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��ن ���� ا���� �دم ���� ������� ہ��ے ���ہ وہ دا����ں اور              ����
������ں اور "���&�ے اور %�$#��ے "��ے ! ���ہ �ور ہ�����       
اور ا- �ے &,�+ ��*وں �ے "�ا ہ� �)' �� ا%��ے             
�ے .��ے اور                    �5ل &�ں %#�)� .ے ���۔ ا2�1 ہ�' &0/�* 
��ن ��ے              ��� '# � �6 ا12 ہ' ہ*ف %� ��ر ��ر ! �ے ��
>�2���; �����ر ����� ������ �ہ���*ف ہ9#�����ر ہ���ے۔ ہٹ����� ����ے            
��ن �ے اس �#�= ��          ��وز�2ا>�ABت ����? 6ے �#' 
ا12 %ہ�� ا%�ے اس !��ے �' �D= &�ں ���.�� �#� ��ہ                   
        E��" ے��گ ا"���ہ .��اؤ ����ر دہ���' ����ا� ���ٹ ����1 5#��ا2
"K9 �رI J����ں اور ان ��ے              " N#�ے .�Mں۔ �ج �' ا
�.��ۂ ����ر ا6#��' � ���م !�����ں ���� ��ے در2��O ا"�K9 �ل ����           
                 '��Q م��ا� 'R6 رہے ہ�ں اور ان �� ا�U 12ص 6�S6�ہ 
�ے �/�ِر                   "Bم  ا- ��Aہ و"�Y ��' ذاِت &R��رW اور ا
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A���*ل اور 5ہ����د ہ����ں۔ ا%����' اQ���= ����ے اR9A����ر "���ے          
اA���9اض �ہ��Z %�ا6��� ہ��ے اور ا����� �#)��� %ٹ��� ہ��ے ���ہ              
��I '6�����ں ان ����ے ہ����ے           �����NK��\ ہ����� ہ��ے ���ہ 
��ر��"�ں �� ��ر��ر �[ د2*ہ د.��ہ "ے ا"K9 �ل ��             
�ں اور                 رہ' ہے۔ .�D6�� �Dہ 2ہ ! �ے ��ا�� �5رJ ہ
#�ڑے Q�A��ے               ا12 ہ' ڈرا&� ہے 5[ ��� �#��ڑے �
�ہ ان                    �ے �K* دہ�ا�2 ���5 ہے، اس .�ے �aورJ ہے 
�5�ے اور � �م                           �2 ��ر د ��ر  � �م ا�9Aا�aت �� 5��اب 

 رS2ہ دوا��6ں �� %�دہ ہ���ر ��W ��� �5�ے۔

�ج �5 �#�= �"�ہ &)�d �ے 6��م %�� �#��B �5رہ�� ہ�ے                  
وہ اس "����ے &,�9����e 6ہ�����ں 5����� ������* "�����ل %ہ�����ے        
           ���2*& ���% f��I�& ۔ اس���#� ����� ���ں ر��2��ہ &����5ا�6ا.��

 6��ے 5��g ���ن ا.0����ن اور &����ے �#����' U���م &���اد         
’Z.���"ہ�� ر����g ہ��&0*& ���1    ‘  ���ے ا2��ان "����A ے���

�ے � �م                         �ں &)�j�ے  & ]5 �#� �#D. ر &�0.ہ*I اں��
%ہ����ؤں ���� ���ڑے &��*.= ا6��*از &���ں اور � ���ِل A��*ل ��ے   
                  ��%�� �# ��ر % "��n ا!�>ہ ��� ��� �#�۔ �ج 2ہ �lm ا12 
����د J���j' ہ��ے اور %���ر" J����o �.�D��' 2��1 ز����ن           

   Z.�"ہ��� ��ہ�ِ� رg          ہ��6ن %� ! ��I ;!�� '�R& ے� 
�ور ہ���j' ہ�ے ���� ہ��Y 6��ے a��ور" J�� N#� ���ہ ا2��1         
����ر %#��� �����ر ������� اس &0���.ے ���� I���ر��� ��5 ���ن          
            Jر���ے %��K2ے ذر��ن ����ں، اور ��5 ����o &�ے���ے "���
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�ے                  �Iم اور �Uد &�2�R9K �� اس �ے &�*ر�5ت %� �#
دل اور د6�2��Z "��ے p���ر ����6ے ���' دA���ت د2��ں۔ اس     

�#' ��زہ واKIے اور اس �ے ��K;          ‘ ا��رات’&�ہ �ے   
"ے ُاٹ#��ے 6�5ے وا.ے "�اoت "ے &�K9; ہ�ں �5               
����ادر A?2��? ڈا���ٹ� ا�6��[ ا! ��* ���ے �I��Y "��ے ہ���ں۔            

s'              ‘ ا��رات’ �� ��� lm � '�  ZIن اس و� t& اور 2ہ
 و ��s' �5اب �sاہY ���ے ہ�ں ع

��2* �ہ ُا�� �5�ے ��ے دل &�ں &�J ��ت 

%�و�U �(�sر��* ا! *___ 
 Z.�"ہ�ِ� ر��g                   w�m& ;�����ے & &ہ ،&K �ل   �� !�.��ہ &0*

6ہ �#�'۔ ا��� دو6��ں                                 &ہ ہ���� ��� ����' ���ت  *0& 12 �5م و "?ا ��� ا
                    ;�����ہ�دت ��ے & &�?م �ے ���ہ �#ے، �2 ان �� �5م ���K& 'A��ر 
�Rہہ �#��، ���                             '# � �" �' اد6�'ٰ  Z��y 6ہ ہ�"�D �#��، 2�� اس &��ں ��
                      ;! !; و ا6/�ف �� ��a�0 2ہ' �#� �ہ ان ��� ���J ��د2�� ��5��۔ اس 
                 Y�2�� 'R�6 '�"ں ا�ہ � Y��K� '� ]5 ،�� ?ر�و در Y!و ا6/�ف اور ر
�Q' ا- ��Aہ و"�Y 6ے دJ ہے، 5[ �' ���ہ�� ��� 2�ہ &0*&�ہ �#��،                    
5[ 6ے �*���2 د� � �ے "��A '#� n*ل و ر!Y �� ����ؤ ��� ہ�ے،                
ہ*                 �K& رے��د�2 ہے۔ اور 2ہ �� ہ  YD! �� ل ��6ے*A �% Z �I اور ہ�
                      ]5 �ے دوران  اور ��ا�� ��ے ��ہ�J �#�ے، &M�� %��رے &0�*&ے 
>���ح اور 5��[ %� ���6ے %��� >�I��Z ور ���و6��' اور ا6��*رو���I '6��ں                  
                       '�.� K&��p 1�2ا �� ا�yا6*از ہ��' رہ�ں، اس 6�ے &����رہ &0�*&ے 
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              Z.��"ہ�ِ� ر��ے ��ہے۔ اس 6  Jدے د Z�A�6g       ے� &�K& ے�� 
�� د2��                           0*ر ���، ہ ��رے !���ل اور &)R09�= ��� ا2�1 �����ہ � �� ہ �رے &
ہے۔ اس �' و5ہ "ے &�?&�ن �' ��أت �#' &R9Sہ ہ��j' ہے، 5��                

 ��02ً�ان �ے "��n ا12 �ے اs�/6' ہ��' ہے۔

       =��D.�� ر��ں���Q '}��#� اور '���#� Jر���ں وہ "��ے &���اس ����
���ے 06���ب ہ����j' ہ���ں، 5��� �ج ہ ���رے &)R09��� =��S06 '��ہ ����J اور         
ہ'                                 ��دار ادا ��� ر  J*� �ں �� ہ �رے &0*ر �ے ���6ے اور ��Mڑ6ے &
                      '�R2' ، �ہ��6' �# ہ�ں۔ ان �Qر��ں &�ں، ا6*رو6' �#' ہ�ں اور ���و
�#��' ہ���ں اور "��"��' �#��'، Ds���J �#��' ہ���ں اور ا�pB��' �#��'۔ اس            
������ے &���ں ہ��Y 2��ہ �#��' دD2��" n��9Dے ہ���ں ���ہ ہ ���رJ ������دJ ���ے              
&�Sرے �ہ�ں ہ� رہے ہ�ں، S06 �� ~�5ہ ��� ہے، &�mذ �ہ�ں �ہ��ں                
�#�.ے �5رہے ہ�ں، &�ر�ے �ہ�ں �ہ�ں ����ے �jے ہ�ں، ��.�ں ����             
                      ��  Jر�� ��� ��' �5رہ' ہ�ں، ُدور &�ر ��%�ں �*ه� �*ه� "ے ��.�ہ 
                      '�&*I ���% ،ں�ہ� رہے ہ� رہ' ہ�ں، ہ9#��ر ��ن ��ن "ے ا"�K9 �ل 
�� �� را"�9ں "ے ہ� رہ' ہے، ا6*ر ��ن ��ن ا�N2�ٹ ���ے ہ���ے      

