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 �	ف �ہ �ے �� ہے �
	�� اہ ا�� �
	�� رو����

���	 �� ادب ��	��� �� ِاس � � �ے ادب اردو ���ہ �

 -, �ے �
	�� ۔ِاس ہ�ں ��ے ()�ل ا�	ات %ہ	ے �ے

 �34 �ے ���۔ِاس 1��2 /	وغ ��ں /	ا�� .ہ�ے -ے

۔ہ�8�ں ����	 -ے اس ز����ں دو-	6 �� ��رپ  

�� ا
	���� ��ں�� 

��رپ ��ں رو���� �
	�� ا��=��ں �63 �ے و-> -ے ;	وع 
 ���ہ��8۔ ا�@	�?6 ��ں ا��=��ں �63 �ے ;	وع ��ں �<-
 ����ر �	 %�A1 رو���� ��رت اBC ف رِد>A ادب �ے
۔-�	ه��ں اور اٹ �رو�ں �63 ��ں .�پ اور ڈرا8ڈن �ے ہ�� �ں 
ا� �ں �ے ��ش  ;�C	�M��N 6ں �� .��3L ہ� �	 رہ %�J ۔

،�?��ت ، ;4	�Q اور �R	�ے �� ا���P �� Q	ف ���1 ���ہ 
�Rے ��ں �Wہ	Q-�V� 6 اور UراTِ8 ز�3%� ان �ے ��ہ�ں ��۔ �
6 ��ں 	C�;ے ۔J% رہ 	� � X 	. ؤں��ہ. �C�Bاد6 اور ا�	Vا�
��ر �Aا Q�Bر6 اہ�� ZL[� اور �@�ز��ن و ���ن �� ��ازن ، Uرا-
�[ �Jے دور �ے اد�)�ں اور دا�\�اروں �� ;3ت ��	 %�J ۔^
-ے �ہ �
=�س ہ��ے ^@� �ہ �<-� �Maۂ �_	 -ے ز��%3 

3ود ہ� �	 رہ %�J ہے ۔/	ا�� ��ں -, -ے .ہ�ے رو-� �ے �
 ِان ��ڑ���3Lں �� ��ڑ�ے �� ��;T ��۔

��dت �ے رو���� Uزاد6 A 1 �ے@��ں ;��ے اور ;� �L�	�
6 ��ں ورڈس ور�e اور 	C�; 6?�	@ے ۔ ا����dت �Cم �A ے�
��^	ج، -��ٹ ��8	ن اور ;��ے �ے رو���� �]�رات �� �	وج 
ا�@	�?6 ادب ��ں ا��3اء ��ں ورڈس ور�e اور ��^	ج ��  ��� ۔

 eں ۔ِا-� و��6 ��ں رو���� �
	�� �ے ��aش ���ے ہ	C�;
6 ��ں رو���� 	C�; 6?�	@ج �� ا�	اور ��^ e�ے ورڈس ور-



 6	C�; ���
	�� �� ��وا Uدم �ہ� ���� ہے ۔ِان ;4	اء �ے �<-�
�� ا�V	اد6 �?��ت و ا2=�-�ت �� رد �	�� ہے ،-ے ا�
	اف 
6 ��ں ا�V	اد�Q ہ� -, �ej ہے ���ہ 	C�; ۔رو���� ���
 . رو����Q �� دو-	ا ��م ا�V	اد�Q ہے

 ���k� ے� 	? ��	ے %- Qa�a2 ٹ� �ے�34 ��ں ;��ے اور ��
�Q د6 .رو���� Bت �� اہ��	R� ت اور��m� ےL.ں ا�� ��د�
 nLہU، 3�U، 6زادU �� o��k� Q���[A 6د��L� �� ��	
�
��ل �� Uزاد6 ،ا�ہ�م .	-�� ،Q�>C �@�ر6 اور A، ص��A،
 ��	
]����ت �=ے اس �A [ وہ���	ہ ہ�ں ۔^qا;� و	�	��.
��m� �� Qے و و�3ان �Aہے وہ ِاس �� دا ��ز �ہ� ������� P	ۀ ا�
 �� �	����B ہے ۔

