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	�ار" ����� �� ہے ��ر���ہ اہ� ا�� �� ����� د���ن“ �

� اور�� � �� اس ا��� $ے“ $#�ا�"��ن" ����� �!  

 ��� ا-�س ا,ہ�ر *� اس �ے  ��! ہے۔ )�'� ��� �&��	ہ

 اردو ہے 1�2 �0/ ��ر �ہ��. ا�� )� ����� �ہ ہے

5�ف �! اس ��ں �
8!۔ �! �ہ�ں '�)ہ �6اہ 5�6 


	�ار اور $#�ا�"��ن ��! �9! �ہ $ے �� /  �' 

۔ہے ہ�;! *�ر� :�ور  

 �����"���� �! ���! ہ�;! ا�� “ 
	�ار �� �*�ڈت د�� =��
�ے ��م $ے �@ہ�ر “ EFۂ 
C ���ؤ�!"A@&�ہ ����� ہے )� 

ء ��ں 1722ہے۔ اس ����� �� اEF C2ہ �Aت ا��H�� I! �ے 
�ے ��م $ے -�ر$! ز��ن ��ں 'L	�EF “ ��� Kۂ 
C ���ؤ�!"

 �� N(ٹ 1803'��۔$�H	
ء ��ں ��@! �ہ�ل P /�Qہ�ر� �ے 
 �* S;���- !�"�K@A TہU “ C&��� ں�� ��ے ��م $ے اردو ��

�� �ے � ��'"ہ اس EFے �� *�ڈت د��=��� ���' ���� اور *�
 ����� ��ے روپ ��ں “ 
	�ار ���"اردو �V� �� �"�س *ہ�� �

ء ��ں *�S ���۔ اس ����� �� *ہ	! ��ر ر=�/  � �6ن 1839
 �ے ��'T ���۔

�ہ� )�'� ہے �ہ ��� �ے )T �ہ ����� *ہ	! ��ر ���! '� �ہ. 
 �' !� S�* ح �ے ��ے ا$��د �! 6/�. ��ںY2۔ ا!�' C��5
�ہ ا$ے 2�ف '� اور ��ں ہ! *ڑه�ں 
ے۔ '� اس  ا�ہ�ں �ے �ہ�

��ے �ہ اس �ے �1�E ہ� اور ��ں اس �8ے �ہ '9ہ�را ا$��د 

�ں �ے *�س ا'�! C��5 ����� *ڑه�ے �� �� !F�� ���� ہ�ں۔

8! اور ا�ہ�ں  �وF. �ہ�ں۔ ا$��د �! �ہ ��ت ��� �ے دل ��ں ا'



 .Fے و'�� �E�L� د��۔ �� �E�L� ے �ڑ� �#�. $ے ا$ے�
�ہ. $! ��'�ں �� ر�� و ���;ے ��ں ���ن ���� *ڑا )N �ے اس 
� د��۔� Pدو�� �� � �ے  

�ت �� �� !V]� .��A2�. ر�E6 �ے اہ$ T$ !� ����� اس
$ے ا$�^�9ل ہے اور اس ��ں ا�E�6ر *��� )�'� ہے۔ ����� ��ں 
�H! �ے ا$ے (�0وارد �� ا�/از *��� )�'� ہے ���� ز��ن �! �
�د�� ہے۔ ر=�/ ا 9/ 2/�&! �ے اس ����� �ے � T��F �0/ �ے
�� �ے )� *ہ	�ؤں �ے A�= و ���رے ��ں ���� ہے �ہ "=^
ا�A"�ر $ے ����` �/ ��م ہے 
	�ار ��� �ے ا�ہ�ں *ہ	� $ے 
�� �� ز��ن A�= اور ��A�= �� ہے ز��ن ��� �aم او��� �� `����
� ا �@�م  �� �ے ����� ��� د��� ��;! 0$�ن ��م �ہ�ں“ *�و-�
�ا�ہ اور -���را�ہ 'L	��b^� �� Kہ �ہ� ہے۔A�= �� ��
	�ار � 


�	ہ ����ہ ہ� ��  ����� ���ار ���

�ق ��ں ا�� �ہ. �ڑا �	�/ ��'"ہ ��د=�ہ رہ�� '�� )N �� ��م @�
ز�� ا�9	�e '��۔ اس �ے ہ�ں �Qر ��ٹے '�ے اس �ے ہ�ں 
*���aاں ��ٹ� *�/ا ہ�ا )� �ہ��. �E��6رت اور ذہ�� '��۔ 
���b��ں �ے ����� �ہ اس �� د����ے $ے ��د=�ہ �! ����0ں 
$ے رو=�! Q	! )�;ے 
! اس �8ے ا$ے *�=�/ہ اور ��د=�ہ 
 e�	9اور اس �� ��م '�ج ا� P�* دا;��ں �ے �� hر� iے ا�$
 ر���۔

 �V� !� اس ���Q0 رہ� '�� ا N*ا�� دن ��د=�ہ =��ر $ے وا
'�ج �	�e �ے Qہ�ے *� *ڑ� '� ��د=�ہ �! ����0ں $ے 
� $ے ���ل د��، �ے =�9ر �

