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ٹ���� � ء1911 ��ور� 13 ؔ◌ ��� ا��� ���� 

� -ہ�ے ���ا ��ں) ������ن(��� #"� �ے ؔ◌ ا! �ل اور ؔ◌ 

 �ے اردو ہ�$ ��+* (ہ�ت &�%$ � ��� ا��� ���
 (�.� دو��ے ��$� �/�) ��01 $� 1ے ہ۔ا1ہں ہ

 اور �9 #�1ہ ،.�(1�7ہ ��45 �ے ��ا��ت اد#$ ا�%$
 �ہ ہے ڈه�? �ے ;�/7ے #ہ��/< #ڑے � ا�1از ;:���$5

۔ہے DF *� ��F* �ٹ�Dس اور (B$ ��ں ز#�ن  

��� �ے وا�� �� �1م �:�Hن ��B ��9ن �D5 &< �� (��ر �����ٹ 
 J�:"5 $۔ ��� �$ ا#��ا��D5 �5�ے �Kہر #���ٹ�وں ��ں ہ

$D5 $�ر�1%ٹ ���L ?ہر ��ں ہF-  N/ت ا�ہ) $� ���
�.�)، $��9+، O%0�،  P�Q�� $� ر�R1 ہ�S1 اور �.�) $��%�

 �ے �ے ہ�$۔

��� ���L �ے ز��1ے ��ں ہ$ ("�  -�%D5 $#�T$ان �$ ز#�ن 
>/UR�� L��� ے۔D5 ےR� ں ��� �$ ��"�د  ”راو�" �ہ%ے��

.ۂ �T� ں &< ��ں �ے #"� ان �ے �ہ:ے����X1ں (��W ہ
��ں #D$ (��* ہ�ں۔“ Z71 ��/�د�"�Yم   

م .ام �ے &]#�ت اور :X� �/����� �$ (�.�� ��ں 
ر� �� .�\ د/�D%ے � �:�� ہے T�- � ں�� ��ا�%$ (�. ��
ا1ہں 1ے ا�%$ (�و.�H�- $5�X%� $5� �� ا��"��ل ��5ے ہ�ں

 P!ارے وUF 45�� ا��9< �ے �زا ^[�ے #�رے ��ں �� $F�1ز
ا1ہں 1ے ان دو1ں �� ا/H� ��-  N�X%� $5� #��ن ��� ہے

#$ �ے ��Z ��� ہےB ؤ #ڑ��R� ے �ے�ر� -دو��R1 �X%�
�$ ا/N #ہ��/< ��Qل �X�Yہ ہ  



" ہ��را  -ے ��د ہے ہ� ���� دروازے �ے ا�ر رہ�ے 	�ے���
��	 �� ��� ��(�)ٹ� �� ا�&  -�#%ے  رو  ہ�� 	�#ں -!��  ��

ا�& رات (�� �01  -(�روں .�ف  �,�ت 	�ے -(�*  �� 	��
 "-ہ)ا 	��

��� 1ے ا#��ا �ے �%X� �R1ر� �$ ہے۔ &� �ے ا1ہں 1ے 
N5 �B` ع #%�/� 5b ا�%� �� �X%� $5ا !�ر/ہ  -/ہ J�B 1ہ�ں ہ

 +�ف !�رت �ے �%X� 1ہ�ں ��Z ��5ے #:�ہ زF�1$ �� ہ� �ہ:
 ان �ے T5�#�ت �ے UFر ��d ہے ا�ے ��Z ��5ے ہ�ں&- 

&��ے, ����Q� 4eں – 

و�� ��د ہو�� ه��� � ںدل �� ںرات ��
��� 

ار ہب ےس ے��� ں�� ےو�ان ے���
ے���ئ  

اؤ ے����"�ِد  ے�  ےس ےولہ ں�� ں�
#�$% 

ے(ار ���ئ ہوج ے"�'�ر &� ب ے���  

ان �ے !�رX%� $5� �� دو��ا ا("�ر �4e اس ;�ح ہے ("� 
 -�X�Yہ ہں

ے��ر ں�ہ+ اداس  ں�*�  

 ��ہے��%.%� ا%-,�ر &   



مہ ںا �1 +��ر & �0ڑوها/ ت  

�0 مہ ںز%./� زر %�3ر &  

 >�� ��� 1ے �%X� �R1ر� ��5ے ہ�ے ا�%$ (�.�� ��ں &
ہے اس �ے ان �$ (�.�� ��ں .�(7$ �$  اور ر�R1%$ ���ا �$

د �ہ�ے  -ا/D& �g� N:��$ ہےB ےh� ا�%$ .�(7$ �ے ���
ہ�ں  

" وہ  ��  ،4)ا�� �ے د�)ں �#ں 4) دو��ے وا�23ت ہ)	ے ہ#ں
 "-ہ)�ے اور �8 �ے ��	7 ہ)	ے ہ#ں

("�� ادب ��ں ��� 1ے �ہ:ے �H�ت اور �D� .�(7$ �� را��ہ 
  -ا���Bر ���� P 9� �"# ع #%�/�اس �ےbاس �ے #"�  -ا�%� �

ں �ے ا���س اور 05ر �ے ا�%$ Fد��1و� �Y�Kت اور �
&\ �ے ان �$ (�.�� #ہP  -(�.�� ��ں ذہ%$ رj1 ���ا ���

 N/اور اردو ادب ��ں ان �� ا $�ز/�دہ �Kہر اور 5�!$ /���ہ ہ
��F ># �7م� Jڑا اہ#- 

��� ◌ؔ  $F�1ے ان �$ ز.�T� ��") ے ��ت� ��.�) $�

ں (��W ہ�ے &< �ے �1م۔��  " ، د�> )1941(�;: ���9د�
�� )1956(، د�> 	ہہ �A@)1956(، ز�اں ���ہ)1952(<=� ،

�A#�، اور �#�ے دل )�C ،)1978م Cہ� ��راں1971((وادئ 
1981(�#�ے ����9 )”  �T�/ ں �.�T� �(��* ہ�ں۔ ان �

�ے �1م �ے  ”��Fہ ہ��ے و�9" �� �ے ��� �$ ا/N �:��ت
 $�ہے۔(��W ہ  

ں ��ں ؔ◌ ����X1 وف�ر و �"�$ �K� 4eہ  " �Gے �ہ� 7��

��ود C=��ہ، �#�ے  ،���� �I=> �#�ے �I=)ب �ہ ���@، 	Aہ�
�N2)م �3	L �=> ،Mزاد�، ا���Kر، J#C)ں �ے ��#�I، ز�اں 



�� ا�& �Cم، ��Oر 	#�� !G#)ں ��، اے رو�AC �ے 
 و���ہ #ہK� Pہر ہ�ں۔ ”Cہ�

ہں ��� �ے �K� 4eہر ("� �X�Yہ  

 ے567 � ں�� ےز��ن ں�ہ ه� د�هاور ب
 �1ا

 ےو�  &� را58 � ں�ہ� هاور ب ںرا8-�
 �1ا

ںوہا ٹ�ا��.وار "� ے&� �0 ے��ن ہن  

� ه/:ر بہ�� ��� ر ہپ ہا� ا�$� را
ں�ہن  

ہے<= ا%-,�ر /:ر�  ہو، نہ ے; �ئ  

، "�ر  ہے ں�@ش ���ےہ"�ر /:ر�  ہے1  

&�  ںاروہب ںA�B �� ہے ے��� ��رت س
C�6ت  

�%� �ا هر� ں�1ا د%�� �� ے� ںوه��
ےہ&��   

 


