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 دو��� ٖ◌ ���ہ �ے ز��ن ا�� �� ��ل اور ����� ���

ں ز��ن� ����� ا��’ ��#"ہ‘ ہے۔’ ��#"ہ‘  �م �� �� ے 

����� �ے ز��ن ا�� ذر��ے �ے ا�� ہے۔ *( )'�& اور 

ں ز��ن دو��� �� و*��ن -,�م� ����� � #/ #���ہے، �

 �� و��ے ہں۔ 1��� *�وغ اور 2�01�� 01,�� ز�� ں �ے

ں دور ہ�� ہے؛ رہ� ��,& اہ"5 ��’  4�ر� ��#"ہ‘ 

)7ں :�2 �8- �9� � �� ذرا=> �"�م �ے ا�;غ و ���

 اہ"5 �� اس �ے و#ہ �� ہ� ے و�'ار دار �1 ا��

ں وا*�د�5� '�?�ہے۔ ہ�@� ا9�*ہ   

�ت ہ��� C�8زات و����ہ� ز��ن �� �DE  ہ �DE ا��� ا
ں  ہں ہ��ں۔ ا�� �Gح �ہ� ز��ن �� ہں،#� دو��� ز�� �ں 

�?اج اور ا�,�ب ��0 دو��� ز��ن �ے �K�J, ہ���ہے، ���ں 
��رہ �و#ہ ��#"ہ �� *( )'�& ہ� ے �ے ��و#�د اس �ے ��=� 
ا�Cل و9>  ہں �ے #� �7ے ہں۔ ��ہ& �P' ا��ے ُ@� ہں #( 
�� ا@� ��#"ہ ���ے و)5 ��ل ر�0� #�=ے؛ �� ��#"ہ �� � 
 :�Q�ن ہ��7�� ہے اور وہ درج ذ�� ہں
 

#/ ز��ن �ے ��#"ہ �� #�=ے، 1ہ,ے اس ز��ن �� ادب، (١)
اد�� روا��ت اور روز ��ہ ا���"�ل ہ� ے وا2ے ا�S�ل 
� ���2 #�=ے۔C�: 5T(ح وا�G �0Pورات �ے ا��� و

 

���9ع اور *( �� ��#"ہ �� #�=ے، اس ���9ع �ے (٢) /#
 �C�� �0Pں ا���ت اور اس *( �,�� �"7�:�ا2ے �ے 
�ہ�رت 1'ا ���2 #�=ے۔ 

ں ا��1 ز��ن ��  ?ا�5 اور �?اج �� )�=& ر��0� (٣)���#"ے 
ں ���0 �9ور� ہ���ہے، اس 2ے ���اد*�ت اور ���ورات 



�ے وہ اT2�ظ اور ���ورے ا���"�ل �ے #�=ں،#� �X"�ن 
� �Gر �1 *ٹ ہ�#�=ں۔"7� �ے ����\ اور ��)> ا���"�ل �1 

 

���ورات واC^;:�ت �ے ��#"ے �ے و)5 ا@�دو��� ([)
ں ان �� ��_�دل ��#�د ہ�؛ �� *_ہ�، ور ہ ان �ے 2ے �ز��ن 
 ا��ے اT2�ظ �� ا �K�ب �� #�=ے #� �ہ� اور -�م *ہ& ہ�ں۔
��#"ہ ���ے و)5 �\ �ے 1ہ,ے #",ے �� ���5 �1 (`)

 �� �_��ب �bر و��ض �� #�=ے، اور اس �ے ا#?ا=ے ���
ں 2ے 2� #�=ے۔ �Pں �ہ ہ� ز��ن �ے #",�ں �� � 5*�@ �"7�
���وٹ �K�J, ہ��� ہے، اس 2ے اس ز��ن �ے ا#?ا=ے �;م �� 
ں �\ �ے �^��e ��#"ہ �� #�=ے، �Sً;: اردو �ے #",�ں ���
(٢)���Tل  �ا#?ا=ے ���_� اس �Gح ہ��ے ہں: (١)*�-
� ا�'اد�،#�ے�*(]) ��*(٣)(���ت *�,���): 

 -�رف

g� ا�� 
�0@ 

h0� 
 دے @�
�-�* 
���Tل 

���ت *�,��� 

��* 
� ا�'اد��* 

�، اس �ے ��' -�* �01 ،�ں �\ �ے 1ہ,ے *��#\ �ہ -��� 
��ت *�� ہ�ا ���ے ہں، #�ے,������Tل اور : 

��أ� 
'ٌ��: 



