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اوس اسامن  سمسارس  یتھ 

اوس تاں  کیاہ  مپزے  اپزے 

یہ چھیہ تیلِہ کالچ کتھ ییلِہ زن

اوس انساں  پیٹھ  زنگن  دۅن 

کن واتاں  اوس  گژھتھ  تِہ  پِر 

اوس ٔونۍراواں  پنن  تِہ  گِر 

خون اوسس  پھیراں  رگِہ  رگِہ 

اوس آساں  کیا  خرب  خون 

دل تامتھ  کیاہ  منز  سینس 

اوس بوالں  شوگا  روس  زیِو 

ہے پھۅلِہ  ہے  ُوچھہ  نب  تارکھ 

اوس وۅلساں  ڈیشتھ  پوک  اوند 

امِہ کھوتہ بٔڈ چھیہ یہ تعجب کتھ

اوس تراواں  نندر  روتلِہ 

لول ہے  ونِد  تس  ہے  ُوچھِہ  یس 

اوس عرفاں  اکھ  دپاں  لول 

غزل

امین کامل

_____
v  امین کامل سند یہ غزل چھہ »بییہ سے پان« 

 )1967( کتابہ منز شامل۔ مارچ 2014 منز گژھن یم
 91 وہرۍ۔    

بود نہ  چھہ  معنے  عرفانک 

اوس حیواں  ون  کانہہ  شاید 

لیکھ ہند  تواریخن  چھہ  یی 

اوس کرتاں  زمانا  تِہ  یتھ 

کار ٲخر  سمسارس  اتھ 

اوس طوفاں  سند  نوح  قسمت 

پھیش دیت  پتمس  یمۍ  طوفاں 

اوس ناواں  للہ  لۅلِہ  ازۍکس 

ُسے طوفاں یمۍ اسۍ کرۍ بود

اوس زاگاں  شوٹھن  اسِہ  یُس 
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امین کامل  
سند غزل

قصیدہ نظمہ ہنز 
صحیح تفہیم

منیب الرحمن

ہردے کول 
بھارتی سند 

افسانہ شاٹہ ہون
  
»صورت خانہ« 

کتابہ پیٹھ مظفر 
 عازم سند تبرصہ

م ح ظفر سند 
تازہ غزل

شہناز رشید 
سندۍ 7 غزل

راجہ یوسف 
سند انشاییہ

رفیق مسعودی 
سنزہ 5 نظمہ

ارشاد ملک 
سندۍ 2 وژن

اتھہ واس 
کشمیری سند  

نغزط

تاکیدی عروضی 
 نظریہ

منیب الرحمن 

ادبیات

 میہ چھہ باسان ِز موجودہ حاالتن 

پیش نظر واتِہ عام پرن وول )شاٹہ 

ہون افسانہ پٔرتھ( اکس خاص 

نتیجس پیٹھ۔ پٚوز نقادس چھہ یہ 

زانن رضوری ِز یہ افسانہ چھہ لگ 

بھگ 30 وری برونٹھ لیکھنہ آمت 

تہ تیلی براڈکاسٹ تِہ گٚومت۔ 

متِہ ساتہ ٲسۍ کشیِر ہندۍ حاالت 

)سیاسی پھیِر والیو حسابہ( »سیٹھا 

جان«۔ سامج اوس »شیر شکرک« 

مثالی منونہ۔ پتھ کیاِز آو میہ یہ 

افسانہ ذہنس منز تِہ چھیہ نہ میہ 

پانس تِہ خرب۔ سنجیدگی سان اگر 

پرژھہم تیلِہ چھہ جواب ِز افسانس 

چھہ بدل کیاہ تام مطلب۔

ہردے کول بہارتی، گجرات

میہ اوس کامل منربس منز ٹوٹکہ 

ٹوٹکہ زندگی اکه حصہ پورمت، 

پزی چهہ یہ پرن الیق۔ اته چها کم 

مزہ یوان۔وۅمید چهم یہ سلسلہ 

روِز جاریی، تہ کتابی صورتس 

منز ییہ شایع کرنہ۔ بهارتی صابن 

افسانہ »جٚوٹ گٚوو پادشاہ« یمہ 

امنانہ تُهرنہ آمت چهہ، سہ چهہ 

رشکس الیق۔

علی شیدا، اننت ناگ

ییمہ ساعتہ ادبس منز کُنِہ خارجی 

حقیقتچ عکاسی آسِہ کرنۍ 

افسانوی ادب چھہ رسس یوان۔ 

ہردے کول بھارتی سند افسانہ 

»جٚوٹھ گٚوو پادشاہ« چھ متہ املناک 

حقیقتک ٲنہ یمیک ذمہ دار رسارس 

انسان پانہ چھہ۔ افسانہ کِس 

آغازس پیٹھ چھہ باسان ِز شاید ما 

چھہ یہ انشاییہ مگر ہنا برونٹھ 

پٔرتھ چھہ افسانک رنگ غالب 

گژھان۔ کینہہ کردار تاریخہ منزہ 

ژٲرتھ چھیہ افسانہ نگارن افسانس 

منز جان فضا بندی کرمژ۔ یہ ونن 

چھہ رضوری باسان ِز اگرچہ افسانہ 

نگارن یم کردار افسانس منز جان 

پاٹھۍ رشوپراومتۍ چھِہ مگر توپتہ 

تِہ چھہ اتھ اندر اکھ دیوماالیی 

رنگ تہ اثر آمت۔

شوکت صوفی، بنڈہ پور 

لفاظی وراے، خطن ہند مختصر تہ ٹو دی پواینٹ آسن چہہ ضروری-تہ مرژہ وانگنژوک مودر
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ن �نہ روس �نو�ی یی �توار�ی ا� �ت  ار�ت
ق ل�ی

�ن ز �ت �ن   زو ذٲژن �ہ
سنتھیٹک بیالوجی: سیلن ہندس 

 جینیاتی مادس اندر رد و قبول

تہ نِو مخصوص زو ذٲژ بناونچ 

 کوشش

صفحہ 4

مسی 
�ش ووت   1 ر  �ج �ی  وو�ی

�جر �ی س �ن ال�ہ �ن
خال  منز  تواریخس  انسانی 

پڑاو اہم  اکھ  تسخیرک  کہ 

 پالزما آلہ کہ خراب گژھنہ پتہ 

کتھہ پاٹھۍ آو یہ طے کرنہ 

کتِہ نس چھہ؟  1 ِز ووییجر 

صفحہ 6

ا�نۍ  کل ز�ج رس کالس�ی کا�ش
ہ ک مطال�ج ہ د�ن د در�ج �ن  �ہ
ہتھ کرور رۅپین ہند سوال!

کارِش زبانۍ ہندس مستقبلس 

کیا فرق پییہ؟ 

صفحہ 8

ز  الم محمد س�ن ی �ن ا�ن �ت
ہ ا�ن اب  صورت �ن ک�ت

متۍ سنز شاعری چھیہ تیژ 

کارش ییژ نہ شاید تسندس 

کٲنسِہ زٹھس یا کٕنسس کالہ 

بٲج سنز چھیہ۔

صفحہ 15

ہ  ن �ت ا�ی گر�یرسن، س�ٹ
ہ ر�ی �ن ی �ن دی عرو�ن اک�ی  �ت

یمن ماہر  زبانن کوتاہ یقین 

چھہ اوسمت ِز کارِش شاعری 

منز چھہ تاکیدی وزن 

ورتاونہ آمت۔

صفحہ 32
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 سنتھیٹک بیالوجی یتھ ترکیبی بیالوجی

 تِہ ٔونتھ ہیکو چھیہ لیبارٹری منز نوین،

 مصنوعی حیاتیاتی شکلن ہنز تخلیق

 کران۔ زندہ سیلن کتھہ پاٹھۍ چھہ

 جینیاتی مادہ شکل تہ عمل عطا کران،

 ٹیکنالوجی ہنِد ذریعہ یم تِہ معلومات

 اتھ سلسلس منز پتمین ترین دہلین

 دوران دستیاب سپدۍ، متو کنۍ سپز

 سیلن ہنز پروگرامنگ ممکن تہ یہنِز

 عملِہ پیٹھ تِہ سپد قابو ممکن۔ یعنی

 انجینیرنگ کہ ذریعہ چھہ موجودہ

 زو ذٲژن ہندس جینیاتی مادس ردوبدل

 ممکن تاکہ تم کرن بہرت پاٹھۍ کٲم۔

 امہ عالوہ سپد یہ تِہ ممکن ِز زندگی

 ہنزہ نِو تہ مصنوعی شکلہ ین مرتب

 کرنہ۔

 رڈکشنسٹ بیالوجی ہنِز کامیابی پتہ

 )پیچیدہ نظام سادہ جزن منز تقسیم

 کرنک عمل( -- یمہ کنۍ زندگی ہندۍ

 بنیادی مالیکیولر میکانزم )ساملاتی

 تعمل( معلوم سپدۍ، سیلِہ اندر

سنتہیٹک بیالوجی

 کیمیایی ردعملن ہند فہرست بناونہ

 آو تہ جینوم ڈیکوڈ کرنہ آیہ ۔۔ چھِہ

 وۅنۍ محقق نہ رصف زندگی سمجھنچ

 کوشش کران بلکہ چھِہ یم مطلوب

 پاٹھۍ کارآمد زو ذٲژ بناونچ تِہ کوشش

کران۔

 کینژن ویب سایٹن پیٹھ وۅنۍ دستیاب 

 جینیاتی انجینیرنگ خاطرہ ڈی این اے

 یکۍ مختلف ماحولن منز کٲم کرن والۍ

 معیاری حصہ، بیو برکس یا حیاتیاتی

 جز چھِہ مرتب کٔرتھ پروگرام کرنہ یوان

 تاکہ زو ذٲژ گژھن مخصوص طریقہ

 عمل کرنس پیٹھ مجبور۔ امہ جینیاتی

 انجینیرنگ سیتۍ چھہ نوۍ ویکسین

 تہ ادویات تیار کرنس منز، بیامر ٹیشیو

 تندرست بناونس منز، گندہ آب صاف

 کرنس منز تہ غذا پیدہ کرنس منز تِہ

 مدد میلنک امکان۔ امہ مزید چھِہ امہ

 سیتۍ توانایی ہندۍ نوۍ، کاربن روس

ذریعہ تیار کرنکۍ تِہ امکان۔

 ییتہ سنتھیٹک بیالوجی ہندین فایدن

 ارتقایی تواریخہ روس نوین
 زو ذاژن ہنز تخلیق

 رڈکشنسٹ

 بیالوجی ہنِز

 کامیابی پتہ چھِہ

 وۅنۍ محقق

 نہ رصف زندگی

 سمجھنچ کوشش

 کران بلکہ چھِہ

 یم مطلوب

 پاٹھۍ کارآمد زو

 ذٲژ بناونچ تِہ

کوشش کران۔
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 ہنز کتھ سپدان چھیہ، تتہ چھِہ کینہہ

 خطرہ تہ خدشہ تِہ ظاہر کرنہ یوان۔

 ساروے کھوتہ بٚوڈ خطرہ چھہ بیو

 ہتھیار بناونک تہ عام کرنک۔ یہ چھہ

 ممکن ِز نقصان دہ تہ مشکل عالج

 بیکٹیریا تہ وایرس ِین بناونہ تہ امہ

 مقصدہ خاطرہ ورتاونہ۔ زٲنتھ مٲنتھ نہ

 سہی، غلطی کنۍ تِہ ہیکن یم مصنوعی

 زو ذٲژ ماحولس منز یلہ گژھتھ تہ

 نقصان واتنٲوتھ، یمن پیٹھ قابو کرن

 دشوار آسِہ۔ کینژن چھہ انسانی تہ

 غیر انسانی جینن ہندین مقدارن ہندس

مالوٹس منز تِہ خطرہ باسان۔

 سنتھیٹک بیالوجی منز چھِہ کلہم پاٹھۍ

 زہ طریقہ ٹاکارہ، یم زو ذٲژن نسبت تہ

 امہ تحقیقی علمہ کین مقصدن متعلق

 مختلف مفروضہ ظاہر کران چھِہ۔

 اکھ ایپروچ )یتھ ڈی نووو یا باٹم اپ

 تِہ ونان چھِہ( چھہ بالکل نِو قسمہ

 چہ سیلہ مصنوعی طور بناونچ کوشش

 کران۔ باسٹنس نزدیک سمتھ کالج کہ

 بیوالجیکل ساینس شعبکۍ پروفیرس

 رابرٹ ڈورِٹ چھہ امریکن ساینٹسٹ

 کس تازہ شامرس منز لیکھان ِز یہ

 ایپروچ چھہ یتھ بنیادی سوالس جواب

 ژھارنچ کوشش کران ِز سٲنس سیارس

 یا بییہ کنِہ سیارس پیٹھ کتھ حدس تام

 چھیہ زندگی ہندین بلڈنگ بالکن ہنز

 کیمیا زندگی ہنِدس ارتقاہس محدود

کران؟

 زندگی ہنِد ارتقاچہ متبادل شکلہ آسہ

 برونہہ خیالی تصور کرنہ یوان مگر

 پتمین دۅن دہلین دوران ہیٚوت ساینس

 دانو سنجیدگی سان دویمین سیارن پیٹھ

 زندہ نظامن ہنزن متبادل کیمیاہن تہ

 ترتینب ہند مطالعہ کرُن۔ مریخ سیارس

 پیٹھ زندگی ہندۍ آثار ژھانڈنہ چہ

 طور سمجھنہ آمتۍ تہ بیان کرنہ آمتۍ،

 لہذا ہیکن ساینس دان مطلوب نتیجہ

 حاصل کرنہ خاطرہ تہ انسانی رضورژن

 مدنظر یمن نظامن منز مخصوص

 تبدیلی کٔرتھ۔ مگر پروفیرس رابرٹ

 ڈورِٹ چھہ ونان ِز یمو ساینس دانو

 چھہ جینوم سیدۍ پاٹھۍ امہ کین

 جزن ہند کل مومنت، یعنی یم جز چھِہ

 ترکیبی زاننہ آمتۍ تہ یم چھِہ واقع

 سپدن والِہ ماحولہ نش خۅد مختار

 بہنز انٹیگرٹی تہ عملِہ فرضی طور قایم

 تھاوان۔ رابرٹ ڈورِٹ چھہ ونان اگر

 یژھ کتھ آسِہ ہے تیلہ ہیکہ ہن بیالوجی

 ہندۍ انجینیر مقصود جین ژٲرتھ تم

 اکس جینومس منز ترتیب دتھ تہ یتھہ

 پاٹھۍ اکھ زو ذاتھ بنٲوتھ یۅس نہ زانہہ

  پانے ارتقا پذیر سپزمژ آسِہ ہے۔

 سنتھیٹک بیالوجی کٚور یتھ حقیقتس

 تایید ِز زندگی ہنز یۅس شکل اسِہ

 برونہہ کنِہ چھیہ سۅ چھیہ واریاہو

 ممکن شکلو منزہ اکھ حاصل شدہ

 شکل۔ پروفیرس ڈورِٹ چھہ ونان ِز

 اسۍ ما گژھو ٲخرس بالکل نیو رشوعاتی

 مادو سیتۍ مصنوعی سیل بناونس منز

 کامیاب تہ یہ بناونہ آمژ سیل ما ہیکِہ

 میٹابولک ردعملن ہند پیچیدہ نظام

 قایم کٔرتھ تہ ارتقا پذیر تِہ سپدتھ، مگر

 پروفیرس ڈورِٹس چھہ نہ باسان ِز یہ

 سورے کیا ہیکِہ تتھے پاٹھۍ کٔرتھ یتھہ

 پاٹھۍ موجود زندہ سیلہ کران چھیہ

 تکیاِز بیالوجی چھیہ نہ رصف انجیرننگ

 تہ زو ذٲژ چھیہ نہ مشینِہ ہندۍ پاٹھۍ

 رصف موجود جزن ہندۍ مرکب، بلکہ

 چھہ زندہ نظامن ہنِد خاطرہ ارتقایی

   تواریخ سیٹھا اہم۔ )م۔ر(۔

 خال پیامہن ہنِز تالشہ سیتۍ تہ سٲنس

 شمسی نظامس منز امکانی طور قابل

 رہایش سیارن ہندس تعدادس ہریر

 گژھنہ سیتۍ ہریہہ امہ کوششہ ہنز تِہ

 اہمیت۔

 رابرٹ ڈورِٹ چھہ ونان ِز اگر ارتقاہچ

 قابلیت تھاون وول نظام یعنی سیل

 بناونہ کین مفروضہ طریقن منز سانِہ

 زمینِہ پیٹھچ کنی معلوم زندگی اکوے

 طریقہ چھہ، تیلہ چھِہ اسۍ زندگی

 ہنزہ تم شکلہ نظرانداز کران یم سانِہ

 زمینِہ ہنِز زندگی ہندۍ عالمات چھیہ

 نہ تھاوان۔ سنتھیٹک بیالوجی ہنِد تازہ

 ترین تحقیقہ مطابق چھہ نہ زمینِہ پیٹھ

 فطری طور واقع سپدن وول جینیات

 اکوے ممکن دنیا۔

 دویم ایپروچ )یعنی ٹاپ ڈاون طریقہ

 عمل( چھہ موجود ساملاتی جزن ہنِد

 ہران روزونِہ فہرستہ منزہ رضورتہ

 مطابق مخصوص زو ذٲژ بناونچ کوشش

 کران۔ امہ ایپروچکۍ مانن والۍ چھِہ

 ونان چونکہ زندہ نظام چھِہ مفصل

 سنتھیٹک بیالوجی

 کٚور یتھ حقیقتس

 تایید ِز زندگی ہنز

 یۅس شکل اسِہ

 برونہہ کنِہ چھیہ

 سۅ چھیہ واریاہو

 ممکن شکلو منزہ

 اکھ حاصل شدہ

 شکل۔
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شمسی خال نیبر ،
بین الشمسی خالہس منز

ووت ووییجر 1

اکہ تازہ مطالعہ مطابق دراو پتمہ 
وریہ 25 اگست ووییجر 1 پالزما یعنی 
پارٹیکلن ہنِد متہ وسیع دایرہ نیرب یُس 

آفتابس تہ سیارن اندۍ اندۍ چھہ۔ یہ 
چھہ انسانی تواریخس منز گۅڈنچہ لٹِہ 

ییلہ امۍ سند بنوومت کانہہ مصنوع 
شمسی نظام کہ خال نیرب رسایی حاصل 

کٔرتھ ہیوٚک۔ 
تقریبا اکس وریس پالزما ہس متعلق 
مزید معلومات تہ فیصلہ کن شواہد 
حاصل کرنہ خاطرہ انتظار کٔرتھ کٚور 

