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ط
س

احمد حسین قمر اور ان کے بعد شیخ تصدیق حسین نے لسم زعفران زار لیمانی (۵۰۹۱ء) کی

س
س
 ۲جلدیں ا مع یل اثر کی مدد سے لکھیں۔ ا مع یل اثر اس سے ق یل ص یدلی بامہ ا جلد
ے۔
ے تھ
(۵۹۰۱ء) لکھ جک

></p
ت
داس ی ِان امٹر حمزہ کے یہ طوبل دفاثر اور ان کے متعلقات جن ادتبوں کے ہاتھوں کم یل

><p

ت
ے۔
ے ،افسوس کہ ان کے فص یلی جاالت زبدگی اب بک معلوم پہیں ہو سک
کو پہیچ

></p
ک
ے ،مشہور داس یان گو
ے والے تھ
ے ہیں کہ دمحم حسین جاہ ل ھنبو کے ر ہت
ہم بس ات یا جا تت

ے۔
ے اور اس م یاسبت سے چھونے منشی کہالنے تھ
ثڑے منشی فدا علی کے ساگرد تھ
ط
چ
اتھوں نے ۵۲۰۵ھ۵۹۸۱ /ء میں ابک داس یان " لسم فصاحت" لکھی جو ھپی تھی۔
ِ
ط
ل یکن ان کا اصل کاربامہ لسم ہوش ربا کی وہ ات یدانی جار ضخیم جلدیں ہیں جو م طتع یول کسور
ِ
ب
ے میں لخی ت یدا ہو
سے سا بع ہوئیں۔ ۵۹۰۹ئ میں منشی یول کسور سے معاوضے کے سلسل
ک
ے جو ان دیوں ل ھنبو
جانے کے بعد منشی گالب س یگھ الہوری کے م طتع سے وابستہ ہو گت

><p

ضیم جلد کی ط یاعت و اساعت گالب س یگھ کے
میں تھا۔ فوری طور ثر ہوش ربا کی بانچویں خ
بس کی بات یہ تھی۔ اتھوں نے اس کا محض ابک ّ
صہ دو ڈھانی سو ص فحات ثر مشیمل
ح
چھابا جو مقبول یہ ہو سکا۔ ادھر منشی یول کسور کو احمد حسین قمر کی جدمات جاص ِل ہوگئیں۔
></p

احمد حسین قمر نے پہاتت تٹزی سے ہوش ربا کی بانچویں جلد مکمل کرلی۔ ۵۹۰۵ئ میں جلد

><p

تیجم کا ّ
ے گالب س یگھ کا چراغ مدھم
صہ اول م طتع یول کسور سے سا بع ہوا یو اس کے سا مت
ح
ً
ے کے عال یا اتھ یو سال بعد
ے اور اس وا ق ع
ے گت
ہوگ یا۔ دمحم حسین جاہ بس من ظر میں جل
ے۔
۵۹۰۹ءبا ۵۹۰۰ء میں دت یا سے رحصت ہو گت

></p
ط
احمد حسین قمر کے بارے میں تھی ہماری معلومات محدود ہیں۔ لسم ہوش ربا جلد شسم

ے ہیں۔ اس سے ت یا جل یا ہے کہ ان کے ابا
الت زبدگی لکھ
میں اتھوں نے ا تت
ے خمیصر جا ِ
ے عہدوں ثر فاثز رہے اور ۵۹۱۸ء کے ہیگامے میں دو تھانی
و اجداد عہ ِد ساہی میں ا چھ

ے ل یکن ۵۹۱۸ئ کی ج ی ِگ ازادی
ے تھ
شہ ید ہونے۔ قمر وکالت کو ذربعتہ معاش ت یابا جا ہت
میں ان کے تھاتبوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے اتھیں س ید جاصل کرنے میں
باکامی ہونی۔ اعا جانی کسمٹری کی اپ بنپی "سحر ہونے بک" میں قمر کا ذکر کا لج کے
ثروفنسر اور دمحم حسین جاہ کے چھونے تھانی کی ج ینیت سے ک یا گ یا ہے۔ گ یان ج ید نے

ّ
ے بعد میں داس یان گو
اسے گپ فرار دبا ہے۔ البتہ یہ بات مصدقہ ہے کہ قمر ات یدا ذاکر تھ
ے۔ یہ فول گ یان ج ید :قمر پہت زود
ہونے۔ فن داس یان گونی میں کشی کے ساگرد یہ تھ

ے اتھوں نے
ے۔ سب سے پہل
ے ثر جاص طور سے فادر تھ
ے اور سحر اور رزم لکھت
یوبس تھ
ّ
ہ
ے ،جلد شسم اور جلد قیم لکھیں۔ اس کے بعد ابک طرف یو
ہوش ربا جلد تیجم کے دو حص

ط
ط
اتھوں نے تقتہ لسم ہوش ربا کی دو جلدیں تصننف کیں جن میں لسم ہوش ربا سے
ِ
ط
ق یل کا کچھ ّ
صہ ہے اور کچھ لسم ہوش ربا کی جلدوں کے مبوازی جل یا ہے۔ دوسری
ح
ِ

><p

ّ
ے طور ثر اگے ثڑھابا۔ مروجہ دفاثر میں ہوش ربا
طرف اتھوں نے ہوش ربا کا سلسلہ ا تت

ط
ہ
ے میں بالٹر تیب لسم ق یبتہ
کے بعد ص یدلی بامہ ہے ل یکن ہوش ربا کی جلد قیم کے سلسل

ط
ط
ط
یور افساں ،لسم ہفت ت یکر ،لسم ج یال سک یدری اور لسم یوخٹز حمش یدی کے بعد وہ زعفران
ِ
ِ
ِ
ّ
ے کہ ۵۰۹۰ء ( خ
ضیح ۵۰۹۵ء) میں اجل نے ادیوجا۔ ۶یہ جلد شیخ تصدق
زار سلیمانی لکھ رہے تھ
حسین کے ہاتھوں مکمل ہونی۔

></p

"ابک سحص نے کہا :م یاں رکابدار ت مھارا بام ک یا ہے؟ رکابدار نے ت یابا کہ فدوی کو اس یاد

><p

ے ہیں اور تکارنے کا بام جورد ثرد ہے۔ لوگوں نے کہا :دویوں بام اسم
چرب دست کہت
ّ
ے ،یہ مٹھانی کے طاثر ک یا عمدہ ت یانے ہیں۔
بامسمی ہیں۔ ک یا کہ یا! ابک نے کہا :دتکھت

ے؟ رکابدار نے کہا:
ے ہو جو اڑ سک
دوسرا یوال کہ یبوں م یاں چرب دست! ابسا جایور تھی ت یا سکت
ج یاب! اپ کو وہ مرعا ت یاکر دکھاؤں جو گھر بک اڑبا ساتھ جانے۔ اس کالم ثر سب نے
قہقہہ لگابا کہ م یاں چرب دست ثڑے طرتف معلوم ہونے ہیں۔ طلمات نے کہا :جواہر
ے کا ادمی ہے ل یکن ابسا سحص اور مقلوک رہے! افسوس!"
میں یو لت

ّ
(جلد اول۔ ص ص ۱۱۵۔)۵۱۲

></p
نج
س
م
من دل
"شہزادے نے ارساد فرمابا کہ گلِ یوس ی ِان جونی و اخٹر ِشپہر خبونی! تم مع کس ا ِ
ک
ے دین و ائین کا ت یا ت یاؤ۔ اگر مذہب اسالم ر ھپی
افروز کی ہو؟ ات یا ب ِام بامی طاہر کرو اور ا تت

