
 

مهمان خاص ۽ نقاد بيت مشاعري جي صدارت،  

 

 

 



 

 بيت مشاعري جا شاعر



 هٻ سمبرڊ نو يڙهاڏ آچر تي اپ سٽوا آغاز جو اصالح براء تنقيد تي بيت مشاعرو الئيو طرفان“ ڻرها روح سنگت” جي ڌسن سنگت ادبي يڌسن  

 امڄ  احترام قابل خصوصي مهمان۽  صاحبه شبنم واال پونا اندرا محترمه احترام قابل صدارت۔ يوٿ شروع جو رات يڳو ٺا تي هنڙار هزار

۽  عمران حيدر ،غالم يڻوا الل نيتا محترمه نظامت. يوڊچان سرمد  سائين احترام قابل   نقاد.هيا صاحب شاه زاهد صوفي محترم سهتو، محبت

 . ئيڪ يڻعاربا اخالق

  تبصرو   جو  يوڊچان سرمد محترم  پهرين کان ڀس تي رڪف۽  فن جي صنف بيت 

 بيت وٺسور. 3 بيت وارو پد دوهي. 2 بيت دوهو. 1. آهن قسم چار مکيو جا بيت. آهي شاعري رچيل۾  چند ڪماتر واري ماترائن چوويهن بيت

 .آهي پيش يڻسمجها جي بيت وارو نمبر ٺهي. آهي بيت وارو پد يٺسور. 4

  دوهوبيت؛

 2 گونج۾  گذري۾  آئن. 1 جي ياد تنهنجي آهي 

 يڃو جئن مان ،آکيري3.

 .ونجڪ ائيڪ ريڏا. 4

. آهي پد واروڪت يوٻ پد ونٿچو جو دوهي. آهي پد اساس پد يونٽ جو دوهي. آهي پد واروڪت پد يوٻ جو دوهي آهي پد اساس پهريون جو دوهي

 (اياز شيخ) 39 ص “اسڪآ پونرپري تابڪ”

 بيت؛ وارو پد دوهي

 . 2 الء   اتيڇ مونکي 1 وئي، اچي وير پوئين 

   3شرماء، کي رتيڌ

  نوڇ توکان کي مون جنهن. 4

. آهي پد واروڪت پد يونٽ جو بيت واري پد دوهي.آهي پد واروڪت به يوٻ جو بيت واري پد دوهي. آهي پد اساس پد پهريون جو بيت واري پد دوهي

 .آهي پد يتي پد ونٿچو جو بيت واري پد دوهي

 (اياز شيخ) 21 ص پرين پس چند رڀا تابڪ

 ۾ مجموعن يلڏگ

 بيت؛ وٺسور

 .ونگيان نواريڪ به ڄا. 3 پيهه يڀنٻ منهنجي. 2 يڌڻانٻ پنهنجي الهي. 1 ويهه ته آنهه آئي. 4

. آهي پد لگهو۽  وارو ڪت پد يونٽ جو يٺسور.آهي پد گرو۽  آزاد ڪم پد يوٻ جو يٺسور. آهي پد لگهو۽  پد واروڪت پد پهريون جو بيت يٺسور

 ( 34 اياز شيخ) آهي پد وارو ڻيٿ پوري يا پد، پديتي ونٿچو آهي گروپد۽  تڪم پد ونٿچو جو يٺسور

 پرين پس رچندڀا تابڪ

 

 بيت؛ وارو پد يٺسور

  ي،ٿم وٿ ريڀا کان ڀس آواز، ئي وڪ ڄڻ

 .راز تنهنجو يڳرا۾  پيار جي نهنڪ آهي

 .يتروڪ ندوڄو يڄو ساز، سوا کان سر 



 پد يونٽ جو بيت. آهي گورپد۽  تڪم يوٻ جو بيت. آهي پد لگهو واروڪت پد پهريون جو بيت هن ياز شيخ 35 ص “پرين پس ڊچن رڀا  ” تابڪ

۽  ت  ڪم   پد، هونڇ جو بيت ،.آهي پد لگهو واروڪت پد، پنجون جو بيت. آهي پد لگهو۽  پد واروڪت پد، ونٿچو جو بيت. آهي گروپد۽  تڪم

 .آهي پتي يا گروپد

 .آهن ويا ناڏ جا اياز شيخ وارن ماترائين چوويهه قسم جا بيت چارئي يانٿم

_________. 

 يٿ شروع آغاز۔ رهيا حاضر نديڪ هاء هيلو تي الئين آن ڻپا پنهنجو سونپيلن نشستون۔يوٿ  شروع تي وقت پوري آغاز باقائده جو مشاعري محفل

 ويو

 شاعر ڙندڪ پيش بيت 

. اهو،ڳ علي عاشق. کتري، خيال ، فقير خادم صوفي محترم.5 دوست مصطفي ممتاز. ، شرما ڪاشو.  ، يڻموال کيمن محترم. ، امر صدام 

