


 
 کام چور بهوت 

 شفيق الرحمن
  

ميرا دوست اور ميں تقريبا رات کے نو بجے گاؤں کے قريب پہينچے ، ميرے 
ن، ميرے دوست نے بهي الٹهي يپاس ہاته ميں ايک الٹهي تهي، دوسرے ميں اللٹ

تهام رکهي تهي، اس کے دوسرے ہاته ميں مونگ پهليوں اور اخروٹوں والے گڑ 
۔کي پڑيا تهي  

م تهے، پڑوس گاؤں کے نمبردار کو گڑ کا تحفہ پيش کرکے ہمارے ذمے دو کا
انهيں بتانا کہ ان کا بهيجا هوا مالي بيمار هے، اگر وه دوسرا مالي بهيجيں تواسے 

 هم اپنے گاؤں سے دوپہر کو چلے تهے، ليکن راستے ميں ملہ لگا ۔ساته لے آئيں
ہ ابهي چار هوا تها، شام تک وهاں رهے سورجغروب هونے تک اچانک ياد آيا ک

پانچ ميل کا سفر باقي هے ، چناچہ ايک واقف کار کي دکان سے الل ٹين کرائے 
۔پر لے کر روانہ هوئے  

گاؤں سے سو ڈيڑه گزادهري هميں کتوں کے لشکر نے گهير ليا، همارا خيال 
ن مددے گي، اور اس کي روشني ميںکتون کي اچهي طرح خبر يتها، کہ الل ٹ

ميں کتے خوب نشانہ بانده کر حملہ کرتے هيں، لے سکيں گے، ليکن روشني 
يکا يک ميرے دوست کا لٹه اللٹين پر پڑا، اندهيرا هوتے هي افراتفري مچ گئي، 

اتفاق سے ميں نے ايک کتے کي دم پر پاؤں رکه ديا، اس نے نعرہ لگايا دوسرے 
۔کتوں نے اس کا ساته ديا  

 ديکها کہ چوپال ۔گئےهم دونوں ايسے سرپٹ بهاگے کہ منٹوں ميں گاؤں پہنچ 
 وه ديکهو شکاري صاحب کوئي کہانے سنا ۔ميں لوگ بيٹهے حقہ پي رهے هيں

شکاري صاحب بڑے دلچسپ انسان تهے، ان ۔۔۔۔۔رهے هيں، ميرا دوست بوال 
کے قصے ايسے هوتے تهے،کن ان پر کچه يقين آتا کچه پرنہ آتا، بڑے نڑے تو 

 جهونک بهي کرتے، ان کي مسکراتے رهتے ليکن لڑکوں کو جو ان سے نوک
۔باتيں پسند تهيں، خصوصا جس طرح وه اپني کہاني کے اختتام کو يکدم وڑتے  

معلوم هو کہ کسي بهوت کا قصہ شروع کرانے والے هيں، حاضرين ميں زياده 
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تعداد نوجوانوں کي تهي،جو انہيں لگاتا تار ٹوک رهے تهے، اس لئے موضوع 
 طرح طرح کے قصے سنے ليکن بهوتوں کا بهي بار بار بدل جاتا هم نے ان سے

۔ذکر آج پہلي مرتبہ هورہا تها  
کافي دير هو چکي تهي، ميں نے اپنےدوست کو کہا کہ هميں پيدل چل کر واپس 

اپنے گاؤں بهي پہنچنا هے اس لئے فورا نمبردار صاحب کو گڑدے کر اور مالي 
 شکاري صاحب کے متعلق پوچه کر سيدهے چليں، ليکن وه بوال آج کچه بهي هو

۔کي بهوت والي کہاني ضرور سنيں گے،هم ايک کونےميں بيٹه گئے  
وه ايک شخص کا قصہ سنا رهے تهے جو هر روز مسجد ميں صبح کي نماز پر 
غير حاضر هوتا، ليکن بقيہ چاروں نمازوں کے وقت باقاعدگي سے پہنچتا، لوگ 

ت مجبور کيا تو وجہ پوچهتے تو ٹال مٹول کرجاتا، آخر جب گاؤں والوں نے بہ
اس نے بتايا کہ جب وه نماز کےلئے صبح سويرے گهر سے نکلتا هے تو ايک 
بهيانک سي کالي شبہيہ اس کا راستہ روک ليتي هے، اس طرح کہ ڈر کر اسے 

واپس آنا پڑتا هے، يہ سن کر لوگ مذاق اڑانے لگے يہ کسيا ڈرپوک انسان هے ، 
سرار چيز پر قابو پانا هے تو علي پهر کسي زرگ نے مشوره ديا، کہ اگر اس پرا

الصبح دونوں ہاتهوں پر سياهي ملکر نکلو، جونہي وه سايہ سامنے آئے همت 
کرکے سياهي اس کے منه پر مل دينا، اس پر تو وه اور بهي ڈرا ليکن بزرگ 

۔نے ہمت بندهائي اور چار رونا چار ده تيار هوگيا  
تا هوا چال آرها هے، مسجد اگلي صبح نمازي کيا ديکہتے هيں کہ وه شخص هنس

ميں پہينتے هي بڑے فخر سے بوال ، بهائيو، آج ميں نے اس شبيہہ کے منہ پر 
ليکن لوگوں نے ديکها ساري کالک خود اس کے چہرے پر لگي ۔سياهي مل دي،

هوئي هے، دراصل وه اپنے وهم سے خوف زده تها، نہ کوئي سايہ تها نہ هي 
 انہوں نے حقے کے ۔جس سے وه ڈرا کرتا تهاکوئي شبيہہ تهي، نہ نرا وہم تها 

۔کئي کش لگائے اور اپني سفيد مونچهوکو تاؤدينے لگے  
ميں نے اپنے دوست ک وپهر ياد داليا کہ اگر هم فورا نمبر دار صاحب سے مل 

آپ ۔کر واپس روانہ نہ هوئے تو گهر والے بہت خفا هوں گے، مگر وه نہ مانا
 ميں نے نہايت هي کم عمر ۔نوجوان نے کہاکچه اپنے متعلق بهي بتائيں، ايک 

ميں پيدا هوا، ابهي چهوٹا هي تها کہ يتيم هونا پڑا، اور اتنے تنگ ودو وقسم قسم 
۔کے تجربوں ، محنت مشقت کے باوجود اب تک يتيم هوں  

 آپ کا ذريعہ ما ش کيا رها؟
عني ي۔۔۔۔ جي نہيں ذريعہ معاش ۔کيا کہا؟ ذريعہ ماش؟ انہوں نے ڈانٹ کر پوچها

روزي کے سلسلے ميں کيا کچه کرتے رهے هيں؟ پہلے رياستي پوليس ميں 
اب ۔۔۔۔۔مالزم رها ، پهر بطور شکاري کئي رياستوں راجواڑوں ميں نوکري کي

اتفاق سے ميں شروع هي سے فضول ۔شکار ے عالوه کهيتي باڑي کا شغل هے
۔خرچ رها هوں  

اه کا بيشتر حصہ اتفاق سے ميں شروع هي سے فضول خرچ رها هوں، تنخو
 اور باقي؟اسے بينک کے سيونگ اکائونٹ ميں ۔۔پراويڈنٹ فنڈ کي نظر هوجاتا
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، بهال آپ بيچارے جانوروں کے پيچهے کيوں مارے مارے ۔۔۔۔پهونک ديا کرتا 
 ۔ں هوسکتا؟ ايک طرف سے آواز آئييپهرتے هيں؟ کيا شکار کے بغير گزاره نہ

 هے مثال جو عينک آپ نے لگا گزاره تو بہت سے چيزوں کے بغير هوسکتا
رکهي هے، اس کي ايجاد سے پہلے بهي لوگ کسي نہ کسي طرح ديکہ ليا کرتے 

هوں گے، تبهي انہوں نے اس کے بغير جنگيں لڑ کر فتح کئے نئے براعظم 
دريافت کئے اور آپ نے جو ابهي تمباکو واال پان کهايا هے اس کي دريافت سے 

 هوگا، ره گيا شکار سو اگر عمده بندوق پاس هو قبل بهي يہ نشہ پورا هي هوجاتا
تو، اس ال ئسنس اور کارتوس موجود هوں تو شکور کهيلنے کو خود بخود دل 

