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 	��� ��و������  ���د ���ہ ���
 �ے دور ہ��رے ��ر�

��# �ے ہ�ں۔ان ������ت ��ہ� اور�$���ں &���
 اردو %ے  

 ہ��ر- �ے &,���وں �� ان ہے۔اور ہ�ا ا*��ہ (��) ��'


 ��ر� ہے۔��و���� ��� رو3��س %ے 1ہ/�ں �.� �� &���


 %�&7 %�&7 �ے %���6ے �5%��4 ا��ے �ے�
 �� ادب 1

۔ہے �>��;ہ %ے �:� �-	ہ ��9  

	��� اردو ادب �� ��را ذ?��ہ ان �ے ��' �:� رہ� ہے۔ ����4ہ 

 اور �
وہ ادب �� ادب �� �:� %ے د�94/ے ہ�ں،ا%ے (
�A و 1
 C6�) ے �ے��� 

 �ے دا�6وں ��ں (���� �)�& ��D و 
��� �)�&
�ہ�ں۔وہ ادب �� ا�F ا���6 ��ن �� ��رے ?��ص �ے %�&7 اس 

ے ہ�ں۔�� �>��;ہ ��&  

��ں ے ادب �	 روا�� ��  ”ان �� �ہ د�H-ٰ �ے ����د �ہ�ں �ہ
��	 اور ���� �ے ���� ��� ہے اور �ج ��	 ���"�! ہ ہ��� ��
��,+ �$*( �ہ	 رہ)	 ہے �ہ ��ں �' �ے ز��دہ �$#ہ 
�>��;ے ”�"�! ے 1, 0,ف �,وں۔ I�%ہ�ے اور و	ہ وہ J����

�&ے،�ے د��C اور *�ور- �Dر و ��4 �ے �A�) ��L �ہ�ں اٹ9
���6 د�H- �ہ�ں ��&ے۔�ہ ��ت �C��) �9 ذ�� ہے �ہ ان �� 

ود �ہ�ں ��4ہ �;M دو%�- ,� F& ف اردو ادب�O ہ;��<�
 ز����ں �� ادب ��9 ان �ے ��ِ' �:� رہ/� ہے۔

ادب ��ں �:��ے �� اہ��) %ے ��و���� ��ر� �� ا��4ر �ہ�ں 
F ادب ��4# اد�S �� ��� 	�وہ %ے وا��/ہ ہ��� ان �ے �Rد�

�ے ��ے �ہ�F ہے۔����4ہ ہ� �:��ے �ے ����ے وا�ے اس 



6
 ہ�ں �� %��%� ��H �TہU��:��ے �� �) %S ��� ��/ے ہ�ں۔اور 

�C ہ��1&ے ہ�ں۔اس ��ے T& ں��
ے ��H ہ�/ہ �ٹ�W ہ�/ہW ت���:�
 :��ر� SX�O �� را6ے ہے �ہ
�6	 ا�5 4,�ے �	 ���1�+ �ے 23, �	 ��زہ ��راہ راہ�ں "

6�ود ہ$#��	 ہ�ں۔ �ہ	 و#ہ ہے �ہ ��ں اد�	 !�89$ں �� ��7 �
��7!@ ہ$ں اور ہ, �81ٹ �3رم �ے ا�1ے ا=)>ف �ے ;: �� 
 ,4 A�� �2�3ر �B� 	C$� ن ہے �ہ�Eہ$ں۔��,ا ا� ��,� FG��
ہ�ں ہ$��، ہ$ ��	 ہ�ں �2)�۔وہ ��Eج �� 3,د ہ$�ے ہ$Cے ��	 
اس ��Eج �ے ���I, �� ��ہ, ��	 ہ$�� ہے۔� �	 ادب �	 �' 
 ”�ے ��,+ ;���N �ؤٹ ���Cڈ �	 ہے۔

�� ہ�ں اور اس �� ا��Yاد�) �X زاد- �ےW C�4� �� Sوہ اد�
�� اX/�ام �� �:� %ے د�94/ے ہ�ں۔ا�ہ�ں اH/�اف ہے �ہ &�(� 

 &,��F اردو ادب �� ا�F اہF��,& A &�9 اور اس �ے ���
ہ��رے ادب ��ں ��' �ہ� ا*��ہ �.ے �]� اس �� �;�ہ ��ز- 

CT�� ے د��۔ اور�ز- �ے ادب �� ادب �ہ�ں رہ�%  

S1 �ہ &,��F اد�W �� Sزاد- ��ں %
 راہ ہ��6 اور اس �� 
%^) 	��- �ڑه/� ہ� ��� 	.� &� W?���ر اد��Tں �ے Wزاد- �� 

�) �� &,���DW �� Fز ہ�ا۔#1 �

 �� د��۔اس `�ح 1��� A���
 Fں ا������دوں �ے اس &,��� �� ������Yہ ا%�س ��اہA �� ان 

A�9 ہے۔ اہ� �� ��م ��و���� 	��� ��
 ��ر�  

��ں �;M ا��ے ��گ ��9 �3�C ہ�	.ے �1  F��,& �� (�
�
1
&^���� �X5O/�ں %ے �,�وم &9ے اور �ہ�C ادب ��
ا �� رہے 
3
ہ C43 �� ��ر� SX�O اور  b��
�) �� اس �
&9ے۔1
��م (�ار د�� ��4# اس &,��F %ے R�دو%�ے اہA ���دوں �ے 
��� " ان �� ہ�
رد- ��(�ار رہ� اور �ہ اH/��د (�A6 رہ� �ہ��#

