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ہڈرا� اردو  



ہڈرا� اردو  

ڈرا�ہ ادب �� اہ� ��� ا���ف ��ں ���ر ہ�� ہے۔ڈرا�ہ �� 
 ����ے )ہ#ے ����ن �ے �&ہ�ر $#"!� اور ���د ار )� *��+

��ں �� ہے۔01 ��ں ا�ہ�ں �ے “ .�-���"�ے ا)�� �&ہ�ر �,�ب 
ڈرا�ے �� ا�"��� ا�6�ل �� ��2 �4ار د�� ہے۔�ہ ����3 درا�2 
ا)�ے �<=�ص �+�� ��ں ز�:�9 �� 86��� �� ��م ہے۔ڈرا�ہ 
�Aد ز�:�9 �ہ�ں .#8ہ ا�"��� ز�:�9 �� )�@ ���ے �� ذر�+ہ 
 ہے۔

2�6 درا�2 ڈرا�ے �� 1�ن ہے۔ڈرا�ہ ��ں ��ف ا3!�ظ ہ� 
E 2�6 �� ہ��رے <�2 )� ا�C ا�:از �ہ�ں ہ�ے .#8ہ ان ���ے 

� ��!��ت �ے رد2�6 ��"!� G+.ہے۔ ��4ت .�H ��ر$��� ہ�
�ے -�ر )� ا�"�ن �ے رو�ہ اور �Kاج ��ں ��Iات رو��� ہ�ے 
 ���.K18,� ہے اور ذہ�� و�ہ�ں۔اس -�ح ��"1 2�6�� �H. ہ�
.�H۔��دار، �8��3ے اور 2�6 �ے ذر�+ے ان �( ��!��ت �� 

�ہے۔ڈرا�ہ �� .���دO  )�@ ���� ہ� ڈرا�ے �� ��=: ہ�
P���=A �ہ ہے �ہ .ہ,��� ا3!�ظ �� 9!,�ر اور ��دار �ے 2�6 
�P �ے ��Q �,9�1 �,�1 �� �9:�ے ز��ے )�@ ���� اور ا
 -�ر )� )�@ ����۔

 RS��Q :�9 �ے�ا�"� ��* ہے 01 ��ں ز Tڈرا�ہ ادب �� ا�
 @�( Vً�6 ے�اور �W�ہ� �� ا�<�ص اور �8���3ں �ے و��#ے 
 �� �S������� S�1ے۔ڈرا�ہ �Z�رO ��ں ا�ٹ�X، ادا��ر اور 
� ہے۔�1 �Hر� �W�:� 

� ہے �1 ��� ��"�$�� ا6,]�ر �ے ڈرا�ے �� �� Q=�ں ��ں 
�1ہ�ں ہ� )Vٹ، ��دار �Z�رO اور ز.�ن و .��ن �� ا�#�ب .��ن 



 )���ے ����م ��ے ہ�ں۔ڈرا�ے �ے )Vٹ ��ں وا4+�ت �� 
ہ��� [�ہ�ے،��دار �Z�رO ��ں ��داروں �� ��6، �!"��ت، 
�ے، +#�� و �.�P اور A��:ا�� A=����ت �� A�ص �A�ل [-
ر�H� 1��� .ہP ^�ورO ہے۔ڈرا�ے �� ز.�ن ��ں �,��C ���ے 
�� P���=A �� ہ��� ^�ورO ہے۔د��� �� دو��O ز.���ں �� 
 -�ح اردو ��ں .�H ڈرا�ے �� ا[A �H��� ذ��Aہ ���1د ہے۔

��ء ab�ز و ار

 �( Xٹ��اردو �ے او��3 ڈرا�ے d�H83 ��ں H83ے c9ے اور ا
��R �ے e �� O�^ر ��"Q ے۔)�و$�"� �"+�دc9 ےc� @�(
��.R اردو �� )ہV ڈرا�� وا1: 6#� ��ہ �� ا$"��ہ "R&6“ ہے �
�1 راده����� �� �ہ��� )� �]�� ہے۔�ہ ڈرا�ہ �2e �� [�ر 
د��ارO ��ں �V�H �9� 3ہhٰا ا�ے �6ا�� P�g�Q �ہ Q��2 ہ� 
��8۔ا�� ز���ے ��ں ا���O��H83 P �ے“ا�:ر �]H�“ �ے ��م 
�ے ا�T ڈرا�ہ H83� �1 )�و$�"� ر^�O �ے ���.R اردو �� 
)ہV �6ا�� ڈرا�ہ ہے 1"ے �6ا�� �ٹ�X )� )�@ ��� �9�۔اس 
ڈرا�ے �� اس �ے ���6ا�ہ Q"�، ز.�ن �� �!��S و����� 
اور ہ�:و�,��� د�� ��j �ے 3��* ا�,Kاج �� و1ہ �ے ��$� 
 �6ا�� ��]�Q P�3��2 ہ��S۔

