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Introduction 

بولیت اورہندی دو نوں زبانوں میں یکساں مقبلونت سنگھ ان معدودے چند ادیبوں میں سے ایک تھے جنہیں اردو 
کی کما  حاصل تھی۔ وہ یوں تو مضامین،تاریخ، تنقید اور رپور تاژ سمیت تمام مروجہ نثری اصناف پر طبع آزمائی

یں حقہ قدرت رکھتے تھے اور ان اصناف کے بڑے عمدہ اور اعلٰی نمو نے انہوں نے اپنی یاد گار بھی چھو ڑے ہ
ء 8391تھا جو اگست‘‘ سزا’’ خاص میدان تھا۔ اس سلسلے میں ان کا نقشِ اولیں ان کا افسا نہتا ہم فکشن ان کا 

فسا نہ افسا نے ہی نے کرشن چندر جیسے ثقہ ا ، الہور میں شائع ہوا تھا۔مگر ان کے پہلے‘‘ساقی’’ کے ماہنامہ
اتے یہ شمارہ لوگوں کو دکھ کا‘‘ ساقی’’ نگاروں کو اپنی طرف متوجہ کرلیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کرشن چندر

صلہ اسے کہتے ہیں۔ اس سے بلونت سنگھ کو بے حد حو‘‘ افسا نہ’’ پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو
افسا نے  888اور ہندی کے  848نا ولوں نیز اردو ک 9اور اردو کے  81ناولٹس ہندی کے 9مال،یہاں تک کہ وہ

م ہو گئے۔ء میں راہی ملک عد8311اپنی یاد گار چھوڑ کرمئی  

ع ہونے کے دوسرے تخلیق کاروں کی طرح بلونت سنگھ کی تخلیقات بھی مختلف اہم ادبی رسائل و جرا ئد میں شائ
جگا، ’’ ساتھ ساتھ کتابی صورت میں بھی منظر عام پر آئیں جن میں ان کے اردو افسا نوں کے مجمو عے

نجاب کی پ’’ اور‘‘ ے افسا نے، شیرازہ، اجلے پھولتاروپود،ہندوستان ہمارا، سنہرا دیس،پہال پتھر، بلونت سنگھ ک
کے عالوہ آٹھ‘‘ کہا نیاں ہے۔‘‘ کلیات بلونت سنگھ ’’جلدوں پر مشتمل ایک کلیات شامل ہے۔جس کا عنوان    

شائع  ء میں قومی کونسل برا ئے فروغ اردو زبان ،دہلی نے اپنے ایک تحقیقی منصوبے کے تحت8282یہ کلیات 
مام اردو تب ڈا کٹر جمیل اختر ہیں۔ڈا کٹر جمیل اختر نے اس کلیات میں بلونت سنگھ کے تکرایا تھا۔ جس کے مر

نوں کو تالش کر کے یکجا کردیا ہے۔ مجمو عوں اور اخبارات و رسائل کی فائلوں میں دفن تمام اردو افسا  

‘‘ لزہ، اجلے پھوشیرا ’’ڈا کٹر جمیل اختر کے قول کے مطا بق بلونت سنگھ کے اردو افسانوی مجمو عوں میں
 اور

’’ ؍ کہانیاں 16کہا نیاں شا ئع ہوئی ہیں اور16دستیاب نہیں ہیں۔باقی مجمو عوں میں ان کی ‘‘ پنجاب کی کہا نیاں

وسر ی البیال،اس حمام میں، بیڈ منٹن کی چڑ یا، د’’ کلیات میں شامل کی ہیں۔ عالوہ ازیں  مرتب نے تالش کر کے
کہا نیاں ایسی ہے جن تک مرتب کی رسائی نہیں ہوسکی 3لمحے ،پو دے۔  غلطی، سنگ انداز، کاتے،واپسی، یہ

 ہے۔البتہ اس کے پورے دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ یہ کہا نیاں بلونت سنگھ کی ہی ہیں۔
ہے۔ جن  848=3+16+16مختصر یہ کہ اردو میں شائع ہونے والے بلونت سنگھ کے افسا نوں کی مجمو عی تعداد

ہ ذیل ہے۔ی اشاعت کی بجائے پہلی اشاعت یعنی تخلیقی ترتیب کے اعتبار سے مندرجکی تفصیل مجمو عوں ک  

۱، ،۲ سزا  ،۳ دیش بھگت    جگا 

۴، ،۵ نینا  ،۶ پردیس    ماتا ہری 
۷، ،۸ حوا کی پوتی کا افسانۂ محبت  ،۹ شہناز   گرنتھی 

،۱۱ سکہ زن ۱۱ ،۱۲ مہمان   بھول بھلیاں 
۱۳، ،۱۴ خدا کی وصیت  ،۱۵ پنجاب کا البیال   خود دار 

