
 

 

 میرتقی میر کی غزل گوئی

 ـبػط ہے جي کو حیبت جبویس حبصل ہے هیطاضزو ػظین غعل گوهیط اضزو ـبػطی کے و

 ـؼطا پبیبؼے ثلٌس جی شوق هؤهي اوض غبلت ًبؼدیں ٍغعل کے هؽلن الثجوت اؼتبز هبًے گئے 

                                             هیط کی ػظوت کے لبئل ہیں شوق ًے کیب ذوة کہب ہے۔ 

  

                                             ًہ ہوا پط ًہ ہوا هیط کب اًساظ ًصیت                           

یبضوں ًے ثہت ظوض                                                                           ظوق           

                              غعل هیں هبضا 

 ایک صوفی هٌؿ ثعضگ ٍتھے۔ والسچطاؽ  آگطٍ کے ایک ـطیف ذبًساى کے چفوہ ضهی

 اپٌے ڈھٌگ پط لگبیب اى کو زًیب ؼے ثے ًیبظ اوض ػفك تھے هیط کواًھوں ًے اثتساء ؼے ہی

-                                                       هوال هیں ؼط ـبض ضہٌے کی تؼلین زی  

                                       هیط کو ثچپي ؼے ہی ـؼط و ؼري کب ثے حس وـوق تھب ثچپي 

 هیط کی ظًسگی ثڑی ثے چبضگی اوض پطیفبى حبل هیں –هیں ہی ـؼط کہٌے لگے تھے 

ۓ هیط ًے ظًسگی ثھط غن اٹھب-زغ ؼبل کے تھے کے ثبپ کب ؼبیہ ؼط ؼے اٹھ گیب- گعضی 

 پطیفبى حبل ضہے والس کب     اًتمبل  کے ثؼس گھط ؼے ًکل پڑے تھے چچب کب ثھی اًتمبل اوض

                              -ہو گیب  تھب ثھب ئ اوض هبهوں ؼرت زـوي  ہو گؔے 

- ًب پڑاچھوڑ کط زہلی پہٌچے وہبں ثھی ؼیکڑوں اپطیفبًیوں اوض هصبئت کب ؼبهٌب ًبکطٍ ض آگ

اى توبم -  ثھی اى کی ذوزاض طجیؼت کو ؼکوى ًہیں هالهگط وہبںۓ زہلی  ؼے لکھٌؤ  آ

           – غووں ؼے فطؼت ًہ هلی ًفؽیبتی اثط پڑا۔ اى کو ثھیپطیفبًیوں اوض هصیجتوں کب 

               

اًہوں ًے اپٌی آپ ثیتی کو جگ ثیتی ثٌب کے -هیط کی  ـبػطی اى کی ظًسگی کب ػکػ ہے

ؼتی اوض کیف کب ایک گوـہ تالؾ کط لیتے ہیں اى کی وٍ  ظًسگی هیں ؼط م -  پیؿ کیب

ًے صطف اپٌے زوض کے ہی لوگوں کو هتبثط ًہیں کیب لہجے غعلوں هیں اًساظ ثیبى اوض 

ثلکہ اغ کب اثط آج کے ـؼطاء پط ثھی ثہت گہطا پڑا ہے ۔ فبًی اؼکی ثہتطیي هثبل هیں هیط 

Department of Urdu – Yashoda Girls’ Arts & Commerce College Sneh Nagar,Nagpur 

Study Material 



کو ـك ؼے ػفك تھب اى کے یہبں ػفك هجبظی کی ًوبیبں جھلک ہے هگط ػفك کو 

                                                               ًبکبهیوں ًے هیط کی حبلت ػجیت کط زی۔

                                           

                                                                                                       

 

م ؼوجھے تھے تیطے زل غهو                         هیط کی تجھ ؼے تولغ تھی ؼتن گط ًکال 

