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�	� اس ����� ���ّ�ہ ���� ��ں �� ہ�ں �ہ�ے ��  

��ہ ���� 	��ن $�"# �ے " ! � وا�& ��� �(ہ ہ�۔ '��* 

�ن $ے "/��� �� &�ت -,+� $ے -,+� ��ں ������& 


0ح ہ0 اور �0ے �5 �� �0ے ادا �3,�ن ���6�' 

7�-� -�ے اس ہے 
ؔ

 ز	�دہ $ے $: �� 8�9 اس ے ◌

�ر� =�> �	� ہے ��� اB �س اAہ�ِر ?0 &�ت اس اور ہے &�

��0C اردو �ہD 0ف �� ����� ��ں
 "��ہ ا"�� 

۔"GH� � �I 	ہ �� "��ہ ���� '�F د�  ہ�ں  

 ��ل �0&�ط رہ��M ہ 8�9 ہے۔ اس ��ں���& N	ت ����� ا�ہے۔ &
 ����� �$ے &�ت (!�� ہے اور �ّ�ہ &�=ر	Q <'ے &ڑه�� ہے '�	

�	� ،�0&�ط اور  N	�0 ہے �� ��ں اC�D 8�9 � 	ا N	ا
�ت ����د ہ�ں۔ ���ہ و��د ��ں <ے �ے ا�(�0 ��ر�D �,)�
 0�D ��ت �� واVU �0 د	�� 0Uور� ہے �ہ STل �& N	ں ا�	ہ

� X)�- ہے ��)$ �� ���!ہ �� ��90B ��ں &�I �ہ�� �� ����
 ��Y!8 ہے۔ اس �ے -�ے �S�* �Fوں �� 0Uورت ہ�"� ہے۔

 Xہ ذہ��M �ے $ے ?ہ!ے �(,� ����� ��Iاٹ �!�?ہ!� "� 	ہ �ہ 
�ۓ۔ اس �ے &�= � �\� �Sا�� �ے $�"# ا$ے � ���ں "��ر �0 -�
�ت �� "0"�: و "�,�0 ا	 � ہ� �ہ ���ۓ۔ وا� �	�"(,�� �� ?ہ�^
�ّ�ہ �0&�ط رہے۔ ز&�ن ا	 � ہ� �ہ ?ڑه�ے وا_ اس ��ں ا-#6 

���ت ?0 ���0ز رہے۔ ا'0 �0 ہ رہ ��ۓ &!(ہ اس �� "��ہ وا
�ر� �� ا?�� ��ر ����د ہ�ں �� �Dے ا 	ں �^# ا�� �����
�ہ�ے۔* ��I6,$ :�C �
0ف ����ہ �0 -�ں "� ا$ے ����� � 



�ت ���ر� ����� �� $: $ے اہ� �9��M` ہے۔ 	ہ واa�ہ �وا
�I& �0cB ہ� $(�ے ہ�ں اور �Bق �I& �0cB۔ ����� ��ں رزم 

��Uع �� '�6��5 ہے۔ fC\�ہ ہ0 �..و &Sم ، اeMق و B! /ہ 
�ص ���Uع رہے ہ�ں۔ اس $ے 	ہ &�ت M �� ����� �I& ّ�ے�
 واVU ہ� ��"� ہے �ہ ����� �� دا�0ہ &ہ` و$�i ہے۔

� XB �H�U�" XB ہے۔ 	ہ�ں STل �� 
0ح ر�S و ���	ے � �����
�ن ہ�"� ہے اس -�ے �& ��ت �����ں &�ت ہ�ں �� �� $(��۔ وا

 �� �ے &�ت �� 09ا7` �ے $�"# �ہ��ت <$��� ہے "� �ہ وا"��
X�f ہ�"ے ����ں۔ Xذہ #"�$ 

�ن ہ�"� ہے اس -�ے �0دار �& ��ت �������� ��ں *�ں �ہ وا
�ر� �ے a�ر� &�I ا$(� ا	N _ز�� �Sو ہے اور �0دار a
�ت اور اس �� � / �� �ر ا� XB 0ور� ہے �ہU ے�-

�ن ?�^�='��ں $ے ?�ر� 
0ح وا�8 ہ�۔ ��Y!8 �0داروں �� ز&
� &0U �Iور� ہے �ہ ��&�I ا-j ا-j ہ�"� ہے اس -�ے 	ہ �
�i ?0 �� �0دار �� ز&�ن $ے �� 
0ح �ے ا-/�ظ ادا �� ��
�-,ہ )� �I*ا N	ر ا�aہ�ے *�ہ�ے۔ '�	� _ز�� ہے �ہ ����� 
�	� &�I ہ�۔ 

