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A Short Study of Translations into Sindhi Literature  
 

From the study of the history of Sindhi literature, it is revealed that 

the growth of Sindhi literature has increased with the translation and 

development of Sindhi literature. A study of Sindhi literature shows 

that the first translation in Sindhi language is in the year 270 AH, the 

first translation of the Holy Quran into Sindhi.Famous remarks in 

Buzrurg ibn Shariyar's "Ajaib al Hind (ed. Paris 1878;p.2) according 

to which th prince of Ra had asked the ruler of Mansura, to send 

someone to instruct him in Islamic subjects ;and a pious and learned 

man went and started translating the Quraan ,beginning with Surah 

Yasin. Today it is a matter of debate, where does it translate the 

Quran in the Sindhi language and in what place and in what form?  

There is no such proven principle that can be used to build a 

foundation!  The reason why translations are done is because when 

our scholarly writers, poets, researchers, and critics are influenced 

and impressed by a book of another language, they should have 

discussions with their thought-provoking scholars about that book. 

Each book has its own importance and intellectual distinguishing 

features; on the one hand the author has his own style and on the 

other hand each language has its own rules and principles. The period 

in which the book is posted has its own set of requirements that 

affects the society as a whole. This whole book challenges an 

interpreter to do proper justice to the book.  
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لفع تـروْ پٌٌِزي اًؼؿ ُڪ ّميغ هؼٌٰي ؿکي ٿْ.  :اڀياش جى هقصذ  

ػًيب ري موْؿيي ٻْليي ۾ ُي اٍطالس اُويت صبٍل ڪـي چڪْ آُي. 

ري ىبُْڪبؿي ري ػًيب ري ُـ ُڪ ػلوي ۽ اػثي فثبى ڇبڪبڻ رْ 

ىبُؼي اًِيَء فثبى ري اػثي تبؿيغي هبى هؼلْم ٿيٌؼي آُي. مٌڌي فثبى اُِل 

اُڙي ىبُْڪبؿ ۽ ػلن ّاػة رْ ؽعيـّ ؿکٌؼڙ فثبى  مٌڌ ّاؿى ري ُڪ

آُي رٌِي ۾ ُـ لنن ري ػلوي ّاػثي ۽ فٌي تي هيتول ڪتبة هلي ٿب. مٌڌ 

ري مـفهيي پٌٌِزي ُڪک هبى ڪيتـى ئي ػبلوي، اػيجي، ىبػـى ۽ 

هتـروي کي رٌن ڏًْ آُي، ري ري هنلنل ڪْىيي مبى مٌڌي فثبى ري 

. مٌڌ ڌؿتيَء ّاؿى ري اُب عْثي عقاًي ۾ ّڏّ ػلوي ؽعيـّ گڏ ٿيْ آُي

ُُْ تبى  ري لکيل هيِْؿ ۽ هؼـّف ڪتبثي کي پڙُي تيٻيي  ؿُي تَ، 

ؿُي آُي. ُڪ ڪتبة پئي ؿُيب آُي ۽ اُب ُڪ لؼين ؿّايت  ڪٌؼاتـروب 

ُتبى ري  آُي. ْؿُي ّرْ تـروْ ٻئي فثبى ري ضـّؿت ۽ اُويت ّاؿ

ْ ربهْ پِـائڻ الِء، مٌڌي فثبى کي صيبِت ربّيؼ ر اػلٰي اًنبًيثبىؼْؿ ۽ 

هبى ڪيئي ًْاى ًْاى ػلن مکي ۽ ٻيي کي  ري عقاًي ٻيي ٻْليي ػًيب ري

تـروْ ميکبؿيب آُي. اُْ مکڻ ۽ ميکبؿڻ رْ ػول ٍؼيي کبى ربؿي آُي. 

 :لغت رْ مِبؿّ ّٺْى ٿب ڇب آُي ُت ُيٺ

( Translate v.tُڪ هبى ٻي صبلت/ ربِء ّغيـٍ )  1هٌتمل ڪـڻ ”

_ هغتلف لفظي رْ  3ڪـڻ، ٻي فثبى ۾ هٌتمل ڪـڻ _ تـروْ  2تي پِچڻ 

 (455، 2003مٌڌيڪب ڊڪيٌـي: ) “ؿّپ ڏيڻ.

اُل مٌڌ ّاؿى ڪڏُي ثَ، ػلوي ۽ فٌي کي صبٍل ڪـڻ الِء پٌٌِزي         

ػل کي مْڙُْ ًبُي ؿکيْ. ُيُء ثَ صميمت آُي تَ، ُتبى ري ػبلوي رْى 

ِي ٻْليي مبى ػـثي ۽ فبؿمي هضجْة ٻْليْى ؿُيْى آُي، رٌِي ڪـي اً

ػلچنپيَء مجت ڪيتـائي مٌڌي ػـثي ۽ فبؿميَء رب ّڏا ّڏا هبُـ ٿي گؾؿيب 

آُي. اًِيَء هِبؿت ري ڪـي ػـثي ۽ فبؿمي فثبًي ري ىِپبؿى کي مٌڌي 

مٌڌ ۾ ”ٻْليَء ۾ تـروْ ڪـڻ فثبى ىٌبمي رْ ًِبيت ئي ػوؼّ هخبل آُي. 

ْم، ػلن ُيئت، ع( کبى ثَ ٻَ _ ٽي ٍؼيْى اڳ، ػلن ًز212امالم ري آهؼ )

ػلن ؿيبضي، ػلن طت، ػلن اللنبى ۽ ػلن االًنبى تْڙي ٻيي ػلوي رب ّػّاى 

هْرْػ ُئب، ري هبى ڪيتـى رب لکيل ڪتبة، پِـيي ايـاًي ػّؿ ۾ فبؿمي 
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فثبى ۾، ۽ پِْء اُهيَ ۽ ػجبمي ػّؿ صڪْهت ۾ ػـثي فثبى ۾ تـروْ ڪيب 

 (61: 2006)االًب، “ ّيب.

 

 ع(1101_  217) عربي جى دور
ػـثي ري ػّؿ صڪْهت ۾، مٌڌي ٻْليَء ۾ توبم گِڻي ّمؼت آئي         

ُئي، ڇبڪبڻ تَ، ػـثي ۽ مٌڌي هبڻِي ري ّچ ۾ ريڪي ارتوبػي ڳبًڎاپب 

لبئن ٿيب ُئب، رٌِي ري ثؼّلت ػـثي ٻْليَء رب ڪيتـائي لفع مٌڌي ٻْليَء ۾ 

ؿًيْؿمٽيي پبؿاى ػاعل ٿيب. مٌڌ ري اػثي تبؿيغي، ڪيتـى ئي ؿمبلي، يْ

ڪـايل ميويٌبؿى ري ؽؿيؼي تـروي ري في ثبثت ريڪي همبال ۽ هضوْى 

لکزي چڪب آُي يب لکزي ؿُيب آُي، تي هبى هؼلْهبت آڏّ اچي ٿي تَ، ػـثي 

ري ػّؿ صڪْهت ػّؿاى مٌڌي تـروي ري في هتؼلك ڪي هفيؼ ۽ 

ٽئيي ۽ چْٿييَء ٍؼي ُزـيَء ۾ ”هؼلْهبتي ڪتبثي رب تـروب ٿيب آُي.

