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تیرا  گنہگار میں  

 

 

رانا  ملیشہ     ازقلم۔۔۔  

ناول مکمل  
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یک راشد دوست اپنے شاہد جب تھا وقت کا رات  

پر ڈرنک مسلسل ٹھےی ب لےی اک موجود ںیم یپارٹ  

نے راشد تو تک رید کچھ تھا رہا جا ےیک ڈرنک  

دہراتے عمل یہ کیا کو  شاہد پھر اور کھاید اسے  

۔۔۔۔ ایآ  چال پاس کے اس وہ کرتے نا برداشت دیمز  

 

ای ہے ایآ  کرنے انجوائے ںیم  یپارٹ تو اری شاہد "  

سےی ا تو وںیک ، ےی ل کے کرنے ڈرنک صرف  
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ھنس رایم  سایج پہلے اری ہے رہا کر برباد کو خود  

یاپن جو ہے ایگ چال  کہاں شاہد یشرارت مکھ  

دلوں کے  سب بدولت ی ک جنسیلی انٹ اور سمارٹنس  

ہر اب کھید تو حالت ی اپن تو اری تھا، کرتا راج پر  

ایک یبھ سای ا ھے، رہتا مبتال  یہ ںیم نشے بس وقت  

۔۔۔۔اری یبھ بتا ںیم سال کی ا ہے ایگ ہو " 

 

کہ  تھا ٹھای ب یہ ٹھانے وہ آج تھا اٹل لہجہ کا راشد  

سب ہی  ںیوہ گا لے دم یہ کر پوچھ  وجہ سے شاہد  

۔۔۔۔ ایل  ٹیسم یدگیسنج  دیمز چہرہ کا شاہد سن ںیبات  
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ڈسٹرب وںیک  تو ںیم ھوں کیٹھ اری ںینہ کچھ "  

کر ۓانجوا یپارٹ کر جا تو جا مجھے، ہے رہا کر  

۔۔۔۔پر حالت رےیم  مجھے دے چھوڑ ، " 

 

اور ھوا ایگو سے اسے شاہد کھےید کو  راشد ریبغ  

خاموش یبھ راشد ایگ لگ کرنے ڈرنک سے پھر  

ی سبھ جب بجے 1 کے رات پھر مگر تھا ایگ ھو  

یہ پر یوہ شاہد کنی ل ۓگ چلے سے وہاں لوگ  

۔۔۔۔ ایآ  چال پاس کے اس دوبارہ راشد تب رھا ٹھایب  
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رےیت ہے ہوا ایک تو ہے رہا کر سےی ا وںیک اری "  

۔۔۔۔بول تو کچھ ساتھ " 

 

تو وںیک ہے ایگ ہو ایک تجھے ، اری ںینہ کچھ "  

۔۔۔اپنا کر کام ، ہے پڑا چھے یپ رےیم " 

 

سے غصے پر کرنے سوال بار بار کے راشد  

۔۔۔۔ بول  سے اس شاہد چڑتے  

 

؟؟؟۔۔۔ ی ریم  گا مانے بات کیا "  
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سے اس منائے برا کا بات یک شاہد ریبغ  نے راشد   

۔۔۔ پوچھا  

  

؟؟؟۔۔۔ہے بات ایک بول "  

 

کو  آنکھوں یرہ ھو  بند سے نشے اپنے شاہد  

دے اجازت یک کہنے بات یاپن اسے کھولتا بامشکل  

۔۔۔۔ تھا چکا  
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بالکل موڑ رایت ںیم آج اری ساتھ رےیم چل تو "  

ہی رایت اور سے مجھ گا رہوں یہ کے کر کیٹھ  

۔۔۔ھوتا ںینہ برداشت روپ " 

 

ھوئے کرتے کھڑا اور پکڑے بازو کا شاہد راشد  

۔۔۔ لگا کھنےید سے ی رانگیح اسے شاہد تب بول  

 

؟؟؟۔۔۔۔تو ہے وال کرنے ایک سای ا وںیک "  

 

رےیم چل تو بس فلحال تجھے  گا جائے چل پتہ "  

۔۔۔۔ساتھ " 
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پر سوال گئے پوچھے سے یرانگیح کے شاہد  

تک  ی گاڑ نچتےی کھ ساتھ اپنے یزبردست اسے راشد  

خود کر ٹھایب اسے کھولے دروازہ اور ایل  

اسے ےیک سٹارٹ ی گاڑ ٹھتای ب پر ٹیس  ونگیڈرائ  

۔۔۔۔ ایگ  لگ جانےیل ںیکہ  

 

بول کچھ مجھے تو ہے رہا جا کر لے کہاں اری "  

۔۔۔۔تو یبھ " 
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سوال وہ باآلخر بعد کے  رھنے خاموش رید کچھ  

یک ی گھور یک راشد اسے جواب کا جس لگا کرنے  

۔۔۔ مال ںیم صورت  

 

ۓجا چل پتہ رید کچھ تو سکتا رہ ںینہ خاموش "  

۔۔۔۔ی ر یت آئے نا آواز ٹھی ب چاپ چپ اب تجھے نا گا " 

 

کچھ کہ ایگ  ھو خاموش شاہد مانتے بات یک راشد  

شاہد ایآ لے  ی منڈ رایہ  کی ا کو شاہد راشد بعد رید  

ےیل اس یتھ یہوئ یک ڈرنک یکاف ونکہیک نے  

یہ پہنچتے جگہ اس کنی ل اسے تھا ںینہ ہوش ادہیز  
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آنے غصہ  دیشد اسے بعد  کے نےیل جائزہ کا جگہ  

۔۔۔۔لگا  

 

؟؟؟ ۔۔۔راشد ہے ایآ  لے کہاں مجھے تو ہی "  

 

لے لگا شرط تو بس، ساتھ رےیم چل تو اری "  

تو بعد کے گزارنے رات کیا  پر ہاںی ساتھ رےیم  

۔۔۔۔گا ۓجا ہو کیٹھ بالکل ". 

 

جبکہ  یدبائ آنکھ کیا یاپن ھوئے کہتے نے راشد  

۔۔۔۔ تھا رھا جا چڑھتا پروان دیمز غصہ کا شاہد  
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یلڑک مجھے آگر ہے ایگ  ہو پاگل ایک  تو راشد "   

مجھ ہے یمرت اںیلڑک ہزاروں تو یہوت چاہیے یہ  

۔۔۔تو سمجھا پر " 

  

۔۔۔ساتھ رےیم چل کر، چپ اور سمجھا ںینہ " "  

 

یزبردست راشد کرتے انداز نظر کو بات یک شاہد  

یتھ جگہ  ی بڑ یکاف ہی  ایگ لے اندر اسے کر کھنچ  

صوفے عورت مند صحت یکاف کیا  سامنے اور  

یکوئ سے یکس مصروف ںیم  چبانے پان یٹھیب پر  
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ھوتے داخل اندر کو راشد مگر یتھ یرہ کر بات  

۔۔۔۔ یہوئ یکھڑ اٹھ وہ کر کھید  

 

" کی ا تےی د بتا ہمیں ہوا، آنا سےیک ہاںی آپ صاحب  

۔۔۔کو وںی لڑک تےید جیبھ  گھر ہم بس، سے کال " 

 

رایم ہی  کھوید ، ےیچاھ ںینہ مجھے چندہ ںینہ "  

ےیل  کے بنانے نیحس کو رات یک اس ہے دوست  

رایم یہ کھتےید جسے تم کھاؤید یلڑک یسیا  کیا  

۔۔۔جائے ہو خوش دوست " 
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تو بول  سے چندہ کرتا اشارہ طرف یک شاہد راشد  

کھنے ید اسے سے نظروں روشن یس بیعج وہ  

۔۔۔یلگ  

 

ایآ مال یہ سای ا کیا  آج ،یج صاحب یج یج "  

18 سے مشکل ھے یکل ی س سن کم ، ادھر ہے  

اب جسے ،یکل یس نازک یکچ بلکل یگ ہو یک  

۔۔۔۔ہے ی دار ذمہ یک صاحب ان بنانا پھول " 

 

بھرپور کیا نے چندہ یہ کرتے مکمل بات یاپن  

۔۔۔ تھا شامل یبھ قہقہ کا راشد ںیم جس ایلگا قہقہ  
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ھے زیچ ایک  دوست رایم  ، چندہ کرو ںینہ فکر تم "  

۔۔۔۔ھے ںینہ اندازہ ںیتمہ کا بات اس " 

 

سے وجود یکسرت کے صاحب ان تو اندازہ ریخ "  

دکان یاونچ نا ںیھ کہتے وہ مگر ھے رھا یہ ھو  

۔۔۔ریتصو  ھے ہی ںیکھید ہی  ، پکوان کےیپھ کے " 

 

یآئ بیقر کے ان یھوئ  یچلت چندہ یلگات قہقہے  

شاہد سے غور کر پکڑا کو راشد ریتصو یکوئ اور  
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لپرواہ جو  یگئ لگ گھورنے تک پاؤں سے سر کو  

۔۔۔۔ تھا رھا جا کھےید اُدھر ادھر سا  

 

۔۔۔کو یلڑک دفعہ کی ا لے کھید ہی پکڑ " " 

 

اشارہ سے آنکھوں کر کھید کو ریتصو  خود راشد  

کے شاہد ریتصو وہ اب  تاید داد کو چندہ کرتے  

چھےیپ کے ھاتھ نے شاہد جسے لگا کرنے سامنے  

۔۔۔۔ اید کر  
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ںینہ  سمجھ نے ںیم یکھن ید ںینہ نا کہا سے تجھ "  

۔۔۔۔تجھے یرہ آ  " 

 

۔۔۔کھید مت ہے کیٹھ  اچھا اچھا  " " 

 

کو شاہد کو چندہ کرتا اشارہ کہتا سے شاہد راشد  

۔۔۔۔ لگا کہنے کا جانےیل  

 

لے ںیم کمرے کو آپ ساتھ  رےیم صاحب ںیچل "  

۔۔۔چلوں " 
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ای ھے رھا چل تو راشد ، جانا ںینہ ںیکہ مجھے "  

۔۔۔جاؤں چال ال یاک ںیم "  

 

اور کہا سے راشد نے شاہد کھےید ریبغ  کو چندہ  

جب لگا نکلنے باہر یہ  خود ھوئے لڑکھڑاتے پھر  

شاہد اور ایل پکڑ اسے نے راشد کھاتےید یپھرت  

چندہ نے اس یبھ باوجود کے کرنے منع  لکھ کے  

کر چھوڑ ںیم کمرے  کو شاہد یزبردست ساتھ کے  

۔۔۔اید کر لک دروازہ سے باہر  
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یک کھلونے دروازہ نے شاہد تو تک رید کچھ  

کر پلٹ وہ ںیم صورت یک یناکام مگر یک کوشش  

اپنے نظر یک اس تب لگا نےیل جائزہ کا کمرے  

پر نیزم پکڑے سے ھاتھوں کو ڈیب  موجود سامنے  

کو شاہد اب جو ی پڑ پر یلڑک کیا یھوئ یٹھیب  

نے شاہد جب یتھ یرہ ڈر سے اس کر کھید  

یلڑک اس ںیم یروشن یس  یہلک موجود ںیم کمرے  

ےیل  کے رید کچھ بس  تو کھاید کو چہرے کے  

یسیج ایگڑ یکس بالکل وہ ونکہ یک ایگ رہ یہ کھتاید  

پر منہ کے اس اور یس ی اریپ معصوم یہ بہت یتھ  

تھے رھے دے یکھائی د واضح نشان کے تپھڑوں  

۔۔۔۔ ہو ایگ ٹای پ مارا یکاف اسے سےیج  
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ہوں ںینہ یلڑک یس ی ا ںیم  زیپل سر۔۔۔ س۔۔۔۔س " ، 

زیپل  ہے، ایگ ایل پر ہاں ی یزبردست مجھے۔۔۔۔م۔۔۔م  

یچاہت نکلنا سے ہاں ی ںیم ں،ید کر مدد ی ریم  

۔۔۔ھوں " 

 

یتھ یرہ جا بولے ںی م سانس یہ کیا یلڑک وہ   

۔۔۔ ایگ آ بیقر کے اس اٹھاتے قدم شاہد ںیوہ  

  

؟؟؟ ۔۔۔تمہارا ہے ایک نام "  
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بجائے  یک نےی د جواب ی کوئ کا باتوں یک یلڑک اس  

۔۔۔۔ اید کر سوال سے اس الٹا نے شاہد  

 

۔۔۔ہے ہ ی وان نام رایم  سر۔۔۔س۔۔۔س " " 

 

۔۔۔ یبول سے آہستہ بہت جھکائے ںینظر یلڑک وہ  

 

۔۔۔تم ہو خوبصورت بہت " " 
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اسے کہ یتھ یہوئ یک ڈرنک ادہیز یاتن نے شاہد   

ایک دیمز ہی وان کہ تھا رہا دے ں ینہ یہ یسنائ کچھ  

مدھوش کر کھید کو ہی وان بس  تو وہ ھے یرہ بول  

۔۔۔۔ تھا ایگ  لگ آنے بیقر حد بے کے اس ھوتا  

  

زیپل  ںیل  بچا مجھے آپ زیپل زیپل سر۔۔۔س۔۔۔س "  

۔۔۔ںی رہ دوررر سے مجھ ۔۔۔م۔۔۔م " 

 

ھوئے جاتے دور سے  اس یھوت یکھڑ ہی وان   

پر شاہد کنیل یتھ یرہ  جا کہے سے اس مسلسل  

ہیوان  شاہد لمحے یہ اگلے تھا رہا ہو ںینہ اثر یکوئ  
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لگ ساتھ کے وارید وہ اور ایگ آ بیقر بالکل کے  

بولنے لفظ یہ ک یا بس کر رو رو یھوت ی کھڑ کر  

۔۔۔۔ یگئ لگ  

  

۔۔۔ںیکر مدد ی ریم زیپل " ". 

 

کو گال کے ہیوان  اور ںی ک  بند آنکھیں یاپن نے شاہد   

پل یہ اگے چھوا سے ھونٹوں اپنے سے ینرم  

۔۔۔ ایگ گر پر ڈی ب ھوتا ھوش  بے وہ اچانک  

  

؟؟؟۔۔۔۔کو آپ ہوا ایک سر سر "  
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بیقر کے اس تو کھای د گرتا اسے جب نے ہی وان  

غافل قدر اس ںیم نشے وہ مگر یلگ بولنے  یھوت  

تو ایگ  سو ندین ی گہر سا سدھ بے کہ تھا چکا ھو  

کونے کیا کے کمرے چاپ چپ یبھ ہیوان  پھر  

۔۔۔۔ گئ ٹھی ب کر جا ںیم  

 

کر رو رو  یبھ ہی وان تھے ۓگ بج 8 کے صبح   

ٹھنےیب کر آٹھ تو یکھل آنکھ یک شاہد یتھ یچک سو  

ہ ی وان اسے پر  
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سو یٹھی ب یٹھی ب پر نیزم  شاہد ، یآئ نظر یہوئ ی ئ  

اور ایگ ٹھی ب کر جا بیقر کے  اس اور اٹھا سے ڈیب  

یسی ا اب ںیم یلڑک اس ، ایگ لگ سوچنے ںیم دل  

بار بار اسے دل رایم جو ہے بات خاص ایک یبھ  

ںیم مگر ھے تو ی اریپ  ، ہے رہا کر کو کھنےید  

کھےید چہرے نیحس  تو یبھ اور پہلے سے آج نے  

۔۔۔وںیک  یہ ہی  پھر ںیھ " 

  

ںیم حصار کے نظروں یاپن چہرہ کا ہیوان  شاہد  

اچانک کہ تھا رھا جا کھےید وار وانہی د اسے ےیل  

وہ جب ںیجنہ ۓگ گر بال کے اس  پر منہ کے ہی وان  
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سے ندین ہیوان  سے خوف تو لگا کرنے  چھےیپ  

سے پھر کھید بیقر اپنے اسے اور یاٹھ جاگ  

۔۔۔۔ ی پڑ لگ رونے  

 

ںیکر مت کچھ مجھے ںیکر مدد ی ریم زیپل "  

۔۔۔۔ہوں ںینہ یلڑک یسیو  ںیم  زیپل زیپل  ساتھ، رےیم " 

 

؟؟؟ ۔۔۔۔ہو یرہ کر ای ک ہاںی پھر اور کون ہو تم "  
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سے اس کا جس پوچھا سے یرانگیح  نے شاہد   

نے راشد اچانک یپات دے جواب ہیوان  پہلے  

۔۔۔اید کر شروع کٹھکٹھانا دروازہ  

  

ہے گئ آ پسند ادہیز ا ی جا یبھ آ باہر اب اررری "  

۔۔۔یکل نازک " 

 

۔۔۔ لگا ھنسنے لگائے قہقہ  راشد یہ کہتے اتنا  

 

کہہ  ایک بولو تم اور ر،ی د ی تھوڑ رک ہوں آتا ہاں "  

؟؟؟ ۔۔۔یتھ یرہ  
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کو ہی وان سے پھر نے شاہد تےید جواب کو راشد  

۔۔۔۔کہا کا کرنے مکمل بات یاپن  

 

رےیم یتھ یرہت ساتھ کے خالہ یاپن ںیم۔۔۔م۔۔۔م "  

ی ریم ںیہ  چکے ہو فوت پہلے سال کیا باپ ماں  

برے بہت شوہر کے ان کنیل  ںیتھ یاچھ خالہ  

سر پر ہے چایب ادھر مجھے  یہ نے انہوں تھے،  

بڑا بہت زیپل  ںید چھڑوا سے ہاںی مجھے آپ زیپل  

۔۔۔۔پر مجھ کا آپ گا ھو احسان " 
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یک شاہد یتھ یڈال کر یہ منت باقاعدہ نے ہی وان  

۔۔۔ پر ہیوان  ایگ آ ترس یبھ اسے سے جس  

 

۔۔۔ہوں کرتا کچھ ںیم کرو بند رونا تم اچھا " " 

 

بازو یبھ کو ہیوان  اور اٹھا وہ یہ کہتے بات یاپن  

کر کھول دروازہ کا کمرے وہ اٹھاتے کر پکڑ سے  

چندہ یوہ ساتھ کے راشد اسے تب ایگ نکل باہر  

ان وہ تو ی د یکھائید یھوئ یھنست پر بات یکس  

۔۔۔ ایآ  چال بیقر کے  
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اس ںیم ھوں لگا جانےی ل ساتھ  اپنے کو یلڑک اس "  

۔۔۔دو کر آزاد کو یلڑک اس تم ےیل " 

 

۔۔۔ کہا سے چندہ نے شاہد اپنائے انداز دوٹوک  

 

آپکو ںیھ لگتے پاگل ایک  ہم یج صاحب وںیک "  

اس ںید چھوڑ یہ سےی ا کو یلڑک خوبصورت یاتن  

۔۔۔۔گے ںیکمائ سےیپ لکھوں ہم تو سے " 

 

ہوں تای د دے ںیتم ںیم  بولو سےی پ چاہیے  کتنے "  

۔۔۔۔دو کر آزاد اسے کنیل " 
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سے پھر کرتے صلہی ف کی ا ںیم  منٹوں نے دیشا  

سے یرانگیح اسے راشد یوہ کہا سے چندہ  

۔۔۔لگا کھنےید  

 

آپ گے دے مجھے، چاہیے روپے لکھ 10 "  

؟؟؟ ۔۔۔۔مجھے  

 

اور گئ ہو رانیح ہی وان کر سن رقم یاتن یاپن  

آخر ونکہیک ہے مقدر کا اس  یہی اب کہ یبھ وسیما  

۔۔۔۔ کرتا خرچ وںیک سےی پ اتنے شاہد خاطر یک اس  
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نے شاہد کر کھید طرف یک ہ یوان سنتے کا سوںیپ  

۔۔۔۔ی د کر کال کو  نجری م اپنے  

 

۔۔۔۔ پہنچو ی منڈ حرا  کر لے لکھ ١٠ عاطف  

 

ہیوان  کر سن سب ہی جبکہ لگا بتانے سیڈریا شاہد  

سے جہنم اس وہ آخر کہ یگئ ہو خوش ادہیز بہت  

جرین یم کا شاہد بعد ری د  کچھ یتھ یوال جو نکلنے  

آزاد کو ہی وان یہ تےید کو  چندہ سےیپ  تو ایگ آ وہاں  
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سے کھنے ید یخوش یک  ہی وان وقت اس ایگ اید کر  

۔۔۔ یتھ یرکھت تعلق  

 

تمہیں ںیم گھر تمہارا ہے کہاں چلو ساتھ رےیم "  

۔۔۔وہاں ھوں تاید چھوڑ " 

 

کھید ھنستے کو ہی وان نکلتے باہر سے ی منڈ حرا  

سے چھےیپ اپنے اسے یتبھ کہا سے اس نے شاہد  

۔۔۔ ی د یسنائ  آواز یلیغص یک راشد  
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لکھ 10 جو نے اس ہے اید کر جادو ایک سایا "  

چھوڑنے یبھ گھر اب اور  نے تو ےید گنوا روپے  

۔۔۔اسے تو  ہے رہے جا " 

 

ھونا ںینہ مطلب ی کوئ سے بات اس تجھے "  

۔۔۔۔ےیچاھ ". 

 

کو ہی وان شاہد تاید جواب  کو راشد سے غصے  

ی ہ ںیم راستے ایگ لگ جانے کر ٹھای ب ںیم ی گاڑ  

کے اس سے ہی وان کے کر کال کو یکس نے اس  

۔۔۔ تھا اید بتا اسے کر پوچھ پتہ نام کا خالو  
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ہے اید بھجوا لیج نے ںیم  کو خالو تمہارے "  

تمہیں سے پھر ورنہ کرنا ہی تھا لزم بہت ونکہیک  

۔۔۔وہ " 

 

بہت بہت بہت اور آپ ہے رہے کہہ کی ٹھ یج "  

ایک احسان بڑا اتنا پر مجھ نے آپ کا آپ ہیشکر  

لوٹا سےیپ سارے کے آپ  کے کر ی نوکر ںیم ہے  

۔۔۔۔یگ دوں " 

 

۔۔۔ ایگ لگ ہسنے  شاہد پر بات یک ہی وان  
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۔۔۔۔ِچل سو ہے ںینہ  ضرورت یکوئ یک اس " " 

 

ںینہ  احسان کا یکس یبھ یکبھ ںیم  ںینہ ںینہ "  

تک  تب ہے نیچ یک ماما ی ریم ہی  ںیل  ہی یرکھت  

۔۔۔۔زیپل  ںیل  رکھ ہی آپ " 

 

نکالتے نیچ  یک سونے سے گلے  اپنے نے ہی وان  

۔۔۔۔ کہا سے شاہد ھوئے  
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۔۔۔۔ہے ںینہ ضرورت یکوئ یک اس ںینہ ںینہ " " 

 

ںیم  ںیم بعد پھر اسے ںیل رکھ  آپ زیپل ںینہ "  

۔۔۔اسے یگ لوں  لے واپس کر لوٹا سےیپ " 

 

۔۔۔ہے کی ٹھ اچھا " " 

 

بیج یاپن ےیل نیچ سے ھاتھ  کے ہی وان نے شاہد  

۔۔۔ یل ڈال ںیم  
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و ی نکیتھ  سے پھر اور رایم ایگ  آ گھر سر ںیل "  

۔۔۔مچ سو " 

 

وہ یکرت ادا ہیشکر کا شاہد ہوئے مسکراتے   

گئ لگ جانے جانب ی ک گھر کر نکل سے ی گاڑ  

زور نے خالہ یک اس تو  یپہنچ گھر وہ جب کنیل  

مار تپھڑ پر منہ کے اس  یہ کھولتے دروازہ سے  

۔۔۔اید  

  

بے رےیم اور ہے یآئ کر کروا کال منہ  خود "  

۔۔۔سے ہاںی نکلو اید پھنسوا  کو  شوہر گناہ " 
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تھا ایگ  گر سلٹیبر کا ہ یہان ںیم ی گاڑ یک شاہد   

اتر سے ی گاڑ یبھ وہ کر اٹھا یہ کھتےید جسے  

دے دھکا سامنے تو لگا لوٹانے اسے کو ہی وان کر  

۔۔۔۔ اید نکال سے گھر اسے نے خالہ یک اس کر  

  

۔۔۔مجھے کھاناید مت شکل یاپن دوبارہ " " 

 

جاؤں پر کہاں ںیم ںیکر مت سےیا زیپل  خالہ "  

۔۔۔یگ " 
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یک ان ھوئے کھٹکھاتے دروازہ ھوئے روتے ہی وان  

۔۔۔ یلگ کرنے ںیمنت  

 

ایح بے یتھ گئ پہلے  جہاں یہ پر وہاں مر "  

۔۔۔۔عورت " 

 

ہیوان  الفاظ والے ھونے ادا سے منہ یک خالہ یاپن  

جب روتے روتے وہ گئے کر یدکھ دیمز کو  

۔۔۔ تھا کھڑا وہاں شاہد تو یلگ مڑنے  چھےیپ  

 

؟؟؟ ۔۔۔وںی ک ہاںی آپ۔۔۔ آ۔۔۔آ  "  
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؟؟؟۔۔۔اب یگ جاوں کہاں تم "   

  

فکر آپ سر یگ جاؤں یچل یبھ ںیکہ  ںیم۔۔۔م۔۔۔م "  

۔۔۔۔ںیکر ںینہ " 

 

ںیم  آواز یھوئ یبھرائ وہ یکرت صاف آنسو اپنے  

۔۔۔ یبول  

 

۔۔۔چلو ساتھ رےیم تم " " 
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وہ یابھ ںیھ ںیم غصے خالہ سر ںینہ  ںینہ ںینہ "  

۔۔۔ںیجائ  آپ ںیگئ دے دے آنے ںیم گھر مجھے " 

 

۔۔۔اوکے " " 

 

سے وہاں اچکاتا کاندھے شاہد پر کہنے  کے ہی وان   

ی گاڑ یک اس کھتےید یہ کھتےید اور ایگ چال  

شاہد یہ ساتھ یگئ ھو اوجھل سے نظروں یک ہی وان  

جسے تھا ایگ  لے یہ ساتھ اپنے یبھ سلٹیبر کا اس  

جاتا کو شاہد ںیوہ تھا ایگ  یہ بھول وہ کرنا واپس  
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لگ  چلنے پر سڑک ۓہو روتے یبھ ہی وان کر کھید  

۔۔۔۔ گئ  

  

یکوئ تو رایم یگ کروں ایک ںیم جاؤں پر کہاں "  

ایک جاؤں پاس کے تارا دوست یاپن ہے ںینہ یبھ  

۔۔۔ یگ لوں یہ رہ تو دن کچھ " 

 

یچلت دلیپ  یکرت صلہیف  کیا یہ سے خود ہی وان  

نے ماں یک اس کنیل گئ یچل پاس کے دوست یاپن  

پھر اور اید کر منع صاف ےیل  کے رہنے کو ہی وان  

ہار تھک گئ لگ جانے پر سڑک لےیاک ہیوان  سے  
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ٹھی ب کر جا وہاں وہ تو ایآ  نظر پارک کی ا اسے کر  

۔۔۔۔ گئ  

 

۔۔۔ں یکھائید راستہ تو یکوئ  ی ریم ںیکر مدد ّللاٰ  ای " " 

 

اور یک دعا سے دل سچے ھوئے روتے نے ہی وان  

کے معمول یہ ہوتے رات شاہد یرہ یٹھیب  ںیوہ  

ایگ  لگ پھرنے یہ سےی ا کر ٹھ یب ںیم ی گاڑ مطابق  

تھا رھا جا ےیک یبھ ڈرنک  وہ ساتھ ساتھ اور تھا  

وہ تھا رھا پھونک یبھ  ٹیسگر پر ٹیسگر اور ، 

آنکھوں یک اس بار بار دوران کے عمل تمام اس  
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رہا جا ےید یکھائی د چہرا کا ہی وان سامنے کے  

۔۔۔ تھا  

 

اس ہے یرہ دے یکھائ ید یہ وہ وںیک مجھے "  

۔۔۔ہے ںینہ بات خاص یبھ یسیا  کچھ ںیم " 

 

اور ںیکہ انیدھ اپنا اور کوسا کو خود نے شاہد  

سمت ی دوسر ںیوہ لگا کرنے کوشش یک لگانے  

تب یتھ یٹھیب یہ ںی م پارک یبھ کو رات ہی وان  

۔۔۔ کہا اسے نے داریچوک  
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۔۔۔سے ہاںی نکلو اب یب یب جاؤ " " 

 

پارک ہیوان پر کہنے سے غصے کے داریچوک   

۔۔۔ گئ لگ چلنے پر سڑک ہوئے ڈرتے ینکلت سے  

  

ںیھ رہتے جانور ںینہ انسان ںیم ایدن اس ہاںی  "  

۔۔۔۔پے یکس آتا ںی نہ رحم یبھ کو یکس جانور " 

 

یتھ یرہ جا یہ چلے بس وہ یکہت ںیم دل یہ دل  

وہ اور یگئ آ سامنے کے اس ی گاڑ کی ا اچانک کہ  
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ہوش بے یگرت پر فاصلے کچھ  کر ٹکرا سے اس  

۔۔۔۔ گئ ہو  

 

ھوش بے سے کب وہ کہ تھا معلوم ںینہ کو ہی وان  

کمرے ک یا وہ تو ایآ ہوش اسے جب مگر ھے ی پڑ  

حد بے اور تھا بڑا  بہت جو یتھ موجود ںیم  

اور یھوئ رانیح وہ تو پہلے ، ی بھ خوبصورت  

کوشش یک اٹھنے کر رکھ  ہاتھ پر سر اپنے پھر  

دروازہ کا کمرے یکوئ  اچانک جب یلگ کرنے  

جسے یتھ عورت یکوئ وہ ہوا داخل اندر پر کھول  

۔۔۔یھوئ  مطمئن کچھ  ہی وان کھید  
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؟؟؟ ۔۔۔ھے  جگہ یکونس ہی  ہوں، پر کہاں ںیم "  

 

عورت اس ٹھےیب ٹھےیب پر ڈیب یہ وںی نے ہی وان   

۔۔۔ ایک سوال سے  

  

۔۔۔ںیھ موجود پر گھر کے صاحب شاہد آپ " " 

 

جواب نے عورت اس پر  پوچھنے سوال کے ہی وان  

۔۔۔ یتھ مالزمہ  یک شاہد نا  یقی  جو اید  
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؟؟؟۔۔۔ںیھ کون صاحب شاہد ہی "   

 

ونکہ یک یک ظاہر یرانگی ح  سن نام کا شاہد نے ہی وان  

جبکہ یتھ ناواقف  سے نام کے شاہد ںیم یواقع وہ  

بہت کو  مالزمہ اس سوال ہی  ایگ پوچھا کا ہی وان  

۔۔۔ تھا ایگ دل رتیح  

 

بہت کے شہر اس وہ ،ی لڑک ایک معلوم ںینہ تمہیں "  

۔۔۔ادھر اور یلڑک ہو کون  تم ںیھ نیم بزنس بڑے " 
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کے بتانے ںیم بارے کے شاہد مالزمہ وہ یابھ   

دروازہ اچانک کہ یتھ ی رہ یہ پوچھ سے ہیوان  بعد  

۔۔۔۔ای گ  آ ںیم کمرے شاہد کھولے  

  

۔۔۔فورا   نکلو ہو یرہ کر ایک ہاںی تم " " 

 

بول سے غصے کھید موجود وہاں کو مالزمہ شاہد  

تو یہ رانیح  ہی وان کھید سامنے  اپنے کو شاہد جبکہ  

۔۔۔۔ یتھ یگئ رہ  
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" کر لے وںیک ہاںی مجھے ہاںی آپ آپ سر۔۔۔س  

واپس کو آپ رقم ی سار ںیم۔۔۔م زیپل  سر ، ںیھ  ںیآئ  

۔۔۔وہ کنیل یگ دوں کر " 

 

تم جو ار،ی ایگ ہو ا یک کسیل یر ہیوان  کسیلیر "  

،تمہارا اوکے ہے ںی نہ کچھ سایو ہو یرہ سمجھ  

ادہیز ، ساتھ کے ی گاڑ ی ریم تھا ایگ ہو دنٹیکسیا  

بے تم اور ںیتمہ ھے ی آئ تو چوٹ کچھ کنیل ںینہ  

ہاںی تمہیں ںیم ےیل اس ،بس یتھ گئ ہو یبھ ہوش  

کیٹھ  مکمل تک جب ہو یسکت رہ ہاںی تم ایآ لے  

۔۔۔۔یجات ھو  ںینہ " 
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اسے شاہد باندھے کو بازوؤں دونوں یاپن پر نےیس  

ہاںی اپنے وہ جبکہ لگا کرنے اگاہ سے بات اصل  

۔۔۔ یھوئ ی کھڑ اٹھ سے جھٹ پر بات یک رھنے  

 

۔۔۔یسکت رہ ںی نہ ہاںی ںیم  سر ںینہ ںینہ " " 

 

ںیم ی منڈ ہرا یاس واپس تم یگ جاؤ کہاں تو اچھا ، 

یک زمانے اس تو یلڑک  یلی اک کی ا ونکہ یک  بولو،  

جسے ہے  یہوت طرح یک خزانے کھلے ںیم نظر  

کر استعمال کر سمجھ مال کا باپ اپنے چاھے جو  
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یکوئ پھر اور لو سمجھ سوچ ےیل اس ، ھے سکتا  

۔۔۔کرو صلہیف  " 

 

مگر لگا تو برا کو ہی وان لہجہ دار کاٹ کچھ کا شاہد  

ناچاھتے اسے یتبھ تھا تو  دم ںیم بات یک اس  

۔۔۔ ی پڑ یمانن بات یاسک یبھ ھوئے  

 

اس طرح یک مالزمہ ںیم کنیل  سر ہے کیٹھ "  

۔۔۔یگ کروں کام سارے کے گھر " 
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جکائے ںینظر یہ وں ی  ہی وان کرتے صلہیف کیا  

۔۔۔ یبول سے شاہد  

 

مالزمہ کو خود ہے شوق  ادہیز ایک تمہیں وںیک "  

۔۔۔کا بنانے " 

 

سوال کھید اسے سے نظروں سے  بیعج شاہد  

۔۔۔لگا کرنے  
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ہی  رتیغ ی ریم بس سر ھے ںینہ یک شوق بات "  

بے ںیم گھر کے یکس  ںیم کہ یکرت ںینہ گوارہ  

۔۔۔رہوں وجہ " 

 

اید مسکرا سا ہلکا لب ریز شاہد سن جواب کا ہی وان  

۔۔۔ یتھ یکرت اید چونکا شہی ہم یلڑک ہ ی اسے  

 

ںینہ کام کے گھر سارے کنیل وش وی  زیا اوکے "  

۔۔۔یگ کرو ایک کام رےیم صرف تم " 

 

۔۔۔ہے کی ٹھ یج " " 
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چھوٹے چھوٹے وہ یہ تے ید جواب  کا بات یک شاہد  

اپنے جب یلگ جانے باہر سے کمرے یاٹھات قدم  

۔۔۔ پڑا رکنے اسے پر پکار یک شاہد سے چھےیپ  

 

؟؟؟ ۔۔۔تم ہو یرہ جا کہاں "  

 

سکا رہ نا ریبغ پوچھے وہ  کھید جاتے وںی کو ہی وان  

یپٹ موجود پر یشانی پ یآسک وجہ کی ا یک جس  

یتبھ لے کر آرام رید کچھ ہی وان کہ تھا چاہتا وہ یتھ  

۔۔۔ ٹھایب بول سے اس  
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ھو شروع کام رایم سے اب بس  سر ںینہ ںیکہ "  

۔۔۔ھے چکا " 

 

یتھ یبول سے شاہد وہ  جکائے ںینظر یبھ یابھ  

۔۔۔ ایگ  ھو مجبور پر مسکرانے سے پھر شاہد ںیوہ  

 

نکال کپڑے رےیم پھر تم ہے ک یٹھ تو اچھا "  

۔۔۔دو " 
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؟؟؟ ۔۔۔سر وہ ںیھ پر کہاں اور کپڑے کونسے "   

  

سے  اس وہ سے جھٹ  یہ ملتے حکم کا شاہد  

۔۔۔ یلگ پوچھنے  

 

کے اس ھے  موجود ڈور ڈیسالئ  سامنے وہاں وہ "  

۔۔۔۔رےیم ںیھ موجود کپڑے یسبھ یہ چھـےیپ " 

 

کھاید جانب ںیدائ  یاپن نے  ہی وان پر کہنے کے شاہد  

ںیزیچ یسی ا یبھ یکبھ نے اس یگئ رہ رانیح  تو  

یبھ کھولنا ڈور ہی اسے ےیل اس ںیتھ یکھید ںینہ  
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یکرت کوشش  وہ جب تک رید یکاف تھا رہا آ ںینہ  

کھڑے چھےی پ کر آ بیقر  کے اس نے شاہد تو یرہ  

کر پکڑ ںیم ھاتھ اپنے کو  ہاتھ کے ہیوان  ھوتے  

سےی ا اسے اید کر شروع کرنا چھےی پ کو ڈور  

ھوا  محسوس سا بیعج بہت کو ہیوان  کھید کرتے  ، 

محسوس جلتا ھاتھ اپنا کو ہی وان کر پا لمس کا اس  

گردن یاپن وہ ںیسانس گرم یک اس ںیوہ تھا رھا ھو  

جھکا پر اس شاہد ونکہی ک  یتھ یرہ کر محسوس پر  

دماغ کے اس تو پہلے ، تھا رھا کھول کو ڈور ھوا  

ھونے دایپ شےیاند برے برے ےیل  کے دیشا ںیم  

وہ پھر مگر ھوا شک پر تین  یک شاہد اسے یلگ  

کے کر اگنور کو بات اس یکرت رد کو  سوچ یاپن  
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ی زیت یرکھت پر ڈیب کے شاہد کے نکال سیڈر کیا  

۔۔۔۔ گئ یچل سے وہاں سے  

 

یرہ یکرت کام بس ےی ک آرام ریبغ  ہی وان دن سارا  

کر جا ںیم کمرے کے شاہد وہ یہ ھوتے شام اور  

جب یگئ ھو مگن ںیم کرنے  صفائ  یک کمرے اس  

اپنے اور ایگ آ گھر واپس  سے آفس شاہد اچانک  

وہاں کو  ہی وان وہ یہ ھوتے داخل ںیم کمرے  

اس ہی  جبکہ ایگ لگ مسکرانے  کھید کرتا یصفائ  

۔۔۔تھا برخالف کے فطرت یک  
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گھر اس یبھ یک یکس  ہ،ی وان ہے معلوم تمہیں "  