 ����ے &�I <"ے ہ�ں �ہ�ں ڈرا��� ا	 ے ��ً��,C ں�� �����
�'0	S ہ�"� ہے۔ 0Tض 	ہ 0��C  ہ=�^�? �9�M XB ��ہ ����� �

 �B�XB ہے۔ اس �ے -�ے 09ف ��H` اور ����&ہ &�=� ہ� �
�ہ=ہ &�I &ے 0U =7ور� f� ہ اور 'ہ0ا�-�c� i�$ہ�ں &!(ہ و
 ہے۔

��Bے �� ?�&�=� اس 
0ح ہ�ں ہ�"� �� ������ ��ں رد	8 و 
 0�D 0ے ��ں ہ�"� ہے &!(ہ ����� �ے ہ=���
0ح STل اور 

��Bہ ہ�"ے ہ�ں اور �+�I+� �I رد	8 �ے دو�ں ��C0ے ہ� �
� ہے۔"�� ��� �I& م�� اہ�,� 



ا&�=ا ��ں رز��ہ اور &��Sہ ����� �ے -�ے ا-j ا-0H& j	ں 
ہ رہ� اور �����  ���& �=�&��\0ر "�Iں -�(X <'ے *� �0 	ہ ?
�ت �ے &��ن �ے -�ے <زاد� 7��9 ہ� '�F اور 	ہ ���ر �� واa

�، ���ں �ہ �����I" �I& 0ور�U  `�,ت ہ� �� اہ�����ں وا
7��9 ہے۔ 

 p0�f� `�9��M N	ن �ے ا&�=ا�� ادب �� ا�� ہ0 ز&ً+	0\"
ہ�ں ہ�ں �ہ اہ�  ٰ��f� � اس $ے �I& ں�رہ� ہے اور &�-�
��ے $�دہ �&� ذ�0 �ہ,�ت اور ���� &ہ�دروں �ے ��ر��ت، ��وا
�,�ں �� D(� ��ں ?�5 ��ے 'ے۔اس 
0ح  �	�
ز&�ن ��ں 

��!ہ اس $ے 8�9 ����� �� دا�� �غ &�� ?ڑ�۔ ہ,�ر� ز&�ن �
 ذرا ��Y!8 ہے۔

� ہے � `�C�ہ,�رے .ہ,�رے ا&�=ا�� ادب �� &�0�f 7ّ�ہ �tہ+� 
�C` ا$eم Dا X)�- �I" �$ر�B ن�� اور &Sر'�ن د	ں �� ز&�B�9
�ل 0Uور� ,��م &�ل *�ل �� ز&�ن �� ا$�C ں�I�ے -�ے ا

 ��!�م ہ�ا اور &Sر'�ں ے اس �Cا�� &�-� �� �� �$ہ�را -�
��V اور �0�� �0 �ے اردو ز&�ن �ہ��e۔ اہ�ں ے ?�=و"
�_ت �� ����	�ں �� D(� ��ں ?�5 ���۔�M ہ�B���� 


�ز و ار���ء� 

ے د$���ب ہ�ں وہ 037ت �, X	0" �	=�اردو ����� �ے �� 
� $ے �� �ب ہ�ں۔ �+�0 داس �B�9 0a	0 اور د)D Q�' =	0B �&�&

 ����� �I& م�� N	ا$� $! !ے .�ے ?�0اۓ ��ں �!�� ہے �� ا
X+c� ��ں 

ؔ
�&� ذ�0  ◌� �I& م�اور C u�D+=ا-\=وس '��aہ� �ے 

 ہ�ں۔



وہ�ں اس . �=	= اردو ����� �� &���د د�X اور '06ات ��ں ?ڑ� 
�ہ : S& X� �� 8�9ر'�ں �� 0$?��$0 7��9 ہ� وہ ہ�ں D

�م ده��، ���ں �Mب �H,= * �� ،037ت ' ��� =,H� �!C
�ہ &0ہ�ن ا-=	X '� � دراز D ق اور�f��ہ ��0اں �� D,� ا-D ،

��� 
ؔ

۔◌  

*�=ر &=ن و “&�6� ?�ر ��ں -(�F' �I ����	�ں ��ں �\�,� �� 
	ہ ا	fC N\�ہ �ّ�ہ ہے �� ��ں �Bق �0cB .اہ� ہے ”�ہ��ر 