يڪي ػـة ػبلن ۽ ميبس مٌڌ ۾ آيب، تي ري اصْالي ۽ تؾڪـى هبى اُْ ر

پْؿيَء طـس مبى هؼلْم ٿئي ٿْ تَ مٌڌي فثبى، مٌڌ هلڪ ري لْهي ۽ 

۾ ُي طـس مبى لکي  „ڪتبة الٌِؼ‟هلڪي فثبى ُئي. ثقؿگ ثي ىِـ يبؿ 

الْؿ ري ُڪ ٌُؼّ ؿارب هٌَْؿٍ ري هنلوبى صبڪن ػجؼهللا ثي ”ٿْ تَ 

کي هْڪليْ تَ لـآى پبڪ ۽ هؾُت امالم ري ػمبئؼ ۽ ػوـ ُجبؿي ڏي ل

تؼلين تي مٌڌي فثبى ۾ ڪتبة لکـائي ڏاًِل هْڪلي. ػجؼهللا ُڪ ػـالي 

ًنل ري مٌڌي ػبلن کبى ڪالم پبڪ رْ تـروْ ۽ امالهي ػمبئؼ ۽ تؼلين تي 

( 33: 1421)لـييي، “ ڪتبة مٌڌي ٻْليَء ۾ تـروْ ڪـائي هْڪليب.

آڏّ اچي ٿي تَ، لـآى پبڪ رْ تـروْ مٌڌي هطبلؼي هبى ريڪب هؼلْهبت 

ًخـ ۾ ٿيْ ۽ هؾُت امالم ري ػميؼى ۽ تؼلين ّاؿّ ڪتبة مٌڌي ًظن ۾ تـروْ 

 ڪيْ ّيْ ُْ.

هغتلف ػّؿى ۾ ايـاى هبى مٌڌ ۽ ثـٍغيـ ٌُؼ ۽ پبڪنتبى ري ٻيي ”        

ػالئمي ڏي لڏ پالڻ ٿيٌؼي ؿُي آُي. اى لڏ پالڻ مجت ّلت ثْلت ايـاى هبى 

ػبلن ػؿّيو، ىبػـ ۽ ٻيب ثقؿگ اچي ّڃي ٿب ري ڪٌِي ًَ ڪٌِي ڪيتـا 

اؿاػي مبى پٌٌِزْ ّطي ڇڏي مٌڌ رب ّڻ اچي ّمبيب. ُتي اچي فًؼگيَء ري 

هغتلف ىؼجي ۾هيغْل ٿي ّيب. مٌؼى ٌُـ ۽ ڪوبل هبى مٌڌ ّاؿى گِڻْ 

( ڊاڪٽـ ػجؼالزجبؿ رْڻيزْ، ڊاڪٽـ غالم 13: 23)رْڻيزْ، “ ڪزِ پـايْ.

مٌڌ ري ٻيي هضممي ري تضميمي هبى حبثت ٿئي ٿْ تَ، ػـة ػلي االًب ۽ 

صڪْهت ػّؿاى ػـاق، ػوبى، هَـ، ثَـي، ىبم ۽ يوي کبى ريڪي 
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هبڻِْ ُزـت ڪـي، مٌڌ آيب ُئب تي هٿبى مٌڌ ري تِؾيت ّتوؼى رب گِـا 

 احـات هـتت ٿيب ُئب.

 

 ع(1501_  1101سىهرا دور )
 ٿْ تَ، مْهـى صبڪوي ري ي هطبلؼي هبى هؼلْم ٿئيتبؿيغي ر ياػث       

۾، مٌڌي ٻْليَء ۽ اػة ري پـّؿه ۽ ّرْػ ري ثمبَء الِء ّڏيْى  ػّؿ

ڪْىيْى ٿيْى. هؾڪْؿٍ ػّؿ ۾ گٌبى، ثيت، ڳيچ، فؿهيَ ىبػـي کبى 

يَء رْى ٌٍفْى لکت ري ٍْؿت ۾ هلي ٿيْى.  ـِ ّيٌؼي ؿّهبًْي ىبػ

ّڃي ٿْ. اًِيَء ڪـي ُي ػّؿ کي ػلوي ۽ اػثي لضبظ کبى هخبلي ػّؿ مڏيْ 

پيـ ىول الؼيي، پيـ ًْؿالؼيي ۽ پيـ ٍؼؿالؼيي رب ًبال... ”ُي ػّؿ ري، 

ًيبًجـ آُي. اموبػيلي فـلي ري اهبم هنتٌَـ ثبهللا ري تؼليوبت رْ فبؿمي 

 (14: 1423)رْڻيزْ، “ هبى مٌڌيَء ۾ تـروْ ٿيْ.

 ع(1011_  1501سوادور )
 ْ ّڃي ٿْ. ُي ػّؿتؼويـي ػّؿ مڏي ري ػّؿ کي مٌڌي اػة رْ موي        

 پـي تبئيي پِتي. مٌڌي ٻْلي مٌڌ رْى مـصؼّى پبؿ ڪـي پـي ۾

مٌڌي ٻْلي ڪبٺيبّاڙ، ڪڇ، گزـات، لل ٻيلْ، لالت، هڪـاى، ”        

مجي، ڀبڳٌبڙي ۽ ثِبّلپْؿ تبئيي پِتي، اًِيَء ڪـي مـائڪي ۽ مٌڌي 

ي ٻْليَء رْ ُڪٻئي تي احـ پيْ ۽ مٌڌي ثيت ثِبّلپْؿ ري ػالئمي تبئي

 (،210: 1442)هيوڻ، “ هيِْؿ ٿيب.

 ع(1211_  1011ارغىًي، ترخاًي ۽ هغلي جى دور )
ڏُيي ٍؼي ُزـيَء ڌاؿي مٌڌ ۾ هغؼّم رؼفـ ثْثڪبئي ُي ػّؿ رْ ”       

ُڪ ثلٌؼ هـتجي رْ ػبلن ۽ هضمك ُْ، تؼليوي مکيب ري لضبظ کبى ػـثي 

ف ڪيْ. ُي ري ًبلي مبى ُڪ تفَيلي ڪتبة تٌَي“ ًُِذ التؼلين”فثبى ۾ 

ڪتبة ۾ امتبػى ۽ ىبگـػى الِء ًَبثي ڪتبة پڙُڻ ۽ پڙُبئڻ ري طْؿ 

طـيمي مبى گڏ، امتبػى ۽ ىبگـػى ري لبثليت ۽ ؽٌُي ٍالصيتي ثبثت تفَيل 

( اُڙي طـس، مٌڌ رب ٻيب ثَ، 51: 1444)لـييي، “ موزِبيل آُي.

اًِي ڪيتـائي ًبهيبؿا ػبلن ۽ امتبػ ُيب ري پٌٌِزي ػّؿ تي ڇبپ ڇڏي آُي، 

ُ/ 1014مي ”۾، هْالًب دمحم غْحي ىطبؿي هبًڊّيَء رْ ًبلْ هلي ٿْ، رٌِي 

ع ّاؿي ػـٍي ػؿهيبى، لبضي لبػى ري 1613ُ/ 1022ع کبى مي 1605

مٌڌي ثيتي رْ فبؿمي فثبى ۾ تـروْ ڪيْ.... اُڙي طـس مٌڌ ري ُڪ 

ع ۾ پٌٌِزي 1624ُ/ 1033ػبلن هيبى دمحم ؿضب ثي ػجؼالْامغ ٺٽْيَء مي 
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ثيبى ”ىبُ ڪـين ثُلڙي ّاؿي ري مٌڌي ثيتي رْ فبؿمي فثبى ۾  هـىؼ

ري ًبلي مبى تـروْ ڪيْ.... مٌڌيَء ۾ اُڙي “ الؼبؿفيي ّ تٌجيَ الغبفليي

اػلٰي فِن ۽ فڪـ ري هْرْػگي ۽ اى ري ػبم اىبػت افبػيت ري لضبظ مبى 

(، ُي ئي 52: 1444)لـييي، “ مٌڌيَء کي فبؿميَء ري ثـاثـ ثڻبئي ڇڏيْ.

