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���� ��� �	 
ے ��� 	ے ���۔ان را�ے ده��� م� ا� 

�اب �م 	� ان� ��� ر	�� را�ے � ���� ���۔ �!�� اہ�ں 

�اب �� &�ر 	ے �م %"$# �ہ"ے ��� ا*()$�ل   را�ے 

�. -�,+ ��ے 	��ے 	ے و&+ *�ز $12�0ے ا/!�

ے   567� 	ے“ ز�2ہ" دو*� ا��ے *ے 9)� 	ے ہ

�ا�+ د�� اڈ�ٹ� �= *ے �م 	ے ��� ���� �� 2?�رہ 	ے 

۔��� د�� 	� �Aوع -,���  

���� ��� 31 #�B�� ���ا 2�ں ��9رس 2�ں ء1880 

�م 	� وا-� 	ے ��� ہ��ے۔���� #?�2 E��10 لB ���  

��ہ �F	ں ڈا�2 G�"	 ے ��� ��ے۔���� 	� اے #9   

�ر*ٹ# �9Jد ا-ہ ا�I)2ن�� 	� ��� ���۔���� 	�� ��س *ے �

���۔ ہ�ا 2�ں ��9رس 	� ء1936 ا(�Kل  

�ں 	ے ���� ��� *ے �ہ"ے ہ$�ر. ز�9ن 2�ں ��� ا/!�

�د ��ے -�,+ /+ ���$ے   اور ��� &M6 زاد ا/!�ے 2��

�ٹ# �� ��	�� ���ے �� اہ�ں ا/!�ہ 	ہ�� ہ# !	 #	
 #O��1�* ��
 ہے۔ ���� ��� ہ$�رے �ہ"ے اد�E ہ�ں ,?2
�ہ ہ��ے۔��و/�!� %$� �	ے *��R اس ��Q 	# &�ف 2(
ر��S 	� ار�Aد ہے 	ہ ���� ��� 	# روا�� اردو 	ے 
�. ادب 2�ں �9��د. روا�� 	� در�ہ ر	�(# ہے۔ ا/!�
���� ��� 	ے ا/!�ے اردو ا/!�ے 	ے *�T 	# ہ� 

�ں 	# &�ح روA+ رہے ہ�ں۔Vں ��ا�ل 2W�2 



�اب را�ے 	ے /�#7 �م ے 1907ء *ے  ��� ����

*ے ا/!�ے =�ر. 	� �VJز 	��۔-�,+ ���� ��� ے ا��# 
�و-ٹ Yز ا��VJ �	 #O� ا
	 ����ں �� رو��ن ”اد9# ز

-,R 	� 1901ء 2�ں 	�� ���۔1908ء 2�ں ان 	# "

$12�0ہ Zہ� �	ں ��	ے �م *ے M��A " ��ز و�" 	ہ�

��� د��� اور ��  ”ہ�ا۔ان 	� �ہM6& Z زاد ا/!�ہ

��. 	ے ر*�-ہ "ز�2ہ“  ”و!�1908 0 
� ا����ہے 

2
 ہے۔اس �A ں�ز و&+ 2��ر 2�ں ����۔ �ہ *��	
$12�0ے *ے اردو ا/!�ہ =�ر. 	ے �ہ"ے دور 	� 
�9%��0ہ �VJز ہ��� ہے اور %�ر. 	ے دل 2�ں ]E و&+ 

	ے �\9ے 	� 9��ار  	��� ہے۔-�,+ *�	�ر 	� اس 	# 

�اب ہ�ں �J#   ا*ے  567	�-�� O�� اور  ��!� �0�Aا

را�ے 	� ہ�ا�� 	# O^# 	ہ *�	�ر *ے �2[�ر 	�ا�ے 
ہ 	��ں۔�ہ وا%)ہ  M��A ن���# ا/!�ہ �� 2_$	 ��`9

1910ء 	� ہے۔ ����ہ *�	�ر. ����9. 	ے 9)� ان 	# 

 #��+ 	ہ���ں "��O 	�اO+ 	�ڈ "*�� درو�a“ اور“ را

 *�ر�ہ“ Q�c2 	ے �م 	ے `9�� M��A ہ���ں۔

9�%
 ذ	�  #������ ��� *ے �ہ"ے اردو 2�ں ا/!�ہ =�ر. 	# 	
�د ہ�ں ��#۔ c% �c)F2 �c)F2ے ��ے اور وہ ��روا�� 2
� Jج 	!# A$�ر 2�ں ہ�ں۔اس -�ے 	ہ� ��O gI2 #�9(# 	ے 



