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 #"!ا  ��ں ء1635 ������ ه1045 �� ہے ���ب �ہ�� �ے �� �� 
	� اردو رس ��


ے و�ہ� ا  ا�! &�#� در��ر1 �ے اس �� �0��/. ��) د�-( ,�)+*ڈہ وا)�' &�ہ $�� 

2� �� $=ے �3	��� ا>; �� �:��ے �ے #�9 و 78- ��ں دا���ن 53�۔اس �� �3)
�ں ?�رت� .�� ��� �� �@�! دادا �ے &�ہ $�� #"!ا  ����9 �ے اس 
ے و�ہ� ہے۔ ,

�ں �D 53� )+5� �5�‘ �1��9 $��’ �	*�1 ا>; ��ں ز��
ے 1�AB �ے &�ہ $�� $��� 

 �ے ا��:�رے #�9 دا���ن ��F3 �ے ��� ��5گ �� &�ہ $�� $�� �@�! ��د&�ہ �Aد

 د)+. ا�*ے �5� �	*�1 >ہ اور ہے ء1609 3=*�2 �- �� ہے۔اس �� ���ن ��ں ���ا/ے

�I رو��
� اور ا���بJ3 �� ے و�ہ� K<!$ �*�اردو د �*�>�ں �ہ��>- �	�ں � ہ�3� &��ر �
۔ہے  

�N �ے �ہ اس ��ں وہ ز��ن ہ��ں 	��7
� �5� ہے اور اد�� �5�۔ )�7
� اس 8( N��� رس �� اہ�
 �� O�۔ اس �ے ا�53 �3�� �ں ��)����� ہے �� Bج �ے �Q3>"� ��ڑهے 3�- �� ��س �ہ�ے د�- �
ا
!از �5� I+�B �ے ا
!از �ے $!رے �2��J �53۔ا)�Uظ �� N��S �ے ��و��د و�ہ� �ے ا
!از ���ن 
3�ں �ہہ ���3 ہے۔ �� V�A �*:� 1ں �ڑ��ں �ڑ1 روا
� اور د)+9� ہے۔ وہ �5Yٹے �5Yٹے ����ں ��
ا,�Yہ اس 
ے �UQ\ اور �7[\ #"�رت )+5*ے �� ا
�]�م ��� ہے )�+- >ہ $�! اس �ے ا
!از ���ن �� 
�� ہے ��)�1 #"!ا)@� ?��8 �� , ���!ہ 
ہ�ں �*�3�۔ اس ��ں �� �3	��� $=ہ ���ن �^�� �< ;�]*,
�2 ’$=ہ 78- و *=1 3�	
����9ر1 �� 
 �8��0 ;"�� ٰ���� �ے ����� و�ہ� 
ے �@�! >@Q@3
 .دل‘�ے )�� ہے ا,�Yہ ا�*ے د>"�Yہ ��ں F^� �3 ا>�7 `�ہ� ��� ہے ,�>� >ہ $=ہ �Aد ا�� �� ا>[�د ہ�

8��0� &�ہ رخ ��زا �ے #ہ! ��ں ا>�ان �ے �9ہ�ر &:�اء ��ں �53۔ �ہ�ے اس 
ے اس $=ے �� 
�� �53۔��5 ا�� �� ’&"��7ن � K[
�	*�1 �� ?�رت ��ں 1436ء ��ں "د���ر #�9ق“ �ے 
�م �ے 
�ں )+�5۔$=ہ 78- و دل اس �	*�1 ��ں �*!رج $=ے � �	
��ل‘ اور ’78- و دل‘ �ے 
�م �ے �5� A

	� )+5� ہے اور ?*�/\ )U]� و �:*� �5�  �UQ� 7[\ اور�ے 
�� OA?ہ ہے اور اس ��ں اس 
�ں و�ہ� 
ے �5� �UQ�ٰ اور �7[\ #"�رت ��ں "�� رس“ �� � !��Q3 �� �ں اور ا���Aب ��d5/ے ہ
 )+�5 ہے۔


