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�ار�� �� ��ل  

 �ل ���� ز�ن � ��� ہے۔ ���� ����ے � �ہ
 	�ہ ����� 
ر,� &�ں ����ے ,ے ا�* ہ" ��  �ل �ے روپ &�ں $#"ہ -
23 ہ"ا۔ 1ہ �ت �" وا/. ہے �ہ  �ل �ہ#ے ���� ز�ن ,ے 
ر,� &�ں �89 اس �ے ��7 -ر,� ,ے اردو �5 � ,�� اس -

وا	�  3ے ا&�� >;�و �ے �ہ� &�ں ہ� �� ��۔�:� اردو &�ں  �ل
3ں ،  ِ? ذات اور  ِ? دوراں �" BC, DِEF ہے $"  ِ? $

	�G ر�:�H ہے۔ا51 رواG1 1ہ �:� F �� ےE1ر د��J�#C اIہ
ن H,و�Eہ K�ہے �ہ 1ہ ا51 ا�1اDEF �3 ہے $" -ر,� �ے ,
 &�ں رو23 ہ"�8 اور اب اردو &�ں &�J"ل ہے۔


�� ��ل �� �

��M ہے۔ اس N DِEF B1�� ل"�J& 51ل ا�  �E7& M"O� ے�
 ��ں ��3� P#7H& ر�"ں �ے"��:� �"ر�"ں ,ے ���ں ��3۔ 1
ہ�ں۔ہ�ن �ے �Rے �ے &Eہ ,ے E#Q3ے وا�� درد �:�M 9واز �" 
 ہے۔��T رازM 3ے ا�S7? &�ں  �ل �ے �$ 3م د1 �:�  �ل �
,#;#ے &�ں 1ہ �3�3ہ� �� ہے �ہ ���  �ل دراVF  �ال ,ے 

س 3ے �ہ ہےW Bے  ہے۔ ڈا�ٹ� ,ٹE��ہ  �ل ,ے &�اد ,"ت �
 �ے ہ�ں۔

 ��ل �� ����� و �����



 �EZ "$ ہے BC, DِEF �;1ل ا51 ا�ظ ,ے  ہ�G �ے �\
7ر �� &�V27H ہ"۔ اس � ہ� �7N ہ? �-�ہ و ہ? ردD1 ہ"� ہے۔ Nا
 T$ �7N 
ردD1 3ہ ہ"3ے �� F"رت &�ں ہ? �-�ہ ہ"� ہے۔ �ہ
 �7N M�<9 ہQ�$ ‘]#^&’ ہ ہ"ں�-�ے دو3"ں &���ے ہ? �
  ہے۔  �ل ��
$T &�ں �C#_ ا,��2ل ہ"� ہے ’&J^[‘ �ہ
 ہے۔��"Q3ہ اس �ے H:ر� G�`�	 �� �8ہ� �7N اVJH;& 51 ا�
 ہے۔�a7 او�ت ا51 �$ ہ� �7N &�ں ا�* ہ� &�ہ"م ��3ه
�"رM  �ل �:� ا2d& 51"ن �� &��Eٰ ہ" ,�HQ ہے۔  �ل ا51 
�� ہے۔$ �:Q� ں�& �\� 

 T$ ہ"�ے ہ�ں۔ V& �ل &�ں ��B اہ? ��دار >ص اہG�2 �ے 	
�� ہ��2ہ ا�Eے N ہ�ں۔ V&N ب اور ر���"�\& ،PN&�ں �
�9 ہے۔ �:� اس  �f3 ��� �,Q� �� ل&\�"ب �ے 	;B و 2$
 ہے۔ Hڈا� �ENرو �:� �� ?H, و ?#I ے &\�"ب �ےE�ے ��7 ا�
�� 1ہ N ہے۔ �اور ��7 ازاں ا�Eے ر��� �" �:� ��ا �:
 �ہہ $
2م F"رِت 	ل ا51 >ص ����� ,ے ��ن ��� ہے۔$�;ے �
 Mن �� د�� G���� �� B;	 ب �ے"�\& �W�7 &�ں اN 51ا
 �Sاور ��;�ے &�ں ہ ?H, و ?#I �7 &�ںN ہے �" دو,�ے ��$
ت � اIہر ، �g$ ح دل �ے�i ہے۔ اس �$ ن ���� Kد� �
G1 ز&3ہ، ��"ف اور	GJ�J و QN ، G���� �� لFو و �Sہ
�� ہے۔ �ل � دا�8ہ $ �� k\� ت ,ےن �ے &"/"�-��
 lع ڈا"/"& و,�[ ہے اس &�ں 9ج �ے دور &�ں ہ� �iح �
 �o3 51ل 3ے ا�ں �"  �& M��N �� ل ہے۔ اور ا��HQ,$
 ہے۔9ج �ے دور &�ں �:� اس &�ں �� ?E$ رت"F �� �8ا�
   3ے �� >"ب �ہ

