
 

Urdu Compulsory- semester-1 

Unit-1 

-میر تقی میر کی غزلیں:  

1-غزل   

 تھا  ظہور ذرہ کا ہی اس بھی میں خورشید                     تھا نور جو کے اس سے حسن مستعار اتھ

 عشق اور حقیقی عشق   غزل یہ میرکی– ہے( ہوتی شروع غزل سے )جہاں ہے مقطع  کاغزل  میرکی تقی میر یہ
  کی اپنےمحبوب اور  ہے سکتا ہو بھی طرف کی  خدا اشارہ کا ان یعنی -ہے  مشتمل پر موضوع ں دونو مجازی
  کی کائنات- ہے نہیں کی خود اسکی وہ ہے اجاال اور روشنی ، نور  جو میں  کائنات کہ ہیں کہتے شاعر-بھی طرف

 رونق اور روشنی اپنی نے کائنات یعنی-ہے مستعار  سے معشوق میرے سب یہ -ہے  ہوئ مانگی ھاراد خوبی ہر
  کائنات -ہے ہزر   کا حسن کے معشوق میرے تو یہ نہیں اتیذ بھی نور  کا سورج--ہے لی ادھار سے محبوب میرے

 -ہے گیا لیا ادھار سے معشوق ےمیر  سب بلکہ نہیں اتیذ کمال ہر کا

 تھا  نشور شور سے نالے ایک ہر پیدا                      تھا  ناصبور دل جو کن گرم ہنگامہ

  شور جو سے دل رصب بے   اس اور تھا کرتا  ہنگامے کہ تھا قرار بے اتنا لیے کے اس دل میرا کہ ہیں کہتے شاعر
  کہ تھا لگتا ایسا سے ہنگامہ  کے دل بیچین اس ہے ہوتا شور کا  قیامت جیسے تھی تیز قدر اس وہ تھی آتی آواز کی

 -ہو گئےہو برپہ قیامت

 تھا دور بھی میں بہت کہ ہوا اب معلوم                     تئیں کے خدا پہنچا میں  تو کو آپ جو پہنچا

  اپنی نے جس کہ ھات  کہا انھونے میں جس ہے کی ترجمانی کی قول ایک کے علی  حضرت   میں شعر اس  نےمیر
 پتا کا ذات یک خدا مجھے  تب پہنچا کو حقیقت اپنی میں جب ہیں کہتے میر-لیا پہچان  کو رب نے اس پہچانا کو نفس
  جاننےکی اور ٹٹوال کو خود میننے جب لیکن ہوں قریب نہت کے خدا ںمی کہ  تھا سمجھتا تو میں کہ پتاچال اور چال

 - ہوں دور   زیادہ بہت ابھی خداسے تو میں کہ  پایا نے میں تو کی کوشش

 تھا  طور کوہ  صد خرمن برق شعلہ یکا                                      کلیم اے ورنہ تھی نہ کی دل بلند آتش

  کلیم جنھین  ًموسی   جب ہے کیا  اشارہ طرف کی واقع اسہےاور کیا استعمال کا تلمیح صنعت میں اسشعرنے میر
  کی دیکھنے و کو ہللا   جب میں اسراعیل بنی نے موسی   قوم  -تھے کرتے کالم سے خدا وہ کیونکہ ہے جاتا کہا الالہ
  تو پہنچے وہاں لوگ جب اور دو حکم کا  پہنچے پر طور کوہ   کو موسی   قوم   کہ کہا کو جبراعیلً  نے للللہ تو کی ضد
  بےہوش اور السکے نا  ابت کی روشنی اس موسًی   اور گئ ہو خاک کے جل  قوم ساری اور ہوا روشن نور ایک وہاں

 -تھی افیق  لئے کے جالنے کو پہاڑوں جیسےطور سینکڑوں وہ ی تھ کی چنگاری جو یہ-ہوگئے

 

 تھا  حضور  بے اک ہر پتنگ کیا شمع کیا                             بغیر پرتوے ترے ایک رات میں مجلس

رات کی محفل میں تو نہیں تھا تو عاشق موجود ہوکر  -بزم میں جب تو نہیں تھا تو کوئ مزہ نہ تھاشاعر کہتے ہیں  
بوب کی خوبصورتی نہیں تھی توکسی چیز میں  کیونکہ شاعر کے مطابق مح-بھی موجود نہ تھا کوئ رونق نہیں تھی

 -نہ شمع میں وہ بات تھی نہ پتنگے میں -بھی خوبصورتی نہ تھی

 تھا ضرور النا پہ راہ بھی کو شوخ اس                                         سپہر اے لیکن  ملے تو ملے میں خاک ہم



 ہمارا تو یہی نہیں یا آیا پہ راستے شوخ وہ بعد کے اس کیا لیکن گئے مل تو گئے مل میں خاک ہم کہ ہے کہتا شاعر
  ہم پڑتا نیں فرق کوئی  تو پڑا ملنا میں خاک لئے کے اس ہمیں اگر تھا سکھانا سبق کا  محبت بھی  کو کہاس تھا مقصد
                       -گئے  ہو جو کامیاب مصدمیں اپنے

 تھا چور سے  شکستوں استخوان وہ یکسر                                               گیا آ  جو پر سر کاسۂ ایک پاؤں کل

 تھا غرور پر سر کا کسو کبھو بھی میں                                              خبر بے راہ چل کے دیکھ کہ لگا کہنے

  روز ایک پیر میرا کہ ہے کہتا شاعر -( ہے الزمی پڑھنا میں ساتھ مصرعے دونوں میں قطع )ہے کا قطع کا زلغ یہ
  تھا  ہوا بھرا سے  چونٹوں یعنی شکستوں ڈھانچا کا ہڈیوں وہ– تھا جیسا کھوپڑی میں  دکھنے جو اگی پڑ پر پیالہ ایک

  سر کا گھمنڈی کسی بھی میں جب تھا وقت ایک چل کر  دیکھ راستہ نادان اے کہ لگا  کہنے سر کاسہ   وہ– تھا زخمی
 -ہوں رہا کھا بھی ٹھوکر کی پیر کے کسی کہ تک یہاں اور ہوں گیا مل میں خاک آج  اور-تھا مغرور بہت اور تھا

 تھا قصور اپنی کا فہم تو ہم نہ سمجھے                                       میر   میں ہمیں بہشتی  حور رشک تو وہ تھا

  رہنے کے تجن   اس ہم اور  تھا درمیان ہمارے ہو ئےآ رشق  بھیہورونکو کر دیکھ جسے بہشتی وہ ہیں کہتے شاعر
 -نہیں اسکا تھا قصور ہمارا وہ تو سکے نہ پہچان کو وجود والے

 

2-غزل  

 ہے سی کی سراب نمائش یہ                  سی کی  حباب اپنی ہستی

 ہے سی کی گالب اک پنکھڑی              کہیے کیا کی لب کے اس نازکی

 ہے سی کی خواب اوقات کی یاں   عالم بھی اس کھول دل چشم

 ہے سی کی اضطراب  اب  حالت              ہوں جاتا پہ در کے اس بار بار

 ہے سی  کی انتخاب اک بیت                                  ابرو ترا سے خال نقطۂ

 ہے سی  کی خراب خانہ اسی                         آواز یہ کہ  کہا بوال جو میں

 ہے سی کی کباب بو سے دیر                   شاید بھنا دل میں غم آتش

 ہے سی کی  آب پر چشم میری                         کے اب طرح کی ابر دیکھیے

 ہے سی کی شراب مستی ساری                                 میں آنکھوں باز نیم ان میر  

 -تشریح:

 ہے سی کی سراب نمائش یہ                  سی کی  حباب اپنی ہستی

اس  شعر میں میر  زندگیکی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ در اصل یہ زندگی جس پہ ہم اتنا ناز کرتے ہیں اور اپنی  
بالکل مختصر جو پل میں   –انسان کی زندگی تو  ایک بلبلے کی مانند ہے -ہستی پر اتنا اتراتے ہیں اسکی حیثیت ہی کیا ہے 

 -ایک سراب جیسی ہے یعنی دھوکہ ہے  رنگینی اسکی ساری  نمائش اور  -ختم ہو جاتی ہے

 ہے سی کی گالب اک پنکھڑی              کہیے کیا کی لب کے اس کیزنا



 کیسے میں خوبصورتی کی محبوب میرے کہ ہیں کہتے  ہوئے  کرتے تذکرہ کا خوبصورتی کی محبوب اپنے شاعر
 گالب طرح جس کہ ہیں کہتے مانند کی پنکھڑی کی گالب  کو ہونٹوں اسکے اور-ہے خوبصورت اتنا وہ کروں بیان
  خوبصورت نہایت بھی ہونٹ  کے محبوب میرے طرح اسی ہے ہوتی نازک اور خوبصورت ہی  نہائت پنکھڑی کی
 -ہے نازک اور

 ہے سی کی خواب اوقات کی یاں   عالم بھی اس کھول دل چشم 

ہمیں دل کی آنکھ  -کرو کیونکہ دنیا یک خواب کی طرح ہے دنیاکی زندگی پر غرور نہ    -شاعر کہتے ہیں کہ دنیا ایک خاکہہے 
دنیا میں الجھ کر نہ رہو کیونکی جب خواب سے جاگتے ہیں تو پچھتاتے رہ   -کو کھول کر دیکھو اور نیند سے بیدار ہوجاؤ 

 -اور دماغ سے  سوچیں کہ کیا سہی ہے کیا غلط -اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم  ہوش میں رہیں -جاتے ہیں

 ہے سی کی اضطراب  اب  حالت              ہوں جاتا پہ در کے اس بار بار

  کی منانے اسے یعنی  ہوں جاتا پہ در کے محبوب اپنے بار بار اور ہوں چین بے  بہت میں کہ ہین کہتے شاعر
  میری اب – ہوں آتا لوٹ کر سوچ یہ پھر اور نہیں یا  گا کرے قبولمجھے وہ کہ ہوں ڈرتا لیکن ہوں کرتا کوشش
    -ہے گئی ہو سی کی اضطراب ایک حالت

 ہے سی  کی خراب خانہ اسی                         آواز یہ کہ  کہا بوال جو میں

 اپنی سے اس– کرتا نہیں بھی  بات منہ سیدھے کہ  ہے لگتا سا ناراض سے مجھ میرامحبوب  کہ ہیں کہتے شاعر
 اسی یہ کہ  کہتاہے میں غصہ  کے سن آواز میری وہ-ہوں ڈرتا یبھ سے کرنے بات میں دور تو کرنا اظہار کا محبت
 -آوازہے کی منحوس یعنی خراب خانہ