___ اور 2ہ �#' ��ہ     ___ ہ�ں، A?ا�Y ��� ہ�ں اور اQ= ہ*ف ��� ہے؟    
ہ �ر�I Jت �� اQ= راز ��� ہے، ہY ���زJ ��)�ے %��ٹ "�9Dے ہ��ں،                        

 ��Dہ 9D" Z�5ے ہ�ں۔

۞ ا2���1 �ہ����ہ &�����ب ����� ہ���ے، اس ����ے !D �ا6����ں، اہ���=         
�����روں اور "�����رت �����روں اور ذرا����f ا����Bغ ����ے "������mروں �����             
�ہ���ہ، 5��� %���رے &0��*&ے ���ے دوران ����? ����? ��9��ے، �#���گ دوڑ               
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               '�#� ��}#� �Dا2)� ڈه n$� ے ��6 ��ے رہے۔ 2ہ �ہ�ہ اب���
                     '�.��U ��ہ�2\، رو 6ہ�ں رہ�۔ ذرا &��9�D6 fI ہے، �sرًا ُاو%� "ے �
اور ا6)��6' ہ ��*رد� J�� �D�#�� ا��� ��5�� ہ�ے، اور �6$��ے "�ے وہ�'                

    ���� ���� '� ���دہ "��� "���ل %�ا6��� رو2��ہ اور   &)� ���ن اور ا"��Bم ���' د
               ����D}ہ ٹ/p ف ��6ت اورBU ے� Y�"ہ و��A -ا '�Q مB"ا �R ��%

 ہ�ا �ہ�ہ 6 �دار ہ����5 ہے۔

                �U��� دار ر�2"�9ں�� Y�A '� ازم اور ا6)�6' !�0ق�.�D�"
 wm&’'��(�A ‘                     'D ہ� &��1 ��ے &�  �5 �ں،  ر�2"�9ں Z��y ہ��' ہ

�ے "����م ہ���5' ہ��ں۔              ‘ �A)���' !�0ق     ’�Iا��6 �ے BUف     �ے .
������ ہ���� 2���� ��"������S� ، ����� ہ���� 2���� ��$������، ا.2��N���� ہ���� 2����                 (�s

 ہ?ار ا6)���6ں     �٠ n�o   ٩[�ہ�ہ رو��، ا6*رون ���s ___        ?�Mا6[
"ے ��ر12 ���۔ &���ب ��' 2�ہ                ] ء١٢٢٧: �� ��I= �����ر !D ��ان۔ م       

                 Jر���ں، ہ ��9' ہ���ہ ر�#��R�p '��"��" اور 'R2���ں �ہ���رے ہ���ں ہ �����I
�6�Iن                              12 �ہ اب ہ ��را ا ہ�ں ��1  Z (I �ے "��n �#�= رہ' ہ�ں، 2
�ں ا2�1 &0*&�ہ                        & Z.ا*�A Jف، ہ �رBU ہ��2ں �ے�اور ہ �رے دو 

 �#' ان �ے R�pے "ے �زاد 6ہ�ں۔

       J�6���<�� ���5 ،ے��ہ ���*وں ���ز6�s ے��ب ����ہ &����1 �ہ��ا2 ۞
�Uاب ��'      ] ء١٨�٩: م[&��D.ے  ] �#�&[ ����Mٹ�   [&�رخ oرڈ     �ے 

�Uن اور ر6~ �ے ا�R9Aر "ے �� ہY &��ں "�ے         ’’: &��RK� = D ہے  
6ہ����ں، &M���� &����اق اور راے، ا.�����ظ اور "��� nN ����ے اR9A����ر "���ے               

?2�M6ان           ‘‘ا�R5 =��U \26' اد��R. ،�2 ں         ] ء١٩٣١:م[۔� ��ظ & : �ے ا.
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’’]             ��M& ،ں���ہ��ے ہ ان ��'  ] 5��� ��ے (5�U Y��اہ 2ہ���ں %��*ا 
                ZpB� و Z!�/s �5 ہے۔ ��. Y�5 رو!�ں 6ے &���' ہ){�9.�ں &�ں

�ے "�&�ے   ] M6�s' "�&�ا��5ں [�ے در�2 �ہ��ے ہ�ں، &�M ہ �رے      
� ?ور اور ��M6ے ہ�ں۔ �5 �زادJ �ے Y�A ��دار ہ�ں، &/��d ہ��ں،              
%�5���ش ہ���ں، &M��� ا%���ے ا"��ٹ��Nں %���، اہ��ِ= &����ب ���ے "���&�ے                  

2ہ �sز6�* ان &���ب، ��ہ���         ___ ‘‘ا>�ZA ��� اور رZK5 %)�* ہ�ں
Z.�"رg              Y�ے ہ�ب ����& *Q 's 12ت &�ں ا12 "� اB&�K& �5)ے 

 %�� %�� ہ��ے ہ�ں۔ �6ا رہ9ے ہ�ں، &��ب "ے �ڑه ��

۞ ا12 �ہ�ہ ان �� ہے، 5��� �)' >��ح �#�' oرڈ &��D.�ے                  
�� "Dے، وہ ا"�Bم اور &ّ��Z "�ے                               ��R 6�ہ  K� =� D& '� اب�U ے�
ا%���� ر���9ہ �#���چ 6ہ���ں "��Dے، .�D��� اس ���ے ����و�5د وہ �)��' 6��ہ        
�ں۔ ان ��ے                  �)' در5ے &�ں M6�s' اDs��ر ��ے 5��ود &��ں ��9s��ر ہ

           Z.�"ہے �ہ ��ہ�ِ� ر =DS& �6�� ل�RI اج �ے .�ے �#' 2ہ?&g    '�� 
 "?ا &�ت ہ�۔

����� 2��ہ "��,Z "��?ا I����ن "��ے ��y��Z ہ��ے؟        : وہ %����#9ے ہ���ں 
�ہ���ں 2��ہ ُ&��� B���� '��6 ~���J اور ���*ت ���� ���U)�6ہ ���� 6ہ���ں؟ 5���              

  �� .�K�. Z !رg                ،ں�ں د2���A  �#ے اور �5#�ں 6ے ��.��ں �#� ��� د
��رے &��ں ���� �ہ��ے             ! ان �' ��ہ�� %� اZ," '(2 "?ا          د��6 ہ �رے 

 �'، ہ �ں ��� " N#ے �'، ہY ا"ے ��� &�ہ د�#���ں �ے؟

ہ��#�ں &��ں                   �Uد J�M6 اور &)R09= ���' �� 2ہ ����ہ ہ ��رے 
Z.�"ہ ��ہ�ِ� ر�j(& ��اg�2� �N� =D.�� �� ،�2� ےK2ے ذر� : 
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 I���������م را "���������&���������2��������ہ I���������ت ازو        
 !���������������� "�������� و!�������*ت &�������ّ��������Z ازو     

’’         Y� �Rر�g         Wں !t���: ‘‘&� ز !R(6 YD�Z او &�9 ر ��' ذات &
 "��ے gہ��' ہ ���رI J���ت ���� "���&�2ہ ہ��ے، ہ ���رJ و!��*ت ���� راز �پ       

�ّ& 12�2��� Z��                 gوا�)M9' &�ں ہے، �پ   6ے ہ ��ں ا  "�ے R(6�Z ہ�' 
                         '�j� 'D �5ن 6�#% ہ' ��'   Z.��"ں ر�ہ ہ �رے 5)* &ّ�' &�D�� ،ہے

 :ہے، ا"' �ے دم "ے ہ �را د�2 ہے، ہ �را ���� ہے
           *����2�����s� �����& �����D���������% ٰ'����.�����K����� ;����! 

