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���� ��� ہے، ���� ���� �	ر �� �ہ �� 
	�ے ��� ��ے  ���٭ "�
�ہ، #ہ$ے #	 "	 ! � �
�، �ہ�ں "' #ہ )" �"�
 ����م !# ��0 /��. "' "�
�ہ #	 دو�, در
ہ #�3ے #, �ہ�ں، �(� 1(� !
ا3ے ":���9 واد�1 #�م /�ار د�$ے !�ں 1(� دا�7	روں #	 �6 و��6 "(� ���� �5(�ے 45# 
��� "?<�= ہ	�� ہے اور �	>	ں !�ں �ہ ادرا; # ���Dہ !�ں "�
�ہ #ے "�Cں "AB. #� �ہ �@
�رف BF! ں 3ے	?�Gں اور "ہ	����<ا ہ	ا ہے #ہ "�
�ہ وہ #(ڑ#� ہے 
K #ے ذر�Bہ دوI�3 ز1
ہ	�ے #� راہ ہ�	ار ہ	"� ہے، �O9�9 1(� �ہ ہے #ہ "�
�ہ �ے ا�' /	م #ے ���� ذ��Nہ 3ے 
 ���Pہے، ا�3 #ے و��3ہ 3ے ا�' ا� �دوI�3 /	م #	 رو�$�س #�ا�ے !�ں اہ, #�دار ادا #�
 O��9Rو .�Gہ" ���Pہے، ا� �F�! S/	! ���F	ں #	 ���<ہ اٹ(��ے #�
 I�3ت 3ے دو�1�V" وہ #ے�<
اور ��	م و�$	ن #	 ��وغ د�$ے !�ں 
ہ�ں اور #�C ا3?�ب و�	ا!= #�ر ��!� رہے ہ�ں، وہ�ں 
��� "ہ�G?	ں اور Pے ا�� �ے اس �# ,
1��:A	ص اد�1 "�
�	ں #� اہ, �Aہ ہے، "�ا ,
"�ا
�ٹ� ہے اور � 	# [��N =�����ے وا�� !BF<د ر#�وٹ	ں #	 دور #�#ے 
 ���/	!	ں #ے در!��ن �
اس #ے ذر�Bہ ہ� �ہ< اور ز!��ے !�ں �	1ہ �	 ا���ر و�^���ت #	 ا�' �[/ہ 3ے دو�3ے 
�[/ہ "' �ہ	�5$ے !�ں !<د!�� ہے، "�
�ہ #ے و��3ہ 3ے ہ� ا�' ز1�ن دوI�3 ز1�ن #ے 
3�ON 3ے ٓا>�ہ ہ	#� ز1�ن  I	 و� ���D �# ر و!`اج ��` اس��ت و ":�[ت اور ا���� 
ر
#ے ر�b وروپ #	 ا�$�"� ہے اور ا�$� "$b دا!$� #	 وOB3 !�ں "?<�= #����F ہے، �ہGا �ہ 
�روں #	 �Cے # ,�/ �
�ہ 1�رہ�" �� e� D ہ	>� #ہ دوI�3 ز1��	ں #� ا���ٰ ":��9�ت #��# ٰI	د�
1�ت ا�$��ے �� �V"ت و�3�P��رف #�ا#� 
<�< اBF! روں 3ے��B! �$� ں اور	?�Gں "ہ	اد�1 !�[�
 ٓا!�دہ #�"� رہ� ہے۔
�ل ز��دہ واe0 اور ہ��رے 3�!$ے #� ہے #ہ اس h! �# �1ہ !�ں اردو�#�P دوI�3 ز1�ن #ے !9
 Iز��F!ں !�ں ا	��#	 ا�' "�/� ���Fہ ز1�ن $1��ے ، /	!� ?9! �� ei3	��O 7:1$ے اور !��� ز1
در
ہ د��ے !�ں 
ہ�ں دو�3ے �	ا!= #� ��= دN= رہ�، وہ�ں ا�I`��j ���1 اور ��ر�3 
 ,
ز1��	ں 3ے !:k�F ��	م و�$	ن #ے "�ا
, �ے اس !�ں !	�R رول ادا #�� ہے، ا�Pے ہ� "�ا
�ے �	�N` اردو ز1�ن #��Cے "�/��ت #ے �Cے دروازے #(	ل د�Cے اور ان #ے و��3ہ 3ے "�زہ 
��� اور " �9�9 و3��$�P ��ز ��� �N �رو� ،I>$P� �/�" ،Iص ٓازاد	A:��ا���ر و�^���ت 1
 �C< ز>� #� �ہ� دوڑ�#ے 
	 N	�j	ار 
(	��ے ٓا�ے، ان 3ے اردو ز1�ن !�ں "	ا���� اور "
 �# ,
��<ہ ز1�ن #ے !9�م �� ���` #��ے !�ں�Fا/�� ہے #ہ اردو #	 ا�' 1"�
 �ہے، اC� �3ے #ہ

