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 اقب����ال ک����ا خان����دان

 ر س���ے آک���ریڈاک�����ٹر اقب�����ال ک�����ے آب�����اؤ اج�����داد کش�����م
 گئ�����ے تھ�����ے ج�����و س�����پر گ�����وت ں آب���اد ہ���ویالک�����وٹ میس
 س����و س����ال پہل����ے مس����لمان یک���ے ب���رہمن آج س���ے ڈھ���ائ
 خان���دان ک���ے یڈاک�����ٹر محم�����د اقب�����ال اس۔ہ������وگئے تھ������ے
 خ ن���وریڈاک�����ٹر اقب�����ال ک�����ے وال�����د ش۔چش���م و چ���راغ تھ���ے
 ک اور هللا وال�������ے ب�������زرگیمحم��د ب��ڑے ن
 ،ں ان ک�����ا چھوٹ�����ا س�����ا کاروب�����ار تھ�����ایالک�����وٹ میس۔تھ�����ے
 وجہ یک یزگ����اریاور پ�����ره یکیں نیوه س���ارے ش���ہر م
 ۔ز تھ�����ےیس���ے ہ���ر دلع���ز

 تیم و ت���ربیتع�����ل

 عط��اء محم��د اور محم��د اقب��ال ۔ٹ����ے تھ����ےیان ک����ے دو ب
 ا ک���ے س���ب س���ےیشیں ج��و آگ��ے چ��ل ک��ر ایاقب�������ال ه یهی
۔ب����ڑے ش����اعر م����انے گئ����ے ء م1877اقب�������ال   الک�����وٹیں سی
 خ ن���ور محم���د ن���ے اپن���ے بچ���وں ک���ویش۔دا ہ�����وئےیں پیم
 خ عطایشی۔م دل���وائیتع�����ل یزیاور انگ�����ر یاردو، ف�����ارس
 اقب����ال) س����ے چ����وده) یم���د ج���و اپن���ے چھ���وٹے بھ���ائمح



 ن�����ئر ب�����ن گئ�����ے اور اقب�����ال مش�����نیب����رس ب����ڑے تھ����ے، ان����ج
 ۔ں داخ����ل ہ����وگئےیم پ�����ا ک�����ر ک�����الج میں تع�����لیاس�����کول م

 حس���ن ریم یمول��و ںیم دوس�������توں ک����ے محمد ن���ور خیش
 ںیم اس�����کول مش��ن جو تھ�����ے ع���الم ب����ڑے کیا ین���ام
 ںیم پڑھ������انے ک����ے ان۔تھ�����ے ک��������رتے ایپڑھ����ا یعرب
هی ب����ات خاص کیا  ت����ےید بت��������ا کچ�����ھ جو ک����ہ یت�����ھ 
وه تھ�����ے  ی۔ت�����ھ یک����رت ایجا ہ��و نق�����ش پ����ر دل���وں ب����ات 
 ذوق و ش���وق ک����ا یش���اعر

یه پ��������ڑھتے ںیم اس�����کول یاب�����ھ اقب�������ال  یک ان ک����ہ تھ�����ے 
 انہ���وں اور لگ�����ے چمکن�����ے جوہ��ر یاص��ل ک����ے عتیطب
 اش����عار ک����ے روم موالن���ای۔ک توج����ہ طرف یک یش���اعر ن���ے
 ںیم زم��انے اس ن���ے آپ ۔تھ�����ے پس���������ند تینہ���ا ک����و اقب�������ال
 جن���ایب�����ھ اص���الح بغ�����رض ک����و داغ حض���رت ک�����الم ن���ےاپ
 ک�����الم ک����ے آپ س���ے عےیذر ک����ے ڈاک داغ۔ایک����رد ش���روع
 ک��������رتے یاف�����زائ حوص�����لہ یک ان ک�������رکے اص���الح یک
 ۔تھ�����ے
 الہ���ور س���ے الک����وٹیس



 ن���ے آپ ںیم امتح������انوں ک����ے ان���������ٹرنس اور مڈل ،یپ�������رائمر
 یب�����ھ وظ���ائف بلک���������ہ یک حاص���ل یابیک����ام اںینم��ا
 ت����و ایگ ب����ن ک������الج ںیم الک�����وٹیس جب۔لگ�����ے ملن�����ے
 اور یعرب س���ے حس���ن ریم یمول��و ۔گ����ے ہ��و داخل ںیم اس
 یعرب ن���ے آپ ک�������رکے محن���ت ۔تھ�����ے پ��������ڑھتے یف����ارس
 دایپ اق���تیل یخاص ںیم یف����ارس اور
 پ����اس امتح����ان ک����ا اے فیا ںیم الک�����وٹیسی۔ک����رل
ۀسلس��������ل ک�������رکے  ےیل ک����ے رکھن�������ے یجار ک����و میتع�����ل 
 ۔ہ�����وگے داخل ںیم ک������الج گورنمن��������ٹ اور پہنچ�������ے الہ���ور
 ہمدرد اور الئ�����ق کیا ین���ام ڈآرن���ل ںیم ک������الج اس
 اور محب����ت یب����ڑ س���ے اقب�������ال جو تھ�����ے س���ریپ����روف
 ۔تھ�����ے ک��������رتے ایآ شیپ س���ے ش����������فقت