چاهتا هے ، دن بهر کي بهاگ دوڑ انسان کو چست رکهتي هے، سب جانتے هيں 
کہ ورزش عمر کو بهي بڑهاتي هے جواني ميں اس قدر صحت مند تها کہ اکثر 

ا کرتے تهے، اب تک کبهي کبهي خواب ديکهتا هوں کہ خواب ڈاکڑ مجه سے چڑ
ميں بهي سورہا هوں، يعني ڈبل نيند آتي هے، سورج سے مجهے يہي شکايت 

اگر آپ خوب ورزش کرتے هيں تو ۔رهي هہ کہ وه صبح بہت جلدي نکل آتا هے
آپ نے اتنے برس جنگلي درندوں کاشکار کهيال ۔آج ستر برس کے اوپر هوتے

 دلير هوں گے، ميري ذاتي رائے يہ هے کہ اگر انسان کسي طرح هے، آپ بڑے
اپنا ڈر چهپا سکے تو وه دليري کہي جا سکتي هے، ويسے اسے شغل کے 

۔سلسلے ميں کئي دلچسپ لوگوں سے بهي مالقات هوئي  
؟جنگلوں ميں ايک سائيں جي مال کرتے جن سے بہت متاثر هوا، کيونکہ ۔۔۔۔۔۔مثال

آپ توجانتے هي ۔۔۔۔۔۔۔کي بولياں سمجهنے کا فن آگيا تهاانہيں پرندوں جانوروں 
هيں کہ کچهوا کئي سو برس زندہ رهتا هے، سائيں جي نے دو کچهوں جو مياں 

 معلوم هوتے تهے، آهستہ آهستہ چلتے ديکها، ايکنے دوسرے سے کہا، سن یبيو
ليا بابا سن ليا تم نے ميري زندگي کے بہترين ڈهائي تين سو سال تو ضائع 

رديے هيں اب اور کيا چاهئيے؟ پهر ايک دن سرحد پر ڈاکوؤں اور پوليس کي ک
آپس ميں شديد فائرنگ هورهي تهي، صحرائي هرن پہلے تو ڈر کر چهپتے 

رهے، پهر ايک سيئنر هرن نے ہمت کر کے حاالت کامعائنہ کيا اور ڈار کو بتايا 
 مارنے نہيں کہ خواتين و حضرات آپ اطمينان سے گهاس کهائيں، آج يہ ہميں

ايک دوسے کو شوٹ کرنے آئے هيں، سائيں جي نے ان شہريوں کے قصے بهي 
سنائے جو پہلي مرتبہ گاؤں آتے تهے، ايک بيل کهيت ميں جگالي کر رها تها، 
شہر سے کچه لوگ پک نک منانے آئےهئے تهے، ان ميں سے ايک نے نعرہ 

ونگم ڈال هے، اسي لگا کر کہا کہ پتہ نہيں اس جانور کے منہ ميں کس نے چي
طرح روهي ميں دو اونٹوں کا مکالمہ سنا، ايک اونٹ اپنے دوست اونٹ سے کہہ 

رہا تها، کہ شديد سردي کے موسم ميں ميرے مالک کے مربعوں پر شہري 
مہمان آئے، علي الصبح ايک ناڑي نےمجه پر سوراي کرنے کي کوشش کي 

 هوئي تو ميرے کان، مگر ميں اطيمنان سے بيٹها رها، جب اسے کاميابي نہ
آج ۔۔۔۔۔ماتها، گردن، کوہان، ٹٹول کر آخر ميں ہار مان گيا، اور اترتے هوئے بوال

ں هورہا، يہاں تک کہ اونٹ کا اسٹارٹر يتو اتنيسردي هے کہ اونٹ تک اسٹارٹ نہ
؟معلوم هوتا هے کہ سائيں جي کو آپ پر بہت اعتقاد تها، کہ ۔۔۔۔بهي نہيں مال رها

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

ur
du

ku
ta

bk
ha

na
pk

.b
log

sp
ot

.co
m



 4

۔ا يقين کرليتے تهے، دوسرے طرف سے آواز آئيان کي هر بات ک  

ں، اطالوي اور هسپانوي سينور اور يشايد آپ نہيں جانتے کہ مشرق کا سائ
انگريزوں کے سر برابرا هيں، يب تينوں هم رتبہ هيں، ہاں تو ميں جانوروں کا 

ايک روز سائيں جي نے غصے سے اپنے ڈيلميشن کو ڈانٹ ۔۔۔۔۔۔ذکر کررها تها
ل کا کتا آپ نے ديکها ہي هوگا، وہي جو بڑا سارا گلدار چتکبر اکتا ديا، اس نس

هوتاهے ، سائيں جي کو ڈانٹ پر جو جواب مال انہوں نے فورا سمجه ليا کتے 
نے بردباري سے بهونکتے هوئے شکايت کي تهي، آپ کو کتےکي صيح ترکيب 

فقط گيٹ ں معلوم کہ دن ميں آرام اور رات کو پہرہ، آپ نے مجهے ياستعمال نہ
کي چوکيداري دے رکهي هے، يعني اس پر کوا تک آبيٹهے تو خوفناک آوازيں 

دير تک بالوجہ بهونکتا رهوں، يہاں تک کہ آپ کے پرانے دوستوں اور 
عزيزوں کي آمد پر پر بهي غل مچاؤں، يعني ميں گيٹ کي غلط گهنٹي هوں، 

، کہ رات کونيند چناچہ دن بهر مجهے خواہ مخواہ اس قدر هلکان کرديا جاتا هے
آجاتي هے جب کبهي آپ دو تين هفتوں کے بعد اس خاکسار پر ملتفت هوتے هيں 

تو انگريزي ميں کم بيک، نو، ڈونٹ ڈو ايٹ، حاالنکہ کتوں کو انگريزي کيا 
ں آتي هے، دوسري شکايت مجهے يہ هے کہ آپ کے کچه مالقاتي ياردوسمجه نہ

اه دهبے پڑے هوں ، باقيوں کا مجهے ايسا سفيد کتا سمجهتے هيں جس پر سي
خيال هے کہ ميں دراصل کاال کتا هو، جس پر غلطي سے سفيد چهينٹے ڈال کر 
دئيے گئے تهے، يہ کوئي بهي نہيں جانتا کہ ميں اعلي نصل کا کا ڈلميشن هوں 

آپ تو کسي بهوت کا قصہ سنانے ۔جو حادثات زمانہ سے جاہلوں ميں آپهنسا هو
 ابهي سناتا هو ،ہاں تو سائيں جي نے ۔ي آواز آئيلگے تهے، وهي جاني پہچان

ايک بلي کا واقعہ بهي سنايا، جو حوبلي کي سہيلي نے ديگر بليوں کو بتايا تها، 
سردي کے موسم ميں اس پالتو بلي کا پنجے پهسال اور کيچڑ ميں گرگئي، مالک 

بن اور نے جو پہلوان بهي تها، نہ ٹهنڈ کا خيال کيا نہ کسي اور چيز کا فورا صا
ٹهنڈا پاني سے اسے دهونا شروع کرديا، سائيں جي قريب سے گزرے رهے 

تهے، انهوں نے منع کيا تو جواب مال کہ آج اتوار هے، اگر چهٹي کے دن بلي نہ 
دهوئي جاسکي تو هفتے بهر اسي طرح رهے گي اور کيا کہيں درسي وغيره کو 

سے گزر رهے تو خراب نہ کردے، اتفاق سے سائيں جي شام ميں پهر وهاں 
ديکها کہ بلي انتقال هوچکا هے، انہوں نے پہلوان کو صبح کي گفتگو ياد دالئي، 

اس پر وه بلي ناشناس پہلوان بوال جناب يہ بلي دهونے سے نہيں مري بلکہ 
نچوڑنے سے مري هے،آپ ان سائيں جي سے اب بهي ملتے هيں؟ ايک نوجوان 

۔نے بات کاٹي  
ز انهوں نے تاش کے کهيل شروع کردئيے، پانچ ںکيوں؟ هوا يہ کہ ايک روينہ

روپے کي شرط لگا کر کڈي ميرے سامنے کرکے کہنے لگے کہ کوئي سا پتہ 
نکال لوتمہارے ديکهنے سے پہلے بتادوں گا کہ کيا هے ، ميں نے ايک پتہ نکاال 
هي تها کہ وه بول پڑے، چڑيا کي پنجي اور الؤ پانچ روپے، ميں حيران هوا تو 

