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جنوبی ايشياء ميں قديم  يورپی قبرستانوں کے انتظام وانصرام کے لئے يہ ايک عملی 
پر ان قبرستانوں کی بحالی اور جامع  کتابچہ ہے۔ يہ پہلی اشاعت ہے جو خاص طور 

وتجديدکاری  اور  ان کی  مرمت  سے متعلق  مسائل کے حل کے لئے  ہے  جو اس 
  وقت جنوبی ايشياء ميں قديم  ورثہ اور سياحتی صنعت کا ايک اہم حصہ ہے۔

مواد کی شناخت اور کاروائی  ميں بہت معاون ثابت   دستورالعمليہ مختصر اور آسان   
رکھا  جانا چاہئے۔   اس کتابچہ کا تعلق ہر اس شخص سے ہے  جو  ہوگا  جسے مد نظر

مرمت کا کام انجام دينے پر معمور ہو ۔ يہ  پرانے قبرستانوں ميں عام پريشانيوں  اور ان 
 کو حل کرنے کے طريقہ کار کی نشاندہی کرتاہے ۔

کر  ان قبرستانوں کا سلسلہ  جنوبی ايشياء ميں کھڑی ڈھلوان والی پہاڑيوں سے لے
صحرا کے ميدانی و استوائی  عالقوں تک  پھيال ہوا ہے  اور موسم باراں کی بارش  
کے بعد ہونے والی زبردست تبديلوں کے درميان واقع  عالقے  ہيں۔ مقبره کی اقسام ميں 
بھی مختلف قسم کا فرق موجود ہے ليکن اس ميں  ايسے بنيادی اصول موجود ہيں جن کا 

اکثريت پر کيا جاسکتا ہے۔ مقبروں کی تعمير زياده تر مقامی اطالق ان قبرستانوں کی 
طور پر تيار کيے جانے والے ايسے تعميراتی مواد اور ساز وسامان سے ہو تی تھی  

 جو آج بھی مرمت کے کام کے لئے استعمال ہوسکتے ہيں۔

و بحالی وتجديدکار ی  کا کام حساس طريقے سے انجام ديا جانا چاہئے اور جتنا ممکن ہ 
تاريخی تانے بانے اور اس کے تخصص  کو برقرار رکھنا چاہئےاور  اس کے بعد 

 باقاعدگی سے ديکھ بھال کرنا چاہئے۔

بی اے سی (کو برٹش ايسوسی ايشن برائے جنوب ايشيائی  قبرستان  ستورالعمل اس د 
کے ) NGO(نے تيار کيا ہے جس کا قيام  لندن ميں ايک غير سرکاری تنظيم )  ايس اے

ميں عمل ميں ٓايا تھا۔  انگلش ايسٹ انڈيا کمپنی  1976ک خيراتی اداره  کی شکل ميں   اي
تک   جہا ں جہاں قدم رکھا تھاوہاں پرانے يوروپی قبرستانوں کا احاطہ کرنا  1947نے 

 ہے اس کے معاوضہ ميں شامل ہے ۔
سی ايس  بی اے(جنوبی ايشياء مينبرٹش ايسوسی ايشن برائے جنوب ايشيائی  قبرستان  

کے لئے ڈاکٹر نيتا داس نے ڈاکٹر ساره ردرفورڈ اور ڈاکٹر روزی ليويلنجونز کی  )  اے
 معاونت اور ايشيتاداس علن کے ڈيژائن کی مدد سے اس تيار کيا ہے۔
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  ستان  قبر: حصہ اول  
  ستان کے حصے قبر 1.1

  
  

تين ،ياتدفينگاہکيديکھبھالمقبروں،ستانقبر
کل جگہ : چيزوں پر مشتمل ہوتی ہے
  ۔،پرانيقبريناوريادگاريناورنئيتدفين

احاطہ مينمقبرہ  مجموعيطورپر
ککيديواريں،دروازے،گيٹہاؤسز،قبريں،درخت،

گرجا بشمولڈھانچہتعميرشدہوئی 
قبرستانکےدفاتر،راستےسڑکيں،محلے،اوگھر،

سب ان ميں رديگرمتعلقہخدماتياڈھانچے
  ۔شاملہيں
کی طولوعرضاورديگرتفصيالتو انمقامات

نقشہ نگاری اوردستاويزاتيمنصوبندي
اور  معلوماتپرانيفائلونسےہوتا ہے يہ کرنامفيد

سے ) نقشہ جات( جامع ڈيجيٹل ڈرائنگ 
جو بہت اہم ہوسکتی ہيں   يےچاہئجمعکيجاني

جس کو کوئيآرکيٹيکٹياتعميراتيسرويئرہی  بنا 
سکتاہے 

لگانےاوررہيہمعلوماتمنصوبہبنديکرنے،تخمين۔
ثابوزانہکےانتظامکينگرانيکےدورانانتہائيمفيد

  ۔ت ہوتی ہيں 
  

  قبرستانکےلئےويژن 1.2
 

نے کے بعد معلوماتجمعہوتمام 
،قبرستانکيمجموعيحالتکاجائزہلينا،مسئلےکينشا

کا تعين )Vision(تاثر ندہيکرنا،اورايکعمومي
  ۔ہےہوتا ضروريکرنا

تجديد کاری  و مرمت قبرستانکيديکھبھاالور
چلنے نہينبلکہايک'پروجيکٹ'سازی صرف ايک 

۔ چلتے رہنا چاہئيےتک  کئينسلونجوعملہےواال
لہذايہضروريہےکہپورےعالقےکےلئےايکساد

 ۔کياجائےژنتياريپائيدار،اوراضافيوه،
، ٹائم عارضيبجٹايک  ترقياتيکامونکےلئے

الئن کے ساتھ  منصوبہ بند ی  کرنے اور  فنڈ 
کو جمع  کرنے  اور پھر ان پر عمل درٓامد 
کرنے ميں مفيد ثابت ہوتا ہے ۔  اس سلسلے 
ميں ہر جگہ 