�ہ �Fہ #ے دارا�����h� ہB!�
3. 3ے 1ڑا رول ہے ، �	رٹ و��, #��] #ے B1< دہ�� #��] اور 
�م د�Cے ، اس #� 1<و�O ہ� �ہ ز1�ن 1	�� 3ے ز1�ن Vں ا�����رہ��ے ��# 	
�ے اس �0� !�ں 
��3 1�ٓا3��� �ے #���3 ہے۔ �# '" 
 ���$A" �# روں	ل /<�, دا�7�h! I�3ے ا�' دوC��# ے$)V�3 	# Oاہ�� �F��9R �# ,
"�ا
 �# k���A" ل ��ا����و�	ں 3ے !��F ہے، ا>� �93اط، ا�[�	ن اور !�9ا��K #� ہ`اروں 3#
��ہ #?(� #� روم اور �	��ن #ے ��ا�ے !�3 �F��/ ہ� 	" ����1 ز1�ن !�ں "�
�ہ �ہ�ں ہ	"
�رت ہ	>�� ہ	"� اور �	روپ و ا��7� #ے ا�	ا�	ں !�ں ٓاج ان #� >	�] o �# �#($ڈروں !�ں دب د1
�را�1، ا1� ر�<، ال ادر�K #ے #�ر��!ے � ��A� 	1ا ،�$�3 ���	1 =h! ا�3 #ے ،�Fہ�ں د�� ���$3
�"ے ا>� �	رو�� ز1��	ں �ے ا�ہ�ں 
��	ں !�ں 0��S ہ	N .F# ہ اور ��و��, #ے����o ،اد>q1
�رI �ہ ر#(� ہ	"�۔
 ا�$ے /��. !�ں ڈه�ل #� �rاغ 3ے �rاغ 
[�ے #� �P�3ہ 



� "u�B ہے "	 اس #ے �FB! �)?3ف ہ�ں #ہ �ہ ا�' # Iر�j� ہ�
�" �
ہ�ں "' "�
�ہ #ے �� �

�ہ ا�3 �" Iر��B! ن !�ں�
, ا�' ز1�ن 3ے دوI�3 ز1�F! �!�7= �� ہے #�	��ہ ٹ�ا���Pٹ� �
 K��3 3ے ,
�F! ے ہ�P، ا�	ہ �F)#ر ر	ں �� �?	��� ہے ، 
. وہ دو�	ں ز1F�3�# O/و
�م # ���F�3 ہے، 1ہ�F �ہ ہے #ہ دو ٹ�ا���Pٹ� != #� "�
�ہ #

�ے #� ا!�< #� �" Iر��B!و
 K
�رہ� ہ	 اور وہ اD= ز1�ن 3ے 1(� 
 ��درI ز1�ن !�ں "�
�ہ #�! �# K
#��ں۔ ا�' وہ ہ	 

