاڻي  ورھاڱي کانپوِء سنڌ ۽ ھند جي ناتن ۽ حالتن جو درد ڀريو  

پنهنجي  م ٺڙي  سنڌ جي  س ڪ تي َٻڌل آھي۔  داستان آھي ۽ ماترڀُوميَء
رواج، سنسڪارن، ورت پُوڄائن ‐ليکڪا سنڌ جي ڳوٺاڻي ماحول، ريت

َء سان گ ‐ماُرئي  ۽ َسُسئي  ‐ڏوگڏ عمرجو ورڻن ۽ شاہ، سچل، سامي 
ُٽ ُپنهونَء جي لوڪ ڪٿائن  نڌ جو چ  جو ذڪر ڪري، ُان وقت جي  س 

ن جو جنم آزاديَء کانپوِء ٿيو  َء سان پيش ڪيو آھي جو ج  َاھڙي  باري ڪي 
نڌ جو ڦيرو ھڻائي آئي  آھي۔  آھي، کين خيالن ۾ س 

ويو  گڏوگڏ ڳوٺن ۽ ُاتي رھندڙ ماڻهن ۾ ٿيندڙ بدالَو کي ڏيکاريو 
آھي ۽ ھُو پنهنجي پريوار کي جنهن حاالت ۾ ڏ سي ٿو، ُاھو ڪنهن بہ 

 ڀاُوڪ ا نسان کي جهڪجهورڻ الِء ڪافي آھي۔
 ِمنِي  ڪهاڻِي  :

۾ ليکڪا سنڌي  ٻوليَء جي  بانيڪار َبڻجي  ا ھا س کيا ٿي   ڪهاڻيَء 
نڌي  ٻوليَء ۾ ڳالهائڻ کپي ۽ گڏوگڏ  ڏ ئي تہ َاسانکي گهر پريوار ۾ س 

َرواجن، مهاُپرشن، ساھتڪارن، ‐ن ٽهيَء کي سنڌي سنسڪارن، ريتنئي  
ڪال، سنسڪرتي  وغيرہ جي باري ۾ پُوري  ڄاڻ ‐ڪالڪارن، سنگيت

شَين تي  يڻ ُگهرجي، جيئن ٻي  جاتيَء جي نؤجوانن ۾ جيڪڏھن ا نهن و  ڏ 
ُمباحثو ٿ ئي تہ ھُو فخر سان ڳاُٽ اُوچو ڪري، ا نهيَء ‐ٻولهہ يا بحث‐ڳالهہ
نڌي  آھيُون’رو َوٺي  سگهن ۽ چئي  سگهن تہ ۾ َبه    ۔‘َاسان س 
ڪهاڻيَء جي  ڀاشا ۾ ھ ڪ پنهنجائپ ۽ آتمي يہ لڳاَو جي  جهلڪ م لي  

۔ ، جيڪا رچنا کي ھ ڪ ُسڀاويڪ رُوپ ڏ ئي ٿي   ٿي 
ھ ن ڪهاڻي سنگرہ ۾ سُورميُون بيباڪ، الثاني  ۽ موھيندڙ آھن۔  

آڌار تي ناري  ھ ردي جو ليکڪا پنهنجي تجربي ۽ ڪومل َاحساسن جي 
َء سان بيان ڪيو آھي۔  باري ڪي 
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 (1985) ِوڇوڙو  2.3.6
 ڪهاڻيون شامل ڪيون وييون آھن۔ 9ھ ن ڪهاڻيَء سنگرہ ۾  

 ڪارو  گهوٽ  :
۔ ليکڪا ‐ڪهاڻي  َاپريل  فُول بڻائڻ جي خيال سان شروع ٿئي ٿي 

سُونهن ن مذاق ۾ ا ھا ڳالهہ چئي  آھي تہ زندگيَء الِء ا نسان جي  ٻاھري  
( َاھميت واري  آھي۔ ( نہ پر َاندري ن سُونهن )من ۽ آتما جي   )شرير جي 

ليکڪا جي ُسجاڳہ من تي روزاني  جي َوت ۾ ٻ َين  جي وھنوارن مان  
ننڍن ننڍن واقعن جو ايترو َاثر ٿو ٿ ئي، جو ُاھي ڪهاڻيَء جو رُوپ 

 َبڻجي  ظاھر ٿا ٿ َين۔
 آکيري جا  اَٻاِلکِي  :

نڌي  ريتڪهاڻيَء   رواج، سنڌي  ‐۾ ننڍڙي رُوپ ۾ َاصلُوڪا س 
پي تي جو بيان ڪيل آھي۔ ليکڪا پنهنجي  ل کڻيَء ‐شيُون، سنڌي  کاڌي

ذريعي ھر سنڌي  ا نسان جي آکيرو ُاجڙي  وڃڻ جي  تڙڦ، پي ڙا ۽ ُدک کي 
۾ ھ ڪ ننڍڙي  ‘ سنڌو نگريَء’ظاھر ڪرڻ سان گڏوگڏ ڪلياڻ ڪئمپ 

نڌ وسائڻ جي  ڪوشش ڏيک  اري  آھي۔س 
 ُڪنوار  پيُء  :

ل ظاھر   ڪهاڻيَء ۾ َاھڙن ماڻهن جو ُمکؤٽو ھٽائي ُانهن جي  َبدش ڪ 
ڪئي  ويئي  آھي، جيڪي ڏيتي  ليتي  نہ َوٺڻ جو ڪُوڙو ناٽڪ ڪري 

شان ۽ ٻاھري  ڏيکاَو جي ڪري ُڪنواريتن کي ُڪهي  ٿا پنهنجي ڪُوڙي 
جهن۔ ليکڪا ھ ن ڪهاڻيَء ذريعي ڏيتي  ليتيَء جو َاھڙو ڀيانڪ رُوپ  و 

پيش ڪيو آھي جو پاٺڪن جي ُمنهن مان سيسراٽ ن ڪري  ٿي  َوڃي ۽ 
ٿي ُانهن کي  ن ياڻُين جي پيُئرن جي تن من ۾ ڊُپ ويهجي  َپوي ٿو تہ ڪ 

 ُھئڻ جي  سزا نہ ڀوڳڻي  پوي۔‘ ُڪنوار پيُء’بہ 
، خُوب پئسو ڪمائي، ‘ ُڪنوار پيُء’’ ’  ڪهاڻيَء ۾ ھندستان ۾ َاچي 

َيل شاھُوڪ ٽيو ويو ار ٿي  و  نڌي  سنڌين جو بدزيبو عڪس چ  پوِء ڍاَول س 
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نڌين  آھي۔ پنهنجي  ڀاشا، ساھت، سنگيت، ڪلچر کان وانجهَيل ا نهن س 
مان لوڪل ماڻهن کي بہ ڊُپ ٿ َيڻ لڳو آھي۔ ڪيُر بہ ھ َنن  جي َڀر ۾ بيهڻ 
۔ ۽ ف لمن ۾ ڏيکاري ۔وي   نٿو چاھي۔ سندن ا ھو حڪارت َڀريو ا ميج ٽي 
سنڌين کي ن هايت ئي  ک لڻ ھاب نمُوني پيش ڪيو ٿو وڃي۔ نئي ن ٽهيَء 

نڌي  سڏائڻ ۾ ئي  شرم ٿو َاچي۔  22‘‘ کي ا ھو ڏ سي  س 
 مهانگِي  گُڏِي  :

ني  آھي تہ زال  شتي ‐ليکڪا ڪهاڻيَء ذريعي ا ھا س کيا ڏ  ُمڙس جي ر 
شواس ُھئڻ ضرُوري  آھي پر ُانهيَء سان گڏ ٻ نهي  الِء َاک ُکليُون يُون ۾ و 

رکڻ بہ الزمي  آھن، ڇو جو ڪنهن بہ ا نسان کي ڪڏھن بہ ڪو َسنجوڳہ، 
، ڪي غلط خواھشُون ۽ شؤنق يا ُڪسنگ غلط راہ تي  ڪا مجبُوري 

سان َاھڙو ُڪجهہ َگهٽ جي ٿو تہ موڙي سگهي ٿو۔ جيڪڏھن ھ ڪ ساٿيَء 
تائي صحيح راہ تي  ٻ ئي ساٿيَء جو فرض آھي تہ ھُو وقت رھندي کيس چ 

 َوٺي  َاچي، نہ تہ آخر ۾ پڇتائڻ کانسواِء ُڪجهہ حاصل نہ ٿي ندو۔
 ِسنڌوَء  جو  روُپ  :

بہ ُپٽ جي  شادي  ڪرڻ وقت ڇوڪريَء کي م لڻ واري   ڪنهنکي 
َء تي نہ، پر ُان جي ُگڻن ۽ سوڀيا تي پرکڻ کپي۔ ليکڪا  ڏيتي  ليتي 

ڪري ڏيکاريو  ا نهيَء ڳالهہ کي ھ ن ڪهاڻيَء جي  نائڪا ذريعي ا ھو ثابت
آھي۔ ھوَء پنهنجي ُسڀاَو سان گهر جي َانگريزي  ماحول کي َاھڙو ٿي  
نڌي   َبدلي، جو گهر َاندر شاہ، سچل ۽ ساميَء جا بيت ُٻڌُڻ ٿا َاچن۔ س 
، جيڪو خوراڪ ۽ پاڻي  نہ م لڻ ڪري ُسڪڻ لڳي   ، سنڌيت جي  َول  ٻولي 

، سائو َستاب نڌوَء جو رُوپ َبڻجي  ، تنهنکي س  ڌائي ن۔ُھئي   و َڪري و 
 ِوڇوڙو  :

۽ َاڄڪلهہ جي بدليل ماحول جي ڪري ا ستريَء کي پنهنجي   تعليم 
شخصيت جي  ڄاڻ ٿ َيڻ جي ڪري ھوَء ُپرش جي برابر اَچي  بي ٺي  آھي۔ 
َاھڙي  حالت ۾ جيڪر زال ُمڙس کان وڌيڪ تعليم يافتہ ۽ عقل واري  
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ُمڙس ۾ ‐۽ زال ڪمتري  حاوي  ٿ ئي ٿي  ‐اي‐آھي تہ ُمڙس تي َاحساس
شتي ۾ دُوري  بہ َاچي  َوڃي ٿي  ۽  ٽڪراُء وڌندو وڃي ٿو، گڏوگڏ سندن ر 
ھ ُڪ ڏينهن َاھڙو ٿو َاچي، جو سندن َٻنڌن جو ڌاڳو ُٽٽي  ٿو َپوي ۽ َاچي  

ڇوڙو۔  ٿو َوڃي ٻ نهي  جي وچ ۾ و 
َسڄي  ڪهاڻي  خط ذريعي ڏيکاري  ويئي  آھي۔ ڪهاڻي  ظاھر ٿي   

ُمڙس ۾ وي چارن ۽ سمجهہ جو ڦيرو تہ آھي پر ‐زالَڪري تہ جيڪڏھن 
شتو ٽوڙي ڇڏڻ کانپوِء بہ  گڏوگڏ پيار بہ آھي تہ شاري رڪ )ڀؤتڪ( ر 

شتو نٿو ُٽٽي۔  مانسڪ ر 
ردار بيباڪ، بهاُدر ۽ بي ڊپو ڏيکاريو ويو آھي،   ڪهاڻيَء ۾ ناري  ڪ 

۔  جنهن ُمشڪل حالتن ۾ بہ پنهنجي  راہ پاڻ ٺاھي 
شتن جي ُٽٽڻ جي     پي ڙا جو َاحساس آھي۔ ر 
، دُوداڻي  ۽ آڏواڻيَء پنهنجي ليک   ُسندريَء جون َٻہ ’َمل ڪاڻي 

 ‐۾ ڪهاڻيَء بابت پنهنجا رايا ھ ن ري ت ظاھر ڪيا آھن ‘ ڪهاڻيون
عام طور حياتيَء ۾ ا ئين ڏ سڻ ۾ اي ندو آھي تہ مرد جي  دماغي  ’’ 

ڪري ئي  ليکڪ سطح عؤرت جي  د ماغي  سطح کان اُوچ ٿي ندي  آھي۔ ا ن
مرد ڪردار کي دماغي  طور اُوچ ظاھر ڪندا آھن۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ا ن 
جي بلڪل ُابتڙ ڏيکاري ڪهاڻيَء کي غير معمُولي  َبڻايو ويو آھي۔ 
ڪهاڻيَء جي  نائڪا پنهنجي رفيق مرد کان گهڻو َاڳتي َوڌَيل آھي۔ نائڪ 

و۔ ھ ن کي سادو آھي۔ شايد رواجي  ماڻهوَء کان بہ گهٽ عقل ۽ علم وار
ھلت چلت جي  تميز ڪانہ آھي۔ نہ َاٿس بحث ُمباحثي ڪرڻ جو شعور۔ 

شيہ  جي  خُوبي  ٻ نهي  ڪردارن جي ُمختلف چرترن ۾ آھي۔ مرد پنهنجي  و 
ڪمتريَء کي محسوس ڪري آخر قبُول ڪري ٿو ۽ تنهنڪري پنهنجي 
ھلڪي ۽ گهٽ درجي جي ُسڀاَء ھوندي بہ پاٺڪن جي  ھمدردي  حاصل 

ڪيترو نہ زال کان جڏھن ھ ن کي ا ھا ٻُوجهہ  َاچي ٿي  تہ ھُو  ڪري ٿو۔
گهٽ آھي، ُھن سان ڪهڙو نہ َاجوڳہ ورتاُء ڪيو َاٿس، تڏھن ُان جي  
قبُوليت ڏيئي  حلي مائيَء جو ثبوت ڏ ئي ٿو۔ مؤت جي  سيجا تي بہ فراخد ل 
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 ڏيکاري، پاڻ کي پاٺڪن جي عزت الئق بڻائي ٿو۔
ناھي۔ ھ ڪ ا ھا تہ منجهس بيان ئي  بيان  ڪهاڻي  خامين کان خالي   

آھي۔ سو شايد ا نڪري ضرُوري  سمجهيو ويو آھي جو سمُوري  ڪهاڻيَء 
جو ورڻن خط رستي ڪيل آھي۔ پر ا ئين سمجهڻ غلط آھي۔ ڪيترن 
تي ذڪر ڪيل  ھنڌن تي خط ۾ بہ ُگفتگُو آڻي سگهجي ھا، جهڙو ُاتي، ج 

۔ ليکڪا َاھڙن آھي تہ بحث ٿيندا ُھئا، رس سان ڳالهہ ٻو لهہ ٿي ندي  ُھئي 
جهي  خط جي  لمبائي  ۽  ن موقعن تي ننڍا ننڍا ُگفتا و  وقتن يا ٻ َين  ڪ 
يڪساھي  پڙھڻ جي  ٿڪاوٽ کي گهٽائي، ڪهاڻيَء کي وڌيڪ د لچسپ 

 بڻائي سگهي ھا۔
يو آھي تہ ڪردار   وڏو ُنقص ا ھو آھي تہ صاف ظاھر ڪونہ َڪيو و 

زخم جي خراب ٿ َيڻ سبب حالت برابر گنڀي ر  جو مؤت يقي َنن  ٿ يڻو آھي۔
ڏيکاري  ويئي  آھي، پر مرتيُو ٿي ندو، ا ن ۾ شڪ پئدا ڪيو ويو آھي ڇو 

ليکڪا کي ھ ن ُنقطي تي وڌيڪ ‘ خبر ناھي ڇا ٿ ئي’جو ل کَيل آھي تہ 
حاالت َوَس کان ٻاھر ن ڪري  ويئي  آھي۔ ’ڌيان ڏيئي  ل کڻ ُگهربو ھو تہ 

ت ؤجي نائڪ ا تفاق سان م‘ سامڻ تي َاچي  بي ٺو آھي۔جي َوت جو ڏي ئو و  
جي  سيجا تان ُاٿي  َپوي، جو َاھڙي خراب زخم ھوندي بہ ناُاميد نہ آھي، 
تہ ڪهاڻيَء جو َترو ئي  ٻاھر۔ الچار ٿي  سمجهڻو ٿو َپوي تہ نائڪ ضرُور 

يو ھُوندو۔  َمري  و 
َيڻ کپندو ھو، ڇو   تہ ھوَء ليکڪا کي ا نهن خامين ڏانهن ڌيان ڏ 

۔  23‘‘ ڪهاڻيَء جي  تفصيلن ڏانهن غؤر ڪري ل کڻ جي  قابليت رکي ٿي 
 :  ‘‘۔۔۔ قدر  ڪونهي’’

ا نسانن جُون ُبنيادي  ضرُورتون َاٽي، َلٽي ۽ َاجهي سان  جيسيتائي ن 
گڏوگڏ تعليم ۽ نؤڪري  پُوريُون نہ ٿي نديُون رھنديُون، تيسيتائين ھُو 

ھندا تہ مان سڀ ُڪجهہ ٿو َڪريان پر ھ ڪ ٻ ئي کي ڏوھي  ٺهرائي ندا رَ 
 توھانکي قدر ڪونهي۔

تي ھر ڀاتي  پنهنجا   چولي طبقي جي پريوار جي  آھي، ج  ڪهاڻي  و 
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پُورا ٿو َڪري، تڏھن بہ سڀني  کي ھ ڪ ٻ ئي سان ش ڪايت آھي، پر  فرض
 ڪهاڻيَء ۾ ُانهن ش ڪايُتن کي دُور ڪرڻ جو ڪو حل نظر نٿو َاچي۔

 :  ‘‘۔۔۔ يوسُوريَء  سچ  چڙھ’’
شواس رکندڙ ا نسان جي غم کي ظاھر ٿي  ڪهاڻي  قؤمي    ُملهن ۾ و 

ڪري، جيڪو ننڍن ننڍن ٻارن جي ڪومل د ل ۽ دماغ ۾ ديش پريم جي 
جذبن ۽ اُوچ وي چارن جو ٻ ُج پوکي، پنهنجي خون َپسي ني سان سي نچڻ ٿو 

نڌي  ڀاشا ۽ سنسڪرتيَء جي پرچار  ش / ۽ پرسار جو آدرش ُاديچاھي۔ س 
مقصد کڻي  پنهنجي شخصي جيون جي سڀني  الڳاپن کي ختم ٿو ڪري 
ڇڏي۔ ھ ن کي بہ ھر سچي ا نسان وانگر ُمصيبتن ۽ پريشانين سان ُمقابلو 
ڪرڻو ٿو َپوي، تڏھن بہ ھ ن جي  آسٿا تہ َنٿي  ُٽٽي، پر وشواس زخمي  

 ٿي  ٿو َپوي۔ خوناخونپکيَء وانگر 
چ ۾ سامَيوادي    چ و  وي چارڌارا جو ورڻن َڪَيل آھي۔  ڪهاڻيَء جي و 

ليکڪا ماستر ماسترياڻين کي َاحساس ٿي  ڪرائي تہ سماج ۽ ديش الِء 
۔ َء کي صحيح راہ ڏيکاري ن   سندن فرض آھي تہ نئي ن ٽهي 

 نانڪِي  :
ڪهاڻيَء ۾ ناريَء جي  بيَوسيَء ۽ پي ڙا جو ا ظهار َاھڙي د ل ُڇهندڙ  

پڙھندي پڙھندي َاکيُون َڀرجي  َانداز سان َڪيو ويو آھي جو ڪهاڻي  
 ٿيون َاچن۔

ڪهاڻي  سنگرہ جي ڪهاڻين ۾ ا نساني  ڪمزورين ۽ سماجي  اُوڻاين  
جي  اوگهڙ ڪندي ليکڪا ا نساني ُملهن ۽ مهان آدرشن کي قائم رکڻ 

 جي  ُگذارش ڪئي  آھي۔
 (1989) يُگانتر  2.3.7

 ڪهاڻين کي ُشماريو ويو آھي۔ 11ھ ن مجموعي ۾  
 :  ِي  مَٽِجِي  ِوياماڻهُو  ئ

ُلن جي لحاظ  ڪهاڻي    رھاڱي جي گهٽنا جي  ڇنڊڇاڻ گهڻن ئي  َپه  و 
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۔ ھيَء ڪهاڻي  ورھاڱي جي شڪار ماڻهن جي  ُبنيادي   کان َڪري ٿي 
جهي۔ ‐ ضرورتن  َاٽي، َلٽي ۽ َاجهي جي  پريشانين تي روشني ٿي  و 

‐، نئي ن شاسنورھاڱي کانپوِء َٻہ راشٽر ٺهيا۔ َنيُون سرڪارُون ٺهيُون
، پر ورھاڱي جي  لڏ َيَوسٿا شروع ٿي  ن جا ‐پالڻ، لُوٽمار، مار‐و  ڪاٽ ۾ ج 

يا، ُانهن جا گهر َوسي  نہ سگهيا، ُاھي َبس ُان جو ا نتظار  گهر ُاجڙي  و 
ڪندا رھيا۔ ھيَء ڪهاڻي  آرٿڪ لحاظ کان ورھاڱي جي َاثر جو ا ظهار ٿي  

ماڻهُو ورھاڱي جي خؤفناڪ َڪري۔ آزاديَء جي ھيڏن سالن کانپوِء بہ 
 نظاري مان ن ڪري  نہ سگهيا آھن۔

، ٻ نهي  حالُتن تي ڀڃ  ، ڊاہ‐ورھاڱي ۾ عام ماڻهُو مانسڪ ۽ وھنواري 
ندگيَء جي ‐ڦُوٽ، َپکڙجڻ ۽ َبد ا نتظاميَء جو ش ڪاُر َبڻيو۔ پريشانين ۽ ز 

ضرورتن َاڳيان سڀ َروايتي  نئتڪ مڃتائون ُٽٽي  ڪري ختم ٿي  ٿيون 
تڪ، پاري وارڪ، سماجڪ ا نسان جي مجبُورين جي سامهُون سڀ نئوڃن۔ 

ھُو ۽ مانوي يہ ُملهہ بيڪار ٿي  ُچڪا آھن۔ تمام مانوي يہ ُملهہ ڏيئي  َڪري بہ 
ُسٺا ڏينهن خريد نٿا ڪري سگهن۔ ديش جي سي مائن پار ڪرڻ وارن 
ن جي مانوي يہ ُملهن جي    شرڻارٿ ُين کان بہ وڌيڪ شرڻارٿي  ُاھي ٿ يا، ج 
۔ ڪهاڻي  مانوي يہ ُملهن جي َڀيانڪ ب کراَو جي  َننگي   َھتيا تي  ويئي 

۔  حقيقت کي ظاھر ڪري ٿي 
ليکڪا ا نسان جي مجبُورُين جو َاھڙو تہ دردناڪ منظر پيش َڪيو  

 آھي جو ُانهن جي  پي ڙا جو َاحساس ڪندي َاکيُون ٿيون َڀرجي  َاچن۔
 :  عقل  جو  اَنڌو

پريوار ‐ن غلط عادتون ۽ خراب ُسڀاُء گهرڪهڙيَء طرح ا نسان جوُ  
جهي، ا نهيَء جو ورڻن ڪهاڻيَء ۾ َڪيو ويو آھي۔  کي ٽوڙي ٿو و 

 اَمولِي  :
ُپرش جي وچ ۾ نابرابري  ڏيکاري  ويئي  آھي، ‐ڪهاڻيَء ۾ ا ستري   

ڄڻ ا ستري  ُپرش جي  َڪٺُپتلي  آھي۔ پر ليکڪا ھ ڪ اَٻ ال ناريَء کي َسٻ ال 
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 سامهُون بي هاريو آھي۔بڻائي، ُپرش جي 
يو ‐ڪهاڻيَء ۾ ا ستري    ٺو و  شتي کي نئي ن ن گاہ سان ڏ  ُپرش جي ر 

آھي۔ ھاڻي ھوَء وھنوارڪ ۽ ڀاوناتمڪ ٻ نهي  حالتن ۾ پتيَء جي وجُود 
سنسٿا سان بغاوت ڪندي پنهنجي  آزاد ‐کي َنڪاري، روايتي  پتي  

چيتن ناريَء جو ‐وسنسٿا جو َاعالن ٿي  َڪري۔ ا نهيَء طرح ُان ۾ ھ ڪ نَ 
سرشٽي  ٿو ڪري۔ نئين تيز ُسر ُٻڌڻ ۾ ٿو َاچي، جيڪو نَون ُملهن جي  

ُيگ جي  ناري  روايتي  ناريَء کان ُمڪتي  پائي، آزاد شخصيت جو 
َاحساس ٿي  َڪري، جنهن ڪري ُان جو پتيَء جي ڌارڻائن ۾ فرق آيو 

ين صد‐ ’آھي۔ ا ن کي ڪهاڻيَء جي آخر ۾ ھ ن ري ت ڏيکاريل آھي 
کانپوِء ھ ڪ آدرش رام کي لڳو آدرش ُتڇ آھن، جي ا نهن ھيٺان مانَو 
جي  نہ،  پريم ۽ آدر جي  ڌرتي  ناھي۔ ھيَء ڳالهہ سي تا کيس ڌرتيَء ۾ پُور 

 ‘پر ڌرتيَء مٿان َرھي  ڪري ثابت ڪري ڏيکاري  آھي۔
ُمڙس وٽ َاھڙو ھ ڪ ٻ ئي سان َٺه ڪي  ‐ڪهاڻيَء ۾ زال‘ َامولي  ’’ ’ 

ڏانُء ڪونهي۔ َاموليَء جو ُمڙس پنهنجي آدرشن جي برثوابيَء  َھلڻ وارو
الِء پنهنجي  ساڌارڻ ا ستريَء جو تياڳ ڪري، گهر ڇڏي َھليو ٿو وڃي۔ 

حاضريَء ۾ َامولي  پنهنجي  آتمڪ ُانَتي  َڪري، خود ‐ھ ن جي  غير
َاساڌارڻ ٿي  َبڻجي  َوڃي۔ ھ ڪ ڏينهن سندس َپتي  ن راسائيَء جي  واريَء 

نهنجو َپالنُد َڀري، واپس گهر موٽي  ٿو َاچي۔ جهُون ُين روايُتن ۾ سان پ
سندس زال ٻاھري ن ُدنيا کي َالوداع ڦاٿل ھيُء شخص ھينئر چاھي ٿو تہ 

، گهر جي  چار دي واريَء َاندر کُونٽيَء سان َٻَڌل َرھي۔ پتنيَء کي ‐چئي 
اوسر  ھاڻي ھ ن ساڌارڻ پتيَء سان گڏ رھڻ قبُول ناھي، جنهن جي  ذھني  

 24‘‘ ۾ ُرڪاوٽ َاچي  ويئي  آھي۔
 گڻيش  جنُم  :

شواس تي َٻَڌَل آھي۔  ، َوھ َمن  ۽ َانڌ و  ، َڀرَمن   ڪهاڻي  ا نساني  َسن َسن 



 

[ 122 ] 

 يُگانتر  :
ُمڙس جي تڪليفن، پريشانين ۽ پاري وارڪ حالُتن ‐نؤڪرپيشہ زال 

جيڪڏھن جو عڪس پيش َڪَيل آھي۔ ليکڪا ڏيکاريو آھي تہ زالُون 
م حاصل ڪن ٿيون تہ ُمصيبتن جي َپَوڻ تي ھ مٿ ۽ صبر سان تعلي

، ُمشڪالتن جو ُمقابلو ڪري سگهن ٿيون۔  پنهنجن پيَرن تي بي هي 
 َستِيَء  جو  َچبُوترو  :

جوڳي  حالت جي  سڄي  تڪلي ف ۽ ُدک جي بيان سان ناريَء جي  َرحم  
واہ، َستي  پرٿا، و   واہ جي  ‐ڌواگڏوگڏ سماج جي اُوڻاُين، جيئن تہ ٻال و  و 

خ الفت ڪئي  ويئي  آھي۔ ليکڪا ھ ن ڪهاڻيَء ذريعي ناريَء جي جيون 
 ۾ ش ڪشا ۽ گيان جي معرفت ڦيرو آڻڻ جي  راہ ڏيکاري  آھي۔

ليکڪا ُان پيچي دگيَء کي َسَرل، ُسڀاوي ڪ ۽ ُسهڻي ڍنگ سان کوليو  
ٽو ۽ صاف ڪري َرکيو آھي ۽ ا ستري  ھ ردي  ۽ ُسلجهايو يا چئجي تہ چ 
ٽيو آھي جو د ل توڙي د ماغ کي  ُٽ چ  ُلن جو َاھڙو تہ چ  ن نازڪ َپه  جي ڪ 
ُڇهي  ٿو َوڃي ۽ ڪهاڻيَء جي  ڪاميابيَء تي من کي تسڪي ن م لي  وڃي 

۔  ٿي 
 :  ۔۔۔وارِي   بمبئيَء

۾ ننڍي ۽ َوڏي شهر )مهانگر( جي  َرھ ڻي  ڪرڻيَء ۾ فرق  ڪهاڻيَء 
ہ کان ٻي  جڳهہ ويندو آھي تہ ڏيکاريو ويو آھي۔ جڏھن ا نسان ھ ڪ جڳه

 حالتن َانُوسار ُانهيَء ۾ پنهنجو پاڻيهي  بدالُء َاچي  ويندو آھي۔
 :  وڃان  سو  وڃان  ڪيڏانهن؟

چولي طبقي جي ڇوڪرُين جي    ڪهاڻيَء ۾ پيش ڪيو ويو آھي تہ و 
جڏھن ڏيتي  ليتيَء جي ڪري َوڏي  عمر تائين شادي  َنٿي  ٿ ئي تہ ُانهن ۾ 

ڙاھٽ  ڙچ  شتن ۾ ڪوملتا، م ٺاس ۽ چ  َاچڻ ُسڀاوي ڪ آھي۔ ا نهيَء ڪري ر 
 پنهنجائپ جي  جڳهہ ڪڙواھٽ ۽ َپرائوپن وڌيڪ ٿو َاچي  وڃي۔
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 مڄُو  :
شتي تي ُھجي ٿو، پر جڏھن ‐خوشحاليَء جو مدار َسُس   ُننهن جي ر 

ُننهن مان وصُول ڪرڻ چاھي ندي  ‐َسُس پنهنجي  ُقربانيَء جي  قيمت ُپٽ
ھندي  آھي۔ آھي تہ گهر جي   ڃائي و   شانتي  و 

ماُء نالي سان ساڳي  زال م ٺي َجل ’ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا چيو آھي،  
جهي ساري  جي  ڌارا جهڙي  آھي۔ َسُس جو درجو پائي زھر گهول يو و 

 ‘ُڪٽنب جي  زندگيَء ۾۔
َاھڙي  حالت ۾ مرد پينڊُولم وانگر زال ۽ ماُء جي وچ ۾ جهُوليندو  

ماُء جو ’۽ ماُء وٽ وڃي تہ ‘ جوِء جو ُغالم’ي تہ رھندو آھي۔ زال َوٽ وڃ
 ۔‘مڄوُ 

 اَڻاسِي  آزادِي  :
ڪهاڻيَء جو مُول َڪَٿُن آھي تہ آُڌن ڪ جيون ۾ سڀ جيون ُملهہ ھ ُڪ  

ھ ُڪ ڪري َبدلجندا پ يا ٿا َوڃن ۽ ا نسان پنهنجو پاڻ ۾ محدُود ۽ ُدنيوي 
 ٿي  ويو آھي۔

 اَڀماُن  :  ۔۔۔سؤماُن  
رائيَء سان گڏوگڏ ا نساني  ڪمزورين  ليکڪا ڪهاڻيَء  ۾ پيار جي  َگه 

ڌي  آھي۔ پيار ۾ جيڪڏھن تياڳ، َٻليدان، صبر ۽  تي بہ روشني   و 
سهنشي لتا نہ آھي تہ ُاھو سڦل ناھي۔ جيڪو ا نسان پنهنجُين ڪمزورين، 
غلطفهمين، ُغصي، َاڀمان جي ُجنُون ۾ َرھي ٿو، ُاھو ھ ڪ ڪُوڙي  ُدنيا ۾ 

ئي  تڏھن سامهُون اي ندي  آھي، جڏھن ُبخار َلهي  ويندو جي ئي ٿو، سچا
آھي۔ رومانچ جا َپَل ُگذري  ُچڪا ھوندا آھن؛ تيسي تائي ن وقت ُانهيَء کي 
ناري تي پهچائي ڇڏي ندو آھي۔ ھاڻي ھُو ُانهن ا نسانن ۽  مرڪز کان ڪ 
ن سان ُان جو جيون سارٿڪتا کي پائي  شتن کي ڳولهي ندو آھي، ج  ر 

چ ۾ ھ ڪ بس َسنهي  َلڪي َر ھوندي  آھي، سگهي۔ سؤم ان ۽ َاڀمان جي و 
جنهنکي ُرڳو سمجهدار ا نسان جون پارکي  نظرُون ئي  ڏ سي  سگهنديُون 
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ندگيَء  آھن ورنہ ا نسان پنهنجي َاڀمان کي سؤمان سمجهڻ جي  ُڀل ھيٺ ز 
شتن جي نتي جي جو مارمڪ  ڀر پي ڙا ڀوڳي ندو َرھي ٿو۔ ڪهاڻيَء ۾ ُٽَٽل ر 

ٽَيُل آھي۔چ    ُٽ چ 
ھ ن ڪهاڻي  سنگرہ جي رچنائن ۾ ا ستريَء جي ُجدا ُجدا َاوسٿائن جا  

 رنگ رُوپ پيش ڪيا ويا آھن۔
 (1992) کيڙيَل ڌرتِي   2.3.8

 ڪهاڻيون آھن۔ 8ھ ن ڪهاڻي  سنگرہ ۾  
 :  اَٻالِي 
تي پئسي   ڪهاڻيَء ۾ َوڏن َوڏن شهرن جي  َوڏُين َوڏُين ڪالون ُين  ج 

ندگي  معنٰي وارا ماڻهُو  ندگيَء جو ورڻن آھي۔ ُانهن الِء ز  رھن ٿا، جي  ز 
جواھرات، ڪپڙا، ‐َمڻيا، ھي را‐ٻاھريون ڏيکاُء، ٻاھريون َاڊمبر، موتي  

نؤڪرياڻيون آھن۔ جنهن وٽ ا ھي سڀ گهڻا آھن، ُاھو ‐موٽرُون ۽ نؤڪر
ن وٽ ا ھو سڀ ناھي، ُاھو اَٻالو آھي۔  اوترو َوڏو ماڻهُو آھي۔ ج 

ارپتيَء کي جڏھن ڪالونيَء جون عؤرتون اَٻالي  ڪري سڏين نائڪا پ 
ٿيون تہ سندس ُمڙس سمجهائي ٿو تہ سندس وٽ جيڪا َاندري ن سُونهن 

 )من ۽ آتما( آھي، ُانهيَء َاڳيان ھرڪا عؤرت پيئي  َاٻالي  َلڳي۔
 :  مََن  جِي  ڳَنڍِ 

چولي طبقي جي پريوار جي ُننهن جي  روايتي حالت   ھيَء ڪهاڻي  و 
کي ڏاڍي َاثردار طريقي سان پيش ٿي  َڪري۔ جڏھن گهر ۾ ُننهن تي 
شواس نہ پر ھر وقت شڪ ڪيو ٿو وڃي تہ ُان جي من ۾ ڌي ري ڌي ري  و 
شتن ۾ نہ تہ  ، تنهنڪري ر  شواس، ُدک ۽ پي ڙا جي  ڳنڍ پئدا ٿي  وڃي ٿي  َاو 
شواس، ڪڙواھٽ، پي ڙا ۽  جيون ٿو َرھي، نہ م ٺاس۔ آھي تہ ُرڳو شڪ، َاو 

 ُدک۔
نالي ‘ بيڪارن جي دفتر’ليکڪا نائڪا جي من جي  ڳنڍ زالن جي  

گروپ ذريعي کولي، ھ ن ۾ ساھس جو ساھُہ ڦُوڪي، سندس زندگيَء کي 
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 خوشحال ۽ ُسکي  بڻايو آھي۔
 بيُرخِي  :

ش ۽ ُسڀاَو   َور  ڪهاڻيَء ۾ ورڻن ڪيل آھي تہ شاديَء ۾ َالڳہ َالڳہ َپر 
ن۔ ڇوڪري  پنهنجي َاباڻن جو آکيرو واريون شخصيتون پاڻ ۾ م لن ٿيو

تي جيڪڏھن کيس پتيَء  ، ج  ڇڏي، ھ ڪ نئين آکيري ۾ داخل ٿئي ٿي 
جي  بيُرخي  م لي ٿي  تہ ھيَء ڪُومائجي  وڃي ٿي  پر ا نهيَء جي ُابتڙ پتيَء 
جي پيار جا ٻہ ٻول ۽ ھ ڪ م ٺي  ُمرڪ ھ ن جي  زندگيَء کي خوشحال 

 بڻائڻ الِء ڪافي  آھي۔
 مَرِي  ويو  :  جيئنداڻِي 

دوستن ۾ ُغصي ۽ مذاق ۾ َچَيل ڳالهہ کي سچ سمجهي  ق صو ٿو  
 َبڻجي  َپوي، ا نهيَء ئي  ق صي تي َٻَڌل ھ ڪ مذاقي  ڪهاڻي  آھي۔

 يَل  ڌرتِي  : کيڙ
ڪهاڻيَء ۾ ڏيکاريل آھي تہ ُپرش ا ستريَء کي ڀوڳ ۽ ا ستعمال جي   

يڻ سان گڏوگڏ چي ز سمجهي ٿو پر پرڪرتيَء ناريَء کي ڪومل ھ   ردو ڏ 
 شڪتيَء سان بہ نوازيو آھي۔ُابتڙ حالتن ۾ ُمقابلو ڪرڻ جي  

ي  مانسڪتا ۽ ناريَء شھ ن ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا جو قلم ُپرش جي  َوح 
مٿان ٿيندڙ ظلم تان پردو ھٽائڻ الِء ُجنبش ۾ آيل آھي۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ 

ھن ٿيون، ڪيتريون ڇوڪريون مجبُورن ُڪنواريون ر’ا ھو ورڻن آھي تہ 
نائون ۽ پي ڙائُون ُجڙيل رھن ٿيون۔ دسندن سان ڪيتريون پريشانيون، وي

ل کي  علم حاصل ڪري، نؤڪري  ڪري، خود ُمختيار بڻجڻ ‐پڙھي  
کانپوِء بہ ُپرش جي  بي مار مانسڪتا جي ڪري، ڇوڪري  ُھئڻ جي سراپ 

 نا ۽ پي ڙا ڀوڳي ن ٿيون۔دجي ڪري وي
 نئون  زمانو  :

يعي ليکڪا ا ھو ثابت ڪري ڏيکاريو آھي تہ ُپراڻي ھ ن ڪهاڻيَء ذر 
زماني ۽ نئين زماني جي ا نسانن جي  سوچ ۾ ڪيڏي  نہ تبدي لي  َاچي  



 

[ 126 ] 

ويئي  آھي۔ َاھڙي  حالت ۾ ڪهاڻي  سماجڪتا جي حد کان مٿي مانسڪتا 
، جي حد تي پهچي  ويئي  آھي۔ ا نهيَء حالت ۾ پريم جي   رائي  اَھميت، َگه 

پيار ’مانداريَء کي نائڪ جي ھ َنن  َاکرن ظاھر ڪيو آھي، ُانهيَء جي  اي  
َيل آھي، وٺڻ جو حساب ئي   لو ل ک  َيڻ جو ئي  س لس  جي سنسار ۾ ُرڳو ڏ 
ڪونهي۔ ُپتليَء کي پيار ڪرڻ ۾ مونکي خوشي  ٿي  م لي۔ ھ ن ۾ ڪهڙا 
ھنُدس تہ پيار جو آبشار ڄڻ پٿر  ُگڻ آھن، ڪهڙا َاوگڻ آھن، ا ھو سوچڻ و 

 ‘جي وچ ۾ َاچڻ تي ڇنڊا ڇنڊا ٿي  ويندو۔ جي  ڇ پ
 تنهن  کان  تہ  ڏيکاريُون  ئِي  نہ  ھا  :

‐ڪهاڻيَء ۾ ورڻن ڪيل آھي تہ جڏھن ا نسان جوتشين کي جنم 
ُڪنڊلي  ڏيکاري ٿو تہ زندگيَء ۾ ٿيندڙ ھر ڳالهہ کي جوتشيَء جي چيل 

جي   ڳالهين سان جوڙي ُدکي  ٿو َرھي۔ جڏھن ا نسان کي پنهنجي  ڳالهہ
ھندو  ، تيسي تائين ھُو گهڻيئي  ُدک ۽ پريشانيون جهيلي و  سمڪ َپوي ٿي 
آھي۔ تڏھن تہ ليکڪا ظاھر ڪيو آھي تہ تنهن کان تہ ڏيکاريُون ئي  نہ ھا، 

 جيڪو ٿ َيڻو آھي، سو تہ ٿ َيڻو ئي  آھي۔
 ِوچ  ڏاڪڻ  تي  :

ٽيو آھي۔  ُٽ چ  ٽو ۽ باري ڪ چ  ناري   ليکڪا ڪهاڻيَء ۾ ناري  ھ ردي جو چ 
جڏھن ڪنهن ُپرش سان پريم ڪري ٿي  تہ پنهنجو سڀ ُڪجهہ پريميَء مٿان 
۔ ُاھا ئي  ناري  ُپراڻي  َارپڻ ڪري، ُان جي آتما جو َانش بڻجي  پوي ٿي 
َء ڇوڪريَء سان شادي  ڪرڻ کانپوِء موٽي  َاچڻ تي کيس  پريميَء جي ٻي 

وندو۔ نائڪا چوي نٿي  ڇاڪاڻ ا ئين ڪرڻ سان ھ ڪڙو آکيرو ڦ ٽي  پَاپنائي 
 ،  ‘ُمنهنجو ھي  تياڳ، پنهنجي  ناري جاتَي طرف ھ ڪ وفاداري  آھي۔’ٿي 
ڪهاڻيَء جي  نائڪا ا نسانيت، پيار، ُمحبت، تياڳ ۽ ُقربانيَء جي   

 ُمجسم آھي۔
ُلن   شتن ۽ ا نساني  سوچ جي ُجدا ُجدا َپه  ڪهاڻي  سنگرہ ۾ ا نساني  ر 

 کي موضوع بڻايو ويو آھي۔
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 (1992) رڪ تي منعمُ   2.3.9
 آھن۔شامل ڪهاڻيون  10۾  مجموعيھ ن  

 :  ليڊيِز  ھاسٽل
ليکڪا ليڊي ز ھاسٽل ۾ ڇوڪرين جي  شرارت ذريعي ڏيکاريو آھي  

پريت ۽ سنسا حقيقت ۾ ڪونہ آھن، ا ھو ُرڳو َاسانجو ‐تہ ڀُوت
شواس ۽ َوھم آھي۔ َاصل ۾ جڏھن ا نهيَء طرح جيڪي حادثا  َانڌو 

دا آھن، ُانهيَء َپهيليَء کي َاسان جڏھن َسلي نہ سگهندا َاسانکي نظر اي ن
پ ريتن جو نالو ڏيئي  ڇڏي ندا آھيون۔ ليکڪا ‐آھيون تہ ا نهن کي ڀُوت

ا نسانن کي ا نهن وھمن ۽ سنسن مان ٻاھر ڪڍڻ جي  ڪوشش ڪئي  
 آھي۔

 :  سرُء  جِي  مُند
، ڀوليپن، سادگي  ۽  ، ناسمجهي  شواس  ُپرش ورگہ ناريَء جي  ناداني  و 

جو ڪهڙيَء ري ت نوان نوان سانگ َرچي ناجائز فائدو ٿو َوٺي، ا نهيَء 
جي  پُوريَء طرح اوگهڙ ڪئي  ويئي  آھي۔ ُپرش ُان کي پنهنجي  ڀوڳ جي  
وستُو سمجهي  ا ستعمال ٿو ڪري۔ ناري  ا نهيَء وشواس گهات کانپوِء 

۔ ھيَء ناريَء جي   ُدکدائي  ۽ الچار، ٺڳيل حالت ۾ بيجان ٿي  پوي ٿي 
 ٺٺوليَء جهڙي  حالت واري ياترا ۽ ُان جي نصيب جي  ڪهاڻي  آھي۔

حقيقت ۾ ناريَء جو جيون لڳاتار سهڻ جو جيون آھي، پر ُان جي   
خاصيت ا ھا آھي جو ھوَء ھر دفعي ھ ڪ نئين س ري سان جيون جي 
مئدان ۾ ُمشڪندي  داخل ٿي  ٿ ئي۔ زندگيَء سان ُمقابلو ڪندڙ چرترن ۾ 

 َء جو چرتر سڀ کان مضبوط آھي۔سوني
 :  مُڇڙ  ماسِي 

وڏن وڏن شهرن ۾ ننڍن ننڍن جاُين ۾ پُوري پريوار کي رھڻو ٿو  
ُمڙس کي آزادي  نہ م لي  سگهندي  آھي۔ ا نهيَء ‐َپوي، جنهنڪري زال

ُنقطي تي ھ ڪ ننڍي  ڪهاڻي  آھي۔ حقيقتنگاريَء جي خيال کان ھيَء 
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 ھ ڪ ُسٺي  ڪهاڻي  آھي۔
 ‐مينا رُوپچنداڻيَء جي ويچار موجب  پروفيسر 
، عمدي  ۽ د لڪش ڪهاڻي  آھي۔ آسپاس ۾ ’’  شتيداريَء تي فنائتي  ر 

۔ ھُ جڏھن ساڳيا ماڻهُو ٿا نظر َاچن تہ ليکڪا جي  ھيَء ڪهاڻي   ري ٿي 
ماسڙ ماسيَء کي ُٻڍاپي ۾ بہ پيار ٿو ڪري، پر ويشنُو ماسيَء کي ماسڙ 

َاچي۔ ٻ نهي  جون پيار ڀريُون لڙايُون ۽  جي ھٿن مان بيَدن  جي  بانس ٿي  
َڻن کي ُاڏائي ڇڏڻ مزيدار آھي۔ ماسيَء جو  چئي  ‘ ٺَريو ُملڪ’مذاق ۾ َمه 

 25‘‘ موڙ ڏيڻ وڻن ٿا ۽ منظر َاچي  ٿو َاکين َاڳيان بي هي۔
 :  ياد  جي  سنسار  محل  مان

ُسندريَء پنهنجي  َانوکي  ل کڻيَء ذريعي نائڪا جي ننڍپڻ جي   
ٽيا آھن۔يادگ  ي رُين جا چ ٽ چ 
چولي غريب ُڪٽنب جي  آھي۔ جڏھن ’’  ڪهاڻي  سنڌ جي وقت جي و 

شواس، ڀرم ۽ ڪلپنائون ُھيُون۔ مريضن جو عالج بہ ڪونہ  ُملڪ ۾ َانڌو 
ٿيندو ھو۔ گهر جا ڀاتي  بہ مريض کان پري ڀڄندا ُھئا۔ ھ ن ن سبت ۾ ٻ ن 

ن مان  ھ ڪ ننڍپڻ ۾ ئي  مؤت ننڍين ساھيڙُين جي  پريم ڪهاڻي  آھي، ج 
نائڪا آھي ۽ ھ ن جي  ساھيڙي  َمري  ويئي  ‘ مان’جو بک ٿي  ٿ ئي۔ 

 ننڍپڻ جو ھ ڪ ھ ڪ واقعو ۽ گهٽنا ياد ٿي  ڪري۔‘ مان’آھي۔ 
ڪي تي ويهي  جڏھن چادر تي ُگل ٿي  َڀري تہ ڙ  س ياري ۾ ُاس جي ت   

وشواس تہ ھريَء کي ياد ٿي  ڪري۔ سادي وقت جا سادا ماڻهُو ُھئا۔ سندن 
َيل آسمان ۾ وڃي تارا ٿيندا آھن۔ ڪهاڻيَء ۾ گهر جي سماجڪ  َمري  و 

ٽو عڪس آھي۔ من سان واسطيداريَء واري  ھيَء ريتين رسمن  جو چ 
 26‘‘ ڪهاڻي  ُدک جي ماحول واري  آھي۔

 :  ُرڃ  جو  در ياہ
‐و‐ُسٺو ُمڙس ۽ پئسو، عيش‐ ناريَء جي ُسکي  جيون جو پئمانو  

ڌارڻائن کي ا ن طريقي سان پيش ڪيو ويو آھي، جو ناري  آرام سنٻنڌي  



 

[ 129 ] 

شواس ڪرڻ ٿي  لڳي  تہ ھوَء ُسکي ۽ ا نهيَء کي سچ مڃي  ا نهيَء ۾ و 
 َپر جلدي  ئي  ُانهيَء جو ا ھو ڀرم دُور ٿي  ٿو وڃي۔آزاد آھي، 

دامپتيہ جيون ۾ پتيَء جي روايتي  ا ختياري  ۽ ُڇڙواڳپڻي تي رد عمل  
ُمڙس ‐ران ڏيکاريل آھي۔ ُپراڻين روايتن جي ڪري زالآُڌن ڪ ناريَء پا

ب نا ڪنهن واقفيت ۽ جذباتي  لڳاَو جي ڪري ھ ڪ ٻ ئي سان ُجڙڻ الِء 
تا جو َاحساس ۽  مجبُور آھن۔ پسندگيَء ۾ فرق، ناريَء جي من ۾ داس 
پتيَء جو ُڇڙواڳپڻ، دامپتيہ سنٻنڌ ۾ تناُء ۽ ڇ ڪتاڻ جي  شروعات ٿو 

ٽيل آھي،  ڪري۔ ُپرش جي  عياشي   ُٽ چ  ۽ ا ستريَء جي  ن َيَت جو ُسٺو چ 
گڏوگڏ ڪهاڻي  َاحساس ٿي  ڪرائي تہ َاسانکي ڪالڪارن، فنڪارن ۽ 
َء الِء ڪيئن  ساھتڪارن جو قدر ڪونهي، ُانهن کي پنهنجي  روزي  روٽي 

 پريشان ٿو ٿ َيڻو َپوي۔
 ‐ڪرشڻ راھيَء پنهنجي ليک ۾ ورڻن ڪيو آھي تہ  
چولي ط’’  تي َاٿاہ پئسو آھي۔ ڪم َمٿئين و  بقي جي  ڪهاڻي  آھي، ج 

جو ڪم ڪوئي  ڪونهي۔ پئسو پئسي کي ٿو ڪمائي۔ شراب ۽ 
۔ رام ۽ سُورج حيدرآباد جا ُپراڻا دوست آھن ۽  ، پيگہ ۽ پارٽي  ڇوڪري 

الو نست سال گڏ پڙھيا آھن۔ رام ناڻو نہ َڪمايو آھي، پر ساھت ۾ 
ي پئسو پُورو ناھي ۽ ڪڍيو آھي ۽ سُورج ڌن جو ڌڻي  آھي۔ رام ک

ُسڌامو ٿي  سورج وٽ َاچي ٿو۔ سورج کي ُسهڻي  پتني  ُسني تا تہ آھي پر 
رشچن ُسريت )رک ل( روزي  بہ آھي۔ روزيَء سان رنگريليُون ملهائڻ يڪ 

۾ ُسني تا سورج الِء رنڊڪ آھي۔ سُورج نئي ن آفي س کولي ُسني تا کي باس 
م ُاڪالئي ٿو ڇڏي۔ ُسني تا ۽ رام کي مئنيجر بڻائي ھ ڪ ڌڪ سان َٻہ ڪ

کي آفيس ڏيئي  پاڻ کان َپري ٿو رکي ۽ رام کي نؤڪري  ڏيئي  َاحسان 
 27‘‘ ٿو ڪري۔

 ‐پروفيسر مي نا رُوپچنداڻيَء جي لفظن ۾  
ڪهاڻيَء جي  نائڪا ُسني تا شاھُوڪار خوش ۽ فهميدہ آھي، پر ’’ 

شت ي سندس پتيَء جي وھنوار ۽ سيڪريٽري  روزيَء سان ناجائز ر 
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سندس َاکين ۾ ُرڃ جو درياہ ڀري ڇڏيو آھي۔ ُسني تا َاڪيلي  ۽ ُاٻاڻڪي  
 28‘‘ ترشڻا م ثل آھي۔‐آھي۔ سندس جيون ۾ ُسک مرگہ

 :  ھُو  ليکڪ  ڪيِن  ھو
نڌي  قؤم جو پُوڄاري  آھي۔ ھ ن جا سڀ   ڪهاڻيَء جو نائڪ سي تل س 

زندگيَء ُسک ھ ن جي ڪم سنڌي  قؤم جي  شيوا ۾ َسمايل آھن۔ ھ ن الِء 
نڌي  ساھت جو پرچار‐ جو ھ ڪ ئي  مقصد آھي، ھ ڪ ئي  منزل آھي  ‐س 

پرسار، جنهنڪري خود بہ سنڌي  ڪتاب۔ مخزنون بہ پڙھندو ھو ۽ ٻ َين 
کي بہ ُميسر ڪرائيندو ھو۔ تنهنڪري ليکڪ نہ ھوندي بہ سنڌي  ساھت 
۔ ليکڪا چوڻ جي  ڪوشش ڪئي   ۽ ساھتڪارن جي  سمُوري  ڄاڻ ُھئي 

َاھڙا ئي  شخص آھن، جيڪي سنڌي  ساھت کي زندہ رکڻ الِء  آھي تہ
 پوريَء طرح سمرپت آھن۔

ڪهاڻي  حقيقت جي ويجهو آھي۔ ڪهاڻيَء جي عنوان مان ئي  ’’ 
محسُوس ٿو ٿ ئي تہ ُمکيہ ڪردار ليکڪ ڪي ن آھي پر ليکڪن جو 
گهڻُگهريو ضرور آھي۔ پاٺڪن جي  َگهٽ جندڙ آدمُشماريَء جي باوجُود 

۽ عاشق آھن، جيڪي ڌار ڌار َاخبارن ۽ مخزنن جا ڪي مستانا ڪتابن، 
پيا رچائن ۽ ساھت توڙي شهرن ۾ محفلون، مجلسون ۽ سيمينار 

ڻا  ساھتڪارن جي  شيوا پيا َڪن۔ ڪهاڻيَء جو نائڪ سيتل گهر ۾ َمه 
چولو آھي ۽ ُانهيَء  لقي ۾ ڏاڍو پيارو آھي۔ حُٻڌي  بہ ليکڪ ۽ پاٺڪ الِء و 

ڪار آھي۔ سندس ڀاشا ۽ ا ظهار ليکڪ وانگر آھي۔ ھُو ُڪٽنب الِء بي
سندس ڳالهائڻ بہ شاعراڻو آھي۔ ن ماڻو ۽ ن َهٺو، َدٻُون، دڙڪا کائي  پيو 
ُمشڪي۔ ساھت پريميَء جي  سوچ سان وابستہ ھيَء ُسکانت ڪهاڻي  

 29‘‘ آھي۔
 :  اَلڳہ  راھُون

و ھ ن ڪهاڻيَء جي  سُورمي  َسوي تا ا نسانيت، ڪال ۽ ُسندرتا ج 
سمپورڻ َسرُوپ آھي، پر گڏوگڏ ھ ن ۾ ساڌارڻ ا ستريَء جيان پنهنجي 
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پتيَء جي پيار کي ٻي  ڪنهن ا ستريَء )ُاھا چاھي ُسرڳواسي  ُھجي يا 
( سان ونڊڻ برداشت نٿي  ڪري سگهي۔ ا نهيَء سان گڏوگڏ  جي ئري 

۔ ناري  مرد جي  ڄڻ ‐ڏيکاريل آھي، ا ستري   ُپرش جي وچ ۾ نابرابري 
آھي، ھوَء ڪيترو َسهي، آخر نظرَاندازي  ۽ سهڻ جي  بہ ھ ڪ حد  ڪٺُپتلي  

 ھوندي آھي۔
ُمڪتيَء جي  راہ ھر وقت، ھر جڳهہ، ھر موڙ تي آھي، بس ا نسان  

صلي ڪرڻ جي  ھ مٿ يکي زندگيَء کي سجايو ڪرڻ جي  چاہ ُھجي، ف
ُھجي۔ ڪهاڻيَء جو آخري ن ُجملو ڪنهن بہ پاٺڪ کي يڪدم َسناٽي ۾ 

ڇڏي ۽ ا نهن حالتن ۾ رھندڙ ماڻهن جو نصيب تہ ور ور پهچائي ٿو 
ڪري سوچڻ تي مجبُور ٿو ڪري۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا ھ ڪ ن ٻل 

 ناريَء کي َسٻل ڪرڻ جي  ڪوشش ڪئي  آھي۔
وي چارن جي ا ظهار جي خيال کان ھيَء رچنا َسشڪت ۽ سارٿڪ  

ني  ڪهاڻيَء کي ُسٺي  مع اآھي۔ ننڍي  ننڍي  ُگفتگُوَء ذريعي ليکڪ نٰي ڏ 
 آھي۔
ڇوٽ ۽ ’’  ڪهاڻي  َاھڙي ڪالڪار دمپتيَء جي  آھي، جيڪي َٻہ پُورو 

ڪڏھن نہ م لندڙ لي ڪُون آھن۔ َروي  گيتڪار آھي ۽ سندس ٻي ن زال 
۔ َروي  َسوي تا  َسوي تا نرتيہ ڪالڪار آھي۔ سندس پهري ن زال ُسڀدرا ُھئي 

ا کي ياد ٿو کي ريٽي آشا ديويَء کي وڌيڪ َاھميت ٿو ڏ ئي ۽ ُسڀدر
ندگي  زھر آھي۔ ھيَء ُدکانت ڪهاڻي   ڪري۔ جنهنڪري َسوي تا جي  ز 

 تمڪَسوي تا جي  آپبي تي  ل کَيل آھي۔ ليکڪا َسوي تا جي من جي  ڀيٽ ڪال
ُچلهہ تي ديگڙيَء ۾ پ َيَل َپلي سان ڪئي  آھي۔ َروي  ڪالڪار آھي  نمُوني

اوي ڪ آھي۔ ھ ن َاھم پر گهمنڊي  آھي۔ ڪالڪار ۾ اَھم ڀاَو جو ُھجڻ ُسڀ
 30‘‘ اَلڳہ َالڳہ آھن ۽ َسڄو ُڪٽنب ُدکي  آھي۔ نجي ڪري سندن راھوُ 

 :  ُسواگت
سنمان ٿو محسوس ‐ڪنهن بہ ليکڪ کي ڪيڏي  نہ خوشي  ۽ آتم 

ٿئي، جڏھن کيس ڄاڻ ٿي  ٿ ئي تہ ل کڻي  ۽ ساھت جي ذريعي سندس 
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ا ھا ُقدرتي   شخصيت جي  ھ ڪ َالڳہ ُسڃاڻپ آھي، ڇاڪاڻ ھر ا نسان جي  
پ رورتي  ھوندي آھي تہ سماج ۾ ُان جي  ھستيَء کي ُسڃاڻپ ۽ قبُوليت 

 م لي۔
سنمان سان الڳاپو رکندڙ آھي۔ ھ ڪ ‐ڪهاڻي ساھتڪار جي آتم’’ 

مل جي رچنائن جو سڄو سيٽ آھي۔  ڳوٺ ۾ ڪنهن َاجنبيَء وٽ ليکڪ و 
مل ک مل جي  ڪهاڻي  ڇپي  آھي۔ و  ي لڳو ُاھا ھر مخزن آھي، جنهن ۾ و 

َاجنبي  ھ ن  جي رچنائن سان ا ئين ٿو پيار ڪري، جيئن پ ريتما سان۔ تہ 
شهر ۾ تہ نقاد سندس رچنائن جو آپريشن ڪري کنڀ کنڀ ُکسائي 
مل ھ ڪ ليکڪ آھي، جنهن کي  ڇڏيندا آھن۔ ھ ن ڪهاڻيَء جو نائڪ و 
ھ ڪ َاجنبيَء پريم جي  ُدنيا ڏيکاري  آھي ۽ َاڄ ھُو پاڻ کي ڪا شئہ ٿو 

جهي ۽ َاحساس ٿو ڌاري تہ ُمنهنجو شاندار سواگت ٿيو آھي ب نا ُگلن سم
۽ ھارن جي، شرڌا سان۔ ھر ساھتڪار جي  ا ھا مرضي  ھوندي آھي تہ 

 31‘‘ سندس سواگت ٿئي۔
 :  ہ  ٻاربوڏا  
اڻيَء ۾ ورڻن ڪيو آھي تہ ٻارن جو من ڪيترو نہ پوتر هليکڪا ڪ 

م نہ ھوندو آھي۔ کين ڪا ڳالهہ نہ ڀاُو يا َاھ‐ھوندو آھي، ھ َنن  ۾ ڪو وير
وڻندي  آھي يا ھ ڪ ٻ ئي تي ُغصو اي ندو آھي تہ چئي  ڏي ندا آھن، پاڻ ۾ 
ھندا آھن پر واپس کي ُر کنڊ ٿي  پوندا آھن۔ ٻارن جي  جهڳڙو بہ ڪري و 
ذريعي ليکڪا چيو آھي تہ ناريَء کي ا نهيَء مان س کيا وٺڻ کپي۔ ڇاڪاڻ 

ھميشهہ مٿڀرو ھوندو آھي پر ناري  پنهنجي  تہ مرد جو َاھم ناريَء کان
ڙتُگڻن، پيار، تياڳ، ٻليدان ۽  سان مرد جي د ل ۾ ڦيرو آڻي کيس  ن و 

، ڇاڪاڻ مرد عؤرت جي ‐سندس غلطيَء جو َاحساس ڪرائي سگهي ٿي 
شتن جو ا ھو ئي  قانُون آھي تہ عؤرت ُڪجهہ ڏيئي  ڪري پوِء حاصل  ر 

 پوِء ڏي ندو آھي۔َڪندي  آھي تہ مرد ُڪجهہ حاصل ڪري 
ياري تہ ٻار ۽ ُٻڍي ۾ تفاوت ڪونهي۔ ‘ ہ ٻاربَوڏا ’’ ’  ڪهاڻي  ياد ٿي  ڏ 

َچن  بہ جلد ٿا  وڏا بہ ٿوري ٿورو تي ا ئين ڙھن ڄڻ تہ ٻار ۽ َوري  َپر  تہ و 
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ڙھڻ سان پيار ٿو َوڌي۔ َاڄ کان ٿورو َسمو َاڳہ گهرن ۾  جهڙا ٻار! و 
ڙھن چولي زالُون ڳالهہ ڳالهہ تان پاڻ ۾ و  ديُون ُھيُون۔ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ و 

طبقي جي ُڪٽنب جو نظارو آھي۔ نائڪا سي لَونتي  مانسڪ تناَو ۾ 
مرد ۽ زال جو حساب بہ مالڪ ۽ نؤڪر جهڙو آھي۔ تنهن ’’سوچي ٿي  تہ 

َء ‘ جو مطلب تہ عؤرت ۽ مرد ۾ ھ ڪجهڙائي  آھي ئي  ڪونہ۔ سي لَونتي 
دروہ ٿي  َڪري پر ‘ گهر ڇڏي َھلي  َوڃان’ جي  َاندر واري  ناري  و 

ُنس۔ جنهن گهر ۾ ڏوليَء ۾ آئي  آھيان،  سنسڪارن ا ئين ڪرڻ ڪي ن ڏ 
ڪائيَء ۾ چڙھي  ن ڪرندس۔ پر سؤمان کي جو چوٽ لڳس تہ َرُڳن ۾ 
۔ روٽي  بہ نہ کاڌائي ن۔ پر ھيُء ڇا؟ صرف  رت بدران زھر ڊوڙڻ لُڳس 

ساري، َگلي ۾ ٺائي ن تہ شي لُو ۽ ُگلي  جهيڙو و  ، ُسمهي   ڏ  جهي  ٻانهُون و 
ساري  پييُون آھن۔ سوچيائين ڪيڏو نہ چڱو ٿ ئي َاسين بہ جهڳڙو و 
ڇڏيُون۔ نہ ڳالهائڻ جو ويُر تہ ٻار رکندا آھن۔ ھيَء ڪهاڻي  ُسکانت آھي۔ 
َيڻ الِء گهٽنائُون گهڙي ُانهن کي وقت، وايُو منڊل  ليکڪا خاص پيغام ڏ 

 32‘‘ ۽ جاِء اَنُوسار پيش ڪيو آھي۔
 :  رڪ  تي  منعمُ 

ردارن جي من جي  ڇنڊڇاڻ ڪري ُان جي ماَنَس جو باري ڪيَء سان   ڪ 
جهڻ ۾ ليکڪا ڪامياب بيان ڪرڻ ۽  ُانهيَء جي  شخصيت تي روشني  و 

 َرھي  آھي۔
 ‐لکمي  ک الڻيَء جي ويچار مُوجب  
ڪهاڻيَء جو ُمڙس پنهنجي  زال راڻيَء مٿان ‘ ُمرڪ تي منع’’ ’ 

ڏي تہ ھوَء َپراَون مردن سان ا ئين ُمرڪي  نہ ڳالهائي۔ پابندي  لڳائي ٿو ڇ
ڪو ُگالب کي ُسڳنڌ  جو تالو ا ئين آھي، گويا‘ ُمرڪ تي منع’راڻيَء جي  

ڦهالئڻ کان روڪي ڇڏي يا س ج کي ت ريَء ھيٺان ل ڪائڻ جي  ڪوشش 
تر ُسندريَء ھ ڪ قابل  ٽيو آھي۔ سندس مصَڪري۔ راڻيَء جو چ  ور جيان چ 

ا واري  ُمرڪ ن هايت ئي  د لڪش آھي۔ َاسانجي زش ۽ موناليوڻندڙ ناز نق
 33‘‘ َاڳيان ڀڳَونتي  ناواڻيَء کي جي ئاري ٿي  َڇڏي۔
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 ‐مي نا رُوپچنداڻيَء موجب  پروفيسر 
ھ ن سنگرہ جي  عنواني  ڪهاڻي  آھي۔ نائڪا راڻي  ‘ ُمرڪ تي منع’’ ’ 

شواس جو ش ڪار آھي تہ  پمانسڪ ويدنا، ڊ ڙس کيس سندس مُ ’۽ َانڌو 
ا نڪري ک لڻ بند ڪري ‘ ٻ َين سان ک لندو ڏ سي  متان شڪ جو شڪار ٿئي۔

۔  يو تہ ھوَء بي مار ٿي  پيئي  ڇڏيائين۔ سندس خوشيَء جو ا ظهار ُرڪجي  و 
ڌيَء طرح ُمرڪ تي  غلطفهميَء جو شڪار ٿي  ويئي  تہ سندس پتيَء َاڻس 

شتيدارن ۽ واقفڪارن ڏاڍا حي ال َھاليا پر  منع نامو جاري  ڪيو َاٿس! ر 
۔ ھ ڪ  راڻيَء الِء گهر جي  مريادا ۽ پتيَء جي  مرضي  سڀ ُڪجهہ ُھئي 
مارڪ پاس َڪُيس  دفعي پ ڪن ڪ تي ويئي  تہ ننڍي ڇوڪري َسرُوپ ر 

توھانجو آواز اَھڙو َمڌر آھي، جهڙو َسناٽي وقت مندر جو ’تہ 
۽ غلطفهمي   جڏهن ھ ن ٻال گوپال وٽان پنهنجي  ساراہ ُٻڌي  تہ ڊپ‘ گ هنُڊ۔

۔ سرُوپ نالي ٻار کيس  دُور ٿ َيس ۽ پاڻ کي ک لڻ کان روڪي نہ سگهي 
توھين ھر وقت ک لندا رھو۔ توھان جي ک لڻ سان ھ ن ’ُمشڪڻ سيکاريو، 

 34‘‘ جهنگل ۾ َاڇا ُگل ٿا ٽ ڙن۔
، َالڳہ  ڪهاڻي    سنگرہ جي  ھر ڪهاڻيَء ۾ سوچڻ الِء ڪوئي  نہ ڪوئي 

تي ا ستريَء جي ُجدا ۽ نئون ُنقطو ضرور نظر اَ  چي ٿو۔ ھ َنن  رچنائن ۾ ج 
ا سٿتيَء جا بہ ‐ُجدا حالتن جا رنگبرنگي روپ آھن، ُاتي ُپرش جي من

 َانوکا عڪس آھن۔
 (1999) آتم ِوشواس   2.3.10

 ڪهاڻيون آھن۔ 13ھ ن ڪهاڻي  سنگرہ ۾  
 :  روسامو 

 روسامو ۾ ماُء جي من جي  تڙڦ ليکڪا جي قلم سان ُاڪرجي  ويئي   
آھي۔ نيٺ بہ تہ ھ ڪ عؤرت تہ ٻ ئي جي  د ل جي  ڳالهہ سمجهي  سگهندي  

 آھي۔
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 :  مُنهنجا  ماروُ  ِڪٿي
ماُرئيَء جيئن پنهنجي مارُوَء ۽ ملير کي ياد ڪري تڙڦندي  ۽ ُدکي   

نڌُين جو سنڌ ڇڏي َاچڻ کان پوِء ٿيو آھي۔  ، ُاھو ئي  حال س  ٿي ندي  ُھئي 
ڇوڙي جو درد ڀريو ڪهاڻيَء ۾ ورھاڱي کانپوِء پ نهنجي  سنڌ جي  ياد ۾ و 

ڏيکاريل آھي تہ سنڌيت ۽ سنڌي  ٻوليَء کي بچائڻ ۽ داستان آھي۔ ا ھو بہ 
نڌين الِء عظيم  تري ن مسئلو بڻجي  ُچڪو آھي۔ ليکڪا ا نهيَء سانڍڻ س 

مسئلي کي ھ ڪ راہ ڏيکاري  آھي تہ َاسان ٻارن کي گهر ۾ ئي  سنڌي  
ن‐سنسڪار، ريت ڌي  ٻولي  سيکاري سنڌيت جي  خ ذمت ڪري رواج ۽ س 

 سگهُون ٿا۔
 :  صلويآخر يِن  ف

مون توکي ُٻڌايو، مان شادي  ئي  ا نڪري ٿو ’نائڪ جي ا نهن َاکرن  
مان ا ھا ئي  معنٰي ٿي  ن ڪري تہ ھُو ُان ‘ ُدکي  ٿ َين َڪريان، جيئن ٻار نہ

رڻيَء جي کي پتنيَء جي روپ ۾ نہ، پر پنهنجي ٻارن جي  آيا ۽ سيواڌا
روپ ۾ َاپنائي رھيو آھي۔ ا ھي خيال ڪنهن بہ ڇوڪريَء جي ُسپنن ۽ 
ڀاونائن کي ٺيس پهچائڻ سان گڏوگڏ ُانهيَء جي سؤمان تي بہ سخت 

 چوٽ ھڻن ٿا۔
ڪهاڻي  پڙھڻ کانپوِء ھ ڪ خيال ضرور ذھن ۾ اي ندو تہ ا ستريَء کي  

َيڻ ڪافي  ناھي۔ ُانهيَء سان جُ  شتي کي ڪو ُرڳو ا ستريَء جو پد ڏ  ڙيل ر 
َيڻو ئي  َپوندو  ڌيُء، ڀيڻ، زال، پريميڪا، ماُء۔ ا نهن لفظن ‐ نہ ڪو نالو ڏ 

۔  ۾ ھ ڪ پنهنجائپ آھي ۽ ناريَء جي  شخصيت کي پُورڻتا م لي ٿي 
 : ۔۔۔  نِڌڻڪِي 

پالڻ کانپوِء ڪئمپن ۾ رھندڙ شرڻارٿين جي  ‐ورھاڱي جي  لڏ 
ٽ نل آھي۔ڪپيندڙ ۽ د ل کي چي ري ندڙ حالتن جو چ   و عڪس ڏ 

 :  پئڪنگہ  گرل
زناني  تعليم جي مسئلي تي وزنائتا دلي ل ڏيئي  ُانهيَء جي فائدي ۽  
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جهي  ڪهاڻيَء جي  َرچنا ڪئي  ويئي  آھي۔  ُنقصان تي روشني  و 
 :  قُربانِي 

ڪهاڻي  پڙھڻ کانپوِء ھ ڪ سوال من ۾ نانگ جي ڦڻ وانگر ُاٿي  ٿو  
ندگي  مرد تي ُقربان ٿي  ڪري ڇا عؤرت جيڪا پنهنجي  ‐ بي هي  سڄي  ز 

ڇڏي، ُانهيَء جي  ُپراڻي  زندگيَء جو ھ ڪ ننڍو سچ ُانهيَء جي تياڳ، 
شواس ۽ پريم کي ھ ڪ ک َن ۾ ئي  ختم ٿو ڪري ڇڏي۔  تپسيا، و 

رائي  آھي، جنهن پُوري  ڪهاڻيَء   ڪهاڻيَء جي ھ ڪ ھ ڪ س ٽ ۾ َگه 
جي  نائڪا پريميَء جي   ۾ َڪُرُڻ ماحول پئدا ڪري ڇڏيو آھي۔ ڪهاڻيَء

سان ڪئي  ‘ گنگا جل’۽ پتيَء جي  ڀيٽ  ‘شراب جي ُڍڪ’ڀيٽ 
گنگا ’يعني ُڪجهہ دير جو َنشو ۽ جوش، پر ‘ شراب جي ُڍڪ’ آھي۔
 پاَون، نرمل ۽ ٺهراَو وارو۔‐يعني پوتر‘ جل

ليکڪا آخر ۾ نائڪا جي  ُقرباني  ڏيکاري ظاھر ڪيو آھي تہ عؤرت  
شال آھي۔جو ھ ردو مرد کان وڌي  ڪ مهان ۽ و 

 :  آتم  ِوشواس
  ، ڪا پپتيَء جي  ھر ڳالهہ صحيح مڃي  ڪري، پتني  سيواڌارڻي  رچار 

۽ سمرپتا ٺهي  رھڻ پسند ڪندي  آھي۔ َاڪثر ا ھو ڏ سڻ ۾ اي ندو آھي تہ 
ندگيَء جي مسئلن جو ُمقابلو  پتني  َوڌيڪ صبر واري  ھوندي  آھي۔ ھوَء ز 

 آھي۔وڌيڪ بيباڪيَء سان َڪندي  
ڀارتييہ ناري  جنهنکي ھ ڪ دفعو پنهنجو سمجهندي  آھي، ُان تي سڀ  

ُڪجهہ ُقربان ڪرڻ الِء تيار رھندي  آھي۔ َاسانجي  ا نهيَء سماجڪ روايت 
 ۾ َاڄ جي  ناري  پنهنجو يوگدان ڏيئي  َرھي  آھي۔

 :  ڀيد  ڀاوَ  جو  ڀُوت
ي تہ پيار جي  جدوجهد ۾ ھ ڪ آدرش ڏانهن ا شارو ڪيو ويو آھ 

 واڻئي ۽ شهريَء جو ڀيد ڀاُو نہ ُھئڻ ُگهرجي۔
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 :  ھرجس  ۽  چيتن
ڪهاڻي  ڏيکاري ٿي  تہ ُپرش ۾ زال کي م لڪيت سمجهڻ جو جذبو  

پي ڙا ڀوڳڻي  ٿي  ‐ھوندو آھي۔ ا نهيَء َاحساس ڪري ناريَء کي جيڪا آتم
ھ ن ري ت ظاھر ڪيو  پو، ُانهيَء کي ليکڪا ھرجس جي معرفت 

و زمانو َاچي، جڏھن عؤرت کي م لڪيت نہ پر م لڪيت ڪاش! ُاھ’آھي، 
 ‘کي ماڻيندڙ ھ ڪ جهڙو شخص سمجهڻ لڳي ھر ُپرش۔

ليکڪا ڪهاڻيَء ۾ ا ھو بہ ڏيکاري ٿي  تہ پتنيَء جي  ھستي  ڪنهن ۾  
ليکڪا سمرپڻ ۾  قائم آھي؟ شخصيت جي  ٽڪراھٽ ۾ يا سمرپڻ ۾؟

شواس ٿي  َڪري، ڇاڪاڻ شخصيت جي  ٽڪراھٽ ۾ ُگهٽَ  ن  پئدا ٿي  و 
ٿ ئي۔ سمرپڻ ۾ پتنيَء جي  شخصيت سالمت رھڻ سان گڏوگڏ گهر بہ 

 سالمت رھي ٿو۔
 :  ِسنڌيَء  جِي  ِسڪ

ساھيڙين جا ڪردار کڻي  ڪٿا ل کي  ويئي  آھي۔  ڪهاڻيَء ۾ ٻ ن 
نو ويو آھي  نڌيت وارو ڏ  ديش ۾ رھندڙ ساھيڙيَء جي گهر جو ماحول س  و 

تي ٻار پنهنجي  مادري  ٻوليَء ھندستان ۾ رھندڙ ۾ ٿا ڳالهائن، پر  ج 
ذريعي  ساھيڙيَء جا ٻار گهر ۾ بہ َانگريزيَء ۾ ٿا ڳالهائن۔ ڪهاڻيَء

ني  آھي تہ گهر چاھي ھندستان  ليکڪا سنڌي  ٻوليَء کي بچائڻ جي  راہ ڏ 
نڌي  ٻوليَء ۾ ڳالهايُون ۽  ديش ۾، جيڪڏھن َاسان گهر ۾ س  ۾ ُھجي يا و 

نڌيت جو ماحول قائم رکوُ  نڌي  س  ، سنڌيت ۽ س  ن تہ سنڌي  ٻولي 
پهري ن پاٺشاال گهر  سنسڪرتيَء کي زندہ رکي  سگهنداسين۔ ٻار جي  

ھوندي  آھي، ٻالپڻي ۾ ا نسان جيڪي  ُڪجهہ س کي ٿو ُانهيَء کي َمرندي 
ساري نٿو سگهي۔  َدَم تائين و 

 :  ٻُوساٽ
۽  ليکڪا ڏيکاريو آھي تہ ا ستريَء مٿان ايڏيُون گهڻيون بندشُون 

پابنديون ُھئڻ ڪري ُان جو ساہ کڻڻ بہ ُمشڪل ٿ يو َپوي۔ جيڪڏھن 
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سماج جي نئين بدالَو جي  تازي  ھوا کي گهر ۾ داخل نہ ٿيڻ ڏينداسين تہ 
۔ ‐گهر جي ماحول ۾ ُگهٽ ا نهيَء ُگهَٽن  کان ٻُوساٽ پئدا ٿي  ويندي 

گهي گهات جهڙا قدم کڻي سپآ‐ ُمڪتي  پائڻ الِء نئي ن پي ڙھي  غلط قدم 
۔ ليکڪا َاسانکي زماني َانُوسار بدلجڻ الِء آگاہ ڪري رھي  آھي۔  ٿي 

 :  طالق  کان طالق  تائيِن
ُمڙس جو ھ ڪ ‐ڪنهن بہ ڪامياب شاديَء جو مُول منتر آھي زال 

، ‐ٻ ئي سان پنهنجن وي چارن جي تال ميل سان گڏوگڏ شخصي  آزادي 
ا ھو سڀ نہ آھي  ن شٺا، تياڳ ۽ وشواس جو ُھجڻ۔ جيڪڏھنپريم، آسٿا، 

 تہ ٻ نهي  جي  شخصيتن جو ٽڪراُء ٿ َيڻ ڪري جيون ۾ تناُء پئدا ٿئي ٿو۔
ليکڪا ڪهاڻيَء ۾ ا ھو سڀ بيان ڪندي ا ھو ظاھر ڪيو آھي تہ  

وقت جي بدالَو سان گڏ ا ستريَء جي  سوچ ۾ بدالُء ضرور نظر َاچي ٿو پر 
 ھي۔مرد جي  مانسڪتا ۽ وي چارن ۾ ڪو َوڏو فرق ڪونہ آيو آ

 :  وَلر  کان  ِوڇڙ يل
نڌ ڇڏي َاچڻ   ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا ا ھو ُاجاگر ڪيو آھي تہ َاسان س 

ديشي  سڀيتا  نڌي  سڀيتا ۽ سنسڪرتيَء کي ڇڏي و  ، س  کانپوِء س نڌي  ٻولي 
ڏانهن مائل ٿي  َرھيا آھيون۔ َانگريزي  ماحول، نئين زماني جي  چال 

ئن َاسانجُون ُپراڻيون روايتون جيئن جيئن تيز ٿي ندي  ٿي  وڃي، تيئن تي
ٿي نديُون نظر َاچن ٿيون، ا نهيَء ڪري ئي  ا نساني   معنيٰ ‐۽ مڃتائون بي

شواس جو خون ٿئي ٿو۔ شتن ۽ و   ر 
ڪهاڻي  سنگرہ جي ڪهاڻين ۾ ورھاڱي کانپوِء جي حالتن، سنڌيت  

ڌي  ‐جي جذبن ۽ ا ستري   شتي جي باري ڪُين تي روشني و  ُپرش جي ر 
 ويئي  آھي۔
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 (2001) يليُون نخر    2.3.11
 آھن۔ُشماريون وييون  ڪهاڻيون  11۾  مجموعيھ ن  

 :  ڪامڻ  گور
جيڪڏھن ا ستريَء ۾ ھ ڪ ُسگهڙ ڪهاڻيَء مان ظاھر ٿو ٿئي تہ  

گرھڻيَء جا ُگڻ يعني گهر پريوار الِء تياڳ، ٻلي دان، سنيهہ، پيار ۽ 
، َسُس، ن راڻ وغيرہ کي پنهنجي م ٺي ۽ نرم  پنهنجائپ آھن تہ ھوَء پتي 

ُسڀاَو سان پنهنجي َوس  ڪري، گهر ۾ پيار ۽ خوشحاليَء جي  َورکا 
۔  ڪري سگهي ٿي 

 :  آڪاِھتا
ڪپٽ جي  ڳالهہ گهڻن ئي  جڳهہ ظاھر ٿي  آھي۔ ‐ڪهاڻيَء ۾ ڇل 

جيڪڏھن ا نهن سڀني  کي د ماغ ۾ َرکي  سوچجي تہ ا نسان جي  صحيح 
۔ سڀيتا جو آورڻ )ڍَ ڄ ُڪ( بہ ھ ڪ ڇل آھي، جنهن جون اڻ ٿي  سگهي ٿي 

تهُون آھن۔ ا نهيَء آورڻ کي جيئن جيئن ھٽائينداسين تہ ُرڳو  گهڻيئي  
تي ا ھو آورڻ ناھي ُاتي سچو ا نسان آھي۔  ۾ ‘ آڪاھ تا’ڇ لڪا ھٿ اي ندا۔ ج 

بہ َوڏي  آڪهہ جو ھ ڪ ٻاھري  آورڻ آھي، ا نهيَء کي َھٽائي ڏ سڻ تي ئي  
 و۔َاصلي  ا نسان نظر َاچي ٿ
 :  لِکيو  ڪيئن  کُليو؟

نَل نعمتن جيئن تہ ھيَء ڪهاڻي  ثابت ٿي  َڪري   ا نسان ُقدرت جي ڏ 
، ا نسان جي ڀاونائن کي ڪنهن بہ ٻنڌن ۽ چار ، روشني  ‐ھوا، پاڻي 

ديواريَء ۾ قيد نٿو ڪري سگهي۔ اَھڙي  ڪا ڪوشش ٿوري  دير الِء 
رفتار سان سڀ ٻنڌن ڪامياب نظر َاچي سگهي ٿي  پر پوِء ُقدرت طُوفاني  

 ٽوڙي آزاد ٿي  پنهنجي  راہ ٺاھي ندي  آھي۔
ا نهيَء کانسواِء ا ھو بہ ڏيکاريل آھي تہ ا نسان پنهنجا وسي ال سوين  

ڪري پر ٿ ئي ُاھو ئي  ٿو جيڪو ق سمت ۾ ل کَيل آھي ۽ ُاھو صحيح وقت 
سڻو آھي تہ   ‘ل کيو ڪيئن ٿو ُکلي۔’تي ظاھر ٿو ٿ ئي، بس ا نسان کي ڏ 
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 :  کيرو  ڦِٽِي  و يوآ
ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا ُرڪما ۽ شانتيَء جا ڪردار ھ ڪ ٻ ئي جي ُابتڙ  

ڏيکاريا ويا آھن۔ ُرڪما آھي تيز وھڪري واري  نديَء جيان الهڙ ۽ 
چنچل، پر شانتي  آھي شانت ۽ شي تل جل واري  نديَء جيان سؤميہ ۽ 

۔ ڪهاڻي  َوري  ا ن ا نساني  ڪ مزوريَء تي َاڳتي ٺهراَو واري ُسڀاَو واري 
جيڪو پاڻ وٽ آھي ُانهيَء جو ُملهہ ڪونهي، جيڪو ’َوڌي ٿي  تہ 

وري  ‘ سامهُون واري وٽ آھي ُانهيَء ڏانهن مائل ٿيڻ ۽ ساراہ ڪرڻ۔
ميل نہ ُھئڻ ڪري تناُء پئدا ٿ ئي ٿو، ‐ُمڙس جي شخصيتن ۾ تال‐زال

ھڙي ۾ جنهنڪري گهر ۾ ُگهَٽن  ۽ ٻُوساٽ جو داخل ٿيڻ ُسڀاويڪ آھي۔ اَ 
آکيري ڦ ٽڻ جو خطرو ھر پل وڌندو وڃي ٿو۔ ڪهاڻيَء جو َانت بہ ا ھو ئي  

۔ ا نڪري ڪهاڻيَء جي  َڪٿا، شڪ جي پي ڙا جي  ‘آکيرو ڦ ٽي  ويو’آھي 
 َڪٿا آھي۔

 :  چوٽ
ا نسان ُبنيادي  طور ُسٺو آھي، حالتُون ۽ مجبُوريُون ھ ن کي ُسٺائيَء  

ُسٺائيَء جو ُاھو َاحساس بلڪل َمري  جي  راہ تان ڦيرائن ٿيون، پر ھ ن ۾ 
ندہ ٿي   َنٿو وڃي ۽ بهتر حالتن ۾ َاچڻ تي ھ ن جو ُاھو َاحساس َوري  ز 

ندہ ٿ ئي ٿو۔  سگهي ٿو ۽ ز 
ڃاُيم ۽   تڏھن ا نسان کي پڇتاُء ٿو ٿ ئي تہ پنهنجو َاُملهہ جيون َاجايو و 

و پاتڪاش! ڪا س پ مونکي جهپي َوٺي ۽ َاڄ جيڪو وجُود ’سوچي ٿو، 
، ھا موتي  ٿي   َاٿم، سو پاڻيَء مان بدلجي  ٻيو ُڪجهہ ٿي  َپوي ۔۔۔ موتي 

 ‘َپوي۔
 :  ڏاتار  جِي  ڏات !

