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۔وا
� ���� �ت�� اور �م ا�� م �� 

�  �ہ� �م � وا
�ہ اور ���� ا�ہ� �ّ��! "#�! 

 ا12ے &�ں ا�ؤ .�- & ہن *()ہ &�ں ء 1878 ��۔���ت

ہے‘ در7 !رہ’ �6ے &5ن 4��ا�3�6 ��2ا &�ں �ہ

 ہ3 �2 ?�� �<��" ا!�9ا:3 &=!> �ے ز&�ہ ہ :ے۔د�9 ر

�@
�ے �ے ���D5 �3 ادب و �B" !<� �ے �3۔اس � 

3�B ے ?ڑه�G ےH? م وہ�ں اور�* "I۔ا
K او_اے_ ��� 

3�B اے-!3 &�ں ء1903 �ے ?ڑه 2س ا&9	ن � 

۔���ت�� � L
M 3D�B  �PBت و O�B �ہNI ز&�ہ �

 ? ر�1Dٹ اور رہے �Sے اول &�ں ا&9	ن ?Qرا۔ہ� �ے

2س اے-رہے۔!3 ���ے �@� و��Vہ �ے �Mف �3 

ر7 اXI �ے �م �ے“ &<�3ٰ اردو" !<� �ے ���ے�>& 

6ر7 !�3 &ہ1&ہ Y6۔ �X دراز �B@ہ ذرI<ے �ے ��

 ا?�Gہ رہے۔���ت ���ے N&�4 �3 ادب و ز!ن اردو

 11 �ے ��ے۔ا�ہ ں �ہ�ں �[� �1\ 
��5 ��ے Sد&3 &]ہ)3

ر! K� 3� دت>� �@۔�3 �  

M ر  ���ت �3 ز��?3 اB D`& ���� XIہ ا@�1اد ��3۔&]ہ)3
 3�ن اور ��39 �ے 2! �1��N>I ��ے۔رو�D��& �2 وہ 52ے
۔���N �ے Iد 31 � ?�و�Iہ !1�G 3� ذوق �ے ا�ہ�ں �( ف
وت اور ا�bcب �ے �B" !�دار ��ے۔ا�ہ ں �ے d! ان &�ں وہ��&
QBم &`ہ�ا�ہ اور د
��7 و !ہدر7 �ے ��e ہ�1و�9ن �3 16\ 

 Y6 �3 و6ہ �ے * �
ر:�Y "م �ے ا�ہ�ں Sزاد7 &�ں �(ہ 
�ے 
Lc �ے ����از ��۔ان �3 ز��?3 &�ں L�g “ ا��fار



 �1�2 �ہ ��*�N ��3۔�4fت &�ں وہ ا�9ہP! د?3 اور درد� 3�
 ND]B 3��[�I ں �ے ہ" Sہ1\ ��ے۔ان � 3��N�) &�ں ا��
 راز 2 ���ہ ��۔� 

�N �ے ��e وا!�9ہ رہے &#� �<`I Lہ �� �DB مD� ت���
3 �4fت � ا�ہر  ہے �ہ ا�ہ ں��� �c9�& 3: � 3�(� ے�

ر ��6 ! 3H� زاد7 �ے ����ہ &�ں ���تS XI�	۔��ہ�ں ��

<ہ � ا�ہ�ں 3 2ر
�1Dٹ �ے &D)� !�3 رہے۔&=�?Hے۔وہ ہ�1و�9
!ہN � ق ��۔وہ &Qاج اور ��5 &�ں 9�2ہ اور ��س ا��ن 
دہ ز��?3 !�� ���ے ��ے۔ہ� ز&�ے &�ں ا�bcب � Nے۔!ہ��

ے �&3 رہے۔�ر7 ز��?3 ���N اور ز!ن و ادب �3 �
 �4Sے رہے۔��� N&�413  3H&1951  ل ہc9ں ا��& i1�5
ء �  

 اور وہ�ں ان �S 7�4S 3رام ?ہ !31۔�? 


�	ا�ہ ����� 

7 � � ق ��۔ا!�9ا ہ3 �B���ت �  !�jk ہ3 �ے �<� و �
7 ��� ��وع ��د7۔ا12 �bم ����" اور b6ل �  د��B �ے ��

�� ان �ے ا@bح 
�9ے رہے۔ان �ے �bم &�ں ا�9د7 � ر�\ 
1س � n(� ہ� اورت اور 6]!ت �ے &�V�� 3
!ہN �" ہے۔وہ د
ن ہے۔دور �I�6 �ے D6�� 3� تf�4 �I�6 7�B��ے۔ان �3 �

L �ے &9�o ��ے۔ان �ے g ہ �ے ہ :ے !�3 وہ &�� اور �B�

�ے ہ`� و ��اق اور  �bم &�ں درد اور ��p� 3� �oت ہے۔ا�ہ ں
�e � 34 اور ر�X و � e�ر�K و g" �ے &�&�� �ے �
���ت �ے &�&�� !��I�6 �5 ر�\ &�ں O�2 ��ے ہ�ں۔ان �3 
3 �4fت اور �
 ں &�ں @�ف �Qdل ہ3 �ہ�ں !�5ہ ��Qg
3 2:ے 6�ے ہ�ں�! �: & 6 دہ ز��?3 �ے &�




��’���ت Qgل ?  ��B ��ے اور Qd9D
�N�p�� 3 ‘ ا&م ا
ل ہے، D>9ا� ظ �V

 ں &�ں �دہ اQg 3� ر��9ے ��ے۔ان
!�1ش &�ں 39�G اور روا�3 ہے۔���ت �ے 
1�5 7 ز!ن &�ں 
�3 �3 ہے۔�bم &�ں �Qdل � ا@�3 D6�� 3� تدہ�3 �ے 6]!

bم � ر�\ & 6 د ہے۔���� �3 2��Q?3 اور ��رت ادا ان �ے �
ل D>9ا� �	ورات �ے !�&4ص 6 ہ� ہے۔���� !�1ش، &	
 ہے۔Iد 1! �oر �  �2 ا اور روز&�ہ �ے �4fت ان �ے ا�<

4ص و@u ہے۔�( ف  �N ���ت �ے �bم �=
د?3 اور �
�ہ �V��� م &�ںb� وہbB 31 !�3 & 6 د ہے۔اس �ے�G 3�

�4fت �ے ا�<ر !�3 & 6  �I�6 م &�ںb� د ہ�ں۔���ت �ے
3 6�3 ہ�ں۔ ان �3 ��Bا�ہ �=�ت �2 :اور &<Q�4 31 ����)�ں 2
ان �3 ز��?3 اور ان �3 �7�B �2 ان �ے �4fت �3 ?ہ�7 

پ ہے۔ان �Qg 3ل ? :3 � !ہ�I�9 دور �G1908 ء �ے
1912 ،NI 1>& ،N�V*م &�ں واb� ہ �ے@�B ہے۔اس � X� ء

�N، ��رت، =
 ،31I��� �6 I�6ت، 
=u اور ا�o !�ر6ہ ا�" 2
ہے۔اXI ا�bcب N�p�� 3� �1�2 �ے ���N &�ں دا�4 ہ �ے 
 3!bc7 ا��B۔Iہ ��?S بbcا� XI7 &�ں ا�B�ے !<� ان �3 �
7�B �ہ3�b ہے۔��� و PB> �ے &�&�� �  ���ت �ے �
ظ &�ں !�ن �� ہے۔ان �ے �bم &�ں Sزاد7 V
ن ا�S اور ":b&

3 6�3 ہے۔���ت � �bم�3 �ڑپ :2 3�! 
ت " ��
5 ہے Y6 &�ں ���ہ دI ان اور  ”��	تG  ہ -:�ے �م �ے �
 ا��D. XI ہے۔���ت �ے اردو ز!ن و ادب &�ں !�O !ہ
ت ا�`م د7 ہ�ں۔&�4 

Sa 

 ���ت & ہ�Qg 3� 3ل �f & 3 �ےcI�@ �Dا� ����2و���� ر
 ہے۔I ? :3 �ے !رے &�ں ��&




� Qgل ?  ��ے۔ ان �ے 2ہ�ے !�3 !ڑے ��6 "���ت 4
g �@م ر��9ے Qgل ?  ?Qرے ہ�ں۔&<c& Qل ?  !�3 ا12 ا12

9ز اور &�V1د ہے۔اس D& ل ? ئQg 3� ہ�ں، ��2 !�3 ���ت

�ے ���ت Qgل � �ہرا Qgل ہ3 �ے 
�9ے ہ�ں ��3 اور 
 ”�ے �ہ�ں۔Qgل ? :3 � :3 ��ے &<�ر ���ت ہ3 ہ ں ?ے

 وہ ��ف !	�ف I&�� ek�  6 3 �ےcI�@ ����2و���� ر
S � 7�B� L6 ہے۔���ت �ے Nل در�Qg اردو  � ز ��g

ں ��2ا ہ ?3H ���ں۔����� ��D?�! 3� ح�M ح�M رے &�ں�ے !
 ��� u1@ ��& اور �*
3 �ے Qgل �  ��ے ا�o �ے �

۔&`1 ں ? ر��j ر7 �ے 
V[ ں &�ںI��2 “*�ار د XI3 �2 ا
�
 �ہ وہ Iہ �ہ ) I<31 �� ���(د1I�Iہ �ل I�G �Iا ek� LBر �

ز!��G 3 ڑ �� وہ �DG وا
 ں �   �e`D �5ے �ہ !�)� �3 ہ"
 رہے ہ�ںk1ن 2ہ)c� ��“ 3� N*ل �  !ے وQg 3 �ے
�

۔Iرا?31 *�ارد 

‘ ���ت �ے &Pہ ر �ر�& ں &�ں 
ت �����’ ‘ ��
د��ان �

ہ#ات ز�#اں‘ ’اردو �� �	ح&� ’ ‘'�	( #) ’  Nہ !ہ��gو

م  ’(#)	�'‘ &Pہ ر ہ�ں۔ہ�ں۔� ���ت �ے �<�B D`& 7ے �
ء �ے�1914ے f 6:3 ہے۔���ت  �ے �م  ’.-�	ہ �+	اء‘ 

۔اس �ے bBوہ ���ت �� 
ہ 6ر7 ���ے اXI �ہ &ہ3 ر�
ء &�ں�1928ے ��j ر �ے  م �ے اXI روز �&ہ  ’��01/‘ �

۔��  ��وع ����� -:د �ے   ء1913�!S n�� ہ�1’&�ں �)�* ‘

۔�� م � اXI اردو ہ9Vہ وار ا4)ر !�3 6ر7 ��� 
 

 