 اردو ادب ��ں

�� روا�Q �ے A<ف رِد �->� Q�اردو ادب ��ں � � رو���
1BC �ے �Pر .	 ;	وع ہ��8 ۔رو���� ر�
�ن �� اردو ادب 
�ں ان d�2ت �� و�ہ -ے � � ز��دہ �Q��a ��� �� ا�@	�?وں �
�ہ �� .�3اوار � ے ۔��	�� �ہ�m, و �3Bن ��s^3 �� �\�ةا�U ��
�ں ہ3Lو-���� ^�%�ں �ے ذہ[ � �L;ن �� رو�L/ م و��C اور
�ے � ے ۔وہ ا.�L ز�3%� �ے �
3ود دا8	وں -ے X رو;[ ہ�
�� ز�3%� �� �\�ہ3ہ �	�ے ^3� 	. vM- ا���)dا ]�� 	� 1��
�3ا ہ��8 �� ا� �ں  ^@ے اور �, ان �� �@�ہ و. Q4-ں و�� 	�/
 �ے ��	�� ر�
�ن -ے ا�	 ()�ل ��� ۔

  �ے ا�@	�?6 ادب �ے 
ؔ

  اور ا()�ل◌
ؔ

 ، Uزاد◌
ؔ

◌��(; ، 
ؔ

◌�^�2

 e�وا�� ۔ورڈس ور	�4رف ��ر�
���ت -ے � � اردو ادب �� �
6 ��ں واvN ہ��ے 	Cات اردو ;�ر	ٹ� �ے ا����ے اور �;،
��د�P 6ر .	 ا�<�2 دور � � ،;4	ا L� ں �ہ �ہ�X ]��^@ے ۔^



-ے Uزاد ہ��ے �ے ^�ے �_ �@�ر6  �ے q?ل �� ��ڑ���3Lں
�� P	ف ���ہ �� اور ز��دہ �	��Q �ے �R	�ے ��ے %ے 
�1  ۔; vNن �ے وا�
6 ��ں Uہ=�ہ Uہ=�ہ رو���� ر�	C�; اردو

 	�Aا،  
ؔ

��ر �� ۔ِاس ر�
�ن �ے C�B)	داروں ��ں ا()�ل◌�Aا
�3L^�� wه	6 �ے ��م V2 اور  

ؔ
�	ا�� ،QB_C ا^ّ��A eن ،��ش◌;

اہ ہ�ں ۔�	(� .=3L ;4	اء �ے �ہ�ن � � رو���� ر�
�ن ���� ہے 
 ۔

6 ��ں �Aص ��L4ں ��ں ا-��B4ل 	C�; ح>Mا� �� Q�رو���
�Q �ے A<ف رّد 1BC �ے �Pر .	 �	�� �ہ��� ہے۔ ا-ے �<-
�� ہے ۔اس ��ں -�-�8ٹ� �ے ��Rۓ /	دا�ہ �Aر��Q �ے ��Rۓ %
�X �� Q �ڑ C�B��Q د�J% 6۔اس �ے ;4	اء ا�Bاہ �� Q��Aدا
�	 ا.�L ذا�� �
=�-�ت اور واردات �� �]�ر6 �	�ے ^@ے 
 اور ا�=� �	�ے ہ�8ے �a	رہ ا-��ب و ہQJ �� ہ� �	�� %�� ۔
 Q��� �ے �R	�ے ��ے ���ے ^@ے۔ ;4	اء �ے ا(�L�ہ�Q اور �
�Q د6۔ رو���� B1 �� اہ�k� ۓ�R� ے� Qa�a2 ے اور�?�،
;4	اء �ے �]�C�L ���2ل -ے ��� 1	 M/	ت �ے ا�1 
2=[ �� �\�ہ3ہ ��� اور ا.�L �@�ہ�ں ��ں �Aا��ں ،Uرزوؤں اور 
�o �� ۔ا�@	�?6 ادب ��ں �k� �� ��ا�L@�ں �� ا�� ��J د�
�� ،اردو ;4	اء �ے ا-ے % ��� ?Aہ�م اV� �� ے- Q�رو���
6 ��ں رو����� Q��B4م 	C�; ۔اردو ����} ا�3از ��ں ^k� �4M)
�ہ ;�C	6 �ے ��L4ں ��ں .�T �� ���� رہ� ہے ۔a\C 

 


