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 ���� ���� �� اردو د��� ���� �ے �
	�� �� �� اب

���� �ے دور �ہ#�� ����� �ہ ہے۔“ راؤ ��م راؤ ��م" �

 -� ہے �(%�� �� ,+�� *(�ا)��� '&� �ہ%ے� .%)� 

���4 32ت �ے ز,�/� �� ,+�� ا)��� ہے۔*(� ,+� 

 دا;%� �� ����� ا):9ہ �%9ے ,ہ�ں ��ں �ر�7 � ���6ہ

9 �ہ �ہ +�, ��> �ے 'ہدت=>ہ ا3#� وہ �ہ ہے -' 

 �ہ ,ہ�ں �?� �?ے۔�ہ ��ں ���ر ��ں ز�,ہ �ے �ہ#�� و)�

9=> وہ ا):9ہ ,ہ�ں � �?ے وا�94ہ <ے در�ر وہ �ہ -

رے �ے ����� �ہ )�ے اس �?ے �Aور داں *ر<�> 

۔ہ�ں /Eے )=?ے ��ں *ر<� &��ان  

 ����:H زاد ����� �� اردو ز�ن �� �ہ%� G“ ��م راؤ ��م راؤ"�
 I��J� ۂ, ہے۔ اس � ز��- ه 839اور ) ء1421(ه �825ہ

 ) ء1435(?� م ��, NOا � ���� در��,� J3ہ ہے۔ اس ��
 �Pے ا��9ا� �����ہ �?� اس و-ہ <ے �Q%�م ,ہ�ں ہے �ہ اس �
RP ہ�ں۔����� �ے دو ��دار ہ�ں ا�� S ت
TO ��;U اور

وز�� ہے۔��2, ,��J ‘ م راؤ��’را-ہ ہے اور دو<�ا ‘ ��م راو’
م , ا)��� ہ'#� ,ے ا,ہ� ��داروں �� ��<:V <ے اس �

ر�W د� ہے۔“ ����� ��م راؤ ��م راؤ"  

 �Q' اد 1032 ہے اور 1033واں�Q� �� رQ'ں ا�� ����اس �
HP ہ�/Eے ہ�ں۔ �ہ A �Q' �� �Q� ہے اور اس �ے N#=�,
���� ا��� ہ�VE �ے ا&9:ر <ے *ر<� �� �	�رہ ہV�E اور �
 R43ہے۔ �E/ �?=( ے وزن ��ں� ‘NQ* �(�Q* �(�Q* �(�Q*’
 �,� �Q� ر<�ل اور اس �ے VQ, �?� ہے ��U �#3 ہ%ے�ہ �&�
ر �?� �(��Gہ Q'ہ ��ح �ے ا=,�Zہے۔ ��U ح�� �� V��%>

ت �� TO �E� �?� ے� �Q� رے ,ہ�ں ہ�ں اور ��ح �ے��ں ��



 ہے )�=� �ہ �Q%�م ,ہ�ں �ہ�ں اس )Eے *�رًا �Jہ '�وع ہ�-
ہ�� �ہ وہ �� <�ال �?ے -� ��م راؤ ,ے ��م راؤ <ے ��Z?ے 
RP ہ�,ے �� و-ہ S ت ��[ ��[ ��ں
TO ہ �ےG��)� ے۔?�
 ہے۔�ر �ر ٹ�ٹ -� �?� N4%4�  <ے �Jہ �

�Jہ �ہں <ے '�وع ہ�� ہے �ہ ��م راؤ ا��ے وز�� ��م راؤ 
 ,ہ�ں ?Zا <ے �ہہ رہ ہے �ہ �Z�> ��aے <#`?ے �ت ��,
ر �ے Q'ا ?� ہے۔��ں ,ے -� �W`� Wb <ے �ہ ہے (وہ �� �ہ
 (9=>- HP ہ� -,ے �ے �&Q� c%�م ,ہ�ں ��A ں <ے�� ]��
اس �� ا�G �?Zح �Sر ���ے �`?ے -�اب دے ا/� �� ا��� 
 d�
O �� ہ9Z ہ�ں, ,9?b� ں�� �Q� ہے اور ہ9Z  �(�eا,�;
 ۔ وہ ا���/ fZ ں�� N

