چ ندرکان نا
دیيکی ن ندف کھتری

پہال ن ناف

ے
داـ کا كقت ہے ،کچھ کچھ سًرج دکھائی دے رہا ہے ،ذنساف م نداف میى ایل پہازی کے نیچ
ّ
پ
ت
ے آپس میى کچھ یاتیى کر رہے ہیى۔
دك سخص بتر ن ندر ز نگھ اكر نیج ز نگھ ایل پتتھر کی چ ناف پر ت ھ
بتر ن ندر ز نگھ کی عير اکنس یا یاپنس كرش کی ہيگی۔ یٌ یيگزھ کے راجا شر ن ندر ز نگھ کا اکليیا لزکا
ہے۔ نیج ز نگھ راجا شر ن ندر ز نگھ کے دیياف جیت ز نگھ کا ن نارا لزکا اكر کيیير بتر ن ندر ز نگھ کا دلی دكرت،
ے ،پزی
پزا جاالؽ،پھر ن نال ،کير میى صرػ جیجر یایدھے ،بغن میى نٹيا لٹکائے ،ہاپھ میى ایل کو ند لئ
ے ایل
بتزی کے داپھ جاركق طرػ دیکھ نا اكر اف سے یاتیى کریا جایا ہے۔ اف دكیيق کے دا مئ
گھًزا کسا کسایا دررت بتڑ سے ن ندھا ہيا ہے۔
کيیير بترن ندر ز نگھ کہہ رہے ہیى "،پھائی نیج ز نگھ ،دیکھً حمیت پھی ک نا پری یال ہے جس ئے اس
چ
درجے یل پہیچا دیا۔ کئی د فع ته كجےگزھ جا کر راخکماری چ ندرکان نا کی تتھی) خط) مترے یاس
چ
الئے اكر متری تتھی اف یل پہیچائی جس سے صاػ مغليـ ہيیا ہے کہ چتئی حمیت میى
ک
چ ندرکان نا سے رکھ نا ہيق انئی ہی چ ندرکان نا مچھ سے ر ھئی ہے ،اكر ہمارے راجیٌ سے اس کے راجیٌ
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ے کچھ پہیى
کے نیچ صرػ یا نچ ہی کيس کا فاصلہ پھی ہے ،پس(اس) پر پھی ہه ليگيق کے کئ
ے جلد من جایي۔"
بو پزیا۔ دیکھً اس خط میى پھی چ ندرکان نا ئے پ ہی لکھا ہے کہ" جس طرح نئ
نیج ز نگھ ئے جياب دیا " ،میى ہر طرح سے آة کي كہاق لے جا دک نا ہيق مگر ایل یي آج کن
چ ندرکان نا کے ن نا مہاراج جے ز نگھ ئے مچن کے جاركق طرػ سخت پہرا پتتھا رکھا ہے ،دكشرے
ے دكیيق ع ناركق کي
اف کے منتری کا لزکا کركر ز نگھ اس پر عاسك ہي رہا ہے ،اكپر سے اس ئے ا نئ
جو کا یاـ یاظه علی اكر احمد جاق ہے اس یات کی یاک ند کر دی ہے کہ پراپر كم ليؾ مچن کی یگہ نائی
ک نا کربى کٹيیکہ آة کی حمیت کا جاؿ کركر ز نگھ اك ر اف کے ع ناركق کي نخيئی مغليـ ہي گ نا ہے۔ جاہے
ے منتری کے لزکے کي
چ ندرکان نا کركر ز نگھ سے پہت ہی نفرت کرئی ہے اكر راجا پھی انئی لزکی ا نئ
پہیى دے دک نا پھر پھی اسے ام ند ن ندھی ہيئی ہے اكر آة کی لگاكث پہت پری مغليـ ہيئی
ے یاة کے ذربعٌ اس ئے مہاراج جے ز نگھ کے کاف یل آة کی لگاكث کا جاؿ
ہے۔ ا نئ
ے
پہیچا دیا ہے اكر اسی ذبب سے پہرے کی یٌ سخت بعق ند ہي گئی ہے۔ آة کي لے جل نا اپھی مچھ
پس ند پہیى جب یل کہ میى كہاق جا کر فسادیيق کي گرق نار یٌ کر ليق۔
"اس كقت میى پھر كجے گزھ جا کر چ ندرکان نا اكر چ نال سے مالفات کریا ہيق کٹيق کہ چ نال ع نار م
اكر چ ندرکان نا کی ن ناری سکھی ہے اكر چ ندرکان نا کي جاف سے سیادم مانئی ہے۔ سًائی اس چ نال کے مترا
ے دشمٹيق کی جاالکی اكر کار كائی دیکھ کر ليیيق
ے كاال كہاق کيئی پہیى ہے۔ جب میى ا نئ
داپھ د نئ
ش
ے کاـ کر کے ہه
ے یي ج ھ
ے کے یارے میى رائی دكق۔ کہیى اپسا یٌ ہي کہ ن نا ىچھ
نب آة کے جلئ
ليؾ كہاق ہی گرق نار ہي جاتیى۔"
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ش
بتر ن ندر " :جي م نارب ىچھً کرك ،مچھ کي یي صرػ انئی طاقت کا پھركدا ہے ل نکو ته کي انئی طاقت
اكر ع ناری دكیيق کا"۔
ے یٌ پھی ن نا لگا ہے کہ جاؿ ہی میى کركر ز نگھ کے دكیيق ع نار یاظه اكر احمد پہاق
نیج ز نگھ  ":مچھ
ے؟
ے ہیى۔ یٌ مغليـ کس جاالکی میى آئے پھ
آ کر ننٌ(پھر سے) ہمارے مہاراج کا درصو کر گئ
افسًس اس كقت میى پہاق یٌ پھا۔"
ے ہي اكر كم ليؾ
بتر ن ندر ":مشکن یي یٌ ہے کہ ته کركر ز نگھ کے دكیيق ع ناركق کي پھنسایا جا ہئ
ت مہاری گرق ناری کی فکر میى ہیى ،پرننسًر (جدا) ہی کسن(خترنت) کرے۔ ختر ،اب ته جاك اكر جس
ے چ ندرکان نا سے متری مالفات کا ن ندكپست کرك۔
طرح نئ
نیج ز نگھ فيرا اپھ کھڑے ہيئے اكر بتر ن ندر ز نگھ کي كہیى جھًز ن ندؿ كجے گزھ کی طرػ ركایٌ
ے فلع کی طرػ جن
ہيئے۔ بتر ن ندر ز نگھ پھی گھًزے کي درجت سے کھًؿ اس پر سًار ہيئے اكر ا نئ
ے۔
ے گئ
جل

دكشرا ن ناف

كجے گزھ میى کركر ز نگھ انئی پتتھل کے ایدر یاظه اكر احمد دكیيق ع ناركق کے داپھ پتتھا یاتیى
کر رہا ہے۔
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ے داماد
