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 سڪ ۽ شرڌا سان ارپن ڪريان ٿي

 ُسريلي سنڌي ساهتڪار

 بنسي خوبچنداڻيَء کي

 کنيو ہُ جنھن هلندڙ سيمينار ۾ آخرين ساه
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 پاران ءَ ڏوهٽي شرڌانجلي بنسي خوبچنداڻيَء جي
 

Bansi Khubhchandani's Grand daughter – 
Jahanavi Singh، Age 12، 7th Grade. 

 

(1) 
Whose heart is made of solid gold 

who speaks the truth just as told، 

whose mind and heart is always towards loved ones 

who never away from problems run، 

Whose smile is as bright as sun shine  

who is punctual at any time، 

whose childhood stories take you to a different 

world  

who has faced challenges still in the world has 

twirled، 

that is my nana yes that is 

Who in my life has created quite a whizz، 

He was the best grandpa possible  

To say how much I love him is impossible، 

From the heaven above once u see 

I just hope u are happy and proud of me! 
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(2) 

Nana my dear Nana  
'Author nana' 
meine aapko bachpan se hai jaana، 
Your authors skills I can claim 
Our love for books is always same، 
You would always count my books  
I always wondered how many hours it took? 
Every time you called 
“Meri choti beti kaisi hai” echoes the hall.. 
You would  always pray before every meal  
Eating fruits in the evening was a complete seal 
You never like to call me Piyu Babli،choti beti، 
Jahanavi was it for you! 
Every time I came 
One book just had to be in my name 
You and I were papad fans  
With some aachar from the cans! 
I remember going to Golmaal 3 movie 
and the great Indian Circus which is very groovy 
May I just say  
all the happy memories 
all the happy thoughts all  
All the  happy hugs  
all combine to form the best memory possible 
possible with you  
I just say thank you  
I am so lucky that but you are my grandfather 
and nana no matter where you are 
you never too far  
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and we will never be part 
cause you always be Deep Inside My Heart 
And today  
I like to wish you a very ve happy birthday 
love you nana  
Love،Bubbli 
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 خاص شڪرگذاري

 “ٿورا نہ ٿورا مون تي ماروئڙن جا ”

راين سان نامديو تاراچنداڻيَء جي ـِھـدل جي گَ مان 

شڪرگذار آهيان. ڪتاب ڇپجڻ جي نتيجي جو سمورو 

. فقط نامديو تاراچنداڻيَء کي ٿي ڏيان ء  شرف آ

تاراچنداڻيَء بنسي خوبچنداڻيَء کي ماٺ ۾ سچي 

شرڌانجلي ڏيندي، مونکي هي ڪتاب لکڻ الِء تمام 

ڏنو  الِء تز عنوان چونڊي اُتساهت ڪندي، ڪتاب

بنسي خوبچنداڻي تي شرڌانجلي  ،ترين مھاڳ لکنديھب ۽

 .جا ُگل چاڙهيا
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 فهرست

 
  پروفيسر نامديو تاراچنداڻي  –مھاڳ

  ڊاڪٽر سنڌيا چندر ڪندناڻي –اکر ہٻ

  شخصيت –بنسي خوبچنداڻي 

            بنسي خوبچنداڻيَء جي ڪھاڻين جو مجموعو 
  1982  “يَء جي گسڪڻ تيضما”

                     خوبچنداڻيَء جي ڪھاڻين جو مجموعوبنسي 
  1989 “ندگيزڀڄي ويل  ”

                                مجموعو  بنسي خوبچنداڻيَء جي ڪھاڻين جو
  2003 “موٽ ”

                                    بنسي خوبچنداڻيَء جي ڪھاڻين جو مجموعو
    2015“  دونھون ”

  خوبچنداڻيَء جو شعربنسي 
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 مھاڳ
 نامديو تاراچنداڻيپروفيسر   – 

 
مان ُمھاڳ لکڻ کان اڪثر بچڻ چاهيندو آهيان. ڇو جو 

ُمھاڳ ،ڪتابي يگ ۾  -جي هن حصابي  ، PRمونکي

 .( ڌرم سنڪت جو ڪم لڳندو آهي ہلکڻ ) ۽ لکائڻ ب

 چاهيو ہ.....مون هن ُمھاڳ کان بچڻ نہب پوءِ پر 

بنسيَء بابت  ،ُمھاڳ جي بھاني  دراصل مون کي

جو ساهت  ہلکڻ وڻي ٿو. اهو ان ڪري ب ہڪجھ

َء جي هڪ سيمينار ۾ پنھنجي رچنا ُممبئي، اڪادمي

پيش ڪرڻ الِء وقت سر اچي پنھنجي ڪرسيَء تي 

اُٿيو ۽ هن جي اهڙي  ہهُو وري ن پوءِ ويھڻ کان 

ت جي حادثي جو صدمو هن ڪتاب جي ؤدردناڪ م

 .رهيو آهيظاهري طور  ہپٺيان ب

 ،۽ ٻيو سبب آهي هن جي شخصيت جي حليمائي

جو  Gentalmanship پنھنجائپ جي وهنوار ۽ شرافت

اَول هن جي ان  ،هت ،گڏيل اثُر. ان حوالي سان

هڪ ليکڪ ۾ هڪ ُسٺي انسان  ،شخصيت کي کڻي

 .لکڻ مناسب ٿيندوڪجھہ بنسبت 

۾  “سنڌي ٽائيمس” ،عرصو اڳ ،هن موضوع تي

۾ هڪ  “چنتن –ُمڪت  ”منھنجي غير نيمائتي سلسلي 

جنھن جو جواب پڻ شايد ڪيو ويو  -سوال اٿاريو هو 

هڪ سٺي ليکڪ ۾ هڪ سٺو انسان هئڻ ڇو  ہت -هو 

 ! ضروري آهي ہن
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 آيو جڏهن   بہ  ڪري ان  ۾   ذهن منھنجي   ويچار  اهو

 جي  هنديَء 

مانواري ليکڪ وشنو پرڀارڪر )اتفاق سان جنھن سان 

ڻ کيس پنھنجي شھر ۾ ُگھمائ پوءِ پنھنجي ڪاليج ۾ ملڻ ۽ 

 -مليو هو( پنھنجي لکيل شاهاڻي ڪتاب  ہجو موقعو ب

آوارا  ” –شرت بابوَء جي جيونيَء جو سرو ئي ڏنو هو 

جي هن  ہقبوليو هو ت ہخود شرت بابوَء ب ۽ - “مسيحا

هو ڪو ناليرو ماڻھو بڻجڻ وارو  ہکي سمڪ هجي ها ت

 ! هو بھتر زندگي جيئڻ جي ڪوشش ڪري ها ہت -هو 

ڪيترن ئي ليکڪن شاعرن سان  ہاهڙا سوال ائين ت

ياد ڪري سگھجي  ہتن ۾ غالب کي ب -جڙيل رهيا آهن 

  .ٿو

ساماجڪ چڱائپ خود ۾ هڪ  ہبرابر آهي ت بہ ائين

 ڪا اڳ  ماجرا آهي.  Relative  सापेक्ष سبتين

 پر ہن ئي قبول اها اڄ ۽ هئي ہن لقبو کي سماج ڪرت

 .ٿي سگھي جيهُ  تعريف قابل

 جھہڪالين سم -سم  -هڪ سراسري  ہب پوءِ 

 .آهن ہن ڏکيا ُسڃاڻڻ - ماپا - ماڻ جا “ماڻھپ”  انوسار

 جي آشا Poetic justice عام طور هڪ ليکڪ وٽان

 ڀاونا جي اُميد رکڻ هروڀرو ءُ آدرش نيا ي  عنرکڻ ي

ئي جديديت سان بي ميل  ہ۽ ن آهي ہمانسڪتا ن سوڙهي

آهي. هيُء موضوع هت انڪري ذڪر هيٺ آيو آهي 

واري شخصيت  ہڇو جو هن ڪتاب جي مرڪزي وشي

۽ دنياداريَء  بنسي خوبچنداڻي ان الِء پريرڻا بڻيو آهي

ُسڃاڻپ  -پنھنجي مختصر ڄاڻ  ،جي وهڪري ۾
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 معتبر -هڪ بھتر انسان  بنسي خوبچنداڻي ،موجوب 

 ماڻھوَء جي ڇاپ ڇڏي ويو آهي. هن جي ليکڪ

جي بھتريَء جي شاهديَء ۾ هي ڪتاب اسان جي هٿن  

 .۾ آهي

  ڪھاڻيڪار طور   ہمکي  بنسي  ساهتڪار ُسريلو 

ڪھاڻين  مرڪزي ُسرہ هن ڪتاب جو ب . آهي رهيو 

آهي. البت پروفيسر ڊاڪٽر سنڌيا چندر  ہسان وابسط

ساهت تي هي جي سموري جيون ۽  نڪندناڻيَء هُ 

اڪادميَء جي  -پر اهو ساهت  -اڀياس لکيو آهي 

جي يا  ، Makers of Indian Literatureسيريز

ڪون  ہاهو ضروري ب -آهي  ہڪنھن ٻي فارميٽ ۾ ن

 ڪري پورتي جي مقصد جي اُن ڪتاب هيءُ  پر  هو.

 جي ڪھاڻين اڪثر هن بابت ڪھاڻين جي هن.ٿو

 ڪيو پيش ۾ روپ جي سارَ  ننڍي هڪ کي موضوع

  .آهن ڪيا شامل عمل - رد ڪي پڻ ۽ آهي

مٿاڇري نظر سان ڄڻ  –سارانش  –هن جا ڏنل ساَر 

ڪو سَوالئيَء سان لکيل يا سَوالئيَء خاطر لکيل نظر 

. هڪ ڪھاڻيَء جو ہنواچي سگھن ٿا. پر ائين آهي ڪ

 -آتم  آهي. ان کي ہساَر لکڻ الِء ڪھاڻي پڙهڻ ڪافي ن

اُپٽار ۾ ڪھاڻيَء کي ڪن  .سات ڪرڻ ضروري آهي

سٽن ۾ سمائڻ پاڻ ڏکيو ڪم آهي. جيڪو هن بھتر نڀايو 

فقط تز  ہآهي. بھتر ان ڪري جو هن جا لکيل ساَر ن

ڪي  ٿَ ڪٿي هن جي ڪَ  -پر ڪٿي  -نظر اچن ٿا 

 - ڪيا آهن ہڪمال ب
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، ڪھاڻيَء بابت لکندي “ماضيء جي گسڪڻ تي”مثال 

 “نھون دو ”لکيل ڪھاڻي  پوءِ هن ليکڪ جي گھڻو 

 ھہڪئي آهي ۽ ٻئي ڪھاڻيون بن ہسان ان جي مشھابت ب

جي مرڪزي خيال  Concept ٻنھي ۾ ہالڳ هوندي ب

جي ڪافي هڪ جھڙائيَء جو ذڪر ڪيو آهي. اها 

 هڪ طرح سنڌيا جي پنھنجي اڀياس جي نچوڙ

Essence  جي شاهدي آهي جنھنکي هڪ طرح نج

هن اڀياس ۾  سندسچئي سگھجي ٿو.  ہب Thesis ويچار

 ہجا اها آهي ت ،ڌيان ڇڪائي ٿي ہب لھہهڪ ٻي ڳا

باوجود هڪ سدڀاونا مان پيدا ٿيل هن ڪتاب جي 

پھلن کي  نفي ليکڪ جي شفي پھلن ساڻ  ،تجويز جي 

ن ڪھاڻين ين ڪيو آهي. مثال هن ڪيترونظر انداز ڪ

 .کي رواجي يا ساڌارڻ ڪھاڻي چوڻ کي ٽاريو ڪونھي

سٺو ويچار يا سماجڪ  ہٿي ت۽ اها حقيقت دل سان لڳي 

ڀالئيَء جو اونو رکڻ پنھنجو پاڻ سٺي ڪھاڻي ڪان ٿي 

 .بڻجي

هن ڪتاب ۾ ڪي اتفاق ڪمال جا نظر اچن ٿا. جئن 

ہ منھنجو هڪ سپنو آهي ت ”ہ هڪ نوٽ ورتو آٿائين ت

ڪو سنڌي دانوير موهن ڪلپنا جي ڇپيل ۽ اڻ ڇپيل 

 اهڙو شايد  رچنائن کي سھيڙي ڪن جلدن ۾ ڇپائي.

 .....هجي ٻڌندو پروگرام ريڊيو هيءُ  سنڌي ڪو

انڊين انسٽيوٽ آف  ہهت ٻُڌائڻ دلچسپ ٿيندو ت

سنڌاالجيَء ۾ موهن ڪلپنا جي سمورين ڪھاڻين کي 

 ۾ پرنٽ ڪرائي رکيو نترتيب سان سھيڙي ڪن جلد

يفرنس سيريز ۾ رويو آهي. ) البت اهي ڇپيل ڪتاب 

 (.آهنڪاپيون ڇپائي محفوظ ڪيون ويون  5 - 5فقط 
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جي اڻٿڪ شيواڌاري ۽ وڏي ہ اهو ڪم سنڌي ساهتي

 اڀياسو شري صاحب بجاڻيَء ڪيو آهي. جيڪو هاڻ

اهڙا  .انسٽيٽيوٽ آف سنڌاالجيَء جو ڊائريڪٽر آهي

ڪتاب موهن ڪلپنا کان سواِء ڪن ٻين ليکڪن ۽ 

 .ڇپائي رکايل آهن ہشاعرن جا ب

 ءَ تازو صاحب بجاڻي ہآهي ت ہٻيو دلچسپ اتفاق اهو ب

  اَڪاڊمي هتسا

 -جو انگن  “موهن ڪلپنا جون چونڊ ڪھاڻيون”الِء 

 ۾ جنھن  لد پڻ تيار ڪيو آهي.اکرن سان ترتيب ڪيل ج

 ہساهتي ڪتاب جيڪو ،آهي لکيو ہب ُمھاڳ عالماڻو هن

 .آهي اُميد جي ٿيڻ شايح جلد پاران اڪادميءَ 

تي اڀياس ۾ بنسيَء جي ڪتاب جي ڪٿ راثتا هن  سنڌيا

ڪيترن ئي  ہت”  ڏنو آهي ہاُڌارڻ بڪندي ڪندي اهو 

ڪا پائيندي اڪھاڻين ۾ خود ليکڪ جي شخصيت ليئ

 .“نظر اچي ٿي

اڀياس جو بھتر نچوڙ آهي ۽ پڻ  ہب ھہهن جي اها ڳال

 .بلڪل دل سان لڳي ٿي

آلوچڪ جي اڀياس جون حاصالتون  ،ناهي جاچنائو

هن ڪتاب ۾  ہڻ صحيح ٿيندو تچو اهو ڪري ان  آهن.

 جيڪا ڪيل آهي. پُڄاڻي ڪھاڻين جي چڱي 

Appreciation کان اڳتي ڪٿ Assessment بڻي  ہب

آهي ۽ اها ليکڪ جي شخصيت جي حيثيت کي چٽو 

 .ڪري پيش ڪري سگھي آهي

رچناڪرم کان سواِء هن بنسي  ہڪھاڻيَء جي ُمکي

چڱو نوٽ ورتو آهي. ہ خوبچنداڻيَء جي تنقيد بابت ب
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جي ريڊيو سمالوچنائن جو  “ اکرن جي سرهاڻ” البت 

هن جي نقاد روپ  ہُمختصر ذڪر ٿي سگھيو آهي. ٻيو ت

 .س پيش ڪئي آهيوَ جي جھلڪ اَ 

۽ تمام مختصر  ہريڊيو سمالوچنائن ۾ رچنا جي پريچي

هوندي آهي. ڇو جو اتي  ہوڌيڪ گنجائش ن  ڪٿ کان

  ريڊيو جون پنھنجون حد

 .هوندو آهي ہبنديون نظر ۾ رکڻ جو رواج ب

ڪھاڻيڪار بنسي خوبچنداڻيَء ساڻ ريڊيو رويو طور 

 سمالوچڪ جي 

 نئين تمام هڪ هت  سنڌيا  روپ جي جھلڪ کان سواءِ 

 شاعر کي بنسيءَ  هنہ ت آهي ڪئي اها ہڳالھ سٺي ۽

سميت اسان مان گھڻا  مون. آهي ڪيو پيش پڻ ۾ روپ

 .پاٺڪ هن جي ڪوتائن طرف ڪافي اڻ ڄاڻ هوندا

اسانجي سامھون رکيو هت هن بنسيَء جو شعر 

 .آهي.جيڪو هوَء ُهن جي گھران ڳولھي آئي آهي

عام طور ليکڪن جي  ہڙو سچ آهي تؤاهو هڪ ڪ

رچنائن جي وچور  –ڀاتي ليکڪن جي ڪتابنگھر جا 

 ہوڏي ڳالھ اهميت کان ڪافي ناواقف هوندا آهن. ، کان

ڪون  بہٻولي سنڌي  پر ہپي ئي نهاڻ گھر وارا لِ  ہ،ت

 .اد ڪون آهيوپاَ  بہن حالتن ۾ بنسي ڄاڻندا آهن. اهڙي

سنڌيا هن جي گھر مان منھنجي عرض ڪرڻ تي  ،ٻيو

اڪادميَء پاران ترجمو ڪرڻ الِء ڏنل ڪتاب  ہساهتي

ئي ۽ ان آذري گھٽ ترجمو ڪيل دستخط روپ ۾ ڳولھڻ 

 .هٿ ڪري آئي ہساڻ ٻيون چيزون ب
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ان الِء سنڌيا کي وڏي شاباس ۽ داد ڏيڻ گھرجي ۽ پڻ 

اسان هن کي اوس داد ڏيڻ  ہلکڻ الِء بهن ڪتاب 

 .چاهينداسين

جو اسان جو دوست بنسي خوبچنداڻي خوش نصيب آهي 

هن ( سال 12)عمر  گھہھانوي سنـجَ  هن جي ڏوهٽيِ 

بابت ڪويتا ۾ پنھنجين ڀاونائن جو ڪافي تز اظھار 

 .ڪيو آهي

 

Whose heart is made of solid Gold 

Who speaks the truth just as told... 

 ھانوي نانا جي پيار کي اکرن جي سرهاڻ ۾ـببلي جَ 

transform  َڪندي  ہڃان بڪري رهي آهي.... شل ا

 .....رهي

* 
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 اکر ٻہ

 ڊاڪٽر سنڌيا چندر ڪندناڻي -

۾ مرڪزي ساهت اڪاڊمي  ءَ ُممبئيپريل اَ  29هن سال جي 

جي پھرين ميٽنگ ٿي جنھن ۾ مان پڻ حاضر هئس. ميٽنگ 

بنسي  ہٻڌايو ت ءَ ئرپرسن نامديو تاراچنداڻيي۾ وائيس چ

هندي هڪ طرفان  ءَ کي ساهت اڪادمي ءَ خوبچنداڻي

 ترجمو ۾ ءَ يسنڌ“ ديوار ۾ ايڪ کڙڪي رهتي ٿي” ڪتاب

ڪيو آهي پر  ہت ترجمو ڪتاب اهو ُهن. هو مليل الءِ  ڪرڻ

آهي. ضرور ڪتاب سندس گھر مان ملندو  نہخبر  ،ڪيترو

و ڏبي. اُهنہ جي محنت اجائي وڃڻ  ءَ ۽ اها بنسي خوبچنداڻي

 جي ءَ خوبچنداڻي بنسي جي طرفان ءَ ڪتاب ساهت اڪادمي

 يجوابدار اها ءَ تاراچنداڻي نامديو.  ڇپائبو ئي سان نالي

ڇو ، ڪريان هٿ مان گھر سندس ڪتاب ہت رکي تي مون

 هو ۽ مان پڻ جو ئي رهاڪوُ  ءَ ُممبئيجو بنسي خوبچنداڻي 

 يُممبئجا باقي ميمبر  ءَ اڪادمي . ۾ ئي ٿي رهان ءَ ُممبئي

  .کان ٻاهر جا رهندڙ آهن

ُهن  ہل کي فون ڪئي تمَ ٽ وِ جي پُ  ءَ مون بنسي خوبچنداڻي

 پر مونکي سنڌي پڙهڻ ،پپا جا تمام ڪتاب پيا آهن ”، چيو

جيڪي  ،توهين ڀل منھنجي گھر اچو ،ايندي آهي ہڪون

 .“سي بالشڪ کڻي وڃو وڪتاب کپن

  لڳو ئي  سان اندر گھرڻ   گھر .ويس گھر  سندس  مان 

  هڪ اهو  واقعي
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 گھر جو ساهتڪار سنڌي  نج ۽ سچي ايماندار  نيڪ  بلڪل

 .آهي

هن جي پٽ ومل دل کولي سڀ ڪتاب ڏيکاريا منھنجي 

سامھون کوڙ ڪتاب هئا. پر منھنجون اکيون بس اُن ئي 

جي  ءَ ڪتاب کي تالشي رهيو هيون ۽ آخر ۾ خوبچنداڻي

  .....هٿن سان لکيل اُهو ڪتاب مليو

جي اجازت سان  ءَ جيڪو ڪتاب مون نامديو تاراچنداڻي

شري ڪرشڻا  يجي سيڪريٽر ءَ اڪادمي ہساهتي

جو اُهو  ءَ اُميد آهي بنسي خوبچنداڻي ني کي ڏنو.ھوبڪم

جي دلي تمنا  ءَ ڪتاب جلد ڇپجندو ۽ نامديو تاراچنداڻي

  .ٿيندي پوري  جلد

مونکي فون ڪئي  ءَ ڏينھن رکي نامديو تاراچنداڻي جھہڪ

 ءَ منھنجي من دري”طرفان ءَ ڪادميساهت اَ  ہچيائين ت

تي رکيو آهي. جنھن  ءَ جو پروگرام بنسي خوبچنداڻي “مان

 تون  تي “شخصيت ۽ فن جي ءَ خوبچنداڻي بنسي”پروگرام ۾

 جو ڇو، ٿيو احساس جو فخر مونکي نَء. ڪندي تقرير

 جھہتي شرڌا جا ُگل چاڙهڻ جو ڪهڙي مھان شخصيت ا

بدل ڪالم تقرير ڪندي پراڻ تياڳيا ۽ عشرف مونکي مليو. 

 آهي ليکڪ  افسوس جو سنڌ هند جو هي پھريون سنڌي

 و.کني ہساه آخرين ۾ هال سيمينار  جنھن
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 تي فن ۽ شخصيت يج ءَ خوبچنداڻي بنسي 2018 يئم 25  

۽ شرڌا وچان منچ تي  سڪ ۾ ءَ پڇاڙي ،وجھندي روشني

 نھن مان ازخود منھنجي مُ 

  ابڪت  جلد  تي  ءَ خوبچنداڻي  بنسي  مان  ہت  نڪتا  الفاظ

  بنسي  ڊسمبر 10  تہ سيڪند  ڪوشش ۽  سيلکند

  ڪريان.تائين ڪتاب شايع  ڏينھن  جنم  جي  ءَ خوبچنداڻي

جو ڪتاب ڇپجي  ہلڪ جا کوڙ کوڙ سارا شڪرانما

  .پاٺڪ ڪٿي ۽ ڪھڙا ملندا ،ويو.بس ڏسڻو آهي

 .اول خير
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 “شخصيت –بنسي خوبچنداڻي ”

جي سرمور ڪوي سنت ڪبير جي واڻي  ساهتيہسنت 

 – آهي

 ، روئي توُ  ،جڳ هسي  ،جڳ ۾ آيا جب توُ  ”

 “.جڳ روئي ،سيـم هَ جو تُ ، سي ڪرني ڪر جايَ ا

 

ناموس  ،ناڻي  ،نالي  ،اڪثر هر انسان پنھنجي ڪٽنب 

جيون بسر ڪري آخر ڪار هن  الءِ عھدي جي اللچ 

فاني دنيا مان چاالڻو ڪري ٿو ۽ پنھنجي زندگي وئرٿ 

شخصيتون  ہھان ۾ ڪي اهڙيون بوڃائي ٿو. پر هن جَ 

 ،نالي ،يفائد ،اللچ ،آهن جيڪي بنا ڪنھن سوارٿ

قدم در  ،عھدي کان پاسيرو رهندي–ناموس ۽ ڪرسي

نئين منزلن جي  ،قدم ڌيري ڌيري پنھنجا قدم وڌائيندي

 ِء،ن جا راهي بڻجڻ کان سواصرف راهُ  ،تالش ڪندي

ڏيڻ جي لنو ۾  ڪجھہسدائين  ءِ وٺڻ کان سوا جھہڪ

دنيا کان ٻاهر ڪمل  ہدنيا ۾ هوندي ب ،مست قلندر بڻجي

ھنجي پن ،الثاني ڪم ڪندي  ،جي گل جيان رهندي 

تيار  ہنئين راه  الءِ ن مستقبل جي راهُ قدمن جا نشان 

اڳتي وڌڻ جي  ہڪري ڇڏي وڃن ٿا. جتي اڳتي ۽ اڃا ب

ي ئن منزلن جي تالش جاري رهندي آهي. نيُ  ہچاه

مشڪالتن کي  ،رهندي آهي. هو اڻ ڳڻت تڪليفن

پنھنجو هم سفر ۽ پنھنجو ساٿي بڻائيندا آهن صرف اڳتي 
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ڏڻ جي ۽ پنھنجا عملي حد نشان ڇ ہاڳتي وڌڻ جي چاه

هن سنسار ۾ هر پراڻي جنم وٺندي ئي ڪنن  ڪوشش ۾

 ،ماڻھن ،اکين سان ڏسي اردگرد جي ماحول ،سان ٻڌي

 ،پرک ،ہٻوجھ ،ہسوجھ ،ھہحاالت مان پنھنجي سمج

پسندگي ۽ جيون جي جوڙ ڪٽ مان حاصل ڪيل 

مان آزمودي سان اهو ئي بڻجڻ جي ڪوشش  ءَ پونجي

آهي.  ہڪري ٿو جنھن ۾ سندس وڌيڪ ُرچي ۽ چاهُ 

هر  ،نسان ڪورو ڪاغذ هوندو آهي. هر پلجنم وقت ا

 ،سکندي ۽ پراپت ڪندي ئي ڪجھہهر همراه کان  ،قدم

مثل جلويدار بڻجي ٿو. اناج جو ننڍڙو  ءَ الت ءَ ڦڙي ءَ ڦڙي

سٺو فصل بڻجي ٿو.  ،ل ڪريصاحپاڻي  ،ٻج سار سنڀال

برسات جي بوند بوند مان ساگر بڻجي ٿو. پر هر بوند 

ي آهي. برسات جي بوند جيڪا سپ جي هوند نہموتي 

سرمور سرتاج   .ٿي مک ۾ پوي ٿي اُها ئي موتي بڻجي

 – ہعبدللطيف فرمايو آهي ت ہشاعر شاه

 جن سمنڊ سيويو ،سي پوڄارا پُر پيا

 ،موتي جواهرن ،آندائون عميق مان

 ،لعلون مان لھرن ،لڌائون لطيف چئي

 .مھانگو قطرو ہڪانھي قيمت تن ملھ

سنڌي جاتي  ہمدنظر ڏسجي تسنڌي ساهت جي 

ا ھببي  ،خوشنصيب آهي جو اهڙا لڪل لعل اڻلڀ هيرا 

قيمتي موتي اسان جي سنڌي قوم ۾ بيشمار آهن جن 

جيون جدا جدا ساهتڪ کيترن ۾ ارپڻ  وسمور وپنھنج
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پنھنجي  ،ٻيون هڻي۾ لڳاتار اونھيون ٽُ  ءَ ڪندي سنڌو

اس ۾ سونھاري ھتا ،انمول موتي لھي الءِ مٺڙي قوم 

 .ورق ورايا آهن

 طور بنيادي اهڙن ادبي هيرن ۾ هڪ انمول موتي  

 ۽ نگار تنقيد ،ترجمان نگار، مضمون ڪھاڻيڪار،

 بنسي نالو ادبي ،خوبچنداڻي وروملدس بنسي شاعر

 ۾ سکر ۾ 1943 ڊسمبر 10 جنم جو جنھن ،خوبچنداڻي

 آهي ظاهر هئا جا ويچارن ڌارمڪ پتا ماتا  سندس. ٿيو

  .تي اوس ئي پوندو اُهو اثر ٻارن ہت

 .هو ءَ ڀينر ۽ هڪ وڏو ڀا ھہکي ڇ ءَ بنسي خوبچنداڻي

 ا ٽن سالن جوبنسي ڪٽنب ۾ ننڍي ۾ ننڍو ٻار هو. هي اڃ

 و.مس هو جو ورهاڱو ٿي

ھنجي جنم بدنصيب ورهاڱي سنڌين کي پن جي 1947

وڻج واپار ڇڏڻ  ،جائدادون ،ڀومي سنڌ سان گڏ زمينون

دربدر  نئڪا ٿيل سنڌينمجبور ڪيو. صدين کان ٿا الءِ 

يو. ٻين ڪلٽي جي تالش ۾ ڀارت طرف رخ  ،جھيٿي اَ 

 جي ءَ خوبچنداڻي بنسي  جيان  لکين سنڌي ڪٽنبن

 ،ڇڏي سنڌ سوني پنھنجي پڻ  کي ڪٽنب سموري

  ٿي جالوطن

 .پئي ڪرڻي لڏپالڻ
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  اچي  ۾  سنڌونگر ڪري   ڪُوچ  کان  سکر  سنڌ هو 

اسڪول مان  ءِ هااسڪولي تعليم نيتاجي  ءَ نسيب ا. پھت

اُن وقت سندس اُستاد پرسرام ضيا هو. هن کي  .پرائي

 اڀياس ائي عزت هئي.ھتان الءِ پنھنجي اُستاد ضيا صاحب 

۾ ساهتڪ ڇوليون  ہجي ٻال هردي ءَ دوران ئي بنسي

۽ هن قلم جي نوڪ کي سڪ سان  نمارڻ شروع ٿيو

 هالئيندي پنھنجي اُستاد تي سھڻي ڪوتا لکي ۽ فخر سان

 .اسٽيج تي پڙهي

پاس ڪرڻ بعد هن  ودرج وننيتاجي اسڪول مان ڏه

 اي. بي ۾ داخال ورتي جتان ئي هن هند ڪاليج  ہجئ

 هن پڻ ۾ جيون ڪاليجي. ڪئي لصاح ڊگري جي.

ڪوتا سندس پھرين  ڪيتريون ئي ڪوتائون لکيون.

 جي “اُميد اڻڃاتل ” ۾ ‘سرسوتي’ ڪاليج جي مخزن

ون ليک پھري سندس ہت جڏهن. ڇپي سان عنوان

ي هند ڪاليج ۾ سنڌ ہپڻ ڇپيو. اُن وقت جئ “تنھنجي ياد”

 رام پروفيسر ۽ شاد ارجن ڊاڪٽر پروفيسر جا ہوشي

جو چوڻ  ءَ بنسي خوبچنداڻي الءِ جنھن  .هئا ءَ پنجواڻي

  – تہآهي 

جو سفر اڃا شروع ن ٿيو هو ۽ مان  ءَ منھنجي ڪھاڻي”

هند ڪاليج  ہلطيف لکندو هوس جيڪي جئ  غزل ۽ ادب

 ڊاڪٽر  بورڊ تي لڳائيندا هئا. جي سنڌي سڀا جي بليٽن

 پنجواڻي رام دادا. هئا پروفيسر سنڌي اسانجا شاد ارجن

 مونکيصاحب  شاد ڏينھن هڪ. هئا ينداائپڙه سنڌي ہب
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 منھنجي ہت چيائون ۽ گھرايو ۾ روم ڪامن پروفيسر

 ۽ آهي ڪون ڄاڻ جي ٽرميِ  پر آهن ھڻاسُ  ہت ڀاوَ  ۾ شعر

 سيکاري سگھن ميٽر مونکي هو ہت چاهيان مان جي

 .“ٿا

 گڏ سان پڙهڻ  ڪاليج پر بنسي خوبچنداڻي اُنھن ڏينھن ۾

 هوُ  ڪري جنھن. هو ڪندو نوڪري ۾ پوٽريٽ ُممبئي

 .سگھيو سکي ڪون فن جو ءَ شاعري کان شاد ارجن

۾ سنڌونگر پنجين جي پرائمري اسڪول جي  1965 

 سان الجونتي ءَ جي ڌي ءَ هيمراجاڻي هيڊ ماستر شري

 بعد سندس نالو ءَ شادي ٿي. شادي جي ءَ خوبچنداڻي بنسي

  .پريملتا خوبچنداڻي ٿيو

.  ۾ بنسي خوبچنداڻي زال سان ملند ۾ اچي رهيو  1966

ئو، ڄا ٽپُ  کي ءَ خوبچنداڻي بنسي ۾  1967ڊسمبر   26

ومل پنھنجي پتا صاحب  ل آهي. مَ جنھن جو نالو وِ 

 ۽ آهي انجنيئرومل  . هو رهندو ۾ لوکنڊواال انڌيري سان

  . هندو آهير ئي اُتي وقت هن

سروج ، کي نياڻي ڄائي ءَ ۾ بنسي 1970آڪٽومبر 11 

کان  ءَ شادي ،۾ رهندي آهي ءَ ُممبئيجيڪا هن وقت نيو 

 ويندي ڃاتيسُ  سان نالي جي ہسنگھ پرنڪا ءَ هو پوءِ 

 کي ناني پنھنجي ءَ ٻارڙي ان .آهي ءَ ڌي هڪ س، کيآهي
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 اها. آهي لکي ڪوتا ۾ ءَ انگريزي ڏيندي شرڌانجلي

 ي.ب جي شروع ۾ ڏنل آهڪتا هن ڪوتا

 بئنڪ  بنسي خوبچنداڻي پنھنجي محنت ۽ لياقت سبب

. ٿيو براجمان تي عھدي جي آفيسر جي انڊيا آف

 هي سال ئي اُن ۽ ٿيو رٽائر اُتان هي ۾ 2000  سال

اَچي  ۾ لوکنڊواال انڌيري جي ءَ ُممبئي سوڌو ڪٽنب

  .رهيو

سال  ڪجھہ آخريشريمتي الجونتي بنسي خوبچنداڻي 

 سنساري  هن  ۾ 2007جنوري  17لڳاتار بيمار رهي ۽ 

  .تياڳيو سفر

ڀينر  ہيون پر هن وقت سندس ٻڀينر هُ  ھہکي ڇ ءَ بنسي 

پنھنجي ۾. ٻئي  ڀوپالي ٻ ،هڪ اجمير ۾.  ئي حيات آهن

 ڀوپال جو هو ءُ ڀاکيس هڪ وڏو . عيال سان خوش آهن

 .ويو گذاري ۾ ءَ ويجھرائي پڻ سو هو رهندو ۾

 ”جون ساهتڪ سرگرميون ءَ بنسي خوبچنداڻي“

جتي بنسي خوبچنداڻي نوڪري ڪندو هو اُن بئنڪ  

کان سالياني  1974آف انڊيا جي سنڌي سرڪل پاران 

نالي شايع ٿيندي هئي. جنھن جو  “جيجل”مخزن 

 سمپادڪ ھہس ۽ ڪمار جسونت سمپادڪ پھريون
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 طور سمپادڪ سال ٽي هن پوءِ  ۽ هو خوبچنداڻي بنسي

 .شيوائون ڏنيون پڻ

 ڪوتا شروعات ساهتڪ ءَ خوبچنداڻي بنسي حاالنڪ

 ۾ ميدان ادبي ُهن ہب پوءِ  پر ،هئي ڪئي سان

 ا.ڇڏي نشان جا قلم پنھنجي ۾ روپ جي ڪھاڻيڪار

مخزن  ”جيجل“جو سفر  ءَ ۾ هن جي ڪھاڻي  1974

 ہٻ”جنھن ۾ سندس پھرين ڪھاڻي   کان شروع ٿيو

ا ڪھاڻي سندس اه . ڇپجي “ڪردار ۽ هڪ ڪھاڻي

 ڪھاڻي پھرين جي “تي گسڪڻ جي ءَ ماضي” ڪتاب

 ءَ خوبچنداڻي بنسي هرسال  ۾ مخزن “جيجل” ائين .آهي

 ي.ره ڇپجندي ڪھاڻي جي

سان  ءَ خوبچنداڻي آڪاشواڻي ،بئنڪ ۾ نوڪري ڪندي

هن آڪاشواڻي ريڊيو تان ڪيترن ئي . ڙيل رهيوپڻ جُ 

ن. ڪتابن تي سمالوچنائون لکيون ۽ وقت بوقت پڙهيو

کرن جي اَ ” ۾ 2009 هن گڏي کي سمالوچنائون  انھن

 کيس تي جنھن ڇپايو ڪتاب سان عنوان  “ رهاڻسُ 

 .ٿيو عطا اوارڊ وج ڪائونسل نئشنل  ۾ 2012

 3 ، مجموعا جا ڪھاڻين 17 جا ليکڪ  هن ڪتاب ۾ 

  ناٽڪن 2 ،ناول
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 ۽ ڪٿا آتم هڪ ،سفرنامو هڪ ،مقاال 3 ،ڪتاب جا

ڪتاب شامل  28 جملي ،ڪتاب جو ءَ شاعري هڪ

  ڪيا ويا آهن.