ؔ
◌��در>�ں ����#1ں رو23 ہ" رہ� ہ�ں۔ 	

 ہے۔




� ��ب سے ��ب �� �ہاں�� ہے 

 اب ٹ�ہر�� ہے د��ه�ے � �� ��� �ہاں

1ں اور �� ا�pار 23 Gں ا51 �ہ�& q1ر2ر �N � M��N اردو
 Mد�E� �Q,ہے اور ا �$ J1�iہ اIہر >�ل �ے i"ر �� ��
 M��N ہے۔ 9ج اردو �E�r3ف اور رو$ہ اس �� &D#HC ا/
 M��N �� 5� T�-ہے۔ VFم 	J& ں1�" د�3 �:� &�ں ا23 51
 �p"ت ہے۔&D#HC ا�3از &�ں H�"� ہE& G��"�J& اور G�2اہ ��
 ا51 3م E�ں ا�& M��N 5� �	 �� 5� T�- ا-�اد D#HC&
 �o� �o� ہ�f� �$ ہے ر�:Hے ہ�ں &�r د�K اس و�G ہ"�
 P��"ں �ے &�DE اور ان GEW  ��"ں اور 2f3"ں �ے >H�
دM ر&"ز ,ے �:� وا�D 3ہ�ں۔ $� ان ,ے ان �E� ے� M��N
8ے �ہ 1ہ �� ہے  �ل ہے $ :Z"� رے &�ں ہ��ے �
م �ے �
 1 f3? �" $"اب &�ں $" �9 ہے وہ اH3ہD�#Q� �8 دہ ا	;س �
��M �ے 	"ا�ے ,ے N M��& �:� ے, KS&ہے۔ �$ E� M���
ر ,"اlت �"Z:ے oWے اور &�ں 3ے ��&#ہ ا��Hاف �� �ہ � �o�
&�ں >"د اس �\� ,BC �� �ہ�وں ��  "iہ >"ر ہ"ں &�r ا51 
T$ �oW B� VF و$ہ ,ے &�ں 	 اہ? $;SH" &��ے و$"د �
 Eڈا� �ENرو �� ?f3 ل اور�  Gو��� �� ?#� _�ا�Eے 3
 K�, K� ہ"ں ��ہ o3ے �E:Qے وا�"ں �ے ,H:S2, Mور�/
اردو ادب ,ے د��s;R ر�:Eے وا�ے >"ا��B و 	�dات �ے 
��ں �Q,9ں۔� Mد�E� ں 1ہ�& ?#� 

 اردو ��ل

7ر � &2S"�ہ Nہے $" ا (?;�)DEF 51ا �� M��N ل� 
 1W k��^ہ &fE"م ہ"3ے �ے �/ � "� T$ ہ"�� ہے اور



��M ,ے N �,رز د,"1ں M�F &�ں - 9  ہے۔اس �HQ,$
ہ"ا اور ��7 ازاں اس �� ���� اور -ر,� ادب �ے �:� ا�pات 
3ہ ر3* �:� د1۔اردو �-"F ن &�ںoW9ے۔ا,� ا�p 3ے اردو ز�
ز�ن &�ں  �ل اJ1�i ��"27& ��  51ہ اIہر ہے $T &�ں 9پ 
,� �� ,HQے Q� �� ت�g$ �3ا�Eے �ے اH3ہ ا�3رو�3 رو&
 qِ1رہ�ں۔���  �ل � اد�� &^#� ا�Eے &\�"ب ,ے rH�W" ہے۔�
 T$ ہے E� ال ,ے�ن �ے ���  ا��ظ �� رو ,ے 1ہ ���� ز�
�ے &�E7ٰ ہ�ن �ے ہ�ں $" ا51 >"��"رت &�7"م $3"ر ہے 
 T$ ہے DEF م"fE& �E�م -ہ? ز�ن &�ں  �ل ا51 ا1;� ��
ں وزن اور �\� �ے $2#"ں ;Q1 �:� B$در &�ں ,ت، 1 ،"3
ز $T $"ڑے ,ے ہ"� ہے وہ &^#[  9 �ے $"ڑے ہ"ں۔ اس �
م �ے �"ڑے �" &J^[ �ہHے ہ�ں $T &�ں HH<ہے اور ا �
�ہ
27ل ���ے ہ�ں �2م $"ڑے اور H,م �:� ا3 1 _#C� E�ا ��N
 ں دراز ہ"3 lزم ہ"�;Q1 ہ� $"ڑے �ے ہ� ا��3ادM $2#ے �
 ہے۔

