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 �ے اس اور �����ے �� �ر �
	� �� ادب ���

����� ���� �� &ہ $#ے �ے ��"ے !��  را�ے ��

 +	/ و �  �ے .�ر&- �� ز+�ن �� اس �ہ ہے )�ور'

 ر���ے "�8 �	/ �� 	�ل6 5��ے۔اس �� 3��2 وا!1	0

 �� �	/ .�ر&- �� �;�:� ا&9 �� ز+�ن اردو ہ��ے

 ز+�ن اس �ہ ہ��=ے ����م &ہ �� �� ہ  .��ہ ہے 5�.�

�� ،� �D ر�Bہ ہ���؟ر�Bہ �	Aا�/ �ہ�ں اور �� �	�ں �

 �� ز&��ں �ے .�!� ���اِج "ے ز+�ن اس �ے �&Eے

؟ہے۔ KLB ��5ہ �� �E�م +�I و +��H D� Aج اور �	�۔ ے  


 A�O P�A&�ں �� ��وش اور �درE3	0E &ہ وہ ز+�ن ہے �5 
 �� '�	Q اس �� و��0 اور ہ�ہ �Qا K=	$ہ ہے۔��R �� 'ر�	+H
 S	6�" ح &ہ� D� ں �ہ	.ے ہ�ں �ڑ 5	��Xر ��&ں .� ہ  3	�ت 
��9 �ے ا&�Z! 9ہ �� ��=ہ +K +	ٹ�� او دو��ا  �ً��Bن د�ز+

�	ں Z�X�ں و �	\�ں  �=B و روز ا�� �ہے �ہ اس �� !�Zہ [
�ے، اس $	ے �ہ اس �ے ��5ے ا"Aاز �5 �	� �Z^ م�E� ��"�� �6H
�����"ہ ہ	ں۔ � ہ	ں �

.�ر&- �� اوراق �Qدا"� �ے +ہ�� ��ہ ��O� ہے �ہ &ہ ���� ا&�� 
�� ہ� +�=ہ &ہ ا�� H ں	����ض و�5د  �ً��Bں ہے �5 د	ن "ہ�ز+
��9 اور �� ز�	� �� K	Aاوار ہے۔ہ�Aو���ن �ے �;��a دور 
�;��a ز+�"�ں �ے اس �� �6	� .	�ر ہ�ا۔���=�ت �� +�  ��
+�س هے، ��ا��ت �� ڈه�"\ہ ہے، ^�+�، B�ر�� و.��� اور 
 ا"�Q �� 'S&�L=�ر&�ں ہ	ں۔

.1:	�� دا���ن اس �� �	Aا�/ �� اس �ح ہے �ہ ہ�Aو���ن 
�	ں Hر&ہ !�م �ے H"ے �ے !2d &ہ�ں �ے �;����Z! aں �	ں 
�� .� وہ H ں	��;��a ز+�"	ں را�e .�	ں۔ 5� Hر&ہ !�م ہ�Aو���ن 



 ���۔&ہ� ���=�ت ز+�ن 5I ��+ ن�ت ز+�=��� f.�� ا��ے
 9�� �. ���	Sش �g&� ہ�H f.�� ں �ے�	$�+ ���E� �� 9��
�;����Z! aں �	ں �;��a ز+�"	ں �	Aا ہ��	ں �5 ��ا��ت �ے "�م 
�ے �hہ�ر ہ��	ں۔ان ہ� ��ا��.�ں �	ں ا&9 ��ا��ت وہ +�� 
.�� �5 د$� اور ��$�ہ �ے ^i!�ں �	ں 5�ر' و ��ر' .��۔اور 
 2��3 0	!�B �� ا��.�ں�� �L&ں د	� ��D5 �� و��0 و Q	�ا
.��۔&ہ� ز+�ن QHے 2O �� +�ج +��[� �ے "�م �ے ����م 
 �#� f.�� وہ ا��ے �. �&H ں	������"�ں �� !Aم ہ�Aو���ن  �ہ���۔5
 f.�� ��+ ���. ر��، اور�B ،�+�^ ���& ں	"�ز+ a��;�
�	ں [	�و[=� ہ�.�  D�H ے�	ے 5�	ں 5	�Iۓ۔B�.� و���1ح !�
��k ہ�"ے $L	ں اور +�ج +��[�  k�6 ��+ ں	"�ں دو"�ں �� ز+	#Q
�	ں  K�"ے ^�+� و B�ر�� اور .��� ز+�"�ں �ے ا$1�ظ ا��ے دا
��	ٹ�� [�وع �	� D5 �� "�	�ہ &ہ ہ�ا �ہ ا&9 "#� ز+�ن �� 
 'Aم ہ��" �� D5 ن ہے�۔ اور &ہ� وہ ز+��.h=	2 ہ�"� [�وع ہ�
 &�ہ�Aو'، ر&;�ہ، ہ�Aو���"� اور ��� اردو �ڑا۔

