
سنڌي ادبي سنگت سنڌ جي الئيو گروپ سنگت روح رهاڻ پاران ڪافي تي اصالحي    
 تنقيدي مشاعرو 

 

  

“سنگت روح رهاڻ ”سنڌي ادبي سنگت سنڌ جي    تي تنقيد براء  ڪافيطرفان الئيو مشاعرو 
جو  سورهن سيپٽمبر ٻه هزار ارڙهن تي نو وڳي راتاصالح جو آغاز واٽس اپ تي آچر ڏهاڙي 

شروع ٿيو۔ صدارت قابل احترام محترمه اندراپوناواال شبنم صاحبه ۽ مهمان خصوصي قابل 
هيونصاحبه  نسرين الطافاحترام محترمه  مير عبدالرسول مير ٽالپر  قابل احترام سائين  نقاد ن ۾ .

هيا زاهد شاه صاحب۽ صوفي  ڪافي   .نظامت محترمه نيتا الل واڻي ۽ غالم حيدر عمران هيا .
ي سڀ کان پهرين سائين عبدالرسول مير جو لکيل تبصرو هن طرح صنف ت  

اهڙيون ته صدا  ,وائي ۽ ڪافي,سنڌي ٻوليۡء جي شاعراڻي ادب جون ڪالسيڪل صنفون بيت
خاص ,اوتريون ئي عظيم به آهن پر انهن ٽنهي صنفن,جيڪي جيتريون قديم آهن,بهار صنفون آهن
سان اسان نئين ٽهيء  جي شاعرن ۽ خود اسان جي ٽهيء  جي شاعرن اهڙو ته  "ڪافيء  "ڪري 
وارو محاورو ڪم آڻڻ تي دل چوي ٿي ڪافي اها معصوم ۽  "ماٽيلي ماءُ  "ورتاُء رکيو آهي جو 
جنهن جي قدامت اصليت ۽ نسليت جي حقيقت بابت اسان جي دانشورن ايترا ته ,مظلوم صنف آهي
ء  جي شاعرن وٽ سواء مونجهاري جي ٻيو ڪجهه به ناهي بچيوجو سنڌي ٻولي ,ڏنا آهن "ور" , 
جنهن جي نتيجي ۾  ,پر ڪافيء  جي صورتخطي متعلق به وڏا اختالف قائم ڪيل آهن ,ٻيو ته ٺهيو
نوجوان شاعرن جي سموري شاعريء  ۾ ڪافي ٿي وئي آڱرين ڳڻڻ جيترن جن شاعرن ڪافي 
,سان نيهن نڀائڻ جي ڪئي ملي سگهي ته تن کي وري اها ڄاڻ نه   ,جو گهاڙيٽو ڇاهي "ڪافيء  "
اهي شاعر ڪچي پڪي ڪافي لکي ته  ?!يا ڪافي جي هيئت ڇاهي ,ڪافيء  جي سٽاُء ڇاهي
 !پر کين ڪافيء  جي فني ۽ فڪري نُڪتن جي باري ۾ ڪابه خبر ن هوندي آهي ,وڃن ٿا

شاعرن تنهنڪري اسين سڀ کان پهرئين ان بابت مختصر ڄاڻ ڏينداسين ان کان پوء ڪجهه 
 .دوستن جي موڪليل ڪافين تي بحث ڪنداسين

  -:ڪافيء  جو سٽاُء 
هڪڙي سٽاُء  :ڪافيء  جون ُڪل ٻه سٽائون بيان ڪيون ويون آهن ,اسان جي محدود ڄاڻ موجب
يعني هڪڙي فارسيء   ,۽ ٻي سٽاُء غير موزون شاعريء  واري آهي ,موزون شاعريء  واري آهي

ار تي آهي ۽ ٻي هندي جي عروضي اصولن يا وزن بحر جي آڌ  .جي بنياد تي آهي "ڇند وديا"



جڏهن ته ٻئي  ,پهرئين ۾ حرف علت ڪري سگهجي ٿو .ٻنهي ۾ حذف ڪرڻ جو الڳ طريقو آهي
 .ٻئي ۾ آواز حذف ٿيندو آهي

 -:ڪافي جا گهاڙيٽا 
جي ٿلهه ۽ بندن ۾ سٽن يا  "ڪافيء  "انهن جو دارومدار ,ڪافيء  جا ڪيترائي گهاڙيٽا ٿي سگهن ٿا
ڪجهه بنيادي گهاڙيٽن واريون  ,تڪُن جي انگ ۽ انهن جي قافين جي جوڙجڪ تي هوندو آهي

 :ڪافيون هي آهن
ڪافي ۽  "ٻه ٺپي",۽ ان جا قسم "ڏيڍي ڪافي" ,ڪافي ۽ ان جا قسم "هڪ تُڪي"يا  "هڪ ٺپي"
۽ ان جا  "چو ٺپي" ,ڪافي ۽ ان جا قسم "ٽه ٺپي" ,ڪافي ۽ ان جا قسم "ٻه ٺپي ڏيڍي" ,ان جا قسم 

 .ڪافي ۽ ان جا قسم وغيره وغيره "پنج ٺپي"قسم ۽ 
  -:ڪافيء  جي هيئت

جيئن جيئن گهاڙيٽا مٽبا ويندا تيئن تيئن  .جي هيئت جو دارومدار گهاڙيٽن تي هوندو آهي "ڪافيء  "
جي ڪابه  "ڪافي"تنهنڪري چئي ٿو سگهجي ته  .ڪافيء  جي هيئت به تبديل ٿيندي ويندي

نديمخصوص هيئت ناهي هو . 
_________ 

تي شروع محفل مشاعري جو باقائده آغاز پوري وقت  ٿيو۔نشستون سونپيلن پنهنجو پاڻ آن الئين  
 تي هيلو هاء ڪندي حاضر رهيا۔ آغاز شروع ٿي ويو

 ڪافي پيش ڪندڙ شاعر 

ڊاڪٽر مرتضي کوسو،ايوب الستي رند،فقير عثمان کوسو، فرزانه شاهين، زين 
  ( امر،عبدالغفار جمالي ،سعيد حاوي، صوفي خادم فقير ، ايم حارف لنڊکوسو،صدام 

 سڀ کان پهريان محترم ڊاڪٽر مرتضي کوسي صاحب پنهنجي ڪافي پيش ڪئي

 

 
 ڪافي۔۔۔

 

 هاء پل پل جون پڪارون ۔
 گرم ڳوڙهن جون قطارون ۔

 آتيون او ۔   آجيان لئه                    
 

 ۾ اکڙيون هي ،  آسرن
 پيچرن ۾ پنبڻيون هي ، 

 ٽڪ ٻڌي ڏسن هت نهارون ۔ 
 چنڊ ستارا جهاتيون او۔۔                

 آجيان لئه آتيون او۔۔گرم ڳوڙهن جون قطارون ۔۔



                            

 ڏس ڏيو ڪو کنوڻيون او،
 آسماني ڪڪريون او،
 الپتا پنهنجون بهارون ۔ 

 راتيون او ۔۔  ڏينهن توڻي            

 آجيان لئه آتيون او ۔۔گرم ڳوڙهنجون قطارون ۔۔
 

 مرتضا بي حس زمانو ، 
 آ ڀڳل چنگ ۽ پيانو ،

 هاء لت پت هت اڏارون ۔ 
 درد منديون التيون او۔۔            

 آجيان لئه آتيون او۔۔گرم ڳوڙهن جون قطارون۔۔
 هاء پل پل جون پڪارون ۔      

        

 (ڊاڪٽر مرتضا کوسو)    
 

صوفي سيد زاهد شاه جو تي  اڪٽر مرتضي کوسو صاحب جي لکيل ڪافيمحترم ڊ
 تنقيدي جائزو

 ..هن ڪافي ۾ آسائتي احساسن جي ترجماني ڪئي وئي آهي

 ..مرڪزي خيال 

 هائي پل پل جون پڪارون 
 گرم ڳوڙهن جون قطارون 

هائي ، ٿڌڙن ساهن جو پيار ڀريو احساس  یهائ یپريت ۽ پريم جي پل پل پڪار ج
 آهي 

 ۽ گرم ڳوڙهن جون قطارون ۔۔
ن منجهان ظاهر ٿيندڙ جزبات جي ڀرپور ترجماني ڪندڙ سٽ آهي یاک .  

وراڻي ۾ مٿي بيان ڪيل احساس ۽ جزبات کي اوسيئڙي جي عالمت قرار ڏنو ويو 
 ..آهي

 ...آجيان الِء اتيون هو
ديف ء ڪافين تي مشتمل آهي فني حوالي کان هي ڪافي بهترين ر .. 

جي خوبصورت ماترن تي جڙيل هي، ڪافي ،مطلع کان وٺي هر مقطع جي  14/14
جي ماپي ۾ تڪڻ ء تورڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ليڪن  14/14سٽ سٽ کي 
 ..ڪٿي ڪٿي هڪ اڌ ماترا جي واڌي رواني ۾ جهول وجهڻ جو سبب پڻ بڻيل آهي 

پ ڪري ڏسون اچو تہ هن، ڪافي ، حرفي ماترن جي ڳڻ .. 
 

 مطلع جا ٻول ..

 هاء پل پل جون پڪارون ۔

ماترا 14=3+2+2+2+3+2  

 گرم ڳوڙهن جون قطارون ۔

ماترا14=3+2+2+2+3+2  

 آجيان لئه آتيون او ۔ 

ماترا 14=3+2+2+3+2+2  



 

مطابق پورا آهن.. 14/14/14مطلع جون ٻئي سٽون ۽ وراڻو حرفي ماترن   

 

 پھريون بند 

جي اسرن کي اکڙين... ۽ ٻين سٽ م پيچري ۾ پنبڻيون هجڻ جي ڳالھه هڪ پھرين سٽ ۾ اوسيئڙي 

 خوبصورت شاعراڻو تخيل قابل تعريف اهي..