8!۔ ��د=�ہ �ے ا$ے  !	Q !�=رو
YAج ��ے ���� ��د=�ہ �! ����0ں ��ں رو=�! �ہ�ں 0;!۔ 
��ہ ��ر �^����Y� k اس �ے b' ا�� اور�60���ر ����0ں �� �ہ. *



� ����� �ہ ��غ ���ؤ�! ��ں ا�� *��ل � hد=�ہ �! ���0�ں د����
ہے اس �� ز��ہ ���Hے $ے ��د=�ہ �! ����0ں ��ں رو=�! 0 
 $��! ہے۔

a���Qہ 
C ���و�! �! 'Yش ��ں �Qروں =ہ�ادے ��C *ڑے۔ ان 
� ا�� ��/ان $ے 
�را )ہ�ں '�ج ا�9	�e ��! '��۔ اس �@� ��
�ے *���Q �ہ �ہ �@�� �/ه� )� رہ� ہے؟ ا�� $�oہ! �ے )�اب 
د�� �ہ ز�� ا�9	�e ��د=�ہ ا*�ے ��ٹے �� د����ے $ے ا�/ه� ہ� 

�� ہے اس �ے YAج �ے ��ے ارم $ے 
C ���و�! �Pے �ے 
 CQ !�� ہ =ہ�ادہ� h'�$ ہ! �ے�o$ رہ� ہے۔ ا���( ���ے �@�
*ڑا۔ را$�ے ��ں -�دوس ��م �� ا�� �&�م '�� )ہ�ں د�"� ��م �! 
ا�� �5ا;1 رہ�! '�! وہ )N �� ���/ار د����! '�! ا$ے 
��k ���	�! '�! اور ا*�! q= h'�$ اس �ے !�' !'Y� ا*�ے ا�/ر
�6=! $ے $ha� T ��ٹ �� ا$ے F�/� ��� ���! '�!۔ �ہ �Qروں 
=ہ�ادے ��! اس �ے *�س *��ے اور $ha� T ہ�ر �� اس �ے 

8ے۔ �� �/�F 

� ���ے �ے �8ے *��'� ہ�ا وہ�ں *ہ��a ا�� دا�ہ "6 e�	9ج ا��'
ا�/ر $ے ��ہ� N( !;0 �� �ڑ�� 
� ہ� ��Q '�� =ہ�ادے �� اس �� 
� وہ ا$ے ا�/ر �ے 
8!۔ اس $ے =ہ�ادے �ے ا*�ے � �* C�@9ہ
���;��ں ��  �ل $�� '� اس �ے دا�ہ $ے در��-. ��� �ہ وہ ��ن 
ہے )� $T �� )�;ے ��ں =�. دے د��! ہے؟ دا�ہ �ے ����� 
�ہ د�"� ��م �! ا�� �5;1 ہے )� )�ا ���	�ے ��ں ��ہ� ہے وہ 
ہ� ا�� �� =�. دے د��! ہے ��ل و ا$"�ب �ے ���! ہے اور 
�ت 0;! اس �ے �s �� ہ�ادے= �ا*�� F�/� ��� ���! ہے۔ �ہ $� �
��k ���	�ے q= ے$ ���� ��ہ� �
��م *� ��ha دن اده� اده
 Y��� C��� �� k��q= h'�$ ے� �� د�"�* !� C2�  ں �ہ�رت��
ا$ے =�. دے �� F�/� 0زاد ��ا;ے۔ اس $ے ��ل و ا$"�ب 



�ے ��� اور ا$ے ا*�� Ysم ��� ��� 'T =ہ�ادے �ے �ہ� �ہ ��ں ارم 
 T$ �' �' T' �
� '9ہ�رے *�س 0ؤں * !�� )� رہ� ہ�ں وا*
�ہ�ں ہ! رہ�۔ د�"� �ے �ہ� ارم *���ں �� د�N ہے وہ�ں ا����ں 
�� )��� ��9� �ہ�ں۔ ا��ن اور *�� �� ��;! �&��	ہ �ہ�ں ہے۔ 
� )�اب د�� �ہ ��=S $ے ہ� �@�C 0$�ن � Nہ�ادے �ے ہ�=
 ہ� $��! ہے۔

=ہ�ادہ '�ج ا�9	�e وہ�ں $ے CQ *ڑا ا�� ا�ے #2�ا ��ں 
*ہ��a )ہ�ں ارم ارم �! $� /�ں �0� �	�! '��ں۔ وہ�ں ��د=�ہ ارم 
�� ا�� �ہ. �ڑا *ہ�ے دار '�� وہ �ہ�ں دن $ے ����� '�� 
� وہ �6ش ہ�ا �ہ �6راC2�  e ہ� 
8!۔ � hہ�ادے �� د��=
ا'�ے ��ں وہ�ں $ے �8! او�ٹ 0;ے 
8! اور =�� $ے �/ے 
� وہ�ں $ے $ha� T �ے ��0۔ =ہ�ادے � �o� رے۔ د���
ہ�;ے 
�ے  	�ے �! ا�� �ڑه�;! *�� �� د�� �� ��Y;!۔ وہ �ہ. 
�6ش ہ�ا اور ��P �ہ ���ؤ ��ں '9ہ�ں اس �ے �/�ے ��ں ��� 
 دوں؟