�� *,(� ہے 	ہ ���� ��� ے اردو ا/!�ے 	# �9��د ڈا-#    اور 
ے 	� *ہ�ا �9# ان 	ے *�  �	 ��$(� 
I2 ار��A�� د��اس �9
 ہے۔

���	?# ���� ��� 	# *E *ے اہ� c� #	 د�ہ�ت

����  ہے۔ ان *ے �ہ"ے ہ$�رے ادب 2�ں �Oؤں 	� cj

 #	 a�� #ہ #O�ذ	� � ��� ��� اور ��ف Aہ�. ز
 #���# ��# ۔وہ �Oؤں 2�ں �"ے 9ڑهے ��ے۔ ہ��و*(�

 �Oؤں ان 	ے رگ رگ 2�ں O S9�� ���۔

���� ��� 	# ا/!�ہ =�ر. 	� ا�Y �ہ"� اور ہے وہ ا�Zح �!�� 
ہ�ں اور ہ��و*(�# *$�ج 	# �9ا���ں 	� دور 	�� ��ہ(ے ہ�ں۔ 
6�ں �� n"� ،*���2ہ داروں اور 2\ہE 	ے ٹ��,��اروں 	# ��V
ز��د���ں، او�# ذات وا-�ں 	� دو*�وں 	� ]K�� *$���1 اور 
ا*# &�ح 	# دو*�. �9ا���ں اہ�ں �ڑ�� د�(# ہ�ں۔اس -�ے اہ�ں 
�اہa ان 	ے دل 2�ں ���ا ہ��# ہے ����ہ وہ j #	 ےدور 	�
ا�Z]# ا/!�ے -,�(ے ہ�ں اور �o2-# 	�دار ��a 	��ے 
��� اور �9. 	# ہ�ر د	���ے  #	 #,��ں 2�ں وہ �ہ�ں۔ا	�o 	ہ�
 ہ�ں۔

 ����cj # دو*�. اہ�	ں �=�ر. ���� ��� 	ے ا/!� �K�K[
��!� ���� 9ے 	� و 	�*� و�!� ہ# 9��ن  �	 #O�ہے۔ اہ�ں ے ز
 p��K[ ہ�ن 2�ں ���� ��� -,�(ے ہ�ں 	ہ ا/!�$_2 Yد��۔ا��	
 #"�F� ں��1(� ہے اس 2$* �cK2 ہ# ا��� ��ر. 	c2 .�q/ #	
��9�ں 	� اور ��9�1ت ز��دہ ہ��ے ہ�ں۔اور ا�5j Y 2�ں �ہ #�9 
ہ 	!# 2?�ہ�ے  #!	 �o	ے اc% ے��ہ 2	ں �ے ہ��	 r7وا
 اور �9�1ے �� �62# ہ��ے ہ�ں۔



�اد ���� ��� 	# /,� 	� �9��د. �c�0 ہے۔ ان 	� AدرJ
�ن 2�ں $_2 Yہے۔ا� ����Y ہ �ً��q/ ن�!ا�$�ن ہے 	ہ ا


 ہ# �9ا ہ�ں ہ��� اس 2�ں ,-�9 tFA ں“ �9ا�ے ہ)�,-

�ا9��ہ j �� ہ��A�	ہ�ں /�A(ہ �7ور ���� ہ��� ہے۔   اس �

� ا�Y 	�2��ب B *��2ے �	اور اس  �/�A(ے 	� ا��9ر

�ہ ہے“۔�A �	 ر�= ا/!�ہ 

�ه# 	ے ا/,�ر ے ���� ��� 	� 9ہ� �O �$ٹ�-!ٹ��# اور 2ہ��
�ں �ه# 	# اہ$!� 	� اہ�ں ے ا��ے ا/!��O �$���2۔��	 �u�)2
 Y��ں 	ے د-�ں 2�ں �B #"��6 	� اہ�ں O�2�ں ا����� اور �9ے -
��9ے 	# 	�aA 	#۔وہ ا�Zح �!�� ہ�ں اور *�ه�ر   	ے 
 ذر�)ے وہ د�� 	ے د	��ں 	� 2ٹ�� ��ہ(ے ��ے۔

