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 اردو ا����ہ
 ���ن ��ول اور ا����ہ درا�� ا�� ہ� ���� ��� �ے ���دا
�� ��م  ‘
��‘ �� ‘ا
	���� ادب‘ روپ ہ"ں۔ان #"� ں �  �� ��
� ہے۔ان #"� ں �� +�"�د� *( �") ا�� ہے ,�+.� د�� -�
اور وہ ہے 2(ہ 40۔���3 ہ� 12م �0 �ہ -���ے �� * اہ/ �ے 
:9ے �"� ہ ا اور اس �ے +13 �"� ہ �ے وا7 ہے۔�ہ �ہ��� 40 �� 
 2(ہ 40 ہ� �,;4 �� -�ن ہے۔

� اور ��-= ا���ن �  +ہ) ���) #.� #  وہ ا��ے 2ّ(ے 
���#� #.� -  +ہ) ? �� ہ #ے #.ے۔اس ز���ے �"ں وہ ا��� 
� #.� -  �AB �  د�@ "C �� 4"A� �0 وںD"E ں اور ا��� #�+
�� ں �"ں ���د�� ہ"ں۔ان �  � ق �����B ��F �ہ� -�#� ہے۔دا
ان �� +ہ�ت ہ #� #.�۔��J ز���ے �� ورق 0�ٹ� ،ا���ن �� 
 Lن اٹ�Nا� �,��(�و�") +ڑه� اور ��F� �"O +�# ں �0 �ے ا
9"�۔ز��91 �ے �A"AR وا�32ت �  اس �ے ا�0ے 2( ں �� 
�ے دا����S+ 4 #  ��ول  (Cور� ? ا�T �"O ع +���� اور T �
و- د �"ں :��۔�(�و�") اور +ڑه� #  ا����ہ و- د �"ں :��۔ا����ہ 
E. ٹ� �� ہ #� ہے اس C"ے اس �"ں 0 ر� ز��91 �  0"/ �ہ"ں 
�۔اس �"ں ز��91 �ے ��� ا�� رخ �ے اور ��دار ,� �- �"�
�ے ��� ا�� 0ہ�  �ے ��و��ر ہ #� ہے۔ا����ے �ے ا-Dاے 
#��"�X +.� وہ� ہ #ے ہ"ں -  ��ول �ے ہ"ں ��J ا����ے �� 
��N"0ہ E. ٹ� ہ #� ہے اس C"ے ان �ے ا-DاYے #��"�X �ے 
 +�#�ے �� ا�1از +.� +1ل -�#� ہے۔

ا����ے �ے ��اد ا��� ���� �ہ��� ہے -Z �"ں � �Y ا��� 
وا32ہ +"�ن �"� 9"� ہ  -Z �� ا+1ا ہ ، ار#�Aء ہ ، اور *�#Nہ ہ  
اور -  ز��91 �� +("�ت �"ں ا��Tہ ��ے۔دو��ے C[\ ں 
�"ں وہ ���� �ہ��� -Z �"ں ز��91 �ے ��� ا�� 9 ^ے �� 



�ے �b اC[�ظ �"ں ا-�Y�- �"� �9ے۔ا����ہ �`�+� ادب  b�  � رخ
�ے ���3ر C"� 9"� ہے C",4 اس �ے � �B Tت ا+1ا �ے ہ� 
�N رہے ہ"ں۔;� �0 ����B ���A� 

���� ������ں �� ���� ہ�ں۔����� ا
	��ے �� � 

�ے �c+�F "ا����ہ وہ ��(� �ہ��� ہے -  :ده  اڈ "�ا!��  �*
9.�ٹے �ے Cے �� ا�� �� دو 9.�ٹے �ے ا�1ر 0ڑه� -��,ے 
۔9 �� ا����ہ ا#�� ��(� ہ �� �Eہdے �ہ ا�ے ا�� �;�) �"ں 
 (*��0ڑه� -��,ے“ C",4 اس #��3� �"ں ا����ے �� ��� 
�ے �c�3 وR�T) �ہ"ں ہ #�۔ 

