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A Depiction of Social Issues in Gulzar's Poetry
(With special reference to "Panddra Panch Pachhattar")

Abstract
Gulzar's poetry is multidimensional. His poetry arises questions that
have threats, fears and doubts. It also has messages of hope,
encouragement and optimism which do not put man into despair. Not
only the poems of "Panddra Panch Pachhattar" but whole of his
poetry is full of diverse colours. It not only contains longings of heart
but also the pain created by social injustice which not only delimits one
to beloved's beauty but also makes one aware of the worldly tragedies.
This individuality distinguishes Gulzar from other contemporary poets.
Pain and deprivation of the society, poor, suppressed and working
class, the cruel master inflicting miseries on the downtrodden who is
sometimes a feudal lord and other occasions a capitalist or a cleric who
loots in the name of religion. In short, the ever-changing canvas of the
Indian society with all of its cruelty and beauty can be seen in Gulzar's
poetry.
گلؿاؼ کبًبم غہي هیں آتے ہی کہیں ظوؼ قے کبًوں هیں ایک هبًوـ آواؾکی ثبؾگهت
ؔ
قٌبئی ظیٌے لگتی ہے۔”هیؽاکچھ قبهبى توہبؼے پبـ پڑا ہے“ اوؼ زكبـ ظلوں پؽ ایک
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چوٹ قی لگتی ہے۔”ایک قوقبلہ چبًع کی ؼاتیں ،قبوى کے کچھ ثھیگے ظى ،گیلی هہٌعی
کی ضونجو ،ضػ هیں لپٹی ؼات“ اوؼ ًہ خبًے کیبکیبکچھ یبظ آتب ہے کہ ظل ثے اضتیبؼ ہو
کؽپکبؼ اٹھتب ہے”تدھ قے ًبؼاض ًہیں ؾًعگی زیؽاى ہوں هیں“۔ خت یہ زیؽت غؼاکن ہوتی
ہے تواًكبى ضیبالت کی ؼیل پؽ قؽپٹ ظوڑتب”خي کے قؽہوػهك کی چھبؤں پبؤں کے
ًیچے خٌت ہوگی۔“ کبوؼظ کؽتے ایک ”هلٌگ“ کبؼوپ ظھبؼلیتب ہے خو کكی ”کولی“ کی
تالل هیں قؽگؽظاں ”تیؽی ثے لؽاؼیوں هیں ػهك ،ػهك ہے هلٌگ هیؽا“ کے ؼاگ االپتب
گلؿاؼ کی نبػؽی کی ظًیب قے
اپٌے هي کی ظًیب هیں ڈوة خبًے کے لؽیت ہوتبہے کہ اقے
ؔ
ثبؼوظ کی ثوآًے لگتی ہے۔ ظل کی کبیب کلپ ہوتی ہے اوؼوٍ ظؼظ کے ٹکڑے هیں تجعیل
ہوخبتب ہے خكے الکھ ثھكن کؽو هگؽوٍ ضتن ہوًے هیں ًہیں آتب۔ خلتے گھؽ ،ثکھؽے اًكبًی
اػعبء ،خھلكے ثعى ،ظؼیعٍ پیؽاہي ہؽصفسہ لؽغبـ پؽثکھؽے ًظؽآتے ہیں۔ػمل ظًگ ؼٍ
خبتی ہے کہ هسجتیں ثبًٹٌے اوؼهسجتیں قکھبًے والے اـ هي چلے نبػؽ پؽ کیبگؿؼی کہ
اگؽگلؿاؼ قے اـ کی وخہ
