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 تع�����ارف

 ں بہ���ت س���ے ل���وگیفہرس�������ت م یش����عراء اک����رام ک
 ں لکھن��������ےیگ����ر اص����ناف میاور د یثقاف�����������ت، یانق������الب
 ں جویس����ے هیوال����ے آئ����ے اور گئ����ے مگ����ر چن����د ن����ام ا
 ں جدتیم یمثن������و یج���ب ب���ھ ۔ں گ����ےیزن����ده ره  ش���ہیہ��م
 عالمہ ۔اد آئ����ے گ����ای ک���ا ن���ام یل مظہریجم یب���ات ہ���وگ یک
 تھ����ا ید ک��اظم ع��لیج��ن ک��ا اص��ل ن��ام س یل مظہریجم
کو پٹنہ کے محلہ مغل پوره میں  1905وری سن ک��م ج��نی
پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تعلیم پٹنہ   مولوی خورشید کے گھر
کے عالوه کلکتہ میں حاصل کی اور تالِش معاش میں کلکتہ کی 
 ک������ے ش������عبہ یورس���ٹیونی پھ�������ر پٹن�������ہ یخاک چھان
 ۔اردو س������ے وابس������تہ ہ������وئے

 یش���اعر

 ںیط���ور پ���ر نظم���وں ک���ے ش���اعر ه یادیب����ن یل مظہریجم
 ں چھوڑایچھ��ا ن��ہیغ��زل ن��ے ان ک��ا پ یک���ن وہ���اں ب���ھیل
 ک ک����ایتش������ک یں ب�����ھیغ���زلوں م یلئ������ے ان ک یاس ۔ہ��ے
 یاس ک���ے ع���الوه انہ���وں ن���ے ک���اف ۔غب���ار نظ���ر آت���ا ہ���ے
 ۔لکھ������ے یے ب�����ھیں مرثیتع�����داد م



 ںینظ���م

 ںینظ���م جو پ����ر موض��وع ک����ے تیرومان ہاںی ک����ے ان
 ۔ہ��ے یگہ����ر چھاپ یک تیانف�������ردا ںیم ان ںیه یمل��ت
 ان���داز ک����ا ان اور ال��گ س���ے س���ب آواز یک ان یب�����ھ ہاںی
 ںیم نظم��وں ان ۔ہ��ے آت����ا نظ���ر مختل������ف س���ے دوس���روں
 نظ���ر پ����ن ل���ویگھ����ر اور تق�������دس جو ک����ا حس���ن ک����ے عورت
وه ہ��ے آت����ا  ک����ا عن���وان نئ������ے کیا ںیم یش���اعر اردو 
هی ، اع����تراف" ۔ہ��ے اض������افہ  خدا ڈرو ،ک����و ت����م ہ��وا ایک 
 یسیج ”محب����ت ایک ک����و اس ںیم کہن�������ے اور ڈرو س���ے
 یک یزن���دگ ںیم یش���اعر یروم��انو یک اردو ںینظ���م
۔ںیه ںیلیدل روش���ن  
 ینگ����ار هیمرث

هیمرث یک ان  ۔ہ��ے یجات یگ����ردان منف�������رد ینگ�����ار 
 دیجد س���ے اعتب��������ار یفک�������ر ںیم یص��د یس���ویب
دهیس�����نج س���ے س���ب اور یب����ڑ س���ے س���ب یک ےیمرث  
 یک یمظہر لیجم ۔ہ��ے آواز یک یمظہر لیجم عالمہ آواز
هیمرث ء1930 آغاز ک����ا ینگ�����ار   ‘‘عش���ق رفانِ ع’’ ۔ہ��وا ںیم 
هیمرث پہ������ال ک����ا یمظہر لیجم  26 ن���ے انہ���وں جو تھ����ا 
 ۔کہ����ا ںیم عمر یک س���ال
 رائ���ے یک نق�����اد



 : یاحم��د ف��اطم یس��ر ع��لیپ���روف
 یاپ����ن جو تھ�����ے اقب�������ال پ����ر پش�������ت یک س���ب اِن ”
دهیس�����نج  عےیذر ک����ے یش���اعر ان���ہیفلس���������ف اور یفک�������ر 
 تیاش�������تراک ںیک����ہ ںیک����ہ اور تیمعروض اور ق���تیحق
 اُس کہ تھے رہے پھونک ص���ور س���ایا ک����ا تیانق������الب اور
 ت����و یس���ہ ن���ہ ن����اممکن پان������ا نک�����ل س���ے گ����رج گھ����ن یک
 “۔تھ����ا ض���رور مش�����کل
 فیتص������ان

 ںیم فیتص������ان مش���ہور یک ان
 لیعک��س ج��م 
 لیفک���ر ج���م 
 لیعرف��ان ج��م 
 رن��گ رخ 
 ل اورینق���ش ج���م 
 ۔ںیه ش��امل آب و س���راب یمثن�����و  

 