وابستہ ساینس دانو حال حالے یہ 
فیصلہ ِز ووییجر 1 چھہ پزۍ پاٹھۍ 

شمسی نظام کیو حدو نیرتھ خال 
کس تتھ عالقس منز وومتت یتھ بین 

الشمسی یعنی رسۍ ین درمیانک خال 
ونو۔

یہ فیصلہ کرُن اوس امہ کنۍ مشکل 
بنیوومت بلکہ چھہ ونِہ کینژن ساینس 

دانن ہنِز نظِر منز مشکوک تکیاِز 
1980 تس منز اوس امیک پالزما آلہ 

خراب گومت یُس پالزماہک گنیر، تژر 
تہ رفتارچ پیامیش کران چھہ۔ بین 

الشمسی خالہس منز چھہ سہ پالزما 
غالب یُس لچھہ بدۍ وری برونہہ بڈین 

نزدیکی رسۍ ین ہندس ختم گژھنس 
سیتۍ چھکرنہ آو۔ سٲنس شمسی 

دٲیرس منز چھہ آفتاب کہ دسۍ نارہ 
ژنجین ہندس صورتس منز چھکنہ ینہ 
وول پالزما غالب۔ سون شمسی نظام 
چھہ پالزما کس اتھۍ دایرس منز یتھ 

ہیلیو سپھیر ونان چھِہ۔ یہ پالزما چھہ 
ہیلیو سپھیر کس حدس تام واتان واتان 
تنان۔ امیک احساس اوس پتمس دہلس 
دوران ساینس دانن گٚومت ییلہ ووییجر 
1 شیٹھ ساس پیٹھۍ کلو میٹر فی گھنٹہ 

دوران اوس۔
یہ طے کرنس منز چھہ پالزما اہم آیا 

ووییجر 1 چھا شمسی دایرس اندر )یتھ 
منز پالزما آفتابہ پیٹھہ نیرب کن ژھٹنہ 
یوان چھہ( کنہ بین الشمسی خالہس 

منز یتھ منز پالزما لچھہ بدۍ وری 
برونہہ  بڈین رسۍین ہنِد دھامکہ 

سیتۍ پریتھ اندس کن چھکنہ آمت 
چھہ۔ کینژن ساینس دانن ہند ونن 

چھہ ِز یہ وننہ برونہہ ِز اسۍ چھا بین 
الشمسی خالہس منز  پِز اسِہ دۅن ترین 
ورین ہند  انتظار کرُن یوت تام ووییجر 
2 اتھ مقامس پیٹھ واتِہ۔ ووییجر 2 ہک 

پالزما پیامیشی آلہ چھہ ٹھیک پاٹھۍ 
کٲم کران۔

ووییجر 1 تہ ووییجر 2 آیہ 1977 اندر 
خالہس منز بنیادی طور دور دراز سیارن 
متعلق تحقیق کرنہ کہ مقصدہ سوزنہ، 

مگر امہ مشنہ کس عملس اوس پورہ 
یقین ز ِیم دۅشوے درن شمسی نظام 
کس حدس واتنس تام۔ 36 وری پیٹھۍ 

م �پڑاو رک اکھ ا�ہ س�ن�ی
ال کہ �ت ز �ن �نس م�ن سا�نی �توار�ی ا�ن
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جوپیٹر )5 مارچ 1979(، 
سیٹرن )12 نومرب 1980( 

تہ یورانس تہ نیپچون 
)1989( کنۍ پرواز 

کٔرتھ 18 بلین زیادہ کلو 
میٹرک منزلہ طے کٔرتھ 

کھول ووییجر 1 تفتیشی 
راکٹن انسان سنِد 

خاطرہ گۅڈنچہ لٹِہ بین 
الشمسی خال۔ ساینس 
دان چھِہ توقع کران ِز 

ووییجر 1ککۍ فیلڈ تہ 
پارٹکل آلہ روزن 2020 
تام کٲم کران یوت تام 

یمن ہند الیکٹریکل پاور 
پوشِہ، متہ پتہ ین امکۍ 

ساری آلہ اکہ اکہ بند 
کرنہ تہ 2025 تام آسن 

ساری آلہ بند کرنہ آمتۍ 
تہ ووییجر 1 روِز اکس 

خاموش سفیر سندۍ 
پاٹھۍ خالہن اندر پرواز 

کران۔
ووییجر 1 کس نیربمس 
خولس پیٹھ چھہ سۅن 

ٲلگتھ ترامک اکھ ڈسک، 
سژن تہ چالونکۍ 

ہدایات ہیتھ۔ اتھ ڈسکس 
پیٹھ چھیہ زمینِہ ہنِز 
فطری آوازہ مثال واو، 

بارش، بیرتِ، منتھن منٹن 
ہنز موسیقی صدابند؛ امہ 
مزید 115 تصویرہ تہ 60 

ٹھن زبانن منز  کاینات 
کہ خاطرہ سالم و دعا تہ 
امنکۍ پیغام شامل۔ یم 

چیز چھِہ کلہم پاٹھۍ 
زمینِہ پیٹھ چہ زندگی تہ 
تہذیبک تنوع درشاوان۔

وری 2012 کہ نصفس دوران ژیون ساینس دانو ِز 

ووییجر 1 چھہ خال کس اکس نٔوس عالقس اندر 

ژامت۔ یہ کتھہ پاٹھۍ ژیون یمو؟

 

افتابہ کہ طرفہ نیرب کن ژھٹنہ ینہ والین سب اٹامک 

پارٹیکلن )شمسی نارہ ژنجہ( ہند سلسلہ چھہ 

نیپچیون گژھتھ نیرب کن پھہالن یوت تام یہ سلسلہ 

متن پارٹیکلن بتھِہ لگان چھہ یم آفتابن ردمیان 

)بین الشمسی( موجود چھِہ۔ شمسی پارٹیکلن ہند 

سلسلہ چھہ بین الشمسی پارٹیکلن ژیل دتھ پنن 

زور خرچ کران۔ وارہ وارہ چھہ یہ سلسلہ یوتاہ 

کمزور گژھان ِز یہ چھہ نہ ہیکان مزید ژیل دتھ تہ 

یہ چھہ اتھ مقامس پیٹھ ٹھہران۔ اتھ عالقس چھِہ 

ہیلیو پاز ونان۔ واریاہن ورین اوس یہ ژیننہ آمت 

ِژ ووییجر1 چھہ پارٹیکلن ہنِد گنیرہ منزہ نیرتھ خال 

کس تٔنس عالقس منز پرواز کران ییتِہ نس ہیلیو پاز 

چھہ۔ مگر یہ ونن اوس مشکل ِز یہ دراوا امہ عالقہ 

نیرب کنہ نہ۔ چونکہ پالزما آلہ اوس گۅڈے خراب، 

لہذا کٚور ساینس دانو پالزما بدلہ میگنیٹک فیلڈ کس 

رۅخس پیٹھ توجہ۔ شمسی پالزما چھہ پانس سیتۍ 

میگنیٹک فیلڈکۍ صفحہ پکناوان یم رسۍ یہ پیٹھہ 

نیرب کن پکان چھِہ۔ بین الشمسی پالزما چھہ پانس 

سیتۍ  بین الشمسی میگنیٹک صفحہ پکناوان۔ 

ساینس دان چھِہ یمن دۅشونی میگنیٹک فیلڈن 

ہندۍ رۅخ مختلف آسنکۍ توقع کران۔ امہ کنۍ 

چھہ یہ توقع کرنہ یوان ِز ییلہ ووییجر1 شمسی 

دٲیرہ منزہ نیرب نیرتھ بین الشمسی خالہس منز داخل 

گژھِہ میگنیٹک فیلڈ کس رۅخس منز سپِد تبدیلی۔ 

ساینس دانن ہنِد مطابق گژھِہ امہ مزید شمسی 

پارٹیکلن منز تِہ کمی واقع یتھ کن پیٹھہ کنِہ اشارہ 

سپد۔ جلے 2012 منز سپزہ یمہ تبدیلی واقع تہ یہ 

آو ژیننہ ِز ووییجر1 چھہ بین الشمسی خالہس تام 

وومتت۔ 25 اگست تام اوس یہ اتھ نٔوس عالقس منز 

ژامت تکیاِز متام اندرونی کمزور پارٹیکلن ہند سطح 

گوو سیٹھا سیٹھا کم تہ اتھ برعکس گٚوو کاسمک 

ریزن ہندس سطحس منز ڈرامایی ہریر۔ )م۔ر(

آفتاب

مرکری )عطارد(
وینس )زہرہ(

زمین
مارس )مریخ(

جوپٹر )مشتری(

سیٹرن )زحل(
یورانس

نیپچون

ووییجر 1

یر
پھ

 س
یو

ہیل

ہیلیو پاز

خال
ی 

س
شم

 ال
ن

بی

وڈ
کال

ٹ 
ور

ا
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لسانیات کہ علمہ مطابق چھہ نہ 

کالسیکل زبانۍ ہندس تصورس کانہہ 

معنی۔ لہذا چھہ امیک تعریف غیر 

لسانیاتی بنیادن پیٹھ قایم۔ زبانۍ 

سیتۍ کالسیکل لفظ جوڑتھ چھِہ 

قدیم، ادبہ کہ لحاظہ باگِہ برژ، تہ 

شاید ورتاوس منز نہ آسنکۍ خیال 

ذہنس منز یوان۔ برٹش راجس دوران 

ییلہ تہنِد دسۍ قدیم یونانۍ تہ 

الطینی زبانن ہندۍ پاٹھۍ سنسکرت 

تِہ کالسیکل قرار دنہ آیہ، مغل دربارن 

کرۍ تم ہندوستانس منز فارسی تہ 

عربی تِہ کالسیکل قرار دنہ خاطرہ 

مجبور۔ یورپس منز اوس کالسیکل 

زبانۍ ہند تصور اکھ »مردہ« زبان 

یۅس تواریخی طور انسانی ارتقاہس 

منز اہم آسِہ روزمژ۔ مگر مغلن ہنِد 

دسۍ ژایہ اتھ منز سیاست، 

امہ کنۍ نہ ِز عربی تہ فارسی 

کیا چھیہ نہ انسانی ارتقاہس 

منز اہم، بلکہ امہ مۅکھہ ِز یم 

دۅشوے زبانہ آسہ زندہ جاوید، متواتر 

تہ مسلسل۔ازۍ کس سیاقس منز تِہ 

چھہ کینژن زبانن کالسیکل زبانۍ ہند 

درجہ دنک سلسلہ کانگریس رسکارچ 

سیاسی کھیل۔ تامل ٲسۍ اکرث امیک 

یہ تصور ہیتھ مطالبہ کران ِز یہ چھیہ 

سنسکرتس تِہ پرانۍ زبان۔ یو پی اے 

1 رسکار ینس سیتی آو 2004 منز اتھ 

کالسیکل زبانۍ ہند درجہ دنہ۔ ِینہ 

شاملی ہندوسستانس منز شور وۅتھِہ، 

دویمی وریہ )2006(  آو سنسکرتس 

تِہ یہ درجہ دنہ۔ شاید اوس نہ اتھ 

رسکارس یہ اندازہ ِز یہ مطالبہ کرن اکِہ 

اکِہ ساریۍ زبانہ۔ جنوبی ہندوستانس 

منز تج باقی ریاستو پننہ پننہ زبانۍ 

ہنِد خاطرہ کالسیکل زبانۍ ہنِد درجہ 

کہ مطالبچ علم۔ نتیجہ یہ ِز جنوبی 

ہندوستان چین ژۅشونی بجن زبانن 

تلیگو، کنڈ )2008( تہ ملیامل )2013( آو 

کالسیکل زبانۍ ہند درجہ دنہ۔ زبانن 

متعلق اتھ سیاسی مطالبس منز گیہ 

باقی زبانہ تِہ شامل۔ بنگالۍ، گجراتۍ، 

اوڈیہ بیرتِ تہ وۅنۍ کارش۔ 

ملیامل کہ تعلقہ ییلہ سوال ووتھ ِز ٲخر 

کالسیکل زبان کتھ ونو، ہندوستانکۍ 

منسٹری آو کلچرن دیت جواب ِز امہ 

زبانۍ ہنز تحریری تواریخ گژھِہ ڈۅڈ 

ساس، زہ ساس وری پرانۍ آسنۍ، امچ 

ادبی روایت گژھِہ واریاہ قدیم تہ 

تحریری آسنۍ، بییہ گژھِہ نہ مستعار 

آسنۍ بلکہ اوریجنل، تہ کالسیکل زبان 

تہ ادب گژھن ازۍ کہ جدید ادبہ نش 

مختلف آسنۍ بلکہ گژھِہ یمن درمیان 

اکھ ژھین آسن۔

ملیامل زبان یۅس شاید کارِش چی وٲنسِہ 

چھیہ تِہ آیہ یمن معیارن پیٹھ وتراونہ۔ 

امہ زبانۍ ہندیو عاملو ژھٲنڈۍ ملیامل 

لفظ پرانین مسودن منز یتھہ پاٹھۍ 

اسۍ راج ترنگنی منز کارشۍ لفظ 

ژھٲنڈتھ کارِش زبانۍ ہنز قدامت ثابت 

کران چھِہ۔ سوال چھہ ٲخر گژھِہ 

کیا حاصل کالسیکل زبانۍ ہنِد درجہ 

سیتۍ؟ مرکزی رسکار کہ طرفہ رۅپیہ۔ 

رۅپیہ رود!

فروری 2013 منز  دیت مدر لینگویج 

ڈے یس پیٹھ سانۍ دوست مجروح 

رشیدن بیان ِز مرکزی رسکار کہ طرفہ 

گرانٹ ترنہ سیتۍ واتِہ سانِہ زبانۍ 

واریاہ فایدہ، مختلف اصنافن، ترجمہ 

کاری تہ تحقیقس لگِہ پوچھر۔ کالسیکل 

زبانۍ ہندس مطالبس منز شامل اکرث 

ادینب چھیہ نہ خربے ِز کالسیکل 

زبانن کمِہ مۅکھہ چھہ گرانٹ دنہ 

یوان۔ مجروح چھہ پننہ سادگی منز 

شاید میانۍ پاٹھۍ سوچان اگرے 

رسکار گرانٹ دیِہ، سہ گژھِہ زبانۍ ہنِز 

موجودہ ترقی ہنِد خاطرہ آسن۔ اگر تژھ 

کتھ آسِہ ہے تیلہ ما پِز ہے تامل ہشِہ 

ترقی یافتہ، بجہ تہ عاملس منز متعارف 

زبانۍ گرانٹ دنہ یُن۔ سۅ کیا پتھ گمژ 

زبان ٲسا؟ کٲژا زبانہ ہے تریشہ پیمژہ 

چھیہ، متن کونہ دیتکھ کانہہ گرانٹ؟

کالسیکل زبانن چھہ )ازکل 100 کرور( 

یہندس پتھ کالس پیٹھ تحقیق کرنہ 

کاشرس کالسیکل زبانی
ہتہ کرور روپین
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ہند درجہ دنک مطالبہ --
ہند سوال!

