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 ارپنا

 

 

آئون پنهنجي هيَء ڪاوش ڪراچي يونيورسٽيَء جي سنڌي 

جي الئبريري  ۾ موجود شعبي جي نالي ڪيان ٿو؛ جنهن 

ڪتابن جي دز صاف ڪندي مون لطيفيات جي روشني جو 

 ...جلوو پسيو

 

 الئي جو ِويا، سو َمنجهئِين ٿو َمُچ ٻَري،

 اُجهامي ِڪئان، ِجنهن سوِريندَڙ ُسپِِريِن.سو 

 )شاه سائين(

 ڊاڪٽر شير مهراڻي
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 پنهنجي پاران. . .

 

شاه لطيف سنڌي ٻوليَء جو اهو شاعر آهي جنهن جي شاعريَء  ۾ زندگيَء 

موجود آهن. هو ڏک، سک، خوشي، راحت، ۽ راز جون سڀئي رمزون 

سونهن، حسن، جالل، جمال، رسڻ، پرچڻ، قرباني، اميد ۽ احساسن جو شاعر 

جنهن فرد جي احساسن کي ايڏي  ؛شايد هيُء واحد شاعر هجيآهي. دنيا جو 

جو جڏهن سندس شاعري پڙهجي ٿي ته ته وڏي سطح تي بيان ڪيو آهي. 

ائين لڳندو آهي ڄڻ ڪو هنيانَء ۾ هٿ ٿو وجهي. هو جڪڙي، پڪڙي ُسڪ 

ڪري سوگهو بنائي ٿو ڇڏي ۽ پوِء علم ۽ شعور جون روشنيون نظر اچن 

هن، جن ۾ دنيا ڪنهن ٻي ڪنڊ کان نظر اچي ٿي. ٿيو. اِهي اهي روشنيون آ

بالڪل الڳ ٿلڳ ۽ مختلف. سندس فڪر، ڏاهپ ۽ ڏات جو ڪو دنگ ئي 

ناهي. هن سنڌي سماج ۽ سماجي گهرجون هڪيون تڪيون ڪري رکي 

جو اصل چهرو ڏسڻو آهي ته لطيف سائين جي ڇڏيون آهن. سنڌي سماج 

شاه جي رسالي جو  شاعري پڙهجي ۽ ڏسجي. آئون اڪثر چوندو آهيان ته

پهريون ورق اٿالئيندي ئي اسان سنڌ جي سرحد ۾ داخل ٿي وڃون ٿا. پوِء 

سامهون مختلف ُسر آهن، سنڌ آهي، سنڌو درياه آهي، سنڌ جا گل، گاهه، وڻ 

ٻوٽا، پکي پکڻ، مال متاع، موسمون آهن ۽ اسين سنڌ واسي آهيون. اهائي 

 عظمت جا اهڃاڻ آهن.ئي سندس و اه ۽ رمز آهي اصل سندس شاعريَء جي

شاه سائينَء پنهنجي شاعريَء ۾ جيڪي ڪردار ۽ ڪهاڻيون ڪتب آنديون    

آهن، اهي مثالي آهن. سندس هر ڪردار اهم ۽ اتم آهي. سندس هر سورمي 

پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن خصلت جي ڪري معتبر، نمايان ۽ نشانبر آهي. 

مارئي وطن جي محبت سان سرشار آهي ۽ مرڻ کانپوِء به وطن ورڻ جي تمنا 

سسئي جان ڳاري به پنهون جي پويان پهچڻ جي تمنا رکي ٿي، جبل  رکي ٿي،

پنهونَء ڏانهن ڪاهي ٿي ۽ آخر ۾ سج کي نياپو ٿي  ي،ٿجهاڳي ٿي، پٽ لتاڙي 

آئون اڃا پنهون وٽ ناهيان پڳي ۽ اي سج! تون لهين ٿو، ڀلو ڪري “ڏي ته 

سهڻي ” منهنجي پنهونَء کي چئجان ته ويچاري سسئي واٽ تي ئي مري وئي.

جي ميهار سان محبت به مثالي آهي، جيڪا سياري جي سياه ۽ يخ ٿڌين راتين 

۾ درياه ۾ ڪاهي پوي ٿي، ۽ نه درياه جو ڀئو، نه سماج جو ڀئو نه موسم جو 

جي تصوير بنجي ” الخوف عليهم واليحزنون“ڊپ نه مهڻن جو خوف هو 

جا هلو ته پڇون سهڻي، “وڃي ٿي. ۽ ڀٽائي کيس عشق جو استاد سمجهي ٿو، 

سورٺ محبت جي عالمت آهي، راء ڏياچ به عجيب ” ڪر ڄاڻي نينهن

ڪردار آهي، آرٽ/فن جي اڳيان ِسر ڏئي سرهو ٿئي ٿو، ۽ هن جي ڪنڌ 
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ڪپجڻ کانپوِء سورٺ مري وڃي ٿي. ميڙو، ميلو، راڳ رنگ بلڪه قصو ئي 

نوري جو نياز عجيب آهي، پٽ راڻي هوندي به ” سورٺ مئي سک ٿيو“ختم 

حاالنڪه هوَء هٿن، پيرن ۽ ارڪانن کان ” ۾ غيرب نه گاءمهاڻي جي من “

تون “بادشاه جي گهرواري ٿيڻ کانپوِء به ائين چوي ٿي، مهاڻي لڳي ئي نٿي. 

حاالنڪه منجهس ڪو عيب نه هو، ” سمون آئون گندري، مون ۾ عيب اپار

ڀٽائي جا ڪردار وڏائي، فخر ۽ غرور نٿا ڪن، جيڪڏهن غرور ڪيو آهي 

چنيسر سين چاڳ متان ڪا منڌ “ر اها به آخر چئي ويهي ٿي، ته صرف ليال؛ پ

مومل سراپا سونهن آهي، مومل جي ُحسن جهڙو استعارو دنيا جي ” ڪري

سوڍيَء گهڻا سڪائيا، پڙهيا، پڻت پير، هڻي تنين تير، مڻيو “ادب ۾ نٿو ملي، 

هن جي سونهن جو شڪار، عالم، اڪابر، بادشاه ٿين ٿا. پر آخر ” جن مٿي ۾

شاه سائين جي ستن سورمين ”  پاڻان لڳس گهاءُ “هائجي ٿي پوي.پاڻ گ

، سامونڊين جون کانسواِء به سورميون آهن، جن ۾ موکي، ڪونئرو

گهرواريون ۽ ڪاپائتيون وغيره شامل آهن. اهڙي ريت شاه سائينَء انهن 

سڀني ڪردارن جي احساسن کي شاعري ۾ جاِء ڏئي امر ڪري ڇڏيو آهي ۽ 

آهن، جيڪا اسانکي اسانجا پنهنجا احساس معلوم ٿين ٿا ۽ اِهي اُهي احساس 

شاه سائين جي شاعري اسان جي روح ۾ تحليل ٿي وڃي ٿي. شاه سائين جي 

شاعريَء تي گهڻو ڪم ٿيو آهي، اڃا به ٿيندو؛ ڇاڪاڻ ته سندس فڪر جي 

 گهرائي ۽ بلندي جو ڪاٿو لڳائڻ ڏکيو آهي.

ڊي تائين شاه سائين جي شاعري  اسانجي تعليمي نظام ۾ پرائمري کان پي ايڇ

پڙهائي  ۽ پڙهي وڃي ٿي . سندس شاعريَء جي مڃتا جو وڏ دليل به اهو ئي 

 .ته اسان جي درسي ڪتابن ۾ شاهه سائين جي شاعري پڙهائي وڃي ٿي آهي

شاهه لطيف جو “پر ان ڳالهه جي به ضرورت آهي ته مئٽرڪ کان وٺي ئي 

وڃي ته جيئن هر نوجوان  هڪ سبجيڪٽ طور پڙهايو” مطالعو/لطيفيات

لطيفيات کي سمجهي سگهي. لطيفيات ۾ زندگيَء جو فلسفو آهي ۽ اهوئي 

  فلسفو فرد کي هڪ ذميوار شهري ٿيڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندو.

ٽيڪسٽ هائير ايجوڪيشن ڪميشن اسالم آباد پاران مون زير نظر ڪتاب 

و ۽ ان بوڪ رٿا تحت لکيو آهي. اهو پروجيڪٽ مونکي سال کن اڳ مليو ه

تي ڪم ڪري پڄاڻي تي پهچايو آهي. هڪ ڳالهه جو اعتراف ڪندو هالن ته 

آئون ائين ناهيان لکي سگهيو،  ؛ شايدهيُء ڪتاب مون جيئن لکڻ چاهيو هو

انهن جي تجويزن تحت هيُء ڪتاب جن ماهرن ڏانهن اماڻيو ويو؛ ڇاڪاڻ ته 

رهجي  ٻيهر ترتيب ڏنو آهي. ممڪن آهي ڪتاب ۾ ڪا اوڻائيهن کي مون 

محسوس شئي دهرائي به وئي هجي يا ڪو ٻيو نقص  وئي هجي، يا ڪٿي ڪا

ٿئي ته ان الِء اڳواٽ معافي گهران ٿو. غلطي جي نشاندهي ٿي ۽ اطالع مليو 
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ته ان ۾ درستگي ڪئي ويندي. ڇاڪاڻ ته لطيفيات هڪ سمنڊ آهي، جنهن ۾ 

 ن.ن تي نظر پوي ٿي ڪي رهجي ٿا وڃسوين هيرا، موتي، لعل آهن، ِڪ 

آخر ۾ آئون هائير ايجو ڪيشن ڪميشن جي ڊاڪيومينٽيشن آفيسر ۽ 

جو ٿورائتو آهيان جنهن ٽيڪنيڪي ڪمن ۾ الئبريرين افتخار علي شاه 

لطيفيات جي هن عشق جي سفر ۾ جن ڀالرن ڀونِء ڌڻين ڪافي مدد ڪئي. 

ميڊم ج ع  ڊاڪٽر غفور ميمڻ، انهن ۾ بابا تاج بلوچ، ن؛ويڏن ۽ صالحون ساٿ

ڊاڪٽر رخمان گل پاالري، منگهاڻي، شاهنواز راڄپر، سائين عالم شاه، 

اڪبر لغاري، ڊاڪٽر شهناز شورو ۽ ڪجهه ٻيا مهربان شامل آهن؛ جن الِء 

پياري ضياَء ” اال! ُجنگ جيئن، جنين اجهي گهاريان“هميشه چوندو آهيان، 

م آيون آهن. ابڙي جو ٿورائتو آهيان جنهن جون صالحون مونکي هميشه ڪ

انجنيئر زبير ڪلوڙ جو ٿورائتو آهيان جيڪو وقت بوقت پڇندورهيو ته 

ٻين به سڀني دوستن جو ٿورائتو ” سائين! لطيفيات واري ڪتاب جو ڇا ٿيو؟“

تن ۾ ڊاڪٽر مشتاق ڦل، ڊاڪٽر  آهيان، جيڪي منهنجي اتساهه جو سبب آهن.

ر، اختر گهنيو، قدير ڪانڌڙو، ڊاڪٽر ضياَء ابڙو، مجاز حيدر، سجاد ظهي

اهي سندن   انور ڪاڪا، عامر سيال، وهاب سومرو، غفار ڀٽو شامل آهن. 

 وڙ ئي آهن جو منهنجين ڪچاين ڦڪاين کي درست ڪن ٿا ۽ ماُن ڏين ٿا.

جا َسنُهون نَه ِسِکي، ته َمُر َرنڍائي      

 روڙي،

ي،ُسُٽ اُنِين جو َسڦَرو، ِويا تَرازيَء تور  

      سين َوُڙ ٿِيو.ٿُلهي ۽ ٿوري، ويچاري 

                                                    

)شاه سائين(                                

 ڊاڪٽر شير مهراڻي

 سنڌي شعبو

 ڪراچي يونيورسٽي

 ڪراچي

shermohammad@uok.edu.pk 
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 باب پهريون      
 

 شاه لطيف جو دور

سندس ڄم ۽ وفات جي وچ  ؛ اسان شاه عبداللطيف ڀٽائيَء جو دور

هجري 1102صفر  14واري دور کي سڏيون ٿا. سندس والدت 

صفر  14ع تي هاال ۾ ٿي. سندس وفات 1690نومبر  11بمطابق 

ع تي ڀٽ شاه تي ٿي. ٿلهي 1752جنوري  2هجري بمطابق 1165

ڏينهن دنيا ۾ رهيو. جيڪي هجري سال  22362ليکي شاه سائين 

ته عيسوي سال جي حساب سان لڳ سال جڏهن  63جي حساب سان 

ڏينهن  365سال ٿين ٿا. ڇاڪاڻ ته عيسوي سال ۾  62ڀڳ 

ڏينهن عام طور تي  355منٽ ٿين ٿا ۽ هجري سال ۾  49ڪالڪ 5

 ڏينهن ٿين ٿا.  454سالن کان پوِء  19۽ هر 

ع تي  1752سيپٽمبر  02شاهه لطيف جي وفات واري سال ئي يعني 

 02ڏينهن ڪڍيا ويا ۽  11تحت   1750نيو اسٽائيل ڪئلينڊر ايڪٽ 

ع پڙهيو، لکيو ۽ سمجهيو 1752سيپٽمبر  14ع کي 1752سيپٽمبر 

 ويو. اهڙو حڪمنامو هنن لفظن ۾ جاري ٿيو.

“the second day of September in the said year one 

thousand seven hundred and fifty-two inclusive; and 

that the natural day next immediately following the 

said second day of September shall be called, 

reckoned, and accounted to be the fourteenth day of 

September, omitting for that time only the eleven 

intermediate nominal days of the common calendar.” 

ر ڪيو ۽ نتيجي ڪجهه ملڪن اهو حڪمنامون مڃڻ کان انڪا

 13طور ڪجهه وقت کان پوِء کين عالمي ڪئلينڊر سان گڏ هلڻ الِء 

ڏينهن پنهنجي ڪئلينڊر مان ڪڍڻا پيا. توڙي جو هيُء منظرنامو 
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شاهه سائين جي وفات کان ٿورو بعد جو اهي پر ان کي ڄاڻ ۾ رکڻ 

 گهرجي. 

شاهه لطيف جي دؤر جي حالتن  بابت ايڇ ٽي سورلي تمام گهڻي 

ڪئي ۽ هو ان ڳالهه تي پريشاني جو اظهار به ڪري ٿو ته  کوجنا

شاهه لطيف جي دور کان اڳ جي حالتن بابت توڙي شاهه لطيف 

جي دور کان پوِء جي حالتن بابت ته محقق گهڻو ڪجهه ٻڌائين ٿا، 

پر خاص طور شاهه لطيف جي پنهنجي دؤر بابت تمام گهٽ ڄاڻ 

جي دؤر جي ڪجهه  ملي ٿي. تاريخ جا بنيادي ماخذ شاهه سائين

واقعن کي سرسري بيان ڪن ٿا ته ڪن واقعن کي مورڳو بيان ئي 

 نٿا ڪن. هو لکي ٿو،

اها وڏي بدقسمتيَء جي ڳالهه آهي ته شاهه عبداللطيف جي زندگيَء “

ع( تي روشني وجهڻ الِء ايسٽ انڊيا 1989-1752واري دور )

ظيم ڪمپنيَء جو رڪارڊ بلڪل خالي آهي. حقيقت اها آهي ته هن ع

شاعر جي جنم کان هڪ نسل اڳي جون ثابتيون ميسر آهن ۽ انهن 

واقعن جون ثابتيون پڻ موجود آهن، جيڪي شاعر جي وفات کان 

پوِء واري ڏهاڪي ۾ رونما ٿيون. مان ان متعلق، بمبئي آفيس 

ان ” رڪارڊ مان فقط هڪ حوالوهٿ ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو آهيان.

سندس چوڻ ر ڪري ٿو. حوالي طور هو ميريٽ آاف انديا  جو ذڪ

آهي ته، ان دؤر دوران هتان جي مقامي حاڪمن خاص طور مغلن 

۾ تمام گهڻي نا اتفاقي هئي ۽ سندن فوج ۾ پن ڪي بهتر انتظام نه 

ايسٽ انڊيا ڪمپنيَء جون پهريون فتحون اهڙن فوجين جي “هئا. 

ڪري هيون جيڪي ڄڻ ڀاڙيتو ڳنوارن جو ميڙاڪو هئا، جن ۾ نه 

تنظيم هئي ۽ نه وفاداري. ان وقت جي هندوستاني فوجي ڪرائي تي 

وڙهندڙن جو جٿو هئا، جن کي ڪمپنيَء جا ڪئپٽن اکيون ٻوٽي 

پيا ڀرتي ڪندا رول تلوار بردارن ۽ ڪرائي تي ويڙهاڪن مان 

هئا، خاص طور ايشيا جا ڌاريا ماڻهو، جن هندوستان جي ماڻهن کي 

تنگ ڪري ڇڏيو هو. انهن ٽولن کي وڙهڻ واسطي، سورهين 

صديَء جي اٽليَء جي ِڪرائي جي ويڙهاڪن جيان گهربل جسم به 
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ڪونه هئا. انهن اهو سودو رڳو يورپ جي بندوقن جي ويجهي هجڻ 

وقت ۾ منهن ڏيڻ جي قابل ئي ڪونه واسطي ڪيو هو ۽ هو مشڪل 

. 170ص:  VIII هسٽري آف انڊيا، جلد –هئا. )سر الفريد ليال 

رڪارڊ ۾ اهو به درج آهي ته، فوجين جو تعداد رجسٽر ۾ داخل 

ڪيو ويندو هو، توڙي جو اهي ٽوال ٽوال ٿي ڀڄي ويندا هئا. خاص 

طور تي ڊگهي سفر وارين فوجي مهمن ۾ سٺا ويڙهاڪ فوجي 

، تاتاري، ايراني ۽ مرهٽا( ڇهن هفتن جي اطالع تي ڪافي )افغان

تعداد ۾ اچي گڏ ٿيندا هئا. ايسٽ انڊيا ڪمپني جي بيان موجب اهي 

مقابلي ۾ ايندڙ دشمن جي فوجي ڪئمپن جي ٻاهران ئي ملي ويندا 

 ڀٽ جو شاه( ”)هئا.

اها صورتحال انڊيا جي هئي ۽ سنڌ جيئن ته اڪبر بادشاهه جي دور 

ع نادر  1737۾ مغل شهنشاهيت ۾ شامل ڪئي وئي ۽  ع1592يعني 

شاهه ان کي فارس سان مالئي ان تي ڏن هنيو ۽ ٺيڪ ڏهن سالن 

ع ۾ احمد شاه ابدالي سنڌ کي افغانستان سان 1747کانپوِء يعني 

مالئي ڇڏيو. شاه سائين جي دور دواران توڙي جو سنڌ تي ڪلهوڙا 

مت نٿو چئي حاڪم هئا. پر سندن حڪومت کي خودمختيار حڪو

سگهجي. ڇاڪاڻ ته هو پنهنجو حڪومتي سڪو قائم نه ڪري 

 سگهيا. 

سورلي صاحب ته لکي ٿو ته ڪلهوڙا خاندان جي حڪومت کي 

ع 1754ٽي ڀيرا، گهرو لڙائيَء رولي ۾ وجهي ڇڏيو هو. پهريون 

ع ۾ سرفراز 1775۾، ميان نور محمد جي وفات وقت، ٻيو ڀيرو 

و اهو آهي، جنهن ۾ ڪوس ڪلهوڙي کي الهڻ وقت. ٽيون دفع

کان پوِء ٽالپرن، ڪلهوڙن کي هميشه الِء هيسائي ڇڏيو. پر 

حقيقت اها آهي ته ڪلهوڙن تمام ٿورا ڏينهن ڪو سک جو ساهه 

کنيو هوندو. ڇاڪاڻ ته سندن دور دوران سنڌ جا اندروني 

سياسي مامرا ڏاڍا پيچيده رهيا.  اندروني فسادن کان سواِء سنڌ تي 

ملڻ يا نه ملڻ ڪري پهرين هندستان پوِء  ايران  ڏن جي دير سان

۽ افغانستان جي حملي جو خطرو به هر وقت رهندو هو. افغانين 
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ته ميان نور محمد کي حڪومت ڏيڻ وقت ڏن جي وقت سر 

وصولي ۽ ٻي ڪنهن به بغاوت جي خدشي سبب سندس ٻه پٽ 

يرغمال رکيا، ساڳي ڳالهه مرادياب کي حڪومت ڏيڻ دوران پڻ 

وئي ۽ سندس پٽ عطر محمد کي ضمانت طور يرغمال  ورجائي

رکيو ويو. اها ڪهڙي بادشاهي چئجي جنهن ۾ بادشاه جي 

 پنهنجي اوالد يرغمال ٿيل هجي. ليفٽيننٽ جيمس موجب:

چانڊڪو ٻي سموري سنڌ وانگي، خونخوار تڪرارن جو ڏيک ”

ڏئي ٿو. اتان جا مڪئي جا ساوا فصل حملي آورن جي گهوڙن 

ان ملياميٽ ٿي ويا. ان خطي جا ميدان سوين ماڻهن جي ُسنبن هيٺ

جي رت سان تر ٿي چڪا آهن. اها رتوڇاڻ گهرو لڙائي جي 

ڪري يا دهليَء جي فوج سان مقابلن ۾ ڪيل قتالم سبب آهي. اها 

هڪ حقيقت آهي ۽ اسان الِء دلچسپي جو باعث پڻ ته، هن ملڪ 

ڪئي  اڳين دورن ۾ آزاديَء کي برقرار رکڻ الِء وڏي جدوجهد

آهي. پر هر گهراڻي، جيڪو به اقتدار ۾ آيو، تنهن پنهنجي طاقت 

کي برقرار رکڻ الِء تلوار کان ڪم ورتو. اسان سنڌ ۾ اها حالت 

مسلسل ڏسون ٿا ته هيُء خطو لڳاتار جنگ جو ميدان، هڪ ٻئي 

کي ڳڙڪائڻ جو نظارو، ظلم ۽ رتوڇاڻ جو دُن رهيو آهي. هتي 

مڪندو رهيو آهي ۽ ڪلهوڙن دمشق جو فوالد ميدانن مٿان چ

فقيرن جي اوالد کي بادشاهيَء تخت تي  جي ڪرامتي ڏنڊن

ويهاريو. ٽالپر ميرن جي توڙيدار بندوقن، سندن ٿيل وحشياڻي قتل 

جي سلسلي واري انتقام، هڪ ڌنار قبيلي کي تخت شاهي تي 

وهاريو. آخرڪار انگريزن جي سنگينن هن ٿڪايل ملڪ کي 

ڪئپٽن جي راِء پنهنجي جاِء تي اهم ته ” ڪجهه امن امان بخشيو.

آهي پر انگريزن هتان جي مقامي ماڻهن جي ڀلي الِء اهو سڀ 

 ڪين ڪيو هو، بلڪه هنن جا پنهنجا مفاد هئا. 

ٻي پاسي ڪلهوڙن ڪنهن امڪاني سازش جي ڊپ وچان مخدوم 

ماڻهن کي مسجد ۾ قتل ڪرائي  222عبدالرحمان کهڙن واري کي 

ت  کي پڻ سياسي اختالفن  سبب شهيد ڇڏيو ۽ صوفي شاهه عناي

ڪيو ويو. اهي ٻه واقعا ڪلهوڙن جي پوري دور تي هڪ بد نما 
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داغ وانگر بيٺل آهن ۽ سندن سياسي بصيرت کان وانجهيل هجڻ جو 

دليل آهن. نه ته سياسي صالح مصلحت سان ٻنهي ڌرين کي هو 

 سنڀالي سگهيا پئي. 

گهڻو محتاط  شاه لطيف پنهنجي دور ۾ هر حوالي سان تمام 

رهندي نظر ٿو اچي. ڇاڪاڻ ته ڪيترين ئي مخالفتن جي 

باوجود سندس مخالف کيس پنهنجي طور طريقي کان روڪي نه 

سگهيا. بلڪه آخر ۾ مخالف به سندس مطيع ٿيا. ڊاڪٽر 

هڪ هوندي هئي ٻاجهاري ‘گربخشاڻي موجب، شاه سائين جي 

ايندو طبيعت ۽ ٻيو هو آل رسول، سو جيڪو به سندس صحبت ۾ 

هو، سو دام ۾ ڦاسي ويندو هو؛ ۽ قرب جي ڪڙي ۾ قابو ٿي 

پوندو هو. جيئن جيئن ماڻهن ۾ ويو منجهس يقين وڌندو، تيئن تيئن 

 ويا سندس مريد زياده ٿيندا.

 مردم و مرغ و ماهي گرد آيند –هر کجا چشمهِء بود شيرين 

اها ڳالهه آسپاس وارن پيرن ۽ مشائخن کي نه آئڙي. خود سندن 

دن مان به ڪيترا اچي، شاه عبداللطيف جا فقير ٿيا. تنهن تي مري

ته هيڪاري سندن سيني ۾ حسدجي باه ڀڙڪي. انهن مان هڪڙا 

پاڳ   هئا هالن واري پير مخدوم نوح جو اوالد، جن مان پير پنج

تن ڏينهن ۾گادي نشين هو؛ ۽ ٻيا هئا مٽارن )مٽيارن( وارا آجناڻي 

هئا.انهن جي مرضي نه هئي سيد، جي خود شاه جا عزيز خويش 

ته ڪو هيُء شخص، نئين سر پير ساماڻجي، ۽ پٺيانس ايتري 

خلق هجي، ٽيون دشمن شاه جو هو ميان نور محمد ڪلهوڙو 

جو حاڪم ۽ ڪلهوڙن جو مهنداره و.   (. جو سنڌ1718-1755)

ڪلهوڙا انهن ڏينهن ۾ وڏي اوج تي رسيل هئا؛ منجهن پيري 

خداباد هو، جو اُن وقت وڏو  ميري ٻئي هيون. سندن جو هنڌ

کي  عاليشان شهر ليکبو هو. مٿين ٽنهي ڌرين، شاه عبدالطيف

ڪيائون ته شاه کي ماري کپائي   ستايو. ڪيترائي دفعا ڪوشش

 ڇڏيون، پر؛

 دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست.
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شاه، خدا تي توڪل رکي، هنن سان ڏکيو سکيو وقت ڪاٽيو؛ 

ويتر اهڙي روش هليو، جو ماڻهن منجهس يقين پاڻ ويو وڌندو،۽ 

اسان شاهه سائين جي ان ’ مڃڻ لڳا ته بيشڪ وڏو ولي آهي.

روش کي واليت ته ڪو نه ٿا مڃون پر اها سندس سياسي 

بصيرت، معامله فهمي، ڏاهپ ۽ سنجيدگي جي ئي هڪ جهلڪ 

 هئي. جو سندس مخالف به سندس مطيع ٿيا. 

مخدوم طالب المولٰي ان راِء کي رد ڪيو آهي ته ڪو مخدوم  

نوح جي گادي نشين جي شاه سائين سان ڪا اڻبڻت هئي. مخدوم 

صاحب ان راِء جو آهي ته شاه سائين سان سندن وڏن جا سٺا 

مراسم هئا. جيڪا ڳالهه ڪنهن حد تائين درست پڻ لڳي ٿي، 

ته مخدوم نوح جي گادي تمام وڏي گادي هئي سندس  ڇاڪاڻ

مريدن جو تعداد نون لکن کان مٿي هو. جو کين نو لکي گودڙي 

جو سردار ڪري سڏيو وڃي ٿو. جيڪڏهن ايڏي وڏي گادي جا 

وارث شاه سائين جا رڳو مخالف ئي هجن ها ته شاه سائين نه ته 

شاه تي  پنهنجو پيغام عام ڪري سگهي ها نه ئي وري هاال يا ڀٽ

رهي سگهي ها. البته ڪي ٻيا ماڻهو ضرور سندن مخالف هئا. پر 

اهي شاه سائين کي ڪجهه به ڪري نه پئي سگهيا. جن ۾ مخدوم 

 هاشم ٺٽوي سر فهرست هو.

سماجي توڙي معاشي اعتبار کان شاه سائين جو دور ڏکيو دور هو. 

جڏهن ته تعليمي ۽ مذهبي اعتبار سان هيُء دور ڪي قدر مناسب 

ڏي سگهجي ٿو. معاشي اعتبار کان هيُء دور انڪري ڏکيو هو س

جو حاڪمن تي مغلن، ايرانين ۽ پٺاڻن پاران ڳرا ڏن ۽ ڏنڊ پئي 

مڙهيا ويا. جيڪا به اپت سنڌ ۾ ٿيندي هئي ان جو وڏو حصو انهن 

ڏنڊن ۽ ڏنن ۾ هليو ويندو هو. ان ڪري سنڌ ۾ ترقياتي ڪم نه ٿي 

ڙن خاص طور ذراعت کي هٿي سگهندا هئا. البته پوِء به ڪلهو

وٺرائڻ الِء نوان واهه کوٽايا. ذرعي سڌارا آندا، جنهن سان ماڻهو 

فاقه ڪشي کان بچي پئي ويا. ۽ سنڌ جي اپت ۾ پڻ تمام وڏو اضافو 

حڪومت کي ڍلن ۽ محصول مان “ٿيو. موالئي شيدائي لکيو آهي ته 

چڱي آمدني هئي. عربن جي ڏينهن ۾ سنڌ جي سالياني اُپت 
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رپيا هئي. مغلن جي صاحبيَء ۾ سنڌ جي سالياني اُپت  27،00،000

رپيا هئي. ڪلهوڙا زرعي ڪمن ۾ ماهر هئا، سندن  23،20،000

ڏينهن ۾ سنڌ گهڻو آباد هئي ان ڪري سندن صاحبيَء ۾ سنڌجي 

 ”هئي. 60،00،000سالياني اُپت 

تعليمي حوالي سان ڪلهوڙن جي دور ۾ گهرن ۾ تعليم پرائڻ توڙي 

رواج عام هو. نصاب ۾ گهڻو ڪري عربي، فارسي،  مدرسن جو

صرف و نحو، منطق، رياضي، اسالميات، فقهه وغيره جي تعليم 

. باقاعده اسڪولنگ سسٽم جون شاهديون اسان کي ڏني ويندي هئي

هن دور ۾ نٿيون ملن. ڇاڪاڻ ته انگريزن جڏهن هتي سنڌي ٻوليَء 

به هنن کي  جي هاڻوڪي رسم الخط جوڙائي هئي ته ان وقت تائين

هتي اسڪول سسٽم نه مليو هو پهريون اسڪول انگريزن ڪراچيَء 

البته مدرسن ۾ توڙي ڪن عالمن جي گهرن ۾ تعليم جو  ۾ قائم ڪيو.

نظام موجود هو، جيڪي ٿورڙي فيس عيوض ماڻهن کي لکڻ پڙهڻ 

 سيکياريندا هئا.
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 باب ٻيو

 شاھ لطيف جي زندگيَء جو مختصر احوال

 خانداني پس منظر:شاھ سائين جو 

حضرت شاه عبداللطيف ڀٽائيَء تو تعلق سيد گهراڻي سان هو، 

حضور جن جي نياڻي بيبي فاطمه ۽ حضرت علي جي اوالد کي 

سيد چيو وڃي ٿو. شاه سائينَء جو خانداني سلسلو هن طرح 

حضرت عليَء سان وڃي ملي ٿو. شاه عبداللطيف بن شاه حبيب 

د عبدالڪريم شاهه )شاه بن قدوس شاه بن جمال شاه بن سي  

مد شاهه عرف لََلُ شاهه بن  ڪريم بلڙيَء وارو( بن سي د لعل مح 

سي د عبدالمومن عرف مينهہ شاهه بن سي د هاشم شاهه بن سي د 

مد عرف جرار شاهه بن سي د   حاجي شاهه بن سي د جالل مح 

شرف الدين شاهه بن سي د مير علي شاهه بن سي د حيدر شاهه بن 

علي شاهه بن سي د يوسف شاهه بن سي د حسين شاهه بن سي د مير 

سي د ابراهيم بن سي د علي الجواري بن سي د حسن االڪبرٰي بن سي د 

جعفر ثاني بن امام موسٰي ڪاظم بن امام جعفر صادق بن امام 

باقر بن امام زين العابدين بن امام حسين بن امام علي بن ابي 

د گرامي( بن هاشم بن طالب بن عبدالمطلب )حضور جن جو وال

بن ڪعب، بن لوِء، بن  عبد مناف بن قصي بن ڪالب بن مره

هو جنهن جي پويان قريشي  ريشغالب، بن فهر ) فِهر جو لقب قُ 

، بن زيمهقبيلو سڃاپي ٿو(بن مالڪ بن نضر، بن ڪنانہ، بن خ

، بن مضر، بن نزار ، بن معد ، بن عدنان بن لياسمدرڪہ، بن ا

خليل هللا )روايتن ۾ آهي ته حضور جن پنهنجو  هيمبن ابرا عيلاسمٰ 

شجرو عدنان تائين ٻڌائيندا هئا.( بن آزر، بن تارخ، بن ماروخ، 

بن اسوغ، بن ساروغ، بن اروغ، بن قانع، بن جابر، بن هود، بن 

سالخ، بن ارفخشد، بن سام، بن نوح، بن مالڪ، بن متو، بن شلخ، 
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ن انوش، بن شيث، بن بن ادريس، بن نيرو بن مهائيل، بن قينان، ب

 آدم عليه السالم.

هاشمي عربستان جو معروف، مشهور ۽ معتبر خاندان آهي، 

جنهن جي آل اوالد سموري دنيا خاص طور مسلمان ملڪن ۾ 

پکڙيل آهي. سندن اصل ملڪ ته عربستان هو پر شروع ۾ اموي 

۽ پوء عباسي دور ۾ حڪمرانن سان اختالفن سبب سيدن تي 

۽ هنن لڏ پالڻ ڪئي. نتيجي طور آفريڪا زمين تنگ ڪئي وئي 

کان افغانستان ۽ هندستان تائين سيد قبيلي جا ماڻهو پهتا. شاه 

سائين جي وڏن مان سي د علي الجواري، سي د ابراهيم شاه  ۽  سي د 

حسين شاهه   شيراز ۾ رهندا هئا، جڏهن ته سي د يوسف شاهه 

۽  سي د حسين  شيراز مان لڏي وڃي ترمذ ۾ ويٺو.  سي د علي شاهه 

مد شاهه ترمذ ۾ به رهيو، ته  شاهه ترمذ ۾ ئي رهيا. سي د مح 

شيراز ۾ به رهيو.  انهن ڏينهن ۾ هرات جو عروج هو ۽ تاريخي 

هرات انهن ڏينهن ۾ هڪ وڏو شهر هو، جنهن  ڪتاب لکن ٿا ته  

جي مرڪز  ۾ هڪ قلعو هوندو هو ۽ شهر جي چوڌاري ديوار 

ا هئا. مغلن جي ڪاهن تائين شهر ڏنل هئي، جنهن ۾ چار درواز

صدي عيسويَء ۾ غوري  12جي رونق بحال هئي ايسيتائين جو 

خاندان جي حڪومت جي زماني ۾ هرات پنهنجي انتهائي عروج 

 6هزار دوڪان،  12کي پهتو. اُن وقت شهر جي بازارين ۾ 

هزار آبادي  44مدرسا هئا. ۽ ان ۾ چار لک  608هزار حمام ۽ 

سي د حيدر  جي شهرت ملڪين مشهور هئي ۽رهندڙ هئي.  شهر 

  شاهه هرات  ۾ اچي رهيو.

اهڙي ريت شاهه سائينَء جا وڏا پهريان شيراز ۽ ترمذ ۾ رهندا 

رهيو. ان کان پوِء  هئا ۽ انهن مان سي د حيدر شاهه هرات ۾ اچي

سي د حيدر شاهه جا پونير هرات مان لڏي سنڌ ۾ ڪيئن آيا، اهو 

 احوال مختلف ڪتابن ۾ هن ريت آيو آهي:

هزار،  62لک،  2امير تيمور جڏهن ايران ۽ توران هٿ ڪري “

تي چڙهائي ڪئي،  سپاهين جي لشڪر سان هرات 12 سؤ 3

تڏهن سي د مير علي سندس خدمت ۾ لشڪر جي تعداد جيترا روپيه 
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يڏو مهماني طور پيش ڪيا. تيمور اهڙي مهماني تي مٿس ا

راضي ٿيو، جو انعامن اڪرامن کانسواِء سندس پٽن مان مير 

عبدالباقيَء کي اجمير، مير عبدالواحد کي ملتان، مير عبدالرزاق 

کي بکر ۽ مير ابوبڪر کي سيوهڻ جو حاڪم مقرر ڪيائين. 

سي د صاحب جي ڇهين فرزند حيدر شاهه پنهنجي پيُء سان گڏ 

ش ڏيکاري، جا امير تيمور ساڻ همرڪاب ٿي رهڻ جي خواه

مير حيدر جلدئي  امير قبول ڪري، کين هندستان وٺي آيو.

پنهنجن ڀائرن سان مالقات ۽ سير سفر جي خيال کان اجازت وٺي 

کيس هاال جي آبهوا  سفر تي نڪتو ۽ گهمندو ڦرندو سنڌ ۾ آيو.

وڻي وئي ۽ اتي شاهه محمد پٽ دريا خان جيڪو ذات جو هالو 

هه محمد هالي سندس خاطر خواه هيو ان جو مهمان ٿي رهيو. شا

خدمت ڪئي. ڪجهه وقت رهڻ کان پوِء اتي جي حآڪم مير 

روپيه ڏنڊ رکيو، جنهنڪري هو  525محمد هالن جي ماڻهن تي 

ڏاڍا پريشان ٿيا. سيد حيدر کي مٿن رحم اچي ويو ۽ سموري رقم 

پنهنجي هڙان ڀري ڏني. شاهه محمد هالو ڏاڍو متاثر ٿيو، ايتري 

احب کي هميشہ پاڻ وٽ رهائڻ الِء پنهنجي قدر جو سيد ص

نياڻيَء جو سنڱ آڇيو. سيد صاحب سندس آڇ قبول ڪري، 

سندس نياڻي بي بي فاطمہ سان نڪاح ڪيو. جيئن ته سيد صاحب 

جي والده جو نالو پڻ بيبي فاطمہ هو، تنهنڪري ڪنوار جو نالو 

سنڌ ۾ رهڻ کان  مهينا 5مٽائي بي بي سلطانه رکيوويو. هڪ سال 

پوِء حيدر شاه کي پنهنجي والد جي وفات جي خبر پئي ۽ هو 

هرات وڃڻ الِء تيار ٿيو. ان وقت سندس گهر واري اميد سان 

هڻ جو هئي، جنهنڪري ان کي سفر ۾ ساڻ وٺڻ بدران اتي ئي ر

چئي پاڻ هرات روانو ٿيو. سفر تي نڪرڻ کان اڳ هن پنهنجي 

گهر واريَء کي ٽي شيون نشانيَء طور ڏنيون: هڪ سوني 

منڊي، جنهن تي سندس نالو اڪريل هو، هڪ جڙادار خنجر ۽  

ٻانهي، جيڪا هرات کان ساڻس گڏ آئي هئي. ان سان گڏ کيس 

مير “جيڪڏهن پٽ ڄمي ته سندس نالو “وصيت ڪيائين ته. 
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رکيو وڃي، پر جي نياڻي ڄمي ته سندس نالو بيبي فاطمه ” علي

 ”رکيو وڃي.

هرات پهچڻ کان پوِء هو پنهنجي گهر واريَء سان خط پٽ 

وسيلي رابطي ۾ رهيو. ۽ سنڌ اچڻ جو ارادوپڻ ڪيائين، پر کيس 

ڏينهن پوِء  27سالن ۽  3موت مهلت نه ڏني ۽ سنڌ مان وڃڻ کان 

کيس اڳين گهر واريَء مان ٻه پٽ  هرات ۾ گذاري ويو.  اتي

نالي: سيد محمد ۽ سيد حسن هئا، جن سندس وفات کانپوِء پيُء 

 جي ملڪيت پاڻ ۾ ورهائي کنئين.

سيد حيدر جي وڃڻ کان پوِء سندس گهر واريَء کي پٽ ڄائو، 

رکيو ويو. جڏهن ٿورو ” مير علي“جنهنجو نالو وصيت موجب 

کڻي هرات ڏانهن اسهيو.  وڏو ٿيو ته، ٽيئي نشانيون پاڻ سان گڏ

ٻانهي کيس هرات ۾ سندس پيُء جي گهر تائين پهچڻ ۾ رهبري 

ڪئي. جيئن ته حيدر شاه اڳ ئي گذاري چڪو هو ان ڪري هو 

پنهنجن ڀائرن سان مليو ۽ کانئن  پيَء جي ملڪيت مان حصو 

گهريائين، جيڪو هنن ڏيڻ کان نابري واري ۽ ڪيس تر جي 

ي شاهدي ۽ نشانين جي آڌار کيس قاضيَء وٽ ويو جنهن ٻانهي ج

گهربل حصو وٺرائي ڏنو. هو پوِء ترت ئي واپس وريو ۽ پاڻ 

سان گڏ پنهنجي چاچي شرف الدين کي به ساڻ ورتيون آيو، جنهن 

ڪجهه وقت سنڌ ۾ رهڻ کان پوِء وفات ڪئي. سيد مير علي سنڌ 

۾ اچڻ کان پوِء پنهنجي ملڪيت جا ٽي حصا ڪري، ٻه حصا 

ڀائرن ڏانهن موڪلي ڏنا. سيد مير علي سنڌ مان وري به پنهنجن 

 ٻه شاديون ڪيون، هڪ هاال ذات مان ۽ ٻي ترڪ قبيلي مان.

بيان العارفين موجب کيس ٻه پٽ ٿيا: هڪ جو نالو پنهنجي 

چاچي جي نالي پويان شرف الدين رکيائين ۽ ٻي جو نالو سيد 

هئي سيد ’ هالي‘احمد رکيائين. شرف الدين جي ماُء ذات جي 

احمد ترڪ قبيلي سان تعلق رکندڙ گهر واريَء مان ٿيو. سائين 

تضٰي نالي ٽيون جي. ايم. سيد لکيو آهي، ته سيد صاحب کي مر

پٽ به ٿيو، جيڪو بنان اوالد گذاري ويو. هو شاهه ڀريا جي نالي 

سيد احمد   سان مشهور ٿيو. سندس مقبرو مانجهند جي اتر ۾ آهي.
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شرف الدين شادي ڪرڻ کان پوِء پيُء سان گڏ هيو، پر سيد 

پنهنجي الِء ڌار حويلي ٺاهي رهيو. سيد شرف الدين جي اوالد 

سڏجن ٿا. ۽ سيد احمد جي اوالد سندس پٽ مير جي ” شرف پوٽا“

 جي نالي سان مشهور ٿيو.” ميرڻ پوٽا“نالي پٺيان 

ڪجهه وقت هاال ۾ رهڻ کان پوِء هو اتان لڏي ٿورو اڳ ڀرو ٿي 

ڪ ننڍي ڳوٺ ۾ وڃي ويٺا. ان ڳوٺ جي رستي جي ڀِڪ ۾ ه

ٻاهران رستي تي هڪ فقير مٽي ڀري رکندو هو، جنهنڪري ان 

جو نالو پئجي ويو، جيڪو اڳتي ” َمٽيَء واري ڳوٺ“ڳوٺ تي 

جي نالي سان مشهور ٿيو. سيدن ” مٽياري“يا ” مٽ آري“هلي  

مٽ “پنهنجي عروج واري زماني ۾ ان ڳوٺ جو نالو بدالئي 

لکجڻ ” متعلوي“يڪو وري فارسي رسم الخط ۾ رکيو، ج” علوي

۾ آيو. سائين جي. ايم. سيد صاحب ڄاڻايو آهي، ته هي خاندان 

ع( جي وچ ڌاري هالن مان لڏي ويل ٿو 1436هه )840

ين ۾ رهڻ کان پوِء هي خاندان چئن قبيلن ۾ مٽيار ڏسجي.

ورهائجي سڄيَء سنڌ ۾ پکڙجي ويو. انهن چئن قبيلن جا ناال هي 

 آهن:

 مئين پوٽا. -4موسا پوٽا، ۽  -3باقي پوٽا،  -2جرار پوٽا، 

مان ئي آهن.  شاهه عبدالڪريم ” شرف پوٽا“، ”جرار پوٽا“

ي بلڙيَء وارو هن ئي خاندان مان هو. جڏهن ته لس ٻيل

سيد “۽ مخدوم بالل جو مريد ” ڪبير شاهه“جومشهور شاعر 

 ، مئين پوٽا  قبيلي مان هئا.”حيدر شاهه سنائي

 شاھ لطيف جا والدين:

حضرت شاه عبدللطيف ڀٽائي جو والد هو، جيڪو  شاه حبيب 

جن مان . . شاه حبيب ٻه شاديون ڪيون هوشرف پوٽن جي  مان 

مغل ۽ ٻي ڏيرن جي خاندان مان عرس فقير ذات جي  هڪ 

ڏيري جي نياڻي هئي. شاه لطيف ان ڏيرن جي خاندان واري 

شاهه حبيب جنهن جو نالو فاطمه ٻڌايو پيو وڃي. خاتون مان ٿيو. 

هجري ۾ وفات ڪئي. شاهه عبداللطيف ربي رضا   1144سال 

تي راضي رهيو. ٺٽي جي نامياري عالم ۽ اديب ميان محمد 
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عربي فقري  نبندي شاهه حبيب جي وفات جي تاريخ هصادق نقش

 مان ڪڍي:

 ”اَلَموُت ِجسر يُوِصُل الحبيب ِلِلقاء الحبيب“

کي ‘( حبيب)’موت هڪ پُل آهي، جيڪا هڪ دوست “يعني: 

چون ٿا ته حضرت ابراهيؑم جي ” ٻئي دوست سان مالئي ٿي.

حضرت عزرائيؑل سان دوستي هئي پر جڏهن هو سندس روح 

يو ته حضرت ابراهيؑم کيس چيو ته ڪوئي دوست قبص ڪرڻ آ

به ڇا ڪنهن دوست کي ماري سگهي ٿو جنهن تي حضرت 

عزرائيؑل کيس جواب ڏنو ته ڇا ڪوئي دوست ڪنهن دوست جو 

سڏ موٽائي سگهي ٿو. اها ڳالهه ٻڌي حضرت ابراهيؑم اکيون 

پوري ڇڏيون. شاهه صاحب پڻ پنهنجي والد شاهه حبيب جي 

۽  پنهنجي والد جو قبو تعمير ڪرايو ۽  رضا تي راضي رهيو

ميان محمد . جيڪو ساڳيو تاريخي فقرو در تي لکرائي ڇڏيو اهو 

اَلَموُت ِجسر “سندن وصال تي چيو هو، يعني  صادق نقشبندي

 ”يُوِصُل الحبيب ِلِلقاء الحبيب

شاه سائينَء جي والده ماجده جي خاندان بابت مير علي شير قانع 

دين محمد وفائي تائين گهڻو ڪجهه لکيو آهي کان ويندي  موالنا 

ڪن ڄاڻايو آهي ته شاه سائين جي والده ماجده عربي ڌياڻي جي 

خاندان مان هئي، جيڪو مخدوم نوح جو استاد هو سندس مقبرو 

هاال ۾ موجود آهي. پر ڊاڪٽر بلوچ صاحب تمام گهڻي تحقيق 

ڪري اها راِء ڏني آهي ته شاه حبيب جو مخدوم عربي ڌياڻي 

جي خاندان سان ڪو واسطو ڪو نه هو نه ئي ان خاندان مان 

شادي ڪيائين. حقيقت ۾ شاه حبيب ڏيرن فقيرن مان شادي ڪئي 

هئي، جيڪي پنهنجي وقت جا درويش هئا، ۽ قنڌر فقير جي 

لدين جو خليفو هو، سندس ُءاخاندان مان هئا. قنڌر فقير غوث بهاو

نالو سوئي  گهر واري پڻ هڪ نيڪ ۽ صالح خاتون هئي سندس

يا سئي هو. سندن ئي نالي سان شاه سائين جي والدت وارو هنڌ 

سئي قنڌر مشهور ٿيو. هن ئي خاندان جي ثابت پوٽا پاڙي مان 

عرس فقير ڏيرو به هو، جنهن کي ٻه نياڻيون هيون، جن مان 
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هڪ جي شادي شاه حبيب سان ٿي، جنهن مان شاه لطيف پئدا 

 پيو وڃي.جنهن جو نالو فاطمه ٻڌايو  ٿيو.

 

 والدت جو هنڌ ۽ تاريخ:

شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي ڄمڻ جي هنڌ بابت اڃا تائين سنڌ جي 

اديبن ۽ عالمن ۾ اختالف راِء موجود آهي. شاهه صاحب جي 

، ته ڪن ”هاال حويلي“ڪن سوانح نگارن سندس ڄمڻ جو هنڌ 

لکيو آهي. شمس ” ڀئين پور“وري ُسئي قنڌر ديهه جو ڳوٺ 

 قليچ بيگ لکيو آهي:العلماء مرزا 

يا ” شاهه ڀٽائي“شاهه عبداللطيف، جنهن کي گهڻو ڪري “

ڪري سڏيندا آهن. سو سال ” ڀٽائي بادشاهه“يا ” ڀٽائي گهوٽ“

عيسوي، حيدرآباد ضلعي جي  1690هجري مقدس يا  1102

۾ ڄائو هو. ” ڀئي پور“هالن جي تعلقي ۾ کٽياڻن جي ڳوٺ ويجهو 

۾ هئي، جا ڀئي پور جي لڳ ” هاال حويليءَ “سندس ڄمڻ جي جاِء 

ڏکڻ اڀرندي ڪنڊ ڏي هئي. جنهن گهر ۾ شاهه صاحب ڄائو، اتي 

پوِء هڪڙي مسجد جوڙائي ويئي هئي، جا اڃان تائين نصيرواه 

 ”بيٺل آهي. جي ڪلهي تي

شاه سائينَء جي والدت واري هنڌ تي موجود مسجد بابت پڻ ٻه 

رايا آهن، هڪڙن جو خيال آهي ته اها مسجد لونگ فقير مهيسر 

جوڙائي هئي، جڏهن ته ٻين جو خيال آهي ته اها مسجد غالم شاه 

 ڪلهوڙي جوڙائي هئي، جتي اڄ به لطيفي راڳ ٿئي ٿو.

موالنا دين  بابت تاريخشاهه عبداللطيف ڀٽائي جي ڄمڻ جي 

 محمد وفائي لکيو آهي ته،

هه مطابق  1102جي والدت باسعادت سال شاهه عبداللطيف “

ع ۾ ٿي. سيد غالم محمد شاه گدا سندس والدت جي 1690سال 

 تاريخ هن ريت لکي آهي،

 گدا سال توليد سلطان ڀٽ

 عنايت شعار“شنيده زهاتف 

 هه1102                               
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صفر  14گهڻن محققن جو چوڻ آهي ته، شاه سائينَء جي والدت 

هه تي ٿيو، ان 1165صفر  14هه تي ٿي ۽ وصال پڻ 1102

نومبر 11نسبت سان شاه صاحب جي والدت جمعي جي ڏينهن 

ع تي ٿيو. 1752جنوري  2ع تي ٿي ۽ وصال آچر ڏينهن 1690

ع تحت برطانيه 1750اسٽائل ايڪٽ ع ۾ ئي ڪئلينڊر نيو 1752

سيپٽمبر  2ڏينهن ڪئلينڊر مان ختم ڪيا ويا هئا يعني  11۾ 

ع جو نالو ڏنو ويو. 1752سيپٽمبر  14ع کان ٻي ڏينهن کي 1752

آخر سموري دنيا جي ملڪن ان کي قبول ڪيو. توڙي جو ان 

ڳالهه جو شاهه صاحب جي زندگيَء سان ته ڪو تعلق ناهي، پر 

 و رڪارڊ ۾ اچڻ ضروري آهي.تڏهن به ان ج

 وفات جي تاريخ:

صفر  14اسان اڳ ئي لکي آيا آهيون ته شاه صاحب جو وصال 

ع تي ٿيو. تاريخي ڪتابن ۾  1752جنوري  2هه بمطابق 1165

ملي ٿو ته شاه صاحب زندگيَء جي آخري سالن ۾ تمام گهڻو 

خاموش ٿي ويو هيو، ۽ اڪثر فقيرن جي واتان ُسر ڪيڏارو 

ڪافي ڏينهن تائين استغراق واري صورت ۾ رهيو ۽  ٻڌندو هو.

نيٺ هڪ ڏينهن وهنجي سهنجي ڪارو لباس پائي مٿان چادر 

اوڍي فقيرن کي سماء جو اشارو ڪيائين. ڪي مورخ لکن ٿا ته 

ڏينهن تائين ڳائيندا رهيا ۽ آخر جڏهن هنن  3يا  30فقير مسلسل 

ٿيو ته شاه شاهه سائين جي مٿان چادر هٽائي  ڏٺو ته کين معلوم 

نهنجي منزل مقصود تي پهچي چڪو هو ۽ سندن روح سائين پ

 .هو خالق حقيقي سان وڃي مليو

 تربيت:۽ تعليم 

ڪيترن ئي محققن ڀٽائي سائين کي امي ڪري سڏيو آهي، ۽ اهڙي 

بيان کي ثابت ڪرڻ الِء هنن دليل پڻ ڏنا آهن، جهڙوڪ شاه سائين  

اسان “آهي ته  ويو ڏنوجي امي هجڻ بابت لطف اللطيف ۾ هن طرح 

جي ڄاڻ ۽ تحقيق موجب شاه صاحب رواجي نموني ۾ ڪنهن به 

استاد وٽ تعليم ڪانه ورتي هئي پر هو پنهنجو پاڻ مطالع ڪندو ۽ 
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علم پرائيندو ويو لکڻ نه سکي سگهيو پرهو فطري شاعر ۽ ڏاڍو تيز 

فهم ۽ هوشيار ماڻهو هو جنهن ڪري هڪ هڪ شئي جو جدا جدا 

۽ ان نظاري کي وري  -پ ۾ نظارو ڪندو رهيورنگ ۽ اصلي رو

 -پنهنجي ڪالم ۾ هڪ خاص من موهندڙ انداز ۾ پيش ڪندو آيو

سندس ڪالم جو ايڏو بلند انداز ۽ بلند بيهڪ آهي جو ڪو به ماڻهو 

اعتبار نه ڪري سگهندو ته شاه صاحب ڪو اڻ پڙهيل هو يا 

۽  معمولي پڙهيل هو پر جن ماڻهن کي خبر آهي ته دل جي صفائي

رياضت ڪرڻ کان پوِء انسان جو اندر اجري ٿو ۽ مٿس ڪيترائي 

اهڙا مخفي راز پڌرا ٿي پوندا آهن )جن رازن ۽ رمزن جي عام 

ماڻهن کي سمجهه ٻوجهه ئي ڪانه هوندي آهي( سيئي ويساه ڪري 

سگهن ٿا ته هللا تعالٰي ڪيترن اڻ پڙهيل ماڻهن کي ڳجهي علم جا 

ي هڪ عاقل عالم ماڻهو دل خزانا عطا ڪري ٿو جنهن کي ڏسند

 ”جو دل ۾ دنگ رهجي وڃي ٿو

اسان جي راِء ۽ تحقيق موجب جيئن ته شاه سائينَء وٽ هروقت 

مثنوي موالنا رومي، قرآن شريف ۽ شاه ڪريم بلڙي واري جو 

.انڪري اسان چئي سگهون ٿا شاه سائين امي ورسالو ساڻ هوندو هئ

ڄاڻ ماڻهو پاڻ ڇاڪاڻ ته اڻنه بلڪه هڪ پڙهيل لکيل فرد هو، 

سان گڏ ڪتاب آخر ڇو کڻندو.يا ميان نورمحمد به کيس تحفي طور 

سوني جلد واري مثنوي موالنا روم ڏني. شاه صاحب جي ڪافي 

بيتن مان به اها خبر پوي ٿي ته هو هو تمام گهڻو پڙهيل لکيل هو. 

سندس ڏاهپ ۽ بصيرت اڄ سندس استاد آخوند نور محمد ڀٽي هو.  

جن بيتن يا واين مان شاه سائين  ن ڪري ڇڏي ٿي.به اسان کي حيرا

جي پڙهيل لکيل هجڻ جو دليل ملي ٿو انهن مان ڪجهه هتي ڏجن 

 ٿا.

 سهسين ُشڪرانا، ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 َحمدَ َچئج َحِڪيَم کي، جوِر َهڻِي جانا،

 ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 تو ڏيکاري تو ِڌڻي، باِطَن جا بانا،
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 َڪِريَم جا.ڪوڙيين ڀاَل 

 َمتان َمرد! ِوساريين، صاِحَب ِجي ثَنا،

 ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 دوسُت َرِکي ِدل ۾، پَڙهه اللَُن ِلسانا،

 ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 َجفا ڏيئي جيَء کي، ِٿي ِفڪَر َمنجهِه فَنا،

 ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 يا هيُء بيت ڏسو،

 نَه َمِڃينِ  آئون اُِنين ِجي آِهيان، توڻي ُمون

 َمُس ُمنِهنجي َهَٿ ۾، ڪاغذ ڪي آِڻيِن،

 لُِڙَڪ نه ِلَکُڻ ِڏيِِن، ِڪِريو پُوِن قَلَم تي.

 

جي اَُمُر ُهڻيو اَڌَ َڪري، سي ڪاَغذَ 

 ِلکان ِڪئن،

واِڳيُون جي ِوصاَل سين، تَِنين چاَڙهي 

 ِچيئَن،

ُرئان راتو ِڏينهن، ِجئن اُِن جي وائِيَء ۾ َوَر 

 گهان.

ڪو اڻ پڙهيل اهڙو مشاهدو ڪٿي ٿو ڪري سگهي ته خاص طور 

 .”لُِڙَڪ نه ِلَکُڻ ِڏِيِن، ِڪِريو پُوِن قَلَم تي“

 شادي:

 ،رياضتن، عبادتنجو وڏو حصو َء جوانيشاه لطيف پنهنجي  

ان گذاريو. هو گهڻو ڪري سفر ۾ رهندو هو. محنتن سان ۽  مجاهدن

کي به ڪڏهن شادي  حبيب  شاه صاحبڪري پنهنجي والد 

هڪ لڱان هالن جي  و هئائين .  ارادو نه ڏيکاري  مبارڪ جو 

مغل)سندس قبر تي اهو  مرزا بيگ  ارغونهڪ خوشحال شخص 

. ٿي پئي بيمارجي وڏي نياڻي سعيده بيگم  ئي نالو لکيل آهي(

حبيب جا مريد هئا ۽ اوکي سوکي شاه شاه حبيب هو    ڇاڪاڻ ته



 لطيفيات جو اڀياس

30 

 

شاه حبيب کي دعا  ئا.  هوه اڪرائيند عويذ۽ ت ڦيڻو ، ڌاڳو،کان دعا

تنهن ؛ هو ٿورو بيمارحبيب پاڻ انهي وقت شاه  ا. پرڦيڻي الِء وٺڻ آي

 الِء موڪليائين.  شاه عبداللطيف کي  دعا پٽ  ڪري پنهنجي پنهنجي

ته هنن رواج موجب پردو  لطيف سائين حويلي جي در وٽ پهتو

ڪيو ۽ بيمار نياڻي جي صرف هڪ چيچ شاه صاحب کي ڏيکاري 

جنهن “فرمايو، پنهنجي هٿ ۾ جهلي  اها چيچ  شاه صاحب  وئي. 

مرزا کي شاه سائينَء .”  جي چيچ سيد هٿ ۾ تنهن کي لهر نه لوڏو

جي اهڙي دعا نه وڻي. هو موقعي تي ته ڪجهه نه ڪڇيو پر بعد ۾ 

ن سان سيدن کي رنجائڻ لڳا. تان جو مرزا بيگ ارغون مختلف نمون

)سندس قبر ڪتبي تي اهوئي نالو لکيل آه( پنهنجي ساٿين سميت دل 

پوين پشيمان ٿي ساڳي قوم سان ٿيل جهيڙي ۾ مارجي ويو.۽ سندس 

شاه سائينَء کي آڇيو جيڪو هن قبول ڪيو. نينگري جو سنڱ 

سان نالي ان نينگريَء جي شادي  سعيده بيگم سائينَء  شاه  آخرڪار

 خدراتمشاه صاحب جا مريد ۽ معتقد )تاج ال ٿيڻ کانپوِء  شادي . ٿي

ئا. ڪتابن ۾ آيل آهي ته سڏيندا ه جي نالي سان( يعني ستين جو ڇٽ

بي بي صاحبہ نهايت پرهيزگار پاڪ دامن نماز روزي جي سخت 

پابند هئي، امير گهراڻي جي ڇوڪري هوندي به گهر جو ڪاروبار 

 اڻ پنهنجي هٿن سان ڪندي هئي. ڪوٽڙي مغل جو ڳوٺ سڀ پ

اتان لڏي اچي نئين سر ڀٽ هاڻي بي رونق ٿي رهيو هو ۽ شاه سائين 

چون ٿا ته هڪ ڀيرو بيبي پاڪ اميد سان ٿي هئي پر ٻارڙو وسائي. 

