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ت

ے
اگر اس کو ث قافتی ثقطئہ ن ظر سے دیکھا جائے تو یہ اتک قومی سایحہ تھا۔ ا گریزوں سے پہل

ے۔ اتھوں ئے پہیں
ے ،وہ پہیں کے ہوکر رہ گئ
ہ یدوس یان میں جو بیرونی حملہ اور ائے تھ
ے ،پہیں کی زتان اور تول یاں سکھیں اور پہاں کی اتادی میں اس طرح گھل
سادی ب یاہ کئ
ے کلچر کی نن یاد یڑی جس کی اتک دین اردو
ے گوتا کہ اس کے نتیحہ میں اتک نئ
مل گئ
زتان ہے۔
></p

اس زمائے میں جب کہ مسلماتوں کی کشتی جاالت کے طوفاتوں میں ڈگمگارہی تھی
سرس ید اور ان کے رف قائے کار ئے اس کو ڈوب جائے سے محفوظ رکھا ِاس حماعت کی
ع
ن ظر س یاست ،ت لیم ،مذہب ،معاسرنی اصالح ،زتان و ادب کی یرقی سب یر تھی۔ وہ
ے کہ اگر قوم کو زتدہ رہ یا ہے تو وقت کے ث قاضوں کا ساتھ دب یا ہوگا اور اس قوم کو
ے تھ
جا نئ
ے جو اس قوم کے مساتل کے جل
ے ع یاصر تھ
مغرب کی پہذبب اور رواتات میں جو ا یس
ے ان کو فبول کرل یا جائے پہی سرس ید کی یچرتک تھی۔ اس کی نن یاد
ے تھ
میں مدد دے سکئ

><p

ے اتھوں ئے پہذبب الجالق
فراخ دلی اور عقلیت یر تھی اور اس کی یرو یج کے لئ

رسالہ جاری ک یا ،سانتٹ قک سوسانتی فائم کی اور علی گڑھ کا لج کی نن یاد ڈالی جو اج مسلم
تونبورستی ہے۔ انتی یچریروں اور رسالوں کے ذرتعہ روابت یرستی کے جالف م قصدی
اور مف ید ادب کی یخلبق کی جس ئے اردو زتان و ادب ،ساعری و نٹف ید کا رخ ہی تدل دتا۔
ان کے رف قاء میں دمحم جسین ازاد ،تذیر احمد ،ال طاف جسین جالی اور موالتا س یلی فاتل ذکر
ہیں۔ یہ زمایہ ۹۱۹۱ تک کا ہے۔ اس یچرتک ئے اردو شغراء اور مض فین کو ب یا ادنی
ثقطئہ ن ظر دتا۔ موضوعات کو وشعت یخشی اور ب یان کی سالست اور سادگی یر زور دتا۔ م یدرجہ
تاال رف قائے سرس ید کے عالوہ وفار الملک ،ذکاء اللہ مخسن الملک ،س ید علی تلگرامی ئے
ے موضوعات کو یرک کرکے سماجی ،س یاسی ،پہذنتی اور تاریخی اہمیت کے
ے نئ
گھس
موضوعات کی طرف توجہ کی۔
></p

یرص غیر کی اصالجی اور تعمیری یچریکات میں اخ یاروں اور رسالوں ئے یڑا حصہ ل یا۔ ان میں

><p

کوہ تور" وغیرہ
مولوی دمحم تافر کے "اردو اخ یار" کے عالوہ "محب وطن"" ،صادق االخ یار" اور " ِ
اخ یارات و رساتل جاص طور سے فاتل ذکر ہیں۔ اس سلسلہ میں علی گڑھ ایشتی نبوٹ
ے کہ اس اخ یار ئے پہلی مرببہ قوم کے ل فظ کے
گزٹ کا تام لن یا تھی صروری ہے اس لئ
ے والوں کو اتک قوم سمار ک یا جائے۔
تارے میں لکھا کہ اتک جاص ملک میں ر ہئ
></p

ع
ے ن طام ت لیم کو را یج
اسی زمائے میں اتگریزوں ئے س یاسی مصا لح کی ب یا یر اتک نئ
ے
کرئے کی کوشش کی جس کی وجہ سے جدتد مغرنی علوم و فبون اور زتان و ادب کے م طا ل ع
کی راہ ب یدا ہونی اور ساتھ ہی ساتھ س یاسی ب یداری تھی عام ہونی اور اہسئہ اہسئہ ان یچرتکوں
ئے ہ یدوس یانبوں کے دماغ کو م یایر کرتا سروع ک یا اور جس کے نتیحہ میں ۹۸۸۱ میں
اتڈین نیش یل کاتگریس فائم ہونی۔ اب یدا میں اس کا م طالئہ صرف جکومت میں

><p

ہ یدوس یانبوں سے امور جکومت میں مشورہ لن یا تھا۔ اس کے تعد "ہوم رول" کا م طالئہ
سروع ہوا اور اس اہم دور میں عدم تعادن ،سودیشی یچرتک اور تھر سول تافرمانی کی
ے۔ اس یچرتک
یچرتک سروع ہونی۔ ان سب میں ہ یدو مسلمان دوتوں سرتک تھ
کے نتیحہ میں جکومت اور س یاسی کارکبوں میں تکراؤ ہوا اور جل یاتوالہ تاغ کا وہ جادیہ نیش اتا
ے گا۔
جو اتگریزوں کے دامن جکومت یر ایسا تدنما داغ ہے جو ق یامت تک یہ چھٹ سک
></p

ّ
رام تور اسکول دلی کے اجڑئے کے تعد لکھبؤ اردو ساعری کا مرکز ب یا اور ساہ ِان اودھ کی

><p

فدردانی اور سریرستی ئے اردو کو نتی زتدگی دی۔ یہ البئہ درست ہے کہ لکھبؤ کی اس
زمائے کی ساعری ئےراہ روی کا شکار ہوگتی۔ دہلی کے اجری تاجدار سل ظی ِت معلئہ

ے۔ لکھبؤ کے اجری تادساہ واجد علی ساہ
ے گئ
ے۔ وہ جالوطن کئ
ؔ تھی ساعر تھ
پہادر ساہ ظفر
ے ل یکن دوتوں تاجداروں ئے شغراء کی
ے اور وہ تھی لکھبؤ یہ رہ سک
اخیر تھی ساعر تھ
سریرستی کی اور زتان و ساعری کی جو جدمت دہلی اور لکھبؤ کے اساتذہ ئے کی وہ اتھیں کی
ق یاصایہ توازسوں کا نتیحہ تھی۔
></p

