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�ز��� ���ت 
ے ��ر
	��ر� ��اق  


ر�� ����د � ���م ر�
 �!�  ہ�ۓ اور ��اق ���� ���۔وا�� �� ��م ��
&*�ت ��� )
 ا#" ا'�ے ��&� ہ
�ے �ے  ���  ��� ا#" �ہ
ر و 

ء �-ں +�
ار #�ر 1896ا�01  �28/�وف و�-, +�� ��ے۔��اق 
�=/-, +��> ��ؤں 8�9 �
ر��7
ر �-ں �-�ا ہ
6ے۔د !
ر ز���ہ �ے 

�� �� ہ� اردو �� ��A B-�C@, ��۔ �ت �?�+< ��اق �ے ا+!�اء �-ں �

ل E ے �ے �-ے ا��� ,@�A B-�C� FG#�Hہ ا�� ��� �I& �� ل� 
 �-ں داK, �� د#Jے �Jے۔

 ,@�A �+�-��� ں�#�I� ے اس �-ے ہ� در)ہ �-ں�� M-اق �ہ�#0 ذہ��
���ے رہے۔��اق �ے �-1
ر  -�ٹ�ل ����P Qہ P+�د  ے +� اے �� 


�0 ا�!=�ن ا�!-�ز �ے  ��� ��س �-�EA ��
۔ان �� �U+�-0  ے �!��T ہ
��اق ڈ�ٹ�  �H�،�-� X�!�� ٹ� �ے &ہ�ہ �ے �-ےE�� �ے ا�ہ-ں ڈ�ٹ�
��Eٹ� +��ے �ے +\�6ے Pزادئ وMZ �� )�و)ہ� �-ں ���0 �ے �-ے 
 �H#واز +��� �� اور دP ےJ� ے� MZو FزادPے۔J�
����Hس �-ں ���, ہ



 

 

�-ں )-, +��  رہ��Iؤں �ے  ��� �, �� ��م ���ے �Hے۔)> �� ��داش
ء �-ں )-,  ے رہ� ہ
6ے۔)-,  ے رہ� ہ
�ے �ے +�C 1927)��� �ڑا۔

�� `b��E� Q��� M �-ں �aز�0 �� ��۔�`� &�@ہ +M���  �C ده�م 
7
ر �-ں اردو �ے ا !�د ��cر �Jے �Jے۔اس دوران �-ں ��اق ��� Q���
 �ے ا�FG#�H �-ں ا#B اے ��س �� �-�۔


ر ٹ� �ے �C*ہ ا�FG#�H �-ں ا !�د ��cر -�
اس �ے +�P �Cہ P+�د #
�Jے �Jے اور �Pہ P+�د �-ں ہ� �U ,c!1-�م رہ�۔د#�H �/�و�-�ت �ے 
&aوہ ��اق ا+!�اء ہ�  ے اردو و ادب �� P+-�رF ���ے رہے۔ا��� 
 0-e-A Fاق �ے ہ� �-�ان �-ں ا�!-�ز��ذہ��0 اور �U+�-0 �� +��ء �� 
��اق �
 +ڑے +ڑے ا&Gازات  ے �
ازا �-�۔ا��-ں  �Kf+۔��۔�� ,@�A
��اق �� و��ت 3 ��رچ 1982ء  �Kf+-�۔�ارڈ +�� &?� �-� 
�-�ن �-ٹ� ا#

 X�U 0��A رو��ے �� و)ہ  ے �Pہ P+�د �-ں ہ
6�۔� 

�م �� ����ا�ہ ����
 "!� ��ت 


ق ���۔)X +� اے �-ں �ڑه!ے � �� F�&�� ہ�  ے M7`+ 
��اق �
 �� F�@�� ےJ� ح �ےa@ل �ے �� اGi "#اردو �-ں ا 
��ے �
0��K �-ں �-j ��۔��@�F �ے Giل �� ا@aح �ے &aوہ اردو 
��اق �� راہ  

ں �� +��U&�ہ �E`� د#ے )�
��&�F اور اس �ے ا@
��&�F �-ں �8I راہ �T+0 ہ
6ے۔اس �ے +�C و -P�-K B+�دF اور 
ر#�ض P�-K+�دF  ے ا@aح �-!ے رہے۔)-, �-ں ا�E� ز���� ��C و 
��&�F �ے �-ے ��Cون و ��د��ر �T+0 ہ
6�۔)ہ�ں ا�ہ-ں l�P!ہ، 