 ہے سی کی کباب بو سے دیر                   شاید بھنا دل میں غم آتش

  کوئ جیسے ہے جلتا  مین آگ  کی غم قدر  اس  دل میرا سے وجہ کی رویئے اس کے محبوب کہ ہیں کہتے شاعر
 -ہے رہتا لگاتارجلتا بھی دل میرا طرح اسی ہے لگتی آنے بو سے میں کہاس  تک تب ہے جلتا میں آگ کباب

 ہے سی کی  آب پر چشم میری                         کے اب طرح کی ابر دیکھیے

 اپنے طرح اسی ہے سکتا  برس وقت بھی کسی وہ اور ہے ہوتا بھرا پانی میں بادلوں طرح جس کہ کہتےہیں شاعر
  چھیڑ نے کسی اگر غمکو میرے کہ ہیں  ہوئی بھری لبالب  قدر اس نکھیں آ میری سے وجہ کی رخی بے کی  وبمحب
 -جائگی ہو بارش کی آنسؤں سے آنکھوں میری تو دیا

 

 ہے سی کی شراب مستی ساری                                 میں آنکھوں باز نیم ان میر  

 ایک میں اس اور -ہو رکھی پی شراب نے اس گویا  ہیں نشیلی اتنی آنکھین کی محبوب میرے کہ ہیں کہتے شاعر
 -ہے مستی سی کی شرابی

 3-غزل

  لیا تھام تھام نے ہم کو زدہ ستم دل                                      لیا نام نے  کسو جب ترا آگے ہمارے

  لیا  غالم اک صاحب بھی کا مصر  عزیز                                     کی زلیخا طالع تو کھائیے جو قسم

  لیا انتقام کی ساقی نے مست نگاہ                                خانے مے آگے کے مسجد  تھے رہتے خراب

   لیا سالم مرا  نے ان سے طرح سیدھی نہ                        کبھی سے مجھ میں  راستے مال نہ روش کج وہ



  لیا دام زیر نے اسیری اضطراب گر                                صیاد تری  کا رحمی بے گے دکھاویں مزا

  لیا کام سے ناکامیوں میں عمر تمام                                 میں محبت نبھی میری سے سلیقے مرے

 لیا  تمام زمیں روئے نے شور میرے پہ                                     میر   میں شاعروں میں ہوں گزیں گوشہ اگرچہ

 

-تشریح:  

  لیا تھام تھام نے ہم کو زدہ ستم دل                                      لیا نام نے  کسو جب ترا آگے ہمارے

سچے عاشق  -میر تقی میر کہتے ہیں کہ جب بھی  ہمارے آگے تیرانام لیا جاتا ہے تو ہمارا دل بے  چین ہوجاتا ہے 

-جیسے ہی محبوب کا نام آتا ہے شاعر اپنے دل کو تھام لیتے ہیں-کو سمجھانا بے حد مشکل ہے کے لئے  اپنے دل   

  لیا  غالم اک صاحب بھی کا مصر  عزیز                                     کی زلیخا طالع تو کھائیے جو قسم

رت یوصف، عزیز مصر کے قصہ  کی طرف اشارہ کیا ہے کہتے ہیں کہ  شعر میں حض  اس -طالع کا مطلب قسمت ہوتا ہے  

کیونکہ وہ  -زلیخا کو  حضرت یوصف جیسا غالم مل گیا تھا آپکو اگر قسم کھانا ہے تو  زلیخہ کی قسمت کی قسم کھانا چاہیے 

   -انکی  قسمت کی قسم کھائی جا سکتی ہے  اتنی خوش نصیب تھی کہ 

 خراب رہتے تھے  مسجد کے آگے مے خانے                     نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا 

شاعر کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب لوگ مسجدوں کو آبادرکھتے تھے اور مے خانے ویران ہوتے تھے  تب ساقی 

یہ  دیکھ کر جلتا تھا اور اسنے  انتقام لینے کے لئے خوب بنا ؤ سنگھار کرکے  لوگوں کو اپنے طرف راغب کرلیا  

اب مسجدیں ویران ہو گئیں اور مے خانے آباد ہونے لگے-اسی طرح میرے محبوب نےاپنی نشیلی اداوں سے سب  

 کو مسحور کر رکھا ہے-اور اسکی مست اور نشیلی آنکھیں سب کو اپنا دیوانا  بنا دیتی ہیں-

 وہ کج روش نہ مال راستے میں  مجھ سے کبھی                 نہ  سیدھی طرح سے ان نے مرا  سالم لیا

شاعر  کہتے ہیں کہ   -دیا جواب کا سالم میرے کبھی نہ اور کی نہیں بات منہ سیدھے سے مجھ کبھی نے  محبوب
                      کج روش یعنی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوے

  لیا دام  زیر نے اسیری اضطراب  گر                               صیاد تری  کا رحمی بے گے دکھاویں مزا

شاعر اس پرندہ کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کسی پرندہ پر اگر بہت زیادہ ظلم کیا جائے تو وہ دم توڑ دیتا  ہے  

اسی طرح ہم بھی اب تیرے اس نظر انداز کئے جانے والے ظلم سے پریشان ہوکر کوئی ایسی ھرکت نہ  کر دیں 

ہوجائے اور ہم بھی شرمندہ ہو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم کتم ہی ہو جائے اور جب  ہمارا صبر کتم کہتو بھی رسوا 

اور پھر تو ہماری ہی طرح  تڑپے گا اور -ہوجائےگا شاید تب تمہیں ہماری بے چین کاعلم ہوگا اور تم پچھتاؤگے

-اسلئےتو اب ہمارا امتحان نہ لے-تیرا حال ہماری طرح ہوگا  

  لیا کام سے ناکامیوں میں عمر تمام                                 میں محبت نبھی میری ےس سلیقے مرے

شاعر کہتے ہیں کہ  میں نے ایک عاشق    کی حیثیتسے نہایت صبر کیا اور دنیا سے تمھاری شکایت نہیں کی نہ  

اور تا عمر ناکامیابی پہ صبر -کبھی محبت کو بدنام ہونے دیا اور اپنے محبوب کے رویہ کو برداشت کرتے رہے

-یعنی میں نے محبت بھی سلیقہ سے کی نہ کہ اسکی بدنامی کی-کرتے رہے   

                                                                            پہ                                      اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر   

 میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا  



شاعر کہتے ہیں کہ مین ایک گوشہ نشیں  رہنا پسند کرتا ہون دکھاوا کرنے کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں  

مجھے خود کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں اور شہرت کی اللچ   –نے جو لکھ دیا وہ خود ہی دنی میں پھیل گیا 

-میں نے جو لکھا وہ خودہی مشہور ہوگیا–نہین نہ کسی تعارف کیضرورت ہے   

4-غزل  

    کا گری نوحہ پھر ہے شور یہیں پہ اس کل                                   کا تاجوری یاں ہے آج غرور کو سر جس

  کا دری کبک ترے آگے کچھ نہیں چلتا                          کا پری رخسار ہے سے رخ ترے شرمندہ

  کا سفری ہر یاں میں راہ لٹا اسباب                                       سالمت کون گیا سے منزل کی آفاق

  کا سری آشفتہ اس ہے مداوا سنگ اب                               کی جنوں اپنے گئی نہ شورش بھی میں زنداں

  کا گری بیداد تری ہے طلب انصاف                                                       ہمارا  سے محشر داور جگر زخم ہر

  کا نظری پریشاں ہے لپکا کو آئینے                                                      دیکھو وہیں پھر لڑی آنکھ جہاں تو اپنی

  کا پری و بال بے  کبھو دیکھا نہ مقدور                                                       گزرے  ہی بال تہ کو ہم گل موسم صد

 جگری عقیق اشک مرا ہے ٹکڑا                                                               تو کہے کہ پر پلک ہے جھمکے سے رنگ اس
  کا

  کا تری کی مژگاں پنجۂ نگر دست تھا                                            کر جا بھی کو سمندر نے ہم کیا سیر کل

  کا گری شیشہ کارگہ اس  کی آفاق                                             کام بہت ہے نازک کہ آہستہ بھی سانس لے

   کا سحری چراغ ہے بھروسا یار کیا                                                                 لے خبر جلد کی سوختہ جگر میر   ٹک

  

 تشریح:

  کا گری نوحہ پھر ہے شور یہیں پہ اس کل                                   کا تاجوری یاں ہے آج غرور کو سر جس

  دنیا کیونکہ  ہوگا رہا ہو  ماتم کال جگہ اسی ہیں خادم ہیں عمارت ہیں کوشیاں ہے بادشاہت جہاں آج کہ ہیں کہتے میر
  دنیا یا ہے کرتی تعریف آپکی دنیا کہ ہوگیا پیدہ گرور میں دل کے انسان اگر ہے دنیا ہی یہ مستقلنہین چیز کوئی مین
  کچھ وقت بھی کسی  نہیں بھروسہ کوئی  کا پلٹنے وقت مین دنیا کیونکہ ہے گلط یہ تو  ہے رونق سے دم آپکے مین
 -دیں نہ بسنے کو غرور اندر اپنے کہ چاہئے کو انسان لیے اس جائےگا ہو چور گرورچکنا اور ہے سکتا ہو بھی

  کا سفری ہر یاں میں راہ لٹا اسباب                                       سالمت کون گیا سے منزل کی آفاق

  سامان سارا ہم تو ہین جاتے طرف کی منزل ہم جب میں سفر کے آخرت یعنی منزل کی افاق کہ ہیں کہتے شاعر
 -جاتا لے نہیں ساتھ کچھ ہے جاتا چھوڑکر ہی میں دنیا یعنی یہیں

  کا سری آشفتہ اس ہے مداوا سنگ اب                               کی جنوں اپنے گئی نہ شورش بھی میں زنداں



  پاگل جو میں دماغ ہمارے یعنی کا پن پاگل ہمارے کہ ہے شور ایک بھی میں خانہ قید یعنی زنداں ہیں کہتے شاعر
  پتھر پر سر لوگ کر سمجھ پاگل ہمین کہ ہے االج یہی اسکا اب -ہوئی نہ ختم بھی تب گیا دیا کر قید ہمیں وہ تھا پن

 -مارےنگے

  کا گری بیداد تری ہے طلب انصاف                                                       ہمارا  سے محشر داور جگر زخم ہر