عدر کے تعد دہلی کا درتار ب یاہ اور اطمن یان کی فصا خیم ہونی تو لکھبؤ کی وزارت ئے شغراء

><p

ے اغوش سریرستی واکر دتا۔ ل یکن اودھ کی سل ظیت کے خیم ہوئے کے تعد شغرائ
کے لئ
ے صرف چھونی چھونی رتاستیں رہ گتیں۔
ے اور ان کی سریرستی کے لئ
م نیشر ہو گئ
></p

ے حکمراتوں کی
ان رتاستوں میں رام تور کو تاوجود اتک چھونی سی سل ظیت ہوئے کے ا نئ

علم دوستی اور سریرستی کی ب یا یر مم یاز مقام جاصل ہے۔ دہلی اور لکھبؤ کی یرتادی کے تعد
شغرائ ئے رام تور کی اغوش میں ب یاہ لی۔ وہاں کے تواب توسف علی جاں تاطم جود ساعر

ؔ
ؔ
الب کی اصالجوں ئے ان کے کالم میں یخ یگی اور گہرانی ب یدا کردی
ے اور مومن و ع
تھ
س
تھی۔ ان کی یہ مشہور اور م لسل عزل اج تھی فدر کی یگاہ سے دیکھی جانی ہے۔

><p

میں ئے کہا کہ دغوی الفت مگر علط

ے کہ ہاں علط اور کس فدر علط
ے لگ
کہئ

ے سے سوبپ دی ج ِان عزیز نیش کش تامہ یر علط
مٹھی میں ک یا دھری تھی جو خ یک

ان کے درتار میں لکھبؤ اور دہلی کے اساتذہ تک جا ہوئے اور ان کے س یگم سے اتک
ؔ
ت
ے اسکول کی نن یاد یڑی۔ ان کے جایسین تواب کلب علی جاں تواب ھی صاجب
نئ

ے۔ ان کی سریرستی میں اس اسکول ئے یرقی کی۔
دتوان ساعر تھ
ؔ
ؔ
></p
س
ے۔ اس
ؔ تھ
ؔ ،جالل اور امیر
ے اور لکھبؤ کے یچر
دہلی اسکول کے نماب یدے داغ اور ی لیم تھ

><p

ے طرز تغزل کی نن یاد یڑی جس میں دوتوں اسکولوں کی جوب یاں جمع
کا نتیحہ یہ ہوا کہ اتک نئ
ل
ہوگتیں۔ شغرائے لکھبؤ ئے رعابت قظی اور محض فافئہ نیمانی کو یرک ک یا اور دہلی کی

سادگی اور متی افرنتی کی طرف توجہ کی۔ توں عام یایہ ین اور اب یذال کا جات مہ ہوا۔
ؔ
></p
ے۔
ؔ من یانی تھ
اس اسکول کے مف یدر اور مم یاز نماب یدے داغ دہلوی اور امیر
></p

اردو زتان و ادب کی یرقی میں پہار کو نماتاں مقام جاصل رہا ہے۔ اج تھی ارو زتان اس

><p
><p

ے تھی پہاں اردو کو اہمیت جاصل رہی ہے۔
عالقے میں فروغ تارہی ہے اور پہل

ف
ے کا
یروفیشر س ید جسن عسکری ئے حضرت سرف الدین حیتی منیری کے اتک لمی یسخ
تعارف کراتا ہے۔ یہ ۱۹۹ھ (۹۱۹۱) میں لکھا گ یا۔ اس کی ث قل منیر سرثف کی درگاہ

میں موجود ہے۔ پہت ممکن ہے کہ اردو زتان کی سب سے یرانی یچریر پہی ہو۔
ؔ
></p
س ید عمادالدین عماد ئے اتک بیری رسالہ "س ید ھاراسئہ "۹۸۸۹ھ(۹۷۶۸ عیشوی) میں

><p

یصتٹف ک یا۔ فاضی ع یدالودود ئے اسے سا تع کردتا ہے۔ اس طرح یہ رسالہ سمالی کی اردو
بیر کا سب سے پہال ت مویہ فرار تاتا ہے۔
></p

ے ہیں جو دمحم
ے ساعروں کے تام تھی ملئ
ساعری میں تھی پہی ضورت ہے۔ تعض ا یس
ے۔ ان میں عماد اور نی
ے سے اردو میں ساعری کررہے تھ
ساہ تادساہ کے جلوس سے پہل

><p

ؔ
ّ ع
نی دلئہ کے تام فات ِل ذکر ہیں۔ عہد دمحم ساہ تادساہ کے شغرائ میں مال دمحم لیم یحقبق
ؔ
ے ع ظیم
ؔت کے ساگرد تھ
ع ظیم اتادی کا تام اہم ہے۔ یہ میرزا موسوی جاں مغز و ف ظر
اتاد میں ۹۷۱۱ئ میں ب یدا ہوئے اور وہیں ۹۶۱۱ء میں وفات تانی۔ کالم کے رتگ کا
اتدازہ ان کے اس شغر سے ہوگا۔
></p

سرجن بیرے مکھرے میں سورج کی کرن دھا ہے

><p

دیکھا ہوں جو یجھ مکھ کوں نن یاں میرے خ یدھاہے

ؔ
ے جو میرزا جان جاتاں
پہاں اتک اور ساعر کا ذکر صروری ہے۔ میر دمحم تافر جزیں و ظہور تھ

ؔ
ے اور وہاں
ے۔ یہ احمد ساہ تادساہ کے زمائے میں دہلی سے تورب گئ
م ظہر کے ساگرد تھ
ے اس یاد کے رتگ سخن کو عام ک یا۔ ان کے ساگردوں ئے تھی جاصا تام ب یدا ک یا ،ان
ا نئ

ؔ
ے خٹھوں ئے شغرائے اردو کا تذکرہ لکھا۔
میں سے اتک سورش تھی تھ
></p

فقیہہ صاجب دردم ید ئے تھی کجھ عرصے ع ظیم اتاد میں ق یام ک یا تھا۔ یہ تھی مرزا م ظہر کے