��E $2#"ں �ے 1ہ $"ڑے �7N �ہ
�ے ہ�ں اور ز�ن اردو &�ں �
د1�f3 Mہ اور �E� ل �ے�ہے۔  ��
7ر �ہN�7 �� $2[ اN
 V2Q& ہ ا51 9زاد اورr$ �E��7 اN ہ� �D1�7 �ے &^�P اس �
 ہے۔�;� �:� �7N �ے >�ل � اس ,ے H:ر� ٰ�E7& م"fE&
7ر Nل �ے ا�۔ا51  اW#ے �7N &�ں �;#;V /�ورM 3ہ�ں ہ"�
 �EZ 1 �p� ��"F ظ �ےKR� G�3 ا��;Q1 M���& ن�ے در&�
 ا��ظ � ہ� �7N �ے دو,�ے &���ے &�ں ��Qار ,ے ہ"�
7ر Nدہ اہے۔اس ,ے ہٹ �� �:� �;�  �ل �ے ا51 ,ے ز1
ہ� �� ,HQے ہ�ں۔��BQ ہ� I M���& "� ل�;� ا51 ہ� >�
 B$ہ�ے۔Z ��E ہ"3� � vم �"ا�� و /"ا�"fE& ہr$ �E��7 اN
ل �oے �< M���& ر ا51 ہ�7Nں &�ں ا51 ,ے زا�8 ا"�� 
 ہے ��"Q3ہ HQ, $ 23  �ل �:� �ہ ?f3 1 ?f3 "Q3ہ"�ے ہ�ں ا



م �� HH<وا/. &^#� $2#"ں �ے ا � ?f3 ��� ن &�ںارودو ز�
ں ہ"3 ہے۔ �ل �ے ہ� �7N �ے ;Q1 � �pا ��"F وزن اور
 B�� دہدو,�ے &���ے &�ں M�<9 ا51 دو 1 ز1دہ ,ے ز1
ا��ظ �"رM  �ل � �"ازن ����ار ر�:Hے ہ�ں اور  �ل �ے 
ہ�ے۔ ا,ے Z  �ہ
 &���ہ �:� ا3ہ� ا��ظ �� >H? ہ"3� ]#^&
  �ل � ’ردD1‘ �ہHے ہ�ں ردD1 ,ے �ہ#ے � ��� &fE"م ہ"3
 ہے۔ 1ہ اردو  �ل �� ا51 �
/�ورM ہے $" ’�-�ہ‘ �ہ
دM /�ورت ہے۔�E� 

 اردو ���

 Mے /�ورo� ہ"3ے �ے Gر�� ,ے وا���"��"< �� ?f3 اردو
 HQ, �� 1ہ�S� �#�J� � ?f3 ل اور�  lے واEہے �ہ �ڑه
ہ"۔��"Q3ہ دو3"ں ا/ف &�ں �ہG ,� ��ر1ں &�x�H �:� ہ�ں 
اور �ہ�ں �ہ�ں ان &�ں &2G#p ا��E �ڑه $�� ہے �ہ -�ق �� 
 ہے۔اس Hڑه� ر��Q� 51 �" دE:Q1ے �ے �oے �ہG  "ر ��3�
�ے �و$"د 1ہ دو3"ں ا/ف ا��E ا�r$ �Eہ &��Eد اور 9زاد 
 	�`�G �:� ر�:�H ہ�ں۔

��M �� ا51 ا1;� �;? N �� ر"i Mد�E� ?f3 ن &�ںاردو ز�
ہے $T &�ں �;� ا51 ہ� >�ل �" ا��ظ �ے ہ2"ار �ہؤ �ے 
7ر �E:Qے وا�ے �ے >�ل Nم ا ہے۔$ہں �2�$ ن ���� K�,
�3  �ل � ہ� $ M�,ہ دوQ�$ ر ���ے ہ�ں اIہ� V;#;� ے�
 ہے۔ا�W و,�[ H:ر� ٰ�E7& D#HC& اور V2Q& ہr$ �E��7 اN
��M �� ان �2م ا�;م N اردو ?f3 "� 8ے$ :Q13ے �� د2��
23�W�E8 ���� ہے $B �" �;� اور �D1�7 �ے ذر71ے  ��
 �� M��N ?f3 ے, �f3 ہHQ3 اد�� BQ�� HQ,$ ن 3ہ�ں ����
ظ ,ے  �� &\;"س i"ر �� \� �J^E& م اور"fE& Gا51 �ہ



 ل ا51 ہ"��< M���& � M��N ں�& T$ ہے DEF ٹ:"س
 �o� BQ�� ہ�ں Mں /�ور1�E�ہے اZ�Wہ رواf3 �H1? &�ں �:� �
 �H#& ں��ر 9زاد 2f3"ں �� �:� &`QہN �o� ہ"ں �� ہ�2ںr$
 ہ�ں۔

