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 ز��
� 	� �ہ� ا��ے	 ���  و ���ات ��م ا�ے 	��
ت�م 	 ����ے ��� 	ے ا��� ������ �!ں �ہ� ہ� ہے۔ 

������ ��' �)()' 	ے ��&%�ے 	$ ز��
� ہ�#"� 

�$�ے �)�� ��,� ہے۔ ہ$�� �+رت �ے $	 -� اد�+$ں 

 �!ں ادب ہ�رے �$ �%!�� ا�ر �ے 	��ه$ں ا��ے �ے

������ �	 3�5� �ے ��4� ۔6!  

�� 	ے ر>&ن 	$ �ص 9$ر �ے 1960ء ����اردو ادب �!ں 
م ا<�ف �� ً+��� 	ے ر>&ن �ے �@�����	ے �#� �Cوغ �A۔
ز درا<' �!)$�ں DE ہ��,� 	 ������۔ !	 �GH� $	 IJ�
ز !� ،Lا ��M� -�<� P	� �P�(! دہ�O �!ں اس و,� ہ$ا 
 �Qاور را ��د >!�ر �(�رم اور ان 	ے �#� �!�ا &� ،Pر$� RHC
�!)ے اد�+$ں �ے ادب 	ے ��H6ے ہ$Oے �!$ر، ���Sد 6ہ&ے اور 
س 	!۔�Qرو $	 I!Oر ا� 3�Tے زاو�ے �ے اردو ,

۔ �Cد 	� EزادP اس 	ے ��� �ے �ہ� زور د���� �� ��ا��Sاد
�Wد�3 �ے >� اہ5 �%�۔ �ہ ا�3 �9ح 	 رد��' �% 	!$��ہ 
56، اور اس �ے M� ے	اج ��� ���Y� ،ہ����و �	 PزادE
�ہ دار P	� H�#6!ں، �$W)Qم 	� ��	H!ں ��� ،ZQ$	 �	 ت&�
�4�3 �ے ا��� � ��(� �,�� �� 'O(� ��6اور دو��ے �
�� �ے ان 	$ ����Oے ر	%!ں۔ اس 	ے ����] ���ں �M�
ر �ے �ہ� 	� د�! �ے ا�� رHQہ �$ڑ 6! اور ��C ۔Pہ!ں د�اہ�!� 
�� �ے ����۔�Dض �ہ 	ہ !
ا��ے دل 	� د�! �!ں 	%$ 	� رہ 
�Cد 	$، اس 	� ذہ�� 	!H!S$ں 	$، اس 	ے Q#$ر اور _Q#$ر 
 	$ اہ�!� دP۔

ب 	� ��ز�!I �ے اٹ%� اور �$رے �(3 �!ں &�� 3��ہ ��4
 
�T۔ اس ��4�3 �ے �@"��� 	ے �Cوغ 	 �#�ہ �(�� 	! %b
 I!(< فاور 1890ء �!ں �E I!(< ��4زاد اور �$ا�ہ ا�6



د ڈا�6۔ >�6 	ے“ !�� �	 P��Q ل�d!� ے#��6 	ے ذر<
 ت �ے ا��4اف 	�����P“ �ے ��C$دہ رواQ و �#Q ہ��@�

$�O 	� ا��Hا 	� 
�T۔ �ہ(� �ت اردو ادب �!ں  5M� اور �%��
�� ر>&ن 	� �H�
ے b' 	� اE $� �%� �)��+� Pہ �ہ� �ڑ�
ت �!�ا ہ$Oے، �Tے �Tے �4��Q' �!ں راfO ہ$
�T اور �Tے ر
ر 	!ے 
Tے، �Tے �Tے ا�($ب ڈه6ے 
Tے۔ !Hت ا��$g$�
 ،ٰP�#� 5M� ے۔T
ہ!� اور ���!3 	ے �Tے �Tے �&��ے 	!ے 
5، ��!ٹ، ہO!�$ اور � P�i�5M 	ے �&��ے ���ے M� ����
 ���< �	 -�kے �(�� اور �ہ�3 �OEے اور �%� �(� 
ڑه ��4
 ،Pرl� ول� ،Pرl� m��!ں اہ5 رول ادا 	!۔ اس دور �!ں �ر
 -6D ۔ �� �!� اور�E ے��� �%� IC O!ہ 	n�و ا Pرl� ہ�(Cا
ز ہ$ا۔DE �ہ� 	 �T� 3�رP �ے اl� �i� �	 