�����ن 3=��ا"�ں �ے ز��"ے �	ں ہ�Aو���ن �� ����ر' ز+�ن 
B�ر�� .�� اور اس ز��"ے �ے [��اء B�ر�� ز+�ن ہ� �	ں 
�iم �ہ� ��.ے .�ے۔$	=K ر�Bہ ر�Bہ �\f ا&�ے [��اء +�� �	Aا 
 f\� ��6 �� �L��d$اور ^�ام �� د od K�1. �5 ےL$ ہ�"ے
�	ں B�ر�� اور +�ج +��[� �ے ا$1�ظ  K5 م +�� �ہ�ےi� ا&�ے
�	Sش ہ�.�۔ا&�ے �iم �� وہ ہ�A' &� ہ�Aو' �ے "�م �ے H ��
����م ��.ے۔ا�	� ��6و دہ��' (١٢٥٥ء .� ١٣٢٥ء) �ے &ہ�ں 
�� 5�.� ہ	ں۔�� �tں ا�&S	O ��  �! اس 


�&� ا��ے !�  . ��[�ہ�ہ�ن +�د[�ہ "ے اس �;��ط ز+�ن �	ں ��
� [�ہ�ہ�ن �� ا��Zح &SL"اور ������ے $=�� .�� D5 �ے 
 -:$=��ے ہ	ں



��ن ^�$� �ہ در ز+�ن ہ�A' از د��;k 6�ص ر!�ے "�B ںH
��دہ [�ہA ا&ں ���� ا�0�B” 

ہ�A' �ے ��.� f�f. "8  اردو �� ر&;�ہ +�� �ہ�ے .�ے۔�O�Oہ 
�;Aوم ��A' ����رد' �5 ا��d +�د[�ہ �ے ز��"ے �	ں  -	]
 .�ے اس ز+�ن �� ا��t ر&;�ہ �ے "�م �ے �=�را ہے۔
 ��A' �ہ �1Qہ ر&;�ہ در ر&;�ہ در ر&;�ہ

�	;�ہ ہ  [�� ہے ہ  Q	0 ہےH �=]و�	] 

اس "#� ز+�ن �� "�م اردو اO�Qہ [�ہ�ہ�ن �ے ز��"ے �	ں �ڑا 
� �ے �6H' دور &SL"ر �� اور�$	=K اس "�م �� رواج 6�ص 
�ے ہ�ا۔[�ہ 5ہ�ں �ے ز��"ے �	ں اس ز+�ن �� "�م اردو اس و5ہ 
�ے �ڑا �O"=ہ $h=�&�ں �	ں &ہ ز+�ن 6�ص �ر �ے را�e ہ� 
 0�Z�� 0 اور��=3 ،�=h$ �6د ����Q#� .��۔اور اردو �ے 
 �ے ہ	ں۔