جي سائينَء بي بي صاحبه شاه  ماُء جي شڪم ۾ ئي ضايع ٿي ويو.  

شادي ٻيهر ن پوِء شاه صاحب حياتي ۾ ئي رحلت فرمائي وئي ان کا

و. هو پنهنجي فقيرن کي ئي اوالد نه ڪي جو ڪڏهن به ارادو 

 سمجهندو هو.

 شاھ لطيف جا فقير

شاهه عبداللطيف جي خدمت ۾ جيڪي خاص مريد ۽ فقير حاضر 

 هوندا هئا تن جا ناال ۽ ذميواريون هن طرح آهن:
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هو.)ڪجهه *ميان نور محمد وائي وارو، شاهه صاحب جو استاد 

ڪتابن ۾ آخوند نور محمد ڀٽي جو نالو شاه سائين جي استاد طور 

 اچي ٿو.(

*ميان محمد عالم ڌيانو، شاهه صاحب جي والده جو ڀاڻيجو هو. 

 ڪم ۽ بندوبست انهيَء جي حوالي هوندو هو.  سماع جو 

*ميان عبدالواسع ساالرو، سکر فقير ڏيرو ۽ فقير اسماعيل سمون 

يد نهال شاهه، فقير اسماعيل ڏيرو، اجن فقير ڀينَء پور وارو، س

ڪري ‘ وڳنڌ’ديرو ۽ ڪمال فقير سينهڙو، ۽ ورو فقير جنهن کي 

چوندا هئا، )جنهن جو ذڪر( سر بالول ۾ آهي. نورمحمد ابڙو ۽ 

سيد سائينڏنو متعلوي موسٰي پوٽو. اهي سڀئي فقير شاهه سائين جا 

ن گڏ هوندا هئا. خاص خدمتگارهوندا هئا. ۽ هميشه شاهه سائين سا

 سندن حوالي ڪو ٻيو ڪم نه هوندو هو.

جو گاهه پٺوڪندو ‘ چنگل’*احمد فقير، شاهه صاحب جي گهوڙي 

 هو.

 *محمد رحيم فقير، شاهه صاحب جي لکپڙهه جو ڪم ڪندو هو.

 *عر س فقير سهتو دايو هوندو هو.

*عنايت وساڻ، جت هوندو هو، ۽ شاهه سائين جي اٺ جي جي 

 و.مهار جهليندو ه

*عبدالجميل انڙ، مصلي ۽ تسبيح جي سنڀال ڪندو هو. هو نماز 

 وغيره جو وقت ۽ ٻي عبادت ظاهري الِء بندوبست ڪندو هو.

*عرس فقير ساند، سرود ڳائڻ وارن جو خليفو هو، ۽ پاڻ به چڱو 

 راڳ ڳائيندو هو.

نالي ڪتن جي سنڀال ڪندو هو. ‘ کينهو’ٻيو ‘ موتي’*ونهيون فقير 

 نڌڻڪو رلندو ڏسي پاڻ وٽ آڻي پاليا هئا. جيڪي شاهه صاحب

 فقير بورچي هو. نو*رحمَ 

 *قاسم فقير حجام هو.

 کڻندو هو. نرو*بچو فقير ڪئو

*سومر فقير اصل ويٺل خانپور جو هو. عارف هو ۽ شاهه صاحب 

 کان ارشاد مليو هئس، جنهن پنهنجي ُمنهن پيري مريدي پئي ڪئي.
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 ۽ عبادت سيکاريندو هو.*عارف فقير ٿيٻو، نون فقيرن کي نماز 

*جيڪي فقير راڳ جي ڪم تي هئا، سي هي هئا: عرس فقير، راڳ 

جو خليفو ۽ سيد نقي بخاري ۽ ميون هاشم علوي ريحان پوٽو 

 سرودي هوندا هئا.

هندستاني ڳائڻا استاد هئا، جو اهي ٻئي دهلي جي ‘ چئنچل’۽ ‘ اٽل*’

 شهر مان آيا هئا.

سندس روضو مبارڪ  *عيدن رازي، شاهه صاحب جي مسجد ۽

 تيار ڪيو. اهو سکر جو ويٺل هو.

*فقير ولي محمد، ميان نور محمد ڀٽي واري جي، شاهه صاحب جي 

 ميت کي غسل ڏنو هو.

*انهن فقيرن کان سواِء ٻيا به ڪيترائي فقير، جن جا هتي ناال نٿا 

شاه لطيف پنهنجي فقيرن سان اوالد جيترو ئي پيار . ڏئي سگهجن

)ذريعو احوال شاه اوالد وانگر ڀائيندو هو. ڪندو هو، ۽ کين 

 لطيف(
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 شاھ جي رسالي جو مختصر تعارف  

شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي شاعري تمام گهڻي گهڻ رخي 

تاريخيت آهي اتي سندس آهي. ڇاڪاڻ ته جتي سندس شاعري ۾ 

ڪردارن جو نفسياتي پاسو پڻ اهم آهي، جتي سندس شاعري ۾ 

جماليات جون رمزون آهن، اتي رومانيت کان ويندي منظر نگاري 

شاه سائين پنهنجي معاشري جي ڄاتل ‘جا پڻ اتم مثال موجود آهن. 

سڃاتل قصن ۽ ڪهاڻين کي موضوع بڻائي معاشري جي هڪ 

ي جنهن ۾ نه صرف سندس شاعراڻي اهڙي تصوير پيش ڪئي آه

بصيرت جلوه گر آهي بلڪه ان ۾ زندگي ۽ تخليق جي وچ ۾ هڪ 

اهڙو ڳانڍاپو قائم ڪيل آهي جنهن سبب سندس شاعري زمان ۽ 

مڪان جي حد بندين کي عبور ڪري ٿي. يعني سندس شاعري 

توڙي جي اڄ کان لڳ ڀڳ ٽي سو سال اڳ جي آهي، پر ان جي 

اها شاعري اڄ جي لڳي ٿي، نه صرف اڄ  فني ۽ آفاقي رمزيت سبب

جي بلڪه سندس شاعري ۾ اهڙو جوهر موجود آهي جو اها ايندڙ 

وقتن جي شاعري پڻ هوندي. هو فطرت ۽ پنهنجي ڌرتي ڌڻين سان 

 بي انتها پيار ڪندڙ شاعر آهي.

ايڇ ٽي سورلي به اها ئي ڳالهه لکي آهي ته شاه عبداللطيف  

ي سچائي جي وڏين خوبين جو فطري طور مشاهدي، اظهار ۽ فڪر

مالڪ هو. جن هن کي اها صالحيت ڏني جو، هن پنهنجي اعلٰي 

تصور ۽ پنهنجي ماڻهن جي خيال کي پنهنجي شاعري ۾ سموهيو ۽ 

سينگاريو، جن جي وچ ۾ هو رهيو ٿي. سندس ان شاعري الِء بنان 

 وڌاَء جي اها دعوا ڪري سگهجي ٿي ته اها امر آهي.  

لطيف جي شاعريَء جو مجموعو آهي. شاه جو رسالو شاه 

جيڪو گنج جي صورت ۾ ته موجود آهي. پر گنج کان سواِء به 

 ڪافي قلمي نسخا موجود آهن.

ع 1866شاه جو رسالو سڀ کان اول ڊاڪٽر ارنيسٽ ٽرمپ 

ع ۾ 1867ان کان پوِء قاضي محمد ابراهيم  .۾ جرمني مان ڇپايو

ي کي بمبئي ڇاپو پڻ سر هئا. ان رسال 36بمبئي مان ڇپايو جنهن ۾ 
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ع ۾ ُممبئي مان شاهه جو رسالو 1889سڏيو وڃي ٿو. شيخ نورالدين 

ع ۾ شوقيرام پڻ 1900سر هئا.  جنهن کان پوِء  36 ڻڇپايو جنهن ۾ پ

شاه جو رسالو ترتيب ڏئي ڇپايو. قاضي عبدالڪريم ُممبئي مان 

سر هئا. مرزا قليچ  36ع ۾ شاه جو رسالو ڇپايو جنهن پڻ 1911

سر هئا.  36 بهع ۾ رسالو ترتيب ڏئي ڇپايو، جنهن ۾ 1913بيگ 

هن رسالي جا ڪيترائي ڇاپا اچي چڪا آهن. قاضي علي ميان 

سر هئا. ڊاڪٽر  36ع ۾ رسالو شايع ڪرايو جنهن ۾ به 1921

جنهن ع ۾ شاه جي رسالي جو پهريون جلد ڇپايو. 1923گربخشاڻي 

سندس ٽنهي ا، ع ٻيا ٻه جلد پڻ ڇپاي1931ع ۽ 1924 کان پوِء هن 

ڪن محققن جو خيال آهي  ته چوٿين ڀاڱي  ، سر آيا 18جلدن ۾ ڪل 

ع تي 1947فيبروري  11تي ڪم هلندڙ هو جو ڊاڪٽر صاحب، 

رسالو مڪمل نه  ڊاڪٽر صاحب ڪراچيَء ۾ الڏاڻو ڪري ويو.

سال حال حيات  16توڙي جو هو ٽئين جلد کان پوِء  ڪري سگهيو.

هو، هو جيڪڏهن چاهي ها ته رسالو مڪمل ڪري وٺي ها. پر هن 

اهو رسالو مڪمل نه ٿيڻ جا ڪي سبب   رسالو مڪمل نه ڪيو.

ضرور هوندا. جن تي اڃان سودو دز چڙهيل آهي. البت انهن سببن 

جي  مان هڪ سبب اهو به ٿي سگهي ٿو ته ڊاڪٽر گربخشاڻيءَ 

سخت تنقيد ڪئي. ڪن محققن ترتيب ڏنل رسالي تي ڪاڪي ڀيرو 

جو خيال آهي ته ڊاڪٽر صاحب ان وقت جي جهوني شاه شناس 

ع ۾ مڪمل 1950جنهن کي ساڳي ترتيب سان غالم محمد شاهواڻي 

ڪيو. )هڪ جلدن رسالن ۾ غالم محمد شاهواڻي جو رسالو ٻين جي 

و اڃا به شاه جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ معياري ۽ مستند آهي. توڙي ج

رسالي جي مستند ڇاپي جي ضرورت آهي.( رسالن جو سلسلو 

ع ۾ ٽن شارحن جن ۾ محمد صديق ميمڻ، 1951هلندو رهيو رڳو 

محمد عثمان ڏيپالئي ۽ عالمه غالم مصطفٰي قاسمي شاه جا رساال 

تريتيب ڏئي ڇپايا. ڪلياڻ آڏواڻي جو ترتيب ڏنل شاه جو رسالو 

ع ۾ شاه جو رسالو 1961آِء قاضي  ع ۾ ڇپيو. عالمه آءِ 1958

سر آهن. ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ  29ترتيب ڏئي ڇپايو، جنهن ۾ 

سرن ۾ رسالو ڇپايو. عثمان علي انصاري، ٻانهي خان شيخ،  29پڻ 
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استاد لغاري، الهداد جنجهي ۽ ڪجهه ٻين عالمن پڻ شاه جا رساال 

ه جو پندرهن کان وڌيڪ ٻولين ۾ شاترتيب ڏنا آهن. جڏهن ته 

رسالو/چونڊ ڪالم ترجمو ٿي چڪو آهي، جن ٻولين ۾ شاه جو 

ڊ ڪالم ترجمو ٿي چڪو آهي انهن ۾ رسالو يا شاه سائين جو چون

پشتو  ،يسرائيڪ ،پنجابي ،فارسي،هندي، انگريزي، عربي، اردو

فرانسيسي، گجراتي ،ڪڇي، ڍاٽڪي، ، ،جرمن براهوي، ،بلوچي

ڪجهه عالمن گنج پڻ ترتيب ڏنا بنگالي ۽ ٻيون ٻوليون شامل آهن.  

 آهن. ڪن ٿورن رسالن بابت تفصيلي ڄاڻ هتي ڏجي ٿي. 

 

شاھ جي رسالي جي ڪجهه اهم قلمي ۽ ڇاپي نسخن 

 بابت بنيادي ڄاڻ:

 

 قلمي نسخا:

 

جو گڏ ڪيل گنج: شاه جي گنج جو هيُء نسخو اڻ لڀ  . تمر فقير1 

آهي. روايتن مان معلوم ٿئي ٿو ته جڏهن شاهه صاحب عمر جي 

آخري گهڙين ۾ رسالي جا ڪجهه نسخا ڪراڙ ڍنڍ ۾ اڇالئي ڇڏيا 

هئا ته فقير ڪافي رنجيده ٿيا ۽ پويِء مائي نيامت ۽ ڪجهه ٻين 

ڪيو، شاه  فقيرن جي مدد سان ڪالم سهيڙي گڏ ڪري نسخو تيار

سائينء ان کي گنج سڏيو. ان نسخي کان عالوه به ٻيا رساال لکرايا 

ويا پر جيڪو نسخو اڳ وارو هو اهو تمر فقير وٽ ئي رهيو. 

جيڪو ڪجهه عرصو جمال شاه سان ناراض ٿيو ته نسخو پڻ پاڻ 

سان کڻي ڪڇ هليو ويو. جنهن سان تمراڻي فقيرن پاران ٿيندڙ راڳ 

و منقطع رهيو. موالنا دين محمد وفائيَء جو سلسلو به ڪجهه عرص

،هندستان جي ٻن ’ اٽل ۽ چنچل‘ هن رسالي جي مدد سان‘ موجب:

کي ُسرن ۽ داستانن ’ شاهه جي رسالي‘ مشهور راڳيندڙ گوين

موجب ُمرتب ڪيو ۽ هن رسالي جو نقل ڪرائي ٻه نسخا پڻ تيار 

يم ڪيا ويا ،جن مان هڪ ڀِٽ تي رکيو ويو ۽ ٻيو درگاهه شاهه ڪر
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ان راِء کي  صاحب بلوچ خان ڊاڪٽر نبي بخش . تي رکيو ويو

درست نه ٿو سمجهي .سندس راِء آهي ته ڀٽ تي رکيل رسالي مان 

ع ۾ نئين سر گڏ ڪيو 1792هه/ 1207آهي ،جيڪو ’ گنج‘ مراد

ويو هو .هن رسالي جي ترتيب بمبئيَء واري ڇاپي کان مختلف آهي 

جي  تمر فقير ه هي رسالو۽ اُن ۾ اهو ڪٿي به ڄاڻايل نه آهي ت

کان سواِء درگاهه شاهه ڪريم تي  ان .لکرايل رسالي جو اُتارو آهي

ريت  ان .ع آهي1780هه/  1194سال رکيل رسالي جي تحرير جو

 12۾ ڪو گهڻو فرق نه ،پر فقط  سال ٻنهي رسالن جي تحرير واري

سالن جو فرق آهي .ٿي سگهي ٿو ته هڪ رسالو نقل ٿيڻ کانپوِء ٻيو 

 . رو لکيو ويو هجيڀي

لحاظ کان هي پهريون رسالو  جنهن لحاظ کان روايتون ملن ٿيون ،ان

چيو ته ائين پيو وڃي ” ڪيترن رسالن جو نقل ٿيو. تان هو ،جنهن

ته درگاهه تي پيل گنج تمر فقير واري گنج کان مختلف آهي، پر 

جڏهن ته تمر فقير وارو گنج ميسر ئي ناهي ته پوِء اها دعوٰي ڪيئن 

چون ٿا ‘ ٿي ڪري سگهجي. ڊاڪٽر دائود پوٽي پڻ لکيو آهي ته،

گنج جواصلوڪو نسخو تمر فقير جي حفاظت هيٺ هو، جو سي د 

جمال جي رنجش ڪري پاڻ سان ڪڇ ڀڄ ڏي کڻي ويو، يا اڏيري 

لعل جي ساداتن وٽ امانت طور رکي ويو. بهرحال انهيَء نسخي 

ي خورد برد ڪري جو اڃا تائين پتو ڪونه پيو آهي شايد زماني ج

وچان ئي معدوم ٿي ويو هجي؛ پر انهيَء حالت ۾ ان جا اُتارا، تمر 

فقير جي ٻالڪن وٽ ضرور رهجي ويا هوندا. چنانچه اهڃاڻن مان 

پڌرو آهي، ان جي تالش جاري آهي. ۽ جيڪڏهن رب  تعالٰي جي 

فضل سان ان جو ڪو نقل هٿ چڙهي ويو ته وڏو وثيقو ٿي پوندو، 

ب جي ڪالم کي ڪامل بنائڻ ۾ وڏي مدد ۽ حضرت شاه صاح

 ’ملندي.
دائود پوٽي صاحب تمر فقير جي خليفي ميان اسماعيل جي حوالي 

سان لکيو آهي ته موجوده گنج  فقير عبدالعظيم عرف وڏل شاه 

ماه جمادالثاني  7ابن سيد محمد علي شاه ابن سي د ميان ڪالن، 

ان جي هجري تي اڱاري جي ڏينهن لکي پورو ڪيو. 1207سنه 
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ابتدا سسئي جي سرن سان ٿئي ٿي ۽ پوِء  ڪلياڻ، يمن ڪلياڻ، 

رامڪلي ۽ پورپ به گڏ لکيا ويا آهن. ان نسخي جو پهريون بيت 

  هي آهي.

 وڍيل ٿي وايون ڪري، ڪٺل ڪوڪاري

 هن پن پانهجا ساريا، هيَء هنجون هڏن لئي هاري.

عجيب اتفاق آهي جو مثنوي موالنا روم جي ابتدا پن اهڙي شعر 

سان آهي، جنهن الِء چيو وڃي ٿو ته ان ئي شعر مان متاثر ٿي 

 شاه سائينَء مٿيون بيت چيو هو، 

 از ني چون حڪايت ميڪند، بشنو

 از جدائي ها شڪايت ميڪند.

هن گنج ۾ سرڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ جي شروعات هن بيت سان 

 ٿئي ٿي:

 اُٿياري اٿي ويا، منجهان مون آزار

 حبيب ئي هڻي ويا، پيڙا جي پچار

 طبيبن تنوار، هڏ نه وڻي هاڻ مون.

اول هللا ”جڏهن ته عام قلمي توڙي ڇاپي نسخن جي شروعات 

 واري بيت سان ٿئي ٿي. “ عليم اعلٰي عالم جو ڌڻي

ممتاز مرزا هن نسخي کي هاڻوڪي لکت ۾ لکرائي ڇپايو، 

فقير عبدالعظيم نهايت سڄاڻ ۽ شاهه جي “ه ،سندس چوڻ آهي ت

ڪالم جو وڏو ڄاڻو هو ،جيئن ته الڙ جي لهجي جي شناسائي ۽ 

جتن فقيرن سان سندس اٿي ويٺي هئي ،تنهنڪري هن رسالي 

۽ منجهس لطيفي الت جو عشق ٿيو  ٻڌي نهايت خيال سان رهاڻ جي

.انهيَء عشق کيس ڀٽ جو پنڌ ڪرايو ۽ اتي پهچي ميين اسماعيل 

جي رهنمائيَء ۾ گنج لکڻ شروع  ان کاهوڙيَء جي خدمت ۾ رهيو ۽

وايون شامل آهن .موجوده  287۽  بيت 4041گنج ۾ ڪل ” ڪيائين.

دستياب شاهه جي ڪالم جي سرچشمن مان مڪمل رسالو ،جنهن 

 29۽ سن لکيل ،اهو گنج هي آهي.گنج ۾ ڪل  تاريخ تي ڪتابتي
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کانسواِء ٻين ڪيترن ئي ۾ شاهه جي ڪالم  ان آهن ۽ ُسر/ سرود

 . شاعرن جو ڪالم پڻ درج آهي

درگاهه واري گنج کانسواِء ڊاڪٽر دائودپوٽي صاحب  دلدار فقير 

واري قلمي نسخي جو ذڪر ڪيو آهي ۽ گمان ڏيکاريو آهي ته 

ممڪن آهي اهو تمر فقير واري گنج تان اتاريو ويو هجي، 

 ڇاڪاڻ ته ان ۾ بيتن جي ترتيب ۽ تعداد ۾ فرق آهي.

شاهه جو گنج :هي شاهه جو گنج محمد قاسم راهمونَء . 2

مرتب ڪيو آهي .هن ۾ اڳ ڇپيل رسالن کان رهجي ويل ڪالم 

۽ وايون شامل آهن. هن گنج ۾ ڪل  بيت هزار کان مٿي سميت اٺ

 سر ڏنا ويا آهن. 36

گنج) شاهه جو رسالو الف ب وار ترتيب سان (:هي شاهه لطيف جو 

آهي، جيڪو سنڌي لئگويج اٿارٽي جي  گنج الف ب وار ترتيب سان

شاهه . نو آهيمالزمن صفدر حسين ميرزا ۽ شوڪت چاچڙ ترتيب ڏ

جي گنج جي نئين ترتيب دراصل نامور اديب ممتاز مرزا ڏني هئي 

 ان جي پراڻي صورتخطيَء کي جديد صورتخطيَء ۾ آندو هو ۽

کي الف ب  بيت گنج جي بيتن مان هنن ٻنهي نوجوان محققن هر ان.

چيئر  وار ترتيب سان رکيو آهي. هيُء گنج ،شاهه عبداللطيف ڀٽائي

 ع ۾ شايع ڪيو ويو. 2012،ڪراچي يونيورسٽي ،ڪراچيَء 

الهداد جنجهي( : گنج جو  سگهڙ ) شارح شاهه جو گنج. 3

هيُء نسخو سگهڙ حاجي الهداد جنجهيَء جو سهيڙيل آهي. هن 

ان کانسواِء  .جي پاسي ماڻهن وٽ سر آهن ٿر ڪوشش ڪري الڙ ۽

پڻ شامل ڪيا ويا آهن .شاهه جي هن گنج جو پهريون  بيت متفرقه

 ع ۾ ڇپيو.2008ع ۾ ڇپيو ۽ ٻيو ڇاپو 1994

ع ۾ ثقافت کاتي گنج کي ٽن ٻولين ۾ شايع 2018تازو يعني 

ڪيو آهي. جيڪو هڪ تاريخي ڪم آهي. ان ڪم ۾ تحقيقي توڙي 

ٻين حوالن سان آغا سليم، پروفيسر ناگپال، ڊاڪٽر نواز علي شوق، 

مدد علي سنڌي، منسٽر سردار علي شاه ۽ سيڪريٽري اڪبر 

 لغاري صاحب جن جون وڏيون محنتون آهن.  
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شاهه ڪريم جي درگاهه تي رکيل رسالو :هن قلمي نسخي  ڙيبل.4

تمر  مان ملي ٿي ته هي رسالو ذڪر بابت ڄاڻ پڻ مٿئين ساڳئي

ع ۾ اُتارو ڪري درگاهه 1780هه/  1194تان واري رسالي فقير

ع ۾ ڊاڪٽر هوتچند 1923شاهه ڪريم تي رکيو ويو هو ،جيڪو 

کي پنهنجي شاهه  نا مولچند گربخشاڻيَء کي مطالعي الِء مليو ۽ هن

جي رسالي جي ترتيب الِء ڪتب آندو هو .هن وقت هي قلمي نسخو 

ناياب آهي ۽ درگاهه شاهه ڪريم تي به موجود نه آهي .ڊاڪٽر نبي 

آهي ته ٿي سگهي ٿو ته هي رسالو ڊاڪٽر  چوڻ جو بلوچ خان بخش

محمد دائودپوٽي يا مرحوم عثمان علي انصاريَء جي  بن عمر

 هجي.ذخيري ۾ موجود 

 

 : ڪجهه اهم ڇاپي رساال

 

ارنيسٽ ٽرمپ( جرمن جي عالم  شاهه جو رسالو)شارح:. 1

جو ترتيب ڏنل هي شاهه جو رسالو ،پهريون  ارنيسٽ ٽرمپ ڊاڪٽر

دور ۾ سنڌ آمد  انگريز ارنيسٽ ٽرمپ ڇاپي رسالو آهي .ڊاڪٽر

متاثر  ٻڌي دوران ڀٽ شاهه ۾ شاهه جي فقيرن کان شاهه جو ڪالم

کي ترتيب  بعد شاهه جو ڪالم فقيرن کان هٿ ڪري ،ان ان .ٿيو

ب جي تختي به تيار ڪئي/  -ڏنائين .ترتيب وقت هن سنڌي الف

سڏجي ٿي .هن جرمنيَء جي ‘ٽرمپ جي سنڌي ’ڪرائي ،جيڪا 

ع ۾ شايع ڪرايو 1866شهر لئپزگ مان هيُء شاهه جو رسالوسال  

ُسر  هجي رسالي ۾ ڪل ڇويه ڏنل شاهه . ڊاڪٽر ٽرمپ جي ترتيب

ڪلياڻ ،جمن ڪلياڻ ،کنڀات  ُسر :آهن، جيڪي هتي ڏجن ٿا 

،سارنگ ،ڪيڏارو ،آبري ،معذوري  ،سهڻي ،سريراڳ ،سامونڊي

،برووسنڌي ،مومل راڻو  ،ديسي ،ڪوهياري ،حسيني ،سورٺ

،ڏهر ،ڪاپائتي  ،بالول ،کاهوڙي ،رامڪلي ،ِرپ ،ليالچنيسر

ع ۾ 1985ڇاپو  آس. هن رسالي جو سنڌ ۾ پهريون ،پرڀاتي ،گهاتو ۽

ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ڪاميٽي ،ڀٽ شاهه ،حيدرآباد طرفان شايع 

۽ سياحت کاتي  ثقافت جو ٻيو ۽ وري ٽيون ڇاپو به سنڌ ٿيو ،ان
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  پڌرو ڪيو آهي. ڇپائي ع ۾2008سنڌ ، ،حڪومت

هه/ 1283ڇاپو (:هي شاهه جو رسالو  بمبئي شاهه جو رسالو)

ابت حاجي محمد ع ۾ بمبئيَء ۾ ڇپيو ،جنهن جي ڪت1867

ع ۾ 1875جي ڪيل آهي . هن رسالي جو ٻيو ڇاپو  سمي ڪرناني

شايع ٿيو . هنرسالي جا ٻيا به ڪيترائي ڇاپا آيا.  ڊاڪٽر نبي 

اوقـاف کـاتـي ۽ عـالمـه قـاضـي رسـالـو تحقيقي رٿا  بلوچ خان بخش

 ع ۾ شايع ڪرايو ويو.1995تحت 

ڊسـمبر  اهو رسالـو شاهه جو رسالو )شارح تاراچند شوقيرام(:. 2

ع ۾ شايع ٿيو. شوقيرام وارو ترتيب ڏنل شاه جو رسالو تعليـم 1900

 225۽  بيت 3316کاتي پاران شايع ڪرايو ويو، هن رسالي ۾ ڪل 

ع ۽ 1909ع ،1900وايون شامل آهن. هيُء رسالو ترتيبوار 

 . ع ۾ شايع ٿيا1923

بيگ جو  شاهه جو رسالو) شارح مرزا قليچ بيگ (:  مرزا قليچ. 3

ع ۾ شايع ٿيو. هن 1913جو رسالو پهريون ڀيرو  ڏنل شاهه ترتيب

رسالي ۾ ُسرن جي فهرست جي ترتيب سـرڪـاري رسـالـي واري 

رکي وئي. مرزا قليچ بيگ هن رسالي ۾ شاهه لطيف جي ڪالم جا 

 جي ترتيب هن ريت آهي. جن .شامل ڪيا آهن ُسر 37

( 4)کنڀات،(3) (يمن ڪلياڻ ، 2)   (ڪلياڻ 1) 

ڪيڏارو،) (8) (سارنگ،7سهڻي، )( 6 )(،سامونڊي،5سريراڳ،)

(ڪـوهيـاري،  12(ديسي )11معذوري،) (10آبري ) (سسئي 9

 16بيراڳ هندي،)  ( 15)(سـورٺ ، 14حـسيـنـي،) (  13)

 19 )بروو سنڌي، ( 18 )رانجهو،  (هير 17(ابيات مثنوي،) 

(  23 (رپ، ) 22(رامڪلي ) 21(کاهوڙي،)  20مومل راڻو،) (

( 27((ڪاپائتي 26ڏهر،) ( 25 )بالول،  ( 24 )چنيسر، ليالن

 31 )( آسا،30ڪيڏارو،)  (،شينهن 29( گهاتو،)  28پرڀاتي،) 

(پورب،)  34(ڌناسري،    )  33ڍول مارئي،)  ( 32)مارئي ،(

هن رسالي جو  .بهار (بسنت 37(ڪارايَل،)  36(ڪاموڏ،)  35

جڏهن ته ٽيون ڇاپو مان ڇپيو  شڪارپور ع ۾1923ٻيو ڇاپو 
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ڇپيو. چوٿون   ع ۾ حيدرآباد مان1950محمد يوسف برادرس 

  اٿارٽيَء پاران ڇپايو ويو. سنڌي لئنگويج ع ۾1994ڇاپو 

شاهه جو رسالو) شارح ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي . 4

(:هي شاهه جو رسالو ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻيَء جو 

ترتيبوار پهريون جلد  جلدن ۾ ٽن ترتيب ڏنل آهي ،جيڪو

ع ۾ شايع ٿيو 1931ع ۾ ۽ ٽيون جلد 1924ع ۾ ،ٻيو جلد 1923

 يمن سر،۾ :سر ڪلياڻ سر ڏنل آهن ،جن 18.هنن جلدن ۾ ڪل 

 ، سهڻي سر ، سامونڊيسر، سر سريراڳ سر کنڀات، ڪلياڻ،

سسئي آبري،سر معذوري ،سر ديسي ،سر ڪوهياري ،سر  سر

سر مارئي ،سر  راڻو،،سر مومل  چنيسر ليال حسيني ،ُسر

۽ سر ڪيڏارو موجود آهن ،انهن  سورٺ ڪاموڏ ،سر گهاتو ،سر

۽ ڏکين لفظن  شرح سرن جي آخر ۾ هر هڪ سر جي تفصيلي

مقدمه ‘جي معنٰي ۽ سمجهاڻي پڻ ڏنل آهي. جڏهن ته پهرين جلد ۾

به شامل آهي، جيڪو الڳ ڪتابي شڪل ۾ پڻ ڇپيو ’ لطيفي

ن جي سوانح حيات ۽ شاعريَء آهي. مقدمه لطيفي ۾ ۾ شاهه سائي

مان باب پهرئين ۾ شاهه جي سوانح  بابت ڏهه باب ڏنل آهن ،جن

عمري ، ٻئي باب ۾ شاهه جي صورت ۽ سيرت ، ٽئين باب ۾ 

، پنجين باب ۾  تصوف شاهه جو مذهب، چوٿين باب ۾ ويدانت ۽

شعر جو  ڇهين باب ۾ شاهه جي ،شاعري ۽ شعر شاهه جو

مضمون ۽ عبارت، ستين باب ۾ شاهه جو نظم، اٺين باب ۾ شاهه 

جي سنڌي، نائين باب ۾ شاهه جون نحوي بناوتون ۽ ڏهين باب ۾ 

۽ تاليف بابت جامع ۽ تفصيلي ڄاڻ ڏنل آهي.  تصنيف رسالي جي

انهن ٽنهي جلدن کي هڪ جلد ۾ ترتيب ڏياري جناب 

هه ثقافتي مرڪز ع ۾ شاهه عبداللطيف ڀٽ شا1979آخوند، حميد

ع ۾ ۽ ٽيون ڇاپو 1985پاران شايع ڪرايو.جنهن جو ٻيو ڇاپو 

ع ۾ شايع ٿيو. جنهن کانپوِء به ان رسالي جا ڪيئي ڇاپا 1992

ع ۾ هڪ دفعو وري 2018آيا، جڏهن ته ثقافت کاتي پاران تازو 

ٽنهي جلدن کي الڳ الڳ جلد ۾ ڪري ڇاپيو ويو آهي. جڏهن 

جتي ان جي ڪافي ساراهه ٿي اتي  هيُء رسالو پڌرو ٿيو هو ته
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گربخشاڻي وارو ‘ڪاڪي ڀيرو مل ان تي سخت تنقيد پڻ ڪيئي. 

۾ جي عنوان سان ڪاڪي ڀيرو ’ شاه جو رسالو منهنجي نظر

مل جوتنقيدي ڪتاب پڻ ڇپيو جيڪو سنڌ توڙي هند ۾ مشهور ۽ 

مقبول به ٿيو ته ان جا پڻ ڪيترائي ڇاپا آيا. تازو سنڌ جي ثقافت 

ن ان ڪتاب جو پڻ نئون ڇاپو شايع ڪيو ويو آهي. کاتي پارا

ڊاڪٽر دائود پوٽو گربخشاڻي صاحب جو شاگرد هو. رسالي جي 

ترتيب ۾ هو سندس مددگار پڻ رهيو. جنهن جو ذڪر گربخشاڻي 

صاحب پڻ ڪيو آهي.  پر بعد ۾ سندن ڪن ڳالهين تي اختالف 

ٿيا جو رسالي جو چوٿون ڇاپو به نه اچي سگهيو. ڪن عالمن 

و چوڻ آهي ته ڊاڪٽر گربخشاڻي رسالي جو چوٿون ڇاپو ج

ترتيب ڏئي ڇڏيو هو پر هو ڪن سبب ڪري ڇپائي نه سگهيو. 

ع ۾ وري 1923‘ڊاڪٽر دائودپوٽي صاحب لکيو آهي ته، 

آنجهاني پروفيسر گربخشاڻيَء، شاه جي رسالي جي تصحيح ۽ 

تشريح جو ڪم پاڻ تي کنيو، ۽ هن بنده جي حمايت سان سال 

تائين رسالي جا ٽي جلد ڇپائي پڌرا ڪيائين. تنهن کان ع 1931

پوِء ڪن وجوهات ڪري رسالي جو چوٿون جلد تيار ڪري 

ڇپائي نه سگهيو. پروفيسر ماسوف عليہ وٽ پهرئين جلد ڀيري 

فقط بلڙيَء ۽ ڀٽ وارا دستخط نسخا ۽ ٽرمپ ۽ بمبئي وارا ڇاپي 

دستخط اال هئا. ٻئي جلد تيار ڪندي مير عبدالحسين وارو سر

مان برٽش  نسخو ملي ويس، ۽ ٽئي جي تياري وقت مون انگلنڊ 

ميوزيم جي بياض جون مختلف پڙهڻيون ۽ ڏنل معنائون ڏانهس 

ڏياري موڪليون. ٽنهين جلدن ۾ اڳيون الڙي تلفظ قائم رکيو ويو، 

هاِء “۽  ”نون غنو“جنهن جي فقط خصوصيت هيَء آهي ته 

وبي ناهي. ازانسواِء ذوف ٿيل آهن، ۽ ڪا ٻي منجهس خحم ”هوز

گنج شريف ۽ ٻين نسخن مان ڀيٽا جو موقعو نه مليو، جنهن ڪري 

چئبو ته ماسوف عليہ جو تيار ٿيل رسالو به گهڻي قدر ناقص 

 ’آهي.

شاهه جو رسالو) شارح محمد عثمان ڏيپالئي(: محمد عثمان .4

ڏيپالئيَء جي ترتيب ڏنل شاه جي رسالي ۾ ٻين رسالن جي ڀيٽ ۾ 
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بيت شامل آهن. جنهن بابت ڏيپالئي صاحب لکيو آهي  ۽ سُر وڌيڪ

ته ورهاڱي بعد هندن جي وڃڻ کان پوِء معنٰي سان خواهه ،بنا معنٰي 

ڪري شاهه صاحب جي ڪن محبتين  رسالي جي اَڻاٺ ٿي پئي ،ان

پاران ڇپايل رسالي  ان .کوليو’ دفتر لطيفي‘ گڏجي ،حيدرآباد سنڌ ۾

موضوع پڙهڻي ۽ بهتر ۾  ۾ جيڪي خوبيون ڄاڻايل آهن ،تن

صورتخطي ،اُچارن جي درستي شامل آهي .ڇٽيهن ُسرن سان گڏ 

ٽيهه اکري به  ٽيهه اکري،رامڪليَء جي ابيات مثنوي ،سسئيَء جي

 ع ۾ ڇپايو ويو.1951شامل آهي. هيُء رسالو 

(  خانبهادر محمد صديق ميمڻ شاهه جو رسالو)شارح. 5

ي کوٽ کي محسوس محمد صديق ميمڻ شاه جي رسالن ج خانبهادر

وارو قديم نسخو هٿ ڪري  ’خاني ڪريم ڇاپ‘ ڪندي بمبئيَء جي

’ واصف‘ ۽ ڪاتب ،محمد بخش ،سنڌ جي عالم ،اديب ،شاعر

جي هوبهو خوبصورت نقل ڪتابت ڪرائي ،موجوده سنڌي  ان کان

صورتخطيَء ۾ لـيـٿـو ۾ شـايع ڪـرايو .دراصل بمبئيَء وارو ڇاپو 

مطبع ‘ قاضي نور محمد بن اڳ ،قاضي ابراهيم سال 100،

مان شايع ڪرايو هو .اُن وقت ميان محمد هالن واري ’ حيدريءَ 

جا اڪثر ’ شاهه جي رسالي‘ عباسيَء وٽ’ وفا‘ آخوندعبدالرحيم ۽

سڀ قديم نسخا موجود هئا ۽ اُهي پاڻ حال حيات هئا .هيُء 

انهن جي مدد ۽ سهڪار سان تيار ڪري بمبئيَء مان ڇپايو  نسخو

نـڌ مـسلـم ادبـي سوسـائٽيَء جو هي عظيم ڪارنامـو آهـي ســ . ويو

محمد صديق ميمڻ جو محمد بخش واصف جي ڪتابت   ،جنهن

جي  آهن ،جن ُسر 36وارو هي نسخو ڇپايو .هن رسالي ۾ 

تائين آهي .هن نسخي ۾  بسنت ُسر ڪلياڻ کان وٺي ُسر ترتيب

ڍول مارو ،ڌناسري  ،ڪاپائتي ،پرڀاتي ، رانجهو هير

کي پوين مرتبن گهڻي ڀاڱي شاهه جي  آهن ،جن ُسر اهڙا تبسن ۽

ع ۾ ڇپجي 1951رسالي مان خارج ڪري ڇڏيو آهي .هي رسالو 

 . پڌرو ٿيو

(: شاه سائين جا هن وقت  آڏواڻي شاهه جو رسالو) شارح ڪلياڻ. 6

تائين جيڪي به رساال آيا آهن، انهن مان مقبول ترين رسالو ڪلياڻ 
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شاه جو رسالو آهي. هن رسالي جي اهم آڏواڻيَء جو ترتيب ڏنل 

ڪلياڻ آڏواڻيَء صاحب موجودهه  خوبي اها آهي ته رسالي کي

صورتخطي ۾ آندو آهي ۽ شاه سائين جا آسان بيت، انهن جون آسان 

ر جو مختصر تعارف سمجهاڻيون، لفظن جون آسان معنائون ۽ هر سُ 

جي شاه سائين هن رسالي جي ابتدا ۾ ۽ تفصيل پڻ ڏنو ويو آهي. 

سوانح حيات پڻ ڏني وئي آهي. هڪ تاثر عام آهي ته هيُء رسالو 

آڏواڻي صاحب خاص طور ٻارڙن ۽ عورتن الِء آسان ڪري ترتيب 

ڏنو ته جيئن هو شاه سائينَء جي ڪالم مان استفادو حاصل ڪري 

 سگهن. 

شاهه جو رسالو)  شارح عالمه آِء آِء قاضي (: عالمه آِء آِء  . 7

هو، جنهن ڪيترائي ڪتاب لکيا. قاضي قاضي وڏو عالم دين 

 29صاحب وڏي محنت ڪري شاه جورسالو پڻ آندو. جنهن ۾ ُڪل 

سرآهن. سرن جو تفصيل هن ريت آهي. پهريون سر ڪلياڻ ، ٻيو 

،سرآسا،  سر يمن ڪلياڻ ۽ پوِء تفصيلوار سرکنڀات ،سر سورٺ

سرپرڀاتي ،سررامڪلي ،سرکاهوڙي ،سرپورب 

،سرڪاموڏ  اڳ ، سرسامونڊي،سرسارنگ، سرسرير ،سربالول

،سرآبري ،سرمعذوري ،سرديسي ،سرڪوهياري ،سرحسيني 

،سرڏهر ،سرگهاتو  ،سرمومل راڻو ،سربروو سنڌي چنيسر ،سرليال

شامل  سهڻي ،سرڪاپائتي ،سررپ ،سرڪارايل ،سرمارئي ۽سر

آهن. قاضي صاحب هن رسالي ۾ سـُر ڪيڏارو شامل ناهي ڪيو. 

پاران شايع  ع ۾ سنڌي ادبي بورڊ1961هيُء رسالو پهريون ڀيرو 

ع ۾ پڻ بورڊ پاران ان جا 1993ع ۽ 1986ڪيو ويو. جنهن کانپوِء 

 هن رسالي ۾ سر ڪيڏارو موجود ناهي.  نوان ڇاپا آندا ويا.

پاڪيٽ سائيز ۾ آيل شاهه جا رساال: پاڪيٽ سائيز ۾ محمد . 8

ا ويا اريَء پاران شاه جا رساال تريتب ڏنلغعثمان ڏيپالئيَء ۽ استاد 

 آهن.

بلوچ( :حضرت  خان شاهه جو رسالو )شارح ڊاڪٽر نبي بخش 9

ع ڌاري 1791هه/ 1206شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جو هيُء رسالو 

لکيل آڳاٽي قلمي نسخي تي آڌاريل آهي ،جيڪو ڊاڪٽر نبي 
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ع 1987بلوچ کي هٿ آيو. هن رسالي جو پهريون ڇاپو  خان بخش

شايع ٿيو .رسالي جي هن قلمي ع تي 1989تي ڇپرايو ۽ ٻيو ڀير 

 سرن مان چونڊيل بيتن جو اختصار ڏنو ويو آهي. ٽن نسخي ۾

شاهه جو رسالو) شارح غالم محمد شاهواڻي(:غالم محمد  .10

جي هن رسالي ۾ شاهه جا  ڏنل شاهه شاهواڻيَء جي ترتيب

حاصل  موجود آهن .هن رسالي کي خاص عوامي مقبوليت ُسر سڀئي

ان اڳ شاهه جو مستند ڪالم وارو نسخو آهي ،ڇاڪاڻ جو هن ک

ڊاڪٽر گربخشاڻيَء جو ترتيب ڏنل هو ،جنهن ۾ رسالي جي ٽيهن 

ڇنڊ ڇاڻ کانپوِء شايع ٿيا هئا .غالم  ُسر ُسرن مان فقط ارڙهن

شاهواڻي پنهنجي وقت جو مشهور عالم ،تعليمي ماهر ۽ لطيف  محمد

حن شناس هو .هن مختلف وقتن تي شاهه جي مختلف ُسرن کي شر

سان شايع ڪرايو هو ،تنهنڪري هن ضرورت محسوس ڪندي 

جي  ُسر ان کان پهرين ُسر شاهه جو مڪمل ڪالم ترتيب ڏنو .هر

معنٰي ،مفهوم توڙي مضمون تي روشني وڌي اٿس ،جنهن سبب 

کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي  ُسر ان هڪ عام پڙهندڙ کي ڀٽائيَء جي

آهن ۽ انهن جي ترتيب هن ريت  ُسر 30شاهه جي هن رسالي ۾ . ٿي

ڪلياڻ ،يمن ڪلياڻ ،کنڀات ،سريراڳ  ُسر  :آهي

،معذوري ،ديسي ،ڪوهياري  ،سسئي آبري ،سامونڊي،سهڻي

،مومل راڻو ،مارئي ،ڪاموڏ ،گهاتو  چنيسر ،حسيني ،ليال

،ڪيڏارو ،سارنگ ،آسا ،ِرپ ،کاهوڙي ،برووسنڌي  ،سورٺ

هن .  بالول ،ڏهر ۽ ،رامڪلي ،ڪاپائتي ،پورب ،ڪارائل ،پرڀاتي

 ڇاپا ڪافيع ۾ شايع ٿيو ۽ پوَء ٻيا به 1950رسالي جو پهريون ڇاپو 

 يا.و مختلف  پبلشرس پاران آندا 

عثمان علي  (انصاري شاهه جو رسالو) شارح عثمان علي. 11

سر آهن. سرن  30 به انصاريَء جي ترتيب ڏنل شاه جي رسالي ۾

سر يمن ڪلياڻ  ، ٻيو ڪلياڻ ُسر ريون هجي ترتيب هن ريت آهي پ

کنڀات ،سر سريراڳ  ۽ پوِء تريتبوارُسر

،سر معذوري ،سر  سسئي آبري ،سر سهڻي ،سر سامونڊي سر ،

،سر مومل راڻو  چنيسر ديسي ،سرڪوهياري ،سر حسيني ،سر ليال
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،سر ڪيڏارو  ،سر سارنگ سورٺ ،سر مارئي ،سر ڪاموڏ ،سر

امڪلي ،سر سر ر ، آسا ،سر پورب ،سر بروو سنڌي ،سر رپ ،سر

سر ڏهر  ، ،سر پرڀاتي بالول کاهوڙي ،سر گهاتو ،سرڪاپائتي ،سر

هن رسالي جي آخر ۾ ڏکين لفظن جون . ۽ سر ڪارايل شامل آهن 

معنائون ڏنل آهن. رسالي جو پهريون ڇاپو شاهه عبداللطيف ڀٽ 

جڏهن ته ٻيو  .ع ۾ شايع ڪيوويو1997شاهه ثقافتي مرڪز پاران ،

  ع ۾ شايع ڪيو ويو.2015اتي پارن ک ڇاپو  سنڌ جي ثقافت

ب وار شاهه جو رسالو)مرتب: ڊاڪٽر محمد عالم  -الف . 12

سومري( هن رسالي جو اصل ماخذ ڪلياڻ آڏواڻيَء وارو ترتيب 

ڏنل شاه جو رسالو آهي. هن رسالي ۾ شاهه جي سمورن بيتن توڙي 

ب وار ترتيب ۾ رکيو ويو آهي. جنهن سان رسالي  -واين کي الف

ڪو به بيت يا وائي ڳولهڻ ۾ آساني ٿيندي.  آسانيَء سان شاهه مان 

 -ڳولي سگهجي ٿو.شاهه جي رسالي ۾ الف بيت سائينَء جو ڪو به

ٺ ،ڃ ،ڊ ،ز ،ڙ ،ض ،ڱ ،ڻ ‘ ب جي ٻاونجاهه اکرن جي پٽيَء مان

موجود نه آهن ،تنهن  بيت وغيره اکرن سان شروع ٿيندڙ’ ۽ ء

ه آهن .رسالي جي آخر ۾ شامل ن بيت ڪري هن رسالي ۾ پڻ اُهي

الف ب جي ترتيب سان رسالي جي ڏکين لفظن جي معنٰي پڻ ڏني 

 .وئي آهي

عالمه غالم مصطفٰي قاسمي(: عالمه شارح: شاهه جو رسالو). 13

سر  36غالم مصطفٰي قاسميَء جي ترتيب ڏنل شاه جي رسالي ۾ 

آهن. جن جي ترتيب هن ريت آهي. پهريون سر ڪلياڻ ، ٻيو سر 

سر سريراڳ ،سر  ترتيبوار اڻ ٽيون سر کنڀات، اهڙي ريتيمن ڪلي

سسئي  ،سر ڪيڏارو ،سر ،سر سارنگ ،سرسهڻي سامونڊي

،سر معذوري ،سر ديسي ،سر ڪوهياري ،سر حسيني  آبري

بروو  ،سر رانجهو ،سر بيراگ هندي ،سر هير سورٺ ،سر

سنڌي،سر مومل راڻو ،سر کاهوڙي ،سر رامڪلي ،سر رپ ،سر 

،سر  ،سر ڏهر ،سر ڪاپائتي ،سر پرڀاتي بالول ،سر چنيسر ليالن

،سر مارئي ،سر ڍول مارئي  آسا ڪيڏارو ،سر شينهن گهاتو ،سر

،سر ڌناسري ،سر پورب ،سر ڪاموڏ ،سر ڪارايل ۽ 
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هيُء رسالو مهراڻ اڪيڊمي  .شامل آهن بهار و بسنت سر

 ع ۾ شايع ڪيو.1999شڪارپور 

جو   خان شيخ (: ٻانهي  خان شيخ شاهه جو رسالو) شارح ٻانهو. 14

ترتيب ڏنل شاهه جو رسالو ٽن جلدن تي ٻڌل آهي.  شيخ صاحب 

پهرين جلد ۾  مقدمو پڻ لکيو آهي، جنهن ۾ هن دعوٰي ڪئي آهي ته 

هن هيُء رسالو مختلف قلمي توڙي ڇاپي نسخن ۽ مشهور راڳي 

سال شاهه جو  فقير محمد ابراهيم خاصخيليَء جي واتان ويهه

يار ڪيو آهي. شيخ صاحب هن رسالي ۾ سر ڪري ت ٻڌي ڪالم

ڪيڏاري تي تفصيلي بحث ڪري انکي شاهه جو ڪالم ثابت ڪيو 

سر  8آهي. رسالي جي پهرين جلد ۾  سر ڪيڏاري سميت ڪل 

جڏهن ته ٽين جلد ۾ ڪل  سر ڏنل آهن. 8موجود آهن.ٻي جلد ۾ پڻ 

ُسر آهن. شيخ صاحب هن رسالي الِء اها پڻ دعوٰي ڪئي آهي  15

شاه سائين جو گهڻي کان گهڻو ڪالم هٿ ڪري ڇاپيو آهي.  ته هن

چيئر ،ڪراچي يونيورسٽيَء  اهي ٽيئي جلد شاهه عبداللطيف ڀٽائي

اچي پاران شايع ڪيا ويا آهن، انهن جا پڻ هڪ کان وڌيڪ ڇاپا 

  آهن. چڪا

محمد نظاماڻي(:هي رسالو درگاهه  شاهه جو رسالو)شارح: تاج. 15

محمد نظاماڻي ،ويٺل  تاج ئيَء جي فقيرحضرت شاهه عبداللطيف ڀٽا

نظاماڻيَء جو ترتيب ڏنل آهي هي رسالو سن  خان ڳوٺ باقر

ع ۾ قلمي صورت ۾ لکي محفوظ ڪيو ويو هو، 1923هه/ 1342

جنهن کي فقير علي ڏني نظاماڻي ولد فقير غالم حيدر نظاماڻيَء 

هن رسالي ۾ ڇٽيهه ُسـر آهن جن جي  ع ۾ شايع ڪرايو.2007

ريت آهي :ُسـر ڪلياڻ ،جمن/ يمن ڪلياڻ ،کنڀات  ترتيب هن

،معذور  سارنگ ،ڪيڏارو ،آبڙي  ،سهڻي، ،سريراڳ ،سامونڊي

هندي  ،بروو سورٺ ،،ديسي ،ڪوهياري ،حسيني

مارو ،هير رانجهو ،کاهوڙي  -،راڻو ،ڍول مارئي ،برووسنڌي

 -چنيسر،بالول ،ڏهر ،ڪاپائتي ،وهاڳڙو ،رامڪلي ،ِرپ ،ليال

،مارئي ،ڌناسري ،پورب  ڪيڏارو ،آسا ،شينهنپرڀاتي ،گهاتو 

 شامل آهن  بهار بسنت ،ڪاموڏ ۽
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بلوچ (:ڊاڪٽر  خان شاهه جو رسالو) شارح ڊاڪٽر نبي بخش. 16

ڇپايو ۽ ترتيب ڏئي بلوچ ڏهن جلدن ۾ شاه جو رسالو  خان نبي بخش

ڇاپي رسالن کي ڀيٽي هڪ جلد ۾ شاهه  16قلمي ۽  50ان کانپوِء 

ترتيب ڏنو ،جنهن ۾ شاهه جو ڪالم ۽ مختلف جو مڪمل ڪالم 

به ڏنو ويو آهي .هن   تمر فقير جو ڪالم قلمي رسالن ۾ موجود

شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء تي هڪ صديَء کان ‘ رسالي جي ابتدا ۾

 عنوان سان ڊاڪٽر عبدالغفار سومري جو’ جي تڪميل تحقيق هلندڙ

الي جي تعارف شامل ڪيو ويو آهي .جنهن کانپوِء هن رس لکيل

جو مهاڳ ۽ شاهه لطيف جي  بلوچ اهميت ۽ افاديت بابت ڊاڪٽر

هـن رسـالـي ۾ ُسـر ڪـلـيـاڻ ،يـمـن .سوانح حيات شامل آهي

،گهاتو ،کاهوڙي  راڳ ،کـنڀـات ،بـروو ،سـامـونـڊي ،ِسري

،پرڀاتي ،ڪارايل ،ڏهر ،آبري ،معذور ،ديسي  ،ڪاپائتي ،بالول

،ِرپ ،پورب  موڏ ،سورٺ،ڪوهياري ،حسيني ،راڻو ،ليال ،ڪا

،مارئي ،سنهڙي،سارنگ ،ڪيڏارو ،ڌناسري  ،رامڪلي ،آسا

،شينهنڪيڏارو ،هير رانجهو ،بيراڳ هندي ،ڍول مارئي 

۽ ڪالم فارسي شامل  سسئي،تمر فقير جو ڪالم ،ٽيهه اکري ،بسنت

ڊاڪٽر بلوچ صاحب ڪجهه اکرن جون پڙهڻيون تبديل ڪيون  آهي.

۾ اعتراض ۽ تنقيد پڻ ٿي. خاص  آهن، جنهن تي ڪافي ادبي حلقن

، ”چنڊر“کي ” چنڊ“، ”سمنڊر“کي ” سمنڊ“طور بلوچ صاحب 

 ڪري لکيو آهي. ” پٽر“کي ” پٽ“

شاهه جو رسالو )شارح استاد لغاري( شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء . 17

لغاريَء جو ترتيب ڏنل آهي  استاد جي ڪالم تي مشتمل هيُء رسالو

کي هڪ ئي ’ رسالي جو ڪالم‘ ۽’ شاهه جو ڪالم‘ .هن رسالي ۾،

مان ’ شاهه جو ڪالم‘ جلد ۾ ڌار ڌار ڪري ترتيب ڏنو ويو آهي.

مان مراد ’ رسالي جو ڪالم‘ مراد شاهه صاحب جو نج ڪالم ۽

رسالي ۾ موجود ٻين شاعرن جو ڪالم آهي .هن رسالي جي ترتيب  

هن رسالي ۾ پڻ  رسالن مان مدد ورتي آهي. 35۾ استاد لغاري 

ب ڊاڪٽر بلوچ وانگر لفظن جون پڙهڻيون تبديل لغاري صاح

 ڪيون آهن.
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ڏهن جلدن وارو شاهه جو رسالو) شارح ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ .18

(:شاهه جي رسالي جو هي پهريون جلد ،سنڌ جي نامور عالم 

ترتيب ڏنو آهي ،جنهن ۾ شاهه لطيف جي  بلوچ ،ڊاڪٽر نبي بخش

ن .هن رٿا جي ،سر ڪلياڻ ۽ سر يمن شامل آه ُسر ڪالم جا ٻه

ع ۾ کنئي ،جنهن ۾ ڀٽ  1966بلوچ خان ذميواري ڊاڪٽر نبي بخش

شاهه ثقافتي مرڪز پاران فيصلو ڪيو ويو ته پهريائين شاهه جي 

رسالي جي مختلف قلمي نسخن توڙي شاهه سائينَء جي سوانح بابت 

کان پوِء  ان .بنيادي ماخذن کي سوڌي سنواري شايع ڪيو وڃي

ي متن تيار ڪرڻ جو ڪم هٿ ۾ کـنيـو رسالي جو مستند معيار

  وڃـي .هـن اهـم رٿا موجـب ڊاڪـٽـر نبـي بخـش ڏهـن جـلـدن ۾

۽ زندگيَء جي احوال وغيره کي سهيڙيو آهي  شاعري شاهه جي

ٽنڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي .پهرئين ڀاڱي ۾ ڇهه  .هن پهرئين جلد کي

مهاڳ سر يمن ڪلياڻ جو   باب شامل آهن. رسالي جي ٻئي حصي ۾

،سر ڪلياڻ ۽ يمن جو متن ۽ سٽ وار معنٰي ۽ ٻنهي ُسرن 

ڏنل آهن. ٽئين ڀاڱي ۾ سر ڪلياڻ ۽ سر يمن جي متن جي  جاداستان

ڀيٽ ۽ سمجهاڻيَء سميت ڀيٽ ۽ سمجهاڻيَء ۾ آندل وضاحتون ۽ 

نشانيون ڏنل آهن .پهرين جلد  جي آخر ۾ قلمي رسالن ۾ ڪاتبن جي 

ٻي جلد ۾ شاهه جي ڪالم  صورتخطي ۽ صحت نامو به ڏنل آهي.

سر  بروو،سر سريراڳ ۽ ُسر،سر کنڀات ،سر جا چار

پڌرو ڪيو ويو.    ڇپائي ع ۾1992شامل آهن. هيُء جلد  سامونڊي

،سر گهاتو ،سر کاهوڙي  ُسر ٽيئن جلد ۾ شاهه جي ڪالم جا ست

،سر ڪارايل ۽ سر ڏهر  ،سر پرڀاتي بالول ،سر ڪاپائتي ،سر

پڌرو ڪيو ويو. چوٿين ۾  ڇپائي ۾ع 1994شامل آهن هيُء جلد 

شاهه جي ڪالم جا پنج ُسـر :ُسـر آبري ،سر معذور ،سر ديسي 

ع ۾ پڌرو 1997،سر ڪوهياري ۽ سر حسيني شامل آهن. هيُء جلد 

ليالن  راڻو ،ُسر ُسر شامل آهن يعني ُسر ڪيو ويو. پنجين جلد ۾ چار

ع 1997شامل آهن، هيُء جلد  سورٺ ُسر ،ُسر ڪاموڏ ۽

پڌرو ڪيو ويو. ڇهين جلد  ۾ شاهه جي ڪالم جا  يڇپائ ۾

شامل آهن،  آسا ُسر رپ ،سر پورب ،سر رامڪلي ۽ ُسر،ُسر چار
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جلد ۾ شاهه جي  ڇپائي پڌرو ڪيو ويو. ستين ع ۾1998هيُء جلد 

سارنگ شامل آهن،  ُسر ۽ سهڻي ،ُسرمارئي ،ُسر ُسر ڪالم جا ٽي

نائين جلد ۾ شاهه  ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو ويو.  اٺين ۽1998هيُء جلد 

ع 1999شامل آهن. هي ٻئي گڏيل جلد  ُسر 29جي ڪالم جا 

پڌرا ڪيا ويا. ڏهين جلد کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي  ڇپائي ۾

.پهرئين حصي ۾ مرتب شاهه سائينَء جي ڪالم جو 

ورتو آهي ۽ ٻئي حصي ۾ شاهه سائينَء جي رسالي  جائزو سرسري

رسالي ’و ڪالم قرار ڏئي ۾ شامل ڪجهه بيتن کي ٻين شاعرن ج

سڏيو ويو آهي . هن جلد ۾ سر ڪيڏارو پڻ شامل ڪيو ‘جو ڪالم 

 . ويو آهي
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 شاھ جي رسالي جي ڪجهه ترجمن جو وچور

 

Risalo of Shah Abdul Latif :1.   