گر يقين نہ آيا هو تو پانچ روپے کي شرط پر شک دوسرے پيکٹ سے بولے کہ ا
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پتہ نکال لو، انہوں نے دوسري گڈي اٹهائي ابهي پتہ کهينچا بهي نہيں تها کہ بول 
پڑے حکم کا يکہ، يہ حکم کا يکہ هي تها، ميري حيرت پر تيسري گڈي استعمال 

۔کي گئي اور پان کا نہال بهي انہوں نے فورا بهانپ ليا  
ايسي کہ تينوں گڈيوں کے پتے اڑ کر ۔۔۔۔۔عتا انہيں ايک زبردست چهينک آئي، دف

ران هو کر يبکهر گئے، جب ميں نے بے شمار پتے ايک جيسے ديکہے تو ح
ں پهياليا، ايک سالم پيکٹ حکم کے يکوں کا تها، دوسري گڈي ميں فقط پان يانہ

 پهر پتہ ۔۔۔۔۔۔۔کے کے نہلےاور تيسري ميں باون کے باون پتے چٹيا کي پنجيوں 
ں کيا هوا کہ آهستہ آهستہ سائيں جي سے عقيدت ميں فرق آگيا، آپ يہ هرگز ينہ

۔۔۔نہ چمجهئيے کہ اس سے ان هارے هوئے پندره روپوں کا کوئي تعلق هے  

 رياستوں کي مالزمت کسي رهي؟
ں تهي، اکثر راجواڑوں ميں شکاري کو محض رسمي طور پر رکہنے کا يبري نہ

هے، يعني اسے غير شکارانہ کام بهي دئيے جاسکتے تهے، دوسرے رواج رہا 
يہ کہ نواب اور راجہ پتہ نہيں کس بات پر يونہي ناراض هوجاتے او رکس بات 
ں يپر خوش، کئي باتيں ايسي هوتيں هيں جنہيں انسان سمجها سکتا ليکن خود نہ

نکہ مجهے وه ں کيوينہيں ايک دفعہ کا نہ۔۔۔۔۔۔سمجه سکتا، ايک دفعہ کا ذکر هے 
مہينہ اور سال اب تک ياد هے، جنگل ميں شير دور کهڑا دهاڑتا تها، ميں نے 

بندوق کو مظبوطي سے تهام کر نشانہ ليا اور لبلبي دبا دي، ليکن اتفاق مالحظہ 
هوکر شير بندوق کي زد ميں سے فقط چار فٹ دور تها، گولي زناٹے سے گئي 

وگئي ، خود شير نے پهيچے مڑ کر مگر شير کي دم سے چار فٹ ادهر ٹهنڈي ه
گولي کو زمين پر گرتے ديکها هے،اور ميں نے يہ نوٹ کيا کہ اس کے چہرے 

پر غصہ بهي تها، اور مسکراہٹ بهي، ساته هي ايک اور تماشہ هوا ، ايک اسيے 
شيطان چيتے سے آمنا سامنا هوگيا، جس کے متعلق مشہور تها کہ اس کي 

 ميرے نشانے کا يہ عالم تها کہ بيس اکيس فٹ چهالنگ بيس اکيس فٹ هے، ادهر
تک چوني اٹهني کے دوتکڑے کرديا کرتا تها، دفعتا درختوں ميں سے اس کي 

انگار جسيسي آنکهيں چمکيں اور وه آہستہ آہستہ ميري طرف بڑهنے لگا، ميں 
نے جهاڑيوں کي آڑلي، جو نہي ميں اور وه مطلوبہ فاصلے يعني بيس اکيس فٹ 

ا اس نے مجه پر کودنے کي تياري کي اور ميں نے شت لي، پتہ پر آئےتو فور
ں پہلے بندوق چلي يا وه کودا، کيا ديکهتا هوں کہ نہ اسے کچه هوا نہ ينہ

اگلے دن سے ميں نے اسي جنگل ميں اسے فاصلے پر چوني اٹهني رکه ۔مجهے
کر ان پر نشانہ لگانے کي مشق شروع کردي، پڑوس سے کبهي شڑاپ شڑاپ 

يں آتيں کبهي دهڑام دهڑام کي چپکے سے جہانک کر ديکها تو معلوم کي آواز
هوا کہ جہاں ميں اپنا نشانہ ٹهيک کرنے کي پريکٹس کر رها تها، وہاں چيتا بهي 

اپني چهالنگ کي لمبائي اور رخ کي درستگي ميں لگا هوا تها، اس کا ميں نے 
تو اس نے کسي سے ذکر کرديا هوگا، جو کسي طرح مہاراجہ تک پہنچ گيا 

مجهے اپنا خاص شکاري رکه ليا، ساته هي يہ بهي مشہور هوگيا، کہ ميرا رابطہ 
کسي رياستي حکومت کي کيبنٹ سے بهي هے، کيبنٹ سے ميرا تعلق ضرور 
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تها، ليکن فقط اتنا کہ مہاراجہ کے خاص دفتر کي کيبنٹ اور اس کي کئي درازوں 
۔کو هر هفتے پالش کراکے صاف ستهرا رکهاکروں  

يں جانتا تها کہ جيسے ديو سے مہاديو بڑا هوتا هے ، اس طرح مہاراجہ کو بهي م
معمولي راجہ سے بلند هونا چاهئيے، ليکن نہ جانے کيوں يہ مہاراجہ کافي 

کنجوس تها، اتنا کہ جب اس نے مجهے اپنے مہمان خانے ميں ٹهرايا هوا تها، 
تو ايک دن سورخ گرهن جہاں دونوں وقت دال کے سوا اور کوئي سالن نہ ملتا، 

کے سلسلے ميں مجه سے هندي مہينے کي تاريخ پوچه لي، ميں فقط اتنا هي بتا 
ں ليکن دال کي آج بارهويں تاريخ هے، اس پر وه يسکا کہ اس تاريخ کا تو پتہ نہ

بظاهر تو خوش هوااور وزير حضوري سے کہا کہ انہيں نوازا جائے، ليکن چند 
قے ميں بهيج ديا گيا اور ايک دوسرا شخص هي دنوں بعد مجهے سرحدي عال

ترقي پر ميري جگہ آگيا بعد ميں معلوم هوا کہ وه مہاراجہ کا سوتيال بيٹا تها، بعد 
ميں ديکها کہ عہدوں پر اس کے رشتے دار هي رشتے دار تهے، وہاں اقربا 
پروري کچه اس طرح کي تهي، جيسے ملکہ وکٹوريہ خود اپني خدمات کي 

وئے اپنے لئے پر زور سفارش کرکے خود هي اس کي تصديق تعريفيں کرتے ه
۔کريں اور پهر اپنے آپ کو وکٹوريہ کراس کا اعلي اعزاز مرحمت فرمائيں  

 اس کے بعد کيا هوا؟
وه نوکري چهوڑ دي ، اگلي مالزمت ايک نواب صاحب کے ہاں کي تيسرے 

هر بات چوتهے روز هي سے پتہ چل گيا کہ انہيں مبالغہ کرنے کي عادت هے، 
کو اس قدر بڑها چڑها کر بيان کرتے تهے کہ مجهے سيدهے سادے آدمي کو 
بہت عجيب لگتا، اکثر ڈينگيں مارتے رهتے، شکاري کيلئے اشتہار بهي انہوں 

نواب صاحب کے لئے جو خود بے حد بلند پائے کے ۔۔۔۔نے يوں ديا تها کہ
ي جسے شکاري هيں، ضرورت هے ايک نو عمر ، چست، پهرتيلے شکاري ک

کم ازکم ساٹه برس کا تجربہ هو جب گهڑ دوڑ ميں ہارتے بڑے فخر سے بتاتے 
کہ ميں تو ہميشہ سب سے بهادر اور نڈر گهوڑے پر شرط لگاتا هوں جو دوڑے 

ويسے انہيں ۔۔۔۔۔۔۔۔کے بقيہ گهوڑوں کو آگے لگا کر ان کا خوب تعقب کرتاهے
ٹي کے ساته تصويريں ں تها، کبهي کبهار شکاري پاريشکار کا بالک شوق نہ

کهنچوانے کے چاؤ ميں جنگل جاتے تو فوٹو گرافي مکمل هوتي هے، هم ان کے 
ہاتهسے بندوق واپس لےليتے جانوروں کے بجائے خود ان کے اوپر هم سب کے 