 صاحب کوسو زين لطيف، اداسي وريجو،ڪ شاه،منشا زاهد ،صوفي لغاري گهايل. ، ڏاو همدرد

 يوڪ پيش بيت پنهنجو صاحب امر صدام محترم پهريان کان ڀس

 ينهنڏ سارو وتي کنيو تي يءٺپ بک

 نبائجي وئيڍ وئيڍ نينهن وڻمزدورا

** 

 واء اتر آهي وڳل۽  گهليون هيرون

 کان نهنڪ سڏ اٺو آء سماء تنهنجو ساجن

** 

 ساهه۾  وڌسن۽  ڌسن منهنجي به هند

 تان ڌسن وندي سون چاهه پنهنجي گهوريان

** 

 گهرجون يونٻ جون جنگ۾  دور رنڊما ٽپوس

 سان حالتن هونڙوي ڳا يونٿ جا نهنڪ ليڀ پوء

** 

 تي ديس آهن قابض يرڏ اڍاڏ جيجل

 منهنجي سواء هوت يرڪ هت لهي سار

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب امر صدام محترم

 ينهن،ڏ سارو وتي کنيو، تي يٺپ بک

 .ائجيڀن وئيڍ وئي،ڍ نينهن، وڻمزدورا

 .آهي اريلڌآ تي ماترائن 25 مصرح ينٺهي۽  آهي رچيل تي ماترائين 22 مصرع ينٿم جي بيت

 .کان نهنڪ سڏ انٺو آء   سماء   تنهنجو ساجن واء   اتر آهي و،ڳل۽  گهيليون هيرون



 .آهي۾  ماترائن 22 مصرع يٻ۽  آهي۾  ندڇ اڪسار۾  ماترائن 23 مصرع پهرين جي بيت

 .رهجي ڻهج هي اء  ٽس جو بيت اٺم اء  ڀ

 تي، ديس آهن قابض ير،ڏ اڍاڏ جيجل

 .يوٻ منهنجي سوا هوت ير،ڪ ٿه لهي سار

 تمنائون ڪني الء جي امر صدام.آهن مساوي غير۽  برابر ڻا بيت ڀس جا صدام

 

 

  يڻموال کيمن

ئيء   ل کي مار  ، اچي هر هر جو، ڪم   خيال 

، بي ي س  ڪ ب خت   ي،ڃو يڏيڪ ريڪ يئنڪ  حال 

، رب   يندوٿ ئي نديٽمو ڳ  ما رکپال   .مار 

** 

ئي، نديٽمو ڳ  ما  قيد ، جو ٽ  وڪ يڀڃ مار 

 ناپيد ، هہڳ تي ب ت بنا، وطن کيس نہ نڻو

ئي سنديڏ مارو   يد ،ڀ نہ رم  ڀ  ۾  ان  .مار 

** 

ئي، سنديڏ مارو   ، بند   يندسٿ مار   خالص 

، نہ وڻشاها ري،ڪ جي تنهن يٿ پائي  لباس 

، اهو رکي  ۾. يهہڏ يٿ جيئي کيڏ وشواس 

** 

، ينڻني هاري ،۾ يهہڏ يٿ جيئي کيڏ    آب 

ن رهي، باندي ينهنڏ رات ، لء   مار   بيتاب 

، جو وصل سيڏ  ۾. ٽ  وڪ قابو   يڙتو خواب 

** 

، وسن پري ،۾ ٽوڪ قابو   يڙتو  پنوهار 

 نار  ڌ   يڌ ڻ جا رٿ مارئي، بہ تہ ريڪ ياد

 .ريڪ جي جن يٿ روئي ، سار   لهندا تہ ٺني

 



 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب يڻموال – يو کيمن محترم

 

 خيال، اچي هر هر جو، ڪمل کي مارئي

 حال، بي يسڪ بخت ي،ڃو يڏيڪ ريڪ يئنڪ

 .مارئي نديٽمو ڳما رکپال، رب يندوٿ

 

 مصرع ينٽ آهي جي ماترا 24= 31+11 به مصرع ئيٻ. آهي جي ماترا 24=  11+13 مصرع پهرين جي جنهن آهي بيت وارو پد دوهي هيء  

 جي بيت ئيٻ ٺهي وري. يٿ يڌو ماترا ڪه۾  لفظ نديٽمو مارئي ورندي ڳما. آهي گهربو ڻهج ائين۾  پد يتي آهي جي ماترا 24- 13+ 11

 .آهي بنايو مساوي غير کي بيت پد ان به اتي. آهي ويو آندو يتي يوڳسا۾  پد اساس

 

 قانون غروضي وارو زحافات۾  وديا ندڇ ته وڇ۾.  يههڏ يٿ جئي کيڏ. آهي گهربو ڻهج هيئن به پد يتي وارو۾  يههڏ يٿ جيئي کيڏ۾  بيت نمبر ئينٽ

 بوڪ عرض يٿ ادب با کي جن يڻموال يو، کيمن سائين.  آهي ويو نوڏ ريڪ پد اساس جو بيت ينٿوڇ۾  ڻوار به وري پد يتي يوڳسا ناهي شامل

۾  کيپ يڄس هن. آهي وڳسها تي سون وليٻ جي سائين کپي ڻيٿ نه ائين يهرٻ. يونٿ رسائن وڃها کي فن جي شعر ونڪچ يونڍنن يونڍنن اهي ته

 .آهن بيت وارو پد دوهي بيت ڀس جا سائين. آهي صحي ته چئجي ڪليک وڏو يڻموال يو کيمن

 تمنائون ڪني الء جي يڻموال – يو کيمن

 