 *ٽڪ ٻڌي ڏسن هت نھارون *

ماترائون اهن .. 15هن سٽ ۾   

هڪ ماترا جي واڌ آهي ۽ ڪوبہ حرف حظف ڪرڻ جھڙو ناهي انڪري هن طرح لکيل هڪڙي 

از ٿي پوندي آهي..ماترا بہ شعر جي رواني تي اثر اند  

ان کان عالوه هن سٽ ۾ ٽڪ ٻڌي ڏسڻ ...کان پوِء نھارڻ جي ڳالھ ڪرڻ بہ شاعراڻي اصول 

 مطابق غير ضروري آهي..

ڇوتہ ، ڏسڻ ۽ نھارڻ ، جي معني ساڳي آهي توڙي جو ڏسڻ مسلسل تڪ کي ظاهر ٿو ۽ نھارڻ 

کان پوِء نھارڻ  گھڙي پل جي تڪ جي ترجماني ڪندڙ اهي ليڪن هڪ ئي سٽ ۾ ٽڪ ٻڌي ڏسڻ

جي ڳالھ بنا تشبيھه يا تمثيل جي وضاحت طلب آهي ڇوتہ وراڻي چنڊ ستارن جي ڏسڻ سان تعلق 

 رکندڙ هڪ ٽيون لفظ ، جھاتيون پڻ ڪتب آندو ويو آهي...

 اهڙي ڪوتاهي نہ ٿيڻ گھرجي شعر جو مزو ڦٽي ٿو وڃي.

 

 آسرن ۾ اکڙيون هي ،

ماترا 14=3+2+2+2+3+2  

پنبڻيون هي ،پيچرن ۾   

ماترا 14=3+2+2+2+3+2  

 ٽڪ ٻڌي ڏسن هت نھارون ۔

ماترا 15=2+3+3+2+3+2  

 چنڊ ستارا جھاتيون او۔۔

ماترا 14=3+3+2+2+2+2  

14/14/15/14 

 ٻيون بند 

 ٻيون بند تمام سھڻو آهي ليڪن ٽين سٽ ۾ ..الپتا پنھنجون بھارون .

ر لڳي ها...جي جاء تي ..الپتا اهن بھارون ...لکجي هاتہ وڌيڪ بھت  

 

 ڏس ڏيو ڪو کنوڻيون او،

ماترا 14=2+3+2+2+3+2  

 آسماني ڪڪريون او،

ماترا 14=3+2+2+2+3+2  

 الپتا پنھنجون بھارون ۔

ماترا 14=2+3+2+2+3+2  

 ڏينھن توڻي راتيون او ۔۔

ماترا 14+=3+2+2+2+3+2  

14/14/14/14 

 هي بند پڻ ماترن م پورو آهي..

 

 

 آخري بند 

بي حسي ڀڳل چنگ ٽٽل پيانو جھڙا استعارا توڙي جو واکاڻ جوڳا آهن ليڪن هن بند ۾ زماني جي 

 لت پت اڏارن جي ڳالھ وضاحت طلب آهي..



خيال جون اڏارون .. ساز جون اڏارون ..آواز جون اڏارون .. ڪھڙي پکي جون اڏارون لت پت 

 آهن .!؟

ھن بہ اهم هڪ ڳالھ ، ڪافي ڪالم جو اهم اصول سمجھڻ گھرجي تہ بيشڪ ، ڪافي ، م ڪن

نقتي کي لڪائي ۽ ان نقتي جي رازن رمزن کي بيان ڪرڻ جي اجازت آهي ليڪن تشبيھون ۽ 

 تمثيلون جيتريون واضح ء چٽيون ڏنيون وينديون تہ اوترو وڌيڪ بھتر لڳندو..

 

 مرتضا بي حس زمانو ، 

ماترا 14=2+3+2+2+3+2  

 آ ڀڳل چنگ ۽ پيانو ،

ماترا 15=2+3+3+2+3+2  

ارون ۔هاء لت پت هت اڏ  

ماترا 14=3+2+2+2+3+2  

 درد منديون التيون او۔۔

ماترا  14=3+2+3+2+3+2  

14/15/14/14 

 

 ..مجموعي طرح هي ڪافي هن مشاعري جي هڪ خوبصورت ڪافي آهي
توڙي جو تشبيهون تمثيلون ۽ استعارا ڪٿي ڪٿي وضاحت طلب آهن ليڪن فڪري 

شاعر دوست جي محنت قابل لحاظ کان ڏسجي تہ بهتر آهن ء فني حوالي سان پڻ 
 ..تعريف آهي

 ..موال پاڪ ڊاڪٽر مرتضي کوسو صاحب جي ڏات ۽ ڏانُء م اضافو فرمائي
 ..شال شاد آباد هجن 

 حق موجود
  

 

 
 هاڻي ٻي ڪافي محترم ايوب الستي رند صاحب پيش ڪئي 

 

 ڪافي
 

 ڪهڙي ڳالهه ڪيان سهڻي يار سندي،
 .پنهنجي محب مٺي منٺار سندي

 

سان دلبر ڀانئي ٿو،مونکي دل   

 سڏي سهڻو سڄڻ ڳل الئي ٿو،



 سڀ حال اندر جا ٻڌائي ٿو،
 .مان ته گولي آهيان دلدار سندي

 

 هي سهڻو سڀن کان زور سڄڻ،
 مور کان وڌ مور سڄڻ،

 سر ساهه ڪيان مان گهورسڄڻ،
 .لڳي من ۾ آهي تار سندي

 

 من عشق ۾ ايوب بهاري آ،
 اها صورت سهڻي جي پياري آ،

ي جياري آ،جنهن مئل دلڙ  

 .رند محبت آهي پيار سندي

 

 ايوب الستي رند
 

 ..محترم سائين ايوب الستي رند صاحب جي لکيل ڪافي جو تنقيدي جائزو
 ..صوفي زاهد شاه

 

فڪري حوالي سان هي ڪافي محبوب جي ظاهري صورت ۽ اخالق جي ترجماني 
 ڪندڙ آهي 

تب آندو ويو آهي اها تخيل جي لحاظ کان هن ڪافي ۾ عام ۽ تمام سولن لفظن کي ڪ
 ..بهتر ڳاله آهي 

 ..ليڪن ڪافي جي اصل سونهن تشبيهون تمثيلون ۽ استعارا آهن
 ..جيڪي هن شاعري م گهٽ ٿاملن

 ..منٺار ، دلدار جهڙا استعارا ۽هڪ سٽ ۾

مور کان وڌ مور سڄڻ جي ڳالهه ڪري مور جي تشبيهه ۽ مور جو استعارو استعمال 
 ..ويو آهي 

هي ليڪن شاعري جو قانون وضاحتون طلب ڪندو آهيجيڪو عام رواجي آ .. 

 ..مثال 
 ..ماڻهن ۾ شهزور 
 .پکين ۾ جيئن مور
 ..گلڙن ۾ جيئن گالب 

 .مٺو جهڙي ماکي يا مسري 
 تارن ۾ جيئن چنڊ وغيره وغيره

 ..جهڙيون عام تمثيلون تشبيهون ۽ استعار ڏيڻ گهرجن

 

 ..هن ڪافي جا سمورا اوصاف مجازي دائري ۾ اچن ٿا 

 ..هن ڪافي کي روحاني يا حقيقي عشق جي دائري ۾ داخل نٿو ڪري سگهجي

 

فني حوالي سان ،ڪافي، جي صنف کي مختلف وزنن تي ۽ ننڍن وڏن بحرن تي لکي 
 ..سگهجي ٿي 



 وزن جي حساب سان اکرن يا لفظن جي ڳڻپ عروضي وزن ۾ تڪڻ تورڻ جي بجاءِ 
اگر ڇند وديا جي اصولن تحت ماترن جي ڳڻپ ۾ ڪبي تہ ، ڪافي ، جي اصل صحت 

 ..ڇوتہ ،ڪافي،جي صنف اصولي طور تي  ..الِء بهتر ٿيندو

 ڪڏهن ،پور، يعني پوري سٽ جو برابر وزن 
 ..۽ ڪڏهن وري اڻپور معني سوا ڏيڍ پوڻي تي لکڻ جي پڻ اجازت آهي 

ورين سٽن جي برابر سم )سائين ايوب الستي جي ڪافي ، پور،   .وزن تي لکيل آهي  (
 ..ماترائن جي ماپ تي ٻڌل آهي  16/16جنهن جو بنيادي وزن 

 

اچو تہ سندس لکيل ڪافي جي وزن مان ڳڻپ م نہ ايندڙ اکرن جي ڪاٽ ڪرڻ کان 
 .پوِء اصل ماترن جي ڳڻپ ڪيون

 

 ٿلھ جي پھرين سٽ..

 *ڪھڙي ڳالھه ڪيان سھڻي يار سندي،*

16=2+2+3+1+2+2+3+1هي سٽ   

 

 وري اچو تہ وراڻي جي گڻپ ڪيون.

 *پنھنجي محب مٺي منٺار سندي.*

2+2+3+3+2+3 =15 

هن سٽ ۾ هڪ ماترا جي کوٽ آهي ليڪن ڳائڪي م هڪ ماترا جي واڌ يا کوٽ کي اضافي لفظن 

 جي اچارڻ سان ڳائڻو پورت ڪندو رهندو آهي..

 مثال...

 .او .اال. هو .ڙي .

 

، جو اضافو گنگنائڻ وقت ڪرڻو پوندو.. هن سٽ جي منڍ ۾ لفظ ، او  

 مثال ..

 او پنھنجي محب مٺي منٺار سندي..

 ۽ اهڙي هڪ اڌ ماترا جي کوٽ يا واڌ ڳائڪي ۾ هلڪو ڦلڪو آالپ جو سبب بڻجي پوندي آ..

 

 پھريون بند .