><p

ے۔ ان کا ساقی تامہ فدئم اردو ساعری میں اہمیت رکھ یا ہے۔
ساگرد تھ
></p

اردو ساعری کے دیش یاتوں میں ع ظیم اتاد کو تھی پہت اہمیت جاصل رہی ہے۔ ساہ

><p

عالم تانی کے زمائے میں اس کی اہمیت مسلم ہوجکی تھی اور تعض دتگر مقامات کی طرح

اسے تھی اردو ساعروں کی ب یاہ گاہ کی خ نتیت جاصل ہوگتی تھی۔ اس زمائے میں اردو
ے پہاں ان کا حمتضر ذکر ک یا جاتا ہے۔
کے جو ساعر پہاں داد سخن دے رہے تھ

></p
ؔ
موزوں

ّ
ؔ
ے
ے۔ عمر کے اجری حص
ے والے تھ
موزوں کا تام رام یراین تھا۔ موصع کسن تور کے ر ہئ
ے۔ اردو فارسی دوتوں زتاتوں
ے راجہ کہالئے تھ
ے ،اس لئ
میں پہار کے تابب تاطم تھ

><p

ے۔
میں ساعری کرئے تھ

></p
ؔ
مومن

><p

ؔ
ے۔ ۹۸۸۸ء میں ب یدا
ے تھ
دمحم مومن جاں تام ،مومن یخلص۔ حکیم عالم نتی جاں کے نتئ
ع
ے والد سے یڑھی۔
ہوئے۔ عرنی کی ت لیم موالتا ساہ ع یدالقادر سے جاصل کی ،طب ا نئ

نیشہ ط یابت ہی تھا۔ علم یحوم میں یڑی مہارت پہم پہیخالی تھی۔ اکیر جساب لگا کے
نیش گونی کرئے جو ح
ے ل یکن
ے لگ
صیح ہونی۔ ساعری سروع کی تو ساہ یصیر سے اصالح لتئ

ے مذاق سخن کو ہی اب یا
ے اور ا نئ
کجھ ہی دتوں کی مشق کے تعد اصالح سے ئے ب یاز ہو گئ
رہیر ب یاتا۔
></p

ے اصل معتی میں غورتوں سے گف یگو تا غورتوں کے تارے میں گف یگو ہے۔ تعتی
عزل ا نئ

><p

اس میں جسن و عشق کی تاتیں ب یان کی جانی ہیں ل یکن رفئہ رفئہ اس میں وشعت ب یدا ہونی

ؔ
ے ل یکن مومن کا زتادہ یر کالم جسن
گتی اور زتدگی کے نمام موضوعات اس میں داجل ہو گئ
و عشق ہی کے گرد گھوم یا ہے۔ گوتا اتھوں ئے انتی عزل کا دایرہ مخدود کردتا ل یکن ان کا
کمال یہ ہے کہ اسی مخدود دایرے میں اتھوں ئے جدتیں ب یدا کی ہیں اور اسی کی جزب یات
کو ایشی عمدگی کے ساتھ ب یدا ک یا ہے کہ یہ اس کے شغروں میں یشتی ب یدا ہونی ہے اور یہ
یکسانیت کا اجساس ہوتا ہے۔
></p

ً
ممکن ہے مومن کی اس حصوصیت کا سیب یہ ہو کہ اتھوں ئے زتدگی میں واقع یا عشق ک یا
تھا اور اتک یردہ یسین جاتون کو جو ساعرہ تھی اور حخاب یخلص کرنی تھی ،جاہا تھا۔ ان
ے ہیں۔ اور پہی وجہ ہے کہ ان کے شغروں میں
کے کالم میں اس کے اسارے ملئ

اصلیت کا رتگ ب یدا ہوگ یا ہے اور جذتات کی سدت تھی صاف ظاہر ہونی ہے۔ حمتضر

><p

گ
ے ہیں کہ فدم فدم یر س ف یگی کا
یہ کہ اتھوں ئے عاس قایہ مصامین دلکش اتداز میں نیش کئ
اجساس ہوتا ہے اور کالم میں وہ تغزل ب یدا ہوگ یا ہے جو کم ساعروں کو یصیب ہوا۔ ان کے
یشتیہات و استعارات ان کی سلٹقہ م یدی کے گواہ ہیں۔ تازک خ یالی اور مضموں افرنتی

ؔ
کالم مومن کی اہم حصوصیت ہے۔

></p
ؔ
مومن ئے انتی ساعری میں اتک اچھوئے اتداز کی نن یاد ڈالی اور وہ اتداز ہے انتی تات

><p

ث
ے محبوب سے کونی
ے کا اتک جاص ڈھ یگ۔ اس کی قص یل یہ ہے کہ اکیر وہ ا نئ
کہئ
ے کی کہہ رہے ہوں اور اس تات میں حمبوب
ے اسی کے تھل
ے ہیں جیس
تات اس طرح کہئ
ے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اتداز تھا ،فاتدہ اب یا
ہی کا فاتدہ مدن ظر ہو ل یکن گہرانی میں جا نئ
ے ہیں کہ ئم محقل میں جوری
ے حمبوب سے یہ کہ یا جا ہئ
ہی م قصود ہے۔ اتک تار ا نئ
جوری میرے رفتبوں کو دتکھ تو رہے ہو ل یکن اس سے ت مھاری تدتامی ہوگی۔ اگر ت مھیں یہ
گوارا ہے تو سوق سے ان کی طرف دیکھو۔

></p
ؔ

اق یال (۹۸۶۶ء۔۹۱۹۸ء)
ؔ
سیخ دمحم اق یال تام ،اق یال یخلص۔ ۹۸۶۶ء میں س یالکوٹ میں ب یدا ہوئے جہاں ان کا
جاتدان کشمیر سے یرک وطن کرکے اتاد ہوگ یا تھا۔ مسن کا لج س یالکوٹ میں مولوی س ید میر
ے۔ ائم۔ اے۔ کرئے
ے ،مشرقی علوم جاصل کئ
جسن جو عرنی اور فارسی کے اس یاد تھ
ف
ے کے یروفیشر رہے۔ اسی
کے تعد اور نن یل کا لج اور گورتمیٹ کا لج میں اتگریزی اور لسف
ے جہاں بیرسیری
زمائے میں یروفیشر ارتلڈ سے تھی فتض اتھاتا۔ ۹۱۸۱ء میں ایگلش یان گئ

کا امیخان تاس ک یا اور جرمتی سے ایرانی یصوف کے موضوع یر نی ا یچ ڈی کی ڈگری لی۔
ے مگر یہ کام ان کی طتیعت کے جالف
وطن وایس اکر ہانی کورٹ میں وکالت کرئے لگ