ٽيو ‐ُپراڻن سنسڪارن ۽ ريت  ُٽ چ  رواجن جو ُسڀاويڪ ۽ سشڪت چ 
ويو آھي۔ ا نهيَء سان گڏ ا ھو بہ ڏيکاريل آھي تہ نئين پيڙھي  زماني جي 

 ڻ کي بدلي رھي  آھي۔ماحول ۽ حالت َانُوسار پنهنجو پا



 

[ 141 ] 

 :  لِکِي  ڏي !
پريم، آسٿا، ن شٺا، ‐ ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا ناريَء جا سڀ رُوپ  

پيار، ممتا، سهنشي لتا، تياڳ، ٻلي دان سان گڏوگڏ سؤمان، ھ مٿ پيش ڪيا 
 آھن۔
ڪهاڻيَء جي  نائڪا ۾ ٻہ عؤرتون َسمايل آھن، ھ ڪ نازڪ ۽ ٻي   

۔ ھ ڪ ُگل جهڙي  ڪومل  تہ ٻي  لوہ جهڙي  مضبوط۔ ٻہ ُمختلف ھ مٿ واري 
 شخصيتون، جيڪي وقت ۽ ماحول َانوسار ظاھر ٿ َين ٿيون۔

ڪهاڻيَء جا ُڪجهہ ُٽڪرا ناريَء جي اَلڳہ اَلڳہ رُوپن کي ھ ن ري ت  
 ‐ُاجاگر ڪن ٿا 

ُاميد جي ڏي ئي جي  َوٽ  کي بہ ڏي نهون ڏي نهن َاڳتي ’ : سهنشيِلتا 
۔  ‘سوري ندي  َرھ َيس 

، اُن ’ : ِي  ۽  غُصوبيبَس  ُاھا سيج، جا ڪڏھن ُمنهنجي  نہ ٿي  سگهي 
کي ساڙي َرک ڪري ڇڏيان ۽ مٿان ھاري ڇڏيان ُان تي ڪومل ناريَء 
۔ َاڄ ھ ڪ وڏو خُون  جو خُون، جا َاڄ ُمنهنجي  َاندر ُڇرو کائي  َمرندي 

 ‘ٿي ندو، ڪوملتا جو، مڌرتا جو خُون۔
۔ڪُوڙ کي سچ مٿان سوڀ پائڻ ’ : ِھمٿ   ‘ڪونہ ڏي نَدس 
رائي  ھ ن ڪهاڻيَء   جي ھ ڪ ھ ڪ َاکر ۽ س ٽ ۾ اَھڙو تہ اَرٿ ۽ َگه 

۔ جهي ٿي  لوڙو و   سمايل آھي، جا پاٺڪن جي د لُين ۾ و 
ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا جو قلم ناري  جاتيَء مٿان ٿيندڙ ُظلم جي   

وڪالت ڪرڻ الِء ُجنبش ۾ آيل آھي، ڇو جو ناري  سماج ۾ ھميشهہ 
 ش ڪار بڻجي  آھي۔ُپرش ورگ جو 

 :  روشنِي 
گهر جي ُگهَٽن  ۽ ٻُوساٽ واري ماحول جي ڪري ڪهاڻيَء جي   

نائڪا خوشيَء جي َاندر جي  َسڄي  مانوي يہ ڪوملتا َگهٽ جندي  ۽ ڪمزور 
ٿي ندي  ٿي  َوڃي۔ آسپاس جي ماحول ۽ سندس زندگيَء ۾ ڪڏھن نہ 
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َء کي محسُوس ڪندي سمجهي ، ُان ۾  پ گهرجڻ واري  قائم ُاداسي  ٿي 
جي ئڻ جي  چاھنا ڪونهي۔ ڇاڪاڻ ُانهيَء جي آسپاس مانوي يہ ڀاونائن وارو 
َاحساس ڪونهي، پر پوِء سندس ساھيڙي  َاحساس ٿي  ڪرائيس تہ ُھن 
پنهنجي  ا ڇائن، ُامنگن ۽ تمنائن کي دٻائي رکيو آھي، جنهنڪري ُانهيَء 

و َاحساس ٿي ندي ئي  جو َاندر )من ۽ آتما( زخمي  ٿي  پيو آھي۔ سچائيَء ج
َٻري  پيو، جنهن جي  روشني  سندس د ل  خوشيَء جي د ل ۾ ُاميد جو ڏي ئو

 ۾ ڦهلجي  ويئي  آھي۔
 :  ڏيِئي  جو  تيل

ڪهاڻيَء ۾ ليکڪا ھر ڪردار کي پنهنجي  مريادا جي سي مائن کان  
نو آھي۔ ڪهاڻيَء جا ڪردار ڄڻ پريم )ماستر(،  ٻاھر وڃڻ ڪي ن ڏ 

نائڪا( جا م ثال َبڻجي  ‐ (، سنسڪار ۽ مان مريادا )سي تا ا نسانيت )َپتي  
 پ يا آھن۔

ُمنهنجي  ‐ ’پريميَء جو ن سوارٿ پريم ا نهن َاکرن مان ظاھر آھي  
شاعري  ُاھا الٽ آھي، جنهن ۾ تيل َبڻجي  ُتنهنجو ُقرب َجلي  َرھيو آھي، 

ذمتگار۔  نو آھي، بينام خ  َاڃان مون تو مونکي ئي  نہ، قؤم کي بہ ُڪجهہ ڏ 
 ‘الِء ڇا َڪري ن ھا۔

جيڪو ‐ ’پتيَء جو پتنيَء الِء شفاف پيار ا نهيَء مان ثابت ٿو ٿئي  
رسم کي پاسي َرکي  سچائيَء کي ُاگهاڙي روپ ۾ ڏ سندڙ ‐ا نسان ريت

 ‘آھي، ُانهيَء جو ئي  روح پاڪ آھي۔
نائڪا سي تا جي سنسڪارن ۽ مريادا جو َاحساس ھي  لفظ ڏيکارين  
۔ ڇا چوي، مريادا جون ديوارون، رسمن رواجن جا سيت’ٿا،  ا ُچپ ُھئي 

 ‘گهيرا ُاٿي  کڙا ٿيا۔
گهڻو ڪري مڃيو ويندو آھي تہ ناري  ھ ردو، ُپرش ھ ردي کان وڌيڪ  

شال ھوندو آھي پر ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ا ن جي ُابتڙ ڏيکاريل آھي۔  مهان ۽ و 
ٿيندڙ  ھ ن ۾ د ل کي ُڇهندڙ حالتن جي ڪري خاص ڪردارن جي من تي

 م َاثر جو تفصي لي  بيان مؤجُود آھي۔يسُوک
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 :  نخر يليُون
ڪهاڻيَء ۾ ڇوڪريون ايتريون نخريليون آھن، جو ھر ڇوڪري ۾  

ڪا نہ ڪا خامي  ضرور ڪڍن، تنهنڪري شادي  نہ ٿيڻ ڪري عمر وڌندي  
۔ تڏھن سندن ماُء جي  لنڊن مان آيل ساھيڙي  کين حقيقت ۽  ٿي  َوڃين 

چ ج ۔ڪلپنا جي و   و فرق سمجهائي کين صحيح راہ تي آڻي ٿي 
 :  ٻهروُپ

شتا شهري  سڀيتا ۾ ختم   ب نا خودغرضيَء ۽ پنهنجائپ وارا ا نساني  ر 
ڪاس ٿيو آھي ُان ۾  ٿي  ُچڪا آھن۔ ھاڻي جڏھن آُڌن ڪ سڀيتا جو و 

سهن، پاڻ ۾ دستُوري  وھنوار، ٻاھرئين ڏيکاَو ‐ا نسان کي ٻاھريون رھن
 ني  ٿي  وڃي۔کي وڌيڪ َاھميت ڏ  

صحيح ڳالهہ چوڻ جي  جيڪا َڪال آھي، ليکڪا وٽ صحيح َاکرن ۾  
۔  ُاھا َسڄي  ڪهاڻيَء ۾ ظاھر ٿي ندي  َرھي ٿي 

 ھ ن ڪهاڻيَء ۾ ناري  ڪردار وڌيڪ َاثردار آھن۔ 
ڪهاڻي  سنگرہ ۾ ليکڪا ناريَء جي ُگڻن ۽ رُوپن تي اَلڳہ َالڳہ  

ُلن تي روش جهي  ُان جي  ُقربانيَء، سمرپڻ ڪهاڻين ذريعي ُجدا ُجدا َپه  ني  و 
 ۽ تياڳ کي ظاھر ڪرڻ ۾ ڪامياب َرھي  آھي۔

 (2011) چنچال *
ُسندريَء جي چونڊ ڪهاڻين جو ھ ندي  ترجمو ھ ن ڪهاڻي  سنگرہ ۾  

ڪهاڻيون شامل آھن۔ جيتري  سهجتا ۽  24آھي۔ ھ ن مجموعي ۾ ُڪل 
۔ سرلتا مُول ڪهاڻين ۾ آھي، اوتري  ئي  ترجمن ۾ بہ ن ظر َاچي ٿي 

جهي ‐مجموعي جي  ھر ڪهاڻي  پنهنجو ُپر زور َاثر پاٺڪن جي ذھن ۾ و 
۔  ٿي 
(  ٻَہ اَڌ گول *  )ا نٽرنيٽ تان کنَيل ڪهاڻي 

ڪهاڻيَء ۾ ُمڙس خود پنهنجي  ڪالَونت زال کي ڪال جي کيتر ۾  
َاڳتي َوڌائي ٿو پر پوِء ُانهيَء جي  ُشهرت سان حسد جي ڪري ٻ نهي  ۾ 
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لو ٿو   َاچي  وڃي۔فاص 
جون ُسڀاوي ڪ ۽ ُقدرتي  ڀاونائون، ا ڇائون، چاھنائون ۽ نائڪ  نائڪا 

شخصيت ۾ ڇ ڪتاڻ ۽ جدوجهد ئي  ُاھو ڪارڻ ھي ن َاڌُوري  ‐جي  سمرٿ
آھي، جيڪو ٻ نهي  کي آخر ۾ ھ ڪ ٻ ئي کان َالڳہ ٿو َڪري ڇڏي۔ پهري ن 

چ ۾ ڀاوناتمڪ  ُمفاصلو پئدا ٿو ٿ ئي؛ پوِء‐زال ڌي ري ڌي ري  ُمڙس جي و 
تي َٻئي  ھ ڪ ٻ ئي کان َالڳہ ٿا  ۔ آخر ۾ ُاھو موڙ ٿو َاچي  وڃي، ج  َسري ري 

 ٿي  َوڃن۔
 ڪونج پرچي مان کنيل(‐ )َاڻ ڇپيل ڪهاڻي   ڌرتيَء جِي ُخنڪِي  *

ماڻڪ ۽ مي نا کي ھ ڪ ٻ ئي سان َاڪيلو گڏجڻ جو ھي  ٻ يو موقعو  
َٻئي  ھر محفل ۾ پهريون م ليو ھو۔ َٻئي  سنگيت جا ڪوڏيا )شؤنقي ن(، 

ا نعام کڻندڙ، پر َٻئي  ڌار ڌار ھنڌن تي شادي  َڪَيَل۔ ڪڏھن ماڻڪ 
شتو وسوچيندو ھو تہ شاديَء کان َاڳہ ڪنهن بہ ُڪن اري  ڇوڪريَء سان ر 

۔ ڪا ڀيڻ، ڪا ڪامريڊ، تہ ڪا گرل فرينڊ، تہ  رکڻ ۾ دير نہ َلڳندي  ُھئي 
ن ڪاليج کان ٻاھر ُگلن جي  ڪا ساھيڙي  بہ بڻجي  ويندي  ُھئي  ۽ ڪڏھ

ناري ڀر ويهي  َٻہ ڳالهيُون ڪري وٺندا ُھئاسين۔  ٻاريَء ۾ يا سمنڊ جي ڪ 
 جيون کي ھ ڪ عجيب سنگيتميہ رُوپ م لي  ويندو ھو۔ مگر ھ تي؟

مي نا آھي، رُوپا آھي، جانڪي  آھي۔ رُوپا ۽ جانڪي  تہ چونديُون آھن،  
ندي بہ ڏڪنديون آھيون۔ پر مي نا َاسين شادي  ُشدہ ا نسان سان َٻہ پير کڻ

جيڪا پنهنجي شادي  ُشدہ گهوٽ سان گڏ گهاري َرھي  آھي، ُان کي گڏجڻ 
۾ ڪهڙو عاُر آھي؟ سنگيت ۾ َاڪثر مون جيتري  ئي  ُشهرت م ل َيل َاٿس 

 تہ ھ ڪ طرح ساٿ ڻ ئي  ٿي  ۔۔۔
۔ ڇو تہ َاڪيلو م لڻ   مي نا بہ شايد ُڪجهہ ا ن طرح ئي  سوچي ندي  ُھئي 

جو پهريون موقعو م لندي ئي  مي نا ڏاڍي ُقرب ۽ بيباڪيَء سان پيش آئي  
ٿيو جو تون بہ گهر مان روٽي  کائي  آيو چڱو ’۽ ک لي  چيو ُھئائين، 

يا، مان ئي  ھ ڪڙي  ھ تي ويهي   ُھئين، نہ تہ ھي  سڀ تہ ھوٽل ڏي َھليا و 
 ‘تنگہ ٿ يان ھان۔
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رو ُھجي ۽ َگلي ۾ آواز، بس مان تہ جيڪر تنگہ نہ ٿيان، ڀر ۾ تانپُ ’ 
ٿي بہ سنگيت ساٿيَء جون لهرُون پئدا ڪري سگهجن ٿيون ۽ مان  ڪ 
ا نهن لهُرن کي تہ ا ندرپوريَء جي َاپسرائن جيان ُسندر، پنهنجي ا رد گ رد 

 ‘نرتيہ ڪندي تصور ڪري سگهندو آھيان۔
 َاڇا! مي نا َاچرج مان ن هاريو۔ توھين ُسندر َاپسرائن جا تمام گهڻا’ 

 ‘شؤنقين آھيون ۔۔۔؟
 ‘۽ تون ۔۔۔؟’ 
مان ۔۔۔ مان جهان جي ھر ڪاريہ ۾ َپسي نو وھائيندڙ نائڪائن ۽ ’ 

، ٽائي پ سٽ، ا سٽينوگرافر ۔۔۔ ، ڪالڪار، ُمنشي   ‘نائڪن م ثال ھاري 
بس بس بس ۔۔۔ مون سان ھ ڪ ڀيري ھ ڪڙي  ٽائي پ سٽ پيار ٿي ’ 

 ‘ڪيو ۔۔۔
ٿي آفي س ۾؟’   ‘َاڇا! ڪ 
۔ مونکي حسد نہ تہ ڇ’  نيما تي بہ َھلڻ الِء بيچئن ُھئي  ا گهر ۾؟ ھوَء س 

ياري َوس  ڪرڻ جي  ڪوشش ڪيائين۔  ‘ڏ 
 ‘ڪيئن؟’ 
شور الِء ُگهرائي  ُھئم، پر مونکي ’  مونکي چيائين، ٽ ڪيٽ تہ ڪ 

 ‘ُتنهنجي  ڪمپني  وڌيڪ پسند آھي۔ َھلندين؟
 ‘پوِء تو ڇا َچُيس؟’ 
 ‘مون صاف ا نڪار ڪيومانس۔’ 
۔ سنگيتڪار ۽ ڪنهنجي پيار کي ُٺڪرائي۔ ھوَء ويچاري  اَ ’  ھنڪاري 

َٻہ گهڙيُون توسان ويهي  ُتنهنجي ا رد گ رد ڦ رندڙ َاپسرائن جو تصور ڪري 
 ‘َوٺي ھا، خوش ٿ ئي ھا، ٻ يو ڇا؟ ا ن ۾ تہ ڪوئي  پاپ ڪونهي۔

ماڻڪ وات سان چٻ چٻ جا آواز ڪندو خوشيَء ۾ جهُومندو راڳ  
 ب هاڳ ڇيڙي ويٺو۔

۔ اوچتو رڙ ڪيائين،   چڱو ٿيو سڀ ’مي نُو دريَء وٽ وڃي  بي ٺي 
 ‘جلدي  َاچي  ويا۔
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توکي ’ماڻڪ تيز نظر سان مي نا طرف ڏ سي  ڄڻ ُپڇي  رھيو ھو،  
 ‘ُمنهنجي  َاڪيلي  ڪمپني پسند نہ ُھئي  ڇا؟

مگر مي نا جي َرُڳن ۾ ب هاڳ چاندنيَء جي َامرت جيان ُسراڪا ٿي پاتا۔  
ڌ ُکليل، َاکيون نرمل ۽ وار پريشان ُھئا۔ ماڻڪ جي َاکين سندس وات اَ 

ب هاڳ ڇيڙي تو ُمنهنجي من َاندر بہ ھ ڪ ’جي  اُونهاُين ۾ ن هاري چيائي ن، 
 ‘َاپسرا کي ناچ الِء مجبُور ڪري ڇڏيو ھو۔

ماڻڪ ۽ مي نا جي َاڪيلي َرھ جي  وڃڻ جو ٻ يو بہ ھ ڪ موقعو َبڻيو۔  
ناري ھ   َيڻ آئي  سنگيت منڊلي  ُجهُو ڪ  ڪ گهر ۾ سنگيت جو پروگرام ڏ 

۔ سڀني   پروگرام شروع ٿ َيڻ ۾ َاڃان پُورو ڪالڪ ڏيڍ لڳندو۔ ’چيو، ُھئي 
مزُورن شاميانو ئي  پُورو جوڙي راس نہ ڪيو آھي، َھلي  تيسي تائين 

 ‘سمنڊ ۾ سنان ٿا َڪري َاچون۔
ني ُھئي  تہ سنان   نہ مي نا کي پتيَء ا نهيَء شرط سان ئي  موڪل ڏ 

ڌو ھو ۽  ڪندينَء ۽ عجب تہ ماڻڪ جي زال بہ کيس ساڳيو ئي  شرط و 
نَن  کانپوِء ٻ نهي   ُان کان وڌيڪ عجب جي  ڳالهہ تہ ا ھا ُھئي  جو ٻارھن َمه 
چ ۾ وارتاالپ َھليو، سا ب نهہ َاڳئين جهڙو ھو۔ مي نا شروع  جي و 

پوِء ‘ ۔۔چڱو جو توکي بہ سمنڊ ۾ سنان ڪرڻ تان منع ٿ َيل ُھئي  ۔’ڪيو، 
َاھنڪاري  ۔۔۔ ’َاپسرائن ۽ ٽائي پ سٽ وارو واقعو بہ َھليو آيو۔ مي نا چيو، 

مان سمجهان ٿي  توھانجي  يادگيريَء جي  ‐ وغيرہ وغيرہ ۽ مٿان چيائين 
 ‘طاقت ُڪجهہ گهٽ آھي۔

مان ھينئر ئي  ھينئر سوچي رھيو ھوس تہ ُتنهنجي  يادگيريَء  مگر’ 
 ‘جي  طاقت شايد گهٽ آھي۔

 ‘ڪيئن؟’ 
 ‘پهري ن تون ُٻڌاِء، تو ڇو ا ئين سمجهيو؟’ 
مان ُٻڌايان؟ چڱو ُٻڌ۔ ھي  سڀ جيڪي َاپسرائن ۽ ٽائي پ سٽ جي  ’ 

، سا َاڳئين  حسد جاڳائي، پيار ھٿ ڪرڻ واري  ڳالهہ تو مونکي ُٻڌائي 
ڀيري بہ ُٻڌائي  ُھيئہ۔ جڏھن ٻارھن مهنا َاڳہ َاسين ھوٽل ۾ َاڪيلو رھجي  
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يا ُھئاسي    ‘ن ۔۔۔و 
َاڙي مون بہ تہ ا ھو ئي  پ ئي چوڻ چاھيو ’ماڻڪ ٽهڪن ۾ َاچي  ُڇٽيو،  

، مزور، ٽائي پ سٽ، ڪالڪار، چترڪار،  تہ ساڳيُون ڳالهيُون ھاري 
سنگيتڪار وغيرہ جون ۽ مونکي َاھنڪاري  ڪوٺڻ جون، تون َاڳي بہ 

 ‘مونکي چئي  ُچڪي  آھين۔ توکي ياد ڪونهي؟
۔ ماڻڪ چيو،  ھينئر مي نا بہ ٽهڪ ڏيئي    تون جڏھن ملهار ’ک لڻ لڳي 

ڇيڙي ندي  آھين، تڏھن مان سوچيندو آھيان تہ تو جهڙي  سنگيت ڪالڪار 
 ‘جيڪر ھندستان جي ُڪنڊ ُڪنڊ ۾ پکڙيل سنگيت جو َاڀياس ڪري۔

 ‘ليڪن ٻنڌن؟ َپتي  ۽ َپري وار؟’ 
 ‘َڪال مٿان ڇا ڇا نٿو گهوري سگهجي؟’ 
 ‘صالح پاڻ کي بہ ڏيئي  سگهي ٿو۔ ا ھا ساڳي  تو جهڙو ڪالڪار تہ ’ 
مان سمجهان ٿو َاڃان مون ۾ ُاھو ڪالڪار پئدا نہ ٿيو آھي، جو ’ 

 ‘، ٿوري  َڪال جي  شيوا ۾ ن ڪري  َپوان۔مان سڀ ٻنڌن ٽوڙي
َاالئي جي ا ھا ڪال جي  شيوا آھي، َاالئي جي ا ھو ڪال کي رات ’ 

ان نٿي  چئي  ڏينهن پنهنجي  پ ريتما سمجهي  ماڻڻ آھي۔ مان پڪ س
سگهان، ليڪن ھا، مان تہ ا ئين ئي  ٿي  سمجهان تہ اَھڙي  ڪالڪار، 

 ‘سنگيتميہ مي ران ُمنهنجي َمن ۾ شايد جاڳرت نہ ٿي  آھي ۔۔۔
ماڻڪ بنگلي جي  ڪاري گريَء وارين شيخن کان ٻاھر َپري سمنڊ جو  

نارو ٽ پڻ وارين لهُرن جي  ھڻ پڇاڙ ڏ سندي چيو،  ڪيئن نہ پ يو ’ڪ 
 ‘ڪار ٻنڌن جي  نوڙيَء َاندر ھڻ پڇاڙ ڪري۔ڪال
سمنڊ جي  ٿو ڳالهہ ڪري ن؟ مگر ڌرتيَء کي بہ تہ ’مي نا ک لي  چيو،  

 ‘پنهنجي  ُخنڪي  آھي۔
ن’ماڻڪ مي نا جي ُمک تي َاکيون ُکپائي ک لي  چيو،    ۔‘َاھنڪار 
 ‐نند جويريَء ھ ن ڪهاڻيَء بابت ل کيو آھي  
ڪهاڻي  آھي۔ مي نا ۽ ماڻڪ ڪهاڻيَء جا ھ ن جي  تازي  ۽ َاڻ ڇپيل ’’ 

ٻہ ڪردار آھن۔ ھُو َٻئي  سنگيت جا ڪوڏيا ۽ ڪامياب سنگيتڪار آھن۔ 
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 ماڻڪ جو چوڻ آھي تہ :
)مينا کي( سنگيت ۾ َاڪثر مون جيتري  ُشهرت م لي  َاٿس تہ ھ ڪ ‐  

۔  طرح ساٿ ڻ ئي  تہ ٿي 
۔‐    مي نا بہ شايد ُڪجهہ ا ن طرح ئي  سوچي ندي  ُھئي 
 مان ئي  تہ ھ ڪڙي  ھ تي ويهي  تنگہ ٿ يان ھا۔‐  
مان تہ جيڪر تنگہ نہ ٿيان، ڀر ۾ تانُپرو ُھجي ۽ َگلي ۾ آواز، بس ‐  

ٿي بہ سنگيت ساٿيَء جون لهرُون پئدا ڪري سگهجن ٿيون ۽ مان  ڪ 
ا نهن لهُرن کي تہ ا ندرپوريَء جي َاپسرائن جيان پنهنجي ا رد گ رد نرتيہ 

 ا ھو ماڻڪ جو چوڻ آھي۔‐ ندو آھيان ڪندو تصور ڪري سگه
 جي  ُڪجهہ ٻي  ئي  سوچ آھي۔پر مي نا  
۔۔۔ مان جهان جي ھر ڪاريہ ۾ َپسي نا َوھائيندڙ نائڪائن ۽ نائڪن  
، ٽائي پ سٽ، ا سٽينوگرافر ۔۔۔م ثال  ، ڪالڪار، ُمنشي   ھاري 
ن ٻ نهي  ھ تي ھ نن ٻ ن ٻولُين ۾ ٻ نهي  جا َٻہ آدرش ظاھر ٿي  بي َهن  ٿا۔ ج   

ٿيَء واري  علحدگي  آھي۔ ھ َنن  ۾ ھ ڪجهڙائي  صرف  آدرشن ۾ وڏيَء و 
ايتري  آھي جو ھُو َٻئي  ڪامياب سنگيتڪار آھن۔ پر ٻ نهي  کي سندن 

۔  گرھستي  ساڳئي ماڻ ماپي سان ڏ سي ٿي 
ني  ُھئي  تہ سنان نہ مي نا ‐   کي َپتيَء ا ن ئي  شرط سان ئي  موڪل ڏ 

ڌو ھو۔  ڪندينَء ۽ عجب تہ ماڻڪ جي  زال بہ کيس ساڳيو ئي  شرط و 
ليڪن ُان کان وڌيڪ عجب جي  ڳالهہ ا ھا ُھئي  جو ٻارھن مهنن کانپوِء 

 جو ٻ نهي  جي وچ ۾ وارتاالپ َھليو جو ب نهہ َاڳئين جهڙو ھو۔
َاديبا ُاتي ُٻڌائڻ ٿي  چاھي تہ ڪالڪار جو ٻاھريون ڏ سڻ ۾ ايندڙ  

ندو ُھجي، پر ھر ا نسان ٻ ئي ا نسان کان َالڳہ وھنوار َڀلي  ھ ڪجهڙائي َرک
َالڳہ ُخنڪي  َرکي ٿو۔ ٻ نهي  وٽ َاڀمان پنهنجو پنهنجو آھي، َٻئي  پنهنجي 

 پنهنجي َاھنڪار سان جي ئن ٿا۔
ماڻڪ بنگلي جي  ڪاري گريَء وارين شيخن کان ٻاھر َپري سمنڊ ‐  

ناري ٽ پڻ واري  لهُرن جي  ھڻ پڇاڙ ڏ سندي چيو،  ڪيئن نہ پيو ’جي ڪ 
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 ‘ڪالڪار ٻنڌن جي  نوڙيَء َاندر ھڻ پڇاڙ ڪري۔
سمنڊ جي  ٿو ڳالهہ ڪري ن؟ مگر ڌرتيَء کي بہ ’مي نا ک لي  چيو : ‐  

 ‘پنهنجي  ُخنڪي  آھي۔
ن۔’ ،ماڻڪ مي نا جي ُمک تي َاکيُون ُکپائي ک لي  چيو   35‘ َاھنڪار 
 گوناگون موضوع  2.4
َء جي ڪهاڻين ۾ گوناگون مو  ضوع آھن، جيئن تہ ُبک، ُسندري 

، طالق، َسُس ُننهن جي  َاڻ ، ڏيتي  ليتي  ، بيروزگاري  َبڻت، عؤرت ‐غري بي 
، نؤڪري  ڪرڻ، گهوٽ کي ُسڌارڻ الِء ڪو ٺوس قدم کڻڻ،  جي  ُبردباري 
سماجڪ مريادائون ۽ نيم، سماجي  ڪاريہ پيار، ڪلپنائون ۽ بدلجندڙ 

وغيرہ۔ ا ن سان گڏوگڏ ُملهن جو قدر، ا خالق ۽ آدرش جي  گ راَوٽ 
روزاني عام رواجي  جيون ۾ ڌ ڪا ۽ َڌڌ ڪا، ھ نسا، جذبا، يادگيريون، 
ُاميدون ۽ درد۔ تنهن کانسواِء ُٻڍن جا مسئال، ُبزرگ پيڙھيَء کان اؤالد 
سماني  طلبُون ۽ عؤرت جا  ، شادين جا مسئال، مرد جون ج  جي  بيزاري 

 جذبات۔
هاڻيڪار جي ڪهاڻين جي  ضرورت ا نهيَء ڳالهہ جي  آھي تہ ڪ 

ساھت ۾ سمايل ُان جي  َانتردرشٽيَء ‐ڇنڊڇاڻ موضوع ۽ ُانهن جي ڪٿا
 کي ڀاشا، رُوپ، سوچ، پئٽرن وغيرہ جي آڌار تي ڪئي  وڃي۔

ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي ڪهاڻين ۾ مؤجُود خاص موضوع ھيٺينَء  
رھائي سگهجن ٿا   ‐ري ت و 

 التُونورھاڱي جو درد ۽ پيش آيَل مُشڪ  2.4.1
ڀارت ٻ ن صدين جي  غالميَء بعد آزاد ٿيو ھو۔ ماڻهن ڏاڍا ُسٺا ُسپنا ’’ 

پاليا ُھئا ۽ آزاديَء جو ن هايت خوبصورت تصور ڪيو ھو، ا نڪري 
آزاديَء بعد جي دؤر سان ماڻهن جون َانيڪ آشائون ۽ خواھشُون وابستہ 

پ يا، ُھيُون، پر ُاھي ُسپنا حقيقت جي سخت پٿر تي ُٽڪرا ُٽڪرا ٿي  
بازي  ڪري ‐جڏھن ھ ڪ طرف آزادي  َانگريزي  حڪومت سان سمجهؤتي
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َء وارو  ، جنهن ڪري ساڳيو، ُڀتو، ن َڪمو ۽ ُمدي خارج نؤڪرشاھي  آئي 
بازيَء جي ‐ن ظام ماڻهن کي ورثي ۾ م ليو تہ ٻ ئي طرف ُان سمجهؤتي

ن بيگناہ ماڻهن يعيوض ڀارت ديش ُٽڪرا ُٽڪرا بہ ٿيو ۽ ھزارن بلڪ لک
۔ سنڌي  جاتي  پ ڻ ُان سمجهؤتي ڪري  ُان ني  صدقي جي  ’آگہ ۾ آھُوتي  ڏ 

َبڻي  ۽ سمُوري  سڀيہ قؤم ھ ڪ ڌڪ سان ڇڙوڇڙ تہ ٿي  ويئي  پر ‘ َٻڪري  
، جنهنکي فؤجي  بئرڪن  ُڍن  ۽ ٻڪرُين واري  وڃي  ٿي  سندس حيثيت ر 
۾ َسٿيو ۽ َڀريو ويو ۽ کين روٽيَء ُٽڪر الِء ڪ شڪول کڻي  ڪالڪن جا 

 36‘‘ ڪالڪ ن ٽهڻ ُاس ۽ خؤفناڪ برسات ۾ قطارن ۾ ٿي بي هڻو پيو۔
جي  غالميَء کانپوِء ديش کي آزادي  م لي  تہ ُان سان گڏ سنڌين  صدين 

رھايو ويو، جنهن  کي ورھاڱي جو درد بہ م ليو۔ ديش کي ٻ ن ُٽڪرن ۾ و 
ڃائڻيُون پييُون۔۾ ھزارن بيگناہ  سنڌي   ماڻهن کي پنهنجُون جانيُون و 

نڌي  سنڌ ۾ َرھجي  ويا۔  پنهنجا َاباڻا َاجها ڇڏي ھندستان ۾ آيا۔ ڪي س 
شَين کي پاسي رو  َاھڙي ماحول ۾ سنڌي ساھتڪارن عشق ۽ پريم جي و 
، سنڌين جي ُان وقت جي حالتن جهڙوڪ سنڌين جي ڀارت جي  ُڪنڊ  َرکي 
ُڍن ۽ ٻڪرين وانگر شرڻارٿي  ڪئمپن ۾  ُڪرڇ ۾ ڦهلجي  وڃڻ، ر 

نجي  ھستيَء کي قائم رکڻ الِء طرح طرح جي ُمصبيتن کي َسٿ جڻ، پنه
ُمنهن ڏيڻ، روزيَء روٽيَء جي الِء در در جون ٺوڪرُون کائڻ وغيرہ 

شَين تي قلم َھاليو۔ ُسندريَء جون ڪهاڻيون  َڄُمن ’جهڙن و 
بہ َاھڙي  ئي  د ل َدھ الئيندڙ حالتن جو عڪس پيش ‘ ن ڌڻڪي  ’۽ ‘ وارو

 ڪن ٿيون۔
ياماڻهُون ئي  ’  ڪهاڻيَء ۾ ورھاڱي کانپوِء جي ُمشڪالتن ‘ َمٽجي  و 

شتا بدلجي  ٿا وڃن، ا نهن جو ورڻن َڪَيُل آھي۔  ۾ ڪيئن ا نساني  ر 
شيہ تي ھ ڪ شاندار ڪهاڻي  ُسندري  ُاتمچنداڻيَء ب ن’’  هہ ساڳئي و 
آھي، جنهن ۾ پي ڙَيل جنتا کي زمين جي  خاڪ ‘ طوفان کانپوِء’جي  

ُاڏامڻ جي حق کان بہ محرُوم سمجهيو ٿو وڃي۔ سمجهي  ُان کي َمٿي 
ورام سيٺ جي  موٽر سان ري س ٿو َڪري تہ آخر بہ ُانکي رھڻ الِء تبيلو  ش 
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آھي پر ا نسانن کي طوفان ۽ برسات ۾ رھڻ الِء ُکلَيل آسمان ۽ رستن 
جي  ڌُوڙ ئي  نصيب آھي۔ ُسندريَء کي ن ڀائڻ جو پنهنجو ڪالتمڪ نمُونو 

شيہ تي آھي، جو ھ ڪ ُخشڪ  بہ ڪال جو ُمک چاڙھي سگهي  و 
ڄاڻان ٿو َاسين زمين جي  ڌُوڙ آھيون، پر ُان کي ڇيڙي ندا تہ ُاھا ’آھي۔ 

ھي  لفظ ڪنهن ڪالڪار ‘ ڌُوڙ توھانجو آسمان تائين پي ڇو ڪندي  ۔۔۔
َين ٿا۔  37‘‘ جي ُڇهاَو جي  جهلڪ ڏ 

 سنڌ، سنڌيت ۽ سنڌِي ٻوليَء الِء ِسڪ)ڪ(    2.4.2
نو۔ َاھڙو ڪو ڀارت جي   ورھاڱي سنڌين کي سڀ کان َوڏو صدمو ڏ 

نڌي  ُمشڪل م لندو، جنهن جي  رڳ نہ ُڏکي  ُھجي۔ ا ھا ھ ڪ تمام وڏي   س 
نڌين کي نہ صرف پنهنجي وطن کان  ، جنهن س  ا تهاسڪ گهٽنا ُھئي 
ڌو پر کين داڻي داڻي جي رُوپ ۾ َسڄي ڀارت ۾ پکيڙي  ڇوڙي و  و 

نڌي  پنهنجي د ل جو درد د ل ۾ َدٻائي سنڌ کي َالوداع  ڇڏيو۔ ويچارا س 
ن سان  ڪري آيا۔ پنهنجا َاباڻا َاجها ڇڏي آيا۔ پنهنجي ياَرن دوستن، ج 

 ورھين جا نينهن جا ناتا ُھئن، ت ن کان روئي  موڪالئي آيا۔
ورھاڱي ڪري ايڏو ڀوڳڻو پيو ُھجي، تنهن جي سو جنهن جاتيَء کي  

ڪالڪار جو من تہ َاڃان بہ وڌيڪ  د ل ۾ درد ُاٿڻ ُسڀاويڪ آھي۔ اَديب ۽
ٿيندو آھي۔ ھ َنن  کي جڏھن معمُولي  ُدکدائڪ گهٽنا بہ جذباتي  ۽ نازڪ 

رھاڱي جي درد بہ کين بي ‐بيچئن بڻائي ڇڏي ندي  آھي تہ ھيڏي َوڏي و 
آرام بڻائي ڇڏيو ُھجي، ا ھو ُسڀاوي ڪ آھي۔ پنهنجي وطن جي  ياد ۽ سنڌ 

ڪ رچنائُون ل کيُون آھن، جي ڏيکاري ن جي  ساَر ۾ ليکڪن ۽ شاعرن َاني
ساري نہ سگهيا آھن۔ ، َاڄ بہ سنڌ کي و   ٿيون تہ سنڌي 

نڌي  ساھتڪار جي ھ ردي تي َتري    ُان دؤر ۾ زوردار جذبو جو س 
نڌي  ڪالڪارن کي ڀوڳايو، سو ھو پنهنجي   رھيو ۽ جنهن جذبي س 

رو درد۔  رو، َگه  ڃائڻ جو َگه  ڀُوميَء کانسواِء ليکڪ پنهنجي  ڀُوميَء کي و 
ڃايو ھو، جو سندس آتما جو ح صو ھو۔ ڀُون  ويڳاڻو ھو۔ ھ ن ُاھو ُڪجهہ و 

سارڻي  ا نساني  ھ ردي جو َاھڙو ساُز آھي؛ جو ھ ردي ۾ وڄندو )َڀَون( جي  
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رھي ٿو ۽ ُان کي نظرَانداز ڪرڻ معنٰي ھ ڪ َاھڙي  حقيقت کان ا نڪار 
۔ ڪوبہ واي ند وآھي ۽ رھند وڪرڻ جو ساھت ۾ ھ ُڪ ُبنيادي  ُسوال َرھي

ساھتڪار ڪنهن بہ ُيگ ۾ پنهنجي  ڀُون ۽ پنهنجن ماڻهن کان َالڳہ ٿي  
بي هي  نٿو سگهي۔ ُان دؤر ۾ َاھڙو ڪوبہ ساھتڪار ڪونہ ھو، جنهن سنڌ 
جي  س ڪ جو بيان نہ ڪيو ُھجي ۽ ُپراڻي  ياُدن جي  سونهري  تصوير کڙي  

نو ھُ   جي۔ڪري پنهنجي من کي تسڪي ن نہ ڏ 
ڃايو ھو تہ ُان جي سوز ۾ ’’  ماُرئيَء جڏھن پنهنجا ڇنو ۽ وٿاڻ و 

رالپ ڪيا ُھئائين۔ پوِء ڀال َاسين، ماُرئيَء جي ُملڪ جا ماڻهُو،  ڪهڙا نہ و 
ساري سگهُون؟ ڪيئن ٿا ُڀالئي  پنهنجي محبُوب وطن کي ڪيئن ٿا و 

نڌڙيَء کي۔ َاسان پنهنجيَء پياريَء سنڌڙيَء ک ي سدا سگهُون پنهنجي  س 
الِء َالوداع ڪري، سندس م ٺيُون، پياريون يادگيريون پنهنجي جيَء سان 
جڙي آيا آھيون۔ َاڄ بہ سنڌ کي ساري ندي، َاسانجي َاکين مان گنگا جُمنا 
َوھڻ ٿي  َلڳي۔ وھڻ ٿي  لڳي ۽ ُرڪجڻ جو نالو ئي  نٿي  وٺي۔ سنڌي 

ڌوَء جو پاڻي  پي تو َاديب بہ تہ سنڌ جي  م ٽيَء جي  پيدائش آھن۔ ا نهن بہ سن
آھي۔ پوِء َڀال ڪيئن ٿا ُڀالئي سگهن، ھُو پنهنجي  سنڌ کي؟ َاھڙا ئي  ڀاَو 

ٿي؟’َاسانکي ُسندريَء جي  ڪهاڻي    ۾ نظر َاچن ٿا۔‘ ُمنهنجا مارُو ڪ 
نين جي  ’۽ ‘ پکي  سُونهبو پنهنجي’ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جو   تو ج 
شيہ جي گهڻُڪنڊي  تصوي ر ک‘ تات   ي جرڪائن ٿيون ۽ َانوکي ھ ن و 

ن ٿيون۔  َاحساس جو ا ظهار ڪ 
ن   سنڌيَء ۾ ھ ن دؤر ۾ ل کَيل، َاھڙيون ڪيتريون ڪهاڻيون آھن، ج 

کي پڙھڻ سان لڳندو، َاسي ن گويا سنڌ جي  گود ۾ ويٺا آھيون ۽ َاسانجي 
پذير نظارا ھ ڪ وار وري  ڦ ري  ٿا ‐َاکُين آڏو پنهنجي  ماترڀُوميَء جا د ل

 38‘‘ وڃن۔
نڌوُ ’، ‘شل ڳوٺ َوسن’َاھڙين ڪهاڻين ۾ ُسندريَء جو   ڏيهُہ ’۽ ‘ س 

 ذ ڪر الئق آھن۔‘ ٿيو پرڏيهہُ 
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سنڌيت، سنڌي ٻولِي ۽ سنڌي قؤم کي بچائڻ جِي )ک(    2.4.2
 ڪوشش

نڌي  ڪلچر، سنڌي سڀيتا ۽ سنسڪرتي  جيڪا نہ   سنڌيت يعني س 
ندي  آھي۔ آڪاس مان ھيٺ لهندي  آھي ۽ نہ وري  زمين مان پئدا ٿي  

‐ماضي  ‐سنسڪرتي  ۽ سڀيتا جاتيَء جي  سوچ، ف ڪر، پي ڙا، ڪلپنا، حال
ُمستقبل جي  ٽڪر ۽ صدين جي آزمُودي مان پئدا ٿي ندي  آھي۔ ننڍي ۾ 

 ننڍي  جاتي  بہ پنهنجي سڀيتڪ ورثي کي سانڍي رکندي  آھي۔
، ريت  ، سنسڪرتي  رواج جيڪي ڏينهُون ڏينهن ‐سنڌيت، سنڌي ٻولي 

معنٰي بڻجي  رھيا ‐ان موڪالئي رھيا آھن، نئي ن ٽهيَء الِء بيَاسان ک
آھن۔ ا نهيَء جي  چنتا ساھتڪارن کي بہ ٿي ندي  رھي  آھي، جنهن جو ذڪر 
وقت وقت تي پنهنجي رچنائن ۾ ڪندا رھيا آھن ۽ ُانهن کي بچائڻ الِء 

 َاسانکي راہ ڏيکاريندا رھيا آھن۔
، ٻولي    رواج، رسمن ۽ ‐، ريتُسندريَء سنڌي  قؤم، سنسڪرتي 

نا آھن تہ ٻار پئدا ٿي ندي ئي  جڏھن َاکہ کولي  سنڌيت کي بچائڻ الِء رايا ڏ 
ُٻڌڻ، سمجهڻ ۽ ڳالهائڻ شروع ڪري ٿو، ُاھو ا سٿان آھي سندس گهر، 
جنهن ۾ ُانهن جي آسپاس آھيون َاسان سڀ۔ جيڪڏھن ُانهن کي ُانهيَء 

، ماحول ۽ سنڌيت م   نڌي  ٻولي  لندي  تہ پوِء ُانهن جي خون وقت کان ئي  س 
نڌي  ٿي  ويا ’۾ پاڻيهي  ا ھي ڳالهيُون سمائجي  وينديُون۔ ُسندريَء جي   س 

سنڌوَء جو ’، ‘آکيري جا اَٻ الکي  ’، ‘م ني  ڪهاڻي  ’، ‘داڻو داڻو
 ُمنهنجا ماروُ ’، ‘مان َترَسند َيس’، ‘َرجني  ۽ آرسي  ’، ‘رُوپ
ٿي نڌيَء جي  س ڪ’۽ ‘ ڪ   بهتري ن ڪهاڻيون آھن۔ ُسندريَء جون‘ س 
نڌي قؤم جي  شيوا ‘ ھُو ليکڪ ڪي ن ھو’  ڪهاڻيَء ذريعي ليکڪا س 

 ڪرڻ جي  ھ ڪ راہ ڏيکاري  آھي۔
بي  آھي، سا آھي سنڌ الِء   ھ ڪ ڳالهہ، جا سندس سڀني  ڪهاڻين ۾ َپس 

، ُاٿڻي  ‐س ڪ ۽ سنڌين جي  رھڻي   ھڻي  ۽ تهذيب جي  ‐ڪهڻي  و 
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۔ سندس د ل ۾، جي وط ڇوڙي جا َوڍ پوندا آھن، ت ن تصورڪشي  ن جي و 
 کي شاعراڻي ۽ ڪالتمڪ َانداز سان ا ظهاريندو آھي۔

 ترقِي پسند ويِچار ڌارا  2.4.3
نڌين تي۔ سنڌي  ‘‘ جي ورھاڱي ڀارت’’  جو سڀ کان خراب َاثر ٿيو س 

، َسڄي  جاتي  ھ ڪ ئي  ڌڪ سان پنهنجي  زمين ۽ پرديش کان َڪٽ جي 
روٽيَء ’۔ ڀارت ۾ َاچڻ بعد، ُڪجهہ وقت الِء ڀارت ۾ ڪڻو ڪڻو ٿي  ويئي  

ُانهن کي پريشان ڪندو رھيو۔ ُانهن جي آڏو سڀ کان ئي  ‘ جو مسئلو
ھو، پاڻ کي وسائڻ جو۔ تنهنڪري ُڪجهہ وقت الِء  پهريون ۽ َاھم مسئلو

ساري ويٺا۔ ليڪن ورھاڱي بعد ٻ ن ٽ ن  ھُو پنهنجي  ٻولي  ۽ ساھت کي و 
دي بن وقت جي  للڪار کي قبُول ڪيو ۽ َادب سالن ۾ ئي  ترقي  پسند اَ 

جي ٻُوٽي کي ُمرجهائڻ کان بچائي َورتو۔ ا نهن جي خون ۾ َاڃان قهر جي  
ھڻ کان بچائي ورتو۔ راُين ۾ و  ، جنهن کين َگه   تپش سمايل ُھئي 

سنڌي جاتيَء جي آڏو جيڪي زندگيَء جون تنگہ حالتُون ۽  
اڻين ۾ ُسڀاوي ڪ ھو۔ سنڌي  عمل ڪه‐ُمشڪالتُون ُھيُون، ُانهن جو رد  

نڌُين جي  در بدر زندگيَء جي  حقي قي  تصوير پنهنجي َاکين سان ‐َاديبن س 
۔  ٺي  ھ َنن  ھيُء يٿارٿ خود ڀوڳيو۔ ا نڪري ھ ن دؤر جي گهڻين ئي  ڏ 

شيہ ، روزمرہ جي  زندگيَء ۾ آَيل وستُو سماجڪ مسئلن‐ڪهاڻين جي  و 
۔ ڪهاڻي  س رجڻ ۾ سنديش َاَوس سمايل ٺوس حقيقتن ۾ ڳولهي  ويئي 

ھوندو ھو۔ ڪهاڻيَء جي  ترڪي بي  اوسر گهڻو ڪري واقعات تي َٻڌل 
۔ مالي  ۽ س ياسي  مسئلن جو زور رھيو۔  39‘‘ ھوندي  ُھئي 

ترقي  پسند وي چارڌارا ‘ آگہ’۽ ‘ ڪوشان’پنهنجُون ڪهاڻيون  ُسندريَء 
وچ ۾ جي َاثر ھيٺ سماجي  نابرابري  يعني غريب ۽ شاھُوڪار جي 

 نابرابريَء کي ڌيان ۾ رکي  ل کيون آھن۔
 خوددارِي ۽ سؤمان  2.4.4

گيان  سنمان ھ ڪ ماڻهوَء الِء پنهنجي  ‐جي حساب سان آتم منوو 
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سمُوري  ڪٿ يا پنهنجي ُملهہ جي  ڪٿ سمجهيو وڃي ٿو۔ سؤمان يا 
ن  ماڻهن ۾ ھي نتا جي  ڀاونا ‐آتم سنمان معنٰي آھي پنهنجو سنمان۔ ج 

‐وشواس جي  َڪمي  ھوندي  آھي، ُانهن ۾ ئي  آتم‐ي يا آتمھوندي  آھ
ن ا نسانن  سنمان جي  َڪمي  ھوندي  آھي۔ منووگيانڪن جو چوڻ آھي تہ ج 
کي پنهنجي سنمان جي  ڄاڻ نہ ھوندي  آھي، ُاھي ٻ َين جو بہ سنمان نہ 

 ڪندا آھن۔
لُو آھي، جنهن ۾ ا نسان ۾ سؤمان يا خودداري  شخصيت جو َاھڙو   َپه 

شواس ھوندو آھي، جنهن ڪري ھُو جيون جي  ُبنيادي  ‐خود ۾ آتم و 
ُمصيبتن جو ُمقابلو ڪرڻ ۾ َاڳرو ھوندو آھي، ا نهيَء کانسواِء ھُو 

 پنهنجي پاڻ جي  صحيح يا غلط َڪَٿ ڪري سگهندو آھي۔
جا سنمان ھ ڪ ا نسان جي  ُبنيادي  ضرورت يا پريرڻا آھي۔ سنمان ‐آتم 

ھن۔ ھ ڪ تہ پاُڻ ُسڃاڻپ ۽ ٻ يو سماج ۾ پنهنجي الِء ٻہ َالڳہ َالڳہ رُوپ آ
آخري  ’سنمان، ُسڃاڻپ، شخصيت جي  قبُوليت ۽ ساراہ پئدا ڪرڻ۔ 

ڪهاڻيَء ۾ بہ جڏھن نائڪ نائڪا جي  شخصيت کي پنهنجي الِء ‘ صلويف
سنمان کي چوٽ ‐نہ پر ُرڳو ٻارن الِء ُسوي ڪار ٿو ڪري تہ نائڪا جي آتم

تہ پوِء ڇو نہ سندس ننڍڙي ‐ ’لو ٿي  ڪري صيٿي  لڳي ۽ ھوَء ھ ڪ ف
ھُو ڇهن مهنن جي ٻار کي پالي، پنجن سالن جو ڪريان، تيستائين 

 ‘مونکي ُڇهي بہ نہ۔
بہ ا ن موضوع تي مشهُور ۽ عمدي  ‘ ڀُوري  ’ُسندريَء جي  ڪهاڻي   

ڪردار جي  خودداري  ۽ سؤمان ‘ ڀُوري  ’ڪهاڻي  آھي۔ ڪي رت ٻاٻاڻيَء 
 ‐ھ ن ري ت ظاھر ڪيا آھن  بابت پنهنجا رايا

مَڪن  ‘ ڀُوريَء’’ ’  لُو پ يا چ  ھوَء ويهن ‐ جي ڪردار مان َانيڪ َپه 
گهرن جي  سونهن، بدبخت ورھاڱي جي  َچپيٽ ۾ پنهنجي  ٻاھري ن 
ندہ د ل  ڃائي، جيئڻ جي  ڪشمڪش ۾ پنهنجو رُت ُسڪائي بہ ز  سُونهن و 

حال تي خوش  آھي، پورھئي کان ڪو عار ڪونہ اَٿس، بلڪ م سڪي ن
ني  آھي، سا آھي  آھي۔ َوڏي  ڳالهہ جنهن سندس ڪردار کي ُبلندي  ڏ 
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، سؤمان ۔ ڪهاڻيَء ‐سندس خودداري  اَندر ٽي پاتر آھن، پر ڀُوري  پسندي 
ڃائڻ کانپوِء بہ نسڄي ماحول تي ڇا ئي  پيئي  آھي۔ ٻاھري ن سُونهن و 

ن کي سنگهرش ڪندي، ھ ن نئي ن سُونهن جون پرڇايُون، سندس جيو
 تجليدار ڪري رھيون آھن۔

، سادگي  ۽ ‐آتم وشواس، بي‐ خودداريَء سان گڏ آھن   ، سچائي  ڊپائي 
 40‘‘ ُيگان َيت۔

ڪهاڻيَء ۾ نائڪ غربت ۾ زندگي ٿو ُگذاري، پر ‘ جو آھيُون ا نسان’ 
 ڪنهن جي َاڳيان ھٿ نٿو ڦهالئي۔

 ِاسترِي پُرش جو ناتو  2.4.5
ر ۽ نازڪ ناتو آھي ا ستري  ۽ ُپرش ا نساني  ناتن ۾ پهريون زوردا 

جو، جنهن ۾ پهريون آھي ُمحبت جو، ٻ يو شاديَء جو ۽ آخري  آھي ن ڀائڻ 
تي َاگر ف طرُتن جو ٽڪراُء ٿ ئي تہ شاديَء جو َانت ُدک، ۽  وارو ڏاڪو، ج 
شتو َامر  جي من جو ميالپ ٿ ئي تہ خوشيَء جا ڦُوھارا۔ ا ستري  ُپرش جو ر 

 آھي، َازلي  آھي۔
ُپرش ٻ نهي  ۾ پيار سان گڏوگڏ ‐هرئين ڏاڪي ُمحبت ۾ َاکر ا ستري  پ 

، اي مانداري  سڀيئي  ُگڻ آھن تہ ُاھا َسچي  ُمحبت  ، سچائي  وشواس، ُقرباني 
آھي۔ پوِء َڀلي  ُانهيَء ُمحبت جو َانجام شادي  ُھجي يا نہ ُھجي۔ َاھڙي  ئي  

ڏي ئي جو ’، ‘زمانونئون ’َسچي  ُمحبت جا ق صا ُسندريَء پنهنجي ڪهاڻين 
وغيرہ ۾ َالڳہ َالڳہ روپ ۾ پيش ڪيا آھن۔ ا نهيَء جي ‘ ش ڪست’، ‘تيل

َوڌائي  ‐ُابتڙ جيڪڏھن ُمحبت جي ُگڻن مان ڪنهن ھ ڪ بہ ُگڻ ۾ گهٽ
َاچي ٿي  تہ پوِء ُاھا ُمحبت َاسڦل ُمحبت بڻجي  ٿي  پوي۔ آخر ۾ ھر حال ۾ 

پيار ’دريَء جي ڪهاڻين پڇتاُء ئي  رھندو۔ َاسڦل ُمحبت جا داستان ُسن
چ ڏاڪڻ تي’، ‘‘سؤمان ۔۔۔ َاڀمان’، ‘پيار، پي ڙا پي ڙا  وغيرہ ۾ م لن ٿا۔‘ و 

ھ الئيندڙ ق صو آھي دسُوکم پر ناڪامياب ُمحبت جو د ل َاھڙي  ئي   
، ھ ڪ پي رسن َاوسٿا ‘َاڇا وار، ڳاڙھا ُگل’ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي  ڪهاڻي  

هڙ ڇوڪريَء سان پريم جو ُسهڻو واري شخص جو ھ ڪ چنچل ۽ اَل
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 ا ظهار آھي۔
ُپرش ۾ تن ۽ من جي پُوري سمرپڻ ‐ٻ ئي ڏاڪي شاديَء ۾ ا ستري   

سان گڏوگڏ وشواس، سهنشيلتا، تياڳ، سنيهہ، پيار وغيرہ سڀ ُگڻ 
پريوار ۾ ‐ضرُوري  آھن، جيڪي ُڪٽنب کي َٻڌي  تہ َرکن ئي  ٿا پر گهر

۾ ڪارگر بہ ٿ َين ٿا ۽ شاديَء  پنهنجائپ ۽ خوشيَء جو ماحول قائم رکڻ
کي ڪامياب بڻائن ٿا۔ َاھڙي  ئي  ڪامياب شادين جو ورڻن ُسندريَء جي 

۾ م لي ٿو۔ پر ‘ ہ ٻاربَوڏا ’۽ ‘ ني ر َڀريا نيڻ’، ‘کي ر َڀريا ھٿڙا’ڪهاڻين 
جيڪڏھن ا نهن ُگڻن مان ڪنهن بہ ُگڻ جي  َڪمي  َاچي  َوڃي ٿي  يا َوري  

چ ۾‐َپتي   َاچي  ٿو وڃي تہ پوِء ُانهن جي ‘ َاڀمان’يا ‘ شڪُ ’ پتنيَء جي و 
شتي ۾ جهوٻو َاچي  ٿو وڃي۔ پر جيڪڏھن وقت رھندي کين پنهنجي   ر 
شتي کي بچائي سگهجي ٿو۔  غلطيَء جو َاحساس ٿي  وڃي تہ پوِء ر 

مهانگي  ’، ‘َٻنڌن’، ‘د ل شي شو آھي’ُسندريَء جون ڪهاڻيون 
وغيرہ ڪهاڻين ۾ ‘ ڪ تي منعُمر’۽ ‘ بيُرخي  ’، ‘ش ڪست’، ‘ُگڏي  

شتي ۾ ڪڏھن جيڪي شڪ جون ريکائون َاچي  ‐ا ستري   ُپرش جي ر 
 ن ڪرنديون آھن، ت ن جو ُسڌارڪي  نموني جو ورڻن آھي۔

پتني  پنهنجي َاڀمان تي اَڙَيل رھن تہ ‐ا نهن جي ُابتڙ جيڪڏھن َپتي   
شتي کي ڪير بہ بچائي نٿو سگهي۔   طالق کان طالق’پوِء ُانهن جي ر 

ڇوڙو’، ‘تائين شتن جو ُٽٽڻ ‘ اَلڳہ راھُون’۽ ‘ و  ڪهاڻين ۾ اَنجام ر 
 ڏيکاريو ويو آھي۔

ريدار’  ُمڙس ‐ڪهاڻيَء ۾ َوري  ليکڪا ٻ نهي  ق سمن جي زال‘ ڻَپه 
 جي جوڙن جي  ڀيٽ ڪري ُانهن جو نتي جو پيش ڪيو آھي۔

ُسندريَء پنهنجي گهڻن ئي  ڪهاڻين ذريعي ا ھو بہ ظاھر ڪيو آھي تہ  
شال ھوندو آھي، ا نڪري ا   ستريَء جو ھ ردو ُپرش جي ھ ردي کان وڌيڪ و 

سان معاملي کي  َسهنشيلتاگهڻيئي  دفعا ب گڙيل حالتن ۾ ھوَء پنهنجي  
سنڀالي وٺندي  آھي يا َوري  پنهنجي  ُقرباني  ڏيئي  معاملي کي ئي  دفنائي 

 ال آھي۔ھ ڪ بهتري ن م ث‘ ُقرباني  ’ڇڏي ندي  آھي۔ َاھڙين ڪهاڻين ۾ 
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 ناريَء جا اَلڳہ اَلڳہ روُپ  2.4.6
ي واتسليہ، سنيهہ، ڪوملتا، َديا، ممتا، تياڳ، َٻلي دان جهڙن آڌارن ت 

َيل آھي ۽ ا ھي سڀيئي  ُگڻ ڀارتي يہ ناريَء ۾ سمايل آھن۔  ئي  سرشٽي  ٽ ڪ 
 ۽ناري  پريم ۽ تياڳ جو عڪس آھي۔ ناريَء ب نا مانَو جيون ُخشڪ آھي 

ناري  سنسار جي  َجنني  آھي۔ ماتاپڻو ُان جي  سڀني  کان سماج َاڌُورو۔ 
وڏي  ساڌنا آھي۔ ڀارتي يہ ناريَء جي  حئثيت بہ حالُتن جي حساب سان 
۔ ھوَء پنهنجي سؤمان الِء پهري ن کان ئي  ُسجاڳ آھي۔  بدلجندي  رھي ٿي 

گرھہ لڪشمي  ۽ راج ‐ ناري  ٻ ٽي  ڀُوم ڪا ن ڀائي رھي  آھي َاڄڪلهہ 
َء ۽ مالي  آزاديَء ناريَء کي نئي ن چيتنا  تعليمجي روپ ۾۔  لڪشمي 

وشواس سان ڀريل ‐بخشي  آھي۔ ُپرش پرڌان سماج ۾ َاڄ جي  ناري  آتم
ڊپائي  ۽ صافگوئي  آھي تہ کيس ڪڏھن بہ ‐آھي۔ جيڪڏھن ناريَء ۾ بي

ڪمتريَء جو َاحساس نہ ٿيندو۔ سماجڪ، راڄنيتڪ، ‐اي‐َاحساس
ان گڏوگڏ ڪال ۽ ساھت جي کيتر ۾ بہ ناري  کيترن س بندوبست، تعليمي

 سنمان ت ٿي  َرھي  آھي۔
َيڻ واري  ۽ سرشٽي    ناريَء جي  ا ھا خاصيت آھي تہ ھوَء جنم ڏ 

ڪرتا آھي، زندگيَء ۾ آنند ۽ خوبصورتي  ُانهيَء تي مدار ڪري ‐سرجڻ
۔  ٿي 
ليا آھن، ُانهن سڀني    سچ پچ ُقدرت وٽان جيڪي بہ ا نسان کي پدارٿ م 
سڀ کان اُوچو پدارٿ، سڀ کان ُسندر بخشي ش ۽ سڀ کان م ٺو پدارٿ ۾ 

ا ستري  آھي۔ ا ستري  َاھڙي  َول  آھي، جا ُپرش کي ھر طرح جا ميوا ڏيئي  
، پتني  ُھجي يا پ ريتما، کاڌو کارائڻ  ني  ۔ َجنني  ُھجي يا ڀگ  ُسکي  َڪري ٿي 

َيڻ وقت وزير، آگ يا مڃڻ وقت وقت ماتا، سنڀال ڪرڻ وقت ڀيڻ، صالح ڏ 
َيڻ وقت آڪاش جيان ڦهليل ۽ سهڻ وقت ڌرتيَء جيان  ، آسرو ڏ  داسي 
، جنهن ۾ ُپرش پنهنجو ُسک  خاموش رھي  ھوَء َاھڙو ٿانُء َبڻجي  َپوي ٿي 

ھي ٿو۔ برھما ا ستريَء جهڙو ٻيو ڪو رتن پئدا نہ ‐ُدک َرکي  بي اونو ٿي  و 
ئي  سڻ ُٻڌڻ ۽ سپرش ڪرڻ ۾ آنند ڏ  ۔ڪيو آھي۔ ھوَء ڏ   ٿي 
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۾ ماترتَو جي  ڀاونا ڀريل ھوندي  ‘ ممتامئي  ناريَء’چيو ويو آھي،  
آھي۔ ماُء لفظ ئي  پيار سان ڀرپور آھي۔ پريم ۽ واتسليہ، ا ھي ناري  

طرفان ناريَء کي ڪومل ھ ردي سان گڏوگڏ ھ ردي جا ٻہ پاسا آھن۔ ُقدرت 
ا جو ماتا جي ُڏکئي فرض کي سهن ڪرڻ جو وردان م ليو آھي۔ ماتا ممت

۔  رُوپ آھي۔ ماتا ُدک َسهي  بہ ٻار کي پنهنجي آنچل ۾ ل ڪائي رکي ٿي 
۔  ٻار کي ڪنهن جي  ُبري  نظر نہ َلڳي، ُان جو ُاپاُء ڪري ٿي 

۔ ھوَء شيوا،   ماتا پنهنجي ھ ردي جو سڄو سنيهہ ٻالڪ مٿان ُلٽائي ٿي 
۔ پالنا ڪندي  ھ ن جي پيار، ُدالر، تياڳ ۽ َديا سان ا نهن جو پالن ڪري ٿي 

ھ ردي ۾ َديا جو ساگر ُاٿلي  َپوي ٿو۔ ھوَء پنهنجو پاُڻ م ٽائي ُدک، ڪليش، 
۔ ُان ا نسان ۾ ا نسانيت جا ‐مان َاپمان ُڀلجي  ُان ٻار کي ا نسان بڻائي ٿي 

۔ جهي  ُھن کي َامر بڻائي ڇڏي ٿي   ُگڻ و 
، پنهنجي   سنسار ۾ ماتا ئي  آھي، جيڪا ب نا سوارٿ پيار ڪري ٿي 

۔ ٻار کي  ڪهاڻيَء ۾ ممتامئي  ماتا جو رُوپ ‘ ممتا’منزل تائين رسائي ٿي 
ُاڀاريو ويو آھي ۔۔۔ ُاتي ماتا جو ن سوارٿ پيار ۽ ماترتَو جهلڪي  پيو 

 آھي۔
نڀا جهڙيَء طرح عمارت جو ُبنياد جيترو ُپختو ھوندو آھي، ُان جا ٿ 

لُون جيترا مضبوط ھوندا، اوترو ُاھا جٽاُء ڪندي  ۽ ُان تي َانيڪ منز
جوڙائي سگهبيون۔ ساڳيَء طرح ُسکي  گرھستيَء جو اَصلي ُبنياد آھي 

؛ پوِء ُاھا ماُء، ڌيُء، ڀيڻ، َسُس ۽ ُننهن جي روپ ۾ ٿي   گهر جي  ناري 
 سگهي ٿو۔

ا ھو سفر طئہ ڪرڻو ھوندو آھي۔ ناريَء الِء جنم کان َوٺي  مرڻ تائين  
وڌندي ھر دؤر جي  ا نهيَء الِء ھر ڏينهن، ھر پل، ھر وقت، ھر عمر ۾

ا متحان جي  ُمشڪل گهڙين سان ُمقابلو ڪري، کين ھر قدم َاڳتي ئي  
پنهنجي جيون جي  َاڳتي َھلڻو ھوندو آھي ۽ ھر ا متحان کي پار ڪري 

ا نهيَء ياترا کي سماج ۽ پريوار الِء سجايو ڪرڻو ھوندو آھي )زندگي 
(۔ ڀارتي يہ  يو آھي، ديويَء جي کي ديوي  مڃيو ودرشن ۾ ناريَء موٽي  آئي 
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ني  ويئي  آھي پر جيسيتائين رواجي  جيون ۾  روپ ۾ مندر ۾ جڳهہ ڏ 
ڻ جي  ڳالهہ ناريَء سان ڀيد ڀاُو رھندو، تيستائين مندر جي  ديوي  ُرڳو چوَ 

۔ سمجهؤتو، ناريَء جو ٻ يو نالو آھي۔ ڀارتي يہ ناريَء ۾  َرھ جي  وڃي ٿي 
ڪنهن ڏوراپي جي  نناصبر زبردست ڀريل آھي، جنهن ڪري ھوَء ب  

۔ ، ٻارن ۽ پريوار جي  خوشيَء الِء ُگذاري ٿي   پنهنجو جيون َپتي 
ُاجاگر ڪري پنهنجي  ُسجاڳيَء ُسندريَء ناريَء جي گ رھست روپ کي  

جو م ثال ڏنو آھي، ڇو تہ ڪهاڻيَء ۾ ناريَء جو گرھڻي  رُوپ پڙھڻ سان 
آھن۔ ُڪجهہ ناري   ا ئين ٿو لڳي، ڄڻ پاتر َاسانجي چئني  طرف پکڙيا پيا

پاتر َاھڙا آھن، جي پنهنجي ُاتساہ سان گرھڻيَء جي  ڀُوم ڪا ن ڀائي رھيا 
الچار ٿي  ڪري گهر جي چئن ديواُرن ۾ بند آھن )ڪامڻ گور(، ُڪجهہ 

آھن يا وري  حالتن سان سمجهؤتو ڪري، سڀ ُڪڇ ُچپ چاپ برداشت 
 ڪري رھيا آھن )ُرڃ جو درياہ(۔

ناري  جڳت جي  ھ ڪ پوتر جيوتي  ’ڻي  آھي تہ آچاريہ چُترسين جي  چو 
آھي، تياڳ ُانهيَء جو ُسڀاُء آھي، َارپڻ ُانهيَء جو ڌرم آھي، صبر ُانهيَء 

کي ر َڀريا ’َاھڙا ئي  جذبا َاسانکي ‘ جو ورت ۽ پريم ُانهيَء جو جيون آھي۔
 ڪهاڻين جي  نائڪائن ۾ م لن ٿا۔‘ ني ر َڀريا نيڻ’۽ ‘ ھٿڙا
 ‐مرتا پريتم جي اَکرن ۾ پرکيات ساھتڪار اَ  
ٺو وڃي تہ َاڄ جي وقت ۾ بہ سماج ۾ ’  جيڪڏھن باري ڪيَء سان ڏ 

ناريَء جي  جڳهہ ُڪجهہ َاھڙي  ئي  آھي جيئن ڪنهن ُدڪان، مڪان، 
َء کي ‐ڳٺن )زيورن( يا چل‐ڳهن َاچل سمپتيَء جي  ُھجي۔ ُپرش ا ستري 

سڄي  عمر آتم پنهنجي  م لڪيت سمجهندو آھي۔ ا نهيَء ڪري ناريَء کي 
، جنهن کي ُسندريَء پنهنجي  ڪهاڻي   ھرجس ۽ ’پي ڙا ڀوڳڻي  پوي ٿي 

ظاھر ڪيو آھي۔ ھاڻي سماج کي ناريَء کي اُوچاُين جي معرفت ‘ چيتن
تي پهچائڻ الِء پنهنجي  سامنتي  سوچ، تنگہ مانسڪتا، بي مار بندوبست، 

۔ ُپرشن کي يڻي  َپوندي  اَھڙو ماحول تيار  روايت  ُڪپرٿائن جي  ت النجلي  ڏ 
ڪرڻو پوندو جنهن ۾ ناريَء کي جي ئرو ا نسان، جنم داتا ۽ راشٽر جي  
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کيڙيل ’ُسندريَء ‘ سرجڻهار سمجهيو وڃي، نہ ڪ  ُرڳو ڀوڳيہ۔
۾ َاھڙو ئي  ماحول ڏيکاري ندي ناريَء کي ‘ سرُء جي  ُمند’۽ ‘ ڌرتي  

 بهاُدريَء سان ُمقابلو ڪندي پيش ڪيو آھي۔
ناري  ھميشهہ کان بيَوس ۽ الچار َرھي  آھي۔ ُان آھي تہ  َاصليت تہ ا ھا 

پري ڪشا ٿي ندي  رھي  آھي۔ َاڄ بہ ُانهيَء کي َاگنيَء جي حوالي ‐جي  َاگني  
آچارين ‐ھرڻ وڏن وڏن سُوروي رن، ڌرم‐ڪيو ٿو وڃي۔ دروپديَء جو چي ر

، پر سڀ  جي سامهُون ٿيو۔ ھوَء واڪا ڪندي  رھي  ۔۔۔ فرياد ڪندي  َرھي 
لو جاري  آھي، َاڄ بہ ‐ٻوڙا ٿي  ڏ سندا رھيا۔ َاڄ بہ چي ر‐ُونگاگ ھرڻ جو س لس 

َانڌا ۽ ٻوڙا نہ ڏ سي  رھيا آھن، نہ ُٻڌي  رھيا آھن۔ ُسندريَء ناريَء جي  
 جو موضوع بڻايو آھي۔‘ ڪاڪ محل’ا نهيَء چيخ کي پنهنجي  ڪهاڻيَء 

ٽُون ب  لڪل ٺيڪ سماجڪ حوالي ۾ ناريَء تي ُگفتگُو ڪندي، ھي  س 
 ‐ٿيون لڳن 

 رام َڀلي ھي  پئدا ھون، يا نا ھون ميري  نگري  ۾،’
 ‘ليڪن يهان راوڻ تب ڀي  ٿا، اؤر َاب ڀي  ھئہ۔

َاڄڪلهہ ھر پل ۾ بدلجندڙ ماحول ۾ ُپرش سان ڪنڌي سان  ناري   
ڪنڌو م الئي ترقيَء جي  راہ تي َوڌي  رھي  آھي، ُاھا ناري  سماج الِء فخر 

 ہ آھي۔۽ ساراہ جي  ڳاله
ھاڻي زماني پاسو بداليو آھي ۽ سماج ۾ بدالُء آيو آھي۔ ناريون بہ  

۾ پنهنجي پتيَء جي  ٻانهن  نؤڪري  ڪري مالي  پريشانين کي گهٽائڻ
ٻيلي  ٿي  بي ٺيُون آھن۔ نَون  ُسوالن سان گڏ نيُون ُمشڪالتون ۽ د شائون 

ي  َاثردار ُسندريَء ج‘ ُيگانتر’ڏ سڻ ۾ َاچن ٿيون۔ ا نهيَء مسئلي تي 
۔  ڪهاڻي  آھي، جيڪا نؤڪري  ڪندڙ نارُين کي راہ ڏيکاري ٿي 

۔   آُڌن ڪ ڪال ۾ ناري  وقت سان گڏ پنهنجو رُوپ بدلي ندي  َرھي ٿي 
ناريَء ۾ ُاھا شڪتي  آھي، جو جيڪڏھن پنهنجيَء تي َاچي تہ َسڄي  
۔ پراچين ڪال کان َوٺي  َاڄ تائين جي  ڪائنات کي بدلي سگهي ٿي 

ماحول ۾ ناريَء جي  سماجڪ حالت ۾ بدالُء آيو آھي۔ َاڄ جي   بدلجندڙ
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ناري  گهر جي  چانئٺ کي اورانگهي ڪٺور ڌراتل تي اَچي  بي ٺي  آھي ۽ 
ُمشڪل ۾ ُمشڪل حالُتن ۾ جدوجهد ڪري پنهنجي  راہ پاڻ بڻائي ندي  

 ۾ نظر اَچن ٿا۔‘ ٻنڌن’آھي۔ َاھڙا ئي  حاالت ُسندريَء جي  ڪهاڻي  
نگن ُپر  جائي ا ئين ٿي  س ڌو ڏ  شن کي پنهنجي تياڳ جي  گرميَء سان ر 

ڪري، جيئن لوهہ جي  شيخ کي س ڌو ڪبو آھي۔ ُپرش جي ُمشڪل کان 
، ُپرش سان گڏ برابريَء ۾ بي هي   ُمشڪل حالتن ۾ بہ ھ مٿ ۽ صبر َرکي 

۔ وقت بہ وقت گهر پريوار تي ُمصيبتون يا ُمشڪالتون ‐ُمقابلو ڪري ٿي 
هاُدريَء سان ُمقابلو ڪري پنهنجي پريوار رُوپي  ٻيڙيَء کي َاچن ٿيون تہ ب

۔ سڀني  آدرشن ۽ ڪالئن ۾ سمائجي  چ سي ر مان ڪڍي  پار لڳائي ٿي  و 
شيہ تي  ۔ ا نهيَء و  ، ُپرش کي ترقيَء جي  راہ تي َوٺي  َھلي ٿي  آتم ’ٿي 

شواس  ُسندريَء جي  بهتري ن ڪهاڻي  آھي۔‘ و 
ول شخصيت سا نوازيو آھي، جنهن ۾ ڀڳوان ناريَء کي َاھڙي  َانم 

جهڙو  پٿرَٻئي  رُوپ سمايل آھن، ھ ڪ ُگل جهڙو نازڪ ۽ ڪومل تہ ٻ يو 
سنمان ۽ قبُوليت ‐سخت ۽ مضبوط۔ جيڪڏھن ُان جي  شخصيت کي مان

م لي ٿي  تہ ھوَء پنهنجي پيار، سنيهہ، تياڳ ۽ سمرپڻ سان گهر ۾ خوشين 
۔ ا نهيَء جي  برسات ڪري، گهر کي سائو ستابو چمن ب جي ڻائي ڇڏي ٿي 

ٿو َڪيو  وُابتڙ جيڪڏھن ُان سان َانياُء ٿو ٿ ئي، ُان کي ستايو ۽ بيعزت
سنمان الِء بيباڪيَء سان ‐وڃي تہ پوِء ھوَء پنهنجي َاڌڪار، پنهنجي مان

۔ َاھڙا ئي  جذبا ڌ ڪار ۔۔۔ ’ُسندريَء جي  ڪهاڻي   ُمقابلو بہ ضرُور َڪندي 
 لن ٿا۔۾ م  ‘ ل کي  ڏي’۽ ‘ َاڌڪار

ڪهاڻين ۾ ليکڪا جو قلم ناري  جاتيَء مٿان ٿيندڙ ظلم جي  ا نهن  
وڪالت ڪرڻ الِء ُجنبش ۾ آيل آھي، ڇو جو ناري  سماج ھميشهہ ُپرش 

 َورگ جو شڪار پيئي  َرھي  آھي۔
۾ ڏيکاريو آھي تہ ناري  ‘ نينهن جا ناتا’ُسندريَء پنهنجي  ڪهاڻيَء  

ري  حاالت ڪونهي، ُھن پنهنجي  ماَنَس ۾ ھاڻي اَندري ن جدوجهد وا
پائي ورتو آھي۔ پتني  ڪٿا جي  پي ڙا ۽ ويدنا گهٽجي  آھي۔  شخصيت کي
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جي  ناري  مڌيہ ڪالي ن آدرشن کان َالڳہ ۽ سامنتي  سڀيتا کان ُٽٽي  َاڄڪلهہ 
، جيون ُگذارڻ الِء آزاد آھي۔  َڪري، پنهنجي جيون الِء ُسجاڳہ ٿي 

ي ُرن کي ٽوڙي، لڪشمڻ ريکا کي ھاڻي ڀارتيہ ناري  پنهنجي زنج 
ڇڏي، َاٻ الپڻي جي  ڀاونا کي ت النجلي  ڏيئي  ترقيَء جي  ڏاڪڻ چڙھي  
َرھي  آھي۔ ناريَء تي جيڪي ٻنڌن ۽ ضابطا آھن، ُانهن سڀني  کان کيس 
ُمڪتي  م لي  َرھي  آھي۔ ش ڪشا جي واڌاري سان گڏوگڏ ناريَء جي  

سان ُبنيادي  بدالُء َاچي  رھيو  د ماغي  سوچ ۽ جيون جي ُملهن ۾ تيزيَء
شيہ تي ُسندريَء جون  َالڳہ ’۽ ‘ اَمولي  ’، ‘نينهن جا ناتا’آھي۔ ا نهيَء و 

 ڪهاڻيون آھن۔ يونعمد‘ راھُون
ھميشهہ ُپرش ورگ ئي  ناريَء جي  پي ڙا، پريشاني  ۽ نہ آھي تہ  ا ئين 

جي  ُدک جو ڪارڻ ھوندو آھي۔ گهڻين حالتن ۾ تہ ا ستري  ئي  ا ستريَء
۾ ‘ ٻُوساٽ’ُدک جو ڪارڻ بڻجي  پوندي  آھي۔ ُسندريَء پنهنجي  ڪهاڻيَء 

َاھڙا ئي  حاالت پيش ڪيا آھن۔ پر ڪڏھن ا ن جي ُابتڙ بہ ٿيندو آھي، 
چ ڏاڪڻ تي’جيئن تہ  ڪهاڻيَء ۾ نائڪا پريميَء جي موٽي  َاچڻ کان ‘ و 

 ، پنهنجي  ناري  ُمنهنجو ھي  تياڳ، ’پوِء بہ ُان کي نٿي  َاپنائي، چوي ٿي 
ڪهاڻيَء ۾ ماُء، ڌيُء  ‘روسامو’تہ وري  ‘ جاتيَء طرف ھ ڪ وفاداري  آھي۔

جي د ل جي  پي ڙا سمجهي  پنهنجي ناٺيَء کي سمجهاڻيَء جو خط ٿي  
 ل کي۔
۾ َوري  ٻ نهي  ق سمن جُون عؤرتون م لن ٿيون۔ ‘ روشني  ’ڪهاڻي   

ٿي  ڇڏي جو نائڪا خوشيَء جي  َسُس، کيس َاھڙن ٻنڌنن ۾ جڪڙي 
جي  معنٰي ُڀلجي  ٿي  وڃي تہ ٻ ئي طرف سندس ساھيڙي  ‘ خوشيَء’ھوَء 

جي معنٰي ٿي  ‘ زندگيَء’کيس سندس َاڌڪار جو َاحساس ڪرائي 
 سمجهائي۔

کنڊ کي ناريَء جي ‐ا تهاس جي َپَنن  کان َوٺي  َاڄ تائين سڄي ڪال 
ڌي  وڃي تہ  تي بيشقي متحوالي سان نظر و  ي  ماڻڪ وقت جي  س پ ۾ ج 

موتي  م لن ٿا، ُاتي ئي  مسئلن / سماج جي آڪٽوپسي  جنجال ۾ ڦاٿل 
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ناريَء جي  پي ڙا ۽ درد وارن واڪن کي بہ ُٻڌي  سگهجي ٿو۔ ناريَء جو 
ڇالوي وارو رُوپ ڏيکاري بيشمار نارُين جي  ويدنا کي ل ڪائي نٿو 

ڌوا جي  رحم جوڳي   واہ، و  حالت  سگهجي۔ سماجي  اُوڻاُين جيئن تہ ٻال و 
جي ڪري ناريَء کي ڄڻ َاڱرن تي ُاگهاڙي پير يا تلوار جي  ڌار تي َھلڻو 

۾ ‘ َستيَء جو چبُوترو’حاالت ُسندريَء پنهنجي  ڪهاڻي پوي ٿو۔ َاھڙا ئي  
 پيش ڪيا آھن۔

، ُان کي   آُڌن ڪ ناري  پنهنجي سؤمان جي  حفاظت ڪري ڄاڻي ٿي 
ناري  شوشڻ کان آزادي  پنهنجي  شخصيت جي  پُوري  ڄاڻ آھي۔ َاڄڪلهہ 

حاصل ڪرڻ الِء بيچئني  ظاھر ڪري رھي  آھي ۽ ا ن کان ُمڪتي  پائڻ ۾ 
ڪامياب بہ َرھي  آھي )جيئڻ جي  تمنا(۔ ُان جو اَٻ ال رُوپ بدلجي  ُچڪو 
ٺو وڃي تہ ناريَء جي   آھي۔ ناري  َسٻل َبڻجي  َرھي  آھي۔ ا نهيَء طرح ڏ 

آيو آھي۔ ا نهيَء سان گڏوگڏ ديش / َدشا ۽ د شا ۾ ڪرانتيڪاري  بدالُء 
ڪال ۽ پرمپرائن جو سنمان قائم رکڻ بہ ضرُوري  آھي۔ ناري  ئي  آھي، 
۔ َاڄ جي   جيڪا سناتن َگري ما کي قائم ۽ حفاظت سان رکي  سگهي ٿي 

 ‐ناريَء جو سنڪلپ آھي 
۔‐مئن، بي  حساب نرباڌ بانهين ڦئالئُونگي 

 / مئن، ڀي ڙ ھوڪر َنهي ن / َمُنشيہ ھوڪر
 جي نا چاھتي  ھُون / ُکلي  ھوا ۾ /

 ايڪ، سانس ليڪر۔‐ايڪ
ُٽ م لي ٿو۔ ليکڪا جي ڪهاڻين ۾ گرھڻيَء جي آتم سنگهرش جو چ   

ليکڪا سماج جي ھرھڪ طبقي مان ناري  پاتر چُونڊيا آھن۔ ناري  ُرڳو 
ڌن ۽ ڀوڳ مان ترپتي  حاصل َنٿي  ڪري، پر ھوَء پنهنجي  اَلڳہ ُسڃاڻپ 

 گهرش ڪري رھي  آھي۔ٺاھڻ واسطي سن
 ڏيتِي ليتِي   2.4.7

رواج )پرٿا( جي  شروعات ڪنهن ُسٺي مقصد سان ‐سماج ۾ ھر ري ت 
ٿيَء ۾ ا ھي پرٿائُون اَھڙيون روايتون  ئي  ٿي ندي  آھي پر وقت جي  و 
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بڻجي  وينديون آھن جو ا نهن کان ُڇٽڪارو م لڻ َسَولو نہ ھوندو آھي۔ 
ُبرايُون پئدا ٿيڻ لڳنديون آھن۔ ڏيتي   گڏوگڏ ُانهيَء پرٿا سان سماج ۾

ُان ا نسان ليتي  بہ َاڄڪلهہ َاھڙي  ئي  َروايت بڻجي  ويئي  آھي، جنهن ھر 
جو آرام / چئن کسي ورتو آھي، جيڪو ھ ڪ شاديَء الئق ڇوڪريَء جو 
پيُء آھي۔ ا ن ُڪپرٿا جي ڪري ئي  شاديَء جهڙو پوتر سنسڪار ھ ڪ 

جنهن پاري وارڪ جيون کي ُاجاڙي ڇڏيو  زھريلي  َول  بڻجي  ويو آھي،
آھي۔ ڏيتي  ليتي  ڀارتيہ سماج الِء ھ ڪ وڏو ڪلنڪ آھي۔ ھيُء ھ ڪ َاھڙي 
دئت جو روپ ڌاري ُچڪو آھي، جنهن ُڪٽنبي  جيون کي زھريلو بڻائي 
ڇڏيو آھي۔ ا نهيَء ھزارن نارين کي گهر ڇڏڻ الِء مجبور ڪيو آھي، 

يَء تي پنهنجا پ راڻ تياڳيا آھن۔ ا نهيَء جو ھزارن نارين ا نهيَء جي  َٻل  ويد
ش ڪل رُوپ مانَو سماج کي اَندران ئي  اَندران کوکلو ڪري رھيو ‐بد

 آھي۔
ھر سماج ۾ ڏيتي ليتيَء جو مرض ڦهليل ٿئي ٿو ۽ َاسانجو سماج بہ  

ُان مرض کان بچيل ڪي نهي۔ ا ھو مرض ڪافي گندو آھي۔ جيئن پوِء 
ن وٽ ُپٽ  تيئن وڃي پيو وڌندو۔ ورھاڱي بعد تہ ڪافي راڱا ڪيا َاٿس۔ ج 

آھن، ت ن جو ُرعب ن ياڻين وارن پيئرن تي چڱو آھي )ُڪنوار پيُء(۔ ُپٽ 
َونيون بہ آڻن تہ َونُين جو کاڌو خوراڪ بہ، ا ھا تاب ڇوڪرن جي مائٽن 

ُمقرر ڪيا جي  عام جام آھي۔ پڙھائيَء جي مرتبي آھر وري سندن َاگهہ 
ڪالُء ُمشڪل ٿي  پيو آھي۔ برابر ناريَء کي َاڄ ويا آھن۔ نياڻين جو اُ 

ليتيَء جي خاطر َستائي  ‐برابريَء جا َاڌڪار مليل آھن، تڏھن بہ ھوَء ڏيتي
۔ قدم قدم تي بيعزت ٿئي ٿي  جنهنڪري شاديون  ۽ ُٺڪرائي  وڃي ٿي 

 ٿي  بہ ُٽٽڻ لڳيون آھن۔ )َاُملهہ ماڻڪن جو واپار(
ليتيَء جي مسئلي کي ‐َاسانجي ڪيترن ئي  ڪهاڻيڪارن ڏيتي 

شيہ بڻايو آھي۔ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء  پنهنجين ڪهاڻين جو خاص و 
نڌي  ٿي  ويا داڻو داڻو’، ‘سنڌوَء جو رُوپ’جي   ا ن مسئلي تي ُسٺيون ‘ س 

 ڪهاڻيون چئي  سگهجن ٿيون۔
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ڏيتي  ليتيَء جو َاڄڪلهہ جو ُسَورُوپ ايترو ڀيانڪ آھي جو ا ن جي  
عمر واري ا نسان سان ننڍيَء عمر وارين نياڻين  ڪري پي رسن يا َپڪي  

جي شاديَء جهڙيون سماجڪ ُبرايون پئدا ٿي  رھيون آھن )َاڇا وار، ڳاڙھا 
ُگل(۔ َاھڙيون ُبرايون سماجڪ ڍانچي کي ھ الئي / ڊانوا ڊول ڪري 
رھيون آھن، ُڪٽنبي  جيون کي َاشانت ۽ ُدک ڀريو بڻائي رھيون آھن۔ 

واڌاري کانپوِء بہ ھيَء پرٿا ڀيانڪ رُوپ ڌارڻ  َاڄڪلهہ ناري  ش ڪشا جي
ڪري رھي  آھي۔ ڇوڪريَء جي  سُونهن ۽ ُگڻ ڏيتي  ليتيَء جي آڌار تي 

نڌُوَء جو رُوپ(  ئي  جاچيا ٿا وڃن۔ )س 
پيُء جي  ‐جي ڪري سماج ۾ نياڻين جي ماُء سماجڪ ُبرائيَءھ ن  

س ۽ رحم جوڳي  حالت ڏ سي  ڪڏھن ڪڏھن تہ ڇوڪريون ايتريون نرا
ڃائي، آتم گهات  ويڪ کي و  ُدکي  ٿيون محسوس ڪن، جو پنهنجي و 
ٿي وري  ڏاجي جو ا نتظام نہ ٿيڻ ڪري  ٿي ڪ  ھن۔ ڪ  تائي ن ڪري ٿيون و 
وڏي  عمر تائين ُڪنئاريون ٿيون رھن، جنهنڪري ُانهن ۾ ُرکائي  ۽ 
ڙاھٽ َاچڻ جي ڪري گهر جو ماحول خراب ٿيو پوي۔ )وڃان سو  ڙچ  چ 

 (ڪيڏانهن وڃان
ڏيتي  ليتيَء جا اللچي  ا نسان ُرڳو شاديَء جي موقعي تي م ليل ڏاجو  

َوٺي  راضي  نٿا ٿين پر شاديَء کانپوِء بہ ڇوڪريَء وارن کان ُانهن جُون 
ُگهرُون ھميشهہ رھن ٿيون ۽ پنهنجي ُانهن ناجائز ُگهُرن کي پورو ڪرڻ 

ي نہ ٿيڻ جي  جو ذريعو ھُو ُڪنوارن کي بڻائين ٿا۔ ا نهن ُگهُرن جي پور
حالت ۾ ُاھي ُڪنوار کي شاريرڪ ۽ مانسڪ پي ڙا ٿا ڏ يَن؛ جيئن ُبکيو 

ُڪٽڻ وغيرہ طريقن سان ُڪنوارن ‐رکڻ، ڳالهہ ڳالهہ تي تعنا ڏيڻ، مارڻ
پيُء کان شيون َوٺي  َاچڻ الِء مجبُور ٿا ڪن۔ جيڪڏھن ‐کي پنهنجي ماُء

تہ ُڪنوارن کي  ايتري تي بہ ُانهن جون ُگهرجُون پُوريون نٿيون ٿ ين
زندہ باہ جي حوالي ڪري ڇڏي ن يا َوري  ھميشهہ الِء پيُء جي گهر رھڻ 

ڌ ڪار ۔۔۔ ’تي ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي   سچائيَءالِء تياڳي ٿا ڇڏين۔ ا نهيَء 
 ھ ڪ عاليشان ڪهاڻي  آھي۔‘ َاڌڪار
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 ِوچولي طبقي جِي سوچ  2.4.8
چولو طبقو سماج جو ھ ڪ وڏو ۽ خاص ح صو آھ  ي۔ روايتي ليڪ و 

تي سڀ کان َاڳتي ُھئڻ کانپوِء بہ روايتي ُملهن ۽ مڃتائن جي  بغاوت ۾ 
چولي طبقي جي  ڪرانتيَء جو شنک وڄائڻ ۾ ا ھو ئي  َاڳڀرو آھي۔ و 
ُسجاڳيَء جي ا نهيَء پرورتين ساھتڪارن جو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇ ڪايو 

 آھي۔
ري  رھيو آھي۔ ڀارتيہ سماج بدالَو جي خطرناڪ دؤر مان ُگذَاڄڪلهہ  

شتن  ُيگ جي  جدوجهد سان ُمقابلو ۽ نئي ن ُسجاڳيَء روايتي جيون جي ر 
۾ ڏارُون تہ پئدا ڪري ڇڏيون آھن پر نَون ُملهن جو صاف رُوپ ُکلي  

صلو نہ ڪري سگهڻ ۽ ڪشمڪش يسامهُون نہ آيو آھي۔ َاھڙي  حالت ۾ ف
چولي طبقي جو ڀاڳ بڻجي  ويو آھي۔ ٻؤڌ ڪ چيتنا )تعلي مي   ُسجاڳيَء(  و 

چولي طبقي جي سماج ۾ ھ ڪ طرح جي  ُاٿل ُپٿل مچائي ڇڏي  آھي، ‐و 
چولي طبقي جي  چيتنا جا جيون ڊانوا ڊول، ب کيرل  ُملهہ‐جنهنڪري و 

چ ۾  دؤر مان ُگذري  رھيا آھن۔ وھنوارڪ آدرش ت رشنڪوَء وانگر و 
چولي طبقي جي  سوچ ۾ پراچينتا الِء  َلٽڪي  رھيا آھن۔ جنهنڪري و 

کي َاپنائڻ  نئين ُسجاڳيَءغاوت جي  ڀاونا جو ٻ ج پئجي  ُچڪو آھي ۽ ب
 جي  خواھش پئدا ٿي  آھي۔

روڌي  جيون جيئڻ جي    جدوجهد، ا نسان ۽ سماج جو ٽڪراُء، اَنترو 
خواھش ۾ ن َيت، ُپراڻن ُملهن جي الِء موهُہ ۽ نَون ُملهن کي َاپنائڻ جي  

چولي طبقي ۾ آھي۔ آزاد ڀارت ۾  چولي طبقي جي  ھ ڪ ڪشمڪش و  و 
چولي طبقي جي جيون جو  َالڳہ ُسڃاڻپ آھي۔ ا نڪري ڪهاڻيڪارن ۾ و 

ُٽ ُسڀاوي ڪ آھي۔ شال چ   و 
چولي طبقي جي  سوچ ۾ ‐َاڄڪلهہ زندگيَء جي  مالي  گهٽ  َوڌائي  و 

ڦيرو آڻي جيون کي ايترو ُڏکيو بڻائي ڇڏيو آھي، جو ُان جو ڦٿڪڻ ۽ 
جيون جي ُملهن ۾ تڪليف پئدا ٿو  آرام ٿيڻ ُان جي پاري وارڪ‐بي

 ڪري، جيڪو سهُڻ ُمشڪل ٿيو پوي۔
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چولي طبقي جي جيون جون   مالي  پريشانيون، تنگي  ۽ غري بي  و 
ُبنيادي  سچايون آھن، جنهن جي تنگہ گهيري مان ن ڪري  پنهنجي ا ڇائن 
۽ ُامنگن کي پُوري ڪرڻ جي  بيچئني  ۽ ُانهن جي ُٽٽڻ جي  پي ڙا جو 

قدر ’۽ ‘ ُپرزا‐ُپرزا’، ‘زهر جي  ُپڙي  ’ندريَء پنهنجي ڪهاڻين َاحساس سُ 
 ڪهاڻين ۾ ظاھر ڪيو آھي۔‘ ڪونهي

 حقيقت نگارِي   2.4.9
کانپوِء ساھتڪار نئين ماحول جو ُمقابلو ڪري رھيو ھو۔  آزاديَء 

حقيقت سان رُوبرُو ٿي  بدليل ُملهن، بدليل ا نسانن ۽ بدليل نظريي سان 
و۔ ھاڻي ھُو ا نسان ۽ زندگيَء کي ڀاُوڪتا ۽ آدرشن ڏ سي  ۽ ل کي  رھيو ھ

جي  روشنيَء ۾ ڏ سڻ جي  نظر َبدلي ُچڪو ھو۔ ليکڪن جي  ا ن 
حقيقتنگاريَء جي  ن گاہ سان لکڻ جي  پرورتيَء جي ڪري ساھت جي  
پرڪرتيَء ۾ بدالُء آيو۔ ھاڻي ساھت جا ُمکيہ موضوع نہ آدرش رھيا، نہ 

ارا ُملهہ۔ سڀني  ڪمزورين ۽ شڪتين وارو نئتڪ مڃتائُون ۽ نہ پهري ن و
 ا نسان ڪٿا جو ُمکيہ موضوع بڻجي  ويو۔

ن حالتن ۾ جي  رھيو آھي، سي َاڳہ کان   َاڄ جو ساھتڪار ج 
‐علحديون آھن۔ زندگيَء جا قدر بدلجي  ويا آھن۔ قدم قدم تي غير

ڃائڻ  سالمتيَء جو ڊپ آھي۔ ڌارمڪ ريتيون رسمون پنهنجي  َاھميت و 
َرن تان نقاب لهڻ لڳا آھن۔ َاسانجي  بيَوسي  ۽ لڳيون آ ھن۔ ماڻهن جي َچه 

مجبوريَء پنهنجي وجُود َاڳيان ُسوال جون ن شانيون لڳائڻ الِء مجبور 
عام ڪري ڇڏيو آھي۔ ا ھا آھي َاڄ جي ماڻهوَء جي  حالت۔ ساھتڪار بہ 

جيون جو حصو آھي، ا نڪري ُسڀاوي ڪ ھ ن جي رچنائن ۾ ا نهن حالتن 
نڌي  ڪهاڻيَء جا ُمکيہ موضوع بہ جو چ   ُٽ ڏ سڻ ۾ َاچي ٿو۔ َاڄوڪي  س 

سچاُين ۽ حقيقتن جي آسپاس ڦ رن ٿا۔ ا نهن ڪهاڻين جو ُمکيہ  ا نهن ئي  
، ڪانئرتا ، خود مطلبي پڻي، ڍونگ، ڪردار يعني عام ماڻهُو َاڪيالئي 

، ُاگهاڙپ، بيَوسيَء واري ماحول ۾ جيئندو ڏسڻ ۾ َاچي ٿو۔‐بي  سالمتي 
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 ‐رڀُو وفا جو مڃڻ آھي تہ پ 
ُسندريَء جون ڪهاڻيون زندگيَء جي ٺوس حقيقتن تي َٻڌل آھن۔ ’’ 

سندس ڪهاڻين جا ڪردار سندس آسپاس واري ماحول ۾ رھندڙ، 
ڦ رندڙ جيئرا جاڳندا ا نسان آھن۔ ھ ن اعلٰي فنڪارہ جو ھر ‐ُگهمندڙ

دريَء مان ٺهيل آھي۔ ا نساني دلين کي پرکڻ جي  ُسن پونئيڪردار رت 
کي خاص ڏات مليل آھي۔ سندس ھرھڪ ڪهاڻيَء ۾ ا نسان جي سچن 

۔ ، فنائتي ڍنگ سان، عڪاسي  نظر َاچي ٿي   41‘‘ َاحساسن جي 
ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جو ساھت آدرش ۽ حقيقتنگاريَء وارو آھي۔  

 حقيقتنگاريَء جي  ھ ڪ بهترين ڪهاڻي  آھي۔‘ ُمڇڙ ماسي  ’ُسندريَء جي  
 گيانمنووِ     2.4.10

گيان جيون جي سنگهرش، ُان جي  ُالجهن، ذھني  ڪشمڪش،   منوو 
۽ ُان َاندر ل َڪَل ڀاونائن ۽ ڪلپنائن  (Complexes)ا نساني  من جي  ڳنڍ 

 جي  ڇنڊڇاڻ جو منووگيانڪ ڍنگ سان ا ظهار ڪري ٿو۔
منووگيانڪ ڪهاڻي  ا نساني  مانسڪ ڪارگذارين جو وڌيڪ ا ظهار  

۔ ھ ن ۾ زمان، مڪان ۽ حالتن جي ٻنڌنن کان پري، گهڻي قدر  ڪري ٿي 
چيتنا کي آڌار بڻايو وڃي ٿو۔ ا نهيَء الِء ھُو پاترن جي چيتن  ا نساني  ن جي  

من کانسواِء ُان جي َاچيتن من جي ا ظهار ۾ منووگيان جو سهارو بہ وٺي 
من جي ل َڪل  ا نساني  ٿو۔ مطلب تہ منووگيانڪ ڪهاڻيَء جي ذريعي 

 تو آھي۔رھسين ا ظهار پا
۔’چوڻي  آھي،   ، ُاتي پهچي َڪوي  تي نہ پهچي َروي  ساھتڪار کي ‘ ج 

باري ڪبيني  ۽ َاُنڀَو عوام کان وڌيڪ عطا ٿيل ٿين ٿا۔ ھ ن کي خاص 
درشٽي  ٿي ندي  آھي، جنهن سان ھُو ٻاھري ن ُدنيا تہ عام ماڻهوَء کان 

من علحدي روپ ۾ ڏ سي  سگهندو آھي، پر تنهن سان گڏوگڏ ا نساني  
، ُان ۾ جو َوھندو واپرندو آھي، تنهنکي بہ  جي َاندرين تُهن تائين پهچي 

ن َادي بن پنهنجين ڪهاڻين ۾ من جي سُوکم تتَون پرکي  وٺندو آھي۔ ڪ 
جي ڇيد ڪرڻ جي  ڪوشش ڪئي  آھي۔ ُسندري  ُامچنداڻيَء 
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ڇوڙو’جون   ذڪر الئق آھن۔‘ تالش’۽ ‘ ہ ٻاربوڏا ’، ‘و 
ننڍي ٻار جي ُامنگن ۽ ا ڇائن سان گڏوگڏ ۾ ھ ڪ ‘ معصوم ا لتجا’ 

 ُانهن جي ُٽٽڻ جي  پي ڙا جو ڏاڍو سُوکم ورڻن ڪيل آھي۔
منووگيانڪ ڪهاڻيَء ۾ ڪهڙي  نہ ‘ من جي  ڳنڍ’ُسندريَء  

 باريڪبينيَء سان ھ ڪ عؤرت جي ھ ردي جو چ ٽ چٽيو آھي۔
 اَمن ۽ شانتِي     2.4.11

ٺي  آھي، چؤطرف ڄڻ گولن جي ڍير تي بي  ‐جڏھن ُدنيا بمھينئر  
نڌي  َادي بن بہ َامن ۽ شانتيَء جو  تباھيَء جا بادل ڊوڙي  رھيا آھن، تڏھن س 
آواز ڦهالئڻ شروع ڪيو آھي۔ ھ َنن  بخُوبي  ثابت ڪري ڏيکاريو آھي تہ 
شَو  ندگي  گهارڻ جي  تمنا آھي۔ ھُو بہ و  سندن منجهہ بہ ھ ڪ َامن ڀري  ز 

 شانتيَء جا ڪانکي  آھن۔
الف نفرت ۽ ب رادريَء جي  ڀاونا پئدا ڪرڻ الِء جيڪي خ  جنگہ  

ذڪر ڪهاڻي  آھي ُسندري  ‐اي‐ڪهاڻيون لکيون وييون آھن، ت ن ۾ قابل
 ۔‘ممتا’ُاتمچنداڻيَء جي  

 ِسياست    2.4.12
زندگيَء جو ھ ڪ ُمکيہ ُجزو آھي، ا نڪري ُان جو  جيئن تہ س ياست 

نڪري ڪيترن ئي  نؤجوان زندگيَء تي َاثر پوڻ ُسڀاوي ڪ ئي  آھي۔ تنه
ليکڪن سياست کي بہ پنهنجي رچنائن جو مرڪز بڻايو آھي۔ جڏھن 
گهڻي ڀاڱي سياست ئي  عام ماڻهن جي ُدکن ۽ مسئلن جو ڪارڻ آھي، 
جڏھن سياست زندگيَء سان کيڏي رھي  آھي، تڏھن ڪهڙو َادي ب ُان کان 

 ُمنهن موڙي زندگيَء سان وفاداري  ڏيکاري سگهي ٿو۔
لُوَء تي،  ُسندريَء  پنهنجي ڪهاڻين ۾ ا نسان جي  زندگيَء جي ھر َپه 

ُڪٽنب ۽ سماج جي ھر مسئلي تي، َاھم سماجڪ ۽ راڄنيتڪ گهٽنائن 
پالڻ ۾ پيش آيل ُمشڪالتن ۽ سنڌي  ‐تي، ورھاڱي کانپوِء سنڌين جي لڏ

قؤم کي سنڌ ڇڏي َاچي  ھندستان ۾ پاڻ کي نئين س ر وسائڻ ۾ جدوجهد 
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ي  ڪئي  آھي۔ ُسندريَء رچنائن ۾ ُمحاوريدار ۽ آزمائ‐ڪرڻ تي قلم
َء جو ا ستعمال ڪيو آھي۔ نڌي  ٻولي   ا صطالحن ڀري  س 

ڪهاڻينويسن ۾ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي  پنهنجي  اَلڳہ ۽ خاص سنڌي   
ُسڃاڻپ آھي۔ سندس خاصيت رواجي  زندگيَء سان ُجڙيي رھڻ جي  

درد، ‐عام ا نسان جي ُدک پرورتيَء ۾ آھي۔ ُسندريَء پنهنجي  لکڻيَء ۾
ائون ۽ ُان جي  زندگيَء جي  جدوجهد شا ڇائون، ڀاونائون، ڪوششون، نرا

