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Abstract: 

"Prof. M. Younis Hasrat was a dramatist, poet, editor and the writer of the children books. 

He not only created serious literature but also funny literature for children. His aim was 

not only to entertain the children but also to improve their moral attitudes. He has applied 

different technicalities for it. In this mission, he has always been successful. “M M” and 

“Owl Jallool” are his immortal characters. He has created immortal characters having 

natural unevenness.  

These characters do not intentionally get involved in immoral activities in order to 

entertain the audience rather their attitudes, actions and unconscious state of mind lead to 

such incidents as create humor." 

Keywords: Children Books, Funny Literature, Immortal Characters, Entertain The 

Audience. 

پروفیسر محمد یونس حسرؔت ایک ڈرامہ نگار، اشاریہ نویس، مترجم، محقق و مدون، شاعر 

اور بچوں کے ادیب تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے نہ صرف سنجیدہ بلکہ مزاحیہ ادب بھی تخلیق کیا۔ 

اتھ ہنسنے ہنسانے کا بھی موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہنسنا وہ بچوں کو پندو نصائح کے ساتھ س

  ہنسانا کیا ہے اس کے متعلق اُردو لغت میں لکھا ہے:
 (۱)‘‘ٹھٹھا، چہل ،یدل لگ ،یظرافت، خوش طبع’’

کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اس  "Humour"انگریزی زبان میں اس کے لیے 

 ہیں: کے متعلق تفصیل سے لکھتے
مزاح، ظرافت، مذاق، خوش طبعی، تحریر یا عمل سے مزاح پیدا کرنے کی صالحیت، مزاح ’’

یا مضحک شناسی کی اہلیت، کوئی چیز جیسے تحریر یا تقریر یا عمل جس کا مقصود مزاح ہو 

 (۲)‘‘شگفتگی، موج، مزاح یا جذباتی حالت، افتاد طبع، ذہنی ساخت۔

 ہے: یلکھ وںی فیتعر یاک نے خالص مزاح کلیک فنیسٹ
"Humour may be define as the kindly contemplation of the congruites life 

and artistic expression there of."(3) 

 یضرورت ہے۔ اس سے انسان ک یادیبن یانسان ک یہے۔ ہنس تایکو جنم د یادب ہنس ہیمزاح

 یکوشش کرتا ہے۔ اس یکو غلط کرنے کاپنے غم  ےیاور وہ کچھ لمحوں کے ل ںیہ یکم ہوت اںیتلخ

طورپر جان چھوٹ  یتو گھر اور سکول کے مسائل سے وقت ںیادب پڑھتے ہ ہیطرح بچے جب مزاح

ھوپ د یکڑ سایہے ج یہ سایسانا انہنسنا اور ہ ںیم یسفرزندگ’’کا غم غلط ہوتا ہے۔ نہے اور ا یجات

 (۴)‘‘ٓانا۔ سریدار کا م ہیکے بعد شجرسا

ں انہوں نے لفظو ںیہے۔ اس م ایک قیادب تخل ہیجو مزاح ےینے بچوں کے لحسرؔت  ونسیمحمد

اور  ‘‘ی  منق یمنش’’ہے۔  ایک دایسے مزاح پ یاور کردار نگار ہ نگاریواقع ،یبذلہ سنج ر،یکے الٹ پھ

رتن ناتھ سرشار کا  ںی۔ جس طرح اُردو ادب مںیکا کردار ان کے الزوال کردار ہ ‘‘لاول جلو’’

 ‘‘یمرزا ج’’اسلم کا  میا‘‘ چچا چھکن’’تاج کا  یعل ازیامت‘‘ بغلول یحاج’’کا  نیحسسجاد  ‘‘یبخو’’

اول ’’اور  ‘‘ی  منق یمنش’’طرح  ی۔ اسںیکردار ہ دیزندہ جاو ‘‘یچچا جمعرات’’سالک کا  دیعبدالمج

کو  نیطور پر ہر سامع یہے۔ وہ شعور یناہموار یفطر ںی۔ان مںیان کے الزوال کردار ہ ‘‘جلول
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سے  یدماغ رحاضریعادات اور غ یکرتے بلکہ ان ک ںیحرکات نہ یدھیس یالٹ ےیرنے کے لخوش ک

 کرداروں کے سےیا کھیہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر روف پار دایکہ مزاح پ ںیواقعات رونما ہو جاتے ہ سےیا

 :ںیمتعلق لکھتے ہ
 ایتا ہے جا ایک دایعموماً واقعات سے مزاح پ ںیہونے والے مزاح م دایکردار سے پ ہیمزاح’’

 (۵)‘‘حماقت سے۔ یاس ک ای یناہموار یفطر یکردار ک

 ہینومزاح یچھوٹ یچھوٹ ےینے بچوں کے لیونس حسرؔت محمد ںیتاب ماس ک‘‘ ی  منق یمنش’’

 کردار زیکا مضحکہ خ ‘‘ی  منق یمنش’’نے یونس حسرؔت محمد  ںیم وںی۔ ان کہانںیہ یلکھ اںیکہان

 بھول جاتا ہے۔ ںیزیچ یہوئ یرکھ یاپن ،ہے یدمدماغ آ  رحاضریغ کیہے۔ وہ ا ایک قیتخل

صاحب اپنے رشتے دار کے  یمنش ۔ہے یکہان یپہل یاب کاس کت ‘‘یٹوپ یک ی  منق یمنش’’