 

 

 

  شرما ڪاشو

 بيت

 ڀ ڏ   رياڀ رڪاڀ ،۾ گرنار يڃو ين  ڙگود

 ڏس ئيڏ ساجهر کي ٿنا ڳج   ايوڳجا

 ينڙگود نائونڏ يڳڻ ، ڏه ئي انداڪهي

** 

 ڙوڳ يڏگ اريڳ ين،گ پتڙگود نائونڏ يڳڻ

 ڙسو سندي سورن يڍاو۾  ڌپن ڀپور اڳپ

 کي الماس اندر ينڙاک ،ڙجو يائونڪ ٽج  

** 

 وريڏ سيڏ يڻيهاڏ کي الماس اندر ينڙاک



 وريڀ اندر يء  ڳجا سان روح راول راتيون

 پنهنجي پر   ڌپان پنيء   وري،ڪ قلب رتڪ

** 

 وس واري ڪٺوين پنهنجي، پر   ڌپان پنيء  

 جو من موهي ڳگس،مار وليڳ گوپي يٿ

** 

 ڙارو تڻا   ريڪ يڏاو جو، من موهي ڳمار

ور ڪپا۾  پر ،ڙپرو پوندي هيڻپا پوء    جي پر 

** 

 پچار نيهن ڪناز يان،ڳا گ رو يڙکو اڏوڳ

 نهار يڏهو يڏهي وڪن۾  ه ل الئيڪهي

 ا تار تان ينڙاک تون جي، ڀلو يڻلو اللي

 ۾ جي يڪجر جوت ته سچار، يٿ ڪسال

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب شرما ڪاشو محترم

 ڀڏ رياڀ رڪاڀ ،۾ گرنار يڃو ينڙگود

 ڏس ئيڏ ساجهر کي، ٿنا ڳج ايوڳجا

 .ينڙگود نائونڏ يڳڻ ،ڏه ندائي اڪهي

. ينڙگود نائونڏ يڳڻ۾  پد هينڇ جي بيت وري. هو بوڻآ ريڪ يئيڏ ئيڏ لفظ۾  پد ينٿچو جي بيت وري. آهي اروڌوا يڃو لفظ۾  پد پهرين جي بيت

 .هو گهربو هيئن بيت. آهي مبهم۽  برابر ڻا تي طور ريڪف يڻتو فني بيت نائون؟ڏ يڳڻ اڇ

 

 ڀڏ يا رڀ رڪاڀ ،۾  گرنار ينڙگود

 ڏس يئيڏ ساجهر کي، ٿنا ڳج ايوڳجا

 .ينڳجو ڳڻناڏ يڳڻ ،ڏه اندائيڪهي

 

 .آهن ونڪت واريون وزن دگن ،ڏه ،ڏس ، ڀڏ

۾  آخر جو سارگن۽  رگن۾  اٽس جي بيت هجي ماترا 23=  13+ 10 وري ماترا 23=  13+  10 وري – چند اڪسار ماترا 23=  10+  13

 .گهرجن ڻيڏ لفظ



 پورو طور فني بيت به وڪ جو جن سائين. آهي جائو گهر جو تنقيد ريڪ جي برابري ڻا۽  ابهام سفر فني وارو بيت جو صاحب شرما ڪاشو

 .ناهي

 تمنائون ڪني الء جي شرما ڪاشو

 

.. 

 

 دوست مصطفي ممتاز 

 

 ,آيون اڇ يڻک يڏ ڌسن,ونجونڪ يڙ ونجونڪ

 انڃا ناهي وئي ويل,سوچون يڌسن اچو

** 

 ,طاقت آ۾  يٻڌ,ناهي وئي انڃا ويل

 جا ڌسن ائيڦٻ حق,آهي يرڪ يندوٿ هو

** 

 !اٿ دکن درد۾  دل,يڌڙسن او يڌڙسن

 سيڏ ندوڪس کي وڌسن, يڙجند پئي جهري

, ** 

 ,وتن رڳو نديونڪرڪ,ونجونڪ يڙ ونجونڪ

 ,تي ديس بالولي, لهن رمنديون رات

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب ئيڊچان سرمد محترم تي صاحب دوست مصطفي   ممتاز محترم

 

 آيون؟ اڇ يڻک يڏ ڌسن ونجون،ڪ يڙ ونجونڪ

 .انڃا ناهي وئي ويل سوچون، يڌسن اچو

 

 هي. آهي خوبصورتي بيت ئي اها. آهي بيت مساوي هي. ماترا 24=  13+  11 مصرع يٻ روالچند ماترا 24=  14+ 10 ٽس پهرين جي بيت

 .آهي بيت وٺسور

 

 طاقت، آ۾  يٻڌ ناهي، وئي انڃا ويل



 جا ڌسن ائيڦٻ حق آهي؟ يرڪ يندوٿ هو

 

 ابتو ممتاز هتي آهي، بيت مساوي غير آهي، بيت وٺسور به هي. آهي ماترا 25_14+13 ٽس يٻ، ماترا، 24=  11+13 ٽس پهرين جي بيت

 .آهي يوڪ استعمال جو ندڇ روال

 