><p

ہوگی یو ہم یہ سراب تئیں گے اور پہیں یو ہم کہاں اور تم کہاں! ملکہ نے یہ کال ِم شہزادہ
ے یو تمام عالم جات یا ہے کہ ملکہ ثرگشی حسم
ے۔ مچھ
عالی مقام شسن کر کہا :اپ ات یا بام ت یا تت
ہوں۔"
ّ
(جلد اول۔ ص )۱۹۵
></p
ے کو کہپی ہوں۔ منگپی ت مھاری ہوگپی ہے۔ اب تم ثرانے گھر کی
"بابا میں ت مھارے تھل

><p

ے گا۔"
ے گا یو ک یا کہ
ہو۔ دولھا ت مھارا جو شت

ّ
(جلد اول۔ ص )۱۹۰

></p
ے ہیں؟ ہم نے س یکڑوں گھر عارت کردنے۔ الکھوں کو پہال
"ہمارے کام کو اپ ک یا یو چھت

><p

تھسالکر تیچ ڈاال  ،ہزاروں بسبئیں اور ت یاہ کرادنے اور صدہا طالقیں دال دیں۔۔ پہت پہو
ت یب یاں جن کا دامن بک کشی نے یہ دتکھا تھا ،ان کو یو یو بار کرادنے۔"
ّ
(جلد اول۔ ص )۱۶۶
ّ
></p
ب
پ
ک
ک
ت
پہی ینقیت س یارہ د ھ یا سب یا بارہ دری بک ہیحا۔ پہاں لنگبوں کا پہرا ھڑا تھا۔ ابک
ب
ل یگن تکاری :ہو کمس دثر؟"
ّ
(جلد اول۔ ص )۶۵۱
></p

ے اڑھانی جاول الگ گالؤ ،ہاتھ نےطریق اتپی
"اس غیچہ دہن نے کہا :لے بس بس ،ا تت
ّ
چ
م
ے ثری تگاہ سے
اماں کے جاکر لگاؤ۔ اور سنو ،مٹرے صاحب! کشی کی محال ہے جو ھ
ّ
سن ابا ،سرکار کی یوکری میں ہزاروں جگہ اک یلی دک یلی ،ملکہ ثراں حم
د تک ھ
ے۔ اج بک ات یا ِ

><p

><p

ے
حم ،ان کی سالمپی میں جابا ہوا ،تھال کونی کہہ دے کہ ِاس سحص کو ہم نے کشی سے ہنشت
دتکھا تھا۔"
(جلد دوم۔ ص ص ۵۳۱۔ )۵۳۶
ّ
></p
ّ
"نی لذت نخش کونی تھمری ،کونی غزل گاؤ ،ت مکنپی دکھاؤ ،ہم یو مدت بک مشٹری کے
چربدار رہے۔ حس دن سے وہ جایہ بسین ہوئیں ،لطف غزل کا اتھ گ یا ،گانے کا مزا جابا
ّ
رہا۔ ان کی فصاحت و بالعت کی ک یا بعرتف کریں۔۔ "بابکہ نے چھالکر جواب دبا۔:
ج یاب رسالدار صاحب! خ طا معاف۔ اس چھوکری کے شہرے ہیں۔ یہ تھی شعر نظم

کرنی ہیں۔ ت یانے میں طاق ،شہرہ افاق! ہاں چھوکری جو کل غزل باد کی ہے پ ِہاگ کے

><p

دھن میں س یادے ،ثرق حمکا دے۔
ّ ّ
ت
صہ اول۔ ص )۱۸۳
(جلد یجم۔ ح

></p
ط
ک
س
س
ذات جود اہم ہے۔ لیم الدین احمد نے لسم ہوش ربا
ہ
ی
عمال
ا
وی
ف
اور
ع
ی
و
ا
ی
ا
کا
ر
ٹ
ت
ت
ی
ِ
ِ

><p

کی زبان کو نحا طور ثر مخ یلف ربگ کے دھاگوں سے گ یدھے ہونے ڈور سے بسبتہ دی
ّ
ہے :اس میں تصیع تھی ہے اور اصلیت تھی ،س خطیت تھی ہے اور گہرانی تھی۔ یہ
ے والی ہے۔"
ع یارت سرد اور نےجان پہیں بلکہ زبدہ ہے اور زبدہ ر ہت

></p

اتھی تھر زبدہ ہوکر پہر سے باہر یہ تکال تھا کہ تصوثر جادو نے وہ کمان اور تٹر الکر دنے اور کہا:

ّ
ے یو ان سے اسے ق یل کربا۔ بد بع الزماں تٹر کمان میں تبوستہ کرکے منن ظر
ادب جو وہ دیو تکل
ے اس دیو کا ہوا کہ تھر وہ دیو جوض سے باہر ابا اور ساہزادے کی طرف لیکا۔ بد بع
تکلت

ّ
دف مراد
الزماں نے تٹر سنت
ے ثر اس کے باک کر مارا۔ یہ ف ِ
درت فادر تیچوں تیچ پہال ہی تٹر ہ ِ
ثر بنٹھا اور اس کے یودہ بشت سے بار گزرا کہ جکر کھاکر زمین ثر گرا اور جہاں تٹر حسم ثر لگا تھا
وہاں سے ابک شعلہ ابش تکال کہ اس سے سارے بدن کو جالکر راکھ کردبا۔ ابک سور و غو عا

ّ
ثربا ہوا۔ بعد تھوڑی دثر کے اواز انی کہ کشپ ِی محافظ جادو را۔ اس وقت بد بع الزماں نے

سحدہ سکر یہ درگا ِہ فاضی الحاجات ادا ک یا اور ملکہ کو بسکین اور دالسا دبا مگر عمرو نے حس
ّ
گ
ت
ے ئیں یوس یدہ ک یا تھا کہ اے
وقت سے کہ وہ دیو تکال تھا لیم ع یاری کو اوڑھ ل یا تھا اور ا تت
ِ
ّ
عمرو بد بع الزماں جانے اور ملکہ جانے یہ کم نخت اپ سے اکر اس بال میں گرق یار ہوا وریہ
میں چھڑاکر اب بک لسکر میں تھی پہیحا دت یا ،اب جاکر حمزہ سے کہہ دت یا کہ لوبڈا تٹرا چراب
ے تئیں طاہر ک یا اور
ہوگ یا اور سب جال ت یان کربا۔ غرض حب وہ دیو مارا گ یا ،عمرو نے ا تت
کہا :اوبا سدنی خٹردار! اب پہاں یہ تھہربا ،جلدی جل وریہ کونی اور اقت ابا جاہپی ہے۔
ّ
بد بع الزماں نے کہا :اے تصوثر! اب میں رحصت ہوبا ہوں۔ تصوثر جادو نے کہا :میں

><p

تھی اپ کے ساتھ جلپی ہوں ،پہاں رہ کرک یا کروں گی۔ یہ سب خٹریں حب افرا س یاب کو

پ
ّ
اپ کے جاالت کی ہیچیں گی یو میں مار ڈالی جاؤں گی۔ اس وقت بد بع الزماں نے

جواصوں سے ات یا گھوڑا میگابا اور اس ثر ملکہ کو تھی سوار ک یا اور جود تھی سوار ہوا اور جواصوں
ے جانے کے ت مھارا جدھر
سے کہا کہ تم مالزم ہو ،تم سے کونی مزاحم یہ ہوگا ،بعد ہمارے جل
کوہ عقبق گلزا ِر سلیمانی کی طرف ابا۔ یہ کہہ کر مع عمرو
جی جاہے جل
ے جابا ہمارے لسکر میں ِ

ے کہ ب ِاغ
باغ سے تکل کر لسک ِر اسالم کی طرف کا راستہ ل یا۔ اب ذرا اجوال افرا س یاب سنت
سبب میں منن ظر بنٹھا تھا کہ سر عمرو کا سرارہ جادو کے باس سے ابا ہوگا کہ تکابک بگولے