�ً���� 

��m ��م اl2"�ۃ 

��* 
�-�* 
���Tل 

���ت *�,��� 

ں �ا�� �Gح اردو اور -��� دو �ں �ے �� �;ف ا ��4?� 
 �ا#?ا=ے �;م �� ���\ اس �Gح ہ��� ہے: (١)*�-
���Tل۔ #�ے(]) ��*(٣) � :(٢)ا�'اد� *�

ABOOK 

READING 

IS 

KHALID 

���Tل 

�(:�ل�*) 
� ا�'اد� *�
�-�* 

2ہmا -��� اور ا ��4?� �ے ���mرہ ��n دو �ں #",ے �� اردو 
 e��^�ں ��#"ہ، ان دو �ں �ے ا#?ا=ے �;م �� ���\ �ے �
اس �Gح  ہں �� #�=ے @� �ہ 1ڑه رہ�ہے :��' ا�� ���ب #"�ہ 
�ے دن �ے۔ (-��� ��) اور ��2' ہے 1ڑه رہ� ا�� ���ب۔ 
(ا ��4?� ��)؛ �,7ہ ان دو �ں #",�ں �� اردو �ے ا#?ا=ے �;م 
\ �ے ��ا*e اس �Gح ��#"ہ �� #�=ے @�: :��'#"�ے ��� ��
�ے دن �ے ا�� ���ب 1ڑه رہ� ہے۔ اور ��2' ا�� ���ب 1ڑه 
ں ��#"ہ ���ے و)5 �رہ� ہے۔ ا�� �Gح اردو �� دو��� ز��ن 
 اس ز��ن �ے ا#?ا=ے �;م �� ���\ �� �2�ظ ر�0� #�=ے @�۔
(q) �� ے @�؛ #ہ�ں ز��ن ان=�# �C,ہ #���ں �� ��#"ہ وہں �



���9  ہ ہ�؛ وہ�ں ان �� �����9 ہ�، اور #ہ�ں ز��ن ان �� ��
ں ��n #���ہے: ذہ_5ُ ���#"ہ  ہں �� #�=ے @�، #�ے: -��� 
 :����’ہے، #/ �ے  ں ‘ذہ\’ *�� �� C,ہ‘ا�2ٰ�ا�2ٰ ا2"�^ۃاس 
��، �Gف �ے ہں۔�Pں �ہ اردوز��ن �ہ�ں اس �ے ��#"ے �� 
ں ا�ٹ�G �� )sف @�’ ��#"ہ ����9  ہں ہے، اس 2ے‘��
�’۔@ )sں ا�ٹ�  ہں �� #�=ے @�؛ �,7ہ �ہ �� #�=ے @� �ہ: ‘
 

 “There was a king”:ا�� �Gح ا ��4?� �� ا�� #",ہ ہے

اس �� اردو ز��ن �ے �?اج �ے ہ& Qہ�u ��#"ہ ہ�@�: “ا�� 
��دv�ہ �0�”۔ �ہ  ہں ہ�@� �ہ:“�ہ�ں ا�� ��دv�ہ �0�”؛ ��ں �ہ 
ں �ہ�ں �1�� �ے 2ے there ا ��4?� �� wT2 #",ے �� �7"

ں اس �� ��_�'ا �� �9ورت �ے 1�x  y �0�۔ اردو 
ں ��#"ہ ���ے و)5 “�ہ�ں” �� ��9ورت  ہں، اس 2ے اردو 
� ��0 اور �;م �� ��� �� � زا=' ��0 ہ�@� اور �ے ��v wT2
�Tہ�م ��0 �_'�� ہ� #�=ے @�۔ 

� و9�:5 �ے 2ے (٧)"7���#"ہ �� ے �ے دوران �Tہ�م �� 
��} #4ہ ا�� Qده� wT2 �& �� ے �� �ڑه�  ے �� �9ورت 
ں �DE اT2�ظ �1ڑ�� ہے؛��ں �ہ ا�� ز��ن �ے �Gز ��ن 
ں  �@?�� ہ��� ہے،#\ �ا��ے ہ��ے ہں، #( �� ا���"�ل اس 
� �9ور�؛ اس 2ے b ��^( ے�ہ وہ دو��� ز��ن �ے 2
ں دو �ں ز�� �ں �ے �?ا#�ں اور #",�ں �� �ا��� �Cرت 
ں �"�|,5 اور ہ& Qہ��4 1'ا �� ے �ے 2ے اT2�ظ �� � 5���
 @0ٹ� ے �ڑه� ے �� �9ورت 1ڑ�� ہے۔

 