 ا،ٿ دکن درد۾  دل! يڌڙسن!  او ،!يڌڙسن

 سيڏ ندوڪس کي وڌسن ي،ڙجند پئي جهري

 

 .آهي بيت وٺسور به هي ماترا، 25=  14+11 ٽس يٻ ندڇ الڪٻد ماترا، 24=  12+12 ٽس پهرين جي بيت

 .آهي به مساوي غير جو يڻتو

 

 وتن رڳو نديونڪ رڪ ونجون،ڪ يڙ ونجونڪ

 .تي ديس بالولي لهن، رمنديون رات

 مساوي پورو هي.  آهي بيت وارو پد دوهي بيت هي ماترا 23=  11+12 ٽس يٻآهي، چند اڪسار ماترا 23=  13+  10 ٽس پهرين جي بيت

 .اٿ پون يٿ درست بيت مساوي غير ته ها ئيڏ يانڌ وروٿ صاحب ممتاز. آهي بيت

 تمنائون ڪني الء   دوست شاعر

 

 

  يجوڱڻم فقير خادم صوفي 

 

 يوٻ انئنڀ يڪن کي ڻپا انئنڀ يڪن

 ۾ اصل کان اصل يوٿ وچئون يڃو

 

 جن وڏٺ هنڏج کي اصل کان اصل

 جو شبهات ڪش وٿل تن کان هنڏت

 

 جو ڳا لٻڌ يڪن هو وڪن هي يڪن

 ۾ خيال هئو خفي جو سو تن وڏٺ

 



 يڳا کان عدم۾  خيال هئو خفي جو

 ۾ من ائونڌل مخفي يڳس ساه سوري

 

 لٻڌ نه لڏٺ جو۾  من ائونڌل مخفي

 ۾ ڪلو وتن اڪل لڳپ ڌپن انهئ

 يجوڱڻم فقير خادم صوفي

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب ئيڊچان سرمد محترم تي صاحب يجوڱڻم فقير خادم صوفي محترم

 

 يو،ٻ انئنڀ يڪ نه کي، ڻپا انئينڀ يڪ نه

 ۾. اصل کان اصل يون،ٿ وچئون يڃو

 

 بيت وارو پد دوهي هي. آهي پد واروڪت وڪجي. آهي جو ماترائن 10 پد يوٻ بيت. آهي پد اساس اهو. آهي جو ماترائن 12 پد پهريون جو بيت

 به هي. آهي پد يتي پد ونٿچو جو بيت. آهي جو ماترائن 10 وڪجي. آهي پد واروڪت پد يونٽ جو بيت ند،ڇ راس -ماترا 22=  10+  12. آهي

 .آهي مساوي غير۽  برابر ڻا بيت جو صاحب صوفي ماترا 20=  10+10. آهي پد جو ماترائن 10

 

 ، جن وڏٺ هنڏج کي اصل کان اصل

 .جو شهبات ڪش وٿل تن کان هنڏت

 

 18=  8+10. آهي به پد واروڪت اهو آهي جو ماترائن 8 پد يوٻ جو بيت. آهي جو ماترائن 10 پد پهريون جو بيت

 

 

=  12+ 7. آهي جو ماترائن 21 پد، ونٿچو جو بيت. آهي پد واروڪت يوٻ هي. آهي جو ماترائن 7 پد يونٽ يوٻ جو بيت. آهي۾  ندڇ گرهه ماترا

 خيال خاص جو ان. آهي صنف حساس ڪه بيت. آهي بيت وارو پد دوهي به هي. آهي مساوي غير به بيت جوهي جن صاحب صوفي ماترا 19

 .آهي وڻرک کين وڪجي رکن، اٿ نه خيال اهو دوست جا اسان. وٿ پوي وڻرک

 تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

 

 

 

  کتري خيال 



 نهاريان جنسار هنڏج و،ٿ ڪني ڻني يڻک

 واريان تہ جي ان انٿم پيو، بدن تن وڄس

** 

 اء  ڃو ڀس هوش سٺوي جو، يار سيڏ جمال

، لڳل۾  اندر  اجاء   ئي محبوب سو باه 

** 

 ۾ ڪل   منهنجو ڄڻس پيو، نهاري يڻک اک

 سان ڪجهل ڪه جي ڄڻس ويو، ٿڪ لهي جو سال

* 

 جا مطلب رهيا ڀس يار، دوست آهن ڪٿ

 نڪ هر هر مطلبي ار،ڪکي جي ڀل اللچ

* 

 ويو، شرمائجي ڊچن آيو، جو خدا نور

 سان جمال جي جانب يو،ڪ وڪجه جوهر بہ سج

* 

 ،ڻاڪ چپي چپي جي ڌسن لوچون، ڻها سوچون

 سان رتڪ يڃو ونڳل ،ڻپا سستي ڊنن يڇڏ

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب ئيڊچان سرمد محترم تي صاحب کتري خيال محترم

۾  لکت يڻسمجها مختصر اڪجي جي بيت. آهن رهيا پئجي اڙاول جا عروض تي فن جي هنن. گهرجي ڻرڪ مطالعو گهرو جو بيت کي دوست هن

 .ويندو اچي۾  ڻسمجه وچاء   جو چند۽  انداز ڪماتر جو بيت ته هجيڙپ سان غور به کي ان آهي نيڏ

 .هجي پد لگهو يا هجي گروپد اهو. آهي پد اساس پد پهريون جو بيت

 .آهي هوندو پد واروڪت پد لهو۾  بيت هر

 .هجي پد لگهو يا هجي گروپد اهو. آهي پد پديتي آخري جو بيت

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

.. 