 ?f3 K�, K�f3? �ے اد�� &�E7ٰ 3`� �� /� �ے ہ�ں۔و�G �ے ,
ہ�VQN M &�ں �:� ���O رو23 ہ"اہے۔اM�F M";�3 �ے I ��
M�<9 ���وں &�ں �" اس �� �����"ں &�ں وا/. ����#1ں 
 G1اس �� ا��3اد k��oW9ں۔ ��BQ �:� اس �� ��1? �رq1 �ے �
 �� Gا�"i ں�& ?f3اور ��| &�ں �"�8 ��2 وا�[ 3ہ ہ"�8۔
 K�ز �ے ,Qار� V�C� � ��N 3ہ�ں ہ"�� اس &�ں M�E�� �8"�
�V���� K ,ے ��ن ہ"� ہے اور اس &�ں ا51 >�ل �� ,
ڑے ���O �ہG و,�[ ا�3از ,ے &2d"ن �" r� "� G1���&
8| ہ"�� ہے۔SEW �� 3ے
�:� 

8| �ے ��f3 k? �" اردو ادب &�ں SEW �� ؤ
ا,� &EQ2ہ �:�
��وں � ہ� N ےo� ے �ےE:Q� ?f3ہے۔ VFم 	J& ?ا51 اہ
دور &�ں &� "ب ��B1 &"/"ع &\�G رہ ہے اور 1ہ� 
��M �� ا,س �:� ہے f3? �ے N م اردورو&M"3 ا�3از �2
 xزو�ر ,دہ اور 3� Gر�� �" �ہ"��"< �� G�\& ذر71ے
  ہے �#Qہ 3ہ �Fف &\�Q#� Gہ -^�ت ��$ ا�3از &�ں ��| ��
	;�N"< ?  B ز52Z �� �W�3 و &"ت � درد ہ� &"/"ع 
�ے �oے f3? ا51 �ہB1�H ذر71ہ اIہر ہے $T &�ں اس 
ت � V1"i �� Kں ر��& Bاور &�ہ"م �" ذہ ٰ�E7& ع �ے"/"&
 "� Mرل ��< M���& � ?f3 �� مJ& �H��� ہے �HQ, $ ��
8ے &"/"ع �� ا�J^E& 51 اور ٹ:"س S� ے� ا-;M"3 د�3
�#ے &�ں ز1دہ J& ل �ے�  ?f3ہے۔ و/	�H ��"�1 -�اہ? ���



 a\& "� Mر	J1�i �J�Jہ اIہر ہے $�Qہ  �ل �م i"ر �� �
�� ہے۔E� رQN  ا-;M"3 ,�ا�"ں �

 ��ل اور ��� �ے در���ن ��ق

f3? �ے ان  �� HQ3"ں �" ,E:S2ے �ے �oے f3? اور  �ل �" 
ر ہ"� ہے $ہں Wد�& Gہ� E�� ہ�8$ �#�J� �� Kے ر�E&E&9ے ,
 $ ف �� /� اور &2Vp ہ"3ے � ا�3ازہ ��EFدو3"ں ا
 D#HC& ل ,ے ��رے�ا51 اور �:� اہ? ا�3از ,ے   ?f3ے۔Q,
دi M"ر �� 1ہ �E� ہے �ہ VFر 	CH-ل �" 1ہ ا�ہ"�� ہے  
7ر �ے ا51 دو,�ے ,ے Nے اE�و$"د اf3? ہ"3ے �ے �
 �Wا ��N �;#;V اور ��Eهے ہ"3ے �� ���E 3ہ�ں ہ"��  �ل �
�K �ہ#ے , K�ہے �"  �ل &�ں �2م &fE"م ��1�E"ں �ے ,Z
�7N &�ں &\�G دو,�ے &�ں &"ت ��;�ے &�ں 	;� اور 
 ہے HQ, �� رZ"�:ے &�ں ��"ف و ��ہ �� ا�* ا�* اIہ
ل �< Mد�E� ںل اس ,ے ��D#HC& VQ ہے $ہ	 � ?f3 ہQ�$
م �5 ا,� >�ل HH<اء ,ے ا�Hہے اور ا� VF	 G1���& ہ� "�
�8ہ ا51 �� � ?f3 ہے 1ہ� و$ہ ہے �ہ ہ� ء ہ"�Jار� �
 ہے $�Qہ �$ &"/"ع ہ"� ہے 3م ہ"� ہے $;ے ٹ8ٹV �ہ
 �ل اس HQ3ے ,ے 9زاد 1 1"ں �ہ�ں �ہ اس /
	�G ,ے 
 &\�وم ہ"�� ہے۔