 ڪھاڻين جي ڪلپنا موهن  ڪتاب جي شروعات 

 ٿيل سان تبصري جي “درد جي تالش” مجموعي  جو

 سپنو حسين هڪ جو  ءَ خوبچنداڻي  بنسي ۾ جنھن آهي

 .آهي ٿيل قلمبند

ليکڪ موهن ڪلپنا جي ڪتاب جو  “درد جي تالش”

   ،بصرو ڪندي بنسي خوبچنداڻي لکي ٿوت

ڪو سنڌي دانوير موهن تہ منھنجو هڪ سپنو آهي ”

۽ اڻڇپيل رچنائن کي سھيڙي ڪن   لڪلپنا جي ڇپي

لدن ۾ ڇپائي. شايد اهڙو ڪو سنڌي هي ريڊيو ج

منھنجو سپنو سچ ڪرڻ جي پروگرام ٻڌندو هجي ۽ 

 “.۽ ارادو رکندو هجي ہسگھ

 .جو سپنو ساڪار ٿئي ءَ شل بنسي خوبچنداڻي

هن ليکڪ جن ڪتابن کان متاثر ٿيو تن ڪتابن تي 

آلوچنائون لکيون آهن. ڪتابن جي تڪ تور ڪري 

حاالنڪ بنسي  .نگ سان تنقيد ڪئي آهيڍترين ھب

خوبچنداڻي ڪھاڻيڪار آهي پر هن ساهت جي هر 

صنف جي ڪتاب تي تبصرا لکيا آهن. کيس ڪتابن 
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 هرهڪ ،آهي آء  ڏ ۽ ڏات بھترين  جو ڪرڻ تبصرو  تي

. آهي ٿيل ڇاڻ ڇنڊ سان شناس پوري تي ڪتاب

 ءَ هپ جي ڪسوٽيڏا ۽ تور تڪ سمالوچنائون  سندس

 .ثابت ٿيل آهن يونتي کڙ
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جي قلم مان ڪھاڻين جا چار  ءَ خوبچنداڻيبنسي  

 : مجموعا نڪتا

 1982 -جي گسڪڻ تي  ءَ ماضي 

  1989ڀڄي ويل زندگي 

  2003موٽ 

  ُ2015نھون دو 

 مجموعي يين ڪھاڻين جئ۾ سندس پھر 1981

کيس پوني جي آرميڪ  تي “يجي گسڪڻ ت ءَ ماضي”

  .سڀا وٽان ٽيون انعام مليو

ہ دوست اديبن بابت لکي ٿو ت ڪجھہبنسي خوبچنداڻي 

جي  ءَ آرميڪ جي انعامي جلسي ۾ سنڌي  پوني ۾ ئي

موهن  .جي ڪھاڻيڪارن سان مکاميلو ٿيو ءَ چوٽي

 ،لکمي کالڻي ،شيام جئسنگھاڻي ،گنو سامتاڻي ،ڪلپنا

نارائڻ ڀارتي ۽ ٻيا  ،هيرو شيوڪاڻي ،هري موٽواڻي

ڪيترا جن جو سنڌي ادب ۾ سٺو يوگدان آهي. شيام 

جئسنگھاڻي پھرين مالقات کان هن وقت تائين منھنجي 

جو  ءَ ُممبئي پوني کان  جو حصو رهيو آهي.  ءَ زندگي

  ءَ شيوڪاڻي  هيري  پروفيسر  سفر مون

  .هڪ يادگار سفر آهي الءِ سان ڪيو ۽ اُهو منھنجي 



 

32 
 

جنھن جو ناٽڪ جي کيتر ۾ وڏو نالو  ،وڪرم شھاڻي

۽ بنسي  هن وقت گجرات ۾ رهندو آهي، آهي

 اهو ڪارڻ. آهي دوست خاص ۽ پيارو جو ءَ خوبچنداڻي

 ڪندا وڪرين ۾ بئنڪ ئي هڪ ٻئي هي جو آهيبہ 

 ا.هئ

بنسي خوبچنداڻي بئنڪ ۾ نوڪري ڪندي پيٽٽ 

 ُهن پوءِ  ۾ ءَ الئبرري اُن  جو ميمبر هو. ءَ الئبرري

 ہت پوءِ  بس ڏني وٺائي ميمبرشپ پڻ کي ءَ شھاڻي وڪرم

 ويچارن ساهتڪ ،ڪندي ونگڏجاڻي ادبي دوست ٻئي

  ا.رهي ڏيندا جنم کي رچنائن ،ڪندي وٺ ڏي جي

 “دونھون” ءَ سندس دلبر دوست وڪرم شھاڻي ہجڏهن ت

بنسبت لکيو  ءَ ۾ بنسي خوبچنداڻي ءَ ڪتاب جي پڇاڙي

جي سنگ ۾ سندس شخصيت جي جنھن  ءَ بنسي” تہآهي 

 ہجيڪي ب –هي آسو  ،خاصيت جو مونتي رنگ چڙهيو

پنھنجي  ،شدت سان ڪجي ،دل سان ڪجي، ڪجي

 “.سان ڪجي ہري اُمنگ ۽ اتساهپوُ 

جي ڪھاڻين تان  ءَ بنسي خوبچنداڻي ،ءَ وڪرم شھاڻي

 جو ڪھاڻين 15 چونڊ جي هن  ۾ 2011متاثر ٿيندي 

 ءَ عنوان سان هندي “ باريڪي گُ  نرشتو” ڪتاب

 .ڪيو ترجمو ۾
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ڪيتريون ئي ڪھاڻيون ٻين  نجون ٻيو ءَ خوبچنداڻي

ليکڪن پڻ ترجمو ڪيون آهن. ڀوپال جي اشوڪ 

جي گسڪڻ  ءَ ماضي”ترين ڪھاڻي ھبسندس  ءَ منواڻي

ڪئي  ترجمو رهيجا توالرام ۾ ءَ يٺمرا ۽ هنديَء ۾“تي

 .آهي

 ءَ اڪادمي ساهت مرڪزي سندس ڪيتريون ڪھاڻيون

 مخزن جي ءَ هندي ،ساهت ہڀارتي سمڪالين طرفان

 .آهن ڇپيل ۾  اخبارن ڀن – ڀن ۽ رڀيسُ 

جي ادبي ڪالسن ۾ پڻ هن  ءَ گجرات ۾ ڪھاڻي 

 سال ڪيترائي  .نپنھنجيون ڪيتريون ڪھاڻيون پڙهيو

 ڪھاڻي الءِ  نوجوانن ۾ جھوناڳڙه طرفان سلنڪائو اول

جنھن ۾ پڻ بنسي  ،يوجت ڪيا ويا هئاآورڪشاپ 

جي فن بابت گيان  ءَ نوجوانن کي ڪھاڻي ءَ خوبچنداڻي

 .ڏنو

جي ڪھاڻين جو پاٺڪ جيڪڏهن  ءَ بنسي خوبچنداڻي

هي اهم ڳالھايون  ڪجھہضرور  ہمطالعو ڪندا ت

، محسوس ڪندا جيڪي مون محسوس ڪيون آهن

 –جيڪي آهن

  ہوشي ۾   ڪھاڻين  ئي  گھڻين  جي  بنسي خوبچنداڻي

نڊلٺي روپ گوناگونيت آهي. جيڪي اِ  جي اُڻت   جي
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 ءَ ٿيون پسائين. سندس ڪھاڻيون آس پاس جي زندگي

  ہجڏهن ت جي عڪاسي ڪندڙ آهن.

ڪٿي گھرو ،جدا پسمنظر ۾ ڪھاڻي خلقيندي  – جدا

ڪٿي پڪنڪ جي ماحول  تہ ،ڪٿي آفيس ،ماحول مان

 ہڪٿي آشرم مان ت ،ل جي ماحول مانگنھجڪٿي  ،مان

ڪٿي  ،چونڊيندي وشيہمان  ءَ ڪٿي شمشمان ڀومي

سنڌ ۽  ،ورهاڱي جي فسادن جو ماحول خلقيندي

جو سئر ڪرائيندي ايڪتا ۽ ڀائيچاري جو  ءَ ڪراچي

ڪٿي مزدور طبقي جي  تہجڏهن  سنديش ڏئي ٿو.

سماج جي حقيقي تصوير  ،ين جو سئر ڪرائينديڙجھوپ

 سان ءَ شاهوڪارشاهي ڪڏهن وري تہ ڏيکاري ٿو

سفيد پوش شخصن جو چھرو  ،ڪرائيندي مکاميلو

پاٺڪن جي سامھون آڻي ٿو. ڪٿي زال مڙس جي اٽوٽ 

ڪٿي ان نازڪ  تہ .سٻنڌ جي ڏور مظبوط ڏيکاري ٿو

ڪٿي  جون ڏارون پاٺڪن آڏو پيش ڪري ٿو.ڏور 

جيان  ءَ شفاف آرسي ہشھر جا عڪس ڀيڙ ڀاڙ ۾ ب ُممبئي

نفسيات ۽ ذهني  يڪردارن ج ہڏيکاري ٿو .جڏهن ت

 الڙي مطابق پنھنجي پسند ۽ ناپسند کي پيش ڪيو اٿائين

. 

 ءَ ڪھاڻي بہس احساس ۽ روماني خيال نفي محبت جا  

جي خاص وڏي  ءَ بنسي خوبچنداڻي  .جو حصو آهن

 بلڪل خياالت ، جو ُهن جي سوچ حاصالت آهي
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 سندس پروچن جا سنتن. آهي ٽيوپازيِ  ۽ چٽي  صاف

 نظر ڪندا رقص تي ڪاغذن جي ڪھاڻين ئي ڪيترن

 ھہچنن جو ايترو اثر آهي جو اڄڪلپروَ هن تي  ا.ٿ اچن

 پنھنجي ليکڪ  ہپڻي کي بنفي جي ماڊرن اوالد جي 

 مان. آهي ڪيو پيش ۾ روپ شفي سان ڏات ڪالتمڪ

هو شرف هن ليکڪ کي ملڻ گھرجي جو هن ا ٿي ڀانيان

ڏيکاريو پر  ہپڻو تنفي ڪھاڻين ۾ اوالد جو  ڪجھہ

انتي  ،الد سمجھيؤا وسماج جي هڙن ئي ٻارن کي پنھنج

ترين انداز ۾ راز ڀريو سنديش ھبپردو لڳائي مائٽن کي 

 .ڪھاڻي آهي ‘موٽ’ مثال جنھن جو خاص ؛ڏئي ٿو

۾  ءَ بنسي خوبچنداڻي هر طبقي جي انسان جي زندگي 

 ،چاهي وڏين گھٽنائن کان واقف ڪرائيندي  آيل ننڍين

سنتن جي پروچن سان دکي انسان جي دماغ جا دروازا 

 جا آٿت کين ،ڪرائيندي  ڳوال جي ءَ ڪتيڦم ،کوليندي

 لطف کي انسان کيسُ   ۽ ٿو رهي وجھندو بہ ڇنڊا ٿڌا

 .ٿو ماڻائي

 سندس رن ئي ڪھاڻين ۾ ليکڪ جييڪيت تہجڏهن 

جھلڪيون ليئڪا پائينديون نظر اچن ٿيون.  جون جيون

هرهڪ ليکڪ پاڻ ڪيترين ئي ڪھاڻين  بہ هونئن

 .آهي پائيندو ليئڪا  م
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ليکڪ جي ستسنگ جو اثر ڪھاڻين تي ڀرپور نمايان 

ن ئي ڪھاڻين ۾ يآهي جنھن ڪري سندس ڪيتر

 . روحاني نڪتا بيشمار اوت پروت ٿيل آهن

ڪھاڻي منھنجي  ”ہ چوڻ آهي ت وج ءَ بنسي خوبچنداڻي

ن ھتمنھنجي ٻاهرين  ،ن مان نڪريھتمن جي اندرين 

 الءِ لکڻ  ،مونکي جھنجھوڙيندي آهي ،کي ڇھندي

 .“مجبور ڪندي آهي

ڪھاڻين جا موضوع ملندڙ جلندڙ هوندي  ڪجھہسندس 

ليکڪ پنھنجي نرالي انداز ۾ نواڻ ڀرڻ ۾ ثابت قدم  ہب

 .رهيو آهي

 ‘تي گسڪڻ جي ءَ ماضي’ مثلن ڪھاڻيون جلندڙ ملندڙ

 .’ڀيڙ’۽  ’سواٿ’،  ‘دونھون’ ۽

ڪردار  ڪجھہ ۽ ڪھاڻين جا ڪي واقعا ڪجھہسندس 

پاٺڪن جي دل تي ڇاپ ڇڏڻ جي قوت رکن 

 جي ڪڙوَ  روَ  بنا ۽ سادي ڌيسِ  بلڪل ٻولي  ليکڪ  ٿا.

 ۽ پڙهي ڪھاڻي سان ءَ سوالئي پاٺڪ .ٿو آڻي ڪم

 .ٿو وڃي سمجھي مقصد

جي ڪھاڻين تي مطالعو ڪرڻ  ءَ بنسي خوبچنداڻي

هن جي  ہپاٺڪ ان نتيجي تي ضرور پھچندو ت پوءِ کان

 .جنبش ۽ جوش آهي ،گھہقلم ۾ ڪافي س
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 Quantity  حاالنڪ هن جي ڪتابن جي فھرست جي

  آهي. بھترينتمام  Qualityپر  تمام گھٽ آهي

لکڻيون  الءِ جھڙي شاندار شخصيت  ءَ بنسي خوبچنداڻي

 جو شخصيت اعلي    هو ہئي گواهي ٿيون ڏين ت

هلت چلت ۾ نماڻائي پر  ،جو شاهاڻو  شڪل  ،مالڪ

 ،ديرينو شانتيڪو ،محڪم ارادي وارو گھٽ ڳالھائيندڙ

جو  ءَ نالي ۽ مشھوري ہماٺ ۽ نيڪ انسان هو ڪڏهن ب

اُن کي  ہڪم هٿ ۾ کڻندو ت ہمحتاج ڪون هو ڪو ب

 دم آخرين الءِ  سنڌيت ۾ شانت هو .هو اوس پورو ڪندو

 .رهيو ڪندو ڪم تائين

هندستان جي اُها پھرين شخصيت آهي بنسي خوبچنداڻي 

جنھن اسڪولي ڏينھن کان ساهتڪ قلم هٿ ۾ کنيو ۽ 

 جي هال  ءَ سندس اڻ ٿڪ قلم مرڪزي ساهت اڪادمي

  .۾ ڇڏائجي ويو 2018مارچ   29  ۾  هلندڙ سيمينار  ۾

هي سفر ”۾،  ۾ بنسي خوبچنداڻي جي الفاظن ءَ ۽ پڇاڙي

 ءَ اُنجي خبر ڪونھي پر هي ،ڪٿي پورو ٿيندو 

 ہمنھنجو آهي ن ہک تسان گڏجي هلڻ جو سُ  ءَ ڪھاڻي

اها  ،سي نٿو سگھياهو سک ڪوئي مونکان کَ   ...!

  ! پڪ آهي

سر  ء  سنڌي قوم جي اهڙي مھان شخصيت کي آ

 .جھڪائي پرنام ڪريان ٿي
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 “ڪهاڻيڪار –بنسي خوبچنداڻي ”

۽ ڪال سماج جي درسني آهي. ساهتڪار  ساهتيہ

سي ٿو ۽ انڀو ڪري پَ  ،پنھنجي اردگرد جيڪي ڏسي ٿو

 پنھنجي اُنجي تصوير پنھنجي رچنائن ۾ چٽي ٿو. هوُ  ،ٿو

ڌارمڪ ۽ سانسڪرتڪ حالتن کان  ،دور جي سماجڪ

ن جدا جدا حالت طرح هوُ  ءَ متاثر ٿئي ٿو. سڌي يا اڻسڌي

جو جائزو وٺي اُنکي سھڻي انداز ۾ پيش ڪري ٿو 

 ،مضمون نگار مضمون ذريعي ،شاعر ڪوتا ذريعي

 ءَ ناٽڪ نويس ناٽڪ ذريعي ۽ ڪھاڻيڪار ڪھاڻي

کي  وشيہذريعي پنھنجي رنگ ڍنگ سان اُن ساڳئي 

  و.پنھنجي رچنا جو مقصد بڻائي ٿ

ڪيترائي مختلف رايا آهن  الءِ ڪھاڻي جي وصف 

ڪتابن ۾ ٽڙيا پکڙيا پيا آهن. مان   ڪي ڪيترن ئيجي

 ہتي نظر وراهجي ت ڀانيان ٿي جيڪڏهن سڀني راين

ڪھاڻي سماج جي ” –ومطلب وڃي اهو ئي نڪري ٿ

ي واپرجي ٿو جاها حقيقت آهي جيڪو سماج ۾ وه

زخود اوت پروت ٿي وڃي ا۾  ءَ تنھنجو عڪس ڪھاڻي

ڪلپنا جو پڻ سھارو  ڪجھہجنھن ۾ حقيقت سان گڏ  ٿو

 “وٺڻو پوي ٿو
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 ہدنيا ڀر جي ٻولين جي شروعات نظم سان ٿي جڏهن ت 

جي  ءَ سان ٿي ۽ ڪھاڻي ءَ نثر جي شروعات ڪھاڻي

شروعات انگريزي فرينچ ۽ رشين ٻولين ۾ ٿي. جتان 

اٽلي ۽ سموري  ،جرمن ،جپان ،چين ،عراق ،ايران پوءِ 

 ،جي شروعات پنچتنتر ءَ سنڌي ڪھاڻي .ڀارت ۾ ڦھلي

 1914 ۽ ٻين قديم ڪھاڻين جي ترجمن سان ٿي الف ليلي  

 مکي حر” جي ءَ رڏنيمل جڳتياڻيام لعلچند   ۾

 ۽. ويو مڃيو ڪري ڪھاڻي کي ءَ ڪھاڻي  “جا

 ٿيڻ وڪاس جو ءَ ڪھاڻي ئي ۾ سنڌ ڌيري ڌيري  پوءِ 

 ترقي – دورن مختلف ڪھاڻي سنڌي بعد ورهاڱي .لڳو

 مان دورن اڪھاڻي ۽ ڪھاڻي نئين ،رومانوي ،پسند

 .آهي پھتي اچي ۾ دور جي جديدت بعد هاڻي گذريندي

جي ڪھاڻين جي  ءَ بنسي خوبچنداڻي ڪجھہ  ہاچو ت 

 .نمجموعن تي اوک ڊوک ڪريو
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 1982  “جي گسڪڻ تي ءَ ماضي”

ايڊيٽر ڊاڪٽر نارائڻ  وپبلشر سنڌي ٽائيمس ج وڪتاب ج

 :ڀارتي ٻن اکرن ۾ لکي ٿو

جي هڪ نئين ۽ نوجوان  ءَ سنڌي ،ڪھاڻيون هي”

جون اصلوڪيون ۽  ءَ ليکڪ بنسي خوبچنداڻي

چوڻ ٿو  ڪجھہ... بنسي  شروعاتي ڪھاڻيون آهن.

مان اظھار جي تالش ۾  ہچوي ٿو ت بہچاهي. خود پاڻ 

 .آهيان. هو اظھار ڪرڻ گھري ٿو

، جو لکيل آهي ءَ مھاڳ خود ليکڪ بنسي خوبچنداڻي 

ڏيڻ  ڪجھہ ،چوڻ جي تڙف ڪجھہ ءَ هي ” :هو لکي ٿو

ڪيترن انسانن کي  ،پنھنجي اظھار جي تالش ،جي لوڇ

   ....ڀٽڪائيندي رهندي  ڀٽڪائيندي رهي آهي.
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اظھار جي تالش ۾ وڌايل قدمن جا پيرا  ہهي ڪھاڻيون ب

 آهن. ڪي

 ڪي ہت آهن ڦڏا ڏنگا ڪي  ڪي اڻچٽا. ہپيرا چٽا آهن ت 

 ہب اهو  .ہن آهي ٿي ہت شروعات جي تالش  پر. اڻپورا

 “! آهي گھٽ ڇا

  :ڪھاڻيون آهن جيڪي آهن 11هن مجموعي ۾ جملي 

 ڪردار هڪ ڪھاڻي ہٻ .1

 پراڏو .2

 جا ڪڙا ءَ چاندي .3

 پس .4

 جي گسڪڻ تي ءَ ماضي .5

 مني اسڪرٽ .6

 ڪئنواس .7

 پريت هڪ نادان جي .8

 وشواس جو کنڊهر .9

 نرس .10

 چڱو مڙس .11

ليکڪ جو هي پھريون ڪھاڻين جو مجموعو آهي اهڙو 

 .ٿئي ٿواحساس ڪتاب پڙهندي 
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 بھترينهن ڪتاب جون سندس  ہب پوءِ پر 

 جي ءَ ماضي” ڪھاڻيون

 ۽  “آهن ڪڙا جا چاندي” ۽ “نرس”  ،“تي گسڪڻ 

 گسڪڻ جي ءَ ماضي” ڪتاب ہيافت انعام پھرين سندس

 انعام جو ءَ چٽاڀيٽي ڪھاڻي آرميڪ کيس تي جنھن“ تي

  .ٿيو حاصل

 

 “ڪردار ۽ هڪ ڪهاڻي ہٻ”

جي  ءَ هن ڪھاڻي ہمون اول مٿي ذڪر ڪيو هو ت

 ۾ ميدان جي ءَ ڪھاڻي ليکڪ  شروعات سان ئي

و. ڪھاڻي پيار تي آڌارت آهي. آفيس ۾ رکي قدم پھريون

گڏ ڪم ڪندي نائڪا ۽ نائڪ جو پاڻ ۾ پيار ٿي وڃي 

 .ٿو

الڳ الڳ  ٻئي ڪردار ہجي اها خوبي آهي ت ءَ ڪھاڻي

انڪن ۾ پنھنجي زباني پاڻ ٻڌائي رهيا آهن ۽ سمورن 

سلسلو قائم رکندي آخرين انڪ ۾ ٻئي  انڪن ۾ ساڳيو

ڪردار گڏجي هڪ ٻئي سان پنھنجي پيار جو اظھار 

 ءَ خوبصورت ادا سان ڪن ٿا. جنھن فن سبب ڪھاڻي

 .جي ڪردارنگاري اُڀري بيٺي آهي
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 “پراڏو”

 ہجي مکي ءَ ڌارت هن ڪھاڻيآپيار جي موضوع تي 

نائڪ ۽ نائڪا گڏجي پيار جا حسين سپنا ڏٺا جن حسين 

 جي ٻنھي  ڄڻ ہ۾ ب ئنوادين ۾ هو گھميا ڦريا تن فضا

پر اچانڪ نائڪا هڪ   .هئي چنچلتا ۾ پراڏن  جي پيار

واليتي ڊاڪٽر سان پرڻجي ويئي ۽ نائڪ اڪيلو ويڳاڻو 

 ٿي نائڪا جي اُنھن پيارن پراڏن کي تالشيندو ٿو رهي.

 نائڪ ڄڻ ماحول سمورو جو اُتان ۾ نائڪ جي ڪيفيت

 .آهي ويو ٿي خاموش ٿيندي شريڪ هم ۾ ءَ همدردي جي

 “جا ڪڙا ءَ چاندي”

رن جي جيون جي و۾ ليکڪ مزد ءَ ڪھاڻي

 جيون وسمور جيڪو مزدور. آهي چٽي تصوير  حقيقي

 ہجايون جوڙي ٿو ۽ پاڻ جھوپڙي ۾ ب ،ڪندي سنگھرش

سان ڪون رهي سگھي ٿو ڇو جو سندس  ءَ سالمتي

ٺيڪيدار بي رحم ۽ عياشي قسم جو ماڻھو آهي جيڪو 

ہ ايترو ڪريل شخص آهي جو مزدور جي زال مان ب

 .نٿو رهي

  الءِ  بچائڻ  جي آبڙو   ءَ پتا پنھنجي جوان نياڻي مزدور 

 جي ءَ ڌي. ٿو سجائي سپنا جا ڪرائڻ شادي  جلد  سندس

 کي سيڻ اللچي سندس پر. ٿو ڪري  بہ پڪ ڌهن هڪ

  ٻن ،بہ پوءِ  کان ليتي ڏيتي هزار ہڏه



 

44 
 

 هڪ. هئي کپندي نڪارھج جي ڪڙن جي ءَ چاندي

 ڇا ہت ہب ڪري ۾ حالت اهڙي پيءُ  الچار مجبور

اُن عياش  الءِ و سادو پتا مجبورن رقم وٺڻ ڌسِ  ڪري؟

  .ٺيڪيدار وٽ پھچي ٿو

هوڏانھن عياش ٺيڪيدار جي بري نظر ۾ هن جي نياڻي 

اُن  ٿئي ٿو. پر تيار جلد الءِ  ڏيڻ  هئي سو هو رقم اول ئي

هو  ہڪائڻي پوندي. اهڙي ڳالھچُ  کي ءَ جي قيمت نياڻي

  .اشاري ۾ چوي ٿو

۾ ايترو درد ڀرڻ ۾ ثابت قدم رهيو آهي  ءَ ليکڪ ڪھاڻي

جو پاٺڪ ائين محسوس ڪري ٿو ڄڻ اُن غريب 

مزدور پتا جا سپنا چڪنا چور ٿيندي اکين سان نظارو 

وڌيڪ  الءِ ڏسي رهيا آهيو جنھنڪري مزدور طبقي 

  .جو احساس ٿئي ٿو ءَ همدردي

 “جپسي” 

ڪھاڻي ۾ هروڀرو ڪو خاص مقصد رکيل ڪونھي بس 

دوستن جي ڪھاڻي آهي جنھن ۾ عام رواجي ٻن 

 ءَ جي چنچلتا ۽ شادي ءَ جواني

  ...هبعد جوابدارين جو چڪرويوُ  
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 “جي گسڪڻ تي ءَ ماضي”

ورهاڱي جو خوفناڪ منظر ڀال ڪھڙو بزرگ سنڌي 

ڀلجي سگھندو. ورهاڱي وقت جيڪي فساد ٿيا هئا تن جا 

بلڪل  ہجي نائڪ جي ذهن تي اڄ ب ءَ نشان هن ڪھاڻي

 ہباه اُن ہب پوءِ تازا آهن. جنھنڪري ڪيترن سالن کان 

 چيرون– چيرون کي سيني جي هن ڄڻ سيڪ جو

 .آهي رهيو ڪري

جو انت ليکڪ پنھنجي ڪالتمڪ فن سان  ءَ ڪھاڻي

جي گسڪڻ تي  ءَ پيش ڪيو آهي. نائڪ جي ماضي

ورهاڱي جي فسادن جو هڪ وڏو کڏو هو. اُهو کڏو 

ڀري ٿو. جڏهن نائڪ هڪ مسلم ٻار روشن  هڪ ٻارُ 

  .ئي چھرو ڏسي ٿو  صوميت ۾  پنھنجوعجي م

 پاڙ کان پٽجي پوي ،ائين نفرت ڀريو اُهو ٿُڙ جھڙو وڻ

  .ڀائيچاري سان ڀرجي ٿو ۽ ٿو ۽ کڏو پيار
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 “مني اسڪرٽ ”

ڀيڻ جو پيار ۽  ءَ بلڪل ساڌارڻ ڪھاڻي آهي جنھن ۾ ڀا

مذاق جون ڳالھايون چيڙائڻ ۽ چوٽي پٽڻ جون ڳالھايون 

  .آهن

 “ڪئنواس”

ہ مقصد اثردار ۽ ڌيان جوڳو آهي ت ہجو مکي ءَ ڪھاڻي

جي ڪئنوانس جي تصوير پيار  ءَ انسان جي زندگي

 .سڪ ۽ محبت سان سندر بڻجي سگھي ٿي

 

 “پريت هڪ نادان جي ”

جي موضوع طرف  ءَ جو عنوان ئي ڪھاڻي ءَ ڪھاڻي

جو  اسڪول ۾ گڏ پڙهندڙ نابالغ شاگرد. اشارا ڪري ٿي

جنھن عشق ۾ نائڪ  ،سان عشق ءَ هڪ شاگردياڻي

ناڪام رهي ٿو. پر نائڪ ٻال اوسٿا جي پريت ۾ ايترو 

تي  جيون داوَ  وسمور ونادان ٿي وڃي ٿو جو پنھنج

  .لڳائي ڇڏي ٿو

 “وشواس جو کنڊهر”

مونکي ڪا سنڌي ڪھاڻي بلڪل ڪون لڳي. ائين  ءَ هي

  جنھنڪري فلم جي ڪھاڻي آهي.  لڳو ڪنھن هندي 
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ذڪر ڪرڻ واجب ڪون   وڌيڪ تي   ءَ ڪھاڻي  هن

 .ٿيندو

 

 “نرس ”

 ئي مريض  بس ،مريض الءِ   نرسين  ڊاڪٽرن چاهي

 ہن احساس خاص ڪو الءِ  مريضن کي هنن باقي. آهن

 ي  نعم ڪا الءِ  هنن مري جيئي ڪو.اهي هوندو

۾ مريض جي موت تي  ءَ پر هن ڪھاڻي .رکي ٿو  ڪون

عجيب  ہي روئڻ پھرين تاڙڦ ءُ نرس جو مائٽن جيان هنيا

نرسيون  ہليکڪ احساس ڪرائي ٿو ت پوءِ لڳي ٿو. پر 

 ہانسان آهن ڇا اُنھن کي احساس ۽ اڇائون ڪون ہت ہب

  ڪري سگھن ؟ ٿيون ہآهن ؟ ڇا هو ڪنھن سان پيار ن

ن دڌن ساجي ٻولي سِ  ءَ ڪھاڻيليکڪ جي هرهڪ  

لفظن ۾ رچيل آهي ۽ هو ڪي چند جمال ائين استمعال 

بيان ڪري وٺن ٿا ۽  ڪجھہڪري ٿو جيڪي گھڻو 

 ءَ جئن هن ڪھاڻي .پاٺڪن جي دل تي ڇاپ ڇڏن ٿا

ڇا انسان جو انسان سان ناتو ” :ٿي چوي نرس  ۾

صرف رشتن سان جڙيل آهي؟ سندس دک سک جي 

 پوءِ  ہآهي؟ جي ائين آهي تماپ ڇا صرف رشتو ئي 

ڪير  توهانکي منھنجي روئڻ تي هيئن دک ڇو ٿو ٿئي؟

 “توهان منھنجا ؟  لڳو
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 هن گواهي جي جنھن. آهي پڻ شاعر  کڪ هڪلي

جنھن  .ٿي ملي الءِ  پسڻ بخوبي ۾ ڪھاڻي “نرس”

ذريعي نرس مريض سان پنھنجي پيار جو  ءَ شاعري

مان هڪ   ءَ ونڊيندي پنھنجي پريتم جي چٺي ڳالھايون

جنھن  ي ٿي جا چئن صفحن جي آهيائآزاد ڪوتا پڙه

نش هت پيش ڪجن ٿا. جنھن مان اَ  ہھڪجڪوتا جا 

بنسي خوبچنداڻي هڪ سٺو  ہپاٺڪ محسوس ڪندا ت

 .شاعر پڻ هو

 ! او منھنجا پيار

 !مون تمام گھڻو انتظار ڪيو

 تي اڪيلو ويٺو هئس مان ءَ جي ٽڪري ءَ زندگي

 مٿان هو غمن جو آسمان

 اڪيالئپ جي پڙاڏن ۾ گھيريل

 پنھنجي ئي ٺاهيل غم جي عميق ۾

  ! ٻڏل هئس مان

 

 “چڱو مڙس”

 ہآهي جيڪو ن ءَ هڪ آدرش هيڊ ماستر جي ڪھاڻي

فقط هڪ آدرش ماستر هو پر هڪ ڳجھو سماج 

مندرن ٽڪاڻن ۾  ہشيوڪ پڻ هو. حاالنڪ هو ڪڏهن ب

هو مالڪ جو سچو بندو ثابت  ہب پوءِ ڪون ويندو هو. 

  .ٿيو
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 1989 “ڄي ويل زندگيڀَ ” 

   .جو لکيل آهي ءَ مھاڳ پروفيسر پوپٽي هيراننداڻي

جي الزوال  ءَ ليکڪ زندگي”  :مھاڳ ۾ ليکڪا لکي ٿي

جي طرز  ءَ حقيقتن سان هاڻوڪي زماني جي لکڻي

ُمطابق نباهيو آهي. آفيس جو ماحول ۽ گھر جي فضا ۾ 

مل ڏيکاريو آهي. ليکڪ د عَ رَ  وج ءَ واجي ماڻھوهڪ رَ 

جي ويچارن جو سلسلو ُمسلسل آهي. جنھن مان اسانکي 

ملي ٿو وڃي. ان  الءِ ڪردارن جي من جو عڪس ڏسڻ 

ڏسي ٿا  جا گوناگون روپَ  ءَ عڪس مان اسين زندگي

مجھڻ جي ڪوشش ٺون ۽ جيون جي ادائن کي سَ وَ 

 .ٺونوَ  ٿا ڪري ہب



 

50 
 

ڪھاڻيون ني مِ  ہٺ ڪھاڻيون ۽ ٻجوعي ۾ ُجملي اَ هن م

 .شامل آهن

  ،ڄي ويل زندگيڀ .1

 ،رشتن جا ڦوڪڻا .2

 ،پروموشن .3

 تائين، ءَ کان زندگيءَ زندگي .4

 جي ڳولھا، ءَ ُمڪتي  .5

 ،شموٽل چَ ٽُ  .6

 ،ڏسَ ن ۽ واسنا جا موه جون ديواروُ  .7

 ،ُسڳنو رامرکياڻي .8

 (ڄا )مني ڪھاڻيپوُ  .9

 (آتم هتيا )مني ڪھاڻي  .10

 

 “ڄي ويل زندگيڀَ ” 

 “ويل زندگي ڀڄي”جي ڪھاڻي ڪتاب جي عنوان     

جنھن ۾ ليکڪ ورهاڱي بعد الھاسنگر جو 

 گھرو وج ڪٽنب سنڌي هڪ ،خلقيندي سمنظرپَ 

 تہ مثال جو ءَ دوستي بھترين ڪھاڻي. آهي ٻُڌايو  جيونُ 

 تي اوالد غرض خود جي ھہڪل اڄ گڏوگڏ پر ئي آهي

 ڇڪايو ڌيان بہ جو ہڳالھ نا ليکڪ ،ڪندي طنز تِکي

ڪري ٿو تڏهن  ءَ ورتارو سان بُ  پيءُ جڏهن پُٽ  تہ آهي
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آهي ئي پر ساڳئي  ہجي زال ُچپ ت ءَ ڪاڪي نرُمون

 ہڃي ٿي ۽ گھوٽ تي بوَ پٽ نونھن سان ملي  ئي قتوَ 

وي ٿي ڇو جو ُهن کي ڊپ پَ ڪڏهن ڪڏهن ڏمرجي 

پٽ نونھن  تہآهي جيڪڏهن گھوٽ جي پاسي ٿيندس 

ڪندا جنھنڪري منھنجي ڌيئُرن  ءَ رتارو وَ بُ  ہمونسان ب

  .ند ٿي ويندوُر بَ دَ  بہ الءِ 

اهڙي حالت ۾ ڪاڪو ڇا ڪري؟ نيٺ ڪاڪو گھر 

ُپ هو جو ڊَ  ھہکي جنھن ڳال ءَ ڃي ٿو ۽ ڪاڪيڏي وَ ڇَ 

 ءَ هڪ ننڍڙي ڪوٺي ،ندس پُٽ نونھنسَ سو ئي ٿئي ٿو. 

