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 <ہ4 �ے ,*ہ ��� ا'�اہ�2 (�4اCD �� ان ہے۔ ہ
6* ��ں

:�
 اور ,*<�� �
 ��و��� ہ
�D۔ ��ں �
���ڈہ ��ں /�

 $�" ��ں ��6۔� � /*.- �4رت (� دو�
ں �A*ر� � �

 �ے اردو �Fے �� H6��G دا$�*ن ��ہ
ر ���F“ رس

 ہ
�ے دا$�*ن 16 �)� (ہ)� اور H6��G (ہ)� �� ادب � ��

۔ہے /*.- ,�ف �*  

" ����� ��� “ �) CD*��K �� ے �)� ��� ,*ہ�و�ہ� ��
 L�> دا$�*ن ����۔ اس ��ں �)� ��� ,*ہ اور ����� �ے ��

ر��* ��*۔ اردو “ ��� �����"'�*ن ہ
�D ہے اس ��ے اس �* �*م 
 

ں �� راDے ��ں 3ہ وہ� /�F�ہ ہے �F3
� N3ادب �ے 6*ر

�ے �*م $ے ��ہ
ر ہے۔ '�*�5�F/ ��1 ہ
�ے �ے ‘ '�*���1’
$*R6*$ R6 ر�Q و �
$��P ��ں '�� �1*ل ر���� ��6۔ �)� ��� 

K �) اد�� ��ں ہ� اسSۂ ,ہ�ہ ز�**, U�V �6* اور *�� 
��W3ہ ہ
U�V �� اس $ے ���*�6ں ��6* �6*۔ '*د,*ہ �ے (ہ)ے 6
 ا$ے '*ز 
ر���ے �� �
,�A� �� C ا3> '*ر �� ا(�� �;�
'ہ $ے 



 

K*�� در3* ��ں ��
ڑا ڈال د6 *3����*ت �ے ��ے ,ہSادے �ے 

ا �' -) �) ٰ�$
'*پ �� �;�: �
 ,�� ]�D۔ اس �ے درD*3ے �

س (*ر �* �� '�*���1 $ے ���*ت �� $�ے۔ د3* �ہ ,ہSادہ ا
6^: ,*ہ� (� '�ٹ��ے �ے '=4 �;41 �)� ��� ,*ہ �ے '�*���1 

�* _�*ب د3* اور اس ‘ ��� �����’�
 /�م ��ں دا_- ���ے 
�ے �*م (� ا3> ,ہ� '�*گ �F' �A*3*۔ '=4 �
 اس �* _�*ب /�4ر 

 ہ
 ��*۔ و�ہ� �ے � �
�‘ /�4ر ]'*د’�;- اور اس ,ہ� �* �*م 
��ں ا.- �Hہ �
 ذرا '4ل �� '�*ن ��* ہے۔ _�*ل ہے �ہ 3ہ 
 34�6)�*ں _
د '*د,*ہ �� CD*��K (� ہ� �� ��� ہ�ں۔

 �
�ے ,*<�� �ے ��4ان ��ں �*'- ر,> “ ��� �����"� �
 *� �
�P*م /*.- ��* ہے اور ��$��� ادب ��ں '�� اس � �

� <�4ا�;L �ے ا$ے ���6 �
,1*ر ہ
6* ہے۔ $� $ے (ہ)ے �

�*۔ K�� ا<��*ر $ے 3ہ � �
� ')�4 در�ہ ر���� ہے۔ وا�=*ت �
ز���d �� �ڑ3
ں �� ��ح ��'
ط ہ�ں۔ ز'*ن '�� 'ہ: رواں 
ہے، K*ر$� ا�W*ظ �* ا$�=1*ل اس $)�Pے $ے ہ
ا ہے �ہ وہ 
 �g�� ،ر�*A� ت*'h� ں ��ں ��- �- ��ے ہ�ں۔
gW� ��*P�

.�*ت H_ 2اہ �� �
�A*ر�، �=*,�ت �� <�*$� اس � �

ں۔ ���6ہ*ت و ا$�=*رات �ے '��;- ا$�=1*ل �ے ا$ے ا<)�ٰ ہ�
در�ے �* �*ر�*�ہ '�* د3* ہے۔ � �
� �ے �Hے �ے در��*ن 'ہ: 
$� ��Siں اور ر'*<�*ں '�� (�C �� ��� ہے �
 ��� ,*ہ اور 
 ����� �ے ��ے ���� ��� ہ�ں۔

��داروں $ے �*م ��* ��* ہے۔ 3ہ $���  12اس � �
� ��ں �- 
“ ��� �����"�F $�*رے �ے �*م ہ�ں۔� �
� ��دار ��F �ہ �

��ں ,ہSادے �* �*م ��� ہے اور ا$� ��*$�: $ے �����، 
زہ�ہ، <�*رد، ��N3، �ہ�*ب اور 'ہ: $ے �*م ہ�ں �
 �ہ 
 $�*روں �ے �*م ہ�ں۔اب اس � �
� �* _�.ہ د���3ے۔