گائے و وہ اپنی ٹوپی کاس کا بوٹ کا تسمہ کھل جاتا ہے، ںیراستے م ،ںیجاتے ہ نےیگھر سے گائے ل

 یہوت دایصورِت حال پ زیمضحکہ خ بیعج ہے۔ جہاں تایتسمہ باندھ لبوٹ کا پر رکھ کر  نگیکے س

 ہے۔
 یمشکل حل ہو گئ یسار سےیتو وہ مسکرا اٹھے، ج یپر پڑ نگوںینگاہ گائے کے س یک ان’’

 یلگ ںیم وارینہ ہو د نگیوہ س سےیج یٹانگ د وںیسنگ پر  کیگائے کے ا یہو۔ انہوں نے ٹوپ

ے تھ سے اپنے بوٹ کے تسمہا یہ کیسے ا یاریہوش یہو۔ پھر جھک کر بڑ یکھونٹ یکوئ یہوئ

پھالتے ہوئے اپنے ٓاپ سے کہنے لگے، لوگ مجھے خواہ  نہیکو باندھا اور پھر فخر سے س

ہاتھ سے بوٹ کا  کیطرح ا یریہے جو م یٓادم سایا یکوئ ںی۔ اس شہر مںیمخواہ بدھو کہتے ہ

 (۶)‘‘تسمہ باندھ سکتا ہو۔

 یکو بتات اس یویب یاس ک یملت ںینہ یاس کو ٹوپے ہیں تو انہیں جب گھر پہنچت منشی صاحب

سے  ںیگائے کو عقل مند سمجھتا ہے کہ اسے کہ یپر ہے۔ وہ اپن نگیتو گائے کے س یہے کہ ٹوپ

 یتھ یاس نے خود رکھ یپر رکھے ہوئے ہے۔ ٹوپ نگیخاطر اس کو س یریہے اور وہ م یمل گئ یٹوپ

 ۔یتھ یبول گئ تبا ہیاس کو  کنیل

 ٓانے پر نکیخط پڑھ رہا ہوتا ہے اور چھ ی  منق یمنش ںیم یس کہانا‘‘ کا رومال ی  منق یمنش’’

 بعد رومال جلنے لگتا ہے رید یہے۔ تھوڑ تاید نکیہے اور خط پر چھ تاید نکیپھ ںیرومال ٓاتش دان م

 یات اپنہ بیہے۔ وہ گھر سے باہر چال جاتا ہے۔ وہ  یخفا ہوت گمیباس کی اس حرکت پر  ،ہے یتو بو ٓات

 تےلیہے۔ اس طرح بات پھ یعورتوں کو بتات یبات دوسر یہیکو بتاتاہے۔ وہ عورت عورت  ہیہمسا

 ی  منق یہے کہ منش یمنگوات یگاڑ یک ڈیعورت تو فائربرگ یہے۔ ٓاخر یکچھ سے کچھ ہو جات لتےیپھ

 ہیمزاح ںیم ینے اس کہانیونس حسرؔت ۔ محمد ہوتا ںینہ سایہے حاالنکہ ا یکے مکان کو ٓاگ لگ گئ

بات  ںیل م۔ اصیرکھت ںینہ دہیپوش یبات کو بھ یہے کہ وہ کس ایک انیفطرت کو ب یعورت ک ںیانداز م

و ہ یصورِت حال کچھ اور ہ یہے تو ا س ک یعورت کے پاس پہنچت یجب آخر کنیہے ل یکچھ ہوت

 ہے۔ یجات

حرکات سے مضحکہ  بیعج یک ی  منق یمنش یبھ ںیم یاس کہان‘‘ الئے یمچھل ی  منق یمنش’’

 ی۔وہ مچھلںیجاتے ہ نےیاور اخبار ل یمچھل ںیصاحب بازار م یہے۔ منش یگئ یک دایال پصورِت ح

وہ  ں۔ گھر ٓا کریپکڑ التے ہ ںیاخبار ہاتھ م یاور پڑھنے وال ںیدباتے ہ ںیبغل مکر ڈلوا  ںیاخبار م

 تےیدکھ پر ر زیاخبار کو اپنے م یوال یاور مچھل ںیہ تےیکے پاس رکھ د گمیاخبار کو ب یپڑھنے وال

جب  ۔ وہںیہو جاتے ہ شانیصاحب پر یہے، منش یہوت یہے تو اخبار خال یکھتیصاحب د گمی۔ بںیہ

 یکر کھات نکال یبوٹ کیا یک یاخبار کو پھاڑ کر مچھل یوال یتو بِلّی مچھل ںیکے پاس ٓاتے ہ زیم یاپن

 ہے۔ یکو ڈانٹت یمنش گمیہے۔ اس پر ب

 یک‘‘ ںؤڈاکو یسمندر’’اپنے دوست سے  یشمن ںیم یاس کہان ‘‘یچھتر یک ی  منق یمنش’’

پر تو ہے اور کوٹ او تایپہن ل چےین یوجہ سے برسات یہوتا ہے۔ بارش ک اریت ےیکے ل نےیتاب لک

ھولتا ہے تو اپنے کوٹ کا بٹن ک یجب منش کنیل یملت ںیوہ نہ کنی۔ لںیپہن ل یہے کہ برسات یکہت گمیب