  اپنا پر طور کے ثبوت اور بتائینگے تکلیف اپنی کو خدا ہم کہ ہیں کہتے ہوئے رکھتے امید سےہی خدا  اب شاعر
 -کرےگا انصاف ہمارا ہی وہ  اب بتائینگے انہیں دل زخمی

  کا نظری پریشاں ہے لپکا کو آئینے                                                      دیکھو وہیں پھر لڑی آنکھ جہاں تو اپنی

  ہی کو اس مالئیاور نظر ہی سے اس نے ہم  گیا بھا جو کو نظر ہماری کہ ہے ہی عیب ہمارا شاید یہ ہیں کہتے شاعر
 -کریں کیا ہم تو ہے قسور کا نظر ہماری میں اس با-بیٹھے دے دل اپنا

  کا تری کی مژگاں پنجۂ نگر دست تھا                                            کر جا بھی کو سمندر نے ہم کیا سیر

  ہمارے   اور ہیں ہمروتے  جتنا  کہ پایا  نے   ہم تو   سیرکرنے  کی  سمندر ہم   کلجب  کہ ہیں  کہتے   شاعر
 -تھا  نہیں  بھی کچھ  سمندر وہ  آگے کے سیالب  کے  آنسؤوں 

  گری شیشہ کارگہ اس  کی  آفاق                                              کام  بہت   ہے نازک  کہ آہستہ بھی   سانس لے
   کا

  کو  اس  آکر موت  کب  کہ نہیں   بھروسہ کوئی  کیونکہ  لے سے  آہستہ  بھی  سانس  کہ ہیں  کہتے   شاعر
  اسے ہم   تو   ہے  ہوتا  نازک  بہت   شیشہ  طرح  جس کہ  ہے گیا   کہا کو  خدا ں یہا  یعنی  آفاق –  لے دبوچ 
  بکھر  اسکا  ہے نازک بھی   زندگی طرح  اسی ہیں  کرتے  ادھر سے  اادھر اسے   کر  سمبھل  یت  نہا
 -چاہیے  جینا  اسے کر  سمبھل بھت   ہمین  اسلئےب -ہے بھیممکن   کبھی جانا 

  چراغ  ہے  بھروسا  یار کیا                                                                  لے خبر  جلد   کی  سوختہ  جگر  میر   ٹک
   کا سحری

حال پوچھو   شاعر کہتے ہیں کہ  ٹک یعنی ابھی ابھی میرا جگر جال  ہے تو تم میرے پاس آؤ میرا 
صبح کے چراغ   م ہمیں ایسا لگتاہے کہ ہ –میری خبر لو کیونکہ زندگی  کا کوئی بھرسہ نہیں ہے  

  -کی مانند ہو گئے ہے جو رات بھر جلتا ہے اور جب صبح قریب ہوتی ہے تو بجھنے واال ہوتا ہے
-اسی طرھ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں   

 میر تقی میر 

(1723-1810 )  

میر  اردو و معنی کے جادوگر، شاعر بے مثال میر تقی  لفظ-ۓکو آگرہ میں پیدہ ہو  1723ر فروری  میر تقی می  

غزل کا وہ آسیب ہیں کہ جو اس کی جکڑ میں آجاتا ہے، تا زندگی وہ اس کا مطیع رہتا ہے۔ میر  نے ان لوگوں سے 
بھی خراج عقیدت حاصل کیا جن کی اپنی شاعری میر سے بہت مختلف تھی۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اس سے 

کے باوجود ان کی شاعری کی عظمت کا سک ہ ہر عہد بڑھ کر کیا ثبوت ہو گا کہ زمانہ کے مزاجوں میں تبدیلیوں 
، ذوق  ہوں یا حسرت موہانی، میر کے عقیدت مند ہر زمانہ میں   میں جما رہا۔ ناسخ ہوں یا غالب، قائم  ہوں یا مصحفی 
رہے۔ ان کا اسلوب ناقابل تقلید ہے پھر بھی ان کی طرف لپکنے اور ان کے جیسے شعر کہہ پانے کی حسرت ہر  

                                         اعروں کے دل میں بسی رہی۔ ناصر کاظمی نے تو صاف اعتراف کیا۔عہد کے ش



                                                                                                                                        
                       

ر ہوتے ہیں میر کے، ناصرشع  
 لفظ بس دائیں بائیں کرتا ہے 

ناصر کاظمی کے بعد جون ایلیا نے بھی میر کے اتباع کی کوشش کی۔ اتباع کی یہ ساری کوششیں ان تک پہنچنے  
کی محال کوشش سے زیادہ ان کو ایک طرح کا خراج عقیدت ہیں۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، "آج تک میر سے 

بان کی بھی بے تکلف ہونے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ آج اس پرانی ز  

نقل کی جا تی ہے جس کے نمونے جہاں تہاں میر کے کالم میں ملتے ہیں لیکن اب متروک ہو چکے ہیں۔ بربر  
بنائے عقیدت کسی کے نقص کی پیروی کی جائے، تو بتایئے، وہ شخص کتنا بڑا ہوگا۔" میر کو خود بھی اپنی  

  عظمت کا احساس تھا۔

تمھیں تم کبھی میر کو چاہو کہ وہ چاہیں ہیں  
 اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں

میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد، علی متقی اپنے زمانہ کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے 
اجداد حجاز سے ترک سکونت کرکے ہندوستان آئے تھے اور کچھ عرصہ حیدرآباد اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ 

تھے۔ میر آگرہ میں ہی پیدا ہوئے۔ میر کی عمر جب گیارہ بارہ برس کی تھی ان کےو الد کا انتقال   میں مقیم ہو گئے
ہو گیا۔ میر کے منہ بولے چچا امان ہللا درویش، جن سے میر بیحد مانوس تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جس 

ے ذہن پر غم کے دیر پا نقوش ثبت کر  کا میر کو بہت صدمہ تھا۔ باپ اور اپنے مشفق امان ہللا کی موت نے میر ک 
دئے جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے  
سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی کسمپرسی کی حالت میں تقریباً چودہ سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی  

االمراء ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان کا ایک روپیہ روزینہ میں صمصام الدولہ، امیر 
مقرر کر دیا جو ان کو نادر شاہ کے حملہ تک ملتا رہا۔ صمصام الدولہ نادر شاہی قتل و غارت میں مارے گئے۔  

کے لئے پہلے سے بھی  ذریعہ معاش بند ہو جانے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا لیکن اس بار آگرہ ان 
بڑا عذاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اپنی ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا تھا جسے ان کے گھر والوں نے  

پسند نہیں کیا اور ان کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ وہ پھر دہلی آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے 
 ھہر کر تحصیل علم کے جویا ہوئے۔ نکات الشعراء میں میر نے ان کو اپنجید عالم، سراج الدین آرزو کے پاس ٹ

استاد کہا ہے لیکن ذکر میر میں میر نے جعفر علی عظیم آبادی اور امروہہ کے سعادت علی خان کو اپنا استاد بتایا  
ان کے ساتھ ہے۔ موخرالذکر نے ہی میر کو ریختہ لکھنے کی ترغیب دی تھی۔ میر کے مطابق خان آرزو کا سلوک 

اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لئے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ ان کے سلوک سے بہت دل 
برداشتہ تھے۔ ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی نے ان کو آرزو کی نظر سے گرا دیا ہو۔ اپنے اس عشق 

میر نے زندگی کے ان تلخ تجربات کا گہرا اثر لیا اور ان  کا تذکرہ میر نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ 
پر جنوں کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد دوا عالج سے جنوں کی شدت تو کم ہوئی مگر ان تجربات کا ان 

  کے دماغ پر دیر پا اثر قائم رہا۔

نواسے رعایت خان کی مصاحبت میر نے خان آرزو کے گھر کو خیر باد کہنے کے بعد اعتماد الدولہ قمرالدین کے 
اختیار کی اور اس کے بعد جاوید خاں خواجہ سرا کی سرکار سے متعلق ہوئے۔ اسد یار خاں بخشی فوج نے میر کا  
حال بتا کر گھوڑے اور "تکلیف نوکری" سے معافی دال دی۔ مطلب یہ کہ برائے نام سپاہی تھے کام کچھ نہ تھا۔ اسی 

اں کو قتل کرا دیا اور میر پھر بیکار ہو گئے۔ تب مہا نراین، دیوان صفدر  عرصہ میں صفدر جنگ نے جاوید خ
جنگ، نے ان کی دستگیری کی اور چند مہینے فراغت سے گذرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ راجہ جگل کشور اور  
 راجہ ناگر مل سے وابستہ رہے۔ راجہ ناگر مل کی رفاقت میں انہوں نے بہت سے مقامات اور معرکے دیکھے۔ ان
مربیوں کے حاالت بگڑنے کے بعد وہ کچھ عرصہ گوشہ نشین رہے۔ جب نادر شاہ اور احمد شاہ کی خونریزیوں 
نے دہلی کو اجاڑ دیا اور لکھنٔو آباد ہوا تو نواب آصف الدولہ نے انہیں لکھنٔو بال لیا۔ میر لکھنٔو کو برا بھال کہنے  

میں ان کا انتقال ہوا۔ میر نے بھر پور اور ہنگامہ خیز   سال کی عمر 90کے باوجود وہیں رہے اور وہیں تقریباً 
  زندگی گزاری۔ سکون و راحت کا کوئی طویل عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔



میر نے اردو کے چھ دیوان مرتب کئے جن میں غزلوں کے عالوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات اور واسوخت وغیرہ 
شعراء، ذکر میر اور فیض میر ہیں۔ موخرالذکر انہوں نے اپنے بیٹے  شامل ہیں۔ نثر میں ان کی تین کتابیں نکات ال

  کے لئے لکھی تھی۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔

میر کی نازک مزاجی اور بد دماغی کے قصے محمد حسین آزاد نے حسب عادت چٹخارے لے لے کر بیان کئے  
اصر لکھنٔوی کے خوش معرکٔہ زیبا سے ماخوذ ہیں۔ اس ہیں جو بیشتر قدرت ہللا قاسم کی کتاب مجموعہ نغز اور ن

میں شک نہیں کہ ابتدائی عمر کے صدمات اور عوارض کا کچھ نہ کچھ اثر میر پر بعد میں بھی باقی رہا۔ جس کا 
  ثبوت ان کی شاعری ا ور تذکرے دونوں میں ملتا ہے۔