 اس ںیم جن تھ�����ے ہ�����وتے یب�����ھ مش��اعرے ںیم الہ���ور
 س���������ناتے ک�����الم اپن������ا ش����عراء مش���ہور ک����ے زم��انے
 ک�����الم اپن������ا اور ج���انے ںیم محفل�������وں ان یب�����ھ اقب�������ال۔تھ�����ے
 پ����ر ان ںینظ���ر یک س���ب آہس��������تہ آہس��������تہ۔لگ�����ے س�������نانے
 ک����ہ یت�����ھ یک س���ال 22 عمر یک ان اور ںیل��گ ےپ����ڑن
 غزل کیا ن���ے انہ���وں ںیم مش���اعره کیا ک����ے الہ���ور
 یب�����ھ یگرگ�������ان ارش���د مرزا ںیم مش��اعرے اس ی۔پ����ڑھ
 گن������ے ںیم ش���اعروں ک����ے یچھوٹ دن���وں ان جو تھ�����ے
هی ن���ے اقب�������ال جب ۔تھ�����ے ج����اتے  پڑھ����ا ش����عر 

 لئے چن نے یمیکر شانِ  کے سمجھ موتی



 کے انفعال عرق رےیم تھے جو قطرے

 اںیم ”لگ�����ے کہن�������ے اور اٹھ�����ے ت����ڑپ ارش���د مرزا ت����و
!هللا س�������بحان ص������احبزادے هی ںیم عمر اس   ”!ش����عر 

 تیمقب�����ول یک ک�����الم

 اور یعرب ۔ہ�����وئے ابیک����ام ںیم اے ی۔ب اقب�������ال
 دو ک����ے س�����ونے ںیان���ہ پ����ر آن���ے اول ںیم یزیانگ�����ر
 ک����ے اے ۔میا ن���ے آپ بع�����د ک����ے اے یب۔مل��ے یب�����ھ تمغ�����ے
 کیا اور یک حاص���ل یابیک����ام اںینم��ا ںیم امتح����ان
 نٹ������لیاور پہل�������ے آپ ۔مال ںیم انع����ام تمغ�����ا ک����ا س�����ونے
 ںیم ک������الج گورنمن��������ٹ ںیم بع�����د اور ںیم ک������الج
 ںیم زمان��ہ جس۔ہ�����وئے مق���رر س���ریپ����روف ک����ے یفالس��������ف
وه  دھوم یک یش���اعر یک ان تھ�����ے پ��������ڑھتے ںیم ک������الج 
ت�����ھ یگ����ئ مچ 1899ی۔  جلس�����ہ ک����ے اس����الم تیحما انجم���ن ء
 ن���ے آپ ںیم جلس�����ہ ک����ے اس����الم تیحما اپنےانجم���������ن ںیم
 نظ���م زیان��گ درد کیا س���ے عن���وان ک����ے ”میتی نال�����ہ"
 نیچ ب����ے دل ک����ے وال���وں س�������ننے س���ے جس یپ����ڑھ
 اریاخت ب����ے س���ے آنکھ������وں یک نیحاض���ر اور ہ��������وگئے
 ہندوس����������تان" ”ہمال���ہ" ن���ے آپ پھ�����ر۔پ����ڑے ٹپ�������ک آنس�����و



 ںیم بھ�����ر ہندوس����������تان جو ںیلک������ھ ںینظ���م رهیوغ ”ہمارا
 ۔ںیگ����ئ یک پس���������ند

 کیا ین���ام ”مخزن" عب���������دالقادر خیش س���ے الہ���ور دن���وں ان
 پہل�������ے س���ے س���ب۔تھ�����ے ک��������رتے ش�������ائع رس�����الہ ماہوار
 ۔لگ�����ے ہ����ونے ش�������ائع ںیم رس�����الہ اس اش����عار ک����ے اقب�������ال
 ۔تھ����ا جول لیم ب����ڑا ںیم عب���������دالقادر خیش ورا اقب�������ال
 پ�������روگرام ک����ا روزان���ہ

