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 �� وا�� ��ے، ���ے ���� ���� اور ��� 
	�� و�� ��م

�� ا����ل�� $��ے �ے ا��ا�� &�ہ ا$�� ���۔ ہ! �� 
�ں 

 �0�/ �ے .���ان ا,+ے �� *�!ڑ د�� 
�ں ز
��ے �ے

۔ہ! ے ا�1�4��د3 اور 21ے 1 �ہ  


��= ���ے وا�ے �ے ��ے ا8> �ڑ3 د:9  ��ر78 ادب اردو
���� ا��4 1��د3 �ے �0@�ہ 
�ں ہ!�� ہے وہ 8ہ �ہ �0</ 
�ں 
�ہ�ں 1�� �ہ ا���ں �D دور �ے &�Cاء �ے �0�/ ر��� 2�Aے۔ان 
�! �F0+ہ ��
�C!م �ہ�ں ���F ڈا�ٹ� رام  I2ر78 ,��ا�� J�	K ��
 �� .��ل ہے �ہ $��ہ ��در&�ہ� �ے و:9 دہ�� 
�ں ,��ا ہ!2ے

 �2�, ��L M8!N ہ ا�ہ!ں �ےF�!�� ہے۔ �����ے۔8ہ� :��8 :��س 
ء �8 1739ء 
�ں ہ!ا۔ا � ,��اI2 1830��� اور ان �� ا����ل 

1740 ��C
ء �ے :�8= 
�ن �� 2�Aے �! ا��4ہ ���� �ے Lہ� 
���ے 
�ں ��/ ���01 ہ! �A�� ہے۔,�� ��� ز��ن، �Nز 

ا�@�ہ ���ن،اور 
!S!ع �ے �	�ظ 0ے ان �! �@� دور 0ے و
���ے 
�ں :�U�V �CWہ ���� ��:� رہ �A�� ہے۔ہT ان �! ا,+� د��� 
1پ �0</ �� ہ� دور 0ے ا�Y ر���ے ہ�ں۔ ان �ے �Xم �� 
 .��K!Uت .!د ا8> دور �� .��K!Uت �ے ��ا�� ہ�ں۔

��ت ��  ہ!ارہ ���۔�A��0 �0��0 ����8�4ں ہ! Xد�� اس و:9 ا��
��� ا�ہ� ���8�4!ں 
�ں 0ے ا8>  !� 3�L�& �� ں۔������رہ� �
 Y3 �! ا��L�& ��0ہ [\�!ں �� رF�!�� +� *�ہ�ے���8�4 �0<�
���ے �ے ��C ���� �� �ہ �! �!�2 ہ��UC د����2 د��8 ہے اور 
�ہ ہT ز��ن،ا�ہ!ں �ے 
�� �� :+!9�N اور 0!دا �� ہ��ں  ��3 
��� دF8��۔وہ درد �ے �U!ف 0ے ��� 1&+� ��ے۔�Aا92 �ے 

