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����� �	ّ
 ُ��ّ�س ���� �ے اد�� اور 
   


	�� ا���� : از���
  �����ر، ����
�ر�، ����ہ د��

   

“����� )ہ&ہ $#�ق اور ” 
 ّ�س ) ���� �� �-�ا,ہ ا�+�ف 
 �� �89 ہے، ,6 
�ں ا��4ں �ے 
 �3���ں (ے 0&وج وزوال (��#
دا�?�ن �ڑے درد ا���> ا��از 
�ں ���ن (� ہے اور 
 �3���ں (� 30: 
�@ اس �A م��Cا��D0 &ب ڈا(ٹ�ہے، ,� �) �(�) ��& ا�4�ر�ے (

�“�� �ے 
�ں �4H?ے ہ�ں (ہ ���� N��OP ہے اور   ء١٨٧٩  
 ّ�س )
 ،�DہQ
 �� �89 ہے، ,6 
�ں 
 �3���ں (
�R :��S ��ہ اردو 
�ں �ہ�
� (� ارCP� د(4��� �V� ہے، Uہ�ر ا�Tم اور V��ز �� اور 3�0D�QہP
 �OC
� ہے۔ �89 (� XVہ� &H(ہ8 )�&و�� �
 �3���ں (ے زوال (� (ہ��

 �
�R ح �ے&S Zا� �ازا�ہ (&� �ن (�OC� �#TP :��R�� ار� اور اس���
� �Pّ>ل (� و,ہ �ے Uہ�ر 
�ں] �� RT-اور ا �(�	

�OCد ہے، ,� 
 �ہے، اس (ے ��ے )�0& �ے ان 3P�م ��0ب اور (3>ور��ں (� ا�?ہ�\

�[& اور درد ا���> C�&Sہ �ے ���ن (�� ہے۔ اس (� 
�OC ا� �س 

��3� 
� (� T0ج �4�۔ز��ں (� ���ار (&�� 4P� اور ? � �,@ (ہ ” �ں (
� �ے 
 �س (ے ��رے 
�ں ��ں ��� �� �-�د -�ا,ہ ا�+�ف 

� ہے (ہ ) ^�اس 
 �س (ے $b�ز 
�ں ���a ��ت ��� 3Pہ�� (ے “و_�
�Sر �& �eH (& 0&ب (� ا�?& ���^ (� -�(ہ (d��4� ہے، ,� Uہ�ِر 

4� اور ,6 (� ��م ا�Tم (� ز��ن 
�ں ,�ہ��^ رP م �ے �ہ�ےTا� �4)
� P	��8 �ے اس ) �
� ُاّD� اور �ہ�ر ہ��U �) مT، �4& (�(@ ا��4P ��V
ر�� ?�ن (� �&�D> و)�داب ہ�,��� اوراس ا�&ر�3^ (� ہ&ا �4&ا �4hڑ 
,��� اور 
 �3���ں (� د��� ود���� �R&P�ت 
�ں 3P�م 0��CD� &� 8^ �ے 

�Rم ,��� ���ن (�� ہے۔ اس (ے �	� ان (ے �Pّ>ل (� ��ل �4H� ہے اور 
(ے ��ے ا��ے �ے ہ�& ہ��4Pں �ے ا�Z $\��ہ ����� ہے ,6 
�ں $(& وہ 

  ”ا��ے -�و-�ل د�H� eH?ے ہ�ں (ہ ہ8 (�ن 4Pے اور (�� ہ�XVے۔

���i^ �ہ�ں             �) �j� N�A kا� �اردو 
�ں اh&Vہ 
 ّ�س ( 
 �&0�( �ر(4?�، P�ہ8 �ہ اردو )�0&� (� اہ8 ,> ہے، 0&�� اور #�ر�

� (ے 
�و,>ر ا�Tم 
�ں 
 ّ�س (����و,�د �ہ�ں ہے؛ ���H اردو 
�ں 



اور )�Hہ و,�اب )�Hہ H��hہ اس S&ز 
�ں �4H� �V� ہے، �ہQٰا �89 
� ہے۔Hhہ� :A��� اس �Aرت (� (�#� اہ�3^ )  