�# ا�cف  	ے ���� ��� 9ہ� %��
 ��ے۔/�%ہ واراہ ہ� �$*
Jہ�=#  	� ���� ��� 9ہ� اہ$�� د�(ے ��ے 2\ہE 	ے *"!"ے 
2�ں ان 	� رو�ہ 9ہ� ��I ��2 ���۔ د�+ ده�م 	� وہ ا!�ن 	� 
 E�\ز�9ن اور �ہ Yد�W1# 2)�2"ہ j��ل 	��ے ��ے ان 	ے 
ا�Y ا-� v�W ہے اور 2\ہE ا�Y ا-A vے۔ا!�ن دو*(# ہ# 
� ان 	ے ا/,�ر و j��Bت 	# ا*�س ہے۔� درا�
 وہ �\9ہ ہے 

�  ا/!�ے	ے -�ے ز��دہ �7ور. Aے j��ل 	 �u�� و]�ت
 wT- Yں ا��ے 2	��ے ہ�ں اور اس �� زور د�(ے ہ�ں 	ہ ا/!�
 .W	�2 ے	اس  ��� ��ہ�ے �اور ا��K/ Yہ �9# ا�!� ہ�ں ہ
ہ 	��� ہ�۔	�دار =�ر. 2�ں ���� ��� ے 9ڑ.  r7وا �j��ل 	
�Kد 	ے ا*ے  Yل ا��K9ت د�� ہے۔�6u �	 ہ 2ہ�رت/�,�را
AہWادوں *ے 9ڑه 	� ]!+ اور ��*(�ن 	# ����ں *ے ز��دہ 



د-��از. F9?�.۔!T����W1� #ہ ���� ��� 	# 	�دار =�ر. 	� 
 *E *ے 9ڑا ]�9ہ ہے۔

�ن 2�ں -,�� ���$_2 Yے ا�ہ �ر� ���ٹ� �� وہ " ���� ��� 
ادب �/�ا ا.�ے ,� &+ ��ں ��ں ()� ہ� ،'زاد� �� &%$ہ ہ�، 
�� �� &�ہ� ہ�، .6 �� �� روح ،&� ہ4 ��ں ���3، ہ��12ہ �
 اور رو29� ��8ا ��ے“۔

4 >82 �ے ا(����� �: �ے�� 

ء2�ں M��A ہ�ا۔ �S 2�ں ��x  1908  " ��زو�"۔ •

 ا/!�ے  ہ�ں۔

� �<ہ اول •��?� 4
�. 2�ں M��A ہ�ا ۔  1914 ��!�0

�S 2�ں �9رہ   ا/!�ے   ہ�ں۔ 

� �<ہ دوم •��?� 4
2�ں M��A ہ�ا �S 2�ں  1918 ��

 ���ہ ا/!�ے   ہ�ں۔

� �<ہ اول •��A$ 4
M��A ہ�ا �S 2�ں *�-ہ  1920 ��
 ا/!�ے ہ�ں۔

� �<ہ دوم •��A$ 4
�� 1920  S��. 2�ں M��A ہ�ا !�0
 2�ں *�-ہ ا/!�ے ہ�ں۔

 M��A ہ�ا �S 2�ں *�-ہ ا/!�ے ہ�ں۔ B�C 1928 ��وا�ہ •

2�ں M��A ہ�ا �S 2�ں �C 1928  14اب و ��Cل •

 ا/!�ے ہ�ں۔
2�ں M��A ہ�ا �S 2�ں �9رہ ا/!�ے  1929 (�دوس ��Cل •

 ہ�ں۔



� �<ہ   اوEودوم •��F�< 4
��  1930  M��A ں�2 .�!�0

 ہ��ے. �S 2�ں 9�S ا/!�ے ہ�ں۔

2�ں M��A ہ�ا  �S 2�ں ���ہ   �C' 1934� GH.ہ •

 ا/!�ے ہ�ں۔

2�ں M��A ہ�ا  �S 2�ں ���رہ /!�ے  1936 زاد راہ •

 ہ�ں۔

• 3 �I �� ا/!�ے ہ�ں ہ�ں۔1937 2�ں  دوده ��S 2�ں 

 M��A ہ�ا۔

 2�ں M��A ہ�ا �S 2�ں ���ہ ا/!�ے ہ�ں۔ 1938 واردات •


4 >82 �ے ��ول�� 


  ا��ار ��6$8۔ •$,2� ���ول ہے   Zہ� �	 ��� ����

 Y�  x�� �* S�� ��+   -ے 	� ا* S�رہ� ���۔ا

 M��A ہ�ا ���۔

�. 2�ں M��A ہ�ا۔ 1905 ہ�C 4 ��و ہ�L 4اب۔ •!�0 

 ���2۔روٹ/� را��۔ •
�ہ ا��oر ا��N& 1912  Yہ ا ا
�Mر •"��. 2�ں M��A ہ�ا۔!�0
�ول ہے �S 2�ں ���� ��� ے *�ا#2  #I�ا*
 E-�% ے	ول � �	 ��cFA اور #O��� 	# ز�,��و�
 2�ں ڈه�-�ے 	# 	�aA 	# ہے۔