غزل ہے، ان کی غم انگیز لے اور ان کا  میر نے سبھی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی لیکن ان کا خاص میدان 
شعور فن ان کی غزل کی اساس ہے۔ ان کی شاعری ذاتی اندوہ کی حدوں سے گذر کر ہمہ گیر انسانی دکھ درد کی 

داستاں بن گئی ہے۔ ان کا غم سطحی اضطراب اور بے صبری کا مظہر نہیں بلکہ مسلسل تجربات اور ان کے  
وہ درد مندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جو غم سے بلند تر روحانی تجربہ کا روحانی رد عمل کا نتیجہ ہے، جسے 

نام ہے اور اپنی ارفع صورت میں ایک مثبت فلسفہ حیات بن جاتا ہے۔ میر کا غم جو بھی تھا، ان کے لئے فنی  
یک ولولہ پایا تخلیق کا ذریعہ اور اعلی بصیرتوں کا وسیلہ بن گیا۔ غم و الم کے باوجود میر کے یہاں زندگی کا ا

جاتا ہے۔ ان کے غم میں بھی ایک طرح کی گہما گہمی ہے۔ احساس غم کی اس تطہیر نے میر کی شاعری کو نئی 

  رفعت عطا کی ہے۔

فنی سطح پر ان کے شعر میں الفاظ اپنے موضوع اور مضمون سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ  
شعروں میں پیکر تراشی اور خیال انگیزی بھی کمال کو پہنچی ہوئی   میں لطیف جذبات کا رسیال پن ہے۔ ان کے

ہے۔ انہوں نے خوبصورت فارسی تراکیب اردو میں داخل کیں۔ میر کو شعر میں ایک خاص صوتی فضا پیدا کرنے 
کا خاص ملکہ ہے۔ ان کے شعروں میں ہر لفظ موتی کی طرح جڑا ہوتا ہے۔ میر اپنے قاری کو ایک طلسم میں 

تے ہیں اور ان کے سحر سے نکل پانا مشکل ہوتا ہے جکڑ لی  

  

Unit-2 

  جائے   مر   نہ   تو   زندہ   دل   ہے   ڈر   یہ   مجھے 

  سے   جینے   تیرے   ہے   عبارت  زندگانی   کہ 

خواجہ میر درد  کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ درد  اور تصوف الزم و  :  د  خواجہ میر در

یقیناً درد  کے کالم میں تصوف کے مسائل اور صوفیانہ حس یت کے حامل اشعار کی  ملزوم بن کر رہ گئے ہیں۔ 
کثرت ہے لیکن انہیں محض اک صوفی شاعر کہنا ان کی شاعری کے ساتھ نا انصافی ہے۔ ابتدائی تذکرہ نویسوں 

گیا۔ میر تقی  نے ان کی شاعری کو اس طرح محدود نہیں کیا تھا، صوفی شاعر ہونے کا ٹھپہ ان پر بعد میں لگایا
میر  نے، جو اپنے سوا کم ہی کسی کو خاطر میں التے تھے، انہیں ریختہ کا "زور آور" شاعر کہتے ہوئے انہیں  

"خوش بہار گلستان سخن" قرار دیا۔ محمد حسین آزاد نے کہا کہ کہ درد  تلواروں کی آبداری اپنے نشتروں میں بھر 
کے مطابق درد  کا کالم "سراپا درد و اثر" ہے۔ میر حسن نے دیتے ہیں، مرزا لطف علی صاحب، "گلشن سخن" 

انھیں، آسمان سخن کا خورشید قرار دیا، پھر امداد اثرنے کہا کہ معامالت تصوف میں ان سے بڑھ کر اردو میں  
کوئی شاعر نہیں گزرا اور عبد السالم ندوی نے کہا کہ خواجہ میر درد  نے اس زبان )اردو( کو سب سے پہلے  

نہ خیاالت سےآشنا کیا۔ ان حضرات نے بھی درد  کو تصوف کا ایک بڑا شاعر ہی مانا ہے ان کے کالم کی صوفیا
دوسری صفات سے انکار نہیں کیا ہے۔ شاعری کی پرکھ، یوں بھی "کیا کہا ہے" سے زیادہ " کیسے کہا ہے" پر  

  مبنی ہوتی ہے درد  کی شاعری کے لئے بھی یہی اصول اپنانا ہو گا۔

یک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ ان کے بعض سادہ اشعار پر میر  کے اسلوب کا دھوکہ ضرور ہوتا ہے لیکن درد  ا
توجہ سے دیکھا جائے تو دونوں کا اسلوب یکسر جداگانہ ہے۔ درد کی شاعری میں غور و فکر کا عنصر نمایاں ہے  

از دونوں کے یہاں مشترک ہے اور جبکہ میر  فکر کو احساس کا تابع رکھتے ہیں البتہ عشق میں سپردگی اور گد
دونوں آہستہ آہستہ سلگتے ہیں۔ درد  کے یہاں مجازی عشق بھی کم نہیں۔ جیتے جاگتے محبوب کی جھلکیاں جا بجا 

  ان کے کالم میں مل جاتی ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے۔



 کہا جب میں ترا بوسہ تو جیسے قند ہے پیارے 
 لگا تب کہنے پر قند مکرر ہو نہیں سکتا 

درد  کی شاعری بنیادی طور پر عشقیہ شاعری ہے ان کا عشق مجازی بھی ہے، حقیقی بھی اور ایسا بھی جہاں 
شق و مجاز کی سرحدیں باقی نہیں رہتیں۔ لیکن ان تینوں طرح کے اشعار میں احساس کی صداقت واضح طور پر  ع

اء کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ درد  رنظر آتی ہے، اسی لئے ان کے کالم میں تاثیر ہے جو صناعی کے شوقین شع
نے خود کہا ہے، "فقیر نے کبھی شعر آورد سے موزوں نہیں کیا اور نہ کبھی اس میں مستغرق ہوا۔ کبھی کسی کی  

اور فرمائش سے شعر نہیں کہا۔" درد  کے عشق میں بے چینی نہیں بلکہ ایک طرح کی -مدح نہیں کی نہ ہجو لکھی 
پاکیزگی ہے جعفر علی خاں اثر کے بقول درد  کے پاکیزہ کالم کے لئے پاکیزہ نگاہ درکار طمانیت قلب، سکون اور 

  ہے۔

درد  کے کالم میں عشق و عقل، جبر و اختیار، خلوت اور انجمن، سفر در سفر، بے ثباتی وبے اعتباری، بقا اور فنا،  
سے ملتے ہیں۔ فی زمانہ، تصوف کا مکان و المکاں، وحدت و کثرت، جزو و کل توکل اور فقر کے مضامین کثرت 

وہ برانڈ، جس کے درد  تاجر تھے، اب فیشن سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ سنجیدہ طبقہ میں سرمد اور رومی کا 
  برانڈ اور عوام میں بلھے شاہ، سلطان باہو اور "دما دم مست قلندر" واال برانڈ زیادہ مقبول ہے۔

میں زیادہ بات کرتی ہے اس لئے اس میں معانی کی حسب منشاء جہات  غزل کی شاعری برمال کم اور اشاروں 
تالش کر لینا کوئی مشکل کام نہیں یہ غزل کی ایسی طاقت ہے کہ وقت کے تند جھونکے بھی اس چراغ کو نہیں 
بجھا سکے۔ ایسے میں اگر مجنوں گوکھپوری نے درد کے کالم میں "کہیں دبی ہوئی اور کہیں اعالنیہ، کبھی زیر 

ب اور کبھی کھلے ہونٹوں شدید طنزکے ساتھ زمانہ کی شکایت اور زندگی سے بیزاری کی عالمتیں" تالش کیں تو  ل
بہرحال ان کا ماخذ درد  کا کالم ہی تھا۔ مجنوں کہتے ہیں دررد  اپنے زمانہ کے حاالت سے نا آسودگی کا اظہار 

  کرتے ہیں۔

ری ماحول اور ان کی نجی شخصیت کے حوالہ سے پڑھنا درد  کے کالم کو ان کے زمانہ کے معاشرتی اور فک 
چاہیے۔ جہاں تک پیرایٔہ بیان کا تعلق ہے اپنی بات کو دبے لفظوں میں تشنٔہ وضاحت چھوڑ جانا درد  کو تمام 

دوسرے شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں ان کہی بات، وضاحت کے مقابلہ میں زیادہ اثردار  
و حسرت کا یہ دھندھال سا اظہار ان کے اشعار کا خاص جوہر ہے۔ اس سلسلہ میں رشید حسن خاں  ہوتی ہے۔ حیرت 

نے پتے کی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں، "درد  کے جن اشعار میں خالص تصوف کی اصطالحیں استعمال ہوئی ہیں 
ہ ہی اردو غزل کے۔ یہ بات  یا جن میں مجازیات کو صاف صاف پیش کیا گیا ہے وہ نہ درد  کے نمائندہ اشعار ہیں ن

ہم کو مان لینی چاہئے کہ اردو میں فارسی کی صوفیانہ شاعری کی طرح بلند پایہ متصوفانہ شاعری کا فقدان ہے۔  
ہاں، اس کے بجائے اردو میں حسرت، تشنگی اور یاس کا جو طاقتور آہنگ کار فرما ہے، فارسی غزل اس سے  

 "بڑی حد تک خالی ہے۔

 کی شاعری دل اور روح کو متاثر کرتی ہے۔ جذباتیت اور شاعرانہ "استادی" کا اظہار ان کا  مجموعی طور پر درد  
شعار نہیں، درد  موسیقی کے ماہر تھے، ان کے کالم میں بھی موسیقیت ہے۔ درد  تبھی شعر کہتے تھے جب شعر  

 خود کو ان کی زبان سے کہلوا لے۔ اسی لئے ان کا دیوان بہت مختصر ہے۔

درد  کی غزلیں :                                                                                     خواجا میر 
1-غزل     

  کریں آرزو کچھ کہ ہے رہا نہیں ہی دل                          کریں جستجو فلک کی ہوس کس سے تجھ ہم

  کریں ہو کے آ جب سامنے کے آئنے ہم                                    نمائیاں کثرت میں آن ایک جائیں مٹ

  کریں وضو فرشتے تو دیں نچوڑ دامن                                                         جائیو نہ ہماری شیخ پہ دامنی تر

  کریں گفتگو کچھ جو مجال کہاں یہ پر                                                ہم کہ گو شمع جوں  ہیں زبان قدم تا سر



  کریں رو بہ رو مجھے کے جس وہ لے پھیر منہ                                                 ناقبول ہوں اتنا پر ہوں آئنہ چند ہر