 زوال ��۔��,� 	 3��4� ��(� �,�� o�� �� 	ے �Cوغ 	����
دہ زور د�Hے �%ے ��$ �$g$ع و �$اد �� ز �	 3��4� ��(�
�� �ے ,�$9!� اور ا��Sاد�� ��، اور ����اس 	ے ����] 
 ��G ر
�� 	ے �Cوغ �!ں ��د ����ادب �!ں ا�Aغ 
�� �ے ,رP و ��q �ے ا�� رHQہ �$ڑ 6!۔ اس ����ہ$Oے۔
ج 	$ Eپ 	� ��C �ہ!ں �$ Eپ 	$ �%� �� -� �4�3 �ے 	ہ�
�%�6 ہے  �d	 $�ج 	� ��C 	��ے 	� �gورت �ہ!ں ہے، ��
�ہ اور (Cا ����ا��� ذات 	ے 6!ے �6%$۔ �H!&ہ �ہ ہ$ا 	ہ 
 �	 ��������b '�n� Pٹن �I 	� رہ 
�T۔ ��T ��@!� �ے Q
�4�3 	$ ��وان bڑه�ے �!ں اہ5 رول ادا 	!۔� 

 �Gا���� �ے ادب �!ں IC 	$ او6!� دP۔اس ��4�3 	ے ز����
 �� ������وں �ے ���A اور �&�Q ں اور$+��6%�ے وا6ے اد
 ���� 	ہ ز��
� 	� >@!@� �!d%ے b%$ٹ 
�T۔ �ا�� زور د
ن، �(!' اور ��Q#�اء �!ں �!�ا ��، �$ن �!5 را�Q، ا��H ا_
 3�دل ��"$رP 	ے �م ,�' ذ	� ہ!ں۔ ان 	ے 	Aم �!ں ا�



 �	 �	 ��!�A	 $� ہ�ں  ا>)س ہ$� ہے۔ ان 	ے �ہ	 �
ز�
��P 	ے Q !�، �(�ہ	ا�HQہ ا�ہ !@n� u4� ہ�ہے  �OC!ہ �!�,
 ان 	ے دل �ے ��(�H ہے۔

 �i� 5��� اور ,��� �Cق ہے �H���وں �!ں Q 5��� اور ,���
�- روا��H 	ہ�!$ں  I!Oردہ �Cق �%۔ ,�روں �!ں اس �ے زl�
ں ہ$�ے l6!ں۔ !)�
Tے �$ اس �!ں �9ح �9ح 	� �+� H	ے ا�

ہ� �م ہ$
Q ،�T#$ر 	ے �Aوہ �Q �4#$ر E ت �ے!(S� 5)�
اور _Q#$ر 	 ��اغ �A۔ 	�دار 	$ ا,$ال و ا�"ف �ے �ہ!ں 
 ۔ �H�A$ں 	%� �� �dے �ہ� PW	�� ۂ��(�ہ ذہ�� ��' �� �$
 ‘���ے l6!ں۔ ’�	ہ�ں �%�6 !�۔ �&���P 	ہl6 ے�ل ہ$�#Hا�
 ،Pرl� دار�	۔ �T
 �	 ZQ$	 �	 ے��	$ اردو �!ں رواج د
�ے 	ے ��م ا�Wاء 	$ �_Oے 9ق (Cاور ا �!G�Aٹ، و>�ت �
۔l6 ے�ہ$ -OD �� ��۔ 	ہ!
 � ر	� د

 $� 3�ر �%ے۔ اl� ہ�(Cے ا	روں �!ں دو �9ح l� ہ�(Cا ����
 ���� اور ��� 	$ ا������وہ ��ہ$ں �ے ��In 	ے 9$ر �� 
ر ��C ں �6%!ں۔ دو��ے وہ!�	ہA�ے 	ے Q$ق �ے �!d!�ہ 	ہ
ں �6%!ں۔ !��%ے ��ہ$ں �ے �gورت 	ے ز�� ا�G ا��� 	ہ
روں �!ں l� ہ�(C�6%�ے وا6ے اہ5 ا �Gا ���gورت 	ے ز
 I� مA� ،I!(< ��, ،د���ر ��	ش، �(�اج �!��ا، ا�$ر �&��
 رزاق وD!�ہ اہ5 ہ!ں۔