ڪتاب عالمه آِء آِء  انگريزي )مترجم ايلسا قاضي(هيءُ 

چونڊ قاضي جي گهر واري ايلسا قاضيَء جو شاهه لطيف جي 

ڪالم جو انگريزيَء ۾ ڪيل منظوم ترجمو آهي .هن ڪتاب ۾ 

ُسرن مان هر هڪ ترتيبوار ؛سر ڪلياڻ ،يمن  29شاهه لطيف جي 

رامڪلي  ،ُسر ،سر پرڀاتي آسا ،سر سورٺ ڪلياڻ ،سر کنڀات ،سر

،سر  ،سر سارنگ ،سر کاهوڙي ،سر پورب ،سربالول

،سر سريراڳ ،سر ڪاموڏ  ،سر سارنگ سامونڊي

ڪوهياري  :سسئي ديسي ،سر :سسئي آبري ،سر:يسسئ ،سر

حسيني ،ليال ،مومل راڻو ،بروو :سسئي معذوري ،سر :سسئي ،سر

،ڏهر ،گهاتو ،ڪاپائتي ،رپ ،ڪارايل ،مارئي ۽ سهڻيَء جي  سنڌي

ڪجهه بيتن ۽ واين جو ترجمو شامل آهي .ڪتاب بابت ابتدا ۾ اي 

.آِء قاضيَء .ڪي .بروهيَء جو تفصيلي تعارف ۽ آخر ۾ عالمه آِء 

 Shah Abdul Lafit :Anجو انگريزيَء ۾ لکيل تحقيقي مقالو

Apperiation of his Art ڏنو ويو آهي .هن ڪتاب جو پهريون

جا  ان سنڌي ادبي بورڊ شايع ڪيو، جنهن بعد ع ۾1965ڇاپو ،جون 

 . ٻيا به ڇاپا پڌرا ٿيا آهن

2. Selections From The Risalo: 

ڪتاب ڪلياڻ آڏواڻيَء جي سهيڙيل  )مترجم جي االنا( هيءُ  

مان چونڊ بيتن جو انگريزيَء ۾ ترجمو آهي ‘شاهه جي رسالي ’

،جيڪو معروف سياستدان ۽ اديب جي .االنا ڪيو آهي .هيُء 

ڪتابي صورت  انتخاب انگريزي رسالي جي ترجمي جو

کاتي جي ڪلچرل ِونگ ،حڪومِت سنڌ ،شاهه لطيف جي  ۾تعليم

هن . پڌرو ڪيو ڇپائي ع ۾1980 هين عرس جي موقعي تي237

ڪتاب ۾ شاهه جي ٽيهن سرن مان چونڊ بيتن جو سنڌي متن سان 

انگريزي ترجمو ڏيڻ سان گڏ شاهه جي زندگيَء جو مختصر  گڏ
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جو فلسفو ،مختلف محققن  روحانيت احوال ،شاهه جي شاعريَء ۾

۽ ابتدا ۾ ڪتاب  جائزو پاران سهيڙيل رسالن ۽ انهن ۾ آيل سرن جو

 رف ڏنو آهي. جو تعا

3. Shah jo Risalo in English Verse  

)مترجم عبدالغفور الستي( شاهه جي رسالي جو  

ترجمو عبدالغفور الستيَء جو ڪيل آهي ،جنهن جو  انگريزي هي

ع 1994ع ۾ ۽ ٽيون ڇاپو 1990ع ۾ ،ٻيو ڇاپو 1986پهريون ڇاپو 

۾ آيو. هن ڪتاب جي پهرئين ڀاڱي ۾ شاهه لطيف جي زندگي ۽ 

سندس شاعريَء بابت لکيو ويو آهي .جڏهن ته ٻئي ڀاڱي ۾ شاهه 

ُسر کنڀات جو ترجمو  يمن ڪلياڻ ۽ ُسرڪلياڻ ،ُسر :سرن ٽن جي

ترجمو ڪري رکيا ويا آهن.  ُسر ڪيو ويو آهي .ٽئين ڀاڱي ۾ باقي

  هن ۾ ڪل ٽيهن ُسرن جو ترجمو شامل آهي.

4. The Poetry of Shah Abdal Latif   

جي  سيد ڪتاب جي ايم انگريزي ( هيءُ )درشهوار سيد

سيد جي شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء بابت پي  نياڻيَء ڊاڪٽر دُر شهوار

 Universal.ايڇ .ڊي ٿيسز تي ٻڌل آهي. ڊاڪٽر درشهوار 

Message of Shah Abdul Latif   جي عنوان سان ايڊنبرگ

حاصلڪئي. هوَء سنڌ  يونيورسٽي ،لنڊن مان ڊاڪٽريٽ جي ڊگري

پهرين عورت آهي ،جنهن شاهه لطيف تي سڀ کان پهرين پي جي 

.ايڇ .ڊي ڪئي. .شاهه عبداللطيف بابت هن تحقيقي مقالي کي پنجن 

بابن ۾ ورهايو ويو آهي ۽ آخر ۾ نتيجا ڏنا ويا آهن .هن ڪتاب جي 

پهرئين باب ۾ شاهه لطيف جي زندگيَء تي مفصل روشني وجهڻ 

ورتو ويو آهي .پهرئين  زوجائ سان گڏ تاريخي ۽ ادبي پسمنظر جو

باب جي ٻئي حصي ۾ شاهه لطيف جي زندگي ،وصال ،مختلف قلمي 

وغيره شامل  نسخن جي ڇاپن ۽ شاهه لطيف تي ٿيل علمي تحقيق

ڪئي وئي آهي .ڪتاب جي ٻئي باب ۾ شاهه سائينَء جي شاعريَء 

،شاهه جي شاعريَء ۾ عورت جو ڪردار  ذڪر ۾ عورت جو

مارئيَء ۾ عورت جو ڪردار  رو ،ُسر،شاهه لطيف ،عورت ۽معاش

وغيره شامل آهن .ٽئين باب ۾ هندو فلسفي جي حوالي سان شاهه 
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ڪيو آهي .چوٿين  ذڪر لطيف جي ڪالم ۾ جوڳين ۽ سامين جو

بابت ۾ شاهه عبداللطيف ۽ فريد الدين عطار جي ڪالم جي وچ ۾ 

ڀيٽ ڪئي وئي آهي ۽ پنجين باب ۾ فارسيَء جي 

۽ شاهه لطيف جي ڪالم جي  ل الدين روميجال موالنا شاعر عظيم

جائزوورتو ويو  شاعراڻي عڪاسيَء ۾ هڪجهڙاين ۽ فرق جو

انهن پنجن بابن کان عالوه آخر ۾ شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ . آهي

ميهار  سهڻي نيم تاريخي قصا ۽ لوڪ ڪهاڻيون ،جي عنوان هيٺ

ڄام  چنيسر،نوري ،ليال ڏياچ پنهون ،سورٺ راءِ  ،سسئي

جي الزوال داستانن جو ’ سر گهاتو‘ -ومل راڻي ۽ مورڙي،م تماچي

کي شاهه لطيف پنهنجي ڪالم ۾  مطالعو پيش ڪيو ويو آهي ،جن

ع 1988ڄام شوري ،  هي ڪتاب ،سنڌي ادبي بورڊ. ڳايو آهي

پڌرو ڪيو آهي. هن ڪتاب جو اردو ترجمو پڻ ڇپجي  ڇپائي ۾

 چڪو آهي. 

5. Risalo of Shah Abdul Latif Bhitai  

ترجموپروفيسر امينه خميساڻي(:هيُء ڪتاب  )انگريزي 

حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي ڪالم جو جامع ۽ 

ترجمو آهي ،جيڪو سنڌ يونيورسٽيَء  انگريزي منظوم

شعبي جي اڳوڻي پروفيسر آمنه خميساڻيَء ڪيو آهي  انگريزي جي

.هن ڪتاب ۾ شاهه لطيف جي ٽيهن ئي سرن جي تقريباً سمورن 

انگريزي ترجمو ڪيو ويو آهي ،هر  اسلوب ۾ سهڻي واين جوبيتن ۽ 

جو تعارف پڻ ڏنو ويو آهي .ڪتاب  ان جي شروع ۾ داستان هڪ

جي ابتدا ۾ شاهه لطيف جي زندگيَء جو مختصر احوال ڏنو ويو 

عنوان هيٺ مختلف عالمن ۽ محققن جي  ‘ The Risalo’.آهي

ي ۽ هڪ ۽ ترجمن تي روشني وڌي وئي آه تحقيق رسالي تي ڪيل

جي اپٽار ‘تصوف/ شاهه جي ڪالم ۾ روحانيت’ٻئي مضمون ۾ 

ع ۾ ڇپيو ،جڏهن ته 2003هن رسالي جو ٻيو ڇاپو  . ڪئي وئي آهي

  ع ۾ ڇپايو. 2012 کاتي ثقافت هن رسالي جو ٽيون ڇاپوسنڌ جي

6. Shah Jo Risalo alias Ganje Latif  
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ترجمو :محمد يعقوب آغا (:شاهه عبداللطيف  )انگريزي

جلدن تي  ٽن ڀٽائيَء جي ڪالم کي انگريزيَء ۾ نثري ترجمي جي

مشتمل رٿا شاهه عبداللطيف ڀٽ شاهه ڪلچرل سينٽر ڪاميٽيَء جي 

انگريزي نثر ۾ پهرئين جلد  هئي ،جنهن هيٺ شاهه جي رسالي جي

جو هيُء ترجمو شاهه لطيف جي عاشق ،رٽائرڊ ڊپٽي ڪمشنر 

ان ۾ ڪيو آهي .ترجمي نهايت سليس ۽ سادي زب آغا ،محمد يعقوب

نثري ترجمو  انگريزي بيت جي هيٺان نگار شاهه سائينَء جي سنڌي

جالل الدين  ڏنو آهي .گڏوگڏ ٻين ٻولين جي عظيم شاعرن :موالنا

،جامي وغيره جي ڪالم جو  ،غالب ،اقبال ،حافظ شيرازي رومي

 . به پيش ڪيو آهي جائزو شاهه سائينَء جي ڪالم سان تقابلي

جڏهن ته بيت سان ملندڙ قرآني آيتون پڻ ڏنيون ويون آهن. انهن 

ٽنهي جلدن کي گڏائي سنڌ جي ثقافت کاتي پاران هڪ جلد ۾ پڻ 

 ڇپايو ويو آهي.

7.Melodies of Shah Abdul Lateef Bhitai Vol:1 

ترجمو آغا سليم(:حضرت شاهه  اردو ۽ )انگريزي

مي تي مشتمل هي ترج انگريزي عبداللطيف ڀٽائيَء جي ڪالم جي

جو ترتيب ڏنل آهي .هن جلد ۾  آغا سليم پهريون جلد نامور اديب

سر  ،سر کنڀات ، ايمن ڪلياڻ/ شاهه جي سر ڪلياڻ ،سر يمن

۽ وائيَء سان گڏ آمنه  بيت سريراڳ ۽ سر سامونڊيَء جي هر

اردو منظوم ترجمو  جو آغا سليم انگريزي ترجمو ۽ خميساڻيَء جو

ابتدا ۾ شاهه لطيف جي زندگيَء بابت  ڏنو ويو آهي .ڪتاب جي

کان سواِء  ان .مختصر ۽ جامع مواد پڻ ڏنو ويو آهي

جو تاريخي پسمنظر ۽ تعارف پڻ  داستانجي آغاز ۾ ،داستان سُر هر

 . تفصيل سان انگريزيَء ۾ بيان ڪيو ويو آهي

سنڌ طرفان شاهه لطيف جي  کاتي ،حڪومت ثقافت هي ڪتاب

ڪرائي عام ڪرڻ واري رٿا جي  ڪالم کي ٻين ٻولين ۾ ترجمو

 ع ۾ ڇپايو.2006پهرين ڪڙي آهي .ڪتاب جو پهريون ڇاپو 

 . Melodies of Shah Abdul Lateef Bhitai, Vol :II8 

ترجمو (:حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي  اردو ۽ انگريزي )
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آغا  انگريزي ترجمي تي مشتمل هي ٻيو جلد پڻ ڪالم جي

انگريزي ترجمو آمنه خميساڻيَء  ،جنهن ۾وارو ترتيب ڏنل آهي  سليم

ثقافت ۽  جو شامل آهي .هي جلد آغا سليم منظوم ترجمو اردو جو ۽

هين 263ع ،شاهه لطيف جي 2007سنڌ  سياحت کاتي ،حڪومت

عرس جي موقعي تي شايع ڪيو ويو .هن ٻئي جلد ۾ 

،سر معذوري ،سر ديسي ۽ سر  سسئي آبري ،سر سهڻي سر

ترجمي  اردو ۽ يون ،اصل متن ،انگريزي۽ وا بيت ڪوهياريَء جا

  سان شامل آهن.

9. Melodies of Shah Abdul Lateef Bhitai, Vol :III 

ترجمو (:هي ڪتاب شاهه عبداللطيف  اردو ۽ )انگريزي 

ترجمي تي مشتمل آهي  اردو ۽ انگريزي ڀٽائيَء جي ڪالم جي

جو ترتيب ڏنل آهي .ڪالم جو  آغا سليم ،جيڪو

انگريزي ترجمو آمنه خميساڻيَء  جو ۽ آغا سليم ترجمو اردو منظوم

جو ڏنو ويو آهي .هن ترجمي کي سليم نور حسين ايڊٽ ڪيو آهي. 

  ع ۾ ڇپايو.2008سنڌ هيُء ڪتاب  ثقافت۽ سياحت کاتي ،حڪومت

10. Melodies of Shah Abdul Lateef Bhitai, Vol :IV  

هي ڪتاب شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي ڪالم جي 

آغا سليم  ترجمي تي مشتمل آهي ،جنهن کي اردو ۽ انگريزي ڪيل

جو ئي  آغا سليم ترجمو پڻ اردو مرتب ڪيو آهي .ڪالم جو منظوم

ترجمو آمنه خميساڻيَء جو ڪيل  انگريزي ڪيل آهي ،جڏهن ته

 )رپ ُسر آهي ،جنهن کي سليم نور حسين ايڊٽ ڪيو آهي .هن جلد ۾

Melody of Calamity )سر کاهوڙي،ody of Seekers ( Mel

 Melody of )،سر رامڪلي( Melody of Love )،سربروو(

Ascetics )،ڪاپائتي ُسر( Melody of Spinning girls ) سر،

 Melody of )،سر ڪارايل( Melody of East )پورب

k )Peacoc، ُسر پرڀاتي( Melody of Dawn )سر ڏهر،( 

Melody of Days by gone )بالول ،سر( Melody of 

Munificence )شامل آهن .  

http://www.encyclopediasindhiana.org/article.php?Dflt=%D8%B3%D9%8F%D8%B1
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۽ سياحت کاتي  ع ۾ ،ثقافت2009هن ڪتاب جو پهريون ڇاپو 

 ڇپائي پڌرو ڪيو آهي. سنڌ ،حڪومت

 

 : اردو ترجما

رشيد احمد  شاعر هن عنوان سان نامور اديب ۽:اردو ديوان لطيف

الشاريَء جو شاهه جي رسالي جا ٻه سر :ڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ 

بيت۽  ۾ سنڌي‘ديوان لطيف .’اردوَء ۾ منظوم ترجمو ڪيا آهن 

ترجمو ڏنو ويو آهي .شروعات ۾  اردو وائيَء جي سامهون منظوم

صفحن تي تمهيد ۾ شاهه صاحب جو حسب نسب ،شاهه صاحب  94

زندگيَء جي مختلف الهن ۽ ساٿي ،شاهه صاحب جي  استاد جا

ڪلياڻ  چاڙهن ]نشيب و فراز[ ،شاهه صاحب جو سفِر مسلسل ،ُسر

ب جو نقشو ،سنڌي  -،سنڌي ،اردو الف تشريح ۽ يمن ڪلياڻ جي

زبان ۽ شاهه عبداللطيف رح عنوانن تي تفصيلي لکيو ويو آهي 

ع ۾ 1954صفحن تي مشتمل ديوان لطيف  232.ڊيمي سائيز جي 

 . انتساب مخدوم طالب المولٰي کي ڪيو ويو آهي شايع ٿيو ۽ اُن جو

هي رسالو حضرت شاهه  :(اردو) رح شاهه عبداللطيف ڀٽائي رساله

منظوم ترجمي تي مشتمل  اردو عبداللطيف ڀٽائيَء جي ڪالم جي

ڪيو آهي .هن  اياز شاعر شيخ آهي ،جيڪو سنڌي ٻوليَء جي وڏي

سر ڪلياڻ ُسرن جو ترجمو ڪيو آهي . 29شاهه صاحب جي هيٺين 

،سر  ،سر پرڀاتي آسا ،سر سورٺ ،سر يمن ،سر کنڀات ،سر

،سر  ،سر سارنگ بالول رامڪلي ،سر کاهوڙي ،سر پورب ،سر

،سر معذوري  سسئي سر ڪاموڏ ،سر ، سريراڳ ،سر سامونڊي

،سر  چنيسر سر حسيني ،سر ليال ،سر ديسي ،سر ڪوهياري ،

،سر ڪاپائتي سر گهاتو  ،سر ڏهر ، بروو سنڌي مومل راڻي ،سر

شامل آهن ،پر اُن  سهڻي ،سر رپ ،سر ڪارايل ،سر مارئي ۽ سر

ُسرڪيڏارو شامل نه آهي ،ڇاڪاڻ ته هي منظوم ترجمو عالمه آِء  ۾

شامل نه  ُسر ڪري هي ڪيو ويو آهي ،ان آِء قاضيَء جي رساليتان

،شاهه صاحب جي تفصيلي سوانح حيات سان  اياز شيخ .ٿي سگهيو

،نوريڄام  سورٺ راِء ڏياچ :لوڪ داستاننگڏ رسالي ۾ موجود 
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،مومل راڻي ،عمر مارئي  چنيسر پنهون ،ليال ،سسئي تماچي

کان سواِء شاهه  ان .ميهار کي تفصيل سان بيان ڪيو آهي سهڻي ۽

،فن ،فڪر ۽ مذهب بابت تفصيلي بحث ڪيو  شاعري صاحب جي

آهي .سڀني ُسرن جو تعارف به لکيو ويو آهي. هن رسالي جو 

ع ۾ شايع ٿيو ۽ هن وقت تائين ڪيترائي ڇاپا 1963ڇاپو پهريون

 .اچي چڪا آهن

حسين  اياز شاهه عبداللطيف ڀٽائي)مترجم: ڊاڪٽر ڪالم

هيُء رسالو اڪيڊمي آف قادري ۽ ڊاڪٽر وقار احمد رضويَء( 

شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي ڪالم جو ليٽرس اسالم آباد طرفان 

آندو ويو. ان رٿا تحت چئن اردونثر۾ ترجمو ڪرائڻ واري رٿا تحت 

جلدن ۾ شاه جو رسالو ترجمو ڪيو ويو. ڇهن سرن تي ٻڌل پهريون 

ع ۾ ڇپايو ويو جنهن ۾ سر ڪلياڻ ،سر يمن ڪلياڻ ،سر 1993جلد 

جو نثري ترجمو   سهڻي کنڀات ،سر سريراڳ ،سر سامونڊي ۽ سر

ع ۾ ڇاپيو ويو جنهن ۾ 1993شامل هو. ان ئي سلسلي ۾ ٻيو جلد پڻ 

،سر معذوري ،سر ديسي  سسئي آبري ج سر شامل هئا. سرهي پن

،سر ڪوهياري ۽ سر حسيني. جڏهن ته ٽئين جلد ۾ ستن سرن جو 

،سر مومل راڻو ،سر  چنيسر ترجمو ڇاپيو ويو، جنهن ۾ سر ليال

۽ سر ڪيڏارو  سورٺ عمر ماروي ،سر ڪاموڏ ،سر گهاتو ،سر

ا هيٺ چوٿون شامل هئا. هيُء جلد پڻ ساڳي سال ڇاپيو ويو. ان رٿ

سرن جو ترجمو شامل  12ع ۾ ئي ڇاپيو ويو جنهن ۾ 1993جلد پڻ 

هيو. جيڪي سر چوٿين جلد ۾ شامل ڪيا ويا انهن ۾ سر 

،سر ڏهر ،سر رامڪلي ،سر رپ ،سر کاهوڙي  ،سرآسا سارنگ

،سر ڪاپائتي ،سر پورب ،سر ڪارايل ،سر  بروو سنڌي ،سر

جي رسالي جو اهڙو شامل هئا.اردوَء ۾ شاه  بالول ۽ سر پرڀاتي

مستند ترجمو نه ان کان اڳ ٿيو هو ۽ نه ئي ان کان بعد ۾ اچي 

 سگهيو آهي. 

شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي  :(اردو) شاهه عبداللطيف ڀٽائي رساله

ترجمي تي مشتمل هن ڪتاب جو مترجم  ڪالم جي منظوماردو
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آهي .هن ڪتاب ۾ شاهه سائينَء جي ڪالم جا  آغا سليم محترم

 ع ۾ ڇپرائي پڌرو ڪيوويو.2000شامل آهن. هيُء رسالو  ُسر 32

 

 : عربي ترجما

الرسالة السيد عبداللطيف بتائي رح) عربي ترجمو (:شاهه  .1

جو هي عربي ترجمو ،ڊاڪٽر ‘ڪلياڻ ’ُسر جي رسالي جي هڪ

ڏيڻ کان  فضل رحيم سومري ڪيو آهي .جنهن ۾ شاهه جوبيت

ويو آهي .شاهه لطيف جي ڪالم جو عربي نثر ۾ ترجمو ڏنو  ان پوءِ 

کي عربيَء ۾ ترجمي ڪرڻ جي اها پهرين ڪوشش آهي .ڊيمي 

  ع ۾ شايع ٿيو.1980صفحن جو هي ڪتاب ، 180سائيز جي 

شاهه جو رسالو) عربي ترجمي سان :]رساله السيد عبداللطيف . 2

رح الشاعر الکبير في الباکستان[ (:هي شاهه جي رسالي جو عربيَء 

فضل رحيم سومري ڪيو آهي ،جنهن ۾ مترجم  ۾ ترجمو ڊاڪٽر

جي هيٺان عربي نثر ۾ ترجمو  ان ڏيڻ کانپوءِ  بيت شاهه جو اصل

ڏنو آهي .رسالي جو مقدمو عربي ٻوليَء ۾ خود مترجم لکيو آهي 

،جنهن ۾ شاهه صاحب جي سوانح حيات سان گڏ سندس شاعريَء 

 -(ُسرن 26هن رسالي ۾ ڇويهن) . جو تجزيو بيان ڪيو ويو آهي

،سر ڪيڏاري  سر ڪلياڻ ،سر يمن ڪلياڻ ،سر سامونڊي

،سر کنڀات ،سر سريراڳ  سورٺ ،سر مومل راڻي ،سر آسا ،سر

،سر معذوري ،سر ديسي ،سر ڪوهياري ،سر حسيني  سسئي ،سر

،سر گهاتو ،سر مارئي ،سر رپ ،سر  ڄام تماچي ،سر نوري

،سر  کاهوڙي ،سر ڪاپائتي ،سر پورب ،سر ڪارايل ،سر پرڀاتي

۽ سر رامڪليَء جي بيتن ۽ واين جو عربي نثر ۾  ڏهر ،سربالول

جي لفظي  بيت ترجمو ڏنو ويو آهي .مترجم ترجمي وقت اصل

 . مفهوم کي بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي

  ع ۾ شايع ٿيو.1984هيُء رسالو 

الشاهه عبداللطيف بهتائي و منتخباة اشعاره) ڪتاب (:هي عربي . 3

۽ ليکڪ  استاد الي جو منظوم ترجمو مشهورٻوليَء ۾ شاهه جي رس

جي  غالم مصطفى دادويَء جو ڪيل آهي .ڪتاب ۾ شاهه سائينء
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سوانح حيات بابت تفصيلي ڄاڻ پڻ ڏني وئي آهي. هن ڪتاب ۾ 

سرن جي چونڊ  بيتن جو عربي ٻوليَء ۾  28شاهه جي رسالي مان 

ترجمو شامل آهي. هي ڪتاب المرڪز العربي التوحيد ،حيدرآباد 

 ع ۾ شايع ٿيو.1992طرفان 

 

 : فارسي ترجما

سسئيَء  ُسر سر سسئيَء جو فارسي ترجمو :شاهه جي رسالي جي

هاالئيَء ڪيو آهي ،جيڪو  هللا جو فارسي ترجمو مولوي هدايت

ڪراچيَء ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو هو  اخبار توحيد ع ۾1938

 ۽ فارسيَء جو جيَد عالم هو هاالئي صاحب ،سنڌي ،اردو هللا .هدايت

پڻ لکي هئي ،جيڪا گم  شرح .هن فارسيَء ۾ شاهه جي رسالي جي

 . ٿيڻ سبب ڇپجي نه سگهي

۽ محقق  شاعر ٽن ُسرن جو فارسي ترجمو :نامور شاهه جي

ُسرن  ٽن نياز همايونيَء ،شاهه صاحب جي رسالي جي ابتدائي

کنڀات جو فارسي ٻوليَء ۾  ُسر يمن ڪلياڻ ۽ ڪلياڻ ،ُسر ،ُسر

جي رسالي  سنڌي ادبي بورڊ و ،جيڪومنظوم ترجمو ڪيو ه

 . ع ۾ شايع ڪيو ويو1973ع ۽ 1972۾ ’ مهراڻ‘ ٽماهي

نياز همايونيَء جو ڪيل منظوم ترجمو ،شاهه عبداللطيف 

 چيئر ڪراچيَء طرفان ڇپيل آهي ڀٽائي

 

 : پنجابي ترجمو

شاهه ڀٽائي دا رساله) پنجابي ترجمو (:سنڌ جي سدا حيات 

شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي ۽ فالسافر حضرت  شاعر صوفي

رسالي جو پنجابي زبان ۾ ]منتخب[ منظوم ترجمو ڪرتار سنگهه 

ع ۾ ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪز ،ڀٽائي  1996عرش ڪيو آهي ،جيڪو

. پڌرو ڪيو آهي ڇپائي هين عرس جي موقعي تي252صاحب جي 

رسم  جيئن ته هي ترجمو اصل ۾ پنجابيَء جي ديوناگري/ ُگرمکي

بدل   رسم الخط)ڪري اُن جي لپي انتر هو ،انالخط ۾ ڪيو ويو 
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ڪلياڻ ،يمن (راول راٺ ڪئي آهي .هن رسالي ۾ شاهه جي ُسرن :

،ڪيڏاري  سامونڊي ،ڪلياڻ ،کنڀات ،سريراڳ

،معذوري ،ديسي ،ڪوهياري ،ُحسيني ،مومل راڻي  ،سسئي ،سهڻي

،سورٺ،ڪاموڏ ۽ مارئيَء مان چونڊ ڪالم جو  چنيسر ،گهاتو ،ليال

هن رسالي ۾ فاضل . بي ترجمو شامل ڪيو ويو آهيمنظوم پنجا

سان گڏ  ذڪر مصنف شاهه لطيف جي مختصر سوانح ،رسالي جي

هن ڪلياڻ  .شاهه جي داستانن جو اختصار به پنجابيَء ۾ ڏنو آهي

آڏواڻيَء جي رسالي مان چونڊ ڪالم پنجابيَء ۾ ترجمو ڪيو آهي 

ع ۾ ڇپيو 7199پنجابي ادبي بورڊ ،الهور  پاڪستان .هيُء رسالو

اشفاق احمد،ڊاڪٽر افتخار بخشي ۽ ارشاد گراميَء جا  آهي .جنهن ۾

صفحن تي  152رايا شامل آهن .ڪچي بائنڊنگ ۾ هي ڪتاب 

  . مشتمل آهي

 : ترجمو براهوي

ٻولين جي قداور  بروهي لطيفي توار) ڪتاب (:هي ڪتاب سنڌي ۽

 شاعر جوهر بروهيَء جو شاهه لطيف جي شاعريءَ  عالم ،محقق ۽

ترجمي ]براهوي بدل[ تي ٻَڌل آهي .هن ڪتاب ۾  براهوي جي

،شاهه جي ڪالم جي بروهيَء ۾ ترجمي جي اهميت ،شاهه لطيف 

جي صنعتن ۽ ڪاريگرين ،شاهه  شعر جي سلسلي نسب ،شاهه جي

جي رسالي) ڪالم (۽ ُسرن جي تعارف ڏيڻ کانپوِء شاهه جي 

اهه جي لفظن ۽ فعلن تي بحث ڪيو ۽ ش براهوي رسالي ۾ شامل

بـعـد ُسـر ڪـلياڻ ،سر يمن  ان .ڪالم جو مقصد بيان ڪيو ويو آهي

،سر مومل راڻي  سسئي ڪلياڻ ،ُسر سهـڻي ،ُسر

جو تعارف ڏنو ويو آهي  سورٺ مارئي ،ُسر ،ُسر چنيسر ليالن ،ُسر

براهوي  ،جڏهن ته صرف ٻن ُسرن ڪلياڻ ۽ يمن ڪلياڻ جو منظوم

 . ترجمو ڏنو ويو آهي

’ لطيفي توار‘ صفحن تي مشتمل هي 127ڊيمي سائيز جي 

پڌرو ڪيو  ڇپائي ع ۾2006،ڪوئيٽا ، اڪيڊمي پاڪستان براهوي

 . آهي
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 سرائيڪي ترجمو:

، شاه جي رسالي جو سرائڪي ۾ منظوم ترجمو استاد لغاري

کيس ان ڪم عيوض  ڪيو آهي. جي عنوان سان” شاه دا رساال“

استاد لغاري مسلسل شاه جي  شاه لطيف ايوارڊ پڻ ملي چڪو آهي.

رسالي تي ڪم ڪري رهيو آهي. هن شاه جي رسالي جو قلمي 

نسخو پڻ تيار ڪيو آهي ته سٽ وار شاه جي رسالي جي سمجهاڻي 

 پڻ لکي آهي.

 ڍاٽڪي ترجمو:

شاه سائينَء جي  شاه جي رسالي جو ڍاٽڪي ترجمو 

استاد لغاري ڪيو آهي. جيڪو پڻ تازو ئي  شاعريَء جي عاشق

 و آهي. ڇپي

شاه صاحب هڪ اهڙو ڪالڪار آهي جنهن جي ڪال ۾ 

صدين جون صدائون قلم بند آهن، سندس شاعري سونهن، سچ ۽ 

حقيقت جو اهڙو مينار آهي، جنهن ۾ هڪ پاسي تاريخ جي تاريڪ 

پاسن کي روشن ڪيو ويو آهي ته ٻي پاسي عام ماڻهوَء جي زندگيء 

ير پڙهندڙ کي اهڙي طرح بيان ڪيو ويو آهي جو ان جي تصو

توڙي ٻڌندڙ کي موهي وجهي ٿي. سندس شاعريَء جي بقا جو 

ڪارڻ اها آفاقي سگهه آهي جنهن ۾ فطرت جي شفيق رنگن کي 

سينگاري پيش ڪيو ويو آهي.  شاه صاحب پنهنجي دور ۾ موجود 

قصن، ڪهاڻين ۽ آکاڻين جي اوٽ ۾ پنهنجو فلسفو ۽ نقطه نظر پيش 

ي متقدمين جي اثر هيٺ ڪيو آهي، جيڪو ڪجهه قدر ته پنهنج

۾  visionآهي، پر گهڻو ڪري هو پنهنجي پيشڪش ۽ ِوزن  

متقدمين توڙي همعصر شاعرن کان مختلف ۽ منفرد آهي. اهوئي 

شاعراڻو انداز ۽ منفرد سوچ ، فهم، سندس شاعراڻي بقا، اثر پذيري، 

۽ سندس بي پناه مقبوليت جا ڪارڻ آهن. شاه صاحب جي متقدمين 

اڻي شاعري ڪئي هئي، پر شاه صاحب گهڻو ڪري ناصح

ناصحاڻي شاعري سان گڏ فرد کي پنهنجن فيصلن ۾آزاد ڇڏي ٿو. هو 

لوڪ داستانن کي بياني انداز ۾ نه ٿو ڳائي بلڪه هو لوڪ داستانن 
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جي اهم ڪردارن جي ذهني ڪيفيت قلمبند ڪرڻ سان گڏ ۽ سندن 

اندر جي احساسن کي ٻولي عطا ڪري ٿو. جنهن مان هڪ پاسي 

اهو تاثر عيان ٿو ٿئي ته سندس پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙ لوڪ  ته

داستانن ۽ قصن، ڪهاڻين کان اڳ ئي واقف آهن ته ٻي پاسي اها 

ڳاله پڌري ٿئي ٿي ته هو ڪهڙين حالتن ۽ ڪيفيتن کي بيان ۾ آڻي 

ٿو. هن جي بيان جو عجيب انداز آهي هو پنهنجي ور کي وڪڻندڙ 

ڇڏيندڙ سهڻي جي واکاڻ پڻ  ليلٰي کي تنبيهه به ڪري ٿو ته ور کي

ڪري ٿو. جنهن مان واضع ٿئي ٿو ته سندس شرط صرف سچائي 

آهي. سچائي ئي اهڙو عنصر آهي جيڪو ڪائنات ۾ موجود مڙني 

جوهرن کي حسن بخشي ٿو. سندس ڪالم جو فڪري نقطو ته سچ 

تي ٻڌل ته آهي ئي پر سندس شعر جو شاعراڻو حسن پڻ ڪمال 

 آهي.

ڙ ۽ ترتيب تي جن عالمن ڪم ڪيو شاه جي رسالي جي سهي

آهي انهن ۾ ارنيسٽ ٽرمپ، شوقيرام، ڊاڪٽر هوتچند مولچند 

گربخشاڻي، ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽو، ڪلياڻ آڏواڻي، شمس 

العلماء مرزا قليچ بيگ، عالمه آِء. آِء قاضي، عالمه غالم مصطفى 

قاسمي، غالم محمد شهواڻي، عثمان علي انصاري، ڊاڪٽر نبي 

مٿي ش بلوچ، ٻانهو خان شيخ، استاد لغاري وغيره شامل آهن. بخ

 اسان سندن ڪم جا تفصيل ڏئي چڪا آهيون.
 

 

 سرن جو مختصر تعارف شاھ جي رسالي جي               
 

مختلف شارحن جي ترتيب ڏنل رسالن جو مختصر تعارف 

اسان ڏئي آيا آهيون. اسان کي معلوم ٿيو ته ڪجهه شارحن رسالي ۾ 

 30ُسر پر اڪثيريت شارحن جي  29ڏنا آهن ته ڪن وري  سر 36

سر ڏنا آهن. اسان هتي شاه جي رسالي جي ٽيهن ئي سرن جو 

 مختصر جائزو ڏيون ٿا.

 سر ڪلياڻ



 لطيفيات جو اڀياس

65 

 

” ڪلياڻ“ڪافي رساال سر ڪلياڻ سان شروع ٿين ٿا. لفظ 

معنٰي سک، سڪون يا شانتي؛ شاه جي رسالي ۾ سر ڪلياڻ ڌڻيَء 

ڊاڪٽر گربخشاڻيَء لفظ ڪلياڻ جي جي ساراه سان شروع ٿئي ٿو.  

بلوچ صاحب،  ڄاڻائي آهي. ڊاڪٽر’ خير، سک ۽ شانتي‘معنٰي، 

 . لکي آهي ’ڪامياب حيلو ۽ ڪوشش‘لفظ جي معنٰي ” ڪلياڻ“

عام طور تي چيو وڃي ٿو ته سر ڪلياڻ ۾ شاه صاحب 

وارو صوفياڻو راز سمجهايو آهي ” وحدت مان ڪثرت“پهرين 

يعني ڌڻي هڪ آهي ۽ سندس ڪوبه ثاني ناهي، هي سموري گهڻائي 

سندس هيڪڙائي مان نڪتي آهي. پر صرف ايئن به ناهي. هن سر 

 جا ڪافي رخ آهن. 

تن سان گڏ عشق ۽ عاشق هن سر ۾ تصوف جي عميق نڪ

جون خصلتون پڻ بيان ڪيل آهن ته فني اعتبار کان سر ڪلياڻ 

ڀرپور موسيقيت، رواني، سالست، نغمگي، ترنم ۽ شائستگي تي ٻڌل 

 آهي. 

 جو ڌَڻِي؛  عالَمَ ، اعلٰي، َعِليمُ هللا  اول

 ؛ قديمسين، قائم آِه  قُدرتپنهنجي  قاِدرُ 

 ؛ َرِحيم، َربُّ رازق، َوۡحدَه  ، واِحدُ ، والي

 ؛ َحمدُ َحِڪيمسو ساراه سچو ڌڻي، چِئي 

، جوُڙون جوَڙ جهان َڪِريمُ ڪري پاڻ 

 جي.

                                               

 1:1)ڪلياڻ(

اول: اها شئي جيڪا سڀ کان پهرين موجود هجي، سڀني کان اڳ 

 موجود هجي،ڪائنات ۾ سڀ کان اڳ ڇا موجود هو؟ خدا؟ خال؟

خاموشي يا روح ۽ مادو. اول رياضي ۾ پهرين نمبر تي اچي ٿو. 

 شيخ اياز چيو هو، پهريون پهريون لفظ خدا جو ڪن فيڪون.

هللا: ڪائنات جو خلقيندڙ، جوڙيندڙ، پئدا ڪندڙ، هر شئي تي قادر. 

نالن مان هڪ نالو آهي جنهن جي لغوي معنٰي  99خدا جي ” هللا“
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جي تخليق بابت ڪيترا نظريا  آهي وڏو، عظيم ۽ اعلٰي. ڪائنات

 آهن. ڪائنات ڪنهن خلقي آهي؟ ڪڏهن خلقي آهي؟

عليم: جيڪو سڀ ڪجهه ڄاڻندو هجي، جنهن کي هر شئي جو علم 

 هجي، سڀ ڪجهه معلوم هجي.، معلوم ڇاآهي؟ علم ڇا آهي؟

اعلٰي: مٿانهون، اوچو يا عظيم.  ڪير اوچو آهي، ڪير مٿانهون  

 وچو ڇا آهي؟آهي، خود مٿانهون ڇا آهي؟ ا

عالم: ڪائنات، ڪائنات ۾ ڇا آهي؟ ڪائنات جي ابتدا ڪٿان ٿي؟ 

ڪائنات جون حدون ڪهڙيون آهن؟ ڪائنات آهي يا ڪائناتون 

  آهن؟

ڌڻي: ڌڻي ڪير ٿي سگهي ٿو؟ ڌڻي معنا ڌڻ جو مالڪ، ڌڻ ڇا آهي، 

ڇا جو ڌڻ هوندو، ڇا سموري مخلوق ڌڻ آهي، جنهن جو خدا ڌڻي 

 آهي؟

رسالي جي پهرين بيت جي پهرين سٽ کي  اهي صرف شاه جي

سمجهڻ جي الء سوال آهن، يقينن انهن سوالن جي جواب الِء وڏو 

 علم گهرجي. وڏا ريفرنس گهرجن.

 :ٻي سٽ

 قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم،

قادر: يعني قدرت رکندڙ، اختيار رکندڙ، قوت ۽ طاقت رکندڙ، قادر 

ٿو؟ لڳائي به سگهجي ٿو جي قوت جو ڪاٿو ڪيئن لڳائي سگهجي 

  يا نه،

قدرت: قدرت ڇا آهي؟ ڇا لفظ فطرت قدر جي معنٰي ۾ ڪتب آڻي 

سگهجي ٿو، ڇا ڪرشمو قدرت ٿي سگهي ٿو، جي ها ته ڪيئن جي 

نه ته ٻيو ڪهڙي ريت قدرت کي سمجهي سگهبو؟ پراڪرت هڪ 

تان ورتل آهي، معنٰي ” پرڪرتي“ٻولي آهي جنهن جو نالو لفظ

آهي معنٰي بگڙيل، جيڪو اصل ” وڪرتي“ قدرتي، ان جو ضد

صورت ۾ هوندو اهو قدرتي هوندو جنهن جي صورت مٽائي يا 

تبديل ڪئي ويندي اهو مصنوعي هوندو. قدرتي ڇا آهي؟ قدرت ڇا 

 آهي؟ مصنوعيت ڇا آهي؟
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قديم: قديم معنٰي پراڻو؟ ڪيترو پراڻو؟ چون ٿا شيون ضدن جي آڌار 

قديم جو ضد جديد هوندو،  سڃاتيون وڃن ٿيون، جي ائين آهي ته

جديد معنٰي نئون، قديم معنٰي پراڻو، جي ائين آهي ته قادر)خدا( 

پنهنجي قدرت)طاقت/اختيار( سان گهڻي وقت کان موجود آهي. هتي 

آغا سليم جو ڏسيل نڪتو اهم آهي، هر علم ۾ لفظن جي معنا مٽ 

هوندي آهي، تصوف ۾ قديم معنٰي هميشه کان موجود، جنهن کي پئدا 

ناهي ڪيو ويو، ان جو ضد حادث آهي، جنهن جي معنٰي آهي پئدا 

هاڻي “ قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه قديم، ”ڪيل، هي سٽ يعني 

خدا پنهنجي طاقت سان هميشه ”سمجهڻ ۾ ڪجهه سولي ٿيندي يعني 

 ”کان موجود هو ۽ آهي ۽ رهندو

 

 ، پاڻِهين جاِن جماُل؛ َجلَّ َجاَللَہ  پاڻَِهين 

ُحسن صورت پِِرينَء جي، پاڻِهين پاڻِهين 

 ؛ َڪمالُ 

 پاڻِهين پِر ُمريد ٿئي، پاڻِهين پاَڻ خياُل؛ 

 سڀ سڀوئي حاُل، منجهان هي معلوم ٿئي. 
                                                          

سر ڪلياڻ ۾ شاه صاحب جتي ڌڻيَء جي واکاڻ ڪئي آهي، اتي 

ي ڇهندڙ بيان ڪيو آهي. حسن کي حسن، عشق ۽ درد جو پڻ دل ک

دردسان همڪنار ڪري تمثيلي انداز ۾ سمجهائڻ سندس ئي ڪمال 

 آهي. جيڪو درد جي جمال جو اعلٰي نمونو آهي. 

، ڌڙ نه لهان، ڌڙ ڍُونڍيان، ِسُر ڍُونڍيانِسُر 

 ناِه؛ 

 ؛ ڪاِنهَهَٿ َڪرايُون آڱريون، ويا ڪپجي 

 ، جي ويا، سي وڍيا.ِوهانءِ وحدت جي  

                                               

   1:9)ڪلياڻ(

 ُسوري آِه سينگار، اََڳِهين عاشقن جو؛ 

 ُمڙڻ موٽڻ ميهڻو، ٿيا نِظاري نِرواُر؛ 
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 ُڪسَڻ جو قَراُر، اصل عاشقن کي. 

                                               

 2:3)ڪلياڻ(

 ؛ ُمله َمهانگو قََطرو، ِسَڪُڻ َشهادت

 اَسان ِعبادَت، َنَظُر ناُز پِريَِن جو.  

                                              

 2:19)ڪلياڻ(

مٿيان بيت عشق جي انتها کي ڇهن ٿا. سڪڻ جو شهادت ٿيڻ ۽ 

پرين جي ناز ڀري نظر عبادت بنجي پوي ته ان کان وڌيڪ عشق 

 هنن بيتن ۾ تمثيليجو ڀال ڪهڙو اظهار ٿي سگهي ٿو. 

وحدت الوجودي فڪر،   منصور حالج ۽ سندس بن طورحسين

 آهي. ذڪر قرباني ۽ عمل جو

 ِمٺايان ِمٺو َگهڻو، ڪڙو ناه ڪالُم،

ُسڪوت ئي سالُم، پرياِن سندي پاَر 

 جو.
 

 پِريان سندي پاَر جي، مري مٺائي،

ڪانهي َڪڙائي، َچِکين جي چيُت 

 ڪري.

هنن ٻن بيتن ۾ شاه سائين ذائقي جي احساس کي سامهون آڻيندي 

پنهنجي ڳالهه ڪئي آهي. مٺو، کٽو، ڪڙو، ڦڪو، ڪسارو، ٻاڙو 

وغيره ذائقا آهن. شاه سائين جو اهو چوڻ ته مٺائي کان به وڌيڪ 

مٺو انهن جو ڳالهائڻ آهي، ۽ سندن خاموشي به ته سالمن جي برابر 

ٿو ته، محبوبن جي طرف جي آهي. يا بيت ۾ شاه صاحب چوي 

ِمري يعني مرچ به مٺائي آهن، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن محبتن سان 

انهن کي چکبو ته مرچ به مرچ نه لڳندا بلڪه مٺائي لڳندا. گهڻن 

لکيو ” مڙئي مٺائي“جي بدران، ” مري مٺائي“شاعرن ان بيت ۾ 

 آهي، جيڪو معنويت جي اعتبار کان درست ناهي.  

 بصورت بيت پڻ آهي: هن ئي سر ۾ هڪ ٻيو خو
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حبيبِن هيڪاَر، َمنجهان ِمهَر َسڏ 

 ڪيو،

سو ُمون سڀ َڄمار، اورڻ اُهوِئي 

 ٿيو.

صرف هڪ ڀيرو منهنجي دوستن مهرباني ڪندي پيار مان ‘يعني 

مونکي پڪاريو هو، اهو سڏ، اها پڪار مون سموري حياتي 

جيُء ‘يعني ’ جيڪار‘ورجائي آهي ۽ هميشه ان جي جواب ۾ 

 ’و جواب ڏنو آهي. سڏ ج’ ڪري

مجموعي طور سر ڪلياڻ ۾ شاه صاحب ڌڻيَء جي واکاڻ 

سان گڏ؛ حسن، عشق، قرباني، وحدانيت ۽ تصوف جهڙا موضوع 

 بيان ڪيا آهن.
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 سر يمن ڪلياڻ

کي ايمن ڪلياڻ يا جمن ڪلياڻ چيو ويو آهي. ” يمن ڪلياڻ“

من کي “جي معنٰي آهي ” يمن“يمن ڪلياڻ به ڪلياڻ جو قسم آهي. 

 منظور نقوي لکيو آهي ته،” روڪڻ.

يمن هڪ ملڪ جو نالو آهي ۽ هڪ غير هندستاني راڳ “

جو نالو به آهي. حضرت امير خسرو يمن جي سرن کي ڪلياڻ جي 

 1”سرن ۾ مالئي راڳ يمن ڪلياڻ ايجاد ڪيو.

ايمن  ‘ُسر ڪلياڻ اصل ۾ گهڻن محققن جو خيال آهي ته

کان پوِء ’ سر ڪلياڻ‘آهي. هن سر جي ڳائڻ جو وقت،   ڪلياڻ ئي

 . آهي

جو وادي سر گنڌار ۽ سموادي نکاد ڄاڻايو  راڳ فن جي استادن هن

آهي، سواِء تيور جي باقي سڀ سرشڌ استعمال ٿين ٿا. هي شڌ 

 . ڪلياڻ ۽ چندر ڪانت سان به بلڪل ملندڙ جلندڙ آهي

  ري، گا، ما، پا، ڌا، ني سا سا، :آروهي

 . ري، سا سا، ني، ڌا، پا، ما، گا، :امروهي

 ... (75)شاهه جو راڳ، ص 

معنٰي ۽ مقصد جي لحاظ کان ڪلياڻ سان ملندڙ جلندڙ  ُسر هيءُ 

رسالت، عشق، سوز، فراق، سور،  آهي. ٻنهي سرن ۾ توحيد،

جي اعلٰي  سختي، صبر، راحت ۽ لذت جي حوالي سان انسان

ڪردار کي اجاگر ڪيو ويو آهي. هيُء سر گهڻي ڀاڱي سر ڪلياڻ 

 آهي. تفسير جو وڌيڪ ان ۽ فهم جي تصديق ۽ ۾ سمايل فڪر

سر يمن ڪلياڻ کي ڪيترن شارحن ايمن ڪلياڻ يا جمن 

 ڪلياڻ پڻ ڪري لکيو آهي.

سر يمن ڪلياڻ پڻ گهڻ رخو سر آهي. خاص طور مريض ۽ 

طبيب جو تعلق هن سر جو مرڪزي نڪتو آهي. ان کان عالوه 

چيل شاه موکي متارن وارا بيت توڙي روميَء جي رهاڻ ۽ رمز تي 

                                                           

 38ع صفحو 1981راڳ ۽ تال، منظور نقوي، سنڌاالجي ڄامشورو سنڌي 1 
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سائين جا بيت پڻ هن سر ۾ آهن. تصوف جي رمز تي پڻ هن سر ۾ 

 اهم بيت چيل آهن.

صوفِيَء صاف ڪيو، ڌوِئي ورق 

 ُوُجود جو؛

تِهان پوِء ٿيو، جيئري پسڻ پرينَء  

 جو.

                                          

 5:5)يمن ڪلياڻ(

 تصوف زندگي گذارڻ جو هڪ اهڙو ڍنگ آهي جيڪو لڳ

ڀڳ سڀني مذهبن ۾ موجود آهي. تصوف جو بنيادي مقصد روحانيت 

۽ ازلي سونهن )خدا( سان لنون الئنڻ آهي. شاه صاحب جو چوڻ 

آهي ته صوفي پهرين پنهنجي وجود کي ايترو مقدس يا پاڪ بڻايو 

آهي جو هو هن دنيا ۾ ئي پرينَء )خدا( جو ديدار ڪريٿو. نه ته 

ته خدا جنت ۾ پنهنجي بندن کي مذهبي نقطه نگاه کان  مڃيل آهي 

صرف پاڻ کي طاهر ” جيئري پسڻ پرينء جو“ديدار ڪرائيندو. پر 

 ڪرڻ سان ممڪن آهي.

هللا سبحانه و تعالٰي حسن و حسنه و طهارت، محسن اور “

 2”مطهر لوگون سي محبت ڪرتا هي.

شاه صاحب عشق جي مقام کي تمام گهڻو اوچو ظاهر ڪيو 

يتائين ُڪلي طرح عاشق پاڻ کي آهي. هن جو چوڻ آهي ته جيس

معشوق جي جي مرضيَء تي قربان نٿو ڪري تيسيتائين کيس 

 پرينَء جي سونهن جو جلوو نصيب نٿو ٿئي. 

 

عاشَق! معشوق ِجي، وٺِي ويُه 

 َڳِري؛

ِجَم ِورچي َڇڏئِين، َسنِدي دوست 

 دَِري!
                                                           

ع صفحو 1988اسرار حسن وعشق، ڊاڪٽر نصير احمد ناصر، فيروز سنز 2 

95  
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ِڏيندا ٻُِڪي ٻاَجه ِجي، ويندِء ٺََپ 

 ٺَِري؛

ون ڪئن َسِري اَسان تان نه َسِري، ت

 سپرين؟

                                          

  7:7)يمن ڪلياڻ(

سر يمن ڪلياڻ قرباني جو سر به آهي. هيُء اصل ۾ سونهن 

تان سر گهورڻ جو سر آهي. هن سر ۾ عاشق کي پرينَء تان پاڻ 

 وارڻ ۽ کيس  پاڻ ارپڻ وارو جذبو سيکاريل آهي.

ڪري َم  جان عاشَق مٿي َرُت، تان دعوىٰ 

 نِينهن ِجي؛

 سائو ُمنهن، ُسونهن َگــِئي، ِسَڪَڻ اِيُّ شرط؛

 نَِڪي گوِڏ َگـَرُٿ، مٿا ِسَر سؤدا ڪري. 

                                                      

 7:3)يمن ڪلياڻ(

جيڪڏهن عاشق پاڻ خوبصورت ٿيڻ چاهي ٿو ته پوِء عشق 

رف محبوب کي جڳائي، جي دعوٰي نه ڪري ڇو ته سونهن ته ص

عشق سر ڏيڻ جو نالو آهي. شاه صاحب هن سر ۾ ايڏا ته من 

موهيندڙ استعارا استعمال ڪيا آهن، جو پڙهڻ کانپوِء ڪي پهر ته 

ميخاني جي “ماڻهو انهن تي سوچيندو ٿو رهي، جيئن هنن بيتن ۾ 

دل کي ڇهندڙ ” سائِي ٿِيندين اُڃ“۽ ” پِره جا پياڪَ ”  “ماڪَ 

فني لحاظ کان پڻ هنن بيتن ۾ دلپذير وراڻ کي ڪتب  استعارا آهن.

آندو ويو آهي. ٻي پاسي هنن ئي بيتن ۾ شاه صاحب ظاهري سونهن 

 وسيلي ابدي سونهن تائين پهچڻ جو گس ڏسي ٿو. 

 وجهج واٽاُڙئن تي، ميخاني جي ماَڪ؛

ٿيندي ُسڌ سڀڪنهين، هنڌ هنڌ پوندي 

 هاَڪ؛

 پِره جا پياَڪ، ُجه سي اَڱڻ آئيا.
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 4:9)يمن ڪلياڻ(

 

 ُجه سي اَڱڻ آئيا، ته َسرو ڪندا ُسڃ؛

 سائِي ٿِيندين اُڃ، هي ِپيتو! ُهو آڻ ِڪي!

)يمن                                          

 4:10ڪلياڻ(

 سڀ” سرو“، ”ميخانا“، ”متارا“، ” موکي“مٿين بيتن ۾ “

عالمتون آهن. شاعر حسن جي واردات کي شراب جي نشي جان 

سمجهي ٿو. ظاهري سونهن انسان جي اندر صفائي ۽ سٿرائي جو 

تصور پيدا ڪري ٿي. اسين هر ظاهري حسن کي اکين سان پيئندا 

آهيون ۽ اهوئي حقيقي سونهن کي حاصل ڪرڻ جو ذريعو آهي. 

آواز کي  عاشق انهيَء ڪري حسن کي حسين ٽهڪڙن ۽ لئه دار

 3”ڪنن سان پي مخمور ٿيندا آهن.

 

َطاِلُب َڪثََر، سونهن َسُر، اَِي روِميَء ِجي 

 ُروِء؛

 جِنين ڏٺي ُجوِء، تني ُڪڇيو ڪين ِڪي.

                                                  

 5:10)يمن ڪلياڻ(

ساري ڪثرت )سموري ڪائنات( سندس ڳولهائو آهي. ۽ “ 

سندس حسن آهي. اهو روميَء جو متو آهي )هر ان جو سر )اصل( 

ڪا چيز انهي حقيقي سونهن جي ڳولها ۾ آهي( جن اها منزل ڏٺي 

 4”آهي تن زبان سان ڪجهه به نه ڪڇيو.

 َطاِلُب َڪثََر، سونهن َسُر، اَِي روِميَء ِجي راِء؛

 ماڙُهو اِِت ِڪياِء، َمنڊُ نه پسين َمنڊيو!  

                                                           
شاه جي شاعري ۾ عالمت نگاري،  268ع صفحو 1992ثقافتي مرڪز، 3

 ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، ڀٽ شاه

ع 2006 شاه جو رسالو ، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي،4 

 85صفحو، 
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)يمن                                          

 5:11ڪلياڻ(

 

َطاِلُب َڪثََر، سونهن َسُر، روميَء چيو 

 آهي؛

 تاِڙي جي الهي، ته َمنِجهين ُمشاهدو ٿئي.

)يمن                                         

 5:12ڪلياڻ(

ساري ڪائنات( سندس ڳولهائو آهي. ۽ ان جو سر سندس “ 

تان پردو الهجي ته سونهن آهي. ايُء رومي فرمايو آهي. جي دل 

 5”اندر مان ئي ديدار حاصل ٿئي.

 سر يمن ڪليان ۾ ڪمال جون تشبيهون استعمال ٿيل آهن. 

 

 ڪاتَِب! ِلِکين جئن، اليو الُم اَلف سين؛

 اَسان سڄُڻ تئن، رهيو آهي روح ۾. 

)يمن                                        

 5:23ڪلياڻ( 

واري  کي الڙي لکڻ” الم“سان ” الف“ 

 تشبيهه ڪيڏي نه وڻندڙ ۽ حسين آهي!.

 تهڙا چاِليها نه چاِليَه، جهڙوپسڻ پرينَء جو؛

 ڪهڙي ڪاتَِب! َڪِرئين، مٿي پنن پِيههَ؛

 جي ورَق واِرين ِويَه، ته اَکر اُهوئِي هيڪڙو.  

)يمن ڪلياڻ(                                        

5:24 

 

ِڪيَن ُسپيريان جي سونهن ِجي، ڳاله 

 وڃي؛

                                                           

 86ساڳيو صفحو 5 
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وِڃي دَِر دوستن جي، ُسوريَء ِسُر 

 َهڄي؛

 عاشَق اَنُگن چڙهيا، ٻيو َسڀڪو ڀَڄي؛

 پُِڇجِ پوِء پِِريتَڻون، پهرين ِسُر َسڄي؛

  عاقَِل ئِي اوُڇون ٿيا، ڀورو ِڪيَن ڀَڄي.

)يمن ڪلياڻ(                         

 وائي 7داستان 

، قرباني، سر يمن ڪلياڻ امن، آشتي، سڪون، حسن، عشق

تصوف، موکي ، متارن ۽ مئخاني جو سر آهي. هن سر ۾ صوفياڻي  

رمز سان گڏ روميَء جو ذڪر هڪ نئين معنوي جهان ڏانهن وٺي 

جو مکيه موضوع درد  يمن جي پهرئين ۽ ٻئي داستان ُسر“وڃي ٿو. 

جي وجود ۽ نمود جي هڪ بنيادي حقيقت  انسان آهي، جيڪو

ائش ۽ محبوب جي عاشق تي ٽئين ۾ عشق ۾ آزم داستان. آهي

 ”ذڪرآهي. سختيَء جو
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 سر کنڀات

به چئجي ٿو. هن سر تي اهو نالو ” کماچ“ سر کنڀات کي 

کنڀات شهر جي هڪ گويي پاران اهو سر ڳائڻ سبب پيو آهي. هي 

سر من کي آرام ڏيندڙ آهي. بنيادي طور سر کنڀات حسن جي ساراه 

جو سر آهي. هن سر ۾ شاه صاحب چنڊ ۽ ستارن سان سرن جي 

ي چنڊ ۽ ستارن کان تمثيل ۽ تشبيهه ڏئي آخر ۾ پرينَء جي سونهن ک

وڌيڪ سهڻو سڏيو ۽ سمجهيو آهي. هن سر ۾ شاه سائين نکٽن جو 

ذڪر ڪيو آهي. يعني محبوب کي رشني جي سونهن سان همڪنار 

لکيو آهي  خان علي امير استادڪري ڏسڻ جو رستو ڏيکاريو آهي. 

جي ’ کمڀاوتي‘۽ راجستان ۾  ٿر کنڀات کي هند ۽ سنڌ جي ُسر ته

 . ي ٿونالي سان سڃاتو وڃ

 : هن ريت آهي آروهي امروهي ُسر کنڀات جي

  ري، پا، ما، ڌا، ني، سا اروهي: سا، سا،

 . امروهي: سا، ني، ڌا، پا، ما، گا، سا

 ، جلد پهريون(132)شاهه جو راڳ، ص 

 َکِڻي نيَڻ ُخماَر مان، جان ڪيائون ناُز َنَظُر؛

 ُسورَج شاُخون َجهِڪيُون، ُڪوماڻو قََمُر؛

 تائِب ٿيا، ديِکيندي ِدلبَُر؛ تارا َڪتِيُون

 َجهڪو ٿيو َجوَهُر، جانَِب جي َجماَل سين.

                                                          

 1:9)کنڀات(

هر شاعر وٽ محبوب جي سونهن کي ڀيٽا ڏيڻ جو پنهنجو ‘

انداز آهي. ڪنهن محبوب کي گل سان ڀيٽيو آهي ته ڪنهن چنڊ ۽ 

سان، ڪنهن ٿڌڙي هير سان محبوب جي تشبيهه  چانڊوڪي رات

ڏني آهي ته ڪنهن شاعر وري پنهنجي محبوب جي رنگ کي سنگ 

مرمر جي رنگ ، قد کي سرو وڻ ، اکين کي هرڻيَء جي اکين، چال 

يا هلڻ کي مور جي چال، وارن کي رات ۽ نانگ جي ڪاراڻ، 

رخسارن کي گلن جي پنکڙين وغيره سان ڀيٽ ڏني آهي. شاه 

پنهنجي شاعري ۾ روايت جي پيرويَء ۾ ڪجهه روايتي صاحب 



 لطيفيات جو اڀياس

77 

 

تشبيهون به ڏنيون آهن، پر هن بيت ۾ شاه صاحب جيڪا محبوب 

جي سونهن جي واکاڻ ڪئي آهي سا انتهائي نئين ، نرالي ۽ عاليشان 

آهي. يعني جڏهن محبوب ناز مان نگاه کڻي ٿو ته  چنڊ ۽ سج 

ان سج ۽ چنڊ ڪومائجي ٿا وڃن، محبوب جياکين جي جوت جي اڳي

جي روشني جهيڻي پئجي ٿي وڃي. جڏهن سندس سونهن تارن جي 

ميڙ ڏٺي ته اهي پڻ سندس تائب ٿي پيا. هن بيت جي پڄاڻي تمام 

يعني ” َجهڪو ٿيو َجوَهُر، جانَِب جي َجماَل سين.“ڪمال جي آهي،  

محبوب جي سونهن جي اڳيان فطرت جو سمورو جوهر، تجلي، 

ه مانند پئجي ويو آهي. سونهن جي سونهن، رنگ، رونق سڀ ڪجه

اهڙي پيشڪش ۽ ڀيٽا دنيا جي شاعري ۾ ملڻ محال آهي. شاه 

صاحب ڪٿي ڪٿي پنهنجي محبوب کي روايتي تشبيهن سان پڻ 

بيان ڪيو آهي،  پر سندس بيان ڪرڻ جو انداز ايڏو ته دل لڀائيندڙ 

آهي جو اڳ ڪتب آيل  تشبيهون پڻ نت نيون ٿيون ٿيون لڳن، جيئن 

 ب کي ستارن سان ته گهڻن شاعرن ڀيٽيو آهي پر هن طرح نه، محبو

 

 تارا تيِليَء ُروِء، لُڌا اللََن! اُڀِِرين؛

َجهِڙي تو ُصبوح، تَهِڙي صافِي 

 َسَڄڻين.