 و ز ر"�����.����Z در ������ &����� 5�����ں د&���������*   

    �����& �����2�����D����� ں�����ہ����در 5 Z����.�����"از ر 
 از ر"�������.������Z د2������� &������� ���������������� &�������     

ہY ہ�ے۔ اس .��ے                    s =ِ� �I �p�p ر و����اب اور aب �� ا��&
"��� �ن  ]  ���ے &��D��g\�9(���U' ر"���ل[6ہ���ں، (�5��� �K��w .���گ      

ر���*J ���' 2���وہ �����' ���ے وI��Z "��ے �ہ��ہ رہ��ے ہ���ں ���ہ وہ 2��ہ                   
 ����  "g�� N#�ے "��ے Q�I��� ہ��ں ���ہ &)� ����6ں ���ے 6?د2��1 ر"���ل         

&0���م ����� ہ�ے، اور �����ں ہ��ے۔ &����ب "��ے ہ ���رJ &���اد "��رے اہ��ِ=            
                                d�mQ ت��ہ ��ں 2� ��رے & �ے   ��� &��ب 6ہ�ں، ��ہY ان &�ں "�ے ا
ہ��ے۔ اور &����ب ���ے >�)��Y &���ں ��9s���ر "���دہ دل &)� ����6ں ���ے                 
��رے &�ں �#'۔ ��02ً�ان "\ �� " N#�6ے �' �aورت ہے، ان ���                   
             ����5 ����M& ے۔���ہ ہ*������% '������&�� Jر����ں ہ ���' &����ے ہ�����. �#N ���"
!D ���اں، "����رت ����ر، دا6��� ور اور ذرا���f ا���Bغ ���ے "�����mر            
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       Z.�"ہ�ِ� ر���6ِن ��Ig                '"  ��ے U�Bف %��� %��� ہ��ں، وہ ا
6*�'، و!�*ت اور                    .�ے ہ�ں �ہ وہ 96�5ے ہ�ں �ہ &)� �ن &ّ��Z ��' ز

           ���t! '��#� راز ���� J*������" '��� راز اور ان ���' �����ت و ��ا6���Ig ر
در دل   ’’�ے "��n وا�)M9' اور SA; و &ZRm &��ں %����*ہ ہ�ے ع             

'�� ۔‘‘ ا"Y�(&gZ &�0ِم &/

ا"��' .���ے ہ��?ار "���ل "��ے ُاو%��� &��*ت ہ����j'، ان ���ے S06��ۂ         
    '���� ہ��ے۔ وہ 5���96ے ہ���ں ���ہ &����5g       Z��~ ���� ہ��*ف 2ہ��' &0���م &/

ہ�ے۔ اس ��' ��Z(D و        ‘ دارا.&�Dm��Z’اور ‘ �I��\’ا"�B&�ہ ���� 2ہ��'    
رZ,2، ����دJ اور اس %� tRIہ ��ے ����� اس &��Z ��� ز2�� ��6�ے           

       ���t! ے �ں��' .���ں۔ ا"��ہ 6ہ���' 6),��اور ��� ����g  ے��' ذات ان ���ر �
"���رے ! ����ں ���� اّو.���� ہ��*ف رہ��' ہ��ے، اور ہ��ے۔ ا"��' .���ے وہ              

 �ے BUف ���ے رہ�ے     g&)�)= ہ� Y(I �ے ا96ہ��' ���p وار، �پ     
�2رپ ��'                     ہ�ں۔ ا"' .�ے "� �ن ر�*J ان �' �D6#�ں �� ��را ہ�ے، 
�ے U��Bف                �Nر�' &���دات اس  !�D&�9ں �ے "���ر�' �0�K��ت اور �

’ٰJ�9s ‘                       �2 ان�( �ے &�mر %� �#�م رہے ہ�ں۔ ا"�' .��ے �)�� ہ 6
������ZK2    : �����' ہ������و�� ہ����ے۔ ا"����' .�����ے ہ����� وہ &)� �����ن 5�����               

J���/&g          J*��� m& ت���� ��K� ����5 ،ے����� Z���KIے و���� �����g ����� 
        J��� �� &N��وح ���ے، وہ ا6#��ں            W�DS&g ����ے، �5 &�0ِم &/

 :&�Rmب ہے۔ اور 2ہ !�D �ِن &��ب �� J�9sٰ ہے

ہ��ں                وہ I�s�ہ ��� ��ہ &��ت "ے ڈر��� 6�

 ذرا
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 *� m& روحg       ل�D   اس ��ے ��*ن "�ے 6�

 دو

ہ'،                            ہ��ے  ا"' .�ے &���رہ دو ا�sاد �ے BUف &0*&ہ دا�� 
Y�(&��p د��6 �ے ذرا�f ا�Bغ اور "��رت ��ر !��Z &�ں ��jے اور        
�ہ�ت �� !�&= �� ���۔ ان "\ �� ہ�*ف &�?&��ں ��'                      ' .�A ہKI2ہ وا

    Z.���"ہ�ِ� ر���ہ ���D��،6ہ�ں ���6�� Z����y 'ہ�����ے ���g   '��� �6ن���I ے��� 
��)�¡ رہ� ہے۔ �ل ا6ڈ�2 ر2ڈ�2، �' �' "'، وا�[ �ف ا&��D2، وا�[           
�ف �2�S6 '� '�&�5ت، ا�RUرات، ر"��= و �5ا�* &�ں &�t&�� اور                   
                 n����" ے��ں ������o '��6' ���و��ڑا۔ ا6#��= %��)�ہ ����1 "��ا2 ���وں ��R��U

 %��)�9ن �� ہ��&� را�ٹ[ � �W�m9& '#� �S ہ����۔

ا&��D2 &�ں %��)m��& ،���" '6�9ہ .�ده'، ���5ا�6ا.�ہ ��j�ں               
                      \���6 'D اور &�?&�ں �' Z6� a �ے .�ے A*ا.Z %� زور ڈاo۔ ا&�2

  �R��&�6 =���sرا ���ہ، را���ر5�U�2١٩٩٣وز    ���ں، ���د ������م ��B��"ں ا��ء &�
وز�2اY�A %��)9��ن ��ے �6��� �#ٹ�� ��ے "���n &��ا��ات ��ے دوران                  
             �2oر5ہ 6ے ا6#�ں ��02 د�U Jٹ��D�" '6�9(��% اس ��[ �� اٹ#��2۔

�� د2�� 5���ے ���              ’’�ہ   �ے         ‘‘&�?&�ں �� Z6� a %� رہ�   Y�A�2ا ۔ وز
�6����� �#ٹ���� 6���ے اس &0���*&ے &����ں ذا����' دل �)���{' .���' اور 5���\            

�� ا6#��ں              '� "?ا ہ� ��N&’      n&�ں ���  Z," ‘        =2 د ء �١٩٩ہ�ا۔ ا%�
                   �� &�ں %��)�9ن �' وI�s' �����ہ 6ے &�s�Qہ �' Q*ارت &�ں، ��ہ

Z.�"رg                 ��� ا?" �*       ١٠ �ے &���s \Dد �ے .�ے &�ت ��'  I ل��" 
 �' "?ا &�ں �R*2= ��6ے �� �s/�ہ ���۔
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             ���� 'j���?ا ہ���ے "��رٹ "���� �S���" ���� ں���\ &�?&��5 ���#%
          ?���M6ت ا���ے �6��6 f���ذرا '��pBر�' اور ا�����'، "��ا&�Ioا ���رے �����"
                           Yہ & '� �ے  %� د���ؤ ڈا.  Z�&�D! '6��9(��% ےK2ڈے �ے ذر�M�%و�%
��? �� �� دJ۔ ��>�J�6 ڈ%ٹ' ہ��' � ��S، &�?&�ن "ے &�IBت ��ے           
.���ے �5��= %ہ��� E�j��ے۔ oہ���ر ہ����' ����رٹ ���ے ا2���� 1��E 6��ے، 5���               

  'aر�A]   W2ڈہ� �'                   ] ا )= روزا6�ہ ا%��=  �(& ،��#� =� 9S& ��% ں��N5
��وع ��دJ۔ ����U &�?&�ن رہ� ہ��jے اور را���ں رات ان                ZA� "

 �� �5&�' روا6ہ ��د�2 ���۔

A��*ا.�9ں ���ے �s/���ے �)�����Y ����ے ������ �����' &ہ���ب اور ُ%�ا&���               
����ہ I����Y �#��' 6ہ���ں ہ�"���9D۔ ا&���* ���' 5��� "��9D' ہ��ے ���ہ ہ����'        �K&
����رٹ 6��ے Q���s d�m/���ہ ہ��' ����� ہ�����۔ .�D���، اس &)�)��= �����                   
                    ?��M6ت ا���ں !�ا.9' ��رروا�' &�*A 9' د��ؤ اور&�D! ا&' اور�Ioا
�ے ���ے                          �2۔ اس د���ؤ  "�ZA 6ے %�رے �s/�ے �� &W�DS ���� د
اس د����ؤ ���' ����� !�����Z اور ����� وزن، 5��� A��*ا.9' ����رروا�' ���ے            
                 ��  =�D6 ��% ڑ��ں�ہ�ر �' "o ام 6ے�A *K� ے �ے�/�s دوران اور
ڈاo۔ ہ��� �N?2��ہ M6���ر، %���را %��[ &����� 5���ن ��5��n ���� ��6ا6��*از ����       
                       Yہ �ے، "�را زور �Aا&' ا!�N9ج �' &��&Z ���6ے &��ں .��M�� رہ��۔ 
�� Q�d�m 6ہ��ں                          �#' �)' A*ا.Z %� اس >��ح �Aا&�' د���ؤ ڈا.��ے 
                    J�"ہ دو�  ��#D2ے د�ں "��#D6� '�% " N#9ے۔ .��D .����ں 6�ے ا
>���ف "��ے وہ .���گ ز��د"��Z د����ؤ ڈال رہ��ے �#��ے، 5�� ���' &ٹ#��'          
&�ں !D �ا�6ں �ے ا9I*ار �' ��N' ہے، ڈا.� ہ�ں، دہZS ��د I��ار                      