یہ ظلوں کے قبؾ چھوڑ کؽ گولیوں کی کہبًی لکھٌے ثیٹھ گیب۔
ؔ
پوچھی خبئے تو نبیع وٍ فیط ؔ کبہن ؾثبى ًظؽآئے۔
خبثدب ثکھؽے ہوئے کوچہ وثبؾاؼ هیں خكن
ضبک هیں لتھڑے ہوئے ضوى هیں ًہالئے ہوئے
لوٹ خبتی ہے اظھؽ کو ثھی ًظؽ کیب کیدئے
اة ثھی ظلکم ہے تیؽا زكي ،هگؽ کیب کیدئے
)ًكطہ ہبئے وفب۔و(۶۶
ایک اچھب نبػؽ هي کے گیت ہی ًہیں قٌبتب ثلکہ وٍ تي کے ؾضووں کی ظاقتبى ثھی
ثیبى کؽتبہے۔ وٍ اپٌے ثبغي کے ًہبں ضبًوں قے اهي،نبًتی ،پیبؼ ،ضلوو اوؼهسجت کے
قچے هوتی ہی ًہیں ؼولتب ثلکہ ظبہؽ کی ظًیب کے ؾضن ،ظکھ ،پؽیهبًیبں ،ظؼظ ،ظلن،هسکوهی
گلؿاؼ کے لیے ثھی یہ هوکي
اوؼاقتسصبل کی تصویؽکهی کؽًبثھی اپٌبفؽض قودھتب ہے،
ؔ
ًہیں ہے کہ وٍ ظل کی ظًیب هیں اـ لعؼ کھوخبئے کہ گؽظوپیم کی ضجؽ ہی ًہ ؼہے۔
گلؿاؼ کی نبػؽی هیں خہبں ػهك وهسجت کے ًغوے هلتے ہیں وہبں اـ ًے ایک
ؔ
اچھب فٌکبؼہوًے کبثجوت ظیتے ہوئے اًكبى کی ؼوؾهؽٍ ؾًعگی قے واثكتہ هكبئل کو ثھی
ًظؽاًعاؾ ًہیں کیبہے۔ہٌعوقتبًی قوبج کے ظکھ ،ظؼظ ،هسؽوهیبں ،غؽیت ،هسٌت کم
اوؼهظلوم ػوام ،اى افالـ کے هبؼے ًبظاؼ اًكبًوں پؽظلن ڈھبًے والے ظبلن آلب خوکجھی
زکوؽاى ہیں تو کجھی خبگیؽظاؼ ،کجھی ثٌیب ہے توکجھی هہبخي ،کجھی گلے هیں ؾًبؼ ڈالے،
هبتھے پؽ لهمہ کھیٌچے ؼام ؼام کی هبال خپتب ثؽاہوي ہے تو کجھی تكجیر کے ظاًوں پؽ ہؽظم
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اپٌی ثٌعگی کبزكبة ؼکھٌے واالکكی هكدع کب ”هالئے ًبزؿیں“۔پل پل ؼًگ ثعلتبہٌعوقتبًی
گلؿاؼ کی نبػؽی هیں ظیکھبخبقکتب
هؼبنؽٍ اپٌی توبم تؽؼػٌبئیوں اوؼ قفبکیوں کے قبتھ
ؔ
ہے۔ ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں هیں اـ کی ثڑی خبى ظاؼتصویؽیں هوخوظ ہیں۔
چکی کیب پیكے ،کیب ثبًٹے
آٹب لے خبتب ہے ثٌیب
ظھٌیب اپٌی ًكلیں لے کؽ
کھیت کی هیٌڈھ پہ ثیٹھ گئی ہے
ثچے تو گھؽ کی کھیتی ہیں ،ثٌعھواؼکھ کے
َخوکی ٹوکؽی هل خبتی ہے!
’ًیي„ کب چھوؼا ثبپ کے قٌگ ظؼیبں ثٌٌب ہے
’ؼوپب„ خٌگل هیں قوکھی لکڑی چٌتی ہے
)هیگھب کبلے،کبلے هیگھب) ۱
ثھوک،افالـ اوؼخجؽ کی یہ تصویؽ صؽف ہٌعوقتبًی هؼبنؽے تک ہی هسعوظ ًہیں،
ًظؽ غبئؽ ظیکھبخبئے تویہ تصویؽ ظًیب کے ہؽاـ قوبج کی ػکبـ ہے خہبں غؽیجوں کب
ثہ
ِ
اقتسصبل ہوؼہبہے خت ضوى پكیٌہ ایک کؽکے ہڈیبں توڑظیٌے والی هسٌت کے ثؼع ثھی
ظوولت کی ؼوٹی ًہ هلے تواًكبى کے پبـ اهیع کبوازع قہبؼا ہدؽت ؼٍ خبتی ہے خوکجھی
اپٌی هؽظی قے کی خبتی ہے توکجھی هدجوؼاً اـ قؽؾهیي کوضیؽثبظکہٌبپڑتب ہے خہبں
کجھی هسجوة کی ایڑھی قے”ظھوپ اڑاکؽتی تھی“ اوؼخہبں ضوظ اـ کی ًبل گڑھی
