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ز���� �� ہے  ��� �� �ہ� �ڑا �����ہ ��ل �� ���  -��اردو ��
�ے ہ%ں اس �ح '' �-( �� ��ر ,+*('' ��ل �ے �)'�ٰ- �%ں �"#"د ہے

�67 و �0�� ��ل �ے 54%� �%ں دا�4 ہے 3%�( ��ل �2ف �0�� 
اس  - �ے �"<"��ت >; ہ� �0:ود 9ہ%ں اس �� دا��ہ �ہ� و�%� ہے 

+?@A ���?� ���%ف اورا9?��9 ز9:,� �ے �%ں ��5#� و�"B<ہ و
 - �-*@E Fہ@"ؤں �� >�#�9�5 �"#"د ہے

�Gہ�� ���4 �ے ا�*��ر �ے ��ل �ے Eہ@ے �)� �ے دو9"ں 
�ے ہA�I J%ہ ہ">ے ہ%ں ا�ے �H@� �ہ� #�>� ہے Eہ@ے �H@� �ے �B�


9ے وا3ے �@H� �H� )?K "@� �ہ*ے ہ%ں  :(� -  ���4� �)� �%ں ��

��ل �ے >�5م  -اM%E N@-< �'E ��>� ا�ے �HL� �� �)� �ہ*ے ہ%ں 

3%ے ��ل �ے ���� �" رد�F �)� �?� ا�; ��0 �%ں ہ">ے ہ%ں اس 
� ��E �9ڑ>� ہے �"ں ��ل �%� ��دف ��P ہ"��*� :'��E �� ہ%A�Iو
 �:'��E �P� �� Fرد� Q<�� Q<�� ہ �ے%A�I ہے 3%�( ز��دہ >� �)�ا 9ے

��ل �� ہ� �)� ���5 ا���� ہ">� ہے اور �?� ا�; �+ہ"م �� >��R -ہے
  - M%E ��>� ہے

�L<ش ہ5%:��ل �� ار"L9 )%3م �%ں �@*ے ��ل �ے اوT� ں 4?�و �ے
ہ%ں ,�Vہ 4?�و �� ز��ن �%ں �Aر�� اور ہ':� �ے ا�Rات ���59ں ہ%ں 

اس �@?@ے �%ں �':ر#ہ -�P� �PE ان �ے �2ف �W9 ���9 ��5( 9ہ%ں
  ذ�� ا�)�ر 59"9ے �ے "ر M%E �E �%ے #�>ے ہ%ں



Y%� ڈا3ے �E Q�� �E [%� وے"� �  ,"ر

Yد� ]� �^P� )ے ر�'Eا �P, 4?�و �V  

 

�Kل �?�%ں ��( >_��A درا�ے 9%'� �'��ے �*%�ںز  

9ہ ��ہے3%ہ" ��b3ے PV*%�ں! �ہ >�ب ہ`�اں 9:ارم اے#�ں  

 ]HI cا:��4?�و �ے �Tوہ HI �@I[ ��ہ،�HI :50[ ��ہ، 
��ہ،�Tو#ہ�،�"ا�B9،�2>� و�%�ہ 9ے ��ل �ے 79"و�59 �%ں 

-ے,�Vہ ان �)�اء ��>)@6 >�7%@� دور �ے ہ- ���59ں ��دار ادا �%� 
3%�( اس دور�ے9)f ا�)�ر V"��9 د�'ے وا3ے ہ%ں ان ا�)�ر �%ں 
ا�; اد�� ��ن اورز��ن �%ں ���I�< �A و ���E �b*-E #�>� ہے اس 
�� �HI �@I :50[ ��ہ �ے �Tم �B�< �Eہ ��>ے �� Jدور �ے اہ

��:اP�3 603*ے ہ%ں  ��Vر�" ��س Eہ@ے �� �Tم ا,� 
ج '' ہ"�ے �"3"
T� ہ%L7�م �ے ���'ے ر�Q د�� #��ے >" �"ا�ے �� �ے �)�ا �ے 

ز��ن �ے >_%� �ے �"�� اور �Aق �)@"م 9ہ ہ" ,� وہ� ��>%ں،وہ� 
ان �)�ا �� ��3%ں '' �5i"ن ہ%ں اور وہ� �زادااوروہ� ���0ں ہ%ں 