 

 



  اهوڳ علي عاشق 

 

 ،ٽپا۾  نٿه و،جهليڙارٻ ستايل ڏوٻ

 .آسري تڀ آ وٺ،بيٽاڳ ائيڪجه ٺهي

** 

 آ، انڪ يڪڙت يڏرفتار،اي جي نظرن

 .اٿ پير نڙوڊ وڏيار،جي ايندي يڏتو

** 

 سي،ڏ پيو يٽلي تي ٽار،کٻ وڪڙه تپيل

 .سينگاريل سان ينڪجهر تار، واري نڙپڪ

** 

 اوچتو،۾  ،اونداهيڻني پيا يٿ اڌان

 .سونڏ کي يٻ ڪه تہ ريٻ،ڻمي وڪ يا يئوڏ

** 

 ، ارٻ يڙکو اڏا،گوڏڙوڇ اٿال تان ڻو

 .پيو يٿ آهي ننگو يار، ڄڻ ڻو هوڙپو

** 

 جاني، کي،اوبابا پيء هو چيو ارٻ

 .انڃو ي،کائيڄس ماني،ملي يڏجي ڊچن

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب ئيڊچان سرمد محترم تي صاحب اهوڳ علي عاشق محترم

 

 ،ٽپا۾  نٿه جهلي و،ڙارٻ ستايل ڏوٻ

 آسري، تڀ آ وٺبي ،ٽاڳ ائيڪجه ٺهي

 

 .آهي شاعر استاد جو بيت جديد صاحب اهوڳ ماترا 24=  13+11 مصرع يٻ. آهي بيت وارو پد دوهي هي ندڇ ماال روپ ماترا 24=  11+ 13

 

 آ، نه اڪ يڪڙت يڏاي رفتار، جي نظرن

 .اٿ پير نڙدو وڏجي يار، ايندي يڏتو



 

 اء  ٽس جا بيت دوهو۽  وٺسور ته هالن ندوڪ عرض ماترا 24=  13+11 مصرع يٻ ندڇ روال ماترا 24=  13+11. آهي بيت وٺسور هي

 .آهن نه ناال جا ندنڇ اهي. آهن نمونا موجب

 

 سي،ڏ پيو يٽلي تي ٽک ار،ٻ وڪڙپ پيلٽ

 .سينگاريل سان ينڪجهر تار، واري نڙپڪ

 

 .ماترا 24=  11+13 مصرع يٻ ندڇ روال ماترا 24=  13+11, آهي بيت وٺسور به هي

 

 جاني، بابا او کي، پي هو چيو ارٻ

 .انڃو کائي ي،ڄس ملي ماني، يڏجي ڊچن

 

 ماترا 24=  13+11 مصرع ئيٻ چند اڪسار ماترا، 23=  10+ 13

 

 .آهي مساوي غير بيت وارو پد دوهي جوهي عاشق استاد

 .ها کپي ڻرچ هئين مصرع ينٺهي کي استاد

 

 .انڃو کائي يڄس هوند ماني، هجي ڊچن

 .آهيان رهيو ريڪ پيش وڪجي آهي، جائزو فني ڪه هي خير

 .پوندي نه ڪچ ائيڪ ته بوڌ يانڌ به وروٿ يڌ رچنا پنهنجي

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

 

 

 

  ڏاو همدرد 

 

 سار تنهنجي اڻس ه,  پل هر يڙگه هر

 کي روح ناهي راحت, يار منهنجا بن تو



** 

 ارٻ يئيڪ مري,  وگهي بک ويا

 يتراڪ يسڪ ياڪ,  ارڏڪ۾  رٿ

** 

 الڪ آ ويو يڌو, مهانگ آ وڏو

 ۾ ڪمل جو يننڪمس,جنجال يوٿ ڻجيئ

** 

 مڪ مرندو نه پر, هوڻما ويندو مري

 جي ارڪوڪني يڪني, هردم آ يڻره

** 

 سان اسان زور ظلم, ريڪ وئين وڏيڪ

 اڙجه موتين هوڻما, ريڦ موت وئين

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب ئيڊچان سرمد محترم تي صاحب ڏاو همدرد محترم

 

 سار تنهنجي اڻسه پل، هر يڙگه هر

 .کي روح ناهي راحت يار، منهنجا توين

 

 غير بيت هي. ناهي افيڪ الء   فن جي بيت يڄس پئماني قافيا صرف!  همدرد ائوڀ 42=  13+  11 مصرع يٻ ند،ڇ شاستر ماترا 20=  11+  9

 .آهي مساوي

 

 ارٻ يئيڪ مري وگهي، ڳويائ

 يتراڪ يسڪ ياڪ ، ارڏڪ۾  رٿ

 

 .آهي برابر ڻا به بيت هي ماترا 19=  11+  8 مصرع يٻ چند، ڪچات ماترا 18=  8+10

 

 مالڪ آ ويو يڌو مهانگ، آ وڏو

 ۾ ڪمل جو ينڪمس جنجال، يوٿ ڻجيئ



 