�d -�اب دے۔ �ہ �ت �ہہ �� را-ہ �O
 JSہ ��ں �? �ہ اس ,ے �ہ �?� ,ہ�ں د�=? �ہ �g ,ے <fم ��
اور �g ,ے <fم ,ہ�ں ��۔ JSے ��ں �?�ا ہ�ا را-ہ �
N ��ں 
 N
� �� W=د� �� V( اس �� اس 3�/ Wٹ�� �� �>?i�> ��-
 �� را,�ں اور ����jں /?:�ا /�Eں۔

�ہ� رات /Eے �� اس �� �ہ� 3)V رہ�۔ ���P &�رت ا<ے 
;�ش ,ہ �� <=�۔ -R را,� ,ے ا<= ہ�W ڈر�ے ڈر�ے �=ڑا �� 
 �/را-ہ ��م راؤ ,ے �ہ �ہ اور ���ں Z?�ڑ اور �ہ �9 �ے ,
۔ ��م راؤ ,ے را,� <ے �ہ �?� �ہ �ہ ��4 ?� �� ��?Z ,ے ��
��S &�رت �ے <�W ��ا �م ��,ے <ے ز�دہ ��ا د,� ��ں 
 م دو,�ں -ہن ��ں رو'� ہ��, ���P اور �م ,ہ�ں ہے۔ ا<� �
 ہے -� ��ا�P &�رت �� ا��� �ں �ہ� <#`?9 ہے۔

 �9,- R��* Vہ &�رت �ہ� ?� ��م راؤ ,ے را,� <ے �ہ۔۔۔ <�
 V۔ ��ں اس و��( W=ے د�> W=,U ���ج ��ں ,ے اU R��* ہے۔ ا�4
 �/ن ہ�ں۔ �?f �ہں اZ?ے ذات �� ,e��� ��3ان و Vے �ہ>
 �/,q۔ )�=� ��ں ,ے د�=? �ہ ,> اور �ہں اد,�ٰ ذات �



 ہے ��� �� رہ� ہے۔ ;�ا ,ے �`?ے 3?� N�� ل <ے��ڑ�
 Vاور �%�ار )ے �� ا<� و� ��ں اس �ت �� ��دا'V ,ہ �� <=
گ /�E اور ���� ?� �� b� ن- �/ر ڈا2۔ )�=� ,� �� q,>
 �%�ار <ے اس �� دم �ٹ /�E۔

�ہ وا�Qہ د�=W �� �`?ے &�رت �� �?�و<ہ ,ہ�ں رہ اس وا�Qہ 
�ے ��Q <ے اے را,�! �`?ے ���ا ا&9:ر �?� ,ہ�ں رہ۔ <�,ے 
 ڈ< ر<� � q,�� Z?�� �?� ��ٹ ��ں ,ہ�ں �ر� -��۔ <
چ �� �?� �?�,� ?Z f- <ے �?� ڈر� ہے اور دوده �
9 ہے۔را,� ,ے ہ�W -�ڑ �� �ہ �ہ ا/� را-ہ <�ے �� �� �,�?�
 ]> N=(�� ��ں �Wb &�ض ��وں۔ -� �Wb �� ,ے �ہ ہے وہ �
ہے۔ ا/� ���ا ���J� �Pر ہے �� ��ں -ن د��ے �� ��ر ہ�ں۔ 
 )�=� دو<�ے � ��Jر �`W �� ,ہ ڈا2 -Pے۔ ��ا�Pf?� �P د,�
,� ا�� ��43 ہے )�=� اس ��ں Z �9 ہے۔%Z ہ� W�> W���ں <
 اور ��ن �i#/ؤں ,ہ�ں ڈ� � g- د ہے�� �?� داغ ہے۔ ��,4
 V#�� 9?� ا���م  در;V ہے -� ہ�ا <ے �bے رہ9 ہے۔�#>
 �ے ,ہ�ں ہ��ے۔ <R &�ر��ں �� ا�� -�4 ,ہ�ں <#`?�
 �?� �?���ں ��ے /� �ہ�ے۔ ا/� �� ��اس ر�?ے / �� ر&Z
�ہ ��ے /۔�� �� ,ے ,ہ�ں <� �ہ -ن ;�ش �� * �?� N
اور �
 V>دو �P�� ہے اور ,ہ -ہں ;�ش۔,ہ ���ا ��& �P	N ��� ��ٹ
ہے۔ U;� ���ا راج ��ن <�:?)ے /؟-� �Wb �� ,ے د�=? وہ 
 اور -� ,	> و ,م ہے وہ �?� ,ہ�ں رہ�ں /ے۔ )�/�ں =Z رj/
 NO3 �Pf?� ے ��)ے ��ں� g- ہ�ےZ �,�� �Pf?� W��ے <
 ہ�۔