 :ںیھتے ہلک رٓاغایعمل ہے۔ ڈاکٹر وز یکا ہنسنا فطر یعمل پر قار سےیہے۔ ا یہوت یپہن یبرسات چےین
ہے۔ بلکہ ہر اس فردکو نشانہ  یتید بیترغ ینہ صرف افراد کو باہم مربوط ہونے ک یہنس’’

 (۷)‘‘کے مروجہ قواعد وضوابط سے انحراف کرتا ہے۔ یہے جو سوسائٹ یبنات یتمسخر بھ



 یہے۔ منش ایگ ایک دایے مزاح پس ہ نگاریواقع ںیم یاس کہان‘‘ کے پٹاخے ی  منق یمنش’’

 ںیم یٹوکر یک یاس کو رد گمیب ی۔ اس کںیکر التے ہ دیصاحب شِب برات کو بازار سے پٹاخے خر

۔ ںیہ تےید نکیاس پر پھ یٹوکر یک ی۔ وہ ردںیصاحب ٓاگ جال رہے ہوتے ہ یہے۔ منش یتیرکھ د

 گمیب ب۔ جںیاحب ڈر جاتے ہص ی۔ جس سے منشںیانار چلنے لگتے ہ اںیر بعدپٹاکے مہتابید یتھوڑ

 ہے۔ یتیخبر لخوب  یصاحب ک یہے تو وہ منش یخبر ہوت یکو اس بات ک

 حماقتوں سے یک ی  منق ینے منشیونس حسرؔت محمد  ںیم یاس کہان ‘‘بِلّی یک ی  منق یمنش’’

رنرم بستر پ ںیاپنے کمرے م ۔ منشی منقی  ہے ایک شیصورت حال کو پ زیمضحکہ خ یوال داہونےیپ

 یبِلّی ک ہے تو وہاں یجب دروازہ کھولت گمیب ۔کرتا ہے تیسے شکا گمیوتل کو بِلّی سمجھ کر بنرم ب

کا باعث  یہنس ےیکے ل یہے جو کہ قار یاٹھانا پڑت یکو شرمندگ یہے۔ اس پر منش یہوت بوتلبجائے 

 ہے۔ یبنت

 یک دایحال پصورتِ  ہیحماقتوں سے مزاح یک یمنشبھی  ںیم یاس کہان‘‘ کا ُکتّا ی  منق یمنش’’

ار کر ُکتّا اپنا پٹا ات ںی)نجم( کے گھر ُکتّا چھوڑنے جاتا ہے۔ راستے م یلیسہ یک گمیب یہے۔ وہ اپن

 لےپٹا اور یرس یہوتا۔ وہ خال ںیکو اس بات کا علم نہ یمنش کنیدوسرے ُکتّے کے پاس چال جاتا ہے ل

تا ہے کہ وہ ٓاپ کے کمرے کے ہے تو وہ کہ یپوچھت ںیاسے ُکتّے کے بارے م ہکر پہنچ جاتا۔ نجم

تّا اس کُ  تو جب گھر واپس ٓاتا ہے یہے۔ ادھر منش یُکتّے کو تالش کرت ںیگھر م ہہے۔ نجم ایاندر چال گ

 ہے۔ یڑتپ ٹھاناا یکے سامنے شرمندگ گمیب۔ ایسی صورتِ حال پر اسے سے پہلے گھر موجود ہوتا ہے

وجہ سے  یک یدماغ رحاضریغ یصاحب ک یمنش ںیم یکہان اس‘‘نکیع یک ی  منق یمنش’’

جراب  نکیع یصاحب اپن یہے۔ منش ایگ ایک دایمنظر پ زیصورتِ حال سے مضحکہ خ یہونے وال دایپ

ے۔ وہاں جاتا ہ نےیکا اشتہار د یگمشدگ یک نکیع ںیوہ اخبار کے دفتر م ۔ںیڈال کر بھول جاتے ہ ںیم

اب جر یا ہے کہ وہ تو اس کٓات ادیہے تو اسے  یضرورت پڑت یک نکیع ےیمضمون لکھنے کے ل

تو  نکیہے کہ ع تایوصول کر ل سیف یاس سے اشتہار ک جریہے۔ وہ جراب سے نکالتا ہے تو من ںیم

 یناپ کنیل ںیروپے دے کر گھر ٓا جاتے ہ سیصاحب مجبوراً ب ی۔ منشینے ٓاپ کو ڈھونڈ کر د ںیم

 ۔ںیاخبار کے دفتر چھوڑ ٓاتے ہ نکیع

ہ وج یحماقتوں ک یصاحب ک یمنش ںیم یاس کہان ‘‘ںیم یرٹپا یسال گرہ ک ی  منق یمنش’’

 یپارٹ یرہ کسالگ یک یلیسہ یاپن گمیب یصاحب ک یہے۔ منش یگئ یکوشش ک یکرنے ک دایسے مزاح پ

ر اپنے سر پ یٹوکر یک یرد ںیم رےیاندھ یہے۔ منش یجات یچل یجلد ےیشرکت کرنے کے ل ںیم

۔ راستے ںیہ تےیجگہ جھاڑن لے ل یاور رومال ک ںیہ تےیل ٹیز پوش اپنے جسم پر لپیم ں،یرکھتے ہ

ے گھر ک یلیسہ یک گمیصاحب جب ب ی۔ منشکھتاید ںینہ یکو کوئ یہوتا ہے منش رایاندھ یبھ ںیم

 یپران یک گمیسے ب یہے )جو وہ غلط تایاور جب وہ تحفہ کا ڈبہ د ںیپہنچے تو سب ہنسنے لگتے ہ