شيہ بڻايو آھي۔ سندس لکيل ڪهاڻيون زندگيَء سان ُجڙيل آھن،  کي و 
 ا نڪري سندس لکڻيَء ۾ ھ ڪجهڙائي  ڪونهي پر گوناگونيت آھي۔

ُملهہ ُسندريَء جي ڪهاڻين جو وسيع سنسار، سنڌي  ساھت جو اَ  
نڌي  ساھت جڳت ۾ اَمر بڻائي ڇڏيو ‐خزانو آھي، جنهن ُسندريَء کي س 

 آھي۔
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 ٽيونباب 

 دريَء  جي  ناولن  ۾  ُسن
 ُڪٽنبِي  ۽  سماجڪ  پسمنظر

 ڀُوِمڪا  3.1
ناول علم َادب جي  ُاھا شاخ آھي جنهن ۾ حالتن جو بيان ھوندو  

آھي، حقي قي  زندگيَء جون ڳالهيُون ھونديون آھن۔ ناول ۾ سڀني  
سان ھوندو آھي۔ شاھڪار ناول ُاھو آھي، جو  ٽڳالهين جو واسطو پال

رَوڪالي  آھي، جو وقت ۽ جاِء جي ٻنڌنن کان آزاد آھي۔ َسرَوديشي  ۽ سَ 
، سماجڪ ُبراُين  ناول نويس ا نسان جا ُبنيادي  جذبا، َاحساس ۽ تجربا کڻي 

جهندي ڪهاڻيَء جي  اوسر ڪري ٿو۔  تي روشني  و 
ھر ٻوليَء جو نثر ڪهاڻيَء سان شروع ٿئي ٿو، ڇو تہ ڪهاڻيَء جو  

عات بہ ڪهاڻيَء وسنڌي  نثر جي  شر شؤنق ٻالپڻي کان ئي  شروع ٿئي ٿو۔
، جنهن ۾ ڌي ري ڌي ري وستار ٿيو، وقت ۽ ماحول ُمطابق ُسڌار  ذريعي ٿي 

 ٿيندو رھيو ۽ ناول جي روپ ۾ پهچي ويو۔
ڪهاڻيَء جي  ڀيٽ ۾ ناول جو دائرو وسيع ۽ ويڪرو آھي۔ ناول ۾  

را ڪهاڻيَء ذريعي زندگيَء جي  ترجماني آھي۔ ھ ن ۾ ھ ڪ ئي  نہ پر ڪيت
شيہ ۽ نظريا وغيرہ پيش ڪري سگهجن ٿا۔ ناول ۾  ئي  ڪردار، واقعا، و 
۔ زندگيَء جي  ُان وقت جي  سياسي  ۽ سماجي  عڪاسي  بہ َاچي  وڃي ٿي 

شتن ناتن جو ا ظهار بہ ُھجي ٿو۔  وسيع ر 
ناول جي  ُمکيہ خاصيت آھي نَواڻ۔ ڪالتمڪ نموني، َاثردار نموني،  

ندرائيندڙ نموني ُڪجهہ نئ يڻ۔ ناول نگار وٽ ُاصولن جي  ُپختگي  و  ون ڏ 
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ُھجي، سماجي ُبراين جو حل ُھجي، ا نساني  ُمحبت جو سرچشمو ُھجي، 
زندگيَء جي  صحيح تصوير ۽ رچناتمڪ تنقيد ُھجي ۔۔۔ تہ ُاھو ناول 

 شاهڪار ڪري ليکبو۔
 ‐ساھتڪار جگديش لڇاڻيَء جي ويچار موجب  
ھي ڀاشا ذريعي جيون ۽ رُوپ آھي ۽ ساھت آ‐ناول، ھ ڪ ساھت’’ 

شليشڻ ۾  ترڻ ۽ و  جڳت جو ا ظهار۔ ساھت جو ھي  روپ جيون جي چ 
شوَ  ساھت ۾ سڀ کان وڌيڪ لوڪپريہ ساھت ‐ڪارگر ُھئڻ سبب، َاڄ و 

نف جي روپ ۾ مقبوليت حاصل ڪري ُچڪو آھي۔ ا نساني  من  جي ص 
، ھ ن وسيع سنسار جا سمُورا ڪارناما ناول ج رائيَء کان َوٺي  ي جي َگه 

دائري َاندر َاچي  وڃن ٿا۔ ناول ۾ زندگيَء جي آزمُودن جي ا ظهار تي 
وڌيڪ زور رھندو آھي۔ ناول جيون جي تمام ننڍين ۽ خسيس حقيقتن 
ٽائيَء ۽ صفائيَء سان ڪري سگهي ٿو۔ ناول ُمکيہ  جو ا ظهار بہ تمام چ 
طور ٻ ن ڏسائن ۾ ڪم ڪري ٿو ۽ ُانهن ٻ نهي  جو واسطو زندگيَء جي 

ا ظهار سان آھي۔ ُان جي  ھ ڪ د شا آھي پاترن جي ٻاھرئين جڳت  حقيقي  
يا سماجڪ يٿارٿ جي  ۽ ٻي  آھي پاترن جي َانتر جڳت يعني ا نساني  

۔ َاڄ جي ناول ساھت ۾ ‐سوچ، من، ھ ردي وغيرہ يا مانسڪ يٿارٿ جي 
 پوئينَء ڳالهہ تي ئي  وڌيڪ زور ڏنو وڃي ٿو۔

يع سنسار آھي تہ ليکڪ جي  ايشور جي  سرشٽي  جيڪڏھن ھيُء وس 
ھيَء تخليق، ناول، جنهنکي ھنديَء ۾ ُاپنياس چئجي ٿو، ھڪ ننڍو جڳت 

ٽڻ( آھي۔  1‘‘ )ُاپ=ننڍو، نياس=بيان ڪرڻ يا چ 
ھاڻوڪي زماني ۾ ساھت جي ُجدا ُجدا شاخائن ۾ ُاپنياس کي ’’ 

ندر جو وسي لو نہ آھي،  َاھميت ڀريو ا سٿان آھي۔ َاڄڪلهہ ُاپنياس فقط و 
ُٽ م لي ٿو، ڪي آدرش م لن ٿا، ا نسان جي پ ر منجهس سماج جو حقيقي  چ 

گيان جي ُيگ ۾ ا نسان جي پي ڙَيل، ُٽٽل ۽  من جو باريڪ ڇيد م لي ٿو ۽ و 
نراس زندگيَء جا چ ٽ م لن ٿا۔ ُاپنياس ۾ ساھتڪار کي پنهنجن ويچارن 

شال مئد ان ۾ ۽ ڀاَون جي ا ظهار جو وسيع مئدان ھوندو آھي۔ ا نهيَء و 
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ھُو آزاديَء سان ُگهمندو ڦ رندو آھي ۽ پنهنجي خاص ُنقطہ ن گاہ موجب 
ڪلپنا شڪتيَء ذريعي ھڪ ٻ ئي سنسار جي  سرشٽي  ڪندو آھي۔ 
ُلن  ا نڪري پاٺڪ کي ُاپنياس ۾ ا نساني  زندگيَء ۽ سماج جي ُجدا ُجدا َپه 

 2‘‘ جو َالڳہ َالڳہ ڪوڻن  تان درشن ٿيندو آھي۔
جي  صالحيت سان ھ ڪ اَلڳہ ف ڪري  ۽ شخصي  ليکڪ پنهن ناول ۾ 

 ۾ ايترو تہ جذبي جوسوچ کي بياني  روپ ۾ پيش ڪري ٿو۔ ھُو ناول 
دق پئدا ڪري ٿو، جيڪو پاٺڪ کي پڙھڻ سان گڏوگڏ سوچڻ الِء  ص 
مجبُور ڪري ٿو۔ ناول ھڪ نئي ن رچنا آھي ۽ رچنا بہ ُاھا، جيڪا ناول 

و ا ظهار ھوندو آھي، ڇو تہ نويس جي  پنهنجي  ذھني  سوچ ۽ شخصيت ج
ناول نويس جيڪي ُڪجهہ سماج ۾ ڏ سي يا ُٻڌي ٿو، ھُو جيڪي 
ناا نصافيون، ظلم ۽ ڏاڍايون محسوس ڪري ٿو، ھُو ُانهن خالف سوچي 
ٿو تہ ڪيئن سماج کي ا نهن کان ُڇٽڪارو م لي سگهندو ۽ ا نهن کي 

ليوار پيش ڪري ٿو۔  گڏي م الئي س لس 
۾ آيل خيال کي مرڪز ۾ َرکي  سندس ناول نگار پنهنجي من  

زندگيَء ۾ پ راَيل آزمُودن ۽ َروايتن مان پسمنظر چونڊي ندو آھي ۽ ُان 
 کي ئي  پنهنجي  رچنا ذريعي ھڪ نئي ن ڪهاڻيَء کي وجود ڏيندو آھي۔

 ‐ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ جي  راِء موجب  
ڪري ٿو، ناول نگار پنهنجي َفني  قابليت سان بناَوٽي  پالٽ تيار ’’ 

رو وٺڻ  لُو پيش ڪري ٿو ۽ ُان ۾ َبه  جنهن ۾ زندگيَء جو ھڪ خاص َپه 
الِء ھُو پنهنجا ڪردار پيش ڪري ٿو ۽ ا نهن ڪردارن جي ڦال ۽ قؤل 

نشي ن ڪري ٿو تہ سچ ڇا آھي ۽ ڪُوڙ ڇا آھي، ‐سان پڙھندڙ کي ذھن
، خراب رسم ڪهڙي  آھي ۽  َڀلي  شئہ ڪهڙي  آھي ۽ ُبري  شئہ ڪهڙي 

، ُسٺو سماج ڪهڙو آھي، سماج جي  َڀالئي  ڇا ۾ آھي  ُسٺي   رسم ڪهڙي 
۽ خرابي  ڇا ۾ آھي وغيرہ۔ ا ئين ڪرڻ سان ھُو پاٺڪن کي اَھڙي  
َاندرُوني  خوشي  بخشي ٿو، جيڪا ا نسان جي ُالجهنن جو بوجهو ھلڪو 
۔ ناول نگار ڪردارن جي  مدد سان پڙھندڙ کي جيڪڏھن  ڪري ٿي 
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ي تہ َاھڙي َانداز سان جو پڙھندڙ دانهن نہ ڪندو ُچنهنڊڙي  پائي ندو آھ
 3‘‘ آھي، بلڪ ُان مان ھ ڪ ق سم جو حظ حاصل ڪندو آھي۔

نڌيَء ۾ پهريون ُاپنياس آھي   جيڪو ڊاڪٽر جانسن ‘ راسي  الل’س 
ع ۾ ساڌو 1870جي ل کيل ساڳئي نالي واري َانگريزي  ناول تان سنہ 

سنڌيَء ۾ ترجمو ڪيو ُھئو،  نَولراِء ۽ ُاڌارام ٿانورداس گڏجي  ُسهڻي  
 جنهن تي سرڪار پاران کين ا نعام بہ حاصل ٿيو۔

سنڌيَء ۾ َاصلُوڪا ُاپنياس ل کڻ جي  شروعات ڪرڻ جو شرف مرزا  
ع ۾ زينت 1890ع ۾ د الرام ۽ سنہ 1888قليچ بيگ کي آھي۔ ُھن سنہ 

 نالي ٻہ ُاپنياس ڇپائي پڌرا ڪيا۔
مئدان ۾ ھ ڪ نئين ُسجاڳي  ورھاڱي بعد سنڌي  ناول نويسيَء جي  

۔ ھڪ طرف ڀارت جي  آزاديَء جو سورج لٿو ھو تہ ٻئي طرف  آئي 
ورھاڱي جي  رات، پوري  ھ ند ۽ پاڪ کي وڏي پئماني تي تاري خي  حاالت 

پالڻ ڪري ‐جو شڪار ڪيو ُھئو۔ ڪيترائي  ھندو سنڌي، سنڌ مان لڏ
ہ ۽ قياس ڀارت جي ُجدا ُجدا شهرن جي ڪئمپن ۾ ا نتهائي  تڪليفديه

جوڳي  زندگي ُگذاري رھيا ُھئا۔ ورھاڱي بعد جي پھرئين دؤر جي ناولن 
۾ سماجڪ موضوع ُانهن جو ُبنياد بڻيو رھيو۔ جڏھن سماج ھ ڪ ڀاري  
ُاٿل ُپٿل ھيٺ ُھئو، ُپراڻا قدر ۽ معيار ُٽٽي  رھيا ُھئا، رسم ۽ رواج ُمدي 

ي  ۽ تاري خي  موڙ خارج پ ئي ٿيندا ويا ۽ ڀارتيہ سماج ھڪ َاھڙي ا نقالب
تي رسيو، جو ُان جو ا ظهار َادبي  ۽ حقيقتنگاريَء جي روپ ۾ ڏ سڻ ۾ 

 آيو۔
سنڌي  ناول نويسيَء ۾ ا ستري  ليکڪائن جو اَھم يوگدان رھيو  

، ڪال  ن ۾ خاص آھن پوپٽي ھيراننداڻي، ُسندري ُاتمچنداڻي  آھي۔ ج 
مسئلن، ڏيتي  پرڪاش، تارا ميرچنداڻي وغيرہ۔ ھ َنن  سماج جي ٻرندڙ 

واہ ۽ ٻ َين گهڻن  واہ، َانترجاتي  و  ڌوا و  ، و  ، پيار جي  شادي  شَين تي ليتي  و 
 قلم َھاليو۔

ال ليکڪائن ۾ سڀ کان پهري ن سنہ   نڌي  َمه  ع ۾ ُگلي  1941س 
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نالي ُاپنياس ن ڪتو، جنهن ۾ ُھن ڏيکاريو تہ ‘ ا تحاد’سدارنگاڻيَء جو 
ڪري سان شادي  ٿي  ڪري۔ ا ھو ھندُو ڇوڪري  ھ ڪ الئق ُمسلمان ڇو

 ُاپنياس پڙهي  ُان وقت جي س نڌي  ھنُدن ۾ ڪافي  چؤٻولو َمچي  ويو ُھئو۔
 ناول جا ُجزا يا عناصر  3.2
يا آھن    ‐عمُومن ناول جا ھيٺيان ڇهہ عناصر مڃيا و 

 يا پالٽ وَستوُ ‐ڪٿا  3.2.1
ن حادثن کي پالٽ   ناول جو ھ ڪ َاھم ۽ ضرُوري  عناصر آھي۔ ڪ 

ٿا سان پيش ڪرڻ واري عناصر کي   چئجي ٿو۔‘ پالٽ’ترتي بوار ۽ ر 
لو،   ھيُء ناول جو ھ ڪ مُول َانگ آھي۔ آکاڻيَء جي  اوسر ۾ س لس 

سنگهرش ۽ ڪشمڪش ُھئڻ ُگهرجي۔ ناول جي مقصد ۽ مرڪزي  خيال 
کي َاڳتي وڌائڻ الِء گهٽنائن ۾ َرواني  ُھئڻ ُگهرجي۔ آکاڻيَء جي پالٽ ۾ 

اس جون گهٽنائُون ُھجن ۽ ُمکيہ ڪردار جي  سمُوري  ا نسان ۽ آسپ
ندگي  ُھجي۔  ز 

 ‐َارسطوَء جي  راِء موجب  
چ ۽ ُپڄاڻي  يا َانت۔ ‐ ھ ڪ ُسٺي پ الٽ جا ٽي َانگ آھن ’  شروعات، و 

ڳياسا ۽ ايندڙ گهٽنائن جي   ڪاس، ج  شروعات ۾ ڪٿا جو ُسڀاوي ڪ و 
چ ۾ ڪٿا جي پڇاڙيَء ۽ ُمنڍ جو ميُل ۽  َاڻچٽي جهلڪ ھوندي  آھي۔ و 
 ‘َانت ۾ ڪٿا جي شروعاتي ڪم جو نتيجو ھوندو آھي۔

 ڪردارنگارِي   3.2.2
پالٽ يا ڪٿا کانپوِء، ناول جو ٻيو َاھم عناصر آھي ڪردار يا پاتر يا  

چرتر۔ ناول جون سمُوريون گهٽنائون ڪردارن سان ئي  واسطو رکن 
ڪٿا جو نرماڻ  ٿيون۔ ڪردارن جي وھنوار، ڪمن وغيرہ سان ئي  ا ن جي

ٿئي ٿو۔ ڪٿا جي ڪلپنا ۾ ئي  ڪردارن جو وجُود سمايل ھوندو آھي۔ 
ٽڻ الِء، اَھڙن پاترن جي  تخليق  ناول نويس زندگيَء جي حقيقتن کي چ 
ڪري ٿو، جيڪي َاسانجي آسپاس جي  دنيا سان ئي  سنٻنڌ رکن ٿا۔ 
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 زوردار ڪردار، ليکڪ جي  ڪاميابيَء ۾ َاھم پارٽ َادا ڪن ٿا۔
 ‐بنسن جو رايو آھي را 
ترڻ َاھڙيَء ’’  ڪردارنگاري  معنٰي ڪنهن ڪٿا جي ڪردارن جو چ 

تابن جي َپَنن  مان ٻاھر ُسڀاوي ڪتا سان ُھئڻ ُجڳائي، جو ُاھي  بيجان ڪ 
 4‘‘ ن ڪري  َسجي و شخص ڀاسڻ لڳن۔

ناول جا ڪردار س ڌا سادا ا نسان ھوندا آھن، جيڪي پنهنجي  ُدنيا  
شتن سان ُجڙيل ھوندا آھن۔ َاڻُکٽ سماجڪ، آرٿڪ ، ا خالقي  ۽ سڀيتڪ ر 

ا نهن ۾ ُگڻ اَوگڻ پ ڻ ھوندا آھن۔ ا ھي ُامنگن ۽ جذبن سان ڀريل ھوندا 
آھن۔ ناول نويس جي ڪردارن جي  وڏي ۾ وڏي  خُوبي  ا ھا ُھئڻ ُگهرجي 

 تہ ُاھي زندہ ۽ سچا محسُوس ٿيندا ُھجن۔
 گُفتگوُ   3.2.3

تگُوَء جي  وڏي  َاھميت آھي۔ ُگفتگوَء سارٿڪ ۽ سجائي  ُگفناول ۾  
جو الڳاپو س ڌو ڪهاڻيَء سان آھي۔ ڪهاڻيَء جي  اوسر ُگفتگوَء ذريعي 
پيش ڪئي  ويندي  آھي۔ ناول ۾ ڪو نہ ڪو واقعو بيان ڪيل ھوندو 
آھي۔ ُان ۾ وري  ُگفتگُو ھ ڪ وڏي  َھٿي  ھوندي  آھي۔ ُگفتگوَء جو 

ڪامنائن جي ‐ن، ا نهن جي ا ڇائنا ستعمال ڪردارن جي منوڀاونائن، الڙ
 ا ظهار الِء بہ ڪيو ويندو آھي۔

 ‐رويندرناٿ ٺاڪر لکيو آھي  
ناول جي سچي لڳڻ جو وڏو مدار ڪردارن جي  ُسڀاويڪ ُگفتگُوَء ’ 

ُگفتگُوَء دؤران ليکڪ ماضيَء جي  ڳالهہ ۽ آئيندہ جي  ڄاڻ ‘ تي آھي۔
رن جو ا ظهار بہ َسَوالئيَء سان ڏيئي  سگهي ٿو۔ ليکڪ پنهنجي ويچا

 پاترن جي ُگفتگوَء دؤران ڪري سگهي ٿو۔
 ماحول يا منظرنگارِي   3.2.4

ڪهاڻيَء ۾ ڪنهن جاِء، ڪنهن ھنڌ، ڪنهن شئہ جو مقصد  ناول جي   
ئن ُاھو واقعو ھوندو آھي تہ ُاتي ڪنهن ڪردار جو عمل ڏيکارجي تہ جي
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ري  سڏجي ۽ ُاھو عمل حقيقي  ثابت ٿئي۔ ا نهيَء کي ناول جي  منظرنگا
ٿو۔ ڪامياب ناول نويس جڏھن بہ ڪنهن ُمقام يا منظر جو بيان ڪري ٿو 
تہ پاٺڪ ُاھو منظر پنهنجي َاکين سامهُون محسُوس ڪري ٿو۔ ڪنهن بہ 
منظر کي ڪردارن جي  ف طرت، ا نهن جي جذبات ۽ سي رت سان َاھڙي 
َانداز سان پيش ڪجي جو ناول جا ق صا، ڪردار ۽ منظر حقي قي  ۽ سچا 
معلُوم ٿ َين۔ ناول نويس ناول جي  ڪهاڻي  پيش ڪرڻ الِء ُجدا ُجدا 
ن تي ُمختلف وقتن ۾ ا ھي  ڪردارن کي َالڳہ اَلڳہ ھنڌان ڏيکاري ٿو، ج 
ڪردار عمل ڪندا آھن۔ ا ھو عمل ھ ڪ ُمختلف ماحول ۽ ُمختلف ھنڌن 
تي ڪندي ڏيکاري ٿو، جنهنکي ھُو َاھڙيَء طرح پيش ڪري ٿو، جو ُاھي 

ي ئرا جاڳندا معلُوم ٿين ٿا۔ ناول نويس منظرنگاريَء ذريعي بلڪل ج
وغيرہ جو منظر محل محالت، مئدان، بيابان، جبل، پهاڙ، درياہ ۽ سمنڊ 

بيان ڪري سگهي ٿو۔ ھُو جيڪڏھن ا نهن َشُين جو بيان تمام 
خوبصورتيَء سان ڪري ٿو تہ ُانهن جي  تصوير پڙھندڙن جي بلڪل 

۔  سامهُون َاچي  وڃي ٿي 
 ٻولِي ۽ عبارت / پيشڪش يا ٽيڪنِڪ  3.2.5

نف جو ٻاھريون رُوپ، ا ظهار جو ماڌيم ئي    ساھت جي ڪنهن بہ ص 
آھي ۽ ا ھو ا ظهار جي ماڌيم جو رُوپ ئي  َادب ۾ عبارت يا شئليَء جي 

جي  صرف ڇايا آھي، بلڪ نالي سان سڏجي ٿو۔ ناول َاڄ جي زندگيَء 
ُاھو زندگيَء جو روپ ئي  آھي۔ ا نڪري زندگيَء جي  گنڀيرتا ۽ َجٽلتا 

 ُمطابق ئي  ناول ۾ ڀاشا شئليَء جو ا ستعمال ڪيو وڃي ٿو۔
رتيَء اَنُوسار، آتم ا ظهار جي  ا ڇا مان پريرڻا   ليکڪ پنهنجي  َمَنو 

ي  ڪال ۽ حاصل ڪري، ٻوليَء جو نرماڻ ڪندو آھي۔ جيڪڏھن ھ ن ج
ڪلپنا ۾ جيون جي  وياکيا سمايل آھي تہ پوِء ُاھا ُپختي  ۽ زوردار ٻوليَء 
جو سهارو َوٺي  ُپرزور بڻجي ٿو۔ ليکڪ جي  ڪلپنا، ڀاونا، خياالت ۽ 

 گنڀيرتا جي  ڇاپ، ُان جي  ٻوليَء مان صاف ظاھر ھوندي  آھي۔
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 اُديش يا مقصد  3.2.6
طوَء ساھت جو مقصد فرحت ناول جو آخري ن َتُت آھي ُاديش۔ َارس 

ندر، ُاپديش ۽ سماج ُسڌار ھو۔ ‐مڃيو آھي۔ ناول جو شروعاتي  مقصد و 
ندر يا پاٺڪن جو د ل شَو جي سڀني  ٻولُين جي شروعاتي  ناولن ۾ و  ‐و 

الُء ئي  ُمکيہ  ُاديش ھو۔ پر ڌي ري ڌي ري ھي  َتُت زندگيَء جي حقيقتن َبه 
ترڻ ڏانهن مائل ٿيندو پئي رھيو   آھي۔جي چ 

مطلب تہ ھاڻي ناول جو ُاديش بدلجي  ويو آھي۔ ا نڪري ُاھو ھينئر  
جهڻ  ، ا نساني  زندگيَء تي روشني  و  وندر يا منورنجن جو ذريعو نہ رھي 
۽ ُان جي ُڳجهن کي کولڻ جو ساڌن بڻبو پيو وڃي۔ َاڄ جو ناول ُمکيہ 

شليشڻ ئ‐طور ا نساني  زندگيَء جي  تصوير پيش ڪري ٿو ۽ مانوَ  ي  ُان و 
 جو ُمکيہ مقصد بڻيو آھي۔

سنگيت ۾ ست ُسر ھوندا آھن ۽ ستن ئي  ُسرن جي  پنهنجي  َاھميت  
ھوندي  آھي۔ جڏھن سنگيت ۾ ا ھي ُسر صحيح جڳهہ تي صحيح طريقي 
سان لڳندا آھن، تڏھن ئي  سنگيت م ٺڙو، ُسري لو، ڪن کي وڻندڙ ۽ من 

، کي موھيندڙ بڻجندو آھي۔ ُان کي ُٻڌندي ئي  ا ن سان سڀ ُڪجهہ ُڀلجي 
، ُان ۾ لي ن ٿي  ويندو آھي۔ َاھڙيَء طرح ايتري قدر جو خود کي بہ ُڀالئي

جڏھن ساھتڪ رچنا ۾ مڃيل عناصرن يا تتَون جو صحيح ۽ ُسٺو 
۽ ڪامياب ٿي  بي هندي  آھي ۽  يا ستعمال ھوندو آھي تہ ُاھا رچنا عمد

خود ُان رچنا جو  پاٺڪن کي پاڻ سان گڏ جوڙي رکندي  آھي۔ ُان وقت ھوُ 
ح صو بڻجي  پوندو آھي۔ مان بہ ا نهن عناصرن جي گهيري ۾ رھندي، 

 ُسندريَء جي ناولن جي  پرک ڪندس۔
 ُسندرِي اُتمچنداڻيَء جا ناول  3.3
 ‐ُاتمچنداڻيَء جا ھيل تائين ھيٺيان َٻہ ناول شايع ٿيا آھن  ُسندري   
رندڙ دي وارُون  ۔1    (1953)ڪ 

 (1956) ي  ري ت ن رالي  پ ري ت ُپراڻ ۔2  
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 ِڪرندڙ ديِواروُن  3.3.1
رندڙ دي وارُون’  ُاتمچنداڻيَء جو سماجڪ ۽ گهريلُو ناول  ُسندري  ‘ ڪ 

رھاڱي کان پهري ن  آھي، جنهن تي مارڪسواد جو َاثر آھي۔ ھ ن ناول ۾ و 
نڌ کي ڇڏڻ ‐آزاديَء الِء ڪيل جنگہ ۽ لڏ پالڻ کانپوِء پنهنجي  پياري  س 

ري  نئين س ر ڀارت َاچي  وسڻ الِء ڀوڳيل ُدک ۽ تڪليفون، جي  پي ڙا، و
ٽيو ويو آھي۔‐ليتي  ۽ زال‐ڏيتي    ُمڙس جهڙن مسئلن کي چ 
 ‐ليکڪا جو خود جو چوڻ آھي تہ  
نا آھن۔ ھ ڪ ا ھو تہ َاسانجي ’  مون ھ ن ناول ۾ ٻہ مرڪزي  خيال ڏ 

چولي طبقي جا ماڻهُو ھڙ  ڻ ٿا ھوندي بہ لوڏ گهڻي  رک سکڻيسماج ۾ و 
چاھ ن۔ ھر وقت مٿئين طبقي سان ُڪلها گسائڻ جي  ناڪام ڪوشش 
ڪندا رھن ٿا۔ ليڪن ھي  سرشتو ئي  َاھڙو آھي، جنهن ۾ کين نيٺ 
ھيٺئين طبقي سان ئي  م لي  وڃڻو آھي۔ ٻيو ا ھو تہ، وقت آيو آھي جڏھن 
ا ستريَء کي صرف پتني  ٿي  نہ رھڻ ُگهرجي، پر پتيَء جي  ھ ڪ جيون 

جي  ا نساني  زندگيَء کي بهتر بڻائڻ الِء ھرڪا ڪوشش وٺڻ ساٿ ڻ بڻ
 ‘ُگهرجي۔
 پالٽ يا وستوُ ‐ڪٿا 3.3.1.1

نڌ مان لڏ ھيُء  پالڻ واري وقت سان شروع ٿو ٿئي۔ جڏھن ‐ناول س 
، جي  ڇوڪري  ‐ھ ڪ وڏ گهراڻي، جنهن جي  مالي  حالت خراب ٿي  پوي ٿي 

کي ڏيتي  ليتي  نہ ڏيئي  )ريکا(، جنهن ۾ جهُونا سنسڪار پ َيل آھن، تنهن
چان، مائٽ ھ ڪ ٿوري  پگهار واري ڇوڪري  سگهڻ ڪري مُونجهاري و 
۔ چندن ھ ُڪ آدرشي  ا نسان آھي، جنهن جي  )چندن( سان َپرڻائي ٿا ڇڏي ن 
د ل ۾ غريب مزدُور ۽ ھاريَء جو درد آھي۔ ھُو پنهنجو سڀ ُڪجهہ غريبن 

ل جون تڪليفون سهي ٿو، جي  ڀالئيَء الِء ُقربان ڪري ڇڏي ٿو۔ ھُو جي
ُبکُون بہ ڪڍي ٿو؛ ايتري  حد تائين جو سندس ُسهڻي  ۽ خوبصورت زال 
ريکا، جيڪا ڏاڍي  نازڪ ۽ نفيس آھي، ا نهيَء کي مزدُورن کان بہ گهٽ 
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سان، ھُو ڪميُونواد ڪمن ۽ جنتا جي  َاھميت ڏ ئي ٿو۔ بمبئيَء ۾ َاچڻ 
ئ يس۔ ريکا ڪومل ھ ردي شيوا ۾ مشغُول ُھئڻ سبب ُگهربل پيار نٿو ڏ 

واري  ۽ پيار جي  چاھنا رکندڙ آھي، جا پنهنجي ُمڙس جي پيار الِء 
۔ ھوَء پنهنجي ُمڙس ۽ َسُس جي ُسک ۽ آرام الِء ھر  واجهائيندي  رھي ٿي 
۔ آخر جڏھن ُمڙس جي  ٿوري   ُدک ۽ تڪليف برداشت ڪندي  رھي ٿي 

منجهس  پگهار تي ُجدا گهر ھالئڻ ُمشڪل ٿو ٿ ئيس، تڏھن ُمڙس
سماجڪ شعور پئدا ٿو ڪري ۽ نيٺ پاڻ بہ نؤڪري  ڪرڻ قبول ٿي 
ڪري۔ پاڻ بہ پنهنجو پاڻ کي گند جي ڍيرن ۽ ڪکاُين ُجهڳُين ۾ رھندڙ 
ڪمزور ڪارن، ڪوجهن، پيٽ ُبکَين، َانگ ُاگهاڙن ا نسانن جي  ڀالئيَء 
، سچي  جيون  الِء مشغُول ڪري ٿي  ڇڏي ۽ ُمڙس سان ٻانهن ٻيلي  ٿي 

۔ ساٿي    ٿي  بڻجي۔ تڏھن اوچتو کيس پيار جي  الثاني  دؤلت م لي  وڃي ٿي 
رندڙ دي وارُون’  ُمڙس جي وچ ۾ کنيل دي وار، جيڪا ‐ناول ۾ زال‘ ڪ 

ش، وي چارن، خواھشن، ُاميُدن جي  َور  ٻ نهي  جي َالڳہ َالڳہ ماحول جي  َپر 
ڪري آھي، ڪيئن ڌيري ڌيري وقت، ُمصيبتن، ُمشڪالتن جي ُمترڪن 

، کي موضوع بڻايو آھي۔ ڪهاڻيَء جو پالٽ مضبوط  لڳڻ ري ٿي  سان ڪ 
يا ُپختو پالٽ چئي  سگهجي ٿو۔ مضبوط يا ُپختو پ الٽ معنٰي جنهن جي  
ٿا ڪهاڻيَء سان َٺه ڪي  َاچي، ناول جو مقصد پُورو ڪندڙ پ الٽ ُھجي  ر 

 ۽ آخر تائين سڀ عناصر ُان ۾ نظر َاچن، ڪابہ خامي  نظر نہ َاچي۔
َء جي  وصف بيان ڪندي ل کي ٿو غالم ُحسين پٺاڻ ڪهاڻيڊاڪٽر  

 ‐تہ
ڪهاڻيَء ۾ بيان ڪيل ڳالهہ ا بتدا کان آخر تائين سڀني  سببن سان ’’ 

لو پُوريَء طرح رکيل ُھجي تہ جيئن  گڏ بيان ڪيل ُھجي۔ ا نهيَء ۾ س لس 
 5‘‘ ڪهاڻي  ُٽٽل ۽ اَڌُوري  معلُوم نہ ٿئي۔

ٽر پٺاڻ جي  ا ھا ڳالهہ ھ ن ناول ۾ ُمنهنجي  شخصي  راِء مُوجب ڊاڪ 
پوريَء طرح سچ ثابت ٿي  آھي۔ ُپختي پالٽ سان گڏوگڏ ُسندريَء 
رم ۾ ڪئي  آھي، جو  ٿا گهٽنائن جي َاھڙي سلسليوار ڪ  ڪهاڻيَء جي  ر 
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ٿي بہ ب کراُء يا گ هرگهلو ُھجڻ جو َاحساس نٿو ٿئي۔  ڪهاڻيَء ۾ ڪ 
ن ُجڙيل ُھئڻ سبب ڪهاڻي  گهٽنائن جي  َڪڙي  ڪڙيَء سان مضبوطيَء سا

۔  مضبوط ۽ ُپختي  نظر َاچي ٿي 
 ِڪردارنگارِي  3.3.1.2

ردارنگاريَء جي خيال سان جيڪڏھن ھ ن ناول جي  ڇنڊڇاڻ ڪيون   ڪ 
تہ ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ جا ھي  لفظ، جيڪي ڪردارن جي  خاصيت 
سان واسطو رکندڙ آھن، َاسانجو ڌيان ڇ ڪي ن ٿا۔ ڊاڪٽر پٺاڻ ڪردارن 

 ‐ي  خاصيت جي باري ۾ ل کي ٿو تہ ج
ردار ’’  جي  شخصيت ُجداگانہ طبعيت واري  ھُوندي  ناول جي ھر ڪ 

ردارن جون خُوبيُون ۽ خاميُون ھ ڪ ٻ ئي جي ُمقابلي ۾  آھي پر سڀني  ڪ 
ظاھر ٿي نديون آھن۔ سڀني  ڪردارن جي شخصيتن مان ھ ڪڙي  شخصيت 

َانوکي  ۽ ن رالي  ھُوندي  آھي،  َاھڙي  ھوندي  آھي، جيڪا ٻ َين سڀني  کان
سان واسطو جيڪا ڪهاڻيَء جو مرڪز بہ ھُوندي  آھي ۽ سڀني  شخصيتن 

رکندڙ بہ، جيئن ا نهن سڀني  جو ميالپ قائم رھي ۽ پُوري  ڪهاڻيَء ۾ 
 6‘‘ د لچسپي  بڻي  رھي۔

غالم ُحسين پٺاڻ جي ھ ن خيال موجب ناول ۾ ٻہ َاھڙيون  ڊاڪٽر 
چندن ۽ ريکا۔ َاھڙن ڪردارن کي ڊاڪٽر ُمکيہ شخصيتون آھن 

 ‐جا ڪردار سڏي ٿو۔ ڊاڪٽر پٺاڻ ل کي ٿو تہ ‘ گول ق سم’پٺاڻ 
ن جي  شخصيت توڙي عمل پيچي دہ ھوندا ’  گول ڪردار ُاھي آھن، ج 

گنڀي ر ۽ کين َسَوالئيَء سان سمجهي  نہ سگهبو آھي۔ ا ھي ڪردار شوخ ۽ 
ي  مقصد، خيال ۽ جذبا سمايل نظر اي ندا۔ ھ َنن  جي  زندگيَء ۾ ڪيترائ

زندگيَء جا اَھم ‐ ھوندا، ھ َنن  جو ناول جي  ڪهاڻيَء ۾ ڪم ھوندو آھي 
يڻ۔ ھي  ڪردار تمام برجست ھوندا آھن۔ ا ھي ڪردار  اڪارناما َانجام ڏ 

شروع کان َوٺي  آخر تائين عمل ۾ سرگرم ھوندا آھن۔ ناول جو 
 ‘۔دارومدار ھ نن ڪردارن سان وابستہ ھوندو آھي

چندن ھ ڪ آدرشي  ۽ ُاصُولن وارو ا نسان آھي، جنهن جي د ل ۾  
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جهوپڙين ۾ رھندڙن ۽ م ُلن  ۾ ڪم ڪرڻ وارن غريب مزُورن ‐ ُجهڳُين 
الِء پيار، ھمدردي  ۽ ُدک آھي۔ ھُو ُانهن جي  جدوجهد ۾ َاڳوان بڻجي  

 ڪاميابي  ڏيارڻ ۾ رھبري  ڪري ٿو۔
‐شاديَء جي  معنٰي ا ستري  تہ چندن جي  شاديَء بابت ا ھا سوچ آھي  

ُپرش جو رواجي  )شخصي( پيار ناھي بلڪ ُان کان گهڻو مٿي آھي۔ 
ويچار ۽ مانسڪ ا ستر ۾ برابري  ُھئڻ ‐ُپرش ٻ نهي  جي سوچ‐ا ستري

ُگهرجي۔ ا ن الِء ٻ نهي  ُڌرُين کي تياڳ، َٻلي دان ۽ لڳاتار ڪوششن سان پاڻ 
ھارڻ ُگهرجي۔ تڏھن ٻ نهي  جو ميل و  ‐۾ َبدالُء آڻي ھ ڪ ٻ ئي سان تال

۔  ميالپ ذھني  يا آتمڪ ٿيندو ۽ ُاھا شادي  ئي  سچي  شادي  ٿي ندي 
۽ ُبردبار بڻائڻ الِء سمجهائي ٿو تہ  يارُمخت چندن ريکا کي خود 

ڪاس ڪري پنهنجي  آزاد شخصيت کي  َء جو و  عؤرت کي پنهنجي  ُٻڌي 
پاس جي حالتن ۽ سمجهڻ ُگهرجي۔ کيس پنهنجي َاکين ۽ سمجهہ سان آس

، ُانهن ‐ُانهن ۾ ٿيندڙ ُاٿلن ُپٿلن ۽ تبدي لُين کي محسُوس ڪري، سمجهي 
، ا نسان ذات ۽ سماج جي ڀالئيَء الِء ڪم ڪرڻ ُگهرجي۔ رو َوٺي   ۾ َبه 

 ‐چندن ريکا کي شاديَء جي  معنٰي سمجهائي ندي چوي ٿو  
ليڪن شاديَء جو حقي قي  مقصد صرف ھ ڪ ٻ ئي کي پيار ڪرڻ ’’ 

ي  تہ نہ آھي۔ شادي  تہ ا ن الِء ڪئي  وڃي ٿي  تہ ا ستري  ۽ ُپرش ھ ڪ ٻ ئي ئ
بڻائڻ الِء گڏجي  ڪوشش ڪن۔ جا ساٿي  َبڻجي  ا نساني  زندگيَء کي بهتر 

 7‘‘ ا ن َڏس ۾ پيار ھ ڪ َوسي لو آھي، نہ ڪ منزل۔
مالهيَء جو  بندچندن جي ڪردار جي باري ۾ برک ساھتڪار گو 

 ‐رايو آھي 
ليکڪا ’ُڪ ُسواُل ناول پُوري ٿ َيڻ بعد ُمنهنجي من ۾ ُاٿيو، ھ  ’’ 

ٿي اَڻ ، چندن وٽ د ل آھي، سا بہ ُسٺي ‐ڪ  ، ُگمان طور ئي  س ڌيَء ري ت ئي 
د ل جي  حقيقت َاڳہ ئي  ا شاري ۾ ُٻڌائي ھا تہ چندن واري  ا نسانيت واري  

 8‘‘ ڪردارنگاري  وڌيڪ ن کري ھا؟
آھيان، ڇاڪاڻ سان مان شامل راِء نہ  ِءگوبند مالهيَء جي  ا ن را 
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ُسندريَء ناول ۾ شروع کان ئي  چندن کي، ريکا کي شاديَء جي  َاصلي  
معنٰي سمجهائي ندي، سماج جي حالتن کان آگاہ ڪندي، پنهنجي  زندگيَء 
جي مقصد کي صاف طور سان ُٻڌائي ندي ڏيکاريو آھي۔ گڏوگڏ ھُو ريکا 

اڪشي  ڪندو رھيو آھي، جنهنڪري ئي  کي آزاد ۽ ُبردبار بڻائڻ الِء جف
ريکا ۾ تبدي لي  َاچي ٿي  ۽ ناول جي آخر ۾ ھ ڪ نئين چرتر واري  ريکا 

۔  ُاڀري  سامهُون َاچي ٿي  ۽ َسچو پيار حاصل ڪري ٿي 
شروع ۾ ريکا ۽ چندن جو ُسڀاُء ھ ڪ ٻ ئي جي بلڪل ُابتڙ ڏيکاريل  

، سمجهدار، سؤماني  پر جهُونن س ، پيار نسڪارن آھي۔ ريکا ُسهڻي  واري 
جي  چاھنا رکندڙ، نازن سان َپل َيل، ُسپنن ۾ رھڻ واري  ۽ چندن ٻالپڻ کان 
ندگي  ُگذارڻ وارو غريبن جو ھمدرد ا نسان آھي۔  ئي  تنگين ۽ ُبُکن  ۾ ز 
ا نهيَء ڪري ٻ نهي  جي وچ ۾ وي چارن جي تفاوت واري  ھ ڪ وڏي  دي وار 

 يجهو َاچڻ نٿي  ڏ ئي۔آھي، جيڪا ٻ نهي  کي ھ ڪ ٻ ئي جي و
ناول جي ھ ن ھيٺئين ننڍي ح صي مان چندن ۽ ريکا جا ڪردار ُاڀري   

 ‐بي هن ٿا 
، تو ھ ڪ دفعي چيو ھو تہ ’’  ريکا، ُمنهنجو َحسي ن خواب آھي، ’َامي 

سندس َانگ َانگ ۾ ُمنهنجي  ڪلپنا جي  سُونهن ڀريل آھي۔ اَمي  َاچي  
چُور چُور ٿي  َرھيو آھي۔ ڪٺور  ڏ س، ُتنهنجي َحسي ن خواب جو شي شو

 ‘ديوتا کي ري جهائي ندي، ُگل ُسڪي  رھيا آھن ۔۔۔
ڄ جو چ مڪاٽ ٿيو۔ سنان جي  ڪوٺيَء جو در ُڌڏيو۔ ريکا   آڪاش ۾ و 

۔ پر شڪ  جا ُسڏڪا َسه مجي  ويا۔ ڄڻ چوري  ڪندي پڪڙجي  پيئي  ُھئي 
۾ ُگهلجندا  جي ڌوڏي سان ا نساني  صورت بدران، فقط ٿورا َاکر ئي  ھوا

 َاندر َاچي  ويا،
؟’   ‘توکي ڇا کپي؟ تون روئي  ڇو ٿي 
ُاھو پيار ۔۔۔ جنهن ۾ تون ۽ مان ُڀلجي  َوڃُون۔ ‐ مونکي پيار کپي ’ 

ُڀلجي  وڃون ھ ن دنيا جي  ھستيَء کي۔ َاسانجي شرير تي ُسندر وستر 
ُھجن۔ ُزلفن ۾ خوشبُو ُھجي۔ ف ضا ۾ گيت ُھجن۔ سماج جون سماجڪ، 
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ندگي  مون آرٿڪ  سري  َوڃن۔ ُتنهنجي  ز  ۽ راڄنيتڪ ُاٿلُون ُپٿلُون توکان و 
 ‘الِء ُھجي ۽ ُمنهنجي  تو الِء ۔۔۔

ھ ن ا نسان ’ھوا جا جهؤنڪا در تي ٺڪ ٺڪ ڪري ُپڇي  رھيا ُھئا،  
 ‘مان َاڃان بہ ُاميد رکي ن ٿي  ريکا؟

ڦٽي ريکا ‘ ُمنهنجيُون ُاميدون؟ ُاھي تہ خاڪ ٿي  ُچڪيُون آھن ۔۔۔’ 
۔  9‘‘ ھنياَء سان ُرئڻ لڳي 

چولي درجي جا  ريکا  حالتن کي ويجهڙائيَء سان ڏ سي ٿي  تہ ڪيئن و 
نتائُون لڳل آھن۔ وڏا وڏا آرام آھن۔ کين ھزارين ‐ماڻهُو ُدکي  ۽ بي چ 

َيل، ڌ ڪارَيل ۽  ري  تباہ ٿي  رھيا آھن ۽ سندن ھوئڻهار ٿنڀا ھي س  خاندان ڪ 
آھن۔ ا ھي حالتون ڏ سي  ريکا جي د ل ۽ دماغ  بلڪل ئي  ُڏٻرا َبڻجي  رھيا

 ‐تي چوٽ ٿي  َرسي، ا نهيَء کي ھوَء خود ُسوي ڪاري ٿي  تہ 
جيئن جيئن سچ وڌيڪ ُاگهاڙي روپ ۾ ُمنهنجي َاڳيان ظاھر پر ’’ 

۔  ٿي ندو ٿو وڃي، تيئن تيئن ُمنهنجي  د ل وڃي ٿي  وڌيڪ ُاداس ٿي ندي 
دي ٽ پندي مئدانن کي آباد زندگيَء جي وھڪري کي پهاڙن تان نچن

۾ م لي  وڃڻ جي بدران، بيابانن ۾ ننڍڙين نالين ۾ ُسڪندو ڪري سمنڊ 
، ُمنهنجي د ل ۾ تہ عجيب پي ڙا ٿي  پئدا ٿئي۔  10‘‘ ڏ سي 

ناول ۾ سُورميَء ريکا جو ڪردار ڏاڍي َاثرائتي نموني پيش ڪيو  
ن راڄنيتڪ حالت‐ويو آھي۔ چندن جي ور ور ڪري سمجهائڻ ۽ سماجڪ

جي ڪري ذھني  چوٽُون لڳڻ سبب سندس وي چارن ۾ ڌي ري ڌي ري بدالُء 
ُسڀاوي ڪ طريقي سان ڏيکاريل آھي، جيڪو صحيح ٿو لڳي۔ آخر ۾ 

 ريکا جو ھ ڪ نئون چرتر ُاڀري  سامهُون ٿو َاچي۔
ا نهن ٻ ن ُمکيہ ڪردارن کانسواِء، مونکي چندن جي ھمراہ  دوست  

لڳو، ڇاڪاڻ تہ ريکا کي مؤجُودہ حالتن ھي ري جو ڪردار بہ َاھميت وارو 
سان واقف ڪرائڻ، ُان ح ساب سان عؤرت کي پنهنجو پاڻ ۾ بدالُء آڻي، 

پريوار جو سماجڪ ۽ ‐پاڻ کي خود ُمختيار ۽ ُبردبار بڻائي، ُمڙس ۽ گهر
َيڻ الِء سمجهائڻ ۾ چندن جو پورو ساٿ ڏ ئي ٿو۔ چندن  آرٿڪ طور ساٿ ڏ 
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چ جي  وڏي  دي و ار ڪيرائڻ ۽ ٻ نهي  کي ھ ڪ ٻ ئي جي ۽ ريکا جي و 
ويجهو آڻڻ ۾ ھي رو َاھم ڪردار آھي۔ ريکا ۽ ھي ري جي  ھيٺينَء ُگفتگوَء 

 ‐مان ھي ري جي ڪردار جي  َاھميت ُاڀري  سامهُون َاچي ٿي  
َاڄ وقت آيو آھي، جڏھن عؤرت کي ن کٽُو ٿ يڻ بدران، پنهنجي ’’ 

، پاڻ کي ڪارائتو ثابت ڪرڻ  ُگهرجي۔ پيرن تي بي هي 
َاسانجي سماج ۾ ا ستري  پنهنجي پيرن تي تڏھن بي هندي  آھي، ’ 

جڏھن مرد ڪمائڻ کان الچار ھوندو آھي۔ ا ستريَء جو ُمکيہ فرض آھي، 
، جڏھن  سرشٽيَء جي  ُاتپتي  وڌائڻ ۽ ھوَء پورڻتا تڏھن حاصل ڪري ٿي 

 ‘‘ھوَء ماتا بڻجي ٿي  ۔۔۔
پوي تہ ُان ۾ ڪهڙي  گهٽتائي   َاگر ا ن فرض پالڻ الِء، کيس ڪمائڻو’ 

 ‘آھي؟ تون جيڪر ڪمائين ۔۔۔
مان وڃي  ڪمايان؟ ۔۔۔ بس بس ھي را، تون تہ خبر ناھي ڇا ڇا ’ 

ٿي وڃي  زال ذات ڪمائي۔ مان  ٿي َاسانجو خاندان، ڪ  چوندين؟ ڪ 
۔  ‘پنهنجي ُسک الِء خاندان کي ڪي ن ڪيرائي نَدس 

مانداريَء جو ُٽڪر کائڻ پر وقت ئي  َاھڙو آھي، جو جيڪڏھن ڪو اي  ’ 
چاھي ٿو، بلڪ مار ُڪٽ ۽ چوريَء ٺڳيَء کان پري رھڻ چاھي ٿو تہ ُان 
جي  َاڪثر ايتري  ڪمائي  ُمشڪل ٿي  سگهندي  آھي، جو ھُو زندگيَء 

 11‘‘ جون سڀ ُگهرجُون پوريُون ڪري سگهي۔
 ‐ٻ يو مثال  
فخر پر عؤرت ڪمائڻ لڳي، تہ ُان ۾ مرد الِء ڪهڙو ’ريکا چيو ’’ 

 ‘آھي؟
فخر ڇو نہ آھي۔ ھ ڪ عؤرت پنهنجي پيرن تي بي هي  ’ھي ري چيو،  

؟ َاسانجو تہ  سگهي تہ ا ن کان وڌيڪ ُسٺي  ڪهڙي  ڳالهہ ٿي  سگهي ٿي 
 ، ا ھو عقيدو آھي تہ جيستائين ا ستري  آرٿڪ طور آزاد نہ ٿي ندي 
تيستائين پُوري  طرح ترقي  ڪري ڪانہ سگهندي  ۽ جيستائين ترقيَء 

ک نہ وڌائي  َاٿس، تيستائين سچي  معنٰي ۾ جيون ساٿڻ ٿي  ج ي  راہ ۾ و 
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۔  12‘‘ڪانہ سگهندي 
ا نهن ُمکيہ ڪردارن کانسواِء چندن جي  ماُء دؤلت جو ُسک وٺڻ جي   

، جيڪو گهر ڇڏي،  طلبگار رواجي  عؤرت، ُگالب دؤلت جو پُوڄاري 
مؤجُود  آفري ڪا ڪمائڻ خاطر وڃي ٿو، جنهن ۾ شاھُوڪارن وارا عيب

د ماغ عؤرت ‐واري پيُء جي  َاڪڙُو ۽ َبدآھن ۽ ُان جي  زال ديوي  پئسي 
 وغيرہ شخص پنهنجي ڪردار سان پُورو ن ڀائين ٿا۔

چندن ماُء جو اللچي  ۽ ڏيتيَء ليتيَء جي  طلبگار ا ستريَء جو ڪردار  
 ‐ھ ن ُگفتگوَء مان ظاھر آھي 

ي ن ھو، ُننهُر َاھڙيُون مٽ تي ڍڪڻ بہ ڪ‐رڌيُء، گنگوَء ماُء جي گه’’ 
ست بئگُون ڏاجي جون، خوب َمڻيا ۽ ڪئش کڻي  آيُون۔  تآيون، جو س

اليت ۾ ُدڪان کڻي  ڪڍيا  َاڄ گنگوَء ماُء جا ُڪتا بہ نٿا مانيُون کائين۔ و 
 13‘‘ ٿو َلهي۔لک َاٿن۔ ٻہ ٻہ نؤڪر بي ٺا َاٿن۔ گنگوَء ماُء جو لوڏو ئي  

باڪس بہ کاڌي جي َشُين ۾ ‐ٽ ف ن ماُء کي تہ سيڻن وڏو شاھي   رام’’ 
 14‘‘ موڪليو ھو۔

چولي طبقي جي کوکلي سماج جو   ُگالب جي ڪردار ۾ ا نسان جي و 
ٻڇ آھي۔ ا ن الِء ھُو ھعڪس آھي۔ ھ ن کي َسڄو وقت پئسي ميڙڻ جي  

ڪهڙا بہ رستا ا ختيار ڪرڻ کان نٿو ُگسي۔ ھُو پنهنجي  رھڻي  ڪرڻي  
ن ظامي  سماج ۾ ا نسان جو ‐ھ ن تہ بي شاھُوڪارن جهڙي  ٿو َرکي۔ پر

تي چڙھڻ الِء ‘ ڏاڪڻ’جنهن محفُوظ آھي، جو ُگالب ‐آئيندہ َاھڙو تہ غير
َل ک سڪي  ٿي  وڃي، تنهن جي   سخت جفاڪشي  ٿو ڪري، سا ڪيڏي  َمه 

‐َڪَل ئي  نٿي  َپويس۔ سرمائيداري  مارڪيٽ ۾ َاگهن جون َاھڙيُون گهٽا
ن واپارين کي چوٽيَء تي چاڙھيو وڌايُون ٿينديون رھن ٿيون، ج ي ڪ 

۔ ٻ ئي طرف  ن کي ڏيوالو ڪڍائي، ني الم ڪري ڇڏي ن  ڇڏي ن  تہ ڪ 
، ُاھي ھ ن سماج کي ختم پورھيت، جيڪي پنهنجي  محنت تي جي َئن  ٿا

، َڀري  ۽  ڪرڻ الِء جدوجهد ڪري رھيا آھن، جنهن جون دي وارُون َڀڄي 
ري  رھيون آھن۔  ڪ 
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دماغ، َاڪڙُو، پئسي تي غرُور ڪرڻ واري  ‐َبد ُگالب جي  جوِء ديوي   
ڏيَرن کي ڪنهن ليکي ۾ نہ آڻڻ واري  عؤرت آھي۔ جيئن تہ ‐۽ َسُس 

 ‐گوپ ھيٺيون ق صو ريکا کي ُٻڌائي رھيو آھي 
، تڏھن چيائي ن، گوپ کي جيئن ’’  ڀاڀي  مون جيئن ’ٿوري  شانتي  آئي 

، تيئن شي شي لڳل  ميز اُونڌي  ٿي  شيام کي پڪڙڻ الِء ڊوڙ ٿي پاتي 
۔ َامان جا بہ اوسان خطا  ُس، ُمنهنجي  ٽنگ ئي  ڦٽجي  پيئي  ۔ ھيُء ڏ  پيئي 
چ ۾ پ َيل ُڪرسيَء  ، تيئن و  يا، سا جيئن پريان کٽ تان ڀڄندي  آئي  ٿي  و 

۔ ُڪرسي  ٺا ۔۔۔ اُونڌي  ٿي  وڃي  شي شي جي شو ‐سان َوڃي  ٽڪرائجي 
يو۔ بس، ديوي  طوفان ڪيس کي َلڳي  ۽ شي شو ُٽڪرا ڪري َڀڄي  پ

 ‐وانگر رنڌڻي مان ڊوڙندي  آئي  ۽ شي شا ڏ سي  چيائين 
جهنگلين کي َڀال محالت ۾ َوٺي  آئي  آھيان۔ َانڌا ڪي  ڏ سي  تہ َھلو، ’ 

 ‘وان۔حيَٻئي  جهڙا 
َامان تہ َاکر بہ ڪي ن ُڪڇيو۔ پنهنجي ڦاٽل رئي مان َپٽي  ڦاڙي، َاچي   

۔ مون بہ چيومانس  مونکي َٻڌائي ن۔ پر ديوي  وڃي  ‐ڳالهائي ندي 
، ‘ مونکي ڪهڙي  خبر تہ شي شو َاھڙو َڪچو ھوندو؟’  تہ سيٺياڻي  آئي 

ڪچيَء جا سڪا، سامهُون جواب ڏي ندين تہ ’ ،ڀر ڪري چماٽ َھڻي  چيو
 15‘ ‘‘م ڻ َسهندي سانَو۔‐ڏند َڀڄي  ڇڏي ندي سانِء۔ ھ ن گهر ۾ مان ڪونہ ٽ ڻ

 ‐ڌائي ٿو تہ َاڳتي گوپ ريکا کي ٻُ  َاڃان 
ديوي  َاھڙي  آھي، جو مونکي ۽ َامان کي تہ بي ٺو ڪونہ َسهي۔ ’’ 

جيڪر َاسانجي پيٽ مان ڪڍي  جانور کي ڏ ئي تہ بہ درد ڪونہ ٿ ئيس۔ 
ھ ڪ ڏينهن پال َيل ُڪتي الِء رکيل کير ھارجي  پيو، تہ َامان الِء رکيل کير 

نائي ن۔ اَمان تہ واھگرُو چئي  کڻ ۔کڻي  ُڪتي کي ڏ   16‘‘ ي  ماٺ ڪئي 
محسوس ٿيو، ڄڻ سڀ ڪردار ناول پڙھڻ وقت مونکي ا ئين  

حقي قي  زندگيَء مان کنيا ويا ُھجن۔ َاسانجي سماج ۾ چندن، ھيري ۽ 
بدليل ريکا جا ڪردار تمام ٿورا آھن، پر ا نهن جو َانداز ڏينهون ڏينهن 

هن جي وڌنڌو ضرُور رھي ٿو۔ سڀ ڪردار َاھڙا تہ َاثرائتا آھن، جو ُان
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 َاحساسن، ُدکن، تڪليفن ۽ ُمصيبتن کي محسوس ڪري سگهجي ٿو۔
 ‐ناول جي ڪردارن جي باري ۾ ُسندريَء جو خود جو چوڻ آھي  
چندن َاھڙو ڪردار آھي، جنهن سويل ئي  حقيقت کي پرُوڙيو آھي ’ 

، پنهنجي  خوشيَء پاڻ کي ھيٺئين درجي  ۽ ڪُوڙن خوابن کي نہ ُچهٽي 
 س۔ ھُو سارو وقت َاڄوڪي ن َڪمي سماج کي بدالئڻسان م الئي ڇڏيو َاٿ

جي تحريڪ ۾ ُرڌل رھي ٿو۔ آنڌي  چاھي طوفان ۾ روشن م نار وانگر 
ُر اُوچو ڪري َاڏول بي ٺو آھي۔ ريکا سندس ا ستري  ا ھا روشني ڏ سڻ  س 
چولي درجي جي عام رواجي  عؤرت  کان محرُوم آھي۔ ريکا جو ھ ردو و 

، آرام ‐ريل آھي۔ ھوَء چارجو آھي، جا ھوڏ توڏ سان ڀ ديواريَء اَندر َرھي 
ندگي  گهارڻ ۔ ھ ن جي  واري  ُسست ز  کي ئي  پنهنجي  منزل سمجهي ٿي 

گ رد جيڪي حالتون آھن، ُاھي سندس خوابن کي برثواب ٿيڻ نٿيون ‐ا رد
َين ۽ ھوَء ا نهيَء ح ُاداس ٿي  َرھي۔ ليڪن ھ ن رت کي سي ني ۾ سانڍي سڏ 
۔ پهري ن تہ ا ن جو دائرو فقط جي َاندر ۾ پيار ج ڻنگہ َچرڪي پيئي  ي  چ 

چندن تائين محدود آھي، جنهن مان کيس سندس نموني جي پيار جي 
۔ ھُو کيس واضح ڪرڻ چاھي ٿو تہ شادي  صرف  موٽ خير ڪا م لي ٿي 
پيار الِء نٿي ڪجي، پر ا ن الِء تہ ا ستري ُپرش ھ ڪ ٻ ئي جا جيون ساٿي  

، ا نساني  زندگي ۔ ريکا َڪَن نہ بڻجي  َء کي بهتر بڻائڻ الِء ڪوشش َڪن 
۔  ُٻڌو ڪياڙيَء ُٻڌو ڪري، خاُرن ۾ کانئس نارو ڪرڻ شروع ڪري ٿي  ڪ 

ريکا جي  د ل ُدکي  رھي ٿي  ۽ ھوَء مجبُورن دنيا جي درد کي ڏ سڻ لڳي 
۔ ھيرو، جو چندن جو دوست آھي، ماستري صبر سان ريکا جون  ٿي 

طرف موڙي ٿو۔ تڏھن ھوَء َء شنڪائون دور ڪري، کيس روشني
، پاڻ جنهنکي مغزخور ڪتابن جو ُجنُوني   سمجهي   محسوس ڪري ٿي 

، سو تہ ڪنهن اُونهي درد کي ُدنيا جي  نارو ڪرڻ لڳي  ُھئي   صفحڪ 
چان  ھستيَء تان م ٽائڻ ۾ مشغول ھو۔ ا ن بعد خودداريَء جي َاحساس و 

ڪاس  بخود تڪڙا تڪڙا وڏا وڏا قدم کڻي  پنهنجي  ‐ھوَء خود ُٻڌيَء جو و 
۔ ا نسانيت جي  بهتريَء خاطر ڪاريہ ڪري ٿي  ۽ َسچي  معنٰي ۾  ڪري ٿي 
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۔  ‘چندن جي  جيون ساٿڻ بڻجي ٿي 
ُسندريَء پنهنجي ھرھڪ ڪردار کي َاھڙي  تہ خوبيَء سان ُاڀاريو  

آھي، جو ناول پڙھڻ وقت سڀ ڪردار ڄڻ ذھن ۽ دماغ ۾ جيئرا جاڳندا 
 ٿا۔ ُگهمندا ڦ رندا نظر َاچن

 گُفتگوُ  3.3.1.3
ناول ۾ سارٿڪ ۽ سجائي  ُگفتگوَء جي  َوڏي  َاھميت آھي۔ ُگفتگوَء  

جي  ڄاڻ َسَوالئيَء سان ڏيئي   دؤران ليکڪ ماضيَء جي  ڳالهہ ۽ آئيندہ
۔ ليکڪ پنهنجي  وي چارن جو ا ظهار بہ پاترن جي  ُگفتگُوَء سگهي ٿي 

ڪردارن جو ُسڀاُء، دؤران ڪري سگهي ٿو۔ ليکڪ ُگفتگوَء ذريعي ئي  
 ماحول، حالتن ۽ ا نسان ۾ ايندڙ تبدي لين کي پيش ڪندو آھي۔

چندن ۽ ريکا جي  ھيَء ُگفتگُو ٻ نهي  جي ڪردارن کي ُاجاگر ٿي   
 ‐ڪري 

پر مان ٿو چوان، ’ھُو پنهنجي ُرخ کي بلڪل نرم ڪري چوڻ لڳو ’’ 
شال پيا ر کي تون بہ ڇو نہ شخصي  پيار جي حدن کان ٻاھر ن ڪري  و 

 ‘َاپنائين، ا نسان ذات جي  ڀالئيَء الِء ڪم ڪري ن۔
ريکا ھ ڪ ڊ گهو ‘ َاسين ڇوڪريون ڪهڙا ڪم ڪنديونسين ۔۔۔؟’ 

۔ مون سمجهيو ھو تہ ا ن ’ساھُہ کڻي  چيو،  َاسانجي  تہ منزل آھي شادي 
، ُمنهنجو جيون پرڦل ٿي  ويندو۔ پر مون تہ ھ تي َاچي  نا ‐منزل تي پهچي 

ٺي  آھي۔ُاميديَء جي    ‘ڪاري  ٻاٽ ئي  ڏ 
ھ ڪ ٻ ئي کي پيار ڪرڻ ئي  ليڪن شاديَء جو حقي قي  مقصد صرف ’ 

تہ نہ آھي۔ شادي  تہ ا ن الِء ڪئي  وڃي ٿي  تہ ا ستري  ۽ ُپرش ھ ڪ ٻ ئي جا 
ساٿي  بڻجي  ا نساني  زندگيَء کي بهتر بڻائڻ الِء گڏجي  ڪوشش ڪن۔ ا ن 

 ‘زل۔َڏس ۾ پيار ھ ڪ وسي لو آھي، نہ من
ُمنهنجي  تہ منزل، وسيلو سڀ توھان آھيو۔ شادي  َڪَيل ا ستريَء الِء ’ 

 ‘پتيَء کانسواِء ٻيو ڪو ا شٽ ديو ڪونهي۔ ايتري  تہ مونکي بہ خبر آھي۔
نہ تہ ڪو ُتنهنجو ا شٽ ديو آھيان، نہ ڪو ُتنهنجو ديوتا آھيان۔ مان ’ 
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د ل َاندر ھ ڪ ب نا  تون ا ھي ڳالهيُون ا نڪري چئي  رھي  آھين، جو ُتنهنجي
 17‘‘ ڪشالي، ُسست ۽ آرام پسند زندگي  گهارڻ جي  خواھش آھي۔

ڪردارن جي  ُگفتگُو، ُانهن ۾ ايندڙ تبديليَء کي بہ ظاھر ڪندي  
 ‐آھي۔ م ثال طور 

 ’’ ، ايتري ۾ برسات جو ھ ڪ شاھي ُڦهارو آسمان جي  ڪارنهن ڌوئي 
الي سان َڀرجي  ويو۔ چندن ٻ ن م نٽن ۾ ئي  بند ٿي  ويو۔ ڪمرو وري  ُاج

۔ چيائين   ‐جي ُمنهن تي ُمرڪ َوري  ويئي 
َاڄ ُتنهنجي چندن کي رستي تي ُمنجهيل ريکا راڻيَء کي منزل ’ 

 ‘تائين پهچائي َاچڻ جي  ُفرصت م لي  ويئي  آھي۔
شواس ئي  نٿي   ، گويا کيس و  ري طرف ڏ سندي  َرھي  ريکا سندس َچه 

سورج چ مڪي  سگهي ٿو۔ جلد ئي   آيو تہ ڪارونڀار ڪڪرن مان بہ
 ‐سرهي  ٿي  چيائين 

ا ئين نہ ٿئي جو سانوڻيَء جو سورج وري بادلن ۾ ڍڪجي  وڃي ۽ ’ 
 ‘رستو ڏيکاريندڙ ھٿ ڇڏائي ھليو وڃي۔

رھبر جي  پرک تہ ا نهيَء ۾ آھي جو اُوندھہ ۾ بہ پانڌيَء کي دڳہ ’ 
ٺي ۔۔۔ پهرين الئي سگهي، بشرطيڪ راھي  پنهنجو دامن پاڻ نہ ڇ ڪي وَ 

َاندر ڇا ٿي  رھيو آھي، ا ھو ڏسڻ جي  ُفرصت ڪيئن تہ ُٻڌاِء، توکي ُدنيا 
؟  18‘ ‘‘م لي 
ُجملن، َاثرائتي  ۽ وزندار ُگفتگوَء مان ڪردارن جي  شخصيت،  ننڍن 

ُان وقت جي ماحول، حاالت سان گڏوگڏ ناول نگار جي وي چارن ۽ 
۔ ُمنهنجي خ يال موجب ا ن ۾ ُسندري  شخصيت جي  ڄاڻ بہ حاصل ٿ ئي ٿي 

 پوريَء طرح ڪامياب َرھي  آھي۔
 ماحول يا منظرنگارِي  3.3.1.4

‐ا نسان کي جنم کان َوٺي  مرڻ تائين جيڪو ماحول گهر ۾، اوڙي 
ڪاليج ۾، سماج ۾ م لي ٿو، ُان جو َاثر سندس ُٻڌيَء ‐پاڙي ۾، ا سڪول

ڪاس تي پوي ٿو۔ يعني تہ ا نسان جي چؤطر ف جي تي، سندس مانسڪ و 
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ماحول جو َاثر سندس ُسڀاَو، سندس شخصيت مان ظاھري  طور يا ل َڪَل 
 روپ ۾ ُنمايان ٿئي ٿو۔

ا نساني  ُسڀاَو جو ذ ميدار ا نسان جي حاالت، ُسندريَء پنهنجي ناول ۾  
مجبُورين ۽ ُمشڪالتن کي بڻايو آھي۔ ٻہ ڀائر، جيڪي حاالت جا ش ڪار 

بلڪل ُابتڙ ڪيئن ٿو بڻجي، ا ن کي ٿا بڻجن، ت ن جو ُسڀاُء ھ ڪ ٻ ئي جي 
 ‐ليکڪا چندن واتان چوايو آھي تہ 

مان پهرئين نمبر َاچڻ الِء بازي  لڳائيندو ھوس تہ ُگالب، جو مون ’’ 
کان بدن ۾ سگهارو ھو، سو َوري  ويڙھُو ڇوڪرن جو سردار ٿي  پيو ۽ 
 ُان کان پوِء ھ ڪ َاھڙو واقعو پيش آيو، جو َاسانجو رھيو کهيو ٻاراڻو

 19‘‘ ھوش ھ ڪ ئي  ڌڪ سان ُاڏامي  ويو۔
ا ھو واقعو ھو ھ ڪ ڪٽوري  ک چڻيَء الِء َٻئي  ڀائر ھ ڪ ٻ ئي کي مارڻ  

مرڻ الِء، ھ ڪ ٻ ئي جي سامهُون ُدشمنن وانگر بي ٺا ُھئا، ماُء جي بچاُء 
۔ ُان  ڪرڻ وقت سندس ماُء کي چوٽ لڳي ٿي  ۽ ھوَء بيهوش ٿي  وڃي ٿي 

 ‐فتگُو واقعي کانپوِء جي  گُ 
َاسان غريب آھيون، تڏھن ’مون سندس ُڪلهي تي ھٿ رکي  چيو ’’ 

ڙھُون ٿا۔ پوِء ڏ سج، مان چوري  ڪندس، ُگالب چيو تہ ا ن کان ‘ تہ ايترو و 
 ‘ڊاڪا ھڻندس، ڇا بہ ڪندس، پر غريب نہ رھندس۔

پاڙي جي ھ ڪ شاھُوڪار کي وڃي  نؤڪريَء الِء لي اليائين ۽ ھ ن بہ  
ال يت واري  ُدڪان تي موڪلي ڇڏيو۔ ُاتي سندس ويڙہ جو کيس پنهنجي و 

مئدان ويڪرو ٿي  ويو ۽ نازدار ا نسانن سان نہ، پر ُرپين ۽ نوٽن سان 
 ‘ٽڪر کائڻ لڳو۔

َامان جي چاڪ ٿيڻ کانپوِء، مان بہ جڏھن سندس مٿي وارو اُونهو ’ 
گهاُء ڏ سندو ھوس، تڏھن تڏھن ُان حيواني  واقعي جي  ياد تازي  ٿي  

۔ مان د ل کان ُپڇندو ھوس، ُبک ا نسان کي حيوان بڻائياُ  ڇڏي  ٿندي  ُھئي 
، تہ ُاھا ُدنيا جي  صف  20‘ ‘‘ ھستيَء تان م ٽجي  ڇو نٿي  وڃي۔ حٿي 

وقت سنڌين کي ڪهڙي  ڪهڙي  د ل چي ري ندڙ حالتن جو  ورھاڱي 
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 ‐ُمقابلو ڪرڻو پيو، ا ن جو بيان ناول ۾ ھ ن ري ت پيش ڪيل آھي 
داس کيس اخبارن مان ُٽڪرا پڙھي  ُٻڌائڻ لڳو تہ الھور ۽ گوپال’’ 

 21‘‘ َامرتسر ۾ ڪيئن ڌن ۽ ُجوان ا سترين جي  لُوٽمار ٿي  َرھي  آھي۔
سنڌ جي ڳوٺن ۾ رات رات ۾ َسوين شاديون ٿيڻ لڳيون۔ مائٽ ’’ 

َرن تان الھي، ٻ ين جي ُڪلهن تي ُاڇلڻ  ڌيئرن جون ٻوريون پنهنجي س 
 22‘‘ رچڻ لڳا۔ لڳا۔ شادين جا سانگ

کانپوِء جا حاالت بہ گهٽ ُمشڪالت ڀريا ڪونہ ُھئا، ا ن جو  ورھاڱي 
َاثر بہ ناول ۾ ڪهاڻيَء تي تمام گهڻو پوي ٿو ۽ ڪهاڻيَء کي ھي  نئون 

 موڙ م لي ٿو۔
 ‐ُڪجهہ م ثال  
ن جا ُپٽ پيا ڀريُون ُاتي بہ ’’  ماڻهن جا َاھڙا حال ٿي  ويا آھن، جو ڪ 

ن جا  ڪڻن، تہ ڪي َوري  ا سٽيشن تي ڪُولي  ڍوئين، تہ ڪ  م ٺايُون پيا و 
ڪڻن، ڪي  ٿيا بي ٺا آھن۔ ھ تي بہ چڱيون خاصيون مايون پييون چانور و 
ڪڻن۔ سفيدپوش گهرن جا ڇوڪرا پيا  َوري  پاپڙ ۽ چمپل پييون و 

ڪڻن۔کٽم ٺڙا، ڦڻوٽا وغيرہ   23‘‘ و 
ئين، سو َاھڙو آيو آھي، جو پڙھيل ڳڙھيل ئي  پيا ڌ ڪا کا وقت’’ 

پڙھيلن کي تہ ٿورن ڏينهن  ۾ م ل ۾ نؤڪري  ڪرڻي  ‐َاسان جهڙن َاڻ
۔  24‘‘پوندي 

ڀائي  ھ تي تہ َرڳ َرڳ ۾ ناسُور آھي۔ نؤڪريَء جو مسئلو، روٽيَء ’’ 
جو مسئلو، ريُلن جو مسئلو، جڳهُين جو مسئلو۔ ھرھڪ رڳ مان ڄڻ 

 25‘‘ گنُد َوھي  رھيو آھي۔
ٽيا آھن ُسندريَء ناول ۾ ڳوٺاڻي  جي    وت جا نظارا تمام ُسٺي نموني چ 

نڌي  ريتين رواجن جي  ھلڪي  جهلڪ بہ پيش ڪئي  آھي، جا ھيٺينَء  ۽ س 
 ‐ريت آھي 

َاٺئين جو ڏينهن ھو، ُگل ماُء جي گهر سڄي پاڙي جون نياڻيون ’’ 
َاچي  ڪٺيون ٿيون ُھيُون۔ ُگل ماُء کين َاڇن چانورن جي  ک چڻيَء مٿان 
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، کنڊ جون لپُون ڀر نيون۔ وري  تيل جي  َوٽي  کڻي  آئي  جهي  پئي ڏ  ي و 
۔  سڀني  جي مٿي تي تيل جي  آڱر مکي ندي  ويئي 

، ٿالهيَء جي چؤڌاري  چڪر ٺاھي، ڇوڪرين   ٿالهيَء ۾ ھٿ ڌوئي 
َاُن ڏي، ڌُن ڏي، ڏوليَء ’جُوٺي پاڻيَء جا ڇنڊا ُاڏائيندي چوڻ شروع ڪيو، 
َڄڻي ڇوڪرا۔ ُاکريَء ۾ ۾ ُننهن ڏي، ڪاڪو کائي ڪوڪال، جوڻس 

ڪک، ڪاڪو کڻي  آيو لک۔ ُاکريَء ۾ داڻيون، ُدعا َڪن س  
 26‘ ‘‘ نياڻيون۔

ناول نويس جيان ُسندريَء جڏھن بہ ڪنهن مقام يا منظر  ڪامياب 
جو بيان ڪيو آھي، پاٺڪ ُاھو منظر پنهنجي َاکين سامهُون محسوس 

ي جذبات ۽ ڪري ٿو۔ ڪنهن بہ منظر کي ڪردارن جي  ف طرت، ُانهن ج
سي رت سان َاھڙي َانداز سان پيش ڪيل آھي، جو ناول جا ق صا، ڪردار 
۽ منظر، حقيقي ۽ سچا معلوم ٿ َين ٿا۔ جيئن تہ ريکا جڏھن پاڻ کي 
بيَوس، مجبُور ۽ الچار ٿي  محسوس ڪيو تہ سندس د ل جي  حالت جو 

 منظر ڪهڙي نہ ُسهڻي نموني پيش ڪيو آھي۔
چ سي  ’’  ، جا طوفان سبب د ل جي  حالت، و  ر ۾ آيل ٻيڙيَء جيان ُھئي 

۔ ۔ فقط ڊانوا ڊول ٿي ندي  رھي   27‘‘ ڪنهن بہ پاسي ُچري  َنٿي سگهي 
ا ئين محسوس ڪيو، گويا اُونداھي  گ هٽيَء مان تڪڙو تڪڙو  ريکا’’ 

ري  پيئي   ، پڇاڙ کائي  ڪ  لنگهي رھي  آھي، پر َاڳيان ڀ ت سان ٽڪرائجي 
۔  28‘‘ ُھئي 
ت طوفان جاري  ھو۔ رکي رکي بارش جو ھڪ تيز راساري  ’’ 

۔ فقط ڇ تُين  وسڪارو پئي آيو ۽ وري ٿوري دير الِء شانت لڳي  ٿي ويئي 
پاڻيَء سان ڀريل کڏن ُکٻن ۾ ٽٻڪ ٽٻڪ ڀ تُين تان ھ ڪ ڳرندڙ ڳڙو 

۔ ڪنهن وقت َاکہ  رندو ٿي رھيو۔ سڄي  رات ريکا ُلڇندي  رھي  ڪري ڪ 
َيس  تہ عجيب ۔ ڪڏھن وڏا پهاڙ ٿي غريب ن‐َلڳي  و  ظارا ڏ سي  ٿي ُاٿي 

ٺائين۔ ڪڏھن َوري  ت کي  ت کي  ھوا،  ٺائين، تہ ڪڏھن باہ جا ڀنڀٽ ٿي ڏ  ڏ 
ٺائين۔ جنهن وقت جاڳ  برسات جي ڳڙن کي کڻي  ُڊڪندي ڀڄندي ٿي ڏ 
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، ُان وقت درن درين جي ٺڪا ٺوڪيَء سندس د ل کي ڏڪائي ‐پ ئي ٿ َيس 
 29‘‘ ٿي ڇڏيو۔

جڏھن ريکا وقت جي حالتن، ُمشڪالتن ۽ ضرورت کي  ا ن جي ُابتڙ 
، ُان ۾ بدالُء  ، سندس د ل ۾ چندن الِء جيڪا غلط سوچ ُھئي  سمجهي ٿي 

َاچي ۽ سندس من تان ُدک ۽ پي ڙا جو بوجهہ َھٽي  ٿو وڃي۔ ريکا جي  ٿو 
سوچ ۾ ايندڙ بدالَو کي ليکڪا د ل ُڇهندڙ َانداز ۾ ھ ن ريت پيش ڪيو 

 ‐آھي 
ٺو’’  تہ پٿرائين رستي تان وھندڙ شفاف جل وانگر سندس  ھ ن ڏ 

 30‘‘ ھ ردو بہ ُدک کان آجو ۽ ڪلپنا ساگر ۾ َوھڻ الِء آمادہ ھو۔
بہ ٿي ندو آھي تہ ڪردارن جي دلين ۾ طوفان برپا ھوندا  ڪڏھن ا ئين 

 ‐تہ خارجي  طوفان ُان جي  عالمت بڻجي  ويندا۔ مثال طور 
 ‐ ٿي  ريکا جي  َانتر آتما چ الئي اُ ’’ 
ڪهڙي پاپ جو ڦل م لي  رھيو آھي؟ ُمنهنجي  ماتا، تون ئي  ُٻڌاِء، تو ’ 

مونکي ُگلن وانگر ڇو پاليو؟ مونکي ُگلن جي پنکڙين جهڙو نازڪ د ل 
نئہ؟ ا نهيَء الِء تہ مونکي ڪنڊا ُچڀي  ُچڀي  چي ري ڇڏي ن  ۔۔۔ د ل  ڇا الِء ڏ 

۔ پر منجهان ڪو رت جو ڦڙ و بہ نٿو ڳري، چي رجي  رھي  آھي َامي 
جنهنکي ُدنيا ڏ سي  سگهي۔ َاندر جي  پي ڙا َاندر ئي  َاندر ُدکي  رھي  آھي، 

 31‘ ‘‘ ُمنهنجي َانگ اَنگ کي جالئي رھي  آھي۔
ُمنهنجي  شخصي  راِء موجب ُسندريَء جي  ا نساني  ڀاونائن، جذباتن،  

ماحول ۽ حاالت کي ُقدرتي  نظارن سان جوڙڻ جي  ڪلپنا بيجوڙ ۽ 
مثال آھي۔ سندس بيان ڪرڻ جو َانداز ايڏو ُپختو ۽ ُپرزور آھي، جو بي

ڪردارن جي دماغ ۾ ھلندڙ ڪشمڪش، د ل ۾ ُاٿندڙ طوفان، من ۾ 
لوڙا ۽ ذھن ۾ ايندڙ ُاڌما پاٺڪ خود بہ محسوس ڪندا، جيئن تہ  پوندڙ و 

 مون محسوس ڪيا ۽ پ ڻ ُان جو ُلطف ماڻيندا۔
سي  ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ جا ُسندريَء جي  منظرنگاري  ڏ  ناول ۾  

 ‐ھي  َاکر سچ ٿا ثابت ٿ َين  
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منظرنگاري  ناول جي  زيب ۽ زينت ھوندي  آھي۔ جيڪڏھن ناول ’’ 
۔ ناول ۾  ۾ منظرنگاري  نہ ھوندي  تہ ُان جي  ڪهاڻي  ُخشڪ معلُوم ٿي ندي 
رائي، سينگاري  منظرنگاري  ا ئين آھي، جيئن ھ ڪ ُپتليَء کي ڪپڙا َپه 

 32‘‘ ُو ا نسان وانگر تيار ڪري پيش ڪري۔ھُوبه
 ٻولِي ۽ عبارت / پيشڪش يا ٽيڪنِڪ 3.3.1.5

نڌي  ٻوليَء ۾ َرواني  ۽ سالست سان ل کيل ناول روزمرہ   واري  س 
 آھي، جنهن ۾ ُمحاورن ۽ ا صطالحن جو بہ ا ستعمال ڪيل آھي۔

۔ شئليَء جو ا ستعمال ڪيو َاٿس‐ڪردارن جي  ُگفتگو ۾ گهريلُو ڀاشا 
 ‐مثال طور 

اليت مان نئون ريڊيو آندو ھو۔ گهر ۾ ريشمي  پردا لڳي  ويا   ُگالب و 
۔ ُگالب ماُء چوندي  ُھئي    ‐ُھئا۔ سڄي گهر جي  رؤنق ڦ ري  ويئي  ُھئي 

ُپٽ ڏاڍو چڱو َڪُيئہ، جو ريڊيو َوٺي  آئين۔ مان چوندي  ُھئس، ’’ 
نهنجي  ريکا ڪڏھن َاسانجي گهر ۾ شاھُوڪارن وانگر رنگ لڳندو۔ تُ 

۔ مون  ڀاڀي  بہ سنان ڪوٺيَء ۾ َوڃي  ريڊئي تي ايندڙ گانا ڳائي ندي  ُھئي 
 ‘بند ڪرايا ٿي  مانس۔

، تون بہ راڳ ڳائي ندي  آھين؟’   ‘َاڙي ھا، ريکا ڀاڀي 
 ‘َاڄ مان ُتنهنجو راڳ ضرور ُٻڌندس۔’ُگالب ڄڻ ُاڇلجي  چيو،  
۔  ، ھوَء ک لڻ لڳي   ريکا جي  د ل نچي  ُاٿي 
۔ُرڳو ’  ُگالب جي َاکرن ۾ ُحجت ‘ پيئي  ک لي ن، ُڪجهہ چوي ن بہ ٿي 

۔ پيار ھو ۔۔۔ ليڪن ماُء  جهي  چيو، ُھئي  ٺهيو ھاڻي ’ُمنهن ۾ ُگهنج و 
جهان۔‐گهڻو ٿيو، مان ٿي  َاھڙا ريل  33‘ ‘‘ شيل رواج گهر ۾ و 

 ‐ٻيو مثال  
ُمڙس  ھُو ُکليو ويٺو چوي تہ ُتنهنجو’ديويَء ڀريل گلي سان چيو، ’’ 

ڪمائي آيو آھي، ُان کي وڃي  پيري پئُہ، مون وٽ ھينئر تو الِء ڪوڏي  بہ 
 ‘ڪونهي۔ َسڄي شهر ۾ گ ال بہ ٿي  پيئي  آھي تہ ڌيَء در تي ويٺي  َاٿن۔

پوِء ’ُگل ماُء َاکر اَکر تي زور ڏيئي  چيو ‘ ھاڻي گ ال ٿي  پيئي  آھي’ 
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يو۔ ُاکر جهبا آھن تہ ُھشي  ُھشي  ڪري ڌيُء کي َوٺي  ڇو ٿي و  يَء ۾ مٿا و 
 ‘ُمهرڙن ڀر ڪونہ ڊ ڄبو آھي۔ ڏ ئي نہ ھاڻي گ ال کي ُمنهن؟

، ماُء کي نرم ٿ َيڻ الِء ا شارو   ٺو تي ُگالبراِء زال ُپٺيان بي هي  ريکا ڏ 
 ، آخر، پتي  نہ پنهنجي  پتنيَء جا ’ڪري رھيو ھو۔ ھوَء د ل ۾ سوچڻ لڳي 

چڱو ھاڻي ’۾ ُگل ماُء چيو،  ايتري‘ َاوگڻ ڍڪي ندو، تہ ڪير ڍڪي ندو؟
ھ تي رھڻو َاٿئي  تہ پنهنجو تڪبُر ڇڏي، پوِء َاچي  رھُہ۔ سانجهيَء جو 

، پيڪي گهران ڪپڙو گندي  کڻائي َاچج۔  34‘ ‘‘ وڃي 
نڌي  ٻوليَء جو ا ستعمال ڪيو آھي، جو  ُسندريَء  َاھڙي  َسَولي  س 

َيڻ ج ي  ضرورت پاٺڪ کي سمجهڻ الِء پنهنجي ذھن ۽ د ماغ تي زور ڏ 
 ‐ناھي۔ مثال طور 

ُاس ۾ ُرلي  ُرلي  سندس گورو بند ٽامي جهڙو ٿي  ويو آھي۔ ٻہ ’’ 
ڏينهن ٿيا جو سندس ٿڪل ج سم تي رات جو ٿڌڙا ڪڍي  رھي  ُھئس تہ 

 ‘َاڄ ھ ن ُڪلهي ۾ سخت سُور آھي۔’ ،چيائين
اليو ٿا۔’مون چيو،    ‘گاڏو جو گ ه 
لي نہ سگهيو۔ گاڏو تہ ُتنهنجي َاٺن ٻارن ’چيائين،   جو بوجهو گ ه 

ڪلهہ کان َوٺي  بچيل ڪپڙي جي  ڳٺري  کڻي  ڦيري  ڪرڻ شروع ڪئي  
 ‘َاٿم۔
ٿي ڳالهہ پيئي  ’ُمنهنجا تہ اؤسان خطا ٿي  ويا تہ چوڻ لڳو،   َاڃان ڪ 

سو َاسان آھي، وقت َاھڙو آيو آھي جو پڙھيل ڳڙھيل ئي  پيا ڌ ڪا کائن، 
۔  پڙھيل کي تہ ٿورن ڏينهن  ‐جهڙن َاڻ ۾ م ل ۾ نؤڪري  ڪرڻي پوندي 

ھ ج۔ پُونجي  جو خالص ٿي  ويئي  آھي، سو محنت  تون بہ َھلي  گڏجي  و 
، سي تہ  تي ئي  جي ئڻو پوندو؛ نہ تہ ھي  پُونگڙا، جيڪي َڄڻي رکيا َاٿئي 

 35‘ ‘‘ ُبک ۾ ئي  َمري  ويندا۔
جي ناول جي  سُونهن سندس اَلنڪارڪ ڀاشا جو ا ستعمال  ُسندريَء 

 ‐ي۔ ُڪجهہ م ثال آھ
ا ئين لڳو، ڄڻ سندس جيون جي  ٻيڙي  ھيترو وقت ڀ ٽڪندي  کيس ’ 
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، ھميشهہ الِء  ، َاڄ ڪنارو سامهُون ھو، جنهن تي لنگر ھڻي  رھي  ُھئي 
۔ پنهنجي  نئيا کي ٺ ڪاڻي لڳائي  ‘ڇڏي ندي 

ھ ن تڪڙي  ُاڏامندڙ زندگيَء ۾ بُوٽ جي ڌاڳن ٻڌڻ جي  بہ ُفرصت ’ 
ٿي آھي۔  ‘ڪ 

ل جي ڪنهن ُڪنڊ ۾ ڄڻ َجل َيل َارمانن تان ت کي  ھوا لڳڻ سبب د  ’ 
 ‘رک جا ذرڙا ُاڏامڻ لڳا ُھئا۔

۔’  ري  پاھيَء جيان وڃي  اُونڌي ُمنهن کٽ تي ڪ   ‘جنگہ ۾ ڦٽيل س 
َاسانجي گهر جي  جوت تہ جيل جي  ‐ جي  د ل چئي  رھي  ُھئي  ريکا ’ 
جي  روشني  بہ موڳي   دي واريَء کي روشن ڪري رھي  آھي۔ َاڄ بتيَء‐چار

پيئي  لڳي۔ گهر جون دي وارُون بہ ڄڻ ماٺ ۾ آھن۔ ھوا کي بہ ھ ن گهر ۾ 
 ‘َاچڻ تي ڄڻ شرم پيو ٿ ئي۔

ريکا مي ٽنگ تان موٽي  تہ کيس ا ئين لڳو، گويا آسمان تان رھيل ’ 
کهيل بادل َھٽي  ويا ُھئا ۽ صاف ۽ شفاف ڏينهن جو روشنيَء ۾ مينهن 

گ هٽيُون، سڀ اُوجلتا جو ا حساس ڪرائي ‐، گهردريون‐سان ڌوتل در
 ‘رھيا ُھئا۔

ناول ۾ ُمحاورن ۽ ا صطالحن جو بہ وڏي  خوبيَء سان ا ستعمال ڪيل  
آھي، جنهن ٻوليَء جي  خوبصورتيَء ۾ ا ضافو ڪري، وڌيڪ َاثرائتو 

 ‐بڻايو آھي۔ م ثال طور 
 ‘ڪوسو واُء نہ َلڳي۔’ 
 ‘ھاٿُين تان َڪَلهَہ گسائڻ۔’ 
۔سؤ ’   ‘چوڙي  سؤ ماڻي 
 ‘ڪکہ جو سهارو۔’ 
 ‘مي ڪ مي ڪ ڪرڻ۔’ 
 ‘َرڌو ُڪنو پ ئي َٺريو۔’ 
جهبا آھن تہ ُمهرڙن ڀر ڪونہ ڊ ڄبو آھي۔’   ‘ُاکريَء ۾ مٿا و 
 ‘کاريَء ھيٺان ڪانُء۔’ 
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 ‘َاصل ڏاچي  َھڻي ڏہ تہ توڏو ھڻي تيرھان۔’ 
۔’   ‘پيڪي تن سنئي  ۽ ساھيڙي  جڳ سنئي 
 ‘رساتل تي وڃي  رسڻ۔’ 
 ‘جيڪو ڏاڍو سو گابو۔’ 
۔’   ‘کير جو کير، پاڻيَء جو پاڻي 

 مقصد يا اُديش 3.3.1.6
شيہ آھي تہ ھ ن آرٿڪ ۽ تڪليفن واري زماني ۾   ناول جو مرڪزي  و 

دي واريَء مان ٻاھر ن ڪري  ‐ضرورت پوڻ تي عؤرت کي گهر جي  چار
ص طور پنهنجي پيرن تي بي هي  خود ُمختيار ۽ ُبردبار بڻجڻ ُگهرجي۔ خا

ُمڙس کي ھ ڪ ٻ ئي سان ٻانهن ٻيلي  ٿي  سچو جيون ‐زالمقصد آھي تہ 
 ساٿي  بڻجڻ ُگهرجي۔

ُمنهنجي  شخصي  راِء ۾ ُسندريَء جي  سڀ کان َوڏي  خُوبي  آھي  
۔ حقيقتنگاري  ُاھا آھي، جنهن جو سماج، ماحول ۽ حالتن  حقيقتنگاري 

 سان واسطو آھي۔
 ‐اري ۾ رايو ھ ن ري ت آھي ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ جو ا ن ب 
اشري عناول نگار جو خاص مقصد ا ھو ئي  ُھئڻ ُگهرجي تہ ھُو م’’ 

جي  ُبرائيَء کي َاھڙي َانداز سان پيش ڪري ۽ َاھڙا رنگ ڏ ئي، جو ھر 
ڳالهہ نئي ن ۽ عجيب معلوم ٿ ئي ۽ پڙھندڙ کي صحيح رستو ڏيکاري 

نل  ُھجن، سي سماجي  سگهي۔ َاھڙيَء طرح ناول ۾ جيڪي بہ حقيقتون ڏ 
ن کي ھُو ا صطالحي  َانداز ۾ پيش  ۽ س ياسي  حقيقتون ُھئڻ ُگهرجن، ج 
ڪري، ڇو تہ ھ ن جو مقصد ئي  سماج جي  حقيقت کي پيش ڪرڻ ھوندو 

 36‘‘ آھي۔
رھاڱي   حقيقتنگاريَء جي خيال کان ڏ سجي تہ ُسندريَء ناول ۾ و 

ا جون ُاھي حقيقتون وقت ۽ ُان کان پوِء جي  سچي  زندگي  ۽ َسچي  ُدني
پيش ڪيون، جيڪي ُھن خود ڏ ٺيون، ُٻڌيون، ڀوڳيون ۽ محسوس 
رائيَء سان سوچي، ڇا صحيح آھي، ڇا غلط آھي،  ڪيون، ُانهن تي َگه 



 

[ 202 ] 

 شپيش ڪيو آھي ۽ ُبراُين، غلط َشُين ۽ سوچ کي بدالئڻ جي  ڪوش
 ڪئي  آھي۔

نڌ ڇڏي ھندستان ۾ آيا، اُ ورھاڱي کان پوِء   نڌي  س  ن وقت جڏھن س 
ن حاالت، ُمشڪالتن ۽ تڪليفن جو ُمقابلو ڪرڻو پ يو، سي ناول  کين ج 
۾ ليکڪا چندن ڪردار ذريعي َاھڙي َاثرائتي ۽ وزندار لفظن ۾ پيش 

جهن   ‐ڪيا آھن، جيڪي َاسانجي د ل کي چي ري ٿا و 
ٺو۔ َاسان ’’  پنهنجي روشن ُمستقبل جي خوابن کي خاڪ ٿيندو ڏ 

ندگيَء جون راھُون تنگہ ٿينديون وييون۔  َاسين ڏ سندا رھياسين تہ ز 
روشن ڪمري ۾ وڌڻ عيوض بئرڪن ۽ کول ُين ۾ ڪچڙي  زندگي  

ڪڻندي ختم ٿيڻ  ٺڙا و  ، تعليم عيوض ننڍڙي پيٽ الِء کٽم  گهارڻ لڳي 
۔ ڪيترا ا نسان بيروزگاريَء ۽ َاجهي ُاجُوري جي گهاڻيَء ۾ پنهنجي   لڳي 

