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 ���� ��� ���ر ��ں ����وں �ڑے �ے اردو �� ����

 �� ان ہے۔ �%$# ���"ہ �� ان ��� ��ں ����� ہے۔��ر��

 ہ� �ے اردو ہے۔���� ا�) اور �#ا �ے �� ���ن '�ز

 ��*3 �1�2 �� اردو ا0ہ�ں �� ��گ �-, ہ�ں۔ ���� د�+(*(

 �ڑا �� �6�2 ����ا0ہ �� ہ�ں۔���� د*5ے �4ار ����

 0ے و64 ہ�:ے 9(ر�ے �ے ��(� �ہ ہے ��� *ہ 8"�ت

 ��� اور ا�ے �=�:ے �ے ��0ے �9د>��د �� �3 ا0;ے

 ��وع ہ�ں، ر0) �<� �ے ����� �� ہے۔ان د*� 0;��ر

 �+# ��;3 �� ا�5+��ل ز��ن >��( ��ر�� 0ے ا0ہ�ں ��ں

 ��ں �Eے۔�(اج ��0ے ا�5+��ل ز��ن اردو B��C ��ں

�C�� ت اور#� ��� F� �� ے و�ہ� G;H� ے� 

G;H� �+� �� رت�I��C 0ہ �$�*�۔وہ �K� ے� #%L� ے�� 

 و�ہ *ہ� ���ے، ��M 1�%K '�ر �ے �$# �� ��K 0ہ اور

 اور 0;��� راہ 0<� اور ا�) ��ے اM$ے 0ے ا0ہ�ں �ہ ہے

� �� ��۔���� �N$� 6�O�P GQ�Pد���� R*ا �K*ا 

 :ے د�O� ��0ل �� �F ہے ��ر��0ہ ا��0ل اور Sزوال

 �0��S �9۔*ہ �%ے 0ہ�ں ��� �ے ڈه�0ڈ0ے ��ں اردو

 �� �3 ����*ہ �� ادب اردو �<ے �ے ہ��Hہ ��ر��0ہ

 ہ� �� دور ا�� �Qف �ے F�،�9 رہے �Mس ہ��رے

 ��] �ے اس ��� K0%�ں وا�� >0ے �%;ہ وا�Zہ 0ہ�ں

GQ�P ���� �9۔���� رہ�ں R*ڑے اور ���� �1�2 ا� 

6 ����� �� �3 ہ�ں �$;�ر��Z� �;� ل��C رت �ے�"� 

۔ہ�ں ذ*G درج ��Q�ICت ��0*�ں �� ����� �� ہے۔ان  

 	��� �ہ�� 

���� �ے Mہ%ے اردو �(ل �� د��0 �ہ6 �^#ود ���۔3KP �ے 
�+��`ت اور �H_ �� واردات �ے ��ا �-, ��� 0ہ ���۔���� 



 �L�LP ہ%ے ز0#�9 �ےM ہ%ے ���� ہ�ں �$ہ�ں 0ے �� �ےM
� �� ���aع �$�*�۔���� ���� �$Mر ��� اور ا0ہ�ں ا�� �M G:�K�
�� �6�2 �� �ڑا راز ��� *ہ� ہے �ہ ا0ہ�ں 0ے اردو �(ل �� 
ذہ3 د*�، ��b$� �;��*� اور ا�ے ��رو�;� �� ��دت ڈا��۔>ل 
 :ا�P# ��ور �;�5ے ہ�ں

���� �ے Mہ%ے اردو ����� دل وا��ں �� د��0 ��� ���� 0ے "
 ,��� �� ���9 �� �;� �� �ا�ے ذہ3 د*� اور ا*R ا*�K ز��ن د
دے �;ے۔���� 0ہ ہ��ے �� ا4"�ل ��� 0ہ ہ��ے۔ ���� ہ��رے 
 ”�<ے ا*R ���� 0ہ�ں �%;ہ ذہ$� ��c ہ�ں

