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لسانی علوم ميں دلچسپی رکهنے والے ذہنوں نے جب تاريخ ميں چهپی 
حقيقتوں سے پردے اٹهانے شروع کئے تو  حيرت انگيز بات يہ سامنے 
ہ آئی کہ دنيا  بهر ميں بولی جانے والی تمام بوليوں کی ابتدا ايک ہی جگ

کئی لفظ  جہ ہے کہ آج بهی محتلف زبانوں ميںسے ہوئی تهی۔  يہی و
 ايسے ہيں جو ايک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہيں۔

يہ ميسوپوٹيميا نام کی بستی تهی جو آج سے ہزاروں برس پہلے فرات 
خوش اخالق، بہادر، اور  ندی کے کنارے بسی تهی۔ يہاں کے لوگ 

يں۔  سائنسدانوں کا  ماننا ہے کہ تہذيبی لحاظ سے افضل مانے جاتے  ہ
جب  يہ بستی اتنی آباد ہو گئی کہ پهر وہاں مزيد لوگوں کا بسنا مشکل ہو 
چال، تو کچه لوگ نکل کر مغرب کی طرف چل نکلے۔ يہ وه لوگ تهے 
جنہوں نے يونان، جرمنی، روس، فرانس، اور برطانيہ کی زمينيں آباد 

ی جاتی ہيں، وه انہی کی پيش کرده کيں ۔ آج جو زبانيں ان عالقوں ميں بول
ہيں۔  ميسوپوٹيميا سے نکلنے والے کچه اور لوگ  مشرق کی جانب  

آرمينيا، ايران  بسايا اور وہاں بادشاہی کی۔ ان ميں  چلے  ان لوگوں نے
سے کچه لوگ ايشيا کی جانب چلے اور وہاں بستياں بسائی۔  انسانی 

جب سکندر کے ہاتهوں ان کی تاريخ ميں يہ لوگ ايرانی آرينس کہالئے۔ 
مات ہوئی  تب ان کی تہذيب ميں يونانی رنگ گهلنے لگا۔ اس کا نتيجہ يہ 
ہوا کہ ايک نئی زبان وجود ميں آئی جس کا نام پہلوی تها۔ اس کی لکهائی 

ميسوپوٹيميا کی کونيفارم سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اور يہ پہلوی زبان  
۔موجوده اردو کی بزرگ کہی جا سکتی ہے  

برس ہا برس ايشيا ميں نئے لوگ آتے پرانی بستيوں پر حاوی ہوتے اور 
انہيں  پيچهے دهکيلتے رہتے۔ يہ سلسال کئی  عمريں کاٹتا گيا۔ اس کا 

نتيجہ يہ ہوا کہ نئی پرانی تہذيب، اور بولياں ملتی گئيں اور نئی زبانيں 
ے جاتے ہند کی سرزمين پر بسنے والے آرين اب ہندو آرين کہ بنتی گئيں۔

ہيں۔ يہ لوگ   بڑی معنی خيز زبان سنسکرت بولتے تهے۔ اب نئے آنے 



سال کے  ٢٠٠والے لوگوں کی زبانوں کا ميل اس زبان ميں ہوا تو تقريباً 
د ميں کی گہرائيوں سے ايک نئی زبان وجو وقت ميں سنسکرت کی زبان

آئی جو سنسکرت کے مقابلے سہل اور  بولنے سمجهنے ميں آسان تهی۔ 
بل عيسٰیؑ کے  پراکرت ميں سال ق ۵۴٣پراکرت کہالئی۔ تقريباً يہ زبان   

سے سنسکرت کی جهلک جا چکی تهی۔ موجوده بہار کے عالقہ ميں  
جسے اس زمانے ميں مگده  کے نام سے جانا جاتا تها  ،يہ زبان بولی 

تهی۔  وه پراکرت جو سنسکرت سے قربت رکهتی تهی اسے تاريخ جاتی 
نے پراکرت اول کا نام ديا اور جو پراکرت سنسکرت سے پرے نکل آئی 

تهی اسے پراکرت دويم کا نام ديا گيا۔ اس پراکرت زبان کی بهی اردو 
 زبان کی تاريخ ميں بڑی اہميت ہے۔