ں وہ� ا�,�ب اور �Gز ��ن ا�1� � �9ور� ہے (٨)���#"ے 
ں ا�_�ر� �ں ہے، �S;: ا�_�ر �ے ��#"ے �� ز��ن Cا �#
ں اد�_� ہ ا�,�ب �( �ے ��#"ے ��X�ز��ن وا�,�ب اور اد�� 



ں 1�=ے #� ے �� ز��ن Cح ا�G ر �� � �9ور� ہے۔ ا���ا��
 وا2ے #�m�ت �� �1ر� �1ر� -7��� �� � ��0  �@?�� ہے۔

ں اT2�ظ �� ���\ �� ��ص ��ل ر��0� (٩)���#"ے وا�2 ز��ن 
�9ور� ہے، ��ں �ہ �_�0 ا��� ہ���ہے �ہ #",ے �ے ہ� ہ� 
ں ا2ٹ � \� ہ���ہے، 27( اT2�ظ �� ����C �� ہ"#�� �� ?#
01� ہ� ے �� و#ہ �ے #",ے �� �Tہ�م ہ� �'ل #���ہے، 
ں ��#"ہ �� #�=ے؛ ��ے: ‘:��' 1ڑه رہ�ہے’ �� ا ��4?� #
27( اس �� ���\ �'ل  .Hamid is reading :�� ��#"ہ ہ�@�
��  ?Is Hamid readingد� #�=ے، �S;��ں ��د��#�=ے �ہ

 \��� )72 ،�ا@�Pہ اردو #",ے �ے ہ�ہ� #? �� ��#"ہ ہ�@
 ،�@ �ں �_'��ہ #",ہ ��'ل د��ے �� و#ہ �ے ��دہ #",ہ ا��Tہ�
�' 1ڑه رہ� ہے؟۔�: � اور اس �� �Tہ�م �'ل �� �ہ ہ�@� �ہ “�
 

�_�0 �_�0 ��#"ے وا�2 ز��ن �ے ہ& Qہ��4 1'ا �� ے (٠١)
�ے 2ے #",ہ ا�"ہ �� #",ہ *�,ہ �ے، #",ہ *�,ہ �� #",ہ 
 ��* �� �'��� ����'� �ے، *� �ا�"ہ �ے، *�� nزم �� *�
nزم �ے، ���وف �� �lہ�ل �ے، �lہ�ل �� ���وف �ے اور 
C,ہ و���Cل �� ا�& *�-� �ے ��#"ہ �� #���ہے، #�ے: 
ں� :-��� #",�ں �ے ��#"ے 

ا "� ا2"�ء �����Cہ: ),_ہ و�2� ہ:Qد�� ا��1 دو �0Pٹ� (١)
?وں: دل اور ز��ن �ے 1ہE�ن 2� #���ہے۔ (٢)����& ا72,"ۃ P
ں ہں: "�( )ا�2ٰ |;|ۃ ا)��ٍم:ا�&،و*��، و:�ٍف:�,"ے �� �
� ا#�2� ا�m2 ��ن ہ�� ا�/، ا�2ٰ �ا�&، *�� اور :�ف۔ (٣)ا �
ں #",ہ ��۔ 1ہ,� �S�ل @ ;P �,دہ �Kv د�#��د2ہ�:�� �ہ�ں 
ں #",ہ *�,ہ �� #",ہ �ا�"ہ �� #",ہ *�,ہ �ے، دو��� �S�ل 
ں C,ہ ���Cل �� ا�& *�-� �ے ��S�ل  ���ا�"ہ �ے اور �
� ہے۔@ � ��#"ہ �



�X"�ن (١١) �Cے �ے ��' ��#"ہ اور ا �� �"7���#"ہ 
 �Cم ہ�#�=ے �ہ ا�,��دو �ں �� ��ر��ر 1ڑه�� P�ہے، ���ہ 
�'-� ادا ہ�رہ�ہے ��  ہں۔ ا@�  ہں ہ�رہ�ہے، �� اT2�ظ �� ��اش 
� �ے Cے، اور ا=�# ���اش �� �ے اس ���� �� دور �
�^��e �����#�=ے۔ 

ں وہ� اT2�ظ 072ے #�=ں، #( �ے ���� و�Tہ�م (٢١)���#"ہ 
ں �5 ہ�۔ ا@� ��� wT2 �ے ���� و�Tہ�م T(ح وا�G �0Pے ا�
ذرا��v �0 و��دد ہ�؛ �� *�رًا 5�2 �� �ہ�را 2� #�=ے، ���� 
و��ہ,� �� و#ہ �ے اس ��5�2 د�07ے ���  ہ D72 د�� 
ں #� ���� ہے،وہ �#�=ے۔��ں �ہ ہ��7�� ہے �ہ Qپ �ے ذہ( 
  ہ ہ�،اور ��#"ہ �DE� �� DE ہ�#�=ے۔
 ��#"ے �� ا)��م