=ہ�ادے �ے *ہ	ے د�� $ے وA/ہ ��� اور *�� ����� �ہ ��ں ارم 
��ں )��� �Qہ�� ہ�ں۔ د�� �ے �ہ� وہ�ں )��� �@�C ہے۔ اب '� �ے 
 T' ہ�9را ��م �ہ�ں ہے۔ ���� !-Y6 ہ/Aہ �ے ��� ہے اور و/Aو
 !;��� Sاور =ہ�ادے �! �6اہ ��Y� �� !;��� د�� �ے ا*�ے ا��
اس �ے ا*�! �ہ� ہ��9ہ د���! �ے ��م t6 د�� اور �ہ� �ہ �ہ 0د�! 
�ا �6ص ہے ا*�ے ا�/هے ��پ �! ����0ں �ے YAج �ے ��ے ��
ا$ے ���ؤ�! �� *��ل در��ر ہے۔ اس �ے �Pے ��ں اس �! �/د 
 ���ں۔ =ہ�ادہ t6 �ے �� اس �ے *�س 
�� اس �ے �ڑ� 5�6�
���T ���;! اور �/د ��! �!۔ ز��� �ے ا�/ر $ے ' !� v:ا�'
 �� w۔ ���ؤ�! �ے ��غ ��ں *ہ�!���� i�����ؤ�! �ے ��غ �� $
اس �ے ���ؤ�! �� *��ل '�ڑا ا$ے �ڑ�  [�,. �ے $�'h ا*�ے 



*�س ر���۔ اس �ے د���� '� ���و�! ��Pدر� ��ں $�;! ہ�;! 
 .#	E� ��* �H� ہ��Q ���H( �� !ے '� اس �ے ���ؤ�	ہ* !�'
� ��Qڑ د�� اور ا*�! ا��Hٹ�! ا'�ر �� ���ؤ�! �� *ہ�� د� � hb9$
اور اس �! ا��Hٹ�! ا'�ر �� �6د *ہ� �! اور ا$! $��i �ے 

��۔ اس $ے وا*N )��ے  0 N*را$�ے $ے  ��9ہ �ے *�س وا
 T( اس �ے ا$ے دو ��ل د�ے اور �ہ� �ہ !H��� ا)�زت !�
�ورت *ڑے 
! ان �� )��Y ��ں �/د �ے ��ے 0 )�ؤں : ����
 �* .L' ے ا�ہ�ں �ے;P .L' ۔   ��9ہ �ے د��ؤں $ے �ہ� وہ!

 �� wد�� وہ�ں *ہ� �aے ��غ ��ں *ہ�� ���ٹ�� �� =ہ�ادے �� د�"
=ہ�ادے �ے '�9م ��
�ں �� د�"� $ے 0زاد ��ا�� اور �6د وہ�ں 
 �� wہ�* T��F ے� �۔ و5��
$ے ا*�ے و5� �ے �8ے روا�ہ ہ� 
اس �ے ا�� ا�/هے -&�� �! ����0ں *� *��ل 0ز���� اس �! 
 ����0ں ��ں رو=�! 0 
8!۔

�Qروں =ہ�ادے )T ����م ہ� 
8ے ا���ں �ے ده��ہ د��ے �ے 
��ے �&	! *��ل ��� اور =�L��ں ��ر�ے �Hے۔ اس -&�� �ے �ہ� 
ا2	! *��ل اس 0د�! �ے *�س هے )N �ے ���� ����0ں �� 
 �ا��Q ���۔ �Qروں =ہ�ادے اس �ے *�س 
8ے اور *��ل د��� �
�ہ�ے �Hے �ہ ہ� ا2	! *��ل P;ے ہ�ں۔ '�ج �	�e �ے ا�ہ�ں 
� *��ل ��* vF�� ! *��ل د����� ا�ہ�ں �ے	ا2 �)�T $ے ���ل �
� Q	ے 
8ے ��د=�ہ ز�� ا�9	�e �! ����0ں ��ں �
�Q�� ��� اور 
*��ل �� ز��ا ����H اس �! ����0ں ��ں رو=�! 0 
8!۔ '�9م 

�ں �ے �6=��ں ���;�ں۔�� 

اده� ���و�! *�� )z"2 T ���/ $ے )�
! ��ہ ده��ے �ے 

8! '� د���� �ہ *��ل T;�s ہے۔ اس �ے '�9م  ��8ے  �ض *
� ��;! *�ہ �ہ YQ۔ ���ؤ�! *��ل �! H� ��Q�* �6ا�2ں $ے
 �H� !H� ے����
'Yش ��ں ہ� ��غ ہ� )�CH اور ہ� =ہ� ��ں 