                                                  

 1:10)کنڀات( 

 اي ميرانجهڙي رنگ وارا لُڌا تارا!)تيليِء ُرو( تون ڀل پيو“

اڀرين، پر تون جهڙو صبح جي وقت روشن ٿيندو آهين، پرين 

محمد يعقوب آغا  جي شاه جي ”  هميشه ايترا روشن رهندا آهن.

رسالي جي انگريزي ترجمي ۾ هن بيت جو ترجمو هن طرح ٿيل 

 آهي.

 “O Canopus star! You indeed rise in the horizon like 

a beautiful and bright star. But my beloved (at all 

times( is as bright as you are in the early morning.” 
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چون ٿا ته دنيا جو پهرين نمبر تي روشن نظر ايندڙ تارو 

يمن ۾ سنڌ کان وڌيڪ روشن نظر ايندو ” سائيرس“ /” سيرس“

نظر ايندو ” ڪينوپس“آهي ۽ سنڌ ۾ سڀني کان وڌيڪ روشن تارو 

ري کي لڌو سڏيو آهي اهو آهي. انڪري شاه صاحب جنهن تا

آهي، جيڪو ” ڪينوپس آهي. پر اصل ۾ لڌو سيرس/سائيرس اسٽار

نه رڳو دنيا جو روشن ترين ستارو آهي بلڪه فلڪيات جي ماهرن 

جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن سج جي جاِء تي سيرس اچي وڃي ته 

ڀيرا وڌيڪ روشن ٿي ويندي. لڌي  20هيَء دنيا موجوده حالت کان 

سڏڻ جو هڪ ٻيو دليل اهو آهي ته لڌو ٻٽو تارو  کي سيرس/سائيرس

ٿيندو آهي، ۽ سيرس پڻ ٻه تارا هوندا آهن )الفا ۽ بيٽا(. هن بحث مان 

مراد شاه صاحب جي سائنسي انداز ۽ فلڪياتي ڄاڻ جي بنياد تي 

ڏاهپ سان محبوب جي سونهن کي بيان ڪرڻ کي وائکو ڪرڻ 

صرف محبوب  آهي. ته شاه صاحب پنهنجي عظيم مشاهدي سان نه

کي ساراهيو آهي بلڪه مختلف علمن تي بحث ڪرڻ الِء پڻ هڪ 

مواد ڇڏيو آهي. شاه صاحب جا اهڙا ڪيترائي بيت آهن جن مان  

سائنسي نوع جا مختلف بحث ڇڙي سگهن ٿا.)شاه لطيف جي 

 شاعريَء ۾ جماليات: ش ۾(

 تارا، تَِر، ِتروِڪڻيؤن، َمٿِن ڦُلَڙيُون؛

جي مون پِِرينَء پُڄاڻا کوِء! سي راتَِڙيُون، 

 پيئِيُون.

                                                         

 1:13)کنڀات( 

تارن جي چادر سان ڀريل آسمان جي سونهن جي واکاڻ “

ڪندي شاه صاحب فرمائي ٿو ته بيشڪ ته رات ستارن سان ڀريل 

ڪا ۽ خوبصورت آهي پر کوِء اها رات )کوه ۾ پوي اها رات( جي

 ”پرينِء کان سواِء گذري.

شاه صاحب سر کنڀات ۾ محبوب جي سونهن کي مختلف 

انداز سان بيان ڪيو آهي.  محبوب جي سمهڻ جو خوبصورت انداز 

 چنڊ کان پڇڻ ڪيڏو نه من موهيندڙ آهي.
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 اُڀُِر َچنڊَ! َپُس پِِرين، تو اوڏا، ُمون ڏُوِر؛

 َسَڄَڻ ُستا ِولَه ۾، چوٽا ڀَري َڪپُوِر؛

 پيرين آئُون نه پُڄِڻي، ٻاٻُل ِڏئي نه ٻُور؛

جنهن تي چڙِهي اَُسوِر، َسنجهي َسَڄَڻ 

 ِسيٽيان.

                                                           

 2:3)کنڀات(

َء ڍاَر، ڪرهو ِجئن ڪالهه ناَڄ نه آِڳي

 ُهئو،

 اڱڻ آيو نه َڪري، پاهوري پَچاَر،

َوِل ِچناِئين  جيڪس َمنجهه قَطاَر، ڪا

 .ِوهَ جي
 

سر کنڀات جي هن بيت جون هڪ کان وڌيڪ معنائون ٿي سگهن 

ٿيون. ۽ اها آفاقي شاعريَء جي خوبي آهي ته ان  جي شعرن ۾ 

 هڪ کان وڌيڪ معنائون لڪل هونديون آهن.

پهرين معنٰي: اڄ اٺ ائين ناهي جيئن معمول موجب هوندو آهي ۽ 

ڪندو آهي، پر اڄ ائين به نٿو وٿاڻ تي ايندي ئي ڪجهه کائنڻ جي 

 .ڪري، لڳي ائين ٿو ڪا ِوههُ )زهر( ڀري ول چري آيو آهي

ٻي معنٰي: اڄ منهنجو من ائين چلواليون نٿو ڪري جيئن روز 

ڪندو هو، اڄ ڪجهه به ڪرڻ الِء دل نٿي ڪري، لڳي ائين ٿو 

  .ڪٿي اکيون اڙائي آيو آهي

وانگر نٿو لڳي. هو ٽين معنٰي: اڄ منهنجو دوست اڳي وانگر/پهريان 

ايندي ئي جيڪي فرمائشون ڪندو هو)کائنڻ پيئڻ جون( اهي اڄ نٿو 

ڪري، لڳي ائين ٿو اڄ ڪٿان يا ته دوکو کائي آيو آهي، يا وري دل 

 ...ڦرائي آيو آهي

سر کنڀات ۾ سونهن جي فطري جوهر سج، چنڊ، ستارن جي 

خوبصورت تشبيهن ۽ تمثيلن سان جسماني جمال جو بيان پڻ بي حد 

آهي ته رات جي چانڊوڪيَء ۾ ستل محبوب جو ذڪر پڻ دل 
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لڀائيندڙ آهي. محبوب جي ناز ڀري نظر فطري حسن منظرن ۽ 

موضوعن )سج، چنڊ ۽ ستارن( جي سونهن جي جو هر کي جهيڻو 

ڪري ٿي ڇڏي. محبوب جي ادا ۽ سونهن جو اهڙو دلنواز ۽ 

ن حسين ۽ دلفريب تصور شاه صاحب ئي ممڪن بڻايو آهي.  اهڙي

دلفريب  تشبيهن سبب سر کنڀات کي سونهن جو ُسر ۽ سرچشمو 

  سمجهيو ۽ سڏيو ويندو آهي.
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 سر سريراڳ

گربخشاڻيَء موجب ڇهن مول )بنيادي( راڳن؛ ڀيرو، هنڊول، 

۽ مالڪوس مان هڪ آهي. سريراڳ جي  ديپڪ ميگهه، سريراڳ،

هن ريت آهي. هڪ سهڻو جوان سفيد پوشاڪ  تصوير موسيقيَء ۾

پهريل، اللُن ۽ بلورن جي مالها ڳچيَء ۾ پيل ۽ هٿ ۾ ڪنول جو گل 

 . جهليو بيٺو آهي

کان سواِء ڪنهن به ٻئي ‘ سريراڳ’شاهه جي رسالي ۾ 

سان  ٺاٺ جو تعلق پوربي سريراڳ .جو نالو آيل نه آهي راڳ مول

 آهي.

 سا آهي ۽ -را -ني -پا -مي -را -سريراڳ جي آروهي: سا 

 . سا آهي -را -گي -مي -پا -ڌا -ني -امروهي: سا 

ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو ته اڳئين زماني ۾ شاهوڪار مال جا ٻيڙا 

ڀرائي، ڏورانهن ڏيهن ۾ وڻج واپار ڪرڻ الِء ويندا هئا. چوماسي 

پوري ٿيڻ بعد، اُتر واُء لڳڻ تي سفر جي تياري ڪندا هئا، ۽ ناکئا به 

يندا هئا. پنهنجون ٻيڙيون ڌئاري، سڙهه سنباهي هلڻ هارا ٿ

جيتوڻيڪ اُنهيَء موسم ۾ سمنڊ اڪثر ڪري ماٺو ٿو ٿئي. تڏهن به 

وچ سير ۾، ۽ خاص ڪري وير چڙهڻ وقت سڀني کي انتظار ۽ 

اوسيئڙي ۾ گذارڻو پوندو هو. جيڪڏهن ناکئا آرام طلب ۽ غافل 

۾ غرق ٿي  اوڙاهه رهندا هئا ته مٿانئن وير وري ويندي هئي، ۽

يا ُسکاڻي سڄاڻ هوندا هئا، ته لڙ ۽  ويندا هئا. پر جيڪڏهن معلم

پهچندا هئا. پاڻ سان ٽوٻيارا به کڻندا هئا،  پار لهرين مان لنگهي وڃي

جي پاتار ۾ پيهي، سپون ُسوجهي، کين بي بها موتي آڻي هٿن ۾ ڏيندا 

هن سر ۾ شاه صاحب امڪاني خطرن کان آگاهه ڪري ٿو ۽ . هئا

 چوي ٿو، 

 

  پڙي،درياهه، ڪي ٻُڏي ِڪي اُ  دنگي وچ

  ُهو جي واڍي واڻيا، سي سونهڻ سڀ سڙيا،

  منجهه ڦريا،’ ڦرنگي‘معلم ماڳ نه اڳئين، 
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  چڙهيا، چور مالح! تنهنجي مڪڙيَء، اچي

 ! جتـي ڍيـنگ ڍريـا، تِـتـي تـاري تُنهنَجـي

 يا

  بـنـدر جـان ڀـئـي، تـه ُسـکاڻـئـا َم ُسمهـو،

  َڪپُر ٿو ُڪن ڪري، جئن ماٽيَء منجهه مهي،

 ! ايـڏو ُسـور سهـي، نـنـڊ نـه ڪـجـي ناکـئـا

اهڙا خوف خطرا هڪ پاسي ٻڌائي وري پاسي الئق ۽ 

هوشيار رهبرن جي موجودگيَء ۾ ڪوبه خوف خطرو نه 

 هجڻ جي ثابتي پڻ ڏئي ٿو.

 َسندي ُمعلَِم آسري، ُستا َسِڀ پَئي،

 اَئِين پُِڻ ُسمهو ناُکئا، َبندَِر ناهِه ڀَِئي،

 َڄ َرِکي، سي َسڀِ لَنگِهيندا لَِڪيُون.َجِن جي الئَِق لَ 

وري ٽئين پاسي ناالئق رهبرن تي تنقيد پڻ ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته، 

ناالئق رهبر صرف ڪنارن جون خبرون ڏين ٿا، ان اونهي ۽ گهري 

پاڻي)وڏي خطري( جي ڳالهه ئي نٿا ڪن جتي درياه يا سمنڊ جا 

 ُڪن خوفناڪ بڻيل آهن.

 ُمعلَم َخبَرون،اورياِئين آِڻيِن، ميڙيو 

 سا تان ُسِڌ نه ِڏين، ِجتي َوهُ ويڌَ َڪري.

سر سريراڳ ۽ سامونڊي ۾ گهڻي هڪجهڙائي آهي. سر 

سامونڊي وانگر سر سريراڳ ۾ به شاه صاحب مالحن، مهراڻ، 

معلمن، غورابن، جهازن، سامونڊين، ٻيڙين ۽ ٻيڙاتين جو ذڪري 

مام ڪيو آهي. هن سر ۾ شاه صاحب سامونڊي زندگيَء جي ت

خوبصورت تصوير چٽي آهي. هي سر پڙهندي ماڻهو پاڻ کي پاڻيَء 

 تي ترندي سامونڊين سان گڏ سفر ڪندي محسوس ڪري ٿو. 

منجهان پيئي َمُڪِڙيَء، ڪا جا 

 پاڻِيَء بُوند؛

 سيئِي ِڏٺم ُروند، َوَکـُر ِجن ِوڃائِيو.

                                           

 1:10)سريراڳ( 
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۾ ٽريجڊي جي جمال جو ڪيڏو نه عظيم مثال  هن بيت

موجود آهي. ٻيڙيَء ۾ پاڻي اچڻ سان سامونڊين جو وکر وڃائيو آهي 

انهن جي افسوسناڪ صورتحال کي ڀٽائي بادشاه فنڪاراڻي اظهار 

لطيف “سبب المئي کي جمال ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. ڇاڪاڻ ته 

 وٽ غم، هڪ فلسفي ، هڪ فڪر ۽ هڪ جذبي جي صورت سان

 6”موجود آهي.

 ٻيِڙي پُراڻِي، َوُکـَر پاِء َم ِوتَرو؛

 تَري ۾ تَُن پيا، پاَسنِئُون پاِڻي؛

ِهيِء َهِڏ ِوهاِڻي، َڪڙُه ڪالهوڻي ِڏينَهن 

 کي.

                                                            

 3:4)سريراڳ(

 ويٺو تَُن تُِنينِس، َمِک ڏيهاِڻي َمُڪِڙي؛

 َسيَّدُ چئي، مٿي نينڊُوِء نِينِس؛ َسنباهي،

 َوٽائي َوڏاندَرا، الُڄو لَڳاِئينِس؛

آخِر اُِهرائِينِس، ته جوکو ِٿئي نه جهاَز 

 کي.

                                              

 3:6)سريراڳ(

ڀٽائي “سر سريراڳ تشبيهي ۽ تمثيلي سر پڻ آهي. هن سر ۾ 

دڙ ٻيڙيَء سان تشبيهه ڏني صاحب انساني فطرت ۽ نيچر کي ترن

آهي ۽ نصيحت ڪري ٿو ته سلوڪ جي سفر جي سانباهي کان اڳ 

ضروري آهي ته فطرت جي آسپاس جي خيالن، خطرن، دنياوي 

محبت ۽ مشغولين جي جيڪا ڪٽ مٿي چڙهي وئي آهي، ان کي 

ڌوئي صاف ڪري عقل ۽ فڪر جا سڙه ساڄا ڪري نقل ۽ روايت 

  7”جا نوان الڄا ٻڌي اڳتي وڌي.

                                                           

 150لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاه، محمد حسين ڪاشف، صفحو 6 
 شاه جو رسالو، 24ع، صفحو 1951غالم مصطفٰي قاسمي، بشير اينڊ سنز  7
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سيوا َڪر سمنڊَ ِجي، ِجت َجُر وهي 

 ٿو جاَل؛

َسئين َوَهن ِسيَر ۾، ماِڻَڪ، موتِي، 

 الَل؛

جي ماسو ُجڙيئِي ماَل، ته پُوڄارا! 

 پُِر ٿِئين.

                                             

 2:3)سريراڳ(

هن بيت ۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته سمنڊ جي سيوا ڪر 

جوت آهي. پاڻيَء جي وهڪرن ۽ سير ۾ جتي پاڻيَء جي اوت ۽ 

ڪيئي ماڻڪ، موتي، الل ۽ ٻيا قيمتي پٿر پيا وهن، جي اتان ڪجهه 

ملي پيئي ته تنهنجا وارا نيارا آهن. ۽ توکي ٻي مشقت ڪرڻ جي 

ضرورت ئي نه پوندي. ظاهر آهي جڏهن ڪنهن کي قيمتي پٿرن 

جي جو پرو پئجي ويو ته پوِء هو ڪيئن نه پُر ٿيندو. شاه صاحب 

شاعري هڪئي وقت هڪ پاسي فني سونهن سان ڀريل آهي ته ٻي 

پاسي ان جي فڪري معنويت جو جمال ڪر کنيو بيٺو آهي. سندس 

هڪ ئي بيت ايترو ته گهڻ پاسائون ۽ مختلف اشاراڏيندڙ آهي جو 

هر دفعي اهو ساڳيو بيت ڪا ٻي معنٰي ڏئي ٿو ۽ پڙهندڙائين 

ون ڀيرو پڙهي رهيو محسوس ڪري ٿو ته اهو بيت شايد هو پهري

آهي يا هي بيت پڙهيو ته بار بار آهي پر ان جي اصل معنٰي هاڻي 

سامهون آئي آهي. پر حقيقت اها آهي ته شاه صاحب شاعري چوڻ 

وقت جنهن وجدان کان ڪم ورتو آهي اهو ايڏو ته عظيم آهي جو ان 

۾ هڪئي وقت مختلف ۽ منفرد ڏسائن جي سمائجي وڃڻ جي 

 گنجائش آهي. 

”…definitions of the word ’intuition’ the ’ 

direct and immediate apprehension by knowing a 

subject of itself, of its conscious states, of other 

minds, of an external world, of universals, of values 

or of rational troths’ and ’the immediate 
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apprehension of an object by the mind without the 

intervention of any reasoning process“.8  

۽ شاه صاحب جي شاعري ۾ اهڙو ئي وجدان آهي، جنهن ۾ 

شين کي انهن جي آفاقي سچائي سان شعوري سطح تي بيان ڪيو 

ويو آهي پر ان بيان ۾ شعور کي ذري برابر به ڪتب ناهي آندو 

بي آهي ته هو عقل جي ڳالهه ته ڪري ويو. ۽ اهائي وجدان جي خو

ٿو پر عقلي بنيادن تي نه؛ شعور جي ڳالهه ته ڪري ٿو پر اها ڳالهه  

 شعوري بنيادن تي هٿ وٺي ناهي بيهاري ويندي.  

اَصِن، ِجئن َسمنڊُ سوِجهيائُون؛  اَِي َگِت َغو 

 پيِهي َمنِجه پاتاَر جي، ماڻَِڪ ميڙيائُون؛

 سين.آڻي ڏنائُون، هيرو الل َهٿِن 

                                             

 2:7)سريراڳ(

 ُجه َصرافَِن لَِڏيو، ته تُون پڻ لَِڏجِ، سوَن!

قَدُُر لَـَهندُِء ڪوَن، نيئِي َگِڏيندَِء َگڏُونَء  

 سين.

                                              

 4:7)سريراڳ(

ڪيڏو عجيب پر موهيندڙ اظهار آهي. جي صراف لڏي ويا 

 آهن ته تون به لڏي وڃ، ڇاڪاڻ ته هاڻ تنهنجو قدر ڪو نه ٿيندو. 

 

 اَِگهيو ڪائو َڪُچ، ماِڻَڪِن موَٽ ٿِي!

 پَلَيِء پايو َسُچ، آِڇيندي لََڄ َمران!   

                                              

 4:8)سريراڳ(

نڌَ َهٿان، پيـِتيَء ۾ پُرزا ماڻُِڪ، مُ 

 ٿيو!

                                                           
8 Fee-Alexandra Haase, BEAUTY AND ESTHETICS: MEANINGS 

OF AN IDEA AND CONCEPT OF THE SENSES. Pp.27 
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 َسڄو تان، َسيَّدُ چئي، لَهي لَُک َسوا؛

 َڀڳي پُڄاڻا، پَدَمان پَري ٿيو. 

                                           

 4:10)سريراڳ( 

سر سريراڳ جا هي بيت فني سونهن سان گڏ جمالياتي 

الَء  وجدان جي زمري ۾ اچن ٿا، شعر جي جمالياتي وجدان جي

مشهور آهي ته شعر جو وجداني جمال ان جي معنويت تي پهچڻ 

کان اڳ ئي ٻڌندڙ تي پنهنجو اثر ڇڏي ٿو. توڙي جو هنن بيتن ۾ 

ڀرپور معنويت ۽ فڪر موجود آهي پر هنن بيتن جو وجداني اثر 

انهن جي شعريت، معنويت ۽ فڪر تي سوچڻ کان اڳ ئي ٻڌندڙ تي 

شاه صاحب کي منفرد ۽ معروف  ظاهر ٿئي ٿو. اهوئي اثر ۽ انداز

 بڻائي ٿو. 

لطيف جو اهو شاعرانه انداز ۽ پيشڪش ادب، تاريخ، ۽ “ 

ثقافت جو روح آهي. جيڪو کين تمام اتاهين مقام تي وٺي وڃي ٿو. 

جتي لطيف جو احساس شعور، جمالياتي وجدان ۽ القاء جي ڪيفيت 

ايڏي مٿاهين تي نظر اچي ٿي. جنهن جي ڪا ڪٿ نه ٿي ڪري 

 9”هجي.سگ

 

 نَڪو ُسک نََکـٽين، نه ويسانِد نَـئين؛

 جيڪا اَچيِئي ساُمِهين، ڀانئَيِن سا َسنئين!

ُموِڙي ڪوه َمئين؟ ِجئن َسڄيُون راتِيُون  

 سمهين!

                                                         

 6:5)سريراڳ(

نه تارن کي سک آهي، نه لهرن کي ڪو آرام آهي. “ 

منهن سامهون بنان ڪشالي ملئي، تنهن کي سنهنجي جيڪي 

                                                           

 188ڪر ۽ سرن جي ساڃاه، محمد حسين ڪاشف، صفحو لطيفي ف9 
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)نعمت( ڪيو سمجهين. تون ناڻو )روحاني ڌن( ڪيئن ٿو ڳڻين، 

 10”جڏهن سڄيون راتيون سمهيو ٿو رهين.

سر سريراڳ مالحن، مهراڻ ۽ سمنڊ جي سيوا جو سر آهي. 

هن سر ۾ شاه صاحب مالحن جي زندگي سندن ئي انداز ۽ لهجي ۾ 

جيڪا ٻولي مالح ڳالهائين ٿا شاه صاحب پڻ بيان ڪئي آهي، يعني 

 ساڳي لئي ۽ لهجي سان سندن زندگي جو احوال چٽيو آهي. 

                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 10 

137 
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 سر سامونڊي

سر سامونڊي پڻ سر سريراڳ وانگر سامونڊين جي زندگين 

۽ انهن جي مسئلن، معاملن، رهڻي ڪهڻي، ڏک، خوشي، درد، 

سک، پيار، محبت، عشق، سونهن، سماجي ۽ معاشي حالت، اٿ 

هه ۽ روين کي بيان ڪندڙ سر آهي. شاه جي رسالي جا ٻين سرن وي

جا ناال ڪنهن نه ڪنهن هندستاني راڳ يا راڳڻي جي پويان آهن پر 

هن سر تي اهو نالو مالحن، مير بحرن ۽ سامونڊي وڻج واپار 

ڪندڙن جي حياتي گذارڻ جي انداز ۽ روين کي بيان ڪرڻ سبب 

 پيو آهي.

اهڙو ڪوبه راڳ نٿو سجهي مشهور هندستاني راڳن مان “

 11”جنهن جو نالو سامونڊي هجي.

انڪري هن سر تي اهو نالو ان جي مضمون کي 

ٻيو  جو سريراڳ ‘گويا ُسر کي نالو ڏنو ويو آهي. هي ُسر مدنظرهن

ُسر  ذڪرڪيل آهي ته ۾ وڻجارن جو سريراڳ ‘ُسر. پاسوآهي

ل سامونڊيَء ۾ وري سندن منتظر َوُهن )ونين( جو احوال نقش ٿي

۾ حيثيت بيان  راڳ سامونڊيَء جي ُسر سرهندي، پير بهاؤالدين آهي.

مان ورتو ويو آهي...  ’ٺاٺ پوربي‘ سامونڊي ڪندي لکي ٿو ته، ُسر

آهي.  راڳ بذات خود هڪ پُر اثر، دلڪش ۽ پرسوز ٺاٺ پوربي

سامونڊيَء مان به بلڪل ائين ئي محسوس  ُسر شاهه سائينَء جي

 ٿيندو

 (220)شاهه جو راڳ، ص 

۾ شاهه جي شاعراڻي شعور جون ٻه خاص  ُسر هن“ 

خوبيون ڀليَء ڀت ظاهر آهن. هڪڙو ته منجهس دلسوزي ۽ ِرقت 

ذات جي  نهايت نازڪ انداز سان ادا ڪئي وئي آهي، ۽ ٻيو ته زال

دلي جذبن ۽ امنگن جي اهڙي چٽي مورت ڪڍي وئي آهي، جو ڄڻ 

                                                           

شاه جو رسالو، هوتچند مولچند گربخشاڻي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، صفحو 11 

142 



 لطيفيات جو اڀياس

89 

 

خود )مجسم( زال بڻجي پيو آهي. وڻجاري جي اندر جا  شاعر ته

پل پل پون ٿا،  احوال، طرحين طرحين جا پُور ۽ خيال، جي کيس

 -وغيره ڪانڌ جي موٽي اچڻ جو اوسيئڙو ۽ چؤواٽن تي ڏيئاٻارڻ

انهن سڀني جو نهايت ِرقت ۽ درد وارو بيان ڪيل آهي. ڏسڻ ۾ اچي 

 12”چيل آهي. شاهه جي جوانيَء جي وقت جو ُسر ٿو ته هي

۾  تاريخ ڪنارو سامونڊي سنڌ جو‘انسائيڪلو پيڊيا سنڌيانا مطابق 

هميشه اهميت وارو رهيو آهي. سنڌي قوم، وڻج واپار ۽ جهاز رانيَء 

جي فن جي ماهر رهي هئي. گهڻن سڙهن وارن وڏن غورابن جي 

به هن واديَء جي ماڻهن جي ِسر تي رهيو آهي.  سهرو ايجاد جو

اوڀريورپ، وچ مشرق  ۽ ٻيڙياتا هتان جا جهازران

وارن ملڪن تي ]سفر جي  اوڀر توڙي ڏکڻ ۽ ڏکڻ اوڀر ڏور ۽

طور طريقن جي ڪري[ ڪيترو وقت ڇانيل رهيا، هتان  سامونڊي

جا وڻجارا هتان جي هنرن ۽ ڪاريگريَء وارين وٿن کي غورابن ۾ 

جي  تاريخ ذڪر جو ڀري ڏورانهن ڏيهن ۾ وڃي وڪڻندا هئا،جن

امن ۾ اچي ٿو. انهن وڻجارن جو سفر مهينن جا مهينا ڪتابن ۽ سفرن

هلندو هو، اهي واپاري ڪاڄ وارا وڻجارا ]جيڪي  سال ۽ سالن جا

اڪثر ميد ۽ مهاڻا هوندا هئا،[ پنهنجو مٽ پاڻ هئا. ٻئي طرف وري 

سمنڊ جي سيني تي مهاڻن مالحن، منڌرن ۽ نڱامرن جي موج 

ُکوهن جي خبر هوندي هئي، جيڪي غورابن جا سڙهه سنواري ۽ 

وٺي، ننڍن وڏن ٻيڙن کي پيا َمک ڏيندا هئا ته متان ڪٿي کاري 

ٻيڙن جي ُکوهن ۽ تر کي کائي، جوکي جو سبب نه بڻجي.  پاڻي جو

ميد نسل جي هنن قبيلن جو ڌاڪو هو ۽ پنهنجي واپاري ۽ 

جهازرانيَء جي فن جي خوبين جي ڪري، هن واديَء جو نڪ 

سنڌ . نشان ڇڏيا آهن ۾ پنهنجا اڻ ِمٽ تاريخ جن هئا،

ڪناري تي غورابن جي گهٽن گهيڙن ۽ تڙن جو ڪو  سامونڊي جي

مال الهڻ ۽  تان سنڌو ڪونه هو. ٻاهران ايندڙ غورابن ۽ جهازن

چاڙهڻ الِء تڙن جي چاڙهيڪن وٽ ٻيڙين ۽ ڊونڍين جو ڪو ڇيهه 

                                                           

 ساڳيو حوالو12 
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لهندي هئي ته ڪٿي  پئي نه هوندو هو. ڪٿي مياڻين تي مڇي

هوندي هئي، سڙهن کي  پئي آڍ َمک لڳيغورابن ۽ ٻيڙين جي 

سرکو ڪيو ويندو هو، متولن ۽ ونجهن کي سنڀاليو ويندو هو، مطلب 

ته سفر کان آيل ۽ سفر تي ويندڙ ٻنهي ]وڻجارن[ جي ڪهولن جو 

ٻُراُء پيو ڪن تي پوندو هو. تڙن تي هلچل ۽ هونگار لڳي 

 هوندي هئي، وڻجارن ۽ واپارين گماشتن ۽ داللن، مالڪن ۽ پئي

مزدورن، ڪاريگرن ۽ ڪاسبين پيشه ورن ۽ پورهيتن جو هڪ 

انبوهه نظر ايندو هو، جنهن ۾ ڪو مال جي اوسيئڙي ۾، ڪو سفر 

جي سانباهي ۾، ڪو وڪري جي وهنوار ۾، ڪو خريداريَء جي 

خفت ۾ ُرڌل هوندو هو. ڪٿي غوراب لنگر هنيو بيٺا هوندا هئا ته 

ن اچڻ وارن ڪي وري سڙهه سنباهي روانا ٿيندا هئا ته ڪ

کان کوها ۽ ڏياٽيون نظر اينديون هيون. ويندڙ اُداسائيَء  پري جا

سمائي ويندا هئا ته  داستان جي نظرن سان دلين ۾ ڪئين ارمان ۽

انهن سان پيار ڪندڙ سندن َوهون وري 

ڪنارن ڏانهن چاهه ۽ اوسيئڙي جي شدت سان  سامونڊي اوسيئڙي۾

ته سندن عزيز سندن ديدار ڏسنديون هيون. جڏهن وڻجارا ورندا هئا، 

لڳندي ئي  پڳهه الِء آتا ۽ اتاويال پيا نظر ايندا هئا ته سندن َوهون

ارمان، مالقات ۽ ميالپ جا  محبوبن جي منهن ڏسڻ الِء اوسيئڙي جا

 :احساس کڻي منتظر ڏسبيون هيون
 

  هير، سامونڊين سڙهه سنباهيا، اتر لڳي

  ننگر کڻي ناکئا، ٿيا سڻاوا سير،

 . هت اُڪير، کاري کيڙائن جيهينئڙي 
 

هن سر ۾ شاه صاحب سمنڊ جي فطري سونهن جي معترف 

آهي. هو سمنڊ کي خوشحالي جو پيغام آڻيندڙ فطري جالل سمجهي 

 ٿو.

“Latif is the greatest lover of the sea and is in 

silent sympathy with her moods. His observation is 

characterized by accuracy and precision. … his 
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expression is clear, vivid, lucid and incomparable. A 

keen sence of beauty, wether of landscape, or of 

rhythemic motion in nature, or of human 

relationship, lurks throughout the gentle effusion of 

his delicate spirit.”13 

۾ شاه صاحب سمنڊ کي اهڃاڻي طور دوست ۽ سر سامونڊي 

همدرد سڏيو آهي. هن سر جي هڪ ٻي خاص خوبي اها آهي ته هي 

سر ڪنهن به لوڪ قصي يا داستان تي ناهي چيو ويو، بلڪه 

مجموعي طور معاشري جي هڪ پوري طبقي جي نشاندهي ڪندڙ 

سر آهي. جنهن ۾ عورت جي محبت ۽ وڻجاري جي سفر تي اسهڻ 

( کي مرڪز بڻايو ويو آهي. هن سر جا ڪيئي پاسا ۽ )واپار سانگي

پهلو ٿي سگهن ٿا. هڪ معاشي پاسو، ٻيو سماجي، ٽيون رومانوي، 

چوٿون تاريخي. معاشي حساب سان وڻجارا ٻاهرين ملڪن ڏانهن 

واپار سانگي وڃن ٿا. سماجي حوالي سان هنن جا واسطا ۽ تعلق 

هروارين جي معلوم ٿين ٿا. رومانوي حوالي سان وڻجارن جي گ

ڪيفيت جو اظهار انتهائي وڻندڙ ۽ نفيس آهي. تراريخي اعتبار کان 

اسان کي هن سر وسيلي معلوم ٿئي ٿو ته سنڌ جا واپاري الڳاپا 

 سريلنڪا تائين هئا. 

سيئِي جوڀََن ِڏينَهن، جڏهن َسَڄَڻ َسفَِر 

 َهليا!

ُرئان َرهِن نه ُسپِرين، آَيِل! َڪريان 

 ِڪيئن؟

ِچيئَن، ويو َوِڻجارو ُمونکي چاڙهي   

 اوِهري!

                                                   

 1:5)سر سامونڊي(

                                                           
13 Symbolism in Latif’s poetry, Akram Ansari, sindhology, 1983, page 

44 
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نه سي تِڙ هوڙاَڪ، نه وايُون 

 َوِڻجاَرِن ُجون!

َسرتيُون ساُمونڊين جا، اَُڄ پُِڻ ِچِڪيَِم 

 چاَڪ؛

 ماِرينِِم فِراَق، پاڙيچيُون پِريُِن جا. 

)سر                                        

 1:6سامونڊي(

 

ساُمونِڊيَڪو َسُڱ، آهي ُگوندََر 

 گاڏُئون؛

انگِن چاڙهي اَنُگ، ويو َوڻِجارو  

  اوِهِري!

)سر                                        

 1:10سامونڊي(

 َوڻجارِن وِري، پِِرهَ َپَڳَہ ڇوِڙيا؛

جون، ِپيََڙِم َڳَچ اوِليُون پَِسي اُِن 

 َڳِري؛

وينديِس، ماِء! َمِري، ساري 

  ساُمونڊيُِن کي.

                                        

 3:8)سر سامونڊي(

 ِڳِريو َجهليو روِء، َمٿي ُمُهري َهٿڙا.  

کوِء! سودو َسندوِء، جو تون، ڍوليا!  

 ِسِکيو.

)سر                                        

 1:12مونڊي(سا

اُلوَڙَڻ نه ِڏئي، َوُر ِوڌائين َونَجه 

 کي؛

َرهُ اَڄوِڪي راِتِڙي، اللََن! ُمون 
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 الئي؛

 َوُڃ َم ڦوڙائي، ايڏي َسفَِر، ُسپِرين!  

)سر                                        

 1:13سامونڊي(

شاه صاحب سونهن ۽ عشق جي وجداني اثر مان جيڪو درد 

ٿو؛ اهو منفرد آهي. اهو درد تڪليف نٿو  جو احساس جيئرو ڪري

بڻجي بلڪه اهو ٽريجڊي جي اهڙي صورت بڻجي ٿو جيڪا دل ۾ 

 نفاست، نزاڪت ۽ نرم احساس پيدا ڪري ٿي.

ِهنئَڙو ٻيِڙيَء جان، ڏُتَِڙ پئي ڏينهن 

 ٿيا!

پُڇيو تان نه ِپريان، َڪَرالُهو ٿِي  

  ڪڏهين.

)سر                                     

 1:16امونڊي(   س

سر سامونديَء ۾ سامونڊي زندگي جو نقشو چٽيندي شاه 

 صاحب تشبيهون به ٻيڙاتين ۽ ٻيڙين سان منسوب ڪيون آهن.  

شاه لطيف جي “ڊاڪٽر تنوير عباسي پنهنجي ڪتاب 

۾ سر سامونڊي جي عڪسن ۽ تصويرن جو ذڪر ڪندي ” شاعري

 لکي ٿو.

ڏورانهن  جڏهن سمنڊ جي ڪناري تي بيهبو آهي ۽ جڏهن“

جهاز ايندي نظر ايندو آهي،  ته پهرين ان جا مٿيان حصا نظر ايندا 

آهن. پوِء آهستي آهستي جڏهن ويجهو ايندو آهي ته ان جا هيٺان 

حصا به ظاهر ٿيندا آهن. هاڻي ڏسو ته ڪا عورت پنهنجي 

ڏورانيگين ڏيهه کان موٽندڙ پرينَء جي جهاز جي انتظار ۾ سمنڊ 

ي.  پرين ڪنهن جهاز جون جهنڊيون ٿيون جي ڪناري تي بيٺي آه

نظر اچن، جيڪي سڙه کان به مٿي لڳل هونديون آهن. انهن کي 

 ڏسي بي اختيار چئي ٿي ڏئي.

سڙه سڃاڻي  چوِء،       ماُء       سامونڊي                                       

 آئيا،
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 مان منهجو هوِء، جاني هن جهاز۾.

                                                        

 )سامونڊي(

ڪيڏيون نه چٽيون ۽ صاف تصويرون آهن، سڀ ڪجهه ڄڻ 

اکئين پيو ڏسجي، سڙه سڃاڻي ورتائين ۽ پنهنجي ماُء کي چيائين ته 

مون جهاز سڃاتو آهي. من هن جهاز ۾ منهنجو جاني هجي...جهاز 

ويجهو. هاڻي جهاز جا ونجهه به لڏندا ٿا اڃا به اڳتي ٿو اچي، اڃا به 

  14”نظر اچن ۽ اهي چرندا پرندا ٿا ڏسجن.

 َسَر نِسِريا پاندَ، اُتََر لڳا، آُء پِِرين!

ُمون تو ڪاَرَڻ، ڪانڌَ! َسِهسين ُسکائُون 

 َڪيون.

                                                  

 1:17)سر سامونڊي(

 ن ڌاڙيچِن ُجون؛ِچمڪيون َچوڌاَر، ڌَُڄو

ماِء! ساُمونِڊي آئيا، َسهسين َڪري 

 ِسينگاَر؛

اُنِين جي پَچاَر، ڪالهونَڪَر ڪانُگ   

 َڪري.

                                                  

 1:23)سر سامونڊي(

سامونڊين جي سفر تان واپسي ۽ لنگر انداز ٿيڻ جو منظر 

نويد ۽ اچڻ سان سندن گهرن ڪيڏو نه دلفريب آهي. سندن اچڻ جي 

۾ جشن جو سماُء! ڪالهه کان جن جون ڳالهيون ڪانون ٿي ڪيون 

 اهي اڄ اچي ويا آهن!.

 هڪ نائجيرين چوڻي آهي.

“He who marries a real beauty is seeking 

trouble.” 
                                                           

شاه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليڪيشن  14 

  157ع صفحو 2000ڪنڊيارو
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 .ٿو چوي شاعر هڪ ئي جو نائيجريا پر

“Anybody who meets beauty and does not look 

at it; will soon be poor.” 

اَڱَِڻ آئِيا جان، ته َسَرِتيُون مون ُسَک 

 ٿيا؛

  اَُمَل پِِرينَء مٿان، َٻرِڪيو ٻـين ڏيان. 

)سر                                         

 2:5سامونڊي(

َجَر ٿَـَڙ ِڏيا ڏي، َوَڻ ٽَِڻ ٻَڌي 

 وانئُـٽِـيُون؛

 ااَل! ڪانڌُ اچي، آسائتِي آهيان!

)سر                                       

 2:10سامونڊي(

لطيف حسن جي جنهن ڪيفيت ۽ سلسلي کي بيان ڪيو “

آهي. ان کي هن انساني زندگيَء جي روين سان هم آهنگ ڪري 

دائميت جي صورت بخشي آهي. جيڪو ان وقت به زندگيَء جو 

 حصو هو ۽ اڄ به ان جو حصو آهي ۽ رهندي دنيا تائين ان جو

  15”حصو رهندو.

 سنهي لڪ نڪ سنئين ، ڪجل ڀنل نيڻ

 سامونڊي مون سيڻ، ڪه تو ڪال لنگهائيا.

جسماني جمال ۾ جسماني انگن ۽ اوصافن جو وڻندڙ ذڪر 

دل کي ڇهي وڃي ٿو. هن بيت ۾ شاه صاحب وڻجاري جي 

گهرواري پاران ٻين کان پڇا ڪرائي ٿي ته اهڙين آرين پارين ڪو 

 سامونڊي اوهان سان مليو؟ 

مجموعي طور سر سامونڊي مالحن ۽ سامونڊين جي زندگين 

ڪنهن طرح سان ڏک،  جي تصوير آهي. هر زندگي ڪنهن نه

سک، حسن، سونهن ۽ جمال سان جڙيل هوندي آهي. سامونڊين جي 

                                                           

 291لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاه، محمد حسين ڪاشف، صفحو 15 
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زندگي به شاه صاحب اهڙي انداز سان پيش ڪئي آهي جو انهن جي 

زندگين جو هر پهلو، سک، سور، وڇوڙو، پيار، محبت، عشق ۽ 

سونهن چٽو ٿي بيٺو آهي. زندگيَء جي هر پاسي جي تصوير چٽي 

سندس شاعراڻي جمال جو ڪمال آهي. ته نظر اچي ٿي. ۽ اهوئي 

 هن هر رخ کي شاعراڻي تصوير ۾ قيد ڪري ڇڏيو آهي.
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 سر سهڻي

 

سر سهڻي عشق، سونهن، وفا، انڪار، مزاحمت ۽ بغاوت 

جو سر آهي. هن سر ۾ سهڻيَء جو ڪردار سراپا احتجاج ڪندي 

 بلڪه سخت مزاحمت ڪندي نظر اچي ٿو. 

  جو اصلي نالو ُسر ڊاڪٽر گربخشاڻيَء لکيو آهي ته، هن

هڪ راڳڻيَء جو  ’توڏي ‘آهي...هندستاني گَوين موجب”توڏي سُر“

جي پنجن زالن مان هڪ آهي. راڳ  راڳ ديپڪ نالو آهي، جا

هن ريت نقش ٿيل آهي: سندس بدن تي  تصوير ۾ توڏيَء جي ماال

سفيد ساڙهي اوڍيل آهي ۽ ڪلهي ۾ نيرو ڪنجرو پيل اٿس. سندس 

نهارين، هن جي هٿ ۾ ستار آهي، جنهن تي  ڏانهن پيا آسمان نيڻ

آالپي رهي آهي ۽ ننڍڙا هرڻ  ُسر پنهنجي مڌر ۽ مٺي آواز سان

قطار ۾ بيٺا  تي موهت ٿي سندس چوڌاري صفون سندس مٺڙي راڳ

موجب هيَء سنڌي راڳڻي آهي، جيڪا   آهن. ڊاڪٽر بلوچ صاحب

 . ٿيپهرين سنڌ ۾ ڳائي وئي ۽ پوِء هندستاني سنگيت ماال ۾ رائج 

جنهن ۾ ’ راڳڻي سهڻي ‘سنڌ ۾“لکي ٿو،  بلوچ خان ڊاڪٽر نبي بخش

ڪافيون ڳايون وڃن ٿيون، سا ڀيرويَء سان ملندڙ آهي. 

جي نظام ۾ جاِء ڏني، ائين  راڳ کي شاهه لطيف پنهنجي راڳ جنهن

 ”ڪامود سان وڌيڪ مشابهت رکي ٿو. تلڪ راڳ معلوم ٿيو ته

 : راڳ جو روپ هن ريت آهي

 

  ني سا ر ما پا ني سا آروهي: پا

  امروهي: سا ني ڌا پا ما ر گا سا

شاهه صاحب  ُسر عالمه آِء آِء قاضيَء جي ترتيب موجب هي

ڪري عالمه  ان ۾ چيو هو،  (mature life)پوئينَء زندگيءَ 

۾ آخر ۾ ’ شاهه جي رسالي‘  کي پنهنجي ترتيب ڏنل ُسر صاحب هن

 . رکيو
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وي سماجي قدرن کي بدالئڻ ۽ ۾ پراڻن ۽ دقيان ُسر شاهه سائين هن

 نون روشن خيال سماجي قدرن جي اڏڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. 

 عالمه آ ِء آِء قاضيَء جو چوڻ آهي ته،

 “When ever new value emerge, they first 
16manifest them selves in fine arts.” 

يعني نوان قدر ادب لطيف وسيلي متعارف ٿيندا آهن، ۽ پوِء 

آهستي آهستي اهي قدر سماج جو حصو ٿي ويندا آهن. پر اڄ کان ٽي 

نياڻي جنهن سان محبت ئي نه ٿي ڪري “سو سال اڳ هيُء قدر ته 

ان سان يا ڄمار واڳجي وڃي. لطيف وٽ محبت جي مقابلي ۾ ٻيا 

رشتا ئي ڇو نه هجن، ڪابه  ڪي به روايتي رشتا، ڀلي اهي رت جا

رشتو آهي     supremeوقعت نٿا رکن. هن وٽ الفت ۽ عشق ئي 

بلڪه اهو واحد رشتو آهي جيڪو آفاق توڙي انفس جي تخليق جو 

اهو قدر شاه صاحب پنهنجي آفاقي پيغام ۾ متعارف  17”جوهر آهي.

ڪرائي ويو آهي، پر اڄ سوڌو اهو قدر هن سماج جو حصو ناهي 

هيُء سر عشق اها هن سماج جي بي رحمي چئبي.  بڻجي سگهيو،

 جي انتها، خودداري، ارادي جي پختگي، سماجي ريتن ۽ رسمن کان

۽ انڪارڪرڻ، ِسر تي سختيون برداشت ڪرڻ، عشق جي   بغاوت

مستي، اندر جي اُٿل، قول اقرار، طعنن، مهڻن ۽ ڏوراپن جي پرواهه 

يتن جي سهڻي کي روا ‘ملي ٿو. شاهه صاحب ذڪر نه ڪرڻ جو

انڪاري ڏيکاريو آهي. ۽ هو کيس عشق ۾ سرخرو ڪري ٿو. عشق 

 سونهن جو محتاج آهي ۽ سهڻي چوي ٿي،

  سرتيون، جي ڏسو سڀيئي، ساهڙ مون جئن 

  َوَر ڏيئي، پاسو ته ُسمهو ڪين ُسک ٿي،

 ! ُمونـهـا اڳيـئي، گـِهـڙو سـڀ گهـڙا کـڻـي

                                                           

ع 2007ڪڇان ڪڄاڙو، حيدر علي لغاري، اوسر پيڙهڪا، حيدر آباد،16 

 48فحو، ص

ع 2007ڪڇان ڪڄاڙو، حيدر علي لغاري، اوسر پيڙهڪا، حيدر آباد،17 

 50صفحو، 
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هر وقر سهڻي جٿي عشق ڪري ٿي اتي قرباني به ڏئي ٿي، ۽ 

 قربانيَء الِء تيار آهي،

 ِجئان ِگهڙي تِئان گهيڙ، َڪپََر پَُڇِن ڪوِڙيُون،

 ڏُم سين ُجسو ظاِهراً، َمن ِميهار سين ميڙ،

 سا نَدي ڀانئي نيڙ، ِجنهن کي ِسَڪ ساَهَڙ جي.

 

  ڪنڌيَء اُڀيون ڪيتريون، ساهـڙ، ساهـڙ ڪـن،

  ڪيو گهڙن،’ گهوريس‘ڪنين سانگو ساهه جو،ڪي 

 . سـنـدو تـن، گهـاگهـائـي گهـڙن جـي سـاهـڙ

هن سر ۾ شاه صاحب سهڻي ۽ ميها جي قصي کي انتهائي وڻندڙ “ 

انداز ۾ بيان ڪيو آهي. اها شاه صاحب جي انفراديت آهي ته هو 

غير ضروري تلقين جي بدران حالتن ۽ حقيقتن کي صرف بيان 

ڪري ٿو. سر سهڻي ۾ پڻ شاه صاحب سهڻي جي عشق جو داستان 

ي تي پر اثر انداز سان کنيو آهي، جو سهڻي سڀ همدرديون ايڏ

پنهنجي پاسي ٿي ڪري وٺي. ۽ سهڻي جي عشق جو انت اهو ٿو 

لهَر ِمڙوئِي الَل،  ٿئي ته سندس رت سان درياء الل ٿي وڃي ٿو،)

۽ سندس جسم جي خوشبوِء سڄي درياَء کي َوَهُڻ َکٿُوِريان وتَرو؛( 

يَر جا، َجَر مان اَچن جاَل(. ۽ )اوٻهارا َعنب معطر ڪري ٿي ڇڏي.

 ٿي وڃي ٿي. ” عشق جي استاد“هوَء 

ِسياري ِسَہ راِت ۾، جا ِگهڙي َوسندي 

 ِمينَهن؛

َهلو ته پُُڇون ُسهِڻي، جا َڪَر ڄاڻي 

 نِينَهن؛

 جنهن کي راتو ِڏينَهن، ميهاُر ئِي َمَن ۾.

                                                          

  3:11)سهڻي(

 

يعني سهڻي جيڪا سياري جي سياه رات جو گهڙو کڻي درياه 

۾ ڪاهي ٿي پوي هلو ته کائنس پڇون ته عشق ڇا ٿيندو آهي، 
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ڇاڪاڻ ته هوء ئي ٻڌائي سگهي ٿي، هوَء جا نينهن الئڻ ۽ نڀائڻ جو 

ت کي ڀوُء ڏياريندڙ ڏيکاريو ويو آهي، پر ان ڄاڻي ٿي. هن بيت ۾ را

۾ هڪ حسن به آهي، جو ان ڪاري رات ۾ ئي ته پرين جو پاڻ ۾ 

وصل ٿيندو. پرين به اهو جنهن جي مينهن جي رڳو چڙن جا آواز 

لنون لنون کي چوري ۽ سوري ٿا وجهن. عضون جو چڙن جي 

آوازن تي چرڻ انتهائي دلفريب ترڪيب آهي، نه صرف ترڪيب 

ه هڪ اهڙو استعارو آهي، جنهن ۾ نفساني ۽ جنسي عمل  الِء بلڪ

 ڇڪ پڻ شامل آهي. جيڪو جنسي جمال جو هڪ اڻٽر حصو آهي.

 

 اَِديُوَن! سڀ اَنداَم، َچَڙِن ُمنِهنجار چوِريا؛

 الُرِن جا لَنؤ الئِي، سا ِڪيئن آِڇيان عاَم؟

لَِڳيس جنهن جي الَم، سو ِدالسا دوست 

 ُمنجي.

                                                          

 4:1)سهڻي(

هن بيت ۾ چڙن جي آواز جي ياد ٿي اڀري، نه رڳو چڙن “

جي الرن جي ياد ٿي اڀري پر سهڻي جي سنڌ سنڌ تي ان جو جيڪو 

اثر ٿو ٿئي، ان جو پڻ چٽو بيان آهي. هي آواز جو عڪس به آهي ته 

هار جي)مينهن( جي ٽلين آواز جي اثر جو به. سهڻي جو سنڌ سنڌ  مي

 18”جي آواز سان چري ٿو پوي.

سهڻي ميهار جو قصو ٿوري گهڻي تبديليَء سان سنڌ توڙي “ 

پنجاب يا هڪ يوناني ڪهاڻي ۾ موجود آهي. بدر ابڙي صاحب 

موجب فرق صرف اهو آهي ته يوناني ڪهاڻي جو هيرو هڪ مرد 

)لينئڊر( آهي، جڏهن ته سنڌ توڙي پنجاب جي قصي ۾ عورت 

سهڻي( ئي هيرو آهي. ابڙي صاحب شايد هيرو جو معيار اڳ )

جسماني طور اڳ قربان ٿيڻ رکيو آهي. نه ته سنڌ يا پنجاب جي هن 

قصي ۾ سهڻي توڙي ميهار ٻئي هڪٻئي تي عاشق نظر اچڻ ٿا. 
                                                           

شاه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليڪيشن 18 

 177ع صفحو 2000ڪنڊيارو
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ڪنهن کي به ڪنهن تي فوقيت نظر نٿي اچي. پر جيڪڏهن شاه 

اچي. جنهن جا صاحب جي نظر سان ڏسبو ته هيرو ميهار ٿو نظر 

طعنا توڙي مهڻا سهڻي کي پنهنجا سينگار ٿا لڳن. ۽هوِء لوڪ لڄا 

کي پاسي تي رکي ميهار سان ملڻ الِء درياَء شاه ۾ ڪاهي ٿي پوي. 

کيس دل جي دلبر سان ملڻ کانسواِء سڪون نه هيو. جيئن ئي 

سانجهيء جي ٻانگ ٿي آئي هوء گهڙو کڻي تار درياَء ۾ گهڙي ٿي 

 پئي.

ويٺا ڪانَگ، ِوِچين ٿِي ويال َوڻَِن 

 ڪري؛

ِگهِڙي َگهڙو َهِٿ ڪري، ُسڻِي 

 سانِجهيَء ٻانَگ؛

 سيئِي ڍُونڍي سانگَ، ِجتي ساَهُڙ ُسپِِرين.

                                                           

 1:4)سهڻي(

سهڻي کي شايد گمان هو ته هوَء جيڪا گهڙو کڻي درياَء ۾ 

ڏهن نه ڪڏهن ضرور ٻڏندي، تڏهن ته چيائين گهڙي ٿي پوي، ڪ

 ٿي ته جيڪڏهن پرينَء تان سر قربان ٿيو ته سٺو ئي ٿيندو.

 ِگهِڙي َگهڙو َهِٿ ڪري، ٻَُهون ِنهاري ٻَنگُ؛

سر در يار فِدا ُشد چه بَجا ُشد، َوۡصَل اِهوِئي 

 َونگُ؛

 رات جِنين جو َرنگُ، اال! سي اُڪاِرئين.

                                                            

 1:5)سهڻي(

شاه صاحب جو چيل سر سهڻي حيران ڪندڙ سر آهي. هيء 

سر هڪ پاسي روايت جي نفي ڪندڙ آهي )ڇاڪاڻ ته سهڻي 

پنهنجي نڪاح ٻڌي ور کي ڇڏي، ميهار سان ملڻ ويندي رهي(  ته 

ٻي پاسي عورت جي عشق جو اهڙو داستان آهي، جنهن ۾ لوڪ جا 

 مهڻا کيس برا لڳڻ بدران سينگارن وانگر سٺا ٿا لڳن.طعنا ۽ 
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َمري تان َم ميهاُر، َوٿاُڻ ِولَهو َم 

 ٿِـئي؛

َوِڇِن جي َوڇاَر جو، ِونگو ٿِـئي َم 

 واُر؛

ساَهُڙ ُمون ِسينگاُر، ماڻُهِن ليکو 

 ِمهڻو.

                                                

  4:8)سهڻي(

رميون پنهنجو مٽ پاڻ آهن، شاه صاحب جون سڀئي سو

سهڻي به سونهن جو اعلٰي مثال نظر اچي ٿي. ڇاڪاڻ ته شاه 

صاحب فرمائي ٿو ته، سهڻي جي جسم جي خوشبوِء سان درياُء 

 معطر ٿي ٿو وڃي.

لهَر ِمڙوئِي الَل، َوَهُڻ َکٿُوِريان 

 وتَرو؛

اوٻهارا َعنبيَر جا، َجَر مان اَچن 

 جاَل؛

پِريان ُڪنَِن ِگهِڙي ڪاَل، ِسَڪ 

 جي ُسهڻِي.

                                               

 5:12)سهڻي(

جڏهن سهڻي درياَء ۾ ٻڏي ٿي ۽ مڇيون ان جو ماس ٿيون “

کائين ته سندس رت جي رنگ سان لهرون الل ٿيو وڃن ۽ سهڻي 

جي جسم جي خوشبوِء درياَء جي پاڻي ۾ رلمل ٿيو وڃي. وهڪري 

وڻندڙ سهڻي جي جسم جي خوشبوِء ٿي مان کٿوري کان به وڌيڪ 

نڪري. نه رڳو ايترو پر  ان عنبير جي خوشبوِء جا اوٻارا ٿا اچن. 

سڄو ماحول سهڻي جي جسم جي خوشبوِء سان واسجي ٿو وڃي. 

درياَء جي لهرن ۾ الالئي ، وهڪري ۾ خوشبوِء ۽ ماحول ۾ عنبير 
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ي جا اوٻارا. اهڙو چٽو بيان، اهو خوشبوِء جو جادو پڙهندڙ ک

 19”ويڙهي ٿو وڃي.

 ساَهَڙ ڌاران ُسهڻِي، ِنسوِري ناپاَڪ؛

 نَجاَسَت ناِه ڪري، اُنِين ِجي اوطاَق؛

ُهوِء جي ِکيَر ِپياَڪ، پاسي تنِين پاَڪ 

 ٿِـئي.

                                                    

 1)ابيات متفرقه(.

ساَهَڙ ڌاران ُسهڻِي، ِهي تان ُجهِڪي 

 زاَل؛

تَُپ شُروع ٿِيو، َهِئ! ِهيڻيَء جي  توِڏيءَ 

 حاَل؛

َجِڏيَء ِرَء َجماَل، اَِگهي ٿِي آُهون 

 ڪري.

                                                  

  3)ابيات متفرقه(.

سر سهڻي جو مجموعي انداز، موضوع يا فڪر منفرد آهي.  

هي. ڇاڪاڻ ته عام طور چانڊوڪي پسند ڪئي ويندڙ آفاقي حقيقت آ

اي انداهي رات! تون جلد اچ، “پر هن سر ۾ سهڻي جو چوڻ ته 

چانڊوڪي ٻن پئي، مان ميهار کانسواِء ٻيو ڪوبه چهرو ڏسڻ نه ٿي 

 روايتن کان هڪ  بغاوت آهي.” چاهي.

َوُر اُونداِهي راتَِڙي، کوِء چانڊُوڻِيَء 

 چنڊان؛

اوري ميهاران، ُمنهن َم پَسان ڪو 

 ٻيَو. 

                                           

 8)ابيات متفرقه(
                                                           

شاه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليڪيشن 19 

 174ع صفحو 2000ڪنڊيارو
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بنيادي طور تي سر سهڻي مزاحمت، بغاوت، انڪار، جرئت 

۽ قرباني جو سر آهي. هڪ عورتن معاشري ۾ موجود رسمن جي 

انڪاري ٿئي ٿي. هو سماج جي ڳالهه ۽ خواهش مڃڻ بدران پنهنجي 

ن ٿئي ٿي. پر هوَء دل جي ڳالهه مڃي ٿي. نتيجي طور هوَء قربا

قرباني کان نٿي گهٻرائي.
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 سر سسئي آبري

 

بابت  ُسر معنٰي اڀري، ڪمزور، نحيف. هن” آبري“لفظ 

لفظ جي بدليل ’ ابري، اڀري“ ‘ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو ته، 

جو بگڙيل روپ آهي ’ اٻال‘صورت آهي، جو خود سنسڪرت لفظ 

۾  ُسر جنهن صورت ۾ هن’. ضعيف‘، ’ڪمزور‘۽ معنٰي اٿس: 

ٿيل آهي، انهيَء صورت ۾ مٿس اهو  ذڪر سسئيَء جي اٻرائيَء جو

 ”. نالو رکيو ويو آهي

هن نالي سان ڪا به “غالم محمد شاهواڻيَء جي راِء آهي ته، 

جو نالو، مضمون  ُسر راڳڻي، هندستاني موسيقيَء ۾ ڪانهي. هن

 موافق رکيو ويو آهي. 

پنهونَء جي قصي  سسئي داستان سنڌ جي مشهور عشقيه ُسر هيءُ 

تي ٻَڌل آهي. شاهه لطيف، سسئيَء جي ُسرن کي پنجن ُسرن ۾ ڳايو 

سسئي آبري، انهن پنجن ُسرن ۾ ترتيب جي لحاظ کان  ُسر. آهي

سر سسئي آبري ۾ شاه صاحب سسئي پنهونَء جي آهي،  ُسر پهريون

عشق جي داستان کي تمثيلي انداز ۾ بيان ڪيو آهي. هن سر ۾ گهڻو 

ڪري سسئي جي ڪوششن ۽ جدوجهد کي بيان ڪيو ۽ ساراهيو 

ويو آهي. هيَء اها ئي سسئي آهي جنهن الِء شاه سائين چيو هو ته 

ي جرئت يعني سسئي ج”  سسئي لنگهيو سو، مرد جنهن مات ڪيا.“

۽ همت ايتري سگهاري آهي جو هن اهي پنڌ ۽ پيچرا به طئي يا 

آهن، جيڪي مردن کي به منجهائي ٿا ڇڏين. فطري طور عورت 

ڪمزور ضرور آهي پر هن جو حوصلو ۽ عزم بلند آهي، سسئي ان 

جو اعلٰي مثال آهي. غالم محمد شاهواڻي صاحب سر سسئي آبري 

ڻي، هندستاني موسيقيَء هن نالي سان ڪابه راڳ“بابت لکي ٿو،

۾ڪانهي، هن سر جو نالو مضمون موافق رکيو ويو آهي. جنهن 
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صورت ۾ هن سر ۾ سسئي جي اڀرائي جو ذڪر ٿيل آهي، تنهن 

  20”صورت ۾ مٿس عنوان ئي آبري )اڀري( رکيو اٿن.

جڏهن ته ڪلياڻ آڏواڻي صاحب پڻ لڳ ڀڳ ساڳي ڳالهه 

 ڪري ٿو،

ان( جي مٽيل صورت )ڪمزور يا ناتو” اڀري“آبري لفظ “

آهي. هن سر ۾ سسئي جي ضعيفائي جو ذڪر آيل آهي. انهي ڪري 

 21”ئي هن سر کي اهو نالو ڏنو ويو آهي.