ين ريکائن ماتاپڻي جي  ممتا کي دٻائي ُاڀرندڙ تمنائن کي پي ڙڻ لڳا۔ ھزار
آڪاش طرف ڏ سنديون رھيون تہ َوري  ڪڏھن ُاھو ُسهانو صبح ايندو، 
لو آواز سندن ن نڊ ڦ ٽائيندو ۽ ننڍڙا ننڍڙا ڪومل  چ  جڏھن ڪو م ٺڙو چ 
ھٿ سندن سي ني کي ڳولهي ندا۔ ڪروڙين ماتائن جا م ٺڙا الل، سرير ۾ 

ن ھٿن تي ميهندي  لڳڻ کان محرُوم ُسڪندا رھيا۔ سندن نؤجوان الڏليو
، قطارون ٻڌڻ لڳيون۔ ثاني  ، ڪئمپن جي َنَلن  تي گهاگهرُون کڻي  ٿي 
شريف گهرن جا عمر چڙھي  آيل َاڇا مٿا ا سٽيشن جي پليٽفارمن تي 
ب سترا کڻڻ لڳا، ُکمچا کڻي  گ هٽُين ۾ ڦ رڻ لڳا ۽ ُان کانپوِء بہ زندگي  دم 

۔  37‘‘ ُگهٽي ندي  َرھي 
ورھاڱي جي وقت جون ا نساني  ۽ س ياسي  حالتون، سماجڪ  ريَءُسند 

، ُان وقت جي حقيقتن جو بيان، اُوڻاين کي  اُوڻايُون جيئن تہ ڏيتي  ليتي 
م ٽائڻ، ُمشڪالتن ۽ تڪليفن جو ھ مٿ ۽ بهاُدريَء سان ُمقابلو ڪرڻ، 

تر ‐َاھڙي تہ ُسهڻي َانداز ۾ پيش ڪيو آھي، جو سڀ ڳالهيُون َچل چ 
اٺڪن جي َاکين َاڳيان نظر َاچن ٿيون ۽ ُانهن تي پنهنجو ُسٺو وانگر پ

 َاثر ڇڏي ن  ٿيون۔
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۔ سندس رچنائن مان ُسندري    مارڪسوادي  وي چارڌارا کان ُمتاثر ُھئي 
مارڪسواد جو َاثر َاڪثر ُنمايان ٿي ندو آھي۔ ڊاڪٽر ُمرلي ڌر ڪرشڻ چندر 

نڌي  ساھتيہ جو ا تهاس’جيٽليَء پنهنجي ڪتاب  ُٻڌايو آھي تہ  ۾‘ س 
مارڪس جو ُمکيہ س ڌانت ھ ن ري ت آھي۔ جڳت ۾ جيڪا َاسمانتا نظر 
َاچي ٿي  ُان جو مُول ڪارڻ آھي َارٿ، پُونجي  )ڌن، دؤلت، م لڪيت(۔ 
َارٿ جي َاسمان ورھاڱي ڪري ئي  سماج ۾ سنگهرش پئدا ٿئي ٿو۔ 

ڪاس ۾ وڏ ن ي ۾ َوڏي  ُرڪاوٽ آھي پُونجي واد۔ ا  ا نڪري سماج جي و 
ُرڪاوٽ کي ھٽائي سامَيوادي  سرشتي پئدا ڪرڻ سان ئي  ا ھا اَسمانتا يا 
۔ ا نڪري مارڪس جو ُمکيہ  ڀيدڀاَو واري  حالت ختم ڪري سگهجي ٿي 
س ڌانت آھي تہ مزدور ۽ محنتڪش طبقي جي خون ۽ پگهر جي پورھئي 
تي واڌارو ڪندڙ شاھُوڪارشاھيَء واري سرشتي کي ختم ڪري، مالڪ 

ڀيد کي م ٽائي ‐ُوڪار ۽ غريب، پي ڙي ندڙ ۽ پي ڙَيل جي ورگ۽ غالم، شاھ
 ھي ن سماج ئي  ا سٿاپن ڪرڻ۔‐ھ ڪ ورگ

ھ ن ناول ۾ بہ ھيٺين واقعن مان مارڪسواد جو َاثر نظر َاچي ٿو۔  
ُبنيادي  طور مسئلو غريبن ۽ شاھُوڪارن جي جدوجهد جو ڏيکاريل آھي، 

 ‐جيڪو ھيٺين واقعن مان ظاھر آھي 
ئسي کي پئسو ٿو پئدا ڪري۔ شاھُوڪار وڃن ٿا وڌيڪ ھينئر پ’’ 

شاھُوڪار ٿيندا۔ غريبن وٽ تہ ُڪجهہ آھي ڪونہ، پنهنجو پگهر )َپسي نو( 
چولي طبقي جا،  ، ُرکي  ُسکي  روٽي  پيا ڪڍن۔ ُبرا حال آھن و  ڪڻي  و 
جنهن جي  رھي  َسهي  پُونجي  وڃي ٿي  خالص ٿي ندي  ۽ نيٺ وڃي  

 38‘‘ دو۔ھيٺئين طبقي سان م لن
پئداوار جو سرشتو ئي  اَھڙو آھي، جو ڪارخاني ۾ ھ ڪ چي ز ’’ 

َسوين ھزارين ا نسانن جي گڏيل محنت سان ٿي  َٺهي، ليڪن ُان جي 
ڪري مان جيڪو نفعو ٿ ئي ٿو، سو ُانهن سڀني  ۾ پُوري نموني ۾  و 
رھائڻ بدران، ھ ڪ ٻ ن يا چند شخصن ۾ َھليو ٿو وڃي، جي ھر وقت  و 

پورھيتن کان ٿوري ۾ ٿوري  ڪوشش ڪندا ٿا رھن تہ ڪيئن بہ ا ھا ئي  
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 مزوريَء تي گهڻي ۾ گهڻو پورھيو َوٺجي ۽ ھ َنن  جي  ٺاھيل شئہ
ڪڻي  سگهجي، جيئن کين گهڻي ۾ گهڻو فائدو  مهانگي ۾ مهانگي  و 
حاصل ٿئي۔ ھ َنن  کي ُان ڳالهہ جو تہ ف ڪر ئي  ڪونهي تہ ماڻهُو 

 39‘‘ رھن يا ننگا ٿا رھن۔ بيروزگار ٿا رھن، ُبکيا ٿا
۔ مڇيُون جي ُھيُون،  چندن َاٿاہ’’  ني  نڪا ڪنڌي  سمنڊ ھو، نڪا ڏ 

ٺو تہ  َاصل ٽي ٽي ُفٽ ڊ گهيُون، ننڍيون مڇيون بہ بيشمار ُھيُون۔ مون ڏ 
چولي قد جي  مڇي  ٿي  پيو آھيان ۽ پاڻي  پي ئندو ُيس۔ ُان ۾  مان و  ٿي و 

ُيس، جيڪي ڦٿڪي  ڦٿڪي  ڪي ننڍيون مڇيون ڳ رڪائي ندو ٿي  و 
ٿي وييون۔ پر ُمنهنجي  مرضي  ُھئي  تہ مان ُمنهنجي پيٽ ۾ شانت ٿي  

وڏي  وڏي  مڇيَء جيڏو ٿيان۔ ا نڪري مونکي ٻي  ڪا بہ ڳالهہ نہ ٿي 
۔ مان َڀڄندو  ۔ اوچتو ھ ڪ وڏي  َمڇي  مون ڏانهن َوڌندي  آئي  ُسجهي 

۔ ساہ بچائڻ رھُيس۔ پاڻ ٻ ُين وڏين مڇين جي  مون تي نظر  پئجي  ويئي 
۔  ۔ خوب گرجنا ٿ يڻ لڳي  الِء مون ساگر جي  ُڪنڊ ُڪنڊ ۾ ُاٿل آڻي ڇڏي 
رُون مٿي مٿي آڪاش تائين وڃي  وري ڌڙام َڪري پاڻيَء جي  سطح  َله 
تي َسٿ جي  ٿي وييون۔ ھيڏي گوڙ گهمسان ۾ بہ وڏين َمڇُين جون َاکيون 

ھُيس، َڀڄندو رھيس ۽ ھُو مونکي گهُوري نديون رھيون ۽ مان ت رڪندو ر
ھ ڪ ئي  ڇالنگ سان ُمنهنجي بلڪل ويجهو پهچي  ٿي وييون۔ ڪيتري  
۔ نيٺ ھ ڪ وڏي  َمڇي  ُمنهنجي َاڌ ح صي کي وات  دير ا ھا ويڙہ چالُو ُھئي 

ڇڏيو ۽ مون خوب رڙيُون ڪيون، واڪا ڪيا۔ ننڍين مڇين  ۾ ڳ رڪائي
يُ  ۔ وڏي  مڇيَء جي ٽهڪندڙ ۾ ٽهڪڙو َمچي  ويو ۽ مان َتپي  لوهُہ ٿي  و  س 

 40‘‘ پيٽ ۾ وڃڻ کانسواِء ٻيو چاڙھو ئي  نہ رھيو۔
ليکڪا ناول ُمنهنجي  شخصي  راِء موجب ناول جي  خوبي  آھي تہ  

رندڙ دي وارُون’جي عنوان  سان پُورو ا نصاف ڪيو آھي۔ نائڪ ۽ ‘ ڪ 
چ ۾ ڪهاڻيَء جي  شروعات ۾ جيڪا اُونچي  دي وار ڏيکاري    نائڪا جي و 

ُان کي ڌي ري ڌي ري َالڳہ َالڳہ واقعن جي  چوٽ ٻ نهي  جي من ويئي  آھي، 
تي ھڻندي، ُانهن جي وي چارن ۾ ڪشمڪش ڏيکاري ندي ڪيرائي  ويئي  
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آھي، جيڪو ُسڀاويڪ ۽ صحيح لڳي ٿو۔ ريکا جي من ۾ ھلندڙ 
ڪشمڪش ۽ ھ ن جي وي چارن ۾ ڌي ري ڌي ري ايندڙ تبدي لي  ُان جي 

 ‐ل ھ َنن  َاکرن مان ظاھر آھي ڊائريَء ۾ ل کيَ 
ن م نٽن جي  تقاضا ُمنهنجي  ناُاميديَء جي ’’  مونکي ڪهڙي  خبر تہ ج 

، ُاھي م نٽ، ُاھي ڪالڪ ھ ڪ وڌيڪ اُونهي درد کي م ٽائڻ  درد ٿي ڪئي 
 41‘‘ الِء ڪتب َاچي  رھيا آھن۔

، منظرنگاري    ٿا، ُگفتگُو، ڪردارنگاري   ُسندريَء ھ ن ناول جو پ الٽ، ر 
لو ايڏو ُپختو آھي،  ُمتاثر ڪندڙ اَنداز ۾ پيش ڪيا آھن۔ واقعن جو س لس 

ٿي بہ ڀ ٽڪڻ نٿو ڏ ئي۔ عام ٻول  نڌي  جو پاٺڪ جو ڌيان ڪ  چال جي  س 
ڀاشا ۾ زندگيَء کي نفسياتي  نموني پيش ڪرڻ سبب عام پاٺڪ جي 

 ھ ردي جي ويجهو آھي۔
عالمن پ ڻ َاھڙو ھ ن ناول عام جنتا ۾ َاھڙو ُسٺو َاثر پئدا ڪيو ۽  

ع 1955پسند ڪيو، جو ُاھو پهريون ئي  ناول آھي، جنهن جو ٻ يو ڇاپو 
 ۾ ڪي رت ٻاٻاڻيَء َوري  شايع ڪرايو۔

 پريِت پُراڻِي ريِت نِرالِي   3.3.2
پريت پراڻي ريت ’۾ َاصلوڪو ناول ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جو ع 1956 

ڪيترن ٻ َين ھيُء ناول بہ  ۾ َپڌرو ٿيو۔‘ َاجنتا ساھت ماال’ھو، جو ‘ نرالي  
نڌي  ناولن جيان سنڌ ۾ شروع ٿو ٿئي ۽ ھندستان ۾ ختم ٿو ٿئي۔  س 

، جنهن جا ُمکيہ   نڌي  ساھت ۾ نئي ن ُھئي  ناول جي  بناوت بہ س 
پنهنجي  ڪهاڻي  پنهنجي ُنقطي نظر کان ڪردار، ُجدا ُجدا بابن ۾ 

لو برق  رار رھي ٿو۔ُٻڌائيندا ٿا َھلن ۽ ا ن مان آکاڻيَء جو س لس 

 پالٽ يا وستوُ ‐ڪٿا 3.3.2.1
 ‐اي۔ ايم۔ فاسٽر پنهنجي ڪتاب ايسپيڪٽ آف َد ناول ۾ ل کي ٿو  
 42‘‘ ڪهاڻيَء کي ناول جي  ُپٺيَء جو ڪنڊو چئي  سگهجي ٿو۔’’ 
ٿا َاھڙي   ُسندريَء بہ ھ ن ناول ۾ ُپختو پ الٽ کڻي  ڪهاڻيَء جي  ر 
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ڙن کي ناول ختم ڪرڻ تائين بهتري ن نموني ڪئي  آھي، جو ُاھا پڙھند
ھيڏانهن پاڻ سان مضبوطيَء سان َٻڌي  رکي ٿي  ۽ پاٺڪ جو ڌيان ٿورو بہ 

 ا ھا ليکڪا جي  وڏي  حاصالت آھي۔ ھوڏانهن ڀ ٽڪڻ نٿي  ڏ ئي۔
نئشنل ڪاليج ۾ ھ ن ناول جي  ڪهاڻي  ھ ن ري ت آھي تہ حيدرآباد  

ٿو، جنهن  ھ ڪ َحسي ن سمجهدار ڇوڪريَء کي ھ ڪ ڇوڪرو پيار ڪري
ندہ جو نئين ن ز  د ل ُجوانن وانگر شاديَء ۾ َاعتبار  زماني جي ڪ 

ڪونهي۔ پر پوِء زبردستي  پنهنجي پيُء جي دڙڪن کان ڊ ڄي  ھُو ٻي  
( ڇوڪريَء سان شادي  ڪري ڇڏي ٿو۔  ھ ڪ پُوري  ساريَء )جهڙي  تهڙي 

خيال  بمبئيَء ۾ ُاھا ڇوڪري  )نائڪا( ھ ڪ ُسلڇڻي، آزادورھاڱي کانپوِء 
ساري ڇڏي  ڇوڪري سان پيار ڪري ٿي  ۽ پنهنجي ُپراڻي پريميَء کي و 

۔ پر جڏھن ُاھو ُپراڻو  ٿي  ۽ نئين پريميَء سان شادي ڪرڻ چاھي ٿي 
پريمي  بمبئيَء ۾ َاچي  زال مرڻ جو ڪُوڙو بهانو ڪري سندس گهر ۾ 
 َاچي  رھي ٿو ۽ َوري  ڪُوڙي  وفاداري  جتائڻ لڳي ٿو، تڏھن ھوَء رحم ۽

۔ ھ ن سان ڳالهيُون  ڪرڻ، ڪتاب پڙھڻ الِء  ٻولهيُونھمدردي  ڪري ٿي 
۔ پر ُاھو  يڻ ۽ پ ڪن ڪ وغيرہ تي سمنڊ جي ڪناري َوٺي  وڃيس ٿي  ڏ 
دغاباز پريمي  ساڻس شادي  ڪرڻ چاھي ٿو پر ھوَء سُورمي  ھ ن سان 

۔ پوِء سندس زال کي خط ذريعي نائڪا  شادي  ڪرڻ کان ا نڪار ڪري ٿي 
ڄاڻ پوي ٿي  تہ سندس زال زندہ آھي۔ َاھڙيَء طرح ھ ن ڪُوڙي سرال کي 

عاشق جو راز اوچتو ڦاٽي  پوي ٿو ۽ ڏاڍو شرمندو ٿئي ٿو ۽ پڇتائي بہ 
ٿو۔ پوِء پنهنجي  زال جمنا وٽ واپس موٽي  ٿو وڃي پر سندس زال جلد 

۔  ئي  َمري  وڃي ٿي  ۽ ھ ن کي سخت سزا م لي ٿي 
ي جناب ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ ناول ۾ ڪهاڻيَء جي  َاھميت ت 

 ‐فرمائي ٿو 
ناول نگار پهري ن ڪهاڻيَء جو خاڪو تيار ڪري ٿو ۽ پوِء ڪهاڻيَء ’’ 

کي َاثرائتو ثابت ڪرڻ الِء پنهنجي فن جي  مدد سان تصور جي رستي 
ترتيب ڏ ئي ٿو ۽ واقعن، ڪردارن، منظر ۽ ُگفتگوَء ۾ روح ڦوڪي ٿو۔ 
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عمل مرڪزي خيال ۾ ايترو تہ جذب  بهرحال، ڪهاڻيَء ۾ ھر ڪردار جو
ٿيل ھوندو آھي، جو پڙھندڙ ڪردارن جي دل ۽ دماغ جون حالتون 

 43‘‘ معلوم ڪري، خود بہ ھ َنن  جي َاحساس ۽ عمل ۾ شامل ٿئي ٿو۔
 ِڪردارنگارِي  3.3.2.2

عناصر آھي ڪردار يا پاتر يا پالٽ يا ڪٿا کانپوِء ناول جو ُمکيہ  
هٽنائون ڪردارن سان واسطو رکن ٿيون۔ چرتر۔ ناول جون سمُوريون گ

ڪردارن جي وھنوار، ڪارَين وغيرہ سان ئي  ُان جي  َڪٿا جو نرماڻ ٿئي 
ٿو۔ ڪٿا جي  ڪلپنا ۾ ئي  ڪردارن جو وجُود سمايل ھوندو آھي۔ ڪردار 
جيڪي ناول جي  ڪهاڻيَء ۾ ح صو َوٺن ٿا، ت ن کي ناول جا ڪردار چيو 

 ويندو آھي۔
دار پيش ڪيا ويندا آھن، جيڪي ناول جي  ناول ۾ ڪي َاھڙا ڪر 

ڪهاڻيَء ۾ َاھم ڪم سرَانجام ڏيندا۔ ھُو ھ مٿ وارا ۽ بهاُدر ھوندا ۽ ھر 
ُمشڪل کي ُمنهن ڏيئي  سگهندا۔ ا ھي سڄي ناول تي ڇايا رھندا۔ 

، سرال، جمنا ۽ نارايڻ۔  ُسندريَء جي ھ ن ناول ۾ َاھڙا ڪردار آھن موتي 
تہ، سمجهدار ۽ ھ مٿ واري  ڇوڪري  ھ ڪ َحسي ن تعليم يافسرال  

آھي، جنهن کي زندہ د ل ۽ خوشم زاج پيش ڪيو ويو آھي۔ جيڪا 
ندگي  ُگذارڻ جي   خوشين کي پنهنجي ٻانُهن  ۾ َسميٽي، مستي  َڀري  ز 

 ‐خواھشمند آھي۔ ا ھو ُان جي خود جي لفظن مان ظاھر آھي 
لڳي، ڄڻ مونکي تہ ڪوبہ درد ڪونهي۔ مونکي تہ پاڻ ا ئين پيو ’’ 

چؤطرف خوشي  ئي  خوشي  آھي۔ مان تہ جيڪر خوب ک الن ئي  ک الن۔ 
ن ۾ ناچ جي  ليہ ُھجي۔ ک لک الھٽ ُھجي،  راڳ بہ جيڪر َاھڙا ُٻڌان، ج 

 44‘‘ ٽهڪڙو ُھجي۔ آھا، ھا، ھا۔ ڏ ُس سڀ پ يا ک لو نہ۔
 ‐سرال جي باري ۾ ُٻڌائي رھيو آھي  موتي   
، ڀر واري ڪمري ۾ َوڃي  ھنج کان بہ َھلڪي  ٿي  پيئي   ھوا’’  ُھئي 

۔ ک ن ۾ ئي  ٻڪريَء  واري ٻار کي ڦيريُون پارائي پارائي ٻاھر َڀڄي  ويئي 
، ’ ،، چئيجو ڇيلو کڻي  َاسان واري ڪمري ۾ لنگهي آئي   ، َممي  َممي 
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ُس کي ر وارو ڪهڙو نہ  ڇيلي کي پيار سان ‘ ُسٺو ڇيلو کڻي  آيو آھي۔ڏ 
۔ ُاتي ئي  َاڱڻ مان تاڙُين سان گڏ ھٿ ُگهمائي ندي َوري  بہ ٻاھ ر َڀڄي  ويئي 

۽ م نٽ ‘ ايڪ تاال َھسي َھسي ۔۔۔ ٻہ تاال ُمسي ۔۔۔’سندس آواز ُٻڌڻ ۾ آيو، 
۔ ھ ن ڀيري  ھ ڪ ننڍيَء ڇوڪريَء کي آڱر ۾ ت رڪڻي  َوري  َاندر َڀڄي  آئي 

، چئي يو ’ ،کان َوٺي  َاندر آئي  داديَء جو َڀيو ڪملوَء کي ڇڏي و 
۔ ، سرال َچُيس، ‘ َاٿئي  نُبڙي  پيئي  ھان، ’ٻالڪي  سرال جي ٽنگن سان چ 

َمميَء وٽ ڪانہ ويندي نَء؟ ڏاڍي  مست آھي ن۔ َھلي  آُء، مان توکي گلگولڙي  
ڪرايان۔ َاسانجي ڀر واريَء کٽ تي ويهي  ٻالڪيَء کي گلگولڙي  ڪرائڻ 

۔  45‘‘ َلڳي 
، جي سرال  ڪو سندس حيدرآباد نئشنل ڪاليج ۾ ھ ڪ ڇوڪري موتي 

شني جو دوست آھي، سان پيار جي راُھن تي اَڳتي ن ڪري  ٿي   سؤٽ و 
وڃي ۽ ُان سان گهر وسائي جيون جي  پورڻتا کي حاصل ڪرڻ ٿي  
چاھي۔ پر پيار ۾ دوکو کائڻ کانپوِء ُان مان جيون جي  چاھنا ئي  ختم ٿي  

۔  ٿي  وڃي ۽ ھوَء بيجان مُورتي  ٿي  پوي ٿي 
۔ ُاتي ھ ڪ شانت، ڀاومگر نچڻي  ک لڻي  ’’  ‐سرال تہ ُگم ٿي  ويئي  ُھئي 

۔  46‘‘ ھي ن پٿر جي  مُورتي  کڙي  ُھئي 
پوِء بمبئيَء ۾ سرال ھ ڪ ُسلڇڻي، آزاد خيال ُجوان سان پيار ڪري  

ساري ٿي  ڇڏي ۽ نئين پريتم سان شادي ڪرڻ ٿي   جهُوني پريميَء کي و 
 چاھي۔

صحيح ٿو َھلي۔ ا ن  ايسيتائين تہ سرال جو ڪردار س ڌو سنواٽو 
کانپوِء ُسندريَء ڪهاڻيَء ۾ ھ ڪ نئون موڙ ڏي ندي جهوني پريميَء کي 
زال مرڻ جو بهانو ڪري َوري  نائڪا جي جيون ۾ آندو آھي، ُاتان نائڪا 
جي ڪردار کي جهوٻو ٿو َلڳي۔ سرال، موتيَء کي ڪتاب پڙھڻ الِء ٿي  

 ي  َڪرائي۔ڏ ئي، کيس پ ڪن ڪ تي َوٺي  ٿي  وڃي، سئر سپاٽا ٿ
سرال ڪردار جي ا ن وھنوار جي باري ۾ برک ساھتڪار پروفيسر  

 ‐منگهارام ملڪاڻيَء جو رايو آھي 
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جيڪڏھن ا ھا بہ ُپراڻي  پ ري ت جي  ن رالي  ري ت آھي تہ سخت ن ندڻ ’’ 
ُسندريَء جهڙي  اعلٰي ۽ آدرشي  ليکڪا َاھڙي  الئق آھي۔ عجب آھي تہ 

ان ڪيئن ڪرائي  آھي۔ جنهن الِء ھ ن کي َھلڪي  ھلت پنهنجي  نائڪا ک
ني   ن نديو بہ ڪونہ َاٿس ۽ پري ت جي  ن راالئيَء ريت ۾ ا ن کي جاِء ڏ 

 47‘‘ ۔سَاٿ
ا ن بابت ُمنهنجو شخصي  رايو آھي تہ ا نسان پنهنجي ڀاونائن جي  

ڪري ُسڀاويڪ طور ا ئين ئي  وھنوار ڪندو۔ خاص ڪري زال ذات جي 
ي ڏ سڻ سان، ُان ڏانهن َاندرُوني  ڪشش محسوس پريميَء ک َاندر پهرئين

ٿي ندي  آھي۔ َوري  نائڪ جي  زال َمري  وڃڻ جي ڪري ُان جو ُدکي  ٿ يڻ، 
ُان جي َاڪيليپن جي ڪري، ُان جي  قياس جوڳي  حالت جي ڪري، 

آھي۔ نائڪا جو پورو ُجهڪاُء نہ ڏيکاريو ويو  ھمدرديَء جو جذبو بہ شامل
الِء ھلڪي  سي  ُٻڏتر ۽ ھلڪو سو جهوٻو  آھي، بلڪ صرف ٿوري  دير

ڏيکاريو ويو آھي۔ ھونَء بہ َاديبن جو مڃڻ آھي تہ ُسندري  پنهنجي 
ڪردارن تي زبردستي  نہ ڪندي  آھي، ُانهن کي ا ختياري  ڏي ندي  آھي تہ 
ھُو پنهنجي  پنهنجي  ف طرت، پنهنجي  پنهنجي  شخصيت ُمطابق َھلن۔ وري  

، نئين آخر ۾ نائڪا دماغ کان ڪ م وٺي جهوني عاشق کي جواب ڏيئي 
پريميَء سان شادي  ٿي  ڪري۔ نائڪا جي  ا ھا ھلت ڏيکاري ٿي  تہ ُسندري  
پريمچند جي ُان ُاصُول جي  پوئواري  ٿي  ڪري تہ َاديب ُرڳو فوٽوگرافر 

 نہ آھي، پر مشعال کڻي  راہ بہ ڏيکاري ٿو۔
ن جو ُپختو ثبُوت نڀالڻ بہ ا  سرال جو ھ ن ري ت پنهنجو پاڻ کي س 
 ‐آھي
جون نظرُون ا ن طرح ساٿ ھلنديُون رھن تہ زندگيَء ۾ پريتم ’’ 

َانوکي  راحت ڀرجي  ويندي  آھي۔ پيرن ۾ ب نا نُورن نچ نچ َاچي  ويندي  
ي ڇڏيو۔ رآھي۔ مگر مون ھ ڪ ئي  جواب سان سڀني  ُامنگن کي ُسمها

 48‘ ‘‘ ريتم۔ھُو جمنا جو َپتي  آھي سرال، نہ ُتنهنجو پ’َچُيم، 
ناول جو ٻيون ُمکيہ ڪردار موتي  تعليم يافتہ پر ُبزد ل، دغاباز،  
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شتي  ندگي  ۽ ڪنهن بہ ر  خودغرض ۽ ن ردئي  پيش ڪيل آھي، جيڪو ز 
الِء گنڀي ر ۽ وفادار ناھي۔ ُان ۾ پنهنجي پيار الِء پيُء جي سامهُون سي نو 

، پر ا   ھا چاھنا ضرُور ُھئي  تہ تاني بهاُدريَء سان بي هڻ جي  ھ مٿ نہ ُھئي 
سرال ُان جي  ياد ۾ ھميشهہ الِء ُڪنواري  َرھي۔ ھيٺين ُڪجهہ م ثالن مان 

 ‐سندس چرتر ُاجاگر ٿئي ٿو 
ُان ڪُوڙيَء ُقربانيَء جي ويس ۾ تہ فقط مگر َاڄ سوچيان ٿو تہ ’’ 

۔ ڇا بابي جي ھ ڪ بہ َرڙ جي سامهُون بي هڻ جي  مون ۾  ُبزد لي  ل َڪل ُھئي 
۔ ھ مٿ  49‘‘ ُھئي 
۔ َاندر ’’  ٿي ل ڪي  ويٺي  ُھئي  َاالجي ُمنهنجي اَندر ُاھا خودغرضي  ڪ 

، ڪاش! ھوَء ُمنهنجي  ياد ۾  ئي  َاندر ڪا ل َڪل ڀاونا چاھي َرھي  ُھئي 
 50‘‘ ھميشهہ الِء ُڪنواري  َرھي۔

ھوَء َاُکٽ آنسُو ڪيرائي ندي  ۽ ُدک ڀريو ُمکڙو کڻي  ’’ 
 ، ، تون مُ ’چوندي  ُتنهنجي  شادي  َڀل ڪنهن سان بہ ٿي  نهنجو آھين۔ موتي 

َوڃي، ُمنهنجي من جي َاندر ُتنهنجو ڏيرو آھي، ُاتان تون ڪڏھن بہ 
ُان پري ت جي ڏيري تي آنُسن جا ڦُول ن ڪري  نہ سگهندين۔ ساري  زندگي  

 51‘‘ چاڙھي ندي  َرھند َيس۔
نظر  موتيَء ۾ خودغرضيَء جي  حد )َپراڪاشٺا( تڏھن بلڪل صاف 

، جڏھن ھُو چاھي ٿو تہ جمنا ڪهڙي بہ طريقي  سان ھ ن جي  َاچي ٿي 
 رستي مان َھٽي  َوڃي۔

 ‐جمنا الِء ڪتب آندل ھ ن جا َاکر  
۔ ا نهيَء منحُوس سان تہ ُسرڳ ۾ بہ گڏ ڪونہ ’’  معاف َڪر 

۔ ھنُدس   52‘‘ و 
ا ھو ڪم وري  ڀڳوان کان ڇو ٿي  ڪرائڻ چاھي ن؟ پنهنجو سؤمان ’’ 

 53‘‘ تہ ھ ڪ َپل الِء بہ ھ ن طرح ڏنگڻ ڪي ن َاچي ن ھا۔ ُھجيئي  
ليڪن ُھن جي َاندر َاندر جلڻ جو َاگر خيال بہ َاچي ھا تہ فقط ايترو ’’ 

ئي  چوان ھا تہ َاڳوپوِء َجلي  خاڪ ڇو نٿي  ٿي  وڃي، جيئن ُمنهنجو رستو 
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 54‘‘ بلڪل صاف ٿي  َپوي۔
پرست ضرور پيش ڪيو يُسندريَء موتيَء جو ڪردار مطلبي  ۽ موقع 

راُين ۾ سرال جي الِء پيار جو جذبو شروع کان  آھي، پر سندس د ل جي َگه 
مان صاف  َوٺي  آخر تائين مؤجُود آھي، ا ھو موتيَء جي ھيٺين ڳالهين 

 ظاھر ٿئي ٿو۔
َاھڙا َاکر ڪوئي  ُسريَء الِء چوي، ا ھا ‘ َاڃان ُمڙس ڪين ٿو م ليس۔’’ ’ 

۔ پاڻيَء ۾ آڱر ٻوڙي، خط تان ُاھي َاکر ڳالهہ مونکي َاصل ڪي ن وَ  ٺي 
 55‘‘ ڌوئي  ڇڏيم، پوِء خط ڦاڙي ُان جون ُٽڪريون ھوا ۾ ُاڏائي ڇڏيم۔

يو۔ ُدنيا جي نظرن ۾ َڀل ڪيترو ’’  َبس ُمنهنجو تہ ھ ردو ئي  چي رجي  و 
رُڻ، ُمنهنجي برداشت  َيل ُھجان، پر سرال جي نظرن ۾ ا ن طرح ڪ  ر  بہ ڪ 

 56‘‘ ۔ڪرڻ کان ٻاھر ھو
، سرل ۽ سادي ُسڀاَو  ٽ يون  ُمکيہ ڪردار جمنا ڏ سڻ ۾ پُوري  ساري 

يڻ واري  عؤرت آھي، جنهن جي  ذھني   ، ُمڙڻ الِء وفادار ۽ ُقرباني  ڏ  واري 
اوسر ُمڙس جي ُاميدن کان گهڻي  گهٽ آھي۔ موتي  پنهنجي  مرضيَء جي 

جمنا ُمڙس ۽ خ الف، پيُء جي ڊپ جي َاثر ھيٺ ھ ن سان شادي  ڪري ٿو۔ 
ساُھرن جي  خ ذمت ڪرڻ ۾ ئي  پنهنجو جيون سڦل ٿي  سمجهي۔ ليکڪا 

دي واريَء َاندر رھندڙ مظلوم ۽ ‐جمنا جي ڪردار ذريعي گهريلُو، چار
مجبور ا سترين جي د ل جي  حالت جو ا ظهار َاثرائتي ۽ ا نسانيت کي 

۽  جهڪجهوڙيندڙ َانداز ۾ پيش ڪيو آھي۔ ناري  جي َوت جي ھي ساَيل
ُدک ڀرين َاحساسن جو چ ُٽ ڪردار جي  خاصيت آھي۔ جمنا جي ذريعي 
ھ ڪ رواجي  ناريَء جي  ن َيت ۽ ُان جي  اَندري ن ۽ ٻاھري ن جدوجهد کي 

 ‐ڏيکاريو ويو آھي۔ جمنا جو ڪردار ُاجاگر ڪرڻ وارا ُڪجهہ م ثال 
ُھن ُادار د ل عؤرت ساري  پُونجي  مون تي ڀيٽ چڙھائڻ کانپوِء بہ ’’ 

۔  57‘‘ مون تي حق نہ ڄمايو۔ ھ ڪ م ٺيَء نظر جي  بہ ُگهر نہ ڪئي 
زندگيَء ۾ پهريون ئي  ڀيرو جمنا زبان سان ُڪڇ ُگهريو ھو ۽ ُاھو ’’ 

 58‘‘ بہ ڇا، فقط َپني جو ُٽڪُر!



 

[ 212 ] 

 ‐جمنا جا لفظ  
َاحساس آھيون۔ ‐ا ئين نہ سمجهو تہ َاسين ھي ساَيل ا نسان، بي’’ 

 59‘‘ پر چي کڻ جي  ھ مٿ ڪانهي۔َاحساس َاسان وٽ بہ آھن، 
ڪهاڻيَء ۾ ھ ڪ َاھم ڪردار نارايڻ، سرال جو نئون پريمي  آھي،  

جنهن سان آخر ۾ ھوَء شادي  ٿي  َڪري۔ نارايڻ جي  ڀُوم ڪا تمام گهڻي  
َاھميت َڀري  آھي، ڇاڪاڻ ھُو ڪهاڻيَء کي سرَانجام ڏ يڻ وارو ڪردار 

 آھي۔
َء ھ ن ڪردار جي معرفت ا نسانن ُمنهنجي  شخصي  راِء موجب ُسندري 

۽ سماج جي  ُپراڻي  سوچ سان گڏوگڏ ُپراڻين روايتن کي بدالئڻ جي  
خواھش جو ا ظهار ڪيو آھي۔ سرال جي سوچڻ جي َانداز ۾ ۽ ُان جي 
وي چارن ۾ تبدي لي  آڻڻ جي  ڪوشش ڏيکاري  آھي۔ جنهن جا م ثال ھ ن 

 ري ت آھن۔
 : 1‐م ثال 
ارايڻ جون ڳالهيُون ُمنهنجي من جي ُسڃائيَء رات جو َاڪثر ن رات’’ 

غريب ڦيريون ‐و‐زماني ۾ عجيب‐ ’۾ پڙاڏو ڪري ُاٿنديُون ُھيُون 
گهيريون ٿ ين ٿيون، جنهنڪري گهڻيون ڳالهيون، گهڻا َاڳيان رواج 

فائدي ۽ ُنقصانڪار ٿيو َپَون۔ مگر ڪيترا بيسمجهہ ا نسان ‐بلڪل بي
ھن، جنهنڪري ٽي  ٿا و  حالتون پئدا ٿين  سماج ۾ ُدکدائڪ ُانهن کي ُچه 

ٿيون، جيڪي سمجهُو ۽ بهادر شخص آھن، ُاھي پي ڙيل ا نسانن کي َوٺي  
َاڳتي وڃن ٿا، جنهنڪري ُپراڻي ۽ نئين زماني جو ٽڪر لڳي ٿو۔ جيڪو 
ا نسان پنهنجي سمجهہ ۽ عقل سان ُانهيَء ٽڪر ۾ سچ واري پاسي جو 

ذاري ٿو۔ساٿ ڏ ئي ٿو، سو ئي  حقي قي  معنٰي ۾ زن  دگي  ُگٰ
ھ ت جي ُدنيا کان ٻاھر بہ ڪيڏي  نہ ’ٿي  سوچي ندي  ُھئس، مان حيران  

، ا ن ھوندي بہ مان فقط پاڻ تي  وسيع ُدنيا سوچڻ وي چارڻ الِء پيئي  ُھئي 
 ‘۽ ننڍڙي گهر تي سوچڻ ۾ ئي  غلطان ُھئس!

پاُڻ ڪوئي رکڻ جي  ري ت مون ڌي ري ڌي ري آفيس جي ماڻهن کان  
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۔‐دکان خو  بخود ڇڏائجي  ويئي 
نارايڻ َسجي و جي وت رھڻ جو چ ٽ مونکي پيش ڪيو ۽ مان پنهنجي  

جي قيد کان ذري گهٽ ٻاھر ن ڪري  آيس۔ ڄڻ خود ئي   گهيريبڻايل 
َاڳتي وڌڻ الِء آتي  ويٺي  ُھئس جو نارايڻ راہ ڏيکاري  تہ مان ُاڇلجي  پ َيس۔ 

يئي  آھي۔ ُگلن َپنن ۾ خوشبوِء ا ئين ڀانُيم گويا ف ضا بہ ُپرُسڪُون ٿي  و
موٽي  آئي  آھي۔ ھاڻي بابي اَميَء جي واحيات بحثن ۾ بيشمار چرچا نظر 

ڙڻ بدران ک لڻ  خواب لهڻ بدران ڪم َلڳس۔ ُدک َڀريا َاچڻ لڳا۔ مان چ 
لندي  ويندي  آھي،  ڪرڻ لڳس۔ جيئن طوفاني  ھوا سڀني  َشُين کي گ ه 

ي ۾ آفيس جا گهڻا ڇوڪرا تيئن ُمنهنجي ُاتساھت جيون جي گهير
لجي  آيا۔  60‘‘ ڇوڪريون گ ه 

 ’’ ، ۔ َسن َسن  َڀرمن کان آجي  ھ ڪ نئين ق سم جي  زندگي  کڄي  آئي 
۔ مگر ُاَنتيَء  ندگي  شواس رکندڙ ز  جي ھيٺين مٿَين خوددار، ُادم ۾ و 

ڏاڪن ُھجڻ سبب ھ ڪ ٻ ئي ۾ ٽڪر بہ ٿيندا ُھئا، شوخيُون بہ ٿي نديُون 
 61‘‘ هڙيُون نہ دلچسپ؟ُھيُون، پر ڪ

 : 3‐م ثال 
َسرال َاسين جيڪي نئينَء زندگيَء جا ُسپنا ڏ سُون ٿا، ت ن ’ :نارايڻ ’’ 

کي جيسي ن حقيقت ۾ بدلڻ جي  گنڀي ر ڪوشش نٿا ڪريُون، تيسي ن 
ندگي  پاڻيَء ۾ ترندڙ َڪَنن  وانگر، ھ ڪ ھ ڪ لهر سان، ھ ڪ  َاسانجي  ز 

ڪوئي  مزو نٿو َرھي۔ ليڪن جڏھن ھ ڪ ٺوڪر کائي ندي  رھي ٿي  ۽ 
جي  لڙائيَء جو ڀاڱو بڻائي ڇڏينداسين، ‘ حق’پنهنجي  زندگيَء کي ا نهيَء 

، تڏھن خود بخود زندگيَء مان ڦ ڪائي  ‐جا َايامن کان لڳندي  رھي ٿي 
۔  62‘‘ ن ڪري  ويندي 

ن جو ڪوبہ ھ ڪ ڪم   ناول ۾ ھڪڙا َاھڙا بہ ڪردار ھوندا آھن، ج 
دن صرف ھ ڪ خيال سان واسطو ھوندو آھي۔ ا نهن ھوندو آھي يا سن

ڪري ڪوٺيو ‘ سطحي ڪردار’ڪردارن کي ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ 
شنو  موتيَء جو دوست ۽ سرال جو ‐ آھي۔ ُسندريَء جي ھ ن ناول ۾ و 
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، ‐سؤٽ، شي ال، سرال ۽ موتيَء جا ماُء پيُء، جمنا جي  ماُء، ڀاُء ۽ ڀاڀي 
ڪردار، جيڪي ُمکيہ ڪردارن کي  گهنشيام ۽ َجسوتي  وغيرہ سطحي  

َين ٿا۔  ڪهاڻيَء جي مقصد تائين پهچائڻ ۾ سهارو ڏ 
ناول جي ڪردارن جي  زندگي  حقي قي  زندگي  نہ پر، حقيقت جي  

ويجهو ھوندي  آھي۔ ُسندريَء ڪردارن جي  زندگيَء جو عمل پنهنجي 
 پالٽ مُوجب َافسانوي رنگ ۾ پيش ڪيو آھي۔ ناول جا ڪردار َاسانجي  
زندگيَء مان ئي  ن ڪتل نظر َاچن ٿا ۽ َاسان وانگر َھلن، ُگهمن ۽ ڦ رن ٿا، 

، پاڻ سنڀالي ندي پنهنجي  منزل ڪڏھن ڪڏھن ُمنجهن ٿا، ٿاٻا کائي ندي
طرف وڌن ٿا۔ ا نهن کي خطرناڪ ۽ تڪليف ڀريل رستن راُھن تان 
 ُگذرڻو پوي ٿو۔ ُسندريَء جي  ا نهيَء خاصيت جي ڪري ئي  پاٺڪ پاڻ کي
ُانهن ڪردارن جي  جڳهہ تي محسوس ڪري پڙھڻ ۾ ايترو تہ لي ن ٿي  

‐ٿو َوڃي، جو ڪردارن جي  خوشيَء سان ُانهن جي چپن تي ُمرڪ ۽ ُدک
تڪليفن ۾ َاکين ۾ ڳوڙھا َاچي  وڃن ٿا۔ ا ھو ناول جي  ڪاميابيَء جو 

 وڏو ثبوت آھي۔
ن ٿا۔ ناول جا سڀ ڪردار ناول جي مقصد َانُوسار عمل ڪندا نظر َاچ 

ڪردارن جي عمل الِء ُسندريَء واقعا، ماحول، سماج، منظر، ُگفتگُو َاھڙي  
پيش ڪئي  آھي، جو ڪردار پاٺڪن جي ذھن ۾ ُسڀاوي ڪ َانداز ۾ ُاڀرن 
ٿا ۽ ڪهاڻيَء جي مرڪزي  خيال کي ڪامياب بڻائيندا نظر َاچن ٿا۔ ناول 
 جي پاترن جي  ڪردارنگاري برجستي  ڪيل آھي ۽ فيلسُوفاڻا ۽

 منووگيانڪ باريڪ ويچار سڄي ناول ۾ پکڙيا پيا آھن۔
ڊاڪٽر غالم ُحسين پٺاڻ ا نهيَء ُاصُول کي ھ َنن  لفظن ۾ پيش ڪيو  
 ‐آھي 
ٿا تيار ’’  ناول نگار کي پنهنجي مقصد کي ن ڀائڻ الِء ڪهاڻيَء جي  ر 

ٿا مُوجب ڪردارن جي عملن کي پيش  ڪرڻي  پوندي  آھي ۽ ا نهيَء ر 
نجي  مدد سان ئي  ا نهن جي جذبن، َاحساسن، خيالن ۽ ڪندو آھي، جنه

 63‘‘ راَين کي پيش ڪندو آھي۔
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 گُفتگوُ  3.3.2.3
، جنهن   ھ ن ناول جي  پيشڪش نئي ن ٽيڪن ڪ تي دارومدار رکي ٿي 

ا سٿتيَء جو ا ظهار ‐۾ ھرھڪ ڪردار، پنهنجي پاران پنهنجي جذبن ۽ من
آھي، ُان سان  َڪيو آھي۔ ا نڪري سندس خيالن ۾ جيڪا ُگفتگوُ 

 ڪردارن جو عڪس پڌرو ٿئي ٿو، ُان جا ُڪجهہ مثال پيش آھن۔
 : 1‐م ثال 
 ‐موتيَء ۽ سرال جي  ُگفتگُو  
ُگالب جي چؤڌاري  موتيا ا ئين لڳن، جهڙا ’مسرت ۾ ڀرجي  َچُيم ’’ 

تارا۔  ‘چنڊ جي ا رد گ رد س 
۔ ُرسي  چيائين،   تارا تہ ھميشه’ُھن راند ڦ ٽائي ڇڏي  ہ ھ ڪ چنڊ ۽ س 

 ‘ٻ ئي کان دُور بي ٺا ک لندا ُمرڪندا آھن۔ ڪڏھن م لندا ٿورو ئي  آھن۔
 ‘ا ن دُوريَء ۾ ئي  تہ جي َوت جو ميٺاج آھي۔’ 
تارا م لڻ ُگهرجن۔ جڏھن م لي  ويندا، تڏھن ’مان ٿي  چوان   چنڊ ۽ س 

، جو َاسانکي َبتُين ٻارڻ جي   ڌرتيَء تي ايتري  تہ روشني  ڦهلجي  ويندي 
۔ ضرورت  ‘ئي  نہ پوندي 

 ‘پوِء گگن منڊل جي  سوڀيا کي ڪير ُپڇندو؟’ 
۔ سوڀيا تہ ھُونَء بہ پرڀات ٿيڻ تي ڦ ڪي  ’  سوڀيا کان تہ روشني  ُسٺي 

ڻي  ئي  آھي۔   64َپو 
 : 2‐م ثال 
 ‐موتيَء ۽ جمنا جي  ُگفتگُو  
 مون چيو ۽ آرام ُڪرسيَء تي کڙو ويُٺس۔‘ جمنا، تُون روڏ  آھي ن۔’’ 
۔ھوَء    ڪپڙا ويڙھي ندي  َرھي 
؟’   ‘روڏ  َاکر جي  معنٰي َاچيئي  ٿي 
۔‘ نہ’جمنا ڪنڌ سان    ڪئي 
؟’   ‘پوِء ُپڇي ن ڇو ڪي ن ٿي 
ڙھيل ڪپڙن کي پُوريَء طرح ھٿ   ۔ و  جمنا ڪپڙا ويڙھي ندي  ئي  َرھي 
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سان لساڙي نہ رکڻ سبب ڪپڙن جو ڍ ُڳ وڏو ۽ ُافنگرو ٿي  پيو ھو۔ َٻہ 
ري  پيو۔ڪپڙا ٻ يا بہ رکيا  ئي ن تہ ڍ ُگ ئي  ڪ 

رَيُل ڍ ُڳ ٿو ’َچُيم   روڏ  جي  معنٰي ا ھا َاٿئي  جا ھي  ڪپڙان جو ڪ 
 ‘ُٻڌائي۔ سمجهُيئہ؟

۔  َيل ن گاہ ک ن الِء َمٿي کنئي   جمنا ھي س 
ا ئين بيوقُوفن وانگر ن هارڻ جو ڪهڙو ضرور؟ جيڪي  نٿي  ’ 

؟  ‘سمجهي ن، سو ُپڇي ن ڇو ڪي ن ٿي 
۔ھوَء ڪپڙن ج  َيل ڍ ڳ کي َوري  ھ ڪ ٻ ئي مٿان رکڻ لڳي  ر   ي ڪ 
؟ مان ڇا َبڪي  رھيو آھيان۔’   ‘َاڙي  ُٻڌي ن ٿي 
۔ ُمنهنجي َاکُين جو تاب   سڻ لڳي  جمنا ڪپڙن کي ڇڏي مون ڏانهن ڏ 

، نظر ُجهڪائي چيائي ن،  ۔’نہ َسهي   ‘م ڙيوئي  ڪا خراب معنٰي ھوندي 
۔۽ تون روڏ  آھين، ا ھا ڳالهہ توکي خوُ ’   ‘ب َوڻي ٿي 
۔   ، ڪپڙا کڻي  َوڃي  ڪٻٽ ۾ رکڻ لڳي  جهي  ھوَء ُمنهن ۾ سُونڊ و 

 65‘‘ َوڃي  جهنم ۾ پئُہ۔’مان ُڪرسيَء تان ُاٿي  کڙو ٿ ُيس، َچُيم، 
زور ۽ ُپختي  ھوندي  ‐ُسندريَء جي رچنائن ۾ پيش ُگفتگُو ايڏي  ُپر 

شخصيت َل يَ آھي، جو ُگفتگوَء ۾ ڀاڳ وٺندڙ سڀني  ڪردارن جي  ل ڪ
 ‐پاٺڪن سامهُون ُاجاگر ٿي  پوندي  آھي۔ ا ن جو ننڍڙو م ثال پيش آھي 

، جا ک لندي ک لندي پيئي  روئي، سا َپڪ َچري  ’بابي چيو، ’’  ا ھا ُرڪي 
۔  ‘ٿي  َپَوندي  يا زهر کائي  َمرندي 

۔ َچُيم،   زھر ’ُمنهنجي بدن مان ھ ڪ ڏڪڻيَء جي  لهر لنگهي ويئي 
 ‘اڻ ڇو نہ ٻي  شادي  ڪري ڏيکاريس۔ڇو کائي؟ تنهن کان پ

 بابي چيو۔‘ ُٻُڌِء موتي  نئين زماني جو خيال۔’ 
چ ۾ لگن ناھي، ُاتي َاگر مرد وڃي  ٻي  ’  تي زال مرد جي و  پر بابا، ج 

 موتيَء چيو۔‘ شادي  ڪري تہ زال کي َارھو نہ ٿيڻ ُگهرجي۔
، چُيم    ‘َمَحظ خودغرضي  ۔۔۔’مونکي باہ َوٺي  ويئي 
۔ ُتنهنجو ڇا َوڃي، تُون ڇو ٿي  َپرائ’  هرڪي  ي  جهار  َپرائي  ج 
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 َاچي  مونکي ٻانهن کان َورتو۔َاميَء ‘ َتپي ن؟
ڇو زال بہ ڇو نہ َوڃي  ٻي  ’مونکي ڏاڍا خار ُھئا۔ موتيَء کي َچُيم،  

شادي  ڪري؟ شادي  تہ َاھڙو ناتو آھي، جنهن کي ٻہ جي َو گڏجي  جوڙي ن ٿا۔ 
ُين ۾ تڙڦي  تڙڦي  پوِء ھ ڪڙو پاُڻ ڇڏائ ي وڃي ۽ ٻ يو ُان ناتي جي َڪڙ 

 ‘پ راڻ ڏ ئي، ا ھا ڪهڙي  ا نسانيت آھي؟
 يرزالُون وڃي  ٻي  شادي  َڪن، ڪ’موتيَء بہ ذرا خارن ۾ چيو،  

 ‘روڪين ٿورو ئي  ٿو۔
ڪهڙو نہ ُسٺو ٿ ئي ’مون صندليَء تان ُاٿي  موتيَء َاڳيان وڃي  چيو،  

 ‘َوٺي ن؟ جي تون ُرڪيَء جهڙي  ڇوڪري  
مان َاکر بہ ڪونہ ڪڍيو، پر ا ئين ٿي لڳو، ڄڻ مون موتيَء زبان  

ڌي  آھي۔ َاکيُون ڳاڙھيُون ٿي   سندس ڳ چيَء ۾ ڦاسيَء جي  نوڙي  کڻي  و 
 ، َيس  پ َيس۔ پهريون ئي  ڀيرو مون سندس لؤندڙُين وٽ رڳُون ظاھر ٿي  و 

ٺو۔َاکُين ۾ پاڻ الِء ح  ڪارت جو جذبو ڏ 
جا ڇوڪري  ھ ڪ ڀيرو ‘ ٻاُر آھين ٻارُ ’هن ڪري چيو، بابي ڪڙو ُمن 

، ُاھا ٿي  جُوٺيَء پاتل َسمان۔  شادي  ڪري ُچڪي 
 ‘۽ جيڪو مرد ھ ڪ ڀيرو شادي  ڪري ُچڪو آھي، ُاھو؟’ 
ُمنهنجي َاکرن تي موتيَء جو سرير ُڌڏي  ويو ۽ پاڻ سنڀالڻ جا بيحد  

 66‘‘ ُھئا۔ ڪوشش ڪندو رھيو تہ بہ َاالجي ڇو سندس چپ ڦڙڪي  رھيا
ُگفتگوَء ۾ موقعي، ماحول، وقت ۽ جاِء ُمطابق ۽ حقيقت  ُسندريَء 

جي  ترجماني  ڪندڙ ُمختصر لفظن جو ا ستعمال ڪيو آھي۔ ُگفتگُو 
ردارن  د لچسپ ۽ ٻولي  پاترن جي  مانسڪ حالت ُمطابق آھي، جيڪا ڪ 

۔  جي  ن جي  شخصيت کي ُاجاگر ڪري ٿي 

 ماحول يا منظرنگارِي  3.3.2.4
ڻي  منظرنگاري  پڙھندڙ کي ُاتي ئي  بي ٺل محسوس ڪرائي ۽ ُان   ُسه 

۔ ليکڪ ڪردارن جي د ل،  کي سچي  ۽ ف طرتي  خوشي  حاصل ڪرائي ٿي 
دماغ ۽ ُانهن جي ڀاونائن کي بہ منظرنگاريَء ذريعي پيش ڪندو آھي۔ 
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 ُسندريَء بہ ناول ۾ گهڻا ئي  َاھڙا منظر پيش ڪيا آھن۔
۾ جڏھن پيار جو َاحساس جاڳي ٿو تہ نازڪ ا نسان کي زندگيَء  

، ُان کي ماحول ۾  ڀاونائون ا نسان جي  زندگيَء ۾ ڦيرو ٿيون آڻي ڇڏي ن 
، ک الک الھٽ، مؤج مستي  ۽ خوشي  نظر َاچي ‐ھر طرف خوشبُو، َھريالي 

۔ م ثال جڏھن موتيَء ۽ پوِء َوري  سرال کي پيار جو َاحساس ٿو ٿ ئي   ‐ٿي 
، ُسري  ُسري  ۔۔۔ ُسر’’ ’  باپ ڙي، ا ھو َاکر من ۾ ڪيڏو نہ گُونج ‘ ي 

لڳائي ويٺو۔ وئڪيشن جي سانجهُين ۾ جا تنهائي  محسوس ٿي  ُھَيم، 
سا ڄڻ ھ ن ھ ڪ َاکر سان جا مڌر راڳڻي  ُمنهنجي من َاندر َھلي  َرھي  

ٿي ٿي ُٻڌو؟ ، ُان کي َڀال ھوتوَء ڪ   67‘‘ ُھئي 
يرن وٽ لهُرن جو َاچڻ ۽ پنهنجي مٿان وڏو وڏو ُکليل آڪاس، پ’’ 

رڻن جو َاچي  َاکين جي ماڻڪين  موٽي  وڃڻ، ُافق َوٽان س ج جي الل ڪ 
سان ٽڪرائجڻ، سڀ ڳالهيُون ُمنهنجي من ۾ ھ ڪ عجيب ک لک الھٽ 

 68‘‘ کڻي  آيُون۔ مان ٻانهن جو سهارو َوٺي  ليٽي  پ َيس۔
ہ ساڳيو پر جڏھن ُاھا ئي  پ ري ت زندگيَء کي َالوداع ٿي  ڪري وڃي ت 

جي  چاھنا ئي  ختم ٿيو ماحول َانڌيرو، وي ران ۽ ُاداس ٿيو پوي۔ جي ئڻ 
چ ۾  پوي۔ جيئن تہ موتيَء جي  شاديَء کانپوِء، موتيَء ۽ سرال جي و 
۔ ُاتي ھ ڪ  ُجدائي  ٿي  َاچي  وڃي تہ َنچڻي  ک لڻي  سرال تہ ُگم ٿي  ويئي  ُھئي 

چي۔ َاھڙي وقت ۾ ا نسان جي پٿر جي  مُورتي  نظر ٿي  اَ  ڻھي  ‐شانت، ڀاوَ 
بيَوس ۽ مجبور د ل جي  حالت جي منظر جو بيان ُسندري  َاثرائتي نموني 

 ‐ھ ن ري ت پيش ڪري ٿي  
ڌو۔ َاکين جا ڇپر ُسڄي  َدٻا ’’  ُمنهنجن َاکُين پاڻي  َوھائي َبس ڪري و 

، آڪاش،  ٿي  پ يا۔ پر گهڙيال جا َبجا ھ ڪ ھ ڪ ٿي  ُٻڌائيندا رھيا تہ ڌرتي 
ڄ، ڪوئي  بہ ُمنهنجي  مدد ڪرڻ ڪي ن آيو۔ ُاھا ڪٺن رات،  طوفان، و 
 ، ورھين کان بہ وڏي  رات، ڪيئن صبح جي  روشنيَء ۾ ُگم ٿي  ويئي 

 69‘‘ ڪيئن ُٻڌايان؟
جڏھن د ل جو قري بي  ا نسان َاسان کان َپري ٿو َھلي  وڃي تہ ُان جي   
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ينَء ري ت ناول ۾ پيش د ل ُاداس ۽ بيچئن ٿي  ويندي  آھي، ا ھو منظر ھيٺ
 ‐ڪيل آھي 

شني کانسواِء ڏينهن ڦ ڪا ٿي  ويا ُھئا ۽ راتيون ُاداس ’’  سچ پچ ئي  و 
وائلن س کڻ لڳس۔ رات جي تنهائيَء ۾ چوٽ تي ُھيُون۔ مان من لڳائي 

وڃي ُسر ڪڍندو ھوس۔ ُمنهنجي د ل جي  آرزُو وائلن جي آواز جون 
جي  واپس َاچي  َڪَنن  ۾ چونديُون لهرُون بڻجي  دُور دُور ُافق سان ٽڪرائ

ٿي آھي؟’ ،ُھيُون  70‘‘ خبر ناھي ڪ 
ا نسان جڏھن پنهنجي  زندگيَء مان نراس ٿو ٿي  وڃي، کيس زندگيَء  

رڻ نظر  ٿان بہ روشنيَء جي  ڪ  ۾ ھر طرف َانڌيرو ئي  ٿو نظر َاچي، ڪ 
ندڙ نٿي  َاچي۔ َاھڙي وقت ۾ ا نسان جي ڀاونائن جو ا ظهار ليکڪا د ل ُڇه

 ‐َانداز ۾ ھ ن ري ت پيش ڪيو آھي 
يو۔ ’’  سامي  ويو۔ چؤطرف َانڌيرو ڇانئجي  و  آشا جو ٽ مٽ مائيندڙ دي پ و 

ڪرڻ آيو  جاگرمون ڀانيون ھو، ھُو ُاجهامندڙ جوتيَء کي گيهہ سان اُ 
آھي، ليڪن ھينئر ڇا ھو؟ فقط َاکُين جو ٽ مندڙ ني ُر ساگر بڻجي  ُان 

 71‘‘ ي  رھيو ھو۔جوتيَء کي ٻوڙڻ الِء َوڌ
مقصد زندگيَء ۾ جا ُاٻاسيَء جهڙي  ڦ ڪائي  ٿي ندي  آھي، سا ‐بي’’ 

۔ اُونداھيَء ۾ َاڳتي َوڌندو  يان ويڙھيندي  ٿي ويئي  مونکي گهاٽي غبار ج 
ُيس۔ َاٿاہ ُدنيا جي َانيڪ گ هٽُين، َاڻ ڳڻين مڪانن ھوندي بہ مون الِء ‐ٿي و 
، جنهن کي ڪوئي  ٺاڻو ٺ ڪاڻو ڪي ن ھو۔ ٽي ُفٽ  زمين بہ ڪي ن ُھئي 

۔ َاندر ئي  َاندر  مان پنهنجو سمجهان۔ د ل جي َاندر عجيب ھلچل متل ُھئي 
۔ ڪائي   چي ز بلڪل ئي  تيزيَء سان َڀڄي  ُڀري  ُٽڪر ُٽڪر ٿي  پيئي  ُھئي 

لڳو، ڄڻ ننڍڙي  ڊُونڊي  سمنڊ جي بيشمار لهُرن جا ھر قدم تي ا ئين پ ئي 
ڏي  َرھي  آھي ۽ ُافق جي َسنڌي َوٽان راڪاس ٿڦيڙا کائي  ھيٺ مٿي لُ 

َميہ ٿي  وڃي ۽ ‐جيان ڪارا بادل وڌندا ٿي آيا۔ شايد ھ ڪ ک ن َاندر ئي  َجل
ڃائي، ڪنهن ُڪَن ۾ نہ َوڃي  ڦاسي۔ شتي  رستو و   72‘‘ َانڌڪار ۾ ھيَء ڪ 

جي بهتري ن منظرنگاريَء جا نظارا پُوري ناول ۾ ھرھنڌ  ُسندريَء 
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پر ھ ن ھيٺئين نظاري شخصي  طور ُمنهنجي د ل کي  پکڙيا پيا آھن،
بيحد ُڇهيو ۽ مونکي تمام گهڻو ُمتاثر ڪيو، ڇاڪاڻ ھ ن ۾ پُوري ناول 
جو ساُر، ُمکيہ ڪردارن جي  شخصيت، ناول جو مقصد سمايل آھي ۽ 

 ُسندريَء جي  عمدا لکڻيَء جو بهتري ن م ثال آھي۔
يَ ’’  س ۔۔۔ ُگلن ُڦلن سان ڌيري ڌيري مان ھ ڪ ُسپني ۾ لي ن ٿي  و 

، وئجنتي  رنگ جي  ساڙھي  پائي مان ڪنهن  َسجايل پُوڄا جي  ٿالهي  کڻي 
ڇا ديوتا جي ُپٺيان ُپٺيان وڃي  َرھي  ُھئس۔ ُھن ھ ڪ وار ُمنهن َورايو تہ 

مون سندس پير پڪڙي موتئي ۽ ُگالب جا ُگل ڏ سان، ُاھو موتي  آھي۔ 
هَيل کڻي  مٿن ڀيٽ چاڙھيا۔ عين ُان مهل ڪا هنج  َاپسرا ئي  ھي رن سان ج 

موتيَء کي ھٿ سان ڇ ڪڻ لڳي  ۽ موتي  پُوڄا جي  ٿالهيَء کي پري جي  
ٺوڪر سان اُونڌو ڪري َھليو ويو۔ مان کاڏيَء تي آڱر رکيو، َاکين مان 

ڌيري ني ُر وھائي ندي  ُان پٽ تي پکڙيل سامگريَء کي ڏ سندي  َرھَيس۔ 
ُپشپن جي پنکڙين سان ُمنهنجا ڳوڙھا  ڪوئي  َوڻ تان َلهي  آيو۔ ڌيري

ُاگهي  پُوڄا جي  سامگري  ميڙي ٿالهيَء ۾ رکڻ لڳو۔ ويجهو َاچي  ڏاڍي 
ُقرب سان ُمنهنجو ھٿ کڻي  پنهنجين َاکين تي رکيائين۔ مون 

۔’ُھن چيو، ‘ ڇو؟’چيو،  تڏھن ‘ ھان؟’مون چيو، ‘ تون مونکي َوڻي ن ٿي 
سامي  مان ھي  ُگل ُتنهنجي قدمن تي چاڙھي ن دس۔ پر َاگربتيون تہ و 

 ‘ُچڪيُون آھن ۽ آرتيَء جا دي پ بہ ُاجهامي  ُچڪا آھن ۔۔۔
پُوجا کي رھڻ ’ُھن مونکي ھٿ کان ُاٿاري، ڇاتيَء سان جڪڙي چيو،  
مان ڪو ديوتا ٿورو ئي  آھيان۔ مان تہ ُتنهنجو ھمسفر آھيان، رفيقا ‘ ڏي،

 ‘ن۔ھ ن جهنگل مان َھُل تہ َٻئي  گڏجي  ٻاھر َھلوُ 
ٺو جنهن جنهن وڻ ھيٺان نارايڻ ۽ مان لنگهي رھيا   ء مون ڏ  ۽ پو 

۔  73‘‘ ُھئاسي ن، تنهن تنهن وڻ مان ُگلن جي  ورکا پ ئي ٿي 
، پر َاسانجي  منيعني   َين  ‐نظارا پنهنجو پاڻ ۾ آنند يا ُدک نٿا ڏ 

۔ ا سٿتي  ُانهن تي پنهنجي جذبن جو آرو  پڻ ڪري ٿي 
مان ھرھڪ ڪردار جي  شخصيت جون  ُسندريَء جي  منظرنگاريَء 



 

[ 221 ] 

ف سياتي  ڪيفيتون ُاڀري  سامهُون َاچن ٿيون، پاٺڪ ُانهن سان َاندرُوني  نَ 
 رُوبرُو ٿي  مؤج ٿو ماڻي۔

 ٻولِي ۽ عبارت / پيشڪش يا ٽيڪنِڪ 3.3.2.5
خاصيت آھي تہ ھوَء پنهنجي رچنائن ۾ َسَولي  گهريلُو ُسندريَء جي   

نڌي  ٻولي  ۽ مانائتي لف  ‐ظن جو ا ستعمال َڪندي  آھي۔ م ثال طور س 
 ‘شعر پڙھڻ نٿو َوڻي۔’َاچانڪ ڪتاب بند ڪري سرال چيو، ’’ 
؟’   ‘تڏھن ڇا ٿو وڻيئي 
 ُھن ڪتاب ھيٺ ڪري چيو۔‘ تون ڳالهيون ُٻڌاِء’ 
ري  ساھيڙپ آھي؟’  مون ُڪجهہ ڳالهائڻ الِء ‘ ٽ ليَء سان ُتنهنجي  َگه 
 چيو۔
ري  نہ پر ڪافي  حد ا سڪُول ۾ گڏ پڙھنديون ھُ ’  يُونسي ن۔ ا نڪري َگه 

 ‘تائين ساھيڙپ آھي۔
 ‘توکي دؤلوَء جون ڳالهيون ُٻڌائين دي  آھي؟’ 
 ‘َاَول ھوتُو توکي پنهنجي  لي الن جون ڳالهيُون ُٻڌائي ندو آھي؟’ 
جيئن ٽ ليَء جو دؤلوَء سان َلو  آھي، تيئن ھوتوَء جو لي الن سان َلو  ’ 
 ‘آھي۔
، نہ۔’  لي الن جهڙيَء چرٻٽ ڇوڪريَء سان پيار رکڻ کان تہ بس  نہ، ڙي 
۔  ‘َڀلي 
۔’   ‘مان سمجهان ٿي  لي الن شاديَء کان پوِء پاڻيهي  ٺپجي  پوندي 
سو ھوتُو لي الن سان شادي  ڪري ڇو ٿو؟ ھُو تہ بڪبڪيَء لي الن ’ 

 74‘‘ آھي۔‘ ايسپرو’کي چوندو ئي  
 ‐ھ ڪ ٻيو م ثال  
َاسان سڀني  کي ڇڏي ھيڏانهن ڇو َڀڄي  ’ڇيو، َاچانڪ نارايڻ َاچي  پُ ’’ 

مان ُاٿي  ويٺس ۽ ک لي  ’ آئي نَء؟ ۔۔۔ ھ تي واريَء ۾ ڀال ڇا ويٺي  َڪري ن؟
 ‘لهُرن جو ناچ پيئي  ڏ سان ۔۔۔’َچُيم، 
مان سچ پچ لهُرن کي ڏ سڻ لڳس ۽ نارايڻ ماٺ ۾ بي ٺو مونکي ڏ سي   
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 رھيو ھو۔
ڪيئن ا ھي َاکر چئي  مان َاالجي  ‘نہ۔ تون بي ٺو ڇو آھين، ويهي  َرھہُ ’ 

؟ پر ھوش ‘ تون’ويٺس۔ ھيُء  چوڻ واري  منزل َاچانڪ ڪيئن َاچي  پهتي 
ٺم، نارايڻ ڀر ۾ ويهي  ُپڇيو رھيو ھو،  ، ’َاچڻ کان َاڳ ۾ ئي  ڏ  ُسري 

 ‘توکي پهري ن پهري ن ڏ سڻ سان خبر َاٿئي  مون ڇا سوچيو ھو؟
 ‘ڇا سوچيو ھوِء؟’ 
مجهيم تہ تون ڪنهن خواب ۾ ويٺي  آھين۔ اَڄ بہ ا ئين پ ئي س’ 

ُتنهنجا قدم ڌرتيَء کان مٿي مٿي ڪنهن خوابي  ُدنيا ۾ ڀائي ندو آھيان تہ 
 ‘پيا َھلن۔

، پر َاندر ۾ ‘ ئون ھُون،’  ُھن جي َاکرن مون ڪنڌ سان ناڪار ڪئي 
َيس۔  75‘‘ جي مڌرتا کان شرمائجي  و 

ال جي ُمحاورن ۽ ا صطالحن ُسندريَء پنهنجي  ل کڻيَء ۾ عام ٻول چ 
 ‐جو بهتري ن ا ستعمال ڪيو آھي۔ جيئن تہ 

 ‘َڄُٽ پڙھيو، َاللهہ َاڙيو۔’   
 ‘کاريَء ھيٺان ڪانُء۔’   
۔’     ‘مي نُهن مکڻ جو، جهوري  جهڻ جي 
 ‘َان جو ُمنهن جنڊ ڏانهن آھي۔’   
 ‘۔َٽڪي ٽي هہ، پئسي وي هہ’   
نگو نہ ڪجانِء۔’     ‘واُر بہ و 
 ‘ي  ڊڀري جو واھي  آھي ڇا؟ڪوئ’   
 ‘ڇهہ ئي  ڇ ڄي  پ يا۔’   
 ‘اؤسان ئي  خطا ڪري ڇڏيا۔’   
۔’    هرڪي   ‘پرائي  جهاڙ، پرائي  ج 
لي  ٿي  پهاڙ کي ُپٺيَء تي کڻي!’    و   ‘ڪ 
 ‘ُميُون ت ٿيُون وي چارڻ مان ڪهڙو فائدو؟’   
 ‐ڀاشا جو ا ستعمال بہ واہ جو ڪيو َاٿس۔ م ثال طور  تَالنڪار 
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وھنديَء نديَء مان تہ َڀلي  واھُہ کوٽي پاڻي  ڪڍجي، ليڪن بي ٺل ’ 
پاڻيَء مان تہ ھ ڪ ڏول ڀري ندي پاڻيَء جي ُکٽجي  وڃڻ جو خيال ستائي ندو 

 ‘آھي۔
مونکي تہ خبر ُھئي  تہ َاندر جا ُاال ٻاھر ڪڍڻ سان باہ جو ڀنڀٽ َٻري  ’ 

ٿي ب سائڻ الِء پاڻي  تہ مونکي ڪ   ‘ہ نظر نَٿي آيو۔پوندو ۽ ُان کي و 
۔’   ‘ڏينڀن جي ماناري َاڳيان وڃڻ کان گهٽ پهلواني  ڪي ن ُھئي 

 مقصد يا اُديش 3.3.2.6
ناول جو مقصد پيار ۽ شاديَء جي جهُوني مسئلي کي نئين زماني  

نظر سان حل ڪرڻ آھي۔ سرال، موتيَء کي جنهن ري ت ‐ي‐جي َمد
ٽو ٿي  پاٺڪن سامهُون  سمجهائي َرھي  آھي، تنهن مان ناول جو مقصد چ 

 ‐ُاڀري  َاچي ٿو 
شادي  ھ ڪ ڇوڪريَء سان رچائجي ۽ د ل ’سرال سهج ڀاَو سان چيو، ’’ 

َء ڇوڪريَء کي چاھي ندو رھجي، سا ڳالهہ َڀلي  آکاڻين ۾ د لچسپ  ۾ ٻي 
ندگيَء ۾ تباھي  آڻيندڙ آھي، سچي پيار ڪندڙ  لڳي، ليڪن حقي قي  ز 

شال ٿيندو آھ ي جو ُھن کي ھر ا نسان جو ُدک پنهنجو جو ھ ردو تہ ايڏو و 
، ُان جي  ُدک ڀاسندو آھي۔ پوِء بہ جمنا، جا ُتنهنجي ھيترو ويجهو ُھئي 

ک ُن َرکي  ڊگهو ساہ کڻي  ‘ ُدک کي تون پرُوڙي نہ سگهئين؟
! پيار تہ حياتيَء جو ھ ڪ پهلُو آھي، جيتوڻيڪ ُان تي ا الھي  ’چُيم،  موتي 

ل کَيل پتيَء پتنيَء جي ناتي جي  ‐بہ ُاھا َاڻ ق صا ۽ بيت ل کيا ويا آھن تہ
، جنهن ۾ گهڻي ۾ گهڻو ُسک سمايل آھي ۽ جا حياتي  گهڻي ۾  ڪهاڻي 
 ، ندگي  گهڻا ماڻهُون رھن ٿا، ُاھا ڇا َاسين ُڀلجي  وڃُون؟ ھيَء ننڍڙي  ز 

ُلن تي َصرُف َنٿي  ڪري سگهجي؟حياتيَء ج  76‘‘ ي ٻ َين ا الھي  َپه 
مان ئي  ‘ پري ت ُپراڻي  ري ت ن رالي  ’جي عنوان  جو مقصد ھ ن ناول 

ظاھر ٿو ٿئي۔ پريم َاجر، َامر ۽ شاشوت جذبو آھي، جيڪو آدي  ڪال کان 
ھلندو آيو آھي ۽ آخر تائين رھندو۔ ا ن جذبي کي َاڄڪلهہ جي  
وھنوارڪتا سان جوڙي پيش ڪرڻ ناول جي  َوڏي  خُوبي  آھي۔ ليکڪا 
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جي  ُاڏام ڪيتري  نہ بهتري ن آھي، ا ن  ا ۽ ڪلپنا شڪتيَءٽجي  دُوردرش
جو شاھد ھيُء ناول آھي۔ ُسندريَء، جيڪو َاڄوڪي زماني ۾ ٿي  رھيو 

 آھي، ُان سان ھيڏا سال َاڳہ پاٺڪن کي رُوبرُو َڪرايو۔
ُمنهنجي  شخصي  راِء مُوجب ناول ۾ حقيقتنگاريَء سبب ناول نويس  

، جنهن جو واسطو  تحري ر ‐بياني  يا طرز  ‐طرز  جي فن جي  خُوبي  ُاڀري ٿي 
سان آھي۔ حقيقت جو بيان ئي  َادبي تخليق الِء مواد ھوندو آھي۔ 
حقيقتون ُاھي آھن، جيڪي ڏ سي  سگهجن ٿيون يا ُٻڌي  سگهجن ٿيون يا 
محسوس ڪري سگهجن ٿيون۔ َاديب الِء سچائيَء کي اي مانداريَء سان 

تہ َسچي   پيش ڪرڻ ئي  َاھميت ڀريو آھي ۽ ھُو ڪوشش ڪري ٿو
زندگيَء ۽ َسچي  ُدنيا جو چ ٽ ئي  پاٺڪن َاڳيان پيش ڪري۔ ُسندريَء بہ 
پنهنجي ناول ۾ ورھاڱي کان پهري ن ۽ پوِء جي حالتن کي ڏاڍي  
باريڪيَء سان پيش ڪندي ُانهيَء وقت جي ماحول ۽ سماج جون 

 ‐حقيقتون پيش ڪيون۔ م ثال طور 
جڻ سان ماڻهن جي  حالت ُملڪ بدل’ھوتوَء بمبئيَء مان ل کيو، ’’ 

رتي  بي  77‘ ‘‘ لغام ٿي  پيئي  آھي۔‐بدلجي  ويئي  آھي ۽ ُان سان گڏ َمَنو 
وقت موتي  ٿورو ئي  ھوس۔ پٿر جو ھوس ۽ ُان پٿر جهڙي  ُان’’ 

! ھي   ھ ردي کي چي رڻ الِء ھ ڪ قهري  َڪنڊي جنم ورتو ھو۔ بيروزگاري 
ندو آھي۔ خسيس ۾ تي ڪي ن ُچڀَڪنڊو وري  عجيب آھي۔ ھ ڪ جڳهہ 

ن جي  غير  ، ج  خسيس چي زُون م ثال پڪوڙا، س گريٽ، چانهہ، م ٺائي 
مؤجودگي  ھُونَء ڪائي  خاص ُڏکيائي  پيش نہ َڪندي  آھي، ت ن جون 
چاھنائُون بيروزگاريَء جي وقت َاسانجي خميص ۽ سُوٽ جي کي سن مان 

ٿيندو آھي۔ ُمنهن ڪڍي  چيڙائينديون آھن۔ ھر ڳالهہ ۾ َمُن پيو ُدکي  
، گهر  ڪوئي  ڀريل کي سن وارو دوست َاڳيان ايندو تہ بہ د ل پيئي  ُسسندي 
جا ڀاتي  بہ َاکُين جو رُت ٿي  پوندا آھن، َاھڙي وقت شل نہ ڪائي  بي ماري  
َپوي۔ ماڻهوَء مان ماڻهپو ئي  ن ڪري  ويندو۔ َامان جي  بي ماري  ا ن ڳالهہ جو 

سندس خسيس ۾ خسيس ُگهُرن تي بہ جي ئرو جاڳندو م ثال آھي۔ مان 
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ھندي  ُھئي   ۔ وطن جا وڻ َمٿس ايترو ُغصو ڪندو ھوس، جو ھوَء روئي  و 
، باقي ُڏکين ڏي نَهن  َھڻي  ڊاھي  ساڻي  پيئي  ُھئي  ڇڏڻ کانپوِء ھوَء َاڳيئي  و 
رکُيس۔ جمنا جي رات ڏينهن جي  شيوا بہ کيس بچائي ڪي ن 

۔  78‘‘ سگهي 
، ‐ گهنشيام ’’  آڪاش منڊل جا تارا بہ ھ ڪ ٻ ئي کان ايترو موتي 

ڇڙيل آھيون۔ ڪوئي  تارو نڌي  و  ڇڙيل ڪي ن آھن، جيترو َاسي ن س  َاگر  و 
ٿان دُوريَء کان ئي  ُان سان ٽ مڪ  ٻ ئي تاري سان ڳالهائڻ چاھي تہ ڪ 

ھاڻيُون ڪري َوٺي، پر اَ  نڌي  ٽ مڪ ڪري َاکُين ئي  َاکُين ۾ ڪي ر  سي ن س 
 79‘‘ ويا آھيُون۔تہ ڪڻو ڪڻو ٿي  

 ‐ا نهيَء تي ھارورڊ فاسٽ ل کي ٿو تہ  
جڏھن مان َادي ب ۾ حقيقتنگاريَء جي  ڳالهہ ٿو ڪريان تہ ُمنهنجو ’’ 

مطلب ُان مان ا ھا حقيقتنگاري  ۽ سچ آھي، جنهن جو سماج، ماحول ۽ 
حالتن سان واسطو آھي۔ حقيقتنگاري وڏي  ڪسؤٽي  آھي، پر ا ھا تاري خي  

 80‘‘ ن جي  روشنيَء ۾ ڏ سڻ آھي۔پسمنظر ۽ ھ  
ُسندريَء جي ھ ن ناول ۾ ترقي  پسند وي چارڌارا جي  َجهلڪ ھيٺينَء  

 ‐ري ت نظر َاچي ٿي  
ا ھو تہ سرڪار کي بندوبست ڪرڻ کپي، جا سڀني  کي ُمفت تعلي م ’’ 

 ‘ڏ ئي۔ آخر پنهنجي  ئي  سرڪار آھي۔
زگار، َاجهو ۽ عالج ھر َاسي ن بہ ا ھو ئي  تہ چئُون ٿا تہ تعليم، رو’ 

 81‘‘ ا نسان کي سرڪاري  طور م لڻ ُگهرجي۔
شتن ۽   ناول ۾ ُسندريَء پري ت سان گڏوگڏ وھنوارڪ زندگيَء جي ر 

ٽي ندي ورھاڱي جي  لڏ پالڻ جون تڪليفون ‐مسئلن کي باريڪيَء سان چ 
ندگيَء جو بيان ڏاڍي د ل ُڇهندڙ َانداز ۾ ڪيو آھي۔ ليکڪا  ۽ پوِء جي  ز 

اني  ُسڀاَو، جذباتن ۽ منوڀاونائن کي باريڪيَء سان َاثرائتي نموني ا نس
، ُگفتگُو، منظرنگاري ۽ ڪردارنگاريَء جي پيش ڪيو آھي۔ ڪٿا، ڀاشا

 درجي جو ناول آھي۔خيال کان ھيُء ھ ڪ سمرٿ ۽ پهرئين 
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ُسندريَء جي ناولن ۾ ورھاڱي کان پهري ن، ورھاڱي جي وقت جا  
ڱي جي پوِء جا حاالت، ُمشڪالتون، وري  پالڻ جو عرصو( ۽ ورھا‐)لڏ

ٽو ڪري  ھ تي َاچي  وسڻ جي  جدوجهد، سماجڪ ۽ راڄنيتڪ حاالت کي چ 
 پيش ڪيو آھي۔ حقيقتنگاري  ُسندريَء جي ناولن جي  خُوبي  َرھي  آھي۔

ليکڪا جي ناولن ۾ ترقي  پسند وي چارڌارا جو َاثر بہ صاف ُنمايان  
ڃيو تہ ُان دؤر ۾ ھيَء ترقي  پسند ٿ ئي ٿو۔ ا ن کي ُسندريَء پاڻ م

۔  وي چارڌارا کان ُمتاثر َرھي 
ن ۾ گهريلُو ماحول، پيار ۽   سندس ناولن جا موضوع گهريلُو آھن۔ ج 

ُمحبت شامل آھي۔ ُسندريَء پيار ۽ ُمحبت کي، جيڪو ھ ڪ ُپراڻو 
شاشوت ۽ پاڪي ز جذبو آھي، پر وقت بہ وقت رُوپ َمٽائي ندو رھي ٿو، ا ن 

ي ڏاڍي ُسلجهيل ۽ ُسهڻي طريقي سان پنهنجن ناولن ۾ پيش موضوع ک
 ڪيو آھي۔

 ناولن ۾ ُڪٽنبِي ۽ سماجڪ پسمنظر  3.4
ا نسان جنم کان ئي  سماجڪ پ راڻي  آھي۔ ھُو سماج ۾ رھي ٿو۔  

ا نڪري سماج ماڻهن جي گڏيل جيون جو روپ آھي ۽ ساھت گڏيل 
اج آھي۔ ا نسان رُوپ۔ ماڻهن جي سنگهٺن جو نالو سم‐جيون جو پ رتي  

جي  زندگيَء ۾ روزمرہ گهٽنائون گهٽجنديون رھنديون آھن۔ ساھت ۾ 
ا نهن گهٽنائن سان گڏ سماج پاران ا نهن مسئلن کي ُسلجهائڻ جو بيان 
ھوندو آھي۔ پُوري مانَو سماج جي فائدن کي ڌيان ۾ رکي  ساھت رچنا 

و وقتائتو ڪئي  ويندي  آھي۔ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي ناولن ۾ سماج ج
ٽيو ويو آھي۔ سماج ُڪٽنبن سان ٺهي ٿو ۽ ُڪٽنب ا ستري   ُٽ چ  ُپرش ‐چ 

ُپرش جي  ا سٿتيَء جي ‐سان ٺهي ٿو۔ ھ تي ُڪٽنب ۽ سماج ۾ ا ستري  
 باري ۾ ورڻن آھي۔

 ُڪٽنب  3.4.1
چوندا آھن۔ ھيُء لفظ يُوناني  ‘ فئملي  ’کي اَنگريزي  ٻوليَء ۾ ‘ ُڪٽنب’’ ’
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مان نڪتل آھي، جنهن مان َاسانکي ‘ ومياآئڪون’ٻوليَء جي لفظ 
ايڪونام ڪس يا َارٿ شاستر م لي ٿو۔ مطلب تہ ُڪٽنب شروع کان ئي  

ھ ڪ وڏو ’جي  َاکري  معنٰي آھي ‘ آئڪونوميا’ھ ڪ آرٿڪ سنگهٺن ھو۔ 
۔ ھ ن مُول ُڪٽنب کانسواِء ٻ يا بہ گهڻيئي  ماڻهُون ا ن ۾ ‘ُڪنبو يا ُڪٽنب

چوندا آھن۔ جنهن ۾ ‘ فيگلس’ٽنب کي شامل ھوندا آھن۔ لئٽن ۾ ڪُ 
 82‘‘ چاڪر ۽ غالم وغيرہ ھوندا آھن۔‐ُمڙس، ُان جي  سنتان، نؤڪر‐زال
ُڪٽنب سماج جي  پهري ن ڏاڪڻ آھي۔ ا نسان سماج مان ُڪجهہ س کڻ  

کان پهري ن ُڪٽنب ۾ ئي  س کندو آھي۔ ُڪٽنب ب نا سماج جي  ڪلپنا بہ نٿا 
ھ ڪ الزمي  ضرورت آھي۔  جيون جي  ‐ڪري سگهُون۔ پريوار مانو

شوَ پريوار مان ا نسان جي  سماجڪتا شروع ٿي   سماج تائين پهچندي  ‐و 
 آھي۔
سماجڪ سنگهٺن جي روپ ۾ ُڪٽنب ُاھو ُبنيادي  سنگهٺن آھي، ’’ 

 83‘‘ جيڪو سماجڪ ُگڻن جو پي نگهو چيو وڃي ٿو۔
 گڏيل ُڪٽنب 3.4.1.1

واج َھلي  رھيو پراچي ن ڪال کان ئي  ڀارت ۾ گڏيل ُڪٽنب جو ر 
َوڏا م الئي ڪري سؤ تائين ڀاتي  ٿي  ويندا ُھئا۔ ‐آھي۔ گڏيل ُڪٽنب ۾ ننڍا

َاھڙي  حالت ۾ ُڪٽنب ۾ ھ ڪ ُبزرگ جي  چاھنا مُوجب سڀ بندوبست 
ھلندو ھو، جيتوڻيڪ ڪڏھن ڪڏھن گهر جي ڀاتين ۾ متڀيد بہ ٿي  

‐ُھئا۔ ُسکسگهندو ھو۔ گڏيل ُڪٽنب ۾ سڀني  الِء ن َيم ھ ڪ جهڙا ھوندا 
۾ سڀ ڀاتي  گڏجي  ڪري ُمقابلو ڪندا  ُدک، سنڪٽن ۽ پريشانين وغيرہ
ُمناسبي  ڪيتري  بہ ڇو نہ ُھجي۔ ڌي ري ‐ُھئا، چاھي َاندريون متڀيد ۽ غير

ڌي ري ا ھي وڏا گڏيل ُڪٽنب ُٽٽا، تڏھن بہ گهر جي ُبزرگن کي ننڍن جي 
ي  ُاتمچنداڻي  ُڪٽنب ۾ دست َاندازي  ڪرڻ جو َاڌڪار رھندو ھو۔ ُسندر

، ا نڪري ا نهن  ڇاڪاڻ تہ ڏاڍي  يٿارٿوادي  ۽ سپشٽوادي  ليکڪا ُھئي 
 سڀني  روايتن جو جاندار بيان پنهنجن ناولن ۾ ڪيو َاٿس۔

ڏاڏو، پيُء يا وڏو ڀاُء يا وري  ‐ گڏيل ُڪٽنب ۾ جيڪو بہ وڏو ُھجي  
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ہ ۾ ئي  ڏاڏي  يا ماُء، ُان کي نظراَنداز نٿو ڪري سگهجي۔ ُانهن جي  پنا
 ‐ُڪٽنب جا سڀ ڪارج ھلندا ُھئا۔ م ثال طور 

مان َڪَن پڪڙي ھ ڪدم َاچي  کاڌي تي ويٺس۔ بابي جي آواز ’’ 
جهڙو گجندڙ آواز شينهن وٽ بہ ڪونہ ھوندو۔ َاصل کان َوٺي  بابي جو 

 84‘‘ رڙ ڪرڻ ۽ گهر ۾ مؤت جهڙو سناٽو ڇانئجي  ويندو ھو۔
تي رهڻو َاٿئي  تہ پنهنجو چڱو ھاڻي ھ  ’ايتري ۾ ُگل ماُء چيو ’’ 

، پيڪي گهران ڪپڙو ‐تڪبر ڇڏي پوِء َاچي  رھُون۔ سانجهيَء جو وڃي 
 85‘‘ گندي  کڻائي َاچج۔

گڏيل ُڪٽنب ۾ ڪنهن بہ ھ ڪ جو ڪو وجُود ڪونہ ھوندو آھي۔  
سڀني  جو وجُود گهر الِء ھوندو آھي۔ گڏيل ُڪٽنب ۾ شيُون تہ ڇا، ُننهن 

پ ري ت ’روپ ۾۔ ي، نہ ڪ ڪنهنجي  زال جي بہ گهر جي الِء اي ندي  آھ
ناول ۾ موتيَء جي  مجبُوري  ھ ن ُگفتگوَء مان ظاھر ‘ ُپراڻي  ري ت ن رالي  

 ‐ٿئي ٿي  
۔ چئي َامي  بہ ھ ڪ ڏ’’  ھيئن ڇو پيو جهلي ن؟ ڳالهہ ’ينهن تہ َاچي  َتتي 

؟  ‘ڪر۔ ڪا ڪاليج ٻاليج ۾ تہ ڪانہ پسند ڪري ڇڏي  َاٿئي 
جيڪڏھن ڪاليج ۾ ئي  ڪا ُھجي تہ بہ ڇا ’يو، مُون َڪڪ  ٿي  چَ  

 86‘ ‘‘ توھين ُمنهنجو دم ڪڍڻ کانسواِء رھڻ وارا آھيو؟
نتا جوڳي  ھُوندي  آھي۔   گڏيل ُڪٽنب ۾ ناريَء جي  حالت ھميشهہ چ 

 ُان تي ھميشهہ بندُشن جو دٻاُء ھوندو آھي۔
۔  ريکا َسُس جو تعنو ُٻڌي  بہ َاخبار جي ُصفحن تي ن هاري ندي  ’’  َرھي 

آخر ُننهن کي ڪهڙو حق آھي، جو پنهنجي ڏير ۽ َسُس جي  ڳالهُين ۾ 
، جو ھوَء  سم ۾ ھ ڪ َاھڙي  جلن پئدا ٿي  ويئي  دخل ڏ ئي۔ پر سندس ج 

۔ ۔ ھ ڪدم ٻ ئي ڪمري ۾ َھلي  ويئي   87‘‘ ُاتي وڌيڪ ترسي  نہ سگهي 
 ڪنهن کي خواب خيال بہ ڪي ن ھو تہ ھوَء ڪا ب نا ماڻهوَء پيڪن’’ 

َء کي  ڪي  َنن  جي  ڪ  ، سو جڏھن ھوَء پنهنجن ڇهن َمه  مان َھلي  ا يندي 
ڻو  ندريَء ھ ڪ ٻہ َمه  يا۔ َاميَء ۽ و  ، تڏھن سڀ وائڙا ٿي  و  کڻي  َاچي  پهتي 
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ُنس، پر ھوَء ا ئين ُچپ ڪري ُٻڌندي  رھي  ڄڻ سڀڪنهن َاپمان سهڻ  بہ ڏ 
۔  88‘‘ الِء تيار ٿي  آئي  ُھئي 

گڏيل ُڪٽنب ۾ ُرڳو بندشُون يا پابنديُون آھن، ا ن ا ئين نہ آھي تہ  
رھايُون وينديُون ‐سان گڏوگڏ ُسک ۽ خوشيون بہ ھ ڪ ٻ ئي سان َونڊيُون و 

 آھن۔ گهر جا خرچ بہ سانجها ھوندا آھن۔
وقت ۾ تبدي لي  َاچڻ سان گڏوگڏ ُپراڻي  گڏيل ُڪٽنب پرٿا آُڌن ڪ ُيگ  

ايڪل ُڪٽنب يا َاڪيلي ۾ دُم ٽوڙي َرھي  آھي۔ گڏيل ُڪٽنب ھاڻي 
  ُڪٽنب ۾ بدلجي  رھيا آھن۔

 ايڪل ُڪٽنب 3.4.1.2
تبدي ليَء جي  پ رڪريا ھميشهہ َھلندي  َرھندي  آھي۔ سماج بہ ا نهيَء  

تبديليَء کان بچيل ناھي۔ سماجڪ تبديليَء سماج جي سڀني  سنسٿائن 
ڌو آھي۔ ُھنري  واڌاري جي ُيگ ۾  ي جي  سهُوليتن ج وڃ‐َاچتي َاثر و 

ڪري، ش ڪشا ۽ ڌنڌي جي ڪري ماڻهوَء کي ھ ڪ ئي  جڳهہ تي رھڻ 
‐ُمشڪل ٿي  پ يو۔ ورھاڱي کانپوِء سماجڪ ُملهن ۾ بدالُء آيو۔ ناري  

، گڏوگڏ شخصي  نظريي، َپشچمي   سڀيتا ‐سنسڪرتي   ش ڪشا وسيع ٿي 
جو َاثر ۽ پُونجيَء جي  َاھميت وغيرہ جي  َوَجحہ ھيٺ ُڪٽنبي  ڍانچي ۾ 

ڊاہ ٿيڻ لڳي  ۽ ايڪل ُڪٽنب ‐ڻ لڳو۔ ا نڪري گڏيل ُڪٽنب ۾ ڀڃبدالُء َاچ
۔ ھاڻي گهڻا ماڻهُون گڏ نٿا َرھن، ُڪٽنب زال ‐پرٿا وھنوار ۾ َاچڻ لڳي 

يا آھن۔ ا ھا ڳالهہ ُسندريَء ناولن ۾ ظاھري   ُمڙس ۽ ٻارن تائين َسميٽجي  و 
 ‐طور ھ ن ري ت پيش آھي 

ندر سچ پچ ئي  ڪنهن ھوٽل ڏينهن جڏھن ُگالبراِء، ديوي  ۽ سُ  ٻ ئي’’ 
يا۔  89‘‘ ۾ ُجدا رھڻ الِء تيار ٿي  و 

ُمڙس جو سنٻنڌ ئي  مرڪزي  سنٻنڌ آھي۔ ‐ايڪل ُڪٽنب ۾ زال 
جيتوڻيڪ گڏيل ُڪٽنب پرٿا ۾ ا ھو ضرُوري  ڪونهي۔ ايڪل ُڪٽنب، 
ُڪٽنب پرٿا جو نئون روپ آھي۔ سنٻنڌ جو آڌار ۽ ُان جي  ڌارڻا ھ تي 

ڌنڌي جي ڪري ايڪل ُڪٽنب جو ‐گار ۽ ڪموڌيڪ آُڌن ڪ آھي۔ روز
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۔  نرماڻ وڌيڪ ٿيو۔ ا نڪري گڏيل ُڪٽنب پرٿا ڌي ري ڌي ري دم ٽوڙڻ لڳي 
 ‐م ثال طور 

ورتو۔ ماُء  آخر جيڪي  ٿ يڻو ھو، سو ٿيو۔ ُگالبراِء ڪوالبا ۾ فلئٽ’’ 
 90‘‘ ۽ ننڍا ڀائر بہ ساڻس گڏ وڃڻا ُھئا۔

يلڻيون پونديون آھن۔ ايڪل ُڪٽنب ۾ گهڻيئي  دفعا پريشانيون جه 
ڇو تہ گڏيل ُڪٽنب ۾ ُانهن کي سنڀالڻ الِء گهڻيئي  ماڻهُون رھندا آھن، 
پر ايڪل ُڪٽنب ۾ ا نهن ٻوجهن ۽ تڪليفن الِء ھ ڪ َاڪيلو ُڪلهو 