 !aں *ہ��� ��ہ�ں *��ل �� $�اغ �ہ �Y۔ 60� ��ر وہ اس =ہ
 �)ہ�ں *��ل $ے ��د=�ہ �! ����0ں ��ں رو=�! 0 �ے *� ہ
5�ف QہC *ہC '�! اور �6=��ں ���;! )�رہ! '��ں۔ )�دو $ے 
وہ 0د�! ��! اور اس 5�ف 
8! )/ه� $ے ��د=�ہ �! $�ار� 
� ��د=�ہ �ے *���Q �ہ '� ��ن � hر'! �� د���E��6 0رہ! '�!۔
ہے؟ �/ه� $ے ��0 ہے؟ اس �ے )�اب د�� �ہ ���ا ��م -�ح ہے 
� ہ�ں۔ اس �! �E��6ر'! اور -���ں -��وز �� ��ٹ� ہ�ں اور �
� ا$ے ��د=�ہ ا*�ے $�'h �ے 
�� اور ا$ے ا*�� � hذہ��. �� د��
 ��0 �وز�� ��� ���۔ ا�� دن ��'�ں ہ! ��'�ں ��ں '�ج ا�9	�e �� ذ�
 '� اس �ے hb9$ ��� �ہ �N وہ! ہے۔

)�Q Tروں ���;��ں �ے '�ج ا�9	�e $ے *��ل �Q�� ��� '� وہ 
�ہ��. *��@�ن ہ�ا اس �ے  ��9ہ د���! �ے د�ے ہ�;ے ��ل 0گ 
 S8!۔ =ہ�ادے �ے ا*�! �6اہ
� )Y;ے '� وہ -�رًا  �:� ہ� *
�� ا,ہ�ر ��� �ہ اس )�CH ��ں "
	@� ��Hر�ں“ ��0د ہ��� �Qہ�ے 
اور �#Yت '^9�� ہ��ے �Qہ�ے اور ��غ ��Hے �Qہ�ے۔  ��9ہ �ے 
�و ��غ ��Hؤ اور � �د��ؤں �� �ہ� �ہ اس )�CH ��ں �#Yت '^9�
ا$ے ��0د ��و۔ د��ؤں �ے 0د�! �� �� �#Yت '^9�� �8ے ���sت 
��H;ے ا$ے ��0د ��� ا�ہ�ں 0'ے )�'ے )� ��;! ��! �Y ا$ے 

�� وہ�ں  �� اس �&�م *� �$ �� �ہ�ں ��0د ���۔ )� 6"� P !��
� وا*N �ہ�ں ��0۔ )T ��د=�ہ �ے اس �&�م �! � hb9$ .�( ا$ے
��1 $�! '� اس �ے ا*�ے �Qروں ��ٹ�ں، -�ح وز�� اور ^'
ا���وں �� $�'h ��� اور "
	@� ��Hر��“ ��ں ��0۔'�ج ا�9	�e �ے 
 e�	9ا� �ازہ �! اس �ے ز��' �ان �! �ہ. 6/�. اور 5�6
��د=�ہ $ے *���Q �ہ 0پ �ے ���ے -�ز�/ ہ�ں ��د=�ہ �ے )�اب 
د�� �ہ �Qر �ہ ہے ا�� اور *�/ا ہ�ا '�� ���� اس �� د����ے 
$ے ��ں ا�/ه� ہ� 
��۔ �ہ �Qروں ��ٹے )��� ���ؤ�! �� *��ل 



P;ے '� ���� ����0ں ��ں ��ر 0
��۔ '�ج ا�9	�e �ے ��د=�ہ $ے 
*���Q۔ ��� 0پ ��ں $ے ��;! ا$ے *ہ����a ہے؟ ان ��ں $ے 
ا�� اس �� دوده =��� ���;! '�� اور eYQ ��! '�� وہ ��P �ہ 
��د=�ہ $�Y. �ہ وہ! '�ج ا�9	�e ہے۔ �ہ $� �� '�ج ا�9	�e �ے 
��پ �ے F/��ں ��ں $� ر�h د��۔ ��د=�ہ �ے *�ؤں $ے $� اٹ���� 
 اور ��ٹے �� ��Q'! $ے ��H ���۔

'�ج �	�e �ے ��د=�ہ $ے �ہ� �ہ 0پ �� دو 0د�! '�ہ�;! ��ں �	�� 
� ہ�ں �s �( ے اور �ہ�ں�b�� Y� ہ�ے ہ�ں۔ ��د=�ہ �ے �ہ� ا�ہ�ں�Q
hوہ�ں $ے اٹ T$ ں۔�;�( hروں =ہ�ادے  وہ اٹ�Q ہ� �H� ے


��ٹ�ے رہے۔ '�ج ا�9	�e �ے )��� د�"� �� $�ر� ��'�ں *ڑه�;! 
�0� د�"� �ے �ہ� �ہ �ہ  �� �ے ��0۔ دروازے *� Y� اور ا$ے
�Qروں �EFروار ہ�ں، )��ٹے ہ�ں، �Ys! $ے 0زاد ہ�;ے ہ�ں۔ 
�ہ $� �� �Qروں =���/ہ ہ�;ے۔ د�"� �ے وہ '�9م دا$��ن $��;! 