هی ق���ہیطر ک����ا ان دن���وں ان  نم��از ک����ر اٹ�����ھ ص�������بح ک����ہ تھ�����ا 
 فیش���ر ق���رآن س���ے آواز یاون���چ بع�����د ک����ے نم��از اور
 وق���ت ک����ا ک������الج ،ک��������رتے ورزش پھ�����ر۔تھ�����ے پ��������ڑھتے
 چل���ے ک������الج ریب�����غ پئ�������ے کھ�������ائے کچ�����ھ اور ہوجات�����ا
 عام۔تھ�����ے کھ��������اتے کھان������ا ک����ر آ ک����و دوپہ�����ر اور ج����اتے
وه پ����ر طور  ص�������بح ،کھ��������اتے وق���ت کیا ص���رف کھان������ا 
 یکب��������ھ ہاں تھ�����ے ت����ےیپ ںین���ہ یب�����ھ چ����ائے ک����و
 ک��������رتے ایل یپ چ����ائے نینمک ک����و رات یکب��������ھ
 ک����ر اٹ�����ھ ک����و رات ن���ےیمہ دو پ����ورے دفع������ہ کیا۔تھ�����ے
 ۔تھ�����ے پ��������ڑھتے یب�����ھ نم��از یک تہج�����د

 ورپی س������فر



 س���ے مالزمت یاپ����ن آرنل�����ڈ س���ریپ����روف ںیم زمان��ہ اس
وال ک����ر ہ��و س���������بکدوش گئ�������ے چل���ے تی 1905۔  ںیم ء
 انگلس�������������تان اقب�������ال۔گ����ے ہ��و روان���ہ ورپی یب�����ھ اقب�������ال
 اور ہ�����وگے داخل ںیم یورس���ٹیونی مرجیک ک����ر پہن�������چ
 م����برجیک۔لگ�����ے ن���ے ک����ر حاص���ل میتع�����ل یک فلس��������������فہ
 رانیا ن���ے آپ ک�������رکے پ����اس امتح����ان ک����ا فلس��������������فہ ںیم
 پ����ر جس یلک������ھ کت�������اب کیا متعل�������ق ک����ے فلس�������������فہ ک����ے
 یک یڈ چیا یپ ک����و آپ ن���ے یورس���ٹیونی یک یجرمن
 لن�����دن ن���ے آپ آک����ر واپ����س س���ے یجرمنی۔ک عطا یڈگ����ر
 دن���وں ان ۔ایک پ����اس امتح����ان ک����ا یرس�������ٹریب ںیم
 ک����ے یعرب ںیم یورس���ٹیونی لن�����دن س�������رآرنلڈیپ����رف
وه جب ۔تھ�����ے س���ریپ����روف  اقب�������ال ت����و ہ��������وگئے رخص���ت 
 ۔رہ��ے پڑھ��������اتے یعرب جگ���ہ یک ان ت���ک ماه چھ

 یک����ھید ایدن یسیا کیا ک����ر پہن�������چ ورپی ن���ے اقب�������ال
 یک وال���وں ورپی۔یت�����ھ ین���ئ بالک���������ل لئ������ے ک����ے ان جو
 اور ںیآئ نظ���ر یب�����ھ اںیخوب ک����و ان ںیم بیتہ�����ذ
 ک����و آنکھ������وں ت����و ش�����کل یظاہر یک انی۔ب�����ھ اںیب����رائ
 ٹٹ���������وال ن���ے ش���اعر جب مگ��ر یت�����ھ یتیک����رد چون���د چک���ا
 چوٹ یب����ڑ پ����ر دل ک����ے ان۔ایپ����ا کھ���������وکھال س���ے ان���در ت����و
 ںیه ل���وگ ک����ے کنب����������ہ یه کیا انس�����ان س���ب اگ����ر ،یل��گ
 ل���وٹ یہ��ے،ک وںیک ف�����رق اتن������ا ںیم ان پھ�����ر ت����و
 یک انس�����ان ایک اور ؟یرہ��ےگ یجار ت���ک ک����ب کھس�������وٹ
 یک ورپی جو ئ����ےیچاه ھون���ا یهی مقص�����د ک����ا یزن���دگ
 ہ��ے؟ س����امنے ک����ے قوم���وں



