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 ��غ و �ہ�ر

�  ��غ و�ہ�ر ���ا�� دہ�	� �� دا����	� ���ب ہے �	 ُا�
	ں���ے  	رٹ و
 ، "#$� "�
�۔ �&	ل �(��ں -�)��ٹ ��  ���+* (� � /���ا�� �ے ��غ “ ���

و�ہ�ر ��ں ا�89 �$� ��ر� �� ہے �ہ �6 45 اردو ز��ن ز�"ہ ہے �&0	ل 
�ں ��وِر ا�9م �ے ��5: �	+� �#� �ہ � =#�رہے -� اور اس �� <"ر و <

�” ہ	-�۔�@A و<�ر "��ے ” ��غ و �ہ�ر “�م دا����	ں ��ں �	 <0	ل A: �&	ل �
�6 �ہ�ں ہ	ا۔B� 	� �9 ہے وہ اردو �� ��8 اور دا���نC ں�  ”BDے �

�/ �� د�9 ہے �	 ا�E9�Fوں �	 �&��� ز���	ں �ے  �� �����غ و �ہ�ر  	رٹ و
5
�۔ ���ا�� �ے ��غ و �ہ�ر ��ن -G ��ا+8ٹ ��- ��� ��IJC ���ے �ے �Hے <�+

��8$5 �KA ��8D ��� �) *+���  �� 
ؔ

�Nز ��LM �ے ��5#ہ ��۔ �� �	  ◌

�= ر�
�� ہے۔ O�D �� G�� PI� 49ں ا�� �O� ح 9ہ دا���ن اردو�N اور اس
�ں (ہ�� ��05ہ ���T اور ��Cن �0Aرت �� رواج ہ	ا �	 � �O� ے �ہ اردوH�اس 

� 6��U �� GV ے-C ا۔	ے اس �#�ل ِا�� دا���ن �� و�ہ �ے �#)� ہ� �O� �
�$X �� �ہ�I ہے �ہ اردو ��O �� ان IV" 45 (ہ�WI د�9۔ اس �Hے 5	 �	�	� 0A"ا

����	ں ��ں ��غ و �ہ�ر �	 J#�ر ��� ���5 ہے �	 ہ#�Yہ ز�"ہ رہIے وا�� ہ�ں 
  اور J	ق �ے (ڑه� ��+�ں -�۔

  ا��	ب

دا����	ں ��ں �	 <0	 ل �Aم ��غ و �ہ�ر �ے BDے ��ں �9C ہے۔ وہ اردو �� 
�6 �ہ�ں ہ	ا ۔ A	ام اور ^	اص دو�B� 	� ں 9ہ دا���ن ��8 اور دا���ن�	ں �

Cج �
� ا�I5 ہ� �&0	ل ہے ��C �Iج �ے (	�ے دو �	 ��س (ہ�ے 5
�۔ اس 
 ��YI��= �� �6 �ے �ڑ� و�ہ اس �� د�)* اور د�	0&� ��	#_� ��U ��

  ا�"از ���ن ہے۔ �	 ا�ے اردو ز��ن ��ں �#��ز �&�م �KA ���5 ہے۔

“/��� �����ا�� دہ�	� V	�)ہ  	رٹ و� `IّB�ُ غ و �ہ�ر �ے��  X�_�� ے�
 �
(��/ �ے ��_�Iہ �&�M" �ے $5= �� �
� `���B5 �� ے اسH�5
ے ، اس 
�ں اور ان ��ں وہ e�&5ے ���Bd	ص (�ِ* �@� رہے �� �� ��Y�"ہ� ڈا�ٹ� H-
 `���ں �5���� �I�� ےH��/ �ے �� �����ن -G ��ا+8ٹ �ے �� 5
�۔  	رٹ و


Iے وا�	ں �ے �6 �ے ز�9دہ 5	�ہ اس ��ت (�(� د� �� ���ب ہ	+�ں ان ��ں 
�� ز��ن ��دہ اور ���T ہ	 اور �	 ل �Vل �� ز��ن اور روز��ہ �$�ورہ �� 
��ل ر�
� ��+ے ۔ V	�)ہ اس �ے �&B	د ا�E9�F �	واردوں �	 �&��� ز��ن ^
�/ �ے �� ���5
�۔ اس �Hے  	رٹ و ���� �IJC ت �ے�J�_� 69 وfن اور 5ہ��و �


ے -Hے <B	ں ��ں ز��ن و ���ن (� ^�ص 5	�ہ(�د� -�H ہے۔ ��غ و�ہ�ر  
 ����� ِ�� �#�ہ دو��� ^	��	ں �ے ز��ن و ���ن �ے �$�ظ �ے �
�  	رٹ ِو
 �� =��/ �� دو��� ����	ں (�  	<�= GM�D ہے۔ ��غ و �ہ�ر �� اس  	<��



�ں وہ� � �O� ا�� �� اردو���* �@� ��8 �� 9ہ <	ل �ہ= �Yہ	ر ہ	ا �ہ �)
  ��05ہ ہے �	 ��� �� EUل -	+� ��ں۔

  
  
  

  ہ�� �� ز��ند


� -�H ہے۔ (��h اور ���T ز��ن ��ں B  =9ہ��ے و<= �� I)غ و �ہ�ر ا��
�ٹ: دہ�� �� ز��ن ہے۔ 
��ا�� دہ�� �ے رہIے وا�ے ہ�ں اور ُان �� ز��ن ٹ�

�ے ہ�ں ��)ہ اس �	 ا�ہ	ں j#� "I�8� ہ� 	ف دہ�� �� ز�� ن � �M ا�����

�	ں �ے ا��_#�ل ��� ہے۔ ��غ و �ہ�+�IAار رEے ہ�ا�� ��ر �ے دV�09ے ��ں �
�ں رہ�+* ���ے � ��
� ہے۔ اور (�Y	ں �ے د(��ے ا(Iے 5�Hں د�� �� روڑا 
اور د�� �ے ا�&mب �	 د9)
Iے �ے ��Nے ^	د �	 ز��ن �� ���IJ ����9 ہے۔ 
�� �ہ� ہے۔ اردو �� (�ا�� ����	ں ��ں 	� "I�8� �� ��اور ا(�I ز��ن �	 د

�m� اور =D�B  �� +� ���ب ز��ن	ظ �ے ��غ و �ہ�ر �� �&���ہ ��$�= �ے 
05"�9��ں ہ	 V)� ہ�ں ا��nظ و �$�ورات  �H� ں��ہ�ں �� �)��۔ ا-�Vہ ز��ن �
��ات H-Cے ہ�ں اس و<= �� ز��ن o5 ع	I�6 ��ں ���d` ا�اور  &�ات و �5ا�
 �q8W��)� ��غ و �ہ�ر اب �
� ا(�I د�اور Cج �� ز�� ن ��ں �ڑا  �ق ہے 

�� اّ�� �ے �Nِز ���ن اور ا��	ِب ��<�ار ر�
ے ہ	+ے ہے 9� *(�ہ ا�jAز د
�= اور واردات �� �&Yہ ا�89 ^	�� �ے n�BD �� �9�$5ہ ہے۔ ���ا�� ہ� �
���WI ہے اور ا89ے �	زوں ا��nظ ا��_#�ل ���5 ہے �ہ �#�ل 
� :5��

  ا��Yء(�داز � �� داد د�I9 (ڑ�5 ہے۔ �ہ �ے �� N	ل ہے �ہ  s	ل ��r�n ہے۔

  ��دہ ز��ن

�� اّ�� ��� �ے ��غ و �ہ�ر ��ں �ہ�9= ��دہ اور دل �* ا��	ب ���ن ا^���ر �
ہے �0Aرت �� ��د-� اور روا�� �ہ�ں ��j+ے ^	د ا�N 49ح �� �8D و 
��K = ہے اس ��ں اس ا�"Y9ہ �� ا�)�ن �
� ��8 و<= �ہ�ں ہ	�5 �ہ 9ہ ��د-� 
�0Aرت �	 ��qٹ ��I دے اور ��د-� �� 9ہ ہ#	ار G8�85 (ڑهIے وا�ے �ے 
�Hے ا���ہٹ �9 5
)�وٹ �� ��vA �� ��+ے۔ ���ا�� �� ��د-� �� �6 �ے 
 �
�= 9ہ� ہے �ہ وہ (ڑهIے وا�ے �ے ذہ� (� �F� �8ہ �M	B^ ڑ��

 ،"#D�9 ا"�� ا���غ و �ہ�ر �� “ ا���ہٹ اور 5
)�وٹ �� �	�: �ہ�ں ڈا��� �&	ل ��
�4  ��د-� ��qٹ �ہ�ں اس ��ں ��-	ار �����F �ہ�ں 9ہ�ں ��د-� و (���ر��

  ”و<= �#L ہ�ں۔

�� ہے - �
j#� �-د��	� E�V T� ہ 9ہ ہے �ہ�K^ ں ا49 اور���د-� ���ن �
���ہ (� �ے ���ٹ	ں ��ں ا�j: �� رہ ���5 ہے۔ ز��ن ��A �
0� �
اس �� دا�� �0
�	 ��د-� �ے دا+�ے ��ں ر�
Iے وا�ے �	 ہ� و<= 9ہ ^�Kہ XDx رہ�� ہے 



�= اور �_M y	ر5�	#A �) �-ہ �ہ اس �� ��د�ہ (� ����9ہ �����A ں�	ں �
(ڑ��+ے۔ ہ#�رے ��دہ ��Fروں ��ں ا��O �ے 9ہ �Eoش ہ	 ���5 ہے۔ ��" و<�ر 

