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 	�ر��� ����

� ہ�ا۔ اس ��ر ��ں �� ��ر �������ں �� ا��ہ�	� ���ہ �� 1857�� 
�������ں �� ��	� ��#�ن "�ل �ہ�ں �&� اس و$� #�#�� ا"�� !�ں 

ا��0/. !���ا��ں �� -���ں   �,+�ر ��ں �&ے ۔ ا�ہ�ں �ے وہ�ں ���(�
 ���9	�ں اور �������ں ��ں 7�8 �� �ڑ5 ��� �&� �4روں �3ف -ہ�1

ے �� دور دورہ �&� اس �� #�#�� �ے دل ��;ہ�ا ا � �ڑا �ہ ان �
��رے !��@ت ہ� ��ل ڈا1ے ۔ ا��0/.وں �ے�������ں �ے او�� -� =�7 

ہ�;(�ں ۔ اور ٓاپ �ے ا#� و$�   ڈه�	ے ا#ے د/DB �� ان �� ٓا�B&�ں �7
�H�Iہ ����1 �ہ اس ا-ڑ5 ہ�	� $�م �� �ہ #+�&� @ ;�� �� -�� ہ� $�م 
���ہ و����د ہ�-�	ے ;�۔#� #�� �ے ا��0/.وں �� -���ں ��9 �� ان 

�1ں ��ں ہ��رددل �� -J�ہ ���ا ����1۔ وہ -���ے �&ے �ہ �ے د
ا��0/.وں �� �4روں �3ف ����8دار 5 ہے اس 1(ے #�#�� �ے 

#��4 �ے ان �ے !Lف �D9 ���ے �ے �,�	ے ان #ے �K �� �4+ے 
��ں ا�ہ�ں �ے ��8 ;ڑه ��ں �������ں �� ��1875ں �I	�ہ ہے۔1ہJٰا 

�ل ��ں ;��رہ ��3ہ �ے دا!�ہ �7��O �ے 1(ے ا/N ��ر#ہ �� �+��د ڈا�1 #
��ں ��Sڈن ا/+��0 /�ر/(+ٹP1�� K �+� ��11877۔ /ہ ��ر#ہ ��$� �� �ے 

���3 �����ن ;�/,�/ٹ ہ�	ے ��� �����ں 26اس ��P1 ��ں �ہ�ے #�ل 
��ں ��8 ;ڑه ���7 /����ر#ٹ� �� در-ہ �O� ��1920اد اU1 ہے اور 

��ں #�#�� 1878ہے۔ �L ۔ -� ٓا ج �K ہ+�و#��ن �� ���/�ں ���8 ادارہ 
ا"�� !�ں �� #��� !�Zب �L۔ /ہ !�Zب ان �ے ��م ��HXص "Hہ 

  �� ;�� #�#�� �ے ��م #ے -���ے ہ�ں۔

#�#�� ا"�� !�ں �ے ا��0/.وں �� �_�وت �� ^�S[ �\ �+]� ا�+� 
 `�+H�’’�+_�وت ہ�ں ا�ہ�ں �ے ‘‘ ا#��ب �� a- ، �&B1) �� ا��0/.وں

$�	K ��� �ہ �������ں �� /ہ #�رش ان �ے ��c ������1ں �� و-ہ 
 �e� �� ہے اب #�#�� �ے 3ے ����1 �ہ �������ں �	ے رو��� ےہ�#

�H" 7 �ے��O� �/�- ظ #ے ٓاپ �ے ^�ف�S1 ل ��ں ہے اس
1866 �# ���ں ا���0��ن �� #�g ��� وہ�ں 1+�ن ��ں ٓاپ �ے �ہ

��ں 1870ا��0/.5 �����ں �� و#�O1�Z� hہ ��� وہ�ں #ے وا�a ٓا�� 



ٓاپ �ے ا���gرڈ /����ر#ٹ� �� �3ح ا/N /����ر#ٹ� �+��ے �� ذہ� 
��۔ اس �+�/� اور #l #ے �ہ�ے ٓاپ �ے ر#�1ہ �ہl/J ا@!Lق -�ر5 �

ر#�1ہ �ے ذر/Oہ ٓاپ �ے $�م �� �_��� �7��O �� اہ��� #ے روm+�ش 
;.ر اہ�ا ’’ ��ا/�۔ #�#�� �ے �ہl/J ا@!Lق ��ں ا/��n� Nن 

B1&�، اس ��ں ا�ہ�ں �ے ��-�ا�� ں �� $��� �&L	� �ے ‘‘ ز���ہ
����ں �� ٓا��دہ ���۔ ا�ہ�ں �ے �ہl/J ا@!Lق ��ں �ہ�/� �8م Iہ7 

��ں ‘‘ ��8رI�ہ ’’�ے   ��ں �B1 ����n&ے ۔ ا�ہ�ں اورg0m�ہ ز��ن
ا/N ��-�ان �ے دp�91 !�اب �� ���ن ��� ہے ا���ن ز��;� �&� 

� �ے �I�8 �+ڑه��� ٓا�ے ہ� اس �� ا��ُ�ے ��م ���� ہے �ا4&ے اور 
 �ا��/rہ �� !��ل ٓا�� ہے۔اور �l وہ ���ہ ���� ہے ۔ �N� l- �0 �ہ

�ں ا�ہ�ں �ے ���/� ہے �ہ - ‘‘� a�sS و��Bار ’’د/� ہ�-��� ہے۔
�3ح ��ے ا/N -0ہ ا�ٹ&ے ہ��ے ہ�ں �� ا/N دو#�ے �� �ّ�ا�ے ہ�ں 
دا�� �1�B�ے ہ�ں ��&+ے �&�Lے ہ�ں �&��B�ے ہ�ں -� ��.ور ہ��� ہے 

 KgS� �� ٓاد���ں Kڑه -�ہu�&�گ -��� ہے ا#� �3ح ا� �� ��وہ ُدم د
1ہ,ہ ��.ہ���  ��ں ہ��� ہے ۔ٓا�� ��ٹD -��ے ہ�ں ��ت �4� ہ��� ہے

ہے�&� ��Bار �ڑه -��� ہے اور ہ��&� ��	� ہ��� ہے ا���ن �� �4ہ(ے 
ا��� �� ’’ �ہ وہ ��ت �4� �ے دوران �ہl/J �� دا�� �ہ 4&�ڑ ے۔ 

�m�3 ‘‘ �� ���ں #�#�� �ے �ہ�/� !�ش ا#���� #ے ا��� �� اہ��
���/� ہے ا��� ز��;� �� #ہ�را ہے ا��� ز��;� ��ں دا!K ہ��� �1;�ں 

  � �(� ز��;� ��rX ہے۔�

��ں دہ�� �ے ا/O� N.ز !���ان ��ں ���ا ہ�	ے 1817#�#�� ا"�� !�ں 
۔ ٓاپ �ے وا� ��� �1��e اور وا�1ہ �ڑN�� 5 #��ت ��ہ�� ،��ا!Lق اور 

 l# ں وا�1ہ �� ہ��� �"�^�ہ �+� !���ن �&�ں۔ ٓاپ �� �7��O و����
	� �� ز��;� #ے �ڑا "Hہ ہے۔ ا�ہ�ں �ے ٓاپ �� ا/����ار5 اور �9#

 �� DB1 ۔ #�#�� �ڑه�/�&B# ہ�ں ا/�ٹ ا�ڈ/� ��1838 �4+ے �� را#��
��u+� ��ں �Lزم ہ�;(ے ۔ ان �� #�9	� اور ا/����ار5 #ے��x � ہ��� 

#���ر �ے ا����Oت #ے ��ازہ اور ��$� �� �ے -P �� ;(ے ۔ 
�� ‘‘ �8رف -+U -�ا�1و1ہ’’��ں �ہ�در �mہ =�g �ے#�#�� �� 1842