 یواپ���س ہندوس���������تان

وال  یس بہ�����ت ںیم اردو ن���ے انھ���وں آک����ر واپ����س س���ے تی
 یک ان طرف یک یف����ارس اب ک����نیل ںیلک������ھ ںینظ���م
ادهیز توج����ہ  ن���ے انہ���وں ت���ک عرص���ہ کچ�����ھی۔ت�����ھ یگ����ئ ہ��و 
 یزن���دگ ک����نیل تھ����ا اید چھوڑ یه کہن������ا ش����عر ںیم اردو
 طرف یک اردو ںیک����ہ پھ�����ر ںیم س�����الوں یآخر ک����ے
 ش����عر ںیم یف����ارس چھوڑک�����ر ک����و اردو ی۔ک توج����ہ
 زب����ان یف����ارس ت����و کیا۔ںیت�����ھ وجوہ��ات دو یک کہن�������ے
 اب دوس���را اور ۔ہ��ے موزوں بہ�����ت لئ������ے ک����ے یش���اعر
وه ،تھ����ا ایگ ب����دل رن��گ ک����ا یش���اعر یک اقب�������ال  کہت��������ے 
 بلک���������ہ ںین���ہ ےیل ک����ے وس������تانہن����د ص���رف ک����ہ تھ�����ے
 ہ��وں کہت��������ا ش����عر ےیل ک����ے مس������لمانوں ک����ے ایدن یس���ار
 جس ںین���ہ یسیا زب����ان یک����وئ س���وا ک����ے یف����ارس اور
االتیخ اپن������ے عےیذر ک����ے  ک����ے ممالک دوس���رے 
 ۔ہ��وں س���������کتے جا پہنچ����������ائے ت���ک مس������لمانوں

ء1908 اقب�������ال وال ںیم   آئ����ے واپ����س ہندوس����������تان س���ے تی
 آپ س���ے جہاں لگ�����ے پڑھ������انے ںیم ک������الج گورنمن��������ٹ اور
 ک����و آپ ی۔ت�����ھ یمل��ت تنخ��������واه روپ����ے س���و پ�������انچ ک����و
 ی۔ت�����ھ اجازت یب�����ھ یک ک������رنے وکال������ت



 وبلق�������ان ط�����رابلس جن��گ

 س���ال یڈھائ دو آئ����ے س���ے ورپی ک����و اقب�������ال ڈاک��������ٹر
هیاطال ک����ہ تھ�����ے ہ�����وئے  ط�������رابلس س���ے یت����رک ن���ے 
ه۔یایل نیچھ  یک بلق���������ان ک����ہ تھ����ا ت�����ازه یاب�����ھ زخم 
 یک یت����رک س���ے مدت جو ن���ے اس�������توںیر یس���ائیع
 پ����ر عتیطب یک اقب�������الی۔د ک����ر بغ�����اوت ںیت�����ھ ماتح����ت
 اس ن���ے انھ���وں چنانچ�����ہ ۔پ����ڑا اث����ر بہ�����ت ک����ا واقع����ات ان
 بہ�����ت ںیم نظم��وں یک ان جو لکھ������ا ”ش������کوه" ںیم زمان��ہ
 ک����و نظ���م اس ن���ے اقب������ال پہ�����ل پہل�������ے ک����ہ ہ��ے مش���ہور
 ت����و پڑھ����ا ںیم جلس�����ے ک����ے الہ���ور اس����الم تیحما انجم���ن
 دل���وں ک����ے نیس���امع آواز یہ��وئ یڈوب ںیم درد یک ان
 آہ��وں ک����ہ یل��گ گھنگھ��������������ولنے نش���������تر رحط اس ںیم
 اور کچ�����ھ ںیم جلس�����ے س���ارے س���وا ک����ے وںیاورسس����ک
 یاچھ یس بہ�����ت ن���ے اقب�������ال۔تھ����ا ت����اید ںین���ہ یس�����نائ
ادهیز س���ے ”ش������کوه" ک����نیل ںیه یلک������ھ ںینظ���م  یک ان 
 ی۔ہ��وئ ںین���ہ مقب������ول یات����ن نظ���م اور یک����وئ

 استعفیٰ  سے مالزمت



 بع�����د ک����ے ک������رنے مالزمت س���ال یڈھائ ن���ے اقب�������ال ڈاک��������ٹر
وه ونک�����ہیک اید دے یس��������تعفا کیک����ای االتیخ اپن������ے   
 ن���ے آپ اب۔تھ�����ے س���������کتے ک����ر ںین���ہ ظ�اہر س���ے یآزاد
ادهیز طرف یک یرس�������ٹریب  دول���ت ک����نیل یک توج����ہ 
ادهیز انک�����و ک����ا کم�����انے  لئ������ے اس تھ�����ا ںین���ہ ش���وق 
 جن تھ�����ے ت����ےیل س���ے مق���دار یه یات����ن ص���رف تنخ��������واه
 ۔تھ����ا ہوجات�����ا پ����ورا خرچ ک����ا ان س���ے