ّ
ے ہونے ب ِاغ سبب میں النے اور تٹروں نے اس کے صدا
الش کو سرارہ کی جکر د تت

ے ہی غصب یاک ہوا اور
دی کہ اے شہنس ِاہ ساچراں! سرارہ ماری گپی۔ افرا س یاب یہ سنت

ّ
اب سامری کو اتھاکر دتکھا کہ سرارہ کا فابل اب کہاں ہے اور بد بع الزماں جو ق ید میں
کی ِ

سرارہ کے تھا ،چھوٹ کر کدھر گ یا؟ اس ک یاب میں معلوم ہوا کہ عمرو نے سرارہ کو مارا اور

پ
ّ
ّ
ے اور بد بع الزماں نے محافظ جادو کو مارا،
بد بع الزماں اور عمرو دویوں باغ میں تصوثر کے ہیخت

ے لسکر کی طرف جابا ہے۔ بس یہ معلوم کرکے افرا س یاب نے کچھ
اب مع تصوثر کے ا تت
سحر ثڑھ کر دس یک دی۔ ابک ساچر زمین کے ابدر سے ت یدا ہوا کہ اس کے مٹھ اور باک،
ے ،تت کہپی
ے تھ
ے۔ کھور ج یدن کے تمام حسم میں لگ
ے تھ
ے اگ کے تکلت
کان سے شعل
ے۔ اس نے افرا س یاب کو سالم ک یا۔ افرا س یاب نے کہا:
سے سانے بک ت یدھے تھ
ّ
اے اژدر! جلد جا ،بد بع الزماں اور تصوثر جادو مع عمرو کے دویوں لسک ِر اسالم کی طرف

ط
جانے ہیں ،اتھیں گرق یار کرکے زبداں جایہ لسم میں لےجا کر مق ید کر اور عمرو کو یہ گرق یار کر
باکہ وہ جاکر حمزہ کو اس جال کی خٹر دے گا اور حمزہ ڈر کےادھر انے کا ارادہ یہ کرے گا۔ یہ
ّ
محر ِد جکم افرا س یاب اسی وقت اژدر جال۔ پہاں بد بع الزماں یپی کوس باغ سے تصوثر جادو

ے کہ ابک بار چھاڑی کے ابدر سے ابک اژدہے نے سر تکال اور
کے دور تکل انے تھ
ّ
ّ
ّ
ً گ
م
بد بع االزماں کا سد راہ ہوا۔ عمرو نے یو فورا! لیم اوڑھ لی اور عاتب ہوگ یا گر بد بع الزماں
ے ناے تٹر کمان میں جوڑکر اژدہے ثر لگابا۔ وہ تٹر فرتب اژدہے
گھوڑا ثڑھاکر اس کے سا مت

کے پہیحا ،اس نے شعلہ ابش مٹھ سے چھوڑا کہ تٹر جل گ یا۔ اسی طرح پہت سے تٹر

ک
ّ
ے اور اژدہے نے ات یا دم اوثر کو ھنیحا ،بد بع الزماں اور تصوثر جادو کو
لگانے سب تٹر جل گت

ً
تگل گ یا۔ عمرو نے اس وقت تٹھر فالجن میں رکھ کر مارے۔
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ابک دن سہ پہر کے دربار میں اس نے لقا سے غرض ک یا کہ اج رات مٹرے بام ثر
ے کہ کل ان جدا ثرسنوں کا کام تمام کروں۔۔۔ لقا نے ط ی ِل ج یگ نچوابا۔
ط ی ِل ج یگ نچ
بادساہ ِاسالم سے ہرکاروں نے جاکر بعد دعا و ت یا کے اطالع دی ،پہاں تھی ت قارہ

سک یدری ثر جوب لگی۔ جاتئین سے رات تھر ت یاری رہی حب آببتہ مہر میں ساہ ِد صیح نے
نح
ک
ان رو ِز ہیحا لسکر
مٹھ دت ھا اور والپہاراذا لًًٰی نے فروغ بابا ،رات گزری اور دن ابا۔۔۔ دالور ِ
ادہ اسالم اور
لےکر م یدان میں انے اور صف سکبوں نے ثرے حمانے۔ امٹر ہمراہ ِباشس ِ
ت
لقا مع حش یبتہ بافر جام کے جاتئیں میں اکر تھہرے۔ ساچر تمام باجے نحانے ھجن گانے
اب سحر ہمراہ جیگاہ میں کھڑے ہونے۔ بعد صفوف ارانی جدال
ثرسول اور بنسول لت
ے اس ی ِ
طاؤس سحر ثر سوار ہوکر ثرے سے تکلی اور لسک ِر اسالم
و ق یال ہیگامتہ کارزار گرم ہوا۔ حسبتہ
ِ

ک
ل
ے
دگان سرکش! ت مھیں سزا د تت
کے سرداروں کو لکارا کہ ارادہ چرب ر ھپی ہوں۔ اے ت ی ِ

انی ہوں۔ اؤ سمشٹر کے طمعہ تبو۔ یہ پہیب سن کر ۔۔ ای ِن حمزہ صاحب فران بعپی علم ساہ
ے اور اکر حسبتہ کے مقابل ہونے۔
یوجوان ،بادساہ سے رحصت لےکر م یدان میں جل

حسبتہ نے سحر ثڑھ کر صورت اتپی ابشی ت یانی کہ پہاتت حسین اور زہرہ جئیں ہوگپی کہ لب
لعلیں ربگ لع ِل بدحساں کا م یابا تھا اور دبدان گوہر عل طاں کی اثرو رثزی فرمابا تھا ،علم ساہ
ِ
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دان امٹر ،ساچرہ گو کہ کنشی ہی حسبتہ
ے ہی اس ثر عاسق ہو گت
دتکھت
ے۔ ہر ج ید کہ سردار اور فرزب ِ
و حم یلہ ہو مگر اس کی طرف یوج ّہ پہیں کرنے ل یکن یہ سبب سحر کے حسبتہ ثر سیقتہ ہونے

ے سر و با کا ہوش یہ رہا۔ سواے جہرہ زت یاے دل دار کچھ ن ظر
ے کہ ا تت
ے مپہوت ہو گت
اور ا بس
یہ ابا تھا۔ یہ مٹرا ج یال یہ بادساہ کا باس اور حب س یداے بک دبگر میں باہم افسایہ حسن و
عسق ثڑھا گ یا ،حسبتہ لسکر کی طرف جلی اور شہزادہ ہمراہ ہوا ،اس وقت نخب یارک نے ط ی ِل
بازگشت نچوابا ،امٹر تھی رنخ یدہ اور دل کب یدہ م یدان سے تھرے اور پہاں نخب یارک نے

ت
ے۔ لقا بارگاہ میں بنٹھا
کےے گت
ے کہ وہ بنسوانی کر ل
ے اسیق ی ِال علم ساہ کے ھیچ
سردار وا س ط

ب
تھا کہ علم ساہ داجل ہونے۔ سب نے اتھ کر ع طیم کی اور پہاں اکر فرتب حسبتہ جادو کے
اعث
ے لگ
ے اور شعر عاش قایہ ثڑ ھت
بنٹھ
ے۔ نخب یارک نے شہزادے سے غرض ک یا کہ ب ِ
ِ