اور ُسر َسيَنی اسی پراکرت دويم سے پشاچی، ماگدهی،  مہاراشٹری، 
زبانيں وجود ميں آئيں۔ مہاراشٹری سے موجوده مراٹهی آئی؛ ماگدهی 

زبان جو پالی بهی کہالئی، جس ميں راجہ اشوک نے  پيغامات پتهروں پر 
رقم کئے، اس ميں سے بہاری، ہندی، اور بنارسی زبان وجود ميں آئيں۔  

  

 کے زمانے ميںغزنوی ُسر َسيَنی سے برج بهاشا کا جنم ہوا جو محمود 
۔ اس زبان کو اردو کی ماں بهی کہا جاتا ہے۔دہلی ميں بولی جاتی تهی  

 

ايک بار پهر  چهٹی  صدی ميں
سنسکرت کا دور آيا جب راجہ وکرم 
آدتيہ نے سنسکرت کو راجوی زبان 

رت دويم کا وقت مقرر کيا۔ يہ پراک
صدی اے  ويںاختتام تها۔ ليکن آٹه



هر کر آئی جسے تيسری پراکرت کا نام اب ويں صدی ميں پهر پراکرتدس
 ديا گيا ہے، يہ پراکرت موجوده ہندی سے ملتی جلتی تهی۔

ہے کيونکہ يہ وه وقت تها ريخ اردو کی کتاب کا ايک اہم  باب يہ دور  تا
کو قتل کرنے کے  ادشاه حجاج نے سنده کے راجہ داہرجب بابل کے ب

نے کراچی کے  کہ داہرسم کو سنده بهيجا اس ليے حکم کے ساته دمحم قا
قريب اس کے جہازوں کو لوٹ ليا تها۔  يہ ابتدا تهی  سنده پر عرب 

برس رہی۔ اس دور ميں  سندهی  زبان ميں عربی  ٣٠٠حکومت کی جو 
الفاظ کی آميزش ہونے لگی کيونکہ فوجوں ميں آنے والے کچه لوگ 

 ہندوستان ہی ميں بسنے لگے ۔ 

نے  غزنویسالوں ميں محمود  ٢۵ برس قبل عيسٰیؑ  تک ايک ہزار دس 
غوری کا دور اور پهر قطب الدين  حملے کئے۔ پهر دمحم ١٧ہندوستان پر 

يبق نے پہلی بار دہلی ميں اپنی حکومت قائم کی اور دہلی ہی کو اپنی ا
راجدهانی بنايا۔ اس نے فارسی کو درباری زبان قرار ديا۔ ان درباروں 

شاعروں کی بڑی عزت ہوتی۔ ميں شعرو شاعری کی بڑی قدر کی جاتی۔  

ديوان شايع سال قبل محمود سعد سحری نے تين  ١١٢١ سے ١٠۴۶تقريباً 
 کئے ايک عربی، ايک فارسی، اور ايک ہندوی ميں۔  

ے بيٹے مير کالحسن امير الدولہ جو ايک ترکی ا ميں  اب ١٢۵٣پهر 
نام آج بهی شعرو ، جن کا ندی خاتون تهيںتهے اور ان کی والده ايک ہ

مير خسرو کے نام سے مشہور اس سخن کے آسمان  پہ روشن ہے۔ ا
ا اور  وگوں ميں بولی جانے والی برج بهاششاعر نے دہلی کی عام ل

ہم آہنگ کرنا يں بولی جانے والی زبان فارسی کو بادشاه کے دربار م
ا کو مال ی شاعری کی لے ميں فارسی اور بهاششروع کيا۔ انہوں نے ترک

 رنگ بهرے کہ آج بهی ان کی بہار کم نہيں ہوئی۔کر شاعری ميں وه 
حترمہ ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ نے مير خسرو کے ذکر کے بعد ما



عری کہ جس ميں فارسی اور برج بهاشا کا خوبی کے مير خسرو کی شاا
ها گيا تها، وه پيش کی۔ غزالہ صاحبہ نے اس ساته  شاعری ميں گوند

۔غزل کے معنی بهی اچهی طرح سمجهائے  

ويں صدی کے آخر تک  کے اردو کے وجود کو لسانی تاريخ کے تيرہ
اب تک فارسی،  ی اردو کہتے ہيں۔ اس نئی زبان ميںپڑهنے والے پران