خاطرہ دنہ یوان۔ یعنی قربو منزہ مۅردہ  

کڈنہ خاطرہ۔ متِہ سیتۍ کیا نیِر؟ امہ 

خاطرہ چھہ منسٹری آف کلچرن سینٹر 

آف ایکسلینس ان کالسیکل لینگویجز 

ناوہ اکھ ادارہ بنوومت، یونیورسٹی ین 

منز  چھِہ شعبہ تہ چیرہ بناونہ یوان۔ 

غرض پروجیکٹ ہا یمن پیٹھ رقم خرچ 

کرنہ یوان چھِہ۔ مگر کیا پزۍ پاٹھۍ 

چھا امہ قسمچ کانہہ کٲم سپدان؟ اسِہ 

چھِہ کشمیر یونیورسٹی منز کارِش ادبہ، 

زبانۍ تہ کلچر کہ تعلقہ شعبہ ژۅمربہ 

قایم، متو کُس تۅرہ کٚور ) امہ ورٲے ِز 

کینژن شخصن بنییہ نوکری( ِز  وۅنۍ 

کرن کالسیکل زبانۍ ہنِز ترقی  ہندۍ 

ادارہ تہ پروجیکٹ۔ آندھرا پردیشس 

منز آو تلیگو زبانۍ ہندس قبل مسیح 

خطس تہ مسودن پیٹھ کٲم کرنہ خاطرہ 

کرور بٚود رۅپین ہند پروجیکٹ پیش 

کرنہ۔ پتہ کیا کٚور متو ونیک تام؟ تم 

عاملے کتِہ رودۍ یم امہ قسمہ کین 

مطالعن پیٹھ کٲم کٔرتھ ہیکن یا کرنٲوتھ 

ہیکن! کالسیکل کنڈ زبانۍ ہندس سکالر 

ٹی وی وینکٹا چاال شاسرتی یس پتہ 

کُس اکھا چھہ یمس امہ زبانۍ ہند 

کٔرتھ۔ نصفہ کھوتہ زیادہ رقم نن کشیِر 

نیربم پنڈت ساہتیہ اکادمی تہ سنٹرل 

انسٹی چیوٹ آف میسور کہ ذریعہ 

وڈٲوتھ تکیاِز متن زیادہ چھہ نہ کانہہ 

کالسیکل زبانۍ ہند دعویدار۔ متہ پتہ 

متن منز تِہ کُس چھہ رودمت یس اسۍ 

عامل ٔونتھ ہیکو۔ تم چھِہ لل دیِد تہ 

شیخ العام سنِد پیٹھہ وۅٹھ تلِتھ پرمانند، 

زندہ کول تہ دیناناتھ نادمس تام وٲتتھ 

کس تام تکو صٲبس پیٹھ تھکھ کڈان۔ 

کارشیو ادیبو تہ زبان دانو کم ریرسچ 

پییپر چھِہ وچھمتۍ۔ سانِہ ثقافتک بوڈ 

ترجامن محمد یوسف ٹینگ چھہ تنقید 

تہ تحقیق بدلہ انشاییہ لیکھان  تہ امی 

انشاییہ کہ برکتہ بنیوو سہ بوڈ عامل۔ 

بیاکھ عامل چھہ اورچہ یورچہ کتابہ تلِتھ 

ییتۍ نے سیدیس تتۍ نے ترجمہ کران۔ 

امی ترجمہ کاری بنوو سہ 

سون بوڈ بارہ نقاد۔  یمو 

پتہ کُس اکھا چھہ یُس یہ تِہ 

ہیکِہ کٔرتھ یہ یمو کٚور؟

کالسیکل زبانۍ ہندس درجس سیتۍ 

چھِہ زہ بڈۍ بین االقوامی ایوارڈ 

وابستہ یم یمن زبانن منز عاملن ساالنہ 

دنہ یوان چھِہ۔ اکھ نی تن ٹینگ تہ 

بیاکھ راہی۔ آیہ تہ گیہ کتھ۔ مگر یمہ 

خیالہ چھس بہ تِہ خۅش ِز کالسیکل 

زبانۍ ہندس درجس سیتۍ ییہ کالسیکل 

زبانۍ ہنِد تحقیق خاطرہ اکھ ہتھ کرور 

رۅپیہ کشیِر اندر۔ چلو اصل کامِہ پیٹھ 

نہ سہی، کنِہ نتہ کنِہ چیزس پیٹھ ین 

خرچاونہ۔ آ، کارِش زبانۍ نہ سہی، 

کٲنسِہ نتہ کٲنسِہ واتِہ فایدہ۔ کارِش 

زبانۍ ہندس مستقبلس پییہ نہ کانہہ 

فرق۔ رژھ تِہ نہ۔ )م۔ر(

تیوت تواریخی علم چھہ؟ یۅہے حال 

چھہ یمن سارنے بجن زبانن ہند۔ اکہ 

بجہ امریکی یونیورسٹی کٔر وری وادن 

کوشش تلیگو زبانۍ ہند اکھ پروفیرس 

ژھانڈنہ خاطرہ یُس امہ زبانۍ ہنِد 

ادبک ننایا دورہ پیٹھہ ازتام کہ ادبک 

عامل آسِہ ہے۔ دعوا دار ٲسۍ سیٹھا مگر 

اکھ تِہ اوس نہ الیق۔

کالسیکل کارشس پیٹھ کُس کِر کٲم؟ 

کژتام بٹہ ٲسۍ، تم تِہ مۅکلیہ۔ کشیِر 

منز کُس چھہ سنسکرت زانان؟ سہ 

کس تگِہ شاردا پرُن؟ اتِہ چھہ نہ لوکن 

ہندی پرُن تگان۔ ہندی کیا وۅنۍ چھہ 

نہ اسِہ فارسی تِہ وۅتھان۔ پتھ کیا ہش 

کٲم سپِد کالسیکل کارشس پیٹھ؟ ییتہ 

اوس اخرت محی الدین راج ترنگنی منز 

آمتین جایہ ناون پیٹھ تبرصہ کران، سہ 

تِہ انگریزی ترجمہ پٔرتھ۔ یورپی عاملو 

یۅس کٲم کارشس پیٹھ کٔرمژ چھیہ ، 

اسۍ چھِہ ونِہ سۅے پھران، متہ عالوہ 

نہ کہنی۔ بٚوڈ بڈیم ییہ کالسیکل زبانۍ 

ہنِد ناوہ ینہ وول پونسہ مشاعرن پیٹھ، 

محفل موسیقی ین پیٹھ تہ منایشن پیٹھ 

خرچ کرنہ۔ متہ عالوہ کیا زن ہیکو اسۍ 
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پتمہ صدی منز باگ سپز 
کارِش ادبچ تہ زبانۍ ہنِز 
خواندگی )لیکھنہ پرنچ( 
اکھ نٔو رشوعات۔ ادبس 

کن آیہ پرۍ متۍ لیکھۍ 
متۍ لوکھ تہ یہ سپد نوین 
حاالتن، تقاضن تہ خیاالتن 

نش آگاہ۔ امیک نتیجہ 
دراو یہ ِز کارش زبان پرن 

وول، محدودے سہی، 
اکھ طبقہ گوو پیدہ۔ مگر 
اتھ طبقس ہیوک نہ زیادہ 
ہریر گژھتھ تکیاِز یُس امال 

)لفظ لیکھنک طریقہ( 
کارشس وارہ وارہ اگاِد گوو، 
سہ چھہ پیٹھے بانہ ہیبت 

ناک۔ شاید بنیوو یہ عام 
کارشۍ سنِز عدم دلچسپی 

ہند مزید اکھ بہانہ۔
نیب رسالن کٔر پننس 

دٚویمس زمنس منز اتھ 
سلسلس منز پہل تہ لفظ 

لیکھنک طریقہ اونن 
واپس اردوس نزدیک یتھ 

اسۍ ساری لیکھنہ پرنہ 
کہ لحاظہ گۅڈے واقف 

چھِہ۔ امہ عالوہ کرۍ 
اعراب )زیرہ، زبرہ، پیش، 

کاوۍ تہ لفظن تلہ پیٹھہ 
تراونہ ینہ والۍ باقی 

نشانہ( یکرس رد یمن ہند 
نہ کانہہ مقصد اوس تہ نہ 

فایدہ۔ میہ چھیہ وۅمید 
یہ رسالہ پرنس منز ییہ نہ 
نِو کھۅتہ نٔوس پرن والس 
تِہ کانہہ دشواری۔ ممکن 
چھہ پرنچ رفتار روِز گۅڈہ 
گۅڈہ سٚوت مگر بہ چھس 
یہ وعدہ کران اگر ٔوریس 

کھنڈس یہ رسالہ دلچسپی 
سان لگاتار پرنہ ییہ، تہنِد 

پرنچ رفتار گژھِہ شامرہ پتہ 
شامرہ ہُران۔

نیب اوس اکھ خالص ادبی 
رسالہ مگر یمہ شامرہ 
پیٹھہ کٔر امۍ اکھ نٔو 

صورت اختیار تاکہ ادبہ 

 کاشر پرنچ رفتار  
عالوہ باقی موضوعن سیتۍ 

دلچسپی تھاون والۍ تہ 
کارِش زبانۍ لول برن والۍ 

دوست تِہ ہیکن امہ چہ 
تحریکِہ  منز شامل سپدتھ، 

امہ کین مشموالتن لطف 
تلتھ تہ پننہ زبانۍ پیٹھ 
فخر کرتھ۔ اسہ بنوو یہ 

رسالہ  ہاون باون  تہ پھرُن 
الیق تاکہ پننہ گرہ کس 
دیوان خانس منز  پننین 

مہامنن، پننس دفرتس منز 
پننین دوسنت تہ گراہکن 
برونہہ کنِہ تھاونس، تہ 

سفرس دوران سیتۍ تلتھ 
ننۍ پاٹھۍ پرنس منز نیِر 

 تہند سینہ فخرہ سان نیرب۔ 

پننۍ زبان پرنک لطفے 
 چھہ وکھرہ تہ مۅلل آسان!

_ادارہ نیب

ہہ  ھا کا�ن اعری �پ یز؟ �ش � کار آمد �پ
اکھ وقت اوس ز شاعری ٲس انسانی 

متدنس منز اکہ منایاں رسگرمی ہنِز 
شکلِہ منز سیٹھا ویز۔ یہ اوس سہ 

وقت ییلہ انسانس فن تہ تفریحکۍ 
زیادہ سامان میرس ٲسۍ نہ۔ مگر 

از چھہ امہ رنگہ سیٹھا تنوع تہ 
سوال چھہ پیدہ گژھان ِز شاعری 

کٲژا کارآمد چھیہ تہ اتھ کُس چھہ 
پران۔ شیلی سنِد ڈیفینس آف 

پوایٹری پیٹھہ آڈن سندس »پوایٹری 
میکس نتھنگ ہیپن« نس تام چھہ 

شاعری ہنِز کارآمدی پیٹھ واریاہ 
کینہہ وننہ آمت، مگر یٚوت تام 

شاعری باقی چھیہ تٚوت تام  روِز 
یہ سوال تِہ باقی۔ اکہ وقتہ ٲس 

شاعری ہنز کارآمدی یتھ چیزس منز 
ژھانڈنہ یوان ِز شاعری منز کیاچھہ 
ونہہ یوان تہ از کل چھیہ امچ کار 

آمدی یتھ چیزس منز ژھانڈنہ یوان ِز 
کتھہ پاٹھۍ چھہ وننہ آمت۔ یعنی 
کارآمدی چھیہ نہ موادس منز بلکہ 
طریقس منز۔ از کلک غالب فلسفہ 

چھہ کیا مہ پرژھو، بلکہ پرژھو 
کتھہ پاٹھۍ! )م۔ر(
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شیرازہ کس خصوصی شامرہ امین 
کامل منربس منز چھہ پروفیرس مرغوب 

بانہالی ین، کامل سنِز قصیدہ نظمِہ ہند 
رسا جاودانی سندس پیش رو قصیدس 

سیتۍ اکھ تقابلی مطالعہ پیش کٚورمت۔ 
اتھ مطالعس منز یم نتیجہ کامل 

سندس قصیدس متعلق کڈنہ آمتۍ 
چھِہ، متن ہنز تصحیح چھیہ کارِش ادبچ 

یہ شاہکار نظم )بقول محمد یوسف 
ٹینگ( سمجھنہ خاطرہ رضوری۔ 

مرغوب چھہ اتھ مخترص تقابلس منز 
زہ کتھہ برونہہ کن انان، بلکہ چھیہ 
یمے زہ کتھہ تقابلک مقصد تِہ۔ اکھ 

یہ ِز رساجاودانی سندۍ قصیدن چھیہ 

کاملس پنن قصیدہ وننچ تحریک دژمژ۔ 
دویم یہ ِز ییتِہ پیش رو  قصیدس منز 

بھدرواہ کہ حسنکۍ تعریف چھِہ، 
کامل سندس قصیدس منز چھِہ کشیِر 

ہنِد حسنکۍ تعریف۔ ییتِہ ہُتھ منز 26 
شعر چھِہ، یتھ منز چھِہ 41 شعر تہ 

امی تناسبہ چھہ اکھ بییہ کس »برونہہ 
نیران«۔ مرغوب سنزہ یم دۅشوے 

کتھہ چھیہ اکھ اکس سیتۍ تعلق 
تھاوان تہ دویم رسارس غلط۔ 

گۅڈہ تُلو اسۍ دٚویم کتھ۔ متی منزہ نیِر 
گۅڈنچہ کتھِہ ہند ژھۅژر۔ رسا جاودانی 

چھہ پننس قصیدس منز بھدرواہ چہ 
رسزمینِہ ہنِد حسنکۍ، اتِہ کین بسکینن 
ہنِز خۅش خلقی تہ اتِہ کہ موسمہ چہ 

شادابی ہندۍ تعریف کران۔ یہ چھہ 
مرغوب سندۍ نے لفظن منز »وطن 
پرستانہ« قصیدہ۔ مگر کامل سندس 
قصیدس وطن پرستانہ ونن چھہ نہ 

صحیح۔ یہ دھوکہ چھہ مرغوبس اتھ 
قصیدس منز کشیر ہنِز خوبصورتی 

متعلق کینژن شعرن ہنِز موجودگی کنۍ 
لٚوگمت۔ سہ چھہ اتھ پورہ قصیدس 
نہ سنیومت تہ نہ چھین پننہ مقصد 

چہ جلد بازی کنۍ سمجھنچ کوشش 
کرمژ۔ کامل چھہ نہ کشیِر قصیدہ 

لیکھان بلکہ »پننس پانس« یمہ کنۍ 
یہ قصیدہ پننۍ اکھ الگ اہمیت تھاوان 

چھہ۔ امہ قصیدک موضوع چھہ امہ 
کس گۅڈنکۍ سے شعرس منز نٚون:

قسمت ہے  مگر  افتابہ  چھہ  تابانہ 
مۅغلن چھیہ پننۍ ژھانپ بہت دۅن چشمن

یعنی کامل سنز تخلیقی شخصیت 
چھیہ آفتابکۍ پاٹھۍ ادبہ کس 

آسامنس پیٹھ گاہ ژھٹان مگر افسوس 
ِز وچھنہ خاطرہ چھیہ نہ اچھ۔ اندۍ 

پکھۍ چھِہ راتہ مۅغل یمن پننین 
اچھن ہنز ژھانپھ امہ نظارہ نش محروم 

تھٲوتھ چھیہ۔ کامل چھہ برونہہ کن 
پننس پانس حق کس ظہورس سیتۍ 

مشابہت دتھ تہ وقتہ کین منرودن پنن 
پان ژیتس پٲوتھ اتھ خیالس منز خیر 

ورشک تواریخی، روحانی رسینیر تہ 
تناظر پیدہ کران۔ 

گویا قصیدچ رشوعات چھیہ یہ ِز 
خدایس اوس کامل زمنس انن۔ یتھ 

جایہ سہ زمنس اٚونن سۅ بنٲون متس 
ظاہری حسنہ کنۍ شایان شان۔ امی 

تعلقہ چھِہ قصیدہ کس گۅڈنکس 
حصس منز کشیِر ہنِد مارۍ منزرکۍ 8 
شعر آمتۍ۔ کامل چھہ یمن تعریفن 

ہند وجہ یتھہ پاٹھۍ بیان کران:
ازلے ژیہ کورے مٲنِز اتھو یمۍ شابش
تس ٲس خرب آسِہ یہ کمۍ سند مسکن

امہ پتہ چھہ ینہ والین نون )9( شعرن 
منز  پننۍ تعریف کران ۔ مثال:

معشوق ہتھ  منت  ہاوہ  اگر  جلوہ  اکھ 
لنب نوش  گژھن  بھول  پننۍ  اوش  کم 
بلۍ اچھرہ گیندن میون چھہ طرحن پھر پھہہ
ژھور میلِہ قلم میون چھہ کیا تاں ورقن
پگہچ بشارت  خندہ  گل  چھہ  میون  غم 
ُکس زانِہ بہ کۅس زان کراں چھس حرفن

قصیدس منز چھہ کنِہ حدس تام اکھ 

منیب الرحمن

تابانہ چہہ افتابہ مگر

 امین کامل 
سنِد

ہے قسمت!

 قصیدچ
تفہیم
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ٹریجڈک صورت حالک ہیو ماحول 
پیدہ گژھان۔ اکھ جالل آور تخلیقی 
شخصیت، جاے تِہ تس شایان شان 

مگر وقت – وقت چھہ فن کہ لحاظہ 
ناموزون، قدر ناشناس۔ قصیدس منز 

چھہ پننیو تعریفو پتہ شین سنت شعرن 
منز وقتہ چہ ناموزونیژ ہند بیان۔ 

رسہنگ بنیم  کانۍ  ژھۅژہ  ِز  افسوس 
شکرانہ میہ کن دھیان کمے تھوو ہوسن
نٹۍ نغمہ تہ کٹۍ ڈالہ چھہ تہذیبک رنگ
فن ہاوہ تہ کیا ہاوہ یتھس وقتس ون

خۅددار ضمیرن چھہ حکم کرتلِہ رشم 
اعالن چھہ شیطان وچھتھ پیون سجدن

وقت سازگار نہ آسنکۍ، بے قدری یا 
بے توجہی ہنِز شکایژ ہندۍ حوالہ چھِہ 

شاعرن نش کھلِہ میالن مگر تواریخی 
حوالو کنۍ چھیہ کامل سنِد قصیدچ 

معنی خیزی ہران۔ اتھ منز چھہ کامل 
بنی نوع آدم سنِز تخلیقِہ ہندس واقعس 

کن اشارہ کرتھ کشیِر ہشِہ مارۍ منِز  
جایہ جنت تہ دنیاہس سیتۍ، پننس 
پانس ظہور آدمس تہ وقتس شیطان 

سنِز چاالکی سیتۍ استعاراتی واٹھ 
دوان۔ ٲخرس پیٹھ چھہ کامل پننِہ 

انا پسندی تہ کشیِر ہنِز شادابی گواہ 
بنٲوتھ پننس فنس منز اطمینان تہ بقا 

لبان:
چھس نار تہ نارس چھیہ نہ پوراں کانہہ ریہہ
ادرن دامن  نہ  چھہ  آبس  تہ  آب  چھس 
سنگ افتابس  تہ  برتٲژ  چھہ  تام  یوت 
شاداب یہ ریشۍ وٲر تہ یم میانۍ سخن

 یہ چھیہ مخترص پاٹھۍ امہ قصیدچ 
تفہیم۔ امہ پتہ چھیہ نہ شکچ کانہہ 
گنجایش ِز کامل سندس قصیدس چھہ 
نہ رسا سندس وطن پرستانہ قصیدس 

سیتۍ کانہہ موضوعی تعلق۔ یمن 
ہندۍ موضوع چھِہ الگ۔ اکھ چھہ 

قدرتی نظارن ہنز تصویر کشی تہ بیاکھ 

قصیدہ کہ معیاری تعریفہ مطابق اکس 
با اثر شخژہ )کامل( سندۍ گۅن گیوان۔ 

لہذا چھیہ نہ مرغوب سنز 26 مبقابلہ 
41 شعر تہ متہ تناسبہ یمن قصیدن 
ہنز مان مان کانہہ مطلب تھاوان۔ 

وۅں گٚوو یہ کتھ چھیہ رضور ِز یمن 
ہند وزن تہ قافیہ نظام چھِہ کنی۔ 

اتھ متعلق چھہ کامل ونان »وری واد 
برونہہ دژ میہ شاید مرزا عارف سندس 

وننس پیٹھ الل چوک وۅستہ کھار٭ 
سندس وانس منز رسا سندس مسودس 
نظر تہ کینہہ تعارفی سطرہ لیچھمس 

تتۍ نے۔« کامل چھہ مزید لیکھان: 
»رسا صابنۍ بیاض پران پران گٚوو امیک 

یہ مرصعہ میٲنس ذہنس اندر جاے 
گیر ›یا یکھ تہ وچھکھ پانہ وناں کتھ 

جوبن‹۔ وقتس سیتۍ گٚوو میہ مشتھے 
یہ مرصعہ چھہ کہند۔ کتھ آیہ تہ 

گیہ۔ مگر امہ پتہ واریاہ وری گژھتھ  
ییلہ میہ قصیدہ نظم لیکھنۍ ہیژ یہ 

مرصعہ آم غیر شعوری طور برونہہ کن 
تہ بنیوو میانِہ نظمِہ ہنِد قافیہ نظامچ 

بنیاد۔«  
اگر کاملن رسا جاودانی سنِز دیکھا 

دیکھی منز قدرتی نظارن ہنز تصویر 
کشی کٔرتھ کشیِر ہندس شانس منز 

قصیدہ وٚومنت آسِہ ہے، تیلہ بنِہ ہے 
رسا سند قصیدہ صحیح معنیس منز 

محرک۔ چونکہ کامل سند قصیدہ چھہ 
موضوعی طور بالکل مختلف، لہذا 

چھہ نہ یمن دۅن قصیدن درمیان ہیتی 
ہرشہ عالوہ کانہہ رشتہ۔ کاملن چھیہ 
پننہ قصیدہ خاطرہ رسا سنِد قصیدچ 
زمین تسندین ذہن نشین مرصعن ہنِد 

حوالہ ورتٲومژ تہ مرغوب بانہالی سنِد 
طرفہ امچ نشاندہی چھیہ پرن والین 

ہنِد خاطرہ دۅشونۍ قصیدن متعلق اکھ 
دلچسپ شیچھ۔ باقی یُس شعر لِر لور 
تھٲوتھ یمن ہند تقابل کرنہ آمت چھہ 