بسرتف اوری ِحصور ک یا ہے؟ علم ساہ نے کہا :ملک جی میں ت مھارا ت یدہ نےدام ہو جاؤں
گا ،تم مٹرے وصل ثر ملکہ کو رصا م ید کردو۔ نخب یارک نے جواب دبا کہ اپ کے کام میں
ے میں اتھی ملکہ کو سمچھابا ہوں۔ یہ
کوشش و شعی وافر کروں گا ،تھر ات یدہ اپ کی ت قدثر ،دتکھت
ع
کرسی ثرزر
کہہ کر باس حسبتہ کے بنٹھا اور علم ساہ سے کہا :اپ اتھ جا تت
ے۔ یہ اتھ کر الجدہ ِ
ے۔ نخب یارک نے حسبتہ سے اطالع دی کہ اے ملکہ یہ فرزبد ِامٹر ابک بار ملکہ
ثر بنٹھ

زل فیں جادو دخٹر جان اعظم صلحال ین دال دیو ین شمامہ جادو ثر عاسق ہوا تھا ،زمایہ مقابلہ
ے اپ حمزہ صاحب فران کا
یوشٹرواں میں اور زل فیں جادو نے یہ سرط کی تھی کہ سر ا تت
اگر مٹرے مہر میں دو یو ت مھارے ساتھ میں تکاح کروں۔ اس شہزادے نے مقابلہ امٹر

سے اس زمانے میں ک یا تھا لہذا میں جاہ یا ہوں کہ تم تھی اسے حسبتہ ج ید سرائط اس سے
ارگاہ سلیمانی بادس ِاہ لسک ِر
کرو ،ابک یو یہ کہ سر ا تت
ے اپ کا الوے اور دوسرے یہ کہ ب ِ
اسالم سے النے کہ اس میں کہو میں تکاح کروں گی اور بنسری سرط یہ کہ جداوبد لقا کو سحدہ

ک
کرے اور اے حسبتہ تم ھیخی اور رکی رہو یہ پہیں کہ جوان جوب صورت دبکھ کر وصل ثر
راضی ہو جاؤ۔ اس لڑانی میں دو فابدے ہیں ابک یو یہ کہ امٹر اگر شہزادے کے ہاتھ
قی
ح
دل ما ساد اور اگر علم ساہ مارا گ یا یو امٹر اس کے عم میں
سے ل ہونے س ِم ما روسن ِ
رونے رونے ہالک ہو جائیں گے اور لسک ِر اسالم میں سے کونی سحص علم ساہ کا ق یل
پہیں کرے گا اور یہ ت مھارے اسب یاق میں ہزاروں کو ہالک کرے گا۔ حسبتہ نے یہ تفرثر
سن کر جواب دبا۔ کہ ملک جی تم نے بدتٹر پہت عمدہ نچوثز کی ہے۔
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ج
ون رواں کے بار اسے لے جاؤ اور گب ید یور کے
افرا س یاب نے کم ک یا کہ درباے ج ِ

ط
ے لسک ِر
ے لسم طاہر میں جو م یدان وسیع ہے ،وہاں لکڑیوں کا ات یار کرکے اسے سا مت
سا مت
ّ
ت
ے
ے اور وہاں بک ع یار وغٹرہ سب ا سکت
جال چراب د تکھ
مہ رخ کے جالدو کہ وہ ھی اس کا ِ
ہیں۔ دتکھوں کہ اس کو یبوں کر چھڑا لے جانے ہیں۔۔ یہ جکم سن کر یپی ہزار سا چر اقت
ط
ّ
ے۔ تمام لسم باطن میں علعلہ ثڑ گ یا اور اقت کے
کو مق ید کرکے یہ حقاظ ِت تمام لے جل
ِ
پ
ت
ف
گ
م
ک
ہی
زان جوش حمال
ھر میں ھی یہ خٹر خی ،زوجہ اس کی لکہ ہالل سحر ا گن جادو مع یپی سو نٹ ِ
ّ
ب
ے
ان عدار اقت کو لنت
کے رونی ت ینپی جلی کہ دبدار اچری ا تت
ے سوہر کا د کھ لوں۔۔۔ ساچر ِ
ے (بک ساچر بدتٹر بام لکڑباں م یگواکر ات یار کرنے لگا۔
ہونے اسی م یدان میں پہیچ
ّ
ب
چ
ت
ادھر ع یاروں نے اقت کو ھڑانے کا تٹڑا ا ھابا) ثرق فر گی فرتب اس م یدان کے

حب ابا اس نے بدتٹر کو لکڑیوں کی بدتٹر کرنے دتکھا۔ ج یاب نےہوسی اس کے مٹھ ثر
لگاکر اسے نےہوش کردبا اور عار میں کٹڑے ابارکر ت ید کر کے اس کی صورت اپ ین کر ابا
اور ہر سمت اتن طام لکڑباں حمع کرانے کا کرنے لگا۔ اب لکڑیوں کو اس طرح ات یار کرابا کہ
تیچ ات یار میں اس کے جوف رکھا ،ابسا کہ گر جاہیں یو دو ئین ادمی اس جوف میں اثرکر جدھر
ے جائیں۔ یہ یو اس کام میں مصروف ہے کہ فران تھی پہاں ابا اور لکڑیوں کا
جاہیں جل
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ے لکڑیوں کے جاکر تکلوں۔
ات یار دبکھ کر ابک جگہ جیگل میں بنٹھ کر تفب کھودنے لگا کہ تیچ
اس وقت ضرعام اور جاں سوز تھی انے اور صورت ساچروں کی ت یاکر لکڑیوں کے ڈھٹر ثر

ے کام میں
ے ا تت
ے۔ یہ سب یو ا تت
ے لگ
روغن نےہوسی امٹز اور نےہوسی ڈا لت
ے کہ یہ جو مسوررہ کرکے جال ،ک یارے ک یارے دربانے
مصروف ہیں ل یکن ذکر عمرو کا سنت
ون رواں کے روایہ ہوا پہاں بک کہ فرتب ابک باغ کے پہیحا۔ دتکھا کہ یپیًٰ سو
ج ِ
م گ
م
ماہ باباں حسوف
رت ِ
ول گریہ و تکا ہیں اور تیچ میں وہ غٹ ِ
غورئیں ستہ یوش لکہ کو ھٹرے شغ ِ
ے سوہر چزیں کو باد کر کے بل یالنی ہے اور رونی ہے۔۔۔۔ عمرو نے ئین
الم میں مب یال ،ا تت
ً
چ
کرنے جو اس کو س یا سمچھا کہ یہ زوجہ اقت ہے؛ فورا گوسہ باغ میں ھپ کر صورت اتپی
ے ،رونی ہونی،
ابک ضعنفہ غورت کی ت یانی کہ سر شق ید ،کوزہ بشت ،لکڑی ہاتھ میں لت

پ
ے اس بازئین کے ہیخی اور سر سے با بک بالئیں
ہانے اے فرزبد! کہپی ہونی سا مت

ے کے کہا:
ے لگا کر رونی اور کہا :میں اقت کی کھالنی ہوں۔ غرض بعد رونے ت ینت
لیں۔ گل
اے ملکہ د ِر باغ بک تم تپہا مٹرے ساتھ جلو۔ میں ابک بدتٹر کو پہر رہانی ت مھارے سوہر

کے ،جانی ہوں ،تم تھی وہ ینقیت سن لو۔ ہالل سب کو چھوڑ کر اک یلی ثڑھ یا کے ساتھ

جلی۔ عمرو نے اس کو تپہانی میں الکر ج یاب نےہوسی مٹھ ثر مارا کہ نےہوش ہوگپی۔ بس
تٹرہن اس کا لےکر اتپی صورت م یل اسی کے ت یانی اور اسے زبب یل میں رکھ ل یا۔ وہاں
سے حب تھرکر اسی جگہ ابا کہ وہ کنٹزیں کھڑی تھیں۔ تکابک تکارا کہ ست ست! اس
ج
وقت کنٹزیں ابشئیں ،ل ینسیں فدم ثر گرکر سمچ
ل
سن و
ہ
ی
دن،
ب
ازک
ب
اے
کہ
ں
گی
ے
ن
ا
ھ
ِ