قدم ںیم کمرے رےیم وہ کہ  ہے ںینہ ہمت یاتن ںیم  

یبھ دوست رےیم یک  تک ہاںی سکے رکھ یبھ  ، 

ایک  ، ہو یرہ کر یصفائ یک روم رےیم تم تم کنیل  

۔۔۔۔ی تمہار  پھر ے یچاھ یھون سزا " 

 

ی کھڑ یس خوفزدہ ساتھ کے نظروں روشن شاہد  

کرنے کوشش یک ڈرانے اسے کھتےید  کو ہی وان  

ایگ  یبھ ھو  ابیکام تک حد یکاف وہ ںیم جس لگا  

۔۔۔ تھا چکا پڑ دیسف بالکل چہرہ کا ہیوان  ونکہیک  
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مجھے ںینہ  یہ ایبتا نے آپ سر۔۔۔۔س ی سور۔۔۔۔س  

۔۔۔ںینہ یہ یآت ہاںی ںیم  ورنہ " 

 

رو وہ یمڑورت کو ھاتھوں اپنے مارے کے ڈر  

۔۔۔ یتھ اریت کو نےید  

 

ہے اجازت تمہیں اور ںینہ بات یکوئ ںینہ ارے "  

یبھ رہیوغ یصفائ اور  یک آنے ںیم روم رےیم  

کسیلی ر سو تھا رھا کر مزاق  بس ںیم ، یک کرنے  

۔۔۔اوکے " 
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وںیمہربان  اور باتوں یک  قسم اس یک شاہد کو ہی وان  

کے اس ںیکہ کہ تھا ہوتا  محسوس سا بیعج سے  

یبھ کو احسان کے اس وہ مگر ہوں نا برے ارادے  

ہی وان نے اس طرح کس کہ یتھ یسکت بھول ںینہ  

ںیم  سوچوں یہ یاپن تھا نکال باہر سے جہنم اس کو  

اسے سے پھر تو یلگ جانے باہر سے کمرے وہ گم  

۔۔۔ پڑا رکنا پر پکار یک شاہد  

 

رےیم بعد رید ی تھوڑ کہ تم کرو سےی ا ہی وان "  

۔۔۔ادھر  جانا آ کر لے آئس ےیل " 
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اب کہ ھے مطلب رایم وہ ںینہ سر وںیک۔۔۔ک "  

چاہیے آئس یبھ  پھر ہے یچک آ ٹھنڈ یکاف  

؟؟؟ ۔۔۔آپکو  

 

الیخ کا صحت یک اس سے طرف یاپن نے ہی وان  

یہ پر وجود اسکے ںینظر یک شاہد ںیوہ کہا کرتے  

۔۔۔ ںیتھ  یھوئ ی ٹھہر  

 

رےیم وہ ونکہیک ، ادہی ز بہت چاہیے مجھے ہاں "  

ہے یرہ ہو محسوس  ی س یگرم بہت مجھے اندر،  

۔۔۔آئس آنا لے زیپل  تو ". 
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پاؤں سے سر اسے مسلسل دیشا یبھ ھوئے بولتے  

کچھ ںیم  نظروں ان اور تھا رہا جا یہ گھورے تک  

وہ یھوت خوفزدہ سے  جس تھا ضرور ایاس  تو  

نکل باہر سے کمرے یہالت  سر یبولت سر ہے کیٹھ  

۔۔۔ یگئ  

 

اسے تو یھوئ داخل ںیم کچن ہیوان  یہ سےیج  

نے ہی ہان تو یآئ نظر یھوئ  یکرت کام مالزمہ راشدہ  

یہ نایل پوچھ  کو سوالوں تھے آٹھ ںیم  دل اپنے یبھ  
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متعلق کے دیشا ںی م باتوں باتوں اور جانا بہتر  

۔۔۔ یلگ پوچھنے  

 

؟؟؟ ۔۔۔ںیھ  انسان کے قسم  کس سر وہ ، یآپ اچھا "  

 

تو وہ ارے ھو یرہ کر بات یک یج صاحب  "  

ساتھ ہمارے ، ںیھ انسان کے قسم سخت یہ بہت  

پہلے ں،یھ کرتے بات یہ سے غصے شہیہم  تو  

ھوتے کے قسم یشرارت یہ بہت ہی پہلے سال کیا  

پتہ پھر کنیل ، رہتے ہنساتے  ہنستے وقت ہر تھے  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

67 

اتنے وہ جو ہوا ایک سایا ںیم سال کی ا اس ںینہ  

۔۔۔ۓگ ہو کے قسم سخت " 

 

پرسکون یکاف کو  ہیوان  ںیبات یگئ یکہ یک راشدہ  

کر نکال آئس سے ی جلد وہ یتبھ ںیتھ یگئ کر  

یتھ یچک ٹھان کا جانےیل پاس کے شاہد اسے  

۔۔۔ یتھ یوال کرنے ں ینہ  کچھ سای ا وہ پہلے ورنہ  

 

گئ ہو رید یکاف جاؤں لے  برف ںیم  ںیچل اچھا "  

۔۔۔گے ھوں رھے کر ٹیو سر ہے " 
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وہ یکہت سے راشدہ کر مسکرا سا ہلکا یس مطمئن  

جانے لے کر ڈال ںیم باؤل ک یا کو وبزی ک یک برف  

نے اس پہنچتے بیقر کے کمرے گئ، لگ  

یک آنے اندر نے شاہد تو  ایک نوک کو دروازے  

۔۔۔ ی د دے اجازت  

 

۔۔۔آؤ ی جلد اری " " 

 

کر کھول دروازہ سے یزیت  وہ پر بالنے کے شاہد  

یس یہلک یہلک ںیم کمرے پورے گئ آ ںیم کمرے  

یہ دھواں ںیم ساتھ اور یتھ یھوئ یلیپھ  یروشن  
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سموکنگ ادہیز بہت شاہد ونکہیک  تھا پڑا بھرا دھواں  

ہی کا شاہد ، یبھ ڈرنک ساتھ ساتھ اور تھا رہا کر  

۔۔۔۔ تھا ایگ  کر مجبور پر چونکنے کو ہی وان روپ  

 

۔۔۔اسے دو ڈال ںیم گالس ہ ی لو ، برف یآئ لے " " 

 

گالس اپنا سامنے کے اس شاہد کھید  کو ہی وان  

۔۔۔لگا کرنے  

 

بہت ہی  ںیھ کرتے وںیک  سموکنگ ہی آپ سر "  

اس تھے کرتے یبھ خالو رےیم ہے یہوت زیچ ی بر  
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ںیھ  کرتے لوگ برے تو رہیوغ سموکنگ  ہی ےیل  

۔۔۔نا " 

 

آگاہ اسے یکھتید کو شاہد سے تیمعصوم  ہی وان  

بات اس ھو یہ انجان تو وہ جسے یلگ کرنے  

۔۔۔ سے  

 

برا بہت تو ںیم مطلب کا اس تو ہیوان  ھو  او "  

کرتا سموکنگ وقت ہر تو ںیم  ونکہی ک ہوا انسان  

۔۔۔ہوں ". 
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قہقہ ںیم آخر کر کہہ سے ہ یوان وہ دھت ںیم نشے  

۔۔۔ لگا ھنسے لگائے  

 

اسے آپ نا ںیکر ایک  نا ےیل اس سر تو ھاں " ، 

۔۔۔ںیھ انسان اچھے بہت تو آپ ونکہیک " 

 

کر منع کو شاہد وںیک وہ کہ یتھ یجانت ںینہ ہی وان  

وہ یلگ جاننے سےیک اتنا  اسے ساتھ اور یتھ یرہ  

۔۔۔ ںینہ ای ھے  انسان اچھا کی ا وہ کہ  
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سے مجھ ہوا ںینہ یبھ دن کیا  یابھ تمہیں ہی وان "  

کیا  ںیم کہ  نے تم ایل لگا اندازہ یبھ ہی  اور ملے  

۔۔۔ہوں انسان اچھا " 

 

سے اس کھتاید کو چہرے کے ہی وان سے غور شاہد  

یکھڑ جھکائے ںینظر ی اپن اب جو لگا کرنے سوال  

۔۔۔ یتھ  

 

انیب حال کا اندر کے اس آنکھیں یک انسان سر "  

ںیم آنکھوں یک آپ مجھے اور ںیھ یتید کر  

۔۔۔ی د  یدکھائ یہ یاچھائ صرف " 
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ایک ایک اور ںیم آنکھوں ی ر یم کھوید تو  یج اچھا "  

۔۔۔ںیتمہ ہے رہا دے یکھائید " 

 

ھوا کھڑا اٹھ سے جھٹ شاہد یہ بولتے کے ہی وان  

ںیم نظروں یک اس ھوتے بیقر  کے ہیوان  اور  

نے ہی وان پر آنے بیقر کے  اس ںیوہ لگا کھنےید  

یھوئ یسوجھ سرخ یک اس تو کھاید جانب یک اس  

ںینظر یاپن فورا   نے ہی وان یہ کھتے ید ںیم آنکھوں  

۔۔۔ ںیل  کر چےین  
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۔۔۔ہوں یچلت ںیم اب یگ بتاؤں یکبھ پھر سر " " 

 

اس یتھ یچک ڈر یکاف  وہ سے آنکھوں یک شاہد  

۔۔۔ یلگ سوچنے کا نکلنے  سے کمرے بس ےیل  

 

؟؟؟۔۔۔تم ہو یرہ جا کہا "  

 

۔۔۔ بول سے یزیت تو کھاید جاتے اسے  نے شاہد  
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آ یبھ ندین  مجھے اور یگئ ھو بہت رات سر وہ "  

جا سونے ساتھ کے یآپ راشدہ ںیم تو ھے یرہ  

۔۔۔ھوں یرہ " 

 

وہ ادھر، ںینہ یہ کمرہ یکوئ تو کا اس اری بٹ "  

۔۔۔ہے یجات گھر اپنے تو " 

 

وہ تو ایک اصافہ ںیم معلومات یک ہی وان نے دیشا  

۔۔۔ یگئ ھو یس شانی پر کچھ  
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کے نیمالزم کے گھر یکوئ پھر تو سر اچھا آو "  

۔۔۔وہاں ںیم بس  نا، یہ گا ہو تو  روم ےیل " 

 

جو تم کرو  سےیا  چلو ھے  ںینہ روم یکوئ نو  نو "  

۔۔۔جاؤ سو  کر جا وہاں نا ہے روم وال ساتھ رےیم " 

 

نے شاہد کاٹتے یہ ںی م انیدرم کو بات یک ہی وان  

۔۔۔ نوازا سے مشورے اسے  

 

" ۔۔۔تو وہاں ںیم سر " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

77 

 

۔۔۔یلگ پوچھنے سے یرانگیح ہی وان  

 

۔۔۔جاؤ سو جاؤ ایک اور " " 

 

۔۔۔کا آپ ہیشکر اور سر اوکے " "  

 

ادا ہیشکر کا اس ہی وان پے کہنے سے پھر کے شاہد  

جاتا اسے شاہد ںیوہ یگئ نکل سے کمرے یکرت  

۔۔۔۔ ایگ  لگ مسکرانے کھید  
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ں یم آغوش یک ندین ی گہر وہ تھا وقت کا رات یآدھ  

پر دروازے کے کمرے اس اچانک جب یتھ  

جاگ سے ندی ن فورا   وہ یہ سنتے آواز یہوئ دستک  

سمت یک دروازے سے نظروں خوفزدہ اور یاٹھ  

۔۔۔ یلگ دےکھنے  

 

؟؟؟ ۔۔۔کون۔۔۔ک "  

 

خوف کا بات اس اسے پوچھا ہوئے ڈرتے نے ہی وان  

کے کمرے کے اس کون پہر اس کے رات کہ تھا  
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ہیوان  اسے ےیچاھ ایک  وقت اس اور گا ھو باہر  

۔۔۔۔سے   

 

۔۔۔۔کھولو دروازہ ، شاہد ھوں ںیم ہی وان " " 

 

یآدھ آخر کہ گئ ڈر دیمز وہ یہ ملتے حکم کا شاہد  

اپنے سےی ت سےی ج تھا ا یآ پر ہاںی وہ وںیک کو رات  

اور یگئ تک دروازے کر اٹھ وہ پاتے قابو پر ڈر  

اسے ی کھڑ  ںیوہ کر کھول سا ہلکا اسے پھر  

۔۔۔ یلگ کھنےید  
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؟؟؟۔۔۔آپکو ہے کام ایک سر یج یج "  

 

کھال  کچھ ، ہے یلگ بھوک  بہت مجھے اری وہ وہ  

۔۔۔زیپل دو " 

 

ںیوہ  بول  سے اس شاہد پر کرنے سوال کے ہی وان  

۔۔۔ یگئ ھو رانیح  وہ پر بات یک اس  

 

؟؟؟ ۔۔۔آپکو ےیچاھ  کھانا ٹائم اس سر "  
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۔۔۔ تھا چاہا کروانا احساس کا وقت کو شاہد نے ہی وان  

 

۔۔۔۔کنیل  ںیتمہ ایک ڈسٹرب ی سور اری نا ہاں " " 

 

ںیرک تھوڑا آپ  سر، ںینہ  بات یکوئ ںینہ ںینہ "  

۔۔۔ہوں یآت کر لے کو کھانے کچھ یابھ ںیم " 

 

یک اس اور کہا سے شاہد جھکائے ںینظر نے ہی وان  

شاہد ،ی پڑ چل طرف یک کچن کر گزر سے ڈیسائ  

اس دیمز اب تھا رہا جھول پورا سے وجہ یک نشے  

تو اید کر انکار سے رھنے کھڑے نے ٹانگوں یک  
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ڈیب  کے اس ھوتے داخل ںیم  کمرے کے ہی وان وہ  

۔۔۔ ایگ  سو کے گر پر  

 

اس وہ تو ںینہ  مال کو کھانے کچھ یبھ کو  ہی وان   

اور یگئ لگ بنانے نڈوچیس  ےیل کے دیشا یہ وقت  

ٹرے اسے کے بنا کا چائے کپ کیا  ےیل کے اس  

اسے  تو یآئ ںیم کمرے واپس وہ جب کر رکھ ںیم  

قدم چھوٹے چھوٹے ہ یوان ایآ  نظر ٹایل  پر ڈیب شاہد  

وہ لگا پکارنے اسے یھوت بیقر کے اس یاٹھات  

ٹایل صرف ےیک  بند ںیآنکھ شاہد کہ یتھ یرہ سمجھ  

جواب کے اس جو تھا ںی م ندین  ی گہر وہ مگر گا ھو  
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بھر سانس ی ٹھڈ  کیا  کر سمجھ ہی وان پر نےید نا  

اپنے سے ڈیب یرکھت پر بلی ٹ ڈیسائ  کو ٹرے کے  

کو بالوں اپنے وہ کہ  جو یلگ اٹھانے کو چریک  

شاہد وہ یابھ ، یتھ یکرت استعمال ےیل کے ٹنےیسم  

ندین  اچانک کہ یلگ یہ اٹھانے  اسے سے بیقر کے  

کی ا اور ایل پکڑ ہاتھ کا ہیوان نے شاہد یہ ںیم  

گرا اوپر کے خود کر نچی کھ اسے سے جھٹکے  

۔۔۔۔ ایل  

  

۔۔۔ںیچھوڑ ہاتھ رایم سر سر " " 
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سے شاہد ںیم  سانسوں یھوئ یپھول کر گھبرا ہی وان  

پڑ ںینہ فرق یکوئ اسے سمت ی دوسر  جبکہ یبول  

۔۔۔ رھا ٹایل  ےیک بند ں یآنکھ یہ سےی و وہ تھا رھا  

 

۔۔۔تم اری جاؤ سو " " 

 

حکم ایگو  کو ہیوان  ںیم انداز سے لپرواہ نے دیشا  

آزاد کو خود یکرت احتجاج مکمل وہ ںیوہ  ایک ی جار  

۔۔۔ یتھ مصروف ںیم جدوجہد یک کروانے  
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ںیم ہی آپکو  ھے ایگ ھو  ایک  ں،یآئ ںیم  ہوش سر "  

۔۔۔ہ یوان ہوں " 

 

وہ جھنجھوڑتے  کو کاندھے کے دیشا سے زور   

وہ اور ایگ آ ہوش کو شاہد پر جس یتھ ی پڑ خیچ  

لگا کھنےید سے ین یق ی بے اسے کھولے ںیآنکھ  

سے ی ز یت یھوت الگ سے اس فورا   ہی وان ںیوہ  

کوشش یک کرنے بھال تنفس یاپن کر لے سانس  

۔۔۔یلگ کرنے   
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رےیم ہو یرہ کر ای ک ہاںی تم ، ی سور۔۔۔ س او "  

؟؟؟۔۔۔وقت اس ںیم روم  

 

۔۔۔تھا لگا کرنے سوال سے یاس الٹا شاہد  

 

ایمنگوا ےیل کے کھانے کر آ ادھر نے آپ سر "  

۔۔۔سے  مجھ تھا " 

 

کرنے آگاہ سے یسچائ اسے وہ یکھتید کو شاہد  

۔۔۔ تھا ںینہ یہ ادی کچھ کو شاہد جبکہ یلگ  
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اچھا اچھا او ، کو کھانے تھا ایمنگوا نے ںیم ایک "  

کھا ںیم  دو ی جلد مجھے کھانا، ہے پر کہاں تو  

۔۔۔ھے یلگ بہت تو بھوک لوں، " 

 

کا کھانے سے ہیوان کو مٹانے خفت یاپن شاہد  

ٹرے ساتھ کے یخاموش نے ہی وان تو لگا پوچھنے  

کھانے اید رکھ سامنے کے اس پر ڈیب  کر اٹھا کو  

کھانے کھانا سارا ی جلد  ی جلد وہ یہ کھتےید کو  

تھا ںینہ یبھ چھوا اسے  کو چائے مگر یگ لگ ، 
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یکھات کھانا ںیم ی باز جلد اسے سے یخاموش ہی وان  

۔۔۔ یتھ یرہ کھید ی کھڑ دور  

 

۔۔۔جاؤ  ٹھی ب ہو  وںی ک ی کھڑ تم " " 

 

نے شاہد سکتے محسوس کھتےید کو خود کو ہی وان  

ںینظر  یاپن سے ی ز یت وہ تو ایک مخاطب اسے  

۔۔۔ یگئ جھکا  

 

۔۔۔ہوں  یچاہت سونا وہ ںیم بس سر ںینہ ںینہ " " 
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مانگ وںیک اجازت ںیم  اس جاؤ سو جاؤ تو ھاں "  

۔۔۔ی ریم   ھو یرہ " 

 

اسے سے  یلپرواہ نے دیشا یہ بولتے کے ہی وان  

۔۔۔کہا  

 

؟؟؟۔۔۔ںیم سوؤں پر کہاں سر "  
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تو کہا سے پھر سے اس ںیم آواز یمیدھ  نے ہی وان  

۔۔۔ لگا کھنےید اسے وہ  

 

۔۔۔کدھر اور جاؤ ںیم روم اپنے اری " " 

 

۔۔۔ہے  روم یہ رایم  ہی سر " " 

 

۔۔۔ی سور  اوہ ایک " " 
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ھوا کھڑا اٹھ سے ڈیب فورا   شاہد پر بتانے کے ہی وان  

لڑکھڑا کہ نے اس تھا ہوا ایک ادہیز اتنا نشہ  کنیل  

بھاگ ہیوان  سے  ی زیت تب لگا گرنے چےین وہ کر  

ایل پکڑ سے یمضبوط اسے  اور یپہنچ تک اس کر  

بھال یلڑک سے کمزور نازک یسی ج ہیوان مگر  

کا انسان مضبوط لمبے اونچے سےی ج شاہد سےیک  

صورت یک بگڑنے توازن یتبھ یپات سنبھال وزن  

نیزم چےین  یبھ خود وہ ساتھ  ساتھ کے شاہد ںیم  

پر یشانیپ یک ہیوان  پر گرنے اچانک وںی گئ گر پر  

ھو شروع رسنا خون سے پھر سے چوٹ موجود  

کھےید کو  ہی وان ، گئ ہو  ہوش  بے فورا   وہ اور ایگ  

نشے ھے یچک کھو حواس اپنس وہ کہ یہ ریبغ  
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زور اسے ھوئے گرے یہ وںی نے  شاہد دھت ںیم  

اور ایل لگا گلے کر نچی بھ ںیم  بانہوں اپنے سے  

۔۔۔۔ ایگ سو  خود  

 

سے پڑنے پر آنکھوں یروشن یک سورج صبح  

یکس نے  اس کو خود تو یآئ واپس ںیم ھوش ہی وان  

اسے پر نےید انیدھ ایپا ںیم گرفت مضبوط یک  

ںیم بانہوں یک اس ساتھ کے شاہد وہ کہ  ھوا معلوم  

خوفزدہ وہ یہ کھتےید  منظر ہی ، ھے  یھوئ یٹیل  

دور سے اس  کو خود کرتے کوشش اور یگئ ھو  

لگتے ارادے یکوئ ڈےی ا کے شاہد مگر یلگ کرنے  
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اسے دیمز پر لنےیدھک کے اس تو وہ تھے ںینہ  

۔۔۔ تھا چکا نچیبھ ںیم خود  

 

سانس مجھے زیپل سر مجھے، ںیچھوڑ سر سر "  

۔۔۔یرہ آ ںینہ " 

 

یناکام بعد کے نےیل کر کوشش  یاپن تک رید کچھ  

سے جس ی پڑ خیچ بالآخر ہیوان ںیم صورت یک  

۔۔۔اٹھا جاگ سے ندین  فورا   شاہد  

 

؟؟؟ ۔۔۔ہوا  ایک  ہوا ایک "  
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سانس ورنہ یاپن ںیہٹائ بازو زی،پل ںیکھید ہی سر "  

۔۔۔یگ جاؤں مر ںیم سے جانے رک " 

 

یلگ کرنے التجا سے اس ہیوان  کھتےید کو شاہد  

اپنے کو  ہی وان خود شاہد آتے ںیم ھوش مکمل ںیوہ  

۔۔۔ اٹھا  چونک کھید بیقر اتنے  

 

؟؟؟ ۔۔۔سےیک  پر ہاںی تم اری ی سور  او "  
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سے کمر کے ہیوان  بازو اپنے یہ سےی ج نے شاہد  

اس سے ی زیت یک یس  یبجل وہ یہ سےی و یہٹائ  

۔۔۔۔ یھوئ ی کھڑ جا دور یکاف کر ھو الگ سے  

 

جس ںیھ تےی پ کو زی چ حرام اس  وںیک آپ سر "  

تک ہوش کا زیچ یبھ یکس کو آپ سے وجہ یک  

ہوا ایک ایک  کل کہ ہے یبھ  ادی کو آپ ایک ، رہتا ںینہ  

آپکو  ھو ادی جو ںید بتا یہ بات کیا  یکوئ ، تھا  ، 

کرتے گناہ اتنا تو کیا سر  ، ادی نا ھے ںینہ نا ںینہ  

یبھ معلوم کچھ دوسرا اور کر یپ اسے آپ ںیھ  

۔۔۔ںینہ ایک  اور ںیھ کرتے ایک کہ کو آپ ہوتا ںینہ " 
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مجھے ہے ںینہ حق یکوئ تمہیں ہیوان  اپ شٹ "  

یسمجھ کا بتانے ںیم بارے کے غلط حیصح  ، 

۔۔۔۔رکھو  کام سے کام اپنے " 

 

بول سے ی مہر سرد شاہد کاٹتے کو بات یک ہی وان  

۔۔۔ تھا چکا آ غصہ یکاف کو  ہی وان ںیوہ  

 

آپ ، آپ پر سر ھوں یرکھت کام سے کام اپنے "  

۔۔۔ںید رہنے بس "  
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شاہد ہیوان  سے غصے چھوڑ ادھورا کو  بات یاپن  

جا اور گئ یچل باہر سے کمرے کر چھوڑ ںیوہ  کو  

کے جانے کے اس ، گئ لگ کرنے کام اپنے کر  

جا ں یم کمرے اپنے سے یخاموش یبھ شاہد بعد  

گھنٹے  1 کیٹھ لگا ہونے اریت ےیل کے آفس کے  

کر کھید کو  شاہد تو ایآ ںیم  لونج چےی ن وہ بعد  

یرکھت ناشتہ کا اس  پر بلیٹ  یک ناشتے ہی وان  

۔۔۔گئ یچل واپس سے غصے  

 

ںینہ  اچھا کرنا اگنور کو خود وںی  کا ہی وان کو شاہد  

لگا کرنے یبھ آمادہ پر کرنے شرارت اور لگا  
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جسے ی د آواز کو ہی وان کر بوجھ جان نے  اس یتبھ  

کے اس ڈالے بل پر یشانی پ پل یہ اگلے وہ سن  

۔۔۔ یتھ موجود سامنے  

  

۔۔۔دو ل موبائل رایم سے  روم رےیم  جاؤ ہی وان " " 

 

چپ ریبغ بولے یبھ کچھ وہ ملتے حکم کا شاہد  

واپس اٹھائے موبائل کر جا ںیم روم کے اس چاپ  

یرکھت بیقر اسکے پر بلیٹ  موبائل اور یآئ چےین  

سے  ی زیت جب یلگ مڑنے کے جانے سے پھر  

۔۔۔ ایک مخاطب اسے سے پھر نے شاہد  
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کی ٹھ وہ نا ہے یٹائ جو ہی یریم تم اب اری اچھا "  

سے  کی ٹھ اسے تو سے مجھ ںینہ یبندھ  آج سے  

۔۔۔دو باندھ " 

 

سے  وجہ یک غصے جو کو چہرے سرخ کے ہی وان  

شاہد کھتےید سے نظروں دلچسپ اسے تھا ایگ ھو  

۔۔۔ ا ید کر ی جار حکم اگال اسے  

 

۔۔۔یآت ںینہ یباندھن یٹائ مجھے سر " " 
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یبھ ڈیگائ  تمہیں ںیم اور لو کر کوشش ہوا ایک تو "  

۔۔۔ہوں تاید کر " 

 

شاہد تو کھاید پلٹتے سے پھر کے کر منع کو ہی وان  

۔۔۔۔ پڑا بول فورا    

 

ڈیگائ  مجھے آپ نا ںیل باندھ  خود سر تو ھاں "  

۔۔۔بجائے کے کرنے " 

 

۔۔۔۔ کہا اسے ں یم انداز ٹوک دو  نے ہی وان  
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ہوں رہا کر ناشتہ ں یھ  خراب ہاتھ رےیم اری "  

ی جلد چلو  ، نے ںیم ای د کہہ  ایک یبھ سایا اب ں،یم  

۔۔۔ھے یرہ ھو رید مجھے سے " 

 

یآت بیقر کے اس ہی وان  پر نےید زور کے شاہد  

غصہ پر چہرے یٹائ  یک شاہد ٹھےی ب پر یکرس  

اسے کنیل یلگ کرنے کوشش  یک باندھنے سجائے  

کرنے ٹرائے بار بار یتھ یرہ آ ںینہ  یباندھن وہ  

۔۔۔ پڑا کرنا سامنا یہ کا  یناکام اسے یبھ بعد کے  
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یسکت باندھ ںینہ یبھ ی ٹائ کیا  ہو یکرت ایک اری "  

۔۔۔گا لوں کر خود ںیم  دو  رھنے چھوڑو بس  تم،  " 

 

سے وہاں کر پھول منہ ہیوان  یہ بولتے کے شاہد  

ںینہ نکل ےیل کے آفس شاہد تک جب اور گئ یچل  

کام دن سارا ،یآئ ںینہ سامنے کے اس وہ پڑا  

اپنے ےیل کے رید کچھ وہ بعد کے رھنے کرتے  

لکھ کہ یتھ ندین مگر ی گئ یچل سونے ںیم کمرے  

کچھ اور یاٹھ وہ تب یآئ  نا یبھ بعد کے کوششوں  

۔۔۔ یگئ نکل باہر سے کمرے اپنے  سوچتے  
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

سب وہ تو ایآ  گھر واپس سے آفس جب  شاہد کو شام  

نےی پ اسے کر اٹھا کو بوتل یک شراب پہلے سے  

سے غصے وہ یہ بھرتے گھونٹ کیا مگر لگا  

۔۔۔ لگا نےی د آواز کو ہی وان  

 

؟؟؟ ۔۔۔تم ہو پر کہاں ہی وان "  
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؟؟؟ ۔۔۔ہوا ایک سر یج "  

 

اسکے کر دھوڑ وہ یہ سنتے پکار یک دیشاہد  

۔۔۔ یھوئ داخل ںیم کمرے  

 

؟؟؟ ۔۔۔ہے  ایک ہی "  

 

وہ کرتے  سامنےانے کے ہی وان کو بوتل یک شراب  

۔۔۔ لگا کرنے سوال سے اس  
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" ؟؟؟ ۔۔۔۔ھے یلگت ایک کو آپ وںی ،ک ہی ہے بوتل سر  

 

نے ید جواب اسے ںیم  انداز سے نارمل نے ہی وان  

۔۔۔ڈال کر سوال الٹا ساتھ کے  

 

؟؟؟۔۔۔ڈال نے کس یپان اندر کے  اس تو ہے بوتل "  

 

کر سوال سے پھر سے اس وہ ستےی پ کو دانتوں  

۔۔ تھا رھا  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

106 

 

" بہت تو  تھا ایک  کیچ کر کھول اسے نے ںیم سر  

ایک کہ  سوچا نے ںیم تب یتھ یرہ آ لیسم ی گند یہ  

نکی پھ وہ نے ںیم ےیل  اس ہے گئ ہو خراب بوتل  

۔۔۔اید رکھ کر بھر یپان ںیم  اس اور ی د " 

 

یلگ بتانے کو شاہد کارنامہ اپنا ساتھ کے فخر ہی وان  

غصے دیشا ںیوہ گا دے یشاباش اسے وہ سےیج  

۔۔۔ لگا ھونے بگولہ آگ سے  
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یبھ ہے زیچ  یکوئ ی ک نام عقل ہو پاگل ایک تم "  

۔۔۔۔جاہل ی بلڈ  ںینہ کے " 

 

تو  تھا رھا خیچ پر ہی وان ںیم  آواز یاونچ بہت وہ  

ی زیت ، ۓگ آ آنسو ںیم آنکھوں  یک ہیوان سے خوف  

شاہد ساتھ کے جھٹکے کیا  کر پہنچ تک اس سے  

کے اس خود اور پکڑا سے بالوں کو ہیوان  نے  

وہ  کے کر چہرہ اپنے بیقر بالکل کے چہرے  

۔۔۔۔لگا گھورنے سے غصے اسے  
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ڈرنک وہ یتھ یمہنگ ی کتن ہے یبھ معلوم تمہیں "  

ںیم یزندگ یکبھ نے تم ساتھ کیا  سےیپ  اتنے  

ی ریم اگر دوبارہ ، گے ھوں ںینہ یبھ ںیکھید  

مجھ تو یک یبھ کوشش یک لگانے ہاتھ کو زوںیچ  

ہاںی جاؤ ھو دفع اب گا، ہو ںینہ یکوئ برا سے  

۔۔۔۔سے " 

 

چھوڑ کو ہی وان کر دے دھکا وہ یہ ساتھ کے  بولنے  

اور یگئ یچل یگرت پر نیزم وہ سے جس تھا چکا  

مسلسل ہیوان  یلگ کھنےید  کو شاہد اٹھائے ںینظر  

جا ۓبہا آنسو سےیج وںی موت اپنے یکھتید اسے  
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تھا رہا ہو ںینہ اثر یکوئ  پر شاہد کنیل یتھ یرہ  

اور ایگ چال سے وہاں سے غصے وہ پل یہ اگلے  

۔۔۔۔ کہا کا لنے کو شراب دوبارہ کے کر فون  

 

کے اس ہ یوان سنبھالتے کو خود ںیم  رید یہ کچھ  

اور یگئ یچل ںیم کمرے اپنے کر نکل سے کمرے  

ی دوسر ںیوہ یلگ رونے سے پھر یٹھیب وہاں  

کمرے اپنے ےیل اسے ی ہ آتے کے شراب وہ جانب  

اچانک نے اس بعد رید کچھ ایگ لگ نےی پ ٹھی ب ںیم  

۔۔۔۔ ایبال  ںیم روم اپنے کر دے آواز کو ہی وان  
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رو یبھ یابھ کہ  جو ہیوان کر سن آواز یک شاہد  

۔۔۔ یھوئ داخل ںیم کمرے کے اس کر اٹھ یتھ یرہ  

 

۔۔۔سر یج۔۔۔ج۔۔۔ج " ،" 

 

جھکائے ںینظر نے ہ ی وان ںیم آواز یھوئ یبھرائ  

۔۔۔ پوچھا سے اس  

 

۔۔۔آؤ ادھر ، سر یج ایک " " 
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۔۔۔ یبڑھ آگے سا تھوڑا وہ پر پکارنے کے شاہد  

 

۔۔۔اسے ویپ  اور لو ہی " " 

 

اسے کرتے شیپ کو ہی وان بوتل یک شراب شاہد  

۔۔۔ لگا کہنے کو نےیپ  

 

؟؟؟ ۔۔۔ہے ایک  ہی سر "  
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کر اٹھا کو پلکوں نم ی اپن سے یرانگیح نے ہی وان  

۔۔۔ کھاید طرف یک شاہد  

 

اید بہا سے  یآسان ی بڑ نے تم جسے ہے یوہ ہی "  

۔۔۔۔اب و یپ چلو تھا " 

 

محدود یہ تک اپنے آپ ںیزیچ  یسی ا زیپل سر "  

۔۔۔ںیرکھ " 

 

سے وہاں سے غصے ہیوان  یتید جواب کو شاہد  

نا نے اس اب یہ سنتے بات ہی  یک شاہد یلگ جانے  
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کی ا کو شاہد دل اسکا بلکہ تھا ایک بند رونا صرف  

۔۔۔ لگا کرنے  کو لگانے تھپڑ  

 

نا کہا ، کو خود تم ہو ایک یسمجھت ایک تم، رکو "  

۔۔۔اسے ویپ  نے ںیم " 

 

حرام ایگھٹ سے یا کہ نا کہا یبھ نے  ںیم اور سر "  

۔۔۔یسکت لگا ںینہ یبھ ہاتھ ںیم  کو زیچ " 

 

ںیآنکھ ںیم آنکھوں یک اس  ہیوان  مرتبہ یک اب  

۔۔۔ یتھ یبول سے یخوف بے ڈالے  
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یسمجھ یمانگ ںی نہ رائے  ی تمہار نے ںیم "  ، 

مانو کو حکم رےی م تم اور ںیتمہ ہے اید حکم  

۔۔۔یابھ " 

 

ایک وہ کہ تھا ںینہ معلوم خود اسے غافل ںیم نشے  

۔۔۔ ھے رھا کہہ  

 

پتہ ےیل  اس ںیھ ںی نہ ںیم ہوش یابھ آپ سر "  

جا ںیم اب تو  ، ںیھ رھے  جا بولے کچھ  ایک ںینہ  

۔۔۔ہوں یرہ " 
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شاہد کہ یلگ جانے سے وہاں ہیوان  یکہت سے شاہد  

۔۔۔ ایل پکڑ سے بازو کو  ہیوان  اور اٹھا سے  ی زیت  

 

ںیم گھر رےیم  بولو، ہے  وںی ک ٹوڈی اٹ اتنا ںیم تم "  

۔۔۔ہو یکھاتید ٹوڈی اٹ یہ مجھے کر رہ " 

 

اس وہ گھورتے سے آنکھوں رنگ لہو کو ہی وان  

۔۔۔ بول سے  
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سے ہاںی یگ جاؤں یچل سر ںیکر مت فکر "  

۔۔۔پر ہاںی  رہنا ںینہ یبھ خود مجھے " 

 

برا بہت کو ہیوان  برتاؤ ایگ برتا سے  خود کا شاہد  

یچک سوچ کا جانے سے ہاںی وہ یتبھ تھا لگا  

۔۔۔ یتھ  

 

رات ہر جہاں جگہ یاس تم یگ جاؤ کہاں تو اچھا "  

یبنت شکار کا یدرندگ یک لوگوں کتنے ںینہ پتہ  

۔۔۔ہو ی چاہت جانا وہاں ںیعورت ںیہ " 
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۔۔۔ تھا ایاڑا  مزاق کا یبس بے یک ہیوان  ایگو  نے شاہد  

 

ںیجگہ یس بہت یبھ اور  باہر کے گھر کے آپ "  

۔۔۔ہوں یسکت رہ سے سکون ںیم جہاں ںیھ " 

 

ی تمہار ھے بھول یسمجھ ہے بھول ی تمہار " ، 

یبھ پر وہاں نا ہو ی رہ سوچ تم کا جانے جہاں  

۔۔۔ہے جاتا یہ چای ب کو عورتوں  مجبور میتی  ی چاریب " 

 

ک یا تو یبھ آپ  ں،ی بول  آپ ہے چاہتے ایک تو "  

جسے مجھے ںیہ تےی د یکھائید یہ انسان یوحش  
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مجھ وںیک  اور ، معلوم ں ینہ تک فرق کا حرام حالل  

ںیم مجھے، ںید جواب آپ ہے چالتے حکم اپنا پر  

سکون اسے تو گھر کے آپ نا ہو یرہ کر ی نوکر  

ایک چاہتے ، مجھے تے ی د ںینہ وںی ک کرنے سے  

ہر کا آپ جو یک آپ ںیم  ہو ںینہ ی و یب  آپ ںیھ  

۔۔۔آپ  سمجھے ،  ھے فرض رایم ماننا حکم " 

 

کر خیچ کر ھو باہر سے آپے  اچانک کا ہی وان  

بازو یک اس نے شاہد فورا   پر سوال گئے پوچھے  

کونے کیا کے کمرے کر جا اور اید چھوڑ کو  

تب ایگ  ھو کھڑا ےی ک طرف  یک ہیوان  پشت ںیم  
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یخاموش یبھ ہی وان یہ  ھوتے آزاد کے بازو یاپن  

۔۔۔۔ گئ یچل سے وہاں ی کھتید اسے نظر ک یا سے  

 

ایگ ایک  ہو مجھے ,ہوں رہا کر ایک ہی ںیم اررری "  

اور ، پاس رےیم ہے یرہ کر ی نوکر وہ آخر ہے  

یہ طرح یک راشدہ اسے ںیم دوبارہ نو، اسے ںیم  

۔۔۔گا کروں ٹیٹر " 

 

کر صلہیف پختہ  کیا بعد کے کوسنے کو خود شاہد  

کر جا ںیم کمرے اپنے سے پھر ہی وان  تھا چکا  

بات یہ ک یا بس وہ یتھ یگئ ھو شروع رونا  
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کہ یتھ یرہ جا کہے سے  خود بار بار سوچتے  

۔۔۔۔ دور سے  شخص اس یگ جاؤں یچل ںیم صبح  

 

