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  ايسٽ انڊيا ڪمپني ۽ انگريز محققن جا   
  نصرپورجي ڪپڙي جي صنعت بابت 

  
  خادم گھراٹوترتيب ويچار  

  
ٺٽي شھر جي ڀرسان نصرپور جو شھر آھي ھي عالئقو ڪپـڙي جـي صـنعت ۾ اڳتـي آھـي 
اطالع موجب ھن شھر ٽي ھزار ڪوري خانـدان آھـن جيڪـي ڪپـڙي جـي صـنعت سـان 

ن ھي شھر ٺٽي جيترو وڏو آھي ان کان ٽيھه ڪوه پري درياَء جـي ڪنـاري سـان الڳاپيل آھ
آبا د آھي جيڪڏھن درياَء رستي اچبو ته باربرداري جي گھٹي خرچ کان بچـي پئبـو جيڪـو 

گـز ۽ مـوڪر ۾  17ھتي ڪپڙو اڄي ٿو تنھن کي جوڙي چيو وينـدو آھـي جيڪـو ڊيگھـه ۾ 
. ٺـاھوڪو ۽ ڪپـڙو بـه واه جـو اٹيـل آھـي اڌگز ھونديون آھن ڪپڙي ۾ استعمال ٿيل ڌاڳـو 

پائين ۾ ھڪ سير ملـي ٿـو جـڏھن تـه 36سيوھڻ ۾ ساليانو ٻح ھزار مڻ نير جڙندو آھي ھتي 
پائين ۾ وڪرو ٿئي ٿو اتي ھڪ ھزار ڪورين جا گھراٹا رھـن ٿـا جيڪـي  40ٺِٽ ۾ ساڳيو 

ي واپاري اعلى قسم جو بافتو اٹين ٿا پر ماپ ۾ نصرپور واري ڪپڙي کان گھٽ آھي سنڌ ج
ڪوٺي الِء فريملن جي رٿ پنجن ماٹھن تي ھئي سربراه ٺٽي ۾ ھڪ ماٹھو نصرپور ۾ ھـڪ 

سـنڌ . سيوھڻ ۾ ھڪ منشي ھڪ ڪيشيئر ھڪ سنھا ٿلھا خرچ لکڻ وارو سامان ٻڌڻ وارو 
جي سوٽي ڪپڙي جي  ڪريل معيارمايوس ڪري ڇڏيو آھي اتـي مقـرر ڪيـل اھلڪـارن 

تي اعتبار ڪرڻ نه گھڙجي ڌوٻين کي تنبيھـه ڪجـي  کي ھن متعلق خبردار رھڻ کپي داللن
ته ڪپڙي کي گھٹو ڌوئي چيري ڦاڙي نه رکن ۽ گھٹو به نه ڌوئن نصرپور واريون جوڙيون 

لنـڊن مــان ڪمپنـي جــو خـط ســورت ۾ پريزيــڊنٽ ۽ ( چڱـي نــاٹي تـي وڪــامي وڃـن ٿيــون 
سـنڌ مـان اسـين نصـرپور جـي جـوڙين جـي .پ) ع 1641نـومبر  20ڪائونسل جـي نـالي 

سفارش نٿا ڪريون اھي سنھڙيون آھن ۽ گھٹي ڌوئڻ  سٽڻ جي ڪري اھـي نـرم لسـيونآھن 
سـورت جـي . (اکين کي ڏاڍو وٹن ٿيون اھو ڪپڙو سٺو نه آحي نه وري مـاپ ۾ پـورو آھـي 



ڪمپني سنڌ جي ڇھـه ھـزار بـافتي )  .ع 1643نومبر  27پريزيڊنت ڏانھن ڪمپني جو خط 
نصـرپور مـان خريـد ڪـرڻ جـي الِء چيـو آھـي  جي ٿانن جو ڪم ڏنو آھي پر گھٹو ڪپـڙو

ڇاڪاڻ ته اھو ڪپڙو ڪنڊياري جي تيار ڪيل ڪپڙي کان ٽي گـز ڊيگھـه ۾ وڏو آھـي پـر 
 8تـاريخ .گـز ٿـي ويـو آھـي  14گز نصـرپور جـو  15گذريل سالن ۾ ڪنڊياري جو ڪپڙو 