 ��@A“ں، ” ہ#�ر� دا���ن�
�ے ہ(���ا�� �ے �Nز ���ن �� ا49 “ ��ں �
�= اور ا��fال �ے �	#A ہY��= ۔۔۔۔۔ 9ہ ہے �ہ ُان �� ��د-� ہ#M	B^

5ہhK� �09f ہے اور ���ا�� داU	ں �ے (�} رہ� ہے اس ��د-� �� ا49 
0
� اس 5ہhK� �09f �ے ��Wے �ہ�ں ا5�5ے۔�  

  ا��nظ �� �� �$G ا��_#�ل

�n� hہ	 م ��ں �	<L و �$0��I� �� G= �ے ا��_#�ل $M اس �ے 	� |n�

�ے (����� اGM ا��Yء(� داز� ہے اور 9ہ� ���ا�� ��  � ہے۔ ڈا�ٹ� �#��ز 

��ب ہے اس �ے (�س ا��nظ �� ���ا�� �ے ہ�ں ہ� ا49 ���ن �ہ�9= “ ہ�ں، ���
و��L ذ^��ہ �
� �	�	د ہے اور ہ� (
� اس �ے ا��_#�ل (� 9ہ <"رت �ہ �	 
 �8� =_IM 	� ��- �� �9E-�� وE� �� �0رتA ہ�ں ا��_#�ل �� د�9 وہ� |n�
�	M	 ف �ے �Hے ا��_#�ل �� وہ اس �� اBD �89ہ �� �� رہ -�H �ہ -	�9 

  ”�Mف ا�� �ے �Hے وLe ہ	+� 5
�۔

  �A"ال �� روشا

 G^ڑا د� 	ہ�ت اور ا��_�رات ��0Y5 6�اردو ز��ن ��ں  �ر�� ا��nظ و �5ا�
 �I
(�GM�D ہے۔ اس �ے ��n �ہ�ں  �ر�� ز��ن �ے ا~�ات �ے �{ �� اردو 

��ام� �(�� �ہ= دJ	ار ہے ۔ 
ؔ

روش �	  ن �ے ا(�I 5$��9وں ��ں ا�A"ال ��◌

ہ	�5 ہے �ہ اس ��ں ���A ا(�9�I ہے۔ ۔ ان �� ز��ن �� 9Ej5ہ ���ے (� �_�	م 
�ٹ: اردو �ے ا��nظ ز�9دہ ہ�ں ��� ا��
  �ر�� �ے ا��nظ �� اور ٹ

ؔ
◌  �89"�

 P�ر ���&� �I)ا �� 	ب ہ	U�� ے� =�	J ن و�J �� وںE�V ں او ر	@n�
0�ہ	ں �ے اور ا��_�رY5 ر���  �وں �ے ��5: ��5: �	 �ہ�ں �
	ل ��5ے <"9

�0Y5 ا��_�رات اور `�K�ہ�ت �ے �
� ا�ہ�ں �$0= ہے۔ اI)ے �ے �(5` اور 
 :W� ں۔ اور�اس �Hے ا�
	ں �ے �ہ= �ے اJ_�ر �� ج �
��J �ے �&H� Gے ہ
0
	 ، �"ه	 ، �8	 E- ،را�9ں � ، mًO� ں۔�ا��nظ ہ��9�� �ے �
� ا��_#�ل �Hے ہ
��ہ ۔ �&��� ا��nظ �ے �ے 5)�` اور �Kےف ا��_#�ل �ے ���ا�� �ے 9ہ�ں Uو

 �I� وE� �� ادب 	ت ���>m^و ا"I) ں اور�د�9 ہے۔ وہ D)#= و دا�* �� ��5
5�ں �
� اس ^	�B	ر�5 �ے ���ن �� ��5ے ہ�ں �ہ ���	ں �� �� �� =$�B�

 ��@A و<�ر "���ا�� �	 �n@	ں “ راہ ��"ه� دل (� ا~� �� ���5 ہ�ں۔ �&	ل ��
 �� �I� ں �ے ����0ت	@n��ے �Mف (� ۔۔۔۔<"رت ہے وہ ��Cن ہI"و����� 

�� ا��nظ ا��_#�ل ���ے ا(�I ��ت �� وزن ا�I5 �ڑه� اور ہI"و����� �ے �_	#
��ت ہ	�5 ہے۔D �� :(9ں �ہ د�  ”د�9ے ہ

  روز��ہ �$�ورہ



��ب روز��ہ اور �$�ورے �� ا��_#�ل �0Aرت �� ر _�	ں ��ں ا�e ے �� ���
���I� 60 ہے۔ ���ا�� �ے ا(�I ز��ن ��ں روز��ہ اور �$�ورے �� (	را (	را 

ا�"از �	 5$���9 اور -�ا+#�� ز��ن (� ہ�  ^��ل ر�
� ہے۔ �	ل �Vل �ے
�ں ا(�0A �Iرت � G��Fہ ��5�h د� ہے۔ ا-�Vہ ���ا�� ا5 �� *+���  49_#
�)� �#�ل 9ہ ہے �ہ ان �� ���$�ورہ ��	 �$�وروں �ے ��9E �� رہے 5
ے۔ 

� دا���ن -	+� �ے  L��5 �� G#A ��K �_�	م ہ	�5 ہے۔ �ہ��� �� Vز��ن ا

�= �ے اrہ�ر �ے �$�ورہ اس �Nح (
M 6	رت �Dل اور ا �اِد n�<Bہ �� �
�� �5C ہے �ہ -	�s&�� �9+ے  �Kت 9ہ� 5
� ا�� و�ہ �ے ��غ و �ہ�ر ��ں 
�= �@��5C ہے۔ �ہ �$�ورہ Cپ ہ� ا(�J �Iح �
� ہ	�5 ہے اور n�ا��O 9ہ �
 �8�
Iے ��ں ��8 و���ہ �� �eورت �ہ�ں (ڑ�5۔ �&	ل (� j#� 	� �0رتA

�" اD#" ^�ن #D “اردو  `K��ٹ: �$�ورے �ے 
��O روز��ہ �� روا�� اور ٹ
  ”�ے (ہ�� ��05ہ ��غ و �ہ�ر ��ں �IJC ہ	+�۔

  اردو �ے ذ^��ۀ ا��nظ ��ں ا�e ہ

��ا �� ��ہ�ز��ن 5
ے ا�ہ	ں �ے اردو �	 ��x ��ل ���ے �ے �Hے �ہ �Mف �
�&��� اور A	ا�� �	ل �Vل �ے ا��nظ �
�q+ے ��)ہ ��Iے ہ� ا��nظ اور 

��d5 وہ �$�ورےmA ظ اور �$�ورے ��غ و �ہ�ر �ے�n�X �� د9ے۔ �ہ= �ے ا
�n| �9 ا49  ��اور �ہ�ں د9)
Iے ��ں �ہ�ں 5Cے اب ا-� �	+� �dJ ا49 �

 �$�ورہ وLe ��دے اس �ے �Hے ���d  vِA ہ	-�۔ ��� ا��
ؔ

�ے 5	 ارد-�د  ◌

�� ہے۔ �#)� ان ��ں �_y د�� -�اں <"ر �Hے ا��nظ � �KA 	� 9ہ ز��ن���� ��
�� ا�� �� 9ہ �ے �$� �
� �
� �(���	ں ��ں �	ل �Vل ��ں را+/ رہے ہ	ں 

 �ا�8Dن 5	 ہے �ہ ا�ہ	ں ان ا��nظ اور �$�وروں �	 ادب ��ں �$n	ظ ���ے ہ
  45 (ہ�9�WI ہے۔

  �n5<�ت

��ا�� �ے ز��ن �	 �	~� ��I�ے �ے �Hے <	اA" ز��ن �n@	ں �� ��^= اور �
��6 ��ں �n5<�ت �ے -�E9 �ہ�ں ���n@	ں ��  �#�	ں �� 5�5 �
0� �
۔ و ہ �0

�#L �ے ا��_#�ل ��ں �
� �n5<�ت ��5ے ہ�ں۔ �mًO ا��اء�� �Fہ ا��ا+	ں ، 
 "�� X�_�� ت �ے�>�n5 ا�� �ے ان����ہ ۔ �Uں و	I�Nm� ہF� �� ��Nm�


�ے ہ�ں، (� ��@A ں “ و<�ر�وہ <	اA" �ے �T اM	ل �ے ا�$�اف ��5ے ہ

� در�= ہ	 ���5� PIہC �� �0رتA ں  اس �ے�ہے۔ اور �"�� ہ	+� M	رت �

�n| ا(Iے Cس (�س �ے �n@	ں ��ں (	ر� �Nح -
G� G ���5 ہے۔ ”  


� ان �� �0Aرت �� � �
) �(����ا�� �� �0Aرت ��ں ���و��ت �ہ= ہ�ں �
 �A	#j� �� ے �ڑه�� ہے۔ اور س+�j� ے �ےIٹ
- PIہC �� اور ُاس ��روا

  �5~� ہ#�Yہ ^	FJ	ار ہ	�5 ہے۔



�Y(�  �5~� و د

�h ا�"ازہ ہے �ہ �� T	L> (� �	ن �� ��ت $M =ہ� �� E�V اس 	ا�� ����
�m �� اور ��B�d� 45 "D T ���ے ���ن �� ��+ے �ہ وہ 
) 45 "D T�
B5	�Y� �9 ، وا< L��Fر� ، ��دار اور ���ت �� �B	ر� اور ا �8�	ں ��ں 
��0ت (	رے �� �)ے اور اس �Hے �ہ�ں ُان �� دا���ن ��ں �K� ے� �q8W�د


