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 اردو �ے ا����� ہے۔وہ ������ روح ��� ا�� ��ں �


���ن %� �#رو �$# "!  اور ���� %� ہ�ں۔ا��ل )�'


���  داغ ا�ہ�ں ��ں ا/-#ا ہ�ا .ے ا�#از روا�-� ,+ز %

 %� �89 و 567 �4$��� ز��ا3� %ے �2�د�2 %�

> %� 2;��ں= ��/ ���> 
 ,زاد اس ';# /ہ  �@� �ڑ

�BC  ��ں 2;��ں )ر�� ان %� �89 و 567 دم %

 �2ٹ$ے@F و روا�-� �ے ا�ہ�ں اور ��
 رو���� �% 


 %� د�۔ا��ل %ہہ ,/د =���� ��ں ادوار )�5 %� �

H�6I( �% ۔ہے �2  

 ١٩٠٥ء �� �� ہے �ہ
 دور ا���ا �ے

Fہ“ اس دور %� �ہ;�  �HQ ہے '� ١٠١ء  ��ں �LMن Kہ�ر "�ہ
 RB�Fہ‘ %ے �$�ان .ے ��رے ��ں ’%�ہ6-ن ہ�%ے �ہ;ے �
��ں اور +�FLں Q� �$Cاور و ��
، رو��UV �% ۔اس دور�Bہ�
 
�W� Xہ� �Y درا“ ��ں ��� ہ�ں۔“/�Y درا“ ا��ل %/"
���ہ ہے '�Z�  ں��Q� Hہ�ا۔اس دور %� اہ RB١٩٢٤ء ��ں �

ہ �،R��،�$@' ،#�ب "�^، <-V, ،ر��ں �2 ر�@�5، ا/� %�ہ6
 
��،ا�6ن،/Lم �# رت،ا�� ,رزو،��ج در�،ا/�،%$رہ،)�ا�ہ ہ$#
��ں ہ�ں '� ا�6ن %� UV�ت اور Q� �6ہ ا��ہ و+�Fا��اور ��

 ا�� ��م د�-� ہ�ں۔ا��ل %� ا/-#ا�B دور %� ���� %  �$Cو
 .b� ہے '� �$Lل اور .�  �$Lل .ے /ے =�� % �Vا�6ے �6
 ہے۔



� �� دو��ا دور ���م ��رپ �� ہے� ا�#�ل �!  ��

١٩٠٨ء )� ا��ل % .b� ��رپ ان %� ���ا�ہ  ١٩٠٥ء .ے
  /3 #�b� د�$ے ��ں /ڑا  W.و ��� و  �"�7X-�ں %� ��� .
 �ہ�ا۔ان %ے زاو�ہ �@ہ اور .�<$ے %ے ا�#از ��ں )�#�;� رو�
ہ��B۔��رپ %� => %ے ذرے ذرے ��ں ا�ہ�ں ا�� دهڑ%- ہ�ا 
 
۔دو.��( L���F ارت، )ڑپ اور �#ت .ے�7 �' �, �Q� دل
 C�ف ا��9 ��ں ا�ہ�ں ہ� <�L �!� =�اب �Q� �B,۔�ہں دل %
�i )� %� ,واز �!�6س �ہ�ں ہ�)�۔ان 7Kت . �% �( دهڑ%$
.ے �-3� ہ�%� ا��ل و5C ��.-� %ے �!#ود داB�ے .ے /ہ� 
6C �% �B�ف �-�'ہ ہ�Bے۔اس �ہ# ��ں � ��V, ے اور;��
در %ے IFم“ "��#اء �;� 2ڑه %jF %ے ��;C“ں��Q� k2 ���F
م“ اور "�!� “ ان %ے =�Kت و )�4رات %� )�#�;� %� �
م ��ں ��� % ��ہ� %�)� ہ�ں۔ا��ل �;� 2ڑه C;�ہ %� �89 و�l
 د�-ے ہ�ں۔
 اوروں % ہے ��م اور ���ا ��م اور ہے
 �89 %ے درد�$# % C�ز %Xم اور ہے

�ا دور$�� �� ��١٩٠٨ء �ے �'�  �
&ہ ا�#�ل �!  ��

�وع ہ��� ہے  

 -�.'  �ہ# زر�5 %ہ% 
��اس دور %� ا��� �
 ہے %ہ ��م �
 ��ں ا�ہ�ں �ے /-��ہے۔اس دور %� �
 �;�م =�ا/��ں %� 'ڑ ان %� /ے ��%ے زوال اور )
اور I�I7  .ے /ے =��
 ہے Fہmا ا�ہ�ں �ے ��م %� 



 �% 
ت د�Kے %ے �Fے b6;Vہ =�دZ� ے. ��X+ �$ذہ
۔ا��ل �ے b6;Vہ =�د
 %ے .)n ا�� �$b�د �% o��
  7pت اور ���5 %� و�7 ،��V،��)�4ر �89،'ہ# �
%� ہے۔وہ ��م %� =�اب +b;  .ے ��ں /�#ار %�)ے 

 ہ�ں۔

��ود ��ں �89� o(, د �ڑا�% �U= ے/ 
م ا/��/ qF ےB�� ��I ہے �!� )

ز�#�2 .ے /����ر =�Kت و )�4رات % ا�#ازہ "/ل 

'����“ اور“ p�ب %;�H“ ��ں ��� ا��ل %� �ہ�ر 

 ����ں ذوق و ��ق،r7� راہ،���ہ،'�اب ���ہ،.Q�
�ہ،�� #Z6��Cہ،ا/;�i;Z� �% i ��ر
ٰ اور �F$5 %ے �
ہے۔وہ اس -�.'�@F ے .ےWFU� ہ %ے�ر��ں و+��r7
��ں %� ��ہ# ��ں ا)!د و �;  %� د��ت %ے �Xوہ �6;
ا.C ��X�ز ا=-�ر %��ے،��,ن �� ��� ہ��ے اور 

 ر.�ل �>ملسو هيلع هللا ىلص .ے واFہ�ہ �89 و ا.-�ار %��ے %

م د�-ے ہ�ں۔��� 

 7�م �> /�� اu /�� ��,ن /�� ا��

ن /�� ا���ت )�� ہ�)ے '� �6;/ 
 %nv /ڑ

 )� �ے )� ہH )��ے ہ�ںVملسو هيلع هللا ىلص .ے و#�!� �% 

 �ہ 'ہں <�L ہے %� �Fح و �;H )��ے ہ�ں



 
 ��ں '#�# و �#�H )�4رات،)�Lل و )�4ف %��ا��ل %� �
ت =�/�4رت ا.;�ب ��ں ��Q� ا�ہ��b� ہ اور��b6;V،اجL-ا�
ر ��ں در� %� %�زے ��ں /$# %� د�-ے ہ�ں Wا� �ے ہ�ں۔/�9--;�
 /�M/� ا�#ازہ % 

 اور )��M ��واز#$;/ 
��V �% ے ان. i'
 ہے۔-�. ' �@F 

 
��� 5V n(. n(+�ض %ہ ا��ل %ے %Xم ��ں b6;Vے %ے .
)� ہ�ں۔�در )��9ہت و ' �Bں ��/�= 
ر. �%
رات،ر�Lو%$�ہ،��.��I و )��Q$�،H�%�9 و ���� )�ا�� W-.ا
 5V ل�% �% @F �@' ں ا�ہ�ں �ے =�ن��  +X/ 7  و4V اور
 ��3ت د� ہے۔% 

 