><p

ے۔ ۹۱۹۸ء میں طوتل نیماری کے تعد رجلت
ے جلد اس سے الگ ہو گئ
تھا اس لئ
تانی۔
></p

ے دور کا اعاز انتی مشہور نظم "تالہ نتیم" سے ک یا۔ اس دور
اق یال ئے انتی ساعری کے پہل

><p

کی دوسری اہم ن ظمیں ہیں ہمالہ ،ب یاسوالہ اور یرایہ ہ یدی وغیرہ۔ گوتا اس زمائے میں
ے۔ اس وقت ان کی زتدگی میں
ہ یدوس یان اور ہ یدوس یان کی حمیت ان کی توجہ کا مرکز تھ
ے س یاب یر تھا۔
ے دیس کی حمیت کا جذیہ ا نئ
جب الوطتی تعتی ا نئ
></p

ق یام ایگلش یان کا زمایہ اق یال کی زتدگی میں اتک اہم موڑ کا درجہ رکھ یا ہے۔ پہاں رہ کر

><p

ے میں وہ
اتھیں اتدازہ ہوا کہ وطن یرستی کا بت یڑا ہالکت خیز ہے اور اس کے مقا تل
ے کی تدبیریں
ے اور مسلماتوں کو یشتی سے یکا لئ
اتک عالمگیر اسالمی ن طام کا جواب دیکھئ
ے۔
کرئے لگ
></p

ے جس کی طرف اتھوں ئے جود تھی اسارہ ک یا ہے:
اق یال کے یزرگ بت یرست تھ

><p

میں اصل کا جاص سوم یانی اتا مرے النی و م یانی
الت اور م یات دو نبوں کا تام ہے۔ گوتا دوسرے مضرع کا م طلب یہ ہوا کہ میرے

ؔ
ُ
ے ل یکن اق یال ئے اسالم کی وہ جدمت کی کہ مسلمان ہمیشہ ان
یزرگ بت یرست تھ
ے دئے رہیں گے۔ اق یال ئے فران تاک کا م طالعہ یڑی توجہ سے ک یا تھا
کے اجسان تل
ّ
ع
اور جب اتھوں ئے ملی ساعری کی طرف توجہ کی تو فران کی ت لیم اور فران کے نیعام
ہی کو عام ک یا۔

ؔ
></p
ے۔
ے تو معلوم ہوا کہ وہ ئےعمل ہو گئ
اق یال ئے مسلماتوں کی یشتی کے ششیب تالش کئ
ے۔ ان میں قشمت کا یہ علط یصور عام ہوگ یا۔ تھا کہ جو کجھ
اور ہاتھ یر ہاتھ دھر کے نتٹھ گئ
ے سے لکھا ہے وہی ہوکے رہے گا اور جب ایسا ث فین ہو تو ایسان کوشش اور
مقدر میں پہل

><p

عمل کبوں کرئے لگا۔ مسلماتوں ئے یہ ئےعملی ضوفبوں سے تھی سکٹھی تھی جو فلسفئہ
ع
ے۔ ایسان ان کے یزدتک
ے اور دب یا کو حقیر ب یائے تھ
ے تھ
وجدت الوجود کی ت لیم د نئ

تالکل ئےحقٹفت تھا۔
ؔ
></p
ل
ص
خ
اس کے جواب میں اق یال ئے یہ کہا کہ ایسان اسرف ا م لوفات ہے ،جا ل کاب یات

><p

ے
ے اور ایسان کو ا نئ
ہے اور تابب جدا ہے۔ جدائے کاب یات کی ہر خیز ایسان کے لئ
ے
ے ہوسک یا ہے۔ ایسان کو جا ہئ
ے ب یاتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ایسان ئے حقٹفت کیس
لئ
س
ج
ساس جودی
کہ وہ انتی اصلیت کو مجھ
ے اور انتی توس یدہ صال تبوں کا ببہ جالئے۔ اسی کو وہ اج ِ

ے ہیں۔ ایسان انتی جودی سے وافف ہو جائے تو اس کا مرببہ
تا عرف ِان ذات کا تام د نئ
ؔ
ک
ے ہیں:
پہت تل ید ہو جاتا۔ اق یال ہئ
ے
جودی کو کر تل ید اب یا کہ ہر ث قدیر سے پہل
ے ب یا بیری رصا ک یا ہے
جدا ب یدے سے جود تو چھ

ؔ
></p
ک
ت
ے ہیں جب ایسان کو جودی کا اجساس ہو جائے عتی اسے انتی توس یدہ قوتوں کا
اق یال ہئ
ؔ
ے
علم ہو جائے تو تھر وہ اتھیں مصتوط کرے۔ اسے اق یال "اسیحکام جودی" کا تام د نئ

><p

ہیں۔
></p

اردو ساعری کے دور جدتد کا تذکرہ تامکمل رہے گا اگر اس یچرتک کا ذکر یہ ک یا جائے جس

><p

ّ
ئے اردو ساعری کو یڑی سدت سے م یایر ک یا۔
></p

یرقی یش ید یچرتک کا اعاز اس طرح ہوا کہ ۹۱۹۱ء میں بیرس میں ادنبوں کی اتک کاثفریس
ے۔ اس کاثفریس میں
میعقد ہونی جس میں دب یا کے مشہور مض فین اور شغرائ سرتک تھ
ہ یدوس یان کی نماب یدگی سخاد ظہیر اور ملک راج اب ید ئے کی۔ یہ دوتوں اس زمایہ میں ل یدن
م
ے یہ لوگ ل یدن میں یرقی یش ید مض فین کی اتک ایجمن ب یا
ے۔ اس سے پہل
میں قیم تھ