تھی۔اـ خجؽی ہدؽت کبیہ اًعاؾ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں هیں کچھ اـ ؼًگ هیں
ظبہؽ ہواہے۔
تیں ًے یہ ثھی ظیکھب ہوگب
نہؽکو چھبپے هبؼًے کی ػبظت ہے ،هیگھب
نہؽڈکیتی کؽے توثچے خیت هیں ثھؽکے لے
خبتبہے
ثچے ثک خبتے ہیں خیكے ؼیڑھی پؽ ثُھٌے
ثکتے ہیں
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) هیگھبکبلے،کبلے هیگھب) ۶
ًئی خگہوں پؽقکوًت کے ثؼعاپٌوں قے خعائی اوؼ)(Child Labourچبئلڈ لیجؽ پؽ
اـ لعؼ خبى ظاؼ غٌؿ کی هثبل ًبیبة ًہیں توکن یبة ظؽوؼہے۔ هؼبًی کبایک خہبى ہے
غبلت کے الفبظ هیں ”گٌدیٌہئ هؼٌی کبغلكن“کہٌب
خواى چبؼ الئٌوں هیں پونیعٍ ہے۔ اقے
ؔ
نبہع ثے خبًہ ہوگب۔”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں هیں ہٌعوقتبًی قوبج کبثعلتب ہواهٌظؽًبهہ
کچ ھ اـ ظل کم اًعاؾ هیں ثیبى ہوا ہے کہ ظیہبت کے قبتھ قبتھ نہؽوں کی ثعلتی ہوئی
صوؼت زبل کب ًمهہ ثھی لبؼی کی آًکھوں کے قبهٌے آخبتب ہے۔ ”هعؼاـ“”،ثوجئی“،
گلؿاؼ ًے ہٌعوقتبى کے اى ثڑے نہؽوں کی
”ظلی“ اوؼ”کلکتہ“ کے ؾیؽػٌواى ًظووں هیں
ؔ
ثعلتی ہوئی قوبخی صوؼت زبل کوخف فٌی چبثک ظقتی قے پیم کیبہے وٍ اى ہی
کبضبصہ ہے۔ اوؼاـ کو وٍ ایک ایكبثؿؼگ نہؽ لؽاؼ ظیتب ہے خوکكی ثڑے ثوڑھے کے
پیٹ کی غؽذ پھیلتب خبؼہب ہے۔ظبہؽ ہے انبؼٍ تیؿی قے ثڑھتی ہوئی آثبظی کی غؽف ہے۔
کوگلؿاؼ ًے اـ کے خغؽافیبئی تٌبظؽ هیں ایک ایكی ثڑی هچھلی قے تهجیہ ظی ہے
ثوجئی
ؔ
خوآظھی پبًی کے اًعؼ ہے اوؼ آظھی ثبہؽ۔وٍ اـ پؽاقؽاؼ نہؽکو ایک غلكوی خؿیؽٍ لؽاؼ
ظیتے ہوئے کہتب ہے کہ یہبں آکؽ قٌعثبظ خہبؾی ثھی وؼغہئ زیؽت هیں پڑ گیبہوگب۔
کكی گؽگٹ کی چوڑی قے ثٌب ہے آقوبں اـ کب
خووػعوں کی غؽذ ؼًگ ثعلتبہے
”کكیٌو„ هیں ؼکھے‟ؼولے)‘ (Rouletteکی
صوؼت چلتب ؼہتب ہے!
کجھی اـ نہؽ کی گؽظل ًہیں ؼکتی
اقے ثیئؽًگ لگے ہیں
کكی ‟ایکكیل„ پہ ؼکھب ہے!
غلكوی نہؽ کے هٌظؽ ػدیت ہیں۔
)ثوجئی )۳
قبئٌف کی تؽلی ًے خہبں ظًیب کو”گلوثل ولیح“ثٌبظیب ہے وہبں ػبم آظهی ثھی اـ کے
ہے۔گلؿاؼ ًے اگؽ”5802ء۔ًیوکلیئؽثن کے ثؼع“والی صوؼت زبل
ثوؽات قے هسؽوم ًہیں
ؔ
کو اپٌی ًظووں کبهوظوع ثٌبیب ہے توقبئٌكی تؽلی قے هكتفیع ہوتبایک ضواًچے واال ثھی
اـ کی ثبؼیک ثیي ًظؽوں قے پونیعٍ ًہیں ہے۔ ہبں هگؽ اـ ضواًچے والے پؽیمیي
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کؽًبغؼاههکل ہے کیوًکہ قبئٌف اپٌی توبم تؽتؽلی کے ثبوخوظ اًكبى کوزیؽت اوؼ ثے
یمیٌی کے ػویك قوٌعؼ هیں تواتبؼقکتی ہے هگؽیمیي کی ظولت ػطبًہیں کؽقکتی۔
ثڑی تؽلی ہوئی ہے کہ،ضوًچے واال اة ٹیپ
ثھؽکے ظى ثھؽچالتب ہے ثیٹؽی پؽ
گلے کی گولی ،هؿے کی گولی ،زکیوی چوؼى،
هلٹھی چوؼى!
