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���ر� ا����ہ � ��ٹ	 ��� ���دت  

���۔ ��ٹ� ان �ے ����ان �� ��م ���۔ا�� ��ں ہ �
�دت ��� ��م 
ا) �%$�"' ����ان ��� &� �%$�" �ے ہ "ت �"�ے !� �ب 
� �ب ��ں *�ه���ہ �ے ! +�& �� �.- ,�� ���۔�
�دت ��� ��ٹ

ء ��ں ہ�ا۔!ہ0ے ا�"��" ��ں �
�0+ ���� 011912/ �"ا*ہ ��ں 
�ر�ٹ���6 ��ں �6 اور !�" ا607 �
�0+ �6 ��8" 607 ,ڑه ��0+ 

6 �
�0+ &�ر' �ہ ر�> �;ے اور �07:ڑه �دا�0ہ *�� *�;� وہ ا!
� ا@?�ا<6 7$" �ے ہ6 � ��ے وا!�6 !" �-ز�A �"*6۔��ٹ
ا���Gہ �:�ر' �6 8"ف *:�ؤ ���۔ا�ہ�ں �ے �C> د" �ے *�ے 

��ں �-ز�A �6۔ا�ے .��ڑ �" “ ���وات"ا�"��" �ے ا��Hر 
��ں ��" �6  ”��	ر" @$6KH �ے &�ر' ہ��ے وا*ے ہAJ روزہ

��A�O �ے ��م ���۔اس �ے @
� 0G$6 د��� �� رخ ���، ا�6 دوران 
���P� 6� (0+ ہ�<6 اور ��ٹ� !���?�ن .0ے ,Kے &ہ�ں ا���Gہ 

�ر'  �10:�ر' &�ر' ر��6۔ ��ٹ� �� ا�?�Pل �&1955 �ء �
 !���?�ن ��ں ہ�ا۔
 

�ٹ� �6 اد@6 ز��,�TU �� 6ز Sہ�ر �ے ہ�ا &R ا�ہ�ں �ے اردو �
V� 0$6 �ہ����ں ��ںG وہ �
"وں �� �0�0ہ X"وع ���۔اس �ے @"

$0�ں �ے *�ے G ے اورK, 6 .0ےKH$@ ے�ے �ے ارادے ��;*
1��7ت !" *;��۔ا�ہ�ں �ے ��� X"وع ���،@
� ��ں �7م ��;*
�\?0] ا���ف ��ں U /H8ز��<6 �6، �\?0] ڈرا�ے، ���ے اور 
ا���Gے *;�ے *�;� وہ ��] &^ �ے ا�ہ�ں ���ت &�وداں @\[ 
 د' وہ ان �6 ا���Gہ �:�ر' ہے۔



�' ادب ��ں �
�دت ��� ��ٹ� �� X$�ر !ہ60 ���Gاردو ا
�;�روں ��ں ہ��� ہے۔ان �6 اد@6 ز��,6 �6 G ے� [�

) �� ز���ہ "V� 6@6 ادK� ہX"و�7ت 1936ء ��ں ہ�<6۔

 6�"X�
) ���"ا&6 �`�م اور اس و_A �ے �"V� ہ���۔
 ��`�م �ے �-ف �AP�P �:�ر' �ے �a ��ں ��6۔��ٹ
) �ے وا@�?ہ ا) اہ+ ادR ��ے۔ان �6 �`" "V� 6�ا
�"ف ا!�ے دور �ے �$�&J� 6"_�ت و ��bدات !" ہ6 
�ہ�ں ��6 @0;ہ ��ر\6 دور �ے !ہ0ے �ے ��bدات �6 
@�6 وہ ا.�6 �$ > ر��?ے ہ�ں۔وہ ا) �Cے اور @ے 
�ں ��ں @- �6 &�ن ہے ���Gر ��ے۔ان �ے ا�;�G c�@
ا�ہ�ں �ے &� �C> *;�� وہ �0�ص اور ا$���ار' �ے 
ہ ��6 �ہ ا�ہ�ں �ے ,"ے  A*;��۔ان �ے �G �6 ا�J"اد
ہ�<ے �"داروں �ے *�ے ا���ن �ےدل ��ں �AHV !��ا 
�6۔ان !" VG[ �:�ر' �ے ا*eا��ت @�6 *:�<ے ,Kے 
 ^�ں ہ$�رے &""V� 6� ہ ہے �ہ ان �� f� ہ;�S��
�ں �ے �R �ے ز�دہ ��ف �?�"' اور H�:�ر اد
 (�ٹ� ا� a@�g� �7;"' �ے ��� �$Vہ ہ�ں۔�e���!
 ��;�ر ��ے۔�
�X"ے �G 6_-ر �ہ�ں ��ے @0;ہ ا��:� ]VG
�رت اور �"ہہ .ہ"ہ �`" ��@ ���ں ��ں ا!���Gان �ے ا
 ���& ���U ہے اس *�ے ��ٹ� !" �VGش �� ا*eام *:�
ہے۔��ٹ� �ے �
�X"ے ��P� 6ب ا*ٹ �" ر�> د' 
R �ے &��?ے "_ Aہ@ �ہے۔�V$� ��� �7;"' ان �
 ��ے۔