 .آهي مساوي غير به بيت هي ، ماترا ماترا، 25=  13+ 16 مصرع يٻ چند شاستر ماترا، 20=  11+ 9 مصرع پهرين

 

 مڪ مرندو نه پر هوڻما ويندو مري

 جي ارڪ وڪني يڪني دم، هر آ يڻره

 

 وارا پد دوهي بيت ڀس يانٿم آهي مساوي غير به بيت هي. 1ماتر 23=  10+13 مصرع يٻ چند، پرواسي ماترا 21=  10+11 مصرع پهرين

 بيت دوهي. آهي نوڏ نه يانڌ پاسي ان صاحب ڏاو پر ها، ريڪ پوري پڳڻ ڪماتر جي بيتن ته ها رکي خيال به وروٿ ڪليک هنڪڏجي. آهن بيت

 اء  ٽس جو مصرع ينٺهي ائين هي، جو الماترن پد واروڪت يوٻ جو بيت ائين. گهرجي ڻهج ماترا 13 اساس پهريون جو بيت پدواري دوهي يڻتو ،

 .گهرجي ڻهج به

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

 

 

 

  لغاري گهايل 

 

 ,گلدان تو يوڙوٽ,ريڏ پيا گهر جا دلين 

 ,آسمان زمين رنو,وڏت۾  من جي ينڙام

 ۾. روپ وحشي يڙهه,انسان يئنڪ آئين

** 

 ,عقاب-موت آيو۾,  ارڪوس جي گولين 

 ,خواب ياٿ وراڀ,جون ينڙام جهوليون يونڙاج

 ,ثواب-گناه ري,ويو پئجي۾  پلئه  

 .يڪينڪ اتئيڄ ريڪ,حساب ڻپا! پرور

** 

 ,گالب گل ناڇ,وڏت۾  تبڪم,هوماڻ 

 ,تابڪ قلم يڙمي,ياڪ رتاوان مون ٿه

 !.هبوڙپ پيو۾  ڻروئ,باب جو ء بندي چيم

** 



 ,خواب منهنجا اڙهڪ,زندگي منهنجي يڙهڪ

 ,نصاب ء هي وڙهڪ۾,  يهڏ تنهنجي! اهاڏ

 .آئيون رجيڀ يونڙاک,تابڪ الل۾  رت

** 

 ,سج ريوڀا وڙاه,يونٿ ڻاڇ رتو راهون 

ن,اهنج ڙڪل ياڙمي  ۾ پاند پنهنجي مار 

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب لغاري گهايل محترم

 گلدان، تو يوڙوٽ ري،ڏ پيا گهر جا دلين

 آسمان زمين رنو و،ڏت۾  من جي ينڙام

 ۾ روپ وحشي يڙهه انسان، يئنڪ آئين

۾  مصرع آخري بيت. آهي فرق جو ماترا ڪه. ماترا 25 ٽس ينٽ جي بيت ماترا، 26 ٽس يٻ ندڇ دوهي ماترا 26 ٽس پهرين جي بيت

 .بيهندو پورو وزن جو بيت پوء   ته بوڻآ۾  ماترن چئين کي يئنڪ لفظ هنڪڏجي

 

 عقاب، موت آيو ،۾ ارڪوس جي گولين

 خواب، ياٿ پورا جون، ينڙام جهوليون يونڙاج

 ثواب گناهه ري ويو، پئجي۾  پلئه

 .يڪينڪ اتئيڄ ريڪ حساب، ڻپا پرور

 .آهي بيت مساوي غير به بيت هي ماترا 24 ٽس ينٿچو ماترا، 22 ٽس ينٽ ماترا 27 ٽس يٻ ندڇ انتڪ روپ ماترا 25 ٽسي پهرين جي بيت

 

 گالب، گل ناڇ و،ڏت۾  تبڪم هوڻما

 .تابڪ قلم يڙمي يا،ڪ رتاوان مون ٿه

 .هبوڙپ پيو۾  ڻروئ باب، جو بندي چيم،

 جا صاحب لغاري. آهي رچيل۾  ماترائن برابر ڻا به بيت هي ماترا 25 ٽس ينٽ ماترا 23 ٽس يٻ ند،ڇ راس ماترا 22 ٽس پهرين جي بيت

 .ينديونٿ نه غلطيون ته بيڪ وششڪ آهي، پيداوار جي شعور تخليف. آهن بيت وارا پد دوهي بيت سمورا

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

.. 