 ‐ھوندو آھي۔ ناول مان ھ ڪ مثال 
۔ چندن ’’  سڀ جي ُجدا وڃي  رھڻ کانپوِء ريکا بلڪل ُاداس رھڻ لڳي 

مان ھينئر چاليهہ ُرپيا مسواڙ ڀرڻ، ريکا کي ذرا جي َسوا سؤ پگهار 
ُمشڪل پيئي  َلڳي۔ خرچ ۽ َاڪيالئيَء سندس َرھي  َسهي  چنچلتا بہ کسي 

۔  91‘‘ورتي 
ُمڙس پنهنجو پاڻ کي آزاد محسُوس ڪندا ‐ايڪل ُڪٽنب ۾ زال 

آھن، ُانهن جي سنٻنڌ ۾ م ٺاس ھوندو آھي ۽ ُانهن جو پاڻ ۾ ٺهڪاُء بہ 
۔ ايڪل ُڪٽنب ۾ ُمشڪالتون تڏھن اينديون آھن، جڏھن نظر اي ندو آھي

شتي ۾ خالي  ‐زال  پڻوُمڙس جي سنٻنڌ ۾ درار اي ندي  آھي يا ُانهن جي ر 
َاچي  ويندو آھي، جنهنجو ڪارڻ ُمڙس جو حد کان وڌيڪ مشغُول ُھئڻ 
جي ڪري سندس زال الِء نظرَاندازي  آھي۔ زال وٽ َوري  َاڪيلي 

ُمڙس جي ‐تو نٿو َبچي ۽ َاھڙيَء حالت ۾ زالٻُوساٽجڻ کانسواِء ڪو رس
شتي ۾ ڪڙواھٽ َاچي  ويندي  آھي۔ پيار، لڳاَو جي  جڳهہ تي خا ۽  لي پڻور 

۔  رندڙ دي وارُون’طنز رھجي  وڃي ٿي  چ ۾ بہ ‘ ڪ  ۾ ريکا ۽ چندن جي و 
 ‐ا ئين ئي  ٿو ٿ ئي۔ م ثال طور 

نهن ڪڏھن ڪڏھن، ڌي ري ڌي ري قدم کڻندي، چندن جي ڪمري ڏا’’ 
تابن ۽ َاخباُرن مان ُمنهن َمٿي ڪرڻ  ۔ ليڪن ھ ن کي ڪ  َھلي  ويندي  ُھئي 

۔ ۔ ھوَء ناُاميد ٿي  موٽي  اي ندي  ُھئي   92‘‘ جي  بہ ُفرصت ڪانہ ُھئي 
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 سنٻنڌ جو پتنيَء‐ُڪٽنب ۾ پَتِي   3.4.2
۽ ُپرش ۾ فرق ُانهن جي شرير جي  َبناوت جي ڪارڻ آھي۔  ا ستري   

َء جي جيون جي  شروعات ٿ يڻ کانپوِء ماُءَپتن‐ُڪٽنب ۾ َپتي   پيُء ۽ آخر ‐ي 
۾ ُبزرگن جو روپ وٺندي ُانهن جو جيون ختم ٿئي ٿو۔ جيتوڻيڪ ا ھو 
ندگيَء مان ڪنهنجي   پڪيَء طرح چوڻ ڏاڍو ُمشڪل آھي تہ سماج ۽ ز 
واد جي ثابت آھي تہ جيون ۾  َاھميت وڌيڪ آھي، پر ھيُء ب نا ڪنهن و 

َپتنيَء ‐َٻئي  ھ ڪ ٻ ئي سان ُجڙيل آھن۔ ليکڪا َپتي  َٻئي  ضرُوري  آھن، 
 ‐جي سنٻنڌ جو ُخالصو چندن ڪردار معرفت ھ ن ري ت ڪيو آھي 

ليڪن شاديَء جو حقي قي  مقصد صرف ھ ڪ ٻ ئي کي پيار ڪرڻ ’’ 
ئي  تہ نہ آھي۔ شادي  تہ ا ن الِء ڪئي  وڃي ٿي  تہ ا ستري ۽ ُپرش ھ ڪ ٻ ئي 

زندگيَء کي بهتر بڻائڻ الِء گڏجي  ڪوشش ڪن۔  جا ساٿي  َبڻجي  ا نساني  
 93‘‘ ا ن َڏَس ۾ پيار ھ ڪ َوسي لو آھي، نہ منزل۔

 کيمڃي  ويئي  آھي۔ َپتي فرض  ٻانهن ٻيلي  پتني  پتيَء جي   
چونڊي ندو آھي ۽ پتني  ُان کي پُورو ڪرڻ ۾ ُان جو ساٿ ڏي ندي  آھي۔ 

ي جا ٻہ پاسا آھن، ھ ڪ ناري  ۽ ُپرش ھ ڪ ٻ ئي جا پُورڪ آھن، ھ ڪ س ڪ
رٿ جا ٻہ ڦي ٿا آھن۔ جيڪڏھن ھ ڪ ڦي ٿو ُٽٽي  پوي تہ رٿ بيڪار آھي۔ 

پتنيَء ۾ ڪوبہ ھ ڪ ساٿ نٿو ڏ ئي تہ ُڪٽنب ب کرجي  ‐ا نهيَء طرح پتي
ناول ۾ ا ھو ظاھر ڪيو ‘ پري ت ُپراڻي  ري ت ن رالي  ’ٿو وڃي۔ ليکڪا بہ 

 ‐آھي تہ 
ھڙا َاڻپُورا ُجزا آھن، جيڪي ھ ڪ ٻ ئي َپتي  پتني  تہ سرشٽيَء جا اَ ’’ 

 94‘‘ کي حاصل ڪري پُورن ٿيو وڃن۔
، جنهنکي ھ ڪ دفعو پنهنجو سمجهندي  آھي، ُان تي سڀ   ڀارتيہ ناري 

ُڪجهہ ُقربان ڪرڻ الِء تيار رھندي  آھي۔ َاسانجي  ا ن سماجڪ روايت ۾ 
ري ت  پري ت ُپراڻي  ’َرھي  آھي۔ َاڄ جي  ناري  پنهنجو يوگدان ڏيئي  

ردار بہ َاھڙي ُسڀاَو واري  ا ستري  آھي۔‘ ن رالي    ناول جو جمنا ڪ 
، ٻ نهي  جو ٻانهن ٻيلي  ‐ڀاُوڪتا ٻ نهي  طرفان ُھئڻ ُگهرجي۔ پتي    پتني 
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ٿي  َھلڻ ضروري  آھي۔ ليکڪا ا ستريَء جي  آزاد شخصيت تہ زور ڏي ندي 
 ‐پنهنجا رايا ڪردارن ذريعي ھ ن ري ت ظاھر ڪيا آھن 

فخر ڇو نہ آھي۔ ھ ڪ عؤرت پنهنجي پيرن تي بي هي  سگهي تہ ا ن ’’ 
؟ َاسانجو تہ ا ھو عقي دو آھي  کان وڌيڪ ُسٺي  ڪهڙي  ڳالهہ ٿي  سگهي ٿي 
، تيستائين پُوريَء طرح  تہ جيستائين ا ستري  آرٿڪ طرح آزاد نہ ٿي ندي 

ک نہ وڌائ ي  ترقي  ڪري ڪانہ سگهندي  ۽ جيستائين ترقيَء جي  راہ ۾ و 
۔  95‘‘ َاٿس، تيستائين َسچي  معنٰي ۾ جيون ساٿڻ ٿي  ڪانہ سگهندي 

تي ھوَء تياڳ جي    پتني  ھميشهہ َدٻ جي  َھلي، ا ھو نٿو ٿي  سگهي۔ ج 
دروہ  مُورتي  آھي، ُاتي ئي  جڏھن سهڻ جي  حد ُٽٽندي  آھي، پوِء َاھڙو و 

 ڪندي  آھي، جو ُپرش َاچرج ۾ پئجي  ويندو آھي۔
جيون جي  ڪٽنبي‐مچنداڻيَء پنهنجي ناولن ۾ دامپتيہُسندري  ُات 

ٽيو آھي۔ مطلب ا ھو آھي تہ پريم، ساٿ ۽  ُلن جو َسجي و چ ٽ چ  ٻ نهي  َپه 
ٿي  َپَوندي  آھي، ُان جي ُالٽو ھ ڪ ٻ ئي  تٻُوجهہ سان زندگي  َامر‐سمجهہ

۔ پتي پتني ٻئي  ھ ڪ ٻ ئي ب نا ‐سان حسد، ساڙ سان زھر بہ ٿي  سگهي ٿي 
 را آھن۔َاڌوُ 

 سماج ۾ ناريَء جِي ِاسٿتِي  3.4.3
جي  ا سٿتي  ھميشهہ ھ ڪ جهڙي  نہ رھندي  آھي۔  سماج ۾ ناريَء 

وقت، حاالت ۽ ماحول جي ح ساب سان بدلجندي  رھندي  آھي۔ َاڄ ناري  
دي واريَء مان ٻاھر ‐ش ڪشا جي  ترقيَء جي ڪري ناري  گهر جي  چار

، خ ، پنهنجي پيرن تي بي هي  ‐ودمختيار بڻجي  آھي تہ سندس سوچن ڪري 
 ڪرڻ جي َانداز ۾ بدالُء َاچڻ ُسڀاويڪ آھي۔‐چلڻ ۽ رھڻ‐ويچار، ھلڻ

َء جي نظريي سان ُسندريَء جي ناولن ۾   سماج ۾ ناريَء جي  ا سٿتي 
ُلن سان  ہمؤجُود ، ُجدا ُجدا َپه  ناريَء جي  شخصيت جي گوناگون رُوپن جي 

 ڇنڊڇاڻ ڪئي  آھي، سا پيش آھي۔
تري  َاھميت سماج ۾ مرد جي  آھي، اوتري  ئي  ناريَء جي  بہ آھي۔ جي 

َاڄ جي ُيگ ۾ ناري  مرد جي برابر آھي، پر َاڄ بہ سماج ۾ ُڪجهہ ُپراڻين 
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روايتن جا ماڻهُون ناريَء جو درجو مرد کان گهٽ سمجهندا آھن۔ ناري  
جهہ جيون پرتاڙنا، شوشڻ ۽ ُظلمن جي  ھ ڪ ُدکد داستان ٿي  ويو آھي۔ ڪُ 

 ‐م ثال پيش آھن 
نو تہ َاميَء پنهنجا َٻئي  ھٿ کڻي  ڇاتيَء ’’  ڪ شوريَء کي مون جنم ڏ 

۔‐ تي ھنيا۔ چي   96‘‘ ڌيُء َوري  ڇا الِء پئدا ٿي 
َيس ۽ َسُس ’’  شني پيُء جي د ل تان لهندي  و  ھ ڪ ھ ڪ ڌيُء کانپوِء و 

 97‘‘ الِء بہ ڀنگياڻي  ٿي  پ َيس۔
 98‘‘ آھي، ُان کي قرضي  ئي  سمجهہ۔ ۾ ُجوان ڌيَءجنهن گهر ’’ 
، ُاھا ٿي  جُوٺيَء پاتل ’’  جا ڇوڪري  ھ ڪ ڀيرو شادي  ڪري ُچڪي 

 99‘‘ سمان۔
ا ستريَء الِء شادي  بہ جُوئا جي آخري ن داَو م ثل آھي۔ َاگر ڍارو ُسٺو ’’ 

۔ جي نہ تہ ٻالپڻ  پيو تہ ھوَء ٻ ن گهرن ۾ ھلنديَء واري  ٿي  سگهي ٿي 
ڃائي َپرائي  ٿيو َپوي۔واري ۾ بہ   100‘‘ حق واسطا و 

زنانو چولو ڏاڍو ُبرو آھي۔ خوشيَء جون ڪي گهڙيون مس ٿيون ’’ 
 101‘‘ نصيب ٿين۔ باقي  ُدکن جا تہ داستان آھن۔

ڪري  مقابلونظرَاندازيَء جي ڪري ناري  سماج ۾ ڀيانڪ حالت جو  
نظرَانداز رھي  آھي ۽ جڏھن پريمي  پريميڪا کي يا وري  ُمڙس زال کي 

ڪري، ُان سان ڪُوڙا واعدا ڪري ُٺڪرائي ھليو ٿو وڃي تہ ُان ناريَء 
جي  حالت بيحد قياس جوڳي  ٿي  ويندي  آھي۔ لڳاتار نظرَانداز ٿيندي 
ناريَء جي من ۾ ڌيري ڌيري ا ھا ڀاونا ويهجي  ٿي  وڃي تہ ُان جي  ڪا 

پريوار ‐رَاھميت ناھي، پر تڏھن بہ ھوَء حاالت سان سمجهؤتو ڪري، گه
جي  بهتريَء الِء، َاپمان واري  زندگي  جيئڻ الِء مجبُور ٿيو پوي۔ ُڪجهہ 

 ‐م ثال پيش آھن 
 : 1‐م ثال 
آھي ڪا تو الِء ’۾ ڦٿڪي  ڦٿڪي  ڪوئي  چئي  رھيو ھوس، َاندر ’’ 

تي ھ ن بيعزتيَء جي  باہ کي َاکين مان پاڻي  ڪري وھائي  جڳهہ، ج 
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 ‘سگهي ن؟
،  ريکا جي  َانتر آتما  ڪهڙي پاپ جو ڦل م لي  رھيو آھي؟ ’چ الئي ُاٿي 

ُمنهنجي  ماتا، تُون ئي  ُٻڌاِء، تو مونکي ُگلن وانگر ڇو پاليو؟ مونکي 
نئہ؟ ا نهيَء الِء تہ مونکي ڪنڊا  ُگلن جي  پنکڙين جهڙو نازڪ د ل ڇا الِء ڏ 
۔ پر منجهانئس ڪو رت  ُچڀي  چي ري ڇڏي ن  ۔۔۔ د ل چي رجي  َرھي  آھي اَمي 
 جو ُڦڙو بہ نٿو ڳري، جنهنکي ُدنيا ڏ سي  سگهي۔ َاندر جي  پي ڙا اَندر ئي  
َاندر ُدکي  َرھي  آھي، ُمنهنجي اَنگ َانگ کي جالئي َرھي  آھي۔ َامي  تو 

ريکا ُمنهنجو َحسي ن خواب آھي، سندس َانگ ’ھ ڪ دفعي چيو ھو تہ 
، اَچي   ڏ س، ُتنهنجي  َانگ ۾ ُمنهنجي  ڪلپنا جي  سُونهن ڀريل آھي۔ َامي 

َحسي ن خواب جو شي شو چُور چُور ٿي  رھيو آھي۔ ڪٺور ديوتا کي 
 102‘ ‘‘ ريجهائي ندي ُگل ُسڪي  رھيا آھن۔۔۔

 : 2‐م ثال 
۔ گهڻن ئي  ماڻهن جون شاديون  شادي  ’’  موتيَء جي  ٿي  َرھي  ُھئي 

، مگر ھيَء خبر ُٻڌي  د ل جي  ُمشڪ بلڪل زور زور سان  پييون ٿ َين 
۔ شايد جلُسس ۔ ساہ جي کڄڻ ۾ عجيب مُونجهہ ٿيڻ لڳي  ميہ ‐ڻ وڌڻ لڳي 

۔ٿيڻ وقت بہ   ماڻهن کي ايڏي  مُونجهہ محسُوس نہ ٿي ندي  ھوندي 
 موتيَء ُپڇيو۔‘ پوِء تون ڇا ٿي  چوي ن!’ 
مونکي ا ئن لڳو ڄڻ ڪوئي  ظالم ديوتا پُوڄاريَء جا شرڌا سان  

ُگلن کي َڪسيَء ۾ لوڙھي  ھ نن’چاڙھيل ُگل کڻي  ُپڇي  رھيو ُھجي، 
ڪاش! ُھن وٽ ا ستريَء جي  د ل ُھجي ھان! شايد تڏھن ھُو  ‘ڇڏيان؟

سمجهي  سگهي ھان تہ سندس ھ نن َاکرن تي ھيَء د ل جي  ننڍڙي  ُمشڪ 
 ، ھيُء تو ڇا ’ڪيئن نہ َاندر ئي  َاندر ھاھاڪار مچائي ُپڇي  َرھي  ُھئي 

! وئڪيشن جو ھ ڪ ھ ڪ ڏينهن  ا جي داڻي وانگر مالهچيو موتي 
سمجهي  ُتنهنجو نالو جپي ندي  َرھ َيس؟ پوِء اوچتو ئي  ُمنهنجي من تي 

؟ ُڌِء موتي   103‘ ‘‘ َھلندڙ ُان پيار جي آالپ کي بند ڇو ڪري و 
الِء ڇوڪريون م ڙيوئي  ڇوڪريُون آھن۔ ُاف! َنَل الِء ھ ڪ ئي   ُھن’’ 
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؟ رام الِء ھ ڪ ئي  سي تا ڇو ھُ  ؟ ميهار الِء ھ ڪ ئي  َدمينتي  ڇو ُھئي  ئي 
۔۔۔ ۽ مون الِء؟ َڀال مون الِء ھڪ ئي  موتي  ڇو ‘ ُسهڻي  ڇو ُھئي  

 104‘‘ آھي؟
 : 3‐م ثال 
تون ھ تي ڇا الِء اَچي  ُسمهي  ’مان ڇ رڪ ڀري ُاٿي  ويٺس۔ چُيم، ’’ 

ُھجڻ سان جيترو جالئي َرھي  آھين، سو ڪافي   آھي ن؟ پنهنجي جي ئري
 ‘ناھي ڇا؟

 ‘ڀڳوان جو نٿو ماريم۔’ئي  چيو،  ئيُھن ُسمه 
جو ا ن سادي سُودي جواب تي، مان ذرو بہ وي چار ڪرڻ الِء تيار  جمنا 

 ا ھو ڪم وري  ڀڳوان کان ڇو ٿي  ڪرائڻ’ڪونہ ھوس۔ ڇُوٽ ۾ َچُيم، 
چاھي ن؟ پنهنجو سؤمان ُھجيئي  تہ ھ ڪ پل الِء بہ ھ ن طرح ڏنگڻ ڪي ن 

 ‘َاچي ن ھان۔
شوريَء ڏانهن ن هاريو ۽ ڪاٺ جي ُھن َپريان َکَٽ ت  ي ُسمهَيل ڪ 

ُپتليَء وانگر ڪنهن َسڳي ۾ ڇ ڪبي  پنهنجي ٻار جي پاسي ۾ َوڃي  
۔  105‘‘ُسمهي 

 : 4‐م ثال 
۔ مونکي جڏھن سمجهڻ لڳو، ڄڻ مان ُپراڻي  ُجتي  ُھئس ھُو ا ئين’’ 

ٿورو ئي  َاحساس ٿيو تہ پتيَء جي َاکين ۾ ڪا ٻي  ا ستري  َوسي  َرھي  
۔آ پيار ڀريُون نظرُون،  ھي، تڏھن ساري سرير جي  چنچلتا ُگم ٿي  ويئي 

کان ل ڪائي فقط پتيَء کي ڏيکارڻ الِء ئي  محفُوظ رکيون  جي ڏيهہ
ن کي ُمشڪل ڪوئي  پيار ُھئم ، سي بہ َاالجي ڇو ُاساڻيل ٿي  وييون، ج 

ڪري ٿي سگهيو، پر مان بيَوس ا ستري  ڇا ٿي  ڪري سگهان؟ شل نہ 
 106‘‘ مون وانگر بيَوس ٿ ئي!۔۔۔ڪوئي  

ُسندريَء ناريَء کي ُرڳو پتوڙيل، بيَوس، ُرئندڙ ۽ قياس جوڳي   
بہ ڪيو آھي تہ  حالت ۾ نہ ڏيکاريو آھي، بلڪ ھ ڪ طرح سان آگاہ

جيڪڏھن ناريَء کي ضرورت کان وڌيڪ َدٻايو ويندو تہ ُان ۾ آڪروش 
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 پئدا ٿيڻ الزمي  آھي۔
 ‐م ثال طور  
ھاڻي ا ن راِء جي  آھيان تہ ڪوئي  مرد پنهنجي مان تہ ’ شي ال چيو،’’ 

ا ستريَء کي سمجهڻ جي  ڪوشش نہ ڪري، کيس ُٺڪرائي ڇڏي تہ 
ا ستري  بہ ڪوئي  الئق ُپرش پائي َڀل ُان سان نئي ن جي َوت شروع ڪري 

 ‘ڇڏي۔
چان چيو،   َاسانجي  سماج َاھڙيَء ا ستريَء کي ’ُرڪيَء ن راسائيَء و 

ر   َيل، ھهڙي  تهڙي  چوڻ الِء سَو سَو ُمک ڦاڙي واڪا َڪندي  بيَوفا، ڪ 
 ‘آھي، شي ال۔

 ‘ُمنهنجيَء د ل ۾ َاھڙن واقعن خالف َاڄ آگہ ڀڙڪي  ُاٿي  آھي۔’ 
، ’جو ھٿ کڻي  پنهنجن ھٿن ۾ جهليو۔ چيومانس،  مون ُرڪيَء  ُرڪي 

شتا ۽ ُانهن الِء ڌارڻائون بہ بدلجنديون رھن ٿيون ۔ زماني سارُو سماجڪ ر 
ن ا سترين سَ  ي  ٿ يڻ جي رواج جي  ُمخالفت ڪئي  تڪنهن زماني ۾ ج 

، ُاھي سڄي  ا ستري  جاتيَء تي ٽ ڪو ليکيُون ٿي وييون۔ مگر َاڄ ھر  ُھئي 
ا ستري  َستي  ٿيڻ جي رواج جي  ُمخالفتڻ آھي۔ تيئن ڪو ڏينهن اي ندو، 

َيڻ ۽ ُرئڻ ڳرڻ کي َمَحض  پاڳلپڻو  جو ھر ا ستري  ھ ڪ بيَوفا مرد الِء جان  ڏ 
۔  107‘‘ سمجهندي 

سماج الِء ُڪجهہ بہ ڪرڻ جو  مرد وانگر ناريَء ۾ بہ گهر، پريوار ۽ 
جذبو مؤجُود ھوندو آھي، بس ضرورت ھوندي  آھي موقعي جي  ۽ 

۔ ليکڪا ا سترُين جا َاھڙا ئي  م ثال پيش ڪيا آھن، ‐حؤصلو َافزائيَء جي 
َء پنهنجو پاڻ کي ثابت ڪري   ‐ڏيکاريو آھي جڏھن ا ستري 

َاڄ وقت آيو آھي، جڏھن عؤرت کي بہ ن کٽُو ٿيڻ بدران پنهنجي ’’ 
 108‘‘ پيرن تي بي هي  پاڻ کي ڪارائتو ثابت ڪرڻ ُگهرجي۔

، مگر عؤرت ترقيَء جي  ’’  راہ تي ُمشڪالت سان قدم وڌائي ٿي 
۔ کون کڻندي  وڌي ٿي  ، تڏھن وڏيون و   109‘‘ جڏھن ھلڻ شروع ڪري ٿي 

ٺي ڪ ٿي  چوي ن سرال۔ َاسين ُاھو زمانو گهڻو ُپٺتي ’چيو، نارايڻ ’’ 
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ڪا ھستي  ئي  ڪانہ ڇڏي آيا آھيون، جڏھن ا ستريَء کي پتيَء کان اَلڳہ 
۔ ھاڻ تہ حياتيَء جا قدر بدلجي  رھيا آھن۔ ا ستري  بہ ھ ڪ ھستي   ُھئي 
ليکي  ٿي  وڃي، جنهنکي ڪم الِء چاھُہ آھي، پنهنجي سرير ۽ آتما جي  

تيَء جي  اوَن آھي۔ ھوَء بہ ُملڪي  عمارت جي  ھ ڪ َاڏي ندڙ س ر ُانَ 
 110‘‘ آھي۔
آُڌن ڪ ُيگ ۾ ناريَء جي  حالت َاھميت واري  ٿي  ويئي  آھي، ُان جي  

باري ۾ وي چارڌارا بدلجي  ويئي  آھي۔ پريوار، سماج ۽ ديش جي نرماڻ 
دگيَء جي سڀني  ۾ ناريَء جي  َاھميت َوڌي  ويئي  آھي۔ ناريَء ا نساني  زن

شواس ۽ َارپڻ سان پنهنجو  ري و  کيترن ۾ پنهنجي  َديا، مايا، ممتا، َگه 
َاثر ثابت ڪيو۔ ُسندريَء پنهنجي ناري  ڪردار معرفت مردن ۽ سماج 

نو ‐پاران َڪَيل ھر ُسوال جو جواب درڍتا ۽ آتم شواس سان ھ ن ري ت ڏ  و 
 ‐آھي 
 ‐ناريَء کان سوال ’’ 
 ‘تُون ڪير؟’ 
 ‐جو جواب  ناريَء 
 ‘پنهنجي پيرن تي بي ٺل آزاد عؤرت۔’ 
 ‘علم ۽ سُوجهيَء الِء پاڻ پتوڙيندڙ عؤرت۔’ 
نس کي جاڳائيندڙ ‐پنهنجي  جيون جيوتيَء سان پنهنجي ھم’  ج 

 111‘ ‘‘ عؤرت۔
نڌي    ُسندريَء خاص طور سان ھ ن جاگيرداريَء ن ظام جي ڪري س 

جو موضوع بڻايو ۽  عؤرت سان ٿيندڙ ڏاڍ ۽ ُظلم کي پنهنجي ناولن
۔ جيئن ُانهيَء جي باري ۾  ُانهن جي خالف تمام گهڻي  جدوجهد ڪئي 

 ‐ھوَء خود وضاحت پيش ڪري ٿي  تہ 
نڌي  عؤرتن کي جنهن نموني ڏاڍ ۽ جهالت جو ش ڪار بڻايو ويو ’’  س 

نڌي  عؤرت مان ڌاڳن، ٽوڻن،  ۔ س  آھي، مان ُان سان جنگہ جوٽڻ چاھيان ٿي 
۔وھمن، وسُوسن جا اَ   112‘‘ ڍنگا خيال ڪڍڻ چاھيان ٿي 



 

[ 238 ] 

ُسندريَء پنهنجي ناولن ۾ عؤرت جي  آزاديَء ُمطابق بہ تمام گهڻو  
ل کيو آھي ۽ ا نهيَء کي ھ ن ُمختلف ڪردارن ۾ واضح ڪيو آھي۔ م ثال 

 ‐جيئن ھوَء ل کي ٿي  
عؤرت کي پُوري  آزادي  ُھئڻ کپي۔ ُھن الِء ا ئ ين سمجهڻ تہ کيس ’’ 

ُدرست ڳالهہ آھي، ا ئين ڪونهي۔ عؤرت کي َاسان  ھٿ ھيٺ رکڻ ئي  
ھ ڪڙي  چي ز نہ سمجهُون۔ عؤرت بہ ا نسان آھي، ھوَء بہ مرد جي برابر 

بہ پنهنجي  آھي۔ جيڪڏھن مرد زندگيَء ۾ ا نجواِء ڪري ٿو تہ عؤرت 
۔ مرد ُملڪي  ۽ س ياسي  ڪمن ۾ ح صو  زندگي  ا نجواِء ڪري سگهي ٿي 

۔ ھ ن کي صرف ا ھو سمجهڻ تہ  وٺي ٿو تہ عؤرت بہ ح صو َوٺي  سگهي ٿي 
ھوَء ُرڳو ماني  پچائڻ الِء پئدا ٿي  آھي يا ُرڳو َاسانجُون چيزُون آھن تہ ا ھا 
ا نساني  ُدشمني  آھي، ُظلم آھي۔ َاڄ جي دؤر ۾ عؤرت کي چي ز نہ 

 113‘‘ سمجهيو وڃي۔
 پنهنجي ناولن ۾ صاف طور ا ھو ظاھر ڪيو آھي تہ سماج ُسندريَء 

چ ۾ فرق رکي ٿو۔ ا ستريَء جو درجو ھميشهہ ُپرش  ا ستري  ۽ ُپرش جي و 
کان گهٽ سمجهيو ويو آھي۔ ليکڪا ا ن ڀيد ڀاَو تي آڪروش ظاھر 
ڪندي پنهنجي ڪردارن جي معرفت سماج جي سامهُون گهڻيئي  عمدا 

۔ جيئن تہ   ‐ُسوال رکي ٿي 
، ت’’  ہ چاچو بہ تہ جيڪڏھن ڌيئرُون پئدا ڪرڻ ۾ چاچي  ُگنهگار ُھئي 

 114‘‘ اوترو ئي  ُگنهگار ھو۔
ڇو زال بہ ڇو نہ وڃي  ٻي  شادي  ڪري؟ شادي  تہ َاھڙو ناتو آھي، ’’ 

جنهن کي ٻہ جي َو گڏجي  جوڙي ن ٿا، پوِء ھ ڪڙو پاُڻ ڇڏائي وڃي ۽ ٻ يو ُان 
ئي، ا ھا ڪهڙي  ا نسانيت  ناتي جي َڪڙُين ۾ تڙڦي  تڙڦي  پ راڻ ڏ 

 115‘‘ آھي؟
عزت ۽ عظمت کي برقرار رکيو وڃي، ا ھو ئي  ليکڪا  عؤرت جي   

جي ناولن مان سنديش م لي ٿو، جنهنکي ھ ن ُسهڻي، بهترين ۽ َاثرائتي 
 نموني ۾ پيش ڪيو آھي۔
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 ِاسٿتِي   سماج ۾ مرد جِي  3.4.4
ليکڪا مردن بابت پنهنجا بيباڪ وي چار ناولن ۾ بخوبي  ظاھر ڪيا  

آھي، ُان کي سَوالئيَء سان بدلي نٿو آھن۔ مرد جي  ف طرت ۾ ئي  ڪٺورتا 
سگهجي۔ ھُو ڳُوڙھو گنڀير آھي۔ ھ مٿ وارو ايترو ھوندو آھي، جو 
زندگيَء ۾ َاچڻ وارن سڀني  طُوفانن جو ُمقابلو ڪري ُابتڙ حالتن کي 

 ‐پنهنجي ُمطابق بڻائي سگهي ٿو۔ م ثال 
۾ ھزارين لکين زالُون ۽ مرد،  ُمنهنجي پيار جي دائري‐ چندن ’’ 

ار، ُٻڍا َاچي  وڃن ٿا جي ھ ن ن َڪمي سماج جي ش ڪنجي ۾ پي ڙجي  رھيا ٻ
آھن۔ مون َاھڙي سماج کي بدالئڻ جي تحريڪ ۾ پاڻ کي َارپي ڇڏيو 

 116‘‘آھي۔
سماج جون ُڏکيُون روايتون، من جي  ڪشمڪش ۽ پنهنجن شخصي   

ڪاريہ ڪالپن جي ڪري مرد ُمشڪل حالتن ۾ سنگهرش ڪندو ٿو 
حسد ۽ سوارٿيپڻي جي ڪري ھُو زندگيَء ۾ ڄاڻ ‐يمرھي۔ پنهنجي پر

ھوندي يا اَڻڄاڻائيَء ۾ ُڪجهہ غلط بہ ٿو ڪري۔ ُان کي جڏھن َاصليت 
ڃائي ٿو ۽ ُرڳو پڇتاُء رھجي  ٿو وڃي۔  جي  ڄاڻ ٿئي ٿي  تہ ھُو گهڻو ئي  و 
وري  ُان کي واپس پائڻ الِء ڪنهن بہ حد تائين َھليو ٿو وڃي۔ م ثال طور 

‐ 
، مان ساڳيو َاڳيون موتي  آھيان!’، چيائين’’   ‘ُسري 
مرد جو ا ھو روپ ڪيترو نہ ڌ ڪار الئق ھو۔ موتي  ڌ ڪار الئق ٿي   

! شايد ’سگهي ٿو! د ل ۾ َچُيم،  توکي مون جان  سان پيار ڪيو ھو موتي 
 ‘مان ئي  تہ ڪانہ بدلجي  ويئي  آھيان۔

! َاسين آڪاش جي چنڊ تارن وانگر ھميش’ُھن چيو،   هہ َالڳہ ُسري 
 ‘ھوندي بہ، گڏ نٿا رھي  سگهُون ڇا؟

۔ د ل ۾ َچُيم،   موتي  ’ُمنهنجي َاندر ۾ ڪا پي ڙا ُسئيَء جيان ُچڀڻ لڳي 
تون ا ن کان وڌيڪ ٻي  ڪا ٺٺولي  مون تي نٿو ڪري سگهين۔ تون 

ڪري سگهين ٿو۔ ھوَء  پنهنجي َونيَء کي پاسي ۾ بي هاري ھزار ُگناہ
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، ُتنهنجا سڀ ڏوهہ پاڻ تي کڻ ۔ ُدنيا توکي ھ ڪ َاکر بہ نہ چوندي  ي  وٺندي 
س۔ ُدنيا دمگر مان ُتنهنجي ويجهي  رھي  ڪارنهن جو ٽ ڪو بڻجي  َپَون

۔ ماُء  مونکي بيگناہ ف ۾ بيهاري ڇڏي ندي  ڻ جي ص  ڏ سي  بہ سخت ُگنهگار 
، ُگناہ ني  ن ھيڏي  پيار واري  د ل ڏ  جا بوجها کڻندي ئي  ُجهڪي   پيُء، ج 

، جيونپوندا۔ ڪاش ‐! ڪوئي  ُمنهنجي ھٿ ۾ پري ت جي ُسکن کي ڏ سي 
نئيا کي ھڪلڻ مهل ُٻڌائي ڇڏي ھا تہ ھ ن طرف نہ وڃج۔ ا نهيَء طرف 

۔ ۔ ُتنهنجي  ڊُونڊي  ڦ ري  ڦ ري  ڪنهن اوڙاہ ۾ وڃي  پوندي  پر ‘ ُڪُن اَٿئي 
ا ھي ڳالهيُون موتيَء کي ڪيئن چوان، مان ُانهن خيالن ۾ سرگردان 

، ٻ   َيس۔ٿي ندي   117‘‘ ئي ڪمري ۾ َھلي  و 
رن   ُسندري  ُاتمچنداڻيَء سماج ۾ نظر َاچڻ وارن مردن جي سڀني  َچه 

کي پُوريَء سڦلتا سان ُاجاگر ڪيو آھي۔ ُپرش جي پؤُرش )چندن(، ڀي رتا 
ٽي سڀيئي   ُٽ چ  ( جو چ  )ُگالب(، ڀاُوڪتا، خودغرضي  ۽ حيوانيت )موتي 

ري ُسندريَء جا ناول عام ماڻهن جي ُمکؤٽا الھڻ ۾ سڦل رھي  آھي۔ ا نڪ
 ويجهو آھن۔

ليکڪا جي ناولن جي  اوک ڊوک ڪندي مان ا ن نتيجي تي پهتي   
آھيان تہ پنهنجي ناولن ۾ سنڌين دواران ورھاڱي کان پهري ن سنڌ ۾ ۽ 
پوِء ڀارت ۾ برداشت ڪيل تڪليفون ۽ وري  پنهنجو پاڻ کي نئين س ر 

چولي درجي جي  ڪشمڪش، ُپرش ۽  برپا ڪرڻ الِء ڪيل جدوجهد، و 
ندگيَء جون حقيقتون  ناريَء جي نظريي ۽ ايندڙ وقتائتي  تبديليون، ز 

 ا نتهائي  بيباڪ نموني پيش ڪيون آھن۔
ُسندري  ُاتمچنداڻي  ُاھا مشهُور، معروف ۽ ُشهرت يافتہ ناول نگار  

نف ۾ َاُملهہ  آھي، جنهن پنهنجي ناولن ذريعي س نڌي  ساھت جي  ھ ن ص 
نو آھي۔يوگد  ان ڏ 

 ُسندريَء جي ناولن بابت اَديِبن جا رايا
 ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جو ’’مُوجب  مُرليِڌر ڪرشڻ چندر جيٽلِي  ڊاڪٽر

رندڙ ديوارون’پهريون ُاپنياس  سماجڪ ۽ آرٿڪ مسئلن تي  (1953)‘ ڪ 
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شيہ  آھي تہ ھ ن آرٿڪ تڪليفن واري بي ٺل آھي۔ ُاپنياس جو مرڪزي  و 
دي واريَء مان ٻاھر ‐پوڻ تي عؤرت کي گهر جي  چارزماني ۾ ضرورت 

ن ڪري  ڪمائڻ ُگهرجي ۽ َاھڙيَء طرح گهر جو گاڏو ھالئڻ الِء کيس 
نڌي  ليکڪائن ۾ ُسندري   ُمڙس سان ٻانهن ٻيلي  ٿي  بي هڻ ُگهرجي۔ س 

ن ھنڊ  )شخصيت( ن رالي  پرتي ڀا ن ڪ  واري  آھي، پر ھ ن رچنا ۾ ُھن ڪ 
ڪال ‐ي  پرچار ڪيو آھي، جنهنڪري سندس سرجڻس ڌو سنواٽو سامَيواد

پري ت ’جو َگلو ُگهٽجي  ٿو وڃي۔ ا ھا ڳالهہ ُسندريَء جي ٻ ئي ُاپنياس 
۾ ڪونهي۔ ُان ۾ گهريلُو ماحول ۾ پيار جي ‘ ري ت ن رالي  ‐ ُپراڻي  

نازڪ جذبات کي منووگيانڪ ڍنگ سان پيش ڪيو ويو آھي۔ ُسندريَء 
۔جي  ھيَء رچنا سنڌي  ُاپنياس   118‘‘۾ اَھم جاِء واالري ٿي 

 ُمنهنجي  ايماندارانہ راِء ا ھا آھي تہ ’’جو چوڻ آھي،  گوبند مالهيَء
نڌي  ساھت ۾ ُسٺو ا ضافو  ڪافي  ناول سچ پچ معياري  آھن ۽ ڪي تہ س 
آھن۔ َاھڙن ٿورن ۽ سچ پچ ُسٺن ناولن ۾ ُسندريَء جا ھي  َٻئي  ناول 

نڌي  ساھت جي  زي نت آھن۔ ُسندر يَء الِء ئي  نہ، پاٺڪن ۽ آلوچڪن الِء س 
 119‘‘فخر جو باعث آھن۔

ھاريل آھي تہ عام طرح ’’  رندڙ دي وارُون’َاثر ويٺل يا و  پري ت ’، ‘ڪ 
، ري ت ن رالي   کان بهتر آھي ۽ ُان جي  ڇاپ کي پويون ناول ‘ ُپراڻي 

گهٽائي نٿو۔ مگر مان ملڪاڻي صاحب ۽ تنوير عباسيَء سان شامل راِء 
، ري ت ن رالي  ’تہ  آھيان رندڙ دي وارُون‘ ’پري ت ُپراڻي  جي  ڪاميابيَء تي ‘ ڪ 

ا ضافو آھي، نمايان ا ضافو۔ شايد پهرئين جي  جلد ُپٺ َوٺڻ بعد پهرئين 
جي  ڪاميابيَء ۾ پنهنجي  بهتر ڇاپ ل ڪائي ڇڏي  آھي۔ گڏ پڙهڻ سان 

ٽي  ۽ لوہ ٻ نهي  جي  ُبلند معيار جي  ڊگري  ٻ نهي  جي  ُڪڇ ماپ ۾ بلڪ ل چ 
۔  120‘‘ محفُوظ ٿي  وڃي ٿي 

 رندڙ دي وارُون’جا  پروفيسر منگهارام ملڪاڻيَء جي باري ۾ ‘ ڪ 
ٽيل آھن، نائڪا جو چرتر َاثرائتو ’’ :رايا  ڳوٺاڻي  جي َوت جا نظارا ُسهڻا چ 

ڀريل آھي، پر آھي ۽ ليکڪا جي  ٻولي  چي دي  ۽ زنانن ا صطالحن سان 
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ن ھنڌن تي ُمحاورا  مروٽيل يا غلط پيا لڳن۔ ھ ن ناول عام جنتا ۾ ڪ 
َاھڙو ُسٺو َاثر پئدا ڪيو ۽ عالمن پڻ َاھڙو پسند ڪيو، جو ُاھو پهريون 

ع ۾ ڪي رت ٻاٻاڻيَء وري  شايع 1955ئي  ناول آھي، جنهنجو ٻ يو ڇاپو 
 121‘‘ ڪيو۔
چ واري  ’’ :جي باري ۾ رايا ‘ ، ري ت ن رالي  پري ت ُپراڻي  ’  نائڪا جي  و 

، تنهن کانسواِء ھ ن ناول ڪ چائيَء جنهن سندس چرتر کي چوٽ ھنئي 
جي پاترن جي  ڪردارنگاري  برجستي  ڪيل ُھئي  ۽ فيلسُوفاڻا ۽ 
منووگيانڪ باريڪ وي چار سڄي ناول ۾ پکڙيا پيا ُھئا۔ ناول جي  بناوت 
، جنهن جا ُمکيہ ڪردار، ُجدا ُجدا باَبن ۾  نڌي  ساھت ۾ نئي ن ُھئي  بہ س 

يا ۽ ا نهن مان پنهنج ي  ڪهاڻي  پنهنجي ُنقطي نظر کان ُٻڌائيندا ٿي و 
لو برقرار ٿي  ويو۔ دستُوري  طرح ليکڪا جي  ٻولي  بہ  آکاڻيَء جو س لس 
، جيتوڻيڪ ٿوريون ڪچايون رھجي   چي دي  ۽ ا صطالحن َڀري  ُھئي 

رندڙ دي وارُون’وييون ُھيُون۔  وارو سماجڪ پرچار بہ ھ ن ناول ۾ ‘ ڪ 
و، تنهن ھوندي بہ ُسندريَء جو ُاھو پهريون ناول ھ ن کان مونکي گهٽ ھ

 122‘‘ بهتر لڳو ھو۔
 رندڙ دي وارُون’جا  نُور اَفروز خواجہ ھ ن ناول ’’ :جي باري ۾ رايا ‘ ڪ 

۾ شاديَء ۽ گهريلو ماحول ۾ زال ۽ ُمڙس جي  ھ ڪ ٻ ئي جي الِء عزت ۽ 
پوِء س نڌ مان ھندستان ۾ پالڻ کان‐ھمدردي  ڏيکاريل آھي۔ ھ ن ناول ۾ لڏ

َيلن جي حالتن ۽ ُانهيَء وقت جي  معاشي ۾ ا قتصادي  حالتن جو  َلڏي و 
 123‘‘ ذڪر ڪيل آھي۔

، ري ت ن رالي  ’  ھ ن ناول جو ’’ :جي باري ۾ رايا ‘ پري ت ُپراڻي 
موضوع پ ڻ عنوان وانگر َانوکو آھي۔ پيار ھ ڪ ُپراڻو َازلي  ۽ ھمگي ر 

وقت رُوپ مٽائيندو رھي ٿو۔ ا نهيَء موضوع کي  جذبو آھي۔ پر وقت بہ
ُسندريَء تمام ُسلجهيل ۽ ُسهڻي طريقي سان پيش ڪيو آھي۔ ا نهيَء 

نارايڻ ۽ ’کانسواِء ڪردارن جو بہ موضوع سان لڳاُء ٺهي  َاچي ٿو۔ 
جاعيت نڪو جذباتي الهڙپڻو آھي ۽ نہ ‘ سرال جاعي  آھن پر سندن ر  َٻئي  ر 
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کاَو وارو، نڪو ا ھي ٺهيل )ريڊي ميڊ( ڪردارن ئي  َوري  مٿاڇري ۾ ڏي
ن جو ڌنڌو روزگار، ا نقالب ۽ ترقي  پسند  جي سانچي مان نڪتل آھن، ج 
ھوندو آھي۔ سڀيئي  ڪردار ف طري  ُسلجهيل، حقيقت پسند ُمتوازن 
)نارمل( ذھن جا مالڪ آھن۔ ا نڪري ناول جو موضوع ۽ ڪردارن جو بہ 

 124‘ ‘ا ن سان الڳاپو م ليل رھي ٿو۔
 رندڙ ديوارون’جا  تيِرٿ بسنت ليکڪا ’’ :جي باري ۾ رايا ‘ ڪ 

رو آڻڻ جي  ڪوشش ڪئي  آھي، جنهن الِء  َانڌڪار ۾ روشنيَء جو ت رو 
ڌنيواد ُھجيس ۔۔۔ ناول ۾ جنهن گهريلُو ٻوليَء ۾ ھ ڪ َاثر پذير نؤورنيَء 

ٽيو َاٿس ۽ ُان سان گڏ س نڌين جي سق ُٽ چ  يم جي نازڪ َاحساسات جو چ 
۽ َافسوسناڪ حالت جو ورڻن ڪيو َاٿس، تنهن مان سندس ساھتڪ ڪال 

ٽي  ڄاڻ جو َاندازو لڳائي سگهجي ٿو۔  125‘‘ خواہ سماجڪ وھنوار جي  چ 
  ري ت ن رالي  ’جا  تنوير عباسِي ، ھيُء ’’ :جي باري ۾ رايا ‘ پ ري ت ُپراڻي 

َء ۾ ناول ُسندريَء جي  بهتري ن تخليق آھي۔ پري ت ُپراڻي  ري ت  ن رالي 
ُسندريَء ٽ ن ڪردارن جي جيَء ۾ جهاتي  پائي سندن َاحساسن جي  
ٽسالي  ڪئي  آھي ۽ ٽ نهي  ڪردارن )موتي، جمنا ۽ سرال( جي  نفسياتي   چ 
ٽو ۽ باري ڪ مطالعو ڪيو ويو آھي ۔۔۔  )منووگيانڪ( ڪيفيت جو چ 
( ڪرڻ بدران کين  ُسندريَء پنهنجي ڪردارن تي زبر )زور زبردستي 

ھُو پنهنجي  ف طرت ۽ پنهنجي  پنهنجي  ختياري  ڏيئي  ڇڏي  آھي تہ ا  
شخصيت ُمطابق َھلن ۽ ۔۔۔ ۽ ُان کانسواِء ڪردارن جو موضوع سان لڳاُء 
بہ ٺهڪي  ٿو اَچي۔ موضوع ۽ ڪردارن جو الڳاپو ا ئين ٿو لڳي، جيئن 
ڪڙيَء منجهہ ڪڙي  جيئن لوھار لپيٽيو۔ جيڪي بہ ڳاڻ ڳڻيا ناول لکيا 

جو ُمقام ُبلند ‘ پري ت ُپراڻي  ري ت نرالي  ’آھن، ُانهن سڀني  ۾  ويا
 126‘‘ آھي۔
رندڙ ديوارون’َٻئي  ناول ُسندريَء جا   پري ت ُپراڻي  ري ت ’۽ ‘ ڪ 

شتي ۽ ورھاڱي کانپوِء جي  لڏ‐، ا ستري  ‘ن رالي   پالڻ ۾ ‐ُپرش جي نازڪ ر 
نڌُين ک ي پاڻ نئين پيش آيل آرٿڪ ۽ سماجڪ پريشانُين سان گڏوگڏ، س 
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 س ر وسائڻ الِء َڪَيل جدوجهد تي َٻڌل آھن۔
، سي رتن گاري  ۽   ُسندريَء جي ٻ نهي  ناولن ۾ ڪردارنگاري 

منظرن گاري  َاھڙي َاثرائتي نموني پيش آھي، جو ناول پڙھندي نظارا 
پاٺڪن جي َاکُين َاڳيان ساڀيا ٿي  بي هن ٿا۔ ليکڪا ٻ نهي  ناولن ۾ ُڪٽنبي  

نڌي  سنسڪرتيَء کي شامل ۽ سماجڪ مسئال نڌي  ري تُين رواجن ۽ س  ، س 
نڌي  ٻوليَء ۾ َاثرائتي ۽ ُسهڻي نموني پيش ڪيا آھن، جو َٻئي   ڪندي س 

جهن ٿا۔ سندن سوچ  لوڙا و  تي ۽ زندگيَء ناول پاٺڪن جي د ل دماغ ۾ و 
 پنهنجو َاثر ڇڏي ن  ٿا۔ ا ھا ناول نويسيَء جي  وڏي  سڦلتا آھي۔

نڌي  ناول نويسيَء ُسندريَء ُرڳو   ٻہ ناول لکيا آھن، پر ٻ نهي  ناولن س 
نڌي  ناول  ۾ َاھميت َڀري  جڳهہ واالري  آھي۔ ُسندريَء جا َٻئي  ناول س 
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 چوٿونباب 

 ُسندريَء جي َڪِوتائن ۾ ڀاوناتمڪ ڇوھہ

 ڀُوِمڪا  4.1
تائن جو سنٻنڌ ا نسان جي ا ڇائن، ڀاونائن، جذبن ۽ ڪلپنا سان   َڪو 

آھي۔ ڪوي  پنهنجي آزمُودن ۽ شخصي  وي چارن کي پنهنجي  ڪلپنا جي  
ن جي  صداقت حقيقت ُاڏام ذريعي َاھڙو د لڪش ا ظهار ڏي ندو آھي، جو اُ 

تا ڀاَو ۽ ڪالتمڪ َاُنڀُوتُين جي ا ظهار ‐کان وڌيڪ ُپر َاثر ٿي ندي  آھي۔ ڪو 
، عام ماڻهن کا ن تيز ۽ جو واھڻ آھي۔ ڪويَء جي  سُوکم درشٽي 

حقيقتن کي محسُوس ڪرڻ جو حساس بہ وڌيڪ اُونهو ھوندو آھي۔ 
پنا سان ا نڪري ئي  ھُو خسيس ۾ خسيس شُين کي پنهنجي  ُپختي  ڪل

ھ ڪ نئين ۽ ناياب روپ ۾ پاٺڪن َاڳيان پيش ڪندو آھي، َاھڙو روپ 
جيڪو عام ا نسان پنهنجي َاکُين سان رواجي  طرح ڏ سي  نہ سگهندو 
آھي۔ ڪويَء جي  سوچ ۽ وي چار جيترا اُوچ ۽ اُونها ھوندا، سندس ڪلپنا 

، اوتري  ئي  سندس رچنا اعلٰي درجي ٿي  ٿي   ۔جيتري  ُپختي  ھُوندي   ندي 
ڪاويہ يا چار مُول ۽ اَھميت وارا ُجزا قبُوليا ويا آھن، سي آھن ڀاُو  

تتو، ڪلپنا تتو، ُٻڌي  تتو ۽ شئلي  تتو يا ڪال تتو۔ جيڪڏھن ا نهن ۾ 
ُسٺو تال ميل ُھجي تہ ا ھي ھ ڪ ٻ ئي جا سهايڪ بڻجي  ھ ڪ ُسٺي  ۽ 

 ُسهڻي  رچنا کي وڌيڪ َاثرائتو بڻائين ٿا۔
ليکي ٻ ن ڀاڱن ۾ ورھايو ويو آھي۔ نظم ۽ نثر  ساھت کي ُٿلهي’ 

(Poetry and Prose) َيل نفن واري ل ک  ، ناول ۽ مضمون وغيرہ ص  ۔ ڪهاڻي 
، قطع وغيرہ جي  صُورت  ساھت کي نثر سڏجي ٿو ۽ غزل، گيت، ُربائي 

َيل ساھت کي نظم چئجي ٿو۔ ُلغات َانُوسار  ‐ جي  معنٰي آھي‘ نظم’۾ ل ک 
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نٰي آھي پکيڙڻ۔ نظم ۾ ھر لفظ جو وزن ٿيندو جي مع‘ نثر’پُوئڻ ۽ 
ڇند ’چئبو آھي ۽ ھ نديَء ۾ ‘ علم عروض’آھي، جنهنکي عربيَء ۾ 

ديا َرکبو آھي۔ وزن جي  ُان ۔ ا ن ُمطابق ھر شد جو ماترائن ۾ ح ساب ‘و 
چئبو آھي۔ ا ن طرح علم عروض ۾ ڪيترائي  ‘ بحر’ترتي ب کي ُاردوَء ۾ 

ديا ۾ پ ڻ ڪيترن ق سمن، ماترائن َالڳہ اَلڳہ بحر ۽ ساڳيَء ر ي ت ڇند و 
 ‘جون ترڪي بُون آھن۔

ڪوي  يا شاعر ن هايت جذباتي  ۽ حساس د ل ٿئي ٿو۔ سندس من ۾  
جڏھن ُامنگ ُاٿن ٿا، تڏھن ھُو پنهنجي جذبات کي شعر ۾ بيان ڪري ٿو، 
تا، زندگيَء سان  ُان الِء کيس شبدن جو سهارو وٺڻو پوي ٿو۔ سندس ڪو 

ڙيل ھوندي، اوتري  ُاھا پياري  لڳندي  ۽ ُاتم َادب ۾ ُشمار جيتري  جُ 
۔ ا نگلنڊ جي مشهُور ڪوي  شئليَء، شعر کي آنند جي گهڙين جو  ٿي ندي 
ورڻن ڪوٺيو آھي۔ ڪويَء جو آنند صرف ڪويَء تائين محدود نٿو 
رھي، ُاھو ٻ َين کي بہ آنندت ڪري ٿو۔ ُسٺو شعر ُاھو آھي، جو پنهنجي  

ڻنگہ  ُتجهڪو َاِء د ل، ’ري  بہ سگهي، تہ ٻ َين کي بہ ٻار سگهي ۔۔۔ سان ٻَ چ 
ُان ۾ ئي  سندس  ‘صرف خود ڪو ھي  تڙڦنا نهي ن ھئہ، تڙڦانا ڀي  ھئہ۔

تا جي  سڦلتا آھي، ڪال جي  ڪماليت آھي۔ ڪويَء جي ھ ردي ۾  ڪو 
جو لهرائڻ ۽ پاٺڪ جي من ۾ ساڳيُون ڀاونائون پئدا ڪرڻ ڀاونائن 

تا الِء ب نهہ  ضروري  آھي۔ ڪو 
ٽڻ جي  ڪوشش ڪندو  شاعر’’  پنهنجي َاحساسن کي، شبدن ذريعي چ 

آھي۔ ا نڪري سندس ڪيفيت، َاحساس ۽ جذبا َسدا ُتز لفظن جا ڳولهائُو 
۔  ھوندا آھن ۽ جڏھن کين ُاھي لفظ م لن ٿا، تڏھن شاعري  جنم َوٺي ٿي 

۔ تا  جيڪا َاھڙي  رچنا ُسندر، خوبصورت ۽ د ل ُلڀائيندڙ ٿ ئي ٿي  ڪو 
، سا ڄڻ سندس رُوح جو ح صو  رچيندڙ جي َاندر مان ُاڀري  ن ڪري ٿي 

 1‘‘ ھوندي  آھي۔
تا ۾ پهري ن تہ اعلٰي وي چار   ۽ جذبو ُھئڻ الزمي  آھي، ُان کان پوِء ڪو 

بيهُون ُان شئي  َالنڪار ا ن جي زيب، لفظن جو ُدھراُء، ُان جي  سُونهن ۽ ت
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 جي َاثر ۾ ا ضافو ڪري سگهن ٿا۔
تا الِء ٻوليَء جي  ڄاڻ ۽ ا ظهار ڪرڻ جو ڍنگ بہ ضرُوري  آھي   ڪو 

ليوار ا ظهار۔ جيڪڏھن شا يَء جو نفي س جذبو عريعني خيالن جو س لس 
َء طرح ٺهڪاَيل نہ ھوندو تہ شعر صحيح ري ت ۽ موضوع سان پُوري

 عروض جي  عظمت تي َرسي  نہ سگهندو۔
 ‐و وزندار آھي مشهُور آلوچڪ آچاريہ رامچندر ُشڪلہ جو راي 
 ’ ’’ ، جهڙيَء طرح آتما جي  ُمڪت َاوسٿا، گيان َاوسٿا سڏجي ٿي 

۔ ھ ردي جي  َاھڙيَء طرح ھ ردي جي  ُمڪت َاوسٿا، رس َاوسٿا سڏجي ٿي 
الِء ا نسان جي  واڻي  جيڪي لفظ جوڙي ندي  ا نهيَء ُمڪتيَء جي  ساڌنا 
تا چون ٿا۔  ‘آھي، ُان کي ڪو 

ظهار ٻ نهي  جي  برابر َاھميت آھي۔ ا ھي َٻئي  ڪاويہ الِء َاحساس ۽ ا   
تتو ا نسان جي پ راڻ ۽ شرير وانگر آھن۔ جيئن آتما کان سواِء شرير َاجايو 
 آھي ۽ شرير ب نا آتما جي  حالت ُممڪن ڪانهي، تيئن اَحساس کانسواِء
ڪاويہ بہ َاجايو آھي ۽ ا ظهار ب نا ا حساس جو ظاھر ٿ َيڻ ناممڪن آھي۔ 

تا ۾ ش   رييہ )آتمڪ تتو( ۽ پ رييہ )ُدنيوي تتو( َٻئي  َسمايل ٿين ٿا، بلڪ ڪو 
۔ ُان ۾  رييہ کي پ رييہ جو رُوپ ڏ ئي ٿي  تا ش  ا ئين چوڻ ُگهرجي تہ َڪو 
صرف منورنجن ڪونہ ٿو ٿئي، بلڪ زندگيَء جي  وياکيا ۽ سماج جي  

۔  آلوچنا بہ ٿئي ٿي 
تا جو سڀ کان اعلٰي گڻ آھي ُپختائي  ۽ دائمي     2‘‘ ُھئڻ۔ ڪو 
 َڪِوتا جا قِسم  4.2
تا کي، ُمکيہ ’’  پيشڪش جي آڌار تي مغربي  ۽ مشرقي  ودوانن ڪو 

۽ خارجي   (Subjective)طور ٻ ن قسمن ۾ ورھايو آھي : داخلي  
(Objective) جا گهڻو ڪري سڀيئي  ق سم ھ َنن  ٻ نهي  ق سمن َاندر ۔ شاعريَء

 َاچي  وڃن ٿا۔
تا جي ھ نَن  ٻ ن قسمن جي  وياکيا ُگرديو رويندرناٿ ٽئگور   بہ َڪو 

شاعريَء کي ٻ ن قسمن ۾ ورھائي سگهجي ’’ڪئي  آھي۔ ھُو ل کي ٿو، 
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ٿو، پهريون ُاھو، جنهن ۾ شاعر فقط پنهنجن تجربن ۽ ُامنگن جو ا ظهار 
ھاڻ ڪري ٿو۔ ڪري ٿو ۽ ٻ ئي شَو سان ر  ، در ‘ ۾ ھُو و  داخلي  شاعري 

ڪٿا آھي، جنهن ۾ سندس ُاڌما ۽ ‐تمحقيقت شاعر جي  ھ ڪ قسم جي  آ
وي چار، ُامنگ ۽ َاحساس، آرزُو ۽ آزمُودا، َارمان ۽ حسرتون، رنج ۽ 
، آشا ۽ ن راشا  ، ڪوملتا ۽ ڪٺورتا، ڊپ ۽ د ليري  راحت، سرھائي  ۽ َارھائي 
قلمبند ڪيل ھونديون آھن۔ داخلي  شاعري  سچ پچ شاعر جي َاندر جو 

هار جو ڪيفيتن جي ن گارستان جي بآھي، جنهن ۾ سندس د لي   آئينو
م يعڪس مؤجُود رھي ٿو۔ ا ن ري ت داخلي  شاعري  جذباتي  ۽ سُوک

 ھوندي آھي۔
تا کي پرٻنڌ ۽ نرٻنڌ رُوپن ۾ بہ ورھايو ويو آھي۔ پرٻنڌ ڪاويہ ۾   َڪو 

ليوار پيش ڪيو ويندو آھي۔ ھ ن ڪاويہ جا َوري  ٻہ ق سم  ڪٿا کي س لس 
ہ۔ مهاڪاويہ ڪنهن مهان شخص جي  ڪاوي‐مهاڪاويہ ۽ کنڊ‐ آھن 

جيونيَء جي آڌار تي رچيل ھوندي  آھي، جنهن ۾ پرڪرتيَء جو ورڻن بہ 
اعلٰي عبارت ۾ ڪيل ھوندو آھي۔ مهاڪاويہ خارجي  شاعريَء جو ُسهڻو 
تا جي  کوٽ آھي۔ س نڌيَء جي  سڄي   م ثال آھي۔ س نڌيَء ۾ َاھڙي  َڪو 

ٿي  ۽ ُان ۾ غزل، ُرباعيون،  شاعري  گهڻو ڪري نرٻنڌ روپ ۾ ئي  م لي
 3‘‘ بيت ۽ ڪافيون وغيرہ گهڻي َانداز ۾ ل کيا ويا آھن۔

 َڪِوتا جون ِصنفُون  4.3
نفون آھن، مثلن غزل، ’  تا جون ھيٺيون ص  عروض موجب َڪو 

، مستجاد، فرد، ترڪيب بند، تثمت وغيرہ۔  قصيدو، قطع، ، ُرباعي  مثنوي 
نڌيَء ۾ ُانهن سان گڏوگڏ، َاڄڪلهہ َانگريزي   شاعريَء جا ڪي ق سم بہ س 

 َاچڻ لڳا آھن۔
غزل عربي  لفظ آھي، جنهن جي  ُلغات مُوجب معنٰي آھي : :  غزل 

ُمحبت جون ڳالهيُون ڪرڻ۔ ُان ‐عؤرتن سان يا عؤرتن جي باري ۾ عشق
رہ ۽ ميالپ، عشق ۽  ۾ معشوق جي  سُونهن ۽ صورت، ذوق ۽ شؤنق، و 
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ٿئي ٿو۔ جيتوڻيڪ غزل سنڌ ۾ پئدا  ُحسن، ُگل ۽ ُبلُبل وغيرہ جو ذڪر
ٿيو آھي ۽ سنڌي شاعريَء ۾ ُاردوَء جي معرفت داخل ٿيو آھي، پر ُاھو  نہ

نڌي   نڌي  شاعريَء ۾ ايتري قدر تہ جذب ٿي  ويو آھي، جو َاڄ ُاھو س  س 
 شاعريَء جو ئي  َانگ پيو لڳي۔

آھي : ُاھو شعر، جنهن ۾ قصي دي جي  ا صطالحي  معنٰي :  قصيِدو 
آميز ڳالهيُون ‐هنجي  ساراہ يا گ ال جو ذڪر ُھجي يا ا خالقي  نصيحتڪن

 ُٻڌايل ُھجن۔
۔ قطع جي  صُورت ‘ُٽڪرو’قطع جي  ُلغات موجب معنٰي آھي : :  قطع 

يان ٿي ندي  آھي۔  غزل ج 
، ا صطالح ۽ ُان جي :  نئيِن َڪِوتا  تا پنهنجي موضوع، ٻولي  نئي ن َڪو 

تا جي روايتي  َارٿ سمُوري جوڙ ۾ ايتري  تبديل ھُ  ، جو ُان کي َڪو  ئي 
تا ۾ تبدي لي  ھر سطح تي  ۾ ُسوي ڪار ڪرڻ ُڏکيو ٿي  پيو آھي۔ َڪو 

وي چارن َورتي  آھي۔  ا نڪري ئي  آھي، جو َاڄ ڀاونائن جي  جڳهہ
لو پ ڻ بڻي  آھي۔ َاڄ  تا َاُنڀَو سان گڏوگڏ، سوچڻ جو س لس  تنهنڪري َڪو 

ز لفظن کان وڌيڪ ا شارن کان ڪم ورتو ڇنڌن جو ٻنڌن ُٽٽڻ لڳو آھي۔ تُ 
تا عڪسن جي  ٻولي  ٻولڻ لڳي  آھي۔  ٿو وڃي۔ َاڄ َڪو 

َاڄوڪي  صورت ۾ شعر جي  معنٰي جو دائرو وسيع ٿي  ويو آھي،  
 جنهن ۾ ھر طرح جي  نظم، آزاد نظم ۾ شامل آھي۔

ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي ساھت جا ا نڊلٺ م ثل گهڻا ئي  رنگ َاسان  
ڪا آھيون۔ ھرڪنهن رچنا مان سندس ڪومل ھ ردو ل ياڪو ٿو ماڻي چُ 

تا جو واسطو ھ ردي جي نازڪ، نفيس جذبن سان  پائي۔ جيئن تہ َڪو 
تائن ۾ تہ سندس نازڪ جذبات وڌيڪ ُاڀري  بي ٺا  آھي، تہ ُسڀاويڪ َڪو 

ڏات بڻي  آ ’۽ ‘ ُھڳاُء’آھن۔ سندس َاصلُوڪي  َڪوتائن جا ٻہ مجموعا 
َامن سڏي ’ني  ڏ سي  ُچڪا آھن ۽ ھ ڪ مجموعو س ج جي  روش‘ الت
س ري سان ترجمو ڪيل َاٿس۔ ڪوتائون ڇند ۽ وزن جي ٻنڌن کان ‘ پيو

آجيون آھن۔ ھ َنن  رچنائن کي َادب لطيف بہ چئبو آھي يا نثراڻو نظم۔ 
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اليت ‘ گارڊنر’جي  ھيَء شاخ رويندرناٿ ٽئگور مان نہ فقط ڀارت ۾، پر و 
۔ ٽئگور  تي سنڌ ۾ بہ گهڻن ئي  َادب لطيف  جي ئي  طرز۾ بہ مشهُور ٿي 

ن مان خاص مشهُور آھن لعلچند َامرڏنومل ۽  لکڻ شروع ڪيا، ج 
۔  پروفيسر منگهارام ملڪاڻي 

ُسندريَء پاڻ لکڻيَء جي باري ۾ جيڪي ويچار ظاھر ڪيا آھن، سي  
يان ٿي    ‐جيئن جو تيئن ڏ 

ٽئگور جا نظماڻا ننڍي ھوندي کان ئي  پ ئي پڙھيا َاٿم رويندرناٿ ’’ 
۔ سندس ل کڻيَء جون ڪالتمڪ  ، ٻال چندرما ۽ گيتانجلي  نثر۔ ُڦلن ُمٺ 
تصويرون ڏ سي  َاکين ۾ ٺهي  پيئي  سُونهن جي  َسڙڪ ۔۔۔ َڪويَء جي  
ڌو ُقدرت جو پريم ساگر ۔۔۔ تڏھن من کيس  ڏات َڀري  ل کڻيَء َپلٽي و 

ڌ  و پنهنجو ٻيڙو ۔۔۔روشن م نار مڃي  س ڌو سامُونڊي  ڇولُين ۾ الھي و 
ڪهڙيَء ويل ُانهيَء ٻيڙي ۾ ٽ پي  پيئي  فنڪار رقاصا۔ بيقابُو قدمن  

سان َٿنڪ َٿنڪ َٿئي  َٿئي  ڪندي ُاٿندڙ وي ر تي کڻي  ويئي  ُمنهنجو 
 4‘‘ ٻيڙو۔
تاب جي رچنا سنسار واري باب کي جيئن جو تيئن  ُھڳاُءھوند   ڪ 

رچنائون ُسندريَء  75ڙيل ُصفحن ۾ پک 136ھ تي ڪوٽ  ڪريان۔ ُھڳاُء ۾ 
 جي َڪوي  ھ ردي جي ُاڏام جون ساکي  آھن۔

تاب جو پهريون َادب لطيف آھي ’’  تي  14۔ ُصفح ‘ڏات بڻي  آ الت’ڪ 
 ‐ھوَء پنهنجي  ڏات کي ُمخاطب آھي 

 جرڪينَء ُمنهنجي جيَء ۾ ا ئين،’   
 ڇاٽ ڪتُين جي  َجرڪي  آ۔جيئن    
 ڦڙڪينَء بڻجي  الٽ ُاھا،   
 ‘طُوفانن ۾ ڀڙڪي  آ۔ جا   
جو ڏات ڌڻيَء جي جيَء ۾ ا ئين َجرڪڻ، جيئن ڇاٽ ڪتُين جي   ڏات 

۽ ُاھا الٽ بڻجي  ڦڙڪڻ جيڪا طوفانن ۾ ڀڙڪندي  آھي۔ َانوکو َاُنڀؤ ۽ 
عاليشان ا ظهار آھي، جيڪو فنڪار جي  ُبلنديَء جو َاحساس ٿو 
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 5‘‘ ڪرائي۔
ُپراڻي  آھي، جيتري   ُقدرت سان ا نسان جي  واسطيداري  اوتري  ئي   

۔ جڏھن ا نسان َاڃان سڀيتا جي  روشنيَء کي نہ ُسڃاڻندو ھو،  ھيَء سرشٽي 
تڏھن بہ ڪنهن نہ ڪنهن نموني ڪڏھن حئبت، ڪڏھن فائدي جي ڪري 
ُقدرت جي ويجهو رھيو ۽ َاڄ جڏھن سڀيتا جي چرم سي ما تي پهتو آھي 

ي تہ بہ ُقدرت ۽ ُقدرت کي گهڻين ئي  حالتن ۾ ش ڪست ڏيئي  ُچڪو آھ
 سان سندس واسطيداري  قائم آھي۔

نڌين جو ورت، نيم، کُوہ ۽ وڻ جي  پُوڄا، گانِء، ُڪتي، ڪانَو   َاسان س 
وغيرہ کي روٽي  کارائڻ مان بہ ا نسان جو ُقدرت سان الڳاپو ظاھر ٿئي 

 ٿو۔
 ‐مشهُور دارشنڪ رُوسو لکيو آھي  
تہ َاسانکي َوري   جيڪڏھن َاسان سچ پچ ُسک ۽ شانتي  چاھيون ٿا’’ 

 6‘‘ ُقدرت ڏانهن موٽڻو پوندو۔
وڏن جوت شُين بہ ا ھو ثابت ڪيو آھي تہ ا نسان جي ڪرم ۽ حياتيَء  

پاٺ ‐تپ، پُوڄا‐تي گ رھن جو پُورو َاثر آھي، جنهن کان بچڻ الِء جپ
ڪرڻ ُقدرت جي  اَھميت جا ئي  م ثال آھن۔ يا ُپکراج ۽ ني لم وغيرہ جون 

 رت جي  َاھميت ثابت ڪري ٿو۔ ُمنڊيُون پائڻ ُقد
ُسندريَء جي ڪَوتائن تي نظر ُگهمائڻ سان سندس ُقدرت سان پيار  

ٽيَء ري ت محسُوس ٿئي ٿو۔  چ 
جيئن پاڻ ٽئگور جي ُقدرت الِء پريم تي ف دا ٿي  آھي تہ ھ ن ڪتاب  

تائون آھن  ۾ پ ڻ ُقدرت سان وابستہ ُڪجهہ ڪانَو ’، ‘ٻُور ڀريو وڻ’ڪو 
ٽريل تالُء چ ’، ‘وڙيل درياہٽل’، ‘من چؤماسي جا’، ‘بهارُون’، ‘و  و 

راڻ رچنائون ا ھي ُسندريَء جي  وغيرہ‘ گگن منڊل’، ۽ ‘چانڊوڪي  ’، ‘َمه 
، پر ُانهن کي پڙھي  ا ھو  َين  نہ ُرڳو ُقدرت الِء پريم جي  گواھي  ٿيون ڏ 
ثابت ٿو ٿئي تہ ُسندري  ُقدرت ۾ لي ن ٿيو وڃي۔ ُقدرت کي َاکُين سان 

۔ ُرڳو ، ھ ردي ۾ سمائي ڇڏي ٿي  ، پر اَنجلي  ڀري پي   ڏ سي نٿي 
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ا نڪري آڪاش، چنڊ، تارا، ڪتيون، مينهن، ھوا، واچُوڙا، طوفان،  
ُسندريَء جي ايترا ويجها  ٽ ڻ، سمنڊ، آبشار وغيرہ‐اُوندھہ، سوجهرو، وڻ

ُھئا، جيترا ا نساني  ڪردار۔ مونکي تہ لڳي ٿو ُسندريَء ُانهن کي ڪردار 
ئي  اُونچائي  بخشي ڇڏي  آھي۔ ا نڪري پاٺڪ پڻ ساڳيو ئي  مزو  جيتري  

 ماڻي ٿو۔
 ناريَء جي اَندر ھ ڪ مُورت جي  سنرچنا : 
 جيئن ڦل َاندر ٻ جُ ’   
 سڪارٿو ڀيو لڳي جيئڻ   
 پرڪرتيَء جي  ُسندرتا   
 نَون رُوپن ۾ ن کري  پيئي  آھي ۔۔۔   
   ،  ا ئين پيو لڳي چؤڌاري 
،چميلي  ۽ موگ     رن جي 
لي  پيئي  آھي،     ُسڳنڌ َڦه 
 ڇو تہ مان ٿي  پيئي  آھيان   
 ‘ٻُور جهلَيل وڻ۔   
نن جي  گرڀَوتي  ناريَء جي گرڀ ۾  ھ ن  تا ۾ ُسندريَء چئن َمه  َڪو 

پهريون دفعو ُچرُپر ڪندڙ ٻار جي  ڀيٽ ٻُور َڀرئي وڻ سان ڪري بيشڪ 
 منظر کي ساڀيا بڻايو آھي۔

ٽريل تال’’ ’  تا آھي جنهن ۾ 51)صفح ‘ ُءڪانَو و  ( ھ ڪ َاھڙي  َڪو 
ٽريل پاڻيَء ۾ گ هڙڻ سان،  ڪانُء پريم جو پيغام ڏيندو آھي۔ ُان جي و 

رھڻيَء کي َاڇُوتا خيال َاچن ٿا : پاڻيَء جو  پاڻيَء ھ ن کي ‘ ُڇهاُء’و 
تائن جي  َسڄي  سُونهن ُان ۾ ‘ ُچمڻ’جو  ٿو ڀاسي۔ ا تي، رومانٽڪ َڪو 

تا َالڳہ طرح َتري  ٿي  ب هي۔سمائجي  ٿي  َوڃ  7‘‘ ي ۽ َڪو 
ڪتاب ۾ ڪامديو جا ُگل بہ آھن تہ ُرسندڙ پ رينَء جو جادُو بہ آھي۔  

ٺي  ڏ سي  پريميڪا جي َٺري  پَوڻ کي ڪهڙي نہ ُسهڻي َانداز  سڄڻ جي  چ 
تا جيئن جو تيئن ُاتاريان، پر ڪي  نا َاٿس۔ ھوند َسڄي  َڪو  ۾ لفظ ڏ 
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ٽُون توھين بہ ماڻيو  ‐ س 
   ’، ٺي  ڏ سيو چوان َپئي   سڄڻ! ُتنهنجي  چ 
   ، ٿي شي شي جون ڪنگڻيون ڀڃي   ڪ 
   ،  دُوربي ن تہ ڪي ن ويهي  ٺاھي  َاٿئي 
تر ئي       ٻ يا م ٺاس ايڏو، ھر س ٽ ۾ چ 
 ڄڻ َاگم ديس کان آيل پکيئڙا پيا ٻولي ن،   
 ت ن کي ُچمڻ تہ َپري رھيو،   
 ھٿ الئي ندي پيئي  ھ چڪان،   
 س ٽ س ٽ ۾ آھي ڪو ساہ ڀريل،   
 ڪپهہ جي ُاڏامندڙ ريشي کان بہ،   
 ‘نرُم آھي جنهن جو َاحساس۔   
تا   پڙھندي ننڍپڻ ۾ دُوربي ن سان شي شي جي ڀڳل ڪنگڻين جو َڪو 

سترنگي  سنسار ڏ سڻ اَکين َاڳيان ساڀيا ٿي  بي هي ٿو۔ ڪپهہ جي ُاڏامندڙ 
جي حساس ۽ نازڪ  ريشي کان بہ َاحساس کي نرم مڃڻ ُسندريَء

 طبعيت جي  َگواھي  ڏ ئي ٿو۔
نہ ُرڳو ُقدرت سان پيار، پر ُسندريَء جا ٻ يا رُوپ بہ ھ ن جي  َڪوتائن  

تائن مان جهلڪندڙ  مان ُنمايان آھن۔ خاص ڌيان ڇڪائيندڙ آھي ڪو 
، ا نڪري )صفح جيئن تہ  ۔وفادار پتنيَء جو روپ ھوَء ڪامياب پتني  ُھئي 

ڻا ڏيڻ، ( پتي پتني129-134 ڻو ’َء جو ُرسڻ پرچڻ، پتيَء جو ھٺ، َمه  َمه 
ٽو ٿي  بي ٺو آھي۔‘ مرُڪ نہ ھوِء تا مان چ   ڪو 

، پر ا تهاس جي الثاني    ُسندريَء کي نہ ُرڳو ا تهاس جي  ڄاڻ ُھئي 
ڪردار سي تا جي  ويدنا کي تمام ُسٺي نموني ا ظهار ڏ نو َاٿس ۽ نئين 

ار کي ظاھر ڪيو َاٿس، جيڪو ُيگ سان ُان کي جوڙي ُپرش جي َاھنڪ
 سي تا جي  ويدنا کي نہ تڏھن سمجهي  سگهيو، نہ َاڄ ٿو سمجهي۔

، ( ٻہ َادب لطيف78)صفح ‘ ُپرش’( ۽ 65)صفح ‘ سي تا جي  ويدنا’’ ’ 
ن ۾ ُسندري   تا مان مون صرف م ثال الِء ُسهڻي  ‘ سي تا’ج  )۽ ُپرش َڪو 
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۽ نئي ن مفهُوم سان پيش  کنئي  آھي( ۽ ُسهڻيَء جا ڪردار پنهنجي ن جي  
ڪيا آھن۔ ا ستريَء سان اَنياَء جو ذڪر ساھت ۾ وڏي واڪي ھوندو آھي، 

د ٿي  پر ُسندريَء پنهنجي  شاعراڻي  سوچ ۽ َانداز سان ھ ڪ سُوکم در
 ‐جاڳائي۔ سندس ا ظهار ڏ سو

 ميهر م ٺا!’   
ڌو نہ     تو تہ ماري و 
 موہ ڀريَء ُمند کي؟   
 ن پيئي  توکي َڪَل ئي  ڪي     
 تہ َاسماجڪ پ ري ت جو حق   
 آھي فقط ُپرش کي۔   
 ناريَء جي پريم کي   
نائُون      ‐تہ ڇ ڪي ڇ 
 ڏاڙھُون ُگل جيان ۔۔۔   
 تڏھن تہ ۔۔۔   
 چُوڙا ٻي ڙا چ ڪ ۾   
 ‘ُکڙ ۾ ُلڙھياس وار ۔۔۔   
نائون، ڏاڙھُون ُگل جيان۔ َاسماجڪ پ ري ت  ڇ ڪيناريَء جو پريم تہ   ڇ 

نو ويو ُسهڻيَء جو تنجي  س من، ُسندري  پڙھندڙ جو ‐زا طور ڪيئن ڇ 
ني  ٿي  ڇڏي ۔۔۔  من ڇ ڪي ڇ 

ٽُون آھن :‘ سيتا جي  ويدنا’   جون پويون س 
 ‐زمانو َاڄ بہ ڪي ن ُڀليو آھي ’   
 ‐جو ڪلنڪ ُپرش جي َاھنڪار    
 ‐گرڀڻي  سي تا کي جهر جهنگ    
َيڻ جو۔     جو ڏجها ڏ 
 ‘رتيَء جي  ڌيَء ۔۔۔معاف نہ ڪندَو ڌ   
ياري ن د ل ‘ نہ ڪندَو ڌرتيَء جي  ڌيَء معاف’  ۔۔۔ لفظ ياد ٿا ڏ 
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ڌرتي  ڦاٽي  ُھئي  ۽ سي تا ُان ڪانڊائيندڙ نظارو۔ سي تا جي ا لتجا ڪرڻ تي 
۔ سندس ھيُء ڪرتب رام کي ُٺڪرائڻ جو ھڪ ۾  سمائجي  ويئي  ُھئي 

ني  شاهاڻو نمونو ھو۔ ھ ڪ نماڻي  خودداري  ُھئي  ۽  ُسندريَء چيتاَوني  ڏ 
 8‘ ‘‘ معاف نہ ڪندَو ڌرتيَء جي  ڌيَء ۔۔۔’آھي ن هايت ڪالتمڪ نموني، 

َامڙ تون ٿي  وڃي ’، ‘ٻال گوپال’، ‘اَھ َنُر نہ آيو’، ‘جي  پ ري ت پيَڪن’ 
شتن کي نئي ن نظر سان ڏ سڻ جي  سگهہ ‘ہت تائون، ا نساني  ر  ، جهڙيُون َڪو 

َين  ٿيون۔ ننڍڙي ٻارڙي الِء ماُء جي  ممتا، گهڻين رچنائن مان ظاھر ٿ ئي  ڏ 
۔ خاص ڪري   ‘!گهورجيو پيئي  وڃانِء’ٿي 

   ’،  آئون توکي ُچمان بہ ڪي ن ٿي 
 َاکين سان ُڇهيو گهورجيو پيئي  وڃان،   
 ُتنهنجي پ بڻين ھيٺان ُستل آھن،   
 م ٺڙيون خوابي  َاکڙيون،   
ن جي  روشني  آھي،     َاکڙيون ج 
 ‘جي باک کان ن رمل۔ پ رہ   
تا  ، جيڪا چاھيندي بہ ٻار  ھيَء َڪو  ماُء جي  ممتا کي ساڀيا بڻائي ٿي 

، متان ن نڊ ڦ ٽي  َپويس۔ َبس، ن هاري پيئي  ٻلهار وڃي۔  کي ُچمي نٿي 
تائن جا چ ٽ رواجي  حالتن مان ُاڀري  غير  رواجي  َبڻجي  پيا آھن۔ ‐َڪو 

نو ٽ ڪي، پر س ڪ پُوري  نہ  شاديَء بعد ڌيُء پيڪي ٽ ڪڻ َاچي، سڄو َمه 
شتي کي  پيَڪن جي  ’ٿ ئيس۔ ماُء ُمنجهيل، بابل مايُوس، ڀاُء ويڳاڻو، ھر ر 

تا مان ساڀيا بڻايو َاٿس۔ گهرن ۾ ڏ سندا آھيون، ماُء ڌيُء الِء ‘ پ ري ت َڪو 
ل َيل ٻ ج، ُمڱن جا پاپڙ وغيرہ ۽ ڀائڙي کي  ، ڇ  پيئي  ھڙن ۾ ھڙُون ٺاھي ندي 

ٽيا َاٿس۔دوست سان ر ۔ واہ جا چ ٽ چ   اند ڪرڻ بہ نہ وڻندي 
تا ۾ غريب نياڻيَء جي سرير جي وڏو ٿيڻ، ‘ سُورداس نياڻي  ’  َڪو 

نتا، تہ ھ ن غريب نياڻيَء کي  سندس سرير تازو توانو ٿيڻ تي ھيڪاري  چ 
تا من ۾ َڪرُوڻ رس جو سنچار ڪري  ڪير قبُول ڪندو۔ َڪو 

ڀريل ناتي کي واہ جو جي پوتر موہ ۾ وري  پيُء ڌيُء ‘ جي تامڙي  ’ڇڏي۔ 
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نو اَٿس۔ جنهن ۾ بيمار پيُء جي من جي  ويدنا ساڀيا ٿي  بي ٺي   ا ظهار ڏ 
شالتا ظاھر ڪرڻ الِء ُسندريَء جي لفظن جي  چونڊ  آھي۔ ڀاونائن جي  و 

۔ ھونَء تہ  َتَرُنم آزاد نظم ۾ بيشڪ پاٺڪ کي ايڪاڪار ڪري ڇڏي ٿي 
يَء جي رچنائن ۾ گي تن جي  مڌرتا جي  ضرورت ڪونہ آھي، پر ُسندر

 ‐آھي۔ پرڀُو وفا لکي ٿو 
تا يا َادب لطيف ۾ َتَرُنم عدم پئدا ھوندو آھي، ’’  ھونَء تہ نئي ن َڪو 

ڏات بڻي  آ ’پر ُسندريَء جي َادب لطيفن ۾ گيتن جي  مڌرتا آھي۔ 
ت جون لهرُون يسندس پهري ن نظم پڙھڻ سان ئي  مونکي سنگ‘ الت

 ‐ون۔ ڏ سوُاٿنديون نظر آي
جهڪو جهڪو ُڪجهہ )فعلن، فعلن(، ت کو ت کو ُڪجهہ، پ رہ ُاجهاڻو  

)فعلن، فعلن(، رات َٻريو )فعلن، فعلن(، ڪيڏو َتَرُنم سمايل آھي، ا نهن 
۾ ڪيڏا نہ نفيس َاحساس ڀريل آھن۔ ڏ سو ُسندري  ڇا ٿي  ل کي ھ ن پهري ن 

 نظم ۾:
 ڏات م ٺي  ’   
 ڪيئن آئينَء مون وٽ   
 وٽ سُڏ نڪي  سؤداُء مون   
 ھ ڪ پل سُور َسُٺم بس ُسک جو   
 ‘ُدک سان عمر رھيو پرچاُء۔   
۾ وزن بہ آھي، ڪافيو )جهڙوڪ سؤداُء ۽ پرچاُء( بہ برقرار  ھ ن نظم 

رکيو َاٿائين۔ پڙھندي ئي  من جهُولڻ لڳو ۽ ُمنهن مان ازخود واہ واہ 
۔  ن ڪري  ويئي 

نور جو ’سندس ٻي  نظم جهڙيَء طرح ھ ن نظم ۾، تهڙيَء طرح  
ڀرپُور سنگيت سمايل آھي۔ وزن رکيو اَٿئي ن )ُمفاعلن، ۾ بہ ‘ عالم

ُسندري  خود ُان کان َاڻڄاڻ آھي پر سندس د ل ۾ ُمفاعلن، ُمفاعلن(، 
 سنگيت سمايل آھي، سو جهرڻي وانگر ُڦٽي  ٻاھر ٿو ن ڪري :
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 َاسان عالم ُانهيَء ۾ آھيون ُٽٻڪي  ’   
تي ُمشڪل ڪو      پهتو آج 
 َٻئي  ٻانهُون جي ڦهالئي ُپڪاريو ھا   
ندو     تہ ھ ن عالم َاندر ڪوئي  َپر 
 َسه ڪندو چوندو وڃي ھا   
 سڏيئي  ٿو ھُو سڏيئي  ٿو   
 ھُو سڏيئي  ٿو ۔۔۔   
 ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔   
 ُسر ڪي  ھان اُوندہ جا وڃن   
 سڀ ئي  پردا   
 ‐لم ا ھو ئي  نُور جو عا   
 َنهايو جنهن ۾ مُون ويٺي   
 ‘َنهائي ن تنهن ۾ تُون پ ڻ ھا۔   
سنگيتميہ ۽ نفيس جذبا ُسندريَء جي ڪيترن ئي  نظمن ۾ ڀريل  َاھڙا 

َجن۔ نموني طور ڪي مثال ٻيا بہ ڏيڻ  آھن۔ مثال ڪيترا ڏيئي  ڪيترا ڏ 
 ‘ ‐ڪامديو جا ُگل’بيجاِء نہ ٿيندو۔ نظم 

 ُگل َاھڙا ُھئا’   
 ڳنڌ سانجو سُ    
 ل ئي  واسجي  ويو۔ڊَسڄو وايُو من   
 ُسهاڳڻ ُسڳنڌ وارو ساہ َاندر کنيو   
۔     تہ بهار بهار ٿي  ويئي 
 تڏھن َاڇيُون ُسڳنڌي  ُمکڙيون   
 تارن وانگر ٽ ڙيل ُگل   
 جهول ۾ کڻي     
 َاچي  سڄڻ َاڳيان رکيائين۔   
 سڄڻ ُگلن کي ُسنگهي  چيو :   
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 ‘ُگلن جو؟ نالو ڇاھي ھ نَن  ’   
 ‘شايد ڪامديو جا ُگل چوندا آھن ھ َنن  کي۔’   
 ُسهاڳڻ جي َاکين ۾ ُھئي  شرارت ۔۔۔   
ل جي  چيو’     ڪامديو جا ُگل تہ ھي  آھن ۔۔۔ سڄڻ َمچ 
؟’     ۔۔۔ ‘ ھي 
 )سڄڻ جو ا شارو شايد ُھن جي سي ني جي َسروَور    
 ۾ ٽ ڙندڙ ڪملن ڏانهن ھو(   
 آڱريون تڏھن پنهنجي ھٿن جون   
 سڄڻ کان ڇڏائي   
 ھ رڻيَء جي  چال سان   
 ‘ُاٿي  َڀڳي  الل ُڪنوار۔   
ڪيڏو نہ شرنگار رس آھي ھ ن نظم ۾ ڀريل۔ جيڪو ُسندريَء جهڙي   

۔  9‘‘ شاعرا ئي  پرگهٽ ڪري سگهي ٿي 
ُتنهنجي  ‐ ’نظمون مؤجُود آھن  ۾ شرنگار رس ڀريل گهڻيئي  ‘ ُھڳاُء’ 
ٺي   ي  ُچڪي  آھيان، تشبيهُون تمام وڻندڙ ۽ ُتز، ، مان تہ مثال ڏيئ‘چ 

 نظم۔‘ ھارُ ’جنهن جو مثال آھي 
 ۾ ل کي ٿي  :‘ ھارُ ’نظم  
 رنگ جا موتي  ڪي ن ُھئا ُاھي،ھ ن ’   
 جيڪي سڄڻ کي وڻيا ُھئا۔   
 جڏھن ھار پائي تو وٽ آَيس   
۔     تہ ھار سُوڌا ھٿ کڻي  ُسنگهڻ ويٺي 
 تڏھن ک لي  َچُيم،   
۔ُگلن ’     ‘ ‘جو ناھي، موتُين جو آھي ھي 
سچ آھي تہ ُسندريَء جون َاکيون بتُين وانگر آسپاس جو نقش  ا ھو’’ 

ا ستريَء وارو ڇهون حواس آھي جو  ھ ڪ پل ۾ جهٽي ٿيون َوٺن۔ وٽس
ُين جي قطار ۾ بيهاري ٿو۔ جهڙيَء طرح ھ ن  کيس ڪامياب َڪو 
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ڻو مرُڪ نہ ُھئو’نظم  ي  ا ستري  جاتيَء پاران ۾ ڏ سو۔ ُسندري  پنهنج‘ َمه 
 مغربي  ُمڙسن کي ڪيئن م ٺڙي نوع ۾ ُڏکيا ڏوراپا ٿي  ڏ ئي :

 برابر‐ َکٽي ٿو کارائيم ’   
ڻو مرُڪ نہ ُھئو     پر َمه 
 گهر کڻي  فوٽن سان ڀرُيئہ   
 ُمنهنجا ريل، ڍيريون ُاڇالئي ڇڏيئہ   
يڻا پوندا۔’ُمنهن ُسساُيم،      ‘درزين کي ُٻڪ ڏ 
 ٿي  پيو ڇا’ چئي   
 ،‘ُبک ڪونہ ٿو ماريان   
 ٻار ُتنهنجا، توسان انگل نہ ڪن،   
 َاکيون کنيو پ يا تو ڏي ن هاري ن،   
 چوان ٻارن تي ايڏي  دھشت!   
 ڇا ٿي  پيو’چيو    
 ‘ ‘َکٽي ٿو کارايان۔   
م ٺي  َھلڪي  طنز ڪهڙي  نہ ُقربائتي نموني ُمڙسن تي نظم ۾ ھ ن  

 ٽ مٽار ۽ پنهنجي مصروفين ۾ ُرڌل ٿا رھن( ٿ َيل)جي َھٺي ال، َاھم سان 
 10‘‘ آھي۔
، لفظن کي جادوَء ڀرئي نموني   َء جي  ماھر ُھئي  ُسندري  ٻولي 

، پر ا ن سان گڏ سندس ٻوليَء جي   ا ستعمال ڪري پاٺڪ تي َاثر ڪري ٿي 
ا ھا پ ڻ خوبي  آھي جو سنڌي  ٻوليَء جا ٺيٺ لفظ، جيڪي واھپي مان ئي  

آھن )حقيقت ۾ تہ سنڌي  ٻولي  ئي  وھنوار مان ن ڪري  ويئي  ن ڪري  ويا 
ڻو،  ، َمه  ، ُڀڻندي  ، س ياٽ، ُاساٽيل، ھيالئي  آھي(، مثلن َاٻوال، ھ يانري 
نگر  ٽريل، ُٽٻڪايل، ڄاھوئي، ماٺار، ڊ مٽا، ڪ  جهنجهناھٽ، کاٽائو، و 

ي ُسندريَء ھ ڪ پاسي ُانهن کي نئين س ري جي ئاريو آھي تہ ٻ ئ’’، وغيرہ
تائن ۾ ُانهن لفظن ذريعي روح ڦُوڪيو آھي۔ جيئن  طرف پنهنجي  ڪو 

 ‘ :ُرتي  ُکتي  ’لفظ 
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 (27)صفح ‘ بمبئيَء جي  ھوا سان ُرتي  ُکتي  ويٺي  ُھئس۔’  
بمبئيَء جي  ھوا سان صرف ُرڌل ُھئڻ جو َاحساس ھ تي ڪونهي،  

مل ٻُوساٽ سان ٺه ڪي  وڃڻ جو سمجهؤتو بہ شا‐ھ تي بمبئيَء جي  ُگهٽ
آھي ۽ ُاتي ھوا جو جهؤنڪو َاچي  ڪري من کي ُکليل وادين ۾ پهچائي، 

 11‘‘ شانت پاڻيَء ۾ ڦ ٽي  ڪيل پٿر جيان۔‐ ُان ۾ ھلچل پئدا ڪري ٿو 
 ‐جي ُمهاڳ ۾ ل کيو آھي ‘ ُھڳاُء’شايد ا نڪري پرڀُو وفا  
ُسندريَء جي ڪهاڻين جي  چ ڪني  چادر کي َجرڪندڙ جهالر لڳل ’ 

رُو جيون واري  روزمرہ واري  ڳالهائيندڙ ا صطالحي  آھي، ُان ۾ گه
حاوريدار ٻوليَء جا موتي  مڙھيل آھن ۔۔۔ پر سندس شاعراڻيون مُ 

رچنائون بہ َترُنم سان ڀرپُور آھن ۽ ُانهن ۾ معياري  وي چار سمايل آھن، 
يان ظاھر ٿي  َرھي  آھي۔  ا نڪري ُسندري  شاعرا جي روپ ۾ شهباز ج 

۾ ڀرپُور سنگيت سمايل آھي۔ وزن موجب ھوندي بہ ُسندريَء جي نظمن 
ُسندري  خود ا ن کان َاڻڄاڻ آھي، پر سندس د ل ۾ جو سنگيت سمايل 

 ‘آھي، سو جهرڻي وانگر ُڦٽي  ٻاھر ٿو ن ڪري۔
تائن جو ٻ يو مجموعو آھي   ۔ مارچ ‘ڏات بَڻِي آ الت’ُسندريَء جي ڪو 

اعريَء جي صفحن ۾ پکڙيل۔ ھيُء مجموعو ش 74ع ۾ ڇپيل ۽ 2004
نفن، غزل، نظم، گيت ۽ بيت سان سينگاريل آھي۔ مجموعي  مقبُول ص 

بيت مؤجُود آھن۔ بيتن جي  خُوبي  ا ھا  8گيت ۽  7نظم،  23غزل،  24۾ 
تاب جي ُمهاڳ ۾  َيل آھن۔ ڪ  شيہ تي اَنيڪ بيت ل ک  آھي جو ھ ڪ ئي  و 