ا'�اہ�2 ��� ,*ہ �ے ہ*ں �
�D '�ٹ* �ہ�ں �6*۔ د<*ؤں �ے '=4 ا3> 
* (�4ا ہ
ا۔ �
ان ہ
ا 6
 اس �ے /5F اور 'ہ*در� �� V*�4 $* '�ٹ

ده
م �k ���۔ ا3> رات _
اب ��ں اس �ے ا3> (�� رو 
,ہSاد� �
 د��3* اور ہSار �*ن $ے _
ا'
ں �� ,ہSاد� (� 

اDے $ ،*2 �6�*> �d> 
6 �(�� R��[ 
<*,L ہ
 ��*۔ اب �
 رو�ے �ے ا$ے �
S�V �D �ہ�ں '�*�6 ��6۔


م ہ
ا (=� 
6
 وہ 'ہ: (��3*ن ہ
ا۔ ,ہSادے �ے ��ے '*د,*ہ �
���*ٹ>، ��dات، 5�V اور ا�3ان �� دو,�Sاؤں �
 ��1 ��* اور 
�ہ* �ہ �
 ,ہSاد� اس ,ہSادے �* دل ��: �ے ا$ے 'ہ: $ے 
 ا�=*م و ا��ام $ے �
ازا �*Dے �*۔

���5 ,ہSادہ (� ��F �* �*دو �ہ �V۔ '*د,*ہ �ے ,ہSادہ $ے 
6
 اس � *�V
) �� 43�� 43�� 
ے _
اب �* وا�=ہ $�*3*۔ اب 6

'*د,*ہ �
 اور ��K دا�5 ��� ہ
�D۔ اس �ے ��
رہ �ے ��ے 

ر اور ‘ <�*رد’H� ��*no *� ے�ے ز�*�۔ <�*رد ا(*�� �(� 
�

$*ر� د��* �* $�W ��ے ہ
Dے �6*۔ '*د,*ہ �� '*ت $5 �� اس �ے 
�ہ* �ہ اس و�: د��* �� /5�F 53�6 دو,�Sہ '�A*�� �� ا3> 

'�� ہے۔ �
 ‘ زہ�ہ’ہے۔ اس �� ا3> 'ہ5 “ �����",ہSاد� 
 /�qت داؤد <)�ہ ا��Fم $ے ز3*دہ _
ش ا�;*ن ہے۔


�3 '�� اس �ے (*س ہے۔ H6 <3ے �ہ* �ہ ����� �� ا�اس 
 

o �3 �� '*د,*ہ �
 د��*�D ���۔ '*د,*ہ �ے ,ہSادہ �H6

�3 دR�3 �� (ہr*ن ��* �ہ 3ہ� وہ _
ا'
ں H6 ادہSہ, ،�D*د��

�Fے وہ _
اب ��ں دR�3 �� ہSار �*ن $ے ��'*ن  �� (�� ہے
 ہ
 رہ* �6*۔

اب ,ہSادہ اور <�*رد $
دا�� '�W$ �� 5 (� روا�ہ ہ
6ے ہ�ں۔ 
�ہ�ں (ہ*ڑ ��Fے اژدہ
ں $ے �P*')ہ ہ
6* ہے �ہ�ں <*�- و <*'4 



$ے ���*ت ہ
�6 ہے اور �ہ�ں '*د,*ہ ��tب �� '�ٹ� 
�ں �ہ*ں $ے۔V)�ے V)�ے ا3> اF3ے �P*م $ے '�� �Sر6ے ہ

رہ�* �6*۔,ہSادہ اس �ے �)=ے �� ��ف �*6* ہے ‘ را��u’ا3> 
6
 وہ*ں ا$ے ا3> ]دم ذات �)�* ہے۔ وہ ا$ے '�*6* ہے �ہ 3ہ 
را��u �ہ*ں '�� ]دم زاد �
 د���3* ہے (�ڑ ���* ہے۔ا$ے '�� 

‘ $)�*ن _*ن’ا$� �ے ��4 �� ر��* ہے اور وہ /)� �ے '*د,*ہ 

 2g>ن’* ہے۔ �* '�ٹ‘ ا$4 _*ن’�ے وز�3ا*_ N3�� ‘ *م�اس �* 
 *�� 
ہے، _
اب ��ں ا3> (�� رو �
 دL,*> �� R�3 و د3
ا�ہ ہ
ہے اور ا$� (�� رو �� �6ش ��ں، �u �* �*م زہ�ہ ہے اور 

گ $*R6 �6ے وہ � 

 '�A*�ے �� ,ہSاد� ہے، ��� ہے۔ ��
 دi* دے �ے۔ اب ��ں ا��� اس _�ا'ے ��ں ��4 ہ
ں۔

'�� ا(�* /*ل '�*ن ��* اور �ہ* �ہ اب (
�V�ے (� �;41 �)� �ے 

ں �� ��ح ہے �
 ا3> �(�r� ں دو$: ہ�ں اور ان دو
ہ2 دو�
ہ� �*ل ��ں (��u ��� ہ
ں۔ ا'�� 3ہ '*�6ں ہ
 رہ� ��6ں �ہ 
$*��ے $ے را��u ]6* د��*�D د�3* ہے۔ ,ہSادہ ]3: ا���$� �* 