لئے باعث خطرہ هوتي، موٹے بہت تهے، اتنے کہ سوتے هوئے جمائياں ليا 
وزن بتانا پڑ جاتا تو کہتے کہ کرتےاور جاگتے وقت خراٹے، ليکن کبهي اپنا 

ايک من اور کئي سير ، آخر ايک روز ميں نے بڑے ادب سے عرض کيا کہ ان 
کي عمر اور رتبے کو ديکهتے هوئے اس مبالغہ آرائي پر کچه کنٹرول هونا 

۔چاهئيے  
۔بولے مياں تم ٹوک ديا کرو  

گےکہ ں هوگا،تو کہنے ليميں نے کہا کہ سب کے سامنے ٹوکنا اچها معلوم نہ
۔اشاره کر دينا ، ميں سمجه جاؤں گا، بس ذرا سا کهانس ديا کرنا  
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اگلے هي روز انہوں نے کسي مگر مچه کا ذکر شروع کرديا، ہماري رعايا نے 
بے شمار درخواستيں دي هيں، کہ انہيں ايسے ظالم اور خونخوار مگر مچه سے 

نارے انسان نجات دالئي جائے جو پچاسي فٹ لمبا هے اور هر وقت دريا کے ک
۔اور حيوان کي تک ميں رهتا هے  

اس پر آهستہ سي کهانسا تو بولے، خير هم نے اپنا سيکرٹري بهيج کر پتا کرايا تو 
۔معلوم هوا کہ مگر مچه صرف پچهتتر فٹ لمبا تها  

ميں کهانسا تو فرمايا کہ هم نے سوچا سني سنائي باتوں اعتبار، بہتے هوگا خود 
۔ںيجاکر مالحظہ فرمائ  

هم نے شست لي اورتقريبا پچيس پچاس فائروں ۔۔۔۔۔ں کهانسا تو گويا هوئے کہ مي
۔سے اسے هالک کيا، اب جو نپوايا تو مگر مچه پيتاليس فٹ لمبا نکال  

مياں ۔۔۔۔۔۔مي نے کهانسنے کي کوشش کي ہي تهي، کہ انہوں نے فورا ٹوک ديا، 
۔تم کهانستے رهو، اب نپ چکا هے  

۔بولتے تهے، ايک آواز آئيں ينواب صاحب سچ کيوں نہ  
يہي سوال ان کے ماموں نے ان سے پوچها تها، نواب صاحب کا جواب يہ تها کہ 

سچ فقط بچے بولتے هيں، جوں جوں عمر بڑهتي جاتي هے، موقع اور حاالت 
۔کے مطابق سچ پر بهيکانٹ چهانٹ اور حاشيہ آرائي کرني پڑتي هے  

 جب فخريہ سے هميں بتاتے پهر حقے کا کش لگا کر بتايا کہ نواب صاحب
هيں،تو وه هر روز آٹه گهنٹے دربار کرتے هيں اور سات گهنٹے عبادت، نو 
گهنٹے بهيس بدل کررعايا کي شکايات معلوم کرنے مين نلکل جاتے هيں، چه 

گهنٹے پڑوسي ملکوں کے نمائندوں سے مالقات اور ان کي خاطر تواضع، چار 
 روز کے چوبيس گهنٹوں کے بجائے گهنٹے مطالعہ وغيره وغيره ميں تو هر

۔ٹوٹل چهتيس يا اٹهتيس گهنٹوں تک پہنچ جاتا  
 پهر آپ نے کيا کيا؟

ميں نے کچه کرنے کا سوچ هي رہا تها، کہ نواب صاحب کے معتمد خاص 
بخاري صاحب سے محض اتفاقا بد مزگي هوگئي، انہوں نے مجهے بال کر 

وس هورها هے کہ جيسے قدرے کرخت لہجے ميں حکم ديا کہ انهيں يوں محس
 لہذا ميں اسي وقت طبيب کو حاضر کروں، نہ جانے کيوں ۔بخار چڑهنے واالهو

سادگي ميں ميرے منہ سے نکل گيا کہ آپ تو خود بخاري هيں، بهال بخار کي کيا 
۔مجال جو آپ کے قريب آئے  

اس کے عالوه نواب صاحب نے اگلے روز هي اپنے دونوں بيٹوں سے متعارف 
 کے اتاليق کو برا بهال کہا کہ اس نے دونوں سگے بهائيوں ميں سے کرايا، ان

ايک کو ذہين قرار ديا تها، اور دوسرے کو کند ذهن، انہوں نے مجه سے فرمائش 
۔کي کہ ميں ان دونوں کا فائنل امتحان لوں   

ميں نے بہيتر کہا کہ ميں تو ايک معمولي سابق پوليس مين اور شکاري هوں ، نہ 
ئي ڈگري هے ، بہال ميں اسم قسم کا امتحان کيسے لے سکتا ميرے پاس کو

ليکن وہ مصر رهے کہ تبهي تو ميں تمہيں کہہ رها هوں کيونکہ تم غير ۔هوں
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جانب داراهو اور ثابت کردو گے کہ سگے بهائيوں کي ذہانت ايک جيسي 
ميں وه لڑکے دور سے ديکهے تهے، ايک کے چہرے پر ذہانت کے آثار ۔هے

۔ا کچه گها مڑ سا لگتا تهاتهے اور دوسر  
بہر حال نواب صاحب کا حکم تها اور امتحان لينا ہي پڑا، مجهے اور تو کچه 
سجهائي نہ ديا، بس يونہي ان دونوں کواصبلبي کيساته دو کو ٹهڑياں دکهائيں، 

ايک ايک روپيہ ديا، اور کہا کہ اسے روپے سے کچه خريد جو پوري کوٹهري 
۔کو بهر دے  

لڑکے نے روپے کا گهاس اور بهس خريد کر اندر فرش پر بهجا حسب توقع غبي 
ديا، جبکہ ذہين نے ايک آنے کي موم بتي جال کر اپني کوٹهري روشني سے بهر 

مجہے خاموش رهنا چاهئيے تها، ليکن بس منہ سے نکل گيا، کہ اتاليق کا کہا ۔دي
درست هے، آپ کے ايک بيٹے کا دماغ روشن هے اور دوسرے کے سر ميں 

۔هس بهرا هوا هےب  
۔اس کے بعد حاالت ايسے هوگئے کہ نواب صاحب سے جدائي اختيار کرني پڑي  

ہاں ليکن اس کے ۔؟ کس نے پوچها۔۔۔۔۔کبهي آپ کو کوئي کام کي رياست بهي ملي 
 اس کے واسطے ايک خاص عملہ رکها گيا تها، هر ۔راجہ کو پبلسٹي کا خبط تها

نہ کوئي اخبر اخباروں ميں ضرور مہينے راجہ رياست کے بارے ميں کوئي 
آجائے، اسي سلسلے ميں افريقہ جانےکا پروگرام بنايا اور مشہور کرديا گيا راجہ 

صاحب افريقہ کے حبشيوں اور ديگر غير مسلح قبائيلوں کے تحفظ کے لئے 
وہاں کے خونخوار درندوں کا شکار کهيلنے جارهے هيں، سمندر پار جانا کافي 

۔۔۔۔۔طرح طرح کي باتيں ديکهيں اور سيکهيںدلچسپ ثابت هوا اور   
؟مثال شمالي ساحلي عالقوں ميں طوارغ نامي ايک قبيلہ ديکها جس کي ۔۔۔۔۔مثال

عورتيں پرده نہيں کرتيں مگر هر لڑکا بالغ هوتے ہي سياہ نقاب پہننے لگتا هے، 
غالبا دنيا بهر ميں فقط يہي مرد هيں جو هر وقت چہرے پر نقاب رکهتے هيں اور 

پهر کچه عالقے ايسے بهي هيں جہاں کے باشندے کو نظر لگ جانے پر پورا 
اعتماد هے نظر بد کو وہاں عين القبيحہ کہتے هيں اور اس سے بچنے کيلئے 

وہاں آپ کو کسي لنگور ، شتر مرخ يا بن ۔ايک خاص قسم کا منکا پہنا جاتا هے
يگين منکا هے،  يہ وه رن۔مانس کي نظر تو نہيں لگي؟ ايک نوجوان نے پوچها

کوشش کرلو مجهے تمہاري نظر بهي نہيں لگ سکتي، شاکري نے بازا اٹها کر 
اور يہ کن ان کو نفظ مکتوب پر مکمل اعتقاد هے، يعني جو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔منکا دکهايا

کچه لکها جاچکا هے وه لکها جا چکا هے، ادهر هم هيں کہ هر ناخوشگوار 
ممکن وجوہات ڈهونڈنے کے چکر ميں واقعے يا غمناک سانحے پر ممکن اور نا

 وہاں ايسي حالت ميں وه فقط ۔۔۔۔۔پڑ جاتے هيں کہ اگر يہ کرتے تو يوں هوتا 
دونوں ہاته هال کر مکتوب کہہ کر صبر کرليتے هيں، يعني انہيں کامل يقين هے 

۔کہ تقدير ميں يہي لکها تها  

 کے اس تو هوايوں۔۔۔۔۔۔ليکن همارے ہاں ڈاکخانے کے محکمےسے پوچهئيے
عالقےميں ايک حبشي شکاري نے اپنے والد کا بتايا هوا واقعہ سنايا جس کا تعلق 
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اس دور سے هے جب انگريز اپني وسيع برطونوي سلطنت کو اور بڑهانے کي 
کوشش ميں لگے هوئے تهےاسکاٹ لينڈ سے ڈاکٹرلونگسٹن جو طبيب بهي تها 

فت کرتا اور ساته ساته تبليغ اور مشنري بهي ، افريقہ آيا، وه بيماروں کا عالج م
ميں بہي مصروف رهتا، بہت جلد وه اتنا مقبول هو کہ مقامي باشندوں کو اس 

سے والہانہ عقيدت ہوگئي ايک دن اسے ايک خاص تقريب پر لے گئےجہاں هر 
سال مرد اپني قوت برداشت کا مظاهره کرتے هيں، ايک شکاري نے کمان کا 

ار کرليا اور اف تک نہ کي، دوسرے نوجوان تير اپنے بازو ميں چبهو کر آر پ
نے اپني ران سے نيزہ گزارديا اور چپ رها ، تيسرا دہکتے هوئے انگاروں پر 

چلتا رها، اسي طرح دير تک مردي اور همت کے يہ مظاهرے هوتے رهے، پهر 
يکا يک ايک خاموشي طاري هوگئي اور سب اپنےمحبوب هيرو ڈاکڑ لونگسٹن 

ها ديکهنے لگےجيسے کہ وه اس سے کسي فوق البشر کو جوادهيڑ عمر کا ت
دليرانہ کارنامےکي توقع رکهتے هوں، پہلے تو وه کچه سمجہ نہيں سکا ليکن 

جب صيح پوزيشن کا علم هوا تومارے خوف کے پسينےميں بهيگ گيا، آخر 
اسے کچه سوجها ہتهوڑے اور آهني سالخ کي فرمائش کي سالخ اپنے جبڑے کي 

ہتهوڑے سے جهوٹ موٹ کي ضرب لگائيں، پهر سامنے داہني طرف رکه کر
اور بائيں طرف بهي يہي کيا، اس کے بعد محض دکهاوے کے لئے اپنے منہ ميں 
انگلياں ڈال کرمسوڑهوں سے کهينچاتاني کي اور بظاهر اپني پوري قوت صرف 

کرکے اپنے مصنوعي دانتوں کي بتيسي نکال کر سب کے سامنے پيش کردي، 
 مصنوعي دانت نہيں ديکہے تهے، اس کار نمايا پر سارا هجوم حبشيوں نے کبهي

۔۔۔۔ جيسے اسے جيمپين مان ليا هو۔ڈاکڑ کے سامنے جهک گيا  
؟۔۔۔۔آپ نے راجہ کا ذکر نہيں کيا  

راجہ باعده طور پر ڈرپوک تو نہيں تها، بہر حال اسے دلير بهي نہيں کہا 
بڑي بات هےان کے سامنے جاسکتا، شيروں، گنيڈوں، جنگلي ہاتهيوں کو مارناتو 

کهڑے هونے کے لئے بهي همت چاهئيے اور پهر يہ کہ شکار فورا نہيں مال 
جاتا، کتني هي مرتبہ يہ هوا کہ دوپہر سے کسي تيندوے کيسمت ميں شت لئے 

کهڑا هوں اور وه جهاڑيوں ميں چهپا هوا هے ،انتظار کرتا رهتا، حتے کہ تيندو 
۔ے غروب هوگئےاور سورج دونوں جهاڑيوں کے پهيچ  

کچه جانور ايسے بهي ملے جو انسانوں کي طرح شرارتيں کرنے کے عادي 
تهے، مثال ايک خطرناک جنگلي اود بالؤ جب ميرے تعاقب کي زد ميں آگے نکل 

گيا تو اونچے سے درخت پر چڑه کر کبهي مجهے ٹهينگا دکهاتا ،کبهي زبان 
تا اور ايک رات هانکا کرنے نکال کر بيہوده اور کبهي غير شائستہ آوازيں نکال

والے ڈهول بجا بجا کر مشعليں دکها کر ايک چيتے کو ايسي موزوں جگہ گهير 
الئے جس کے پيچهے بڑا سارا دريا تها اور چيتے کا فرار هونا بظاهر ناممکن 

تها، بغير کسي آهٹ کے ميں دبے پاؤں آگے بڑها، تالش کرنے کے بعد ديکها کہ 
رف دو آنکهيں چمک رهي هيں، يہ کسي ايسي جهاڑ جهنکار کي دوسري ط

چيتے کي معلوم هوتي هيں جس کي تهوتهني اور پيشاني بڑي کشاده هو کيونکہ 
۔ايک آنکه دوسري آنکه سے خاصي دور تهي  
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ميں نے اطمينان سےدونوں آنکهوں کے بيچ نشانہ لے کر فائر کيا ليکن کچه نہ 
ي کا سہارا ديا اورسانس روک هوا پهر آگے بڑه کر رائفل کو اپني فوالدي چهڑ

کر بالکل اس کے ماتهے پر فائر کيا ،نتيجہ کچه نہ نکال، آگے بڑه کر اور فائر 
۔کئے حتے کہ کارتوس ختم هوگئے  

مجهےاتنا غصہ آيا کہ رائفل کو بطور لٹه لے کر درندے پر حملہ آور هوتا تو پتہ 
د کر رکهي تهي،چال کہ سامنے دو بهيڑ ئيے تهے جنہوں نے ايک ايک آنکه بن  

مجهے علم تها کہ رات کوتقريباسارے جانوروں کي آنکهيں چمکتي هيں، ليکن 
ايسے خبيث بهڑيوں سے واسطہ نہيں پڑا جنہوں نے ميرے قيميتي کارتوس ناحق 

۔ضائع کرادئيے  
۔انہيں رائفل سے زدوکوب کرنا چاہا تو بهاگ گئے  

۔۔۔۔آپ نے راجہ کا ذکر شروع کيا تها  
 کے لئے جنگل ميں عارضي کيمپ لگايا، دن ميں تصوريں اتاري یهاں تو پبلسٹ

جاتيں ، ادهر رات هوتے هي چرخ جسے لگڑ بگڑ بهي کہا جاتا هے اس کي 
بهيانک ہنسي کي کرخت آواز شروع هو جاتي اور اتفاق سے يہ مکروه جانور 

مہاراجہ کے خيمےکے گرد هي چکر لگاتا ، انہوں نے مجهے حکم ديا کہ ٹارچ 
 رائفل سےاس کو ٹهکانے لگاؤں ، آدهي رات کے قريب جب اس نے شور والي

مچانا شروع کيا تو رائفل سنبهالي، ٹارچ کي روشني ميں اس کي شکل نظر آئي ، 
فائر کرنے هي لگا تها کہ اراده بدل گيا اور يونہي آسمان کي طرف رائفل 

اگلي رات پهر چالدي، وه ڈر کر بهاگ گيا اور غالبا راجہ مطمئن هوگيا، ليکن 
 ۔اسي مردہ جانور کي آواز آتي رهي ، صبح ناشتے پر راجہ نے مجه سے پوچها
ويسے ميں بآساني جهوٹ بول سکتا تها کہ يہ کوئي اور دوسرا لگڑ بگڑا هوگا، 
ليکن آپ تو جانتے هي هيں کہ ميں هميشہ سچ بولتا هوں چناچہ صاف صاف بتا 