ًكیں پھال کے،یبقبًف کبپوؼاؾوؼظے کؽ
گلے قے چالًے کی ظؽوؼت ًہیں ؼہی
اة!……
خواـ پہ تھب،وٍ یمیں هگؽ ٹیپ پؽًہیں ہے!
) تبثؽات)۴
گلؿاؼ ًے ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں هیں ػالهتی واقتؼبؼاتی اًعاؾ هیں هؼبنؽتی
ؔ
اقتسصبل کبتػکؽٍ ثڑے هؤثؽ پیؽائے هیں کیبہے۔ ایک ایكب هؼبنؽٍ خہبں توبم تؽ زموق
اهیؽوں کے ًبم هسفوظ کؽظیئے گئے ہیں اوؼغؽیت غجمہ اپٌے خبئؿ زموق قے ثھی هسؽوم
ہے۔”هیگھب کبلے ،کبلے هیگھب“ اـ کی ثہتؽیي هثبل ہے۔
ظوؼافك قے آتے توظیکھبتھب ہن ًے
اوؼآکبل پہ چڑھتے ثھی ظیکھب تھب کوئی الٹھی
اوؼلٌگوٹ
پہي کے ہبًک ؼہبتھب
ثیچ ڈگؽ هیں کہبں گئے تن ،کبلے هیگھب؟
کوى تھے وٍ خوتبگبثبًعھ کے ًتھٌی هیں
اوؼکہیں کو‟ہیٌچ„ کے لے گئے
خبتے خبتے ،کبلے هیگھب،تن ًے ًیچے ظیکھب
تھبکیب؟
هیؽاگبؤں ویكے ہی قوکھب ہے اة تک
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(هیگھب کبلے،کبلے هیگھب)۵
غؽیجوں اوؼالچبؼوں کی کھیتی یوًہی قوکھی ؼٍ خبتی ہے اوؼاى کے زصے کبپبًی
خبگیؽظاؼ کے کھیت قیؽاة کؽتب ہے۔ یہ تصویؽ صؽف ہٌعوقتبًی قوبج کی ًہیں ثلکہ
ہؽاـ ؾؼػی هؼبنؽے کی ہے خہبں خبگیؽظاؼوں کے ہبتھوں چھوٹے ؾهیٌعاؼوں ،کكبًوں
اوؼکھیت هؿظوؼوں کباقتسصبل ہوؼہب ہے اوؼوٍ اپٌی فصلیں اوـ کی ثوًعوں یبپھؽاپٌے ہی
آًكوؤں قے قیؽاة کؽًے پؽهدجوؼ ہیں۔
یہ ثؽفیں کت پگھلی ہیں
اى کے پبؤں تلے قے پبًی ثہتب ہے خت
هیؽے گبؤں تلک آتے آتے کچھ لوگ کعالوں قے
کبٹ کے لے خبتے ہیں پبًی!
کت تک اوـ کی ثوًعوں قے هیں اپٌی پیبقی
کھیتی قٌیچوں؟
هیگھب کبلے…… کبلے هیگھب!