,�Vہ وا<j اردو ز��ن �%ں 9ہ%ں ہ%ں �P��PE ان �� اہ5%� �ے ا��9ر 
 -9ہ%ں �%� #� ��*� ہے

ر اس �" j%02 ��5 د�'ے �%ں و�3 د�'� اردو ��ل �" �'"ار9ے او
 �9ے ���59ں ��دار ادا �%� ا9ہ"ں 9ے ��ل �ے ���i%( �" و�)� د
اور اس �%ں 9^ے ا9:از E%:ا �%ےاور اردو ��ل �" 9%�اہ'k اور 3[ و 

�%� �H�>B"ف اور رو9�K%� �ے �?��� اE'� ��3"ں �%ں �ڑ� - 3ہ`ہ 
� �2ف اور وا<j ان �ے �)f ا�)�ر ا>'- ���%��� �ے ��>M%E Q �%ے

ز��ن �%ں ہ%ں �ہ �)@"م ہ">� ہے �ہ �ہ� �): �ے ز��9ے �%ں P�3ے 
و�3 �ے دور �ے دو��ے �)�اء �%ں ���� -,^ے ہ%ں



ان �)�ا 9ے ا�ہ�م ,"�� -�#�9،
��و،���k9 اور 
رزو ���I ذ�� ہ%ں
اور ر���� �E �W+3ز��دہ زور د�� #Y �� و#ہ �ے ان �� ��3"ں 

�'��A
 �Rت  �� �)'"�� اورا��l# ت و���?Kا ������R�*� �A ہ"�� ��
اس ا�ہ�م -�� >�#�9�5 �� �`��ے �W+3 ,"ر�Q ده':ا ہ" �� رہ ,^�

,"�� اور >�@F و >'B� �� b#ہ اردو ��ل �%ں >�زہ ,"�� اور 
ا9?��9 اK?���ت و #��lت �� >��E �9�5# زور د�'ے �� �ہ�ا 

� ��زا#�ن #��9ں �ے �� #�>� ہے، ��زا #�ن #��9ں 9ے ار��دو ��
�%ں �Aر�� �� n9 اور B�"4"رت >��%�%ں دا�4 �%ں اور ز��ن �%ں 
2+��� و�E �b*+b%:ا �� ان �ے �Tم �� �A�H3 �� ا9:ازہ ان ا�)�ر 
 :�ے ���b3 #� ��*� ہے

 ہJ 9ے �� ہے >"�ہ اور ده"�%ں ��o>� ہے �ہ�ر

 ہ��ے �V Y@*� 9ہ%ں �%� �+� #�>� ہے �ہ�ر

"�%� �ہ"ں,�,� �",� �ہ"ں >" >%�ے رو�  


��و �" �%� �ہ"ں "< p%< "� ہb9 3"ں"� 

 )5V �<"ے �ے ز9:,� ��>ے ا,� ہ�� Y� Y� �^, ت رہ�?K ہ�
�'Eں ا�����،�'Eا �,،�'Eا 

�ز ���� E%:ا ہ"�ے  ]K�2 اس �ے �): �%�، درداور �"دا #%?ے
�%��H��� >%'"ں ���� ,�Vہ ا�; -#'ہ"ں 9ے ��ل �" 9%�رk9 وروپ 

�P*ے ہ%ں �%3( �[ ���ز اk3 اk3 ہے�%� ہ� ز��9ے �ے >)@6 ر
� ہےان �ے �ہ�ں ��� I@�� واردات و اK?���ت �� ������ ��
دا4@%� ا9*ہ� �" Eہ'�o ہ"�� ہے ان �� ����ا9ہ J� �E �iA و��س �� 
� �Iار "'I د ا9ہ%ں�L9 f(� و#ہ �ے �� Y# ہ"�� ہے ���PV ہ��


>� د�*ے ہ%ں J� �� �%� )�%3 ان ��ذا>� �J 9ہ ہ"�� ا� �W9 J� �I�A
 ;
ہے #Y �ے ہ5%ں ان �� ��3"ں �%ں ,Pٹ( �ے �`��ے ا�; �ح �� 