وشني ڈالي تو اس جانور کا چہراه ديا کہ جو نہي فائر کرتے وقت ٹارچ کي ر
۔بالکل صاف نظر آيا، ليکن ميں فائر نہ کرسکا  

راجہ نے وجہ دريافت کي تو ميں نے بتايا کہ اس کا منہ بالکل راجہ کے پريس 
سيکريڑي کے چہرے سے ملتا تها،اس کے بعد نہ جانے کيوں سيکريڑي نے 

۔۔۔۔۔ان کي تهيمجه سے ملن اجلنا کم کرديا، حاالنکہ ميں نے حقيقت بي  
اس خطے ميں اور شکاري بهي تو آتےهوں گے، آپ کا کسي سے مقابلہ نہيں 

هوا ؟ مغربي ملکوں سے اکثر شکاري شير کے شکار کے لئے آيا کرتے ، لفظ 
انہيں بهي پبلسٹي کاخبط هوتا، ۔سفر کو انہوں نے سفاري ميں ڈهال کر رکها تها
رتے تهے، وه چار يا پانچ هر ايک کے پاس چه چه سات سات کيمرے هوا ک

افراد کا جہتا بنا کرمچان اور مورچے سے شير کو قابو ميں النے کي کوشش 
کرتے مغربي ممالک ميں هر کام ميں پهرتي دکهانے کا رواج هے ،چناچہ وه 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتني جلد بازي سےکام ليتے هيں کہ عموما آخري سکور کچه يو هوا کرتا  

صفر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شکاري  
چار يا پانچ شکاري۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شير  
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؟۔۔۔۔۔۔۔۔آپ نے کبهي راجے کوبهي شکار کهيلنے ديا  
ہاں ايک روز مقامي لوگوں سے مل کرچيتے کا شکار کا انتطام کيا گيا، پتہ نہيں 
کس نے راجہ کےکان ميں پهونک ديا چيتا انسان پ رتب هي حملہ کرتاهے جب 

 راجہ اور ميں بالکل محفوظ اسے بهوک لگي هو، ورنہ نہيں، اونچے مچان پر
تهےس مگر هو باربار پوچهتا کہ يہ کيونکر معلوم هو کہ چيتا بهوکا هے يا نہيں؟ 

اتفاق سے اس روز مجهے نزلہ زکام تها، جس سے بڑے بڑے پہلوان بهي چڑ 
چڑے هوجاتے هيں، جب اس نے کوئي بيسويں مرتبہ يہي سوال کيا ت وميرے 

و کها لے تو سمجه ليجئے کہ وه بهوکا تها، اس منہ سے نکل گيا اگر چيتا آپ ک
معمولي سے فقرے سے پرديس ميں کچه ايسي غلط فہمي پيدا هوئيں جو واپس 

آئيے آئيے دونوں پاؤں پر جو بوجه اٹها ۔۔۔۔۔۔۔۔وطن پہنچ کر بهي دور نہ هو سکي 
بے وقوف حقہ اس طرح ۔۔۔۔۔۔رکها هے ،، اسے هلکا کرنے کيلئے تشريف رکہئے

هيں ؟ اناڑي کہيں کا؟ شکاري صاحب کا پہال فقرہ بہاري بهرکم زميندار بهرتے 
۔کے لئے تها، اور دوسرا نمبردار کے مالزم کے لئے  

  ايک طرف سے آواز آئي۔۔۔۔۔۔۔۔آپ تو بهوت کا قصہ سنانے والے تهے
پوليس کي مالزمت کے دوران جب بهي باهر جاتا تو رات کو کبهي کبهي ايسي 

تا جو آسيب زده مشہہور هوتي، بهوتوں کے متعقد بتاتے کہ جگہ بهي بسيرا هو
جس طرح دنيا بهر ميں کسي بهي دو آدميوں کے انگوٹهوں کے نشان ايک 

دوسرے سے نہيں ملتے اسي طرح بهوت بهي ايک جيسے نہيں هوتے ، کچه 
انسانوں کوديکه کرٹل جاتے هيں، کچه اپني ناپيسنديدگي کا اظہار ميز کردسياں 

 وغيرہ گهسيٹ کر کرديتے هيں بعض ايسے بهي هوتے هيں جنہوں نے چار پائي
ميں نے گهاٹ گهاٹ ۔۔۔۔۔۔۔انسانوں کے ساته رهنا سيکه ليا هے ، وغيره وغيره

۔۔۔۔۔کاپاني پيا هے ليکن اب تک کسي آسيب زده مکان نہيں ديکها  
۔وهي جاني پہچاني آواز آئي۔۔۔۔۔گهاٹ پر تو چوپائے پاني پيا کرتے هيں،   

تم اونگه رهے ۔۔۔کاري نے اسے نظر انداز کرتے هوئےکسي اور سے پوچها ش
 هو؟

۔۔۔۔۔۔۔نہيں تو  
 بهال ميں کيا کہہ رها تها؟

 شايد سيبوں کا ذکر هورہا تها
 سيب؟

۔۔آسيب آسيب کئي بار سنا  
اتنے ميں مالزم دوباره حقہ بهر کر لے آيا، شکاري نے کئي کش لگائي اور اس 

۔ ديامرتبہ حقے کو فٹ قرار  
اور ان آسيب ذده مکانوں ميں کچه اسيے بهي تهے جنهيں پڑوسيوں نے جان 

بوجه کربد نام کر رکها تها، تاکہ کوئي کرائے دار نہ آسکے اگر آتا تو رات کو 
پتهر مار کر پراسرا روشنيوں اور آوزوں سے ڈراديتے ، اس کےلئے مکان 

کبهي مجهےکسي خالي رهے اور ضرورت پڑنے پر استعمال کيا جاسکے جب 
آسيب زده عمارت ميں ٹہرنے کا اتفاق هوتا توخوفناک کہانيوں سے پہلےاتنا ڈرا 
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ديا جاتا کہ رات کو سوتے وقت کچه نہ کچه نظر آنے لگ جاتا، ايک دفعہ جب 
ميں سونے کي کوشش کررها تها تو سامنے کي ديورا پر ايک مگر مجه دکهائي 

تا هے ، اس کا ديوار پر چڑهنا بالکل ديا، سوچا کہ مگر مجه پاني کے قريب هو
هي نہ ممکن سي بات هے ، ليکن سامنے هو بهو مگر مچه تها، پهر اس نے ايک 

لومڑي نما چيز کا تعاقب کيا ، همت کرکے اٹها تو ديکها کہ دوسرے کمرے کي 
روشني ايک پيالہ نما شيشے اور چهپکلي پر اس طرح پڑ رهي تهي، کہ هر شے 

ظر آرها تها اور يہ کہ چهپکلي نے ايک بهنگے کا تعاقب کيا کا عکس کئي گناه ن
۔تها  

پهر اس قسم کے ايک اور مکان کے ايک کمرے ميں سونا پڑا جسے وه اپنے 
ڈرائنگ روم کہہ رهے تہے، ليکن مجهے وہاں ڈرائنگ کا کوئي سامان نہيں مال 

هي وه آنکهيں بند کرکے نيند کا انتظار کرنے لگا، دن بهر جو خرافات سني ت
کانوں ميں گونج رهي تهي، دفعا کيا ديکهتا هو ايک پانچ فٹ اونچا شبہہ دروازے 

کے پاس کهڑي هے ، شايد آپ کو يہ بتانا بهول گيا کہ ميں جواني ميں پہلوا ن 
بهي ره چکا هوں، ميں نے کروٹ بدل لي کہ اسے نظرانداز کردوں تو شايد ٹل 

 کر ميرا انتطار کررهي هو، آخر جائے، ليکن وه نہيں هٹي ، جيسے خم ٹهونک
 يا کسي اور دائوپيچ سے اسے هرانے کےلئے اٹهنا یدهوبي ٹپڑا ، قينچي ، الٹ

هي پڑا ،جوں جوں ميں آگے بڑهتا وه چيز ميري طرف حملہ آرو هوتي ، آخر 
ميں چهالنگ لگ اکر ڈبل کک ماري چشم زون ميں ميں اوپر تها اور بجلي کا 

اور اس کے تاروں ميں ميرے پاؤں الجهے هوئے ۔۔۔۔بڑا فرشي پنکها نيچے 
تهے، ايک اور آسيب زده مکان ميں خوف سے يوہي محسوس هوا کہ اپني بائيں 