�	ں 5� ا"S&�Lوں �� .��k ہ�Aو���ن  '��	^ 'A� &ں��	ا"
 e$��  	$رٹ و�B ں	��	ں ہ�ا .� ١٨٠٠ء �	ں ا"ہ�ں "ے ��=�ہ 
�ے "�م �ے ا&9 ادارہ !��  �	� �X �� D5ض و X�رت &ہ .�� 
�ہ اردو ز+�ن �� �5 اب .9 ���2E ز+�ن +�B ��. �=O Kوغ د&� 
 �� K+ ��Bں ا	��ے اور ��.f ہ� ��.f �5 ا"S&�L ہ�Aو���ن �5
�	ں وہ اس ادارہ �ے ذر&�ہ اردو ز+�ن �� �	=�	ں .��ہ &ہ�ں �� H
 �"��H �� ں ان	� 0��9�d �� وہ ���f �=	ں۔اور ا"�8�م 3=�
 ���0 ہ�A6 ں�&�ے ذر&�ے اردو ادب �� "�� e$�� ہ اس\"��Oہ�۔
اور ز+�ن �� ز&�دہ �ے ز&�دہ �H�ن +��"ے �� ��[/ �� 
Q#�۔�	�ا�K دہ��' "ے !:ہ Oہ�ر درو&/ �� B �5�ر�� ز+�ن 
�	ں .�� ^�م Bہ  اردو �	ں .��5ہ �	�۔اس ز��"ے �	ں اردو �� 
 ا��t ہ�Aو���"� +�� �ہ� ��.ے .�ے۔



 ��اردو ز+�ن �ے XH�ز �� 3�ل .� ����م ہ�O=� اور اس �� ا+�Aا
 ��[=2 +�� د&=O f=ے۔اب &ہ د&=��� ہے �ہ اردو ز+�ن �� ا+�Aا
"�"�h� +�!�A^ہ �ر �� �ہ�ں ہ��� اور �	�ں �� &ہ ز+�ن .�!� 
�Sن ہ�.� Q ��O#�۔�Q �� لS�� �� 

اس ز+�ن �ے ا&�م $�1	Q 0ہ�ارا ��9 د�K رہ� ہے۔5ہ�ں 
� [�ہ� اور ^�دل Z! ں	� '��	^ 'A� ہ�&ں اور ���ہ�&ں$��
[�ہ� �6د�;�	�ر ر&���	ں .�	ں۔ان 6�A"ا"�ں �	ں �� 3=��اں 
ا&�ے SQرے K5 �� اس "�زا�	Aہ ز+�ن �ے 6�ص ا01$ 
.��،�O�"\ہ ا"ہ�ں "ے اس �� .�و&e و .�!� �	ں ���B 3:ہ $	� 
اور و$� د���( ١٦٦٨ء .� ١٧٢٥ء ) "ے �5 اردو ز+�ن �� 
+�واHدم &��� �ہi [�^� ����� 5�.� ہے اس ز+�ن �	ں �5 اس 
�� ��۔ان �� �iم Hج �� ��H odز ��. �.iن �ہ�و!0 د��� ز+
 �"�R ہ�] A�
�اردو �ے +ہ0 ز&�دہ �h�+ہ اور ���2R ہے۔��� 
�ے .� وہ�ں H و$� دہ�� ��ے ز��"ے �	ں &��� ١٧٢١ء �	ں 5
�ے B�ر�� [��اء "ے ان �ے �iم �� د&=f اور د&=f �� "ہ�&0 
 �� ���Q ��] ں	��Qو&Aہ ہ��ے۔ان �ے د$�ں �	ں +�� اس ز+�ن 
�ر �� اردو �	ں [�� �ہ��  2E���[�ق �	Aا ہ�ا۔ اور ا"��ں "ے 
 [�وع �	� اور اب اردو ز+�ن د�K �ے دہ�� ���2E ہ�Q#�۔��اج

����ن اور H+�و ،�5�" ���]،K�3ا A�
�ا$K&A ^�� 6�ن Hرزو،
�	ں H.ے ہ	ں ���  a� ن دہ�� �ے [��اء �ے �ہ�ے�ہ د+���	Xو
�	� وX	�ہ �� ز��"ہ H.� ہے۔&ہ اردو  �E. �	��	� درد، ��دا، 
[�^�' �� زر&ں دور �ہi.� ہے۔اس دور �ے [��ا "ے ز+�ن �� 
�D 6�م �ے ��Aن +��&�،�6+:�رت �6+:�رت ا$1�ظ .�ا[ے، 
ا^�� 6	�Iت �� �	/ �	�، ا���ب +	�ن �	ں A5ت �	Aا ��،�iم 
�	ں درد و ��ز ^Z� �	�۔ 