 ���ف 

���� اb�9ہ ��%� ���Q 0ہ�ں ��ے ��;3 ان �� ����� �%NKۂ 
وP#ت ا����د �ے �"�*( ہے۔��E ان �� *ہ ��L#ہ ��� ہ� �Eہ 
���4ار 0ہ�ں رہ�5۔�+] ����Lت �M وہ �R�;H �� �;�ر ہ����ے 
ہ�ں M�� �����P 1ت ��ں اf �+��� �ے '�ح '�ح �ے ��ال 
 ���ے ہ�ں۔

 �� �ہ �=, �3 0ہ�ں ��:� ����د
 M��    *ہ    ہ$��Eہ  اے   C#ا   ���  ہے

 �"(ہ و G9 �ہ�ں �ے >:ے ہ�ں
 ا�� ���  �b(   ہے ہ�ا   ���   ہے

���� �� �� ��ت �Z� �M<3 0ہ�ں ہ��ے وہ C#ا �ے �$�:ے ہ�:ے 
ذّرے ذّرے �M ��ر و �;� ���ے ہ�ں �� ��5bے ہ�ں �ہ *ہ ��م 
 *�ں ہے، �� ��� *�ں 0ہ�ں ہ� �;�5؟ ا�9 *�ں ہ��� �� ��� ہ���؟



 0ہ ��� �-, �� C#ا ���، �-, 0ہ ہ��� �� C#ا ہ���
 ڈ��*� �=, �� ہ�0ے 0ے، 0ہ ہ��� ��ں �� ��� ہ���

���� �ے *ہ�ں �$� و ��L، �$� �� ا6L�LP ،f ہ�5K،ا�K0ن دو��5، 
ہ�#رد� اور درد�$#� �� ��jہ ا����� ہے اور اس �� �ڑه�ں 
 ��Iف �ے ہ� M��ٹ�5 ہ�ں۔

  ��� و ��

3KP و �H_ �ے �F� _%+5 4#ر �%$# �M*� ا�+�ر د*�ان ���� 
��ں �%5ے ہ�ں اور K0 �� _H� 6�;P"6 �� 9ہ�ا:� ان �� 
�20 ��ں ہے ا�;� اردو   �ے ��K دو��ے ���� �ے *ہ�ں �%$� 
 ����� �$Mا ��� ���� _��Z� روا*6 �ے ��^�ل ہے۔��م �+�
�� ���5H ��اد 3KP و �H_ �ے ہ� GQ�P ���ے ہ�ں۔ہ��ں 
� �ے ��IP �5Hہ �j� �Mۂ �H_ و �^"6 �� ���� �� ����
b��پ �20 >�� ہے۔���� �5�N�� l%5m� �� 3KPں اور �H_ و 
�^"6 �� واردات �� اM$ے �^���Kت اور اM$� داC%�6 �� �#د 
�ے Sزوال �$� د*5ے ہ�ں۔وہ 3KP �ے �Z� _%+5^� ��ت 0ہ�ں 
�ہ5ے،�%;ہ ا�K0ن �� ذہ$� اور ��a�L� �0��K�،6�N�� ����jں 
اور اس �ے �;� و �+�ر �ے �M l%5mہ%�ؤں �� ���ن ���ے 
ہ�ں۔�^"�ب �ے �=(و��0ز، ��b �C��ڑb��ڑ، �Cدار� ��ض 
*ہ �ہ ���م �3���c ��ٹ >:ے ہ�ں۔���� 0ے ان ���م ���5�Nں �� 
اtہ�ر �F '�ح اM$ے ��Imص �� و �ہ=ے ��ں ��� ہے وہ 
 ���� ہ� �� IPہ ہے۔

�� u� 1�0 ��� ے ���ے�b�M ے دل �ے��� �:�� 
 *ہ u%C �ہ�ں �ے ہ��� �� ��E �ے �Mر ہ���



 �� �R �ہ 0ہ د*;�� ��� 4ِ# *�ر �� ���1
 ��ں �+L5# �5$ہ �^�H 0ہ ہ�ا ���

 ��ے ��و 6��4 �ے اw 4# >دم
 6���4 �ے �5$ے �� �1 د*;�5ے ہ�ں

 ��ۓ �Cن >0;��ں �ے �ہ$ے دو �ہ ہے ��م ��اق
 ��ں *ہ ��=��ں �9 �ہ دو ��+�ں ��وزاں ہ� 9<�ں

 ��� و ��ا	� 

���� �� ��Zت �0�8ہ �b 3;� ���۔*ہ�  '$( و �tا�6 ��زا
و�ہ ہے �ہ ���� اM$ے �`م ��ں ��م ��Nل �ے �ے �� ��Iف 
�R ہ� �M )�b �ڑ� �$=�#�9 اور ���M(�9 �ے ���, 0�N*�tہ 
وار ���ے ہ�ں اور ان �� �`م ذہ$� ا�K"0ط �� ا*R ا�%� 0��0ہ 
اور  ”���ان ����" �3 ���� ہے۔ ا�� ��ے ���P 0ے ا0��ں
�ط ��" ���5ز3�KP 0ے�! ��� �4ار د*� ہے۔ ”"
 �� ���ے G54 �ے �+# اس 0ے ��N �ے ���ہ
 ہ�:ے اس ذود ���HMں �� ���HMں ہ��0

 ���ر $# 

�`م ���� �ے ��IP �5Hے �M ہ��ں �1 �� ��*ہ �ہ�ا�� ہ�ا  
د���:� د*�5 ہے۔ان �� ����� ��ں ہ��ں �1 �� ا*R ا*�K �ہ� 
�%�5 ہے �F �ے ���ے �1 ذات، �H� 1_ اور �1 دوراں �ے 
M��ٹ5ے ہ�ں۔���� اb �9ہ ��2ہ� ہ��ں ہ$5Kے ہ�:ے �20 >�ے ہ�ں 
��;3 اس ہ$�K �� �ہہ ��ں ا�;�ں �� ا*R ��$#ر ���M#ہ 
ہے۔�F ��ں �1 ہ�5K ��� ہے اور ��5K0 1 ���،�1 ��اق ��� 



ہے اور �1 و�Qل ���۔ان �ے *ہ�ں �;� �+�ش، �H_ ��5ں اور 
*�د ر��E5ں �Qف ا*R ����ا0ہ ا�KPس ہ� 0ہ�ں ہے �%;ہ *ہ 
���� �� ز0#�9 �� �� �ے �ڑ� �5L�LPں ہ�ں �F �ے ا�8ات 
� �K^� �Mس ہ��ے ہ�ں۔���� � ہ��ں ان �� �Mر

 �ہہ دار� 

���� �ے ا��O ا�+�ر ��ں �3���c �� �ہہ دار� �M:� ���� ہے 
 �*+$� �ہ �+� ا*R ��ر Mڑه� �Z%� �-, اور ہ��9 اور دو��
 ��ر Mڑه� �-, اور 0;%ے �9۔
 ��:� و*�ا�0 �� و*�ا�0 ہے
 د�6 �� د*;, �� 9�� *�د >*�

اس '�ح �`م ���� ��ں �ہہ دار� �ے ���, ���, 
ا*=�زوا�I5Cر ��� �M#ا ہ����� ہے اور *ہ ��� �+%�م ہ��� ہے �ہ 
 وہ ��$#ر �� ��زے ��ں �$# ��0ے �� 6�P`Q ر��5ے ہ�ں۔

 -��, ���*� اور +*ت ��از� 

� �� *ہ� ��Lم ہے ��M F ار��ِب �3 ا��5اض ���� �� ����
� ��ں �G;H اور �#ت #$KM G;H� �� ���� ے رہے۔�`م���
 3���c� ،�#$%� �� G�m�،ت،�#ت �^���تS��C ہ#�-�M ،ظ�Nا�
�� �ہہ دار�، �H"�ہ�ت و ا�5+�رات اور �`��ت و ا��رات 0ے 
��م �4ر:�3 �ے �<ے ��I"6 �ے Mہ�ڑ ��ڑے ��د*ے۔د*�ان 
 ��+� R*د��0:ے اردو �ے ��ے ا ��ہ` ہ� �+� >ج �M �� ����
اور ا�ہ�م �$� ہ�ا ہے ����M �>0 �>0 �� Fں روز��وز ����� 
 ��رہ� ہ�ں۔



