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� اردو ���� �� ������اور اول ����ِر ��   " 
	 ����ہ� 

 و	���” �� �
��ےہ ��� ����� اّول ��
�ہ ��   


�$ #"!��ت �� ا�� ��/�.+ #ے %ہ,+ *�ر اس �)�ب �
ں ا%�ے 
6 �
� ڈا�ٹ! �23 ا.�
�م �ہ)ے ہ
ں؛ 
��"; اور �!*�ط 789 �
ں %

/�.+ #ے <��; و ���� #"!��ت �� =%> �
ں ��� �! اردو "�ہ 

ں اس �A �* +� BC*@ہ *�
�د ڈا.+ �> %! #?+ ��3رت �� � �
��


� اس ���ے �ہ�رے 7D رہ+ ہے��م ��ر$ ہے اور ����  ” 


�ہ دار F= �� G.H� ں
*�(� �
�ہ�ں ا�� ��ال %
�ا ہ�� ہے �ہ �
 ہ�+ ہ
ں �� ہ� �8)+ ہ
ں؟


�ہ اس F= �� G.H� ہ ہ!�)�ب ا%�ے� �Kہ� +C�� ��ہ� ����اب �
ں ا

ے ہ�+ ہے �
�#8ہ �G.H اس �
ں ا%�ے #"!��ت ا%�� ��9ر .
 �!� 6

7 و ذوق Cہ�+ �� ا%�ے ا3)�2ر #"! �ے %Nاور ا%�ے 
ہے � ���K =پ �)�ب �� �!ف %ڑه)ے ہ+ #ہ
ں *,8ہ �
�هے 
 �G�T �ے ہ; �Sم *�+ ہ�ے ہ
ں


ے %�! /�.+ �ے ہ; �Sم ہ�ے ہ
ں,D �…… 

 �� Bذہ $�
��/�.+ �+ �)�ب "����ہ �9! و 3�9!$“ ان �ے 
 !

�ہ ہے �> �
ں /�.+ #ے �9! و 3�9!$ �� .ے �! �F=
/��X�* 7 �+ ہے �9! و 3�9!$ �
W+ ہ�#+ �Dہ
ے ، 3�9! 

�W ا#�از ا%��#� �Dہ
ے، 3�9!�� ا%�+ 3�9!$ �
ں Y,� و � ��
اY!اق �ے ��م #ہ .
�� ، 3�9!$ �� �\اج �
�W ہ� ، ا%�ے �Sم �� 

\وں �ے D B� B� ں

Wے *ہ)! *���� ��Fے اور 3�9!$ ��
%�Fے ��#ے �ے 3�9!$ ،3�9!$ ہ�+ ہے ور#ہ 3�9!$ ، 
3�9!$ #ہ
ں *,8ہ .��_+ اور و<^ [!اب و *!*�د �!#� ہے �ہ 
��م [
�aت /�.+ #ے اس �)�ب �
ں �!ا/)� � �ہ
ں ا�9رة *
�ن 

� �ے *�رے �
ں �ہ)ے ��
ے ہ
ں �,
; ا.��B ا/�� ، /�.+ �+ �



 +� �
��
� �ے ا.b ہ� �! #?+ ��ہ
ں؛ �ہ "/�.+ #ے %!ا#+ 
 !"# c,�� d

� �ے *��ا*)�اء �+ �e �ہ 29,+ #?+ اور %!ا#+ 
ے ہ
ں= " 

 $�
��
�$ #"!��ت �
ں �
ں <��; و ���� دو#�ں ہ+ ��/�.+ �ے 
#"!��ت �+ ��,� �,)+ ہے ا�� h!ف وہ 3!*+ �9! و ادب 
 !i�(� ت �ےa�
] $�
��
B =زاد اور �! �
� �ے W/ ���� اور
ے ہ
ں � دو�!$ h!ف �j!*+ 3�9!وں اور #��دوں �ے = !"#
ے۔ aرڈ �
�8.ے اور �,ٹB �ے [��� �% �l* ں
اi! �ے دا�B #ہ
 �)�i! د���F+ د�)ے ہ
ں۔۔۔۔


	 و ���	" /�.+ #ے �ہ �)�ب %ہ,ے�”  +�#�م �ے .�8+ 

ں mF�9 ہ�F+ اس �ے �Cرا *�� اس %! ا��  ١٨٩٣ء ���

��7T ����ہ .��8 �> �
ں BC 3�9!$ �+ ا�Cد�^ �� �7�8 

� اور %�! اس ����ہ �� �,�$ ہ+ K ر��� !h�] ر %! �,��ظ�h
 ”����ہ �
	 و ���	" ا�+ 9ہ!ت ہ�F+ �ہ �ہ "����ہ“ %�!