 ءَ ڪاڪي ،جا جھونا ڪپڙا ڦٽي ڪندي ءَ ۾ ڪاڪي

و جھون ڪو ڄڻ ٿا رهائن ۾ ءَ ڪوٺڙي ننڍڙي اُن کي

ساماُن گھر مان ڪڍي ڦٽو ڪيائون. ڪاڪي جي گھر 

 .کي احساس ٿئي ٿو ءَ ڃڻ بعد ڪاڪيوَ ڇڏي 

جو عنوان اجھو  ءَ جي ان احساس ۾ ڪھاڻي ءَ ڪاڪي

ندس سَ پر  ،اڃا جيئري آهي ءَ هو”، هئين نڪري ٿو

جي  ءَ ڪھاڻي“ .   ....ڀڄي ويئي آهي تہزندگي 

 جو ،چيل آهيڍنگ سان رَ  بھترينڪردارنگاري 

هم شريڪ ٿيو  بہجي ڏکن ۾ پاٺڪ  ءَ ڪاڪيڪاڪو 

 .وڃي
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 “رشتن جا ڦوڪڻا”

زال مڙس جي رشتي تي آڌارت آهي. هيَء ڪھاڻي 

نائڪ جڏهن آفيس وڃي ٿو. گھر ۾ پٺيان نائڪا کي 

اها ڊائري  ءَ گھوٽ جي هڪ ڊائري ملي ٿي. جڏهن هو

ڌيري  –گھوٽ جي حقيقتن تان ڌيري تہکولي پڙهي ٿي 

 فقط نائڪ ۾  جي شروعات ءَ ڊائري . لندا وڃن ٿاپردا کُ 

 ثابت مان جنھن ،آهن لکيون ڳالھايون ڀرپور جون ءَ پتني

 پر ،آهي ڪندو پيار ائيھتان سان زال هو ہت ٿئي پيو

 گڏ ۾ آفيس هو ہت ٿي پڙهي اڳتي ڊائري نائڪا جڏهن

تي آڪرشت   ءَ ڇوڪري نالي چترا هڪ ڙڪند ڪم

ائري ڊ ۽ ڏسجي ٿو هريل ڪافي سان ُهن ۽  ٿيل آهي

۽ انت   بابت لکيل آهي ءَ ۾ چترا جي شادي ءَ جي پڇاڙي

 ،ن جو منھن جنڊ ڏانھن۾ چوڻي آهي اَ  ءَ ۾ جيئن سنڌي

جي نازڪ ڦوڪڻي تي وري نئين  ائين ليکڪ رشتن

 ،سر پنھنجي ڪالتمڪ قلم سان آڪسيجن ڀريندي

هن ئي ڪتاب . ٽي پوڻ کان بچائي وٺي ٿواڦوڪڻي کي ڦ

نسبت هڪ حوالو  ءَ ڪھاڻي۾ پوپٽي هيراننداڻي هن 

و. کٽڪي ڪوٽ ڪيو آهي جيڪو حوالو مونکي تمام

 :ٿي لکي  پوپٽي هيراننداڻي

اڳئين زماني ۾ هن سچ کي قبول ڪيو ويندو هو. مرد ” 

سالن بعد گھوٽ کي پنھنجي  ڪجھہجي پھرين زال 

سان شادي ڪرائيندي هئي. پر  يا ماساتِ  سوٽِ  ،ڀيڻ
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خيال ۾ رکي ائين هاڻي آرٿڪ ۽ سماجڪ ڳالھين کي 

  “ي.ڃٿو ڪيو و ہڪون

هن حوالي سان بلڪل   جي پوپٽي هيراننداڻيَء   ء  آ

پاڻ آرٿڪ  ہهاڻ تتہ اهو آهي  ہ ت  سچ .آهيان ہسھمت ن

طور گھڻا سنڌي مظبوط ٿيا آهيون ۽ سماجڪ طور ڏٺو 

آد جڳاد کان وٺي  .سنڌي اڳي کان ماڊرن آهن تہوڃي 

سنڌ جي سنڌي  تہهن ماڊرن زماني جا ورق اٿالئجن 

هي عورت چاهي هندستان جي سنڌي عورت جا اِ 

  ن.آه ہهئا ۽ ن ہسنسڪار ئي ن

جي هرهڪ چيز ٻئي  ءَ هرڪا عورت پنھنجي زندگي

ي گھي ٿي. پر گھوٽ جو پياُر ٻسان شيئر ڪري س

 ہ  ... بلڪل ن ہن بہعورت سان شيئر ڪڏهن 

 

 “پروموشن” 

۾  ءَ هڪ منووگيانڪ ڪھاڻي آهي انگريزي ءَ هي

باس از آلويز رائيٽ ۽ باس جنھن مان  ،چوڻي آهي

تنھن کي پروموشن ڏيندو ۽ باس تڏهن  ،خوش ٿيندو

خوش ٿيندو جڏهن هن جي منھن تي ساراه جا گل 

مطلب  ،ہاهو اُن جي الئق هجي يا ن پوءِ  ،چاڙهجن

اڻھو م محنتي ۽ نيڪ سچيار ايماندار ۾ آفيس  ھہاڄڪل
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ٿو هلي سگھي ۽ آفيسن ۾ پروموشن جو شرط  ہڪون

ماڻھو چمچاگري ڪري، راڄنيتي طريقو تہ اهو آهي 

ا. بس پروموشنس اوهانجا قدم چمند تہ پوءِ تہ  اپنائي 

 جو ڇو آهي ُرڪيل پروموشن  جي نائڪ جو ءَ ڪھاڻي

 هو الءِ  ٺاهڻ کي من. ڄاڻي ہڪون طريقو ڪراڄنيتي هو

ُهن جي من ۾  بہ پوءِ  پر ٿو وڃي ٻڌڻ تہ پروچن جا سنت

ڪون ٿا  ہجيڪو پروموشن جو خال آهي سو سنت ب

ڀري سگھن. بس ُهن جي دل ۽ دماغ ۾ پروموشن جي 

  .رٽ آخر تائين هلندي رهي ٿي

 

 “تائين ءَ کان زندگي ءَ زندگي”

 ہجي مکي ءَ زال مڙس جي رشتي تي آڌارت ڪھاڻي

سان  ءَ جو پنھنجي زال چاندني  ڪردار پرڪاش

 الءِ گھوٽ  ہکي ب ءَ چاندني ہآهي. جڏهن تئي پيار تھاان

و تمام غصي وار ءَ جو ُسڀا ءَ تمام محبت آهي. پر چاندني

  ي.آه ہب ضدي ۽ هٺيلي ڪجھہ يهآ

پرڪاش وقت بوقت ُهن کي سمجھائڻ جي ڪوشش  

 پر ،ڪري ٿو
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 الءِ تي ڪو اثر ڪون ٿيندو هو يا ٿوري وقت  ءَ چاندني 

ساڳي ٿي ويندي  ءَ پر وري هو ،هوس  بہاثر ٿيندو 

  .هئي

چاندني کيس تمام گھڻو  تہ پر پرڪاش کي پڪ آهي

چاندني من  تہ ڄاڻي پيو بہپيار ڪندي آهي ۽ هو اهو 

  .رت آهيؤع مجھوُ ۽ سَ   دل صاف  بلڪل   جي

صاف دل ماڻھو وڌيڪ  تہ  آهي ہسچ باهو  هونئن

 زال هو  پرڪاش پريشان آهي ،غصي وارا هوندا آهن

ڏسو ليکڪ نائڪ جي  بدالئي؟ ڪيئن کي ءَ سڀا جي

۾ اجھو هئين ٿو  ءَ ٻولي بھترينڪيفيت جا عڪس 

  ،چٽي

ل ڇو ٿي ڪوڪي ؟ وڻ ڇو ٿا ئڪو ،هو سوچڻ لڳو ”

ُج گرم ڇو آهي ؟ چنڊ ٿڌو ڇو آهي ؟ ڪي ڏين ؟ سِ  ڇانوَ 

ڪون ڏين. نوُر  ءِ ڪي گل خوشبو تہڏين  ءِ گل خوشبو

نانگ جو ويري ڇو آهي؟ وري هو ماڻھو کان ڇو 

۾  ہڳالھ بہگھر جي ڪنھن  پيءُ ڊڄندو آهي؟ سندس 

وري  ءُ ڏيندي شانت ڇو رهندو آهي؟ سندس ما ہدخل ن

مان ڇو  ،۾ دخل ڇو ڏيندي آهي ؟ مان  ہسندس هر ڳالھ

مان  ،مان ” ،آهيان ؟ ......جواب هڪ ٽپ ڏيئي نڪتو 

ٿي نٿو  ڪجھہمان ٻيو  تہڇاڪاڻ  ،آهيان

 قدرت ، بيوس ۾ گھيري جي احساسن پنھنجي  سگھان.

 مليل  وٽان
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 “   ...... !خصلت جو قيدي

 ،کي ياد ڪندي ءَ چاندني ،جو نائڪ پرڪاش  ءَ ڪھاڻي

ُسن  الءِ وقت  ڪجھہ ،پنھنجو پاڻ سان ُمکاميلو ڪندي 

 ،ڃي ٿو. پر آخر سندس من ۾ هڪ واچوڙو اُٿيووَ ٿي 

ٽڪي کي ڊاهي پٽ ڪري جنھن سندس خيالن جي ڳُ 

 . بيقرار ٿيو الءِ ڇڏيو ۽ هو زال سان ملڻ 

 

 “جي ڳولها ءَ ُمڪتي ”

واٽي ؤڪڏهن ن ڪڏهن زندگي هر انسان کي آخر اُن چ

جتان ماڻھون مڪتي جي تالش ۾  ،تي بيھاريندي آهي

 مونکي سرو  جو ءَ ڪھاڻي  هن پري. رستو تالشيندو آه

 .لڳو ڪون ٺھڪيل ۽ تز ڪو هروڀرو

ائي پيار ھتنائڪ ۽ نائڪا جو پاڻ ۾ ان ہ۾ مکي ءَ ڪھاڻي

کي پوليو ٿي پيو آهي جنھن  ءُ سندن ڌي ،ڏيکاريل آهي

 جي دوست نائڪ  ڪري ٻئي پريشان آهن. آخر ۾

 ۽ ءَ ڌي سوچي جو ڪرائڻ عالج ۾ بئنگلور تي صالح

 الدؤا پنھنجي ۾ ءَ ڪھاڻي. ٿو وڃي وٺي بئنگلور کي زال

 ُعنوانُ  جو ڪھاڻي پر. آهي ڏيکاريل ہموه ڀرپور الءِ 

مان ڀانيان ٿي ليکڪ جي . “ڳولھا جي ءَ ڪتيمُ ” آهي
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جنھن ڪري  ،جو اثرُ  ءَ ڌارمڪ ويچارڌارا واري سڀا

 .آهي چونڊيو ُعنوان اهو  الءِ  ءَ ليکڪ هن ڪھاڻي

 

 “ل چشموـٽـٽُ ”  

 زال جو ُهن ،آهي وارو ڀڳت ساري پوري  نائڪ ہمکي

 مھني هو الءِ  ڪرڻ خوش کي جنھن. آهي پيارُ  تمام سان

 وٺي ساڙي خوبصورت هڪ ئي تي ملڻ پگھار جي

 پوءِ  ۽ ٿي ٿئي خوش ہب زال سندس ٿو ڏئي کي زال اچي

 هڪ نظر جي ُهن تہ ،ٿو ويھي پڙهڻ اخبار جڏهن هو

ٽٽل  ’ ،جنھن جو ُعنوان هو ،ٿي پوي تي خبر خاص

دردناڪ خبر ُهن  ان ‘تؤجو م ءَ چشمي ڪري مائي

جي دل تي گھرو اثر ڪيو. هن کان اچانڪ ڇرڪ 

جو ٽٽل چشمو ياد  ءُ هن کي هڪدم ما نڪري ويو ۽ 

۾ زال کي خوش ڪرڻ جي  ءَ اڻ ڄاڻائي. اچي ويو

 ٺھرائڻ  جو ٽٽل چشمو ءُ ما تہلجي ويو هو چڪر ۾ هي ڀُ 

 ءُ هو پشيمان ٿئي ٿو ۽ ما الءِ هو. جنھن  آيو ڏئي الءِ 

مڙ مونکان اَ  ”،ٿو ئيڏِ  آٿت کيس ۽ ٿو وٺي معافي  کان

چشمو وٺڻ بلڪل وسري ويو. سڀاڻي ضرور تنھنجو 

 .“ٺھرائي ايندس ٽل چشموٽُ 

اهڙي ڪالتمڪ فن سان ليکڪ نائڪ کي آدرش پٽ 

  .پيش ڪري ٿو جي روپ ۾
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 “ موه جون ديوارون ۽ واسنا جا سڏ”

سالن جو آهي جو سندس زال سرڳواس ٿي  ہآنند پنجٽي

وڃي ٿي.کيس ماسي ڪيترو ئي ٻي شادي ڪرڻ 

 کي ڪيئن سمجھائي ءَ پر هو ماسي ،ٿي چويس  الءِ 

هونئن . ڪري ٿو ڪون شادي ٻي هو خاطر الدؤا ہت

 جي ٻارن مجبوري ہت آهن ڪندا شادي مرد وڌر اڪثر

 آنند ۾ ءَ پر هن ڪھاڻي، آهن ڪندا شادي ٻي ڏيکاريندي

 تي چوڻ جي ءَ ماسي.ٿو نڪري حوالو بھترين ُمکان جي

، ڪري ُسوال ٿو هينئن اجھو سان پاڻ ۾ من ئي من هو

 ٻارن مگر ڪريان ضرور شادي جيڪر  الءِ پنھنجي ”

 ٻارن ءُ ما ماٽيلي تہ ڇو!  ڪريان نٿو ہت ئي ڪري جي

 “.سگھندي ہن بڻجي ءُ ما سڳي جي

مان جھڙو پياُر ڏيئي ٻارن کي نِ  ماءُ ڇا ماٽيلي ”

پائي ُسکي زندگي گذاري  ماءُ سگھندي؟ ڇا ٻار نئين 

 اٿيند ٻار  ہت ہکيس ب پوءِ سالن کان ڪجھہسگھندا ؟. .. 

 نجيُمنھ جو پوءِ پ ُمنھنجي ٿيندو حال ڇا ؟ ٿيندو ڇا پوءِ 

 “ جو؟ ءَ انو

جي انت ۾ ڏيکايل آهي واسنائن جا سڏ موه  ءَ ڪھاڻي

 .ڃن ٿاوَ جي ديواُرن اڳيان ُجھڪي 
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 “کياڻيمر ُسڳنو را”

ُسڳنو رامرکياڻي جيڪو بئنڪ آف انڊيا ۾ ڪئشر جو 

سندس ڌيان هڪ خوبصورت جوڙي  ،آهي ڪم ڪندو

جتان هن جي خيالن جو   ڏانھن ڇڪجي ٿو ۽

  .ٿو وڃي ٿي گم ۾ ورقن جي ءَ ماضي  سلسلو

 ءَ سچائي زوردار ڪھاڻي پڙهندي پاٺڪن جو هڪ

جا  ھہاڄڪل ہجندو تڇڪ ضرور ڌيان پڻ طرف

 تي قومن ڌارين  م کان وڌؤنوجوان جيڪي پنھنجي ق

 اجھو ليکڪ پڻ چٽ جا تنھن ،آهن ٿيل آڪرشت

  :آهن چٽيا نموني بھترين  هيئن

يار اسانجي سنڌي ڇوڪرين جي سنڌي ڇوڪرن ۾  ”

ذات جي ڇوڪرن سان جلدي  ءَ ٻُڏي. باقي ٻي ہاک ئي ن

 ہ۾ ڳالھائينداسون ت ءَ رلي ملي وينديون. اسان سنڌي

ا ۾ ي ءَ هندي ہ۾ ملندو. باقي ٻين سان ت ءَ جواب انگريزي

 .“۾ پيئون گٽر مٽر ڪنديون ءَ اُنھن جي ئي ٻولي
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 ()مني ڪهاڻي “ پوڄا” 

۾ ليکڪ هڪ سيٺ جي شخصيت  ءَ هن مني ڪھاڻي

سيٺ سال ۾ هڪ دفعو  تہجو چتُر چٽيندي ڏيکاريو آهي 

 تمام وڏي پئماني تي ستنارائڻ جي پوڄا ڪرائيندو آهي.

ڏينھن ڀرپور پاپ  364گويا سيٺ کي باقي سال جا

  .ڪرڻ جو الئسنس ملي ويندو آهي

   

 ()مني ڪهاڻي “ هتيا  آتم”  

 تہ ،مان اُميد الهي وهندو آهي ءَ جڏهن انسان زندگي

ڪي آتم هتيا  تہجڏهن  ،ڊپريشن ۾ اچي ويندو آهي ڪو

 ہمکي بہ۾  ءَ جو سھارو وٺندا آهن. بس هن ڪھاڻي

 .عشق ۾ ناڪام ٿيندي آپگھات ڪري ٿو نائڪُ 
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 ” مجموعو  جي ڪهاڻين جو ءَ بنسي خوبچنداڻي

  2003 “موٽ

 : ڪھاڻيون شامل آهن 13۾  ءَ هن مجموعي

                      موٽ .1

 ڪوئو .2

 ڀيڙ .3

 نتو .4

 ويچارو .5

 ڀڳوان .6

 قرض .7

 .سوارٿ .8

 باس .9

 اڪيلو .10

 ُسپنا .11

 الءِ بد .12
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مھاڳ ۾ لکمي  يجي مجموعي ج ءَ موٽ ڪھاڻي 

مونکي اهو ڏسي خوشي ٿي رهي  ” ہت ٿو لکي کالڻي

 ،منھنجي همڪار دوست بنسي خوبچنداڻي ہآهي ت

جيان  ءَ جنھنکي مون نامديو تاراچنداڻي ۽ ايشور ڀارتي

جو هڪ پرتيڀاشالي ڪھاڻيڪار مڃيو  ءَ ئي نئين ٽھي

جي ميدان ۾  ءَ اڄ پختن قدمن سان سنڌي ڪھاڻي ،هيآ

 “....پنھنجي تالش جاري رکي آهي ،لھي

 

 “موٽ”

ڪھاڻي اسپتال جي پس منظر کان شروع ٿئي ٿي.هونئن 

جي اوالد تي ڪڙي  ھہڪيترن ڪھاڻين ۾ اڄڪل ہت

ڪھاڻي  ءَ طنز ٿيل هوندي آهي. پر ليکڪ جي هي

 ر آهي. حاالنڪ هن ڪھاڻي ۾ ڏيکاريل توچ

 الءِ  پيءُ  ماءُ واليت ۾ رهندڙ پٽ کي پنھنجي  تہ آهي

 جي ڪارڊ گرين جي واليت .آهي ڪون فڪر ہڪو ب

 ءِ با ءُ پي وديشي دنيا جي ڀيڙ ۾ کوهيل آهي. هو ۾ چڪر

سان ملڻ  ءُ پاس سرجري ڪرائي آهي. پر پٽ کي پي

 .جو وقت ڪونھي

 ءَ ماضي ور ور ۾ ياد جي پٽ ،ءُ پي هيڏانھن اسپتال ۾

 يادن جي پٽ ہب پل هڪ ٿو وڃي ٿي گم ۾ ورقن جي
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 سندس ہت. ٿو روئي پيو، ڪري ٿو ہڪون پاسيرو کي

دل ئي دل ۾ روئي ٿي.  ڪندي ياد پل پل کي پٽ ہب زال

 .پر گھوٽ اڳيان دک جو اظھار ڪون ٿي ڪري

طريقي سان اهڙي  بھتريندلڪش ۽  ہليکڪ اهڙي ت  

 مائٽن سان طريقي شفي پڻي کي ڪيئننفي اواالد جي 

توهين اوالد  تہ آهي ڏنو سنديش ڀريو راز بھترين کي

ٻار کي  ہکي ڀل پيار ڏيندا اچو. ٻار جڏهن ننڍو آهي ت

پالڻ وقت مائٽن کي جيڪو سڪون ملي ٿو بس اها ئي 

مائٽن کي پيار ڀري موٽ آهي ۽ جڏهن ٻار وڏو ٿي 

اُن مان وري ٻيو دفعو موٽ جو  ہشادي ڪري ٿو ت

جي  ءَ ڪريو. اهو سوارٿپڻو آهي.ڪھاڻي ہانتظار ن

۾ ليکڪ جڳ پرسڌ چترڪار ونسينٽ وئن گو  ءَ پڇاڙي

 مان هڪ تز احوالو“  Lust for Life” جيوني جي

 The Joy of Love is in loving”    –لکي ٿو

and not being loved  “ 

 “ڪوئو”

ڪھاڻي پڙهڻ سان ئي ازخود برج موهن جو  ءَ هي

حاالنڪ هن  .ياد اچي ويو ‘پڇ’تجرباتي ناٽڪ 

ڪونھي پر ڪوئو  ڪجھہ۾ پڇ ناٽڪ جھڙو  ءَ ڪھاڻي

 .جو ڪردار ٿي اُڀري بيٺو آهي ءَ ڄڻ هن ڪھاڻي
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۾ ماڻھو ڪيترو اوپرو بڻجي  ءَ هن ڀيڙ ڀاڙ جي زندگي

 ارد ڪري هڪ قسم جو ڊپ انسان جي ويو آهي جنھن

. آهي چنبڙيل وانگر ڄور ڄڻ اندر ئي اندر گرد

 الءِ  نڪرڻ مان ڄار جي ڊپ اُن ہت ناهي ضروري

 ءَ و ئي سھارو وٺجي. اڄ ماڻھوج ءَ ماڻھو ڪنھن هروڀرو

وٽ وقت ئي ڪٿي آهي جو ڪنھنجو سھارو بڻجي 

 جو ڊپ جي نائڪ ۾ ءَ ڪھاڻي هن  . ليکڪيسگھ

 ہدرشي اهو پاٺڪ گويا هيآخلقيو بھترين ايترو منظر

 .آهن رهيا ڏسي سامھون

سموري رات  الءِ مھڻ نائڪ پريشان آهي سُ 

ي ٿئ نٿو ڪامياب ہب پوءِ  پر. ٿو ڪري يتن  ڪيترائي

آخر هو جنھن کان پھرين پريشان هو ۽ ڊڄي پيو سو 

 ڪوئو ئي پنھنجي ٽُڪ ٽُڪ سان گويا کيس لولي ڏئي

 .جي گود ۾ سمھاري ٿو ءَ را ديويدننِ 

 

 “ڀيڙ”

آدرش زال مڙس وقت بوقت ننڍين وڏين  ہڏٺو وڃي ت

کوڙ ساريون قربانيون ڏيندي.  الءِ ڳالھاين ۾ هڪ ٻئي 

پر هن  .سان ڀري ڇڏيندا آهن ءَ پنھنجو جيون خوشي

مڙس  ،زال ہجي قرباني ن ہ۾ خصيص ڳالھ ءَ ڪھاڻي

. ٻئي پنھنجي  پنھنجي  ڏئي ٿو ۽ نہ مڙس زال الءِ  الءِ 
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. آهن ڦاٿل ۾ هچڪرويو جي ڪرڻپوري   خواهش

 ۽ سبونَ واري ملڻ تي ءَ ڏياري زال ڪندڙ نوڪري

 انتظار جو سبونَ  واري ملڻ مان آفيس جي گھوٽ

يون وٺڻ جا سپنا ٿي ڦل جون هيرن الءِ  پنھنجي ڪندي

س جو حساب هوڏانھن نائڪ ٻنھي جي بونَ  .سجائي

ميوزڪ سسٽم وٺڻ جا خواب  الءِ پنھنجي  ،لڳائيندي

 .لھي ٿو

 ہجڏهن گھوٽ پنھنجي خواهش ٻڌائي ٿو تڏهن زال ب

قرباني ڪرڻ  ہپنھنجي تمنا ٿي ٻڌائي ٻنھي مان ڪو ب

ئي ٻنھي جو پاڻ ۾ متڀيد ٿ تيار ڪون آهي ائين هنن  الءِ 

 و.ٿ

جي ڀيڙ ڀار  ءَ ُممبئي۾  ءَ ليکڪ هن ڪھاڻي ہجڏهن ت

ندي يجو عڪس چٽ ءَ سان ڀريل ٽرين ۾ ڌڪا ڌوڪي

نگري واقعي حادثن جو شھر  ُممبئي ءَ ڏيکاريو آهي هي

روز آفيس پھچڻ  ،جي ٽرين جي ڀيڙ ڀاڙ  ءَ ُممبئيآهي 

  ءَ سان لھڻ چڙهڻ ڄڻ زندگي ءَ ٽرين ۾ سالمتي الءِ 

 .سان جنگ جوٽڻي آهي

زال مڙس  الءِ ين ڙگھ ڪجھہاهڙي ڀيڙ ڀاڙ ۾ کي پاٺڪ 

ليکڪ ٽرين جي ڀيڙ جو  .وسريو وڃن ہٿيل متڀيد ب اج

ورار جي گاڏي ”اجھو هنن لفظن ۾ احساس ڪرائي ٿو

۾ پير رکي  ءَ گاڏي ءَ کچا کچ ڀريل هئي. مشڪل سان هو
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ليڊيز گاڏو زالن سان ائين ڀريو پيو هو ڄڻ سگھي. 

 “ ! ۾ ڦٿڪندڙ مڇيون ءَ ڪنھن ٽوڪري

 اُن الءِ  پھچڻ تي نوڪري نائڪا  ۽ ڪھاڻي جي انت ۾

 تڏهن. ٿي وڃي ڪچلجي هيٺان پيرن جي نماڻھ ۾ ڀيڙ

۽ جڏهن ناني  يوڃ ٿو نڪري ڇرڪ ڊگھو کان پاٺڪن

 ٿو لڳي جو ٿي کڻي ائين مان گود جي ءَ کي ناٺي ءَ ڏوهٽي

 موت جي نائڪا آيل ۾ چپيٽ جي ڀيڙ اُن ،سماج ۽ مائٽ

  .چڪا لڳائي تي  نائڪ الزام سمورو جو

 

  “ تون” 

 ہڪھاڻيون پڙهي ازخود زبان مان واه ڪجھہ

جو  ءَ ويندو آهي ۽ هن ڪھاڻي زبردست ڪھاڻي نڪري

 .نئون نرالو آهي ۽ پيش ڪرڻ جو انداز الڳ ئي وشيہ

رچيل ڪھاڻي شمشان ڀومي جي پس منظر ۾ 

الش جي ڀرسان سندس دوست چکيا جو سمورو  . آهي

احوال الش کي سفرنامي جيان ڏئي رهيو آهي. گذاري 

ويل شخص پنھنجي گھر جي ڀاتين جي ذلتن کان 

 ہ ڪجھجو  ءَ ڪھاڻي .پريشان ٿي آپگھات ڪيو هو

 ي.انش هت پيش ڪريان ٿ
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. ترين ڍنگ سان ٿيل آهيھبجي شروعات ئي  ءَ ڪھاڻي

 .ٿئي ٿو مخاطب ڪيئن سان الش  ڏسو هڪ دوست

مان ڪاٺين جي ڍير مان هڪ ننڍي ” الش کي چوي ٿو

ٻين وڏن بُنڊن جي وچ تي رکان ٿو. سوچي  ،ڪاٺي کڻي 

 ر تون ڪيئن سھندوبا جو  هنن وڏن بنڊن ہرهيو آهيان ت

 ہپاڳل آهيان ! تون آهين ڪٿي ! تون ت ہهوندين؟ مان ب

ڀال مئلن تي ڪھڙا بار !.... مساڻي ٻائي  ،مئل آهين 

 پوءِ وڏن لڪڙين جي بنڊن مٿان تنھنجي الش کي رکي 

ٽ پُ  وري ٻيا بُنڊ تنھنجي الش مٿان رکيا هئا. تنھنجو وڏو

۽ ننڍو پُٽ ٻئي مساڻي ٻائي کي مدد ڪري رهيا هئا. 

هاڻي سڀني آيلن کي هڪ هڪ لڪڙي تنھنجي الش 

جلي  جئن تون چڱي طرح ،مٿان رکڻي هئي

سگھين......لڪڙي رکي سڀ توکي هٿ جوڙيندا ٿا 

 وڃن.....يار ڀاڳن وارو آهين جو سڄا سارا ٻارهان ڄڻا

 ......توکي ڇڏڻ آيا آهن

ٽ پآتو هئين ۽ تنھنجو  الءِ تون پٽ نُونھن جو منھن ڏسڻ 

 “! آتا هئا الءِ تنھنجي پٺي ڏسڻ  ہ۽ نُنھن ت

۽  بھترينهن ڪتاب جي سڀني ڪھاڻين مان زبردست 

 .ڪالتمڪ انداز سان پيش ٿيل هي ڪھاڻي وڻي
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 “ويچارو”

  ۽  ڄاڻي  چالبازي ڪون  ،جيڪو ماڻھو حرفت بازي

 ،جيون سڌي سنواٽي پٿ تي هليو هجي پنھنجو سمورو

سڀني جي ڀالئي سوچي ۽ سڀني جو ڪم ڪري ۽ ماٺ 

جا  ھہاهڙي شخص کي اڄڪل ہ۾ ماٺ سڀني جو سھي ت

چادر ۾ مطلبي  رن ماڻھو جيڪي ماڊرنيس جيڊما

ڌن سِ ، اهڙن رضي جا اوگڻ ويڙهي ويٺا آهنغخود

  بوقت وقت   ساڌن ماڻھو کي ويچاري جو لقب ڏيندي

 جي ءَ ڪھاڻي هن   بس  آهن  وٺندا فائدو   ڀرپور  سندن

 .اهڙو ئي حال آهي ہڪردار ويچاري جھامن جو ب

 

 

 “ قرض” 

سرڪاري بئنڪ جو مالزم بئنڪ جي قرضدارن کان 

  .ٿو وڃي  ڪرڻ جي سلسلي ۾ انجي گھرقرض چڪتو 

پر بئنڪ جي قرضدار جو هڪ ئي حوالو هن جي من 

۾  ءَ مجبور ڪري ٿو ۽ هو ماضي الءِ  کي جھنجھوڙڻ

 ماءُ  ہتآء   ہاحساس ٿئي ٿو ت کوهجي وڃي ٿو. ۽ هن کي
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هر شخص  ہجو وڏو قرضدار آهيان.جيڪا ڳالھ پيءُ 

 .مٿان الڳو آهي

 

 “ ڀڳوان” 

ڪھاڻي آهي. جيڪو ڀڳوان هڪ ناستڪ شخص جي 

ٿو مڃي پر جڏهن سندس پُٽ بيمار ٿئي ٿو.  ہکي ڪون

مطلب سان ئي پر  ہتڏهن هي خدا کي ٻاڏائي ٿو. ڀل ت

 مھر ہب تي اُن  ڪري ٿو. پر مالڪ ڀڳوان جي پوڄا

 تڏهن ٿو وڃي ٿي ٺيڪ ٻار سندس. ٿو وسائي مينھن جو

. ٿو ڪري اختيار روپ آستڪ مان ناستڪ  نائڪ

  درست پيا دير خير

 .ٿيا

 

 “ سوارٿ” 

 ٽرين پاٺڪن ۾ ءَ ڪھاڻي“ڀيڙ” ليکڪ جي مٿين ڪھاڻي

 .ڏٺو منظر خوفناڪ جو ڀاڙ ڀيڙ جي

 .۾ پڻ ٽرين جي ڀيڙ جو منظر ڇٽيل آهي ءَ هن ڪھاڻي

 جي ٽرين جي ڀيڙ ڀاڙ سبب روز نوڪري تي ءَ ُممبئي

 ٿو پوي ڪرڻو سامنو جو مصيبتن ڪيتري کي ويندڙن
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۽  ٿا ملن بخوبي ۾ ءَ ڪھاڻي هن عڪس چٽا جا تنھن

ساڳئي وقت هن ڀيڙ ڀاڙ جي جيون ۾ هر شخص 

ڪو وڏو پر  ہڪو ننڍو سوارٿي ت پوءِ سوارٿي آهي 

 .سوارٿي سڀ انسان آهيون

 

  “ باس ”  

 “ڀڄي ويل زندگي”موضوع  ہجو ب ءَ هن ڪھاڻي

سان ملندڙ جلندڙ  “پروموشن”ڪتاب جي ڪھاڻي 

  .آهي

 انهرهڪ مالزم ڄڻ باس کٽ ائين لويز رائيِ آز باس اِ  

ڪي وري سوارٿپڻي خاطر چمچا ٿي  ہڀڄندو ت ہپري ب

 .باس تي کلي ٿو ہجي مالزم ب ءَ هن ڪھاڻي. رهندا آهن

اُن مالزم کي باس ٿيڻ جي خوشخبري ملي آهي.  پوءِ پر 

آهي ُهن جي ُمشڪ غائب ٿي  ہهو خوش نہ ب پوءِ پر 

 وڃي ٿي پٿ لٿ ۾ پسيني هو  وڃي ٿي جيڪو سو ڊپ ۾

 .ٿو
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 “ اڪيلو” 

 گھمندي نوجوان ۾ سفرنامو آهي جيڪو هڪ ءَ ڪھاڻي

 ور ور کيس پر. ٿو ماڻي ہب لطف ڪندي محسوس

 .ٿو ٿئي احساس جو اڪيالئي

 

 “ سپنا” 

 ہوشواس تي آڌارت آهي جڏهن ت انڌ ڪجھہڪھاڻي 

آهي. جيڪو سپنو  ہجوان جو سپنو بؤ۾ ن ءَ ڪھاڻي

 .ساڀيان ٿيندو نظر اچي ٿو

 

 “ُء البد” 

۾ پڻ موضوع ساڳيو آهي جيڪو مٿين  ءَ هن ڪھاڻي

 ڪھاڻي باس ۽

۾ ليکڪ قدرتي  ءَ پر هن ڪھاڻي  پروموشن جو آهي 

جو  Sunrise ۽ Sunset نظارا ۽ خاص ڪري

. آهي يواماڻ لطف کي پاٺڪن خوبصورت چتر چٽي

۾ هڪ دوست باس مان پريشان آهي جنھن  ءَ ڪھاڻي

 .چنتا ٿو ڪري  ڪري هو گھڻي
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خوشمزاج  جيڪو دوست سندس طرف ٻئي ہت  جڏهن

 سندس اثر جيڪو پروچنن جو اثر آهي  آهي جنھن تي

 ۾ ُهن ڌيري ڌيري  ائين. ٿو ٿئي هلي اڳتي ہب ۾ دوست

 ٿو ڇڏي سوچڻ بابت باس جي آفيس ۽ ٿو اچي الءِ بد

 .ڏئي
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 2015 “ دونهون ”

جي ڪھاڻين جو آخرين ڪتاب  ءَ بنسي خوبچنداڻي

آهي جنھن ڪتاب تي کيس نئشنل ڪائونسل  ‘دونھون’

 .جو اوارڊ مليل هو

ڪتاب کولڻ سان ئي ازخود مھاڳ طرف ڌيان ويندو 

 جو لکيل آهي ءَ آهي ۽ مھاڳ پروفيسر نامديو تاراچنداڻي

 .اهو ئي وڏو سرٽيفڪيٽ آهي الءِ بس ليکڪ  پوءِ  ہت

مھاڳ ۾ پروفيسر نامديو تاراچنداڻي لکي  يج “دونھون”

 بہوٽ ايشور چندر جي سادگي ۽ سٻاجھائي  هن” :ٿو

آهي ۽ پڻ لکمي  ہلي بئجي فنائتي ش وشنو ڀاٽيا ہآهي ت

 ،آهي. پر هو خود ۾ ہجي ڪٿا جي اُڻت ب ءَ کالڻي

آهي  پنھنجو پاڻ ۾ هڪ اهڙو ماٺيڻو ڪھاڻيڪار

چئي سگھجن ٿيون ۽ اُهي  “سھج ڪھاڻيون” جنھنجون

وگيانڪ آڌار تي ۽ ڪالتمڪ  –آدرشواد جو اظھار منو
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جن ۾ انساني ُملھن قدرن  نظر سان ڪري رهيون آهن

جي آس پاس جي دونھين کي دور درشٽي آهي ۽ اهي 

هنن  .اُنھن جي آجيان ڪرڻ جي اُڪير سان ڀرپور آهن

سھج ڪھاڻين ۾ جتي اها اُڪير سڀ کان وڌيڪ اهم 

گھٽ  ہاتي ان جي پيش ڪرڻ جي ڪال درشٽي ب ،هيآ

هي جيڪا آآهي. دراصل اها ڪال درشٽي ئي  ہهم ناَ 

 ہجي وڏي سگھ  ڪھاڻيڪار جي   ءَ خوبچنداڻي  ءَ بنسي

  ...بڻي آهي

 ‘ٻہ اکر پنھنجي پاران’هن مجموعي ۾ ليکڪ  ہجڏهن ت

گھڻي پري  ہمنزل ت”  :هيآجملو لکيو  بھترينهڪ  ۾

 “نہ. هيآ ڪو ُسک ہت ہُسُک ب آهي پر پنڌ ڪرڻ جو

ڪھاڻيون شامل اهن.  11۾  ءَ مجموعي “دونھون”

  :هنآجيڪي 

 ونھدون .1

 جانور .2

 پنھنجو پاڻ سان .3

 رشوت .4

 وڏو دک -ننڍو دک  .5

 وٺڻ –ڏيڻ  .6

 انڪل .7

  ڪاٽا .8

 بڪيٽ لسٽ .9
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 خوف .10

 معافي .11

 

 “دونهون”

جي  ءَ ماضي”ڪھاڻي  “دونھون” ءَ ليکڪ جي هي

ٻنھي ڪھاڻين  وشيہسان ملندڙ جلندڙ آهي  “گسڪڻ تي

جو انداز ٻنھي جو  ءَ جو لڳ ڀڳ ساڳيو آهي. پر ڪھاڻي

 .نرالو آهي

 جي نگري ُممبئي“ دونھون”ڪھاڻي  هن ڪتاب جي

لوکنڊواال جي پسمنظر ۾ لکيل آهي.   انڌيري  مشھور

ائي نفرت ڀريل ھتان دونھون ورهاڱي جي زخمن جو

جيڪو  ،ذلت جو دونھون ،اپمان جو دونھون ،دونھون

سالن جي بزرگ جي دل ۽ دماغ تي  73سموري زندگي 

هاوي ٿيل آهي جو هو سموري زندگي نفرت  تہايترو 

کندو رهي ٿو جو سالن دُ ايترو تہ جي آگ جي دونھين ۾ 

هو پنھنجي زخمن تي مرهم ڪون لڳائي  ہب پوءِ کان

سگھيو آهي. دونھون هن جي پاڇي وانگر سنڌ کان 

هلندو آيو آهي. نيٺ ان دونھين جي مانسڪ ڳنڍ کلي 

  .ٿي

دو هو.تنھن ئي جنھن قوم سان هو زبردست نفرت ڪن

جيڪا  ائي محبت ڪري ٿو.ھتقوم سان سندس پوٽو ان
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 مثال بڻي آهي. بھترينايڪتا ۽ ڀائيچاري جو  ہڳالھ

کي زماني مطابت  ءَ ۾ بزرگ پيڙهي ءَ ڪھاڻي ہجڏهن ت

جا  ءَ ڏسو ڪھاڻي .اتساهت پڻ ڪيو ويو آهي الءِ بدلجڻ 

ڪيئن پوٽي نيليش خاطر ڏاڏي جي  ،انش ہڪجھهي 

 .اچي ٿو ءُ المن ۾ بد

 ؟توهان ڪيترو وقت مسلمانن کان ڀڄندا رهندا ،دادو”

جي فسادن جي باري ۾ ٻڌايو  ءَ ڪراچي ءَ مونکي ڊئڊي

هي پر توهانتي قياس آآهي. مونکي توهان سان همدردي 

 سال اڳ جي زندگي جيِ  65هي جو توهان آايندو  ہب

هيو. هن نفرت جي دونھين مان توهانکي ۽ آرهيا 

هڙ حاصل ٿيڻ وارو ڪونھي.  ہب جھہاسانکي ڪُ 

جتي آهي اُتي ئي  ہهي. اُها تآهڪ تواريخ  ہڪراچي ت

رڪشا واري کان  ،واري کان ءَ رهندي. توهان ٽئڪسي

هيو اُن جو آپر توهان جنھن بس ۾  ،ڀڄي سگھو ٿا

ٽرين  ڇا ڪندا ؟  ہڊرائيور يا ڪنڊڪٽر مسلمان هجي ت

 ڇا ڪندا ؟ ہسيٽ تي مسلمان هجي ت ءَ ۾ سامھون واري

 ا.پوٽي جا سوال ڏاڏي جي من کي جھنجھورن ٿ

 ٿڌن کي ينھدون ان جوان هڪ جو قوم مسلم ۽ هوڏانھن

 پوي ليکُ  ڳنڍ مانسڪ ائين ٿو ڪرائي شانت سان ڇنڊن

 .ٿي
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 هو رهندو ۾ ڪامپليس لوکنڊواال جتي ليکڪ ہجڏهن ت

 منظر دلڪش جو ماحول سھڻي جي اُتان ۾ ءَ ڪھاڻي

سان  ڍنگ بھترين جو سڪ ۽ پيار جي سنڌين ،خلقيندي

 .اظھار ڪيو آهي

 

 “جانور”

پڪنڪ جو پسمنظر  پاران ليکڪ ڪھاڻي “جانور”

 هڪ رچيل تي جانورن ۾ لفظن سادن سڌن خلقيندي

ڪھاڻي مونکي  ءَ هي ہب پوءِ  پر. آهي ڪھاڻي ساڌارڻ

دل سان  ءَ جانور لفظ کلي ہت الءِ جانور  طنزي لڳي.