�ار�� �� ��ل  

 �ل ���� ز�ن � ��� ہے۔ ���� ����ے � �ہ
 	�ہ ����� 
ر,� &�ں ����ے ,ے ا�* ہ" ��  �ل �ے روپ &�ں $#"ہ -
23 ہ"ا۔ 1ہ �ت �" وا/. ہے �ہ  �ل �ہ#ے ���� ز�ن ,ے 
ر,� &�ں �89 اس �ے ��7 -ر,� ,ے اردو �5 � ,�� اس -



ل وا	� 3ے ا&�� >;�و �ے �ہ� &�ں ہ� �� ��۔�:� اردو &�ں  �
3ں ،  ِ? ذات اور  ِ? دوراں �" BC, DِEF ہے $"  ِ? $

	�G ر�:�H ہے۔ا51 رواG1 1ہ �:� F �� ےE1ر د��J�#C اIہ
ن H,و�Eہ K�ہے �ہ 1ہ ا51 ا�1اDEF �3 ہے $" -ر,� �ے ,
 &�ں رو23 ہ"�8 اور اب اردو &�ں &�J"ل ہے۔


�� ��ل �� �

 �E7& M"O� ہے۔ اس �ے M��N DِEF B1�� ل"�J& 51ل ا� 
 ��ں ��3� P#7H& ر�"ں �ے"��:� �"ر�"ں ,ے ���ں ��3۔ 1
ہ�ں۔ہ�ن �ے �Rے �ے &Eہ ,ے E#Q3ے وا�� درد �:�M 9واز �" 
 ہے۔��T رازM 3ے ا�S7? &�ں  �ل �ے �$ 3م د1 �:�  �ل �

Fل درا��3ہ� �� ہے �ہ ���  V  �ال ,ے ,#;#ے &�ں 1ہ �3
س 3ے �ہ ہے �ہ  �ل ,ے &�اد ,"ت ��Eے W Bہے۔ ڈا�ٹ� ,ٹ
 �ے ہ�ں۔

 ��ل �� ����� و �����

 �EZ "$ ہے BC, DِEF �;1ل ا51 ا�ظ ,ے  ہ�G �ے �\
7ر �� &�V27H ہ"۔ اس � ہ� �7N ہ? �-�ہ و ہ? ردD1 ہ"� ہے۔ Nا
 T$ �7N 
ردD1 3ہ ہ"3ے �� F"رت &�ں ہ? �-�ہ ہ"� ہے۔ �ہ
 �7N M�<9 ہQ�$ ‘]#^&’ ہ ہ"ں�-�ے دو3"ں &���ے ہ? �
  ہے۔  �ل ��
$T &�ں �C#_ ا,��2ل ہ"� ہے ’&J^[‘ �ہ
 ہے۔��"Q3ہ اس �ے H:ر� G�`�	 �� �8ہ� �7N اVJH;& 51 ا�
 ہے۔�a7 او�ت ا51 �$ ہ� �7N &�ں ا�* ہ� &�ہ"م ��3ه
�"رM  �ل �:� ا2d& 51"ن �� &��Eٰ ہ" ,�HQ ہے۔  �ل ا51 
�� ہے۔$ �:Q� ں�& �\� 



 T$ ہ"�ے ہ�ں۔ V& �ل &�ں ��B اہ? ��دار >ص اہG�2 �ے 	
�� ہ��2ہ ا�Eے N ہ�ں۔ V&N ب اور ر���"�\& ،PN&�ں �
�9 ہے۔ �:� اس  �f3 ��� �,Q� �� ل&\�"ب �ے 	;B و 2$
 ہے۔ Hڈا� �ENرو �:� �� ?H, و ?#I ے &\�"ب �ےE�ے ��7 ا�
�� 1ہ N ہے۔ �اور ��7 ازاں ا�Eے ر��� �" �:� ��ا �:
 �ہہ $
2م F"رِت 	ل ا51 >ص ����� ,ے ��ن ��� ہے۔$�;ے �
 Mن �� د�� G���� �� B;	 ب �ے"�\& �W�7 &�ں اN 51ا
 �Sاور ��;�ے &�ں ہ ?H, و ?#I �7 &�ںN ہے �" دو,�ے ��$
ت � اIہر ، �g$ ح دل �ے�i ہے۔ اس �$ ن ���� Kد� �
G1 ز&3ہ، ��"ف اور	GJ�J و QN ، G���� �� لFو و �Sہ
�� ہے۔ �ل � دا�8ہ $ �� k\� ت ,ےن �ے &"/"�-��
 lع ڈا"/"& و,�[ ہے اس &�ں 9ج �ے دور &�ں ہ� �iح �
 �o3 51ل 3ے ا�ں �"  �& M��N �� ل ہے۔ اور ا��HQ,$
 ہے۔9ج �ے دور &�ں �:� اس &�ں �� ?E$ رت"F �� �8ا�
   3ے �� >"ب �ہ