ہ�، �1Aت �
ہ��� اور �
��m ا+
 �aم ( ��& �I=� ��m
&�رف، �
Pزاد )-1� )�-, ا��cر ��/-!
ں �� @=*0 ���۔)> �ے ��اق �ے 
 ذوِق ��&� �
 دو+�m �� د#�۔
 ��
��اق �� ��Iر &/� �9�A �ے ��ے '�ے +��� ��#ہ ��&�وں �-ں ہ
 �C+ ME-�،ہے �!E��( oر� �� F��-� �-ں �-ں ا�
�Gi �6ہے۔ان �� ا+!�ا

ں �-ں &G#G اور @l� �� ر���P �p� o ہے۔وہ &�@ہ �ے �Gi ��



 

 

��اق �� �-� �� ا�T �ڑا �
 وہ �-� �� ��c-� �-ں ��C �ہ�ے �Hے  �C+
 ��P �p� oر� oں �-ں ان �� ا#" ا��� اور ا�
�Gi �� دور F�KP ME-�
 ہے۔


ں �-ں �Gi qC+ �� ے۔ ان�� �T�!� 0ے +�� +ہ  �l=/� اق��

ں �ے &aوہ ا�ہ
ں �ے �Ip-ں اور �Giہے۔ ��P �p� oر� �� �l=/�
ر+�&-�ت +�� ��E� ہ-ں۔��اق اردو �ے ���Tا�� ��cد +�� ہ-ں اور ان 
�ے ��M-��r� F�-c اردو ادب �-ں +ہ0 اہI-0 ر��!ے ہ-ں۔روح 

�!�،�J�Cہ  �ز، K ہJl=�،,� ہIs� ،روپ، �*1!�ن ،,s����6ت، �
ر�Gو���#0،ہGار دا !�ن، 1�Gi!�ن، ��C !�ن،�Isہ ��I، �`��� رات، 

&ے ہ-ں۔ان �� �u-��/� F�e �-ں اردو I\� F�C� ان �ے o��*��
c-ہ ��&���A ،F-ے، اردو Giل �
6�، ہ�Iرا  X  ے +ڑا & ��
 د�MI،ا��ازے، اردو  �ہ!-ہ �� ا�ہ�س،�B�P M وi-�ہ +ہ0 �ہ
ر ہ-ں۔
 �A ر+�&�  *�� �`� �ہ�۔ان �� ر+�&-�ں +ے ،Bp� ،لGi اق �ے��

ل ہ-ں۔��اق �� Giل �ے اردو *c� 0رے ادب �-ں +ہ�Iاور ہ jEد�
Giل �
 +ہ�T�!� 0 �-�۔وہ ا#" ا'�
�ے اور ���lد �ہ\ے �ے  ��� 
Giل �� د�-� �-ں داK, ہ
6ے۔+�U�� qCوں �� K-�ل ہے �ہ #ہ �ہ\ہ 
ہ�IرF�&�� F �ے �Gاج  ے �-, �ہ-ں ����� اس �-ے ز#�دہ د�
ں ز��ہ 
��اق �ے ده-�ے ده-�ے ا��� )Hہ +��6� اور  ME-� �� ےE  ہ رہ�
 ���KPر Giل �� د�-� �� '�� �Jے۔

9
&�ت M1A و &< ہ-ں۔ان �� 
9
ع �
� Fں �� +�-�د
�Gi �� ان

ں �-ں )B1 و )�Iل �� +ڑF د�jE اور )���ار �/
#�#ں ��!� �Gi
ہ-ں۔ان �/
#�وں �-ں ان �ے ��/
ص )��I-��� ا�1Aس �ے  ��� 

ر �� �=1
س �-� Z y9وا <E& �� رات
/� �6m��
 ��� ان د#

�ے ��
ٹ!ے ہ-ں اور )>   F�E�)� E!� ہے )ہ�ں  ے ��اق �ے 



 

 


ر �� ��P �pے ہ-ں۔��اق Z ں�#�I� �� F�&�� Fر
�ے ا�Tات ان �� �

�� اور ��ورا6� �ہ-ں ہ-ں +�Eہ وہ ��دF اور ار9� Za�
ر &< ا/�

&ہ �ہ-ں۔ان �ے #ہ�ں �I� �\� اق �ے �-ے��ہے۔ا � �Zح )�> 

ر �� Z y9ر وا
)�1� ��}ذ اور M1A  ے �?u ا��وز ہ
�ے �� �/
��!� ہے۔وہ�ں  ے �?ہ-� )}+�ت �� ذر#Cہ  I\�!ے ہ-ں۔&< ان �ے 
#ہ�ں @�ف )M-E1� ���I1 �� ذر#Cہ �ہ-ں +�Eہ و)�ا�� ا�*�1ط اور 
��اق �ے �Gد#"  �-s+ ہ +�� ہے۔اس )}+ے �ےI'�  �� <#�c�
B-p& �6
�  
��&�B�( F ہ� �ہ-ں �ے  E!�۔��اق �ے ا��ے )}+�ت �
 Fں +ڑ-� F�&�� �� ہے۔ان �-� j-� ���  ے� �H!16�� و X#{ہ�

ز   ،F0 ہے۔�ہ-ں �ہ-ں ان �ے #ہ�ں درد���-l-� اور وا�ہ��ہ Fر��� 

 �-!� ہے۔�' 
 و ��از اور ا�1# '
ٹ-M�a ��!� ہے )
 د�
ں �

��اق �/=l� �ے +ہ0 د��ادہ ہ-ں، '���`ہ ان �ے �aم �-ں +�� �ہ\ے 
�� ��aوٹ اور &< �� ��م ��م �-l-!-ں ��!� ہ-ں۔�l=/� �H� �ے 
 F� ل �-�۔دو
*U ��+ �Tں �ے �-�، ذوق اور �� ~ �� ا
&aوہ ا�ہ

ر،  
رداس، +ہ�رF اور �*-� +�Eہ �-��،�-ٹ> H-ف ���-�اس، ٹ�Z
��اق �� Pواز ان ��  ME-� �-� q-� X1� ��+ اور ورڈزور��  ے
 ��
ا��� Pواز ہے اور دور  ے �ہ`��� )��� ہے۔اس ���lد اور ا'�

د ان Kں �=�0 �� ہے۔
Pواز �" �ہ�`�ے �ے �-ے ا�ہ
ں �ے +� 
 �ے ا��lظ �-ں


�	ے ��� ہے ��اق�

�ں نے اس �واز ��  



 

 

درا@, ��اق �ے ا�FG#�H ادب �
 �ہ @�ف �ڑه� +�Eہ  �رF ز���� 
�ڑه�#� +��۔ا�FG#�H �ے و -�ہ  ے ا�ہ
ں �ے ��s+� ادب �� +���
ر 
�?��Cہ �-�۔ہ��و د#
��m ان �ے رگ و �ے �-ں  �ا#0 �-ے ہ
6ے 
���۔ہ��F اور  ��E1ت ادب  ے ا�ہ-ں �ہ�F واlU-0 ���۔ا��� +ہ0 
��اق �� �F�C ��/-0 �-ں ��, �, �J� ہ-ں  
 � '-G#ں ��-ں )
اور �aم ��اق �-ں )�+\� ان �� ا�ہ�ر ہ
�� ہے۔اور #ہ� وہ  �'Iے 
 ہ-ں )M  ے +-F�C� 0I-U j �\�+�ت ��
ٹ +ہے ہ-ں۔


ن، ���� اور ٹ��ڈ�  ے @�ف E  و �ہ\ہ X� �� F�&�� �� اق��
�ہ`�ن �-� )��� ہے۔وہ ا��ے ا'�
�ے �\�+�ت �ے �-ے 
�ہ�ہ�ہٹ-ں،ر �1Iہٹ-ں، ��H\�ہٹ-ں )-1ے ا��lظ و89 ���ے 
ہ-ں۔�9ورت �ے �?�+< �*�� �*�� وہ �-� �� ز+�ن (�Gار#�ں، 

ہ
) +�� ا !�ICل ���ے ہ-ں۔ہ��و د#
��m  ے ���+ ،
وار#�ں، )��
 ہ
� ہے۔ا �  ��1ے �-ں �+ �Eص د��K "#ا 
ا�ہ
ں �ے ا��� Giل �
وہ ہ��F �ے ��م اور �-�#ں ا��lظ +�� +ڑے  �-cے  ے ا !�ICل 

ں �� د�-� �-ں +�� ا��� ا#" )�ا���ہ ��cم Ip� اق اردو�����ے ہ-ں۔
 ،
�H( ،ں �-ں: ہ�ڈو�ہ، ��'��6-�ں
Ip� ر
ر��!ے ہ-ں۔ان �� '�� �ہ
 0-Iہ اہ�-iن، ��م &*�دت، و�-+ �� ��lZ ہ�&،>Pده� رات، ��ا�ۂ &
 �� ��A, ہ-ں۔

�� بہار ته� ����� ���  �!� 
 پہ$* 	ے 
()ل &�$�ں پہ �$#ه بهر �"�۔

 