چئي سگھجي ٿو. پر جيڪي انسان جانورن کان بدتر 

 ڪن تن انسانن تي ڪھڙو نالو ڏجي؟  حرڪتون

 

 “ پنهنجو پاڻ سان” 

ڏک شيئر ڪرڻ ضروري آهي ۽ جيڪڏهن دک    

 ہڪنھن سان شيئر ن

 

 ٽٽي پوندو يا ڊپريشن ۾ اچي ۾ ماڻھو اندر ہٿو ڪجي ت 

ڏينھن ۾ هڪ دفعو  ي تہل آهؤڪنھن ودوان جا ق .ويندو

 .پنھنجو پاڻ سان ڳالھائڻ ضروري آهي
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۾ اهو پنھنجو پاڻ سان ڳالھائڻ  ءَ پر ليکڪ هن ڪھاڻي

 جو ڇو. آهي ڏيکاريو  پڻونفي پر  ہجو شفيپڻو ن

 ڪجھہ سان پاڻ پنھنجو سبب تناوَ  مانسڪ  ڪردار

 سواڀماني جي نائڪاڪاڻ تہ ڇ ڳالھائي ٿو ئي وڌيڪ

 .آهي رسيل ضرب زبردست تي جذبي

 آهي ٿيل اثر گھرو جو ہڳالھ ڪنھن تي دل  هن جي

ن واردات جو اُ   سبب خوف ۽ پريشاني هو ڪري جنھن

 و.ڪندو رهي ٿ ءُ دهرا

 پوي ڦٽي ننڊ  مڙس جي اهڙي حرڪت ڏسي زال جي

 ماجرا ڪھڙي خرآ ہت ٿي پوي نجھيمُ  ءَ هوي. ٿ

 ٿي ڌائيٻُ  ہڳالھ کيُء ڀا ٽؤس پنھنجي زال تڏهن  .آهي

 تڏهن. ٿو جھنجھوڙي کي من جي گالب نائڪ جيڪو

 ٿئي هلڪو ٻوجھہ جو من جي گالب ائين ٿو ُکلي گالب

 .ٿو

 

 “ رشوت” 

جي چڪر ۾ هڪ ايماندار  ہالد جي موهؤا

  رشوت جيڪوپيءُ   آدرش

 ۽ بڻائڻ ڊاڪٽر کي پٽ پر آهي برخالف بلڪل جي 

 سوچي ۾ من الءِ  وٺڻ رشوت خاطر رکڻ خوش کي زال

 . آهي پريشان  تمام ۾ اندر هو ڪري جنھن. ٿو
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 تي ءَ ايمانداري جي پيءُ  پٽ سندس هوڏانھن ہجڏهن ت

ٻاهر دوستن کي چئي رهيو هو مونکي فخر  ڪندي فخر

 کي اچي اها پيءُ ۽  ا تمام ايماندار آهيتآهي منھنجو پ

“ I am proud of u papa” ، ٻڌائيندي چوي ٿو ہڳالھ

پتا صاحب جو ڀٽڪيل من شانت ٿئي ٿو.  ہت پوءِ بس 

 .جي ڪردانگاري خاص اُڀري بيٺي آهي ءَ ڪھاڻي

 

 “ وڏو دک -ننڍو دک ” 

۾ پل جو ڪم ڪندو  جي وچُء پي ءُ چوندا آهن ٻار ما

تڪرار  يآهي روز مڙه جي جيون ۾ زال مڙس ج

جي ڪردار شالني جي پگھار  ءَ هن ڪھاڻي واري

 .هوا ۾ آهي ءَ مڙس کان وڌيڪ آهي. جنھن ڪري هوُ 

 ءَ ۾ گھوٽ جي دل کي رنجائي ٿي. ائين هو ہڳالھ ہڳالھ

وقت بوقت گھوٽ جي اهم کي ضرب رسائي ٿي. جنھن 

فيس ۾ ور ور هو آڪري سندس گھوٽ پريشان آهي 

پر هو آدرش گھوٽ سان گڏ  . اهو ئي سوچيندو رهي ٿو

جڏهن سندس زال آفيس ۾ فون  .آهي ہب تادرش پآهڪ 

زال سان ٿيل  وآهي تڏهن ه پٽ بيمار ہڪريس ٿي ت

ئي پل اول جنھن  ڪجھہتڪرار پل ۾ ڀلجي وڃي ٿو. 

 ءَ کي هو وڏو ڏک سمجھي پيو پر هاڻي پٽ جي بيماري

 وڏو  الءِ هاڻي هن  اڳيان اُهو ننڍو دک سمجھڻ لڳي ٿو.

 آهي. جو طبيعت جي پٽ دک
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 ي.اها ئي آه ہجيون جي فالسافي ب 

 

 “ ڏيڻ وٺڻ ”

 آهي. نائڪ ڪپڙي جو وڏو واپاري ہجو مکي ءَ ڪھاڻي

هي ڪڏهن ڪنھن کي  ،آهي ۾ سدائين وٺڻُ  ءَ هن جي سڀا

کيو آهي. ڪنھنکي هن ڪڏهن ٿورو ڪي سِ  ہڏيڻ ن

ي. ڪا اللچ رکي ڏن ہهن ان ۾ ڪا ن ہت ہگھڻو ڏنو ب

 .ڪناثر ڪون ٿا  ہاهڙي انسان تي سنتن جا پروچن ب

هيل پڪوڙن واري يڙزال جي موڪليل ٽفن ۾ و پوءِ پر 

 ءُ الهن جي من ۾ بد کي پڙهيڪاغذ جي ڌنڌلن اکرن 

 يمن ججو ئڪاالجسٽ اڪاغذ ۾ هڪ س و. اناچي ٿ

جنھن جو تاتپرج واقعي تمام  ڳالھين تي ليک لکيل هو

 نموني عمدي تمام ليکڪ جيڪو پاورفل ثابت ٿو ٿئي

 .آهي ڪيو پيش

 بھترين ہن ڪيتري ليکڪ ڏسو انش ڪجھہ جا اُن ليک

جيڪو پاٺڪن جي جيون ۾ پڻ  آهي. سمجھايو نموني

ڪافي ڪارگر ثابت ٿيندو. ان خيال کان ئي مان هت 

انسان جو من  ” :اُهو سمورو تاتپرج پيش ڪريان ٿي

پنجن يا ڇھن سالن جي عمر تائين گھڻيون  ،ننڍپڻ ۾ ئي

ڳالھايون سکي ٿو وٺي. اُهو ننڍپڻ ۾ سکيل ڳالھايون 

۾ جمع ٿي وڃن   (Inner Mind) سندس اندرين من
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ٿيون ۽ اُنھن ننڍپڻ ۾ سکيل ڳالھين مان انسان جي 

پروگرام تيار ٿي وڃن ٿا. جئن  اجي جيئڻ ج ءَ زندگي

 ،ڪوڙ ڳالھائڻ جو پروگرام يا سچ ڳالھائڻ جو پروگرام

 اُنھن زندگي سڄي پروگرام اُهي .هوغير هوغير

 چاهيون ساناَ  .آهي رهيو جي هالئي ئي تي پروگرامن

اها  ،ها روگرامن کي بدالئي نٿا سگھون! پ اُنھن ہت ہب

پنھنجي ٻاهرئين سجاڳ  ہاسان ڪري سگھون ٿا ت ہڳالھ

اسان اُهي ڪم  ،کي سمجھائي ( Outer Mind) من

۾ ُسک پھچائن  ءَ وري وري ڪيون جي اسانجي زندگي

 ہاُن جو ب ،ٿا. ائين گھڻا دفعا ساڳيو ڪم ڪرڻ سان

اسانجي اندرئين من  ہهڪ پروگرام ٺھي پوندو ۽ اُهو ب

۾ ٻين پروگرامن سان جمع ٿي ويندو. اسان اُن نقصان 

پروگرام   سٺو ۽  بند ڪيون  واري پروگرام کي هالئڻ 

 ! اسان جي زندگي ٺھي پوندي ہهالئڻ سکون ت

 جي جيون ۾ جنھن آهي بھترين پرجتتا هي جو  ڪھاڻي

 ٿو. ملي سنديش ڪارائتو ہب کي پاٺڪن سان ءَ فالسافي

 

 

 “ انڪل”  

بلڪل هڪ ساڌارڻ ڪھاڻي آهي. جنھن ۾ ڪو خاص 

آهي. جسٽ ٽائيم پاس ۽ هروڀرو اهو  ہمقصد ڪون

ڻي ليکڪ جي هرهڪ ڪھاہ ڪونھي ت ہضروري ب

  ي.پاٺڪن کي متاثر ڪر
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 “ڪاٽا”

 

ٻن دوستن جي ڪھاڻي آهي جيڪي شام جي وقت ويھي 

  حال احوال ونڊي رهيا آهن.  باغ ۾ پاڻ ۾

 

جي گھر ۾ رهندو آهي حاالنڪ  نجي ڌيءُ ھشنڪر پن

سندس ڌيُء هن جو پورو پورو خيال رکندي آهي جڏهن 

ي تہ ناٺي بہ هن سان تمام سٺو ورتاُء ڪندو آهي ۽ ڏوهٽ

تہ هنجي جان آهي هو ڌيُء وٽ هر طرح سان تمام 

خوش آهي پر پوء بہ هن جي اندر ۾ هڪ ڳالھہ کائي 

 .ٿي. تہ آخر بہ ڌيُء پرائو ڌن آهي

 

رام جيڪو رٽائرڊ گزيٽيڊ آفيسر آهي.سندس  نھ۽ هوڏان 

نجي پٽ ۽ ھپن  آفيس ۾ تمام ڌاڪ هئي. پر گھر ۾....

 .ن مان خوش ڪون آهيھنون

 

حاالنڪ هن جون ڌيئر نيڪ آهن پيُء جي پريشاني 

پر پوء بہ ڪشن ڌيئرن جي   هنن کان سھن نٿي ٿئي.

گھر رهڻ کان ٻڍا آشرم ۾ رهڻ وڌيڪ پسند ٿو ڪري. 

ي تائي پيار آهي پر پوء بہ هو دل ھ۾ انت ڏاڏي جو پوٽيء

ن ۽ پوٽي سان ڪاٽا ڪرڻ الء تيار ھپٿر رکي، پٽ نون

  ٿيو آهي.
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باغ ۾ هنن جون ڳالھايون هڪ نوجوان سئڪاالجيء 

جو ليڪچرار ٻڌي ٿو. جيڪو بزرگ جي خياالت ۾ 

 بدالُء آڻي ڇڏي ٿو.

مان شفي  نفي نونھن سان رشتا  تہکيس صالح ڏئي ٿو 

معاملو سلجھي ويندو ۽ الجھيل رشتن کي  تہٿي وڃن 

 نہ نہ ٻڍا آشرم وڃڻ جي ضرورت ئي تہسلجھائجي 

جوان ليڪچرار، هنکي رشتن ؤن الِء هي ننھپوندي۔ ج

 نہکي سلجھائڻ جو جادوئي منتر ڏئي ٿو، جيڪو منتر 

فقط ڪشن الِء ڪارگر ثابت ٿيندو پر تمام ماڻھن الِء 

 ڪارگر آهي۔

 تہپسين  بہ بہ عڪس پاٺڪ ہئي منتر جا ڪجھواِن جاد

 لجھي پون۔الجھيل رشتا سُ  ہٿي سگھي ٿو ڪجھ

سيو آهي پر اُن منتر ضرور ڏَ  تہليکڪ اهو منتر ڏکيو 

 ٿري ۽ پختي آهي۔جي منزل صاف سُ 

رام چاچا ِهڪ رٽائرڊ آفيسر آهي ۽ پنھنجي آفيس ۾ 

 Controlسندس  تہسندس ڌاڪ هئي۔ ظاهر آهي 

Need، سندس  تہي ٿو زوردار هوندي۔ مونکي لڳ

تمام تکي هوندي ۽ هو  بہ Control Needنونھن جي 

ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا  Controlٻئي هڪ ٻئي کي 

 هوندا ۽ ائين رشتا بگڙي ويا هوندا۔۔۔۔۔

جھاو لجھائڻ الِء مان ِهڪ سُ ها چاچا، اُن ڳنڍ کي سُ 

کي  Control Needضرور ڏيندس، توهانجي پنھنجي 

توهان جي وهنوار ۾  تہگھٽائڻ جي ڪوشش ڪندو 

 بدالُء ايندو۔
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جي ماڊرن اوالد جي غلط  ہعام طور ڪھاڻين ۾ اڄڪلھ

طريقي سان پيش ڪيو ويندو آهي پر  نفي رويي کي 

هن ليکڪ گھڻو ڪري هر ڪھاڻيَء ۾ اهڙي اوالد کي 

 شفيع نموني پيش ڪيو آهي۔ بہ

 اِها ستسنگ جي ڪرامت ئي آهي۔

 

 

 “بڪيٽ لسٽ  ”

ٻِن بزرگ دوستن جي ڪھاڻي  ڪينسر جي چپيٽ ۾ آيل

نجيون خواهشون پوريون نھت کان اول پؤآهي۔ هو م

بي لسٽ جوڙيندي اسپتال مان ڀڄي نڪرڻ الِء هڪ ل

وڃن ٿا۔ بڪيٽ لسٽ جي وشال فھرست ڪجھ هن ريت 

 آهي:

چار ڌام ياترا، پُٽ الِء ڻ، ڪار وٺڻ، ڊرائيونگ سک

 موٽر سائڪيل، ڌيُء الِء هيري جي منڊي، ڏوهٽيَء الءِ 

سائيڪل، انڊمان ۽ نڪوبار ٻيٽ ۽ هانگڪانگ 

ڍنڍ جي  هگھمڻ ۽ نيپال جي پوکر امريڪآ،سينگاپور، 

چار سٺيون بہ. ڀرسان واريون برفاني چوٽيون ڏسڻ 

ڊريسون خريدڻ ۔ اڃا ڪيتريون ئي ٻيون خواهشون 

لکيل  جھآهن، پر ڊائريَء جي هڪ ورق تي اول ئي ڪ

 آهي۔

ُهن سنتن جي  ن ۾ ُهن جي هٿ اکري هئي، جيڪانھج

ن ۾ خوشيَء جو نھپروچن ٻڌڻ کان پوِء ِلکي هئي۔ ج

 ترين فارمولو لکيل آهي۔بھ
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 تہهن ڪھاڻيَء ۾ خاص ڳالھين تي ڌيان ويو۔ ِهڪ 

 گجراتي ناال آهن ديال ڀائي ۽ ڪشور ڀائي۔

خير، ڪھاڻيَء ۾ ايڪتا ۽ ڀائيچاري جي جھلڪ ملي 

 محسوس ڪندا۔ بہين حوالي مان پاٺڪ بهترٿي۔ هن 

ن وٺي نھيال ڀائي، مرڻ کان پوِء اسانکي قبرستان ڏاد

ن ڪھڙو ٿو فرق پوي ۔ مئل ماڻھوَء نھوڃن يا مساڻ ڏا

 .ساڳي بہبڪيٽ  تہساڳي  بہالِء، ڪائي 

سھڻي ڍنگ  بہل متو ليکڪ ڪھاڻيَء ۾ جيون جو موُ 

، زندگي ِهڪ ناٽڪ آهي۔ ساڌارڻ تہسان خلقي ٿو وٺي 

اشارو ڪندي اکرن ۾ جيون جي وڏي فالسافيَء طرف 

 تہهاڻي پھرين جوالِء تي رٽائر ڪندس  نائڪ چوي ٿو:

هيَء جوڪر جي ڊريس، جوڪر جي ٻولي ۽ جوڪر 

جو مشڪندڙ چھرو الهي ڦٽو ڪندس ۽ انسان بڻجي 

 پاڻکي خوش ڪندس۔

 

 

 “خوف  ”

ت جو ئي ؤاِنسان کي زندگيَء ۾ وڏي ۾ وڏو خوف م

ٿيندو آهي۔ هن ڪھاڻيَء ۾ ليکڪ پڪنڪ جو منظر 

 ندي، ٻِن دوستن جي جيون جي ڪھاڻي جوڙي آهي۔خلقي

پڪنڪ جي ڀيڙ مان پاسيرو ٿي سمنڊ جي   ٻئي دوست 

ڪا ٻيڙي،  نہٻئي ڀر ٻيٽ ڏسڻ الِء پھچن ٿا۔ موٽڻ وقت 

 تہآخر هنن کي پنھنجي گھر واپس   ڪنھنجو سھارو۔ نہ

 وڃڻو ئي هو، سو ٻئي سمنڊ ۾ ٽپن ٿا۔
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اهڙي َپل ڪردار سنيل کي موت سامھون نظر اچي ٿو۔ 

۾ ُهن کي پنھنجي جيون جو هرهڪ ورق ياد اچي ٿو ۽ 

ڏسي  بہور ور خوفناڪ حال کي  ماضيَء ۾ کوهجندو،

 ٿو۔

يات ماُء جو ڌنڌلو حماضيَء جي يادن ۾، سندس سدا

چھرو، سمنڊ جي مٿان نظر اچي ٿو۔ ائين جيون جا هو 

ڏيندو رهي  اڪيترائي ليکا چوکا ڪندي، سمنڊ ۾ غوط

 ٿو۔

 

 

 “معافي  ”

 ليکڪ هن ننڍي ڪھاڻيَء ۾ وڏو سنديش ڏنو آهي۔

 رشتن جي نازڪ ڏور کي بچائڻ جو ُسھڻو منتر: معافي

 بہهيَء هڪ گھري ۽ ساڌارڻ ڪھاڻي آهي۔ پر پوِء 

ڪھاڻيَء ذريعي، پيُء پُٽ جھڙي  ہليکڪ گھڻو ڪجھ

نازڪ رشتي کي بچائڻ الِء ڪالتمڪ اَنداز ۾ راز 

 ڏسيا آهن۔

آپو کوهي ويھندو آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن غصي ۾ انسان 

اهو اُن پَل جو کوهيل آپي جو نتيجو ڪڏهن ڪڏهن 

 زبردست برو ثابت ٿيندو آهي۔

 تہرکڻي هجي  طپر جيڪڏهن رشتن جي ڏور مضبو

معافي وٺجي پوِء معافي ڀل پنھنجي پُٽ کان ئي وٺڻي 

 پوي۔ جيئن هن ڪھاڻيَء جي نائڪ ڪيو۔
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ڪھاڻي جي ڪردارنگاري پڻ ڌيان جوڳي آهي۔ 

ڻيَء جو هرهڪ ڪردار پاڻ ڪھاڻي ٻڌائيندي، ڪھا

 سلسلو قائم رکي ويٺو آهي۔
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 بنسي خوبچنداڻي جو شعر
 

حقيقت ۾ بنسي  ہمون اول لکيو آهي ت ہجئن ت

ساهتڪ سفر نظم سان شروع ٿيو. پر  وج ءَ خوبچنداڻي

پاٺڪ ُهن کي ڪھاڻيڪار جي روپ ۾ ئي  ہب پوءِ 

مان ڀانيان ٿي بنسي خوبچنداڻي هڪ سٺو  .نڃاڻسُ 

هجي  ہڪيترن کي شايد خبر ن ھہ اها ڳالهو،  بہ شاعر

يل ڙڪوتائون تمام جھونين مخزن ۾ ٽ نپر ُهن جو

 .پکڙيل ملن ٿيون

جي ڪوتائن  ءَ بنسي خوبچنداڻي ہچاهيان ٿي پاٺڪ ب آء  

   .لطف ماڻين جھہجو ڪ

 

  

 “رات ڪر ڪا ڳالهڙي” 
 

 ڙ،رام ڏيندآننڊ جو 
 ،وصل جو پيغام ڏيندڙ

 ،خواب جو انجام ڏيندڙ

 رات ڪر ڪا ڳالھڙي
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 هي ماندو؟آڇو فلق ٿيو 

 ندو ؟آڇو ماه کي تو ڪين 

 ،سوز جو ڇيڙي سرندو

 .رات ڪر ڪا ڳالھڙي

 

 ،دل جو حال ونڊيون ہاچ ت

 ،جو خال ونڊيون ءَ زندگي

 ، عشق جو ڪو خيال ونڊيون

 .رات ڪر ڪا ڳالھڙي

 

 اُجڙيل ہمان ب ،اُجڙيل  ہتون ب

 ،راڳ وسريلآ جو  ءَ خوشي

 ، او! درد جي خاموشي ڪويل

 .رات ڪر ڪا ڳالھڙي

ننڊ ۾ حقيقت ۽  ،سم آهي جيڪوخواب هڪ اهڙو اِ 

جي  ءَ جاڳڻ تي فسانو بڻجي پوندو آهي. بنسي خوبچنداڻي

عشق جي خواب کي  ہب ،رات ڪر ڪا ڳالھڙي  ،رچنا

رچنا کي نفاست  .حقيقت ۾ بدلڻ جي ڪوشش آهي

جيڪا دل کي لڀائي ٿي ۽  ،سھڻن اکرن ،بخشي آهي

عطا ٿي ڪري. رچنا جي هن بند ۾ حسرتن  ہسڪون ب

 –تي نظر وجھون ءَ جي بانگي

 . ڇڏي ٿي لوڙي ۾  پاٺڪن کي عشق جي درياه 
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 “ سيما ريکا”
 

 ،هيء ريکا

 سوکيم ہڪيتري ن ،سنھڙي  ہڪيتري ن

 ،گھرندڙ ،ڦرندڙ 

 .سان / ماڻھن سان ھہوقت سان / جڳ

 نہهي ئي ڪاآليڪ ڄڻ  ءَ غربت ۾ هي

 بڻجي ٽگ ڀنڀآبک جيان 

 سڀني سيمائن کي ،سڀني حدن کي 

 جالئي ڀسم ٿي ڪري ڇڏي

 ۽ رهجي وڃن ٿا

 خون خرابين جا واقعا ،واز آجا  ‘چور چور’

 ،جا واڪا ءَ عصمت جي نيالمي

  ،هيآبزارين ۾ غربت پاڻ سينگاري ويٺي 

 .الوداع ڪريسڀني سيمائن کي 

 هن ليڪ کي ہت ہپيسي سان ب

 .نھو ڪري سگھجي ٿولھو سَ گھٽائي / وڌائي / ٿُ 

جي مھڪ سان رنگين بڻائي سگھجي  ءَ دين۽ چاسون َ

 .ٿو

 اخالق جي سيما ريکا ؟؟ ءَ هي هيآڪٿي 

 !شايد

 هيآانھن ماڻھن جو ورثو 

 شاهوڪار ہن ،هنآغريب  ہجيڪي ن

 پساهسندن پويان  ہسري تي تآجي تڳن ٿا ان 

 ! شل هن ليڪ جي اندر نڪرن

 سان ءَ سان / ماڻھو ہهن وقت سان / جڳھ

 گھرندڙ ،ڦرندڙ 
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 .اخالق جي سيما ريکا اندر

 آهي  ري سوچھبنسي خوبچنداڻيء جي شاعريء تمام گ

 سيما شاعري سندس ہب راز ۽ فلسفو جو جيون ہت جڏهن

 ۽ مجبوري جي جيون جي ماڻھوء عام جيڪا ،ريکا

 اخالق انسان عام هڪ.  ٿي ڪري بيان ڪشمڪش

 سان ڪشمڪش ،نٿو لتاڙي کي ريکا سيما جي

 جي ءَ چاندي ۽ سون. ٿو رهي خوش ،ڪندي جفاڪشي

شل پويان  ہان آس ۾ ت ،۽ رنگينيء کان دور جھنڪار

 ،اندر نڪرن .هيء شاعري سنتوش جي ليڪ ،پساه

اونچو ٿي   جو ڳاٽُ  ءَ هڪ عام ماڻھو ،سيما ريکا

 .ڪري

 

 “ ٽي خيال ”
 

 نڊو
 اهڙا ،ڪي نمبر 

 (پرائيم نمبرس)

 ،جي

 .ونڊجن ہنمبر سان پورا ن ہڪنھن ب

 .مڙيوئي ضرور بچي ہڪجھ

 ۽....11 ،7 ،5 ، 3

 ڪي انسان اهڙا

 ڪٿي ٺھڪن ئي ڪون

 حالت سان کين ونڊ جي ہڪنھن ب

 سنتوش جي ٻڙي ملي ئي ڪان ہت
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 –ضرور بچي ہڪجھ

 ڪڏهن اسنتوش جو ٽڪو

 –جو پنجو ءَ ڪڏهن اشانتي ہت

 

  ڪٽ
 هيآجوڙ واڌاري جي نشاني 

 .پٺتي پوڻ جي ڪٽ

 هيآ۾ ڪٽ تمام ضروري  ءَ پر زندگي

 ، جئن

 .هيآڪپڙي کي ڪٽڻو پوندو 

 ءِ ڪپڙا ٺاهڻ ال

 يا

 هيآکي تپائڻو پوندو  ہلوه

 هيآرجائڻو پوندو 

 ءِ مشين ٺاهڻ ال

 ڪٽ جون ہڀڳوان وٽ ب

 هنآڪئنچيون 

 بيماريون ،طوفان  ،ٻوڏيون  ،زلزال 

  ۽

 ہسرڪار اسانجي ت ءَ هي

 ! هيآکڻي ويئي  ءِ گو ہڀڳوان کان ب

 ۾  ءَ ڪٽ جي ڪئنچي

 ائڊوانس ڪٽ -هي آسندس ڪٽ 

 فئملي پلئننگ
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  اڻپوري
 اڻپور انگ

 اڻپور انسان

 سڄي دنيا ئي اڻپور

 هيآاڻپور نشاني 

 ،جي ءَ زندگي

 - سن ۾آپوري ٿيڻ جي 

 اُميدن جي

 ؟ي۽ پور

 ، ها،ها 

 –اُهو ئي

 .تُ ؤم

 

پر  ،رچنا جو عنواُن ڪيترو دلڪش ۽ سھڻو آهي ہاهو

ُسکن جي ونڊ ڪون آهي. ڏسو شاعر ڪھڙي ونڊ  ،دُکن

 . ڪئي آهي ہجي ڳالھ

شاعر جي اڏام جي ڪا سيما  ہُچ چيو آهي تسَ ڪنھن 

فرش تان اڏامي هڪ پل ۾ عرش تي  ،ڪون ٿيندي آ

  .پھچي ٿو وڃي. شاعر کان بچڻ ناُممڪن آهي

ٺھڪي سگھڻ واري انسان  ہن ہڪٿي ب ،رچنا ۾ ،ونڊ

 جيڪي آهي ڪيل سان انگن ڏنگن اهڙن  ،جي ڀيٽ

يڳر ۾ ٽ پنھنجي. نجسگھ نٿا ونڊجي سان انگ ہب ڪنھن

 ڙيـٻُ  واري سنتوش کي انسان اهڙي  ئي ٽپندا ٿا رهن.

 . ملي نٿو ڪڏهن ُسک جو صبر يعني

 ٿيندي مالقات اڪثر  ،اهڙن ماڻھن جا سچپُچ هشام آهن

 .آ رهندي
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صورت انداز سان ڏنگن انگن سان رچنا ۾ خوبشاعر 

 ڪرايو  ہوابست

پنجي کان ساوڌان رهڻ جي تاڪيد  ،آهي ۽ اهڙي ٽڪي

 پڻ ڪئي 

 .آهي

 

 “ ڪٽ ”

ٿي  ہڪڏهن بُرو ب ہڪٽ جو مطلب ڪڏهن ُسٺو ت

 ،ڀڳوانُ  ،سگھي ٿو. شاعُر بنسي خوبچنداڻي چوي ٿو

ا پنھنجا ۽ الڳ الڳ قريطانساُن ۽ سرڪار جا ڪٽ جا 

 ءِ سان پنھنجي فائدي ال ءَ رضينھنجي مپَ آهن . انساُن 

لوه کي ڪٽي اوزار  ،ءِ ڪپڙن سبڻ ال ،ڪٽ لڳائي ٿو

 ،ڀڳوان جي ڪٽ وڏن حادثن واري آهي ہت ،ءِ ٺاهڻ ال

 .طوفان ۽ بيماريون ،ٻوڏيون ،زلزال ہجئن ت

اها  ،پر سرڪار جي ڪٽ کي شاعر ناياب چوي ٿو

 ...آهي ائڊوانس ڪٽ فئملي پالننگ

هڪ نئين سوچ  ،ڪٽ ،جي شاعري ءَ بنسي خوبچنداڻي

ڪٽ کان بچُڻ  ،هر انسان جي ٿي لڳي ،واري رچنا

 .ناُممڪن ٿو لڳي

دل  ہآهي ت ہجيون جو حصو ب ،ڪٽ ،شاعر جي نظر ۾

جنھنکان بچُڻ ڪنھنجي وس ۾  ،کي ڏڪائيندڙ ڊُپ ڀي

 . ڪون آهي

 

 “ اڻپوري” 

 ءَ زندگي ،اڻپوري آهي ہجي ڪويتا ب ءَ خوبچنداڻيبنسي 

 ہانساُن ب ہجيڪڏهن زندگي پورڻ هجي ها ت وانگي.