ؔ
◌��در>�ں ����#1ں رو23 ہ" رہ� ہ�ں۔ 	

 ہے۔


� ��ب سے ��ب �� �ہاں�� ہے 

 اب ٹ�ہر�� ہے د��ه�ے � �� ��� �ہاں

1ں اور �� ا�pار 23 Gں ا51 �ہ�& q1ر2ر �N � M��N اردو
 Mد�E� �Q,ہے اور ا �$ J1�iہ اIہر >�ل �ے i"ر �� ��
 M��N ہے۔ 9ج اردو �E�r3ف اور رو$ہ اس �� &D#HC ا/
 M��N �� 5� T�-ہے۔ VFم 	J& ں1�" د�3 �:� &�ں ا23 51
 �p"ت ہے۔&D#HC ا�3از &�ں H�"� ہE& G��"�J& اور G�2اہ ��
 ا51 3م E�ں ا�& M��N 5� �	 �� 5� T�- ا-�اد D#HC&
 �o� �o� ہ�f� �$ ہے ر�:Hے ہ�ں &�r د�K اس و�G ہ"�



 P��"ں �ے &�DE اور ان GEW  ��"ں اور 2f3"ں �ے >H�
دM ر&"ز ,ے �:� وا�D 3ہ�ں۔ $� ان ,ے ان �E� ے� M��N
8ے �ہ 1ہ �� ہے  �ل ہے $ :Z"� رے &�ں ہ��ے �
م �ے �
 1 f3? �" $"اب &�ں $" �9 ہے وہ اH3ہD�#Q� �8 دہ ا	;س �
��M �ے 	"ا�ے ,ے N M��& �:� ے, KS&ہے۔ �$ E� M���
ر ,"اlت �"Z:ے oWے اور &�ں 3ے ��&#ہ ا��Hاف �� �ہ � �o�
&�ں >"د اس �\� ,BC �� �ہ�وں ��  "iہ >"ر ہ"ں &�r ا51 
T$ �oW B� VF و$ہ ,ے &�ں 	 اہ? $;SH" &��ے و$"د �
 Eڈا� �ENرو �� ?f3 ل اور�  Gو��� �� ?#� _�ا�Eے 3
 K�, K� ہ"ں ��ہ o3ے �E:Qے وا�"ں �ے ,H:S2, Mور�/
اردو ادب ,ے د��s;R ر�:Eے وا�ے >"ا��B و 	�dات �ے 
��ں �Q,9ں۔� Mد�E� ں 1ہ�& ?#� 

 اردو ��ل

7ر � &2S"�ہ Nہے $" ا (?;�)DEF 51ا �� M��N ل� 
 1W k��^ہ &fE"م ہ"3ے �ے �/ � "� T$ ہ"�� ہے اور
��M ,ے N �,رز د,"1ں M�F &�ں - 9  ہے۔اس �HQ,$
ہ"ا اور ��7 ازاں اس �� ���� اور -ر,� ادب �ے �:� ا�pات 
3ہ ر3* �:� د1۔اردو �-"F ن &�ںoW9ے۔ا,� ا�p 3ے اردو ز�
ز�ن &�ں  �ل اJ1�i ��"27& ��  51ہ اIہر ہے $T &�ں 9پ 
,� �� ,HQے Q� �� ت�g$ �3ا�Eے �ے اH3ہ ا�3رو�3 رو&
 qِ1رہ�ں۔���  �ل � اد�� &^#� ا�Eے &\�"ب ,ے rH�W" ہے۔�
 T$ ہے E� ال ,ے�ن �ے ���  ا��ظ �� رو ,ے 1ہ ���� ز�
�ے &�E7ٰ ہ�ن �ے ہ�ں $" ا51 >"��"رت &�7"م $3"ر ہے 
 T$ ہے DEF م"fE& �E�م -ہ? ز�ن &�ں  �ل ا51 ا1;� ��
ں وزن اور �\� �ے $2#"ں ;Q1 �:� B$در &�ں ,ت، 1 ،"3



ز $T $"ڑے ,ے ہ"� ہے وہ &^#[  9 �ے $"ڑے ہ"ں۔ اس �
م �ے �"ڑے �" &J^[ �ہHے ہ�ں $T &�ں HH<ہے اور ا �
�ہ
27ل ���ے ہ�ں �2م $"ڑے اور H,م �:� ا3 1 _#C� E�ا ��N
 ں دراز ہ"3 lزم ہ"�;Q1 ہ� $"ڑے �ے ہ� ا��3ادM $2#ے �
 ہے۔