 رس �� ز��ن� 

�� رس �� ز��ن ��/� ��ڑهے 3�- �� ��ل ��ا
� ہے۔اس ��ں #��� و �0ر�� ا)�Uظ �ے ��F3 ہ*!1 
 2��J� �5� O�اور ا eU�3 �� ظ�U(ے ا� Nں۔ �ہ��ے ا)�Uظ �5� �	�ت �ے ا��:��ل �fے ,fے ہ
�53۔�ہ�ں �ہ�ں ز��>� B/ے ہ�ں وہ Bج �I �� ز��ن �ے �2��J ہ�ں �	Oً ’وہ‘ �� وو )+�5 ���3 �53۔ ’>ہ‘ 
 �� ’>�‘ ا�� �iح ا
ہ�ں 
ے �� ’ا
�‘ )+�5ے 53ے۔


m �� ?�رت ��ں �8ف ا� N0�k� �5� ��3j \ے 53ے۔‘دل �ے �0/!ے ���ں �ہN ���3ں ہ�ں��’ 

 ��‘ �ے �[�/ے ��ں ’�ے‘ �ے �[�/ے 3ے ��ں >� �� �� ) eU�I�:�7 �53۔‘

 ا�� �iح �ہN �ے ا)�Uظ Bج �� ز��ن �ے ��i 2��Jر �� اس دا���ن ��ں ا��:��ل ��ے ,fے ہ�ں۔




 رس �� ��ہ� 


�ن �53۔78- �< ;�� �� IQ#�9ق ��۔�ب �� ��د&�ہ ہے #�9 �n� IQ#م۔�
دو ��د&�ہ ہ�ں #IQ اور �9# 
�ٹ� ہے اور دل #IQ �� �0ز
!۔��ٹ� �� �ڑا ہ�ا IQ# �3 ��د&�ہ 
ے ا�ے &ہ� 3- �� وا)� �*� � ��9# �

ے Bب 8��ت �� $=ہ �*�>�۔دل Bب 8��ت �� ذ�� �- �� اس �ے  K<!
د>�۔ا>; رات دل �ے ا>; 
�*� �8ام ہ� ,��۔1�AB دل �ے ا>; !A�N ,�ر � �

ے �� ده- ��ں ا>�7 د>�ا
ہ ہ�ا �ہ ��5�� I?�8
 N�
^ہ وہ روا
ہ ہ� ,�� �ہ�ے &ہ� 0�#�*Yے ,�۔/j �� شO3 �� ت��
ے �8�� �1�5 �ے وہ Bب 8 �[


ہ�ں ا?B Iب 8��ت ا
�7ن  V�Y �/�� ت���ے ��د&�ہ 
���س �ے �� �� ���5Y اس 
ے �ہ� �ہ Bب 8
 �5Y�� ے� ���
�� ��Bو ہے۔
]� ��>�س ہ� �� B,ے �ڑه�۔زہ! 
�م �ے �ہ�ڑ �� ا>; ��ڑهے زرق 

�م  N<۔ہ!اOY ے,B ہ ہ�ا
 -f��� �[

�7ؤں ��ں O3ش ��و۔B ں �ے�Q&�# �� ت��اس 
ے �ہ� Bب 8
�� ا>; $�:ہ 
]� B>� اس �ے ��د&�ہ ہ�N �ے ���5Y اس 
ے ہ�N �*!ه�/� اور ���>� �ہ ��ہ ��ف �ے 

�م ر�7Aر ہے اس ��غ ��ں ا>; �9Yہ  �� D� ں ا>; ��ت ہے�اده� ا>; &ہ� ہے د>!ار 
�م �� اس �
دہ- ہے ا�� �9Yے ��ں Bب 8��ت ہے �D �� 3[5ے O3ش ہے اور ا>; ��Uر&� tA ا�*ے ��5/� 