��م راؤ ,ے �ہ �ہ اے را,� �� ,ے '�ہ� ��<�9 �� -� �ت 
�ہ� وہ �)=N <[ ہے۔ )�=� ٹ�ٹے ہ�Pے دل � ��f& �Pج ,ہ�ں 
9 ہے )�=� ٹ�ٹے => - ,q <ے �,�ه� �� W�ہے۔ ٹ�ٹے ہ



9۔ �پ ا/� =>- ہ�Pے دل �� �j�Z �4 <ے �?� <ہرا ,ہ�ں د�
���ا �پ �?� ��ے �� �`?ے ���4 ,ہ�ں۔�`?ے <=�ن ا<� 
 9% ہ�ا د�=?9Z �� �Pb> �� �4� R- ہے 3NO ہ�<=9 Vو�
ہ�ں۔ &�رت ا<� و�& �� V	N ��� رہ�9 ہے -R �� وہ ��4 
 Iے وا�> R��* دو<�ے ��د �� ,ہ د�=?ے۔ ��د &�رت �ے
ہ� ��ں �
:��f9- V ہے ��i دل ��ں د'#�� z ہ�ں ہے۔ وہ,
 �ہ�9 ہے -� ا��ے '�ہ� �ے ,- �� ر�?�9 ہے۔ اس &�رت �
<�ا ��4 دو<�ے ��د � �(9ۂ ��e ��ے۔ را,� ,ے ��م راؤ �� 
 ہے�ت <��۔۔۔۔(�ہں �N4%4 ٹ�ٹ -�) 

 V۔ اس و�W=ہ د�'��م راؤ ,ے ��م راؤ <ے �ہ �ہ Uج ���ا �#
وہں ��م راؤ اور ��م راؤ �ے <�ا دو<�ا ���P ,ہ�ں �?۔ ��م 
 9,راؤ ,ے ا��ے وز�� <ے �ہ �ہ ��ں دو<V اس '(. �� -
ہ�ں �ہ -� 2)[ �ے ���a دو<�9 ,:?Pے۔ ���ا ا�� *	�ہ �?� 
 اور &	%#�� ہے اس ,���ے )Eے <�ا W�2 �ے ��ا�� ہے۔ �� <�
)�ے �ہ �ت ا/� ��ں �`W <ے ,ہ �ہ�ں �� �g <ے �ہ�ں 
۔/��ار Uد�� <ے �ت �ہ�ے �� وہ� �Oرت ہے -�4ے /
 ہے۔�- N=, �, ��`�ے ��ں ہ�ا اور Z?%�� ��ں <ے �

 ��م راؤ ��م راؤ �� ز�ن <ے �ہ ���ں <� �� ;�ش ہ�ا اور �ہ
�ہ ا/� را-ہ �`W �� ��را �?�و<ہ اور ا&#9د ر�?9 ہے �� 
���ے ��?ے �� ��94ر� �%ے ��ہ ��ں ا��ے /?�ا,ے ��ں 
ؤں اور د,� ��ں ���ا ,م رو'� ہ�۔ ��م - g�وا W�&jت �ے <
 W�,� �� ��94ر� �%� اور اس �ے <� �� ہe�� �� راؤ ,ے اس
�?��ا۔ �ہ%ے ,گ �ے <� �� ��م ,ہ�ں �? �ہ ا<� و�V <ے ���ا 
 ہ�ا -R ��م راؤ ,ے ا�� ہ�W ��م راؤ �ے <� �� ر�?۔

��م راؤ �?ڑا ہ�ا اور را-ہ <ے &�ض �� �ہ <� ہے �N <ے 
Uپ *�ہ ��e ��,ے وا)ے ہ�ں۔ ا/� Uپ ا�� دن �?� ��4 ر,} 



<ے �?��ے رہ�ں /ے �� �%� ;�اب اور ہ��ا ,�i(��م راؤ ہ��ا 
د ہ� -Pے /۔ا/� Uپ �?�-� ���ں /ے �� ��� ( را-ہ �?� �i,
 ,ہ�ں ہے اور -� اس �ت ?Zا �`?ے <=W ہ� /۔ Uج ���W ر�?�
 W� �ہ9 ہے وہ Uپ � د'#� ہے۔ ا/� Uپ ;�'� �ے <?Zا ��
 ,ہ�ں �?�Pں /ے �� ��ں ا��ے /?� ,ہ�ں -ؤں /۔,?� 

��م راؤ ,ے �ہ �ہ اے ��م راؤ! �� ا/� <[ �,ے �� �ہ�ں �ہ 
��ں اب �� ��د���4ں �� ;��V <ے �
�وم ہ�ں۔ 32,=ہ 
 Vن و-� �?� ا<� ر�>ہ#�eہ <ے ہ#را �ہ� �&�ہ رہ ہے۔<
�� Z%9ے رہے ہ�ں۔ ��4 ��د��4 �� )ے �� Uؤ �ہ ��ں اس �� 
 ;��V ��وں اور دان دوں۔

��م راؤ ,ے &-�j <ے �ہ �ہ د,� �ے Z%�ے �?�,ے وا)�ں �� 
ا��ے �س �f� Vؤ �ہ �ہ Uس دے �� ,راض �� -�ے ہ�ں۔ ان 
)�/�ں �� &د��ں ;�اب ہ��� ہ�ں۔ ��ں �ہ �ت ہ#�رد� �� و-ہ 
<ے �ہہ رہ ہ�ں۔ ��م راؤ �ہ �ت <� �� �iڑ /� اور �ہ �ہ �� 
 4*�وں اور ��د���4ں �� ��ا ���ں �ہ9 ہے۔ ان <ے ���
ن �ہ�[ <=9 ہے؟ ���ے <��ے ان �� �� 3	�	V ہے؟ �� J	,
 اس �� *=� ,ہ �� اور ا�� �4*� �� �f �� 2۔

 رہ۔ ��� �j- ہ�ا اور �ہ� رات �� &b,او �� V?Z م راؤ��
اس ,ے �ر �ر �ہ� �ہ �ہ را-ہ ���� �ت �ن )ے۔ �ہ )�گ 
,� <�رج ��ار د�9ے ہ�ں )�=� دل ��ں Z ے �`?ے�����ے <
�Wb اور ہ�� ہے۔ ��4 <ده� �� ا��ے �س ,ہ �f۔ -�/� )�گ 
���a '�اب اور /�'V �ے ,ہ�ں رہ9ے۔ ��ں ڈر� ہ�ں �ہ �ہ 
 �ہ�ں �`?ے �?� ا<� راہ �� ,ہ ڈال د�ں۔اس ��ں /?ڑ� �?� �
 <=W ہے )�=� اس �ے ;#ر � د�W ز�دہ �?ر� ہ�� ہے۔