ے کے فابل پہیں۔
سال تٹرا جلت

></p
ً
ے یونے اور سردار م یل
ان کے بعد فاسم اور یورالدہر اور اثرج اور علم ساہ وغٹرہ بنت

ل یدھوں اور مالک اور فرا مرزا اور حمہور وغٹرہ کے روایہ ہونے۔ ابک سمت سے ط یل

><p

ے۔ تھر یو بادساہ
ے جل
و یوق کی صدا بل ید ہونی اور بلین اور رسالے اور ت یادہ و سوار لب یا لب یا کہت
ّ
ت
خت مرضع ثر سوار ثر امد ہونے۔ ط ی ِل سک یدر ثر جوب
داران ذی وفار کے ن ِ
ھی مع باج ِ
ثڑی ،فلک تھرابا اور زمیں ہلی۔۔ لسکرب ِان عدو بعرہ امٹر سن کر لرزاں ہ نوے۔ مگر لقا کے
ے ہی کہ یا تھا او مسرک جدا یو
ے لگا کہ میں پہل
ے نخب یارک اللہ اکٹر اللہ اکٹر کہہ کر اذان د تت
سا مت

ّ
مسلمان ہوجا؛ اب دبکھ کہ حمزہ تٹری جان ثر ک یا اقت البا ہے اور میں یو اول ہی سے

ّ
مسلمان ہوں۔ لقا نے یہ معاملہ دبکھ کر بعرہ مارا کہ سر عمرو کا جلد جدا کر ڈالو۔ س یاہی اور جالد

ے کہ ادھر مجمور نے مخفی کچھ سحر ابسا ثڑھا کہ کونی یہ ثڑھ سکا اور امٹر نے صفوں کو
ثڑھے تھ

ے اور
زثر ت ِتغ ثراں رکھ ل یا۔ تھر یو حصار جادو اور ساتھ ہزار ساچر باربل و ثر نج سحر کے مارنے تھ

ے کہ تکابک ابک سمت سے
ے ہونے انے تھ
ے ق یل کرنے ثڑ ھت
امٹر اسم اعظم ثڑ ھت
ِ
بعرہ ،ساہزادہ فاسم بل ید ہوا۔۔ ابک جاتب سے بعرہ یورالدہر کا ہوا۔۔ مجمور اتپی کنٹزوں کو
لےکر عالجدہ جا کھڑی ہونی اور ساچروں ثر سحر کرنے لگی باکہ مٹرے م طلوب ساہزادہ

ّ
یورالدہر ثر اور اس کی فوج ثر سحر باتٹر یہ کرے۔ اس کے سحر کرنے سے جو کونی ساہزادے
ّ
س
ت
ت
ل
س
ران ک ِر ا الم نے باہم مسورہ ک یا کہ سوانے
کے فرتب ابا ھا نچ کر زبدہ یہ جابا ھا اور ع یا ِ
امٹر کے اور کونی لسکری ر ِدسحر پہیں جات یا ہے ،ابسا یہ ہو کہ لسکری مسچور ہو جائیں الزم
ّ
ّ
ّ
ہے کہ ہم سب ع یار تھی جاکر مقابلہ کریں۔ یہ سوچ کر ابک الکھ اسی ہزار ع یار بایہ ہاے

ے کہ جہاں ساچروں
ے لگیں ،وہاں اکر پہیچ
ے ،دھمدھم یاں خنت
ع یاری راست اور حشت ہوکر جل
ّ
ے۔ ع یاروں نے ہوا
کا غول تھا اور گولے فوالدی ہار فلقل سوت یاں وغٹرہ ساچر لگارہے تھ
ّ
ک
صف لسک ِر ساچراں ثر لگانے۔ ابک
کے رخ ثر ھڑے ہوکر حفہ ہاے ابش یازی داغ کر ِ

ّ
الکھ اسی ہزار حفہ ابک بار اکر لسکر میں تھ یا اور ان میں سے ابسا دھواں ت یدا ہوا کہ سارا زمایہ
چ
ے اور گھٹراکر کونی کشی طرف اور کونی کشی جاتب
باربک ہوگ یا ،ساچروں کے مٹھ ھلس گت

م
ے۔ اس وقت ق یل وفادار کہ تٹر ابداز نےبدل ہے اس نے
تھاگا۔ بعض اڑکر جل
روح ساچراں ص ید ہونے
جالنس ہزار باوک فگن لےکر حملہ ک یا اور تٹر ماربا سروع یت
ے۔ طاثر ِ

ت مق ی
ے
دل دوز باک مارا ،اس کے سنت
لگ
ے۔ ابک طرف سے حصار اڑکر جال ھا کہ ل نے تٹر ِ
ثر ثڑا اور مہرہ بشت کو یوڑکر بار گزر گ یا ،فالبازی کھاکر زمین ثر گرا اور ثڑپ کر ہالک ہوا۔ اس
کے مرنے ہی علعہ دار و گٹر ثربا ہوا اور عمرو جو اس کے سحر میں مب یال تھا چھوٹ گ یا۔ ادھر
ے اور ہٹھکڑباں تٹڑباں کاٹ دیں۔ عمرو گٹھراکر
سردار لڑنے تھڑنے فرتب عمرو کے پہیچ

اتھا اور حشت کرکے نخت لقا ثر چڑھ گ یا۔ ابک دھول ثڑے زور سے اس کے سر ثر لگانی
ے بسم اللہ مال اپ کا ہے اور ات یا رق یدہ اور دوسالہ
اور باج ابار ل یا۔ نخب یارک نے کہا :لیخت
ے ک یا۔ جواجہ نے وہ تھی ل یا اور حس نے ان کو گرق یار کرنے کا فصد ک یا عمرو
وغٹرہ ابار کر سا مت
ک
وج ساچراں نے سکشت
نے جیحر مار کر راستہ م ِ
لک عدم کا د ھالبا۔ جالصہ یہ کہ حب ف ِ
کھانی اور ان طار جادو با معدودے ج ید تھاگ کر زبدہ نحا ،اس وقت لسک ِر اسالم کا علتہ زبادہ
ت
مرکب صاحب فران پہیحا اور ابک کو یوسہ دبا۔ امٹر
ہوا۔ عمرو ھی لڑبا اور لوت یا ہوا فرتب ِ

ے۔ عمرو نے غرض ک یا اتھی لڑانی فیح ہونی۔ حصور
ے سے لیٹ گت
گھوڑے سے اثر کر گل
ے۔ تھر
سوار ہوں ،میں ہمراہ ہوں۔ امٹر دوبارہ سوار ہونے اور بعرہ اللہ اکٹر کرکے حملہ اور تھ
ے ،نخب یارک نے
خعیب ہیگامہ ،اقت گرم ہوا۔۔۔ حس دم امٹر نخ ِت لقا کے فرتب پہیچ

ط ی ِل بازگشت نچوادبا کہ پہی ائین امٹر کا ہے۔ بعپی حب ط ی ِل امان لسک ِر محالف میں نخ یا
طالب امان سمچھ کر تھر مقابلہ پہیں فرمانے۔ غرض حس وقت ت قارہ
ہے یو امٹر چرتف کو ِ
امان نحا لسکر دویوں جاتب کے تھرے۔ امٹر تھی بارگاہ کی طرف وابس ہونے۔

></p

ے ہی ابک
ِادھر شہنس ِاہ ساچراں نے صدا دی کہ اے طلمات جلد جاضر ہو۔ ات یا کہت
ثڑافا ہوا اور فلک کی طرف سے وہ ساچ ِر خنیث دیو ت یکر اثرا۔۔ حب شہنساہ کو اس نے