 ڀڳواُُن بڻجي وڃي ها.
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ا پر شريرجي مرڻ تي آتما جو ميُل ٿئي ٿو پورڻ پرماتم 

  .سان

ت ؤواري آهي. م ءَ تمڪ گھرائياآڌي ،بنسيء جي رچنا

 کي جو منزل مڃي

 .تنھنجو جيون پورڻتا ڏي قدم ٿو کڻي ،هلي ٿو 

 . رچنا ڀل پر پورڻتا جو پاٺ ٿي پڙهائي ،اڻپوري

 

 

 “وڪترشن”  
 و کي سراپ مليل هئوڪترشن

 ۾ لٽڪڻ جو ڌرتي ۽ آڪاش جي وچ

 سڀيتا پڻ ہاسانجي ڀارتي

 وانگر ءَ وڪترشن

 هيآ۾ لٽڪي رهي  مغرب ۽ مشرق جي وچ

 پراچين سڀيتا جي ساراه جا نغارا

 هنآمشينن جي گوڙ شور ۾ گم ٿي ويا 

 ونرسنگيت جون تا ہشاستري

 هنآسڪي رهيون نون سازن جي پڙاڏن ۾ سِ 

 رامائڻ ۽ مھاڀارت جي سلوڪن جي گونج

 .هيآپنڊتن جي گلن ۾ اٽڪي پيئي 

 جا ُسر ۽ تال ۽ ہپراچين نرتي

 نڊ رول جي ڌمالئراڪ ا

 بيل گاڏيء جي ُسر سان ُسر مالئيندڙ

 امجيٽ جھازن جي اُڏ

 اُڀ کي ڇھندڙ عمارتن جي پاڇي ۾

 گندين پيٽن جي چيخن سان گڏ

 ! م بم جا ڌڪاوَ ئٽا
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 نيتا پيا چون

 ! هي پورب ۽ پشچم جوآسنگم  ہاهو ت

 ۽ مان پيو سوچيان

 سڀيتا ہو ڀارتيڪڙي ترشن ءِ ها

 تنھنجو سراپ ڪڏهن پورو ٿيندو ؟

 

اسانجي پاون مشرقي ) اوڀر واري(  ،‘وڪترشن’رچنا 

واري( اسڀيتا جي اثر سان هڪ  ہسڀيتا تي مغربي )اولھ

سان رُوبرو  ءَ ڍُرڪڻ واري سچائي ،جڪڙيل ،الجھيل

 ،رامايڻ ،اسانجي پُراڻي پاون سڀيتا .ٿي ڪرائي

سنگيت جي من  ءَ شاستري ،مھاڀارت جا سلوڪ

 نگھُرنلن جي گلي ۾ ٻڌل گھُ يب ۾ کيت ،مڌرتا موهيندڙ

رل انساّن سَ  ،ٻُڌڻ الء ديش جي ُسٺي ،جي جھنڪار کي

 . جو مُن لُڇي ٿو

ا پشچمي اسڀيت ،اسانجي سڀيتا ،وي ٿوچَ بنسي خوبچنداڻي 

ائڻ واري اثر هيٺ پاُڻ پتوڙي رهي زجي ٻن پلن الء لر

  .و بڻجي لٽڪي پئي آهيڪآهي ۽ ترشن

 

 .....وڪسڀيتا قراهي ٿي... او ترشن ہڀارتيي

 !!! ڪڏهن پورو ٿيندوتنھنجو سراُپ 

 

 ،بنسي پنھنجي پُراڻي سڀيتا سان پريم ڪرڻ وارو

 ،رچنا ،ڙاڏو آهيپَ ندس سَ  ،چو انسانُ سَ  ،سادگي پسند

 ......ترشنکو

ُر اپا ڀيتا جوسَ ڌايون ۽ ماڻيون پُراڻي وَ گڏجي قدُم  ہاچو ت

 نڪيو ساڪارُ  انمول جيوُن...... ڦلُ سَ  ڻايونبَ  ۽ آنندُ 

 ...... ُسپنو ُسھڻو جو ءَ نداڻيَپچَ خوب نسيبَ 
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 “ اُهو ُسک”  

 
 اڄ اُڏامي ٿو منھنجو من

 انھن سکن ڏانھن

 جن

 هيآهي ُڪڏيو آمنھنجي گود ۾ نچيو 

 نانگرا ۽ جوگ فالس جا نظارا

 برندابن ۽ ُمغل گارڊنس

 ماٿيران جون واديون ۽ پئنورما پوائنٽ

 يڪ ۽ سون مرگلل ڊ

 بدريناٿ ۽ ڪيدارناٿ

 گنگوتري ۽ جمنوتري

 ها۽ 

 نيگلن جي واد

 ۽ هيم ڪنڊ صاحب

 سرينگر کان بنارس ڏانھن ويندي

 هوائي سفر ڪندي سونيون برف جون چوٽيون

 جنيوا ليڪ ۽ پوکرا ڍنڍ

 نئشنل پارڪ رمسائي مارا ۽ گجرات جو گِ 

 ۾ ءَ رشيڪيشن ۽ ڀاڳيرٿي

 ڪيل ُصبح جو سنان

 ۽ مڌوباالجي سونھن رايئليزابيٿ ٽيل

 و ُسوادگولگپا ۽ ُڪلفي ڦلودي کائڻ ج
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 سان ماڻيل ءَ پنھنجي ساٿي

 پيار جو ُسک

 

جي هن شاعريَء کي سفر نامي جي جھلڪ  ءَ بنسي

وڌاُء ڪون ٿيندو هن ڪوتا ۾ بنسي پاٺڪن  ہچئجي ت

ماٿيران جون واديون پئنورما پوائنٽ بدريناٿ ۽ کي 

ڪيدارناٿ گنگوتري ۽ جمنوتري بنارس جنيوا ليڪ ۽ 

ُڪلفي ڦلودي جو پوکرا ڍنڍ جا خوب سئر ڪرائيندي 

ُسک جو اظھار  يُسواد چکائي پنھنجن جي پيار ج

  .ڪري ٿو

 

 

 

 

 “انعام” 
 

 اڄ بئنگلور جا ٽانگي وارا

 ماڻھن جي بستين مان کڻي هزند

 مزورن جي بستين مان کڻي

 .اسپٽالن ڏانھن پيا وڃن

 جتي سڀاڻي يا پرهينء

 اسپٽال جي رجسٽر ۾

 سندن ناال نوٽ ڪري

 وري ٽانگن ۾

 الشن کيپورن 

 دفنائڻ يا ساڙڻ الء

 قبرستان يا مساڻن ڏانھن وٺي ويندا
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 اسانجي وڏن وڏن ليڊرن

 اخباري خاطن کي گھرائي

 نقلي شراب ٺاهيندڙن کي

 هيآسخت لفظن ۾ ننديون 

 ۽ مرڻ وارن جي مائٽن کي

 هنآجا سنديش موڪليا  ءَ دلي سھانڀوتي

  ،۽ ها

 سرڪاري خزاني مان

 هرهڪ مئل جي گھر وارن کي

 جو ہهڪ هزار روپيهڪ 

 .هيآڇيو آانعام 

 نقلي شراب جي گتي تان ہجئن هو ب

 چار بوتلون وٺي ہٻ

 ءِ تما الآمرڻ واري جي 

 .ٿنا ڪري سگھنرپرا

 پڪڙ پڇاڻَء هي

 نسونآهي گليسرن جا 

 سرڪاري ناٽڪ ءُ هي

  هلندو ٿورا ڏينھن بس

 وري ضرور پڙهندا توهان

 ہت

  اهڙي ڪنھن وڏي شھر ۾

  ! (۾يا انھيء ئي شھر )

 ٽانگن وارا کڻي پيا وڃن

 !  اڌ الش اسپٽالن ڏانھن

 ۽ سرڪار

 هيآپنھنجي اُدار دلي وري ڏيکاري 
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 هيآڇيو آ۽ مئلن جي مائٽن کي 

 !! هڪ هزار روپئي جو انعام

شتي تي ڀرپور طنز سرجي راڄنيتي  ھہشاعر اڄڪل

ڪندي راڄنيتي اڳوانن جو پردو فاش ڪيو آهي 

 ي  نعي نسونآ جا گليسرن  جيڪي اڳوان پبلڪ اڳيان

    ...ٿا رهن انديلٽ کي اموع ڳاڙيندي آنسون نقلي
 

 

 

********** 

 



1 
 

बन्सी खूबचन्दाणी – 
सुरीलो ससिंधी साहित्यकार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- डाक्टर सिंध्या चिंदर कुिं दनाणी 
 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

फ़हिरिस्त 
 
मुिाॻु - प्रोफ़ेसरु नामदेव ताराचन्दाणी 02 

ॿ अखर - डाक्टरु ससिंधधया चिंदर कुिं दनाणी 10 

बन्सी खबूचन्दाणी शख्ससयत 13 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन जो मजमूओ  28 
”माज़ीअ जी धिससकणु ते” 1982 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन जो मजमूओ  37 

“भॼी ववयल ख्ज़िंदिी” 1989 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन जो मजमूओ  50   

“मोट” 2003 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन जो मजमूओ  62   
” दूिंिों ” 2015 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जो शइरु 78   

 

 



4 
 

 मुिाॻु 

सिुीलो ससिंधी साहित्यकाि बन्सी खूबचन्दाणी 

- नामदेव ताराचन्दाणी 

मािं मुिाॻु सलखण खािं अक्सर बचणु चािीिंदो आहियािं, छो 
जो मूिंखे PR जे हिन हिसाबी ककताबी युि में, मुिाॻु सलखणु 
ऐिं सलखाइणु बब धमम सन्कट जो कमु लॻिंदो आिे। 

पर पोइ बब.... मूिं हिन मिुाॻ खािं बचणु न चाहियो। 

दरअसल मूिंखे मुिाॻ जे बिाने बन्सीअ बाबनत कुझु सलखणु 
वणे थो। इिो इन करे बब जो साहित  अकादमी, मुिंबईअ जे 
हिक सेमीनार में पिंहििंजी रचना पेश करण  लाइ वक़्त ससर 
अची पिंहििंजी कुसीअ ते वविण खािं पो ो़इ िू वरी न उधथयो ऐिं 
िुन जी अहिड़ ेददमनाक मौत जे िादसे जो सदमो हिन ककताब 
जे पुहियािं बब ज़ाहिरी तौर रहियो आिे। 

बॿयो सबबु आिे िुन जे शख्ससयत जी िलीमाई, पिंहििंजाइप 
जो वहििंवारु ऐिं शराफ़त Gentlemanship जो िॾियल 
असरु। इन िवाले सािं हिनत अवसल िुन जे इन शख्ससयत 
खे खणी, हिक लेखक में हिक सुठे इन्सान बननस्बनत कुझु 
सलखणु मुनाससब थीिंदो। 

हिन मोज़ूअ ते असो अॻु, ससिंधी टाईम्स में मुिंहििंजे ग़ैर 
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नेमाइते ससलससले “मुक्त धचिंतन” में हिकु सुवालु उथाररयो 
िो, जिंहििं जो जवाबु वपणण शायहद कयो ववयो िो त हिक 
सुिे लेखक में हिकु सुिो इन्सानु िुअण छो न ज़रूरी आिे। 

इिो वीचारु मुिंहििंजे ज़िन में इन करे बब आयो त जिहििं 
हिन्दीअ जे मानवारे लेखक, ववष्णु प्रभाकर इतफाक़ सािं, 
जिंहििं सािं पिंहििंजे कालेज में समलणु ऐिं पोइ खेसस पिंहििंजे शिर 
में घुमाइण जो मौक़ो बब समल्यो िो, पिंहििंजे सलणखयल शािाणे 
ककताब, शरद बाबूअ जे जीवनीअ जो ससरो ई ॾिनो िो 
"आवारा मसीिा” – ऐिं ख़ुहद शरद बाबूअ बब क़बूसलयो िो 
त,  जे िुन खे समक िुजे िा त िू को नालेरो माण्िू बणणजण 
वारो िो त िू बेितर ख्ज़िंदिी जीअण जी कोसशश करे िा ! 

अहिड़ा सुवाल इएिं त केनतरनन ई लेखकनन शाइरनन सािं 
जुॾड़यल रहिया आहिनन,  नतनन में ग़ासलब खे बब याहद करे 
सनघजे थो। 

इएिं बब बराबर आिे त सामाख्जक चङाइप ख़ुहद में हिक 
ननस्बती Relative सापेक्ष माख्जरा आिे। अॻु का कृत 
समाज खे कुबूल न िुई ऐिं अॼु उिा कबूल ई न पर क़ाबबले- 
तारीफ़ थी सघे थी। 

पोइ बब हिक सरासरी समकालीन समुझ अनुसार माण्िप  
जा माण-मापा सुञाणणु िुसया न आहिनन। 
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आम तौर हिक लेखक वटािं Poetic justice जी आशा रखणु 
याने आदशम न्याउ भावना जी उमेद रखणु िरूभरू सोढ़ी 
मानससकता न आिे, न ई जदीहदयत सािं बेमेलु आिे। िीउ 
मौज़ू ो़ हिनत इन करे ख्ज़क्र िेहि आयो आिे, छो जो हिन 
ककताब ज ेमकम ज़ी ववषय वारी शख्ससयत, बन्सी खूबचन्दाणी 
इन लाइ प्रेरणा बणणयो आिे ऐिं दनुनयादारीअ जे विुकुरे में 
पिंहििंजी मुख्ततसर ॼाण सुञाणप मूख्जब,  बन्सी ख़ो़ूबचिंदाणी 
हिकु बेितर इन्सान, मुअतबरु माण्िूअ जी छाप छि ेववयो 
आिे। िुन जे लेखक जी  बेितरीअ जी शाहिदीअ में िीउ 
ककताबु असािंजे िथनन में आिे। 

सुरीलो साहितकार बन्सी मुसय तौर किाणीकारु रहियो आिे। 
हिन ककताब जो बब मकम ज़ी सुर किाणणयुनन सािं वाबस्ता 
आिे। अल्बनत प्रो. डाक्टर सिंध्या चिंदर  कुिं दनाणीअ िुन जे 
समूरे जीवन ऐिं साहित त ेिीउ अभ्यासु सलसयो आिे - पर 
इिो साहित अकादमीअ जी सीरीज़ Makers of Indian 
Literature, जे या किं हििं ॿी फ़ारमेट में न आिे - इिो ज़रूरी 
बब कोन िो । पर िीउ ककताबु उन जे मक़्सद जी पूती करे 
थो। िुन जे किाणणयुनन बाबनत िुन अक्सर किाणणयुनन जे 
मोज़ूअ खे हिक निंढे सार जे रूप में पेश कयो आिे ऐिं वपण 
के रद-अमल  शासमल कया आहिनन। 

हिन जा ॾिनल सार-सारािंश मथानछरी नज़र सािं ॼणु को 
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 सवलाईअ सािं सलणखयल या सवलाईअ ख़ानतर सलणखयल 
नज़र अची सघनन था । पर इएिं आिे कान।  हिक किाणीअ 
जो सारु सलखण  लाइ किाणी पढ़णु काफ़ी न आिे । उन 
खे आत्मसात करणु ज़रूरी आिे । उपटार में किाणीअ खे 
ककनन ससटुनन में समाइणु पाण िुणखयो कमु आिे। जेको 
हिन बहितर ननभायो आिे। बहितर इन करे जो िुन जा 
सलणखयल सार न फ़क़नत तुज़ नज़र अचनन था-  पर ककथे-
ककथे हिन कथ जा के कमाल बब कया आहिनन। 

समसालु “माज़ीअ जी धिससकणण ते” किाणीअ बाबनत सलखिंदे, 
िुन लेखक जी घणो पोइ सलणखयल  किाणी, “ दूिंिों ”, सािं 
उन जी मुशाबबत बब कई आिे ऐिं ॿई किाणणयूिं बबन्ि अलधॻ 
िूिंदे बब बॿन्िी में Concept जे मकम ज़ी तयाल जी काफ़ी 
हिक जहिड़ाईअ जो ख्ज़कु्र कयो आिे। इिा हिक तरि सिंध्या 
जे पिंहििंजे अभ्यास जी ननचोड़ Essence जी शाहिदी आिे, 
जिंहििंखे हिक तरि ननजु वीचारु Thesis बब चई सनघजे 
थो।  िुन जे हिन अभ्यास  में हिक ॿी ॻाख्ल्ि बब ध्यानु 
नछकाए थी, जा इिा आिे त बावजूद हिक सद्भावना मािं पैदा 
धथयल हिन ककताब जे तजवीज़ जे, लेखक जे शफी पिलुनन 
साणु नफ़ी पिलुनन खे नज़र अिंदाज़ु कान कयो आिे। समसालु 
हिन केनतररयुनन किाणणयनुन खे रवाजी या साधारण  किाणी 
चवण खे टाररयो कोन्िे। 
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इिा िक़ीक़त हदसल सािं लॻे थी त सुिो वीचारु या समाख्जक 
भलाईअ जो ओनो रखणु, पिंहििंजो पाण सुिी किाणी कान 
थी बणणजे। 

हिन ककताब में के इतफ़ाक़ कमाल जा नज़र अचनन था, 
जीअिं हिकु नोटु वररतो अथाईं त, “ मुिंहििंजो हिकु सुवपनो 
आिे त को ससिंधी दानवीर मोिन  कल्पना जे छवपयल ऐिं 
अण छवपयल रधचनाउनन खे सिेड़ ेककनन ख्जलदन में छपाए। 
शायद अहिड़ो को ससिंधी िीउ रेॾडयो प्रोग्रामु ॿुधिंदो िुजे...” 

हिनत ॿुधाइण हदलचस्पु थीिंदो त इिंॾडयन इिंख्स्ि्यूट ऑफ़ 
ससिंधालाजीअ में मोिन कल्पना जे समूररयुनन किाणणयुनन 
खे तरतीब सािं सिेड़ ेककनन ख्जल्दनन में वप्रन्ट कराए रणखयो 
ववयो आिे, अल्बनत उिे छवपयल ककताब रेफ़रेंस सीरीज़ में 
फ़क़नत पिंज-पिंज कावपयूिं छपाए मिफूज़ कयूिं वयूिं आहिनन । 

इिो कमु ससिंधी साहित्य जे अणथक शवेाधारी ऐिं वि ेअभ्यास ू
श्री साहिब बीजाणीअ कयो आिे, जेको िाणण इन्स्टीि्यूट 

ऑफ़ ससिंधालाजीअ जो डाइरेक्टर आिे। 

अहिड़ा ककताब मोिन  कल्पना खािं सवाइ ककनन बॿयनन 
लेखकनन ऐिं शाइरनन जा बब छापाए रखायल आहिनन। 

बॿयो हदलचस्पु इतफ़ाक़ इिो बब आिे त ताज़ो साहिब 
बीजाणीअ साहित अकादमीअ लाइ “मोिन  कल्पना जूिं चूिंड 
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किाणणयूिं” जो अिंिनन अखरनन सािं तरतीब कयलु ख्जल्द ुवपण 
तैयार कयो आिे, जिंहििं में िुन आसलमाणो मुिाॻु बब सलसयो 
आिे, जेको ककताबु साहित्य अकादमीअ पारािं जल्द ुशाया 
धथयण जी उमेद आिे। 

सिंध्या हिन तास़िराती अभ्यास में बन्सीअ जे ककताब जी 
कथ किं दे-किं दे इिो उदािरण बब ॾिनो आिे त केनतरनन ई 
किाणणयुनन में ख़हुद लेखक जी शख्ससयत सलयाका पाईंदी 
नज़र अच ेथी। 

िुन जी इिा ॻाख्ल्ि बब अभ्यास जो बहितर ननचोड़ु आिे ऐिं 
वपणण बबलकुल हदसल सािं लॻे थी। इिे जाचनाऊिं  आलोचक 
जे अभ्यास  जूिं िासलातूिं आहिनन । इनकरे इिो चवणु सिी 
थीिंदो त हिन ककताब में किाणणयुनन जी चङी लछाणी** 
कयल आिे जेका Appreciation खािं अधॻते ककधथ 
Assessment बब बणी आिे ऐिं इिा लेखक जी शख्ससयत   

जी िैससयत खे धचटो करे पेश करे सघी आिे। 

किाणीअ जे मुसय रचनाकमम खािं सवाइ िुन बन्सी 
खबूचिंदाणीअ जे तन्क़ीद बाबनत बब चङो नोटु वररतो आिे 
अल्बनत, अखरनन जी सुरिाणण जे रेॾडयो समालोचनाउनन 
जो मुख्ततसर ख्ज़कु्र थी सनघयो आिे। बॿयो त िुन जे नक़ाद 
रूप जी झलक अवसस पेश कई आिे । 
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रेॾडयो समालोचनाउनन में रचना जे पररचय ऐिं तमामु 
मुख्ततसर कथ खािं वधीक िुिंजाइश न िूिंदी आिे छो जो उते 
रेॾडयो जूिं पिंहििंजूिं िद-बिंहदयूिं नज़र में रखण  जो रवाजु बब 
िूिंदो आिे। 

किाणीकार, बन्सी खबूचिंदाणीअ साणु रेॾडयो ररव्यू तौर 
समालोचक जे रूप जी झलक खािं सवाइ सिंध्या हिनत हिक 
तमामु नईं ऐिं सुिी  ॻासलि इिा कई आिे त  हिन बन्सीअ 
खे शाइर रूपु में वपणण पेश कयो आिे। मूिं समेनत असािं मािं 
घणा पािक िुन जे कववताउनन तरफ़ काफ़ी अण ॼाण िूिंदा। 
हिनत िुन बनसीअ जो शइरु असािंजे साम्िूिं रणखयो आिे। 
जेको िूअ िुन जे घरािं ॻोल्िे आई आिे। 

इिो हिकु कौड़ो सच ुआिे त आम तौर लेखकनन जे घर जा 
भाती लेखकनन जे ककताबनन रचनाउनन जे ववचरू खािं, 
अिसमयत खािं काफ़ी नावाक़ुफ़ु िूिंदा आहिनन, विी ॻाख्ल्ि त 
िाणण घर वारा सलपी ई न, ससिंधी बब कोन ॼाणिंदा आहिनन। 
अहिॾड़युनन िालतुनन में बन्सी बब अपराधी कोन आिे। 

बॿयो सिंध्या िुन जे घर मािं, मुिंहििंजे अज़ुम करणु ते, साहित्य 
अकादमीअ पारािं तजुममो करण लाइ ॾिनलु ककताब ुज़रे घहट 
तजुममो कयलु दस्तख़त रूप में, ॻोख्ल्िण वई ऐिं उन साणु 
बॿयूिं चीज़ूिं ब िधथ करे आई। 
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इन लाइ सिंध्या खे विी शाबासस ऐिं दाद ु ॾियणु घुररजे ऐिं 
वपणण हिन ककताब सलखणु लाइ बब असािं िुन खे अवसस दाद ु
ॾियणु चािीन्दासीिं। 

असािं जो दोस्तु बन्सी खबूचन्दाणी ख़सुश नसीब आिे िुन 
जी िोहिटी जिान्वी ससिंि, (उसमरर 12 साल ) िुन बाबनत 
कववता में पिंहििंज्युनन भावनाउनन जो काफ़ी तुज़ इख्ज़िारु 
कयो आिे। 

Whose heart is made of solid Gold 
Who speaks the truth just as told ... 

बबली जिािंनवी नाना ज े प्यार खे अखरनन जी सुरिाण 
में  transform करे रिी आिे…शल अञा बब किं दी रिे…… 
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ॿ अखर 

- डाक्टर सिंध्या चिंदर  कुिं दनाणी 

हिन साल जी 29 अप्रेल, मुम्बईअ में मकम ज़ी साहित 
अकाडमीअ जी पहिरीिं मीहटिंि थी, जिंहििं मीहटिंि में मािं वपणण 
िाख्ज़र  िुउसस। मीहटिंि में वाईस चयेर-पसमन, नामदेव 
ताराचिंदाणीअ ॿुधायो त बन्सी खबूचिंदाणीअ खे साहित ्
अकादमीअ तरफ़ािं तरफ़ािं हिकु हिन्दी ककताबु “दीवार में एक 
णखड़की रिती थी” ससन्धीअ में तजुममो करण  लाइ समसलयल ु
िुओ, िुन उिो ककताबु तजुममो त कयो आिे पर, केनतरो 
ख़बर न आिे । ज़रूरु ककताबु सिंदसस घर मािं समलिंदो ऐिं इिा 
बन्सी खबूचिंदाणीअ जी महिनत अजाई कोन वञणु ॾिबी ो़। 
उिो ककताबु साहित ्अकादमीअ जे तरफ़ािं बन्सी खबूचिंदाणीअ 
जे नाले सािं ई छपाइबो ऐिं नामदेव ताराचिंदाणीअ उिा 
जवाबदारी मूिं ते रखी त ककताबु सिंदसस घर मािं िधथ कररयािं। 
छो जो बन्सी खबूचन्दाणी मुम्बईअ जो ई रिाकू िो ऐिं मािं 
वपणण मुम्बईअ में ई थी रिािं। अकादमीअ जा बाक़ी मेम्बर 
मुम्बईअ खािं ॿाहिर जा रििंदड़ आहिनन। 

मूिं बन्सी खबूचिंदाणीअ जे पुटु ववमल खे फ़ोनु कई त िुन 
चयो त, “ पपा जा तमामु ककताबु वपया वपया आहिनन, पर 
मूिंखे ससिंधी पढ़णु कोन ईंदी आिे। तव्िािं भसल मुिंहििंजे घरर 
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अचो, जेकी ककताब खपननव से बबलाशक खणी वञो। मािं 
सिंदसस घर ववयसस, घर अिंदरर नघड़ण सािं ई वाक़ई में इएिं 
लॻो हिक बबलकुल नेक, ईमानदार, सच े ऐिं ननज ससिंधी 
साहितकार जो घरु आिे । 

िुन जे पुट ववमल हदल खोले, सभु ककताब िखेाररया। मुिंहििंजे 
साम्िूिं खोड़ ककताब िुआ, पर मुिंहििंजूिं असयूिं बसस उन ई 
ककताब खे तलाश ेरहियूिं िुयूिं ऐिं आणख़र में खबूचिंदाणीअ जे 
िथनन सािं सलणखयलु उिो ककताबु समल्यो .... 

जेको ककताबु मूिं नामदेव ताराचिंदाणीअ जी इजाज़त सािं 
साहित्य अकादमीअ जे सेके्रटरी श्री कृष्णा कम्बिोनी खे 
ॾिनो। उमेद आिे बन्सी खबूचिंदाणीअ जो इिो ककताबु जुल्द ु
छपजिंदो ऐिं नामदेव ताराचिंदाणीअ जी हदली तमना जल्द ुपूरी 
थीिंदी। 

कुझु िीिंििं रखे, नामदेव ताराचिंदाणीअ मूिंखे फ़ोनु कई, चयाईं 
त साहित अकादमीअ तरफ़ािं “मुिंहििंजे मन दरीअ मािं” जो 
प्रोग्रामु बन्सी खबूचिंदाणीअ ते रणखयो ववयो आिे, जिंहििं 
प्रोग्राम में “बन्सी खबूचिंदाणीअ जे फ़न ऐिं शख्ससयत” त े
तक़रीर कन्दे मूिंखे फ़ख़ुरु जो अहिसासु धथयो। छो जो अहिड़ी 
मिानु शख्ससयत ते श्रधा जा िुलु चाढ़ण जो कुझु शफ़ुम  मूिंखे 
समल्यो। अब्दलु कलाम तक़रीर किं दे प्राण त्याधॻया ऐिं 
अफसोस जो ससिंध ुहििंद ुजो िीउ पहिररयों ससिंधी लेखकु आिे,  



14 
 

जिंहििं सेमीनार िाल में आणख़रीन सािु खिंयो। 

25 मई, 2018 बन्सी खूबचिंदाणीअ जे शख्ससयत ऐिं फ़न ते 
रोसशनी ववझिंदे पछाड़ीअ में ससक ऐिं श्रद्धा ववचािं मिंच त े
मुिंहििंजे मुिंििं मािं अज़ख़हुद अल्फाज़ ननककता त, मािं बन्सी 
खबूचिंदाणीअ ते जल्द ु ककताबु सलखख्न्दयसस ऐिं कोसशश 
किं दसस त 10 ॾडसम्बर, बन्सी खबूचिंदाणीअ जे जनम िीिंििं 
जे मौके ते ककताब जो मिूरत कररयािं । 

मासलक जा खोड़ खोड़ शुक्राना जो ककताबु छवपजी ववयो 
ववयो। बसस ॾिससणो आिे पािक  ककथे ऐिं कहिड़ा समलिंदा ! 
अवसल ख़रैु …… 
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बन्सी खूबचन्दाणी शख्ससयत 
साहित्य जे ससरमोर कवव सिंत कबीर जी वाणी आिे: 

“ आया जब तू जॻ में जॻ ििंसे तू रोए 
ऐसी करनी  कर जा जो तुम ििंसे जॻ रोए ” 

 
अक्सर िर इन्सानु पिंहििंजे कुटुिंबु नाले, नाणे नामूस उहिदे 
जी लालच लाइ जीवनु बसरु करे, आणख़रकार हिन फ़ानी 
दनुनया मािं चालाणो करे थो ऐिं पिंहििंजी ख्ज़िंदिी व्यथम ववञा ो़ए 
थो। पर हिन जिान में के अहिॾड़यूिं बब शख्तसयतूिं आहिनन, 
जेके बबना किं हििं स्वाथम, लालच, फ़ाइदन नाले-नामूस ऐिं कुसी 
उहिदे खािं पासीरो रििंदे क़दम दर  क़दम, धीरे-धीरे पिंहििंजा 
क़द़म वधाईंदे नईं मिंख्ज़लुनन जी तलाश किं दे, ससफ़म  रािुऩि 
जा रािी बणणजण खािं सवाइ, कुझु विण खािं सवाइ, सदाईं 
कुझु ॾियणु जी सलिंव में मस्त क़लिंदर बणणजी दनुनया में 
िूिंदे बब दनुनया खािं ॿाहिर कमलु जे िुलु ज्यािं रिन्दे, लासानी 
कमु किं दे, पिंहििंजे क़दमनन जा ननशान मुस्तक़बबल जे रािुनन 
लाइ, नईं राि तैयार करे छि ेवञनन था ो़  ख्जते अधॻते ऐिं 
अञा बब अधॻते वधणु जी चाि रििंदी आिे। नयुनन मिंख्ज़लुनन 
जी तलाश जारी ई रििंदी आिे। िू अण-ॻणनत तकलीफुनन 
मुख्ककलातुनन खे पिंहििंजो िम सफ़रु ऐिं पिंहििंजो साथी बणाईंदा 
आहिनन।  ससफ़म  अधॻते अधॻते वधण जी चाह़ ऐिं पिंहििंजा  
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असमली िद ननशान छॾिण जी कोसशश में। हिन सिंसार में 
िर प्राणी जनमु वििं दे ई, कननन सािं ॿुधी, अणखयुनन सािं 
ॾिसी इहदम-धिहदम जे मािोल, माण्िुनन, िालात मािं पिंहििंजी 
समुझ सूणझ-ॿूणझ, परख, पसिंदिी ऐिं जीवन जे जोड़-कट मािं 
िाससल ु कयल पू ्िंजीअ मािं, आज़मूदे सािं उिो ई बणणजण जी 
कोसशश करे थो, जिंहििं में सिंदसस वधीक रुची ऐिं चाि आिे। 
जनम वक़्त इन्सानु कोरो काग़ज़ िूिंदो आिे। िर पल, िर 
क़दम, िर िमराि खािं कुझु ससखिंदे ऐिं प्राप्त किं दे ई फुड़ीअ 
फुड़ीअ तलाउ समसल जलवेदार बणणजे थो। अनाज जो निंहढड़ो 
बॿजु सार सिंभाल, पाणी िाससलु करे, सुिो फ़़िुल बणणजे 
थो।  बरसात जे बूिंहद-बूिंहद मािं सािर बणणजे थो।  पर िर 
बूिंहद मोती न िूिंदी आिे। 

बरसात जी बूिंहद जेका ससप जे मुख में पवे थी उिा ई मोती 
बणणज ेथी। 

ससरमौर सरताज शाइर शाि अब्दलु लतीफ़ फरमायो आिे 
त : 

से पूॼारा पुरु वपया समुिंड सेववयो ख्जनन 
आिंदाऊिं  अमीक़ मािं मोती जवािरनन 
लधाऊिं  लतीफ़ु चए लालों मािं लिरुनन 

कान्िे क़ीमत नतनन, मुल्िु मिािंिो क़नतरो 



17 
 

ससिंधी साहित ् जे मदेनज़र खािं ॾिससजे त ससिंधी जाती 
ख़शुनसीब आिे जो अहिड़ा सलकल लाल़, अणलभु िीरा बे 
बिा क़ीमती मोती असािं जे ससन्धीअ क़ौम में बेशुमार 
आहिनन। ख्जनन पिंहििंजे समूरो जीवन जुदा जुदा साहिनतक 
खेत्रनन में अपमणु किं दे, ससिंधअू में लॻातार ऊख्न्ियूिं टुबॿयूिं 
िणी, पिंहििंजी समहिड़ी क़ौम लाइ अनमोल मोती 
लिी,  इनतिास में सोन्िरी वकम  वराया आहिनन। 

अहिड़नन अदबी िीरनन में हिकु अनमोल मोती बुननयादी तौर 
किाणीकारु, मज़मून ननिार, तजुममानु तन्क़ीद ननिार ऐिं 
शाइरु बन्सी सदोरोमल खबूचन्दाणी, अदबी नालो बन्सी 
खबूचन्दाणी, जिंहििं जो जनमु 10 ॾडसम्बर  1943 सखर 
में  धथयो। सिंदसस माता वपता धासममक वीचारनन जा िुआ। 
ज़ाहिरु आिे त इिो असरु ॿारनन ते अवसस ई पिंवदो। 

बन्सी खबूचिंदाणीअ खे छि भेनरु ऐिं हिकु विो भाउ िो। 
बन्सी कुटुिंबु में सभ खािं निंढो ॿारु िो। िी अञा हटनन सालनन 
जो मसस िो जो वविामङो धथयो। 

1947 जे बदनसीब ववरिाङे ससिंधधयुनन खे पिंहििंजी जनम 
भूमी ससिंधु सािं ििु, ज़मीनूिं जायदादूिं वणणजु वापारु छिण 
लाइ मजबूरु कयो। सहदयुनन खािं थािंईंका धथयल ससिंधधयुनन 
दरबदरर थी, अझ-ेलटे जी तलाश में भारत तरफ़ रुख़ु 
रणखयो। बॿयनन लखें ससिंधी कुटुिंबन ज्यािं बन्सी खबूचिंदाणीअ 
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जे समूरे कुटुिंबु खे वपणण पिंहििंजी सोनी ससिंध ुछि ेजलावतन ु
थी लि पलाण कररणी पई। जिंहििं करे िू ससिंध ुसखरु खािं 
कूच करे ससिंधनूिर में अची पिुता। 

बन्सी स्कूली तइलीम नेताजी िाई स्कूल मािं वपराई । उन 
वख्क़्त सिंदसस उस्ताद ु परसराम ख्ज़या िो। िुन खे पिंहििंजे 
उस्ताद ख्ज़या साहिब लाइ इिंनतिाई इज़्जत िुई। अभ्यास 
दौरान ई बन्सीअ जे ॿाल ह्रदय में साहिनतक छोसलयूिं मारणु 
शुरू धथयूिं ऐिं िुन क़लम जी नोक खे ससक सािं िलाईंदे पिंहििंजे 
उस्ताद ते सुहिणी कववता सलखी ऐिं फ़ख़रुु सािं स्टेज ते पढ़ी। 
नेताजी स्कूल मािं िि दजाम पास करणु बैहद हिन जय- हििंद 
कालेज में दाणख़ला वररती ख्जतािं ई िुन बी.ए. जी ॾडग्री 
िाससल ु कई। कालेजी जीवन में वपणण िुन केनतररयूिं ई 
कववताऊिं  सलणखयूिं। सिंदसस पहिरीिं कववता कालेज जी मख्तज़न 
“सरस्वती” में “अणञातल उमेद”  जे उन्वानु सािं 
छपी,  जिहििं त सिंदसस पहिररयों लेख ु“तुिंहििंजी याहद” वपणण 
छवपयो।  उन वख्क़्त जय- हििंद कालेज में ससिंधी ववषय जा 
प्रोफ़ेसरु डाक्टरु अजुमन शाद ऐिं प्रोफ़ेसरु राम पिंजवाणीअ 
िुआ, ख्जनन लाइ बन्सी खबूचिंदाणीअ जो चवणु आिे त : 

मुिंहििंजी किाणीअ जो सफ़रु अञा शुरू न धथयो िो ऐिं मािं 
ग़ज़ल ऐिं अदब लतीफ़ु सलखिंदो िोसस जेकी जय- हििंद कालेज 
जे ससिंधी सभा जे बुलेहटन बोडम त ेलॻाईंदा िुआ।  डाक्टरु 
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अजुमन शाद असािंजा ससिंधी प्रोफ़ेसरु िुआ दादा राम पिंजवाणी 
बब ससिंधी पढ़ाईंदा िुआ। हिक िीिंिुिं डाक्टर शाद मूिंखे प्रोफ़ेसर 
कॉमन रूम में घुरायो ऐिं चयाईं त मुिंहििंजे  शइर में भाव त 
सुहिणा आहिनन पर मीटर जी ॼाण कोन आिे ऐिं जे मािं 
चाहियािं त िू मूिंखे मीटरु सेखारे सघनन था। 

पर बन्सी खबूचन्दाणी उन्िनन िीिंिनन में कालेज में पढ़ण 
सािं ििु ो़ मुम्बई पोटे्रट में नौकरी किं दो िो जिंहििं करे िू अजुमन 
शाद खािं शाइरीअ जो फ़नु कोन ससखी सनघयो। 

1965 में ससन्धनुिर पिंजें जे प्राइमरी स्कूल जे िेड मास्तर 
श्री िेमराजाणीअ जी धीउ लाजवन्ती सािं बन्सी खबूचिंदाणीअ 
जी शादी थी। शादीअ बैहद सिंदसस नालो प्रेमलता खूबचन्दाणी 
धथयो। 

1966 में बन्सी खबूचन्दाणी ज़ाल सािं मुलुिंद में अची रहियो। 
26 ॾडसम्बरु 1967 में बन्सी खबूचिंदाणीअ खे पुटु ॼाओ। 
जिंहििं जो नालो ववमल आिे । ववमल पिंहििंजे वपता साहिब सािं 
अिंधेरी लोखिंडवाला में रििंदो िो। इिंजीननयर आिे ऐिं हिन 
वख्क्त ववमल उते ई रििंदो आिे। 

11 आकटोबर 1970 में बन्सीअ खे ननयाणी ॼाई, सरोज, 
जेका हिन वख्क़्त न्यू मुम्बईअ में रििंदी आिे शादीअ खािं 
पोइ िूअो़ वप्रयिंका ससिंघ जे नाले सािं सुञाती वेंदी आिे । खेसस 
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हिक धीउ आिे, जिंहििं ॿारड़ीअ पिंहििंजे नाने खे श्रद्धािंजसल िीिंदे 
अिंगे्रज़ीअ में कववता सलखी आिे जेका कववता हिन ककताब 
जे शुरू में ॾिनल आिे। 

बन्सी खबूचन्दाणी पिंहििंजी महिनत ऐिं सलयाक़त सबबब, बैंक 
ऑफ़ इिंॾडया जे आफ़ीसरु जे उहिदे ते बबराजमानु धथयो। 
साल 2000 में ई उतािं ररटायर धथयो ऐिं उन ई सा ो़ल  िी 
कुटुिंबु सूधो मुम्बईअ जे मशिूरु अिंधेरी लोखिंडवाला में रहियो। 

श्रीमती लाजवन्ती बन्सी खबूचन्दाणी पोयािं कुझु सालु 
लॻातार बीमारु रिी ऐिं 17 जनवरी 2007 में िुन सिंसारी 
सफ़रु त्याधॻयो। 

जीअिं त बन्सीअ खे छि भेनरु िुयूिं पर हिन वख्क़्त सिंदसस 
ॿ भेनरु ई ियात आहिनन । हिक अजमेर में ॿी भोपाल ऐिं 
पिंहििंजे अयाल सािं ख़सुश आहिनन ऐिं खेसस हिकु ई विो भाउ 
िो जो भोपाल में रििंदो िो सो वपणु वेणझड़ाईअ में िुज़ारे 
ववयो। 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जूिं साहिततक सिगसमियूिं 

ख्जते बन्सी खबूचन्दाणी नौकरी किं दो िो, उन बैंक ऑफ़ 
इिंॾडया, जे ससिंधी सककम ल पारािं 1974 खािं सासलयानी मख्तज़न, 
जीजसल नाले शाया थीिंदी िुई, जिंहििं जो पहिररयों सम्पादकु 
जसवन्त कुमार ऐिं सिा सम्पादकु बन्सी खबूचन्दाणी िो ऐिं  
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पोइ िुन टे सालु सम्पादकु तौर वपणु शवेाउनन ॾिननयूिं। 

िालािंकक बन्सी खबूचिंदाणीअ साहिनतक शुरूआनत कववता सािं 
कई िुई पर पोअ बब िुन अदबी मैदान में किाणीकारु जे 
रूपु में पिंहििंजे क़लम जा ननशान छॾिया। 

1974 में िुन जी किाणीअ जो सफ़रु, जीजसल मख्तज़न खािं 
शुरू धथयो, जिंहििं में सिंदसस पहिरीिं किाणी “ॿ ो़ ककररदार  ऐिं 
हिक किाणी” छवपजी, जेका किाणी सिंदसस ककताब “माज़ीअ 
जी धिससकणण ते” जी पहिरीिं किाणी आिे। इएिं जीजसल 
मख्तज़न में िर साल बन्सी खबूचिंदाणीअ जी किाणी छपजिंदी 
रिी। 