  کریں بو و رنگ ہوس چمن پر بات کس                                                 اعتبار ہے کو ہم نہ ثبات ہے کو گل نے

 کریں سبو  دست بیعت کے آ درد   اے                                               شہر زاہدان سب کہ صالح یہ اپنی ہے

   

  

 

2-غزل  

   کیا نہ اثر کچھ آہ  اسے پر                                      کیا نہ سر نالہ رات کس نے ہم

   کیا نہ گزر کبھو کو طرف  اس                                      فرما کرم ہوئے تم ہاں کے سب

   کیا نہ سپر میں وقت کس سینہ                                       نواز بندہ ہو تانتے بھویں کیوں

  کیا  نہ ڈر نے تو بھی کا خدا کچھ                                                   کھویا  سے جان کو بندوں  کتنے

  کیا نہ پر نے تو رحم کیا نہ                                                                ہم ترستے  رہے کو دیکھنے

  کیا نہ سفر گو میں ظاہر ہے کیا                                                     کے  کب گئے گزر ہم سے آپ

   کیا نہ گھر نے تو آباد خانہ                                                      آہ میں جس کہ وہ ہے دل سا کون

   کیا نہ خطر کچھ نے میں کا جان                                                              آیا سامنے کے ظالم سے تجھ

   کیا نہ ہنر کچھ  نے تو ہنر بے                                                                    درد   آئے میں  نظر جوہر کے سب

 

 3- غزل

   چلے کر ہم سو تھے آئے لیے جس                                               چلے دھر ذمے اپنے چند تہمت 

  چلے  مر ہاتھوں کے جینے اس تو ہم                                                       ہے طوفان کوئی یا ہے زندگی

   چلے اودھر  ادھر آئے دم ایک                                                 صبا  اے سے گلوں ان کام ہمیں کیا

  چلے گھر اپنے تو ہم خوش رہو تم                                                        سب کا یاں تماشا  دیکھا دوستو

  چلے پر اس ترا افسوں کوئی جب                                                        جانیے تب جال جی مت بس آہ

   چلے بھر ہے سنا کے کتنوں زخم                                                 دوست ہی ویسا ہوں ریش دل میں ایک

  چلے تر دامن تھے آئے تر چشم                                                          میں بزم اس ہم مانند کے شمع



  چلے ،باہر گھر چھوڑ صاحب  شیخ                                                             پرے  کو اس سے آپ یںہ ڈھونڈھتے

  چلے جیدھر  گیا آ آڑے ہی وہ                                                                                 سے آپ باہر  پائے جانے نہ ہم

  چلے کر لے اسے اب اپنے ساتھ                                                                        ولے  تنہا تھے ےآئ میں جہاں ہم

  چلے بھر باری اپنی بھی ہم بارے                                                                    یاں بود بے ہستیٔ  اے شرر جوں

   چلے ساغر سکے چل بس تلک جب                                                                   چالؤ چل ہے رہا لگ یاں ساقیا

  چلے کیدھر تھے آئے سے طرف کس                                                                سب لوگ یہ ہے معلوم کچھ درد  

4-غزل   

 تھا خانہ صاحب ہی تو واں تھے مہمان سبھی ہم                                       تھا خانہ  بت یا کعبہ یا تھا دیر یا مدرسہ

 تھا افسانہ سنا جو دیکھا کہ  کچھ جو تھا خواب                                  ہوا ثابت یہ مرگ وقت کہ نادانی وائے

 تھا  بیگانہ سبزۂ اک واں بھی اپنا آشنا                                                     خزاں تاراج زار گل ہوا ہیں کہتے حیف!

 تھا  خانہ خلوت  خاص تیرا کہ خالی  دل وہ                                                   آہ! موہوم کثرت سرائے مہماں گیا ہو

!                                       کر یاد  مت سابقے وے عبث رہ خوش جا بھول  تھا  نہ یا تھا آشنا ہے کیا مذکور یہ درد 

 

 

 

 

 

 

 unit-3                  حیدر علی آتش  

آتش کوعموماً دبستان لکھنٔو کا نمائندہ شاعر کہا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری میں دبستان دہلی کی  
خارجی اور دہلی کی داخلی شاعری کی حد فاصل پر کھڑے نظر شاعری کے آثار موجود ہیں اور وہ لکھنٔو کی 

آتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر عشق و عاشقی کے شاعر ہیں لیکن ان کا کالم لکھنٔو کے دوسرے شاعروں کے بر 
عکس رکاکت اور ابتذال سے پاک ہے، ان کے یہاں لکھنویت کا رنگ ضرور ہے لیکن خوشبو دہلی کی ہے۔ اگر  

،انہوں نے یہ کہا   

 شب وصل تھی چاندنی کا سماں تھا 
 بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا

 
  تو یہ بھی کہا،

 کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا
 کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا



آتش وجدان اور احساس جمال کے شاعر تھے۔ رام بابو سکسینہ ان کو غزل میں میر و غالب کے بعد تیسرا بڑا 
ہیں۔ شاعر قرار دیتے   

آتش کا نام خواجہ حیدر علی تھا اور ان کے والد کا نام علی بخش بتایا جاتا ہے۔ ان کے بزرگوں کا وطن بغداد تھا، 
جو تالش معاش میں دہلی آئے تھےاور شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد چلے گئے تھے۔ آتش کی پیدایش فیض 

امت اور چھریرے بدن کے تھے۔ ابھی پوری طرح جوان نہ  آباد میں ہوئی۔ آتش گورے چٹے، خوبصورت، کشیدہ ق
ہو پائے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور تعلیم مکمل نہ ہو پائی۔ دوستوں کی ترغیب سے درسی کتابیں دیکھتے  

رہے۔ کسی نگراں کی عدم موجودگی میں ان کے مزاج میں آوارگی آگئی۔ وہ بانکے اور شورہ پشت ہو گئے۔ اس 
بانکپن اور بہادری کی بڑی قدر تھی۔ بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے اور کم سنی سے تلوارئے زمانہ میں 

مشہور ہو گئےتھے۔ آتش کی صالحیتوں اور سپاہیانہ بانکپن نے نواب مرزا محمد تقی خاں ترقی، رئیس فیض آباد،  
وف فیض آباد چھوڑ کر لکھنٔو آ گئے تو  کو متاثر کیا جنہوں نے ان کو اپنے پاس مالزم رکھ لیا۔ پھر جب نواب موص

آتش بھی ان کے ساتھ لکھنٔو منتقل ہو گئے۔ لکھنٔو میں اس وقت مصحفی اور انشاء کی معرکہ آرائیوں کو دیکھ کر  
سال کی عمر میں شروع کی اور   29انھیں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے شاعری نسبتاً دیر سے، تقریباً 

ے۔ لکھنٔو میں رفتہ رفتہ ان کی صحبت بھی بدل گئی اور مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور رات مصحفی کے شاگرد ہو گئ 
دن علمی مباحث میں مصروف رہنے لگے۔ مزاج میں گرمی اب بھی باقی تھی اور کبھی کبھی استاد سے بھی نوک 

کری نہیں کی۔ بعض ، جس کے بعد آتش نے آزاد رہنا پسند کیا، کسی کی نو لکھنؤ پہنچے جھونک ہو جاتی تھی۔ 
روپے ماہانہ دیتے تھے۔ کچھ مدد مداحوں کی   80تذکروں کے مطابق واجد علی شاہ اپنے ایام شہزادگی سے ہی 

طرف سے بھی ہو جاتی تھی لیکن آخری ایام میں توکل پر گزارہ تھا، پھر بھی گھر کے باہر ایک گھوڑا ضرور  
ع رکھتے تھے جس کے ساتھ ساتھ کچھ رنگ فقیری کا تھا۔ بڑھاپے  بندھا رہتا تھا۔ سپاہیانہ، رندانہ اور آزادانہ وض

تک تلوار کمر میں باندھ کر سپاہیانہ بانکپن نباہتے رہے۔ ایک بانکی ٹوپی بھنووں پر رکھے جدھر جی چاہتا نکل 
نہ جاتے۔ اپنے زمانہ میں بطور شاعر ان کی بڑی قدر تھی لیکن انہوں نے جاہ و حشمت کی خواہش کبھی نہیں کی، 
امیروں کے دربار میں حاضر ہو کر غزلیں سنائیں نہ کبھی کسی کی ہجو لکھی۔ استغنا کا یہ حال تھا کہ بادشاہ نے 
کئی بار بلوایا مگر یہ نہیں گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد علی اور جوش تخلص تھا۔ آتش نے لکھنٔو میں 

جاتی رہی تھی۔ ء میں انتقال کیا۔ آخری عمر میں بینائی1848ہی   
مذہباً اثنا عشری ہونے کے باوجود آتش آزاد خیال تھے۔ ان کا خاندان صوفیوں اور خواجہ زادوں کا تھا، پھر بھی  

انھو ں نے کبھی پیری مریدی نہیں کی اور درویشی و فقیری کا آزادانہ مسلک اختیار کیا، وہ تصوف سے بھی متاثر  
ء میں چھپ گیا تھا۔  1845ا ہے۔ ان کا دیوان ان کی زندگی میں ہی تھے جس کا اثر ان کی شاعری میں نظر آت

شاگردوں کی تعداد بہت تھی جن میں بہت سے، بشمول دیا شنکر نسیم، نواب مرزا شوق، واجد علی شاہ، میر دوست 
 علی خلیل، نواب سید محمد خان رند اور میر وزیر علی صبا اپنی اپنی طرز کے بے مثال شاعر ہوئے 

اسخ میں معاصرانہ چشمک تھی لیکن وہ اس گھٹیا سطح پر کبھی نہیں اتری جس کا نظارہ اہل لکھنٔو  آتش اور ن
مصحفی اور انشاء کے معاملہ میں دیکھ چکے تھے۔ اصل میں دونوں کے شاعرانہ انداز ایک دوسرے سے بالکل 

رے کی صفائی، کالم کی مختلف تھے۔ ناسخ کے پیرو مشکل مضامین کے دلدادہ تھے جبکہ آتش کے معتقدین محاو
سادگی، شعر کی تڑپ اور کالم کی تاثیر پر جان دیتے تھے۔ آتش نے اپنے استاد مصحفی کے نام کو روشن کیا بلکہ 