ع جو فرمان جيڪو سـنڌ جـي مختلـف عالئقـن جـي آفيسـرن کـي 1758سيپٽمبر  22محرم 
يل آھي جنھن موجب ڪمپنيَء جون رعايتون ڏنل آھن جنھن ۾ نصـرپور بـه شـامل مخاطب ٿ

مورلينڊ موجب سوٽي ڪپڙي جي پيداوار چئني طرفن کان نيڪـال ٿينـدي آھـي الھـور . ھو 
بنگال ملتان سکر ٺٽو نصرپور ۽ ٻين ڪيترن ئي شھرن ۾ ڪورين جي وڏي آبادي آھـي ٺٽـو 

نصـرپور سـنڌ جـو . ڄڻ الئق شـھر آھـن نصرپور سنڌ ۾ سوٽي ڪپڙي جي صنعت ۾ وڏي ا
مشھور شھر آحي جيڪو ٺٽي کان ٽيھه ميل پري آھي جتـي عاليشـان قسـم جـو بـافتو اڄنـدو 
آھي جنھن کي جوڙي سڏيو وينـدو آھـي ان ڪپـڙي ۾ ڪـم آنـدل سـڳو سـپو ۽ اوڄ ۾ اعلـى 

ع ۾ نصـرپور جـي جـوڙي ڪپـڙي جـا ويھـه ھـزار تاڪيـا موڪليـا ويـا 1639ھوندو آھي 
ڊر موجب ويھه ھـزار تاڪيـا نصـرپور جـي جـوڙي جـا ۽ چـار ھـزار تاڪيـا ع ۾ آر1643

ع لنـڊن نـالي واري جھـاز ۾ نصـرپورجي 1639. سيوھڻ جـي جـوڙي جـا روانـا ڪيـا ويـا 
  ڳٺڙيون 89ع ۾ ساڳئي جھاز ۾ 1642ڳٺڙيون انگلنڊ موڪليون ويون  42ڪپڙي جون 

 59ڻ جون سيوھ 14ڳٺڙيون درٻيلي جون  75ڪٽليڪٽو ڪپڙو نصرپور ڪپڙي جون 
ع ۾ ڪوٺي جي نگران نصرپور ۾ رھندڙ واپارين کي 1641.ڳٺڙيون موڪليون ويون 

ھدايت ڪئي ته ھو پاڻ خريداري ڪن داللن تي اعتبار نه ڪن نصرپور جا ڪوري 
ڪمپني جي پسند مطابق ڪنھن معياري ڪپڙي بدران سھانگي ۽ غير معياري ڪپڙي 

ع ۾ 1647لدار گلبرٽ ھئرسين جيڪو واپاري ڪوٺي جو عم.ڏانھن توجه ڏئي رھيا آھن 
 A History of).نصرپور ۾ مري ويو طلوڙ ماٹھو ھو ان کي نصرپور ۾ ئي دفن ڪيو ويو 
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  شھر نصرپور ھنرمندن جو 
مغلن جــي دؤر ۾ انگريــزن جــي دؤر ۾ نصــرپور جــا پورھيــت انگريــزن جــا قرضــي ٿــي ويــا

نصرپور ستن محالن ۾ ورھايل ھئي نصرپور جو نير ريشمي ڪپـڙو ڪلمـي شـورو چمـڙو 
و ھتي جي ڪپڙي جي صنعت بيحد اڳتي ھئـي ھتـان گيھه چوپائي مال جو واپاري مرڪز ھ

جو ٺاھيل ڪپڙو ڏيساور ملڪن ڏانه ويندو ھو ھتان جي ٺھيل ململ کي ڏيساور سنڌو سـڏيو 
ع ايسـٽ انـڊيا 1635. ويندو ھو اھو ايترو نفيس ھوندو ھو جو ڇلـي مـان لنگھـي وينـدو ھـو 



ٺي بـه ع نصـرپور ۾ واپـاري ڪـو1652ڪمپني نصرپور جو وڌيڪ ڪپـڙو خريـد ڪيـو 
کولي ھئي اھا ھتان بافتو خريـد ڪنـدي ھئـي ھـڪ صـدي تـائين نصـرپور جـا ڪپـڙي جـا 
ڪارخانا يورپ کي ڪپڙو پھچائيندا ھئا نصرپور ڪپڙي جي صـنعت ۾ سـڄي سـنڌ ۾ وڏي 
صنعت ھئي ان وقت ٽي ھزار ڪـوري بـافتو ۽ جـوڙي اٹنـدا ھئـا نصـرپور جـون سوسـيون 

