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 ا��� ��ں ء1722	��۔ 	��� ��� اور ��م 	�� ���� ���

 %" 	�� $�� ���� ��م �� ہ"!ے۔وا�� ���ا ��ں) ���ہ( ���د

 و 	,��+ ہ"!ے۔ا�&�ا!� �*ہ"ر )ے ��' �ے �&�� $��
-���	 ��� �� �� وا�� ��ں $�� �� )�ل دس ہ"!�۔ 

 ��� 	45 )ے )�"3 �ے ���!�"ں �ڑے ہ"���۔��� ا�&��ل
 دن �89 اور �ڑے �67 )ے ��� ��ں �$� �� )�ل ��رہ

 �,�?� �,� �ے $�<ے �!ے۔�89 وا�= �� ��� ٹ�"��;ں
 ��د;� ��D"ر �� �C"ڑ�ے ��� �ے 	�A5)&� اور ��@���

 ��� اور �رزو G�ن ا��;F )�اج %ہ�ں �!ے �Cے دہ�� اور
�I,% دت�ن $�� ),�G را �ے�)ہ �اور د; ��� �� -���	 

 �ے ���۔دہ�� و),- ��ں �"!� ?,� ��۔;ہ�ں ��ورش اور
 ا�ہ�ں �ے $�وج اور ��&? �� �A�M�$ �� ان ��ں �L�م

 �پ �� %��ے ا%ڑ �ے ���۔دہ�� �*ہ"ر 	N دور دور

 �S5�7 ��ں ء1782 �� د$"ت �� ا��و�ہ �<Q �"اب

 ہ"!�۔ا��Cہ �Lرو�T5�- �ڑM �� ان ;ہ�ں اور �!ے �Cے
��� )7� رہ �ہ 	,� U	N $�<ہ ز;�دہ )ے در��ر ��� 

 ��ر �TرM۔��G )ے �رام ز���� ���L �� ��� ;ہ�ں

1810 M"V�$ ان ;ہ�ں ��ں �ل ��۔ہ"ا ا�&�  


�	ا�ہ ����� 

��� �" اردو �� �ہ&�;TX Fل �" ?�$� 	��V+ ��� %�	� ہے۔��� �ے 
�,� %" ��� �ڑے �ڑے ?�$� �Tرے ہ�ں ا�ہ"ں �ے ��� �� 



 

 

 ،MرT�$\�- �� ا$&�اف ��� ہے۔��� �� ز���� �Z�!' ��ں 
اس �^ے ان �ے �[م ��ں @Tن و �[ل، درد و X+ �� ?�ت )ے 

روں �� 	_��ہ ہے۔	U*$،�&(�A5 �� ������، ا�5ے ر?&ہ دا
)�د �ہ�M �� ا@V�س اور X+ ان �� ?�$�M ��ں )ے 7��%&� 
ہے۔��� �� TX�"ں ��ں درد و ا�+ �ے )�	8 )"زو��از اور 
روا�� ��!� %�	� ہے۔TXل �ے ��ے ان �� `��,- اور ا��از 
 �"زوں 	�ے اس ��ے وہ TXل �ے ��د?�ہ �ہ[	ے ہ�ں۔

��� �ے ادب و ا�*�ء �� 	,��+ �رزو اور ��� %,�I $�� )ے 
 �!"�@�<6 ��۔),�دت $�� ا��وہ� �� 	��X' )ے ر;�&ہ 
 S5�7� و%ہ )ے دہ�� اور �� M�$�? �5 $��ہ�?�وع ��۔��� ا
��ں ���"ل ہ" 7Cے 	�ے۔��&�Q ا��ا و رو)� �ے ان �� ہ�- 
 QLے و��ے � M�$�? ��اTbا!� ��۔��� �ے ا��5 ز��
 F�V@ ۔�����^� F� وT% +اہ �� ����دM۔?�$�M ان �� ز��
�زاد �ے ا���ں اردو ز��ن �� �L;+ %"ہ�M ��7� ہے۔ا��� <�@' 
 �ے 72 �*&� �*ہ"ر ہ�ں۔

 c�? �� 5ے دو)�ے ?,�اء��اغ �ے )�C ے� M�$�? �� ���
?�$�M �� �" ��ه+ 	�� ;ہ�ں 	N �ہ )"دا ��� اس )ے �e �ہ 
)7ے۔)"دا G"د �" د���!ے TXل �� �ڑا ?�$� )��D&ے 	�ے۔ان 
�ے C�ہ5ے وا�ے ان �� 	�!�� ��	ے ہ�ں ��A @���- ;ہ ہے �ہ 
���ان TXل ��ں ��� �ے )"دا �" ��ت دے دM 	��۔��� �� ��	�ہ 
�ہ- ���5 ہے۔ ��� �� ?�$�M ا;N ���7ان )��5ر ہے %" ا�5ے 
دا�F ��ں ا	�� �ہ�ا!� ر��&� ہے۔��� �� ?�$�M ;�)�- اور 
5L"`�- �ے ��و%"د  �� +X	�T �ے ر��&� ہے %" <�ف ان 
�� ذات 	N ہ� ���ود �ہ�ں رہ� ��7ہ ��وڑوں �"ا�5�ہ�5"ا �5�	� 
�^�۔ان �� ?�$�5X �� M�!�-، )"زو��از، ��A�h اور د�7*� 
و ا)�"ب �ے ��� �" اردو �� )' )ے �ڑا TXل �" �5�د;� 