�� اور $=��� �� �6د�;��ر 3=��0 "ے ^�  H ہ��d. �� دہ�� �5
��ور' اور ^�  دو��� �� ا^iن �	� [��اء �� +	/ +ہ� ر!  �ے 
 ��"�از"ے $Lے .� دہ�� �ے [��اء �� +��ط ا$ٹ�� [�وع ہ�
 �	�اور وہ $=��� �	ں 5� �� !	�م �g&� ہ�"ے $Lے۔&ہ�ں .9 �ہ 
اور ��دا 5	�� +����ل ہ��	�ں �� +�� د$� �� ا$�داع �ہ�� 
�ڑا۔ا$�dہ �	� درد +�ا+� د$� �	ں !	�م �g&� رہے۔اردو [�^�' �� 
���S اب +���ے دہ�� �ے $=��� ہ� Q	�۔ 5ہ�ں دن دو"� رات 
 ،�1
:���Q�O &ہ ز+�"	ں .�!� ��"ے $�L۔&ہ�ں .9 �ہ ا"h�ء، 
H./ اور "��- 5	�� +����ل ہ��	�ں �� ���S $=��� ہ�ا اور 
�5=ے ا�3�"�ت �ے اردو ز+�ن �A=d� ��dوش "ہ	ں 
 �$�X ����� /	^ �� �QA"ے $=��� �� ز�	ے 5�	ہ��=��۔5
H"ے $L	ں وہ�ں �� [�^�' +�� اس ر"� �ے ����R ہ�"ے 
$�L۔�O�"\ہ +�P [��اء "ے +���ے ا��� ز+�ن �	ں �iم �ہ�ے 
 D5 اور �	[�وع � �م �ہ�i� ں	��ے وہ�ں �� +	�L�ت �� ز+�ن 
�� "�م ا"��ں "ے ر&;�� ر���۔�ہ� 5�.� ہے اس ز+�ن �� +�	�د 
���دت &�ر 6�ن "ے ر��� .��۔$	=K اس !��ش �� ز+�ن �� 
 KB ں۔&ہ	ن ہ�5 ��5ہ�ں "ے ���اج ���ل �� �ہ�\�&� وہ 5�ن ��3
و ادب �� "ہ	ں +�=ہ ^	�[� �� ز+�ن .�� �5 +ہ0 د"�ں .9 
"ہ	ں 2O �=�۔واA5 ^�� [�ہ �ے ز��"ے �	ں د+���ن $=��� "ے 
ز+�ن �	ں ا&9 "	� ر"� �	Aا �	� &��� .:�o +��وٹ اور ر^�&0 
$�81 �� +ہ0 ز&�دہ ا�����ل ہ�"ے $L� &ہ�ں .9 �ہ ��ڈت د&� 
 SQد' �5 ہ��� �ں اس �� ا"�ہ	�[�=� "�	  "ے .� S�Qار "�	  
$aZ �ے 6�$� "ہ	ں اور [�^� �ے ���ل KB �� +ے ���6ہ داد 
د&�� �ڑ.� ہے۔$=���' �� وہ ��ز�	K ہے 5ہ�ں �	�ا"	D اور 
��زا د+	� 5	�� +����ل ہ��	�ں �	Aا ہ��	ں �5ہ�ں "ے ��R	ہ 
�	ں X	� B�"� [ہ�ت 3��2 ��۔ ���Q 