 مونکي دل سان دلبر ڀانئي ٿو،

ماترا 17=3+2+2+2+2+2+2+2  

 

 سڏي سھڻو سڄڻ ڳل الئي ٿو،

ماترا16=3+2+2+3+2+2+2  

 

 سڀ حال اندر جا ٻڌائي ٿو،

ماترا17=2+3+3+2+3+2+2  

 

 مان ته گولي آهيان دلدار سندي.

ماترا19=2+1+2+2+2+2+2+3+3  

ماترا وڌيڪ آهن انڪري ڳائڻ وقت رڌم ۾ ضرور فرق پوندو.. 3هن سٽ ،۾   

 اها شاعر جي غلطي آهي اهڙي غلطي ڏي توجھ ڏيڻ گھرجي ۽ پاسو ڪرڻ گھرجي

 

 ٽيون بند .

 هي سھڻو سڀن کان زور سڄڻ،



2+2+2+3+2+3+3=17 

 

 مور کان وڌ مور سڄڻ،

ماترا13=3+2+2+3+3  

ماترن جي کوٽ آهي .. ڪو گنگائڻ وارو هڪ يا ٻن ماترن جي کوٽ آالپ سان  3هن سٽ ۾ وري 

 پورا ڪري سگھي ٿو ليڪن ٽن ماترن جي کوٽ فني لحاظ سان شاعر جي غلطي ٻڌٻي..

غلطي ڏي دوست کي توجھ ڏيڻ گھرجي..انڪري اهڙي   

 

 سر ساهه ڪيان مان گھورسڄڻ،

ماترا16=2+3+3+2+3+3  

 لڳي من ۾ آهي تار سندي.

ماترا17=3+2+2+2+2+3+3  

 

 آخري بند 

 من عشق ۾ ايوب بھاري آ،

ماترا19=2+3+2+2+2+1+3+2+2  

الو زوري ماترا وڌيل آهن انڪري رواني سخت متاثر ٿي رهي آهي شاعر پنھنجو ن 3هن سٽ ۾ 

وجھڻ جي ناجائز ڪوشش ڪئي آهي انڪري رواني سخت متاثر ٿي رهي آهي هي سٽ بلڪل 

 مزو نٿي ڪري .. 

 

 اها صورت سھڻي جي پياري آ،

ماترا19=3+2+2+2+2+2+2+2+2  

 هن سٽ ۾ پڻ ٽن ماترن جي واڌ جي ڪري رواني سخت متاثر ٿي رهي آهي..

 اهڙي بار بار غلطي شاعري ڪچائي ليکبي

 

ئل دلڙي جياري آ،جنھن م  

ماترا17=2+2+2+2+2+3+2+2  

 

 رند محبت آهي پيار سندي.

ماترا16=2+2+2+2+2+3+3  

مجموعي طور تي هي ڪافي فڪري ۽ فني لحاظ کان ڪمزور آهي انڪري هن ڪافي کي 

 بھترين نٿو چئي سگھجي..

 شاعر دوست الِء دعائون ..

 موال پاڪ سندس ڏات ۽ ڏانُء ۾ اضافو فرمائي آمين..
 

ترم ايوب الستي صاحب جي ڪافي تي محترم سائين پروفيسر مير عبدالرسول مير مح
 صاحب جو تنقيدي اصالحي جائزو

 

چوٺپي ڪافي جو  .ڪافي آهي ”چوٺپي“ايوب الستي رند جي ڪافي جو گهاڙيٽو 
ورن بحر جي حوالي سان  .مختصر ذڪر خادم فقير جي ڪافي تي ڪري چڪو آهيان

بهتر آهي تنهن هوندي به ڪجهه جهول محسوس ٿين ٿاايوب الستي جي هي ڪافي  . 

 ان ڪافي جي ٿلهه جي هن طرح اصالح ڪئي آهي
 ڇا ڳالهه ڪريان مان يار سندي،“

 ”محبوب مٺي منٺار سندي

ان کان عالوه هن ڪافي جي بندن جا وراڻا ب ڪمزور لڳن ٿا، جن کي به نظرثانيَء 



 جي ضرورت آهي
جا شاعر پيدا ڪرڻا آهندراصل اڄوڪي دور ۾ اسان کي ڪافي  سنڌي ٻولي جا .

انهن  .جيڪي شاعر ڪافيون لکي يا چئي رهيا آهن اهي اسان الِء نهايتي محترم آهن

کي گهرجي ته هن پنهنجي عظيم ورثي سان ناتو نڀائيندا رهن ۽ گهڻي ۾ گهڻيون 
ڪچيون پڪيون لکندا رهن، ائين ڪرڻ سان سندن ڪافين جو معيار بهتر ٿيندو 

ڻ ته ڄمندي ڄام ڪوبه ن هوندو آهيويندو،ڇاڪا . 

  

 
 محترم عثمان فقير صاحب ڪافي پيش ڪئي

 

 ڪافي
 

 اهي نيڻ اٿئي يا تير اال،
 .تير اال سيني چير اال

 

 ڏسي پهريون چڪر ٿي حيران ويس،
 يڪو گهوري سڄڻ توکي ڏسندو رهيس،
 تنهنجي سونهن سهڻا ڪٿي ڪونه سگهيس،

 .تو ۾ حسن جي آهي وير اال
 

اکڙيون ائين جيئن ڀاال خنجر،تنهنجون   

 سڌيون سيني صفا گولي وانگر،

 آروپار ٿين دل چيري جگر،
 .تنهنجي تيز نظر تڪبير اال

 

 عثمان ايئن نه نهار مٺا،

 کڻي اکڙيون اهي موت مار کوسا،
 متان ماري وجهين ڪري وار سدا،
 .ٿي تون نه پوين ڏوهه گير اال

 

 فقير عثمان کوسو
 

 

و جي ، ڪافي جو تنقيدي جائزومحترم صوفي عثمان کوس .. 



 صوفي زاهد شاه
 

 حقيقي يا روحاني  2مجازي يا جسماني  1.شاعري جا ٻہ رخ آهن 

مجاز ۾ محبوب جي جسماني صورت جي ظاهري سونهن ۽ سينگار جي تعريف 1
ويندي آهي ۽ ٻيئي درجہ ۾ عادت يا طبعيت جهڙوڪ ناز نخرا يا سماجي اخالقي ڪئي 

 ..ڪردار کي ظاهر ڪيوٿو وڃي 

حقيقي يا روحاني دائري ۾ محبوب جي فطرتي حسن يا قدرتي ڏاه ڏاهپ جي تعريف  2

 ڪندي محبوب جي ڪائناتي روپ جي واکاڻ ڪئي ويندي آهي
 

نداز عارفاڻو آهي سائي فقير عثمان کوسو صاحب جي لکڻي جو ا . 

فڪري حوالي سان ڏسجي تہ سندس شاعري ۾ الهامي ڪيفيت جي خوشبو محسوس 
 ..ٿيئي ٿي 

محبوب جي داخلي ۽ خارجي سونهن جو ادراڪي مشاهدو ۽ حيرانگي هڪ صوفياڻي 
 ..يا عارفاڻي ڪالم جو جوهر ليکيو ويندو آهي

 ..سچل سائين ان حيرت واري جهان جي هن طرح تعريف ڪري ٿو

 *..حيران هوا حيران هوا اس حسن پي ۾ حيران هوا*

محبوب جي الفاني ۽ڪائناتي حسن جي تعريف ڪرڻ کان پوِء هڪ صوفي آخر م 
حيرت جو اظهار ڪري محبوب جي واکاڻ پوري طرح نہ ڪري سگهڻ جو اقرار 

 ..ڪندو آهي

ڻ جي ان ڪري صوفياڻي ڪالم ۾ تمثيلون تشبيهون ۽ استعارا تمام معتبر کان معتبر ڏي
 ..ڪوشش ڪئي ويندي آهي

 ..جيئن حقيقي محبوب جي واکان ڪما حقہ ٿي سگهي

ان کان عالوه هللا  ..ڪليم هللا جهڙا حواالملن ٿا.وجه هللا ،روح هللا .قران مجيد ۾ يد هللا 
جو پڻ ذڪر  (يعني پاڇو يا سايو).۽ سندس ، ظل .ڪرسي .تعالي جي آرام الئي عرش 

 ..موجود آهي 
ه ۾ عين هللا احاديث مبارڪ  .خلقت االنسان علي صورتہ جهڙا حوال پڻ موجود آهن  .

اهڙيون تمثيلون ۽ تشبيهون هللا تعالي پنهنجي حقيقي ذات سان منسوب ڪري ڄڻ 
 ..انساني صورت کي پنهنجي پسنديده صورت جو ظهور قرار ڏنو آهي 

جي ليڪن انجي باوجود خداء رحمان جي شخصي يا انساني تصور جو تخيل تصوف 
  ..بنيادي تعليمات ۾ ڪونهي 

صوفي عثمان جو ڪالم بهرحال رديف ۽ ڪافين جو صحيح استعمال ڪرڻ باوجود 
 ..اڃان وڌيَڪ خيالي وسعت جو طالب آهي 

 

 ..اچوتہ هاڻي فني حوالي سان هن ،ڪافي، جو جائزو وٺون
رکيل سائين مسري شاه حمل .هي هڪ سچ آهي تہ ،ڪافي ، جي تمام وڏن شاعرن 

پير اعجاز ۽ طالب المولي جهڙي شاعرن جو ڪالم  فقير .. 

 ..ماترائن جي گڻپ ۾ بلڪل برابر نٿو ٿيئي ان جو ڪارڻ شاعر جو پنهنجو ترنم آهي 
هر ڪافي جو شاعر ڪافي کي ڪنهن نہ ڪنهن ڌن ۾ گنگنائي لکندو آهي نڪي 

 ..ماترائن جي گڻپ ڪري 
ٽ تارازي رکي تڪ تور بهر حال شاعري بنيادي قانون مطابق جڏهن قائدن جي و

 ..ڪبي تہ وزن جي کوٽ واڌ کي ظاهر ڪرڻ ضروري ٿي پوندو آهي



نتہ هڪ ،ڪافي، ڪالم جو شاعرحرفي ماترن جي تارازيَء جي بجاِء گائڪي جي 
 ..رڌمڪ ماترن م پنهنجي ڪالم جي تڪ تور ڪندو آهي 

جيئن تہ ،ڪافي، مڪمل طور هڪ رڌمڪ پرترنم صنف آهي انڪري حرفي ماترائن 
ي ٿوري گهڻي اوڻائي کي نظر انداز ڪرڻ واجب آهيج ... 