 ۾ هغؼّم ًْس ثَ، لـآى پبڪ رْ فبؿمي فثبى ۾، پڻ تـروْ ڪيْ ُْ.ػّؿ 

 ع(،1277_  1211) ڪلهىڙى جي دور جا ڪجه ترجوا
مٌڌ ري تبؿيغي ري اڀيبك هبى هؼلْم ٿئي تَ، ڪلِْڙى ري ػّؿ کي         

مٌڌي اػة رْ مًِْـي ػّؿ مڏيْ ّڃي ٿْ. ڇبڪبڻ رْ ُي ػّؿ ۾، هغؼّم 

اثْالضني ٺٽْي مٌڌي ٻْليَء ري الف _ ثي رْڙي ؿاك ڪئي ُئي. اُْ ثَ 

ؿّاد ػبم ٿيْ تَ، ڪيتـائي ػـثي ۽ فبؿمي رب ڪتبة مٌڌي ٻْليَء ۾ 

 ڪيب ّيب. هخبل:تـروْ 

 قصص االًبياء جى سٌڌي ترجوى
، رٌِي رْ هٌظْم فبؿميَء ۾ تٌَيف ڪيل آُي ػؿاٍل ُيُء ڪتبة       

ع ۾ ڪيْ....اًِيَء 1263ُ هطبثك 1120مٌڌي تـروْ هْلْي دمحم صنيي 

ؿکيْ.... هْلْي ٍبصت ري اًِي “ سير بستاى”مٌڌي تـروي رْ ًبلْ 

ي ۽ فبؿمي مبى گڏ مٌڌيَء رْ ّڏّ تـروي هبى ظبُـ ٿئي ٿْ تَ پبڻ ػـث

ڄبڻْ ۽ هغؼّم اثْالضني ري ايزبػ ڪيل مٌڌي ٍْؿتغطيَء تي ثَ چڱْ 

 ( 34: 1432)لـييي، “ هلڪْ صبٍل ُئل.

  جائسو

ُيُء ُڪ ڊگِي ًظوي رْ ُڪ ػوؼي ًوًْي رْ “ميـثنتبى”=

ڪتبة آُي.  ُي ڪتبة ۾ صضـت آػم ػليَ النالم کبى ّٺي صضـت دمحم 

تبئيي مڀٌي هيِْؿ ۽ همجْل ًجيي مڳْؿى رْ ؽڪـ ٿيل آُي ري ملسو هيلع هللا ىلص هَطفٰي 

ري هؼس ۽ حٌب ًِبيت ئي مِڻي اًؼاف ۾ پيو ملسو هيلع هللا ىلص ۽ اًِيَء کبى ػالٍّ صضْؿ 

ڪيل آُي ۽ اًِيَء کبى ػالٍّ اًِيَء حٌب عْاًي ۾ ًغوگي پڻ موبيل 

ُي ڪتبة ۾ ٻَ ڀبڱب آُي ٻٌِي صَي ۾ لبفيَ پيوبًي رْ هؼيبؿ ُڪ ”آُي.

ري آّاف ۾ ڪْ ثَ اهتيبف ًَ “ آ” ي ڪي ربيي تيرِڙّ آُي، ليڪي ڪ

 ري هفِْم ۾ ًڀبيْ آُي _ هخالا “ آ”ؿکيْ ّيْ اٿل ۽ آى، آِء ۽ آ کي 

 پڻ هْلي هڪْ تي اتي پيغوجـ تي  هٌزب 

 ًبلْ ثْتيڪ تٌٌِزْ تبى مکڻ ىـيؼت الِء   

 ثؼضي ىبػ  هبى  َمـُب،  ثؼضي  غوٌبڪب   
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)لـييي، “ آ.ري ًُْؼا ُْا ُيڪ ري رِبتَ ڪوي ڪِڙي 

1432 :34) 

ڪتبة ري لت ّ لِزي، تضـيـ ۾ رولي ري ًضْي ثٌبّتي هبى ريڪْ         

ًتيزْ آڏّ آُي تَ، ُي ڪتبة ري ًظن ۾ ُـّ ڀـّ تڪلف ۽ تٌَغ ًَ آُي، 

 فثبى مْلي مبػي ۽ مپڪ رْ اظِبؿ ڪيل آُي. 

ِي ُي ػّؿ ۾، ىبٍ ػجؼاللطيف ڀٽبئيَء رِڙّ ثبڪوبل ىبػـ پيؼا ٿيْ رٌ       

 ري ىبػـيَء رب چـچب پْؿي ػًيب ري فثبًي ۾ رڳِ ّاالؿي چڪب آُي.

 ع(1785_  1277هيرى يا ٽالپرى )
هيـى ري ػّؿ صڪْهت ۾ ثَ، ڪلِْڙى ري صڪْهت ّاؿيْى ؿّايتْ       

 .مبڳيْى ؿُيْى ۽ ڪيتـى ئي ڪتبثي رب تـروب ٿيٌؼا ؿُيب

        ڪردار۾  ترجوي جى سىسائٽيء   ادبي هسلن سٌڌي
ري ڪوي  ملنلي ري پـّگـاهي اىبػتيمٌڌ ري ػبلوي ۽ اػيجي            

 ُي. ؿکيْ۾ ع1431 مياىبػتي اػاؿي رْثٌيبػ  ُي کي هضنْك ڪٌؼي

 اػاؿي ُي ػؿاٍل. ٿيب ىبيغ ڪتبة کي 22 رب ليکڪي ٽيٽيِي پبؿاى اػاؿي

 اىبػتي پٌٌِزْى تبئيي( ع1451_  1431) يؼٌي ػـٍي ري مبلي ّيِي

ُي اػاؿي  .آُي مي تبؿيظ ۾ ُوييَ اهـ ؿٌُؼيْى ڏًيْى مـاًزبم عؼهتْى

 پبؿاى تـروْ ڪيل هغتلف هْضْػي رب ڪتبة ُيٺ ڏري ٿب:

 تـروب ثبثت اػة ػيٌي
 ٍؼيمي صيؼؿ غالم هيبى هغؼّم_ هتـرن: تَْف امالهي: رِڙّڪ       

 امالهي ،(ع1440) ىبُْاڻي دمحم غالم_  هتـرن: صؼيخْى چبليِ ،(ع1435)

 هتـرن: رْاُـ ،(ع1442) غقًْي اصوؼ فضل هْالًب_  هتـرن: ًبهْ ُؼايت

 ؿمْل_  هتـرن: ػمبئؼ امالهي ،(ع1443) چيتي ػجؼالڪـين هْالًب_ 

 آعًْؼ ثغو ؿمْل_  هتـرن: امالم اؿڪبىِ  ،(ع1444) آعًْؼ ثغو

 (. ع1446) ػجؼالـفاق لبضي_  هتـرن: االمالم همبٍؼ۽  ،(1446)
 ڪتبة  اعاللي۽  اٍالصي

 هْؿائي „عليك‟ ػجؼالغبلك صڪين_هتـرن: ؿّىٌي ًئيي۽  لـآى       

 ػمْػ ،(ع1435) ثيگ لليچ هيـفا_هتـرن: الفـػّك ضوبى ،(ع1432)

 ًظبمِ  امالهي ،(ع1432) ثيگ، لليچ هيـفا_هتـرن: ُبؿ رْ هْتيي يب الاللي

ـِ   ،(ع1440) هيوڻ ٍؼيك دمحم عبًجِبػؿ_  هتـرن: تؼلين  هتـرن: امالم رُْ

 ثيگ لليچ هيـفا_هتـرن: اعالق تِؾيت ،(ع1440) ىبُْاڻي دمحم غالم_ 
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 اعالقِ  ،(ع1442)ىبُْاڻي دمحم غالم_هتـرن: ثِبؿ گلييِ  ،(ع1441)

هؾڪْؿٍ   (.ع1443)„هنبفـ‟ ٍؼيك دمحم_هتـرن :پِـيْى ڀبڱْ هضنٌي،

 اػاؿي پبؿاى ُـلنن رْ هْاػ ىبيغ ڪيْ.

