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 ہے۔��� ���� اہ��� �ڑ� � ��اح و 	�� ��ں ادب

�ِ�ہ ہے ہ� "% �ہ�ں "� !ے ادب !� � '� ز��ن  

�ہ ہے ��-,ہ "+ * ادب ��./� و 	�� ے اس "� ہ� د
 ��اح و 	�� � در3ے �8ہ�ے۔ا67*ٰ ���4 �2�3ہ � ��اح

۔ہے �3"� ;��� ہ* ��ں ادب ;��ہ ��6� �+ف  

ے A4�� ���* ر�� ے @�"? ��ت +!ے ے ہ�ں 3=/ہ  ��	
 *+!ے ے ہ�ں۔ 	�� رو��!��  *�=	 *B�C *��� ے��اح 
E� ہے اور 	�� * ا�,�اB *2/� ہD� ہے۔ 	�� و ��اح ��ں 
ا�% Kہ+ا "�J6 ہ�"� ہے۔��اح � �HI� �H�ِل �F+ت ے @�ا 
ے �MN% ;ہ6�ؤں * !�Iب  *K�!ہ�ں۔ ��اح درا�� ز! ?O

 �+!ے  *2�P!�م ہے۔اس ے �+ '/7	�� ���HI� ہ�"� ہے  
اور ا�Sح ا@/� �HI� ہ�"� ہے۔ ��د رہے ہ R4�C ��اح ا67*ٰ 
 �"+ ���� *B�C اور TU4 ��8 ہے  �ر� اس @ے *در3ے 
 �M� �ش !ہ ہ���W *ہے۔�4/� R4�C 	�� 3' ��ں ��اح 
ے رہ �3"� ہے اس �4ے 	�� ے X4ے E+ور� ہے  �د��Bم �
 + S� ں�� +/B � ��!�ہ �ہ ��اح @ے ���Y!ہ !ہ ہ� �6/ہ 
+ے اور T�U4 ;�+ا2ے ��ں ���ن +ے۔ [�; 

 \6F� اہ��� *ہ+ اد�* @+��2ے ��ں 	�� و ��اح ے @+��2ے 
��� اور -+ا!F�F* ادب ��ں 	�� و ��اح دو!�ں ے +Y!ہے۔ ا
 +ا67*ٰ !��!ے �6,ے ہ�ں۔ اردو �A+�* ز��!�ں � �6��Iہ "� !ہ�ں 
@/,* �Y+ اس ��ں ہD�، 	��، `+ا-�، C�B *]^4* اور ��اح 
�ں ��� @ے @�ر� �F�!ے ا8.ے !��!ے �6,ے ہ�ں۔8�!/ہ ا
� �ڑ� "+ * ���� ہ�2* ہے اور �ہ ا!�Fن  +a! د!�� ��ں اردو
ے ��P,+ ا-/�ر و ا �ار اور ���3ت و b��Cت ے ا`ہ�ر � 4Wہ 



� dK ہے۔ اس �4ے Wج اردو 7�B+� ��ں 	�� و ے �6��Iے �
�ہ �ہ� ز��دہ ہے۔��+@ � ��ں اردو !a+ ��ں 	�� و ��اح 

اردو 7�B+� ��ں 	�� و ��اح � ;ہS دور ہ�Y! �Dر� � دور 
  @e @ے �ڑے ہ�Y! �Dر ".ے۔ ان 

ؔ
ہے۔ اردو 7�B+� ��ں @�دا◌

 *  
ؔ

ے دور ��ں ہ�Y! �Dر� �ہ� �I=�ل ".* �Y+ @�دا◌

��ور��ں � ��اق اڑا!� !ہ�ں ہے �6/ہ  *HhB �HI� �ہD�وں 
@��3* 	�� �.* ہے۔ ا!/ے �B،'�hہ+ BW�ب، اور  �H�ہ 
"�MN% روز�Kر، اور @��� �"�ال،* ہD� ��ں  ہIہے اور 
 *.� ���6� Wہ�B iہ��2* ے @�"? ا�% درد��� دل ے K�از 
ے �ہ�ں ا�% ر��C *2��7ل ے @�"?   