ا��"��ں �:O �ے �=* �Ab ��ں )�ر�� اردو �Hٹ� �� ab�ز 
ہ�ا۔ اس �Hٹ� �ے ڈرا��ں ��ں �lا$P اور رk4 و ��ور �ے 
�6��� �� زور رہ�۔�6ا�� h1.�ت �� " @�( ��8��W ہ��ے 
 2��Q ے� P��.h1 �e���� و1ہ �ے �ہ ڈرا�ے $e@ اور 
Hے۔اردو ڈرا�ے �� P�W6 و و4�ر اس وQ P4��2 ہ�ا 1( 
ا�ے -�3( .��ر��،اO��H83 �"Q اور .ے�ب .��#�O �1"ے 
.��+�ر ڈرا�ہ �Z�روں �� A:��ت Q��2 ہ��Sں۔ان ڈرا�ہ 



 E��g ��ں �8��3ے H83ے اور اردو ���Z�روں �ے ��W �ے 
�9,�ں �� ان ��ں ���2 ���۔اO��H83 �"Q �ے ���c�m"8 �ے 
ڈرا��ں �ے bزاد ��1ے "�Aن ��RQ“ �ہ�: و$�“ اور "9#��ر 
$��وز“ )�@ �� �ے اردو ڈرا�ے �� و�+P .<&�۔.�,�ب 
.��#�O �ے "�:ا��“را���S“ �ہ�.H�رت“ اور "$��(“ �1"ے 
 Oہ�رj رگK. وہV6 روں �ے�Z� ڈرا�ے )�@ ��ے۔ڈرا�ہ
Q"��� ���ں ��l* اور رو�R .��ر�� �ے ��م اس ^�� ��ں 
 4�.2 ذ�� ہ�ں۔

اس ��ں �]ہ �ہ�ں �ہ ���hرہ .�j ڈرا�ہ �Z�روں �� ���&�ں 
�ے اردو ڈرا�ے ����$� $�وغ Q��2 ہ�ا۔��Z $�8 و �A�ل �� 
��e رو����P اور Q"� و R&6 �ے $�^� 4=�ں � ،�,"(
 2��Q م�����p:ہ � �S�� ں�� ���ے ا)�ے �3ے اد.� د��� و1ہ 
���ے ��ں ����م رہ�۔اردو ڈرا�ے �� �cے ا$��ں �ے رو���س 
��ا�ے وا3ے O������ �&A �ab ہ�ں �1ہ�ں �ے ا)�� $�8�را�ہ 
�� .=��ت �ے اردو ڈرا�ے �ے �+��ر �� �#>�P�QV اور 
 ���e رو����Z1 �� Pہ �#T �ے �+������$� .#�: ���۔اور 
�"�2S �� ا)�ے ڈرا��ں ��ں )�@ ���۔Q&� �ے )�ر�� �����mں 
�ے ڈرا�ے H83ے  Pے �3ے .ہ� ��m�� 28ٹ���Hاور �Aد ا)�� 
�1 ��ں“ ا��� �Qص“ �ہ�: .�ز“ �ہ�دO �� 3ڑ��“ �Aاب 
 ہ",�“ اور ر�,� و �ہ�اب 4�.2 ذ�� ہ�ں۔

�ے اد�]�ں  Pہ. �W� @�( ے� P�3�[�� �Sڈرا�ے �� .ڑه,� ہ�
 Xٹ��اور ا�&�ء)�دازوں �ے .�H ڈرا�ے H83ے �8�3 �ہ ڈرا�ے ا
�ے �3ے �ہ�ں H83ے c9ے Hے 3ہhا وہ �,�.�ں e� T:ود 
رہے۔اس ^�� ��ں ��j�� �b ��"Q :�eزاد �� ڈرا�ہ "ا�]�“ 
��زا ��e: ہ�دO ر��ا �ےڈرا�ے "����p� �#�3 r4ں“ اور“ 
-#"� ا��ار "4�.2 ذ�� ہ�ں۔�b ��"Q :�eزاد ا)�ے ڈرا�ے 