><p

سالم ک یا ،اس نے جکم دبا کہ میں نے نچھ کو ملک ِملکتہ خٹرت کا بادساہ ک یا ل یکن اس سرط
سے کہ عمرو وہاں ہے اور کشی کے ہاتھ پہیں ابا ہے ،تم اس کو گرق یار کرکے مٹرے

ت
باس ھیچو ،ت مھیں جکومت وہاں کی م یارک ہو۔ طلمات اژد ِر جوں جوار ثر سوار ہوکر روایہ ہوا
پ
ق
درازن مملکت نے ابک بارہ دری
اور بع ِد ِطع مساق ِت راہ شہر خٹرت میں ہیحا۔۔ کارثر ِ

ّ
اف شہر میں اراستہ کردی۔۔
پہاتت ثرتکلف فر ِش ملوکایہ اور اس یاب ِساہایہ سے ب ِ

طلمات نے جکم دبا کہ جاصہ جاضر کرو با کہ اکل و سرب سے فارغ ہوکر ،سحر جوانی میں

عام لذبذ ایواع و افسام کا موجود ک یا اور دشٹرجوان
شب ارساد تکاولوں نے ط ِ
مصروف ہوں۔ ح ِ
ّ
ط
می
ص قمر کے اف ِق مب ِور تبور سے طا لع
لس رومی کا نچھابا ،اس ثر گردہا ِ
ے بان کہ ل فر ِ
ا ِ

ے روثرو سرد ت یانی تھیں
ہونی تھیں رکھیں اور ق قل یاں شٹر ثر نج کی جو ماہ یاب کی ق قلی کو ا تت
ت
گان ہوا و
جن دیں۔ ب ِان اق یانی گرماگرم تیچہ اق یاب سے گرنی ھیں اور ب ِان ہوانی جاطر کوفی ِ
ہوس ثڑھائیں۔۔ بعدہ ثرتیب ِشفر گشٹری طلمات مع رق قا کے کھانے لگا۔ اس وقت

ّ
عمرو نے (کہ یہ سک ِل م یدل د ِر کاخ ثر اکر تھہرا تھا) جوان کھانے کے ابدر فصر کے

جانے دبکھ کر نچوثز ک یا کہ اس وقت طلمات کھابا کھانے گا۔ یہ معلوم کرکے اتپی صورت
م یل ابک رکابدار کے گوسے میں تھہرا کر ت یانی بعپی سر ات یا موبڈکر یونی جوگوستہ پہپی اور
ل یگی زایو بک بابدھی۔ باؤں میں ثڑی یوک کا جوبا پہن کر دوہر کمر سے ل ینپی اور تھال ہاتھ
ثر رکھا ،مرزانی کمر بک کی زت ِب فامت فرمانی۔ تھال میں سموسے اور مٹھانی کے جایور
ے ہونے لگانے۔ ابک ابک سموسے کی سو سو ثرئیں اس طرح ت یائیں کہ ابک ثرت
تت
ّ
اتھاؤ سو ثرت الگ الگ ہو جائیں اور تھر م ِلی رہیں۔ تکلف یہ کہ ابک ثرت سلونی،

دوسری جاشپی دار ،بنسری مٹھی ،جوتھی بالکل ثرش ،اسی طرح سو ثرت کا الگ الگ مزا
ّ
ک
ے اس ثرییب سے ابک سو ثرت کے ت یانے کہ ہر ثرت
اور ذاتفہ و لذت ہے اور ھحل

میں شٹرہ ابگور کا تھرا تھا ،پہاتت عمدہ کہ ذاتفہ ان سے ت یک یا تھا۔
لوزات اور ساخیں تیچہ تگاریں لعب ی ِان خین و حگل کو سرمانی تھیں۔ اجار و مری ّہ وہ لذبذ کہ

ح
ت
ے اوثر لٹھانی تھیں۔ غرض کہ اس طرح کے
گران ت مکین کو ا تت
ھاتکیں اس کی س ِم عسوہ ِ
بکوان اور مٹھانی اراستہ کرکے سب کو زہر الود ک یا اور وہ سم فابل اس میں مالبا کہ حس کے
ے سے ابسان بانی ہوجانے اور کشی ث ِرباق سے ضخت یہ بانے۔ یہ بدتٹر کر
ے اور دتکھت
سوتگھت
ے رکھ دبا۔
ے ،ابدر فصر کے ابا اور ظملمات کو سالم کرکے تھال سا مت
کے تھال ہاتھ ثر ر کھ
ے ہیں کہ
ے ہیں اور جوسے ابگور کے ا بس
اس نے دتکھا کہ جایور شٹز و سرخ تھال میں ر کھ

ک
ے کی ثرئیں الماس کی طاہر ہونی ہیں ،ابشی اب و باب
اتھی گوبا ڈالی سے یونے ہیں۔ ھحل
ک
ے۔۔ اس میں ابک سحص نے کہا:
ر ھپی ہیں۔ یہ دبکھ کر سب ساچر بعرتف کرنے لگ

ے ہیں
م یاں رکابدار ت مھارا بام ک یا ہے؟ رکابدار نے ت یابا کہ ف ِدوی کو اس یاد چرب دست کہت
اور تکارنے کا بام چردثرد ہے۔ لوگوں نے کہا :دویوں بام اسم

ًٰ
ے یہ مٹھانی کے طاثر ک یا عمدہ ت یانے ہیں۔ دوسرا
بامسمی ہیں۔ ک یا کہ یا! ابک نے کہا :دتکھت
ے؟ رکابدار نے کہا :ج یاب
ے ہو جو اڑ سک
یوال کہ یبوں م یاں چرب دست! ابسا جایور تھی ت یا سکت
اپ کو وہ مرعا ت یاکر دکھاؤں جو گھر بک اڑبا ساتھ جانے۔ اس کالم ثر سب نے قہقہہہ لگابا
کہ م یاں چرب دست ثڑے طرتف معلوم ہونے ہیں۔ طلمات نے کہا :جواہر میں
ے کا ادمی ہے ل یکن ابسا سحص مقلوک رہے۔
یو لت
></p

ے لگی۔
وہ مخ یالہ ققٹرنی ین کر لسکر ِمہ رخ میں انی اور ہر طرف جیمہ و بارگاہ کے در ثر ما تگت
ے اور مہ رخ شٹر دست کر رہی تھی ،دربار معمور تھا
ے تھ
ے بارگاہ کے ا تھ
ابک دن سرا نچ
ِ
کہ اس عچوزہ نے روثرو اکر دعا دی او سوال ک یا۔ مہ رخ نے اس کو بارگاہ میں بالبا
اور یوچھا کہ ثڑھ یا یو کون ہے؟ اس نے کہا :واری میں سب غزثزوں کو کھا گپی ،اب تپہا

><p

ے
ے ا تت
عافیت کے یورنے اتھانے کو رہ گپی ہوں۔ ابک جگہ یوکری کی تھی ،اپ جا تت
ے کی عادت پہیں ،اتھوں نے تھی چھٹڑا دبا۔
مزاج میں وہی جو یو کشی کی بات شہت

ے لگی۔ نی نی اب پہت ارام سے ہوں ،دن تھر مابگ یا اور سام کو تٹر
اچر تھ یک ما تگت
تھ یالکر سو رہ یا۔۔ مہ رخ نے ارساد فرمابا کہ یو مٹرے پہاں تقتہ عمر اتپی بسر کر۔ سرکار
ے کو بانے گی ،ابک
ے گا ،کٹڑے دنے جائیں گے ،جیمہ ر ہت
سے کھابا دویوں وقت مل
ے تٹرے باس رہے گا اور کچھ کام نچھ سے یہ ل یا جانے گا۔ کنپی
مالزم کا روبار کے لت
ّ
رج دہن سے گوہر
نے یہ ع یاتت دبکھ کر زبان کو صفت و ت یا میں کھوال اور ث ِ
راہ مکاری د ِ
ِ
ّ
س
زان ت یان میں یوال :میں تھی پہی ام ید کرکے انی ہوں کہ مدت العمر سایہ
جن کو مٹ ِ
ط
دولت حصور میں رہوں اور زمزمتہ م یاجاتبوں میں شمار کی جاؤں۔
دامن ِ
عا ف ِت تٹراتئہ ِ
></p
ے کو دبا ،کھابا مفرر
راہ غرتب یوازی یوساک م یگوا کر ع یاتت فرمانی ،جیمہ ر ہت
ث
ے
ن
خ
ر
مہ
ِ