��� ہے  ��$��N �ے 
�م )+F د>� اور >ہ �5� ��� د>� �ہ را��ے ��ں &ہ� د>!ار �� 
uہ"�ن ا>; د>� ر$
�� Bد�� �� وہ�ں ��
ے 
ہ�ں د>��۔S �7� ر رہ*� وہ�� ا�ے ہ�&

�ہ��8ل 
]� وہ�ں �ے IY د>�� ہے۔ ر$�� �� ا>; ا>�7 ��5
7ہ د>�� ہے �ہ ر$�� �Aد اس �� &ہ� 
د>!ار )ے ���3 ہے۔ وہ�ں �ہ*^� �$ �3�N �ے �O$�ت ہ�/� اس 
ے ہ�tA �� N ا�ے د>� �3 اس 
ے 

]� �� �ہ�ں �d5Y د>�۔اس �iح ر$�� �ے �*[ے �ے رہ�/� ��
ے �ے �:! وہ ر�7Aر �ے ,�Vار ��ں 
�ہ*^�۔ وہ�ں �ہ�ے ز)2 
ے ا�ے ٹ��� ��5 اس �� �:wرت �*+� �ہ���ن ہ� ,f� اور Bپ 
ے �^F ��ل 
�ں �!د �ے )fے �ہ*x ��ؤں ,�۔اس �ے � �
O� �� گB �� ڑے ان ��)�ں� N"�دے د>ے �ہ �� �=
 �� �[
رN=A ہ� �� ��5 >ہ &ہ� د>!ار �� �iف OY۔وہ�ں �ے 
uہ"�ن V�Sہ 
ے ا�ے �+ڑ )�� اور 
�9
� �ے 
�ں � -d^� ے

]� B>� �� اس �� ��ں  I:( ;<ے ��زو �� ا� �[
��ر ڈا)*� �Yہ�� �53 �ہ 

!ه د>� �53 ا�ے د>+�5ے ہ� �� I:( ;<ہ �ے ��زو �� ا>; اV�S اور �[
)fے ا�*ے دو
�ں ��ٹ�ں 

ے ا�*� �� ا�8ال �*�>�۔ V�Sہ 78- ��  �[
V�Sہ 
]� �ے )dٹ �� رو
ے )�u۔دو
�ں ��5/� ��ے 
 D� �53 I:( N��$ .�� {
�=��8 �53 وہ ا�ے 78- �ے ��س )ے ,��۔78- �ے ��س ا>; �Aش ر
�� ا>; ��A=�رت اور��ہ*� ?�رت �*� ہ�/� 53�۔اس 
ے ���5*ے �ے )fے ا�ے 
]� �� د��5>� 
�ں ��ں �ہ 78- دل �� #�&� ہ� U<�:3 �*3ا �3=�>� ہے اور ��5 دل � �ے �ہ� �ہ >ہ �3 دل �
 �[

 ,f�۔


wر 
ے �ہ� �ہ دل �� Bب 8��ت �� O3ش ہے اور وہ �3ہ�رے ��س ہے۔ ا,� ا�ے >ہ �I ��/ے �3 ��ں 
�� اور ا>; >�$�ت �� � F3�� ے� �[
��ل �� A مOS ے ا�*ے
دل �� 3��ے ��س )ے �3B ہ�ں۔78- 
��ل اور 
]� دو
�ں &ہ� A۔�53 �3�� �ہ� ���9ے �� Y ت �ے��ا
�uٹ5� اس �� دD� 1 �ے Bب 8
��ل 78- �� 3=�>� A �8ل �*��3 ہے اور �� �� �U� ا�*ے �[
�!ن ��ں �ہ*x �� دل �ے ���ے ہ�ں۔ 
 �*�� �
5�*x �� دل �� د��3�5 ہے۔ وہ د>+�5ے ہ� ہVار ��ن �ے 78- �� #�&� ہ� ���3 ہے اور ��5�
 �8ام ہ� ���3 ہے۔

�AB دل 
]� �ے ��9رے �ے &ہ� د>!ار �ے ��U �� $=! ���3 ہے۔ اده� #IQ ��د&�ہ �ے ا>; 

