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 ہے۔ا�����ہ ��� �ے ا������ ��ں اردو ��
 	� ا�����ہ

��ں ا������ %� ہے وہ� ��$ً�"! ��ں ادب اردو ��ہ�م 	�  

(Essay) �	 ے ���ر ا�����ہ ��ں ہے۔ا�����ہ& ،
 &ے "()

 ا,�ے ہ� ,� &���د 	� ���ہ/ے ذا"� ا,�ے اور ��+*ہ

 +�ص 	��� ����ے 	ے ہے۔اس 	�"� &��ن "��1ات

 ��ے &�"�ں 	� دل ا,�ے وہ ہ�"�۔ �ہ�ں �!7/ ا��56

 �ز=�،" ��ں &�"�ں ان :�(; ہے۔ 	�"� &��ن 	� :ے :ے

 :ہAہ 	� ہے۔ا�����ہ @�ور� ہ��� 	� ?��*�� اور �/رت،

 &�C ہ��� 	� روا�� ��ں ہے۔ا�����ہ ہ�"� ��زB و ��م

 +�ص ا�G 	� ا�����ہ 	�� ���F 	� ہے۔�DEت @�ور�

�ع@�۔ہے �  

�ن ���ر� 	� وہ %�و ہے %J ��ں �7�
 ا,�ے KL� ا�����ہ
ذا"� اور ا���اد� "�A&�ت 	� ,�M 	�"� ہے۔اس ,��(M ��ں اس 
	� ا,�� ? P�7Q	����K� �Eں رہ*� ہے۔اس �Oح ا�����ہ ��ں 
ا�UVW G 	� دا+)� ر�T ,��� %�"� ہے۔ا�����ہ 	� "Q" R(S)�!� ادب 
 �O�V$اور ا� P�7Q? ،ہ�رXا ،�D&ہے۔ا+*�7ر، &ےر �"��ے ہ
�!7/ ا�����ہ 	� +7����ت ہ�ں۔ا�����ہ ��ں O�� و ��اح 	� 
 Z��C& �7 �)*� ہے :�(; �ہ اس 	ے :�ے Yز�� �ہ�ں ہے۔

اردو ادب ��ں ا�����ہ 	� ��
 	� �\�ز 	] ہ�ا اور اردو 	� 
,ہ6 ا�����ہ ���ر 	�ن ہے اس &�رے ��ں ا+*6ف را�ے ,��� %�"� 
ہے۔اس &�ت ��ں &�C ا+*6ف ,��� %�"� ہے 	ہ اس ��
 �ے 
 P�(�ر :�� =��۔ا�S*V� ا�ے �^�&� ادب �ے �� �:�C	 _)�� ہ�ں�
�ز ��
 ہے ���� Gا� �C& ادب ��ں �K:�Z ہ ا�����ہ	ہ ہے �
اور ا&G" �C اس 	� +7����ت P�SDW 	ے ��"_ �*�S; �ہ�ں 
 ہ��(� ہ�ں۔



��V5 /K`� ��Y; �زاد 	ے دور 	� اردو ادب ��ں ا�����ہ 	� �
�$b 	�ذب اور ر?�/ ��ں �/�!� 	ے دور 	� �$b ��دق 	ہ� 
�ا%ہ + ،U�(`:ا/$Z 6وہZ ے	ہے۔اس  Pہے۔اور �ہ +��ل در� ��=
���F� ;V5، ��زا P5�E اT�& c،�6 ر��ز�، ,�Dس &�Qر� 
�ں �ے =��ر �ے &�C ا�����ے :(Cے ہ�ں۔ان :d	 لY ���	 اور

 	� �&��ر� 	� 	ے ا�ے �Eوغ د�� �� Bاس ��ز �	 �f� اردو
 ہے۔
 


	�� �زاد (١)  ��� ����� 

 

 ��زاد 	ے U(W ��ں �O [�AZح 	� %�دو ہے۔ �6Zہ ?$)� �ے %
 :�ہ �ہ &�ت 	ہ� ہے
" ��م ہ��� ہے)�زاد(وہ �� �
$" #" ! � ہ��� دے �� و ” 

	ے  ”��)�' &��ل" &)(g �5ف &`�ف در�P ہے۔ ان 	� 	*�ب
?ہ ,�روں 	� &6C ا�����ہ 	ے ��ا اور 	�� ��م د�� %��(*� 
	ے ����L;  ”در!�را�,)+" اور ”�ب 
��ت" ہے۔اس 	ے 6Zوہ

 �"�,� 	$�C ا��VEے 	$�C +�	ے اور 	$�C ا�����ے 	� =�Kن ہ
 ہے۔
(٢) /�� #)ر 1,�ا0

 