�� �*�^� �C�� �� F� ہے � uL0 ��*�د
�� �*�I� �ِ;�M ہ3 ہ���M ہے �j��� 

� �m� �M ��� ���ے ��ے#$KM G;H� �$Mا �Oا� ���� 

 >9ہ� دام �$�#ن �F 4#ر �bہے �-��:ے
�� �*�L� 1��� ے$Mہے ا �L$� ��#� 

�ن � ا!*از .

 u;6 ان �� د��Q�IC �� �� �� �ے �ڑ���� �� ����
اور �M ا�8 ا0#از ���ں ہے۔ ���� �ے اس ا��0�ے اور �0ا�ے 
 wد�9، �0ز�� ،�:�NQ ،�0ا0#از ���ں ��ں �`�6، روا
�، �+$� >��*$�، ���cن >��*$� اور �#ت #$KM G;H�،����C
 �Oو���ہ �� �-, �#ر�ہ ا�1 ����د ہے۔اردو وہ ا� �'�از
 اM$ے '�ز ���ن �M ��� �0ز ���ے ��ے۔
 ہ�ں اور ��� د��0 ��ں �m$�ر �ہ6 اb�ے
 �ہ5ے ہ�ں �ہ ���� �� ہے ا0#از ���ں اور

� اردو �`�;� ����� �� وہ ZL0ہ ��وج ہے ���� �� ����
 u:�=$9 �� ہ ��0ے��a9ے اس روا*6 ��ں �(*# ا< �� F�
 ���4 0ہ رہ� اس ��ت �� ��C 1%د ���� �� ��� ���۔

� �M اور ہ1 �$� �;5ے#$%� w�2 ا$� 
�$Mش �ے اده� ہ��� ��ش �ے �;�ں ا�� 

>�C ��ں ���� �ے ��ر���0ں �� ذ�� ���a �0ور� ��=�5ے 
 ہ�ں۔���� �� �-, ����5ں اور ر����ں �ے �0م درج ذ*G ہ�ں۔



 

، در	6 )1862(، 5��4 .�ہ�ن )1858(01�ن، د�01/� ����
 7/�$ �8�9: ،��د��!7،��@ ?ہ�<، =/* >��، ;, ر���)1864( ،

�ح، ��د ہ�*� /B ء��E ))1869، اردو -1868(7�D(د����-،
 ،E:��ت $�! ،E:��درات $!،E:��ت $�:�9F،Eط $D5ر،E:�$
E:�8�ہ $�:E۔د��ان $����� �ے د*�ان اردو ��ں ) 5�در !�-ہ، ا!�

1802 ا�+�ر ہ�ں۔ان �� *ہ د*�ان ���� �� ز0#�9 ��ں 5 ��ر 

 (��:{ ہ�ا

 ���� 0ے �O� 11 G$�*�ں �;��ں �3 �ے �0م درج ذ*G ہ�ں •

•  

•  ���H- ،اغ د���< ���H- ،ر��:�، -���H ا.� ;�ہ� .J- د�.
�ن !/�ت " ���H- ،ح�/B 8ے�در�LB ا!/ہ، -���H د�
،��Mو 

�:� و$��ہ •J- د�. 
���� �ے ��m5$ اردو د*�ان ��ں ��b Gر �I4#ے ��� ہ�ں �3 
 �C< 6 ��ں ��ر*� اور"L$� �� �%� ت�cP ہ#�I4 2 �:ں ا�5#ا��
 �ے دو �I4#ہ �ہ�در ��ہ �Nt �� �#ح ��ں ہ�ں۔

 