قبرستا وه  نقطہنظراسلحاظسےمختلفہوگاکہآياکا
" بند ہے فينکےلئےتد"ن 

استعمال ميں  ورثہکيحيثيترکھتاہے،ياقبرستان
  ۔يانہيںبھيہے

اس سلسلے ميں سياحوں  کے عالوه    اعزه  
اقرابا  

دفترکےعملے،تدفينکےاندراجات،کمپيوٹر،بيتا،
والے زائرين لخالءوغيرہسميتآنے

 ۔سوچناہوگامتعلقکےلئےجگہکے
  

  قبرستانکوچالنےکےلئےفراد 1.3
 

قبرستانمينايسےلوگونکيضرورتہوتيہےجواسکا
۔ انتظامکرسکيں

،کچھمالی،نگراںاگريہبندقبرستانہےتوکمسےکم
اگر  ۔چاہئےاس کے لئے ہونا اورايکمينيجر

ستاناستعمالمينہےتوايکمينيجرکےساتھايکدقبر
بھی فتراورشايدايکاکاؤنٹنٹکي

حاصل تاريخياہميتکو اگر قبرستان۔ضرورتہوگی
نگراں ٓارکيٹيکٹ ياماہر  کا ايک ہےتوآثارقديمہ

يہ ۔ٹيمکاحصہبنسکتاہے) معمار( 
کل ،یعملہجزوقت

  ۔،يامشيرکےطورپرمالزمتکرسکتاہےیوقت
ميں  ہرقبرستان

جنھيں معتقدينکےايکگروپکيضرورتہوتيہے
باقاعدگی سے   وقتا فوقتا 

کژنکيتشکيل،فنڈاکٹھاکرنےمينمدد،کاماورفنڈيو
۔ چاہئےملتے رہنا کينگرانيکےلئےے اجرا ء  

بحيثت ايک مالزم  کے بھی ہونا چاہئے    انہيں
جو 

چعملےکيذمہداريوناورفرائضکاخاکہپيشکرينجن
يزوں 

  ۔ےوتی ہکيباقاعدگيسےنگرانيکرنےکيضرورتہ
  
 

  تاريخی ڈھانچے   .2
  
  

  تاريخی اہميت  2.1
  

خاص  قبر،بھی سبسےپہلےکسي
تھلک  عوامی يادگارياالگ
ا اس کحيثيتکوسمجھنااور'تاريخی'يادگارکی
۔ کرناضروريہےات تيار  دستاويز

کوئی عاماصطالحاتمين
 جسکيتشکيلسوسالسےزيادهڈھانچہبھيتعميرشدہ

کی ہو 
جو اوراسمينکسيخاصفردياواقعہکيرفاقتہوتيہے

انجمن  اينجياواوراسو نظيمکسی ت
۔ سمجھاجاتاہے' تاريخی' اسےہوکےذريعہدرج

 )2.2 نيچےديکھيں(۔ 
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  نگراں تنظيميں  2.2
قبر،يا'ورثہ'جبانمينسےکسيتنظيمکےذريعہکسی

جاتاہےاوراسکرليادگارياالگتھلگيادگارکوتسليم
ايک اسکواس وقت ےاپناياجاتاہے،

کہاجاتاہےاوراسپرمتعلقہتنظيمک’محفوظيادگار‘
۔ ياجازتکےبغيرکوئيکامنہينکياجاسکتاہے

ہوسکتےہينليک'تاريخی'ديگرپرانےڈھانچےشايد
۔ نانکاکوئيقانونيتحفظنہينہے

رحقبرستان،تدفيناورورثےسےمتعلقتماممقااسط
ميں ريکارڈکوميقوانين

 ۔رکھنےمينمددگارثابتہوگا
 قوميتنظيميں

 ہندوستان
 ،) ASI( ہندوستانکےآثارقديمہکےسروے

 رياستيآثارقديمہکےمحکمے
)انڈيننيشنلٹرسٹبرائےآرٹاينڈکلچرلہيريٹيج( انٹاچ

 پاکستان
محکمہآثارقديمہاورميوزيمہيريٹيجفاؤنڈيشنآفپاک

 ستان
 بنگلہديش

 محکمہآثارقديمہ
 سريلنکا

  محکمہآثارقديمہ
  

  غيرتاريخييادگاريں   2.3
 

' غيرتاريخی'تينطرحکيقبريناوريادگاريں
فہرست کے 

 ۔آتيہيناورانھينبحاليکيضرورتنہينہےتحت
  :يہہيںوہ
a (نئيتدفينکييادگاريں 
b (ان کی ،ليکنقبريںقبريں،پرانييانئي

 کوئييادگارنہينہے
c (’بعد  کےيادگارينجومرمت ‘تاريخی

 ۔ےنہينہوسکتيہيبحالان کی ٹوٹگئيناوردوبارہ
مذکورہباالتمامصورتونمينبحاليکےلئےکوئيموا
داورطريقےاستعمالکرنےکيضرورتنہينہےاورا

' ہمعصر ' مروجہاور' نئے' نکيتعميرنوکےلئے
جس کا اہےمواداورڈيزائنونکااستعمالکياجاسکت

انتخاب 
خاندانيممبرکرسکتےہينياقبرستانٹرسٹاورحکام

ہداياکےذريعہتجويزکردہپروٹوٹائپسکےذريعہ
  ۔ ت دی جاسکتی ہيں 

اس 
کامکوانجامدينےکےلئےٹرسٹکےذريعہمنظور

 ۔ شدہمقاميٹھيکيدارونکااستعمالکياجاسکتاہے
۔ معمارياانجينئرمالزمہوسکتاہےيانہيںاس ميں 