 6�@ ��ں �
�دت ��� ��ٹ� �ے ��رل ��ر�^ �ے �`"�
) �ے �?�j" @�6 ہ�<ے *�;� "V� ��!ڑه� اور �"_6 !�
اس _�ر �ہ�ں �ہ وہ ا�X �� 6;�ر ہ��ے۔ا�ہ�ں �ے ا!�ے 
 �ا��ر ا!�ے ا�J"اد' ا���Gہ �:�ر �� ز��ہ رہ�ے د�۔��ٹ
�ں ��ں @�6 7�رت 8�ا<] �6 ���Gے !ہ0ے دور �ے ا�
��A�O �ے !�[ �6K, 6 ہے۔اس �0�0ے ��ں ان �ے 

�	ار" اور ’�	����‘ �6 �"دار ”ہ��" ا���Gے� ���”  6�

8�ا<] ��  k*�� (�"دار ’���g0ہ‘ !�رے �$�ج ��ں ا

 �"دار !�[ �"�6 ہ�ں۔

�ں �ے  ”�"�  	ن" ا�ہ�ں �ے ا���Gہ?�
* 6� A����ں �`�ِم �;
 ��� c�. ں �� !"دہ�دور ہ��ے �n0T 6 ا���وں اور ��ش Gہ$�
ہے اس ا���Gے ��ں  ”&�%	 �	% ��$#" ہے۔ا�;� ا) اہ+ ا���Gہ
 6!�, ��ر اور �;$� �"دار !�[ ��� ہے۔@�!!"�@ (�ٹ� �ے ا�
���> ا) .�ٹ� ہ�ا @��
�ش، ا) ��7ش اور X"ا@6 ہے *�;� اس 
@�' �ے ��ل ��ں ا) ��) @��8 ہے۔اس �6 روح !���eہ اور 
اس �� دل @ہc�! A ہے، اس �ے !�س ہ$�رد'، 61��G اور 
 دو�?6 �� @ے !��ہ &p@ہ ہے۔
� ہے۔ان ��1�ع @�� �� ^��ں ��ں &���Gے ا��ٹ� �ے ا!�
� .���qے �ے @ �<ے ا�ے � Ar-T ل ��� �ہ��� ��
 6?0��! ���� اور ��ف �"�� .�ہ�ے،@ے X) ا�ے @�@"�
ہے *�;� اس �ے @�t" .�رہ �ہ�ں۔��ٹ� �ے د��غ !" 
����ت �� H0Tہ ��� وہ @ہG (� �� A"ا<ڈ �ے J�0Gے &
�ے �?�j" ہ�<ے اور �7م 8�ر !" د��� �� اور ��ص �" 
6 ��اہ%�ت �� X;�ر !��۔�:" ا�ہ�ں ����J� �ا) PH8ہ �



 �Pہ �ہ�ں @?�� اور �ہ ا@?"' �"6 8>��ے ا�-ح �� �
�ے �� ��_/ د� @0;ہ ا�ہ�ں �ے ذہ� �� ��?�P اور � $�
,$"اہ ��� ہے۔��Sت �ے ��J" �ے @ �<ے ا) *pت 
 ا�:�e ا* �� !��ا �"�� ان �� �wہ رہ� ہے۔

�د' ہے ان �ے "G ]P� د��� (" �ے ا"V� 6��X 6� ��ٹ�
 ���A �� ہے۔��ٹ! AX��"داروں �� !�"ہ� ��pT' �ہ�ں @0;ہ ,
�ں � ا�PH8 6ہ �ے دو�"ے J>ا��ے �"دار �6P�P ہ�ں۔8
�"داروں �� ا�ہ�ں �ے اس ا��از �ے !�[ ��� ہے &��ے ان �6 
�ں ��ں ,eر' ہ�۔ا�ہ�ں �ے &��A�J�� 6 اور ,�ز��,6 ا�ہ6 *
6 ��اہ%�ت �ے �`�ہ"ے @ڑ' ���wJ اور @ے @��6 �ے ����J�
6 �� ان ��wJ-ت ��ں اس _�ر ڈوب ,Kے �H� 6�Hے ہ�ں۔�K� ن��@
0�م ہ��� ہے �ہ ان �ے !�[ �`" ا�-ح �ہ�ں @0;ہ 
ہ�ں �ہ �
 *g] ا��وز' ہے۔