ہ �Aاب �A ;<ا �[
وز>� وہK �� �� اس ��ت �� A"� ہ�3� ہے �3 وہ #IQ �ے �� �� �ہ�� ہے �ہ 



��ل �� ��j F3>� ہے اور وہ دو
�ں دل &ہVادے �� &ہ� د>!ار �� �iف )fے �� رہے ہ�ں۔ اس �ے A
 Nہ� �� -� �� �"A اس IQ#ہ� ��/ے ,�۔ I+9� �
�ڑا �0*ہ ��!ا ہ� ,� اور #�9 ��د&�ہ �ے #ہ!ہ ��B ہ�
�! �� �ے �ہ�ے �ٹ�5 د>ے۔$ �� �[
 ��>�9ن ہ�ا اور اس 
ے وہK �ے ��9رے �ے ����� دل اور 

>�$�ت �� وہ ا
�uٹ5� �� 78- 
ے دل �� �5[�ا/� 53� اور �7ے دل 
ے 
]� �ے ��س ر��5ا د1 
�N >ہ 53� �ہ �� ��/� ا�ے �*ہ ��ں ر�F )ے وہ دو��وں �� 
]� �ے ?�A ;<ا �اس � �53

ہ �ے ��ہ� 
+B I>� اور &ہ� د>!ار �� �A !�$ �� F�ں ر�او�I5 ہ� ��/ے۔Y�*Yہ 
]� ا�ے �*ہ �
�ہ*^�۔وہ�ں ر�7Aر �ے ,�Vار ��ں ��� �� رہ� �53 �ہ ا�ے Bب 8��ت �� �9Yہ 
]� B>�۔ �Yہ�� �53 ا>; 
 �[
�5
ٹ ��
� �� )ے �ہ ا
�uٹ5� �*ہ �ے 
+�9Y �� Iے ��ں �� ,�1 اور وہ Bب 8��ت �� �9Yہ ,

]� اس �� �ڑ1 �3 وہ �3| ��ں �53۔ �0رًا 
]� �� �+ڑ �� ,�5  �� ���ے �S/� ہ� ,��۔ا3*ے ��ں ر$
��ل B>�۔ ا>; دو ��ل Bگ �� ر�5ے ز)2 A �� ز)2 �ے ��)�ں �� �[
�ں � !���۔$( �� !�)ے ,�� اور $
�� �ے ا�ے $�! �ے �5Yڑا �� &ہ� د>!ار اور ر�7Aر �ے ��3 �7� �� FY�� دار ہ�,'۔�8ل��

 ,�Vار �ے را��ے �� ڈال د>�۔


]� وہ�ں �ہ*x �� 78- �ے �O۔ �� �8ل ���ن ���۔ وہ �3 ا
�]�ر ��ں ��ٹ5� ہ�/� 53�۔ �8ل �- �� 
اور �ے $�ار ہ� /� اور V�Sہ �� �O �� �ہ� �ہ K3 اور 
]� دو
�ں ��ؤ اور ��i Dح �- �ڑے دل 
�!ہ اور 3[��ہ ��ر )�,�ں �� ��F3 )ے �� &ہ� �!ن �� �iف Y ہV�S اور �[
�� >ہ�ں )ے �� Bؤ۔
5�{ د1 53� �ہ � N<��3م ��8!1 8+�م �� ہ!ا �"A �� 1�0ار �� �[
�!ه�رے۔اده� #IQ ��د&�ہ 
ے 
�� ��/ے۔زرق �ے ��ٹے ��3ہ �� �� ا>; ��K��8 1!8 �53 >ہ ( �� !���Uور 
]� �ہ�ں ��ے ا�ے $
�^ے �ڑا ہے۔ وہ �0رًا ا�*� )9+� )ے �� dYٹ �ڑا 
�ے $�>� �� �ہ�ڑ1 �ے ( �+9( �[
اOiع ��� �ہ 
�+- V�Sہ اور 
]� ا>7� �ہ�در1 �ے )ڑے �ہ ��3ہ �� &+N7 ��5 �� �0ار ہ�
� �ڑا۔اس 
ے ���� (
 !��N اور V�Sہ �� ���U� A"�>ں �*�/�ں IQ# �3 ��د&�ہ 
ے دل &ہVادے �� $�V8 د&�ہ �� اس�� IQ#