کچھ لوگ ان کو مصحفی سے بہتر شاعر مانتے ہیں۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، ’’جو کالم ان کا ہے وہ حقیقت  
ور انشا پردازٔی ہند کا اعلی نمونہ شرفائے لکھنٔو کی بول چال کا انداز اس  میں محاورۂ اردو کا دستور العمل ہے ا

 ‘سے معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے شعر کہہ دئے۔
آتش عام طور پر اعلی  مضامین تالش کرتے ہیں، ان کے اشعار میں شوخی اور بانکپن ہے۔ کالم میں ایک طرح کی 

ہے جس نے ان کے کالم میں ایک طرح کی جاللت اور متانت پیدا کر دی۔ ناسخ کے مقابلہ میں مردانگی پائی جاتی 
ان کی زبان زیادہ دلفریب ہے۔ غلط العام کو اشعار میں اس طرح کھپاتے ہیں کہ بقول امداد امام اثر "چہرۂ زیبا پر  

زیادہ نشتر پائے جاتے ہیں۔ عبد   خال کا حکم" رکھتے ہیں۔ غالب کے نزدیک آتش کے یہاں ناسخ کے مقابلہ میں
السالم ندوی کہتے ہیں، "اردو زبان میں رندانہ مضامین میں خواجہ حافظ کے جوش اور ان کی سرمستی کا اظہار 
صرف خواجہ آتش کی زبان سے ہوا ہے۔" آتش کی شاعری رجائی ار زندگی کی قوت سے بھر پور ہے۔ غم اور  

کا توانا اور پرجوش لہجہ مشکالت کا مردانہ وار مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ ان   درد کا ذکر ان کے یہاں بہت کم ہے۔ ان
کے کالم میں ایک طرح کی للکار اور آتش نوازی ملتی ہے، انہوں نے عام تشبیہات اور استعاروں سے ہٹ کر براہ   

 راست غزل کا جادو جگایا۔ ان کے اخالقی اشعار میں بھی قلندرانہ انداز ہے۔ 
عطا کی ہے خدا نے اہل غیرت کوعجب قسمت   

 عجب یہ لوگ ہیں غم کھا کے دل کو شاد کرتے ہیں
 

1-غزل  



   کیا غائبانہ خدا خلق کو تجھ ہے کہتی                                 کیا فسانہ تیرا ہے میں جہاں سہی تو سن

  کیا شانہ چاک صد سینۂ ہے لبط بخیہ                            سے تار کے زلفوں تری ہے الجھتا کیا کیا

  کیا خزانہ لٹایا میں راستے نے قاروں                              بکف زر سو گل جو ہے آتا سے زمیں زیر

   کیا  تازیانہ کسے گے ہیں کہتے مہمیز                              عمر اسپ سے  منزل راحت شوق ہے اڑتا

   کیا آستانہ ہے کا یار بلند بام                                                        خاک مشت  اپنی ہے ڈھونڈتی کا صبا زینہ

   کیا خانہ آئینہ ہے تو ترا ہو صاف  دل                                                گر جلوہ ہو جاناں صورت سے طرف چاروں

  کیا دانہ و دام اسے کے چھپ ہے رہا دکھال                                                                  عندلیب ہے گل رگ دام  اسیر صیاد

   کیا زمانہ گا کرے کے وہ خالف سے ہم                                                     مال و ملک نہ اپنے ہے پاس ہی علم و طبل

  کیا بہانہ ہے رہی ڈھونڈ موت تو دیکھوں                                                     کو روح قبض مرے سے طرح کس ہے آتی

   کیا فسانہ ہمارا ہے داستاں  کی رستم                                                                      مدعی نامرد  جو کے سن زرد ہے ہوتا

   کیا نشانہ گا اڑے تو پڑے  کج تیر جب                                                               شکار چکا ہو دل طائر سے نگہ ترچھی

  آشیانہ کرے یاد میں  قفس بلبل                                                                                       باغ سیر ہے دکھاتا عذار گل صیاد
   کیا

 روانہ ہوگا کا جسم سرائے مہماں                                                                                        حزیں دل ہمارا کمال ہے بیتاب
   کیا

  کیا عاشقانہ کہی نے تو یہ غزل  آتش                                                     دے نہ تو داد   دے نہ سے حسد مدعی یوں

 2-غزل

   دوست پہلوئے ہم ہوں میں نہالی تصویر مثل                                       دوست بوئے  ہے گئی بھر میں پیرہن تار تار

 ابروئے صاف ہے مطلع مسیں ہیں مطلع حسن                                               مگر ہے رنگیں دیوان کوئی رنگیں چہرۂ 
  دوست

  گیسوئے ابھی اترے نہیں نیچے سے دوش                                               دراز سے قیامت روز چکی ہو شب کی ہجر
  دوست

 روئے دکھایا نے صافی سینہ کو آئنے                                                          کا دیدار ہو محو کدورت کی دل کر دور
  دوست

 موئے ہائے عقدہ گے کھلیں سے شل پنجۂ                                             تھا معلوم یہ کو کس قسمت کی شانے رے واہ
  دوست

  سوئے ہیں دیکھتی آنکھیں  جو ہیں جاں دشمن                                              جانیے غنیمت تو گزری خیر پر دل داغ
  دوست



 گا جائے ہو شل میں تلواروں چار                                               ہزار سے حسرت تو سے کاری زخم گے مریں دو
   دوست بازوئے

  زانوئے تھا تکیہ یا نہیں سر زیر خشت                                                  اب ہیں سوتے  پر خاک اپنا تھا بستر گل فرش
  دوست

 خاک تند ہوائے ہے اڑاتی جب                                                                  ہم ہیں دیتے  رو کو بربادی اپنی کے کر یاد
   دوست کوئے

 سے دل نازک سے شیشے سوا دل                                                        بنے کر کیوں دیکھیے آتش   سے جاں بالئے اس
   دوست خوئے نازک

 

 

 3-غزل

   کیسے کیسے درمیاں ہیں آتے کالم                            کیسے کیسے  گماں کے ان ہیں پر دہن

  کیسے کیسے آسماں رنگ ہے بدلتا                                                کیا کیا ہے کھالتی گل چمن زمین

  کیسے کیسے ارغواں  و اللہ و گل                                            ہیں ہوئے داخل میں شہیدوں تمہارے

  کیسے کیسے مغاں پیر مریدان                                                     ہیں  جھومتے میں نشہ ہے آئی بہار

   کیسے کیسے کارواں  میں راہ ٹے                                                           تن  جامۂ سے روح چھٹا کیا عجب

   کیسے کیسے استخواں سے پوست جدا                                                    ہیں کئے نے کاہشوں کی ہجر تپ

   کیسے کیسے جاں نیم رہے تڑپتے                                                         دیکھا نے قاتل درد بے بھی کر مڑ نہ

   کیسے کیسے نشاں کے نامیوں مٹے                                                                دارا قبر ہے نہ سکندر گور نہ

   کیسے  کیسے باغباں ہیں پھرتے خوشی                                                          آمد آمد ہے کی گلستاں بہار

  کیسے  کیسے ناتواں کئے توانا                                                            مسیحا ہمارے تیری نے توجہ

  یسےک کیسے مکاں ہیں لیے تمہارے                                                ہے  گھر میں عالم   اہل دیدۂ  و دل

   کیسے کیسے مہرباں ہیں بھی ہمارے                                                   حرماں و اندوہ  و رنج و غصہ و غم

   کیسے کیسے جواں رو خوش ہیں دکھائے                                                آنکھیں قربان کے قدرت کلک ترے

   کیسے کیسے زباں ہے لوٹتی مزے                                                          ہے کم  وہ نعمت شکر قدر جس کرے

 4-غزل

  کرتے گفتگو بیتاب بلبل اور ہم                                         کرتے رو بہ رو  کے گل تجھے تھی آرزو یہ



  کرتے آرزو شرح کیا سے غیر  زبان                                                                   ہوا خوب تو ہوا میسر نہ پیامبر

   کرتے جستجو ہیں بھی یہ کی حبیب کسی                                                         آوارہ ہیں  بھی مہر و مہ سے طرح مری

  کرتے مو سیاہ آخر ہیں رنگ سفید                                                             ہے  رہتا بدلتا زمانہ رنگ ہمیشہ

   کرتے  سبو نقرئی مے ساغر طالئی                                                     ہم میں میکدے کو دنیا دولت لٹاتے

  کرتے رفو رہے رفوگر عمر تمام                                                    کیا چاک چاک کو گریباں نے میں ہمیشہ

   کرتے آرزو  آزاد کی ہونے اسیر                                                            عالم کا زلف زنجیر تری دیکھتے جو

  کرتے گلو تکمۂ  سحری ستارۂ                                                              ہم جو کہتے صبح کو جاناں گردن بیاض

  کرتے رو قبلہ کو  مردے نہیں سبب بے یہ                                یار رخ نسبت وجہ بے نہیں  سے کعبے یہ

  کرتے عدو کو چرخ اس کا فراق  غم                                                                       اندازی در کو شبگیر نالۂ سکھاتے

   کرتے لہو بھال تک کہاں کو جگر و دل                                                                     آتی ہی موت تو آتا نہیں جاں جان وہ

  آرزو کی باراں جو آگ برستی                                                                                  آتش   طالعی برگشتہ عالم پوچھ نہ
   کرتے

 تشریح: 

   کرتے روبرو  کے گل تجھے   تھی آرزو  یہ

   کرتے  گفتگو  تاب   بے  بلبل اور  ہم 

معن  کے تاب بے سامنے، آمنے معنی کے روبرو تمنا، معنی کے آرزو ہے۔ ایک سے میں اشعار مشہور کے آتش ہآ

 ہو۔ نہ چین جسے ہو قرار بے جو بلبل وہ یعنی تاب بے بلبل ہے۔ قرار بے ی

بل  پھر اور بٹھاتے سامنے کے گل تجھے محبوب اے ہم  کہ تھی تمنا یہ ہمیں کہ ہے یہ تو مفہوم کا قریب کا شعر اس

 کرتے۔ چیت بات سے اس ہے چین بے جو بل

بٹھات  سامنے کے پھول کو محبوب اپنے ہم کہ تھی کی تمنا ایک نے ہم کہ ہے کہتا یہ  شاعر اصل در میں اس لیکن

اپن  ہم کہ تھی خواہش ہماری کہ یہ مطلب کرتے۔ گفتگو سے اس ہے تاب بے میں عشق کے لگ جو بلبل پھر اور ے

سے وجہ کی حسن کے گل جو سے بلبل اس پھر اور بٹھاتے سامنے کے گل کو محبوب والے چہرے جیسے گل ے