बैंक में नौकरी किं दे, बन्सी खबूचन्दाणी आकाशवाणीअ सािं 
वपणण जुॾड़यल रहियो। िुन आकाशवाणी रेॾडयो तािं केनतरनन 
ई ककताबनन ते समालोचनाऊिं  सलणखयूिं ऐिं वक़्त बवक़्त पहढ़यो 
ऐिं इन्िनन समालोचनाउनन खे िि ेिुन 2009 में,अखरनन जी 
सुरिाणण, उन्वानु सािं ककताबु छपायो जिंहििं ते खेसस 2012 
में नैकनल काऊिं ससल जो अवाडुम अता धथयो। 

हिन ककताब में लेखक सनतरििं किाणणयुनन जा मजमुआ, टे 
नावेल, ब॒ नाटकनन जा ककताब, टे मक़ाला, हिकु सफ़रनामो 
हिक आत्म कथा हिकु शाइरीअ जो ककताबु जुसमले अिावीि 
ककताब। 
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ककताब जी शुरूआनत मोिन कल्पना जे किाणणयुनन जो 
जमूए “ददम जी तलाश” जे तबसरे सािं धथयल आिे।जिंहििं में 
बन्सी खबूचिंदाणीअ जो हिकु िसीन सुपनो क़लमबिंहद धथयल 
आिे। 

ददम जी तलाश, लेखकु मोिन कल्पना, जे ककताब जो तबसरो 
किं दे बन्सी खबूचन्दाणी सलखे थो त: 

“मुिंहििंजो हिकु सुवपनो आिे त को ससिंधी दानवीरु 
मोिन  कल्पना जे छवपयल ऐिं अणछवपयल रधचनाउनन खे 
सिेड़ ेककनन ख्जलदनन में छपाए। शायहद अहिड़ो को ससिंधी, 
िीउ रेॾडयो प्रोग्रामु ॿुधिंदो िुजे ऐिं मुिंहििंजो सुपनो सच ुकरण 
जी सघ ऐिं इरादो रखिंदो िुजे। 

शल बन्सी खबूचिंदाणीअ जो सुवपनो साकारु धथए। 

लेखकु ख्जनन ककताबनन खािं मुताससर धथयो नतनन ककताबनन 
ते आलोचनाऊिं  सलणखयूिं आहिनन। ककताबनन जी तक-तोर करे 
बहितरीन ढिंि सािं तन्क़ीद कई आिे। 

िालािंकक बन्सी खबूचन्दाणी किाणीकारु आिे पर हिन साहित 
जे िर ससन्फ़ जे ककताब ते तब्सरा सलणखया आहिनन। खेसस 
ककताबनन ते तबसरो करणु जो बहितरीन िानत ऐिं िािंउ आिे। 
िरहिक ककताब ते पूरी शनास सािं छिंड-छाणु धथयल आिे। 
सिंदसस समालोचनाऊिं  तक तोर ऐिं िािप जी कसौटीअ ते 
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खररयूिं साबबतु धथयल आहिनन। 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे क़लम मािं किाणणयुनन जा चार 
मजमुआ ननककता : 

माज़ीअ जी धिससकणण ते 1982 

भॼी ववयल ख्ज़िंदिी 1989 

मोट 2003 

दूिंिों 2015 

1981 में सिंदसस पहिररएिं किाणणयुनन जे मजमूए, “माज़ीअ 
जे धिससकणण ते”, ते खेसस पूने जे आरमीक सभा वटािं हटयों 
इनामु समल्यो। 

बन्सी खबूचन्दाणी कुझु दोस्तनन, अदीबनन बाबनत सलखे थो 
त: 

पूने में ई आरमीक जे इनामी जलस ेमें ससन्धीअ जे चोटीअ 
जे किाणीकारनन सािं मुखामेलो धथयो। 

मोिन कल्पना, िुनो सामताणी, कयाम जयससिंघाणी, लखमी 
णखलाणी, िरी मोटवाणी, िीरो शवेकाणी, नाराइणु भारती ऐिं 
बॿया केनतरा, ख्जनन जो ससिंधी अदब में सुिो योिदान आिे। 
कयाम जयससिंघाणी पहिरीिं मुलाक़ात खािं हिन वक़्त ताईं 
मुिंहििंजी ख्ज़िंदिीअ जो हिसो रहियो आिे। पूने खािं मुम्बईअ 
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जो सफ़रु मूिं प्रोफ़ेसर िीरो शवेकाणीअ सािं कयो ऐिं इिो 
मुिंहििंजे लाइ हिकु यादिार सफ़रु आिे। 

ववक्रम शिाणी जिंहििं जो नाटक जे क्षेत्र में विो नालो आिे, 
जेको हिन वख्क़्त अिमदाबाद िुजरात में रििंदो आिे ऐिं बन्सी 
खबूचिंदाणीअ जो वपयारो ऐिं ख़ासस दोस्तु आिे। कारणु इिो 
बब आिे िी ॿई हिक ई बैंक में ििु नौकरी किं दा िुआ। 

बन्सी खबूचन्दाणी बैंक में नौकरी किं दे, पेहटट लाइब्ररीअ जो 
मेम्बरु िो इन लाइब्ररीअ में पोइ िुन ववक्रम शिाणीअ खे 
वपणण मेम्बरसशप विाए ॾिनी। बसस पोइ त ॿई दोस्त  अदबी 
िॾिजाणणयूिं किं दे, साहिनतक वीचारनन जी ि े विु किं दे, 
रधचनाउनन खे जनमु िीिंदा रहिया। 

जिहििं त सिंदसस हदलबर दोस्तु ववक्रम शिाणीअ, दूिंिों, ककताब 
जी पछाड़ीअ में बन्सी खबूचिंदाणीअ बननस्बनत सलसयो आिे 
त “ बन्सीअ जे सिंि में सिंदसस शख्ससयत जी जिंहििं ख़ाससयत 
जो मूिं ते रिंि ुचहढ़यो ो़, सो आिे जेकी बब कजे हदसल सािं कजे 
सशद्दत सािं कजे, पिंहििंजी पूरी उमिंि ऐिं उत्साि सािं कजे।” 

ववक्रम शिाणीअ बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन तािं 
मुताससर थीिंदे 2011 में िुन जे चूिंड 15 किाणणयुनन जो 
कक़ताबु “ररकतों के िुब्बारे” उन्वानु सािं हिन्दीअ में तजुममो 
कयो। 
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जिहििं त खबूचिंदाणीअ जूिं बॿयूिं केनतररयूिं ई किाणणयूिं बॿयनन 
लेखकनन वपणण तजुममो कयूिं आहिनन। सिंदसस बितरीन 
किाणी, माज़ीअ जी धिससकणु ते, भोपाल जे अशोक 
मनवाणीअ हिन्दीअ में ऐिं मरािीअ में तोलाराम रिेजा तजुममो 
कई आिे। 

सिंदसस केनतररयूिं किाणणयूिं मकम ज़ी साहित ्अकादमीअ तरफ़ािं 
समकालीन भारतीय साहित ्हिन्दीअ जी मख्तज़न “सुरभी” 
ऐिं सभन्न सभन्न अणख़बारुनन में छवपयल आहिनन। 

िुजरात में किाणीअ जी अदबी क्लासनन में वपणण हिन 
पिंहििंजूिं केनतररयूिं किाणणयूिं पहढ़यूिं, केनतराई साल अवसल 
काऊिं ससल तरफ़ािं झूनाॻढ़ में नौजवाननन लाइ किाणी 
वकम शॉप आयोख्जत कया व्या िुआ, जिंहििं में वपणण बन्सी 
खबूचिंदाणीअ नौजवाननन खे किाणीअ जे फ़न बाबनत ज्ञान ु
ॾिनो। 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन जो पािक जेकिहििं 
मतालो किं दा त ज़रूरु कुझु िी अिम ॻाख्ल्ियूिं मिसूस किं दा, 
जेके मूिं मिसूस कयूिं आहिनन। जेके आहिनन - 

बन्सी खबूचन्दाणीअ जी घणणयुनन ई किाणणयुनन में ववषय 
जे उणनत जी िूनािूननयत आिे। जेकी इिंडलिी रूपु थयूिं 
पसाईनन। सिंदसस किाणणयूिं आसपास जे ख्ज़िंदिीअ जी अकासी 
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किं दड़ आहिनन। जिहििं त जुदा-जुदा पसमिंज़र में किाणी 
ख़लक़ीिंदे, ककथे िहिरे मािोल मािं, ककथे आफ़ीस, त ककथे 
वपकननक जे मािोलु मािं, ककथे झिंिल जे मािोल मािं त ककथे 
आश्रम मािं, त ककथे शमशान भूमीअ मािं ववषय चूिंडीिंदी ककथे 
ववरिाङे जी फ़सादन जो मािोलु ख़लक़ीिंदी ससिंध ुऐिं कराचीअ 
जो सैरु कराईंदे एकता ऐिं भाईचारे जो सिंदेशु ॾिए थो। जिहििं 
त ककथे मज़दरू तबक़े जे झोपॾड़युनन जो सैरु कराईंदे समाज 
जे िक़ीक़ी तस्वीर िखेारे थो त वरी किहििं शािूकारशािीअ 
सािं मुखामेलो कराईंदी सफ़ेद पोशु शतसनन जो चहिरो 
पािकनन जे साम्िूिं आणाए थो त वरी ककथे ज़ाल मुॾड़सु जे 
अटूट सॿिंध जी िोरर मज़बूत िखेारी थो त ककथे इन नाज़ुकु 
िोरर जूिं िारूिं  पािकनन आिो पेश करे थो। ककथे मुम्बई शिर 
जा अक्स भीड़-भाॾड़ में बब शफ़ाफ़ु आरसीअ ज्यािं िखेारी 
थो। जिहििं त ककरदारनन जूिं पिंहििंजे नफ़ससयात ऐिं ज़िनी लाड़ े
मुताबबकक़ पिंहििंजी पसिंहद ऐिं नापसिंहद खे पेश कयो अथाईं । 

मुहिबत जा नफ़ीस अहिसास ऐिं रूमानी तयाल बब किाणीअ 
जो हिसो आहिनन। 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जी ख़ासस विी िाससलात आिे, जो िुन 
जी सोच तयालात बबलकुल साफ़ु धचटी ऐिं पाज़ीहटव आिे। 
सिंतनन जा प्रवचन सिंदसस केनतररनन ई किाणणयुनन जे 
काग़ज़नन ते रक़स किं दा नज़र अचनन था।  
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खेसस प्रवचननन जो एनतरो असर आिे जो अॼुकल्ि जी 
माडनम औलाद जे नफ़ीवपणे खे बब लेखक पिंहििंजे कलात्मक 
िानत सािं शफी रूपु में पशे कयो आिे। मािं भािंयािं थी इिो 
शफ़ुम  हिन लेखक खे समलणु घुररजे। जो हिन कुझु 
किाणणयुनन में औलाद जो नफ़ीवपणो त िखेाररयो पर समाज 
जे िड़नन ई ॿारनन खे पिंहििंजी औलाद ुसमुझी उनत ेपदो 
लॻाए माइटनन खे बहितरीन अिंदाज़ में राज़  भररयो सिंदेशु 
ॾिए थो, जिंहििं जो समसालु ख़ास, मोट किाणी आिे। 

बन्सी खबूचन्दाणी िर तबक़े जे इन्सान जी ख्ज़िंदिीअ में 
आयल निंहढयुनन चािे वॾियुनन घटनाउनन खािं वाक़ुफ़ु कराईंदे, 
सिंतनन जे प्रवचननन सािं दखुी इन्सान जे हदमाग़ जा दरवाज़ा 
खोलीिंदे,मुक्तीअ जी ॻोल्िा कराईंदे, खेनन आथत जा थधा 
छिंडा बब ववझिंदो रिे थो ऐिं सुखी इन्सान खे लुत्फ़ु माणाए 
थो। 

जिहििं त केनतरनन ई किाणणयुनन में लेखक जे जीवन जूिं 
झलककयूिं सिंदसस किाणीअ में सलयाका पाईंहदयूिं नज़र अचनन 
थयूिं । िूअिं बब िरहिकु लेखकु पाण केनतररयुनन ई किाणणयुनन 
में सलयाका पाईंदो आिे। 

लेखक जे सतसिंि जो असरु किाणणयुनन ते भरपूर नुमायािं 
आिे। जिंहििंकरे सिंदसस केनतरनन ई किाणणयुनन में रूिानी 
नुक्ता बेशुमार ओत प्रोत धथयल आहिनन । 
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बन्सी खबूचिंदाणीअ जो चवणु आिे त: 

किाणी मुिंहििंजे मन जी अिंदररयुनन तिुनन मािं ननककरी मुिंहििंजे 
ॿाहिररयुन तिुनन खे छुििंदी, मूिंखे णझिंझोड़ीिंदी आिे, सलखण 
लाइ मजबूर किं दी आिे। 

सिंदसस कुझु किाणणयुनन जा मोज़ू समलिंदड़ जुलिंदड़ िूिंदे बब 
लेखकु पिंहििंजे ननराले अिंदाज़ में नवाणण भरण में साबबतु 
क़दमु रहियो आिे। 

समलिंदड़ जुलिंदड़ किाणणयूिं मसलन, “माज़ीअ जी धिससकणु 
ते” ऐिं “दूिंिों”, “स्वाथम” ऐिं “भीड़” 

सिंदसस कुझु किाणणयुनन जा के वाकक़आ कुझु ककररदार 
पािकनन जे हदसल ते छाप छिणु जी क़ुव्वत रखनन था। 
लेखक ॿोली बबलकुल सीधी सादी ऐिं बबना वरवकड़ जे कसम 
आणे थो। पािकु सवलाईअ सािं किाणी पढ़ी ऐिं मक़सद ु
समुझी वञ ेथो। 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन ते मतालो करण खािं पोइ 
पािकु इन नतीजे ते ज़रूरु पिुचिंदो त िुन जे क़लम में 
काफ़ी सघ, जुिंबबश ऐिं जोशु आिे। 

िालािंकक िुन जे ककताबनन जी फ़हिररस्त जी Quantity 
तमामु घहट आिे पर तमाम बहितरीन Quality आिे। 
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बन्सी खबूचिंदाणीअ जहिड़ी शानदार शख्ससयत लाइ 
सलणखणणयूिं ई िवािी थयूिं ॾियनन त िू आला शख्ससयत जो 
मासलकु, सशख्क्ल जो शािाणो, िलनत-चलनत में ननमाणाई पर 
मिकम इरादे वारो, घहट ॻाल्िाईंदड़, देरीनो, शािंतीको, माहि 
ऐिं नेक इन्सानु िो। किहििं बब नाले ऐिं मशिूरीअ जो मुहिताजु 
कोन िो। को बब कमु िथ में खणिंदो त उन खे अवसस पूरो 
किं दो िो। बसस िू शािंतीअ में ससिंधधयत लाइ आणख़रीन दम 
ताईं कम ुकिं दो रहियो। 

बन्सी खबूचन्दाणी हिन्दसु्तान जी उिा पहिरीिं शख्ससयत 
आिे जिंहििं स्कूली िीिंििं खािं साहिनतक क़लमु िथ में खिंयो ऐिं 
सिंदसस अण थकु क़लमु मकम ज़ी साहित ्अकादमीअ जे िाल 
में िलिंदड़ सेमीनार में 29 माचुम 2018 में छिाइजी ववयो ऐिं 
पछाड़ीअ में बन्सी खबूचन्दाणी जे अलफ़ाज़न में: 

िीउ सफ़रु ककथे पूरो थीिंदो उनजी ख़बर कोन्िे पर िीउ 
किाणीअ सािं िॾिजी िलण जो सुख ुत मुिंहििंजो आिे न, इिो 
सुख कोई मूिंखािं खसे नथो सघे इिा पक आिे। 

ससन्धी क़ौम जी अहिड़ी मिान शख्ससयत खे आिंउ ससरु 
झुकाए प्रणाम कररयािं थी 

************* 
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माज़ीअ जी धिससकण त े1982 
ककताब जो पख्ब्लशर ससिंधी टाईम्स जो एडीटर डाक्टर 
नाराइण भारती बॿनन अखरनन में सल़खे थो- 

“िी किाणणयूिं, ससिंधीअ जे हिक नएिं ऐिं नौजवान लेखक बन्सी 
खबूचिंदाणीअ जूिं असुलूककयूिं ऐिं शुरूआती किाणणयूिं आहिनन... 
बन्सी कुझु चवणु थो चािे ख़हुद पाण बब चवे थो त, मािं 
इख्ज़िार जी तलाश में आहियािं, िू इख्ज़िारु करणु घुरे थो। 

मुिाॻु ख़हुद लेखक बन्सी खबूचिंदाणीअ जो सलणखयलु आहे़, 

िू सलखे थो : 

“ िीउ कुझु चवणु जी तड़फ, कुझ ॾियणु जी लोछ, पिंहििंजे 
इख्ज़िार जी तलाश, केनतरनन इिंसाननन खे भटकाईंदी रिी 
आिे भटकाईंदी रििंदी... 
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िी किाणणयूिं बब इख्ज़िारु जी तलाश में वधायल क़दमनन जा 
पेर आहिनन। के पेर धचटा आहिनन त के अणधचटा के ॾि िंिा 
कफिा आहिनन त के अणपूरा। पर तलाश जी शुरूआनत त 
थी आिे न, इिो बब छा घहट आिे ! 

िुन मजमूए में जुसमले 11 िेहियूिं किाणणयूिं आहिनन : 

 1. ॿ ककररदार हिक किाणी 
 2. पड़ािो 
 3. चािंदीअ जा कड़ा 
 4. ख्जप्सी 
 5. माज़ीअ जी धिसकणण ते 
 6. समनी इस्कटम 
 7. कैनवास 
 8. प्रीत हिक नादान जी 
 9. ववकवास जो खिंडिर 
 10. नसम 
 11. चङो मुॾड़सु 
लेखक जो िी पहिररयों किाणणयुनन जो मजमूओ आिे, 
अहिड़ो अहिसासु ककताबु पढ़िंदड़नन खे धथए थो, पर पोइ बब 
हिन ककताब जूिं सिंदसस बहितरीन किाणणयूिं, माज़ीअ जे 
धिससकणण ते, नसम ऐिं चािंदीअ जा कड़ा आहिनन ऐिं सिंदसस 
पहिररयों इनामु याफ़त ककताबु "माज़ीअ जे धिससकणण ते”, 
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जिंहििं ते खेसस आरमीक किाणी चटाभेटीअ जो इनामु िाससलु 
धथयो । 

 

ॿ ककररदार ऐिं हिक किाणी 

मूिं अवसल मथे ख्ज़कु्र कयो िो त िुन किाणीअ जी शुरूआनत 
सािं ई लेखकु किाणीअ जे मैदान में पहिररयों क़दमु रणखयो। 
किाणी प्यार ते आधाररत आिे आफ़ीस में ििु कमु किं दे 
नाइका ऐिं नाइक जो पाण में प्यार थी वञ ेथो। 

किाणीअ जी इिा ख़बूी आिे त ॿ ो़ई ककररदार अलधॻ अलधॻ 
अिंकन में पिंहििंजी ज़बानी पाण ॿुधाए रहिया आहिनन ऐिं 
समूरनन अिंकन में साधॻयो ससलससलो क़ाइमु रखिंदे आणख़रीन 
अिंक में ॿई ककररदार िॾिजी हिक बॿए सािं पिंहििंजे प्यार जो 
इख्ज़िारु ख़बूसूरत अदा सािं कनन था, जिंहििं फ़न 
सबब किाणीअ जी ककरदारननिारी उसभरी बीिी आिे। 

 

पड़ािो: 

प्यार जे मोज़ूअ ते आधाररत हिन किाणीअ जे मुसय नाइकु 
ऐिं नाइका िॾिजी प्यार जा िसीन सुवपना ॾििा। ख्जनन 
िसीन वाहदयुनन में िू घुसमया कफररया नतनन  कफ़ज़ाउनन  में 
बब ॼणु बॿन्िी जे प्यार जे पड़ािन ख्  में चिंचलता िुई। 
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पर अचानक नाइका हिक ववलायती डाक्टर सािं परण ख् जी 
वेई ऐिं नाइकु अकेलो वेॻाणो थी, नाइका जे उन्िनन प्यारनन 
पड़ािनन खे तलाशीिंदो थो रिे ऐिं नाइक जी कैकफ़यत में उतािं 
जो समूरो मािोलु ॼणु नाइक जे िमददीअ में िम शरीक 
थीिंदे ख़ामोश थी ववयो आिे। 

 

"चािंदीअ जा कड़ा": 

किाणीअ में लेखक मज़दरूनन जे जीवन जी िक़ीक़ी तस्वीर 
धचटी आिे। मज़दरू जेको समूरो जीवनु सिंघषम किं दे, जायूिं 
जोड़ ेथो ऐिं पाण झूवपड़ीअ में बब सलामतीअ सािं कोन रिी 
सघे थो, छो जो सिंदसस िेकेदारु बेरिमु ऐिं अयाशी कक़स्म 
जो माण्िू आिे, जेको एनतरो ककररयलु शतसु आिे जो मज़दरू 
जी ज़ाल मािं बब नथो रिे। 

मज़दरू वपता पिंहििंजी जुवानु ननयाणीअ जी आबरू बचाइणु 
लाइ सिंदसस जल्द ुशादी कराइणु जा सुवपना सजाए थो। धीउ 
जी हिक ििंधध पक बब करे थो पर सिंदसस लालची सेण खे 
िि िज़ारु ितेी लेती खािं पोइ बब, बॿनन चािंदीअ जे कड़नन 
जी झनकार खपिंदी िुई। हिक मजबूरु लाचारु पीउ अहिड़ी 
िालनत में करे बब त छा करे? ससधो सादो वपता मजबूर थी, 
रक़म विणु लाइ उन अयाशी िेकेदार वहट पिुच ेथो। िोिािंिुिं 
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अयाशी िेकेदार जी बुरी नज़र में, िुन जी ननयाणी अवसल 
ई िुई, सो िू रक़म ॾियणु लाइ जुल्द ुतयारु धथए थो पर 
उनजी क़ीमत ननयाणीअ खे चुकाइणी पविंदी, अहिड़ी िा॒ख्ल्ि, 
इशारे में चवे थो । 

लेखक किाणीअ में एनतरो ददुम भरणु में साबबतु क़दमु रणखयो 
आिे जो पािकु इएिं मिससू करे थो ॼणु उन ग़रीब मज़दरू 
वपता जा सुपना चकना चरू थीिंदे, अणखयुनन सािं नज़ारो ॾिसी 
रहियो आिे, जिंहििंकरे मज़दरू तबक़े लाइ वधीक िमददीअ 
जो अहिसासु धथए थो। 

 

"ख्जप्सी" : 

किाणीअ में िरूभरू को ख़ास मक़सद ुरणखयल कोन्िे, बसस 
आम रवाजी बॿनन दोस्तनन जी किाणी आिे, जिंहििंमें 
जुवानीअ जी चिंचलता ऐिं शादीअ बैहद जवाबदारनयुन ख्  जो 
चक्रव्यूि ... 

 

"माज़ीअ जी धिससकणण ते" 

ववरिाङे जो ख़ौफ़नाक मन्ज़रु भला कहिड़ो बुज़ुिम ससिंधी 
भुसलजी सघिंदो ! ववरिाङे वख्क़्त  जेके फ़साद धथया िुआ, 
नतननजा ननशान ि ख् न किाणीअ जे नाइक जे ज़िन ते अॼु 
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बब बबलकुल ताज़ा आहिनन। जिंहििं करे केनतरनन सालनन खािं 
पोइ बब इन बाहि जो सेकु ॼणु िुन जे सीने खे चीरूिं  चीरूिं  
करे रहियो आिे। 

किाणीअ जो अिंतु लेखक पिंहििंजे कलात्मक फ़न सािं पेश 
कयो आिे। नाइक जे माज़ीअ जे धिससकण ते ववरिाङे जे 
फ़सादन जो हिकु विो खिो िो, इिो खिो हिकु ॿारु भरे थो। 
जिहििं नाइकु हिकु मुख्स्लम  ॿार रोशन जी मासूसमयत में, 
पिंहििंजो ई चहिरो ॾि़िे थो। 

इएिं नकफ़रत भररयो उिो थड़ु जहििो वणु, पाड़ खािं पहटजी 
पवे थो ऐिं खिो प्यार ऐिं भाईचारे सािं भररजे थो। 

 

" समनी स्कटम " : 

बबलकुल साधारणु किाणी आिे, जिंहििंमें भाउ भेणु जे प्यार 
ऐिं मज़ाक जूिं ॻाख्ल्ि यूिं, चड़ेाइणु ऐिं चोटी पहटण जूिं ॻाख्ल्ि यूिं 
आहिनन। 

 

" कैनवास ": 
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किाणीअ जो मुसय मक़सद ुअसरदारु ऐिं ध्यान  जोॻो आिे 
त इन्सान जी ख्ज़िंदिीअ जी केनवास जी तस्वीर प्यार, 
स ख् क 

ऐिं मुहिबत सािं सुिंदरु बणणजी सघे थी। 

 

" प्रीत हिक नादान जी ": 

किाणीअ जो उन्वानु ई किाणीअ जे मोज़ूअ तरफ़ इशारा 
करे थो। स्कूल में ििु पढ़िंदड़ नाबासलग़ शाधिदम जो हिकु 
शाधिहद मयाणीअ सािं इकक़ु, जिंहििं इकक़ में नाइकु नाकामु रिे 
थो, पर नाइकु ॿाल अवस्था जे प्रीत में एनतरो नादानु थी 
वञ ेथो, जो पिंहििंजो समूरो जीवनु दाव ते लॻाए छि ेथो। 

 

" ववकवास जो खिंडिरु " : 

िीअ मूिंखे का ससिंधी किाणी बबलकुल कोन लॻी । इएिं लॻो 
किं हििं हिन्दी कफ़ल्म जी किाणी आिे, जिंहििं करे हिन किाणीअ 
ते वधीक ज़ ख् कु्र करणु वाख्जबु कोन थीिंदो। 

 

" नसम ": 
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डाक्टर चािे नसम लाइ मरीज़, बसस मरीज़ ई आहिनन, बाक़ी 
िुननन खे मरीज़नन लाइ को ख़ास अहिसासु न िूिंदो आिे। 
को ख्जए या मरे, िुननन लाइ का माना कोन थो रखे। 

पर हिन किाणीअ में मरीज़ जे मौत ते नसम जो माइटनन 
ज्यािं हििंयाउ फाड़ ेरुअणु पहिरीिं त अजीब लॻे थो पर पोइ 
लेखकु अहिसासु कराए थो त नसम बब त इन्सानु आिे। छा 
उन्िन ख् खे अहिसास ऐिं इछाऊिं  कोन आहिनन ? छा िू किं हििं 
सािं प्यार न थयूिं करे सघनन ! 

लेखक जे िरहिक किाणीअ जी ॿोली ससधनन सादनन 
लफ़्ज़नन में रधचयल आिे ऐिं िू के चिंद ख्  जुमला इएिं 
इस्तेमाल करे थो, जेकी घणो कुझु बयानु करे विनन था ऐिं 
पािकनन जे हदसल ते छाप छॾिनन था। 

जीअिं हिन किाणीअ में नसम चवे थी: 

" छा इन्सान जो इन्सान सािं नातो ससफ़म  ररकतनन सािं जुॾड़यल 
आिे ? सिंदसस दखु सुख जी माप छा ससफ़म  ररकतो ई आिे? 
जे इएिं आिे त पोइ तव्िािंखे मुिंहििंजे रुअण ते िीिंअिं दखु ुछो 
थो धथए ? केरु लॻो तव्िािं मुिंहििंजा ? 
लेखकु हिकु शाइरु वपणु आिे, जिंहििंजी िवािी ि ख् न किाणीअ 
में बख़बूी पसण लाइ  समले थी। 
जिंहििं शाइरीअ ज़ररए नसम मरीज़ सािं पिंहििंजे प्यार जूिं ॻाख्ल्ि यूिं 
विंडीिंदे, पिंहििंजे प्रीतम जे धचिीअ मािं हिक आज़ाद कववता पढ़े 
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थी जा चइनन सुफ़्िनन जी आिे, जिंहििं कववता जा कुझ अिंश 
हिनत पेश कजनन था, जिंहििं मािं पािक  मिसूस किं दा त 
बन्सी खबूचन्दाणी हिकु सुिो शाइरु वपणु िो : 

ओ मुहििंजा प्यार  
मूिं तमामु घणो इिंतज़ारु कयो 
ख्ज़िंदिीअ जे टककरीअ ते अकेलो वेिो िुउसस मािं 
मथािं िो ग़मनन जो आसमानु 
अकेलाइप जे पड़ािन ख्  में घेररयलु 
पिंहििंजे ई िाहियल ग़म जे अमीक़ में 
ॿुिलु िुउसस मािं  
" चङो मुॾड़सु " 

हिक आदशम िेड मास्तरु जी किाणी आिे जेको न फ़क़त ख्  
हिकु आदशम मास्तरु िो पर हिकु ॻुझो समाज शेवकु वपणु 
िो। िालािंकक िू किहििं बब मिंदरनन हटकाणन में कोन वेंदो िो, 
पोइ बब िू मासलक जो सचो बिंदो साबबतु धथयो। 

*************** 
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भॼी वियल ख् िंदगी 1989 
 

मुिाॻ,ु प्रोफ़ेसर  पोपटी िीरानिंदाणीअ जो सलणखयलु आिे । 

मुिाॻ ो़ में लेणखका सलखे थी त, 

" लेखक ख्ज़िंदिीअ जे लाज़वाल िकीकतुनन सािं िाणोके ज़माने 
जे सलणखणीअ जे तज़म मुताबबक़ ननभायो आिे। आफ़ ख् स जो 
मािोलु ऐिं घर जी कफ़ज़ा में हिक रवाज़ी माण्िूअ जो रद 
अमल िखेाररयो आिे। लेखक जे वीचारनन जो ससलससलो 
मुसलसल आिे, जिंहििंमािं असािंखे ककरदारनन जे मन जो अक्सु 
ॾिसणु लाइ समली थो वञ।े इन अक्स मािं असीिं ख्ज़िंदिीअ 
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जा िूनािनू रूप ॾिसी था विूिं  ऐिं जीवन जे अदाउनन खे 
समुझण जी कोसशश बब करे था विूिं  । 

हिन मजमू ो़ए में जुमले अि किाणणयूिं ऐिं बॿ समनी किाणणयूिं 
शासमल आहिनन। 

1. भॼी ववयल ख्ज़िंदिी 
2. ररकतनन जा फूककणा 
3. प्रोमोशन 
4. ख्ज़िंदिीअ खािं ख्ज़िंदिीअ ताई 
5. मुक्तीअ जी ॻोल्िा 
6. टुटलु चकमो 
7. मोि जूिं दीवारूिं  ऐिं वासना जा सि 
8. सुॻनो रामरणखयाणी 
9. पूॼा, समनी किाणी 
10. आत्म ित्या, समनी किाणी 
11. भॼी ववयल ख्ज़िंदिी : 

ककताब जे उन्वानु जी किाणी "भॼी ववयल  ख्ज़िंदिी", जिंहििंमें 
लेखक ववरिाङे बैहद उल्िासनिर जो पसमिंज़र ख़लक़ीिंदे, हिक 
ससिंधी कुटुिंबु जो िहिरो जीवनु ॿुधायो आिे। किाणी बेितरीन 
दोस्तीअ जो समसालु त आिे ई पर ििोििु अॼुकल्ि जे 
ख़दुग़ज़म औलाद ते कड़ी तिंज़ किं दे, लेखक इन िाख्ल्ि िािंिुिं 
बब ध्यानु नछकायो आिे त जिहििं पुटु पीउ सािं बरुो वतामउ 
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करे थो तिहििं काके जी ज़ाल चपु ख्  त आिे ई पर साधॻए 
वख्क़्त , पुट नूिंििं सािं समली वञ ेथी ऐिं घोट ते बब किहििं-किहििं 
िसमररजी पवे थी छो जो िुन खे डपु आिे त जेकिहििं घोट 
जे पासे थीिंदसस त पुटु नूिंििं मूिंसािं बब बुरो वतामउ किं दा, जिंहििं 
करे मुिंहििंजे धीअरुन लाइ बब दरु बिंद थी वेंदो। 

अहिड़ी िालनत में काको छा करे ? नेहि काको घरु छि ेवञ े
थो ऐिं काकीअ खे जिंहििं ग़ाख्हि जो डपु िो, सो ई धथए थो। 
सिंदसस पुटु नूिंििं, हिक निंहढड़ी कोिीअ में काकीअ जा झूना 
कपड़ा कफटी किं दे, काकीअ खे उन निंढड़ी कोिड़ीअ में 
रिाइन ख्  था, ॼणु को झूनो सामानु घर मािं कढी कफटो 
कयाऊिं  । काकीअ जे घरु छि े वञण बैहद काकीअ खे 
अहिसासु धथए थो। 

काकीअ जे इन अहिसास में किाणीअ जो उन्वानु इझो िीिंअ 
ननककरे थो : 

िूअ अञा जीअरी आिे, पर सिंदसस ख्ज़िंदग़ी त भॼी वेई 
आिे... 

किाणीअ जी ककरदारननिारी बितरीन ढिंि सािं रधचयल आिे, 
जो काके काकीअ जे िुखनन में पािकु बब िम-शरीक धथयो 
वञ े। 
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" ररकतनन जा फूककणा " 

ज़ाल मुॾड़सु जे ररकते ते आधाररत िीअ किाणी आिे। नाइकु  

जिहििं आफ़ीस वञ ेथो घर में पुहियािं नाइका खे घोट जी 
हिक डाइरी समले थी। जिहििं िूअ इिा डाइरी खोले पढ़े थी 
त घोट जे िक़ीक़तनु तािं धीरे-धीरे पदाम खलुिंदा वञनन था। 
जिंहििं डाइरीअ जी शुरूआनत में नाइक फ़क़नत पत्नीअ जूिं 
भरपूर ॻाख्ल्ियूिं सलणखयूिं आहिनन ज ख् न ख्  मािं साबबतु प्यो 
धथए त िू ज़ाल सािं इिंत ख् िाई प्यार किं दो आिे। पर जिहििं 
नाइका डाइरी अधॻते पढ़े थी त िू आफ़ीस में ििु कमु किं दे 
हिक धचत्रा नाले छोककरीअ ते आकवषमत धथयल आिे ऐिं उनसािं 
काफ़ी हिररयल थो ॾिससजे ऐिं डाइरीअ जी पछाड़ीअ में धचत्रा 
जी शादीअ बाबनत सलणखयलु आिे ऐिं अिंत में जीअिं ससिंधीअ 
में चववणी आिे अन्न जो मुिंिुिं जिंड िािंिुिं, इएिं लेखकु ररकतनन 
जी नाज़ुकु फूककणे ते वरी नएिं स़िर पिंहििंजी कलात्मक 
क़लम सािं आक्सीजन भरीिंदे, फूककणे खे फ़ाटी पवण खािं 
बचाए विे थो। 

हिन ई ककताब में पोपटी िीरानिंदाणीअ, हिन किाणीअ 
ननस्बत हिकु िवालो कोट कयो आिे, जेको िवालो मूिंखे 
तमामु खहटककयो। 

लेणखका पोपटी िीरानिंदाणी सलखे थी : 
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अधॻएिं ज़माने में हिन सच खे क़बूल कयो वेंदो िो त मदम 
जी पहिरीिं ज़ाल कुझु सालनन बैहद घोट खे पिंहििंजी भेण, 
सौहट या मासानत सािं शादी कराईंदी िुई पर िाणे आधथमक ऐिं 
समाख्जक ॻाख्ल्ियुनन खे तयाल में रखी इएिं कोन थो कयो 
वञ।े 

आउिं लेणखका जे हिन िवाले सािं बबलकुल सिमत न आहियािं। 

सच ुत इिो आिे िाणण त पाण आधथमक तौर घणा ससिंधी 
मज़बूत धथया आहियूिं ऐिं समाख्जक तौर ॾििो वञ ेत ससिंधी 
अॻे खािं माडनम आहिनन। 

आद ख्  जुॻाहद खािं विी हिन माडनम ज़माने जा वकम  
उथलाइजनन त ससिंध ुजी ससिंधी औरत चािे हिन्दसु्तान जी 
ससिंधी औरत जा इिे सिंस्कार ई न िुआ ऐिं न आहिनन। 

िर ख् का औरत पिंहििंजी ख्ज़िंदिीअ जी िरहिक चीज़ बॿए सािं 
शयेर करे सघे थी, पर घोट जो प्यारु ॿी औरत सािं शयेर 
किहििं बब न बबलकुल न.... 