ّ
ک یا۔ یہ جاکر ساکن ہونی۔ ات قاق سے حس وقت یہ بارگاہ میں انی تھی کونی ع یار یہ تھا کس
ّ
م
م
ج
پ
ج
ے ہیں اور عمرو جیمہ مور میں ہت رہ یا ہے یبوں کہ مور
ے ع یار یو کم بارگاہ میں ر ہت
لت
ّ
ورالدہر کا یوچھپی ہے۔۔ ّ
صہ کوباہ کنپی نے جالی م یدان باکر مہ رخ کے
ہر وقت جال ی
ف
ے افسوں امٹز افسایوں ثر جوب لٹھابا۔ ہر وقت کی مصاجیت گرم
دل میں گھر ت یابا اور ا تت
نکرے لگی اور جوباے وقت تھی۔ ابک دن اس نے اتپی ہٹرم یدی دکھانے کو بالؤ

ے مہ رخ کے لگابا۔ مہ رخ نے اس کو عمدہ
پہت جوش ذاتفہ تکابا اور دشٹرجوان ثر سا مت

ت
ے۔ اج تم
ے کو ہم ثرس گت
سمچھ کر کہال ھیحا کہ اللہ اے مجمور! تم ک یا ائیں جواجہ کے دتکھت

تھی اؤ اور عمرو تھی ائیں ،دشٹرجوان نچھا ہے بالو پہت مزے کا تکا ہے ،یوش فرمائیں۔

ے۔ مہ رخ نے کہا :جواجہ سالمت! ہم
حب یہ تتعام پہیحا مجمور اور عمرو آکر دشٹرجوان ثر بنٹھ
نے ابک ت یا مالزم رکھا ہے۔ اس کو سب بایوں میں دجل ہے ،رکابداری تھی جات یا

><p

ہے ،اسی نے بالؤ تکابا ہے۔ عمرو کو یہ تفرثر سن کر ج یال ابا کہ کہیں ضرضر رکابدار ین کر

انی ہوگی۔ یہ سوچ کر فاب اتھاکر بالؤ کو سوتگھا اور زبب یل سے تٹھر تکال کر جاولوں کو رگڑا،
یوچھا وہ رکابدار مالزم ت یا کہاں سے ابا ہے؟ مہ رخ نے سب جال ت یان ک یا :وہ ابک
ے بلواؤ۔
ققٹرنی ہے ،میں نے رکھ ل یا ہے۔ اس نے کہا :سا مت
></p

ط
ے میں طاہر ہوا۔ اج وہ باج سر ثر دنے تھا کہ دبدہ روزگار حس
اس وقت شہنسا ِہ لسم ا بنت

><p

ے کا مخ یاج تھا اور وہ ق یاے ثرزر زت ِب ثر فرمانے تھا کہ ق یاے رتگا رب ِگ فلک
کے دتکھت

ط
کی ق یا حس کے مقابل ت یلی اور س یاہ تھی۔ جالصہ یہ کہ حب شہنساہ لسم طاہر ہوا ،ہزاروں

ّ
ے۔ سب سے اول خٹرت نے کشپی ابگوتھی کی بذر دی۔ شہنساہ
ے لگ
ے اور بافوس خنت
گھنت

ے حمش ید کو سحدہ ک یا تھر
نے مسکرا کر بذر فبول کی ،یورے یوش ہ یا کر ابگوتھی کو ہاتھ میں ل یا ،پہل
ابگو تھی کو پہ یا۔ تگبتہ ابگوتھی کا اق یاب سے زبادہ روسن تھا مگر یہ باتت یہ ہوبا تھا کہ کس
ے کہ حس کی وجہ سے ساچر اور خنیث م طتع اور
خٹز کا ہے۔ کچھ تقش اس ثر جادو کے ک یدہ تھ
ً
ے۔ غرض کہ حب ابگوتھی بادساہ نے ہاتھ میں پہپی ،فورا بالی نحانی؛ ابک
سرافگ یدہ تھ
طاؤس کہ حس کا جہرہ ثرثزاد کا تھا اور سارا حسم طاؤس کا تھا ،باک میں تٹھ اور کایوں میں چڑاؤ

ّ
ط
پ
ے س ِاہ طل
ت
طاؤس لسمی!
اے
کہ
ا
رماب
ف
ے
ن
اہ
س
ا۔
ب
ا
کے
سم
ت
سا
ھا،
ے
ت
اں
ی
ا
ب
ے
تت
ل
م
ہ
ِ

تک
ری حمش ید کام دتپی ہے با پہیں؟
میں نے نچھ کو امیحان کی راہ سے بالبا کہ د ھوں اتگشٹ ِ

ط
طاؤس نے غرض کی کہ حس کے باس ابگوتھی ہوگی ،مچھ ثر ک یا ،تمام لسم اس کا بابعدار
ّ
ب
ہے۔ شہنساہ نے کہا :اچھا جاؤ اور عمرو کو کہ جداوبد سے باغی ہے ،کڑ الؤ۔
></p

ج
ارگاہ مہ رخ میں جکر مار کر اثرا ،تکارا :جواجہ
شب کم شہنساہ روایہ ہوا اور ب ِ
طاؤس اسی وقت ح ِ

ّ
تم کو شہنس ِاہ افرا س یاب جادو نے باد ک یا ہے۔ پہاں طاؤس کے انے سے اول یو عمرو

ت یار ہوا کہ تھاگ جاؤں مگر اواز مور کی سن کر فلب تھر گ یا ،یوال کہ عالم جاضر ہے۔ یہ کہہ کر

><p

ط
ے شہنساہ لسم کے
فرتب گ یا۔ طاؤس نے من قار میں داب ل یا اور بنٹھ ثر الدکر اڑا اور سا مت

س
الکر زمین ثر ڈال دبا۔ عمرو نے اتھ کر بادساہ کو ب لیم کی اور وہ جاہ و جالل اج س ِاہ

ٹ
می
ے لگا۔۔ افرا س یاب
رگ ت ید کے کا بنت
جادواں کا دتکھا کہ ی ھی یہ دتکھا تھا ،تھر تھر ِل ث ِ
س
ے کو دی۔ عمرو ب لیم کرکے بنٹھا۔ س ِاہ جادواں نے کہا کہ میں نے نچھ کو
نے کرسی بنٹھت

چ
ے بالبا ہے کہ سمچھادوں بعپی یو اور ہمراہی تٹرے اگر اشمان ثر تھی جاکر ھئیں گے
اس لت

حب تھی گرق یار ہونے سے یہ نچیں گے۔ بس الزم ہے کہ سب کو سمچھا کر لے ا اور
سامری و حمش ید و لقا کو سحدہ کر کہ جان تٹری نچ جانے۔ عمرو نے یہ جواب اس سوال کے
ے تقس ثر اخب یار ہے۔ میں اتھی سامری ثرست ہوبا ہوں اور لوگوں
ے ا تت
غرض ک یا کہ مچھ
کو میں سمچھاؤں گا ،مات یا اور یہ مات یا ان کا کام ہے۔ افرا س یاب نے کہا "تٹرا سامری ثرست
ے بالبا تھا کہ دبکھ مچھ
ہوبا الی ِق اعب یار پہیں۔ میں نے ضرف ات یا جاہ جالل دکھانے کو نچھ

