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ُدعا  ) نظم (  ۔ 1 

کتاب ' ابتدائی اردو ' سے لیا گیا ہے اس نظم کے لکھنے ٹی کی شائع کردہ اردو کی درسی -آر -سی-نظم ُدعا کو این

اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا ۔ نیّر ان کا  شفیع الدین ان کا پورا نام  والے شاعر ' شفیع الدین نیّر ' ہیں۔ 

خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں شفیع الدین نیر  ہے تخلّص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر  تخلّص 

۔ کم عمری میں ہی انکے والد فوت ہوچکے تھے  میں پیدا ہوئے  1903قصبے اترولی میں  کے ایکعلی گڑھ 

کے لئے شفیع الدین نیر کو  ں نے اعلی تعلیم انکے والدہ پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس لئے انھو

نے شاعری لکھنا شروع کی یہ بچوں کے ادب پر بہت زور دیے انکی بہت  دہلی بھیجا ۔ تعلیم حاصل کرکے انھوں 

 مقبول نظم ' ُدعا ' ہے ۔  

اور کہتے ہیں کہ دنیا کی سا ری نعمتیں خدا کی طرف سے بخشی  خدا کی تعریف کرتے ہیں  اس نظم میں شاعر

ہمیں ایسی طاقت دے جس  ہیں کہ یں خدا کیا شکر ادا کرنا چاہیے اور آخر میں یہ بھی کہہ رہے اور ہمہوئی ہیں 

کتابیں مالحظہ کرسکتے ہیں جیسے کہ میری اّمی ،  سے ہم جگ میں روشن نام کریں ۔ اس سے متعلق آپ کئ 

کرسکتے ہیں ۔سونے کی کلہاڑی وغیرہ اس شئر کئے گئے لنک سے بھی بہت ساری کتابوں سے استفادہ حاصل   

  www.ncert.nic.in  

https://youtu.be/wuT6GayepzQ 

https://youtu.be/9UUgd-fsnnY 

) کہانی ( اچھا لڑکا  ۔ 2 

ٹی کی شائع کردہ اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی اردو ' سے لیا گیا ہے۔  -آر -سی-اینسبق ' اچھا لڑکا ' کہانی کو   

یہ لڑکا بوڑھی  کی اچّھی عادات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ۔ اس کہانی میں قاسم نام کے ایک اچھے لڑکے 

نل میں پانی دیر سے آنے کی  ی ہوئی تھی جو نل کے انتظار میں کھڑعورت کی مدد کرتا ہے جو بہت دیر سے 

۔ اس لڑکے نے اپنے بالٹی کا سارا پانی اس بوڑھی عورت کو دے کر اس کی مدد کی  بہت پریشان تھیوجہہ سے 

ہمیں ضرورت مندوں کی امداد کرنا  اور بہت ساری ُدعائیں لیں ۔ اسطرح اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ 

 چاہیے مثال : پانی کی فراہمی ، مالی امداد ، صحتی امداد وغیرہ  

جسے ہمیں فرُو دینا چاہیے ۔ طلبا اس کہا نی سے اپنے اندر بہت سی  اخالقی پہلو ہے   دوسروں کی مدد کرنا ایک

کی عّزت کرنا ، چھوٹوں سے پیار و محبّت سے پیش آنا،  اچھی عادات کو پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ بڑوں 

استفادہ  وں سے کے عالوہ شئر کئے گئے لنک سے طلبا بہت ساری کہانیغریبوں ، بوڑھوں کی مدد کرنا وغیرہ اس 

پیاری ماں ، ہونہار بیٹی وغیرہ ۔ حاصل کرسکتے ہیں ۔ جیسے   
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https://youtu.be/iO5sJb82LLU 

https://youtu.be/-2TbEqXMflI 
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