 ڪتابي جى هختصر جائسو ترجوى ڪيل جيبىرڊ سٌڌي ادبي 
مٌڌ ري ڪيتـى ئي مـڪبؿي ۽ ًزي اػاؿى پبؿاى مٌڌي تـروي         

ّاؿي ڪن کي اّليت ڏئي هغتلف هْضْػي رب ڪتبة ىبيغ ڪيب آُي تي ۾، 

مٌڌي اػثي ثْؿڊ رْ ًبلْ ًيبًجـ طْؿ ًظـ اچي ٿْ، ُي ُيٺ ڪي ڪتبثي 

 رْ هغتَـ ربئقّ پيو ڪزي ٿْ.

 ڀىري ڇىڪري حق جي ڳىال ۾
ع( ۾ ىبيغ ٿيْ. 2005) „ڀْؿي ڇْڪـي صك ري ڳْال ۾‟ُيُء ڪتبُة         

 هؾڪْؿٍ ڪتبة ُڪ مؤ ٻبئيتبليِي ٍفضي تي هيتول آُي.

ڪتبة رْ ٽيْى ڇبپْ امبى ري اڀيبك ُيٺ آُي، رٌِي ري  هؾڪْؿٍ        

ڀْؿي ڇْڪـي صك ري ڳْال ”( ؿپيب ؿکيل آُي. 65_  00ليوت، پٌزِٺ )

ع ۾ لکيل رڳ هيِْؿ 1432ُي ربؿد ثـًبڊىب ري ػؿاٍل اًگـيقي ڏا“ ۾

ري رْاة ۾  ’Adventures of the Block Girl In her search for Godتضـيـ

لکيل ُڪ اُڙّ فڪـي ًڪتي تي آڌاؿيل ڪتبة آُي، رٌِي ۾ هْرْػ 

گِـّ اػؿاڪ ۽ ثيوخبل تؼثـ ۾ ايٌؼڙ ڳچ ػـٍي تبئيي مْچيٌؼڙ ۽ ڪبئٌبتي 

ِء ڪيو رْ ڪبؿڻ ثڻيْ ؿٌُؼّ... ػالهَ ڳزِي ۾ ػلچنپي ؿکٌؼڙ ؽٌُي ال

ٍبصت اًِيَء تَْؿى تي تٌميؼ ڪٌؼي اًنبًي موبد ري موبريبتي، ميبمي 

۽ ؿّصبًي تبؿيظ رْ تؾڪـّ ڪٌؼي ؿّصبًي پبڪيقگي ۽ ؽٌُي پڪبئي الِء 

)ڇپبئيٌؼڙ پبؿاى(، ػالهَ آِء. “ ُڪ ٍضتوٌؼ هؾُت کي الفهي لـاؿ ڏئي ٿْ.

مَؼى کي آڏّ ؿکي، مٌڌ ري تؼلين ۽ تضميك ُوييَ پٌٌِزي اػلٰي ه آِء لبضي

پبڻ هيـلي ۽ هغـثي  ري ػولي تـليَء رْ عْاُيوٌؼ ُْ، رٌِي ڪـي

ػلوي رْ هطبلؼْ ڪـي پٌٌِزي هيبُؼي ّاؿي ًظـ مبى ىيي ري اّک 

ڊّک ڪيبئيي. اُڙيي عْثيي ڪـي ػًيب ري ڪٌڎ ڪڙڇ ۾ همجْليت هبڻيبئيي. 

ي هيـق ۽ هغـة ّاؿى هؾڪْؿٍ ڪتبة ۾ ريڪب هؼلْهبت ڏًل آُي، تٌِ

ري اًِيَء “ هنٽـ ىب”ُيُء ڪتبة، ريڪْ ”کي الرْاة ڪـي ڇڏيْ ُْ.

ڪتبة رْ، ُڪ هنلوبى هفڪـ ري طـفبى رْاة آُي، ريڪْ مڀ کبى 

ڪبًنٽيجل ائٌڊ ڪوپٌي لويٽڊ )لٌڊى( طـفبى ڪبؿي ڇْڪـيَء رب عؼا ”اّل 

ّيْ  ع ري آعـ ۾ ىبيغ ڪي1432ْري ًبلي مبى مي “ ڏاکڙا”ري ڳْال الِء 

ڪبؿي ”ُْ. اى کبى پِْء ّؿي اُْئي ڪتبة پيٌگئي ثُڪل لويٽيڊ طـفبى 
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ري ػٌْاى مبى ىبيغ ڪيْ ّيْ آُي ۽ مبڻ ئي “ ڇْڪـي عؼا ري ڳْال ۾

ڪزِ ٻيْى ًٌڎيْى ڪِبڻيْى ثَ ىبهل ڪيل آُي. هنٽـ ۽ هنق آِء. آِء 

ري ڪتبة “ هنٽـ ىب”ع ۾ 1433مي “ ڀْؿي ڇْڪـي رب ڏاکڙا”لبضيَء 

: 2005)اي. ڪي ثـُّي: ڪتبة رْ تؼبؿف: “ ىبيغ ڪيْ.ري رْاة ۾ 

(، مٌڌي اػثي ثْؿڊ ري ػلوي ڪوي تي ُـ هڪتَِء فڪـ مبى تؼلك 1

ؿکٌؼڙ ميبمي، موبري، ًْرْاى ىبگـػ، امتبػ، ػبلن، اػيت، ڏاُب، هؤؿط، 

هضمك ۽ ًمبػ ػلن ۽ اػة مبى چبُ ؿکٌؼڙ ثي لْث عؼهتي تي مـُبئي رْ 

 اظِبؿ ڪي

 ڪجه ترجوا هرزا قليچ بيگ جا
هـفا لليڇ ثيگ مٌڌ رْ ُڪ اُڙّ ًبهيبؿّ ػبلن ُْ، رٌِي ري ػلوي        

ّػاثي ۽ تضميمي عؼهتي ري ُبڪ ڏّؿاى ڏّؿ هيِْؿ ُئي. مٌڌي اػثي ثْؿڊ 

هـفا لليچ ثيگ ري تـروي کي تـريضي ثٌيبػى تي ؿکي مٌؼك ىِپبؿى کي 

طبلؼي ريڪْ ه“ ػزيت ڳبلِيْى”ىبيغ ڪيْ آُي. اًِي ۾ هغتَـ آُي: 

ع( ۾ پڌؿّ ٿيْ آُي. 2002ُيٺ آُي. هؾڪْؿٍ ڪتبة رْ ڇبپْ ٽيْى )

هؾڪْؿٍ ڪتبة ۾ ُڪ مؤ متبّيِ آکبڻيْى تـروْ ڪيل آُي ۽ اًِيَء کبى 

گلي ري ”مْاِء امبى ري هطبلؼي ۾، مٌؼك ُڪ ٻيْ تـروْ ڪيل ڪتبة 

ع( ىبيغ ٿيْ آُي، رٌِي ۾ چّْيِ 2005ڇبپْ چْٿْى )رْى _ “ ٽْڪـي

ڪِبڻيْى ڏًل آُي. ُي موْؿّ ڪتبة ُڪ مؤ اّڻِٺ ثبة ۽ چّْيِ 

ٍفضي تي هيتول آُي. هـفا لليچ ثيگ تـروي ري في رْ ُڪ يگبًْ ػبلن 

ُْ، رٌِي ڪـي مٌڌي اػة ري تبؿيغي ۾ مٌڌ رْ ىيڪنپيئـ چيْ ّڃي 

 ٿْ.