                                       کال ىکو ؼو پھط 

کؽی تؽکیي کے لئے                      زاؽ ہوں ضـک هحجت ؼے کہ اتٌب ثیتبة               

                                        گھط ؼے ثبہط ًکال

                                               یط ـك هیں ثے ذوز ہوکطا تے هٌتظط ًظط آئے ہیں ۔ م

                                                    

                              زیط ؼے اًتظبض ہے اپٌب                ثے ذوزی لے گئی کہبں هجھ کو

                                             

ے جصثبت اوض ًبکبم هحجت کے حمیمی تطجوبى ؼچهیط کے ثہتطیي اـؼبض وٍ ہیں جو اى کے 

یں ظثبى ًہبیت ؼبزٍ ضواًی هیں زیکھبٍ   

- هیط ػفك کی واضزات للجی ثیبى کطًے یں اپٌب  ثبًی ًہیں ضکھتے-   اوض هحؽوغ کیب

ذبضجی اظہبض کے ثیبى  هیں هیط کو کوبل حبصل ہے اى کب هفہوض ـؼط اغ ثبت کی زاللت 

-   کطتے ہیں  

                            ًبظکی اغ کے لت کی کیب کہیے                                        

 پٌکھڑی ایک گالة کی ؼی ہے    

                                    هیط  اى ًین ثبظ آًکھوں هیں                         ؼبضی هؽتی 

 ـطاة کی ؼی ہے         

                   -------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                     

                     



 

 

 

 

 

 پریم چند کی افسانہ نگاری

اًھوًے اپٌی ازثی ظًسگی کب آغبظ -اضزو کی ثبلبػسٍ افؽبًہ ًگبضی کب آگبظ پطین چٌس ًے ہی کیب