سہ چھہ نہ یمن قصیدن متعلق کانہہ 
کتھ گارشاوان بلکہ مرغوب سنِز شعر 

فہمی شک آور بناوان۔
شعوری طور یا غیر شعوری طور کامل 

سند پننہ قصیدہ خاطرہ بیۍ سنز 
زمین )وزن تہ قافیہ( ورتاون چھیہ 

پریتھ ادبہ چہ، خاص کر مرشقی 
شعری ادبہ چہ روایژ ہندین حدن منز 

اکھ عام کتھ۔ زمینن ہند ہیوت دیت 
چھیہ فارسی، اردو تہ کارِش شاعری 

منز اکھ مسلم حقیقت تہ اکھ مثبت 
روایت۔ نہ رصف چھیہ اکھ اکۍ 

سنزہ زمینہ، بلکہ مضمون تہ استعارہ 
حتی کہ پیکر تِہ یسلہ پاٹھۍ ورتاونہ 
آمتۍ تہ کالہ پگاہ چھِہ مرغوب سنِد 

دسۍ تِہ ورتاونہ یوان۔ شاعری ہند یہ 
موضوعی تہ ہیتی تسلسل چھہ متنن 
ہنِد حوالہ جاتی نظامک اکھ حصہ۔ 

یہ حوالہ جاتی نظام چھہ رسومیاتن، 
شعری ہینت تہ تجربن/موضوعن ہنز 

اکھ شعوری تہ غیر شعوری کرۍ 
ہانکل یمہ سیتۍ ادبچ نہ رصف تخلیق 

بلکہ تفہیم تِہ ممکن سپدان چھیہ۔ 
امہ پوت منظرہ پتہ چھیہ مرغوب 

سنز یہ گراو ِز »ادبی دیانتک تقاضہ 
گژھِہ ہے پورہ اگر کامل صٲب کم از 

کم حاشیس منزے رسا صٲبنِہ تحریک 
دنک ذکر کِر ہے« بے معنی بنان۔ گراو 

اگر صحیح تِہ مانون، مگر محض امہ 
گراِو مۅکھہ قصیدک غلط مفہوم پیش 

کُرن چھہ نہ صحیح۔
٭ بقول کامل وۅستہ کھار »اوس درویش 

حسابہ وانس منز آسان۔ کنن دنن نہ کہنی۔ 
دکان اوس پریتھ وِز ادبی، سیاسی، مذہبی 
عقیدت مندو سیتۍ بٔرتھ آسان تہ پانوانۍ 

بحثہ مباحثہ کران۔ اڈۍ اژان تہ اڈۍ 
 نیران۔« 

_____ 
 v منیب الرحمن چھہ یمہ رسالک مدیر 

تہ باسٹنس منز مقیم۔
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وچھنہ تلہ اوس نہ اتھ بونِہ تیتھ 
خاص کینہہ یتھ غیر معمولی ونہو۔ 
کلین منز یہ تِہ اکھ کُال۔ وۅنۍ گٚوو 

باڈو اوسس بٚوڈ تہ شہجار واریاہ گٚون 
تہ رشیہل۔ اتھ تل اوس باسان زن 
ماجہ ہنِز کۅچھِہ منز بہت چھس۔ 

خرب توے ما ٲسۍ بستی ہندۍ حاجتھ 
مند اتھ دشہ گنڈان تہ سندھیا وقتہ 
ژونگ تھوان۔ نتہ ما اوس بییہ کانہہ 
وجہ۔ تِہ ہیٚوک نہ ثیقہ پاٹھۍ کانہہ 

ٔونتھ۔ میہ تہ میہ سیتۍ واریاہو رشیو 
چھہ اتھۍ بونِہ تل سورے لۅکچار 
چھوومت۔ گرا بلۍ ڈاپھ دتھ، گرا 

اتالۍ گندان۔ گاہے خربزۍ واِر پٔھرتھ 
پھرکھ شہالونہ خاطرہ  تہ بعضے 

ژھیلِہ گندان ژھیپھ دنہ خاطرہ۔ گٚون 
شہجار آسنہ مۅکھہ آسہ خالے کُنِہ 

کُنِہ گاسہ درمنۍ کانجہ نظِر گژھان، 
تہ باقی زمین رسیہہ لد، نرم تہ ٲلو 
لۅکچار بۅنس الیق۔ کوچھِہ ہندۍ 

پاٹھۍ محفوظ۔ یہ چھیہ تیلچ کتھ 
ییلہ دریاو آگرے گریزان اوس، ییلہ 

سونتہ ونلِہ ہنِز ململِہ منز نیم ٔولتھ تہ 
نیم نیتھہ نٚون یہ دریاو دیہ سنز ننۍ 
کرامات اوس باسان۔ تیلہ دوِر بِڈ ہچہ 
کدلہ کہ منزمِہ ٹھٹھِہ تلۍ کھٚور  ہیتھ 

بٚوڈ  کھٚوچ زن ہنگہ تہ منگہ پیدہ 
گژھتھ برابر وقتس پیٹھ گاٹھس لگان 
اوس تہ وچھان وچھان اوس گاٹھس 

پیٹھ زن وۅُرس لگان۔
امہ پتہ سپد خرب کیا۔ پٚوز یہ سپد 

تِہ سپد آگرے۔ بستی آیہ نہ وچھنہ 
تلہ کانہہ فرق۔ تتھی بٹھۍ، تژھے 

بیرہ، متے بسکین، سے بازر۔ وچھنہ 
تلہ سودا گر متے تہ ہینہ تلہ سودا 
تِہ سے۔ رصف لج بونِہ کُلس اندۍ 

اندۍ کنڈۍ تار تہ ڈاپھ دتھ لۅکچار 
گٚوو کنڈۍ تاِر اپاری بند۔ باقی یہ 

سپد تِہ سپد آگرے۔ آگرے زن 
مۅژیاو دریاوک آب تہ بٹھۍ گیہ بۅن 
تام ننگہ۔ جایہ جایہ ہریوو سیومب 

تہ گُرن گیہ لیمبِہ منز بند۔ وننہ 
کنۍ آو سونتھ تِہ مگر سونتہ ونلِہ 

ہنز ململ ٲس آگرے کتِہ تام کنڈین 

ہردے کول بھارتی

شاٹہ ہون

وۅنۍ چھہ یہ 
یہے لینبِہ دریاو 

یا ربِہ نالہ ہیو 
باسان تہ دۅہہ 

کھوتہ دوہ چھہ 
شاٹہ ہونین 

ہندس تعدادس 
منز تِہ ہریر 

سپدان۔ آگرے 
چھِہ ہونۍ تِہ 

یوان تہ آگرے 
الشِہ تِہ۔ 



14 نیب 31، جنوری-فروری 2014       

لجمژ۔ وۅنۍ اوس نہ دریاو  دیہ سنز 
ننۍ کراماتھ باسان بلکہ اوس تس تہ 

تسنزن کراماتن پیٹھ شکھ ہیو گژھان۔ 
امیک کرٹیومت آکار وچھتھ اوس میہ 

امیک پتھ کال یہے پری داستان ہش 
باسان، یتھ نہ پزرس سیتۍ کانہہ واٹھ 
چھہ آسان۔ کُنِہ کُنِہ اوسس بہ اندرۍ 

اندری پننس یاداشتس پیٹھ تِہ شکھ 
کران ِز میہ ما اوس نہ تِہ وچھمت یہ 

میہ خیال چھہ ِز میہ اوس وچھمت 
تہ بعضے اوسس سوچان ِز یہ بہ 

وچھان چھس تِہ ما چھہ میہ پننے 
برم، بلۍ وہمہ۔ سورے چھہ بالکل 

تیتھے یُتھ اوس۔ بونِہ ما ٲس گۅڈے 
کنڈۍ تار اندۍ اندۍ دتھ۔ لۅکچار ما 
اوس گۅڈے کنڈۍ تاِر اپاِر پھسیامت، 
دریاو ما اوس گۅڈے کرٹیامت، سونتہ 
ونلِہ ہنز ململ ما ٲس گۅڈے کتِہ تام 
کنڈین لجمژ۔ سہ ما اوس میہ رصف 

طمع کٚورمت ِز ہرگاہ یہ آسِہ، یہ 
سپِد۔ ِکنہ یہ اوس تِہ تِہ اوس اپز تہ 

یہ چھہ تِہ تِہ چھہ پٚوز۔ کٲژا پِھِر آم ِز 
کانسِہ پرژھہ، مگر ییلہ تِہ کُنِہ بٹھس 
کن نظر تجم سہ باسیوم پانہ روومت 

ہیو، زن اندری پژھ تہ بے پژھی ہندس 
دٔوتس پیٹھ آچھِہ گٚومت۔

وۅنۍ اوس دریاو ژمتھ گرا یمِہ بٹھِہ 
تہ گرا ہمہ بٹھِہ کھوژۍ کھوژۍ ہیو 
پکان تہ یتھ یتھ جایہ یہ دۅشونۍ 

بٹھین تام پھہلتھ اوس تتھ تتھ جایہ 
اوس وونتھ تیوت کم ِز زمین ٲس آبہ 
پیٹھۍ بوزنہ یوان۔ یمن جاین ٲسۍ 

شاٹھ، وونٹہ قربن ہوۍ تھدۍ تہ امہ 
سیتۍ اوس منظر زیادے آسیب زد تہ 

شاپہ لد ہیو باسان۔
یہ عامل رود واریاہس کالس تہ امہ پتہ 

یہ سپد تِہ تِہ سپد آگرے۔ دریاوس 
منز ہیتین مۅردہ جاناوار تہ چارواۍ 
ییرہ وسنۍ۔ شاٹھن پیٹھ گٚوو یژھن 

الشن ڈھیر۔ کُنِہ گیہ کینہہ شاٹو نشِہ 
بچتھ سیٚودے ییرہ۔ بونِہ کیا سپد تِہ 

زانن بنم بستی والۍ۔ بسکین درو دژہ 
بونِہ نظرا ، بونِہ اندۍ اندۍ کنڈۍ تاِر 
نظرا، ژمیمتس دریاوس نظرا، دریاوکین 
شاٹھن نظرا، شاٹھن لجمژن گپن الشن 

نظرا تہ پھیرۍ پٚوت زن نہ کہنۍ اوس 
گٚومت تہ نہ متو کینہہ وچھمت اوس۔ 

میہ گٚوو بییہ شکھ ِز یہ بہ وچھان 
چھس تِہ ما چھہ نہ تِہ  یہ میہ باسان 

چھہ ِز چھہ۔ کنِہ یہ چھہ پتھ وتھ 
یُتھے اوسمت تہ میہ اوس باسان ِز یہ 
چھہ تِہ یہ میہ باسان اوس۔ یہ خیال 

آم بییہ ِز کٲنسِہ پرژھہ مگر یتھۍ 
بتھس کن نظر تجم سے باسیام زن 

پژھِہ تہ بے پژھی ہندس ُد وتس پیٹھ 
پانہ لٚوب بہت خلقن مشورہ دنس منز 
مشغول، ِکنہ  پانۍ پانس گانگلِہ کرنچ 

ٲسۍ کوشش کران۔
یہ عامل تِہ رود خرب کٲتس کالس۔ 

رصف آیہ بونِہ ساریۍ دشہ مژرنہ، 
ژونگ آو تارہ سان تلنہ تہ کنڈۍ تاِر 
آو اکھ اکھ وار دتھ مزید دریر کرنہ 

تہ تاِر اپاِر گٚوو بونِہ تل چہ نرم تہ الِو 
زمینِہ منز ڈاپھ دتھ لۅکچار بے خربی 
منز پورہ پاٹھۍ قید۔ بس! ییتِہ سپد 

یوتے، باقی یہ سپد تِہ سپد آگرے تہ 
سپد یہ ِز کرٹیمتِہ دریاوکیو دۅشوے 

بٹھیو وژھہ ہونۍ چھۅکہ، نظرہ آسکھ 
رصف شاٹھن کن۔ ییتِہ نس تِہ شاٹھس 
موٚکر لٚوگمت اوس ادہ سہ کاو اوس یا 
گانٹھ، وٚوژھ اوس یا بییہ کانہہ گُپن، 

ہونۍ ٲسۍ دریاوہ ناوۍ آبہ رکھِہ 
ژھانٹِہ تران تہ الشن کرینزے یوت 

باقی تراوان۔ دپان ہون ییلہ مٚوکر 
کھییِہ تس چھیہ ژورس تہ سعدس، 
پننس تہ پرِدس درمیان فرق کرنۍ 

بالکل مشتھ گژھان۔
وارہ وارہ گیہ شاٹھن پیٹھ  اڈجہ امبار 

جمع تہ امہ امبارہ منزہ دوِر الش ونِہ 
کڈنۍ اوس شاید وۅنۍ شاٹہ ہونین 
مشکل گژھان، اوے ٲسۍ تم وۅنۍ 

شاٹھس نکھہ روزنہ مۅکھہ کھسان 
تِہ آب مندان مندان تہ وسان تِہ آب 

مندان مندان۔ 
رسہ رسہ چھیہ وۅنۍ اتھ مۅژیمتس 
دریاوس لیمب بنیمژ۔ وۅنۍ چھہ یہ 
یہے لینبِہ دریاو یا ربِہ نالہ ہیو باسان 
تہ دۅہہ کھوتہ دوہ چھہ شاٹہ ہونین 
ہندس تعدادس منز تِہ ہریر سپدان۔ 
آگرے چھِہ ہونۍ تِہ یوان تہ آگرے 

الشِہ تِہ۔ 
وۅنۍ چھہ نہ میہ کانہہ کھروو۔ میہ 
چھہ پورہ یقین ِز اکہ دۅہہ سپِد کیاہ 

تام ولٹہ۔ پٚوز یہ سپِد تِہ سپِد آگرے۔ 
وری وادن ہند کتِہ تام رکیامت، کتِہ 

تام راسۍ گٚومت آب ییِہ یپکۍ 
پاٹھۍ یکدم ٔوستھ، سیمبِہ تہ شاٹھہ 

پیٹھۍ کِڈ بستی ژھٹھ۔ بستی سان 
نیِہ سورے پانس سیتۍ ییرہ ڈوتھ۔ 

دپان چھس بستی ترٲوتھ ژلہ۔ ژٚوملت 
تِہ آسہ ہا کرتام مگر لۅکچار چھم 

تتھۍ بجہ باڈو دار بونِہ اندۍ اندۍ 
بے فکر پاٹھۍ ڈاپھ دتھ، یتھ وۅنۍ 
اندۍ اندۍ کنڈۍ تار چھیہ دتھ۔ 
دپان وۅنۍ چھِہ شاٹہ ہونۍ مٚوکر 

کھیتھ اتھۍ بونِہ شہجارس تل ڈاپھ 
دتھ بیہان۔ کنڈۍ تار ژٹہ ہا مگر یمن 

نکھہ گژھنس چھس نہ بہران تکیاِز 
یم ما چھِہ رصف ہونۍ، یم چھِہ شاٹہ 
ہونۍ تہ شاٹھہ ہونس چھیہ ژورس تہ 
سعدس درمیان فرق کرنۍ مشتھ آسان 

 گٲمژ۔
_____ 

 v ہردے کول بھارتی چھہ کارِش زبانۍ 
ہندۍ کامیاب افسانہ نگار۔ از کل چھِہ  

اکس دلچسپ ناولہ پیٹھ کٲم کران۔ یم چھہ 
گجراتس منز روزان۔
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پتمین پنژاہن شیٹھن ٔورین ہندین 
بدلونین دورن منز رودۍ کینہہ شاعر  

پننِہ قدمہ پٚود پٚود دوان تہ پننۍ 
منزل پراوان؛ تم تِہ یمن پننِہ رنگک 
احساس اوس، تم تِہ  یمن بدلونین 

نہجن کُن ظۅن اوس نہ۔ شاید اوس 
رصف اکھ شخص یُس زندگی منز اکس 

بیۍ سندۍ پاٹھۍ مرصوف روزِتھ، 
مقامی تہ عاملی ادبہ چین تراین واقف 

ٲستھ، تہ وقتہ کین فیشنن پرزنٲوتھ 
تہ رٔستھ سونچتھ پنن طرز پایہ بٚوڈ 

زٲنتھ تتھ گۅڈ بران اوس: قاضی غالم 
محمد۔

ییلہ سید محی الدین زور متۍ سنِز  
اردو شاعری پیٹھ ونِہ ِز امکۍ نقش 
و نگار چھِہ کشیِر ہندین فنکارن ہنِز 
کارۍگری کھۅتہ زیادہ پوشہ ونۍ؛ 
ڈاکٹر عروج زیدی ونِہ متۍ سندین 

فارسی شعرن پیٹھ چھہ پھرۍ پھرۍ 
حافظ تہ سعدی سند گامن گژھان؛ 
متۍ سنِز ماجہ زیِو ہنِز شاعری پیٹھ 

کیا تگِہ میہ امِہ کھۅتہ ونن۔ مگر 
کتابِہ ہندین پننِہ پسندہ کینژن 

خاص نۅکنت کُن پرن والین ہند توجہ 
پھرنہ خاطرہ چھِہ کینہ اشارہ پیش۔ 
فارسی شاعری پیٹھ گژھۍتن حافظ 
تہ سعدی سند گامن؛  مگر متۍ سنز 

کارش شاعری چھیہ تیژ »کارِش« ییژ نہ 
شاید تسندس کٲنسِہ زِٹھس یا کٲنسس 
کالہ بٲج سنز چھیہ۔ یہ چھیہ لفظن، 
پیکرن تہ استعارن ہنِد حسابہ،  پننہ 

روانی حسابہ، پننہ منظر نامہ حسابہ، 
موضوع تہ مضمون ژارنہ کہ حسابہ،  
زندگی ہند اکھ  پنن فلسفہ آسنہ کہ 

حسابہ، تہ منظر نامس سیتۍ شاعرس 
دلی تہ ذہنی واٹھ آسنہ تہ تتھ باوتھ 

کرنہ کہ حسابہ کارِش۔ متس اوس 
کارشیو  شاعرو منزہ محمود گامی 
پسند، مگر متۍ سند پنن عامل چھہ 

متس پنن، رصف پنن، تہ اتھ چھہ سے  
پایہ بجر ییمچ کتھ تم ناماور عٲمل چھِہ 

کران یہند میہ ناو ہیٚوت۔

اب  ز ک�ت الم محمد س�ن ی �ن ا�ن �ت

مظفر عازم

صورت خانہ

فارسی شاعری 
پیٹھ گژھۍ تن 

حافظ تہ سعدی 
سند گامن مگر 
متۍ سنز کارش 
شاعری چھیہ 

تیژ »کارِش« ییژ 
نہ شاید تسندس 

کٲنسِہ زِٹھس 
یا کٲنسس کالہ 
بٲج سنز چھیہ۔
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قاضی غالم محمد چھہ یادہ وترس 
زالۍ دوان، رصف لۅکچارہ پیٹھہ کس 