اسکاانحصارزيادہترکنبہکےافرادکيخواہشپرہوگ
  ۔ا

ڈيزائناورتخمينشدہکامشروعہونےسےپہلےتيار
کرا ليا منظورکے ذريعہ ےکوکنبہکےممبرون

 نئیجو کہ  جاناچاہئےجوکامکينگرانيبھيکريں
۔  تعمير شده قبروں کے مثل ہوں

اسطرحکيقبرونکوبھيمختلفٹرسٹونکےساتھملکر
کامکرنےوالےکنبےکےذريعہبرقراررکھناچاہئ

' ہيرٹيج'غيرتاريخييادگاريںاس ميں ۔ے
  ۔ہوں گیاہلنہينکيگرانٹ

  
  مناسببحالی وتجديدکاری   2.4

 
ميں تبدلی واقع وقتکےساتھساتھتعميرينظام

ہوتی رہتی ہيں 
اورسوسالہقديمڈھانچےکيمرمتانطريقونکےذري

ر ميں مروجہ ضدور حاےجويعےکيجانيچاہئ
۔ ہوکامسےمختلف

اسطرحسبسےپہلےانڈھانچےکينشاندہيکرناہے
حامل ے قدر وقيمت  ک'تاريخی'جو
 ۔اورانھينحساسبحاليکيضرورتہےہين
  
 

  انتظاميہور  ديکھ بھال ا  .3
  
  

  سالمتی   3.1
 

 ً کئی تمامقبرستانونمينجنوبيايشياءکےتقريبا
ٹی   کا  بہت بڑا  يوجوہات کے سبب  سکيور

۔ ہےمسئلہ 
کومضبومقاماتلہذاسبسےپہلےاورسبسےاہمکام

کی اسديوار۔ سےمحفوظبناناہےہارديورايچط
اس جيسےہيحالت بہت اچھی ہونی چاہئے اور 

ہونی اسکيمرمتميں  کوئی خرابی پيدا ہو 
  چاہئے۔

ايسے مقامات پر اگرممکنہوتو
کلوز سرکٹ کيمرے طريقےسےروشنمناسب

 ايکنگراں۔ لگائےجائيں) سيسيٹيوی(
) جسےچوکيدارکےنامسےبھيجاناجاتاہے(

ٹيکينگرانيکرنيچاہئےاوراسےترجييکوسيکيور
رہائش پراپنےکنبہکےساتھان مقامات حيطورپر
  ۔چاہئےپذير ہونا 
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کسيکھليجگہمينتنہارہنا،خاصکراگرنشہکےعادي
چور اور لٹيرورں  افراد،نشےميندھتافراداور

سے  اسلحے کے ساتھ سامنا ہو تو 
پيدا شخصکےلئےتھوڑاسامشکلبھيکسي

 ہےکرسکتا
ميں  راتکےوقتقبرستانغيرقانونيسرگرميوں۔

ا سکتبھی بن ٓاوار گرد ونکا  ٹھکانہ اورملوث
  ۔ہے

اس سلسلے  
طور  سےباقاعدهکميونٹيمقاميپوليساورقريبي

ان  کہکرنے کا مشوره ديا جاتا ہے تارابطہپر
کے وقت  ضرورتسے

رضا مند  اگرمالي۔  جاسکےمددکےلئےرابطہکيا
کو پرہيرہنےاس جگہ توماليکوہو 

  ۔ہےکہاجاسکتا
  

  جائے وقوع اورديکھبھال   3.2
 

يہ چيزجسپرتوجہدينےکيضرورتہےوہدوسری 
کی قبرستان ميں ہر جگہ پہنچ کو  ہےکہلوگوں

اورنقلوحرکتکےلئےپورےقبرستانکوقابلرٓاسان
 ۔سائيبناياجائے

راستوناورسڑکونکوہروقتصافرکھنےکيضرورت
  ۔ہے

محفوظ کرنے قبرستانکوسيالبسے
پانی  کی کےلئےضروريہےکہ

بنا يا نکاسيکاعمدہنظام
کرالاوربارشکےموسمسےقبلنالونکوصافجائے
  ۔چاہئےينا
استوائی قبرستانجو

موسم سرما کے آبوہوامينواقعہينخاصطورپر
موسمکےبعدپودونکيباقاعدگيسےصفائيکيضرو

  ۔رتہے
منصوبہ بند شجر کاری کے بعضاوقات

خود رو   اورجنگلي'جھاڑيوں'ظامکےذريعہن
۔ ہےفائدے مند ہوتاکوتبديلکرناپيڑ  پودون

تاہماسکےلئےپانيکيباقاعدہفراہميکيضرورتہوگ
  ۔ی
  

  ہاؤس کيپنگ  3.3

قبرستان ميں باقاعدگی سے جھاڑو اور صفائی 
کی ضرورت ہے۔ گيلے پتے ، کائی جو 
برسات کے دوران بڑھتی ہے اور پہاڑی 
عالقے کے قبرستانوں ميں پائن سوئياں 

گرتی ہيں ، يہ سب پھسلن      پيدا  ) جھاڑ(
کرتی ہيں اور عملےوزائرين کے لئے 

 خطرناک ہوسکتی ہيں۔

ه طور پر آپريشن بڑے قبرستانوں کو باقاعد
کرنے کی ضرورت ہے کيونکہ ساده جھاڑو 
اور ہاتھ سے پکڑے ہوئے دوسرے سامان کا 

استعمال بہت وقت طلب اور پريشانی کا سبب  
 ہوسکتا ہے ۔

  
نامياتيفضلہاورکچراجمعکرنےکےنظامپرمقامي

  ۔ کارپوريشنکےتعاونسےکامکياجاناچاہئے
پانی کی بجليکےميٹرز،الئٹنگ،پمپس،

يٹيويکيمرے،بلونکيادائيگياورٹيکسکاسی،سيسن
وغيرہسميتتمامخدماتکےکاماورديکھبھالکےلئ

  ۔کريںےکسيکومقرر
  

  زائرين،منصوبے،اورريکارڈز 3.4
  

اگر کسی شخص کو خاندانی قبر تالش کرنے 
کی ضرورت ہو اس کے لئے قبرستان کو 

بنانا بہت ضروری ہے۔ زائرين ' قابل رسائی’
قبرستان کی کو يہ محسوس ہونا چاہئے کہ 

جگہ قابل استقبال ہے اور ايک مصروف 
قبرستان توڑ پھوڑ کو روکنے ميں مددگار 
ثابت ہوگا۔ صف نمبر کا نظام ، بيت الخال ، 
داخلی راستوں اور باہر نکلنے وغيره کی 
نشاندہی کرنے کے لئے واضح ليکن مداخلت 