O&�0ں وا�� �89 (� (ہ?ے ہ�ں، اس (ے ہ& ���             eh ّ�س 


O&0ے ہ�Pے ہ�ں۔ اس (ے �ہ�ے h�ر 
O&0ے ہ8 eh ں�
R�#�ہ  

ہ�Pے ہ�ں اور$-&� )	& ( � اور R�#�ہ 
�ں $P� ہے۔ 
 � : واR	�ت، 

�_�0�ت (� ادا\��� (ے ��ے  �RT-اور ا ����� ،�
�R ��	�


 ّ�س �ہ��^ 
�زوں N�A ہے۔  

اردو ادب 
�ں �ہ^ ��  :��ّ�س ��� اوراس �� ����ت           

?	�د �i&  (?���ں 
	&ض و,�د �ہ�ں $\� ہ�ں، ان 
�ں ��n?& �89 اور

�ے وا� ?ہ ہ�ں؛ ���H �ہ^ (8 (?���ں ا� � ہ�ں ,��4ں )ہ&ت 0�م اور 
� ���OP�ت (� ) 8 R اس &Vہ�، ا ��V ج �ے ��ازا�P ے دوام (ے\�C�

 �) ���� �P \ے�, �ر (��م“)3Tو,>ِر ا��
�۔ ” V \ے�م ��C
ا�Z اہ8 
اس (ے ��� (&دہ -��ت ���Vں (ے ذہ��ں 
�ں 
��qظ ہ�ں؛ ��Hہ 

i)ا Tہ� �ہ اس (h&Vص ہ�ں، ا�ن زد -�ز� �& ا)	�ر $ج �4
ه 
�ں 
&P@ ہ�ا اور اس (� ١٣x٣ ه اور دو�&ا د�D�hہ١٢٩u  د�D�hہ

 ^���DC
 �اس ��ت (� ا�A&0 Zہ QVر Hh� ہے؛ ���H $ج �4� اس (

�ں (�\� #&ق �ہ�ں $��۔  

,� � (ہ �ہ�ے 0&ض (��  :��ّ�س ��� �� �ہ�ت ��م �� راز           

��ہ ��ز N��OP ہے، �ہ  �V� ہے Zا� �� اردو ادب (���(ہ 
 ّ�س 

(?�ب اور اس (ے ��� (&دہ -��ت دراA: اس 0ہ� (� CP�_ہ 4Pے 
� �ے 
 ّ�س �eH (& ��را (��۔��� ���
  اور 


T اUہ�ر            &� �) ^C�C� y�P �� ��ت ہے (ہ ,@ ( 
ز Zہ ا��
(&�ے وا��ں (� �j^ ُد(�)  e� ,�P� ہے �P اس �C�C^ (ے �6ِ �&دہ (�م

� ا[&ا���>� �ے ا�H�ر �ہ�ں (�� ) ^C�C�اور (&ب ہ�P� ہے؛ ���H اس 
ت ��� �ے 0&ب (ے ��ووں (ے �����ل اس 0ہ� (� 4P�۔  �,�P�۔ �ہ

� ا(&مِD� ��0ہ و��8  اور zا ��A  ذ(& (&�ے �ت (�	Rے وا) ^i	� �)
�n) ب�C� �4� �� ہے۔ (ے �	� ہ��و�?�ن (ے �ے 30: 3�0�ء () �\

 �� (�4ل (ے ر(e د�۔ ,�4ٹ	�R �
Qہ@ #&وش 3�0�ء اور ��&وں (
�ٰ (ہ 
 �3�ن ?�3ّ� )�0&� (� زہِ&ہTہ: �ے 
���م (��، H� اور

��ں اور -&ا���ں (� �- �) 6, ،�4P ہ �ہCDS � ا� �
	�)&ہ (� (�\



ت �ے ���&وا\ے (�ر �ہ ���V� ہ�۔ اس �C�C^ �ے دل �& ا[& (�� اور 
�� Zت (� ا��
�- ��ُرخ ا-?��ر (��، �ہQٰا اس �� �ہ 
�ں 
 ّ�س (