ڈی، سنسکرت،اور ترکی الفاظ مل چکے تهے۔ مگر اب بهی عربی، دراو
اس  اس کا کوئی خاص نام نہيں تها۔ کہيں هندوی کہالئی تو کہيں ريختہ۔

اور نئی   ا هاشزمانے ميں مغربی بهارت ميں اردو کافی حد تک برج ب
سرو نے اپنی شاعری ميں دونوں زبانوں کو زبانيں مل چکی تهيں۔ امير خ

خاص ہندی بولی جاتی تهی ۔  خوبی سے ماليا ادهر مشرقی بهارت ميں 
ر زبانوں گو عربی، ترکی، اور فارسی کا اثبنارس  ميں اس ہندی ميں 

تلسی داس ، سورداس ، کبير  ويں صدی تک پندرہگهال مگر پهر بهي ميں
نکہ ان کی شاعری ميں بهی داس جيسے بهجن کہنے والے بهی آئے۔ حاال

ويں صدی ميں گرونانک کی شاعری سولہر فارسی کا نظر آتا ہے۔کافی اث
ويں صدی تک  شمال سے آنے والے پندرہويں سے تيرہابهری۔ الغرض،  

تو آيا مگر شعرو سخن ميں زياده تر صوفی  ننيا پميں  حملوں تلے زبان
، دور کے شاعروں ميں مير حسن  سہر بهجن کا دور رہا۔  اس کالم، اور

شاه شامل ہيں۔ قطبخواجہ بنده نواز، سيد دمحم جان پوری، قلی   

گول کنڈا کی بادشاہت کے بيجاپور، اردو شاعری کی  آمد دکهن ميں 
ہوئی، يہ وه دور تها جب  بادشاه اکبر  شمالی بهارت کا حاکم  زمانے ميں

تها اور درباری زبان فارسی قرار پائی۔ دکهن ہی سے ابهرنے والے ايک 
شاعر ولی دکهنی اس نئی زبان کی محبت ميں يوں بندهے کہ انہوں نے  

گرامر کو بهی سنوارا۔  کو ايک ترتيب ميں ڈهاال اور اس کیاس زبان 
فرمائی۔  کو بچپن سے نکال کر اسے جوانی عطانے اردو ولی دکهنی 

اردو يہی وجہ ہے کہ انہيں  بابائے ريختہ کہا گيا۔ ولی دکهنی نے 



ر کو شامل کيا اور ان زبانوں کے کئی شاعری ميں عربی اور فارسی بح
جملے بهی۔ يہاں تک کہا جاتا ہے کہ وه ولی دکنی ہی تهے جو اردو 

آئے۔شاعری کو دہلی ميں لے کر   

ته محفل کی دوسری غزل پيش کی گئی جسے نور اس ذکر کے سا
۔ شاعر تهے جناب ولی ايصاحبہ نے اپنے مختلف انداز ميں سنا فاروقی 
:دکنی  

 جسے عشق کا تير کاری لگے

 اسے زندگی کيوں نہ بهاری لگے

ہ کی بهتيجی ہيں ۔ اردو ادب سے بهلر صاحب انيالنور فاروقی  محترمہ 
دار پيشکش کے بعد اردو اکيڈمی کو اور ان کی  ذور بت رکهتی ہيںمح

۔ان محفلوں ميں شرکت کرتی رہيں گیاميد ہے کہ وه   

کے آگے کے دور کو ماڈرن اردو کا دور کہا جاتا ہے، جس ء١۵٢۶ 
۔ شاہجہاں نے الل قلعہ تعمير کی ابتدا مغليہ سلطنت کے عروج سے ہوئی
ک کو شاہجہان آباد کا نام ديا۔  کروايا، اپنی بادشاہت قائم کی اور اپنے مل  

ويں صدی کے آخر تک اردو شاعری کے افق پر کئی ستارے سترہ
روشن تهے، جيسے کہ شاه مبارک آبرو، سراج الدين ميرزا جان جاناں 
منظر، ميرزا رفيق سودا، خواجہ مير درد اور داغ دہلوی۔ ان کے عالوه 

آتش، رہا۔ لکهنئو ميں نسيم کا بهی دور بادی اور امام بخش آ سراج اورنگ
 ناسخ، مير انيس اور دبير کا دور چل رہا تها۔

