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 انسان مکھ ہنس اور مزاج خوش ایک وہ۔ ہے جاتی پائی اندر کے دونوں نگاری نثر اور شاعری کی ان انفرادیت کی غالب مرزا

 پھول سے منھ کے ان گویا کرتے طرح اس باتیں وہ۔ ہوجاتا باغ باغ دل کا اس سے چیت بات کی ان ملتا، سے ان بھی جو۔ تھے

 میں اس پڑتا، بن کچھ جو سے ان لئے کے کرنے دور کو دکھ اس۔ ہوتا دکھ بھی کو ان کر دیکھ میں دکھ کو کسی۔ ہیں رہے جھڑ

۔تھیں جمع میں ذات کی ان سب وہ چاہئیں ہونی خوبیاں جو میں انسان اچھے اور تھا پیار پناہ بے سے انسانوں انہیں۔ کرتے نہ دریغ   

 منفرد کا غالب مرزا  میں نثر اور شاعری اردو مگر ہیں موجود بھی آج ہزاروں اور ہیں ہوئے ادیب اور شاعر ہزاروں میں اردو

۔ہے مرتبہ و مقام علیحدہ اور   

 اور انوکھے میں ڈھنگ رنگ اپنے وہ ہیں، لکھے نے غالب مرزا خط جو بھی میں نثر اردو ہے، کیا ہی کہنا تو کا شاعری اردو

 اب میں کتابت و خط اور شاعری بھی پر ہوجانے ترقی اتنی کی زبان اردو اور جانے گزر مدت اتنی۔ ہیں جاتے کئے خیال نرالے

 زمانے اس جتنے تھے نہیں مقبول اور مشہور اتنے وہ میں زندگی اپنی کہ ہے عجیب البتہ بات ایک۔ ہوسکا نہیں پیدا بدل کا ان تک

ہیں فرماتے خود۔ ہیں میں :  

غالب خفائی میں مقابل کے ظہوری ہوں  

نہیں مشہور کہ ہے حجت یہ پہ دعوے میرے  

 ہونے مقبول شاعری کی غالب۔ ہوئی ختم چشمک کی شاعروں عصر ہم چمکا، ذوق کا لوگوں پھیلی، روشنی کی علم گذرا، زمانہ

۔ہیں آتے نظر غالب ہی غالب ہے، ہوتا چرچا کا شاعری و شعر بھی جہاں کہ ہے یہ حال تو اب۔ لگی   

 کا خیاالت آسان اور مشکل میں کالم کے ان۔ ہے جاتی پائی طرح پوری دلکشی اور رنگینی شیرینی، میں کالم کے غالب مرزا

 احباب و دوست کے ان۔ تھا ہوتا فہم ناقابل بیان اور تھی مشکل بہت شاعری کی غالب میں زمانہ ابتدائی۔ ہے موجود امتزاج حسین

۔ تھے رکھتے جاری مشق پر راہ اسی تھے، کرتے پسند کچھ جو وہ۔ تھے لیتے نہیں اثر کا تنقید و طنز وہ لیکن تھے کرتے طنز

ہے کیا نقل واقعہ ایک میں" حیات آب" کتاب مشہور اپنی نے آزاد حسین محمد مولوی : 

"  اس بھی شعر دو یہ لئے کے چڑھانے کو صاحب غالب مرزا اور پڑھی غزل اپنی نے عیش جان آغا حکیم میں مشاعرے ایک

۔کردیئے شامل میں  

سمجھے کیا تو سمجھے ہی آپ تم کہا اپنا اگر  

سمجھے دوسرا اور کہے اک ہے، جب کا کہنے مزا  

سمجھے مرزا بیان اور سمجھے میر کالم  

سمجھے خدا یا سمجھے آپ تم کہا اپنا مگر  

۔کہا اتنا بس نے غالب مرزا فرماکر سماعت کو اعتراض اس  

پروا کی صلے نہ تمنا کی ستائش نہ  

سہی نہ معنی میں اشعار مرے ہیں نہیں گر  



 رنگ کا شاعری ابتدائی کی ان۔ تھے چاہتے بنانا الگ بالکل راہ اپنی وہ۔ تھے مالک کے مزاج منفرد ہی سے شروع غالب مرزا

تھا فرمایا متعلق کے ان نے میر تقی میر کر دیکھ : 

"  بکنے مہمل ورنہ گا جائے بن شاعر الجواب تو دیا ڈال پر راستے سیدھے نے اس اور گیا مل کامل استاد کوئی کو لڑکے اس اگر

"۔گا لگے  

 بعد صدیوں بھی آج کو انفرادیت شان کی ان کہ ہوئی حامل کی انفرادیت ایسی اور گئی نکھرتی رفتہ رفتہ شاعری کی غالب مرزا

۔ ہیں سب مند ارادت غیر اور مند ارادت کے ان قدردان  کے آفرینی معنی کی کالم کے ان۔ ہے جاتا کیا محسوس پر طور نمایاں

۔ہے کالم کا غالب یہ کہ ہے لیتا پہچان کر دیکھ کو کالم کے ان بھی شخص اجنبی   

 سے عنوان کے" غالب مرزا" میں درا بانگ نظم ایک ہوئے کرتے پیش خراج کا عقیدت اپنی پر شاعری کی غالب نے اقبال عالمہ

کہ ہے دیا کہہ تک یہاں اور ہے کیا پیش : 

" ۔نہیں ممکن ہمسری تیری میں گویائی لطف " 

۔ہے جاتی پائی میں نثرنگاری اور شاعری کی غالب مرزا انفرادیت شان یہی  
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