 ۔ںیاٹھاتے ہ یصاحب شرمندگ یجس پر منش ںیگاتے ہلے ٓاتا ہے( تو سب قہقہے ل ڈبہ واال یجوت

بچوں  اںیکہان ہینو مزاح ںینے اس ُکتّاب م حسرؔت  ونسیمحمد ‘‘منشی منقی  نے بِلّی بیچی’’

 اریز اختاندا ہیمزاح ںیم ‘‘بِلّی یک گمیب’’تاج نے  یعل ازیامت دی۔ جس طرح سںیہ یک ریتحر ےیکے ل

 یونساس طرح محمد یچھوٹت ںیبِلّی سے جان نہ یب کالکھ جتن کرنے کے باوجود صاح، ہے ایک

ناک  یک ی  منق یبِلّی منش یک گمیب ںیہے جس م ایک قیتخل کردارکا  گمیاور ب ی  منق ینے منشحسرؔت 

 ہے۔ یتیدم کر د ںیم

ظاہر  بِلّی سے محبت ادہیسے ز اںیاپنے م یک گمیب ںیم یاس کہان‘‘ چال یالٹ یک ی  منق یمنش’’

 یر جاتگ چےیچھوٹ کر ن یالیپ یچائے ک ،ہے یصاحب کا ناشتا چٹ کر جات یی منشہے۔ بِلّ کی گئی 

 یان ک مگیتو ب ںیتنگ ٓاکر وہ بِلّی کو مارتے ہ ںیکے ہاتھ جل جاتے ہ یمنشسے گرم گرم چائے  ۔ہے

لے  یبازار سے مچھل ےیکو دور کرنے کے ل یناراضگ یک گمیصاحب ب یہے۔ منش یتیخوب خبر ل

 گمی۔ بہے یرہت یکے پاؤں سے چمٹ اںی۔ بِلّی مںیں سے مسل ڈالتے ہؤاس کو اپنے پا اور ںیکر ٓاتے ہ

ے س صاحب یکا علم ہوتا ہے تو وہ منش قتیکو حق گمیجب ب کنیہے ل یطور پر خوش ہو جات یوقت

عورتوں کا نقشہ  نیسخت تر ںیانداز م ہیحسرؔت اس موقع پر طنز  ونسیہے۔ محمد  یخفا ہو جات

 :ںیہ نچتےیکھ



ان کے  کہ ےینے ان کے وہ لتے ل گمی۔ بایبھونچال ٓا گ سےیتو ج ینے زبان کھول گمیب جب’’

ہے لعنت مالمت سن ر یک گمیبنے چپ چاپ ب ریتصو یک یچودہ طبق روشن ہو گئے۔ وہ بے بس

و ک گمیکو کوس رہے تھے۔ جب انہوں نے ب یاپنے ٓاپ کو اور اس گھڑ ںیدل م یتھے اور دل ہ

 (۸)‘‘تھا۔ ایک صلہیچال چلنے کا ف یوال یمچھل یباس ےیخوش کرنے کے ل

 یہے۔ منش یکوشش ک یکرنے ک دایسے مزاح پ ہ نگاریواقع ںیم‘‘ کا دروازہ ی  منق یمنش’’

ھر چپکے سے گ نیہللا د یکے کہنے پر مستر گمیب ۔ںیسو رہے ہوتے ہ ںیخانے م یصاحب باورچ

ساتھ لے جاتا ہے۔  وکھول کر دروازہ ک چیخانے کے دروازے کے پ یباورچ رواداخل ہوتا ہے  ںیم

ٹ کرنے رپور شنیاسٹ سیہے تو پول کھتایہے۔ جب وہ دروازوں کو غائب د یکرت داریب بِلّیکو  یمنش

 یچہے تو باور یگھر ٓات سیکرکے لگا جاتا ہے۔ جب پول کیدروازہ ٹھ ںیاس وقت م یمستر ۔جاتا ہے

 صاحب کو خوب کوستا ہے۔ یواال منش سیخانے کا دروازہ لگا ہوتا ہے۔ اس بات پر پول

 زیکے کردار کو مضحکہ خ ی  منق ینے منشیونس حسرؔت محمد  ںیم‘‘ شرط یک ی  منق یمنش’’

ے کو وہ کے ُکتّ  یلیسہ یسے شرط لگاتا ہے کہ اس ک گمیب یاپن ی  منق یہے۔ منش ایک شیپ ںیانداز م

ُکتّا گوشت  ۔ہے تایڈال ل یہڈ یوشت کگ ںیم بیاپنے کوٹ کے ج ی  منق یاپنے ساتھ مانوس کرے گا۔ منش

دن  ہے۔ اگلے تایل تیکے ساتھ چمٹا رہتا اس طرح وہ شرط ج یوجہ سے سارا دن منش یخوشبو ک یک

ستے ہے۔ را یموجود ہوت ںیتک کوٹ م یابھ یہڈ،کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے گمیب یاپن ںیبازار م یمنش

 دایب صورِت حال پیگر جاتا ہے۔ وہاں عج یطرف لپکتا ہے جس سے منش یبڑا ُکتّا اس ک کیا ںیم

 ہے۔ یہوت
 یطرف جھپٹتا اور اسے پھاڑ ڈاال۔ دوسرے ہ یک بیج یُکتّا ان ک یکے گرتے ہ ی  منق یمنش’’