 

 

 M�$�? �� ہے ;ہ� ان �&�D�( +X �5�ہے۔L�رM ��� �ے X+ �" ا
�� ���ل ہے۔اردو TXل �";"ں ��ں ��� �" وہ� ?�$�ا�ہ $\�- 
@�<6 ہے %" @�b "� ib�ر)� TXل �";"ں ��ں @�<6 
ہے۔jL,�- �ے )�	8 ;ہ �ہ� %�)7&� ہے �ہ ��� "?ہ5*�ہ TXل“ 
 Q;�@ �� ہ�ں اور اس ���ان ��ں �"!� ان “F�( اۓ�G" ہ�ں
 �ہ�ں۔

اردو ?�$�M �" دردوا�m اور )"زو��از )ے ��l ��ل ���ے 
 �� +X ہے۔ان �ے درد و ��� ��	م ��� �� �$� ��ے ?�وا
 M�$�? �� ے۔ان�	ہ دو�"ں ہ� ��ہ ان �� ذات اور ز��*C�(
ا;N د��ے ہ"!ے دل �� �واز اور %����دارا�ہ 	��ن �� ��Dوح 
ا�V���- �� ��اہ 	��۔��� �� ?�$�M �" ا���ہ ر�4 و �ہ45 ان 
`"b��"ں �ے ��*� 	�� %F )ے وہ ا��5 ذا	� ز���� اور ا�5ے 
 ��@"ل دو�"ں ��ں �Tرے 	�ے۔

	��م �L;+ ?,�اء �� `�ح ��� �� ?�$�� M� ��� G�ص 
�"p"ع $*U و ���- ہے۔���- )ے �&,�U ��� �ے �����ت 
ر)�� �ہ�ں ;ہ ���- �� C"ٹ ���!ے ہ"!ے دل �ے 	��D�ت 
ہ�ں۔��� �ے @�lت ز���� )ے �&ہ �C&� ہے �ہ وہ �+ $��M ہ� 
�� M	�r�ل“�� ���- ��ں ��b&�ر ہ"!ے 	�ے۔��V �ہ " �V� ں��
 �A� 8	�( زار ان �� ذات �ے� �67 ��ں ���- �? �V�
رہ�۔���A� T�ہ ���&ے رہے، �D�زM ���- �� )�@�وں �" ��ر 
���ے @���� ���- �ے @�ود ��ں ��� �Lم ر���۔C"�7ہ ان �� 
$*U ر)�� �ہ�ں 	�� اس ��ے ان �ے ا?,�ر ��ں �G"ص، 
 <�اL- اور وار�A&b �� ا@V�س ہ"	� ہے۔

$*U �ے )�	8 �������ں اور ���و���ں ہ��*ہ )ے وا�V&ہ رہ� 
��jb �5Vت اور @V�س دل �ے ���N 	�ے  +X ہ�ں۔��� %" �ہ
ان �� $*U �ے اور ��� Lہ� 	"ڑا۔ا)� �b&�ب X+ )ے ��"ٹ5ے 



 

 

وا�� ���"ں �� ا���ہ ر�L ہ��ں ان �� ?�$�M ��ں ��&� ہے۔ان 
�ے ا?,�ر �� داV% -��Gے �bاق �ے "��&��C M"ٹ“ �� ��م 
د;� ہے ہ��رے دل �" 	ڑ��	� ہے اور �*&� �� ��م ��	� 
ہے۔��5ر%ہ ذ;6 ا?,�ر ��ں ��!� %��ے وا�� X+ �� ز;�;ں �ہ�;ں 
 ��[ �= دل �" �&��m �ہ�ں ��;ں ��۔

�� ��م ���ا ��
	ے �� ���ه بهر 

 �وے

 اس ز���	 ��نے �� �ہاں سے ��� �وے

 ہ��رے �گے ��ا �� ��� نے ��م ���

 دل #"! زدہ �� ہم نے تهام تهام ���

��� �� ?�$�M ��ں �D�زM ���- �ے )�	8 @���� ���- �ے 
 ،�pے ہ�ں۔ان �� `��,- ��ں <�� و ر	ے ��� �\� �"�%
درد�G ،M�5"ددار�X ،M"ں )ے ���ہ ���ے �� <[@�- اور 
5L�$- ا)� 	Z"ف �� د;F ہے،5C��9ہ د��� �� �ے �m�	�، ا�V�ن 
�� $\�-، �ے G"دM اور و@�ت ا�"%"د %�Vے 	Z"ف �ے 
�"p"$�ت �� ���ن ہ��ں ��� �� ?�$�M ��ں ��rت )ے ��&� 
 ہے۔

