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 ��رٹ و	�
 ��	� �� ����ت

 	����ں �ے ��� 
� ����� �ے ���ور ہ��ے �ے ���� ہ��
ہ�و���ن ,! �+*ہ (���ے �ے )$ے ر�'ہ دوا�$�ں #!وع �! د� 
�6$ں ۔ا�1!��، 2!ا��$�
 اور ,!�1$�� ا�0 دو�!ے ,! �+.� 
���9 ہ��� �ے �ہ (��ے د��ے �6ے۔��78!  
)ے (��ے �� ��:

 �ے ہ�و���ن �
 ���� �� 2$;�ہ �! �<, =�) 
١٨A٧ء �

 �� ا��ار ��:D ہ� C$�۔�E�� ��ٹ ا�ڈ�و���ن ,! ا� د�� اور #��)
 ہ�

��ر,
 ا��ام �ے �ہ� ,ہ�ے ہ
 ���J )$� ��6 �ہ ہ�و���ن ز��دہ   
 
���ں �ے ز�! �1$ں �ہ رہ �Mے �C اور ��:
 ��ر,�د�! �0 
 Nوا� O� 

۔ اس P.$.� �ے �6Cان ہ�!�MP !, اس 
��م ہ
 �$Rز����ں �ے وا� 
�6ے �ہ D��P ��م �� 7S!��ر ہ�و����

 �!��ر� ز��ن � ���MP 

۔ اس و�� �2ر�Cہ� �ور!T
6
 )$WM ا�0 ��ل �Vل � 
6
۔ا�0 	+.ے �
 ز��ن ���M!ت �6�
�$ں ��Y اور ���6J (��� ��6 �ہ  0��
 ز��ن �6
 (�ے ��رے �
’اردوز‘ ز��ن �6
 (�ے ہ�� اور ہ�و����
 ز��ن �6
 �ہ� (��� 
��$�ں �ے اس ز��ن �� �$�6Mے اور � Z[� ہ\���V�6۔�
 ���6M� ں �� ا�ے��	و D۔ �$� ا,�ے ہ
� ]#�� 
���6Jے �
 
�Vہ�۔�O �ے ,ہ�ے ا�0 ڈچ �$ٹ�! �ے ١٧١Aء �$ں ہ�و����

 ز��ن �$ں �$	Y ب��� 
� 
 �ے ��]��6V cٹdا�� 
ز��ن �
6
۔M( 

6
 اور M( dں ا�0 ��ا$�ا�0 ,�در� ,�W�J #�! �ے ١٧eeء 
� �� اردو �$ں �!(�ہ �$�۔�C�ٹW، ہڑ)ے اور $Jں ا�$�١٧e٨ء 
� ذ�! ہ$ں )$O� WM �ے اہD ��م ڈا�ٹ! ��� 
W��C!2 �ے ��م �6
�$ں �>زم �6ے اور  
�E�� ��ٹ ا�ڈ�ٹ �� ہے،(� ا��!M�C ن�)



 اور )�� �ے ����ے dا�� 
١٧٨٣ء �$ں ہ�و���ن Sے۔ہ�و����
�$ں ا�ہ�ں �ے �ہ��� �$[ �$�� ��م �$�۔ 

��ں �ے ہ�و����
 ز����ں �� �$�6Mے �ے )$ے �� O� ان
را��ہ ہ��ار �!د�� �WM$( �6 ا�1!�� ��(!وں �ے ���J )$� ��6 �ہ 
 
ان �6Vٹ
 �6Vٹ
 �����ں �ے ��م �ہ$ں �Vے �C۔اب ہ�و����
ہ ��و��� �!�� ہ��C۔���V\ہ (��ر� d���� �� �6ےM$� �� ں�����
�$ں S��۔اس  ��d $�م� �� �ر��� �١٧٩٩ء �$ں ���Mہ �$ں اور��ٹ
 
�$ں ا��1���ن �ے �Sے وا)ے ا�1!�� ا2�!وں �� ا��
 ہ�و����

 �ے �2ر�
 ,ڑه �M$ں۔ 7S! اس '��6
 �ہ وہ � 
��) 
:�6M�
2
 ��C �6J$�۔���� 
6� �� 

 
� #ہ�'�ہ #�ہ D(�d �ے ���1ل اور �ہ�ر ���ہ�و����Mے 

 �� ���k د�� �E�� ��ٹ ا�ڈ�ل �!�ے �� ��م ا��lو ��1ار(��
��6۔اس )$ے ��وارد ا�1!�� ا2�!وں �ے )$ے ہ�و����
 ز����ں 
 �l�P �� ;.�6
۔اس � 
mCہ� �ور!T ز��دہ �$Rوا� 
�
 D:�� n(�� 0�ں ا$��!�ے �ے )$ے �Cر�! (�!ل �ے ���Mہ 
 �!�ے �� ��;��ہ �����۔