 یخود ۀفلس��������ف

ء1914  دن���وں انی۔ہ��وئ ش���روع میعظ جن��گ یپہ�����ل ںیم 
االتیخ س���ےیا ںیم دل ک����ے اقب�������ال  تھ�����ے موجزن 
 معل����وم مش�����کل کرن������ا ظاہر طرح یپ����ور ںیم اردو ںیجن���ھ
 کہن�������ے ش����عر ںیم یف����ارس آپ ےیل اس تھ����ا ہوت�����ا
وه ںیه یک����ہ ںیب����ات جو ن���ے انہ���وں ںیم یف����ارس۔لگ�����ے  
 ایشیا ای ورپی ک����ہ ںیه ین���ئ بالک���������ل س���ے لح���اظ اس
 یف����ارس۔ںین���ہ ت���ک چھوا ںیان���ہ ن���ے ش���اعر یک����س ک����ے
 لک������ھ ”یبےخ����ود رموز" اور ”یخود اس���رار" ن���ے آپ ںیم
 اریمع ک����ے ان اور ش���نیپ����وز یک انس�����ان حض���رت ک����ر
 س���ے بہ�����ت ک����ے زمان��ہ اگل������ے۔اید بن������ا ب�����اال و بلن���������د ک����و
 ک����و انس�����ان ک����ہ تھ����ا رکھ����ا س���مجھ یهی ن���ے ش���اعروں
 ک����ے قس�����م اس۔ےیچاه ینید مٹ����ا بالک���������ل یخود یاپ����ن
االتیخ  اور ئ����ےہ��و دایپ ںیم ون���انی پہل�������ے س���ے س���ب 
 ںیم زب����ان یعرب ک����ا کت��������ب یون���انی ن���ے مس������لمانوں جب



هی ت����و ایک ترجم����ہ  دایپ یب�����ھ ںیم مس������لمانوں ںیب����ات 
 پ����اؤں ہات������ھ ک����و انس�����ان ک����ہ تھ����ا الیخ ک����ا ان۔ںیہوگ�����ئ
 پ����ر خدا ص��رف اس���ے بلک���������ہ ںین���ہ ض��رورت یک ہالن�����ے
 یک����رن اریاخت یریگ گوش������ہ ک����ے ک����ر بھروس�������ہ
 ت����و ہ��ے چاہت�����ا پان������ا یزن���دگ ش���خص یک����وئ اگ����ر۔ےیچاه
 قس�����م اس۔ڈال���ے ک����ر فن�������ا ک����و آپ اپن������ے ک����ہ ےیچاه س���ےا
االتیخ ک����ے  بن������ا عمل ب����ے اور کاہ�����ل ک����و مس������لمانوں ن���ے 
 ک����ے قس�����م اس ںیم ”یخود اس���رار" ن���ے اقب�������ال۔تھ����ا اید
االتیخ  ی۔ک مخالف�������ت س���خت یک 

 ک����ے میتع�����ل یس���چ یک فیش���ر ق���ران اش����عار ک����ے اقب�������ال
۔ںیه علم������بردار وه   ک����و آپ اپن������ے ک����ہ ںیه کہت��������ے 
وه ہ��ے کچ�����ھ جو ںیم ایدن ،پہچ�������انو  تمہ����ارے کچ�����ھ س���ب 
 ،دو نک�����ال بالک���������ل خوف اور ڈر س���ے ہ��ے،دل ےیل
 س���ے چٹ�������انوں ،ل���ڑو س���ے لہ���روں ،کودپ��������ڑو ںیم ائ����وںیدر
 ،ںین���ہ جیس یک پھول�������وں یزن���دگ ونک�����ہیک جاؤ ٹک�������را
 ۔ہ��ے جن��گ دانیم

 درآب���ادیح و نس�����وریم ،مدراس س������فر

ء1926 وهیم   یک کونس��������ل س���ے حلق������ہ ک����ے الہ���ور 
ہ�����وئے ابیک����ام ک����ر ہ��و کھ����ڑے ےیل ک����ے یمم���بر 1928۔  ء



 لئ������ے ک����ے ن���ےید کچ����ریل س���ے مدراس ںیان���ہ ںیم
 مدراس۔ایگ ایک اس�������������تقبال ش�����اندار ک����ا ان وہاں۔ایآ ب�����الوا
وه  ل���ے فیتش�������ر درآب����ادیح س���ے س���وریم اور س���وریم 
 دھوم یب����ڑ ن���ے لوگ������وں ںیم درآب����ادیح اور س���وریم۔گئ�������ے
ایک مق���دم ریخ ک����ا آپ س���ے دھام 1930۔  مس������لمانوں ںیم ء
 اپن������ا ںیم آب����اد آل���ہ ن���ے گیل مس�����لم انجم���ن یپ����ران یک
 ص��در ک����ے جلس�����ہ اس اقب�������ال ڈاک��������ٹر۔ایک جلس�����ہ س������االنہ
 اس یک ریتق�������ر جو ن���ے آپ پ����ر موق���ع اس ،گئ�������ے چن���ے
 اش���ارے متعل�������ق ک����ے لیتش������ک یک پاکس�������������تان ںیم
 ۔تھ�����ے گئ�������ے ےیک
 مس����کن ک����ا اقب������ال