کركر " :دیکھً یاظه ،مہاراج کي یي یٌ چ ناؿ ہے کہ میى راجا ہي کر منتری کے لزکے کي کنس
ے؟ اگر سًجا جائے کہ
ے نکل
ن نایيق ،اكر چ ندرکان نا بتر ن ندر ز نگھ کي جاہئی ہے ،اب کہي کہ مترا کاـ کنس
چ ندرکان نا کي لے کر پھاؾ جاكق یي کہاق جاكق اكر کہاق رم کر آراـ کركق؟ پھر لے جائے کے بغد
ے بتر ن ندر
مترے یاة کی مہاراج ک نا درددا (یدجالی) کربى گے؟ اس سے یي پ ہی م نارب ہيگا کہ پہل
ز نگھ اكر اس کے ع نار نیج ز نگھ کي کسی طرح گرق نار کر کسی اپسی جگہ لے جا کر کھ نا ڈاال جائے کہ ہزار
ے ،اكر اس کے بغد مي فع یا کر مہاراج کي مارئے کی فکر کی جائے پھر یي میى
كرش یل ن نا یٌ لگ
ّ
جھٹ گدی کا مالل بو جایينگا اكر نب البیٌ انئی سیدگی میى چ ندرکان نا سے عنش کر دکي ق گا۔ مگر یٌ
ّ
ے ن ناتیو
ے راجا کنس
ے نٹيق گا؟ ليؾ مچھ
یي کہي کہ مہاراج کے مارئے کے بغد میى گدی کا مالل کنس
گے؟"
یاظه " :ہمارے راجا کے پہاق پنِسبت کافركق کے مسلماف سیادم ہیى ،اف ستھًق کي آة کی
ے میى راضی کر دک نا ہيق اكر اف ليگيق سے فسه کھال دک نا ہيق کہ مہاراج کے بغد آة کي
مدد کے لئ
راجا ماتیى ،مگر شرط یٌ ہے کہ کاـ ہي جائے پر آة پھی ہمارے مذہب مسلمائی کي قٹيؿ کربى؟"
کركر ز نگھ  " :اگر اپسا ہے یي ت مہاری شرط میى دؿ ك جاف سے قٹيؿ کریا ہيق۔"
احمد " :یي پس پھ نل ہے ،آة اس یات کا افراریامہ لکھ کر مترے جيالے کر بى ،میى رب
ے داپھ مال ليق گا۔"
مسلماف پھانٹيق کي دکھال کر اپہیى ا نئ
کركر ز نگھ ئے کاـ ہي جائے پر مسلمائی مذہب اچت نار کرئے کا افراریامہ لکھ کر فيرا یاظه اكر احمد
کے جيالے ک نا ،جس پر احمد ئے کركر ز نگھ سے کہا "،اب رب مسلمایيق کي ایل دؿ کر لت نا ہه ليگيق
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کے ّ
ے پھی ایل
ے  ،ہاق ہه دكیيق آدمٹيق کے لئ
ے آة کچھ یٌ سً جئ
ذمہ ہے ،اس کے لئ
ے  ،اكر
ے جاپت نگ
ے کہ آة کے راجا ہيئے پر ہمیى دكیيق كسپر مکرر کئ
افراریامہ اس یات کا ہي جایا جا ہئ
ے ہیى!"
ے الٹ یلٹ کر د نئ
ے کہ یات کی یات میى سمایٌ کنس
نب ہه ليگيق کی جاالکی کا تمادا دیکھئ
کركر ز نگھ ئے جھتیٹ اس یات کا پھی افراریامہ لکھ دیا جس سے كم دكیيق پہت ہی جيش
ے جائے
ہيئے۔ اس کے بغد یاظه ئے کہا" ،اس كقت ہه ليؾ چ ندرکان نا کے جاؿ جاؿ کی ختر لتئ
ہیى کٹيق کہ یٌ داـ کا كقت پہت اجھا ہے ،چ ندرکان نا صركر یاغ میى گئی ہيگی اكر انئی سکھی چ نال
ے ہه کي اس کا ن نا لگایا کيئی مشکن یٌ ہيگا کہ آج کن بتر ن ندر ز نگھ
سے انئی كرم کہائی کہئی ہيگی ،اس لئ
اكر چ ندرکان نا کے نیچ میى ک نا ہي رہا ہے۔"
یٌ کہہ کر دكیيق ع نار کركر ز نگھ سے یدا ہيئے۔

پنصرا ن ناف
پ
پ
کچھ کچھ دف یاقی ہے ،چ ندرکان نا چ نال اكر چو نا یاغ میى پہن رہی ہیى۔ ھتئی ھتئی پھًليق کی
ے ہيئے
مہل دھیمی ہيا کے داپھ من کر طتیعت کي جيش کر رہی ہے۔ طرح طرح کے پھًؿ کھل
ے ہيئے
ے بتڑكق کی پہار اكر اس میى سے پتتھئ
ہیى۔ یاغ کے پشچه کی طرػ كالے آـ کے گھئ
سًرج کے کریيق کی حمل ایل حعیب ہی مزا دے رہی ہے۔ پھًليق کی ک ناریيق کی ركسًق میى
اجھی طرح جھڑکاك ک نا ہيا ہے اكر پھًليق کے درجت پھی اجھی طرح یائی سے دھيئے ہيئے ہیى۔
5

ے کی ک ناریاق ان نا ان نا مزا دے رہی ہیى۔ ایل طرػ
کہیى گالب ،کہیى جيہی ،کہیى ن نال ،کہیى مي نئ
یاغ سے ز نا ہيا اكنچا مچن اكر دكشری طرػ ز ندر ز ندر پرچ ناق انئی پہار دکھال رہی ہیى۔ چ نال جي جاالکی
ے جیچن ہال پھال کے داپھ چ ندرکان نا کي ز نم
کے فو میى پزی بتز اكر چ ندرکان نا کی ن ناری سکھی ہے ا نئ
ے جاركق اكر گھًمئی اكر بعرنف کرئی ہيئی جيذبيدار پھًليق کي یيز یيز کر چ ندرکان نا کے ہاپھ میى دے
لئ
رہی ہے ،مگر چ ندرکان نا کي بتر ن ندر ز نگھ کی جدائی میى یٌ رب یاتیى کب اجھی مغليـ ہيئی ہیى ،اسے یي
ک
ھ
ت
ے اس کی سکھ ناق سپردسئی یاغ میى یچ الئی ہیى۔
دؿ پہالئے کے لئ
ے پھًليق کي یيزئی ہيئی مالئی ل نا کے کیج کی طرػ
چ ندرکان نا کی سکھی چو نا یي گچھا ن نائے کے لئ
جلی گئی ل نکو چ ندرکان نا اكر چ نال دھترے دھترے پہلئی ہيئی نیچ کے فيارے کے یاس جا نکلیى اكر
ے لگیى۔
ے ہيئے جن کا تمادا دیکھئ
اس کی جکردار یينٹيق سے نکلئ
چ نال ":یٌ مغليـ چو نا کدھر جلی گئی!"