ماترائن جي بنيادي ترنم يا رواني  16/16.هن ڪافي جو مطلع يا ٿله ۽ وراڻن جو وزن 
 . ..تي جڙيل ڏسجي ٿو

 ..ماترائن تي رکيو ويو آ20/20۽ مقطع يامسرائن جي ترنم يارواني جو وزن 
اها اجازت ڏنل هوندي آهي تہ ٿله ۽ ڪافي گيت يا وائي جي بنيادي لکڻي جي اسلوب ۾ 

 ..مسرائن جي وزن ۾ هڪوڻ ٻيڻ ٽيڻ کان عالوه 
 ..، سوا ، ڏيڍ ،پوڻ وزن جي تفريق سان پڻ لکيو وڃي 

 ..۽ اهوئي انداز ڪالسيڪل ترنم جي سونهن ليکيو ويندو آهي
 ..بهرحال جيڪو بہ وزن لکيو وڃي انجي پابندي ڪرڻ الزم آهي

 

عثمان صاحب جي ڪافي ۾ وزن جي ڪيتري پاسداري آهياچو تہ ڏسون صوفي  .. 

 

 اهي نيڻ اٿئي يا تير اال
ماترا  17=3*3*2*3*3*3  

 ..هن سٽ ۾ هڪ ماترا جي واڌ جو ترنم يا رواني تي ڪو خاص فرق نٿو پوي

 

 .تير اال سيني چير اال
ماترا16=3*3*2*2*3*3  

 .ماترائن ۾ بلڪل پوري آهي 16وراڻي جي سٽ 
 

 .پهريون بند 

 ڏسي پهريون چڪر ٿي حيران ويس،
ماترا20=3*3*2*2*3*2*2*3  

 

 يڪو گهوري سڄڻ توکي ڏسندو رهيس،
ماترا 20=3*2*2*2*2*3*3*3  

 

 تنهنجي سونهن سهڻا ڪٿي ڪونه سگهس 
ماترا 20= 2+2+3+2+2+3+2+1+3  

 ..مٿيون ٽيئي سٽون پنهنجي وزن مطابق پوريون لکيل آهن
 .تو ۾ حسن جي آهي وير اال

ماترا 17=2+1+3+1+2+2+3+3  

 .هن وراڻي ۾ ٽي لفظ حظف ڪرڻ کان پوِء بہ هڪ ماترا وڌي ٿي 
 

 ٻيون بند
 تنهنجون اکڙيون ائين جيئن ڀاال خنجر،

ماترا 20=2+1+2+2+3+3+2+2+3  

 ..هي سٽ وزن ۾ پوري آهي
 



 سڌيون سيني صفا گولي وانگر،

ماترا 18= 3+2+2+3+2+2+2+2  

پڻ اثرانداز ٿي رهي آهي ماترائ جي کوٽ رواني تي 2هن سٽ م  .. 
 

روپار ٿين دل چيري جگر،آ  

ماترا 20=2+2+3+2+2+2+2+2+3  

 

 .تنهنجي تيز نظر تڪبير اال
ماترا17=2+1+3+3+2+3+3  

هتي واراڻي جي سٽ م هڪ حرف حظف ڪرڻ کان پوِء بہ هڪ ماترا وڌيڪ آهي 
 ..ليڪن ترنم تي ڪو خاص فرق نٿو پوي..

 

 .آخري بند

نهار مٺا،عثمان ايئن نه   

ماترا 16=2+2+1+3+1+3+1+3  

 هن سٽ ۾ چار ماترا کٽل آهن ..
جي قانون تحت هلڻ گهرجي ها ليڪن ٿله ۽ مسرائن  16/16شاعر کي شروع کان وٺي 
ماترا جو فرق هن پاڻ رکيو آهي تہ پو نڀائڻ بہ الزم ٿي ٿو پوي انڪري هي  4۾ 

 ..غلطي آهي

 

 کڻي اکڙيون اهي موت مار کوسا،
ماترا 20= 3+2+2+3+3+3+2+2  

 

 متان ماري وجهين ڪري وار سدا،
ماترا  19=3+2+2+3+3+3+3  

 ..هن سٽ م هڪ ماترا جي کوٽ پڻ رواني تي اثر انداز نٿي ٿيئي

 

 .ٿي تون نه پوين ڏوهه گير اال
ماترا 17=2+2+1+3+3+3+3  

  ..هن وراڻي جي سٽ ۾ هڪ ماترا جو اضافو درگزر ڪري سگهجي ٿو

 

في عثمان جي ڪافي بهتر آهيمجموعي طور تي صو . 

 ..ليڪن ڏات ۽ ڏانُء جو پورو فن اڃان وڌيڪ محنت جو گهرجائو آهي 
 ..سائين صوفي عثمان کوسو صاحب کائي دل سان دعائون 

 ..موال پاڪ سندس ڏات ۽ ڏانُء ۾ اضافو فرمائي

 

 ٻيو تنقيدي جائزو
 

جي هر هڪ  عثمان فقير جي ڪافي جو گهاڙيٽو به چوٺپي ڪافي وارو آهي جنهن
اصل ۾ ڪافي جو هي گهاڙيٽو وڏي اهميت .سٽ ۾ سورهن سورهن ماترائون آهن 

گهاڙيٽي کي اسين عام گهاڙيٽو ته ڪڏهن خاص گهاڙيٽو به چوندا آهيون ان  .وارو آهي



ڪري ته سنڌ جي ڪالسيڪل شاعرن وانگر جديد شاعرن به ان گهاڙيٽي تي کوڙ 
هي گهاڙيٽو ڪافي جو تمام گهڻو خاص انڪري ته  .ساريون ڪافيون چيون آهن

 .معروف ۽ مقبول گهاڙيٽو آهي
هن کي ڪافي ڏانهن وڌيڪ .عثمان فقير جي هي ڪافي وزن بحر ۾ ڪافي بهتر آهي
ڌيان ڏيڻ گهرجي ڇو ت وٽس ڏات آهي، پر ڏانُء الَء ڏورڻو پوندس سندس ڪافي جي 

 ٿلهه ۽ ٻئي نمبر بند جي اصالح هن طرح ڪئي آهي
ي، يا تير اال،ٿلهه اهي نيڻ اٿئ  

 !جي مارن ٿا مهه مير اال

 

 تهنجا نيڻ نسورا ڀاال خنجَر، 2بند 
 َڪِن زوري زورا وَر،

 دل چيري چيَرن اي دلبَر،
 !َڪن مقتل ٿا تعمير اال

 
 محترمه فرزانا شاهين صاحبه جي ڪافي 

 

 ڪافي
 

جليیج  -لنَء لنَء ۾ آ لوري !
 -سڪ ۾ نيڻن جي ننڊ گهوري

 !جهوري ٿي جهوري

 

ُء نه ڄاڻان دلبن جو دڳآن - 

ان ڀينریان آهیآه  -ڀوري !
 !جهوري ٿي جهوري

 

 پيار ته سمنڊ سڪڻ جو،
اتي آهي ٿوريیهاِء ح - 

 !جهوري ٿي جهوري

 

 -حيال هانَء ڪيا ِهن پوِء به

ٿو غم هئہ زوري يٹساُء ک - 

 !جهوري ٿي جهوري

 

 !ويٺي ويَل وڃايئي پيارا



ڏو سورنہ اوريیڏُونگر ج - 

جهوريجهوري ٿي  ! 

 

 -پير پهڻ جي پنڌ ڦٽيا هئه
 -رَڻ جا راڙا ڇرڪي ڇوري

 !جهوري ٿي جهوري

 

 -عمر سموري توبن گهاريان

آ ڳوري تيٹڳ “فرزانہ“ - 

 !جهوري ٿي جهوري

 

 فرزانه شاهين
 

 

محترم فرزانا شاهين صاحبه جي ڪافي تي محترم سائين مير عبدالرسول مير صاحب 
 جو تنقيدي جي جائزو

 

ي هن ڪافي ۾ هڪڙي پد فرزانا شاهين ج جو ورجاء ، ٿلهه  ”جهوري ٿي جهوري“
تنهن  .توڙي بندن ۾ وراڻي طور ڪيل آهي ۽ ائين وائي جي گهاڙيٽي ۾ هوندو آهي

ان کان عالوه ڪافي جي ٿلهه، خواهه بندن ۾ ٻٽا  .ڪري اسان ان کي هتائي ڇڏيو آهي
اظافو ٿيو آهيجنهن ڪري ڪافي جي خوبصورتي ۾ بيحد  .وراڻا آندا آهن فرزانا  .

 شاهين جي ڪافي جو ٿلهه ۽ هڪڙو بند مالحظه ڪريو
 لنَء لنَء ۾ آ لوري،  !ٿلهه ؛ جيجل
 سڪ ۾ نيڻن جي ننڊ گهوري،
ٰ  !جهوري ٿي جهوري  

 بند ؛ آنء ن ڄاڻان دلين جا دڳ،
 ڀوري !آهيان آهيان ڀينر 
 !جهوري ٿي جهوري

هيٺ ڏجي ٿياها  .اسان ان سڄي ڪافي جي جيڪا اصالح ڪئي آهي  

. 