� �ے J#�ر ہ�ں �ہ ا�
	ں ہ#� L>	� ں۔ ا89ے��mت ���� ہBn5 �� ں وا<_�ت�
�ے ا(�I ��ت �	 �#�ٹ �� 5
	ڑے �ے �n@	ں ��ں ���ن ��د�9 ہے۔ ���ا�� 
 �Iں �ہ���ے �ہ ��ت ��Iے �n@	ں �	
�ہ��� �5�Iے و<= 9ہ ��ت �0
� �ہ�ں �

� �Vہ�ے ��5ہ ��ت �� �5~� اور د�)�Y ��<�ار رہ �)ے۔�&	ل �ےد و<��@A ر “
�Iے �� �	 ���ا�� �� �0Aرت ��ں ��L��� �9 �r �	 ا(Iے ا�"ر �fب �� �
 �
�Eو ں �ے ��5: اس ��ت �	 �V �� =ں اور �ہ��= ہے اس �M	B^
اہ#�= GM�D ہے �ہ ہ� ��ت اI5ے ہ� �n@	ں ��ں �ہ� ���5 ہے ��Iے ُا�ے 

  ”�	~� اور دل �* ��I�ے �ے �Hے �eور� ہے۔

��ا�� B5	�9وں �	 ��$�}�  ��اور ز�"ہ B5	9�9ں �5�Iے ہ	+ے ا(Iے <�ر+
�� ذہhK� �I �	 ��$	ظ ر�
�ے ہ�ں اس ��ں  )�� -ہ�ا+�	ں �� ��j+ے 
 �
 	ر� (� (�"ا ���ے �� �	J* ��5ے ہ�ں۔ ��5ہ ہ� Cد�� اس �ے �K` اٹ
0�ہ	ں �� ا��_#� ل ��5ے Y5 ا�89 ��دہ �@� *��)ے ۔ وہ اس �&B" �ے (

�_�X ہ�ں اور اس �ے ���	د ا(Iے ا�"ر �ڑ� ہ�ں �ہ �	 روز��ہ ز�"-� �ے �
��ے ہ�ں۔ ���	ں �ے �
� ��م O#5 وہmA ں �ے	ہ�0Y5 ا�����"رت ر�
�� ہ�ں �
��غ و �ہ�ر V	�)ہ دہ�� �� �#�+I"ہ ��� ب ہے اور دہ�� ��  �Kت ��ں ا49 
 ���ں �ے �
� 9ہ ر�P <0	ل �� �O� �� ے ��غ و �ہ�رH��mل (��9 ���5 ہے اس 


� nM$ہ (ڑه�J �Iوع ��دHj9ے ا�89 �_�	م ہ	�5 ہے �ہ ہے۔ ���ب �	 � �+	�
�)� اس �ے �	 درد �
0	 رہ� ہے۔V ��Y� ہ�8ہC ہ�8ہC ں��8ے �	+� دل ��
�"ا ہ	�5 ہے اس ��ں �W: ا�89 �ٹ
�س اور �fت ہ	�5 ہے �ہ �ہ ُا�ے ���ن )
 G����ے �	 �� �Vہ�� ہے اور �ہ اس �� ���ن �#)� ہے �&	ل ڈا�ٹ� �ہ

��غ و �ہ�ر �� ا��Yء��ں ا�89 �	ز و -"از رچ -�� ہے �	 (ڑهIے  “��dر�، 
  ”وا�ے �ے ���jے �	 -��� د��9 ہے۔

�#j	N �A	ر (� ا-� د9)
� ��+ے 5	 ��غ و �ہ�ر ان IV" ����	ں ��ں �ے ہے۔ 
�� �� ز��ن اور �Nز ���ن ان �ے �s� Tn#	ن �ے ز�9دہ اہ� ہے 9ہ ا49 

+	� �� T� ہ ہے"I+�#� �� ب	غ و ا89ے ا���� �
� �
5&��" �ہ �� �)�۔ ( �
�ہ�ر �ے ��غ (� ہ#�Yہ �ہ�ر رہ� ہے۔ اور رہے -�۔ ��غ و �ہ�ر �� ان 


�ے ہ�ں، (��" اD#" ^�ن #D �8���ت �ے (�* �@� (�و M	B^ “ �� ا�����
  ”��غ و �ہ�ر (���Eہ اور �nJف اردو �� ا���� ہ	ا YV#ہ ہے۔



Y�
� ہ#� X$�ہ -� -�5ے رہے اور 9ہ�ں اور اس �� ز�� ن �ے �	�	� 0A"ا
�ں �6 اردو �	�Iے ���F ہ	ں 5	 ��غ و �ہ� ر (ڑه�� ہ	ں۔“ 45 �ہہ -Hے �ہ، �”  

���(A �� ت�J�_�  

��ا�� دہ�	� 5ہ69f �ے وا��8ہ دہ�� � `IB� غ و �ہ�ر �ے��) ���ے ) د
�ں H5 ےI)ے ا�ں 	ہ�ں ا�د�� �� “رہIے وا�ے 5
ے۔ ��غ و �ہ�ر �ے دV�09ے �


� ہے۔ ا�(�ہ�ں دہ�� واx ہ	�ے (� �ڑا  �d ہے۔ اس �Hے ���ا�� �� ��غ روڑا 
 *(�و �ہ�ر ��ں دہ�	� 5ہ�J�_� 69fت �� ��<_)�Y اس ^	�B	رت اور د
�Iے ��ں ُاس �� دور �#��9ں N	ر (� +C ہے �ہ اس �ے �H- �� ں���ا+ے �)
 �5�
) ���V �� ص اور ا �اد�dJے ا� ���@��5C ہے۔ اس ��ں اس Aہ" �� د

 ������ B5	9�9ں د�
�+� د��9 ہ�ں۔�&	ل ڈا�ٹ� ��" 0A"ا�، اور �	�V“ غ و��
�ہ�ر ��ں د�� �� 5ہ69f �	ل رہ� ہے اس �� B5	�9 9ں -�دش �� رہ� 

  ”ہ�ں۔۔۔۔-	�9 9ہ ا49 ز�"-� �� �&Yہ ہے۔

��ا�� �� Aہ" �$#" �Jہ� روJ	ں �� Aہ" 5
�۔ د�� �� �_��Jت ^	J$�ل ، �
5)�` و اہ�#�م اور Cرا+* و ز�09+* ^	ش (	ش اور ^	ش و<= �_��Jت 5
�۔ 

5
�۔ �ہ�ن دار9	ں اور 5&�ر69 ��  G��J ں�اس �_��Jے �ے 5ہ�09f ا����ز �
5
�۔ �Jہ� �$mت اور در��روں  =�69 ��ں ا49 ^�ص و<_= و اہ#fاس 5ہ

�ں �Eم Cرا+�	ں �ے ��f5 ے رہ�ے 5
ے۔�  

�"I� =��9Eں ~�وت و دوV 6� ں 9ہ��j� ں��n$� ں اور��ں �#��n$�  ��
�Eوں �� ��Oت V ں ان��"اوار ہ	ا ���5 ہ�ں اور �rہ� ہے �ہ اس ز���ے �)
 �� �8> �H� ں��9�	ں �	D �� ں	ا�	�ہ� در��روں اور �J ۔�
وا � 5
�ں اور �J �8ے �� �#� �ہ 5
�۔��غ و �ہ�ر �ے ا49 ا<��0س 
��ء�	�	د 5Jا

�FI	 ا  ا49 دxن ��ں اس �ے �ے �� �� �ٹ
��9 اور -�م (���“ �Dm@ہ ہ	، 

	ا �� �I5 �5 :jہ� �	 رو��و W� ان	ا+ے اور د��� ^	ہ�5: (�ؤں ده� ��
 ،	+m) �Id9 ں��)�و�� �ے ا49 5	رے �� 5	رہ �V د�9۔ �Vر �Y&�ب ، ا49 �
5
ے ��ں �	�	 	V اور ،	+m) �j�� ں�5��8ے � ،	+m) ر�ہ	ں <�دو��ے �

ہ ، ��-m) ، �8+	 اور ا49 �5ب زردے �� اور ��N �Hح �ے <��ے دو(��ز
8� ��۔> �H� ں��  ”��دا�� ، رو�U �	ش اور روٹ

�mت �ے ��5: Bn5 ت و��+E� �I)از��ت ا	�د�� �� 5ہ�09f ز�"-� �ے 5#�م 
�ں ا(Iے �n$� ، ں�� ��e �� ����ا�� �ے �	~� ا�"از ��ں (�* �Hے ہ�ں۔ د�
5#�م �5 ��ز و ����ن اور Cرا+* و ز�09+* �ے ��5: ��غ و �ہ�ر �ے nM$�ت 

��G ، رہ� �ہ� �ے �Bn5 �� ں	��0�ں <"م <"م (� ���V ہ�ں۔ ��دا�ہ ، ز���ہ ، 
�mت ، �Eم ��Yط اور �$Gn راگ Bn5 �� ں	��N	ر 9�N&ے �	�#	ں اور �
��ت اور ��H د�F9 ر�� و رواج +E� �� وازC ے ��زو ����ن وY&� ے� P�ر