 دًيا جا عظين افساًا
)گڏيل ڀبڱب( “ ػًيب رب ػظين افنبًب”هؾڪْؿٍ ڪتبة ػٌْاى:           

ع( ۾ ىبيغ ٿيْ، ريڪْ اٍل 2005ؿ: ؿىيؼ ڀٽي )ڇبپْ ٽيْى، هئي مٌڌيڪب

تبى تـروْ ٿيل آُي. رٌِي ۾ پِـيْى  ”Great Stories”  Worldsڪتبة

ڪتبة ۾ ڏًل آُي. ٽيِي افنبًي “ پِـيي اڏام”۽ آعـي افنبًْ “ چوي”افنبًْ 

ري ليکڪي مويت ضويوب ۾: مْؿُي افنبًَ ًگبؿى ري صيبتيي رْ هغتَـ 

 ( ٍفضي تي هيتول آُي.464آُي. ُي موْؿّ ڪتبة )اصْال ڏًل 

 آهريڪي لىڪ ڪهاڻيىى
هـتت: ؿئيل فيلڊ: هتـرن: ػلي ثغو “ آهـيڪي لْڪ ڪِبڻيْى”       

ع(، ُي ڪتبة آهـيڪي لْڪ ڪِبڻيْى، 2006هيوڻ، ڇبپْ ٻيْ: )
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رْ ” ”American Folk and Fairy Talesآهـيڪي فْڪ لْؿري ڪتبة

ٌُؼى رْى اٺ لْڪِبڻيْى ۽ آهـيڪي ىيؼيي تـروْ آُي. رٌِي ۾ ڳبڙُي 

رْى چبؿ ڪِبڻيْى، لْئيقيٌيب ؿيبمت رْى ٻَ لْڪ ڪِبڻيْى، ٽًْي ثيْؿ 

۽ پبل ثٌيبى رْى ٽي ڪِبڻيْى ۽ اُڙي طـس آعـ ۾: ڏاکڻي پِبڙي ػالئمي 

رْى ٽي ڪِبڻيْى ڏًل آُي. ُي موْؿّ ىبُڪبؿ ڪتبة ُڪ مؤ ڇِبًْي 

 ( ٍفضي تي هيتول آُي.146)

 لىڪ ڪهاڻيىى ايشيا جىى

)ٻبؿى الِء ػيل ػيل رْى آکبڻيْى(،  “ايييب رْى لْڪ ڪِبڻيْى”       

هتـرن: هـاػ ػلي هـفا ُي ًٌڎڙّ ُڪ مؤ اٺبّيِ ٍفضي رْ ڪتبة آُي 

رٌِي ۾ اًڊّ ًيييب، ايـاى، ثٌگالػيو، ڀبؿت، پبڪنتبى، ٿبئيليٌڊ، رپبى، 

ئيييب، ًيپبل ۽ فلپبئي، مـي لٌڪب، ميٌگبپْؿ، کويـ، ڪْؿيب، االئْك، هال

ُي ڪتبة ۾ ڏّؿ ايييب، ڏّؿ ”ّيٽٌبم ري آکبڻيي رْ تـروْ ڪيْ ّيْ آُي. 

اّڀـ ايييب ۽ ًٌڎي کٌڊ مويت ًبؿ ري هلڪي مبى الڳبپيل تضـيـى رْ 

الرْاة تـروْ ڪـي مٌڌ ري ًئيي ًنل کي ريڪْ اهلِ تضفْ آڇيْ آُي، 

۽ ػليي تي  مْ ايٌؼڙ ڪئيي ڏُبڪي تبئيي مٌڌ ري ًئيي ًنل ري لکيي ؽٌُي

)اًؼبم هللا ىيظ: ميڪـيٽـي مٌڌي اػثي ثْؿڊ: “ احـ اًؼاف ٿيٌؼّ ؿٌُؼّ.

“ چبًْؿ ري آکبڻي”، ڇپبئيٌؼڙ پبؿاى(، ُي ڪتبة ري پِـيي آکبڻي 2002

آُي. ُي “ مْپبؿي ۽ پبى ري ڪِبڻي”آُي ۽ ُي ڪتبة ري آعـي آکبڻي 

ُء موْؿّ ًٌڎڙيي ًٌڎڙيي آکبڻيي تي ُڪ ًَيضت ڀـيْ ڪتبة آُي. ُي

 ( ٍفضي تي هيتول آُي. 123موْؿّ ڪتبة ُڪ مؤ اٺبّيِي )

 وحشي جيىت جا ًشاى
رْ مٌڌي  تـروْ: اف دمحم  ‟ ’Savege Survivalsهْئـڊ ري ڊؿُّب          

 ع(، ىبيغ ٿيْ.1444اثـاُين رْيْ، ڇبپْ ٻيْ، ريڪْ مي )

ُڪڙّ ”ُي ڪتبة ري هِبڳ ۾، دمحم اثـاُين رْيْ لکي ٿْ تَ:           

ع ۾ پڙُيْ، مْ ُيُء فيـ ًظـ ڪتبة ري _ 1433ڪتبة ريڪْ هْى 

ُْ، ريڪْ “ ّصيي ريْت رب ًيبى” Savage Survivalsُبّّؿڊ ُهْئـ رْ 

ًوجـ ڪتبة ُْ. ٻيي ڪتبثي مبى گڏ، گِڻْ پِْء،  36اى ڪتبثي ملنلي رْ 

 The Rationalرْ ٻيْ ڪتبة، ايل. ٽي. ُبة ُبئْك رْ ع ۾، ُي1442

Good ”(ًيڪيَء ري هؼمْل موزِبڻي)“ ْ113، ريڪْ اى ملنلي ر 

ڪتبة ُْ، پڻ پڙُين. ٌُي ٻٌِي ڪتبثي هٌٌِزي ػل تي، اعالليبت ري 
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 “ثٌيبػي مْالي ري موزِبڻيَء ري ملنلي ۾ ثيضؼ گِـّ احـ پيؼا ڪيْ.

پٌزي ثبثي تي هيتول آُي. پِـيي (، ُي موْؿّ ڪتبة 2: 1444)رْيْ، 

. 1ثبة ۾ ريڪي ػٌْاى ؿکيل آُي، تي ۾، پبليل ربًْؿى رْ اٍل ًنل، 

. 4. ڪتْ 3. پبليل ۽ رٌِگلي ربًْؿ 2پٌزي مجمي رْ ُڪ ًٌڎڙّ ڪتبة 

. ؿڍّى ۽ ٻڪـيْى 3. هبل )ڳبئْ ۽ هبُْ(، 2. گڏُ ۽ عچـ 6. گِْڙّ 2ٻلي 

. پبليل ريت 14. پبليل پکي 13. ُبٿي 12. اُٺ 11. ّڏّ ُـڻ 10. مْئـ 4

پبليل ربًْؿى ‟: رٌِي رْ هکيَ ػٌْاى آُي: باب ٻيى. اعتَبؿ ۽ ًتيزْ. 12

ُي ثبة ۾ ًٌڎاًٌڎا ڪل پٌؼؿُي ػٌْاى ڏًل آُي.  „۾ ّصيي ريْت رب ًيبى

هٿييَء مطش ري هبڻِي )لْهي( ‟ُي ثبة ۾، هکيَ ػٌْاى آُي:  باب ٽيىى:

: باب چىٿىى۽ پڻ ُي ثبة ۾ ٻيب ًٌڎا پٌؼؿُي ػٌْاى آُي.  „رْ صنت ًنت

اُن ػٌْاى آُي ۽  „هٿييَء مطش ري هبڻِي ۾ ّصيي ريْت رب ثبلي ًيبى‟

ُي ػٌْاى ُيٺ ٻيب ًٌڎا ڏُ ػٌْاى ؿکيب ّيب آُي. اُڙي طـس ُي ڪتبة رْ 

هٿييَء مطش ري هبڻِي ۾ ّصيي ريْت رب ‟: رْ ػٌْاى آُي: پٌجىى باب

ٌؼڙ( ُي ثبة ُيٺ اٺ ًٌڎا ػٌْاى ڏًل آُي. ٻي طـف ّؿي )ُل „ثبلي ًيبى

ُي ڪتبة ۾ تَْيـى ري فِـمت الڳ ڏًي ّئي آُي، رٌِي ري مـي 

ُيٺ متبّيِ تَْيـّى ڏًل آُي. اُي تَْيـّى هغتلف ربًْؿى رْى آُي 

۽ اًِي تَْيـى کي ڏمڻ مبى ڀالئي ۽ ثـائيَء رْ تَْؿ اڀـي اچي ٿْ. 

ٍفضي رْ ُڪ ثِتـيي ۽ هؼلْهبتي  ُيُء موْؿّ ڪتبة ٻَ مؤ چّْيِي

ڪتبة آُي، ريڪْ هغتلف ربًْؿى، پکيي، ريتي ۽ اًنبًي ري لنوي ۽ 

ػبػتي کي ؽڪـ ُيٺ آڻي تي ري لنوي، ػبػتي ۽ آّافى رْ ؽڪـ ڪيْ ّيْ 

آُي. ڪتي ۽ ٻليي رب لنن، ػبػتْى ۽ ّفبػاؿيي رْ تؾڪـّ ڪيْ ّيْ آُي. 

ڪئي ّئي آُي.  تِڙي طـس ّؿي گِْڙي ري اٍل ًنل ري ثَ ّضبصت

گڏُ ۽ گِْڙّ رڏُي پبڻ ۾ لڳ ڪٌؼا ”گڏُ ۽ عچـ کي مئْٽ چيْ ّيْ آُي. 

آُي، تَ عچـ پيؼا ٿيٌؼّ آُي، عچـ ۾ پٌٌِزي ؽات کي پيؼا ڪـڻ ري 

)رْيْ، “ ٍالصيت ثلڪل ڪبًِي... عچـ، گڏُ ۽ گِْڙي رْ اّالػ آُي.

(، ڪتبة ۾ ڪيتـى ئي ربًْؿى ري ػضْى ۽ عَلتي ثبثت پڻ 21: 1444

ڌايْ ّيْ آُي. ڪتبة هبى چڱيي ۽ ثـيي ػبػتي ري هؼلْهبت پڻ صبٍل ٿئي ٻ

ٿي. اُڙي لنن ري ڪتبثي ري تـروي ڪـڻ مبى ڪيتـائي فبئؼا صبٍل 

ٿيي ٿب. اُڙي لنن ري چًْڊ ۾ هتـرن ري اُليت ۽ لبثليت رْ ثَ اػتـاف 

ڪـڻْ پْي ٿْ. هتـرن ڀلي چًْڊ ڪـي، مٌڌي ٻْليَء ۾ اُن اضبفْ ڪيْ 

ثَ ڏمڻ ۾ اچي ٿْ تَ، هتـرن ڪتبة ري اٍل هْاػ کبى هتبحـ ٿي، آُي. اُْ 
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مٌڌيَء ٻْليَء ۾ ُڪ الڀبئتي ڪن رْ اضبفْ ڪـي ُڪ اُن ػلوي لؼم 

ڏاًِي ّک ّڌائي آُي. ُي ڪتبة ۾ ڪيتـى ئي لْهي ۽ لجيلي ري اٍل ًنل 

کي ثَ ثيبى ڪيْ ّيْ آُي، تَ اُُي لْهْى ثٌيبػي طْؿ ڇب ُيْى ۽ ُي ّلت 

ا اًگـيقي، فـيٌچ، اطبلْي، اڄْڪب يًْبًي ّغيـٍ ّغيـٍ ڇب آُي؟ عَْ ٍب

ثبثت هؼلْهبت ڏًي ّئي آُي. ثِـصبل اًنبًي اّمـ کبى ّٺي، ّصيي هبڻِي 

ري ڌًڌى، ّصيي هبڻِي ري طجيؼتي ۽ فطـت کي موزِڻ ري هؼلْهبت آڏّ 

اچي ٿي. ّصيي هبڻِي ري موزِ، ّصيي هبڻِي رب اعاللي عيبل ۽ هبڻِي 

 ُي ڪتبة رب اُن هْضْع آُي، ري تي ثضج ٿيل آُي. ري موبري فطـت، 

 دًيا جىى شاعر عىرتىى
ڊاڪٽـ فِويؼٍ صنيي رٌِي مٌڌي ٻْلي ۽ اػة ري ىؼجي ۾ ىبًؼاؿ        

عؼهتْى مـاًزبم ڏًيْى آُي. اػة، لغت، ىؼـ ۽ لنبًيبت ػلچنپ هْضْع 

ّاؿّ امبى ري  ع(2010رْ ٻيْ ڇبپْ )“ ػًيب رْى ىبػـ ػْؿتْى”اٿل.

 اڀيبك ُيٺ آُي.

 The penguin Book of Womenػؿاٍل ُيُء ڪتبة اًگـيقي          

Poets”“( 32تبى تـروْ ڪيْ ّيْ آُي. ُي ڪتبة ۾ ػًيب ري ) ڪتبة

ىبػـائي ري ڪالم هبى چًْڊ ڪـي تي ري ڪالم رْ ًوًْْ ڏًْ ّيْ آُي 

ٌڊ، اًگليٌڊ، ػـثنتبى، ري ۾، هَـ، يًْبى، ؿّم، چيي، ٌُؼمتبى، تبهل، آئـيلي

ثقًطيٌي، رپبى، امپيي، فـاًل، اٽلي، تـڪي، ڪْؿيب، هيڪنيڪْ، 

مئيڊى، ؿّك، فٌليٌڊ، ڪيْثب، آهـيڪب، ؿّك، ڊيٌوبؿڪ، تـڪي، 

امـائيل، ايـاى، تبئيْاى، ڪْؿيب، هْؿاڪْ، آئْؿي ڪْمٽ، يْؿّگْئيَء، 

آُي. چلي، پيـّ ۽ امپيي ري ىبػـائي ري ڪالم رْ ًوًْْ ڪتبة ۾ ىبهل 

 ( تي هيتول آُي.203موْؿّ ڪتبة ٻَ مؤ اٺي ٍفضي )

 ايسپ جىى آکاڻيىى
آّائلي ڪتبثي هبى ُڪ آُي، رٌِي  „اينپ رْى آکبڻيْى‟ُيُء ڪتبة       

کي ػيْاى ًٌؼيـام هيـ چٌؼاڻي ميُْبڻي مٌڌيَء رْ ّيل ڍڪبيْ آُي. ُي 

ىبيغ ٿيْ  ۾ ع2013ڪتبة رْ اٺْى ڇبپْ امبى ري آڏّ آُي، ريڪْ آگنٽ 

آُي. ُيُء  120_ 00آُي. ُي ڪتبة ري ليوت ُڪ مؤ پٌزبُ ؿپيب 

موْؿّ ڪتبة ُڪ مؤ مٺ ٍفضي تي هيتول آُي، رٌِي ۾ ٻَ مؤ متـُي 

آکبڻيْى هْرْػ آُي. ريڪي هغتلف ربًْؿى، ّڻي، ٻْٽي ۽ اًنبًي ثبثت آُي. 