 انگيز تختی کا استعمال کريں۔

بورڈ پر قبرستان کے داخلی دروازے پر ايک 
عمومی سائٹ کا منصوبہ فراہم کريں ، جس 
ميں قبرستان کا نام ، اس کا پتہ اور اگر ممکن 
ہو تو رابطہ فون نمبر فراہم کريں۔ اس بات کا 
خيال رکھنا چاہئے کہ اشاره اس مادے کا بنا 
ہو جس ميں چوروں کو کوئی دلچسپی نہيں 
دکھے اور فطرت آسانی سے نقصان نہيں 

 پہنچا پائے۔

برستان کے اندر سائٹ کا منصوبہ جس ميں ق
، قطاريں اور تدفين ريکارڈ  اعدادکے پالٹ 

کی نشاندہی کرتی ہو جو جہاں موجود ہيں 
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آسان حوالہ دينے کے لئے سائٹ پر دستياب 
 ہونا چاہئے۔

ڈيجيٹل طريقوں اور ايپليکيشنس کو قبرستان 
کے قابل اور قابل رسائی بنانے کے لئے 

 تا ہے۔استعمال کيا جاسک

ديکھ بھال کے لئے جانچ  کی    3.5
  فہرست 

 
يہ ضروری ہے کہ اس کے اندر موجود 
قبرستان اور بحال شده ڈھانچے کا باقاعدگی 

 سے معائنہ کيا جائے۔

ہفتہ وار اور ماہانہ معائنے ميں مخل پودوں 
کی نشوونما اور ديواروں اور مقبروں ميں 
کسی قسم کا نقصان يا دراڑ پڑنا بھی شامل 
ہونا چاہئے۔ يادگاروں سے پودوں کے بڑے 
پودوں کو اکھاڑتے وقت مزيد نقصان سے 
بچنے کی کوشش کريں ، خاص طور پر جہاں 

 جڑيں ڈھانچے ميں پيوست ہوں۔

ساالنہ معائنہ تفصيلی اور مکمل ہونا چاہئے۔ 
تمام نقصانات اور اس کی وسعت کو ريکارڈ 
کريں ، اور اس سے نمٹنے کے لئے ضروری 

 ائی کی شناخت کريں۔کاررو

قبرستان توڑپھوڑ کو 
معموليمعامالتپرمقاميسپروائزرکوبھيشرکتکرني

چاہئےاوراگر کوئی بڑا مسئلہ درپيش ہو تو 
۔ اس کومتعلقہحکامکےعلممينالناچاہئے

جيساکہعامطورپرکہاجاتاہے پرہيز عالج سے 
 ۔بہتر ہے 

توڑپھوڑ،غيرسماجی سرگرميوناور 
اورغير قانونی ) تجاوزات( غيرقانونيعمارتوں

  ۔قبضوں سےقبرستانکومحفوظبنائيں
نالےاور ٓامدو رفت والی جگہوں  کيشناخت 

جيسےہی کوئی ۔ کے لئے نقشہتيار کريں 
خرابی واقع ہو  فورا ناليونکوصافاورمرمتکر 
کے اسکومزيد خراب ہونے سے محفوظ 

 ۔رکھيں
راستوں اور کناروں کی خراب ہونے سے 

 پہلے ہی مرمت  کراليں ۔
 ے کرکٹ کو باقاعدگی سے ہٹاتے رہيں۔کوڑ

 

 حصہدوم
  ڈھانچےکيبحالی .4
  
 

  يادگارونکياقسام 4.1
 

17 
عمارتوينصديمينيورپيمقبرےاکثربڑے،دومنزلہ

وں والے 
تھےجنپرگنبدتھے،جنکوکالموناورفائنلزسہوتے

۔ ےوسيعوعريضسجاياگياتھا
 ۔يہتقريباتماممحفوظيادگارينہيں

اٹھارويں صدی ميں  مقبروں  کی تعميرات  
مغربی ميں نيو کالسيکل کی احياء سے بعد 
متاثر ہوا ، ان ميں  جيوميٹريکل اشکال اور 
عمودی   شکل کے اہرام اور ايک  کالم اور 
اکثر  خاک دان کا بھی رواج تھا 

قبرکيجسامتسےاسشخصکيدولتاورحيثيتکينشاند۔
 ۔ہيہوتيہے

ير شده دوران تعم وينصديکے 19
،جذباتيتحريروناصليبمينگوتھکفنتعمير،مقبرون

تجديورمجسمونکےساتھوکٹورينبرطانيہکيمذہبي
مقبروں کی وينصديمين 20۔ کيعکاسيہوتيہےد

ی پيدا کی آسانتعمير ميں قدرے 
ہموار  چھتيں  زمينمينافقيطورپرہموارچھتين،گئی

اور  ۔ گئيںبنائی 
کا  ستون نقششدہہيڈاسٹونزياايکسنگمرمر

 ۔نصب ہونے لگا يکےساتھسبسےجوسول
جن کی   مقبرےميں اسطوانائيدوسريعاماقسام

دائرے کی تھی  جو  نصف نيمہيئت خميده 
منحنی  ہوتے تھے 

کی  ‘خانہ’ مربعيامستطيلوقبرينصندوقياور
قائم  پرستون ايکطرح کے مقبرے تھے جو 

ہوتے تھے جن کی جسامت اندورن ميں ہوتی 
 ۔تھی

 
  قبرکےعناصر 4.2

 
 :ايکسادہقبرکوتينحصونمينتقسيمکياجاسکتاہے

 گنبدزمينڈھانچہيازيرکےلئےتابوت  ) الف(
ايک ستون جو ڈھانچے کو  سہارا دينے ) ب

  واال  ہوتا کبھی کبھی يہ نيم دائره  نما ہوتا
زمين کے اوپر  کا ڈھانچہ بشمول ايک يا ) ت