�ر� '�! )� �ha *�=�/ہ '�� ,�ہ� ��� اور  �)� =ہ�ادے *
�� �! ا��Hٹ�! د���;!۔ وہ �Qروں )��ٹے * �~"�ت �ے �5ر *
� Q	ے 
8ے۔ 'T د�"� اور �#�9دہ � hوہ�ں $ے اٹ ����/ہ ہ� �=
دو��ں ��د=�ہ �ے *�س  �:� ہ�;�ں اور اس �ے F/م ��Qے 
��د=�ہ �ے ان �� ا�^�م و ا��ام د��۔ -�ح وز�� (�^�! ���ؤ�!) �ے 
� وہ ���6ش رہ! اس � hb9$ .#	E� �H� ہے� ha� ہ� �ہ�Q
 �ے $�را  �ل $��۔

� اڑ �� ا*�ے ��غ ��ں 0 � �� ���ح وز�� )�دو $ے ���ؤ�! *-
 t6 �6ا�2ں ��ں )�ن *ڑ�۔ ���ؤ�! �ے �� h8!۔ ا$ے د��

���� �ہ '� ��غ ارم $ے *��ل �ے 
�� '�� اور ��bے ده��ہ دے 
�� و)ہ $ے ��bے -�ح ���� *ڑا ��ں �ے '�bے '��ے �' ��' ��

��پ $ے ���Y اور ��ں �ے '�bے ��! *� ���۔ اب '� )	/� $ے 
�وں 
!۔���و�! �ے � �*��ے *�س 0 )�۔ ور�ہ ��ں �5-�ن ���



 t6 ے وہ� ���� �� د�� =ہ�ادے �� *�ہ �����۔ 9$� ** �9$ t6
'�ج ا�9	�e '� *ہ����a۔ اس �ے *ڑه �� )�اب د�� �ہ  ��9ہ 
د���! �� ���k '��ہ ��bے �ے Q	ے ور�ہ ��ں '��ے -�اق ��ں 
 t6 ۔ وہ���aؤ�! '� *ہ���� t6 ے� ��)�ن دے دوں 
�۔ 9$� *
 !8
*ڑه ہ! رہ! '�! �ہ  ��9ہ د���!  �:� ہ� 
8!۔ وہ -�رًا 0
اور '�ج ا�9	�e �� اٹ�� �� �ے 0;!۔ دو��ں ارم ��ں رہ�ے �Hے 
اور �6=! ����ے �Hے۔ �! C�Q �6ر �ے ���ؤ�! �! ��ں 
 �)9�	ہ �� راز ����� اس �ے اٹ�� �� '�ج �	�e �� در��;ے 5	
� د��۔ اس �! *���ں �ے ���ؤ�! � /�F �� ����ں ڈال د�� اور *
� وہ ا*�ے ارادے �� �/ل �ہ $�!۔H� ����b9$ .ہ� �� 

 �' ��
 0 �� C�� �=ہ�ادہ '�ج ا�9	�T( e در��;ے 5	� $ے ��ہ
� ��0۔ اس �ے ا*�ے V� ��0 وہ�ں ا�� اژدہ� �V� ہ�ا$ے ا�� )��
��ہ $ے ا�� ��P��� ���$ P۔ ���ے $��� �ے ا*�ے ��ہ $ے 
ا�� �� ���ل �� ز��� *� ر��! اور ا$ے �Qٹ�ے ��H۔رات 
ا�ہ�ں �ے ا$! 5�ح 
�ار� )z"2 T ہ�;! '� ���ے $��� �ے 
�� ا*�ے ��ہ ��ں ڈا�! اور اژدہے �ے $��� �� �CH ��� اور 
 �Q�$ ہ! ہ�ا =ہ�ادے �ے �T;�s ہ� 
��۔ دو$�� رات *�� ا�
� رہ! Q ں�;�
 ha� ے۔ وہ�ں;�( ��� C2�  ے�ہ ان $ے �� ��
� *����� �� دب 
�� اور * �� �� اٹ�� ���
'��ں۔ =ہ�ادے �ے 
 z"2 T( ��� اٹ�� �8ے۔ =ہ�ادے �ے �
دو��ں $��� ا�/هے ہ�
 �ہ�;! '� =ہ�ادہ وہ�ں $ے CQ *ڑا۔ را$�ے ��ں ا��  �ض *
ا�� *�� �� رو'ے ہ�;ے *���۔ =ہ�ادے �ے ا$ے *���Q �ہ 
 ��'9ہ�رے رو�ے �! ��� و)ہ ہے اس �ے )�اب د�� �ہ ��ں *
� ہے۔ وہ ]V� ے ��پ �� ��م�ہ�ں ���ا ��م روح ا-�ا ہے ��
�دوس �� ��د=�ہ ہے اور ارم �� ��د=�ہ ���ا �aQ ہے۔ ���و�! -
�� �ے �8ے )� رہ! '�! �
 ����9ر '�! ا�� دن ��ں اس �! 6"