 +C�� !% ^3�9اس �)�ب �+ ا �o. ے#�lے #�م �ے ہ+ ��#� %ہ�

� اور K +�* اہ�!� +C�� �� ف اس!h $!دو� ��9ر و7Y ہ�ا 
 �
K ر$ �� �ہ!ا /�.+ �ے �! ہ+ *�#�ه د���o# �
��%�! *� <��3ہ 
��.�$ �23 ا.�c اس �)�ب �ے �)�,c .�8)ے ہ
ں؛ �ہ "����ہ 

� �� %ہS #��#ہ ہے“ �23 ا.�c �� �ہ *
�ن ���9! و 3�9!$ اردو 

T,ہ <�ر�
B %ہ ��Dڑ� ہ�ں اور C �� در�^ ہے اس � �/ <�

�+ WCٹ� <!ار � Sل ا/�� �!ور #ے ا�ے اردو 3�9!$ �� %ہ=
د�8! /�.+ �+ ہ�^ اC\اF+ �+ %! �ہ *�ت *,78 واqA ہے �ہ 

� #�oر$ �� *� <��3ہ =�Yز #ہ
ں ہ�ا �� �e �ہ ��/�.+ �ے %ہ,ے 
�r!وں  +Fش ہ�ے اردو 3�9!$ �ے ا*)�ا��ے [�ل [�ل #� �
��
�� !
� +� !
���ت ا��
	اء " �
ں A!ور �,)ے ہ
ں �
Wے �

ں �
! #ے *ہ^ �ے �9!اء �� .ے �! ان  ”��١١ه ١٧�١ء�



 �
�� !% ‘;
� �+ ہے ا�+ �r!ے �
ں ’�9ہ /���%! *�X و 
ے ہ�Fے ان ��!� "�� ا#��م اt [�ں ��
B �ے  ”�	د#"!  �ہ

 !oارد“ �ہ� ہے اور *�+ د��# c,@� +ہ�C !�9 ں "ذوق
*�رے �
ے ہ
ں %! !� qAش �� وا��# +Fے ا*)�ا� �
���r!ے اردو 
 BW/۔ اS� وغ!C +ے ذر��ے ہ� +.�/ �� �
��%ہ,+ *�ر *� <��3ہ 

� #�oر$ %! T2!ہ �!ے ہ�Fے .�8)ے ���Cرو<+ /�.+ �+ 
ہ
ں؛ �ہ "/�.+ �+ اہ�
^ �h +W!ح �; #ہ
ں ہ�+ �ہ ا#ہ�ں #ے 
اس ���Aع (���+ ادب اور ز#�K+ �� ر9)ہ) %! �Yر �!#ے 
 وا.�ں �ے .
ے راہ �ے %ہ,ے #��ش *��Fے“۔۔۔


�$ *�X �+ ہے وہ ��/�.+ #ے اس �)�ب �
ں 3�9!$ %! �� 

^ ر��)+ ہے �e �ہ ان �ے ���aت ، x
ا�� �\�ہ �+ /
Sx� G
#�T !oد*�ر )��'، �%�ت  [@�ط اور د��#
�

�$ #"!��ت %! رو9�+  �%�ت  �و#� اور +��*�+ ان �ے 
 ڈا.)+ ہ
ں۔۔۔

/�.+ #ے 3�9!$ �ے .
ے ����T^ اور ا�Cد�^ �� A!ور$ 
<!ار د�� ہے �
�#8ہ وہ 3�9!$ �� *
�8ر$ اور و<^ K\ار$ �� 
 +K�#ار *��#ے اور ز�o9�] +K�#ں ��#)ے *,8ہ ا�ے ز
�jy,ہ #ہ
���ار#ے �� *ہ)!�B ذر��ہ ����)ے ہ
ں اور ا�+ %ہ,� %ہ زور 
*�+ د�)ے ہ
ں /�.+ �ہ)ے ہ
ں �ہ 3�9!$ �ے *ڑے *ڑے ��م 

ے �� �8)ے ہ
ں اور .
ے ��ے رہے ہ
ں ۔۔۔۔. 