میں یہ طاقت ہے۔ اچھا اب جا اور لوگوں کو سمچھا۔ اگر اس کے جالف ک یا یو سزا بانے
ج
پ
ارگاہ مہ رخ میں ابا۔ ادھر
گا۔ یہ کہہ کر طاؤس سے کم دبا کہ اس کو ہیحا ا۔ طاؤس لے کر ب ِ
افرا س یاب نے کہا کہ عمرو نےسک باغبوں کو سمچھانے گا یبوں کہ اج دباؤ کھا گ یا۔ خٹرت
ّ
ب
ع
ی
م
راہ طیم میں یہ ل غرض کرنی ہوں کہ ازمو
نے کہا :وہ مکار ہے۔ االمر فوق االدب! ث ِ

دہ را ازمودن جہل است۔ یپی بار یہ ات قاق ہوحکا ہے کہ وہ ابا اور مگر کرکے جال گ یا۔ ساہ

ری حمش ید اس ثر لگادی کہ لوٹ کر م یل ابسان
نے سن کر ابک ت یال کاعذ کا کٹرا اور اتگشٹ ِ

رگاہ چرتف میں جاکر ثروے ہوا تھہر با قت ًہ بارگاہ ثر بنٹھ
کے وہ ہوگ یا ،اس سے کہا :یو جا اور با ِ

کر سب یا کہ عمرو ک یا کہ یا با ک یا گق یگو کربا ہے۔ ت یال حشب الحکم اڑکر ابا اور قت ًہ بارگاہ ثر جہکا بنٹھ کر گق یگو

ے لگا ل یکن حب طاؤس عمرو کو بارگاہ میں البا سب جوش ہونے ،طاؤس تکارا کہ جو وعدہ یو
سنت
ط
ساہ لسم سے کر ابا ہے ،خٹردار اس کے جالف یہ کربا وریہ پہت ثرا جال ہوگا۔

ّ
></p
ے ل یکن ع یار نخ یاں جو تکال دی گپی
ے لسکر کی جاتب جل
اسی طرح لوٹ مار کر سب ا تت

><p

تھیں ،اس ہیگامے کو دبکھ کر خٹران ابک جگہ ق یل و عارت کے جوف سے تھہر رہیں اور
ّ
ط
ج
کہا :ساہا ِن لسم اور خٹرت کو سابد ان ع یاروں نے مار ڈاال ،لو ذرا خٹر لیں۔ یہ کہہ کر یہ
ّ
ے ہی اس نے عخب
صورت م یدل ب ِاغ حمش ید میں گئیں اور ملکہ کو ہوس یار ک یا۔ ابکھ کھلت
ِ

ہیگامہ دتکھا کہ یہ بارگاہیں یہ م یال ،یہ ارابش یہ زت یابش۔ ق یل ِعام ہے ،تھگدڑ ثڑی ہے،

ے،
ے ثرانے تھرنے تھ
لوٹ ہورہی ہے۔ یہ دبکھ کر بل یالکر اڑی ل یکن الکھوں ساچر ا تت
کی
س
ون بارگاہ تھام کر رونے لگی۔
کس کو روکے؟ اچر ن ِ
کس سے لڑے ،ا لی ِ
ِ
ّ
></p
ے۔ عمرو نے کہا :اے ملکہ سب
ے لسکر میں پہیچ
پہاں مہ رخ اور ع یار وغٹرہ تکل کر ا تت

سردار اتپی اتپی صورت کا ت یال پہاں تٹھائیں اور ابسا سحر کردو کہ باچ بارگاہ میں ہو اور تیمایہ
عسرت گردش بذثر رہے۔ یہ محر ِد ارسا ِد جواجہ پہی سامان سب نے ک یا۔ سب کے ہم
سبتہ کرسنوں و دتگلوں ثر جلوہ گر ہ نوے ،رفص و سرود کا جلسہ ہوا۔ یہ بدتٹر حب ہوجکی ،یپی
ے اور کہا:
ے پہٹرو تیگاہ کے لوگ اس جگہ ط ِالیہ داری ثر ما مور یت
ے و بس
ہزار ساچر مگر ا بس
مراہ بافرمان
کونی اقت انے یو تھاگ جابا اور کل لسکر کو مع
سرداران ذی رتئہ کے ہ ِ
ِ
ّ
ت
ج
کوہ س یاہ میں جاکر فروکش کرو اور ع یاروں سے کہا :تم ھی ساتھ جاؤ۔ سب
کرکے کم دبا کہ ِ

پ
ے ،وہاں ہیچ کر جیمہ
کوہ س یاہ کی طرف گت
طرح ہوس یاری رکھ یا۔ یہ لوگ بافرمان کے ساتھ ِ
ّ
ت
س
ل
ے۔ جالصہ
س یاہ میں سردار اور ضحرا و کوہ میں لسکر تھہرا۔ ع یار گر ِد ل کر خٹرگٹری کو ھرنے گ

گ
یہ یو سب ارام بذثر ہیں مگر ہوس یار ہیں اور عمرو لیم اوڑھے وہیں تھہر رہا ہے مگر افرا
ّ
ے کہ ب ِاغ عسرت کے فرتب جاکر ج یال ک یا کہ ع یار کوہش یان میں کشی عار میں
س یاب کی سنت
ّ
گ
ج
ے ہوں گے اور عمرو نے لیم اوڑھ لی ہوگی ،بس اور ع یاروں کو ل کر گرق یار کر عمرو ان
چھت

پ
کی رہانی کو انے گا ،گرق یار کرلب یا۔ یہ سوچ کر فرت ِب ضحرا ہیچ کر تھہرا اور خنیث و بال ہاے

><p

ّ
ط
ت
ش
ج
ے اور ہنساہ ھہر
لسم ہمراہ انے ہیں ،ان کو جکم دبا کہ ع یاروں کو جاکر ڈھوبڈو۔ وہ سب ل
ے۔ اس نے
ے کچھ ادھر تھی جا تکل
ے کے لوگ کہ جار سمت تھاگے تھ
رہا۔ اس وقت م یل

ّ
ے ،سر ثرہتہ جاک اڑانے تھاگ
دتکھا کہ پہت ادمی گروہ گروہ غوریوں اور نچوں کو ساتھ لت
جانے ہیں۔ جادوگرت یاں بال مٹھ ثر تکھرانے ،سارباں نخی ہوئیں ،بعض اوثر کے حسم

سے ثرہتہ اور بعض حسم بائیں سے بدجواس ،سحر فراموش از جود رقتہ گوبا نےہوش تھاگی
ِ
جانی ہیں ساہ نے اتھیں بالکر یوچھا :تم کون ہو؟ ک یا ماچرا ہے؟ وہ س ِاہ جادواں کو پہحان کر

ّ
ے ہمارے ق یل ہونے اور سب ینقی ِت عدر ت یان
رونے اور تکارے کہ ہم لونے گپی ،نچ

کی۔ سب یا تھا کہ غصب طاری ہوا اور بالؤں اور ہمراہبوں کو ساتھ لےکر تھرا ،اکر خعیب عالم
ے کا بابا ،جبوتپی نے ق یل مشت کو بشت ک یا۔ ابک سّ یابا ہر سمت تھا۔ دکائیں ثرباد،
م یل
ے ہونے ڈھٹر ،غرض جار طرف ابدھٹر! خٹرت جو گرباں و باالں تھی ،اس کو
بارگاہیں جل
ے دت یا ہوں۔
ے ساتھ ل یا کہ میں اتھی سب کو عارت یت
بسکین دے کر ا تت
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