��E $2#"ں �ے 1ہ $"ڑے �7N �ہ
�ے ہ�ں اور ز�ن اردو &�ں �
د1�f3 Mہ اور �E� ل �ے�ہے۔  ��
7ر �ہN�7 �� $2[ اN
 V2Q& ہ ا51 9زاد اورr$ �E��7 اN ہ� �D1�7 �ے &^�P اس �
 ہے۔�;� �:� �7N �ے >�ل � اس ,ے H:ر� ٰ�E7& م"fE&
7ر Nل �ے ا�۔ا51  اW#ے �7N &�ں �;#;V /�ورM 3ہ�ں ہ"�
 �EZ 1 �p� ��"F ظ �ےKR� G�3 ا��;Q1 M���& ن�ے در&�
 ا��ظ � ہ� �7N �ے دو,�ے &���ے &�ں ��Qار ,ے ہ"�
7ر Nدہ اہے۔اس ,ے ہٹ �� �:� �;�  �ل �ے ا51 ,ے ز1
ہ� �� ,HQے ہ�ں۔��BQ ہ� I M���& "� ل�;� ا51 ہ� >�
 B$ہ�ے۔Z ��E ہ"3� � vم �"ا�� و /"ا�"fE& ہr$ �E��7 اN
ل �oے �< M���& ر ا51 ہ�7Nں &�ں ا51 ,ے زا�8 ا"�� 
 ہے ��"Q3ہ HQ, $ 23  �ل �:� �ہ ?f3 1 ?f3 "Q3ہ"�ے ہ�ں ا
م �� HH<وا/. &^#� $2#"ں �ے ا � ?f3 ��� ن &�ںارودو ز�
ں ہ"3 ہے۔ �ل �ے ہ� �7N �ے ;Q1 � �pا ��"F وزن اور
 B�� دہدو,�ے &���ے &�ں M�<9 ا51 دو 1 ز1دہ ,ے ز1
ا��ظ �"رM  �ل � �"ازن ����ار ر�:Hے ہ�ں اور  �ل �ے 
ہ�ے۔ ا,ے Z  �ہ
 &���ہ �:� ا3ہ� ا��ظ �� >H? ہ"3� ]#^&
  �ل � ’ردD1‘ �ہHے ہ�ں ردD1 ,ے �ہ#ے � ��� &fE"م ہ"3
 ہے۔ 1ہ اردو  �ل �� ا51 �
/�ورM ہے $" ’�-�ہ‘ �ہ
دM /�ورت ہے۔�E� 

 اردو ���



 Mے /�ورo� ہ"3ے �ے Gر�� ,ے وا���"��"< �� ?f3 اردو
 HQ, �� 1ہ�S� �#�J� � ?f3 ل اور�  lے واEہے �ہ �ڑه
ہ"۔��"Q3ہ دو3"ں ا/ف &�ں �ہG ,� ��ر1ں &�x�H �:� ہ�ں 
اور �ہ�ں �ہ�ں ان &�ں &2G#p ا��E �ڑه $�� ہے �ہ -�ق �� 
 ہے۔اس Hڑه� ر��Q� 51 �" دE:Q1ے �ے �oے �ہG  "ر ��3�
�ے �و$"د 1ہ دو3"ں ا/ف ا��E ا�r$ �Eہ &��Eد اور 9زاد 
 	�`�G �:� ر�:�H ہ�ں۔

��M �� ا51 ا1;� �;? N �� ر"i Mد�E� ?f3 ن &�ںاردو ز�
ہے $T &�ں �;� ا51 ہ� >�ل �" ا��ظ �ے ہ2"ار �ہؤ �ے 
7ر �E:Qے وا�ے �ے >�ل Nم ا ہے۔$ہں �2�$ ن ���� K�,
�3  �ل � ہ� $ M�,ہ دوQ�$ ر ���ے ہ�ں اIہ� V;#;� ے�
 ہے۔ا�W و,�[ H:ر� ٰ�E7& D#HC& اور V2Q& ہr$ �E��7 اN
��M �� ان �2م ا�;م N اردو ?f3 "� 8ے$ :Q13ے �� د2��
23�W�E8 ���� ہے $B �" �;� اور �D1�7 �ے ذر71ے  ��
 �� M��N ?f3 ے, �f3 ہHQ3 اد�� BQ�� HQ,$ ن 3ہ�ں ����
ظ ,ے  �� &\;"س i"ر �� \� �J^E& م اور"fE& Gا51 �ہ
 ل ا51 ہ"��< M���& � M��N ں�& T$ ہے DEF ٹ:"س
 �o� BQ�� ہ�ں Mں /�ور1�E�ہے اZ�Wہ رواf3 �H1? &�ں �:� �
 �H#& ں��ر 9زاد 2f3"ں �� �:� &`QہN �o� ہ"ں �� ہ�2ںr$
 ہ�ں۔