�"دا �"ں >" ا��BI �'E: �� و#ہ �� - درد�':� �� اK?�س ہ">� ہے
�7ہ"ر ہ%ں 3%�( ان �� ��3"ں �� اہ�P� �%5 اb# �'Eہ �?@J ہے، 

ا9ہ"ں 9ے  - ا9ہ"ں اردو ��ل �" دا4@%� �ے �4ر#%� �� �ف �"ڑا 
%� �ے �ہ%ں ز��دہ ��ہ� �� د�%9 �� �ف >"#ہ د��ان �� دل �� د9

��3%ں �79ط 
�%� 3[ و3ہ`ہ اور���?*� و ��b*+b �� و#ہ �ے 
ز��دہ اہ5%� ر�P*� ہ%ں وہ%ں درد �� ��3"ں �� 3[ و3ہ`ہ A"2%�9ہ ہے 
ان �� ��3"ں �%ں ��E%�,� روح اور �67 �� #@"ہ ,�� ہے ز��ن 

درد �ے A( �� - ہ"�� ہے�ہ� �2ف اور �"�R و>?'%J �ے ده@� 

��A'� اb# �'Eہ �?@J ہے، ان �ے �Tوہ اس دور �%ں  �Rاورا �,�%��E
ا9)�م اL� c%ں،�%�اJ��I،�R اور�%��"ز9ے ��P اE'� ��3"ں �� #�دو 

���b#- زو,:ازاورد�?*�ن دہ@� �ے"� �ان �� ��3"ں �%ں درد �':

>� ہ%ں �W9 2%�ت"B4 �5م< Q<��- 

�%ں #ہ�ں ہ5%ں دہ@"� �)�اء �� ��3"ں 
� �)�اء �� "'P�3 ہے وہ%ں �<
 �W9 �دا4@%�،�"زو,:ازاوردرد�':
��3"ں �%ں �"�b*+b�،�4 اور���?*� �� اK?�س ہ">� ہے ا�?� 

�P< ل �� و#ہ �ے"K�� :'?E M%(< ے� u'P�3- �9اوا�A �� �3دو
ان -اور�E ��"ن ��K"ل 9ے ان �ے J� �E )A �����ہ 9ہ%ں Eڑ9ے د��

� �)�ا �%ں "'P�3 اول �ے F2 M<
ا�79ء،#ُ�ت، �v��9،�+0B اور 
ان �)�اء 9ے �)'� 
��A'� اور #���ت �b9ر� �ے ���L@ے  - �)�ا ہ%ں 

�%ں �W+3 ز����M و
ز����E M ز��دہ زور د�� #Y �� و#ہ �ے اردو 
� ا�*��ر �ے -��ل �%ں 2')� ,��،>�@F اور
ورد �� ا<�Aہ ہ"ا"'(�
����� ہ"��رہ ,^�، ��ل �l3 �0Hت ��7 اور #'?� #��lت �� 

� ا�� ا9:از �� 9ہ%ں ہے���� �"'P�3 �
>E )�%3 - �+0B� M"ر
 �"'P�3"# اورا�79ء�ے �ہ�ں ہ5%ں �ہ� �ے ا�?ے ا�)�ر �@*ے ہ%ں
 �Rہ%ں،ان ا x�E زد,� �ے Y'# 0%� �ے اورH� �*روا� �� �����

��5W ��اK?�س ہ">� ہے �'A اور �A�H3 �� ح�
��A'� اور ا�; -



� M<
� اس �ہ: �� >�ر�; ����ا9ہ �iA �%ں �0B+� اور ���� �
� و �b5b# �'Aہٹ �� و#ہ �ے ���59ں ہے��A �'E3%ں -ا�� �� v��9

 �Rہ%ں 3%�( ا :'@� �ً'%L� 4%��3 اور�"�� ا3+�ظ �� و#ہ �ے x�9ز
ان �)�اء �ے �Tوہ ا���9،ر9:اور ر�; - 
��A'� �ے ��0وم ہ%ں