) �ے �0�0ہ ��ں ��ٹ� �� ��م @ہA اہ+ ہے۔ا�ہ�ں "V� ���! 6_"�
�ص �G �ے ا���Gہ �:�ر' �� �"_6 @�6 د' ہے w\� ے��ے ا!
 �� ��wPن @�6 !ہ��C۔��ٹ� �G cے اس ��ز�اور ان ہ6 �ے _0+ 
�ں �6 و&ہ �ے �%ہ�ر �ہ�ں ہ�<ے @0;ہ ان �� ���G6 ا����
ہ ہے۔اس �0�0ہ ��ں ا�ہ�ں e � �� 6 ��-��ت����ص ���ان &
�6 اور ��ر 6G�:X �ے ��م *�� ہے۔��ٹ� �ے ا!�ے �@ (�ے @�ر
��ں ا@?�ا<6 7$" �ے &p@�ت �6 �"&$��6  ”ده	اں" ا���Gہ

 6����J� ں ��ں����G> �6 ہے۔ان �ے �$�م ا���6 �ے @�����
�ں ��ں ,��,6 !��ا ���Gے ا� Aہ �ہ�ں ہے @0;ہ ان �ے @ہe �
��ں &��;6 �� �"دار  ”*��(" ہ�,6K ہے &^ ��O� 6ل
��,6  ”ٹ-�ڈا �	�+" ہے۔ا���Gہ>�$� 6� xے ��ص ر�� ��ٹ�



�"�� ہے۔درا�� ��ٹ� �� Uرٹ 7"��6 ��ں �b$" ہے ا�ہ�ں �ے 
�ں �� �"_6 د' ہے۔���G6 ا��& 

��ں  ”�ڑ1 �ے ���رے" ��ٹ� �ے �U"' دور �ے ا���Gے
ا���ں �ے ہ د���� ہے �ہ 7�رت ا) ��ں �6 ز�6$ 
 ���ڑ!?6 ہ�<6 روح ہے۔��ٹ� �ے اس ���Gے ��ں @�6 ا
8��Gن ہے &^  (�_/ !��ا ��� ہے �ہ اس روح ��ں ا�

 �6 و&ہ �ے ہ6C� �C0 ہ�<6 ہے۔

��ه6 ��ں ��ٹ� �ے 8�ا<] �ے ا��ر  ”ہ��",��ے �"دار �
�ا �. �6 7�رت �� �rہ" ��� ہے اور ا�;6 روح �>�.�6q ہ
 ہے۔

��ه6 �� �"دار اور ���g0ہ �� ,��ٹ� �6 �"دار �:�ر' ��ں ��
�"دار ��ٹ� �ے �?
�د 8�ا<] �"داروں ��ں �R �ے �$��ں 
�ں �ے Uزاد ���  �;X ان ��"دار ہ�ں۔��ٹ� �ے ا!�ے �"داروں �
� �?+ �" �ے �"دار �:�ر' � A�*ے !-ٹ �6 او�اور �ہ��6 
�' .�e _"ار د�۔��ٹ� �6 �"دار �:�ر' ��j ے�0ے ��ں ا@�P� ے�
�ں �ے ��� ا!�ے 7"وج �� !ہ�C?6 ہے �� وہ !-ٹ �6 &;ڑ @&
Uزاد ہ� &��� ہے۔“��!���ں“ اور ".�\�ف“ �6 8"ح ا," اردو 
��ں ��6 ا���Gہ �:�ر �ے �"دار Uر !�ر �`" �Uے وا*ے �"دار 
�ے �Uے ہ�ں �� وہ ��ٹ� ہ6 �ے �"دار ہ�ں۔��� "� �@ 

ء 1954 ”&5"4 3�	ان �ے" ��ٹ� �ے ��ر����ں ��ں ا) ��ول
7�ں �$ � '����Gا۔ اس �ے 7-وہ ان �ے ا���ں �X</ ہ
8$7 %�رے“ (1936) "��ٹ	 �ے ا����ے“(1940)، " ��ں

ده	اں (1941)، ا����ے اور ڈرا�ے (1943)، �:ت ��9 
 +�(1948)، �"�ہ ���"ے (1948)، =�5 (1948)، ٹ-�ڈا �	

 ڈ&ے (1950)، &�د��ہ+ ��  �$?ہ ��"ں  �$	& �� ،(1950)



