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���� �ے ہ�� 	���� ��ں ءار��� ��ز �ے 	���� اردو 

���� ��� 	�وع $ے ہے۔اردو رہ� رول اہ! � � �� ہ�� ��

���ے۔	�وع $�م ا*�ے �(� �ے )�� $'& ہ� ہ� �ے 

$ے -,�و ا��� ا�ے ��ں  �ہ�۔ ”ہ��و
	���" اور"ہ��و�" 

�� 23 �1ے ز��ن /ہ� * �  ��ں �ہ�45۔ز��$ے ”ر�	ہ" 

�� در��ر ر���4 �� اردو �7 اور � � ز��ن در��ر� �6ر

8� �4�ا�ے �� ہ ���� ���ہ ”   * � اور ��9 ��$ے �ہ� ”

�; ز��ن در��ر� /ہ �7 �<1 ��  " ���� اردو  اور �ہ�45 ”

��ں �-�  ہے ?���< /ہ� ہ��4۔ �=ہ�ر �ے $�م �ے ‘اردو‘ 

 ��ں دور ہ� �ہDہ و �7 اور �ہ�B� Cاج، �� اردو �ہ

�E����ر ا��� ز��ن /ہ اور ��1 EF�G � ��ں اس �ہ �1 ہ

۔��9 ��$ے �� ���	�  

ا��� -,�و �� اردو �� *ہ5 	��� ��$� ���� ہے۔ه�J �ے ان �ے 
���Lن Jہ�ر� �� $�م ��� ہے  �)�*ہLے � � ا/8 	��� �,(�د 
��N; ان �� ���4 �5م د���Eب $ہ�ں ہے اس و�ہ �ے ان �� $�م 
 ا��� �=ہ�ر $ہ�ں ہ�ا۔

! رول اردو 	���� �ے ��ز و ار���ء ��ں �ہ��� ��OL< �� اہ
 ���P$ ;/ا���Q6 دراز اور�رہ� ہے۔اس �ہ� ��ں ���ہ $�از �1,
��,ے �=ہ�ر 	��� *��ا ہ�4ے۔�Q6 د/; $���P $ے اردو �� 
���S� �L۔ ”��م راو ��م راو" *ہ� N� 

�ہ��� ��OL< �ے �(� ��دل 	�ہ� �� دور 	�وع ہ��� ہے۔اس 
�ہ� ��ں ��ہ�ن ا��/; ��$!، $'��� اور ہ�	�� و��ہ $ے اردو 
 � N� ں�/��S� �� ز/�دہ � �� �1ے �ڑه�/�۔اس �ہ� ��ں � ����	
 ���1>�ں۔��دل 	�ہ� �ہ� �ے �(� 7OF 	�ہ� دور 	�وع ہ

۔اس �ہ� ہے۔اس دور ��ں 	(� و ادب *� -�ص ���ہ د� 1>�
��ں �; 	(�اء $ے �ڑه 3ڑه �� ?'ہ ��� ان ��ں �5و�ہ�، 



 �LFہ اہ! ہ�ں۔���ا)� اور ا�; $=��G و�7OF �LF ��W 	�ہ، 
��د	�ہ � � اس $ے اردو 	���� �� *�وان  � ��د-�7OF 	�ہ �
3ڑه�$ے ��ں اہ! رول ادا ���۔اس �� اردو �� *ہ5 )�?7 د/�ان 
� � �ہ� ���� ہے۔ ���	 

�ں �� رواج ز/�دہ � �۔7OF  7OF �LF 	�ہ�/��S� � �دور ��ں 
 �$�E�	�ہ $ے ا*�� 	���� ��ں ہ��و��E$� �ہ�اروں اور ہ��و
�ر -�ص ذ�� ��� ہے۔ا$ہ�ں $ے د/�ا��، ���، O��ں �� ����
�� ہ�� ��ں ز/�دہ ���ات ��,ے ���ا$�ت *� $��Pں �N �ں۔�� 7	

