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	�ط �ے ���� �� ���
ت�  


 �	 �����ں �ے ��%��# $# اردو "!  �ے ���ان ��ں ��ے �� ��رٹ و��� ����، د�	 ���� اور �
اردو "!  � 7	 �	 �6	 ���45ں 3ے � 12	 �&	۔%��# "ے ,/.	 ��-�,�ت *  ز"�)	 '&  ��ر�	 

ر9 �	 و$ہ �ے ��ں �1&� اور :=�ط '&	 ��ر�	 ��ں �1&ے ��1; �: 9 ,/  ��ں $8/�"	 �/4و

 �ے B'�7 "ہ رہے �� ا"&�ں "ے اردو ��ں :=�ط �1&5� � وع �  د?ے اور ��در9 ز'�ن C��ذہ5	 
 E � �ًG? C� �5&1� H: ں����ں :=�ط "�?8	 �ے �=J �ے $# ��5� ہ��ے �� *&  ا"ہ�ں "ے ��ر�	 
 ہ	 �  د?�۔
%��# "ے اردو ��ں ا?8ے :=�ط �1&ے $� ا*5ے 'ے �!�ل ہ�"ے �� �GKت :�د � اہ� � �ے 

 �ے ���N �&ے۔ا*5ے ز��"ے ��ں � و$ہ ,.�م *  ا"ہ�ں �OP�  �( ہ/ہ N?ا #��% Bہ�ں۔درا�
��G, B/1ر B��S �&�۔ا"ہ�ں "ے دو ز'�"�ں، ��ر�	 اور اردو �� و��.ہ اRہ�ر '5�?� �&� اور "�Q و "!  
 دو"�ں ��ں ا*5ے $�ہ  د�&��ے۔

  �T�' ہ �ےG� و N� 	&' 	8� 
��Z1ب "X�رV.W� �� 9 ہے اس �	 اد'	 اہ/� 	� #��% N� ہ�ں$
ہے اور "! 9 ادب �� -/5	 � ��?ہ ہے $\ *  ہ� ']� �3ر *  �Z1�  �  Pے ہ�ں۔ان �1���# �ے 
 #���1�'�رے ��ں 'ہ
 �a` �1&� )�� ہے۔ وہ ا�!  و '���Z��S  Zں ��ں '5�ه	 ٹ1	 '���ں ہ�ں $� ان 
��ں %��# "ے 7�C? 3 �?ہ ا�C�ب و �داب ا�WZ/�ل "ہ�ں  #���1��	 ��رم ��ں �ہ	 )6	 ہ�ں۔�!c ان 
 ���،%��# "ے � ا�.ہ �� �1��/ہ '5� د?� اور � و$ہ ا�.�ب �ے ']��ے ��دہ

 V.W� �� ;$ �?ت *  زور د����O: ان 	ا?]�د ���۔:=�ط �  ? ، ,�م، �ہ� اور �.�\ ا�.�ب �
 
:=�ط �ے ��-�,�ت �ے ہے �!cً ان �ے :=�ط �ے � زا �	 T�Sت ز"�)	 �ے �V.WZ 'ہ

 �ے � $/�ن ہ�ں۔?ہ ا?N ��ر?P	 د�Z�و?4 �	 �OP� 	� ہ�ں۔?ہ :=�ط ان 	م ہ���.W� B�Tد 	�
 	Z1� B�� �# � "ے ��ں ��د  d?ر�� 	ے ���X5ے ہ�ں اور ان �ے 1857ء �ے ہZ&ر� 	&' 
�!�S
�J.ZP ہے۔ہ/�ں ان :=�ط �ے اس ��ے  B1��' B/, ہے ان �� دا� ہ V.W� �� ادب N� ہے۔ ��1; $ہ�ں
 د�g8a	 ہے �ہ ان :=�ط �� "! 9 ا����# �ے ار�C�ء ��ں ا?N 'ڑا OSہ ہے۔

%��# �ے BG7 اردو ��ں دV�7 اور �k[8 و �jCٰ	 "!  �� رواج �&�۔“�8�"ہ ,]��#“ �	 "!  "ے *�را 
�1ہ $/� د?� �&� اور اردو "�Q �	 3 ح اوزان �C ر �&ے، ,G�رت ��ں 7���ہ �� :��ل ر�&� $��� 
�&�۔ا�j�ظ دV�7 �&ے، ��ر�	 اور , '	 ا�j�ظ �	 '& ��ر �&	 ��1; $�?� اردو "!  �	 '�5�د اور ادب 
�4اح �	 داغ '�B :=�ط %��# �ے ہ	 *ڑ9 ہے۔%��# �ے *ہ.ے "!  �� 7�?� ا"�از �&� اور  J�=� ں��
�k[8 و �jC	 G,�رت �را�	 اور �,�5O	 8S; �	 2�ر د?�ار9 ��ں �7� �&	 $\ ��ں "ہ ��د)	   !"