چ ندرکان نا  ":کہیى ادھر ادھر گھًمئی ہيگی?"
چ نال ":دك گھڑی سے سیادم ہيئے کہ ہه ليگيق کے داپھ پہیى ہے۔
چ ندرکان نا :دیکھً كم آ رہی ہے۔"
چ نال ":اس كقت یي اس کی جاؿ میى فرؼ مغليـ ہيیا ہے!"
ٓ
ک
ی
پ
چ
ے یٌ کنسا
ے میى چو نا ئے ا کر ھًليق کا ایل گ ھا چ ندرکان نا کے ہاپھ میى دیا اكر کہا "،د ھئ
ا نئ
اجھا گچھا ن نا الئی ہيق !اگر اس كقت کٹير بتر ن ندر ز نگھ ہيئے یي اس کي دیکھ متری کاریگری کی بعرنف
ے۔"
کرئے اكر مچھ کي پہت کچھ ابغاـ د نئ
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ے ہی نکایل چ ندرکان نا کا عخب جاؿ ہي گ نا۔ پھًلی ہي ئی یات پھر یاد آ
بتر ن ندر ز نگھ کا یاـ ذتئ
ے۔دھترے دھترے
ے لگ
ے لگی ،آیکھًق سے آ پسً نپکئ
گئی ،کمن مکھ مرجھا گ نا ،اكنچی اكنچی داپسیى لتئ
ے لگی "،یٌ مغليـ كدھایا(جدا) ئے مترے پھاگیٌ میى ک نا لکھا ہے؟ یٌ مغليـ میى ئے اس جیه
ک ہئ
ے ہیى جو کے یدلے یٌ دکھ پھًگ نا پزا۔ دیکھً ن نا کي ک نا دھو سمائی ہے۔
ے یاة کئ
میى کيف ا پس
ے کنسی
ے ہیى کہ چ ندرکان نا کي کٹياری ہی رکھًنگا۔ ہائے ،بتر ن ندر کے ن نا ئے دادی کرئے کے لئ
ک ہئ
ے
کنسی جيدامد بى کیى مگر اس درٹ(یدمغاش) کركر کے یاة کتتھ ز نگھ ئے اف کي اپسا کچھ ا نئ
كش میى کر رکھا ہے کہ کيئی کاـ ہيئے پہیى دن نا ،اكر ادھر کمیخت کركر مچھ سے انئی ہی لسی لگایا
جاہ نا ہے۔"
ے ادارم ک نا۔
ے کے لئ
نکایل چ نال ئے چ ندرکان نا کا ہاپھ یکز کر دھترے سے دیایا ،مایي جپ ر ہئ
ے لگی ،مگر
چ نال کے ادارے کي شىچھ چ ندرکان نا جپ ہي رہی اكر چ نال کا ہاپھ یکز کر پھر یاغ میى پہلئ
ان نا ركماؿ اس جگہ جاف یيجھ کر گرائی گئی۔ پھًزی دكر آگے پزھ کر اس ئے چو نا سے کہا" ،سکھی،
دیکھً یي فيارے کے یاس کہیى مترا ركماؿ گر پزا ہے۔"
ے فيارے کی طرػ جلی گئی ،نب چ ندرکان نا ئے چ نال سے یيجھا "،سکھی تیى ئے
چو نا ركماؿ لتئ
ے نکایل کٹيق ركکا؟"
ے مچھ
ے یي ل ئ
یي ل ئ
چ نال ئے کہا" ،متری ن ناری سکھی ،مچھ کي چو نا پر سبہہ ہي گ نا ہے ،اس کی یایيق اكر جٹيیيق سے
مغليـ ہيیا ہے کہ كم اصلی چو نا پہیى ہے۔"
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ے میى چو نا ئے ركماؿ ال کر چ نال کے ہاپھ میى دیا۔ چ نال ئے چو نا سے یي جھا" ،سکھی ،کن
ا نئ
رات کي میى ئے نچھ سے جي کہا پھا سً تیى ئے ک نا؟ " چو نا یيلی" ،پہیى میى یي پھًؿ گئی !" نب چ نال
ئے کہا" ،پھال كم یات یي یاد ہے یا كم پھی پھًؿ گئی !" چو نا یيلی" ،یات یي یاد ہے۔" نب پھر چ نال
ئے کہا" ،پھال دكہراکے مچھ سے کہہ یي ح
ے یاد ہے!"