۱۶، ،۱۷ رنگ  ،۱۸ سمجھو تہ   دیمک 
۱۹، ،۲۱ کسبی  ،۲۱ کمپوزیشن ٹیچر   جنگل میں منگل 

۲۲، ،۲۳ اس کی بیوی  ،۲۴ بیمار    خال 

۲۵، ،۲۶ تین باتیں  ،۲۷ چکوری    پامسٹ 
۲۸، ،۲۹پاسبان   ،۳۱ ہندوستان ہمارا   پتھر کے دیوتا 

۳۱، ،۳۲ بھیک منگے  ،۳۳ کسک   ڈاکو 
۳۴، ،۳۵ موت  ،۳۶ اجنبی   جھرجھری 

۳۷، ،۳۸ آزاد فاقہ  ، روشنی۳۹ سکوت    

۴۱، ،۴۱ بھیک  ،۴۲ منی کی موت   بابو مانک الل جی 
۴۳، ،۴۴ سہارا  ،۴۵ سورما سنگھ    عذاب 

۴۶، ،۴۷ سنہرا دیس  ،۴۸ تلچھٹ   مداوا 
۴۹، ،۵۱ ہمارا مکان  ، کٹھن ڈگریا۵۱ لمس   

۵۲، ،۵۳ رقیب  ،۵۴ پیپر ویٹ   نہال چند 
۵۵، ،۵۶ (تین چور )بڑوں کے لیے  ،۵۷ آشیانہ    کلی کی فریاد 

،۵۹ حد فاصل ۵۸ ،۶۱ ھو الشافی   پہال پتھر 
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۶۱، ،۶۲ بابا مہنگا سنگھ  ،۶۳ کالے کوس    لمحے 
۶۴، ۳۸ویبلے    ۶۵، ،۶۶ باز گشت    تعمیر 

۶۷، ،۶۸ اعتراف  ،۶۹ راستہ چلتی عورت    گمراہ 
۷۱، ،۷۱ کالی تیتری  ،۷۲ آبشار    ایک ہی ناؤ میں 
۷۳، ،۷۴ جزیرے  ٍ   چاالن   ٍ  ۷۵،   صابن کی ٹکیہ 

۷۶، ،۷۷ ایک بھیگی شام  ،۷۸کاکو اور اس کے پریمی     پیال پھاٹک 
۷۹، ،۸۱ باندھ    گلیاں ۸۱ بیڈ منٹن کی چڑ یا 

۸۲، ،۸۳ رخصتی  ،۸۴چھاؤں تلے بادلوں کی   زلف کی داستان 
۸۵، ،۸۶ صبح و شام آ رزو  ،۸۷ چلمن  سسرالگوری چلی    

۸۸، ،۸۹کومل سنگھ کی محبوبہ   ،۹۱ پو را جوان    پودے 
۹۱، ،۹۲ تکون  ،۹۳ شرط   مکھن سنگھ کا اغوا 
۹۴، ،۹۵ ناگ پھنی  ،۹۶ ارداس   اس حمام میں 

۹۷، ،۹۸ پھمن کور  ،۹۹ چاند اور کمند  ،۱۱۱ دیدار  نکھیں بھیگی آ   

۱۱۱، ،۱۱۲ دانت ایک بات ایک   پھلکاری 
، آبگینہ۱۱۳  ۱۱۴، سنگھڈاکو باگڑ    ہللا کا فضل ۱۱۵ 

۱۱۶، ،۱۱۷ تین خط  ،۱۱۸ دستک  ،۱۱۹ گھر کا راستہ  ،۱۱۱ چیتا  گن ہل  
،۱۱۱ پر رم جھم   شکریہ 

۱۱۲، ،۱۱۳ دل بلبل  ،۱۱۴ چار استاد   دوسرا ہنی مون 
۱۱۵، ،۱۱۶ پردیسی چاند  ،۱۱۷ تین دیویاں   سپنوں کا راہی 

۱۱۸، ،۱۱۹ زن گذراں  ،۱۲۱ آنند کا رج   پھانس 
، دودھ بھری گلیاں۱۲۳، خوشبو دار موڑ ۱۲۲، کرنیل سنگھ ۱۲۱  

، تیاگ ۱۲۶، حسن والے ۱۲۵، تیسراسگریٹ ۱۲۴  

، امانت ۱۲۹، ایلی ایلی ۱۲۸، بن باس ۱۲۷  

، البیال ۱۳۲، تعویذ ۱۳۱، لٹکتی شامیں ۱۳۱  

، واپسی ۱۳۵، کاتے ۱۳۴، سنگ انداز ۱۳۳  

، بات ایک رات کی۱۳۸، ایک رات ۱۳۷، یہ لمحے ۱۳۶  

، تین چور)بچوں کے لیے(۱۴۱، شکار کا شکار ۱۴۱، ٹارژن ۱۳۹  

***  
 

 

 

 