 &ہ�ب، �#' �ہ�Bے ہ�ں۔’د�2ے �' oٹ#' ہے اور 
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�ہ���2\ ���ے دA���وں ���ے "����n اب &����ب ���ے .���ے I���وِن             
9ہ ان ��' M5ہ                          R.ں، ا� �� & D�� 6ہ �2ں  و"�'ٰ �' >�ح د���م >�از

              Z.��"ہ�� ر��ں ��دے &���ے %�  ��ے I���6ن %��      �gج �ے را�� ا.���ظ 
�ے U�Bف               ’’: ! �ہ ہ� رہ� ہے    2ہ �6�Iن، ا6)�6' اور �����دJ !�0ق 

�ے U�Bف                    Jف ہے، ا¢ہ�ر راے �' �زادBU ے� Jزاد� 'Rہے، &�ہ
                '��9��Iے، ا��ہ '���R& ���% ز���اور ا&�9 \��/K� فB��U ے��ں ����9��Iے، ا��ہ
M' ����ار .ٹD�� د J��j' ہ�ے، I�s��ہ وار2�Z اور                     �I�sں �ے "� %� �6
ہے، اس                          �� �p�£ ا"�K9 �ل ہ�� رہ��  �6�Iن  �' ���� %��، اس  ذا�' ��Aد 
"ے ُ&B، ����د %�"9'، &�ہR' ��5ن اور ��~ J��6 �� زور �ڑه ���                    

 و��pہ و��pہ۔‘‘ ہے، �S*د �ے وا�KIت &�ں اs�aہ ہ�ا ہے

  Z.���"ہ�� ر����g       ����ے را��ے .���* ���?ا، اس &0/��ے "��ے .���� 
��ت ��� !�.��ہ                  *U ں�ل اور اس ��رے &�� K9"�6ن، اس �� ا�I ZI�.ا
&?اج                                e�/�& 1�2' ا�ہ \� �5�ے،   �#D2ے د�� �� &0*&ہ "ے ا.~ 
�د&' اس �6�Iن �ے BUف "�رے &l!�R &�ں �)' Q�N�96 d�m�ے               

 �1 %ہ��9D" E ہے۔

�������� ��ہ������ِ�     ’’: ۞ ���������دJ اور اّو.������� "������ال 2�����ہ ہ�����ے     
Z.�"رg           '��� �% �5م 6ہ�ں ہے، اور �5م ہے �#' �� ��� اس '���

 ‘‘"?ا 6ہ�ں ہ��6 ��ہ�ے؟

ر"�.Z �� �ڑJ ��? ہے، د��6 �#� &�ں ہ �Sہ "ے �)' �#'             
�2 ز���6' 06/�ن %ہ�$�6��، ا2�1                           J��2�m� �� ا6)�ن �' A?ت و ���و 
A?ت                 ��ے &��ں ہ9�1  �K& ہے، اور ا"' .�ے ہ� ���ار د�2 �I �5م]

Page 11 of 27Tarjuman-ul-Quran

12/28/2010http://www.tarjumanulquran.org/2010/12_december/tazkeer001/1.htm



defamation [         ہ� �ے �5م �ے .�ے "?ا �� �6�Iن &��5د ر
�2 ��ہ �)�' دو"�ے                      ہے۔ �)' �ے وہY و � �ن &�ں �R#' 2ہ 6ہ��ں �
             Jد �� ا6)�6' اور ����د�s 12اور ��ہ�� ���6، ا '�?A ا6)�ن �' �ے
!��; ہ�"���9D ہ��ے، اور ا���� اس %��� "��?ا دJ 5����ے ���� ��2��� ا2��1             
������دJ ا6)���6' !0���ق ���' U��Bف ورزJ ہ����'۔ �ج &����ب &���ں �#��'       
��ت �aور ہ�ے ��ہ &����'                      2ہ  2ہ' �/�ر اور 2ہ' �6�Iن ہ�ے۔ ہ��ں، 
              �� 'A*& 'د ہ�U ت ہ��' ہ�، وہ?A 195[ �' ہ Zm� ا��6 �ے�I
�?را ہ��ا                           �2 ����' �#�' د�6�� "�ے  D6��� ،�2�ہ ر"��ل،  "�9D ہے۔ ��
�' 95��' ��ہ���                        �د&'، اب �Uد &*A' 6ہ�ں �� "�9D، اس .��ے اس 

 ��.' �5�ے، 2ہ �5م ��Iِ= "?ا 6ہ�ں ہ�"�9D۔

___ .��D اس "ے ز�2دہ ��دJ د.�= اور ��� ہ�� "�9D' ہ�ے؟               
5\ ا�A 12م �د&' �' ہA 19?ت �#' ��I�K� =ِ?2�� 5��م ہ��، ��� اس         
6ہ ��I�K� =ِ?2�� ہ��، �5ا2�1 ارب "�ے                            ��ں  A?ت � �,+ �' ہ9�1 
                       �� ہ' 6ہ��ں، ا%��' ذات "�ے ��ڑه  &�ل  ز�2دہ ا6)��6ں ��ا%�' �5ن و 
&Rm���ب ہ��ے۔ 5��� ]��A '��?ت اور 6���م "��ے ان ���' A��?ت اور 6���م             
��ہ�� "ے ان ��' ا%��' ذات، ان ��ے 6��م، ان                           وا�)9ہ ہے۔ 5[ �' 
�' ��ہ���                     Z��ّ& '� ت، ان �ے د�2، ان �ے ���� اور ان?A '�%ا '�

    ���t! ے۔ �ں��' ہ��ہ��g        ے۔�' ہ��ے 2ہ��ے .���ن ����ہ�&)�  ���م ���&0 ���ر �
�����وے &��� ز6���م    :  ���ے 6���م "��ے ہ��ے    gا2��1 &)� ���ن ���' �����و �پ   

                       *� m& ت��t! 1�� \�5 ،�9D�" ں�ہ� 6ہ� ��' ا"Z۔ وہ &)� �ن /&
�Q' ا- ��Aہ و"�Y ا"ے ا%�' �5ن، &�ل، وا.*�2، د��6 �' ہ�� ���?،                     

َ.���  : 2ہ���ں ���1 ���ہ ا%���ے �6��[ اور ذات "��ے ز2���دہ &Rm���ب 6��ہ ہ���ں       
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ِ*ہ         َوا.�¥��ِس   g َواِ.�ِ*ہ 2ُgْ�ِ&ُ� َاَ!َ*Yْ�ُ َ!9ّٰ' َاُ�ْ�ُن َاَ!\¥ ِاَ.ْ�ِہ ِ&ْ� و¥َ.
 �ِ�ْKِ َ5َْا)Y�(& ،Jر�,�( 

�ے .��ے &��ت ��'              ’’: ۞ دو"�ا "�ال 2ہ ہے       �5م  ��� اس 
 ‘‘"?ا �ہZ," Z اور ا!�9ام �د&�Z �ے BUف ہے؟

 &����ت ����' "���?ا %���� ہ���ے ����ہ 2���ہ    gا����� اA����9اض s���' �6)���ہ   
و!6��Sہ ہے، �� وہ ز&�6ہ �?ر ��� 5\ �ہ�2\ �ے �5ش &�ں &��ت                 
�� ا96ہ���'                         ہ�ا ���' �#�'۔ اب  )�خ ���6ے ��'  �& =�D.�� ��� ا?" '�

ہ���6ے ���ے دA���ے دار &�D���ں &���ں،     ‘ ا6)���ن دو"��Z’اور ‘ &ہ���ب’
ا12 �ے �K* ا12، 2ہ "?ا ��mل �' �5رہ' ہے، ��Dہ ہ� &�1 5ہ�ں                   
2��ہ "��?ا 9U��� Y�� '���j'، وہ���ں ���' �#���رJ ا���2��Z &���ت ���' "��?ا ���'         
                            '6 Dہ 5) � "?ا، ��  '� !; &��ں ہ�ے، 6�ہ �Qف &��ت  ��m.' ��ے 

ء &���ں 5��" \����M%�ر &���ں ا2��1         �١٩٩"��?ا ���ے !��; &���ں �#��'۔        
                     Z�&�D! 'D �j' ��،ا&�2  Jا د?" ا&�D2' �� �#ے ��* &�ر6ے �' 
اور ��* >�0Rت �' &,�.�Z �ے ��و�5د، ا&���D2ں ��' ا���2�Z 6�ے                  
�5م %��                          �ے   Y( I ۔ &��ب &�ں �#' اس'#� '� Z2� ! '� اس "?ا
             �� �5 ��2B5 ا��6 &��5د ہ�ں، اور %ہ�ے �� ز6*ہ�I اؤں �ے?" Z,"