  افؽبًے کی ثٌیبز چٌس ًے  پطین- ۓًبول ؼے کیب اوض ثؼس هیں افؽبًے  کی ططف هتوجہ ہو

اغ ؼبل اى کے -  هیں لکھب گیب1909حمیمت پؽٌسی پط ضکھی اى کب پہال افؽبًہ اًوول ضتي 

اغ هیں اًہوًے لوم پطؼتی اوض حت الوطٌی -کے ًبم ؼے ـبئغ ہوا' ؼوظوطي'پبًچ افؽبًہ،

ـطوع ؼوظوطي کے ثؼس  'اى کے افؽبًہ ًگبضی کب زوؼطا زوض -کے جعثبت کب اظہبض کیب

ہوتب ہے ۔ اة اًھوں ًے ًواة ضائے کے ثجبئے پطین چٌس کے ًبم ؼے لکھٌب ـطوع کیب اغ 

 هیں لکھی گئی اغ کہبًی ؼے ۱۹۱۰‘‘یٹیزوض کی ًہبیت کبهیبة کہبًی ثڑے گھط کی ة

 هیں اى کے افؽبًوں کب زوؼطا ۱۹۱۵اًھوں ًے افؽبًہ ًگبضی کی ثبضبثطہ زاؽ ثیل ڈالی۔ 

 هیں پطین ۱۹۲۰ هیں پطین ثھی حصہ زوم ـبئغ ہوا۔ ۱۹۱۸  ـبئغ ہوا  پچیؽیپطین” هجووػہ 

 ۱۹۳۴ هیں پطین چبلیؽی ۱۹۳۰ذبک پطواًہ هٌظط ػبم پط آیب۔ ’’  هیں هجووػہ۱۹۲۸ی تیػة

 کہبًیبں لکھیں ۲۸۰ هیں ظازضاٍ ـبئغ ہوا۔ اغ ططح اًھوں ًے ۱۹۳۶هیں آذطی تحفہ اوض 

 هیں لکھی گئی۔ یہ کہبًی پطین چٌس ۱۹۳۵آذطی زوض کی ًہبیت هفہوض کہبًی کفي ہے جو 

 کی کبهیبة تطیي کہبًی ہے ۔

کی ططح فططت اًؽبى کے کبهیبة ًجبض ہیں ۔ زکھتی ضگوں پط اًگلی ـیکؽپیط پطین چٌس 

 ثھبًپ لیٌب۔ اى کے لئے ایک ػبم ثبت  چہطےضکھ زیٌب ۔ زلوں کی کؽک اوض اضططاة تیطے

 ہے ثچپي ؼے لے کط ـجبة اوض ـجبة ؼے لے کط ثڑھبپے تک اًؽبى پط طبضی

غطیجی _ وًے والی ؼبضی کیفیبت ہط ططح کے جصثبت گوًب گوں واضزات ذوـی غن هحجت ٍ

ی کب کوى ؼب گوـہ اوض اًؽبًی للت یٹهی حبکویت التساض هججوضی غطض ؼو ؼبغالاهیطی 

ی جؽتجو اوض ثصیطت ًے اًھیں غٍ ہے جػ هیں جب کط وٍ جھبًک کط ًہ آتے ہیں اٍکی ت



زضجہ کوبل ػطب کیب ہے وٍ اًؽبًوں کے پالٹ ہٌسوؼتبًی هؼبـطے کے گوًب گوں پہلوؤں 

 ؼے اذص کطتے ہیں اًھوں ًے ہٌسوؼتبى کے زیہبتوں هیں 

 

 

ضہٌے والے کؽبًوں کی ظًسگی کو پیؿ کیب ہے۔ اوض ہط گوـے کی تصویط کھٌچتے ہیں۔ 

ت کی تفطیك کوًبپؽٌس پبوی ہے۔ اوض شات ہوسضاًھیں ہٌسوؼتبًی لوگوں ؼے غیط هؼوولی 

کطتے ہیں کچھ هتوؼظ طجمہ کے هؽبئل پط اى کے ذبق ًگبٍ ہے۔ پطوفیؽط احتفبم حؽیي 

 لکھتے

یہ پطین چٌس کبکبم تھب کہ اًھوں ًے هحٌت کؿ ػوام کی اپٌے افؽبًوی اوض ًبولوں کے "

پیطو ثٌبیب۔ اوض اغ زًیب کی تصوض کی جو ؼت ؼے ظیبزٍ جبًساض ؼت ؼے ظیبزٍ حمیمی اوض 

 ـؼوضی ؼت ؼے ظیبزٍ اًؽبًیت اوض زوؼتی کی هظہطتھی ۔ وٍ پہلے ازیت ہیں ۔ جٌھوں ًے

طوض پط ازة کے ظضیؼے ػوام کے هؽبئل کو ؼوجھٌے کی کوـؿ هیي اًؽبًی زوؼتی کی 

 ططف لسم اٹھبیب

ـی کی ہے وٍ گبؤں هیں پلے کات کی ذوثصوضت تصویطٍین چٌس ًے اپٌے افؽبًوں هیں زی

اًھوں ًے گبؤں زیہبت کی -  گبؤں اى کے ضوم ضوم هیں ثؽب تھبڑھے تھے۔ اوض ہٌسوؼتبًیة

-                                                        اصلیت کو جوں کب توں افؽبًوں هیں زکھبیب  

