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 ���س ��� ��م �� ���۔وا�� ���� ��د اور ��م 	��� ��� ���
�زا	 ��� �� '#�رہ &�دہ اور ��ے وا�ے رہ#ے �ے ! �د ا�ہ 

�س  �� � ! �د. �*�( -,ے۔��د &�ے) 'ٹ#ہ( ! �د �*�( 	�ں ��

 3�ر�� اور �� � ���2( ہ�0ے۔ا �1ا�0 '��ا 	�ں ء1846 	�ں 'ٹ#ہ

9 ��5ے �78 	�ں  �2 اور �� 6�45 	�ں� .:;�  �� ا�>
� �C �� ہ�-��۔��د 	#AB@ 	�ں  �2 ��?�ہ ;ہ 	>� 'ڑه�� 

  ڑے و�� �C ���2( �� ہ��0۔ان ں	� �>�ا�� �� �����اE��6�ن
 ا&�ے اور J� ��C ذا�� ا'#� ہ��0۔ ا�H�م 	�ں 	�6�ل اد � ہ�

 ���7 �ے ز ���ں �� � و 3�ر�� اردو، �ے �� �C �� ا���Kہ
 �ہ �� 6�45 	ہ�رت ا;?� 	�ں �2� N3 اور ���م 	Kہ�� ���7

۔ہے ہ��� 	�ں �2�اء ��( اہ4 �ے ��;� دور ���ر �� ان  

�م ���� �	Rں  ا���4�ST �ے ���7 ���7 ��د �ے ��?��0�ں، '�ر��
اور ہ#�وؤں �� 	Kہ�� �1� �ں  �� 'ڑه� ���ں۔ان �� ���� �E	�ت �ے 

�	C �ے V6 ں�	اف �ء 	�ں ا�ہ�ں E�ن  ہ�در �� AE�ب 1891ا�1
�. 	H?ٹ�;ٹ  32د;�۔��د �ے ;���ل �9 ا��� ا�1E�رات �ے ���7 !�

�	C �14ے 3�اZ0 ا�H�م د;ے۔اور V6 9� ل�:د  �	�ف �ے ��[ ��
� رہے ا�ہ�ں ����ر �� ]�ف �ے ا;9 ہ:ار #\�� 4]?���دہ 	��
رو'�ہ ��_�ہ و^�Tہ 	�1� رہ�۔��د �*�( ! �د 	�ں '��ا ہ�0ے اس ��ے ��د 
�*�( ! �د. �ہ0Rے۔اد ��ت اور #3�ن ����. �ے ��ے ا���ں �ے �,� 

� �4��V� �� C ��� ا� .�2� NVر ��۔����1Eد-� ا��CT ا���Kہ �� ��-
� اور #�V� ں�د �ے ;ہ�ں ��	�0 �- �3�;�د �ے ہ����ں ہ��0۔�2 N�?6
 �4 ��� '��0 اور ��ر. ��;�دہ�� �� ا	1:اج '�;� ���� ہے۔��د �ے ]



 

 

 �Ea د.۔��ر. 2�3� و ادب �� �E	C 	�ں 5�ف �#�1927 �ء�
 �*�( ! �د 	�ں ا�B1�ل 3�	�;�۔


�	ا�ہ ����� 

 �' N�� ف�ا5# b�1�	 ں �ے���د  ڑے J�درا�RVم ���� ��ے۔ا�ہ
]�@ !ز	�NV�� �� �0 ان �ے E�ص 	��ان d:ل اور 	��cہ رہے۔	��cہ 
	�ں ا�ہ�ں �ے 	�� ا��g �ے �B\ے �Jم '� &�#ے �� ���f �� ہے 
� '��ا ���ے �c�� اور �#��& ،C3�A� �?�� g��ں ا�	ن �ل و ز ��E اور
� �� N�?6 ا	1:اج #�V� ں دہ�� اور�	م R� د �ے�ہے۔� �� f��� ��
 ���B� �� h�ر N;��ل ��B	 ے� N	����� ہے۔ا�ہ�ں �ے d��i اور 	 �;�'
�د ر�h '��ا ��� �g �� و�ہ �ے T#	 9;ا �ا�� �ے ا'# ��� اور '�
2�اء �� b5 اول 	�ں ہ��� ہے۔� � ان �� ���ر اردو d:ل -
�.، d:ل، ��SJہ، 	��cہ اور دو��. ا5#�ف ��N 	�ں #j	 د �ے��
 ��]�@ !ز	�NV�� �� �0 ان �� �ہ�ت ��  ��k ان �� d:��ں ہ�ں 
 ��c�� ز-� و�ور اور ����د-� اور -�Rوٹ، ���( و ��;#�، ��b و �
�ہ �ے _m0 ہ�ں۔��د �ے ز	��ے 	�ں d:ل �� زور اور �� Cو��  ��
� �( ہ��ے �>� ��� ��NV ��د �ے ا�ے ��V�ر�ے،�#�ار�ے اور cا
 ا�V�1�م  �\#ے 	�ں اہ( ��دار ادا ���۔
2�اء 	�ں ہ��� ہے۔ان �� � �V��R� ر اردو �ے��� �د. ��د �*�( ! ��
2�. �ہHے �� � );�J ��  ��۔وہ ا-c��د  �� ہے اور 	T#	 ہHہ� .�2�
�ز ا^ہ�ر �ے [ �;���و. ���ے �*� !�ے ہ�ں �� ا'#ے دور �ے �'
�ر. ]�ح !�#� ہ�ں۔��د �� ����. �� E�ص وb5 ز �ن �� ' �� 
T5��0 اور ��د-� ہے ان �ے ہ�ں  #�ش 	�ں روا�� اور &?�1 '��0 
���� ہے۔اس �ے �Rوہ �K �ت �� '���:-� اور �A�C3  �� ��د �� 
�C�5 ہے۔واردات ���J �ے ا^ہ�ر �ے ���7 ���7 ا�ہ�ں �ے SE )اہ
���ت p�	 m�21	 ��6 �ے�d:ل 	�ں ا�T?�3 ،�JRE��ہ، ��ر3��ہ اور �
� d:ل 	�ں ���;� ہے۔ان �� ����. 	�ں دا��E ر�h �ے ���7 ���7 �
 C2� ،��6 ں�	ں ��:d �#'ں �ے ا�E�ر�� ر�h  �� ���;�ں ہے۔ا�ہ