  #&ا
�ش �ہ�ں (�� ,��H?� ہے۔

�ں �� ���و�ِ� ا���ار           ���� دراA: ا�Z $\��ہ   :������
 ّ�س 
ہے، ,6 
�ں ہ8 اس 0ہ� (ے 
 �3�ن CDSہ (� ��OP& د�H� eH?ے 

 ^�+�� ،�4P �Hhوب ہ�&b ب�$#? �ں (���3� 

~��ہ (� ہ�ں؛ (��ں (ہ 
� ,�k $زاد� (ے ��� �&  ء١٨x٧ h&اغ V: ہ�Hh� 4P�، اب 
 �3�ن)

 �hُ �) ہ ا#&اد��<V&� ،4ےP ہ �� رہے��n� �) 8?8 و��U ا��&�>وں (ے

�ں (� -��ٓ ا��4Hں �R ں (ے�V�� �, :) ،�4P �رہ�, �8 (�?- &) �hُ

&�
 �CP &�
4� ��Cل P ����i^ ر(4? �  ع      (ے ��ے ُ�&
ہ (

 �� �T\��ں د��4Hںا��4ں (P&4� ں�
  $��4Hں 


ہ (�            �A ، اس�4P ے $ن �ڑاd�� ے� ^jP ار (ے�?Rن ا�3� 

�&دا)^ (&��، اس (ے �6 (� روگ �ہ 4P�، �ہQٰا وہ ذہ�� �Pازن �ے 

�ں �ہ�ں $P� 4P� (ہ (�� (&ے  e�3� ed) ، ا�ے�4P �4ده� ��ٹ eP�ہ �4�


�ں اس (ے دن �H3n) ہ (&ے؟ اس� �ررہے  اور (�QV اور رات
 ��
ت 
�ں 
 �3���ں (� اس (� DP�ہ� و�&��د� (� ����4Pے، ا� ے 
 &DA ہH�� �4ڑا؛h ے �ہ� eP�ہ �
(&�� �ڑا �P ا��4ں �ے ہ3ّ^ (� دا
� راہ�ں 
?	�� (�ں، اس X� �و�R�0^ اور ہ3ّ^ �ے (�م �ے (& ا��
 �) ���� �� �
�OC (ے ��ے �&��� ا��3 -�ن �ے -�ا,ہ ا�+�ف 

��4Hے (� (ہ�۔ اس 
 ّ�س �ے 
 �3���ں (� ان (� DP�ہ� و�Pّ>ل  
 ّ�س
(ے ا�D�ب �ے $V�ہ (�� اور �ہ �?��� (ہ اس R 8 (ے ��د[ہ �ے ا��4ں 
(��ں (& دوh�ر ہ��� �ڑا اور اب ا��4ں (�� �Pا��& ا-?��ر (&�� h�ہ�Xں؛ 

� “�ہQٰا اب �ہ (ہ�� ���� �ہ ہ�V� (ہ ���
 ّ�س  ” �&?n��ا �ا�Z ا� 

�ں اس 0ہ� (ے واR	�ت (ے ����ے ,ڑے ہ�ں۔�ہ �89 ا�Z  ہے ,6

ا� � ,�ِم ,8 ہے ,6 
�ں ہ8 اس 0ہ� (ے 
 �3���ں (� 
�8P (��ں 
���^ �& رR^ �ے �P$ &4� ہے۔  �د�4H?ے ہ�ں اور ہ3�را دل �4� ان (

&V& ا� �اس �� “����
D �ط P�ر�y (ہ� ,�\ے ” 
 ّ�س  �(� اس 0ہ� (
� د�?�و�> (� ��h �Pاں �ے ,��ہ ہ�V�۔ �ہٰjر��P 8اہ �Qا ( � ا� 

�9&ا��از (&�� ( � �Rم (ے ��ے 
�H3 �ہ�ں، �6 �ہ� �Aرت ��ل 
“����� ہے۔” 
 �س )  



