
 

 

 

 

 

 

NALANDA OPEN UNIVERSITY 

COURSE  : M.A. URDU PART II 

PAPER   : PAPER XIII 

TOPIC   : KALEEM AAJIZ 

PREPARED BY : PROF. ISRAIL REZA,    

    SCHOOL OF INDIAN &   

                       FOREIGN LANGUAGES 

 

 

 

 



 

 ںیس���ا ن���ہیک����ا دل����داده ا یش���اعر یب�����ھ یں ک����وئیا میدن
 ت ن���ہیم ع���اجز ک���ے ن���ام س���ے واق���فیہ���ے ج���و ڈاک���ٹر ک���ل
 کیم ع���اجز بہ���ار ک���ے ایڈاک������ٹر ک������ل ۔رکھت�����ا ہ�����و
 ای ان ک���ے وال���د ۔ںیمش���ہور ش���اعر گ���زرے ه یانتہ�������ائ
 ۔ں گ����زرا تھ����ایش���اعر ن���ہ یں ک����وئیوال���ده ک���ے خان���دان م
 ےہن����د س ۀش����اعرانہ ذوق و ش����وق ک����ا آغ����از بٹ����وار یان ک
 ۔پہل����ے ہ����وا

ء میں تیلہاڑه نامی چھوٹے سے گاؤں میں 1920ان کی والدت 
ہوئی جسے قدیم زمانے میں بدھ مت کا خانقاه مانا جاتا تھا۔ 
انکے عالقے کے ایک فرقہ وارانہ قتِل عام میں ان کے خاندان 
 البت�������ہ ان ک�������ے اس ۔ے گئ�������ےیش����تر اف����راد م����ار دیک����ے ب
 ا س������ے متنف������ر ک������رنے ک������ہ بج������ائےیں دنیغ��م ن��ے ان��ھ
 ۔این انس������ان بن������ا دیک بہ��������تریا

 ںیم اردو س���ے یورس���ٹیونی پٹن����������ہ ن���ے عاجز میک����ل
وه ۔ایک مکم��ل اے ۔میا اور اے ی۔ب  گول������ڈ ںیم اے ی۔ب 
 یڈگ����ر یک ٹیڈاک��������ٹر یاپ����ن ن���ے انھ���وں ۔تھ�����ے ڈلس�����ٹیم
ء1965 س���ے یورس���ٹیونی یاس یب�����ھ  ی۔ک حاص���ل ںیم 
 اردو ںیم بہ�����ار" مقال�����ہ لکھ������ا ک����ا ان دوران یاس
 ہوا۔ جاری بھی میں شکل یکت�������اب ”ارتق�������اء ک����ا چریٹ����ریل
 یونورسٹی پٹنہ بعد کے کرنے مکمل ڈی ایچ۔ پی۔ اپنی عاجز
 مالزمت رہے۔ جڑے تک عرصے کافی معلم اردو بطور سے
 یمش��اورت اردو یک بہ�����ار حکومتِ  وه بعد کے فراغت سے



 عہدے اس اتیت����اح اور ہ�����وئے مامور ص��در ک����ے یٹیک����م
 ۔رہ��ے ف��������ائز پ����ر
 لکھنا غزلیں یه س���ے عمر یک س���ال 17 محض ن���ے عاجز
 شامل بھی میں مشاعروں وه تک ء1949 اور تھا کردیا شروع
 جنہوں رہے شاعر اکلوتے وه دوران کے ٧٠ ۔٦٠ لگے۔ ہونے
 ہ����ونے منعق������د ںیم یدہ��ل ش���ام یک یآزاد یومِ  سال ہر نے
الل‘ وال���ے  ینمائن�������دگ یک بہ�����ار ںیم ’مش��اعرے قلع�������ے 
ء1976 ی۔ک  ک����ے یدہ��ل کت�������اب یپہ�����ل یان��ک ںیم 
 ہن����د ی����ۂجمہور ص��در ک����ے وق���ت اس ںیم بھ�����ون انیوگ
 ی۔ہ��وئ یجار س���ے ہ������اتھوں ک����ے
 حد ب����ے ک����و عوام یش���اعر یک عاجز میک����ل ڈاک��������ٹر
 اور س���اده ان���داز انک�����ا ونک�����ہیک ہ��ے یک����رت مت�������اثر
 خدمات ش�����اعرانہ یازیامت ۔تھ����ا حامل ک����ا اق���دار یمعاش���رت
ء1982 ںیان���ھ ن���ے ہن����د حکوم���ت ےیل ک����ے  ںیم 
 جب‘ زلیںغ یک ان ۔ن���وازا س���ے اعزاز ک����ے ’یپدماش������ر‘
 ہی خشبو‘ ،’ہوا سبب کا شاعری جو وه‘ ،’تھی آئی بہاراں فصل
۔ںیه ںیآف�����ر قابلِ  ’ہوگا نہیں نظاره ایسا پھر‘ اور ’تھی خشبو  
 کیتح����ر یاسیس ای یادب یک����وئ یکب��������ھ ن���ے عاجز
وه ک����نیل ایل ںین���ہ حص���ہ ںیم  ںیم دانیم یبیتہ�����ذ 
هی ںیم ان ۔تھ�����ے ابیک����ام یه تینہ���ا  ک����ہ یت�����ھ تیاہ��ل 
 ف�����راق مثالً  شاعر نامور کے صدی بیسویں یںم مش��اعروں
 م���رکوز پ����ر خود ک����ر ہٹ�����ا توج����ہ س���ے یگورکھپ�����������ور
 ۔ںیک����رل

 ۔تھ�����ے دایش ک����ے یش���اعر یک ان یگورکھپ�����������ور ف�����راق
 ک����ے ’یت�����ھ یآئ بہ�����اراں فص�������ل جب‘ کت�������اب یک عاجز
 ںیم" ،تھ����ا لکھ������ا ن���ے انھ���وں ںیم ص�������فحہ پچھل�������ے



 میک����ل مجھے جو ہ��وں قس�����مت خوش ںیم ک����ہ ہ��وں س�������وچتا
 موق���ع ک����ا س�������ننے یزب����ان یان��ک ںیلغز یک عاجز
 یان��ک ،س�����نا ک�����الم ک����ا ان ن���ے ںیم جب ۔ہ��وا بین���ص
 ب����ے اور محب����ت ،یآہن���گ ہ��م ںیم دل رےیم ن���ے یش���اعر
 س���ے یش���اعر یان��ک مجھے ی۔ک����رد دایپ یخوش حد
 ”۔ہ��ے الف�������ت یانتہ�������ائ
ء2015 یف�����رور 14  ب����اغ یہ��زار ش���ہر ک����ے جھارکھن�������ڈ ک����و 
 ان ںیان���ہ ۔گئ�������ے فرم����ا رحل���ت عاجز میک����ل ڈاک��������ٹر ںیم
 ۔ایگ ایک دف�����ن ںیم گ����اؤں یآب����ائ ک����ے

 ،میکل ہو قہیسل بے یه یکتن بات"
 "۔ےیچاه قہیسل کا کرنے بات

 