بادی کی غزل آ اس موقع پر جناب تاشی ظہير صاحب نے سراج اورنگ
:سنائی  

 خبر تحير عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی

 نہ تو  تو رہا، نہ تو ميں رہا جو رہی تو بے خبری رہی



ايک انقالبی دور تها۔ مير نے مير تقی مير کا دور اردو شاعری کے ليے 
اردو شاعريميں اظہار خيال کو سہل بنايا مگر خيال کی گہرائی کو 

 برقرار رکها۔

:زل سنائیبد الستار غزالی صاحب نے مير کی غجناب ع  

 الٹی ہو گئيں سب تدبيريں کچه نہ دوا نے کام کيا

ے ہوتمغليہ دور ميں دہلی ميں ايک بازار لگا کرتا تها جہاں سپاہی جمع 
ريد و فروخت کرتے۔ اس بازار کو اردو بازار کہا جاتا اور ضروری خ

کيونکہ زياده تر فوجی ہی اس ميں حصہ ليتے۔ اب جب کہ آنے والے 
لوگوں ميں  ريختہ ہی تهی  جو سب استعمال کر پاتے تهے، اس وجہ 

ريختہ کا نام اردو ہوا۔ ترکی زبان ميں اردو کا ساته ساته  سے  وقت کے 
فوج ہوتا ہے۔مطلب   

تک آ چکی تهی۔ ويں صدی کے آخر تک اردو شاعری شاہی دربار ١٨
در کرتے اور مشاعرے منعقد کئے جاتے، لوگ بادشاه شاعروں کی ق

گريزی حکومت کے آنے سے نشاعری سے لطف اندوز ہوتے۔ا
انگريزوں نے اردو زبان کو سيکهنا شروع کيا اور اردو نثر کا دور 

اور اردو و ميں کتابيں چهپوانا شروع کيں ارد شروع ہوا۔ انگروزوں نے
نے پر آماده کيا۔هکو نثر  لکی اسکالرسزداور ہن  

کی ويليم کاليج ميں کئی اردو شاعری اور نثر  ويں صدی تک فورٹانيس
سرو کی کتاب خ ميرسين خان تحسين نے اکتابيں موجود تهيں۔ مير دمحم ح

اور مير شير علی  چہار درويش کو فارسی  سے اردو ميں ترجمہ کيا
 افسوس نے باغ و بہار اردو لکهی۔

اس دور ميں اردو شاعری ايک اور انقالب سے گزر رہی تهی۔ مير کے 
بعد يہ دوسرا شاعر تها جس نے  اردو اور فارسی شاعری ميں انقالب 

پيدا کيا اور شاعری ميں ايسا انداز بياں پيدا کيا کہ آج تک اس انداز بياں 



غالب جن کی  خاں هللاں ال سکی۔  يہ تهے مرزا اسد کا جواب دنيا نہي
اعری ان کے زمانے سے بہت آگے کی شاعری مانی گئی۔ اسی دور ش

ذوق، داغ، اور  حالی جيسے شاعر بهی ہوئے۔  ميں  

:جناب تصدق عطاری صاحب نے ميرزا غالب کی غزل سنائی  

 ذکر اس پری وش کا اور پهر بياں اپنا

رازداں اپناتها  وبن گيا رقيب آخر ج  

 

 

چهلے عربی اور افغانی بادشاہوں پ
شاہوں نے  باد مغل  بر عکسکے 

ہندو اور مسلم کے فرق کو مٹايا۔ ان 
کے زمانے ميں شاہی زبان   فارسی 

۔ اس دوری کو شاعروں نے کچه ام لوگوں کی زبان برج بهاشاعاور تهی
ق اشرے کے ہر طبقے  سے اس فرکم کيا تها مگر مغل سلطنت  نے مع

 ا ديا۔ اب  ہندستانی اور مغليہ تہذيب کا ميل جول بہت گہرا ہوا۔ اسکو مٹ
ہابهارت جيسی کتابوں کے م ،نئنے راما کا نتيجہ يہ ہوا کہ مسلم اسکالرز

ہندو ئوں کو فارسی سيکهنے کا موقعہ  ۔ترجمہ کرنے لگے  فارسی ميں
اردو  دو شاعر بهی اردو شاعری کے ستارے بنے اور مال۔ اب کئی ہن

نوں سے آزاد ہوئی۔ ان شاعروں ميں ، پنڈت برج شاعری مذہب کے بنده
کا شمار ہوتا ہے۔چکبست نرائن   