 رہ� ہے۔

�2دہ                        ���0ے &��ں ز "?ا 5��م ��ے & ہ� ��ہ 2�ہ  ا�� ا�9Aاض 2ہ 
",Z ہے، �� اس �5م �' �s �� Z�A�6/�ہ �� وہ' ��"9Dے ہ��ں،         
                  E� ��ے �� اس �5م "ے 06/�ن %ہ�K& �5 �� اور �5 �ے %�رے
                ،ZIا*��Q ،قB��Uدار، ا���ے ���� Y���"ہ و����A -ا '���Q* m& ۔���ہ ���رہ
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ا&�6��A ،Z��*ا.� Z��� N&���وح ��6��� دراQ��= د2���، ا2 ���ن، ������،          
رZ"�2 اور %�رJ ُا&Z &)� ہ، "\ �� &N���وح ��6�� ہ�ے۔ اس .��ے                
&)� ���ن ہ��' اس &K���&�ے &���ں &��"��\ I����6ن "���زJ ����6ے ���� !��;            
�6�Iن                          "\ "� nN ��� 2�ہ  ر�#9ے ہ�ں۔ ان �' &��0ہ 6ے 2ہ' "?ا &��
                        Z�Ry ;2*/� ہ� &���ر ��� ہے، ان �' اA ٰ'�A�*ا.�9ں 6�ے اس %�� &
�' ہے۔ 2ہ ا12 5 ہ�رJ >�02ے "ے >ے ��دہ �6�Iن ہے، ان �'              
ا�A���A ٰ'���*ا.�9ں 6���ے اس %���� &ہ���� �/���*Ry ;2���Z ����' ہ���ے۔ 2���ہ ا2���1     
�ں ��ہ                      ہے۔ ہ�" Y� N#9ے ہ 5 ہ�رJ >�02ے "ے >��ے ���دہ I���6ن 
�I� A��* ��' "��?ا، &���ت ���' "��?ا "��ے ز2��دہ و!6��S��ہ اور ¢�. �6��ہ                 
"?ا                        ���M6س ا%��' !�*ود &��ں 2�ہ  �ٹ �2 �' %�ر.�  �� �D�. ،ا ہے?"
 د�2ے �� �6�Iن ����ے، �� ہY اس �� �s/�ہ ��)ے �*.�ا "9Dے ہ�ں؟

)��' اور                    ’’: ۞ ��)�ا "�ال 2ہ ہے       �A 'K I�6ن وا��I 2ہ  �� �
�R' ہ�ے،                  ہ�*و �5)ے ا�I�s '9��Iں �ے BUف �K/\ و ا&��9ز %�� &
�ے ���2��                   ان �� �$��ے، د��6ے اور !�0ق "ے &�mوم ���6ے ��ے .

 ‘‘��� ہے؟

12 !��ف اور ا2�1            5ہ�ں ��6�I 1ن �� ��K; ہ�ے، اس &��ں ا
BUف ہ��                         9D6ہ �#' ا2)� 6ہ�ں ��9D"�5 �2�9، �5 ا��I��I�s '9ں ��ے 
�2 ان �� ���' !; "�\ ���� ہ�۔ اس �� ا>Bق �)' �6م 6ہ�د &)� �ن               
%� �#�' ��.D�= ا"�' >��ح ہ����، 5�[ >��ح p���Y�(& %��۔ �K/�\ و                      
ا&�9���ز ���' ����ت اس وI��Q Z��d�m ہ�� "��9D' ہ��ے، 5��\ 2��ہ � ��ن �����             
                    �ِ� �5�ے �ہ ا�I�s '9��Iں �' ��A�I*ہ Z�6 �2 %�و��ام ہے �ہ وہ ��ہ
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�d %�� ان ��� ا2)��              " '&� A 2ں۔ ہ �ں ��02 ہے �ہ�� Z.�"ر
                            Z��! 2ہ ��ہ� وا.�ے ان "�ے  �2 &�/���ہ 6ہ��ں، ا����ہ  ���' ارادہ 
����وا ���ے ا6#���ں ا%���ے &)� ���ن �#������ں "��ے .��ڑا6ے اور ا6#���ں                
��6ے ��ے &�/���ے                          "K9 �ل  �ے ا �ے .  *Q�0& �9ن &�ں ا%�ے(��%
ر�#9��ے ہ���ں۔ ا���� اA���9اض ���' ������د 2��ہ ہ��� ���ہ اس &���ں دو"���ے             
�� ہ�ے، ��� اس                            ��&= 6ہ��ں ���� � &�اہ\ �ے %�� �Rوں �' ��ہ�� �� 

"B&' 2��6���' ��6)�=،          ’ا�9Aاض ���     ��رٹ         ) IIC(ا  ZK2���اور 
 �' "��رش �ے &���;، ُدور ��� �6�5 ��ہ�ے۔

����� 2��ہ I����6ن اس .���ے &�)���خ      ’’: ۞ ���#��� "���ال 2��ہ ہ��ے   
         £���p ���� اس �<���U '��� Z��2ہ وار��I�s ���2 د����A '��ہ ذا���ے، �����5 ���د2��

�ہ ہے �ہ ا2)� ہ� "�9D ہے؟*U �2 ،ل ہ�ا ہے� K9"ا‘‘ 

ہ�م ہ�ے، 5��             ا�� �Uد �6�Iن &�ں اBU ،'&�U '��� '(2 2�� ا�
)' ہ��                        �ں ا2 �p£ ا"K9 �ل �� ذرK2ہ �� "�9D ہے، ��� ہ �رJ راے &
"K9 �ل ��ے U�Bف                �U&' �� ُدور ��� �6�5 ��ہ�ے، اور & �Dہ �p�£ ا
ہ� & �s ��m� �DاہY ���6 ��ہ�ے۔ 2ہ ا(2�� �K&&��ہ 6ہ��ں ہ�ے ��ہ 5��                      
ہ�۔ ہ ��ں �Qف &0��ِم                            �9D�" �5 ��ہ ' ��Z و ���* "ے !��= 6�ہ ���� 

Z.�"رg                  Z.��"ہ�ِ� ر�� ���ب ہے، �ے ���ہ .���ں �� & ��m� �� g
          Z.���"ہ�ِ� ر���د ����U ���� ���6?ا د.�ا��" ���م %���ے 6���g ں��ے &����ے ز&��� 

 �"�9D ہے۔

          £�p د �2 %�.�[ �ے�s '(� ل� K9"ا £�p �� �6ن�I ��ا �D�.
�6�Iن ��' &�)�U�' 6ہ��ں                ��دار �' و5ہ "ے ہے، �� اس �� A�Bج 
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ہے۔ اس و5ہ "ے �� ہ� �6�Iن �� �p£ ا"K9 �ل ہ�� رہ�� ہ�ے۔                   
�I����ِم ا&���� ����ے، ا6)���*اد دہS���Z �����دJ ����ے، .����ٹ �#)����ٹ اور               
���*��Aا��6ں ���' روW �#���م ���ے I���اD! ��6���&�9ں ���ے دردJ ���ے              
"��n ا%�ے "��"' &,��.��� ��� �$���ے ��ے .��ے ا"�K9 �ل ��� رہ�'                  
9= ��ے                            I �5�ے؟ ہ�ں، ��� اس و5ہ "�ے ان "�\ ��� &�)��خ ��د2�� 
I����6ن ���ے �m��Z %���.�[ اور ����ا�y .���گ ���ے �����ہ�ں ���� %#�6)9��ے            
�ں،                        ��5ے ہ �ڑه   '# � �%  '(6�# % w�K� ،ے�ہ�ں، ان �� .�ٹ� ���5 ہ
��ت                  ��� ان �� �#' &�)�خ �� د�2 �5�ے؟ ���' �#' &�0Kل �د&' 2ہ 
6ہ�ں �ہے ��۔ ذا�' ��Aد �' ��� %� �#' &�1 &�ں �ے �� �ر &0�*&�ت              
          '��9��Iا ;���K� '��Q�/U '����� ���� Y���¢ ں۔ اس��ے ہ�����ے 5��ڑے ����#�

 �I�sں "ے 6ہ�ں۔

�6�Iن ���ہ�ِ� ر"��.Z             ’’: ۞ %�6$�اں "�ال 2ہ ہے       �� �g     '�  
و5ہ "ے I�sہ وارZ2 &�ں، &��ہR' ��5ن &��ں، ا9��I��ں ��ے U��Bف                     