دروازه یئبھ�����ا عرص���ہ کچ�����ھ ڈاکٹراقب��������������ال  ۔رہ��ے ںیم 
 دس ن���و یک����وئ وہاں آئ����ے چل���ے یانارک������ل س���ے وہاں پھ�����ر
 ںیم یکوٹ��������ھ کیا پ����ر کل������وروڈیم یانارک������ل ۔رہ��ے س���ال
 یک����وئ س���ے انتق���������ال ۔ئ����ےید گ����زار س���ال چ��وده یک����وئ
 خاص یاپ����ن پ����ر روڈ ویم ن���ے انہ���وں پہل�������ے س���ال نیت
 رکھ����ا م��نزل دیجاو ن���ام ک����ا جس یت�����ھ یبن������ائ یکوٹ��������ھ
 ۔تھ����ا ایگ

 بھرم���ار یک خطاب����ات



وه جب ۓال فیتش�������ر الہ���ور   محمد خیش ص���رف تھ�����ے 
وال۔تھ�����ے اقب�������ال  اقب�������ال ڈاک��������ٹر ت����و آئ����ے واپ����س س���ے تی
 خطاب ک����ا س���ر ک����و ان ن���ے ہن����د حکوم���ت۔لگ�����ے کہالن�������ے
 ش��مس ک����و حس���ن ریم یمول��و اس������تاد ن���ے آپ ت����و ایک عطا
وه ںیم ق���وم ک����نیل ایدل���وا خطاب ک����ا العلم������اء  عالمہ 
 تم����ام ان ب����اوجود۔ہ��������وگئے موس��وم س���ے ن���ام ک����ے اقب�������ال
وه ک����ے طاب����اتخ  انس�����ان شیدرو اور س���ادے دھےیس کیا 
 ںیم ش����عروں اک��������ثر ک����و آپ اپن������ے خود ن���ے انہ���وں ،تھ�����ے
 ایک یب�����ھ فخ�����ر پ����ر اس اور ہ��ے کہ����ا شیدرو اور ریف�����ق
 ۔ہ��ے

�  ی۔روباه ںینہ یآت کو بندوں کے 

 جو تھ�����ے آت����ے ںین���ہ ڈھن��گ ک����ے یاداریدن ک����و اقب�������ال
 کہ����ہ ص��اف ص��اف بالجھج�����ک یت�����ھ یہ��وت ںیم دل ب����ات
 یب����ڑ یه یسیک یک ش���خص یک����س خ��واه تھ�����ے ت����ےید
 ںیم یدل دفع������ہ کیا ۔ہ��و ن���ہ وںیک ش���نیپ����وز
 ک����و آپ ن���ے انہ���وں یہ��وئ مالق���ات س���ے وائس���������رائے
 تیمص��روف یاپ����ن ن���ے آپ ک����نیل ید دعوت دن دوس���رے
 س���ے ک������رنے قب�������ول ک����و دعوت دن دوس���رے پ����ر بن������اء یک
 ہوک�����ر مجب����ور ن���ے وائس���������رائے لئ������ے اس اید ک����ر انک�����ار
 ۔ایک����رد ظامان���ت ک����ا دعوت یک ان دن یاس



 لب�����اس ک����ا آپ

 ابت��������داء۔جئ����ےیل س���ن حال یب�����ھ ک����ا لب������اس ک����ے ان ذرا اب
وه ںیم  پ����ر س���ر ،تھ�����ے پہنت�����������ے کرت�������ا اور ش�����لوار 
وال ،یت�����ھ یہ��وت یپگ�������ڑ دیس���ف  یزیانگ�����ر ج����اکر تی
وه ک����نیل پ����ڑا پہنن���������ا یب�����ھ لب������اس وال   آن���ے س���ے تی
 ک����وٹ ف�����راک اور ضیق���م ش�����لوار پ����ر طور عام بع�����د ک����ے
 یب�����ھک۔تھ�����ے پہنت�����������ے یٹ����وپ یت����رک س�������اتھ ک����ے
 س�������اتھ ک����ے اس ت����و تھ�����ے ت����ےیل پہ�����ن پتل����������ون یکب��������ھ
وهی۔ت�����ھ یہ��وت یٹ����وپ یت����رک جگ���ہ یک ٹیه  
 اور تھ�����ے ک��������رتے ںین���ہ پس���������ند ک����و لب������اس یزیانگ�����ر
 بنس������������بت یک پتل����������ون مجھے ک����ہ تھ�����ے ک��������رتے کہ����ا
ادهیز ش�����لوار  ۔ہ��ے پس���������ند 