ے پر معذرت کرت یادتیاس ز یبھرکم ُکتّے ک یبھار اںی۔ میتھ ںیاس کے منھ م یہڈ کیلمحے ا

 (۹)‘‘۔ایکو فٹ پاتھ پر سے اٹھا ی  منق ینے سہارا دے کر منش گمیہوئے ٓاگے بڑھ گئے اور ب

زبان سے ٓاگ کے  یاپن ےیکے ل یج یبجائے منش یک یہمدرد گمیجب ب ںیاس صورتِ حال م

 ہے۔ یطرف ہونے لگت یک یج یمنش یہمدرد یک یہے تو قار ینکالتشعلے 

کاکردار  یج ینے منشیونس حسرؔت محمد  ںیم یاس کہان ‘‘نیاور کوڑے کا ٹ ی  منق یمنش’’

 ںیم نیہے کہ اس کو کوڑے کے ٹ یتید یمچھل یکو باس یمنش گمیہے۔ ب ایک شیماقتوں سے بھرپور پح

اور  ںیہ تےید نکیپھ ںیم نیکو کوڑے کے ٹ یٹوپ یمنش ۔ںیرکھ د ںیم یکو المار یاور ٹوپ ںیڈال د

ں سے اتو وہ ںیکھولتے ہ یہے تو المار ی۔ جب کمرے سے بو ٓاتںیہ تےیرکھ د ںیم یکو المار یلمچھ

جاتا  نکنےیپھ ںیم نیٹکے کو کوڑے  یمچھل یباس یہے۔ منش یبہت خفا ہوت گمیہے۔ ب ینکلت یمچھل

و پتہ ک یہے۔ منش یداخل ہو جات ںیم نیہے۔ بِلّی کوڑے کے ٹ یہوت چھےیاس کے پ یہے تو بِلّی بھ

شامت  یک یج یشہے تو من یکا ڈھکنا اٹھات نیٹ ےیکوڑا ڈالنے کے ل گمیاگلے دن جب بنہیں چلتا اور 

 ہے۔ یٓات

 کا خوراک وںبِلّی ںیم ینے اس کہانیونس حسرؔت محمد ‘‘ دعوت یک وںاور بِلّی ی  منق یمنش’’

التے جب بِلّی کو باہر نک ی  منق یہے۔ منش ایک شیپ ںیانداز م ہیلڑنے کو مزاح ںیحاصل کرنا اور ٓاپس م

 ضاان سے نار گمیہے۔ جس سے ب یجات آ  ںیدم اس م یہوئے دروازہ زور سے بند کرتا ہے تو بِلّی ک

تے کا گوشت ال یمچھل ےیمانو کے کے ل ےیکو خوش کرنے کے ل گمیصاحب ب یہے۔ منش یہو جات

 اںبِلّی یک وںی۔جہاں پر ہمساتاہےیخانے کے دروازے کے سامنے رکھ د یکو باورچ ی۔ وہ مچھلںیہ

 ۔ںیہ یجنگ کرت ےیکے ل یمچھل ںیہے اور ٓاپس م یجمع ہو جات
 ںیئاس کے گرد آ جمع ہو اںتو بِلّی ا،یوالے کاغذ کو نوچنا شروع ک یکالے بِلّے مچھل یہ سےیج’’

جوں کو پن یدوسر کیاور وہ ا یشروع ہو گئ یلڑائ انیان کے درم کھتےید یہ کھتےیاور پھر د

 (۱۱)‘‘۔یگونجنے لگ ںیٓاواز تمام گھر م یک خوںیچ ی۔ ان کںیاور دانتوں سے نوچنے کھسوٹنے لگ

اس  انا پڑا۔کو دوبارہ بھگ یمنش ںی۔ جنہںیپھر جمع ہو گئ اںبِلّی کنیالیکو بھگا د وںنے بِلّی یمنش

خوشبو  یمرتبہ خوراک ک کیہے کہ بِلّی کو جب ا ایبتا ہیحسرؔت نے بچوں کو  ونسیمحمد  ںیم یکہان

، ‘‘ہار کا گمیباور  ی  منق یمنش’’ہے۔  یکوشش کرت ےیہے تو وہ بار بار اس کے حصول کے ل یٓاجات

س یونمحمد  ںیم وںیکہان نوںیان ت‘‘ کا ٹکٹ لیاور ر ی  منق یمنش’’اور ‘‘ کے جوتے ی  منق یمنش’’

کو  زیچ یہوئ یرکھ یہے۔ وہ اپن ایک شیکے طور پر پ یکا کردار بلکھڑ ٓادم ی  منق ینے منشحسرؔت 



 گمیرہ بناتا ہے اور بمعصومانہ چہ یہے۔ منش یہوت دایصورِت حال پ بیبھول جاتا ہے۔ جس سے عج

 ہے۔ یاس کو طنز کا نشانہ بنات

ہے بلکہ ہمارے  ایمصنف نے نہ صرف بچوں کو لطف اندوز ک عےیکے ذر وںیان کہان

ا کو اپنے عتاب ک یٓادم سےیج ی  منق یہے جو منش ایکے کردار کو اجاگر ک گماتیان ب یمعاشرے ک

 ۔ںیہ ینشانہ بنات

۔اول ںیہ یلکھ اںیکہان ہینو مزاح ےینے بچوں کے ل یونس حسرؔت محمد میں ‘‘ جلول اول’’