صیح ،نب میى جایيق کہ نچھ
اس یات کا جياب یٌ دے کر چو نا ئے دكشری یات جھتڑ دی جس سے دل کی جگہ ن قیى
ہي گ نا کہ یٌ چو نا پہیى ہے۔ آخر چ نال کہہ کر کہ"میى نچھ سے ایل یات کہيیگی" چو نا کي ایل ک نارے
لے گئی اكر کچھ معميلی یاتیى کر کے یيلی" ،دیکھ یي چو نا مترے کاف سے کچھ ید یي یي پہیى آ ئی؟ کٹيیکہ
ے لگی۔ چ نال
کن سے کاف میى درد ہے !" ن قلی چو نا چ نال کے پھتر میى پز گئی اكر فيرا کاف سًیگھئ
ے ہی چو نا ئے
جاالکی سے ئے ہيسی کی یکئی کاف میى رکھ کر ن قلی چو نا کي سپگھا دیا جس کے سًیگھئ
ہيش ہي کر گر پزی۔
چ نال ئے چ ندرکان نا کي نکار کر کہا ،نکن آیي سکھی انئی چو نا کا جاؿ دیکھً۔ چ ندرکان نا ئے یاس آ کر
ے اكر
چو نا کي ئے ہيش پزی ہيئی دیکھ چ نال سے کہا" ،سکھی کہیى اپسا یٌ ہي کہ ت مہارا چ ناؿ دھيکھا ہی نکل
ے چو نا سے شرمایا پزے! پہیى اپسا یٌ ہيگا ! کہہ چ نال چو نا کي پتتھ پر الد فيارے کے یاس لے گئی اكر
نیچھ
چ ندرکان نا سے یيلی" ،ته فيارے سے جلي پھر پھر یائی اس کے میٌ پر ڈالي ،میى دھيئی ہيق۔ "
چ ندرکان نا ئے اپسا ہی ک نا اكر چ نال جيب رگز رگز کر اس کا میٌ دھيئے لگی۔ پھًزی دپر میى چو نا کی
ے سے الؿ ہي
ے ہی چ ندرکان نا کا چہرم غص
صيرت یدؿ گئی اكر صاػ یاظه کی صيرت نکن آئی۔ دیکھئ
گ نا اكر كم یيلی "،سکھی اس ئے یي پزی ئے ادئی کی!"
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"دیکھً یي اب میى ک نا کرئی ہيق !" کہہ کر چ نال یاظه کي پھر پتتھ پر الد یاغ کے ایل کيئے میى
ے ایل جھًیا دا یٌ جایٌ پھا ۔ اس کے ایدر ئے ہيش یاظه کي لے جا کر
لے گئی چہاق پرج کے نیچ
ے ع ناری کے نٹيے میى سے مينتئی نکاؿ کر جالئی۔ ایل رسی سے یاظه کے بتر اكر
ل نا دیا اكر ا نئ
دكیيق ہاپھ پتتھ کی طرػ جيب کس کر یایدھے ،اكر ڈن نا سے لکھلکھا نکاؿ اس کي سپگھایا جس سے یاظه
ے کي ق ند اكر ئے پس دیکھا۔ چ نال کيزا لے کر کھڑی ہي
ئے ایل جھت نل ماری اكر ہيش میى آ کر ا نئ
گئی اكر ماریا شركع ک نا۔
مغاػ کرك ،مچھ سے پزا قصير ہيا ،اب میى اپسا کتھی یٌ کركنگا یلکہ اس کاـ کا یاـ پھی یٌ
لينگا !" ا ن نادی(كغترم) کہہ یاظه جالئے اكر ركئے لگا ،مگر چ نال کب ذتئی پھی؟ كم کيزا حمائے ہی گئی
ک
پ
چ
ھ
پ
اكر یيلی" ،صتر کر  ،اپھی یي بترے پتتھ کی لی ھی یٌ مئی ہيگی۔ یي پہاق کٹيق آیا ھا؟ ک نا یاغ کی ہيا
اجھی مغليـ ہيئی پھی؟ ک نا یاغ کی ستر کي جی جاہا پھا؟ ک نا یي پہیى جان نا پھا کہ چ نال پھی پہاق ہيگی؟ خراـ
ے سے تیى ئے یٌ کاـ ک نا !د یکھ میى اس کی
ے یاة کے کہئ
ے ،ئے اتماف ،ا نئ
سادے کے نچ
ے آیا اكر
پھی طتیعت جيش کر د نئی ہيق !" یٌ کہہ کر پھر ماریا شركع ک نا ،نب یي جھا " ،سچ ن نا یي پہاق کنس
چو نا کہاق گئی؟ "
مار ے جيػ سے یاظه کي اصن جاؿ کہ نا ہی پزا۔ كم یيال" ،چو نا کي میى ئے ہی ئے ہيش ک نا
ے میى رکھ دیا جس کي سًیگھ کر كم ئے
پھا ،ئے ہيسی کی دكا جھڑؽ کر پھًليق کا گچھا اس کے را سئ
ہيش ہي گئی ،نب میى ئے اسے مالئی ل نا کے کیج میى ڈاؿ دیا اكر اس کی صيرت بو اس کے
کتڑے پہر ت مہاری طرػ جال آیا۔ لي میى ئے رب جاؿ کہہ دیا ،اب جھًز دك!"
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چ نال ئے کہا" ،پھہر جھًزئی ہيق۔" مگر پھر پھی دس یا نچ جينصيرت کيزے اكر حما ہی دئے پہاق
یل کہ یاظه یل نال اپھا ،نب چ نال ئے چ ندرکان نا سے کہا" ،سکھی ته اس کی یگہ نائی کرك ،میى چو نا کي
ڈھيیڈھ الئی ہيق ،کہیى یٌ یاجی جھًث یٌ کہ نا ہي!"
پ
چو نا کي کھًجئی ہيئی چ نال مالئی ل نا کے یاس ہیچی اكر نئی یاؿ کر ڈھيیڈھ ئے لگی۔ دیکھا کہ سچ مچ
چو نا ایل جھازی میى ئے ہيش پزی ہے اكر یدف پر اس کے ایل ل نا پھی پہیى ہے۔
لکھلکھا سپگھا کر ہيش میى الئی اكر یيجھا "،کٹيق مزاج کنسا ہے ،کھا یٌ گئی دھيکھا!"