 �� ا"�ازہ �X�?�۔ا"ہ�ں "ے اردو "!  ��ں وہ ��S 	� ل اور ادب�S��
۔%��# "ے اس �c� ہ" 	&�
��ن *��ا ��ں $� �ج �N �8	 �� "ہ "�O# ہ� �1	۔%��# �ے 'W� �6	 ��)�ں "ے :=�ط �1&ے 
��8� ;1	 �� N� #��% ر���	 B��S "ہ ہ� �1	۔%��# �ے :=�ط $�?� اردو "!  �ے روح '; 
 12ے ہ�ں۔

%��# �ے :=�ط *ڑه �  ?ہ �ZX� ہے �ہ دو �د�	 '�ٹ&ے �*\ ��ں )�XZj �  رہے ہ�ں۔%��# "ے ا*5ے 
:=�ط ��ں �/Gے �/Gے ا�C�ب �  �  �ے �OZP  ا�C�ب �1&5ے �	 '�5�د ڈا�	۔�X  ا?8� '&	 "ہ�ں ہے 
�ہ %��# "ے '�q  ا�C�ب �ے :=�ط �1&ے ہ�ں۔ ا"&�ں "ے '&	 ا�C�ب �1&ے ہ�ں وہ 2&�ٹ�ں �� 
�� 9 $�ن و%� ہ ا�C�ب �Z&1ے �&ے ا*5ے ہ� ,/  ��)�ں ��  ،#S�� ،ں��� ،#S�� ��� ،ہ�را$ہ�
ا�!  و '��Z  *�  و � ��،'5�ہ * ور، $5�ب ,��	، G7.ہ و �GWہ و%� ہ �Z&1ے �&ے۔اور �6	 ��)�ں �	 

 �ے � %�ب ہ��  ا"ہ�ں "ے B?�3 اور * �k5O ا�C�ب '&	 �1&ے ہ�ں۔�!�S 	$�/� 



�4اح �	 2��5	  J�=� ں��%��# �ے �4اج ��ں �XZjX	 اور ز"�ہ د�	 ہے۔ان �ے :=�ط 
ہے۔:=�ط %��# �	 ز'�ن "ہ�?
 ��ف، ��دہ اور رواں ہے۔��ر�	 و , '	 �ے ا�j�ظ �	 '& ��ر 
 "ہ�ں T�S"1ہ وہ ��ر�	 و , '	 :�ب $�"Zے �&ے۔

��?ہ ہ�ں۔اردو ادب  � ;? Z9“ اردو ادب �� 'ہ�اور ",�د ہ5 “	.W�:=�ط %��# �ے �]/�,ے "اردو 
5
 ہے۔� %��# �� ا8S�ن �5� اور � ہ�ن 

 	&' N.&$ 	� 	(�"ز 	ں "]���8.� ہے اس �ے ,cوہ ان  	&' 
%��# �ے :=�ط �	 ��ر?P	 اہ/�
��$�د ہے۔?ہ :=�ط اس ز��"ے �ے T�Sت اور :�ص �3ر *  %�ر �ے واW7�ت *  رو�5	 ڈا�Zے 
ہ�ں۔%��# �q��Gہ، �J.1 اور $&�ٹ �ے * ہ�4 � �ے ہ�ں 7���ہ دار اور وزن دار ,G�رت �ے '&	 
 دور رہZے ہ�ں۔��ر�	 � ا��# اور *��a�ہ '5���ں �ے '&	 ا"ہ�ں "j ت �&	۔


 ہے۔ان �ے :=�ط ��ں ��8G ز?  �# ���O: اہ� 	ط %��# ��=: 	&'  O5, �� 4اح�453 و 
 �	 cSوت ��$�د ہے۔وہ ا*5ے �"�8ؤں �� ہ85	 ��ں Z"�$ �5�� �g&2ے �&ے۔ *��ا� "ے

'�Cل ر��� ا/S� ��C?	“ ا)  �]` �ے *�2&� $��ے �ہ ہ5�و�Z�ن �� �q.�ہ �.=5
 "ے ��� د?� �� 'ے 
B“ اس �7ل �ے �W.�م ہ��� ہے �ہ %��# �� �C�م �\ 7�ر '.5� ��J.1 �ہ�ں )� %��# اور ��ج 
ہے۔%��# �ے :=�ط "ے اردو "!  ��ں ا-��ہ � �ے اس �� 2�ر "�2� �X� د?ے۔$�?� اردو "!  
5
 ہے۔� درا�B %��# �ے :=�ط �	 � ہ�ن 
 

 