نہ، پیِر وادن ہندس تتھ یادہ وترس 
یُس سانِہ منہ کین تہہ خانن منز 

 )Jung( رژھرتھ چھہ؛ یتھ مثال ینگ
زالۍ دیِہ ہے، تکیاِز تم منظر چھِہ 

پرانین لکہ داستانن زیوان تہ خالص 
تخیلک رنگ رٹان۔تتھ عاملس منز  

چھہ تاپک تہ گاشک لول، تکیاِز  گاش 
تہ وشنیر چھِہ زندگی ہندۍ دوست؛ 
تتِہ چھہ انِہ گٹیک خوف، تکیاِز  انِہ 
گۆٹ چھہ تُرن تہ زندگی ہند دشمن؛ 

تتِہ چھہ وصلک رسیہہ، تکیاِز زو ذٲژ 
چھیہ امی مٲنتھِر سیتۍ نوان، پھۅالن 
تہ پھبان؛ تتِہ چھیہ فراقچ دگ، تکیاِز 

دوریر چھہ زندگی ہنز کۅل رٲسۍ 
کران؛ تتِہ چھہ بیہ سۅکھ لولک تہ 
بیہ ٲنتھ حسنک ٲنہ خانہ یُس متام 

زندگی انسانس بے قرار تھاوان چھہ؛ 
تتِہ چھہ منزلہ پتھ منزلہ برونٹھ کن 
قدم کڈنچ کل یتھ خواب  ونان چھِہ، 
یم زندگی ہندۍ رنگہ ولۍ انہار چھِہ 

تہ یم مینتھ تولتھ آسان چھِہ نہ۔ مگر 
اتھ ساریۍ دولژ چھہ اکھ بے رحم 

پزرک احساس ہمیشہ لِر لۆر روزان ِز  
سانۍ امار، سانۍ وۅتھ ژھانٹھ، سانۍ 
خواب چھِہ موسمی پوش، کینژس کال 

وہۍ کران تہ پتہ چھہ یہند آفتاب 
لوسان۔ یمنے ٲنہ تاپہ ٹیکین پیٹھ 
چھِہ شاعری ہیتھ سٲری فن ٔدرتھ۔ 

)شاید چھِہ یمے فلسفکۍ تہ مذہنب 
ہندۍ اصلی موضوع تِہ(۔ اکس بییس 

آسِہ یمو منزہ کنِہ اکس یا کینژن پاسن 
پیٹھ نظر آسان؛  قاضۍ صابنۍ شاعری 
چھیہ یمن لگ بگ سارِنے انہارن کۅم 
کٔرتھ؛ متن نشِہ چھِہ یمن سیتۍ واٹھ 

تھاون والۍ سٲری وہۍ لبنہ یوان، سیِد 
سیٚود بیانن منز نہ، کالمہ کس ورگہ 

معنیس منز۔ کینہہ یٔژ پاٹھۍ ورتاومژہ 

عالمژ چھیہ »پرون«،  »ناگ«، »بونۍ«، 
»ژونگ«، »گام«، »ساز«، »وتھ«، 

»مندور«، »دیان« تہ »دیانک رس«، تہ 
»جوگۍ« یُس پۆتس کار کٔرتھ گژھان 
چھہ۔ یہ داتُھر چھہ پانہ ونان ِز یہ 

وہراون وول کُس آسِہ۔ 
گۅڈنیک صفت یس پرن وٲلس اتھ 

شاعری سیتۍ آوراوان چھہ، تتھ 
ونو روانی تہ شبیہہ سازی یا پیکر 

تراشی۔ اکس اکس شعرس منز لفظ 
سٚومۍ تہ کنِہ جایہ نہ زیِو رٚوٹ 

گژھان۔ اتھ صفتس کن ظۅن تھاُون 
چھہ امِہ کنۍ رضوری ِز ییلہ گٚوب 
تہ معنی دار کتھ کرنۍ آسِہ، روانی 
چھہ اکرث چھپِہ لگنک خطرہ آسان۔ 

کینژن ناماور شاعرن ہندس کالمس منز 
چھہ واریاہِہ لٹِہ روانی ہنِز کمی ہند 
احساس سپدان، خاص کر ییلہ کانہہ 

سنۍ کتھ وننۍ  آسِہ۔ اگر یہ بے حد 
رضوری صفت تیوتاہ نایاب تِہ چھہ 
نہ، مگر وۅزم بدلہ شاعر سنِد پننِہ 
منہ زامژ  پیکر تراشی چھیہ قاضی 

غالم محمد سنِز کارِش شعرہ سۅمربنِہ 
»صورت خانہ« کین شعرن ہنز اکھ 
ٹاکارہ خصوصیت۔ زیادہ  تر پیکر 

چھِہ برصی، یعنی یمن سٲنس وچھنہ 
کس حیسس سیتۍ  واٹھ چھہ، »منہ 

آنگن منز راتھ وچھم / کن زٚون رُش 
اکھ زونِہ گندن«۔ یتھۍ پیکر چھِہ 
پریتھ غزلس کیو نظمِہ منز۔ نوۍ 

نوۍ تہ پرن وٲلس کل کڈن والۍ تہ 
سٚون اثر تراون والۍ یم برصی پیکر 
چھِہ تیتۍ وفور  ِز کانہہ شعر چھہ 
نہ یُس نہ ولنہ ییہ۔  امہ کھۅتہ کم 

پہن، مگر یتھی زودار چھِہ یمن اسۍ 
سمعی پیکر ونو، یعنی یمن سٲنس 

بوزنہ کس حیسس سیتۍ واٹھ چھہ، 
»اسۍ ما وٲتتھ پییہ پتھ ون / سۅرنے 
واینۍ ہش چھیہ گژھن«، یا »ہیِر گٚوو 

ٹھس تہ دل ہیٚوتن راُون«۔ ژمِہ چھہۍ 
لگنکۍ )ملسی(، زیِو مزک باس دنکۍ 

پیکر چھِہ لگ بگ غیب۔ خوابس 
منز تِہ چھہ یہ شاعر  یا تہ وچھان، 
یا بوزان یا کُنِہ ِوِز مشک ژیرتان۔ یہ 

چھہ نفسیاتی معاملہ، مگر میانۍ 
کنۍ چھیہ یہ حدہ رٚوس طلبگار 

ٲستھ تہ تھدۍ خواب وچِھتھ، ٔرچھتھ 
رژھرتھ تہ اُچھہہ تہ ابوس عامل پنن 
سٲلہ میدان بنٲوتھ بدنی لطفو نشِہ 

بے نیاز آسنچ عالمت۔ بنان چھہ بے 
نیازی ہند سبب آسِہ ماحولک شٹھنیار، 
یا آسِہ شاعر سند خاص قسمک مزازہ، 
مگر  یہ چھیہ محض اکھ راے تہ بہ 

چھس نہ نفسیاتک ماہر۔ میہ چھہ یہ 
نظِر  تل ِز وصلک ہاوس چھہ »صورت 

خانہ« کین شعرن منز ٹاکارہ پاٹھۍ 
موجود۔ ییلہ شاعر )یا غزلک کردار( 

»پرانِہ مندوِر کنۍ« گژھان تہ تتِہ 
»متس« وچھان  چھہ، سہ چھہ پانے 

پانس حیرتن گٔژھتھ پرژھان،  
جامن  ہران  متس  اوسا  نافہ 
وہان رشاب  متس  آسا  نظرہ  
وۅنۍ نبا یور کن ژہ پھیرکھ زانہہ 

ونان چھیہ  اچھ  چانِہ  کیہتام  پانہ 
یا  

اسونِہ ہۅنجہ اسۍ شیِر اکس اکھ الگو پوش
بتھۍ وۅشالوو تن شیہالوو بونین تل

یم شعر چھِہ زودار شبیہن منز بوزن 
وٲلس، ونن وٲلس سیتۍ تُلتھ نوان، 

اکس عجیب روبہ خانس منز واتناوان، 
تہ اچھ گاش تہ خوشبۅے رسنکۍ 
حیس آوراونس سیتۍ تن شیہالونچ 

کل کڈان۔ اکھ کتھ چھیہ شاید یہ ِز 
یہ شاعر چھہ نہ رصف پیکر تراشی 

ہند فن مۅلناونہ خاطرہ یہ مرژہ گری 
کران، حاالنکہ رژ شاعری کیت چھہ 
سہ تِہ اکھ شاعرانہ کامل۔ »صورت 

خانہ« چھہ زیادہ پہن شعری کردارن 
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ہنز  یا کنِہ واقعچ کانہہ کیفیت 
باونہ مۅکھہ کتھہ رصف پیکرن ہنِز  
زبانۍ کران۔ اتِہ چھِہ زندگی ہندۍ 
فلسفیانہ پزر تہ شاعری ہنز نزاکت 

رالن۔  
قاضۍ صابنۍ  لفظ چھِہ زیادہ پہن 

دۅہ دشۍ ورتاونکۍ کارشۍ لفظ مگر 
یمے چھِہ شبیہہ تہ استعارہ بنان۔ 
تہند استعارہ  چھہ کُنِہ اۆگن، کُنِہ 

دۆگن،  تہ  کُنِہ واریاہ گۆن  آسان۔ یم 
استعارہ چھِہ تتھہ کنِہ اکھ اکس سیتۍ 

وٲٹھتھ آسان ِز وازہ محمودن »کتنس 
ابسن ور ِدمہ یو« چھہ یاد پیوان۔ 

سنتھ پرو تہ »کتھ«،   پیٹھۍ ونۍ پرو 
تہ »کتھِہ ہنا«۔ قاضی چھہ حسابہ کہ 

علمک بٚوڈ وۅستاد بنتھ یونیورسٹی 
ہنزن ہیرن پھرۍ پھرۍ  کھسان تہ 

وسان، پننہ علمہ کس روحس چھہ 
وٲتتھ،  مگر متِہ چین لنب ہند روغن 

چھس نہ الران ۔ اۆند پۆکھ چھہ 
خوابک، شعر چھہ بالہ کۅلِہ ہندۍ 
پاٹھۍ روان تہ سۆدرہ کھۅنِہ ہندۍ 

پاٹھۍ سٚون۔  یندرازنِہ دربارک یہ سوز 
بوزنہ باپتھ چھِہ کن گۅڈہ خالی کرنۍ، 

تکیاِز  یہ سوز چھہ سانِہ روایتک 
انگ ٲستھ تِہ نۆو۔ یہ شاعری پرنہ تہ 
امیک رنگ چھاونہ خاطرہ چھہ واریاہ 

کینہہ ترٲوتھ، مرشٲوتھ تہ منسٲوتھ 
امس شاعر سنِد کۅنگہ قہوک »نشہ 

کُرن« پیوان۔   دپان چھہ: 
میون دل رنگہ مۆت چھہ معصوم رُش 

االو سبز  چھیہ  یاداوری  چانۍ 
یہ رنگہ مۆت رُش چھہ  پرون یاد 

پیتھ  راوان، نۆو وچھتھ راوان، 
سونچتھ راوان، رٲوتھ راوان، تہ لٔبتھ 
راوان، تہ راونہ کس اتھ سفرس منز  

اتی اسان تہ اتی ودان۔ یہ چھہ 
مزازہ کنۍ بوزۍتو شاعر۔ مگر میہ 

ہیٚوت فلسفہ دگن، یہ شاعر  چھہ 

نہ فلسفہ دگان۔ یہ چھہ خواب 
ہاوان: 

گۅڈہ ییتہ گاہ پیٚوو افتابک  
تتِہ چھس لر ترٲوتھ سونچن 

تتِہ چھہ نہ شۆنگتھ، لر ترٲوتھ چھہ 
سونچان، شاید سونچان سون سفر کتِہ 
پیٹھہ گٚوو رشوع۔ توے چھہ زندگی 

ہند آگر، افتاب پھرۍ پھرۍ وشیرنک تہ 
راحتک استعارہ بنان۔ شاعر چھہ تاپھ 

)گاش، وشنیر( سورے ژہتھ یژھان 
نُین: 

نٲگنہ بۆٹھ پۆت ہردک تاپھ
وہراوتھ کوتاہ  پانو 

ناگہ بٹھس پیٹھ ہردک مزہم مزہم تاپھ 
چھاون چھہ سون اکھ خاص طمع، 

مگر یہ »پانو کوتاہ وہراوتھ«! کل بل 
چھہ یم تریہ لفظ، یمے چھِہ سُمت 

کٔرتھ اکھ  زودار، سہل، سادہ تہ روان، 
تہ نیرل کتھ بنان۔ وونۍ اگر یہ تاپھ، 

یہ گاش نصیبہ آسِہ نہ، تیلہ چھہ 
وقتک بیاکھ پاس انہ گۆٹ۔ انہ گٹس 
منز چھہ انسان وٹنہ یوان، کھوژان۔ 
کھوژان کتھ چھہ، تتھ ہیکِہ نہ زیو 

ِدتھ، مگر پھرٹۍ چھہ گژھان۔ یہ چھہ 
سون تِہ تجربہ، مگر شاعر ییلہ اتھ 

خوفس باوتھ کِر، سہ چھہ ونان: 
عجایبات چھہ انہ گۆٹ یتُھے  چھہ دۅہ لوسان

یہ میون کُٹھ تہ بہ دوشوے چھہ اکھ اکس کھوژان 
»بہ« چھس کھوژان، تِہ تۆر یکدم 
فکِر، مگر »کُٹھ« تِہ چھہ کھوژان۔ 
تتھ پیٹھ چھہ غور کرن۔اگر اسۍ 

»بہ« انسانہ سند استعارہ مانو، »کُٹھ« 
چھہ تیلِہ یہ دنیا، سون زمینِہ ژکل 

یا سٲرے کٲینات۔ اسِہ چھیہ شوب 
امی زمینِہ، امی میِژ سیتۍ؛ اتھ زمینِہ 
چھیہ شوب سانہ سیتۍ۔ تاپھ آسِہ، 

وشنیر آسِہ، تہ وۅتھ بو آسِہ، تیلِہ 
چھِہ اسۍ تہ یہ زمین اکھ اکس اکار 

بکار۔ انِہ گٚوٹ کِڈ کاڈ تیلِہ چھِہ 

اسۍ  دۅشوے اکھ اکس دشمن۔ انِہ 
گٹس منز تِہ چھیہ یہے زمین، انہ 

گٹس منز تِہ چھِہ اتھ زمینہ »اسۍ«، 
مگر خوف چھہ یوان اسِہ دۅشونی 

ولنہ۔ اتھ دۅہ دشۍ محسوس سپدن 
واجنہ تبدیلی چھہ شاعر نہ واہ واہ 

کران تہ نہ وۅہو کڈان، سہ چھہ رصف 
ونان »عجایبات«۔ یہ اکھ لفظ چھہ 

سونچکۍ دروازہ  وتھۍ تراوان، نتہ یہ 
اوس اکھ عام تجربہ۔

یہ گٚوو اگر اسۍ آفتاب تہ رات متن 
معنین منز منو یہنز اسہ کتھ کٔر۔ مگر 
»گاش« چھِہ اسۍ امنہ امانس تِہ ونان 
)تتھ ملکس منز چھہ گاش(، گاش چھِہ 

اسۍ اوالدس تِہ ونان )یم اسِہ وٲنجہ 
وشنیر آسان چھِہ(، گاش چھِہ اسۍ 
مثالِہ پاٹھۍ خربداری تہ علمس تِہ 

ونان تہ بییہ واریاہن دلس ویہ ونین 
چیزن تِہ؛ تتھے پاٹھۍ چھِہ اسۍ »انِہ 
گۆٹ« تِہ واریاہن چیزن ونان یم سانِہ 
زندگی ویہ ونۍ آسن نہ۔ اگر خیالکۍ 

یم پاس نظِر تل روزن، شاعر  سند 
گاشس خوش آسن تہ انِہ گٹس کھوُژن 
چھہ یمن شعرن ہنِد مدتہ سیتۍ وہراو 

رٹان۔ 
احمد بٹوارۍ وٚون: یار، یار باش آمے/  

گاش آمے لتۍیے۔ یہ چھہ وۅنۍ 
بیاکھ گاش، یارباش یارہ سنِد مالقاتک 

گاش، یتھ  اسۍ وصل ونو۔ وصل چھہ 
ژکِہ زو ذٲژن ہندس تتھ سُمت سپدنس 

ونان یُس زندگی ہند دریاو  پکہ ون 
تھاونچ ضامنت چھہ، تہ فراق چھِہ 

اسۍ تتھ دوِررس ونان یُس یہ سُمت 
ناممکن بناوان چھہ، یا  دپو یُس 

زندگی ہنِز وسونہ ویتھِہ ٹھۆر کران 
چھہ۔ وصلہ کس رسورس تہ دوریر 

کس عذابس چھیہ زوذاژ ہندس کلہم 
نظامس منز اوے کنۍ اہمیت۔ یہ 

جذبہ چھہ انسانس ازلے غالب۔ جذبہ 
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چھہ زوراور تہ حدہ رٚوس؛ زبان چھیہ 
اسِہ تنگ دامن، اوے چھِہ لولکۍ 
احوال وننس منز یٔژ پاٹھۍ مٲنڈمژ 

زبان استعامل سپدان، اتھ حدس تانۍ 
ِز عام لولہ شاعری چھِہ »لولو« ٔونتھ 
کینہہ لکھ ٹسنہ کران؛ تی شوبیس۔ 

توے کنۍ چھیہ نہ لولہ شاعری لگ 
بگ پریتھ شاعرس نالۍ گژھان مگر 

کاپِہ چھیہ یوان کمنے؛  یہ چھیہ  جان 
شاعرس فن ازماوان۔ اگر ادا گژھِہ، یہ 
چھیہ کالمس خۅدکفیل تہ باگِہ بۆرت 

شاعری ہند فن بناوان۔ اسۍ وچھو 
قاضی غالم محمد ِکتھہ کنۍ چھہ اتھ 

سمندرس تار لبان۔
درایکھ میہ نش تہ ٲنہ لنب دہ ہیۆتن وۅتھن 

آیکھ میہ نش تہ دٲن تھرین تل گنداں چھِہ خواب
دٲن تھرین تل خوابن ہنِد گندنک عامل 
چھہ زندگی ہند جشن مناونچ سۅ کل 
یۅسہ سانین روحن ہندین تہہ خانن 
منز چھیہ؛ ٲنہ لنب ُدہ وۅتھنک تصور 

چھہ سانِہ پتہ وتھ یادہ وتریک بیاکھ 
پاس، زندگی ہند ماتم کرنک۔ اکھ 

بیاکھ شاعر ونِہ ہے آیکھ میہ نش تہ 
مل، بیرتِ ، مگر یہ  خۅش گوس، دل پھٚوٰ

شاعر دپان دٲن تھرین تل گندان چھِہ 
خواب۔ یا بییس جایہ ونان:

لولہ چانے کرۍ میہ ہوہس نالہ متۍ 
بونِہ شہلس گٔے میہ سینس نارہ تتۍ
اکھ اکھ لفظ چھہ اکھ اکھ داستان، 

اکھ کتاب۔ »ہوہس نالہ متۍ« کرنکۍ 
لفظ چھِہ آش ٲستھ یا نہ ٲستھ لول 
رچھنک تہ وتہ وچھان روزنک دنیا، 
»بونِہ شہل« چھہ اتھۍ ہوہس تابع، 

چھہ تہ یہ شہل مگر »نارہ تتۍ« چھِہ 
امی خیالہ سیتۍ، یہے بونۍ چھہ 

نار )چنار(۔ کٔژن تانۍ لفظن منز یہ 
سورے ویپراون چھہ تھِد پایہ چہ 
شاعری ہنز عالمت۔ یہ شاعر چھہ 

خرب کتھ صحراوس منز، شاید چھس 

محبوب برونٹھ کنِہ، تہ دۅشوے 
راوۍ، خوابن تہ خیالن منز  یا اکھ 

اکۍ سنز نزدیکی چھاونس منز، مگر 
بہر حال راوۍ۔ ترنین رٲژن منز االو 

زٲلتھ بیہنک یہ دیوانگی ہند عامل چھہ 
اسِہ یادہ ٔوترہ کس پتھ ونس منز،  تہ 
ییلہ قاضۍ صٲبنِہ پسندک کارش شاعر 

محمود گامی امہ راونچ کتھ کران 
چھہ، سہ چھہ اکھ تازہ  پیکر بنٲوتھ  
ونان: »کُنزہ ڈجہ قلفن الفتہ چانے«؛ 

»صورت خانہ« سجاون وول شاعر چھہ 
ونان:

االوس ِدمو  ۂر   نہ  رود  حیس 
منز کتھن  کتھن  خرب  واتۍ  کۆت 

کتھن کتھن منز حیس نہ روزن، ۂر 
تہ االو؛ لفظی معنی وچھو یا عالمتی 

معنی رسو، یہ چھہ بے مثال شعر۔ 
امہ تصور چہ ساریۍ مثالہ کرو  نہ 
» صورت خانہ« منزہ نقل مگر دۅن 

کتھن کُن چھہ توجہ دیُن۔ اکھ یہ ِز  
پننہ مۅچھِہ منز چیرن وول یہ جنسی 

جذبہ چھہ کُنِہ وِز خالص تصورن 
ہنز ارزتھ بنان بلکہ بظاہر چھہ نہ 

»جنسی« روزانے، محض چھہ جذبہ 
روزان۔ محبتک یہ اکاے جذبہ چھہ 
محبوب سنِد کھۅتہ زیادہ ولنہ یوان۔ 

تِتھۍ سے کُنِہ موقعس پیٹھ چھہ 
»صورت خانہ« متس رصف شیِر گالب 

ٲلگتھ وچھن یژھان، ادہ یہنِد مۅکھہ 
لوگن تہ تہنِد: 

سن مہ  اور  کہنِز  یہ  لوگُن  ویِر 
وچھو  گالب  متس  ٲلگتھ  شیِر 
دٚویم یہ ِز صورت خانک شاعر چھہ 
گاشس تہ وصلس تِتھے کنِہ ملہ ون 

کران  یتھہ کنِہ اسِہ ہیرۍمین سطرن 
منز  بوو۔ یتھ ژھۆٹس مضمونس منز 

شعرہ پتہ شعر نقل کرنک چھہ نہ 
کانہہ ارادہ ، پرن وول پِر کتاب تہ رِس 

پانے، مگر گاشک، گٹِہ ہند، فراقک 
تہ وصلک یہ پیٹھۍ ونۍ منظر نامہ 
ہیکو نہ ییمہ شعرہ ورٲے بند کٔرتھ 
ییمہ کس دٚویمس مرصعس منز نار 

تہ شیہجار ہکچہ گندان سہ ساز چھہ 
بنان یُس دلہ کین کنن منز بسان چھہ 

)کن میہ دژاو گوس دیوانے۔ ۔۔۔(:
آس خۅش  کیا  وچھتہ  یار   پادشاہ 
آیاو ہیتھ  گاش  دراو،  ہیتھ  گاش 

پادشاہ )بے نیاز( گاش، آو تہ دراو۔ 
سٲری سادہ لفظ چھِہ اکھ تُیتھ پیکر 
بنان یُس ہوشس تھپھ تراوان چھہ۔ 

حسنک تہ فنکاری ہند تصور چھہ امی 
لولہ کہ جذبہ پیٹھہ وۅپدان۔ شاعرس 

چھہ »عرفکۍ رۅنہ ہٹۍ« یاد  پیتھ 
ُوبٚودر تالن۔ سہ چھہ تتھ  پتھ کالس 
ونۍ دوان ییتہ لکہ بٲتھ تھنہ پیمتۍ 
چھِہ، تہ یہ سوُرے چھس یاد  پیوان 
»چانِہ اچھ« وچھتھ۔ کایناتکۍ رنگہ 
ولۍ انہار  ٔرلتھ  یۅسہ کنۍ شیچھ  

یمہ اچھ  یتھ  دٚویمس شعرس منز   
بوزناوان  چھیہ، ادبی دنیاہس منز 

چھیہ متِہ چہ مثالہ کم: 
اچھ چانہ چھیہ زن لکہ بٲتچ لے 

ننِہ وانہ دواں پتھ کالک پے
لکہ بٲتچ لے یتھ پتھ کال رۅنہ ہٹیو 

سیتۍ رنزناوان اوس، سۅے چھہ 
وچھن وول »چانین اچھن« منز 

وچھان۔ حسن چھہ اچھن منز تِہ، 

قاضی غالم محمدنۍ »حرف 
شیرین« چھیہ اردو، تہ 

»حامم بادگرد« چھیہ اردو 
تہ فارسی شاعری ہنز کتاب؛ 

کارِش شاعری ہنز سۅمربن 
»صورت خانہ« چھیہ 

 kashmirilanguage.com
ویب سایٹِہ پیٹھ پرن والین 

 ہنِد خاطرہ دستیاب۔
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حسن چھہ یادہ وترس منز تِہ، تہ 
حسن چھہ یتھ وسیع کایناتس منز ہلم 

وہرتھ تِہ۔ اکھ مارۍمۆند منظر  یُس 
اسِہ منز واریاہو وچھمت یا محسوس 

کٚورمت آسِہ، مگر شعر بنیوو رصف 
»صورت خانہ« کین صفن پیٹھ۔ یہ 

چھیہ  اکھ  رژ مثال ِز تھِد پایچ لولہ 
شاعری کِتھہ کنِہ چھیہ کرنہ یوان:
تِتھہ پاٹھۍ ژہ  پییہ ہم راتھ ژیتس 
تلۍ بونیو  ژۆل  قمیر  کاوہ  زن 

کایناتہ کہ حسنکۍ  بٲتھ گیِوتھ نہ 
تھۆک انسان زانہہ، نہ تھکِہ۔ ازیک 

انسان چھہ بالین منز گیر تہ اتھ 
حالس منز چھیہ بعضے خوبصورتی 

ہنز تہ نغمن ہنز کتھ بیقالزی باسان۔ 
مگر نہ گژھِہ زوذاژن ہنز کۅل چھنبۍ 

تہ نہ روِز سونتہ واوچ چھہۍ تن 
شیہالونے۔ خوبصورتی ہندۍ سٲری  
رنگ یم بیہ ٲنتھ کایناتس منز وہرتھ 

چھِہ، تم سٲری چھِہ معشوقہ سندس 
بدنس منز تتھے کنۍ  یتھہ کنِہ  اقباؒل 

سندین لفظن منز اسامن منِہ پھلس 
منز چھہ۔ سانۍ زبان چھیہ کالمہ 

کین سٚودرن کۅم کٔرتھ تِہ اتھ ٲنہ 
خانس ِکژ ژھر تہ چھینۍ۔ »صورت 

خانہ« چھہ حسن لفظن منز  ویپراونچ 
ناکامی ہاونہ مۅکھہ اکھ نایاب ٲنہ 

گران:
ونن شعر  میون  انہارہ  چانہ 
تھاون کھٹتھ  ٹیۆک  تاپہ  تل  ٹوپہ 

پٚوز ونیون امۍ لولہ متۍ: »میون دل 
رنگہ مۆت چھہ معصوم رُش«۔  نہ تراِو 

سانۍ ٹوپۍ یہ پٚوت کل  زانہہ تہ نہ 
ویپِہ تاپہ ٹیۆک سانِہ ٹوپِہ تل۔ یہ 

گردش روِز ہر ہمیشہ تتھے کنِہ سانۍ 
تن تہ سون من گرا  تنبالوان تہ گرا 

سنبالوان یتھہ کنِہ یہ پتھ وتھ اوسمت 
چھہ۔ اردو شاعر فیض احمد  فیض 
سند یہ شعر گٚوو پننہ وقتہ سیٹھا 

مشہور: وہ تو وہ ہے متہیں ہو جاۓ 
گی الفت مجھ سے / اک نظر تم مرا 
محبوِب نظر تو دیکھو۔ وچھن الیق 
چھہ قاضی غالم محمدن شعر کۆت 

چھیہ عاشق تہ معشوق دۅشونی ہند 
حال بٲوتھ لفظن ہنز وولٹیج واتناوان؛ 

تصورک عامل کوتا چھہ وہراونہ یوان:
نۆمرٲوتھ نہ  چھس  بہ  نحقے   کٲر 
تہۍ تِہ زانہہ ُوچھزہون سہ کاِر وۅگن

مارۍمندیت ژھانڈنچ، پرزناونچ، للہ 
ناونچ تہ مۅلناونچ مالے، یہ ژھینہ 

گژھنچ دے تہ اتھ سیتۍ رل گژھنچ 
کل چھیہ انسانس ہر ہمیشہ سۅ بے 
قراری دوان ییمہ ورٲے زندگی ہند 
یہ دریاو راسۍ گژھِہ ہے، تہ ییمہ 

سیتۍ انسان ہمیشہ نوین نوین دردہ 
نین ہندۍ خواب وچھان چھہ۔ یہ 
»خواب« چھہ زندگی ہند ساروے 

کھۅتہ بۅڈ رِس۔ میہ کیا چھہ خوش 
کران، میہ کیا چھہ ویان، میہ کیا چھہ 
پرہ تہ میہ کیا گۆژھ،  اتھ سارۍ سے 

چھہ چھونپ لگان ییلہ اسۍ  اچھ 
ٔوٹتھ تتھ عاملس کُن پھیران چھِہ یُس 

دپہ وے تہ ابوس چھہ، مگر یتھ 
اسۍ اصلی »اسۍ« ونان چھِہ۔ سانۍ 
اچھ چھیہ »سانۍ« اچھ، سانۍ ارزتھ، 

مگر وچھن والۍ  چھِہ »اسۍ«، یہ 
گاش چھِہ »اسۍ«۔ یمن »خوابن 

ہند تعبیر« ژھانڈنِہ چھہ نیُرن اچھ 
مژرتھ۔ یۆتانۍ نہ متہ تعبیرک پے لگِہ 
تۅتانۍ چھِہ خوابے سانۍ وسمتھ، تہ 
یہ وسمتھ چھیہ سہ وٲراگ رسان یُس 
ذٲژ کنۍ صحراو ٲستھ سانین ارمانن 

ہند سٲلہ میدان چھہ۔ »صورت خانہ« 
چھہ یہ رمز یتھہ کنہ باواں:

وبالۍ گوس  مژرٲوتھ   اچھ 
نین دردہ  اوسس  پھیران 

»صورت خانہ« چھہ یژ پاٹھۍ یمنے 
خوابن ہند ٲنہ خانہ۔ اتِہ چھہ نہ 

کانہہ چیز »ناممکن«۔ کتابِہ ہنز زان 
کران چھہ امۍسے شاعر سند اردو 
شعر، »غیر ممکن ہے جو اسباب و 
علل کی رو  سے / خواب میں شعر 

میں ممکن نظر آتا ہے میاں«۔ ِیم شعر 
کمن کمن ہاوسن ہنز عالمت چھِہ: 
کُڈن کاڈ  تہ  اتھو  ڈاُلن   اۆبر 
گندن زونہ  تہ  کھسن  تیغس  بالہ 
بر نہ  داِر  ٲسۍ   نہ  مکانس   تتھ 
اژن اوس  میہ  اندر  مکانس  تتھ 
ونکھ ژہ  اگر  کری  پژھ  کُس   پانہ 
بعضے وہان  چھس  بہ  رٲژن  سبز 

ٲنہ خانہ چھہ ٲنہ خانہ۔ مگر انسانہ 
سندۍ دم چھِہ گٔنزرتھ، یم مۅکلن 
پننس وقتس پیٹھ۔ نہ روِز خواب 

تہ نہ خواب وچھن وول۔ سونچکس 
سفرس چھہ یہ ٹیٹھہ مٚودر  پزر 

نٲلی نال۔  »صورت خانہ« چھہ اسِہ 
اکھ مسلسل غزل دوان، »یتھہ تتھہ 

ییلہ پیوس بہ تٚوت وٲتتھ«۔ گۅدنیتھ 
چھیہ بحرچ یہ ناگہ جۅے کمہ تانۍ 

کریٹھِہ مانٹک ظۅن پیدہ کران۔ پتہ 
چھہ خۅدکالمی ہندس مۅڈس منز 
سون شاعر »متس کستاں« سندۍ 

خواب وچھنک پے دوان۔ یہ چھہ 
»یتھہ تتھہ« متۍ سند گرہ  نشہ واتاں 

تہ تتِہ چھیس کوفورچ بۅے یوان، 
یۅسہ »متۍ« سنِد گزرنچ خرب دوان 

چھیہ۔ امس چھہ تہ پیوان رُسن یہ نہ 
امۍ ہرگز کونچھمت اوس:

منز ہوہس  ٲس  بۅے   کوفورچ 
کٔرتھ  کار  اوس  گٚومت  جوگۍ  وق 

»جوگۍ« چھہ سانہ تصورکس عاملس 
منز بٔستھ۔ جوگۍ، یس ہنگہ تہ منگہ 

آنگنس منز بود گژھان تہ آلو جورا 
دتھ پننۍ وتھ رٹان چھہ، گژھیس تہ 
ژلِہ کۅچھ منز اکہ نندن ہیتھ، پِژ تہ 
ِدیہ نند بون بییہ واپس، تہ ٲخر کار 

ژلِہ کُنِہ دۅہہ شوشہ ناِر منز شہہ 
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تہ دلہ منز دبراے ہیتھ۔وق جوگۍ 
گٚومت اوس کار کٔرتھ ۔۔۔؛ یہ چھہ 
خوابہ کین وڈون ہند سہ انجام یس 

خوابن ہند ٲخری تعبیر چھہ۔ اتھ 
مقامس کن گژھِہ ظۅن تہ یہ خیال، 

یہ پزر تِہ ولِہ سونچس نال:
 کم پوشہ چمن؟ ِکتھۍ رسوہ شہلۍ؟
پھلۍ  لوکن  بچارن  پاد  بلۍ 

امہ ِوِز چھہ سُوے کینہ باسان رساب، 
آسِہ،  پسند  حقیقت  اگر  مٚوت  خوابہ 

سہ چھہ نہ اورہ کنہ تِہ غافل آسان۔
نظمن  تہ  غزلن  چھیہ  خانہ«  »صورت 
ہنز سٚومربن۔ واریاہ غزل چھِہ مسلسل 
)یہ چھیہ فلسفیانہ سونچچ خاصیت(، 
نظمہ چھیہ سارے خاص، مگر بہ کرہ 
حبہ  »نذر  کتھ،  ہنز  نظمِہ  اکہ  رصف 

کین  کارِش  تہ  اردو  فارسی،  ۔  خاتون« 
جان جان ادینب ہند ٔسنتھ مطالعہ کرن 
وول شاعر ییلہ حبہ خوتونہ ونان چھہ،

رنبہ ونۍ خیال چانۍ دلس چِھم وتش دوان
یم یم غزل میہ لیکھۍ متن گو بہانہ چون

پننہ  سیتۍ،  پرٲنس  یکوٹہ  چھہ  سہ 
زمینِہ تہ امہ چین پُھلین سیتۍ، شاعری 
موسیقی  تہ  سیتۍ،  حسنس  ہندس 
محبت  پنن  سیتۍ  شیہجارس  ہندس 
ہاوان۔ تہ »سیپارہ ترہہ مرہ پریم اکہ 
زبرے/ زیِر  گوم  کُنِہ  نو  آنے/پھیرہ 
عشقن خط کٲنسہ پٚور نہ یکبارو« ونن 

واجنِہ حبہ خوتونِہ پنن حال باوان،
پٚوز بوز خوابۍ وچھ میہ دۅہے کم نوینہ رنگ
پٚوز بوز خوابۍ وچھ میہ دۅہےٲنہ خانہ چون

خواب وچھن تہ رچھن والۍ امۍ زندہ 

ونن شعر  میون  انہارہ  چانہ 

تھاون کھٹتھ  ٹیۆک  تاپہ  تل  ٹوپِہ 

راون ہیۆتن  دل  تہ  ٹھس  گوو  ہیِر 

ژھاے ہش گیہ تہ ژٲنگۍ ہیۆت کھۅژن

ٲنتھہ رۆستے چھہ سۆن تِہ دیانک رس

بۆٹھ تِہ وسون چھہ کھور گۅژھ نہ ڈلن

دۅہلِہ تس ژھاے ٲس گنۍ تہ برژ

راتھ کیت از سہ شخص گۆژھ نہ مرن

ہۆر نِر  ہۆل گۆوے  پتنِہ،  گیی  أچھ 

پرون زۆل اوس چون گۆژھ نہ کھنن

کونہ امہ پیٹھۍ وڈان چھہ جاناوار

وچھن تہ  اژن  اندر  قالیس  تتھ 

منز خابس  بہ  مژرووتھس  راتھ 

توکن کنۍ  کوچہ  ژہ  گیایکھ  کۆت 

تل بونین  االو  ہند  صورژن 

تل بونین  جالو  ہردک  وچھتہ 

آو واپس  سا  ما  تورہ  گوو  یورہ 

تل بونین  گیاو  بلۍ  منزۍ  زونِہ 

ہاے افسوس وۅنۍ چھہ کانیومت

تل بونین  تالو  وقتک  پرانِہ 

ملکس عجب  ون  واتِہ،  لب  نوش 

تل بونین  تھاو  ژہ  زٲلتھ  ژونگ 

آسہ ہے کُس سہ سبز پوش منوش

کُس میہ شامس وچھاو بونین تل

قاضی غالم محمد سندۍ زہ غزل

دلن چھیہ اسنہ گندنہ چین گرین منز 
مگر  پھۅلرٲوۍمتۍ  تِہ  باغ  ظرافتکۍ 
یتھ  شہکار  تتھۍ  نہ  چھِہ  کیاِز  خرب 