ندین  ی گہر وہ کب ناجانے سوچتے سوچتے یہ وںی  

سے پڑنے پر چہرے کرن  یپہل یک صبح یگئ سو  

دماغ کے  اس سوچ یپہل  تو یتھ یاٹھ جاگ وہ یہ  

پر اس اب اور یآئ یہ یک جانے سے ہاںی ںیم  

اس کر نکل سے کمرے اپنے ہی وان کرتے عمل  

یاس ںینہ  تھا یکوئ تو سامان ، یلگ جانے سے گھر  

شاہد تب یتھ یرہ جا وہ یہ ھاتھ یخال سے وجہ  
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کھاید جاتے سے یکھڑک یک کمرے اپنے اسے نے  

۔۔۔ پہنچا تک اس اترتا  اںیڑھ یس سے ی زیت  تو  

 

کھوید ھو یرہ جا کہاں ، ی ریم  سنو بات ہی وان "   

ہیرو برا بہت ساتھ تمہارے نے ںیم نو  یآئ ی سور  

فکر تم ےیل کے اس ھوں شرمندہ ںیم ، ایک اریاخت  

یہ طرح یک راشدہ تمہیں ںیم سے اب کرو ںینہ  

۔۔۔واپس اب جاؤ اوکے گا کروں ٹیٹر "  
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کی ا مگر ایل یبھ روک اسے کا شاہد تھا انداز ایک  

اسے ہیوان  ںیوہ  یہ ھوئے جھاڑتے روعب کا قسم  

۔۔۔ یتھ یرہ کھید سے  ینیق ی بے یبھ یابھ  

 

آپ کنیل کی ٹھ کی ٹھ  ، آپ سر اب مطلب تو "  

۔۔۔گے ںیرھ قائم پر بات اس کہ ںیکر پرومس " 

 

یکوئ اب وہ مگر یتھ یرہ  ھو یبھ یخوش کو ہی وان  

یاس یتھ ںینہ ہرگز ںی م موڈ کے نےیل مول خطرہ  

۔۔۔ یتھ یرہ کر یتسل مکمل یاپن سے وجہ  
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۔۔۔سے تم  ہے  تو کہا اوکے اوکے " " 

 

کہ تھا رھا کروا یہ یدہان  نیقی  یک ہی وان شاہد یابھ  

داخل اندر سے ٹیگ گھر  کے اس راشد ںیم اتنے  

ی پڑ  پر ہی وان نظر یک اس یہ سےی ج اور ھوا  

شاہد اور ایگ ہو رانی ح کھید  اسے وہ یہ سےیو  

کھاید اسے  نے دیشا جب ںیوہ  لگا آنے بیقر کے  

۔۔۔۔ اید جیبھ اندر کے گھر کرتے اشارہ کو ہی وان تو  

 

تھا رہا جتا وںیک اںیہمدرد یاتن کہوں یبھ ںیم "  

بنا لیراکھ یاپن تو نے تو مجھے چال پتہ اب تو،  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

124 

وہ یتھ گئ آ پسند یاتن ایک ، اسے ھے ایل رکھ کر  

۔۔۔تجھے " 

 

کے ہیوان  وہ کھتےی د کو  شاہد کر دبا آنکھ کیا  

سوچ ایگھٹ  یک اس جبکہ  تھا رھا کر بات متعلق  

چڑھنا پارہ کا دیشا کر سن ںیبات یسیا عالؤہ کے  

۔۔  ایگ ھو  شروع  

 

ہ ی تجھے یآئ ںینہ شرم تو ھے رہا بک ایک "  

۔۔۔۔پہلے سے کرنے بکواس " 
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مجھے کھید ، ہوں رہا کر بکواس ںیم  تو اچھا "  

فی شر کی ن اتنا یبھ تو اب جا مان ہے ایگ چل پتہ  

ضرور کر بن سامنے رےیم ھے ں ینہ یبھ تو تو،  

تجھ تھا یہ شک  یبھ تب تو مجھے مگر تھا کھاتاید  

بھال  وہ ھو کرتا یبرائ یک  قسم ہر شخص جو کہ پر  

اور گا ھو پڑا ںینہ وںی ک  ںیم چکر کے یلڑک یکس  

سب تو معلوم اری ، یگئ ھو یبھ ثابت بات ہی کھید  

کے یلڑک اس دفعہ کی ا تو  مجھے ھے ایگ  یہ ھو  

۔۔۔یبھ مجھے ساتھ " 
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کے شاہد کیبر کو زبان یچلت سٹاپ نان یک راشد  

بکواس یسی ا یک اس ی تھ یلگ سے تھپڑ دار زور  

۔۔۔ تھا ایپا کر نا برداشت وہ یبھ طرح یکس  

 

کر بند بکواس یاپن  تو ہے انسان نہیکم کتنا "  

۔۔۔سمجھا " 

 

غصے وہ گھورتا اسے سے آنکھوں رنگ لہو شاہد  

۔۔۔ تھا دھاڑا سے  
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ےیل کے یلڑک اس مارا مجھے نے  تو شاہد "  

۔۔۔ھوئے ںینہ  یبھ دن دو تو ملے جسے " 

 

سے ھاتھ دوسرے رکھے ھاتھ پر منہ یاپن راشد  

کو خون تھے نکل سے کنارے کے ھونٹ اپنے  

۔۔۔ ھوا ایگو  سے شاہد کرتا صاف  

 

ایگٹھ ی ریت بلکہ ںینہ ےی ل کے یلڑک اس نے ںیم "  

ںینہ اپنا یکوئ کا اس ، ہے مارا تجھے پر سوچ  

ہے  ایل رکھ پر ی نوکر ےیل اس ںیم ایدن اس ہے  

۔۔۔اسے نے ںیم " 
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۔۔۔مجھے ہے معلوم سب دے رہنے بس بس " " 

 

وہ کہتا اسے یہ ریبغ  سنے مکمل بات یک شاہد  

اچانک یتبھ ایگ نکل باہر سے ٹیگ سے غصے  

لن باہر کر لے کباب یشام ساتھ کے ۓچا ہی وان  

۔۔۔یھوئ رانیح کچھ کر پا الیاک  کو شاہد تو یآئ ںیم   

 

ۓچا ںیم ں،یھ ۓگ چلے ایک  سر دوسرے وہ سر "  

۔۔۔ےیل  کے ان یتھ یلئ "  

 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

129 

یکھتید کو ٹرے موجود ںیم ھاتھ اپنے ہی وان  

۔۔۔  یلگ کرنے افسوس  

 

ی بھ جب ، سنو سے انیدھ ی ر یم بات کی ا ہی وان "  

نا اور یگ کھولو ںینہ اسے تم تو آئے یکوئ پر ٹیگ  

گا آئے ںیم گھر رےیم  شخص یکوئ یبھ جب یہ  

رےیم کر کھید ںیتمہ ،یگ آؤ سامنے کے ان تم  

۔۔۔ںیہ  تےیل سوچ  ایک ایک ںینہ پتہ دوست " 

 

ےیک خراب دماغ کا شاہد  بات یک راشد یبھ یابھ  

اس تھا کا بات کس غصہ ہی ناجانے اب یتھ یھوئ  
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کہ کا بات اس ای یک بات یسیا نے اس کہ کا بات  

۔۔۔ یک بات یسیا ں یم بارے کے ہ یوان نے اس  

 

۔۔۔ھے کی ٹھ سر یج " " 

 

تےید  جنبش ںیم  ھاں کو  سر فورا   نے ہی وان  

۔۔۔ایک مظاہرہ کا ی فرمابردار  

 

روم رےیم تم آنا لے جوس ےیل رےیم ہاں اور "  

۔۔۔ںیم " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

131 

 

۔۔۔سر ہے کیٹھ " " 

 

کمرے اپنے سے ی ز یت وہ ریبغ کھےید  کو ہی وان  

کو ٹرے واپس  یبھ ہیوان  اور پڑا چل طرف یک  

کر کھول جیفر سے ی ز یت یگئ گھس ںیم  کچن ےیل  

کے ڈالنے ںیم  گالس کی ا نکال جوس سے ںیم اس  

یچالت ھاتھ سے ی ز یت وہ رکھے ںیم ٹرے بعد  

آتے بنانے  یوہ صرف اسے ونکہی ک کر بنا نڈوچیس  

کے اس کر رکھ ساتھ کے جوس ںیم ٹرے وہ تھے  

شرٹ یاپن شاہد اسے تو یھوئ داخل ںیم کمرے  
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بٹن کا شرٹ یک اس اید یکھائید ٹھای ب پر ڈیب پکڑے  

کوشش یک لگانے اسے یہ خود وہ اور تھا ہوا ٹوٹا  

اسے نے ہیہان تھا تاید یکھائید مصروف ںیم  

اسے یرکھت پر بلیٹ ڈیسائ  کو ٹرے فورا   تو کھاید  

۔۔۔ ی بول سے  

 

یتید لگا ںیم ںید دے شرٹ مجھے ںیلئ سر "  

۔۔۔ہوں " 

 

سے نظروں رانیح نے شاہد کر سن آواز یک ہی وان  

۔۔۔ کھاید اسے  
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پڑ بل کو شرٹ سے اتارنے دو لگا یہ سےیا "  

۔۔۔گے ںیجائ " 

 

ںیوہ  بول سے اس ھوتا کھڑا شاہد کھتےید  کو ہی وان  

۔۔۔یگئ  بوکھال پر بات اس ہی وان  

 

۔۔۔سر پر " " 
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یرہ ھو رید مجھے کرو یجلد ںینہ  کچھ ور پر "  

۔۔۔ھے " 

 

۔۔۔ہے کیٹھ " " 

 

دل یہ دل ہیوان  مترادف کے کرتے نا ایک مرتے  

اسے یتھ ضرورت ایک آخر  کہ یکوست کو خود ںیم  

بٹن ڈرتے ڈرتے وہ ی ک کہنے کا لگانے بٹن خود  

خود اسے کنیل گئ لگ کرنے کوشش یک لگانے  

آ شیپ مشکل یتبھ تھا آتا  ںینہ لگانا بٹن سے کیٹھ  

ادہیز سے فٹ ک یا سے شاہد وہ کچھ اور یتھ یرہ  
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رید ادہیز اسے تو یتھ یھوئ  ی کھڑ ےیک قائم فاضلہ  

۔۔۔ یتھ یرہ لگ  

 

تم گا لگے ایک تو  یگ کرو سے دور اتنے اری ایک "  

ڈر سےی ا جو ںیتمہ گا جاؤں ںینہ کھا اب ، سے  

۔۔۔۔ھو یرہ " 

 

اس بالآخر پھر ایک برداشت نے شاہد تو  رید کچھ  

۔۔۔ سمجھا مناسب جتانا نے  

 

۔۔۔بس وہ ہے ںینہ بات یسی ا سر ںینہ " " 
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ہو بیقر اور تھوڑا کے اس ہیوان کہتے کو شاہد   

جانے نا کھید بیقر کے خود کو ہیوان  شاہد گئ  

ہاتھوں اسے کر کھو اریاخت  سے پر خود سےیک  

خود پھر کنیل لگا لگانے گلے اپنے کر پکڑ سے  

ھو مصروف وہ ںیم کوشش یک کرنے کنٹرول پر  

یک اس کو خود وہ جو ں یم  ہیوان  تھا ایک ناجانے ایگ  

۔۔۔ پاتا ھوا نچتایکھ طرف  

  

۔۔۔آتا لگانا ںینہ بٹن خود تمہیں  ہے لگتا تو مجھے " " 
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سے ہی وان نے شاہد خاطر یک بانٹنے انیدھ اپنا  

۔۔۔کہا  

 

شہ یہم  ، ےیل اس تو نا ہے ںینہ ایلگا یکبھ سر وہ "  

کنیل ںیتھ یکرت کام ہر رایم یہ ی ج یام ی ریم  

ںیکھ ید ہی ، یک کرنے ہوں یرہ کر کوشش  ںیم  

۔۔۔بٹن ایگ لگ " 

 

کو خود پر بٹن گئے لگائے اپنے دھےیس الٹے ہی وان  

نے شاہد کھید اسے  ںیوہ  یلگ نےید داد یہ  

۔۔۔۔ نچےیبھ ھونٹ اپنے سے یمضبوط  
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سے یاس ریخ کنیل نے تم ہے ایلگا بٹن ایک واہ "  

۔۔۔اب ہوں چلتا ںیم  اچھا گا پڑے چالنا کام یہ " 

 

بٹن کے شرٹ سے ی زیت  کہتا سے ہیوان  شاہد  

۔۔۔۔لگا لگانے  

 

۔۔۔ںیل کر تو ناشتہ  سر " " 

 

۔۔۔گا لوں  کر سے باہر ںیم ںینہ " " 
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یک ہ یوان وہ ای تھا تھا  لگ ںیم  ی جلد یکاف شاہد  

جلد از جلد سے وہاں ھوتا خائف  سے یموجودگ  

۔۔۔ تھا چاہتا جانا نکل  

 

زیپل ںیل  کھا یہ نڈوچی س کیا ہی زیپل  سر ںینہ "  

کی ٹھ کام یکوئ ٹیپ بھوکے گے ںیلگ منٹ دو زیپل  

۔۔۔ہے ںینہ یبھ ہوتا سے " 

 

یک اس یبھ کو  شاہد تو یلگ سمجھانے اسے  ہی وان  

۔۔۔ ی پڑ  یہ یمانن بات  
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۔۔۔ دو لؤ ہے کی ٹھ اوکے " " 

 

کے اس ٹرے نے ہیوان  یہ ملتے حکم کا شاہد  

ٹھای ب پر ڈیب یبھ شاہد تو ی د رکھ ہر ڈیب سامنے  

۔۔۔۔ ایگ لگ کھانے نڈوچیس  

 

۔۔۔ےیل کے کرنے فکر  یاتن ی ریم و ی نکیتھ  " ". 
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ہی  سے منہ اسکے سےیک  کہ تھا معلوم ںینہ اسے  

مسکرانے پر بات اس ہیوان  ںیوہ ھوئے ادا الفاظ  

۔۔۔یلگ  

 

۔۔۔ہے فرض رایم تو ہی سر " " 

 

۔۔۔ہو  چلتا ںیم اب اچھا " " 

 

۔۔۔سر ہے کیٹھ " " 
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اٹھائے سامان اپنا کھتاید کو ہی وان نظر ک یا شاہد  

وائلٹ یچاب یک ی گاڑ ٹاپ بیل  کا اس ںیم جن  

سے کمرے اپنے سے ی ز یت وہ تھا شامل رہیوغ  

اٹھا ٹرے یبھ ہیوان  یہ جاتے کے اس اور ایگ نکل  

۔۔۔ یگئ نکل باہر سے کمرے کے اس کر  

 

اپنے وہ کر کھا کھانا تو  ایآ گھر شاہد جب کو شام   

کہ لگا کرنے ڈرنک مطابق  کے معمول ںیم روم  

۔۔۔ ایک نوک کو دروازے سے زور نے یکس اچانک  

  

؟؟؟۔۔۔ہے کون ہوا ایک "  
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۔۔۔ںیم وہ سر " " 

 

کر جا اٹھتا سے ڈیب  شاہد کر سن آواز یک ہی وان  

۔۔۔لگا کھنے ید اسے کھول دروازہ  

 

؟؟؟۔۔۔ںیتمہ اب ہوا ایک تو ہاں "  

 

کرنے سوال وہ کھتےی د  کو ہی وان سے ی زراد بے  

۔۔۔لگا  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

144 

 

۔۔۔ںیم روم رےیم وہ سر " " 

 

؟؟؟ ۔۔۔ںیم روم تمہارے ایک "  

 

۔۔۔ بول سے پھر وہ کاٹتے بات یک ہی وان  

 

یچپھکل یموٹ یہ بہت ںیم روم رےیم وہ سر "  

گھروں کے لوگوں ری ام یتھ یسوچت تو ںیم ہے  
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بہت تو پر ہاںی پر ہے ںینہ یہ یہوت اںیچپکل ںیم  

۔۔۔ہے موجود یچپھکل یموٹ ادہیز یہ " 

 

۔۔۔ںیتمہ یگ ۓجا ی تھوڑ کھا ایگ ہو ایک تو " " 

 

بول  کھتاید سے نظروں یانھ اسے یبھ اب دیشا  

۔۔۔ تھا  

 

سب ںیم ایدن سے یچپھکل مجھے۔۔۔م سر ںینہ "  

۔۔۔ہے لگتا ڈر ادہیز سے " 
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؟؟؟۔۔۔تم  ہو یچاہت ایک تو ارررری "  

 

یکوئ مجھے پھر ای ںید بھاگا اسے آپ تو ای سر "  

۔۔۔ےیل کے رہنے ںید دے کمرا اور " 

 

تھا ایگ کر دہیسنج  یبھ کو ہیوان  لہجہ سرد کا شاہد  

۔۔۔ یبول ںیم انداز ٹوک دو وہ یتبھ  

 

" ۔۔۔ںیم کمرے والے چھت وہ جاؤ " 
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رہتا رایاندھ اتنا شہیہم  پر جہاں وہ سر وال وہ "  

وہاں ںیم گا ہو ہوتا ایک  ایک پر وہاں ںینہ پتہ ہے  

۔۔۔یرہ جا ںینہ بالکل " 

 

اچھا اب شاہد جبکہ تھا اید کر انکار فورا   نے ہی وان  

۔۔۔۔ ایگ چڑ خاصا  

 

باپ رےیم تو وہ پھر ھے بچا روم کی ا تو اری "  

۔۔۔۔اب کروں  ایک  ںیم پھر تو ہے کا " 
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۔۔۔نا ںید بھگا کو یچپھکل " " 

 

۔۔۔ ایک  شیپ حل آسان اسے سے جھٹ نے ہی وان  

 

تمہارے جو ںیم ہوں ہوا لگا نوکر تمہارا وںیک "  

۔۔۔بھگاؤں یچپھکل لئے " 

 

ہو اداس ہیوان  یہ سنتے الفاظ ہی  سے منہ  کے شاہد  

ںیم لونج چےین باہر اور گئ ی چل سے وہاں کر  

مالزم کو  خود وہ ونکہی ک گئ ٹھی ب پر نیزم کر جا  

کچھ وہاں شاہد بعد رید  کچھ یتھ یسمجھت جو  
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کو ہیوان  تو ایآ طرف یک کچن نےیل  کو کھانے  

ھوا خراب ںیم  منٹوں دماغ کا اس کھید ٹھایب  سےیا  

۔۔۔ تھا  

 

؟؟؟ ۔۔۔تم ہو یرہ کر ایک ہی "  

 

؟؟؟۔۔۔اید کر ایک  سایا نے ںیم سر ایک "  

 

کو آنکھوں ی بڑ ی بڑ یاپن ھوئے ڈرتے نے ہی وان  

سے نظروں ہیسوال  جانب یک شاہد کرتے بڑا دیمز  

۔۔۔کھاید  
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؟؟؟ ۔۔۔۔ہو  یٹھی ب وں یک پر نیزم تم "  

 

ٹھتےیب تو یہ پر نیزم مالزم کے گھر سر "  

۔۔۔ںیہ ". 

 

وہ جبکہ کہا سے اس سے تیمعصوم نے ہی وان  

کمپوز کو خود کے کر بند ںیآنکھ یاپن سے زور  

۔۔۔لگا کرنے  
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ہے کہاں ساتھ  رےیم چلو چھوڑو , نا یبھ تم اری "  

۔۔۔اسے بھگاؤں یچپھکل وہ ی تمہار " 

 

۔۔۔ںید رہنے سر بس " " 

 

بہت ہی وان جھکائے یبھ سر ساتھ  کے نظروں  

۔۔۔ یتھ یبول ںیم  آواز یمیدھ  

 

تم کر اٹھا ورنہ ساتھ رےیم  چلو اب دو رہنے ایک "  

۔۔۔گا دوں نکیپھ  یچپھکل وہ پر " 
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ی کھڑ  اٹھ فورا   کر ڈر وہ یہ سنتے بات یک شاہد  

۔۔۔ یھوئ  

 

یچلت اوکے ںیکر ںینہ سےی ا زیپل  سر ںینہ  "  

۔۔۔ہوں " 

 

اور ی پڑ چل چھےیپ کے اس ہیوان  یکہت سے شاہد  

یگھات ںینظر طرف چاروں ہ یوان کر جا ںیم کمرے  

مل یہ فورا   اسے جو گئ لگ ڈھوڈھنے  کو یچپھکل  

۔۔۔ یگئ یبھ  
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۔۔۔پر واری د سامنے یرہ وہ سر " " 

 

یکھتید  کو یچھپکل اس سے نظروں یھوئ یسہم  

اس یبھ نے شاہد تو یلگ کرنے اشارہ وہ یھوئ  

۔۔۔ کھاید جانب  

 

رکو تم کنیل  ہے ی بڑ بہت تو ہی  ںیم یواقع اری "  

۔۔۔ھوں کرتا کچھ یابھ کا اس " 
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اس شاہد بعد کے نےید ی تسل اسے کھتےید  کو ہی وان  

کنیل  ایگ لگ ڈرانے کو  یچھپکل اس کر جا سمت  

۔۔۔ یتھ یرہ ہو ںینہ یبھ مس سے ٹس کو  

 

اسے دو زیچ  یکوئ یرہ ںینہ یہ بھاگ تو ہی "  

۔۔۔ہوں مارتا " 

 

۔۔۔یگ ۓجا  گر چےین  وہ سر ںینہ " " 

 

۔۔۔ کہا ھوئے ڈرتے نے ہی وان  
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۔۔۔دو برش وہ مجھے لؤ ہوتا ںینہ کچھ اری " " 

 

کر ل برش وہ نے ہیوان پر کرنے اشارہ کے شاہد  

یلگ کھنےید اسے ی کھڑ  خود اور اید دے اسے  

مارا کو یچھپکل اس برش وہ نے شاہد پل یہ اگلے  

چےین اسے اور گئ گر چےی ن ںیم  سچ وہ اور  

جانپ اوپر کے شاہد ہی وان سے خوف کھید گرتے  

کر سنبھال یبھ نے شاہد اور گئ چمٹ اسے کر لگا  

۔۔۔ ایل پکڑ اسے  
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" زیپل مجھے یگ ۓجا کھا وہ وہ ںیل بچا مجھے  

۔۔۔نا ںیل بچا " 

 

بات یہ کی ا مسلسل وہ ےیک بند سے زور ںیآنکھ  

۔۔۔ یتھ یرہ جا بولے  

 

۔۔۔وہ ہے گئ یچل اری ھے ایل بچا " "  

 

آنکھیں وہ کنیل چاہا کرنا کسیلی ر کو ہی وان نے شاہد  

۔۔۔ یتھ یرہ جا بولے لفظ یہ کی ا بس  یۓک بند  
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تو کھوید کر کھول ںیآنکھ  وہ ہے گئ یچل ہی وان "  

۔۔۔یسہ " 

 

ںیکھول آنکھیں جب نے ہی وان مانتے بات یک شاہد  

کو خود پھر مگر یتھ ںی نہ  موجود یچھپکل وہاں تو  

گود یک اس وہ اچانک کھید چپکے ساتھ کے شاہد  

۔۔۔گئ ہو یکھڑ دور کر اتر سے  

 

ایک  نے ںیم  ںینہ معلوم کچھ مجھے سر ی سور "  

۔۔۔۔ںینہ پتہ  وہ ی سور ا،یک "  
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۔۔۔یچپھکل ی تمہار ہے گئ بھاگ اوکے اٹس " " 

 

۔۔۔سر نا پکا " " 

 

۔۔۔ یچاہ یکرن قی تصد یک بات یاپن نے ہی وان  

 

۔۔۔ہے گئ بھاگ پکا ہاں " " 
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وہ تو کہا سے  پھر اسے مسکراتے سا ہلکا نے شاہد  

۔۔۔ ی پڑ  ھنس کر کھلکھال اچانک  

 

رویہ آ  آر وی سر مچ سو وی نکی تھ و ی نکیتھ  "  

۔۔۔ںیھ تےیل بچا جان ی ر یم آپ شہیہم " 

 

کھتےید سے سے نگاہوں  زیآم تشکر نے ہی وان  

وہاں کر مسکرا شاہد ںیم بدلے  تو ایک ادا ہیشکر  

۔۔۔ گئ سو سے سکون ہی وان اور ایگ  چال سے  
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ےیک ڈرنک سے پھر شاہد  کر جا ں یم کمرے اپنے  

یہ ںیم بارے کے ہیوان ساتھ اور تھا رھا جا  

۔۔۔ تھا رھا جا سوچے  

 

ں ینہ یہ سےی ا ہے ی کرت پسند مجھے یبھ وہ "  

یبھ یک اس وہ، یتھ گئ  لپٹ یہ وںی  ساتھ رےیم  

یسیک  ںینہ ںینہ ، ہے ی ر یم جو ہے خواہش یہی  

ہے یلڑک ف یشر کی ا وہ تم، ہو رہے کر باتیں  ، 

ہو گئ پگھل یبھ وہ آگے کے حسن اور دولت کنیل  

اب ںیم کروں ایک تو ، اں یلڑک سب یباق سےیج یگ  

۔۔۔یبھ تم اور ہے یچاہت یبھ وہ کہ  جو کروں یوہ " 
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تھا رھا کہہ  یبھ حیصح کو بات یاپن یہ خود شاہد  

ناجانے اب تھا رھا جا ےیک  یبھ ینف یک اس اور  

۔۔۔ تھا ایل کر ارادہ کا کرنے کچھ ایک نے اس  

 

جب گا ھو وقت کا بجے 7 کے صبح سے مشکل  

دستک پر دروازے کے کمرے کے شاہد نے ہی وان  

۔۔۔ ید کر شروع ینید  

 

؟؟؟ ۔۔۔ھے کون "  
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یاپن تھا ایسو  یہ پہلے گھنٹے کچھ یابھ جو شاہد  

نے ہیوان  تب لگا پوچھنے سے آواز یڈوب ںیم ندین  

۔۔۔۔ یبتائ وجہ یک آنے ادھر یاپن اسے  

 

روم رےیم سر ںیم اصل ہی وان ھوں، ںیم سر "  

۔۔۔رہا آ ںینہ یپان ںیم باتھ کے " 

 

ںینہ اگر نہاؤ مت ںیم اس کروں ایک ںیم تو ھاں "  

۔۔۔یپان رھا آ "  
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یدگیسنج وہ کھتےید کو  ہی وان کر کھول دروازہ  

۔۔۔ بول سے  

 

ایل نا باتھ  نے ںیم کہ ہوا ںینہ  یبھ یکبھ سایا سر "  

لگ ہونے لیف گندا گندا بہت دن سارا مجھے ، ھو  

۔۔۔ھے  یجات لگ یس ینیچ  بے ، ہے جاتا " 

 

کرنے انیب  ی مجبور یاپن ساتھ کے تیمعصوم  ہی وان  

۔۔۔لگا سوچنے کچھ یبھ شاہد تو یلگ  
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باتھ کے روم رےیم آج کرو سےی ا تم تو اوکے، "  

۔۔۔۔لو نہا ںیم " 

 

؟؟؟ ۔۔۔کے آپ سر "  

 

۔۔۔پوچھا سے یرانگیح نے ہی وان  

 

۔۔۔لو نہا یہ ادھر اری ہاں " " 
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سے آنکھوں سرخ یاپن تک پاؤں سے سر کو ہی وان  

سے وجہ یک یخواب بے کے اس جو کھتےید  

کیا  وقت اس جو سے ہیوان وہ ، ںیتھ  ی پڑ یھوئ  

دیشا جو یتھ موجود ںیم  کپڑوں سے ڈھالے لےیڈھ  

۔۔۔۔ تھا رھا کر بات سے اس ، گے ھوں کے راشدہ  

 

؟؟؟۔۔۔گے ںینہائ  کب پھر آپ سر پر "  

 

۔۔۔ ا یک سوال اور کیا  نے ہی وان  

 

" ۔۔۔لو نہا جاؤ تم وقت اس  گا لوں نہا ںیم بعد ںیم " 
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ےیل ںیم حصار کے نظروں یاپن کو  ہی وان یہ وںی  

سےیج یگئ ھو خوش فورا   وہ تو  بول سے اس وہ  

۔۔۔ ھو ایگ مل ایک ناجانے  

 

جب ںیہ سکتے جا سے روم اس آپ زیپل ایک سر "  

۔۔۔۔زیپل  تک تب صرف یتیل  ںینہ نہا ںیم تک " 

 

۔۔۔اوکے " " 
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دل یہ دل کھتاید اسے وہ کر دے جواب کو ہی وان  

ہیوان  بس کہ تھا رہا ہو  خوش کر سوچ  سوچ  ںیم  

اب تو  ےیل  یاس آنا بیقر رےیم ہے یچاہت یہی یبھ  

وہ سوچتے سب یہی گئ آ وہ یبھ ںیم روم رےیم  

اپنے سے ی ز یت ہی وان اور ایگ چال  باہر سے کمرے  

کپڑے یہ کے راشدہ اور کی ا کر جا ںیم کمرے  

پر ڈیب اور یگئ گھس ںیم  کمرے کے شاہد ےیل  

کرنے کی چ باتھروم خود کے  رکھ کپڑے اپنے  

موجود وہاں یچھپکل یکوئ تو اب ںیکہ کہ یلگ  

یھوت پرسکون کر پا نا  کو یچھپکل پھر مگر ںینہ  

بھول یہ پر ڈیب کے شاہد کپڑے اپنے سے یغلط وہ  

۔۔۔ یلگ نہانے ےیک لک دروازہ کا باتھروم اور گئ  
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کپڑے تو ایل نہا نے اس بعد منٹ 15 کی ٹھ جب   

کروں ایک اب کہ یلگ سوچنے وہ کر پا نا موجود  

۔۔۔۔۔ پہنوں ایک  

  

کا باتھروم سے ہلکے نے  اس ھوئے سوچتے  

موجود یبھ یکوئ وہاں تو کھاید کر کھول دروازہ  

یہ باہر سے کمرے تک  یابھ شاہد یعنی تھا ںینہ  

۔۔۔۔ تھا  

 

۔۔۔ہوں یآت لے کپڑے کر باندھ ٹاول چلو " " 
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کر ھو خوش وہ یکھت ید کو کپڑوں پڑے پر ڈیب  

کا اس پڑا  ںیم باتھروم کے شاہد یکرت صلہیف کیا  

کر باندھ سے اچھے پر بدن کے خود کے اٹھا ٹاول  

طرف یک ڈیب  سے ی زیت  ینکلت باہر سے باتھروم  

یہ اٹھائے کپڑے سے ڈیب نے اس یابھ جب یبڑھ  

آ ںیم کمرے کر کھول دروازہ شاہد اچانک کہ تھے  

قابو پر خود کھید ںیم حالت یسیا  کو ہ یوان اور ایگ  

اسے بدن دیسف  و سرخ کا ہی وان ، سکا رکھ نا  

ونکہیک ٹاول ، تھا رھا بن باعث کا کرنے مدھوش  

نےی س کے ہیوان سے مشکل وہ تو تھا نا بڑا ادہیز  
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بدن کے تک اوپر سے گھٹنوں اسکے کر لے سے  

کے شاہد بدن کا یباق  جبکہ  تھا رھا پا چھپا کو  

۔۔۔ تھا رھا بن سبب  کا نےید ایچندھ ںیآنکھ  

 

کر پلٹ نے ہیوان  پر آواز یک کھلنے دوررازہ ںیوہ  

سے یمضبوط اور کھاید کو شاہد ھوتے خوفزدہ  

ںینظر  یپکڑت سے بیقر  کے نےیس  کو ٹاول اپنے  

۔۔۔ یگئ جھکا  

 

کپڑے رےیم وہ سر ی سور وہ ، ہاںی آپ سر "  

۔۔۔یتھ ی آئ نےیل یوہ  بس تو تھے ۓگ رہ باہر " 
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بتانے  بات اصل کو شاہد ںیم آواز یلڑکھڑات ہی وان  

ںینہ  یہ یسنائ کچھ سےی ج تو  کو شاہد جبکہ یلگ  

ہی وان ںیم عالم کے ی خود  بے  تو وہ تھا رھا دے  

۔۔۔ ایگ لگ آنے بیقر کے  

 

؟؟؟ ۔۔۔ایک  ہے کام یکوئ سر "  

 

سے اس نے ہیوان  کھید آتے بیقر اپنے کو شاہد  

۔۔۔ ایک سوال  
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۔۔۔تو ھے ہاں " " 

 

سے اس ھوتے کھڑے کر آ بیقر کے ہیوان  شاہد  

۔۔۔ بول  

 

یآت باہر یابھ ںیم ںیجائ زیپل  آپ سر ہے کام ایک "  

۔۔۔کام وہ یگ دوں کر پھر ہوں " 

 

یکبھ پھر کام وہ ہو یسکت کر تم یابھ صرف اری "  

۔۔۔۔ںینہ " 
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یاپن نے ہیوان پر کہنے سے ی زیخ یمعن کے شاہد  

یرانگیح طرف یاسک کر اٹھا کو نظروں یجھک  

۔۔۔ کھاید سے  

 

؟؟؟۔۔۔ںیبتائ طرح کیٹھ  سر ہے کام ایک "  

 

کرنے سوال سے اس ہیوان  یھوت چھےیپ قدم دو  

۔۔۔یلگ  
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کا بجھنے کہ ہے یرہ لگ  اسیپ یاتن مجھے اری "  

۔۔۔۔یرہ لے ںینہ یہ نام " 

 

۔۔۔ بول سے اس وہ بڑھاتے کو آگے  یبھ خود قدم دو  

 

۔۔۔آپ نا ںیل یپ رہیوغ جوس یکوئ سر تو " " 

 

یس الگ کچھ مجھے اسیپ ہی کنیل  , نا ہے ایپ "  

سے قےی طر اپنے مجھے جسے ھے یرہ لگ  

۔۔۔گا پڑے بجھانا " 
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جھٹکے کی ا کو  ہی وان یہ ساتھ کے کہنے نے شاہد  

۔۔۔۔ ایل اٹھا ںیم  گود یاپن ساتھ کے  

 

؟؟؟۔۔۔۔آپ ںیہ رہے کر ایک  ہی سر "  

 

ایل پکڑ کو ٹاول اپنے سے  یمضبوط نے ہی وان  

نے یل اٹھا ںیم گود کے شاہد اچانک وںی وہ ونکہیک  

۔۔۔۔ تھا وال کھلنے سے  
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جو ہو یچاہت یہی یبھ تم ہے معلوم مجھے ہی وان "  

ھو  ی پور  چاہت یک دونوں ہم آج تو ہوں چاہتا ںیم  

۔۔۔دو جانے " 

 

جانے  مجھے زیپل آپ ںیہ رہے بول ایک سر "  

۔۔۔ںید " 

 

یتھ ی پڑ  تو یہ خیچ سے یادتیز یک صدمے ہی وان  

نازک اسکے کر ٹایل پر ڈیب کو ہی وان نے شاہد ںیوہ  

رہنے خاموش اسے کر رکھ یانگل یاپن پر ہونٹوں  

۔۔۔ ایک اشارہ کا  
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بنا تعلق سےی ا ساتھ ک یا دونوں ہم کھوید ہی وان "  

ںینہ  یبھ معلوم کچھ کو  یکس اور گے ںیرکھ کر  

ضرورت یک کرنے کام یکوئ پھر تمہیں اور گا ہو  

ی تمہار یہ کرنا خوش مجھے بس ہے ںینہ یبھ  

۔۔۔یگ ہو ی دار ذمے " 

 

نے اس کہتے سے ہ یوان  ںیم انداز نما یسرگوش  

پکڑ ںیم  ھاتھ اپنے کو ہاتھ پکڑے ٹاول کے ہی وان  

۔۔۔ ایل  
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پر آپ نے ںیم ، آپ ںی ہ رہے کر بکواس ایک سر "  

یاتن ںیم بارے رےیم یک آپ اور تھا ایک بھروسہ   

۔۔۔۔ یچھچھچھ ہے سوچ ایگٹھ " 

 

ادہیز سے حد پر یوقوف بے یاپن وقت اس کو ہی وان  

پر شاہد نے اس وںی ک آخر کہ تھا رھا آ غصہ  

۔۔۔ایک بھروسہ    

 

وہاں ، ھے سوچ ای گٹھ ی ریم ، نے تم کہا ایک "  

یتھ کی ٹھ وہ تھا ایبچا نے ںیم  تمہیں سے جہاں  
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یکتن یکتن ںینہ پتہ روزانہ سے تم ںیم مفت جگہ،  

۔۔۔۔نے انھوں تھا کروانا ایک ایک دفعہ " 

 

اس  سے مجھ آپ ںیہ رہے  لے بدل کا احسان تو "  

سمجھے یپائ کی ا کی ا یک آپ یگ دو لوٹا طرح،  

۔۔۔۔مجھے ںیچھوڑ اور آپ، " 

 

سے ی زیت  ہی وان کر دے دھکا سے غصے کو شاہد  

اسے کر لپک نے شاہد جب یلگ جانے سے وہاں  

۔۔۔۔ ایل پکڑ سے چھےیپ  
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تم یہ سے یمرض ی ر یم اب ، ہو یرہ جا کہاں "  

۔۔۔یسمجھ ہو یسکت جا سے ہاںی " 

 

۔۔۔ تھا ںینہ ںیم حواسوں اپنے نای قی  وقت اس شاہد  

 

۔۔۔ں ید جانے مجھے  ںیچھوڑ " " 

 

پکڑ یک شاہد کو خود پکڑے کو ٹاول اپنے ہی وان  

۔۔۔یلگ کرنے کوشش یک چھڑوانے سے  
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دو کھول جان، ی ریم ہے ہوا باندھا وںیک  ٹاول ہی "  

۔۔۔اسے " 

 

کو ٹاول کے اس پکڑتا کو ھاتھ کے ہیوان  شاہد  

۔۔۔لگا کرنے کوشش یک کھولنے  

 

۔۔۔۔بچاؤ کرو مدد ی ریم تو یکوئ بچاؤ بچاؤ " " 

 

اونچا اونچا تیسم احساس کے یبس بے ہی وان  

۔۔۔ دے کر مدد یک اس یکوئ دیشا کہ یلگ نخنےیچ  
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گا کرے مدد ی تمہار جو ںیم گھر ہے ںینہ یکوئ "  

ںیم ھے ی د کر یچھٹ  یک مالزموں یسبھ آج  

۔۔۔نے " 

 

آگاہ سے نگیپل یاپن  اسے ھوئے ھنستے شاہد  

۔۔۔۔ لگا کرنے  

 

ہوں یجوڑت ہاتھ آگے کے آپ ںیم سر ںیکھید "  

بہت آپ ہے معلوم مجھے ، ںید جانے مجھے زیپل  
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رہے بن درندے آپ پھر وںیک  ںیہ انسان اچھے  

۔۔۔ںیہ " 

 

انسان اچھا ںیم  کہ معلوم سےیک تمہیں یج اچھا "  