 ?f3 K�, K�f3? �ے اد�� &�E7ٰ 3`� �� /� �ے ہ�ں۔و�G �ے ,
ہ�VQN M &�ں �:� ���O رو23 ہ"اہے۔اM�F M";�3 �ے I ��
M�<9 ���وں &�ں �" اس �� �����"ں &�ں وا/. ����#1ں 
 G1اس �� ا��3اد k��oW9ں۔ ��BQ �:� اس �� ��1? �رq1 �ے �
 �� Gا�"i ں�& ?f3اور ��| &�ں �"�8 ��2 وا�[ 3ہ ہ"�8۔
 K�ز �ے ,Qار� V�C� � ��N 3ہ�ں ہ"�� اس &�ں M�E�� �8"�



�V���� K ,ے ��ن ہ"� ہے اور اس &�ں ا51 >�ل �� ,
ڑے ���O �ہG و,�[ ا�3از ,ے &2d"ن �" r� "� G1���&
8| ہ"�� ہے۔SEW �� 3ے
�:� 

8| �ے ��f3 k? �" اردو ادب &�ں SEW �� ؤ
ا,� &EQ2ہ �:�
��وں � ہ� N ےo� ے �ےE:Q� ?f3ہے۔ VFم 	J& ?ا51 اہ
دور &�ں &� "ب ��B1 &"/"ع &\�G رہ ہے اور 1ہ� 
��M �� ا,س �:� ہے f3? �ے N م اردورو&M"3 ا�3از �2
 xزو�ر ,دہ اور 3� Gر�� �" �ہ"��"< �� G�\& ذر71ے
  ہے �#Qہ 3ہ �Fف &\�Q#� Gہ -^�ت ��$ ا�3از &�ں ��| ��
	;�N"< ?  B ز52Z �� �W�3 و &"ت � درد ہ� &"/"ع 
�ے �oے f3? ا51 �ہB1�H ذر71ہ اIہر ہے $T &�ں اس 
ت � V1"i �� Kں ر��& Bاور &�ہ"م �" ذہ ٰ�E7& ع �ے"/"&
 "� Mرل ��< M���& � ?f3 �� مJ& �H��� ہے �HQ, $ ��
8ے &"/"ع �� ا�J^E& 51 اور ٹ:"س S� ے� ا-;M"3 د�3
�#ے &�ں ز1دہ J& ل �ے�  ?f3ہے۔ و/	�H ��"�1 -�اہ? ���
 a\& "� Mر	J1�i �J�Jہ اIہر ہے $�Qہ  �ل �م i"ر �� �
�� ہے۔E� رQN  ا-;M"3 ,�ا�"ں �

 ��ل اور ��� �ے در���ن ��ق

f3? �ے ان  �� HQ3"ں �" ,E:S2ے �ے �oے f3? اور  �ل �" 
ر ہ"� ہے $ہں Wد�& Gہ� E�� ہ�8$ �#�J� �� Kے ر�E&E&9ے ,
 $ ف �� /� اور &2Vp ہ"3ے � ا�3ازہ ��EFدو3"ں ا
 D#HC& ل ,ے ��رے�ا51 اور �:� اہ? ا�3از ,ے   ?f3ے۔Q,
دi M"ر �� 1ہ �E� ہے �ہ VFر 	CH-ل �" 1ہ ا�ہ"�� ہے  
7ر �ے ا51 دو,�ے ,ے Nے اE�و$"د اf3? ہ"3ے �ے �
 �Wا ��N �;#;V اور ��Eهے ہ"3ے �� ���E 3ہ�ں ہ"��  �ل �



�K �ہ#ے , K�ہے �"  �ل &�ں �2م &fE"م ��1�E"ں �ے ,Z
�7N &�ں &\�G دو,�ے &�ں &"ت ��;�ے &�ں 	;� اور 
 ہے HQ, �� رZ"�:ے &�ں ��"ف و ��ہ �� ا�* ا�* اIہ
ل �< Mد�E� ںل اس ,ے ��D#HC& VQ ہے $ہ	 � ?f3 ہQ�$
م �5 ا,� >�ل HH<اء ,ے ا�Hہے اور ا� VF	 G1���& ہ� "�
�8ہ ا51 �� � ?f3 ہے 1ہ� و$ہ ہے �ہ ہ� ء ہ"�Jار� �
 ہے $�Qہ �$ &"/"ع ہ"� ہے 3م ہ"� ہے $;ے ٹ8ٹV �ہ
 �ل اس HQ3ے ,ے 9زاد 1 1"ں �ہ�ں �ہ اس /
	�G ,ے 
 &\�وم ہ"�� ہے۔

 