 �Z8 ب�Z! و-�د��دار ہ��ے �ے �Iے و� ���B" ./�0�۔#�#�� ا ���



"y ��ت �ہ+ے ��ں ��&� �ہ�ں -&,B�ے �&ے ۔ ا�ہ�ں �ے ا��0/.وں 
  �ے !Lف #X�� #ے �B�ہ �4+� �� ہے۔

#�#�� �ے �ہ�ے ��� ا�� �ے اس و$� �� ��ل �4ل �� ز��ن ��ں ��غ 
 l1�� ود رہ�۔�S� N� ے �ہ����ںH$ ن��اس �� ز �&� �&B1 ہ�ر�و

ے ا�+ے !�Zط �ے ذر/Oہ ا�+ے دو#�� ں �� ٓا#�ن ز��ن ��ں ا/�ے �
!�Zط B1&ے -a ��ں ا�ہ�ں �ے ��ا#�ے �� ��1�Bے #ے ٓا;ے �ہ 

�ڑه+ے د/� ۔ اس ��� �� ��را ���ے �ے 1(ے #�#�� ا"�� !�ں �ے 7�$ 
اٹ&�/� اور ا#� ٓا#�ن اور #ہK ز��ن �� رواج د/� -� روز �ّ�ہ �� 

ا�ہ�ں �ے ��8رت ٓارا	� #ے �&���ر ��ہ�.  ;g��0 ��ں ���1 -��� ہے۔
  ��� ۔ ا�ہ�ں �ے ر#�1ہ �ہl/J ا@!Lق ��ں ز��ن �ے ��B1 y�O&� ہے۔

-ہ�ں �N ہ�#�B ہ7 �ے اردو ز��ن �ے 7�8 وادب �� ��$� ��ں ا�+ے ’’
ان ���4. �� �4ں �ے ذر/Oہ ��m\ ��۔ ���nن �ے ادا ���ے �� 

�� ��8رت #ے -� ا/N #��ه� اور ^�ف e/�3ہ ا!���ر ���۔ ر�0
 ���m �� a- ہے اور �	&�5 ہ��رات !���1 #ے �O�#ہ�ت اور ا��r�
^�ف g1]�ں ہ� g1]�ں ��ں رہ�� ہے اور دل ��اس �� �D9 ا � �ہ�ں 

  ۔‘‘ ہ��� ��ہ�. ���

� ���ا �� اور اس �� ا�+ے O#ڑ5 و�ن ��ں ��ے اردو ز� ��#�#
rB1ے ��8رت ��ں د# �/�S� ن اور ا�+ے ا��از���ا �� ا#��ب و��� �

 }�X� �� &� �&ے ان��8 �m ��#�# �/�+� a��# ن �� #�دہ اور��اور ز
ٓا�(� �&� ۔�ہl/J ا@ !Lق �ے ذر/Oہ #�#�� �ے �������ں �ے ا��ر 

ا^L"�ت �� ��m\ �� ۔ ٓاپ �7��O ���اں �ے �1�X` �&ے ، ان �� 
�ہ+� �&� �ہ ��دوں ��ں �7��O د/+ے #ے �8ر��ں !�د ��Xد /�I�ہ 

;ے ۔#�#�� �ے ہ+�و اور �������ں دو��ں �� �ہ��5 ��  ہ�-�	�ں
 �� \m��1885 1888#ے �� a/�0��� K+r�� �/ا�ہ�ں �ے ا�ڈ N�

� �� او ر�������ں �� ہ� �3ح #��#� #�;����ں g1�X� �ز��د#
#ے دور ر�&+ے �� ^Lح د5۔ ا�ہ�ں �����n �� و-ہ #ے #�#�� 

L! ا ہ�;(ے اور ان �ے��� ��g1�X� ے ا"�� !�ں �ے&B1 ����n� ف
-��ے 01ے۔ -� ا!��رات ��ں ٓاپ �ے !Lف ��m ����n	h ہ�	ے اس 