 یکرنے ک دایحرکتوں سے مزاح پ یبے ڈھنگ بیوغر بیعج یہے اور اس ک یاحمق ٓادم کیجلول ا

 ہے۔ یگئ یکوشش ک

کا تھوڑا سا  چریخالہ بازار سے فرن یاول جلول ک ںیم یا س کہان ‘‘یکرس یاول جلول ک’’

 یگاڑ یسے بھر چریفرن کیخالہ کا انتظار کرتا ہے۔ ا ںیم ہے۔ اول جلول گھر یجات نےیسامان ل

 ہیاسے اپنے گھر لے ٓاتا ہے کہ ہمارے ہمسا یہے وہ زبردست یکے دروازے کے سامنے ٓات ہیہمسا

 تا ہے۔ہو رانیسامان اپنے گھر اتارتا ہے اور ح ہیہے۔ وہ  یہمارا ہ چریفرن ہی ںیرہتا نہ یکوئ وت ںیم
اور  یتپائ کیا یکرس کیا ںیتھ یہے۔ وہ گئ ایخالہ جان کا دماغ جل گ معلوم ہوتا ہے کہ سایا’’

 یڑہے ب یل دیدکان خر یسار یک چریمگر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرن دےیاسٹول خر کیا

 (۱۱)‘‘بات ہے۔ یک یرانیح

ت عور ہیہمسا ںیہے۔ اتنے م یرہ جات رانیکر ح کھیہے تو وہ اتنا سارا سامان د یجب خالہ ٓات

نے  بھانجے رےیہے کہ م یکہت ںیہے تو خالہ انہ یپوچھت ںیہے اور وہ اپنے سامان کے بارے م یتآ 

یونس حسرؔت ٓاپ کے گھر چھوڑ کر ٓائے گا۔ محمد  یخود ہ ہیتھا۔ اب  ایسے اتار ل یسے گاڑ یغلط

جو  کہ ںیسبق سکھاتے ہ ہیہے بلکہ بچوں کو  ایک دایسے نہ صرف مزاح پ یکم عقل ینے اول جلول ک

 ہے۔ یاٹھانا پڑت فیاس طرح تکل ںیبعد م ںیانہ تےیل ںیلوگ عقل سے کام نہ

چاہتا ہے جس سے  نایکارنامہ سرانجام د  سایاول جلول ا ںیم یاس کہان ‘‘لیاول جول اور ب’’

پر وہ  یسملتا واپ ںیکام کرنے کو نہ سایا یبھ یکوئ کنی۔ وہ باہر نکلتا ہے لںیسب لوگ عش عش کر

۔ کسان اسے ںیکام ہوتو بتائ یالئق کوئ رےیزر رہا ہوتا ہے تو وہ کسان کو کہتا ہے کہ مسے گ توںیکھ

 کہتا ہے۔
 (۱۲)‘‘رکھنا۔ الیکا خ لیاول جلول، ذرا ب ارے’’

ہے۔ کسان نے تو کہا تھا کہ  ایک دایسے مزاح پ رینے لفظوں کے الٹ پھیونس حسرؔت محمد 

کے  اس کو مارنے لی۔ بایمشغول ہو گ ںیرکھنے م انیدھاول جلول اس کا  کنیل ںیمارتا ہے اس بچ لیب

 یاس طرح اس کو اپن۔ہے تایکر د یسے زخم نگوںیبھاگتا ہے اور اس کو س چھےیاس کے پ ےیل

الہ خ یاول جلول ک ںیم یکہان ہیاس مزاح ‘‘یاول جلول اور کھچڑ’’ہے۔ یپڑت یسزا بھگتن یک ماقتح

پر  یہے۔ اول جلول جب ٹوکر یتیل کے حوالے کر دکرکے اول جلو اریت یکھچڑ ےیبہن کے ل یاپن

کوا داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جب خالہ کے گھر پہنچتے  ںیم یانیبے دھ ںیرومال باندھ رہا ہوتا ہے تو اس م

نے ؔت یونس حسرکو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ محمد  یکوا نکلتا ہے۔ جس پر کھچڑ ےتو وہاں برتن س ںیہ

 نکلتا ہے۔ جہینت یہیگئے کاموں کا  ےیک ںیم یانیہے کہ بے دھ ایسبق د ہیبچوں کو 

حماقتوں سے مزاح  یحسرؔت نے اول جلول ک ونسیمحمد  ںیم یاس کہان‘‘ اول جلول اور باِّل ’’

 یہے۔ اول جلول خالہ کے بِلّے سے بہت خوفزدہ تھا۔ وہ اکثر اس سے ٹکرا جاتا اور وہ اس ک ایک دایپ

 سے چلنے کو انیکرتا ہے تو وہ اسے دھ تیخالہ سے شکاہے۔ اول جلول جب  تایدم پر پاؤں رکھ د

 انداز سے بھرپور ہے۔ ہیہے۔ اول جلول کا جواب مزاح یکہت
 کہ ےیتو چاہ یٓا جاتا ہے۔ اول جلول بوال اسے بھ ںیراستے م رےیتو خواہ مخواہ م یبھ ہی’’

 یسکھانکر رکھے۔ ٓاپ کو اسے کچھ تو عقل  ٹیدم سم یطرح اپن یک وںاچھے بِلّے بِلّی

 (۱۱)‘‘۔ےیچاہ

 یرد۔نایوالے کو دے د یہے کہ اسے رد یکہت ںیکے بارے م الیکا تھ یخالہ اول جلول کو رد

 لےیاس تھ بلکہ تاید ںیطرف توجہ نہ یٓارام کر رہا ہوتا ہے۔ اول جلول بِلّے ک ٹھایباِّل ب ںیم لےیکے تھ

