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دا ر
	� ���� ��زا�  وہ� �	ں ���ر� ��	�ہ اردو �

��م� �� $�&% اور �	� �	ں $#ل ! ہے ��� ���� 

 ہ*� �ے د�( )$�ز �� ���ر� ��	�ہ �	ں ہے۔اردو

 !ہ�ں *�2 ���# ,ڑا 0ہ. �� ادب و ز,�ن اردو ہے۔د�(

0�2ر �� 9ڑه6ے �0وان � �7( ا��6ِف *��م, ��� 

 �	ں ر?��<ں >�ہ� و$	�ہ >�ہ� =�دل >�ہ�، �.۔�:%

 �	ے *�6	�C��� D ذ�� ��,� �ے ء>@�ا �<@�د

 ہے F#را ہ ���ر ��	�ہ ,ڑا ا?E �� د�( ہ	ں۔���*�

G! ں د�( �ے	ہ ��	��  �	ں ,�I7۔,@� =�وج ,�م �

 �� )ز���KL �C �	ں �7( �Dِ6 اس ,�2 �ے د��6 و&�

)M	& �� ��	�ہ اردو �ہ ہے ?ہ ,�ت ا� P	��6ں @� 

 ��	�ہ 
�ر�� ا�ے اور ,�I7 ا=<�Kر �ے >�=� !G �	ں

دا ر
	� ���� ��زا وہ �	�، 2�Qڑا ,�ا,� �ے ���ر�� 

۔ہ	ں  

ء �	ں &S62M �	ں ا�<��ل 1781ء �	ں 0	�ا ہا اور �1712دا 
دا �ے ����C �� *@�اد � T,�:� ے� T	��* �� ���9 U	<۔�	�

�� �ے ا�60 �<�ب 55?��دا“ہے !MKہ =<	T ا��� � �C��� “

	ں �Vہ�K اور $	� ������I� �� �Cہ� �� ہے !( � �58	ں 
� ہ	ں۔�Vہ�C��� �K �� *@�اد ��< �C��� ے� WX� م��* �KہV�22 

ع ,F �?�6	� ہے ان Z� ہے اور ان �	ں !( �Vہ�K >�7	�ت �
�ے =.وہ اور  ملسو هيلع هللا ىلص�	ں 0	�K�\ ا�.م !�6ب ���� ر�ل ا]

 ,�2 �[� >�7	�ت >��� ہ	ں ! ذ?� �	ں درج �� !�*� ہ	ں۔

• (١)  �_:�� ���� )	K6&ا W*�` )	a���&ا �	� b@� ہ در�	��
 Waہ و�	a= [ا �a�)�C��� دو ) 

• (٢)  %&�L ��ت ����C(��	�ہ در �6��a= bK ,( ا, ) 



 ��	�ہ در ��ح !�6ب 
��Lہ ا&#ہ�ا (٣) •
• (٤) )X� ہ در ��ح ا��م�	�� 
• (٥) )	X� ہ در ��ح ا��م�	�� 
 ��	�ہ در �6�bK ا��م ز?( ا&@�,�?( (٦) •
 ��	�ہ در �6�bK ا��م ���� ,��� (٧) •
��دق (٨) • �_@! bK� ��	�ہ در �6
• (٩) )	�m�� ات ا��م�n� bK� ��	�ہ در �6
• (١٠)  ��دو (��	�ہ در ��ح ا,ا&��a= )X ر�Z ا,( �

�C���) 
• (١١) �� ��	�ہ در ��ح ا��م *
• (١٢) �� ��	�ہ در ��ح ا��م �
• (١٣) ��MX@&ا )X� ہ در ��ح ا��م�	�� 
دو ����C(ر ��ح ا��م �ہ�� ��	�ہ د (١٤) • ) 

رہ ����C �ے =.وہ ,�	ہ ����C �	ں �V� 23ان  �C���
,�د>�ہں، �ا,ں اور ا��ا �� >�ن �	ں *��?� �	ے ہ	ں۔!( 
ع ,F �?�6	� ہے وہ ?ں ہ	ں۔Z�  >�7	�ت �

 ��	�ہ در ��ح ���� >�ہ =�&W ,ہ�در >�ہ $�ز� (١) •
� ���p ,�د>�ہ ��	�ہ در ��ح =#?# ا&�?( ���� =�&��	 (٢) •

دو ����C($�ز�  ) 

دو ����F)�C ��اح ,b6X `�ن ���� >�ہ�  (٣) • ) 

*	( ����C(��	�ہ در ��ح �اب �	D ا&�و&ہ  (٤) • ) 