ہ�ں �	 د�� �� 5ہ69f و 5#"ن اور �Nز �_��Jت �� ^	�B	رت اور �Mف 

�ے ہ�ں �ہ،(�  �&* -�� ��5ے ہ�ں۔ ڈا�ٹ� -��ن IV" ا(Iے �&��ے ��ں 

�_��J ت �� ��< L��Fر� ��غ و �ہ�ر �� �N ہ ا����ز ہے۔ ۔۔۔۔���ا�� �ے “ 
�G �ے ا��0ر ��F د+�ے ہ�ں۔ ا�ہ	ں �ے J_	ر � Bn5 ہے ���J Tے �� ذ�� �

�ں د�� �� �_��Jت �ے �&	ش �	 �� �n$� �j	ظ �� `�IB5 �I)ر (� ا	N �
�� ہے۔�  

��غ و �ہ�ر ��ں د�� �� �_��Jت �� �ڑ� �
�(	ر B5	9�9ں ���� ہ�ں ۔ <B	ں 
 ���)� ان �� �_��Jت د�� اور ��4  �ہPI �ے ہ�ں jA رس و�  �@I� ��

 ،X$���ا�� <Bہ روم و �Jم “ �ے �Go در�� ر �� ہے۔�&	ل �	�	� 0A"ا�
�)� �� 6	�5C L> ہے 5	 ہ#�رے ��~�
�ے ہ�ں (��� و ا�9ان V وں�A�J 	- ہ�
��غ و �ہ�ر �ہ ” �� �Nح Cداب و ر�	م ا(Iے ہ� دT9 �ے ���ن ��5ے ہ�ں۔

 �
�Iہ دار ہے ��)ہ اس ��ں دہ�	� ذہ� �+C �� ت �J�_� �� ���Mف د
�m��ت �ے � �Iں �ے ذہ	�ا��-� �@��5C ہے ��غ و �ہ�ر �ے �$�ورے د�� وا

” �ہ�ر �� ز�"ہ ��O ��غ و“�����ب A)�س ہ�ں۔ ڈا�ٹ� ��" 0A"ا� ا(Iے �s#	ن 
��غ و�ہ�ر ا49 5ہC �� 69fواز ہے 9ہ اس ز���ے �ے “ ��ں ر<#�Kاز ہ�ں، 

ذہ�I ر�$���ت �� C+ے�ہ دار �
� ہے ز���ے �ے 9ہ ر�$���ت ��غ و �ہ�ر 
�_I	� N	ر (� ���ا�� �� ” �ے �$�ورات ��ں اT(A �I) د�
� رہے ہ�ں۔

 �eذ�� ا G��> y_� ں�ے �Hے ہ�ں۔ ان ��ں دا���ن �	�89 �ے اردو ادب �
�6 �ے �#��9ں وا<_�= ��Fر� �� وہ �BIA ہے �T �ے ��غ و�ہ�ر �� 
��ت �ے ���ا�� �	 اW� 49ے  I)�ر �� �N ح +E� ڑ� ہے۔) ��
�0Aرت �
 P�"-� �� ر�ں ز���ت �� �" د �ے ا(B5 �I	�9وں �+E� 0= ہے۔ وہ$�


�5ے ہ�ں۔ اس �ے 9ہ  �+"ہ ہ	ا ہے �ہ <Bہ Vہ�ر درو9* ہ#�ر� <� ��	
�� ہے۔ 9ہ�ں �Jہ و -"ا، ا��� و - �� L>�� ��-�� ���� �� �^C  ِت �ے دور�J�_�
وز�9اور�	دا-� اGM ��زار ��ں ہ#�رے ہEار ���ہ �_�I� T) �5�J@� �ے 

  ���Iے اٹ
�ے ��ٹ
�ے اور ��Vے (
�5ے �@�5Cے ہ�ں۔

�ں دہ�	9= ��	ہ ا �وز �@� �5C ہے � |n���غ و �ہ�ر �ے 9	ں 5	 ا49 ا49 
�(��  �ًM	B^ �5 ہے۔C�@� heہ= وا� P�ں �ہ�ں 9ہ ر��_- y	Jے ا89ے ہ

�	ں �ے ��5: +�IA5#�م �5 ر �I)ا P�9= �� ر	ں دہ��(ہ�ے درو9* �ے <Bے �
�	�	د ہے۔ ��غ و �ہ�ر 5ہ�09f اور �5ر �d9�K&ہ �@� �ے �ڑ� اہ� اور 
 G�d5 y$� ت�J�_�  ِP�ا ر	ہ m�
د��8W ���ب ہے۔ اس �ے nM$�ت (� (

�&= و وا<_�= �� ^	ش ����� ہے۔ �&	ل �#��ز �� ��در&D ں ��)ہ�ہ ��ر� �ہ
 ،��8D “ �+	� ہ �ہ�ڑه��5 ہے V س	��  ��F�ا49 ر �) =&�&D ہ��d�� ت	>

  ”Jے A"م �$y �ے و�	د ��ں �5x ہے۔



 P�ں ر�5	Aن د�Y�� ا�@A ں��n$� ��F�ر G$� رت	B�	^ غ و �ہ�ر �ے��
8� �ے �
��ے ، �Nح �Nح �ے> `��d� ےF���  G�d5 اہ	ےرہ ^U�0س و�

 X�_5�� ں �ہ ُان��)� وہ �Mف ���5ے ہ���  ��	س Vڑهے ہ	+ے ہ	ں F�ے ر�
  ہI"و���ن �� 5ہ69f اور �_��Jت �ے ہے۔

��ا�� �ے ��غ و �ہ�ر ��ں �� �Eم Cرا+�	ں �� B5	�Y� �9 �� ہے۔ ان ��ں �
ُاس دور �� -ہ#�-ہ#� اور ہ#�ہ#� �ے mAو ہ �J �+ے دہ�� �ے ا^mق و 

�� |nD ، ہjہ��ں �n9�J�ہ �6 و � 	F�n- ں۔��* �Hے ہ) �
دار �ے ��05ے �
��ا65 �)�ہ �I9� C اور ر�: ر�
�+	 9ہ �6 اس Aہ" �� د�� �ے وہ �&	ش 
ہ�ں �	 ��غ و �ہ�ر ��ں �#��9ں N	ر (� �@�5Cے ہ�ں ��غ و �ہ�ر ��ں �ہ�ں ہ#�ں 

ہ�ں ہ#�ں اس ز���ے �� دہ�	� 5ہM �� 69f"ا+ے ��ز-�I� =Y+� د��9 ہے۔ و
اس دور �ے A&�+" و ��m��ت ، ا )�ر ، 5	ہ#�ت �ے ��5: ��5: ذہ�I ر�$���ت 
��ت �ے �&	ش �
� JC)�ر ہ	5ے د�
�+� د�9ے ہ�ں۔�&	ل ڈا�ٹ� n�� �5��f� و

��غ و �ہ�ر اردو ��O �� (ہ�� ز�"ہ ���ب ہے۔ ��	�)ہ اس ��ں “ ��" 0A"ا� 
N heوا T(A �� ے�ذات اور ُاس �ے ز�� �� `IB� ��9د �+�
	ر (� د�

  ”ہے۔

�_ہ 5ہ�09f اور �5ر �d9�K&ہ �@� �ے �
� �ڑ� اہ#�= و �K� �� غ و �ہ�ر��
��ا�� �� ^��"ان � `IB� ہ� ہے اس ���ب �ے�r ہے۔ G��D �� �q8W�د
�Hے وہ �Jہ� ^��"ان ،  T� ۔�
�ہ در��ر �ے وا��8ہ Cرہ� 5�o� ں �ے	�Y)

	) �
5
�۔ ا��اءوزراءاور وہ�ں �� �Aم ز�"-� �ے ���
ر� �Nح C-�ہ� ر�
 =�n>ر (� وا	N G#(� ا�ے �
اور ��8�j ز�"-� اور �#��� 5&�09	ں �ے �
�_ہ ���ے �ے (�ہ ���V ہے �ہ اس ��ں ���ا�� �K� �� ۔ ��غ و �ہ�ر�
5 GM�D
�ے �Mف او�Wے اور ا0N ٰ��A&ے �� ز�"-� �� ہ� A)��� �ہ�ں �� ��)ہ 

4 �
� اس دور �ے �Aم ا��8�	ں �ے ��داروں اور ا��
�#��A رو9	ں �� �
��ا�� �� ہ� ��درہ ��ر� �� ���jہ �ہ�ں � y$� غ و �ہ�ر�� �I_9 د ہے۔	�	�


� (�+� ���5 ہے۔� �����&= و وا<_�= �� ^	ش �&D ں�  ��)ہ اس �

��  �����+	ں �ے اس �_��Jے �� Y��� ے �ے��F�ہ ر�J "#$� ،غ و�ہ�ر��
(V 	ب ہ��ے H� ق�U ر	#��ں Cل 5� T� ہے �ہ T(A 	+۔ اور ا��ا�
5 �

 �e�  �+	� ں۔ 9ہ�
زاد�9ں �
� ��دوں �� �Nح D#�م ��ں �ہ��ے ��5 �5
�&= ہے۔ �ہ �Go  �����وا ^	د ا(�I ا49 �$0	�ہ �ے &D ں ��)ہ�دا���ن �ہ
��D :5#�م ��ں �ہ��ے -�� اور دو�	ں ا49 ہ� �Fہ �ہ�+ے��	�)ہ اس �ے ہ�ں 

#D ہ اس� �
�م ��ں ا :5�� 49�FIے �ہ��ے ��I9ہ اوxد �ہ 5
�۔ اور �Yہ	ر 5
�ے اوxد ��I9ہ ہ	�5 ہے۔ اس <8� �ے �_��Jے �� �
�(	ر �
�4 ��غ و 