 ��- ��د�3* ہے۔� uے را����� v�� 4ه�* ہے اور�ر '**H/ 

��ں ‘ �)=ہ �)�F*ن’�� 3ہ $�W (� روا�ہ ہ
6ے ہ�ں اور اب (
3
ں �* <��ہ ہے۔ 3ہ*ں �) 
,ہSادہ ‘ �ہ�*ب (��’(ہ��rے ہ�ں، �

(� <*,L ہ
 �*�6 ہے اور ,ہSادے �
 �;- ��ں ���6 ہے۔ 

 ہ�w ���ے �* وا�=ہ '�*ن � uادہ دوران ���*ت را��Sہ,

ہ�� ہے �ہ ��6* ہے۔3ہ $5 �� �ہ�*ب (�� _
ش ہ
�6 ہے اور �
وہ '�� ]زاد ہ
 ��� ہے۔ اس (� �;C�> -W �* /�2 د3* �*6* ہے 
اور ,�اب �* دور V)�* ہے۔,ہSادہ �ہ�*ب (�� �ے $*C�> R6 و 
<��ت ��ں ��ہ
ر ہ
 �*6* ہے 6
 <�*رد ��� ,*ہ $ے '�A*�ے 
�*�ے �� ا�*زت �)� ��6* ہے اور �ہ�* ہے �ہ وہ �)4 ,ہSادہ 

 وہ*ں ')
اDے۔� 



*A�' اد� �ے �;- �ے ���3 ا3> <�*ردSہے اور ,ہ *�r�ے (ہ�
 �� 5K ر� ,�وع �� د�3* ہے۔ اس �ے �1*ل
H� �) ہA�
,ہ�ت $*رے �)> ��ں (��- �*�6 ہے اور ����� ا$ے ')
ا 
 v� ے �* /�2 د��3 ہے۔<�*رد دن رات�را$�ہ ��[ 
� -;� ��

 ]را$�ہ ��6* ہے۔ ����� د����3 ہے 6
 د�v رہ � -;� ��


�3 (� (ڑ�6 ہے �Fے �*�6 ہے۔ا6�H6 <3ا �g� �� ے ��ں اس
دR�3 �� ����� د3
ا�� $� ہ
 �*�6 ہے اور (
���V ہے �ہ 3ہ 


�3 ہےH6 �� u؟�  

 


�3 ہے ���5 ا3> ‘ ��� ,*ہ’<�*رد '�*6* ہے �ہ 3ہ H6 ��
(�� اس (� <*,L ہ
 ��� ہے۔ ����� 3ہ '*ت $5 �� رو�ے 

ا$ے ')
ا دے �*۔ ���A ہے، <�*رد دR�3 �� �ہ�* ہے �ہ وہ �)4 

ا�ے �ے ��ے ا3> ]د�� '���d* ہے۔ ��Fے (' 
اور ,ہSادے �

$ے ا�*زت ‘ �ہ�*ب (��’ہ� ,ہSادے �
 ا��ع �)�� ہے وہ 
�ے �� روا�ہ ہ
�*6*ہے اور �ہ�*ب (�� ا$ے '�
ر ��*�� 


ڑا د��3 ہے۔ ,ہSادہ '�A*�ہ (ہ��6 “ ����� �� k�v '*د(*"��
V)�* ہے اور دو�
ں ا6�ے  $ے ���*ت ��6* ہے۔ ,�اب �* دور

,ہSادے ��6ا "�F: ہ
 �*6ے ہ�ں �ہ <�*رد �
 �ہ�* (ڑ6* ہے �ہ 
 ”�*ل ہے 6
 ا6*دل �ہ ��

�* /*ل '�� '�*ن ��6* ہے اور ‘ ��N3 _*ن’,ہSادہ ��� ,*ہ 
�ے ہ
6* ہے �ہ زہ�ہ $ے ,*د� ���ے '�A*�ہ �� '*د,*ہ� 

�ے ��N3 _*ن �
 دے د� �*Dے۔ اس �ے '=4 ��� ,*ہ ����� 
ہ�1اہ د�5 روا�ہ ہ
6* ہے اور وہ*ں دو�
ں �� ,*د� ده
م ده*م 
$ے ہ
�6 ہے اور '*پ ��� ,*ہ �
 ا(�� $)��: دے د�3* 
ہے۔اور '*�� �� ز�C�> ��4 و<��ت $ے �Sار6ے ہ�ں۔اس 



 �3h) ا_��*م �� k�ہ) 

ار ا�d*م �A,
��ح 3ہ � �
� ا3> _
 ہ
�6 ہے۔
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