 �S*د &�ں اs�aہ ہ�ا ہے، �ہ 2ہ �6�Iن &�)�خ ��د�2 �5�ے؟

ا���� ���*ت %���*ا ہ����' ہ��ے ���� ����Kہ "���' I�s��ہ وارا6��ہ "���چ             
              �% d�ر�#�ے وا.ے &�Q��A �NM�5 *�� wm &�ں، 5\ �ہ �Aم "
�ڑU J���ش                      ہے اور 2�ہ   Y��I ��Kہ "�' ہY �ہ�M' %ہ�ے �' >�ح  ��
              '�� J?2 ��2* ��ت ہے۔ !* "ے �ڑه9' ہ��' 9I= و �pرت اور �Uں ر
و5���ہ 6)����' اور .)����R/K� '6����ت، "��"���' M#5���ڑے اور ا�096&���'          

           Z.�"�6ن ��ہ�ِ� ر�I =Uرروا���ں ہ�ں۔ اس &�ں ���' د��g     ،ں�6ہ� �� 
اور 6��ہ �)��' دو"���ے I����6ن ����۔ ان ����رروا���ں ���� ����Dر ا���92��'         
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 I�sہ ہے، 6ہ �ہ اI�s '9��Iے۔

���ے &��ں 5ہ��ں روز ���وز �S�*د اور U��ں                    �K& ے�ا12 ا2)
��ے &�ں ��� �Qف ا�I�s '9��Iں �ے               �K& ڑه رہ' ہے، اس� J?2ر
.�گ ہ' اس .ہ� "ے ��.��m& =Dظ رہ "9Dے ہ�ں؟ %#�� �S�*د ��ے                  
                      ��2�I 1�� ہ�ں �Iار د�2�� �  Y��¢ فBU ہ� واKIے �� �sرًا اZ��I ��ے 
ا6/�ف ہے؟ %��)�9ن &�ں �ج �I�s '��� 1ہ وارا6ہ s)�د 6ہ��ں ہ��ا۔                   
�1 %�� �#�' ا2�1               ذرا �#�رت �ے 5 ہ�ر�D�" ،J.�، رو�� ��Uل &

�� R�pہ   ‘ ُ&ّ��’��6 ڈال .��Nے، 5ہ�ں ���' &�ہ�I 'Rا��6 6ہ�ں، 5ہ�ں             
 6ہ�ں، .��D وہ�ں %� �� I�sہ وارا6ہ s)�دات روز �� &K �ل ہ�ں۔

 ��'   ��Igن و "�Z ��ے دo��= "�ے 5[ >��ح ����Yِ ر"�ل                    
"��?ا ��y��Z ہ��ے، اور اس %��� 5��[ >���ح 0sہ���ے ُا&��Z ���� ا5 ���ع ہ�ے۔             
�ں،                       & 1� 5[ >�ح اس %�، &�"�ا دوِر Bp&' ��ے، ہ�� &)� ��ن &
�ں �#�'                          & '�&Bp ہے، اور دور ہ�ز&�6ے &�ں A �= در�&�* ہ���� رہ�� 
�Uن دے ��� ا"�ے s�6��� ����ے رہ�ے ہ��ں،                            >�ح ا%���  &)� �ن 5[ 
ا"���ے ������ن �����6ے ����' �����*اں !�5���Z 6ہ����ں۔ اس �����رے &����ں A����م          
&)� ����6ں ���ے در&����ن 6��ہ �R#��' ا9U�Bف رہ��� اور 6��ہ �����' ��1 و             
��ق ہ�، اس �ے .��ے !)\ ذ2�= �9�\ ���                   �� ;�0m� �� ]5 ہہ۔R�

��.Kہ ��s' ہے&: 

١ '���S2�I =�A� ���"ا *��� m& ل: ۔����&�س ر"����6g �6ِن����I اور 
Z.�"ہ�ِ� ر��g 
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���Y ا.�"�ل: ۔ ا&�م ا�� �� �ہ٢ '�A ا./�رم ا. )��لg 

٣'DR����" �2*����.' ا����۔ �0 : \����" �����& '�����A ل�����ا. )� e�����(.ا
 gا.�"�ل

�   �2*�����A ����۔ ا� :        Y���������R���ہ ا.����oة وا.Dm����م �A���' ا!D����م 
 ��Ugا�6oم
l     ہ��ں ���#9ے ہ�����ہ %��ال 2���" ���گ �#ٹ���. :’’   ���� .�K�. Z�� !ر

                  ،Jد ��Aد ،��� �# �Q' ا- ��Aہ و"�Y 6ے �� ��.��ں "�� ���، #9%�� �
 ‘‘اب ان �� ��.' د�2ے وا.ے �� &�ت �' "?ا دJ �5�ے؟

            ���� Z�� !ں۔ ر��ہ 6ہ�����ے ���م "���ے &�ہ��� Z�� !گ ر���ے .��ا2)
            Z�� !ے۔ ر��' ہ��ف �#���ں ا6/���ے، وہ��?ر ہ���و در ����A ں���5ہ ���a�0�

واKI���ہ اs���1 &����ں I����ف ����ے  : .�K����Q �� .���' ا- ��A���ہ و"����Y 6���ے      
&����RD �� ��ڑے .�Mا�ے، ز�6 ��ے &�N&��ں ��� "��M)�ر ��ا2��،           

٧٠&)���DS. d��� .��ے ���� �D6��ے 5��[ 6��ے ���*ر ���ے &���*ان &���ں                 
5\ ہ�6�5�'                             �O ��د2��9s ،�D& d�ہ ��ے دن  ہہ � � ��� �2��I داراِن�"
                  �� ����&� د J��j'، �#�ے &���*�2 اور  �s Z !�& 's�K& �� � �د

�Qدر ہ��ا۔ �پ              Y�D! �� =9I ے�g                 ، اور��د &$9��(s ��� ے���ہ ��ہ 6�2 
 ز�2دہ ¢�Y ��%� ہ���۔

                 �< �U '�� ' ذات��ا% Y�D! '���� ے�6 Y�"ہ و��A -ا '�Q پ�
               Z.�"\ ر�۔ 5��د2 �<�U  '�  ���m� ے�� Z�& 6ہ�ں د�2، د�2 اورg  '�ہ 

               Z6� �a '�� '�*�6' ز�ے، اس ��د ہ����� '�� Z��& ،'� �2ا2 �ن �'، د
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      Z.�"ہے، �� ��ہ�ِ� رg              Z� !ر ���A ���2م �� "?ا د�N& ے� 
             ��  Z&��I ۔ ا"' .�ے �2ِم�#� �a�0� �� ___          �� 5�[ دن ��D�6��روں 

اK6����م "���ے 6����ازا 5�����ے �����، &M���� ����*��ر 5ہ����#5 Y����D6ے �5�����ں        
ا- �K���.'ٰ 6��ے ا%���' ر! ��Z، ر! ��6��Z اور ر!� ���Z ���� دن     ___ ���ے

 )ا.���mہ، ا�K6oم(�Iار د�2 ہے۔ 

  Z.�"ن ر��g                 ت�& �ے  �ے .  &�ں �)U�9' �ے &���s \Dد 
ہ� و & ،� �A�Bؤں                           0s n$ � Z�2� ! * اور�' ������6ن ���I ے�ا �?�" '�

6ہ�ں ہے، ��Dہ وہ ا�#�ے ا�#ے &����'             ‘ �5م’اور ��6��5ں ہ' ��     
"Bم ��� a���f 6�ہ                   �9s�2 Y��Kہ &)� �ن !t��ات، �5#��ں 6�ے روح ا

    J* m& اور &�0م ���g               ����� ے�� Z*اہ��ہ رہے، �)' �#' &��ے �" 
 &�ں ��12 رہے۔‘ �5م’�ے ‘ &�ہR' ��5ن’اس 

 ا���9����� ٣١ء۔ ١٩٠٨د"���� p]� �R�����ز�A J����Y ا.����*�2 �����ہ�*      
����ِن ر"���.Z   [6��ے  ] ء١٩٢٩g     ے��ب ����9� '���R& ���% 'U���9(� ں���& 
���6 [         =9 I �� �� ��� اس ��ے &0*&�ے         ] ء١٩٢٩ ا2�%�ª  =[راج %�ل  �

6ے    ] ء١٩�٨"�R 9     ١١: م[�' %���و�I J��*ا�A* m& Y�A' �5��ح              
           �2�&�s n��" 1 �ے�ا"�ں �Bں ���    ’’: �'۔ BA&ہ &m * ا�RIل 6ے ر
ہ�Y ������ں ����ے رہ    (دے رہ�ے ��ے ���#�6��ں دا &��ڈا ����زJ .�ے �����۔           
.ے ����              Jز��� ��ٹ�� ���� 'j�1 �ڑه��ے، اور ا2�j�(      ��� *ہ����۔ �A�Y ا.��*�2 

                            '�#� �K� ��را، اور اس �ts &��ں 2�ہ  ہ��#�ں "�ے I��R &��ں ا ا%�ے 
 :�ہ� 

 ان �ہ�*وں �' دZ2 اہِ= ���)� "ے 6ہ &�6~
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 I*روZ �I &�ں ہے �U �� �5ن !�م "ے �ڑه ��

   Z.��"ِن ر��g                  ں��6)�&�U 1�2ں ا��5م &�  &��ں �)9��U' ��ے 
               *� m& &��ں��۔ "��د2 ��م ���م � ��  ��  J��� '� �N�& ?2�M66ے ا12 ا

   f�������6����ے، 5����� ��>��6����ہ �����ے ز��2)�����£     ] ء�5١٩٣٢�����رJ : م[
#' �#�ے،                               �ے ر��� �  =( ہ�*"�9ن &�ں وا�)�اے �' اD2?M2ٹ� ��6
lm ان ��' �D6#��ں "�ے                              %��وJ ��'۔ دوران �  '� اس �ے &0�*&ے 

 �6)� �5رJ ہ��jے۔

ہ����' ����رٹ ���ے ا2�M6��? 5��� 6��ے ا6#���ں ���ڑJ !����ت "��ے            
�����f، ����� �پ �5)��ے ٹ#���ڈے دل و          ’’: دD2#9��ے ہ����ے %��#���    �"

 ‘‘د&�غ �� ���* %�2ہ و��= �#' اس >�ح ����5' ہ�"�9D ہے؟

���f 6ے ر�6 اور !)�ت �#��ے .ہN�ے &��ں                  * m& ں��&�"
�5���ب، �پ ���� 6ہ���ں &�K���م، ا2��1 &)� ���ن ���� ا%���ے          ’’: 5���اب د2��� 

�R�� ��%g           ے۔��' ہ��ہ�� Z��Rm& *ت اور���0A J���ہ�' ���ے �9��ذات " '��� 
�� �?ر��� 5��                 ہ'  ���f �#' ا�� اس وZI وہ�ں ہ��� �� وہ �#�' 2�"

 ۔‘‘اس &�?م 6ے ��� ہے

6ے اس                   �' ہے �ہ ہ ��رے �K�m�(& w�' �#�����ں �U ہ �ں
6ہ اور &9K�*ل &)��1 ا�9U��ر ����                          �6�Iن �ے &�K&�ے &��ں !�; %)�*ا
ہ����ے۔ Q������ہ ����)9�����ن ا"���� �R' �����ے ڈ%����ٹ' ا"����{�N6� ،�Dہ�6����'               
�S���d�(& ��ے ا.����ظ ا2)��ے ہ��' &�I��e ���ے ������ہ دار ہ���ں، ا6#���ں         

 :6ے �ہ� �#�
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���ے U��Bف 6ہ���ں۔ �����' �#��' "��$� &)�m��I [      ،'����6ن [ہ��Y اس 
 Z.�"ہ�� ر��g              ہ�ں ����9 ہ#N �" ں��9، اور &�D"�� ں�ر 6ہ��/� �� 

ا�� واKI' ���' اس d�RI �5م �� &��D\ ہ��� ہے �� وہ &��ت "�ے               
��ہ�ے ��ہ �)'                         �ں ہ�6��  �#' ",Z "?ا �� !; دار ہے۔ .��D 2ہ 6ہ

 �ے ���ہ �� اس �6�Iن �� 6�S6ہ ����2 �5�ے۔

                         �Q �ٹ� ��ے ا2�= �6 %�درJ ڈا ا"' >�ح &�ہ��&ہ �Bِم !; &�ں 
 :�ے ��ٹے &��Nٹ' �Q�6 �ے ا.��ظ ہ�ں

۔ "��' �K2��'      �٢٩ہ��m�(& Y���K� ،'?2���ات %��)9���ن ���' دKs��ہ          
�ے &,�.e 6ہ�ں۔ ہ�Q Yف 2ہ در�Uا"Z      ] �' "?ا [ g�)�9خ ر"�ل 

��p 6�5�\ دارا6�ہ                       ���ے ہ�ں �ہ ا�S� � 'Q�/U 12 ����2 5���ے۔ 
�6�Iن ��ے                       ہ� ��� اس ���  ��0�0mت ��2ں اور ا�� &�?م واN& 'KI��م 
���; "?ا دJ �5�ے، ور6ہ �/�رت د�M2 رہ� �� د�2 �5�ے۔ &0*&�ہ           &
                      '�6�6�I م� � �� �?م  �#' A 'Q�/U�*ا.Z &��ں �2B�� 5����ے، اور &
                       'm �(& �% �Uص >��ر  �ہ ا9��I��ں،  "ہ�.�9ں �ہY %ہ�$��' 5����ں، ��

�� ا!)��س ہ��               �Rت �N��          ___ ا�m� �� Z��I�� و ا6/��ف  .��2ہ & اور 
 ہ�ں۔

            ،Z��2' ا�����ڈروں ����. '��m�(& ہ��ے ���س ہ���(sں ا��ہ � ���D�.
          Z.�"�6ن ��ہ�ِ� ر�I ،���� ے#N " ے��"g      �% Z�.�,& 'ا6*ه '� 

>��9Iں ��ے                   �= �j' ہے۔ اس >�ح وہ ا12 >�ف &����' "��&�ا5' 
                     � ��.ۂ ��ر �#' �� رہے ہ�ں، دو"�J >�ف %��)�9ن &�ں ا"�Bم د

 اور "��Q��A �.�D �ے دوش �*وش �#ڑے ہ��jے ہ�ں۔
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ہY %�رے ��Uص اور درد&�*J "�ے ان ��' U�Z&* &��ں ادب                 
"��ے A���ض ����2ں ���ے، ���ہ ا���� ان ���ے %���� �6��� اس I����6ن ���ے       
�ے U�Bف a��ور��m� J��ت !�Q= ��6�� ہ�ے،                     ���ت *U رے &�ں��
                          ?� �ں ا%��� �5 �ے 6���ے %��)9��ن & �ے ��ہ�J ہ��6ے  ��Dہ %��)�9ن 
&�0م !�Q= ���6 ہے، �� ا6#�ں 6ے ا�p 12£ را"9ہ ا��9Uر ��� ہے۔                   
                    �9D�" ہ�  =Q�! م��ہ &0�ں 2� 6ہ ���و�9I�< '6ں �' &*اZ�U "ے ا#6
ہے، 6ہ "��Q��A �.�D �' &*د "ے �$9D"�% nے ہ��ں، ا�����ہ وہ                    

 ا9I*ار &�ں �#' ��5��ں۔

      ِّ\��m& ہ وہ��ے ���ہ ہ��9ہ 2��ل را"���0K& اور Z��"ے در��ے .���ان �
!; %)��* �A �� اور د2���9A� 5 'ں "�ے                          ا"Bم & �9ز �ہ��2ں اور 
����ت "��ے �����ہ ����2ں،         *U ے�ں ا%���2ں۔ ا6#���ز ����p� ���� *���������Z و 

      W�9S& 12ہ� �� ا �D &’      =(6�� ��$"�� ا�2ڈ Y�(& ‘    د2ں۔ =�DS�
>�ر                          �Uص  د.�= اور ��اہ* �ے "��n &)� ��6ں %� زور د2ں ��ہ وہ 
�ہ�دت ��ے                 �6�Iن A�*ل و  %� اس �6�Iن �ے a� � &��ں ا"�Bم ��ے 
��a�0ں �' �D �= ��02' �����ں۔ وہ ا2)' ��ا&�Y ��ا6ے &�ں ان ��'                   
�ں، اور                            "9D' ہ �ے اy�� �����ے ����� ��' �5 &*د ��2ں �6�I �5ن �� 
                  '��Q * m& ت�t! �5 ،ہ ��2ں�&�K& �% ا6#' ����دوں n��" ان �ے
ا- ��A��ہ و"���Y 6��ے N6���ان ���ے �A)������ں ���ے "����n ا�9U���ر ����ں۔         
ہ ���ں �02��� ہ��ے ���ہ اس >���ح دو6���ں ���ے �0�K��ت �#��' U���ش ���ار             
   =��D6 ے��' "�����ش ا"���U '��#� =��! ���� =����(& ے اور ان���ں �����ہ�5

 ��ے ��۔
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           Y���A ��� ں��a�0� ے ان��ل �*�A �6ِن���I ے�م �B��"ں ا��2* ا6#����
                �9D�"ہ� 's�� ��ت �ے ازا.ے �ے .�ے *U 6ہ�ں، �5 �� ��6ذ ان �ے

 :ہے

۔ !���* ����' "���?ا Q����ف !&�D���Z دے "���9D' ہ���ے، �)���'            ١
 &)� �ن �� �6�Iن ا%�ے ہ��n &�ں .��ے �� ا��9Uر 6ہ�ں۔

�ہ وہ ��اہ��ں ��'           ٢ ۔ A*ا.Z �ے .�ے 2ہ �#' �aورJ ہ�ے، 
��           ‘ !*’&��"\ E6�5 %ڑ��ل ��ے۔ اس .�ے �ہ          �ہ�دت  �' "?ا &��ں 

