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۔ ساری دنیا کے مالک  ) نظم  (  1  

آن کا اصل نام الطاف حسین تھا ۔ حالی  نظم ساری دنیا کے مالک کے لکھنے والے شاعر ' الطاف حسین حالی ' ہیں۔ 
کم عمری میں ہی والد اور  میں پیدا ہوئے ان کے  1837تھا۔ یہ پانی پت کے ایک گاوں سونی پت میں ن کا تخلّص ا

چار سال کہ عمر میں  والدہ فوت پاچلے تھے الطاف حسین حالی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقّت سے محروم رہے  
کئ شعر اور نظمیں بھی لکھی اور انکی کئ  ہی انکی بِسم ہللا کی گئ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے 

حیاِت جاوید ، یاد گاِر غالب وغیرہ ۔تصانیف بھی مشہور ہیں جیسے کہ    

اس نظم ساری دنیا کے مالک میں شاعر نے خدا کی تعریف کی ہے اور خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کا ذکر ادا کیا  
اس نظم سے خدا کی وحدانیت سے واقف ہوتے  ہر مشکل سے بچانے والے صرف خدا ہی کو کہا ہے طلباہے اور 
کئ کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ  ہر بیڑا پار کرانے میں خدا ہی کا نظام چلتا ہے ۔ اس سے متعلق ہیں اور 

فائدہ حاصل کرسکتے ہیں ۔، میری اّمی وغیرہ ۔ اور شئر کئے گئے لنک سے طلبا ُدعا  

www.ncert.nic.in  

https://youtu.be/w2_y-yKJyPw 

https://youtu.be/FQ0CpFDphWU 

 

طوطے کی چاالکی  ۔ 2  

میں سے لیا گیا  کتاب ' ابتدائی اردو ' ٹی کی شائع کردہ اردو کی درسی -آر -سی-سبق ' طوطے کی چاالکی ' کو این
تھا آزادی چاہتا ۔ طوطا جو پنجرے میں قید گئ بیان کی اس مضمون میں ایک سوداگر اور طوطے کی کہانی ہے ۔ 

دوستوں کو یہ پیغام   اس کے ذریعے اپنے جو ہندوستان کے سفر پر نکال تھاتھا اس لئے طوطے نے سوداگر 
اسطرح  رہا ہوں اگر مجھے رہائی کی کوئی صورت نہ بتاو تو میں مرجاوں گا ۔ بھجوایا کہ میں یہاں قید میں تڑپ 

 اپنے دوستوں کے واپس بھیجے ہوئے پیغام پرعمل کرکے طوطا رہائی حاصل کیا ۔  

چاہیے تاکہ کامیابی حاصل  اچھے دوستوں کی بات ماننی  ہمیں ہمیشہ اپنے یہی سبق ملتا ہے کہ اس مضمون سے 
   کیوں انکی زندگی آزادی میں ہی چھپی ہوئی ہے ۔  اور پرندوں کو قید میں نہیں رکھنا چاہیے ہوسکے 

پڑھ سکتے ہیں ۔   کئ کتابیں جیسے میری اّمی ، پرندوں کے بادشاہ اسطرح کے کئ اخالقی کہانیوں کے لئے ہم 
مالحظہ کرسکتے ہیں جس کے لئے آپکو نیچے لنک شئر   بھی ٹی کی شائع کردہ اردو کی کتابوں سے-آر -سی-این

 کیا جارہا ہے ۔ 

www.ncert.nic.in 

https://youtu.be/tenIQ_z-bko  

https://youtu.be/MFuuKmDw4IA 
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