	 �1 �0/%	 �".- ہے" /�.+ #ے %ہ,ے %ہ7�”  X�* 3��ان %ہ

! �� ��zN9 +F ا#�8ر #ہ
ں i��+، .�8)ے ہ
ں: �ہ "�9! �+ 
 ;� +Kد!WCط �� ��ش �� ا�y# �� ن\/ !xا� �� B
�! �8)�۔ ����
ز��دہ A!ور %
�ا ہ�+ ہے“ �e �ہ 29,+ #ے ’�9!ا.��; �+ 
�,� ��م‘ �
ں �9! �+ �!�G �ہ �+ ہے �ہ "�� �r*�ت ا.��ظ 
�ے ذر��ے �ے ادا ہ�ں وہ �9! ہے “ اور ا�+ �,� �
ں =Kے 




N)ہ �!دے o#ت �� *! ا�*r� +#�W#م اS� ��" ں:�ہ
.�8)ے ہ

ں ��!�
ں Faے وہ �9! ہے“ دو#�ں �+ � ��!�اور ان �� 
ا�� �
W+ ہ
ں %! C!ق ان دو#�ں �ے #"!��ت �
ں ہے �> �+ 
 �
��
; ا.��B ا/�� #ے و�A/^ *�+ �+ ہے �ہ /�.+ #ے #?+ ,�
ے = !"# d

� �ے *��
�د ڈا.+ اور 29,+ #?+ اور %!ا#+ �* +�
ہ
ں دو�!$ *�ت �ہ �ہ /�.+ 3�9!$ �� و<^ *!*�د$ اور *
�8ر 
�jy,ہ *�ز$ �ے .
ے ��9ر #ہ
ں �!ے �e �ہ 29,+ ا�ے 
 �!ف �W!ت و �9د��#+ �� ذر��ہ ����)ے ہ
ں۔۔۔۔

 ،!
i�
ں "ز��#ہ ��ہ,
^ �ے ا��9ر �+ � B�A ا�+ �ے

ے ہ
ں“ K ے

ٹ
S���� 78ت �
ں �9! �ے *ڑے *ڑے ��م ..�%
ے ہ�Fے ا�!ان �+ h!ف رخ �!ے !� X�* اس 3��ان �ے
ے ہ
ں �>  ہ�Fے رود�+ ��!<��$ �� ا�� <Tہ *�+ #�7!�

7 �ہ�ں ��B8 #ہ
ں۔۔۔T� +� 


ں ��!ر h!9 B
/�.+ #ے ا%�+ اس �)�ب �
ں 3�9!$ �ے .
ے 

ں ہ
ں � 3�9!$ *ہ^ ہ+ �� +F�% ں
h!9 ں��
�+ ہ
ں اK! �ہ 
 د.68 اور ��3ہ ہ�K+۔۔۔۔

7 #�م ہے [
�ل �+ %!واز ��۔۔  ” ١؛ �3.4 %20�" -:وہ �ہ ہ
ںN


\وں D +� ^ا�ے *ہ �
\ h!ف د��8)� ہے D �3�9! ا� +���

�ل = ��� ہے۔۔ �Sx %��ل �
ں ��2+ ا�ے [�ا �� �,�ہ #"! ] ��
� ہے، � ��2+ ���ز$ ���2ب �� [
�ل در %
6 ہ�� ہے *��ل =
 |
7 �+ <�ت [�ا داد ہ�+ ہے۔ 3�9! ا�ے ا%�ے ��N" : +.�/
 ”.ے �! %
�ا ہ�� ہے


7 اور N �� !3�9 !Kہ ا� �
� 6
/�.+ #ے �ہ #"!�ہ اس .
ے %
اس �+ 8C! ا3,+ #ہ ہ� � �ہ �@�+ 3�9!$ ہ�K+ �> �� ��3ہ 
 !o� ہ� � ��!C7 ��ر
N3�9!$ �
ں ��F+ ��9ر #ہ
ں اور %�! 
اب ا�� *,�� *�+ #ہ ہ� �ہ <�ر$ ا.�| �! رہ ��Fے اور �@,e و 