 ١٨٠٠ء �� ���oر :Y�) ہ١٠��;��Yرڈ و���)
 �� �ہ 

 ۔�$��Mہ ٤ mC 

 ١٨٠٠ء �
 ��ر�r ڈا)m� e !, اس WM$(ہ�ا۔
 
�$ں ����ن ٹ$M# �� �E�� ہ�: =�) 
� D�1 ,ٹ��!� �� 
m�
�$ں  r�ر�� 
6
 اور و��)
 اس ��ر�r �� ا�1!��� ہ�و���ن ��
ہ �:S دن �ہ 2$;�ہ ہ�ا ��6 �ہ 
ا�! �! د��� �Vہ�� ��6 ۔�$��Mہ ا�
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 (��ے  0��6
 �ہ ��0 ,! راج �!�ے �ے )$ے � 
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 ١٨٠٠ء اس �m�e۔�Cہ� �ور!T ��6J�� �� ز����ں 
وا)
 ,ہ�
 ��)1!ہ �6
 ۔



�ہ ��)n �2رٹ و)$D ��م �ے ��]ے �$ں ��:D ہ�ا اس )mے �2رٹ 
�>ت �$ں �ہ� �[�و)$n(�� D �ہ>��۔ Yرڈ و��)
 �ے ��)n �ے 
�$ں �ہ� �ے #]+ے ��:D �$ے اور  n(�� ۔ا�ہ�ں �ے
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 ز��ن �ے #]+ہ �ے 
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 ا���ن �6ے ��x�6
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 وہ�ں ��ں �ے ز,�ن اردو �� �()�ل &�%�“۔

 
�$ں رہ �! اردو ز��ن � n(�� D$(1!�ٹ �ے �2رٹ و�C
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 �>ش #!وع ہ�:
 (� ����$ں )�6Mے � D�� �(� �M$ں ۔اب ان اہ
� �!�ے �ے l�P ت��7 
� W$R$�;��� ��م ا��Jم دے �M$ں ۔
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 ��#[ �ے 
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����$ں �$�ر ہ��ے )1$ں �� ا�ہ$ں �6V,�ے �ے )$ے ��O ��7ے اور 
�$ں �;ہ  n(�� !, رش�R� 
,!�D��� z �$ے mCے۔M�C!�ٹ �
�7اں �>زم ر�6ے Cے(� ��وارد ا�1!��وں �� ��Sن ز��ن �$ں 
ا �!�ے �6ے ۔اور ا�6$ں $, 
�;ے ��� �! اردو �� ذوق �6
6
 د��ے �6ے۔�!ض اردو � �$�!� 
� �R�� ں �ے در���oR(
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 �7اہ[ �6
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 وہ رو,$ہ � 
�E�� !1����oر �!ے۔ 
6
۔7S! ��ر � دل ہ��! ڈا�ٹ! � 
7!چ �!�� �ہ$ں ��Mہ ����� �Vہ�

ٰ دے د�� اور (� ہ
 وہ دن R[ے ا��� nٹ �ے ��)�!M�C (�ن

 �� ��رڈ Sف �E�� ہM��$� �$Cہ� �� 
6
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 ز��ن ���6Mے �ے )$ے  
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6M( ں �ہ$ں$���� 

 در(ے ��dں ا$� n(�� ہ در�� ہے �ہ�
mC$ں ۔�;ے �ہ��$�ں �
 �����ں ,! ز��دہ زور رہ� اور ان �$ں 
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6
۔ا�ہ
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6
 mC$ں ��)n �ے ��ہ! اس و�� Mں (� ����$ں )$� n(�� ہے �ہ
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 �� �ہ� �$�� W��61�� 
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۔�ہ�ں mC �ہ د)�� 
�$ں ���M!ت �
 	!ف �6 n(�� D$(�2ٹ و
���M!ت �ے �;ے ��ل �Vل �
 ز��ن �$ں ���:ے (��ے �6ے 
���ہ اردو �ے �;�N ان �� ا,�
 ز��ن �$ں )�M )$ں اور )�� Yل 
د �!�ے �
 (� ���M!ت �ے ��ہ! �6ے اس ��م �$ں )
�2ٹ و)$Y n(�� Dرڈ و)�)
 �� )�1�� ہ�ا ,�دا ��6۔ان �
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