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بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اور ملکہ اپنے محل کی سیر

کررہے تھے اور اپنے ماضی پر تبادٔلہ خیال بھی کرتےہوۓ آگے بڑھتے جاتے

تھےکہ اچانک ان کے سروں کے اوپر سے کوىئ ایسی چیز گزری جسے

دیکھا تو دونوں نے ہی لیکن دونوں اسے پہچاننے سے قاصر رہے ، بادشاہ

نے کہا کہ" یہ کوىئ خوبصورت اور حسین پری تھی" اور ملکہ نے کہا کہ"

یہ کوىئ خوبصورت پرندہ تھا" ۔ اب اس بات کو لے کر دونوں میں بہت

بحث چھڑ گئ اور بات یہاں تک پہنچ گئ، کہ بادشاہ نے کہا کہ" اگر تم

واقعی سچی ہو تو میں یہ محل چھوڑ کر چال جاؤں گا اور میں سچا ہوا

توتمھیں بھی محل چھوڑ کر جانا ہوگا "۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیۓ



بادشاہ نے نجومی کو بلوایا ، ملکہ نے نجومی کو یہ بات پہلے ہی سمجھا

دی کہ اگر میں سچی ہوىئ تو پھر بھی تم مجھے جھوٹا ثابت کرنا اور

بادشاہ کو سچا کیونکہ ملکہ کو یہ یقین تھا کہ اگر میں جھوٹی ثابت

ہوىئ تو بادشاہ کبھی بھی مجھے محل سے نہیں جانے دیں گے کیونکہ

وہ مجھے بہت چاہتے ہیں اور اگر بادشاہ کو جھوٹا ثابت کیا گیا تو وہ

شرمندہ ہو کر محل چھوڑ کر چلے جأىیں گے ۔

نجومی نے باکل ایسا ہی کیا جیسا ملکہ نے کہا تھا ، حاالنکہ ملکہ سچی

تھی، نجومی نے بادشاہ کو سچا ثابت کیا۔ یہ سب سنتے ہی بادشاہ غصہ

میں آگیا اور ملکہ سےکہا کہ" تم تیار ہو جاؤں ،تم جہاں کہوگی میں

تمھیں وہی چھوڑ آؤں گا"۔ملکہ کو یقین تھا کہ بادشاہ ایسا نہیں کرنگے،

وہ بغیر کچھ ساتھ لیۓ گھوڑے پر سوار ہوگئ اور بادشاہ کو کہا کہ

مجھے

جنگل میں کہیں دور چھوڑ آؤ ۔ دونوں جنگل میں پہنچ گۓ ،لیکن ہر بار

ملکہ بادشاہ سے کہتی کہ " یہاں نہیں اس سے بھی تھوڑا آگے لے چلو "

وہ دل ہی دل میں یہ سوچتی کہ شاید بادشاہ کو ترس آجاۓ لیکن ایسا

نہ ہوا۔ وہ بہت دور جنگل میں بہت آگے نکل آۓ ۔ اب ملکہ گھوڑے سے

اتر گئ اور بادشاہ بھی واپس محل کی طرف لوٹ آۓ ۔

ملکہ نے اس جنگل میں ایک پہاڑ میں موجود ایک غار میں رہنا شروع

کیا ۔ اللہ نے اسے ایک بیٹے سے بھی نوازا ، اور اللہ کے حکم سے ان کی

غار کے قریب ایک خربوزے کی بیل لگ گئ تھی ، جس کے پھل کھا کر وہ

اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے ۔

ایک دن ملکہ اپنی غار کی صفاىئ کررہی تھی اوراسکا بیٹا غار کے سرے

پر بیٹھا کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی ، وہ

اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا اور بہت زور سے چیخ مار دی۔ یہاں تک کہ

چرواہے نے بھی سن لی لیکن ملکہ نے اسے غار کے اندر کھینچ لیا،چونکہ



چرواہے نے غار سے بچے کے رونے کی آواز سن لی تھی وہ آگے بڑھا اور

غار کے سرے پر کھڑے ہوکر کہا " تم کون ہو اور یہاں کیوں رہتے ہوں ،

اگر تم آدم ذاد ہو تو مجھے جواب دو " ۔ ملکہ بہت ڈر گئ اور کہا کہ

"میں قسمت کی ماری ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ " ۔ اور یہ بھی کہا کہ "

میرا لباس بہت پرانا ہو چکا ہے میں باہر نہیں آسکتی " ، چرواہے نے یہ

قسم کھائ کہ تم میری بہن ہو اور اپنی چادر غار کے سرے پر رکھی

جسے پہن کر ملکہ باہر آىئ اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا ۔

بچے کا نام علی تھا اسکو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت ذہین