 ؼطؼیس حبلی ـجلی کے ثؼس اگط کؽی ازیت کب ططظ تحطیط اغ "ڈاکٹطلوط ضئیػ لکھتے ہیں ۔

کی ـرصیت کی ثھط پوض ًوبئٌسگی کطتب ہے تو وٍ پطین چٌس ہیں۔ وٍ اپٌے افؽبًوں کے 

کطزاضوں کو هبحول کے حؽبة ؼے ثہت ؼٌواض کط پیؿ کطتے ہیں ۔ اًھوں ًے افؽبًوں 

هیں ػبم اًؽبًوں کو چٌب۔ ثمول ایک ًمبز اپٌے کطزاضوں کو ـہعازوں ؼے ثڑھ کط جفي اوض 

 هوضوػبت ؼے ظیبزٍ                  پطؼتبى کی پطیوں ؼے ظیبزٍ زل ًواظی ثرفی ۔اى کے

اى کبفي اہن ہے اًجوي تطلی پؽٌس کے جلؽے هیں اًھوں ًے کہب تھب کہ ہوبضی کؽوٹی پط وٍ 

 کی ضوح ، تؼویط ہو۔ آظازی کب جص ثہ ہو حؽي کب جوہط ہواتفکط ازة کھطا اتطے گب جػ هیں 

افؽبًوی هجووػے اغ ططح ہیں ہو، جو ہن هیں حطکت ہٌگبهہ اوض ضوـٌی پیسا کطے ۔اى کے

ؼوظوطي ، پطین پچیؽی ،پطین ثتیؽی ، ذبک پطواًہ، پطین چبلیؽی  ، آذطی تحفہ، ظازضاٍ، 

زوزھ کی لیوت ، واضزات، ًوک کب زاضوغہ، ثطے گھط کی ثیٹی وغیطٍ افؽبًے کطزاض 

اى کی لبئن کطزٍ ضوایت کی هستوں تک  افؽبًہ ًگبضو ًے - ًگبضوں کب ثہتطیي ًووًہ ہیں



-                                                                                                      پیطوی کی

                                               

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 احمد ندیم قاسمی

 جػ گھط هیں ۓض پٌجبة کے ایک گبؤں اًگہ هیں پیسا ہوکو ظلغ ـبٍ پو 19 16ًوهجط20 ۰

تبظ تھب هگط اى کی میٌوی حفوت کی وجہ ؼے ثہت مزثھی کهی پیسا ہوئے یہ غاحوس ًسین لب

جت هیں ًے آًکھ ’’ والزت کے ظهبًے هیں وٍ حفوت ذتن ہو چکی تھی ۔ اوض ثمول ذوز

اثتسائ تؼلین گبوں هیں ہوئ  " – هطلغ تھب کھولی تو هیطا گھط افالغ ثسحبلی کب ػجیت 

ا وجوز ؼطکبضی ة کے اًتمبل کے ثؼس تؼلین وتطثیت اى کے چچبًے کی۔ چچبوالسء هیں 1923

 تھے۔ ػطثی وفبضؼی ؼے ثڑا ـغف تھب۔اضزو ؼے ثھی  ػلن و ازة کے زلسزٍ هالظهت کے

چکے تھے ۔ اغ لئے الجبل کی ـبػطی کب ثطاثطی تھی الجبل کے ہن ؼجك ضٍ کبفی زلچؽپی 

  کط زیب کطتے تھے ۔ اى کے کالم ؼے ثڑا اًػ تھب اوض یہیں

ؼے ؼے ثڑی چھوٹی  هیں ثی اے پبغ کط کے ثڑی ۱۹۳۵اى کے هرتلف اضالع هیں 

ثیػ ضوپیے کی هالظهت کی کجھی چھوٹی ًوکطی کی تالؾ هیں ؼط گطزاں ضہے ۔ کجھی 

 کؽِت هؼبؾ پٌجبة کے هرتلف اظالع هیں -گعضیچبلیػ کی غطض کہ ظًسگی ثسحبلی هیں 

ًب ـطوع کط  کے هحکوہ آة کبضی هیں کبم کط  هیں هلتبى 1939۔ تے ضہےکے لئے زوڑ 

ز  ًسین کی ازثی ظًسگی کب ًیب ماح-زیب لیکي تیي ؼبل  ثؼسف هالظهت ؼے زؼت ثطزاض ہو گے

