ٔ
ؽقحہ ؽی قر ای شان و یؾی ارؾاری ودتو ذوم جوذتہ بدل باو ؾوفقان قروڥ تان حعہ افذافو ذفدؾی دی ـدتؼف ـرخؼقه پـائے
ّ
ٔ
ٔ
رودڅاو ؾو یان۔ څقق اشوران وا بوردی افوذار افوذوت دور باو ؾو یان۔ اوؿی حقق ،بوردی ػؿؽقدہ بقتی جوان تقذوم ذال دوردہ
بقتی اؽـابقر بو یان۔ كڥ تان حعہ ای پـوردو ؽی اشوران افوذار افوذوتے بوردی ای ردال وادال ؽان غقروران۔ كے ؼذؽہ تان
ٔ
وارو ـوشا دی تبدیؼی ؾقاو ؾوئے وا ققس قروفی س یاد دی بو یان ؽی كورو كے سبافو ؿو دیاک وا فقو یراک دی كوڥ فو ؽوفقان۔ ـثاؿو
طورا ای څقق تان اش یرو شاغو پقڅـی دور شاغا بی بو ـودا احہ تان دیؿوتے ؽی ؾو یان تـے دیؿو روئے كو فو ػرؼقؾقان۔ كے ؼذؽہ
تان ػشری تبدیؼقو وجؿقه سبان دی افوذار افوذت دور بقتی ػرق فایوران۔ كے دور بقغو ـوشی دور وارو ؿظصان ؾافقران وا تان
ؿظصان ؽـقو توفجفقے ؽـقو بدل ؽوری تبدیم بقغو راكہ پقڅـوران۔
كؽی تبدیؼقان ؽقاوتغی ای سبان دان ذورا فقز یغو ؽوررو ؽورو یان تـے ای طر یعو ذورا ؽورش ؽو یان وا كے ؽورش رقؼوغ
ٔ
بڑاڅـفقك بو یان۔ ققس رقؼوغ دیاک رو یان ذار رقؼوغان ؾافقران وا كے ـوشی ؿوز یغو ذورا كوروتے ؽاػی كڥ اؿظاظ ـالو
بوفقان ؽی قتقت باؿغم كے وارار فقذقرو بوفقان۔ ای سبان ؽقاوتغی دتن بقغو دشرو ذوم دوحـار بو یان تـے ققس غقژی ڈرو فو
دو یان بحوـغہ تان ذوم جوذتہ ای تار یخ ،ای ثعاػتو ؾافی توفج بو یان۔ اؾرؽہ كے توفج باک ثعاػتو رقؼوغ ؽی بڑاڅ اوروفی تـے
كورو فوغدار سفدہ بؿحفقغہ ققت دقغارہ ؾوفقان۔
قر ؽوص تان ؽقڥقپقوغ رے ؽـوارہ ـتال رقر وا ققہ ـتال اؿبتہ ؽی رقؼوغ دیاک رو یان بحقه زخقح فو ـػر قر ؽوص تان افداس
ؽی ر یتام ـہ دقاؿہ بو ڥفقؼی بوئے۔ ؽو ر یغو ؽی ققہ سـافا كے روئے بو ؼقؽتی وا اذپہ دوض وار ؽـوارو ؿوٹ خزو رقؼوغان
ذر یضا ـخظوظ ؽوری اذوفی۔ كڥ اؿظاظ ؽی قؾون سـافا قتقتان اذتضؽال فو بو یان اردو یا رك وارو اؿظاظ قتقتان شاغو ؾافی
رقؾی اذپتےرقؼوغو ـوشی غوض فہ غوری ؽور یغو ـضؼوم بوفقان۔ ققطار عالوہ كے رقؼوغ دیاؽان ذر یضا اذپتے ؼدیؽو رذن و
رواج دی ـضؼوم بو یان۔ كے رقؼوغ دیاک روئے ؽوص دورہ ؽی غن بو یان قتقرہ بی ؼارؼافو حـو یو غن شوفی رو یافتے رقؼوغ دیتی
ققتان ؽـون ؽوفقان۔ كؽقتان ذار عالوہ دی بو دور دوبی كے رقؼوغ دیاؽان ـوشہ رقؾی۔
ای ؽؽا اؿظاظ ـتے دی كے رقؼوغ دیاؽان ذر یضا ـضؼوم بقتی رقؾی ؽی قتقتان اذتضؽال ؽـوارہ قؾون سـافا بو ؽن بو یان بحوفغہ
فو تان بو یان ؽی ر یتام دی ؽقہ غؼط فو بوئے۔ ققتان ـوشار ای ؽؽایقه اوا تان ؼدردان راؽان پرورٹہ پقش ؽور یك ـڥغقؽان
ققت كؽقت رقؾی:
"راؿجو  ،ـذتو  ،ڷاوان ،فقوفل ،ـؾارہ وا اوزوفل" راؿجو اوحے ـذتو قتے روئے بقرافی ؽی ؽا ؽی ای بقتی غار یہ ای راؿی قال
ٔ