تھا ،جسکی وجہ سے اسکے نمبر باقی بچوں سے اچھے آتے تھے۔ گاؤں کے

لوگوں نے استاد پر بہت غصہ کیا اور یہ کہا کہ تم ہمارے بچوں پر دھیان

نہیں دیتے ، اس کو اسکول سے نکالو ورنہ ہمارے بچے نہیں آءیں گے ۔ اب

علی کو استاد نے اسکول سے نکال دیا ، لیکن چرواہے نے یہ کہہ کر علی

کو

پڑھانے کو کہا کہ میں سب بچوں کی فیس کے پیسے دونگا بس تم علی

کو پڑھاؤ ۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چال تو انھوں نے اپنی ضد چھوڑ دی ۔

اب سب بچے ساتھ پڑھنے لگے۔

علی کی سوچ باکل بادشاہوں والی تھی ۔ جب بھی سب دوست کھیلتے

تو علی بادشاہ بن جاتا اور کچھ دوست وزیر ، وہ سب مل کر یہی کھیل

کھلتے تھے ۔ ایک دن ایک کشتی دریا کے کنارے آ کر رکی ، اس میں کوىئ

خرابی آگئ تھی ۔ ان کشتی والوں سے گاؤ ں میں موجود نجومی نے کہا

کہ یہاں علی نام کا لڑکا رہتا ہے اس کے خون کے چند قطرے آپ کےکشتی

رواں کرسکتے ہیں ۔ اس وقت علی کی عمر 18سال تھی ۔وہ علی کےپاس

گۓ اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم بہت اچھا پڑھتے ہو، ہم تمھیں انعام

دینا چاہتے ہیں ۔ اس طرح وہ علی کو اپنے ساتھ لے گۓ ۔علی کے وہاں

پہنچنے پر معامالت کچھ اور تھے لیکن علی نے انکا کہا مانا اور خون کے



چند قطرے ان کی کشتی پر ڈال دیۓ ۔ کشتی چل پڑی لیکن انھوں نے

علی کو یہ کہہ کر روک لیا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ہم تمھیں کہاں

ڈھونڈیں گے وہ علی کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گۓ ۔

علی دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ اچانک بہت تیز ہوا

چلنے لگی اور کشتی ٹوٹ گئ ۔ علی بھی کشتی کے ایک تختے پر تیرنےلگا

اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرتا کہ وہ اپنے دشمنوں سے

پہلےکنارے لگ جاۓ تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے ۔ علی جب کنارے لگا تو

اسے ایک ہیرا مال ۔ اس کے دشمن بھی آگۓ ، علی نے وہ ہیرا ان کو دیا اور

کہا کہ یہ ہیرا لے لو اور مجھے جانے دو ۔ دشمنوں نے وہ ہیرا بھی لے لیا

اور علی کو بھی پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گۓ ۔ جو شخص علی کو پکڑ کر

اپنے ساتھ لے گیا تھا . اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کو کمرے میں

قید کر دو اور کھانے میں نمک اتنا تیز کر کے دیتی رہنا کہ یہ خود ہی

مر جاۓ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔

وہ شخص بہت اللچی تھا ۔اس نے وہ ہیرا بادشاہ کو دے دیا ۔اس کے

عوض بادشاہ نے اسے بہت زیادہ رقم دی ۔بادشاہ کی دو بیویاں تھیں وہ

ایک دن ایک کے گھر کھانا کھاتے تھے اور دوسرے دن دوسری بیوی کے

گھر ۔ جب وہ کھانا کھانے گۓ تو بادشاہ سے وہ ہیرا اس کے بچوں نے لے

لیا ۔ جب دوسری بیوی کو پتہ چال تو بہت لڑاىئ ہوگئ ۔ اب بادشاہ نے

اس آدمی کو دوبادہ بلوایا اور کہا کہ مجھے کہیں سے بھی ایسا

ہیراڈھونڈ کر جلد از جلد ال کے دو ۔ کیونکہ میرے گھر میں بہت لڑاىئ

ہوگئ ہے ۔وہ بہت پریشان ہوگیا اور گھر آکر علی کی خیریت پوچھی اور

علی سے کہا کہ مجھے ایک اور ہیرا ال کے دو ۔ علی اس کی مجبوری

سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے صندوق میں بند کرکے دریا میں ڈال دو میں

ہیرا لے کر ہی لوٹو ں گا ۔

علی صندوق میں تیرتا تیرتا دریا کے اس پار پہنچ گیا اور صندوق سے



نکل کر ہیرے کو تالش کرنے لگا_ وہاں اسے نہایت ہی خوبصورت لڑکی

ملی، جو شاید کسی غرض سے وہاں پر موجود تھی _علی نے جب سارا

ماجرہ اسے بتایا تو اس نے بالکل ایسا ہیرا دینے کی پیشکش کی ,مگرایک

شرط پر، وہ یہ کہ علی کو اس سے نکاح کرنا ہوگا _ علی نے بغیر کچھ

سوچے سمجھے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا_ نکاح کرنے کے بعد لڑکی