 -و�%�ہ �� ��3%ں �I ���I �P:ر ہ%ں

دا �ے �):دہ@� �%ں ��3[،ذوق اور�"�( 9ے A( ��ل ,"�� �%� اور �"
��3[ 9ے اردو ��ل �"��AوA( دو9"ں ا�*��ر �ے �*��R - �"و�Iر�-�7

�%� - Q<�� ر>� �ے"B�"4 ��'�B �"�ڑ ���A 3[ 9ے ��ل �%ں��
-�5"��، ا9ہ"ں 9ے A'� ا�*��ر �ے ��P اردو ��ل �"و�)� �-�7

ے اورز��ن �%ں ا�; ا9ہ"ں 9ے اGہ�ر �ے 9^ے 9^ے و�%@ے >Tش �%
اE'ے o%E%:ہ اور >ہ در>ہ #��lت �ے اGہ�ر �ے - ا#*ہ�د� ��ن E%:ا �%�

3^ے 9^� 9^� ��T*%ں اور#�9:ار>7�%ہ�ت وا�*)�رات >-@%6 �%ے اس 
 �E ر"�ح ��3[ 9ے ا�; 9^� #ہ� �ے 
�'� �%�59"9ے �ے 
 : V':ا�)�ر M%E �%ے #���*ے ہ%ں

PVد9%� �%ں �-'"ر �ہ� ا �P� ےہ%ں اور  

 �ہ*ے ہ%ں �ہ ��3[ �� ہے ا9:ازے �%�ن اور

 دل �9داں >`Pے ہ"ا �%� ہے


�4اس درد �� دوا �%� ہے 

ذوق ,�Vہ اE'ے ��BI: �� و#ہ �ے �7ہ"ر ہ%ں 3%�( ان �� ��3%ں 
��P اE'ے K?( �%�ن،��د,� و 2+���،�ے���b*4 و�ے >�@+� اور 

ظ �ے �%��'� وTKوت �� و#ہ �ے �J اہJ 9ہ%ں ان �� ��3%ں اس �03
ز��دہ اہJ ہ%ں �ہ ان �ے اردو ز��ن �" ا�; �2ف �*�Pا،�b+*ہ و�?*ہ 

�"�( 9ے اردو ��ل �" ا�; 9%�ا9:از �-�7 ان - 3[ و 3ہ`ہ B9%[ ہ"ا

>� ہے �W9د��
ان �� - �� ��3"ں �%ں K?( و�67 �� ا�; ��bر9�4ہ 



'�اور�"n4 ادا�� و#ہ ،�3�%4 x�9ز،�'%b9ر،�b*+b� �'E3%ں ا��
ان �ے �Tم �� ا�; 59"9ہ M%E ہے- �P*� ہ%ں�ے�4ص اہ5%� ر : 

 >J �%�ے �Eس ہ">ے ہ" ,"��

 #[ �"�� دو��ا 9ہ%ں ہ">�


رزو، �%+*ہ، داغ،  ،�+G ہ�در��ہ�،�ان �)�اء �ے �Tوہ B9%�دہ@"
ا�%��%'��� 9ے ��B-3"ص اردو��ل �"��دہ ز��ن، >�J9 �%ں ڈو�� ہ"ا 

%� �H� k'ہ
ان �� �L�"3%� ان -�3ہ`ہ اورP# F%H3'��ر E%:ا��9ے وا~ 
�ے ا�� F%H3 و�"خ ا9:از �%�ن �� و#ہ �ے ہے #" ��د,� 
 -و���Eر� �� �ہ*��( 59"9ہ ہے

 F3�-ڑه� �@�ہ ���9ز,�ر اور�V وان 9ہ%ں�E ہ� �%ں �iA ل ��ز,�ر��
 ����iAؤں �%ں ��P اس �� �Vاغ رو�) رہ� �3�K 9ے �L:�ہ ��(و��

�ے 3%ے �-*@F >`�و�� Q�3 �� ��ل L'< �E%: �� اور ��ل �� اT2ح 
اI��ل، �V�?�، اور#"ش �� ا��TL9 اور A@?+%�9ہ 5W9"ں 9ے - M%E �%ں