يعني سر سسئي آبري سسئي جي ڪمزوري کي نشانبر 

ڪندڙ  سر آهي، پر اصل ۾ سر سسئي پنهونَء جي محبت جي اڳيان 

ته ڪمزور آهي، پر هن نحيف عورت جهڙي ريت همت جو 

رو ڪندي جبل جهاڳيا آهن، شاه صاحب سندس همت کي داد مظاه

 ڏيندو نظر اچي ٿو. )آڏو ٽڪر ٽر، متان روه رتيون ٿئين(.

همت ۽ جدوجهد سان گڏ هن سر ۾ جمال ۽ سونهن جو پڻ 

مختلف نموني سان اظهار ڪيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته سسئي جي 

جدوجهد جو مرڪز پنهون جي محبت آهي، ۽ اها محبت پنهونَء 

ئي آهي، جنهن مان چڪي چکي سسئي ” جمال جي جاجهه“ جي

 عشق جا ساگر ٿي اڪري. شاه صاحب فرمائي ٿو،

 

پَِسي جهاجه َجمال ِجي، جنِين پِيتِي 

 پَِڪ؛

اَپَِر اَڳانجهو ٿيو، ُسوُر اُنِين کي 

 ِسَڪ؛

هِڏ نه ڀَِڳيَِن هَڪ، َسدا سائِـَر ِسيَر 

 ۾.
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 1:2)سسئي آبري(

 

جن پرينَء جي حسن جو اٿاه ساگر ڏسي ان مان سرڪي “

پيتي، تن کي بيحد سوذ ۽ سڪ اچي ورتو. اهي هميشه ساگر جي 

 ”سير ۾ آهن. ته به هرگز اساٽ نٿي لهين.

 

 َسدا سائَِر ِسيَر ۾، اَندِر لَهي نه اَُڃ؛

 پََسُڻ جو پِرينَء جو، سا َسڀائِي ُسَڃ؛

 َسدا سائَِر ِسيَر ۾. تيالن َمَرِن اَُڃ،

)سسئي                                         

 1:5آبري(

 

شاه صاحب نه صرف شاعر آهي بلڪه هو اهڙو ڏاهو ۽ سونهون 

آهي جيڪو قدم قدم تي پنهنجن ڪردارن کي خبردار ڪندو رهي 

ٿو. پر اهو خبرادر ڪرڻ ايڏي ته خوبصورت ۽ بياني انداز ۾ آهي 

رجي ٿي وڃي. هن سر جو بنيادي فلسفو، ڳولها، جو لنو لنو ڪانڊ

جدوجهد ۽ عشق تي بيٺل آهي. ڳولها سان نون ڏسن ۽ گسن جو پتو 

۽ پرو پوي ٿو. شاه سائين جو هيَء فڪري نقطو به اهم آهي ته 

ڳولها الِء ڏور وڃڻ به ضروري ناهي. رڳو پنهنجي پاڻ ۾ ئي 

  تالش ڪجي ته مقصد ملي سگهي ٿو. پر سچائي شرط آهي.

 

 پاڻِيَء َمٿي جهوپڙا، ُمورَک اَُڃ َمَرِن؛

 ساهان اوڏو ُسپَِرين، لوچي تان نه لَهِن؛

 دَُم نه ُسڃاڻَِن، دانهون ڪن ُمٺَِن جئن.

                                         

 1:7)سسئي آبري(

َوِڃين ڇو َوڻِڪاِر؟ هِت نه ڳولئِين هوَت 

 کي؛
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ئي ِلڪو ِڪيَن لَِطيُف چئي، ٻاروچو ٻِ 

 پار؛

ٿِيُء َستِي، ٻَڌُ َسنِدرو، پِرِت پُنهونَء 

 سين پاِر؛

 نانئَي نيَڻ نِهاِر، تو ۾ ديرو دوسَت جو.

                                         

 3:7)سسئي آبري(

 ويہُ َم ُمنڌَ! َڀنڀوَر ۾، هاڙهي هِڏ َم هُل؛

ُڪوِڙي َڪجِ َم ڪڏهين، َسِچي ڳاله َم 

 َسُل؛

  َجُل، ُسوَر ِوساِر َم َسُسئِي! جانَِب لِء مَ 

)سسئي                                         

 1:11آبري(

 ُسکين ٿُِي َم َسنَِري، َپِسي ڏَُک َم ڏَُر؛

پَٽي َڪر َم پانهنجو، گهوِري! اَِڏ َم 

 گهُر؛

)سسئي                                        

 1:12آبري(

 سي َرِسيُون؛ هتان َکڻِي هِت، جن َرِکيو،

ساَجُن ُسونهن ُسرِت، ِوکان ئِي ويجهو 

 گهڻو.

                                         

 2:2)سسئي آبري(

سر سسئي آبري ۾ شاه صاحب سسئي جي جهنگلن ۽ جبلن 

مان ڪيل پنڌ جي تمام خوبصورت منظر ڪشي ڪئي آهي. 

ي پبهوَء جهنگلن ۽ جبلن مان  سسئي جهاڳيندي به وڃي ٿي ته پنهنج

 کي پڪاريندي به وڃي ٿي.
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َوڏا َوَڻ َوڻِڪاِر جا، ِجِت نانگَ ُسَڄِن 

 نِيال؛

اُتي َعۡبدُاللَِطيُف چئي، ڪيا هيِڪِليُِن 

 ِحيال؛

ِجِت ُڪِڙَم نه َقبِيال، اُِت َرسجِ، َرهَبَر! 

 راهَ ۾.

                                         

 2:5)سسئي آبري(

 

 َوڻِڪاُر، اَُڳ نه ِڏٺو ڪڏهين؛ويچاِريَء 

َمهَر نه هئِي ماُڙهين، هو َسُڀ 

 هندُوڪاُر؛

َجُت ڪيائِين ياُر، ُسوَرِن ڪاَرِڻ 

 َسَرتِيُون!

                                         

 2:6)سسئي آبري(

وري شاه صاحب پاڻ ئي کيس چوي پيو ته تون وڻڪار ڇو 

پنهوَء کي ڇو نه ٿي  پئي وڃين تون پنهنجي ئي پر ۽ پيڪر ۾

 ڳولين؟ هتي شاه صاحب صوفياڻي جمال جي ڳاله ڪري ٿو.

هن سر ۾ وڏن وڻن ۽ وڻڪار جو ذڪر فطري سونهن جي 

طفيل آهي. پر فطري سونهن کي هن سر ۾ مرڪزي حيثيت ناهي. 

وڻن جو ذڪر صرف منظر نگاري طور آيو آهي. ڇاڪاڻ ته  چادر 

نه ڏٺو هو. )ويچاري ۽ چوديواري ۾ رهندڙ عورت ڪڏهن وڻڪار 

وڻڪار اڳ نه ڏٺو ڪڏهين(. هن سر جي مرڪزي سونهن سسئي 

جو عشق، سڪ ۽ پنهنجي پرينَء کي ماڻڻ الِء ڪيل  سندس 

 جدوجهد آهي.

 َمتان، ُمٺِي! َڇِڏِئين، پاڻان پِِريِتڻَو؛

 َکٿُوِريَء َڪڻو، َمڙهي َمڙهجِ ُمنهن ۾.
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 )سسئي                                       

 3:11آبري(

اي ُمٺي متان محبت کي پاڻ کان الڳ ڪري ڇڏين. اهو “

 22”ُمشڪ جو ذرو پنهنجي منهن تي مهٽي لڳائج.

ُڇالن، َمنجهِم نه ڇاَڪ، پُران، پََونِِم 

 پُِرَڪڻا؛

َمتان ڪا ُمنڌَ َڪري، موٽََڻ ِجي 

 َمزاَڪ؛

ِچُت َسندو ُمون چاَڪ، هاڙهي هِڏ هڻِي 

  ڪيو.

)سسئي                                        

 4:11آبري(

 

تڪليفن ۽ ڏکن ڏاکڙن جو اثر انسان تي الزمي پوي ٿو. “

ڪنهن تي ٿورو ڪنهن تي گهڻو. سور کان دانهن نڪري وڃي ته 

به ممڪن آهي... جدوجهد سسئي الِء هڪ مسلسل عمل آهي. پرزا 

ٿئي ته به پرواه نه ڪري. محبت ۽ مجاز هن ۾ هڪڙي قوت پيدا 

  23”ڪئي.

اصل ۾ سسئي جي جدوجهد ان وقت انتهائي معنٰي خيز ٿي  پر

وڃي ٿي جڏهن هوَء پنهونَء جو پرتوو پاڻ ۾ محسوس ٿي ڪري، 

يڪ “يعني هوَء پنهنجي پاڻ کي پنهنجي محبوب ۾ ضم ڪري 

 ٿي وڃي ٿي.  ” وجود

پُنهون ٿِـيَِس پاڻهين، ويِئي َسُسِئيَء جي 

 ُسونهن؛

ئن َوڻَِن َمنجه َخلََق آدََم َعلٰي ُصۡوَرتِٖہ، اِ 
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 ِوُرونَہ؛

َچِري َمنجهان ُچونَہ، َکڻِي هوَت هنجِ 

  ڪيو.

                                                       

 5:4)سسئي آبري(

ويئِي ُسونهن َسُسِئيَء ِجي، پُنهون ٿِـيَس 

 پاَڻ؛

 َسڀِِن ِجي َسيَّدُ چئي، آهي اُِت اُماَڻ؛

 ِن کي.ڀَنڀوَر جا ڀاَڻ، آڏا َعِجيبَ 

                                                        

 5:5)سسئي آبري(

سسئي جي سونهن ختم ٿي وئي ) هن ظاهري توڙي باطني 

تور پاڻ کي پنهونَء سان منسوب ڪري ڇڏيو آهي( هاڻي هو پاڻ 

جي ” پنهون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا“ پنهون آهي، بلڪل 

 مصداق.

 نَج ۾، پُڇين ُڪوهُ پَِرياُڻ؟هوُت تُنهنجي ه

َونَـۡحُن اَۡقَرُب اِلَۡيِہ ِمۡن َحۡبِل اۡلَوِرۡيِد، تُنهنجو 

 توهين ساُڻ؛

  پنهنجو آهي پاُڻ، آڏو َعِجيبَِن کي.

                                                        

 5:9)سسئي آبري(

 ووِڙيَِم َسڀ َوٿاَڻ، ياَر ڪاَرِڻ جَت جي؛

 بُِڪل ِ َشۡيٍء ُمِحۡيُط، اِي آِرياڻيَء اُهڃاَڻ؛ الَلُ 

  َسَڀ ۾ پُنهون پاَڻ، ِڪينهي ٻيو ٻَروَچ ري.

                                                       

 5:10)سسئي آبري(

انتهائي ڪوششن کانپوَء انسان ۾ هڪ اهڙي منزل اچي ٿي 

بي “ ي ٿو. جو هو اٿندي ويهندي ان کي ڏسي ٿو جنهن کي چاه

سڪوني ، اضطراب ۽ ڪرب جا هڃاڻ طلب جي شدت جا قائم مقام 
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آهن. جنهن جي چوڌاري انسان جو عظيم تر، معتبر هيجان_تڪميل 

جو هيجان_گردش ڪري ٿو. اهو شعري ۽ ال شعوري ٻنهي سطحن 

تي گردش پذير رهي ٿو. ماڻهو جڏهن پنهنجي منتخب نصب العين 

جا خواب، خيال، جذبا ۽ ڏانهن ان جو رخ موڙي ٿو ته هن 

منصوبا_هن جي پوري وجودي ڪليت ان ترجيح الِء وقف ٿي وڃي 

اهڙي ريت ” ٿي. هو ننڊ ۾ به ان جي ئي حاصالت جا خواب لهي ٿو.

هو پوري طرح ڄڻ ته پنهنجي مقصد يا گهربل مفهوم ۽ منزل ۾ 

پيهجي ۽ پيڙجي هڪ ٿي وڃي ٿو. ۽ پنهنجي پاڻ مان ئي آواز اچي 

 ”ڇو وڻڪار هت نه ڳولين هوت کي.وڃين “ ٿو، 

پر اهو سڄو منظر نامو صرف ان وقت ممڪن آهي، جڏهن 

 چاهت عشق جو روپ وٺي ۽ ان عشق جو درد دارون سان نه لهي.

 دَِردُ نه لَهي داُروئين، ُزِلَف زوُر ِڏنوِم؛

ڪاُڪُل ڪاَل ِڏٺوِم، ُرخساري تي 

 ُروَپ سين.

                                         

 6:2)سسئي آبري(

 

ڪاُڪَل ُڪٺِي جا، َڪفَُن تنهن ِڪيَن 

 ٿئي؛

  َمنجه شهادََت سان، لُڏي ۽ الڏَ ڪري.

)سسئي                                         

 6:3آبري(

جڏهن عشق پنهنجي پوري آب تاب سان حاوي ٿي وڃي ٿو 

کان بي نياز ٿي محبوب ڏانهن ڪاهي پوي  ته انسان ظاهري سونهن

ٿو، نه ته ڪٿي سسئي جا ڪپهه ۽ پٽ کان ڪئنرا ۽ ناز ڪ پير 

 ڪٿي پهاڙن جا پنڌ! 

 پَير َپٽانـئِي ُڪۡنئَرا، ڏُونَگـَر َمٿي ڏي؛

 ڦَٽِيا ڦََڻ فَِقيِر جا، سيُرون ٿِـيَڙا سي؛

جهڙي تهڙي حال سين، پُري پُنهونَء 
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 ڏي؛

يَء َٻنڌَُڻ جنهن َوڃي، ماَن َوري، ٻانهِ 

  سين.

                                         

 6:5)سسئي آبري(

شاه صاحب صرف سسئي جي عشق ۽ جدوجهد جي ڳاله نه 

ٿو ڪري، پر شاه صاحب سسئي جي سونهن جو ذڪر پڻ ڪري 

سسئي جي نفاست ۽ ” پَير پَٽانـئِي ُڪۡنئَرا“ٿو، سندس اهو چوڻ ته 

آهي. عورت ذات هونئن ئي نفيس ٿئي  نزاڪت جو تمام وڏو دليل

ٿي، پر شاه صاحب جون سورميون ته هيڪاري حسن، سونهن، 

نفاست ۽ نزاڪت ۾ ڇيه آهن. ۽ کين وک وک تي ان سونهن جو 

احساس به آهي. پر هو ان سونهن کي عشق جي اڳيان بي معنٰي 

 سمجهنديون پنهنجي پرين ڏانهن  ڪاهينديون ٿيو وڃن.

 ڏيہُ گهڻو ئيِ ڏوِريو؛اََوجهڙ اَُسونَهن، 

َسَڳر رَء ُسونَهن، پهتِي ڪانه َپنڌُ 

 َڪري.

)سسئي                                         

 9:2آبري(
 

دوِسُت ِڏٺاِئين ِدِل سين، ِورِچي تان نه 

 ِوهي؛

النچي لََڪ، لَِطيُف چئي، پَهڻَِن َمنِجه 

 پِهي؛

  َسندي ِنينهن ِنهي، ِڪي َسرفِراُز َسُسئِي.

)سسئي                                         

 9:8آبري(

 

پاڻ ارپڻ جو اهڙو عظيم مثال شايد ئي ڪٿي ملي، ڇاڪاڻ 

ته شاه صاحب چوي ٿو ته هن )سسئي( پنهنجي دل سان دوست 
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)پنهوَء( کي ڏٺو آهي، هاڻي ان پرينَء ريَء ويهڻ سندس وڙ ئي 

 .ناهي. هوَء بيخود ٿي پنهوَء کي پڪاري چوي ٿي

 

!  آُء اوراُهون، ُسِپِرين! َپري َوُڃ ۾ پِيَّ

موُٽ، َمَرنِديَِس َڇپَرين، تُون ِجيارو 

؛  ِجيَّ

، پُنهون! پِياِدي پَنڌَ ۾.  هوَت! َم َڇِڏجِ ِهيَّ

)سسئي                                         

 10:1آبري(

سسئي جا سڪ ڀريا سڏ ۽  انهن سڏن کي ڏنل شاه صاحب 

پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙ جي هنيانو ۾ هٿ ٿو وجهي.  جو عظيم اظهار

درد جي اونهائي جي آخري شڪل ” موُٽ، َمَرنِديَِس َڇَپرين“

 محسوس ٿو ٿئي.  جتي درد جمال ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو.

 ناِه َجِمعي َت جاِن کي، هوَت پُڄاڻا هِت؛

پُنهونَء جي پِِرِت، ساُء َچکايُِم ِسَڪ 

  جو.

)سسئي                                         

 10:5آبري(

 

ڇاڪاڻ ته سسئي پنهوَء جي عشق ۾ ايتري ٻڏي چڪي هئي 

جو کيس پنهونَء کانسواِء آرام ئي نٿي آيو. کيس پنهونَء جي ان 

 عميق پريت ئي ته سڪ جو اصل مفهوم سمجهايو آهي.

عشق جي جمال جو اهڙو اجهل اظهار ڀٽائيَء کي منفرد 

۽ ان جو وري برمال اظهار  بڻائي ٿو. عورت جو عشق ڪرڻ

اسانجي معاشري ۾ اڄ سوڌو قبول نه ٿو ڪيو وڃي پر ڇاڪاڻ ته 

شاه صاحب جي سامهون عورت ۽ مرد جي وچ۾ جنس جي بنياد تي 

ڪوبه فرق نه هو. انڪري هن گهڻو ڪري عورت کي ئي عاشق 

جي روپ ۾ رکيو آهي. نه ته دنيا جي ادب توڙي شاعري ۾ عورت 

شاه صاحب عورت کي عاشق ڄاڻائي، سندس محبوب رهي آهي. پر 
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نفيس جذبن جو جهڙو برمال اظهار ڪيو آهي اهو سندس ئي ڪمال 

آهي. نه ته اڄ کان ٽي سو سال اڳ اهڙو اظهار ڪيڏو نه ڏکيو 

هوندو. پر شاه صاحب اهڙو اظهار ڪري عورت کي وڌيڪ 

مانائتو ۽ معتبر بڻائي ڇڏيو آهي. اهوئي شاه جي شاعري جو جمال 

 آهي.

 

اَِکيُون آِريَء ڄاَم جون، اَنِڌيَء سين 

 آهيِن؛

ُهو جي َوَڻ ِوندَُر جا، سي ُمون 

 ُسونهائِيِن؛

 ِڏِسيو ڏيکاِريِن، پيشانِي پُنهونَء ِجي.

)سسئي                                         

 11:5آبري(

 

سر سسئي آبري اصل ۾ هڪ ڪمزور ۽ نحيف عورت جي 

د جو سر آهي. پر سسئيَء جي عشق، سڪ، ڇڪ، همت ۽ جدوجه

وڃين ڇو “جدوجهد ۽ تصوف جي رمز، جنهن ۾ شاه سائين، 

واري سٽ چئي آهي؛ اها پڻ هن ” وڻڪار، هت نه ڳولهين هوت کي

 سر جي سڃاڻ آهي. 



 لطيفيات جو اڀياس

116 

 

 سر معذوري

 

معنٰي لڱن کان جڏي، ڪمزور، نحيف، نٻل يا ” معذور“

 ۾ شاه صاحب پنهونَء جي اجهل عشق ۽” معذوري“اڀري. سر 

 سڪ؛ ۽ سسئي جي هيڻي حال جو ذڪر ڪيو آهي.

 سر معذوري بابت غالم محمد شاهواڻي صاحب لکي ٿو.

ضعيف يا الچار يا عذر “معذور لفظ جي معنٰي آهي، “

جيئن ته هن سر ۾ سسئي جي ڪمزوري ۽ هيڻائي جو ”  واري.

ذڪر ٿيل آهي. تنهن ڪري مٿس سر معذوري نالو رکيو ويو 

 24”آهي.

حيثيت سان سسئي ويچاري ڄمندي ئي عورتاڻي ٻار جي 

 سورن جي ور چڙهي وڃي ٿي. 

نائون مل کيس ڌارئي سان سڱ ٿيڻ جي خوف کان درياه “

جي حوالي ڪري ٿو ڇڏي. محمد کٽي کيس بي ذات جي ماڻهو سان 

شادي ۾ رنڊڪ وڌي. شادي بعد کيس ڏيرن ڏوالوا ڏنا. ۽ آخر پنهون 

جي زيادتي کيس غار ۾ کي ووڙيندي ، هاڙهي ڏونگر ۾ آيل پنهوار 

 25”ٽپي، انت آڻڻ تي مجبور ڪيو.

نالي ڪو ’ معذور‘سنگيت جي ماخذن ۾ چيو وڃي ٿو ته 

آهي، جيڪو لس ٻيلي ۾  راڳ نٿو ملي، پر هي هڪ مقامي راڳ به

۾ سسئيَء جي  ُسر شاهه لطيف هن“مروج ۽ مشهور رهيو آهي. 

، ڪيو آهي پنهل پٺيان هلڻ، ڪشاال ڪڍڻ ۽ سختيون سهڻ جوذڪر

جنهن موجب منزل ماڻڻ الِء ڏونگر ڏارڻا پوندا. مسلسل جهد 

زندگيَء جو مقصد آهي. مقصد جي حصول واري راهه ۾ ٿڪجي 

پوڻ سان ماڻهو منزل نه ٿو ماڻي سگهي. شاهه صاحب الڳيتي 

                                                           

شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي،سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، ٻيو ڇاپو 24 

  343ع صفحو2005

شاه جي شاعري ۾ عالمت نگاري، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، ڀٽ شاه ثقافتي 25 

 299ع  صفحو 1992مرڪز، 
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 . ڪري ٿو تلقين جستجو ۽ ڪوشش ڪرڻ ۽ اڳتي وڌڻ جي

ماهيت، جي اصليت، حقيقت، ڪيفيت،  انسان ۾ ُسر شاهه لطيف، هن

مقصديت، زندگي ۽ موت تي نهايت سولي، سلوڻي ۽ اثرائتي انداز ۾ 

مرڻ کان ‘ته ’ فنا جو فلسفو به آهي‘روشني وڌي آهي. هن سر ۾ 

مرڻ جو فڪر به سمايل ۽ سمهويل آهي. جيئري ئي پنهنجون ’ اڳ

سڌون ۽ خواهشون ختم ڪري ڇڏڻ ۽ پنهنجي مالڪ جي محبت ۾ 

الهه سسئيَء جي واتان هن ريت پاڻ کي محو رکڻ گهرجي، اها ڳ

 : بيان ڪئي اٿس

 

  مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿيا نه مات،

 ! هوندا سي حيات، جيئڻا اڳي جي جيئا

 

سر معذوري سسئي جي درد جو سر آهي. شاه صاحب هن 

سر ۾ هڪ پاسي  سسئي جي جبل جهاڳڻ جو منظر بيان ڪيو آهي. 

هي. درد ٻي پاسي سندس سڪ، سور ۽ عشق جو ذ ڪر ڪيو آ

جيڪو شاه صاحب وٽ جمال جي درجي تي پهتل آهي. ان جو 

 ذڪر ڪندي سسئي جي واتان چوائي ٿو. 

 

ُخوبِي َمنِجه ِخفََت، اي! دوسَت! ِدقََت، آهي َعۡبدُاللَِّطيُف 

 کي.

 َمدََح مون کان نه ٿِئي، َسندي ُسوَر ِصفََت؛

 ِهجي ڪريان هيَج سين، ُمطاِلُع َمَحَبَت؛

 پُنهونَء جو، ُرڳيا ِئي راَحَت؛ُحزُن هوَت 

 پِِريان جي پِستاَن جو، فاقو ئِي فَرَحَت. 

                                                               

 :وائي 1)معذوري( 

َمدََح مون کان نه ِٿئي، َسندي “هن وائي جون مرڪزي سٽون 

آهن، جن ” ي راَحتَ ُحزُن هوَت پُنهونَء جو، ُرڳيا ئِ “۽ ” ُسوَر ِصفَتَ 

۾ شاه صاحب فرمائي ٿو ته کائنس محبوب طرفان ڏنل درد جي ثنا 
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نه ٿي پڄي بس ايتري ته سندس ڏنل درد سڄو ئي سڪون آهي. درد 

کي ڪرب بدران سڪون سمجهڻ درد جو جمال آهي. جيڪو هڪ 

 شاه صاحب جو درد ڏانهن رويو  انتهائي دقيق فيلسوفياڻو نڪتو آهي.

 وانگر آهي.” ڊيٽرئج“ارسطو جي 

“Tragedy not only works but works well. 

Tragedy begins with a poet’s knowledge, delivers 

universal statements, and offers the virtuous adult 

further moral education…Tragedy is the mimesis of 

a serious and complete action of some magnitude; in 

language embellished in various ways in its different 

parts; in dramatic, not narrative form; achieving, 

through pity and fear, the catharsis of such 

passions.”26 

 

َهلندي هوَت پُنهونَء ڏي، ُکِهَجِن ڪي 

 کوٽِـيُون؛

 لُوِٺيُون؛پََهُڻ تنِين پَُٽ ٿِئي، جي لئه اللَِن 

 َسُڀ َسهيِليُون ِسَڪ کي، ُچنُجهون ۽ ُچوِٺيُون؛

 ٻانڀَِڻ! ِٿُي ٻُوٽِـيُون، ته ُڪتا ِکـَيِنئِي ڪيَچ جا. 

                                                             

 1:1)معذوري(

 

هڪ پاسي حوصلي جو پختگي/ اٽلپڻو )پََهُڻ تنِين پَُٽ ٿِئي، 

لُوِٺيُون ( ۽ ٻي پاسي ايثار جو عظيم اظهار )ٻانڀَِڻ! ٿُِي  جي لئه اللَنِ 

ٻُوٽِـيُون، ته ُڪتا ِکـيَِنِئي ڪيَچ جا(  ٽرئجڊي جو عڪس آهي. ۽ 

                                                           
26 THE ROUTLEDGE COMPANION TO AESTHETICS. Edited by 

Berys Gaut and Dominic McIver Lopes,  Routledge London, 

2001,page 16 
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اظهار  ٽرئجڊي مان جمال ۾ تبديل ٿي  spontaneousاهڙو اجهل 

 وڃي ٿو. 

هو کاُن َکٿُوِريَء ِهيرئُون، ُمون ۾ صابَُڻ 

 َڇَٽ؛

ڪا َگهِڙي ُمون َوِٽ آرياڻِيَء اَِچي ڪري،  

 َجِٽ؛

 َکٿُوري َکِشبُوِء سين، هاِريائُون َهِٽ َهِٽ؛  

                                                        

 :وائي6)معذوري(

عشق ۾ اڪثر ماڻهو خود ڪالمي ڪري ٿو. ۽ هي سٽون 

سسئي جي خود ڪالمي جون عڪاس آهن. شاه صاحب جو اهو 

به قصي جي ڳالهه ڪري ٿو، تشبيهون پڻ  ڪمال آهي ته هو جنهن

ان ئي خطي ۽ ماڻهن ۾ عام مروج ماحول مان کڻي پيش ڪري ٿو. 

سر ڪاموڏ ۾ بدبوِء جي ذڪر ۾ مڇين ۽ ککين جو ذڪر ڪري ٿو. 

ڇو ته نوري مهاڻي هئي،  پر جڏهن سسئي جي ڳالهه ڪري ٿو ته 

سسئي چوي ٿو. ڇاڪاڻ ته هوَء ڌوٻياڻي هئي. ” ُمون ۾ صابَُڻ َڇٽَ “

خود ڪالمي ۾ چوي ٿي ته منجهس صابڻ جي بوِء آهي. ۽ پنهون 

جو هيراڪ آهي. جدائي جي درد ۾ پنهنجا عيب ۽ ” کٿوريءَ “

گهٽتايون ياد ڪري هوَء پاڻ کي آٿٿ ڏئي ٿي. )اهاڪيفيت انسان 

 جي نفسياتي ڀڃ ڊاهه جو نتيجو آهي(.

عشق ۽ پاڻ ارپڻ جي جذبي سان سسئي جيڪو پنڌ ڪيو 

ان جو منطقي نتيجو پنهون جي وصال ۾ڳولي ٿي. ۽ پنڌ  آهي، هوءَ 

جون مشڪالتون ڪانه ٿي ساري بلڪه هن جي خواهش آهي ته 

شل مرڻ کان اڳ پنهون سان ملي پوي. توڙي جو کيس احساس 

ضرور آهي ته هن پنهون الِء پنڌ ڪندي ڪيئي سج اڀاريا ۽ الٿا 

 آهن. 

 

آئُون نه َگِڏي ِپرينَء کي، َسَهسين ِسَڄ 

 ويا؛
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 َهلََڻ ويَر ِهئان، ديکي شاَل دَُم ِڏيان! 

                                              

 7:1)معذوري(

آئُون نه َگِڏي پِرينَء کي، پويون ٿِيو 

 پَساهُ؛

ِسڪان ٿِي َسِڪراَت ۾، رويو پُڇان 

 راهُ؛

شاَل َم َوڃيِم ساهُ، ڌاران پََسَڻ پِرينَء 

 جي. 

                                              

 7:2)معذوري(

شاه صاحب سسئي جي پنڌ ڪرڻ کي ڪيڏي نه خوبصورت 

انداز سان بيان ڪيو آهي. ائين پيو لڳي ڄڻ ته هو سسئي اسان جي 

سامهون وڻن تان والڙيندي  پئي وڃي. هوَء مورن جي ٻچن وانگر 

 ٽاري ٽاري کان ٽپندي پئي وڃي.

 

 َپٽولي النَگ؛ِوالِڙيو َوڻين َچڙهي، ِڏيو 

ٽاريَء ٽاريَء ڇانَگ، َسُسئِيَء موَر 

 ٻََچِن ِجئن.

                                              

 7:6)معذوري(

پر شاه صاحب سسئي جي پنڌ کي ڏسي چوي پيو ته هوَء 

جيڪا رڃن مان ڪونجن جي ڪوڪن، يا سارنگي ساز وانگر 

ه سراپا عشق رڙيون ڪندي پئي وڃي، اها الشڪ عورت نه بلڪ

 آهي.

سسئي جيڪا پنهل پٺيان رڻن رڃن ۾ رريون ڪندي پئي “ 

وڃي پر لطيف چوي ٿو ته رڃن مان جيڪي رڙيون اچي رهيون 

آهن. اهي لڳن ته پيون ته ڄڻ ڪا عورت پيئي دانهون ڪري پر 
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عورت ناهي! اهو عشق جو آواز آهي. اهو عشق پيو رڙيون ۽ 

 27”دانهون ڪري.

ر ڪوَوَل جي ُرُڃِن ۾ َرِڙ ٿِي، ڪَ 

 ُڪوَڪ؛

 َولَولو ۽ ُووَڪ، اَِي تان آِه ِعشَق ِجي. 

                                              

 7:8)معذوري(

 ُرُڃِن ۾ َرِڙ ٿِي، َڪَر َڪرڪي ُڪونَج؛

نَعرو منِجه نُِڪونَج، ِاَي تان آهَ ِعشَق 

 جي.

                                              

 7:9()معذوري

 ُرُڃِن ۾ َرِڙ ِٿي، َڪَر ساَرنِگي ساُز؛

 اُِي ِعشَق جو آواُز، ماڙهو َرَکِن ُمنڌَ تي.

                                           

 7:10)معذوري(

مجموعي طور سر معذوري سسئي جي عشق، جاکوڙ ۽ 

ُحزُن هوَت “سورن جو سر آهي. هن سر ۾ درد جو جمال کي  

جهڙن لفظن سان تعبير ۽ تعمير ڪيو ” ِئي راَحتَ  پُنهونَء جو، ُرڳيا

وارو ” مرڻا اڳي جي مئا، سي مري ٿين نه مات“ويو آهي. ته 

فڪري نقطو به آهي. ٽئين پاسي شاه صاحب سسئي جي پنڌن، سڏن 

۽ پيچرن جي ايڏي ته خوبصورت پيشڪش ڪئي آهي جو ڀائنجي 

ن مان ائين پيو اجها اسان جي سامهون سسئي جبل جهاڳيندي ۽ وڻ

 والڙيندي پئي وڃي.

                                                           

ايَء نه عورت هوِء، مضمون، ج ع منگهاڻي، امرتا، شاه لطيف نمبر، 27 

  170ايڊيٽر فقير محمد ڍول، صفحو 
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 سر ديسي

معنٰي آهي ڏيهي، مقامي يا ُملڪي. سر ديسي ” ديسي“لفظ 

تي اهو نالو هڪ راڳڻي جي پويان پيل آهي. اها راڳڻي منجهند جو 

ديپڪ زال جي “ڳائبي آهي. ڪلياڻ آڏواڻي موجب )اها راڳڻي( 

 28 ”پنجن زالن مان هڪ آهي.

، ”ديسي“ “ٿو.ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي لکي 

جي پراڪرت صورت آهي ۽ معنٰي اٿس، ” ديشي“سنسڪرت لفظ 

 29”، سر ديسي هڪ راڳڻي جو نالو آهي.”ڏيهي“

هن ريت آهي، هڪ  حسينا گوري   تصوير موجب سندس راڳ ماال

جو ويس پاتل اٿس. سارو بدن مڻين سان  رنگ نيلي رنگ جي آهي.

ن سان ناز نخرو جهنجهيو پيو اٿس. وڃڻو هٿ ۾ کڻي بيٺي آهي ۽ اُ 

ُسر سسئيَء  ڪري رهي آهي. هيَء راڳڻي ٻپهريَء جو ڳائبي آهي.

۾ سسئيَء جي پڪي ارادي ۽ واٽ جي مونجهارن جو بيان آهي. 

ُسر، مراد ۽ مقصديت، مجاز ۽ حقيقت  سسئيَء جي حوالي سان هي

۾ شاهه  ُسر سان گڏ اعلٰي فهم واري فڪر جو اعلٰي نمونو آهي. هن

بيابانن، پٿريلي پيچرن، رڃ، سڃ، ڏکن ڏاکڙن، جبلن، لطيف برپٽن، 

لُڪن ۽ جهولن جو عڪس چٽڻ سان گڏ ميدانن جي ڪٺن سفر ۽ 

ڪيو آهي. هن سر جو مفهوم سچائيَء سان  ذڪر ڪشالن جو

پنهنجي منزل سڃاڻڻ، ڪاهليَء جي نندا ڪرڻ، پنهنجو پاڻ کي 

نماڻو ۽ عاجز سمجهڻ، همت ڪرڻ، اڻٿڪ محنت ۽ جدوجهد 

منزل تائين پهچڻ، تبديل ٿيندڙ حالتن کان آگاهي رکڻ، ريتن ذريعي 

 . تي ٻَڌل آهي پرکڻ ۽ رسمن جي آڌار تي پنهنجن ۽ پراون کي

۾ ديسي سيڻ ڪرڻ ۽ پرڏيهين سان پرت نه ڳنڍڻ جو درس  ُسر هن

ڏنل آهي. شاه سائينَء ٻڌايو آهي ته سسئيَء جا سفر ۾ ست ويري 

                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 28 
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سڀني سازش ڪري،  جن آهن، چنڊ ڇپر سج، آهن: اُٺ، اوٺار، ڏير،

کيس جبلن ۾ رلڻ، ڪشالن ڪڍڻ، واهيري جي وير ڇپرن ۾ ُڇلون 

 : ڪرڻ تي مجبور ڪيو آهي

 

 اَُٺ ويِري، اوٺاَر ويِري، ويِري ٿِـيََڙِم ڏيَر؛

 چوٿون ويِري واُء ٿِيو، جنهن لَٽِيا پُنهونَء جا پَيَر؛

 پَنجون ويري ِسُڄ ِٿيو، جنهن اُلَِهي ِڪي اَويَر؛

 ن ويري َڇپَُر ِٿيو، جنهن َسنوان َڪيا نه سيَر؛َڇهو

 َستون ويري َچنڊُ ٿِيو، ِکِڙيو نه َوِڏيَء ويَر؛

 واهيري ِجي ويَر، ُڇلُون َڪِريان َڇپَرين!  

 1:12)ديسي(                                                              

تون سسئيَء کي پنهونء تائين پهچڻ ۾ تمام گهڻيون مشڪال

آهن، پر هوَء مشڪالتن کان نٿي ڊڄي. سندس دشمنن جي فهرست 

ڏسو. اٺ ويري، اوٺار ويري، ڏير ويري، واُء ويري، سج ويري، 

ڇپر يعني جبل به ويري ته  چنڊ به ويري ۽ دشمن. ايترن ويرين جي 

باوجود منزل تي پهچڻو آهي. اها همت ۽ حوصلو هر ڪنهن کي 

 سسئي کان سکڻ کپي. 

ل ۾ سسئي جي سورن جي ثمر تي چيل آهي ۽ هيُء سر اص

سر آبري ۽ سر معذوريَء جو تسلسل آهي. هن سر ۾ شاه صاحب 

سسئي سان ڪيل ڏيرن جي ڏنگاين ۽ پنهون ڏانهن پنڌ ڪندي، جبل 

جهاڳيندي جيڪي ٻيون مشڪالتون سسئي ڏٺيون آهن انهن جو 

ذڪر آهي. سسئي جي سالم حوصلي ۽ همت جو پڻ هن سر ۾ ذڪر 

ئي پنهنجي پنهل ڏانهن ويندي ڪنهن پيچري ۽ پنڌ جي آهي. سس

اڻسونهين هوندي به پنهنجي همت ۽ هنيانَء جي سوجهري تي برن ۾ 

ڪاهي پئي آهي. شاه صاحب سندس وک وک تي سندس حوصلي 

تي داد ڏيندو رهيو آهي. ۽ اها سسئي ئي آهي جنهن تي شاه صاحب 

 رسالي جا پنج سر چيا آهن.
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ڪيل پنڌ ۾ جيڪي مشڪالتون ڏسي  سسئي پنهون جي پيار ۾

ٿي، توڙي جي انهن کي اکين تي رکي قبول ڪري ٿي پر ان پنڌ ۾ 

 تڪليفون ڏيندڙ عنصر کيس ويري ٿا لڳن. 

 

 َسبََہ ِسياِهي، آهي آِريَء ڄاَم ري؛

 ڪڏهن پَسي ڪا نه ڪا، ِرَء اللََن الالِئي؛

دُودُ ِدِل تان دُورَڪري، َڪِر، ساَجَن! 

 َصفائِي؛

َشۡيُخ لَہ  فََشۡيُخہُ الشَّۡيَطاُن، اَِن ِرَء  َمۡن الَ 

 اُونداِهي؛

 ُهوَء جا َهِلي هيِڪِلي، سا ِگيَرَب َگماِئي؛

 بِاَل َشۡيخِ َمۡن ي ـَۡمِشۡي فِى الََّطِرۡيِق، اِهِڙي اَواِئي؛

 تنهن ِرَء تَوائِي، ڪوڙين ٿِيَِن ڪيتَريُون. 

                                                              

 2:3)ديسي(

يعني جيڪڏهن سوجهرو ۽ سونهن آهي ته پنهون سان آهي، 

ان کانسواِء سڀ ڪجهه اونداهو ٿو لڳي. جيڪا سسئي پنهون کي 

کڻي ويندڙ اٺن کي ويري پئي سڏي ۽ پٽي پئي)ميا سڀ مرن(، اهائي 

سسئي نه رڳو انهن اٺن کي دعائون پئي ڏي )ميا سڀ جيئن، جن 

پيادو نه نيو( بلڪه ان ساٿ جي سونهن جي واکاڻ به  منهنجو پنهون

پئي ڪري. سسئي جي پٽ، پارتا، دعا ۽ قافلي/ ساٿ جي سونهن 

 جي واکاڻ سڀ نسبتي آهي.

شاه صاحب ڪيچان آيل قافلي جي ڪيڏي نه حسين عڪاسي 

 ڪئي آهي.

ڪيچان آيو قافِلو، ُجنگُ ُسونهاِريَء 

 جوَڙ؛

 ِن موَڙ؛تَِليارا توڏَِن کي، ِڳِچيَء ُسونهَ 

دؤلََت چايان دوَڙ، جي ُمون ِنيو پاَڻ 

 سين. 
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 3:3)ديسي(

 جهُوڙا جن ُجهلُِن ۾، ِهيري لََک َهزاَر؛

 لَڳا واَٽ َوڻَِن جا، پُنهونَء کي پاالَر؛

 آن ڪي ويندا َگِڏيا، اَِهڙيَء ِسَٽ ُسواَر؟

ون، آِئي! اَُڄ لَنِگهي ڪالَه قَطار، تُ 

 نِهاِرئين! 

                                                 

 3:3)ديسي(

سسئي پنهون جي ساٿ جا پار پتا ڏيندي چوي پئي، 

سونهاري جوڙ، اٺن جي ڳچين ۾ سهڻا موڙ، سندن جُهلن ۾ لکين “

هيرن جاجهوڙا ۽ اٺ جڏهن وڻن جي پاسن کان ٿي گذريا ته وڻن 

ون کي ٿي لڳيون اهڙي آرين پارين ڪو قافلو جون ٽاريون پنه

لَنِگهي ڪالَه “، ته موٽ ۾ ڪائي عورت کيس چئي ٿي ”اوهان ڏٺو؟

حيرت جي اظهار ” ائي”/“آئي“لفظ ”.)قَطار، تُون، آئِي! اَُڄ ِنهاِرئين

الِء استعمال ڪبو آهي، جيڪو اڪثر سنڌ جي ٻهراڙين ۾ عورتون 

ي جو بي معنٰي لفظن چونديون آهن. اهو شاه صاحب جو ڪمال آه

کي به ڪتب آڻي انهن کي نه رڳو معنٰي بخشي آهي، بلڪه ملهائتو 

آهي،  spoken wordصرف ” آئي“پڻ ڪيو آهي. نه ته لفظ 

 جيڪو لکت ۾ ناهي آندو ويندو.(

اها شاه صاحب جي فني جمال جي خوبي آهي. شاه جي  

شاعري ۾ سڀئي فني خوبيون موجود آهن. هن بيت ۾ تجنيس جو 

 تعمال ڪيڏي نه من موهيندڙ انداز سان ڪيل آهي.اس

 

َوَر ۾ ڪونهي َوُر، ڏيَرِن َوُر َوڏو 

 َڪيو؛

 نِهاِرينِديَِس نِڪِري، بوتَِن ڪاَرِڻ بَُر؛

 آڏو ٽََڪَر ٽَُر، متان روهَ َرتِيُون ٿِئين!
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 3:9)ديسي(

پاسي حوصلي، همت ۽  هڪ پاسي شاعراڻي سونهن ٻي

هتي شاه ” آڏو ٽََڪَر ٽَُر، متان روهَ َرِتيُون ِٿئين“ارادي جي پختگي 

 صاحب فن ۽ فڪر جي حسين امتزاج کي سامهون آندو آهي.

خوشبوِء جو ذڪر جمالياتي شاعري جو اهم ڳڻ آهي. 

 سرديسي ۾  شاه صاحب خوشبوِء جو ذڪر پڻ ڪيو آهي. 

 پُنهونَء ڄاَم جا؛ اَِسين پاَڻ پَِرَٽ، پورِهَيتَ 

 هوُت َکٿُوِريَء هيَرئون، ُمون ۾ صابَُڻ َڇَٽ؛

آتََڻ َمنِجه اَُگهَٽ، ڪانڌُ ڪنِهين ِجي َم  

 َڪري! 

                                                               

 4:4)ديسي(

هوُت “اها سسئي جي قصر نفسي آهي جو هوَء چوي ٿي،  

نه ته پنهون پاڻ به سسئي تي ” ون ۾ صابَُڻ َڇٽَ َکٿُوِريَء هيَرئون، مُ 

عاشق هو. پر شاه صاحب عورت جي عشق کي مرڪز بڻايو آهي. 

جيئن انگريزي جي مشهور اديب ۽ شاعر برائوننگ جي ڊرامي 

“Pippa passes”  ،اي خدايا “جي هيروئن مرڻ وقت به چوي ٿي

ڏيکاريل آهي.  30”رحم ڪر مون تي نه هن )سندس محبوب( تي

سئي پاڻ ته پنڌ ڪري ٿي، جبل جهاڳي ٿي، پر اٺن کي دعا ٿي س

 ڏئي ته اهي ميا جيئن جو انهن سندس پنهون کي پيادو ٿيڻ ناهي ڏنو.

 بَُر ِمڙوِئي بُوِء، َڇَپَر ڇاٽُون ُمِڪيُون؛

 ٻَِہ ٻَِہ ٿي ڀَنڀوَر ۾، َهنڌَ ِمڙيِئي ُهوِء؛

 راڻِيُِن َوِري رُوِء، ُگوندََر لَٿا گوِلئين. 

                                                               

 7:5)ديسي(

                                                           
 153ع صفحو 2011ترتيب ڊاڪٽر بشير احمد شاد، مهراڻ اڪيڊمي، 30

 شاه جي ڪيميا گري، عثمان علي، انصاري،ڀالرو ڀٽ ڌڻي، مضمون، 
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 جئن سو َهَرُڻ ُهماُء، َسرَگردان َسنساَر ۾؛

ِهُي َپُڳ نه کوڙي پَـٽِـئين، ُهو ڌََڙ ِسِر ڌَري نه 

 ساهُ؛

 جيُڪِس تن ُمالُء، َسُسئِيَء ُسوَر پِراِئيا. 

                                                              

 5:1)ديسي(

جيئن ختن ملڪ جو هرڻ پنهنجي ناف )دن( مان ايندڙ “

سرهاڻ تي حيران ٿي، چوطرف پيو رلندو آهي ۽ هما پکي هميشه 

پرواز ۾ هوندو آهي. ۽ جيئن هي )هما( پٽ تي پير ئي نه کوڙيندو 

آهي. ۽ هن )هرڻ( کي پنهنجي وجود جي سمڪ ئي نه رهندي آهي 

شايد انهن کان سور سکي ، رڻ ۾ سٽون ڏيندي پيئي  تيئن سسئي نه

 31”. وڃي

پهاڙن جا اوکا پنڌ ۽ سسئي جي جاکوڙ! ايئن پيو ڀائنجي ڪه 

کائنس پنهنجي وجود جو ڪو حصو ڌار ٿي ويو آهي جنهن کي 

ڳولهڻ الِء ديوانه وار جبل پئي جهاڳي. هوَء سراپا سور ۽ جاکوڙ 

اڙن جي رستي جي جي تصوير پئي نظر اچي.  شاه صاحب به په

ايڏي ته خوبصورت عڪاسي ڪئي آهي جو پڙنهدڙ کي به سسئي 

سسئي اتان “پهاڙن جي پيچرن تي ڏسڻ ۾ پئي اچي. هو چوي پيو، 

ايڏي ” ٿي گذري جتي ڇپر ۽ ڇمر )ٽڪر ۽ ڪڪر( پاڻ ۾ پئي لڳا.

اوکي پنڌ تي هڪ ڪمزور عورت جو ڪاهي پوڻ، ۽ وري ڀٽائي 

ڄڻ ته هو پاڻ سسئي سان گڏ  ان پنڌ جي عڪاسي ايئن پيو ڪري

اهو پنڌ ڪري رهيو هجي، وري اظهار ايڏو سگهارو جو پڙهندڙ 

کي به ائين پيو محسوس ٿئي ته هو پڻ انهن ڏاڍن ڏونگرن مان پيو 

 گذري!. الشڪ شاه جي شاعري ڪو جمالياتي معجزو آهي.

 َڇپََر ۽ َڇَمَر، ٿا لََڳَہ لََڳِن پاَڻ ۾؛

 ويڌَ، ِونگايُون َوَر؛ڏاڍا ڏُونَگـَر َڪرَڪرا، 

 آئُون ِپياِدي پَـٽِـئين، ِنماڻِي نِڌََر؛
                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 31 
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 ُسوِريُون ِجِت َسَڳـَر؛ اُِت ٻاتاِڙيَء ِٻيِلي ِٿئين!

                                                                

 5:6)ديسي(

َڪِرڙا ڏُونَگـَر، َڪَہ َگهڻِي، ِجِت ِمينَهن َوَسِن 

 ماُڪون؛

ٿِـيُون، َسيَّدُ چئي، هاڙهي ُجون ُسَڄِن 

 هاُڪون؛

ِجِت اَنڌيُون اوطاقُون، تِِت ڪاهي َرِسجِ، 

 ڪاَرڻِي! 

                                                               

 6:6)ديسي(
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 سر ڪوهياري

جي  معنٰي آهي جبل يا پهاڙ. ان نسبت سان ” ڪوه“لفظ 

و يا پهاڙي. سر ڪوهياري ۾ شاه ڪوهياري جي معنٰي  ٿيندي جابل

صاحب هڪ پاسي سسئي جي جبل جهاڳڻ جي تصويرچٽي آهي ته 

ٻي پاسي کيس جاڳڻ جا ڏس ڏنا آهن ۽ سندس ننڊ کي ننديو آهي. سر 

ڪوهياري سسئي جي مسلسل جدوجهد ۽ پنڌ جو عڪاس آهي. شاه 

جي رسالي ۾ سسئي بابت چيل پنجن سرن مان هي سر چوٿين نمبر 

 ڪوهياري  بابت ڪلياڻ آڏواڻي صاحب لکي ٿو.تي آهي. سر 

سنڌ ۽ پنجاب ۾ هي سر گهڻو ڳائڻ ۾ ايندو آهي ۽ نهايت درد “

۽ ميٺاڄ وارو آهي. هن سر ۾ پهاڙن جي پنڌ جو بيان ۽ ڏونگرن جي 

ڏاکڙن جو احوال ڏنل آهي. انهيَء لحاظ کان اهو نالو مٿس رکيو ويو 

ننڊ تي مالمت هنئي ٿو ڏسجي. هن سر ۾ سسئيَء جو مثال وٺي شاه 

  32” آهي.

به انهن سترهن ” ڪوهياري“ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ موجب 

راڳڻين مان هڪ آهي جيڪي شاه لطيف عوامي موسيقيَء مان 

 کنيون.  جڏهن ته ڊاڪٽر گربخشاڻي لکي ٿو،

هي سر اصل جابلو قومن جو رچيل آهي. سنڌ ۽ پنجاب ۾ “

 33”گهڻو ڳائڻ ۾ ايندو آهي.

ئقن ۾ ڏاڍو مشهور آهي. ڪوهياري لفظ هيُء سر جابلو عال

انهيَء مان  .’جبل‘ :مان نڪتل آهي، جنهن جي معنٰي آهي’ ڪوهه‘

جابلو عالئقي جي ماڻهن جو رچيل  ُسر اِهو معلوم ٿئي ٿو ته هيءُ 

آهي، جنهن ۾ شاهه لطيف سسئيَء جي ڏونگر ڏورڻ، ڏکن ڏاکڙن ۽ 

۽ ميٺاڄ  بيان ڪيو آهي. هيُء نهايت درد ذڪر پهاڙن جي پنڌ جو

 .وارو سر آهي

                                                           

ع صفحو 2009ڪيڊمي ڪراچي شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا ا32 
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هيَء ڌن سنڌ جي ڪوهستاني عالئقي “جو رايو آهي ته  آغا سليم

به چوندا هئا ’ ڪوهيار‘واري عالئقي کي  جي ڌن آهي. خضدار

 ”پيو.’ ڪوهياري‘هن ڌن جو نالو  تان عالئقي ان ۽

هندستاني سنگيت جي ماخذن ۽ گرنٿن ۾ نه ٿو ملي، جنهن  راڳ هي

آهي. سنڌ جي ديسي  راڳ ته هي نج سنڌ جومان اِهو ثابت ٿئي ٿو 

راڳن ۾ رڳو ڪوهياري ئي هڪ اهڙوراڳ آهي، جيڪو سنگيت 

انگ يعني مٿان کان آالپي پُورو انگ ۾  اتر جي پراڻي قاعدي موجب

ڪوهياريَء  راڳ پورو ڪبو آهي ۽ اِها ئي انفراديت

جو گهڻو  راڳ کان ڌار ڪري بيهاري ٿي. هن آسا راڳ کي

آهي ۽ جڏهن مٿين ُسرن تي وڌيڪ زور پوندو  انگ ۾ اتر رچاءُ 

جو تاثر وڃي اِهو بيهندو آهي، ڄڻ ته ڪو پهاڙن  راڳ آهي ته

کي شاهه جي ڪالم  راڳ منجهان پڪاري ٿو، ۽ اِها ئي خاصيت

 .ڪوهياريَء سان ويجهو ڪري ٿي ُسر ۾

 

 ڏُونَگـَر! تُون ڏاڍو، ڏاڍا! ڏاڍايُون َڪِرين؛

 َوِهين، ِجئن َوُڻ َوڍي واڍو؛ُمون تََن اَندَِر ِتيئَن 

اِي َڪَرَم جو ڪاڍو، ناَت پَٿَِر ڪيَر َپنڌَ  

 َڪري؟

                                                         

 2:1)ڪوهياري(

هن بيت ۾ هڪ پاسي فني لحاظ کان تجنيس حرفي جو 

انتهائي خوبصورت استعمال ٿيل آهي )ڏُونَگـَر! تُون ڏاڍو، ڏاڍا! 

ڍايُون َڪِرين( ته ٻي پاسي تشبيه پڻ انتهائي پياري ۽ رقت آميز ڏا

چونڊيل آهي. )ُمون تََن اَندَِر ِتيئَن َوِهين، ِجئن َوُڻ َوڍي واڍو( جنهن ۾ 

درد جي جمال جا جلوا عيان آهن. اهڙو يا ان کان به وڌيڪ درد 

 انگيز اظهار ۽ سسئي جي خود ڪالمي هن بيت ۾ پئي پسجي.

 

راپو، پَِهريون َچونِدَيِس پِِرينَء ڏُونَگـَر! ڏو

 کي:
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 پََهَڻ پيَر پِٿُون َڪيا، تِريُون ِڇنيُون تو؛”

 َرحُم نه پُِيِء ُروَح ۾، قَدُُر ُمنِهنجو ڪو؛

واڪو َڪنِديَِس: وو! ُمون سان َجبَُل ٿو 

 جاُڙون َڪري!

                                                         

 2:3)ڪوهياري(

سان جڏهن سسئي ڳالهائي ٿي ۽ کيس پنهنجو درد ڀائي جبل 

بڻائي ٿي ته نتيجي ۾ اهو جبل به سسئي سان گڏجي روئي پيو. عشق 

جي درد جو اهڙو اظهار ۽ معنٰي خيز پيشڪش شايد ئي دنيا جي 

ادب ۾ ملي. جنهن ۾ هڪ پاسي وجداني جنون آهي ته ٻي پاسي 

 حيران ڪندڙ صورتحال.

يَء ڏُونَگـَر پاَڻ ڪي جي َڪِڍيا پاَر، ڏُکِ 

 ۾؛

 ُسڻِي سا تَنوار، ِمُرون ِپيا مامري. 

                                           

 2:6)ڪوهياري(

جبل جو سسئي جي سور ۾ ساڻس گڏجي روئڻ انتهائي اهم 

استعارو آهي. هونئن به جبل جي روايت آهي ته جبل جا ماڻهو جبل 

آهن. هو ڏونگر کي پنهنجي  سان پنهنجو ڏک، سور ۽ خوشي ونڊيندا

جيڪو ڏٿ گهري ته “ ڇپر ڇانو سمجهن ٿا، ۽ سندن خيال آهي ته

يعني جيڪي ڏُٿ جي خواهش رکن ٿا انهن ” ڏونگر ڏورڻ ڏاکڙو

کي سمجهڻ کپي ته ڏونگر ڏورڻ/جبل جهاڳڻ ڏاڍو اڻانگو آهي. 

شاه صاحب پاران ”. ڇپر ڪين ڏئي سوکڙيون ُستن کي“ڇاڪاڻ ته 

ابت تفصيل سان ڄاڻڻ ۽ انهن کي پنهنجي الفاني جابلو روايتن ب

ڪالم ۾ زنده رکڻ پنهنجي ڀونِء سان بيپناه محبت جو ثبوت آهي. 

جڏهن ڪو شاعر پنهنجي مٽيَء جي ماڻهن سان ايتريقدر پيار ڪري 

ٿو ته  يقينن سندس مٽيَء جا ماڻهو به موٽ ۾ ساڻس ايترو ئي پيار 

ان مان ثابت آهي ته  ڪندا. شاه صاحب سان سنڌي ماڻهن جو پيار

ڀلي هو مذهبن ۽ فرقن ۾ ورهايل هجن پر هو شاه کي پنهنجي محبتن 
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جو مرڪز سمجهن ٿا، ۽ ڀٽ جي ڇانو ۾ اچي هو پنهنجا ويڇا 

وساري ٿا ڇڏين. شايد اڄ جا سياستدان سنڌي ماڻهن جي اهڙي 

نفسيات کي سمجهي ويا آهن، جو جيڪو به سياستدان سنڌ ۾ پنهنجي 

گهري ٿو اهو مرڪزي جلسو ڀٽ شاه تي ٿو سياست چمڪائڻ 

 ڪري. ويجهڙائي ۾ انجا ڪيترائي مثال موجود آهن.

شاه صاحب سنڌ جي مڙني هاڪاري روايتن کي زنده ۽ 

جاويد بڻايو آهي. سسئي جڏهن جبل سان گڏجي روئي ٿي ته شاه 

 صاحب فرمائي ٿو،

 ٻَِئي ويٺا ُرَوِن، ڏُِکي ڏُونَگـَر پاَڻ ۾؛

ِن، َمنِجهِن جو ڪنهنکي ِڪين َچوَ  

 پِِريتَڻو.

                                           

  2:8)ڪوهياري(

سسئي ۽ جبل جي وچ ۾ جيڪو الڳاپو آهي اهو هو ڪنهن 

سان به نٿا سلين، پر ڏسجي ٿو ته ٻنهي جي وچ ۾ الڳاپو پنهون آهي. 

ڇاڪاڻ ته سسئي پنهون جي پويان پئي پنڌ ڪري ۽ پنهون اهي 

جهاڳي/اورانگهي ويو آهي. شايد سسئي جبل کي چوندي  ساڳيا جبل

تو جي منهنجو پنهون ڏٺو هو ته کڻي روڪينس هان؛ ۽ موٽ “ هجي

۾ جبل جو يقينن اهو ئي چوڻ هوندو ته پنهون جڏهن هتان اورانگهيو 

يا لنگهيو پئي ان وقت منهنجي ته ڇا پر پنهون پنهنجي وس به نه 

اهو ئي جبل ۽ جڏيَء جي وچ .” هو، هن کي ڀائر کنڀيو کنيو ٿي ويا

۾ پريتڻو هو، جيڪو هو ڪنهن سان به نٿا سلين. پر شاه صاحب 

 سسئيء کي چوي ٿو.

 اَڃا تُون اَواَٽ، واٽان پاسي ويِسِري؛

ُسونِهين ِٿي ُسواَٽ، ته َمنجهان ِدِل دَُڳ  

                                                            لَِهين.

 6:5()ڪوهياري

وڃين ڇو “ڇاڪاڻ ته شاه صاحب ته هيئن پيو چوي 

 ”وڻڪار، هت نه ڳولين هوت کي.
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سر ڪوهياري جا ٻيا به ڪي ئي پهلو آهن. جيئن هڪ پاسي 

شاه صاحب چوي ٿو ته جبل ڌرتيَء جا ڪير يا ڪال آهن )ڌرتي 

جبلن ۾ کتل آهي_اهڙو اشارو قرآن ڪريم ۾ پڻ موجود آهي( ته ٻي 

ته محبوب يا پرين وري جبلن جون ميخون  پاسي سندس  اهو چوڻ

آهن. ڪيڏو ته حيرت ۾ وجهندڙ جمالياتي اظهار آهي. ۽ مٿس وري 

” َههڙا سيڻ ُسِڌيَر، ِڪيَن لََهنِدينَء ڪي ِٻيا“سندس اهو چوڻ ته 

هڪ وجداني جمال جو جهان پيدا ڪري ڇڏي ٿو جنهن ۾ پڙهندڙ 

 توڙي ٻڌندڙ پاڻ کي گم ڪري ڇڏي ٿو.

 

ونيِِن ِڪيَر، َسَڄَڻ ميُخون ڏُونَگـَر ڀُ 

 ڏُونَگرين؛

َههڙا سيڻ ُسِڌيَر، ِڪيَن لََهنِدينَء  

 ڪي ٻِيا.

                                          

 2:7)ڪوهياري(

هن سر ۾ شاه صاحب پنهونَء جي جسماني جمال جي پڻ 

 واکاڻ ڪئي آهي.

 

 پَۡرتَوو پُنهونَء جو، َسهائِي، ِسياهُ؛

 ون آئِيو، َرنگاَرنِگي راهُ؛ُمنُهن ڏيِئي مُ 

 پَهِرين ِڏيندا پاهُ، پوِء َرِڱيندا َرَڱ ۾. 

                                           

 4:4)ڪوهياري(

 پَۡرتَوو پُنهونَء جو، ُرڳياِئي راَحَت؛

ڀانـئِيان ِڏينُهن َڀوارئون، ساَڄَن الِء 

 ِصَحَت؛

 ِمِٺي ُمِصيبََت، آِري ڄاَم ِجي. 