ايک سے زياده انفارميشن پيلز  جيسے ليجر 
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اسٹونز ، ہيڈ اسٹون ، قدم کا پتھر يا ايک  
  يادگار يا ان کا مجموعہ 

 
  اور تعميراتی ساز وسامان طرز تعمير 4.3

 
برصغير  ميں سينڈ اسٹون اور سنگ مرمر کا 
استعمال ان لوگوں نے کيا تھا جو اس کے 

 19 ويناور 18 ليکنمتحمل ہوسکتے تھے ۔
 چنمتعمير مقبرونکيزياده تر وينصديکے

) اسٹکو(
تھی کےذريعہڈھکيہوئياينٹونکيکورسےکيگئي

ہوتی شاملپيسی سيپيچونممينقسم کے  عمدهجو 
 اورگڑ) پاؤڈراينٹ( چونے،سرخیاس کو 

گنےکيچينيکيمصنوعاتکوبائنڈنگايجنٹکےطور(
مٹی کا کےساتھمالياجاتاتھا،ليکن) پر

جيسی چيز جو اورچونےکےپالسٹرگارا
و ہوتا تھا اس کمقاميطورپردستيابموادکہ

 ۔تھاکيا جاتابھيعامطورپراستعمال
/ چھوٹيمستطيالينٹيں،جسےلکورياورنارنجی

سرخرنگکےنامسےجاناجاتاہے،اکثرعموديطو
غالف  پالسٹرکيکميکوبيرونی/  رپراسٹوکو

استعمال  کرنے کا رواج بھی ملتا   طورپرکے 
۔ ہے

مقاميطورپرتيارشدہاينٹوناورآسانيسےدستيابپتھ
۔ رونکااستعمالبھيعامتھا

مالشدہموادمينوسيعپيمانےپرمختلفحالتونکيواستع
وتجديد کا کام جہسےبحالي

 ۔شروعکرنےسےپہلےماديتجزيہکرناچاہئے
وں کی ايک جانب يا يادگار

اطرافمينپتھر،سنگمرمرياسليٹکےنوشتہتختےڈال
 ۔ےگئےتھے

ستون،کالماورلمبييادگارخصوصياتمينلوہےکيس
الخونکوکورياريڑھکيہڈيکےطورپراستعمالکيا

۔ ےآسپاساينٹينبچھائيجاتيتھيںجاتاتھاجسک
چھڑيونکااستعماالينٹونکےگنبدوناوراينٹونسےب
نےہوئےمقبرےکےاوپرآرائشيمٹيکےبرتنونپرب

۔ ھيلنگراندازہوتاتھا
يادگارونکےآسپاسآئرنکيريلنگمشہورتھياوراگر

ً اس وقت  چہ  سبھيکوہٹادياگياہے،ليکنجہاںتقريبا
پر ان کو سرايت کيا گيا تھا اس کے 

محرابوں  پر اورپرستونوں اببھيبہتساري
  ۔يکھاجاسکتاہےد
  
  
  

  نقصانکيعاموجوہات 4.4
 

قبروناوريادگارونکوپہنچنےوالےنقصانکيچارب
 ۔ڑيوجوہاتہيں

سخت موسم ) الف
؛بارشاوردنمينزيادہدرجہحرارتخاصطورپرجنو

 ۔عالقونميںاستوائی بيايشياءکے
) ب

قبروناوريادگارونکےخاتمےکيلئےديکھبھالکافق
ان کی اورپودےدان،خاصطورپرجبوہ

بڑی زيادہجڑينضرورت سے
 ۔تاہےپہنچسےبنيادونکونقصانجنہينہوجاتي

منقش ۔ تيسريبڑيوجہپرانيقبرونميننئيتدفينہے) ت
پتھر کے  

،اوردوسرےپتھرکےٹکڑے،جبجبتدفينکنوشتے
ےبعدہٹائےجاتےہيناوردوبارہاستعمالکيےجاتے

۔ ہينتواکثربہتزيادہنقصانہوتاہے
يقےسےلگااگرپتھرونکےنيچےکيساختمناسبطر

مناسب  ئيگئييااسکی
ميں خم  چوٹیکيباالئی تعميرنہينکيگئيہےتوقبر

کا باالئی جسکيوجہسےاسيادگارٓاتا جا ہے 
 ۔ہےجاتاہےاورکبھيکبھيٹوٹحصہ جھک جاتا

وں قبرستانسياحوں و زائرين کے ذريعہ ) ث
ميں  اشتہاربازی ، توڑ  پھوڑ 

برتنے سے اورالپرواہي
 ۔بھيقبرونکوکافينقصانہوتاہے

 
  عام مسائل 4.5

  
دھنسان ، جس کے نتيجہ ميں سنگ بنياد اور 

 يادگاروں کا جھکاؤ يا گر جاتا ہے۔
 زمين کے کھسکنے سے گرنے والی قبريں۔

يادگاروں اور قبروں اور آس پاس پودوں اور 
 جڑوں کی نشوونما۔

ڈھانچے کی کمزوری يا مخصوص نقصان کی 
 وجہ سے يادگار اور سنگ بنياد گر رہے ہيں۔

بوسيده چيزوں کی وجہ سے پتھر بھی بوسيده 
يہاں تک کہ سنگ مرمر بار بار (ہوسکتا ہے 

اوريہ ) بارش کی وجہ سے متاثر ہوسکتا ہے
 مٹا   کتبہ کے خطوط کو نقصان پہنچاتا ہے يا 

  ديتا ہے ۔
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 وں کیمرمتکے کام   5.
  منصوبہ بندی

  
 