• (٥)  Ea�&ہ در ��ح $�ز� ا&�?( `�ن ,ہ�در =��دا�	دو (��
�C���) 

�D !�ہ (٦) •( Ea�&اب =��د ا ��	�ہ در ��ح �
������Cت (��	�ہ در ��ح �اب >�qع ا&�و&ہ  (٧) • ) 

• (٨) Wm�� ���� �	� W	M� ہ در ��ح�	�� 
�C��� r9(��	�ہ در ��ح )�D ا&�و&ہ  (٩) • ) 



دو ����C(��	�ہ در ��ح �اب �� 
�از ا&�و&ہ  (١٠) • ) 

 در ��ح �اب ��<�ز ا&�و&ہ (١١) •
 �?�ت ,�2 �دا �ے ��ر���ں �	ں >��qان �ے =.وہ دس ہ

[ے !�*ے ہ	ں۔ہ	ں۔ !( �	ں �69 ��,� ذ�� ہ	ں، ذ?� �	ں درج �  

 ا���X� tٰ ,ہ *�n	E روز�Fر (١) •qہ در ہ�	�� 
 ��	�ہ >ہ� )>ب (٢) •
• (٣) �!�� �&� qہ در ہ�	�� 
• (٤) �aہ و&� ا] ���ث دہ�< qہ در ہ�	�� 
 >	�a?�, U و$	�ہ (٥) •qہ در ہ�	�� 

=�ت �	ں ,ڑا *6ع ہے۔اس �ا&ے Zدا �ے ����C �ے ��
ر �0 L ں ,���=�ہ	دا ہ� >��&� ہ�6 �� �ے ا�F د?C�! �2Mے *

�aل ڈا�ٹ� �.م ��6ه�اس �	ں “��	�ہ �� ,6	�د F#ار ہے۔,
� ��*W اور 
\�ں K� دا �ےE< �C �ہ	ں �ہ >��&� ہ�6 �	ں ��

اہ�	b �ے ��	�ے �ہے ہ	ں ��� ان �� ��ف *�ر?�7 
ہ�M<� ہے،ان �� اد,� �	y	b �	ں >E ہے۔�دا �ے 0ہ�a ,�ر 
 F ہ�	ر�� ���

�ر�� �� �Lز �0 ��	�ے �ہے ہ	ں اور 
>@�اء �ے اس �	�ان �	ں ٹ�M ,�2 &� ہے اور ا�F )زاد �ے 
,	�ن �0 ا=<�Kر �	� !�Cے * وہ اس �	�ان �	ں 
�ر�� �ے ���ر 

اروں �ے ��*r =�6ن در =�6ن ہ� F[ے Xں >ہ,Maہ ا��y �	�ا�
� F[ے ہ	ں۔M� �2, ےF( ں	از�ہ “�� �a]Xہ ?ہ ہے �ہ ?ہ�ں ��ا

در��ر �ہ	ں ��� ?ہ �Zور ہا �ہ اردو ��	�ہ �	ں �دا �ے اس 
�	�ت �ے ��Q ��ل �	� ہے۔وہ �ن �` �6
 � )7� D6�
دا �ے ����C �	ں � ,	�ں ہ	ں !` �6
�	�ت اور �` ��
 �ہ	ں ہ	ں۔

ا&ے �ے ,�2 ا�ہں �ے *KI	�F ،%?#،  ا!#اCے *��	�K �ے�
��ح، اور �aL )X% و$	�ہ �	ں ا�60 ,ے �60ہ 
�6 �ہ�رت �� 



=�ت � ,�*� ہے Zت د?� ہے۔�دا �ے *KI	% �	ں �<6ع �Kp
 �>a� ں ہ�	وں ��	دا �ے ��اور ا*�6 *6ع >�=� ��ف �
���ہ و ر��ا�ہ !V,�ت،د�	� �� <�= ،�I��{6� �� ہ�ر, W�ہے۔�

�Kp ز���ہ،*�ر?�7 ,ے b?�M<،)	��n� ہ���	M� ہ اور��	
�،�*
=�ت ان �ے ��	�وں �� *KI	% �� ��ہ Zوا�@�ت و$	�ہ �
 �*ہ	ں۔�دا �� *KI	% �� ��ہ �ہ�?b ہ� د&M| اور �0 زور ہ
 ���� �p�>� ہے۔�	�Mہ >�=� �� ,6	�د� ���� ا60ے ���وح �

ش ہ �� ��	�ہ ���ر �� F )* ہے *��ہ وہ ہ�ہ �*!��% ہ
!ہ ہ�� اس �� >�?�ن >�ن داد دے۔?ہ� و!ہ ہے �ہ �دا >�
�ے *KI	% �ے ا>@�ر �ہ�?b ہ� زوردار و ��K&\ہ )�	# ہ*ے 
ہ	ں۔>�?� ا�� &	ے �دا �ے *KI	% �	ں ,ہ�ر?ہ اور �L�I	ہ 
 ���n	( ا�y� �60ل )پ ہ*ے ہ	ں۔

 �a= �0 رL ��:
 ?ہ�ں ?ہ ,�ت ��,� ذ�� ہے �ہ �دہ �
دت! ،�� ہے۔اس &	ے  *7	��KL اور 
�M ر�� �� �Maہ ��

 %	KI* �6K� �0 ہa	7>� تہ �	# �M<�0 ں �ے �0زور اورا�ہ
 �ے ا>@�ر 0	| �[ے ہ	ں۔�y.۔

����aX� ہC�\�* ہے وہ ،b,�p �_� %! ا ہ

 ٹٹ� >	U �ے ز��ر *KX	a� P	��ن� 
ں �� ہ ز,�ن�	M� ں �ہ ��M6 `�ا �ے �	

��ر !ہ�ں!% >ہ�ہ �ے ��ے �. ہ اس   

 X6�9<�ن �ے =�� )ٹF r	� ,ہ�( ودے ��

���>X� ا��ن�` Ea� �	� ارد� �ے �	* 

��	�ہ �	ں �دا �ے 
Q��� �6ت اور 
�M6را�ہ ہ��6��6 �ے 
ہ� ��ح �	ں ہ� �a2<ے ہ	ں۔�دا �� ���ل ?ہ ہے �ہ وہ ���وح !



�� >�7	b �ے =	( �:�,T ہ� ز,�ن و�Z ��*ے ہ	ں۔اس �	ں 
و !.ل،>�b و �b�{=،b�I و >�=� ���وح �ے !�ہ 

,#ر�F،,ہ�در� و >b=�q،=�ل و ا���ف،!ہ���	�� و!ہ�ں 
 �Cق �0ور� �� *@�?D ��*� ہے۔ا�F ���وح �a7� اور ���,
� و �* ،Wa� و Wa= �Mا� �Vہ�7< �K	b ہے *
�،=�Kدت و ر?�bZ و$	�ہ �� ��0ہ	#�Fر�،=_درF#ر،زہ� و *

�	D ��*� ہے۔?ہ� �ہ	ں ,���وح )�دا(Maہ وہ ,D?�@* �2 و*
2ڑے اور د?�� !��6 ��زو����ن �� F ،�2*ج، ہ�
ار، a* ��
,D?�@* �2 ��*� ہے اور ��K&\ہ �ے ,�2 ��م &	<� ہے۔اس 
�aXaے �	ں وہ =��ہ ا&_�ظ و ���ورات، ,�2ر� W� �0 ا&��ب و 
)داب،*KI	ہ�ت و ا�<@�رات �	# *�ا�	% �� ,�2 *���,��� *	�ر ��*� 

�69 ا>@�ر �.�}ہ ہں۔ہے۔اس �ا&ے �ے   

�a` ے، ��ہ �� ہے� T� �Cا، ,�و�	د?� * 
 ا?E �ے دو �}� )*ے ہ	ں ,�WI ا�ال

�L�` �� T� رت ,ہ !ہ�ں، ��رت�� ��	* 
�y� ں ٹ2ہ�ے ہے	ر ��� �a$ Wے وہ� Ta` 

 =Wa *	�ا �ہ	ں ہے، =Wa `�ا �ے ,�ہ�

� ہ� =�� ,�2 وہ� *	�ا ! `�ا �� ہے =�

ت د?� ہے �aL )X% �	ں ,�2 �دا �Kp �� ر��M6
ے ,ے �60ہ 
 �� �=�< اور ���وح � اس ��ر �<��p �	� ہے �ے ���وح �
ں اور !اہ� �ے ,�2*ے ہ� ,6<� ہے۔اس �� `�ص 	*دا�( �
و!ہ ?ہ ہے �ہ وہ ,�ت �ے ,�ت 0	�ا ���ے �	ں ا���p �60 �ہ	ں 
 ر�2<ے۔�69 ا>@�ر �.�}ہ ہں۔



 ��ے ہے =�ض ?ہ �دا !�6ب ا��س �	ں

 ر�2ے ,ہ ��ل *�Kہز�� rq� �2* ہ �9ہے��  

 *rq )�<�ن �0 و&ے اب ��د �L&� �ے
 ہا ہے )ن �ے ���Z ?ہ ,�6ۀ در�Fہ

�� rq� % ہے	ش ��` �C ,G اب !ہ�ں �	ں �
اہ` �L�` �6*ا  ا�	� !�C( �, �� G ہ
 �	� �	ں 
�ض �ہ )�ے �ے ز?� ,�ل ہ��

�b و !�ہ< �� �� �	I�!  !6ہ	ں ��ل ہ

دا �ے ہ� tا�qں در ہ	� �C��� ہ?q)ر�Fروز E	ہn* ( و
دا �ے دور � �C��� ں۔?ہ	ہ �>ہ�)>ب ,6	�د� اہ�	b �ے ���
ر*��ل �ے ��p	ہ ��ے �@�>� اور ا�<��د� �	# �	��� 
 � b6:a� ہ	a\� �Cں ہ*� ہF�Fاور د �?V0 زوال �XaXں۔�	ہ
2ڑے �� �ہ *ا���C اور Q$� 0( �ے �ا&ے �ے F E?ا

�	� PZہے۔ وا  

 ا��M �ہ�ں *E ��وں ,	�ن� �>��L�� 
ں �� اس �ے اب �	ں �ہ�ں *E ��وں >��ر��
 

�6
 #q, ( �ے	ز� �@� |�� �6��� 

 ہ� F# �ہ اٹM� rے وہ ا�F ,	ٹ2ے ا?E ,�ر

?�ت ,�2M& �2 ہ	ں &	M( ان qدا �ے >��7 ہان �ے =.وہ �
?ہ ����C �	ں اس �ے =���C و �}�?�ت �ے �ا&ے �ے qہ

Q��ہے۔ �>a9 �6 �� 0<ہL�, �K` ہMa, ہ ?ہ  ذا*� ,\� و=�6دM�
�Zور ہے �ہ وہ ا29ے `��ے د�	� دار )د�� *2ے۔اس &[ے اس 



C� �62M& �C��� ہ?qح �ے ہ�L ح �ے >�7 �ے اس�L �
 �	ں qہ �� �!�� �&� E?ے ا� ,@	� �ہ	ں۔ا?E ��	�ہ !

ل ام ہ��� ا>�ف� “&F �2M	� ہے ,a�� ال �ےV>,اور ا bر���
 |�
ہے ?�	( �ہ	ں )*� �دا !	�X 0ڑه� &�2M )د�� اس ��ر 
���ر� �0 ا*� )Cے �F۔ا?E ا?E >@� �ے ��اہb ٹ�M<� ہے اور 

=� &	“ہ� >@� ��X �ڑ� ہ�C ذہ6	b �� $��ز ہے۔�q� )M
�ہ ہ	ں اور ?ہ �@	�ر �� ٰ�a=ر �� ا�	@� �C��� دا �ےر �0 �L
��ف �دہ �� ہ� ��ہ ہ	ں۔ 

��?��ل ڈا�ٹ� =<	T ا��� �ا�F ?ہ 0C�! �29ے �ہ “,
اٹ�2ره?ں ��� �� اردو >�=�� � �G �ے �% �ے ز?�دہ 

ہ �Zے �% �ے ز?�دہ ا� G� ں	ۂ >�=�� �?����،�	� �p�>�

�ے �% �ے ز?�دہ *�q,ہ �G �ے �	ے،���aXں  �	�،ز,�ن و ,	�ن
رو?Iۃ �ے �% �ے ز?�دہ ا���اف �G �ے �	� اور �G �ے 
 �	
� ��زا ���� ر��* ., �% �ے ز?�دہ اد,� ا`<�ا=�ت �	ے *
 دا �� ��م &	� !� �M<� ہے۔!G �ے اردو >�=�� �ے �#اج ��
 >�_<�� اور ز��ہ د&� =:� ��،!G �ے !�aہ ا��6ف �7( �

ہ =:� ا?E ہ�M< �� ہ�	�� ہ�ہ �ے ��*G!،�*�, r �ے $#ل �
 �C �0 &ے دے �� �ے ��p	ے �F ہ	p�� ے ��و!ہ� G!،�	�
��ف  ��0 اد,� ڈ�F �� راہ �0 ڈاG!،Q �ے ز,�ن اردو �
� �	�،!G �	ں 
�ر�� ��	�وں ����ے �	ں او&	b �� >�ف ��
�ے ���,aہ �0 ��	�ے &2Mے اور !G �ے اد,� �@��ں �	ں 

ڑه 9ڑه �� ��ہ &	� اور �@���?( وا �<���	( �ے �.م `د ,
�0 *6�	� ���ے )�6Cہ �ے &	ے راہ ہ�ار ��،وہ �دا ہ	ں۔ 

 

 