�&= و وا<_�= (� ��I0 ہے۔&D 	� ہے ���� 	ے �I
  �ہ�ر ��ں د9)



�= اردو �ے ا �8�	� ادب O�D �� غ و �ہ�ر ا49 دا��� ن ہے اس �� 	ں 5	9
�G �� �� ہے۔ اور ا�ے ز��ن و ادب� PI� 49ں ا��ے ا�J 49ہ)�ر ��  �

�= �ے (ہ�W�� ���5 ہے۔ 9ہ ا(Iے ز���ے �� ا��#��A ز�"-� �� ا49 O�D
�)#G د���وE9 ہے۔ 9ہ ا(Iے Aہ" �ے �_��Jے اور 5ہ�09f اD	ال و C~�ر و 

 X$��N �B�d	ر �) "وا<_�ت و �	ا+` �� �I�8" �5ر�d9 ر�(9ڈ ہے۔ �&	ل 0A"ا
��غ و �ہ�ر �	 ا49 دا���ن  9ہ �ہ� �� �)�� ہے �ہ ���ا�� دہ�	� �ے ا-�Vہ

 G#�Y� �) داروں�� �e�  ہBD �� =ں �ہ�� T� ہے۔ ��� *��ے N	ر (� (
�)� اس (	ر� دا���ن ��ں وہ دہ�� Jہ� ا(�I (	ر� 5	ا��+�	ں �ے ��5: �ہے۔ 


�)�� د�
�+� دے رہ� ہے۔�	 ^	د ���ا�� �ے دل ��ں �	�	 د5
�۔�  

4 �� ���ن  اس <Bے �� 5#�م D�� �5	ل �
� د�� �� ہے ا-���#� ��U ا�����
 ��
� ��5ے ہ�ں 5	و ہ�ں �� B5	�Y� �9 اس ا�"از �ے ہ	�5 ہے -	�9 د�
 �+�
�ے ��8 �$�ے �� ���ن ہ	 رہ� ہ	 <Bے �ے 5#�م ��دار �
� دہ�	� د�
د�9ے ہ�ں اور 9	ں اس (	ر� دا���ن ��ں ہ#�ں �Fہ �Fہ د�� �� �_��Jت �� 

��ں د�
�+� د��9 ہ�ں۔�&	ل -�ر��ں (�
��غ و �ہ�ر �ے ہ� nM$ے ہ� “ د���5 �
��ت ���ں -� �	 ہ#�ں اGM ہI"و����� اور ^�ص �� M	B^ ا49 وہ�


Iے ��ں �ہ= ��ر�C" ہ	-�۔j#� 	� ��و���"Iہ ��mا�”  

  ��دار ��Fر�

��غ و �ہ�ر �ے ��داروں (� �@� ڈا�� ��+ے 5	 9ہ�ں ہ#�ں دو <8� �ے ��دار 
، �ہ= �ے ��<"�9 �� ^��ل ہے �ہ ���ے ہ�ں۔ ��د ��دار اور �8	ا�� ��دار 

��دا�ہ ��داروں �� ��دار ��Fر� ��5ے و<= ��� ا�� �I  �8)�را�ہ 
��V)"��� �� �@�ہ� ہ �ہ�ں �� �)ے۔ �6 �ے (ہ�ے ہ� دا���ن �ے ��د 
 ، =d� زادC وہmA ں �ے	Y9روں در�V ں��ں -ے۔ �� ����داروں �� ��+Eہ 


� G��J ہ�ں۔ �Vروں رو9� =��) P� ا�ہ	و اور^��* �	 �ہ �ہ��� �ے ہ

�ے ہ�ں، (� "IV ن��ان ��ں JہEاد-� �� �	+� �mA= “ ہ�ں ُان �ے ��رے -

�ں �	+� � ، =#@A	I�� �+"� اورو<�ر �ہ�ں۔۔۔۔۔� XYA �5 ۔ ان �ےC ں�  ”�@��ہ

  (ہm درو9* 

 �
� ہ	 -��۔ اور (��ں �9� �#A �� دہ ��ل	V۔�
9#� �ے ��4 ا���jر �� ��ٹ� 5
�� و�ہ �ے ا(�I دو�= �ے ہ�5: ده	 ��ٹ
� اور اس �ے دل  ا(�I ��دا��	 ں

�ے ا�8Dس ^	د� اور ا�A#�د G#A ���5 رہ�� ہے۔ ا(�I �ہ� �ے ٹ)ڑوں (� 
��ت دx�ے (� د�XY روا�ہ ہ	�5 ہے وہ�ں ز^#� JہEاد� ُا�ے ���� U ہے ���)
 �5x �j� �(D ے ���5 ہے اور اس �� ہ�� =I$� ج وہ �ڑ�mA �� T� ہے

J �(��ہEاد� اس �� (�واہ �ہ�ں ���5۔ ��F وہ ^	��J" ���5 رہ�� ہے۔ ہے 

	را (� W
V ں�� XYA ہے۔ اس �ے �(V �� دت�A �� اس "��J	^ GMدرا



ہے۔ اس �ے mAوہ دروE� G&�8� *9ا�� �� nM= �ے �
� �$�وم ہے اس 
�Hے 9	�` �	دا-� �ے �ہ= ��" ���~� ہ	 ���5 ہے۔  

�E �ہ�ں۔ 9ہ ��B�dًا 9ہ �ہ (ہ�ے درو9* �ے ��دار V �� م�� �F�ں ��دا��
 EjA ، ت�K  �"��J	^ ، �0دار�����  	دا ��دار ہے �	ل اور �	ہj� 49ا
�= �ے �Aر� DmM �� ے�~� ����� 	د دو��وں �	)�8ر� �ے ��و��و ا
ہے۔ �Iہ ��ں �	�ے ��W#Vہ �ے �� (�"ا ہ	�ے واx 9ہ ���5 زادہ ��D�� �8ے 

^ �9 �"I8) ��و<�ر ، ا �BdJ �
	دار� �� �@�ہ�ہ �ہ�ں ���5۔ اس �	�5ہ (� �
� �	ش ، �)#ے �J �� �dJد� JہEاد� �ے ہ	 ���� ا49 ا�n5ق � ، �I��
 �Y9"�0= ا>�A�� اور ����ں ُا�)	 �
	 د�I9 اس �� �ے 5"�� GFI� �F� ہے ۔

��0 �ے mAوہ ��� ہ	 �)�� ہے۔B�"� اور  

  دو��ا دو9* 

A �� دہ ��ل	V ادہ ہےEہJ �� اس �� دو��ا دو9*  �رس �+�N �5�D ں�� �#
��و� ) �� �+�N �5�D ےH��ڈG9 �� ���5 ہے۔ اور وہ ز�"ہ ��و9" رہIے �ے +C
�Jوع �� د��9 ہے۔ JہEادہ �fہ�0 ذہ� ر�
�� ہے اور ��dوت اس �ے �Eد49 
رو�D�� �5<� �� ذر9_ہ 5
�۔ (
� �6 ا49  &�� �ے ��Bے �� JہEاد� �� 

��� ہے  ذ�� ���I ہے 5	 ��Bے روا�ہ ہ	 ���5 ہے۔�اور �J 6ہEاد� �	 د9): 
�)� 9ہ JہEادہ دو��ے JہEادوں �ے �&���ے �5	 ا�ے ا(�I دل دے ��ٹ
�� ہے۔ 
�ں ا^ �I5	��J"� �ہ�ں۔ اور وہ JہEاد� �� ^�K���J {ط �	 �
�  	رًا <0	 �
 �+ 	� ��� ہ#= اور �ہ�A ، �5 ہے �ہ وہ �ہ�در	ہ� ہ�r ہے اس �ے ����ل �� 

� روز ��راز �_�	م ���ے �ے �_" اس �ے درد �� �ے �ہ�ں -
�0ا�5۔JہEا�دہ �
 ،��� ہ�+ے د-� “در��ں ڈه	�ڈ�ے �)G (ڑ�5ہے۔ �&	ل زہ�ا �_U ں �ے���� �U

�n� �� 45 9ہ دروC �� *9د��= و ا��8��= ، اس �ے د ل ��F"ا^��F ا�O9ر و 
�= ���5 ہے۔ اس �ے xد �) �"I�� �� اس �ے ��دار �A	#j� =�O�$� �����>

�ں �ڑ� ا��&��= ہے ۔ و ہ ا(�I ده� �� ()� ہے۔��دار �”  

5��8ا دو9*   

 XJ�A د ہے۔xاو ��� �� JہEادہ ہے ۔ ا(Iے وا�"�9 �� ا��	�5 اور xڈjA 4��
 �
زار ہے اور XYA �� ز^� ^	ردہ ہے۔ دو��ے دروY9	ں �� �Nح 9ہ �
 �F� �5 ہے۔�� �
^	��J"� ہے۔ �ہ�ں �ہ�ں ��ات اور ذہ��= �� �@�ہ� ہ �

 m�ہ� XYA �ے ��"ان ��ں �	+� �_��ہ ��ر�ے �� اہ��= �ے �Aر� ہے۔ ا�

� ���5 ہے 5	 9ہ ��ت ~��= ہ	�5 ہے �ہ وہ ا49 �ہ� �	 اور W��6 ہ�ن �� (
�ڈر اور (� ا�A#�د �	�	ان ہے۔ اس �ے mAوہ درو9* �ے ��N Tح وہ 
 �� =_�0N T8ّj�� �� *9م ���5 ہے وہ درو	ل �_��D �� اد�EہJ �� P�� 