ے پہاق ع ناری ہيگی؟ اس جگہ پھًليق کا ایل گچھا
چو نا ئے کہا" ،مچھ کي ک نا مغليـ پھا کہ اس شم
ے ہی میى ئے ہيش ہي گئی ،پھر یٌ مغليـ ک نا ہيا۔ ہائے ،یٌ جائے کس ئے
پزا پھا جس کي سًیگھئ
ے!"
ے ،پزی الگت کے کتڑے پھ
ے ئے ہيش ک نا ،مترے کتڑے پھی ایار لئ
مچھ
ے جو میى سے دك ایل لے کر چ نال ئے چو نا کا
كہاق پر یاظه کے کتڑے پزے ہيئے پھ
یدف ڈھانکا اكر نب یٌ کہہ کے کہ"مترے داپھ آ میى اسے دکھاللق جس ئے بتری اپسی جاالت
ے۔ یاظه کی طرػ ادارم کر کے چ نال ئے
کی! "چو نا کي داپھ لے اس جگہ آئی چہاق چ ندرکان نا اكر یاظه پھ
ے ہی پزا
چو نا سے کہا" ،د یکھ اسی ئے بترے داپھ یٌ پھالئی کی پھی !" چو نا کي یاظه کی صيرت دیکھئ
غصٌ آیا اكر كم چ نال سے یيلی"،پہو ،اگر اجاست دك یي میى پھی دك جار کيزے لگا کر ان نا غصٌ نکاؿ
ليق۔ "
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چو نا ئے کہا"،ہاق ہاق ،چت نا جی جاہے اس ميئے کي جين ناق لگال "!پس پھر ک نا پھا ،چو نا ئے
ے لگا" ،جدا کركر ز نگھ کي
ے کيزے یاظه کي لگائے ،پہاق یل کہ یاظه گھتڑا اپھا اكر جی میى کہئ
منما نئ
عارت کرے جس کی یدكلت متری یٌ جاالت ہيئی!"
آخرکار یاظه کي اسی یٌ جایٌ میى ق ند کر پتٹيق مچن کی طرػ ركایٌ ہي تیى یٌ جھًیا دا یاغ جس میى
اكپر لکھی یاتیى ہي تیى  ،مچن کے ز نم ز نا ہيا اس کے نچھًازے کی طرػ پزیا پھا اكر جاص کر
ے ہی نٹيایا گ نا پھا۔ اس کے جارك طرػ مسلمایيق کا پہرا
ے اكر ہيا کھائے کے لئ
چ ندرکان نا کے پہلئ
ہيئے کے ذبب سے ہی احمد اكر یاظه کي ان نا کاـ کرئے کا مي فع من گ نا پھا۔

جيپھا ن ناف
ے کی کيصش کرئے
ے اكر چ ندرکان نا سے ملئ
نیج ز نگھ بتر ن ندر ز نگھ سے رخصت ہي کر كجے گزھ پہیچ
پ
ے۔ آخر
ے ،مگر کيئی پرکیب یٌ تتھی کٹيق کہ پہرے كالے پزی ہيز ناری سے پہرا دے رہے پھ
لگ
ے؟ رات جایدئی ہے ،اگر ایدھتری ہيئی یي کو ند لگا کر ہی مچن کے
ے کہ اب ک نا کریا جا ہئ
ے لگ
سً جئ
اكپر جائے کی کيصش کی جائی۔
ے اكر كہاق انئی صيرت ایل جيیدار کی سی ن نا مچن کی دیيزھی پر
آخر نیج ز نگھ انکانت میى گئ
ے پہرا دے رہے ہیى۔ ایل جيیدار سے یيلے،
ے۔ دیکھا کہ پہت سے جيیدار اكر ن نادے پتتھ
پہیچ
ے سے مہاراج ئے ہه کي انئی اردلی ) (orderlyمیى
"یار ،ہه پھی مہاراج کے یيکر ہیى ،آج جار مہتئ
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ج ّ
ے ،ته ليگيق کي
ے اس طرػ آ نکل
ے پ ہل ئ
یيکر رکھا ہے ،اس كقت ھئی پھی ،جایدئی رات کا مزا دیکھئ
ے د یکھ جی میى آیا کہ جلي دك پھًیل ہه پھی لگا لیى ،اقٹيف کھائے كاليق کي ت و ناکي کی مہل
ت و ناکي پتئ
ے!"
ے ہی ہ ي ی گ
چنسی مغليـ ہيئی ہے آة ليؾ پھی جا نئ
ے!" کہہ کر جيیدار اكر ن نادكق ئے حقہ نیج ز نگھ کے آگے رکھا۔
ے ،ت و ناکي ن حیئ
ے پتتھئ
"ہاق ہاق ،آ نئ
نیج ز نگھ ئے کہا" ،میى ہ ندك ہيق ،حقہ یي پہیى ئی دک نا ہاق ہاپھ سے صركر ئی لينگا۔ " یٌ کہہ جله ایار لی
ے۔
ے لگ
اكر پتئ
ے کہ کھاپس نا شركع ک نا ،ا ن نا کھاپسا کہ پھًزا دا یائی پھی
ے پھ
دك پھًیل پھی ت و ناکي کے پہیى نئ
ے ہي؟ میى یي ہننشہ شرکاری ت و ناکي
میٌ سے نکاؿ دیا اكر نب کہا" ،م ناق ،ته ليؾ عخب کزكا ت و ناکي پتئ
ے كالے ت و ناکي میى
پت نا ہيق۔ مہاراج کے حقہ پردار سے دكسئی ہي گئی ہے ،كم پراپر مہاراج کے پتئ
سے مچھ کي دیا کریا ہے ،اب اپسی عادت پز گئی ہے کہ سًائے اس ت و ناکي کے اكر کيئی ت و ناکي اجھا ہی
پہیى لگ نا!"