����uر #ے ��B+ے ‘‘ �1ح ��gSظ’’��ں ��اد ٓا��د #ے �m	h ہ��ے وا@ 



‘‘ ���ہ�/ں ^�5’’اور ٓا;�ہ #ے �m	h ہ��ے وا@ ‘‘ ��ر آ@�Iق ’’وا@ 

���I ’’�� و���ہ ہ�ں اور ان ��ں ٓاپ �ے ��رٹ�ن �&� �m	h ہ�	ے ۔ ٓاپ 
 �B�1 �� ���rIف !�ب زہ� اL! ے ٓاپ �ے� ��g1�Xہ� ;�� ۔�� �&�

#�#�� �� ا�+� $�م �� �&�و#ہ �&� وہ ا�+ے ارادے �� اٹK رہے 
��P1 �ے ���g1�X �ے ا/I N��5ٰ ���8	ے �Bّہ #ے �&�  MAO۔

�+�0ا/� -a ��ں ��S/� �&� �ہ ا/��ن وا�1ں �� /ہ �Iض ہے �ہ وہ اس 
� ���ے ہ�	ے #�#�� �ے  در#�0ہ �� �+ہ�م�J� �X# �� د/ں۔ اس��

ا�,�� ا#��Lہ @ہ�ر ��ں ا/N 8]�7 -��ہ ��ں ��e/� ���ے ہ�	ے 
  ���I/� ۔

��ں �8ض ���� ہ�ں �ہ ��ں ا/�I�� N ہ�ں ��0 ��ں ٓاپ #ے ��4&�� ’’
ہ�ں �ہ ا;� ا/�I�� N ٓاپ �� $�م �� �&L	� �ے 1(ے ��m\ ��ے �� 

� ٓاپ اس �� ا�+� !�دم اور !�+S� اہ �ہ�ں #�,&�ں ;ے۔ ٓاپ ���ے�! �
� #ے ا�+ے ��9ں �ے 1(ے ا/����O� 7�[8 N ادارہ er� �+اور ا�

ہ�ں   �++ے د/,(ے اس ��P1 �� $�	7 ���ے ��ں �,&ے دس #�ل 01ے
  ۔‘‘اور ٓاپ ا/N ہ� دن ��ں ����د ���ے �� ��ے ہ�	ے ہ�ں

ا��� �ے ٓاپ �� ��e/�#� �� �1;�ں �ے دل �&� ٓا	ے اور ���م ��دو!�
� اور �&���ر ��د د/+ے �� و�8ہ ���۔ �8ر��ں �ے /��" �� ��#�#
ا�+ے ز/�رات ا��ر �� #�#�� �� -&��1 ��ں ڈال د5۔ ���8 واد�� 

��ں ��ادٓا��د ��ں �Iر#� ��ر#ہ 1859#�#�� ا"�� !�ں �ے : ��ر���ے
��ں ��ز5 ��1864ں ��ادٓا��د ��ں /��7 !��ہ �&�@ ۔ 1864$�	7 ��� اور 

��د1ہ ہ�;�� وہ�ں #� 	+ٹNg #�#�	ٹ� $�	7 �� اور ا/�I Nر#� ��ر �
��ر#ہ �&� $�	7 ��� -� ٓا-KB و�ٹ�ر/ہ ڈ;�P1�� 5 �ے ��م #ے �rہ�ر 

ہے۔ ا#� #�ل #�#�� �� ���د1ہ ��8 ;ڑه ��ں ہ�ا /ہ�ں ا��0/.وں �� 
$�	7 �� ۔  ��Aligarh British Indian Associationد #ے 

ر وں �ے #�#�� �� �N/�S �� #�اہ� ��ں ��8 ;ڑه �ے ز��+�ا1866
$�	��Education Conference 7ں 1884اور ��ر5 ��د �� و�8ہ ���۔ 

  ��ں ٓاپ �� ا���eل ہ�ا۔��1898 ۔ 



 `���H� : �- ہے `�+H� 1840-�م ",7 #�#�� �� �ہ�� h	�m ں��
ہ�	�۔ اس ���ب ��ں ��د�mہ ا��� ����ر #ے �ہ�در �mہ ��O� �� Nرف 

  ��ا/�۔

 