؟؟؟ ۔۔۔ہوں  

 

تنگ رایگھ کا بازو اپنے  گرد کے کمر یک ہی وان  

۔۔۔ بول سے اس وہ کرتے  

 

کر معلوم یہ سے باتوں دو انسان ہے تو کہا سر "  

۔۔۔ہے  سایک  کون کہ ہے تایل " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

184 

 

غلط بالکل اندازہ تمہارا ہیوان  مرتبہ  یک اب کنیل "  

مجھ بلکہ ہوں ںینہ انسان اچھا ںیم ونکہیک نکال  

۔۔۔ںینہ یہ گا ہو ںیم ای دن اس انسان یکوئ برا سے " 

 

اس وہ کرتے یسرگوش بیقر کے کان کے ہی وان  

اپنے وہ یہ ساتھ تھا چکا کاٹ یچک پر کان کے  

اس چھوتا کو گردن ی ک ہیوان سے ھاتھ دوسرے  

کو چےی ن کر پکڑ کو ٹاول اور ایآ  تک نےیس کے  

۔۔۔۔ لگا کھسکانے  
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۔۔۔مجھے چھوڑو " " 

 

سے ہمت نے ہی وان بھانپتے ارادہ کا آگے کے شاہد  

کو ٹاول کے اس جو کو ہاتھ کے شاہد تےیل کام  

یک شاہد اور کاٹا پر اس نے ہیوان  تھا رھا کر چےین  

باہر سے کمرے سے ی ز یت وہ یہ پڑتے یلیڈھ پکڑ  

کے اس ساتھ کے کراہ کیا  یبھ شاہد گئ بھاگ  

سے ی زیت یھوئ ی بھاگت ہ یوان پڑا چل چھےیپ  

کے شاہد کر کھید اسے  یتھ یرہ اتر اںیڑھیس  

۔۔۔ یگئ لیپھ مسکراہٹ یطانیش پر چہرے  
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اتنے کرو بس اب ، اری ہے  ایگ ہو ایک ہی وان "  

ںینہ  برداشت سب ہی  ںیم  ونکہیک کرنا ڈرامے  

۔۔۔ہوں وال کرنے " 

 

کر بھاگ کر اتر اںیڑھیس  یبھ خود سے ی زیت   

کے وارید لتےیدھک اسے کر پکڑ کو ہیوان  شاہد  

سے شدت کو لبوں کے اس  بعد کے لگانے ساتھ  

پر نے یس کے اس مسلسل ہیوان  ایگ  لگ چومنے  

یک کرنے دور سے خود اسے برساتے مکے  

یکوئ سےیا کے شاہد مگر یتھ یرہ کر کوشش  

ی پور  اںیمان من یاپن آج تو وہ تھے ںینہ ارادے  
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باہر نے یکس اچانک جب  تھا ںیم موڈ کے کرنے  

کو شاہد یہ ھوتے داخل اندر اور کھول ڈور نیم کا  

وجود وہ کر کھید کرتے یزبردست ساتھ کے ہی وان  

۔۔۔دھاڑا غصے  

  

؟؟؟۔۔۔۔تم ہو رہے کر ایک  ہی شاہد "  

 

ھو الگ سے ہی وان نے شاہد پر پکارنے کے یکس  

سے ی جلد تو کھاید کو  شخص اس کے پلٹ کر  

۔۔۔۔ ایگ ھو کھڑا  کر ہو دور سے ہی وان  

 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

188 

۔۔۔ںیم وہ بابا " " 

 

ساتھ کا اس کر کھید کو والد اپنے زبان یک شاہد  

۔۔۔ یتھ یرہ پا دے ںینہ  

 

کا دادا باپ اپنے یآئ نا شرم تجھے ,ںیم وہ ایک "  

ی ر یت ہے یلگت ایک ھوئے، کرتے خراب سےیا نام  

۔۔۔ہ ی ہے کون ، ہی " 
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ھوئے دانتے اسے (والد کے شاہد) صاحب عمران  

ی چاریب  ہی وان ںیوہ لگے پوچھنے متعلق کے ہی وان  

۔۔۔۔یتھ یرہ جا ۓرو مسلسل  

 

۔۔۔ہوں یکرت کام ہاںی ںیم انکل " " 

 

۔۔۔۔ اید کر شروع رونا سے پھر کر کہہ اتنا نے ہی وان  

 

۔۔۔۔تو ہے شرم بے کتنا " " 
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کے شاہد نے صاحب عمران کر سن بات یک ہی وان  

۔۔۔ مارا تپھڑ زوردار پر  منہ کے اس جاتے بیقر  

 

معاف ہمیں سے، تم ہوں مانگتا یمعاف ںیم یلڑک "  

بتاو مجھے ںیہ کون باپ ماں تمہارے ٹایب ,دو کر  

۔۔۔گا لوں مانگ یمعاف یبھ سے ان ںیم " 

 

اور ہے ںینہ یبھ یکوئ ںیم ایدن اس رایم انکل "  

۔۔۔سر آج مگر ہوں یرہت یہ پر یہی ںیم " 
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رونا کر پھوٹ پھوٹ یہ  ساتھ کے بولنے  نے ہی وان  

کر ٹوٹ پر ہیوان کو صاحب عمران اید کر شروع  

۔۔۔تھا رھا آ ترس   

 

ہوں سکتا کر ںینہ برداشت اور دیمذ  ہی ںیم "  ، 

گے کرو نکاح سے یبچ اس تم وقت یاس یابھ  ، 

۔۔۔سمجھے "  

 

یک ہیوان  کر پکڑ بازو یک شاہد صاحب عمران  

ںیوہ لگے بتانے صلہی ف اپنا لتےیدھک اسے طرف  
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ھو شوکڈ یبھ ہیوان  تیسم  شاہد پر حکم اس کے ان  

۔۔۔  یگئ  

 

رہے ہو  یجذبات آپ یابھ  نے، آپ کہا ایک ایک بابا "  

ںیھ رھے کہہ ایک معلوم ںینہ کو آپ ےیل  اس ںیہ ، 

۔۔۔گے ںیکر بات پھر ںی جائ ہو فرش کر جا آپ آپ " 

 

کر چاہ وہ لگا کہنے سے ان ھوئے گڑبڑاتے شاہد  

۔۔۔۔ تھا سکتا ں ینہ مان بات ہی  یک ان یبھ  
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کرنے بات تم یہ نا اور نے یکس پوچھا سے تم "  

آج تو کو خاندان فیشر اتنے ہمارے ھو، قابل کے  

نا ہی یج تےیج رےی م کنیل تھا وال کرنے بدنام  

گے کرو ی شاد سے یلڑک اس یابھ تم ، ہے ممکن  

۔۔۔۔ہے  سزا ی تمہار یہی " 

 

ںینہ بات یک اس یبھ طور یکس صاحب عمران  

یک ےیک  کے اس کو شاہد بس ںیانھ  تھے رھے مان  

۔۔۔ ی تھ ینید سزا  
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صلہیف  ی آخر را یم ہی اور  گا کروں ںینہ ںیم بابا "  

۔۔۔ھے " 

 

۔۔۔ بول سے ان ں یم لہجے ی ضد شاہد  

 

سے دادیجائ یاپن تمہیں ںیم پھر ہے کیٹھ  تو  "  

اور ھے صلہیف ی آخر رایم  ہی اور گا، دوں کر عاق  

۔۔۔لو بدل کپڑے جاؤ تم ٹایب " 

 

بعد کے کرنے آگاہ سے صلےیف اپنے کو شاہد  

وہ بولے سے ہیوان ی کھڑ  یس سن صاحب عمران  
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بات یک ان مگر ، یتھ ی پڑ  یھوئ شوکڈ بہت خود  

کر جا اور یلگ چڑھنے اںیڑھیس  واپس وہ مانتے  

کیا کر پہن ںیانھ ےی ل کپڑے سے  کمرے اپنے  

چےی ن واپس  یچھپات کو خود سے دوپٹے سے بڑے  

یکھائید جاتا باہر سے گھر  شاہد اسے تب یآئ یچل  

کے کر فون کو یکس  صاحب عمران جبکہ اید  

۔۔۔۔ تھے رھے کہہ کا لنے  کو صاحب ی مولو   

 

؟؟؟۔۔۔۔آپ ہے رہے کر ایک انکل "  

 

۔۔۔ ایک سوال سے ان سے یرانگیح نے ہی وان  
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چکا بگڑ بہت ہوں، رہا کر کیٹھ بالکل ںیم ٹایب "  

عورت بس اب ہے کرتا یہی کام برا ہر لڑکا ہی ہے  

ہے یک نے اس دفعہ یپہل  یبدسلوک یسی ا ساتھ کے  

کو سےیج  اس جو ہو یلڑک وہ یہ تم ںینہ اور اب  

یکس نے اس دفعہ یپہل  آج ، ہو یسکت کر کیٹھ  

۔۔۔۔ھے یک کوشش یک آنے بیقر کے یلڑک " 

 

ساتھ کے انسان سےی ج اس  ںیم یج انکل ںینہ "  

۔۔۔ںینہ بالکل " 
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خوفزدہ نے ہیوان  یہ سنتے بات یک صاحب عمران  

۔۔۔اید کر انکار فورا   ھوتے   

 

دل اچھے بہت وہ ہے ں ینہ برا اتنا ٹای ب رایم ٹےیب "  

ایک ںینہ پتہ پہلے سال ک یا  بس تو ہی  ھے مالک کا  

ٹای ب ہے، ایگ  بن سایا ہی جو  ساتھ کے اس ہے ہوا  

یکوئ کونسا تمہارا یبھ سے یو بات ی ریم جاؤ مان  

۔۔۔ھے  موجود ںیم  ایدن اس اپنا " 

 

پر سر کے ہی وان سے شفقت نے صاحب عمران  

یکوئ یبھ کو ہی وان تو چاہا  سمجھانا اسے  رکھ ھاتھ  
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عمران نے اس بالآخر اور یآئ نا نظر راہ اور  

۔۔۔ سمجھا مناسب یہ نایل مان بات یک صاحب  

 

۔۔۔ھے  کی ٹھ یج انکل یج " " 

 

صاحب عمران تو اید ہال  ںیم اثبات سر نے ہی وان   

۔۔۔۔رھا نا ٹھکانہ یکوئ کا یخوش یک  

  

یتھ دیام  یہی سے تم مجھے یبچ ی ریم شاباش "  ، 

ی مولو  ںیم رید کچھ ،  ٹےیب ھو سمجھدار بہت تم  

۔۔۔۔رہنا اریت بس تم ، گے ںیجائ آ صاحب " 
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سر کے اس نے صاحب عمران کر سمجھا کو ہی وان  

باہر سے غصے پھر اور ایتھپتھپا سے شفقت کو  

آنے صاحب ی مولو ونکہیک  ی د آواز کو شاہد کھڑے  

۔۔۔۔ تھے والے یہ  

 

یرہ آ ی ہمدرد بہت سے اس ی شاد ںیل کر خود "  

۔۔۔کو  آپ نا ھے " 
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ی زیت صاحب عمران پر کرنے ی زیتم  بد یک شاہد  

یاپن رخ کا اس اور گئے  پاس کے اس خود سے  

۔۔۔ ایک جانب  

 

بہت اٹھاؤ، مت فائدہ ناجائز کا ینرم ی ریم شاہد "  

ںیم سال کی ا ، ںیتمہ نے ںیم  ہے ایل کر برداشت  

تو اب اب اور مجھے ہے ایک  لیذل بہت نے تم  

چپ اب نے، تم ںیھ ی د کر پار یہ ںیحد ی سار  

۔۔۔۔کرو نکاح اور چلو ساتھ رےیم چاپ " 
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کہتے اسے سے غصے نے صاحب عمران  

ںیم لونج اسے کر نچیکھ ھاتھ کا اس یزبردست  

ہی وان پر صوفے کی ا جہاں اید ٹھایب پر صوفے  

بعد منٹ 5 کی،ٹھ یتھ  یگئ ٹھیب  کر جا یہ پہلے  

چلے ںیوہ صاحب یمولو ساتھ کے لوگوں کچھ  

نکاح کا شاہد یزبردست نے صاحب عمران تو آئے  

ی مولو یہ ھوتے نکاح ، اید کروا سے ہی وان  

باہر سے گھر یبھ لوگ یباق وہ ساتھ کے صاحب  

چلے بیقر کے ہی وان صاحب عمران تب گئے چلے  

۔۔۔ یتھ یرہ رو وقت اس جو آئے  

 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

202 

کہ تھا ںینہ  معلوم خود مجھے دو کر معاف ٹایب "  

ٹایب  کا ٹےی ب اکلوتے رےیم گا ہو نکاح سےیا  ، 

کو ٹےیب رےیم تم کہ ہے  نیقی  کا بات اس مجھے  

ی شاد سے دھوم دھوم ہللا انشا پھر یگ دو سدھار  

اپنے جاؤ ٹایب اب ،  یک دونوں تم گا دوں کروا  

۔۔۔ںیم کمرے " 

 

سے وہاں ہی وان کر مان بات یک صاحب عمران  

ادہیز بہت وقت اس وہ گئ یچل ں یم کمرے اپنے  

۔۔۔ یتھ خوفزدہ  
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ایک ساتھ، رےیم اب گے ںیکر ایک  شاہد ںینہ  پتہ "  

ںیسوچ ایک انکل یسکت جا  ںینہ یبھ باہر ںیم کروں  

۔۔۔گے " 

 

اس سے پھر کہ یتھ یرہ  سوچ سب یہی یابھ ہی وان  

تک رید یہ یکتن وہ ںیلگ ھونے نم ںیآنکھ یک  

رھا ںینہ یہ اندازہ کا وقت  اسے یرہ یروت یٹھیب  

واپس ںیم  ھوش وہ کر سن  آواز یک اذان اچانک کہ  

وہ کھید لےی پھ رایاندھ باہر کے یکھڑک یتبھ یآئ  

کہ یھوئ ی کھڑ اٹھ کے کر ارادہ کا پڑھنے نماز  

کھول دروازہ کا کمرے ساتھ کے آواز کیا  اچانک  
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ھوا داخل ںیم کمرے ساتھ کے غصے شاہد کر  

ںیم غصے اتنے کو  شاہد یہ سےیج نے ہی وان  

ںیم باتھروم ھوئے بھاگتے کر ڈر فورا   تو کھاید  

۔۔۔ ایل لگا لک اور گئ ھو  بند  

 

تو رایت  کو، خود تو ہے ایک  یسمجتھ باہر نکل "  

تو سے یآسان یکتن کھوید اور تھا یہی یہ پالن  

اید کر جادو ایک سایا ں، یم اس گئ یبھ ہو ابیکام  

ی ر یم سے یسیج تجھ جو پر باپ رےیم  نے تو  

سے باتھروم باہر نکل ، نے انھوں ی د کروا ی شاد  
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یگ جائے بچ تو سےی ا ہے گئ چھپ وںیک ہاںی  

۔۔۔۔۔ایک " 

 

ٹھیب پر ڈیب ںیوہ  کہتا بھال برا کو ہیوان  مسلسل شاہد   

جبکہ لگا کرنے انتظار کا آنے  باہر کے اس کے  

ٹھی ب پر نیزم  ھوئے روتے  یہ ںیم باتھروم ہی وان  

۔۔۔۔۔ گئ  سو  یہ پر ںیوہ اور یگئ  

 

بامشکل اور یجاگ سے ند ین ہیوان  بجے 8 کے صبح  

دروازہ کا باتھ کر دھو ھاتھ منہ اپنا یھوت ی کھڑ  

ٹائم پر ی گھڑ اور ینکل باہر کر کھول سے ہلکے  
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ڈیب شاہد اسے یتبھ یلگ ھونے شرمندہ وہ کھتےید  

اچانک جو ایآ نظر ہوا ایسو  پر کنارے کیا کے  

یپھرت تب لگا گرنے چےین ھوئے بدلتے کروٹ  

شاہد اور گئ پاس کے ڈی ب سے ی زیت  ہی وان کھاتےید  

پر لگانے ہاتھ کے ہیوان  ایل پکڑ سے کاندھوں کو  

۔۔۔۔ تھا ایگ  اٹھ سے ندین  فورا   شاہد  

 

یآئ نا شرم تجھے ، مجھے  لگاؤ مت ہاتھ ، تم "  

یتھ یکھید اوقات ہوئے کرتے ہاں ےیل کے ی شاد  

منع تو کنیل  نا یتھ یسکت کر تو یبھ منع ، یاپن نا  

یرہ ہو  ی پور  خواہش یدل تو ی ریت  یکرت وںیک  
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تو یبھ اب سے تجھ ںیم ہوں کرتا نفرت ، یتھ  

ہاںی بابا تک جب یگ ہو یہ طرح یک لیراکھ ی ریم  

ںیم  بعد یگ رہو ہاںی یبھ  تم تک تب صرف ںیھ پر  

ےیل اس یسمجھ تجھے گا دوں نکال کر دے طالق  

۔۔۔ہونا مت خوش ادہیز " 

 

پر ڈیب  کرتے چھےی پ  کو ھاتھوں کے ہیوان  شاہد  

دل کے اس وہ سے وار کے باتوں یاپن ھوا ٹھتایب  

یبھ کے ہیوان  اب جبکہ  لگا کرنے لہان لہو کو  

۔۔۔یتھ یگئ ھو انتہا یک صبر  
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یکاف ںیجائ  اٹھ اب ، نے آپ تھا بولنا جتنا ایل بول "  

۔۔۔ہے یچک ہو رید " 

 

اٹھوں کب ںیم کہ یگ بتائے مجھے تو اب " ، 

یہ پر ںیہی ںیم دن سارا تو آج گا اٹھوں ںینہ جاؤں  

۔۔۔گا سوؤں " 

 

۔۔۔ بول سے ہیوان  وہ ٹتےی ل پر ڈیب  سے پھر  

 

ہوں یتید بتا ںیم کو بابا ں،یرہ  ںیسوئ ہے کیٹھ "  

۔۔۔گے ںیسوئ  صرف دن سارا آج  ٹےیب  کے ان کہ " 
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جبکہ یلگ جانے سے کمرے یکہت سے اس ہی وان  

اٹھ سے جھٹ شاہد کر سن نام کا صاحب عمران  

۔۔ھوا  کھڑا   

 

ی ریم  ہے ٹنگیم یضرور بہت تو آج ہو او "  , 

بھول یبھ کام ی ضرور اتنا ںیم  سے وجہ ی تمہار  

روم رےیم دوبارہ اور سے روم رےیم نکلو ایگ  

۔۔۔آنا مت ںیم " 
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جنےی بھ باہر سے کمرے اسے وہ ختےیچ  پر ہی وان  

موجود ںیم روم یہ کے ہیوان  وقت اس وہ جبکہ لگا  

سے کمرے وہ سے ی ز یت پر خنےی چ کے اس تھا  

تو ایل جائزہ کا کمرے نے دیشا تب گئ یچل باہر  

ریبغ  ھے ںینہ کمرہ اسکا ہی کہ ھوا معلوم اسے  

اپنے کر نکل سے کمرے اس وہ ھوئے شرمندہ  

کر ہو اریت  سے ی جلد اور ایگ گھس ںیم کمرے  

کر ناشتہ صاحب عمران تو ایآ  ںیم لونج چےین  

۔۔۔ تھے رہے  
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ںینہ پتہ نے تم ہے ایبنا ناشتہ ایک یبچ ی ریم واہ "  

ہوں رہا کھا کھانا ذیلذ  اتنا آج بعد عرصے کتنے  

۔۔۔۔ںیم " 

 

پاس کے ان شاہد کر سن  آواز یک صاحب عمران  

۔۔۔ ایک  سالم ںیانھ اور ایگ چال  

 

سے سب کا ایدن یبھ تم لو کھا آؤ تم ھو گئے آ "  

۔۔۔ناشتہ یسٹیٹ " 
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سے باہر ںیم ھے ںی نہ بھوک مجھے وہ ںینہ "  

۔۔۔گا لوں کھا کچھ ". 

 

واضح پر اس نے شاہد کرتے انداز نظر کو ہی وان  

۔۔۔ ھے کرتا نفرت یکتن سے اس وہ کہ ایک  

 

ایگ  بچ ےیل رےیم بلکہ یسہ نا تو کھانا ںینہ "  

اتنا کہاں ںیم بینص تمہارے یبھ سےیو  ناشتہ،  

۔۔۔ھے سکتا ھو  کھانا یسٹیٹ " 
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پر بات یاپن صاحب عمران یہ ساتھ کے کہنے  

۔۔۔ گئے ھو شروع ہنسنا  

 

۔۔ںیہ جاتے  بن بچے یکبھ یکبھ نا یبھ آپ بابا " " 

 

ایگ  چال سے گھر شاہد کہتا سے ان سے غصے   

رہ یکھتید سے نظروں خاموش اسے ہی وان ںیوہ  

۔۔۔ یگئ  

  

یہ کام سے کب لو کر ناشتہ یبھ تم اب آؤ ٹایب "  

۔۔۔ہو یرہ جا ےیک " 
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نے صاحب عمران کرتے محسوس یاداس یک ہی وان  

۔۔۔ کہا کا کرنے ناشتہ اسے  

 

لوں کھا ںیم بعد ںیم ں یل کر ناشتہ آپ یج انکل "  

۔۔۔یگ " 

 

عمران مگر چاہا کرنا انکار سے سہولت نے ہی وان  

اشارہ کا ٹھنےی ب اسے کر پکڑ ھاتھ کا اس صاحب  

۔۔۔ لگے کرنے  
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ںینہ سےیک  سےیا ٹھو،یب  آؤ ادھر چلو ںینہ ںینہ "  

کھاؤ آؤ ادھر ہو  یس یپتل یدبل یاتن ےیل یاس کھانا،  

۔۔۔اب " 

 

اور ٹیآمل ںیم ٹیپل یک  ہیوان  خود صاحب عمران  

ہیوان  پر محبت اس یک ان گئے  لگ رکھنے پراٹھے  

وںیانگل اپنے وہ ںیجنہ ۓگ آ آنسو ںیم آنکھوں یک  

۔۔۔یلگ کرنے صاف سے  پوروں یک  

 

؟؟؟۔۔۔ہو یرہ وںیک رو تم ہے بات ایک  ٹایب ہوا ایک "  
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کھانا یہ سےی ا مجھے یبھ بابا رےیم یج انکل "  

۔۔۔ادی یک ان بس تو تھے کھالتے " 

 

یس دب سبب کے آنسو آواز یک ہیوان بولتے بولتے  

۔۔۔ ایآ  ترس بہت پر اس کو  صاحب عمران ںیوہ  یگئ  

 

یہ سایج بابا تمہارے تو یبھ ںیم سے اب ٹایب "  

۔۔۔بچے کھاؤ چلو نا ہوں " 

 

سا ہلکا وہ کر کھی د شفقت یک صاحب عمران  

۔۔۔یلگ کرنے ناشتہ اور یلگ مسکرانے  
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پہلے  ہے اچھا بہت کا دل نا ہے شاہد جو ہ ی ٹایب "  

تھا بناتا خود ناشتہ ےی ل  کے سب پر نڈیا ک یو ہر  ، 

پہلے سال کیا پھر تھا رکھتا الیخ اتنا کا یکس ہر  

ساتھ رےیم جو ہے ہوا سای ا ساتھ کے اس تو  کچھ  

نشے وقت ہر , ایگ لگ آنے شیپ سے ی ز یبدتم یبھ  

پورا پر تم مجھے کنیل  وںی ک ںینہ پتہ ہے رہتا ںیم  

دو کر سایج  پہلے کو شاہد رےیم  تم ہے بھروسہ   

۔۔۔یگ ". 
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بتانے ںیم بارے کے شاہد کو ہی وان صاحب عمران  

۔۔۔لگے  

 

کھناید وہ تو  مجھے یگ کروں سےی ک ںیم بابا "  

۔۔۔چاہتے ںینہ یبھ " 

 

۔۔۔کہا سے تیمعصوم نے ہی وان  

 

ںینہ مثال وہ کنیل ہے ںیم غصے وہ یابھ ٹایب "  

عورت کیا  چھےیپ کے انسان ابیکام ہر یک ہے  

سے بڑے یہ عورت ک ی ا اور ہے ہوتا ہاتھ یہ کا  
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تم تو ہے یسکت سدھار یبھ کو انسان بگڑے بڑے  

۔۔۔۔بچے یگ لو کر تم ، ی اریپ یاتن یبھ ھو تو  " 

 

۔۔۔یگ کروں کوشش  ی پور ںیم بابا یج " " 

 

کے دل بجھے  نے ہیوان جواب کو صاحب عمران  

ٹنےیسم  برتن کے ناشتے کر اٹھ پھر اور اید ساتھ  

۔۔۔یلگ  

 

رکھا مصروف یکاف  کو خود نے اس دن سارا  ، 

اور ایکروا اریت ،ڈنر یکروائ یصفائ یک گھر پورے  
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رات اور وہ یرہ یکرت کام  یسبھ بڑے چھوٹے یبھ  

گزیب  شاپنگ لڑے وہاں کر جا ںیم کمرے اپنے کو  

ںیم باتھروم وہ کر نکال فراک دیسف کیا  سے ںیم  

یہ پہلے رید کچھ ی ابھ ، یگئ یچل نےیل شاور  

شاپنگ  یس بہت ےیل  اسکے نے صاحب عمران  

انھوں کو زوںیچ یسبھ وہ اور تھے آئے کے کر  

رکھوا ںیم کمرے کے اس کر دے کو راشدہ نے  

ی د بتا یبھ کو  ہی وان نے  انہوں بات ہ ی اور تھا اید  

یتھ یوال پہننے کپڑے اچھے کیا  اب وہ یتبھ  

یہ ںیم کپڑوں کے راشدہ وہ تو تک اب جبکہ  

۔۔۔ یتھ موجود  
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ں یم لونج وہ کے کر یکنگھ  کو بالوں کر لے شاور  

کرنے ںیبات  کر ٹھی ب ساتھ کے صاحب عمران کر جا  

ڈنر نے صاحب عمران تک رید  کچھ یگئ ٹھیب  

کے شاہد وہ اید کہہ نے ہیوان  مگر بول کو کرنے  

یبھ صاحب عمران پر  بات اس  یگ لے کھا ساتھ  

۔۔۔لگے کرنے  ڈنر لےیاک کر مسکرا  

 

یکاف یہ سے باہر شاہد بجے 11 با  یتقر کے رات   

کا اس ونکہی ک وہ تو ایآ  ںیم گھر کے کر ڈرنک  

اٹھ کر کھید اسے اچانک یتھ یرہ کر انتظار  
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کے سونے اب صاحب عمران جبکہ یھوئ ی کھڑ  

کو ہیوان  تھے چکے جا ںیم کمرے اپنے  ےیل  

یک کمرے اپنے دھای س وہ کرتا انداز نظر کسری  

کھتےید حالت یک اس  یبھ ہی وان پڑا چل طرف  

ںیم کمرے کے اس یہ  چھےیپ  کے اس سے  ی زیت  

موجود ںیم کمرے اپنے وقت اس وہ یھوئ داخل  

ناجانے یابھ تھا لگا اٹھانے کو بوتل یک شراب  

۔۔۔ یتھ ی کرن ڈرنک یکتن اور اسے  

  

ی زیت ہیوان  کھید اٹھاتے بوتل یک شراب کو شاہد  

۔۔۔ ی آئ یچل بیقر کے اس سے  
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بس اب ںیھ آئے کر ی پ بہت آپ یہ پہلے زیپل "   

۔۔۔ںید کر " 

  

بوتل یک شراب ںیم جس کر پکڑ کو ھاتھ کے شاہد  

اس جبکہ یک التجا سے اس نے ہیوان یتھ موجود  

ہاتھ اپنا سے زور نے  شاہد کر کھید طرف یک  

دور سے خود اسے سے غصے اور جھڑکا  

۔۔۔ الیدھک  
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یسمجتھ یوال روکنے مجھے ہو کون یہوت تم "  

۔۔۔یگ سدھارو مجھے  تم اب کو خود ہو ایک " 

 

۔۔۔گے ںیجائ اٹھ بابا ںیبول آہستہ شاہد " " 

 

سے پھر ہیوان  پر خنےیچ  ںیم آواز یاونچ کے شاہد  

۔۔۔ یبول سے اس یھوت بیقر کے اس   

 

تو  یبھ ںیم تاکہ وہ ںیآئ یابھ بلکہ ںیجائ  اٹھ تو ھاں  

بابا ، ہے  سے جگہ کس یآئ بہو یک ان بتاؤں ںیانہ  

۔۔۔بابا " 
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زور زور کو صاحب عمران وہ کہتے سے ہی وان  

بعد رید  یہ کچھ پر جس ایگ لگ نےید  ںیآواز سے  

۔۔۔ گئے آ ںیم کمرے کے اس صاحب عمران  

 

؟؟؟۔۔۔ہو رہے مچا وںی ک شور ںیتمہ ہوا ایک "  

 

شاہد کھتےید نظر کی ا  کو ہی وان صاحب عمران  

۔۔۔ ھوئے مخاطب سے  

 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

226 

کو بہو ورٹیف یک آپ ہی ہے معلوم کو آپ بابا "  

ہے یبھ پتہ ، تھا ایل کر اٹھا ںیم  سے جگہ کس  

ید کروا ی شاد سمجھے سوچے بنا جو کو  آپ کچھ  

۔۔۔ی ریم " 

 

ہیوان  ہے آئ  سے کہاں ہے  ہوا ایک وںیک "  

؟؟؟ ۔۔۔یٹیب  

 

یک اس  ھوتے بیقر کے شاہد صاحب عمران  

۔۔۔ لگے کرنے سوال کھتے ید ںیم آنکھوں  
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کوٹھے ںیم  کو بہو ی اریپ یہ بہت ہی یک آپ "  

یسی ج اس ، سے کوٹھے ہوں ایل کر اٹھا سے  

ہے ایبنا بہو یک خاندان ہمارے نے آپ کو یلڑک  

یتھ یرہ رہ وہاں سے ی مرض یاپن ہی ںینہ پتہ اور  

کر بڑھ سے سب اور اسے، تھا چایب ںیم سچ پھر ای  

۔۔۔پتہ  ایک  مجھے ںینہ کے یبھ ہے  دامن پاک ہی " 

 

بے کر رو رو ہی وان کر سن ںیبات یسی ا یک شاہد  

اس سے زور نے صاحب عمران جبکہ گئ ہو حال  

۔۔۔ مارا تپھڑ ک یا پر منہ کے  
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ایک  ہے یبھ پتہ تجھے  یاپن کر بند بکواس "  

پر یلڑک دامن پاک کی ا ، تو ہے رہا کر بکواس  

۔۔۔ہے گناہ بڑا کتنا ہے یبھ معلوم لگانا الزام وںی " 

 

رھے کانپ سے یادتیز یک غصے صاحب عمران  

ھوا کچھ  سےی ج تھا کھڑا یہ وںی  شاہد ںیوہ  تھے  

۔۔۔ ھو  نا یہ  

 

ںیہ رہے کہہ سے نیقی  سےی ا تو آپ بابا او "  

۔۔۔۔اسے  ںیھ جانتے آپ سےیج " 
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اور کیا نے صاحب عمران پر بات یاگل یک شاہد  

۔۔۔ پر منہ رھے چل سٹاپ نان کے اس اید مار تپھڑ  

 

تم اور کرو  شرم تو کچھ  انسان ایگھٹ کرو شرم "  

کیا  نے ہی وان کنیل ہو، کی ن بہت اچھے بہت ایک  

کہا کچھ پہلے سے کرنے نکاح سے تم یبھ دفعہ  

ہے بیع ہر ہو سےیک تم کہ تھا معلوم اسے  جبکہ  

۔۔۔ںیم تم " 
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ایک ےیل کے دولت ںیہ معصوم  کتنے یبھ آپ بابا "  

بابا ,ہے ہوتا کون اچھا اتنا ورنہ نکاح نے اس ہے  

۔۔۔سے ادھر کو اس ںید نکال بات ی ر یم ںیل سن " 

 

فرق یکوئ یبھ سے تھپڑوں ان سےیج  تو کو شاہد  

کہ تھا چکا ٹھان سےیج  آج بس وہ تھا رھا پڑ ںینہ  

باہر نکال سے گھر اس  کو  ہی وان طرح یبھ یکس  

یگ ھو ختم برداشت یبھ  یک ہیوان ںیوہ  ھے کرنا  

اپنے سے  وہاں وہ ہوئے روتے تیسم غصے اور  

۔۔۔ گئ یچل ںیم دوم  
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تم آج ایگ ہو بہت بس کو، خود ہو ایک سمجھتے تم "  

۔۔۔سے گھر رےیم نکلو گے رہو ںینہ ہاںی " 

 

عمران ھوئے نچتےیکھ کر پکڑ سے بازو کو شاہد  

۔۔۔ گئے لگ نکالنے باہر سے گھر اسے صاحب  

 

۔۔۔رہو یہ باہر سے گھر تم رات ی سار آج " " 

 

نے صاحب عمران لتےیدھک باہر سے گھر کو شاہد  

۔۔۔ اید کر بند دروازہ  
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یک ٹکے دو  اس کو خود ںیہ ایک سمجھتے بابا ہی "  

اید نکال سے گھر نے انہوں  مجھے  ےیل کے یلڑک  

، ۔۔۔کو یلڑک اس ںیم  ںینہ گا چھوڑوں " 

 

جا ںیم لن باہر وہ کوستے یہ کو ہیوان  یبھ یابھ   

سو یہ پر ںیوہ کب ناجانے اور ایگ ٹھی ب پر یکرس  

۔۔۔ ایگ  

 

شاہد سے پڑنے یروشن پر چہرے اپنے جب صبح  

یہوئ ی د چادر اہیس کی ا پر اس تو یکھل آنکھ یک  
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بڑے اور اٹھا سے غصے وہ کر کھید جسے یتھ  

۔۔۔ ھوا داخل ںیم روم کے ہیوان  اٹھاتا قدم بڑے  

 

ہو یاچھ بہت تم کہ ہو خود تم ہو ایک  یسمجتھ "  

۔۔۔تم " 

 

کپڑے اپنے ہیوان  تو ھوا داخل ںیم روم وہ جب  

اچانک  یک شاہد تو ںی م ی المار یتھ یرہ کر ٹیس  

ڈر وہ کھید ںیم غصے اتنے اسے کر سن آواز  

۔۔۔۔ گئ  
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؟؟؟ ۔۔۔ہوا ایک ، پر ہاںی آپ "  

 

وجہ یک غصے کے اس  سے یرانگیح نے ہی وان  

پکڑ سے بازو کو ہی وان نے شاہد ںیوہ  یچاہ یجانن  

۔۔۔ ایک بیقر  اپنے ھوئے نچتےیکھ کر  

 

سوںی پ تم کہ ہے معلوم قتیحق ی تمہار مجھے "  

ںیم گھر اس یہ ےیل کے سوںیپ  صرف یبھوک یک  

آ ۔۔۔یکوئ ےیل اس ھو، یئ " 
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یآئ ںینہ ںیم ںیم گھر اس یوزمی اکسک ہو او "  

۔۔۔مجھے تھے آئے  کر لے آپ یتھ " 

 

سے اس وہ یکاٹت ی ہ ںیم چیب کو بات یک شاہد  

۔۔۔ یبول  

 

۔۔۔گئ ہو یغلط تو ھاں " " 

 

ہاںی ںیجائ اب تھا بولنا جتنا ایل بول  ھے کیٹھ "  

۔۔۔سے " 
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یک اس پھر نے ہی وان کھتےید سے غصے کو دیشا  

کو بازو یک اس وہ جبکہ کہا سے اس کاٹتے بات  

۔۔۔تھا چکا پکڑ سے یمضبوط دیمز  

 

۔۔۔ھے یرہ ھو درد مجھے بازو ی ر یم ںیچھوڑ " " 

 

تڑپتے پر سیٹھ یرہ اٹھ  یک درد ںیم  بازو اپنے "  

۔۔۔ یبول سے اس وہ  
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۔۔۔لو کر ہے کرنا جو گا چھوڑوں ںینہ " " 

 

لنجیچ  اسے وہ گھورتے سے غصے کو ہی وان  

۔۔۔لگا کرنے  

 

بال کو بابا ںیم  ورنہ بازو ی ریم  ںیچھوڑ شاہد "  

۔۔۔یگ لوں " 

 

ینید یدھمک یک صاحب عمران اسے نے ہی وان  

ھو ںینہ اثر یبھ کا بات یکس تو پر اس مگر یچاہ  

۔۔۔ تھا رھا  
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۔۔۔یسمجھ مت ڈراؤ مجھے کر لے نام کا بابا " " 

 

صاحب عمران سے زور ہیوان  یہ بولتے کے شاہد  

اپنا پر منہ کے اس نے شاہد  فورا   کہ یلگ بالنے کو  

ساتھ  کے واری د لتےیدھک چھےیپ اسے کر رکھ ہاتھ  

۔۔۔اید لگا  

 

سے وجہ ی تمہار کل یہ پہلے جاؤ ہو خاموش "  

یپہل ںیم یزندگ ، مارے تپھڑ دو  مجھے نے بابا  

ایک جادو ایک  سایا ہے ای اٹھا ہاتھ نے بابا پر مجھ بار  
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ہو  ہے نکلتا سے آنکھوں ی تمہار ای،ک نے تم ہے  

آنکھوں ان ھے ایک کھوںید  تو یبھ ںیم ، بولو جادو  

۔۔۔ںیم " 

 

آنکھوں یس خوفزدہ ی ک اس کہتا سے ہیوان  شاہد   

پھر اور ایگ لگ کھنےی د ےیک بیقر چہرہ اپنا ںیم  

۔۔۔ ھوا دور سے اس بعد رید کچھ  

  

۔۔۔کا آنکھوں ان رہا ہو ںینہ  اثر یکوئ تو پر مجھ " " 
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ہاتھ یھوت خوفزدہ سے روپ اس کے  شاہد ہی وان   

کر کوشش یک کرنے چھےی پ اس سے مدد یک  

ھوئے پکڑے کو ہیہان یہ  پر یوہ وہ کنیل یتھ یرہ  

ںیم تیمعصوم  یک ہی وان شاہد اچانک کہ تھا کھڑا  

یاپن باعث کے فیتکل نے  ہ یوان ونکہیک ایگ  سا کھو  

نے شاہد سےیک ناجانے ں،یتھ یل کر بند آنکھیں  

یہ ساتھ ایل  کر چےین سے پر منہ کے ہیوان  ہاتھ اپنا  

کو  شاہد نے  ہیوان  پر جس اید چھوڑ کو بازو یاسک  

طرف یک دروازے سے ی جلد کے کر چھےیپ  

جب یگئ نکل باہر سے کمرے اور ی د لگا دھوڑ  

۔۔۔ گئ ٹکرا ساتھ کے صاحب عمران وہ باہر اچانک  
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؟؟؟۔۔۔ہو یرہ بھاگ کر ڈر سے کس ٹایب ہوا ایک "  

 

۔۔۔وہ بابا ںینہ ںینہ " " 

 

ساتھ کا اس زبان یک اس مگر چاہا بولنا نے ہی وان  

۔۔۔ یتھ یرہ پا دے ںینہ  

 

؟؟؟ ۔۔۔ہے پر کہاں شاہد بتاو ہی بچے اچھا  "  
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۔۔۔بابا ںینہ پتہ۔۔پ۔۔۔پ " " 

 

وقت اس کہ سکے بتا وہ کہ یھوئ نا ہمت یک ہی وان  

۔۔۔ ھے موجود ںیم روم کے اس شاہد  

 

سے گھر سے غصے نے ںیم  کل کو نالئق  "  

۔۔۔ہے ایگ چال پر کہاں ںینہ  پتہ تو تھا اید نکال " 

 

کہ  تھے رھے کر ی ہ بات یابھ صاحب عمران  

وہ کھید جسے نکال باہر سے روم شاہد آچانک  

۔۔۔ گئے رہ رانیح  
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؟؟؟ ۔۔۔پر ہاںی تم شاہد "  

 

تو کو آپ کنیل ہے گھر ہی  یبھ رایم تو ہاں "  

کچھ سب یک آپ یہ یلڑک  ہی بس تاید ںینہ یکھائید  

۔۔۔اب ہے گئ ہو " 

 

بجائے یک نےید جواب کا بات یک صاحب عمران  

سے گھر سے غصے وہ سناتا ںیبات  کو یانھ الٹا  

۔۔۔ ایگ چال  
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یسکت سدھار یہ محبت ی تمہار صرف اسے ٹایب "  

پر دیام ی ریم تم یک ٹا یب  ہے نیق ی مجھے  اور ہے  

۔۔۔یگ اترو  پورا " 

 

۔۔۔یج انکل یج " " 

 

نیقی  ںیانھ سے یاداس نے ہیوان  یبھ دفعہ یک اب  

یکوئ خود اسے یک بات اس جبکہ تھا چاہا کروانا  

۔۔۔یتھ یتی د ںینہ یکھائید دیام  
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کر ھو فارغ سے کاموں یسبھ اپنے وقت کے رات  

اس اچانک کہ یتھ یرہ کر اںیاریت یک سونے ہی وان  

۔۔۔ یہوئ دستک پر دروازے کے کمرے کے  

 

؟؟؟ ۔۔۔ہے کون "  

 

مگر پوچھا کر جا بی قر کے دروازے نے ہی وان  

بابا شاہد سوچا اسنے تو اید نا جواب اسے نے یکس  

کنیل اید کھول دروازہ نے اس اور گے ہوں  

باہر قدم دو وہ تھا ںینہ موجود یبھ یکوئ سامنے  

جب یھوت رانیح بعد کے کھنےید اردگرد کر نکل  
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کو ہیوان  نے شاہد تو یلگ جانے ںیم  روم واپس  

کر جا لے ںیم کمرے واپس اور پکڑا سے بازو  

۔۔۔اید لگا دروازہ سے اندر  

 

؟؟؟۔۔۔لک دروازہ ہی  اور ہاںی آپ۔۔۔ آ۔۔۔آ "  

 

یہ بول سے ہی وان دیمز بعد کے کرنے ادا الفاظ چند  

ںیم نشے پورے وقت اس شاہد ںیوہ تھا ایگ ںینہ  

لگائے قہقہ پر بات یک  ہیوان  اب جو تھا رھا ڈول  

۔۔۔ لگا ھنسنے  
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کو  رات شوہر کیا  تو ی ریم  تم ہو ی و یب بھئ "  

ایک  اور عالوہ کے رومانس ساتھ  کے یویب  یاپن  

کر پورا تو  کام ادھورا کی ا چلو  ، یب بے گا کرے  

ی ریم  نا ہو گئ بن تو ی و یب یسہ یہ یک نام لوں،  

یہ کام ںیم وہ یتھ یبن  ی وی ب سے وجہ جس اور  

دوں دے تجھے یبھ ںیم  بعد تو  طالق تھا، ایگ بھول  

۔۔۔لوں کر یپور تو  طلب یاپن پہلے گا " 

 

ڈیب کر نچیکھ کو  ہی وان نے شاہد ی ک ساتھ کے کہنے  

۔۔۔ لگا جھکنے پر اس پھر اور پٹخا سے زور پر  
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مجھے ںیچھوڑ ں،یہ  ۓگ ہو پاگل ایک آپ شاہد " ، 

لوں بال کر دے ںیآواز کو  بابا ںیم  سچ ںیم ںیکھید  

۔۔۔یگ ". 