� �Rم �& اد��ر اور  :��ّ�س ��� ا&% ��$#ہ ہے            ) @,
� ہے �P )	&اء و اد��ء ُان (� ا��ے ا���ظ (ے P$ 4ڑ�V �) �\�
$ز


�R ،ل د�?ے ہ�ں�ں ڈه�
�ں DP�ہ ہ�\�ں، ���H ان (ے )	&اء اور ���dہ 

: (& $� � �ہ�\ے اور اس �Rر �ہ�\ے  eP�� م (ے�R ،ے �ڑهےV$ ء�اد�
(ہ $� � -Zn ہ�XVے۔ A&ف اس ��ے (ہ ان (� �Rم V&�ہ وزار� 
 �
�ں �ہ ��� رہے؛ ��Hہ P	�P �&�3ا��& ا-?��ر (&(ے �~�اد (� DP�ہ

ہ �Hے۔ ا��4ں �ے 
�ں )�y �	�� ��0ہ ا�&�3ہ (� S&ح -�
�ش �ہ ر
��4� (&ڈا، ا�� ��روں h ، ا�� ا��& �ے (���ہ�8 (�P�
DP�ہ� �~�اد �& 
 &S�- �) �OC
 ��ے ا���6 (� DP�ہ� �& $� �ؤں (ے در�� �ہ�د�ے؛ ا�
 ،��
&[�ہ �4H� ۔ -�د �4� رو�� اور دو�&وں (� �4� ُر �
�R ے� ����


 ّ�س $� �ؤں (� �ہR T+&ہ 4P� ,� )�0& (ے ُ ���V س دل �ے� ّ�
  $��4Hں (� راہ �ے ٹ�H� اور 3P�م �Rم (� ُر�� اور ,����۔

�ں �� �+�* ر(�ہ �� )�ر&'           ������:  “����
 �س  ” Zا�
 ��V��) ہ�V$ ہ �ے?(QV ^390 �P�ر�y ہے، ,6 
�ں 
 �3���ں (� ان (
ہے، 
 �3���ں (� ان (ے ا�Tف (ے R��j# :ِ& (�ر��
�ں �ے $)��(�� 

� (?�� رو)� اور )���ار 4P�3P ،�م ا�Rام اور ا��4_�
ں �?��� (ہ ان (� 
0ِ��8 ان (ے ��
�ے 
�ت (4� �XVں، وہ ہ3^ و���Aہ (ے �ہ�رے $Vے 
�ڑهے اور ��: (ے ���: �ے �ے (& (�)~& XV :�4� ZPے، ان (ے 
��س ��C0\ہ 
8Hq، در�^ (&دار اور � �� (�ر��
ے 4Pے، ا�� و,ہ 

� �ے 3P�م واR	�ت �ے وہ د��� �& 4h�XVے، اس ��� &S�- �) �OC

(� ا�Z ز���& (� (ڑ��ں (� �Aرت د� ہے، �@ �ے �ہ�ے ا�Tم 
���^ (� ذ(&  �DہQ
� اور RT-ا ،����� ��ے �ہ�ے 0&��ں (

��A اe��0 z و��8 (� ودت، ��Dت ور���^ اور ُ� jۂ    ���ر
� اور 8�90 R&P ں�
��ت، ��0م �?# �(��3� (� ا[&، 
 �3���ں (

P Zڑ� ا�) �	�3&ات اور $[�ر (� ذ(& �� �ہ در �� �ہ (��ہے P�(ہ (�\
 �OC
دو�&ے �ے ا�k �ہ ہ��ے ��\ے، ان 3P�م ���Pں (ے ذ(& (� 
 ،�4P ����4) ں�ٹ�� �) ���
� اور ��ا����

 �3���ں (� $��4Hں �ے 

 �3���ں �ے ,@ ا��� 390^ ر#?ہ (� دا�?�ن ُ��� �P ان (� $��4Hں 

� اور دو��رہ وہ �Xے ارادے اور 
�ں ا
�� اورہ3ّXV$ Z3h �) ^
�“R�P	�ت �ے (& ُاٹe ��ٹ4ے، �ہ �@ ���  (� ا[& 4P�۔” 
 ّ�س 