وہ A)��� ���5 ہے۔ JہEاد� اور اور �ہEاد ^�ن �6 ڈو�Iے ��Fے ہ�ں 5	 



�ں ��Iرے (� �
ڑا د9)
�� رہ�� ہے۔ اس �Hے دروXYA *9 �ے �_���ے 
ا�
 ��اس �� “��ں (
8ڈ� ہے۔ اس �� �0$= ��ں �	+� و<�ر �ہ�ں۔�&	ل زہ� �_

 ، 	� ���دار �#Eور ہے، �ے ��ن اور ڈه�m ہے ۔ ا��"اء��ں وہ �ڑ ا �ہ
�ں اس �ے �� ہ�� � ��T8j او ر �ے ^ �K��5C �@ ہے۔ �XYA �F �� �ہ

��د (� ا�ے J�A&	ں �ے ز��ے I� �� T� �5 ہے	ہ ��زد ہ���ا�89 ��ر �+	�
�� ��+ے۔� G��J ں��”  

5
� درو9* ٍ	V  

 =���5 �
Vز �ے (�ورش (�+� اور ا��ہ" ہے۔ A ���� �ے ��د�Jہ �� وV
0$= ��ں رہIے �� و�ہ �ے G&A و M �� ں	Mا	ت اور ^�#F�� �(��ہ	+�۔ 

�	ا�#�د� ��م �� �	+� Jے اس  J_	ر �ے �Aر� ہے۔ اور �ے ���� اور
 ���ے ا�" ر �ہ�ں۔ ��)ہ �� �r � اور �ے و<	 � �ے C~�ر �#��9ں ہ�ں۔ A#�� د�
 "D م (� ا�ے �ےmU �Y0D ���� {ہے۔��0ر ���� �� ���� د����ے ز�9دہ ^
ا�0�Aر ہے۔ ہ� �ڑ ے و<= اور ��D�� G(Yے (� JہEادہ ��8 ��ات �9 

  ��0ر} �Y0D �ے ر�	 ع ���5 ہے۔ا��&mل �� �@�ہ�ہ ���ے �� ��j+ے 

JہEادہ E� �(Jاج �
� ہے اور ا(Iے ��ں ��Oر mUم (� �
� 4J ���ے �ے 
در�9 �ہ�ں ���5۔ JہEادے �� ���A<0= ا�"�Y9 اس و<= ا��ہ� �	 (ہI{ ���5 ہے۔ 
�6 وہ ���M 4دق ��8ے �N<�	ر �� اور ا(Iے ��پ �ے ���d دو�= �ے 

5
ے ��C PI� :5ز�� ہ	 ��J)8= �ے دو�Vر 	V 9ہ �ہ �B�d� �5 ہے۔	ہ
درو9* �� �)�G ��0ر} �Y0D �ے ہ�5: ��ں ہے۔�	 ا�)�G� G&A ہے اور �	 

  اس �� واD" ��9ہ اور �ہ�را ہے۔

ٍ =d� زادC ہ�Jد��  

Cزاد �d= روم �� ��I5 �� =IKہ� وارث ہے۔ ا�ے د��� �� ہ� ��C+* اور 
��8 ہے وہ ��4 ہے ، �0Aدت -Eار ہے اور ��d ہے � =�۔ان �6 �ہ	

�ے��و�	د وہ اوxد �� �_#= �ے �$�وم ہ	�ے �� و�ہ �ے ا��Y9�) �Oن 
 X�_5 x ر �ے���T ��ل �� A#� 45 (ہI{ �� وہ ا<�"ار وا^���V رہ�� ہے۔ اور
��� ہے۔ اور اوxد �ے �Hے �6 وہ ��8 ^��&�ہ ���I ا^���ر �� Y� ہJ	- �� 	ہ

�5 ہے �	 �ہ ��ر� ��ں ���5 ہے 5	 وہ�ں ُاس �� �m<�ت دروY9	ں �ے ہ	
  ��ر� ان �	 ا(�I �ہ��� �5�Iے ہ�ں۔

�� ��م ~��= ہ	+ے ا(Iے o� ےH��ں �jA= (��= وا<L ہ	ا ہے۔ ا�ے � =_�0N
 �� �� د��9 ہے۔ اور �	ڑهے �P (��= �ے �(D �� ت	و �دار وز�9 �� �
�� �� �@ہ� ہے 5	 دو��� "#Dف ر�N 49ا-� ا ��د� ��وا�J �� � ادEہJ

�Iہ دار ہے۔ Cزاد ��N =dف �� �� JہEاد� +C �
�ے ��5: ��0 و ز�9د�5 �� �
�� دا���ن ��ں دو��ے دروY9	ں �� �Nح G��J �BIA �� XYA �ہ�ں ہے۔ 



اس �� �ہ� �	+� �� �ہ= دو��ے درو9* �ے ����d� T(A` ہے۔ Cزاد �� 
��د� ہے اور <�ر� �� د�vA�� �� �q8W اور ز�"-� I� ہے اور �E��� دار��

��غ و �ہ�ر �� 9ہ “ : �
� (	ر ہے ۔ �&	ل �ہ��d� Gر� �ے ز�9دہ <�69 اور
  ”��دار ز�"ہ ��و9" ہے۔

 =��) P� ا�ہ	^  

9ہ ��دار �ہ= 9�J` اور �ے و<	ت ہے �_�	م ہ	�5 ہے اس ��ں د��� دار� 
 �
) �F� �5 ہے۔�
� �Uد �) �Uں �ے د	�+�
�)G �ہ�ں ہے۔ ا(Iے ��� G&A اور


�� ہے۔ اس j#� اہ	^��^ �I)ں ا���Kن ���ت ہ�ں۔ ا(Iے �
� ا�ہJ �+�
�ے �
�	ں �ے ده	�ہ �
��ے �ے ��و�	د ��ر ��ر �ے�� ���� اس �� ��)� و +�
�
�)� �6 وہ ��	ں �ے J"9" �$0= ہے +�
�Jا = اور ��دا �� =J��Y�� ہے۔ �
�Iے (� �5C ہے اE� �89ا د��9 ہے �	 ��8 �ے �ہ د9)
� اور �ہ ��I۔ ��ہ "�

وY9	ں �� ���I"^	ا�ہ �P (��= اس �ے ��B> :5�� :5ے �ے �Vر در

� ہے۔ اور ز�9 ��د اور ��ا�"J �� �9ہEاد� �ے ���Iے �ہ�ں � �"��J	^
5ہ�ں ^	��J" ���5 اور -ڑ-ڑا�5 ہے۔دو��ے دروY9	ں �� �Nح �TI اس �� 
�6 �ے �ڑ� �#Eور� ہے اس �Hے �	ڑه� ہ	�ے �ے ��و�	د �� �� JہEاد� 

�)� ��B�dًا ہ�� 9ہ �ہہ �)�ے ہ�ں �ہ ا(�I �ے �Jد� �ے �Hے �ے �5ب ہے۔ 
�ہ= �� ^���	ں �ے ��و�	د �Vروں دروY9	ں �ے 9ہ ��دار ���d` اور 

  ��nIد ہے۔

  �8	ا�� ��دار 

�ں �Aم �5~� 9ہ (��9 ���5 ہے �ہ ان �ے � �#e ا�� �ے ��داروں �ے���
��دا�ہ ��داروں �ے �&���ہ ��ں �8	ا�� ��دارز�9دہ ��ن دار ہ�ں۔��" و<�ر 

��ا�� �ے � ��@A ،ں �ہ�
�ے ہ(��8	ا�� ��داروں �ے ��رے ��ں 
��دار��Fر� �ے �_���ہ ��ں ���ا�� �ے �	 5	�ہ ہ� دا���ن ��ں ہ��و+� (� “

  ”�M ف �� ہے، اس �ے ��دوں �ے ��دا ر �$�وم رہے ہ�ں۔

��غ و �ہ�ر �ے �8	ا�� ��داروں ��ں ��ہ رو ، وز�9 زاد� ، ��ا�"�9 �� 
اروں �	 ^B	�M اہ#�= J GM�DہEاد� اور ��Bے �� JہEاد� �ے ��د

�� ہے۔� *��ے د9)
�ے ہ�ں ���ا�� �ے ان ��داروں �	 ��8ے (+C ہے۔  

  ��ہ رو 

��ہ رو (ہ�ے درو9* �ے <Bے �� ہ��و+� ہے۔ �8ے ���ا�� �ے �ہ�9= 
� (� ��زاں د�
��9 ہے۔ ا�8D س ����5 YDاور ��ہ و �(�^	�B	رت ، (�� (

+�
�)� C^� وہ ��fہ XYA �ے ��vA اس ��ں اI(#5 49= اور ر�: ر��	 ہے۔ 
�"ا ہ	 ) =#+m� اور ����ں <"رے ��ے ہ�5
	ں ��o	ب ہ	���5 ہے۔ 5	 اس �

� � ہ	+� q� ے� �
�ں ����م ہ	�5 ہے۔ 5	 (� XYA ہ� وہ�	�5 ہے۔ ���



���� �� ���5 ہے۔ اس �ے �Eاج ��ں �s5د (��9 ���5 ہے۔ وہ ��4 و<= J
�� �
� XYA ،�
�5 ہے۔ اور �"���� �ے �
� رD#"ل �
� ہے اور <�ہ� �


� ہے اور��fہ دل �ے ہ�5
	ں ��o	ب �
�۔ وہ � "I#Y�دہ ہے، وہ داE 	^

� ر�
�� ہے اور N ��#A	ر (� �fہ�0 اD)�م �ے ا�$�اف � ���fہ9 �) 6&


� ���5 ہے۔�  

  وز�9 زاد� 

^	ا�ہ �P (��= �ے <Bے �� ہ��و+� ہے۔ 9ہ <Bہ ��د�Jہ ” وز�9 زاد�“
��ن ہ	ا ہے۔ وز�9 زاد� �� �Jد� ^	ا�ہ �C =��) Pزاد �d= �� ز���� �

��Iے �ے دن 5
ے اور ^	ا�ہ 
�ے اس و<= ہ	�5 ہے۔ �6 اس �ے -ڑ�9 �
 �j� �(D �� ہ�Jوز�9 زاد� ��د �(����W) �#A �� =��) Pس ��ل 5
�۔ 
 =��) P� ا�ہ	�5 ہے۔ وز�9 زاد� ^�� 	ر ہ��5xے ہ	+ے �Jد� �ے �Hے 5

� ہے۔ ��J �� Tد� ^	ا�ہ �P (��= �ے �ے �&���ہ ��ں ا49 ��8# �ڑ�
��� ہے ���د� ���5 ہے اور وہ اس �Jد� �	 ا(j#� �9"&5 �I: �� <0	ل ��

 ،��8D ہ"��A ل	ں ���5 ۔�&�A	ر5	ں ��ں وز�9 زاد� �ے �� “اور اف 45 �ہ
�ں <����� اور �� �� =0$	 ��Oل (�* �� د� ، اس �� �	اب �ہ�ں ۔ � ��#A


� ، <����� �ے mAوہ اور ��� �ہ� �� ^	ا�ہ �P (��= �ے �Jد� ���� �
  �)�� ہے۔

  ��ا�"J �� �9ہEاد� 

��ا�"J �� �9ہEاد� ، ^	ا�ہ �P (��= �ے <Bے �� ��دار ہے۔ �8ے 
��ا�� �ے ^��� ہI"و����� �Eاج �� G��D ، ہI"و را�)#�ر� �ے روپ ��ں �
۔ د�
��9 ہے۔ وہ �
�ے ��D	ل �� (�وردہ ہے۔ �ہ�ں (�دہ ���ے �� رواج �ہ�ں

وہ ��دوں �� �Nح Cزاد�ہ ��FI	ں ��ں -
	��� اور J)� ر ���5 (
��5 ہے۔ 
��ا�� �ے اس �� ��f5ہ 9	ں ���ہے�:  

“ �O6 �#�ل ، ا�D�M، رت	B�	^ =9ہ�� ،�
وہ�ں �ے ��د�Jہ �� ا49 ��ٹ� 5
 ،�
�ں ^�اب 5
ے۔ وہ�ں ر�� �jDب �ہ 5� XYA ادے اس �ےEہJ ہ اور�Jد��

j#ڑ�� 5#�م دن ہ��	ں �ے ��5: ��� و J)�ر ���5 (
��5۔اس �Hے وہ �	”  

  ��Bے �� JہEاد� 

�� �$0	�ہ ہے۔ �	 ) JہEادہ  �رس(��Bے �� JہEاد� ، دو��ے درو9* 
�ں۔ ا49 روز 
�ں 5Iہ� :V �� اد�EہJ �5 ہے ۔�� �� �	��ں اس �� �� �^C
��د�Jہ �ے ا�ہ�ں �ہ� �ہ ^"ا �� J)� ��و �ہ 5� JہEاد�9ں ہ	۔ ا-� ��ں ��د�Jہ �ہ 

�G ہے۔ ان ہ	nN ے ہ� ��
� JہEاد�9ں �ہ ہ	5�ں ۔ 9ہ ��را ��و  � �� �5 	5 �5
JہEاد� ، �	 �fہ6 (� (	را 9&�� ر�
�� ہے۔ اس ) ز��f5 �9ہ (��ں �ے ا49 

5
� �ہ �	 �W: ہ	�5 ہے 5&"�9 �ے L��5 ہ	�5 ہے۔ اس �ے ا(Iے  G+�> �� ت��



&"�9 اور ا� �� �ے اس ��ت �	 ���8د ��د�9 ۔ اور �W� 6: 5) ��د�Jہ (��پ

	ڑ د�9 -��۔ �ہ�ں V ں�� GFI� 	� اد�EہJ ں�د�9 <�ار د�9۔ �T �ے �	اب �
وہ �0M و �B� ، �5�� �(Jوف �0Aدت رہ�� ۔ اس �ے ا49 دن �� د 

	د�ے �	 �ہ� 5	 ^"ا �� <"رت � ���Eرگ �� �
	�qڑ� ��I�ے �ے �Hے ز�

�#_5 G$� {ے اے�ے ُاس � T� ۔��- G� ہ�اE^ ن	وا�9 ۔ �ے ا49 �" �� �
 ��Y��� اد�EہJ ۔��پ �ے �_" 9ہ�����پ �	 �_�	م ہ	ا 5	 ُاس �ے 5	�ہ �
��ر ، J	ر ، ہ�_J ہ&�ہ	+�۔���ا�� �ے ا�ے �ہ��d� =9، �ہ�ن �	از ، ��
x�V} ، �_���ہ  ہ� ، I(#5�)= اور ��و<�ر د�
��9 ہے۔ ا�� JہEاد� �� 

C ےH��9 اور اس �� ��dوت �� Jہ�ہ �� �� (ہm درو9* اس �� ز�9رت �ے 
  ا49 �
�4 د9): �� اس (�  ��n9ہ ہ	-��۔

  (ہ�ے درو9* �� �ہ� 

��ا�� �ے اس ��دار ��ں �)#N G	ر (� ا49 �)#G ہI"و����� A	رت �� �
A)��� �� ہے �	 �ہ ا(Iے �
�+� �� �$0= �ے ���Jر ہے۔ اور ُاس �� 
�ٹ� �� ا(�I �ہ� �ے :W� 6� *9درو mہ� �#)� �"د ���5 ہے۔ اور �6 (ہ 

�� �ے ُاس �� ا��&�0ل ���5 ہے۔ اور اس �� ہ� �$�ظ "J	^ وہ 	�5 ہے 5C س�)
9= �
� د�5x ہے ��U 	� ں ُاس �� �ہ� ُاس��ے ^��ل ر�
�� ہے۔ اور �_" �
اور ُا�ے �N �� G#Aف ��+G ���5 ہے۔ �ہ وہ �6 45 ا89ے ہ� �ہ� �ے 

5	 9ہ ��دار  ٹ)ڑوں (� (ڑ ا رہے -� ۔ ُا�ے ��� :W�� �Vہ�ے۔ ا-� د9)
� ��+ے
  �� اG#(� 49 اور ^	�B	رت B5	�9 ہے۔” �ہ� “ا49 ہI"و����� 

  �ٹ�I �� ��دار 

�I#e ��دار ہ	�ے �ے ��و�	د ���ا�� �ے �ٹ�I �ے ��دار ��ں �#�ل �� 
�5 ” �� �#��	“د�
��9 ہے۔ اور ہ#�رے ���Iے ��C ں�
	ں �(�C �9	B5 �� �8>

ے �ہ���V =9)"��� �ے ہے۔ اس ��دار �� B5	�Y� �9 ���ے ��ں ���ا�� �
�� ہے۔ �ٹ�I �� ز��ن (� U	ر ��Hjے ، 9ہ وہ� د�� وا�� A	ر5	ں �� ���م 

  ز��ن ہے۔

��ں �	-	ں �ے دل ��ں ��N Tح ا(Iے �Hے ہ#"رد� (�"ا ���5 ہ�ں۔ اور ���& 
�ں د��9 ہ�ں �Dm@ہ  ���+�ے+�Aد ��� ���:  

��Kن �� ^��ہ "J ،��ہ�5: ��ں 085�h ) اس �� ^"ا ��ے �Iہ ��x( ا49 �ڑه
�ٹ)�+ے ، ��<L اوڑهے ، دروازہ �
m (� �� �ے دهڑ} C ��V+� او ر���Iے 

ڑے ہ	 �� ، ہ�5: اٹ
� �� د�A دI9ے ��F، �ہ اہ� 5��� ��: �	ڑ� �ہ�گ �

  "�� ��m= رہے اور �#�+	 �� (Fڑ� رہے۔

�#j	N �A	ر (� ا-� د9)
� ��+ے 5	 ���ا�� �ے �8	ا�� ��دار ز�9دہ �ہ�� 
� �ے �	<A �) L	ر5	ں �� �6 و اور ^	U اور �J	^ ے�ں 	
�B	رت ہ�ں۔ ا�



�ں د��9 ہ�ں اور ��8ے BUہ �� اrہ�ر +�A8ے د��ہjہ ا^���ر ��� ہے۔ �ہ وہ �
���5 ہ�ں۔ اس �ے mAوہ ا�
	ں �ے A	ر5	ں �� �)��#ہ ��Fر� (� �
� ^	ب 
5	�ہ د� ہے۔ اس �Hے ��دوں �ے �&���ہ ��ں A	ر5	ں �ے �)��#ے ز�9دہ 

