
 

 

 

 

 

NALANDA OPEN UNIVERSITY 

COURSE  : M.A. URDU PART 2 

PAPER   : PAPER XVI 

TOPIC   : DASTAAN GOI 

PREPARED BY : PROF. ISRAIL REZA, 

SCHOOL OF INDIAN & 

FOREIGN LANGUAGES 

 

 

 

 

 




 ز���ہ ����دہ���ہ� ز���� ہے دور �� ��گ  ��� 

 �� ا�$�ن ! ��� اور !  � ��ہ ور�ہ ہے ہ���� ر���ر

 ز���� ر���ر ��� %ہ �� .ج ہے۔�+* رہ� �()'ہ &$ �%�ہ

�* دن ��ں ز���ے د%��۔�$� �ہ�ں ہ� ا��زت �� اس �� 

�ٹ��� ��ں 5'4ے �ے دو!��ں �� رات ا�$�ن ہ�را ���2 

 ! ��� ہ� %�د �� �$ے ! ��، �� دو!*وں �،�ہ� ا& � اور

 !ے رہے۔��ے  � �*�� �� ���ہ �ہ �*�� ��89 اور

 ?*ح اس ��� ہ�!��2 =�� ���$� اور د>;$: !ے

 �� ز���ں %���ہ �*�� دو!*@ �� >��۔د��� � 
 �ے ��ے

 ہ� !ے دور ا��ا�B !*اغ �� دا!����ں ��ں اردو ?*ح

۔ہے �'��  

�G دا!��ن �� �DE� �� *%*F &ہ �%� ��� �� .ہ$�ہ .ہ$�ہ اس �ے 
�Oو �Oل ��L�M ہ� ��ے۔دا!��ن ��ر%K ادب �� ا%I ورق ہے اور 
��P � �ر�ہ ذ%P ��ں R� �� S� ے ��ےT�4� اس �ے ا& ے
 درج ہے۔

 

ٹ�� •  

&Wٹ �� ���ر دا!��ن ��ں �S ?*ح �L2E ہے �2Uہ 
�ے �� ے �� ?�ر &* ?�ل د%� ���� ��� اور �P ��ں �
�P �� ?*ح ��ے ��ں ��ے �� ��ڑ �* ا!ے �X�9ن 
 �%� ���� ���۔��ول ��ں �� ا%I !ے ز%�دہ  ��. ��
�ہ����ں ہ�!��2 ہ�ں �+* T*ور@ ہے �ہ ا�ہ�ں &�ر@ 
?*ح ا%I دو!*ے ��ں &��!� �* د%� ��Bے >�L2 اردو 



 ��Eص اہ�O �B�� �� ٹW& ا�\* دا!����ں ��ں ��
د�B��2% �ہ�ں د%�� اور �ہ ہ� دا!��ن �+�روں �ے اس �� 
��Oل ر��� ہے اس >�ے دا!��ن !ے &Wٹ �� �U<�Xہ �ہ�ں 

 ��� ��!��2۔

 ��دار ���ر� •

�*دار �+�ر@ �� ���ر�� دا!����ں �ے ز���ے ��ں .ج 
!ے �^�'[ ���۔.ج وہ �*دار &$ � ��ے ���ے ہ�ں �� ہ* 
&ہ'� !ے �4�45 ز���� �ے �*دار �_* .�Bں ان ��ں وہ 
��ں اور B�& G�aے ���Bں �� !` �` �ے ا�$���ں �O
��ں ہ��ے ہ�ں۔ �+* اس ?*ح �ے �*دار دا!����ں �ے 
�ے �MXً� ����زوں ��ے۔وہ�ں T*ورت ��� ا%$ے <
�*داروں �� �L �� ا�$�ن &*!�8 �* !2ے، �L !ے 
 
��دہ ہ� ��Bے %� ��O ے! L� ،ت �*ے*R� �5 ے
 *� L! ے ��ر���ے� L� اور *� c2%ہ�ں د � 
!ے �

 وہ �5*ت ��ں &ڑ ��Bے۔

 � M% 4ے �ے >�گU? ف او�;ے*f ر@ دا!����ں ��ں�Eہ
9ہ�ادے اور ا��*زادے &�8 ��ے ���ے ہ�ں۔ "�غ و ہ�ر“ ��ں 
ا%I !�دا�* �ے �ٹے �� ��ہ ہے ��� ��Eم دا!����ں ��ں 
�د�9ہ�ں اور 9ہ�ادوں �� ذ�* ہے۔&�(ہ وار >�گ �$ے 
���O+�ر، �Oا�ہ !*ا، =ڑ%�Eر، �)��W اور �ہ�*ا�� و�h*ہ �ے 
�*دار ہ�Eر@ دا!����ں ��ں *اBے ��م ہ�ں۔“��5
 ?��B“ ��ں 
�2ؤ>�“ ��ں = �  P�" ہ�ر“ اورا%I &ہ�'��، �;c دہ�4ں،“ �غ و 
>2ڑہ�رے۔ اPf �*دار !G او�;ے ?4Uے �ے ہ�ں۔او�;ے 



?4Uے �ے �*داروں �� &�(82 �� ���j اور %I ر�5 ہے۔ 
ا�* ��I�� �B ہے �� 9*وع !ے .I�� I� *O ہ� رہے �� اور 
� ہ� رہے ��۔ I� *O. ��� ہے �� وہ  