(هیگھب کبلے،کبلے هیگھب)۶
ہٌعوقتبى هیں ہوًے والے فؽلہ واؼاًہ فكبظات ثھی ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں
گلؿاؼ ًے کجھی توثہت هستبغ اًعاؾاضتیبؼ کیبہے
کبهؤثؽ زوالہ ہیں۔اى کے ثیبى هیں
ؔ
خو”ًوقبلہ فؽاؾ کبکہٌب ہے“اوؼ”ًٌگ ظھڑًگ ؾهیي پؽلیٹے لیٹے هیں ًے“ هیں
ظیکھبخبقکتب ہے اوؼکجھی ثڑے واظغ اًعاؾ هیں اى فكبظات کی ضوں ؼیؿی کوهوظوع
قطي ثٌبیبہے هثالً“پٌکھے قے اڑتی ہے توثلت پہ خبثیٹھتی ہے“۔ایک غٌؿیہ ًظن ہے خف
هیں ایک چڑیب کے توقػ قے اثي آظم پؽغٌؿ کیبگیبہے کہ خف هؼبنؽے هیں اًكبًوں کے
گھؽ هسفوظ ًہ ہوں وہبں ایک ”چھٹٌکی ثھؽ کی چڑیب“ کی ولؼت ہی کیب ہے۔
کتٌے هؼصوهوں کے گھؽ ظًگوں هیں خل کؽ
هلجے کے ڈھیؽ ہوئے خبتے ہیں گدؽات هیں
اوؼیہ ہے
ایک ٹوٹے ہوئے ؼوؾى هیں اقے
تٌکے قدبًے کی پڑی ہے!
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(پٌکھے قے اُڑاتی ہے توثلت پہ خبثیٹھتی ہے)۷
اظہبؼ افكوـ ًہیں کیب ثلکہ
گلؿاؼ ًے صؽف گدؽات هیں هكلوبًوں کے لتل ػبم پؽ
ؔ
ِ
ثیي االلواهی قطر پؽہوًے والی خٌگوں هیں کوؿوؼ هكلن ؼیبقتوں پؽػبلوی غبلتوں کے
ًبخبئؿ لجعے اوؼلتل وغبؼت گؽی پؽثھی اـ ًے پؽتبثیؽ ًظویں لکھی ہیں۔ خٌگ هػہت
کوثٌیبظ ثٌبکؽ لڑی خبئے یباپٌے هفبظات کی ضبغؽ ًہتے ػوام کوتطتہ ههك ثٌبیب خبئے
ًمصبى کبقبهٌب ہویهہ ثے لصوؼ ػوام کوہی کؽًبپڑتب ہے۔اهؽیکہ کے ہبتھوں افغبًكتبى
اوؼپھؽ ػؽاق کی ثؽثبظی کی ثہت قفبک تصویؽیں ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں هیں
ظیکھی خبقکتی ہیں خي هیں فٌی پطتگی ثھی ہے اوؼخػثے کی نعت ثھی
وٍ خوؼات کوڈؼتی تھی ًب
آقوبں پؽاُڑتے توجو ظیکھتی تھی
ظیواؼ پکڑ کے کہتی تھی وٍ
‟ؼوکو ،ؼوکو،گھؽچلتبہے„
ہول ًہیں پڑتے اة اـ کو
ایک ٹیٌک اچبًک گھؽ هیں گھف آیبتھب
خوؼؽات کے ظى ،تھوڑی قی،خو ثھی
هلی،ظفٌبآئے ہن
اة ضبًن کی فکؽًہ کؽًباثو تن!!
(اة ضبًن کی فکؽًہ کؽًباثو تن)۸
”ظوقوفٹ قے ثھی اوًچی ایک ظھوئیں کی کھوجی“هیں کیویبئی ہتھیبؼوں کے اقتؼوبل قے
گلؿاؼ ًے اـ کی ثڑی
افغبًكتبى هیں ثے گٌبٍ لوگوں کبخف ثے ظؼظی قے لتل ػبم کیبگیب
ؔ
فٌکبؼاًہ ػکبقی کی ہے۔ خٌگ کے ہولٌبک قبئے ثچوں تک کواپٌی لپیٹ هیں لے لیتے ہیں
کیوًکہ گولی یہ صالزیت ًہیں ؼکھتی کہ اپٌے قبهٌے آًے والے کی پہچبى کؽقکے کہ وٍ
ظنوي کبایک کڑیل خواى ہے یبثے گٌبٍ هؼصوم ثچہ خف کباـ خٌگ قے ظوؼکبثھی واقطہ
ًہیں ہے۔
قوؼج کی اـ ثیک الئٹ هیں
گھؽکے کھٌڈؼ
اوؼظیواؼوں پؽثیٹھے افغبًی ثچے
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اهؽیکب کے ”آؼٹ خؽًل“کے کوؼ پیچ پؽ
اة ثھی ؾًعٍ لگتے ہیں
ہلکب ہلکب ظھواں ًکلتبؼہتبہے!