� �ے  :���� )�ر&' ا&% .-#,ہ           ��� �� �,��ب -�ا,ہ ا�+�ف 
� (� �nCہ V��ہ ز��دہ �� ��h ہ&�P �
 ّ�س 
�ں 
 �3�ن �Rم (ُ �ا��

�ے �+ِ� ار_� �& ا��� Z�  a��4) (& ر(e د�� ہے، (S 6&ح اس �Rم

C�م ��A: (��، ا�Rام 0��8 (� ���ہ�ں -�&ہ (& د�ں، ا�� S&ح 
ہ��و�?�ن 
�ں 
 �3�ن �Rم (� 0&وج، 
 �3�ن ��+�^ (� �R�م، ا�Tم (� 
��ل �� اور اس (ے ,�3ہ P	�C�ت �4& اس �Rم (ے ِاد��ر (� ز
��ہ، 

وار ���ن (���V� ہے؛ $#?�ِب اDR�ل (� b&وب، �	�� 3P�م واR	�ت (� �� �ہ 
ِ̂ ر#?ہ (� ا� �س ہ��Hے اور وہ دو��رہ  390 �P�(ہ 
 �3���ں (� ا��

  ا��� 
C�م ��A: (&�ے (ے ��ے $Vے �Rم �ڑه�\�ں۔

��0 راہ#ں            �� *��1�ہ وہّ�:  �� �ہ A&ف �Rم (���
� ہے؛ ��Hہ �Rم (� ���Aہ ) �(3>ور��ں اور -�
��ں (� �n�ن دہ

4� �ڑه��� ہے اور � &S�- �) �OC
 ��4H� �V� ہے۔ اس ” _3�3ہ“ا�
4�، ,� �Rم (ے P ���
� اور ��ا����
 �q
�ے �ہ�ے ا-??�م 
�ں 

4�؛ �ہQٰا -�ا,ہ �ےP ١٣  ��ے �ہ?& �ہxں ٣�
” _3�3ہ“ه 
�ں 
 ّ�س 

(� ا_�#ہ (�� اور �Rم (� �Xے ���Aے اور ���� 0>ا\8 (� راہ�ں 
  د(T4\�ں۔

,Z�4 اے ا
�� ا��� $-&             6��P اے �� ا
��� �ہ ��ں دل ��4� 
�P �4)د  

�P �رس ���ه�ڈه �# &دہ د��ں (ے دل $-&              ذرا ��ا
��وں (
�P �ڑه�  

  �P&ے دم �ے ُ
&دوں 
�ں ,���ں �ڑ� ہ�ں

� ہ�ں) <D�&� ے��P ں��4?�) :,  

            �V��ں ز�
� (ے اس ا��از �ے 
���س اور �ے ��R 6م ���
�  ���ا (� اور ان (�R&P ے�
�Xے ���Aے د�ے، اس �ے �Rم (ے ��


�>��ں 
?	�� ہ��ے ���ں۔ )�0& �ے ا��ے (� اس ��ت (�  �X� �)
ا� �س د�� (ہ اV& )H�ر $��ن �ہ ہ��4V �Pڑے (� �&�ٹ دوڑا�� 
 :�� �P ہ� �ر(4�اٹ4 e,�� ر��ن �ے �4�ا�  &Vہے اور ا �P�,ور� ہ�&_

&Vا اQٰور� �ہ�ں ہے، �ہ&_ ��H��ہ <�P �)  ہے�
ز
��ہ ہ8 �ے زور $ز
�C�C^ ہے (ہ ,6 
�ں ا��� زور د(4��ے (�  �P �� ��ت �ہ�ں، �ہ\�) �P



وR^ ہے، اس وR^ ,� ��گ (�م (&�ں Vے، اس �ے ا��4ں -�د اور ان 
� �Rم (� �4� #�\�ہ �ہ�dے V�، �ہQٰا )�0& (ہ?� ہے۔)  

ں �43Pں درد (� ا��ے در
�            �43Pں 
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