ٹانگ گنوا بيٹها هو، پهر پتہ چال کشاده سا پجامہ پہنتے وقت جلدي ميں دہني 
طرف دونوں ٹانگيں پهنساديں تهيں اورباياں پائينچہ جالي پڑا تها جسے ٹٹول کر 

ا رها ، ايسے کئي واقعات کے بعد ميں اس نتيجے پر پهنچا کہ آسيب وغيرہ ڈرت
۔سب فرضي هيں  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ليکن آپ تو کسي بهوت کا قصہ سنانے لگے تهے  
هاں ليکن ريٹائر هوکر اس چهوٹےسے گاؤں ميں کهيتي باڑي شروع کي تو وهم 

گا، اور و گمان ميں تک نہ تها کہ يہاں ايک سچ مچ کے بهوت سے واسطہ پڑے
بهوت بهي ايسا جو يونہي بال وجہ پچهے پڑجائے، نہ ميں نے اسے کبهي چهيڑا، 

نہ خفا هونے کا موقع ديا، بلکہ وه اورميں ايک دوسرے کيلئے اجنبي تهے،هوا 
يوں کہ ايک هفتے اپنے کهيتوں پاني دينے کي باري رات کو آگئ، گهڑي ديکه 

اال راستہ ذرا لمبا تها اور کر پورے ساڑهے دس بجے گهر سے نکال ، سڑک و
ميں شکار کهيل کر تهک سا هوا تها، اس لئےسوچا کہ پگڈنڈي والے 

چهوٹےراستے سے نکل جاؤں تو جلدي پہنچ جاؤں گا، دو اڑهائي مربعوں کے 
بعد پراني شماشان آتي هے ، وہاں جوکيکر کے چار درخت هيں ان کے پاس 

يچهے پيچهے آرهاهے ، سے گزرتے هوئے يوں محسوس هوا ، جيسے کوئي پ
ميں نے تيز چلنا شروع کرديا اس نے بهي تيز چالن شروع کرديا، ميں آهستہ هوا 
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تو وه بهي آهستہ هوگيا، گهبرا کر ميں نے بهاگنا شروع کيا، وه بهي سر پٹ 
بهاگا، ميري همت جواب دےرهي تهي ، آخر ميں رک گيا، وه بهي رک گيا ، آپ 

هر کاپنے رها تها، پيچهے مڑ کر ديکهتا هوں سے کيا چهپانا ،خوف سے تهر ت
کہ تو ايک عجيب سي شبہہ سامنے کهڑي تهر تهر تهر کانپرهي هے ، ڈر کے 
مارے ميرے منہ سے نکال هي هي هي اس نے بهي اس هي طرح هي هي هي 

هي کہا، ديکهنے ميں وه ايک اوسط درجے کا بهوت تها، يعني اس کي شکل نہ 
ياده ڈراؤني ، کچه دير تک هم ايک دوسرے کو ديکه تو اچهي تهي اور نہ هي ز

کر کانپتے اور هي هي هي کرتے رهے آخر ميں نے دلير بننے کي کوشش ميں 
چلو بهئي گياره بجے پاني لگانا هے، اس نے فورا نقل ۔۔۔۔۔آپنےآپ سے کہا

اتارتے هوئے کہا چلو بهئي گياره بجے پاني لگانا هے، ميں اپني کهيتوں کي 
ا، وه بهي ميرے پهيچے هوليا، وہاں پہنچ کر ميں نے کدال سے ميں طرف چل دي

شگاف کيا، اس کے ہاته خالي تهے ليکن اس نے ميري نقل اتاري، کهيت ميں 
پاني آنے لگا اور ميں ايک ٹيلے پر جا بيٹها، وه بهي سامنے آبيٹها اور مجهے 

هوتا جارها گهورنے لگا،اس کے لگا تار گهورنےپر آهستہ آهستہ ميرا ڈر ختم 
تها،اور اب مجهے غصہ آرها تها، آخر يہ بهوت چاهتا کيا هے ؟کيا يہ نہيں جانتا 

کہ شريف آدميوں کو خواہ مخواہ گهورنا نہ صرف آداب کے خالف هے بلکہ 
انتہا درجہ کي بدتميزي هے؟پورے تين گهنٹے پاني دينا تها اور وه بهوت پورے 

هتا رها، ميں نے يہي سوچا کہ تين گهنٹے ٹک ٹکي باندهے ميري طرف ديک
ايسے غير مہذب بهوت کا کوئي نوٹس نہيں لينا چاهئيے، چانچہ اپني نگاهيں ادهر 

ادهر رکهيں، حتے کہ ڈهائي بج گئے، پهر گهڑي ديکه کراپني آپ سے کہا، اب 
پاني بند کرکے گهر چلتے هيں، اس نے بهي اپني خالي کالئيکو غور سے 

د کرکے گهر چلتے هيں واپسي پر وه شمشان تک ساته ديکهااور بوال اب پاني بن
آيا اور کيکر کے چاروں درختوں کے پاس غائب هوگيا، کئي دنوں تک ميں اس 

۔واقعے کے متعلق سوچتا رها  
اگلے هفتے جب رات کو پاني لگانے کي باري آئي تو مجهے سڑک سے جانا 

ا بهوت کو غلط فہمي چاهئيے تها، پهر يونہي خيال آيا کہ شايد يہ نرا وهم هو ي
هوئي هو اور اس نے مجهے کوئي اور شخص سمجها هو، ميں دو باره شمشان 

والے راستے سے گزرا ، کيکر کے درختوں کے بعد ميں اور بهوت آگے 
پيچهے چل رهے تهے، مچهر اڑا کر ميں نے اپني گردن کهجائي، اس نے بهي 

ي بالکل يہ هي کيا، اس نے بالکل يہي کيا، ميں نے دو چهينکيں ماريں، اس نے به
بهي کوشش کرکے دو هلکي سي چهينکيں ماريں، ميں کهانسا وه بهي کهانسا، 

غصہ تو مجهے تب بهي آيا جب ميں نے ايک فلمي گيت گانا شروع کيا اور اس 
نے نہايت بےسري آواز ميں نقل اتاري، دوست احباب سب جانتے هيں کہ 

 دهنوں سے بهي بخوبي واقف ماشاءاهللا ميري آواز بڑي سريلي هے اور
هوں،ايسے نفيس گيت کا يوں ستيا ناس هوتے ديکه کر مير خون کهولنے لگا، 

فورا اگلے روز ايک پہنچے هوئے بزرگ کے پاس گيا درخواست کي کہ ايسے 
بد تميز اور بد زوق بهوت سے ميرا پيچها چهڑائيے، انہوں نے ايک تعويز ديتے 
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ازو پر باندہ لو، پهر کچه سوچ کر تعويز واپس هوئے فرمايا کہ ميں اسے دهنے ب
لے ليا اور بولے اگر بهوت ہو بہو وه کرتا هے جو جو تم کرتے هو تو اس سے 

کام کيوں نہيں ليتے ؟ اس سے کهيتوں ميں گوڈي کراؤ، چناچہ رات کو دو 
کهرپے ، دو درانتياں اور ديگر مطلوبہ چيزيں سنبهاليں اور شمشان کي طرف 

ر کے درختوں سے بهوت کو ساته ليا اور کهيتوں ميں گوڈي شروع چل ديا، کيک
کردي، نقل اتارنے ميں تو وه استاد تها، فالتو کهر پہ پکڑ کر فورا گوڈي کرنے 
لگا، تهک کر ميں نے ماتهے پر سے پسينہ پونچهتا تو وه بهي اپنے ماتهے پر 

 اٹها لي، ميں کام ہاته پهير تا هے، ميں نے درانتي چالئي تو اس نے زائد درانتي
چهوڑ کر سانس لينے لگا تو وه بهي هانپتا هوا ميرے سامنے آبييٹها اورگهورنے 

لگا، پهر هم دونوں سر گرمي سے اپنے اپنےکام ميں لگ جاتے ، تب بهي ميں 
نے سوچا کہ شايد يہ بهوت اتنا برا بهي نهيں هے ، فقط اسے گهورنے کي عادت 

يہ بيہوده عادت چهڑا دي جائے تو کوئي کہيں سے پڑ گئي هےاگر کسي طرح 
وجہ نہيں کہ يہ اچها خاصا ماعقول بهوت نہ بن سکے ، ممکن هے کہ ناساز گار 
حاالت اور لگا تار تنہائي کي وجہ سے يہ ايسا هوگيا هے ،شايد اسے رفاقت کي 