باو اذتافی وا ققت جو دورار بوغاک بقرافی ،ققتان كے ررتو فام راؿجو وا ـذتو بقرائے۔ ڷاوان پر یو ذار تور یرو آػتوت راک بقرائے وا
ٔ
ـؾارہ قاوؿقو دوواقتو ٹقغی الؽـقرو كے اورٹوافتے راک بقرائے وا ققت تروئے یا پوفچ باک بقرافی۔ ؽـافجو آدری رادو پورا بقغو احی
ققتان بقڥ كے دوواقتو ٹقغی الؽـاک بقرافی۔ اوزوفل رے ـودقؾی ای دار درے قتفے بذترہ درے رام بقغو قتے بذتران یو
ٔ
ؾافی ـوز جاـفے پوراک بقرافی وا حـوحـی اكی رو پـی بڑاڅـفے ققتان كے اوزوفػی پقڅـاک بقرافی۔ ققس آور یؾی یا ؿوٹ تـقاؼو
غون دار باک بقرائے ؽی قتو ای پـور كے ـودقؾو ـوشہ ٹـوفی ۻوؽاک بقرائے وا ای پـور ای ؽوفا ٹـوفی۔
رقؼوغ رروع ؽوراوا "بقرائے فو بقرائے اذتائے فو اذتائے۔۔" " ،ودتہ ـائے ودتہ ای۔۔"  " ،اوا تہ حافػقن تو ـا حافػقس ،افوص
حـو یو حافػقر رورت حـاغو حافػقر۔۔۔" " ،تقؼی ذقرہ یی فقذی شوزی ذقرہ پـار فقذی۔۔۔" بو بو كڥ طر یعہ رقؾی ؽی قتقت قر
ؽوص جدا جدا۔ وارو ذورا ؽا ؽی ؽوروم ؽوفقان قتقتان كے بارا اؿل اؿل رائے رقؾی۔ ای پـت ر یؾقان ؽی "اذتائے فو اذتائے
بقرائے فو بقرائے۔۔۔" قتے رقؼوغ ؽـقو بارا ؽی ـضؼوم فو اوروئے ؽی ققہ زخقح یاؽی غؼط رے اذتضؽال ؽوفی وا پـتی رو یان
كڥ دقال ؽی ققس قر ای رقؼوغو ذوم اذتضؽال بوئے۔ اوا ؽؾدوری ؽی رقؼوغ دیاک رو یان ذار كے بارا برار ؽوری اذوم ـتے
ٔ
ققہ جواب ـالو بقتی رقر " اذپہ ؽارہ ؽقاغ ؽی توری رقر قتو اذپہ ؿو دوذقان باؼی ققس زخقح یا ؽی غؼط ـضؼوم ِفغی "،وا
ای پـتقو قروڥ دقال ؽی رقؼوغ ؽؾدوری ؽی رقؾی ذف حافػقك اؿبتہ ؽتابی ؼزہ ؽا ؽی ؽوفقان قتقتان ـوشہ زداؼت
رقر۔
بؿرخال ؽقاغ ؽی بو یان رقؼوغان تان پاسہ ـخظوظ ؽوری كؽی روئے اذپہ دوض وار ؽـواروتے بو ؿوٹ ددـت ؽوری اذوفی۔
كؽی رو یان ؽؾدوری ؽی ارتقغـفقتام قافی ؽن۔ ؽی حعہ ؽی رقؼوغو رروع ؽور یغو غقژی غقژی طر یعہ رقؾی وا كورو فذی
ً
فقز یغو دی ـدتؼف طر یعہ رقؾی۔ـثال "ای فوغہ تو درے اوقتی فوغہ پروس یتائے"  ،ای فوغورہ تو درے اوقتی فوغورہ پروس یتائے" ،
"ؼزہ دتن پقذہ كسن" یا " بقغو دی اوا قتقرہ بس اورتام قؾقذے قتقطار قاتام" كؽی ؿووان ذورہ ققت كے رقؼوغو دتن ؽوفی۔
ـثاؿو بحقه ای اذغوردی رقؼوغو ،رقؼوغ دیاؽو طرسا دیتی فذی فقز یؽان:
" بقرائے فو بقرائے ،اذتائے فو اذتائے ،ڈوؽو دیغو ڈوک فقذائے ،دؽو دیغو دن فقذائے ،تقؼی ذقرہ پـار فقذائے شوزی ذقرہ یی
فقذائے ،یوروافو یور ـہ پاؿقتائے ،حقالكو اوڥاؽی ـہ ترافػقتائے ،پوفل ؽوض بقتی دوغور روئقی بوـو ۻوؽی ،ر یػقڥ ؾقتی پاسو

دیتی تان رقر ین شافو پـافہ الؽـی اوا قتقرہ تورتام ،تور یغار احی دی اوا تہ حافػقن تو ـا حافػقس افوص حـو یو حافػقر حـوئے
ٔ
ٔ