><p

ے
ے ا نئ
ے اور اس ایجمن ئے یرقی یش ید مصنفوں اور ساعروں کی رہیمانی کے لئ
ے تھ
جک
ے سے سا تع ک یا۔ ۹۱۹۷ء میں لکھبؤ میں اس ایجمن
مقاصد کو اتک طوتل اعالن کے ذر ت ع
کا اجالس ہوا۔ اس کے اعالن میں یہ کہا گ یا تھا کہ ہ یدوس یانی ادنبوں کا فرض ہے کہ وہ
ہ یدوس یانی زتدگی میں رونما ہوئے والی ب یدتلبوں کا تھرتور اظہار کریں اور ادب میں سانیس
ے ہوئے یرقی یش ید یچرتکوں کی حمابت کریں۔ ان کا فرض
عقلیت یش یدی کو فروغ د نئ
ہے کہ وہ اس قشم کے اتداز نٹف ید کو رواج دیں جن سے جاتدان ،مذہب ،جیس ،رتگ اور
سماج کے تارے میں رجعت یش یدی اور ماضی یرستی کے خ یاالت کی روک تھام کی
ے ادنی رحخاتات کو یشو و نما تائے سے روکیں جو فرقہ
ے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ا یس
جا سک
یرستی ،یسلی تعصب اور ایسانی اسیحصال کی حمابت کرئے ہیں۔ ہم ادب کو غوام کے
مشن
ے ہیں اور اسے زتدگی کی عکاسی اور ف یل کی تعمیر کا مویر ذرتعہ ب یاتا
فربب التا جا ہئ

ے ہیں۔"
جا ہئ

> </pاس چرتک میں جن اد بوں اور ساعروں ئے ّ
صہ ل یا ان میں فات ِل ذکر یہ ہیں :یرئم خ ید،
ی
ن
ح
ؔ
ؔ
جوش ،حمبوں گورکھ توری ،فتض ،مخاز ،کرشن خ یدر ،جاں ب یار اخیر ،اخیر رائے توری ،علی سردار

><p

ؔ
ؔ
جعفری ،جذنی متبو ،عضمت جع یانی ،راخ یدر س یگھ ب یدی ،س ید سخادظہیر ،سالم مجھلی شہری مخدوم
ے تھی ادب کو سماجی مساتل کا ذرتعہ ب یائے کی
الدین وغیرہ۔ اس یچرتک سے پہل
کوشسیں کی گتی تھیں۔ سرس ید ئے جو ب یا ادنی شعور دتا تھا اس ئے تھی سانیشی عقلیت
اور سماجی شعور کو ادب کا اتک اہم موضوع ب یادتا تھا۔ اس یچرتک ئے شغراء اور مض فین
ے یر زور دتا تھا۔ سرس ید کے مقاالت،
کو خ یال اور مضمون کی اہمیت کی طرف توجہ د نئ

ؔ
جالی کی قومی ساعری ،تذیر احمد کے تاول ،س یلی کے مصامین اس کی عمدہ م یالیں ہیں۔
></p

یرقی یش ید شغراء اور مض فین ئے س یاسی اث قالب کا م طلب یہ سمجھ ل یا کہ جاییرداری ،سرمایہ

><p

داری ،معاسی اور افتصادی اسیحصال ،تھوک ،افالس اور مذہتی اجارہ داری کے جالف
خ یگ کی جائے۔ اتھوں ئے اسیراکیت کو اس کا جل ب یاتا اور اسی کا یرجار ک یا۔ جاالتکہ یہ
جل اس ملک کے ماجول اور پہذنتی رواتات کے جالف تھا۔ یہ لوگ تعاوت کے علمیر

ے۔ اس تعاوت میں وہ مذہب اور فدئم اجالقی افدار سے ازادی کا م طالئہ کرئے
دار تھ
ے اتک مزدور اث قالب کی یسارت
ے۔ اتھوں ئے انتی نظموں اور اقساتوں کے ذر ت ع
تھ
دی۔
></p

ے اور ملک
ے لگ
ہ یدوس یان میں معلئہ سل ظیت کا سیرازہ م نیشر ہوا تو اتگریزوں کے فدم جمئ

><p

ے ائے
کا یڑا حصہ ایسٹ اتڈتا کمتتی کے زیر یگیں اگ یا۔ ملک کا انت طام کرئے کے لئ
ے۔ ان کی سب سے یڑی دسواری یہ ہونی
ے تھ
دن ایگلش یان سے اتگریز اقشر ائے ر ہئ
ے اور پہاں کے تاس یدے
تھی کہ وہ اس ملک کی کشی زتان سے وافف یہ ہوئے تھ
س
ے۔ جاکم و مخکوم اتک دوسرے کی زتان یہ مجھیں تو ملک کا
ے تھ
تالکل اتگریزی یہ جا نئ
ے؟
ے کیس
کاروتار جل
></p

اجرکار کلکئہ میں اتک کا لج قورٹ ولیم کا لج کے تام سے ۹۸۸۸ میں فائم ک یا ک یا جس کا

><p

م قصد یہ تھا کہ تووارد اتگریز اقشروں کو پہاں کی زتان سکھانی جائے۔ اس وقت سرکاری
زتان فارسی تھی ل یکن اردو عام تول جال کی زتان تھی اور سارے ملک یر چھانی جارہی

ے کا لج میں اردو کا شعئہ
ے جگہ جالی کررہی تھی۔ اس لئ
تھی۔ فارسی اس زتان کے لئ
تھی فائم ک یا گ یا جس کی سریراہی جان گلگرسٹ کو سونتی گتی۔
></p

کا لج کے ساتھ ساتھ اتک یڑا کیب جایہ اور یریس تھی فائم ک یا گ یا تھا اور اردو کے عالوہ

></p

جب یڑھائے کی توبت انی تو اتدازہ ہوا کہ ایشی ک یاتیں ہی موجود پہیں جن کو یصاب میں

><p

عرنی ،فارسی ،سیسکرت اور ہ یدی کی طرف تھی توجہ دی گتی۔

><p

ے ک یاتیں لکھوائے کی صرورت نیش انی اور سارے ملک سے
ے۔ اس لئ
داجل ک یا جا سک
ے کرسکیں اور ک یاتیں لکھ سکیں۔ ساتھ ہی یہ تھی طے ہوا کہ
اہل فلم کو اکٹھا ک یا گ یا جو یر جم
ے ک یاتوں
ے فائم ہوا ہے اس لئ
جوتکہ یہ کا لج تووارد اتگریز اقشروں کو زتان سکھائے کے لئ
ظ
ے۔ خ یایحہ اس کا لج کے ف یل اردو زتان کو
کی زتان پہت سادہ اور اسان ہونی جا ہئ
س
م
فصول ع یارت ارانی ،لقاظی اور قفی و مسجع ع یارت سے یخات ملی اور صاف لیس