 ک�����الم ک����ا زمان��ہ یآخر

 ۔تھ����ا اید چھوڑ کہن������ا ش����عر س���ے مدت ن���ے اقب�������ال عالمہ
 یک اردو ن���ے انہ���وں ںیم زم��انے یآخر ک����ے یزن���دگ
 آپ ںیم میک����ل ض��رب اور لیج����بر ب����الی۔ک توج����ہ طرف
 ب����ال”۔ہ��ے موجود ک�����الم ک����ا دور یآخر ک����ے یزن���دگ یک
 س���ے س���ب ںیم کت�����������ابوں یک اقب�������ال عالمہ ”لیج����بر



 کت�����������ابوں یاپ����ن ن���ے اقب�������ال۔ہ��ے یرکھ����ت درجہ اونچ���ا
 دیجاو”۔ہ��ے ایک خطاب س���ے مس������لمانوں ص���رف ںیم
 ایدن یس���ار ن���ے انہ���وں ںیم ”لیج����بر ب����ال" اور ”نام��ہ
 دون���وں ب�����اال م����ذکوره۔ہ��ے اید غامیپ ک����و ب����وںیغر ک����ے
 ک����ہ ہ��ے ہوت�����ا معل����وم ت����و ںیپ����ڑھ س���ے غور ک����و کت�����������ابوں
وه  اور ںیه س�������مجھتے تیمل�ک یک خدا ک����و نیزم 
 لوگ������وں ک����ے کنب����������ہ کیا انس�����ان س���ارے ک����ہ ںیه چ�����اہتے
 کیا خاطر یک نیزم اور ںیره ک����ر جل مل طرح یک
 ۔ںیک����ر خت����م جھگ����ڑے یل���ڑائ س���ے دوس���رے

 طب����ع یس���ازئن��ا

 ک����ا گ�����رده درد س���ے عرص���ہ کچ�����ھ ک����و ص���احب ڈاک��������ٹر
 دورے ک����ے درد اس س���ال پہنچن���������ے چ�����وتھے ہ��ر۔تھ����ا مرض
تھ�����ے پ��������ڑتے 1924۔  ےیآ پ�������ڑھکر نم��از یک دیع ںیم ء
 کھ��������اتے اںیس���و ۔ںیکھ����ال اںیس���و ک����ر ڈال دودھ گ����رم اور
 یک����وئ ایک ع��الج بہ�����تی۔گ����ئ ٹ�����ھیب آواز یان��ک یه
 جان���ا ک����ا ک����ورٹیہائ س���ے وجہ یک جس ہ��وا ن���ہ فائ��������ده
 یمال یک آپ ن���ے بھوپ��������ال ص���احب ن���واب۔ایگ ہ��و بن������د
 ک����ا روپ����ے 500 ماہوار ن���ام ک����ے آپ م��دنظر ک����ے مش������کالت
 ملت������ا ب��������رابر ک����و ان ت���ک وف����ات جو ایک����رد یجار ف�����ہیوظ
 ۔رہا



 وف����ات

ء1935  اس ہ��وا انتق���������ال ک����ا ص������احبہ گ����میب یک ان ںیم 
 کیا چنانچ�����ہ۔ایک اث����ر بہ�����ت پ����ر دل انک�����ے ن���ے واقع����ہ
 رجس�������ٹرار اور یلک������ھ تیوص ک����ر ٹ�����ھیب ل���ےیاک دن
 بھ�����ر س���ال یک����وئ س���ے وف����اتی۔د جیب�����ھ پ����اس ک����ے
 کچ�����ھ ،ایآ ات����ر بن������د ایموت ںیم آنکھ�����وں یک ان پہل�������ے
 چک���ا ہ��و معل����وم ک����و آپ لگ�����ا پھ���������ولنے س�����انس بع�����د دن���وں
واال ہ����ونے بین���ص حق وص��ال بیعنق�����ر ک����و ان ک����ہ تھ����ا  
ء1937دس������مبر چنانچ�����ہ ہ��ے هی ن���ے عالمہ ںیم   یرب����اع 
 آپ پ����ر موق���ع ک����ے یماریب دیش���د یک ان جو یت�����ھ یک����ہ
 ی۔ت�����ھ پ����ر زب����ان یک