شعر ليہ ا ھي  مون’۾ قبُول ڪيو آھي، ‘ شاعرا طرفان ۔۔۔’ُسندريَء پاڻ 
تي پ ئي ل کيا، جو بحر وزن جي  ُسڌ نہ ُھئم، تازو دادا پرڀُو وفا ۽ ڀاُء 

ن جي  ر بري  ھواسديو نرمل جهڙا قابل ن هٺا شاعر ُاستاد مونکي م ليا، ج 
نڌيت جي  س ڪ سان ھ ن شاعري  مجموعي سان ُمنهنجي من  ۽ ُاتم جي س 

 جو وي ڊيو ُکلي  پ يو آھي۔
ُدنيا پاران ڪڍيل خاص ا ستري  َانڪ  سندس پهريون شعر نئي ن 

ا نصاف جي  ’۾ ڇپيو ھو، جيڪو ھ ڪ غريب ا ستريَء جي   (1959)
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،‘ ُپڪار َيل آھي، جا چوي ٿي  ا ن سان ‘ مان لي ڙن ۾، تون موٽر ۾’تي ل ک 
گڏ ٻ يو ننڍو شعر قطع بہ آھي، جنهن ۾ ھوَء تنهائيَء ۾ ويهي  ُپڪاريندڙ 

 ، ، جيڪا تازي شعري  ڪتاب ۾ بہ ڏنل ‘ٻارُاٿي  ٻُوٽو ’کي للڪاري ٿي 
 آھي۔
ُسندري  خود فنڪار آھي، فنائتي  ٻولي  ل کي ٿي  ۽ فن جي  َاھميت  

، ا نڪري سندس غزل ۽ نظم ۾ ڪال ۽ ڪالڪار بابت  سمجهي ٿي 
 َاثرائتا ذڪر آھن۔

ڀي  ڪا ڪال جي  نہ د ل مان ٿي  ن ڪري،’     ڄ 
ساڻل۔    ساڻل و   ‘لڳي ٿي  ُجواني  و 
ساڻل يعني بيعرا کي شا  ۔ ‐ڪال کانسواِء ُجواني  ئي  و  َمزي لڳي ٿي 

، جيڪي  ھ ڪ ٻي  غزل ۾، گيتن کي پنهنجي گهر جو مهمان مڃي ٿي 
شاعرا جي گهر َاچڻ تي ھ ريا آھن، ا نڪري ڍولڪ، د لبريَء جي زور تي 

سارنگي  يا سرتيُون، ُان جون ميزبان نہ ٿي نديون۔ غزل جي آخر ۾ ل کيو 
 َاٿس :
 نہ روڪيو بس نہ روڪيو ڙي، توھين پ ڻ َاڄ َٻڌو ُگهنگهرُو،’  
، ڳائي، چؤماسي، جي ورھين کانپوِء َوريا آھن۔    َنچي 
 ا الھي  گيت َاڄ مهمان، َاسانجي گهر ٿيا آھن،  
 ‘َاچي  سڀ اوپرا پنهنجا، َاسانجي گهر م ڙيا آھن۔  
ي ۾ َوري  ڪالڪار ک‘ ڪالڪار’ُسندريَء پنهنجي  آزاد نظم  

، ڪال جڳت ۾ ڪالڪار پنهنجا  ڪوريئڙي جيان ڄار ُاڻي  ۽ ڄار ۾ ڦاسي 
 َارمان ُاڻندڙ لڳي ٿو۔

ُسندريَء جي غزلن ۾ گهڻو ڪري چار پنج، َوڌ ۾ َوڌ ڇهہ بند آھن۔  
ھ ڪ َاڌ غزل َاٺن بندن واري  بہ آھي۔ سندس ڪافيا َسَوال، وڻندڙ ۽ 

‐ا ظهار ۽ َاھميت، آتمسنگيت سان ڀرپُور آھن۔ آشاوادي  نظريو، پيار جو 
وشواس، سنڌ جي  ياد، ناري  وغيرہ سندس شاعريَء جا موضوع آھن۔ 

 ‐آشاواد جو سنديش 
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راغن کي ٻاري ڇڏيوسين،’     ھزارين چ 
 جهان روشنيَء سان سنواري ڇڏيوسين۔   
جائي خوديَء کي بڻي  پياسي ن ساگر،     ر 
يان ھماليہ کي ڏاري ڇڏيوسين۔     ‘سنڌوَء ج 
،  ُسندري    ، جيڪو َدٻجي  َدٻ جي  ھي رو بڻجي  خود کي ڪوئلو مڃي ٿي 

ٿي  ھي را، د لُين کي ’د لين کي ُاجاري ڇڏي۔ جيتوڻيڪ خود ل کيو َاٿس، 
پر مان ھوند ُاجاري لفظ ڪم آڻيان۔ ُسندريَء شايد ‘ ُڌتاري ڇڏي ٿو۔

ڪافيي جي چڪر ۾ ا ھو لفظ ڪم آندو ُھجي، جو غزل جا ٻ يا ڪافيا 
ساري وغيرہ۔آھن سنواري ھاري، ُاتاري، ڏاري، و   ، و 

ھوَء جهان مان اُوندھہ جو راڄ ھٽائي، پرڀات ڏ سڻ جي  خواھش رکي  
۔ َسڄي ساہ کي  ۔ ُگلن ُمرجهائڻ کانپوِء بہ ُسڳنڌيُون ماڻي ٿي  خوشبوِء ٿي 

 جا گهيرا، گهيري ويٺا َاٿس۔
 ُسندريَء سڄي  غزل ۾ ھ ڪ ڪافيي جو ورجاُء بہ ُسهڻي نموني ڪيو 

، غزل نمبر ‘ھرگز’۾  8، غزل نمبر ‘د ل ٿي  ’۾  7آھي۔ جيئن غزل نمبر 
 ا ن جا ُسٺا م ثال آھن۔‘ آ ُدنيا’۾  20، غزل نمبر ‘ڇا ڪجي’۾  13

ٽو ۽ مضبوط وي چار بيباڪيَء سان پيش ڪيو   ٿي سندس چ  ٿي ڪ  ڪ 
َاٿس ۽ پنهنجي پ ري نَء کي ڏوراپو ڏ ئي ٿي  تہ جيڪي روز من جا ماڻڪ 

ن جي  ڀڃن ٿا، ت ن سان ٺاهُہ ڇو ڪجي؟ کين پيار ُگهرجي يا ن باھُہ؟ پر ج 
جيَء ۾ جهيڙو آھي، ت ن سان ٺاهُہ ڪرڻ يا ن باھُہ ڪرڻ ڄڻ ُگناھہ آھي۔ 

 ا نڪري ُانهن تان ساہ گهورڻ بہ تہ ُگناھہ ٿيندو۔
 ‐سنڌ کي ساري ندي ل کي ٿي   
نڌُو ُمنهنجيَء جا َسال ٿيندا وڃن ٿا وڻ ڏ سو،’     س 
 ‘گود ۾ ڀارت جي َپل جي  سڀ لڳا سامڻ ڏ سو۔   
، َاجمير يا   ، بمبئي  ھوَء صاف چوي ٿي  تہ سنڌي  َڀلي  ڀارت جي دھلي 

ڪهڙيَء بہ ُڪنڊ ۾ ُھجي، سنڌ کي ساري ٿو ۽ ُسهڻيَء س نڌيَء کي ساہ ۾ 
 سانڍي ٿو۔
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َمت نہ جيتوڻيڪ   مان شخصي  طرح شاعرا جي ا ن ويچار سان َسه 
نڌيَء کي سانڍڻ تہ ڇاهي  آھيان، جو نئي ن ٽ نڌي  ڳالهائڻ کان ئي  س  ، س 

تي ُسک  نارو ڪيو آھي۔ سندس ڪي غزل، ُدک جو ا ظهار ڪن ٿا، ج  ڪ 
يو آھي ۽  جي س ج ۾ ڪو تاُء ڪونهي، پر ُدک جو چنڊ ڄڻ سڄو باہ ٿي  و 
ڌرتي  دوزخ بڻجي  ويئي  آھي۔ ا ھو بہ مڃي ٿي  تہ ُخدا ُدک نہ ڏنو آ، پر 

 ڏاھپ سان، ُدک کي جنم ڏ ئي ٿو۔ ا نسان پنهنجي  
، ُسندريَء جي  غزل ۾   شاہ لطيف جون نائڪائون، خاص ڪري ماُرئي 

 ُاڀري  بي ٺي  آھي۔
 م ليا ماُرئيَء کي، جي مارُو وطن جا،’   
 ‘خوشي  سا مونکان، َوڌ ڪو سگهندو نہ ماڻي۔   
  ، ۔ چويس ٿي  ، پ ڻ شاعرا کي ُدکي  بڻائي ٿي  َاسان ’دوست جي  بيَوفائي 

ھاريو ٿا۔  تہ نہ ُڪجهہ چيو، نہ ُٻڌو، تہ بہ توھان ُگنهگارن جي قطار ۾ و 
 ‘َاسان تہ توھان ڏي َمُس بہ نہ ُاڇلي  ۽ توھان َاسان تي ڏامر ھاريو ٿا۔

   ’،  ُڏکوئي ٿي  ڦٽڪار، يارن جي  ڪيڏي 
۔     ‘َسڄي  رات مون آھي ُرئندي ُگذاري 
ٿي َوري    ۔ کيس ماُء ئي  ماڻڻ ھوَء پنهنجو ناتو ُدک سا ڪ  ن مڃي ٿي 

ني  آھي، تنجڻ کان ئي  تياڳ سيکاريو آھي۔ ا نڪري کيس  جي  لولي  نہ ڏ 
، تہ بہ  ڪابہ مؤج ُگل م ثل ڪنڊن جي حاصل ناھي، حياتي  ھ ڄَيل ئي  َرھي 

۔ ويساہ چ ۾ ُمرڪڻ جي  س کيا ڏ ئي ٿي  گهاتي  نہ ڪرڻ جي  تاڪي د ‐و 
۔  ڪري ٿي 

،َوري  رت ڳري ٿو، ’    يُون ٿا ُمرڪي   َوري  ڏ 
۔     ‘ڪنڊن جي  ٿي  سيجا، ئي  ُگل جي  حياتي 
ُسندريَء کي ڀارت سان پيار آھي، ڌرتيَء ماُء جا ڪير بہ ٿورا الھي  

، سوچي  نٿو سگهي۔ ا نڪري ٻ َين کي ديش ڀڳتيَء جا نغما ڳائيندو ڏ سي 
، مون َوٽ تہ ڪو ديس ئي  ناھي۔  ٿي 

يَء جون خوبيون نثر وانگر، ُسندريَء پاڻ ناري  ُھئڻ جي ڪري، نار 
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جي شاعريَء مان بہ ل ياڪا پائن ٿيون۔ ھ ڪ ئي  غزل ۾ ناريَء جا ُجدا ُجدا 
تر بيحد خوبصورتيَء سان ُاڪيريا َاٿس۔ ھ ڪ م ثال ڏيان ٿي  ‐شبد  ‐ چ 
 پاڻيَء کي جيئن َپَون لساري،’   
 ناري  تيئن ٿي  ھنڌ َپٿاري۔   
 الئي،ھنڌ تي سؤ يادُون َڦه     
 ‘ساہ ساہ سان پيار ُپڪاري۔   
ڪافيا نظم مؤجُود ‐۾ غزل، بيت، نظم، آزاد نظم ۽ بي مجموعي 

جي م ثالن مان سنڌ جي ‘ منصور’، ‘ٻي جل’، ‘دڙو‐جو‐موھن’آھن۔ 
۔ ُاتي جي  پوتر م ٽيَء  رُوند، ‐۾ ڪيل راندعظمت کي سالم ڪري ٿي 

ُمنشي  پريمچند ’درياہ ۾ ڪيل سنان، سندس روح ۾ سمايل آھن۔ جيئن 
۾ نارايڻ شيام جو شبد ‘ َسدا حيات شيام’، ‘کي شرڌانجلي  

تر   ‐مان ھ ُڪ مثال ‘ َسدا حيات شيام’وغيرہ۔ ‘ او لين ن  ’، ‘حيدرآباد’چ 
 ُسمهي  پ يا ن نڊ َابديَء ۾،’   
 َسدا آنڌيَء ُاٿڻ وارا۔   
نڌ ڏي،     نہ موٽي  سي سگهيا س 
نڌ الِء س ڪڻ وارا۔     ‘َسدا س 
، من َڀرجي  َاچي ٿو ۽ نارايڻ شيام جي ُان من  ‐ا ھي س ٽُون پڙهي 

، جنهن کانئس ل کايو   ‐ا سٿتيَء جي  جهلڪ م لي ٿي 
 ڪهڙيَء گهڙيَء شيام ُان مان نڪتاسي ن،َاالئي ’   
۔     ‘وطن ورڻ تہ ڇا سرحد ڏ سڻ نصيب نہ ٿي 
،‘ ھي  ھندستان ۔۔۔ ھُو پاڪستان’سندس وڏي  نظم   من  تمام جذباتي 

کي ُڇهندڙ ۽ سچائي  بيان ڪندڙ نظم آھي، جنهن ۾ ب نا لي ڪ ۽ چي ر جي 
يا۔ َايُوب، چاچو رام )آميريڪا( وغيرہ جي ذڪر سميت  ٻہ ُملڪ ُجدا ٿي  و 
ڪرشڻ ۽ پُوتنا جا م ثال ڏي ندي، ُسندريَء پنهنجي من جون ڀاونائُون ظاھر 

 ڪيون آھن۔
، سا پ ڻ ھ ن ڪتاب ۾ ۾ ڏ نل ُھئي  ‘ ُھڳاُء’سندس آزاد نظم جيڪا  
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 شامل ڪئي  ويئي  آھي۔
  ، ڻن تي بہ ل کي ٿي  تہ بادل کي َوسي  ياريَء جهڙن ڏ  ، ڏ  ُسندري  ھولي 

۔ جنهن مان َامن جو  ڌرتي  ُڌئڻ الِء وينتي  ڪندي گيت بہ ُگنُگنائي ٿي 
 سنديش ملي ٿو۔

، رت’     رنگي  ھيَء ڀُومي  ساري 
ري  بنگال    ، ڻسوَنه   پياري 
 ُء روُء ُدنيا ئي  ُرني  آ،رو   
 ڪهڙي  د ل جا ڪي ن پ ني  آ۔   
 ‘َوس َوس بادل ڌرتي  ڌوُء ۔۔۔   
مُون َاَول ل کيو تہ مجموعي ۾ َاٺ بيت شامل آھن، پر ھ ڪ  جيئن 

د م  ئي  موضوع تي وڌيڪ بيت ڏي ندي ٽيهارو بيت ٿي  ويندا۔ بيت ۾ بہ ر 
ديس’، ‘اوڏا‐لوڏا’جو خاص ڌيان رکيو َاٿس۔ جيئن  ‐لبيس‐و 

‐پياريون’، ‘سُور‐نُور’، ‘بات‐رات’، ‘ھزار‐بهار’، ‘ن ڀاڳي  ‐ساڳي  ’، ‘ويس
ذاريون  وغيرہ۔‘ ھاريون‐ُگٰ

۔ ھ ڪ پاسي د ل   ٻوليَء جي  سُونهن تہ ُسندريَء جي  خاص خُوبي  ُھئي 
جذباتي  لفظ، ٻ ئي پاسي َسَوال، سليس، وڻندڙ ۽ سنگيت سان کي ُڇهندڙ 

نڌي  لفظ۔ کيس ھ ڪ ڪامياب  ڀرپُور لفظ تہ ٽ ئين پاسي َوري  ٺيٺ ن جا س 
جهائي، ھيڪلو، گُس، ُاجهاڻل، ’شاعرا ثابت ڪن ٿا۔ جيئن  گهانگهو، ر 

ڻنگہ، ُڌڌ ڙ، ُسڳنڌيو، ُکهنبا وغيرہ۔  ‘مالمت، ڦ ٽل، ُمجاھد، پاڻ هاريُون، چ 
 ھ تي ھ ڪ ٻ ن بيتن جو م ثال ڏ ڪڻ بہ ضرُوري  ٿي  سمجهان۔ 
 آيو، َمه ڪي  ُمند بهار،سڄڻ سامهُون ’   
 گهڙيُون گهوريان ت ن مٿان، َاڻ ڳيَء لک ھزار۔   
 ن جو ن ج بهار، ساہ ُسڳنڌيو ٿي  پيو۔   
 ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔    
   ، ڌو، ڌرتي  نہ تہ ساڳي  ڇوڙو آ و   پاڻيَء و 
ُٺم بندر بمبئيَء جو۔    ، ڏ   ‘آَيس ن ڀاڳي 
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جون س ڪُون ‘ ُچرن ُچڻڪن چ ت ۾’جي  ھيٺيون بيت تہ شاہ لطيف 
نڌڙيَء کي ساري ڳوڙھا ڳاري ٿي    ‐الھي ٿو۔ جنهن ۾ ُسندري  س 

 ُچڻڪن ُمنهنجي چ ت ۾ چانڊوڪيون پياريون،’   
ذاريون،    ن جي ھيٺان چوٽ تي راتيون ُگٰ  ج 
۔    نڌڙي   ‘ھاِء ھنجون ھاريون، ساري ساري س 
جو ٽ يون مجموعو  ُصفحن ۾ پکڙيل ُسندريَء 107۾ ڇپيل  1966 
تائون آھن۔ ‘اَمن َسڏي پيو’آھي  َيت َڪو  ُين  95۔ ھ ن ۾ ھ ڪ سؤ سوو  َڪو 

َين  جون ھي  رچنائون برابر ترجمو آھن، پر َاصلُوڪو ُھجڻ جو ُھڳاُء ڏ 
 ٿيون۔
وسيع روپ ڌارڻ ڪري ُچڪو آھي۔ ُدنيا ھ ڪ ُڪٽنب م ثل  َاڄ ترجمو 

ڪ، ا نٽرنيٽ، مشي ني  ترجما ٿي ندي  پيئي  َوڃي۔ خاص ڪري جدي د ٽيڪن  
بهتري ن رچنا ٿ َيڻ ڪري ُدنيا جي ڪنهن بہ ُڪنڊ ۾ ڪو ُسٺو وي چار، ڪا 

 ڪنهن ھ ڪ شخصيت جي  م لڪيت نہ َرھي  عالمي  بڻجيو وڃي۔
عالمي  ميل ميالپ جي سڀ کان َاھم ’مشهُور ودوان گيٽي مُوجب  

۾ چيل ڪمن ۾ ترجمو بہ ھ ڪ آھي ۽ آخر تائين رھندو بہ۔ ُقران 
َاللهہ ھر قؤم کي ُان جي ُزبان جو ھ ڪ پيغمبر عطا ڪيو آھي، ’آھي، 

 ‘‘نگار پنهنجي  قؤم جو پيغمبر آھي۔‐ا نڪري ھر ترجمي
تا   جو ترجمو بيحد ُڏکيو ترجمي جي  ايتري  َاھميت ھوندي بہ َڪو 

مڃيو ويو آھي۔ شيخ اَياز جهڙي َڪويَء جڏھن شاہ جي رسالي جو 
گهڻي  ڪوشش کانپوِء بہ ھ ن کي ’صاف چيو،  ترجمو ڪيو، تڏھن ُھن

 ‘ڪامياب ترجمو چوڻ کان ڪي ٻايان ٿو۔
سوادي  بڻائڻ جي  ‐ترجمو سوادي  شيِء کي بي’ل کي ٿو، س مٿ  

‐ڪوشش آھي۔ ساھتڪ رچنائن جو ترجمو ُاٻاريل ا سٽرابيريَء م ثل بي
 ‘سوادي  ٿيندو آھي۔

ڀياس ڪيو تہ جو اَ ‘ َامن سڏي پيو’پر مون جڏھن ُسندريَء جو  
مونکي محسُوس ٿيو، ڪوي  ھ ردو رکندڙ رچناڪار، جنهن وٽ سگهاري  
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تا جو پ ڻ ڪامياب ترجمو  ڀاشا ۽ جذباتي  ھ ردو آھي، سو بيشڪ َڪو 
 ڪري سگهي ٿو۔

تاب جي شروعات ۾   نڌي ڪار جي قلم مان’ڪ  ۾ ُسندريَء پاڻ ‘ س 
ن کي مان ھُوبهُو  ڪوٽ  َڪريان گهڻيئي  َاھم ڳالهيُون لکيون آھن، ج 

۔  ٿي 
جڏھن ُدنيا جنگہ جي بادلن ۾ وڪوڙيل آھي، تڏھن تہ َامن روٽي   َاڄ’ 

ن جنگہ جي  آگہ ۾ پنهنجو سڀ ُڪڇ  پاڻيَء م ثل َاھمترين پيو لڳي۔ ج 
َيت واسين  يان پيارو، جيئن سوو  ُلٽائي ڇڏيو، ت ن الِء تہ َامن آھي ساہ ج 

 الِء۔ ھي  مجموعو ا ن جي  ساک ڀري سگهندو۔
ُين َامن جي  راہ ۾ پنهنجي ديش الِء، ساري  ُدنيا جي    َيت َڪو  سوو 

ح فاظت الِء نہ صرف گيت ئي  رچيا آھن، پر ُمحبت، محنت ۽ ُقدرت جي  
وڏائيَء ۾ بہ رچنا ڪئي  آھي۔ لڳي ٿو آڪٽوبر ا نقالب کانپوِء، رشيا ۾ 

۽ نہ ُرڳو َاناج ۽ ٻيُون ضرُوري  شيون َاڻميُون ٿيون آھن، پر شاعر 
ڄڻن جُون سؤ  95دا ٿيا آھن۔ مون ا نهن مان فقط يشاعرائون بہ جام پ

نيون آھن۔ تائون ڏ   َڪو 
کان َوٺي  َاڄ تائين جي  َاڌ صديَء جي   1917ھ َنن  سؤ َڪوتائن ۾  

ُلن تي ل کَيل  نل آھي، جا زندگيَء جي گوناگون َپه  شاعريَء جي  جهلڪ ڏ 
 آھي۔
تا جي  شروعات ڪئي  َاٿم سوو    َيت يُون َين جي ھ ڪ محبوب َڪو 

تا  سان، ‘ َسڀي  لوڪ’تري ن شاعر ايليڪزينڊر بالڪ جي  مشهُور َڪو 
اَپي ل ڪئي  آھي جنهن ۾ ھ ن آڪٽوبر ا نقالب َاچڻ تي ُپراڻي  ُدنيا کي 

جهو کڻي  َاڄ َامن جو ڀاُڪر۔’تہ  جا ‘ ڇڏيو بہ جنگہ جو ُڪرُوپ رستو، و 
 ئڻي  آھي۔َاپي ل َاڃان ُپراڻي  ُدنيا کي اونا

َيت يُون َين جي ھ ڪ پياري شاعر   تا جي  پڇاڙي  ڪئي  َاٿم، سوو  َڪو 
تا سان، جيڪا ھ ن َاسانجي پياري نيتا  م سردزا ڪي مپيَء جي  َڪو 
جواھرلعل جي ديهانت تي ل کي  آھي۔ َاسانجو جواھرلعل بہ َامن جو وڏي 
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وستيَء تي جو باني  پ ڻ۔ ا ن درُوس دوستيَء ‐۾ وڏو ُاپاسڪ ھو ۽ ڀارت
تا  تا َرچي  آھي۔ ُان مان ٿوري  ُڪجهہ ھ ن َڪو  ُين بہ خُوب َڪو  َيت َڪو  سوو 
کُون َوڌايُون  نل آھي۔ آڪٽوبر ا نقالب بعد ا ن دوستيَء تڪڙيون و  ۾ ڏ 

 ‘آھن۔
ٽُون   ھ ن ُڳٽڪي بابت پبلشرس طرفان پيش ويچارن مان ُڪجهہ س 

َيت شاعري‐ ’پيش آھن  َء بابت ويٺل ڪيترن ھيُء ُڳٽڪو سنڌيَء ۾ سوو 
َيت چمن جا ھي  سؤ ُگل َامن  ڀرمن، وھمن کي ٽوڙڻ ۾ َھٿي  ڏي ندو۔ سوو 
۽ دوستيَء، ُمحبت ۽ محنت جي  خوشبوِء سان س نڌي  پاٺڪن کي ضرور 

رُوسي  م ترتا جي َڏس ۾ ھ ڪ ُپختو قدم ثابت ‐ُمعتر ڪندا ۽ ڀارت
 ‘ٿيندا۔
نڌي  ڀاشا جو س  تائن ۾ س   ‐واد َاچي ٿو۔ م ثال ترجمو ھوندي بہ ڪو 
يو آ َسمو، توھانجي فنا ٿ َيڻ جو،’     َاچي  و 
 ‘قُوبت، ُغصو َوڌي ٿو۔عَوڌايو جيئن ٿا توھين،    
۔ ع  قُوبت جهڙو لفظ ُسندريَء جهڙي  شاعرا ئي  ڪم آڻي سگهي ٿي 

۔  َاڄ جي  ٽهي  تہ ا نهن جي  معنٰي سمجهي  ڪونہ سگهندي 
ڄڻ وڻندڙ ا صطالح بڻجي  ‘ َسموڏاٽي لهرائڻ جو، سڀ کان ُسٺو ’ 

 ، ماڪ ۽ ڇاٽ ‘ ماڪ جي  تازي  ڇاٽ، ڳائڻ جي  ويال’پيو آھي۔ ل کي ٿي 
رو َاثر ڇڏي ن  ٿا۔  جهڙا لفظ ڪيترو َگه 

سڪيَء   ۔ مائڪوو  تا  (V. Mayokovsky)وي  صاف ’جي  َڪو 
۔ ھُو صاف لکي ‘ گوئي   تا جو مقصد ظاھر ڪري ٿي  عنوان مان ڪو 
تان ڪام دي’ٿو،  وتا جي  رس َڀري  ُڊڪ ڊوڙ ۾ تي ر ُڇٽي  ايندا آھن، نہ ج 

ڪ ُان س ڪي وانگر، جيڪي بازيگر توھانکي ڏيکاريندا آھن۔ ُمنهنجي  
چان ۔۔۔ ، ُپراڻين پهاڙي  قطارن و  تا پنهنجي  واٽ گهڙي ندي   ‘َڪو 

َيل ئي  نہ آھيان’     مان ھ ر 
تائن ل کڻ تي۔     ‘َڪَن رس جي َڪو 
يَء رچنا پرچاري  آھي۔ ڪارل مارڪس جي آھي تہ ھُسڀاوي ڪ  
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وي چارن جو پڙاڏو۔ ھُو پاڻ کي ڪامريڊ مڃي ٿو، کيس سنگمرمر جي 
ُسڪل م ٽيَء الِء ڪائي  خواھش ناھي، ُان کي فقط سوشلزم جو يادگار 

 ُگهرجي۔
َين بيدني    راڻ ڊيم  ُمنهنجو ’جي   (D. Byedny)َاھڙي  ئي  ُڪه 
تا بابت ل کي ٿو  رچنا مان ُنمايان آھي۔ ھوُ ‘ آواز  ‐بہ َڪو 
تا جي  س ٽ س ٽ سادي  ۽ گهري’    ي  آھيچُمنهنجي  َڪو 
 َنڪي  صاف ُسهڻن مدھوش ٿ َيل ماڻهن َاڳيان،  
چ ۾،    َنڪي  وائلن جي ڪومل ۽ ُماليم ُسرن و 
 ‐َوڄي  ُاٿي ٿو ُمنهنجو ڪؤڙو ت کو آواز   
، ُڪجهہ ڏم   ريل، ُڪجهہ طنزي  چ   ريل۔ُڪجهہ ڳؤرو، ُڪجهہ چ 
 ‐س راپيل ماضيَء ُمنهنجن گيتن ۾ اَٿاہ مالمتون ڀريون آھن  
 سرسوتي  ديويَء جو مان َسالمي  نہ ٿيو آھيان۔  
تا، ُمترڪي جي َڌڪن سان ٿي  گهڙجي۔    ‘ُمنهنجي  ھيَء تيز َڪو 
نڌي  لفظن جو   ن  س  ترجمو ڪندي ُسندريَء لفظن جي ُسڀاَو الِء ج 

سٺن جو ‐ردي جي ڏمر، ڪاوڙ ۽ َاٺا ستعمال ڪيو آھي، سي َڪوي  ھ  
ٽي ن  ٿا، ڄڻ ُمترڪي جا آواز َاسانجي َڪنن ۾ ُٻرڻ لڳن ٿا۔ ُٽ چ   ھُوبهُو چ 

رُوسي  ٻوليَء ’، ‘گوليون ڦاسيون’، ‘َاجايو نہ ھو سو’جنگہ جا نظارا  
تائن مان ظاھر آھن۔ سچ پچ ‘ ھُو واپس آيو’۽ ‘ ۾ سبق جهڙين ڪو 

، ھوا ڌماڪن ُپٺيان  ڌڙڪڻ لڳندي  آھي۔ اَھڙين ُمخالف حالتن ڌماڪا ُٻڌي 
۾ جيڪڏھن ڪنهن ماُء جو ُپٽ جنگہ ۾ سوڀارو ٿ ئي تہ ماُء جي  

 جي ٽ ن لفظن مان ئي  ظاھر ٿيو پوي۔‘ ھُو واپس آيو’خوشي  
پنج ڏينهن پنج ’جي  َرچنا  (V. Inber)لينن جي مؤت تي وي را ا نبر  

، جڏھن س‘ راتيون ندس آخري  درشن الِء، ُان منظر کي ساڀيا بڻائي ٿي 
حشام ماڻهن جا پ ئي آيا، ڄڻ ھُو پرٿويَء کي ئي  ُڏھاڳہ ڏيئي  ويو ھو۔ 
ري تي ھو۔  ۔ چندرما َپه  ماسڪو ۾ پنج راتيون ڪنهن ن نڊ نہ ڪئي 
ُسندريَء چندرما جي ُان روپ الِء ھ پاڻيل لفظ ڪم آندو آھي۔ ڄڻ تہ 
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 چندرما جو مانوي ڪرڻ ٿي  رھيو ُھجي۔
ن  رڻ ڀُوميَء  جي   (I. Utkin)۾ نرس جو رول آئُون ُاتڪ 

، ‘ نرس’رچنا  تا ’مان ساڀيا ٿئي ٿو۔ جنهن الِء ُسندري  ل کي ٿي  ھيَء َڪو 
 ‘ناھي، پر ڪراھيندڙ ڪُوڪ آھي۔

تائن مان ل ياڪا پائن ٿا، جيئن   ن ڪو  ُقدرت جا خوبصورت نظارا بہ ڪ 
 ‐جون ھي  س ٽون ‘ ُافق’جي   (M. Svetlov)مائکل سويٽلو 

 چَون ٿا ُاڀ آيو ھو ڌرتي  ماتا َوٽ’   
 ‘۽ ا ئين ُافق جو جنم ٿيو ھو ۔۔۔   
َڪوي  ُافق کي پڪڙڻ الِء ُڊڪندو رھي ٿو۔ نہ ُپڄڻ تي گهوڙي، موٽر،  

تا  ھوائي  جهاز ۾ چڙھي  پ يو پڪڙيس، پر ُافق ھٿ نٿو َاچي۔ ا ئين َڪو 
۔ جڏھن َڪوي  چوي ٿو   ‐ُسهڻو سنديش ڏ ئي ٿي 

 ُافق، توکي شايد َسچي  َھستي  ئي  ڪانهيَاِء ’   
 مگر ڊوڙڻ مان صبر ۽ َاورچائي  ضرور س ک ُيس   
 ‘سچا ۽ ڀريا ڀاڳيا۔‐ َاسين نوان ُافق پ يا ڳولهيُون    
يا    ورچنا پ ڻ ُبلُبل ج‘ گهومُو ُبلُبل’ (N. Matveyeva)نؤويلو موٽيو 

، ھوا زخمجي  َاڱڻ ۾ َاچي  ڳائڻ، لرزشي  آواز سان ھوا کي چي رڻ ڪري
ري  پيو۔ ُصبح جو جڏھن اوسي پاسي واري  پيئي  ۽ خُون جو قطرو ڪ 

يڻ آيا تہ ننڍي  ڳاڙھي ُڦڙي کي سڏيائون ُگالب جو ُگل۔ ڇا ُگلن کي پاڻي  ڏ 
تہ ڪويَء جي  ڪلپنا آھي ۽ ُان کي ُسندريَء ُسهڻي نموني ترجمو ڪري 

نڌي  پاٺڪ کي ُان ُبلُبل سان رُوبرُو ڪرايو آھي۔  س 
ٿي ُسندريَء معمُولي  گرامر جي  ُچڪ ڪئي  آھي۔   ٿي ڪ  ڪ 

 ‐رچنا ۾ ‘ مان نؤن هال مان آھيان’جيئن 
ڄ کامندي  ُھجي،’    ُاس َاکہ ڪڍندي  ُھجي، چاھي و 
 تہ بہ ڊاک جي ُمنهن مان شاخ پيئي  ُاسري۔  
 اري  َاوسٿا، ڀاونائن سان ايتري  لبالب آھي،وَاڙي ھيَء ُڪن  
 ‘اسي، م ٺي ۾ م ٺو ميوو۔جو جيون پيئي  ڀ  
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ندگي    ندگي  ُھئڻ ُگهرجي، جو ز  آخري  س ٽ ۾ جيون عيوض ز 
جيڪڏھن ليکڪا کي جيون لفظ ڪم ل نگ آھي، جيون ُپل نگ۔ ‐ا ستري  

 ۔‘جيون پيو ڀاسي’آڻڻو آھي تہ ل کڻ کپي 
۔ فرسافي   کي  (V. Firsov)جنگہ جا بادل َھٽي  وڃڻ بعد ُاڀرندڙ س ج وي 

لجي  ڇڏي  جهُومائي ٿو۔ ٻنيَء ۾ ڄڻ پرڀاتي  خوشيَء جون ڦ هنگُون َڦه 
ويون۔ ُسندريَء تجنيس خطيَء جو ا ستعمال ڪندي ڦ هنگُون ڦهلجڻ کي 

 ُسٺي نموني ڦٻايو آھي۔
، رنگين ُسپنا، ُقدرت جا ُجدا ُجدا رنگ  َامن قائم  ٿ َيڻ بعد خوشحالي 

ائن مان ۽ ُانهن سان من جي ڀاونائن جو يڪسان ٿيڻ، گهڻين ئي  رچن
رچنا ۾ ‘ ا نساني  اَٻ الکائون’جي  (A. Gontar)ُنمايان آھي۔ اي۔ گونتر 

 ‐َڪوي  ل کي ٿو
نارو سندس سي ما آھي،’    سمنڊ کڻي  اَٿاہ آھي، پر ڪ 
 وڻ ڪيترو بہ طاقتور ُھجي تہ بہ ڪارائي  َڪٽي سگهندس۔  
 ا نسان جون َاٻ الکائون َڀلي  ننڍيون ُھجن،  
 حد ۽ وقت جو ڪو َانت ئي  ڪونهي۔تہ بہ ُانهن جي    
 ‘ُاھي ش ڪست ۽ ٻنڌن ڄاڻن ئي  ڪونہ۔  
ناش کان پوِء نئون سرجڻ الزمي  آھي۔ ُدنيا ڏ ٺو تہ رُوس   سچ پچ و 

۔ ُبنيادي  طرح ا نسان اَمن ئي  چاھي ٿو۔  ا نقالب بعد ڪيتري  ترقي  ڪئي 
جهڳڙي ۽ جنگہ مان سنتوش ۽ آنند نہ پائي  سندس ف طرت لڙائي  

۔ پر تہ بہ ڪي دماغ نڄاڻ ڪهڙي ف طور َوس جنگہ جا منصُوبا س گهندي 
جهن ٿا۔ نتيَجن  جنگہ جون ڪي ڪُون  سٽين ٿا ۽ عالمي َامن ۾ ُرخنو و 

يابچڪوف  ۔ ر   .G)مرڻ بعد بہ مائرن جو ڊپ قائم رکن ٿيون۔ جي 

Ryobchikov)  ُڪجهہ َاھڙن ئي  ڀاَون سان ڀريل ‘ وقت ايندو’جي  رچنا
 آھي۔
ل سڪي َاھڙ  ھر ’پنهنجي  رچنا  (M. Rylsky)ن ف طُوري  ماڻهن الِء ايم۔ ر 

 ‐۾ ل کي ٿو ‘ ديس جي دوستن ڏانهن
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   ’، پاھي  َيت ديش جو سپُوت ۽ س   مان سوو 
 ھر ُملڪ ۾ پنهنجي  َامڙ ڳولهي لهنُدس۔   
 َامن پسند ُدنيا تو الِء تہ ھٿ َوڌايو َاٿم،   
 َء سان جهان کييح ُزبانيصطاني  في، شاپر جي ٿور   
 خون ۾ ٻوڙڻ چاھي ن  ٿا،   
رندو۔     ‘ت ن تي شي هي وانگر ٽهڪندڙ پاراتو ڪ 
لي ۾ ايم۔ دُود ن ا ن ئي    تا ‘ ُپلُين جو نغمو’جي   (M. Dudin)س لس  َڪو 

نفرت، اللچ، خؤف ۽ ’ذڪر الئق آھي، جنهن ۾ َڪوي  صاف چوي ٿو، 
نہ ٺاھيو۔ َالبتہ ھ ڪ  ُون ڊاھي ڇڏيو، ھ ڪ بہ وڌيڪيجنگہ جون سڀ ُپل

َء تائين، شاندار ُپل َٻڌُونس، جنهن ُون يُملڪ ٻ ئي تائين، ھ ڪ د ل کان ٻي 
۔تي ھٿ   ‘ڊ گهيريل دوستي  ُپختي  ھوندي 

سچ پچ ڪويَء جا ھٿيار تہ لفظ ئي  آھن۔ ھُو پاراتو ڏيئي  سگهي ٿو۔  
، خون خرابو نٿو ڪري سگهي۔ ھُو تہ ف ، زورا زوري  قط باقي بندوقبازي 

 نديش ڏ ئي ٿو ۽ ڏي ندو رھندو۔َامن جو سَ 
رُوسي  ٻوليَء ۾ ’پنهنجيَء رچنا  (S. Marshak)جيئن ايس۔ مارشڪ  
 ‐۾ ل کي ٿو ‘ سبق
 َاکر ُپٺيان َاکُر،’   
 لفظ ُپٺيان لفظ پيو ل کجي :   
 شل ساري عالم ۾ َامن رھي   
 سڀني  الِء زندگي  بهتر ٿ ئي۔   
 ج ڪانهيجنگہ ۽ جهڳڙي جي  ُگهر   
 جهان ڀريو ڀاڳيو ۽ ُاتساہ بخش آھي،   
تي ٻارن توڙي ُٻڍن الِء ڪافي  جاِء آھي،     ج 
َيت سپُوت ل کندا رھن ٿا     ا ئين سوو 
 ‘پنهنجي  مادري  ٻولي  س کندا رھن ٿا۔   
َرشيا وارن کي پنهنجي  مادري  ُزبان سان پيار آھي، شل تيئن  جيئن 
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نڌي  بہ پنهنجي  ماد ري  ُزبان سان پيار رکون ۽ نئي ن ٽهيَء کي َاسين س 
 ورثي ۾ ا ھو َاُملهہ خزانو سؤنپيُون۔

۔ ايگنيويسٽ   ڀارت سان دوستيَء جي  ُنمائندي  ڪندڙ اي۔ ڊي 

 (E. Ognetsvet) آھي، جنهن ۾ ڀارتيہ ناريَء جي ‘ ڀارتيہ مهمان’ جي  َرچنا
ٽَيل آھي۔ ُٽ چ   اُوچ وي چارن جو ُسهڻو چ 

کي ‘ پيار ٻرندڙ مشعال’جي  رچنا  (E. Nikolayeva) ايلنا ن ُڪليا 
 ُسندريَء ُسهڻي سنگيت سان سجائيندي وڻندڙ ترجمو ڪيو آھي۔

 د ل مان پيار ُڦٽي  ن ڪري ٿو،’   
 جيئن ڪو چشمو   
 جيئن ڪو گيت   
 جيئن ڪو سنگيت   
 پرن تي ُاڏاڻيل،   
 پيو گُونججي ھميشهہ ھميشهہ ُيگن ُيگن کان ۔۔۔   
 ۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔    
 َاھڙي پيار کي نمسڪار ڇو نہ ڪريون،   
 جيڪو عؤرت جي سي ني َاندر،   
 سونهن جا نفي س ناياب ُگل جهُومائي ٿو۔   
 ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔    
 سوڀ جي چ مڪندڙ چوٽيَء جي     
 راہ ڏيکاري ندي َھلي ٿو   
 ‘ندو۔د ل ُين کي ڪناتار ڀري     
تائن کي  شاعرا  ُسندريَء جي سمُورن مجموعن ۽ ترجمن وارين َڪو 

رائيَء سان پڙھي  َاڀياس ڪرڻ تي مان سچ پچ سندس شاعراڻي فن تي  َگه 
 ف دا ٿي  پ َيس۔ ھ ڪ پاسي رُسراج شرنگار جو شاندار ا ستعمال تہ ٻ ئي

، ُڦلن‐ٽ ڻن، ُگلن‐پاسي ُقدرت سان ايڪاڪار ٿي  ُقدرتي  نظارن وڻن
 ويهي  ساڀيا ڪيا َاٿس۔ ميوا، آڪاش جا عناصر، واہ جو‐ڀاڄيون
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دامپتيہ جيون جون گهڻيئي  دلچسپ جهلڪيون َاھڙي  تہ وڻندڙ  
تا پڙھندي ئي  ازخود واہ واہ ن ڪري  ٻوليَء ۾ پيش ڪيون َاٿس، جو َڪو 
، گڏوگڏ ڀارتيہ سنسڪار ساڀيا ڪندڙ وفادار پتنيَء جو د ل ڇ ڪيندڙ  ٿي 

 کين آڏو بي هي۔روپ َاچي  اَ 
ُسندري  ھرُوڀرُو لڪي ر جي  فقير نہ رھي  پنهنجي ن جي  سوچ سان  

، جنهن مان ا نساني   ناري  ڪردار، خاص ڪري سي تا کي پيش ڪري ٿي 
شتن کي نئي ن نظر سان ڏ سڻ جي  سندس سگهہ کي َاسين ڏ سي   ر 

سگهُون ٿا۔ ٿوري ۾ ا ئين چئجي تہ ُسندريَء جو ڇهون حواس ڪافي  
روشنيَء سان ٽ مٽار ُھئا، جيڪي َاسانجي  ُسجاڳ ھو، سندس ڏات جا ڏي ئا

۔ سندس َاندر  من جي  اُوندھہ کي ھٽائي، روشنيَء جو تجلو عطا ڪري ٿي 
جون َاکيون َاحساسن جا خزانا ُکالئڻ ۾ ماھر ُھيُون۔ ا نڪري لفظ ڄڻ 
ُسندريَء جي ھٿن ۾ راند ڪندا ُھئا ۽ ُانهن جو ا ستعمال ڪرڻ جي 

نوکي ڏانَو جا شاھد بڻيا۔ ا ن ڏات ۽ ڏانَو سان ئي  ُسندري  پنهنجي اَ 
۔  عاليشان ا ظهار سان فنڪار جي ُبلنديَء جو َاحساس ڪرائي ٿي 

ڪريان پُورو  بُ آخر ۾ واسديو موھيَء جي ھ َنن  لفظن سان ھيُء با 
 ‐ٿي  
تائون آھن۔ ’’  تائون خالص جذبي جون َڪو  ُسندريَء جون ھي  َڪو 

تائون پاٺڪن کي جهڪجهوري ن َاھڙي  ماحول ۾، جنهن ۾ َاڪثر َڪو 
ڪن ٿيون ۽ سندس نفي س ڀاونائن کي  ہداٿيون، ُان کي تلخ سوچ الِء آم

جو َاحساس ڏ ياري ن  ‘ الٽ ُاھا جا طوفانن ۾ ڀڙڪي  آھي’ُاڀاري ن  ٿيون ۽ 
 12‘‘ ٿيون۔
 سان شامل راِء آھيان۔ ييمان واسديو موھيَء جي ا ن را 
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 پنجونباب 

 ترجمي  نِگار

 ڀُوِمڪا  5.1
ي ھ ڪ ٻوليَء مان ترجمي يا َاُنواد جو مطلب آھي ڪنهن بہ رچنا ک 

ٻولين جي تبدي ل ڪري ٻي  ٻوليَء ۾ پيش ڪرڻ۔ َاُنواد ڪال َالڳہ َالڳہ 
چ ۾ ُپل جو ڪم ٿي  َڪري۔ ھ ن ذريعي ئي  ھ ڪ ٻوليَء جي سنسڪرتي   و 
۔ ترجمي ڪرڻ جو  ۽ ساھت جي  ڄاڻ ٻي  ٻوليَء جي ماڻهن کي ٿ ئي ٿي 

ن، پرانتن ۽ جاتيَء ُمکيہ فائدو ا ھو آھي تہ ڏيهي  پاٺڪن کي ڌارين ُملڪ
۔  جي رسمن رواجن، ھلت چلت ۽ پنگتي  حالتن جي  ڄاڻ م لي ٿي 
َاصلُوڪو ليکڪ پنهنجي  رچنا ۾ زندگيَء جا پ راَيل تجربا، ڀاونائون، 
، ُان  خيال ۽ وي چار پيش ڪري ٿو، پر َاُنوادڪ يا ترجمان ُانهن کي َپڙھي 

، پنهنجي َاندر ُامن گن ۽ جوش ۾ پنهنجي  شخصيت جو عڪس ڏ سي 
جون لهرُون ُاٿنديُون محسوس ٿو ڪري۔ سندس د ل ۾ ُان رچنا جو 

۔ جنهنڪري ھُو ُان رچنا جو  ترجمو ڪرڻ جي  خواھش پئدا ٿئي ٿي 
پنهنجي  ڪال ۽ قابليت سان پنهنجي  مادري  ڀاشا ۾ َاُنواد ڪري پنهنجي  
جاتيَء جي ماڻهن سامهُون پيش ڪري ٿو۔ َاصلُوڪي  رچنا ۾ پنهنجا 

، َاحساس ۽ وي چار پنهنجيَء ئي  ٻوليَء ۾ ل کڻا آھن ۽ پنهنجي  خيال
سنسڪرتي  ۽ سڀيتا جي  ڄاڻ ُھئڻ سبب ا ھو ڪم وڌيڪ ُمشڪل ناھي۔ 
ترجمي ڪرڻ ۾ ترجمي ن گار کي ٻ نهي  ٻولين جي باري ۾ پُوري  ڄاڻ 
ُھئڻ ضرُوري  آھي تڏھن ئي  ھُو بهتري ن ترجمو ڪري سگهندو، ا نڪري 

 لُوڪي  رچنا لکڻ کان وڌيڪ ُڏکيو ڪم آھي۔ترجمو ڪرڻ َاص
ڀارت ھ ُڪ بهُوڀاشي  ۽ بهُوپ رانتي  ديش آھي، ا نڪري ترجمي يا َاُنواد  
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جي  َاھميت ڀارت ۾ وڌيڪ آھي، ا ن جي معرفت ئي  َالڳہ َالڳہ ٻولين جي 
۔ َاُنواد ٻ ن سڀيتائن  ساھت جي ساھت جي  ڄاڻ ھ ڪ ٻ ئي تائين پهچي ٿي 

ي لو آھي۔ ڪنهن بہ سماج جي ديش جي  سانڪرتڪ کي م الئڻ جو َوس
ساھتڪارن جي  ترقيَء الِء جيتري  ضرورت َاصلُوڪي ساھت ل کڻ وارن 

آھي، اوتري  ضرورت َاُنوادڪن جي  بہ آھي، پ رانتڪ ايڪتا الِء بہ ُسٺن 
 َاُنوادڪن جي  ضرورت آھي۔

دوانن جي ويچار موجب َاُنواد َاکر جو مطلب آھي ’’  ن و  ُو ھُوبه’ڪ 
جيڪو ُڪجهہ ھ ڪ ٻوليَء ۾ َاڳ ۾ ل کيل آھي، ‘ ساڳيو ڳالهائڻ ۽ ل کڻ۔

َء ٻوليَء ۾ ڳالهائڻ يا ل کڻ۔ َاُنواد يا ترجمو  َاھڙو ئي  ھُوبهُو ساڳيو ٻي 
َاھڙو ُھئڻ ُگهرجي، جنهنکي پڙھڻ سان د ل ۽ د ماغ ۾ ُاھي ساڳيا ئي  

ن پئدا ٿيا ُھئا۔ خيال، وي چار پئدا ٿ َين، جيڪي َاصلُوڪي  رچنا پڙھڻ سا
پراچين دؤر کان َوٺي  ھ ڪ ٻوليَء جي ساھت، نثر چاھي نظم جي  ڄاڻ 
َاُنواد معرفت ٻيَء ٻوليَء وارن کي م لي  آھي۔ ترجما ٽ ن نمُونن ۾ َڪري 

 سگهجن ٿا۔
: ُالٿو ڪرڻ وقت َاصلُوڪي  رچنا ۾ سمايل وي چار ترجمي  اُلٿو ڪرڻ 

ٺهڪائي ترجمي واريَء ٻوليَء،  واريَء ڀاشا، ديش، جاتيَء ۽ سماج سان
جاتيَء ۽ سماج سان ٺهڪندڙ ل کي  سگهجي ٿو۔ مرزا قليچ بيگ 

 شيڪسپيئر جي ناٽڪن جو ُالٿو ڪيو آھي۔
: َاصلُوڪي  رچنا ۾ سمايل رچناڪار جا وي چار ساڳيا ئي   آزاد ترجمو 

قائم رکندي، ترجمان پنهنجي  ٻوليَء ۾ پنهنجي نموني ۾ آزاد ترجمو 
جو آزاد ترجمو لعلچند ‘ گارڊنر’ٿو۔ م ثال آھي ٽئگور جي ڪري سگهي 

 نالي سان ڪيو آھي۔‘ َسدا ُگالب’َامرڏنيمل 
ھ ن قسم جي ترجمي ۾ ڪابہ ڦير گهير نٿي  :  اَکرِي يا ھُوبهُو ترجمو 

ڪري سگهجي۔ َاصلوڪيَء رچنا کي پنهنجي  ٻوليَء جي ساڳي  معنٰي 
ساڳيو مطلب ۽ ساڳيَء عبارت وارن َاکرن ۾ ساڳيا وي چار قائم رکندي، 

۾ ترجمو ڪرڻ ُگهرجي۔ ترجمي مان َاصلوڪي  رچنا جهڙو ئي  مطلب 
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ن ڪرڻ ُگهرجي۔ ھ ن قسم جي ترجمي کي ساڳيو يا ھُوبهُو ترجمو چئبو 
 1‘‘ آھي۔
‐جي ترجمي ۾ ترجمان کي َاصلي  رچنا جي شبدن الِء سم ا ن طرح’’ 

۔ ٻ يو  آوازي  ‐َارٿي  شبد ۽ شبدن جي ُاچارڻ الِء ھم ترتيب ڳولهڻي  پوندي 
بلڪ خود ‐ تہ ھرٻوليَء ۾ َانيڪ ُمحاورا، ا صطالح، پهاڪا مؤجُود آھن 

لفظن َاندر معنٰي جا باري ڪ ڀيڪ آھن، جي سميہ، سماج ۽ ديش جي  
پيدائش آھن۔ ڪنهن بہ ٻوليَء جا ٻہ لفظ ُتز ساڳي  معنٰي جا ناھ ن۔ 

نل آھن، ت ن‐شبدڪوش ۾ جي سم جي  تهہ ۾ ڪو سُوکم  َارٿي  شبد ڏ 
سمجهائڻ شايد ُمشڪل لڳي، پر تجربي ُپڄاڻا ڀانپي ڀيد ضرور آھي جو 

اَرٿي  لفظ ۾ بدالئڻ آسان ڪم ناھي۔ ‐لفظ سمسگهي ٿو۔ ا نڪري ڪوبہ 
شيش شبد آھن، جي ٻي  ڪنهن ٻوليَء ۾  ٻيو تہ ھر ٻوليَء ۾ ڪيترائي  و 

 2‘‘ ناھ ن۔
و ڪرڻ وقت ترجمان ساھتڪار تيرٿ بسنت جو مڃڻ آھي تہ ترجم 

ن خاص ڳالهُين جو ڌيان رکڻ ُگهرجي   ‐کي ڪ 
جهڙو ترجمو َاصلي  رچنا جي لفظن جو ڪري يا ُرڳو ا ن جا وي چار ’’ 

۽ ڀاَو پنهنجي  ٻوليَء ۾ آڻي۔ ٻ يو تہ پڙهڻ وقت ترجمو اَصلي  رچنا جهڙو 
ڀاسي يا ترجمو بذات خود ترجمي جهڙو لڳي۔ ٽيون ترجمي جي  عبارت 

ليکڪ جي  عبارت جهڙي  ُھجي يا ترجمان جي  پنهنجي  عبارت َاصلي  
جهڙي  ُھجي۔ چوٿون ترجمي َاندر َاصلوڪي  رچنا جو َسمو ۽ ماحول قائم 
رکي يا ترجمان پنهنجي سميہ ۽ ماحول سان ٺهڪائيندڙ ترجمو ٺاھي 
بي هاري۔ پنجون ترجمي َاندر ضرورت ُمطابق ُڪجهہ داخل، ُڪجهہ خارج 

ڪ لفظ بہ َنڪي  خارج ڪري َنڪي  داخل ڪري۔ ڪري يا ُان جو ھ  
 3‘‘ازاسواِء نظم جو ترجمو نظم ۾ ڏ ئي يا نظم کي نثر ۾ آڻي۔

شيہ، ترجمان کي   ھ ڪ کان وڌيڪ ٻولين ۽ ُان جي شبد ڀنڊار، و 
گرامر، پهاڪن جي  ڄاڻ ُھئڻ ُگهرجي۔ ھ ڪ ترجمان ٻ ن ٻولين، ٻ ن جاتين 

اري  آھي تہ َاصلوڪي  رچنا جهڙو کي ڳنڍيندڙ آھي۔ مٿس تمام وڏي  ذ ميد
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ماحول ۽ ويچار محسُوس ڪري، ُانهيَء کي ترجمي ۾ قائم رکي۔ 
ساڳين وي چارن وارا پهاڪا ا ستعمال پهاڪن جو ترجمو ڪرڻ جي بجاِء 

ڪرڻ ُگهرجن۔ َاصلوڪي  رچنا جي  عبارت ۽ لفظن جو ساڳيو رُس 
ليکڪ  ترجمي ۾ ُھئڻ ُگهرجي۔ ترجمان کي پنهنجي  شخصيت َاصلوڪي

جي  شخصيت ۾ ُگم ڪرڻي  پوندي  آھي ۽ کيس ھر ق سم جي  عبارت ۾ 
ماھر ٿ َيڻو آھي۔ جيئن ڌارئي شخص ۽ ڌاري  ٻوليَء جي  رچنا سندس 

 شخصي  َلڳي۔ ُاھو ئي  ترجمو ڪالتمڪ ۽ رچناتمڪ ليکيو ويندو آھي۔
ترجمان کي ڳُوڙھو َاڀياس ُھئڻ ُگهرجي، ڇاڪاڻ تہ کيس ماحول ۽ ’’ 

ُگهرج پُوري  َڪرڻي  آھي۔ پنهنجي  ٻوليَء سان لڳاُء بہ برقرار وقت جي  
ي، جيئن پاٺڪ کي سندس ل کڻيَء مان راحت م لي۔ کيس سوچڻ رک

ُگهرجي تہ آخر ھُو ڪنهن الِء ٿو ل کي ۽ کيس ڌاري  ٻوليَء جي  عملي  ۽ 
 تنقي دي  ڄاڻ ُھئڻ ُگهرجي۔

نا، جذباتي  ڪامياب ترجمي جي  ا ھا خُوبي  آھي تہ َاصلوڪي  رچ 
ماحول، ف ڪري  ف ضا، عبارت جون خوبيون ۽ لفظي  رس ڌاريَء ٻوليَء ۾ 

َاصلوڪيَء ٻوليَء جو جوھر ن ڪري پر قائم رکندي ترجمي مان نہ صرف 
ترجمي واريَء ٻوليَء جو بہ ُلطف َاچي۔ َاصلي  ليکڪ جي من جي  حالت 

ٽي۔ ترجمي مان ٻ ن ٻولين جو رس َاچ ٽيَء ري ت چ  ڻ ُگهرجي، جو عڪس چ 
۾  َمٽَ َاصلوڪي  رچنا ۾ سمايل وي چار، جذبات ۽ ڪلپنا َاُنواد جي 

لوڙجندا آھن۔ ھر وڏو ليکڪ آزمودو پ رائڻ کان پوِء ُسٺو ترجمان ٿي   و 
يڻ ُگهرجي تہ ھر ٻوليَء جي سگهي ٿو۔  ترجمو ڪرڻ وقت ضرور ڌيان ڏ 

لو ٿيندو آھي،  ن خاص لفظن کي پنهنجو َالڳہ ا تهاس ۽ س لس  ڪ 
۔ ترجمان کي ٻوليَء سان وفادار ٿ يڻ ‘پيار، َاُنراڳ، ممتا ۽ موہ’جيئن 

۔ ترجمو ڪرڻ نہ  ُگهرجي۔ جيئن پاٺڪ ترجمو پڙھي  ُڪجهہ حاصل َڪن 
 4‘‘ صرف ُڏکيو پر سخت محنت جو ڪم آھي۔

، ڇاڪاڻ تہ   ڪنهن بہ ٻوليَء جي  ترقي  بهتري ن ترجمن ذريعي ٿئي ٿي 
سڀيتا، ‐شقي متي  خيال، وي چار، سنسڪرتي  ڌارُين ٻولين مان ُانهن جا بي
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رواج، پنگتي حالتون َاُنواد جي ُپل دواران َاسانجي  ٻوليَء ۾ شامل ‐رسم
 ٿي  ُان جو واڌارو ڪن ٿا۔

ُسندريَء ترجمو ڪرڻ جي  شروعات ورھاڱي کان َاڳہ ھ ڪ رُوسي   
، جا  بهاُدر ماُء جي  بهاُدر ’مخزن ۾ ‘ ساٿي  ’ڪهاڻيَء سان ڪئي  ُھئي 

۔ ُان کانپوِء ُسندريَء َالڳہ اَلڳہ ڀاشائن جي ‘ ڌيُء عنوان سان ڇپجي  ُھئي 
نڌي  ساھت کي  ساھت کي پنهنجي  مادري  ُزبان ۾ ترجمو ڪري س 

 ماالمال ڪيو آھي۔
 ُسندريَء جا ترجمو ڪيل ڪتاب  5.2
ليوار ھ ن ري ت آھن    ‐ُسندريَء جا ترجمو ڪيل ڪتاب س لس 

 (1956) ٽُٽل ساز 5.2.1

ندري  رُوسي  ليکڪ گورڪيَء جي ناول جو ترجمو ڪيو، جيڪو سُ  
ُٽٽل ’مخزن ۾ ق سطن ۾ ڇپجندو رھيو، پوِء ‘ نئي ن ُدنيا’پهري ن 

َاھڙي ا نسان جي  ڪهاڻي  آھي، عنوان سان ڇپيو۔ ناول ۾ ھ ڪ ‘ ساز
جي  مجبُوريَء  جنهنکي سندس ماُء پيُء غريبيَء جي ڪري پالي نہ سگهڻ

دي واريَء َاڳيان َرکي  وڃن ‐ڪري، ڪنهن گهر جي  چارسبب پاڻ کان َالڳہ 
ٿا ۽ کيس ھ ڪ س پاھي  پالي ٿو۔ نائڪ پال ھ ڪ س ڌو، سادو ۽ َسچو 

ڌيري ا نساني ‐ا نسان آھي، ھ ن کي ُبري َڀلي جي  ڄاڻ بہ ناھي۔ ھيُء ڌيري
ندگي  ُگذاري  ، َاپمان ۽ ذ لت َڀري  ز  دوکا ۽ وقت جا ڌڌڪا کائيندي، بيعزتي 

ھو، جو کيس ھ ڪ ڇوڪريَء )وئشيا( جي  ھمدردي  ۽ پيار حاصل رھيو 
ٿئي ٿو۔ پر آخر ۾ ُاھا ڇوڪري  بہ ھ ن جي  غري بي  ۽ تنگہ حالت ڪري 

ا نتها پيار ۽ ُمحبت ‐ھيُء ا نسان ڇوڪريَء سان بي کيس دوکو ٿي  ڏ ئي۔
ٿو ڪري ۽ چاھي ٿو تہ ھوَء ھ ن سان گڏ گرھست جيون ُگذاري، پر 

َء ڇوڪري  نٿي  م ڃي۔ آخر ۾ پال ُانهيَء کي َاھڙي  بيعزتيَء جي  زندگي 
سم  جهي۔ سندس روح کي ج  کان آزاد ڪرڻ الِء ھ ن جو خون ٿو ڪري و 
مان ھميشهہ ھميشهہ الِء آزاد ٿو ڪري ڇڏي ۽ ڦاسيَء جي  سزا ٿو پائي ۽ 
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پنهنجي  آخري  خواھش ُان ڇوڪريَء جي قبر تي وڃڻ جي  ظاھر ٿو 
شليشڻ ڏاڍي َاثردار طريقي  ڪري۔ ناول ۾ ڪردارن جو منووگيانڪ و 

 سان پيش ڪيل آھي، جيڪو پاٺڪن جي د ل دماغ تي َگه رو َاثر ڇڏي ٿو۔
سندس ’جي الِء ا ھو ڏيکاريو ويو آھي تہ ناول جي آخر ۾ نائڪ پال  

کي زوريَء  ُسرو ھو، ڄڻ ڪنهن ُٽٽل ساز جي تاُرن‐آواز ايترو تہ بي
ٿئي ٿو تہ ليکڪ ا نسان جي  ڀيٽ ساز  ا ن مان ظاھر‘ ڇيڙيو ويو آھي۔

سان ڪئي  آھي۔ جيئن ڪنهن ساز کي ُسڀاويڪ ۽ ساڌارڻ طريقي سان 
ڪم نہ آڻي، پر ُانهيَء سان زبردستي  ڪم َوٺجي تہ ساز ضرور ُٽٽي  

وقت ۽ حاالت جي  مار ا نسان کي ٽوڙي  ٿي   حپوندو۔ َاھڙيَء ئي  طر
جهي ۽ ھُو بيجان  ٿو ٿي  َپوي۔  و 

۾ ماڻهن، جڳهُين ۽ شهرن جا ناال ساڳيا رکيا ويا آھن پر ناول  
نڌيَء ۾ ڪيو ويو آھي، ڄڻ َاصلي   ترجمو َاھڙي  َسَولي  ۽ ُسڀاوي ڪ س 
ليکڪ خود َاُنوادي  ٻوليَء )سنڌيَء( ۾ ل کي  رھيو آھي۔ ترجمان ترجمي ۾ 
ُسهڻي نمُوني ا صطالحن، تشبي ُهن ۽ ُمحاورن جو ا ستعمال ڪري ُان کي 

َاثرائتو ۽ دلچسپ بڻايو آھي۔ ناول جي  ُاڻت، ُان جا ڪردار ۽ وڌيڪ 
ماحول د ل ُڇهندڙ َانداز ۾ پيش ڪيل آھي ۽ پاٺڪن کي آخر تائين َٻڌي  

 رکڻ ۾ ڪامياب بہ آھي۔
 (1963) ِھڪ َسُسئِي سؤ سُورَ  5.2.2

پنجابي  ٻوليَء جي  مشهُور ليکڪا َامرتا ‘ ھ َڪ َسُسئي  سؤ سُور’ 
و ترجمو آھي۔ سماج ۾ ا ستريَء جي  َھلت  ۽ حاالت پريتم جي ناول ج

ندگي  گهر ٺاھڻ،  ، جيڪا پنهنجي  پُوري  ز  ظاھر ڪيل آھي۔ ا ستري 
سجائڻ ۽ سنڀالڻ ۾ ُقربان ٿي  َڪري ڇڏي، تہ بہ کيس ُانهيَء گهر کي 
پنهنجو چوڻ جو حق ناھي۔ جڏھن بہ مرد چاھي ا ستريَء کي سندس 

خل ڪري کيس ٻاھر ڪڍي  ڦ ٽو ٿو مرضيَء جي خ الف، گهر کان بيد
ڪري۔ ناول جي  نائڪا )ڪمل( مردن جي  ا ن سوچ جي خ الف ھوندي بہ 

۔ آخر ۾ بي شواس ڪري ٿي  ۽ دوکو کائي ٿي  گهر ٿي  ‐ُپرش تي بار بار و 
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۔ سماج ۽ ُڪٽنب ۾ عؤرتن الِء ڪيڏا سُور، پي ڙائون ، َاڪيلي  رھي ٿي 
من جي ڀاَون  ۾ ا ستريَء جي تڪليفون ۽ ُمشڪالتون آھن، ا نهن حالُتن

کي باريڪيَء سان پيش ڪيو ويو آھي۔ ڪيڏا نہ د ل کي ڏاريندڙ حاالت 
 آھن۔
ترجمان ُسندري  ُاتمچنداڻي  بہ پنهنجي رچنائن ۾ ا سترين جي   

حمايتگار رھي  آھي۔ کيس پنهنجا آزمُودا، ويچار ۽ ڀاَو اَمرتا پريتم جي  
اثر ٿي  ترجمو ڪرڻ جو خيال ڪيو رچنا ۾ نظر آيا ھوندا، جنهن کان ُمت

شخص  ھوندائين، ڇاڪاڻ ترجمان پ ڻ پنهنجي  شخصيت جو عڪس ٻ ئي
، ترجمو ڪرڻ جو خواھشمند ٿيندو آھي۔ َامرتا پريتم  جي  َڪال ۾ ڏ سي 

 ‐جي باري ليکڪا پنهنجا ويچار ھ ن ري ت پيش ڪيا آھن 
کي شاعرا جي  ھر رچنا درد سان ٽ مٽار ھوندي آھي، جنهن ھ ن ’ 

جهجي ۽ بڻجي  ٿو وڃجي ُان جو ح صيدار۔  ‘پڙھندي ئي  پاڻ ُڀالئي ٿو و 
َاصلي  ل کَيت جو جذباتي  ماحول، رچنا جون خوبيون، ليکڪا جي من  

جا ڀاَو، ُسندريَء َاھڙي  ڪالتمڪ خوبصورتيَء سان ُسڀاويڪ، َسَولي  ۽ 
نڌي  ٻوليَء ۾ پيش ڪيا آھن، جو پڙھڻ ۾ َاص لي عام ٻول چال واري  س 

 ناول وارو َاحساس م لي ٿو۔
 (1969) يون پياسِي ڌرتِي، پياسيون ِدلڙ 5.2.3

ليکڪ ڪرشڻ چندر جي ناول جو س نڌي  ترجمو  ھيُء ناول بنگالي   
ڪڻڻ، زبردستي  شادي   آھي۔ ناول ۾ ڳوٺن ۾ ڇوڪرين کي پئسن الِء و 

ڪرائڻ، مهاجن ۽ زميندارن وٽ غريبن جي قرض جي عيوض ۾ 
گ روي  رھڻ جهڙين اُوڻاين سان گڏوگڏ مهانگر جي   زمينون ۽ جانور
ُفٽ پاٿ تي غريبن جو رھڻ، ُانهن تي بدمعاشن ۽ ‐ حقي قي  زندگيَء 

ڻ، گ هٽُين ۽ ماحولن تي پنهنجي  بادشاھت رگونڊن جو راڄ، َڪمي شن ُاڳا
خرابو، زالن کي عزت سالمت رکڻ جي ‐قائم ڪرڻ الِء جهڳڙا ۽ خون
ُٽ بيباڪي ٽيو ويو آھي۔ ا ن ُمشڪالتن جو چ  َء ۽ خوبصورتيَء سان چ 

کانسواِء ا نساني  من جي ڀاونائن، ا ستريَء جو پنهنجي گهر جو خواب، 
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پيار ۽ ُمحبت جي ق صن جو ورڻن َاھڙي ُسهڻي نموني ۽ باريڪيَء سان 
ڪيل آھي، جو ناول پڙهڻ وقت ڄڻ نظارا َاکين َاڳيان پيا ڦ رن۔ ناول جو 

آھي، جو ڄڻ َاصلوڪي رچنا پيئي  لڳي ۽ ترجمو َاھڙو تہ عمدو ڪيل 
۔ ڳياسا آخر تائين قائم رھي ٿي   پڙھڻ جي  ج 

 (1975) شولوخوف جِي جهلڪ 5.2.4

َيت رُوس جي ‘ شولوخوف جي  جهلڪ’  ۾ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء سوو 
بهُوگڻي  ۽ مهان ساھتڪار شولوخوف جي  شخصيت ھ ڪ برک، اعلٰي 

، ُان جي اَلڳہ اَلڳ رچنائون کڻي  ُانهن ہ ڪتابن مان ُڪجهہ مان ُمتاثر ٿي 
عنوان سان ‘ شولوخوف جي  َجهلڪ’جو ترجمو ھ ڪ ننڍي مجموعي 

نڌي  ساھت ۾ ا ضافو ڪيو آھي۔ اعلٰي رچنائن ۾  پيش ڪري س 
۔  شولوخوف جي  سوچ، ُان جي وي چارن جي  جهلڪ پاٺڪن کي م لي ٿي 

ھارُين ۽ ۾ رُوس کي نئين س ر وسائڻ ۾ ‘ اروگهيٽن جي  ُڪن ٻ ن’ 
َمزُورن جي  محنت ۽ ھ مٿ سان گڏوگڏ، ا سترين جي ساٿ ۽ سهڪار کي 

وي چارن واري مردن جي   ڏيکاريو ويو آھي۔ ا ن کانسواِء ُپراڻي ۽ نئين
۔ ليکڪ ڏيکاريو آھي تہ ڪيئن ُپراڻي  پاڻ ۾ ڀيٽ ڪري سگهجي ٿي 
وي چارن وارو مرد، ا ستريَء کي پنهنجي  م لڪيت ۽ غالم سمجهي  ھ ن 
تي ُظلم ۽ زور زبردستي  ٿو ڪري۔ ٻ ئي طرف نئين ويچارن وارو مرد 

صال ڪرڻ جي  آزادي  ٿو ڏ ئي۔ آخر ۾ ناري  جهُوني يا ستريَء کي پنهنجا ف
زماني جي ُپرش سان ُمقابلو ڪري، نئين زماني جي مرد جو ساٿ 
، جيڪو ظاھر ٿو ڪري تہ ناريَء جي ويچارن ۾ بہ  سويڪار ڪري ٿي 

 رھي  آھي۔ تبدي لي  َاچي  
شتو’  ُڇڙي  وڃڻ کانپوِء ‘ رت جو ر  ڪهاڻيَء ۾ پيُء ۽ ُپٽ جي و 

ڪافي  لنبي عرصي بعد جنگہ ۾ َٻئي  ڄڻا ھ ڪ ٻ ئي جي آمهُون سامهُون 
ٿا اَچي  بي هن، پر ُسڃاڻي نٿا سگهن۔ ھ ڪ ٻ ئي کي ُدشمن سمجهي  

تر للڪاري ن  ٿا ۽ حملو ٿا ڪن۔ نؤجوان جي مرڻ کانپوِء ٽنگ تي ڪبوُ 
ڏ سي  ُبزرگوار کي ڄاڻ ٿي  ٿ ئي تہ  آسو‐ داغ ھ ڪ ڪارو جي بيدي جيڏو 
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، شرم ۽ پڇتاَو ۾ پاڻ کي گولي  ٿو ھڻي   ھي  سندس ُپٽ آھي۔ پوِء گالني 
ڇڏي۔ ليکڪ ا ن ڳالهہ تي زور ڏنو آھي تہ جنگہ ۾ ھر صورت ۾ سڀني  

 جو ُنقصان ئي  ٿيندو آھي۔
اينڊ ’ شاھڪار ناول شولوخوف جي ‘ گريگريَء جي  واپسي  ’ 

لوز َڊن قعي  مان کنيل ھ ڪ ُٽڪر آھي۔ ليکڪا جي  چونڊ وا‘ ُڪوائي ٽ ڪ 
تعريف آھي۔ ھيَء رچنا واَقعي  مارمڪ، خؤفناڪ ۽ د ل کي ‐اي‐قابل

 ڏاري ندڙ آھي۔ 
 ‐ليکڪا جي پنهنجي َاکرن ۾  
وار َائنڊ ‘ ’شولوخوف جو ھيُء ناول ليئو ٽالسٽاِء جي ناول’ 
يان ش‘ پي س اھي  ۽ شاھڪار آھي۔ ايم۔ شولوخوف رُوسي  جنتا جي ج 

ني  آھي۔ ھ ن  ا نقالب الِء تياري  ۽ ُان جي  ڪاميابيَء جي  ڪهاڻي  ڏ 
ا تهاس جي سچ کي ڪال جي  ’مائيڪل آلپتوف جي لفظ ۾ 

۾ پيش ڪيو آھي۔ ناول ۾  ’Truth of History into truth of Art‘‘ سچائي  
کي پيش ڪيو ويو آھي، جيڪو َاھڙي مرڪزي  ڪردار گريگريَء 

چولي طبقي جو ھ ڪ ھاري  آھي، جو پهري ن ا نقالب جي  ُمخالفت ٿو  و 
 ڪري ۽ نيٺ پنهنجي آزمُودي مان س کي ٿو ۽ ُمخالفت ترڪ ڪري ٿو۔

شولوخوف ھ ن ناول ۾ گريگريَء ۽ سندس پ ريتما آڪسينا جي   
ُدکانت زندگيَء جي چؤگرد جيڪو َاندرُوني  ۽ ٻاھري ن ڪشمڪش وارو 

ٽيو آھي، سو ُدنيا جي ٿورن ناولن ۾ نظر ايندو۔ ُٽ چ   چ 
جو  ’The fight of the man‘ھ ن ڪتاب ۾ شولوخوف جي  ڪهاڻي   

پريوار ۽ ‐ترجمو پيش ڪيو ويو آھي۔ ڪهاڻيَء ۾ جنگہ جو نتيجو گهر
، قيدين سان وھنوار جا د ل ڏاريندڙ نظارا پيش ڪيا آھن۔  ديش جي  تباھي 

يئن ا نسان شاريرڪ، مانسڪ ۽ آتمڪ روپ سان ُٽٽي  جنگہ جي ڪري ڪ
ٿو پوي، کيس واپس عام زندگيَء ۾ موٽڻ ۾ ڪيتريون ُمشڪالتون ۽ 

ٽيل آھي۔ ُٽ چ   تڪليفون درپيش َاچن ٿيون، ا ن جو چ 
 ‐ھ ن ڪهاڻيَء بابت ليکڪا جا ويچار ھ ن ري ت آھن  
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 ھ ن ڪهاڻيَء ۾ شولوخوف جنگہ جي  تباھيَء جي  د ل ڏاريندڙ’ 
ني  آھي ۽ ڏيکاريو آھي تہ نازُين جي َوحشي  ُظلمن سهڻ کانپوِء  تصوير ڏ 
رُوسي  ا نسان ڪيئن ثابت قدم رھي  ڳوڙهن سان ٽ مٽار جي َوت کي بہ 
َيت نقاد مائيخل ڪزنيسٽو ھ ن  صحيح ڍنگ سان جي ئي ٿو۔ ھ ڪ سوو 

 ٿو ڪوٺي تہ ٻ يا نقاد (Miracle of Art)‘ ڪال جي  ڪرامات’ڪهاڻيَء کي 
 ‘جو مثال۔ (Socialist Humanism)ُانکي سماجوادي  ا نساني  دوستيَء 

مهاتما گانڌيَء کي ‘ مهان آتما‐ مهاتما گانڌي  ’شولوخوف  
َء وارو ليک ل کندي ويچار پيش ڪيا آھن تہ  مهاتما گانڌي  ۽ شرڌانجلي 

َانگيز ويجهڙائي  آھي۔ ھ ن ‐۾ حيرترشيا جي مهان ساھتڪار ٽالسٽاِء 
شولوخوف مهاتما گانڌيَء جي ُظلم خالف َاعتراض،  ليک موجب

جاتي واد، َاڇُوتپڻي جي  خالفت ۽ َاھنسا، صلح پسند طريقن جي حامي  
ويچارن مان ُمتاثر ٿيو۔ ھ ن گانڌيَء جي ڪمن جي  قدرشناسي  ڪندي 

نل خطاب  کي ساراھيو ‘ مهان آتما’يعني ‘ مهاتما’کيس جنتا پاران ڏ 
 آھي۔
ليک ۾ ترجمان ُسندريَء شولوخوف جي نوبل ‘ ساھتڪار جو فرض’ 

ُپرسڪار وٺڻ وقت ڪيل تقرير جو ترجمو پيش ڪيو آھي۔ ا ن ۾ 
ُمنهنجي  تمنا آھي تہ ُمنهنجا ڪتاب عام ا نسان شولوخوف چيو آھي تہ 

ن الِء يوطن‐کي بهتر ۽ پوتر بڻجڻ ۾ مدد ڪن۔ ا نهن ۾ پنهنجي ھم
۔ ا ھو پيار، ترقي  ۽ ا نساني  دوستيَء جي آدرشن ال ِء لڙڻ جي  تمنا پئدا َڪن 

 ‘ئي  ھ ڪ سچي ۽ مهان ساھتڪار جو فرض آھي۔
جو ترجمو ‘ ووٽرن َاڳيان تقرير’ڪتاب جي  آخري ن رچنا ليکڪ جي   

 پيش ڪيو آھي۔
ُسندريَء ڪتاب جي سڀني  رچنائن ۾ ماڻهن، جڳهين ۽ شهرن جا ناال  

نڌي  ڀاش ا ۾ پيش ڪيو آھي۔ ساڳيا رکيا آھن پر ُگفتگوَء کي َسَولي  س 
نڌيَء ۾ تبدي ل ڪندي رچناڪار جي َاصلي  ڌاري  ٻوليَء کي پنهنجي  س 

 ُمراد کي سچائيَء ۽ ايمانداريَء سان پيش ڪيو آھي۔
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 (1978) ماليا زئمليا 5.2.5

دوست ُملڪ رشيا جي اعلٰي َاڳوان ليَونڊ  ڀارت جي اعليٰ  
رُين جو ورڻن نالي ڪتاب ۾ پنهنجُين يادگي‘ ماليا زئمليا’بريجنوف 

ڪيل ُظلمن ۽ ڪيو آھي۔ ھ ن ڪتاب ۾ ھ ٽلر پاران رُوسي  جنتا تي 
تباھيَء جو رُوسي  ماڻهن ڪهڙيَء ري ت بهاُدريَء، ھمٿ ۽ سورهيائيَء 
سان ُمقابلو ڪيو، ُانهيَء جو ورڻن يادگيرين جي روپ ۾ ڪيل آھي، 

 جنهن جو ترجمو ُسندري  ُاتمچنداڻيَء س نڌيَء ۾ ڪيو آھي۔
جو ‘ ماليا زئمليا’ُمنهنجو ’ن ُسندريَء جي پنهنجي اَکرن ۾ ترجما 

۔ ا ھا َاسان الِء ترجمو ڇپجي  ظاھر َمس ٿيو تہ  ُان جي  خُوب قدرشناسي  ٿي 
ڪتابي  روپ ۾ ‘ ماليا زئمليا’فخر جي  ڳالهہ آھي تہ رشيا کان ٻاھر 

نڌيَء ۾ ڇپيو۔  ‘سڄي  ُدنيا ۾ پهري ن س 
نڌي  ترجمي جي    ساراہ ڪندي شري ڪرشڻ  ھ ن ڪتاب جي س 

 ‐ڪرپاالڻيَء پنهنجا رايا ھ ن ري ت پيش ڪيا آھن 
َيت نيتا ليَونڊ بريجنوف جو ’  مُونکي ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جو سوو 
تر ‐آتم جنهن ۾ ُھن حمالَور ھ ٽلر جي خالف ‘ ماليا زئمليا’ڪٿاتمڪ چ 

پنهنجي وي ر ديشواسين جو بهاُدريَء سان ُمقابلو ڪرڻ جو پنهنجو 
مزو آيو۔ پهري ن  شخصي  آزمُودو ورڻن ڪيو آھي، جو ترجمو پڙھي  ڏاڍو

ا نهيَء کي مون َانگريزيَء ۾ پڙھيو ھو، پر ا نهيَء کي َوري  پنهنجي  ڀاشا 
۾ پڙھي  مزو آيو، جنهن کي ُسندريَء آسانيَء ۽ ُاتساہ سان ل کيو آھي۔ 

َيت سنگهہ جي  وي رتا ۽ ٻلي دان ا ُپٺئين شَو ُيڌ ۾ سوو  يترو مهان آھي، و 
جو ٻ ن ڀيرن کان وڌيڪ پڙهي  بہ مزو ماڻي سگهجي ٿو۔ ُمنهنجو 
شواس آھي تہ ا ھو رُوسي  وي رتا ۽ ٻليدان ئي  آھي، جنهنڪري آخر ۾  و 

، جهڙيَء طرح ُانهن ھ ڪ صديَء کان وڌيڪ َاڳہ  نيپول َين ھ ٽلر جي  ھار ٿي 
َيت رُوس ُدنيا کي لوڪتنتر ۽ مانَو  سان ڪيو ھو۔ ا نهيَء معنٰي ۾ سوو 

 ‘َاڌڪارن الِء بچايو۔
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 (1978) نئون جنم 5.2.6

ليَونڊ بريجنوف جو رشيا جي  برباديَء )کيتن،  ‘نئون جنم’ 
ھائشي  مڪانن جو ناش( کانپوِء  ُانهن فئڪٽرين، ب جلي  گهر، ماڻهن جي ر 

جي َاڏاوت جي ڪم ۾، جنهن جو ھُو پاڻ ھ ڪ َاھم ح صو ھو، درپيش 
ڪالتن، سڦلتائن سان گڏ ديشواسين جي سهڪار ۽ آيل تڪليفن، ُمش

ُھن ڏيکاريو آھي تہ خراب ۾ سنگ جون يادگيريون آھن۔ ھ ن رچنا ذريعي 
خراب حاالت ۾ جيڪڏھن ا نسان ڌيرج، پيار، سنيهہ ۽ ھ مٿ کان ڪم 

ڃائي ۽ سي نو تا ي بهاُدريَء سان ُمقابلو ڪري تہ آخر ڻَوٺي، حؤصلو نہ و 
، َاڳيان س   ۾ حاالت بہ ُھن ُر ن وائن ٿا ۽ ُقدرت بہ سندس ساٿ ڏ ئي ٿي 

 خوشيون ۽ جيت ُھن کي ضرُور حاصل ٿ َين ٿا۔
وري  وسائڻ ۽ ديشواسين جي  زندگي  خوشحال بڻائڻ جي رشيا کي  

مقصد جي ڪري ڪيئن ڌيري ڌيري ماڻهن ۾ وطن الِء پريم ۽ ُقربانيَء 
بہ قؤت  جو جذبو پئدا ڪيو ويو، ڪيئن ُانهن ُمشڪالتن ۽ تڪليفن ۾

جاڳايو ويو، ڪيئن ڌيري ڌيري کان وڌيڪ ڪم ڪرڻ جو جوش ۽ ُاتساہ 
، ب جلي  گهر ۽ فئڪٽريون چالُو ڪيائون ۽ کيتن ۾ پئداوار وڌائي  ويئي  

يا، ا ن جو ورڻن آھي۔ ا ھو سڀ ڪندي ھ ڪ ‐ڪيئن گهر مڪان ٺاھيا و 
نو ويو۔ ا ھو ئي  ليکڪ جي  رچنا جو مُول  ڀاُو نئين رشيا کي نئون جنم ڏ 

 آھي۔
ُسندريَء ھ ن ترجمي ۾ ماڻهن ۽ جڳهُين جا ناال ساڳيا رکيا آھن۔ ھ ن  

ترجمي جي  خاصيت آھي جو ترجمو ٿ َيل رچنا ۾ َاصلوڪي  رچنا جهڙو 
آھي۔ ليکڪ جو مُول ڀاُو، سندس جذبات َاھڙيَء  َسمو ۽ ماحول قائم

نڌيَء ۾ بيان ڪيا اَٿس جو ھ ن رچنا کي پڙھڻ س ان َسَولي  ۽ سرل س 
ازخود ئي  د ل ۾ پنهنجي وطن الِء پريم ۽ ُڪجهہ بہ ُقربان ڪرڻ جو جذبو 

پئدا ٿئي ٿو، جو ُان وقت رشيا جي ماڻهن محسوس ڪيو ھو۔ ا ھا ئي  
 ترجمان )ُسندريَء( جي  ڪاميابي  آھي۔



 

[ 293 ] 

 (1979) ساگر جِي سنتان 5.2.7

 َمل يالم ٻوليَء جي ليکڪ تڪشي  شنڪر پ لئي جي ناول جو ترجمو 
، جنهنکي ساھت س ري سان ڪيائين‘ ساگر جي  سنتان’ندريَء سُ 

ناري رھندڙ مالحن  َاڪاديميَء پاران پرڪاشت ڪيو ويو۔ ناول ساگر ڪ 
جي  زندگيَء تي َٻڌل آھي۔ مالحن جي  زندگي  ساگر مان شروع ٿئي ٿي  

۔ مالح وُرڻ ديوتا جي  سنتان آھن ۽ تخ‐جذب۽ ساگر ۾ ئي   م ٿئي ٿي 
نتا نہ  ُانهن جي  آھي۔ مالحن کي ڪڏھن بہ آئيندہ ساگر جي  پُونجي   جي  چ 

پئسا ھوندا آھن تہ پوِء کائيندا پيئندا  ڏھنھوندي  آھي۔ مالحن وٽ جيڪ
آھن، پئسا ختم ٿيڻ تي ھ ڪ ٻ ئي جو ُمنهن ڏ سندا آھن۔ مالحن جي  سوچ 
ناري تي رھندڙ سندن زالن  يا ڌارڻا آھي تہ مالحن جي جيون جي  ڏور ڪ 

ھٿ ۾ آھي، جيڪي پوترتا سان رھڻ جي ورت جو پالن ڪن جي ئي  
، ڦ ري  ڦ ري  َاندر ئي  ختم ٿيون، نہ  لجي  تہ مالح ٻيڙيَء سُوڌا ُڪَنن  ۾ گ ه 

ٿي  وڃن۔ ڪڏھن ڪڏھن واپاري  سيٺيُون َاچي  سمنڊ جي ڪناري کي 
تر ڪري ڇڏيندا آھن تہ َوُرڻ ديوتا ناراض ٿي  پوندو آھي ۽ ھڻي  سڀ َاپو

جهندو آھي۔ سمنڊ جي ڪناري رھندڙ طف لطُڪجهہ  اراز )ناس( ڪري و 
 ‐ھوندا آھن، جيڪي ھيٺينَء ري ت آھن  ۾، ڪي قاعدا قانونَمُڇئارن 

عيرن، ڄار وارا، َمُڇئا، مرڪان ۽ پنچم۔ ‐ *  مالح پنجن جاتُين جا آھن 
جو  رکڻا نهن سڀني  مان ُرڳو ڄار وارن جي  جاتيَء کي ئي  ٻيڙي  ۽ ڄار 

يڙي  ۽ ڄار خريد ڪرڻ جي  ا جازت وٺڻ الِء پهري ن چار تماڪ حق آھي۔ ٻ
 جا َپتا ۽ پندرھن ُرپيا ڀيٽا گهٽوار کي ڏيڻي  پوندي  آھي۔

گهاٽ وارن جي  رسم آھي تہ جنهن ڏينهن ٻيڙي  سمنڊ ۾ الھجي، *  
 تنهن ڏينهن سڀني  جي  ماني  موڪالئجي۔

ُان جي  شادي   *  مالحن جو نيم آھي تہ ڌيُء ڏھن سالن جي  ٿ ئي تہ
 ڪرائجي۔ نيم نہ مڃڻ تي گهٽوار ُحڪو پاڻي  بند ڪري ڇڏيندا آھن۔

*  مالحن ۾ ھ ڪ جهُونو رواج آھي، جنهن مُوجب جڏھن ڪنهن 
اوڙي جون زالون َاچي  ‐ڇوڪريَء جي  شادي  ٿي ندي  ُھجي تہ پاڙي
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ڌرم جي  پالنا سيکارينديون آھن۔ جي ُان کان پوِء بہ ‐ڇوڪريَء کي ناري  
وڪريَء کان ساُھرن ۾ ڪا َھلڪي  َسلڪي  غلطي  ٿي ندي  ُھئي  تہ پاڙي ڇ

 وارين کي ئي  ذ ميدار ٺهرايو ويندو ھو۔
، تماڪ جا پتا کڻي  وڃي  شاديَء جو نوتو  *  گهٽوار وٽ پان، سوپاري 
ڌيَء اَنُوسار ٿئي۔ شاديَء تي  يڻو ھوندو ھو، جيئن شاديَء جو ڪارج و  ڏ 

يڻ وٺڻ جي  رسم گهٽوا ر ئي  پُوري  ڪندو ۽ پوِء ساٺ سوڻ شروع ڏ 
ڪيل رقم جڏھن گهوٽيتا ڏيندا آھن تہ ٿيندا آھن۔ گهٽوار پاران طئہ 

ُانهن جو ٽيون ح صو گهٽوار کڻندا آھي، باقي  پئسا ڇوڪريَء جي گهر 
يڻ وٺڻ جي  رسم گهٽوار  نا ويندا آھن۔ رواج آھي تہ موڪل ڏ  وارن کي ڏ 

وِء مائٽ ڌيُء ناٺيَء کي ماڻهُو موڪلي پُوري  ڪندو آھي۔ شاديَء کانپ
 ُگهرائيندا آھن، نہ تہ گ ال ٿي ندي  آھي۔

، سندن گهريلُو، سماجڪ، مالي  حالتون،   ناول ۾ مالحن جي  زندگي 
پُوري  طرح ساڀيا  ُدک جون ڀاونائون‐نفرت، ُسک‐عقيدا، وشواس، پريم

، ڪرد ارن جي روپ ۾ محسوس ٿ َين ٿيون۔ ٻولي  پ ڻ ايتري  َاثرائتي 
سي  رھيا ُھجون۔  جذبات ُمطابق آھي جو ڄڻ ھرھڪ گهٽنا َاکين سان ڏ 
خاص ڪري ساگر کي ئي  پ تا سمجهڻ، باوجود گهڻن حادثن ٿي ندي ُاتي 
نڌي   نو ويو آھي۔ ناول پڙھڻ تي مُول س  ئي  رھڻ جي  ڀاونا کي ُتز ا ظهار ڏ 

 ناول جهڙو آنند محسوس ٿئي ٿو۔
 (1979) ارِي ڌرتِي وُڪن 5.2.8

ني تي  ۽ ڪميُونسٽ پارٽيَء جي جنرل ‐رشيا ُملڪ جي  راشٽر 
 Virgin“سيڪريٽري  م سٽر ليَونڊ بريجنوف جي يادگيرين جو ڪتاب 

lands”  عنوان سان پيش ڪيو۔ ‘ اري  ڌرتي  وُڪن’جو ترجمو ُسندريَء
رشيا کان ٻاھر ليکڪ جون يادگيريون سڀ کان پهري ن سنڌيَء ۾ ڇپيون 

 آھن۔
عام چوڻي  آھي ‐ ’ڪئي  ويئي  آھي روعات ئي  ھ ن ري ت رچنا جي  ش 

ا نهيَء مان ئي  ظاھر ‘ تہ کائڻ الِء اَناج ُھجي تہ گيت پاڻُمرادو پيا گونجندا۔
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آھي تہ پوک جي  ڪيتري  نہ َاھميت آھي۔ ليکڪ جون يادگيريون ُانهيَء 
ُدشمنن مشي نُون، ٽرئڪٽرن جا ڪارخانا، وقت جون آھن، جڏھن جنگہ ۾ 

جي حملن سان َجڏا ڪري ڇڏيا ُھئا۔ اري  ۽ سرڪاري  کيت پنهنسهڪ
يا  ڊرائيور، ا نجنير، پوک جا ماھر وغيرہ ا الھي  ماڻهُون جنگہ ۾ مارجي  و 

 ُھئا۔
آباد ڌرتيَء( کي آباد ‐يعني غير اري  و)ُڪن ”Virgin land“َاھڙي وقت ۾  

يَء جي  ڪرڻ جو شاندار وي چار ڪميُونسٽ پارٽيَء جو ھو۔ ُڪنئاري  ڌرت
ٿُون، راتُين جا اوجاڳا، بحث ئي  بحث، ماڻهن جون ٽوليون،  آباديَء الِء ر 
ٽرئڪٽرن جو برف جي طوفانن کان ستايل مئدانن تي ڪاھُون ڪندو 

جي چؤڌاري  ميلو ۽ پوک الِء  وڌڻ، نئي ن زمين تي ا ھي الل لوئيَء
لنبا کانچا، عام ماڻهن کي تڪليفن ۽  پهريان پهريان ھر کيڙيل

يشانين جو ھمٿ سان ُمقابلو ڪرڻ الِء َالڳہ َالڳہ طريقن سان ھمٿائڻ پر
ٽيا ويا آھن۔  وغيرہ جا َالڳہ َالڳہ نظارا چ 

ڪاس جي  معنٰي ُرڳو پوک نہ ُھئي  ُان وقت   ۔ ُان ۾ گهر، رشيا ۾ و 
ھار، آرامگاہ، نوان روڊ، ھوائي  َاڏا،  ا سڪول، اسپتالُون، ٻال مندر، ٻال و 

فئڪٽريون مطلب ھر ُاھا سهُوليت َاناج جا گودام،  جانورن جا طبيال،
، جا ُسکي  جي َوت رھڻ ۽ ماڊرن نموني جي  کيتي   ُميسر ڪرڻي  ُھئي 

ُممڪن بڻائي سگهي۔ ا ھي سڀ ڳالهيُون ليکڪ پنهنجي ڪرڻ کي 
 يادگيرين جي روپ ۾ ھ ن ڪتاب ۾ پيش ڪيون آھن۔

هاڳ ۾ پنهنجا ڪتاب بابت مُ ترجمي ن گار ُسندري  ُاتمچنداڻي  ھ ن  
 ‐وي چار ھ ن ري ت پيش ڪيا آھن 

ھيَء م سٽر ليَونڊ بريجنوف جي يادگيرين جو ڪتاب آھي، جنهن ۾ ’ 
اري  ڌرتيَء جي  آباديَء ۽ ُاَنتيَء جو پنهنجو وھ ن پنهنجي ُملڪ جي  ُڪن

نو آھي۔ ھ ن ڪزستان ۾ خود ا نهن نموني زميُنن  َاُنَڀوي  َانوکو َاحوال ڏ 
ٿا جو رھبر ٿي  وڃي  ڪم ڪيو۔ ا نهيَء کي آباد ڪرائڻ  ٿا نہ ُرڳو جي  ر  ر 

، پر َاناج جا ايڏا  جهنگل ۾ منگل ڪري ڪزستان جي  ڪايا پلٽي ڏيکاري 
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َيت يُون َين جي الِء ُان جو ڀنڊار ٿي   فصل ُاتي پئدا ٿيا، جو ڪزستان سوو 
 پيو آھي۔

َيت جنتا پنهنجي   ھيُء ڪتاب پڙھندي محسُوس ڪجي ٿو تہ سوو 
ش کي سائو ستابو ڪرڻ الِء ُسڪ، طوفان، سرديَء ۽ گرميَء جو ڏاڍي دي