��م راؤ ,ے �ہ �ہ ��ں ا�� &�ض اور ��� ہ�ں۔ ��م راؤ ,ے 
ؤں / -�G gح |?Z ح�G �>ت �� ا-�اب د� �ہ ���� �
 <#��ر ��ں ���� ��'��ہ ہ��ے ہ�ں۔ ��م راؤ ,ے �ہ ہ#�ں د,�
<ے �� �Sض ہے، ہ#�ں �� �Oف Uپ <ے �م ہے، Uپ �ے 
<�ا ہ#�ں ��ن �ل <=9 ہے۔ ��م راؤ اس �ت <ے �ہV ;�ش 
 ۔��م راؤ ,ے �ہ�� ہ�ا اور ا��ے وز�� �� �ڑا ���9# ):س &�
 ,bہ ا�4�Z ے۔P- �ہ ��رے ;,�ان �� �f �� ا,ہ�ں ;%VQ د�
ہ� ہ�ا۔ ��م راؤ ,ے <رے ;,�ان 'ہ� �� �f �� ہ� ا�� �� 
 ���:ہ �ے ��ا*� <�*�از ��۔

 ��f� �� �4د���ہ ��4 � اس �ے ��Q ��م راؤ ,ے �ہ
 ہ�ے۔ اہN در�ر ��ں <ے ا�� ,ے �ہZ �,�� �?� ار��,�ہ#
 ہ�ا ہے۔ �ہV �ڑا �U W��ہ �ہ� <ے �b?��ر � ��ٹ ا/?�ر ,
-�/� ہے اور �ہV <ے &%�م <ے وا�I ہے۔ وہ �	��ً Uپ �ے 
در�ر �ے �P2 ہے۔را-ہ ,ے �ہ <� �� -�اب د� �ہ ا<ے *�رًا 
 NZ ��%- ہ� Pے۔ وہ Uد�� اس �ے �س /� اور �ہ- �� �A3
 ہے۔ا/?�ر ,�W را-ہ �ے در�ر ��ں �� R%G ے را-ہ ,ے?`�
 �ہ �� ,ے ��ن ��ن <ے �%� ?Z�� ہ�ا �� را-ہ ,ے �A3
د�=?ے ہ�ں۔ ا/?�ر ,�W ,ے اس �ت �ے -�اب ��ں �ے �3 2ف 

�ر �� �ہ وہ اس � /�و��ہ ہ� /�۔ � ز,� �� اور را-ہ �� ا�4
 ��a� ہ ا<ے -�/� �ے� ��Z ہ� روز ��ں را-ہ � �ہ 3ل ہ�/�
۔ -R -�/� ,ے را-ہ <ے �ہ �ہ ��ں )�ہے ?� ��Z ,ہ �ڑه9
 9 ہ�ں �� ��م راؤ ,ے )�ہے � ڈه�� -#H �� د�=> �� ,�> ��
 د�۔ ��م راؤ اس � اور �?� /�و��ہ ہ� �� -4ے اس ,ے <�,
۔ ?� ۔ اب وہ -�/� �ے ���a ا�� دن �?� ,ہ�ں رہ <=9�/
ا/?�ر ,�W ,ے اس �ے ��Q را-ہ �� "ده��ر ���“ �� �Q%�� د�۔ 
 �?� �۔ اده� ر&�( W=�> 4ے ��م راؤ ,ے ا�� �ہ��ے ��ں-