 

ھوئے لتےیدھک دور سے  خود اسے  مسلسل ہی وان  

نےی د اسے سے پھر یدھمک یک صاحب عمران  

۔۔۔یلگ  

 

ھو  یرہ کر ںیبات  یسیا  جو اری ہو یبچ ایک تم ایک "  ، 

رےیم  شوہر رایم کہ سے بابا یگ کہو ایک بتاؤ اچھا  
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مزاق یبھ وہ ھاں، ہے رہا چاہ کرنا رومانس ساتھ  

۔۔۔اری تمہارا گے ںیاڑائ " 

 

کے شرٹ یاپن ساتھ ساتھ وہ سمجھاتے کو ہی وان  

۔۔۔ تھا ایگ لگ کھولنے بٹن  

 

" آپ ھوں یرہ بول ںیم  ںیرہ دور سے مجھ شاہد  

۔۔۔سے " 
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ی ریم نا تھا شوق یہ  ںیتمہ دور، رہوں وںیک "  

تم کہ گا ہو  پچھتاوا ں یتمہ آج کنیل کا بننے ی و یب  

۔۔۔یک  ی شاد سے  مجھ وںیک نے " 

 

یاپن اسے وہ کر کھول مکمل بٹن کے شرٹ یاپن  

ہونٹوں کے ہیوان  کر جھک پر اس ڈراتا سے باتوں  

کوشش یک کرنے دیق انیدرم کے ہونٹوں اپنے کو  

یرہ کر چھےیپ  منہ اپنا مسلسل ہ یوان ، لگا کرنے  

کے ہیوان  سے ھاتھ ک ی ا اپنے نے شاہد تب یتھ  

ہونٹوں کے اس سے زور اور ایل پکڑ کو چہرے  

۔۔۔ کاٹا پر  
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" ہے  ںینہ پسند ڈسٹربنس مجھے  جاؤ ہو خاموش  

خوش مجھے ہے فرض تمہارا یبھ سےی و اور  

۔۔۔۔کرو پورا فرض اپنا تو رکھنا " 

 

اس  کو لباس کے اس نے  شاہد کہتے سے ہی وان  

لبوں کے اس کر جھک پر اور اید کر دورر سے  

کھاناید پن یوحش اپنا ےیل  ںیم گرفت یاپن کو پر  

ۓگ آ آنسو ںیم آنکھوں یک ہیوان اید کر شروع  

زہیر زہیر کو خود ںیم  پناہوں یک اس تھے  

کے کر بند ںیآنکھ یاپن وہ مگر ، کرتے  محسوس  
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کہ یتھ یرہ جا سوچے بات یہ کیا صرف ںیم دل  

ان ہے فرض رایم ہی ےی ل  اس ںیھ شوہر رےیم ہی  

فرض یوہ ںیم اور کرنا پورا کو ضرورت ہر یک  

تو کاٹے پر کاندھے کے ہی وان شاہد ، ھوں یرہ نبھا  

وہ بعد رید کچھ پھر اور ، پر نےیس کے اس یکبھ  

۔۔۔ ایگ ہو دور سے اس  

 

نشہ ایک ، آففف وجود تمہارا ایگ آ مزہ اری واہ "  

کے بہالنے دل رایم یہ سےیا بس ںیم تجھ ھے  

تو اور کرے دل رای م یبھ جب کرنا ایجا آ ےیل  

۔۔۔ے یچاھ بدن ہی بس مجھے  ںینہ ضرورت ی ریت " 
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وہ کر کہہ سے اس ھوئے ھنستے کھتےید  کو ہی وان  

کو آنسوؤں اپنے ہیوان  جبکہ ایگ  سو فورا   ٹتای ل پر ڈیب  

۔۔۔ گئ ھو  مصروف ںیم کوشش یک روکنے  

 

" سچ اور شاہد ںیہ شوہر رےیم  ںیہ یبھ سےیج  

محبت اور ، کرنا سب ہی  ہے تو یہ حق کا ان ںیم  

ںیانہ  محبت ی ریم ہے  ی ہوت طاقت بہت تو ںیم  

ںید ساتھ  رایم یج ّللاٰ  بس ، یگ دے سدھا ضرور  

۔۔۔آپ " 

 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

254 

وںی واد یک ندی ن یبھ وہ یکرت دعا ںیم دل یہ دل  

۔۔۔۔ یگئ اتر ںیم  

 

کے اس ہی وان تو یکھل  آنکھ یک شاہد جب صبح  

ھو اریت  ی کھڑ سامنے کے بلیٹ  سنگیڈر سامنے  

کپڑے اپنے کر اٹھ یہ  رےیسو صبح وہ یتھ یرہ  

یگئ یچل ںیم کمرے اپنے چھپاتے چھپتے یپہنت  

باہر سے باتھروم وہ جب  مگر یلگ نےیل  باتھ اور  

کے کمرے کے اس تو یآئ ںیم  کمرے اپنے واپس  

تو پوچھا نے ہی وان جب یھوئ دستک پر دروازے  

اپنے اسے جو تھے موجود صاحب عمران وہاں  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

255 

سے وہاں فورا   کر بتا کا آمد یک یملیف یک یبھائ  

جانے سامنے کے ان یبھ نے ہی وان ، گئے چلے  

کو رات وجہ  یک جس یتھ یک ںینہ کوشش یک  

تھے نشان کے زخموں اسے گئے ےید کے شاہد  

بات یکوئ پر صاحب عمران یتھ یچاہت ںینہ وہ  

یھوئ ینکلت سے کمرے اپنے وہ یتبھ ، ھو واضح  

کر جا وہاں اور یگئ ںیم کمرے کے شاہد واپس  

کرنے برش ںیم بالوں اپنے کے پا سوتا کو شاہد  

کو ہیوان  ، اٹھا جاگ سے ندی ن شاہد اچانک جب یلگ  

ںیوہ ٹھایب  اٹھ فورا   وہ کر کھید ں یم کمرے اپنے  

ھوئے مسکراتے کر پلٹ  ہیوان  کھید ٹھتےی ب اسے  

مسکراتے کے اس وقت اس یلگ کھنےید اسے  
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ھو ںینہ بالکل اندازہ کا بات اس کھید کو چہرے  

ھو یمل یبھ لفیتک یکوئ اسے  رات کل کہ تھا رھا  

۔۔۔وہ یتھ پرسکون یہ یاتن یگ  

  

بابا ں،یجائ ہو اریت سے یجلد ںیچل  آپ، ۓگ اٹھ "  

آج یملیف یک ان اور چاچا کے آپ کہ ہے کہا نے  

۔۔۔تو ںیہ یوال آنے ". 

 

سے مجھ تم اور ملنا ںینہ سے یکس مجھے "  

نے ںیم جو  کو رات ہو یرہ کر بات سےیک  

۔۔۔تم ھو گئ بھول ایک  وہ ایک ساتھ تمہارے " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

257 

 

سے اس سے یرانگیح شاہد کھید مطمئن کو ہی وان  

مسکرانے دیمز پر بات یاسک ہیوان جبکہ بول  

۔۔۔یلگ  

 

ہے ہوتا ںیم ی و یب اںیم ہر تو  ہی  ھوا، ایک تو "  

اںیم تو  یہ سے زوںیچ سب ان اب ، ہی ھے نارمل  

۔۔۔۔ہے  ہوتا مضبوط  دیمز رشتہ کا ی و یب " 
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نے ںیم یتھ یک یزبردست تم ہو شرم بے یکتن "  

ھے کھاید ہونٹ اپنا ہی  ہی  اور ، ساتھ تمہارے  ، 

۔۔۔۔ںیتمہ ھے اید  نے ںیم نشان بڑا کتنا " 

 

لگا کروانے احساس اسے شاہد کاٹتے بات یک ہی وان  

یرہ ںینہ  یہ آ سمجھ کچھ سےیج  تو کو ہیوان مگر  

یرہ کر برتاؤ سےیا کر بوجھ  جان وہ پھر ای یتھ  

۔۔۔۔ یتھ  
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تو سب سایا ، شاہد ھے نشان کا محبت تو  ہی  ہی "  

اریپ ادہیز بہت پر یکس کو انسان جب ہے رہتا ہوتا  

۔۔۔ں یہ جاتے پڑ رہیوغ نشان سےی ا تو ہے آتا " 

 

مسکراتے یہ وںی اپنائے انداز سا نارمل نے ہی وان  

ںیم معلومات یک شاہد  سے طرف یاپن ھوئے  

۔۔۔ ایک اصافہ  

 

گئ ہو پاگل ، یکرن ںی نہ یہ بات سے تم مجھے "  

۔۔۔بالکل تم ہو " 
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چال ںیم  باتھروم کر اٹھ وہ کہتے کر چڑ سے ہی وان  

یمسکرات کر کھید اسے  یہ وںی  ہی وان جبکہ ایگ  

۔۔۔ یرہ  

 

کنیل  ، کو بات اس ںیمان نا ںیل مکر یبھ جتنا آپ "  

ہے محبت سے مجھ کو  آپ کہ  ہے معلوم مجھے  

رےیم نے آپ ہے ای ک کچھ سب اتنا تو ےیل یاس  

۔۔۔کرتا ںینہ یکوئ ںی م ی ہمدرد صرف جو ، ےیل " 

 

کر ھو ہمکالم سے خود ہی وان کرتے تصورِ  کا شاہد  

دوپٹہ اپنے یرکھت پر بلیٹ سنگی ڈر واپس برش  
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اچانک تو گئ نکل باہر سے کمرے یکرت کیٹھ  

دیشا  جو گئے آ صاحب عمران سامنے کے اس  

تھے رھے آ طرف اس ےیل  کے اٹھانے کو شاہد  ، 

کے ہونٹ کے اس نظر یک ان کر کھید  کو ہی وان  

بارے  کے اس نے انھوں اور یگئ پڑ یبھ پر زخم  

۔۔۔ وہ یتید ایک آخر جواب کا جس پوچھا یبھ ںیم  

 

۔۔۔بس وہ بابا وہ ںینہ " " 

 

تھا کہا یہ اتنا یابھ نے ہ یوان گڑبڑاتے بعد رید کچھ  

آواز کو شاہد سے غصے نے صاحب عمران کہ  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

262 

گھس ںیم کمرے کے اس یہ ساتھ اور ی د دے  

۔۔۔ گئے  

 

سے ی زار بے شاہد پر پکارنے کے ان مسلسل  

ہیوان  تک  تب نکال باہر سے باتھروم بنائے چہرہ  

۔۔۔ یتھ یچک آ ںیم کمرے سے پھر یبھ  

 

؟؟؟ ۔۔۔۔بابا ایگ  ہو ایک "  
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یبھ یکوئ ساتھ کے ہیوان  نے تم دوبارہ اگر شاہد "  

برا سے مجھ تو یک کوشش یک کرنے ی زیبدتم  

۔۔۔۔گا ہو ںینہ یکوئ " 

 

موجود پر ھونٹ کے ہی وان اشارہ کا صاحب عمران  

زخم اس پاتے سمجھ نا  سےیک  آخر وہ تھا پر زخم  

یتبھ وہ تھے چکے جان ںیم منٹوں ، وجہ یک  

دھمکاتے کو دیشا وہ یسہ ی ہ سے ی ز یخ یمعن  

نے شاہد چھے یپ کے ان  اور گئے چلے  سے وہاں  

اور کھاید کو ہیوان  ی کھڑ خاموش سے غصے دیشد  
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یاداس ہی وان جبکہ ایگ  نکل سے کمرے یبھ خود  

۔۔۔۔ یلگ سوچنے متعلق کے شاہد سے  

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

کے یملی ف ی پور یاپن  چچا کے شاہد تک دوپہر  

ملتے  سے ہیوان  اور تھے ۓگ آ  گھر کے ان ساتھ  

ونکہی ک ںیتھ  یک ںیفی تعر بہت یاسک نے سب یہ  

ہر ، یک ان ںیتھ یک خوب تو  یبھ ںیخدمت نے ہی وان  
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تو اسے ، وہ یتھ یرہ  کر ریبغ کہے کے ان کام  

تھا رھا جا ںینہ یبھ ٹھای ب مارے کے یخوش سےیج  

یگئ مل جو یملیف یہ سےیو  نے اس  تھا سوچ سایج  

۔۔۔۔ اسے یتھ  

 

ی اریپ  یاتن کو شاہد ہوئے بگڑے اس ہے شکر "  

یبھائ گا کھئےید گا جائے سدھر اب گئ مل ی و یب  

۔۔۔۔آپ صاحب " 
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ھوئے ھنستے سے صاحب عمران چچا کے شاہد  

ہی وان یرہ پکڑا کپ کا چائے کو اس تو بولے  

۔۔۔ یلگ شرمانے ںیم خوامخواہ  

 

کو شاہد ٹایب جاؤ ہی وان ، پر کہاں ہے شاہد کنیل "  

۔۔۔لؤ بال  تو " 

 

کہا سے ہیوان  نے ی چچ یک دیشا مرتبہ یک اب  

۔۔۔ تھا  

 

۔۔۔ہے کی ٹھ یج " " 
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یک روم کے  شاہد ہی وان ی کرت ھاں سے ی فرمابردار  

کر پہنچ بیقر کے دروازے مگر یلگ جانے طرف  

۔۔۔ یلگ سوچنے  کر رک وہ  

 

ایک ، ںیم  مناؤں ےیل کے  آنے باہر ںیانہ  سےیک "  

۔۔۔ھے سکتا ھو ایک ہوں یکھتید , کروں " 

 

نوک دروازہ کا کمرے نے ہیوان  کہتے سے خود  

۔۔۔اید کر  
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۔۔۔جاؤ آ باہر ہے کون " " 

 

کی ا فورا   نے ہی وان کر سن آواز یک شاہد سے اندر  

۔۔۔ اید رکھ قدم ںیم کمرے بعد کے نےیل  سانس یلمب  

 

آ ںیہ  رہے پوچھ ںیم بارے کے آپ سب چےین "  

۔۔۔۔سے ان ںیل مل ںیجائ " 

 

ہاںی جاؤ ملنا ںینہ سے یکس نے ںیم نا کہا "  

۔۔۔سے " 
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بول سے غصے وہ کاٹتے  بات ی ک ہیوان  پھر اب  

آنے بیقر کے اس ہیوان کر سن جواب کا اس ںیوہ  

۔۔۔یلگ  

 

اس  نا ھے کہا نے بابا ،  تم ہو یآئ کرنے ایک ہاںی "  

آؤ مت یبھ بیقر وںی اور سے مجھ  رہنا دور ےیل  

۔۔۔رےیم " 

 

کر ھو دھایس شاہد کھید بڑھتے طرف یاپن کو ہی وان  

۔۔۔ بول سے اس ٹھتایب  
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یگ جاؤں ںینہ یبھ ںی م ورنہ ساتھ رےیم ںیچل "  

۔۔۔یگ رھوں یہ ادھر " 

 

۔۔۔وال  جانے ںینہ تو ںی م ونکہیک جاؤ  مت تو ھاں " " 

 

صدمے منہ کا ہی وان کر سن انکار صاف کا شاہد  

۔۔۔ ایگ رہ کھال کا کھال سے یادتیز یک  
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ںیکر نا تو سےیا  شاہد، ںیہ  ظالم کتنے آپ " ، 

۔۔۔ںیجائ آ واپس کر مل دفعہ کیا صرف ںیکھید " 

 

۔۔۔ملنا ںینہ یبھ  سے یکس مجھے نا کہا " " 

 

سنے مکمل بات یک  اس نے شاہد یبھ دفعہ اس  

۔۔۔اید کر انکار یہ ریبغ  

 

کیا  کو آپ نے ّللاٰ  جو آپ ںیہ بینص خوش بہت "  

ایک یتنہائ ںیپوچھ سے مجھ ورنہ , ھے  ی د یملیف  

عالؤہ کے بابا ماما رایم یبھ ںیم بچپن ، ھے یھوت  
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ںینہ  یکوئ یبھ بالکل تو اب اور  تھا ںینہ یکوئ اور  

۔۔۔۔رایم ہے " 

 

یچل یگتیبھ  ںیآنکھ ی ک ہ یوان ھوئے کرتے بات   

یتھ یگئ آ جو ادی یک  نیوالد  اپنے آخر ںیتھ یگئ  

رخ اپنا شاہد کر کھید ں یآنکھ نم یک اس ںیوہ  اسے  

۔۔۔ تھا چکا موڑ  

  

۔۔۔سننے ںینہ رونے ہی تمہارے مجھے " " 
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کھاید جانب یک اس نے ہی وان کر سن بات یک شاہد  

پھر اور یلگ کرنے کمپوز کو خود سے ی زیت اور  

کو شاہد یھنس ہی یک اس یلگ مسکرانے یہ فورا    

ھو پاگل کے ہی وان یہ  ساتھ اور یلگ بیعج بہت  

۔۔۔ اسے لگا ھونے یبھ شہی اند کا جانے  

 

پتہ تو نا گئ نا سے ہاںی ںیم  ںیم رید کچھ اگر "  

آپ کہ ں،یم بارے ہمارے سب گے ںیسوچ ایک ںینہ  

۔۔۔۔ںیم اور " 
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شرماتے وہ یسمجھت کو نظروں ہی سوال یک شاہد  

اٹھ سے ڈیب سے غصے شاہد تو یلگ کہنے ھوئے  

۔۔ھوا  کھڑا   

 

روم رےیم نکلو  چلو ، تم ہو یرہ کر بکواس ایک "  

۔۔۔یابھ سے " 

 

جانب یک دروزے وہ کر پکڑ سے بازو کو ہی وان  

۔۔۔ لگا بڑھنے  
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یگ جاؤں ںینہ ںیم بنا کے آپ نے، ںیم نا کہا "  

۔۔۔۔سے ادھر " 

 

یزبردست وہ کرتے انداز نظر کو بات یک ہی وان  

مسلسل ہی وان ںیوہ ایگ لگ نکالنے سے کمرے اسے  

۔۔۔ یتھ یرہ جا بولے  

 

۔۔۔گے  سوچے ا یک سب  ، مجھے چھوڑے " ". 

 

کے دروازے کہ یتھ یرہ  کہہ سب یہی ہیوان یابھ  

جو یتھ ی کھڑ نبیز یٹی ب یک چچا کے شاہد باہر  
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شاہد تو  یتھ یآئ ےیل کے بالنے یہ ںیانہ ادھر کے  

لگ شرمانے وہ کر سن ںیبات یسیا یک ہیوان  اور  

۔۔۔ اید کر نوک دروازہ سے زور پھر اور گئ  

 

سے ہم تو  یابھ گا ےی جیل  کر ںیم بعد رومانس "  

۔۔۔۔ںیل مل " 

 

ۓگ ہو خاموش بالکل دونوں سن آواز یک نبیز   

چہرے کے شاہد چہرہ اپنا سے آہستہ نے ہیوان  تب  

۔۔۔ یک یسرگوش کرتے بیقر کے  
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خوش ںیجائ ھو اب بس  ، ںیم  نا یتھ یرہ کہہ "  

بارے ہمارے یگ ہو یرہ سوچ ایک وہ ںینہ پتہ ، آپ  

۔۔۔ہے رہے آ ہم بس نبیز ں،یم ". 

 

ںیم آواز یاونچ نے ہیوان  کر کہہ سے شاہد  

۔۔۔ کہا سے نبیز موجود باہر کے دروازے  

 

۔۔۔۔گا ےی آئ ی جلد ھے کی ٹھ اچھا " " 

 

یچل سے وہاں یشرمات سے پھر کر بول نبیز  

۔۔۔ یگئ  
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۔۔۔زیپل  ںیچل  تو اب " " 

 

ھوئے چاھتے نا شاہد پر کرنے التجاء کے ہی وان  

کھید کو شاہد لوگ سب پڑا چل ساتھ کے اس یبھ  

کیا آجکل پر چہرے کے اس  ہوئے خوش بہت کر  

ہیوان  کو سب ان جو یتھ موجود یخوش سے بیعج  

۔۔۔ یھوئ محسوس یہ  

 

گئ ہو ی شاد ںیجائ سدھر  آپ تو  اب اںیم شاہد "  

۔۔۔۔یک آپ ہے " 
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یس بیوغر بیعج شاہد کر سن بات یک چچا اپنے  

کر کھا کھانا کا رات سب  پھر اور رہا بناتا ںیشکل  

موجود دیشا پر ڈنر جبکہ ۓگ چلے  گھر اپنے  

تھا ایآ  چال ںیم کمرے اپنے سے  واپس وہ تھا ںینہ  

کر لے کھانا کا اس یہ ںیم روم کے شاہد ہیوان  تب  

۔۔۔ یآئ یچل  

 

یآئ وںیک پر ہاںی اب  آخر، ہے ۂمسل  ایک تمہارا  "  

؟؟؟ ۔۔۔ہو  
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شاہد کھید ھوتا داخل ںیم کمرے اپنے کو ہی وان  

۔۔۔ لگا کرنے سوال سے اس  ڈالے بل پر یشانیپ  

 

ی جلد ںیچل  , ہے ایکھا ںینہ وں یک کھانا نے آپ "  

۔۔۔۔ںیل کھا کھانا سے " 

 

۔۔۔۔ یبول کر مسکرا ہی وان رکھتے پر ڈیب کو ٹرے  

 

۔۔۔جاؤ تم ہے ںینہ بھوک مجھے " " 
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نا ہے انسان آپ ، ھے ںینہ بھوک سےی ک سےیا "  

یکھال اور ہے یہ یلگت  تو بھوک کو انسانوں تو  

یپ بوتل کول کوکا ایک ، ںیہ  رہے جا پئے ایک ٹیپ  

۔۔۔ںیہ رہے " 

 

غور کر اٹھا کو بوتل کیا  موجود پر بلی ٹ ڈیسائ  

۔۔۔ کہا سے شاہد نے ہی وان کھتےید سے  

 

۔۔۔ہے شراب یمہنگ بہت ہی جاہل " " 
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سے اس نتےی چھ کو بوتل سے ھاتھ کے ہیوان  شاہد  

۔۔۔ بول  

 

؟؟؟۔۔۔ہی ھے یمہنگ یکتن ، ایک "  

 

۔۔۔ ی ک ظاہر یرانگیح نے ہی وان  

 

ساتھ  کی ا یکبھ نے تم جتنے ، یمہنگ یاتن "  

۔۔۔۔گے ہوں  کھےید ںینہ یبھ سےیپ ". 
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وہ مگر ایک طنز پر ہیوان سے  طرف یاپن نے شاہد  

یرہ جا کھےید کو بوتل اس سے یدلچسپ یہ وںی  

۔۔۔ یتھ  

 

نوٹ کا روپے پانچ ی کبھ تو  نے ںیم ، یج لو "  

۔۔۔ہے یک روپے پانچ ہی  ایک پھر تو کھاید ںینہ یبھ " 

 

۔۔۔ہے فضول یہ کرنا بات  سے تم اپ شٹ جسٹ " " 

 

۔۔۔ پڑا خیچ سے غصے شاہد  
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کھا کھانا چاپ چپ بس ، بات نا ںیکر نا تو ھاں "  

۔۔۔ںیل " 

 

ہے  یرہ آ ںینہ سمجھ تمہیں نے ںیم کھانا ںینہ "  

۔۔۔ایک " 

 

کے اس سے غصے نے  ہیوان  پر انکار کے شاہد  

۔۔۔ ایل نیچھ  کو بوتل موجود ںیم ہاتھ  
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ی پور یک ی پور  بوتل ہی ںیم ورنہ ںیکھائ کھانا "  

۔۔۔یگ جاؤں یپ " 

 

ہیوان  کرتے بیقر کے چہرے اپنے کو بوتل اس  

۔۔۔ ی د  یدھمک کو دیشا ایگو نے  

 

بھوک مجھے نا کہا اری ، اسے کرو واپس ہی وان "  

۔۔۔ہے ںینہ " 

 

۔۔۔۔ںیل کھا یہ  اتنا ہے بھوک یجتن شاہد " " 
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پر دیشا مگر یتھ ی د کر یہ منت باقاعدہ نے ہی وان  

۔۔۔ تھا رھا ھو ںینہ اثر یکوئ اسکا  

 

تو کو  نےی پ اسے ہے رہا کر یہ اپنا دل تمہارا "  

ویپ  ھو، گئ وںیک روک اب و،یپ  ایک مجھے  ، لو یپ  

۔۔۔۔نا " 

 

ڈر وہ تو  کہا سے ہیوان ںیم آواز یاونچ نے شاہد   

۔۔۔ یلگ بڑھانے سامنے کے شاہد کو  بوتل اور یگئ  
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۔۔۔اسے ںیپکڑ نے ںیم ی نیپ ںینہ " " 

 

یگ ی پڑ یہ ینیپ تمہیں تو اب ،یب بے نا نا نا "  

نا ہے آتا مزہ بہت تمہیں ںیم  کرنے تنگ مجھے  ، 

۔۔۔اسے ویپ ،یہ  یگ ملے تمہیں تو  سزا اب " 

 

کے اس وہ کر پکڑر بوتل سے ھاتھ کے ہی وان  

سے انداز کے اس ہی وان جبکہ لگا آنے بیقر  

یتبھ کہ یلگ جانے سے وہاں کر ڈر یھوت خوفزدہ  

پکڑ سے کمر اسے سے ھاتھ  کی ا اپنے نے شاہد  

اسے سے ھاتھ دوسرے اپنے یزبردست اور ایل  
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یگئ ہو یخال با  ی تقر بوتل جب ایگ  لگ پالنے شراب  

ہ یوان ںیوہ  ایگ  ہو کھڑا کر  ہو دور سے ہیوان  وہ تب  

۔۔۔ گئ لگ کھانسنے سے زور زور کر ٹھیب پر نیزم  

 

ںیم ںیم ، ھو برے بہت آپ ، یتھ حرکت ایک ہی "  

۔۔۔آپکو گے ںیمار بہت وہ یگ بتاؤں کو بابا " 

 

کرنے بحال تنفس اپنا ھوئے کھانستے تک رید یکاف  

سے وہاں کر اٹھ یت ید یدھمک اسے وہ بعد کے  

پر جس گئ یس چکرا سے اچانک کہ یلگ جانے  

۔۔۔ایل پکڑ کو ہی وان کر لپک نے شاہد  
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۔۔۔ھو گئ ہو یوال گرنے یہ ںیم  اتنے ہوا ایک " " 

 

یرہ ھو سرخ جو کھتےید ںیم آنکھوں یک ہی وان  

یرانگیح وہ ںیوہ ایاٹھا مزاق کا اس نے شاہد ںیتھ  

۔۔۔ یلگ کھنے ید اسے سے  

 

بڑا کیا ، ۓگ ہو سےی ک  منہ دو دو کے آپ شاہد "  

۔۔۔سا چھوٹو ک یا اور " 
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گئ لگ ہنسنے اونچا اونچا وہ کر کہہ بات یہ یاپن  

یچل باہر سے کمرے ہیوان  اگر سوچا نے شاہد ںیوہ  

رےیم بابا پھر اور دے کر نا یہ تماشہ یکوئ تو گئ  

ںیہی اسے  ہوں کرتا سےیا  ، گے ںیجائ پڑ چھےیپ  

۔۔۔ہوں تای د کہہ کا سونے یہ پر " 

 

۔۔۔ ھوا ایگو سے ہی وان شاہد کرتے صلہیف کیا  

 

۔۔۔ادھر آؤ ، جاؤ سو یہ پر ںیہ ی تم ہی وان " "  
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آپ نے ںیم ، یآئ ں ینہ ندی ن مجھے ںینہ ںینہ "  

۔۔۔ںیہ یکرن ںیبات ی سار بہت سے " 

 

ںیم  گلے کے اس وہ ڈولتے  ںیم  بازوؤں یک دیشا  

۔۔۔یبول  سے لڈ ڈالے بازو اپنے  

 

۔۔۔۔اری گے ںیل کر صبح ںیبات " ". 

 

سے آپ مجھے ںیہ ی کرن یابھ یابھ یابھ ںینہ "  

ںیہ رویہ رےیم آپ ہے پتہ کو آپ یج شاہد ں،یبات  

اس  مجھے نے آپ ںیھ اچھے اتنے آپ ، رویہ  
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یبھ ی شاد اور لئے ہاںی ، ایبچا سے جگہ ی گند  

مچ سو وی نکی تھ ںیم ہوں یلک ادہیز بہت ،یل کر  

پتہ کو آپ ورنہ ے،یل  کے آنے ںیم یزندگ ی ریم  

یوال مرنے ںیم تو آتے نا پر وہاں آپ اگر ہے  

یآئ ے،یل  رےیم جایبھ آپکو نے یج ّللاٰ  کنیل ،یتھ  

ںینہ  ںینہ یاتن سے آپ  مجھے رویہ  رےیم و ی لو  

۔۔۔ہے گئ ہو محبت ادہیز ییییاتن " 

 

 

اسے کر نکال بازو یاپن  سے گلے کے شاہد ہی وان  

کمر اسے ںیوہ یلگ بتانے کا محبت یاپن الئےیپھ  
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شاہد کھڑا پکڑے سے ھاتھوں دونوں اپنے سے  

۔۔۔ تھا رھا جا کھےید اسے سے یرانگیح  

 

ہی  ایک تو ہے بولتا یہ سچ انسان تو ںیم نشے اری "  

اب نا یل کر ںیبات  ہیوان  اچھا ، سے مجھ ںیم سچ  

۔۔۔چلو  جاؤ  سو " 

 

کر کہہ  کو ہیوان  ںیم آخر نے اس  بولتا سے خود  

اید ٹایل  پر ڈیب کر اٹھا ںی م گود اپنے اسے یزبردست  

پکڑ کو شرٹ یک شاہد نے ہی وان وقت ٹاتےیل مگر  
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اس یہ ساتھ اور ایل گرا  پر خود اسے اچانک کر  

۔۔۔۔ ایل  چھو سے لبوں اپنے کو گال کے  

 

اںیم کو رات اور ںیہ شوہر رےیم آپ یج شاہد "  

رتے یبکھ محبت تو وہ ں، یھ نا ی تھوڑ سوتے ی و یب  

ایک  ی ریم ، یلگت ںینہ یاچھ آپکو ںیم ایک نا، ںیھ  

یموٹ ںیم پھر ای ، ھے ںینہ پسند کو آپ شکل  

۔۔۔ہوں " 

 

لگ رونے ںیم آخر وہ لگاتے  اندازے ی ہ سے خود  

جھکا سا ہلکا کر کھی د سےی ا کو ہیوان  شاہد ، گئ  
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کر ثبت مہر یک محبت یاپن پر یشانیپ  یک اس اور  

لگ ی اریپ اور وٹیک  بہت اسے وقت اس وہ ی د  

لوٹ دل کا شاہد سے تی معصوم یاپن جو یتھ یرہ  

۔۔۔یتھ اریت کو  نےیل   

 

۔۔۔ادہیز بہت ہو خوبصورت بہت تم ںینہ " " 

 

لگا جانے سے وہاں کر پلٹ وہ یہ ساتھ کے کہنے  

لبوں اپنے اور ایل پکڑ ہاتھ کا شاہد نے ہیوان کہ  

۔۔۔ ایل لگا سے  
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اگر ، آپ ںیہ  رہتے وںی ک  دورر سے مجھ پھر تو "  

ظاہر محبت تو  یبھ پسند آپکو اور ھوں ی اریپ ںیم  

۔۔۔نا ںیکر ایک یبھ " 

 

سے یرانگیح نے شاہد یہ سنتے بات یک ہی وان   

کے دل اپنے پھر اور کھاید کو آنکھوں نم یک اس  

بیقر کے اس سے پھر وہ کر ھو مجبور ھاتھوں  

اپنے کو ہونٹوں کے ہ ی وان وہ پل یہ اگلے اور ایگ  

اظہارِ  کا محبت یاپن کر لے ںیم  دیق یک ہونٹوں  

کے شرٹ کے شاہد اب ہی وان جبکہ ایگ  لگ کرنے  

۔۔۔ یتھ گئ ھو مصروف ںیم  کھولنے کو بٹنوں  
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سےی و گئے کھل بٹن کے شرٹ یاسک یہ سےیج  

تےی د ی آزاد کو لبوں کے ہیوان  سے  ینرم دیشا یہ  

جھکتے پر ہیوان  وہ کر اتار مکمل کو شرٹ یاپن  

ںیم لبوں اپنے ساتھ کے ینرم کو گردن یاسک  

گرفت یاپن وہ کرتے آف لئٹ اور لگا چھونے  

رات ی سار ، لگا کرنے مضبوط پر وجود کے ہی وان  

کرتے نچاور محبت یاپن پر دوسرے کی ا دونوں  

ہی وان شاہد بعد کے نےیل  پا محبت یاپن پھر ، رہے  

یبھ شاہد تو گئ سو فورا   ہیوان  اور ھوا جدا سے  



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

298 

کر لے ںیم بانہوں یاپن سے چھےیپ کو ہی وان  

۔۔۔۔۔ ایگ سو  ندی ن یک سکون  

 

یکھل آنکھ جب یک ہیوان  بجے 8 با  ی تقر کے صبح  

اسے شاہد تھا ںینہ ادی یبھ کچھ کا رات اسے  تو  

ایسو تک یابھ ھوئے لگائے گلے اپنے سے چھےیپ  

موجود پر نیزم یبھ کپڑے  کے ہ یوان اور تھا ہوا  

ہ ی تھے رھے دے یکھائ ید صاف اسے جو تھے  

ساتھ کے شرمانے کچھ ہیوان  کر کھید سب  

۔۔۔۔ گئ لگ یبھ مسکرانے  
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انھوں ، ساتھ رےیم ںی ھ ۓگ ہو کی ٹھ شاہد دیشا "  

ھے ایل  کر کسپٹیا سے دل کو رشتے ہمارے نے  ، 

۔۔۔۔شاہد و ی لو " 

 

چہرہ اپنا ھوئے پلٹتے سا ہلکا کر ہٹا بازو یک شاہد  

یک شاہد کر مسکرا نے ہیوان  ےیک طرف یک اس  

وہاں کرتے چھےیپ  کو بالوں موجود پر یشانیپ  

سے شاہد سے آہستہ پھر اور ےید رکھ لب اپنے  

شاہد یتبھ کہ یلگ اٹھنے سے ڈیب وہ کر ہو دورر  

کر پکڑ کو بازو یک ہیوان جو گئ کھل آنکھ یک  

ہیوان  یہ پاتے لمس کا  اس تھا لگا کھنےید اسے  
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کھنےید اسے ےیک جانب یک اس رخ سا ہلکا یبھ  