 (1952)، �ڑ1 �ے Aا�  �BCB ،(1951) (1951)، �?4ود �

���رے (1953)، اوD"� ،4%ے اور در�"�ن (1954)، ��4�ڈوں 
 و�T"ہ اہ+ ہ�ں۔ (�ے %"D-ے (1954)، %-��ے (1954

�ں ���Gے اK, ع !" *;�ے�1��ٹ� �ے ���P+ ہ�� �ے ��
ٹ	&ہ ٹ"� ���#، �	ذGB، ٹ-�ڈا �	�+، �-	ل دو، �ہ�Aے،  ��ں

�ہ��4م ،�BCB ،+"Jو رام �-Kون، �	ر�(# ���# �
�	ر،ڈار��C3 ،9ت �ے �"ے،وہ �ڑ�، اور ا��Nم &M"4 وL"4ہ 
 G� 4% ت�"�M� O��M� ے� 	ٹ�وہ �K3 ذ�4 ہ"ں۔ اس �ے G&�R
 �L8 ،S��J ہ ہ"ں۔�"4اB ے ہ"ں *� �ے ��م-)� 22  ��ے &-

 4T �ے دو ��RK$"ں،ا �4 �"4ا� �ے =�� ��RK$"ں،$"� 
 ده�،%�4 =ہ4ہ � �4�،A��5= +?�3،S��J ے،&�ر�	�
��"X،ا�	1 �?�ر،�T�،W�4+ ز4U3ان،&�&	 راGA %ٹ"G،دB	ان 
���# ��U	ن،�	ر *ہ�ں،�	اب ���?"�4،���رہ،=4اغ،��� 
 �"4ت،%4ا�4ار �"��،ر�"] �CL	� %�رودB	�،ا�	ر �?�ل %���۔

�ں���Gا f��! ے� ��ٹ�: ،+��	ار، ده	اں،&	، ٹ-�ڈا�	� ���
!"6X�VG �ے  اوD"� 4%ے در�"�ن اور ا) ڈرا�ہ �-	ل دو،

�&�ار' ���Pے .-<ے ,Kے۔ان ��ں �ے G AV� ام �ےe*ا
ا@?�ا<6 ��� �ہ����ں !" ����Pت @"��8�' دور �;��A ��ں _�<+ 
"وں !" �A;0$ !���?�ن ��ں درج "V� ��� ہ�P@ ے اور>�ہ
ہ�<ے۔��ٹ� �ے �a@�g "ز���ے �ے &^ دور �ے ہ+ ,eر رہے 
ہ�ں ا," Uپ اس �ے ��وا_] ہ�ں �� ��"ے ا���Gے !ڑه�ے۔ا," 
ہ  R0g� �� اس ��ں �� @"داAX �ہ�ں �" �;?ے ����Gپ ان اU
ہے �ہ ہ ز���ہ ��_�@� @"داAX ہے“ ��ٹ� ا) &:ہ G"���ے 
ہ�ں“.;6 !���ے وا*6 7�رت &� دن @�" ��م �"�6 ہے اور 
�ں �6 ہ�"و<� ���G6 ہے، ��"ے ا��& �رات �� ا�$8��ن �ے �
�ہ�ں ہ��;?6۔��"' ہ�"و<� .;60 �6 ا) ر�ڈ' ہ��;?6 ہے 
ہ  6�H� 6�H� ے ��ں��� �� رات �� &�,?6 ہے اور دن �&



ڈراؤ�� ��اب د;> �" اٹ> @�ٹ�?6 ہے �ہ @ڑه�!� اس �ے دروازے 
� ہےU ے� ”!" د�?) د

 �� ^�67 8�ر !" ہ �ہ� &��;?� ہے �ہ ��ٹ� �ے ہ$�%ہ &�$ �
1��7ت !" *;> �" ا�ہ�ں �ے ہ �� 6��& �;�* ���1�ع @��
د����ے �6 ��X[ �6 ہے �ہ ہ+ &^ دور �ے ,eر رہے ہ�ں 
وہ دو &���A �� ہ6 ہے ا�K* 6ے ا�ہ�ں �ے ��د �ہ� ہے �ہ ا," 
 R0g� �� اس ���"ے ا���Gے !ڑه�ے ��ں Uپ �� X"م 6�U ہے �
 �ہ ہے �ہ ہ ز���ہ ��_�@� @"داAX ہے۔@ہ"��ل �C> @�6 ہ
 (
�دت ��� ��ٹ� �� ��م اردو ا���Gہ �:�ر' �6 ��ر| ��ں ا�
0�� ��Pم �� ���� ہے۔@ 

 