:V ���ں O �� �/�- را-ہ ,ے ا�� �;U ��3ان �?� �ہ
 ا;�9ر �� )� ہے۔

 �(�#Q� �� “��� ہ را-ہ "ده��ر� ا�� دن ا/?�ر ,�W ,ے �ہ
 �i� ہ�ں 9=> ت ہے ��ں �� Uپ �� "ا�� ���“ �?� <=?�
�`?ے ��ل د�� ہ�/ �ہ �ہ ��4 دو<�ے �� Uپ ,ہ�ں �9�Pں /ے۔ 
ت :P�ہ �ہہ �� ا/?�ر ,�W ,ے را-ہ <ے �ہ �ہ ا/� &`
د�=?�ے ہ�ں �� ا�� -,�ر )ے �� �PUے۔ را-ہ �
N ��ں /� اور 
 V:
 -4ے را,� ,ے �ڑ� ��U �� ے( G�G ں <ے ا��وہ
 ا��ے ہ�W ��ں )Eے -�/� �ے �f?� N?� ا<ے ۔را-?� 2<ے �
 ڈال ��ں ا�?� :Z f/  اور اس ,ے �ہ �ہ را-ہ اب اس ��U س�
 ہ�ں۔را-ہ ,ے ا�4 ہ� �� �� وہ �� /� اور <ده� ���ا�ت �?
,ے ا��� روح G�Gے �ے -�4 ��ں دا;N �� د� اور اڑ �� 
را-ہ �ے ہ� W�� U��ٹ?۔ G�Gے ,ے �ہ �ہ را-ہ �9 ��ں ��ن 
 اور �/ U g�ے -�4 ��ں وا��?� ا�وہ  �Q� د�� �ے Wb� ہ�ں۔
 �?� ز,�ہ ہ� /�۔ �ہ د�=W �� را-ہ ��3ان رہ /� اور G�G
  �ہ%ے <ے �?� ز�دہ �NP اور /�و��ہ ہ� /�۔ �?� �ہ� �/�-
 �ہ �ہ &#N �`?ے �?� <=?ؤ۔

ا/?�ر ,�W ,ے �ہ%ے را-ہ <ے ��ل )� اور �?� ا<ے "ا�� ���“ 
 د�۔ را-ہ ,ے -�4ے ہ� اس �ے ���9 <�=?�ے '�وع ?=>
 V۔ )�/�ں ,ے را-ہ ��م راؤ <ے �ہ �%� ٹ�ٹ /�� N
�Eے �
ت ہے۔ ��i را-ہ ,ے ��واہ ,ہ �� � �� �,�i' �� ہ �ہ� �ہ
م ���ے � ��a� ر و *=� �ے�S ۔ -� )�گاور &%� <�=?9 رہ
ہ�ں وہ ده�، �ل، راج �ٹ -j�Z g �ے �?� �)� ہ�ں /��ا 
 �� ا�� دن �( W=�> �?� “��� را-ہ ,ے "ا�� R-د�9ے ہ�ں۔
,bہ -�4ے �Z ہ ���ے د�=?�۔��`� -�/� ,ے �ہ �ہ اب اس �
 �� N;ے �ے -�4 ��ں داG�G �� روح ���ہ� را-ہ ,ے ا



ا/?�ر ,�W -�/� ,ے ا��� روح �� را-ہ ��م راؤ �ے -�4 ��ں 
 اور -� /� را-ہ �� /�۔�/ �� G�G ۔ اب را-ہ دا;N ��د�

۔ ���ں �ہ ,ہ �9?b� Vہ� ��U م راؤ �ے روپ ��ں�� �/�- �=�(
 اور ,ہ �
N �ے Uد���ں ?� Iت <ے وا�f�JT� �� تf
وہ �
۔ U;� ا<ے ا�� ����� ?� 9,bہ� 9,��ں <ے ��4 �� -
رف Q9� ے> R> ح�G اور اس <�-?�۔ اس ,ے در�ر &م ��
 (?� �/�- NOم راؤ ,ے را-ہ (-� درا��۔ ا�� دن ہZ ہ�,
 W� �ہ U;� اس �� �� و-ہ ہے �ہ -R �� ا/?�ر ,?Z�� ے>
۔ اب �ہ ?� م ٹ?�� NZ رہ� R> ?� �U ر ��ں ,ہ�ںUپ �ے در�
م Uپ ,ے Z?�ڑ ر�? ہے۔ را-ہ ,ے �ہ �ہ -�/� ,ے � R>
���ے <�W �ڑا ده��ہ �� ہے اور ��ں ,ے ا<ے �ر ڈا2 ہے۔ 
د�=W �ہ اس �� 2ش ہے۔ 2ش �� د�=W �� )�گ ��3ان ہ�Pے �ہ 
,ے وا2 -�/� ��4ے �� /�؟i( �%i?� ن ��ں#>U 