ہ  بصورتخو کون بتا اب  بلبل اے کہ پوچھتے اور کرتے بحث یعنی کرتے گفتگو سے اس ہے گیا بن دیوانہ کا اس 

اگ  ہوگیا دیوانہ میں حسن کے گل جو بلبل پر آخر اور ہوتی  بحث پر بات اس ہے ظاہر محبوب۔ میرا یا گل تمہارا ے،

 گا۔ جائے بھول چہچہانا میں تعریف کی گل تو گا دیکھے کو جمال کے محبوب میرے ر

 

   کرتے آرزو  شرح  کیا  سے غیر زبان                             خوب   تو ہوا   میسر نہ  پیامبر 



  

Unit-4 

 ب مرزا غال  

کو اگرہ اتر  پردیش میں پیدہ ہوئے   1797دسمبر  27وہ -مرزا  غالب  کا اصل  نام  مرزا  اسد الالہ خاں غالب  ہے
 -کو ان کا انتقال دہلی میں ہوا 1869فروری   15اور 

غالب   کی اولین خصوصیت طرفگئی ادا اور جدت اسلوب بیان ہے لیکن طرفگی سے اپنے خیاالت ، جذبات یا مواد  
کو وہی خوش نمائی اور طرح طرح کی موزوں صورت میں پیش کرسکتا ہے جو اپنے مواد کی ماہیت سے تمام تر  

وحانی اور قلبی احساسات و جذبات کو  آگاہی اور واقفیت رکھتا ہو ۔میر  کے دور میں شاعری عبارت تھی محض ر
بعینہ ادا کردینے سے گویا شاعر خود مجبور تھا کہ اپنی تسکین روح کی خاطر روح اور قلب کا یہ بوجھ ہلکا 
کردے ۔ ایک طرح کی سپردگی تھی جس میں شاعر کا کمال محض یہ رہ جاتا ہے کہ جذبے کی گہرائی اور 

کے ساتھ ادا کرسکے ۔ اس لیے بے حد حساس دل کا مالک ہونا اول شرط  روحانی تڑپ کو اپنے تمام عمن اور اثر
ہے اور شدت احساس کے وہ سپردگی اور بے چارگی نہیں ہے یہ شدت اور کرب کو محض بیان کردینے سے روح  

ان کو ہلکا کرنا نہیں چاہتے بلکہ ان کا دماغ اس پر قابو پاجاتا ہے اور اپنے جذبات اور احساسات سے بلند ہوکر 
میں ایک لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یوں کہئے کہ تڑپ اٹھنے کے بعد پھر اپنے جذبات سے کھیل کر اپنی روح  
کے سکون کے لیے ایک فلسفیانہ بے حسی یا بے پروائی پیدا کرلیتے ہیں ۔ اگر میر  نے چر کے سہتے سہتے اپنی  

مرنے کا غم ہے نہ جینے کی شادی تو غالب   اپنے    حالت یہ بنائی تھی کہ۔ مزا جو ں میں یاس آگئی ہے ہمارے نہ
دل و دماغ کو یوں تسکین دیتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں غالب  کے مزاج اور ان کے عقائد فکری کو بھی بہت  

دخل ہے طبیعتاً وہ آزاد مشرب مزاج پسند ہر حال میں خوش رہنے والے رند منش تھے لیکن نگاہ صوفیوں کی 
ود اس کے کہ زمانے نے جتنی چاہئے ان کی قدر نہ کی اور جس کا انہیں افسوس بھی تھا پھر  رکھتے تھے ۔ باوج

بھی ان کے صوفیانہ اور فلسفیانہ طریق تفکر نے انہیں ہر قسم کے ترددات سے بچالیا۔)الخ( اور اسی لیے اس شب  
دیر و حرم سب کو وہ و روز کے تماشے کو محض بازیچۂ اطفال سمجھتے تھے ۔ دین و دنیا، جنت و دوزخ ، 

داماندگئ شوق کی پناہیں سمجھتے ہیں۔)الخ( جذبات اور احساسات کے ساتھ ایسے فلسفیانہ بے ہمہ دبا ہمہ تعلقات  
رکھنے کے باعث ہی غالب  اپنی شدت احساس پر قابو پاسکے اور اسی واسطے طرفگئی ادا کے فن میں کامیاب  

لہائے رنگ رنگ کھال سکے۔ ’’لوح سے تمت تک سو صفحے  ہوسکے اور میر  کی یک رنگی کے مقابلے میں گ
ہیں لیکن کیا ہے جو یہاں حاضر نہیں کون سا نغمہ ہے جو اس زندگی کے تاروں میں بیدار یاخوابیدہ موجود نہیں۔‘‘ 

لیکن غالب  کو اپنا فن پختہ کرنے اور اپنی راہ نکالنے میں کئی تجربات کرنے پڑے۔ اول اول تو بیدل  کا رنگ 
یار کیا لیکن اس میں انہیں کیامیابی نہ ہوئی سخیوں کہ اردو زبان فارسی کی طرح دریا کو کوزے میں بند نہیں اخت

کرسکتی تھی مجبوراً انہیں اپنے جوش تخیئل کو دیگر متاخرین شعرائے اردو اور فارسی کے ڈھنگ پر النا پڑا۔ 
عرفی  و نظیری کا  سادگی انہیں راس نہ آئی   یصائب  کی تمثیل نگاری ان کے مذاق کے مطابق نہ ٹھہری میر  ک

ڈھنگ انہیں پسند آیا اس میں نہ بیدل  کا سا اغالق تھا نہ میر  کی سی سادگی ۔ اسی لیے اسی متوازن انداز میں ان کا  
اپنا رنگ نکھر سکا اور اب غیب سے خیال میں آتے ہوئے مضامین کو مناسب اور ہم آہنگ نشست میں غالب نے 

ن کار کی طرح طرفہ دل کش اور مترنم انداز میں پیش کرنا شروع کردیا ۔ عاشقانہ مضامین کے اظہار ایک ماہر ف
میں بھی غالب  نے اپنا راستہ نیا نکاال شدت احساس نے ان کے تخیئل کی باریک تر مضامین کی طرف رہ مائی کی  

تک )سوائے مومن  کے ( کس نے نہیں   گہرے واردات قلبیہ کا یہ پر لطف نفسیاتی تجزیہ اردو شاعری میں اس وقت
برتا تھا ۔ اس لیے لطیف احساسات رکھنے والے دل اور دماغوں کو اس میں ایک طرفہ لذت نظر آئی ۔ ولی  ، میر  و 
سودا  سے لے کر اب تک دل کی وارداتیں سیدھی سادی طرح بیان ہوتی تھیں۔ غالب  نے متاخرین شعرائے فارسی  

طف طریقے سے کام لے کر انہیں معامالت کو اس باریک بینی سے برتا کہ لذت کام و کی رہ نمائی میں اس پر ل
دہن کے ناز تر پہلو نکل آئے ۔ غرض کہ ایسا بلند فکر گیرائی گہرائی رکھنے واال وسیع مشرب، جامع اور بلیغ 

الفاظ کا انتخاب  رومانی شاعر ہندوستان کی شاید ہی کسی زبان کو نصیب ہوا ہو موضوع اور مطالب کے لحاظ سے
)مثالً جوش کے موقع پر فارسی کا استعمال اور درد و غم کے موقع پر میر  کی سی سادگی کا ( بندش اور طرز ادا  

–کا لحاظ رکھنا غالب   کا اپنا ایسا فن ہے جس پر وہ جتنا ناز کریں کم ہے۔   

 غالب   کی غزلیں: 

 1-غزل 



  ہوتا انتظار یہی رہتے جیتے اور اگر                                     ہوتا یار وصال کہ قسمت ہماری تھی نہ یہ

   ہوتا اعتبار اگر جاتے  نہ مر سے خوشی کہ                                         جانا جھوٹ جان  یہ تو ہم جیے پر وعدے ترے

   ہوتا استوار اگر سکتا توڑ نہ تو کبھی                                          بودا عہد تھا بندھا کہ جانا سے نازکی تری

 پار کے جگر جو ہوتی سے کہاں خلش یہ                                    کو  کش نیم تیر ترے پوچھے سے دل میرے کوئی
   ہوتا

  ہوتا گسار غم کوئی ہوتا ساز چارہ کوئی                                       ناصح دوست ہیں بنے  کہ ہے دوستی کی کہاں یہ

  ہوتا شرار اگر  یہ ہو رہے سمجھ غم  جسے                                        تھمتا نہ پھر  کہ لہو وہ ٹپکتا سے سنگ رگ

  ہوتا روزگار غم ہوتا نہ گر عشق  غم                                                  ہے دل کہ بچیں کہاں پہ ہے گسل جاں اگرچہ غم

  ایک اگر مرنا تھا برا  کیا مجھے                                                      ہے بال بری غم شب  ہے  کیا کہ میں سے کس کہوں
   ہوتا بار

 کہیں نہ اٹھتا جنازہ کبھی  نہ                                                         دریا غرق نہ کیوں ہوئے رسوا جو ہم کے  مر ہوئے
  ہوتا مزار

 دو کہیں  تو ہوتی بھی بو کی دوئی  جو                                                            یکتا وہ ہے یگانہ کہ سکتا دیکھ کون اسے
  ہوتا چار

 خوار بادہ نہ جو سمجھتے ولی ہم تجھے                                                                          غالب   بیان ترا یہ تصوف مسائل یہ
   ہوتا

  

2-غزل  

  رہا نہیں دل وہ مجھے تھا ناز پہ دل جس                                 رہا نہیں قابل کے عشق نیاز عرض

  رہا نہیں محفل خور در کشتہ شمع ہوں                            ہوئے لیے  ہستی حسرت داغ ہوں جاتا

  رہا نہیں قاتل بازوئے و دست  شایان                                 میں کہ کر تدبیر ہی اور دل اے کی مرنے

  رہا نہیں کامل و ناقص امتیاز یاں                                             ہے باز  آئینہ در جہت شش برروئے

  رہا نہیں حائل کوئی اب نگاہ از غیر                                  حسن نقاب بند نے شوق ہیں دیے کر وا

   رہا نہیں غافل سے خیال ترے لیکن                                         روزگار ہائے ستم رہین رہا میں گو

   رہا نہیں حاصل حسرت سوائے حاصل                                 واں کہ گئی مٹ وفا کشت ہوائے سے دل

  رہا نہیں دل وہ مجھے تھا ناز پہ دل  جس                                        اسد   مگر ڈرتا نہیں سے عشق بیداد