 �$�X ،ں ذوق	�د$� �ے �6H' ا&�م &��� +ہ�در [�ہ �ے ز��"ے 
 ���Q ہA	:! �. رے،ذوق "ےSQ ل [��اء����ے +�	5 K���اور 
���اج ���ل .9 �ہ�\�&� اور 6�!�"� ہ�A �� در+�ر [�ہ� �ے  ��
ان �� Z6�ب ^Z� ہ�ا۔١٨٥٤ء �	ں ا"ہ�ں "ے ا"�E�ل �	� اور 
� اس دور ا"
Z�ط �� "����Aہ $�Xہ�ا۔ o!ر واAX ں	�١٨٥٧ء 
 �.�5 ���� 0	1	� �� /=�h� 9&ں ا	�[�^� ہے D5 �ے �iم 
 K�
��س �	� �ہ SXل �� دا�ہے اور D5 "ے �ہ�ے �ہ2 &ہ 
 P
�
Aود ہے اور ہ� !�  �ے 6	�Iت اور ہ� !�  �� +�.	ں �
SXل �ے ذر&�ے ادا "ہ	ں �� 5� �=�	ں۔+�=ہ اردو [�^�' �	ں 
 د&�L ا���ف �;K �� +�� رواج د&�ے �� )�ورت ہے۔

 A�
�� �ے +�A اردو [�^�' "ے ��وٹ +A$� اور 3�$�، $�X
�3	H Kزاد اور ا���^	2 ��ٹ�� 5	�� S+رگ ہ��	�ں "ے �5  
$	�۔ا"ہ�ں "ے اردو [�^�' �� ز"�QA �ے !�&� .� I"ے �� 
�2 3	�ت �ے 23 ��"ے �� H$ہ ��� �� a	Z$ KB اور �� /]��
 ��ر +��&�۔

اب .9 اردو [�^�' �� اiق ^���ً� .	K ا���ف �;K �� ہ�.� 
.��۔SXل، !:	Aہ اور ���t'۔SXل �� �	1	0 &ہ .�� �ہ و$� د��� 
 ��. S	O �� �"ا&9 ر P
� 9. �$�X /	+ ے $ے �� �  و�

0d �� +�.	ں، ہ�� و و��ل �� �	�1	ں، �&��� وہ� ^�h و 
 ،K	�����	S' �� +ہ��ت،���� A5ت "ہ	ں، ���Bدہ H ہ�$�d�
���Bدہ 6	�Iت اور ���Bدہ �ز ادا،اور ز"�QA �ے +ہ0 دور، 
6	�Iت اور .:�رات �� د"	� اور +:! -D	Aہ �	ں وہ �6د 
�Bو[� �ے g5+ہ �ے ��م $ے �� ا��ے ��Aوح �� D5 �� ا&9 
!Aم ��Oے �� �3i	0 "ہ .��،ہ��$	ہ �� �O '�6Hٹ� �� $ے 
5��� +ٹ��"� O�ہ�� .��۔!Aرت اده� +��ِط 3=��0 ا$ٹ�ے �� .�� 



� �� +�د[�ہ و!0 �ے ����� &ہ K� K�3 �ہ +ہ�در [�ہ $�X اده�
 :�ے �3 �	ں &�ں !:	Aہ �6اں .�ے

���8 +ے �2t و "8	� 9�B ہ�hاے [ہ� 
2&A^ ہ وd] ۀ +ے�	ں دار ��م [�اے 5ہ 

 ��ؤں �ے .	�ے ��ے �Bق ارادت اور"�
 �Bق �ے .	�ے ��ے ��ِ� ���دت ا��	2

 �� 0d
��	ں ^�h و  K5 ،ں	ں .��&��t�ا�� �ح ہ��ر' 
+�.	ں، +��ت ��&0 �ے وا!��ت درج .�ے۔ان !:�ں �	ں "ہ .� 
�� 5�ن .�� "ہ ا��	K�3 ،0 و ^�h �� +=�اس .�� اور ��
 +D۔