             '.� K&��p اور Z," ز�2دہ Zر "ے �ہ��K& ہ�دت �ے�&��Kر، �Aم 
��Rہ "�ے                  ��ہ � ہے۔ ا2)ے ��اہ�ں �' �ہ�دت �RIل ہ��' ہے، 5�� �
ا�95���ب �����ے ہ���ں، Q���دق ا.0���ل اور A���دل ہ���ں، اور &?2��*���ں               

 ۔‘‘�?��ۃ ا.Sہ�د �ے &��Kر %� �#' %�را ا���ے ہ�ں

٣                   �� 1�۔ �5م Z��y ہ�6ے &�ں ا12 �Rہہ �#' رہ �5�ے �� 
              l��2*! ے۔��ہ ��%ہ�$9 ���?م ���ے &���' رو "���6ن ����I '&B��"' ا�ہ �#*���s

ادر وا.m*ود ��.RSہ�ت، !*ود �' "?اؤں �� �Rہ�ت ��'              : &�RرW ہے  
 ��� %� Y9U ��و۔

۔ A��*ا.Z &���?م ���' �6��� Z��� ��K��� �#��' ����ے ���'، ���D6��ہ            �
�5م &)5�9�\ "�?ا 6ہ��ں                     ’’  '� Z�6 �ے ���� ا"�6�I '&Bن &��ں ��

 ۔‘‘ہ���

�            '&B��"' ا��ن �#���&�s ہ��2 ���� Y���"ہ و����A -ا '���Q ر���t! ۔
اN& 12��م ��� ���J ��� د�2�ے      ’’�6�Iن �� ا12 ����دJ ا�Qل ہے �ہ   
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��' "�ے �ہ9��                    �p '� �ے  �' ا12 �ے ���ہ ��� "�?ا د2�p '�
 ہے۔

ª           '��� ن���9(��% '����#� '��m�(& رے���ہ ہ ��ے ���ے اس ����N� ۔
         '��m�(& '��� ہ����� ���ں 2��*ہ رہ���ز6 ���وں %*��Aے و��� Z��&�D! �.�D���"
               ،'���(�A ،ن��ہ &)� �� ���ں۔ ��� 2ہ �ہ�9 6ہ ہ����M. �9ں "ے �سI�<
ہ���*و &��= ���� ا2��1 &0�9��ہ ��&� ��' ���= !&�D��Z اور %�ر.� ���ٹ ���ے                    
"���&�ے %���� ����د2ں، 5��� ا"��I '&B����6ن ���ے &�����; �#��' ہ��� اور      
ا�9��Iں �ے .�ے ا6/�ف اور ��a �� ��m&� �#'۔ ہ ��رJ راے &��ں                  
�� اس &0/* ��ے .��ے �A)���' رہ� �ؤں                 �A � اور د�9A� 5 '�2ں 

 "ے &�D. ہ ��وع ���6 ��ہ�ے۔

   Z.�"�6ن ��ہ�ِ� ر�Ig       6ے �5 ����ہ ہ �ں = A6ہ رد��.�,& �% 
�Iت ��� ا" =Q���S ہ �#�' �A��ں                            '� Z�& Y�(& د�2 ہے، اس &�ں

 ہ� رہ� ہے۔

��دہ                      � �2ہ "��S ہ وہ' ہے 5[ �ے %�$#ے ہ ��رے د
"�� "���ل "��ے �ج ���M. 1�ے ہ���ے ہ���ں۔ ہ �رI J���ت و ��ا6����' ����           

اس ا"���mہ، I���ض اور ا&��*اد &���ں 6ہ���ں ہ��ے 5��� ہ ���رے                  : "���&�ن 
د� � �Uد ہ �ں �sاہY �� رہے ہ�ں۔ 2ہ "���S ہ ��� روز اّول "�ے                  

   '����'      gدل &)�Y &�ں &�0م &//& ;SA ،ہے g     Z��& ے، اور�ہ 
     '����/& Z��A�<ع اور ا���Rں ا���' &��*��ز6 Jر���% '���g  ب���ے &�)��" 

 ہے۔ ہ �ں ا"' "��S ے "ے "��اب ہ�6ے &�ں .~ �6�5 ��ہ�ے۔
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�ج ����ر2¡ ���� ا"��ٹ��، ا"��Bم اور &����ب ���ے در&����ن &��K��ے         
��ہ� ہ ��را اور &���ب ��� ���� &���0�ہ؟ 6�ہ                          �ے .�ے ���ر ہ� رہ� ہ�ے۔ �
��' ��I�'، 6�ہ ا�m��د، 6�ہ                       �K& ہ�5'، 6�.�� Dہ ٹ�ہ، 6m��"ہ �رے %�س ا
ہ� ���? ہ ��ں                           &�?ل اور 6�ہ &0/��*۔ .�D�� ان &��ں "�ے  .�ڈر�¬، 6ہ 
!�Q= ہ��5�ے �'، ا�� ہ�I Yت اور ��ا�6�' �ے اس "��S ہ ��1                

 :%ہ�E �5��ں
 ���������� ���������� %���������*ا ������ از &S����Z ����������ے   

 �������"�����ہ زن ������� �"�����9������ن �������&�����������ے    
 دل زSA������; اور ��������ا6������� &������' ��������د 

��������د     '������& �������2������y دوش Y������ہ W�������U 

          ،�9D�" ��ہ اور ���' 6ہ�ں ہ�.��& ?�M62\ ا�s اس "ے ز�2دہ
�5��ں            n�ہ ��6ے ��ٹ�/�s 2ہ Yہ ہ� :     ��� Yہ’     *�(% '�I�� ‘        �2 ����� ہ�ے 

’ Z��"�% د���ں۔         ‘�����ہ� '���K& ����� ے��� Z��"�% د���م �������K& ں��ں 6ہ���۔ ہ �
              �t! ��� د����� Jر��ہ ہ � ر ��'  �D�.g ہY �� 2ہ a��ور &�K��م ہ�ے 

 ��� ا"��ۀ     � g�" '��Z اور �پ     o '� g�' ہ��' �9��ب، �پ       gذات، �پ 
ہ��ں، s�'    ‘ ����د %�"Z ’!)�ہ ہے۔ ہY، �5 اس ����د �ے ��6ے ���ہ�        

ا.Z0�0m "\ "ے �ڑه �� ��I' %)�* ہ�ں۔ ہY 2ہ �#' 96�5ے ہ��ں ��ہ             
�� ��I�' 6ہ��ں                            Dڑ ��� ���ے  % '��M6ا '�  �D اس a � &�ں ا��� ا&�2
&�ت اور ذ.Z �� �ڑه� ہ �را &0*ر ہے۔ اس راہ ��� �#��ڑ ��� ����ے                     

&)� ��ن & �.��1 ���ے ڈه���6$ے ہ ���رے "���&�ے      ‘ ��I��9s�2 '��ہ ’وا.�ے   
 :�ہZ &��5د ہ�ں
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 �S�����دم %�����دہ را از رو�����ے �����0����*2�����     

         '������  ������� S&g��� 6���ا&�����* و راہ &/��

 &��0���م U���2��� ا���� U���اہ��' در2��ں د2���        

      '��������  رو�g���m���; دل ��������* و راہ &/���

          ���t! ،Z��"ت ا���دادن & Z��"از د ���دا&�g   n��ہ�� ���دا& ���ر �
             �ً��Q�/U ،ہ��M5 ���ن ہ��= &)� ��ے۔ �ج ���ت ہ�& "�ے �#�ٹ��� %�وا6�ہ 
                    B�9R& ں�& �D& �� '� ' اور &�ت�2? %��)�9ن &�ں، ز6*?A �<و
ہ�ں۔ .�گ %��#9ے ہ�ں، BAج ��� ہے، !�= ���� ہ�ے؟ A�Bج اور !�=                

                   �t! ،Zs�2' از دم او�م ز6*�I ،'#� ا12 ہ' ہے۔ %ہ�ے ��g   ر �ے
6*�' &��' �#�'، اور �ج �#�' "�\ �$n �پ                     �� دا&��       gدم "ے ہ' ز  

�ے            �S& �� g %�را ���6ے، اور �پ         D%gڑ �ے، �پ   �ے %�$#�ے ��  
 :ہ' "ے &�ے ��

��دے     o�� �� Z(% ے ہ�" ;SA ت�I 
* m& Yِ"دہ� &�ں اgدے �� o�5ے ُا"  

  *�� ��m��& '���g   Y��ہ ���ے ���6 ���� ���sے و��"  

 �����������������������������������������ے ہ���������������������������������������ں   
����ے     Y��I 2ہ 5ہ�ں ��? ہے ���، .�ح و 
  ہ������������������������������������������������������������������������������������������ں  

______________ 
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