:اس ذکر کے ساته کوثر سيد صاحبہ نے چکبست کی شاعری سنائی  

 درد دل پاس وفا جزبہء ايماں ہونا

 آدميت ہے يہی اور يہی انساں ہونا



کی شاعری آج تک غزل  م نماياں ہوا ، جناہندو شعرا ميں ايک اور ن
گانے والے شوق سے گاتے ہيں۔ ان کی زندگی پر بهی ٹی وی پر 

پروگرام بنائے گئے۔ علی سردار جعفری نے اپنی ٹيوی سيريل کاہکشاں 
بهی چالئے۔ وه تهے فراق  معلوماتی پروگرام ميں ان پر ايک دو 

 گورکهپوری۔

:مبين خليل صاحب نے فراق  گورکهپوری کی غزل سنائی  

 بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان ليتے ہيں

 تجهے اے زندگی ہم دور سے پہچان ليتے ہيں

چند محروم بهی تهے  کوتل منشی اسی سلسلے کے ايک اور شاعر جناب
:م رانی صاحب نے سنائیحاتل جناب جن کی غز  

 اس کا گلہ نہيں کہ دعا بے اثر گئی

 اک آه تهی جو کہيں جا کہ مر گئی

کا جنہوں نے   اپنی  بادیآ ميں پهر دور آيا جوش  مليحويں صدی بيس
کيفی  شاعری کے  ذريعے اردو کو انقالب کا اظہار کرنا سکهايا۔پهر

اعظمی، علی سردار جعفری، فيض احمد فيض ، ساحر لدهيانوی، احمد 
شاعروں کا جو اپنی شاعری ميں زندگی کی ترقی پسند فراز جيسے 

عری جو کہ عشق حقيقی کی عکاسی تلخياں بهی بيان کرتے تهے۔ شا
کرنے لگی تهی، اب لوگوں کے دلوں ميں  آشکارکو  جذباتکرتی ہوئی 

بهی پيدا کرنے لگی تهی۔  جذبےظلم و جور کے خالف بغاوت کے   

اس موقع پر ظفر يوسفزئی صاحب نے فيض احمد فيض کی غزل سنائی۔ 
: 

 کچه پہلے ان آنکهوں آگے کيا کيا نہ نظاره گزرے تها



 کيا  روشن ہو جاتی تهی گلی جب يار ہمارا گزرے تها

صوفيوں کی محفلوں ميں درخشاں ہوئی، تو کبهی زبان اردو جو اب تک 
کبير  داس کے بهجن اور دوہوں ميں رونق افروز ہوئی، کبهی  فارسی 

تو  سے دوستی کر بيٹهی، اشں کے دربار سے بچتی ہوئی برج   بها شاہو
لی، کبهی پيغام عشق کی هب ميں ڈهڈ ری کےکبهی  مير و غالب کی شاع

واز بلند کرتی۔ اظہار ترسيل کرتی تو کبهی غالمی کے خالف بغاوت کی آ
نہ پائيدانوں سے ہوتی اردو   کو جب کچه فرصت ملی تو کی ان جداگا

فلمی دنيا اسے اپنانے ہاته پهيالئے بيٹهی تهی۔  فلمی پردے پر بهی اردو 
کے دلوں پر اب تک راج کرتی  اس زبان کی وہی شان رہی اور لوگوں 

کی شاعری فلموں کے جملوں اور گيتوں، نظموں اور غزلوں ميں نماياں 
 ہوئی۔

فلموں ميں شاعری لکهنے والے شعرا ميں ساحر لدهيانوی، کيفی 
اعظمی، قتيل شفائی، جاں نثار اختر، احمد فراز جيسے نام مشہور ہيں۔ ان 

تها جو شکيل بدايونی کے نام سے ہی ستاروں ميں ايک ستارٔه جميل 
پہچانا گيا۔ آج بهی ان کی قلم سے ابهرے گيتوں کی بہار ہندوستان کے 

کوژر سيد صاحبہ نے شکيل بدايونی  ريڈيو اور ٹيوی پر چهائی رہتی ہے۔
:کی لکهی ايک غزل سنائی  