 جانبازيَء سان ُمقابلو ڪيو آھي۔
سرسبز ڪن ٿا، ا سٽيپيز مئدانن تي ُجوان جيڪي ُسڃ کي ڦيرائي  

 ، جي ُسک الِء ڪهڙا ڪهڙا عملي  قدم کنيا اَٿس، ا نهن جو َاحوال پڙھي 
ُسپنا پوکي سگهندو ھيُء ماڻهُو ڪارساز پيو لڳي، جيڪو زمين ۾ 

 آھي۔
آباد زميُنن تي پوکون ڪرائڻ مهل ‐غير م سٽر ليَونڊ بريجنوف 

ماڻهن جون تڪليفون ۽ ا نهن تڪليفن کي پار ڪرڻ جون خوشيون 
ٺيون آھن، ا ن جو َاھڙو دلچسپ ۽ د لڪش نموني ويهي  ورڻن ڪيو  ڏ 

 ‘َاٿس، جو سندس ل کڻيَء ۾ ساھتڪ رنگ َاچي  ويو آھي۔
تاب ۾ ما  ڻهن، جڳهين ۽ شهرن جا ناال ساڳيا رکيا ويا آھن، پر ڪ 

ٿي بہ  نڌي  ٻوليَء ۾ ڪيل آھي، جو ڪ  ڌاري  ترجمو َاھڙيَء سَوليَء س 
 ٻوليَء جو اَحساس نٿو ٿئي۔

اعلٰي درجي جي گرنٿن جي  چونڊ سان گڏوگڏ ترجمان جي ذاتي   
ٻ ن جوھر، ُڪشلتا ۽ ڳُوڙھي َاڀياس سان ترجما شاھڪار ٿا بڻجي  پَون۔ 

ن رالُين شخصيتن جي م لڻ سبب ترجمو َاصل کان وڌيڪ َٻه ڪي  پوندو 
 ‐ذھن ۾ ٿي  َاچي آھي۔ ھ تي تيرٿ بسنت جي  ھيَء ڳالهہ 

چ ۾ فرق غائب ’’  تابن پڙھڻ سان ليکڪ ۽ ترجمان جي و  َاھڙن ڪ 
ٿي  ويندو آھي ۽ ڪتاب جي ورقن ۾ بہ شخص ھ ڪ مرڪز ھستي  نظر 

 5‘‘ ا يندا آھن۔
ُاتمچنداڻيَء جي ا نهن مشهُور ترجمن ۾ ا ھا خاصيت آھي جو  ُسندري   

ھ ن َاصلي  گرنٿڪار جي  ُمراد ۽ مقصد کي قائم رکندي، رچنائن جو 
جذباتي  ماحول ۽ ف ڪري  ف ضا، عبارت جي  آتما کي ترجمي ۾ برقرار 
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رائي  رکيو آھي ۽ َاصلي ل ک َيت کي ھ ڪ نئون ۽ خوبصورت ويس َپه 
پيش ڪيو آھي۔ ُسندريَء جي ا نهن اعلٰي درجي جي  سنڌي پاٺڪن َاڳيان

نڌي  جڳت کي ٻ ُين  نڌي  ساھت ۾ ا ضافو ڪيو آھي ۽ س  ترجمن عمدي س 
ٻولُين جي شاهڪار رچنائن کان واقف ڪرايو آھي، سندر ھيُء ڪاريہ 

 ساراھڻ الئق آھي۔
 

 (Footnotes)  حواال

(،)ليکڪا : پروفيسر مي نا روپچن 2ڀاڱو ‐ َادبي تصويرون  .1   داڻي 

 101-100 صفح
 262 صفح ،‘(بسنت’ساھتيہ سرج )ليکڪ : تيرٿ  .2

 260 ، صفح‐‐ايضا ‐‐  .3
(، 2ڀاڱو ‐ َادبي تصويرون  .4   )ليکڪا : پروفيسر مي نا روپچنداڻي 

 102-101 صفح

 157 صفح ،‘(بسنت’ساھتيہ سرج )ليکڪ : تيرٿ  .5
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 ڇهونباب 

 مضمون، ايڪانڪِي ۽ ياترا ورتانت

 مضمون  6.1
 ڀُوِمڪا 6.1.1

نثر جو ھ ڪ ُمکيہ َانگ آھي۔ ھيَء َادب جي  ھ ڪ مضمون ساھت ۾  
ُخشڪ شاخ آھي، جنهن ۾ ليکڪ جا پنهنجا ن جي  خيال، وي چار يا رايا 
، ُاپنياس، ناٽڪ يا ايڪانڪي  نہ ُھئڻ ڪري  ھوندا آھن۔ ا ن ۾ ڪا ڪهاڻي 

ني  جيون عام ا نسان جي  د لچسپي  گهٽ ھُوندي  آھي۔ سرشٽيَء ۽ ا نسا
شيہ، ڪنهن بہ مسئلي، سَولي ۾ سَولو يا ڳُوڙھي ۾  جي ڪنهن بہ و 

 ڳُوڙھو ُھجي، تي مضمون ل کي  سگهجي ٿو۔
مضمون کي سَولي ۾ سَولي  شاخ مڃڻ سان گڏوگڏ، ساھتڪارن  

ُڏکئي ۾ ُڏکي  شاخ بہ چيو آھي۔ سَولي  شاخ چوڻ جو ڪارڻ ا ھو َڏسيو 
شيہ / مسئلي تي پنهنجا َاٿن تہ مضمون ۾ ليکڪ پنهنجي پسند  جي و 

شخصي  ويچار ۽ آزمُودا پيش ڪندو آھي، پر ُڏکي  شاخ ا نڪري چيو 
آھي، ڇاڪاڻ تہ ُان ۾ ليکڪ وٽ خيالن جي  گوناگونيت، خيالن جي  
لو، ڍنگ، پاٺڪن کي ُمتاثر ڪرڻ  ، ُان کي ظاھر ڪرڻ جو س لس  رائي  َگه 

ون، تڏھن ئي  ھُو جي  طاقت، ڳُوڙھو َاڀياس، ا ھي سڀ لياقتون ھوندي
ڪامياب مضمون نويس بڻجي سگهي ٿو۔ ا ن کانسواِء عام ماڻهن کي 
شَين ۾ د لچسپي  گهٽ ھوندي  آھي۔ مضمون کي ُرڳو ُاھي ئي   سڀني  و 
شيہ ۾ ُرچي  ھوندي  آھي، ا نڪري مضمون ۾  ن کي ُان و  پڙهندا آھن، ج 

 پاٺڪ ازخود ئي  گهٽ ھوندا آھن۔
فرانسي سي  ليکڪ مانٽين، مضمون کي مضمون نويسيَء جو َابو،  



 

[ 299 ] 

پنهنجن مضمونن ۾ مان خود ’ا ظهار جو َوسي لو مڃي  چوي ٿو تہ ‐آتم
ترڪاري  ٿو ڪريان۔  ‘پنهنجي  چ 

نڌي  مضمونن جي باري ۾ وي چار آھي   ڊاڪٽر ُمرليڌر جيٽليَء جو س 
 ‐تہ

نثر نويس جي ٻوليَء ۽ عبارت کي پرکڻ الِء مضمون ھ ڪ ’’ 
، ُاپنياس، ناٽڪ ۽ ايڪانڪيَء ۾ ليکڪ ڪسؤٽيَء وانگر  آھي۔ ڪهاڻي 

کي پنهنجن ويچارن ۽ ڀاَون جي ا ظهار الِء ڪٿا، پاترن، ُگفتگُو وغيرہ 
ن جي ذريعي جو  ھُو پنهنجيَء رچنا کي َاثرائتو ۽ سهارو م لي ٿو، ج 

دلچسپ بڻائي سگهي ٿو، پر مضمون ۾ ليکڪ کي س ڌو سنواٽو ۽ َاُنڀَو 
۔ ا نڪري مضمون جي  ڪاميابيَء جو دارومدار کي ظاھر ڪرڻو پوي ٿو

شيہ  رائيَء ليکڪ جي  ٻوليَء، ا ظهار جي ڪالپُورڻ ڍنگ ۽ و  جي  َگه 
جو  (Style)وغيرہ تي ٿ ئي ٿو۔ مضمون ۾ ليکڪ جي  عبارت يا شئليَء 

ٽو درشن ٿ ئي ٿو، ا نهيَء ڪري  خود ليکڪ جي  شخصيت  شئلي  ’چ 
ا ھا چوڻي  نثر جي  ھ ن شاخ سان ، (Style is the man himself)‘ آھي

۔  شيہ جو دائرو تمام وسيع آھي۔ پوريَء طرح الڳُو ٿئي ٿي  مضمون جي و 
شيہ تي مضمون ل کي  سگهجي ٿو۔ مضمون نثر  سنسار جي ڪنهن بہ و 
جي  ُاھا ُمختصر رچنا آھي، جنهن ۾ ليکڪ ترتيبوار پنهنجن ويچارن ۽ 

شيہ ڀاَون جو ا ظهار ڪندو آھي۔ ڪتابي  روپ ۾  ستار ڪنهن بہ و  تي و 
 (Dessertation, treatise)مقالو يا پرٻنڌ سان لکيل مضمون کي َاڪثر 

‐ مضمون ُجدا ُجدا ھنڌن تي لکيل م لن ٿا سڏيو ويندو آھي۔ سنڌيَء ۾ 
نڌي  ٻوليَء جي درسي   ڪتابن ۾، نثر ۽ نظم جي مجموعن ۾، س 

رسالن  اخبارن توڙي ساھتڪساھتڪ ڪتابن جي ُمهاڳ جي روپ ۾ ۽ 
ن جو گهڻي ۾ گهڻو َانداز اخبارن ۽ رسالن ۾ ئي  م لي نموض۾۔ م

 1‘‘ ٿو۔
شروعات ٿيڻ جي باري ۾ جگديش لڇاڻيَء جو چوڻ  مضمون جي   
 ‐آھي 
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جڏھن ڪو ليکڪ ڪنهن ٻوليَء ۾، علم َادب دواران، ڪنهن ’’ 
موضوع تي پنهنجا خيال، جذبا ۽ وي چار ظاھر ڪري ٿو تہ مضمون 

۔ نويس جي  ا بتد ، ھ ن وسيع ا ٿي  رائيَء کان َوٺي  ا نساني  من جي َگه 
سنسار جا ڪهڙا بہ ڪارناما، مضمون جي دائري ۾ َاچي  وڃن ٿا۔ مضمون 
نويس پنهنجي  ُرچيَء اَنُوسار، ُانهن مان چونڊ ڪرڻ الِء آزادي آھي۔ 

شيہ تي ل کي سگهجي ٿو۔  2‘‘ مضمون ڪائنات جي ڪنهن بہ و 
محدود آڪار ’سار مضمون جي  معنٰي آھي آڪسفورڊ ڊڪشنريَء َانوُ  

َيل  شيہ يا ڪنهن شاخ تي ل ک  جو ھ ڪ َاھڙو ليک، جو ڪنهن خاص و 
 ‘ُھجي۔
مضمون نہ ’ ل کي ٿو تہ (Alfred Aiuger)مضمون بابت ايلفريڊ َائگر  

شيہ جي  ُمختصر ڇنڊڇاڻ آھي ۽ نہ َوري  اختصار۔ پر ُاھا  ڪنهن ھ ڪ و 
ت جو چ ٽ آھي، جنهن ُان گهڙيَء، ُان مضمون نويس جي ُان ذھني  حال

، ُاھو مضمون ل کيو ھوندو۔ ا نڪري مضمون ۾  شيہ کان ُمتاثر ٿي  و 
 ‘جو عناصر مؤجُود ھوندو ئي  آھي۔‘ َاھم’ليکڪ جي 

آڪار واري  رچنا آھي، جنهن ۾  مضمون نثر ۾ ل کَيل ُاھا محدود 
شيہ تي  ليوار پيش پنهنجا شخصي  ڀاَو ۽ وي چار س لس  ليکڪ ڪنهن بہ و 

ڪري ٿو۔ ا نهيَء ۾ ليکڪ د ل ۽ دماغ ٻ نهي  کان ڪم وٺي ٿو۔ مضمون 
الزمي  آھي، تڏھن ئي  پاٺڪن کي  ۾ ڪالتمڪتا ۽ روچڪتا جو ُھئڻ

۔ يعني ‐پڙھڻ ۾ ُرچي  ٿي ندي، ورنہ ُاھا رچنا ني َرس ۽ بي مزا ٿي  پوندي 
 ضرور ُٻڌي  تتَو سان ُھجي ٿو، تنهن ھوندي بہ مضمون جو سنٻنڌ

ھلڪي ُڦلڪي ڍنگ سان مضمون گنڀيرتا ۽ ڳُوڙھتا سان ل کڻ جي بجاِء 
 ، جيڪو ا نساني  د ل کي ُڇهي  سگهي۔لکيل ُھئڻ ُگهرجي

ٻاھريون ۽ ‐ ساھت جي ٻ َين روپن جيان مضمون جا ٻہ طرف آھن  
َاندريون۔ ٻاھريون پاسو، ُان جو ڪالتمڪ پڪش آھي۔ اَندرئين پاسي ۾ 

۔ جيڪو مضمون  م لي جڳت جي  واقفيت وري  مضمون نگار جي ڀاوَ  ٿي 
پاٺڪ کي پاڻ سان گڏ َوٺي  َھلي ٿو، ُاھو اوترو ئي  سڦل ثابت ٿيندو آھي۔ 
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ڪنهن بہ ٻوليَء جي نثر جي  اوسر يا شاھُوڪاريَء جو تنهن کانسواِء 
َاندازو، ُان ٻوليَء جي مضمون نويسيَء مان لڳائي سگهبو آھي۔ ڪنهن 

، ُان ٻوليَء جي شاھڪار نثر جو ن کي بہ ٻوليَء جي اعلٰي مضمون ڏ سي 
 َانُومان لڳائي سگهبو آھي۔

 ۔ُسندريَء مضمونن جو ھ ڪ ڳٽڪو لکيو آھي، سو ھ ن ري ت آھي 
 ڀارت روُس ٻانهن ٻيلِي  6.1.2

 مضمون شامل ڪيا وياآھن۔ 7ُڳٽڪي ۾ ھ ن  
مان ئي   عنوان آھي۔‘ سوِويَت ِاسترِي ۽ ڀارتيہ نارِي ’مضمون  پهريون 

َء جي  ڀيٽ ڪئي  ويئي  ظا َيت ا ستري  ۽ ڀارتيہ ناري  ھر آھي تہ ا ن ۾ سوو 
ڪاس جي مندر ۾ جو مڃڻ آھي تہ آھي۔ ليکڪا  رُوسي  ا ستري  ُاَنتي  ۽ و 
بي ٺل مندر جي  چانئٺ ٻاھران  ُچڪي  آھي ۽ ڀارتيہ ناري  ُانپرويش ڪري 

 آھي۔
ڏوگڏ ُاتي جي ُسندريَء ديش جي ماحول، حالُتن سان گا ن حالت الِء  

رايو آھي۔ رشيا ترقي  پسند ماڻهن جي  سوچ ۽  وي چارن کي ذ ميدار َٺه 
ويئي  آھي ۽ عؤرت کي  ُملڪ آھي۔ ُاتي سماجوادي  ويچارڌارا َاپنائي  

يڻ ديواريَء کان ٻاھر ڪڍڻ الِء ڪهڙيون سهُوليتون ‐چار ُميسر ڪري ڏ 
نو ويو، پر َاسانجي ديش ۾ ڀارتيہ ن اريَء کي ا نسان کپن، ُان تي زور ڏ 

نہ، پر ھ ڪ چي ز ڪري ُشمار ڪرڻ جي  روايت آھي۔ جيڪڏھن ڀارتيہ 
ساري ڇڏڻو پوندو  ناريَء کي ا نسان جو درجو ڏيڻو آھي تہ َاسانکي ا ھو و 

 تہ ناري  ڌن روپ آھي يا دان جي  وستُو آھي۔
رشيا ۾ عؤرت ايڏي  ترقي  ا نڪري بہ ڪري سگهي  آھي، ڇاڪاڻ ُان  

ھاري  ويئي  آھي تہ جيستائين عؤرت آرٿڪ طور  جي من ۾ ھ ڪ ڳالهہ و 
۔ ا ن جي  آزاد ناھي، تيستائين ھوَء سچي  معنٰي ۾ آزاد ٿي  نہ سگهندي 

َابال تيري  َيهي  ’ُالٽو ڀارتيہ ناريَء کي ُيگ ُيگ کان سيکاريو ويو آھي، 
، آنچل ۾ دُوڌ اؤر آنکون ۾ پا ۔ڪهاني  ھ ن مضمون ذريعي ليکڪا  ‘ني 

رشيا جي   ناريَء کي آگاہ ڪيو آھي تہ ھمٿ ۽ ُقربانيَء ذريعي ئي   ڀارتيہ
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ا ستريَء جهڙي  آرٿڪ آزادي  حاصل ڪري سٻل روپ پائي سگهندي  ۽ 
تي وگيان، ُاَنتي  ۽  ، ج  مندر جي  چانئٺ اَندر قدم رکي  سگهندي 

 راجمان آھي۔ب  صحتبخش ُسٺن وي چارن جي  مُورتي  
۾ ٻ نهي  ُملڪن  ‘جي عهدنامي جِي اَھميت ڀارت رُوس دوستيَء’ ُسندريَء 

جهندي  جي  سڪاراتمڪ، مضبوط دوستيَء جي فائدن تي روشني  و 
ڏيکاريو آھي تہ ا ھو نہ ُرڳو ٻ نهي  پارٽين جي پڪش ۾ ھوندو آھي پر 
ُانهيَء سان گڏ ُجڙيل گهڻن ئي  پارٽين تي سڪاراتمڪ َاثر ڇڏيندي سڀني  

يندو آھي۔ ا نهيَء جي ُالٽو ُانهن طاقتن جي  ترقيَء ۽ ُاَنتيَء ۾ سهيوگ ڏ
روڪيندو آھي، جيڪي پنهنجي  طاقت جي دم تي ڪمزور ۽ کي بہ 

۽ ناجائز دٻاَو بڻائڻ جي  ڪوشش ڪنديون  سبب‐ننڍين ھستين تي بي
 آھن۔
ري  يا ھو ليکڪا جي  سُوک  سوچ جو نتيجو آھي جو ھ ن ٻ ن م ۽ َگه 

چ جي عهدنامي جيپ ريہ ‐شانتي   ڌي   ديشن جي و  باري ڪُين تي روشني  و 
سچ پچ نہ ُرڳو ڀارت الِء َاھم آھي ۽ مضمون ۾ پيش ڪيو آھي تہ ا ھو 

بازن ‐جنگہواقعو آھي، پر سمُوري  ُدنيا الِء َاھم گهٽنا آھي، ڇاڪاڻ ا ھي 
کي روڪڻ الِء فؤالدي  بند بڻجي  بي ٺا  چُوس طاقتن جي سئالب‐۽ خون

ُملڪن کي، ُانهن جي حدن جو  آميريڪا جهڙنآھن۔ پاڪستان، چي ن ۽ 
ت قڪرائيندي ُپٺيان َھٽڻ تي مجبُور ڪيو ۽ َوري  َاھڙي  ڪا حما َاحساس
جو َاحساس ڪرايو۔ جنهن جو نتيجو ھو جو ڪنهن وڏي   نہ ڪرڻ

شَو مهاُيڌ ٿيڻ کي روڪيو ۽ سڄي  ُدنيا کي برباديَء کان  لڙائيَء، و 
الِء سوشلسٽ  بچايو، گڏوگڏ جنگباز ُملڪن جي خالف ُمقابلو ڪرڻ

طرفدار ُملڪن جي باني  ڀارت جو مورچو ‐جي بيُملڪن ۽ ٽي ن ُدنيا 
َٺهي  ويو۔ جنهنڪري ئي  ُدنيا ۾ ُصلح ۽ سمجهؤتي جو زبردست وايُو 

َء ۽ منڊل تيار ٿيو۔ سڀيئي  ُملڪ َانترراشٽريہ  معاملن ۾ بہ صافگوئي 
ت جي آواز کي سچائيَء سان رايو ڏيئي  آزادي  ۽ َامن، ُاَنتي  ۽ ا نساني

 زوردار بڻائي رھيا آھن۔
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طرفدار ڀارت جي  دوستيَء جي  ُبنياد پڪي  ۽ ‐رشيا ۽ بي سوشلسٽ 
ُاھا سچائيَء ۽ ايمانداريَء تي َٻڌل آھي، ُان مضبوط آھي، ڇاڪاڻ تہ 

ذريعي ڀارت عهدنامي سوارٿ ل ڪُل ڪونهي۔ َرشيا ا نهيَء ُپٺيان ڪو 
تون حاصل نہ ڪيا آھن، بلڪ فائدا ۽ حق يا سهُوليکان ڪي بہ خاص 

ل تي ڪيو آھي۔ ا ھو ئي  ڪارڻ آھي جو ڀارت ۽ واپار بہ  برابريَء جي ليو 
ئي  ويو آھي، پر ٻ نهي  رشيا ۾ واپار تہ ڏينهون ڏينهن نہ ُرڳو وڌندو 

۔  ُملڪن جي  دوستي  بہ ھ ڪ م ثال بڻجي  ويئي 
و آھي تہ ُسندريَء ڏيکاري مضمون ۾‘ ڀارتيہ ڪلچر جا ڪوڏيا رُوسِي  ’ 

رُوسين ۾ ڀارتيہ نرتيہ، ناٽڪ، گيت ۽ سنگيت الِء ڏاڍو ُقرب آھي۔ رُوس 
نا پيش ڪيا  َنن جا َمه  ۾ ڀارتيہ رامايڻ ۽ مهاڀارت تي رچيل ناٽڪ َمه 
ويندا آھن۔ ڪاليداس جي  شڪنتال، پنچتنتر ۽ ُگرديو ٽئگور جي گهڻيئي  

آھن وڪپريہ ناٽڪ بہ ل‐رچنائن تي آڌارت ناٽڪ، سنگيت رُوپڪ ۽ نرتيہ
ايڪ لڙڪي  ھزار ’۽ ڏاڍا پسند ڪيا ويندا آھن۔ ڪرشڻ چندر جي ناول 

ناٽڪ جي روپ ۾ پيش ڪيو ويو، تنهن ‐، جنهن کي ُاتي نرتيہ‘دي واني
۔ ا نهن سڀني  پيشڪشن جي  خصوصيت ا ھا  ُاتي مشهُوري  حاصل ڪئي 
ئي  آھي جوسڀني  ۾ َاصل رچنائن جو تت جيئن جو تيئن پيش ڪندا 

‐جيئن ُاتان جي  جنتا کي ڀارت جي رسمن، رواجن، روايتن، رھنآھن، 
سهن جي  سمُوري  ُسڌ پئجي  سگهي ۽ ڀارتيہ ڪال ۽ سنسڪرتيَء جو 

رو وٺندڙ ڪالڪارن جو ميڪپورو مزو ماڻي سگهي۔ ا نهن ۾  َاپ بہ ‐َبه 
ڀارتيہ ڪردارن جهڙو ئي  ھوندو آھي، جنهن ڪري پيشڪش ۾ ڀارتي َيتا 

 ندو آھي ۽ َسجي وتا َاچي  ويندي  آھي۔جو َاثر َوڌي  وي
ڏيکاريو آھي تہ َرشيا ۾ ڀارت جا ُسندريَء پنهنجي مضمون ۾ ا ھو بہ  

ياري  بہ ملهايا ويندا آھن۔‐مشهُور ڏ ڻ  وار جيئن تہ ھولي  ۽ ڏ 
مضمون ۾ ٽئگور، پريمچند، شرت چندر، غالب ۽ ٻ َين ڀارتيہ ٻولين  

تابن جي َڪَور جي  تص وي ر بہ پيش آھي، جنهن مان جي ليکڪن جي ڪ 
 ظاھر ٿو ٿ ئي تہ ُاتي ڀارتيہ ساھت بہ پڙھيو ويندو آھي۔
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مضمون جي  شروعات ليکڪا ھ ڪ ضروري  ‘ سوِويَت يُونِيَن جا نؤنِهال’ 
۽ خاص ڳالهہ سان ڪئي  آھي، جيڪا ُدنيا جي سڀني  ُملڪن تي الڳُو ٿئي 

، ُاھا آھي :  نؤن هالن تي آھي، ھ َنن  ڪنهن بہ ديش جو آئيندہ ُاتي جي ’ٿي 
سنڀال َلڌي  وڃي ‐ن پايو وڃي ٿو، ھ َنن  جي  سار‐کي جنهن بہ نمُوني پاليو

، ھ َنن  جي ُاَنتيَء جو اونو رکيو وڃي ٿو، تنهن جو ديش تي وڏو َاثر بہ  ٿي 
 ‘ٿئي ٿو تہ خود ديش جي  حالت جو بہ ُان مان َاندازو لڳائي سگهجي ٿو۔

ديشن ۾ َالڳہ َالڳہ نموني َاپنايو ۽ آزمايو اَلڳہ ا نهيَء ڳالهہ کي َالڳہ  
ويندو آھي۔ رشيا ۾ ٻارن کي خاص حق، سهنج ۽ سهُوليتون حاصل آھن۔ 

ڻ وقت ڳاڙھو، ڳ ٽڪو، صحتمند، اعلٰي د ل ۽ دماغ وارو ُھجي، ڻٻار ڄ
ا نهيَء الِء گرڀَوتي  ا ستريَء کي پورو آرام، پُوريون سهنج ۽ سهُوليتون 

عؤرتن کي بہ  ڪم ڪار وارين‐نؤڪريٿيون۔  ڪرايون وڃن ميسر
نيون وينديون آھن۔  خاص موڪلُون وغيرہ ڏ 

َيت ٻارن جي صحت، راندين، منورنجن ۽ تعليم الِء سرڪار   سوو 
پاران خاص بندوبست ڪيا ويا آھن، ا ھي سڀني  ٻارن کي برابر حاصل 

لٰي آھن۔ ننڍي ۾ ننڍي  جاتيَء ۽ ايراضيَء جي ٻارن الِء بہ اعلٰي ۾ اع
تعليم جو پورو بندوبست ڪيل آھي۔ ا ھو ئي  ڪارڻ آھي جو ُاھي ٻار 
وڏا ٿي  ڪري ُسٺا ۽ ڪامياب ا نسان بڻجن ٿا ۽ پنهنجي ُملڪ جو ڳاٽ 

 اُوچو ڪن ٿا۔
مضمون ۾ رشيا ‘ آزاديَء، اَمن ۽ اُنَتيَء جو اُپاسڪ شولوخوف ’ُسندريَء  

، سندس تياڳ ٻليدان جو ۽  جي  آزاديَء ۾ شولوخوف جي  ڀاڳي داري 
ورڻن ڪيو آھي۔ مضمون ن گار خود شولوخوف جي وي چارن، ساھت ۽ 

 شخصيت مان ُمتاثر آھي۔
۾ ُسندريَء رشيا جي ماڻهن جي  ‘ فاس سزم تي سوڀ جي  َورثي  ’ 

گراڊ جي واسين  ھ مٿ کي داُد ڏي ندي ل کيو آھي تہ جڏھن رشيا جي لينن
، َاناج، 900کي  ، ب جلي  باہ سڀ جي  ناڪاَبندي  ڪري  ڏينهن تائي ن پاڻي 

ڇڏڻ کانپوِء بہ، بهاُدريَء سان ُمقابلو ڪري آزادي  حاصل ڪري ا تهاس ۾ 
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م ثال پيش ڪيو ۽ فاس سٽ ھ ٽلر جي  ُدنيا کي فتح ڪرڻ جي  ھ ڪ نئون
 خواب کي چڪناچور ڪري ڇڏيو۔

ھون جنم ڏينهن بہ 70ُانهيَء ئي  ڏينهن تي م خائيل شولوخوف جو  
دوان  ملهايو ٿي ويو۔ َيت ڪلچر جو ’ُان ڏينهن کي ھ ڪ رُوسي  و  سوو 

ڪوٺيو پر ُسندريَء ڪري ‘ (Great Day of Soviet Culture)وڏو ڏينهن 
جي  سوچ مُوجب ُانهيَء ڏينهن کي جيڪر مئڪسم گورڪيَء جي جنم 

 The great day of world’s)ڏينهن وانگر سوشلسٽ ڪلچر جو وڏو ڏينهن 

socialist culture)  ُهرجي۔چوڻ گ 
م خائيل شولوخوف خود پنهنجي رچنائن ۾ جنگہ جي  ُمخالفت ۽ َامن  

رو جي  ح مايت ڪرڻ سان گڏوگڏ پاڻ بہ فاس سٽ ھ ٽلر خالف جنگہ  ۾ َبه 
ٺو ھو۔  ورتو۔ ھ ن لڙائيَء جي  تباھيَء جو ننگو ناچ پنهنجي َاکُين سان ڏ 

ن َبچي  ايتري قدر جو ھُو خود بہ جنگي  مورچي تان مؤت جي ُمنهن ما
آيو ھو۔ شولوخوف جو پنهنجو وي چار آھي تہ جيڪڏھن توھانجي 
پنهنجي َاندر ُلڇندڙ، ڦٿڪندڙ د ل ڪانهي ۽ ٽهڪندڙ رت ڪونهي، 

 توھي ن َسچي  تلخي  پئدا ئي  نہ َڪري سگهندا۔
َين ف لم ڊائريڪٽر شولوخوف جي رچنائن کي   سچائيَء جو ’ھ ڪ َرش 

ري سڏيو آھي۔ کيس ساھت الِء نوبل ڪ‘ (Pure gold of truth)ن ُج سون 
، سماجڪ ۽ راڄنيتڪ Order of Leninا نعام،  ، لينن ا نعام ۽ جنگي 

ذمتن جي  قدرشناسي    Hero of‘۽   ’Order of Patriotic was, first class‘خ 

Socialist Labour’ يو۔  جي خ طابن سان نوازيو و 
ليئو ٽالسٽاِء وي ن صديَء جي عظيم َاديب 19جهڙيَء طرح رشيا جي  

حقيقتنگاريَء واري  ڌارا کي چوٽيَء تي رسايو ھو، ا نڪري شولوخوف 
 کي َاڄ جو ٽالسٽاِء ڪوٺيو وڃي ٿو۔

پودگورني  پنهنجي  تقرير ۾ کيس سڏيو ئي  َامن جو زبردست  م سٽر 
عظيم ليکڪ  ۔ َاھڙو(Sholokhov is staunch champion of peace)ُاپاسڪ 

تابن وانگر ن َيت رُوس جي  جنتا، پر ساري  ُدنيا پنهنجن ڪ  ہ صرف سوو 
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 جي  جنتا جي د لُين ۾ سدائين زندہ رھندو۔
مضمون جو ُمکيہ موضوع ا نسانن  ‘نَون ِانسانن جي ديس ۾ بُنيادِي حق ’ 

جو ُبنيادي  حق آھي۔ ھ ڪ ا نسان کي ُسکي  جيون جيئڻ الِء ڪهڙا ُبنيادي  
نهيَء تي چرچا ڪيل آھي۔ ُدنيا ۾ ُگهرجن، ا   حق سرڪار پاران ُميسر ُھئڻ

ٿيو، جنهن ۾ جنتا کي ‘ آڪٽوبر ا نقالب’پهرئين سوشلسٽ ُملڪ رشيا ۾
َيت جي راڄنيتڪ حقن سان گڏوگڏ آرٿڪ ۽ سماجڪ حق بہ  نا ويا۔ سوو  ڏ 

جو، ُمفت علم ۽  جوڙجڪ ۾ صاف صاف ڪم ڪرڻ جو، آرام ڪرڻ
ا جي حق کي عالج، ُٻڍاپي توڙي جڏي ٿي  پوڻ جي  حالت ۾ ُادرپُورڻ

 تسلي م ڪيو ويو۔
، عام ميڙن ڪرڻ   ، تقرير جي آزادي  ويڪ جي  آزادي  جوڙجڪ ۾ و 

، شخصي م لڪيت جو حق ۽  ، عام سنسٿائون ٺاھڻ جي  آزادي  جي  آزادي 
پات يا سيڪس جي ڀيد ڀاَو کانسواِء برابريَء ‐قؤميت، ذاتڪنهن بہ 

نهن جوڙجڪي  حقن ۽ وغيرہ جا حق تسليم ٿ َيل آھن۔ نہ ُرڳو ايترو، پر ا  
آزاديَء الِء جيڪي حالتُون يا ڳالهيُون ضرُوري  آھن، سي پ ڻ رشيا ُملڪ 

 ۾ مؤجُود آھن۔
َيت يَون َين ۾ ئي  َمزُورن الِء ڪم ڪرڻ جا   سڀني  کان پهري ن سوو 

يا۔  گهٽ ۾ گهٽ ڪالڪ ُمقرر ڪيا و 
َاھڙي ُملڪ جا باشندا جيڪي پنهنجي جيون ۾ پُوريَء طرح ُسکي  ۽  

ن کي پُوري  تعليم ۽ آزادي  حاصل آھي، ت ن کي  سنتشٽ آھن، ج 
پنهنجي ووٽ جي  قيمت ۽ طاقت جو پُورو َاندازو آھي، ُان جو ا ستعمال 

 پُوري  سمجهہ ۽ سوچ سان ڪن ٿا۔
ن کي   ن ُملڪن ۾ عام جنتا کي َاھڙيُون سهُوليتون ُميسر آھن، ج  ج 

ي ديش جي  ُاَنتي  ۽ پنهنجي آئيندہ جو ڪو ف ڪر ڪونهي، ُاھي پنهنج
َين ٿا۔ رشيا جهڙي ديش کان ٻ َين ُملڪن کي  ترقيَء ۾ پنهنجو يوگدان ڏ 

 ُڪجهہ س کيا وٺڻ کپي، جيئن ُانجي  ترقيَء ۾ تيزي  َاچي۔
ُسندريَء ڏيکاريو  مضمون ۾‘ آڪٽوبر ِانقالب جو ِسنڌِي ساھت تي اَثر ’ 
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نڌين تي ع واري سوشلسٽ آندولن جو 1918آھي تہ رشيا ۾ آڪٽوبر  س 
نڌي  واپار تي س ڌو َاثر پ يو، تنهن  َاثر پيو آھي۔ سڀ کان پهري ن تہ س 
نڌي  ساھت تي نظر اَچڻ لڳو۔ پهري ن  کانپوِء ا نهيَء جو َاثر ڌيري ڌيري س 
، سو ھو  ، جنهن ھ ن ا نقالب جي  د ل ۽ جان سان آجيان ڪئي  نڌي  پهري ن س 

۔ ھ ن آڪٽوبر ا نقالب مؤالنا عبدہلل نڌي  جي س ڪيُولر ۽ سوشلسٽ  س 
شواس ھو تہ آخري  داَو ۾  ۔ عبدہلل کي و  لُوَء جي  گهڻي  ساراہ ڪئي  َپه 

۔  راڄنيتڪ ۽ آرٿڪ طاقت ُدنيا جي مزُورن ۽ ھارُين جي ھٿ ۾ اي ندي 
نڌي  ليکڪ ۽ ُٻڌي وان شخصن آڪٽوبر ا نقالب کانپوِء ئي  رُوسي    س 

نڌي  ڀاشا ۾ ترجمو ڪيون۔ گهڻن ئي   نڌي  ليکڪن تي  ل کڻيون س  س 
سماجوادي  خيالن جو گهڻو َاثر ٿيو ۽ ترقي  پسند ويچارڌارا جو پرسار 
نڌي  ليکڪ پنهنجي رچنائن ۾ ھوند وارن )شاھُوڪارن( ۽  )ُادگم( ٿيو۔ س 

ھوند وارن )غريبن( جي وچ ۾ ڪشمڪش پيش ڪرڻ لڳا ۽ ا نهيَء ‐َاڻ
ا نقالب کي  ڀيد ڀاَو کي م ٽائڻ جي  ح مايت ڪرڻ لڳا۔ ُانهن رُوسي  

َيت يُون َين سان  ساراھيو، ُان جي آدرشن جي  ُپٺڀرائي  ڪيائون ۽ سوو 
پنهنجي  ھمدردي  ظاھر ڪيائون۔ ُسندريَء خود پنهنجي ساھتڪ جيون 

جي ‘ بهادر ماُء جي  بهادر ڌيَء’جي  شروعات ھ ڪ رُوسي  ڪهاڻيَء 
۔  ترجمي سان ڪئي 

شنچند بيَوس ڄيٺمل پرسرام، لعلچند َامرڏنومل، تيرٿ بس  نت، ڪ 
نڌيَء ۾ ترقي  پسند َادب شروع ڪيو، جنهن ۾ ھر  وغيرہ ليکڪن س 

، آرٿڪ،  ق سم جي ُظلم جو ُمقابلو ڏيکاريل ھو۔ پوِء ُظلم َڀلي  س ياسي 
سماجڪ يا ڌارمڪ ُھجي۔ ھ ن ڌارا س نڌي  ساھت کي گهڻي  اؤج ڏ ني  آھي 

ھ َنن  ليکڪن نہ فقط ۽ َاڄ تائين ُان جو گهڻو َاثر آھي۔ س نڌي  ساھت ۾ 
نڌي   ورھاڱي کان َاڳہ ل کيو، پر ورھاڱي کانپوِء بہ ل کندا رھيا آھن۔ َاڄ س 
َادب جي  ھر شاخ تي سماجوادي  َاثر آھي، جو رُوسي  ا نقالب کانپوِء 

ٽو ٿيو آھي، وڌندو رھيو آھي۔  بلڪل چ 
ُسندريَء جي مضمونن ۾، ھر قسم جي مضمونن جا تتَو مؤجُود  
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تہ ھ َنن  ۾ وقت جو خيال )ڪٿا وارا مضمون( رکيو ويو آھي،  آھن۔ جيئن
ھ َنن ۾ ُٻڌي  تتو )چيتن وارا مضمون(، ڪلپنا تتو )بياني  مضمون( ۽ ڀاُو 

شيہ وستوَء جي خيال ‐تتو )ڀاوناتمڪ مضمون( سڀني  جو سماويش آھي۔ و 
پُوري ڳٽڪي جو آڌار رشيا ديش جي  ڄاڻ تي َٻڌل آھي۔ کان ڏ سجي تہ 

شيہ تنهن ھ جي  گوناگونيت مؤجُود آھي۔ ليکڪا پنهنجا ويچار وندي بہ و 
ڻي  عبارت ۾ پيش ڪيا آھن۔ ا ھو ئي   نڌي  ٻوليَء ۽ ُسه  عام، سهج س 

۔  ڪارڻ آھي جو پاٺڪن کي دلچسپي رھي ٿي 
مضمون ساھت جي  ھ ڪ داخلي  شاخ آھي، جنهن ۾ ليکڪ ڪنهن  

ئن ۽ آشائن جو ا ظهار موضوع تي پنهنجي شخصي  وي چارن، ڀاونائن، ا ڇا
ڌو پاٺڪ سان روح‐ڪري ٿو۔ مضمون سنئون ھاڻ ڪرڻ جو ساڌن ‐س  ر 

ن ٻاھرُين چي ُزن جو دخل ڪونهي۔ ا نڪري ئي  مضمون  آھي، جنهن ۾ ڪ 
ني  ويئي  آھي، جو ُان ذريعييکي داخلي  رچنا جي  ح ليکڪ گويا  ثيت ڏ 

جي  پاڻ پڌرو ڪري ٿو۔ مضمون مان ا نڪري ئي  ليکڪ جي شخصيت 
 َجهلڪ م لندي  آھي۔

، سا   ھ َنن  مضمونن مان ُسندريَء جي  جيڪا شخصيت ُاڀري  َاچي ٿي 
نرڀر ھستيَء جي  طلبگار، پنهنجي ‐آھي ھيَء ا سترين جي  آزاد ۽ آتم

سماجوادي  ۽  وطن الِء ُقربانيَء جو جذبو رکندڙ ۽ سڀ کان َوڏي  ڳالهہ
۔ ترقي  پسند ويچارڌارا جي  حمايتي نظر  َاچي  ٿي 

 ايڪانڪيُون  6.2
 ڀُوِمڪا 6.2.1

، ‐ جو ُھنر ساھت جي ٻ ُين شاخن  ناٽڪ نويسيَء  ُاپنياس کان ڪهاڻي 
علحدو آھي، ڇاڪاڻ ھي  ُرڳو ڪمري ۾ ويهي  پڙھڻ جي  ڪال ناھي، پر 

ھ ن جو پُورو َاثر نظر َاچي ٿو ۽  گڏوگڏ ا سٽيج تي ڪري ڏيکارڻ سان ئي  
ي فن کي ُڏکيو فن مڃيو ويو آھي، مقصد حاصل ٿئي ٿو۔ ناٽڪ ل کڻ ج
شاال ۽ ا سٽيج جي سهايڪ ڪالئن ‐ڇاڪاڻ ناٽڪ نويسيَء کي رنگ
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، سنگيت ۽ نرتيہ جي  پُوري  ڄاڻ ُھئڻ  ترڪاري  ، چ  جيئن تہ وسترڪاري 
 الزمي  آھي۔

ناٽڪ، ُاپنياس ۽ ڪهاڻيَء جي ڀيٽ ۾ َاسان تي وڌيڪ اَثر ڇڏي ن  ٿا۔  
 ٽنائون َاسان اَکين سان پنهنجيگه ڇاڪاڻ تہ ُان ۾ ڪردارن ذريعي

ٿي ندي ڏ سُون ٿا۔ ڪردارن جي ويس وڳن، سندن ا شارن، ڪاريہ  سامهُون
ا نسان جي  حقيقي  جي ذريعي سجاوٽڪالپن، نظارن، ا سٽيج جي  

زندگي ۽ سماج جا حاالت ھُوبهُو َاسانجي آڏو ظاھر ڪيا ويندا آھن۔ 
رشڪ ناٽڪ ۾ ايترا ُگم گهڻيئي  دفعا َاثر ايترو گهڻو ھوندو آھي جو د

ٿي  ويندا آھن، جو ڪردارن ۾ ڪلپنا ذريعي پنهنجو پاڻ کي ڏ سندا آھن۔ 
خواھشُون جيڪي ڪردارن ذريعي پُوريُون  سندن زندگيَء جون َاڌُوريون

َسنُتشٽيَء جو ‐ٿينديون آھن، ڏ سي  ڪلپنا ۾ پُورڻتا حاصل ڪري آتم
 َاحساس ڪندا آھن۔

ن آھي، ڇاڪاڻ جو شعر، ڪهاڻيَء، ناٽڪ جو ساھت ۾ ن رالو ا سٿا 
ُاپنياس وغيرہ جو الڳاپو، ُمکيہ طرح ُٻڌڻ يا پڙھڻ سان آھي، پر ناٽڪ جو 
آنند ُانهيَء جي ڏ سڻ سان ئي  پُوريَء طرح َوٺي  سگهبو۔ ناٽڪ لفظ جي  

ُاھا رچنا، جنهن ۾ نٽ يا َاداڪار جي ُجدا ُجدا ڀاَون ’َاکري  معنٰي ئي  آھي 
 ‘جو ورڻن ُھجي۔جي ا ظهار ۽ ڪاريہ 

ناٽڪ َاسانجي  حقي قي  زندگيَء جي تمام ويجهو آھي۔ ا نساني   
رو تعلق آھي۔ ناول ۽ ڪهاڻيَء کانپوِء،  زندگي  ۽ سماج سان ا ن جو َگه 
نف آھي، جا عوام جي د لُين کي ڌوڏڻ جي   ناٽڪ ئي  َاھڙي  ساھت ص 

۔ شعر، ڪهاڻي  ۽ ناول پاٺڪ جي آڏو ڪلپنا ذريعي سماج  قؤت رکي ٿي 
َوڳن، ‐جي  تصوير پيش ڪندا آھن، پر ناٽڪ لفظن، ڪردارن جي ويس

سي نَيرُين، د لڪش نظارن، ڪارنامن جي  نقل ۽ ‐ٺُوہ، ا شارن، سي ن‐ٺاہ
جي ا ستعمال ذريعي درشڪن کي سماج جي  حقي قي  زندگيَء  ڀاونائن

جي تمام ويجهو آڻي ڇڏي ٿو۔ ناٽڪ، ا سٽيج تي ڪري ڏيکارڻ الِء ل کيو 
ندو آھي، جنهن ۾ ڪردار پنهنجو پنهنجو م لَيل پارٽ َادا ڪري وي
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، ناول جي  ڀيٽ ۾  ڏيکاري ن  ٿا۔ ا نهيَء ڪري ناٽڪ جو شعر، ڪهاڻي 
پڙھيل ٻ نهي  الِء ‐َاسانجي  د ل تي وڌيڪ َاثر ٿئي ٿو۔ ناٽڪ پڙهيل ۽ اَڻ

ندر ُميسر ڪري ٿو۔  و 
رہ جي سڀني  ناٽڪ َاسانجي آڏو ا تهاس، سماج، ماضي  ۽ ماحل وغي 

شَين کي حقيقتُنما صُورت ۾ پيش ڪري ٿو۔ ناٽڪ ڏ سندي درشڪ کي  و 
ا ئين محسُوس ٿيندو آھي تہ ھُو جيڪي  ڏ سي  رھيا آھن، ُان ۾ سندن 
شخصي  زندگيَء جو گهڻو يا ٿورو ح صو گڏيل آھي۔ ا ھو ئي  سبب آھي 
جو ناٽڪ کي َادب ۾ سڀني  ڪالئن کان وڌيڪ َاھميت آھي۔ تنهن 

تر ڪال، کان سواِء ناٽڪ ۾ سڀ ڪالئون )ڪهاڻي  ڪال، سنگيت ڪال، چ 
ڪاوييش ’ڪاويہ ڪال( مؤجُود ھونديون آھن۔ سنسڪرت ۾ ناٽڪ کي 

 چئبو آھي۔‘ ناٽڪم َرميم
۽ شاسترن جي  درشٽيَء کان بہ ناٽڪ جو َاڀياس سڀ کان  ڪالئن 

آھي، ڇاڪاڻ تہ ساھت جي باقي  اَنگن ۾ ھ ڪ ئي  ڪال، ڪاويہ ڪال مٿي 
جو  (Fine Arts)سمايل ٿئي ٿي  مگر ناٽڪن ۾ پنجن ئي  َلل ت ڪالئن 

 ا ستعمال ڪيو وڃي ٿو۔
 ِسنڌِي ايڪانڪِي ناٽڪ 6.2.2

 ڀُوِمڪا 6.2.2.1
ايڪانڪي  ناٽڪ جو مطلب آھي َاھڙو ناٽڪ، جو ھ ڪڙي َانڪ ۾  

پُورو ٿ ئي۔ ُان ۾ درشيہ ٻہ يا ٽي َڀل  ُھجن، پر گهڻا نہ۔ ڀارتيہ ساھت ۾ 
يان ٿيو آھي۔  ’One-Act Play‘فظ جو ا ستعمال، َانگريزيَء جي ھ ن ل ج 

ساھت جي  ھيَء شاخ، جديد دؤر ۾ وقت جي  تنگيَء، ا نساني  زندگيَء ۾ 
وڌندڙ مشغُوليَء، سنگهرش ۽ َاشانتيَء سبب، ناٽڪن جي  ڀيٽ ۾ تمام 
تڪڙي  چال سان َاڳتي َوڌي  آھي۔ جهڙيَء طرح مهاڪاويہ ۽ ناول کي 

ساھت گهڻو َاڳتي َوڌي  آيو آھي، ‐ڪاويہ ۽ ڪهاڻي  ‐ي کنڊپوئتي ڇڏ
تهڙيَء طرح، ايڪانڪي  ساھت بہ گهڻو َاڳتي َوڌي  آيو آھي۔ ناٽڪ ۾ 
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ا نساني  جيون جو وڏو ح صو ڏيکاريو ويندو آھي، تہ ايڪانڪي  ۾ جيون 
 جي  صرف ھ ڪ گهٽنا کي پيش ڪيو ويندو آھي۔

َء جي َاڀاَو ‐ا سٽيج جي  ھ مٿ  سبب، وڏن ناٽڪن جو واڌارو َافزائي 
خاطرخواہ نموني نہ ٿيو آھي۔ پشچمي  ايڪانڪيَء جي  نقل ۽ َامئچيوئر 
لب، ا سڪول، ڪاليجي  موقعن جو پُورائو ڪرڻ الِء،  ا سٽيج، ڪ 

 ايڪانڪي  ناٽڪ تڪڙي  چال سان َاڳتي وڌيو آھي۔
لُو اُ   ھي ايڪانڪيَء ۾ چند فني  بدالَو کانسواِء ٻ يا تمام ُبنيادي  َپه 

ڪال الِء ضرُوري  آھن، جيئن تہ پالٽ يا ڪهاڻيَء جي  ‐آھن، جي ناٽڪ
لُو، ڪردارن جو تناُء، مسئال وغيرہ۔‐کول  سول، ا نتظار جو َپه 
ايڪانڪيَء ۾ وقت جي  پابندي  آھي۔ ايڪانڪي  ڏھن م نٽن کان وٺي   

۔ ايڪانڪيَء جي  شروعات ۽ پڇاڙي   ڪالڪن تائين ٿي  سگهي ٿي 
ڪ ۽ د ل ُڇهندڙ ُھئڻ ُگهرجي، جيئن پڇاڙيَء تائين درشڪن َاثردار، روچ

۽ زوردار ُھئڻ  جي  دلچسپي  ۽ ا نتظاري  قائم رھي۔ ڊائالگ ُچست، ننڍا
ُگهرجن۔ ڪردار پ ڻ گهٽ ۾ گهٽ ُھئڻ ُگهرجن۔ ايڪانڪيَء ۾ ا نتظار جو 

لُو ُھئڻ بہ ن هايت ئي  ضرُوري  آھي۔  َپه 
َون جي  سمانتا ُھئڻ سبب، ايڪانڪيَء ۽ ناٽڪن ۾ عناصرن يا تت 

، ناٽڪ جو ا ختصار  ڪيترن ۾ ا ھو وھم پئجي  ويو آھي تہ ايڪانڪي 
‐آھي، پر ا ھا ھ ڪ ُڀل آھي۔ ايڪانڪيَء ۽ ناٽڪ ۾ صرف آڪار يا ننڍ

تفاوت آھي۔ ٻ نهي  جي  رچنا َالڳہ َوڏائيَء جو ئي  نہ، بلڪ ٽيڪن ڪ جو بہ 
 ُاديشن کي کڻي  ڪئي  ويندي  آھي۔ َالڳہ
يڪانڪي  مانَو جيون جي ڪنهن ھ ڪ ُمکيہ واقعي يا َاھم سي رت ا 

ُٽ  ٽي ندي  آھي۔ ھرھڪ ايڪانڪي  جو ئي  چ  ناٽڪ، ُمکيہ ويچار، ‐چ 
مسئلو، ُمقرر مقصد، ھ ڪ ئي  اَھم گهٽنا يا خاص حالت ۾ پئدا ڪندو 
جهي   ُلن تي روشني  َنٿي  و  آھي۔ ھ ن ۾ ھ ڪ کان وڌيڪ گهٽنائن ۽ َپه 

نہ صرف ُان جو دائرو محدُود ھوندو آھي، پر ليکڪ کي  سگهجي، ڇو تہ
ُان ۾ وقت جو بہ ڌيان رکڻو پوندو آھي۔ ا نهيَء ڪري ايڪانڪي  ناٽڪ 
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 ۾ وقت، ڪاريہ ۽ جاِء جي  ايڪتا جو بہ ڌيان رکيو ويندو آھي۔
َانگن وارو ٿيندو آھي، پر ايڪانڪي  ناٽڪ ھ ڪ َانگ  5-4ناٽڪ  

زماني ۾ ا نسان وٽ منورنجن جا ساڌن وارو ناٽڪ ھوندو آھي۔ جهُوني 
بہ گهٽ ھوندا ُھئا، ا نڪري ُاھي چڱو وقت ڏيئي  ڪري ناٽڪ ڏ سندا ُھئا، 

َڀڄان جي  زندگيَء جي ڪري وقت گهٽ آھي ۽ َسَوالئيَء ‐پر َاڄڪلهہ ڀڄ
۔( منورنجن جا ساڌن بہ حاصل  ۔وي  نيما، ٽي  سان گهر جي ٻاھر ۽ َاندر )س 

 فصلو ناٽڪ۔‐آھن، ا نڪري کين کپي َيڪ
ڪهاڻيَء وانگر ايڪانڪيَء ۾ بہ جيون جي ڪنهن ھ ڪ گهٽنا يا  

 (Plot)وستوَء ‐ڪنهن ھ ڪ مسئلي کي کنيو ويندو آھي۔ منجهس ڪٿا
سي ما ۽ ‐جي ئي  چرمجي  رفتار تيز ھوندي  آھي، جيڪا ب نا گهڻيَء ڊيگهہ 

ہ َسٽ بہ گهڻي  ن‐َانت ڏانهن وڌندي  آھي۔ ايڪانڪيَء ۾ نظارن جي  َمٽ
جهندڙ  ھوندي  آھي۔ ُگفتگُو ُمختصر ۽ پاترن جي چرتر تي روشني  و 
ھوندي  آھي۔ ايڪانڪي ڪار پنهنجي  رچنا ۾ ٿورن لفظن ۾گهڻو ُڪڇ 

يڻ جي  ڪوشش ڪندو آھي۔  ڏ 
ننڍو ناٽڪ وڏي ناٽڪ جو ا ختصار ناھي، ليڪن پاڻ ۾ ئي  پُورو ۽ ’’ 

ننڍي ناٽڪ ي۔ ي ناٽڪ کان علحدو آھڏُمڪمل آھي ۽ ا ن جو فن ئي  وَ 
فو  ، يعني ناٽڪ جا سڀ ُجزا سخت (Economy)جو مُول َمتو آھي َصر 

فايت سان ڪتب آڻڻا آھن۔ پهريائين َء جو َصرفو ڪرڻ  ڪ  ڪارروائي 
واقعو کڻجي ۽ ُان کي اَڳتي وڌائي جلد  کپي، يعني ھ ڪڙو ئي  ُمکيہ

ختم ڪجي ۽ منجهس ڪو ننڍو واقعو نہ م الئجي، جيئن وڏي ناٽڪ ۾ 
 سگهبو آھي۔ڪري 

ٻيو پاترن جو َصرفو ڪرڻ کپي، يعني ڪردار ٿوري ۾ ٿورا  
ن مان ڪارروائي   جهَجن، ج  راس ٿي  َاچي ۽ ھ ڪ بہ مرد يا زال  و 
 ضرورت کان وڌيڪ نہ آڻجي۔

ٽيون ُگفتگُو جو َصرفو ُھئڻ کپي يعني پاترن جون ُزبانُون َاھڙيون  
ن مان مطلب ُڇٽي  َاچي ۽ ھ ڪڙو  ُجملو بلڪ ھ ڪڙو ُمختصر ُھجن، ج 
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 لفظ بہ ف ضُول ڪم آندل نہ ُھجي۔
ٽن جو َصرفو يعني ڪارنامو گهٽ ۾ گهٽ مڪانن ۽   چ  چوٿون َچه 

نظارن ۾ ختم ڪجي، جيئن پردا ھر ھر نہ پيا َلَهن  ۽ چڙھن۔ ننڍي ناٽڪ 
ٽو رکبو آھي ۽ ٽي چ  جهبا آھن، ‐۾ َاڪثر ھڪڙو ئي  َچه  چار ڪردار و 

ن  کي خاص طور ُاڀارڻ سان  3‘‘ ننڍو ناٽڪ پ ڻ َاثرائتو ٿي  سگهي ٿو۔ ج 
 ايڪانڪِي ناٽڪ جا قِسم 6.2.2.2

ناٽڪ کي پيش ڪرڻ جي ذريعي )ماڌيم( جي آڌار تي  ايڪانڪي   
 ھيٺين ق سمن ۾ ورھائي سگهجي ٿو۔

 )ڪ( رنگمنچ ناٽڪ 6.2.2.2
يج الِء ٿي ندي  آھي، ڪنهن بہ ٽناٽڪ جيان ايڪانڪيَء جي  رچنا بہ ا س 

ش ڪرڻ الِء پاترن کانسواِء، ُانهيَء ا سٿان جي  خاص ناٽڪ کي پي
تي پاتر ناٽڪ پيش ڪري سگهن۔ ناٽيہ شاستر ۾  ضرورت آھي، ج 
نل آھن۔ جيڪڏھن  رنگمنچ جي ويڪر کانسواِء ُان جا ٻ يا تفصي ل بہ ڏ 

نلرنگمنچ،  واتاورڻ سان َٺه ڪي  نہ سگهندو تہ ناٽڪ چڱيَء  ناٽڪ ۾ ڏ 
يجو ا ھو نڪرندو تہ ناٽڪ جنهن ُاديش طرح پيش نہ ڪري سگهبو ۽ نت

 کي پيش ڪرڻ الِء کيليو ويندو، ُاھو ُاديش سڦل ٿي  نہ سگهندو۔
َاڄڪلهہ رنگمنچ جي ناٽڪن ۾ ڏيکاُء وڌيڪ ھوندو ھو پر  پهري ن 

پرستيَء جي ڪري رنگمنچ ساڌارڻ جيون جي بلڪل ويجهو ‐حقيقت
جو ُمکيہ َانگ آھي۔ پر ا ن ۾ ڪوبہ شڪ ڪونهي تہ رنگمنچ َاڄ بہ ناٽڪ 

آھي ۽ ا ن کانسواِء ناٽڪ کيلي نہ سگهبو۔ رنگمنچ ۾ ُجدا ُجدا نظارا، 
َوڳا، روشنيَء جو پرٻنڌ، آواز ۽ سنگيت جو پرٻنڌ بہ َاچي  وڃن ٿا۔ ‐ويس

ا نهن سڀني  کي ڪهڙيَء طرح ڪم آڻجي، ا نهيَء جي  ڄاڻ ناٽڪڪار الِء 
قت منچ تي بيحد ضرُوري  آھي۔ ايڪانڪي  ليکڪ کي ناٽڪ ل کڻ و

 ايندڙ د قتن جو بہ ڌيان رکڻو پوي ٿو۔
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 ناٽڪ يوڊي ر( ک) 6.2.2.2
نڌي  ساھت جي  ريڊيو’’  گيان ُيگ جي  دين  آھي۔ س  ناٽڪ َاڄوڪي و 

نثر جي نَون رُوپن ۾ ريڊيو ناٽڪ کي پ ڻ ُشمار ڪيو ويو آھي۔ ناٽڪ 
رَويہ پرڌان آھي۔ ريڊيو ناٽ ڪ جو ھيُء رُوپ ب نهہ جدي د آھي، جيڪو ش 

ستاروادي  آھي۔  و 
ھ ن دواران ُٻڌندڙ کي آواز ذريعي آنند جي  َاُنڀُوتي  ڪرائي سگهجي  

۔ ريڊيو ناٽڪ ۾ آواز ذريعي ئي  ُگهربل پرڀاُو، َاثر پئدا ڪيا ويندا  ٿي 
رَويہ پرڌان بڻجي  وڃن  آھن۔ ريڊيو ناٽڪ ۾ رنگمنچي  سڀ ساڌن ش 

 4‘‘ ٿا۔
هن۔ ريڊيو ناٽڪ جو مدار ناٽڪ ۾ جڳهہ ۽ وقت جا َٻنڌن ڪون ريڊيو 

گهڻي ڀاڱي ڪردارن جي  ُگفتگوَء ۽ ناٽڪ پيش ڪندڙ جي  ھوشياريَء 
، آواز ھ ڪ ھنڌ کان  تي آھي۔ ھوا ۾ َھلڪي ۾ َھلڪي  ُچرُپر ٿي ندي ئي 
ٻ ئي ھنڌ پُهچي  ويندو آھي۔ ڏينهن ُھجي چاھي رات، روشني  ُھجي چاھي 

از ُٻڌي  نہ سگهندا َاھڙو ڪونهي، جڏھن اَسين آواُوندہ، ڪوبہ وقت 
رَويہ ڪاويہ جي َاندر ُشماريل آھي، ‐ُھجُون۔ ريڊيو ناٽڪ، ڇاڪاڻ جو ش 

 تنهنڪري ُان جو آنند، ڪنهن بہ ھنڌ ۽ ڪنهن بہ وقت ماڻي سگهجي ٿو۔
 ناٽڪ ۔وِي ۔ٽِي )گ(  6.2.2.2

زن’’  ناٽڪ سائنس جي  دين  آھي، پر ناٽڪ جو جدي د َتري ن رُوپ  ٽيلي و 
۔ ڊراما آھي، جيڪو ريڊيو ج   ۔وي  يان ئي  گهرن ۾ منورنجن بخشي ٿو۔ ٽي 

۔ ٿ ۔وي  ڪل جهان کي آرام ۽ تازگي  بخشڻ ۾ مدد روپ بڻجن ٿا۔ ٽي 
تي ريڊيو ناٽڪ آواز ذريعي َڪَنن   رَويہ پرڌان آھي۔ ج  ناٽڪ درشيہ ۽ ش 
۔ ناٽڪ َاکُين تي موھڪ عڪس پسائي  ۔وي  کي رس رسائي ٿو، ُاتي ٽي 

 5‘‘ ٿو۔
 ‐ڻيَء مُوجب جگديش لڇا ليکڪ 
زن پ لي ھ ڪ ’’  نف آھي۔ ُان َاڳہ وارين َاھڙين  ڪگڏيل ساھتٽيلي و  ص 
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نفن مان ڪيتريون ئي  ڳالهيُون کنيون آھن۔ ھ ن بئلي مان شرير  ٻ ُين ص 
ري جي  تاثير َوسي لي ڪهاڻي  ُٻڌائڻ جو نمونو کنيو آھي تہ  جي  ُچرپر، َچه 

Painting  ۽Sculpture سڻ جو فن ساھت مان ‐کنيو۔ ھ ن ڪٿا مان ترتيب ڏ 
زن پ لي جي   ، ڪردار ۽ ُگفتگوَء جا عناصروري  ڪهاڻي   کنيا۔ ٽيلي و 

ڪهاڻي  ڇاڪاڻ تہ تصويرن جي عمل، تاثير ۽ ُچرپر ذريعي َاڳتي وڌندي  
َء الِء ڊراما لکندڙن کي ھ ڪ ُسٺي ليکڪ جي  ۔وي  آھي، تنهنڪري ٽي 

ي  ڪال پ ڻ َاچڻ وصفن سان گڏوگڏ تصويرن ذريعي ڪهاڻي  ُٻڌائڻ ج
، پر ُان  ۔ ناٽڪ ھ ڪ رچناتمڪ ساھت جي  چي ز تہ آھي ئي  ۔وي  کپي۔ ٽي 
لُو بہ ساڻ کڻي  َھلي ٿو۔ ھ ن ساھت  سان گڏوگڏ ُاھو ھ ڪ تڪني ڪي  َپه 
َء جي تڪني ڪي   ۔وي  نف الِء، تخليقي  وصفن سان گڏوگڏ ف لم ۽ ٽي  ص 

۔ ڪئميرائن ۽ ٻ ي ۔وي  لُو يعني ٽي   (Equipments)۽ سامان  نفني  ساز نَپه 
س سٽم وغيرہ  ۽ سائُونڊ (Optical Effects)جي  بہ ڄاڻ ضرُوري  آھي۔ تاثير 

جي  ُمڪمل ڄاڻ کانپوِء ليکڪ جيڪا تخليق ڪندو ُاھا َسَوالئيَء ان، ب نا 
۔‐ڪٽ َء تي آڻي سگهجي ٿي  ۔وي   6‘‘ ڪُوٽ ڪرڻ جي ٽي 

 ناٽڪ فِلم( گهہ) 6.2.2.2
نڌي  ’’  نڌي  ناٽڪ جي ا تهاس ۾ پ ڻ َاھم جڳهہ ف لمُون )ڇايا ن س  اٽڪ( س 

۔  يان سنڌيَء ۾ ف لمن جي  شروعات پ ڻ ٿي  پر واالري ن  ٿيون۔ ٻ َين ٻولُين ج 
نڌي  فلمُون ايترو زور نہ پڪڙي سگهيُون جيترو ا سٽيج ۽ ريڊيو  س 

نڌي  فلمن جي  نڌين ڪاريہ  نرماڻناٽڪ لوڪپريہ بڻجي  ُچڪا آھن۔ س  ۾ س 
نڌي  فلمن س  ‐جي ڀيٽ ۾ غير نڌُين جو وڌيڪ يوگدان رھيو آھي ۽ س 

نڌُين کي م لي ٿو۔‐فلمائڻ جو شرف پ ڻ غير  7‘‘ س 
نف ۾ ھ ڪ ٻيو بہ فرق آھي، ُاھو   ۔ / ف لمي  پ لي ۽ ناٽڪ جي ص  ۔وي  ٽي 

ا ھو تہ ا سڪري ن ا سڪرپٽ ۾ ڪئميرا جي ُڪنُڊن جو بہ ذڪر ھُوندو 
ترن ح صن ۾ َڪٽي، ُان کي ۾ ڪهاڻي  پردي تي ڪي آھي۔ ا سڪري ن پ لي

جوڙي ڏيکاريو ويندو آھي۔ ا سڪري ن جا ُمکيہ طور ٽي َانش ٿ َين ٿا : 
ڌائن ۾  ، ا سڪرين پ لي ۽ ڊائالگ۔ ڪهاڻي  ۽ ڊائالگ تہ مؤجُود و  ڪهاڻي 
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۔ / ف لمي  پ لي ۾ ڪئميرا جي اينگلس جو بہ  ۔وي  شامل ھوندا آھن، پر ٽي 
 پردي تي پيش ڪرڻ الئق ا ضافو ڪري، ا سڪرپٽ کي ُمڪمل روپ ۾

 بڻايو ويندو آھي۔
 )بئليٽ( ناٽڪ سنگيت( ڱ) 6.2.2.2

ناٽڪ ‐سنگيت ناٽڪ، جنهنکي نرتيہ ُڪجهہ ماڻهن جو مڃڻ آھي تہ 
بہ چوندا آھن، ڀارت الِء نئي ن چي ز آھي ۽ ُاھا پشچمي  سڀيتا جي  دين  

ن آھي، جيڪا نقل ذريعي ڀارت ۾ آئي  آھي۔ پر ُڪجهہ ماڻهن جو ا ن کا
رايو آھي۔ ُانهن جو چوڻ آھي تہ ھ تي پهري ن بہ َاھڙيُون رچنائون  ُمختلف

ن کي نرتيہ جي رچنائن ۾ ناٽڪ چئي  سگهُون ٿا۔ َاھڙي ق سم ‐ُھيُون، ج 
۾ نرتيہ ڪندڙ جي ھرھڪ ُچرپر کي  ڪٿڪڪلي  ۽ ُڪچي ُپڙي  وغيرہ

 معنٰي ڏيڻ الِء پردي ُپٺيان ڪو ڳائيندڙ ھوندو آھي، جيڪو ُپراڻن جي
 کي ُسر سان ڳائيندو رھندو آھي۔ ڪٿائن

 ‐چوڻ آھي تہ ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻيَء جو ا ن باري ۾  
لوڪ ڪهاڻين تي آڌارت نرتيہ، گيت ۽ سنگيت جي ميالپ سان ’’ 

منچ رچنائون، سنگيت ناٽڪ پ ڻ َاسانجي رنگمنچ تي پيش ٿي  ‐ڪاويہ
ن ۾ ڪالڪارن پنهنجي سُوکم ڀاَون جو ا   ظهار ُسر لوڪپريہ بڻيا آھن۔ ج 

 8‘‘ ۽ ساز تي بخُوبي  َادا ڪيو آھي۔
 )چ( ڇايا ناٽڪ )شئڊو پِلي( 6.2.2.2

 ناٽڪن جو جنم ڇايا گيتن جي آڌار تي ئي  ٿيو آھي۔  ڇايا 
َاڇي سنگيت رُوپڪ، َائڪشن سانگس جيئن ڇايا گيت، جنهن ۾ ’’ 

پردي تي روشنيَء دوارا ڇايا ُاڀاري، گيتن جي ٻوَلن ُمطابق پاڇولن جون 
ڪريائون ُاڀاريون وينديون ُھيون۔ ا نهن ڇايا گيتن جي  جڳهہ ڌيري ڌيري 

۔  ناٽڪن پ ڻ َورتي 
ايڪانڪي  ق سم جا لگهُو ناٽڪ ڇايا ناٽڪ نالي ڪافي  مقبُول ٿ يا ۽  
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شئڊو پ لي کيلڻ ۽ پيش ڪرڻ جو شرف درشن جي  چاھنا جو مرڪز َبڻيا۔ 
 9‘‘ پ ڻ لڳہ ڀڳہ سڀني  ناٽڪڪارن کي آھي۔

 )ڇ( ٻال ناٽڪ 6.2.2.2
ٻار َاسانجي سماج، َاسانجي ديش جو آئيندہ آھن۔ ُانهن ۾ َاسان  

جهنداسين، ُاھي َاڳتي ‐جيڪي سنسڪار، جيڪي ُبنيادي  سوچ ويچار و 
، سماج ۽  ديش جي  ُاَنتيَء ۾ سهايڪ َبڻبا۔ َاڄ ُانهن جي َھلي  ڪري جاتي 

جي  ُٻڌيَء ۽ چيتنا د ماغ ۾ جيڪي ٻ ج پوکينداسين، ُان َانُوسار ئي  ُانهن 
ڪاس ٿي ندو۔ ا نڪري ناٽڪ جڳت ۾ ٻال ناٽڪن جي  َاھميت وڌي   جو و 

 ٿي  َوڃي۔
 ‐ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻيَء مُوجب  
ٻال ناٽڪ رنگمنچ، ُبنيادي  رنگمنچ آھي۔ ڪنهن بہ ڀاشا جي ٿ ئيٽر ’’ 

ڪاس، ُپختائيَء الِء ٻال رنگمنچ الزمي  تتَو آھي۔ ٻال ناٽڪ معنٰي  جي و 
ڪاس ۾ مدد  ٻارن الِء ل کَيل، ٻارن طرفان پيش ڪيل، جيڪو ٻارن جي و 

تم پسائيندو ُھجي ۽ ٻارن  گيان جو چ  روپ بڻجندو ُھجي، ٻارن جي منوو 
کي گيان ڏيئي  تعليم ۾ ا ضافو آڻيندو ُھجي ۽ ڪالتمڪ ٻوڌ ڏيندڙ 

 10‘‘ ُھجي۔
َاڄڪلهہ جيڪو ڀارت ڀر ۾ سڻائو ماحول سرگرم آھي، ُان ۾ ٻال ’’ 

ڪن ۽ رنگمنچ کي ُشماري، لهر بڻائڻ جي  سخت ضرورت آھي۔ ناٽ
ڇاڪاڻ تہ ٻال ناٽڪ ا ن ماحول جي  پي ڙہ آھن ۽ صحيح د شا ڏيڻ الِء َاھم 

 11‘‘َڪڙي  آھن۔
نڌيَء ۾ ناٽڪن ل کڻ جي  شروعات ڪرڻ جو شرف م رزا قليچ   س 

ناٽڪ ل کيو ھو۔ ‘ ليلٰي مجنوُ ’ع ۾ 1880بيگ کي آھي، جنهن سنہ 
نڌيَء   ۾ ا ھو پهريون ناٽڪ چيو وڃي ٿو۔س 

نڌي  ناٽڪ پيش ڪيل  مجموعي‘ ِسنڌوُ ’ُسندريَء جي   ۾ ڏہ ننڍا س 
، ‐درد، تڪليفن‐آھن۔ ا ھي ورھاڱي جي ُدک نڌي  ٻولي  نڌيت، ڪشٽن، س  س 
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، پيار ۽ آتنڪواد وغيرہ تي َٻڌل آھن۔‐ڏيتي   ، شادي   ليتي 
 ‐منگهارام ملڪاڻيَء جو مڃڻ آھي تہ  
نگتي ُسڌاري جو عملي  طريقو آھي۔ ڪهڙيَء بہ نازڪ پ ا ھو ئي  ’’ 

لڄ جا ‐ھڻڻ کپي۔ جي ا ھي مٿاُوڻائيَء جي  اوگهڙ ڪرڻ کان د ل من نہ 
خام خيال الھي، پنگتي  روڳن کي ڪچيَء ۾ ئي  پاڙان َپٽي نہ 
ڪڍنداسُون، تہ نڄاڻان وقت پ ئي ُاھي َوڌي  العالج ناسُور ٿي  َپَون۔ 

ٽڻ کپي، جو منجهائن پنگتي اُوڻاين کي ساھت ۾ ماڻهن  َاھڙيَء طرح چ 
۔ ناري ڪرڻ جي  ڪوشش َڪن  راھت َاچي ۽ ُانهن کان ڪ   12‘‘ کي ڪ 

 جا ڏہ ننڍا ناٽڪ ھ ن ري ت آھن۔ ُسندريَء 
 : وَڻجارو

ھيُء ننڍو ناٽڪ شاہ لطيف جي سامُونڊي  ُسر تي ٺاھيل سنگيت  
سٽ ٿي  ُچڪو رُوپڪ آھي، جيڪو آل ا نڊيا ريڊيو، بمبئيَء تان براڊڪا

 آھي۔
وڻجارن جي سامُونڊي  سفر جو وستار آھي۔ سامُونڊي  ُسر ۾  

سامونڊي ڪرُڦل، ڦوٽا ۽ پارچا )قيمتي ڪپڙا( کڻي  َلڪائي  َادن جهڙن 
ڏيساورن ڏانهن کڻي  ويندا ُھئا ۽ ُاتان موٽ ۾ قيمتي بخر، جهڙوڪ 

، ُھئاماڻڪ، موتي  ۽ سون آڻيندا ُھئا ۽ پنهنجي وطن کي ماالمال ڪندا 
ا نهيَء َحَوس ۾ جان جو سانگو بہ نہ ڪندا ُھئا۔ ھُو ُاتر لڳي ُاسهندا ُھئا ۽ 

 بهار ۾ واپس َورندا ُھئا۔
ُين کي ڦُوہ جوڀن ۾ ڇڏي ۽ گهر جا ُسک ننؤُجوان وڻجارا پنهنجي و 

راڻ جي موتين جي  تمهہ ۾ وڃي  پري بندرن تي نڪرندا  ترڪ ڪري َمه 
وائٽيون پييون ون وڻن ٽ ڻن ۾ ُھئا۔ سندن س ڪ ۽ سار ۾ وڻجاري

موھي سمنڊ کي ُمشڪ ۽ عطر جا َاکا پييون  ڏيئاَٻڌنديون ُھيُون ۽ 
ڏينديون ُھيون، سهسين ُسکائون پييون ڪنديون ُھيُون ۽ پنهنجي َورن 

 پ َننديون ُھيُون۔الِء سائينَء در ُدعائون پييون 
ئي   وستُو بہ پوريَء طرح ا نهيَء تي‐وڻجاري ايڪانڪيَء جي  ڪٿا 
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آڌارت آھي۔ ناٽڪ جي  شروعات وڻجارين جي درياہ شاہ جي  پُوڄا سان 
رہ  تي ليالن )نائڪا( جي ساھيڙين سان ُگفتگوَء ۾ پتيَء الِء و  ، ج  ٿ ئي ٿي 
ويدنا ڏيکاري  ويئي  آھي۔ ُاتي ئي  تٽ تي ھلچل ٿ ئي ٿي  ۽ َپريان ھ ڪ 

تي  بہ َاچي ٿو۔ پر جهاز اي ندو نظر َاچي ٿو۔ ٻ َين وڻجارن سان گڏ سندس پَ 
ا ھا خوشي  بہ گهڻا ڏينهن نٿي  رھي، ڇاڪاڻ جلد ئي  ھُو وڃڻ الِء ٻيڙيَء 

رھي  َپَوڻ الِء لي الئي جا س ڙہ پيو سنڀالي۔ لي ال سندس سامهُون نہ وڃڻ ۽ 
، پر ھُو نٿو ُرڪي ۽ کيس ُرئندو، تڙڦندو ڇڏي ٿو وڃي۔  ٿي 

تن جو ا ستعمال ڪيل ڪردارن جي  ُگفتگوَء ۾ سامونڊي  ُسر جي بي 
 آھي۔

 : گُل  ۽  َڪنڊا 
، سماجڪ مسئلي تي آدرش   ُسندري  وقت ۽ حاالت کي ڌيان ۾ َرکي 

َڀري  حقيقتنگاريَء وارو ھيُء ايڪانڪي  ناٽڪ ل کيو آھي، جيڪو 
سنڌيت جي  َاٿاہ ُمحبت سان ٽ مٽار آھي، گڏوگڏ ڏيتي  ليتيَء جهڙي  

 اُوڻائيَء جي  بہ اوگهڙ ڪري ٿو۔
انڪيَء ۾ ُڪندن ھ ڪ َاھڙو ڪردار آھي، جنهن مان َاسانکي ايڪ 

نڌي  سماج کي پنهنجو ُڪٽنب سمجهڻ کپي۔  س کيا م لي ٿي  تہ سڄي س 
ھ ن جي ڪاريہ ڪالپن مان سنڌي  ماڻهن ۾ پنهنجي  ٻوليَء الِء جاڳرتا 

۔  پئدا ٿئي ٿي 
نويس جي ‐پاترن جي چرتر چترڻ سان گڏ ناٽڪ ُگفتگوَء ذريعي 

۔ م ثال ُڪندن پنهنجي   وي چارن ۽ رائيَء جي  ڄاڻ ٿئي ٿي  سوچ جي  َگه 
د ل کان زوريَء ڪرايل تياڳ، آتما کي اُوچو کڻي  نہ ’پتنيَء کي چوي ٿو 

ا ندرا پنهنجي  سؤٽ  پدما کي ڌن دؤلت سان حاصل آخر ۾ ‘ ۔سگهندو
عيشو آرام ۽ ٻاھري  ڏيکاَو جي ڪُوڙي شان جي باري ۾ چوي 

 ، ڪاس نٿي  ڪري۔  ، ا نهنُسک ناھنا ھي ’ٿي  ، و  ۾ آتما ُسمهي  پوي ٿي 
ڪاس الِء تہ ُھجي توھان جهڙي  آدرشي  جي َوت۔ آدرش ب نا جي ئڻ  آتما جي و 

يان جي ئڻ۔  ‘آھي َپُسن  ج 
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نڌيَء کي ساہ   ايڪانڪيَء ذريعي ا ھو سنديش م لي ٿو تہ ُسهڻيَء س 
نڌي  ڳالهائڻ سيکارڻ کپي۔ پ ڙھندڙ جي د ل جيان سانڍڻ کپي، ٻارن کي س 

نڌي  ٻوليَء کي بچائڻ الِء ُاتساہ ۽ جوش پئدا ٿئي ٿو ۽ ا ن  ۾ سنڌيت ۽ س 
مقصد کي حاصل ڪرڻ الِء ھُو پنهنجي شخصي  فائدن کي ُقربان ڪرڻ 
الِء بہ تيار رھي ٿو۔ پاٺڪن جي د ل ۾ ا ھو َاحساس جاڳڻ ئي  ايڪانڪيَء 

 جي  سڦلتا جو ثبوت آھي۔
 : ساھيڙِي 

جي  ُاپٽار ڪيل آھي، سو آھي َسُس  ۾ جنهن مسئلي ھ ن ننڍي ناٽڪ 
شتو۔ ناٽڪ جي  ڪٿا وستوَء ۾ ُپراڻي  ۽ نئي ن پيڙھيَء جي ‐ُننهن جو ر 

ُھئڻ سبب ُانهن ۾ ڪشمڪش کي تمام ُسهڻي ۽  وي چارن ۾ تفاوت
نڌ واري   َاثرائتي نموني پيش ڪيل آھي۔ ُپراڻي  پي ڙھي  يعني َسُس س 

،  ُسکي  جي َوت جا خواب ڏ سي لم ڇ ڪي ندي  ُھئي  تي َسُس ويٺي  چ  ، ج  ٿي 
۔‐ُننهن پيئي  َاڳيان ڦ ر پر ٿ ئي ٿو ُان جو ُالٽو، ڇاڪاڻ تہ  ڦ ر ڪندي  ُھئي 

ُننهن نئين زماني جي  پڙھيل ل کَيل، نؤڪري  ڪندڙ آھي۔ ُننهن بہ چوي 
ٺا ُھئا۔ َسُس ُننهن جي ٿي  تہ  مون شادي  ڪري پي نگهن ۾ ُلڏڻ جا خواب ڏ 
چ ۾ نائڪ ھرگڻ بيزار ٿو ٿي  َپوي ۽  يجهڳڙ ۽ ٻ نهي  جي دانُهن  جي و 

ڄڻ دٻيل باہ تي ويٺو ’پنهنجي  حالت کي ھ َنن  َاکرن سان ظاھر ٿو ڪري، 
 ‘آھيان۔

ناٽڪ جي پهرئين نظاري ۾ گهر جي ب گڙيل ماحول الِء َسُس ُننهن  
جي  ھ ڪ ٻ ئي کي ذ ميدار ٺهرائن ٿيون ۽ نائڪ ھرگڻ حاالت کي سنڀالڻ 

 ڪوشش ڪندو نظر َاچي ٿو۔
ٻ ئين نظاري ۾ ُننهن َسُس کان ڌار )اَلڳہ( ٿي  َرھي۔ ھ ن نظاري ۾  

َالڳہ رھڻ تي ُننهن کي پيش آيل پريشانين ۽ تڪليفن کي ڏيکاريل آھي۔ 
ٽ ئين نظاري جي  شروعات ُننهن جي بيمار پوڻ تي َسُس َوٽ رھندي 

وڃڻ کانپوِء بہ پنهنجي ڏيکارڻ سان ڪئي  ويئي  آھي۔ ُننهن ٺيڪ ٿي  
گهر موٽڻ الِء تيار ناھي۔ ُننهن کي پنهنجي غلطين جو َاحساس ٿئي ٿو ۽ 
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توبهہ ٿي  َڪري۔ َسُس بہ َمڃي ٿي  تہ خيالن کي زماني َانُوسار بدالئڻ 
ضرُوري  آھي۔ درَاصل پري رھڻ تي ٻ نهي  کي ھ ڪ ٻ ئي جي پيار جو 

ھاڻي مون سمجهي  ’ َاحساس ٿئي ٿو۔ تڏھن تہ َسُس آخر ۾ چوي ٿي  
 ‘ڇڏيو آھي تہ َسُس ُننهن آھن ساھيڙيَء سڱہ۔ ماُن ڏي ماُن وٺ۔

ترڻ، ماحول ۽   ليکڪا ڪردارن َسُس، ُننهن ۽ نائڪ ھرگڻ جو چرتر چ 
حاالت َانُوسار سندن وي چارن ۾ ايندڙ تبديليَء کي َاھڙي سهج ۽ 

نڌيَء ۾ُسڀاويڪ ُگفتگوَء ذريعي  پيش ڪيو  گهريلُو ۽ ُمحاوريدار سرل س 
آھي، جو عام ماڻهوَء جي جي َوت جو ح صو ٿو لڳي۔ نئين زماني ۽ ُپراڻي 
زماني جي  سوچ ۾ تڪرار ٿ يڻ تي ٻ نهي  ُڌرُين جي ٿوري ٿوري 

کانپوِء سندن جيون ۾ ھ ڪ ٺهراُء َاچي ٿو۔ ا ھو سنديش ڏيڻ  سمجهؤتي
ئي  ليکڪا جو مقصد آھي، جنهن ۾ ليکڪا پوريَء طرح ڪامياب رھي  

 ي۔آھ
 : ِسنڌُو 
نڌوُ ’  ، سنسڪار ۽ ‘ س  نڌي  ٻولي  ، س  سنسڪرتيَء تيي ناٽڪ ڏيتي ليتي 

سييڻ وقييت ڪهييڙين خييوبين،  َٻييڌل آھييي۔ ڪهيياڻيَء ۾ شيياديَء الِء ڇييوڪري  ڏ 
ُگڻن ۽ خاصيتن جيو ڌييان رکيڻ کپيي، ا ن ُميدي تيي ُڪٽنيب جيي َالڳيہ َالڳيہ 

ُء جيي ويچيار ڀاتين جي  َالڳہ َالڳہ سوچ ڏيکاريل آھي۔ نائڪ دؤلت جيي  ميا
شييتي ۾ شييان آھييي، جيينهن ۾ ُسييٺي  ڏيتييي   موجييب شيياديَء الِء ُانهيييَء ئييي  ر 

ڪبيا ’ليتي  م لي۔ سندس چيوڻ آھيي تيہ  ميُورُين گجيُرن تيي لکين جيا لعيل و 
جيڪا ڇوڪري  ُپيٽ کيي پسيند َاچيي، ُاھيو پيُء جو مڃڻ آھي تہ ‘ آھن ڇا؟

شييتو ئييي  صييحيح آھييي۔ نائييڪ دؤلييت جييو ويچييار آھييي تييہ ڇييوڪريَء جييي   ر 
، ُگيڻ، سنسيڪار، وي چيار  ٻاھري ن سونهن جي بجاِء َاندري ن سونهن )سيادگي 

) وڌيڪ َاھميت رکي ٿي  ۽ ھُو َاھڙيَء ئي  ڇوڪريَء سيان شيادي   ۽ پڙهائي 
 ڪري ٿو۔

ليکڪا ڪردارن جي  سي رتنگاري  ن هايت ئي  سُوکم ۽ ُسهڻي نمُوني  
ٽيَء طرح پاٺڪن  ڪئي  آھي، جنهنڪري ھر ڪردار جي  شخصيت چ 
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َاھڙي َاثرائتي نمُوني پيش آھي، جو جيئن  ۔ ُگفتگوُ َاڳيان ظاھر ٿئي ٿي  
، ھر ڪردار جو ُسڀاُء، ويچار ۽ سوچ  جيئن ايڪانڪي  َاڳتي َوڌي ٿي 

 ُکلي  پاٺڪن سامهُون َاچي ٿو ۽ سڀ ڪردار ڄاتل ُسڃاتل لڳن ٿا۔
هر جو شاديَء کان پهري ن گهر جا ٻار اَنگريزي  ا سڪُول ۾ پڙھن ٿا، گ 

ماحول بہ َاھڙو ئي  آھي۔ شاديَء کانپوِء نائڪا شوڀا پنهنجي سمجهاڻين 
نڌي  ٻوليَء  ، جو ٻار س  سان ٻارن جي وي چارن ۾ َاھڙو ا نقالب آڻي ٿي 
نڌي  گيت ۽ سنگيت )شاہ جي بيتن ۽  ڏانهن ڇ ڪجن ٿا ۽ پاڻ بہ گهر ۾ س 

۔ تنهن تي دؤلت پيُء  ساميَء جي سلوڪن) جو واتاورڻ پئدا ڪري ٿي 
نڌُو درياہ َوھيو آھي َاسانجي گهر ۾۔’پنهنجي  زال کي چوي ٿو   ‘س 

ايڪانڪي ڪار جو سنديش آھي شاديَء جو آڌار، ڇوڪريَء جا ُگڻ ۽  
سنسڪار ُھئڻ ُگهرجن، ا ھو آخر ۾ دؤلت ماُء )جيڪا ڏيتي ليتيَء جي  

( جي ا نهن َاکرن مان صاف طور ظاھر ٿئي ٿو  َاندر ئي  ’حامي ڪار ُھئي 
ٺاري ڇڏيو َاٿس، جهڙو آھي منجهس شيوا جو َانگہ، تهڙا َاٿس اُوچا 

 ‘وي چار۔
ايڪانڪيَء مان س کيا م لي ٿي  تہ پُوري ُڪٽنب جي  خوشيَء ۽ ُسک  

 جو دارومدار پئسي تي نہ، پر سنسڪارن تي رھي ٿو۔

 : نئيِن ُڪنواِر 
ھ ڪ ننڍو سماجڪ ناٽڪ آھي، جنهن ۾ ُان زماني ‘ نئي ن ُڪنوار’ 
ٽَيل آھن ۽ ُانهن جي ُسڌاري جو ُاپاُء، جوُ  ن پنگتي  ُبرايُون چ 

حقيقتنگاريَء جي طريقي ۾ پيش ڪيل آھن۔ ناٽڪ جي  شروعات زالن 
، جيئن تہ زالن جي  عادت ٿي ندي  آھي شپ سان شروع ٿي  ٿ ئي‐جي  گپ

تہ اوڙي پاڙي ۾ ڪابہ نئي ن ۽ سماج جي  طئہ ڪيل َلڪي ر کان َھٽي  َالڳہ 
ئي تہ ُانهن تي بحث ُمباحثو ڪرڻ الزمي  آھي۔ َاھڙي  ئي  ڳالهہ ڳالهہ ٿ  

جي  ڳالهہ ُانهيَء جو پاڙي ۾  ُھئي  نئي ن ُڪنوار جو ُمحلي ۾ َاچڻ۔ َاچرج
، ب نا ڪنهن ڏيکاَو جي َاچڻ نہ ھو، پر َاچرج ھو ُانهيَء جا ھٿ پير ُٻٽا ُھئڻ

يکڪا ا نهيَء سادگيَء سان رھڻ، جيڪا ڳالهہ زالن کان ھضم نٿي  ٿ ئي۔ ل
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ڪندي ڏيکاريو آھي تہ ا نهيَء جي ڪري گهٽ  پنگتي اُوڻائيَء جي  اوگهڙ
جي شاديَء جي  ڇوڪرين ‐ڪمائيَء واري پريوارن )ُڪٽنبن( جي ڇوڪرن

عمر ن ڪري  ٿي  وڃين  ۽ ُڪنوارا َرھ جي  ٿا وڃن ۽ سندن ُجواني  موٽي  
۔ َاڪيالئي  سندن  ال پئدا ٿي  َڪري د ل ۽ زندگيَء ۾ ھ ڪ وڏو خٿي  وڃين 

ترڻ ڪردارن جي  ھلت چلت ۽ ُگفتگوَء ‐ڇڏي۔ ا نهيَء ئي  ڳالهہ جو چ 
 ذريعي َاثرائتي نموني پيش ڪيل آھي۔

ناٽڪ ۾ ا نهيَء پنگتي اُوڻائيَء کي ڏيکاري ندي ليکڪا نئي ن ُڪنوار  
َاھڙي  ڪهڙي  ضرورت آھي جو َمڻَين، ڪپڙن جي ’جي واتان چوايو آھي 

 ‘ٺاھڻ جي م ٺڙن َاحساسن کي گهوري ڦ ٽو ڪجي۔ ڀڀڪي تان گهر ٻار
جو ُمکيہ مقصد آھي ماڻهن کي شاديَء جي  ھ ن ناٽڪ ۾ ليکڪا  

صحيح معنٰي سمجهائڻ۔ جنهنکي ناٽڪ جي آخر ۾ نئي ن ُڪنوار ذريعي 
شادي  ڪيل ڇوڪري  تہ ُاھا َسچي  معنٰي ۾ ’ھ ن ري ت پيش ڪيو آھي 

تي شاديَء جو آھي، جنهنجي  د ل پتيَء جي پيار ۾ جڪڙ يل آھي، باقي ج 
سچو پيار ناھي، د لُين ڏي َوٺ بدران، سؤدي بازار ۾ ڇوڪرن جا َاگهہ 
ُچڪائي شاديون رچايون ٿيون وڃن، ُاتي تہ شاديَء جي  معنٰي ڪانہ ٿي  

ھيُء ھ ڪ ُسکانت ناٽڪ آھي، جنهن ۾ ليکڪا جو سنديش ‘ رھي۔
ٽي روپ ۾ ظاھر ٿيو آھي۔  پاٺڪن َاڳيان چ 

 : اُساٽ 
ھيُء ننڍو ناٽڪ ليکڪا ڏاڍو بيباڪ ُبردباريَء سان ل کيو آھي،  

شتي تي َٻڌل آھي۔ پتنيَء ۾ پتيَء جي ‐جيڪو پتي پتنيَء جي نازڪ ر 
وستوَء جو آڌار ‐شخصي پيار الِء ُاساٽ ۽ پتيَء ۾ ڪال الِء تڙڦ کي ڪٿا

بڻايو آھي۔ پتني  ساڌارڻ ا سترين وانگر پنهنجي پتيَء جو شخصي  پيار 
ل ڪري ترپتيَء جي  خواھشمند آھي، پر پتي  ڪالونت )چترڪار( حاص

آھي۔ ھُو پنهنجي  پتنيَء کي پنهنجي من جي  حالت ھ ن ريت سمجهائڻ 
شرير ۽ آتما َاندر ڪالڪار ايڏو ُاسري  ھ ن ’جي  ڪوشش ٿو ڪري، 

ُچڪو آھي، جنهنکي ُجدا ڪرڻ سان َٻئي  َڀڄي  پوندا ۔۔۔ ُتنهنجو پتي  بہ ۽ 
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 ‘۔ڪالڪار بہ
ناٽڪ ۾ ڏيکاريو آھي تہ َسچي چترڪار جون َاکيون ھر ليکڪا  

تر جي  تالش ۾ رھن ٿيون، َاھڙو ئي  نظارو  وقت، ھر جڳهہ ھ ڪ نئين چ 
ھ ن ناٽڪ ۾ پيش آھي۔ چترڪار پتي  پتنيَء جي  حالت جو ورڻن ھ َنن  

ُسڪل چپ  ھيُء’َاکرن سان ڪندي سندس چتر ٺاهڻ جو خواھشمند آھي، 
لي ُاساٽ کان َجلي  ُاٿيا آھن ۔۔۔ پٻڻين ھيٺان ھي  ڳوڙھن ۔۔۔ ڪنهن از

تر ُتنهنجي من جا ڀاَو،  تر ٺهندو۔ ُاھو چ  جون بُوندُون۔ َاڄ ھڪ نئون چ 
 ‘َازلي ُاساٽ جا ڀاَو، ُتز نمُوني ظاھر ڪندو۔

ري  معنٰي ۽ سوچ سمايل آھي۔ ل کڻيَء جي ن  اٽڪ جي س ٽ س ٽ ۾ َگه 
ڪردارن جي  ار وارو آھي۔ ُمکيہ خيال کان ھيُء ناٽڪ اُوچي معي

ئي  سُوکم ۽ ُسهڻي نمُوني ڪيل آھي۔ ھ ن ننڍي  سيرتنگاري  ن هايت
ناٽڪ ذريعي ھ ڪ وڏو سنديش م لي ٿو تہ ا ستري  ُرڳو ماڻڻ جي  وستُو 
شال مانَو پيار الِء شخصي  پيار جو تياڳ  ناھي پر ماڻيندڙ بہ آھي ۽ و 

 ڪرڻ کپي۔
 : ِدل جِي ڏي وٺ 

ھ ڪ نظاري وارو ناٽڪ آھي، جنهن ۾ زالن ننڍو ‘ ڏي وٺ د ل جي  ’ 
جي  ٻول چال ذريعي ليکڪا ڏيتي  ليتيَء جي اُوڻائيَء جو ذڪر ڪندي 
رن ڏيتي   شاديَء جي  سچي  معنٰي سمجهائي  آھي۔ چندن ماُء کي پاڙيس 
ليتي  ڇڏي ُپٽ جي  شادي  سندس پسنديَء سان ڪرائڻ تي ڇيڙي ندي چوي 