7 *ہ^ A!ور$ ہےN٢؛ ���6
ہ " ��ہ�م او��7 ہ� ��Fے �
�#ہ 
3�9! <�ر+ ا9
�ء �� ا%�+ 3�9!$ �� ���ر *��Fے  ”�38�1ت


l!ل 3�9!$ ہ� ور#ہ �9! *ے �\ہ ہ� ��Fے �K اور %�! # +���
2
ہ�ت اور #�در ا�)��رات �� ��3ہ y G,(N� �� ء�
ان <�ر+ ا9
���+ ا.��ظ �+ Sش %! 3�9!  ”٣؛ 0:>; ا�:�ظ" ���ہ %ہ��Fے

[�ص ��ہ دے۔۔ اس �ے %�س ا�ے واC! ا.��ظ ����د ہ�ں �ہ 
�W+ ا�� .�~ �+ �oہ اس �� �)!ادف .�~ *�+ ا�)���ل �! 
�8ے اور ����e ا.��ظ BD �8ے اور %�! ان �e �� ا�� #?+ 
 �#�D ر�D �� مS� ٹے �� اس �ے

e �ے .�2دہ �
ں ا�Wے .�!
 !
.�o دے ور#ہ 3�9! ا%�ے �Sم �ے ذر��ے ا%�ے �� C+ ا.��
�K ادا �!#ے �ے <��! رہے �� 


ں <!ار دے ہ
ں ا�+ h!ح h!9 B
/�.+ #ے 3�9!$ �ے .
ے 

�ں *�+ ذ�! �+ ہ
ں اور �ہ *�] B
ا#ہ�ں #ے 3�9!$ �ے .
ے 

�ں *�+ 3�9!$ �ے .
ے *ے /� A!ور$ *�]

7 �� =��ن ا.��ظ �ے ذر��ے  ”١؛+�د*�" ہ
ںN�Sم �
ں =��ن 

6 �
ں #ہ %ڑ��Fے اور 3�9! �ے 
ادا �!#� ��ہ <�ر$ %6 و %
 ��S� �ِTم � %ہ�l�ے �
ں �W+ د�9ار$ �� ����� #ہ ہ�


^ ��  ”٢؛ <ش"�*r� اور +o(]�� ں *ے
���+ ا��9ر �
ا/�Wس %��� ��Fے �� <�ر$ �ے دل �
ں ��ز و �Kاز اور �,
�ے 
�� K!�� دے �\�� �ہ �ہ وہ ا��9ر �� *ے ��[)ہ �ہ�ے %! <�در 
�Sم �� �j.�2ہ =راF+ �ے ����ظ ر��ے �e  ” ٣؛ ا?.%!" ہ�

�ہ ا��W #ہ
ں ہے �
�#8ہ 3�9!$ �ے �ہ F�� !T�3ے C!ار 
 +.�/ !o� ں

ں ہ\ارہ� ا��9ر ہ.�x� +� ں �! �8)� اس
/��7 #ہ
�+ اس راFے �ے ���9 ہ+ ��c�(� +F ہ� �
�#8ہ �Sم �� 
� و ا#���� *�� �8)+ ہے �e �ہ ا�,
^ ہ! ��Dز�^ ہ+ ا���
�oہ �Sم �+ د.e2� �� +y8 #ہ
ں *B �8)+ %! ہ�ں �ہ [�*
�ں 
/�.+ #ے �,ٹB �ے ا[r �+ ہ
ں �
�W �ہ �,ٹB #ے ا%�+ �)�ب �
ں 




�ت *
�ن �!ے ��T] +� $!3�9 ں
[@�*^ �ے ���*,ے �
�� :ہ�Fے .��8 
Simple, Sensuous and Passionate 

.�~ و���+ �+ *�X *�+ اس �
ں �,)+ ہے �ہ .�~ �
� ہے اس 

^ ر��)� ہے ���+ x
/ �

� ہے اور اس �� ���+ �� ^�
�/ +�
.�~ و ���+ �� ا%�� ا%�� ا�� ا.b ���م ہے �)�� *ہ)! اور ��3ہ .�~ 
 �(8� �� �
ہ��K اس �� ���+ *�+ و��W ہ+ ��3ہ ہ����K �K �ہ �
 �Kہ ہ�.�
ہے �ہ .�~ %
�.ہ اور ���+ %�#+ �+ ��#�� ہے �)�� ��3ہ %

h +� +��� B8!ف /�.+ . +Kہ+ ز��دہ ہ� +�%�#+ �+ اہ�
^ ا
 #ے ا%�+ ��ہ �!��ز ر��+ ہے۔۔۔