 ��h� ���� ے .+: ��ں�"ا�]�“ �� �2�8 �ہ �� �8ے Hے ا
�ے ز��دہ اہ� �ہ�ں ا3],ہ  $�اق �ے �2�8 ���۔�ہ ڈرا�ے $�� ا6,]�ر

�ہ ا)�� اد.� ��ن اور ز.�ن �� 3��$P و د83&� �� و1ہ �ے اہ� 
 ہ�ں۔

�ے 4� r�H83 �Wے c9ے ڈرا��ں ��ں A �#6 �!l�ن  Xٹ��ا
�ے“t�1 روس و 1�)�ن“ 6]:ا�3�1: در��.�دO �ے“زود 
)&���ن“)�ڈت ��!� �ے“راج دjرO“ �1"ے ڈرا�ے ا)�ے 
�� و �+���� ��^�6�ت �ے e3�ظ �ے اہ� ہ�ں۔�ہ ڈرا�ے ���
 ���������ن $�اہ� ���ے �ے .S�pے  �� r[- v��!�6ام �� 
� �"�2S )� رو��� ڈا3,ے ہ�ں۔���+� 

اردو ڈرا�ے �� 9b O�=6ہ�، 4:�� و 1:�: �� �&�8@ اور 
���4 ز�:�9 �ے �9���9ں �"�2S �� و��#ہ اlہ�ر .���ے وا3ے 
 ��ڈرا�� �Z�روں ��ں ا�,��ز �#6 �ج اور ��:Q:.�6"�� �� ��م 
$ہ��P ہے۔��I.� -�ز )� Q :.�6 ��9 �H83"�� �� ڈرا�ہ“)�دہ 
�Q�� O�=6“P#!aل �� ��1�ن اور �<,#* رو��ں �ے 
 E�� E��در���ن )��S 1��ے وا�3 �&�8@ �� 86�س ہ��ے �ے 
�� �� و1ہ �ے �e� ��$ �Zاور د� Oر�Z� ا)�� ��!�د ��دار
�����ں Q �� P�g�Q��2 ہے۔��: ا�,��ز �#6 �ج �� �ہ�ہ b$�ق 
ڈرا�ہ“ا��ر�#�“.� ا)�� $�� P�W6، .ہ,��� ��دار �Z�رO اور 
ا)�ے �A.=�رت �8���3ں �� و1ہ �ے [�: .ہ,��� ڈرا��ں 
��ں ���ر ہ�� ہے۔ان �ے V6وہ ا�,��ق Q"�� ��4&�،)�و$�"� 
 �� Pے ڈرا�ے �� روا�� ��Q�32 اw$ اور )�p� :�e�
P�W6 .<&�۔ڈرا�ہ �Z�روں �� ���&�ں �ے اردو ڈرا�ے 
��ں ��O�8$ ،�9:�p .��9:�3 اور �+��O 9ہ�ا�S )�:ا 
ہ��S۔��I.� روا��ت �� �:د �ے �cے �cے �p.�ں �ے ذر�+ے 
 اردو ڈرا�ے �� و�+Q P��2 ہ��S۔



 O�&� اور �Z��8ا� )[��ہ�3,�ں �ے  �ا��6,� اور �&���
ڈرا��ں �� ��$� $�وغ Q��2 ہ�ا۔اس �#"#ے ��ں ��زا 
اد�(،���� [�:ر،�+�دت Q"� ��ٹ�،�Aا1ہ ا�Q: 6]�س،را�1:ر 
 �"Q :�e� اور ڈا�ٹ� ��"Q ر�W,�ا،�S�,I] P�=6،O:�. EZ��
و��aہ �ے ��م 4�.2 ذ�� ہ�ں۔ان ڈرا�ہ �Z�روں �ے اردو ڈرا�ے 
�� �P���+� �c اور $�� 3��$P .<&�۔ز�:�9 �ے )�8�ر و 
��^�ں �� ا)�ے ے ہ�Sے �H.ہ 6ہ: �ے ا�=�دم اور �,+#
ڈرا��ں �� ��^�ع .����۔اور اس ��ں ا�"���P اور درد��:O �ے 
�Kpہ اور 3��* �lا$P �ے �6��� ���2  �اQ"�س،�!"��
 �Hاٹ �z�ے او���e �+��ر ����ے اردو ڈرا�ے �� �6ام �ے 
�� د��Z ا���ف ادب �� -�ح P�W6 و و4�ر اور ا�T ��!�د 
 اد.� ��ن .<&�۔

 

 