 
�� ز&�ن ,� ا�ہ�ں د�*�س �C" g��5۔ان 	� &��*� "���7�C):
E(�; 	ے ذ�g ��ں اور h�/ ا�G ا�����ہ ���ر� 	ے ذ�g ��ں 
�"� ہ�ں۔:�(; ان 	� "���7
 ��ں %� ا�/از &��ن ہے اس 	� و%ہ 
�ے %�ہ %�ہ ا�����ے 	� =�Kن ہ�"� ہے۔ان 	ے +�ص ہ)(ے 



�ر ,� ا�����ہ 	ہ� O gK)� ہ�ں�ہ�ں % ;���L� ےVا� _i	 ے)(C,
 %��(*� ہے۔


	� ����4 &�ا3ہ (٣) 

 

�ا%ہ  ���F� ;V5	� �K?ر اردو 	ے ���O [5ز ا�����ہ +
 ����روں ��ں ہ�"� ہے۔&���Kت 	� ز&�ن ,� %�W �V/رت ان 	
g��5 ہے ا� �V	�V اور 	� 	ہ�ں۔1857ء 	ے &�K��& /Sت 
� %; ���7] 	� ����� 	��� ,ڑا ���F� ;V5 �ے ان 	 6�	
��ں 	C	ں !�5��ت" د�	ہے۔ان  ”�ے �� �C): P`" ے	ان ��Z

��ں ز��دہ "� P!�!5 ہے اور 	i_ ا��VEہ &�C۔ا�/از&��ن د:(M اور 
3 �57) �� ”,�"���1 ہے۔�ہ ا����ء ���ر� 	� KZ/ہ ��fل ہے۔
دو ا�Vے ا�����ے ہے  ”��9) ہ��را �73زہ“ اور "$8ب �� �را
�رے ا"�"ے ہ�ں۔, �C& �, ٹ��V	 ڑ�	ڑ� �ے 	 �% 

 �)زا =)
> ا; !�' (٤)

 

ان 	ے ہ�ں &�C ا���ء���ر� �Zوج ,� ��F �"� ہے۔ان 	� 
 g� g= [� ن��& 
D: ا���ء ���ر� اور ،PEا�X وں ��ں���`"
 �C& ور��@ ���% g� gC= �	 [� ے ہ�ں۔اور ا�����ہ ��ں انn=
ا
�� �� �ہ��� �AB ان �� �AB ��)+ ز!���“،  �?<) ���0+”ہے۔

���F "اور “ د�0 �� �&)+ <�د$�ر �1�E)ہ"� �� <�Gو �ا<
	ے 6Zوہ ان 	ے � ;���L	� �S:�Dہ 	�nAے "� ا�����ہ "��ں
��ے �)*ے ہ�ں۔K� �n	 ے	 

(٥) ��
 G��J> ر#�� ا



 

 ;E �	 ر?�ت ��ں ا�����ہ ���ر���� �	 �!�/� /K5ر?�/ ا
�د ہے۔��اح ���ر ہ��ے 	ے 6Zوہ ان ��ں �ہ %�� U"ر%ہ ا/&
 �	 ;���L� ہ����V(E ہ اور/�i�, ہ	د ہے �%�� �C& P�56�
&�C ہ)(ے ,C)(ے ا�/از ��ں اس �Oح ,�M 	�"ے ہ�ں 	ے 
ارہ) �� � �>“ "و��F“ "دو ا<	ے $ �ٹ“ ”��5ت ہ�"� ہے۔
�L�Mر�N“ہ ا�����ے ہ�ں۔ ”اور/KZ �C& 
 RM)س !�Pر+ (٦)

 

اK5/ ?�ہ &�Qر� ,�Dس ا�G اہU ا�����ہ ���ر ہ�ں۔ان 	ے 
�Tے“ "�S<)ے ���L� " +(�� F� �3; &ے 5/ �!$�ل ہ��ے۔

�� � A9�� “"�7ڑهM ں�� FٹSہ� “"XE1 �� ��7�S “" �� ہ�ر�
 ان 	ے KZ/ہ ا�����ے ہ�ں۔"Y3)ا=�ہ

�رہ 	oرواں دواں ہے۔� �C&ہ ا(E�W ہ� �	�7ًا ا�����ہ ���ر� *Q�
�7ہ�� �ل ��Zر، #��> � ���+،  �7���; 	ے 6Zوہ

 �F� �C& �ا&T)اور<�7+، ا
�� 3��ل �M#�، ا!� ا�]اء و\��ہ 	
ا�/از �ہ�ں 	�� %��(*�۔�ج & �C	�n �7���; اس ��
 	� �&��ر� 
 ��ں ��7وف ہ�ں۔

 

 