ء هیں اغ ۱۹۴۶ؼبل ثؼس ازة لطیف کے هسیط ہوگئے ۔ یک کے ایڈیٹط ہو گئے ۔ ا- زوض تھب

هفبغل کی ظًسگی ؼوی ازثی و ػلوی ؼت ثطزاض ہوًب پڑا۔ اغ ولت احوس ًسین لبؼے ثھی ز

لی پؽٌس اًجوي هصٌفیي کے  پبکؽتبى تطل  گثؽط کط ضہے تھے۔ ػالوٍ اوض کبهوں کے آة

یت حبصل کط حیثاحوس ًسین لبؼوی کالم کی ثسولت اضزو ازة هیں ًوبیبں-ضہےؼکطیٹطی ثھی 

ل ـبئغ ہو چکب ہے۔ جػ کے زیکھٌے ؼے اى حجباى کب هجووػہ کالم جالل و چکے ہیں 

 کی ـبػطاًہ صالحیتوں کب لبئل ہوًب پڑتب۔ کالم هیں جو ش ہي کو اپٌی 

ططف هتوجہ کطتی ہے وٍ تٌوع ہے ۔ هضبهیي هیں ثھی تٌوع ہے ۔ یہ ذوثی صطف ایک 

شہیي اوض ظهبًہ ـٌبغ في کبض ہی کے یہبں پیسا ہوؼکتی ہے وضًہ تملیس ؼے ـبػط کو ثچٌب 



هفکل ہو جبتب ہے۔ ًسین کے ططظ ثیبں هیں ثھی ایک ذبق ًسضت ہے۔ لت ولہجہ هیں ایک 

ایؽب تیکھب پي ہے جو ؼبضے کالم هیں تبظگی پیسا کطتب ہے ۔ ظثبى ًکؽبلی و ثب هحبوضٍ کن 

ہے فبضؼی و ػطثی کی تطاکیت ؼے ػووهبً کبم لیتے ہیں ۔ لیکي ضواًی هیں فطق ًہیں آتب۔ اى 

کب اًساظ تربطت ًہبیت زلکؿ اوض پط تبثیط ہے ۔ وضًہ غبلجب یہ ہے کہ وٍ جت کؽی ثبت کو 

 حؽبغ صسالت ثے ثبکی ات کے ؼبتھ اغ کب اثط لیتے ہیں اوض ـسهحؽوغ کطتے هیں تو 

ثھب ضزیتبااوض ثطجؽتگی کے ػالوٍ کالم هیں ذلوق اوض جوؾ   

 

 ہے۔ چوًکہ ًسین کب هطبلؼہ ثھی وؼیغ ہے اوض ظًسگی اة تک زکھ اوض زضز کب ـکبض ہوتی 

ے اوض ًہ تبظگی کی کوی هحؽوغ ضٍچلی آئی ہے اغ لئے هوضوع یب ذیبل هیں ًہ تو تکطا

ہوتی ہے۔ وٍ ـبػطوں کو ہویفہ ثے اثطی اوض واػظبًہ اًساظ ؼے ثچبتے ہیں ۔ کالم هیں زضز 

کیک پیسا کطًے کی کوـؿ ہط جگہ ًوبیبں ہے ۔اغ لئے اى کے کالم هیں للکبض اوض ذطیجبًہ 

ذطوـی ثہت کن ہے ػووهب وٍ زلیك اًتظطی ؼے کبم لے کط اپٌی ـبػطی هیں هظلوت و 

هؼٌویت پیسا کطًے کی فکط کطتے ہیں ۔ تفجیہ اؼتؼبضے ثڑے حؽیي ًظن کطتے ہیں ۔ هٌظط 

ًگبضی کلت هیں اى کب للن زو پط کبضی ًہیں پیسا کط ؼکب جو جوؾ یب ؼطزاض ػلی جؼفطی کو 

-                               آتب  ہےحبصل ہے ۔ الجتہ هتبًت و ؼٌجیسگی ؼے کالم هبال هبل ًظط

                                                                                                                     

         

 

                                                                                                                     

                

 منفر دلب ولہجہ کا شاعر مدحت االختر

 ( ـبہس کجیط)

چھٹی زہبئی کے اثتسائی چٌس ؼبل ـؼط وازة هیں اًتہبئی اہویت کے حبهل ہیں ۔ اى زًوں 

جہبں ایک پطاًی تحط یک زم توڑ ضہی تھی ۔ وہیں ایک ًیب ازثی ضجحبى جٌن لے ضہب تھب۔ یہ 