 ٿلهه ؛ لُنَء لُنَء لڳي لوِري لوِري، 
 جيَء کي جهوري جهوِري جهوِري

 

 ؛ آنُء نماڻي ، آنُء اَياڻي 1بند
 آنُء اهائي ڀوري ڀوري

 

 سڪ جي ِسير سرير ۾ سانڊيم، ,

 ڇاڪ ِچڪي پيا چوِري چوِري



  

 !ڪيسين پاڻ بچايان آخر  ,

 زخم لڳن ٿا زوِري زوِري

 

ايل مائل،گُهور ڪيو جنهن گه ,  

 گُهور انهيَء تان گهوِري گهوِري

 

 “فرزانه“پيار ڪرڻ لئه اي  ,

 .حياتي ٿوِري ٿوِري !هاء

 

فرزانا شاهين جي ڪافي تي غور ڪرڻ سان معلوم ٿيو ته ان ۾ تجنيس حرفي جو 
ڪافي سڏبو  ”ٻه ٺپي“هن قسم جي گهاڙيٽي واري ڪافي کي .حسين جڙاء ٿيل آهي
ٿلهه ۾ ڪڏهن هڪڙي سٽ ته ڪڏهن ٻه سٽون به هونديون ٻه ٺپي ڪافي جي  .آهي
قافين جي مٽا سٽا .آهن،البت ڪافيء جي هر هڪ بند ۾ ٻن سٽن جو هجڻ الزمي آهي
انهن مخلتف قسمن .سان ، ٻه ٺپي ڪافي جا ڪجهه الڳ الڳ نمونا به ٺاهي سگهن ٿا

سٽون  مان هڪ قسم فرزانا شاهين جي ڪافي جو آهي،جنهن ۾ هم وزن ۽ هم قافيه ٻه
هي .ٿلهه آهي، جڏهن ته پهرين سٽ بنا قافيه واري ۽ ٻي سٽ ٿلهه سان هم قافيه آهي

ڪافي ماترڪ ڇند تي آڌاريل آهي جنهن جي ٿلهه توڙي بند جي هر هڪ سٽ ۾ 
 .سورهن سورهن ماترائون آهن

 
 محترم زين کوسي صاحب جي ڪافي 

 

 

 ڪافي
 

 عشق بڻايو ٿم استاد اال،
الڏاڍي دل ٿي آهي شاد ا . 

 

 ڪنهنکي تخت و تاج ڇڏائي،

 ڪنهنکي حاجي الحاج بڻائي،

 ڪو ٿو صوفي سرتاج سڏائي،
 .ڪيڏو ٿو ٿئي ڪو برباد اال

 



 ڪو ته وڃي ٿو ڀٽ وسائي،

 ڪو ته وڃي ٿو ساز وڄائي،

 ڪو ته وڃي ٿو محل اڏائي،
 .هت فرهاد اال  ڪو ٿو بڻجي

 

 وچ پهاڙن اوکا پنڌ ڪرايا،
 سهڻن آڏو هن سيس نوايا،

نوکا ڪيس ڪرايا،عشق ا  
 .تن جو ڪين ٿيو ڪو داد اال

 

 زين کوسو

 

 

 ..محترم زين کوسو صاحب جي لکيل ڪافي جو تنقيدي جائزو
 صوفي سيد زاهد شاه

 

 ..عشق ۽حسن جا موضوع ،ڪافي، جي اصل سڃاڻپ رهيا آهن 

 ..عثمان فقير جي جڳ مشهور ،ڪافي ،

 ،يار ڏاڍي عشق آتش الئي هي 
پرواهي وي يار سانون لڳ ڳئي بي  

 سيني دي وچ نان سمائي هي،
 

فقيرن هميشه عشق جي آمد کي خوش نصيبي سمجهو آهي ۽ هر حال عشق جي آمد کي 
ڀليڪار چئي عشق جا ڳڻ ڳائيندا رهيا آهن ڪنهن بزرگ عشق کي امام جو درجو ڏنو 
آهي ڪنهن بزرگ مکتب عشق کي اصل روحاني درسگاهه جو ردجو ڏنو آهي ڪنهن 

ترم زين کوسو جي بزرگ عشق کي خدا جو درجو بہ ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي مح
 ..ڪافي فڪري حوالي سان شاندار آهي 

ڪافي جي مرڪزي خيال ۾ عشق جي استادي جي ڳالهه ڪري ڄڻ ڪافي جي بنيادي 
اصولن جي پيروي ڪئي آهي هر بند ۾ موضوع قابل داد اهي هن ڪافي ۾ روحاني 

اصولن جو خيال رکندي عشق جي ڪارنامن کي ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي 
 ..آهي

 

ي حوالي سان ڏسجي تہ هن ، ڪافي ، م رديف ڪافيہ تمام خوبصورت رکيا ويا آهن فن
۽ هر ڪافيئي جي رمز کي نڀائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ليڪن حرفي ماترن جي 
ماترن جي وزن تي جوڙيل هن ،ڪافي ، جي  18/18..پابندي گهٽ ڏسڻ ۾ ٿي اچي 

متاثر تي رهي آهي  مختلف سٽن ۾ ماترن جي گهاٽي واڌي جي ڪري رڌم ۽ رواني
جهونگارڻ سان خبر پوي ٿي تہ ڪٿي ڪو ڪنهن اکر کي ڇڪي وڌائي زوري پورو 

 ..ڪرڻو ٿو پوي تہ ڪٿي وري ڪنهن اکر کي گهٽائي کٽائي پڙهڻو ٿو پوي 

انڪري لفظن جي چونڊ ڪرڻ وقت ترنم ء رڌم کي بہ زهن ۾ رکيو وڃي اگر ڪنهن 
ان شاعر کي عروض يا ڇند وديا جو  شاعر دوست جو ترنم رڌم تي پورو نٿو لهي تہ

ايترو علم حاصل ڪرڻ الزم آهي جيڪو لفظن جي ماپ تور ڪرڻ وقت ڪم اچي 



  ..سگهي

 مون عشق بڻايو استاد اال،
 ماترا 18=2+3+3+2+2+3+3
 .ڏاڍي دل ٿي آهي شاد اال

 ماترا  18=2+2+2+2+2+2+3+3
 

 ماترن تي پورو آهي 18/18مطلع 
 

 ڪنهنکي تخت و تاج ڇڏائي،
 ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2
 ڪنهنکي حاجي الحاج بڻائي،

 ماترا  16=2+2+2+2+2+3+3+2

 ڪو ٿو صوفي سرتاج سڏائي،
 ماترا 18=2+2+2+2+2+3+3+2

 .ڪيڏو ٿو ٿئي ڪو برباد اال

 ماترا  18=2+2+2+2+2+2+3+3
 

ماترن  18ماترن جون آهن ۽ ٻہ سٽون  16چين سٽن منجهان ٻہ سٽون  16/16/18/18
 ..جون آهن 

تنقيدي جائزن ۾ مون وضاحت ڪئي آهي ته ڪافي جي حرفي ماترن ۾ هڪ اڌ ماترا 
جو فرق رڌمڪ ماترا جي آالپ سان پوري ڪري سگهجي ٿي ليڪن لفظن جي 
معنائن تي اگر ماترا جي گهاٽي واڌي اثر انداز ٿيئي تہ پوِء شاعر جي غلطي چئي 

 ..ويندي 
 

 بيون بند 
 ڪو ته وڃي ٿو ڀٽ وسائي،

 ماترا 15=2+1+3+2+2+3+2
 ڪو ته وڃي ٿو ساز وڄائي،

 ماترا 16=2+1+3+2+3+3+2
 ڪو ته وڃي ٿو محل اڏائي،

 ماترا 18=2+1+3+2+2+3+3+2
 .هت فرهاد اال  ڪو ٿو بڻجي

 ماترا 18=2+2+2+2+2+2+3+3
 

 ..ماترا 15/16/18/18
 ..هن بند جي چين سٽن ۾ ماترن جو فرق موجود آهي

 ..ماترا آهن  18/18ٽين ۽ چوٿين سٽ  16ٻين سٽ ۾  15پهرين سٽ ۾ 
 

 آخري بند 
 وچ پهاڙن اوکا پنڌ پڄايا،

 ماترا 19=2+3+2+2+2+3+3+2



 سهڻن آڏو هن سيس نوايا،
 ماترا  18=2+2+2+2+2+3+3+2

 عشق انوکا ڪيس ڪرايا،

 ماترا 16=3+3+2+3+3+2
 .تن جو ڪين ٿيو ڪو داد اال

 ماترا 18=2+2+3+3+2+3+3
 

 ..ماترا  19/18/16/18
 ..هن بند ۾ پڻ ماترن جي تفريق موجود آهي

هر سٽ جي ماترن ۾ ايترو فرق ٻڌائي ٿو تہ شاعر کي فني حوالي سان سکيا جي 
 ..ضرورت آهي 

 .موال پاڪ شاعر دوست جي ڏات ۽ ڏانُء ۾ اضافو فرمائي 
 حق موجود

  

 
 

 محترم صدام امر صاحب جي ڪافي 
 

 ڪافي
 

نال ماا نتاڪڻ تنهنجيهن مر  

صدقوڪيان  هسا  

لياوڍ ووليا وڍ ووليا وڍ وولياوڍ  

 

تنهنجا راسموزنا  

وو وارا دل هنآ  

نال ماا نتا ڦرجڻجي  دلهن  

صدقوڪيان  هسا  

لياووو ڍليا ووو ڍلياوڍ وولياوڍ  

 

 نينهن مون سان تنهنجو 
 آهي ئي ڪيڏو وو

نينهن ڳنڍڻ تان اال مانهن   

 ساه ڪيا صدقو 



 ڍوليا وو ڍوليا وو ڍوليا وو ڍوليا
 

 منهنجي من ۾ رهن هي
 تنهنجا رنگ سمورا وو

 رنگ رنگ جي رلڻ تان اال مان

 ساه ڪيا صدقو 

 ڍوليا وو ڍوليا وو ڍوليا وو ڍوليا
 

 صدام امر
 ..جي ،ڪافي ، جو تنقيدي جائزو..محترم صدام امر صاحب 

زاهد شاهصوفي سيد  . 