ے کا رواج ہوا۔
زتان لکھئ
></p

ے ان میں م یدرجہ ذتل
ے کے کام یر مامور تھ
جو اہل فلم اس کا لج میں یصتٹف و یر جم

><p

جاص طور یر فات ِل ذکر ہیں۔

></p
ؔ
جان گلگرسٹ ،میر امن ،میر سیر علی اقشوس ،س یدر خ یدر یخش خ یدری ،میر پہادر علی جیشتی،
ؔ
ؔ
مرزا کاطم علی جوان ،پہال خ ید الہوری ،م ظہر علی جان وال ،مولوی اکرام علی ،نتتی یراین
ؔ
ؔ
ع
ط
جہاں ،مرزا لی لطف ،مولوی امابت اللہ ،مرزا جان یش ،س ید جم ید الدین پہاری۔ ان

><p

اہل فلم کا جال الگ الگ نیش ک یا جاتا ہے۔
></p

ً
ن
پہاں یہ عرض کرتا تھی صروری ہے کہ یہ کا لج ثفرب یا یس یرس فائم رہا اور اس عرصے
ً
میں اردو کے اتھارہ مصن فین اور میرحمین ئے ثفرب یا یخاس ک یاتیں اردو میں یصتٹف تا

><p

یرجمہ کیں۔ کمتتی کے ڈایر کیروں ئے کا لج یر جرچ ہوئے والی رقم کو غیر صروری جرچ
خ یال کرکے اسے ب ید کردتا۔ اگر یہ ادارہ فائم رہ یا تو اردو کے فروغ میں اس سے اور تھی
زتادہ مدد ملتی۔
></p

اردو بیر کا عہد زریں
ہ یدوس یان میں معلئہ سل ظیت کے زوال کے تعد زمائے کا ورق تل یا۔ یرانی یساط اتھی اور
نتی یجھ گتی۔ اتک پہذبب ئے دم توڑدتا اور دوسری فدم حمائے لگی۔ عیش و عشرت

><p

ے۔
ے لگ
ے ا تھئ
ے۔ اجر نن ید کے مائے تھی ا یکھیں ملئ
کے دن جواب و خ یال ہو گئ
ے سرمائے
ے جاکموں کے طور طرثفوں یر غور سے ن ظر کی اور تھر ا نئ
ہ یدوس یانی قوم ئے نئ
ے پہاں
یر ن ظر ڈالی تو سب کجھ ہیچ سا ن ظر اتا۔ جاص طور یر ادب کا جایزہ ل یا تو معلوم ہوا کہ ا نئ
ے یہ
ے یزرگ ادبب ہیں خٹھیں سب سے پہل
صرف خ یالی تاتیں ہیں۔ سرس ید ہمارے پہل
ّ
ے
خ یال ہوا کہ ادب کی دب یا میں اتک ع ظیم اث قالب کی صرورت ہے۔ دھن کے تک
ے کا بیڑا
ے۔ اتھوں ئے ادب کی کاتا تلٹ کرد نئ
ے لگ گئ
ے۔ جس کام میں لگ گئ
تھ
اتھاتا۔

></p

سر س ید احمد جاں
اتک نٹف ید یگار ئے لکھا ہے کہ "سرس ید کا اصل کارتامہ یہ ہے کہ اتھوں ئے سوتوں کو
چ
ھیجھوڑا ،قوم کا کھوتا ہوا اعیماد یخال ک یا ،اسے جذیہ فکر و عمل سے روس یاس ک یا اور حمتضر یہ کہ
ے۔ ہ یدوس یانبوں اور جاص
اسے ادتار سے یکاال۔ وہ اتک ہمہ ییر سحصیت کے مالک تھ
ے کی جامبوں اور جونبوں کا اتھوں ئے گہری
طور یر ہ یدوس یانی مسلماتوں کی زتدگی کے ہر شعئ
ن ظر سے م طالعہ ک یا۔ ان کی صرورتوں یر غور ک یا اور مصلخایہ کوششوں سے ان کی زتدگی پہیر
ب یائے کی کوشش کی۔ ان کی یہ رہیماتایہ کوشسیں کشی اتک م یدان تک مخدود یہ رہیں تلکہ
ع
اتھوں ئے مذہب ،ادب ،س یاست ،ت لیم ،معاسرت۔۔ ہ یدوس یانی مسلماتوں کے حملہ
ے یر مرکوز کردتا ہوتا تو ساتد
مساتل یر توجہ کی۔ اگر اتھوں ئے انتی صالجتبوں کو کشی اتک شعئ
ً
اس میں سب سے یڑا ماہر ہوئے کا اعزاز تاتا ہوتا۔ ل یکن ہ یدوس یانی مسلماتوں کو ثقن یا ان کی
ذات سے وہ فاتدہ یہ پہیخا ہوتا جو موجودہ ضورت میں پہیخا۔ اگر سرس ید صرف فران و جدبث
ت
ے جاث قاہ
مان دین میں ان کا سمار ہوتا ،رسد و ہدابت د نئ
کی طرف توجہ کرئے تو ل ید تایہ عال ِ

><p

مین نتٹھ جائے تو اتک عالم ان سے فتض تاتا۔ اگر س یاسی رہیمانی یر اکٹ قا کرئے تو اس

ع
م یدان میں قوم کے کارواں ساالر ہوئے۔ اگر صرف مساتل ت لیم یر غور کرئے تو دب یا
ؔ
ؔ
ع
کے مشہور ماہرین ت لیم کی صف میں جگہ تائے۔ اگر ساعری کرئے تو عالب و اق یال
ی
ے کبوں کہ وہ ب یدا ہوئے
ے تھ
کے ہم ت ّلہ ہوئے مگرہ وہ حصیص کا راسئہ اجن یار یہ کر سکئ
ے اور ہ یدوس یانی مسلماتوں
ے کے لئ
ے ہ یدو س یانی مسلماتوں کو یشتی و زتوں جالی سے یکا لئ
تھ

ے ماہر طتیب کی صرورت تھی جس کے تاس ہر مرض کا عالج ہو اور ہر درد کا
کو اتک ا یس

ے دایرہ کار کو مخدود پہیں ک یا۔ تھر تھی وہ کون سا م یدان تھا
مداوا ہو۔ خ یایحہ سرس ید ئے ا نئ
ے ہوں اور ہ یدوس یانی مسلماتوں کی زتدگی کا وہ کون
جس میں وہ ق یادت کی صالخیت یہ ر کھئ
سا شعئہ ہے جو سرس ید کے اجسان سے گراں تار یہ ہو۔۔ اتھوں ئے ئےعملوں کو جہد و