�ف �*"#ہ �%� 3%�( ��ل �� اہJ� �%5 9ہ%ں ہ"��،  �'E3","ں �" ا
��ل 9ے ز��9ے �ے >�L<"ں �ے �6��H اE'ے
پ �"ڈه�ل 3%� اور وہ 
 6��LK )%b'� 67 �ے �0:ود دا��ے �ے ��9 �� ز9:,� �ے�K?( و

��ل �" �ہ �%9 
ہ'k اور3[ و3ہ`ہ �-7'ے وا3"ں - 
9T� Q�9ے �b3 �ے
 ،�"'P�3رزو
 ،�
��د J%W��، ��د"'P�3 �����%ں K?�ت �"ہ��9، 
� و�%�ہ �%b'V 9ہ�b� ،د����
�9�A �:ا�"�9، ا2_� ,"9ڈو�، #�b ��اد

ان ����وں 9ے ��ل �" روا�*� �BKر �ے ��ہ�  - �ے �9م ا�J ہ%ں 
��P>ے ہ"�ے >�L<"ں ��>�#�5ن و���س ��9ل �� اE'ے �ہ: �ے ا

�'���اور��ل �ے #?J �%ں 9%� 4"ن دوڑا��اس �ح ��ل �%ں K?( و 
�67 �ے �Tوہ ز9:,� �ے دو��ے Eہ@"ؤں �" �M%E �P �%� #�9ے 

�b3 -1936 ں%� ���ء �%ں >�E �I?': >��0; و#"د �%ں 
�� اردو ��



�� �E زور د�� #�9ے �b3 اور اردو ��ل �"�Aار:'?E �L%LK �، ا9+�اد
اورا#*���5 �)"ر �ے �ے �%9�bہ اور�ےوI)� �� را,'� �Iار دے �� 
اس �� �-�3+� �� ,^� �ہ ��ل �%ں 9^ے ز��9ے �ے >�L<"ں �ے 

�ہ:ہ ��
ہ"9ے �9 9^ے >`���ت �� >�#�9�5 ��9ے �� اہ@%� 9ہ%ں-

3%�( ��ل �ڑ� �-� #�ن �9@� ان �-�3+*"ں �ے ��و#"د اس �� 
واز 
- � ا�; 9%� روپ �:ل �� ہ�5رے ���'ے 
,^�9ہ%ں د�� اور #@:ہ

4"د>�E �I?': �)�اء 9ے ��ل �ے 9^ے ا����9ت >Tش �%ے اور ��ل 
�� �ےE'�ہ ا��ر�� اور ر���� �ے ��A:ہ اٹ�P>ے ہ"�ے اس �� 

�%� �'�
ان - �)'"�� �%ں ا<�Aہ �%� اور اس �" ا�; 9^� #ہ� �ے 
�@� ��دار #)+� ،f%A :5Kا f%A اء �%ں�(� :'?E �I�< �K�� ،�

3:ه9�%"�، �`�ز،�)%( اT� ،��l# )?Kم ر���9 >���ں، �`�وح �@�Hن 
 - E"ر�، 4@%� ا5K�3ٰ( ا��5W اور ���I �5G�� �B9 ذ�� ہ%ں

 �
ج ��P اردو ��ل ز��9ے �� >%� رA*�ر� �� ��>Q د�'ے �%ں E"ر

>� ہے �W9 ح ���%�ب�
زاد ��ل �ے ا�'ٹ� ��ل >; 9^ے 9^ے -
�ہ j%02 ہے �ہ >�5م >`��ے���%�ب 9ہ%ں  >`���ت �%ے #�رہے ہ%ں

�ہے #� ��*ے �)f �)�اء 9ے 3?��9 ��?� ور�-� ��9)�ہ �@': 
 �����ے ��ل �" �BL9ن Eہ'���o 3%�) 9^� 9?� �ے �f( ��ل ," ��
ذا>� ��ب،رو�9�K ��0ان اور�'b%( �?��� �" 9^ے ا9:از اور #:�: 

n9 "� 9ے اور #:�:��ل�� M%E ے ذر�)ہ� J�T� ں  ر�"ز و"*(Aر
اورو�)*"ں �ے ہ�5'�ر��9ے �%ں ���%�ب رہے ہ%ں ان �)�اء �%ں 
 �Iرو�A �I5: اور��Kا J%@� ،�@>�Aاز، 9:ا�A:5Kل، ا��Iا�+G،7%� �:ر�
 -و�%�ہ �ے �9م ��Aہ��� ہ%ں