3�$� �ے A&A5 اردو [�^�' �� +�	�د �ڑ'۔ اور ا"ہ�ں "ے 
��Aس �AوS5ر �� رS5 �6ا"� �� �ے ا&9 �6ا+	Aہ !�م �� 
+	Aار ��"� O�ہ�۔3�$� �ے +�A ا��d ا$ہ H+�د' "ے ا��� X  زدہ !�م 
�� ہ�D ہ�AQAQ �� Dا&� اور ہ��� ہ� ہ��� �	ں اس �� 
��Sور&�ں �ے رو[��س ��ا&�۔&ہ وہ ز��"ہ .�� 5� �ہ �����"�ں 
�� روا&�ت �� ��Oڑ �� &�رپ �	h&ر �� ا�"ے ا��ے �� ^�م 
�ے +ہ�ے ہ��ے �	iب �ے ���د �� د&� .��،�ٹ رہے .�ے 
 $	=K ا��ے 6	�ل �	ں �KL .�ے۔

�ے �5 اس ����ے �� �6H' �ڑ' I a&�h. ل�d!ا A�+ ے� �dا�
!�ار د&#ے 5�.ے ہ	ں۔ا"ہ�ں "ے !�م �� +�+�د' �ے ا�d�ب �� 
�ر �� 5��Sہ $	� اور ان �� ا�iح �� 6�� ٹ��س و  �	
�
�A ��و�Qام ان �ے ����ے �	/ �	�،ا"ہ�ں "ے [�^�' �� Hر��

ZE" ��B Pۂ "L�ہ �ے "ہ	ں د&=�� +�=ہ اس �� ا�iح �� �
 ا&9 اہ  ذر&�ہ +��&�۔



ا!d�ل 6:��� �ر �� !�م �� �;0 ��[�، �6دار' اور 
ا�6ت �� .��	  د'۔ا!d�ل �� ا"�E�ل ا��&2 ١٩٣٦ء �	ں ہ�ا ان �ے 
+�A �� دور دور 3�)� �ہi.� ہے۔اور Hج ہ  اس دور �ے وا+��ہ 
�	i"�ت ہ��رے  a��;�ہ	ں۔اس دور �	ں اردو [�^�' �ے 
�;�:� �� Bہ��0 &ہ ہے۔ �� K5 ں	ے ہ���� 

ا!d�ل �� ر"� ا��t [��اء �ے �iم �	ں 6�ص �ر ��  ١
 ��5=�� ہے۔

+�P [��اء ا"iEب ^8	  اور ا[��ا�	0 �ے ^���dدار  ٢
ہ	ں۔�5ش، B	P، ��دار �1�5'،اA" A�3 &  !� ��� وX	�ہ اس 

� ہ	ں۔����	ں ا^Sاز �ے 6�ص �ر ��  K�( 

�	ہ ���t' .�	ں، اب رز�	ہ  ٣S+ ف��ں 	�اب .9 ہ��رے ادب 
���t&�ں +�� $=�� 5�"ے $L	ں۔13	� 5�A�$ه�' "ے [�ہ�"ہ ا�iم 
$=��،3�ل �	ں ��&� ��+�' "ے [�ہ���ہ ہ�f=$ A �� اردو ادب 
 �ے S6ا"ے �	ں ا&9 "	� ا)�Bہ �	�۔

٤  K=	$ ��. ���Bر�0 �	�� �� .ہہ �	ں اب .9 !���Q لSX
 اب ر5��	0 اور ا�	A �� $ہ�&ں ��5	ں ��ر"ے $L	ں۔
ہ��ر' [�^�' �	ں ا& �#" 9��a �� ا)�Bہ ہ�ا &��� "8   ٥

��ّ�'ٰ &� "H  8زاد۔اس "8  �ے 6�ص ^���dدار �	�ا �5 اور 
ن۔م۔ را[A ہ	ں۔اس !�  �� "��8ں �	ں !�B	ہ، رد&a اور ہ  .�Aاد 
 ار��ن [�^�' �� ��+�A' "ہ	ں �� 5�.�۔

i6�ہ &ہ �ہ Hج ہ��ر' اردو [�^�' ا&9 +
�ائ اور ^�dر' 
دور �ے SQر رہ� ہے اور D5 �� ^=��� ہ��رے [��اء 
��رے �ر �� �� رہے ہ	ں۔�iم �	ں ہ� �ح �� A5ت �	Aا 
��"ے �� ��[/ �� 5�رہ� ہے اور ا�	A !�' ہے �ہ A�5 &ہ 
ز+�ن د"	� �� ��+�Hوردہ ز"Aہ ز+�"�ں �	ں ا��� �E�م +�� �� رہے 
 �Q۔