 موسِم گل ساته لے کر برق و دام آہی گيا

گيايعنی  اب خطرے ميں گلشن کا نظام آ ہی   

شکيل بدايونی ہندوستان کی فلموں ميں شاعری لکهتے تو احمد فراز کی 
اترنے  ر نمودار ہوئی۔ لوگوں کے دلوں ميںشاعری پاکستان کے پردے پ

والی ان کی شاعری ترنم کے ساته بهی اتنی ہی بهلی لگتی جتنی خود ان 
جانے پر۔  ايسی ہی ايک دل فريب کے مونہہ سے مشاعروں  ميں سنی 

:سنائی جناب ظفر شاه صاحب نےل غز  



 يہ عالم شوق کا ديکها نہ جائے

 وه بت ہے يا خدا  ديکها نہ جائے

موجوده حال ميں اردو اپنی طبيعت کے مطابق اپنے عالقے کی زبانوں 
کے الفاظ اور انداِز بياں کو  اپناتی جا رہی ہے۔ اس ميں ہندی، سنسکرت، 

نگريزی کے الفاظ بهی عربی، ترکی، اور فارسی کے عالوه اب کچه ا
گهلنے لگے ہيں۔ کئی شاعر ہيں جو  اپنی شاعری ميں انگريزی الفاظ کا 
بهی استعمال کرنے لگے ہيں۔ ندا فاضلی جيسے شاعروں نے کبير اور 

سورداس کے بهجن اور دوہوں کے رنگ ميں  بهی اس زبان کو آزمايا۔  
م کوثر ان ہی اور کچه شاعروں نے اپنا ايک انداز بياں قائم کيا۔ سلي

شاعروں ميں سے ايک ہيں۔ خيال اور اظہار کے سہل انداز والی ان کی 
غزالہ انصاری صاحبہ نے ايک کٹرشاعری سننے ميں بهلی لگتی ہے۔ ڈا 

:بار پهر مائيک تهام کر سليم کوثر کی غزل سنائی  

 ميں خيال ہوں کسی اور کا مجهے سوچتا کوئی اور ہے

نہ کوئی اور ہےسر آئينہ ميرا عکس ہے پس آئي  

اب تک زبان اردو ادب کی کشش سے پہچانی جانے لگی ہے۔ کئی لوگ 
ہيں جو اس زبان سے محبت کر بيٹهتے ہيں۔  اردو شاعری بهی کئی 

تک پہنچی تو اس رنگوں ميں ڈهلتی رہی، مگر جب يہ خواتين شاعرات 
کو  جذباتکے اظہار ميں ايک نيا ہی پہلو ابهرنے لگا۔ نسوانی  

ماياں مرائو جان ادا کے ترانوں  ميں نکبهی ا نے والی شاعریکرآشکار
مل  کے قلم ہوئی تو کبهی ادا جعفری کےقلم سے ابهری۔ کبهی شہناز مز

زره  سے منظوم ترجمٔہ قرآِن مجيد کی صورت ميں نماياں ہوئی تو کبهی 
کا عکس بنی۔   اردو زبانکے حوالے سے اپنے خياالت  جذباتگاه  کی ن

کرنے والی خواتين ميں  نماياں نام پروين شاکر کا  اظہارکا  جذباتاور 
کو  جذباتہے۔ پروين شاکر کی شاعری ميں اظہار کی تازگی ہے تو 



ت بهی۔  محفل کے اختتام پر پروين شاکر کهول کر رکه دينے والی جرأ 
کی غزل کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے محفل کی نئی مہمان  

بہ۔ عام طور پر محفل کی آخری پيشکش و سنگه صاحسند  محترمہ 
عری سے ہوتی ہے جس نگيش اوادهانی صاحب کی آواز ميں گونجتی شا

و سنگه صاحبہ کی آواز نے   بڑے باکمال انداز ميں پورا کی کمی کو سند
:کيا۔ ان کی گائی پروين شاکر کی غزل تهی  

 کو بہ کو پهيل گئی بات شناسائی کی

رائی کیاس نے خوشبو کی طرح ميرے پذي  

تهم سا گيا۔ اس دلفريب اس طرح  اردو زبان کا سفر آج کے دور ميں آ کر 
بهی بہت آگے جانا ہے۔ اور جب تک دنيا ميں اس کے عشق  زبان کو ا

ميں مبتال ہونے والے دل موجود رہيں گے اس زبان کو   زوال آ ہی نہيں 
 سکتا۔   
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