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 اردو 	� ��ل اردو��� ������ ��د ارد �ے ��� 

 ز ��� �� ہے۔��� رہ� ��� ����ع ����د
 �� ہے۔��ل

 ��  �()�د�� �� ��� اور ہے %�'& %�$�# ����د
 ��ں

 ذر	.ے �ے ا)� ہے۔اور (-� ��ں و+�د �, )ے و+ہ

 �56�7 ��ں در��روں ہے۔�ہ� �123 ��0# �� ز ���

 اس �ہ ���ں ��- ��ت ��م ا	: ہ� � (را)�ہ �� ��689ں

< �� �� ے %�'& �0� ذر	.ے �ے�� �� �-�+ 

۔-��  

����د
 اہ�3# %�'& ہے۔ا���ا@�  �� ��� ���
 ��ں ���اردو 

 ��ں ��� ��Eز
 D� زور ز	�دہ -�� A�+ 12�Bے +�Aے ���
 ���
 �� )8� (�ے �ڑه�� ہے ��� %�F- �� �G�Gر ���اردو 


 �ے �و��-����دور ��ں ���   K� ( ے ��JB ہے۔اردو 
��Eز
 �� ز	�دہ �D< ��� ��� 	ہ� و+ہ ہے �ہ �0-,، (��و اور 
��3Pن و���ہ �ے 	ہ�ں ��� �� -�Fر ر N ر ����Jں اور 

 
��$� 1A% ��� 12�Bے ہ�ں۔-) �K  ود��0اب و ’ ��ط -: �9
��ں ��� �� و��%# �� ے �� ��< �� ہے اور �ہ� ‘ ��0ل

26��0� 	� �A�ت  ہ�ں  S9� ��� .ہ ہے �ہ	ہ�ر �� ذرTہ ا
ہے۔��� -�G ��� �ے 	ہ�ں ��� ��� و ���G �� 	ہ� -�Fر 
 � ���U 26ہ��D< ��� ��� ہے۔اس ��ں '�ف WBت و ا �AVط  ہ�ں 
�ہ ��� ��+�د ہے۔W+ �� $�ر	و ا 

 1A% �ہ�ں �56�7 ���6 ہے۔��	ا �ے �.��� �� -�Fر �56�7 

 ’�0اب و ��0ل‘ ��ں اس �� و��%# �� ہے ��$� 
 ے �Dر
 ��� 
اور �ہ� ہے �ہ ا'& ��� Y8  #A2 ہے۔��� ��Eز
%D :- �G�Gہ�]�ے �� ا	: ذر	.ہ ہے۔درد �ے �Zم ��ں ��� �� 
 :- #G�G% .ے ہ�	ے ذر� 
	ہ -�Fر ��+�د ہے۔��� ��Eز
Dہ�]� +� )��2 ہے۔��� -�G ��� �ے 	ہ�ں ��� ا	: (رزو اور 



�ہ ہے +� )�رے ��B, ��ں ��+�د ہے۔)�دا �ے 	ہ�ں W+ �A	ا
��� ا	: ا	( �A����A ہے +� �, �� �0ش د�B �ے )�-[ 
 ��ار � )��2-� ہے۔

 ��	 نے ��
	 سے ��ڑها ہے ��ر
 نہ ہو�� ��	 نہ ہو�� ظہور 

�ه ����	 نہ ��چهو ��� ہے ���� 
�� ا�" ! هو �� ��ا ہے ���  

-�Fر ��� �ے %�اBے )ے ا	: اہ, Dہ�6 	ہ ہے �ہ ��� 
�ہ# ا%���ط �� ��ورت ہ�-�  �� �����Eز
 �ے اTہ�ر ��ں 
ہے۔��� 2ہ ا)2ے )�ے ہ�س D�)�� )ے +� ��6ے ہ�ں۔اس B_ے 

 ��-ے ہ�ں ا ��ں ��� ا	: %� ��ں رہ ���.�اء +� ��Eز 

 �� � Dڑ-� ہے۔12�B 	ہ� %G�G# ہے �ہ ا���ا@� ��� ��
 �G�G% ��� �+ ں ���6 ہ�ں�B�$� �� ح�b ں ہ�3ں اس�� 
���
 c��2B ن��A��� -�3م %�	ں �Dر �� د	�� ہے۔اور 	ہ �$��Bں ہ�3ں د
 ��ں ز	�دہ ���6 ہے۔

����د
 �bر D� ��Eز �� ��� ہے 12�B ان �� روح اہ&  dB��
 �-) �K  Y2� �� #G�G% ز ��ں�E� ے ان �ے_B �(۔ا��- �K 
 ہے۔