                                          

 4:6)ڪوهياري(
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پنهونَء جو عڪس مون الِء رڳي )مڪمل/پوري/صرف_ “

جي معنٰي صرف ان رخ ۾ وٺي سگهجي ٿي ته ” رڳي“هتي  لفط 

يعني مونکي ٻيو ڪجهه به نه گهرجي صرف پنهون جو پرتوو ئي 

مون الِء مڪمل راحت آهي.( فرحت آهي. پرين خاطر ڀوائتي 

( ڏينهن کي سگهائي )صحت( ڪري ٿي سمجهان. آري ڄام )ڏکئي

 34”جو آواز مون الِء عيش آهي.

سر ڪوهياري ۾ شاه صاحب  سسئي جي پنهون پويان جبل 

جهاڳڻ، جبل سان سندس ڳالهيون ڪرڻ، روئڻ، ننڊ، جاڳ ۽ سسئي 

 جي جاکوڙ جي تصوير چٽي آهي. 

                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 34 
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 سر حسيني

غم جي  سر حسيني ڏک، درد ۽ سور جو سر آهي، جنهن ۾

 داستانن خاص طور ڪربال جي قصي کي منظوم انداز ۾ ڳائبو هو.

 ڪلياڻ آڏواڻي سر حسيني الِء لکي ٿو،

حسيني هڪ نامياري فارسي ۽ عربي سر جو نالو آهي ۽ “

ماتمي سر آهي. هن سر ۾ ڪربال جي شهيدن سڳورن جا مرثيا ڳايا 

ڻ ويندا هئا... هن سر ۾ سسئي جي دوزخ جهڙي سفر، ڏکن ۽ ڏور

جو ذڪر ٿو اچي. سسئي جو پنڌ رڻ مان آهي، جتي پاڻيَء ڦڙو به 

 35” ناهي

 ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو صاحب لکي ٿو،

سر حسيني ۾ پڻ لطيف سائين سسئي جي ڏکن ڏاکڙن، “

تڪليفن ۽ اهنجن جو ذڪر ڪيو آهي. هن سر ۾ لطيف سائين 

پنهنجي جد اعلٰي، ڪامل مرشد امام حسين عليه اسالم جي ذڪر 

 36”سسئي جي عالمت ذريعي ظاهر ڪيو آهي.کي 

سر حسيني شاه جي رسالي ۾ سسئي الِء چيل پنجن سرن مان 

آخري نمبر تي آهي. شاه صاحب وٽ سسئي جو وجود سراپا سور 

آهي ۽ سور ۽ درد ئي دنيا جو اهڙو موضوع آهي جيڪو توڙي جو 

ڏکوئي ٿو، رنجائي ٿو  ۽ تڪليف ڏئي ٿو پر انجي باوجود وڻي ٿو. 

اهن هن دنيا کي دارالحزن يعني ڏکن جو گهر سڏيو آهي. انساني ڏ“

  37”زندگيَء ۾ سک ٿورا پر ڏک گهڻا آهن.

پنهونَء جي داستان سان تعلق رکي ٿو.  سسئي  سر حسيني

۾ ُسڃ، ُرڃ ۽ اُڃ جهڙين مصيبتن کي منهن ڏيندي سسئيَء  ُسر هن
                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 35 
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جي شاعري ۾ عالمت نگاري، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، ڀٽ شاه ثقافتي شاه 36 

 311ع صفحو 1992مرڪز 

ع 1989سر ڏهر،مرتب، ڊاڪٽر نواز علي شوق، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز 37 

 9صفحو 
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عزم ۽ پاران پنهونَء جي پويان ڪيل پنڌ ۾ سندس ثابت قدم رهڻ، 

جو سفر  ڏينهن جهڙي ساڙيندڙ دوزخ استقالل ۾ ذرو به نه لڏڻ،

نمايان ملي ٿو.  ذڪر ڪرڻ، ڏکن باوجود ڏوراپو نه ڏيڻ جو

سائين، سسئيَء جي ڪيفيت کي اُن ريت بيان ڪيو آهي ته  شاهه

هوَء ٻن ڄيرن جي وچ ۾ آهي، هڪ رڻ جي تپش، ٻي عشق جي 

 : آتش

 

  ري، لڻجل، ڪانهي جاِء ج تان جان جيئين

 . تتيَء ٿڌيَء هل، ڪانهي ويل ويهڻ جي

 - 

  جيئن جيئن ڀڄي رات، تئن تئن تاڻي پنَڌَ ۾،

 . ڀوِريَء ٻي نه تات، جيڪا َسا َجتَن ِجي

 

لڳ ڀڳ دنيا جي سڀني عظيم شاعرن درد کي وڌيڪ فوقيت 

ڏني آهي. موالنا جالل دين رومي جي مثنوي ته شروع ئي هن شعر 

 سان ٿي ٿئي.

 چون حڪايت مي ڪند بشنواز ني

 وز جدائي ها شڪايت مي ڪند

نڙ کان پڇ ڇا بيان ڪري ٿو ۽ جداين جي ڇاڇا شڪايت “

 38”ڪري ٿو.

يعني نڙ جيڪو اصل ۾ هڪ وڻ يا ٻوٽي جي ٽاريَء مان 

جڙيو آهي، اهو جڏهن وڄي ٿو ته پنهنجي آواز/سر ۾ پنهنجي اصل 

 کان )وڻ يا ٻوٽي کان( جدائي جو درد بيان ڪري ٿو. 

حسيني اصل ۾ درد جي نغمن ۽ نوحن جو سر آهي. هن  سر 

سر ۾ شاه صاحب سسئي جي پهاڙن جي اوکي پنڌ )درد ۾ پوڻ( کي 

ڀنڀور۾ رهڻ )آرام ڪرڻ( تي فوقيت ڏني آهي. ڇاڪاڻ ته شاه 

صاحب سورن ۽ دردن کي تڪليف ڏيندڙ عنصر ته سمجهي ئي نٿو. 
                                                           

شاه عبداللطيف ۽ موالنا رومي، سر بروو، مرتب، حميد سنڌي، مضمون، 38 

 264صفحو ع1995ڊاڪٽر محمد يعقوب مغل،ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز 
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ي چوي هن جو ڏکن ڏانهن رويو تمام گهڻو هاڪاري آهي. هو ڪٿ

يا وري ڪٿي هو ” ڏيکاريس ڏکن، گوندر گس پرينَء جو“ٿو ته 

 سورن کي سمر ٿو سڏي ۽ سمجهي.    

 اُلَِهي ِسَڄ اَويَر ِڪي، ِڏٺائِين ڏونَگـُر؛

 َسُسئِيَء کي َسيَّدُ چئي، ُسوَرن جو َسَمُر؛

ُڪٺَِل َرِکيو، َڪُر، ويچاريَء َوڻِڪاَر 

 تي.

                                             

 1:2)حسيني( 

سر حسيني جو هي بيت مڪمل پورٽريٽ آهي، جنهن ۾ نه 

صرف احساساتي اپيل آهي، بلڪه ظاهري طور به شاه صاحب 

جيڪا سسئي جي تصوير چٽي آهي، اها جيڪڏهن ڪو ڪاريگر 

مصور پوري طرح سمجهي ڪينواس تي الهي ته هوند دنيا جي 

صاحب ٻڌائي ٿو ته  شاهڪار تصوير بڻجي پوي. هن بيت ۾ شاه

اُلَِهي “سسئي جڏهن جبل ۾ پهتي آهي ته سج لهڻ واري ڪري ٿو. 

يعني هڪ اڪيلي عورت پهاڙن ۾ ”ُ ِسَڄ اَويَر ِڪي، ِڏٺائِين ڏونَگـر

موجود آهي ۽ هو ڏسي ٿي ته سامهون سج لهڻ واري پيو ڪري ۽ 

هن نحيف عورت کي دير ٿي وئي آهي. تصوير جو هڪ پاسو اهو 

تايل هڪ خوبصورت ناري پنهنجي پرينَء جي ته عشق جي س

پويان پهاڙن ۾ آئي آهي ۽ مٿان سج لهي پيو. ان هڪ پاسي جا وري 

ٻه ٻيا پاسا آهن يعني زمان ۽ مڪان، زمان معنٰي ويلو وقت، جيڪو 

آهي سج لهڻ ۽ مڪان معنٰي هنڌ؛ جيڪو هن تصوير ۾ آهي پهاڙ. 

ُڪٺَِل “، اڃا بيت جي ٻي سٽ ۾ تصوير جو ٻيو رخ موجود آهي

ڪيڏي نه درد سان سرشار ” َرِکيو، َڪُر، ويچاريَء َوڻِڪاَر تي

تصوير آهي. سسئي جيڪا عشق جي  درد ۽ سور جي ڪٺل آهي، 

ان جڏهن ڏٺو آهي ته سج لهي ويو آهي ته الچار ٿي هوَء 

وڻڪار/وڻ تي آهلجي پئي آهي. سندس ڪنڌ وڻن تي ڍرڪي پيو 

ي سوچيندي سچ ته هنيانو آهي. آس ۽ ياس جي تصوير بڻيل سسئي ت

 ۾ هٿ پوندي محسوس ٿا ٿين. 
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 ويٺي ُمون ِويو، لَِڙي ِسُڄ لََڪِن تان؛

 آئُون ڏُوِريندي ڪيترو، پََهڻن پيُر پِيو؟

 ُسوَرِن ساُڻ ِسهو، اَچي ٿِـيُِم، جيِڏيُون!

                                               

 1:3)حسيني(

ڪ تي ويٺي آهي جو سج لڪن هوَء اڃان اتي ئي وڻن جي ٽي

هوَء پهڻن جو پنڌ “جي پريان لهي ٿو وڃي، ۽ هوَء سوچي ٿي ته 

شاه صاحب سسئي جي پنڌ کي ايڏو ” ڪيسيتائين ڪري سگهندي.

ته باريڪ بينيَء سان بيان ڪيو آهي جو لڳي ائين پيو ته يا ته شاه 

صاحب سسئي سان گڏ ان پنڌ هيو يا کيس پنڌ ڪندي ڏٺو هئائين، نه 

ڪو به تخيل ايڏو سگهارو ۽ وري ان تخيل جو ايڏو سگهارو  ته

اظهار ڪٿي ممڪن آهي. پر شاه صاحب ته نالو ئي ناممڪن کي 

 ممڪن بڻائنيدڙ جو آهي. 

پنهون کان پوِء سسئي کي پنهنجو شهر ڀنڀور نه ٿو وڻي، وڻڻ 

ته پري کيس ڀنڀور دوزخ ٿو ڀائنجي،  تڏهن ته هوَء جبل جي ويران 

 پئي آهي. رستن تي ڪاهي

 ڀينَُر! ِهَن ڀَنڀوَر ۾، دوَزَخ جو دُونهون؛

 َسوارو ُسونهون، پُِڇي پُوِرجِ، َسُسِئي!

                                              

 3:4)حسيني(

 ڀَنڀوران اُجاُڙ، َسَرِتيُون! َسَکـُر ڀانـئِيان؛

ُمون سين تنهن َپهاُڙ، ڏُکان َهِڏ نه 

 ڏوريو. 

                                              

 3:5)حسيني(

سسئي ڀنڀور کان وڌيڪ ان اجاڙ پنڌ کي ٿي ڀائين جنهن ۾ 

کيس اميد آهي ته ڪڏهن نه ڪڏهن پنهون سان ملي سگهندي. 

سسئي جيڪا پلنگن جي هيراڪ آهي. اها پنهون جي عشق ۾ 

۽ ڇپر ئي ڪيترو نه ڏکوئجي وئي آهي، پهاڙن جي پنڌ دوران پٿر 
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سندس هنڌ بسترا ۽ جهنگ جا جانور سندس مائٽ آهن. شاه صاحب 

هن بيت پڻ سسئي جي انتهائي دردناڪ تصوير عڪسبند ڪئي 

 آهي.

 َڇپََر َکَٽ، َپَهَڻ َپٿَراڻِـيُون ڀانئِيان؛ ڇپون

 جتي َرهان راتِِڙي، ِمُرون ُمنهنجا ِمَٽ؛

سيڻَِن ِجيَء َسَهَٽ، ڏُونَگـُر ڏوِلي ُمون 

 ٿِيو.

                                               

 5:2)حسيني(

سکن کان وڌيڪ سسئي ڏکن کي ٿي ڀائين جو کيس پنهون  

جي اصل سڪ کي هوَء وڇوڙي کانپوِء محسوس ڪري سگهي 

آهي. سور کيس انڪري پيارا آهن جو انهن کيس پرينَء جو دڳ 

 ڏيکاريو آهي. 

 ِريُِن جو؛ڏيکاِريُِس ڏَُکِن، ُگوندََر َگُس پِ 

ُسونهائي ُسوَرِن، ِڪي هيڪانِدي هوَت 

 سين. 

                                              

 6:2)حسيني(

ڏکن جو سسئي کي گس ڏيکارڻ ته پنهنجي جاِء تي پر ڏکن 

کي سکن جي سونهن ڀائنڻ يقينن وڏو احساس آهي. ۽ درد جي الِء 

درد کي عشق ايڏو وڏ استعارو ڪتب آڻي شاه صاحب جهڙوڪ 

جي مرڪزي حيثيت ڏئي ڇڏي آهي. حقيقت ۾ ان درجي تي پهچڻ 

کانپوِء ئي چئي سگهجي ٿو ته درد سراپا جمال بڻجي پيو آهي. درد 

 جڏهن خوشين جي سونهن ٿو بڻجي ته سراپا جمال ڪيئن نه بڻجي. 

ڏَُک ُسَکِن جي ُسونَهن، گهوِريا ُسَک 

 ڏَُکِن ري!

، َسَڄُڻ آيو مان جِنين ِجيَء ِوُرونَهن

 َڳري. 
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 6:9)حسيني(

 

 ليال چنيسر

 

گهڻن محققن جو چوڻ آهي ته سر ليال چنيسر جي نالي سان 

ڪابه هندستاني راڳڻي ناهي. هن سر تي اهو نالو مضمون پٽاندڙ 

رومانوي داستانن رکيو ويو آهي. پر شيخ عزيز جو چوڻ آهي ته 

جي ڪردارن تي جن ديسي راڳڻين جا ناال رکيل آهن انهن ۾ سر 

  39ليال چنيسر به شامل آهي.

هن نالي سان “جڏهن ته شاهواڻي صاحب جو خيال آهي ته 

ڪابه هندستاني راڳڻي ڪانهي، تنهن ڪري سمجهجي ٿو ته رسالي 

 کي ترتيب ڏيندڙن هن سر تي مضمون جي لحاظ کان ئي نالو رکيو

  40”آهي.

هن سر “ڪلياڻ آڏواڻي صاحب پڻ ساڳي ڳالهه ڪري ٿو، 

 41”تي اهو نالو ان جي مضمون مطابق رکيو ويو آهي.

جي ڳاهه  چنيسر ليالن“ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکيو آهي ته، 

ڪنهن آڳاٽي وقت کان وٺي ڳايون ويون، جو اها ’ ڳاهون‘واريون 

ڳالهه سر ڳالهه صديون اڳ مشهور ٿي. ڳاهه کڻندڙ فقيرن جڏهن 

سڏيائون. ڳائڻ وارو اهو سر ’ ليالن ُسر ‘سر کي به ان سان ڳائي ته

۾  ان شروع ٿيو ته شاهه جو راڳ ليالن اڳ هلندڙ هو، ۽ پوِء جڏهن

هندستاني سنگيت ۾ ليال نالي ڪا ” به اهو سر ليالن سڏيو ويو.

يا راڳڻي نه ٿي ملي. البت شاهه لطيف رسالي جي هن سر  راڳ به

جي چونڊ ڪئي وئي، جنهن ۾  راڳ ني سنگيت مانالِء هندستا
                                                           

 69ع صفحو1961لطيف سالگره مخزن، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز 39 

ع 2005شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 40 

 494صفحو 

ع صفحو 2009شاه جو رسالو ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي. 41 
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 . سندس فقيرن ڪالم ڳايو

بابت موسيقيَء جي ماهرن ۽ محققن جا  راڳ جي چنيسر ُسر ليال

پهاڙيَء  راڳ هي سر‘جو رايو آهي ته،  مختلف رايا آهن. آغا سليم

سنڌي ‘، جنهن جي وضاحت ڪندي، پنهنجي ڪتاب ’۾ ڳائجي

۾ هڪ هنڌ لکي  ُسر رسالي جا۽ شاهه جي  روايت موسيقيَء جي

 جو تعلق سنڌ سان آهي. راڳ پهاڙي“ٿو، 

سر ليال چنيسر ۾ ليال جي راڄ ڀاڳ )چنيسر جي توسط 

سان(، ٺٺ ٺانگر جي ذڪر سان گڏ سندس مڻئي تي موهجي پوڻ جو 

ذڪر آهي، جنهن جي نتيجي ۾ چنيسر کائنس رسي ٿو وڃي. ۽ پوِء 

تائي ٿي ۽ پاڻ تي مالمت ليال مسلسل ليالئيندي رهي ٿي. هوَء پڇ

ڪري ٿي. هن سر ۾ جماليات جا مختلف رنگ آهن. جن ۾ چنيسر 

جي رسڻ کان اڳ ليال جي سونهن )وڏيري هياس چنيسر جي راڄ 

َچنيَسُر َچؤَرنُگ، ِٻَرنگو لوُڪ ۾(، چنيسر جي وجاهت ۽ مردانگي، )

 ٻِيو(، ليال جي هارن سينگارن جي سونهن وغيره شامل آهي.

ور ۽ ونيَء واري رشتي جي پيار ۽ اعتبار واري ۾  ُسر هن“ 

موضوع کي کنيو آهي. شاهه لطيف هن سر ۾ قصي جي ڪن اهم 

ٽاڻن ۽ اهڃاڻن جي حوالي سان ور ۽ ونيَء جي نازڪ رشتي کي 

نباهڻ الِء اعلٰي انساني ڪردار جا رخ روشن ڪرڻ سان گڏ سنڌ 

ڏانوڻ : جي ڪن ريتن، رسمن، رواجن، جهڙوڪ

ڪيو آهي.  ذڪر پير رکي ڀڃڻ ۽ ڏهاڳڻ ٿيڻ جو به تي ڍڪڻ ڏائڻ،

گڏوگڏ عورت جي سماجي حيثيت، سندس ڳهن ڳٺن سان دلچسپي 

وغيره ۽ مرد جي سماجي رتبي، انا، ڏمرجڻ واري مزاج ۽ ذاتي 

جي هڪ پاسي  ُسر الڙن بابت به ڪي اشارا ڏنا آهن. شاهه لطيف

فس جي نياز نوڙت اختيار ڪرڻ، غرور ۽ تڪبر کان پاند بچائڻ، ن

جو نتيجو  جو موهجڻ ۽ان انسان فريب ۾ ڦاسڻ، دنيا جي چمڪ تي

ڀوڳڻ، سينو ساهڻ، ماڻهوَء جي صحيح قدر قيمت سڃاڻڻ، پاڻ وڃائڻ 

۽ منزل ماڻڻ واري پهلوَء کي نروار ڪيو آهي، ته ٻئي پاسي 

پِسماني، پڇتاُء، عارضي خواهشن جي تڪميل، دنيا جي لذتن، لوڀ 

روپ  رنگ اهيَء، ظاهرياللچ، همدردي، غفلت، گمر
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سان گڏوگڏ اعلٰي فهم ۽ فڪر جا نت نوان رخ روشن  ذڪر جي

 ”.ڪيا آهن

شاه صاحب هن سر جي گهڻي ڀاڱي تي ليال جي پڇتاَء جو 

 ذڪر ڪيو آهي. 

 َمِڻيو ِوجهان َمَچ ۾، هائِيَء هڻِي هاُر؛

سوڀِي! ُسُک سيَّدُ چئي، َڪِرئين ڪوهُ 

 قَراُر؟

 و سرداُر؛راجا ِريساڻو گهڻو، َسٽاڻ

چؤِڏِس َچنيَسَر ڄاَم جو، ڏيهان ڏيِہ 

 ڏَهڪاُر؛

 ٺاُڪُر اِکيين ٺاُر، َمڻِـئي تي ٿِي َمٽِئين!

)ليال                                          

 1:2چنيسر(

ليال جو چوڻ آهي ته هار جي مکيه مڻئي ۾ جيڪي چٽ 

نڪتل هئا انهن کيس هرکائي وڌو. شاه صاحب جو ايتري باريڪ 

شين جو ذڪر )نه ته مڻيو پاڻ خوبصورت آهي، مڻئي جي ڳاله ٿي 

چڪي هئي اهو ڪافي هيو، پر نه شاه صاحب ان تي اڪتفا نه ٿو 

ڪري هوهڪ جوهري، ڪاريگر وانگر ان مڻئي کي بيان ڪري 

 ٿو( ڪيڏو نه موهيندڙ آهي.

 َمڻِـئي َمٿي جي ُهئا، ِتن ِچٽَِن ڦيِريُِم ِچُت؛

 ، نيبَہُ ٿيندُِم نُِت؛هاُر َکٽَنِديَِس هوڏَ ۾

ڪؤنُروَء جو ِڪِرُت، ُمونهان َمٿاُهون 

 ٿِيو.

)ليال                                          

 1:5چنيسر(

شاه صاحب پنهنجي ڪردارن سان تمام ويجهڙو ٿي 

همڪالم ٿيندو رهيو آهي. سندس ٻين انيڪ خوبين سان گڏ 

کيس  ڪردارن سان هڪ ٿي وڃڻ واري سندس خوبي سچ ته
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ڪالسيڪي شاعرن ۾ ممتاز بڻايو آهي. هن بيت ۾ شاه صاحب ليال 

 سان ڪيڏو نه بي تڪلف ٿي مخاطب ٿيو آهي.

 

ُهئِينَء ته َگهڻو ُهوِشياُر، َڪَل به ُهيَِئ ڪانڌَ 

 ِجي؟

 تو ڀانيو موچاِري ٿيان، ِڳچَئ پائي هاُر!

ڪانڌَ ُڪوڙيَء جو نه َوڻي، َسئين ڀَتين 

 ِسينگاُر؛

  ِوينجهاُر، ِدليُون پَرکي داَسڙو.َوَهَم لَهي 

                                                           

 2:2)ليال چنيسر(

 

شاه صاحب ليال سان مخاطب ٿيندي چويس ٿو ته تون 

هوشيار ته ڏاڍي هئينَء ۽ توکي پنهنجي ور جي عادتن جي به خبر 

خوبصورت ٿنيدينَء هئي پوِء تو ڪيئن ٿي سمجهيو ته تون هار پائي 

۽ پنهنجي ور کي وڌيڪ وڻندينَء، توکي خبر ته هئي نه ته هو دلين 

جو الڙو ۽ پيار پرکيندڙ ۽ ڏسندڙ آهي، هن جي اڳيان سينگار ڪا 

 معنٰي نه پيا رکن. ڇاڪاڻ ته تو پاڻ چيو هو:

 

 سونا ُڪرَّ َڪنَِن ۾، ِڳِچيَء ڳاڙها هاَر؛

 ؛ٻانُهوٽا ٻانُهِن ۾، ِسينِڌ َسِڻڀا وارَ 

)ليال                                          

 1:9چنيسر(

 

شاه صاحب ليال کي سمجهائيندي چوي ٿو ته تو جڏهن 

ظاهري سينگار ٿي ڪيا، ڪنن ۾سونا جهمڪا ۽ ڳچيَء ۾ ڳاڙها 

هار پاتا هيئي ته هو توکان پاسيرو ٿي ويو هو، پر جڏهن سينڌ سرما 

ڇڏي ڏنو هيئي ته تون  ۽ ٻانهوٽا ختم ڪري ظاهري ٺاه جوڙ کي

 پنهنجي ور جي ويجهو هئينَء.
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نه ِڪي هو ٻانَهِڙيُِن ۾، نه ِڪي َڳِر 

 ُهئوِم؛

نه ُمون، ِسينِڌ نه ُسرمو، نه ِسينگاُر 

 َڪيوِم؛

 تيالنہ ڪانڌُ َسندوِم، ُرکو ِئي َرِء ِڳڙي.

)ليال                                           

 1:8چنيسر(

 

ن هڪ اهڙي دوست وانگر همڪالم ٿيو شاه صاحب ليال سا

آهي. جيڪو پيار کان به واقف آهي ته سندس الڳاپن جي به سڌ رکي 

ٿو. اصل ۾ اڄ سوڌو دنيا ۾ اهڙو دوست وڏي وٿ ۽ آٿٿ سمجهيو 

ويندو آهي جيڪو پيار جي رسڻ وقت  روئندڙ ۽ هنياري ڪندڙ دل 

جي دلجوئي ڪندو آهي. شاه صاحب اهڙي ئي دوست جي حيثيت 

ليال سان مخاطب آهي، هو کيس چوي ٿو، ته ليال! تون جيڪا  سان

آهين تنهنکي چنيسر سڃاڻي ٿو باقي هو معمولي ماڻهو ته ڪونهي 

جو مصنوعي ٺاه جوڙ تي هرکي پوي. تو کي سڄي خبر آهي ته؛ 

 سڄو لوڪ ٻه رنگو آهي پر تنهنجو چنيسر چورنگو آهي.

 َچنيَسُر َچؤَرنُگ، ِٻَرنگو لوُڪ ٻِيو؛

  ين ِڇِنيو َسنگُ، َوِڃيو هاَر َهُٿ ُڇِهين!تنهن س

                                                        

 1:3)ليال چنيسر(

موٽ ۾ ليال شاه صاحب کي پنهنجو حال ڀائي ڄاڻي  پنهنجي 

 گذريل حيثيت ٻڌائي ٿي.

 َوڏيِري ُهياِس، َچنيَسَر جي راَڄ ۾؛

 ِر ۾ ٿي پُِڇياِس؛دائِيين، ٻاِئيين، دَِربانَِن، پَ 

 دُهلين دَمامين، نَقرين، ٿي ِوَچ ۾ ِوهاِرياِس؛

ُهيَِس دادُِلي دوَسِن جي، َکـڻي َهلِڪي هاَر 

 َڪياِس؛

  تِنهان پوِء ِٿياِس، ڪانياِري ڪانڌَ ِجي.
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 2:5)ليال چنيسر(

واقعي آُء چنيسر جي راڄ ۾ ليال اعتراف ٿي ڪري ته 

وڏيري هيس، منهنجي سامهون داين ۽ ٻاين جو ميڙو هوندو هو ۽ 

وڏي ناز سان رهندي هيس، مونکي هار جي تمنا چنيسر جي نظرن 

۾ هلڪڙو ڪري ڇڏيو. ۽ آُء سندس نظرن مان ڪري پيس. ليال 

چوي پئي ته هميشه هندورن ۾ هوندي هيس خبر ئي ڪانه پئي ۽ 

 چي ڏوجهرن ۾ پئجي ويس.مڻئي مامري ۾ ا

 

 ُهيَِس ِهندوَرِن ۾، ِپييَِم ڪانَه َپُروَڙ؛

َمِڻئي سنَدي ماِمري، ڪوجهي ِوڌََيِس 

 ُڪوَڙ؛

  ساُمهان ٿِـيَِم ُسوَر، ِويو ِولُٽي َوَلهو!

)ليال                                           

 2:6چنيسر(

مڻئي  ليال چوي ٿي ته آُء هندورن ۾ هوندي هيس، هروڀرو

جي معملي ۾ وجهي پاڻ کي ڪوجهو ڪري وڌم. پر شاه صاحب 

جي ليالئي نه “سندس درد سمجهي ٿو. ۽ ڏس ڏيندي چويس ٿو: 

 ”لهين، ته پڻ ليالئيج، آسر م الهيج، سڄڻ ٻاجهيندڙ گهڻو.

مجموعي طور سر ليال چنيسر ۾ مصنوعي، فني۽ جسماني 

۽ غلطي  جمال جو ذڪر آهي. شاه صاحب هن سر ۾ ليال جي اللچ

کي انتهائي نفيس طريقي سان بيان ڪيو آهي. هي سر پنهنجي پر ۾ 

منفرد ۽ مخصوص آهي. جنهن ۾ عورت کي هرکڻو ڏيکاريو ويو 

آهي. پر ترت ئي اها عورت پنهنجي عمل تي پڇتاُء ظاهر ڪري 

ٿي، سندس پڇتاَء ۽ پيڙا سبب  شاه صاحب کيس معنٰي ڏني آهي. ان 

شاه صاحب عورت جي مصنوعي  کان عالوه سر ليال چنيسر ۾

سونهن ۽ مرد جي وجيه جالل کي تمام خوبصورت انداز سان 

 نبيريو آهي.  
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 سر مومل راڻو

 

سر مومل راڻي جي نالي سان ڪابه هندستاني راڳڻي 

ڪانهي. هن ُسر تي اهو نالو ُسر جي مضمون جي مناسبت سان 

 رکيو ويو آهي. 

سر مومل راڻو مومل، سومل ۽ ڪاڪ محل جي سونهن جو 

 سر آهي. 

هن عشقيه داستان کي هر دور ۾ اهميت رهي آهي. هن “

قصي ۾ شاعرن ۽ سگهڙن، حسن ۽ عشق جي عشوه ترازي، عشوه 

سازي ناز و ادا، فراق، ڦوڙائي انتظار ۽ اوسيئري جي روين جي 

دنيا جي جيڪا چتيرڪاري ۽ رنگ آميزي ڪئي آهي. ان جو مثال 

ادب ۾ شازونادر ملندو... )پر هن( عشقيه داستان جي تاڃي پيٽي ۾ 

)شاه صاحب( حسن ۽ هڳاَء جا جيڪي گل ٽاڪيا آهن انهن جو 

ڪاٿو نٿو ڪري سگهجي... دنيا جي هن مهان شاعر  مومل راڻي 

جي عشقيه داستان جي فڪري روين، معنوي حقيقتن، حسن جي 

ريهن ۾ جيڪا حسن ڪاري ۽ رعناين، فراق ۽ وصال جي الهين چا

محبت جي لوچ پوچ بيان ڪئي آهي، انجي ڪڙائي ۽ مٺائي سان 

فراق ۽ وصال جي احساس، انتظار ۽ اوسيئري جو جيڪو احوال 

اوريو ۽ چٽ چٽيا آهن، ادب جي تاريخ ۾ وڏي اهميت ۽ ماڻ وارا 

 42”آهن.

سر مومل راڻو حسن ۽ سونهن جي اها ڌارا آهي، جنهن ۾ 

ي جلوه تجال ڏيندا نظر ٿا اچن. محمد حسين جمال جا ڪيترائ

۾ سر ” لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاه“ڪاشف پنهنجي ڪتاب  

 مومل راڻي بابت لکي ٿو.

لطيف جو سر مومل راڻو ڪيترين ئي ڳاليهن جو محور ۽ “

مرڪز آهي. جنهن ۾ هر نڪتو جدا بيان ۽ وچور جو گهرجائو 

                                                           

لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاه، محمد حسين ڪاشف، ڀٽ شاه ثقافتي 42 

 272ع صفحو، 2005ڪز مر
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آهي. ڪهڙن جو ذڪر ڪري ڪهڙن جو ذڪر ڪجي. هتي 

موتين جي کاڻ جرڪندر آهي. ان جي حسن ۽ هڳاَء ۾ سڀ شيون 

جهڪيون پيون لڳن. پر هڪڙي ڳالهه جنهن راڻي کي موهيو ۽ 

”. حسن“محبت جي ميخ هنئي، اها هن سر جي جان آهي. اهو آهي 

مومل جو حسن، ڪاڪ جو حسن، موم جي ڀيڻ ۽ ساهيڙين جو 

، ڪائنات حسن، جيڪي ڏور پٽائين وٽ جي ، ليمي الم پئي لڏيون

جو حسن، زندگيَء جو حسن، جيڪو هن سر جي لفظ لفظ ۽ بند بند 

۾ روان ۽ موجزن آهي... لطيف حسن جي ڪيفيت کي بيان ڪيو 

آهي، ان کي هن انساني زندگي۽ وجود سان هم آهنگ ڪري دائميت 

  43”بخشي آهي.

مومل راڻي  داستان سنڌ جي مشهورعشقيه ُسرمومل راڻو 

هي سر جماليات، سونهن، عشق، محبت  جي قصي تي آڌاريل آهي.

۽ انتظار جي احساسن سان ڀريل آهي. هن سر ۾ شاه سائينَء مومل 

راڻي جي داستان کي سنئون سڌو بيان ناهي ڪيو بلڪه قصي جي 

ڪن خاص ڳالهين کي تمثيلي ۽ تشبيهي انداز سان بيان ڪيو آهي. 

جن ۾ قصي جا اُهي حصا نظر انداز ڪيا آهن.  ُسر شاهه لطيف هن

ڏند جو  عقلي بنيادن تي نٿو پرکي سگهجي.  خاص طور ڪرامتي

ذڪر جنهن الِء مشهور آهي ته ان جي جادوَء جي زور 

۾ راجا پنهنجو خزانو لڪائي  ان جي ُسڪي ويندو هو ۽ درياهه تي

رکندو هو. بنيادي طور تي سر مومل راڻو سونهن جو سر آهي ۽ 

 ر جي سڃاڻ آهي.عشق توڙي انتظار جي ڪيفيتن جو اظهار هن س

جنننهن تننڙ ڌوڙيننون ڌوئننن، چوٽننا                     

 چندن  چڪ  ڪيو

اچننن    ڀننوئنر     ڀنڀوليننا،     پنناڻي                       

 تنهن     پون

راول   رت   روئنننن،  ڪنننو   وه                     

 لڳو    واسئين.

                                                           

 291ساڳيو، صفحو، 43 
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نهنجا جنهن پاڻيَء/تڙ/تالَء ۾ سفيد رنگ جون حسين ناريون پ

وڏا وار ڌوئن ٿيون. اهو پاڻي سندن وارن جي خوشبوِء سان ايڏو ته 

معطر ٿي ٿو وڃي جو ڀوئنر ڀلجي ان پاڻيَء اچي ٿا ڪرن. ڪيڏي 

نه حسين منظر نگاري آهي مومل ۽ سندس سهيلين جي تالَء تي تڙ 

ڪرڻ )وهنجڻ( واري منظر جي!. سونهن ۽ حسن جي ايڏي 

بڻائي سگهيو آهي.  سگهاري عڪاسي شاه صاحب ئي ممڪن

سونهن جو اهو الفاني اهو منظر ڪٿي جو آهي؟ ان الِء بدر ابڙو 

 ۾ لکي ٿو:” قدم ڪاپڙين جا“پنهنجي هڪ مضمون

ڪجال سر بابت مشهور آهي ته ان تالَء تي نوجوان “

ڇوڪريون صبح سوير اچي هٿ منهن ڌوئنديون هيون. ڇاڪاڻ ته 

تالَء جو پاڻي اکين ۾ گهڻو ڪجل وجهنديون هيون. تنهن ڪري 

ڪارو ٿي ويندو هو. ان ڪري تالَء جو نالو ئي ڪجال سر پئجي 

 44”ويو.

هن سر ۾ راڻي ۽ مومل جي عشق جي ڪٿا بيان ڪيل آهي. 

 جيڪا انتهائي دلفريب آهي. 

ڪالَهه َگِڏيوُسون ڪاَپِڙي، َجِهڙو ماهُ 

 ُمِنيُر؛

   فَيُض، فِراُق فَِقيُر، جوِڳي جاڳائي ِويو. 

                                                      

 1:2)مومل راڻو(

ڪالَهه َگِڏيوُسون ڪاَپِڙي، َپَهَر ِسَج 

 کان پوِء؛

پَسو ُسونَهن ساميَء جي، َرَت َورنو 

 روِء؛

جو ُمنِهن ُموَمَل جي پوِء، موٽَُڻ تَنِهن  

 َمَس ٿِئي.

                                                           

لطيفي الت، مرتب، ممتاز مرزا، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد، 44 

 62،63ع، صفحو، 1992
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 1:3ومل راڻو()م

سر مومل راڻو  مومل ۽ ڪاڪ جي سونهن جو آئينو آهي. 

مومل ۽ ڪاڪ جي جمال جو اهو حال هو جنهن به انهن کي ڏٺو 

ٿي اهو پنهنجي آپي مان نڪري بي خود ٿي بڻيو. بي خود به اهڙو 

جو ڪاڪ جون ڳالهيون به نه ٿي ڪري سگهيو. هن ڪاڪ محل 

ري سگهيو، ٿورو ڪجهه ۾  جيڪو جمال ڏٺو اهو بيان ئي نٿي ڪ

ڳالهائڻ جي ڪيائين ٿي ته سندس اکين مين لڙڪن جا مينهن ٿي 

 وسڻ لڳا.

 

 بيکاِريَء کي بََر ۾، ِويو َڪيُف َچڙِهي؛

ڳاِلهيُون َڪندي ڪاِڪ ُجون، ڳوڙها ِپيَِس 

 َڳِڙي؛

   ڪا جا اَنگُ اَِڙي، ِجئَن ُڇٽا ڦََٽ ُڇِڙي پِيا.

                                                         

 1:5)مومل راڻو(

جوڳي جيڪو ڪوئي شهزادو ئي ٿي لڳو، پر مومل ۽ 

ڪاڪ جي سونهن هٿان گهائجي جوڳي بڻيو هو؛ شاه صاحب 

 سندس تصوير ڪشي هن طرح ٿو ڪري.

 ڳيَء تي جڙاُء نسوروئي نينهن جو،جو

 اء  ڙيو سامي سج وٿپتنگ جيئن پيدا 

 آيو ڪاڪ تڙاء  ڪنوارين ڪڪوريو.

)مومل                                          

 1:7راڻو(

شاه صاحب چوي پيو ته مومل جي اکين ۾ ڪي تکيون ڪهاڙين 

هيون، جنهن انهن ڪهاڙين جي ڪيفدار وارن سان ڪيئي حاڪم 

لٽي ڦري ماري ڇڏيا. مومل ويچارن انهن پرڏيهين جي قبرن جون 

 قطارون ڪاڪ جي ڪنڌيَء تي جوڙائي ڇڏيون. 
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 ِر کي َگجميَل ُجون، تاَرِن ۾ تَبَُرون؛ُگجَ 

 هڻي حاِڪِمَيِن کي، زوَر ڀَريُون َزبَُرون؛

ڪاِڪ َڪنِڌيَء قَبَُرون، پسو پََرڏيِهيُِن  

  ُجون.

                                                     

 2:2)مومل راڻو(

پر اها ڳالهه به غور طلب آهي ته مومل ڪنهن عام ماڻهوَء 

ٿي ڦريو لٽيو. هن جي حسن جي حاڪ جا شڪاربادشاه، مير، کي ن

 پير، عالم ۽ عملدار پئي بڻيا.

 ُموَمَل ماري ِميَر، آهيِڙيُِن کي آَڪري؛

 سوِڍيَء گهڻا َسڪاِئيا، پَڙِهيا َپڻَِت پِيَر؛

 َهڻي تِِن کي تِيَر، َمِڻيو جن َمٿَِن ۾. 

                                                                     

 2:4)مومل راڻو(

مومل ايتري ته حسين آهي جو سندس حسن ڪيترائي مير “

ماري وڌا آهن. ڪيترائي پڙهيل پنڊت، پير فقير سندس ديدار الِء 

 45”سڪندا رهن ٿا.

پر مومل جي ان طلسمي محل جا تاڪ ان وقت ٽٽا جڏهن 

گهاِئيا،  ُگَجِر َگهڻا“راڻي جي محبت جو تير سندس دل ۾ کپي ويو. 

۽ پوِء هوَء حسن ۽ سونهن جي ملڪه مومل پنهنجي ” پاڻا لَُڳِس گهاءُ 

ئي دل هٿان مجبور ٿي پئي. ڪاڪ محل جي جن باغن ۾ ڀوئنر به 

 نٿي آيا اتي راڻي جو اٺ ڇيڪ پيو چندن جا گل چرندو هو.

 

آُکون، ڊاُکون، ِسَرَکنڊَ شاُخون، ِجِت َچوکا َچندََن 

 َڪؤنَر؛

 يا، ِجِت نه ڀَِرِن ڀَؤنَر؛َميي سيِئي ماڻِ 

 ُڪنواِريُون ۽ َڪؤنَر، ڪاِه ته پَُسون ڪاِڪ جا.
                                                           

تحقيقات لطيف، ڊاڪٽر نواز علي شوق، مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 45 

 62ع صفحو. 2005
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)مومل                                                          

 2:9راڻو(

مومل جي سونهن ۽ سندس سهڻن لباسن جو نقشو پڻ شاه 

صاحب انتهائي ڪاريگريَء سان چٽيو آهي. شاه صاحب مومل جي 

سونهن کي سهڻن گلن سان تشبيه ڏني آهي. سندس وارن کي 

خوشبوِء سان ونهتل ۽ جسم کي عطر عنبير سان ڀريل بيان ڪيو 

آهي. شاه صاحب جي بيان ڪيل ڪاڪ جي وستي هڪ طلسماتي 

ونهن جو مرڪز ڀاسي ٿي. سر مومل راڻي ۾ ڪاڪ هڪ اهڙي س

ڪائنات وانگر لڳي ٿي جنهن جي هر ڪنڊخوشبو سان ڀريل ۽ هر 

پاسي حسن جا درياه ڇلندي نظر اچن ٿا. هي سر سونهن جو اهڙو 

نصاب لڳي ٿو، جنهن ۾ پيشڪار پنهنجي پوري سگه سان شعوري 

ي اڀياسي توڙي الشعوري، وجداني توڙي عقلي، مشاهداتي توڙ

تجربن ۽ تجزين جي پالوٽ ڪئي آهي. جنهن جي نتيجي ۾ سونهن 

جو اهڙو حسين دستاويز سامهون آيو آهي. جنهن کي پڙهندي يا 

 ٻڌندي دل ۽ دماغ معطر ٿي وڃن ٿا.

 َجِهڙا ُگَل ُگالَب جا، تَِهڙا َمِٿِن ويَس؛

 چوٽا تيَل َچنبيِليا، هاها! ُهو! َهميَش؛

 ئي، ِنينَهن اَچِن نيَش؛پَسيو ُسونَهن َسيَّدُ چ

 اللََن جي ِلبيَس، آتَِڻ اََکُر نه اَُڄهي.  

                                                      

 3:1)مومل راڻو(

، تَِهِڙيون سالُون َمٿِِن ساِئيون؛  َجِهڙا پانَِن پَنَّ

؛  َعُطَر ۽ َعِبيَر سين، تازا َڪيائُون تَنَّ

؛َمڙهيا َگهڻو ُمشَڪ سين  ، چوٽا ساُڻ َچندَنَّ

؛  ُسنَهِن ُرپي سوَن سين، َسندا ڪاَمِڻ َڪنَّ

؛  َڪيائِين الل لَِطيُف چئي، وڏا ويَس َوَرنَّ

  : سوڍي سين َسُڱ “َمنِجه َمرِڪيَِس َمنَّ

   ”ٿِيو.

)مومل                                              
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 3:2راڻو(

؛ سوَن َورِنيُون سوِڍيُون، ُرپي رانديُون  َڪِن 

؛  اََگـَر اوطاقُِن ۾، َکٿُوريون َکٽُن ِ

؛  اوتِيائُون َعنِبيَر جا، مٿي طاَق تََڙِن 

؛  ٻاٽَِن ٻيلون ٻَِڌيون، َپِسيو ُسونَهن َسَڙن ِ

؛  ٿِيا الُهوتي َلِطيُف چئي، پََسَڻ لَئه پِريَن ِ

، ڪاِڪ َڪڪوريِا    اِجهي ٿا اَچن ِ

 ڪاپَِڙي.

                                                     

 3:3)مومل راڻو(

هن سر ۾ جتي شاه صاحب مومل جي سونهن جي واکاڻ جا 

 ڍڪ ڀريا آهن اتي راڻي جي حسن جي پڻ ڳاله ڪري ٿو.

 ُروِء راڻي جي ناِه ڪو، سوڍو َسڀِِن ُسونَهن؛

 الٿَاِئين َلِطيُف چئي، مٿان ِدِليُِن دُونَهن؛

  مينِڌرو.ڪانهي ِٻي ِوُرونَهن، ٿِيو ِمڙوئِي  

                                                      

 3:5)مومل راڻو(

راڻي جي صورت جهڙو بيو ڪوبه مڙس ڪونهي. راڻو “

سڀني مردن جو زيب آهي. هن ڪيترين دلين جي مٿان ڪارنهن 

الهي ڇڏي...)ڪاڪ۾( راڻي کانسواِء ٻي ڪابه پچار ناهي. هر هنڌ 

 46”راڻو ئي پيو وسي.

جي رسڻ کانپوِء ڪاڪ محل ، ڪاڪ محل نٿو  راڻي

 رهي. مومل کي سڀ ڪجه سڙندي محسوس ٿو ٿئي.

 ڪاِڪ َڪِڙهي َوَڻ ِويا، ٻَِريا َرنگَ َرتوَل؛

 تو پُڄاڻا ُسپِِرين! ِهنئَڙي اََچِن هوَل؛

جي مون سين َڪَيِء قوَل، سي ِسگها پاِرجِ، 

  ُسپِِرين!
                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي. 46 

326  
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 5:5)مومل راڻو(

جدائي مومل کي جهوري ٿي ڇڏي، هوَء راڻي کي چوي ٿي 

ته تنهنجو شڪ اجايو آهي، بيشڪ تون پڪ ڪرڻ الِء ڪاڪ تي 

اچي قناتون هڻ ۽ ڪاڪ محل جي ماڻهن کي ڏس ۽ اهو به ڏس ته 

 ڪير ٿو اچي وڃي.

 

 کوَڙ قناتُون ڪاِڪ ۾، راڻا ويہُ َرِهي؛

ا، سوڍا َڪجِ ماڙُهو جي َمحالِت ج

 َسِهي؛

  ِوينِدَيِء ڳاِله َوِهي، ِوَڪِر َپَوندين َولها. 

                                          

 6:7)مومل راڻو(

 ُرئان ٿي، راڻا! َهنڌَ نِهاريو ُحِجرا؛

 پيئِي ِکَہ َکٽُِن تي، ٿِيا پَلَنَگ پُراڻا؛

 ڌَِريائِي ڌُوڙا ِٿيا، َوَر ِرَء ِوهاڻا؛

َل، َجباَت، َوَڻ، تو ِرَء جايُون، گُ 

 ُڪوماڻا؛

مينِڌرا! ماڻا، تو ِرَء َڪنِديَِس ِڪِن  

 سين.

                                          

 7:4)مومل راڻو(

سونهن کي نسبتي انداز سان بيان ڪرڻ پڻ شاه صاحب جو 

هڪ نرالو ڳڻ آهي. ڪاڪ جيڪو سونهن جي ديس طور مشهور 

پر ” هلو هلو ڪاڪ تڙين...“ ٿي چيو، آهي. ۽ ڀٽائيَء ور ور 

جڏهن ڪاڪ جي سونهن جي اصل نسبت )مومل الِء راڻو ۽ راڻي 

اتان جا باغ  7الِء مومل( غائب آهي ته سونهن جو محور ڪاڪ 

 بي معنٰي ۽ بي مزي ٿي پيا آهن.
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، جي َڪنِڌيَء ڪاِڪ  تِِن باَغنِئُون بَِس 

 َڪڪوِريا؛

؛سوڍي ِرَء َسِرتيُون! ڪاِڪ نه اچي ڪَ   ِس 

، تَُن ٻيِڙيَء ِجئَن تاڻِيو.   راڻي پائي َرِس 

                                                      

 7:7)مومل راڻو(

پر عشق جو اهو عالم آهي جو مومل کي سڌ ئي نٿي پوي ته 

هوَء ڪيڏانهن وڃي. هن کي چوطرف راڻو ئي راڻو ٿو نظر اچي. 

يو پسجي ۽ چوي پئي مومل کي هر طرف راڻي جو پرتوو پ

، جيڪو اصل ۾ وجدان جو ”ڪانهي ٻي تَنواَر، ِٿيو ِمڙوئي مينِڌرو“

 وجودي نڪتو آهي.

 ڪيڏانُهن ڪاِهيان َڪَرهو؟ َچؤِڏِس ِچٽاڻو؛

 َمنِجهين ڪاِڪ َڪڪوِري، َمنِجهين لُڊاڻو؛

 راڻو ئي راڻو، ِرَء راڻي ٻيو ناِه ڪو. 

                                                     

 9:4)مومل راڻو(

 ڪيڏانهن ڪاِهيان َڪَرهو؟ ِچٽاڻو چؤڌاَر؛

َمنِجهين ڪاِڪ ڪڪوري، َمنِجهين باَغ 

 بَهاَر؛

 ڪانهي ٻي تَنواَر، ٿِيو ِمڙوئي مينِڌرو.

                                                     

 9:5)مومل راڻو(

ه جڏهن ڪائنات جي سڃاڻ حسن مطلق سان ٿئي ٿي ت

ڪائنات جي حسن ۽ جمال ۽ هن دنيا جي سونهن صرف مادي ۽ 

خارجي سونهن نه ٿي رهي. جنهن کي ڪائنات پنهنجو باطني شعور 

عطا ڪرڻ لڳي ٿي. ڪائنات جو پکڙيل شعور ان جون ال شعوري 

ڪيفيتون ۽ الشعوري عمل ان جي رهنمائي ڪن ٿا. نتجي طور 

ن ٿيون. ۽ آخر ۾  اهي قوتون سونهن جي ارتقا کي معنويت بخشڻ لڳ

وڃي بچي ٿو. پر ان سڄي  ”ٿِيو ِمڙوئي مينِڌرو“يا ” راڻو ئي راڻو“
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عمل کي صرف مابعد الطبعيات چئي ٽاري نه ٿو سگهجي. ان سڄي 

 عمل ۽ منهاج کي سائنسي اصولن تي پڻ پرکي سگهجي ٿو. 

مجموعي طور سر مومل راڻي ۾ ترتيبوار سونهن جو بيان 

...گجر کي ماني جمال جا جلوا آهن،)آهي. هن سر جي شروع ۾ جس

گجميل جون تارن ۾ تبرون... مومل کي مجاز جا اکين ۾ الماس... 

جن جو ذڪر جوڳي  ِڏَٺِء جي َجماَل، ساِمي! ُڪہُ نه َسلِئيين(

اُڀي اُڀاِرياِم،  ڪري ئي نٿو سگهي، پوِء فطري حسن جي ڳاله آهي.)

(جنهن کانپوِء  ٽيُڙو اُڀا ٽيِئي نََکَٽ َسِڀ نَـئِي ِويا... َڪتِن َڪَر موِڙيا،

، جي َڪنِڌيَء ڪاِڪ َڪڪوِريا... َميي نسبتي ) تِِن باَغِنئُون َبِس 

۽ رومانوي)گجر گهڻئي گهائيا، پاڻان  سيئِي ماڻِيا، ِجِت نه ڀَِرِن َڀؤنَر(

)پَِسيو َهنڌَ، َپچي ِهنئون، جي َحبِيبَِن  لڳس گهاُء( ۽ درد جي جمال

)راڻو ۽ راڻو، ِرَء راڻي  جو ذڪر آهي ۽ آخر ۾ حقيقي جمال هاڻا(

(کي موجزن  ڪانهي ٻي تَنواَر، ٿِيو ِمڙوئي مينِڌرو ٻيو ناِه ڪو...

ڏيکاريل آهي. اها هڪ آفاقي حقيقت آهي ته عشق جڏهن انتها تي 

پهچي ٿو ته مجاز مان حقيقت ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. يعني سر مومل 

ن ڏسائن کي بيان ڪيو ويو آهي. جو ان راڻي ۾ جماليات جي ايتري

 کي شاه جي رسالي ۾ جماليات جو مرڪز سڏي سگهجي ٿو.
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 سر مارئي

سر مارئي تي پڻ اهو نالو مضمون جي مناسبت سان رکيو 

ويو آهي. ڇاڪاڻ ته سر مارئي جي نالي سان ڪابه هندستاني 

راڳڻي موجود ناهي. هن سر ۾ مارئي مٽيَء سان بيپناه محبت ڪندڙ 

ناري ڏيکاري آهي، جنهن جي اڳيان محلن جون موجون، عيش 

خمل بافتا، ست عشرت، سهنج سواليون، غلم غاليچا، عطر عنبير، ب

رشيون ۽ پلنگ پاند ڪا معنٰي نٿا رکن. مارئي جو حسن سندس 

مارن جي ڪکن ڪانن، ڀونگين، چونرن، پيئرن، پلر، الک رتاين 

لوين ۽ کٿين سان ئي آهي. شاه صاحب مارئي کي اهڙي ته ثابت قدم 

سورمي ڪري پيش ڪيو آهي. جن هن پنهنجن جي غريبي حال کي 

 فوقيت ڏني آهي. ڌارين جي ڌن ۽ دولت تي 

مرڪزي موضوع آهي.  هن سر ۾ وطن جي سڪ ۽ محبت

هن سر ۾ شاهه لطيف جهوپڙن ۾ رهندڙ جهانگين جي ڏکي، مگر 

محبت ڀري رهڻي ڪهڻيَء کي ماڙين محلن ۾ رهندڙن جي سک ۽ 

شاهه لطيف هن  عيش آرام واري پابند زندگيَء تي فوقيت ڏني آهي. 

ي، نفسياتي توڙي تمدني قدرن سر ۾ سنڌ جي تاريخي، تهذيبي، ثقافت

هن هڪ پاسي “تصويرپيش ڪئي آهي.  ۽ زندگيَء جي اصل

رواداري، برابري،  غريب اٻوجهن، مسڪينن جي سادگي، خلوص،

اخالقي اصولن جي پابندي، نهٺائي، اصول پرستي، قلبي اطمينان ۽ 

جون خوبيون بيان ڪيون آهن ته ٻئي  عوامي ثقافت

هٺ، وڏائي، پاڻ پڏائڻ،  طبقي جي ماڻهن جي حاڪم پاسي

ڦٻائڻ، خواهشن جي پورائيَء الِء اخالق جي هر حد  حق پرماريت،

ڪيو آهي. شاهه لطيف سنڌ جي سادي فطري  ذڪر اورانگهڻ جو

زندگيَء، مزاج ۽ ذهني الڙن ۽ نفسياتي ڪيفيتن کي نکيڙي نروار 

جي اعلٰي قدرن، اخالقي خوبين ۽ زندگيَء  سماج ڪرڻ سان گڏوگڏ

 . پهلوئن جي ڳڻن جو به ڀرپور نموني اظهار ڪيو آهي جي مختلف

۾ اڻ برابريَء خالف  سماج ۽ حب هن سر ۾ نه رڳو وطن جي

مزاحمت ۽ خود مطلبي ۽ جبر جي زور تي هٿرادو ٺاهيل قاعدن ۽ 

جي ريتن،  ٿر قانونن جا اهڃاڻ ملن ٿا. شاهه لطيف سر مارئيَء ۾
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ن سختين، اباڻن رسمن، پوشاڪن، ڪيرت، ذاتين، ڏکن ڏاکڙن، سور

جي اڪير، صبر، حوصلو، گڏيل مقصد الِء قربان ٿيڻ، پکن سان 

پريت جي پچار، مارن جي سار، اميد، انصاف، آزمائش، اوسيئڙي، 

همت، جرئت ۽ پاڪدامنيَء واري پهلوَء کي ظاهر ڪيو آهي. 

شاهه لطيف جي اعلٰي فڪر جي ڪنجي سڏيو وڃي ٿو،  ُسر هي

۽ ارادي جي مضبوطي جي اڳيان  الوطني جنهن ۾ شاهه لطيف حب

 وقت جو بادشاه جهڪندي ڏيکاريو ويو آهي.

” ڀلي ڄائي مارئي“محمد حسين ڪاشف پنهنجي هڪ مقالي 

 ۾ لکي ٿو.

مارئي جيتوڻيڪ ٿر ڄائي ٿاريلي هئي؛ ڀٽن ڀر ڄائي پکن “ 

۽ پنهوارن ۾ وڌي وڏي ٿي. )پر( سندس انگ انگ ۾ قدرت جو حسن 

جي هاڪ پائر کائر، موهر ۽ ملير ۾  ؛ جنهن۽ سونهن سمايل هئي

هئي. هر ٿاريلي جي وات اها وائي هئي ته پالڻي پنهنوار جي گهر 

ڪا اپسرا لهي آئي آهي. انهيَء سونهن، سوڀيا ۽ حسن جي هاڪ 

عمر سومري جو چت چريو ڪري وڌو۽ ڏاڍائيَء جي ڏور هٿ ۾ 

 47”کڻي ماروئڙن کي مهڻي هاب ڪرڻ الِء زور ۽ ظلم تي لهي آيو.

عني مارئي تمام خوبصورت ۽ من موهڻي ناري هئي. ۽ ي

عمر سومرو سندس سونهن جي هاڪ ۽ خوبصورتي جي تعريف 

ٻڌي مٿس مفتون ٿيو ۽ بادشاهي جي طاقت جي زور تي کيس کنڀي 

 کڻي وڃي ٿو. 

لطيف جڏهن مارئي جي حسن ۽ سونهن جو “... 

اظهارڪري ٿو ته؛ )کيس( ڪائنات جي انهن عنصرن جي حسن 

هيَء هڳاَء سان الڳو ڪري بيان ڪري ٿو، جن جي جوت ۽ جي ان

جرڪ، روشني ۽ روِء پنهنجو مخصوص ماڻ رکي ٿي، جن آڏو 

هر روشني جي روش جهڪي ۽ جهميل رهي ٿي. جن ڏي انساني 

اک جي نهارڻ جي نه همت آهي ۽ نه حشمت! پر جڏهن انهن جي 

جون  آڳنڌ ۾ اهُء ٿئي ٿو ته ايئن محسوس ٿو ٿئي ته ڄڻ نرمل نور
                                                           

لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاه، محمد حسين ڪاشف، ڀٽ شاه ثقافتي 47 

 170ع صفحو، 2005مرڪز 
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اوڙڪون اچي ويون آهن. جن جي سهائي ۾ سرور ۽ نور ۾ نرملتا 

 48”آهي.

اڀريو آس  ڪري   ساڻيه   مٿان   

 سڄ 

پکي  منجه  پدمڻي،                                

 ڏي  وراڪا  وڄ

جهڙي صورت سڄ،                           

 تهڙي مورت مارئي.

جي سونهن وڄ جي شاه صاحب ٻين جي نظر سان ته مارئي 

وراڪن ۽ سج جي جلون سان تعبير ڪئي آهي. پر شاه صاحب اهو 

پڻ ٻڌائي ٿو ته مارئي پنهنجي پاڻ کي صرف تڏهن ٿي خوبصورت 

سمجهي جڏهن هوء پنهنجي ماروئڙن وٽ رهيل آهي، جتي سندس 

 ست سالمت آهي.

،  سي ساهيِڙيُون ساِريِن تو، ِسيُل َجنِين جو َسچُّ

، ِسيهو ڀانئِجِ مارُ                وَء ريَء َم َمچُّ

 سوَن کي.

ملير جي مارن حسن سندن عزت ۽ آبرو ۾ آهي، هو سچ کي 

سمجهن ٿيون ۽ سچ سندن بنيادي قدر آهي. مارن کانسواِء مارئي کي 

کائنڻ پيئڻ هن کي روا ناهي. ۽ هن کي سون جي قيمتي وکر کي 

 شيهو سمجهڻ گهرجي.

وڙن ٻانهوٽن کي ڪروڙن هوَء پنهنجي ٻانهن ۾ پاتل انهن ڪ

جو ٿي ڀائين، جيڪي کيس پنهنجي گهر ڀاتين پاريا هئا. هوَء ڪنهن 

 ڌارئي جي ڌن کي ٽڪي جو به نٿي سمجهي.

 

؛  َڪرايُِن َڪڙوِر جا، ُچوڙا ُڪوڙا َجِن 

، ِجئان لوَڪ لََڄ  سو َمَرُڪ ماُروئَڙن ِ

  ٿِئي.

                                                           

 173ساڳيو ص حوالو 48 
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 3:6)مارئي(

اها سندس مارن جي ريت ئي ناهي ته “مارئي چوي ٿي ته 

هو سون تي سيڻ جو سودو ڪن. ۽ آُء انهن پکن جي پريت کي 

 ”ماڙين سان مٽائي ان ريت جي ڀڃڪڙي هرگز نه ڪنديس.

اِيَّ نه ماُرِن ِريِت، ِجئَن سيَڻ َمٽائِِن سوَن 

 تي؛

اِچي ُعمَرڪوَٽ ۾، ڪنِديَِس ڪاَن 

 ُڪِريِت؛

 پََکِن جي پِريِت، ماڙيَء سين نه َمِٽيان.