۽ ڪتبة ري آعـي آکبڻي “ گؼڙ ۽ ڊاک”پِـيي آکبڻي رْ ػٌْاى آُي: 
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آُي. ُي ڪتبة رْى آکبڻيْى ڪٌِي ًَ ڪٌِي “ ـ ۽ ڳْٺبڻي ريثبفيگ”

 ًَيضت تي آڌاؿيل آُي.

 ِگرم جىى آکاڻيىى
رٌِي رْ مٌڌي هتـرن: عبًَبصت هـيؼ ػلي  „ِگـم رْى آکبڻيْى‟        

تبى  (Grimm’s Fairy Tales)آُي. ُيُء اٍل ۾ ُڪ اًگـيقي ڪتبة 

ْ پٌزْى ڇبپْ )آگنٽ تـروْ ڪيْ ّيْ آُي. مٌڌي اػثي ثْؿڊ ُي ڪتبة ر

ع( ۾ ىبيغ ڪيْ آُي. ڪتبة ري ليوت پٌزبُ ؿپيب ؿکيل آُي. ُي 2002_ 

موْؿّ ڪتبة ُڪ مؤ پٌزبًْي ٍفضي تي هيتول آُي، رٌِي ۾ ڪل 

۽ “ ڇِ ًْڪـ”(، آکبڻيْى ڏًل آُي. ُي ڪتبة ري پِـيي آکبڻي 14اّڻيِ )

آُي. ُي موْؿي ڪتبة رْى “ ٻبؿُي ڀبئـ”ڪتبة ري آعـي آکبڻي 

بڻيْى ًَيضت ڀـيْى ۽ مِڻي ٻْليَء ۾ تغليمي اػة مبى ميٌگبؿيل آُي. ڪِ

يؼٌي ٻْلي ۽ آکبڻيْى ػلچنپ ًْع ۾ پٌٌِزب رلْا ڏيکبؿي ؿُيْى آُي. مٌڌي 

هتـرن ري اُڙي ڪن کي ػاػ ڏري ٿْ، رٌِي هبى اُْ پڻ هؼلْم ٿئي ٿْتَ، 

  هتـرن، تـروي ّاؿّ صك ػؿمت اػا ڪيْ آُي.

 ترجوي جى في ۽ هطالعى

تـروي ري هْرْػٍ هؼٌٰي ۾ هفِْم ري هؼًظـ مٌڌيَء ۾           

تـروبًگبؿي ري في ڪيتـائي مفـ طئي ڪيب آُي. مٌڌيَء ۾ تـروي ري 

ؿّايت رْ پِـيْى اُڃبڻ ػـثي ري ػّؿ ۾ هلي ٿْ، رٌِي رْ ؽڪـ هٿي 

ڪـي آيب آُيْى. تـروي ري ىـّػبت ثبثت ػلوي ۽ اػثي ڪتبثي ري اڀيبك 

ْ تَ، ىـّػبتي تـروب هؾُجي، موبري ۽ اعاللي هْضْػي هبى هؼلْم ٿئي ٿ

رب ڪيب ّيب آُي. تـروي ري في ري ڪيتـى ػبلوي ۽ اػيجي هغبلفت تَ 

ري ”ڪٿي ّؿي اًِيَء في مبى اتفبق ثَ ڪيْ آُي. ڪي رْ چْڻ آُي تَ، 

ّٽ ڪتبثي علمڻ ري طبلت ًَ آُي مي ڀلي ٻيي ري علميل عيبلي کي مٌڌي 

(، اُڙي 34: 2002)پـّفينـ هٌگِبؿام هلڪبڻي،  “ربهْى پِـائيٌؼا اچي.

طـس ّؿي رڏُي مٌڌي مبُت ۾ ػلن اػة ري کْٽ ڏاًِي ًِبؿيبئْى تَ، 

پٌٌِزي ؿاِء تجؼيل ڪـي تـروي ّاؿي في ري مبؿاُ ڪـي اٍالصي ؿايي 

کبى پِْء، هًْزِبؿى رب صل ٻڌايبئْى رب ُڪ عْه آئيي ڳبلِ آُي. ُي ّلت 

تٌميؼ تَ ڪٌؼا آُي پـ هنئلي رْ صل ٻڌائڻ  ري ٍْؿتضبل ُي آُي تَ، ًمبػ

تغليك تـروْ ٻئي مبُت رْى ىبعْى گڏ چبلْ ؿُڻ ”کبى لبٍـ ًُْؼا آُي. 

کپي.... امبى رب ػيني مڌؿيل مبُتي رِڙّڪ ٌُؼّ، ثٌگبلي، هـُٽي ۽ 

گزـاتي ۾ ڌاؿيي ٻْليي هبى تـروْ ڪٌؼا تَ هبڻِي رب ًبال، هڪبًي صبلتْى 
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ؿکٌؼا، رٌِي ثبثت ڪتبة لکيل ًُْؼّ، تَ اًِي ّغيـٍ مڀ اى هلڪ رب لبئن 

کي ڦيـائي گِيـائي ُـڀـّ ٌُؼمتبًي صبلتي مبى ٺِڪبئيٌؼا ريئي مٌڌي 

( پـّفينـ هلڪبڻي، هنٽـ 35: 2002)هلڪبڻي، “ تـروبى ڪي ٿب.

ريڪْ ُي “ پبپ ۽ پبڪيقگي”ًبؿائڻؼاك ڀوڀبڻي ري تـروْ ڪيل ًبّل 

تـروْ ڪيْ آُي، اًِيَء  ُڪ اًگـيق ًبّل ًْيل ُبؿڊي ري ڪتبة تبى

اًگـيقي صبلتي کي، ٌُؼمتبًي صبلتي مبى ”رْ هخبل ڏيٌؼي لکي ٿْتَ: 

ٺِڪبيْ آُي، ريڪي ًَ ٿيْى ٺِڪي. اُڙي طـس ُڪ ٻئي هتـرن پـًنپبل 

۾، ّؿي اًگـيقي ڳْٺبڻيْى صبلتْى مٌڌي “ ثلْکْکـ”ٍبصجنٌگِ ىبُبڻي 

رْ اٍلْڪْ ًبّل ٻِـاڙيَء ري صبلتي مبى اُڙيْى تَ ّٺي ڦِڪبيْى آُي 

پيْ ڀبًئزي، رٌِي ۾ ّؿي ٻْلي الُْڻبئي ڪـي ڪتبة ري ڪال ًڪـڻ رْ 

(، اُڙي طـس، پـّفينـ هلڪبڻي 35: 2002هلڪبڻي، “)اظِبؿ ڪـي ٿْ

رْ اُْ ثَ چْڻ آُي، ڌاؿيْى صبلتْى کڻي ڪتبثي ۾ تَ ٺِڪي ثَ اچي، تٌِي 

ڏيِي ًُْؼي ثَ تـروي ڪـڻ رْ عبً هطلت آڏّ ًُْؼّ آُي تَ، ڏيِي پـ

پڙٌُؼڙى کي ارٌجي هلڪي ري ؿيتي، ؿموي ۽ ؿّاري، ُلت چلت ۽ پٌگتي 

صبلتي ري پـّڙ پْي، مْتَ، حْاة ڪًَْ ٿيْ. رڏُي مٌڌ تي اًگـيق ؿاڄ 

لبئن ٿيْ، تٌِي کبى اڳ ۾ پيو ڪيل تـروي ۾ ػـثي ۽ فبؿمي رب لفع، 

 هضبّؿا ۽ اٍطالس ايٌؼا ؿُيب، مي ّؿي اًگـيقى ري ػّؿ ۾ ًْاى ًْاى لفع،

اٍطالس، پِبڪب ۽ هضبّؿا مٌڌيَء ري فيٌت ثڻزي آيب رٌِي ۾ ًيْى ًيْى 

  تيجيِْى ۽ امتؼبؿا ٻْليَء رْ ميٌگبؿ ثڻيب.