  دستاويزات 5.1
  

 کسی ڈھانچے کی بحالی يا تجديد کاری کرنے
ميں جس کام کو سب سے زياده اوليت حاصل 
ہے  وه يہ ہے کہ سب سے پہلے اس ڈھانچہ 
کی احتياط کے ساتھ دستاويز تيار ہونی چاہئے 
يعنی ہر طرف سے اس ڈھانچے کی تصوير 
کشی ہونی چاہئے اور اس ميں چھوٹی سے 
چھوٹی تفصيالت کا بھی بہت خيال رکھنا ہوتا 

 ہے۔
اس سلسلے ميں  ايک پيمائشی نقشہ  جس ميں  

منصوبہ ، تعمير کيے جانے واال حصہ ،  
اور کچھ تعميراتی   elevation بلندی  

تفصيالت  اس ڈھانچے کی تجديد کاری و 
بحالی اور اس کی تخمينہ سازی ميں  معاون 

  ثابت ہوتی ہيں 
اسکےبعداستعمالہونےوالےمواد،خاصکرپتھر،

کے بارے ميں ساممارٹراورپالسٹرکياق
 اوپرپيراگراف(۔ محتاطمطالعہکياجاناچاہئےايک

 )مالحظہکريںميں   3.3
آخرميں،تمامخطوط،خاصطورپرليجرکےمعامل

کيا جانا نوٹلئے حوالہکےمينےميں،مستقبل
 ۔چاہئے

قبريايادگارکيايکپرانيتصوير،کسيبھيتاريخکےس
ہو سکتی  اتھجودستيابہے،بحاليکےدورانکارآمد

 ۔ہے
وتجديد سے قبل  اور زات بحاليدستاويکی فوٹو

 .يےچاہدوراناوربعدمينہوني
  

  سروےکرنا 5.2
 

و تجديد  بحالی
 کيمنصوبہبنديکےدوسرےمرحلےمينيادگارکا

جس ميں  ۔سروےشاملہےمشروط 
 ۔يادگارکےتمامنقائصاورمسائلکونوٹکرناہوگا

رنگ  مں   پودونکيموجودگی،دراڑيں،اور
نقص پيدا ہوجانے کے ظاہر ی 

جيسا کہ يہ  نقائصاکثرمسائلکيعالمتہوتےہيں
 ۔ايک پريشانياں ہيںخودسب بذات 

اسطرح،پودونکيخرابديکھبھالکينشاندہيہوسکتيہ
ے،گندگيکوجمعکرنےکےنتيجےمينچھوٹےپود

نکلتےہينجوسائزمينتيزيسےبڑھتاکھوےونکے
 ۔ےہيں

جھاڑياں اور ان کی درخت،دراڑيں،اسيطرح
کا زمينکا عمارت ميں گھس جانا  اور جڑون

ڈھانچے کے کادھنسنا  يا بيٹھ جانا بھی 
جھکنے کا 

لہذاکسيمداخلتکيتجويزپيشکرن۔نتيجہہوسکتيہيں
ےسےپہلے،صورتحالکاجائزہلينااوراہمپريشاني

کرنا  ونکےبارےمينفيصلہ
بضروريہے،جونقصاناتاورخرابيکاسبببنےہيں،

جاے اس کہ ايک عالمتی مرمت  
اسکی صحتمنداوريادگار کو جوکردياجائے

  ۔نہ بنا سکےکويقينيستقامت ا
منصوبے،حصے،بلندی،اورکچھتعميراتيتفصي

شده  التسميتايکپيمائش
 ۔ڈرائنگتعميرنواورتخمينےمينمفيدہے

اسکےبعداستعمالہونےوالےمواد،خاصکرپتھر،
اورپالسٹرکياقسامکامحتاطمطالعہکياجاناگارے
 )مالحظہکريں 3.3 اوپرپيراگراف(۔ چاہئے

رکےمعاملآخرميں،تمامخطوط،خاصطورپرليج
ئے حوالہکےلميں کام ٓانے والےےميں،مستقبل
  ۔نوٹکرناچاہئے

قبريايادگارکيايکپرانيتصوير،کسيبھيتاريخکےس
ہو سکتی  اتھجودستيابہے،بحاليکےدورانکارآمد

 ۔ہے
وتجديد سے قبل  اور دستاويزات بحاليکی فوٹو

  ۔.ئےدوراناوربعدمينہونيچاہ
  

  الگتکاتخمينہلگانا 5.3
 

اور   دستاويزاتیيادگارکا
ٹيکنيکل شخص سے سروےکسيمشروط

سے انجينئريامعمارمثال
جاسکتاہے،ليکنانھينتاريخيڈھانچےکيبحالياکرايا

وتجديد ی کام کے متعلق وربحالي
 ۔کچھعلمہوناچاہئے

ايکبارجبمسئلےکااندازہہوجائےتوانجينئريامعما
تيار رمعموليبلونپرمبنيايکتخمينہ

کا ہی نہيں طريقہکارکے کامصرفگےجوکرين
/  کنبہکےفرد/  مؤکلوه     خاکہبنائےگابلکہ

گی اس کا ئےور بحالی پر کتنی الگت آ  چرچ
 ۔ مددکرےگابھی تخمينہ لگانے ميں 

جانب  اسکےبعددويادوسےزيادہٹھيکيدارونکی
 (Quotations)سے کوٹيشن
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کی بحالی  ہےجنکوتاريخيڈھانچےکولياجاسکتا)
 اسکےبعد۔ ہوکامکرنےکاکچھعلمو تجديد  کا 

ہی 
کامکومناسبقيمتوناورتکنيکيمعلوماتکےساتھکس

  ۔يکودياجاناچاہئے
  
  
  عمليمرمتکےطريقے   6.