 دینآ کہ دیآ باز رفتہ سرود

 دیآ نہ کہ دیآ حجاز از مےینس

 رےیفق نیا روزگارے د سرعام

 دیآ نہ کہ دیآ راز دانائے دگر



ء1937 ادهیز عتیطب ںیم   بہ�����ت قل�����ب ی۔ل��گ بگ���������ڑنے 
 ن���این���اب بیطب مش���ہور ک����ے یدل ،تھ����ا ایگ ہ��و کم���زور
 س�������پلپ����رن یشیق���ر حس���ن محمد میحک اور ص���احب
هیطب  یبھ����ائ ب����ڑے ک����ے آپ۔تھ�����ے ک��������رتے ع��الج ک������الج 
 ک����و حال���ت یہ��وئ یبگ�������ڑ یک آپ ن���ے محمد عطا خیش
 عالمہ مگ��ر کہ����ے ک����ے یتس�������ل کلم������ات چار دو ک����ر ک����ھید
 موت ہ��وں مس����لمان ںیم یبھ����ائ ک����ہ لگ�����ے کہن�������ے اقب�������ال
هی ن���ے آپ پھ�����ر۔ڈرت����ا ںین���ہ س���ے  ۔پڑھ����ا ش����عر 

 میگو تو با مومن مرد نشان
 اوست لب بر تبسم آمد مرگ چوں 

 آن���ے خون ںیم بلغ��������م پہل�������ے روز چار نیت س���ے وف����ات
 ج���انے طرف یک دل ک����ہ تھ����ا الیخ ک����ا ڈاک��������ٹروں لگ�����ا
 آخرک����ار۔ہ��ے ش���ہیان���د ک����ا ج���انے پھ�����ٹ ک����ے رگ وال���ے
ء1938 لیاپ����ر 21 ن���ے عالمہ  وف����ات۔ایک انتق���������ال ک����و 
� ان���ای۔ت�����ھ اوپ����ر س���ے س���ال 65 عمر یک ان وق���ت ک����ے  
 .راجع��ون الی�����ھ وان���ا

 م���اتم ک����ا اقب������ال ںیم ہندوس���������تان



 لیپ�����ھ ںیم الہ���ور فان������ا آن���ا خ����بر یک وف����ات یک اقب�������ال
 یک م��نزل دیجاو ل���وگ اور گئ�������ے ہ��و بن������د ب����ازار ،یگ����ئ
 مس���جد یش���اه اور اٹھ����ا جن����ازه ک����و ش���ام۔لگ�����ے ج���انے طرف
 دف�����ن ک����و تیم یک ان ںیم س������ائے ک����ے من��اروں ک����ے
 س���ے ہ��زار پچ����اس یک����وئ س�������اتھ ک����ے جن���ازے۔ایگ ایک
ادهیز  بھ�����ر ہندوس����������تان پ����ر انتق���������ال ک����ے آپ۔تھ�����ے یآدم 
 یم����اتم جگ���ہ جگ���ہ ںیم قص���������بوں اور ش���ہروں ک����ے
 اور ےیمرث پ����ر موق���ع اس ن���ے ش����عراء۔ہ�����وئے جلس�����ے
 ۔ںیک����ہ یب�����ھ ںیخیت����ار

ه۔یںیه زن����ده نغم���ے مگ��ر ایگ ہ��و خاموش س���از  حیص���ح 
 ہ�����وئے س������وئے س���ے ت����وںیگ ک����ے دیام اقب�������ال ک����ہ ہ��ے
واال جگ�����انے ک����و دل���وں  بن��������دھانے ہمت یک وس���وںیما ،
واال  ںیم ہ��م س������وگوار ک����ا مل��ت اور عاش���ق س���چا ک����ا س����الما ،
 اور نیقی ک����و دل���وں ہمارے ن���ے اس ک����نیل رہا ںین���ہ
 یک اس تھ����ا ایجگمگ�����ا س���ے ن���ور جس ک����ے میتن������ظ
 ںیہ��م ںیم یکیت����ار یک یوسیما اور ش��ک یروش���ن
 ایگ ہ��و خاموش س���ازی۔گ رہ��ے یدکھ����ات میمس������تق ص���راط
ۀک����ر مگ��ر  س���ے نغم���وں ک����ے اس فض������ا یک اس اور ارض 
 عالمہ ک����ہ ےیچاه ںیہ��می۔گ رہ��ے ینج���تگ����و ت���ک امتیق
 اور ںیس���مجھ اور ںیپ����ڑھ روز ہ��ر ک����و ک�����الم ک����ے اقب�������ال
 رایپ عمل پ����ر طور مس���������تقل س�������اتھ ک����ے یاولوالع������زم
 ۔ہ��وں



 


