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	�ِت ز����   

 ��ہ ��ّ
	 ا�ّ�� و��
ؔ

 ْ�� و�� ◌
ؔ

 اور و�� د��� ◌
ؔ

��ا�� �ے ��م  ◌�

�ے رہ�ے وا�ے ) د�&(اور�% $#�د ."ے !�د ��ے ���ے ہ�ں 
 و��.�'ے 

ؔ
◌ ١٠٧٩ ,#�-
ء ��ں 1�	ا ہ�0ے اور ١٦٦٧ه #

ء ��ں و�7ت �1 �ۓ١٧٢٥  . 
 و��

ؔ
�ے @��	ان �� "�<�ہ ���خ >�در!ہ "ے ��:� ہے #ہ8 "ے  ◌

��ا�� �'ے ا�'�ں ���ں �� @��ل ہے �ہ وہ د��� �ہ�ں #�Aہ ��
��ا�� �H#8 ���ے �ے �Gے ��گ �D�:E و��� د��� اور و�� 

در اIL دو��ں ہ� ا��1 اK� ��1ہ در"8 ہ�ں.دI0J د!:ے ہ�ں   . 

�� �	��ا�ہ �

.  و��
ؔ

�� ��Q�R �� ��ق #NO& ہ� "ے �'� ا�1ے ز���ے �ے  ◌
  �ے و�� ��

ؔ
��ں اردو �� 1ہU  “ �ِب 
�	ت” �Tہ�ر ُا":�د $زاد◌

VW�L د!�ان اور �
��� ہ�	و":�ن �� 1ہU اردو ���R �ہ� ہے 
 	!	� �K� رہ� ���� ���� �'# X" �� اس #�ت Z� ز���ے Z!ا
��^�, �ے اس #�ت �� [�\ �H#8 �� د!� ہے ۔��ّ
	 >�� >-V ��ہ 

 �� ُ����ت �I ���ے �ے #`	 ، �� و��
ؔ

"ے �^�!bً� "� "�ل  ◌

!ہ #�ت [�\ �H#8 ہ���d ہے.1ہ�ے و�7ت Ac �1ے �'ے   . 
 و��

ؔ
��e ��ر!�E اہ
�8 �ے I��W �ہ� ہ�ں #�Aہ ان ��  ◌


8 #'� ��اب �ہ�ں ر�':� W��ت ہ��� ہے �ہ وہ gR ا�ہ�R��
ہ� E" Dِ�L& ��ں >�در �'ے ��<ے ��Q�R ان �ے @��	ان 

��c ں #ہ8 1ہ�ے "ے�ل .$رہ� ہ�   �i] ہ .ا�ہ�ں �ے	�j<
�k� اد ۔>-`ہ اورi:>�۔ �R�#ف ۔ر��Lا!<� ا �O� وہUR ے� Q�

obp �'# �1 $ز��Q �� ہے �� $ج �I راm0 �ہ� ہ�ں !ہ ا�% #�ت 



 �-R ل �� و�� �ے �� �ہ�تi] ل �ے اورi] �� ہے �ہ و��
�A" $ ں�ں �ہ�ے �jّW ف �ے��Lا Q�"وہ دو ��. 

ا�ہ�ں �ے اردو [iل �� ��G و"`:�ں "ے $��� ��� اور ا"ے 
 ��� �-R و>�ر ��� Z!وہ و��.اUR اس �ے 

ؔ
�� ا!Z اور اد#�  ◌

 Q�`� �� ل اور ���ب�
��ر ���ہ !ہ ہے �ہ ا�ہ�ں �ے �
ا�ہ�ں �ے 1ہ�� #�ر اردو .روا!�ت �ے ر�:ے ��ں ��<�Z �� د!� 

و":�ن ��ں �� ��rا7��W �0	ود "ے $زاد �� �ے ا"ے "�رے ہ�	
اد#� ا#Uغ و ��"�I �ے ا!�Hs� Z و"��ے �� W�k�8 "ے 

��� اہ
�I��W �� 8 #�� د!� . رو���س ��وا!�  Z�� ا"ے. ���
�

�م .ہ�	 ��ں ر!E:ہ �� "��� �� #��!� � �jR uو�� �ے ا�1ے ہ

 ��� �H�:� ح�p �>� ل �1 ا�'�ں �ے ا��ے .�`�اء �� �<� �ہi]
W �A�k�8 ��ر!�E ہ� ��d ہے�ہ�ے �^G� V��� w�ے ہ�ں �ہ ا�  

. 

و�� �� �Uم #ہ�b^� 8ل ہ�ا ا�Aے �Uم �� اQ�!x1 �H اور 
 Q	ں ہ��م �U� و�ہ !ہ #'� �'� �ہ ان �ے Z!8 �� ا���b^�
ا�}�ظ �� �'Uوٹ اور �7ر"� �� ر�K��� و ��!�� #'� ����د 
�'� !ہ� �ہ�ں #�Aہ و�� ہ�	Q�R�� Q �� روا!�ت "ے #'� ���7 

Q�R�� Q �� روا!8 ہے �ہ ا|ہ�ر ���R 8bرت �:��H �'ے ہ�	
�� �pف "ے ��� ���� ہے و�� �ے ا��1 ا!i] Zل ��ں �Rرت 
 : ہ� "ے ا|ہ�ر ��8b ��وا!� [iل �� �-�o ہے