اس کو  سے یہ لےیاٹھاتا ہے باِّل تھکو  لےیاس تھجب واال  یرد ۔ہے تایسے باندھ د یکو اوپر سے رس



 معاملہ ہے۔ ایرہ جاتا ہے کہ ک رانیواال ح یپنجے مارتا ہے۔ رد
نکالتا  یہے، ٓاواز بھ ینوچتا بھ کھا،ید ںینے ٓاج تک نہ ںیم الیتھ سای! ایبھ ہیہے  یرد بیعج’’

 (۱۴)‘‘لوں گا۔ ںیہرگز نہ یرد یسیتو ا ںیہے۔ م یہے اور اچھلتا کودتا بھ

حماقتوں سے  ینے اول جلول کیونس حسرؔت محمد  یبھ ںیم یاس کہان‘‘ جلول کا کمرہ اول’’

ہ ۔ رات کو وا ہےشرکت کرنے جات ںیم یپارٹی ہے۔ اول جلول اپنے دوست ک ایک دایمزاح پ یواقعات

و گھروں ک ںیم یہے۔ وہ اندازے سے گل یہوت یکیتار ںیپر بازاروں م یہے۔ گھر واپس اہو جات ٹیل

نزو مزاح پر ط ہاںیونس حسرؔت یکھلتا۔ محمد  ںیاس سے نہ کنیپنے گھر کا تالہ کھولتا ہے لکر ا نگ

 :ںیجملہ لکھتے ہ کیسے بھرپور ا
 (۱۵)‘‘۔ںیخراب ہو گئے ہ یخراب ہونے کے ساتھ مکانوں کے تالے بھ یہے! بجل بتیمص ایک ہی’’

 یلبج یٓاج کل بھ ونکہیکصادق ٓاتا ہے  یجملہ موجودہ زمانے پر بھ ہیکا یونس حسرؔت محمد

۔ ٓاتا ہے ںیسے اندر کمرہ م یکھڑک یخانے ک یطرف سے باورچ یکا بہت بحران ہے۔ پھر وہ پچھل

ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا  رانیہے۔ وہ ح یہوت یبدل زیہر چ یاس کے کمرے ک کنیل

 ینٹہوتا ہے۔ وہ جب گھ لیچھ تبدسب ک یرہ جاتا ہے کہ کمرے کا رنگ، پلنگ، آرام کرس رانیتو ح ےہ

کو  وہ اس کنیکہتا ہے۔ ل ےیوہ اس کو ناشتے کے ل ۔ہے یمالکن اوپر ٓات یبجاتا ہے تو اس مکان ک

 رے پکمر رےیتھانے کرتا ہے کہ م تیشکا یہے۔ وہ اس بات ک یدھکے دے کرگھر سے باہر نکالت

 کے ساتھ اپنے گھر ٓاتا ہے سیپول۔ وہ اہےیہے اور مجھے باہر نکال د ایعورت نے قبضہ کر ل یکس

جو  ےہ تایکپڑے ال کر د ےسے اس یگل یدوسر پولیس واالہوتا ہے۔  ںیحالت م یتو اس کا کمرہ اصل

تو  ںیحماقت بتاتا ہے کہ جس مکان م یتھے اور اسے ڈانٹ کر اس ک نکےیمالکن نے باہر پھ یگھر ک

 اور کا تھا۔ یہے وہ کس یرات بسر ک ےن

نے اول جلول کے کردارسے یونس حسرؔت محمد  ںیم یاس کہان ‘‘یچھتراول جلول اور ’’

مناسبت کو  یموقع محل ک تے،یل ںیعقل سے کام نہ یہے جو اپن ایکا نشانہ بنا دیان لوگوں کو سخت تنق

ے جس سے ہ یہوت دایپ یناہموار ںیصورِت حال م یسی۔ اںیہوتے ہ ریکے فق ریسمجھتے بلکہ لک ںینہ

 گیہے وہ بھ یجتیدے کر بھ یچھتر ںیامر ہے۔ اول جلول کو خالہ بارش م الزمی ہونا دایکا پ احمز

کرتا ہے۔  حرکت یسیوہ ا یمرتبہ بھ یکرتا کہ اس کو کھول لے۔ دوسر ںیعقل کا استعمال نہ کنیجاتا ل

تا ہے آ  ادی ےٓاتا ہے تو اس بیدوست کے گھر بھول ٓاتا ہے جب گھر کے قر یمرتبہ وہ چھتر یسریت

۔ خالہ جاتا ہے نےیل یکر دوست کے گھر چھتر گیبھ ںیہ بجائے گھر داخل ہونے کے بارش مو کنیل

 ہے۔ یہے اور اسے گدھے سے بدترکہت یاس حماقت پر اسے کوست یاس ک

حرکات و  یاول جلول ک ںیم ینے اس کہانیونس حسرؔت محمد ‘‘نکیچھ یاول جلول ک’’

ہے  ہویش ہیہے کہ مہذب لوگوں کا  یاسے سمجھاتخالہ  یہے۔ اول جلول ک ایک دایسکنات سے مزاح پ

ساتھ  اسے ںیم ی۔ وہ پارٹںیہے تو وہ اپنے منہ کے سامنے رومال رکھتے ہ یٓات نکیجب چھ ںیکہ انہ