U	�a اور ا�`� �� *!ٹ!ں �� ���رہ ��� ا�ہ!ں  ،3�+�
�ہ �C

�ے ���۔���F د�� اور �F�b+ �ے 
��\وں 0ے دور رہ �� ا,+� 



ا8> ا�Y &�ہ�اہ ���ر �� DA ,� وہ .!د ہ� *�ے دو�0ا �!�2 
 اور :�م �ہ �ڑه� �F0۔

���� ا9C�4N �+@, 9L�+: <8 �ے �� 21ے ��ے۔در��روں 0ے 
وا�@��e �ہ ���، ان �� $��ہ ا$�4ب وd�0 ��� اور اس $��ہ 
�ں 
ا
�� و [��A T��L ،=8هM، ,�`ہ ور [�� ,�`ہ ور، ہ+�و 
@���ن 
 �fا �� ���@� �� :�� �ہ ���۔اس وd�0 ا�+��3 اور وd�0 ا��`�
ان �ے �Xم 
�ں ��� ����8ں ہے۔�!اب �C0دت ��L .�ن �ے 
��� 1 �ہ ہ� 
�ں �gہ  ��L �48��� ے۔اورh  ہ� �e
 �8X�� !+�F�
�Xس رام �ے 8ہ�ں 
���C ���ے &�3�L ���ے رہے۔�Xم �� 
ز�8دہ $Uہ ��� �gہ �Xس رام �ے 8ہ�ں 0ے ہ� 
X۔ور�ہ ���� 
 i��V ں�
 �a�CS۔��ے �� .��ل �ہ ���� d�A د اس �ے!. !�
 0ے ا����ل ���۔

���� �� 1زاد ز�� � 
�ں &��h� !� 3�L راہ!ں ,� ��Aے �� 

X۔,��+�8!ں �� ���، 
��Cر �� :�� 0ے 1زاد3،  d:!
.!ب 
ز��ن �� ��V�W!ں �ے A�eڑے 0ے �<�ت $�MK ہ!�ے �� 
 d:!
وAہ 0ے ���� �! ا,+� &�3�L �� د��� وd�0 ���ے �� 

�F0 M۔اور ا�ہ!ں �ے [\ل 0ے ہٹ �� ���!ں ,� ا,+�  ���
�ہ9 ہے۔ 9�a�� �� ل\l� ں�
 �0رA!� 3ہ �Kف ��د3۔[\�!ں 

�! �F0+ہ 
m+U ��ر78 ادب اردو �� 8ہ �ہ+� ہے �ہ ��ڈا�ٹ� رام 
�F��N T8�: �� !+ز *�!�ہ ��� �ہ  �� ہے &��8n� �8 �� [\�!ں 

�ں  �A !9 ہ��f ہ� J�	K ز�8دہ �C��ے ا&�Cر �ے ,ڑه+ے �ے 
.�ر9�A اور ر��a� 98�L ہے۔����ت ���� �� ��/ ����ں ا8@� 
 �h  ہ�� �, I2�
�V �� ہ ور دو�0!ں`�, !A م ہ!�� ہ�ں!�C


��F ہے �gہ �Xس رام �ے �ڑ�ے  !A وہ ہ�ں /�ہ�ں۔اور �
C8+� ا,+ے &� �د �! .!ش ���ے �ے �hے ��A!روں اور 
*ڑ8!ں �ے ��رے 
�ں �F��  �hں۔���F ا�ہ�ں 
�ں �pC ����ں 




�ں �U!ف �� �!�2 
@�hہ  �A ہ�ں ��F0 �A ��F8د ���ا8@� 
 ا&�روں �+�8!ں 
�ں ���ن ہ!ا ہے۔

���!ں �� ذ.��ہ ��� ���V ہے A !A!ا�� اور A!ا�� �� 
�0
@��!ں �� ذ�� ���� ہ�ں۔ا �*ہ �ہ<ہ اور ا��از ���ن �ہ�ں 

!S!ع �ے ا�4�Lر 0ے ا8@�  �F�� ور ہ! �� ہے�S ل��C
 ��]
 T� ����ہ�ں ہے �ہ �ہ9 ز�8دہ �� !ار ہ!۔,�� ان ���!ں �� ��Cاد 
�ہ�ں ہے۔اXVس �� ز�� � �! �WVت �� رL+��2!ں �ے �0�/ 
دF8�+ے �� �!&�h  �� I ہے۔8ہ ز�� � �� �a��F!ں �� 
��  �h ہے۔*�ہے وہ [��48 اور �ڑه�,ے �� وAہ +��� �8!U�
0ے ہ! r`L �8 �8 �@� اور 40= 0ے ���A �F ���!ں �� وAہ 
0ے ��8n �� ��م ز��ہ رہ� وہ ا��F واS	��ہ اور ��K	��ہ ����ں 