���ورہ“ %! *�+ اX�* +��] +�D �+ ہے اور ا��9ر �ے "

� ہے �ہ ���ورے �� � qAورات �ے ا�)���ل �� وا���

� ہ�� ہے �� %S� ^Wم �� *,�� اور �� !
Y و �
ا�)���ل �)�� ��
 *,�� �Sم �� *,�� ! �! د�)� ہے۔۔۔۔
X�* ہ� "�ے %ہ,ے /Tے �ے �,c  ”����ہ �
	 و ���	


� �� ہے �> �
ں ��ر��)+ ہے �e �ہ دو�!ا /Tہ �3,+ 

ہ اور �x��$ %! ا_ہ�ر [
�ل �
� ہے۔۔i!� ، ہ�
T> ، ل\Y 

/�.+ #ے Y\ل �ے �)�,l� +C�� c| .��8 ہے اور اس �+ 
ا�S/+ ��69 *�+ �+ ہے ا#ہ
ں [�د �ہ ا/�Wس �� �ہ Y\ل 

ں hے �! 8D+ ہے %!اس �
ں �� [��
�ں .\�� +F���)�+ ار
+ ہ
ں ان �+ #�yن ده+ �!�ے ا#ہ
ں دور �!#� *�+ �� +F�%
A!ور$ ہے ا�� �oہ Y\ل �ے �)�,c �ہ)ے ہ
ں؛ �ہ "Y\ل 

ں �e �ے A!ور$ ہے“ �ہ)ے � BN� G�م ا����+ ا�Sح 
ہ
ں Y\ل �� �!ف cy3 و 9�3�+ �ے داF!ے � ���ود 
ر���� ��
q #ہ
ں �82ہ e.�Y #ے Y\ل �ے داF!ے �� و��^ 



 +�Kل *ے و<^ �+ را\Y ں
دے 8Dے �ے ا�� �oہ .�8)ے ہ

ہ ����
B اور �j.�2ہ �ے �y3 ، G,8 ،m�Tہے �
�#8ہ Y\ل 
+ ہے اس .
ے /�.+ Y\ل �+ ا�Sح %ہ ز��دہ ��ہ = !"# \�!2.
 e� ے %�� ہ�� e� ل ان\Y ں �ہ
د�)ے ہ
ں اور /�.+ �Dہ)ے ہ
�ہ �ہ ��B8 #ہ
ں ا�+ �ے %
W� !"# 6ِ+ اد�e #ے �ہ� ��: �ہ 
"��ش /�.+ �
ں وہ ���ٹ ہ�� �� ادب �3.
ہ �� ��ہ! ہے“ 

Y\ل %! ا�� ا3)!اض �ہ �!ے ہ
ں �ہ �ہ�ں 8!ار *ہ^ ہے 
� ہے �e �ہ ��ہ�م !� 6
3�9! ا�� ہ+ *�ت �� *�ل *�ل �! %
 ا�� ہ+ ہ�� ہے۔۔۔

 +� �o(�K $ڑ��D +2�. +C�� !% ل\Y ں
/�.+ #ے ا%�ے ����ہ �
ہے �)��د ����ت Y\ل �+ ا�Sح �ے .2!�\ ہ
ں اور ہ! h!ح 
�ے اس �ے .
ے ا�Sح �+ راہ
ں ہ��ار �!#ے �+ ��69 �+ 

�ت �y3 ں اور

�ت ��y3 ��� �� ل\Y" ں: �ہ
ہے .�8)ے ہ

ں ���ود ر���� ٹ�
� #ہ
ں � B
�� ��� ہ�ا و ہ�س �ے ����
 B
*,8ہ اس �� ہ! <W; �ے �r*�ت �� =ر�D �#��* BKہ
ے“ ����
�+ ��+ ���Wس �!ے ہ�Fے ا�� �oہ .�8)ے ہ
ں : �ہ "�> 
h!ح ہ��ر$ Y\ل �ے ����
B ���ود ہ
ں ا�+ h!ح اس �+ 
ز*�ن *�+ ا�� [�ص داF!ے �ے *�ہ! #ہ
ں 78# �8)+“ /�.+ 
ہ! h!ح �ے Y\ل �� و��^ د��� �Dہ)ے ہ
ں �
�W �ہ ���ر�ہ 
ے ہ
ں Y\ل �
ں ���2*ہ �� ���y<ہ �� ذ�! !� ^.aا<�ال د a�*
� �� !3�9��T ہ�� ہے %! �W+ *�+ 3�9! #ے *,8,
ہ ا%�+ 