 ہ�/ �ہ ا/� را-ہ -� G�Gے �ے روپ ��ں Z�> ے, �/�-
9 ہے۔ اس )�ے ا<ے ��وا => U ے روپ ��ں��ا �?� �� ز,�ہ رہ
ہ�ے۔ �ہ <�چ �� ا�� دن را-ہ ,ے ��م راؤ <ے �ہ �ہ Z د��
 �`?ے ��ا �?f �ہہ �� /� ہے۔ ��د� ��و �ہ -� ا<ے G�G
Pے /۔- م و ا��ام <ے <�*�از ��Q,ا<ے ا  �=ڑ �� P2ے /

 �ہ اس �Gح ��,�� ہ�/�۔ ���,=ہ ��م راؤ ���م راؤ ,ے <#`?
 j��� �4� اور ,ہ ?� 9,�ے روپ ��ں -�/� ,ہ �
fت �� -

���G d	ہ <ے �ت ��,ے �� O ہ ا<ے, ?� 9,bہ� �� ��,�
�Q#�� �?�۔ اس )�ے -R وز�� ,ے �ر �ر اس <ے اس �� و-ہ 
راض ہ�ا اور �%�ار )ے �� ا<ے �ر,ے , Vوہ �ہ �� �� V*در�
 اور ا��� b� م راؤ اس �� وار <ے��ے دوڑا ض۔ )�=� E( ے�
/�*V ��ں )ے �� اس �� ,�iا,� '�وع ��د�۔ وہ ا�?� �� 



32,=ہ وہ ��م راؤ �ے  ا<ے ��م راؤ ہ� <#`?ے ہ�Pے �?
۔?� W� �?�g ��ں ا/?�ر ,

  ہ�ا اڑ� رہ�� G�G ل <��۔ وہ3 اب اO%� را-ہ ��م راؤ �
 اده� اده� �را �را �?�� رہ۔ �:?� '=ر� �b� ناور ا��� -
، �:?� ده�پ �� '�ت <ے ��bے �b� ن��,�وں <ے ا��� -
۔ ا�� دن وہ �G�Gں ��ے )Eے ا�� ��ڑ <ے دو<�ے ��ڑ �� -
,� اس �� Zہ ا� ?�  ا�� �Sل د�=W �� ان �� �Gف - رہ�
ہ ا��ے �
N �� �ڑ� اور وہں اس ,ے ��م راؤ �� �?� د�=?۔ i,
�ہ د�=W �� وہ ,�bے ا��ا اور وہں /� -ہں اس � وز�� ��م 
راؤ �?۔��م راؤ G�Gے ,ے ��م راؤ <ے �ت �� اور �ہ �ہ 
؟ ��م راؤ ,ے ا,=ر ��۔ ,bہ�ے �`?ے , �� اے ��م راؤ ��
�ڑے )�V و)NQ اور �ہ#� /�i9T �ے ��Q ��م راؤ ,ے -� 
 R- G�Gے �ے روپ ��ں �? ��م راؤ �� وہ وا�Qہ �د د�2
?Z�� م راؤ ,ے�� ��۔اس  وہں ���P ���4ا ,ہ �?