   رہا نہیں مقابل میرے آہ آئینہ                                           ولے سخن  شیریں طوطی ہوں میں چند ہر

  رہا نہیں بسمل طپیدن عرصۂ  یاں                       ہے گداز فرصت  حوصلہ کا گاں داد  جاں



  رہا نہیں منزل جادۂ اشک تار جز                       روز شبانہ  حسرت وادیٔ  بہ زن قطرہ ہوں

  رہا نہیں مشکل عقدۂ کوئی میں دنیا                                        سوا کے وابستہ خاطر میری آہ اے

  نہیں دل وہ مجھے تھا ناز پہ دل  جس                                               اسد   پر کو مجھ سب ہیں یاد نالہ انداز
  رہا

3-غزل  

  ہے اچھا جمال خورشید مہہ میرا سے اس                             ہے اچھا کمال ہنگام بہ گرچہ مہ حسن

  ہے اچھا مال تو آئے  مفت کہ ہیں کہتے میں جی  نگاہ لحظہ ہر  ہے پہ دل اور نہیں دیتے بوسہ

  ہے اچھا  سفال جام مرا سے جم ساغر                                        گیا ٹوٹ اگر آئے لے سے بازار اور

  ہے اچھا سوال خوئے ہو نہ کو جس  گدا وہ                                             ہے ملتا سوا میں اس مزا تو دیں طلب بے

   ہے اچھا حال کا بیمار کہ ہیں سمجھتے وہ                                     رونق پر منہ ہے جاتی آ جو سے دیکھے کے ان

  ہے اچھا سال یہ کہ ہے کہا نے برہمن اک                             فیض کیا سے بتوں عشاق ہیں  پاتے دیکھیے

  ہے اچھا کمال ہو میں کسی کہ کا طرح جس                                    کیا سے شیریں کو فرہاد نے تیشہ سخن مہ

  ہے اچھا مآل کہ کا جس وہ ہے اچھا کام                                             جائے ہو دریا تو جاے مل جو میں دریا قطرہ

  ہے اچھا نہال تازہ یہ میں باغ کے شاہ                                                 سرسبز اکبر خالق رکھے کو سلطاں خضر

  ہے اچھا خیال یہ غالب   کو رکھنے خوش کے دل                                          لیکن حقیقت کی جنت ہے معلوم کو ہم

 4-غزل

  تک ہوتے سر کے زلف تری ہے جیتا کون                         تک ہوتے  اثر عمر اک چاہیے کو آہ 

   تک ہوتے گہر پہ قطرے ہے گزرے کیا دیکھیں                               نہنگ کام صد حلقۂ ہے میں موج ہر دام

   تک ہوتے جگر خون کروں رنگ کیا کا دل           بیتاب تمنا اور طلب صبر عاشقی

   تک ہوتے سحر ہیں بھاری بھی پہ ہم دن سات                                    عمر گی جائے گزر میں فرقت شب قیامت تا

  تک ہوتے خبر کو  تم ہم گے جائیں ہو خاک                                              لیکن گے کرو نہ تغافل کہ مانا نے ہم

   تک ہوتے نظر کی عنایت ایک ہوں بھی میں                                      تعلیم کی  فنا کو شبنم ہے سے خور پرتو

   تک ہوتے شرر رقص اک ہے بزم گرمیٔ                                               غافل  ہستی فرصت نہیں بیش نظر یک

  ہوتے سحر ہے جلتی میں رنگ ہر شمع                                                       عالج مرگ جز ہو سے کس اسد   کا ہستی غم
  تک

   



 5-غزل 

 زباں میں منہ پھر تو میں سینے ہی دل جب ہو نہ                           ہو کیوں فغاں نواسنج کوئی دل کے دے کو کسی
   ہو کیوں

  سے ہم کہ پوچھیں کیا کے بن سر سبک                               چھوڑیں کیوں وضع اپنی ہم گے چھوڑیں نہ خو اپنی وہ
  ہو کیوں سرگراں

  ہو کیوں رازداں  میرا وہ کی غم جو تاب الوے نہ                                 کو محبت اس آگ لگے رسوا نے خوار غم کیا

 کیوں آستاں سنگ ہی تیرا  دل سنگ اے پھر تو                                        ٹھہرا پھوڑنا سر جب عشق کا کہاں کیسی وفا
  ہو

 کیوں آشیاں میرا وہ بجلی کل پہ جس ہے گری                                    ہمدم ڈر نہ کہتے چمن روداد سے مجھ میں قفس
  ہو

 نہاں سے آنکھوں تو ہو تم تمہیں میں دل جب کہ                                 بتالؤ یہ پر ہیں یںنہ میں دل ہم ہو سکتے کہہ یہ
   ہو کیوں

 کیوں درمیاں کشاکش کو اپنے تم گر کھینچو نہ                              ہے کا کس جرم دیکھو شکوہ کا دل جذب ہے غلط
  ہو

  آسماں کا اس دشمن کے جس دوست تم ہوئے                                               ہے کم کیا کو ویرانی خانہ کی آدمی فتنہ یہ
   ہو کیوں

  ہو کیوں امتحاں میرا تو تم جب لیے ہو کے عدو                                          ہیں کہتے کو کس ستانا تو آزمانا ہے یہی

   ہو کیوں ہاں کہ کہیو پھر ہو کہتے سچ ہو کہتے بجا                        رسوائی میں ملنے کے  غیر ہو کیوں کہ نے تم کہا

  غالب   تو سے طعنوں کیا کام ہے چاہتا نکاال

   ہو کیوں مہرباں پر تجھ وہ سے کہنے مہر بے ترے

 6-غزل

  ہے میں قاتل کف خنجر پھر کہ چلتا نہیں بس                            ہے میں دل حسرت کی جانے مر کی اس پر یسادگ

  ہے میں دل میرے بھی یہ گویا کہ جانا یہ نے میں                               کہا نے اس جو کہ لذت کی تقریر  دیکھنا

 میں محفل اس کہ ہے بہتر سے مجھ میرا ذکر                                        ہمہ باایں ولے  سے برائی کس کس ہے گرچہ
  ہے

  ہے میں حاصل بے سعیٔ  اریہم لذت اک  جو یہ                                           گی جائے مل میں خاک ناامیدی ہجوم بس

  ہے میں منزل قدم جو ہمارا سکتا نہیں اٹھ                             ہے عشق کو واماندگی کھینچیے کیوں رہ رنج

   ہے میں گل و آب کے کس قیامت شور فتنۂ                                      سہی  دل  ہمارا دوزخ آتش زار جلوہ

   میں مشکل  کس کہ پر تمنا اپنی کر رحم                                                تاب و  پیچ طلسم غالب   شوریدۂ دل ہے



 7- غزل

   آیا فریاد تشنۂ جگر دل                                             آیا یاد تر  دیدۂ مجھے پھر

   آیا یاد سفر وقت ترا پھر                                  ہنوز نے قیامت نہ تھا لیا دم

   آیا یاد نظر نیرنگ وہ پھر                                        یعنی تمنا ہائے سادگی

  کرتا نالہ                             دل حسرت اے واماندگی عذر                                                                        
  آیا یاد جگر تھا

   آیا یاد گزر راہ ترا  کیوں                                          جاتی ہی گزر بھی یوں زندگی

   آیا یاد گر میں لدخ ترا گھر                                          ہوگی لڑائی سے رضواں ہی کیا

  آیا یاد جگر کے آ تنگ سے دل                                                       کہاں فریاد جرأت وہ آہ

   آیا یاد مگر گشتہ گم دل                                                     خیال ہے جاتا کو کوچہ ترے پھر

  آیا یاد گھر  کے دیکھ کو دشت                                           ہے ویرانی سی ویرانی کوئی

  آیا یاد سر کہ تھا اٹھایا سنگ                                      اسد   میں لڑکپن پہ مجنوں نے میں

  آیا یاد سقر میں جنت عین                                                                آیا یاد ڈر کا ہجر میں وصل
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                       -درجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کیجیے      1-ال نمبرسو
                                           (16 )  

رحمت یا  -سوشل میڈیا - 2نوجوان طبقہ ملک کی طاقت                                                -1
                                                         زحمت                        

چھ بھارت تحریک کی اہمیت                         -4میرے دوست میرےدشمن                    -3 سو 
                                                                       

      -ندگی اور انکی شاعری کے متعلق اہم معلومات دیجیےمیر تقی میر  کی حاالت  ز   -2سوال نمبر
                                         (16 )  

 یا                                                                                                   
-تحریر کیجیے   مرزا غالب کی حاالت  زندگی اور انکی ادبی خدمات                   



                                              -درجہ ذیل  اشعار کی تشریح کیجیے   -الف       -3سوال نمبر
                                               (08 )  

حب   مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بت خانہ تھا                      ہم سبھی مہماں تھے واں تو ہی صا  -1
 خانہ تھا 
وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا              خواب تھا جو کچھ  کہ دیکھا جو سنا افسانہ        
 تھا    

ہستی اپنی حباب کی سی ہے                   یہ نمائش سراب کی سی ہے             -2   
پنکھڑی اک گالب کی  سی ہے          نازکی ا س کے لب کی کیا کہیے                                     

                                                                                    
                                                                         -ذیل کے اشعار کی تشریح کیجیے -ب   

                                      (08 )  
سن تو سہی جہاں میں  تیرا افسانہ کیا                           کہتی ہے تجھ کو خلق خدا               -1

 غائبانہ کیا 
کیا کیا الجھتا ہے تری زلفوننکے تار سے                      بخیہ طلب ہے سینہ ً                     

 صد چاک شانہ کیا    
یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے                                   -2  

ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے                                 
 

                                                                    
چھ  الف     ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں           دل ہی نہیں رہا کہ ک-4سوال نمبر

( 08)                                    آرزو کریں        
     -خواجا میر درد  نے اس غزل میں محبوب کی کون کون سی شکایت کی ہے                         

ن  تھا  مستعار حس          -ب                                                                                      
                  سے  اس کے جو نور تھا               خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا        

            (08 )  
ر نے اپنے محبوب کی خوبصور تی کا کیا بیان کیسے کیاہے؟                            اس غزل میں می 

                                                                                                                     
درجہ ذیل سے کسی ایک شاعر کی سوانح لکھتے ہوے ان کی ادبی خدمات پر روشنی   -5سوال نمبر

(  16)                              -ڈالیے  
خواجہ     -2حیدر علی آتش                                                    - 1                          

 میر درد        
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