&ہ�ں .9 .� "��8 ��ر"���ں �� 3�ل +	�ن ہ�ا۔اب "�t' دا���ن �� 
 �t" f.�� f.�� ر' �ے�L"  8"ے۔	ہ�O ���� f\� ��+ �"�ہ�
"L�ر' +�� ا+�Aا �ے ہ� ہ�.� رہ� اور اس ��a ادب �	ں 
 �dہg��" 0�!��B 2+ا��ش ہے۔ وہ A6 �� K&ن د�QرS+ رے�ہ�
.�d	� و د&K �� ا[�^0 ا�� +��[� �	ں ��.ے .�ے۔ر�Bہ ر�Bہ 
3=�&�ت و !:� �� �ف ادب "ے ر�5ع �	�۔&ہ�ں .9 �ہ 
� [�ہ� دور �	ں �i و5ہ� "ے �� رس "�م �� ا&9 ���ب Z!
$=��۔اس ���ب �� ز+�ن !A&  ہے اور +ہ0 �ے ا&�ے د��� 
ا$1�ظ ا�����ل ہ��ے ہ	ں K5 �ے ���� +�	� �Bہ�� �ے ������ 
�h=2 ہے۔ر�Bہ ر�Bہ �&2 دا���"�ں �ے $=��ے �� ����ہ 
[�وع ہ�ا اور ��  ہ�[�+�،دا���ن ا�	� S�3ہ وX	�ہ 5	�� 
دا���"	ں $=�� Q#	ں۔��� �&2 ا�B�"�ں �ے $=��ے �� رواج �	Aا 
ہ�ا۔�	�ا�K دہ��' "ے !:ہ Oہ�ر درو&/ $=�� D5 �� ز+�ن 
��ف اور ��دہ ہے۔��� ر5� ^�� ��ور +	� "ے ’�B�"ہ 
� ہے۔ا"	��&ں $�X 0	ر��B ں	��‘ $=��،اس �� ^d�رت ���^
�	ں ��ڈت ر." K�f. ��[�ر "ے ’�B�"ہ Hزاد‘ $=��  �6H ے� 'A�
�5 $=��� �� ز"O ��$�+ �� �QA�$�� .:�&� ہے۔��� .� "�ول 
اور ا�B�"�ں �ے $=��ے �� رواج ^�م ہ�Q	�۔ڈ�ٹ� "g&� اA�3 "ے 
.�+ۃا$�:�ح، ا+K ا$�!0، ��اة ا$��وس اور +��ت ا$��/ 5	�ے 
اہ  "�ول $=�ے �5 ا��ے دور �ے $
�ظ �ے ���	�ب �ہے 
��$�' ^Adا$
�	  [�ر "ے +ے [��ر  A�+ ں۔ان �ے	=�ے ہ��5
�	ں ��:�ر ��ہ��،�Bدوس  K5 ول $=�ے�" �"��.�ر&;� اور رو
 A	� ں۔��	+2 ذ�� ہ�ر �� !�+�&ں، ��1B ا"D&A وX	�ہ 6�ص 
اA�3 �ے دور �	ں �6د ا"ہ�ں "ے اور ان �ے رEB�ء "ے "ہ�&0 
�0 ��۔���	A "ے A6 �� ن و ادب�ز+ f.�� ے� A�[Aو
�	ں اس  D5 ��=$ ب�ر&;� ���م �� ا&9 .�" ‘A&د�را$:��RH’
 �#Q �� ن�	ر&- +�2:1 .�دور �� !A&  [�ہ� ^��ر.�ں �� 