رتا ہے۔ ک فیتعر یاس ک یوہ اتنا شائستہ رہتا ہے کہ ہر کوئ ںیکے ٓاغاز م ی۔ پارٹںیہ یجاتلے کر 

 یاپنا کوٹ اتارتا ہے پھر اپن ےیوہ اپنا رومال ڈھونڈنے کے لہے تو  یآنے لگت نکیاچانک اس کو چھ

ے تو وہ ہ یاس کو ڈانٹت یخالہ بھ ی۔ اس کںیواسکٹ اتارتا ہے۔ سب لوگ اسے پاگل سمجھنے لگتے ہ

 ہے۔ یمشکل ٓاسان ہو جات یلگتا ہے تو اس ک نےیاس کا جواب د
جسے  یدم باہر آ گئ کیا نکیچھمنھ کھوال تو وہ  ےیکے ل نےیبات کا جواب د ینے خالہ ک اس’’

 یکہ سب مہمان اپن یتھ یاتنے زور ک نکی!چھںیوہ اب تک روکے ہوئے تھا۔ٓا۔۔۔ٓا۔۔۔ٓا۔۔۔ٓاں۔۔۔ ٓانچھ

مسکراہٹ نمودار  کیاول جلول کے چہرے پر ا یجگہوں سے اچھل پڑے۔ اس کے ساتھ ہ

 (۱۶)‘‘۔یہوئ

رکھنے کا کہتا  الیگھوڑے کا خ یاول جلول کو پڑوس ںیم یاس کہان‘‘ اول جلول کا گھوڑا’’

ہ ہے تو و تایگھوڑے کو د یہے۔ اول جلول گھوڑے کے ہنہنانے کو ناں سمجھتا ہے۔ وہ جب دانہ پان

ے۔ ہ تایاٹھا ل ںیزیچ ہیاول جلول اس کو ناں سمجھ کر اس کے سامنے سے  ۔خوش ہو کر ہنہناتا ہے

رتا سرزنش ک یآ کر اس ک یجس پر پڑوسرکھتا ہے۔  یہ اسایاس طرح وہ سارا دن گھوڑے کو بھوکا پ

 ہے۔



ہمدرداور درِد  ےیکردار دوسروں کے لکا اول جلول  ںیم یاس کہان ‘‘یڑھیاول جلول اور س’’

 یہیکہ  ںیہ یاحمقانہ ہوت یاتن ںیحرکت یاس ک کنیہے ل ایگ ایک شیدل رکھنے والے کے طور پر پ

 ہے۔ٹتاپاور وہ  ںیہ یوبال جان بن جات ےیاس کے ل یہمدرد

وہ  ہے۔ تاید یسے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے دھواں اٹھتا دکھائ بیدن وہ باغ کے قر کیا

 ہی ےیبنانے کے ل وقوفیبچے اس کو ب یہے۔ چند شرارت یگھر کو ٓاگ لگ گئ یسمجھتا ہے کہ کس

ے انول ٓاگ بجھلاول ج ۔ےیچاہ یضرور مدد کرن یٓاپ کو ان ک یگھر کو ٓاگ لگ گئ یکہ کس ںیکہتے ہ

اتار کر التا ہے۔ جس پر باغ کا مالک پھل توڑ  یڑھیپھالنگ کر درخت سے س وارید یباغ ک ےیکے ل

 یہوت یوہاں گھاس کو ٓاگ لگ کنیطرف جاتا ہے ل یلے کر دھواں ک یڑھیرہا ہوتا ہے۔ اول جلول س

 رختد یکو اس یڑھی۔ وہ جب واپس سںیبچے باغ سے پھل توڑ کر کھاتے ہ یشرارت ںیہے۔ اتنے م

 ا ہے۔کرت یپٹائ یبھ یکے ساتھ لگاتا ہے تو باغ کا مالک اتر کر دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس ک

بات سمجھانے  ہی ںیانداز م ہینے بچوں کو مزاحیونس حسرؔت محمد  عےیکے ذر یاس کہان

پھل  یسے چور ںیاور باغ م ےیچاہ نایعقل سے کام ل یکرتے ہوئے بھ یہے کہ ہمدرد یکوشش ک یک

 ےیکے ل نیامر والد ہیہے بلکہ  یپڑت یاٹھان یشانیبات ہے۔ اس نے نہ صرف بچوں کو پر یتوڑنا بُر

 کا باعث بنتا ہے۔ یمندگشر یبھ

الغرض محمد یونس حسرؔت کی تحریروں میں خالص مزاح کا رنگ اپنی مخصوص شگفتگی 

راحت کی کی وجہ سے نمایاں ہے۔ وہ معاشرے کی غیر ہمواریوں کا تذکرہ کرنے کے لیے ٓاالِت ج

بجائے لطیف اسلوِب نگارش کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت میں 

سمو کر پیش کرتے ہیں کہ ہونٹوں پر ہنسی ازخود پھیل جاتی ہے۔ وہ واقعہ اور کردار کے اشتراک 

 کا کردار اس کی ‘‘اول جلول’’اور ‘‘ منشی منقی  ’’سے مزاح پید اکرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ 

عمدہ مثالیں ہیں۔ ان کے کرداروں میں بناوٹ اور مسخرہ پن نہیں بلکہ ان کی غیر شعوری حرکات و 

 سکنات سے مزاح ازخود تخلیق ہوا ہے۔
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