'� ��bے ا�� د�� ز��د$�! اٹ�� �� �ہ�ں �ے ��0۔ ���و�! �� ��م 
� ��ں �ہ�ں $ے 
� '�ج ا�9	�e رو�ے ��H۔ *�� �ے �ہ� ا� �$
� �b"�ر ہ�ں۔H� ،!'� ��Qٹ )�'! ہ�ں '� 0پ �! :�ور �/د �

=ہ�ادے �ے اس *�� �� $�'h ��� اور -�دوس ��ں ا*�ے ��ں 
 �]V� 0را اور ��پ ��� �! ��ں  o$د��۔ا �aپ �ے *�س *ہ���
�ے =ہ�ادے �� =���ہ ادا ��� =ہ�ادہ )��ے ��H '� ا�ہ�ں �ے 
 �روe ���۔ ���و�! اور اس �! ��ں )9�	ہ روح ا-�ا �! 6"
�� �ے �^/ )9�	ہ �
 �� 0;�ں۔ 6"�
�� �ے �8ے اس �ے �


8! اور ���و�! �� روح ا-�ا �ے ا2�ار *� ا��  !	Q N*وا
ہ[�ہ �ے �8ے وہ�ں ��Qڑ د��۔ اس �ے �^/ روح ا-�ا �ے ���و�! 
اور '�ج �	��FY� !� eت ��ا;!۔ $�ت دن 
�ر�ے �ے �^/ 
 )9�	ہ 0;! اور ���و�! �� �ے 
8!۔

اس �ے �^/ روح ا-�ا �ے ا*�! ��ں $ے �ہ� �ہ =ہ�ادے �ے 
 !� e�	9ے اور ���و�! اور '�ج ا�;�( ����Q ن �� �/�ہ�ا 
=�د� ��ا;! )�;ے۔  � 0را �ے ��ت ��ن �! وہ )9�	ہ �ے *�س 

8! اس �� �����۔ *�� ���و�! �ے ��پ -��وز =�ہ $ے ��ت 
��ے ا$ے ��! �����۔ '�ر�� 5ے ہ�;! $���ن �ہ�� ��� اور �
�2ہ �^/ A ha� 8!۔
���و�! اور '�ج ا�9	�e �! =�د� ہ�
 �@	
" T( ۔��
 YQ N*وا �ہ�ادہ ا*�ے و5= �ا)�زت ���
 ��Hر��“ ��ں *ہ�aے '� �#�9دہ اور د�"� �ہ. �6ش ہ�;�ں۔

�2ہ �ے �^/ را)ہ ا�/ر �� ���ؤ�! �! ��د 0;!۔ اس �ے A ha�
���ں $ے *���Q �ہ ���ؤ�! �ہ�ں ہے۔ *���ں �ے ����� �ہ اس *
�ے =ہ�ادہ '�ج ا�9	�e $ے =�د� �� �! ہے۔ را)ہ ا�/ر �ے 
 �� د�� �ہ وہ )ہ�ں ہے ا$ے اٹ�� �� �ے 0ؤ۔ *���ں 
8��ں اور 
���ؤ�! �� '�ج ا�9	�e �ے $�'h اٹ�� �� را)ہ ا�/ر �ے در��ر 



� وہ را)ہ �* ��
 ��� e�* ���ں �ے 
8�ں۔ ا$ے 0گ ��ں ڈال �
ا�/ر �! �#[C ��ں ���Qے اور 
��ے �H!۔ وہ�ں $ے ا)�زت 

8!۔ اس �ے �^/ �ہ  !	Q ��	�ے ہ! رات �ے 60�� *ہ� وہ اڑ �
اس �� روزا�ہ �� �^�9ل �� 
�� ا�� دن رات �ے وF. =ہ�ادہ 
 ha� ��

� '� د���� �ہ *�� ��C ��ں �ہ�ں ہے۔ وہ *��@�ن ہ� �(
 �' �
�( .Fے و� z"2 ۔��
�ار رہ�ے �ے �^/ وہ $�F ے� �د�
 ��
�� �� ا*�! ��C ��ں *���۔ اس *� =ہ�ادے �� =� ہ� *
 �� $�ار ہ� �* .L' ��* T( رہ�۔ ��
دو$�� رات =ہ�ادہ )�
 �)��ے �Hے '� وہ *��aے *��aے ��0 اور 'L. �� *��� *�ڑ �

��۔ YQ h'�$ 

� وہ�ں $ے �#[C ��ں 
��۔ وہ�ں ���ؤ�! �ے ��چ 
��ے �� � ��Q
 C]#� اور ���b� �6ب ��1q اٹ����۔ 5"	ہ ��از $ے 5"	ہ �ے �
 �� h�P �� �� !ؤ���� �� ���۔ را)ہ ا�/ر �ے �6ش ہ� �~��� ��
ہ�ر د�� اس �ے وہ ہ�ر 5"	ہ ��از �^�! '�ج ا�9	�e �ے ���/هے 