��� ا�5ے �G�lت �" �ہ&�;F ا��از ��ں ��t ���ے �� ہ�5 %��&ے 
ہ�ں اور ا�ہ"ں �ے %" ا)�"ب ا�5�;� ہے وہ �"p"ع و �"اد �ے 
�"رM `�ح ہ+ �ہ45 ہے۔��� �� ?�$�M ��ں %" T�C ہ��ں  8	�(



 

 

 -Lت �� <�ا�ہے وہ ان �ے %_� �	�� �m�&� دہ�ے ز;( '(
اور )�د�� ہے۔	Q�7 و 	c5Z )ے ا�ہ�ں ��Iت ہے، %= �� 
���ا  �A&V%�� دہ ��� اور�ں �ہ- ز;�� M�$�? �� و%ہ )ے ان
ہ"�^� ہے۔��� �� )�د�� G"د ا;FV@ N ہے %" 	F�!T و 
 �را!t )ے �ے ���ز ہے۔

��� ان ��! %�ز ���هوں �	ں 

�"	 &�اب �	 #	 ہے� #�ر' 

 ��ز�	 اس �ے �� �	 ��� �ہ'ے

 +*�هڑ' ا(� �)ب �	 #	 ہے

��� �ے ا?,�ر ��ں ����، �ہV&ہ روM اور ��[وٹ �ے )�	8 �[ 
�� 5X�!�-، �")���- اور 	��+ ہے۔اس ��ں ��hے �� ا;N �ہ� 
دوڑ	� ہ"!� ��V"س ہ"	� ہے۔��� ;ہ ��A�h �&��+ ا�I�ظ، 
�C"ٹ� ���وں اور ��A�h )ے �5�)�- ر��5ے وا�� رد;Q و 
L��bہ �ے ا�&��ب )ے ���ا ��	ے ہ�ں �ہ�ں �ہ�ں 	�7ار ا�I�ظ 
 )ے ��� ��م ��&ے ہ�ں۔

��� ��در 	*��ہ�ت و ا)&,�رات �� ا)&,��ل ��	ے ہ�ں۔ان 	*��ہ�ت 
 �� ���� ��د )ے ��� ا;Vے ���7 	�ا?&ے ہ�ں %F ��ں ز��
 �	"�Cا Mے ہ"!ے ��� �ڑ	دہ ہ"�*��ہ�ں )	ہے۔;ہ  �	ارت ہ"�@
 ہ"	� ہ�ں۔



 

 

 &�م ہ' سے %,ها #� رہ�� ہے

�� -./� دل ہوا ہے �1اغ 

��� �ے ;ہ�ں ر�T;- و ا?�ر;- G�<ے �� T�C ہے۔��� �ے 
ا?,�ر ��ں ’�Cاغ ��I=‘ ’)�;ہ د;"ار‘ ’��د��ر‘ ’�X�ر‘ ’���ه�‘ 
اور ’�A"�ے‘ %�Vے ا�I�ظ <�ف ?�$�ا�ہ اvہ�ر �ہ�ں،��7ہ ان 
 �ے �= �5\� ��ں �j��,ہ و �*�ہ�ہ �� ا;N د��� �"%"د ہے۔

اردو �ے �ڑے �ڑے ?,�اء %�Vے ��زا X��� ،'�w(، ذوق، 
 -G"(ہے۔وا �ا$&�اف �� �� Mد�ت �ے ��� �� ا)&�V@،F�"�
��� ہ� �� ا;D�د ہے۔��� �ے �[م �� )���;ہ �ہ- ز;�دہ ہے %" 
����ت ��� �ے ��م )ے ?�!c ہ" 7C� ہے۔��� �� 	Z���Q ��ں 

ت " اور ”ذ�	�	" 8C اردو د;"ان، �ہ- )� �5r";�ں،��
 اردو �� ;�د��ر ہ�ں۔ ”ا���	اء
 �5��� ا M�$�? ہے �ہ ��� �ے اردو �)7&�% �ًا ;ہ �ہ�Z&��
ا��Iاد;- �� �ہ�ا ���C t"ڑا ہے۔;ہ ا��Iاد;- �"p"ع �ے )�	8 
��ا�ے ���‘ )�	8 ا)�"ب اور ز��ن و���ن ��ں ��� ہے۔��� �"‘ 

���Gا!ے )�F‘ ’)�	�ج ?,�اء اردو‘ اور ’?�$� �ے د��غ‘ �ہ� ‘
 %�	� ہے۔

 