�U�h ا��اد دا!����ں �ے �*داروں �� ���D ہ� �ہ�ں د%�� �ہ ان 
 ���E'! ہ در&�8 ہ���*XOں۔�B. ے ��رBو*�� ا& � ���5Wfں 
ٹ�&� اوڑه �* ہ�*و دLE9 �� �_* !ے او��P ہ����� 
�� ز��L ��ں ��ڑه د%�� ہے �� a � &* >�ں �� ا���ہے،اژدهے 
L ���� ہے اور ہ�*و اس &* =ڑه �* ��RFظ ہ�  �Oور در� �
 ���� ہے۔

دا!����ں �ے �*دار f*ف ا�$�ن ہ� �ہ�ں '2ہ ��5ان �� ہ�ں 
 �ر  � E)۔%ہ�ں دا�� ا>� ہے، دا���اور G�pa و G%*h �^'�ق 
� �q اژدہے ہ�ں۔ا%$� �^'�ق ہے �O ،ے ہ�ں?�? raہ�ں، وا
 G$5 �� G! ��5ان ہے اور %ہ ]��[ ا�$�ن اور �� ��
 ��EMل ا& � ا& � رول ادا �*�ے ہ�ں۔

• � ����ق ا����� ���

����f ہے، O I%دا!��ن �� ا �� *f� a @*XR<ق ا����
f*ف اردو ��ں ہ� �ہ�ں '2ہ ��Eم ��%
 �E'a ادب ��ں۔��!ٹ �� 
 
�*دوس � �� Lے ڈرا�ے، �'ٹ� *��u$2�9 ،@ڈ�E� L%ڈو
 ،LBدو!� �� �9ہ ��ہ، ��>� داس �ے ڈرا�ے، را��*��9ہ،
�ہ���رت۔ %ہ ��Eم ����ق ا>XR*ت f� a* !ے &* ہ�ں اور %ہ� 
 ز���ے �� ر%� رہ� ہے۔

a�9*@ !ے دا!��ن �� ہ� �ہ*ا ر�9ہ ہے دو��ں دورا�$��� �� 
4�� xO ا��وز@ �DU? w%*R اور و�� � Pfاوا ہ�ں۔دو��ں �� ا��
 �� P�^� د ���ٹ &* ہے، دو��ں ��ں�� ��ار@ ہے، دو��ں �� 



��ر�*���B ہے،�^�P اور ���ٹ �ے ا!� ا���اج �ے ����ق 
 c;� �� ں�� ��ز�� �'fد%�۔ا�$�ن �� ا 
 � �� *f� a @*XR<ا
��$* �ہ�ں ہ��� ا!ے وہ ��O>�ں �� د��� ��ں &��ے �� ��89 
 ،@*& ،L� *& ے�� P�*�� ہے۔دا!��ن ��وں �ے �^�P �ے 
��دو�*�� ��$� �^'�ق �� � 
 د%�،?'$WF� �Eت ��EM* ��ے، 
 ،��a �� ٹ�&�، ��دو ���E�'! ،���E�'! 84� ح�< ،
_aا 
ا!
��دو �� !*�ہ و�h*ہ ��$� =��وں �ے !�رے �O* �� ����ں 
 �� 9* �� ����ں &* ��w &��ے د���%�۔

%ہ�ں �� �;c ہے ����L�4% P ہے �S !ے >X[ ا��وز ہ��ے �� 
 �9�O � &ہ ہے �ہ "ذرا د%* �� ا% I%ہ ��>*ج �ے ��د^$�
!ے ے �4% � �� �Byے ?�ق ر�c د%ں“>�G� L2 دا!��ن �ے 
 
�*وغ �� ز���ہ ��� �G ہ�Eرے �رگ ان !G =��وں �� �$'�
�*�ے ��ے � �ج P4a ��� ے !ے ا��2ر �*�� ہے۔ >�L2 .ج 
ہ� !ے >�گ ��B�� Pں �ے �� ان  ��!�S B �ے ز���ے ��ں 
 =��وں &* L�4% ر���ے ہ�ں۔

 ��ا�� •

ان =��وں �ے Waوہ ?�ا>� �� دا!��ن �� او>�L 9*ط ہ��� 
ہے۔����2ہ دا!����ں و�� ��ار@ �ے >�ے ���ں اور �O>� و�� 
ے 5$�ب ���۔ را��ں �� �ٹ�a *� cم .د�� !ے >ے �* �د�9ہ 
�I دا!��ن ! � �*�ے ��ے اور �ہ�ں &ہ'� رات �� دا!��ن 
=��ڑ د@ ���� ��� ا�'� رات وہ�ں !ے .�ے ! �%� ���� ���۔اس 
�ے T*ور@ ہ�ا �ہ دا!��ن ?�%P ہ�۔ �(ہ�ر ہے �ہ �$� <
�د�9ہ �ے %ہ 9*ط ر��� ��� �ہ اس >ڑ�� !ے �9د@ �*وں �� 

 ا!� �O ہ��ہ ! �Bے �S رات �� yہ��ے وا 
�O ہ� ��U� ��



رات اس �� ��م ��Eم۔>�L2 اس �� دا!��ن ا%I ہ�ار ا%I رات 
 �I ='�� رہ� اور %�ں اس �� ��ن ;�۔

• ��� ����ت �� ����� 

 ��f��O 
�� دا!����ں �� ا%I اہ �)� D�*� ��*9�M�
 ��ہے۔ز���ے �� رہL !ہL،���5ل، !�Eج و�h*ہ %ہ ��Eم =��%ں 
دا!����ں �� �� ہ�ں۔ اس �ے Waوہ دا!����ں ��ں �$� �ہ �$� 
�fرت ��ں اWO�� درس �� &���9ہ ہ��� ہے اور ��Eaً� اس �� 
 ا��pم ا=��ں �� ������ &* ہ� ہ��� ہے۔

 

 