 ��م راؤ �� ���ں ہ�ا، �?�ل �ہہ

اس �ے �G�G �Qے ,ے <را وا�Qہ -�/� �ے ده��ہ د��ے اور 
۔ �ہ <� �� ��م راؤ ,ے �ہ��> ,ے �- �� G�G ے��ا 

 ���Pں <چ ���ا /4�Pں ��م
 ��م راؤ �`ہ �و ���ا ��م

 ��م راؤ ہے اور ��ں ��م راؤ ���ے ��� �U ہ �� <[ �[ ���ا�
� ہ�ں۔ اور �ہ �ہ اے ��=W راؤ �`?ے ز�ن دے �ہ �ہ ; ��
 |?Z ہے ا<ے �� و�4ے ہ� �Pن ہ�ت -� ���ے ���ے در���
 �� ر�?�9 ہے۔ ��م |?Z �� ���� �|�> 4ے�- �� ر�?ے /



 �Q� ں اس �ے�Pراؤ ,ے ز�ن د�۔�?� ��م راو ,ے <ر� ���ں �9
رات �ے و�V ��م راؤ Z|=ے <ے <��ه اس -iہ /� -ہں 
?�  -�/� ��م راؤ �ے روپ ��ں <� رہ

,�ه�ے <,�ه�ے ,گ راؤ> �%Z 

 �ہ -��ں ,�� <�ده� Z%ے اپ �?ؤ

اور <��ے ��ں اس �ے �ؤں �� ا,i%� ��ں �ٹ )�۔ �ٹ9ے ہ� 
 اور ا/?�ر ,�W �� روح ��م i( ڑه�ےZ زہ� اس �ے -�4 ��ں
راؤ �ے -Z �� �4?�ڑ �� ��واز �� /�E۔ا<=ے ��Q وہ دوڑ �� 
 اور �?� "ا�� ���“ �U ں اڑ �� وہG�G ۔�U سG�Gے �ے �
�� ��د <ے وہ دو�رہ ا��ے -�4 ��ں دا;N ہ� /�۔��م راؤ ,ے 
 �ہ -�/� ا�� دن �?� ��Z <ے ,ہ�ں ��ٹ?۔ �را-ہ �� �ہ �?� �9
,ہ �
N ��ں /� اور ,ہ را,� <ے �f۔ �ہ �ت <� �� ��م راؤ 
�ہV ;�ش ہ�ا۔ ;�ش ہ� �� اس ,ے ��دهن ��م راؤ �� &jت 
ا*jا�P �� اور 3=� د� �ہ <ر� د,� �� دان اور ;��ات دو۔ ہ� 
 �Gف ;�'� �ے 'د�,ے �`�ے )iے

 N:G ڈه�ل ���Sں ,��Tاں اٹ?ے

,ے � �ہ <%4%ہ WZ �ہ��ے �� -ر� رہ۔ �?� را-ہ �� �e-
 J3ہ � �Q� ۔ اس �ے<� �� ��ٹ??i�> اور ا��ے �
N ��ں /�
HP ہ� /�۔A ے ��ں ,ہ�ں ہے۔G��)� 

�ہ ;Ofہ ����� "��م راؤ ��م راؤ“ � ہے۔����� "��م راؤ ��م 
راؤ“ �� او)�� اہ#�V �ہ ہے �ہ �ہ اردو ز�ن � ���� ���� اد�� 
 �,و )4,� ,#�,ہ ہے -4ے 1431ء اور 1435ء �ے در��
 I��J� ے, ��J3ہ ��ں �ہ#�� دور V��=3 ��ں *�)ا���( ,+



ل ہ�Pے ہ�ں اور #Q9>ظ اT(ار اjرہ ہ� ۔اس ����� ��ں �	��:ً��
ظ &��� و *ر<� �ے T(ا R��� ف <�ا <� �ے�O ان ��ں <ے
 N��G دے �� ا�� R���� ے, �:(- N�#- �� ����ہ�ں۔اس �
 �Zن ��ا94��	��ے �ے <�W 1973ء ��ں ا,`#� ���� اردو �
):� ,ے "��م راؤ ��م راو“ �� - N�#-۔?� <ے 'HP ��ا�
او)�V �� �4%�� ���ے ہ�Pے )=? ہے: "اس دور �� <R <ے 
 �� ���ہ%� �I��J -� اب �� در�*V ہ��P ہے *�)ا���( ,+
 "��م راؤ ��م راؤ“ ہے۔

 

 

 