وہ کر چھپا ںیم کمفرٹر کو خود یہ ساتھ اور یلگ  

بلش یکرت چھےیپ کے کان کو بالوں کھلے اپنے  

۔۔۔۔ یلگ کرنے  

 

ہو ٹیل یکاف مجھے چھوڑے اب , آپ ۓگ اٹھ "  

۔۔۔۔ہے گئ " 

 

مت غلط مجھے ھاں اور ایک مجھے جاؤ تو "  

اس تم، یتھ یرہ پڑ گلے  رےیم خود کل سمجھنا  
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رےیم دوبارہ اب ےیل اس ایگ ہو  کچھ سب ہی ےیل  

۔۔۔آنا مت ںیم روم " 

 

کے بدل کروٹ وہ کر جھڑک طرح ی بر کو ہی وان  

کپڑے اپنے اور یاٹھ یھوت  اداس ہیوان  ںیوہ ایگ سو  

کر نکل باہر سے کمرے یھوئ یپہنت ںیانھ  اٹھائے  

کر کھول واڈروب اور یگئ یچل ں یم کمرے اپنے  

یچل ںیم باتھ وہ بعد کے نےیل  کپڑے نئے کیا  

۔۔۔۔ گئ  
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ہو  کی ٹھ ںینہ وںیک آخر ںیہ چاہتے ایک  شاہد ہی "  

۔۔۔۔اب ںیم کروں ایک رہے، " 

 

سوچ متعلق یاس وہ ی بھ کر آ باہر سے روم باتھ  

کر برش ںیم بالوں لےیگ  اپنے پھر اور یتھ یرہ  

لونج چےین یکرت یسہ  کو دوپٹے اپنے وہ کے  

۔۔۔ یلگ کرنے بندوست کا ناشتے اور یآئ یچل ںیم  

 

اور شاہد نے صاحب عمران دوران کے ناشتے  

جانے لہور ےیل کے دن دو  اپنے سے دونوں ہی وان  

ںیم یموجودگ ریغ یک ان  یہ ساتھ  اور یک بات یک  
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پر جس لگے کرنے تیہدا  ہی رھے حیصح سب  

۔۔۔ایگ  منا برا خاصا اچھا شاہد  

 

سےی ا جو ہوں تای د کر ایک  سایا ںیم بابا اری "  

۔۔۔مجھے آپ ںیھ رھے سمجھا " 

 

۔۔۔۔اب ہوں چلتا ںیم  ٹایب اچھا " " 

 

صاحب عمران کرتے انداز نظر کو بات یک دیشا  

ہیوان  اور اٹھے کرتے صاف ھاتھ اپنے سے ٹشو  

اپنے سے وہاں کر رکھ ھاتھ بھرا  شفقت پر سر کے  
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نے انھوں سے جہاں گئے  چلے جانب یک کمرے  

۔۔۔گئے نکل باہر سے گھر اور ایاٹھا گیب  کیا   

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

مگر اید لگا پر بلیٹ کے بنا کھانا نے ہیوان کو رات  

آخر کہ یتھ یرہ ھو ہلکان کر سوچ سوچ ہی وہ اب  

مانے بات یک اس ناجانے وہ بالؤں سےیک  کو شاہد  
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ایگ  آ وہاں یہ خود شاہد ںیم اتنے کہ ںینہ ای گا یبھ  

۔۔۔۔ ایگ ٹھی ب کر نچیکھ  یکرس فورا   اور  

 

یرہ لگ بھوک بہت دو کھانا مجھے سے ی جلد "  

۔۔۔ہے " 

 

بول ںیم انداز سے نارمل وہ کھتےید  کو ہی وان  

۔۔۔ یتھ ی کھڑ  رانیح  یہ وںی  وہ جبکہ  

 

۔۔۔ ھوں یتی د یابھ یج یج " " 
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یانیبر ںیم  ٹیپل کیا اسنے چالتے ھاتھ سے  ی زیت  

ی جلد یجلد وہ تو ی د دکھ زمانے کے شاہد کر ڈال  

یبھ خود کر ٹھیب اب یبھ ہی وان ایگ لگ کھانے اسے  

کر ھو فارغ سے کھانے ، یتھ یلگ کھانے یانیبر  

ٹیسم برتن  کر پلٹ تو لگا جانے ںیم کمرے شاہد  

۔۔۔ھوا مخاطب سے ہی وان یرہ  

 

۔۔۔۔ی جلد  آؤ لے ںی م روم رےیم وبزیک آئس " " 

 

۔۔۔۔ہے کی ٹھ یج " " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

307 

 

اںیڑھیس سے ی زیت  وہ یہ ساتھ کے نےید حکم  

آئس کر رکھ ںیم کچن برتن ہیوان تو   لگا چڑھنے  

کے شاہد یبھ خود کے ڈال ںیم باؤل کیا  وبزیک  

کمرے وہ یابھ یلگ اٹھانے  قدم طرف یک کمرے  

لئٹ یک گھر اچانک کہ یتھ یھوئ یہ داخل ںیم  

۔۔۔۔ تھا یبھ موسم خراب وجہ کیا  یک جس گئ یچل  

 

آن ٹریجنر ایگ مر کہاں ارشد  سال ، ہے ایک ہی اب "  

؟؟؟ ۔۔۔۔رھا کر ںینہ وںیک  
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۔۔۔ں یہ ںینہ یہ آئے آج تو وہ " " 

 

سے جھٹ نے ہی وان کھید کرتے  غصہ کو دیشا  

۔۔۔۔ اید دے جواب اسے  

 

؟؟؟۔۔۔گا ۓ چال ٹری جنر کون اب تو "  

 

اب یتھ یرہ لگ یگرم بہت یہ پہلے جسے شاہد  

اتارتے کو شرٹ یاپن سے جانے چلے لئٹ  

۔۔۔بول نکتےیپھ پر ڈیب ھوئے  
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۔۔۔نا ںیجائ چلے آپ " " 

 

وہ یاٹھات قدم چھوٹے چھوٹے ںیم رےیاندھ  

۔۔۔ یبول سے تیمعصوم  

 

ہو بارش کھوید باہر ، وال جانے ںینہ تو ںیم "  

۔۔۔آؤ چال  تم کر جا ، ہے یرہ "  
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ہیوان  پر جس ایک ی جار حکم اور کی ا نے شاہد  

۔۔۔ ی اٹھ چونک خاصا اچھا  

 

نے ںیم ی کبھ یہ نا آتا چالنا ںینہ مجھے مجھے "  

۔۔۔ھے ایک کچھ  سایا " 

 

یبھ سچ کہ جو اید کر انکار سے جھٹ نے ہی وان  

۔۔۔۔ تھا  

 

رےیاندھ تو ںیم ایک مجھے  , ہے کیٹھ پھر تو "  

۔۔۔۔یگ رہوں ٹھایب  سے سکون یبھ ںیم ". 
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نےی د رو ہیوان  پر کرنے ظاہر یلپرواہ کے شاہد  

بہت یہ پہلے سے رےیاندھ اسے یگئ ھو اریت کو  

یک ڈیب  سے اندازے وہ یبھ اب یتبھ تھا لگتا ڈر  

سے دراز کر آٹھ جب یتھ یرہ جا بڑھے طرف  

اور یگئ ٹکرا ساتھ کے شاہد رھے ڈھونڈ ٹیسگر  

۔۔۔ ایگ گر پر نیزم باؤل موجود ںیم  ھاتھ کے اس  

 

ایک تای د ںینہ یبھ یکھائ ید اب ھے ایگ  ھو ایک "   

؟؟؟ ۔۔۔ںیتمہ  
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ہے رایاندھ  تو اتنا گا دے یکھائید سے کہاں " ، 

ںیم  ،یگ جاؤں ںینہ ںیکہ سے ہاںی ںیم  آپ ںیل سن  

ںینہ لئٹ تک جب یگ رہوں یہ پر ںیہی ںیم  

۔۔۔تک تب یجات آ واپس " 

 

چھو سے ھاتھ وہ کہتے سے شاہد ںیم لہجے اٹل  

چےین پاؤں پر وہاں یکرت محسوس کو ڈیب کر  

سے ٹھنےی ب وہاں کے اس جبکہ یگئ ٹھ یب لٹکائے  

پر صوفے کے جال یروشن  یک لئٹر کر چڑ شاہد  

۔۔۔ لگا کرنے سموکنگ کر ٹھیب  
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پاگلوں ہی وان جب یگ ھو یھوئ رید یہ ی تھوڑ یابھ  

۔۔۔ یگئ لگ ہنسنے طرح یک  

 

۔۔۔تم  ھو گئ ہو پاگل ایک " " 

 

نے ہ یوان جواب کا سوال گئے پوچھے کے شاہد  

۔۔۔ اید ھوئے ختےیچ  اچانک  

 

؟؟؟ ۔۔۔کچھ یبھ بولو ھے ایگ  ہو ایک "  
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سسکنے وہ تو ایک سوال سے غصے نے شاہد  

۔۔۔یلگ  

 

زیچ یکوئ ںیم فراک رےیم ہے لگتا مجھے "  

۔۔۔۔ہے گئ گھس " 

 

بات اصل نے ہی وان ںی م آواز یکانپت ھوئے ڈرتے  

۔۔۔ یبتائ  

 

تو ںیہ ہوتے  بہت کوکرچ گھر ہمارے وہ ہاں  "  

۔۔۔گا ھو یوہ " 
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سےیج تھا رھا بتا سےی ا ںیم  انداز سے نارمل شاہد  

۔۔۔ ھو نا یہ بات یکوئ ہی  

 

؟؟؟۔۔۔ںیم کروں ایک  اب تو  "  

 

۔۔۔سمپل فراک دو اتار " " 

 

سے مشورے اسے وہ لگاتے کش سا لمبا کیا  

۔۔۔ لگا نوازنے  
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۔۔۔دوں اتار سامنے کے آپ سےی ک سےیا " " 

 

سے اس ہیوان  ےیک ی بڑ ںیآنکھ سے یرانگیح  

۔۔۔ یلگ کہنے  

 

دے یکھائید کچھ ںیم رےیاندھ  کونسا مجھے تو "  

ھے ںینہ  شوق یکوئ مجھے  یبھ سےیو ، ہے رہا  

۔۔۔کا کھنےید ںیتمہ ". 
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اپنے نے ہی وان سے ی جلد یہ سنتے بات یک شاہد  

اور اید نکیپھ دور کر اتار  کرتے زپ ان کو فراک  

کو شرٹ یک شاہد ی پڑ  پر ڈیب  وہ سے ی زیت پھر  

یہ ںیم شرٹ کی ا وہ صرف اب یلگ پہنے کر اٹھا  

نکایپھ اتر نے اس فراک  سارا یباق یتھ موجود  

۔۔۔ تھا  

 

۔۔۔وہ ی تھ زیچ ایک نا ںیکھید اب " " 

 

اب جو یبول سے شاہد وہ لگاتے بٹن کے شرٹ  

۔۔۔ تھا چکا ٹیل پر صوفے  
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۔۔۔لو کھی د خود کھوںید وںیک ںیم " " 

 

۔۔۔ھے لگتا ڈر  مجھے پتہ ںینہ مجھے " " 

 

ہیوان ھوئے ٹھتےیب کر چڑھ  پر ڈیب ھوتے خوفزدہ  

۔۔۔یلگ بتانے سے یچارگ بے  

 

سے یو چاپ چپ رہو یٹھی ب ہے کیٹھ  تو ھاں "  

۔۔۔یہ " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

319 

 

کوشش یک کرنے لمبا کر نچیکھ کو شرٹ یک شاہد  

ی گئ ٹھی ب خاموش ھوئے ڈرتے وہ مصروف ںیم  

یروشن یک جس یچمک یبجل زیت سے آسمان جب  

کی ا ہی وان اور یآئ یبھ  تک کمرے سے یکھڑک  

جب کو شاہد یٹھ ی ب پر ڈیب  موجود ںیم شرٹ  

تو  وہ یہ کھتےید کو وجود کے اس  تو ی د یکھائید  

۔۔۔۔ لگا ھونے مدھوش سےیج  

 

یکھائید صاف اںیپنڈل دیسف  نازک و نرم یک ہی وان   

نا تاب یک نظروں ی ک شاہد ںیوہ ںیتھ یرہ دے  
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یلگ کرنے کوشش یک  چھپانے کو خود وہ لتے  

بے اور ایآ چال بیقر کے اس کر اٹھ شاہد اچانک  

کی ا یک ہی وان سے ھاتھ اپنے ںیم  عالم کے ی خود  

چھوتے  سے لبوں اپنے  اسے کر نچیکھ  ٹانگ  

نے ہی وان تب لگا بڑھنے جانب یک اوپر ھوئے  

۔۔۔ الیدھک چھے یپ  سے ھاتھ اپنے اسے  

 

؟؟؟۔۔۔ںیہ رہے کر ایک آپ ہی "  

 

۔۔۔ہوں رہا کر ادا فرض اپنا " " 
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یکس اسے جو تھا ایگ ھو یہ پاگل سےیج تو شاہد  

ہی وان وقت اس  بس تو وہ رھا نا تک ھوش کا بات  

۔۔۔ تھا گار طلب کا قربت یک  

 

ںیآئ  ںینہ بیقر رےیم آپ نا تھا کہا نے بابا "  

۔۔۔گے " 

 

ادی یدھمک یک صاحب عمران اسے نے ہی وان  

۔۔۔ یکروائ  
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مجھے تو ، ںیم گھر ں یہ ںینہ  تو بابا اب تو ھاں "  

۔۔۔تم کرو خوش " 

 

کو ٹانگوں کے اس سے پھر وہ کہتے سے ہی وان  

پر وجود کے اس سے ی زیت  خود کھنچتے کر پکڑ  

کے ہی وان نے اس یہ سےیج مگر لگا ھونے قابض  

سےی و چاہے کھولنے بٹن کے شرٹ موجود پر بدن  

دے دھکا چھےی پ سے زور کو شاہد نے ہیوان  یہ  

یتبھ کہ یگئ اتر چےین  سے ڈیب  سے ی زیت اور اید  

ھو روشن سے پھر کمرہ اور یگئ آ واپس لئٹ  

۔۔۔ ایگ  
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ی و یب  ںیم ، نے آپ مجھے ہے رکھا ایک  سمجھ "  

سامان کا یاشیع کے آپ کے نا یک آپ ہوں  ، 

رےیم سے قےیطر کی ٹھ  آپ یبھ بات تو سےیو  

ہ ی ساتھ رےیم کو رات ہر اور کرتے ںینہ ساتھ  

سے مجھ اپکو یآت ں ینہ نفرت ہوئے کرتے سب  ، 

کو زیچ حرام اس انسان جو سب ںیہ  کہتے حیصح  

و دل ریضم کا ان ںیہ تےی ل بنا یزندگ یاپن یہ  

ںیم تھا سوچا ، ہے یجات مر زیچ ہر احساس دماغ،  

کنیل ، یگ لو سدھار سے محبت یاپن کو آپ نے  

تو ہو چاہتا نا سدھرنا یہ خود انسان تک جب ںینہ  
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یپہل آج ، گا سکے سدھار سےیک اسے بھال یکوئ  

دیشد ، سے آپ مجھے ھے ی آئ نفرت دفعہ  

۔۔۔نفرت " 

 

جانے سے وہاں سے غصے وہ ختےی چ پر دیشا   

پگھل اب کہ  جو وبزیک آئس ی پڑ  پر نیزم کہ یلگ  

کے خیچ  کی ا کر پھسل سے یپان کے ان یتھ یچک  

کے اس سے ی جلد شاہد تب یگئ گر چےین  وہ ساتھ  

اسے رکھے ھاتھ پر ٹیپ کے ہیوان  کر جا پاس  

خود کے پکڑ ھاتھ کا اس  نے ہ یوان تب لگا اٹھانے  

۔۔۔ اید کر دور سے  
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یک آپ ، سمجھے ںیرہ  دورر سے مجھ آپ "  

تو ںیہ زیعز یہ نشے کو آپ صرف ںیم یزندگ  

۔۔۔۔یہ ںیانہ ںیرکھ پھر " 

 

یلگ جانے سے وہاں کر اٹھ وہ کہتے سے شاہد  

ینکل باہر کر کھول دروازہ وہ یہ سےیج مگر  

یبھ برا کو جس شاہد پر باتوں یک اس یہ سےیو  

سے ی ز یت وہ تھا ایآ یبھ غصہ ساتھ اور تھا لگا  

بازو اسے اور ایگ چال چھےیپ  کے ہی وان یبھ خود  

۔۔۔ ایک سامنے اپنے ھوئے نچتےیکھ کر پکڑ سے  
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رےیم  یوال سنانے ںیبات  مجھے ہو کون یہوت تم "  

کون تم تو ، ںینہ کہا کچھ اتنا یکبھ مجھے نے باپ  

۔۔۔۔ہو یھوت " 

 

تو یہی نے یج انکل ،ی وی ب یک آپ ہوں یویب "  

چھوڑ پر حال کے آپ کو  آپ جو ھے یک یغلط  

کہ ںیھ  گئے ھو حس بے اتنے آپ تو اب اور اید  

آپکو ںینہ یہ یرہ پرواہ یکوئ یک انسان اور یکس  ، 

اتنے جو پہلے سال کی ا  تھا ایگ ہو ایک یبھ سایا اب  
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ںیبتائ یبھ بولے ، آپ ںیہ  ۓگ ہو حس بے  

۔۔۔مجھے " 

 

اس وہ ےیک چہرہ اپنا بیقر کے چہرے کے شاہد  

یاپن اب کہ  جو یتھ  یرہ کر طلب جواب سے  

۔۔۔ تھا مصروف ںیم  چرانے ںینظر  

 

۔۔۔بتاؤں وںیک  تمہیں ںیم " " 

 

۔۔۔ ایک اسنے تو یبھ کہا بعد رید یکاف  
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ہے ایک ایک  سایا  ںیبول ، گا پڑے یہ بتانا کو آپ  "  

ںیبول ، ںیہ تےید سزا سےی ا کو خود جو نے آپ  

۔۔۔شاہد یبھ " 

 

تم نے ںیم اور نے ں یم ہے ایک ںینہ کچھ کچھ "  

۔۔۔ہے یکرن ں ینہ یہ بات سے " 

 

سے  اس شاہد کے ھو  خائف سے  بات یک ہی وان  

تب لگا جانے ںیم کمرے اپنے واپس کر ھو الگ  

۔۔۔ روکا اسے کر پکڑ ھاتھ کا اس  نے ہی وان  
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کے اس ،  آپ ںیہ لگے جانے کر ڈر اب وںیک  "  

ایک ںینہ  پتہ ںیہ سکتے ایک یبھ کر آپ اور عالؤہ  

کا نشے اس بجائے یک  بتانے جسے ہے ایک جرم  

۔۔۔نے آپ ایل لے سہارا " 

 

کے اس سے غصے نے شاہد یہ کہتے کے ہی وان  

ہی وان ھوئے لتےیدھک اور اید رکھ ہاتھ  اپنا پر منہ  

۔۔۔ اید لگا ساتھ کے وارید جانب ںیدائ یاپن کو  
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ھے  ںینہ حق یکوئ ںیتم یاپن کرو  بند بکواس "  

کے یماض رےیم اور کا  سنانے ںیبات یاتن  مجھے  

جرم نے ںیم تھا ایک ھاں  ، کا پوچھنے ںیم بارے  

کو یکس ںیم بارے کے اس کنیل ، جرم بڑا بہت  

ایدن اس یہ ساتھ رےیم  ، ںیم گا بتاؤں ںینہ یبھ  

تم اگر دوبارہ اب ، گا ۓجا چال یبھ راز ہی سے  

یکوئ برا سے مجھ تو ی ک بات پر موضوع اس نے  

۔۔۔گا ہو ںینہ " 

 

ںیم نظروں یاسک جھکتے پر چہرے کے ہی وان  

ستےیپ  دانت وہ گاڈھے ںینظر زدہ وحشت یاپن  
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واپس کر ھو لگ سے اس پھر اور بول ھوئے  

ی کھڑ  ںیوہ ہی وان جبکہ ایگ  چال ں یم کمرے اپنے  

۔۔۔۔ گئ  لگ سوچنے  

 

ی سیا تو  یکوئ سے شاہد کہ بات ینکل سچ تو ہی "  

دے سزا کو خود سےی ا ہ ی جو ہے یھوئ حرکت  

۔۔۔۔اب گا پڑے یہ کرنا تو کچھ مجھے  ں،یہ رہے " 

 

کے کمرے کے شاہد نے  ہی وان بڑبڑاتے سے خود  

ںیم کمرے اپنے پھر اور کھاید کو دروازے بند  

۔۔۔۔ یگئ گھس  
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

کر ختم ی جلد  اسے مگر  تھا کا دونوں دو تو کام  

گئے آ گھر واپس صاحب عمران صبح یہ یاگل کے  

ںیم کمرے کے ان ملنے  سے ان ہی وان تب تھے  

بتا ںیانھ  بات ی سار یوال رات یہ ساتھ اور یگئ  

۔۔۔ ی د  
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سکتا بتا ی ہ تمہیں صرف یبھ راز ہی  شاہد ٹایب "  

ایبتا ںینہ یبھ اتنا نے اس یکبھ تو مجھے ورنہ ہے  

تم سے جس گا ہو کرنا  کچھ یہ مجھے اب تھا،  

۔۔۔ںیجائ ھو  ختم اںیدور موجود ںیم دونوں " 

 

کال کو  یکس صاحب عمران کہتے سے ہی وان  

نکل باہر سے کمرے ہی وان جبکہ لگے کرنے  

۔۔۔۔ یگئ  

 

کے شاہد صاحب عمران جب تھا وقت کا دوپہر  

کے ٹیل شاہد ںیانھ تب آئے چلے ںیم کمرے  
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کو صاحب عمران اید یکھائید ھوا کرتا سموکنگ  

آٹھ  اور اید  نکی پھ کو ٹی سگر یاپن نے اس کھتےید  

۔۔۔ ایگ  ٹھیب کر  

 

ی شاد ں،یم کمرے لےی اک ہو رہتے کرتے ایک ٹایب "  

ںیتمہ ، کو لئف کرو انجوائے ی تمہار ہے یچک ہو  

یہوئ سے ماں ی تمہار ی شاد ی ریم  جب ھے پتہ  

ںینہ  یبھ پل کیا ریبغ کے ہیآس تو ںیم تو  نا یتھ  

کے ماہ 2 پورے ہم تو پر مون یہن اور تھا پاتا رہ  

ڈھنگ یکبھ یسہ تو کھوید تم ادھر تھے ۓگ ےیل  

بس اب  ، سے بچے ہ یوان یک ںینہ  یبھ بات سے  
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ٹکٹ کے  مون یہن تمہارے کھوید ہی ایگ  ہو بہت  ، 

۔۔۔یترک یبھ وہ صبح ہو رہے جا ہ یوان اور تم "  

 

نے صاحب عمران ٹھتےیب پر ڈیب بیقر کے شاہد  

وہ کر کھید ںیجنہ ےی ک سامنے کے اس ٹکٹس دو  

۔۔۔ ایگ ھو رانیح خاصا اچھا  

 

ساتھ کے بہو اس یک  آپ رہا جا ںینہ ںیم بابا "  ، 

لےیاک  آپ ےیل اس مجھے وہ ہے یکرت ٹارچر  

۔۔۔ہے  کیٹھ ، ںید  جیبھ یہ کو بہو یاپن " 
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۔۔۔ بول کر چڑ وہ  پکڑے ریبغ کو ٹکٹس ان  

 

بس نے ںیم نا کہا ، ہو رہے کر ںیبات یسیک شاہد "  

سامان ، ہے حکم رایم ہ ی  اور دونوں تم ہو رہے جا  

۔۔۔ھے فالئٹ یک شام لو کر کیپ " 

 

۔۔۔ھے صلہیف رایم ہ ی ، نے ںیم جانا ںینہ بابا " " 

 

ںیوہ  بول ںیم لہجے اٹل ھوتا کھڑا سے  ڈیب شاہد  

۔۔۔ تھے  چکے ھو کھڑے یبھ صاحب عمران  
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ی کوئ برا سے مجھ ورنہ شاہد، ہو رہے جا تم "  

۔۔۔گا ہو ںینہ " 

 

کر مسلط کام ہر یزبردست پر مجھ وںیک آپ بابا "  

؟؟؟ ۔۔۔ںیھ تےید  

 

سوال سے صاحب عمران ڈالے بل پر یشانی پ شاہد  

اپنے کو شاہد کر نچی کھ نے انھوں تب لگا کرنے  

۔۔۔ ایل لگا سے گلے  
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تو اتنا ںیم  ہوں باپ تمہارا ، جاؤ مان ٹےی ب زیپل "  

کر فرمائش یکوئ سے تم جو ہے حق  یبھ رایم  

۔۔۔سکوں " 

 

سے کہنے سے پھر مرتبہ کیا کے صاحب عمران  

ی زبردست پھر اور پڑا یہ ماننا کار آخر کو شاہد  

ےیل کے مون یہن یترک ساتھ کے  ہیہان  کو شاہد  

۔۔۔۔ ایگ اید جیبھ  

 

ٹھیب ںیم نیپل دونوں وہ  جب سے فالئٹ یک رات  

نیپل دفعہ یپہل ںیم یزندگ  ونکہی ک ہی وان تب گئے  
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تب لگا اڑھنے نیپل جب  تو یتھ یھوئ سوار ںیم  

ھوتے خوفزدہ کو بازو یک شاہد نے ہی وان  

۔۔۔ ایل پکڑ سے یمضبوط  

 

جاؤ ںینہ تو گر سے ہاںی اب ، ھے ایگ  ھو ایک "  

۔۔۔ھو یرہ  کر وی ہیب سےیا  جو تم یگ " 

 

مزاق کا اس ھوئے ہنستے  وہ کر کہہ سے ہی وان  

کر بند سے یمضبوط ںیآنکھ یاپن تب لگا اڑانے  

۔۔۔ کھاید اسے کر کھول ںیآنکھ نے ہیوان  یٹھیب کے  
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گا بنے ایک ، تو ا یگ ہو  شیکر اگر ، پتہ ایک "  

۔۔۔ہمارا " 

 

۔۔۔ یلگ بتانے اسے  خوف موجود ںیم دل یاپن ہی وان  

 

تمہارے اور مرتے ں ینہ ی جلد یاتن لوگ برے "  

سو ، ھے برا بہت وہ  ہے ٹھایب انسان  جو  ساتھ  

۔۔۔کسیلیر " 
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ہی وان وہ ساتھ کے مسکراہٹ یس یکھوکھل کیا  

یرہ کھید اسے سے یدگیسنج  اب جو بول سے  

۔۔۔ یتھ  

 

ںینہ برے یبھ بالکل آپ تو مجھے ، تو ںینہ "  

کوشش یک بننے برے یزبردست آپ بلکہ لگتے  

۔۔۔ںیہ کرتے ضرور " 

 

بیعج طرف یک اس شاہد کر سن بات یک ہی وان  

نظروں یاپن پھر اور لگا کھنےید سے نظروں یس  

یاگل ، ںیل چرا ںینظر سے ہیوان  کر موڑ رخ کا  
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قدم پر نیزم سر یک یترک  نے انھوں ںیم رید کچھ  

کر بتا سیڈریا نے شاہد کر روک ی گاڑ تب رکھا  

صاحب عمران ، ایگ ٹھی ب ساتھ  کے ہ یوان ںیم اس  

کے دونوں ان ےیل کے دنوں کچھ گھر ک یا نے  

پہلے رید کچھ سیڈریا کا  جس تھا ھوا ایک بک  ےیل  

۔۔۔ نے انھوں تھا ایک نڈیس  ںیم  سجیم یہ  

 

تو  یرک ی گاڑ جب پر سی ڈریا گئے بتائے کے شاہد  

ںیم گھر کر اٹھا سامان اپنا تےی د سےیپ  اسے شاہد  

گھر ارایپ اور بڑا اتنا جب نے ہیوان  ںیوہ ھوا داخل  

وجہ کیا  یک اس یگئ ہو  خوش ادہیز بہت تو کھاید  
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کے گھر کے ان جہاں تھا ھونا پر جگہ اس کا گھر  

یتھ یتنہائ اور درخت گھنے گھنے صرف عالؤہ  

بہت کو  ہی وان جو وہ ی تھ جگہ یس پرسکون کیا  

۔۔۔۔ یتھ یرہ کر کٹیاٹر  

 

گھر سایج  خوابوں رےیم  بالکل ہی  ، گھر ارایپ اتنا "  

کے بننے شوہر رےی م یج شہد وی  نکیتھ ، ھے  

۔۔۔۔ےیل " 
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کر مسکرا کو ہی وان پر کہنے شہد کو خود شاہد   

یآئ بیقر کے اس کر بھاگ وہ ںیوہ لگا کھنےید  

۔۔۔ ایل پکڑ ھاتھ کا اس اور  

  

ھے ارایپ کتنا ںیہ کھتےید گھر پورا ی جلد  ںیچل "  

۔۔۔ھوں یلک یکتن ںیم یج ّللاٰ  " 

 

یہ کی چ سے  لبوں کے ہیوان  سے یج تو مسکراہٹ  

لے ساتھ  اپنے کر پکڑ ھاتھ کا شاہد وہ یتھ یگئ  

شاہد اید چل ساتھ کے اس یبھ شاہد تو یلگ جانے  

نفرت سے اس تک کل کے جو ہیوان کہ  تھا رانیح  
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کے اس سےی ک سےی ا اچانک اب یتھ یرہ کر ظاہر  

کو بات اس وہ پھر مگر گئ ہو نک یفر یاتن ساتھ  

۔۔۔ ایگ کر انداز نظر  

 

کرنے ضد سے شاہد ہی وان تب تھا وقت کا شام   

گھومنے تھا اتنا یہ شوق اسے ،یک جانے باہر یلگ  

خواہش یک جانے ساتھ کے شاہد پھر ای کا پھرنے  

۔۔۔ یاسک یتھ  

 

۔۔۔ززززیپل ںیہ آتے کر گھوم باہر نا ںیچل شہد " " 
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بہت ںیم ، ںیکہ جانا ں ینہ نے ںیم جاؤ یچل تم  "  

۔۔۔۔ہوں  ی بز " 

 

تھا رہا کر ی اریت یک کرنے ڈرنک سے پھر شاہد   

ںیم گھر اس یہ پہلے رید کچھ نے اس کہ  جو  

۔۔۔۔ یتھ یمنگوائ کر کہہ سے مالزم موجود  

 

نا زیپل  ںیچل تو اب نا، گا  یۓجیل  کر کر آ ںیم بعد "  

پر ہاںی کہ یگ کہوں کے کر کال کو بابا ںیم  ورنہ  

۔۔۔ںیہ ٹھےیب  یہ ںیم  روم بس آپ یبھ " 
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ی د یدھمک یک صاحب عمران کو شاہد نے ہی وان  

ھونا یراض کو شاہد یبھ ھوئے تےی ناچاھ تب  

۔۔۔۔ پڑا  

 

یجات پڑ یہ چھےیپ ، ہوں چلتا ہے کی ٹھ اچھا "  

۔۔۔۔ ہو  " 

 

سے گھر ساتھ کے ہی وان اور اٹھا وہ ڈپٹتے کو ہی وان  

ضرور بوتل یک ڈرنک ساتھ اپنے وہ مگر پڑا نکل  

۔۔۔ تھا نکال کر لے  
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واپس ی جلد  اور کھوید پودے ڑیپ ہی  یہ پاس بس "  

۔۔۔۔ہے کی ٹھ , چلو گھر " 

 

کو  ہی وان وہ کھولتے ڈھکن کا بوتل یک ڈرنک  

۔۔۔ بول سے اس کھتاید  

 

۔۔۔تو ںیچل اب ، ھے کیٹھ ہاں ہاں " " 

 

سامنے کے گھر اپنے کر پکڑ ھاتھ کا شاہد ہی وان  

ںیبائ اںیدا جہاں یلگ چلنے  پر سڑک موجود  

کے ان جبکہ تھے موجود یہ درخت گھنے صرف  
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چل دونوں وہ پر جس سڑک سنسان کیا انیدرم  

پلٹ جب بعد کے کرنے واک  یہ وںی  تھے رھے  

پر سڑک تب لگے آنے گھر واپس دونوں وہ کر  

شراب یس یچھوٹ سے ںیم بیج  یاپن شاہد چلتا  

یپہل ونکہ یک  ایگ لگ نےیپ اسے کر نکال بوتل یک  

۔۔۔ وہ تھا چکا کر ختم یک کب تو بوتل  

 

۔۔۔زیپل ںیکر بس اب نا، ئںی پ مت یج شاہد " " 
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تو تھا چکا ھو مبتال ں یم نشے یکاف شاہد جب اب  

کرنا منع سے کرنے ڈرنک دیمز اسے نے ہی وان  

۔۔۔ چاہا  

 

چھےیپ رےیم وںیک ہے ایک  ۂمسل تمہارا ہی وان "  

۔۔۔بولو  تم، ہو  ایک ی،چاہت ہو یرہت ی پڑ " 

 

وہ ےیک  طرف یک ہیوان  رخ کا نظروں سرخ یاپن  

۔۔۔پڑا خیچ سے غصے پر اس  
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ںیآئ ادھر کنیل ، یروکت  ںینہ ھے کی ٹھ اچھا "  

۔۔۔ںیجائ آ پر ڈیسائ ہاںی ںیچل مت تو پر سڑک " 

 

نے ہی وان تو تھا چکا لیپھ رایآندھ  یکاف وقت اس  

کہا کا ھونے دور سے سڑک اور بیقر اپنے اسے  

۔۔۔ تھا چاہتا ںینہ یہ سننا کچھ  سےی ج تو وہ مگر  

 

۔۔۔گا چلوں یہ پر ںیہی تو ںیم ںینہ " " 

 

رھا چلتا یہ پر سڑک وہ کے کر انکار کو  ہی وان   

کا جس یتھ یرہ جا بولے اسے بار بار ہی وان جبکہ  
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کیا  یتبھ کہ تھا رھا ھو ںینہ اثر یکوئ پر اس  

یلگ مارنے ٹکر کو شاہد اور یآئ طرف اس ی گاڑ  

کو شاہد کے بھاگ کر کھید  کو ی گاڑ ہی وان یتبھ  

خود کر گرا  چھےیپ سے  سڑک اسے تےید دھکا  

روک کو ی گاڑ ونکہیک ، گئ ٹکرا ساتھ کے ی گاڑ  

یلگ ںینہ چھوٹ ی بر ادہیز ےیل  اس تھا ایگ ایل  

کھڑا سے اس یتھ گئ ٹھیب  پر ںیوہ  ہی وان کنیل اسے  

اچانک اس سمت ی دوسر  تھا، رھا جا ھوا ںینہ  

ی جلد آتے ںیم ھوش واپس شاہد بعد کے حملے  

یاپن جو ایآ کر دھوڑ پاس کے ہیوان  کر اٹھ سے  

۔۔۔ یتھ یٹھی ب پکڑے ٹانگ  
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؟؟؟ ۔۔۔ہو  ک یٹھ تم "  

 

کھید اسے  ہی وان پر سوال گئے پوچھے کے دیشا  

۔۔۔ گئ  لگ رونے کر  

 

جا ںینہ اٹھا سے مجھ ، یگئ ٹوٹ ٹانگ ی ریم "  

۔۔۔۔ںیم اب کروں ایک ، رہا " 
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کر پھوٹ پھوٹ سے پھر وہ ی ک ساتھ کے کہنے  

۔۔۔ یلگ رونے  

 

۔۔۔جاؤ  ہو خاموش زیپل  ہی وان " " 

 

پاس کے ان شخص وال  ی گاڑ کر کھید کو شاہد  

۔۔۔ ایآ چال  

 

یلی رئ میا یآئ ، بٹ اید ھارن نے ںیم  ی سور "  

؟؟؟۔۔۔آپکو چاہیے  مدد یکوئ ، ی سور  
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کروا خاموش کو ہی وان  کر لگا سے نےیس  اپنے  

اسے کر سن بات یک  شخص اس نے شاہد رھے  

کھڑا اٹھ کر ھو  الگ سے ہیوان  پھر اور کھاید  

۔۔۔ ھوا  

 

۔۔۔زیپل  ںیجائ لے ہوسپٹل کو یویب  ی ریم ,ہاں " " 

 

سر ںیم اثبات نے شخص اس کر سن بات یک شاہد  

یاپن کو ہی وان نے شاہد فورا   تو یک ھاں اسے ہالتے  

ی جلد وہ اور اید ٹھایب  ںیم ی گاڑ کر اٹھا ںیم گود  
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یبھ ںیم  ٹلیھوسپ گئے لے ہوسپٹل کو ہیوان  سے  

ادہیز کر چھپا سے مدد کہ رومال چہرہ اپنا شاہد  

کے تک ہاںی تھا رھا کر ںینہ بات سے یکس  

ےیک  ڈرنک اسکا وجہ یک جس یبھ سے ڈاکٹر  

۔۔۔ تھا چاہتا بنانا ںینہ تماشہ  یکوئ ہاںی وہ تھا ھونا  

 

ںیانہ آپ بس ، یلگ ں ینہ چوٹ ادہیز ہے شکر "  

سے پھرنے چلنے ادہیز ، گا جئےید کرنے آرام  

۔۔۔ںیکر زیپرہ " 
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سے یخاموش نے شاہد کر سن اتیہدا یک ڈاکٹر  

بیج  یک نزیج  یاپن اسے  اور ایل شاہد کا وںیدوائ  

یک شخص یاس واپس کے اٹھا کو ہیوان  کر ڈال ںیم  

اس ںیانھ  ںیم رید یہ  کچھ تو اید ٹھای ب ںیم ی گاڑ  

یبھ کر پہنچ گھر ، اید کر ڈراپ گھر نے شخص  

ونکہی ک تھا ایل  اٹھا ںیم گود یاپن کو ہی وان نے شاہد  

کا شخص اس پھر تھا رہا جا ںینہ  چال سے ہی وان  

ھوا داخل ںیم گھر تیسم ہیوان  وہ کرتے ادا ہیشکر  

۔۔۔۔ اید ٹایل  پر ڈیب کو ہی وان کر جا لے ںیم کمرے اور  
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" کنیل ، ںیھ  یکھان یبھ سنزیڈیم  ہی کھولو منہ چلو  

ںیم  رکو ، ہے ںینہ ی بھ ایکھا  کچھ تو نے تم اری  

۔۔۔۔کو  کھانے ہوں لتا کچھ " 

 

