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Lecture-3 

5:  اب کو کرنل يا پرنسپل ريٹائرڈ کسی جيسے لينا سے رعايت کی سابق زمانۂ  نام کا کام کسی يعنی: لينا مراد حال کر بول ماضی۔ 

جيسے پکارنا، کر کہہ کرنل يا پرنسپل بھی : 

اف+ک يہ ہيں کيے برپا نے تو  

پاک صورتِ  يہ دی تونے کو خاک  

تميز و عقل کو مٹی وه کی عطا  

دلعزيز جوہر يوسف شکل ہوئی  

۔ہے حالت کی ماضی کی اس يہ اور ہے انسان مراد سے) مٹی( خاک مشتِ   

 

6:  مستقبل ميں معنوں حقيقی اور اصلی اپنے اط+ق کا جس ہے جاتا بو> لفظ ايسا ميں صورت اس: لينا مراد حال کر بول مستقبل۔ 

 کر کہہ ڈاکٹر کو علم طالب کے ميڈيکل جيسے۔ ہے جاتی لی مراد کيفيت يا حالت موجوده سے اس مگر ہے، ہوتا پر حالت کی

 ……پکارنا

انيؔس  بقولِ   

کرتا نہيں شفقت بھی ايک سب ہيں بيزار  

کرتا نہيں محبت سے مردے کوئی ہے سچ  

ميرؔ  تقی مير بقولِ ۔ ہے فرمايا مرده کو آپ اپنے۔ تھيں بيمار نہايت جو کا صغریٰ  فاطمہ حضرت ہے قول يہ  

ميری گئيں مند آنکھ دو جو يہ  

کاش اے بار ايک ہوتيں وا پہ اس ! 

۔ہے کررہا تصور مرده کو خود ہوکر مايوس سے ديدار کے محبوب شاعر ميں شعر اس  

7: مث+ً  لينا، مراد مستقبل کر بول ماضی۔  : 

گيا مٹ بار يک تفرقہ کا اودی فردِ   

ہے گئی گزر قيامت پہ ہم کہ گئے تم کل  

۔ہے گيا ديکھا ميں مستقبل کو کيفيت کی بعد کے جانے کل گذشتہ کے محبوب پر يہاں  

8: مث+ً  لينا، مراد مستقبل کر بول حال۔  : 

ياس ہوئی سے کسی شہدا شاهِ  ہيں کہتے کيا  



پياس بجھی کی سکينہ نہ مقدر وائے اے  

۔ہے گيا بو> شہدا شاهِ  کر کہہ شہيد سے لحاظ کے آئنده کو ان مگر تھے، ہوئے نہ شہيد حسيؓن  امام ابنِ  کہ ہے کيفيت يہ پر يہاں  

9:  کے معنی حقيقی اور اصلی اپنے اط+ق کا جس ہے جاتا بو> لفظ ايسا ميں صورت اس۔ :لينا مراد مظروف کر بول ظرف۔ 

 اس مظروف اور جگہ يا برتن ظرف۔ ہے جاتا ليا مراد مظروف بجائے کے ظرف سے اس مگر ہے، ہوتا پر ’’ظرف‘‘ سے اعتبار
۔ہے) مظروف( پانی مراد سے) ظرف( نہر۔ ہے جاری مث+ًنہر۔ ہو اندر کے جگہ يا برتن جو ہيں کہتے کو چيز  

10: ) مظروف( شربت۔ >نا اُٹھا شربت سے الماری مث+ً ۔ ہے جاتا بو> لفظ ايسا ميں صورت اس۔ :لينا مراد ظرف کر بول مظروف۔ 

اقبال ع+مہ بقولِ ۔ ہے پيتا شراب بمعنی ہے پيتا نشہ۔ )طرف( بوتل  

ہے آتا کو سب تو گرانا پ+کے نشہ  

ساقی لے تھام کو گرتوں کہ ہے جب تو مزا  

رات کہ آه بھری ارمان کچھ يہ وصيت کی  

ديا نہ سونے نے بيمار ترے کو گھر سارے  

۔ہيں والے رہنے ميں گھر مراد سے گھر  

11:  معنی حقيقی اور اصلی اپنے اط+ق کا جس ہے جاتا کيا استعمال لفظ ايسا ميں صورت اس۔ :لينا مراد آلہ صاحبِ  کر بول آلہ۔ 

 ہو، آلہ وه ليے کے جس ہے جاتی لی مراد چيز وه يا ہے، جاتا ليا مراد آلہ صاحبِ  تو يا سے اس مگر ہے، ہوتا پر آلہ کسی ميں
رند بقولِ ۔ سپاہی يعنی ہے تلوار اہلِ  مراد سے تلوار اور قلم اہلِ  مراد سے قلم يہاں۔ ہے طاقتور زياده سے تلوار قلم،: مث+ً   

اُٹھا کانپ کانپ کے سن سن کو بياں ميرے  

ميری زباں نہيں سمجھا کہ ہے يہ غضب  

سمجھا نہيں بولی ميری يعنی ہے مراد بولی اور سخن خود يہاں۔ ہے سخن آلۂ  زباں، ……! 