 �&gہ.’ ��h	+و�tا� K	����ہے۔��� ان �ے ^��� اور �	��� 
اi6Iق‘ "��� ر��$ے �	ں [��o ہ�.ے رہے۔3�$� ���5ں "ے 
A&A5 اردو [�^�' �� +�	�د ڈا$�، اردو "L" �t�ر' �	ں +�� �#� 
ا)�Bے �#ے۔اول .� &ہ �ہ ہ��رے ادب �	ں �	�ت "L�ر' �� 
�hہ�ر ��ا"� ^��&�ں $=�	ں، 3	�ت  K	. ۔دو��ے�	ا �A	� رواج
�ہ۔�" A&و�اور 5 �$�Xر�Qد�& ،'A�� 

�ہ“�	ں �� �	A اA�3 �� ز"�QA �ے 3�Iت درج "�" A&و�5
�ہ AE�ہ	ں۔��$� "ے ا&9 دو��ا اہ  ��م &ہ �	� �ہ ا"ہ�ں "ے ’
[�� و [�^�'‘ �ے ا"Aر اردو �	ں E�. A&A5	L" A�ر' �� +�	�د 
� "ے اردو ادب �� �Z6ط "�&�� �ے $�X 2d! $� �ے�ڈا$�۔3
A&A5 ا"Aاز �ے رو[��س ��ا&�۔ان �ے �Z6ط �ے ����^ے 
 ’اردوۓ ����‘ اور ’^�دہ�A'‘ �ے "�م �ے �hہ�ر ہ	ں۔
+	��&ں �A' ^	��' �ے ا+�Aا�� دور �	ں ��A�O  &�� �h "ے 
�	ں ^�م �ر �� د&ہ�.�  K5 ے $=�ے"��Bول اور ا�ر "�ے[�+
ز"=^ �� �QA��� �� Q#� ہے۔ا"S&�Lوں �ے ��.f ہ�Aو���"	�ں 
 �	Q �	� /	� �� 0$�3 لAd��� ���"�ں �� &�X اور /=�h� ��
 ہے۔

^Adا$
�	  [�ر اور ��A�O  &�� �h �ے +�A �ے اردو �	ں "�ول 
"L�ر' اور �;�:� ا�B�"�ں �ے $=��ے �� رواج ^�م ہ�Q	�۔ا�� 
دور �	ں XH� �h6 ��[�	�' "ے ا�ٹ	e �� ��	��ے �ے $#ے 
�	ں۔� f="H� h"ہ،   K5 ول $=�ے�ر "�ب اور +ے [��	�"ہ�&0 ��
 دل �� �	�س،^0�8 �� د&�' وX	�ہ 6�ص �ر �� �hہ�ر ہ	ں۔

�Xض �ے اردو "L"�t�ر' �ے ہ� [�dے �� ہ��ر' "L"�t�ر' 
�� .�5ہ �gdول ہ��� اور دور 3�)� �ے �hہ�ر ا�B�"ہ 

��ر'، ��[A�O Kر، ��ٹ�، �Bز�	'، "�	ا$;A]ں را	�"L�روں 



 �.H م�" �ہ ��	Xو 'A	+ fL�� رA�5ر،�����O  	8^
 K&A$ا  	�� ،K	�3 م�h�3ور، ا�� A�3ل اH ں	�ہے۔.�E	L"A�روں 
 �B�� �"�� ذ�� �دت +�&��' اور ا��6 اور&��' ��d^ ،A�3ا
 K	�3 ق�	ر اور ا[�A�O K]�� ں	�ہے۔ا�� �ح ڈرا�ہ "L�ر' 
�	ں ہ��را ادب ا+�� +ہ0  a�� اس �L�!�&�h �� "�م H.� ہے 
 ز&�دہ .�!� "ہ	ں �� �=�۔

 �� f=&ر �� د��Bر' �� ر�L" �t" �5دہ "8  و���Xض �ے 
 'A�+ A	�اردو ز+�ن �� .�و&e و .�!� �� �ف �ے ���B ا
 ہے،��� +�� &ہ �ہے +�	� "ہ	ں رہ� 5�.�۔

 