اسے تو نکال باہر سے کمرے وہ کہتے سے ہی وان  

کچن یہ خود نے شاہد تو نا یکھائید مالزم یکوئ  

رکھے ںیم ٹرے اور بنائے نڈوچزی س کر جا ںیم  

۔۔۔ ایآ لے ںیم کمرے  

 

شروع کھانا ںیانھ نے ہی وان کر پکڑ ٹرے سے شاہد  

ے یک بند ںیآنکھ وہ ھوئے کھاتے اسے اید کر  
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یرہ کر انجوائے نڈوچزیس  سے قے یطر بھرپور  

۔۔۔ یتھ  

 

گھر ونکہیک ںیہ ایبنا نے  کس ں،یہ یسٹی ٹ کتنے "  

آپ ںیل ہی ی سور اور تھا ںینہ یبھ یکوئ تو ںیم  

جا کھائے یہ یلیاک ں یم سے کب ںیکھائ تو یبھ  

۔۔۔۔ںیہ یسٹیٹ  بہت ںیم  سچ ھوں، یرہ " 

 

اسے وہ کھتےید کو شاہد ٹھےیب پر صوفے دور  

۔۔۔یلگ کرنے آفر یک کھانے نڈوچزی س یبھ  
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۔۔۔کھاؤ تم  کھانا ںینہ نے ںیم ںینہ " " 

 

کر انکار فورا   نے شاہد کر کھید نظر ک یا کو ہی وان  

۔۔۔اید  

 

ںیکھائ  ںینہ آپ اگر ، کھانا ںینہ سےی ک سےیا "  

۔۔۔کھانا ںینہ یبھ نے ںیم  تو گے " 

 

ٹیپل واپس کو نڈوچ یس نے ہ یوان یہ ساتھ کے کہنے  

۔۔۔ اید رکھ ںیم  
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ضد ںیم بات ہر ، آخر ہے ۂمسل ایک تمہارا اری "  

۔۔۔ایک ہے یلزم یکرن " 

 

" بات یریم آپ نا ںیکر ایجا  مان آپ تو ہے ہاں  

۔۔۔کو " 

 

ڈیب کر اٹھ سے صوفے وہ کر سن بات یک ہی وان  

۔۔۔۔ ایگ لگ کھانے کر اٹھا نڈوچیس  کی ا اور ایآ تک  
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۔۔۔نا ںیہ ںیبنائ نے آپ ہی " " 

 

سے اس وہ کھید کھاتے سے یخاموش کو شاہد  

۔۔۔ یلگ کرنے سوال  

 

۔۔۔ںیھ منگوائے سے باہر نے ںیم وہ ںینہ " " 

 

ںیہ  سکتے بنا یہ آپ صرف یسٹیٹ  اتنے جھوٹے "  

ںیھ ھوئے ےیل اس یسٹیٹ ادہیز نڈوچیس ہی ونکہیک  

جو ہے، شامل ںیم اس یبھ محبت یک آپ ونکہیک  

۔۔۔۔ںیھ کرتے سے  مجھ ںیم دل یہ دل آپ " 
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کر اٹھا نڈوچیس ھوا رکھا  ںیم ٹیپل  اپنا یبھ خود  

۔۔۔ یبول کر شرما وہ ھوئے کھاتے اسے  

 

عالوہ کے کرنے ںی بات  فضول بے تمہیں ہی وان "  

؟؟؟ ۔۔۔ایک  ھے آتا ںینہ کچھ  

 

ےیل رےیم  ں،یگئ ہوں فضول بے ہی  ےیل کے آپ "  

۔۔۔ںیہ یمتیق ادہیز بہت تو " 
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اپنا وہ خاطر یک چھڑانے جان سے باتوں یک ہی وان  

گالس اور ھوا کھڑا اٹھ کے کر ختم پوار نڈوچیس  

۔۔۔ لگا نکالنے یبھ سنزیڈیم  کر نکال یپان ںیم  

 

۔۔۔ی جلد  کھاؤ یدوائ ہی  اب چلو " " 

 

بڑھاتے طرف یک ہیوان کر رکھ اںیگول ںیم یلیہتھ  

۔۔۔لگا نےید حکم ایگو  اسے وہ  

 

یہوت ی کڑو بہت ، ہی  یکھان ںینہ نے ںیم ںینہ "  

۔۔۔ںیہ " 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

365 

 

منہ ھوئے چپاتے اسے وہ کر کھا مکمل نڈوچیس  

۔۔۔ یبول پھالئے  

 

نا ےیل کے بننے روئنی ہ تھا کہا نے  کس تو ھاں "  

۔۔۔تےید  مرنے ،یبچات مجھے " 

 

جھٹ نے ہ یوان کہ تھا  کہا یہ اتنا نے شاہد یابھ  

۔۔۔ اید رکھ ہاتھ اپنا پر منہ اسکے سے  
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یزندگ آپ ، گا یۓجیک مت بات یسیا دوبارہ زیپل "  

پھر زندہ تو جاتا ہو کچھ آج اگر کو آپ یریم ںیہ  

۔۔۔ی پات ںینہ رہ یبھ ںیم " 

 

ساتھ کے آنکھوں نم  یاپن ںیم  ںیآنکھ یک شاہد  

کھا یدوائ چاپ چپ نے اس پل یہ اگلے کھتےید  

۔۔۔ یل  

 

۔۔۔تم جاؤ سو اب چلو " " 

 

؟؟؟۔۔۔ںیہ رہے جا کہاں آپ "  
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ہیوان  تب لگا جانے کر پلٹ وہ جب کہتے سے ہی وان  

۔۔۔ یلگ کرنے سوال سے اس  

 

۔۔۔ہوں یہ پر ںی ہی ، اری رھا جا ںینہ ںیکہ " " 

 

ہی وان سےی ج نے اس ٹھتےیب پر صوفے اپنے واپس  

۔۔۔ ی تھ یکروائ یتسل یک  

 

؟؟؟ ۔۔۔آپ ںیہ والے کرنے ڈرنک دوبارہ ایک "  
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بوتل یک شراب اب جو کے کھید نیچ بے کو شاہد  

وہ تھا اید لیانڈ شراب ںیم گالس کر اٹھا کو  

۔۔۔ یبول سے تیمعصوم  

 

۔۔۔۔ہممم " " 

 

۔۔۔ بھرا ہنکارا کیا صرف ںیم جواب نے شاہد  
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سنا نے ںیم نا وہ ، سے ی ا آپ ںیہ  کرتے وںیک "  

نا ںیہ  کرتے رہیوغ ڈرنک سے یا لوگ جو کہ تھا  

انہیں ونکہی ک ںیہ جاتے سدھر بعد کے ی شاد وہ  

فضول سب ان پھر ہے یجات مل جو ی و یب  کیا  

۔۔۔پاس کے ان ہوتا ںینہ  ٹائم ےیل  کے زوںیچ " 

 

ایک تم ہے یکرت دورر کو فیتکل  ی ریم  زیچ ہی "  

؟؟؟۔۔۔۔ہو یسکت  کر کم کو فی تکل ی ریم  

 

سے اسے سے جھٹ نے شاہد کاٹتے بات یک ہی وان  

۔۔۔ ایک سوال  
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یج شہد ںیکھید کر دے تو  موقع دفعہ  کیا آپ "  ، 

دوں کر دورر کو وںیشان یپر دکھ سارے کے آپ  

۔۔۔ہے یہوت طاقت بہت ںیم محبت ونکہ یک یگ " 

 

لگ ہنسنے ہی وان یک  ساتھ کے کرنے بات یاپن  

۔۔۔ گئ  

 

دورر کو ف یتکل زیچ ہ ی کہ نا ںیہ  کہتے آپ اور "  

چاہیے ینی پ یبھ مجھے  تو پھر ھے یتید کر  

۔۔۔ںیم ٹانگ ی ریم ہے  یرہ ہو  دود بہت ونکہیک " 
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۔۔۔لو ی پ یبھ تم لو ہی لو  تو ھاں " " 

 

سامنے کے ہی وان کر اٹھا بوتل یک شراب شاہد  

۔۔۔لگا کرنے  

 

ںینہ زیچ  حرام ںیم اور  ہے  حرام ہی  ںینہ ںینہ "  

لگ اسیپ  بہت زیپل ںید پال یپان بس آپ ،یسکت یپ  

۔۔۔مجھے ھے یرہ " 
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یپان ںیم گالس کر آ پاس کے ہیوان  کر اٹھ شاہد   

بعد کے پالنے  یپان ا یگ لگ پالنے اسے کے ڈال  

ایل پکڑ ہاتھ اسکا نے ہ یوان تو لگا جانے جب شاہد  ، 

آئے ادھر جب پالنے یپان  وہ کہ تھا نیپل کا یاس ہی  

دیشا پھر یہ نا اور دے نا جانے واپس اسے وہ تو  

۔۔۔۔ پائے کر ڈرنک  

  

تو  ںیکھید صوفہ وہاں ںیہ سکتے سو ہاںی آپ "  

۔۔۔گے ںیپائ  سو سےیک آپ ہے سا چھوٹو کتنا یسہ " 

 

۔۔۔گا لوں کر ڈجسٹیا ںیم ںینہ " " 
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کھتےید کو ھاتھ اپنے موجود ںیم ھاتھ کے ہی وان  

۔۔۔ بول سے سے اس وہ  

 

آپ جو ہوں ںینہ نفرت قابل یبھ یاتن ںیم اب "  

۔۔۔سکتے ںینہ یبھ سو پاس رےیم " 

 

چونک وہ تو کہا سے اس سے تیمعصوم نے ہی وان  

۔۔۔ لگا کھنےید اسے کر  

 



MAIN GUNAGAR TERA BY MALISHA RANA COMPLETE NOVEL 
Posted On Malisha Novels 

 
 

 
 

https://malishanovels.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

374 

بھروسہ  پر خود مجھے ار،ی ہے ںینہ بات وہ "  

۔۔۔بس ےیل  اس ہے ںینہ " 

 

یک بھروسے اور آپ رے یم ںیہ  شوہر ھوا، ایک تو  

کے دونوں ہم گا، ہو ںیم ہم یبھ جو ہے بات ایک  

۔۔۔وہ ہے جائز ےیل " 

 

۔۔۔گا جاؤں سو کر آ ںیم  بعد ںیم  جاؤ سو تم اچھا " " 

 

ںیتھ یرہ لگ بیعج بہت کو شاہد ںیبات  یک ہی وان  

تو  یہ بیعج زیچ ہر ںینظر یک اس انداز کا اس  
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سے ھاتھ اپنے ھاتھ کا اس  سے ینرم وہ یتبھ یتھ  

ہیوان ںیوہ  ایگ  ٹھیب کر جا پر صوفے دوبارہ کر ہٹا  

باندھے یٹکٹک اسے سے نظروں ی بھر  محبت  

کو شاہد سے نظروں ی ک اس یتھ یرہ جا کھےید  

سے  وجہ جس یھوئ محسوس سے ینی چ بے  کیا  

۔۔۔۔ تھا رھا پا کر ںینہ  یبھ ڈرنک وہ  

 

یرہ کھید وںی ک مجھے اب، جاؤ سو ھے ہوا ایک  "  

؟؟؟ ۔۔۔ہو  
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کے کر محسوس کو نظروں یک ہ یوان تک رید یکاف  

۔۔۔ ٹھای ب یہ پوچھ وہ بالآخر  

 

کہ آتا ںینہ یہ نی ق ی مجھے ، ںیم کروں ایک "  

۔۔۔ںی ہ ارےیپ اتنے شوہر رےیم " 

 

و بیعج یسی ا وںیک ںیتمہ ہے  ایگ ہو ایک ہی وان "  

سے مجھ تو  تمہیں ہو یرہ کر ںیبات یس بیغر  

بہت یبھ ساتھ تمہارے ونکہیک چاہیے  یکرن نفرت  

۔۔۔نے ںیم  ہے ایک برا " 
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کہ چاہا سمجھانا کو ہیوان سے  طرف یاپن نے شاہد  

یرہ کر گناہ یکوئ کے کر محبت سے اس وہ  

۔۔۔ ھے  

 

یکوئ ںیم آپ مجھے ، یج شہد وںی ک ںینہ  پتہ "  

ٹوٹ صرف پر آپ ، ی تید ںینہ  یہ یکھائید یبرائ  

ہر کو  آپ بس ہے کرتا دل مجھے ہے آتا اریپ کر  

۔۔۔رہوں  یہ یکھتید وقت " 
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وار وانہید وہ رکھے پر گال یاپن ھاتھ  کی ا اپنا  

ںینہ یکھائید کم سے عاشق یکس یکھتید اسے  

۔۔۔ یتھ یرہ دے  

 

گئ لگ  چوٹ پر دماغ ہے لگتا ، اب دو کر بس "  

۔۔۔تمہارے ہے " 

 

گئ لگ چوٹ یک محبت یک آپ پر دل اس ۓہا "  

اور ں،یم سچ ہے یلگ ی بر بہت اور یج شہد ہے  

رےیم ہاںی ، آپ ںیہ ٹھےیب  وںیک  دور اتنا ھاں ایک  

۔۔۔ں یجائ ٹھیب کر آ پاس " 
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سےیو  گالس کا ڈرنک شاہد کر سن ںیبات  یک ہی وان  

ںینہ یہ جا ایک ڈرنک سے  اس تھا ٹھایب پکڑے یہ  

گالس وہ پر کہنے کے ہیوان اب ںیوہ تھا رھا  

کر اٹھ کر رکھ پر بلیٹ موجود سامنے کے صوفے  

۔۔۔۔ ایگ  ٹھیب  کر جا پر ڈیب  

 

۔۔۔جاؤ  سو تو اب , خوش " " 
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پرامس آپ پہلے ، ںیم  یگ سوؤں پر شرط کیا "  

اور صرف یبھ ں یم خوابوں رےیم کہ ںیکر  

۔۔۔گے ںیآئ یہ آپ صرف " 

 

لگ ہنسنے سے زور شاہد کر سن بات یک ہی وان  

۔۔۔ ایگ  

 

۔۔۔۔تم ہو گئ ہو  پاگل ںیم سچ اری " " 

 

مجھے ہے اید کر تو ی ہ پاگل نے عشق کے آپ "  

۔۔۔یج شہد " 
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کہ یلگ ٹھنےیب کر اٹھ  ہ یوان یہ ساتھ کے کہنے  

کراہ وہ سے وجہ  یک ہونے  درد ںیم  ٹانگ اچانک  

ایآ  چال بیقر اسکے سے ی جلد  شاہد پر جس یاٹھ  

کھنےید اسے کر رکھ ھاتھ  پر گال کے اس اور  

۔۔۔لگا  

 

ہے یلگ چوٹ نا ہے پتہ ںیتمہ ہے ایگ ہو ایک اری "  

۔۔۔جاؤ سو اور ٹویل چاپ چپ اب " 
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اس وہ ٹاتےی ل پر ڈیب سے پھر کو ہیوان  کر ھو کھڑا  

۔۔۔ بول سے  

 

پکڑ ہاتھ کا آپ ںیم ایک  کنیل ہوں یجات سو اچھا "  

ۓآ ندی ن یک سکون اور مجھے سےی ا ہوں، یسکت  

۔۔۔۔زززززیپل یگ " 

 

یبھ ھوئے ناچاھتے پر فرمائش ینئ کی ا یک ہی وان  

۔۔۔ پڑا ھونا یراض کو شاہد  

 

۔۔۔اب جاؤ سو چلو ھے کی ٹھ اچھا ار،ی ایک " " 
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ی ج شہد نا ںیجائ ٹی ل ں،یجائ  ٹیل تو  یبھ آپ "   

۔۔۔۔زیپل " 

  

کھتےید ںیم آنکھوں ی ک اس کر پکڑ ھاتھ کا شاہد  

۔۔۔یلگ کرنے اشارہ طرف یک ڈیب وہ  

 

۔۔۔اوکے " " 
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پر ڈیب سمت ی دوسر شاہد کر چھڑوا ھاتھ سے ہی وان  

کر پکڑ ہاتھ کا اس  ہیوان تو ایگ ٹیل  پاس کے ہی وان  

اسے ناجانے پھر اور گئ سو رکھے پر گال اپنے  

ی سار گئ لگ آنکھ یبھ  یک شاہد کب کھتےید یہ  

سے سکون یہ وںی پکڑے ہاتھ کا شاہد ہی وان رات  

بعد عرصے یہ کتنے آج  یبھ شاہد اور یرہ یسوئ  

۔۔۔۔ تھا ایسو  ندی ن یک سکون  

 

ندی ن ی گہر  شاہد تو یکھل  آنکھ یک ہیوان  جب صبح  

یہ یکتن کر مسکرا اسے وہ تو پہلے تھا ہوا ایسو  

کر یکشت ںیم  ٹیپ اپنے پھر مگر یرہ یکھتید رید  
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کے شاہد نے اس کر ھو شانیپر سے چوھوں رھے  

اسے ھوئے ہالتے سے ھاتھ اپنے کو کاندھے  

۔۔۔ اید کر شروع پکارنا  

 

۔۔۔نا ںیاٹھ یج شہد یج شہد " " 

 

اور ایگ  اٹھ فورا   شاہد پر آواز یک کے ہیہان   

۔۔۔ لگا کھنےید کو  ہی وان سے یرانگیح  

  

؟؟؟۔۔۔ہوا ایک "  
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آپ اب گے ںیسوئ کتنا ںیہ ۓگ بج 9 یج شہد "  ، 

۔۔۔نا ںیجائ  آٹھ " 

 

کروانے احساس کا ٹائم اسے وہ پر سوال کے شاہد  

۔۔۔ ھوئے سوئے اسے ھے یگئ ھو رید یکتن کہ یلگ  

 

سےیک سےیا ںیم ، ۓ گ بج سےیک 9 اری ارے "  

؟؟؟۔۔۔ایگ سو تک رید یاتن  
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سوال سے خود وہ رتایپھ  ھاتھ ںیم بالوں اپنے  

مسکراہٹ یک ہی وان کھید اسے ںیوہ لگا کرنے  

۔۔۔ یلگ ھونے ی گہر  

 

ندی ن یک سکون ،یج شہد ںیجائ مان اب ، ںیکھید "  

یک مزے بہت تو مجھے ںیکھ ید کو، آپ نا یآئ  

تو ںیم سے اب ،  ںیم قربت یک آپ یآئ ندین  

۔۔۔۔یگ سوؤں کر پکڑ ہاتھ کا آپ یہ وںی  روزانہ " 

 

کر کھید کو  شاہد وہ یکرت صلہیف ک یا ی ہ سے خود  

سے ٹیپ  اپنے سے پھر اور گئ لگ ہنسنے   
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بنائے چہرہ سا نیمسک وہ کر سن آواز یوال ابھرنے  

۔۔۔ یھوئ ایگو  سے شاہد  

 

ںید بنا ناشتہ ادہ،یز بہت ہے یلگ بھوک یج شہد "  

۔۔۔۔زززیپل ں،یھ بناتے کھانا یسٹیٹ بہت آپ نا، " 

 

یلگ کرنے فرمائش سے اس  سے تیمعصوم  ہی وان  

۔۔۔لگا کھنےید اسے سے یدگیسنج وہ جبکہ  

 

یم کال سو ںینہ شہد ، ہے  شاہد نام رایم بات یپہل "  

۔۔۔ ی دوسر  اور شاہد  
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لگتے ٹھےیم  سےیج شہد مجھے تو آپ نا ںینہ "  

اب یگ کہوں یہ شہد کو آپ تو ںیم ےیل  اس ںیہ  

۔۔۔۔ںیلئ کر بنا ناشتہ  سے ی جلد  ںیجائ " 

 

کر ہال بازو یک اس وہ کاٹتے کو بات یک شاہد  

۔۔۔ یلگ کہنے  کا جانے اسے  

 

۔۔۔ تو  اب ہے گئ ہو حد اری " " 
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سے روم باتھ اور اٹھا وہ بناتا منہ سے غصے  

بعد رید کچھ  ایگ چال باہر سے کمرے کر ھو شیفر  

پر ڈیب تو ایآ کر لے ناشتہ ںیم کمرے واپس  وہ جب  

۔۔۔ یٹھیب  اٹھ فورا   ہی وان یٹیل  

 

ایبنا ایک ، ہے یرہ آ یسٹیٹ  بہت تو خوشبو واؤ "  

؟؟؟ ۔۔۔۔ہے  

 

نے شاہد تو یبول سے اس وہ سے نظروں ہیسوال   

۔۔۔ ی د رکھ پر ڈیب سامنے کے اس کر ل ٹرے  
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۔۔۔لو کھید خود " " 

 

کر اٹھا ڈھکن نے ہیہان جب یہ ملتے حکم کا شاہد  

کو سوپ ، تھا موجود سوپ سامنے تو کھاید  

طرف یک شاہد کر بنا منہ نے ہیوان یہ کھتےید  

۔۔۔کھاید  

 

تو نے ںیم ، نے آپ ہے ایبنا وںی ک ،سوپ ایک ہی "  

ھوں ۓل کر بنا زیچ  یس یسٹیٹ یکوئ تھا سوچا  

۔۔۔گا جائے آ  یہ مزا کر کھا جسے ,گے " 
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اور ںیھ  تےید کو نےیپ  یہ سوپ کو ماریب "  

ہے یآئ چوٹ ی گہر یکاف تو پر ٹانگ ی تمہار  

چلو ں،یتمہ ھے ضرورت بہت یک سوپ مطلب  

کرو  ختم سارا ہی ںیم منٹوں دو چاپ چپ شاباش  , 

۔۔۔یبھ چلو "  

 

کر بھر چمچ ستےیپ  دانت سے غصے نے شاہد  

یچارگ بے اسے وہ تو ایک طرف یک منہ کے ہی وان  

۔۔۔ یلگ کھنےید سے  

 

۔۔۔تو  نے آپ ا ید توڑ یہ دل ںیم سچ ایک " " 
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سوپ سے یخاموش وہ یکرت شکوہ سے شاہد   

چہرے کے اس یہ تےیپ اسے مگر گئ لگ نےیپ  

۔۔۔ لگے ھونے لیتبد تاثرات کے  

  

اتنا نے ںیم دفعہ یپہل  تو، ہ ی ہے یسٹیٹ  کتنا واہ "  

ہو مکس محبت یک آپ دیشا ، ہے ایپ سوپ یسٹیٹ  

سوپ ہی  ہے ایگ بن ذی لذ اتنا یتبھ ںیم اس ہے گئ ، 

یسٹیٹ ادہیز بہت ںیم سچ ، یج شہد نا ںیکر کیچ  

۔۔۔نا ںیپئ  ںیل  ہی ، ہے " 
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ایک کر بھر چمچ کا سوپ طرف یک شاہد نے ہی وان  

۔۔۔۔ لگا کرنے چھےیپ سے  ھاتھ وہ کر کھید جسے  

 

۔۔۔ےیچاھ ںینہ مجھے وی پ تم ںینہ " " 

 

روزانہ ںیم ، ےیل اس  رایم ہے جوٹھا ہوا ایک "  

نا ںیل  یپ زیپل ، یج شہد ںیم سچ ہوں یکرت برش  

نے یپ کھانے جوٹھا کا دوسرے کیا  یبھ سےی و اور  

ںیل  یپ زیپل ہے یبڑھت یبھ محبت ںیم  آپس سے  

۔۔۔۔نا " 
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نے شاہد پر کرنے اصرار حد بے کے ہی وان "  

نے اس ںیم یواقع اور ایل یہ یپ بالآخر سوپ  

۔۔۔ تھا ایبنا یسٹیٹ  بہت سوپ  

 

یک بنانے کھانا کہ ، ںی کر سےی ا نا آپ  یج شہد "  

معصوموں ہم طرح اس ںیل رکھ یہ آپ ی دار زمہ  

۔۔۔گا کرے ایجا ہو بی نص کھانا یسٹیٹ  اتنا یبھ کو " 

 

سے شاہد وہ ھوئے تےیپ  سوپ سے شوق خود  

اسے سے نظروں دلچسپ دیشا پر جس یبول  

۔۔۔لگا کھنےید  
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؟؟؟۔۔۔پھر یگ کرو ایک تم تو اچھا "  

 

ہوتے کام اتنے کے گھر تو یبھ اور ںیم ںیم "  

باتھ مجھے یج شاہد اچھا ، یگ کروں ایک وہ ںیہ  

۔۔۔ھے ہونا فرش مجھے ںید چھوڑ تو تک روم " 

 

سے شاہد ہیوان یکرت طرف کیا ٹرے کر یپ سوپ  

پر ٹانگ مگر یلگ اترنے سے ڈیب ھوئے بولتے  

نا زور پر اس وہ سے وجہ یک ھونے لگے چوٹ  
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کر لپک  نے شاہد کنی ل یلگ گرنے اور یسک ڈال  

۔۔۔ ایل پکڑ اسے  

 

۔۔۔اری سے آرام ہی وان " " 

 

باتھروم کر دے سہارا کو ہیوان  وہ پل یہ اگلے   

داخل ںیم باتھروم وہ جب اچانک کہ ایآ  لے تک  

گال کے شاہد نے اس ھوئے ھنستے  تو یلگ ھونے  

اس کے ہی وان ، ی د کر ثبت مہر یک لبوں اپنے پر  

ےیک  ی بڑ ںیآنکھ اسے وہ ھوئے چونکتے پر عمل  

۔۔۔لگا کھنےید  
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؟؟؟۔۔۔ہیوان  ہے ایک ہی "  

 

سوال سے اس وہ کرتے اشارہ طرف یک گال اپنے  

۔۔۔لگا کرنے  

 

کیا کا کرنے ظاہر محبت سے شوہر اپنے ہی  ہی "  

۔۔۔ہے قہیطر " 
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موڈ کا شاہد مگر کہا نے ہیوان ھوئے شرماتے  

۔۔۔ تھا چکا ھو خراب  

 

" دماغ تمہارے بات یہ کیا  وقت ہر ایک  ہیوان  زیپل  

۔۔۔اب کرو بس  ، ہے  یرہت یگھومت ںیم "  

 

۔۔۔یج شہد ہے یک ی ہ آپ یغلط یبھ ںیم اس " " 

 

رانیح  پر جس اید دھر الزام پر یاس الٹا نے ہی وان  

۔۔۔لگا کھنےید اسے وہ ھوتے  
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؟؟؟ ۔۔۔سےی ک یغلط ی ریم "  

 

رےیم وںی ک ، آپ ونکہی ک  ےیل اس یغلط یک آپ "  

کو رات ، ںیہ رہتے چھائے وقت ہر پر دماغ دلوں  

رےیم یہ آپ صرف اور صرف یبھ ہوئے سوتے  

۔۔۔آپ آپ آپ بس وقت ہر ، ںیہ آتے ںیم خوابوں " 

 

۔۔۔جاؤ اب اچھا " " 
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اسے نے اس کر ھو خائف سے باتوں یک ہی وان  

ںیم روم باتھ کر مسکرا یبھ وہ تو کہا کا جانے  

دے آواز کو شاہد نے ہی وان بعد رید کچھ یگئ یچل  

۔۔۔۔ ی د  

 

؟؟؟ ۔۔۔اب ہے ایک "  

 

اسے ںیحرکت اور ںیبات یک ہیوان  بول کر چڑ شاہد  

طرح یکس اسے  ںیتھ یچک کر مبتال پر ینیچ بے  

۔۔۔۔ تھا رھا مل ںینہ  سکون یبھ  
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۔۔۔زیپل ںید دے کپڑے مجھے یج شہد " " 

 

ںیم آواز یاونچ سے اندر کے روم باتھ نے ہی وان  

۔۔۔کہا  

 

؟؟؟ ۔۔۔چاہیے والے کونسے "  

 

سے اس وہ ھوتے کھڑے کر اٹھ سے صوفے  

۔۔۔ لگا کرنے سوال  
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۔۔۔ںی د دے یبھ یکوئ یج شہد " " 

 

کھول گ یب کا اس نے شاہد کر سن بات یک ہی وان  

دے اسے کر نکال کپڑے کے کلر ڈیر ک یا اور  

۔۔۔ ےید  

 

۔۔۔۔یج شہد ہیشکر " " 

 

کو دروازے نے اس یکرت ادا ہیشکر کر مسکرا  

اچانک کہ اید کر بند بس بجائے یک کرنے لک  
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یہ ساتھ پھر اور یآئ آواز  یک گرنے سے باتھروم  

۔۔۔ ی بھ یک رونے سے  زور زور کے ہی وان  

 

؟؟؟۔۔۔ہوا ایک "  

 

سے ہیوان  اور ایگ پاس کے باتھروم کر بھاگ شاہد  

۔۔۔ ایک سوال  

 

" مجھے کروں ایک ںیم اب ، گئ گر ںیم یج شہد  

۔۔ھے رھا ھو درد بہت " 
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یگئ لگ رونے سے پھر وہ یہ ساتھ کے کہنے   

۔۔۔لگا سوچنے  سے ی ز یت شاہد تب  

  

" ۔۔۔اندر ہوں آتا یابھ ںیم رکو تم اچھا " 

 

تو بول سے اس  ھوا کھولتا دروازہ کا باتھروم شاہد  

۔۔۔ اید روک  نے ہی وان اسے فورا    
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ںیھ پہنے  ںینہ کپڑے نے ںیم وہ , یج شہد ںینہ "  

۔۔۔یابھ " 

 

۔۔۔اری ہوں جاتا آ کے  کر بند آنکھیں ںیم تو " " 

 

۔۔۔ہے کیٹھ " " 

 

اب ی پر یہ یمانن کو ہیوان آخرکار بات یک شاہد  

پل یہ اگلے تو تھا ں ینہ تو یبھ آپشن اور یکوئ  

آنکھیں یاپن نے شاہد ایآ  چال ںیم  باتھ شاہد  
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وہ سے وجہ  جس ںیتھ یہوئ یک بند سے یمضبوط  

۔۔۔ تھا رہا پا ںینہ کھید  کو ہی وان  

 

پہن ہی ، شرٹ ی ریم لو ہی  اچھا تم ہو کہاں ہی وان "  

لو ، تم یگ پہنو سےی ک کپڑے اب ونکہی ک لو  

۔۔۔ی جلد " 

 

کرتے کو شرٹ اُدھر ادھر سے اندازے نے شاہد  

شرٹ یبھ نے ہیہان  تو کہا  کا نےیل  اسے سے ہی وان  

پر بولنے کے اس تب یل پہن سے فورا   کر پکڑ  
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بیقر کے ہی وان اور ںیل  کھول آنکھیں یاپن نے شاہد  

۔۔۔ ایآ چال  

 

۔۔۔اب اٹھو چلو " " 

 

چاہا کرنا کھڑا کو ہ یوان کر دے سہارا نے شاہد  

۔۔۔ یاٹھ کراہ وہ مگر  

 

" ہو درد بہت رہا جا اٹھا  ںینہ سے مجھ یج شہد  

۔۔۔ہے یرہ " 
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ایک یبھ یسیا  کو نہانے تھا کہا نے  کس تو ھاں "  

۔۔۔یتھ یمجبور " 

 

۔۔۔ بول سے اس گھورتے سے غصے شاہد  

 

۔۔۔یسکت رہ ںی نہ نہائے بنا ںیم یج شہد " " 

 

۔۔۔ اب  چلو ھے کی ٹھ اچھا " " 
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اور ایل  اٹھا ںیم گود  کو ہیوان  فورا   نے شاہد   

۔۔۔ ایآ لے تک ڈیب  اسے باہر سے باتھروم  

  

۔۔۔رویہ مائے وی نک یتھ " " 

 

وہ تو اید ٹای ل پر ڈیب نے  شاہد کو ہیوان  یہ سےیج  

۔۔۔یبول  سے اس ھوئے ھنستے  

 

ایآ  ںینہ وںیک وہ ہوں، رہا کر کال کو مالزم ںیم "  

گا لوں بال کو ڈاکٹر کر کہہ  اسے پھر اور تک  یابھ  

۔۔۔کر آ ںیتمہ  ںیل کر کیچ وہ " 
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ی زیت وہ مگر کہا سے ہ یوان  سے یشانی پر نے شاہد  

۔۔۔ یتھ یچک نیچھ موبائل سے ھاتھ  اسکے سے  

 

وںی ک ، ہوں کیٹھ ںی م  یج شہد ںینہ  ںینہ ںینہ "  

کرنا ڈسٹرب کو برڈز لو ہم کر بال کو دوسروں  

۔۔۔آپ ںیھ  چاہتے " 

 

پھر اور ایگ ھو  خاموش شاہد کر سن بات یک ہی وان  

۔۔۔ ھوا ایگو  سے اس کر  کھید کو یپٹ یلیگ یاسک  
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۔۔۔نا دوں کر نجی چ تو یپٹ ہی اری اچھا " " 

 

۔۔۔ںید کر وہ ہاں " " 

 

فرسٹ کر جا شاہد سے نےیل بھر یحام کے ہی وان  

کے پاؤں کے ہی وان پر ڈیب اور ایل اٹھا باکس ڈیا  

ہیوان  ایگ  لگ کرنے نجی چ یپٹ یک اس کر ٹھیب پاس  

یتھ یرہ جا کرے چے ی ن کو  شرٹ یاپن بار بار  

یہ شرٹ یک شاہد صرف وقت اس نے اس ونکہیک  

اپنا یبھ کر چاہ نا شاہد مگر یتھ یہوئ یپہن جو  

تھا ھوئے ےیک مرکوز طرف  یک یپٹ صرف انیدھ  
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جدوجہد بھرپور یک کرنے انداز نظر کو  ہی وان وہ  

۔۔۔ تھا مصروف ںیم  

 

ۓہو ۓآ پر مون یہن ادھر ہم نا ںیکھید یج شاہد "  

انجوائے یسکت ںینہ یبھ  پھر چل تو ںیم کنیل ںیہ  

ہے ارایپ کتنا زرہ ںیکھی د موسم ، یگ کروں سےیک  

۔۔۔ہی ". 