(قوؼج کی اـ ثیک الئٹ هیں)۹
ػؽاق کی تجبہی کے هٌبظؽ هیں ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظووں کبهؤثؽ زوالہ ہیں۔
خٌگ کبکوڑا ایک خگہ پؽخوغ ہوا ہے
پہلی ثبؼ ہے۔
اتٌے قبؼے ثبؾو،ٹبًگیں،ہبتھ اوؼ قؽاوؼپبؤں
ایكے الگ الگ ثکھؽے ظیکھے ہیں
ثچے کچھے پؽؾے لگتے ہیں
قپیئؽ پبؼٹؽ„ ہیں
(ثغعاظ) ۱۱
گلؿاؼ کی نبػؽی کی کبئٌبت هتٌوع ؼًگوں قے آؼاقتہ ہے اـ هیں پیبؼے کے
اخلے ؼًگ ثھی ہیں اوؼ ثبؼوظ کے ثوخھل ؼًگ ثھی ،ظوقتی ،ضلوو اوؼ هسجت کے
الؾوال ؼًگ ،ػهك ال زبصل کے پبگل کؽ ظیٌے والے نوش ؼًگ ،هي کی ظًیب هیں ڈوة
کؽتي کے ؾضن چھپبئے هكکؽاتے ؼہٌے کے ؼًگ ،اـ هیں گیلی هہٌعی کے ؼًگ ثھی
ہیں اوؼ ثہتے ضوى کے ؼًگ ثھی ،ازكبـ اوؼ هؽوت کے نفبف ؼًگ ثھی ہیں اوؼ ثے
زكی اوؼ ضوظ غؽظی کے قیبٍ ؼًگ ثھی ،تٌہبئی کے ؼًگ ثھی اوؼ اختوبػیت کے ؼًگ
ثھی ،ٹھٌڈی ظوپہؽ کے ؼًگ ثھی ہیں اوؼیص ثكتہ ؼاتوں هیں خلتے گھؽوں کے ضوفٌبک
ؼًگ ثھی۔ اـ ہوہ ؼًگ نبػؽی هیں اًعیهے ،وقو قے اوؼ پؽیهبى کؽ ظیٌے والے
هؼصوم قوال ثھی ہیں اوؼ اهیع ،ؼخبئیت اوؼ زوصلے کے پیغبم ثھی خو اًكبى کی ہوتوں
کو کجھی هبًٌع ًہیں پڑًے ظیتے کیوًکہ
ثٌعے ہیں ہن اُـ کے
ہن یہ کف کب ؾوؼ
اهیعوں کے قوؼج
ًکلے چبؼوں اوؼ
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گلؿاؼ۔
لوـ لؿذ
گلؿاؼ کی توبم نبػؽی
صؽف ”پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ“ کی ًظویں ہی ًہیں ثلکہ
ؔ
ِ
کے هتٌوع ؼًگوں قے هؿیي ہے خف هیں ظل کی کكک اوؼ تڑپ ثھی هوخوظ ہے اوؼ
قوبخی و هؼبنؽتی ًبہوواؼیوں قے پیعا ہوًے واال ظؼظ ثھی خو اًكبى کو هسط غن خبًبں
گلؿاؼ
کب ہی اقیؽ ثٌب کؽ ًہیں چھوڑ ظیتب ثلکہ اـ کب تؼبؼف غن ظوؼاں قے ثھی کؽواتب ہے۔
ؔ
ؾوؼ ثیبں اوؼ
کی یہی اًفؽاظیت اقے هؼبصؽ نؼؽا هیں هوتبؾ کؽتی ہے۔۔۔۔۔ ہللا کؽے
ِ
ؾیبظٍ۔۔۔۔۔

حوالہ جات
طً ،كطہ ہبئے وفب ،هکتجہ کبؼواں ،الہوؼ ،قي ًعاؼظ
فیط ازوع فی ؔ
۔گلؿاؼ ،پٌعؼٍ پبًچ پچھتؽ ،هکتجہ ظاًیبل ،کؽاچی۶۱۱۱،ء و۶۴
۱
ؔ
۶ایعب ً  ،و۶۴
۳۔ایعب ً  ،و۹۱
 ۴۔ایعب ً  ،و۷۵
۵۔ایعب ً  ،و۶۳
۶۔ ایعب ً  ،و۶۵
۷۔ایعب ً  ،و۳۱
۸۔ ایعب ً  ،و۳۶
۹۔ ایعب ً  ،و۳۴
۱۱۔ایعب ً  ،و ۳۶
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