ن ھيون مردن سان گڏ عورتون به ھن ھنر ۾ ڪلھـو ڪلھـي سـان مالئـي ڪـم واليت وينديو
ڪنديون ھنيون ٽالپورن جي وقت ۾ نصرپور ۾ ڪورين جو تعداد ويھه ھزار ھو ڪـو وقـت 
ھوندو ھو ته نصرپور ۾ ھر محلي ۾ ڪپڙي اٹـڻ جـا ڪارخانـا نظـر اينـدا ھئـا ھـر محلـي ۾ 

يح اجرت نه ملـڻ جـي ڪـري انھـن تاڃيون ٺھنديون ھنيون پر ان ھنر جي پورھيت کي صح
اھو ڪم ڇڏي ٻيا ڪم ڪرڻ شروع ڪيا ۽ ھي ھنر نصرپور جي سڃاٹپ ھو اھو ختم ٿيندو 
ويو اڄ جو نوجوان ھن ھنر کان ال علم آھي انھن جا وڏا اھو ڪم ڪندا ھئا پر پاڻ ھـن جـي 

ون ھڪ اکر کان به واقف نه آھن منھنجو سڄو گھر ڏاڏاٹو ۽ ناناٹو ھي ڪم ڪندو ھو پر آئـ
به ھن جي ھڪ اکر کان به اڻ ڄاٹو آھيان ھن وقت ميمڻ پرائمـري اسـڪول کـان چنـد قـدم 
اڳيان ھڪ ڪارخانو آھي جتي قمرالدين درس رحمڏنو درس يار محمد گھراٹو ھن ھنر کـي 
زنده جاويد رکي رھيا آھن ان کان سواِء واحدڏنو گھراٹو جي گھر اندر به ھـڪ کـيس ٺـاھڻ 

جوڙي موٺڙي ۾  نصرپور سوسي کيس گربي. ڪري رھيا آھن جو آڏاٹو آھي جتي پاڻ ڪم 
مشھور ھو ھنشڳر جو کيس تمام گھٹو مشھور ھـو چـون ٿـا کيسـن ٺـاھڻ جـو پھريـون نمبـر 
ڪاريگر فقير محمد ھو ٻئي نمبر تي احمد خان نھاالٹي نوح دائود پوٽو محمد خان خاصخيلي 

ان دائود پوٽو ھـاجي خـان ،محمـد ھئا ان کان سواِء ھن ھنر جا ٻيا به ڪاريگر ھئا عبدالرحم
اسحاق درس هللا بخش محمد عثمان گھراٹو حسن نھـاالٹي محمـد رمضـان گھراٹـو الھبچـايو 
نھاالٹي ولي محمد گھراٹو سومار گھراٹو صديق گھراٹو فدا حسين يار محمـد درس ۽ ٻيـا بـه 

ترائـي ھزارين ڪاريگر ھوندا ھئا سوسي ۽ کاڌي ٻن پيرن تي ٺھندي ھئي جنھن به ھتي ڪي
ڪاريگر ھوندا ھئا سوسي جو وڏو ڪاريگر حاميد ھوندو ھـو جيڪـو کـيس بـه ڄاٹنـدو ھـو 

اسـحاق .موٺڙو جيڪو چئن پيرن تي ٺھندو آھي جنھن جو وڏو ڪاريگر مطلـب گھراٹـو ھـو 
درس يارمحمد گھراٹو محمد صالح کـورم سـائين علـي نـواز دائـود پوٽـو پنھـون خـان سـاٿي 

ايـڊيٽر جـو ( يار محمد گھراٹـو ) ايڊيٽر جو پيَء ( ق گھراٹو گھراٹو پانڌي گھراٹو محمد صدي
فيض محمد گھراٹو عبدهللا گھراٹو محمد صالح گھراٹو محمود گھراٹو محمد گھراٹـو ) چاچو 

۽ ٻيا به ڪيترائي ڪاريگر آھن جيڪڏھن ويھي انھن جا نـاال لکـون تـه ڪتـابن جـا ڪتـاب 
، علـي محمـد درس محمـد ھاشـم سٽ کي رنگ ڪرڻ ۾ حاجي عبدهللا ڪمـاچ . ڀرجي وڃن 