 

" प्रोमोशन " 

िीअ हिक मनोवैज्ञाननक किाणी आिे अिंगे्रज़ीअ में चववणी 
आिे, बास इज़ आलवेज़ राईट, ऐिं बास जिंहििं मािं ख़ुसश थीिंदो, 
तिंहििं खे प्रोमोशन िीिंदो ऐिं बास तिहििं ख़सुश थीिंदो जिहििं िुन 
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जे मुिंििं ते साराि जा िुल चाहढ़जनन, पोइ उिो, उन जे लाइक़ु 
िुजे या न। मतलबु अॼुकल्ि आफ़ीस में ईमानदारु, सच्चारु, 
नेक ऐिं महिनती माण्िू कोन थो िली सघे ऐिं आफ़ीसुनन में 
प्रोमोशन जो शतम इिो आिे त माण्िू चमचािीरी करे 
राॼनीतीअ जो तरीक़ो अपनाए। पोइ त बसस प्रोमोशन्स त 
अव्िािंजा क़दमु चमुिंदा। 

किाणी ो़अ जे नाइक जो प्रोमोशन रुककयलु आिे, छो जो िू 
राॼनीनतक तरीक़ो कोन ॼाणे। मन खे िाहिण लाइ, सिंत 
जा प्रवचन त ॿुधण वञे थो पर पोइ बब िुन जे मन में 
जेको प्रोमोशन जो ख़ालु आिे सो सिंत बब कोन था भरे 
सघनन। बसस िुन जी हदसल ऐिं हदमाग़ में प्रोमोशन जी रट 
आणख़र ताईं िलिंदी रिे थी। 

 

" ख्ज़िंदिीअ खािं ख्ज़िंदिीअ ताईं " 

ज़ाल मुॾड़सु जे ररकते ते आधाररत किाणीअ जे मुसय 
ककरदार, प्रकाश जो पिंहििंजी ज़ाल चािंदनीअ सािं इिंतिाई प्यारु 
आिे।  चािंहदनीअ खे बब घोट लाइ तमामु मुिबत आिे। पर 
चािंदनीअ जो सुभाउ तमामु ग़सु्से वारो आिे, कुझु ििीली ऐिं 
ख्ज़दी बब आिे। 
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प्रकाशु वक़्त बबवक्त िुन खे समझाइण जी कोसशश करे थो, 
पर चािंहदनीअ ते को असरु कोन थीिंदो िो या थोरे वक़्त लाइ 
असरु थीिंदो बब िोसस, पर वरी िूअ साॻी थी वेंदी िुई। पर 
प्रकाशु खे पक आिे त चािंदनी खेसस तमामु घणो प्यार  

किं दी आिे ऐिं िू उिो बब ॼाणे प्यो त चािंदनी मन जी बबलकुल 
साफ़ु हदसल ऐिं समुझू औरत आिे। 

िूिंअ बब सच ुइिो आिे साफ़ु हदसल माण्िू वधीक ग़सु्से वारा 
िूिंदा आहिनन, प्रकाशु परेशान आिे िू ज़ाल जे सुभाउ खे 
कीअिं बहदलाए ! 

ॾिसो लेखकु नाइक जी कैकफ़यत जा अक्स बहितरीनु बो॒लीअ  

में इझो िीिंअिं थो धचटे : 

िू सोधचण लॻो, कोयल छो थी कूके ? वण छो था छािंव 
ॾियनन ? ससजु िरमु छो आिे ? चिंडु थधो छो आिे ? के 
िुलु ख़कुबूइ ॾियनन त के िुलु ख़कुबूइ कोन ॾियनन, मोरु 
नािंि जो वेरी छो आिे ? वरी िू माण्िुनन खािं छो ॾडॼिंदो 
आिे ? सिंदसस पीउ घर जे किं हििं बब ॻाख्ल्ि में दख़लु न िीिंदे 
शािंनत छो रििंदो आिे ? सिंदसस माउ वरी सिंदसस िर ॻाख्ल्ि 
में दख़लु छो िीिंदी आिे ? मािं, मािं छो आहियािं ?  
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जवाबु हिकु हटपु िई ननककतो, मािं, मािं आहियािं, छाकाणण त 
मािं बॿयो कुझु थी नथो सघािं। पिंहििंजे अिसासनन जे घेरे में 
बेवसु, क़ुहदरत वटािं समसलयल ख़स्लत जो क़ैदी .... 

किाणीअ जो नाइकु प्रकाशु, चािंदनीअ खे याहद कन्दे, पिंहििंजो 
पाण सािं मुखामेलो कन्दे, कुझु वक़्त लाइ सुनु थी वञ ेथो 
पर आणख़र सिंदसस मन में हिकु वाचड़ूो उधथयो, जिंहििं सिंदसस 
तयालनन जे ॻटके खे डािे पटु करे छॾियो ऐिं िू ज़ाल सािं 
समलण लाइ बेक़रार धथयो। 

 

" मुक्तीअ जी ॻोल्िा " 

किहििं न किहििं ख्ज़िंदिी िर इन्सान खे आणख़र उन चौवाटे 
ते बीिारीिंदी आिे, ख्जतािं माण् िू मुक्तीअ जी तलाश में रस्तो  

तलाशीिंदो आिे । 

पर हिन किाणीअ जो ससरो मूिंखे िरूभरू को तुज़ु ऐिं 
िहिककयल कोन लॻो । 

किाणीअ में मुसय नाइकु ऐिं नाइका जो पाण में इिंत ख् िाई 
प्यार िखेाररयलु आिे, सिंदनन धीउ खे पोसलयो थी प्यो आिे, 
जिंहििं करे ॿई परेशान आहिनन। आणख़र में नाइकु दोस्त जी 
सलाि ते बैंिलोर में इलाजु कराइणु जो सोच,े धीउ ऐिं ज़ाल 
खे बैंिलोर विी वञ ेथो 
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किाणीअ में पिंहििंजे औलाद लाइ भरपूर मोिु िखेाररयलु आिे 
पर किाणीअ जो उन्वानु आिे, मुक्तीअ जी ॻोल्िा 

मािं भािंयािं थी लेखक जे धासममक वीचारधारा वारे सुभाव जो 
असरु, जिंहििं करे लेखक हिन किाणीअ लाइ उिो उन्वान ु
चूिंॾडयो आहे़ । 

" टुटल चकमो " 

मुखी नाइकु पूरी सारी भुॻत ख्  वारो आिे, िुन जो ज़ाल सािं 
तमामु घणो वपयारु आिे, जिंहििं खे ख़सुश करण लाइ, िू 
महिने जी पघार समलण ते ई ज़ाल लाइ हिक ख़बूसूरत साढ़ी 
विी अची ज़ाल खे ॾिए थो। सिंदसस ज़ाल बब ख़सुश धथए थी 
ऐिं पोइ िू जिहििं अख़बार पढ़णु वविे थो, त िुन जी नज़र 
हिक ख़ासस ख़बर ते पवे थी ,जिंहििंजो उन्वानु िो, ' टुटल 
चकमे करे माईअ जो मौतु ', जिंहििं ददमनाक ख़बर िुन जी 
हदसल ते िहिरो असर कयो। िुन खािं अचानक नछररकु ननककरी 
ववयो ऐिं िुन खे हिकदम माउ जो टुटल चकमो याहद अची 
ववयो। 

पर अण-ॼाणाईअ में ज़ाल खे ख़सुश करणु जे चकर में िू 
भुसलजी ववयो िो, त माउ जो टुटल चकमो िहिराइण 
लाइ  िई आयो िो, जिंहििं लाइ िू पशमेानु धथए थो ऐिं माउ 
खािं माफ़ी विे थो ऐिं खेसस आथतु ॾिए थो, 
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" अमॾड़ मूिंखािं चकमो विणु बबलकुल ववससरी ववयो, सुभाणे 
ज़रूरु तुिंहििंजो टुटल चकमो िहिराए ईंदसुस।" 

अहिड़ो़ ेकलात्मक फ़न सािं लेखकु , नाइक खे आदशम पुट जे 
रूपु में पेश करे थो। 

 

" मोि जूिं दीवारूिं  ऐिं वासना जा सि "  

आनिंद ु पिंजटीिनन सालनन जो आिे जो सिंदसस ज़ाल जो 
सुॻमवासु थी वञ ेथी। खेसस मासी केनतरो ई ॿी शादी करणु 
लाइ चवेसस थी, पर िू मासीअ खे कीअिं समुझाए त औलाद 
ख़ानतर िू ॿी शादी कोन थो करे। िूिंअिं अक्सर ववधरु मदम 
शादी किं दा आहिनन त मजबूरी ॿारनन जी िखेारीिंदे ॿी शादी  

किं दा आहिनन। 

पर हिन किाणीअ में आनिंद जे मुख मािं बितरीन िवालो 
ननककरे थो।  मासीअ जे चवण ते िू मन ई मन में पाण 
सािं इझो िीिंअ थो सुवालु करे: 

पिंहििंजे लाइ जेकर शादी ज़रूरु कररयािं मिर ॿारनन जे करे 
ई त नथो कररयािं, छो त माटेली माउ ॿारनन जी सॻी माउ 
बणणजी न सघिंदी। 
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छा माटेली माउ ॿारनन खे ननमािं जहििो वपयारु िई सघिंदी? 
छा ॿार नईं माउ पाए सुखी ख्ज़िंदिी िुज़ारे सघिंदा ?... कुझु 
सालनन खािं पोइ खेसस बब त ॿार थीिंदा, पोइ छा थीिंदो? छा 
िालु थीिंदो मुहििंजे पपूअ जो, मुिंहििंजी अनूअ जो ? 

किाणीअ जे अिंत में ि ो़ेखाररयलु आिे, वासना जा सि, मोि 
जे दीवारुनन अधॻयािं झुकी वञनन था । 

 

" सुधॻनो रामरणखयाणी " 

सुधॻनो रामरणखयाणी, जेको बैंक ऑफ़ इिंॾडया में कैसशयर 
जो कमु किं दो आिे, सिंदसस ध्यानु हिक ख़बूसूरत जोड़ ेिािंिुिं 
नछककजे थो ऐिं ख्जतािं िुन जे तयालनन जो ससलससलो माज़ीअ 
जे वरक़न ख्  में िुमु थी वञ ेथो। 

किाणी पढ़िंदे पािकनन जो हिक ज़ोरदार सचाईअ तरफ़ वपणु 
ध्यानु ज़रूरु नछककजिंदो त अॼुकल्ि जा नौजवान जेकी 
पिंहििंजे कौम खािं वधध धाररयनन क़ौमुनन ते आकवषमत धथयल 
आहिनन तिंहििं जा धचट वपण लेखक इझो िीिंअिं बितरीन नमून े
धचहटया आहिनन: 

यार असािंजे ससिंधी छोकररयुनन जी ससिंधी छोककरनन में अणख 
ई न ॿुि,े बाक़ी ॿीअ ज़ानत जे छोककरनन सािं जल्दी ररली 
समली वेंहदयूिं। असािं ससिंधीअ में ॻाल्िाईंदासीिं त जवाब ु



50 
 

अिंगे्रज़ीअ में समलिंदो। बाक़ी बॿयनन सािं त हिन्दीअ में या 
उन्िनन जी ई बो॒लीअ में पयूिं िटर मटर किं हदयूिं । 

 

पूॼा, समनी किाणी 

हिन समनी किाणीअ में लेखक हिक सेहि जी शख्ससयत जो 
धचत्र ु धचटीन्दे िखेाररयो आिे, त सेहि साल में हिकु दफ़ो 
तमामु वि ेपैमाने त ेसतनारायण जी पूॼा कराईंदो आिे, 
िोया सेहि खे बाक़ी साल जा 364 िीिंििं भरपूर पाप करणु 
जो लाइसिंस समली वेंदो आिे। 

 

“आत्म ह्तत्या, समनी किाणी” 

जिहििं इन्सानु ख्ज़िंदिी ो़अ मािं उमेद लािे ववििंदो आिे, त को 
ॾडपरेशन में अची वेंदो आिे, जिहििं के आत्म ह्तत्या जो 
सिारो वििंदा आहिनन। बसस हिन किाणीअ में बब मुसय 
नाइकु इकक़ में नाकामु थी आपघात करे थो । 

************** 
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मोट 2003 
हिन मजमूए में 13 किाणणयूिं शासमलु आहिनन 

1. मोट 
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2. कूओ 
3. भीड़ 
4. तूिं 
5. वेचारो 
6. भॻवान 
7. क़ज़ुम 
8. स्वाथुम 
9. बास 
10. अकेलो 
11. सुपना 
12. बहदलाउ  

मोट किाणीअ जे मजमूए जे मुिाॻ में ल़खमी णखलाणी 
सलखे थो : 

“मूिंखे इिो ॾिसी ख़शुी थी रिी आिे त मुिंहििंजो िमकार दोस्त ु
बन्सी खबूचन्दाणी, जिंहििं खे मूिं नामदेव ताराचन्दाणीअ ऐिं 
ईकवर भारतीअ ज्यािं ई नईं टिीअ जो हिकु प्रनतभाशाली 
किाणीकारु मधञयो आिेो़, अॼु पुततनन क़दमनन सािं ससिंधी 
किाणीअ जे मैदान में लिी, पिंहििंजी तलाश जारी रखी आिे..”  

जिहििं कक बन्सी खबूचन्दाणी, “कुझु मूिं तरफ़ािं” में लखे थो 
त, “लखमी णखलाणी, ख्जनन हिन ककताब, “माज़ीअ जे 
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धिससकण ते”, जो मुिाॻु सलसयो आिे ऐिं मुिंहििंजी किाणी 
यात्रा जी सूिंििं रहिया आहिनन। 

 

“मोट” 

किाणी अस्पताल जे पस मन्ज़र खािं शुरू धथए थी। िूिंअिं त 
केनतरनन किाणणयुनन में अॼुकल्ि जे औलाद ते कड़ी तिंज़ 
धथयल िूिंदी आिे, पर लेखक जी िीअ किाणी ववधचत्र आिे। 
िालािंकक हिन किाणीअ में िखेाररयलु आिे त, ववलायत में 
रििंदड़ पुट खे पिंहििंजे माउ-पीउ लाइ को ब कफ़कु्र कोन आिे। 
ववलायत जे ग्रीन काडम जे चकर में िू, ववदेशी दनुनया जे 
भीड़ में खोहियलु आिे। पीउ बा ो़य-पास सजमरी कराई आिे, 
पर पुटु खे पीउ सािं समलण जो वक़्तु कोन्िे। 

िेिािंिुिं अस्पताल में पीउ, पुट जी याहद में वर वर माज़ीअ 
जे वक़म नन में िुमु थी वञ ेथो। हिकु पलु बब पुट जे यादनुन 
खे पासीरो कोन थो करे। प्यो रोए थो। त सिंदसस ज़ाल बब 
पुट खे पल पल याहद किं दे , हदसल ई हदसल में रोए थी, पर 
घोट अधॻयािं दखु ुजो इख्ज़िारु कोन थी करे। 

लेखक, अहिड़ो़ ेत हदलकश ऐिं बहितरीन तरीक़े सािं अहिड़ े

औलाद जे नफ़ीवपणे खे, कीअिं शफी तरीक़े सािं माइटनन खे 
बेितरीन राज़ भररयो सिंदेशु ॾिनो आिे त तव्िीिं औलाद खे 



55 
 

भसल प्यार िीिंदा अचो, ॿारु जिहििं निंढो आिे त ॿार खे 
पालण वक़्त, माइटनन खे जेको सुकूनु समले थो, बसस इिा 
ई माइटनन खे प्यार भरी मोट आिे ऐिं जिहििं ॿारु विो थी 
शादी करे थो त उन मािं वरी बॿयो दफ़ो मोट जो इिंतज़ार न 
कररयो, इिो स्वाथमवपणो आिे। किाणीअ जी पछाड़ीअ में 
लेखकु ो़, जॻ प्रससद्ध धचत्रकार ववन्सेंट वैन िो जी जीववनी, 
Lust for Life Vincent , मािं हिक तुज़ु अिवालो सलखे थो: 
"The Joy of Love is in loving, and not being 
Loved" 

बन्सी खबूचिंदाणीअ जी िीअ किाणी, 1999 जे ॾियारी पच े
'नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, में छवपजी िुई जिहििं कक हिन 
किाणीअ जो हिन्दीअ में तजुममो भोपाल जे अदीब, अशोक 
मनवाणीअ कयो आिे। 

 

“ कूओ ”  

िीअ किाणी पढ़ण सािं ई अज़ख़हुद बब्रज मोिन जो तजुबामती 
नाटक ‘ पुछु ’ याहद अची ववयो। 

िालािंकक हिन किाणीअ में ‘पुछु’ नाटक जहििो कुझु कोन्िे 

पर कूओ ॼणु िुन किाणीअ जो ककररदारु थी उभरी बीिो 
आिे। 
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हिन भीड़ भाॾड़ जी ख्ज़िंदिीअ में माण्िू केनतरो ओवपरो 
बणणजी ववयो आिे, जिंहििंकरे हिक कक़स्मु जो डपु इन्सानु जे 
इदम िद़म, अिंदरर ई अिंदरर, ॼणु ॼौर वािंिुरु चिंबुॾड़यल आिे। 

ज़रूरी नािे त उन डप जे ॼार मािं ननककरण लाइ, िरूभरू 
किं हििं माण्िूअ जो ई सिारो वहिजे। अॼु माण्िूअ वहट वक़्तु 
ई ककथे आिे, जो किं हििं जो सिारो बणणजी सघे। लेखक, हिन 
किाणीअ में नाइक जे डप जो मन्ज़रु एनतरो बेितरीन 
ख़ख्ल्क़यो आिेो़, िोया पािक उिो दृक य साम्िूिं ॾिसी रहिया 
आहिनन। 

नाइकु परेशान आिे, सुम्िण लाइ सारी रानत केनतराई यतन 
करे थो, पर पोइ बब नाकामयाबु थो धथए। आणख़र, जिंहििंखािं 
पहिरीिं परेशान िो ऐिं ॾडॼ ेप्यो, सो कूओ ई पिंहििंजे टुक-टुक 
सािं िोया खेसस लोली िई ननन्रा देवीअ जी िोहद में सुम्िारे 
थो । 

 

“ भीड़ ”  

ॾििो वञ ेत आदशम ज़ाल मुॾड़सु, वक़्त- बब -वख्क़्त निंहढ़युनन 
वॾियुनन ॻाख्ल्ियुनन में हिक बॿए लाइ खोड़ साररयूिं क़ुबामननयूिं  

िीिंदे, पिंहििंजो जीवनु खशुीअ सािं भरे छिीन्दा आहिनन। पर 
हिन किाणीअ में ख़सीस ॻाख्ल्ि जी क़ुबामनी न ज़ाल मुॾड़सु 
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लाइ थी करे ऐिं न ई मुॾड़सु ज़ाल लाइ। ॿई पिंहििंजी पिंहििंजी 
तवाहिश पूरी करण जे चक्रव्यूि में फाथल आहिनन । नौकरी 
किं दड़ ज़ाल, ॾियारीअ त े समलण वारे बोनस ऐिं घोट जे 
आकफ़स मािं समलण वारे बोनस जो इिंतज़ार किं दी, पिंहििंजे लाइ 
िीरनन जूिं फुल्यूिं विणु जा सुवपना थी सजाए। 

िोिािंिुिं नाइकु बॿन्िी जे बोनस जो हिसाबु लॻाईंदे पिंहििंजे 
लाइो़, म्यूख्ज़क ससस्टम विणु जा तवाबु लिे थो। 

जिहििं घोटु पिंहििंजी तवाहिश ॿुधाए थो तिहििं ज़ाल बब पिंहििंज़ी 
तमन्ना थी ॿुधाए। बॿन्िी मािं को बब क़ुबामनी करण लाइ 
तयारु कोन आिे। इएिं िुननन बॿन्िी जो पाण में मतभेद 
धथए थो। 

जिहििं त लेखक हिन किाणीअ में मुम्बईअ जे भीड़ भाॾड़ 
सािं भररयल टे्रन में धधका धोकीअ जो अक्सु धचटीिंदे िखेाररयो 
आिे त, िीअ मुम्बई निरी वाक़ई िाहदसनन जो शिर आिे। 
मुम्बईअ जे टे्रन जी भीड़ भाॾड़, रोज़ु आफ़ीस पिुचण लाइ 
टे्रन में सलामतीअ सािं लिणु चढ़णु, ॼणु ख्ज़िंदिीअ सािं जिंधि 
जोहटणी आिे। 

अहिड़ी भीड़ भाॾड़ में कुझु घड़ीअ लाइ, ज़ाल मुॾड़सु जे ववच  

धथयल मतभेद बब ववससररयो वञनन। 
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लेखकु टे्रन जे भीड़ जो, हिननन लफ़्ज़नन में अहिसासु कराए 
थो। 

ववरार जी िािी ख़चा खधच भररयल िुई, मुख्ककल सािं िूअ 
िािीअ में पेरु रखी सघी, लेडीज़ िािो ज़ालुनन सािं इएिं भररयो 
प्यो िो ॼणु किं हििं टोकरीअ में फधथकन्दड़ मनछयूिं । 

ऐिं किाणी जे अिंत में नाइका, नौकरीअ ते पिुचण लाइ, उन 
भीड़ में माण्िुनन जे पेरनन िेिािं कुधचलजी वञ ेथी, तिहििं 
पािकनन खािं ॾडघो नछररकु ननककरी थो वञ ेऐिं जिहििं नानी, 
िोहिटीअ खे नािीअ जी िोहद मािं इएिं खणे थी, जो लॻे थो 
माइट ऐिं समाज इन भीड़ जी चपेट में आयल नाइका जी 
मौत जो समूरो इल्ज़ामु नाइक ते लॻाए चकुा िुआ। 

 

“ तूिं “ 

कुझु किाणणयूिं पढ़ी, अज़ख़हुद ज़बान मािं, वाि ज़बरदस्त 
किाणी, ननककरी वेंदो आिे ऐिं हिन किाणीअ जो ववषय ऐिं 
पेश करण जो अिंदाज़ु अलधॻ ई नओिं ननरालो आिे । 

किाणी शमशा़ि भूमीअ जे पस-मन्ज़र में रधचयल आिेो़। 
लाश  जे भररसािं सिंदसस दोस्तु धचसया जो समूरो अिवालु 
लाश खे सफ़रनामे ज्यािं ि ो़ई रहियो आिे, िुज़ो़ारे ववयल शतस 
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पिंहििंजे घर जे भानतयुनन जी ख्ज़ल्लतुनन खािं परेशान थी 
आपघातु कयो िो। 

किाणीअ जो कुझु अिंशु हिनत पेश कररयािं थी: 

किाणीअ जी शुरूआनत ई बेितरीन ढिंि सािं धथयल आिे। 
ॾिसो हिकु दोस्तु लाश सािं कीअिं मुख़ानतब थो धथए ! लाश 
खे चवे थो: 

मािं काहियुनन जे ढेर मािं हिक़ निंढी कािी खणी, ॿी विनन 
बुिंडनन जे ववच ते रखािं थो, सोच ेरहियो आहियािं त िुननन 
विनन बुिंडनन जो बारु तूिं कीअिं सििंदो िूिंदें ? मािं बब पाॻल ु
आहियािं, तूिं आिीिं ककथे तूिं त मुअलु आिीिं ! भला मुअलनन 
ते कहिड़ा बार !...  मसाणी भाई विनन लककॾड़युनन जे बुिंडनन 
मथािं तुिंहििंजे लाश़ खे रखी पोइ वरी बॿया बुन्ड तुिंहििंजे लाश 
मथािं रणखया िुआ। तुिंहििंजो विो पुटु ऐिं निंढो पुटु ॿ ो़ई मसाणी 
भाईो़अ खे मदद करे रहिया िुआ। िाणे ससभनी आयलनन खे 
हिकु हिकु लकड़ीअ जो टुकरो, तुिंहििंजे लाश मथािं रखणो 
िु ो़ओ, जीअिं तूिं चङी तरि जली सघीिं।... लकड़ी रखे सभु तोखे 
िथ जोड़ीिंदा था वञनन।...यार भाॻनन वारो आिीिं, जो सॼा 
सारा ॿारिािं ॼणा तोखे छिण आया आहिनन...। 

तूिं पुट नूिंििं जो मुिंिुिं ॾिसणु लाइ आतो िुएिं ऐिं तुिंहििंजो पुटु ऐिं 
नूिंिु त तुिंहििंजी पुिी ॾिसणु लाइ आता िुआ…  
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हिन ककताब जे ससभनी किाणणयुनन मािं ज़बरदस्त बेितरीन 
ऐिं कलात्मक अिंदाज़ सािं पेश धथयल िीअ किाणी वणे थी । 

 

“ वेचारो “ 

जेको माण्िू हिफ़म तबाज़ी, चालबाज़ी कोन ॼाणे ऐिं पिंहििंजो 
समूरो जीवनु ससधे सिंवाटे पथ ते िसलयो िुजे, ससभनी जी 
भलाई सोच ेऐिं ससभनी जो कमु करे ऐिं माहि में माहि ससभनी 
जो सिे त अहिड़ ेशतस खे अॼुकल्ि जा मॉडमन माण्िू जेकी 
माडनमनेस जे चादर में मतलबी ख़दुग़ज़ीअ जा अविुणु वेढ़े 
वेिा आहिनन। 

अहिड़ा माडनम माण्िू ई ससधन-सादनन माण्हु़नन खे वेचारे जो 
लक़बु िीिंदे वक़्त बब-वख्क़्त सिंदनन भरपूरर फ़ाइदो वििंदा 
आहिनन। बसस हिन किाणीअ जे ककररदार वेचारे झामन जो 
ब अहिड़ो ई िालु आिे । 

 

“ क़ज़ुम ” 

सरकारी बैंक जो मुलाख्ज़म बैंक जे क़ज़मदारनन खािं क़ज़ुम 
चकुकतो करण जे ससलससले में उनजे घरर वञ ेथो, पर बैंक 
जे क़जमदार जो हिकु ई अिवाल िो,  िुन जे म़ि खे णझिंझोड़ण 
लाइ मजबूरु करे थो ऐिं िू माज़ीअ में खोहिजी वञ ेथो त 
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िुन खे अहिसासु धथए थो त आिंउ त माउ-पीउ जो विो 
क़जमदारु आहियािं। जेका ॻाख्ल्ि िर शतसु मथािं लाॻू आिे । 

 

“ भॻवान ” 

हिक नाख्स्तक शतस जी किाणी आिे । जेको भॻवान खे 
कोन थो मञ।े पर जिहििं सिंदसस पुटु बीमारु धथए थो तिहििं 
िी ख़दुा खे ॿािाए थो, भसल त मतलब सािं ई पर भॻवान 
जी पूॼा त करे थो। पर मासलकु इन ते ब महिर जो मीिंिुिं 
वसाए थो। सिंदसस ॿारु िीकु थी वञ े थो। तिहििं नाइकु 
नाख्स्तक मािं आख्स्तक रूपु इख्ततयारु करे थो ख़रै, देरर वपया 
दरुुस्तु धथया। 

 

“ स्वाथुम ” 

लेखक जी मथीिं किाणी, भीड़, में पािकनन टे्रन जी भीड़ 
भाॾड़ जो ख़ौफ़नाक मन्ज़रु ॾििो। हिन किाणीअ में वपण 
टे्रन जे भीड़ जो मन्ज़रु छहटयल आिे।  

मुम्बईअ जे टे्रन जे भीड़ भाॾड़ सबबु रोज़ु नौकरीअ ते 
वेन्दड़नन खे केनतरी मुसीबतुनन जो सामनो कररणो पवे थो, 
तिंहििं जा धचटा अक्स हिन किाणीअ में बख़बूी समलनन था। 
साधॻए वख्क़्त हिन भीड़ भाॾड़ जे जीवन में िर शतसु स्वाथी 
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आिे। पोइ को निंढो स्वाथी त को विो पर स्वाथी सभु 
इन्सानु आहियूिं। 

 

“ बास ” 

हिन किाणीअ जो बब मौज़ू, भॼी ववयल ख्ज़िंदिी, ककताब 
जी किाणी, प्रोमोशन सािं समलिंदड़ जुलन्दड़ आिे। 

बास इज़ आलवेज़ राईट, इएिं िरहिकु मुलाख्ज़म ॼणु बास 
खािं परे बब भॼिंदो त के वरी स्वाथमवपणे ख़ानतर चमचा थी  

रििंदा आहिनन। 

हिन किाणीअ जो मुलाख्ज़म बब बास ते णखले थो, पर पोइ 
उन मुलाख्ज़म खे बास धथयण जी ख़शुख़बरी समली आिे। 
पर पोइ बब िू ख़सुश न आिे। िुन जी मुशक ग़ाइब थी वञे 
थी। जेको सो डप में िू पसीने में लथ पथ थी वञे थो। 

 

“ अकेलो ” 

किाणीअ में सफ़रुनामो आिे, जेको हिकु नौजवान घुमिंदे 
मिसूस किं दे लुत्फ़ु बब माणे थो। पर खेसस वर वर अकेलाईअ 
जो अहिसासु धथए थो। 
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“ सुवपना ” 

किाणी कुझु अिंधववकवास ते आधाररत आिे। जिहििं कक 
किाणीअ में नौजवान जो सुवपनो बब आिे, जेको सुवपनो 
सासभयािं थीिंदो नज़र अच ेथो। 

 

“ बहदलाउ ” 

हिन किाणीअ में वपण मौज़ू ो़ साधॻयो आिे, जेको मधथयुनन 
किाणणयुनन बास ऐिं प्रोमोशन जो आिे। 

पर हिन किाणीअ में लेखकु क़ुहदरती नज़ारा ऐिं ख़ासस करे 
Sunset ऐिं Sunrise जो ख़बूसूरत धचत्र धचटे, पािकनन खे 
लुत्फ़ु माणायो आिे। 

किाणीअ में हिकु दोस्तु बास मािं परेशान आिे, जिंहििंकरे िू 
घणी धचिंता थो करे त बॿऐ तरफ़ सिंदसस दोस्तु जेको 
ख़शुसमज़ाज आिे जिंहििं ते प्रवचननन जो असर आिे, जेको 
असर सिंदसस दोस्त में बब अधॻते िली धथए थो, इएिं धीरे 
धीरे िुन में बहदलाउ अच ेथो ऐिं आफ़ीस जे बास बाबनत 
सोचणु छि ेथो ॾिए। 

********* 
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बन्सी खबूचिंदाणीअ जे किाणणयुनन जो आणख़रीन ककताब ु
दूिंिों आिे, जिंहििं ककताब ते खेसस नेशनल काऊिं ससल जो अवाडुम 
समसलयल िो। 

ककताबु खोलण सािं ई अज़ख़हुद मुिाॻ तरफ़ ध्यानु वेंदो आिे 
ऐिं मुिाॻु प्रोफ़ेसर नामदेव ताराचिंदाणीअ जो सलणखयलु आिे। 
त पोइ बसस लेखक लाइ इिो ई विो सटीकफ़केट आिे।  

‘दूिंिों’ जे मुिाॻ में प्रोफ़ेसरु नामदेव ताराचन्दाणी सलखे थो 
त : 

िुन वहट ईकवरचिंर जी सादिी ऐिं सॿाझाई बब आिे त ववष्णु 
भाहटया जी फ़नाइती शैली बब आिे ऐिं वपण लखमी 
णखलाणीअ जी कथा जी उणत बब आिे, पर िू ख़हुद में, 
पिंहििंजो पाण में, हिकु अहिड़ो मािीणो किाणीकारु आिे, 
जहििंजूिं सिजु किाणणयूिं चई सनघजनन थयूिं ऐिं उिे आदशमवाद 
जो इख्ज़िारु मनो-वैज्ञाननक आधार ते ऐिं कलात्मक नज़र सािं 
करे रहियूिं आहिनन। ख्जननमें इन्सानी मुल्िन क़दरुनन जे 
आस पास जे दूिंिें खे दरू दृख्ष्ट आिे ऐिं उिे उन्िनन जी 
आख्जयािं करण जी उकीर सािं भरपूरर आहिनन। 

हिननन सिज किाणणयुनन में, ख्जते इिा उकीर सभ खािं  
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वधीक अिमु आिे, उते उनजे पेश करण जी कला दृष्टी बब 
घहट अिम न आिे। दरअसल इिा कला दृष्टी ई आिे, जेका 
बन्सी खबूचिंदाणी, किाणीकार जी विी सघ बणी आिे। 

जिहििं त हिन मजमूए में लेखक पिंहििंजे पारािं, बॿनन ससटुनन 
में हिकु बेितरीन जुसमलो सलसयो आिे ; 

मिंख्ज़ल त घणो परे आिे, पर पिंध ुकरणु जो सुख ुबब त को 
सुख ुआिे न… 

‘दूिंिों’ मजमूए में 11 किाणणयूिं शासमलु अहिनन, जेके अहिनन: 

 1. दूिंिों 
 2. जानवरु 
 3. पिंहििंजो पाण सािं 
 4. ररकवत 
 5. निंढो दखु ुविो दखुु 
 6. ॾियणु विणु 
 7. अिंकल 
 8. काटा 
 9. बकेट सलस्ट 
 10. ख़ौफ़ो़ु  
 11. माफ़ी 
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“ दूिंिों ” 

लेखक जी िीअ “दूिंिों” किाणी “माज़ीअ जे धिससकणु ते” सािं 
समलिंदड़ जुलिंदड़ आिे। ववषय बॿन्िी किाणणयुनन जो लॻभॻ 
साधॻयो आिे, पर किाणीअ जो अिंदाज़ु बॿन्िी जो ननरालो 
आिे। 

हिन ककताब ज़ी किाणी, दूिंिों, मुम्बई निरीअ जे मशिूरु 
अिंधेरी, लोखिंडवाला जे पसमिंज़र में सलणखयल आिे। दूिंिों, 
ववरिाङे जे ज़तमनन जो इिंतिाई नकफ़रत भररयल दूिंिों, 
अपमान जो दूिंिों, ख्ज़लत जो दूिंिों, जेको समूरी ख्ज़िंदिी 73 
सालनन जे बुज़ुिम जे हदसल ऐिं हदमाग़ ते एनतरो त िावी 
धथयल आिे, जो िू समूरी ख्ज़िंदिी नफ़रत जी आि जे दिूें 
में दखुिंदो रिे थो। जो सालनन खािं पोइ बब िू पिंहििंजे ज़तमनन 
ते मरिम कोन लॻा ो़ए सनघयो आिे। दूिंिों िुन जे पाछे वािंिुरु  
ससिंध ुखािं िलिंदो आयो आिे। नेहि इन दिूें जी मानससक ॻिंहढ 
खलेु थी। 

जिंहििं क़ौम सािं िू ज़बरदस्त नकफ़रत किं दो िो, तिंहििं ई क़ौम 
सािं सिंदसस पोटो इिंनतिाई मुिबत करे थो। जेका ॻाख्ल्ि एकता 
ऐिं भाईचारे जो बेितरीन समसालु बणी आिे। किाणीअ में 
बुज़ुिम पीढ़ीअ खे ज़माने मुताबबत बहदसलजण लाइ उत्साहित 
वपण कयो ववयो आिे।   
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ॾिसो किाणीअ जा िी कुझु अिंश, कीअिं पोटे, नीलेश ख़ानतर 
िाि ेजे मन में बहदलाउ अच ेथो! 

दादा, तव्िािं केनतरो वक़्त ुमुसलमाननन खािं भॼिंदा रििंदा ! 
मूिंखे िािीअ कराचीअ जे फ़सादनन जे बारे में ॿुधायो आिे, 
मूिंखे तव्िािं सािं िमददी आिे, पर तव्िािंत ेक़्यासु बब ईंदो आिे, 
जो तव्िािं 65 साल अॻु जी ख्ज़िंदिी जी रहिया अहियो, िुन 
नफ़रत जे िीिंििंनन मािं तव्िािंखे ऐिं असािंखे कुछु बब िड़ िाससलु 
धथयणु वारी कोन्िे। कराची त हिक तवारीख़ आिे। इिा त 
ख्जते आिे उते ई रिन्दी। तव्िािं टैक्सीअ वारे खािं, ररक्शा 
वारे खािं भॼी सघो था, पर तव्िािं जिंहििं बसस में अहियो उन 
जो ड्राईवरु या किं डक्टरु मुसलमान िुजे त छा किं दा ? टे्रन 
में साम्िूिं वारीअ सीट ते मुसलमान िुजे त छा किं दा ! 

पोटे जा सुवाल िाि े जे मन खे झिंझोॾड़नन था ऐिं िोिािंिुिं 
मुख्स्लम क़ौम जो हिकु जुवानु उन दिूें खे थधनन छिं ॾडनन 
सािं शािंनत करे थो। इएिं मानससक ॻिंहढ खलुी पवे थी। 

लेखक, ख्जते लोखिंडवाला काम्पलेक्स में रििंदो िो, किाणीअ 
में उतािं जे सुहिणे मािोल जो हदलकश मन्ज़रु ख़लक़ीिंदे, 
ससिंधधयुनन जे प्यार, ससक  जो बहितरीनु ढिंि सािं इख्ज़िारु 
कयो आिे। 
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“ जानवरु ” 

जानवरु किाणीअ में वपकननक जो पसमिंज़र ख़लक़ीिंदे, 
ससधनन सादनन लफ़्ज़नन में जानवरनन ते रधचयल हिक 
साधारण किाणी आिे, पर पोइ बब  िीअ किाणी मूिंखे तन्ज़ी 
लॻी। जानवर लाइ त जानवरु लफ़्ज़ु खलुीअ हदसल सािं चई 
सनघजे थो, पर जकेी इन्सानु जानवरन खािं बदतर िरकतूिं 
कनन नतनन इिंसाननन खे कहिड़ो नालो ॾिजे ! 