دہ دا�(� ��$ں �!ں �ر�� �$ا�' �ے ز(Cے ا	 ������
رے 	ے �+- #Hاور ا� ��A� ،��۔ �&�!
 �	!S!� �� زور د
 ہے۔Hl6 ے�E �M� -���P 	ے ,�Q ہ�(Cا 

�ے �!ں �$د 	��A 	ے ��"� �ڑه�ے l6ے۔ �Tے �Tے (Cا
ر>&ن اور P��C رو�$ں �ے ��ورش ��O۔ اyہر 	ے �!�� 



�!ہ �%� !� ��اور ا�($ب ��6ے 
Tے۔ 	�دار اور 	ہ�� �I 	ے �
 �%� ����وں � H	 ،م 9$ر �� ���ر�ے �!ں �(C۔ اl6 ے�5 ہ$H�
 ���!)ے 	ہ l6 ے�� ل 	!�#Hے 9$ر �� ا�	 ��A� $	
3 �#� �E �M�ے �l6۔� ا
�4�3 	$ ��وان bڑه�ے �!ں �ہ� � �	 ��������T ��@!� �ے 
 Pرر ,��C �6%�ے وا6ے �Gا ���� 	ے ز����اہ5 رول ادا 	!۔ 
�ہ  �Gا ت �!Z 	��ے l6ے۔ اس 	@!)J� ا��� �!Y� !ے	واہ �� �	
 ��م 	� �gورت �%� �$ ہ��ردP 	ے �M� ے(�ہ$ا 	ہ ا�3 ا
ت �� D$ر 	�ے۔ ��وE �(!Cل ا>�� ��ور �ے �ہ @!)J� �T�
 ،z�ر� ��b ��$
 �(!Cوہ ��وA� ے	۔ ان �Cض ادا 	!
,��ہ�P، ا�$ 	Aم ,��� �ے � ،�C�Qب ا��و�Q �(!C!5، وہ
�� 	� �9ف �ص �$�ہ دP۔���� 

�� رہ� �}د ��!ں 	ہ� H� اور |)HJ� ے �#({ �ے	 ������
4ن ہے، ا�In!C 3 ہے، ��� ا�3 ر���� 	ہ !
 ہ!ں۔ �!)ے 	ہ
ر�$_ ہے، �Cاڈ ہے، ��,� �)�� 	� �$�!q ہے، ��,� C 3�ا
وت Y� اور ��ر ہے، روا#H(� ب �ے�Y� ،ہے �g �	 P��(�
 3��4م ہے، ا�I(4H(� 3 اور �$lQ$ار ا,�ام ہے، اHا� 	
 ا��ر ���I �ہ!ں وD!�ہ وD!�ہ۔اس 	 [� ہے، g@� �J�ر�
 ا��ر ��n' ہے۔ �ت +Gا ���$ں 	 ,�#!� 	ے �� �	 '!+,
 }!)J� �(	 $��� اس 	ے رو�ہ �ے ہ$�� ہے �Q �	 ������
 روا��H ر�z �ے ��ا 	�	ے اس �!ں ا� 3��T اور � 5��, $	
�ہ  g@� 	 ������ �Hہ د��H ہے۔ 	 �
زہ ا>)س 	� �$�$د�
 ������� �ہ ��O!ں۔� ہے 	ہ ہ5 اد�� اyہر 	$ و,� �ہ وا6$ں 	
�ے 	� ��ڑ ���P �ے ��' 	� ز��
� 	ے �M� ندور 	 ا�)
 �C�O{ 	$ ا��� ��M اور ا��ے �&��ے 	ے و�!(ے �ے در@<



 '()(� q!�$� �	 P��(� �,�� $	 �������dہ �b ہے۔ Hہb ��	
 <R!4 �ہ!ں۔�� � ,�ار د

 ��4�n� 3ہ$ر _� �	 �������@$ل ���M ا���M“ اس �9ح 
ت، �&��ت �ر�m �ہ!ں، اس 	� ��!د ا��SادP ا>)� �	 '��
O{ 	$ ��اہ را�� �R�� �@!)J �� ����ے 	� @< P�"� اور
 |)HJ� ے �$ اس �!ںO� %��	$nQ$ں �� ہے۔ D$ر �ے د
 ان 	ے ا�3 �ڑے � ������ �	E ے
��H$ں 	ے P��C ده
�' ہ$ 
ے۔Q رے �!ں ده

 