Wے ’وہ � �

jہ ا�)���ل #ہ
ں �� �� X#H� ے
���2*ہ �ے .
�+ ’/�.+ اس �� ا3)!اف �!ے ہ
ں : �ہ  +Wو� +� +Wا�
"�Y +�* +W\ل �K #ے ���yق �ے .
ے �ہ�ں � ہ; �� ��,�م 


�ا ذوق �� �ہ F�ہے X#H� ^�� �� 7�C ا�)���ل #ہ
ں �+“اور 
ے ہ
ں!� 7��9! # : 



  H���Gے G0ے وہ ہE%ں  C روزِن د#<ر +ے

 وا8ے E"J! ہ< ا+� روزن �%ں *G	 ز�I<ر �1

 $��x�" ں : �ہ
ے ہ�Fے .�8)ے ہ!� X�* ے� c,��x��$ �ے 
 G�� ��= اور *�8ر �

ں �e �ے ز��دہ ��� BN� م ا���ف��

�ں �ے �x� +� ہ!
Yو ،;
W# ،BW/ !
ہے“ اور %�! �9ق، �
 ا��9ر %
6 �!�ے ان %ہ ا%�+ راFے د�)ے ہ
ں

اب ہ; �,
; ا.��B ا/�� �ے اس <�ل �� ��F\ہ .
)ے ہ
ں �> �ے 
�+: �ہ +� �
�� ^N� !% +.�/ ذر��ے ا#ہ�ں #ے 


�aت ��[�ذ، وا<�
^ ���ود، #"! �@�+، Cہ; و ادرا� "]
 ^
TN9 اد#+ٰ، د��غ و \
� ،+C�� �# !8C ر و�Y ،+.����

ں �Dہ)� ہ�ں � B8
او�� ۔۔۔۔۔۔۔۔ �ہ �+ /�.+ �+ �F�� 7��ت!“ .
 �
� ،�
K �

�ن �* |l� ��(� !%ے اوF�o. ہ <�ر$ [�د اس �� ا#�ازہ�

� او�� ذہB �ے .�گ �!ے ��وہ �e ��[�ذ ہے؟ �
� اد*+ 
ہ
ں؟ �
� ہ�ے �W+ �+ 3�7 [!د %ہ <��o. BY#ے �+ A!ورت 
 e� اس B8
ہ�+ ہے؟ اس �e �� ��اب <�ر$ �� د��� �Dہ
ے .
 e� ں :�ہ "=ج
�ے *�و��د �,
; ا.��B ا/�� �ہ�ے %! ���2ر ہ
.�8�ے وا.�ں �� �@�h +� +.�/ !"# q!ح ���ود #ہ
ں۔۔ وہ 

� �ے وا<�
^ ر��)ے ہ
ں۔۔ اس �ے ��*ہ)!�j� B!*+ ادب اور 
 B�!(ہ �9! و 3�9!$‘ �ے *ہ���ے *�+ ’�# +W� و��د �*

�$ ��ر#��ہ %
6 #ہ
ں �
�‘۔�� 

�2+ �
� ہ+ #ہ
ں �� �8)� %! � �
� �� �W� !W8)!د �� +� +.�/

� #�oر$ �� ��
�aت �� �e *�<��3ہ ] ;"�� $�
��ہ�ں ان �ے 
#�م #ہ
ں دے �8)ے �e �ہ ا�x! و *
y)! #��د �ے ز�!ے ا#ہ
ں 

� #�oر$ �� =�Yز �!#ے واa ����)ے ہ
ں =[! �
ں ��*� <��3ہ 




W! =ل ا/�� �!ور �ے اس <�ل %! *�ت [); �!�ں Kے Cہ; %!و
 ،+� �
:�ہ "/�.+ �ے %ہ,ے ہ��ر$ 3�9!$ دل وا.�ں �+ د#

/�.+ #ے ����ہ �9! و 3�9!$ �ے ذر��ے ا�ے ذہB د�� ۔۔۔۔ 

� /�.+ �+ ا�+ ذہ�+ <
�دت �ے �ہ�رے �� +� $�� $�W
*
 ا*�+ � 7D رہ+ ہے“۔

 