 

  کوسو زين 



 ،۾ دور يڪوڄا آهي انسان، ريوڪ وڏيڪ

 حيوان، وڪ جيئن ايئن تي، ملهه ماري هوڻما

 .کان انسان هت اوچو مان، آ جو پئسي

** 

 مارجي، وڪ ويو۾  گس بک، گولي جيڻب

 .تي موت هوڻما نه يوٿ ک،ڏ وئيڪ نهنکيڪ

** 

 انسان، يڪوڄا منجهان هپو،ڻما ويو الئيڪمو

 .پوئتي صديون سوين شيطان، ويو رهجي

** 

 امجي،ڪو ايمان ويو دور، آيو عجيب

 .آدمي وڪوڄا آهي زور، يڀ کان خدا خود

** 

 ترقي، ئيٿا اها تي، ڊچن آهيون پهتا

 ۾. جوء هجي نه جنگ هنڏج ي،ڪمر يونڪ الههڳ

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب ئيڊچان سرمد محترم تي صاحب کوسو زين محترم

 

 ۾ دور يڪوڄا آهي انسان، ريوڪ وڏيڪ

 حيوان وڪ جيئن ائين تي، ملهه ماري هوڻما

 کان انسان هت اوچو مان، آ جو پئسي

 .آهي بيت جو پد يٺسور هي. آهي رچيل۾  ماترائن برابر ڻا بيت هي ماترا 24 مصرع پهرين جي بيت

 

 مارجي، وڪ ويو۾  گس بک، گولي جيڻب

 جو موت هوڻما نه يوٿ ک،ڏ وئيڪ کي نهنڪ

 .آهي بيت وٺسور هي آهي، جي ماترا 23 ٽس يٻ ند،ڇروال ماترا، 24 ٽس پهرين جي بيت

 

 انسان، يڪوڄا منجهان هپو،ڻما ويو الئيڪمو

 پوئتي صديون سوين شيطان، ويو رهجي



 .آهي رچيل۾  فن برابر ڻا آهي، بيت وارو پد دوهي هي ماترا، 24 ٽسي يٻ جي بيت ندڇ وڌما اٽمرس ، ماترا 29 ٽس پهرين جي بيت

 

 امجي،ڪو ايمان ويو دور، آيو عجيب

 آدمي وڪوڄا آهي زور، يڀ کان خدا خود

 ڪماتر رواني جي تخيل آهي، بيت مساوي غير به هي آهي، بيت وٺسور هي ماترا 24 ٽس يٻ ند،ڇ انتڪ روپ ماترا، 25 ٽس پهرين جي بيت

 .پوي ضرورت جي خراش تراش يڏو ته سان حوالي جي تنقيد وري. يٿ يڃو جيڌڪ ريڪ جي برابي ڻا

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

 

 

  شاه زاهد سيد صوفي 

 

 ارڪس سک ساک کي سونهن سنبريا ئيٽ

 لئہ ڻپا ورتا عشق ارڏڪ کڏ وهڏ

** 

 سوجهرو سک ساک مثال سونهن ئيٽ

 جا عشق پارالستي.  وجهروڏ کڏ وهڏ

** 

 کي مست الستي عشق حسرت۽ حيرت

 ۾ سار سالمت سونهن صورت۽  سيرت

** 

 ۾ ڄرا جيڻب لڄرا يونڙسوک يونڻما سونهن

 ۾ ڄاڪ جيڻب ڙوجهڪ اڳڙسو ياڻما عشق

** 

 انءڏ جا کئيڏ عشق ڻپڙت ڪڻس ڻسوچ

 نانء   جا سکي سونهن اٽڪنا نخرا ناز

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب شاهه زاهد سيد صوفي محترم

 



 

 ارڪس سک، ساک، کي، سونهن سنبريا ئيٽ

 لئه ڻپا ورتا عشق ار،ڏڪ ک،ڏ وههڏ

 .آهي بيت وارو پد دوهي هي ماترا 21=  12+9 مصرع يٻ ، ندڇ ارڪسار ماترا 23=  9+14 مصرع پهرين

 آهي بيت مساوي غير

. 

 سوجهرو، سک، ساک، مثال، سونهن ئيٽ

 .جا عشق الستي پار وجهرو،ڏ ک،ڏ وهه،ڏ

 .آهي بيت مساوي غير ٽس يٻ ندڇ ماترارن 20=  10+10 ٽس پهرين

 

 کي مست الستي عشق حسرت،۽  حيرت

 ۾ سار سالمت سونهن ، صورت۽  سيرت

 .آهي بيت وٺسور هي ماترا 23=  13+10 ٽس يٻ ندڇ اڪسار ماترا 23=  13+10 ٽس پهرين جي بيت

 .آهي بيت پورو۽  مساوي طور فني

 

 ،۾ ڄرا لڄرا يون،ڙسوک يونڻما سونهن

 ۾ ڄاڪ جيڻب ڙوجهڪ ا،ڳڙسو ياڻما عشق

 تي گن رگن نيم واروڪت جي جنهن آهي بيت دوهو بيت هي ماترا 26=  13+13 ٽس يٻ ندڇ دوهي ماترا 26=  13+13 ٽس پهرين جي بيت

 .هجي ڪمبار تي ڻرچ وتاڪ يڙاه کي شاهه زاهد. آهي بيت خوبصورت. آهي رکيل

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

  

  وريجوڪ منشاء 

 

 ويندين اڇ يڻک.  ميان آئين اڇ يڻک

 "منشاء۾ " قبر فنڪ. نيندين وڳر نال

** 

 انا ونهڪ ايندئي مڪ ويندين يٿ ڪخا!  ڪخا

 آ افيڪ ئي اهو يٿ انسان. خدا کي خود سمجهه نه



** 

 صدوري يڳسجا. ندوري ڊنن

 جوڻب منشاء مثل. هندوري يڏڻل

** 

 چريو ته هان چپ. افرڪ ته انڪڇ

 يوڙا ته مان آهيان۾  تنهنجي عشق اچي

 چئي منشاء۾  محبت. وريو ينڪ جههڪ

** 

 شان يڃو نه شل.  جي رمڀ بک ليڀ

 نادان سي هـا نه.  وڪپهـا آ جو نڏڙو

 نه اڄل انڪلو منشاء. مـــان۽  هـــپـوڻمـــا

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب وريجوڪ منشاء   محترم

 