-Z �ے ا�"� �ں ��1 �ے :�Oز �"ں ��(�  وا()'ٹ� ار�$*
ے ہ"ں“��(� ا����ے �  0ڑه �� .,C ،�� 1اءا����ے �� ا+
�2ر� �ے دل �0 ا�� *�ص �"[") D9ر -�#� ہے اور �ہ� 
(� ا����ے �� 0ہ�Sن ہے��” 

ا����ے �� �ہ +.� ��3#� �� �d9 ہے �ہ ��(� ا����ہ *
 4��# �)�ے ز��دہ �2�# ���ہ اور �� =�ا���� � ادب �� 
 ��� ہے۔

(� ا����ہ ا�� ا���   �و
�	� و.�ر -,�+*��“c+�F� ے�
���� :ده 9.�ٹہ �ے Cے �� دو 9.�ٹے f+  - ن ہے������ دا
#� 0ڑه �,"ں اور -Z �"ں ا*(�ر �� ��د�9 �ے B�وہ ا#�gد 
 ا�h،ا#�gد ز��ں،اور ا#�gد ��دار +1ر-ہ ا#b � - د ہ ں“۔
ا����ے ��  ���� ڈا�ٹ� 
�دوس 
�01ہ ا����ے �ے -�A� 1�1د*

 Z- ادب ہے �ا����ہ وہ ��ِ �)#��3� � ں ��#� ہ"ں“��
�"ں �ہ��) ا*(�ر �ے ��#L ��� �"ں ز��91 �ے ��� ا�� 0ہ�  
 �� *"� �A��? ��� ��.- 4ہ �0 د�.�ئ -�Yے“۔

�"ں ا����ے ��  ‘�6�57 و �)4�5‘ �ے ا�0ے �Nk ن ڈا�ٹ� ا��3*
#��3� � ں �� ہے“ا�� اE.� ا����ہ ا�� ���"�ب ڈرا�ے �� 
 4��m�� 4ِ ���� ہ #� ہے اور�R ں"� Z- �� ز�nح ہے �ہ ا��?



 �ے C"ے ذہ�� ���ت �� ����ن �ہ"� ��#� ہے“۔

ا����ہ ا�� A"AR) 1��0ا�ہ ��� ادب ہے اس �"ں ز��91 �ے 
��� ا��ے 9 ^ے �� وا32ے �� ز��91 �ے ��� ا�� 0ہ�  �  
�A��? �hqے �ے +"�ن �"� -�#� ہے۔��(� اC[�ظ �"ں �ہ��) 
ا*(�ر �ے ��#L ا��0 +�ت �  �2رY"4 #� 0ہ����S -�#� ہے۔��ول 
�� ?�ح ا����ے �"ں +ے^�Nر ��دار +.� �ہ"ں ہ #ے، �1gود 
� ہے �ہ ,�#13اد �"ں ��دار ہ #ے ہ"ں۔�� اس ?�ح �ہ� -�
ے ہ"ں۔��\� ,�ا����ے �"ں ا�� �� ا�� �ے ز��دہ ��دار ہ  
� ہے۔,� ���ہ، 0�ٹ، �� �,�NCہ +.� ہ  

C",4 اده� ا����ے �"ں +ہ) #�1X�"�ں ہ �Y ہ"ں اور ا����ے �� 
 �Y ہ �C1+ درا��،�,�� �Y ا�� ��3#� ��N, �ہ"ں �� -�
 L#�� L#��ے ہ Yے �Dاج �ے C1+ ز��91 اور ز���ے �ے
ا����ے �� 0";,/ اور ہd") �"ں +.� #�1X�"�ں ہ رہ� ہ"ں۔E��Eہ 
�ن اور ��ول �ے �ا����ے �� اہb * +� اس �� ا*(�ر ہے۔دا
ہ اس �ے ا*(�ر XCہ #� ہے ا �)��A+�ے �"ں ا����ہ +ہ) ��
 �� � �A� 1R �Yر �ہ"ں ہے۔

 

 