ے نٹيے میى سے ایل جله ت و ناکي نکاؿ کر دیا اكر کہا،
ے ہيئے نیج ز نگھ ئے ا نئ
ا ن نا کہہ جيیدار نئ
" لي ته ليؾ پھی ئی کر د یکھ لي کہ کنسا ت و ناکي ہے۔"
ے میى پھی یٌ
ے کا ت و ناکي کتھی کاہے کي ن نا ہيگا ،پت نا ک نا ذتئ
پھال جيیداركق ئے مہاراج کے پتئ
دیکھا ہيگا؟ جھٹ سے ہاپھ پھ نال دیا اكر کہا "،الیي پھائی ،پھال ت مہاری یدكلت ہه پھی شرکاری ت و ناکي یي
ے ہي ،ته یي جيب چیو کرئے ہيگے "!یٌ کہہ
ئی لیى ،ته پزے فسمٹير ہي کہ مہاراج کے داپھ ر ہئ
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ے الئے۔ نیج
ن قلی جيیدار( نیج ز نگھ) کے ہاپھ سے ت و ناکي لے ل نا اكر جيب ڈین حما کر نیج ز نگھ کے دا مئ
ز نگھ ئے کہا " ،ته ليؾ دلگایي ،پھر میى پھی لے لينگا۔"
اب حقہ گزگزائے لگا اكر داپھ ہی گپیى پھی ازئے لگیى۔
جھ ج
ے رب
ے ھکئ
ے لگا ،پہاق یل کہ کئ
پھًزی ہی دپر میى رب جيیدار اكر ن نادكق کا شر گھً مئ
ے۔
اكیدھے ہي کر گر پزے اكر ئے ہيش ہي گئ
گ
ے۔ دیکھا
ے اكر ن ظر یاغ میى پہیچ
اب ک نا پھا ،پزی آدائی سے نیج ز نگھ پھایل کے ایدر ھس گئ
ے سے ایل ليیڈی جلی آ رہی ہے۔ نیج ز نگھ ئے پھًرئی سے یاس جا
ے دا مئ
کہ ہاپھ میى ركسئی لئ
ے میى کو ند دالی اكر اپسا جھٹکا دیا کہ كم جيق یل یٌ کر دکی اكر سمیو پر گر پزی۔
کر اس کے گل
پرنت اسے ئے ہيسی کی یکئی سپگھائی اكر جب كم ئے ہيش ہي گئی اسے كہاق سے اپھا کر
ے آپبیٌ رکھ ا نئی صيرت
ے۔ نٹيے میى سے داماف نکاؿ ميـ نئی جالئی اكر دا مئ
ک نارے لے گئ
اسی کے چنسی ن نائی ،اس کے بغد اس کي كہیى جھًز اسی کا کتڑا پہو مچن کی طرػ ركایٌ ہيئے اكر
پ
ے چہاق چ ندرکان نا چ نال اكر چو نا دس یا نچ ليیڈیيق کے داپھ تتھی یاتیى کر رہی پھیى۔ ليیڈی
كہاق پہیچ
ے۔
ے ہيئے نیج ز نگھ پھی ایل ک نارے جا کر پتتھ گئ
کی صيرت نئ
پ
ے میى ئے نچھ کي ھیچا پھا ک نا كم کاـ یي کر
نیج ز نگھ کي د یکھ چ نال یيلی" ،کٹيق کت نکی ،جس کاـ کے لئ
آئی جي جپ جاة آ کر پتتھ رہی ہے؟"
چ نال کی یات صو نیج ز نگھ کي مغليـ ہي گ نا کہ جس ليیڈی کي میى ئے ئے ہيش ک نا ہے یا جس کی
صيرت بو کر آیا ہيق اس کا یاـ کت نکی ہے۔
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ے
ن قلی کت نکی :ہاق کاـ کرئے یي گئی ہی پھی مگر راسیٌ میى ایل ن نا تمادا دیکھ ته سے کچھ کہئ
ے ليث آئی ہيق۔
کے لئ
چ نال " :اپسا !اجھا تیى ئے ک نا دیکھا  ،کہہ؟"
ے یات کہہ ز نالق۔"
ن قلی کت نکی ":ستھًق کي ہ نا دك یي ت مہارے اكر راخکماری کے دا مئ
رب ليیڈیاق ہ نا دی گپیى اكر کٹيؿ(صرػ) چ ندرکان نا چ نال اكر چو نا رم گپیى  ،نب کت نکی ئے
ہنس کر کہا " ،کچھ ابغاـ دك یي جيش ختری ز نالق۔"
چ ندرکان نا ئے شىچھا کہ داید یٌ کچھ بتر ن ندر ز نگھ کی ختر الئی ہے ،مگر پھر یٌ پھی سًجا کہ میى ئے یي
ے پہیى ل نا نب یٌ ک نا مغاملہ ہے؟ کيف سی
آج یل کتھی بتر ن ندر ز نگھ کا یاـ پھی اس کے دا مئ
ے ہی سے ابغاـ مایگئی ہے؟ آخر چ ندرکان نا ئے
ے یٌ پہل
ے کے لئ
جيش ختری ہے جس کے ذتئ
کت نکی سے کہا "،ہاق ہاق ابغاـ دكیگی ،یي کہہ یي ح
ے
صیح ،ک نا جيش ختری الئی ہے؟" کت نکی ئے کہا " ،پہل
دے دك یي کہيق پہیى یي جائی ہيق۔" یٌ کہہ اپھ کر کھڑی ہي گئی۔
کت نکی کے یٌ نجرے د یکھ چ نال سے یٌ رہا گ نا اكر كم یيؿ اپھی "،کٹيق رے کت نکی ،آج نچھ کي ک نا
ہي گ نا ہے کہ اپسی پزھ پزھ کے یاتیى کر رہی ہے۔ لگایيق دك الت اپھ کے!"
کت نکی ئے جياب دیا" ،ک نا میى نچھ سے کيزكر ہيق جي یي الت لگاك ے گی اكر میى جھًز دكیگی۔ "
ے دكزی پہاق یل کہ دكیيق آ پس
اب یي چ نال سے یٌ رہا گ نا اكر کت نکی کا جھًن نا یکزئے کے لئ
میى گتھ گپیى۔ ان قاؼ سے چ نال کا ہاپھ ن قلی کت نکی کی جھائی پر جا پزا چہاق کی صقائی دیکھ كم گھترا اپھی
اكر جھٹ الم ہي گئی۔
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ن قلی کت نکی( :ہنس کر) کٹيق ،پھاؾ کٹيق گپیى آل  ،لزك !