K ز1�ن !�ں "�
�ہ  �$B� 	ہ K���1 اس #ے w:� ، دو�3ا	ہ k/وا 	ہ �
�ہ ہ	رہ�" �#

�ہ ہ	رہ� ہ	 وہ 1(� اس #� !�درI ز1�ن �" �� ہ	۔ اور 
K ز1�ن #F��
ہ	رہ� ہ	، ا3ے :1	�1 
 ہ	۔
�ہCے ، وہ ز1�ن �� >��O #ے 3�"4 اس !	0	ع r �
, !�ں ہ	��F! 	
 �1	N �ا�' اور اہ, 1�ت �
 ��رف ہ	�B" �� وہ "�
�ہ #�رہ� ہ	 �� #, از #, اس !	0	ع 3ے اس ## K
�� �?	ر ہے، 
 .��/ ��و�` #	 اردو#F3د ��	��/ ,
�F! �� ر	ل #ے ��h! ، 	ہ �
�ہ ہ	رہ�" �# K
�ہCے r
�ہCے، �ہ �0ورI �ہ�ں ہے #ہ وہ r ��ت اس #ے 4V�3 !�ں ٓا��]iDن #� ا	���ہ$�رہ�ہے "	 /
��ے >�۔ اس 
�رI ہ	�B! دہ�
�ہ �$� �	ر �� ز��" �� ہ	 "	 �$�9� اس #Pا>� ا� ���� 	ن ہ	���ہ� /!
�ت �]iDت و ا�q� 9ہ�BF! 	" ہے �
�ہ #���" �
� اور !Gہ?� !	اد #��3 ،�P$��3 K���1 ے#
�� د�F3س #ے 3�"G! 4#	رہ ��	م 3ے وا
?� �	ر �� وا/k ہ	�� �0ورI ہے۔ اس !�ں 3. 
�دل ا���ظ #� �0ورت ��6 �ہ�ں ٓا"� ?F! ف�D ےC� ے# K
3ے !�7= #�م اد�1 "�
�ہ ہے 
��1ہ ��B وادب #� ":���9 روا��ت اور "�ر�:� �K !$^�3ے وا/��O 1(� �0ورI ہے، ":���9 
 �R7' و1ے اN وہ 	" 	ا�� ہ>

�ہ ا>� ��o و�" �ادب #�	��ہ ا�' و
<ا�� ��= ہے �ہGا اس #
�!= ہ	�� �0ورI ہے � �# O���# ا��>
��ے، اس �Cے ":���9 ادب #ے "�ا
, !�ں و
ہ	#� رہ 
1�ت #� !�ہ	ن !$O ہ	"� G
 ���Pدہ ا��ادب 1��:A	ص ����I، دو�3ے !	0	��ت 3ے ز�
�، �ہ� و
ہ ہے ":���9 ادب #ے "�
�ہ !������ ��= 3ے "���= �ہ�ں ��" �1�ت #G
ہے اور 
� 1(� ہ	"� ہے Pت ا��� ہے۔ B1� او/�# ��?B" ے ا�' !�7= ا!� 3ے� �ہ���"�ا
, #ے #�م #	 !
#ہ "�
�ہ N	اہ 1ہO ز��دہ ��^� �� !� و�� �ہ ہ	، �(� 1(� اD= #� روح اس !�ں اس ��ح 
� ہے۔F���# =D���در
ہ # u��:" د	N ہ�
�"� ہے #ہ "�
 ��3 

 Iر��B��# I�������ہ �� ،�F�3 ہ� �ہ�ں	ہ ہ�
�" �# I���� "	 د�	Iٰ ہے #ہ �# �P��
ڈا#ٹ� 
1(� >�� ہے ا#?� ا�ٰہ ٓا1�دI �ے 1(� !$^	م "�ا
, #� !�7[ت  �"�ا
, ہ	�ے ہ�ں اور ان #	 �3اہ
� ا��Fاف #�� ہے �# 

{?N 	ہ .�i! 	" 	ہ ہ�
 ا>� "�
��� !�ں ��<ا �ہ ہ	 ،ر1} و0?}B! 
 !	ا/S ہ�ں �ہ، 
� 3ے ڈر"� ہ	ں !�ں
� ہ	ں !�ں"�# ��� 45# ��N �j! 
�ر�B� I و����I #ے "�
�ہ #	 اس ��خ 3ے "B?�� #�"ے ہ�ں ، Aا�3 ��ح ڈا#ٹ� ظ- ا�
�"� ہ�ں، ���� �ہ 1(� �O9�9 ہے #ہ 
F$� �<ت #ے 
 =
�ں ��jے ہ� اہ= ��, #� ا�"	)r ےP


��� �ے اس �F! 4"����O ہ	��، ا"$� ہ� د�P5{� #ے 3:! �# ,
3�"4 اردو !�ں !$^	م "�ا
د�	ِت !?�زرت #	 /?	ل #��، �ہ�ں "' #ہ !Gہ?� #F. #ے !$^	م "�ا
, N �)1	ب ہ	�ے، 
�رI !$^	م "�
�ے #��ے وا�	ں !�ں �B! ے �[وہ /�ٓان #��, #ے# ���� اور را!F�< ت	j)1



��9 #ے ��م ٓا"ے ہ�ں، ا�I`��j 3ے اردو #ے  u ن ا����� اور ��	1( k�# ،Iد���3�ب ا#?� ٓا1
� �P�3ہ # K
 ،���� �ے #�� ��P��ف iٓازاد اور ا� ��P� >� ! ��ز !	��oٓا �اد�1 "�
�	ں #
�ص �	ر ��، اس #ے رS1 اول N ں�! I>D ں�	P�1 اور ��رI رہ
 '" �Nے ٓا# I>D ں�	Pا��
!�ں "�ا
, #	 1ے �< ��وغ ![، "�
�	ں #	 !9?	ل $1��ے !�ں اس �ہ< #ے اد�1 ر3��= �ے 1(� 