 راسيالش ًاول جي ٻىلي
ُيُء مٌڌي فثبى رْ پِـيْى تـروْ ٿيل ًبّل آُي. رٌِي رْ          

هْضْع تاله ۽ کْرٌب آُي اًُِي عْثيي ڪـي مٌڌي هتـروي، ًبّل کي 

کي مٌڌي هتـروي ًْلـاِء اڌؿام ًبّل ُي ثبى رْ ّيل ڍڪبيْ آُي. مٌڌي ف

آُي ّيْ آًؼّ  ۾ ػبم فِن فثبى ۽ مليل، مپڪ۽ ٿبًْؿػاك اُڙي تَ، مِڻي، 

 ُي ُي لکيْ ئي مٌڌي فثبى الِء ّيْ آُي. ،تَ  ڄڻرْ ائيي هضنْك ٿئي ٿْ 

ػوالڪ ًبلي  “ًيڪبيب”۽ مٌؼك ڀيڻ  “ؿاميالك”۾صجو ري ىِقاػي  ًبّل

ُڪ مبئٌنؼاى ري ٍضجت ۾ اچي ىِقاػى ّاؿي ُڪ ؿعي فًؼگي هبى 

کبى مْاِء لڪ چْؿي مبى ًڪـي ػًيب رْ ثيقاؿ ٿي هبئٽي کي اطالع ڏيڻ 

اًِي کْرٌب ري ًتيزي صبٍل ڪـڻ ّڏّ تزـثْ صبٍل ٿب ڪي.  ڪـي مفـ

ري اڳڪٿي پڻ ڪئي ّئي مبئٌل ري ايزبػ ري ّميلي ُْا ۾ اڏاهڻ کبى پِْء 

 ي.ُئ
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 سٌڌي ًاولي جا ترجوا
مٌڌي اػة ري تبؿيغي ري اڀيبك هبى هؼلْم ٿئي تَ، مـڪبؿي ۽          

ًزي اػاؿى ڪيتـى ئي الرْاة ۽ ىبُڪبؿ ػًيب ري هيِْؿ ۽ همجْل 

تغليمڪبؿى ري ًبّلي رب مٌڌي فثبى ۾ تـروب ڪـائي ىبيغ ڪيب آُي. 

 ـ اچي ٿْ.مٌڌي هتـروي ۾ هـفا لليچ ثيگ ُڪ مـّاڻ ري صيخيت ۾ ًظ

هـفا ٍبصت ّٽ هْضْع ري ايڏي ّؿائٽي آُي، رْ مچ پچ صيـت ٿي ”

ٿئي تَ هـفا لليچ ثيگ ايتـى هْضْػي کي ڪيئي پٌٌِزي طجيؼت تي آڻي 

ثيگ، هـفا لليچ (، 65: 2004)ّلي ؿام ّلڀ، “ اًِي رب تـروب ڪيب آُي.

ڪبڪْ ڀيـّهل هِـچٌؼ آڏّاڻي، پـّفينـ هٌگِبؿام هلڪبڻي، دمحم ػخوبى 

، “ڳبڙُْ اللٽيي”ڏيپالئي، مـاد هيوڻ، ّلي ؿام ّلڀ، ًزن ػجبمي رٌِي 

ّغيـٍ ُڪ ثِتـيي هخبل آُي. اُڙي طـس، “ فلقلْ”۽ “ پِبڙى ۾ پڪبؿ”

 ،“فّال”ًبّل  لبضي عبػم ري تـروي رب ُي ثيوخبل ڪتبة آُي: ٽـڊاڪ

 ّغيـٍ ّغيـٍ رب ًبال هلي ٿب..“ ؿ ۽ مپٌب يب رْاؿيءَ پيب”

 ًتيجى
هؾڪْؿٍ همبلي الِء ريڪي ڪتبة هطبلؼي ُيٺ ؿُيب، تي هبى            

ريڪْ ًتيزْ آڏّ آيْ آُي تي کي پٌٌِزي ًمطََء ًظـ مبى ڏمي ًتيزْ اعؾ 

“ اػثي فاّيي _ ڪل پبڪنتبى اُل للن ڪبًفـًل”ڪيْ ّيْ آُي. 

“ اػة رب هؼيبؿ ۽ مٌڌي اػة”. ُيـّ ىيڪبڻي رْ 2ع( رب همبال _ 1433)

مٌڌي اػة رْ فڪـي پل هٌظـ ”ڊاڪٽـ ػجؼالغفْ هيوڻ رْ  .3ع( 2013)

ع(، ليکڪ: ميؼ صنبم الؼيي ؿاىؼي ۽ مٌڌي هتـرن: غالم دمحم 2002_ ))

ع(، ڊاڪٽـ دمحم ٍبلش گْپبًگ رْ 2020“ )‟مٌڌي اػة”الکْ رْ 

ع( ّغيـٍ ري هطبلؼي 2012“ )پـائوـي ػؿمي ڪتبثي رْ تضميمي ربئقّ”

ُيبى تَ، صبضـ ػّؿ ري گِـري پٽبًؼؿ مٌڌي کبى پِْء ُي ًتيزي تي پِتْ آ

فثبى کي امڪْلي، ڪبليزي ۽ يًْيْؿمٽيي ۾ ؽؿيؼب تؼلين ثڻبئي اػلٰي اػاؿى ۾ 

مٌڌي ىؼجي کي فؼبل ثڻبيْ ّڃي. مٌڌي فثبى ري ًَبة ۾ مبئٌل ۽ 

ٽيڪٌبلْري ثبثت ڪي مجك ىبهل ڪيب ّڃي. افنبًْي اػة کي مبئٌني 

ـري. اُڙي ًوًْي ػلوي ّاػثي اًؼاف ۾ پيو ڪـڻ ري ىـّػبت ڪـڻ گِ

اػاؿى ۾ ڪن ڪٌؼڙ امڪبلـى، اػيجي، ىبػـى الِء ضـّؿي آُي، تَ اُُي 

ىبػـيَء کي رؾثبتي لنن هبى ٻبُـ ڪڎي مٌزيؼٍ ًوًْي ري ىبػـي تغليك 
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ڪـي لْهي ري ڀالئي ّاؿي ػائـي ۾ آڻيي. ػًيب ري ؿعي هبى هؼلْم ٿئي ٿْ 

اُتي موْؿيي لْهي مبى گڏ تَ، پْؿي ػًيب تجؼيلي طـف ّڃي ؿُي آُي، 

پبڪنتبًي لْم کي ثَ ّڏا چئليٌذ مبهِْى اچي ؿُيب آُي. اًِي چئليٌزي کي 

ُهٌِي ڏيڻ الِء مبئٌني ۽ ٽيڪٌيڪل هْاػ کي اؿػّ، پٌزبثي، مـائڪي، 

مٌڌي، ثلْچي، پيتْ، ثـاُْي، ٻْليي ۾ آڻي، اًِي ٻْليي ري لغتي تيبؿ 

 آمبى پيؼا ٿي پْي.ڪـائڻ رْ ڪن ڪيْ ّڃي تَ، ريئي تـروب ڪـڻ 
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