 �اب ��	 �,�R	، ��زہ ز���$ں �	 �>ش اور P	 8O3$ں �	 ��



�	 ��Rرت �� ا��6 ر;��ن ہے #$ ہ,ز��ے ��ں �Bے 
�2�3روں �ے دل �	 دهڑ�T ���ے �	 0>;�� ر��)� ہے“اہ$ں 
��� #�26 ��ں ;��	 ہ$ں �� ہXار *�$ہ ہے ��ے �ہ�“وہ #
اور �ج �ے ا�6ن �ے ��]�	 اور =�ر#	 دو$ں �Y�Z$ں �	 
 ”*ہ�دت �ے �8)	 ہے


ہ اور ذ- A�H ���د ہ�ں ا%�.ے وہ �c�% 4ہ��� ��و���� ��ر�
 d�/^��# ��روں اور �# ��روں �� ���9�ے �ے ��ے &���
 �ے 
�^/�d را%/�ں %ے  I)�� S�X ے ا?/��ر ��&ے ہ�ں اور���`

ے ہ�ں ��4# ان �� ?��ل �# اور���4ر &F �ہ�J�ے �� ��3' ��&
� ��ں #$ ��د ا�8$���ت �ے �\ �2)	 " ہے �ہ�Z�� 	اد�
دراCO �ہ ”ہے،�6	 دو�,ے ��Y"ۂ ^8[ �ے ہ�ں �\ �2)	

 df� ے� -
O �1دہ����Lوت ہے اس ر�cXن �ے ?5ف �1 
اول ��ں &���
 �� �D�S رہ� �;�� �# اور ہ� %4ے &� ���4ر �� 

���C6 و ��*��Hت �� ��9 ��9ڑ �� اده� ُاده� �ے &��م 
 	Y/]�۔

اس �ے ��i4H ا%�����&� &���
 ا��� &�1ہ ادب ��رے �� ����ز 
ر�9/� ہے اور اس �� �Oر&��&�،%��Y اور �;���&� ��&�ں �� 
��9�/� اور ان �� &�Rcہ ��&� ہے i1 %ے 3;� و ادب �� 
&Yہ�A �� را%/ہ ہ��ار ہ�&� ہے اور �ہ) %ے ا��ے %�ا��ں �ے 

1# �ے �.ے &���
 ��%�ں %ے %�	�دہ �1اب �C �1&ے ہ�ں 

 ہے i1 %ے (>;� `�ر �� �ہ �;��م ���& j��` رہ� ہے۔�ہ�

ا ہ�ا &� وہ �i `�ح �� #�X ں��ہ� %4/� ہے �ہ 3;� و ادب 
 اور وہ دل Wو�R- %ے �,�وم رہ� &� i� �?W �.ے۔


�# �� 	5 ہے �ہ ��و���� ��ر� 1/�� �74 %4/ے )�� M;�
) �A ��94 ہے۔&�ہA ان �� &���
 �� &9ے، ا�ہ�ں �ے اس %ے �ہ

�$��ن ��ں �ہ ان �� &��م  �f/^�دا�6ہ �ہ) و%�I ہے۔اس 



��# ��۔�ہ�ں ان �ے �$��/���ں �� ذ�� ��4# ہے اور �ہ &��م 
��# �� `�ف ا�3رہ ��� �1رہ� ہے۔ا�����- ادب �$� Aاہ 
��
 %ے ڈا�ٹ� ��ر� �� ?�ص dL3 &�9۔


-، ا�/:�ر ��X# اور %�� ،
�� A��� ر����ش �� ان �ے
��
�>��;ہ ان �� #���$�اہA ا����ہ �]�روں �ے �# �� %�9c�ے  

�+ "�ے ��ے �ہ) *�ور- ہے ان �ے �$��ن�,�اردو ��ں �
�>��;ہ۔�:��، �D�S اور �1ش �ے �5م  ”و ^>�)	 ا�63ہ ��

د �� �
 ��&ے ہ�6ے %�ا�m، &�ر�b اور ��Hا���ت %ے ���& ��
 	.� ہے۔


 &� �H�3وں ��ں�
%�(�،��(�، 3ہ���ر اور ا�/^�ر �Hرف  1
�ے �# �� ا�ہ�ں �ے ا��ے �^�fص زاو�ے %ے R6�1ہ ��� 
ا�9bل �	 *�^,+ �� 0$����	 " اور ”ا�8$���ت ا�a"ہے۔
ان �ے اہA ��ر���ے ہ�ں اور ان %ے ��9 �ڑا ��ر���ہ ہے  ”�4م

����ہ C��` �� ان“���i1 �ے �>��;ے �ے ���L �ہ “ا%�����ت 
 C4n� ��9c�%ہے۔ ��� �?W راز �� (�:H �� ���ہے �ہ   

 �� I��% �o� �� � �c	Y/]� ہ�، &���� ہ� �� &,��� ڈا�ٹ� ��ر�
(�ر- �ے دل �� دا�# �9�Jے ���L �ہ�ں رہ/�۔ان �� ز��ن ��ں 
 C4n�%�د	� �ے %�&7 �ے ���ہ دpو�R- و د��n4 ہے۔�/�� ہ� 


ہ ��.�ہ ���ں �ہ ہ� وہ ا��ے و�J�� ع اور ���� ہ��*�� m*ا
 اور رو3# ا�
از ���ں %ے ا%ے %ہC اور د���nں ��� د�/ے ہ�ں۔

�>��;ہ، ادب �ے &�زہ &��#  I�%ت، و��f� -
	ہ�- &���
ر���cXت %ے �W C�4	�ہ�،�/;��ہ ��Hم �� د%/�س اور ز��ن �� 
 
���& �� 
رت وہ او�Oف ہ�ں 1�ہ�ں �ے ��و���� ��ر�) C���
 �� و(�ر H>� ��� ہے۔

 