ہ �ے 
+��ا �� >ہ �� ��3�ں ���/� اور �ہ� �ہ K3 ا>; )9+� ��ار )ے���� V�Sہ �ے ����Qہ ��و �A
اور �^F #�?ہ �ے �:! �Aد �5� ا>; �ڑ1 �0ج )ے �� دل �� �!د �� روا
ہ ہ� ,��۔۔۔۔۔۔۔۔اس �ے �:! 
�[ہ >ہ 
+��� ہے �ہ �
�ں � �AB ں۔�)ڑا/� �ے دوران �ہN �ے ��x در ��x وا$:�ت ���ن �fے ,fے ہ
 #IQ �� ا��!ا/� �:���ں ��ں �3 ��N ہ�3� ہے )�+- ����A وہ #�9 ��د&�ہ �ے ہ�ر ���3 ہے۔

�ں �ڑه�� ہے۔ دو
�ں ��ں ?�� ��ا د>�� ہے۔iے >ہ ہ��3 ہے �ہ #�9 ��د&�ہ رہے � x�ہ�N ��د&�ہ �
�ں ڈال د>� ���3 ہے۔دل �� &�د1 78- �ے ��F3 ��د1 � !�$ �� ��اور #IQ اس �� وز>� رہے۔ ر$
��3� ہے۔ا>; روز دل ہ�N اور 
]� ر�7Aر �ے ,�Vار ��ں �ہ*^ے۔ وہ�ں Bب 8��ت �� �9Yہ دہ- 
�ہ ا)O7م 53ے ہ�N �ے �ہ*ے �� دل �# ��A ے >ہ ��8ت/B �[
د>+�5۔ وہ�ں ا>; ��� �"V ��ش 

+�5ں �ے ا&�رے �ے �� راز ��5ل B ے

ے ان �� $!م ���� ��۔ ادب �ے 
Vد>; ��ٹ�5۔ ��8 
د>ے اور دل ��8ت ��8 �ے 0�� �ے ا�*� ��اد �� �ہ*^�۔78- و دل �Aب ��5)ے ��5ے، 
�0ز
!وں وا)ے ہ�/ے۔ ان �� �� �ے �ڑا �0ز
! >ہ ���ب �� رس ہے �� ا�*ے و$N �� ا�iO0ن 
�8 3!��� ہے۔ �� ��/� ?��8 
]� ہ� ,� ا�ے >ہ �J- ��5/ے ,� �? ،���k -&ن ہے، رو��Q(و
 اور $!ر ��ے ,�۔



اس �iح �ہ� ��/ے �3 اب اس ���ب "�� رس“ �� 78- و دل �� �0ز
! ہ�
� �Vاوار ہے اس �� 
 و�ہ� 
ے $=ے �� �3�Aہ ��� ہے۔

��ا)!>- ہ�&�� 
ے =
�ے )+5ے ہ�ں۔�� رس �ے ��:�� /�9
و�ہ� 
ے �� رس ��ں #�9 �� 11ا ا
)+�5 ہے �ہ >ہ 3=�ف �� �ہ��>- ���ب ہے �k�0 �� D� $=ے �ے �iر �� )+�5 ہے۔�� رس 
�7
� ��دار ��ں ڈال �� 
��jت �� اA [�د�ہ ��Sو Kہ� اور وہ�و�0،  ،Nدل، 78-، ہ�،IQ# ،�9# ں��
�5
ے �� ��&. �� ,f� ہے۔و�ہ� 
ے اس $=ے �� ]�� �� I/�7� ں 3=�ف �ے�ر�V>ہ ا
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