��� ہ�ں D �I& ں�"�&.Xا�� 
ؔ

◌ �,�\� 
ؔ

◌  �I" 0�C �ہ ��. N	ے ااس 

 �����“��& X 7 ہ0ام و& ” �I)-.�fM N!� ےہf` &ہf` “�د 
�“ اور” Y�-8 ز$�	 ” =�!& �دو ����	�ں -(�Iں۔ �0"� اس Cہ= �

 �I" 0C�D �	���= �ے eCوہ ����	�ں &�I)- �Iں۔ ان .?��اس ے 
��ہ“��ں  �!C” ہ�ر ہ���f� `ہے .&ہ ����� �رز��ہ N	ہ ا	

. ����� N	ے ا �,D��“ہY�-$8 ز�	۔” �I)-  

�۔ اور وہ�ں  '�-(�ڈہ ��ں اردو ادب �� &ہ` 0BوغI" �ہ� رہ
� رہ� "�Iں۔ ان ����	�ں ��ں و�ہ� �� � �I)- �I& ں�	����

� �� ?�Iل &�T ،Xا�9 �� 8�$ �f X&�0، ا�f� :c�

�� �� &ہ0ام و '�   ا-,!�p و &=	i ا-6,�ل+
��ہ،  �
�
و 
ے &ہ` Dہ0ت ?���۔ $0اج د��� ے &0��Y� �F� �I .ا=ام 

�ں -(�Iں۔	���� 

�0اۓ دہ!� ے D �
0ف "��ہ ��۔ 	�ں "� "\0	+ً �� ����� �I&
�0Cوں ے ����	�ں -(�Iں۔ ��0 و ��H/� �� ����	�ں D �I+$
 �� X 7 0�� X)�- �9 ہ������ �9��M` $ے �\+�-�` 7
����� $0H ا-+��ن �ے ر"+ے �� ���� ����� ہ�ں ?ہ�^�� ۔	ہ 

ہ ہے �,�ر� �� C,=ہ � XB ����� . �&ے ��0 و &=ر ���0 �
�ّ�ہ اس �� ���Uع ہے  fC\�ہ . ��B _ اور N	ا =�اس �ے &



 �� �� '!Sار  �� اس . ����� و��د ��ں <ئ  0)�D �	ہ ?�ڈت د	
اس �� ا=از &��ن .�� ���Uع &�I ا	fC N\�ہ دا$��ن ہے 

 . ?5f�0 ہے

G!� =� اس �ے &
ؔ

◌ 0�Mہ ا�D �!C =اب وا�� اور 
ؔ

◌  �I& ے
 ?�D 0Iق.����	�ں -(�Iں 

ؔ
�ں  ے "�fC X\�ہ ◌	���� :GfC ر�. &ہ

7��9 .زہGfC 0 اور 0B	�I)- GfC :ں  `�-�+\� �B���ہ�ں �
 . ہ���

�-�7 
ؔ

◌  VU�0 ��ں ����� �� اہ,�` واC�D 0 و�D ے �\=�ہ

�0Dت ��ں "+=	!��ں .�� ��م اور 
0ز ���ا0a	�S 7(��` �ے 
� ہ�ا اس �� �yD�M=	= �ہ�ے ,�ے &�= ادب ��ں �� ا\eب رو

�ں ہ�ں وا-�ں ��ں <زاد ا	�,ان دو�ں &Sر'�ں . ور 7�-� &ہ` 
ے ����	ں &�I)- �Iں �X $ے ا=ازہ ہ�"� ہے �ہ &=-ے ہ��ے 
�I" 0ورتU �� ں�,� �� � �7�_ت ��ں ��  . 

�0ا &�I اس 
0ف ����ہ ہ��ے D اور z�ان �ے ز	0 ا}0 &
.��� ا$,

ؔ
�م $ے ����	�ں -(�Iں  ◌ے &^�ں �ے  �Iہ .�0اٹ�eC

!B ے ا?�ے�ل +� /ے �� ?�5 �0ے �ے -�ے ����� $ے ��م ا
 ��- . ����� �	�
 N	ے ا0 7�0U ��ں 7/�| ��-�=ہ�0 �C

��ہ ا$eم �ہ D5 ��. ۔�?  . 

�ت �ہ�ں �ہ اس 8�9 ��ں اب &�I &ہ` ا�( ND اس ��ں
?��D=ہ ہ�ں -�(X اس �� 
0ف ���� "��ہ �� 0Uورت ہے وہ 
ہ�ں �� '�{ ۔ �I&ا 

 

 



 

 

 

 

  