 "�ت �!�ٹ	 �� �ے �� ا�ے ��� �	ر ���	 ��	
 ہ%&� �%�� �%�� "� �ے ا�ے �!$	ر ���	 ہے

 و��
ؔ

ں ��ں �� [��i] ��.��iں �� ز#�ن �Lف اور ��!& ہے  ◌

@�ر�� 1ہ�� �
�!�ں ہے ��K:>� �# �K اور ��D �� و�ہ "ے 
#��ن ��ں �iہ ����د ہے ان �ے �Uم ��ں دل �ے "�ز و �	از 



�� ا�H ��:� ہے اور ز#�ن "�دہ ہ��ے �� و�ہ "ے 1ڑه�ے �� �iہ 
 ..… دو#�J ہ� ���� ہے �c	 ا�`�ر �gWUہ ہ�ں

�( �ہ	ر ��%'� ہے �$*+, 
 ,�د �	 ا�.-	ر ��%'� ہے
��01 	� �� "	4	 ہے �% �%ئ دو
 ,9.	ق �ہ�ں �6!�ر5 �	

 و��
ؔ

 و��.�� �bT�ہ�ت اور ا":`�رات ��ں �ّ	ت ����د ہے  ◌
ؔ

◌ 

�ے >j�	ے #'� @�ب ہ�ں ۔>j�	ے ��ں �:�� #'� @�#��ں 
���8 .ہ��� �cہ�ے وہ "V و�� �ے >j��0	 ��ں ����د ہ�ں 

ں روا�� اور �E���# �� I	Q و[��ہ "V ����د ہ�.زور .ا�}�ظ 
اور pّ�ہ !ہ ہے �ہ �IAT ز��& �ے ہ��ے ہ�ے #'� روا�� .

 و��. ��ں �7ق �ہ�ں $�ے د!� 
ؔ

�ے ا��i] ��1ں ��ں "�	ه�  ◌

 e`# ���" ���" ل �ےir� ں�ں �& ��ہ �� w�1 ں�ده� #���"

�ن $�7!�� ��ں �ّE�K�. Iہ ا@U>� �~���& #'� ����د ہ�ں ~�

�ہ�اIِ#�< �0 داد ہے �� . 

 ہ� ز�	ن "� ہے ,>; �	�ہ ,�ام
 ذ�� '@? ز�< �� دراز5 �	
 �$ے �C9 �	 '�� �	ر5 �Bے
 .. ا�ے ز���� ��%ں �ہ ��	ر5 �Bے

 اردو ��Q�R �� #� ��#-ہ $[�ز و��
ؔ

��!	 .د��� "ے ہ��� ہے  ◌
 !ہ� و�ہ ہے �ے ��ّ
	 W<�ں $زاد

ؔ
◌ �� Q�R�� ں اردو�ے ا�ہ�  

>�ار د!� ہے .اور ا�ہ�ں اردو ��Q�R ��ں وہ� �^�م د!�  “�	�	 �دم”
 �� ا�Q�R�� Qi!�K ��ں �c"�.ہے 

ؔ
اور �7ر"� ��Q�R ��ں  ◌

�� رود
ؔ

�� IL�W ہے ◌  . 

 و��
ؔ

�ے �ہ �Lف د��� روا!8 �� �1"	ارA�# �� Qہ ا���  ◌
 @<�و

ؔ
�� >�u0 ��دہ ر!E:ہ �� #���د �1 �`� و "E& �� وہ  ◌



 �� Q�R�� اردو �A�"U� ر �� �ہ �� �ے��رت ��
R ن�T���R
س ��ں $�ے وا�ے Rہ	 �ے "�رے #���د �� �<:�uA ��� اور ا

 دو"�ے ا�}�ظ ��ں و��.ا����Aت "
ٹ �ۓ 
ؔ


�ل !ہ ہے  ◌� ��


ے c'�ڑے ،د���ے r� �� �1 ل �ے "�زi] ا�ہ�ں �ے اردو
 [iل ��ں ان �� L	اۓ #�ز�8T $ج �Z "���0 دQ �� رہ� ہے

. 
 و��

ؔ
�ے ز#�ن و #��ن اور �`� i� Qاج �ے ���ظ "ے اردو  ◌

R 8!i-� �� �� �ے �
�ل و ��Q�R �� وہ �`��ر اور ���
اس �
& ��ں �
�I .���ب �� �`�Q روا!�ت �� ا!Z �� د!� 

 : ���A� �b':ے ہ�ں

و�� �	 �	ر�	,ہ 4ہ ہے �ے اس �ے ��	�� ہ!� �� ز�	ن �% ”
  

ؔ
◌ 
ؔ

◌ 
ؔ

◌ 
ؔ

◌��د�!� ادب �� H%4; روا4� �ے ,G �� اF4 �� د4	 ……و

�	ر5 �واز4ں �!	&�  �� MNل ,�ں اردو MNل �� �K و "�J وہ
  'O, F.*< �	��وں 

ؔ
◌ 
ؔ

◌ 
ؔ

◌ 
ؔ

�ے �ے �� داغ◌  
ؔ

◌ 
ؔ

◌ 
ؔ

◌ 
ؔ

د4.� ہ�ں .�% ��اج◌

 ��ے �ج 'M� Fِم ,R�� �� �!S رو� ��� ��9	��	ں �!� اور �
 “. ہے


��p �Rر �1 و�� �ے ا!Z ا!<� ر�ِ% ��Q�R ا!��د ��� ��
 �b��@ �� �~7 ���:"و	ات �ے "��� "��� ہ��H�1 ا!�ا�� ا ��

روا!�ت  ا�Q�R�� �A ��ں ہ�	 ا!�ا�� ���O اور.#'� ����د ہے 
�� �ے ہ�	و":�ن ��ں .�� وہ� د�wA ا�:iاج و �iاج ��:� ہے 

 . اردو اور ��ج ��u�� �� I د!� ہے

 