��ب ہ�ں۔ ��� ا�� �ے ^��� ہI"و����� �ہjہ ��ں �ہ= ���"ار �)��#ے ���

ے ہ�ں۔(�  

�� ا���  

��ا�� �� اGM ��م ��� �$#" ا��ن اور ��d5 ا�� 5
�۔ Cپ �ے ��<�A"ہ �
 �� �A�J ہ�ں اور �
�ے ہ�ں۔�ہ �A�J ہ	ں �(�0
� �ہ�ں ��۔ ^	د � ��A�J

�+�
�  

�ہ د�o� ں�ر��ر �ے وا��8ہ ہ	+ے ۔ Cپ ���ا�� �ے �Eرگ ہ#�9	ن �ے Aہ" �
 ���ں �6 و� �^C ں �ے دور	�o� ڑهے ۔V ں (�وان�دہ�� ��ں (�"اہ	+ے اور9ہ
 ���	 ا�J "#Dہ ا�"ا�� �ے �5راج ��� اور �	رج �G ��ٹ �ے �	ٹ� 5	 ���ا�� د
� ��Cد (ہWIے۔ وہ�ں �ے ��)�ہ -Hے �W: دن ��)�ر� �@A �� د �ہہ��C ��^ 	�

�� �ہ�د� �^x�� رے ۔E- ں�� /��� ���8��I �ے ان �� 5_�رف  	رٹ وD ��A ر
 ���ے J_0ہ ہI"و����� �ے ����اہ ڈا�ٹ� -G ��ا+8ٹ �ے ��ا�9۔ ا�ہ	ں �ے �

��۔ اور <Bہ Vہ�ر درو9* � �
�ں �mزم ر�� /�� T��O )  �ر��(ا�� �	 ����

Iے (� ���	ر ���۔ �IV�Wہ ان ��  ���+* (� (�ء ��ں ��غ و �ہ�ر �1801�ں 


�J �Iوع (��1803�ں �)#G ہ	+� اور  ��1802۔  L+�J ں (ہ�� ��ر�ء �
 �nJ�� |Aوا ��8D m� 	� ہے ��	^ /I- ا�� �� دو��� ���ب ��ہ	+�۔ �

 ��)�I8$� قm^��5#ہ ہے۔) ا ��  

�� ا�� �� ز�"-� �ے x�Dت ��8 ���ب ��f5 �9ہ ��ں �ہ�ں ���ے �ہfا ان �� �
  5: �_�	م �ہ�ں۔وxدت اور و �ت �ے ��رے ��ں �� �8	 M$= �ے ��

/��� ���   	رٹ و

 �O� وا<_ہ ہے۔ اردو ���م اردو ادب �� �5ر�9 ��ں ا49 اہ> �� /��� ��� 	رٹ و
 /��= ر�
�� ہے۔ ا-�Vہ ��O�D �� G�� PI� /��� �5ر�9 ��ں ^B	Mً� 9ہ ��
�9 5
� ۔ �5ہ� اس ���/ �ے C ں�� G#A =$5 ں �ے	�$�B� ����ا�E9�Fوں �� �

�ں۔ ��  اردو ز��ن �ے ���O ادب
�� �5<� �ے �Hے ��H راہ�ں �
	ل د9ں 5
 	� �
5_��#� ادارہ 5 mز �� (ہ�N ���o� /��� ����ں  	رٹ و� "Iو ہ {�) ��ز�

 �) �(D ے� ��E�5
�۔x1800رڈ و��- ��� �  ء��ں <�+

�� ہI"و���ن �� -	ر��  1798اس ���/ �� (I� T@� 9ہ ہے E��ں �x 6رڈ و�
�Iے �ے �_" اس ���jے (� ��Iل �� �� �9C 5	 9ہ�ں �ے ��� و �E+�� �� X8ہ @

(ہ�WI �ہ ا���8�Fن �ے �	 �Hے �mز��� �#�Iq �ے �J `��d_0	ں ��ں �� م 

ے ��ر�� Vا ��o� ے� =�� اور ��<�A"ہ ��5@I� �8� ں وہ����ے 9ہ�ں 5Cے ہ



��5�= �ے دو (ہ�	  �� ���� �ے �Eد49 ان �mز�E��ہ�ں �� �)�ے ۔ xرڈ و
�ں ا�e ہ ���� اور دو��ا 5
ے ا49 ان �	�	� =����> �#�A �� ��ان �mز�

ان �	 ہI"و�����	ں �ے �Eاج اور ان �� ز�"-� �ے �J `��d_0	ں ان �� 
�= دx�� ۔n>ں �ے وا	9&�N ار	Nز��ن اور ا  

�)� ُاس �ے � �

Iے �ے �Hے ا �8وں �	 اxو�T د5 �5�� �9(�(ہ�ے ز��ن �
�� �	+� ^��N ^	اہ ���+/ ���C" �ہ�ں ہ	 �E�)ے 5
ے۔ اس �Hے �x 6رڈ و


� �ہ ا�E9�Fوں �	 j#� ور��e ے 9ہ�ں 	
-	ر�� ��Iل �� �� C+ے 5	 ُا�
 ��ا-� 9ہ�ں D)	�= ���� ہے 5	 اس �� �e�&5 9ہ ہے �ہ �#�Iq �ے �mز�
� و ��5�= �� ��<�A"ہ ��� �&��� ز���	ں اور ��D	ل �ے C-�ہ� �ے �Hے 5_�

�I� �� ہ�ت	ے۔ ان و�+������ �ے �#�Iq �ے ���Iے ا49 ا��@�م �E�ء(� و
�* �� ۔ �#�Iq �ے �A �Hہ"اروں اور (�درو9	ں �ے اس �� ) E9	j5 �� /���

  D#�9= ��۔

اور اس �Nح ��ن -�)��ٹ �	 �ہ ہI"و����� ز��ن (� د���س ر�
�ے 5
ے۔ 
�#�Iq �ے �mز��� �	 روزا�ہ درس دI9ے �ے �Hے 5��ر ہ	 -Hے۔اور xرڈ 

� ��ر� (D ے 9ہ� ��E��� �ہ I+C"ہ ��8 �	ل ا�m� E9�Fزم �	 اس و<= و�
�FI� 45ل ، اڑ89ہ اور ��Iرس ��ں اہ� Aہ"وں (� �&�ر �ہ�ں ��� ��+ے -� �6 
45 وہ <	ا��� و e	ا�� �� اور �&��� ز��ن �� ا��$�ن �ہ (�س �� �ے۔ اس 

�ں ا49  1799 ��Bے �ے �_" -�)��ٹ �� ����اہ� ��ں اI� 49	ر� �
�/ �� �Oriental Seminary"ر�ہ�� �����۔ �	 �_" ��ں  	رٹ و- ��� �+�>

 /+��� �
�#ہ ~��= ہ	ا۔ �G+�8� :W �� و�ہ �ے اس �"ر�ے �ے �^ *�)
�� �ے ���/ �ے E�5
� ۔ �T �ے �_" xرڈ و L>	5 �� �� +ے	ہ ہ� "�C��

  �BI	�ے �	 A#�� ���ہ (ہ�I�ے ��  ��Bہ ���۔

��م> �� /�  ۔:��

D ٰ��Aے ا� �Iq#� ے� ��E� 10)�م �ے �I@	ر� GM�D ���ے xرڈ و
 �+x	�1800  اس �(���/ ��)�ہ �ے <��م �� اmAن ���۔ �� ����ں  	رٹ و�

 T�B5	ر ��� ��+ے  �J23  �H�1800 ط �ے ��5: �ہ ���/ �� 9	م ��5
�	�)ہ 9ہ دن ���Kن ٹ�q	 Jہ�" �ے دارا�$)	�= ����F (ٹ� �ے �&	ط �� �

�ں � /� A�>��23"ہ درس و 5"رT9 �� ���8ہ (ہ�� ����Fہ �� دن 5
�۔ �6 �ہ ��
�/ �ے <��م �ے اmAن �ے �	+�  1800�	��0 �� �I_9 	وع  6ء��J "_� ہ��

 �� /�ہ	ا۔���/ �ے <	اA" و e	ا�� ��I+ے -Hے ۔ اس �ے mAوہ -	ر�� �	 ��
�5 5
�۔ (�و�ٹ m6 �ے �ڑا ا �8 (�و�ٹ �ہ� �� /���(��= <�ار د�9 -��۔ ��

��8 �� (�در�� �	��N�� ۔����  � ہ	�� xز�� <�ار د�9 -

��  ۔:��Bب 5_�



�ں ���A،  �ر�� ہI"و����� � /���Y �ے $5= ���	�F9ے ر� /��� ��� 	رٹ و
، �8I)�ت ، ��ہٹ� اور �ٹ�� ز���	ں �ے J_0ے <�+� �Hے -Hے۔ اس �ے 
��ت ، اM	ل <��	ن ، ���N�	� <��	ن، >m^و ده�م ، ا"Iہ ، ہ&  ��mوہ ا�mA

��ت، ��oا �ہ ، J�_� ، ت��ر�e�9 ، 9	رپ �� �"9" ز����ں ، ا��E9�F اد�
��ت ، ��#8ٹ�� اور _�0N �5ر�9 ۔ ��"9" و <"9� �5ر�9 ہI"و���ن د�� �� <"9
�ں ��Y<� ز���	ں � /�5
�۔ �� ��- ��� �� �I"و�8= ���� ہ �� 5_�Uم و	j� م	�A
�ہ �ے >�J ہI8�� (� �6 �ے ز�9دہ زور د�9 ���5 5
� ۔اس �Hے ا��_5 ��

	0_J 0ے_J ےH�ں ��ں ا�E9�F (�در9	ں �ے mAوہ (�و ��8وں �� �"د �ے 
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