ے ہيئی اكر یيلی" ،اك ع نار ،سچ ن نا یي کيف ہے پہیى یي اپھی جاف لے
چ نال کير سے ک نار نکاؿ دا مئ
ڈالئی ہيق!"
چ
اس کا جياب ن قلی کت نکی ئے چ نال کي کچھ یٌ دیا اكر بتر ن ندر ز نگھ کی تتھی (جتھی )dialect for
چ
ے لگی۔ بتر
ے رکھ دی۔ چ نال کی ن ظر پھی اس تتھی پر پزی اكر غير سے دیکھئ
نکاؿ چ ندرکان نا کے دا مئ
ن ندر ز نگھ کے ہاپھ کی لکھاكث د یکھ شىچھ گئی کہ یٌ نیج ز نگھ ہیى کٹيق کہ سًائے نیج ز نگھ کے اكر کسی
پ
چ
ھ
پ
ش
ن
ن
ی
ت
ج
ی
ن
چ
ے۔ ہی سًچ ىچھ ال شرما گئی اكر گردف چی کر جپ ہي
گ
کے ہاپھ بتر ن ندر ز نگھ کتھی تتھی پہیى
رہی مگر جی میى نیج ز نگھ کی صقائی اكر جاالکی کی بعرنف کرئے لگی یلکہ سچ یي یٌ ہے کہ نیج ز نگھ کی
حمیت ئے اس کے دؿ میى جگہ یکز لی۔
چ ندرکان نا ئے پزی حمیت سے بتر ن ندر ز نگھ کا خط پزھا اكر نب نیج ز نگھ سے یات جیت کرئے
لگی۔
چ ندرکان نا ":کٹيق نیج ز نگھ ،اف کا مزاج یي اجھا ہے؟"
نیج ز نگھ :مزاج ک نا جاؽ اجھا ہيگا؟ کھایا پت نا رب جھًث گ نا ،ركئے ركئے آ یکھیى سًج آتیى،
ے اف کي کب آراـ ہے۔ ہزار شىچھایا ہيق مگر کيف ذت نا
دف رات ت مہارا دھ ناف ہے ،ن نا ت مہارے مل
چ
ے
ہے،ا پھی اسی دف ت مہاری تتھی لے کر میى گ نا پھا ،آج اف کی جالت د یکھ پھر پہاق آیا پزا۔ کہئ
ے کہ میى جيد جلينگا ،کسی طرح شىچھا نچھا کر پہاق آئے سے ركکا اكر کہا کہ آج مچھ کي جائے دك ،مٰیى
پھ
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جا کر كہاق ن ندكپست کر آلق نب ته کي لے جلينگا جس میى کسی طرح کا ن قصاف یٌ ہي۔ ختر ،کسی طرح
چ
ے ادھر یدا ک نا۔
ے اكر ت مہاری تتھی کا جياب دے کر مچھ
شىچھ گئ
ے داپھ یٌ الئے ،پھال میى اف کا درصو یي کر لتئی !دیکھً پہاق
چ ندرکان نا " :افسًس ته اف کي ا نئ
کركر ز نگھ کے دكیيق ع ناركق ئے ا ن نا اكدھه مچا رکھا ہے کہ کچھ کہا پہیى جایا۔ ن ناجی کي میى کت نا ركکئی
ے ،کٹيق کہ
اكر شىچھائی ہيق کہ کركر ز نگھ کے دكیيق ع نار مترے دشمو ہیى مگر مہاراج کچھ پہیى ذتئ
ے كش میى کر رکھا ہے۔ متری اكر کمار کی مالفات کا جاؿ پہت کچھ پزھا کر
کركر ز نگھ ئے اف کي ا نئ
ے ہیى۔ كم ہر دـ
مہاراج کي یٌ مغليـ کس طرح شىچھا دیا ہے کہ مہاراج اسے سخيق کا یاددام شىچھ گئ
ے کا مي فع
ے ،ہاق آج پہت کچھ کہئ
مہاراج کے کاف پھرا کریا ہے۔ اب كم متری کچھ پھی پہیى ذتئ
مال ہے کٹيق کہ آج متری ن ناری سکھی چ نال ئے یاظه کي اس نچھًازے كالے یاغ میى گرق نار ک نا ہے،
ے ،اگر
ے کركر ز نگھ کی سچائی کي دیکھئ
ے اس کي لے جا کر نب کہيیگی کہ آة ا نئ
کن مہاراج کے دا مئ
مترے پہرے پر مفرر ک نا ہی پھا یي یاغ کے ایدر آئے کی اجاست اسے کس ئے دی پھی؟"
یٌ کہہ کر چ ندرکان نا ئے یاظه کے گرق نار ہيئے اكر یاغ کے یٌ جائے میى ق ند کرئے کا یالکن
جاؿ نیج ز نگھ سے کہہ ز نایا۔
ے
ے پر کچھ سً جئ
ے اكر دؿ میى اس کي ن نار کرئے لگ
نیج ز نگھ چ نال کی جاالکی صو کر ختراف ہي گئ
کے بغد یيلے" ،چ نال ئے جاالکی یي جيب کی مگر دھيکھا کھا گئی۔"
یٌ صو چ نال ختراف ہي گئی کہ یا راـ میى ئے ک نا دھيکھا کھایا ،پر کچھ شىچھ میى پہیى آیا۔ آخر یٌ رہا
گ نا ،نیج ز نگھ سے یي جھا" ،جلدی ن نال میى ئے ک نا دھيکھا کھایا؟ " نیج ز نگھ ئے کہا " ،ک نا ته اس یات کي
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پہیى جانئی پھیى کہ یاظه یاغ میى پہیچا یي احمد پھی صركر آیا ہيگا؟ پھر یاغ ہی میى یاظه کي کٹيق جھًز
دیا؟ ته کي م نارب پھا کہ جب اس کي گرق نار ہی ک نا پھا یي مچن میى ال کر ق ند کرتیى یا اسی كقت مہاراج
پ
پ
کے یاس ھیخيا ( ھخيا  )dialect forدنپیى ،اب صركر احمد یاظه کي جھڑا لے گ نا ہيگا۔"
ے ہی چ نال کے ہيش از گے اكر پہت شرم ندم ہي کر یيلی " ،سچ ہے ،پزی پھاری
انئی یات ذتئ
ع

لطی ہيئی ،اس کا کسی ئے چ ناؿ پہیى ک نا!"