 

 ..گيتاڻي انداز ۽ ماترائن ۾ لکيل هي ڪافي فني ء فڪري حوالي سان بهترين آهي 
توڙي جو خيالي اڏار ۾ عارفاڻو رنگ گهٽ آهي ليڪن مجازي عشق جي دائري م 
جي حرفي ماترائن لکيل سٽاء جو  27/22 رهندي ڪافي جي انداز بيان الئق داد آهي

ن لفظن جي جوڙجڪ کان پوِء جڙندڙ جملن توازن توڙي جو ڳڻپ ۾ بهتر آهي ليڪ
 ..جي اصولن طرف گهٽ ڌيان ڏنو ويو آهي

ياد رکڻ گهرجي تہ ڪوبہ لفظ تيسين تائين خوبصورت ناهي لڳندو جيسيتائين ان لفظ 
لهجي جي نرمي سختي ڪوملتا ۽ تيور تا لفظن  !!کي ڪو وڻندڙ لهجو نہ ملندو 

ب سان لهجو بدلجي ويندو آ لفظن جي مختلف ترتين طبعيت کي ظاهر ڪندا آه پيار  ...

کي نرم ۽ عاجزانہ لفظن جي ترنم سان ظاهر ڪري لکيو ويندو آهي ۽ تڪرار کي تيز 
جي  المختصر اهو چئي جي تہ لهجوئي ڪالم ..تکي لهجي سان ظاهر ڪبو آهي

شاعري ۾ لهجو لکيو ويندو آهي ۽راڳداري م لهجو ڳايو  سڃاڻپ آهي تہ جائز ٿيندو
انڪري نون شاعر دوستن کي حرفي ماترن جي صحيح ڄاڻ حاصل  ..ويندو آهي

کي بہ ظاهر ڪرڻ الء پاڻ پتوڙڻو  ڪرڻ کان پوِء صحيح لهجي جي اصل سونهن
 ..ڍوليا وو ڍوليا وو ..هن ڪافي جي مطلع جي وراڻو اهڙي لهجي کي ..پوندو 

 ..جي صورت ۾ لکي ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي

 ..ليڪن ياد رکڻ گهرجي 
ال وو ا  ...وو وو  ..االڙي  .

 ..هنن لفظن جو اڪثر ، وائي ، جي صنف ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي

 ..وائي ۾ حيرت جو بيان ۽ ڪافي ۾ حسرت جي حقيقت کي ظاهر ڪيو ويندو آهي 
ڪافي جي اصل صنف ۾ ،نفي ۽ اثبات ، جي حقيقت کي ظاهر ڪري وحدانيت جي 

ڪبي آهيتنوار ، تون ئي تون ، پيش ڪرڻ جي ڪوشش  .. 

 .جي حرفي ماترن ۾ لکيو ويو آهي 22/27هن ڪافي جي مطلع ۽ مقطعن جي سٽاَء کي 

 ..۽ ڪافي حد تائين ماترن جي ڳڻپ ڏي ڌيان پڻ ڏنو ويو آهي
 

صدقو يانڪ هسا نال ماا نتاڪڻ تنهنجي هن مر *  
ماترا 27=2+2+2+2+2+2+3+2+3+3+2+2  

وو ڍوليا وو ڍولياليا وڍ وولياوڍ  
 

ماترا 22=2+2+2+2+2+2+ 2+2+2+2+2  



نپوريون آه 22/27مطلع جون ماترائون   

 .پهرون بند 
 

 ..هن بند ۾ محبوب جي نازن کي دلوارو چئي دل جي ڦرجڻ جي ڳاله ڪئي وئي آهي

 

وو وارا دلهن آتنهنجا  راسموزنا  

ماترا 22=3+3+2+2+2+2+2+2+2+2  

صدقون ياڪ هسا نال ماا نتاڦرجڻ جي  دل هن  

ماترا 27=2+2+2+2+2+2+3+2+3+3+2+2  

لياووو ڍليا ووو ڍلياوڍ وولياوڍ  

ماترا 22=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2  

 پوريون آهن ، 22/27هن بند جون ماترائون 
 

 ٻيون بند 
 ..هن بند نينهن جي ناتي جي ڳنڍجڻ تي خوشي اظهار ڪيو ويو آهي

 

 نينهن مون سان تنهنجو آهي ئي ڪيڏو وو
3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=23 

 هن نينهن ڳنڍڻ تان اال مان ساه ڪيان صدقو 

ماترا 26=2+3+2+2+2+3+2+3+3+2+2  

لياووو ڍليا ووو ڍلياوڍ وولياوڍ  

ماترا 22=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2  

 ..ماترا اهن ليڪن اها اوڻائي نظر انداز ڪرڻ جوڳي آهي 23/26هن بند ۾ 
 

 ٺيون بند
ڱن کي پنهنجي من م پائڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آخري بند ۾ محبوب جي سمورن رن .. 

 منهنجي من ۾ رهن هي تنهنجا رنگ سمورا وو
2+2+2+2+3+2+2+2+3+3+2+2=27 

 رنگ رنگ جي رلڻ تان اال مان ساه ڪيا صدقو 

ماترا 27=3+3+2+3+2+3+2+3+3+2+2  

 .ڍوليا وو ڍوليا وو ڍوليا وو ڍوليا
ماترا 22=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2  

 ..هي بند پڻ پنهنجي حرفي ماترائن م پورو آهي

 

زير  ).توڙي جو هن ڪافي جي لفظن ۽ جملن جي جوڙجڪ ۾ حرڪات ۽ سڪنات 
 ..ڏانهن ڌيان گهٽ ڏنو ويو آهي پوِء به هي ،ڪافي، بهتر آهي (زبر پيش شد مد 

فرمائي  موال پاڪ شاعر دوست جي فهم و فراست ۾ وڌيڪ اضافو .. 

 حق موجود
  



 
 محترم عبدالغفار جمالي صاحب جي ڪافي

 

 ڪافي 
 

 اسان کان ت هي ب خطا ڪانه ٿي آ
 قضا ڪانه ٿي آ ,ڪڏهن ياد تنهنجي 

 

 ,مڃون ٿا جدائي جگر جالئي ٿي
 ,هجي دل سچي ۽ مولي نه مالئي

 ,اهڙي ڪا ت رٿ جي رضا ڪانه ٿي آ
 

 ,نڪي ناز نخرا نه ماڻا ٿا مارين
 ,ڪرين ٿو وڏا سي وڇوڙا ٿا ڳارين

 ,پوء ب دل کان دل هي ُجدا ڪانه ٿي آ
 

 ,پري کان ڇو ڪٻئي کي ڏيون پيا ميارون
 آ گڏجي گهڙيون ڪي گذاريون "غفار"
 ڪاوڙ مان ت ڪنهن کي غذا ڪانه ٿي آ

 غضا

 عبدالغفار جمالي
 

 ..محترم سائين عبد الغفار جمالي صاحب جي لکيل ڪافي جو تنقيدي جائزو
في زاهد شاهصو . 

 

سنڌي لوڪ شاعري جا ڪيترا ئي مجازي رخ آهن سماجي لڳ الڳاپن جي واکاڻ 
ثقافتي اهڃاڻن جي واکاڻ سياسي اصولن ۽ قاعدن جي واکاڻ معاشري ۾ انفرادي ۽ 

 .اجتماعي طبعيتن جي واکاڻ وغيره وغيره
اهي سڀ موضوع مجازي شاعري جي دائري ۾ اچن ٿا اهڙن معاملن تي نظاماڻي 



ري جهڙوڪ گيت وايون غزل بيت غير نظاماڻي شاعري ۾ مضمون قصہ شاع
 ..ڪهاڻيون ڊرامہ وغيره وغيره لکيا ويندا آهن 

ليڪن جڏهن شاعري ۾ حقيقي ياروحاني معاملن جي ڳاله ڪبي تہ ، ڪافي ، جي 
معني تہ ، ڪافي ،صنف ۾ حقيقت يا  صنف مٿي ڳڻايل صنفن کان اڳڀري ڏسجي ٿي

اڪٽر سنڌ جي صوفي  ي حيثيت حاصل هجي ٿي انڪريروحاني اصولن کي مرڪز
سچل سائين بيدل سائين حمل فقير طالب المولي پير اعجاز مسري شاه استاد )بزرگن 
روحاني ويچارن جي واکاڻ جي الِء استعمال ڪيو (بخاري جهڙن بزرگن ڪافي کي 

 ڇوتہ ڪافي ۾ روحاني رمزکي تمام آساني ۽ سوالئي سان بيان ڪرڻ جو ڏانءُ  آهي
ڪافي جي پهرين شرط ۾ رڳداري جي ڄاڻ گهٽ مان گهٽ جهونگارڻ يا  رکيل آهي

ڪافي جي تڪ تور رڌم يا تال جي ماترن ۾  گنگائڻ جيتري ضروري هجڻ گهرجي
 ..بهتر طريقي ڪري سگهجي ٿي 

 ..ڪافي جيتري رڌمڪ ماترن ۾ جهونگاريل هوندي اوتري رسيلي ۽ سريلي هوندي 

ڪافي ڳائي وڄائي لکبي آهي ٿورن لفظن ۾ هيئن چئيجي تہ  . 