 کؽی ثب لبػسٍ ازثی تحطیک کب ًتیجہ ًہیں تھب۔ چٌبًچہ اذتالفی هؽبئل کب ـکبض ثھی ضجحبى 

ضہب۔ جس یسـؼطی ازة هیں ذصوصبً غعل جہبں تیعی ؼے همجولیت کے هطاحل طے کط ضہی 

تھی وہیں غیط هؽبػس حبالت ؼے ثھی گعضضہی تھی ۔ جسیس غعل پط جہبں اپٌے ػہس ؼے 



ثے ذجطی کب العام تھب۔ وہیں اغ کے لت و لہجہ کولؽبًی ـکؽت و ضیرت کب ًبم زیب جبضہب 

تھب۔ ة کہ حمیمت زیتی کہ ًیب اؼلوة گل وثلجل اوض صیبز و ثبغجبں کی گطفت ؼے آظاز ہو کط 

اضزو غعل کو ایؽی لفظیبت اوض ػالهبت ؼے ضوـٌبغ کطزاض کب تھب جوظًسگی کے لطیت 

اوض ظیبزٍ هؼٌی ذیع تھیں۔ هگط یہ ًوبیبں فطق پچھلی صسی کے هبحول ؼے جڑے ہوئے 

 ثعضگوں کو ًظط

 

 ًہیں آضہب تھب۔ اى هوافك حبالت ہی جسیس لت ولہجہ کی تواًبئی ؼے هتبثط ہوًے والی ًئی 

ًؽل کے جو ـؼطاء تٌمیس اوض العاهبت ؼے ثے ًیبظ ہوکط اػتوبز اوض لگي کے ؼبتھ جسیس 

غعل کی آضائؿ هیں هصطوف تھے اى هیں ایک ًبم هسحت االذتط ثھی تھب۔ اگط جسیس 

ـبػطی پط ػصطی ًبم کی اوض اپٌے هؼبـط کے لیے ثے کبفی کب العام ہے تو هسحت جسیس 

ؼبم ـبػط ہیں تو جسیس غعل پط ػصطی ًب آگہی اوض اپٌے هؼبـط۔ کی ؼے ظیبزٍ هضحکہ 

ذیع کوئی العام ہی ًہیں ثولتب۔ هیں ضوظ وـت کب ـبػط ًہ صطف اپٌے هؼبـطے ؼے پوضی 

طط ہے ثلکہ اپٌے گطزوپیؿ کے هبحول پط ثھی تیع ؼسحت االذتط کب الویہ اى کی اپٌی 

ثصیطت کب ظذن ہے ۔ ذلوتیں ثیچ کے هحفل کو ذطیسا جب ئے اة تو آًکھوں ؼے هیساًس 

حیطاًہ زیکھب جب۔ آیئے زیکھتے ہیں کہ کیب شیل کے اـؼبض اپٌے اضزگطز کے حبالت ؼے ثے 

 ذجطی کب ًتیجہ ہیں۔

                    اچھب ہوا چلو کوئی ثگڑ اتو ثي گیب       اچھب تو ثي گیب ٍکے و ثتب  هجھ کو ثطا

                 

                             تطا لہجہ اثھی کچب ثہت ہے           چغ جھلکتب ہے تطی ہط ثبت ؼے 

               

تط جػ جؽبضت اوض صبف گوئی ؼے هؼبـطے کے کوعوض پہلوؤں کی ططف خهسحت اال

اـبضٍ کطتے ہیں وٍ اى هرصوق اوض هٌفط زلت ولہجہ ہے هگط اغ ؼے جب کط اى کے 

 کو شات کے حوالے ؼے لبضئیيوٍ اپٌی اظہبض ذیبل کب وٍ جطات هٌساًہ اًساظ ہے جػ هیں 

-                                                          ظًسگی کی تلریوں ؼے ضوـٌبغ کطواتے ہیں

                                                                     