نیج ز نگھ ":اكر کيئی کٹيق چ ناؿ کریا !ته یي جاالؽ پتئی ہي ،ع نار کہالئی ہي ،اس کا چ ناؿ ته کي ہيیا

ے کہ دكشركق کي !ختر  ،جاکے دیکھً پھی یي ہے یا پہیى؟"
جا ہ ئ
چہ نال دكزی ہيئی یاغ کی طرػ گئی۔ یٌ جائے کے یاس جائے ہی دیکھا کہ دركاسم کھال پزا
ہے۔ پس پھر ک نا پھا؟ ن قیو ہي گ نا کہ یاظه کي احمد جھڑا لے گ نا۔ یٌ جائے کے ایدر جا کر دیکھا یي جالی
پزا یا)کر (انئی ئے كفيقی پر افسًس کرئی ليث آئی اكر یي لی "،ک نا کہيق ،سچ مچ احمد یاظه کي جھڑا لے
گ نا !"اب نیج ز نگھ ئے جھتڑ یا شركع ک نا "،پزی ع نارم نئی پھیى ،کہئی پھیى ہه جاالؽ ہیى ،ہيز نار ہیى،
یٌ ہیى ،كم ہیى۔ پس ایل ادئی ع نار ئے یاکيق دـ کر ڈاال!!"
ج
چ نال ھیچھال اپھی اكر خزھ کر یيلی" ،چ نال یاـ پہیى جي اب کی دكیيق کي گرق نار کر اسی کيرے میى ال
ئے جساب جين ناق یٌ لگالق۔"
ے ایل ایل کي گرق نار کر
نیج ز نگھ ئے کہا" ،پس ت مہاری کاریگری دیکھی گئی ،اب دیکھً میى کنس
ے شہر میى لے جا کے ق ند کریا ہيق!"
ا نئ
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ے آئے کا یيرا جاؿ چ ندرکان نا اكر چ نال سے کہہ ز نایا اكر یٌ پھی
اس کے بغد نیج ز نگھ ئے ا نئ
ن نال دیا کہ فالئی جگہ پر میى کت نکی کي ئے ہيش کر کے ڈاؿ آیا ہيق ،ته جا کر اسے اپھا الیا ،اس کے
کتڑے میى یٌ دكنگا کٹيق کہ اسی صيرت سے یاہر جال جایا ہيق۔ دیکھً ،سًائے ته پتٹيق کے یٌ
رب جاؿ اكر کسی کي یٌ مغليـ ہي پہیى یي رب کاـ یگز جانٹگا۔"
چ ندرکان نا ئے پھی نیج ز نگھ سے یاک ند کی کہ "دكشرے پنصرے ته صركر پہاق آیا کرك ،ت مہارے
آئے سے ڈھازس نئی رہئی ہے۔"
ے کي ن نار ہيئے۔ چ ندرکان نا اپہیى جائے د یکھ رك
"پہت اجھا ،میى اپسا ہی کركنگا !" کہہ نیج ز نگھ جلئ
ے ہی گال پھر
کر یيلی " ،کٹيق نیج ز نگھ ،ک نا متری فسهت میى کمار کی مالفات پہیى یدی ہے؟" ا ن نا کہئ
آیا اكر پھًث پھًث کر ركئے لگی۔ نیج ز نگھ ئے پہت شىچھایا اكر کہا کہ" دیکھً یٌ رب یکھتڑا اسی
ے مالفات ہي ،اگر ته ہی گھتڑا جالگی یي
ے ک نا جا رہا ہے جس میى ت مہارے اف کے ہننشہ کے لئ
كا س ط
ے کاـ جلٹگا؟" پہت کچھ شىچھا نچھا کر چ ندرکان نا کي جپ کرایا ،نب كہاق سے ركایٌ ہي کت نکی ہی کی
کنس
صيرت میى دركاسے پر آئے۔ دیکھا یي دك جار ن نادے یي ہيش میى آئے ہیى یاقی جت پزے
ہیى ،کيئی اكیدھا پزا ہے ،کيئی اپھا یي ہے مگر پھر پھی جھکا ہی جایا ہے۔ ن قلی کت نکی ئے ڈ نٹ کر
ے ہي !ا نئی اقیه کٹيق کھائے ہي کہ آ یکھیى پہیى
ے ہي یا سمیو سًیگھئ
دریایيق سے کہا " ،ته ليؾ پہرا د نئ
کھ
لپیى اكر سًئے ہي یي مردكق سے یاسی لگا کر !دیکھً میى پزی رائی سے کہہ کر ت مہاری ک نا ددا
کركائی ہيق!"
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ّ
ے جيدامد کرئے" ،دیکھً
ے اكر لگ
ے کت نکی کی یات صو کر صو ہي گئ
ے پھ
جي جيیدار ہيش میى آ جک
کت نکی مغاػ کرك ،آج ایل یا الیق شرکاری جيیدار ئے آ کر دھيکھا دے اپسا سہر یال ت و ناکي یالیا کہ ہه
ليگيق کی یٌ جالت ہي گئی۔ اس یاجی ئے یي جاف سے ہی ماریا جاہا پھا ،ہللا ئے نچا دیا ،پہیى یي
ے ،ہه ہاپھ جيزئے ہیى،
مارئے میى ک نا جھًزا پھا !دیکھً ركس یي اپسا پہیى ہيیا پھا ،آج دھيکھا کھا گئ
آگے کتھی اپسا دیکھ نا یي جي جاہے شزا دن نا!"
ے ہيئے
ن قلی کت نکی ئے کہا" ،اجھا آج یي جھًز د نئی ہيق مگر ختردار جي پھر کتھی اپسا ہيا ہي !" یٌ کہئ
ے۔ ڈر کے مارے کسی ئے یٌ پھی یٌ یي جھا کہ کت نکی یي کہاق جا رہی ہي؟
نیج ز نگھ یاہر نکن گئ
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