 ..سائين عبد الغفار جي ،ڪافي، پڻ جهونگاري لکيل آهي

 ..معطلع .ٿله 
 ..جي مرڪزي خيال ۾ مجاز ۽ حقيقت جو تمام سهڻو ميالپ ڏسجي ٿو

 ..مطلع حرفي ماترن جي ڳڻپ ۽ رواني پڻ الجواب آهي 
ي ڪندي هڪ ڄڻ تہ عشق جي بنيادي قانون ، جودم غافل سودم ڪافر ، جي ترجمان

 پهترين ابتدائي ڪلمات لکيا ويا آهن
 

 اسان کان تہ هي بہ خطا ڪانه ٿي آ*
 *قضا ڪانه ٿي آ ,ڪڏهن ياد تنهنجي 

 .پهريون بند
هن بند جو تخيل تمام سهڻو آهي مگر لفظن جي جوڙجڪ ياترتيب ۾ ڪجه اوڻايون 

 ..آهن انڪري رواني متاثر ٿي رهي آهي
 ,مڃون ٿا جدائي جگر جالئي ٿي*
 ,هجي دل سچي ۽ مولي نه مالئي

 *اهڙي ڪاتہ رٿ جي رضا ڪانہ ٿي آ 

 

 .هن بند کي هن طرح لکجي هاتہ رواني ۽ لفظن جي ترتيب وڌيڪ بهتر ٿي پوي ها

 

 مڃون ٿا جدائي جگر ٿي جالئي *

 هجي دل سچي ۽ نہ موال مالئي
 *,حقيقت ۾ اهڙي رضا ڪانه ٿي آ

 ٻيون بند 
 .ٻيئي بند جي ملفوظات ۽ رواني پڻ بهتر آهي 

 ,نڪي ناز نخرا نه ماڻا ٿا مارين
 ,ڪرين ٿو وڏا سي وڇوڙا ٿا ڳارين

 ,پو بہ دل کان دل هي ُجدا ڪانه ٿي آ
 

 ..ٽيون بند 



آخري بند ۾ ڄڻ شاعر جان ڇڏائي تڙتڪڙ ۾ پنهنجن خيالن کي سهيڙڻ جي ڪوشش 
 ..ڪئي آهي 

و ويو آهي نہ رواني ڏي هن بند ۾ نہ وزن ڏي ڌيان ڏن نہ حرفي ماترا صحيح آهن نہ ..
 ..وري رڌمڪ ماترن جو خيال رکيو ويو آهي

 

 ,پري کان ڇو ڪٻئي کي ڏيون پيا ميارون*
 آ گڏجي گهڙيون ڪي گذاريون "غفار"

 *ڪاوڙ مان ت ڪنهن کي غذا ڪانه ٿي آ

 

 ..هن بند کي هن طرح لکڻ گهرجي ها ..مثال 

 

تون ميارونپري کان او مٺڙا نہ ڏي   

 هلي آ،تہ خوش ٿي گهڙيون گڏ گزاريون

 ڪاوڙ مان ڪنهنجي غذا ڪانہ ٿي آ
 

 ..فڪري لحاظ کان هن ڪافي جو تخيل بهتر آهي 
 ..۽ فني لحاظ کان هن ڪافي ۾ اوڻايون آهن

اميد ٿي ڪجي تہ دوست آئنده پنهنجي شاعري جا فني ۽ فڪري پهلو وڌيڪ بهتر 
 ..ڪندو 

ئون شاعر دوست الِء بيحد دعا  
 ..موال پاڪ سندس ڏات ۽ ڏاه ۾ اضافو فرمائي

 حق موجود
  

 

 
 

 محترم سعيد حاوي صاحب جي ڪافي
 ڪافي 

 

  !چاهت جو سرگم ميان، ٿڪ هي ٿورو الهي ٿو

 سڪ لڳي جو ساه کي، چاهت جو هڻ دم، ميان 
  .سڀ کي جيڪو ٺاهي ٿو

 

 انسانن جو ڌڻ اهو، مالڪ جو آڪم، ميان
  .راز ازل کان ڪاهي ٿو



 

 تڙپي سڏڪي ڪو چريو، ڪنهن الِء ڪري غم، ميان 
  .پاڻ پيو جو ڊاهي ٿو

 

 جنهن جو سارو هڏ ڏکي، عشق اڊيڙي چم، ميان 
 .جيُء جڏو ڪجه ساهي ٿو

 

 سعيد حاوي

 ..محترم سائين سعيد حاوي جي لکيل ڪافي جو تنقيدي جائزو 
 .صوفي زاهد شاه

 

ماترڪ ۽ رڌمڪ ماترڪ جي سائين محترم سعيد حاوي جي لکيل ڪافي جي حرفي 
تڪ تور ڪرڻ کان اڳ آئون ڪافي جي بنيادي معاملن کي واضع ڪرڻ مناسب ٿو 
ڪافي سنڌي جي بنيادي ڪالسيڪل ۽ رڌمڪ ماتراڻي صنف آهي جيڪا ..سمجهان
ڪافي کي فني ۽  ..گنگنائي ڪنهن بہ سنڌي فوڪ ڌن جي رڌم تي لکي سگهجي ٿي 

گهجي ٿو فڪري لحاظ کان وائي ۽ گيت جو وچ چئي س .. 

انڪر ڪافي جي خيالي معني خيزي ۾ وائي جي ووڙ ء وراڪن جي گهرائي بہ هجڻ 
 ..گهرجي 

 ..۽ وري لهجي جي نرمي کي گيتاڻي انداز ۾ لکجي تہ هوند سوني تي سهاڳو ٿي پوندو 
ٻوليء جي لحاظ  ..ڪافيا ٻٽا رکڻ سان ڪافي وڌيڪ خوبصورت بڻجي پوندي آهي 

ئي جو هجڻ پڻ ضروري آهي ،کان لفظن جي سادگي ۽ سوال  
 

 ..فني حوالي سان وضاحت ڪجي تہ
 ..وزن يا ماترا هڪوڻ کان ٻيڻ 

 ..ٻيڻ کان ٽيڻ ان کان عالوه سوايو ڏيڍوڻو ۽ پوڻو وزن به لکي سگهجي ٿو
مطلب اگر مطلع جي پهرين سٽ سورهن ماترن جي آهي ته وراڻو گهٽائي اٺن يا وڌائي 
اهڙي طرح مقطع جو وزن اگر مطلع کان مختلف  ..ٻٽيهن ماترن جو بہ لکي سگهي ٿو 
جيئن تہ مٿي  ..ليڪن اهم شرط ياد رکڻ گهرجي.ماترن ۾ هوندو تڏهن بہ اجازت آهي 
انڪري مختلف وزن  ..اهو چئي آيو آهيان تہ ڪافي جي صنف رڌمڪ صنف آهي
ان  ..هجڻ باجود رڌمڪ تال جي اڪي ۽ ٻڌي ماترن جو خيال رکڻ ضروري آهي 

هڪ اهم ڳالهه جي طرف پڻ ڌيان ڏيڻ گهرجي تہ ڪافي صنف ۾ خيال جي کان عالوه 
يعني جسم کان روح طرف اڏار ..پکيَء جي اڏار مجاز کان حقيقت ڏي سفر ڪندي آهي
 ..انڪري جيترو وسيع خيال هوندو اوترو وڌيڪ لطف ايندو آهي..ڪندي رهندي آهي

بڻائيندي مطلع ۾  سائين سعيد حاوي پنهنجي ڪافيَء جي مرڪزي خيال کي پرترنم
 ..چاهت جي سرگم جي ڳالهه ڪري ڄڻ

 ..ڪافي جي بنيادي اصول جي پيروي ڪئي آهي

 ..اگر بابا بلي شاه وانگر خيال کي 
 ..تيري عشق نچايا ڪرڪي ٿيا ٿيا

 ..وانگر لکي ها ياوري 
 ..ڪيئن ريجهايان توکي ڪيئن پرچايان ڏس ڪو ڏان 



جهڙي رڌمڪ لهجي کي ذهن م رکي لکي هاتہ هوند هن ڪافيء جو رنگ ڪجه ٻيو 
 بڻجي پوي ها

 ..مطلع لفظي جوڙجڪ ۾ معني خيز آهي ء تفڪر جي دعوت پڻ ڏيندڙ آهي

فني لحاظ کان حرفي ماترڪ جو ڌيان رکڻ سان رڌمڪ تال جي طرف پڻ ڌيان ڏنو 
آهيويو  .. 

 مطلع ۽ مقطع ۾ حرفي ماترن ۾ اڪي ٻڌي جو خوبصورت ميالپ 
 ..ڪري جڻ ڪافي جي لکڻي ۾ نواڻ پيدا ڪئي آهي 13/12

 آئون سمجهان ٿو اها جدت قابل قبول ۽ الئق تعريف آهي

.. 
 * چاهت جو سرگم ميان،

ماترا 13=2+2+2+2+2+3  
 ٿڪ هي ٿورو الهي ٿو! 

ماترا 13=2+1+2+2+2+2+2  
ساه کي، سڪ لڳي جو   

ماترا 12= 2+3+2+3+2  
 چاهت جو هڻ دم، ميان .

ماترا 13=2+2+2+2+2+3  
 سڀ کي جيڪو ٺاهي ٿو. 

ماترا 13=2+1+2+2+2+2+2  
 سڪ لڳي جو ساه کي .

ماترا 12=2+3+2+3+2  
 

 پهريون بند ..
هن بند ۾ انسان جي حيواني جبلتن جي طرف اشاري ڪندي ان ڌن کي سنڀالڻ مالڪ جو راز چوڻ هڪ 

قي مشاهدو آهي ..بيشڪ اربن کربن انسانن جي خانداني قبيالئي قومي ڌڻ کي مالڪ ڪيئن سنڀالي ٿو حقي
 اهو هڪ تفڪر طلب عارفاڻو راز آهي..

 
 *انسانن جو ڌڻ اهو،

ماترا  13=2+2+2+2+2+3  
 مالڪ جو آڪم، ميان

ماترا 13= 2+2+2+2+2+3  
 راز ازل کان ڪاهي ٿو. 

ماترا 12+=3+3+2+2+2+2  
 

د.ٻيون بن  
 انسان جي بيوسي جي عالم جي ترجماني ڪندڙ هي بند پڻ قابل تعريف آهي

 
 *تڙپي سڏڪي ڪو چريو، 

ماترا  13=2+2+2+2+2+3  
 ڪنهن الِء ڪري غم، ميان 

ماترا 13=2+3+3+2+3  
 پاڻ پيو جو ڊاهي ٿو. 

ماترا 12=3+3+2+2+2+2  
 آخري بند .

 عشق جي درد جي دانهن ڪندي 
 جڏڙي جيء جي ساهڻ جي ڳاله وڻندڙ آهي..