عمل کا درس دتا ،نیہا یشتبوں کو جلوت سے یکل کر کھلی فصا میں سایس لن یا سکھا تا۔ ماضی
کے یرس یاروں کو جال کی اہمیت سے اس یا ک یا۔ ب یگ ن ظروں کو وشعت ن ظر سکھالنی۔
ے اپ میں اوصاف ب یدا کرئے کے
محض اجداد کے کارتاموں یر فچر کرئے والوں کو ا نئ
ے امادہ ک یا۔ مشرق کے یخارتوں کو مغرب سے روس یاس ک یا۔ ث قل ید یر ستوں کو اخیہاد کی
لئ
اہمیت سے اگاہ ک یا اور غور و فکر یچزیہ و اس یدالل کی صرورت سے تاخیر ک یا۔
></p

اردو اقسائے کا اعاز نیشویں صدی کے وسط میں ہوا اور یرئم خ ید ئے پہلی تار اقسائے
کے فن یر توجہ کی۔ ان کے اب یدانی دور کے اقساتوں میں دو موضوعات جاص طور سے
ے ہیں۔ ہ یدوس یان کی فدئم پہذبب ،اس کی رواتات اور اعلی اجالقی افدار۔
ے گئ
نیش کئ
ان کے اقساتوں میں"ماضی کی عظمت اور روجانی صقات کی حمیت ملتی ہے۔"ان میں
س یاسی اور قومی شعور کے ساتھ ساتھ مقامی رتگ تھی تاتا جاتا ہے۔ جاص طور یر وہ دپہانی

ث
ے کے
زتدگی کا قص یلی ثقشہ اس طرح نیش کرئے ہیں کہ اج سے نیس جالیس سال پہل

><p

ے اجانی ہے۔ اتھوں ئے حقٹفت یگاری کا یڑا خ یال رکھا ہے۔
دپہات کی زتدگی سا مئ
پہی حقٹفت یگاری ان کے اقساتوں کے کرداروں میں تھی ملتی ہے۔ یرئم خ ید کے
ے ہیں۔ وہ مکالموں میں
اقسائے اردو اقسائے کے ارث قاء میں تاریخی خ نتیت ر کھئ

کرداروں کی سحصیت کے م طاتق زتان استعمال کرئے ہیں۔
></p

اب یدانی دور کے اقسایہ یگاروں میں دوسرا تام سل طان خ یدر جوش کا ہے۔ ان کے ہاں

><p

مزاح کی ل طاقت تھی ہے اور طیز کی زہر تاکی تھی۔ زتان و ب یان پہابت ل ظٹف ہے۔ ان
کے اقساتوں کے اتداز اور اسلوب ب یان میں م قصدبت نماتاں پہیں ہونی۔
></p

ے۔ ان اقسایہ یگاروں میں ب یاز فیحوری سخاد
ے گئ
اب یدانی دور میں تعض رومانی اقسائے لکھ

></p

ب یاز فیحوری کے اقساتوں میں سکون کم اور اض ظراب و ہیخان زتادہ ہوتا ہے۔ سخاد خ یدر

><p

خ یدر تلدرم اور حخاب امن یاز علی فاتل ذکر ہیں۔

><p

تلدرم اردو میں ایسائے ل ظٹف کے علمیر دار ہیں۔ ان کے رومانی اقساتوں میں ہیخان اور

اض ظراب کم ،سکون اور جاموسی زتادہ ملتی ہے۔ اتھوں ئے اردو میں یرکی سے پہت
ے۔
سے خ یاالت اور اسالیب تھی متٹ قل کئ
></p

ے اقساتوں میں تالٹ تا کردار سے زتادہ توجہ اتک سچرایگیز تلکہ سچرزدہ فصا ب یدا
حخاب ا نئ

><p

کرئے میں صرف کرنی ہیں۔
></p

اردو میں اتگریزی سے پہت سے اقسائے یرجمہ ہوئے۔ اسی زتان کے واس طہ سے

><p

روسی اور فرایشیشی زتان کے اقسائے تھی اردو میں ائے اور ان کے ذرتعہ سے مغرنی
موضوعات ،اسالیب اور یکن یک سے اردو اقسایہ کو تعارف جاصل ہوا۔
></p

اس اب یدانی دور کے تعد اقسایہ مع یار اور مقدار کے اعن یار سے یرایر یرقی کرتا رہا۔ ن ظرس
یخاری کے اقساتوں میں مغرنی ذہن کی چھلک ملتی ہے۔ ان کا م طالعہ پہت وستع

><p

ہ تھ
ستی اور ل ظٹف طیز ئے اقساتوں میں اتک لکی لکی فصا ب یدا
ہے۔ ان کی ذہابت ،تذلہ ح
کردی ہے۔
></p

ے ہیں۔ ان کے اقساتوں میں طراقت کا
ع ظیم ب یگ جع یانی ئے ثفریخی اقسائے زتادہ لکھ

><p

عتضر عالب ہے۔ وہ اس طراقت کو اقسایہ کی فصا اور واقعات سے ب یدا کرئے ہیں۔

ل یکن ان کے اقساتوں کی ذہتی س طح زتادہ تل ید پہیں۔
></p

جیسا کہ کہا جاحکا ہے یرقی یش ید یچرتک ۹۱۹۷ میں سروع ہونی۔ اس رحخان کا اظہار

><p

ح
اقساتوں کے مجموعے"ایگارے" میں مل یا ہے۔ ان اقساتوں کا موضوع قٹفی زتدگی کا

ے والے سماج سے تاغی ن ظر
ئےتاکی اور جرأت سے اظہار ہے۔ ان اقساتوں کے لکھئ
ائے ہیں۔ ان کے یزدتک سماج کی فالح و ث قا کا دار و مدار رجعت یش یدی کے جالف
تعاوت اور تعاوت کے ئےتاکایہ اظہار یر میحضر ہے۔ ل یکن اظہار اور جسارت کی تعض
جدود مفرر ہیں۔ یرقی یش ید اقسایہ یگاروں ئے ان جدود کا اخیرام پہیں ک یا ہے۔ ایگارے
کے مصن فین سخاد ظہیر ،رس ید جہاں ،احمد علی اور مجمودالطفر ہیں۔ اس مجموعہ کی اساعت
کے تعد اقسایہ کا اتک ب یا دور سروع ہوتا ہے۔
></p