 

“ पिंहििंजो पाण सािं ” 

िुख ुशयेर करणु ज़रूरी आिे ऐिं जेकिहििं दखु ुकिं हििं सािं शयेर 
नथो कजे त माण्िू अिंदरर टुटी पिंवदो या ॾडप्रेशन में अची 
वेंदो। 

किं हििं ववद्वन जा क़ौल आहिनन, िीिंििं में हिकु दफ़ो पिंहििंजो 
पाण सािं ॻाल्िाइण ज़रूरी आिे। पर लेखक़, हिन किाणीअ 
में इिो पिंहििंजो पाण सािं ॻाल्िाइण जो शफ़ीवपणो न पर 
नफ़ीवपणो िखेाररयो आिे, छो जो ककररदारु मानससक तनाव 
सबब  पिंहििंजो पाण सािं कुझु वधीक ई थो ॻाल्िाए। छो जो 
नाइक जे स्वासभमानी जज़बे खे ज़बरदस्त ज़बम रससयल 
आिे। 

िुन जे हदसल ते किं हििं ॻाख्ल्ि जो िहिरो असरु धथयल आिे। 
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जिंहििं करे िू परेशानी ऐिं ख़ौफ़ु सबब उन धमाकनन जो दहुिराउ 
किं दो रिे थो। 

मुॾड़स जी अहिड़ी िरकत ॾिसी ज़ाल जी ननिंड कफटी पवे थी। 
िूअ मुिंझी पवे थी त आणख़र कहिड़ी माख्जरा आिे! तिहििं 
ज़ाल पिंहििंजे सौट भाउ खे ॻाख्ल्ि ॿुधाए थी, जेको नाइक 
िुलाब जे मन खे णझिंझोड़ ेथो। तिहििं िुलाब ुणखले थो। इएिं 
िुलाब जे मन जो ॿोझु िल्को धथए थो । 

 

“ ररकवत ” 

औलाद जे मोि जे चकर में हिकु ईमानदार आदशम पीउ जेको 
ररकवत जे बबलकुल बरणख़लाफ़ु आिे, पर पुट खे डाक्टरु 
बणाइणु ऐिं ज़ाल खे ख़सुश रखण ख़ानतर ररकवत विण लाइ 
मन में सोच ेथो, जिंहििं करे िू अिंदर में तमामु परेशान आिे। 
जिहििं त िोिािंिुिं सिंदसस पुटु पीउ जे ईमानदारीअ ते फ़ख़रुु 
कन्दे ॿाहिर दोस्तनन खे चई रहियो िो मूिंखे फ़ख़रुु आिे त 
मुिंहििंजो पपा तमामु ईमानदार आिे ऐिं पीउ खे अची इिा 
ॻाख्ल्ि ॿुधाईंदी चवे थो “I am proud of u papa” बसस 
पोइ त वपता साहिब जो सभहटककयल मनु शािंनत धथए थो 
किाणीअ जी करदाननिारी ख़ासस उभरी बीिी आिे। 
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“ निंढो दखु ुविो दखु ु” 

चविंदा आहिनन ॿारु माउ-पीउ जे ववचमें पुलु जो कमु किं दो 
आिे रोज़ु मिम जे जीवन में ज़ाल मुॾड़स जे तकरार ज ेहिन 
किाणीअ जी ककररदार शासलनीअ जी पघार मुॾड़सु खािं वधीक 
आिे जिंहििंकरे िूअ िवा में आिे। ॻाख्ल्ि-ॻाख्ल्ि में घोट जे 
हदसल खे रिंजाए थी इएिं िूअ वक़्त बबवख्क़्त घोट जे अिम 
खे ज़बम रसाए थी, जिंहििंकरे सिंदसस घोटु परेशान आिे अकफस 
में वर वर िू इिो ई सोचीिंदो रिे थो। 

पर िू आदशम घोट सािं ििु हिकु आदशम पटुु बब आिे। जिहििं 
सिंदसस ज़ाल आकफ़स में फ़ोनु ककरसस थी त पुटु बीमारु आिे 
तिहििं िीउ ज़ाल सािं धथयल तकरारु पल में भुसलजी वञ ेथो। 
कुझु ई पल अवसल जिंहििंखे िू विो िुखु समुझ ेप्यो पर िाणे 
पुट जी बीमारीअ अधॻयािं उिो दखु ुनिंढो समुझणु लॻे थो। 
िाणे हिन लाइ विो दखु ुपुटु जे तबीअत जो आिे। 

जीवनु जी कफलासाफी बब इिा ई आिे 

 

“ ॾियणु विणु ” 

किाणीअ जो मुसय नाइकु कपड़ ेजो विो वापारी आिे। हिन 
जे सुभाव में सदाईं विणु आिे। िी किहििं किं हििंखे ॾियणु न 
ससणखयो आिे किं हििंखे िुन किहििं थोरो की घणो ॾिनो बब त 
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िुन उन में का न का लालच रखे ॾिनी 

अहिड़ ेइन्सान ते सिंतनन जे प्रवचन जा बब असर कोन था 
धथयनन, पर पोइ ज़ाल जे मोकसलयल हटकफ़न में वेहढ़यल 
पकोड़नन वारे काग़ज़ ज ेधुिंधधलनन अख़रनन करे िुन जे मन 
में बहदलाउ अच ेथो, जिंहििं काग़ज़ में हिक साइकालाख्जस्ट 
मन जे ॻाख्ल्ियुनन ते लेख ुसलणखयलु िो, जिंहििं जो तात्पजुम 
वाक़ई तमामु पावरफुल साबबतु थो धथए, जेको लेखक तमामु 
उम्दे नमूने पेश कयो आिे। 

इन लेख जा कुझ अिंश ॾिसो, लेखक केनतरे बेितरीन नमून े
समुझायो आिे, जेको पािकनन जे जीवन में वपण काफ़ी 
कारिरु साबबत थीिंदो । इन तयालु खािं ई मािं हिनत इिो 
समूरो तात्पजुम  पेश कररयािं थी । 

इन्सान जो मनु निंहढवपण में ई, पिंजनन या छिनन सालनन 
जी उसमरर ताईं घणणयूिं ॻाख्ल्ियूिं ससखी थो विे। इिे निंहढवपण 
में ससणखयल ॻाख्हियूिं सिंदसस अिंदर जे मन, Inner Mind 
में जमा थी वञनन थयूिं ऐिं उन्िनन निंहढवपण में ससणखयल 
ॻाख्ल्ियुनन मािं इन्सान जी ख्ज़िंदिीअ जे जीअण जो प्रोग्रामु 
तयार थी वञ ेथो। ख्जअिं कूड़ु ॻाल्िाइण जो प्रोग्रामु या सच ु
ॻाल्िाइण जो प्रोग्रामु वग़ैरि वग़ैरि। इिे प्रोग्राम सॼी ख्ज़िंदिी 
उन्िनन प्रोग्रामनन त ेई िलाए जी रहियो आिे। असािं चाहियूिं 
बब त उन्िनन प्रोग्रामनन खे बहदलाए नथा सघूिं। िा इिा 
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ॻाख्ल्ि असािं करे सघूिं था त पिंहििंजे ॿाहिररएिं सुजाॻु मन, 
Outer Mind खे समुझाए, असािं उिे कम वरी वरी कयूिं, जे  
असािंजी ख्ज़िंदिीअ में सुख पिुचाईनन था। इएिं घणा दफ़ा 
साधॻयो कमु करण सािं उनजो बब हिक़ु प्रोग्रामु ििी पिंवदो 
ऐिं इिो बब असािंजे अिंदररएिं मन में बॿये प्रोग्राम सािं जमा थी 
वेंदो। असािं उन नुक़्सान वारे प्रोग्राम खे िलाइणु बिंहद कयूिं 
ऐिं सुिो प्रोग्रामु िलाइणु ससखूिं त असािंजी ख्ज़िंदिी ििी पविंदी। 

किाणीअ जो िी तात्पजु ो़म बेितरीन आिे, जिंहििंमें जीवन जे 
कफ़लासाफीअ सािं पािकनन खे बब काराइतो सिंदेशो समले थो। 

 

 

“ अिंकल ” 

बबलकुल हिक साधारण किाणी आिे, जिंहििंमें को ख़ास 
मक़्सद ुकोन आिे। जस्ट टाईम पास ऐिं िरूभरू इिो ज़रूरी 
बब कोन्िे त लेखक जी िरहिक किाणी पािकनन खे मुताससर 
करे। 

 

“ काटा ” 
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बॿनन दोस्तनन जी किाणी आिे, जेके शाम जे वख्क्त वेिी, 
बाग़ में पाण में िालु अहिवालु विंड ेरहिया आहिनन। 

शिंकरु पिंहििंजी धीउ जे घर में रििंदो आिे। िालािंकक सिंदसस 
धीउ िुन जो पूरो-पूरो तयालु रखिंदी आिे, ऐिं नािी बब िुन 
सािं तमामु सुिो वतामउ किं दो आिे। िोहिटी त िुनजी जान 
आिे। िू धीउ वहट िर तरि सािं तमामु ख़सुश आिे, पर पोइ 
बब िुन जे अिंदर में हिक ॻाख्ल्ि खाए थी त आणख़र, धीउ 
पराओ धन आिे। 

ऐिं िोिािंिुिं रामु, जेको ररटायडम िज़ेटेड आफ़ीसर आिे, सिंदसस 
आफ़ीस में तमामु धाक िुई, पर घर में... पिंहििंजे पुटु ऐिं नूिंििं 
मािं ख़सुश कोन आिे। 

िालािंकक िुन जूिं धीअरुिं  नेक आहिनन। पीउ जी परेशानी िुननन 
खािं सिन कोन थी धथए। पर पोइ बब ककशन, धीअरुनन जे 
घर रिण खािं ॿुढा अश्रम में रिण वधीक पसिंहद थो करे। 
िाि ेजो पोटीअ में इिंतिाई प्यार आिे। पर पोइ बब िू हदसल 
ते पथरु रखी, पुट नूिंििं ऐिं पोटीअ सािं काटा करण लाइ तयारु 
धथयो आिे। 

बाग़ में िुननन जूिं ॻाख्ल्ियूिं हिकु नौजवानु साइकालाजीअ जो 
लैक्चरार ॿुधे थो, जेको बुज़ुिम जे तयालात में बहदलाउ आणे 
छि ेथो। 
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खेसस सलाि ॾिए थो त नूिंििं सािं ररकता नफ़ी मािं शफी थी 
वञनन त मासमलो सुलझी वेंदो ऐिं उलणझयल ररकतनन खे 
सुलझाइजे त ॿुढा आश्रम वञण जी ज़रूरत ई न पविंदी। 
जिंहििं लाइ िी नौजवान ु लैक्चरारु, िुनखे ररकतनन खे 
सुसलझाइण जो जादईू मिंतरु ॾिए थो, जेको मिंतरु न फ़क़नत 
ककशन लाइ कारिरु साबबतु थीिंदो पर तमामु माण्िुनन लाइ 
कारिरु आिे। 

इन जादईु मिंतर जा कुझु अक्स पािक बब पसीनन त थी 
सघे थो कुझु उलणझयल ररकता सुलझी पवनन। 

लेखक इिो मिंतरु िुणखयो त ज़रूरु िससयो आिे पर उन 
मिंतर जी मिंख्ज़ल साफ़ु सुथरी ऐिं पुख़ती आिे। 

राम चाचा हिकु ररटायडम आफ़ीसरु आिे ऐिं पिंहििंजे आफ़ीस में 
सिंदसस धाक िुई। ज़ाहिरु आिे त सिंदसस Control Need, 
ज़ोरदार िूिंदी। मूिंखे लॻे थो त सिंदसस नूिंििं जी Control 
Need बब तमामु नतखी िूिंद़ी ऐिं िू ॿई हिक बॿए खे Control 
करण जी कोसशश किं दा िूिंदा ऐिं इएिं ररकता बबधिड़ी व्या 
िूिंदा....। 

िा चाचा, उन ॻिंहढ खे सुसलझाइणु लाइ मािं हिकु सुझावु 
ज़रूरु िीिंदस, तव्िािं जी पिंहििंजे Control Need खे घटाइण 
जी कोसशश किं दव त तव्िािंजे वहििंवार में बहदलाउ ईंदो। 
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आम तौर किाणणयुनन में अॼुकल्ि जे माडनम औलाद जी 
ग़लनत रवये खे नफ़ी तरीक़े सािं पेश कयो वेंदो आिे पर हिन 
लेखक घणो करे िर किाणीअ में अहिड़ी औलाद खे बब शफ़ी 
नमूने पेश कयो आिे। 

इिा सत्सिंि जी करामत ई आिे। 

 

“ बकेट सलस्ट ” 

कैन्सर जे चपेट में आयल बॿनन बुज़ुिम दोस्तनन जी किाणी 
आिे। िू मौत खािं अवसल पिंहििंख्जयूिं तवाहिशूिं पूररयूिं करण 
लाइ हिक लिंबी सलस्ट जोड़ीिंदे अस्पताल मािं भॼी वञनन था।  
बकेट सलस्ट जी ववशाल फ़हिररस्त कुझु हिन रीनत आिे: 

कारर विणु, ड्राईवविंि ससखणु, चार धाम यात्रा, पुट लाइ 
मोटर साइकील, धीउ लाइ िीरे जी मुिंडी, िोहिटीअ लाइ 
साईककल, अिंडमान ऐिं ननकोबार ॿेट ऐिं िािंि कािंि ,ससिंिापुर, 
अमरीका घुमणु ऐिं नेपाल जे पोखरा ढिंढ जे भररसािं वाररयूिं 
बफ़ामनी चोहटयूिं ॾिसणु बब।  चार सुहियूिं ड्रसेूूँ ख़रीदणु । अञा 
केनतररयूिं ई बॿयूिं ख़वाहिशूिं आहिनन, पर डाइरीअ ज ेहिक वकम  
ते अवसल ई कुझ सलणखयलु आिे। 
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जिंहििं में िुन जी िधथ अणखरी िुई, जेका िुन सिंतनन जे 
प्रवचन ॿुधणु खािं पोइ सलखी िुई। जिंहििं में ख़शुीअ 
जो बेितरीनु फ़ामूमलो सलणखयलु आिे। 

 

हिन किाणीअ में ख़ासस ॻाख्ल्ियुनन ते ध्यानु ववयो। हिकु त 
िुजराती नाला आहिनन दयाल भाई ऐिं ककशोर भाई। 

ख़रै, किाणीअ में एकता ऐिं भाईचारे जी झलक समले थी। 
हिन बेितरीन िवाले मािं पािक बब मिसूस किं दा। 

दयाल भाई, मरण खािं पोइ असािंखे क़बब्रस्तानु िािंिुिं विी 
वञनन या मसाणु िािंिुिं कहिड़ो थो फ़क़ुम  पवे । मुअल माण्िूअ 
लाइ, काई बब साॻी त बकेट बब साॻी । 

लेखकु किाणीअ में जीवन जो मूलु मतो बब सुहिणे ढिंि सािं 
ख़लक़े थो विे त, ख्ज़िंदिी हिकु नाटकु आिे। साधारणु 
अखरनन में जीवन जी विी कफ़लासाफ़ीअ तरफ़ इशारो किं दे 
नाइकु चवे थो: 

िाणे पहिरीिं जुलाई ते ररटायर किं दसुस त िीअ जोकर जी ड्रसे, 
जोकर जी ॿोली ऐिं जोकर जो मुख्ककन्दड़ु चहिरो लािे कफटो 
किं दसुस ऐिं इन्सानु बणणजी पाणखे ख़सुश किं दसुस। 
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“ ख़ौफ़ु ” 

इन्सान खे ख्ज़िंदिीअ में वि ेमें विो ख़ौफ़ु मौत जो ई थीिंदो 
आिे।                                                      
हिन किाणीअ में लेखक वपकननक जो मन्ज़रु ख़लक़ीिंदे, 
बॿनन दोस्तनन जे जीवन जी किाणी जोड़ी आिे। ॿई दोस्त 

 

वपकननक जी भीड़ मािं पासीरो थी समुिंड जे बॿऐ भरर ॿेटु 
ॾिसणु लाइ पिुचनन था। मोटण वख्क़्त न का ॿेड़ी, न किं हििंजो 
सिारो। 

आणख़र िुननन खे पिंहििंजे घरर वापस त ववधञणो ई िो, सो 
ॿई समुिंड में हटपनन था। 

ककररदार सुनील खे मौतु साम्िूिं नज़रर अच ेथो। अहिड़ ेपल 
में िुन खे पिंहििंजे जीवन जो िरहिकु वकुम  याहद अच ेथो ऐिं 
माज़ीअ में खोहिजिंदो, वर वर ख़ौफ़नाक िाल खे बब ॾिसे 
थो। 

माज़ीअ ज ेयादनुन में, सिंदसस सदाियात माउ जो धुिंधधलो 
चहिरो, समुिंड जे मथािं नज़र अच ेथो। इएिं जीवन जा िू 
केनतराई लेखा चोखा किं दे, समुिंड में िोता िीिंदो रिे थो। 
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“ माफ़ी “ 

लेखक हिन निंढी किाणीअ में विो सिंदेशु ॾिनो आिे। 

ररकतनन जी नाज़ुकु िोरर खे बचाइण जो सुहिणो मिंतरु: माफ़ी 

िीअ हिक िहिरी ऐिं साधारण किाणी आिे। पर पोइ बब 
लेखक घणो कुझु किाणीअ ज़ररए, पीउ पुटु जहिड़ ेनाज़ुकु 
ररकते खे बचाइण लाइ कलात्मक अिंदाज़ु में राज़ िससया 
आहिनन। 

किहििं किहििं ग़सु्से में इन्सानु आपो खोिे ववििंदो आिे ऐिं 
इिो उन पल जो खोहियल आपे जो नतीजो किहििं किहििं 
ज़बरदस्त बुरो साबबतु थीिंदो आिे। 

पर जेकिहििं ररकतनन जी िोरर मज़बूत रखणी िुजे त माफ़ी 
वहिजे पोइ माफ़ी भसल पिंहििंजे पुटु खािं ई वहिणी पवे। जीअिं 
हिन किाणीअ जे नाइक कयो। 

किाणी जी ककरदारननिारी वपण ध्यान जोॻी आिे। किाणीअ 
जो िरहिकु ककररदारु पाण किाणी ॿुधाईंदे, ससलससलो क़ाइमु 
रखी वेिो आिे। 

********* 
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बन्सी खूबचन्दाणी जो शइरु 
जीअिं त मूिं अवसल सलसयो आिे त िक़ीक़त में बन्सी 
खबूचिंदाणीअ जो साहिनतक सफ़रु नज़्म सािं शुरू धथयो पर 
पोइ बब पािक िुन खे किाणीकार जे रूपु में ई सञुाणनन। 
मािं भािंयािं थी बन्सी खबूचन्दाणी हिकु सुिो शाइर बब िो, 
इिा ॻाख्ल्ि केनतरनन खे शायहद ख़बर न िुजे पर िुन जूिं 
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कववताऊिं  तमामु झूननयुनन मख्तज़ननन में हटॾड़यल  
पणखॾड़यल समलनन थयूिं। 

आिंउ चाहियािं थी पािक ब बन्सी खबूचिंदाणीअ जे कववताउनन 
जो कुझु लुत्फ़ु माणीनन 
 
“ िातत करि का ॻाख्हिड़ी ” 
ननिंड जो आरामु िीिंदड़ 
वस्ल जो पैग़ामु िीिंदड़ 
तवाबु जो अिंजामु िीिंदड़ 
रानत करर का ॻाख्ल्िड़ी 
 
छो फ़लक़ु धथयो आिे मािंदो  
छो माि खे तो कीन आिंदो 
सोज़ जो छेड़ ेसुरिंदो  
रानत ककरर का ॻाख्ल्िड़ी 
 
अच ुत हदसल जो िालु विंॾडयूिं 
ख्ज़िंदिीअ जो ख़ालु विंॾडयूिं 
इकक़ जो को तयालु विंॾडयूिं  
रानत करर का ॻाख्ल्िड़ी 
 
तूिं बब उख्जॾड़यलु मािं बब उख्जॾड़ो़यलु 
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खशूीअ जो आ राॻु ववससररयल़ु 
ओ ददम जी ख़ामोशी कोयल  
रानत करर का ॻाख्ल्िड़ी 
 
तवाबु हिकु अहिड़ो इस्म ुआिे जेको ननिंड में िक़ीक़त ऐिं 
जाॻणु ते फ़सानो बणणजी पिंवदो आिे बन्सी खबूचिंदाणीअ 
जी रधचना रानत ककरर का ॻाख्ल्िड़ी बब इकक़ जे तवाबु खे 
िक़ीक़त में बहदलणु जी कोसशश आिे। रचना खे नफ़ासत 
बतशी आिे सुहिणनन अखरनन जेका हदसल खे लुभाए थी ऐिं 
सुकूनु बब अता थी करे रचना जे हिन बिंद में िसरतनुन जी 
बानिीअ त ेनज़र ववझूिं पािकनन खे इकक़ु जे दररयाि में 
लोढ़े थी छिे:  

 

 

“ सीमा िेखा ”  

िीअ रेखा 
केनतरी न सख्न्िड़ी केनतरी न सूसयम ु
कफरिंदड़ नघरिंदड़ 
वक़्त सािं /जॻहि सािं माण्िुनन सािं 
ग़बुमत में िीअ लीक ॼणु आिे ई कान 
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बुख ज्यािं आि भम्भटु बणणजी 
ससभनी िदनुन खे, ससभनी सीमाउनन खे 
जलाए भसमु थी करे छिे 
ऐिं रहिजी वञनन था 
'चोर चोर जा आवाज़, ख़नूु ख़राबबयुनन जा वाकक़आ 
अस्मत जे नीलामीअ जा वाका, 
बज़ाररयुनन में ग़रुरबत पाणु सीिंिारे वेिी आिे 
ससभनी सीमाउनन खे अलववदा करे 
पसैे सािं बब त हिन लीक खे 
घटाए/ वधाए /थलु्िो सन्िों करे सनघजे थो 
सोन ऐिं चािंदीअ जी मिक सािं रिंिीनु बणाए सनघजे थो 
ककथे आिे िीअ इतलाक़ जी सीमा रेखा ? 
शायद ! 
उन्िनन माण्िुनन जो वररसो आिे 
जेके न ग़रीब अहिनन न शािूकार 
जे तधॻनन था उन आससरे ते त सिंदनन पोयािं पसाि 
शल हिन लीक जे अिंदरर ननककरनन !  
हिन वख्क़्त सािं /जॻहि सािं माण्िूअ सािं 
कफरिंदड़ नघरन्दड़ 
इतलाक़ जी सीमा रेखा अिंदरर। 
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बन्सी खबूचिंदाणीअ जी शाइरीअ में तमामु िहिरी सोच आिे 
जिहििं त जीवन जो फ़ल्सफ़ो ऐिं राज़ बब सिंदसस शाइरी सीमा 
रेखा जेका आमु माण्िूअ जे जीवनु जे मजबूरी ऐिं कशमकसश 
बयानु करे थी हिक आमु इन्सान जे इतलाक़ जी सीमा रेखा 
खे लताड़ ेनथो, कशमकसश सािं जफ़ाकशी किं दे ख़सुश रिे थो। 
सोन ऐिं चािंदीअ जी झिंकार ऐिं रिंिीनीअ खािं दरू इन आस में 
त शल पोयािं पसाि सिंतोष जी लीक अिंदरर ननककरनन। िीअ 
शाइरी सीमा रेखा हिक आमु माण्िूअ जो ॻाटु ऊिं चो थी करे: 

 

टे ख़्याल  

“ ििंड ” 
आहिनन 
के नम्बर अहिड़ा 
प्राईम निंबसम 
जे 
किं हििं ब नम्बर सािं पूरा न विंॾडजनन 
कुझु समॾड़योई ज़रूरु बचे 
3 , 5, 7, 11, ..... ऐिं 
के इन्सान अहिड़ा 
ककथे िहिकनन ई कोन 
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किं हििं बब िालनत सािं खेनन विंॾडजे 
त सिंतोष जी ॿुड़ी समले ई कान 
कुझु ज़रूरु बचे 
किहििं असिंतोष जो हटको 
त किहििं अशान्तीअ जो पिंजो 
 

“ कट ” 

जोड़ु वाधारे जी ननशानी आिे 
कट पुहिते पवण जी 
पर ख्ज़िंदिीअ में कट तमामु ज़रूरी आिे 
जीअिं  
कपड़ ेखे कहटणो पिंवदो आिे 
कवपड़ा िाहिण लाइ 
या 
लोि खे तपाइणो पिंवदो आिे 
ररजाइणो पिंवदो आिे 
मशीन िाहिण लाइ 
भॻवान वहट बब कट जूिं 
कैं धचयूिं अहिनन 
ज़लज़ला, ॿोॾियूिं, तूफ़ानु, बीमाररयूिं 
ऐिं 
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िीअ सरकारर असािंजी त 
भॻवान खािं ब िोइ खणी वेई आिे  
कट जे कैं चीअ में 
सिंदसस कट इिे ऐडवान्स कट  
फ़ैसमली प्लाननिंि 
 

“ अणपरूु ”  

अणपूर अिंि  
अणपूरु इन्सानु 
सॼी दनुनया ई अणपूरु 
अणपूरु ननशानी आिे 
ख्ज़िंदिीअ जे 
पूरे धथयण जे आसुनन में  
उमेदनुन जी 
ऐिं पूरु 
िा ,िा  
उिो ई  
मौत ु
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वाि रचना जो उन्वानु केनतरो हदलकश ऐिं सुहिणो आिे पर 
दखुन सुखनन जी विंड कोन आिे ॾिसो शाइरु कहिड़ी विंड जी 
ॻाख्ल्ि कई आिे।  

किं हििं सच ुचयो आिे त शाइर जी उिाम जी का सीमा कोन 
थीिंदी आ फ़शम तािं उिामी हिक पल में अशम ते पिुची थो 
वञ।े शाइरु खािं बचणु नामुख्म्कन आिे 

विंड रचना में ककथे बब न िहिकी सघण वारे इन्सान जी 
भेट अहिड़नन ॾि िंिनन अिंिनन सािं कयल आिे जेकी किं हििं बब 
अिंि सािं विंॾडजी नथा सघजन, पिंहििंजी टेॻरर में ई टपिंदा था 
रिनन। अहिड़ ेइन्सान खे सिंतोष वारी ॿुड़ी याने सबुर जो 
सुख ुकिहििं नथो समले।  

अहिड़नन माण्िुनन जा सचपच ु िशाम आहिनन, अक्सर 
मुलाक़ात थीिंदी रििंदी आ। 

शाइर रचना में ख़बूसूरत अिंदाज़ सािं ॾि िंिनन अिंिनन सािं 
वाबस्ता करायो आिे ऐिं अहिड़ ेहटके पिंजे खािं सावधानु रिण 
जी ताकीद वपणु कई आिे। 

“ कटु ” 

कटु जो मतलबु किहििं सुिो त किहििं बुरो बब थी सघे थो 
शाइरु बन्सी खबूचन्दाणी चवे थो भॻवान इन्सान ऐिं सरकारर 
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जा कट जा तरीक़ा पिंहििंजा ऐिं अलधॻ अलधॻ आहिनन इन् सानु 
पिंहििंजी मज़ीअ सािं, पिंहििंजे फ़ाइदे लाइ कटु लॻाए थो। 
कपड़नन ससबण लाइ, लोि खे कटे ओज़ार िाहिण लाइ त 
भॻवान जी कहट विनन िाहदसनन वारी आिे जीअिं त 
ज़लज़ला, ॿोॾियूिं, तूफ़ानु ऐिं बीमाररयूिं। 

पर सरकारर जे कटु खे शाइरु नायाबु चवे थो इिा आिे 
ऐडवान्स कटु फ़ैसमली प्लाननिंि... 

बन्सी ख़बूचिंदाणीअ जी शाइरी कटु हिक नईं सोच वारी 
रचना िर इन्सानु जी थी लॻे। कटु खािं बचणु नामुख्म्कन 
थो लॻे 

शाइर जी नज़र में कटु जीवनु जो हिसो बब आिे त हदसल 
खे िकाईंदड़ डपु भी, जिंहििंखािं बचणु किं हििंजे वस में कोन 
आिे।  

 

 

 

“ अणपिूी ” 

बिंसी ख़बूचिंदाणी जी कवीता बब अणपूरी आिे ख्जिंदिीअ वािंिे 
जेकिहििं ख्ज़िंदिी पूरणु हिजे िा त इसानु बब भॻवानु बणणजी 
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वञ ेिा। पर शरीर जे मरण ते आत्मा जो मेलु धथए थो 
पूरणु परमात्मा सािं। 

बिंसीअ जी रचना आध्यख्त्मक ििराईअ वारी आिे। मौत खे 
जो मिंख्ज़ल मञी िले थो तिंहििंजो जीवनु पूणमता ि ेक़दमु थो 
खणे। 

अणपूरी रचना भसल, पर पूणमता जो पाि थी पढ़ाई  

 

“ त्रिशिंकू ” 

बत्रशिंकूअ खे सरापु समसलयलु िुओ 
धरती ऐिं आकाश जे ववच में लहटकण जो 
असािंजी भारतीय सभ्यता वपणण 
बत्रशिंकूअ वािंिुरु 
मधग़रब ऐिं मशररक़ो़ जे ववच में लहटकी रिी आिे 
प्राचीन सभ्यता जी साराि जा नग़ारा 
मशीनुनन जे िोड़ शोर में िुमु थी ववया आहिनन 
शास्त्रीय सिंिीत जूिं तानूिं 
नवनन साज़न जे पड़ािनन में ससससकी रहियूिं आहिनन 
रामायण ऐिं मिाभारत जे ससलोकनन जी िूिंज 
पिंॾडतनन जी िलनन में अहटकी पेई आिे 
प्राचीन नतृ्य जा सुर ऐिं ताल ऐिं 
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रॉक एिंड रोल जी धमाल 
बैल िािीअ जे सुर सािं सुर समलाईंदड़ 
जेट जिाज़नन जी उिाम 
उभ खे छुििंदड़ इमारतुनन जे पाछे में 
ििंहदयुनन पैटनन जे चीख़नु सािं ििु 
एटम बम जा ड॒हिकाव 
नेता वपया चवनन 
इिो त सिंिमु आिे पूरब ऐिं पख्कचम जो ! 
ऐिं मािं प्यो सोधचयाूँ 
िाय ड़ ेबत्रशिंकू भारतीय सभ्यता 
तुिंहििंजो ़िरापु किहििं पूरो थीिंदो ? 
 

रचना बत्रशिंकू असािंजे पावन मशररक़ी ओभर वारी सभ्यता 
ते मधग़रबी (ओलि) वारी असभ्यता जे असर सािं हिक 
उलणझयल, जककॾड़यल, ढुरकण वारी सचाईअ सािं रूबरू थी 
कराए। असािंजी पुराणी पावन सभ्यता रामायण मिाभारत 
जा स्लोक शासत्रीय सिंिीत जे मन मोिीिंदड़ मधरुता खेत में 
बलैनन जे िले में ॿधल घूिंघुरुनन जी झिंकार खे ॿुधण लाइ 
देशु जे सुिे सरल इन्सान जो मनु लुछे थो।  
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बिंसी खबूचन्दाणी चवे थो असािंजी सभ्यता पख्कचमी 
असभ्यता जे ॿनन पलनन लाइ लरमज़ाइण वारे असर िेहि 
पाणु पतोड़ ेरिी आिे ऐिं  बत्रशिंकू बणणजी लहटकी पई आिे। 

भारतीय सभ्यता करािे ...ओ ...बत्रशिंकू 
तुिंहििंजो सरापु किहििं पूरो थीिंदो !! 
बिंसी पिंहििंजी पुराणी सभ्यता सािं प्रेमु करणु वारो सादिी 
पसिंहद, सचो इन्सान ुिो सिंदसस पड़ािो आिे रचना बत्रशिंकू...... 
 

अचो त िॾिजी क़दमु वधायूिं ऐिं माणणयूिं पुराणी सभ्यता जो 
अपारु आनिंद ुऐिं बणायूिं सफलु अनमोल जीवनु ... साकारु 
कयूिं बिंसी ख़बूचिंदाणीअ जो सुहिणो सुवपनो ...... 

 

 

 

 

 

 

“ उिो सुखु ” 
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अॼु उिामें थो मुिंहििंजो मन ु
उन्िनन सुखनन िािंिुिं 
ख्जनन 
मुिंहििंजी िोहद में नधचयो आिे  
कुॾियो आिे 
नािंिड़ा ऐिं जोि फॉल्स जा नज़ारा 
वृिंदाबन ऐिं मुग़ल िाडमन्स 
माथेरान जूिं वाहदयूिं ऐिं पैनोरमा प्वाइिंट 
डल लेक ऐिं सोनमिम 
बरीनाथ ऐिं केदारनाथ 
ििंिोत्री ऐिं जमनोत्री 
ऐिं िा 
िुलनन जी वाहदयुनन 
ऐिं िेम कुिं ड साहिब 
श्रीनिर खािं बनारस िािंिुिं वेंदे 
िवाई सफ़रु किं हदयूिं सोननयूिं बफ़म  जूिं चोहटयूिं 
ख्जनेवा लेक ऐिं पोखरा ढिंढ 
मुसाई मारा ऐिं िुजरात जो ग्रीन नेशनल पाकम  
ररवषकेश ऐिं भाॻीरथीअ में 
कयलु सुबि जो सनानु 
एलीज़ाबथे टेलर ऐिं मधबुाला जी सूिंििं 
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िोलिप्पा ऐिं कुलफ़ी फलूदो खाइण जो सुवाद ु
पिंहििंजे साथीअ सािं माणणयलु 
प्यार जो सुखु…… 

बन्सी जे हिन शाइरीअ खे सफ़रनामें जी झलक चइजे त 
वधाउ कोन थीिंदो। हिन कववता में बन्सी पािकनन खे 
माथेरान जूिं वाहदयूिं, पैनोरमा प्वाइिंट, बरीनाथ ऐिं केदारनाथ, 
ििंिोत्री ऐिं जमनोत्री, बनारस, ख्जनेवा लीक ऐिं पोखरा ढिंढ जा 
ख़बूु सैर कराईंदे कुलफ़ी फलूदे जो सुवाद ुचखाए पिंहििंजनन 
जे प्यार जे सुख जो इख्ज़िारु करे थो। 
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“ इनामु ” 

अॼु बैंिलोर जा टािंिे वारा 
ख्जिंदि माण्िुनन खे बख्स्तयुनन मािं खणी 
मज़ूरनन जी बख्स्तयुनन मािं खणी 
अस्पतालुनन िािंिुिं वपया वञनन। 
ख्जते सुभाणे या परीिंििं 
अस्पताल जे रख्जस्टर में 
सिंदनन नाला नोट करे 
वरी टािंिनन में 
पूरनन लाशनन खे 
दफ़नाइण या साड़ण लाइ 
क़बब्रस्तान या मसाणन िािंिुिं विी वेंदा 
असािंजे विनन विनन लीडरनन 
अख़बारी खातुनन खे घुराए 
नक़ली शराब िािीन्दड़नन खे 
सतत लफ़्ज़नन में ननिंहदयो आिे 
ऐिं मरण वारनन जे माइटनन खे 
हदली सिानुभूतीअ जा सिंदेश मोककसलया आहिनन 
ऐिं िा 
सरकारी ख़ज़ाने मािं 
िरहिक मुअल जे घर वारनन खे 
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हिक हिक िज़ारु रुपए जो 
इनामु आनछयो आिे 
जीअिं िू बब नक़ली शराब जे घुते तािं 
ॿ चार बोतलूिं विी 
मरण वारे जी आत्मा लाइ 
प्राथमना करे सघनन। 
िीअ पकड़ पछाण 
िीउ ग्लीसरीन जा आिंसूिं 
िीउ सरकारी नाटकु 
बसस िलिंदो थोरा िीिंििं 
वरी ज़रूरु पढ़िंदा तव्िािं 
त 
अहिड़ो़ ेकिं हििं वि ेशिर में 
(या उन्िीअ ई शिर में ) 
टािंिनन वारा खणी वपया वञनन 
अध लाश अस्पतालुनन िािंिुिं  
ऐिं सरकार 
पिंहििंजी उदार हदली वरी िेखारी आिे 
ऐिं मुअलनन जे माइटनन खे आनछयो आिे 
हिक िज़ार रुपए जो इनामु !! 
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“ इनामु ” कववता में शाइर अॼुकल्ि जी राॼनीती सशररसते 
ते भरपूरर तन् ज़ किं दे राॼनीती अधॻवाननन जो पदो फ़ाहिश 
कयो आिे जेके अधॻवानु पख्ब्लक अधॻयािं िलीसरन जा आिंसूिं 
या नक़ली आिंसूिं ॻाड़ीिंदे अवाम खे लुटीिंदा रिनन था।। 

 

 

 
  

 

 