حالیؔ  بقولِ  : 

کی عشق ترکِ  دعا قبول نہيں ہوتی  

کہاں اثر ميں زباں تو ہو، نہ چاہتا دل  

۔ہے ہوتی ذريعے کے آلے کے زباں جو ہے لی مراد چيت بات اور گفتگو بولی، وه سے زباں نے شاعر ميں شعر اس  

12:  باکردار کو کردار بد کہنا، دلير کو بزدل مث+ً  ہو، ع+قہ کا تضاد ميں لفظ کہ ہے ہوسکتی بھی يہ صورت ايک کی مرسل مجازِ ۔ 

غالبؔ  بقولِ  مث+ً : کہنا وفا با کو وفا بے يا کہنا  

توبہ سے جفا نے اُس بعد کے قتل مرے کی  

ہونا پشيماں کا پشيماں زود اس ہائے  

۔ہے ع+قہ کا تضاد ميں پشيماں اور پشيماں زود اور ہے پشيماں سے دير مراد سے پشيماں زود ميں شعر اس  

13:  ميں شعر اپنے منيرؔ ۔ ہو مراد کلمہ اور بوليں حرف مث+ً ۔ :کرنا استعمال ليے کے مطلق اسے ہے موضوع ليے کے مقيد نام جو۔ 

۔جائے مارا ميں خدا ياراهِ  گناه بے جو ہيں کہتے کو کشتے ايسے شہيد۔ ہيں کشتے سے اُس مراد اور ہے >يا لفظ کا شہيدوں  



منيرؔ  بقولِ   

قبول کا شہيدوں سجده ميں محراب ہوتری  

کتاب کی زندگانی دے رکھ تو ميں نسياں طاقِ   

 کہ ہے نہيں يہ غرض يہاں۔ ہے ميں تعريف کی تلوار کی علیؓ  حضرت شعر يہ۔ ہے مطلق کشتہ اور ہے مقيد شہيد کہ ہے ظاہر
۔ہيں محسوب ميں شہدا کشتے کے تلوار کیؓ◌  علی حضرت  

14:  کلمہ يا ہو، قيامت روزِ  مراد سے اس ’’اور کہيں روز‘‘ مث+ً ۔ کريں اط+ق پر مقيد کو اُس ہو، ہوا وضع ليے کے مطلق لفظ جو۔ 

۔ہو حرف يا فعل يا اسم سے اس مراد اور بوليں  

ناسخؔ  بقولِ   

نے ميں محبت اسرارِ  ہيں لکھے قاصد  

کاغذ پنہاں تو سے نظروں کی اغيار رکھيو  

15  لفظ کا صف جيسے ہے، ہوتا پر نزديک و قريب دوسرے اط+ق کا نزديک و قريب ايک ميں اس۔ :نزديکی يعنی مجاورت۔ 

 قربت سے فرش ماتم اہلِ ۔ ہيں بيٹھتے ماتم اہلِ  پر جس ہيں کہتے کو فرش اس مجازاً  ماتم صفِ ۔ ميں معنی کے قطار ہے عربی
آتؔش  علی حيدر بقولِ ۔ ہيں کہتے ماتم صفِ  کو فرش ليے اس ہيں، رکھتے  

ہے غم مضموں تو ہے موضوع جو کا دل واقعہ  

ہے ماتم صفِ  کا دلوں ميرے اک ہر صف  

16: حالیؔ  بقولِ  کريں، ذکر کو مضاف جگہ کی اس کرکے حذف کو مضاف۔  : 

سے جہاں پرده طرف بر کيا  

سے گراں خوابِ  کو زمانے جگايا  

17: برق بقولِ  کرنا، ذکر کا مضاف کرکے حذف کو اليہ مضاف۔  : 

بشر سے انساں صحبتِ  ہوا اصحاب سگِ  

ہوا نہ انساں تو انسان بھی کے ہو آدمی  

۔کہف اصحابِ  سگِ يعنی  

 

Dr. H M Imran 

Assistant  Professor 

Deptt. Of urdu, S S College, Jehanabad 

Email: imran305@gmail.com 