  
 

  بحالی وتجديدکےسامان 6.1
 

20 
وينصديمينتعميرکاکامچونےاورمٹيکوبائنڈرکے
طورپراوردرياکيريتکومجموعيطورپراستعمالک

 ۔رتےہوئےکياگياتھا
مٹيياکيچڑمينريتمالہوامارٹرکےلئےاستعمالکياج

چونےاورريتکےآميزےلئےاتاتھا،اورپلسترکے
 ۔استعمالکيےجاتےتھے

 کےلئےفوری  طور پر سيٹ ہونے عامطورپر
 يہوئياينٹونکاپاؤڈرجل
مارٹراورپالسٹردونونميناستعمالہوتاتھا)سرخی(
 ۔
جو کياگياہےکہمشاہده يہ

اس ميں  قبرينخاندانيتدفينکےلئےتھيں
کيا جا تا تھا مزورمارٹراستعمالک

تاکہانہينآسانيسےدوبارہکھوالجاسکےاوردوبار
يادگاريقبروں ہاستعمالکياجاسکے،جبکہبڑي

کيا جاتا استعمالکا مضبوطمارٹراورپالسٹرمين
 تھا۔

پرانےمادونکااندازہاورمارٹراورپالسٹرکےلئے
اسيطرحکےہمآہنگموادکادوبارہاستعمال کرنے 

 رنگان ميں  پرمشورہدياجاتاہے،خاصطورکا 
  چاہئے ۔ ہوناتوازن کاقوت اورمسام داری 

  
  کے حصےيادگار 6.2

 
کسيبھيقبريايادگارکوتينحصونمينتقسيمکياجاسکت

 ۔اہے
 زيرزمينساخت) لفا
 ۔ستون) ب
) ت

انفارميشنپورٹلجوليجراسٹونر،ہيڈاسٹون،فٹاسٹو
 ۔نيايادگارہوسکتاہے

ستون اورےقبرونکےزيرزمينحص
کيتعميرکےلئےاينٹسبسےزيادہاستعمالہونےواال

يال پالسٹٹرياپتھريال اسکےبعدپتھر۔ موادہے
 ۔ہوسکتاہےکالڈ

ہوتے  جنميننوشتہجاتارکان 
۔ ہينوہعامطورپرپتھرکےگھنےٹکڑےہوتےہيں

گيا نقصانپہنچاان کو اگر
آہستہآہستہا۔ہےتوانپتھرونکوتبديلکرنامشکلہے

سڈھانچےکوختمکرنےاورموادکامطالعہکرنے
نخاصطورپراحتياطبرتنيچاہئے،خاصطورپرامي

ستعمالہونےوالياينٹونکاسائزاورتپشکےلئےاست
عمالہونےوالےپتھرونکيموٹائياورمعياراورجنہي

و  بحالی۔ ننوشتہجاتکےلئےاستعمالکياجاتاہے
اسيطرحکياينٹوناورپتھرونکااستعمالکرکتجديد

  ۔ےکيجانيچاہئے
  

  کمسےکممداخلت 6.3
 

بہترينحکمتعمليسمجھاجکيکمازکممداخلتکوبحالي
ٹھاک  اسطرح،اگريادگارکيحالتٹھيک۔ اتاہے

بحالي۔ہےتوکوئيغيرضروريکامنہينکياجاناچاہئے
کےنامپر،اکثرپتھرونکوچمکانےکےلئےمکينيک

استر کاری لپالشکرتےہوئےديکھتےہيناور
کے پتھرون‘نئے’ اورپلسترشدہيادگارونکو

۔ ہيںالف چڑھاتےغذريعہ 
ياتيقدرختمہواسسےنہصرفتاريخيڈھانچےکيجمال

  ۔جاتيہےبلکہپرانےموادکوبھينقصانہوتاہے
  

  زير زميں ٓاثار و ڈھانچے 6.4
 

سب سے 
گے  پہلےڈھانچےکےاستحکامکيجانچکريں

گريہمستحکمہےتوزمينکےنيچےسےکامشروا
 ۔عکرنےکيضرورتنہينہے
زير اگريہغيرمستحکمہےتو

ساختکيوجوہاتاورحالتاورنقائصکيتحقيقاتکزمين
 ۔ريں

ناہموار زمين کے دھنسنے کا  تيزبارشاکثر
۔ سبببنتيہے
سرايتشدہجڑونوالےپودونکينشوونگہرےاسسے

دھنسنے ماکيرفتارتيزہوتيہےاوريہاکثر
 ۔کيبنياديوجہہوتيہے

 قبرکےاوپرايکبڑيغيرمستحکميادگارکےساتھ
بنيادوں 

ککومضبوطبنانےکےلئےکنکريٹ،پتھريااينٹون
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ے پائے  سازی 
 ۔جيسےطريقونکااستعمالکياجاناچاہئے

ستون کسيڈھانچےکيمرمتجيسےزمينسےنيچے
کيمرمتکرنامشکالوربعضاوقاتناممکنہوتاہگنبديا

 ےاگراسکےاوپرکوئيبہتبڑييادگاربيٹھجائے
 ۔کےمشورےکيضرورتہوسکتيہےتوانجينئر
ی ہےجسکيبڑييادگارستون سادہسيدھااگرقبرايک

جالی نہينہے،توپتھرکيڈھانچہ 
اوراينٹسےبنےکامکواحتياطسےختمکرنااورجد

چےکےاستعمالسےزيادہجڑونکوہٹانےکيدڈھان
دير پا  ےبعدپورےڈھانچےکودوبارہتعميرکرنا

 ۔زيادہموثرثابتہوسکتاہےاور 
زير  زميں ستون کی بنياد اگر: نوٹ
ہوبےنقابکےہےتووہانموجودہڈيوناگياکھولديکو

دفن کامسئلہہےاوردوبارہجانے
۔ کيضرورتہےکرنے

  ۔ہندوستانمينيہايکبڑامسئلہہے
  

  اورکھنونٹياںحفاظتی تہہ  6.5
 

حفاظتی تہ لگا پتھرکي
ايکتعميراتيتکنيکہےجوعامطورپراستعمالہوتينا

) ستون(پلينتھ ہےاوراسيتکنيککااستعمال
۔ کےلئےکياجاسکتاہےخول پہنانےکومقبره اور

) لوح مزار ( سختحصہاکثرٹوٹےہوئےہيڈاسٹون
) قبر کی  چپٹی تختی ( ياليجراسٹونر

 ۔يابھاريسجاوٹيپتھرکيمرمتکرتاہے
پتھر يا لوہے کی بنی ہوئی دو ايتيطورپررو

کھونٹی ( ڈويلپتھروں کو جوڑنے کے لئے 
کی لوہے۔ ہوتيتھيںاستعمال)