                                               

 3:8)مارئي(

مارئي حسين آهي، پر سندس حسن مارن جي ڇانو ۾ رهڻ 

سان مشروط آهي. هوَء جڏهن عمر جي قيد ۾ اچي ٿي ته پاڻ کي 

مجهي، ۽ حيا جي ديوي مارئي برمال عمر کي چئي ڪوجهو ٿي س

 ڏئي ٿي ته:

 ُسونَهن ِوڃايَِم سومرا! ميرو ُمنُهن ِٿيوِم؛

 َوَڃُڻ تِِت پِيوِم، ِجِت َهلَُڻ ناِه ُحسَن ري. 

                                                            

 5:2)مارئي(

 ڏي؛َجهِڙي آيَِس ِجيئن، جي تهِڙي َوڃان تِن 

 ته الالئِيَء جا، لَِطيُف چئي، َڪَر ُمندُِن اُٺا ِمينَهن؛

 ماِڙيَء لَـُڳِم ِمهڻو، سَڀ َڄماندََر ِسيئَن؛

 ٿِــيَِس ڪاِڻياري ڪانڌَ ِجي، ِهتي اَچي ِهيئَن؛

 َڪنڌُ َکڻَنِديَِس ِڪيئن، َمنَهن ماُروئََڙِن جي؟ 

                                                           

  6:1)مارئي(

 َمٿِِن ٽُٻََڪ ٽُٻََڪڙا، ِچَڪندڙا اََچِن؛

 ُکِڙيُون کيَہ ڀَُڪِليُون، َپَگهُر ِسِر پيَرِن؛
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 اِي َوَڙ ويِڙيَچِن، ُمون لوڏان ئي لَـِکيا.   

                                                            

 7:7)مارئي(

ي صاحب پنهنجي هن بيت جي تشريح ۾ ڊاڪٽر تنوير عباس

پورهيت طبقي جو “ڪتاب شاه لطيف جي شاعري ۾ لکي ٿو، 

جيئرو جاڳندو مثال. چرندڙ پرندڙ عڪس، مٿي تي ٽٻڻا، کڙين تي 

دز لڳل، پگهر مٿي کان جو وهڻ شروع ٿئي ته وڃي پير وٺي. اهي 

شاه لطيف جا وطني آهن، جن کي هو محبوب ٿو سڏي ۽ پري کان 

 49” ٿو وٺي.انهن جي لوڏ ڏسي ئي سڃاڻي 

 ساڳي ڏس ۾ سر مارئي جو هي بيت به اهم آهي.

ُچَرِن، ُچڻَِڪِن ِچَت ۾، ِوساريان ڪيَن 

؛  َوَرن ِ

؛‘لَـۡيَس َڪِمۡثِلٖہ َشۡيء  ’  ، پََسُڻ ناِه پِريَن ِ

، نيئِي اَِڏيا ناِه ۾.     َپکا َپنَوهارن ِ

                                                

 8:3)مارئي(

ي جڏهن ڀنيَء ويال جو مينهن جي الِء ڀيڄ ڀيڄ جا ڀڻڪا مارئ

 نه ٿي ٻڌي ته هن جو هنيانُء لهي ٿو وڃي.

، ڀيَڄ ڀُـڻِڪو نه ُسڻاِن؛  ڀِـنِيَء جي ڀُوڻَن ِ

ِسنَجَڻ واِريون ُسِتيُون، وِڃي ويڙِه 

؛  َوَرن ِ

، تََرهي ٻِنهي ڪنِڌيين.    پِيا سيَٽ َسَڙن ِ

                                                

 8:8)مارئي(

عمر جي قيد ۾ مارئي هر وقت مارن جي سار ۾ رهي ٿي، 

هوَء جسماني طرح ته عمر جي محالت ۾آهي، پر هن جو روح ملير 

۾ موجود ماروئڙن سان آهي. هوَء هر وقت  ان سوچ ۾ رهي ٿي ته 
                                                           

ڊاڪٽر تنوير عباسي ، شاه لطيف جي شاعري ، روشني پبليڪيشن 49 

 124ع صفحو 2000ڪنڊيارو،ٻيو ڇاپو، 
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هن وقت مارو هن طرح هوندا. جڏهن مينهن جي مند اچي ٿي جيڪا 

حالي جي موسم آهي ته مارئي کي مارن جي ياد ملير جي خوش

 وڌيڪ ستائي ٿي. 

ُجهِڙ ڦُِڙ َمٿي ماُرئين، ِجِت ِچيها، ِچلَُڙ 

 ِچَڪ؛

 اَندَُر ٿو اَُڃ مري، ساهُ اُنِين جي ِسَڪ؛

پَِيُهون شاَل َپهيُون ڀري، تِئان ڏيئي 

 تَِڪ؛

َوُر پِريان سين ِپَڪ، ِٻيا ڀاَڻ ڀَِريائي  

 گهوِريا!

                                                           

 9:9)مارئي(

سي ساهيِڙيُون ساريِِن تو، ِسيُل جنِين 

؛  جو َسچُّ

، ِسيهو ڀانِئجِ سوَن  ماُروَء ريَء َم َمچُّ

 کي.

                                                       

 10:4)مارئي(

بيان ڪئي هن سر ۾ شاه صاحب هڪ عجيب ذهني ڪيفيت 

آهي. هو قيد ۾ گذاريل ڏينهن کي سکيا/سکر ڏينهن ٿو سڏي. ڇاڪاڻ 

ته انهن قيد جي ڏينهن ۾ مارئي کي مارن جي بي انتها سڪ جو 

احساس ٿئي ٿو ۽ هوَء پنهنجن جي پيار جي اصلي حيثيت پرکي وٺي 

ٿي. ان سڪ جي احساس سبب هو انهن ڏينهن کي وڌيڪ اهميت 

 ڏئي ٿي.

َهن، جي ُمون گهاِريا َبندَ َسَکِر سيئي ِڏين

 ۾؛

 َوسايَِم َوڏَ ڦُڙا، َمٿي ماِڙيُِن ِمينَهن؛

واجهاڻِـيَس ِوصاَل کي، ٿِـَيس تَِهواُرون 

 تِيئَن؛
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  نَِيُر ُمنِهنجي ِنينَهن، اُجاري اَڇو َڪيو. 

                                                           

 11:3)مارئي(

و ئي خوب آهي. هو عطر عنبير جي مارئي جي الِء کٿير

وهنتل ڪنهن به شخص کي هرگز قبول نٿي ڪري. توڙي جو ڏسڻ 

 ۾ سندس منڱيندو ميرو آهي. پر هن جي الِء اهوئي سڀڪجه آهي.

ڪانڌُ نه َڪنِديَِس ڪو ٻِيو، َکٿيروِئي 

 ُخوُب؛

 ميروئِي محبُوُب، اَسان ماُرو َمَن ۾.  

                                           

 4)ابيات متفرقه(

مارئي جي الِء اهيئي سرتيون سرهيون آهن. جيڪي پنهنجي 

، ”سََرِهيُون سي سََرتِيُون، حاُضُر پاسي َحقَّ “حق يا ور سان گڏ آهن.
ڳانا لوهَ جا،  ِڳِچيءَ “هن کي عمر جا ڏنل ڳهه ڳٺا لوه ٿا ڀاسن. 

ايترو ته پيار هوَء ڏاڏاڻي ڏيهه جي مٽيَء سان ، ”زيريُون ۽ زنجيِرَ 

جيڪڏهن آُء تنهنجي قيد ۾ مري “ڪري ٿي جو عمر کي چوي ٿي؛ 

ِڏجِ ڏاڏاڻي ڏيهَه “ وڃان ته مونکي ملير جي ولين جو واس ڏجانِء،
۽ جيڪا لوئي آُء اتان اوڍي آئي هئيس ” ِجي، َمنجهان َوِلِڙيُِن واِس 

اها ئي ڪفن ڪري ڏجانِء ۽ ملير جي ٿڌي مٽيَء ۾ دفن ڪجانِء. 

جيڪڏهن منهنجو مڙه ”. َوسائِجانِء ٿََرِن جي، ِمٽي ُمئِيءَ َمٿاهُ  ٿَِڌي“

ميا ئي . “ملير پهتو ته آُء مري ڪري به جهڙو ته جي پونديس
شاه صاحب جو سر مارئي  ”جياس جي وڃي مڙه ملير ڏانهن.

پڙهندي موالنا رومي جي مثنوي جو پهريون بيت هڪدم ذهن تي 

بانسري جي ُسر کي ڇا ٿا اچي وڃي ٿو. جنهن جو مطلب آهي ته  

ٻڌو، هوَء ته اصل ۾ دانهن ڪري بانس کان پنهنجي جدائي جو 

 احوال ڏئي رهي آهي.

بشنو ازني چون  حڪايت مي 

 ڪند
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از  جدائي ها  شڪايت  مي  

 ڪند.

ڏٺو وڃي ته سر مارئي به اصل ۾  مارئي جي پنهنجي مارن 

 کان ڌار ٿيڻ جي درد جي دانهن آهي.
ي وطن جي محبت جو سر آهي. هن مجموعي طور سر مارئ

سر ۾ شاه صاحب وطن جي محبت جي الزوال ڪردار مارئي کي 

انتهائي پر وقار ڪري پيش ڪيو آهي. مارئي جي الِء سونهن 

صرف پنهنجي مارن سان گڏ رهڻ ۾ آهي. هوَء جڏهن قيد ٿئي ٿي ته 

يعني سندس سونهن سندس عزت ” سونهن وڃايم سومرا“چوي ٿي 

آهي. هن سر ۾ شاه صاحب جتي مارئي جي  ۽ لڄ سان مشروط

سونهن جو تمثيلي انداز سان ذڪر ڪيو آهي اتي ٿر جي ٿاڪن جو 

فطري حسن پڻ چٽيو آهي. هن سر ۾ جماليات جا ٻه رخ اهم آهن. 

هڪ مارئي جي لڄ ۽ ستر جي سونهن، ٻيو ملير جو فطري حسن. 

شاه صاحب مارئي جي سونهن ۽ حسن کي اهڙي ريت بيان ڪيو 

جو حسن جو پيڪرمارئي پنهنجي وقار ۽ لڄ سبب اڃا وڌيڪ آهي 

حسين ٿي پئي آهي. مٿان وري مينهن وسڻ کانپوَء ٿر جي حسن جو 

احوال پڻ معنٰي خيز آهي. پر جيئن ته مارئي قيد ۾ آهي ان ڪري 

هوَء صرف ٿر جي يادن کي ساري انهن جو ذڪر ڪري ٿي. هوَء 

نٿي ڪري. هن سر ڪنهن به قسم جي اللچ، لوڀ ۽ آڇ کي قبول 

جي هڪ ٻي خاص ڳالهه اها به آهي ته شاه سائين هن سر جي 

منطقي انجام کي بيان ناهي ڪيو. بلڪه شاه سائين ڪنهن به سر 

کي منطقي انجام کي سامهون رکي بيان ناهي ڪيو. عمر مارئي 

جي قصي تحت مارئي جڏهن واپس ٿر وئي هئي ته سندس مڱيندي 

هن عمر بادشاه کي پئي ته هو ان مٿس شڪ ڪيو هو ۽ اها خبر جڏ

وقت جي  رسمن تحت پنهنجي پاڪدامنيَء جي ساک ڏيڻ آيو ۽ 

مارن کي تنبيهه ڪري ويو ته مارئي تي ڪوبه شڪ نه ڪري 

هوَء پاڪ پويتر آهي. شڪ ڪرڻ سان هڪ پاسي مارئي جي 

ڪردار تي آڱر پئي اُٿي ته ٻي پاسي عمر جي شان تي پڻ حرف پئي 

 جي انهن پاسن کي ڇڏي ڏنو آهي. آيو. شاه سائين قصي
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 سر ڪاموڏ

سر ڪاموڏ ۾ شاه صاحب نوري ڄام تماچي جي رومانوي 

قصي کي بيان ڪيو آهي. هن سر تي اهو نالو ڪامودا راڳڻي جي 

 نسبت سان پيو آهي. ڪلياڻ آڏواڻي صاحب لکي ٿو.

ڪامودا جو بگڙيل روپ آهي. جنهن جومطلب ” ڪاموڏ“

...)هيء( سمپورڻ راڳڻي ” ڪامودا“، ”ڪام يا پريم وهيڻي“آهي 

آهي. ۽ ٻن پهرن جو ڳائبي آهي. هن سر ۾ وصل جي ميٺاڄ جي 

 50”وائي آهي.

 ڊاڪٽر گربخشاڻي صاحب جو پڻ ساڳيو ئي خيال آهي.

ڪاموڏ سنسڪرت لفظ ڪامودا جي بگڙيل بناوت “

آهي.جنهن جي معنٰي آهي ڪام وهيڻي. هندستاني گوين مطابق 

 51”الو آهي.ڪاموڏ هڪ راڳڻي جو جو ن

 جڏهن ته ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو چوڻ آهي ته:

سنڌ ۾ نوري ڄام تماچي جي ڪهاڻي بابت جيڪي ڪافيون “

سنڌي سر “ڳايون وينديون هيون. يا اڃا به ڳائجن ٿيون تن کي 

، )جيڪو شاه سائين جي سر ڪارايل کان الڳ آهي( ۾ ”ڪاريل

ندي معلوم ٿيو شمار ڪيو ويندو هو. .. شاه جي راڳ تي تحقيق ڪ

سان ” ڪدارا“ته سر ڪاموڏڪجه فرق سان هندستان جي راڳ 

 52”ملي جلي ٿو.

ڪاموڏ راڳڻيَء جي تصوير بابت ڊاڪٽر عبالجبار جوڻيجو 

 صاحب لکي ٿو:

راڳ ماال ۾ ڪاموڏ جي شڪل يعني تصوير هيئن ڏنل “

آهي: ڪامود هڪ سندر ڪامڻي آهي، جنهن جو بدن سون ورنو 
                                                           

ع صفحو 2009شاه جو رسالو ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي. 50 

375 

ع 2005شاه جو رسالو  ڊاڪٽر گربخشاڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي. 51 

 733صفحو 

ع 1997شاه جو رسالو:شاه جو ڪالم، جلد پنجون، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ 52 

 39صفحو 
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۽ ڳاڙهي ساڙهي پهريل آهي. وڻن جي آهي. کيس اڇو ڪنجرو 

جهڳٽي ۾ پئي گهمي ۽ خوبصورت آواز ۾ بره جو نغمو ڳائي رهي 

 53”آهي.

جڏهن ته ڊاڪٽر نواز علي شوق صاحب لکي ٿو ته ڪاموڏ 

هڪ ديوي آهي جيڪا کير جو سمنڊ ولوڙڻ مهل ٻاهر نڪري آئي 

 Puranic Encyclopediaبابت ” ڪاموڏ“هئي. شوق صاحب 

هڪ ڳاله درج ڪئي آهي، ته ديون ۽ آسورن جي جي حوالي سان 

تپسيا شروع ڪئي ته ديو ڊڄي وڃي ” ويهند“جنگ ۾ جڏهن آسور 

مها وشنو کي ٻاڏائڻ لڳا، جنهن کين آٿٿ ڏئي موٽايو ۽ پاڻ هڪ 

خوبصورت عورت جو روپ وٺي ويهند جي ڳولها ۾ نڪري ويو. 

 ٻنهي جي مالقات هڪ باغ ۾ ٿي، جتي ويهند کيس شاديَء جي آڇ

ڪئي، جيڪا هن هڪ شرط تي قبولي ته هو جڏهن شو ديوتا کي 

ست ڪروڙ ڪاموڏ جي گلن جي ڀيٽا ڏيندو ۽ کيس پڻ ڪاموڏ جي 

گلن جو هار پارائيندو ته هوَء ساڻس وهانُء رچائيندي. ڪاموڏ جي 

گلن جي ڳولها دوران  ويهند جي مالقات شوڪر نالي بنواسي رشي 

نه گل آهي ۽ نه وري ڪو ڪاموڏ “سان ٿي، جنهن کيس ٻڌايو ته 

وڻ آهي.  پر اهو هڪ ديوي جو نالو آهي جيڪا کير جو سمنڊ 

ولوڙڻ مهل ٻاهر نڪري پئي هئي. اها هاڻي گنگا دوارا ۾ رهندي 

آهي. جڏهن خوشيَء وچان کلندي آهي ته نج اڇا گل سندس چپن تان 

ڪري وڃي گنگا ۾ پوندا آهن. هوَء جڏهن ڏکياري هوندي آهي ته 

  54”و رنگ ڳاڙهو ٿي ويندو آهي.انهن گلن ج

سر ڪاموڏ تي اهو نالو ڪيئن به پيو هجي پر نوري ڄام 

تماچي جي رومانوي قصي جو محور نوريَء جوحسن )جيڪو 

                                                           

شاه جي رسالي جو مطالعو، ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، مهراڻ اڪيڊمي 53 

  223ع صفحو2005شڪارپور، 

جي ترتيب ڏنل شاه جي رسالي مان کنيل هيُء بيت محمد عثمان ڏيپالئي  *

 آهي

تحقيقات لطيف، ڊاڪٽر نواز علي شوق، مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 54 

 120ع صفحو 2005
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سندس نياز ۽ نوڙت سان منسوب آهي( ۽ تماچيَء جو عشق آهي. 

 نوريَء جو حسن شاه صاحب هن طرح بيان ڪيو آهي.

 

    ڪينجهر ۾ باه ٻري   هيڏي     وير

 ڪياءِ 

نه ڪو ورن وڄ  جو،  نه ڪو                  

 شمس    شعاع

لٿو پاند مهاِء، مئي چڙهندي                 

 مڪڙيَء.

                                                               

 *1:36)ڪاموڏ(

وارا مالح/مهاڻا  ذات جي مهاڻي هئي. سندس ذات نوري

سمي گهراڻي جي   ۾، ماريندا هئا. انهن ڏينهن تي مڇي ڍنڍ ڪينجهر

مسڪين مهاڻن جو گذران “هو.  راڄ ڄام تماچيَء جو حاڪم سخي

مڇيَء تي هوندو هو ۽ هو رهندا به ٻيڙين ۾ ئي هئا. مهاڻيون واٽ 

تي وڪري الِء مڇين جون کاريون کڻي وهنديون هيون. مهاڻن جا 

لڌڙن  ڏينهن سارو ٻار جسم ڪارا ڪوجها ۽ بدبوِء هاڻا هئا. سندن

۾ به نوريَء جهڙو  ذات وانگر پاڻيَء ۾ پيا تڙڳندا هئا. ڌڻيَء اهڙيءَ 

روشنيَء ‘جي معنٰي ئي آهي: ’ نوريءَ ‘ماڻڪ پيدا ڪيو هو. 

 . ، نوريَء جو حسن نوراني هو’واري

سانگي، ٻيڙيَء ۾ چڙهي،  جي شڪار ڄام تماچيَء، ڏينهن هڪ

 .پئي نوريَء تي پئي ڪيو ته سندس نظر وڃي ڪينجهر جو سير

گندريَء جي نيڻن کيس گهائي وڌو. پوِء ته سندس مائٽن 

گهري، ساڻس نڪاح وڌائين ۽ مهاڻن کي هيرن، لعلن ۽  سڱ کان

تي وينديون  سالم فيروزن سان نوازيائين. سڀيئي سميون نوريَء جي

 . ايندي هئي پيش هيون، پر نوري هميشه نياز ۽ نئڙت سان ڄام کي

يَء، نوريَء جي نياز جي پرک لهڻ الِء، هڪ دفعي، ڄام تماچ

اڄ شام جو مڙيئي سنڀري ويهجو، پوِء جيڪا “سمين کي چيو ته، 

سڀئي سميون، ڏاڍا ” وڻندم، تنهن کي پاڻ سان گهمائڻ وٺي ويندس.
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هار سينگار ڪري، تيار ٿي ويٺيون، پر نوري پنهنجو اباڻو وڳو 

سان گڏ  پهري، ڪنڌ نوائي ويهي رهي. اِهو ڏسي، ڄام کيس پاڻ

شاه  وٺي ويو، ۽ موٽي اچي، کيس پنهنجي پٽ راڻي ڪيائين.

 سائينَء سندس حسن جي واکاڻ هن طرح ڪئي آهي.

 َهٿين پيرين آِرَکڻين، ُمنِهن نه ُمهاِڻي؛

 ِجئَن َسڳو ِوچِ ُسِرندَڙي، ِتئن راڻِيُِن ۾ راِڻي؛

 اَُصُل ُهئي اَُن کي، اَۡهَل ڄاماِڻي؛

 ٻانَهن ۾.  َسمي ُسڃاڻِي، ِٻيڙو ٻَڌُِس 

                                                                 

 1:14)ڪاموڏ(

شاه صاحب فرمائي ٿو ته نوري عام مهاڻين وانگر نه هئي، 

هوَء شڪل شبيه ۽ ارڪاڻن ۾ مهاڻي لڳندي ئي ڪانه هئي؛ ڄام 

 تماچيَء سان وهانُء ڪرڻ کانپوِء هو راڻين ۾ ايئن لڳندي هئي جيئن

سرندي ۾ سڳو هوندو آهي. تڏهن ئي ته سمي کيس سڃاڻي ورتو هو 

 ۽ کيس پنهنجي پٽ راڻي بڻايو هئائينس.

لطيف وٽ نوريَء جي اخالقي حسن سان گڏ ان جو جيڪو “

شخصي حسن)جسماني سونهن( آهي، ان جو مثال دنيا جي ادب 

۾مشڪل آهي، لطيف وٽ ان جو تصور نرالو آهي، نه نوري گهور 

ئي، نئي وري سندس تارن ۾ تبرون آهن... نه چارو چنڊ سان ٿي گها

جو نه وري سج جو سرو آهي، ۽ نه وري جهڙ آهي جو ڪاکنوڻ 

هجي. پوِء اها روشني ڪٿان آئي، جنهن سڄي ڪينجهر کي روشن 

ڪري ڇڏيو. اهو نوريَء جي حسن جو جلوو۽ ان جو پرتوو ۽ پاڇو 

لوا نمائي ۽ هو. اها ان ونيَء جي حسن جي ونڪ هئي، جنهن جي ج

 55”جلوه آرائيَءکان سڄي ڪينجهر ٻهڪي اٿي.

تَِهڙو ِڪنجهَر ِڪيَن ٻِيو، َجهڙي ُسونَهن 

 َسنِدياِس؛

 َمڏَ، ِمياڻِـيُون، َمڪڙا، ِمَڙئِي َمعاُف ٿِياِس؛
                                                           

لطيفي فڪر ۽ سرن جي ساڃاه، محمد حسين ڪاشف، ڀٽ شاه ثقافتي 55 

  220ع صفحو2005مرڪز 
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 موِرَڇَل َمٿانِس، اُڀو تَماِچيَء تي َهڻي. 

                                                                           

 1:15)ڪاموڏ(

شاه صاحب چوي پيو ته نوري ڪينجهر ۾ ائين لڳندي هئي 

ڄڻ ته اتي ڪا باه لڳي هجي، سندس حسن جو شعاع ستارن ۽ سج 

وانگر هوندو هو، هو وڌيڪ چوي پيو ته نوري جهڙي حسين ناري 

ڪينجهر ۾ ٻي ڪا ڪانه هئي. يعني نوري تمام گهڻي خوبصورت 

م تماچي مٿس موهجي پيو مهاڻن کان هئي، جنهن ڪري ئي ڄا

 نوري جو سڱ وٺي شادي رچايائين.

جهڙي طرح نوريَء جي تصوير ڪشي شاه صاحب ڪئي 

پڻ ائين ئي حسين ” ڪامودا“آهي ان مان معلوم ٿئي ٿو ته  راڳڻي 

آهي ۽ درست معنٰي ۾ ان راڳڻيَء ۾ ئي نوريَء جي حسن کي پيش 

 ڪري سگهجي ٿو.

وي ٿو ته هوَء نڪو مڇي شاه صاحب نوري جي الِء چ

ماريندي هئي، نه وڍيندي هئي ۽ نه ئي وڪڻندي هئي. هن کي اهائي 

 پر پسند هئي جيڪا سمي کي سوهندي هئي.

 نه َوڍي، نه ِوِڪڻي، نه ماري نه ڌاري؛

 کارو ِوڌائِين ُکوهَ ۾، نِِرتُون ِنهاري؛

سائِي پَِر پاري، جا َگهِر َسمي جي  

 َسپَڄي.

                                               

 1:9)ڪاموڏ(

 

 نه َوڍي نه ِوِڪڻي، نه َکڻي ۾ کاري؛

 اُِهَج، ُسِهَج ساِهِميُون، ڌُِريان نه ڌاري؛

سائي َپِر پاري، جا َگهِر َسمي جي 

 َسپَڄي.

                                            

 1:10)ڪاموڏ(
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سان  نوري جو وکر سندس نوڙت هئي، هن جنهن انداز

تماچيَء کي پاٻوڙو پيش ڪيو اهو انداز بادشاه کي ايترو وڻيو جو 

سڀني بادشاهزادين جي سامهون هو نوريَء کي پاڻ سان گاڏيَء ۾ گڏ 

 وٺي هليو ويو.

 

 پاٻوڙو پيِش َڪيو، َنئون نُوِريَء نيئِي؛

 حاُضُر ُهيُون َهِڪيُون، َسِميُون سڀيئِي؛

 َنوازي نيِئي، گاِڏيَء چاڙِهي َگنِدِري.  

                                            

 1:11)ڪاموڏ(

 ُمهاِڻيَء جي َمَن ۾، نه ِگيَرُب نه گاُء؛

 نيڻَِن ِسين ناُز َڪري، ِريجهاياِئين راُء؛

 َسمو َسڀِِن ُمالُء، هيِرياِئين ِحرفََت سين. 

                                                  

 1:12)ڪاموڏ(

 نوِريَء جي ِنياَز جو، َعَجُب اََجهُل هوِء؛

 َسمو ِسُر َسڀِِن ۾، مي ُموِرِڇيو سوِء؛

 اَچيو اُڀِـيَن پوِء، ُحَجَت ڀَِڳي راِڻيين. 

                                                         

 1:13)ڪاموڏ(

 

جي راڻي بڻجي وڃي ٿي  هڪ غريب گندري جڏهن سمي سردار“

تڏهن به سندس طبيعت ۾ ڪو گيرب ۽ گاُء ڪونه آيو. بلڪه اڳي 

کان به وڌيڪ حلم ۽ هيٺاهين سان هلڻ لڳي. پنهنجي اصليت کي جو 

نه وساريائين. هوَء پاڻ کي عيبدار ۽ خطاوار سمجهندي رهي. مٿس 

دولت ۽ حشمت جو نشو ڪونه چڙهيو. هيَء غريب گندري سمي 

احسانن جا ڳڻ هر وقت ڳائيندي رهي.  حاڪم جي ڄام جي انيڪ 

من تي حڪمراني ڪرڻ جي باوجود انهيَء احساس هيٺ سدائين 

ڪنبندي رهي ته ڪٿي هو مون مسڪين جا عيب قطاري، مونکان 
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پر ڄام تماچيَء کي سندس نوڙت ايڏي ته  56”منهن نه موڙي ڇڏي.

وڻندي هئي جو هو انهن سمين ۽ سومرين کي ڪجهه ڪو نه 

دو هو جيڪي ناز ۽ سينگار سان اوچا ڳاٽ ڪري اينديون سمجهن

 هيون.

 

کوِء َسِميُون! ٻَِن ُسوِمريُون! جي اََچِن اُوچي 

 ڳاِٽ؛

َوُر سي ِڪنُجهَر ڄاِئيُون، ِجن تَماِچيَء ِجي 

 تاِت؛

 راڻِيُن ُمالن راِت، ماڻُِڪ مي پِرائِيو.

                                                         

 1:16)ڪاموڏ(

سر ڪاموڏ ۾ شاه صاحب حسن ۽ جمال سان وابسطه ٻين به 

ڪيترين ئي شين جو ذڪرڪيو آهي، جن ۾ هيرا، جواهر، موتي، 

ماڻڪ، سون، لعل، فيروزا، عطر عنبير ۽ خستوري وغيره شامل 

آهن. شاه صاحب نوري ڄام تماچيَء جي قصي کي ايترو ته 

ينجهر جو ماحول ئي خوبصورتي سان بيان ڪيو آهي جو ڄڻ ته ڪ

 مٽجي ويو آهي. 

 

 ِهيري َهُٿ ِوڌائِين، ويِهي ساٽِيِن ِوَچ ۾.

نَواَزِش نُوريَء جي، آهي تَماِچيَء 

 تائِين.

َگندَِگيَء گوشو َڪيو، َعُطَر اوَت 

 اوتِياِئين.

 اَنڌا َمنڊا آئِيا، َسخا َسڏُ ِوڌائين.

پَسو ُجودُ ُجواَن جو، ڪو َهنڌُ ڪونه 

 َمِٽيائِين.
                                                           

شاه لطيف هر دور جو شاعر، ڊاڪٽر بشير احمد شاد، سنڌيڪا اڪيڊمي 56 

 194ع، صفحو 2008ي ڪراچ
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ت َڪِميڻَن سين، َجِهِڙيَء َوَٽ قِيمَ 

 َوِٽيائِين.

موتِي مِڇيَء َهَٽ تي، ڪوِڏِن ِجئن 

 َڪِڍيائِين.

 ماڻَِڪ ِمياڻِِن ۾، ِڇلَُرِن ِجئن َڇِٽياِئين.

 ڏيِئي سوُن ُسوال ۾، ُرپي رانِد َڪيائِين.

 پاڻِـيََٺ آڻي پاَڻ سين، لَعلُون َسِڀ لُٽِياِئين.

 فيروزا فَِقيَرِن تان، گهوري َسڀِ 

 گهوِريائِين.

 اُتي َعۡبدُاللَِّطيُف چئِي، اُِڇلي اَُمَل ِڏناِئين.

                                                    

 )وائي(

توڙي جو هن سر ۾ شاه صاحب تشبيهون اهي ئي ڪتب 

ماڻَِڪ “آنديون آهن، جيڪي مهاڻن جي ماحول مطابق آهن. جيئن: 

موِتي مِڇيَء َهَٽ تي، ڪوِڏِن ِجئن “، ”يائِينِمياڻِِن ۾، ِڇلَُرِن ِجئن َڇٽِ 

وغيره. يعني ماحول سڄو ڪينجهر ۽ مهاڻن جو ئي ” َڪِڍيائِين.

آهي. شاه صاحب ڪينجهر تي ڄام تماچيَء جي اچڻ کي ايڏو ته 

حسين انداز ۾ پيش ڪيو آهي جو پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙ کي ڪينجهر 

کي  ڪاڪ وانگر ٿي لڳي. شاه صاحب ڪينجهر جي فطري حسن

ڪيڏي نه حسين انداز سان تعبير ۽ تعمير ڪيو آهي. هو ڪينجهر 

کي اهڙي انداز سان خستوري ٿو سڏي جو سڄو ماحول معطر بڻجي 

 اڀري اچي ٿو.

 

هيِٺ َجُر َمٿي َمَڃُر، پاسي ۾ 

 َوڻَراهَ؛

اَچي َوڃي ِوَچ ۾، تَماِچيَء جي 

 ساَء؛

لَڳي اُتََر واَء، ِڪنُجهُر ِهندورو 

 ٿِئي.
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2:2)ڪاموڏ(  

“you may be familiar with sea-poetry, river-poetry, 

rain-poetry and might have readvariuos aspects of 

water-symbole. But here in few stanzas latif has 

broght out the inner significance and beauty of lake 

poetry.”57 

 

يِٺ َجُر، َمٿي َمَڃُر، ڪنِڌيَء َڪۡونَر ه

؛  تََرن ِ

، ِڪنُجهُر َکـٿُوِري ٿِئي.   َوِرئي واُهوندَن ِ

                                        

2:4)ڪاموڏ(  

نه صرف تماچيَء جو نوريَء سان هن سر ۾ شاه صاحب 

عشق ڏيکاريو آهي بلڪه  نوريَء کي  پڻ تماچيَء تي مفتون 

 نوري تماچيَء کي اکين جو ٺار پئي سمجهي ۽ سڏي. ڏيکاريو آهي.

ِسُر َسالبََت ُسپِِرين، َمَرَڪَڻ! تُون َم 

 َمريجِ؛

آِهيين ٺاُر اَِکـيُِن جو، َوٽان ُمون َم 

 َوڃيجِ؛

تَماِچي تڳيجِ، ڪو ِڏينُهن ِڪنُجهَر 

 َڪنِڌيـين.

                                                

 2:1)ڪاموڏ(

 نُوِريَء جي َنواِزيو، ِٿيو تَماِچي تي؛

گاِڏيَء چاڙهيَء َگنِدِري، ماِڙُهو َڪيو 

 مي؛

ِڪنُجهِر ُچوندا ڪي، ته َسُچ َسڀائِي 
                                                           
57 Symbolism in Latif’s poetry, Sindhology, 1983, page.94 
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 ڳالَهِڙي.

                                                

 2:6)ڪاموڏ(

 ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو صاحب نوريَء جي الِء لکي ٿو:

سونهن آهي، اوتري ئي نهٺائي... نوري نوريَء ۾ جيتري “

بي مثال آهي. نه اٿس ليال ۽ مومل  وارو هٺ ۽ غرور، نه اٿس 

سسئي ۽ مارئي واري غفلت، ۽ نه وري سهڻي ۽ سورٺ وانگر بي 

  58”وس آهي.

مجموعي طور سر ڪاموڏ ۾ نوريَء جي جسماني جمال سان 

گڏ، ڪينجهر جو فطري حسن، راڻين جو مصنوعي سينگار۽ 

ن ۽ شاه صاحب جي پيشڪش جو حسين انداز شامل آهي. سونه

يعني شاه صاحب هن سر ۾ هڪ پاسي نوريَء جي سونهن جي ڳاله 

ڪئي آهي ته ٻي پاسي ڪينجهر جي فطري حسن جي منظر ڪشي 

ڪئي آهي. هڪ پاسي تماچيَء جي راڻين جي مصنوعي سينگار ۽ 

از ٺاه جوڙ جو ذڪر ڪيو آهي ته ٻي پاسي اهي سڀئي حسن جا اند

۽ نمونا ايڏي ته حسين طرح سان پيش ڪيا آهن جو اهي فني جمال 

جو عڪس ٿا لڳن. سر ڪاموڏ جمالياتي انگن ۽ اندازن جو ميڙ 

 آهي.

هن سر جي هڪ اهم ڳالهه اها به آهي ته هن سر ۾ هيرو 

ڄام تماچي آهي، جيڪو وقت جو بادشاه آهي. شاه سائين جي 

ن آهن، پر هن سر جو شاعري ۾ گهڻو ڪري هيروز هيٺين طبقي ما

هيرو وقت جو بادشاه آهي. بادشاه هيرو تڏهن بڻيو آهي جڏهن هن 

ڪيو آهي ۽ مهاڻن سان سڱ ڪيو آهي. نه ” ڊي ڪالس“پاڻ کي 

صرف سڱ ڪيو اٿائين بلڪه جهڙوڪر مهاڻن جي ڪرت سان 

 واڳجي وڃي ٿو.

 ڪو جو ڪاَمُڻ ميَء، آهي اََکِڙيَِن ۾،

 پايو تي، تَُن تَماِچيَء ڄام جو، ناڀُون
                                                           

شاه جي رسالي جو مطالعو، ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، مهراڻ اڪيڊمي 58 

 224ع صفحو 2005شڪارپور، 
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 ِعشُق اِيئن َڪري، ِجئن ڄارو ڄاَم ُڪلهي ڪيو.

تماچي جي اها ادا شاهه سائينَء کي به وڻي آهي ۽ هن کيس 

هيرو ڪري پيش ڪيو آهي. هونئن به تاريخي اعتبار کان تماچيَء 

 جو دور سٺو هو ۽ ان وقت جي شاعرن پڻ کيس ڳايو هو.

دور ۾ ئي چيو ويو  ڄام تماچيَء جي” جوڻو مت اوڻو، آُء تماچي آءُ “

هو.
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 سر گھاتو

 

سر گهاتو جي نالي سان ڪابه هندستاني راڳڻي ناهي. 

معنٰي مڇي ماريندڙ/ مڇي جو شڪار ڪندڙ. هن سر تي ” گهاتو“

اهو نالو مضمون جي مناسبت سان رکيو ويو آهي. هن سر ۾ شاه 

صاحب مورڙي  ميربحر جي قصي کي بيان ڪيو آهي. جنهن ۾ هو 

وٺڻ الِء مانگر مڇ سان ويڙه ڪري کيس ماري ٿو. ڀائرن جو پالند 

هيُء سر بنيادي طور حوصلي، همت، عزم،  ڪوشش ۽ جاکوڙ جو 

 سر آهي.  مورڙي بابت ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو:

مورڙو سڀني ڀائرن ۾ ڪمزور ۽ عيب وارو آهي.  پر وقت “

اچڻ تي اجگر سان ٽڪر کائيندي نٿو گسي. اهو سنڌ جي هڪ عام 

اه وسوڙيل ماڻهو جو به ڪردار آهي. جيڪو صبر سان هر ويس

ڳاله سهي ٿو. ڪڏهن ته محسوس ئي نٿو ڪري ته ڪير سڄڻ ۽ 

ڪير دشمن آهي. بلڪل ائين ئي مورڙو سڀني کان پٺتي هو ۽ جڏهن 

 59”اٿيو ته هڻي دشمن کي ڪيرائي وڌائين.

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر گهاتو بابت لکي ٿو:

”. مڇي مار“آهي ۽ معنٰي اٿس گهاتو سنسڪرت جو لفظ “

هن سر ۾ مڇي ماريندڙن جو ذڪر ٿو اچي، جنهن ڪري مٿس اهو 

   60”نالو رڇيو ويو آهي.

 غالم محمد شاهواڻي صاحب سر گهاتو بابت لکي ٿو:

هن نالي سان ڪابه هندستاني راڳڻي ڪانهي. هن سر تي “

لفظ جي معنٰي آهي ” گهاتو“مضمون موافق نالو رکيو ويو آهي. 

ي يا شڪاري. هن سر ۾ مڇ مارڻ جو ذڪر ڪيل آهي تنهن مار

 61”ڪري اهو نالو پيو اٿس.
                                                           

سنڌي ادب جي مختصر تاريخ، ڊاڪٽر عبداللجبار جوڻيجو، سره ڪتاب 59 

  52ع صفحو 1973حيدرآباد 

 384رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي صفحو شاه جو 60 

ع 2005شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 61 

 630صفحو 
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سنڌ “محترم بدر ابڙو صاحب مورڙي بابت پنهنجي ڪتاب، 

 ۾ لکي ٿو:” جو شاه

شاه لطيف جي سر گهاتوَء ۾ مورڙو مکيه ڪردار آهي “

جنهن ڪالچيَء جي ڪن ۾ مانگر مڇ سان ويڙه ڪئي ۽ ان ڪي 

هو. کيس ڇه ڀائر ۽ غالبن ٻه ’’ مور‘‘نالو  ماريائين. مورڙئي جو

ڀينرون هيون. ڇه ڀائر هڪ ماُء مان هئا ۽ مور ٻي ماُء مان. سندن 

 62”پيُء جو نالو اوباهيو هو.

هن سر جي هيرو مورڙي جي قبر اڄ به مسرور ايئر بيس ۾ 

هڪ ننڍڙي ٽڪريَء تي آهي. ۽ سندس ڀائرن ۽ ڀيڻ جون قبرون 

 ٺان آهن.  ماڙيپور فالِء اوور جي هي

هن سر جو موضوع معنٰي ۽ منظر جي لحاظ کان ڳرو ۽ “

آهي. يعني انهن بهادرن جو بيان  ُسر ُڳوڙهو آهي. هيُء گهاتن جو

آهي، جيڪي وڏي ڄاڻ وارا آهن ۽ خوفائتي سمنڊ ۾ خطري وارن 

ماڳن تي وڃي، وڏين مڇين ۽ مانگرن کي مارين ٿا، اهڙو هڪ 

جتي گهاتو وڃن ٿا ۽ . هيخوفائتو ماڳ ڪالچيَء جي ُڪن جو آ

سالمت نه ٿا موٽن. گهاتوَء جو موضوع سڀ کان پهرين شاهه لطيف 

جي صورت ۾ ملي ٿو. هن کان اڳ وارن رسالن  ُسر وٽ باقاعدي

موضوع تي  ان قادريَء وٽ هللا ميين شاهه عنات يا شاهه لطف

به نه ٿو ملي. ُسر گهاتو نهايت  بيت ته ٺهيو، پر هڪ ُسر

آهي، جنهن ۾ مورڙي ميربحر جي سورهيائي ۽ سوڀاري  ُسر نرالو

 ”ٿيڻ جو بيان آهي.

 ماَڪ ِڀڄايَِن موِلهيا، مٿان راِت پِئي؛

 اوِليون اَُجهَڻ لَِڳيون، ِويا َونَجهه َوِهي؛

 َڪالِچيان َڪهي، َڪڏَِهن ڪونه آِئيو.  

                                                 

 1:2)گهاتو(

                                                           

سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي يونيورسٽي، 62 

 326ع، صفحو 2000
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ُر ڪالچ ۾، ِگهڙي سو ڪو جو قَـهَ 

 نِئي؛

َخبََر ڪونه ِڏئي، َرَڇ ُڪڄاڙي   

 َرنِڊيا؟.

                                                 

 1:3)گهاتو(

ڪالچيَء جو ڪن ايڏو ته هيبتناڪ ۽ دهشتناڪ آهي جو 

ڪو به ايڏانهن وڃڻ جي همت نه ٿو ساري جي ڪو اهڙي جرئت 

َڪالِچيان “واپس نٿو موٽي.  ڪري ايڏانهن وڃي به ٿو ته پوءِ 

ڪو جو قَـَهُر ڪالچ ۾، ِگهڙي سو “، يا ”َڪهي، َڪڏَِهن ڪونه آِئيو

يعني جيڪو ڪالچ جي ڪن ۾ ڪاهي پيو پوِء ته بس، )َخبََر ” نِئي

ڪونه ِڏئي، َرَڇ ُڪڄاڙي َرنِڊيا( ڪنهن کي پتو ئي نٿو پوي ته َرڇ 

؛ ڪنهن روڪيا. هتي شاه صاحب ٽريجڊي جي ڳاله ڪري ٿو

گهاتو گهر نٿا ورن، سندن پوين کي الڪي اچي ورايو آهي. اندر 

 جي اوڊ کوڊ، امڪان ۽ ڳڻتي کين ويڙهي وئي آهي. 

مورڙئي مانگر مڇ واري ڳاله مان اها ڳاله ضرور ظاهر “

ٿئي ٿي ته اوباهيو ۽ سندس ڪٽنب دلوراِء جي مهربانيَء سان سون 

ن ٿيو. هو مياڻيَء کان ڪراچيَء تايئن وڏو شاهوڪار خاندا

شڪاري به هئا، سياڻا به ۽ محنتي به، ويتر جو راجا مهربان ٿين ته 

  63”ٿي عام خلق جي زبان تي آيو.” وڏو الميو“سندن الميو به 

مورڙي جا ڀائر جڏهن سمنڊ ۾ ڪاهي پيا ۽ وري نه وريا ته 

 اهو يقيناَ وڏو الميو هو.

 اُڀِي اوِسڙان اَُس ۾، َجهليو ُڪنَّ ِڪناَر؛

 هِر نه آئِيا، َوِڏي لَِڳـيَِن واَر؛گهاتُو گَ 

ُهيَِس جِنين هاَر، سي موڙي َچِڙهيا  

 َمُڪڙا.

                                                           

يونيورسٽي، راچي سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪ63 

 333ع، صفحو 2000
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 1:7)گهاتو(  

هنن جي نه ورڻ ڪري پويان سندن ويڙهي ۾ جهڙو ته سڃ 

 ٿي وئي هئي ۽ شاه صاحب ان صورتحال کي هيئن بيان ڪيو آهي.

 

سان نه تاِر ۾، ُجهڳا جاِء نه تَِريُون پَ 

 َڪِن؛

 مادَِر! مالَحِن، ماِڳ نه ڍويا َمُڪڙا.

                                               

 1:5)گهاتو(  

شاه صاحب چوي پيو ته مڇ مارڻ الِء گهري پاڻيَء ۾ 

ََ جوکي جو ڪم هو.  َ  ڪاهڻو پوندو. جيڪو يقينا

نه َمَرِن  ِجئَن ُجهڳا پائِيين جهوَل ۾، اِئَن

؛  َمڇَّ

َسٻََر ڌاِر َسُمنڊَ جا، ڪي رائُون َرِڱـيُون 

؛  َرڇَّ

، اڃا اوڙاهُ آڳاُهون    ِهي ڇاُرون ۽ َڇڇَّ

 ٿِيو. 

                                              

 1:12)گهاتو(

نيٺ مورڙي رٿون رٿي مڇ کي ماري مٽ ڪيو ۽ سندس 

ا. مورڙي جي ڀائرن پيٽ مان ڇهن ئي ڀائرن جا الش ڪڍي دفناي

جون قبرون لياري ايڪسپري وي جي فالِءاور هيٺان گل بائي 

اسٽاپ وٽ آهن. ۽ مورڙي جي قبر ايئر بيس مسرور جي حدن ۾ 

هڪ ٽڪري تي آهي. بدر ابڙي صاحب پنهنجي ڪتاب سنڌ جي 

مورڙي جي قبر وٽ هڪ ڪڇونَء جو “ شاه ۾ لکيو آهي ته، 

مان ذاتي   64”آهي.کوپو آهي جيڪو هڪ ننڍي ڪشتي جيترو 

                                                           

 329حوالو ساڳيو ص 64 
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طور ڪيترائي ڀيرا سندس قبر تي حاضري ڀري پنهنجي هيرو کي 

سالم ڪري آيو آهيان. پر اتي ڪڇونَء جي کوپي جو ڪو نانُء 

نشان ناهي. سندس قبر جي اڪيالئي ۽ ويراني ڏسي سر گهاتو جو 

 هيُء بيت هميشه ذهن ۾ اچي ويندو آهي.

؛ِجتي گهوِريو گهاتوِئين، تِتي واِريَء   بُٺَّ

، َسُر ُسڪو، ُسونِگي  َسهسين ساٽي ُمٺَّ

 َگيا. 

                                                              

 1:8)گهاتو(

مجموعي طور هن سر ۾ شاه صاحب مورڙي جي همت کي 

جدوجهد  کي وڏي پئماني تي خراج پيش ڪيو آهي. ڇاڪاڻ ته اهو 

ن خطرناڪ مڇ کي ماري نه سندس جدوجهد جو ئي نتيجو هو جو ه

صرف ڀائرن جو پاند ڪيو بلڪه مالحن تان هڪ خوف ۽ ڏهڪاَء 

کي ختم ڪيو. ۽ ڪالچيَء جو ڪن هميشه الِء هڪ هيبتناڪ بال 

 کان آجو ٿي ويو.
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 سر سورٺ

سر سورٺ ۾ شاه صاحب ٻيجل جي سرندي جي آواز تي 

مفتون ٿي راِء ڏياچ جي سر ڏيڻ جي سخا جو ذڪر ڪيو آهي. سر 

رٺ تي اهو نالو هندستاني راڳڻي سبب پيو جيڪا رات جي ٻئي سو

 پهر ۾ ڳائبي آهي.

جي بگڙيل بناوت  ” سوراشٽر“سورٺ سنسڪرت لفظ “

آهي... جنهن جي معنٰي آهي عمدو ملڪ.  هندستاني گوين موجب 

سر سورٺ هڪ راڳڻي جو نالو آهي. هي راڳڻي سوراشٽر ۾ عام 

 65”و نالو پيو آهي.جام ڳائي ويندي هئي انهي ڪري مٿس اه

 ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو لکي ٿو:

هي ٿيو سورٺ جو ايراضي جي لحاظ کان حوالو ۽ اهو “...

مڃيل آهي ته سورٺ هڪ راڳڻي آهي. اها سورٺ ديس کان آڳاٽي 

آهي يا نه؟ سورمي سورٺ جي مناسبت سان داستان جي ڪري 

آهي.  سورٺ راڳڻيَء تي نالو پيو؟ ان ڳاله جي اڇائي اڃان نه ٿي

بحرحال سورٺ جا ٻه حواال ٻه حيثيتون پنهنجي پنهنجي جاِء تي 

مستند آهن. هڪ سورمي سورٺ ٻي راڳڻي سورٺ جيڪا هندستاني 

 66”راڳ ماال ۾ موجود آهي.

سر سورٺ ۾ مرڪزي حيثيت ساز ۽ موسيقيِء جي محبت 

کي آهي. جنهن تي موهجي ڏياچ جهڙو بادشاه پنهنجو سر ڏئي ٿو. 

د جماليات جو تمام وڏو موضوع آهي ۽ هن سر ۾ موسيقي بذات خو

شاعري، موسيقي، محبت ۽ قرباني گڏيل طور تي اهڙو منظر پيدا 

ڪيو آهي جو ان ۾ هڪ پاسي سوز جو جمال آهي ته ٻي پاسي 

 سرورجي سونهن موجزن ڀاسي ٿي.  

                                                           

 754شاه جو رسالو، ڊاڪٽر گربخشاڻي صفحو  65 

شاه جي رسالي جو مطالعو، ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، مهراڻ اڪيڊمي 66 

 245ع صفحو 2005شڪارپور،
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جي ” پيار“لطيف سائينَء جون ڇهه لوڪ ڪهاڻيون “

موسيقيِء سان “ي سورٺ عنوان تي مشتمل آهن. پر هڪ ئي ڪهاڻ

 67”جي عنوان تي ٻڌل آهي.” پيار

 

 الَلَ جي آَس ڪري، َهليو ِهيائِين؛

 چاَرَڻ ٻَڌا َچنگَ کي، ُجهوڙا ۽ جهائِين؛

 ڏوِلي راِء ڏياَچ جي، ڏُوران ِڏٺاِئين؛

 َوينَِتي واِحدَ دَِر، تَنِهن ويَر َڪيائِين؛

َسٻاجها سائِين! راُء ِريجهاِئين راَڳ “

 ”سين.

                                               

 1:1)سورٺ( 

محل جي هر ڪنڊ هر داالن، هر ڪمرو ۽ ڪياري سندس “

)سورٺ جي(  جسم جي مهڪ سان ٻهڪندي رهندي هئي. هڪ 

ڏينهن حسب معمول هوَء محل جي باغ ۾ هوريان هوريان هلي رهي 

ڏياچ هئي، پٺيان ناز سهندڙ، چاهت جو پيڪر، راڄ جو راڻو راِء 

اچي رهيو هو. سورٺ جي هلت ۾ اڄ البيالئي هئي، ناز هو ۽ 

پنهنجائپ هئي. شايد اڄ سونهن ۽ چاهت جو آخري سنگم ٿي رهيو 

هو. اوچتو سرهاڻ ڀري ماحول ۾ هڪ ٻانهي جو آواز اڀريو ته 

جهونا ڳڙه جي شهر ۾ هرپاسي ۾ اهو چوٻول آهي ته گرنار ۾ ڪو 

س نهايت عجيب ۽ انوکي عطائي آيو آهي، جنهن جي طلب ۽ تون

آهي. هو نه حڪوت ۽ نه شان شوڪت طلبي ٿو، پر سودو سر جو 

 68” ڪرڻ چاهي ٿو.

 جاِجُڪ ُجهوناَڳڙهَ ۾، ڪو َعطائِي آيو؛

تَنِهن ڪاِمَل َڪِڍي ِڪينَرو، ويِهي 

                                                           

شاه جو عالمتي شعور، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، روشني پبليڪيشن 67 

 114ڪنڊيارو، صفحو 

جو عالمتي شعور، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، روشني پبليڪيشن  شاه68 

 110ڪنڊيارو، صفحو 
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 َوڄايو؛

 َشِهُر َسڄو ِئي ُسَر سين، تَندُِن تَپايو؛

 دايُون دَِرمانِديُون ِٿيُون، ٻايُِن ٻاڏايو؛

 چاَرَڻ ٿي چايو، ته ماِري آهي َمڱڻو. 

                                         

 2:1)سورٺ(

 َمَحلين آيو َمڱـڻو، َکـِڻي ساُز ِسِري؛

 لَِڳي تَندُ تُنبيَر ِجي، ِپيا ڪوَٽ ِڪِري؛

َهنڌين ماڳين ُهوِء ٿِي، تُنهنِجي ِٻيَجَل! دانَهن 

 ٻُِري؛

 گهوَٽ ُگهِري؛ ِسِسي تَنِهن ُسلطاَن کان، اِچي

 ُجهونا َڳڙهُ ُجهِري، پُوندي جهانِء َجهروَڪ ۾.

                                                                  

 3:3)سورٺ(

ڏاتر ۽ مڱڻو آهن به ۽ ناهن به. گهرندڙ ۽ ڏيندڙ، فنڪار۽ “

فن، تندن جي تار ۽ چارڻ جو چت، سڀ هڪ آهن. ڏاتار ڏياچ به 

دڙ ڀي، مڱڻو ٻيجل به آهي ته گهرندڙ ڀي، چارڻ ٻيجل به آهي ته ڏين

  69”آهي ته فنڪار ڀي.

 ٽيئِي پَِرچيا پاَڻ ۾، تَندُ، َڪٽارو، ڪنڌُ؛

تَنِهن ِجهوئِي ناِه ِڪي، جو تو، چاَرَڻ! َڪيو “

 پَنڌُ؛

 ” اُِي ُشُڪُر اَۡلَحۡمدُ، ِجئَن َمٿو ُگهِريوِء َمڱڻا!

                                                                  

 3:7)سورٺ(

ڏٺو وڃي ته شاه صاحب ٻيجل جي سر ۽ ساز کي اها حيثيت 

ڏني آهي جو ان جي اڳيان سورٺ ۽ ڏياچ جي محبت جي روشني 

جهيڻي ٿي وئي آهي. نه ته ڏياچ جي سر ڏيڻ تي سورٺ جي آهن ۽ 
                                                           

شاه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو، ٻيو 69 

 240ع، صفحو، 2000ڇاپو 
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نبايو هوندو( کي شاه صاحب اها حيثيت دانهن )جن يقيناَ عرش ڪ

ڏئي ها جيئن هن سهڻي، مومل توڙي سسئي وارن سرن ۾ ڪيو 

آهي. پر هتي شاه مختلف آهي. هن سر ۾ چارڻ ۽ سندس چنگ ئي 

 اهم آهن.  

 

 چاَرَڻ َچنگُ ُڪلهي َڪري، پيَر پُِري پاتا؛

 َصدا جي َسيَّدُ چئي، وائِي َڪيائِين واتا؛

 ٿِيو، ِدِل وِڏيَء داتا؛ تَنِهن تي راُء راِضي

 َمرڪي َمُر ماتا، ُروِڙي راِء ڏياَچ جي.

                                                                

 3:14)سورٺ(

نه صرف ُملڪ ڌڻي مڱڻهار کي مڃين ٿا. پر ڏياچ ته 

، ”اُِي ُشُڪُر اَۡلَحۡمدُ، ِجئَن َمٿو ُگهِريوِء َمڱڻا“شڪرانا ٿو ڪري ته 

متان ٻيو اهڙو ڪجهه گهرين هان جيڪو مون وٽ نه هجي ها يا 

سر سورٺ ۾ فن ۽ فنڪار اهم آهن. ٻيجل  مان نه ڏئي سگهان هان!.

عام منڱتو ناهي، هن کي پنهنجي فن تي ناز آهي، هو فن جي جذباتي 

اثر پذيري سبب جو گهرڻ چاهي وٺي سگهيو ٿي. پر جيئن ته هو 

ڌن، دولت، تاج تخت بي معنٰي  عام فنڪار نه هو ۽ هن جي اڳيان

هئا)جن جي آڇ سورٺ کيس ڪري ٿي( هو ُسر ۾ ِسر جي صدا ٿو 

هڻي. ۽ اهوئي موسيقيَء جي جمال جو معراج آهي. جنهن تي 

موهجي هڪ راجا پنهنجو سر ٿو ڏئي. آرٽ جو ايڏو قدر ۽ شاه 

سائينَء جهڙو بيان حيران ڪندڙ آهن. آرٽ جي اهڙي ائپريسيئيشن 

 ري دنيا جي ادب ۾ نٿو ملي.جو مثال سمو

َسو ِسَرِن پائي، جي “                                      

 تَندُ بَرابَِر توِريان،

 اُٽََل اوڏاِهين ِٿئي، جيڏانهن ِٻيَجُل ٻُرائي،

َسکڻُون َهڏُ آهي، ِسُر ۾ َسَڃڻ ناِه 

 ”ِڪين.
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َمٿي اُتي ُمنِهنجي، ِجي ُهئا ِسُرِن َسَو “ 

 َهزاَر،

ِهنِجيَء تَندُ تَنواَر، َهَر َهَر َوِڍيِم تَه تُن

 ”هيَڪڙو.

سئو هزار سر تند تان قربان ڪرڻ جي ڳالهه يقينن تمام وڏي 

 آهي، جنهن جو مثال ڪٿي به نٿو ملي.

ڀٽائيَء ويجهو موسيقار، ساز ۽ موسيقيَء ۾ ڪوبه فرق “

ناهي،تنهن ڪري ڀٽائي جيڪي اکر ، ساز جي قدر کي سمجهڻ الِء 

 آهن،اهڙائي اکر موسيقيَء الِء چيا اٿس.  استعمال ڪيا

 َمٿو ُموِر نه پاِڙيان، تُنهنجي تَندُ تَنواَر؛

ِسَر    ۾         َسَڃَڻ          ناِه  ِڪي،       موُٽ    َم،   

 َمڱـڻهاَر!

 ِڪينهي منِجه َڪپاَر، لَڄيندو ٿو الِهيان.

                                                                

 3:9)سورٺ(

مٿين بيت ۾ تند تنوار، موسيقي آهي. ڀٽائي موسيقيَء کي 

موسيقار جي معرفت ڪل )اجتماع( جو نياپو سمجهي ٿو. وٽس ان 

پر فن هر فرد تي اثر انداز نٿو 70” نياپي جي تمام گهڻي اهميت آهي.

ٿي سگهي. صرف اهو ماڻهو ئي فن جي سگهه کي سمجهي سگهي 

 جمالياتي ذوق سان سرشار هوندي.ٿو جنهن جي دل  

ِڪنِين ِڪنِين ماُڙهين، پيئِي َڪَل 

 ڪائِي؛

 َرسيا جي َرۡمَز کي، تن پارِسي پائِي؛

ه  ” ۡي َو اَنَا ِسرُّ ۡنَساُن ِسر ِ ورتِي اَِي “ ااَۡلِ

 وائِي؛

 راجا راڳائِي، َهِردوِئي هيُڪ ِٿيا.

                                                           

سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، شاه عبدالطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي 70 

 215ع صفحو 2000يونيورسٽي،
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 2:3)سورٺ(

ايئن به ناهي ته هن سر ۾ سورٺ بيوس آهي، هوَء جيڪڏهن 

گهري ها ته ڏياچ جي سر ڏيڻ جي ارادي کي ڪمزور ڪري 

ماڳهين ختم به ڪري سگهي ها. پر هوَء ايئن نٿي ڪري. ڇاڪاڻ 

ڙي ئي آهي. ته شاه جون سورميون ثابت قدم آهن، ۽ سورٺ پڻ اه

هن ”. سوَرِٺ ُمئِي، ُسُک ِٿيو، ِخيما َهنيا َکنگهارَ “جيڪا چوي ٿي 

سر ۾ درد جي جمال جو منظر انتهائي انوکو آهي. سر سورٺ جي 

درد وارا بيت پڙهندي هيڪاري ته هنيانُء ئي هڄيو ٿو وڃي. هي 

َڪِڍي “بيت ته سورٺ جو ڪيڏارو ٿا لڳن. خاص طور هيَء سٽ 

ته بت ڪنبائي ٿي ڇڏي. شايد ” ڌو َڪَرُٽ َڪپاَر ۾تَنِهن ڪاِتي، وِ 

هي بيت ڪيڏاري جي آجيان آهي، جو تريتيب ۾ هن سر کانپوِء ُسر 

 ڪيڏارو آهي.

 ُگُل ِڇنو ِگرناَر جو، پَٽَِڻ ٿِـيُون ِپٽِيِن؛

َسهسين سوَرِٺ َجِهِڙيُون، اُِڀيُون 

 اوساِريِن؛

 چوٽا چاَرَڻ َهَٿ ۾، ِسُر ِسينگاريو ِڏيِن؛

راڄا راِت “ن ناڏَ َڪِريِن: ناريُو

 ” َرَمگيو!