 �|�� �-�"l� )7��ں �� ��#"ے �� ��� )�"ں ہ��7�� ہں؛ 2
ں ہں: �xT2 ��#"ہ۔ �����ورہ "�( )�ے �2�ظ �ے اس �� �
 ��#"ہ۔ Qزاد ��#"ہ۔

 �� �ہ ہے �ہ ہ� ہ� wT2 �� ��#"ہ �C�: �� ہ: اس"#�� �xT2
� ز��ن �ے اT2�ظ �ے ��#"ے �� ز��ن �ے اT2�ظ Cے اور ا=�#
�� )��\ �ے )��\ �� ر�0� #�=ے؛ 27( اس ��ت �� ��ل رہے 
�ہ #",ہ �ے ر�g اور ز��ن و��ن �� ��ن  ہ ہ� ے 1�=ے، �,7ہ 
ں دل ��s اور T4v��4 ��)�ار رہے۔� اس 

 �"����ں ����ورہ ��#"ہ:اس �ے ��اد �ہ ہے �ہ ا�� ز��ن ��
���وروں �� دو��� ز��ن �ے ���وروں �ے ��#"ہ �� #�=ے۔ 
���ورے �� ���ورے �ے ��#"ہ �� #�=ے؛  �8�K��ہ اT2�ظ 
� وا)> ہ��ے ہ�ں اور ��2�v )7ط �ہ ہے �ہ ���ورے ��
ں ��� �_'�,� �ے ��� ��#"ہ *8� اور ز��ن �� �?اج ��Tہ�م 
وا 'از دو �ں ��)�ار رہ�ے ہ�ں، @��� ا��� ��,�م ہ��ہ �ہ ��#"ہ 
 ہں؛�,7ہ ��د ا�� ز��ن ���X"�ن ہے، #�ے: -��� �� ا�� 



���ورہ ہے: ‘#�� ا�2_ۃ )_ًۃ’ اس �� �xT2 ��#"ہ �� �ہ ہ�@� �ہ 
‘اس  ے دا ے �� @�_' ���د��’؛ 27( اس �� �����ورہ ��#"ہ �ہ 
ہ�@� �ہ ‘اس  ے را=� �ے دا ے �� 1ہ�ڑ ���د��’۔ ا�� �Gح 
اس �� Mend Your Ways  �xT2 ::ا ��4?� �� ا�� #",ہ ہے

��#"ہ �� �ہ ہ�@� �ہ “ا�1� را��ہ در�5 ��و” #\ �ہ اس �� 
���ورہ ��#"ہ �ہ ہ�@� �ہ “اP ��1�ل P,( ٹ0� ��و”۔�� 
7� در 1y ہ��� ہے �ہ s�ں �_�0 �ہ ����ورہ ��#"ہ �� ے ��
�ں �ہ ہ� � ،��,�ں اس �� ��_�دل ���ورہ  ہں �دو��� ز��ن 
���xہ���  /1 �_�mاور �ہ �Kورے �� ا�1� ا�� �"�#�، ��ر����
ں ا���"�ل ہ���ہے، ہ� #4ہ �ہے اور ا�� �ے �s��ہ وا)�ہ 
�Tہ�م �� اس �Gح  �Cں ا�ا���"�ل  ہں ہ���۔ ا��� �Cرت 
�ن �� #���ہے �ہ وہ ���ورے �� �1ر� 2^�*5 ا�1ے ا 'ر �
ٹ 2ے۔"� 

 �� ������ل اور �Tہ�م �� � �?���ں �Cف �Qزاد��#"ہ:اس 
ں �#���ہے۔ Qزاد ��#"ہ  4�ر ��( �ے اT2�ظ �ے 1� و�& 
ں ��ن �ا0l2ے ��� �Cف �Tہ�م �� ا��1 ز��ن اور ا�1ے اT2�ظ 
ں اس ��ت �� ��ل ر��0� �9ور� ہے ���د���ہے؛ 27( اس 
�ہ �J�8 �ے ا 'از وا�,�ب �� ��� :'�� ��)�ار ر�0� 
#�=ے اور اس �ے ا:����ت و#m ��ت �� �"� :�ہ ��#"� � �� 
ں �ے �#�=ے۔ ا@� ��#"ہ  4�ر� �ے و)5 ان ���ں )�"�ں 
ں ��#"ہ �� ے �ے دوران اس �� �vط �1ر� �� � &�( ���
�ب ��#"ہ ہ�@�۔� #�=ے، �� ان v�ء ا� وہ ��

 