 

 

 �V�ہے �ہ ان �ے ا �و;�� اس ]�ح �ے '� N�	�q	 ے� C�B#	 اور
�ں �� ا;9 �,� 	#2�;C 6�45 ہ�-,� ہے۔�:d 

 ���ۂ ��ر و ��� سے �� 
	� لے وہ ��اب
�� ��ں ��تے ہوؤں �� �� ���هالے وہ �
 ��اب

���ت �\m و 	��C ��  ���ں ���� ہے۔ان p�d:ل �ے  #��د. 	
 m\� �� 0( �� ہے۔ان�J CE�#� 9;د �ے ا'#� ا�ں  �� ��	ت ���p�	
 :وا�ہ��ہ ہے اور اس 	�ں وہ  ڑ.  ے  ��� �ے �ہ1ے ہ�ں

��ے��
 و'�ان �%$#ے "ے د �ں �� 
 مے �/ .�م *پ "ے �%+�نہ *()�

 �� د��ں ���ب �ے اس �H�ہ4 ��ر3��ہ �ے  �� !-�ہ� ہے ��	 ���د �
��� ہے 	>� ذہN �ے ;�دوں �� �ہ�ں 	ٹ���۔اس ��ے �?� �� � �و;�ان �
�  #�1 ہے ��NV وہ اس راز �ے � ��&�;�د ��د �ے ;ہ�ں �>�ہ ��ز ��  
�ہ و V� ہے۔وہ �7 !;��ز �,ے ا��از �ے ��ں �� �� واbJ ہ�ں �ہ ��� 3?
�ں ; 78� ��ں � K��V�C; ا'#ے 	���ب �ے �ہ�ں ���ے  �Vہ ا'#ے 
 :ادا ���ے ہ�ں

 (�چهو نہ ��ل 2�1 دل *و'0 '�ر ��
 "هو � نہ راز ��دش  %� و نہار ��

 (�س ����س 7�6 تها ورنہ
 �>ے *��� (;9 :9 *ئے تهے



 

 

 g#��ت �ے �m�2 ر��1� ہے �ہ�ں A3 ���?�د. ا�اس  #� m\� �� د��
�ت �� C�j�6 �ے ا ���� ہے۔��د �� �\�Bہ d:��ں ا'#ے J )�?	 9;ا
� ہ#�و�1��� �*�;�ت �� 'ہ8�ن �ا��ر اس رس �� ��C�T ر���1 ہ�ں 
 ہ�ں۔

 �� ��� نے ��ل (�چها رو د'�
2�1ۂ :� :� نے �=ه �� "هو د'� 

�?ہ �� 
�چه'�ں �� سہ �9ے �%<ہ ا�� �� 
 ہے
 ہ��را *پ �� �%�� نہ@ں �%�� ا�� �� ہے

 :=ه سے ��'�س ہزاروں ہ@ں :BCق :=ه (�
�D�
 :� �F�G رہے :=ه سے ہے ّ.�� 

�، ذہ#� V3 �� ح�او'� درج �,ے -,ے ا�2�ر �ے ا;E 9�ص ]
'�1>� اور �#��H-� �� ا^ہ�ر ہ��� ہے۔اس �ے �Rوہ ��د �ے ;ہ�ں ان 
 �� ا;9 اور ر�h ہے �?ے ہ(  ے�6 دrو;: �ہہ �1Vے ہ�ں۔

ا'1K� 9 اور J"ه ادا��ں ُاف ر@ ��ا�� 
 ہائے ز��نے
��ں، ُاف ر@ ��ا�� �MD ?�: ،ہ@ں�N� @چه�:
 ہائے ز��نے

�� � گهٹا��ں، 
�غ ��ں جهولے، دها�� 
 دوپٹے لٹ چهٹ��ئے



 