:%L'<: ہے �ہ ز��دہ �*@V ہ*E ا<�ت ��#���ہ 3%'ے �ے�*����: ا �E ل��
�ہ ��ل ,"�)�اء ��ل >� ا�*�ا<�ت ��ل �E اس 3^ے �^ے ,^ے ہ%ں 

�� روا��ت اوراس �� A'� �9ا�*"ں �"���%��� �ے ��>Q ��>'ے �%ں 



� دور�� -���9م رہے ہ%ں�H09ا f0� �3 9ے�K �E ر"���ل �ے 
 �'E���5 �"ا%E ہ%A�I روح ���ل �b9ر� ��روا�*� �)�ا �� �%� ذ
 �>'L%:و>)��f �� ��9ہ �'��� ہے ا�� �L%LK �ے �W9 M%E ا4*�ا�B9ر

���%�ب ��ل �� �'%�د� #"�%"ں �� ذ�� ��>ے ہ"�ے P�3*ے ہ%ںا�;  :- 

�[ �ے Eہ@ےاس �" ���� ��ل ����E': اورروا�� ��ل ��59"9ہ  ''
اور ا�ے اE'ے F'2 �ے �'%�د� 3"از��ت اورA'� ...... ہ"�V �9ہ%ے

اI:ار �ے اK*�ام �ے ��>Q<�� Q ز9:,� �� ٹP"س L%LK*"ں، ا9?�ن �ے 
L� ،ہ >��( 4"ا�"ں�%��E ر":س 
رزوؤں �@': >��( I:روں �ےE"رے 

 " - �E ���"ط ہ"�V �9ہ%ے

��ل �� �I ���4ار د�� ,%� ہے "� �H9ے وا�3 �ےر��# ���E ل �%ں��
3%�( ا,� �"ر �%�#��ے >"�ہ ��ل �� K?( ہے �ہ اس �� ہ� �)� ا�; 
���5 ا���� ہ">� ہے اور�?� �-B"ص #�lہ اور 4%�ل �� >��9�5# 

)� ہ� ہ�5ر� �b9ہ"ں �ے ���'ے ہ�5ر� >ہ�l�� ���9 ہے ���P ا�; �
� �� ��ل �� �ہ - زE �� �,:9"ر� >M%E ��"B �� د�*� ہے"'P�3 ر"'�

�ح ا�; E"ر� >ہ�l�� ز9:,� �� ��?� ور�-� ��  Y��(�
 :دا�*�ن �'�>� ہے

 ��ا~ں >J >"واFI ہ"�ہ"�`'"ں �ے ��9ے ��

� دوا9ہ ��,%�
�4 �"و��ا9ے Eہ �%� ,�ر

��ل �"J%9 وF'2 �7K �-( �"ا3ہ"�� و��0H 4%�~ت ��E@':ہ اور 
�ے و�I �� را,'� �Iار د�� ,%� اس �ے ��و#"دوہ ہ� ز��9ے �%ں 

���9ز,�ر �iAؤں �%ں ��E �Pوان Vڑه*� رہ� اور 
ج �L�- �P�"ل رہ�
��ل �� ��T%�� روا��ت اور اس �ے ا����9ت �" در���A �%� #�رہ� 

و��3[ �ے ا�)�ر �%ں >?�%( �� ����ن >Tش ہ�5ر� 9^� 9?� �%� - ہے 
�A ،�5G�� �2�9اق اور 4@%� ا5K�3ٰ( ا��5W �ے ا�)�ر - �� رہ� ہے



 - اس و#ہ �ے E?': �^ے #�رہے ہ%ں �ہ ان �%ں �%���رk9 ��3[ ہے 
ر�%: ا�L�:2 :5K ��ل �� ا�� ہ5ہ ,%��، و�%� >� �)'"�� اور دل 


��و  �%ں ا>�#�9ے �� KT2%� �ے �W9 M%E ا�ے اردو �� �����
 - �Iار د�*ے ہ%ں