�ں 2�ں M��A ہ�ا  •c[ ں دو�ول اردو 2�$�زار ���۔�ہ 

���۔  �ہc[ Zہ 1921ء اور دو*�ا ]cہ 1922ء 

 2�ں M��A ہ�ا۔



•  S�اٹ��� �* S��Aہ �0/�� اردو 2�ں اO9ہ ��(�3۔�,
�Aہ �0/�� ���� ��� 	� ہ�ں 9",ہ Oا ���۔�2�ں M��A ہ
�ول ہے �S 2�ں ہ��و*(�ن 	ے  Zہ� �	ادب  #ہ��و*(�
 �	 
 ��I2	a 	# ز�O# اور اس 	ے �9��د. 2!��

7�ع O ����9�� ہے۔�2 

• �A�� *(���S 2�ں  >�,�ن ہ* S�۔�ہ �ول اردو 2�ں ا
M��A ہ�ا ���۔اس 	� �2	W. 	�دار *�رداس ہے۔ ا*ے 
ڈے ��ر 	# روداد �9# 	ہ� ��*,(� ہے۔���� ��� ے ��
��Oن ہ!(# 	� ا��� 9ہ(��+ �ول %�ار د�� ہے۔� 

 2�ں -,�� O��۔ 1928  ��دہ �:�ز ۔ •

 اردو 2�ں �ہ �ول M��A 1929 ہ�ا۔ ���O  ۔ •

 $��ہ۔اردو 2�ں 1932ء 2�ں M��A ہ�ا۔ •

 .PQ�۔�ہ �ول 1932 2�ں M��A ہ�ا •

•  .W	�2 ے	ا۔اس ���8ان � R۔۔1936 2�ں M��A ہ

 	�دار ا�2	��۔*$�	�� اور *,��ا۔۔۔

�ول ہے �!ے اہ�ں  • 
$,2 .�jJ �	 ��� ���� دان۔۔�,
 S�ے 2��ان $0
 	ے �A ���,- �(9وع 	�� ��� اور ا

�دان 36 ا9�اب O ول�� ���(�S 2�ں 2,$
 	�� ���۔*

�دان اردو 2�ں ���� O ول�2�ں 2�ں �!K�� 	�� O�� ہے۔
� *��(�S 2�ں 2,(6ہ * S���� 	# و/�ت 	ے 9)� ا
 .W	�2 �	 ول���2)ہ دہ"# *ے M��A ہ�ا ���۔اس 
 Bرہ�ے وا �	ؤں �O .رZ9 ���ر. ہے j دار�	

��9 اس 	� 9�ٹ� O اور   .�ہے۔ده���   اس 	# 9�

�ر. 	# دو 9�ٹ��ں ���ں۔اس 	ے j اور رو�� �����۔*



Z0وہ را�ے ا�O �9ل 2)(�د�+ ۔ 2!ٹ� 2ہ(�۔ S2 �2-(#۔ 

2!ٹ� 	��� ۔2!ٹ� اون  �Aم �F9ر. وV��ہ اس �ول 

 	ے 	�دار۔

�ول ہے  • .�jJ اور 
$,2��R12 ��.�۔�ہ ���� ��� 	� 

�ں  �ول ا��Tق *ے ���� ��� 	� �ہZ اور �jJ. دو


 ہ�ں۔$,2� 
� ����S� �� �: ��ہH4 >82 �ے ��ا�
�� 

 .ہے ”$�� ��Fں �ے در9� ”

4 >82 �ے ڈرا�ے�� 

��
4 �� د
 ہ�ں۔ ��12ام۔  ��$O اور ��

4 >82 �ے �U?� �N6A اہ4 $�.�ں�� 

•  �	�A #	 ہ داروںc[ اور دو Gے /�ا ��� ����

*ے ��9رس 2�ں *�*��# ���S 1923 2�ں %��� 	�� 

 ���۔

ے *�*��# ���S *ے ر*�-ہ“ ہ�S“ ہ��.  • ��� ����

 2�ں 1930 2�ں ��ر. 	�� ���۔

ے ہT(ہ وار ا�6jر“���Oن“ ��9رس *ے ��ر.  • ��� ����

 	�� ���۔

ے اT�c2 ��!� #%�� +$1�+ 	# �ہ"#  • ��� ����

S 	# ��ارت -,��z 1936 2�ں 	# ��#۔�T�	 

 