 

�=ه پہ @ہ RBD< *پ نہ *��ں، ُاف ر@ ��ا�� 
 ہائے ز��نے

��د نہ وہ د'Bار (���K، اور نہ وہ بے 
�K�� �� ہ/� 
��ں، ُاف ر@ J "ہاں سے ڈهونڈ "ے �ه �=:
 ��ا�� ہائے ز��نے

�د �i و �ہHہ ر���1 ہے۔��د �� �\m ا�� د��� T#	 �#'ل ا:d .ر�;ہ '
�� ہ�ں ��NV ان �ے ،m\� �� ���د ���در. و 3�	ہے، ا��  m\� ��
�\m 	�ں ا;9 ]�ح �� ]�ح دار. '��0 ���� ہے۔ا�ہ�ں ;ہ  �� 
ا6?�س ��� �ہ ;ہ د��� ;�ں ہ� &��1 رہے -� اس �� 	�4T ا�� ]�ح 
��>� اور '��\f  #� رہے -�۔  h�ر 

�ں �ے ان �ے ذہN �� '�1>�، 	:اج �� ���1>� اور �:d �� د��
 ��  N�	�q	 ہ�B\� د �ے�ہے۔� �1V� ��� �� ا��ازہ ��� V3 ز�[
�>ہ  ��ا��  ��۔��NV ا�ہ�ں �ے ہ� �V�' �� ب� ���هے ہ�ں اور 	��
 �ا'#� ا;9 	�2�ر J�0( ر��� ہے۔�ہ�ں  �� ���0  �ت ا��1ال �ے ہٹ �
�ہ�ں ��۔ا�ہ�ں �ے ا'#ے �,ے ا;9 	�2�ر  #�0ے ر��� اور �Rم 	�ں ا;9 
� 	�د. � ��#q3 �� �-��H� ہ��\ہ J�0( ر���۔��د �ے &#� ا;?ے �2
	��C اور �\ m	H�ز. �ے �m�2 ر��1ے ہ�ں ;ہ�ں '�f �,ے -ے ہ�ں 
 iہK	 9;ا m\� �� ہے �ہ ان ���� ��g �ے ;ہ ا��ازہ  �� � ہ
� ۂ �6�ت ہے،�g 	�ں &�ہ#ے اور &�ہے ���ے �� �K ہ H� �� ���
�د ہے۔���ر. ]�ح 	' 

 ��B	 ں�	ں �� �ے د ?1��#�V� دہ�� اور ��  ���� ���د �ے ا'#� ز �ن �
�ہ�ں ���۔ا��1ہ دو��ں �ے ز �ن �� ہ��ار.، 	��وروں �ے ا��21�ل، 



 

 

 .��ں �ے در و  ?C اور ان �� 	#2*T� ،�<1?��روز	�ہ ��  
 ��ور ���۔��د 5#�ۀع و  �اۀع �ے ا��21�ل �p دہ�T1ے ا�� C��Jرو�J
 ہC اہ��C �ہ�ں د;1ے ��ے،��NV �ہ�ں �ہ�ں ر��;T� C*� �ے ��م 
�اد. �i و T��0 ا'#ے ا��ور ��1ے ��ے۔اس ]�ح ��د �� d:ل -p
�د !واز T#	 ں ا;9 اہ( اور�	 .��ہHے �ے  ��k اردو �� d:��ہ ���
� ہ��رے ��	#ے !�� ہے۔� N  

@ہ 
0م مے ہے '�ں ��:�ہ د��K ��ں ہے 
 �Sو��
�� بڑه �� T�د اٹ�ا لے ہاته ��ں �%�� 
 ا�� �� ہے

 �� v��' رہ ہ:ار�ں -��	 N���د �ے د;�ان 	�ں d 1200:��ں ہ�ں 
�ں �� د;�ان ان �ے ��-�د ���6 �*�( �:d �� د�ہ�ں۔ � �-��رہ �2
��ے "��wہ ا�ہ�م“ �ے ��م �ے ��0@ � i��! �د. �ے 1928ء 	�ں 	
 ��� و �*( دو��ں 	�ں ��د �ے �,� �S���b ;�د-�ر &��ڑ;ں j� ۔���
� و �*(، 3�ر�� j� b���S� �� د�ہ�ں۔� ���� ��V;ہ �ے د�ر �� �>�J
�;i 32 ہ�ں۔ !پ �� J �� R	 i� ہ���A	 ��d ہ و���A	 ،و اردو
2�. �S���b 	�ں� ‘ ‘�
ت �
د‘ ’�	وش ����

ت �	�
د‘ ’ر���


�ہ ا�ہ
م’��ہ �
د‘ ’���ہ ا�ہ
م‘ ’��
�'&%  ‘ ’)د�%ان(ا�#ه�	 �!	 ‘ ’�

د /� /ہ
�� “اور .%د �%��‘ �%ا-ے و()‘ ’�+ �ہ
ر*
ر‘ ’�
در و()�

��
 E�ص ]�ر '� J� 4 ذ�� ہ�ں۔ ”�
د /� ز�

 

 



 

 

 