�د 0ے اور �ہ�ں �Kف �Kف  �� M�s�� ں �ہ�ں�
 �A ہ�ں
��a!ں 
�ں ز�� � �� �ے �4f�� اور 
!ت �� ���8 د�gے �� 
 �!&�h  �� I ہے۔

�ڑه�,ے  ��� I�, ��+
 �� ��@
A!ا�� 
�ں �A+� ر��3 اور �0

�C!م ہ!�� ہے۔
nہ�4 ���!ں 
�ں Aہ�ں اX0م  M�Lں ا�0 �� رد�

�ے �pC رہ+��ؤں �� ذ�� ہے وہ�ں  �و���> ��� 1�ے ہ�ں اور 
ان �� ����ت �� ا*�� .�Kہ $Uہ ہ+�و 
nہ= �� روا�8ت اور 
���ن �ے �hے و:m ہے۔ IFاور د� ��eہ!اروں �ے ر�� 


��\ 0ے �ہ ��� اس  �@� r�C� �� ن ہ!ا �ہ ان��� ����A@� �ہ ا
 �����ے وہ L!ام �ے :�8= 81ے۔ اh� �0ے ان �! وہ ز��ن 
ا.���ر ���� ,ڑL !A 3!ام �ے ��ے :��V MہT ہ!۔ا,+ے ا��از ���ن 
�ے �	�ظ 0ے ����ا�1�4��د3 �� 
��4ہ �ہ9 ��+� ہے۔ا�ہ!ں �ے 
��T �� ز��ن 
!S!ع �ے ا�4�Lر 0ے �+��2 ہے۔*+�*ہ ���� 

���T@: m �� ز���!ں �ے  gہ ���ے واC��W
�� ����ت �� 

!S!ع �� 
+�940 0ے اس �ے  �د  !A �  ے�F8ے د��$



�ے  hے ہ�ں۔���� �ے 8ہ�ں �L�& !Aا�ہ وا:�Cت اور ���ن +���
 ��f�� ں ا � .��ل ��  ہ�ا�2 اور�
�� �Kا:9 
��� ہے اس 
��� وہ ہ��ں 8ہ 
��+ے ,� 
<4!ر  ��, �F�� ے ��\ �`�� �ہ�ں�
 �� T�� �+,ے ا� DA ے��
 �L�& �@8ا !� ���� Tہے �ہ ہ ����
 Y۔ اور ا0ے ا,+ے ر���� MK�$ اد روزا�ہ �� ز�� � 0ے!

 ���
 �V�� Yر� �
��

�ں ,�I ���۔8ہ� 40= ہے �ہ ان �ے 8ہ�ں 
ہے۔وہ �@� و:9 .��� 
���s *�\8ں �ہ�ں ,�I ���ے ��Fہ 
ا,+ے  �دو,�I �ے 
+��v اور وا:�Cت �! ا8> ,�.�!ص 
 3�L�& ے ہ�ں۔ان �� ز�� � اور�g ے+
�0د � �ے �0 /��0

�ں ا�N <8ح �� ہT 1ہ+�e ہے F� T�� !A�+ے وا�!ں �ے ��ے 
 �� T@: m���
�Sور3 ہے۔���� �ے ��رے 
�ں ���دوں �ے 
را2ے :�T2 ��۔�@� �ے ا�ہ�ں &��L ہ� �ہ�ں 
���، �@� �ے ا�ہ�ں 
ا��D و[��ہ 0ے �ڑا &��L �0<�� ہے۔���F $���9 8ہ ہے �ہ وہ 
 �U��
&��L ��ے 
mK �e اول �ے �ہ�ں۔ڈا�ٹ� �F0+ہ �ے 
 �+�� �� ��
��a!ں 
�ں �F�� ہے �ہ“���� 
�ں 0!دا �� زور، 
 ,�واز3، ا�`�ء �� �vا9V اور [��= �� �U!ف ��� 1�� ہے۔
 

 