 

کو گھٹا ی گہر یچھائ  باہر سے یکھڑک ہی وان  

۔۔۔ یبول سے شاہد یکھتید  
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ہے  یرہ چمک یبجل ،  یلیرئ ہے  موسم ارایپ ہی "  

۔۔۔ہے یوال ہونے یبھ بارش اور باہر " 

 

موسم اس ، ہے ہوتا موسم نیحس تو یہی تو ھاں "  

۔۔۔ںیکر مزے ں،یپھر ںیگھوم  دونوں ہم تو ںیم " 

 

کہ یتھ یپائ کر نا  یبھ مکمل بات ہیوان یابھ  

نے ہی وان کر ڈر اور گرجے بادل سے زور اچانک  

۔۔۔ ایل پکڑ ہاتھ کے شاہد  

 

۔۔۔۔موسم سایا ہے لگتا ارایپ  بہت تو تمہیں ہوا ایک " " 
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۔۔۔ ایک طنز پر ہیوان  یس خوفزدہ نے شاہد  

 

مجھے ںینہ گرجنے بادل کنیل ، ھے لگتا ہاں "  

نا ںیرہ ںیہ ی آپ زیپل ،  سے آواز اس تھا آتا خوف  

۔۔۔ہے رہا لگ ڈر بہت مجھے " 

 

رھے اٹھ سے ڈیب کر اٹھ  باکس ڈیا  فرسٹ کو شاہد  

۔۔۔ یبول سے اس کر تھام ھاتھ کا اس ہی وان کر کھید  
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موجود تو یہ ںیم روم یاس ںیہی ، اری سایک ڈر "  

۔۔۔ںیم ہوں " 

 

شہد زیپل ںیٹھیب پاس رےیم ہاںی زیپل  آپ ںینہ "  

۔۔۔یج " 

 

بیقر اپنے اسے تھامے ھاتھ کا اس یہ وںی  ہی وان  

۔۔۔یلگ کرنے اشارہ کا ٹھنےیب  

 

ڈرنک نے ںیم سے کل تمہارا ہے ۂمسل ایک اری "  

۔۔۔زیپل دو جانے مجھے ہے یک ںینہ یبھ " 
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کر چھڑوا ھاتھ اپنا سے اس شاہد کہتے سے ہی وان  

سے پھر نے ہیوان اچانک کہ لگا جانے سے وہاں  

یاپن سے زور کر پکڑ ہاتھ کا اس کھاتےید یپھرت  

شاہد  تو نچایکھ طرف  

۔۔۔۔ ایگ گر اوپر کے ہیوان  کر لڑکھڑا  

 

نایل سہارا کا جام اس آپ کر چھوڑ کو ی وی ب یاپن "  

ھے نشہ ادہیز سے اس ںیجان نیقی ، ںیہ چاہتے  

۔۔۔ںیم مجھ " 
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کو گال کے اس یکہت سے شاہد کر مسکرا ہی وان  

یہ ساتھ یلگ چھونے سے ہونٹوں نازک و  نرم اپنے  

کے کان کے شاہد ںیم انداز نما یسرگوش نے اس  

خود یبھ شاہد بعد کے جس  اید کہہ وی لو یآئ بیقر  

کے ہی وان ھوتا دھایس فورا   کر کھو اریاخت سے پر  

کے شرٹ یک ہی وان اور ایگ  ہو قابض پر ہونٹوں  

کے شاہد یبھ نے ہیوان ایگ  لگ کھولنے کو بٹنوں  

ںیتھ یل پھنسا اںیانگل یک ہاتھوں اپنے ںیم بالوں  

سے ہیوان  وہ اور ای آ ہوش اچانک کو شاہد یتبھ  

۔۔۔ ایگ ہو دور  
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۔۔۔ی سور " " 

 

چرا ںینظر سے اس وہ کرتے معزرت سے ہی وان   

پکڑ کو ہاتھ کے شاہد نے ہ یوان کہ لگا جانے کر  

۔۔۔ ایل  

  

رہے پہنچا فی تکل یاتن مجھے اور کو خود وںیک "  

سے خود کو وںیخوش  جو  ہے ایگ  ہو ایک  سایا ، ہے  

دورر سے مجھ زیپل ، نے آپ ھے ایل کر دور اتنا  

محبت یک آپ  جسم اور روح  ی ر یم ، شاہد ںیرہ مت  

۔۔۔ہے تاب بے ےیل کے پانے " 
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۔۔۔ یبول سے اسے ہیوان چومتے کو ھاتھ کے شاہد  

 

مجھ رھو دور اور چھوڑو ہابھ  رایم زیپل  ہی وان "  

۔۔۔سے " 

 

سے گرفت یک ہی وان  ہاتھ اپنا یزبردست شاہد   

کر جا باہر اور ایگ چال باہر سے کمرے کر چھڑوا  

۔۔۔ ایگ  لگ بڑبڑانے سے خود وہ  
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ںینہ قابل تمہارے ںیم ہیوان  مجھے دو کر معاف "  

پہلے سال کیا اگر ، ں یم ہوں گنہگار بہت ہوں،  

ساتھ تمہارے ںیم  آج تو ہوتا ہوا نا گناہ وہ سے مجھ  

۔۔۔ہوتا رہا گزار  یزندگ ی بھر  وںیخوش  " 

 

ۓآ ںیم آنکھیں یاپن شاہد کرتے ںیبات سے خود  

جو ہ یوان یتبھ ایگ لگ کرنے صاف کو آنسوؤں  

وہ یتھ یرہ آ یہ چھےی پ کے  شاہد آہستہ آہستہ کے  

بیقر دیمز کے اس کر سن کو باتوں ان یک شاہد  

ھاتھوں اپنے کو آنسوؤں کے شاہد اور یآئ یچل  
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روتے یبھ نے شاہد گئ لگ کرنے صاف سے  

۔۔۔ ایل لگا گلے کو ہی وان ۓہو   

 

اپنے کو چہرے کے شاہد نے ہی وان بعد رید کچھ  

شاہد ساتھ کے یشانیپ  یاپن اور پکڑا سے ہاتھوں  

بول یج شہد وی لو یآئ اسے کر جوڑ کو یشانیپ یک  

جا کھےید ںیم آنکھوں ی ک ہیوان  وار وانہید شاہد اید  

اپنا ںیم گردن یک ہیوان وہ اچانک پھر کہ تھا رھا  

کر رکھ ہونٹ اپنے پر  ہونٹوں اسکے ڈالے ھاتھ  

کیا  پھر اور ایگ لگ  کرنے تبادلہ کا سانسوں  

لے ںیم کمرے کر اٹھا کو ہی وان سے جھٹکے  
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اوپر کے ہ یوان خود وہ کر لٹا پر ڈیب  بعد کے جانے  

چومتے کو نےی س ساتھ کے گردن یک اس  ھوتے  

۔۔۔۔ ایگ ھو  شروع برسانا محبت یاپن  

 

کھلے کچھ یہ پہلے جو  بٹن کے شرٹ یک ہی وان   

رید یہ کچھ لگا، کھولنے دیمز ںیانھ  تھے ہوئے  

لگا جالنے کو ہیوان  ںیم  آگ یک محبت ی اپن وہ ںیم  

کو بالوں کے شاہد سے یمضبوط نے ہی وان تھا،  

جا یکرت برداشت اںیمان من یک اس اور تھا ایل پکڑ  

کو وںی پرشان دکھ سارے اپنے شاہد آج یتھ یرہ  

باہر سے  وجود اپنے ہوئے کرتے محبت سے ہی وان  
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بس کہے کچھ بنا یبھ ہ یوان اور تھا رہا جا نکالے  

ہی وان شاہد بعد رید کچھ دیمز یتھ یرہ جا سہے  

ایگ ٹیل پر ڈیب ںییوہ پاس اسکے کر ھو الگ سے  

ایل رکھ سر اپنا پر نےیس کے شاہد نے ہیوان  اور  

۔۔۔ ںیل موند  ںیآنکھ سے سکون اور  

  

کو آپ وقت ہر جو ہے بات ایک یسی ا یج شاہد "  

ہے معلوم مجھے یج شاہد  ، ہے یکرت شانی پر اتنا  

کو  یکس آپ جو ہے ضرور بات یسیا تو یکوئ کہ  

یاپن آپ اگر یج شاہد کنیل چاہتے ںینہ  بتانا یبھ  

ہو کم فی تکل کچھ دیشا تو گے ںید کر ئریش بات  
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بتا تو مجھے آپ یک آپ ںیم ہوں ی وی ب اور ، سکے  

۔۔۔نا ہے سکتے یہ " 

 

شاہد کر کھول ںیآنکھ یاپن نے ہی وان بعد رید کچھ  

ںیم انداز بھرے محبت رکھے  ھاتھ اپنا پر دل کے  

بند ںیآنکھ سے کرب شاہد ںیوہ ایک  سوال سے اسے  

۔۔۔ تھا چکا کر  

 

۔۔۔سے مجھ تم یگ جاؤ لگ کرنے نفرت ہی وان " " 

 

۔۔۔ کہا سے رےیدھ بہت نے شاہد بعد رید کچھ  
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سے جان یاپن اور ، ی ر یم آپ ںیہ جان یج شاہد "  

زیپل ے یل اس ہے سکتا یج یکوئ ایک کے کر نفرت  

سے مجھ  کو آپ یبھ  یس ی تھوڑ اگر یج شاہد  

۔۔۔مجھے  ںید بتا تو ہے محبت " 

 

تھا چکا ھو بس بے شاہد آگے کے محبت یک ہی وان  

کرنے اںیع پر اس راز وہ دفن اندر اپنے یتبھ  

۔۔۔لگا  
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گناہ سایا  کیا  ہاتھوں رےیم  ہیوان  پہلے سال کیا "  

۔۔۔مجھے ہے تک اب پچھتاوا  کا جس ھے ایگ ہو " 

 

اس کہ ہے  نیقی ضرور تو اتنا مجھے یج شاہد "  

۔۔۔یگ ھو  ںینہ  یغلط یک آپ ںیم " 

 

مقام کے دل کے شاہد یہ  ساتھ  کے کہنے نے ہی وان  

پھر اور چھوا سے لبوں اپنے کے آٹھ سا ہلکا کو  

وہ یہ ساتھ ایل رکھ پر کاندھے کے اس  سر اپنے  

یبھ کو شاہد طرح اس یتھ یچک تھام ھاتھ کا اس  

۔۔۔ یک نےید کہہ  بات یاپن یمل ہمت یکاف  
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گھر ںیم ، یتھ رات یک  وںیسرد پہلے سال کیا "  

نے ںیم یتھ یک ضد سے  بابا تھا ہوا ایگ باہر سے  

کہ جو چاہیے  ی گھڑ وہ  یابھ کے یابھ مجھے کہ  

مجھے ایک منع یکاف نے بابا تو یتھ یآئ وین بالکل  

ںیہ ہوئے نکلے جلوس بہت ںیم  شہر آج ٹای ب کہ  

ایگ چال سے گھر ںیم یبھ پھر کنیل  نایل لے صبح  ، 

سے غصے ںیم تھا بند مال تو کھاید کر جا وہاں  

۔۔۔کہ تھا رہا آ گھر واپس کر چال زیت ی گاڑ " 

 

۔۔۔ ایگ ہو  خاموش کر بول اتنا شاہد   
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۔۔۔آگے ںیبول یج شاہد ہوا ایک " " 

 

بولنے دیمز اسے وہ ڈالتے  دباؤ پر ھاتھ کے شاہد  

۔۔۔ یلگ اکسانے پر  

 

برے یکاف اچانک تو  تھا رہا آ واپس ںیم جب "  

گئ ٹکرا بائک کیا سے ی گاڑ ی ریم  سے قےیطر  

گر چےی ن وہ تھے موجود ی و یب  اںیم دو پر جس  

ی گاڑ ںیم کا ان تھا رہا بہہ خون ادہیز بہت ، ۓگ  

کھنےید ںیانھ  کر ہو خوفزدہ اور نکال باہر سے  
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یریم تھے رہے کر ںی منت بہت دونوں وہ ا،یگ لگ  

یبچ ی ہمار سوا ہمارے دو کر مدد ی ہمار زیپل  کہ  

ایگ ڈر ادہیز بہت ںیم مگر ہے ںینہ یکوئ اور کا  

ںیانھ کھڑا یہ وںی  تو پڑے جانا نا لیج مجھے کہ  

ہوا گھسڑتا پر سڑک شخص وہ تب ، رھا کھتاید  

یل ی پکڑ ٹانگ ی ریم اور  ایآ  پاس کے ٹانگ ی ریم ، 

ہوسپٹل یہ کو ی وی ب ی ر یم زیپل  کہ تھا رھا کہہ وہ  

الیاک ےیل اس تھا ایگ  ڈر بہت ںیم مگر جاؤ لے  

اس کہ یآئ وزی ن پھر صبح اور ایگ چال سے وہاں  

سے مجھ دکھ ہی ں،یہ  یمل ںیلش دو پر سڑک  

روزانہ نزیس  سب وہ وہ ، ہی وان رہا ہو ںینہ برداشت  

سے مجھ ںیہ آتے سامنے کے آنکھوں ی ریم  
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جانا مر تو مجھے ، ںیھ مانگتے مدد یہ سےیو  

۔۔۔۔ ہے سکتا ہو سےی ک  ظالم اتنا یکوئ اری چاہیے " 

 

سے زور زور ںیم آخر یہ ساتھ کے کہنے شاہد  

ںیآنکھ یک ہیوان  پر بات  اس ںیوہ  ایگ  لگ رونے  

۔۔۔ ںیلگ بہانے اشک سے یزیت یبھ  

 

ہے ی ھوت ںیم ہاتھ کے ّللاٰ  یزندگ موت یج شاہد "  

کنیل ہے یہوئ یغلط سے آپ ہوں یمانت ںیم اور  

شاہد ، ھے یکاف یہ ہ ی  ہے کو آپ پچتھاوا کا اس  

یجات ھو یتالف یک ی غلط یک آپ سے  یاس یج  
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سہارا کا زوںیچ ی بر سب ان نے آپ مگر ، ھے  

آپ کہ تھا بہتر سے اس نے آپ ایک غلط ہی ایل لے  

سے دل سچے یج ّللاٰ  ، مانگتے یمعاف سے ّللاٰ   

تےید فرما معاف ضرور کو والوں مانگنے یمعاف  

۔۔۔ںیھ " 

 

اونچا چہرہ اپنا سا ہلکا ہیوان  کرتے کمپوز کو خود  

۔۔۔یلگ  سمجھانے کو  شاہد ےیک  
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ڈر وقت ہر ےیل اس سے مجھ ہے ہوا گناہ ہی وان "  

نا سزا یک گناہ اس مجھے ّللاٰ  کہ مجھے ہے لگتا  

۔۔۔گا پاؤں کر ںینہ برداشت ںیم سزا وہ ںید دے " 

 

معاف کو آپ یتعال ّللاٰ  ، گا ہو ںینہ کچھ یج شاہد "  

کو گناہ سب ہی آپ ےی ل  کے اس کنیل گے ںید کر  

۔۔۔یج شاہد زیپل  ، ںیجائ بن کی ن کر چھوڑ " 

 

۔۔۔گا ہو ںینہ سب ہی سے مجھ ہیوان  ںینہ " " 

 

۔۔۔۔اید کر انکار فورا   نے شاہد  
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سایا  کے آپ ںیہ سمجھتے ایک آپ یج شاہد "  

بلکہ گے ںید ںینہ سزا کو آپ ّللاٰ  ایک سے کرنے  

آپ تو اید کر کچھ کو بابا پھر ای مجھے نے ّللاٰ  اگر  

ںیل سوچ  ہ ی ایک ںیھ  قابل یبھ کے مانگنے دعا  

۔۔۔پہلے " 

 

شرٹ اور یھوئ دور سے دیشا یہ کہتے اتنا ہی وان   

کپڑے اپنے کر اٹھ سے وہاں یپہنت اسے کر اٹھا  

یک اس شاہد جبکہ ی گئ گھس ںیم  روم باتھ ےیل  

۔۔۔ لگا کرنے غور پر باتوں  
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ںینہ بات یکوئ سے شاہد نے اس یبھ کو رات   

صبح یاگل یگئ سو ٹ یپ بھوکے یہ وںی اور یک  

ںیم  کمرے شاہد اسے تو یکھل آنکھ یک ہیوان  جب  

قدم چھوٹے  چھوٹے کر آٹھ تب اید ںینہ یکھائید  

کو شاہد کر نکل باہر سے کمرے وہ یاٹھات  

لونج نظر یک اس اچانک کہ گئ لگ ڈھونڈھنے  

پر نماز جائے کے جو یپڑھ پر شاہد موجود ںیم  

بہت کھید ہی  ہی وان تھا رہا پڑھ نماز کر رو  رو ٹھایب  

لگ جانے پاس کے شاہد سے ی زیت اور یہوئ خوش  

کھتےید اور لگا آنے چکر کو ہی وان اچانک کہ گئ  
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آواز یک شور ںیوہ گئ گر پر نیزم وہ کھتےید یہ  

جانب یک ہی وان رخ کا نظروں یاپن نے شاہد کر سن  

اس کر بھاگ وہ کھید گرے پر نیزم اسے تو ایک  

۔۔۔ ایگ پاس کے  

  

؟؟؟۔۔۔ںیتمہ  ہوا ایک ہی وان ہی وان  

 

دلنے ھوش اسے تھپھاتے کو گال کے  ہیوان  شاہد   

سے ی جلد تو تھا رہا آ ں ینہ  ہوش کو ہی وان کنیل لگا  

ی گاڑ ی کھڑ باہر اٹھائے ںیم  گود یاپن اسے وہ  
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ٹایل  کو ہ یوان ںیم  (تھا ھوا ایک بک  نے انھوں جسے)  

۔۔۔ ایگ لے ہوسپٹل کر  

  

وہ کو ہیوان  ی ریم ہے ہوا  ایک صاحب ڈاکٹر۔۔۔ڈ۔۔۔ڈ "  

۔۔۔۔نا ہے تو کیٹھ " 

 

سے ڈاکٹر یپاکستان یکس  نکلتے  باہر سے کمرے   

۔۔۔ ایک سوال ں یم سانس یہ کی ا نے شاہد  

  

۔۔۔کے ان ہے لگتے ایک آپ " " 
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۔۔۔ لگے کھنےید کو شاہد سے  نظروں ہیسوال ڈاکٹر  

 

؟؟؟ ۔۔۔اسے ہے ہوا ای ک ، کا اس ہوں شوہر ںیم "  

 

۔۔۔۔ہے نسریک  کو وائف  یک آپ " " 

 

نا ںیہ  رہے بول جھوٹ آپ ، ایک۔۔۔ ک۔۔۔ک۔۔۔ک "  ، 

۔۔۔۔ہے کی ٹھ بلکل وہ وہ " 
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کروا  یتسل یاپن تو ای بولتے  طرح یک پاگلوں شاہد  

۔۔۔ یک ڈاکٹر ای تھا رھا  

 

ہے ایک اپ کیچ کا ان خود نے ہم مسٹر ںینہ "  

چکا لیپھ ادہیز بہت یبھ وہ ہے یہ نسریک  ںیانہ اور  

۔۔۔ھے " 

 

شاہد ںیوہ لگے بتانے اسے  کھتےید کو شاہد ڈاکٹر  

ںینہ  یہ برداشت صدمہ ہی  تھا ایگ ھو  پاگل مانو  تو  

۔۔۔ وہ تھا رہا پا کر  
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کیٹھ بلکل وہ وہ ، ہے سکتا ہو سےی ک سےیا "  

مند صحت بالکل ہی وان ی ریم ہے پتہ مجھے ، یتھ  

ڈاکٹر ہے  یہوئ یفہم  غلط یکوئ کو آپ ، ھے  

ی وی ب ی ر یم ںیکر کی چ دوبارہ زیپل آپ ، صاحب  

ںیکر نیقی  نا ھوں رھا بول ںیم ، ہے  کیٹھ بالکل  

۔۔۔۔رایم " 

 

وہ تھا رھا جا ےیک ٹیرپ  بار بار بات یہ ک یا شاہد  

۔۔۔ تھا نا اریت کو  ماننے ہی یبھ طور یکس  
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دوبارہ ہم ےیل کے یتسل یک آپ مسٹر اوکے "  

۔۔۔۔ںیہ  تےی ل کر یبھ اپ کیچ " 

 

سکون پر چہرے کے شاہد تو کہا نے صاحب ڈاکٹر  

۔۔۔ یگئ دھوڑ لہر کیا یک  

 

؟؟؟ ۔۔۔ایک ہوں سکتا مل سے  ہی وان ںیم۔۔۔م۔۔۔م "  

 

۔۔۔۔آپ  ںیہ سکتے مل ہاں ہاں " " 
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سے ی جلد شاہد پر نےید اجازت کے صاحب ڈاکٹر  

کمرے سے یرانگیح  اسے تب ایگ  چال ںیم روم  

۔۔۔ ی د یکھائید یٹ یل پر ڈیب ہ یوان یرہ کھید کو  

 

؟؟؟۔۔۔مجھے ہے ہوا ایک یج شہد "  

 

سوال سے اس ہیوان  کھید آتے بیقر اپنے کو شاہد  

۔۔۔ یلگ کرنے  

 

ک یٹھ بالکل تم ہے، ہوا ںینہ کچھ۔۔۔ک  ںیتمہ ہی وان "  

۔۔۔ہو " 
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یشانیپ  یک اس شاہد ٹھتےیب  پر ڈیب  بیقر کے ہی وان  

اس ےیل  ںیم ھاتھ اپنے ھاتھ  کا اس بعد کے چومنے  

۔۔۔۔ بول سے  

 

رہے کہہ کچھ ڈاکٹرز مجھے وہ یج شہد پر "  

۔۔۔نیک  کچھ ، تھے " 

 

تھے رہے جا بولے فضول بے یہ سےیا ںینہ "  

۔۔۔وہ " 
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اپنے وہ چھوتے سے لبوں اپنے کو ھاتھ کے ہی وان  

۔۔۔ یتھ یچک کھید ہی وان ںیجنہ لگا چھپانے آنسو  

 

ھے بات ایک ، ںیہ رہے وںی ک رو آپ ،یج شہد "  

؟؟؟ ۔۔ مجھے ںیبتائ  زیپل  

 

آنسو  کر کھید سےیا ںی تمہ بس وہ ار،ی ںینہ کچھ "  

اپ کیچ  ڈاکٹرز یابھ بس کرو ںینہ فکر تم  ،ۓگ آ  

ںیجائ  چلے گھر واپس ہم پھر اور گے ںیل کر  

۔۔۔گے " 
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کرنے ںیبات  سے اس وہ  کے کروا  یتسل یک ہی وان  

ھو شام یہ وںی ایگ بٹ انیدھ  یبھ کا ہی وان تب لگا  

پاس کے شاہد دوبارہ کر لے رپورٹ ڈاکٹر اور یگئ  

سے کمرے کر سال کو ہ یوان یابھ یابھ جو ۓگ آ  

۔۔۔۔ تھا نکال باہر  

 

نسریک ںیم  سچ کو ی وی ب یک آپ مسٹر ںیکھید ہی "  

۔۔۔ہے یہ " 

 

صاحب ڈاکٹر کرتے سامنے کے شاہد کو رپورٹس  

اگلے لگا کھنےید کو رپورٹس وہ تو بولے سے اس  
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گر چےین سے ھاتھ کے اس رپورٹس وہ پل یہ  

۔۔۔ ںیگئ  

 

ی ر یم نا ںیکر کچھ ڈاکٹر ، پلیز ںینہ  ںینہ ںینہ "  

زیپل ں،ید کر کیٹھ بالکل یسیج  پہلے کو ہی وان  

ھونا ںینہ کچھ کو ہی ہان ی ر یم زیپل صاحب ڈاکٹر  

خرچہ ی بھ جتنا پھر ، ںید کر کی ٹھ اسے ےیچاھ  

کو ہی وان ی ریم بس گا کروں سب وہ ںیم  جائے ہو  

۔۔۔ںید کر کیٹھ " 
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دہرائے بار بار بات یہ  کیا طرح یک پاگلوں دیشا  

ھاتھ پر کاندھے اسکے نے  ڈاکٹر تب تھا رھا جا  

۔۔۔ ی د یتسل اسے کر رکھ  

 

کنیل گے ںیکر ہم عالج کا ان ، مسٹر ںیکھید "  

تو ، کا بچنے کے ان ہے  چانس یہ %20 صرف  

گا ےیرہ اریت یہ سے پہلے آپ ےیل کے اس  ، 

۔۔۔ہے سکتا ہو یبھ کچھ  ونکہیک اوکے، " 

 

بانی گر کے ان نے شاہد کر بھڑک پر بات یک ڈاکٹر  

۔۔۔ ایل دبوچ کو  
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ورنہ ےیچاہ ہونا ںینہ کچھ کو ہی وان ی ریم ڈاکٹر "  

چھوڑوں ںینہ  یبھ کو یکس اور تجھے ںیم ںیم  

۔۔۔۔گا " 

 

ہوں سمجھتا ںیم سے، زیتم ہے  ایگ ہو ایک مسٹر "  

ہرگز ہی مطلب کا اس کنیل  ںیہ ںیم صدمے آپ  

تو خدا ہم ، ںیکر ی زیبدتم  ساتھ رےیم آپ کہ ںینہ  

سے اس ، گے ںیل بچا ی بھ کو  یکس جو نا ںیہ ںینہ  

یزندگ یک وائف یاپن  سے خدا آپ کہ  ہے اچھا  
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کھتےید اور ںیہ کرتے رہیوغ سٹیٹ ہم ، ںیمانگ  

۔۔۔ھے کرنا شنی آپر تک کب ںیھ " 

 

ڈاکٹر کر چھڑوا بانیگر اپنے سے گرفت یک شاہد  

۔۔۔ بولے سے اس صاحب  

 

ہے یزندگ ی ریم صاحب ڈاکٹر زیپل  زیپل ںیکھید "  

ہے یمل یزندگ دوبارہ مجھے  سے وجہ یک اس وہ  

۔۔۔ںیل  بچا اسے ، " 
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جوڑ ہاتھ آگے کے صاحب ڈاکٹر شاہد مرتبہ یک اب  

اس نے ڈاکٹر تب ایگ لگ  کرنے ںیمنت  یک ان کر  

۔۔۔اید کر چےی ن کر پکڑ کو ھاتھوں کے  

 

جو یباق گے ںیکر کوشش ی پور یاپن ہم مسٹر "  

۔۔۔منظور کو ّللاٰ  " 

 

چےی ن شاہد تو گئے چلے کر کہہ صاحب ڈاکٹر  

۔۔۔۔ ایگ  لگ رونے کر پھوٹ پھوٹ کر ٹھیب پر نیزم  
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تم ںیم  ےیل یاس ، ہ یوان تھا کیٹھ بالکل ںیم "  

رہتا دورر سے اروںیپ  اپنے یسبھ اور بابا سے  

یک گناہ رےیم کہ تھا معلوم مجھے ونکہیک تھا  

وںی ک وںیک کنیل ، گا دے سزا ضرور ّللاٰ  مجھے  

ی ریم  تےید مجھے تو ہے ینی د سزا ، وںیک ّللاٰ   

۔۔۔آپ ںیہ رہے دے سزا ی بڑ یاتن وںیک کو ہی وان " 

 

کمپوز کو خود بعد کے رھنے روتے تک رید یکاف  

اندر کے روم کے ہی وان کر اٹھ شاہد بعد کے کرنے  

ھو کھڑا لگائے پشت یاپن  ساتھ کے دروازے کر جا  
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یسوئ تک یابھ ہیوان ایگ لگ کھنےید اسے کر  

۔۔۔۔ یتھ یہوئ  

 

۔۔۔ںینہ یبھ یکبھ گا ہو ںینہ کچھ کو ہ یوان ی ریم " " 

 

جب تھا مخاطب سے خود ںیم دل یہ دل دیشا  

اسے وہ تو گئ کھل آنکھ یک ہیوان سے اچانک  

۔۔۔ یلگ بالنے پاس اپنے اسے کر کھید  

 

رےیم  نا ںیآئ پر ہاںی ںی ہ کھڑے وںی ک وہاں شاہد "  

موت ںیکھید شاہد ، ںیہ رہے وںیک  رو آپ اور پاس  
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یہ ںیم ٹیپ کے ماں یج  ہللا یک یکس ہر تو یزندگ  

کہ ںیہ رہے سوچ آپ جو  ےیل اس ، ںیہ تےید لکھ  

ہی نے یج ّللاٰ  مجھے ےیل  کے نےی د سزا کو آپ  

اور ، ںیھ رھے سوچ غلط آپ تو  ہے ی د ی ماریب  

بچپن نا ی ریم ، ںیہ رہے کر وںیک فکر یاتن آپ  

سایا کیا مجھے کہ یتھ خواہش یریم یہی سے  

ی ر یم وہ اور چاہے کر ٹوٹ مجھے جو ملے شوہر  

اب ےیل اس تو ھے گئ ہو ی پور خواہش ی ریم بات  

۔۔۔یبھ مر ںیم اگر " 
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گا ہو  ںینہ  کچھ ںیتمہ کہو مت سےیا زیپل  ہی وان "  

تمہارے ونکہی ک ےیل رےیم  گا ہو نایج ںیتمہ ، اری  

مجھے تو یہ نے تم  ، ہوں ںینہ کچھ ںیم ریبغ  

۔۔۔ہے ایبنا انسان " 

 

تھامے ھاتھ کا اس کر ٹھی ب بیقر کے ہیوان  دیشا  

۔۔۔ بول سے اس سے کرب  

 

آپ سمجھے ںیہ ں ینہ کمزور اتنے آپ شاہد " ، 

یجانت ںیہ  انسان اچھے بہت آپ یبھ ریبغ رےیم  

ںیہ  سکتے یج آپ اور ، ںیم کو بات اس ھوں  
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دیام  مجھے یزندگ یاچھ بہت کیا  یبھ بعد رےیم  

۔۔۔یک بات اس ہے " 

 

۔۔۔ںیتمہ گا ہو ںینہ کچھ جاؤ ہو خاموش ہی وان " " 

 

ھونے  خاموش اسے شاہد کر تڑپ پر بات یک ہی وان  

۔۔۔لگا کہنے کا  

 

پھر تو کچھ، یگ بولوں ںینہ ںیم  شاہد ہے کیٹھ "  

نا ںیکر بات یہ طرح یک  پہلے ساتھ رےیم یبھ آپ  

۔۔۔۔ںیہ  رہے رو سےی ا وںیک آپ ، " 
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کو ھاتھ  اسکے فورا   نے شاہد کر سن بات یک ہی وان  

لگا باندھنے  بندھ  پر خود اور چھوا  سے لبوں اپنے  

۔۔۔۔ دے نا لفیتک کو  ہی وان وہ کر رو تاکہ  

 

ںینہ گے ںیروئ  آپ کہ ںیکر پرامس آپ اب شاہد "  

، یخوش یخوش آپ ںیہ  پاس رےیم  یبھ دن جتنے  

رونا نے آپ اب بس  گے  ںیگزار وہ ساتھ رےیم  

۔۔۔ یبھ بالکل ھے ںینہ دھونا " 
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اس وہ ےید جواب یکوئ ریبغ کر سن بات یک شاہد  

ایگ ٹھ یب کر بند ںیآنکھ کر رکھ سر اپنا پر ہاتھ کے  

جب صبح ایگ  سو یہ پر ںیوہ  کب ناجانے پھر اور  

یتھ یہوئ یسوئ یبھ ہیوان  تو یکھل آنکھ یک شاہد  

آنسو ںیم آنکھوں یک شاہد  سے  پھر کر کھید اسے  

ھاتھ  کا ہی وان سے ی ز یت وہ تب لگے ھونے جمع  

کمرے کر اٹھ سے وہاں کر رکھ پر ڈیب سے ینرم  

۔۔۔۔ ایگ نکل باہر سے  

 

۔۔۔ںیہ رہے بال صاحب ڈاکٹر کو آپ سر " " 
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نے نرس ک یا اسے یہ نکلتے باہر سے کمرے  

روم کے ڈاکٹر شاہد ہالتے سر ںیم اثبات تب پکارا  

۔۔۔۔ ایگ  چال ںیم  

 

مس ہم صبح اور ںیہ ےی ل کر سٹی ٹ یسبھ نے ہم "  

ہے رسک ںیم اس کنی ل  گے ںیکر شنی آپر کا ہی وان  

کہ تھا ایبتا یبھ پہلے کو آپ نے ںیم کے سےیج  

پھر تو ، کا ہونے کی ٹھ  ان ہے چانس یہ % 20  

۔۔۔نا کے ںیکر شنیآپر ہم ںید بتا آپ " 
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کھتےید کو شاہد سے نظروں  ہیسوال  صاحب ڈاکٹر  

۔۔۔ تھے رھے کر طلب جواب سے اس  

 

عالج ریبغ کے شنی آپر صاحب ڈاکٹر ںیکھید "  

۔۔۔ایک  ہے سکتا ہو ںینہ " 

 

بس ، کا ان گا ہو ںی نہ عالج یبھ تب ںیکھید "  

ںید کر یکم ںیم فی تکل یک ان ہم کر دے یدوائ  

شنی آپر اور ، کا ان گا ۓپا ہو ںینہ عالج کنیل گے  

تو ںیہ  یسکت ہو ک یٹھ دوبارہ وہ کہ ہے چانس ںیم  

۔۔۔ہے کرنا ایک کہ ںید بتا آپ پھر " 
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شاہد پر کرنے آگاہ سے لیتفص کے صاحب ڈاکٹر  

۔۔۔۔ ایگ  ٹھیب  کر پکڑ سر اپنا  

 

ںیم ، ہے اید ڈال مجھے ںیم کشمکش کس ہللا ای "  

آپ ںیم۔۔۔م۔۔۔م ، ہوں سکتا کر صلہیف بڑا اتنا سےیک  

۔۔۔ڈاکٹر ہوں تای د بتا تک شام کو " 

 

کے ہیوان  کر نکل سے وہاں شاہد کہتے سے  ی زیت  

۔۔۔ یتھ یگئ جاگ سے  ندین  اب وہ ایگ آ پاس  
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۔۔۔نے ڈاکٹرز کہا ایک ، شاہد ہوا ایک " " 

 

وہ کر کھید تاثرات موجود پر چہرے کے شاہد  

پاس کے ڈاکٹر وہ ضرور کہ یتھ یچک لگا اندازہ  

شاہد اور پوچھا اسنے یتبھ ھے ایآ کر ھو سے  

۔۔۔ ی د بتا بات ی سار کو ہی وان فورا   نے  

 

تو دیام  ںیم اس نا ںی د نےیل  رسک آپ شاہد تو "  

آنکھوں یک آپ ورنہ ، یک ہونے کیٹھ  رےیم ہے  

گا ہو یہ اچھا تو سے مرنے  پل پل سامنے کے  

۔۔۔ہی " 
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۔۔۔تو ایگ ہو  کچھ  ںیتمہ اگر ہی وان پر " " 

 

۔۔۔ ایک انیب  خوف موجود ںیم دل اپنے نے شاہد  

 

کو ڈاکٹرز آپ بس ، گا ہو ںینہ کچھ مجھے شاہد "  

۔۔۔ںید کر ہاں " 
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ڈاکٹر کر جا نے شاہد پر کرنے اصرار کے ہی وان  

بہت وہ خود کنیل ی د کر ہاں ے یل کے شنی آپر کو  

تھا زدہ خوف ادہیز  ، 

ہیوان  شاہد پہلے سے کرنے شروع شنیآپر دن اگلے  

حالت یک اس سے خوف اور تھا موجد یہ پاس کے  

۔۔۔ یتھ یھوئ ی بگڑ بہت  

 

ہو کچھ اگر کہ ںیکر پرامس سے مجھ آپ شاہد "  

گے ںیرہ  یہ انسان اچھے آپ تو ، مجھے ایگ یبھ  

یاپن اور گے ںیکر ںینہ کام برا یکوئ دوبارہ ،  

۔۔۔گے ںی بڑھ ی بھ گے آ ںیم یزندگ ". 
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کر طلب وعدہ سے اس وہ کر تھام ھاتھ کا شاہد  

۔۔۔ یتھ یرہ  

 

ہللا اپنے ہی مجھے ، گا ہو  ںینہ  کچھ ںیتمہ ہی وان "  

فضول بے یسیا ےی ل اس ، ہے دیام یپور سے  

۔۔۔کرو مت ںیبات " 

 

شاہد نے ڈاکٹرز جب تھا رھا کر یہ بات وہ یابھ  

ہونے شروع شنیآپر ونکہ یک  کہا کا جانے باہر کو  

۔۔۔۔ تھا وال  
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۔۔۔ںیآئ ادھر شاہد " " 

 

تو ایگ آ بیقر کے اس  شاہد پر کہنے کے ہی وان  

۔۔۔ یک یسرگوش سے آہستہ ںیم کان کے شاہد اسنے  

 

نیوالد رےیم ، شاہد ایک  معاف کو آپ نے ںیم "  

۔۔۔ے یل کے موت یک " 
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اس ایگ ہو شوکڈ بالکل شاہد کر سن بات یک ہی وان  

اسے نے نرس تب تھا رھا جا ںینہ  تک ہال سے  

اید نکال باہر سے ٹریتھ  شنی آپر کر پکڑ سے بازو  

اونچا کھڑا باہر وہ اور ایآ  ھوش اسے کر جا تب  

۔۔۔ ایگ لگ رونے اونچا  

 

وہ ہوں رہا پچھتا تک آج ںیم  سے وجہ  جس "  

وجہ ی ریم اور تھے نیوالد یہ کے ہی وان ی ریم  

یریم اب اور ہوا برا اتنا ساتھ کے ہی وان یہ سے  

وںیک ، ہے یرہ لڑ سے موت وہ سے وجہ یہ  

۔۔۔وںی ک وںیک " 
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مارنے تپھڑ سے زور زور پر چہرے اپنے شاہد   

۔۔۔ ایگ لگ  

  

یک ہیوان  ّللاٰ  ای ، سے خود ںیم  ہوں کرتا نفرت "  

پھر چاہے آپ تےید دے ی ماریب  ہی مجھے جگہ  

یکوئ سے آپ ںیم تےید دے یبھ موت مجھے  

کو ہی وان ی ریم آپ اب اب کنیل کرتا ںینہ شکوہ  

سزا ی بڑ یاتن مجھے زیپل ، گے ںیکر  ںینہ کچھ  

سکتا سہہ ںینہ صدمہ ہ ی گا جاؤں مر ںیم ںید مت  

۔۔۔ںیم " 
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اور تھا رھا کر دعا سے ّللاٰ  اپنے کر رو رو دیشا  

ادی کو  رب اپنے بندہ کہ ھے سکتا ھو یکبھ سایا  

شنیآپر ، ھو سامنا کا یوسی ما اسے آور کرے  

گناہوں اپنے کر پڑھ نماز شاہد اور تھا ایگ ہو شروع  

تو یہ یمعاف اسے ایگ  لگ مانگنے اںیمعاف یک  

۔۔۔ یبھ یزندگ یک ہیوان یاپن ساتھ  اور یتھ ےیچاھ  

 

ےیل  کے وںیغلط گناہوں  سارے رےیم ّللاٰ  ای "  

کچھ کو ہی وان ی ریم اور ، مجھے ںید کر معاف  

۔۔۔زیپل زیپل  گا ےیج یک ںینہ " 
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اس نرس تب کہ تھا رہا جا یہ ۓرو مسلسل شاہد   

۔۔۔ ی آئ ںیم کمرے ہاس کے  

  

۔۔۔ ں یہ  رہے بال ڈاکٹر کو آپ  "  

 

کرتا صاف آنسو اپنے شاہد کر سن بات یک نرس  

سے کمرے ےیک تہہ نماز جانے کر اٹھ سے ی جلد  

۔۔۔ایگ پاس کے ڈاکٹر کر نکل  
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" ۔۔۔نا ھے ایگ ہو شنیآپر صاحب ڈاکٹر ہوا ایک " 

 

آپ مسلسل ہی وان مس مگر ہے ایگ  ہو شنیآپر یج "  

ساتھ کے ان آپ زیپل اب ںیہ یرہ جا ےیل نام یہ کا  

شنیآپر اس یہ نے محبت یک آپ ونکہی ک ںیرہ یہ  

دور کے آجکل محبت یسیا  ، ہے ایک ابیکام کو  

۔۔۔نے ںیم ہے یکھید مرتبہ یپہل ںیم " 

 

کر بھاگ سے یخوش شاہد کر سن بات یک ڈاکٹر  

۔۔۔ ایگ ٹھ یب کر پکڑ ہاتھ کا اس اور ایگ  پاس کے ہی وان  
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ّللاٰ  مچ سو وی تھنک وی تھنک وی تھنک ہے شکر "  

کو ہیوان  ی ریم اور ا ید کر معاف مجھے نے آپ  

۔۔۔ایل بچا " 

 

یمعاف سے خدا اپنے سے  دل سچے اگر ںیم سچ   

۔۔۔ ںیھ تےید فرما معاف ضرور وہ تو ۓجا یمانگ  

 

تک یابھ تھا ایآ لے گھر کو ہیوان  شاہد بعد دن کچھ  

یھوئ یچھپائ بات ہی  سے صاحب عمران اسنے  

۔۔۔ یتھ  
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۔۔۔ہے یکرن بات کی ا  سے تم مجھے وہ ہی وان " " 

 

۔۔۔ ھوا  مخاطب سے  ہیوان  وہ چراتے ںینظر  

 

کا آپ ھے حق ، ںی ل پوچھ ںیبات دس آپ شاہد "  

۔۔۔پر مجھ " 

 

۔۔۔ ی د اجازت یک بولنے اسے کر مسکرا نے ہی وان  
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کہ تھا ایبتا ںینہ وںیک پہلے  مجھے نے تم ہی وان "  

کے اس  بلکہ ہوں یخون کا نیوالد  تمہارے یہ ںیم  

۔۔۔یرہ ساتھ ی ریم  تم یبھ بعد " 

 

آخرکار کو  سوال موجود اندر اپنے سے دنوں اتنے  

۔۔۔ ایل یہ پوچھ اسنے  

 

نے آپ ےیل  یاس تھے ۓگ ڈر آپ وقت ا س شاہد "  

ںیم  آنکھوں یک آپ مجھے کنیل  تھا ایل اٹھا قدم غلط  

انسان اچھا کیا  اور ی د  یکھائید محبت ے یل اپنے  

کرتے کوشش یک چپھانے شہی ہم آپ جسے یبھ  
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دوبارہ کو آپ کہ سوچا نے ںیم  ےیل اس ، تھے  

ںیجائ  بھول آپ اب ، دوں  بنا خود ںیم  انسان اچھا  

بارے کے یزندگ نئ یاپن اور کو باتوں سب ان  

۔۔ںیسوچ ںیم " 

 

اپنے اسے کر لپک نے شاہد کر سن بات یک ہی وان  

یآئ کر چوم یشانیپ یک  اس اور ایل لگا سے نےیس  

۔۔۔ ی پڑ مسکرا کر کھل ہی وان پر جس کہا و ی لو  

 

بعد کے اس نے انھوں ایک یہ کا ماہ 1 تو مون یہن  

انھوں یہ تب آئے چلے پاکستان واپس دونوں وہ  
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بات یوال شنیآپر کے ہ ی وان کو صاحب عمران نے  

اور ھوئے یبھ شانی پر بہت وہ پر جس یبتائ  

بات ہی نے انھوں وں یک  کہ یبھ ڈانٹا کو  دونوں  

یبھ خود کر کھید خوش کو ان وہ پھر مگر یچھپائ  

یزندگ یک ان اب ، پڑے مسکرا کر ھو  پرسکون  

۔۔۔ ںیتھ  یہ اںیخوش صرف اور صرف ںیم  

 

  

شدہ ختم  
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