�ں *� ���ہ د� اور ان �ے ا$�از /��S� (�اء $ے	ا/8 ��  � �
 ��W� ن�OL���,ے $�P ��ے ہ�ں۔�ہ�$��9 �ے �ہ� ��ں �7 ہ! 
�ا)� 7OF 	�ہ، ��OLن 7OF �LF 	�ہ، -���، �5 و�ہ� اور 
 C$ر ��ن ����ز��; د�; ��ں ز ��� 	���� �8 *ہ�EZے ہ�ں �
�ر *� اردو 	���� �� G ے ��م�� ����J ہ�ا $�P ��� ہے۔اور ا
 ا��Eاء ا�� �ہ� �ے �� ���� ہے۔

س �ے �(� 	�ہ �ہ�ن اور اورB9$/7 �ے �ہ� ��ں 	���� �� ا
/ہ� ر$C رہ�۔اورB9$/7 �� �-�� ز��$ہ � � �7 و�� د��� *��ا 
�Oہ ا]ہ�ر �� ذر/(ہ ���/�۔و�� �\�� �ہ�4ے۔و�� د��� $ے Bل �
$ے ا*�� 	���� ��ں ا/8 $�� ر$C اور �ہ�C *��ا ��$ے �� 

��ر  �L۔و�� *ہ�� ]	��1700���ء 1722��ر  ء ��ں اور دو
�ے �� دہ�L 1ے۔اس �� ا^� /ہ ہ�ا  ”د�ان ر�	ہ" ��ں ا*�� د/�ان

�ہ دہ�L ��ں � � ر/EQہ �� �Gف 	(�اء $ے ���ہ د�۔?�N$Jہ 
دہ�L ��ں � � ر/EQے ��ں 	���� ہ� رہ� � � ��N; و�� �ے 
�$ے �ے �(� اس ��ں ز/�دہ زور *��ا ہ� ��1۔و�� $ے ا*�� 	���� 

���ت *� \�� &LEQ� ں $ے �=` ��ں���ہ ����ز ��۔ ا$ہ�
� � زور د/�۔ �* ����? `=� ���� ���� ��Dز� �ے 

ہے ��N;  ز$��1 ��م ��[  
 �4�6ہ ��� ا�1 ��ام $ہ�ں



�/2 ہے ��N; �; 	(�اء G >�و�� �ے ہ! �'� 	(�اء �� 6ہ�
$ے و�� �ے ��E^� ہ��� 	���� �� ان ��ں ��اج، داوود، اور 
�2 ذ�� ہ�ں۔�F B��� 

• • ����
 ��� ء�bL11347-1525گ اور ���ر۔۔۔۔ :�ہ

�Q6ا��/; $���P، 	�ہ   ۔۔ ���ہ $�از �1,�دراز،�#ہ�ر "�!اء
 ���اں، 	�d ا�(=�ق و��ہ

�ر۔۔۔۔۔۔  :%ہ� %�دل "�ہ� • •*�D�� ء1490-1686

۔۔$'���، ��دل 	�ہ ا��اہ�!، ��ہ�ن ا��/; ��$!، �#ہ�ر "�!اء
 ہ�	�� و��ہ۔

 ء11508-1687���Nڈہ اور ?��ر���د۔۔۔۔۔  :��& "�ہ� %ہ� • •

 

�ا)� �#ہ�ر "�!ا۔۔�5و�ہ�، 7OF �LF 	�ہ، ا�; $=��G اور 
 و��ہ۔

��(� ہ�� �)ں اردو "�%!�" 

 >Fں اس و�� �Lد� � � ان دہ��وع �	 ����	اء $ے �)	 ;�
�ن، 	��� $���، �'�fO -�ن �g�،اج ا��/; -�ن �رزو����ں 
��و،��زا �Pہ� ��$�D$�ں، 	�ہ -��!، � hر�b� ہ�	 ،C$�N/
 ا	�ف ��i6 �Lں و��ہ -�ص اہ��< ر� Eے ہ�ں۔

� �! �ے ��ٹ ے ہ�4ے ا/8 �6< ہ
�� ���F< ہ� � اٹ� � ڑے ہ

�2 دل زار $ہ � ��F ے�ف �O3�1ہ ا� 
�Bاوار $ہ � � � � �� �f� رو� ��N; اس �

�ز، اور ��� درد $ے ��دا، ���، �ان 	(�اء �ے �(� دہ�L ��ں 
�دا $ے $ہ )�ف    اردو Bل 1��4 ��ں �ہ<�و�(< *��ا ��۔