8! '� ا$!  N*وا �� ڈال د��۔ �#[C �6� ہ�;!۔ *�� $�ارہ��*
0
��۔ �#C ��ں  N*ہ�ادہ ��! وا= �5�ح *�;ے �ے $�'9Q hٹ �
� ���ؤ�! �oڑے �/��ے �ے ��ے 
8! '� =ہ�ادہ ا*�ے � wہ�*

��۔ ا
	! z"2 �ہ راز -�ش ہ�
��۔ *�� �ے �$ ��0 �* i�	*
� اس �ے ا�� �ہ ���!۔ H� ��� v�� ہ�ادے �� وہ�ں )��ے $ے=
 h'�$ ے� ��)T ا
	! رات 0;! '�  T �^�9ل =ہ�ادہ ��! *
را)ہ ا�/ر �! �#[C ��ں 
��۔ *�� ���Qے 
��ے �H! اور =ہ�ادہ 
5"	ہ ���bے �C]#� �H �6� ہ��ے *� 0;! '� را)ہ ا�/ر �ے 
���ؤ�! $ے �ہ� �����H��� ha� �( �H ہے۔ اس �ے 2	ے ��ں 
=ہ�ادہ '�ج �	�i��� �� e ��� را)ہ ا�/ر �� Esہ ��0 اس �ے �/ 
�2ہ '� ا$! A ha� ہ�۔ �� ���* �د�A د� �ہ )� '��ا 0ده� )
 C�= !� !! 0;ے '� 0د�	ں '"/��� ��ے )�' �5�ح رہے۔ *�



 �� ����ں 0;ے۔ 12$�ل '� ا$! 5�ح رہے۔ اس �ے �^/ '�bے *
� �	ے اور '� ا*�! ��اد *�;ے۔( 

�� �� ا�� �. ��6ے ��ں *����� 
�� )ہ�ں اس �� �9� $ے *
� �� ہ� 
�� اور =ہ�ادے �� ا�� #2�ا ��ں ��* ���aے �� )
 �aہ�* �*���� د�� 
��۔ #2�ا ��ں Q	�ے ہ�;ے وہ ا�� Q@9ہ *
���ں �ہ� رہ! '��ں۔ *���ں �ے =ہ�ادے �� د���� '� * ha� ہ�ں(
ہ��ے �H�ں اور ا�� دو$�ے $ے �ہ�ے �H�ں �ہ �ہ وہ! 5"	ہ 
 �� ���ؤ�! K=�A ہے۔ ���و�! �� ��م $� �* N( از ہے��
=ہ�ادے �ے *���ں $ے �ہ� �ہ 6/ا �ے �8ے ���ؤ�! �� *�� 
���;ے۔ *���ں �ے ا$ے �. ��6ے ��ں *ہ��a د��۔ دو��ں �ے ا�� 
دو$�ے �� ا*�! ا*�! دا$��ن $��;! z"2 ہ�'ے ہ! =ہ�ادہ وہ�ں 

��۔ را$�ے $ے ���ل �� وہ ا�� �#C �ے  �� ��ہ� C�� ے$
�اوت '��۔ �Q م�� �� N( !�' !۔ را)� �! ا�� ��ٹ�aہ�* T��F
 Y� �� 8!۔ =ہ�ادے
� وہ اس *� K=�A ہ� � hہ�ادے �� د��=
 �
�� اور =�د� �ے �8ے �b"�ر � ��� �� ا$ے �#C ��ں *���/ ��
 د�� 
��۔

�ات اور '�ج ا�9	�e �! =�د� ہ�
8!۔ دو$�� رات �Q ح�اس 5
� وہ � hد�� h'ہ�/� وا�ے ہ�� �' ��
)T =ہ�ادہ *�� �ے *�س 
 �� ����راض ہ� 
8!۔ =ہ�ادے �ے �b"�ر� �� ا,ہ�ر ���ے *
�� �ے *�س �. ��6ے ��ں * �� h۔ =ہ�ادہ رات �� اٹ��� �89q�
�اوت �� =� ہ� �Q �)�'� '��۔ ا�� دن =ہ�ادے �� *�س �ہ *� �
�ا��۔ $�را راز -�ش � ��a�* �� وں $ے =ہ�ادے�
�� اس �ے ���
�وں �ے ����� �ہ =ہ�ادہ ا�� *�� $ے *��ر ��'� ہے ��� ��
ہ�
�اوت �ے  �� $ے �. ��6ے �� �Q ��6ے ��ں ہے۔ .� �(
. و ����د ہ�
8!۔ ا�� �� !�� �����د �� ��ہ� *���� د�� 
��۔ *
�ن �ے ا*�ے ���. ��ں $�$�ں ��;! )T وہ '��ر ہ�;! '� �



 9 ��
دہ&�ن �! ���� �ے وہ�ں $ے $�گ �����۔ اس $ے  C9 ہ� 
��ہ 
�ر�ے �ے �^/ اس �ے �/ن $ے ا�� �E��6رت �a! *�/ا 
5�ف اس �! �E��6ر'!  �ہ�;! اور �ہ. )	/� )�ان ہ�
8!۔ہ
��Q ہ� 
�� �ہ =ہ�ت $� �� '�ج ا�9	�e ا$ے Q �� !اور )�ا�
� =ہ�ادے �� را)ہ ا�/ر � hد����ے �ے �8ے ��0۔ �ڑ�! �� د��
 �H��� ن $ے �ڑ�! �� ر=�ہ��! ��ت ��د 0
8!۔ '�ج �	�e �ے �
 hے �� د���� اس �ے ر=�ہ د��ے $ے ا���ر �� د�� ���� QہH�
 ��
 YQ N*ہ! ہے۔ =ہ�ادہ وا ��� اس $ے ا�/ازہ ہ�ا �ہ �ہ *�
 اور ���$T وF. �� ا���Vر ���ے ��H۔


�ر 
�� اور ا��Q وF. ��0 �ڑ�!  .Fا و�6/ا �ے -�C $ے �
��پ �� ہ�'h $ے *�ڑ�� ���ن �ے *��aے �ے 
8! وہ�ں ا$ے 
د-� ��� 
�� �6ا�ہ ����� اور ��پ $ے �ہ� �ہ ��ں ���ؤ�! *�� ہ�ں 
� *�/ا �
اور ا�� 0د�! ذات �! و)ہ $ے ��bے 6/ا �ے '��ے 
�� 'L. �ے * �9$ ���Q8ے۔ اb�� ہ� �� �ہ ��ت ,�ہH� ہے۔ ���
 �� �ٹ���� اور اڑا �* .L' و�! �ے *�س 0;! ا$ے��� ��
�اوت را�! �ے �#C ��ں �ے 
8!۔ '�ج ا�9	�e $��� ہ�ا '�� �Q
ا$ے )T( ���H =ہ�ادہ اٹ�� '� $�رج Qڑه� ہ�ا '��۔ را�! ��! 
� �ہ� �ہ �ہ! ���� $�'� ہے؟ � hے ا$ے د��� ��)�گ 
8!۔ *
 ��=ہ�ادے �ے �ہ� �ہ �ہ '9ہ�ر� ���� ہے۔ اس �ے �^/ 9$� *
 �@	
� �ٹ���� اور "* .L' �� !اور را� e�	9ے ���ؤ�!، '�ج ا��
��Hر�ں“ ��ں �ے 
8!۔ �/ت $ے ���;ے ہ�;ے =ہ�ادے �ے 
دو��رہ وا*N �0ے *� $T �ے �6=��ں ���;�ں۔ ���و�! �! '�ج 
ا�9	�e $ے =�د� ہ�
8!۔ '�9م ��گ ا�� ا�� ���ے Q	ے 
8ے 
� ���ؤ�! �ے روح ا-�ا ��ا*�ے*�س روe ���۔H� 

ا�� دن روح ا-�ا ��Q/�! رات ��ں $�;! ہ�;! '�!۔ $	�qن �� 
 K=�A �� وہ اس *� hد�� �� ���'� ہ�ا ��0۔ *� �وز�� �ہ�ام $�



� �ہ�ام �ے اس $ے ��* Y�ا�� دن وہ ا� �� ��ہ� 
��۔ 9$� *
ا*�! �6اہS �� ا,ہ�ر ��� �ہ ��ں روح ا-�ا *� K=�A ہ�ں۔ اس 
$ے ���� =�د� ��ا;�ے۔ $9� ا$ے �ے �� روح ا-�ا �ے *�س 
0;!۔ اس $ے ��FYت ��ا;!۔ روح ا-�ا دن �� �ہ�ام �� -��6ہ ��� 
 ��ے ��ں ��/ �� ���! '�! اور رات �� ا$ے 0د�! ��� �b�* ��
 C�Q ۔ ا��!�' !'��ت �@A و S�A ا*�ے *�س ر���! '�! اور
�6ر �6اص �ے اس ��ت �! 6"� روح ا-�ا �! ��ں  � 0را 
�ہ b�* ا��، )�دو دور ��� اور�H�� ا�b�* د�۔ اس �ے �� ��
���P '� د���� �ہ وہ 0د�! زاد ہے۔ اس �ے  �� د�� �ہ ا$ے 
�ے )� �� )Y دو۔ ��گ ا$ے )�Yے �ے ��ے �ے )� رہے '�ے 

8ے۔ ا�ہ�ں �ے  C� e�	9را$�ے ��ں ���ؤ�! اور '�ج ا� ���Qا
�دوس ��ں �ے 
8ے۔ - �*ہ�aن ���۔ �ہ�ام �� ان $ے ��Qڑا �
� 0را �� ����� اور �ہ�ام اور روح ا-�ا �! =�د� ��ا د�۔ اس  
�ے �^/ ا*�ے ا*�ے �&���ت *� Q	ے 
8ے۔ اس 5�ح ان �! 
�اد�ں *�ر� ہ� 
8�ں۔� 

 

 