کتابِہ منز شامل کرنہ آمتۍ ۔ 
یہ  ہنز  رِسن  کینژن  کین  خانہ«  »صورت 

یتھ  ہندس  کتابہ  امی  شوبہ  کٔرتھ  باوتھ  

شعرس پیٹھ  کتھ  اند واتناونۍ:

پھیران گہے چھہ دردہ نین بازرن گہے
اسۍ ِکتھۍ چھِہ خونہ ملۍ چھہ ہیواں غم کنان چھہ خواب

_____
v  مظفر عازمن کور کارِش ادبہ چہ ویتھِہ 
پیٹھ بییہ اکِہ کدلک اضافہ: وڈ برج )پچہ 
کدل(، ورجینیا، یو ایس۔ یہنزہ تازہ کتابہ 
چھیہ حرف ڈاے )شاعری( تہ یک رنگ )انور 
وار سنز شاعری ہنز ترتیب تہ تعارف(

بختہ بۆڈ چھکھ ژہ شہر ترٲوتھ آکھ

تل بونین  راو  تہ  ووتکھ  گام 

اوس کُس یور نۆن تہ زۆن چھہ نہ کانہہ

کمۍ سا ہیۆت میون ناو بونین تل

وہۍ میہ کیا گوو بہ کیاِز واپس آس

وہۍ میہ سورے مشاو بونین تل
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گوو کٔرتھ  تام  کیاہ  تہ  آو  ظفر  کستام 

رسمایہ محض اوس ژھریر تتھۍ سہ پٔھرتھ گوو

سودرن چھہ سیکستان دپاں نرگہ برُت چھس

گوو  کٔرتھ  نار  نظر  تہ  زالۍ منکۍ ون  متۍ 

کم سیٹھا  امکان  چھہ  واتِہ  رسی  شایہ  تتھ 

کس ونہ بہ میہ کتھ جایہ گرفتار کٔرتھ گوو

بند زوکۍ  مژراو  دوپن  مۅہ  دیہک  منساو 

تانڈو سہ کورن پریتھ شہس شہامر کٔرتھ گوو

کتھ تسنز  ویگالِو  ون  شینہ  شہر  بستہ  یخ 

گوو پٔرتھ  سہ  منرت  تیتھ  زمستان  شایہ  ہر 

بُتھ پنن  پوشیدہ  ہا  تھاوہ  ٔمرتھ  الفاظ 

گوو پٔرتھ  اخبار  تہ  حال  وچھن  خاموش 

کر رسکھ  روپ  ژیتک  نراکار  چھہ  دوپنم 

مسامر ظفر عقلِہ ہندۍ تہہ خانہ کٔرتھ گوو

 تازہ

غزل

م ح ظفر

_____
v  م ح ظفر چھِہ  کارِش غزلچ اکھ معترب آواز۔ یم چھِہ  

کشمیر یونیورسٹی ہنِد کشمیر سٹڈیز شعبکۍ رسبراہ 
رودۍ متۍ تہ از کل دلِہ منز مقیم۔ 
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منز داغن  آفتاب  گہاں  چھہ  متس  دپاں 

منز داغن  ثواب  کانہہ  بہت  ژوِر  آسِہ  تس 

سیتۍ داغدارن  وۅں  ہے  رلِہ  تِہ  داغ  میون  یہ 

منز  داغن  دستیاب  رژھا  جایہ  سا  ما  ژیہ 

داغ داغے  گالب  جہانکۍ  نظِر  چانِہ  چھِہ 

منز داغن  گالب  گالبے  نظِر  میانہ  تہ 

لگے« داغہ  میانہ  »داغہ  کرن  لوکھ  ِز  ژہ وچھۍ 

منز داغن  شباب  مٚوت  پنن  سہ  وچھن  یُتھے 

دامن سیاہ  کانہہ  وانِہ  اشۍ  یہ  آسِہ  چھالن 

منز داغن  آب  نظِر  گٚوو  میہ  ونان  یتھ  ژہ 

 تازہ بہ تازہ

غزل

شہناز رشید

_____
v  شہناز رشید چھہ معروف تہ تازہ کار  
شاعر۔ یہنز چھیہ اکھ شعرہ سومربن »دود 
کھٹتھ گلدانن منز« شایع سپزمژ۔ یم چھِہ 

جموں کشمیر لیجلیٹیو اسمبلی منز کام 
کران۔ 
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پھیری صاحبا  مٹاوان،  میہ  چھکھ  کیاِز  ژہ 

پھیری باخدا  میون  غلط،  حرِف  نہ  چھس  بہ 

سٲرے از  کتاب  امارچ  یہ  ہا  زالہ  بہ 

پھیری صدا  گژھاں  تاں  کتین  دوِر  چھیہ  مگر 

دکھ ینہ  نظر  پٚوت  پکۍِز،  سیٚودے  سوال  چھے  ژیہ 

پھیری مخواہ  خواہ  ژیہ  قد،  یہ رسو  پییم  ٔدزتھ 

تھوکھ ژوِر  داغ  کیتۍ  سٚودر،  گاشِہ  چھہ  دہُل 

پھیری انتہا  بیہ  دم،  صبح  ژیہ  شبک  سیہ 

ہنز گالبن  نوزکی  تری  فکِر  ژیہ  اگر 

پھیری کربال  سہ  منزۍ  رگو  وٲنسہ  متام 

کاروان سہ  ہند  کتھن  چون  نہ  یی  وۅں  شاید 

دزان شمع  پیٹھ  وٹھن  نہ  چھی  ژیہ  گٚوو  یژکال 

عجیب ہن  پہِر  اکھ  گرۍ  دلیلہ  منزہ  پھٹجِہ  کٔڈ 

کتان پھٚوتۍ  گاشِہ  شبس  ٲس  اکھ  بُڈاہ  منز  یتھ 

کیاہ کرہ اگر خشک وۅں سپدۍ چانۍ یم زہ ناگ

گژھان کم  آب  یمن  یارہ  ٹاٹھِہ  چھہ  لٚوت  لٚوت 

بساں اندر  مکانن  پاٹھۍ  سانۍ  نہ  کانہہ  پریتھ 

بسان اندر  چشمن  چھِہ  وٲنسِہ  پورہ  لوکھ  کینہہ 

دۅہس ٔدے  تربدار  سہ  دواں  تھکھ  نہ  گٔر  اکھ 

ودان جاناورن  تہ  شام  چھہ  یُتھے  واتاں 
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پاٹھۍ میانی  وار  جانہ  متن  چھِہ  پیواں  ژیتس 

پاٹھۍ میانی  بار  بار  گژھاں  وۅداسۍ  کُلۍ  چھِہ 

پراران کانہہ  دٲر  پنجرہ  متس  آسِہ  رضور 

پاٹھۍ میانی  انتظار  کراں  زونِہ  اوس  سہ 

گٚوو تہ  ناو  یہ  کاغذو  کٔرن  حوالہ  فقط 

پاٹھۍ« میانی  زار  یہ  ِگند  »رشا،  ِز   دٚوپن  یُُتے 

موجودے آب  سہ  ہند  اچھن  اوس  تِہ  متس 

پاٹھۍ میانی  وار  یار  کانہہ  نہ  اوس  تِہ  متس 

اداکاری ہیچھ  تہ  چھے  اگر  ژیہ  بُسن  لُسن 

پاٹھۍ میانی  ہار  خون  اچھو  ژہ  اساں  اساں 

شاید بنجر  نہ  روِز  کہنۍ  ِز  باساں  چھہ  تی 

شاید سمندر  میہ  لٚوت  لٚوت  چھہ  سپدان  سینہ 

باساں چھم مگر  میہ  باساں،  چھہ  کیاِز  پتاہ  کیا 

شاید رس  ستی  اوس  سا  نہ  آغاز  سون 

بند سپداں  زانہہ  نہ  دروازہ  سہ  ناو  یتھ  خواب 

شاید بر  وٚوتھے  تِہ  از  اکس  مندوِر  آسِہ 

لگاتار وچھاں تہ  یتھۍ،  یُس و سے اوس وچھاں 

شاید کالر  یہ  میون  فقط  اوس  رٚوس  داغہ 

ہلمس رٚوف  سپد  میہ  نے  لٚوگم،  داغ  ڈیکس  نے 

شاید گداگر  نہ  تٚوگ  بُنن  میہ  درگاہ  چانِہ 



25    نیب 31، جنوری-فروری 2014       

ِپھرۍ ِپھرۍ پرژھاں چھِہ لوکھ ِز کٔج گٔے بچٲر کر

کر تٲر  چھیہ  ٲنس  کس  امارہ  لگان  پُھٹنس 

تتھ رود  گولِہ  سپد  سا  کر  تہ  ژھیٚونس  پن  کر  

کر؟ بیٲر  گانٹہ  رشین  اپور  رسحدو  تٔر 

غلط نیرب  نیُرن  اندرہ چھہ  ِز  پے  میہ  لٚوگ  وۅنۍ 

کر دٲر  یہ  بند  تال  چشمہ،  میہ  گٔے  آوارہ 

تام  ٲدۍ  ٲدۍ  ہوی  ٲسۍ  سانۍ  دستار 

کر؟ ژٲر  یہ  لج  یمن  آے،  یم  بٲگرنہ  کر 

خواب شٹھیوو  تل  پٔھرِس  زنانِہ  مۅنڈ  مسکین، 

کر  خیر  زمستانہ  کہ  ازۍ  پروردگارہ 

خاک  گلس  برگ  سۅنس  چانِد  اگر  چھیہ  سپداں 

خاک منگس  کونہ  سیٚودے  کیاِز  منگس  چیز  یم 

تام  ازیک  بانہ  یہے  رود  کراں  میہ  رسوا 

خاک برس  پانہ  از  بہ  تہ  میونے  چھہ  کشکول 

ٹکھ  دواں  سہ  چھکھ  تتھے  تہ  پر  یواں  یام  چِھس 

کیاہ پے چھہ ، خرب کیاِز سیٹھا ٹٲٹھ چھیہ تس خاک 

چھیم  والں  نال  گرد  یہ  جنونچ  قدمہ  پریتھ 

خاک دلس  دیوانہ  میہ  النِہ  لیکھتھ  چھیہ  ازلے 

چِھم  پھوالں  پوش  کتھن  ناگ  وزاں  میہ  چشمن 

بہ دپس خاک منز  ژیہ وچھس  کیاہ  پرژُھن  میہ  ہرگاہ 
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احساسس ییلہ زُزر چھہ اژان فکِر تہ 

عملِہ ہنزہ وتہ چھیہ رُشوکراونہ یوان۔ 

انسان چھہ گاہے دۅالبن منز وۅتالن بۅڈان 

تہ گاہے سیکلین منز آب ژھٲرِتھ پانس 

تسلی دوان۔ احساس چہ رِز ہے کوتاہ تِہ 

فکِر تہ دیانکۍ رُشوکۍ تراوو مگر ییلہ 

اندۍ پکیک تاریک ماحول سوچس تہ 

سمجھس پیٹھ کریہنہ پرتہ تراوان چھہ، 

ساروے طرفو چھہ انِہ گٚوٹے انِہ گٚوٹ 

لبنہ یوان۔ انسانی سوچ چھہ منجمد 

گژھان ۔

یہے عمل چھیہ سٲنۍ تِہ۔ جاناوار چھِہ 

توتِہ شام بانگِہ پیٹھ آلین اژان، مگر اسِہ 

گٚوو یہنِد کھۅتہ برت۔ ژور چھیہ بجنے 

آسان گِر کین چھیہ فکر لگان۔ اکھ اکھ بٲژ 

یُتے ونان »رُشۍ کونہ آیہ سکولہ پیٹھہ؟ 

خاندار کونہ پھیور وانہ پیٹھہ واپس یا 

دفرت کونہ گے ونِہ بند؟« تم دۅہ کتِہ 

رودۍ ییلہ اسۍ نصف رٲژن تام اورہ یور 

پھیران تھوران ٲسۍ۔ ادیب تہ دٲنشور 

ہوٹلن تہ کافی ہاوسن منز بہت بلیک ٹی 

چیوان چیوان کُنِہ خۅشک موضوعس پیٹھ 

بلۍ ملہ مل کران۔ گاہے نِو تنظیمہ بناوان 

تِہ گاہے نوین انجمنن ہنز داغ بیل تراوان۔ 

وندہ رٲژن تِہ کینہہ گامہ یاوہ چھکڑس 

کھستھ شہرہ ٹاکی، نایٹ شو وچھتھ 

یوان۔ اڈور تہ زز بٔڈہ ریتہ کالِہ کپر 

ژادِر تھپھ دوان تہ کنِہ ہنا شاند دتھ بونِہ 

شہجارس نندراہ تراوان۔

سانِہ گامچہ ناگرش صٲبنِہ بونِہ تل ٲس 

لوکو کینہہ نشانہ تھٲوتھ پننۍ پننۍ 

جاے رٹمژ۔ ماہ کالس ٲسۍ اتھ بونِہ تل 

نصف رٲژ تام کتھا کتھا کران تہ پتہ اتھ 

بونِہ ہوہس لراہ ترٲوتھ مدرۍ تہ میٹھۍ 

خواب وچھان۔  کُس تِہ موسم ٲسۍ ِز 

ہے، چاہے وندہ ٲسۍ ِز ہے یا ریتہ کول، 

ہرد ٲسۍ ِز ہے یا سونتھ ،لُکھ کتِہ ٲسۍ 

گرن منز بیہان۔۔۔ منزی گٚوو پٲنژم موسم 

پیدہ، یمۍ باقی ژۅشوے موسم نینگلِتھ 

نی تہ رود کُنے ہنو مانن جن ہیو۔

صبح ہیٚوتن دۅہے کہِہ بجہ پھۅلن تہ شام 

ژوِر پانِژ بجہ گژھن۔ دپھ مندنینے 
گٚوو شام۔ باقی ۔۔۔ راتھ، سیاہ راتھ، 

خوفناک راتھ۔ جاناوارن برونہے انسان 
گرن منز أژتھ زنتہ قید گژھان۔ یمن 

گرن منز رشۍ چرۍِگشہ سیتۍآسامن 
ستے گز واالن ٲسۍ تتِہ گٚوو دم۔ 
ہمسایہ گرس ہے کانہہ بیامر اوس 

آسان، راتۍ راتس اوس سورے محلہ 
اکۍ سے زنگِہ پیٹھ آسان۔ وۅنۍ  ہے 

کُنِہ گرس ٹھس چھہ گژھان ہمسایہ 
بجلی بند کٔرتھ ژھۅپہ دم کران، صبحس 

کھوژ کھوژی معلوم کران ِز رات کیاہ 
دلیل ٲس۔ اکھ اکس پیٹھ یُس اعتامد 

تہ یقین اوس سہ گٚوو یکوٹہ چھلِہ 
چھانگِر۔ ہر کانہہ بییس کُن تلۍ تلی 
وچھان۔ پریتھ کانہہ بُتھ زنتہ بدلے 

بدل باسان۔
کلنڈرن گے ورق ژھینان، تہذیبس، 

متدنس گیہ ترہ پِچہ۔ بونِہ باغن گٚوو 
تہراج، نِو نِو بستی گے بسان، شہرن 
تہ گامن لٚوگ وسجار۔ ٹی وی چینلو 

سیتۍ گٚوو دنیا انٹۍ ژکس ُسمب، 
دنیاہچ کۅس کتھ روز کھٹتھ۔ ہمسایہ 

گرس منز کیا گٚوو راتھ تِہ بوز متی ساتہ 
بی بی سی پیٹھہ نتہ ہوو کُنِہ ٹی وی 

راجہ یوسف

سنگر مالن
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چنلِہ ویستارہ سان۔ گندنہ چین جاین 
بنیاے شاپنگ کمپلیکس، سینامہن 
تہ ہوٹلن شفاخانہ۔ شفاخانہ ٲسۍ 
رضوری تکیاِز دل راونچ تہ ٹینشن 

چہ بیامِر گے عام، پریتھ بُتھس چھہ 
زردیر۔ وۅں ہے کانہہ بتھِہ وۅزل تہ 

بٚورت چھہ باسان تس دلکۍ دٲدۍ 
اندری سۅرس کٚورمت۔ بُڈن ہند حال 

سپد زیادے خراب، یمن اوس صبحٲے 
اورہ یور نیرنس عادت تہ شامن ٲسۍ 

ژیر تام کھہن تہ وارین نظِر گژھان، 
نتہ بونِہ شیہجارس ترُف گندان۔ متن 
لج زنگن یہ دپۍ ِز تِہ لوِر ٔژنڈ ہش۔ 

گرن منز کتِہ وۅنۍ آرام تہ سکون۔ تتِہ 
چھیہ وۅنۍ نۅشہ رُشین سیتۍ ٹریو 
ٹریو کران۔ اردو، انگریزۍ تہ کورُش 

لوگُکھ یکوٹہ پاکس، سۅے نعمت چھِہ 
زا رُشین کھیاوان۔ تم نہ رودۍ کارشۍ 

تہ نہ پٲرِم۔ پننۍ پہچان تِہ رٲوکھ۔
نوین مندورین آو فرشہ فروش کرنہ 

مگر سیتی آیہ دارین تہ دروازن سیخہ 
پنجرہ الگنہ، زنتہ پریتھ کانہہ گرہ 

جیل خانہ۔۔ ۔خیر کتھ ٲس چالن بُڈہ 
سنز یُس اتھ گرس منز دم پُھٹ گٚومت 

چھہ۔
سونتکۍ سنگر پھلۍ۔ ہوا ہیٚوتن 

خۅش یوُون ہیو باُسن، جاناوارن ہند 
چرۍگیش اوس صبحٲے زنتہ ماحولس 

نندِر وزناوان۔ دۅہ ہینِت بڈنۍ ہی۔ 
بستی زن کٚوڈ کاڑ ہیو۔ لوکو ہیٚوت 

گرو نیرب نیُرن۔ مگر۔۔۔ مگر امِہ 
برونہے گٚوو ٕبڈہ غیب۔ سٲری چھِہ 

پریشان۔ دید چھیہ گُلۍ موران۔ 
ٹوٹھ گٚوو سٲرۍسے ژھانڈنِہ۔ نۅشِہ 

دٚوپ جانے گٚوو۔ تم سوزۍ رینکو تہ 
پنکی ماتامال۔ اصل اصل چیز تھٲِون 
قلفس تل۔ بڈۍبڈۍ چیز تٲِرن سٹور 