تاریخی اعن یار سے جالی سے تافاعدہ نٹف ید کا دور سروع ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی
مشہور یصتٹف "مقدمہ شغر و ساعری" پہت اہم ہے۔ شغر و ساعری کے ماجول کے
تارے میں اردو میں پہلی مرببہ اتھوں ئے ساعری اور سوسانتی کے تعلق کی یحث کی

ے ہیں کہ یہ ح
صیح پہیں کہ ساعری سوسانتی کو جراب کرنی ہے تلکہ یری
ہے۔ وہ کہئ
ؔ
ے جالی ئے
سوسانتی جود ساعر اور ساعری کو جراب کرنی ہے۔ اچھا ساعر ہوئے کے لئ
ث
ے
ے شغر کے لئ
تین سرطیں ب یانی ہیں۔ یخن یل ،کاب یات کا م طالعہ اور فحص القاظ۔ ا چھ
ؔ
تھی تین صقات ب یانی ہی۔ سادگی ،اصلیت اور جوش۔ جالی ئے اتک اہم یحث

><p

ے کی اہمیت یر تھی کی ہے اور پہلی مرببہ ردثف اور
ساعری میں وزن ،ردثف اور فا فئ

قواقی کی سختبوں اور وزن کی تاب یدتوں میں لخک ب یدا کرئے کی صرورت یر زور دتا ہے۔
ؔ
پ
ہ
م
ٹ
ث
جالی کی ن ف ید کا اتک اور اہم لو ادب کے تارے میں ان کا قصدی اور اصالجی ق طہ
ن ظر ہے۔ جالی ئے اردو ساعری کی مخ یلف اص یاف یر پہت کھل کر نٹف ید کی ہے۔ جاص

ؔ
طور سے عزل یر سحت نٹف ید کی ہے۔ جالی کی نٹف ید سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مغرب سے
م یایر ہیں۔ اتھوں ئے مغرنی نٹف ید کے تعض اضولوں کو اردو میں روس یاس تھی کراتا ہے
ے ہیں۔
ل یکن وہ مغرب سے مرغوب پہیں ہیں۔ اور مشرقی اضول نٹف ید یر گہری ن ظر ر کھئ

></p
ؔ
موالتا س یلی کے مصامین کے عالوہ ان کے نٹف یدی ثق طہ ن ظر کی وصاجت"شغرالعجم" اور

><p

ؔ
ؔ
"موازیہ انیس و دبیر" سے ہونی ہے۔ عرنی اور فارسی ئے ان کے نٹف یدی یصورات کو
ًم
م یایر ک یا ہے۔ تعض تاتیں جدتد نٹف ید کی ان کے پہاں تھی ملتی ہیں م یال لکی ماجول،
طیعی جاالت اور جاص پہذبب و معاسرت کا ایر جو شغر و ادب ب یڑتا ہے۔ موازیہ

ؔ
ؔ راز نٹف ید سانٹ قک پہیں ہے کبوں کہ ان دوتوں مزاج اور اق یاد طیع کے فرق کی
انیس و دبیر

ؔ
ے رومانی
وجہ سے اتک س طح یر دوتوں کا موازیہ پہیں ہوسک یا۔ پہر جال س یلی اردو کے پہل
ؔ
ت
ٹ
ث قاد ہیں اور ن ف ید کو رومانی رتگ و اہ یگ سے اس یا کرئے کا شہرا ا ھیں کے سر ہے۔
></p

موالتا دمحم جسین ازاد تھی اس زمائے کے مم یاز ث قاد ہیں۔ جاص طور یر اب خ یات میں
ے سے تھی اتدازہ ہوتا
ان کے نٹف یدی ن ظرتات کا سراغ مل یا ہے۔ سخ یدان فارس کو یڑ ھئ
ہے کہ وہ ساعری یر ماجول کے ایر اور ساعری کی افادی خ نتیت اور اہمیت سے وافف
ے۔ اب خ یات کی اہمیت یہ ہے کہ اردو تذکروں کے اتداز سے ہٹ کر ادنی تار یخ
تھ

اور یہ پہال ت مویہ ہے۔ یحقبق البئہ ان کی کمزور ہے۔ ان کے پہاں تعض واقعانی علط یاں
راہ تاگتی ہیں۔ ان کا نٹف یدی پہلو زتادہ یر عملی نٹف ید کی ضورت میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ

><p

ے ففرے تھی لکھ جائے
تالسئہ تایرانی اتداز رکھ یا ہے۔ ایساءیردازی کے زور میں وہ ا یس

جن سے نٹف ید ،نٹف ید پہیں رہتی۔ پہی ان کی نٹف ید کی سب سے یڑی کمزوری ہے۔
ؔ
></p
ؔ
ؔ
عرض جالی ،ازاد اور س یلی گو ،جدتد اردو نٹف ید کے یصب ہیں۔ ان کے معاصر ین اور متیعین
ً
ے
ئے اس یچرتک کو اگے یڑھاتا اور اس کے تعد اہم ب یا یج یرامد ہوئے م یال اس سے پہل
ً
ٹ
تذکرہ تویشی کا جو اتداز تھا وہ ثفرب یا میروک ہوگ یا۔ اس کے تعد اردو ن ف ید ئے یڑی بیزی سے

><p

یرقی کی ہے۔ اس بیر میں تواب امداد امام ایر کو تھی پہت اہمیت جاصل ہے۔ ان کی

ے سے معلوم ہوتا ہے کہ
ک یاب کا سف الحقاتق المغروف یہ "پہار س یان سخن" کے دیکھئ
ے اور وہ تعض
ے مشرق و مغرب ،فدئم و جدتد شغرا کے یکیرت ت موئے تھ
ان کے سا مئ
ے ف ظرت کا اب یاع
ے۔ ان کے یزدتک ساعر کے لئ
ث قادوں سے جاص طور یر م یایر تھ
ث
ے اتھوں ئے ساعری کو ف ظری اور غیرف ظری میں قشیم ک یا ہے اور
صروری ہے۔ اسی لئ

ے صروری فرار دتا ہے کہ اس کی معلومات وستع ہوں۔ ثفول ان کے "شغر
ث قاد کے لئ
ف
ہمی حکیم کا کام ہے"۔ اس ک یاب میں اتھوں ئے اردو ساعری کی مخ یلف اص یاف اور
شغراء کے کالم یر نٹف ید کی ہے۔
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