ہوجاتی زنگآلودکھونٹيان
پہنچانے  نقصانکےپتھرونتھينجو

ان  کو ہٹانا  لہذا،۔ ہےپائی کيايکبڑيوجہقرار
کی کيلوں يافائبرگالس، ٓاہنياسٹينليسسٹيلاور 

 کے ذريعے  دوباره لگانے
 ۔احتياطيتدابيراختيارکرناضروريہےلئےکے
ہجومقاميسطحپردستيابوالےموادنےاچپککوپتھر

وں ان کو 
کيلوں ٹوٹےہوئےپتھرونکےساتھڈيويلزاور

  ۔استعمالکياجاسکتاہےئےکوبھيٹھيککرنےکےل
  

  و کتبہ نويسی خطوط 6.6
  

وتجديد کاری ميں قبرکيبحالي
۔ ہےکتبہ  نويسينجچيلسبسےبڑا

سيسہ کی ( زيادہترتاريخييادگارونمينليڈليٹرنگ
۔ ہوتيتھی) کتبہ نويسی 

۔ ہوگياتھايانوشتہجاتسےغائبہوگياسيسہياتوچوري
آجنہصرفسيسہاستعمالکرناغيرقانونيہوگياہےبل

اس فن کے کہ
بھيمقاميطورپرايساکرنےکےلئےنہينملسکاريگر
چيزوں ايسياور ۔ کتےہيں

 ۔درآمدکرنابہتمہنگاپڑسکتاہےکو
 Deepجوکتبہ نويسيہدوسريقسمکييہانتکک
vallyکےساتھ shadow  ڈالنے

جڑے (ابھرے  ،يامتضادتھیکےلئےتيارکيگئي
الفاظ ) ہوئے 

اس  يہسبمہنگےہينکيونکہتوکےکامکااستعمال
 ۔کاريگرآسانيسےدستيابنہينہيںفن کے 

کے ٹکڑوں کو گمشدہپتھرون
سنگ تراشوں تراشنےکےلئے

وزنی ليکنپتھرکے۔ کوتالشکرنااببھيآسانہے
دقت طلب عمل ايکبہتہيترتيب دينا ٹکڑونکو

اس مسئلہ کو چھوٹے ڈھانچوں جيسے  ۔ ہے
ی حلکرناممکننہينہےلہذابحالقبر وغير ميں 

کتبہ  کرنےوالےوتجديد کا کام 
پينٹنگکرتےہينياپوليمرانفلکااستعمالکرتےجويش
ہيغيرسنجيدہہيناورزيادہديرتکنہينچلدونونہيں،يہ

 ۔پاتےہيں
اس کے ۔ ضروريہےنا نہايتکر غورپراسمسئلے

کے قريب ميں يادگارلئے 
ميااحتياطسےنصبکيجانےواليايکاضافيتختيبہتر

تبادل معلوم ہوتاہے جس ميں 
  ہوں۔گئی ضروريتفصيالتدي

  
  پتھروں کی صفائی و ستھرائی 6.7

 
آخری ليکن اہم : پتھر کی صفائی ستھرائی

مسئلہ پتھر کی صفائی کا ہے۔ پتھر کو صاف 
کسی بھی مکينيکل يا کيميائی کرنے کے لئے 

ذرائع کا استعمال نہ کرنے کا خيال رکھنا 
چاہئے کيونکہ اس سے نہ صرف حرف اور 

زينت کو نقصان ہوتا ہے بلکہ وه پتھر کی 
حفاظتی اوپری سخت پرت کو بھی تباه کرديتی 

 ہے۔

ہر طرح کے آرائشی پتھروں کے لئےصابن 
والے پانی سے صاف کرنا اور کسی نرم 

ا کھردرے کپڑے سے صاف کرنے کا جوٹ ي
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’ بحالی شده‘مشوره ديا جاتا ہے۔ لوگ اکثر 
شکل پيش کرنے کی کوشش ميں يادگار کو 

چمکانے کی کوشش کرتے ہيں ليکن اس سے 
 ڈھانچے کو فائدے سے زياده نقصان ہوتا ہے۔

کچھ بائيو آکسائڈس اور ديگر کيميکل مارکيٹ 
ميں صفائی ستھرائی کے لئے دستياب ہيں 

ليکن استعمال کرنے سے پہلے ان کو جانچنا 
 ہوگا۔

کچھ ہائڈروفوبک کوٹنگ جو حياتياتی نشوونما 
کو روکتی ہے، عموماً استعمال ميں الئی جاتی 

ہيں۔ جو اکثر پتھروں کو بدرنگ بنانے کی 
وجہ ہوتی ہے، يہ نہ ہی دائمی ہے اور نہ ہی 

 ديرپا۔

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 کا ماده ہے  چونےپرمبنيپالسٹرجو،)مسالہ( اسٹکوکو: چونم
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 .کسی خاص تدفين يا منسلک مجموعہ کے لئے زمين  ؛ جس کی گھير بندی کی گئی ہو : قبر 
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  ا بندیگھيرکيقبرکےچارونطرف پتھرياچنائي: گوٹ 
 ںچھوٹياينٹيدور کی  ےپران: وریھلک

تحرير شده عبارت مدفون  پرجس )شيٹ (کی چادر مقبرےکوڈھانپنےوالےپتھرکسي: ليجراسٹون
 نشاندہيکرتاہےکی اور اس کی  کيشناخت
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 )Plinth(ايک پايہواالپتھرياکنکريٹکاکو سہارا دينے يادگار: ستون 
 ماديعمل۔مخصوصکوئی ياساختکيحالتکوبہتربنانےکےلئےخصوصی مادی ہيئتکسي: مرمت
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