� !�ں ''!:`ن''، ''د#� ر�	�	''، ''ا��دہ'' ، ''"�<ن''، ''"��V''، ''اد�.''، ''ز!��ہ''،  ،�اہ, رول ادا #�
''ہ���	ں'' اور ''اد�1 د���'' !BF<د ا�I`��j �^�	ں #ے "�
�ے ���S #��ے !�ں ��6 ��6 رہے، 
 ��� ،I	$)�� `�`� ،Iر	7# �!�!G#	رہ "�
�ہ #��ے وا�	ں !�ں �[!ہ ا/?�ل #ے �[وہ 0
�دق ��� D ،ر	م ! �< �]o ،I>ر ز�>�� ��� ،�����Pت !	ہ ،b���� '�)1 م]o ،ں�N ���
$1�رS��� >� ! ،�3 اور #��� r$< �ے  .���#� !��ٹ(�، "�	; r$<ر ! �وم، �� ،I���7#

� ا��< �:�I �ے ا�$ے ��
�ے #Cے، "�
�	ں #� اس #�hت #� $1�ء �� �Fاد !�ں>B" �D�N
�9�9 !9��ے ''دوِر "�ا
,'' (!i?	�ہ ر3��ہ ) ''اردو'' �D ہ ٩٣� ، ١٩٢٩ء !�ں ��(� ہے۔ " 
�ں #�م "�
�ہ ہ� �^� ٓا"� ہے اور ا>� ا3ے "�
�ہ #� دور  ''���ز و��F�! اس دور !�ں 3. 3ے
� �ہ ہ	>�''۔V�1 	" ے��
 � #ہ
�ر F�اس ر �# ,
�رI رہ�، "�ا

�	ں #� �P�3ہ �Fے ان !�ں�	ہ Iر�
B1< !�ں 1(� 
	 ر3��ے 
 O3در 	ے "��
 ������P�1'' I	�ں I>D #	 "�ا
, #� I>D /�ار د�# >!��#	 د��4 #� 91	ل 
 ہ	>�''۔
�!Bہ !��ہ �ے 
��� ا#�ڈ!� ا�ٰہ ٓا1�د اور اردو ا#�ڈ!� F3ا�^, >ڑه، ہ$<و ���$Aوہ از�ں دارا��]�
 '1 =$7�� >B1 ے# Iے اور ٓازادC# S���1�q! �)1 ��	م اور ادب #ے >�اں /<ر "�
�ے �
�1	ں F# ے اد�1 و����� =P�	# دہ ��وغ اردو	
ٹ�3ٹ، 3�ہ�Fہ ا#�ڈ!� اور "�/� اردو 1	رڈ !	
 =1�/��ت 1(� �!>N �# ہ !�ں د�$� !<ارس?B� ہ #ے�
��C# Sے ہ�ں۔ ا�3 ��ح "�� ,
#ے "�ا
�!Bہ ا��[ح 
�!Bہ ���3ہ $1�رس، 
�ء ��($ٔ	، دارا��B	م د�	$1<، ��Bں �<وة ا��! �
��ا!	ش ہ�ں، 
�!Bہ ا�D[ح �3�ہ�O3 ہ�ں، !G#	رہ !<ارس !�ں ���1 اور ��ر�3 3ے !Gہ?� اور اد�1 
اور 
 �# Oں #� اہ��	�
��Bہ 3ے اد�1 اور !Gہ?� "�i! ے# �
�1	ں #ے "�
�ے #Cے >Cے ، F#
� ہے اور �ہ 1(� واe0 ہ	"� ہے #ہ "�
�	ں #� �ہ روا�O �1گ و1�ر �ہ ��� F�3�
 ���j� ا�<ازہ
9��F	ں 3ے #�Pے ٓا�$� ہ	"� اور ا�$� "ہ�G. 3ے R ں اور	?�Gہ" I�3ن دو�ہ	"� "	 ٓاج اردو ز1
 ��1= #���"� ، ٓاج اردو ز1�ن !:k�F "ہ�G?	ں #� N	ش ر��j	ں 3ے اC� �3ے !�9" �#�Pے اس #
�رI رہ� ہے
 4"��ل ہے #ہ اس !�ں "�
�ہ #� روا�O �	رI ٓاب و"�ب #ے 3! 