نے اپنے وعدے کے مطابق ہیرا علی کو تھما دیا مگر علی کو ہیرا واپس لے

جانا تھا _ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے صندوق کے پاس پہنچ گۓ ، وہیں

علی کو اچانک یاد آیا کہ وہ ہیرا تو گھر بھول آیاہے _وہ اپنی بیوی کو

صندوق میں بٹھا کر واپس ہیرا لینے چال گیا _جیسے ہی وہ لوٹا تو اسے

معلوم ہوا کہ صندوق وہاں سے غائب ہے بلکہ اسے کھینچ لیا گیا تھا، وہ

بہت پریشان ہوا_

جیسے ہی صندوق دریا کے اس پار پہنچا اور اسے کھوال گیا تو انھوں نے

وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو پایا _وہ شخص اس خوبصورت لڑکی کو

لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس سےکہا کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دو _

اس لڑکی سے شادی کر لو جو کہ ہیرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔

بادشاہ اس کی بات مان گیا اور شادی پر آمادہ ہو گیا لیکن اس لڑکی نے

اپنی بات بتائی اور کہا کہ میں شادی شدہ ہوں.

_بادشاہ بہت ہی ظالم تھا ، جس کی وجہ سے لڑکی نے بادشاہ سے مہلت

مانگی کہ اگر اسکا شوہر چھے ماہ میں نہ آیا تو وہ اس سے شادی کرنے

کے لیے راضی ہو جاۓ گی _

آخر کار چھے ماہ بھی بیت گۓ مگر علی کی کوىئ خبر نہیں تھی ,کہ وہ

کہاں تھا ،شادی کا دن آن پہنچا اور شادی کی تقریب شروع کی گئ _

قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہوگئ اور اسے وہاں سے بغیر نکاح

پڑھاۓ جانا پڑا_ بادشاہ نے وزیر کو دوسرا نکاح خواں النے کا حکم دیا _

وہ اسے ڈھونڈنے تو گیا مگر بہت دیر ہوگئ وہ واپس نہ آیا تھا کہ بادشاہ



نےوقت کو اچھا بنانے کے لیے وہاں آۓ ہوۓ لوگوں سے مخاطب ہو کرکہا

"کیاآپ میں سے کوىئ اچھی کہانی سنا سکتا ہے ؟ "

محفل میں بیٹھا نوجوان اچانک اٹھا اور بادشاہ سے اجازت لے کر کہانی

سنانے لگا_ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ اس بات کو ظاہر کر رہے

تھے کہ یہ جو کہانی وہ سنا رہا تھا در اصل علی اور اس کی ماں کی

کہانی تھی ، اس نے کہانی سنانی شروع کر دی کہ بادشاہ اور ملکہ

دونوں میں بحث چھڑ گئ ملکہ سچی تھی اور یہ گمان کر رہی تھی کہ

اسے اسکا شوہر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکالے گا مگر ایسا نہیں ہوا

بلکہ وہ اسے جنگل میں چھوڑ آیا_اسی طرح وہ کہانی سناتے سناتے علی

کی دریا کے اس پار ہونے کی خبر تک پہنچ گیا _ بادشاہ بڑے غور سے

کہانی سن رہاتھا_ اس نوجوان کو بار بار پیسے دیے جارہے تھے اور آگے

سناؤ آگے سناؤ کی صدأىیں بلند ہورہی تھیں_مزید آگے کچھ یوں ہوا کہ

اس نے کہانی کو ایک خاص پیراۓ پر روک دیا_ بادشاہ نے مزید رقم

بڑھاتے ہوۓ پوچھا کہ علی اور اس کی والدہ کہاں ہیں؟ نوجوان نے

جواب میں کہا کہ علی میں ہوں اور میری ماں دریا کے اس پار جو

گاؤں ہے ، وہاں ایک چرواہے کے یہاں رہتی ہے _ بادشاہ نے اس کی ماں

کو اپنے دربار میں النے کا حکم دیا _

اس کی ماں کو وہاں الیا گیا ،جیسے ہی علی کی ماں دربار میں پہنچی

تو اس نے دیکھتے ہی بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو

مجھے 20 سال پہلے جنگل میں چھوڑ کر خود واپس لوٹ آیا تھا _

بادشاہ کی آنکھوں میں آنسوں آگئے، اور وہ اپنے کیے پر بے حد شرمندہ

ہوا_ اس طرح علی اور اس کی بیوی، بادشاہ اور ملکہ اب دوبارہ ہنسی

خوشی اس خوبصورت محل میں رہنے لگے ۔