ےثہتتے ہیں هگط آًکھ ؼے آًؽو ًہیں ضو  

 ہن ؼب کوئ زًیب هیں ضیب کبض ًہیں ہے



 ؼوچ اوض فکط کے حبهل ہوتے ہیں اى اـؼبض هیں گہطیزحت االذتط کے ثیفتط اـؼبض کی م

  کھلتی چلی جبتی ہیںهؼبفی کی پطتیں

                                                                    اوض لبضی فطاگیطی هیں ڈوة جبتب ہے۔

                                      

 

 

 

پھول کہبں پھل اگب ئیں غ جب کھلیٌگےک         کبغص پط ایک زضذت کی تصویط اوض ثحث 

 گے۔

      ذیطیت ؼے کل ہوگبی ہن ًے                     جو آج ًہ ہوااؼی ذیبل هیں صسیبں گعاضز

                               

ی زاؼتبًوں کی ملػطض جسیس ـؼطا ء کی ططح هسحت ًے ثھی اؼبطیطی ازة اوض گوی

اصطالحوں ؼے اؼتؼفبزٍ کیب ہے اوض یہبں ثھی اپٌے هٌفطز اوض هؼصوهبًہ اًساظ کو ثطلطاض 

 ضکھب ہے صطف زو ـؼط

 

  اپٌے کئے گب هجھے الطاض ًہیں ہےکت

 وٍ ؼٌگ اٹھبے جو گٌہ گبض ًہیں ہے

 هیي ہوں زیواض پہ لکھب  ہوا کت ؼے لیکي

 کوئ پڑھتب ًہیں ضؼتے ؼے گعضًے واال

یہی ًہیں ثلکہ جہبں اًھوں ًے ـسیسغن و غصے کب اظہبض کیب ہے وہبں ثھی اًفطازیت کی 

 فضب کو لبئن ضکھب ہے جؽے ثروثی ؼوجھٌے کے

؎لئے ایک ہی ہجو کے چٌس اـؼبض  

 ذسا کے ًبم پہ جھوٹے حلف اٹھب تب ہے



تیط ؼے ـکبض ثہتی ے ہیں اغ ًے اغکئ  

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 دمحم  داؤد خان اختر شیرانی

-  ًبم دمحم  زاؤز ذبى اذتط ـیطاًی ہےتط ـیطاًی کب پوضاخا دمحم   

اذتط ـیطاًی کی ق تھے ۔ هحكـیطاًی اپٌے ولت کے ثلٌس پبیہ حبفظ هحووز  اى کے والس  

 هیں ہوئی اغ کے ثؼس اى کی پطوضؾ پبکؽتبى کے ـہط پیسائفطاجؽتھبى کے ـہط ٹوًک 

- ؼے ثے ًیبظ ہو گے ؔاوض جلس ہی اصالح لی ؼے اصالح صبثط ػلی ذبں -ہوئالہوض هیں   

:                                                                                            ذصوصیبتـؼطی

                                                      وٍ ـبػطی هیں ؼٌجیسٍ فکط ، فلؽفیبًہ فکط 

ضکھتے ہیي وٍ صطف ضوهبًی ـبػط ہیں اى کیٌظووں هیں ہط جگہ کوئ ًہ کوئ حؽیي جلوٍ 

ایک ًمبز کے کہٌے کے هطبثك اى کی ـبػطی فلؽفہ و تصوف کے ثجبے - گط ًظط آتب ہے

-ػفك هجبظی کے لطیف جعثبت اوض وجساًگیط ػٌبیت ؼے هؼووض ہے  

اذتط کی ًظووں کے هطبلؼہ ؼے اًساظٍ ہوتب ہے کہ اذتط کی هحجت افالطوًی اًساظ کی ہے 

گوـت  پوـت کب ایک هبزضی پیکط ضکھٌے کے ثبوجوز ػوضت کب ؼطاپب ترلیمی ہی ًظط آتب 

ہے وٍ اذتط کی ـبػطی هیں اپٌے وجوز ؼے ثلٌس ہو کط هب ثؼس الطجیؼبت حیثیت اذتیبض کط 

-  لیتی ہے  

---------------------------------------------------------------------- 