تالش هو، ويسے بهي نہ صرف محنتي بهوت هے بلکہ وقت کا پابند بهي يہ 
ں بہت کم ملتي هے اور ادهر ميں کهيتي باڑي کرنے کے لئے خوبي انسانوں مي

يہاں اکيال هوں ، ان دنوں ميرا کوئي مددگار بهي نہيں ، اگر يہ ميرا ہاته بٹانے کو 
 تيار هو تو اسے هر مہينے کچه تنخواه دے ديا کروں گا، چناچہ اسے

 اتم کهيتي، مدهم بيوپار
 نکهد چاکري،بهيک ندارد

نائي، جسے اس نے فورا دوهرايا، صبح کے چار بجے والي مشہور کہاوت س
تک ميں نے اس سے خوب کام ليا، پهر انگڑائي ليتے هوئے کہا بہت تهک گئے 
هيں اب چلنا چاهئيے وه بهي انگڑائي لے کر بوال بہت تهک گئے هيں اب چلنا 

چاهئيے، ميں خوش خوش گهر پہنچا کہ ايک اچها اسسٹنٹ مل گيا هے ليکن 
کهيتوں کو ديکهتا هو تو گوڈي فقط اس حصے ميں هوئي تهي جس اگلے دن جو 

ميں ميں نے کام کيا تها، جس حصے ميں بهوت ہاته چالتا رها وه بدستور گهاس 
پهونس سے بهر هوا تها، مجهے اس قدر غصہ آيا کہ بيان نہيں کرسکتا ، سيدها 

شکل ان بزرگ کے پاس گيا اور التجا کي کہ ايسے کام چور نکمے بهوت کي 
نہيں ديکهنا چاهتا ، انہوں نے کچه سوچ کر فرما يا کہ اسے ايک چانس اور دينا 

چاهئيے، شايد اسے گوڈي کرني نہ آتي هو، يا گوڈي پسند نہ هو، اس سے هل 
چلوا کر بهي ديکه لو، اس کے بعد اگلي مربہ سہ پهر کو ايک فالتوں هل ميں 

ئيے رات کو بيل وغيره لے کر کهيت ميں چهوڑ آيا اور دوبيل بهي وهيں چهوڑ د
چلے، کيکر کے درختوں سے بهوت کو ساته ليا اور صبح کا ستاره طلوع هو 

نے تک هم دونو هل چالتے رهے، ليکن جب اگلے دن جا کر ديکها تو صيح هل 
صرف ميں نے چاليا تها، اس کے حصے ميں صرف بيل کے کهروں کے نشان 

ين هوگيا کہ يہ بهوت سدهر نے کے تهے هل بالکل نہيں چال تها، تب مجهے يق
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اسٹيج سے گزر چکا هے ، بزرگ سے درخواست کي کہ اس حليہ ساز بهوت 
سے جو سارے بهوتوں کے لئے باعث ننگ هے، ميري خالصي پر باندہ لو، پهر 

کچه سوچ کر تعويز واپس لے ليا اور ميرے کان ميں سرگوشي کيں، بهوت يہ 
وز بد تميز هوتا جارها هے، شروع شروع ميں بتانا بهول گيا کہ وه بهوت روز بر

ميں تو مجه سے چند گز کے فاصلے پر رهتا، اب قريب آتے آتے بالکل ساته 
کهڑا هوتا، منہ چڑاتا، نقليں اتارتا، غرضيکہ ايسي بے تکلفي برتتا جيسے 

برسوں کا واقف بهوت هو، ادهر ميري حالت يہ هو چکي تهي، کہ روز روشن 
تے هوئے يہ شبہ هوتا کہ کوئي پيچهے آرها هے، کسي ميں بهي سڑک سے چل

۔سے بات کرتے هوئے ڈر لگتا هے هے کہ کہيں يہ نقل نہ اتارنے لگے  
ميں نے بزرگکي ہدايات پر عمل کرتے هوئے ايک کهيت ميں دو گڑهے 

کهودے، پہلے کو فقط مٹي اور راکه سے بهرا اور اوپر بڑي ساري اينٹ رکه 
ے پهلے کوئلے اور لکڑياں ڈال کر انهيں خوب ديں ، دوسرے ميں مغرب س

سلگايا اور پهر اوپر راکه ڈال کر ويس هي اينٹ رکه دي ، رات هوتے هي 
شمشان کا رخ کيا ، درختوں کے پاس بهوت منتظر مال، اسے ساته لے کرکهيتوں 
ميں پہنچا، اس رات طرح طرح کےتماشے کئے، ميں نے چهالنگيں لگائيں، اس 

 ميں نے بيٹهکيں نکاليں، ڈنٹر نکالے، اس نےفورا نقل اتاري نے بهي لگائيں ،
پهر ميں نے نئي نئي فلموں کي دهنيں گائيں ، اس نے اچهے بهلے گانوں کا بيڑا 
غرق کرديا، ورزش کا پرگرام دوبارہ شروع کيا گيا، جو دير تک رہا، آخر ميں 

خر ميں ميں تهک کر چور هوگيا، ادهر بهوت کي حالت بهي قابل رحم نہ تهي، آ
نے جمائي لے کر کہا، تهک گئے بهئي، اس نے بهي جمائي لي اور کہا تهک 

گئے بهئي، ميں نے گڑهوں کا رخ کيا اور کہا کہيں بيٹه کر سستا ليتے هيں، وه 
بهي گڑهوں کي طرف چلتے هوئے بوال کہيں بيٹه کر سستا ليتے هيں، ميں جلدي 

دوسري اينٹ پر بيٹها جو راکه سے سےٹهنڈي اينٹ پر بيٹه گيا، وهبهي جلديسے 
ڈهکي هوئي تهي، مگر دهک رهي تهي اينٹ پر بيٹہتے هي اس کے منہ سے 
زور دار نعره بلند کيا، آپ سب تو جانتے هيں کہ بهوت آگ سے ڈرتے هيں، 

قصہ مختصر اس رات وه ايسا غائب هوا کہ جيسے کبهي تها هي نہيں، اس کے 
رف سے گزرا ليکن وه کبهي نہيں دکہائي بعد ميں رات کو بارہا شمشان کے ط

۔۔۔۔۔۔ديا  
شکاري صاحب نے کہاني ختم کرکے موچهوں کو تاؤں ديا اور حقے کے کش 

لگانے لگے، آپ نے اس سے چهٹکارا تو پاليا ، ليکن گرم سرد اينٹوں کے 
۔سلسلے ميں اسپورٹسمين اسپرٹ نہيں دکهائي ، وهي نوجوان بوال  

نتے هوں اسپورٹسمين اسپرٹ وه نہيں رهي جو بر خور دار تم اچهي طرح جا
پہلے هوا کرتي تهي، اسپورٹسمين اب رقم لے کر کهيلتے هيں اور سپرٹ ممنوع 

۔هے  
هم نے نمبر دار صاحب کو تالش کيا تو پتہ چال کہ وه تو کبهي کہ جاچکے هيں، 

واپسي کتوں کے لشکر نے هميں پهر گهير ليا اور ميں نے اس پهرتي سے گٹه 
ا کہ وار ميرے دوست کي کمر پر پڑا، ،گڑ کي پوٹلي ہاته سے نکل کر گهماي
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نالے ميں گر گئي اور هم سر پٹ اپنے گاؤں کي طرف بهاگے، راستے ميں هم 
نے فيصلہ کيا کہ گهر والوں سے کہہ ديں گے کہ گڑ کتے کها گئے اور اللٹين 

۔بهي انہوں نےتوڑ دي  
 ليکن جلدي ميں سيدهے پگڈنڈي پر هميں سڑک وال لمبا راستہ لينا چاهئيے تها

کهيتوں کي طرف جارهے تهے، شمشان کے قريب جب کيکر کے چار درخت 
آئے تو هم بالکل نہيں ڈرےکيونکہ اب ہميں بهوتوں کو دفع کرنے کا آزموده اور 

۔آسان ترين نسخہ معلوم تها  
 
 
 
 
 
 
 
 

وگاعُد  
ضايردهاش  

 
shahid.riaz@gmail.com 

 

www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

ur
du

ku
ta

bk
ha

na
pk

.b
log

sp
ot

.co
m


	images.pdf
	Kaamchore Bhoot By Shafiq ur Rehman_urdukutabkhanapk.blogspot.pdf