 ويندين؟ اڇ يڻک ميان؟ آئين اڇ يڻک

 منشاء  ۾  قبر فنڪ نيندين، وڳر نال

 جو بيت هن آهي بيت وارو پد دوهي بيت هي. آهي بيت برابر ڻا هي ماترا 23=  13+  10۾  مصرع يٻ. ماترا 21=  9+ 12۾  مصرع پهرين

 .آهي ندڇ پرواسي ماترا 21 ندڇ

 

 انا، نه وڪ ايندئي مڪ ويندين، يٿ ڪخا!  ڪخا

 آ، افيڪ ئي اهو يٿ انسان خدا، کي خدا سمجه نه

 بيت جو اء  ٽس يڙهڪ هي ته ريڪ ڻپا شاعر ليکو ماترا 29=  18+ 11 مصرع يٻ ندڇ انتڪ روپ ماترا، 25=  13+12 مصرع پهرين

 .آهي

 

 صدوري يڳسجا ندوري، نند

 .جوڻب منشاء   مثل هندوري، يڏڻل

 غير لڪبل ماترا 22=  12+10 مصرع يٻ چند، ڪچات ماترا 22=  10+12 مصرع يٻ ند،ڇ ڪچات ماترا 18=  8+10 مصرع پهرين

 .آهي بيت مساوي

 



 چريو، ته هان چپ ار،ڪ ته انڪڇ

 يو،ڙا مان آهيان ،۾ تنهنجي عشق اچي

 .چوي منسا۾  محبت وريو ينڪ جههڪ

 برابر ڻا جو بيتن جي صاحب منشا ماترا 24=  15+  9 مصرع ينٽ 24=  12+12 مصرع يٻ ند،ڇ اريڌ ماترا 17=  9+8 مصرع پهرين

 .آهي سگهيو نه ائيڀن آهن وارا پد دوهي بيت ڀس جا منشا. آهي ويو الهي ئي مڪ ليکو

 تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

 

 

  لطيف اداسي 

 

 ڪمر جي مدهوشيء   لي،ڇ   مان نڙچپ تنهنجي

ر ،ڪسر مان تنهن ريانڀ  الڀ ساقي آ يڪس 

** 

 سينگار سوسو هي يو،ٻ چپ گالبي ته ڪه

 موهيو تنهنجي ڪڻمر يار، کي دل منهنجي

** 

 ،ڙ  وٻ ونڙوٻ ته رات ي،ڻک تون کي يڇاڪ رٿ

 اڪ موج نڻما مارون ،ڙ  گجگو يڙاه رڪ

** 

 ڻني رياٻ ئي ايئن ئي،ٻ هي اٺڙم منهنجا

 ۾ ڊنڪ نهنڪ جي مريڪ ،ڻمي اڪ ريٻ جيئن

** 

 ساه اٿڌڙ اڌڙـٿ يڻک يٿ منهنجي يڙدل

 هاريو آ اکين آب راه، نهاري تنهنجي

 

 جائزو اصالحي برائي تنقيد جو صاحب يوڊچان سرمد محترم تي صاحب لطيف اداسي محترم

 

 ڪمر جي مدهوشي لي،ڇ مان نڙچپ تنهنجي



 الڀ ساقي آ يڪسر ،ڪسر مان تنهن ريانڀ

 .آهي بيت وارو پد دوهي آهي، بيت ارڪشه ڪه بيت هي آهي، جي ماترا 24 ٽس يٻ چند ماال روپ ماترا 24 ٽس پهرين جي بيت

 پد اساس جو بيت لي،ڇ مان ڙڻچپ تنهنجي

 پد واروڪت جو بيت ،ڪمر جي مدهوشي

 پد واروڪت يوٻ جو بيت ،ڪسر مان تنهن ريانڀ

 پد يتي جو بيت ، الڀ ساقي آ يڪسر

 

 سينگار سو سو هي يو،ٻ چپ گالبي ته ڪه

 موهيو تنهنجي ڪڻمر يار، کي دل منهنجي

 چارئي جا بيت سالم سو سو کي فن جي صاحب اداسي ماترا 24=  13+  11 ٽس يٻ ند،ڇماال روپ ماترا 24=  11+13 ٽس پهرين جي بيت

 .آهي بيت وارو پد دوهي به بيت هي. آهن الجواب پد

 

 ڙوٻ ونڙوٻ ته رات ي،ڻک تون کي يڇاڪ رٿ

 اڪ موج نڻما مارو ،ڙگجگو يڙاه رڪ

 اهو ته جيڪ صدر جو ٿس جي يارن جي رچنا بيت يڄس هن هنڪڏجي آهي ارٽمٽ سان فن مساواتي به بيت هي ماترا 24=  11+13 ٽس يٻ

 .وٿ سونهين ئي لطيف اداسي

 .تمنائون ڪني الء   جي دوست شاعر

 

 

 

 

 