کُٹھس منز۔ یٚوتام گٲمۍ گام دراو بُڈس 

ژھانڈنِہ تٚوتام تھٲوۍ نۅشِہ سٲری چیز 
رژھرتھ۔ تس اوس یقین بُڈس آو خرب 

کتِہ نس ٹاس۔ یتھے الش گرہ واتِہ 
لوکھ متھن سورے گرہ۔ پتہ روِز نہ 

کانہہ چیز پننہ شایہ۔
ٹوٹھ تہ دید چھِہ گٲمۍ گامس ژھانڈان 

مگر بُڈہ لٚوبکھ نہ کُِنہ۔ ٹٲٹھس پیٚوو 
کیہتام خیال تہ سہ الریوو گامہ نیرب 

ناگرش صٲبنس بونِہ باغس کن ییتہ سہ 
پتھ کالِہ اکرث بابس سیتۍ شیہجارس 

بیہان اوس۔ وۅنۍ ٲس بونِہ باغس منز 
رصف اکھ بونۍ روزمژ۔ ٹٲٹھس پتہ 
پتہ ٲس دید تہ دیِد پتہ پتہ سورے 

گام۔ ٹوٹھ ییلہ گام ہیتھ بونِہ تل ووت 
بُڈہ اوس بونِہ سیتۍ لراہ ترٲوتھ مگر 
ٲس اوسس یلہ۔ ٲسس منز بچیمتۍ 

برونہم زہ دند ٲسس نیرب کُنے۔ سٲری 
گے دم پھٹۍ ِز  بُڈہ چھہ شیہلیومت۔ 

کھوژۍ کھوژی گوس ٹوٹھ برونہہ 
کُن۔ دیِد ہیژٲے زورہ ودن کریکھ 

دنۍ مگر ٹٲٹھۍ ہوونس اونگجہ سیتۍ 
ژھۅپہ۔ متۍ اوس بُڈس دلس پیٹھ اتھہ 

تھوومت۔ ہیٚور کُن ِدژن نظراہ۔ بونِہ 
ہندۍ پنِہ ٔوتھر ٲسۍ زنتہ ہوہچہ تالِہ 

پیٹھ شولہ ماران۔ لوکو ہیژاو برونہہ 
برونہہ پکُن مگر ٹٲٹھۍ پھیالیہ نِر۔

»نہ نہ ۔۔۔ نسا ہے میٲنس بابس مسا 
کریو کینہہ۔ یہ ہسا شٚونگ خرب کیتۍ 

کٲلۍ۔ امس ِدیو سا شۅنگنہ۔ واے 
میون بابہ تہ بونِہ شیہجار۔ ہے شاید 

ہسا پھیور قرنہ۔ کنہ یگ بدلیوو۔ 
ٹٲٹھس اوس اٚوش زنتہ ٹارین پیٹھ۔ 

بُڈس ٲس مس نندر۔ وٹھن پیٹھ اوسس 
رُشۍ سندۍ پٲٹھۍ اُسن۔ زن اوس 

کمن تام یارن سیتۍ رُشۍ باشِہ کران۔
_____

v  راجہ یوسف چھہ صحافی تہ فلم ساز۔ 
 یم چھِہ انچی ڈورہ، اسالم آباد روزان۔

پییہ پراگاش
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فریب

تتھ آرہ بٹھس پیٹھ

کیکر کُلِہ کس سایس تل

سمکھیاے اسۍ

ہمیشہ خاطرہ جدا گژھنہ باپتھ

پتہ سمکھیایہ نہ اسۍ زانہہ از تانۍ

سٲری تعلق مودۍ

لیکن پٚوز گٚوو یی

تنہ پیٹھہ از تام ییلہ تِہ بہ

تتھ آرہ بٹھس پیٹھ واتان چھس

لۅکچار میون 

میون سہ لۅکچار

ننہ وورے آسان برونٹھے آمت

پراراں میہ آسان

تتھۍ کیکر کُلِہ کس سایس تل

 ژھوپہ

سورے شہر چھہ

ژھۅپِہ ہنِز گۅپھِہ منز قید گٚومت

وتن چھِہ خاموشی ہندۍ نعرہ  

لیکھتھ    

کتھن چھِہ ژھۅپِہ ہندۍ جامہ ٔولتھ

زونِہ چھیہ ژاپاں خاموشی

تارکھ لرزان۔۔۔خاموشی

اسۍ چھِہ مگر زانان

اسِہ چھیہ خرب

کُنِہ دۅہ پھٹِہ یہ ژھۅپِہ ہند سورے  

شیش محل   

اسۍ چھِہ مگر۔۔۔ یہ تِہ زانان

اندرمِہ ژھۅپِہ ہندۍ یم سنگالخ

پھٹن نہ زانہہ

 نوو �آفتاب

یہ راتھ سیاہ

یہ چھیہ گرہ پتہ گرہ

زیٹھان

اسِہ چھہ یقین

یہ راتھ مِر نہ تٚوت تامتھ زانہہ

یٚوت تام نہ زیِو کانہہ نٚوو آفتاب

اسِہ چھہ یقین

نٚوو آفتاب ییلِہ زانہہ تھنہ پییہ

تتھ آسِہ یُن

امِہ کے مِر

رفیق مسعودی
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زون

میانِہ داِر پٹس پیٹھ

پریتھ رٲژ مران تصویر پنن

ییلہ اتھ تصویرس

گٹہ رٲژن اندر سام ہیواں چھس

باسان چھم

زنتہ تصویرس اندر

ہتہ بدۍ تصویر ژوِر بہت

یمنے تصویرن منز چھہ وۅتالن

کمِہ تام لچھہ بدۍ وری گذریمتِہ  

سمیک    

تیوتھ اکھ ژیوہ

یُس عین تہ غین چھہ باسان

میانی سمیک ژیوہ

بے پے

چانِہ ینچ شیچھ انییہ

ہردکۍ واون

آکھے ما۔۔۔

چانِہ ینچ کتھ باوییہ کٹھہ کٚوشۍ  

روتلۍ    

شینہ تھۅسیو

بییہ نیتھہ ننیو بونیو

ویریو، ژریو تہ کاوو

یم دراے سٲری اپزۍ پیام

کتھ بالہ تھنگس الوند ژہ گوکھ

کتھ پھاسِہ کوٹس کھولہ ہکھ

ہے سونتہ لگے

ون کیاِز ژہ آکھ نہ سون یُہس

_____
v  رفیق مسعودی چھہ آل انڈیا ریڈیوکۍ 

ڈپٹی ڈایریکٹر جرنل تہ کلچرل اکاڈمی ہندۍ 
رسبراہ رودۍ متۍ۔ یہنز کتاب یمہ منزہ یم 

نظمہ چھیہ آمژہ سپز »پنن دود پنن پننۍ 
دگ« ناوہ حال حالے شایع۔
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پوش ہرۍ دزۍ دزۍ سۅیہ لٚوگ سگ

پیرتاونۍ پییہ اسونۍ دگ

گریدو کٔر باغہ منزہ بلبلن چھگ

پیرتاونۍ پییہ اسونۍ دگ

نے روز زان تے نے پہچان

اسِہ مۅل وولکھ  گٔے بے جان

اکھ ونان اٹوٹ بیاکھ شہ رگ

پیرتاونۍ پییہ اسونۍ دگ

ہیرہ بۅن سارۍ سے بدنس چھۅکھ

سۅکھ راوۍ سٲری باِر کھتۍ دۅکھ

وٲنجِہ گدۍ گٔے سینس گگ

پیرتاونۍ پییہ اسونۍ دگ

کارشۍ بازو پرواز تل

واش کڈ پکھنے ُونِہ چھا سل

بنجرن سیکلین پھٚولراو گل

واش کڈ پکھنے ُونِہ چھا سل

شعرن میانین معنی ژار

ہکھ گژھِہ ظلمس ژلِہ اغیار

سوچن تہ عملن ییلہ گژھِہ مُیل

واش کڈ پکھنے ُونِہ چھا سل

تراو سا کہلتھ مسا وچھ خواب

کرنجلیو سیتی مہ سا مین آب

مسا ون لۅکٹین پیالن ُڈل

واش کڈ پکھنے ُونِہ چھا سل

یمۍ سانِہ النچ لیچھ تحریر

ناو ہیہ متۍ سند کر تدبیر

سے زانہ ناوی جز تے کل

واش کڈ پکھنے ُونِہ چھا سل

ارشاد از کل کیا دلگیر

یاد چھس پیومت کژہ ہوم شیر

سونہ وار، سوپور تے وۅرمل

واش کڈ پکھنے ُونِہ چھا سل

ارشاد ملک

�سونۍ دگ

ُونِہ چھا ُسل

اسِہ ترٲوۍ وتِہ وتِہ بیٚون بیٚون وان

زن تھرۍ کرالن سیاست دان

کینہہ زنۍ مخلص اکرث ٹھگ

پیرتاونۍ پییہ اسونۍ دگ

یمن وٹھہ مدرین نشِہ روز دور

ملکو یم ہا چھِہ کفن ژور

دروت لٚوگ مولن پرتن سگ

پیرتاونۍ پییہ اسونۍ دگ

_____
v  ارشاد ملک چھہ لندنس منز مقیم خالص 
وژن شاعری کران۔ یہنز شعرہ سۅمربن چھیہ 

»اسونۍ دگ« ناوہ شایع سپزمژ۔ 
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ژیہ چھے بکواس اسِہ اتھ چھے نہ عادتھ

تتی لوکن سیٹھا اتھ کژ چھیہ فرصتھ

ژہ اسۍ سوزوتھ بییہ تتھۍ عاملس کن

چھہ درامت نیب بییہ ییتہ چانِہ باپتھ

ژہ بس رنزناو من لوکن بیہ مطلب

ژیہ چھے بکواس بکواسس ژیہ برکتھ

بہ ووتس یٚوت مگر افسوس ٹڈ گٚوو

جسم واپس انن دٚوپہم چھیہ خۅشکیتھ

یتھے کنۍ روح بٔنتھ لیکھ شعر لٚوب کن

گژُھن بزمن اندر چھیۍ بٔڈ حامقتھ

دھڑا دھڑ ڈھیر لگۍ جسمن پتاہ چھییہ

ژیہ پتہ گوو گلشنس منز قتل و غارتھ

 ]کینہہ شعر آیہ ییتہ نس

  ژٹنہ تکیاِز تم ٲسۍ نہ

 اشاعتس الیق[

فرض کر، سوچنس چھا ٹھاک، ہیۍ ہے

اگر ژیہ تِہ زانہہ دنے انعام، خلعتھ

ژہ دپۍ زیکھ ژیر گٚوو ژۅیہ باز ادیبو

یہ گٚوژھ تیلہ دیُن امیک ییلہ اوس حاجتھ

سۅ اندرم کل، سہ جگرک دود کٚوت گٚوو

یہ لیکھاں چھو تِہ چھو انعامہ باپتھ

کھہن نژۍ نژۍ متاں ہالو چھِہ فصلس

کلین کھسۍ کھسۍ چھِہ ژھاراں ماچھ ہاپتھ

یقیں کرنے کمے لیکن کھسنۍ چھیہ نہ

ژہ واپس آکھ دِز پریتھ کٲنسہ دعوتھ

نغزط

اتھہ واس کشیمری

_____
v  بکواس کشیمری عرف اتھہ واس کشیمری چھِہ دلِہ پیٹھہ پنن کالم 

سوزان، یمو چھہ نظم تہ غزل دۅشوے ٹو ان ون + خط یکجا وننک 
فیصلہ کورمت تہ اتھ چھکھ ناو »نغزط« )نظم+غزل+خط(کورمت۔



32 نیب 31، جنوری-فروری 2014       

جارج گریرسن ییلہ ہندوستان واپس 

گژھتھ لل دیِد پیٹھ لیکھنِہ بیوٹھ، امس 

پیٚوو کارِش عروضک خیال۔ امۍ لیٚوکھ آرل 

سٹاینس یُس کشیِر منز اوس۔ گریرسن 

تہ سٹاین دۅشوے ٲسۍ ہندوستانۍ 

زبانن ہندۍ عامل۔ یہند لسانیاتی علم 

اوس متہ زمانہ کس رایج تقابلی تواریخی 

لسانیاتس سیتۍ تعلق تھاوان۔ یم ٲسۍ 

واریاہن زبانن واقف مگر کارِش بول چال 

کس حدس تام چھیہ یہنز زان رژھ کھنڈ 

محدودے ٲسمژ باسان۔ آرل سٹاینن 

ٲلج پرژھہ گٲر کرنۍ مگر کانسہ ٲس نہ 

خربے ِز وزن کیا چھہ۔ ساروے وٚونہس 

ِز اسۍ چھِہ امیک فیصلہ کُنِہ علمہ بجایہ 

پننیو کنو سیتۍ کران۔ لہذا لٚوگ نہ آرل 

سٹاینس پننیو کنو کارش شاعری بوزنس 

چارہ۔ امۍ بلوو حاتم تلوونۍ تہ دٚوپنس 

گیو سا کارشۍ بٲتھ۔ سہ گٚوو گیوان تہ 

سٹاین گوو اندازہ کران ِز یمن منز کیا وزن 

چھہ۔ حاتم ما اوس بٲتھے اوت گیوان، سہ 

اوس پورہ دلیل ونان۔ بہرحال، یم بٲتھ 

ٲسۍ نہ فارسی وزنس سیتۍ برابر رالن 

تہ نہ ٲسۍ ہندوستانۍ زبانن ہندس ماترا 

وزنس سیتۍ رالن، لہذا کٚور امۍ پننین 

کنن پیٹھ بھروسہ کٔرتھ فیصلہ ِز یمن بٲتن 

منز چھہ تاکیدی وزن۔ اتھ سند ژھانڈنہ 

خاطرہ ووت یہ کُنی دِو ایس پی کالج کس 

پنڈت نیتانندا شاسرتی یس نش۔ شاسرتی 

ین کٚورنس تایید۔ امہ پتہ چھہ گریرسن 

تِہ پانہ کشیِر تٔرتھ پننۍ پرژھہ گٲر کران 

مگر نٚوو کینہہ لبان چھہ نہ۔ گریرسنن 

ژھونڈ لل واکھن منز تِہ سے تاکیدی وزن 

یُس سٹاینس حاتم تلوانۍ سندین بٲتن 

منز میوملت اوس۔ یتھہ پاٹھۍ پیٚوو کارِش 

شاعری منز تاکیدی عروضک نظریہ تھنہ۔

سوال چھہ کارشس منز چھا پزۍ پاٹھۍ 

تاکیدی وزن اوسمت؟ اگر چھہ اوسمت، 

سہ کتھہ پاٹھۍ ہیکون ثابت کٔرتھ؟ اگر 

چھہ نہ اوسمت، تیلہ کتھہ پاٹھۍ لوٚگ 

یمن ماہر زبانن دھوکہ۔ یمن سوالن ہند 

جواب ژھانڈنہ خاطرہ پرژھہ بہ بیاکھ 

سوال ِز یمن ماہر زبانن کوتاہ یقین چھہ 

اوسمت ِز کارِش شاعری منز چھہ تاکیدی 

وزن ورتاونہ آمت؟

سٹاین چھہ ونان »میہ کٚور گریرسن 

سندس حکمس آمنا تہ صدقنا یمِہ مکمل 

احساسہ سان ِز میانِہ لسانیاتی تربیژ منز 

اوس نہ وزنیاتک کانہہ مخصوص مطالعہ 

شامل۔« اگر یہ انکسار چھہ، تیلہ چھہ 

یہ قابل رشک۔ اگر یہ اعرتاف چھہ تیلہ 

تِہ چھہ یہ قابل رشک۔ بہرحال، پتہ چھہ 

ونان ِز بٲتھ بوزتھ ووتس یتھ نتیجس ِز 

یمن بٲتن ہند وزن چھہ محض تاکیدی 

ہیجلین ہندس تعدادس پیٹھ ٔدرتھ، »متِہ 

وقتہ تِہ ییلہ یمن ہند ڈھانچہ ظاہری طور 

ہندی وزنن ہنِد منونہ مطابق چھہ۔« یعنی 

کینژن جاین چھہ امس ہندی یک مقداری 

وزن کٲم کران باسیومت۔ مزید چھہ ونان 

ِز یمن منز چھیہ کُنِہ ساعتہ برابر تاکیدن 

ہنِد اصولچ خالف ورزی تِہ سپدان۔

وچھو گریرسن کیا چھہ ونان۔ »درجن 

واد بٲتن ہندۍ طویل تہ مفصل تجزین 

واتنووس نہ بہ یمِہ حقیقژ ورٲے کُنِہ 

حتمی نتیجس تام ِز تاکیدس چھہ اتھ منز 

اہم حصہ ›باسان‹۔ ییتِہ ہُتِہ چھِہ معروف 

وزنن ہندۍ آثار میالن مگر کُنِہ جایہ 

تِہ پکۍ نہ تم اکی وقتہ کینژو مرصعو 

برونہہ۔« یعنی گریرسنس چھہ نہ بدل 

کانہہ وزن یمن بٲتن منز مسلسل لبنہ 

یوان، لہذا چھہ تس تاکیدن ہند دخل 

»باسان«، خاص کر یہ خیال برونہہ کنِہ 

تھٲوتھ ِز سٹاین تِہ چھہ شاسرتی یس 

سیتۍ ٔرلتھ اتھۍ نتیجس تام وومتت۔ 

گریرسن چھہ امہ پتہ برونہہ کن لل 

دیِد ہندین دۅن واکھن فی مرصعہ ژور 

تاکید لگٲوتھ ونان »اگرچہ تاکید وزنک 

کُنے معیار چھہ، کینژن بٲتن )مطلب 

واکھن( منز چھہ ہندوستانۍ تقطیع ہندین 

معروف طریقن ہند دور دراز صداے 

بازگشت تِہ برونہہ کن یوان۔« گریرسن 

سند اشارہ چھہ ہندی کس ماترا وزنس 

کن۔ امہ پتہ چھہ ونان »یتھے پاٹھۍ چھِہ 

کینہہ باقی بٲتھ )مطلب واکھ( فارسی 

یا ہندوستانۍ معروف وزنن ہندۍ آثار 

ہاوان۔« امِہ انتشارہ کنۍ چھہ گریرسن 

اکھ عجیب غریب نتیجہ کڈان یمیک ذکر 

برونہہ کن ییہ۔ فی الحال ونو ِز گریرسن 

تہ سٹاین سندۍ یم بیان چھِہ یمہ سوالک 

تشفی بخش جواب فراہم کران ِز کارش 

شاعری ہنِد تاکیدی وزنہ چہ بنیاذ ہند 

کوتاہ چھہ یمن یقین اوسمت۔

کاشِر شاعری ہنِد 
 تاکیدی عروضی
 نظریچ بنیاد

منیب الرحمن