ؔ
◌�P!س ہ�"� ہے۔ا�Fا�

ز��ن @ے .�� �.* �6,� ہے اور ا�% �8% د�% �.* 
ہے۔![�+ ا=+��Wد� ے �ہ�ں ا�% !�Pط ز��F �6,� ہے۔![�+ 
ا�% ��اح !�Yر �.* ہ�ں �Sًa 3� !��ز ;ڑه,� ہے وہ �.* Wد�* 
ہے اور 3� !��زوں ے 3�"ے 8+ا"� ہے وہ �.* Wد�* ہے۔ 
 *  

ؔ
◌e4�m ے !��!ے �+زا� ��اح ے ا67*ٰ در3ے /�4

* `+ا-� � �.+;�ر   
ؔ

◌e4�m 7+� ��ں �6,ے ہ�ں۔ �+زا�B

ا`ہ�ر ان * !a+ ��ں ہ�ا ہے۔اردو 7�B+� ��ں 	��و��اح ے 
�M4ظ @ے ا=+ ا4ہ ��Wد� @e ;+ -� �� 4ے XKے ہ�ں۔ا!/* 
 *  

ؔ
◌+=C�B*، `+ا-� اور 	�� و ��اح �  ��2 ہ�!� ;ڑ"� ہے۔ا

 	�� �.+;�ر اور T�U4 ہے۔

ے �ہ�ں 4^[* `+ا-� ز��دہ  ���./4 T�ے ��� `+  
ؔ

◌+=ا
  

ؔ
ے �ہ�ں ان @ے �.* ز��دہ 	�� و `+ا-� ہے۔ا =�ل◌  

ؔ
ہے۔ا =�ل◌

 *ے ��� ���C *67 +^` �!bن ے �ہ�ں �.* 	�� و `+ا-� 
 �+7�B * �+^�3 ��M� ��@ ��� ے�B�8* ;�2* �3"* ہے۔ان 
 �ِF� ے��ں �.* `+ا-� �D��3 �6,* ہے۔ان * 7�B+� ان 
* bزوال ��S7 ہے۔ ��h" 



@+@�� !ے ا;�ے �4�h^�ں ے 3�اب ��ں �D��3 	�� @ے �م ��4 
�+ ا��� * ��HhB ��ں 	��و��اح * و3ہ @ے �ڑ� o!ہے۔
 �ً��HC �+��@ *دpو��� ;��ا ہ�XK* ہے۔ان * ز��ن 
 *��Mورے ;+ 7=�ر ان ے !�و4�ں ��ں ہ* !ہ�ں �6/ہ ان 
�ر!��ہ �ہ  �@��D�ہ "T�!�H ��ں �.* 6.3% �3"� ہے۔@+�Bر 
 * q�./4 ے @�رے ہ,.��رہے ہ وہ ا;�* C�B* اور 	�� 
�E +; e+ب �Y4!ے ��ں �+ف + د�,ے oدہ "ہ��W زوال
�e و ���B+ت ;+ 	�� * ہے وہ ا@* oر !ے 3' "ہ�B+@ہ�ں۔
ے JB�7 �.* ہ�ں۔اس �M4ظ @ے ان * 	�� ��ں Kہ+ا2* اور 
 دpو��� ہے۔

�ں ��� ے 	��!�Yروں اور ��اح !�Yروں ��ں @�� �F��
�M^�ظ 67*، �+زا -+�� اU; ،i�� r+س ��hر�، ر�B� ا��� 
ے  *^@���.�� bل s�ر اور �P,�ق  ،%4�@ ��D�4ا�7=،*I���
ے �ہ�ں 	�� @ے ز��دہ  i�� rدہ اہ\ ہ�ں۔�+زا -+�� ا��!�م ز
 �+�� ?O *ہ�!* O? ان  *�+ ا��� o!“اح ہے۔��
ز��!*“ا!ہ�ں ز!�ہ �3و�� ر.�ے ے X4ے �-* ہے۔اس دور ��ں 
;U+س ��hر� اور ر�B� ا��� ���I* !ے ��6�;��ہ �ر!��ے 
 ��Bدہ ��اح ہے۔ر��ا!�Dم د�ے ہ�ں۔دو!�ں ے �ہ�ں 	�� @ے ز
�ہ �.* ;U+س ��+@ �ے �ہ�ں ہ�ہ �K+� ہے ان  *I�ا��� ��
 *@ے ز��دہ ہے۔�.�� bل s�ر !ے "�F; * +" e4�m�وں 
�M^� ��ں“ 4/? + �ڑ� Bہ+ت ���� * ہے۔ان ے �ہ�ں �.* 
��اح * T�U4 �8!�!* ہے۔اب اردو ��ں 	��و��اح � ا8.� 
�ہ ��3�د ہے اور اس ��ں ���� ا�E-ہ �� �3رہ� ��+@ ���C
 ہے۔

 