نيروٽي ۽ ٻيا  به ڪيترائي ڪاريگر مشھور ھئا مطلب ته نصرپور ڪپڙي جـي ھـڪ وڏي 
. صنعت ھئي جنھن سان نصرپور جي سڃاٹپ ھئي اھو ھنر ھـن وقـت خـتم ٿـي رھيـو آھـي 

ڪاشي جو ھنر به نصرپور جو مشھور ھنر آھي نصرپور جي ڪاشي ڪيترن ئي ملڪـن 



ئي مشھور ڪاريگر ٿي گذريا آھن ھارون ڪاشيگر ،ھارون موالئي ۾ لڳل آھي ھن ۾ ڪيترا
، محمد ھاشم گھراٹو گل محمد ڪاشيگر آچر موالئي ، غـالم حيـدر عـرف سـومرو پنھنجـي 
دؤر جا مشھور ڪاريگر ھئا ڪاشي جو رنگ ٺاھڻ ۾ محمد سومار دائـود پوٽـو پنھنجـو مـٽ 

ر آھـي غـالم حيـدر عـرف پاڻ ھو ان جو پٽ حافظ محمد صديق به ڪاشي جو سٺو ڪاريگ
سومرو ڪاشي جي لکائي جي نقشن جي ٺاھڻ جو ماھر ڪاريگر ھو ممون شـيدي ڪاشـي 
جي رنگ پيھڻ جو مھان ڪاريگر ھوندو ھو ھن وقت به ڪاشي جا ڪيترائي ڪاريگر آھن 
جيڪي ھي ڪم ڪري رھيا آھن جنھن ۾ محمد قاسم ڪاشيگر ،مشـتاق ڪاشـيگر، عرفـان 

محمد ايوب گھراٹو، محمدسليم چنا، محمد اڪرم چنـا، ميـر  ڪاشيگر، محمد صديق گھراٹو،
محمد بروھي، محب بروھي، محمد حسين نھاالٹي غالم قادر خاصخيلي ، عمران دائودپوٽو ، 

نصـرپور ۾ .اياز گھراٹو ، ۽ ٻيا به ڪيترائي ڪاريگر ھن ھنر کي اڃا تائين زنده رکيو اچن 
، محمد ھاشم ) اڳٺ ( محمد حسن ابڙو پٽاڙ اڳٺ رليون به ٺھندا ھئا جيڪي تمام مشھور ھئا 

مولودي،محمد طيب نيروٽي آگيڏنو ۽ ٻيا ماھر ڪـاريگر ٿـي گـذريا آھـن واڍڪـي ڪـم ۾ بـه 
ڪاشي جي لڳائڻ جو ماھر ڪاريگر استو دادن ھـو . ھتان جا ڪاريگر پنھنجو مٽ پاڻ ھئا 

جـاز علـي جيڪو ڪجھه وقت اڳ اسان کان جدا ٿي ويو آھي ان جـو ڀـاُء اسـتو رجـب ۽ اع
دائودپوٽو ،به ڪاشي لڳائڻ جا ماھر ڪاريگر آھـن نصـرپور ۾ دال مـٽ ٺـاھڻ جـا بـه مـاھر 

نصرپور جو کير پڙو بـه مشـھور آھـي ھـن جـا کـٽن مـٹڻ جـا بـه نصـرپور ۾ . ڪاريگر ھئا 
ڪاريگر ھوندا ھئا جيڪي کٽ مٹڻ مھل اھڙي ڊيزائن رکندا ھئا جـو مـاٹھو واھ واھ ڪـرڻ 

ھن ۾ ليمون چاڪي ، عمر خاصخيلي مشھور ھوندا ھئا ھن وقت کان رھي نه سگھندو ھو جن
به محمد جمن گھراٹو، محمد صالح خليفو، منو گھراٹو ،۽ ٻيا ڪيترائـي ڪـاريگر ھـي ڪـم 
ڪري رھيا آھن نصرپور غاليچن جي ڪم جا ڪافي ڪاريگر آھـن  نصـرپور جـي ھنـرن 

ور ھنرمندن جي جيڪڏھن ريسرچ ڪجي ته ڪتابن جا ڪتاب ٺھي وڃن  مختصر ته نصرپ
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