Bل 1��4 ��ں �NLہ F'��ہ ��ں � � $��/�ں ���م ?�)2 ���۔ 



�دا �ے ���� ہ� ��� ��� � �� !4�F ز اور�����، ��� درد، 
-�ص اہ��< ?�)2 ہے۔درد �� 	���� �� �=` ?���� ہے 
 �� �E���زو�1از ہے۔ا$ہ�ں $ے �پ ��Nbہ ��� �� 	���� ��ں 
Bل �� ��د	�ہ �ہ� ���� ہے۔ان ��  ���� د/�۔��� � �E�� C�
 ���	 ����F �	���� ��ں ! ز/�دہ *�/� ���� ہے ا�� ��ے ����

� � �ہ� ����  � �ہے۔��� �� 	���� ��ں د�� �� )�ر��Wل 
 � �$��/�ں ہے ا�� �>ے ان �� 	���� �� دل اور د�� �� ��^�ہ 
�ہ� ���� ہے۔اس �ہ� ��ں دہ�L �ے 	���� �� ر$C و�� �ے 
��b/��� 8� ��� ������ �Nً� ا/8 ہ� � �۔اس �ہ� �ے 	���وں 

��د� �� ہے۔/ہ ������ ���� �b�ا ��P$ ے ہ!  ��ں ا/8 $��/�ں $�م�
�'� � ے ��N; �,� د�,�Eن �ے *���� $ہ�ں � ے۔$��P *ہ5 
	��� ہے �d $ے ��ام �� 	���� ��ں �9ہ د� اور 
�ا�� � ���د� �� �b�ا ��P$ ے<� ����ہ�ر/< �� ر$C *��ا ���۔ا
� � �ہ� ���� ہے۔ ���	 

��P$ ے� � � د/�N �ے اس �3; دہ� �� دل 
�1� * � ���ا ��ہے �� اس ��غ ��ں �$� ہ

ن 	(�اء �ے �(� 	�ہ $'��، $��p، ��[، ذوق، ��7، اور ا
�2 ذ�� ہ�ں۔/ہ وہ 	(�اء ہ�ں ��ہ�ں $ے اردو 	���� �F ;���
 �� *�[ ���ے اردو 	���� �� ;���g� ے�ح �G ں ہ���
�ے ���Eز 	���  7��B/� و�(< د�۔��7 اس �ہ� �ے 
ہ�ں۔ا$ہ�ں $ے ا*�� 	���� ��ں �=` ��Dز� اور �=` ?���� 

 �� ]�* >���b�� �� 7���ے ا/8 $�� ر$C و �ہ�C *��ا ���۔
���ت �� ا*�� \�اس �>ے � � ہے �ہ وہ ہ� �Gح �ے �
	���� ��ں *�[ ��$ے ��ں *�ر� �Gح �����ب ہ�4ے۔وہ -�د 
� � B�G ���ے ہ�ں۔ �* 



7�� /ہ �,�24 �'�ف وہ ���ا ���ں 
��� ہ! �D ے و�� ��E Dے �� $ہ ��دہ -�ار ہ

 

 

� � ا]ہ�ر -��ل ���ے ہ�ں اور ��7 د$�� �� �ے ^ �* ���b
����6ے ہ�ں  

�د��� �4��; $ہ�ں � �D� ہ�7 � 
 * � /ہ ہ���9ہ اے -�ا ��� ہے۔

�Q; ا/8  C$ر ��ہ� ا/8  p�7، ���;، ��[ اور $���
��; $ے � � اردو ��ں � �)�دو��ے �ے �LEQ& � �۔��7 �ے 
���ت \�	���� �� روا/< �� *�وان 3ڑه�/� اور �=` �ے �

* �� ����	 �N$ں۔ا�� �/�W� ں��P$ ں اور��B ���ہ<  �
�ان ہ��=ہ �=` ��Dز� رہ�۔اس �ے �(� �LEQ& 	(�اء $ے ��
�ہ� �(ہ� اردو 	���� �� ���F �� راہ *� B��1ن ��$ے ��ں 
 ا*�� اہ! رول ادا ��� اور /ہ دور �ج �8 ��ر� و ��ر� ہے۔

 