 $+ *ہ � ه () نہ'ں ��&� %�$�د
 پهر 'ہ ہ�-�مہ اے ��ا ��� ہے 

 'ہ �"' چہرہ �1گ ��/ے ہ'ں
3
2ہ ���ہ و ادا ��� ہے  



 ��� ��� >�D �D ر�b ر ��� �� �0ص�F- اردو ��ل ��ں
ہے۔اردو .�اء  ے ��� ��Eز
 اور ��� %�G�G دو �ں �� 
 �A�+ �Bہے۔و �� >
 ��ں �D< �� ے �� ����� ��Dا
��� +�ہ�ں  ے اردو ��ل ��ں  ہ '�ف و).# �D�ا �� �26ہ 
 &@�A� ۔ا ہ�ں  ے د �� �ے -�3م�	ز د�E� ��  :	ا �� 
���اردو 
 f�(ے اردو ��ل �ے دا�1 �� و��� >�D ں�� 
��� ��Dا ��
��� 	ہ �ہ�ے D� ��VEر ہے ��� �A�+ �B۔و�	د�� 

 678 بہ�" ہے ��� (�ز' ��
����� و ��� �9ز' ��  ��� 

درا'& اردو .�اء ��Eز �ے )�-[ )�-[ %�D �� #G�G< �� ے 

 )ے ��- ��� &@�A� ہ �g�F- ہے۔اس دور ��ں �� >�� ��

 ��ں اJ+ ��Dہ ���-ے �ے۔درد  ے������ %�G�G ��  اردو 

 �� >
 ��ں �D< �� ے �� ����� ��Dا �D ر�b �0ص
ہے۔درد �i 2ہ '��g ��اج �ے ��� -�ے اس �Bے ان �ے 
 ��� ��� >�D ر-� )ے�F��ہ# �0 �� �G�G% ��� ہ�ں	
 �D ر�b ہے۔��م �G�G% ��� م�G� �6�ا �� 
���ہے۔���Gہ 
��� %�G�G اور ��� ��Eز
 ��ں g�ق �� � ��2& ہ� +�-� ہے 
�	� ا)� B_ے ��Eز �� %G�G# �� دروازہ �ہ� ��� ہے۔ا �A � اور 
 ��Dن �� ا�A ��8 ہ ���ں  ہ ہ� اA6g �����Eز
 ��� �iہے ���� 
ذات �� -�ہ�@� )ے  �Eت  ہ�ں �& )��2 ا)� B_ے ا �Aن �� 
�32& )�د �_� ذات اBٰہ� ��ں �123 ہے۔+A, اور روح دو �ں 
�� اس �� ذات ��ں ��g �� )�2ے ہ�ں۔ 	ہ� و+ہ ہے �ہ ��� 
%� �� �G�G�V-ہ ��� ��Eز
 )ے ا��6 و �ہ�� ہے۔درد �ے �Zم 
 �G�G% ��� مZ� �� ہے ان ��� ��� >�D �� ے��E- � �%ں رو��



�ے ر N ��ں ڈو�� ہ�ا ہے۔���ں �ہ درد mg��g�' �ً- -�ے اس 
 B_ے ان �ے �Zم ��ں -�Fف �Dر
 b�ح ہ, (ہ�K  N� (-� ہے۔

 $> %�ں �" ادهر ادهر د;:ها
 �� ہ' �<" =;� $�هر د;:ها 

 �� ��(�D #� oB�0 ��� ا@� د �ں ��ں���
 �ے ا���اردو 
2& ��ں ا���-� ہے 	.�� ��V9ب �ے )�ا�D اور اس �ے 
�.� ��ں -�Fر ���  12�B دہ ���6 ہے۔�	ز �1 �� ذ�A% 
�Tہ�
.�اء  �����ں -V�	�6 ہ�-� ہے اور ��� %b �� �G�G�ف 
-�+ہ د	�ے ہ�ں۔ 	ہ� و+ہ ہے �ہ اس دور �ے -G�	Vً� -�3م .�اء 
�iہے وہ و�B ہ�ں 	� �D� ��،,-�0� �G- ��� ہ�ں 	� ��dB اور 
���1، ان )d �ے 	ہ�ں ��� %�G�G �ے ا.�ر  K� (-ے ہ�ں۔	ہ 
وہ .�اء ہ�ں +� ��ا+ً� '��g  ہ�ں -�ے 12�B اس دور �� 

 �� رہے -�ے۔��� د	��2ے ہ�@ے وہ 

اس b�ح 	ہ �ہ� +�)��2 ہے �ہ ��� �� -�Fر �56�7 .�اء 
�ے 	ہ�ں �56�7 ا �از ��ں ���6 ہے۔	ہ� و+ہ ہے �ہ و�B )ے 
Bے �� ��dB اور ��dB )ے Bے �� ���1 -: ��� �ے -�Fر 
��ں  �3	�ں -V�	K  �6� (-� ہے۔12�B 	ہ ��� %G�G# ہے �ہ اردو 
��ع �� ��� ہے �iہے وہ ��� ��Eز
 ہ� �� 
��ل �� ����د
��� ہ,  d+ر-� ہے۔�F�	� ��� %�G�G اور 	ہ� ��ل �� �0
��ل �ے +D �-��B�3ہ�6 �� ذ�� ��-ے ہ�ں -� ان -�3م ��iوں �� 
 ذ�� �� � pز�� ہ� +�-� ہے۔
 

 

 