 



 *جنهن جو سارو هڏ ڏکي 
ماترا 13=2+2+2+2+2+3  

 عشق اڊيڙي چم، ميان
ماترا 13=3+3+2+2+3  

 جيُء جڏو ڪجه ساهي ٿو
ماترا.. 13= 2+3+2+2+2+2  

 ..مجموعي طور تي هي ڪافي وائي جي رڌمڪ خيال ۽ چال کي زهن م رکي 
وديا جي بنيادي قانون تحت لکي وئي آهيڇند  .. 

بهر حال جيئن مون مٿي عرض گزارش ڪيو آهي تہ ڪافي صنف م وائي جي ووڙ ۽ 
 ..وراڪن سان گڏ گيتاڻو لهجو بہ لکڻ ۾ ڪو حرج ڪونهي 
  ..انڪري هن ڪافي کي هڪ سٺي ڪافي چئي سگهجي ٿو

 م
و فرمائيهللا تعالي محترم سعيد حاوي صاحب جي ڏات ء ڏانُء ۾ اضاف .. 

  

 
 محترم صوفي خادم فقير صاحب جي ڪافي

 

 ڪافي 

 انسان ته ڪو انسان هجي
 هن ماڻهن کان حيوان ڀلو

 

 آيو آدم ٿي آ نائبي خدا
 انسانن جي اصالح ڪرڻ
 پائي خرقو خالفت جو شاهي
 جنهنجو ملڪن کان آ مان وڏو

 

 جنهنجي صورت آ ڄڻ وجه هللا

 سو حرص و هوا ۾ ويو اڙجي

 پنهنجي اصليت کان آ بيخبرو
 لڳو فاني اٿس هي جهان ڀلو

 

 جيڪو نياڻين سانٿو جبر ڪري

 وري ماري تنين جي قبر ڪري
 ان وحشي لئي ڪهڙا لفظ چوان



 اهڙي ظالم کان شيطان ڀلو
 

 ڏس موءمن جي هئ حالت آ
 پئسن تي اچي ٿو واعظ ڪري
 افسوس ڪجي سوء بار دفعا
 اهڙي عالم کان ديوان ڀلو

 

,,وٺ  م فقيرخاد  صالح چڱي ,,

 تون ڪرن پچر ڪر دل نه تنگي
 پل پاڻ ڇڏي ڏي زماني کي

 رک هر ڪنهن لئي تون گمان ڀلو
 

 

 صوفي خادم فقير

 

 

محترم سائين صوفي خادم فقير صاحب جي ڪافي تي محترم سائين پروفيسر مير 
 عبدالرسول مير ٽالپر صاحب جو تنقيدي اصالحي جائزو

 

ٽي واري ڪافي کي خادم فقير جي ڪافي جي گهاڙي ڪافي چئبو آهي چو  ”چو ٺپي“
هڪڙي  .ٺپي ڪافي جي ٿلهه ۾ ڪڏهن هڪ سٽ ته ڪڏهن ٻه سٽون هونديون آهن

سٽ جي حالت ۾ قافيو سٽ جي پهرين پد ۾ اچي سگهي ٿو ت پوئين پد جي آخر ۾ اچي 
ته ڪڏهن .ٻن سٽن جي حالت ۾ ڪڏهن ٻئي سٽون هم قافيه هونديون آهن.سگهي ٿو

ٽ ۾ قافيو هوندو آهيصرف هڪڙي س چوٺپي  .۽ ٻي سٽ بنا قافيي جي هوندي آهي.
انهن چئن مان  .ڪافي جي هر هڪ بند ۾ چئن سٽن جو هجڻ الزمي هوندو آهي

پهريون ٽي سٽون پاڻ ۾ هم قافيه هونديون آهن جڏهن ته چوٿين وراڻي واري سٽ ، ٿلهه 
۾ منهنجي ڪافي جيئن حميرا چنه جي خوبصورت آواز   .سان هم قافيه هوندي آهي  

 

 ”تنهنجي پيار جي الئق ناهيان مان“

 

 منظور سخيراڻي جي آواز ۾ منهنجي ڪافي 
 آهي  ”اها آس اندر ۾ يار اٿم“

انهن ٻنهي ڪافين ۽ خادم فقير جي هن ڪافي جي ٿلهه توڙي بند جي هر هڪ سٽ ۾ 
.سورهن سورهن ماترائون آهن پهريون خادم فقير جي هن ڪافي جي هر هڪ بند جون 
.ٽئي سٽون بغير ڪافين جي آهن جيڪو درست ن آهي ڪالم هوندو آهي  ٰ  ڪافي مقفي
جنهن ۾ قافيه جو هجڻ ضروري آهي،ان کان عالوه بندن جي سٽن جو پاڻ ۾ ايترو ربط 
خادم فقير جيئن ته ڪافي جو هڪ ڪامياب شاعر ن بلڪ  .!نه آهي، جيترو هجڻ کپي
ون ئي مياري ڪافيون منهنجي نظر مان ۽ سندس ڪيتري .ڪافي ڳائيندڙ شاعر آهي

گذريون آهن پر هن ڪافي ۾ سندس اهو معيار ڇو نه آهي ، جيڪو هئڻ کپي ان جو 
اصالح جي حوالي سان پاڻ ب ڪافي گوشاعر آهي تنهن .سسب ت هو پاڻ ئي ٿو ڄاڻي
ڪري پنهنجي ڪافي جو اصالح پاڻ ئي ڪري ته بهتر ٿيندو اسان رڳو نشاندهي 



 .ڪئي آهي

  

 

 
 محترم ايم حارف لنڊ صاحب جي ڪافي

 ڪافي
 

 توکي ساري روز رئان ٿو
 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

 

 دل منهنجي برباد نڪر تون
 شاد ڪري ناشاد نڪر تون

 داد ڪري بيداد نڪر تون
 پيار پچاري روز روئان ٿو
 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

 

 ڳڻتين ۾ تون ڳارنہ مونکي 
 يار جياري مار نہ مونکي

الڙي تولئہ لڙڪ اکين مان  

 آڌيء ڌاري روز روئان ٿو
 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

 

 تنهنجي راه ٻهاريندو هان
 نيڻ نمائي نهاريندو هان

 ڀت تي ويٺل ڪانُء ڪبوتر
 يار اڏاري روز روئان ٿو
 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

 

 خوشيون حارف ڪونہ وڻن ٿيون

 ساه کي ڄڻ ٻوساٽ ڏين ٿيون

 ڳاله نہ ڪائي وڻندي آهي
سنڀاري روز روئان ٿوسار   

 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

 



 ايم حارف لنڊ
 

 ..محترم حارف لنڊ صاحب جي لکيل ،ڪافي، جو تنقيدي جائزو 
 .صوفي سيد زاهد شاه

 ..فڪري حوالي کان هن ، ڪافي ، جو موضوع وڻندڙ آهي 
هي ،ڪافي ، مترنم ۽ ماترائن ۾ پڻ پوري آهي ليڪن هن ڪافي ۾ ڳائڪي جي رس 

گهٽ رکيو ويو آهي چس جو خيال وڇوڙي جي درد کي جنهن انداز ۾ بيان ڪرڻ  ..
 ..گهرجي ها اوترو درد لفظن مان ظاهر نٿو ٿئي ان جو ڪارڻ لهجي ۾ سختي آهي 

 ..فني حوالي کان ڏسجي تہ انداز بيان نظاماڻو آهي 
 16/16مطابق هي ڪافي  ..فعلن فعلن فعلن فعلن  .عربي عروض جي وزن چار دفعا 

تڪ تور ۾ پوري آهي ماترن جي ..  
 توکي ساري روز رئان ٿو

ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  
 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  
 

 ہهريون بند .
 

 دل منهنجي برباد نڪر تون
ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  

 شاد ڪري ناشاد نڪر تون
ماترا  16=3+3+2+3+3+2  

 داد ڪري بيداد نڪر تون
ماترا 16=3+3+2+3+3+2  

 پيار پچاري روز روئان ٿو
ماترا  16=3+3+2+3+3+2  

 سهڻل سائين هاڻ هلي آ
ماترا  16=2+2+2+2+3+3+2  

 
 ٻيون بند .

 
 ڳڻتين ۾ تون ڳارنہ مونکي 

ماترا  16=2+2+2+2+2+2+2+2  
 يار جياري مار نہ مونکي

ماترا 16=3+3+2+3+1+2+2  
 لڙڪ اکين مان الڙي تولئہ

ماترا 16=3+3+2+2+2+2+2  
 آڌيء ڌاري روز روئان ٿو

ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  
 سهڻل سائين هاڻ هلي آ

ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  
 

 ٻيون بند 
 

 تنهنجي راه ٻهاريندو هان
ماترا  16=2+2+3+3+2+2+2  

 نيڻ نمائي نهاريندوهان
ماترا 16=2+3+2+3+2+2+2  



 ڀت تي ويٺل ڪانُء ڪبوتر
ماترا  16=2+2+2+2+3+3+2  

ار اڏاري روز روئان ٿوي  
ماترا 16=3+3+2+3+3+2  

 سهڻل سائين هاڻ هلي 
ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  

 
 آخري بند 

 خوشيون حارف ڪونہ وڻن ٿيون
ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  

 ساه کي ڄڻ ٻوساٽ ڏين ٿيون
ماترا 16=3+2+2+2+3+2+2  

 ڳاله نہ ڪائي وڻندي آهي
ماترا 16=3+1+2+2+2+2+2+2  

روئان ٿو سار سنڀاري روز  
ماترا 16=3+3+2+3+3+2  

 سهڻل سائين هاڻ هلي آ
ماترا 16=2+2+2+2+3+3+2  

 

 ..نظاماڻي انداز ۾ لکيل هي ڪافي ماترن جي تڪ تور ۾ بلڪل صحيح آهي
 ..موال پاڪ شاعر دوست جي ڏات ء ڏان م اضافو فرمائي

 حق موجود

  

  
.نقاد سان سهمت هجڻ ضروري ناهي_نوٽ ڏئي سگهن ٿا ۽ رهنمائي الء شڪريو ادا ڪنداسيندوست پنهنجي راء   
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