 ، ڪڻي  آئينَء۔گ نيُون ڊال’ٿي  چندن ‘ ر ڇڏي وڃي  مُورُين ُڀڳڙن تي ُپٽ و 
ڙڻ جي بجاِء گهر َاچي  پنهنجي  سمجهداريَء جو ثبوت ڏي ندي ُمڙس  ماُء چ 

 ،  ‘َسچي  شادي  سؤدو ڪانهي، د ل جي  ڏي وٺ آھي۔’کي چوي ٿي 
ليکڪا ناٽڪ ذريعي سمجهائڻ جي  ڪوشش ڪئي  آھي تہ سماج ۾  

َوري  هُون آھن، شادي  ڪنهن الِء سؤدو آھي تہ َالڳہ اَلڳہ ق سمن جا ماڻ
ماڻهن جي  سمجهہ جو ڦير آھي۔ ا نهيَء ڪنهن الِء د ل جي  ڏي وٺ۔ ا ھو تہ 

سان گڏ ا ھو بہ سنديش م لي ٿو تہ پنهنجي  جاتيَء ۾ ئي  شادي  ڪرڻ سان 
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۔  پنهنجو ُڪُل بہ َوڌي ٿو ۽ پنهنجي  ٻولي  بہ سالمت رھي ٿي 
 : تڙڦ 
تي َٻڌل د ل ڀ ڄائيندڙ ناٽڪ آھي، جنهن ‘ آتنڪواد’ھيُء  ُسندريَء جو 

ديا ڪردار معرفت( آتنڪواد جي ڪري  ۾ وي چاروان ۽ ُٻڌي جي وي  ورگہ )و 
، جيڪا تڙف  کيائُون ڏ سي  معصُوم ا نسانن جون ڪي ڪراٽُون ۽ ٻرندڙ چ 
محسوس ٿي  ڪري، تنهنکي د ل ۽ د ماغ کي ڌُونڌاڙيندڙ َانداز ۾ پيش 

کڪا آتنڪوادين ۽ معصوم ا نسانن جو ورڻن ُڇهندڙ اَنداز ڪيو آھي۔ لي
هرڪيَء جهڙو آکيرو ٺاھي تہ ’۾ ھ ن ري ت پيش ڪيو آھي،  نٿو باندر ج 

سگهي، ُبجو َھڻي  آکيرو َابهم ٻچن کي ھيٺ ڦ ٽو ڪري ڇڏي ٿو ۔۔۔ 
هرڪي  آکيرو ڦ ٽائڻ تہ َاچي ٿو ۔۔۔ چُون چُون ڪندا َٻچا  چوي ٿو، ڏ س ج 

تي بچائڻ واري  شڪتيَء زمين تي پ يا  ، ج  منڊڪائن ۔۔۔ َمٿي پ يا ن هاري ن 
 ‘کان زوردار باندر ويٺو آھي ۔۔۔

ليکڪا ناٽڪ ذريعي پُوري سماج، پُوري ديش ۽ پُوري  ا نساني   
ڌرم جي نالي تي ڪيل ھ ن َھَون ’جاتيَء َاڳيان ھ ڪ ُسوال رکيو آھي، 

ر آھُوتي  ڏ يڻ ڪيتري  ۾، بيُگناہ َمُنشن، ا سترين، ٻارن جي ڪاٺين وانگ
 ‘جائز آھي ۽ ُانهيَء مان حاصل ڇا آھي؟

ناٽڪ جي  ا ھا خُوبي  آھي، جو ا ن ۾ آتنڪواد جو ُمقابلو ڪرڻ جي   
راہ بہ ڏيکاريل آھي تہ ماستر شاگردن کي سندن َاندر ل َڪل شڪتيَء جو 
دي دار ڪرائن، جيڪا ا نسان جي َاسمرٿيَء، ڪانئرتا ۽ ني چتا جو ناُس 

۔َڪند  ي 
 : اَُملهہ مَڻڪن جو واپار

ٽو ‘ َاُملهہ مڻڪن جو واپار’  چ  ڏيتي  ليتيَء تي َٻڌل ھڪ مذاقي َچه 
اليت مان موٽيل ڇوڪري جون ڀينرُون شاديَء جي بازار ۾  آھي۔ ھ ن ۾ و 
ڄڻ پنهنجي ڀاُء جي  ٻولي  ٿيون لڳائن۔ سندس قيمت وڌائڻ الِء اَلڳہ اَلڳہ 

۔ ڇوڪريَء ذريعي گها شارن ۽ ڳالهہ ٻولهہ  ڻيئي  ھوشياري  ٿيون ڏيکاري ن 
آھن، جنهنکي ٿيون تہ ڌيئرُون مائٽن جي الِء بوجهہ  جي  ماُء کي جتائن
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َيڻي  ئي  ٿي  َپوي۔ تنهن تي ُگليَء  ( تہ ڏ  الھڻ الِء جهجهي  قيمت )ڏيتي  ليتي 
نو تہ  ڌيئرُون ڪيئن بوجهہ ٿي نديُون، جيڪي ’ماُء کين ڏاڍو ُسٺو جواب ڏ 

 ‘َسمايون، سي ُڪني ۾ ڪي ن سمائبيُون ڇا؟پيٽن ۾ 
َء کي   َاھڙي ۾ ڌي ئرن وارن جي ُدک، ن راشا ۽ د ل ُٽٽڻ جي  سي رتن گاري 

ليکڪا د ل ڀ ڄائيندڙ َانداز ۾ پيش ڪيو آھي۔ م ثال موسيقيَء جي تاُرن 
ٽي ندي  جي ُٽٽڻ جو آواز ٿئي ٿو ۽ ُگليَء ماُء پنهنجي  ڇاتيَء کي َمه 

 يٽائي ٿي  ڇڏي۔ُڪرسيَء تي ڪنڌ ل
پوِء ڇوڪريَء جي  ماُء حاالت کي سمجهندي ھوشياريَء جو جواب  

ڻي   َيل ُسه  ڌيُء ُگليَء )َسڳيَء  ھوشياريَء سان ڏ ئي ٿو۔ پنهنجي  پڙھيل ل ک 
نوري  س ڌي  سادي  ڌيُء سوني  )ماٽيلي  ڌيُء( ٿي  اتي سجي  جڳهہ  ڌيُء(

ھڻڻ تي، ھيَء ُانهن جي  ڏيکاري۔ ڇوڪري وارن جي دوکاڌڙيَء جو ا لزام 
 ، ڪرو ڪرڻ ’لعنت مالمت ڪندي چوي ٿي  ڇوڪري جو مارڪيٽ ۾ و 

، پڙھيل ل کَيل کپيَو ۽ ڏيُڀ بہ  ، ُسٺي  ن ڪتيون آھيو، ڇوڪري  بہ ُسهڻي 
 ‘کپيو۔
چ ۾ ٿوري  ٿوري  مذاقي  طنز بہ آھي۔ وقت   ناٽڪ جي  ُگفتگوَء جي و 

ظر اي ندا رھن ٿا، پر َاسان ُانهن بہ وقت َاھڙا نظارا ا نسان جي  زندگيَء ۾ ن
کي ساڌارڻ سمجهي  نظرَانداز ڪري ٿا ڇڏيون۔ جڏھن ا ھي ئي  نظارا ھ ن 
روپ ۾ ُبراُين جو اَنجام ڏيکاري ندي پيش ڪيا وڃن ٿا تہ َاسانجي ذھن ۽ 
۔ ا ھو َاحساس  ن ٿا، ُانهن مان َاسانکي نفرت ٿئي ٿي  آتما کي جهڪجهور 

 ہ مقصد ھوندو آھي۔ڪرائڻ ئي  ساھتڪار جو ُمکي
 : ِڪرندڙ ديِوارُون 

رندڙ دي وارُون’پنهنجي   ناول جو ُسندريَء تڏھن ناٽڪي  رُوپانترڻ ‘ ڪ 
ع ۾ آل ا نڊيا ريڊيو )بمبئيَء( پاران ريڊيو تي 1963ڪيو، جڏھن کيس 

ا ھو براڊڪاسٽ ڪرڻ جو وي چار ُٻڌايو ويو۔ پر ڪافي  وقت رکڻ کانپوِء 
ن کي چيو ويو تہ ناٽڪ ۾ سرڪار  جي خ الف ُڪجهہ ڳالهيُون آھن، ج 

 ڪٽڻ ُگهرجي، پر ُسندريَء ا نهيَء الِء ا نڪار ڪري ڇڏيو۔
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سگهجي ٿو، پهريون وستوَء کي ٻ ن ڀاڱن ۾ ورھائي ‐ناٽڪ جي  ڪٿا 
نڌ مان لڏ ري ن س  پالڻ ۽ ٻيو آزاديَء کانپوِء ھ ندستان ۾ ‐آزاديَء کان َپه 

۽ جدوجهد۔ ليکڪا پاڻ ُان دؤر  َاچي  پاُڻ وسائڻ ۾ درپيش آيل تڪليفون
ٺو آھي، ُانهن تڪليفن ۽ درد مان ُگذري  آھي، ُانهن حالُتن ۽  نظارن کي ڏ 

ٽو ٿي  َاچي   کي ڀوڳيو آھي، سندس َاحساس ۽ ڀاَو، رچنا مان ُاڪري  چ 
 سامهُون بي ٺا آھن۔

ن جي    ( آھن، ج  ( ۽ ريکا )پتني  ڪهاڻيَء ۾ ٻہ ُمکيہ ڪردار چندر )َپتي 
۔ ٻ نهي  جي وي چارن ۾ تمام وڏو تفاوت آھي۔ ريکا نڌ ۾ شادي  س ٿئي ٿي 

رتي  ساڌارڻ عؤرت واري  آھي۔ سندس د ل جي اَندر ب نا تڪليف  جي  َمَنو 
واري  ھ ڪ مست ۽ آرام پسند زندگي  گهارڻ جي  خواھش آھي، پر چندر 
سماج بدالئڻ جي  تحريڪ ۾ پاڻ َارپي ھ ُڪ ن شچو ڪري ڇڏيو تہ 

تيَء جو ھرھڪ م نُٽ ا نسان جاتيَء جي  شيوا الِء ڪتب آڻبو ۽ پنهنجي  حيا
ُملڪ کي سرسبز آباد ڪبو۔ ا نهيَء ڪري ئي  ٻ نهي  جي ويچارن ۾ 

 تڪرار ٿئي ٿو۔
چندر جون سمجهاڻيون، ُبري وقت ۽ حاالت جون چوٽون ريکا جي  

دي واريَء مان ن ڪري  ُمقابلو ڪرڻ ‐ذھن تي وار ڪري کيس گهر جي  چار
۔ ا ن َبدالَو جي ڪري ٻ نهي  جي خيالن ۾ ھ ڪجهڙائي  ٿي  جي  ھ   َين  مٿ ٿا ڏ 

 َاچي ۽ َسچي  معنٰي ۾ ھمراہ ٿا بڻجن۔
مارڪسزم، سماجوادي  ۽ ترقي  پسند وي چارڌارا جو َاثر نظر ناٽڪ ۾  

َاچي ٿو۔ ليکڪا وي چار ظاھر ڪيو آھي تہ سرڪار ھرڪنهن کي اَٽو، 
يڻ الِء ناٽڪ جو سنديش آھي تہ َٻڌل ُھئڻ ُگهرجي۔  َلٽو، َاجهو ۽ روزگار ڏ 

خيال ۽ ‐ا ستريَء کي پتيَء جو صحيح معنٰي ۾ جيون ساٿي  بڻجڻ الِء ھم
ڪيو آھي تہ  ھمراہ ُھئڻ ُگهرجي۔ ا ن سان گڏوگڏ ُسندريَء عؤرتن کي آگاہ

ڪاس  کين پنهنجي  آزاد ھستي  سمجهڻ ُگهرجي، پنهنجي  ُٻڌيَء جو و 
 ڪرڻ کپي۔

ايڪانڪيُون پڙهڻ سان ا ھا ڳالهہ ُاڀري   سڀيئي  ُسندريَء جون  
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سماج جا ُسڀاوي ڪ ۽ ساڌارڻ پاتر نظر سامهُون َاچي ٿي  تہ ھ َنن  ۾ پاتر 
َاچن ٿا، ڪردارنگاري  ۽ ُگفتگُو سهج ۽ ُسڀاويڪ آھي۔ ٻوليَء ۾ سرل 

نڌي  لفظ، ُمحاورا ۽ ا صطالح ڪم آندل آھن۔ پاترن روزمرہ  جي  ُاھا س 
ڪئي  آھي، جيڪا عام ا نسان پنهنجي جي ون ۾ ڳالهائڻ  ا ستعمالٻولي  

َيل آھي۔ ا نڪري پاٺڪ پاڻ کي ناٽڪ جو ح صو محسُوس ڪري  تي ھ ر 
نويس جي ڪاميابيَء جي  ثابتي  ‐آخر تائين ُجڙيل رھي ٿو۔ ا ھا ئي  ناٽڪ

 آھي۔
رائيَء سان َاڀياس ڪرڻ کانپوِء   ُسندريَء جي ايڪانڪين جو َگه 

مُودو آھي تہ ُسندريَء کي ناٽڪ جي  ٽيڪن ڪ جي  پُوري  ُمنهنجو جاتي  آز
۔ ُسندري  پاڻ بہ  ، کيس ناٽيہ ڪال ڄاڻ ُھئي  ھ ڪ عمدا َاداڪار فنڪار ُھئي 

۔ رائيَء سان ڄاڻ ُھئي  سندس ايڪانڪين ۾  جي سڀني  تتَون جي  َگه 
ايڪانڪيَء جي سڀني  عناصرن / تتَون جو سماويش ڏاڍي  ڪاميابيَء سان 

ڪردارن ۽ موضوع جي  گوناگونيت ۽ نواڻ ليکڪا جي  ڪيل آھي۔ 
 ، خاصيت آھي، جيڪا پاٺڪن / درشڪن کي رچنا سان َٻڌي  رکي ٿي 

۔  کين منورنجن ۽ تازگي  بخشي ٿي 
شخصي  رايو  رچنائن جو َاڌيين ڪرڻ کانپوِء ُمنهنجوُسندريَء جي  

آھي تہ سندس رچنائن ۾ ناٽڪي  تتَو سمايل آھن۔ ا نڪري ئي  سندس 
جا ناٽيہ رُوپانترڻ ٿيا آھن ۽ ُاھي ا سٽيج،  اول ۽ گهڻن ئي  ڪهاڻينن

آڪاشواڻي ۽ دُوردرشن تي پيش ٿيا آھن، ُڪجهہ رچنائن تي ٽيلي  ف لمُون 
 ٺهيُون آھن ۽ پ ڻ درشڪن جي  واہ واھي  ۽ ساراہ بہ حاصل ڪئي  آھي۔بہ 

 ساھت‐سفرنامو يا ياترا  6.3
 ڀُوِمڪا 6.3.1

رتي  آھي۔ سفر يا ياترا ڪرڻ ا    نسان جي  ُقدرتي  )نئسرگڪ( پ رو 
پنهنجي جيون ڪال ۾ ھر ا نسان ڪڏھن نہ ڪڏھن، ڪا نہ ڪا ياترا َالڳہ 

مقصدن جيئن تہ راڄنيتڪ، ڌارمڪ، سماجڪ يا سانسڪرتڪ جي َالڳہ 
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ڪري ضرور ڪندو آھي۔ پر سرجڻاتمڪ پرتي ڀا جا َڌني  پنهنجي ياترا 
جي  رچنا ڪرڻ ۾ ماھر  ساھت‐ياتراَاُنڀَون کي پاٺڪن َاڳيان پيش ڪري 

ساھت جو مقصد ليکڪ جي ياترا َاُنڀَو کي ‐)َسڪشم( ھوندا آھن۔ ياترا
پاٺڪن سان ورھائڻ ۽ پاٺڪن کي بہ ُانهن جڳهُين جي  ياترا ڪرڻ الِء 
ُاتساھ ت ڪرڻ آھي يا َوري  جيڪي پاٺڪ ا نهن جڳهُين جي  ياترا ڪرڻ 

جڳهُين جي  ُقدرتي  سونهن،  ۾ َاسمرٿ آھن ُانهن کي گهر ويٺي ُانهن
، ُاتي جي  ڀاشا، ‐پاَن، َرھڻي  ‐وي چار، کانَ ‐ُاتي جي ماڻهن جي آچار َڪهڻي 

سنسڪرتي  ۽ سوچ جي  ڄاڻ ڏيئي  ڪري مانسڪ آنند جي  اَُنڀُوتي  
 ڪرائڻ آھي۔

ڌا روچڪ ۽   سفرنامو ساھت جي  َاھم شاخ آھي۔ ساھت جي  ھيَء و 
شئلُين ۾ ل کيو ويو آھي ۽ ُانهن  ئي  ساھت گهڻين ‐منورنجڪ آھي۔ ياترا

جا َالڳہ َالڳہ رُوپ مؤجُود آھن۔ ا ن ۾ ُڪجهہ َاھڙو ساھت آھي، جيڪو 
جڳهُين جي  ياترا الِء ڪارائتو ھوندو آھي، جنهن جو مقصد َالڳہ َالڳہ 

ن جو مقصد واقفيت ڏيڻ تہ ُڪجهہ  جو ياترا وسيع ڄاڻ ڏيڻ آھي۔ ا ن ۾ ڪ 
ڏيڻ ھوندو آھي۔ ُڪجهہ ُمسافر َوري  ُاتي جي   ڪرڻ الِء پريرڻا يا ُاتساہ

ُقدرتي  سونهن ۽ ُاتي جي جيون مان وڌيڪ ُمتاثر ٿيندا آھن تہ ُانهن جي 
 ساھت ۾ َوري  ُانهن جو خاص ا ظهار ھوندو آھي۔

)ياترا( ڪيل جڳهہ جي  ليکڪ )ُمسافر( پنهنجي سفرنامي ۾ سئر 
، ڌرم ۽ سماجڪ ، جاگرافُانهيَء وقت جي حالتن، ا تهاسڪ گهٽنائن ي 

حالتن جي  ڄاڻ ۽ ُمسافريَء جي آزمُودن سان گڏ سمپرڪ ۾ آيل شخصن، 
واقعن، جيڪي ھ ن جي د ل، دماغ ۽ زندگيَء تي َام ٽ ڇاپ ڇڏي ن  ٿا، 
ساري نٿو سگهجي، بلڪ يادگيرُين جي رُوپ ۾  جنهنکي ڪڏھن بہ و 

 سندس زندگيَء جو ھ ڪ َاھم ح صو بڻجي ٿو، کي پيش ڪري ٿو۔
ن شهرن، جڳهُين جو سئردر    حقيقت ليکڪ سفرنامي دؤران ج 

ڪندي ُاتي جي ماڻهن ۽ حقيقتن سان رُوبرُو ٿئي ٿو، جيڪو ُڪجهہ د ل 
۽ دماغ سان محسُوس ڪري ٿو، جيڪي سندس َاُنڀُوتيون، ڀاونائون، 
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ٽي ندو آھي۔ ُٽ چ   َاحساس ۽ يادگيريون ھونديون آھن، َتنهن جو چ 
من جي َاندرُوني  صالحيتن کي عملي سفرنامو لکندڙ ساھتڪار ’’ 

رائي ، ٻ َين نظارن سان گڏ قلمبند ڪندو آھي۔ سفرنامو ُاھو آھي، جامو َپه 
 آيل شهرن، ُملڪن، ماڻهن ۽ سڀيتائن جنهن ۾ سفر جي دائري جي َاندر

ٺو َاحوال ۽ سندس آرٿڪ، راڄنيتڪ، ا تهاسڪ، ڌارمڪ،  جو َاکين ڏ 
نند قلمبند ڪيل ُھجي۔ لفظي  سماجڪ ۽ جاگرافي  حالتن جو ذڪر ۽ آ

ٽيل ُھجن، جو پاٺڪ محسُوس ڪن تہ پاڻ َاکين سان ويٺا  تر ا ئين چ  چ 
ڏ سن۔ ڪي سفرناما سئالنين الِء ُمڪمل گائيڊ طور ھوندا آھن۔ ڪي 

 ا تهاسڪ ۽ ڌارمڪ آسٿانن جي  ڄاڻ وڌائيندا آھن۔
آھي، پوِء ڪم سان ڪجي يا شؤنق سان، ڪي پارکُو  سفر تہ سفر ئي   

سندا ۽ پرکي ندا اَ  کہ سان ُقدرتي  نظارن ۽ ٻ َين ُمساف رن جي تڪلي فن کي ڏ 
پنهنجا آزمُودا، َانُومان، َدلي َل ۽ ُامنگ چونڊ َاکرن ۾ ل کندا ويندا آھن، 

ساٿيَء يا ويندا آھن، ھ َنن  ُکلَيل د ل ۽ دماغ وارن ُمسافرن کي ڪنهن بہ 
 ھمسفر جي  ضرورت ڪونہ پوندي  آھي۔

وڌيڪ روچڪ ۽ دلچسپ تڏھن آھي، جڏھن ليکڪ سرل، سفرنامو  
ٺل نظارن جو  ُسپڪ ۽ سوادي  َلحجي واريَء ٻوليَء ۾ تفصيلوار ڄاڻ ۽ ڏ 
بيان ل کي ٿو۔ سفرنامو ساھت جي  َاھم شاخ آھي، سو دلچسپ ُھئڻ 

پڙھي  شهرن، ڳوٺن، َٻهراڙين، ندين، ڍنُڍن ۽ آبشارن، ُگهرجي، جنهن کي 
وارن ۽ جلسن جا ھُوبهُو ‐ڏ ڻنڙن ۽ شادين، ٽڪرن ۽ پهاڙن، ميلن مالک
۔  نظارا َاچي  َاکين َاڳيان بي َهن 

يا رھبر جي برابر  ھ ڪ گائيڊسفرناما نَون ُمسافرن يا سفي رن الِء  
نڌي  ليکڪ سنڌ جو سئر ڪري، واپس َوريا آھن  آھن۔ تازو ئي  ڪيترا س 

سفرناما لکيا آھن۔ تہ ھ َنن  بہ پنهنجا آزمُودا ۽ ُامنگُون قلمبند ڪرڻ الِء 
 ھ َنن  آزمُودن سان گڏ پنهنجا ف ڪر، فهم، يادگيريون، جذبات ۽ ڪلپنائون
ن ۾ ُمکيہ ليکڪ آھن ڪال  قلمبند ڪري عمدا سفرناما تيار ڪيا آھن۔ ج 
، شري  ٺاڪر چاوال  ، رام اللچنداڻي  ، ري ٽا شهاڻي  پرڪاش، ھري  موٽواڻي 
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 13‘‘ ۽ وي نا شرنگيَء جا سفرناما۔
نئي ن سڀيتا جو ’ي  ُاتمچنداڻيَء بہ پنهنجي  رُوس ياترا تي ُسندر 

ڪاس  س ري سان سفرنامو ل کيو۔‘ و 
 نئيِن سڀيتا جو ِوڪاس 6.3.2

ت  اب ُدنيا جي پهرئين ُملڪ َرشيا جو سفرنامو ُسندريَء جو ھيُء ڪ 
آھي۔ ُسندريَء ا ن ۾ پنهنجي ترجمو ڪيل ٽ ن ڪتابن ماليا زئمليا، نئون 

ڌرتي  )بريجنوف جون يادگيريون( جي باري ۾ ُٻڌايو  جنم ۽ ُڪنئاري  
 ‐آھي تہ 

تابن ۾ ُملڪ بچائڻ ۽ َاڏڻ جي  ڪهاڻيَء سان گڏ ا ن جو ڍنگ ’  ھ َنن  ڪ 
مونکي ڏاڍو وڻيو، ا نڪري ترجمو َڪُيم، ڇو تہ َاڄ جي زماني ۾ ُملڪ 

 ‘کي ٺاهڻ ۽ َاڏڻ ۾ ئي  ا نسان پنهنجو جيون سڦلو ڪري سگهي ٿو۔
شَو شانتيَء الِء  ترقي پسند  ساھت ل کڻ، ڀارت رُوس دوستيَء ۽ و 

َيت لئنڊ َنهرُو ا نعام سان نوازيو ويو، جنهن  ڪم ڪرڻ سبب کيس سوو 
ٻ ن ھفتن الِء َرشيا جي سئر ڪرڻ جو موقعو حاصل ٿيو۔ ھ ن  الِء ھ ن کي

ٺو، د ل ۽ دماغ سان جيڪو  ُاتي پنهنجي اَکُين سان جيڪو ُڪجهہ ڏ 
پاٺڪن سامهُون پيش سو ھ ن ڪتاب ذريعي  ُڪجهہ محسوس ڪيو،

 ڪيو آھي۔
رھائي   تاب ۾ َالڳہ َالڳہ ح صن جي  ياترا کي اَلڳہ َالڳہ ڀاڱن ۾ و  ڪ 

تا  عنوان سان ‘ او لينن’پيش ڪيو ويو آھي۔ شروعات ۾ ئي  ھيَء َڪو 
آھي، جيڪا ليکڪا جي من ۾ لينن جي  سماڌي  ڏ سڻ وقت شرڙا 

 ‐ت آھي ُسَورُوپ جنم ورتو۔ سا ھ ن ري  
 ‘او لينن!’

 لينن! آھين ڪڪر ُاھو،   
 جنهن َوس ڪئي  ساري جڳ تي۔   
ُڄ ُاھا،     لينن! آھين و 
ري م نارن اُونچن تي۔     جا ڪ 
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رڻو سو،     لينن! آھين ڪ 
 جو چ مڪيو محنتڪش من ۾۔   
ُج ُاھو،     لينن! آھين س 
 جنهن روشن ڀُونگيُون ڪيون جڳ جون۔   
 ُاھا،لينن! آھين ھوا    
 جنهن ڪڍيو ُٻهاري غربت کي۔   
 لينن! آھين بجلي  سا،   
۔    ڌي   جنهن مظلومن ۾ جان  و 
   ،  َنواَنوي جا نر تو جاڳي 
۔     سار َلڌي  ساري جڳ جي 

تا(  )لينن جي  سماڌي  ڏ سڻ وقت ٺاهيل َڪو 
پنهنجي سفرنامي جي ساٿين ا نقالبي  بابا پرٿوي  سنگهہ ۽  ليکڪا 

ني  آھي۔ َانگريزن َمليالم ليکڪ  رامڪرشڻ پ لئي جي باري ۾ ڄاڻ ڏ 
نگهہ کي ڏ سندي ئي  گولي  َھڻي  ڇڏڻ جو فرمان جاري  ڪري  پرٿوي  س 
يو ھو ۽ ڀڳت  ، جيل مان َڀڄي  و  ڇڏيو ھو۔ ھُو ٻہ دفعا ڦاسيَء کان َبچي 

نگهہ جي چوڻ تي  ۾ رُوسي  ا نقالب جو َاڀياس ڪرڻ الِء ل ڪندو،  1931س 
ي  جان  بچائي َاچي  سمرُڪنڊ پهتو ھو۔ ڀارت جي  آزاديَء الِء ڀڄندو، پنهنج

نگهہ جهڙن يوڌائن  کي پُورو ڀارت ديش نمن ٿو ڪري۔ پرٿوي راج س 
مليالم ليکڪ رامڪرشڻ پ لئي، جنهن بہ ڀارت جي  آزاديَء جي   

رو ورتو ھو، ُان وقت ڊراما ل کندو ھو ۽ ڪانگريس ۾ شامل  ھلچل ۾ َبه 
ڪيو، جڏھن سندس  يز سرڪار ُانهيَء وقت گرفتارٿيو ھو۔ کيس َانگر

شاديَء کي ُرڳو پندرھن ڏينهن ٿيا ُھئا۔ ا نهيَء غم کي ھ ن جي  نؤورني  
برداشت ڪري نہ سگهي  ۽ ُدنيا ڇڏي ويئي  ۽ پ لئي پنهنجي  زال جي زال 

َانتم سنسڪار ۾ شامل بہ نہ ٿي  سگهيو۔ َانگريزن جي  ڳالهہ نہ مڃڻ تي 
تي ڦاسيَء جي  سزا ڪوٺڙيَء ۾ ‐ڪالھ ن کي َاھڙي   ڦ ٽو ڪيائون، ج 

م لَيل قيدُين کي رکيو ويندو ھو، ُاتي ھ ن ُدک ۽ ناُاميديَء ۾ ڊراما لکيا۔ 
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ھائيَء کانپوِء جڏھن ُاھي ا سٽيج تي آندا ويا تہ ُانهن تي بندش لڳي   ر 
۔  ويئي 
َوري  مڱڻو ڪيائي ن تہ مڱڻي جي سورھئين ڏينهن سندس ھٿن ۾  

ھائي  ھٿڪڙيو ن لڳي  وييون، وري  گرفتار ٿي  پيو ۽ ٽ ن سالن کانپوِء ر 
۔ رامڪرشڻ پ لئي کي ُدک ۽ ڏوراپو ا ھو ھو  ٿ يڻ کانپوِء سندس شادي  ٿي 

کي آزاد، آباد ۽ خوشحال ڪرڻ جا جيڪي ُسپنا ساڪار جو ھ َنن  ھ ندستان 
ري  ڏينهن ُقربان ڪيا، سي کين  ڪرڻ الِء پنهنجي  زندگيَء جا سونه 

 ساڪار ٿي ندا نظر نہ آيا آھن۔
ُسندريَء ھ ن سفرنامي ۾ َرشيا جي آرٿڪ، سماجڪ ۽ راڄنيتڪ  

حاالُتن جي باري ۾ بہ ڄاڻ ڏ ني  آھي۔ َرشيا جُون ُڪجهہ ُمکيہ ڳالهيون 
ڌيان ڇ ڪيندڙ آھن۔ جيئن تہ لينن جي َاڳوانيَء ھيٺ سرڪار جو ڌرمي  

گار اوڀر ن واسي  ڪارَاعالن۔ جنهن ۾ َرشيا ۽ آزاديَء جو ا تهاسڪ 
ُمسلمانن کي سندن مذھبي  عقيدا، ريتيون، رسمون، قؤمي  ۽ تهذيبي  
۔ سڀيئي  ڌارمڪ سنسٿائون سرڪاري  ضابطي کان آزاد  ني  ويئي  آزادي  ڏ 

آھي۔ ڌرمي  ٿي  وييون۔ ُاتي ڌرم ھرڪنهن جي  پنهنجي  شخصي  ڳالهہ 
م، ُان کانپوِء ٻہ ڀيد ڀاَو ڪونهي، سڀني  ڌرمن جي ٻارن کي ُمفت تعلي

سال ٻار جي  خاص ُرچيَء واري پيشي الِء س کيا ڏيئي  کيس روزگار تي 
۾ وڏن الِء عزت ۽ پيار تي لڳايو ويندو آھي۔ ا سڪُولن ۾ ٻارن جي د لُين 

 خاص ڌيان ڏنو ويندو آھي۔
ندر،   َرشيا ۾ ھڙتال ٿي ندي  ئي  ڪونهي، ڇاڪاڻ تہ ُاتي ڪم، و 

جو ضابطو آھي، کيس سڀ سهُوليتون ۽ ُفرصت سڀني  تي پورھيتن 
چ ۾  سهنج حاصل آھن ۽ جيڪڏھن  مئنيجمينٽ ۽ ڪم ڪندڙن جي و 
ڪا ناسازي  ٿي  َپوي تہ ھرھڪ فئڪٽريَء ۾ ڪم ڪندڙن جي  َڪمي شن 

صلو مئنيجمينٽ کي مڃڻو پوندو ي۽ َوڪي ل ھوندو آھي، جنهنجو ف
 آھي۔
ن شهرن جو سفر  ڪيو، ُانهن  ُسندريَء پنهنجي رشيا جي دؤري ۾ ج 
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ليوار ورڻن ڪيو اَٿس۔  جي باري ۾ س لس 
شهر، جيڪو سڄو  ۾ تاشقند‘ تاشقند جو تيرٿ ِاسٿان’پهرئين ڀاڱي  

سان ڀريل ھو، جي  سونهن ۽ صفائيَء جو وڻن ٽ ڻن، باغن ۽ ڦُوھارن 
ورڻن آھي۔ رشيا ۽ ڀارت جي  َاوسٿا ۾ ايڏو تفاوت ڏ سي  ليکڪا ل کي 

 ، نهنجو سڄو ڀارت ديس، گ هٽيُون، پاڙا، ُمنهنجي َاکُين ۾ مُ ’ٿي 
جهوپڙپٽيون، مندر َاڳيان فقيرن جي  ڀي ڙ، سرديَء گرميَء ۾ ُرلندڙ ٻار، 
ريُلن ۾ شيون وڪڻندڙ علم کان وانجهايل ڇوڪرا، خبر ناھي ڇا ڇا 

 ‘ڦ رڻ لڳو۔
، جنهن ۾ ننڍيون ‘ٻارن جو شهر’تاشقند جي ھ ڪ حصي ۾  

ا سڪول، ڪاليج، راندين جا مئدان،  ريلوايون، درياہ، ننڍيون ٻيڙيون،
رانديڪن جا ُدڪان، سڀ ُڪجهہ ٻارن جي ڏانَو )طريقي( جوھوندو، جي 

 ٺاهڻ جو ذڪر ڪيل آھي۔
چ ۾ ُاتي ھ ڪ   ڪارو شاھي  سنگمرمر جو چؤرس پٿر، جنهنجي و 

لز لي جو ن شان آھي۔  ع ۾ ُاتي 1966ھ ڪ چي ر پ َيل آھي، ُاتي آيل شاھي  ز 
يا، ا الھي  جايون ڌرتيَء کي َاھڙو  ڌوڏو آيو، جو تمام گهڻا ماڻهُون َمري  و 

يا۔ ُان وقت جي ُدک ۽  زميندوز ٿي  وييون ۽ ڪيترا ماڻهُون بيگهر ٿي  و 
تڪليف جو ن شان ھي  پٿر َرشين ماڻهن الِء شرڌا ۽ عزت جي  چي ز آھي، 

 ھرڪو نئون شادي  ڪيل جوڙو ُاتي ُگل چاڙھيندو آھي۔
شاستري  مارگ تي لعل بهادر شاستريَء جو ُپتلو ُاتي جي لعل بهادر  

پاڪ ُيڌ بنديَء الِء ڪيل ُصلح جو عهدنامو ‐بي ٺل آھي۔ تاشقند ۾ ھند
خرابي کان ‐صحيح ڪيو ويو ۽ ٻ نهي  پاڙيسري  ُملڪن کي َاجائي خون

بچايو۔ ُسندريَء جي ويچار مُوجب، ا نڪري ئي  تاشقند ڀارتيہ ماڻهن الِء 
 ي  ويو آھي۔ا سٿان بڻج‐ھ ڪ تيرٿ

تاب جي ٻ ئي   ۾ ُٻڌايو ويو آھي تہ ‘ سمرُڪنڊ جو سئر’ڀاڱي ڪ 
يادگيرين جي شهر سمرڪنڊ کي يورپ جو موتي  ڪري سڏيو َاٿن۔ ُاتي 

ڊور، تالڪاري  )َاندر ‐شاھي  مئدان جي ٽ ن طرف ٽي مدرسا شير
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تئمورلنگ جي  قبر سان گڏوگڏ سندس ُاستاد، ُپٽ، پوٽي ۽ بينام ُڪجهہ 
آھن( ۽ الوزبيغ ٺهيل آھن۔ ڪتاب ۾ مدرسن جي شاھي  دروازن،  قبرُون

نل آھي۔ تُين ۽ ڀ تُين جي  ڪاريگريَء جي سونهن جي  تعريف ڏ   ڇ 
ھ َنن  ٽ نهي  مدرسن جي آڳنڌ ۾ سمرڪنڊ جي زالن، ڪالڪار  

نُورجهان جو الش، لينن جي  زال َاڳيان رکيو ھو ۽ پوِء باہ جي مچ ۾ 
 و بهشڪار ڪيو۔ُبرقعن کي ٻاري ُبرقعن ج

، جيڪا ذڪر   ھ تي ليکڪا جي  پيش ڪيل ھ ڪ ڳالهہ ڌيان ڇ ڪي ٿي 
ڪٽرپنٿي  مؤالئن ھ ڪ مشهُور ُسڌارڪ عباس کي بہ ’جي قابل آھي۔ 

يو ۽ پوِء  قتل ڪرڻ جو سعيو ڪيو ھو۔ چَون ٿا ھُو ُان مهل مٿي ُاڏامي  و 
تي ھاڻي شاہ  رو آھي۔ زندہ جو مقبھ ڪ مٿاھي ن زمين تي َاچي  َلٿو، ج 

ٻ يا مقبرا آھن۔ ھيَء سڄي  ھ ڪڙي  گ هٽي   17ا نهيَء مقبري سان گڏ ُاتي 
 ‘آھي، جنهن جي ٻ نهي  پاسي کان ھي  مقبرا مٿتي ۽ مٿتي ٺهيل آھن۔

سمرُڪنڊ جي رستن، باغن، مقبرن ۽ ُپتلن کي تاري خي  ۽ ُقدرتي   
، پر ُانهيَء کي سالمت رکڻ الِء بہ سوشلسٽ  سرڪار سونهن تہ آھي ئي 

 ڪروڙين رُوبل خرچ ڪري رھي  آھي۔
جي باري ۾ ليکڪا ُٻڌايو آھي تہ ‘ لينن گراڊ جو درشن’ٽ ئين ڀاڱي ۾  

پهري ن لينن گراڊ جو نالو پي ٽر بادشاہ جي نالي ُپٺيان پيٽرسبرگ ۽ 
پيٽروگراڊ رکيو ويو۔ ھ ڪ ُسهڻي  جڳهہ جي آڳنڌ ۾ لينن جو ھ ڪ شاھي  

تي ا نقالب جي  تياري  ٿي  ُھئي  ۽ ُاتي ھ ڪ ھاتلو لڳل آھي ۽ پُ  ل آھي، ج 
ا تهاسڪ َاعالنن کي بحال ڪيو۔ جيڪي سڀني  کي روٽي  ۽ علم ڏيڻ، 
رھائڻ ۽ رشيا جي سڀني  قؤمن  ُصمح ۾ رھڻ، زمين ُمفت ھارُين ۾ و 
يڻ بابت ُھئا۔ ليکڪا ا نهيَء  کي خودمختياري  ۽ ڌرمي  آزاديَء جو حق ڏ 

 لينن کي ا نقالب جو َابو ڪري سڏيو آھي۔جڳهہ کي ا نقالب جو مندر ۽ 
رشيا جي ھ ن نئي ن سڀيتا ۾ ھر قسم جي پورھئي جو قدر ٿيڻ لڳو  

 آھي ۽ ھر مئماري )نرماڻ ڪال( جو بہ نالو ن ڪتو آھي۔
ن ۾ ھ ڪ ُپتلو آھي  82ھ تي جي سمر گارڊن ۾   ُسهڻا ُپتال آھن، ج 
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پنهنجي ُرٺل  ڪي وپڙہ )ڪام ديوتا( ۽ سندس منگيتر سمائڪ جو، جيڪا
راڻي کي ري جهائي رھي  آھي۔ ھ تي َڪميُون زم جهڙي ا نقالبي  مت جو 

جهڻ وارن ڪارل مارڪس ۽ فيڊرڪ اينگلس جا ُپتال بہ آھن۔  ُبنياد و 
نٽر پئليس، جيڪو بادشاہ جي رھڻ جو محل آھي، ھاڻي ھرمٽاز   و 

تي سئالنين جي ڏ سڻ الئق َادڀت شيون رکيل  )آشرم( ميوزيم آھي، ج 
ڪال جو ميوزيم آھي۔ ھ ن جي َاڳيان ئي  آھن ۽ جيڪو ُدنيا جي بهترين 

ع ۾ آرتوار ڏينهن، ھاري  ۽ سندن ا ستريون پنهنجا ُدک دُور ڪرڻ 1905
جي  ُگذارش کڻي  آيا ُھئا، پر زار جي فؤجن جون گوليون کائي  ساڍا چار 

هُو خُوني  ھزار شهي د ٿيا ُھئا۔ ا نڪري ئي  ا نهيَء آرتوار کي رشيا جا ماڻ
 آرتوار ڪري سڏيندا آھن۔

 جي  سونهن بہ ڏ سڻ الئق آھي۔‘ ڊسمبر چؤنڪ’پي ٽر پال جو ق لعو ۽  
تا ۽ ٻوليَء جو نرماتا آھي، جو ميوزيم   ن، جيڪو رُوسي  َڪو  پشڪ 

)گهر( بہ آھي، جنهن ۾ پشڪن جي  الئبرريَء ۾ سندس ڪتاب، سندس 
، ‐کڻ واري  ميز، َمُس پهري ن پهري ن شروع ڪيل اخبار جا پرچا، ل   ُڪپڙي 

، ھرڪا چيز، ُاگهيل ۽ ُاجلي  ٿي   قلم )ڏاڏيَء کان م ليل سؤغات(، گ هنٽي 
ن جو  ڇاتيَء تائين ٺهيل ُپتلو ۽ َاندر گهر جي رکي  آھي۔ َاڱڻ ۾ پشڪ 

 ڀ تُين تي يادگار مورتيون ڏاڍي ُسهڻي ڍنگ سان رکيل آھن۔
صيتن جا ناال ُجڙيل لينن گراڊ سان گهڻن ئي  مشهُور ليکڪن ۽ شخ 

، ٽالسٽاِء،  سڪي  ن، گوگول، ترجنف، دوستاو  آھن، جيئن تہ لينن، پشڪ 
۔ سڪي  ، مائڪوو   چيخوف، گورڪي 

ڪالڪ ڏينهن ئي   24جوالِء تائين  12جُون کان  12لينن گراڊ ۾  
 ڏينهن ھوندو آھي، رات ٿ ئي ئي  ڪي ن۔

۔ جي باري ۾ ڄاڻ ‘ ماسڪو جِي جادوُنگرِي ’چوٿين ڀاڱي ۾   م لي ٿي 
راجائي  محل وانگر سينگاريل ۽ َسجيل ھو۔ ھ تي جو ريلوي ا سٽيشن بہ 

ت ُين ۽ ڀ تُين تي ٽنگيل سنگمرمر جا ُپتال، فانُوس وغيرہ جي سنگمرمر  ڇ 
 جو فرش چ مڪي  رھيا ُھئا۔
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جون ڪافي  ل کڻيون ۽ سندس ماسڪو ۾ ٽالسٽاِء ميوزيم ۾ ھ ن  
ن روزمرہ جي ڪم جو سامان رکيل ھو۔ خا ص ڌيان ڇ ڪيندڙ ُھئي  پشڪ 

جي ڌيُء جي  تصوي ر۔ ٽالسٽاِء جي ھ ڪ ناول )ايناڪا ريني نا( جي  ھي روئن 
۔  ھيَء ئي  ُھئي 

تي لينن جي ‘ ڪرمل ن’ماسڪو جي   ۾ لينن جي  سماڌي  آھي، ج 
مرتڪ شرير کي مان سنمان سان رکيو ويو آھي۔ لينن شي شي جي  

دو محسُوس ٿئي ٿو۔ جيڪو بہ ُان ڪوٺيَء ۾ س ڌو ليٽَيُل، بلڪل جاڳن
۔ )ھ تي ئي   جي پاسي مان لنگهي، ُان جي من ۾ ھ ن الِء شرڌا پئدا ٿئي ٿي 
، جنهن سان ھ ن ڪتاب جي  شروعات  تا پئدا ٿي  ُسندريَء جي من ۾ َڪو 

 ڪيل آھي۔(
ن ُاتي جي ماڻهن جي رشيا جي ا تهاس ۾ جيڪي ُمکيہ حادثا   ٿيا، ج 

ڌو ھو، اُ   نهن جو ُخالصو بہ ھ ن ڪتاب ۾ ڪيل آھي۔جيون تي َاثر و 
رشيا ۾ ھ ڪ ُمسلمان ڇوڪريَء پاران ا سٽيج تي ڪم ڪري ا نقالب  

جو پرچار ڪرڻ تي، روڍي وادي  مؤالئن جي ڀڙڪائڻ تي سندس ڀاُء ھ ن 
ڌو۔ ھ ن گهٽنا جي ڪري رشيا جي زالن ُبرقعي جي  جو خُون ڪري و 

و۔ تڏھن کان رشيا ۾ خالف بغاوت ڪري ُبرقعن کي باہ ۾ ٻاري ڇڏي
ا ستري  ُبرقعو نہ پائي ندي  آھي۔ ا ھا زالن جي  پنهنجي  ھ مٿ سان ڪابہ 

 حاصل ڪيل وڏي  آزادي  آھي۔
سمرُڪنڊ ۾ تئمُورلنگ جي  زال بي بي  خانم جو مقبرو پنهنجي   

سُونهن الِء جڳ ۾ مشهُور آھي، ا ن سان ئي  ُجڙيل آھي بي بي  خانم جي  
۔ ا سپ ين مان خاص مقبرو ٺاھڻ جي ڪم الِء ھ ڪ ا نجنيئر پريم ڪهاڻي 

، ھ ن جي پريم  ُگهرايو ويو، جيڪو بي بي  خانم جي  سونهن تي موھ ت ٿي 
۾ پئجي  ويو۔ پر تئمُورلنگ جي موٽڻ تي ھ ن ڀڄي  وڃي  پنهنجي  جان 
۔ تنهن تي تئمُورلنگ َاعالن ڪيو تہ سڀ زالُون ُبرقعو پائن، جيئن  بچائي 

 رد جي  نظر ُانهن تي نہ پوي۔ڪنهن َپرائي م
لينن گراڊ ھ ٽلر جي زبردست شاھي  حملي وقت لڳاتار بمباريَء  
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َيت جنتا س ر  100سبب پُورا  ڏينهن ناڪابنديَء ھيٺ رھيو ھو۔ پر سوو 
تي ڪفن َٻڌي  َلڙي  ۽ ھ ٽلر جي  پُوري  دنيا کي فتح ڪرڻ جي ُسپني کي 

َيت يُونين کي ُدن يا کي بچائڻ الِء ٻ ن ڪروڙ چڪناچُور ڪري ڇڏيو۔ سوو 
۔ لينن گراڊ کي  يڻي  پيئي  جو لقب ‘ سُورھيہ شهج’ماڻهن جي  ُقرباني  ڏ 

نو ويو آھي۔  ڏ 
رشيا جو ٻ َين ُملڪن ۽ ُاتي جي ماڻهن تي بہ َاثر ٿيو آھي۔ ليکڪا  

ڏيکاريو آھي تہ رشيا ۽ سنڌ جو سنٻنڌ ڏاڍو ُپراڻو آھي۔ لينن جو س نڌُين 
نڌي  ’سڀ کان پهري ن ا نقالبي  تي ڏاڍو َاثر آھي۔  لينن جي ‘ عبدللهہ س 

وقت رشيا مان ٿي  آيو ھو ۽ ھارُين ۽ مزُورن جو حامي  بڻيو ۽ 
سرمائيداري  سرشٽيَء جو بہ ُمخالفت بڻيو۔ سماجوادي  ۽ ترقي  پسند 

نڌي  ساھتڪارن تي گهڻو َاڳ نظر َاچڻ لڳو ھو۔  ويچارڌارا جو بہ َاثر س 
پات۔ ‐نياد پيار رھندو آھي، نہ پئسو، نہ ذاترشيا ۾ شاديَء جو بُ  

شاديَء کانپوِء بالغ ٻار شادي  ڪري برابر مائٽن کا ُجدا رھندا آھن، پر 
ُسک، تڪليف ۾ ضرورت وقت سندن سار سنڀال لهندا آھن۔ ٻارن ‐ُدک

ڪاس الِء مائٽ ئي  پنهنجي  ذ ميداري  سمجهندا آھن۔  ۾ ڪلچر ۽ ڪال و 
، پُورب( ٻولين جو وڀاڳ ۽ مشرماسڪو يونيورسٽيَء ۾   قي  )پُوروي 

الئبرري  آھي۔ ھ ت ا نهن ُملڪن جي ٻولين، ساھت، ڪلچر جي  کوجنا 
 ۔يٿي ندي  آھ

لينن گراڊ توڙي رشيا ۾ ھندستاني  َاڳوانن جهڙوڪ لوڪمانيہ تلڪ،  
، جواھرلعل نهرُو وغيرہ سان گڏ ڀارتيہ  ساھتڪارن مهاتما گانڌي 

بير، ميران، نانڪ، غالب، ا قبال، جهڙوڪ ڪاليداس، سُورداس، ڪ
ٽئگور، پريمچند، شرت چندر، ڪرشڻ چندر، يشپال وغيرہ جو بہ َاڀياس 
ڪيو ويو آھي، تہ ُانهن جون رچنائون بہ ڇاپيون وييون آھن۔ ڪيترن 

۔ جي  ڊ گري  بہ حاصل ڪئي  آھي۔رُوسُين  ۔ايڇ۔ڊي   ا نهن تي پي 
ھيُء ُملڪ سڀني  ’تہ  مهاتما گانڌيَء رشيا جي  ترقي  ڏ سي  ل کيو 

ُملڪن کان ن رالو آھي ۔۔۔ مان جي ھ تي نہ َاچان ھان تہ ُمنهنجو جيون سفر 
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َاڌُورو رھجي  وڃي ھا ۔۔۔ مان پاڻ کي ھ ن ا تهاسڪ ُيگ کان وانجهايل 
رکان ھان، تہ پاڻ کي ڪڏھن بہ معاف نہ ڪري سگهي ھان ۔۔۔ رُوسي  

 ‘ا نقالب جي  ُپڪار ُدنيا جي  ُپڪار آھي۔
رشيا جي ماڻهن کي شخصي  حقن، ُسکن ۽ سهنجن سان گڏ پنهنجي  

‐سماج ۽ ديش جي  ڀالئيَء جو بہ اونو رھي ٿو۔ ھُو ا نتظام ۽ فرض
 شناسيَء جا بہ ايترا تہ ڪوڏيا آھن، جيترا پنهنجيَء ُاَنتيَء جا۔

 سچ، ھ ڪ نئي ن سڀيتا جو ُدرلڀ درشن م ليو آھي۔ 
‐ل، سماجڪ حالتن، رھڻي  ُسندريَء ا ن سفر ۾ رُوس جي ماحو 

ڪهڻي  ۽ ُاتي جي ُقدرت جو نہ صرف ُمشاھدو ماڻيو آھي پر ُانهن سڀني  
جو ذڪر ھ ن سفرنامي ۾ ڪيو آھي۔ سفرنامو پاٺڪ کي رُوس جي باري 
۾ نہ صرف گيان ڏ ئي ٿو، پر ُاھو سفرنامو َاھڙي َاثرائتي نموني لکيو 

ري رھيو آھي۔ ويو آھي، ڄڻ پاٺڪ پاڻ بہ ُسندريَء سان گڏ سفر ڪ
ُسندريَء جي ھ ن سفرنامي ۾ َاکرن جي  چونڊ ڀاشا جي  خُوبي  آھي ۽ 
شئلي  ڏاڍي  َسجي و ۽ موھيندڙ آھي۔ ھ ن ۾ نہ ُرڳو ُان وقت جو ۽ سڀني  

روچڪ ورڻن آھي پر ا تهاس، سڀيتا ۽ سنسڪرتيَء جي جڳهُين جو 
۔ َيڪتي  م لي ٿي  ُلن کي بہ َاڀي و   گهڻن ئي  َپه 

‐خصي  رايو آھي تہ ُسندريَء جهڙا ساھتڪار پنهنجي ياتراُمنهنجو ش 
َء جي روپ ۾ گرھڻ ڪندا آھن۔  َيڪتي  ساھت کي سمُوري جيون جي  َاڀي و 
سندن الِء ُقدرت َسجي و آھي، سفر ۾ م لڻ وارا ڪردار آتمي يہ ۽ عزي ز ٿي  

ديش ‐ويندا آھن۔ ھُو ديش جي  آتما سان ساڪشاتڪار ڪندا آھن۔ ھُو ديش
ل ا تهاس کي، سنسڪرتيَء کي، سماج کي پنهنجي َاحساسن جو ۾ پکڙي

ساھت ۾ مهاڪاويہ ۽ ناول ‐ح صو بڻائي پيش ڪندا آھن۔ ا نهن جي ياترا
راٽ تتَو، ڪهاڻيَء جي  ڪشش، گيت ڪاويہ جي  موھڪ، ڀاَوشي لتا،  جا و 
، سڀ ُڪجهہ گڏ سمايل ھوندو  سنسمرڻن جي  آتمي َيتا، ن بنڌن جي  ُمڪتي 

ساھت َاھڙو ئي  ھوندو آھي۔ ُسندريَء جو ھيُء ‐شٽ ياتراآھي۔ ُاتڪر
 سفرنامو ا ن جو بهترين مثال آھي۔
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ُسندريَء مضمون، ايڪانڪي  ۽ ياترا ورتانت جهڙين ُڏکُين شاُخن تي  
 آزمائي  ڪري پنهنجي  قابيلت جو ثبوت ڏنو آھي۔‐قلم

 
 (Footnotes)  حواال 

نڌي  ساھتيہ جو ا تهاس )ليکڪ : ڊاڪٽر مُ  .1 (،س    رليڌر ڪشنچند جيٽلي 

 339 صفح

2. ،)  115 صفح ساھتيہ جي  پرک )ليکڪ : جگديش لڇاڻي 

3. ،)  22-21 صفح َادبي  ُاصول )ليکڪ : منگهارام ُاڌارام ملڪاڻي 

4. ،) نڌُو ناٽيہ درشن )ليکڪ : ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻي   26 صفح س 

 42 صفح ،‐‐اي ضا ‐‐  .5

6. ،)  141 صفح ساھتيہ جي  پرک )ليکڪ : جگديش لڇاڻي 

7. ،) نڌُو ناٽيہ درشن )ليکڪ : ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻي   5 صفح س 

 63 صفح ،‐‐اي ضا ‐‐  .8

 70 صفح ،‐‐اي ضا ‐‐  .9

10. ،) نڌُو ناٽيہ درشن )ليکڪ : ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻي   73 صفح س 

 82 صفح ،‐‐اي ضا ‐‐  .11

12. ،)  39 صفح َادبي  ُاصول )ليکڪ : منگهارام ُاڌارام ملڪاڻي 

(،)ليکڪا :  2ڀاڱو ‐ َادبي تصويرون  .13  107 صفح پروفيسر مي نا روپچنداڻي 

 

 
 
  



 

[ 341 ] 

 

 َستونباب 

 ِاختصار
ُسندر ساھت ھ ڪ فن آھي، ڪال آھي، ڏات آھي، تخليق آھي ۽ آھي  

۔ ھ ن جي ساھت ۾ زندگيَء جا تجربا،  سرجڻ۔ ُسندري  ھ ڪ سرجڻهار ُھئي 
۔ ھ ن جي  َاکہ ۽ د ل ٻ َين  آزمُودا، گيان جو ن چوڙ ھو ۽ ُھئي  دُوردرشٽي 
۔ ُھن پنهنجي  رُوح سان جيڪي  ُڪجهہ  ا نسانن کان ُمختلف ُھئي 

رائي پيش ڪيو، تڏھن ئي   محسُوس ڪيو، ُان کي لفظن جا ل باس َپه 
 ڪال ۽ ساھت جو سرجڻ ٿ ئي ٿو۔

نڌي  ساھت ۾ ُسندريَء جو يوگدان َاھميت ڀريو، د لڪش ۽ ُپر  َاثر ‐س 
ٿيون ھڻجن تہ  آھي۔ سندس رچنائُون پڙهي  سوچ جي ساگر ۾ ُٽٻيون

موتي  ٿا م لن۔ ھ ن جون رچنائون سندس ُسڀاَو، وي چارن ۽ ذھني  طبعيت 
َانُوسار ل کيل آھن، جنهن ۾ جديد سماج جي  تصوير آھي۔ ُسندريَء 
ٺو، محسوس ڪيو، حاصل ڪيو ۽  پنهنجي جيون ۾ جيڪو ُڪجهہ ڏ 

جي  ماڻيو، ُانهيَء کي ئي  تاڃي پيٽو بڻائي رچنائون لکيون۔ سندس نظر 
َء واري ھ ردي، ڀرپُور ڪلپنا شڪتيَء جي  ڄاڻ سندس  ، سهاُنڀُوتي  رائي  َگه 
۔ سندس آزمُودن جون حقيقتون ڪهاڻين جا موضوع  لکڻين مان پوي ٿي 

 بڻيون آھن ۽ ويڙھيل بہ عمدي رومال ۾ آھن۔
ھ ن مهان ۽ مقبُول شخصيت جي گوناگون رُوپن تي ُمختصر  

 ‐نظرثاني  
 ڪهاڻيِڪار  7.1
نڌي  ُسند  ن س  نڌيَء جي ُانهن َادي بن ۾ ُشماريو ٿو وڃي، ج  ريَء کي س 

ڪهاڻيَء کي ڪال ۽ فن جي تتَون جي آڌار تي ماالمال ڪري اؤج تي 
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 رسايو آھي۔
نڌي  ڪهاڻي نويسن ۾ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي  پنهنجي  اَلڳہ ۽ خاص   س 

ندگيَء سان ُجڙئي رھڻ جي   ُسڃاڻپ آھي۔ سندس خاصيت رواجي  ز 
رتيَء ۾ آھي۔ ُسندريَء پنهنجي  ل کڻيَء ۾ عام ا نسان جي ُدک درد، ‐پ رو 

ا ڇائون، ڀاونائون، ڪوششُون، ن راشائون ۽ ُان جي  زندگيَء جي  جدوجهد 
شيہ بڻايو آھي۔ سندس ل کَيل ڪهاڻيون زندگيَء سان ُجڙيل آھن،  کي و 
ا نڪري سندس لکڻيَء ۾ ھ ڪجهڙائي  ڪونهي پر گوناگونيت آھي۔ 

نڌي  ٻوليَء جو سُ  ندريَء رچنائن ۾ ُمحاوريدار ۽ ا صطالحن َڀري  س 
 ا ستعمال ڪيو آھي۔

نڌي  ساھت جو َاُملهہ   ُسندريَء جي ڪهاڻين جو وسيع رچنا سنسار، س 
نڌي  ساھت جڳت ۾ اَمر بڻائي ڇڏيو  خزانو آھي، جنهن ُسندريَء کي س 

 آھي۔
 ناول نگار  7.2
جنهن ۾ حالُتن جو بيان ھوندو  ناول علم َادب جي  ُاھا شاخ آھي، 

آھي، حقيقي زندگيَء جون ڳالهيُون ھونديون آھن۔ ناول ۾ سڀني  
ڳالهُين جو واسطو پالٽ سان ھوندو آھي۔ شاھڪار ناول ُاھو آھي، جو 
سرَوديشي  ۽ سرَوڪالي  آھي، جو وقت ۽ جاِء جي ٻنڌنن کان آزاد آھي۔ 

، سماجڪ ُبراُين ناول نويس ا نسان جا بنيادي  جذبا، َاحساس ۽  تجربا کڻي 
جهندي ڪهاڻيَء جي  اوسر ڪري ٿو۔  تي روشني  و 

۔ ڪالتمڪ نموني، َاثردار نمُوني، ناول   جي  ُمکيہ خاصيت آھي نَواڻ 
ندرائيندڙ نموني ُڪجهہ  يڻ۔ ناول نگار وٽ اصُولن جي  ُپختگي  و  نئون ڏ 

ُھجي،  ُھجي، سماجي ُبراُين جو حل ُھجي، ا نساني  ُمحبت جو سرچشمو
زندگيَء جي  صحيح تصوير ۽ رچناتمڪ تنقيد ُھجي ۔۔۔ تہ ُاھو ناول 

 شاھڪار ڪري ليکبو۔
نڌي  ساھت ۾ ا ضافو ڪيو   ُسندريَء بہ اَھڙا شاھڪار ناول ڏيئي  س 

نڌي   آھي۔ جيتوڻيڪ ھيل تائين صرف ٻہ ناول لکيا َاٿئين، پر ا نهن س 



 

[ 343 ] 

ن ُسن دريَء کي ڪامياب ساھت جڳت ۾ چڱي  ساراہ حاصل ڪئي  آھي، ج 
 سن جي قطار ۾ ُشمار ڪيو آھي۔ناول نوي

ناول نويسيَء جي ڪالتمڪ خوبين سان ڀرپُور ۽ َاھميت  
۾ لکيائين، جيڪو ورھاڱي جي درد  1953ناول ‘ ڪرندڙ ديوارون’ڀريا 

پ ري ت ُپراڻي  ري ت ’ع ۾ 1956۽ سنڌي جي َوت جي  ترجماني  ٿو ڪري۔ سنہ 
هن ۾ ُسندريَء پ ري ت سان گڏوگڏ وھنوارڪ ناول لکيائين۔ جن‘ ن رالي  

شتن ۽ مسئلن ٽي ندي ورھاڱي جي  زندگيَء جي ر  کي باريڪيَء سان چ 
پالڻ جون تڪليفون ۽ پوِء جي  زندگيَء جو بيان ڏاڍي د ل ُڇهندڙ ‐لڏ

وادي  ويچارڌارا وارا ناول َانداز ۾ ڪيو آھي۔ ھيُء ترقي  پسند ساميَ 
ٻولي  ۽ َاثردار عبارت ۾ سنڌيت جو حقي قي  آھن۔ ھ َنن  ناولن ۾ ٻهُوگڻي  

ُٽ َاھڙو آھي، جو َاڄ بہ ناول نوان ٿا لڳن۔  چ 
، سيرتنگاري  ۽   ُسندريَء جي ٻ نهي  ناولن ۾ ڪردارنگاري 

منظرنگاري  ايترو تہ َاثرائتي نموني پيش آھي، جو ناول پڙھندي نظارا 
ي  ناولن ۾ ُڪٽنبي  پاٺڪن جي َاکين َاڳيان ساڀيا ٿي  ٿا بي َهن۔ ليکڪا ٻنه

نڌي  سنسڪرتيَء کي شامل  نڌي  ريتُين رواجن ۽ س  ۽ سماجڪ مسئال س 
نڌي  ٻوليَء ۾ َاثرائتي ۽ ُسهڻي نموني پيش ڪيا آھن، جو َٻئي   ڪندي س 
جهن ٿا۔ سندن سوچ ۽ زندگيَء  لوڙا و  ناول پڙھندڙن جي دل ۽ دماغ ۾ و 

 ي  وڏي  سڦلتا آھي۔تي پنهنجو َاثر ڇڏي ن  ٿا۔ ا ھا ئي  ناول نويس ج
 َڪِوَيترِي   7.3
تائن  جو سنٻنڌ ا نسان جي ا ڇائن، ڀاونائن، جذبن ۽ ڪلپنا سان  ڪو 

آھي۔ َڪوي  پنهنجي آزمودن ۽ شخصي  وي چارن کي پنهنجي ڪلپنا جي  
ُاڏام ذريعي َاھڙو د لڪش ا ظهار ڏيندو آھي، جو ُان جي  صداقت حقيقت 

تا ڀاَو ۽ ڪالتمڪ َاُنڀُوتُين جي ا ظهار َاثر ٿي ندي  آھي۔ ڪَ ‐کان وڌيڪ ُپر و 
، عام ماڻهن  کان تيز ۽ جو واھڻ آھي۔ ڪويَء جي  سُوکم درشٽي 

حقيقتن کي محسُوس ڪرڻ جو حساس بہ وڌيڪ اُونهو ھوندو آھي۔ 
ڪلپنا سان  ا نڪري ئي  ھُو خسيس ۾ خسيس شُين کي پنهنجي  ُپختي  
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و آھي، َاھڙو رُوپ ھ ڪ نئين ۽ ناياب روپ ۾ پاٺڪن َاڳيان پيش ڪند
جيڪو عام ا نسان پنهنجي َاکُين سان رواجي  طرح ڏ سي  نہ سگهندو 
آھي۔ ڪويَء جي  سوچ ۽ وي چار جيترا اُوچ ۽ اُونها ھوندا، سندس ڪلپنا 

۔ ، اوتري  ئي  سندس رچنا اعلٰي درجي جي  ٿي ندي   جيتري  ُپختي  ھوندي 
جهندڙ سچ آھي تہ ُدنيا جي   سمُورُين ڀاشائن جي ا ھو ھ ُڪ عجب ۾ و 

تا جو جنم  تا سان ٿي  آھي ۽ ا ھو بہ سچ آھي تہ َڪو  َادب جي  شروعات َڪو 
پڻ درد سان ٿئي ٿو۔ ُسندري  ُبنيادي  طور نثر ليکڪا ھوندي بہ شاعرا 

۔ ھ ن ھيلتائي ن اَٽڪل  تائون ُجدا 100ُھئي  ُجدا موضوعن تي ‐کُن َڪو 
ن رھيون۔ سندس شعر، ل کيُون، جيڪي اخبارن ۽ مخزنن ۾ ڇپجنديو

بحر وزن کان آجو يعني آزاد نظم آھي۔ سندس َاصلوڪين ڪوتائن جو 
تائون آھن،  75ع ۾ ڇپيو آھي۔ ھ ن ۾ ُڪل 1993‘ ُھڳاُء’مجموعو  َڪو 

ن ۾ شاعرا جي ُامنگن ۽ َاحساسن جي  عڪاسي  ڪيل آھي۔  ج 
تائن جو ٻ يو مجموعو   مارچ ‘ ڏات  َبڻي  آ الت’ُسندريَء جي َڪو 

ُصفحن ۾ پکڙيل  107ع ۾ 1966ع ۾ پرڪاشت ٿيو۔ ُانهيَء کانپوِء 2004
تائن جي ترجمي جو ٽيون مجموعو  شايع ‘ َامن سڏي پيو’رُوسي  َڪو 

نڌي  ترجمو الثاني  نموني  95ٿيو۔ ا ن ۾  ُين جي رچنائن جو س  رُوسي  َڪو 
نڌيَء جو ا ستعمال، پر رُوسي  ويو آھي۔ نہ ُرڳو ڪيو  ُپختي  چي دي  س 

تائن جو ساڳُين خُوبين سان ڀرپُور شاعراڻو ترجمو مُول رچنا جهڙو ڪَ  و 
 آنند ڏ ئي ٿو۔

 ترجمي نِگار  7.4
ا کي ھ ڪ ٻوليَء مان نَاُنواد جو مطلب آھي ڪنهن بہ رچترجمي يا  

تبديل ڪري ٻي  ٻوليَء ۾ پيش ڪرڻ۔ َاُنواد ڪال َالڳہ َالڳہ ٻولين جي 
چ ۾ ُپل جو ڪم ٿي  َڪري۔ ھ ن ذريعي ئي  ھ ڪ ٻوليَء جي سنسڪرتي   و 

۔ ترجمي ڪرڻ جو ۽ ساھت  جي  ڄاڻ ٻي  ٻوليَء جي ماڻهن کي ٿ ئي ٿي 
ڏيهي  پاٺڪن کي ڌارَين ُملڪن، پرانتن ۽ جاتيَء فائدو ا ھو آھي تہ ُمکيہ 

۔ ‐رواجن، ھلت‐جي رسمن چلت ۽ پنگتي حالتن جي  ڄاڻ ملي ٿي 
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ل تجربا، ڀاونائون، َاصلوڪو ليکڪ پنهنجي  رچنا ۾ زندگيَء جا پ راي
، ُان  خيال ۽ وي چار پيش ڪري ٿو، پر َاُنوادڪ يا ترجمان ُانهن کي پڙھي 
، پنهنجي َاندر ُامنگن ۽ جوش  ۾ پنهنجي  شخصيت جو عڪس ڏ سي 
جون لهرُون ُاٿنديُون محسوس ٿو ڪري۔ سندس د ل ۾ ُان رچنا جو 

۔ جنهنڪري ھُو ُان رچنا  جو ترجمو ڪرڻ جي  خواھش پئدا ٿئي ٿي 
پنهنجي  ڪال ۽ قابليت سان پنهنجي  مادري  ڀاشا ۾ َاُنواد ڪري پنهنجي  
جاتيَء جي ماڻهن سامهُون پيش ڪري ٿو۔ َاصلوڪي  رچنا ۾ پنهنجا 
خيال، َاحساس ۽ وي چار پنهنجيَء ئي  ٻوليَء ۾ ل کڻا آھن ۽ پنهنجي  
سنسڪرتي  ۽ سڀيتا جي  ڄاڻ ُھئڻ سبب ا ھو ڪم وڌيڪ ُمشڪل ناھي۔ 

ٻولين جي باري ۾ پُوري  جاڻ ي ڪرڻ ۾ ترجمي ن گار کي ٻ نهي  ترجم
ُھئڻ ضرُوري  آھي، تڏھن ئي  ھُو بهترين ترجمو ڪري سگهندو۔ ا نڪري 

 ترجمو ڪرڻ َاصلوڪي رچنا ل کڻ کان وڌيڪ ُڏکيو ڪم آھي۔
َاھميت آھي۔ ُسٺو ڪنهن بہ ڀاشا جي واڌاري ۾ َاُنواد جي  ڏاڍي   

۽ عالمي  َادب پڙھندي ُان کي پنهنجي  مادري   ليکڪ، ُسٺو پڙھندڙ بہ آھي
۔ ُسندريَء بہ ُان  ُزبان ۾ ترجمو ڪرڻ جي  خواھش زور پڪڙي ٿي 

تابن جو ترجمو ڪيو۔ خواھش ُمطابق  گهڻن ئي  ڪ 
 مضمون ليکڪا  7.5
َادب جي  گنڀير، َاثرائتي  ۽ َاھميت ڀري  شاخ آھي، جنهن ۾  مضمون 

۔ مضمون ۾ تي ليکڪ جي  شخصيت اُ  ظاھري  طور ڀري  َاچي ٿي 
شيہ تي وسيع درشٽي  کڻي  پاٺڪ سان رُوبرُو ٿ ئي  رچناڪار ڪنهن بہ و 

مضمون ل کيا آھن۔ سندس مضمونن جو  50َاٽڪل ٿو۔ ُسندريَء بہ 
عنوان سان ڇپيو آھي، جنهن ۾  (1975)‘ ڀارت رُوس ٻانهن ٻيلي  ’ سنگرہ

نهن مان ڀارت ۽ رُوس جي دوستيَء بابت مضمون درج ڪيل آھن۔ ا  
۔ ڪڏھن  ليکڪا جي ڳُوڙھي َاڀياس ۽ آتمڪ کوج جي  ڄاڻ م لي ٿي 

وي چار ڇپجندا رھيا، جيڪي سندس پترڪائن ۾ بہ سندس ‐پترڪڏھن 
َين ٿا۔  ڪامياب مضمون ليکڪا ُھئڻ جي  ساک ڏ 
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 ايڪانڪِي ليکڪا  7.6
َاٽڪل ھ ڪ ڊزن ايڪانڪي  ناٽڪ لکيا آھن، جيڪي گهڻن ُسندريَء  

نڌوُ ’ئن ۾ ڇپيل آھن۔ پترڪا‐ئي  پتر ري سان ايڪانڪين جو  ‘س  س 
جموعو پ ڻ ڇپجي  ُچڪو آھي، جنهنجي  آجيان ٿي  آھي۔ سندس ل کَيل م

ذڪر ‐اي‐قابل‘ ساھيڙي  ’۽  ‘َاُملهہ ماڻڪن جو واپار’ايڪانڪين ۾ 
۾ سڀ ا ستري  پاتر آھن ۽ ‘ َاُملهہ ماڻڪن جو واپار’ايڪانڪيون آھن۔ 

ٿي  ُچڪو آھي۔ ُسندريَء جي ناٽڪن ۾ فني  ڪاميابيَء سان منچ تي پيش 
۔خوبيون آھن، ڇاڪاڻ تہ  ۔ َاداڪارا ُھئي  ۔وي   ھوَء خود ھ ڪ ُسٺي  ريڊيو ۽ ٽي 

 ياترا ورتانت  7.7
اَھم شاخ آھي، جنهن ۾ ليکڪ )ُمسافر( ساھت جي   سفرنامو 

)ياترا( ڪيل جڳهہ جي  ُانهيَء وقت جي حالُتن،  پنهنجي سفرنامي ۾ سئر
، ڌرم ۽ سماجڪ حالتن جي  ڄاڻ ۽ ُمسافريَء گهٽنائنا تهاسڪ  ، جاگرافي 

جي آزمُودن سان گڏ سمپرڪ ۾ آيل شخصن، واقعن، جيڪي ھ ن جي 
ساري د ل، دماغ ۽ زندگيَء تي َام ٽ ڇاپ ڇڏي ن  ٿا، جنهنکي ڪڏھن بہ  و 

نٿو سگهجي، بلڪ يادگيرُين جي روپ ۾ سندس زندگيَء جو ھ ڪ َاھم 
 ش ڪري ٿو۔ح صو بڻجي ٿو، کي پي

سفرنامو وڌيڪ روچڪ ۽ دلچسپ تڏھن آھي، جڏھن ليکڪ سرل،  
ٺل نظارن جو  ُسپڪ ۽ سوادي  لحجي واريَء ٻوليَء ۾ تفصيلوار ڄاڻ ۽ ڏ 
راڙين، ندين، ڍنڍن ۽  بيان ل کي ٿو، جنهنکي پڙھي  شهرن، ڳوٺن، َٻه 
ڻن، وارن ۽ جلسن جا  آبشارن، ٽڪرن ۽ پهاڙن، ميلن مالکڙن ۽ شادين، ڏ 

 بهُو نظارا َاچي  َاکين َاڳيان بي هن۔ھوُ 
 (1980)‘ نئي ن سڀيتا جو درشن’ھ ن  رُوس جو سفر ڪري َاچڻ بعد 

سفرنامو لکيو، جنهن ۾ رشيا جي نَون وي چارن ۽ نئي ن سڀيتا جو َاکين 
ٺو َاحوال آھي۔ ُسندريَء َاھڙي  ُڏکي  شاخ تي قلم آزمائي  ڪري، ‐ڏ 

 پنهنجي  قابليت جو ثبوت ڏنو آھي۔
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 نتيجا
 -تحقيق مان حاصل ٿِيَل نتيجا 

ا سٿتيَء جو ساھت آھي۔ ‐بدلجندڙ من جو سمُورو ساھتُسندريَء  
ڪاس ۽ رُوپانترڻ )تبديليَء( جو پ رتي ڪ آھي۔ ليکڪا  ا ھو بدالُء لڳاتار و 
جي سمُورُين رچنائن جي َاڀياس مان ا ھو صاف ٿو ُاڀري  بي هي ٿو تہ 

يَ  سندس ڪٿيہ ڪتي  ڪڏھن بہ ھ ڪ جهڙي  نہ َرھي  آھي۔ ۽ ُان جي  َاڀي و 
وقت جي  رفتار سان ُان جي  گوناگونيت ۽ ڪردارنگاريَء ۾ ن کار ايندو 
ويو آھي۔ ھيُء لڳاتار بدالُء ليکڪا جي  رچناتمڪ جي َونتتا جي  ثابتي  آھي 

 تہ ٻ ئي طرف َنواڻ جو آگمن بہ آھي۔
    ۔ شخصيت ُاتمچنداڻي  گهڻُڪنڊي  شخصيت جي  مالڪ ھُ  ُسندري ئي 

لُو، َاندري ن شخصيت چاھي ٻاھري ن شخصيت ُاڀري  بي َهن ٿا۔  جا سڀ َپه 
، ڌارمڪ  شخصيت سان گڏ ُسندريَء جي  وي چارڌارا، جيون ف السافي 
مڃتا، س ياسي  ُرخ سان گڏ اُوچ سنسڪارن جي  پ ڻ َاثرائتي  َجهلڪ م لي 

۔ بهتر ۽ ڪلياڻڪاري  جي َون جا درشن پ ڻ ٿ َين ٿا ۔ ليکڪا آشاوادي  ۽ ٿي 
۔ شواس رکندڙ ُھئي  ُسندري  ُاتمچنداڻي  شخص  ترقي  پسند وي چارڌارا ۾ و 

۔ ُسندري  ڀارتيہ سنسڪرتي  ۽  ۽ ساھتڪار جو گڏيل آدرش رُوپ ُھئي 
۔ نڌيت جو ُمجسم رُوپ ُھئي   س 

    ُشهرت ۽ ُسندري ، َء ساھتڪار جي سڀني  رُوپن ۾ ڪاميابي 
رائيَء سان مقبُوليت حاصل ڪئي  آھي۔  مُون سندس سڀني  رچنائن جو َگه 

سڀني  رُوپن سان پُوريَء طرح ُمتاثر ٿي  آھيان۔ پر َاڀياس ڪيو آھي ۽ 
من ۾ جهاتي  پائي، سندس سڀني  رُوپن تي ‐جيڪڏھن مان پنهنجي َانتر

جهان تہ ڪهاڻي ڪار وارو رُوپ مٿڀرو ٿي  بي هي ٿو۔ جنهن مان  نظر و 
 ڪشاتڪار ٿئي ٿو۔سندس سمُوري  شخصيت جو سا

ٽو ُسندريَء جي ڪهاڻين مان سندس   لُو چ  شخصيت جو ھ ڪ خاص َپه 
ٿي  سامهُون ٿو َاچي تہ ھوَء عؤرتن جي  ش ڪشا ۽ آزاديَء جي  پرٻل 
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دي واريَء مان ن ڪري  پنهنجي ‐عؤرتون گهر جي  چارسمرٿڪ ُھئي  ۽ 
، جي  خپيرن تي بي َهن   ندگي  ُگذاري ن  واھشمند ، سؤمان ۽ عزت جي  ز 

۔ ھ ن جي  تمنا ُھئي  تہ عؤرتن کي بہ ھر کيتر ۾ ُپرشن جي برابر حق  ُھئي 
م لڻ ُگهرجن، سندس د لي  ا ڇا ُھئي  تہ سماج ۾ ا ستري  ۽ ُپرش جو درجو 

 برابريَء جو ُھئڻ ُگهرجي۔
ُسندريَء پنهنجي  ا ن خواھش، ا ڇا، تمنا جو ا ظهار ُکلئي رُوپ ۾  

نجُين ڪهاڻين ذريعي ڪيو آھي، پر ُھن پنهنجي ساڪشاتڪارن ۽ پنه
ٿي بہ سماجڪ ٻنڌنن جي  ڀڃ ڪانہ ڪئي  آھي، نہ ئي  پنهنجي  ٽوڙ‐ڪ 

ناري  ڪردارن کان شرم ۽ تهذيب جو لي ڪو پار ڪرايو آھي۔ ُھن لي ڪ 
کان َھٽي  ڪري بولڊ قدم کنيا آھن، جيڪي سندس ڪهاڻين مان ظاھر 

 آھن۔
آھي۔ ُسندريَء پنهنجي  ليکڪا جي ڪهاڻين ۾ گوناگونيت مؤجُود 

لوَء، ُڪٽنب ۽ سماج جي ھر  ڪهاڻين ۾ ا نسان جي  زندگيَء جي ھر َپه 
نڌين جي مسئلي ، َاھم سماجڪ ۽ راڄنيتڪ گهٽنائن، ورھاڱي کانپوِء س 

نڌي  قؤم کي سنڌ ڇڏي َاچي  ‐لڏ پالڻ ۾ پيش آيل ُمشڪالتن ۽ س 
شَين جهڙن َاھھندستان ۾ پاڻ کي نئين سر وسائڻ ۾ جدوجهد ڪرڻ  م و 

ٿا ۾ موضوع جي  َنواڻ، ُسندريَء ‐تي قلم آزمائي  ڪئي  آھي۔ پالٽ جي  ر 
ُلن  شين کي ڇڏي، نَون  َنَون  َپه  جي  وڏي ۾ وڏي  خُوبي  آھي۔ روايتي  و 
شيہ  کي پيش ڪرڻ، ليکڪا جي  فني  َمهارٿ جو بهترين ثبوت آھي۔ و 

، زندگيَء جون تلخيون ۽ مجبوريون، ُبرايون ۽ ڪمزوريون،  جي  تازگي 
ٽڻ ُسندريَء جو مقصد رھيو آھي۔ ‐جي  اوگهڙ ڪندي ُپرُانهيَء  عڪس چ 

سندس ڪهاڻين جا پ الٽ سندس جيون جي آسپاس مان کنيل آھن، 
نڌي  ماحول  نڌين جي گهرُو زندگيَء تي َٻڌل آھن۔ ڪهاڻين ۾ س  جيڪي س 
آھي۔ وقت جي سماج جا ٻرندڙ مسئال فنائتي  طرز سان لکيل آھن ۽ 

 سڀ ڪهاڻيون حقيقت ۽ آتمڪ َاُنڀَو تي لکيل آھن۔ ھيُء
سندس ڪهاڻين جي موضوعن ۾ لڳاتار تبدي لي  ٿي ندي  رھي  آھي ۽  
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َنواڻ جي ڪري ئي  سندس رچنائُون پاٺڪن جي  روح کي راحت ۽ دماغ 
کي َتراوٽ ڏي نديون آھن۔ ا نهيَء گوناگونيت، تبدي لي  ۽ َنواڻ ۾ بہ 

مان سدائي ن مؤجُود رھيو آھي۔ ھ ن ھ ڪ طرف ا ستريَء جي  آزادي  ۽ سؤ
ا ستريَء جي ڪومل ڀاونائن، ُامنگن، َاحساسن، سهنشي لتا، ھ مٿ ۽ 
ٽيا آھن تہ ٻ ئي طرف ناريَء سان  رائيَء سان چ  ٽ َگه  ُبردباريَء جا سُوکم چ 
ٿيندڙ ڏاڍ، ُظلم ۽ ناا نصافيَء الِء للڪاريو بہ آھي۔ سماج کي ُسجاڳ 

ئي  آھي تہ ناريَء جو ُملهہ سمجهي  سماج کيس ڪرڻ جي  ڪوشش بہ ڪ
 برابريَء جو ۽ سؤمان جنڪ ا سٿان عطا ڪري۔

، تنهنڪري ئي  ُسندري  پاڻ نرڀي ڪ، ن ڊر، ُبردبار   ۽ خودمختيار ُھئي 
ن تہ پنهنجي آتم ن ۾ ڪ  شواس، ‐ھ ن َاھڙا ناري  ڪردار اي جاد ڪيا، ج  و 

ن وري   ، سؤمان جي ڪري تہ ڪ  ُظلم، ڏاڍ، جهالت جي محنت، خودداري 
نڌي  ساھت ۾ َاھم جڳهہ واالري   خالف بغاوت جو آواز ُبلند ڪري س 

 آھي۔
   َء جا َٻئي  ناول رندڙ دي وارُون’ُسندري  ، ري ت ’۽ ‘ ڪ  پ ري ت ُپراڻي 

رھاڱي کانپوِء لڏ‐۾ ا ستري  ‘ ن رالي   شتي ۽ و  پالڻ ۾ ‐ُپرش جي نازڪ ر 
نڌين کي پاڻ نئين درپيش آيل آرٿڪ ۽ سماجڪ پريشانين سا ن گڏوگڏ س 

 س ر وسائڻ الِء ڪيل جدوجهد آھي۔
ُسندريَء جي ناولن ۾ ناريَء جي سوچ ۾ ايندڙ بدالَو، سندس  

سماجڪ ۽ مانسڪ آزاديَء الِء ڪشمڪش، پنهنجي  آزاد ھستي  قائم 
ڪرڻ جي  ڪوشش، ترقي  پسند وي چارڌارا جو َاثر ۽ حقيقتنگاري  نظر 

۔ گڏوگڏ ڪردارن شليشڻ  َاچي ٿي  جو خوبصورتيَء سان منووگيانڪ و 
 پيش ڪيو َاٿس۔

   ۔ ھ ن جي  د ل بہ ُسندري  حساس ۽ ڀاُوڪ د ل جي  مالڪ ُھئي 
۔ سندس شاعريَء ۾ زندگيَء جي تلخ آزمُودن سان گڏ  شاعراڻي  ُھئي 

ٽَيل آھي۔  سندس جذباتن، ُامنگن ۽ َاحساسن جي  حقي قي  تصوير چ 
تائن، شعُسندريَء   شيہ مُوجب لفظن جي  جي َڪو  رن، بيتن وغيرہ ۾ و 
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تال ۽ ميٺاج، ُقدرت جي نظارن جو چ ٽ، ‐چونڊ، ٻوليَء ۾ سنگيت جو ُسر
رائي  ۽ شاعراڻو فن خاص خوبيون آھن،  ڪلپنا جي  ُاڏام، وي چارن جي  َگه 

 جيڪي صاف طور ظاھر ٿي  بي هن ٿيون۔
  َء جي مشهُور ترجمن ۾ ا ھا خاصي ت آھي جو ُسندري  ُاتمچنداڻي 

ھ ن َاصلي  گرنٿڪار جي  ُمراد ۽ مقصد کي قائم رکندي، رچنائن جو 
جذباتي  ماحول، ف ڪري  ف ضا ۽ عبارت جي  آتما کي ترجمي ۾ برقرار 

رائي  رکيو آھي ۽ َاصلي  ل کيت کي ھ ڪ نئون ۽ خوبصورت ويس َپه 
نڌي  پاٺڪن َاڳيان پيش ڪيو آھي۔ ُسندريَء جي ا نهن اعلٰي درجي جي  س 
نڌي  جڳت کي ٻ ُين  نڌي  ساھت ۾ ا ضافو ڪيو آھي ۽ س  ترجمن عمدي س 

 ٻولين جي شاهڪار رچنائن کان واقف ڪرايو آھي۔
   شيہ ُسندري  ُاتمچنداڻيَء جي گوناگون مضمُونن ۾ رچناڪار جي و 

تي وسيع درشٽيَء سان گڏ سندس کوجناتمڪ ۽ تنقي دي  نظريو پ ڻ ُاڀري 
، جنهن سبب ھوَء ٿو، جا ليکڪا جي  خاص خُوب ي  چئي  سگهجي ٿي 

۔ نف ۾ بي هاري سگهجي ٿي  نڌيَء جي برک مضمون نوي سن ۾ َاَول ص   س 
    َء جي ناٽڪن ۾ فني  خوبيون آھن، جيڪي ايڪانڪي  ُسندري

نڌي  رنگمنچ  ناٽڪن جي تقاضا کي پورو ڪن ٿيون۔ ُسندري  پاڻ خود س 
و ۽ ڄاڻ بخُوبي  ُنمايان جي  ڪامياب َاداڪارا رھي  آھي، جنهن جو آزمُود

۔  ٿئي ٿي 
ناٽڪ شاہ لطيف جي ُسر سامونڊيَء تي آڌارت آھي، جنهن ‘ وڻجارو’ 

 ُسر سامونڊيَء جي بيتن جو ا ستعمال ڪيو ويو آھي۔۾ شاہ جي 
نڌوُ ’  ، سنسڪار ۽ سنسڪرتيَء جا عناصر ‘ س  نڌي  ٻولي  ناٽڪ ۾ س 

 ڀرڀُور ُاڀري  بي ٺا آھن۔
رندڙ دي وارُون’ُسندريَء پنهنجي ناول   جو ناٽڪي  رُوپ ساڳئي ‘ ڪ 

نالي سان آڪاشواڻي  ناٽيہ روپ بڻايو۔ ُسندريَء جا ايڪانڪي  ناٽڪ، ناٽيہ 
 تتَون سان ڀرپور آھن۔

  َء جو سفرنامو بيحد قابليت، آزمُودي ۽ باري ڪبينيَء سان  ُسندري 
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ٺل حقيقتن تي آڌارت آھي جنهن ۾ ُان وقت جي حالتن،  نظرين ڏ 
، سياسي  حالتن تي روشني  ي  گهٽنائنتواري خ ، واقعن، جاگرافيَء، سماجي 

جهندڙ آھي۔ پاٺڪ ُسندريَء جي سفرنامي سان گڏوگڏ پاڻ ذھني   ياترا  و 
 ڪندڙ بڻجن ٿا۔

ھر ليکڪ جي ل کڻ جو پنهنجو نمُونو آھي۔ ُسندريَء جي  عبارت  
سڀ کان  شئلي  سرل ۽ ُسڀاوي ڪ آھي۔ سندس ل کڻ جو َانداز َادڀت، نرالو،

۽ ن ُج آھي، جنهن ۾ سندس ڪلپنا، ڀاونا، خياالت ۽ گنڀيرتا جي  ڇاپ  َالڳہ
آھي۔ ا ظهار جو طريقو، ُجملن جي  بناوت ۽ لفظن جي  چونڊ ئي  َاھڙي  
آھي، جو ڪهڙي بہ پٿر کي پاڻي  ڪري ڇڏي۔ ا نساني  ڀاونائن جو بيحد 

يفيتن کي د لسوز بيان ڪيل آھي۔ ا نساني  جذبات ۽ من ۾ ُاٿندڙ ڪ
خيز لفظن ۾ بيان ڪيل آھي۔ لفظن ۾ ڀريل َاحساس ‐ڪهڙي تہ ُتز معنيٰ 

جي ٻ ئي طرف وڃي  ذھن ۾ ُمترڪا ٿو ھڻي۔ سندس رچنائُون  رُوح
جهڻ ۽  ، ا نساني  زندگيَء تي روشني  و  رف منورنجن جو ذريعو نہ رھي  ص 
 ُانهيَء جي ُڳجهن کي کولڻ جو ساڌن بڻيون آھن۔ حقيقتواد ۽ آدرش جو

 سنگم آھي سندس ڪهاڻين ۾۔
ُسندريَء جي  ھر رچنا ۾ ڪو نہ ڪو مقصد ۽ سنديش ضرور آھي۔  

آھن۔ ُسندريَء ‘ ُسک َانت’نہ پر ‘ ُدک َانت’گهڻي ڀاڱي  ھ ن جون رچنائون
 جو ُسک درسي  يعني آشاوادي  نظريو ُاڀري  ٿو بي هي۔

لُو جيئن تہ س  ُسندريَء جي    نڌ الِء ل کڻيَء مان سندس شخصيت جا َپه 
نڌي  ٻوليَء الِء پيار، ديش ڀڳتيَء جو جذبو، ‐س ڪ نڌيت ۽ س  ڇ ڪ، س 

( پاٺڪن َاڳيان  مارڪسزم جو َاثر، ناريَء الِء عذاب وغيرہ ُاڀري  )ُاڪري 
ظاھر ٿين ٿا۔ گهڻُڪنڊي  شخصيت واري  ھ ن ليکڪا الِء جيترو ل کجي، 

، پ اٺڪن کي ٿورو آھي۔ سندس رچنائن ۾ سمايل تضاد، سنگهرش، ٻولي 
۔ ُسندريَء  جي رچنائن ۾ ٻولي  بہ سرل، ڪردارن سان َٻڌي  رکي ٿي 

ُسپڪ، سليس، برُجستي  ُمحاوريدار ۽ ا صطالحي  آھي، جنهن ۾ ٿي م، 
۔ ڪهاڻين جا عنوان بہ تمثي لي  ‐پالٽ، ڪٿا وستُو، ڪردار ڦٻي  ٿا بي َهن 
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 آھن ۽ ڪهاڻيَء ۾ سمايل مال ڏانهن ا شارو ڪن ٿا۔
دَوتا، ل ياقت ۽ زندگيَء جي تلخ ُسندريَء پ  نهنجي علم، َاڀياس، و 

، ُان ۾ َاضافو  نڌي  َادب کي بيشقيمتي  سوکڙيون ڏيئي  آزمُودن سان س 
۾ درج سڀني  رُوپن ۽ سمُورُين  ڪيو آھي۔ سندس ساھتڪار جي  حئثيت

رچنائن جي آڌار تي چئي  سگهان ٿي  تہ سندس فن جون پاڙُون پنهنجي  
نڌ، س   ، س نڌيت سان ُجڙيل م ٺڙي  س  نڌي  ٻولي  نڌي  ماڻهن، س  ، س  نڌي  جاتي 

جي  ُاڏام آڪاش جيان ۽ وي چارن جي  ُھيُون۔ سندس شخصي  خيالن 
رائي  پاتال جيان بي ۔‐َگه  ھ ن کي ا نساني  عالمگير جذبن ۽ ھر  َانت ُھئي 

 ڳالهہ کي فنائتي نموني پيش ڪرڻ جو ڏانُء ۽ ڏات حاصل ھو۔
بيشقي متي  ساھتڪ خزاني ذريعي  پنهنجي‘ داڻِي ُسندرِي اُتمچن’ 

۔ نڌي  ساھت جڳت ۽ َاسانجي د لُين ۾ َسدائي ن َامر رھندي   س 
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،  ،ساھتيہ سرجڻ تيرٿ بسنت،  1978تيرٿ بسنت، بمبئي 

، ورشا )ڊاڪٽر( ، پوپٽيَء جا ناري  ڪردار، ُاڌوداساڻي   ديال اين۔ ُاڌوداساڻي 
 2008وڙودرا،   

 ِھندِي 
، پريمچند، چار : ُمنشي   سرسَوتي  پريس، ُڪڇ و 

 1954بنارس،  ساھتيہ ڪا ُاديشيہ، 

 ڪمل پرڪاشن، سماج شاستر ڪي مُول، شرما، بالڪرشڻ،
 1981، دھلي   َتتَو، 

، ڌرموي ر )ڊاڪٽر(  ڀارتيہ گيان پي ٺ، مانَو مُوليہ اؤر ساھتيہ، ڀارتي 
   ،  1960ڪاشي 

ويڪ پرڪاشن، ھ ندي  ُاپنياس ڪا ٽنڊن، پرتاپ نارايڻ )ڊا۔(،  و 
 1967لکنؤ،  َپري َچياتمڪ ا تهاس، 
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 راجسٿان ساھتيہ َاڪاديمي، َبدلتي سندرڀ اؤر ُاپاڌيايہ، َھري  ڀائُو،
 1976ُاديپور،  ساھتيڪار، 

،  ساھتيہ اؤر سماجڪ سندرڀ، م شرا، ش وُڪمار )ڊاڪٽر(،  1977ڪال پرڪاشن، دھلي 

َيڪتي تَو، َبترا، ُسديش )ڊاڪٽر(،  پنچشي ل پرڪاشن، َامرتالل ناگر : و 
ڌانت،   1979جئپور،  ڪرتي تَو ايَون س 

َيڪتي تَو، َاگروال، ُسشما )ڊاڪٽر(،  پنچشي ل نگر، موھن راڪيش : و 
 1985جئپور،  ؤر ڪرتي تَو،ا 

ڪاس پرڪاشن، ڦڻيشورناٿ ريڻُو : ُدبي، َھري شنڪر )ڊاڪٽر(،  و 
َيڪتي تَو اؤر ڪرتي تَو،   1992ڪانپور،  و 

ند پرڪاشن، ھ ندي  ُاپنياس ڪي  د شائين، ويدپرڪاش َاميتاڀ )ڊا۔(،  گوو 
 2003َمُٿرا،   

 (Dictionary)  شبدڪوش
، راجَمڻي  )سمپادڪ(، نڌي  َوَيوھارڪ‐دي  ھ ن ت واري   ڪيندريہ ھ ندي  ن ديشاليہ، س 

 1984ڀارت سرڪار،  لگهُو ڪوش 

نڌي   ليکواڻي  ڪنئياالل، َيوھارڪ س  ۔ ھندي  ‐و   ڊاڪٽر ڪنئياالل پي 
،  شبدڪوش، )ڊاڪٽر(     2005ليکواڻي 

، ڪنئياالل )ڊا۔( نڌي  شبد ليکواڻي  نڌي  ساھتيہ رُوپ،‐س   ڇتي سڳڙہ س 
(،  ا۔(۽ ليکواڻي  ڀوڄراج )ڊ  سنسٿان )َاڪاديمي 

 2014رائپور،   
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