رورتو حافػقر ،ؽا ؽی حافػی اذور حافػاؽو ؾردافہ ----ودتہ ـائے ودتہ ای زو ای سوـو روغقه تان اڥغارو دقاؿہ بوغاو اذتائے،
ٔ
قافقہ تان بؿت پـار فقذقرو ؽی پردوم سوـو پازہ پوری اذور  ،زو تو پوری ذدت بوقتوئقی تو ؾوفہ بی فاحار بقتی ڈوق دیتی فقرقغو
ٔ
ٔ
پردوم تو دیش ؿوزی ؽقافی كوو ر یغو زو فاحار بقتی ؽقا فو ؿہ اذتاد ۻـوئے ؽو یان رے اذور ---پردوم راردو ؽی ۻـوئے ؽوؽو
ٔ
ـہ ؾوفہ ؾقتی ڈوق دیتی ؽقہ اقتی بوذافہ ،پـائے رو بی تافتے ؽورہ اڥغار ؽو ---ؽورہ دازاو ـازاوان دوذی ش یبے اقتی بوص ر یغو
ٔ
ٔ
زو رے اذور ؽی قائے اذتاد كے پـوک دازاو ـازاوان ذورہ ؽقہ ؾزارہ فو بو یان ؿوٹ اڥغار ؽوؽو اوا فو بوـان ـہ شافوتے ذتن بقتی
ٔ
رقر۔ زو راردو دی اذتادئے ؽورہ ؿوٹ اڥغار ؽور یك ـہ ۻقۻـاوے ؽی یہ دفقا فو ! ر یغو پردوم راردو ؽی بو ؽورہ ؿوٹ شافدار ؿوزی
ٔ
ؾقے اوا تہ ۻقۻـفقن ـہ شان تہ پوری ؽروۻ كوئے---زو بو بو دوران بقتی بوغدو وا احی ؾقتی پردوـوتے راردو ؽی اذتاد دور
ٔ
ؽقاغ ـہ غقحی فو قائے ای ر یڥو كے سوـاؿو پازہ اذور---پردوم راردو دی تو جن ـہ ؿوزے اوا ؽقحہ ؽوری اڥغار ؽوـان؟ زو دی
ٔ
ٔ
بودوران بقتی ؽوئقی فو بقحوئے پردوـو غورو ذورا ؿوز یك رروع ؽوری اذور۔قروفقہ پردوم زوتے رے اذور ؽی اے زو ـہ غقچ
ٔ
ٔ
ؽقحہ كوفی؟زو راردو ؽی ؿقے پقتافی ،پردوم راردو ؽی ـہ روم ؽقحہ كوئے؟ زو راردو ؽی غقڑی غقڑی ارؼو ۻوؽی رقر—قروفقہ تان
ٔ
ٔ
پردوم ـؿؽقز ؽوری بـی ر یڥوو ذورہ دیتی قتو بوؽی ۻوؽی دـو حاک ؽوری ـاری ش یبقك رروع ؽاردو---زوو اپاؽی اوغ ؾقتی
ٔ
ٔ
روفان ؿققاو ،ققزان ؼڑوچ ؽوراو ،بور بور دیتی غقحـان پردوـو ذورا دیتی قال بقرو---قروفقہ پردوـو پـوک شان پوؿوئی څقق پورور فذو
ٔ
ٔ
توغوتے دیتی راردو ؽی ؽقحہ ؽی اوا كوتام تو دی كڥ بقتی ـافقذو یا آوس یتو اڥغار ؽورے---ققطار احی جن ؽی ۻقۻـقتاو تـے
ٔ
ٔ
ر یڥوو اڥغار ؽورے—قروفقہ زو تان ـازہ بی تان بوؽوت راردو ؽی اے ؽقؽقری! كؽوغار احی وا ۻـوئے فو بوص پردوـو ذار
اڥغارو حاؿو ۻقۻـی ؾقتی اذوم۔ تو ـہ ؿو ؽقاوتغی ـہ غقچ ؿقے پی وا روم غقرزی ارؼو ؽی ۻوؽقتائے ـتے ؿو دیت ر یغو ققس
ٔ
فذہ فقری غورو ذورا تو ؿوز یغا دیرو---پـوک رو ـودا احہ زو برار ؽاردو ؽی اے ؽقؽقری ـہ غقچ ؽقحہ كوفی وا ـہ روم ؽقحہ
ٔ
كوئے؟؟ بوک راردو ؽی تہ غقچ ؿقے پقتافی وا تہ روم ارؼو ۻوؽی رقر ر یغو ذوم تان زو ـؿؽقز ؽوری بی ای ـافقذو ذورہ دیغو
ٔ
ـافقس تو ذروفػان پـورہ ؽوری اؿتی ؾوؿو پقڅـقرو۔ زو بی ؾوؿو دیغو تو غو ـقہ حـقغو پردوم ٹـقخ ؽوری كوذی راردو ؽی تان
اوؼاتار توری فقذقغو ـقہ حـقتی جابجا بقه بوئے!
ٔ
فقذے قتے زوو یی فقزی قتو ـازہ تارئے اوا ققا قاتام وا كؽوغار تان دوروتے بقن۔ ای فوغورہ تو درے اوقتی فوغورہ پروس یتائے-------