                                                             

 4:9)سورٺ(

مجموعي طور سر سورٺ سڄوئي حسن، جمال، وفا ۽ 

قرباني جو سر آهي. ڇاڪاڻ ته هن سر ۾ هڪ پاسي موسيقيَء جي 

ٻي پاسي  معنٰي خيز لهر آهي، جنهن سڄو شهر تپائي ڇڏيو آهي. ته

سورٺ جي  پنهنجي محبت ۽ سونهن. هڪ پاسي ڏياچ جي سخاوت 

جي خوبصورتي آهي ته ٻي پاسي ٻيجل جي فن جو حسن جنهن جي 

سؤ ِسَرِن پائي، جي تَندُ بَرابَر توِريان؛ “  اڳيان ڏياچ چئي ڏئي ٿو ته: 

۽ سر ڏيڻ کانپوِء هڪ ” اُٽََل اوڏانِهين ٿِـئي، جيڏانهن ِٻيَجَل ٻُرائي
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وز ماحول پيدا ٿئي ٿو، جنهن ۾ درد جو جمال آهي. يعني سر پرس

 سورٺ موسيقي، سونهن، سخا، قرباني ۽ درد جو سر آهي.
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 سر ڪيڏارو

سر ڪيڏاري ۾ شاه صاحب امام حسين عليه السالم جو 

پنهنجي ساٿين سوڌو ڪربال ۾ شهيد ٿيڻ بيان ڪيو آهي. هن سر ۾ 

ٻڌندي دل ٻڏڻ لڳي سوز جوسمنڊ سمايل آهي، جنهن کي پڙهندي ۽ 

ٿي. سر ڪيڏارو درد، ڪرب، قرباني ۽ بهادري جي عالمت آهي. 

جي قضين ۽ قتل تي  پيارن  شاه صاحب جا عاشق اڄ به پنهنجن

ڪيڏارو پڙهندا آهن. ان ۾ نه صرف انهن ماڻهن جي شاه صاحب 

سان عقيدت جي خبر پوي ٿي بلڪه اهو پڻ پتو پوي ٿو ته سر 

آهي جو سندن درد کي ابالغ ۽ جال  ڪيڏاري ۾ ايترو درد ۽ سوز

 ملي وڃي ٿي.

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر ڪيڏاري جي الِء لکي ٿو:

جي بگڙيل صورت ” ڪيدار“ڪيڏارو سنسڪرت لفظ “

هڪ ” ڪيداري” “جنگ جو ميدان“آهي، جنهن جي معنٰي آهي: 

ڪري سڏيندا آهن. ” سمپورڻ راڳڻي“راڳڻي آهي... هن راڳڻي کي 

 جي قضئي جو بيان ڪيو آهي... هي هن سر ۾ شاه صحب ڪربال

سر شاه ساحب جو رزمي )جنگي( سر آهي. جنهن مان ظاهر آهي 

ته هو هر طرح ڪامل شاعر هو ۽ شعر جي هر قسم ۾ کيس 

” سنڌ جو فردوسي“کيس ” سرڪيڏارو“ڪماليت حاصل هئي. 

 71”ثابت ٿو ڪري.

حق، سچ ۽ ڪوڙ جي وچ ۾ ٿيل  ُسر ڪيڏاري جو موضوع

ڪيڏاري ۾  ُسر شاهه لطيف“ي جو سر آهي.جنگ جي منظر نام

انداز ۾ بيان ڪيو آهي، ۽  سهڻي ثابت قدمي ۽ اعلٰي قدرن کي

مصيبت کي منهن ڏيڻ، صبر ڪرڻ، همت نه هارڻ، حوصلو پيدا 

ڪرڻ، مڙس ٿي ميدان ملهائڻ، پُٺ بدران منهن تي ڌڪ 

سچ تي ِسر ڏيڻ، ُسور  ميدان ۾ لهڻ، ٻڌي الِء سندرو حق کائڻ،

سهڻ، جدوجهد جو ڏس ڏيڻ، لوڀ کي لوئڻ ۽ ارادي جي سختيون 

ڪرهه هئي ‘ُسر ۾ هڪ پاسي  پختي هئڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. هن

                                                           

 405آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي صفحو  شاه جو رسالو، ڪلياڻ71 



 لطيفيات جو اڀياس

188 

 

واري ڪيفيت آهي ته ٻئي پاسي ’ ڪانه، هو نظارو نينهن جو

اهلبيت جي مرتبي، احترام، نسلي ورثي، درگذر، عبادت ۽ 

ملي  ذڪر رياضت، صبر شڪر ۽ اخالقي قدرن کي سمجهڻ جو

عملي، فن،  حڪمت ۽ ڪربال جي ميدان ۾ امامن جي جنگيٿو، 

هٿيارن، سورمن ۽ سندن حالتن جو بيان به ملي ٿو، ته ڪهڙيَء 

پنهنجي گهر ڀاتين ۽ ساٿين سميت ِسر ڏئي  امام ريت ڪربال ۾

سرهو ٿيا. ُسر ڪيڏاري همت، شجاعت ۽ بهادريَء سان ُرڪ 

ات جي مڙس جي ڪنڌ ڪپجڻ، ڪرڻ ۽ ڪائن شينهن ۾ راند وهندي

سان سينگاريل آهي.  ذڪر عاشقن جي شهادت تي ماتم ڪرڻ جي

جي ميدان، ترارن ۽ ڀالن جي چمڪاٽ، بهادرن جو  جنگ ۾ ُسر هن

بهادرن سامهون سورهيائيَء سان وڙهڻ جو مڪمل نقشو چٽيل 

  آهي. شاهه لطيف

ڏئي ٿو. شاهه کي پنهنجي  تعليم ُسر ڪيڏاري ۾ انقالبي ۽ نظرياتي

ڪري ٻين کي به مٽيَء مٿان  ان ناهه عشق هو،مٽيَء سان بي پ

  ”جذبو سيکاري ٿو. ترين گهور ٿيڻ جو اعليٰ 

هن سر ۾ شاه صاحب نه صرف جنگ جي ميدان جي ڀرپور 

عڪاسي ڪئي آهي. بلڪه پنهنجي بيان ۾ ايڏي ته سوز، شائستگي 

۽ ترتيب رکي آهي، جو ڄڻ ته شاه صاحب مديني ۾ امام حسين جي 

و ڪتابت کان ويندي سڄي سفر دوران ۽ ڪوفين سان ٿيل خط 

وري جنگ جي وقت تي ان قافلي سان گڏ هو. توڙي جو شاه 

صاحب جو اهو تخيالتي سفر آهي پر پاڻ جيئن ته خود به سفر 

ڪري چڪا هئا ۽ حالتن جو پڻ تمام گهڻي برجستگيَء سان جائزو 

وٺندا رهيا ان ڪري پنهنجي تجربي ۽ تخيل جي حسين آميزش سان 

و سر ڪيڏاري ۾ ڪربال جي واقعي کي بيان ڪيو آهي هن جيڪ

اهو الثاني آهي. هو ان سفر ۽ شهادت کي نسوروئي ناز سڏي 

ٽرئجڊي کي رومانس ۾ تبديل ڪري ڇڏي ٿو. جيڪو پوِء پوري 

 طرح سان هڪ جمالياتي منظر بڻجي وڃي ٿو.

 َسِختِي َشهادََت ِجي، ِنسورو ِئي ناُز؛

 ِرندَ َپُروِڙيِن راُز، قَِضيي َڪربَال جو. 
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 1:5)ڪيڏارو(

حسيني قافلو جڏهن ڪوفي وارن جي دعوت تي مديني مان 

نڪري روانو ٿئي ٿو ته شاه صاحب ان جو نقشو اهڙي طرح چٽيو 

ڻ ته  آهي جو ڄڻ ته هن اهو قافلو اکين سان ٿي ڏٺو. هن بيت ۾ ڄ

 قافلي جي تصوير پئي نظر اچي.

 َچنڊَ ِوهاِڻَئ َچِڙهيا، َملَّه َمِدينِئان ِميَر؛

اُِن سين َطبََل، باَز، تَبَُرون، ُڪندَ، 

 َڪٽارا، ِڪيَر؛

 َعلَئ پَُٽ اَِميَر، َڪندا راڙو ُرَڪ سين.

                                                            

 2:1)ڪيڏارو(

احب انتهائي ترتيب ۽ سليقي سان امام حسين جو شاه ص

مديني مان اچڻ، ڪربال جي ميدان ۾ پهچڻ، جنگ جو لڳڻ، شيرن 

 جو شهيد ٿيڻ ۽ ُموزين جو مرڻ بيان ڪيو آهي. 

 ڪاِمَل َڪربَال ۾، اَهِل بَۡيَت آِئيا؛

ماري ِمِصِريُِن سين، تن ڪافََر 

 َڪنبايا؛

َسُچ ِڪه بِيبِيَء ڄايا، َههڙا ُسوِره 

 ُسپِِرين. 

                                                 

 2:5)ڪيڏارو(

شاه صاحب هلندڙ جنگ جو نقشو ڪيڏو نه چٽو بيان ڪيو 

 آهي

؛ه  وڏانهن ُهِن هاڪاِريو، هيڏانهن ِهي َهڻَِن 

؛  سرنايُون ۽ ُسنِڌڙا، ٻِِنين پاِر ٻَُرِن 

، ِرَڻ ۾ الئُون لَِڌيُون.  گهوٽَِن ۽ گهوَڙِن 

                                                             

 3:5)ڪيڏارو(
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 ِجهَمنِديُون اََچِن، جهوليُون ُجهونجهاَرِن ُجون؛

پايو ٻَُڪ ٻُهاَر جا، اُِن ُجون َوُهون واڪا 

 َڪِن؛

 پِِٽيِن پاَر ڪڍَِن؛ رڻ َگجيو، راڙو ٿِيو.

                                                            

 3:7)ڪيڏارو(

شاه صاحب وٽ وقار سان گڏ بهادري جو تصور آهي. هو 

جنگ جي ميدان مان کٽڻ کانسواِء موٽڻ کي مهڻو ٿو سمجهي. اهڙي 

جنگ جو “موٽ تي هو مرڻ کي ترجيح ٿو ڏئي. ان هنڌ پهچي 

۾ بدلجي وڃي ٿو. سامهون جنگ جو ميدان آهي، ” جمال” “الميو

پيا، دشمنن کي مارين پيا_پاڻ مرن پيا.  جنهن ۾ بهادر وڙهن

صورتحال تمام گهڻي غمگين  ۽ ڏکيري آهي، پر ڀٽائي ان غمگين 

صورتحال جو نقشو تبديل ڪري موت کي بهادري ۽ وقار سان 

مشروط ڪري ان کي معنٰي خيز بڻائي ڇڏي ٿو. شاه جي سورمي 

جي ونيَء کي ور جي مرڻ جو ارمان ڪونهي هن کي فخر آهي ته 

 ور بهادر ۽ بيباڪ آهي. سندس

 ڀَڳو آئُون نه َچوان؛ ماِريو، ته ِوَسهان؛

ڪانڌَ ُمنَهن ۾ ڌََڪڙا، سيِڪيندي 

 ُسونهان؛

 ته پڻ لََڄ َمران، جي ُهَوِنِس پُِٺ ۾.

                                              

 3:9)ڪيڏارو(

َمُر َمِرين، آئُون ُرئَنِء! موِٽي آُء َم، 

 ڪانڌَ!

 َوڏا پاندَ، ِجئََڻ ٿورا ِڏينَهنڙا.  َڪَچنِ 

                                             

 3:11)ڪيڏارو(
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شاه صاحب امام حسين جي جنگ جي ميدان ۾ موجودگي 

جي تصوير ڪيڏي نه عظيم انداز ۾ پيش ڪئي آهي. حسيني قافلي 

 جي سردار کي شاه صاحب زبردست ڀيٽا ڏني آهي. 

 ۾، َهِڻي َهزاِري هوُل؛پاَونگُ اُڀو پَِڙ 

َجَوَهَر ۽ َجڙاَء سين، ڪاِمَل ِسَر 

 َڪنگوُل؛

َرتو َرَت َرتوُل، موِلهيو ِميَر ُحسيَن  

 جو.   

                                              

 5:8)ڪيڏارو(

شاه صاحب امام حسين جي الِء چوي پيو ته هن کي جڏهن 

س ڏاڙهي مبارڪ ۽ جنگ جي ميدان ۾ زخم لڳا ۽ رت وهي سند

ڏندن تي اچي لڳو ته سندس ڏند مبارڪ ڏاڙهونَء جي گل وانگر ٿي 

لڳا. ۽ هو پوري پڙ ۾)جنگ جي ميدان ۾( چوڏهينَء جي چنڊ وانگر 

 ٿي لڳو،

ڏاڙِهي َرَت َرِتياِس، ڏَندَ ته ڏاڙُهونَء 

 ُگَل ِجئَن؛

چوِڏِهينَء ماهَ َچنڊَ ِجئَن، پَِڙ ۾ پا 

 َڳِڙياس؛

دَ   جي، َمُر َمَرڪي ماِس؛ ميڙي ۾ ُمَحمَّ

تَنِهن ُسوِرهَ کي شاباِس، جو َمٿي پَِڙ  

 پُِرزا ٿِئي.

                                                     

 5:9)ڪيڏارو(

شاه صاحب پڙهندڙن کي هڪدفعو ٻيهر جنگ جي ميدان ۾ 

وٺي وڃي ٿو، جتي امام حسين جا ڪيترائي ساٿي شهيد ٿيا آهن ته 

ي جا پڻ ڪيترائي ماڻهو مئا آهن. ماڻهن جي گو شت جي يزيدي ٽول

بوِء تي جنگ جي ميدان جي مٿان ڳجهن جا ٽوال ايئن پيا نظر اچن 

 جيئن جبل تي رڍون نظر اينديون آهن.
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 َڇپَِر ِجئَن َپُهون، ِتئَن ِرُڻ ِڳُجهِن رانـِئيو؛

 َونِڪا َوۡنَڪِن َگِڏيا، ڊوِڙيو ِڏيَِن ڊَُهون؛

 ِنيُر َمهانگو َڪنِديُون.  ُمهاَيِن َوُهون،  

                                              

 6:2)ڪيڏارو(

امام حسين شهيد ٿي ويو آهي، سندس ارمان ۾ ٽي ٽوال رنا 

آهن يا ائين چئجي ته انهن ٽن ٽولن سندس وارث پٽ امام سجاد کي 

آهي. گهرن ۾ ماڻهن، جهنگ ۾ ِمرن، جانورن ۽ ” ُمڪاڻ ڏني“

مالئڪن. شاه صاحب فرمائي ٿو ته پکي پڻ اداس آهن ته عرش تي 

جي آل اوالد( شهيد ٿي ويا آهن. پر اي خدا! تون ملسو هيلع هللا ىلص هو شهزادا )نبي

 انهن کي سوڀ ڏجانِء!

 حَسَن، ِميَر ُحسيَن کي، ُرنو ٽِِن ٽولَِن؛

َگهِر ماُڙهين، َجهنگِ ِمُروئين، اُڀَِن ۾ 

 َملََڪِن؛

 َڃِن؛هوَت وَ  پَِکيُِن پاُڻ پَڇاِڙيو، ته لَِڏيو

ااَل! َشهزادَِن، شل سوڀُون ِڏئين، َسچا   

 ڌَڻِي! 

                                             

 6:5)ڪيڏارو(

مجموعي طور هن سر ۾ شاه صاحب ڪربال جي ٽريجڊي 

جو جهڙي ريت اظهار ڪيو آهي اهو تمام گهڻو عظيم ۽ اهم آهي. 

ِڪَرن، َڪنڌَ “، ”زنسورو ئي نا“شاه صاحب يڪسر واقعي کي 

جهڙن استعارن سان تعبير ڪري ان جو ” ِڏٺِـيَِم ُرَڪ ُرِئي“۽ ” نََچنِ 

رخ المئي مان حيرت ۽ حيرت مان بهادري ۽ وقار ۾ تبديل ڪري 

 ڇڏيو آهي 

ڪجهه محققن سر ڪيڏارو شاهه جي رسالي مان ڪڍي 

ڇڏيو هو، جن ۾ سر فهرست عالمه آِء آِء قاضي ۽ ڊاڪٽر بلوچ 

عالمه قاضي صاحب جو چوڻ هو ته شاه سائين جا  صاحب آهن.

سمورا ڪردار مقامي آهن ان ڪري ڪيڏارو شاه سائين جو سر 
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نٿو ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته هن سر جو پسمنظر ٻاهران جو آهي. 

جڏهن ته ڊاڪٽر بلوچ صاحب جو چوڻ هو ته ڪيڏارو شاه سائينَء 

۾  جو نٿو ٿي سگهي ڇاڪاڻ ته شاه سائين جي ٻولي ۽ آرٽ هن سر

 نظر نٿو اچي.
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 سر سارنگ

سر سارنگ مينهن جي وسڪاري جي تصوير ڪشي جو 

سر آهي. هن سر ۾ شاه صاحب مينهن وسڻ جي منظر جي تمام 

خوبصورت انداز ۾ منظر ڪشي ڪئي آهي. فطري حسن کي شاه 

صاحب جهڙي ريت هن سر ۾ بيان ڪيو آهي، ان جو مثال ورلي 

 ملندو.

 بابت لکي ٿو:ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر سارنگ 

سارنگ، ميگه جي اٺن پٽن مان هڪ آهي ۽ ملهار ، ميگهه “

جي پنجن استيرن مان هڪ  آهي. ميگهه، ملهار ۽ سارنگ ٻولي 

جي لحاظ کان  هڪ ئي معنٰي ۾ استعمال ٿين ٿا. ٽنهي کي باترتيب 

ڳائڻ سان آسمان ۾ جهڙ لڳيو وڃي ۽ مينهن اچيو وسي. ڪن 

هڪ پکيَء جو نالو آهي، ” سارنگ“صاحبن جو چوڻ آهي ته 

  72”جنهن جي مٺن ۽ درديلن آالپن مان هي سر ورتو ويو آهي.

 ڊاڪٽر نواز علي شوق صاحب لکي ٿو:

سارنگ سنسڪرت زبان جو لفظ آهي، جنهن جي معنٰي “

سنپورڻ  راڳ جي قسمن مان هڪ آهي. ” مور جي ٻولي“آهي 

شاسترن هي ڀالرو راڳ ڄاڻايو ويو آهي. هنديَء جي مشهور 

۾ سارنگ جي معنٰي ميگهه، بادل ۽ کنوڻ ” شبد ساگر“ڪشنري ڊ

 73”پڻ ڄاڻايل آهي.

 غالم محمد شاهواڻي صاحب سر سارنگ جي الِء لکي ٿو:

سارنگ هڪ راڳڻي جو نالو آهي، جا برساتي موسم، يعني “

ساوڻيَء ۾ ڳائبي آهي.  چون ٿا، ته  جيڪو هن سر کي پوري سر ۽ 

  74”۽ مينهن وسائيندو.تال ۾ ڳائيندو، سو جهڙ الئيندو 

                                                           

 419شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي صفحو 72 

ع صفحو 1997سر سارنگ، مرتب حميد سنڌي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، 73 

51 

شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 74 

 680ع 2005



 لطيفيات جو اڀياس

195 

 

ُسر سارنگ ۾ مندائتي مينهن جو مانڊاڻ منڊيل آهي ته “

وسڪاري کانپوِء ڪيئن اک ڇنڀ ۾ سڀئي نديون ۽ ناال، 

جي پاڻيَء سان پُر ٿي وڃن ٿيون، مينهن  پلر ۽ ترايون، تل ڍنڍون،

جي پالوٽ سان اڃايلن جي اڃ لهي ٿي. مال سکيو ٿئي ٿو 

ويل پورهيت وطن ورن ٿا ۽ وڇڙيلن  سرها ٿين ٿا، پرديس سانگي ۽

سارنگ سنڌ جي ريگستاني زندگيَء سان واسطو  ُسر جا ميال ٿين ٿا،

قدرت جي نظارن ۽  جتي سارنگ ۾ شاهه لطيف ُسر. رکي ٿو

جي پالوٽ يعني  پلر چٽيون آهن ۽ تصويرون انساني امنگن جون

ڪيو آهي، اُتي سماجي مسئلن جي اپٽار پڻ  ذڪر مينهن جو تفصيلي

 ” .ڪئي آهي

مينهن وسڻ کان اڳ جو منظر اهو هوندو آهي، جو  ماڻهو، 

مال متاع، پکي پکڻ، جيت جڻا ۽ سپ، سپون سڀ ڪاڙهي ۽ گهٽ 

۾ ٻوساٽيا پيا هوندا آهن. ان گهٽ ۽ ٻو سٽ واري ماحول ۾ جي 

 مينهن وسي پوي ته واه واه ٿي ويندي آهي.
 

 آَگِميو آهي، لََڳَہ پَُس! لَِطيُف چئي؛

 ِمينُهن َوڏَ ڦُڙو، َڪڍو ڌََڻ ڪاهي؛ُوٺو  

 َڇَن َڇڏي پَِٽ پَئو، َسَمُر َسنباهي؛

 ِوهو َم الهي، آِسرو اَللَه مان.

                                                        

 1:1)سارنگ( 

اڄ وري اتر پاسي کان تاڙي جي تنوار پئي اچي، هارين 

 هو آيو ڪي آيو.پنهنجا هر سنڀاريا آهن. اڄ مينهن  اج

 اَُڄ پڻ اُتََر پاَر ڏي، تاڙي ِڪي تَنواَر؛

 هاِريُِن َهَر َسنباِهيا، َسَرها ٿِيا َسنگهاَر؛

اَُڄ پڻ ُمنهنجي ياَر، َوَسَڻ جا ويَس   

 َڪيا. 

                                                       

 1:5)سارنگ( 
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 ُهوِء؛اُتران ٿي آئِــيُون، َڪري َهَڪَل 

 ڀَري تََل تَراِئيون، جوڙي َهِليُون ُجوِء؛

 پَسو جا پَٽَِن ۾، َکٿوِريَء خوِشبُوِء؛

اَچي ُروبُروِء، اُٺِـيُون روضي تان  

 َرُسوَل جي. 

                                                    

 1:8)سارنگ( 

ٿر ۾ وسڪاري تي ڪيتريون ئي سرهيون ٻوٽيون پيدا ٿين “ 

جي پنهنجي خستوري جهڙي خوشبوِء سان ولهار واسيو ڇڏين.  ٿيو،

جي نالي سان هڪ ٻوٽو پيدا ٿئي ٿو. جنهن ” مارئي جي پٿر“)هتي( 

جي سنگهڻ سان مغز کي طراوت اچيو وڃي. وڏن شهرن ۾ ماڻهو 

عطر، پئونڊر ۽ ٻين سرهاڻين تي پيسا خرچين ٿا پر هتي بنان پيسي 

ني سرهاڻين جي سڪ پوري مارئي جو پٿر ملي ٿو، جو انهن سڀ

ڪري ٿو. ٿري ماڻهو انهي گاه سان ڏڌ ۽ کير جا ٿانو ملي صاف 

 75”ڪندا آهن ته انهن ٿانون ۾ به خوشبوِء ٿي پوندي آهي.

ميهوڳيَء جي مند ۾ محبت پيار ۽ وصل جي لمحن کي شاه 

 صاحب ڪيڏي نه حسين انداز سان بيان ڪيو آهي.
 

کا پَِٽ اَڱَِڻ تاِزي، ٻََهِر ُڪنِڍيُون، پَ 

 ُسنَهِن؛

ُسَرِهي سيَج، پاسي پِِرين، َمُر ِپيا مِينَهن 

 َوَسِن؛

 اَسان ۽ پِِريَِن، شاَل ُهَوِن بَرابَر ڏيِنَهڙا. 

                                                        

 1:12)سارنگ( 

                                                           

لطيفي سير، ڀيرو مل مهر چند آڏواڻي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، چوٿون  75 

 111ع، صفحو 1989ڇاپو، 
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مينهن جي وسڻ سان چوڌار خوشحالي ٿي وئي آهي، مال 

آهي، پره جو هر پاسي کير  ولوڙڻ جون متاع کير جام ڏيڻ لڳو 

وايون پيون ٻڌجن. ٻانهيون توڙي ٻايون پنهنجن پنهنجن گهرن ۾ 

 خوش آهن.

 

 بََر َوٺا، ٿَر َوٺا، َوِٺيُون تَرايُون؛

 پِِرهَ جو پَٽَِن تي، َڪِن ِولوڙا وايُون؛

َمَکَڻ ڀَريِن َهٿَڙا، َسنگهاِريُون 

 سايُون؛

، ساري ڏُهن ساُمِهيُون، ٻواليُون

 رانيُون؛

ٻاِنِهيون ۽ ٻايُون، پَکي ُسنَهِن  

 پانهنجي. 

                                             

 1:13)سارنگ( 

  موٽي مانڊاڻن جي، واري ڪيائين وار،

  ٿي چوڌار، چوڏس ِوڄون وسڻ آئيون،

ڏي،ڪي مڙيون  استنبول ڪي اُٿي هليون

  پار، مغرب

ڪي چمڪن چين تي، ڪي لهن 

  سار، سمرقندن

ڪي رمي ويون روم تي، ڪي ڪابل، ڪي 

  قنڌار،

  ڪي ِدلي، ڪي دَکن، ڪي ُگڙن مٿي گرنار،

  بڪار، بيڪانير تان، ڏنا ڪن ُجنبي جيسرمير

  ڀِڄائيو، ڪنهين ڍَٽ مٿي ڍار، ڀُڄ ڪنهين

  تان، وسايا ولهار، ڪنهين اچي عمرڪوٽ

  سائينم! سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪار،
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 ! ڪرين آباد م سڀدوست مٺا دلدار، عال

 

ُسر سارنگ ۾ شاهه لطيف عورت جي ڪردار کي اوليت ڏني آهي 

۽ مرد جي آزاديَء واري جاکوڙ ۾ گهر جي اوني يا اُلڪي جو 

جتي هارين کي هر سنباهڻ، ڌڻ  سمورو بار عورت تي رکيو آهي،

ڪئي آهي، اُتي عورت کي  تلقين اپائڻ جي اناج سنڀالڻ ۽

سينگارڻ، کير ۽ مکڻ هٿيڪي ڪرڻ ۽ گهر جي اڏاوت جي  سيج

اوني الِء اتساهه ڏياريو آهي. انهيَء برابريَء تي 

آزاديَء جو بنياد رکي ٿو. هو هڪ رهبر جي حيثيت  سائين لطيف

جو دستور مقرر ڪري ٿو. شاهه جي  رياست سان هڪ آزاد

ي نگاهه ۾ جيڪڏهن پورهيت آزاد نه آهي ته ڏيهه مان ڏچو ويندو ئ

 : ڪونه

  پل، نڪي رائر ڏيهه ۾، نه ڪا جهل نه

  آڻيو وجهن آُهرين، روڙيو رتا گل،

 ! امل، مليروِن َمرڪڻو مارو پاڻ
 

سر سارنگ ۾ شاه صاحب جيڪو مينهن جي وسڻ جو نظارو 

ڏيکاريو آهي. انکي شمس العلماَء ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پوٽي 

سندس تقرير جو انتهائي خوبصورت انداز سان بيان ڪيو آهي. 

ڪجهه حصو سر سارنگ جي جماليات جي هن حصي ۾ ڏجي ٿو. 

اهو پئراگراف غالم محمد شاهواڻي صاحب جي ترتيب ڏنل شاه جي 

 رسالي مان کنيو ويو آهي.

اتر جي ڪنڊ کان ڪڪر چوٽي ٿو ڪڍي. لڳهن جي “

الالئي پسو _چوڌاري ڪارونڀار آهي. رعد جي رڙ تي ڪليون 

ا ويس ڪيا آهن. سارنگ کي ساٺ ٿيون ڪنبن. وڄن وسڻ ج

ڪري، ڏکي چٽي رسيال رنگ ڏئي سيج تي چاڙهيو اٿن. اجهو 

مينهن ٽه ٽه ڪري پيو ٽمي. سڀڪو پنهنجي اجهي ڀيڙو اچي ٿيو 

آهي.مينهون ڀٽاريون به ڀڄنديون پنهنجي وٿاڻن تي اچن ٿيون. سڀ 

هنڌ سرهائي آهي...جتي ڪٿي ساز، سرندڙا، سارنگيون ۽ چنگ پيا 

ٿر بر وٺا آهن تل ترايون پاڻي سان ڀرجي ويون آهن. پلر  وڄن...
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جي پالوٽ سين پٽن پاه جهليا آهن. گسن تي گاه ٿيا آهن. وڻ به ساوا 

چهچ پيا لڳن... سنگهارن ۾ سک ٿيو آهي. مينهون پاڻ مرادو ٿڌا گاه 

پيون چرن...مکڻ ماٽيَء ۾ ُڪن پيو ڪري، شل وقت پرين پاسارا نه 

ن سوڙه الٿي آهي ۽ سانده سهائو ٿيو. اهي ٿين... سارنگ ملڪ تا

وڄڙيون جي الل لبيس ڪري آيون. تن جي مهر فقط هن ملڪ سان 

جن جي روضي ملسو هيلع هللا ىلص ناهي، اهي ساري جهان جو سير ڪري، رسول 

پاڪ تي وسي، روم، شام، ڪابل، قنڌار، دهلي، دکن، چين، ماچين 

۽ گرنار کان گهمي ڦري ڍٽ ۽ عمر ڪوٽ تي پنهنجي ورکا ڪرڻ 

ن آهن...شاه جي همدردي سنڌ تائين محدود ناهي بلڪه ساري آيو

   76”جهان کي سميٽي پنهنجي دامن م آڻي ٿي.

مندَ ٿِي َمنڊََل َمنِڊيا، ڪي اوِهيَڙِن 

 اوَڪ؛

ڇاَڇِر ٿِي َڇنَِن ۾، مينِهيُون َچَرِن 

 موَڪ؛

َسَرِهيون ٿِـيُون َسنگهاِريُون، پُويو پاِئِن 

 َطوَق؛

ڦنِگــيُون، ِجِت ٿَِيِن َسڀيئي ميها، ِچڀَِڙ، 

 ٿوَڪ؛

 الِهئين َمٿان لوَڪ، ڏوالئي جا ِڏينَهڙا. 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                               3:2)سارنگ( 

مجموعي طور سر سارنگ سنڌ جي خوشحالي، فطري 

سونهن ۽ ماڻهن جي خوشحالي جو سر آهي. هن سر ۾ شاه صاحب 

فطرت جي سونهن ۽ حسن کي تمام خوبصورت انداز سان بيان 

يو آهي. جنهن ۾ ميهوڳيَء جي مند ۾ ٽڙيل گلن، ڦٽل گاهن، ميهن، ڪ

چڀڙن، ڦنگين، مکڻ چاڻن، کير، خستوري، پکين، پکڻن، جيت جڻن 

۽ ساوڪ جي سونهن سان گڏ ماڻهن جي پريت ۽ نينهن جي ڳاله 
                                                           

شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 76 
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ڪئي آهي. جيڪا پڻ فطري سونهن جو حصو آهي. مطلب ته سر 

هن کي پسڻ، پڙهڻ ۽ سارنگ فطري سونهن جو اهڙو جلوو آهي. جن

 ٻڌڻ سان من شانت ۽ ساه سرها ٿي پون ٿا.
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 سر آسا

آسا هڪ هندستاني راڳڻي آهي ۽ هن سر تي اهو نالو ان 

راڳڻي جي پويان پيو آهي. سر  آسا ۾ نه ڪو تاريخي واقعو چيل 

 آهي نه ئي هن سر ۾ ڪنهن قصي جو ڪو بيان آهي.

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر آسا جي الِء لکي ٿو: 

هڪ مٺي راڳڻي آهي، جا اسر جو ڳائبي آهي. ” آسا“ “

انهيَء وقت ساري ڪائنات ڌڻيَء جي وڏائي ٿي ڳائي. ڪي صاحب 

هڪ راجڪماري جو نالو آهي، جا پرڀات جو، ” آسا“فرمائين ٿا ته 

ڌڻيَء جي ساراه ۾ گيت ڳائيندي هئي. جنهن سر ۾ هوَء ڳائيندي هئي 

  77”نالو پيجي ويو.”  آسا“، تنهن تي 

 ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو صاحب چوي ٿو:

آسا هڪ راڳڻي آهي، هي راڳڻي اسر ويل ڳائي “ 

ويندي آهي. هي راڳڻي جتي روح جي راحت ۾ تراوت جو سبب 

آهي. اتي مادي فائدي جو ڪارڻ به آهي. بدني واڌ ۽ طبعي طور تي 

تندرست رهڻ الِء به هن راڳڻي مان فائدا وٺي سگهجن ٿا. جيڪي 

   78”ويل اٿڻ ڪري حاصل ٿين ٿا.اسر جي سڀاڳي 

۾ راَڳ تـوڙي مـوضـوع جـي  راڳ شـاهه لـطيـف جـي“

جي  راڳ جيئن ڳائجي ٿو ته اُهو هندستاني ’آسا ُسر ‘لـحـاظ سان

هڪ وڏو معنوي سر  آسا سر’معلوم ٿئي ٿو. شاهه جو   آسا شڌ‘

جي بيتن ۾ حقيقت جا ُڳوڙها معنوي اشارا ڏنل آهن.  ان آهي ۽

جي پسمنظر ۽ ماحول  داستان ڪنهن روايتي، قصي يا۾  ُسر هن

جي رازن ۽ رمزن وارو فڪر سمايل آهي، جنهن ۾  تصوف بدران

مجاز ۽ حقيقت جي مثالن، صوفياڻي فڪر جي باريڪ اشارن ۽ 

وارين منزلن ۽ مرتبن جا اهڃاڻ ڏنل  سلوڪ سالڪن جي

جا مختلف پهلو پڻ نروار ڪيل آهن. ’ مجاز‘کان سواِء  ان. آهن

                                                           

 436شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي صفحو 77 

يو، ڀٽ شاه ثقافتي شاه جي شاعري ۾ عالمت نگاري ڊاڪٽر غالم نبي سڌا78 

 369ع صفحو 1992مرڪز 
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مل بصيرت وارن سالڪن کان سواِء ٻين جي نظر ناقص آهي، ڪا

کي ڪين ’ ڪل‘ڏسڻ ۾ رهجي ويا ۽  ان جو اهي جزن کي ڏسندي،

 . سڃاتائون

۾ شاهه صاحب خدا جي وحدانيت جي واکاڻ سان  ُسر هن

تي هلڻ، ۽ پاڻ کي سڃاڻڻ، بامقصد زندگي گذارڻ،  حق کي انسان گڏ

۽ نوڙت سان هلڻ غافل نه رهڻ، هر وقت سجاڳ رهڻ، نياز 

راز يا ِلڪ جي  ان ۾ محبت جو راز ۽ ُسر ڪئي آهي. هن تلقين جي

’ تسليم۽ رضا‘ماهيت ڏانهن اشارا آهن. خاص طرح سالڪ جي 

آسا ڳرو ۽  سر‘واري منزل ۽ مرتبي جا اهڃاڻ آيل آهن. مطلب ته 

تصوف جو اعلٰي فڪر موجود  آهي ۽ هن سر ۾ ُسر ڳوڙهو معنوي

 ”آهي.

 دَ ۾، هادي َلهان نَه َحد،لُڇان ٿِي الحَ 

 ُسپيريان جي ُسوَنهن جو، نَه ڪو قَدُ نَه َمد،

 ِهِت ِسَڪُڻ بي َعدد، ُهِت پِريَن پَروا ناِه ڪو.

 

 سين اَُن پاِر، َڪڏِهن تان ڪونَه ِپيو،” آء  “ 

 ، نيئِي ٻِيائِي ٻاِر،”اِن  الَلَ ِوتَريُِّحبُّ الِوترِ “

 ُجون.‘ ُهئَڻ’ هيَڪڙائِيَء َوِٽ هاِر، َهنُجون جي

هن سر ۾ تصوف جي رمزن سان گڏ حسن جي اثر پذيري 

کان ويندي سونهن جي جلوا نمائي تائين جو برمال اظهار آهي. شاه 

صاحب چوي ٿو ته حسن جي آب و تاب کي ويجهو کان هڪ پل 

َنَظُر نِزِديڪوِن، َسِهي “جي الِء به برداشت ئي نٿو ڪري سگهجي. 

يعني حسن جو جلوو ايڏو ته جمال ۽ جالل  ”.نه َسگهان ساَعَت ِسيئن

 سان وارد ٿئي ٿو جو ان کي سهي نٿو سگهجي.

سر آسا ۾ شاه صاحب جماليات جي ڪيترين ئي جهتن کي 

واضع ڪيو آهي. هن سر ۾ شاه صاحب تصوف جي جمال جا به 

جلوا ڏيکاريا آهن ته جسماني سونهن جون پڻ مختلف رمزون 

 پڌريون ڪيون آهن.  
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فرمائي ٿو ته انسان ظاهري اک سان اندروني شاه صاحب 

سونهن جون رونقون نه ٿو ڏسي سگهي. پرين جي حسن جي اصل 

 جلوي کي دل جي اکين سان ڏسي سگهجي ٿو.

ديُک َم تُون سين تَِن، ِهي جي َمجاِزياڻِـيُون 

 ُمنَهن ۾؛

 ِڪيَن نه ُسڃاتو ُسپِِرين، ِنهاري نيڻَِن؛

 ن ٻُوٽِـيُون.پِِرين سي پََسِن، َٻـئِي جِني 

                                                        

  3:1)آسا(               

انسان ۽ خالق جي وچ وارو واسطو انتهائي نازڪ آهي، 

جنهن تي خاص طور صوفين تمام خوبصورت بحث ۽ خيال آرايون 

 ڪيون آهن. شاه صاحب جو پنهنجو نقطه نگاه آهي.

َن ري، ِهُي نَه ُهو پُِڻ ڪونهي هِ 

 ُهنَهان ڌاَر؛

ه  “ ۡي َو اَنَا ِسرُّ ۡنَساُن ِسِر  ، پَُروِڙج ”ااَۡلِ

 پَچاَر؛

 َڪندا ِويا تَنواَر، عاِلَم عاِرَف اَهِڙي. 

                                                      

 1:4)آسا(

شاه صاحب چوي ٿو ته انسان جيستائين پنهنجي پاڻ کي    

ي گم نٿو ڪري تيستائين هو عبادت جو روحاني سڪون خالق حقيق

نٿو ماڻي سگهي. ظاهري عبادتون پنهنجي جاِء تي پر جيستائين بندو 

پنهنجي وجود کي وجود ُڪل ۾ نٿو وڃائي تيستائين هو وصل جي 

 حقيقي راحت کان محروم رهندو. 

 

جان جان پَِسين پاَڻ کي، تان تان ناِه 

 نِماَز؛

هان پوِء تَڪِبيَر َسِڀ ِوڃائي ساَز، تِ 

 َچئو.
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 1:5)آسا(                                  

جان جان پَِسين پاَڻ کي، تان تان ناِه 

 ُسُجودُ؛

ِوڃائي ُوُجودُ، ِتهان پوِء تَڪِبيَر  

 َچئو.

                                       

 1:6)آسا(

شاه صاحب فرمائي ٿو ته جيڪي اکيون سج اڀرڻ سان ئي 

 نَء کي نٿيون پسن ته پوِء اهي اکيون ڪڍي ڪانگن کي ڏجن.پري

اُڀَِرۡندي ِئي ِسجِ، پِِرين جي نه 

 پََسنِديُون؛

َڪِڍي ٻيئِي ِڏجِ، اََکِڙيُون ڪانَگِن   

 کي. 

                                              

 2:1)آسا(

 conceptڀٽائي وٽ سونهن جي ديدار جو عجيب          

جو چوڻ آهي ته پنهنجون اکيون نيرانو ئي )صبح جو آهي. هن 

ڪابه شيَء کانئڻ پيئڻ کانسواِء ئي( پرينَء کي آڇجن، يعني ڪابه 

شيَء کانئڻ پيئڻ کاسواِء ئي پرينَء جو ديدار ڪجي. جيڪڏهن 

 محبوب جو منهن /چهرو ڏٺو ته ڄڻ ته ڪيئي کاڌا کائي ورتا. 

 نيرانا ِئي نيَڻ، نيئِي آڇِ ِپِريُِن کي؛

جه ِڏٺو ُمنُهن َمۡحـبُوَب  َستَِر کاڌا کيَڻ،

 جو. 

جڏهن اکيون ڪٿي اڙجن ٿيون ته پوِء  ديدار ۽ درشن الِء 

بيچين رهن ٿيون. محبت جي ان چين ۽ بيچيني ۾ پيون رسن ۽ 

 پرچن.

 اََکِڙيُون اََکِڙيُِن تي، ڏََمَر ڏوَس َڪِريِن؛

جيالنَہ ِسَڪُڻ ِسِکـيُون، تيالنَہ دَعوٰى َمنِجه 

 دَِڙيِن؛
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 ِکلَِن ۽ َکِريِن، ُرَسِن پَۡرَچِن پاَڻ ۾.  

                                                                       

 2:6)آسا(

 اَِکيُِن کي آئُون، جان ِڪي ُجهلُون پائِيان؛

 لوُڪ لَتاڙي ِننڊَ ۾، ساَڄُن سوٺائُون؛

 ن. ُمون کي ماِريائُون، پاَڻ پَِرِچي آئِـيُو 

                                                                      

 2:7)آسا(

سر آسا ۾ جتي شاه صاحب صوفياڻي جمال جي ڳاله ڪئي 

آهي اتي جسماني سونهن جو پڻ ذڪر ڪيو آهي. هو فرمائي ٿو ته 

محبوب سامهون اچي يا پٺيرو وڃي؛ هو ڏاڍو سهڻو ٿو لڳي. ۽ 

دار ٿي وڃي ٿو ته جسم جي لونَء لونَء ٺري جڏهن محبوب جو دي

پوي ٿي ۽ تن توانو ٿي وڃي ٿو. تن جي تازگي جو الڳاپو جسماني 

سونهن سان هوندو آهي. ۽ شاه وٽ ابدي سونهن سان گڏ جسماني 

سونهن جو تصور پڻ انتهائي نفيس، نازڪ ۽ ڇرڪائيندڙ آهي. 

چاهت جيڪا تن سان آهي/۽ انگن عضون سان آهي، ان جي “

ڪاسي ڪرڻ ۽ اندر جي تئونس ۽ تاس جو ذڪر جيئن لطيف ع

وٽ ڀرپور ۽ واضح آهي اهو دنگ آهي. اال، حيرت ٿي ٿئي لفظن 

جي چونڊ ۽ انهن جي شديد اثر ڪرڻ تي، ٺڪاُء ڪري گوليَء 

 79”جيان سڌا هانَء ۾ لڳن ٿا.

 تان جي ِٿيَِن ساُمهان، پُِٺيرا ُسونَهِن؛

 مانڏي َڪِن؛ َسنئون َورائي ُسپِِرين، ُمنُهن جي

 َرُڳون َسِڀ َرَچِن، تََن ۾ تازاِئي ِٿئي.

                                                                     

 2:11)آسا(

                                                           

امرتا، شاه لطيف نمبر، مضمون:ايَء نه عورت هوِء، ج ع منگهاڻي، 79 

  173ايديٽر فقير محمد ڍول، صفحو
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لطيف، هر جذبي کي هڪ ڀرپور جيئري منطر طور “

اڀاري ٿو ۽ هر پسمنظر کي واضح ۽ چتي انداز سان پيشمنظر جي 

 80”صورت ۾ اڳيان آڻي ٿو.

آسا ۾ شاه صاحب عجيب انداز سان سونهن جي ديدار  سر

جون ڳالهيون ڪيون آهن. هو چوي پيو ته عام انسان يا انڌو حسن 

جو حق سڃاڻي ئي نٿو سگهي. هتي ٻه ڳالهيون واضع آهن، هڪ ته 

شاه صاحب ان ماڻهوَء کي انڌو ٿو سڏي جنهن وٽ جمالياتي ذوق 

آهي اهو حسن جي  رکندڙ اک ناهي. يا وري واقعي به جيڪو انڌو

پرک نٿو ڪري سگهي. ٻنهي ڳالهين مان هڪ حقيقت پڌري آهي ته 

صرف اها اک  Judgement of Beautyحسن جي درست پرک 

ئي ڪري سگهي ٿي جنهن ۾ جمالياتي ذوق ۽ جمالياتي رجحان 

 هوندو. ٻي صورت ۾:

 حوِصلو َحيَرَت ۾، َڪري ِڪيَن دََرُڪ؛

، سو ُڪورُ  پَُروڙي ِڪيَن  جو ُحُسَن َسندو َحقُّ

 ِڪي!

                                                                       

 3:9)آسا(

مجموعي طور شاه صاحب سر آسا ۾ تصوف، سونهن ۽ 

جمال جي مختلف رخن کي نبيريو آهي. هن سر ۾ صوفياڻي جمال 

جو ذڪر به آهي، جنهن ۾ پنهنجي پاڻ کي ابدي سونهن ۾ گم ڪرڻ 

اشارا آهن. ته ظاهري يا جسماني سونهن جي پڻ ڳاله آهي. جنهن جا 

جي الِء شاه صاحب چوي پيو ته پرين سامهان اچن ۽ ديدار ٿي 

وڃي ته تن ۾ تازگي اچي وڃي، يا نيرانو ئي جي پرينَء جو ديدار 

ٿي وڃي ته جهڙو ڪه ست رشيون کائي ورتيون. اهي سڀئي نمونا 

له جيڪا شاه صاحب هن سر ۾ سونهن جا آهن. پر سڀ کان اهم ڳا

ڪئي آهي اُها اِها آهي ته حسن يا سونهن جي پرک جمالياتي ذوق 

رکندڙ اک کانسواِء ڪوئي به نٿو ڪري سگهي. اهو پوِء ابدي 

                                                           

 171، صفحو ساڳيو80 
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جمال هجي يا ازلي سونهن. ظاهري حسن هجي يا ڳجهي سونهن! 

جمال جي پرک، ادراڪ يا سڃاڻ الِءجمالياتي ذوق جو هجڻ 

 ضروري آهي.  
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 ر رپس

جي لفظي ”  رپ“رپ جي نالي سان ڪابه راڳڻي ناهي. 

معنٰي آهي، وڏو، ڳرو يا زورائتو. سر رپ ۾ شاه صاحب؛ وڇوڙي، 

جدائي، فراق، انتظار، درد، پيار، عشق، پيڙا، سڪ ۽ محبت جو 

 ذڪر ڪيو آهي.

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر رپ الِء لکي ٿو:

راق يا لفظ جي معنٰي آهي ڳري آفت. هن سر ۾ ف” رپ“ “

ڦوڙائي جو ذڪر آيل آهي. عاشق جي الِء هڪ ساعت جي جدائي 

به ڪاريهر جي ڏنگ مثل آهي. مطلب ته وڇوڙو عاشق الِء وڏو 

مامرو آهي. انهيَء لحاظ کان ئي هن سر تي اهو نالو رکيو ويو 

 81”آهي.

 ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ سر رپ بابت لکي ٿو:

ا سخت زمين. رپ جي معنٰي آهي، سخت، ڳرو، زوردار ي“

هي سر معنوي لحاظ  کان به ڳرو، زورائتو ۽ سخت زمين وارو 

آهي. ڇاڪاڻ ته هن ۾ گوندر ۽ غم، سوز ۽ درد جو سمان سٽيل 

آهي... شاه جي ڪالم ۾ رپ وڏو راڳ ڪري ڳايو ويندو هو. شاه 

جي هڪ راڳيَء سيدغالم شاه کان جڏهن رپ راڳ ڳارايو ويو ته 

 ”82سان الڳو آهي.معلوم ٿيو ته رپ راڳ ڪلياڻ 

ِرپ جو لفظ لغوي طور “جمال پليَء لکي ٿو ته،  اسد ڊاڪٽر

سان الڳاپيل لڳي ٿو. هو چوي ’ روپ مڻي‘۽ ’ روپ متي‘، ’روپ‘

سسئي پنهونَء  جي ڪهاڻي،’ بروي ۽ رپ‘ٿو ته، 

وانگيان رسالي جي وڏي ڪهاڻي آهي، جيڪا پنجن  داستان جي

پرڀاتي ۽ رپ تي مشتمل ڪلياڻ، يمن ڪلياڻ، بروي سنڌي،  -ُسرن

تي جيڪي  -’ ِرپ‘۾  داستان جي دکدائڪ‘ رپ ۽ بروي’آهي 

جي اصطالح اڳتي ’ گوندر -غم‘ِڪري پيا، اُنهيَء  پهاڙ گوندرن جا

                                                           

 455شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو 81 

لوچ، حيدر آباد، شاه جو رسالو_شاه جو ڪالم، ڊاڪٽر نبي بخش خان ب82 

 4ڇهون جلد، صفحو،
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جي معنٰي ۾ مستعمل ڪيو، ’ وڏي آفت‘کي ڪنهن ’ رپ‘هلي، 

ڳري ‘جي اصطالحي معنٰي ’ رپ‘جيڪا ڳالهه ظاهر ڪري ٿي ته 

جمال هن ڪهاڻيَء جو پسمنظر هن ريت  ڊاڪٽر اسد . آهي’ آفت

جي پيُء ’ رپ‘جي ڪهاڻيَء موجب ’ بروي ۽ رپ‘بيان ڪري ٿو، 

سڏبي هئي، ’ ڪالت‘هو ۽ سندس راڄڌاني ’ ڪلياڻ‘جو نالو 

وارو عالئقو  ڇوڙ نديَء جي ريڻي جيڪو عالئقو هاڪڙي ۽

جا آثار موجود ’ ڀرڙ‘جي شهر ’ بروي‘۽  ’ڀِڙي ڳاڙهي ‘جتي هو،

ڪوٽ غالم محمد ۽ ڊگهڙيَء جي  -موجوده تعلقنآهن، جيڪي 

جي آثارن جو به ’ ِرپ‘نقشن ۾ اچن ٿا. پراڻن نقشن ۾ 

جو شهر ۽ ’ رپ‘هنن آثارن کان الهندي طرف  آهي ۽ ذڪر گهڻو

نه ’ رپ‘ان حوالي سان . جي نالي سان ديهون موجود آهن’ رپ‘

ٻئي طرف موسيقيَء جي . پڻ آهي ُسر صرف معنوي بلڪ تاريخي

۾ ڳايو ويو آهي، جيڪو پڻ هن  ٺاٺ’ ڪلياڻ‘کي ’ رپ‘کان  لحاظ

 . حقيقت کي قريب تر آهي

اسد جمال پلي وڌيڪ لکي ٿو ته، سر رپ ۾ ٻه خاص عالمتون 

آهن، هڪ ڪاسائي ۽ ٻيا ڪنڀار. بروي جي ڪيفيت 

سندس عالج  حڪيم ڪاسائين سان الڳو آهي. جڏهن ته داستان ۽

۾ موجود آهي. ‘ ڪلياڻ يمن ’ذڪر جو جن. ڪرڻ الِء وس ڪن ٿا

کي پنهنجو نينهن لڪائڻ ’ رپ‘جي حيثيت سان ’ شهزاديءَ ‘هڪ 

جي عالمت طور ‘ ڪنڀارن جي نهائينءَ ’ڪيل آهي ۽ اها  تلقين جي

حد تائين نصيحت ڪيل آهي ته  ان ڏسي وئي آهي. کيس

جن  نه نڪري يعني سندس گوندر لڙڪ ٿي به نه وهن، ٻاڦ ٻاهر

جو وڏو اهڃاڻ آهي،  سلوڪ’ گريو‘چيو ويو آهي. ’ ِگريو‘کي 

پوِء ’ گريو‘کي اُن جو به پابند بنايو ويو آهي. هيُء لفظ ’ رپ‘مگر 

ٿيو آهي، جنهن جي معنٰي آهي ’ ڳرهيو‘يا ’ ڳرهه‘تبديل ٿي 

 ”وهائڻ.’ ڳوڙها تان ڳلن‘

بروي ۽ رپ جو عشقيه قصو سگهڙ عام طور بيان ڪن ٿا. 

ق ٿيو هو. جيئن ڊاڪٽر پر مشهور آهي ته بروو رپ تي اڻڏٺي عاش

سڌائي صاحب پڻ چيو آهي. يعني قصي ۾ بروو عاشق ۽ رپ 
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معشوقه آهي. پر شاه جي رسالي جي سر رپ ۾ وڇوڙي جا ورالپ 

۽ درد جون دانهون هڪ عورت ڪري ٿي جنهن مان ثابت آهي ته 

 هتي عاشق عورت آهي.

رسالي جي هن سر کي بالجواز ڪنهن قصي سان نه مالئڻ 

اصل ۾ درد جو داستان، وڇوڙي جو ورالپ،  گهرجي. سر رپ

عشق جو نصاب، جدائي جي دانهن ۽ سڪ جو سمونڊ آهي. هن سر 

۾ شاه صاحب درد، سڪ، سور، گوندر، عشق ۽ پيار جو اهڙو 

الڳاپو ظاهر ڪيو آهي جو اهي سڀئي آفاقي اشارا هڪٻئي سان 

ُجڙيل ۽ َجڙيل محسوس ٿين ٿا. هي سر عام عورت جي جذبن جو 

هي، جنهن کي ڪنهن  به اڻٺهڪندڙ خاص قصي، ڪهاڻي عڪاس آ

 سان واڳڻ نه گهرجي.

 ُگوندََر َڪيو َغَرُق، ماُء! ُمنِهنجو ِڄندُڙو؛

 ڏُکويُِن َمَرُڪ، َمٿي َسڳـَر پَنڌَڙو. 

                                                                  

 1:1)رپ(

طور ٽن لفظن رپ ۾ درد جو بيان شاه صاحب مڪمل “

۾ ڪري ڇڏيو آهي. ان کان وڌيڪ درد جو ” گوندر ڪيو غرق“

داستان ڪيئن بيان ڪبو! پر هي درد جو بيان! جيڪو غم جي 

فلسفي ۽ وڇوڙي جي ورالپن تي آڌاريل آهي، تنهن کي شاه صاحب 

 83”جي خوبصورت زبان ۽ انداز بيان جي آرسيَء ۾ پسڻ کپي.

، پر پوَء به دل سور پرينَء جي ڏنل درد کي هٿ پير ناهن 

کان ستائيجي دانهون ٿي ڪري، دردن دل ۾ واٽون ٺاهي ورتيون 

 آهن. مون وانگر پرين کان پري ڪو اڪيلو گهاري نٿو سگهي.

 

 ُگوندََر َهَٿ نه پيـَر، ِوِرهُ َمنِجهيِن َوَهڻو؛

 ُڪڙِه ۾ قطاُرون َڪري، ُسوَرِن اليا سيـَر؛

 َسَڄڻين؟ ُمون ِجئَن گهاري ڪيـَر، هيِڪلي ِرءِ  
                                                           

سر رپ هڪ مطالعو، مضمون:غم جو فلسفو ۽ سر رپ، ڊاڪٽر 83 

  45ع صفحو 2002عبدالجبار جوڻيجو، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز 
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 1:3)رپ(

 اُٺي ِجئَن موَرِن، اوَڀَر َولَهاَرِن ۾؛

 سا پَِر ُگوندََر َڪِن، ُجه ڦوڙائو َسَڄڻين.

                                                                    

 1:4)رپ(

تلقين ٿو ڪري ته عشق، وڇوڙي ۽ سڪ جو شاه صاحب 

درد ستائي به ٿو ته ڳجه ۾ روئڻ گهرجي. سڌو سنئون روئي پرينَء 

 کي پڌرو نه ڪرڻ گهرجي.

 

 ُڳَر ۾، ُڳجهو روُء، پَڌَر ِوُجه َم پَِرينَء ري؛

 ُسوَرِن ُسڀَُر هوُء، ِهنئَڙا! ُڪَم َڪنَِن ِجئَن. 

                                                                 

 1:6)رپ(

جدائي سبب درد  منهنجي اکين ۾ ترسي پيو آهي. اکين ۾ 

سدائين بادل ڀريا ٿا رهن. پرينَء جي سڪ اڄ ته ايڏو ستايو آهي جو 

 ڄڻ ته ڳوڙهن سان گڏ محبوب پيو منهنجي اکين مان ٽمي.

َڪَڪَر َمنِجه َڪپاَر، ُجهُڙ نيڻَنئُون نه 

 لَهي؛

 َت ۾، اُٺا پِِرين اَپاَر؛اَُڄ ُمنهنجي چِ 

آُء َسڄڻ! لَـُه ساَر، ِوِرَه ويڙِهي   

 آِهيان. 

                                                                 

  1:9)رپ(

شاه صاحب ڪڏهن ڪڏهن ايڏيون ته ڇرڪائيندڙ تشبيهون 

ويرو تاَر ڏَُکِن، َسَڄَڻ “ڪتب آڻي ٿو جو پڙهندڙ حيران ٿيو وڃي. 

جيئن ڀڳل هڏ ڏکندو رهندو آهي، محبوب جو درد ” ڀَڳي َهڏَ ِجئَن.

ائين پيو محسوس ٿئي.  شاه صاحب درد کي ڪيڏو نه ويجهڙو 
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وڃي تعبير ڪيو آهي. جو پرهندڙ توڙي ٻڌندڙ ان درد ۽ سور جو 

 اثر محسوس ٿو ڪري.

 چيتاِريان ُچڻَِڪِن، ِوساِريان نه ِوِسري؛

 ي َهڏَ ِجئَن. ويرو تاَر ڏَُکِن، َسَڄَڻ َڀڳ 

                                                                 

 1:14)رپ(

 َگونِي ۽ ُگوِني، پِِرين پَٽائين َگَج ِجئن؛

 جي َمَن مـُجوني، سي ِڪئَن َوَڃِن ِوِسِري؟ 

                                                        

 2:3)رپ(

ن صورت ۾، مورت ۾، رنگ روپ ۽ معنٰي منهنجو پري“

رونق ۾ پٽ ريشم جهڙو گداز آهي. منهنجي دل اند/من ۾ جيڪو 

شوخ چنچل ۽ بيپرواه رهيو پيو آهي. اهو مونکان ڪيئن وسري 

 84”سگهندو؟

 ِجئَن سي ُکوِهيَء ناَر، َوَهِن واريَء گاڏُئان؛

 ِهنئَڙو ِپِريان ڌاَر، نِبيِريانِس نه نِـبِـري.؟   

                                                                  

 2:5)رپ(

شاه جتي سونهن جي ڳاله ڪئي آهي اتي عشق کي پڻ 

ناگزير ڄاڻايو آهي. ۽ عشق جي مرحلن ۽ سڪ جي نازڪ بياني ۾ 

هو انتهائي انوکن لفظن جي چونڊ ڪري ٿو. هو جتي سڪ جي 

ورت جي سمونڊ کي سرڪيَء ۾ پيئڻ جي ڳاله ڪري ٿو، اتي ع

جذبن ۽ جسماني گهرجن کي پڻ انتهائي نفيس انداز سان بيان ڪري 

ٿو. شاه صاحب رومانوي جمال ۾ عورت جي اندر جي احساسن جو 

اديون “کليو اظهار ڪري ٿو. هو سهڻي جي ميهار الِء تڙپ ڏسي، 

به چوي ٿو ته سياري جي يخ ٿڌي ” سڀ اندام چڙن منهنجا چوريا

پرينَء الِء متل ماتام۽ آنڌ مانڌ کي رات ۾ ڪنهن عورت جي من ۾ 
                                                           

امرتا، شاه لطيف نمبر، مضمون:ايَء نه عورت هوِء، ج ع منگهاڻي، 84 

 178ايڊيٽر فقير محمد ڍول، صفحو
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پڻ خوبصورت اظهار ڏئي ٿو. ڇاڪاڻ ته شاه صاحب سندس من 

جي محبت سان گڏسندس تن جي تڙپ کان به واقف آهي. اهوئي 

 رومانوي جمال جو معراج آهي.

 

 اُتَُر ِڏني اوَت، نه ُمون َسَوِڙ، نه َگبـَرو؛

چاَرئي ُچنِـيَء پوَت، ُمون ريڙِهيندي راِت  

 ِئي.گَ 

                                                                      

 2:8)رپ(

چنيَء جي چئني پاڌن/ڇيڙن کي ريڙهڻ واري ڳاله عام “

هوندي به خاص آهي، اهو عمل جيڪو ذاتي آهي اهو عام اڳيان 

لطيف ڪيئن آندو آهي، اهائي حيرتناڪ واردات مٿئين بيت ۾ آهي، 

” سوڙ ۽ گبرو“اڳيان آڻڻ ئي خاص ڳاله آهي. باقي  عام ڳاله عام

جي غير موجدگيَء جو ذڪر مختلف انداز سان ورور ڪرڻ به 

 حيرت کان ٻاهر ناهي: 

 َسٻَُر ِسيُّ پِيو، نه ُمون َسَوِڙ، نه َگبـَرو؛

نه ُمون ڪانڌُ، نه قُوُت ڪي، جوڀَُن َوِهي 

 ِويو؛

 تنِـين حاُل ِڪهو، ِنڌََر جنِـين نـُِجهرا؟  

                                                                 

 2:6)رپ(

 اُتَُر اوتُون ڏي، نه ُمون َسَوِڙ نه َگبـَرو؛

 ِسيُّ ساِرينديُون سي، جنِين نِڌََر نـُِجهرا؟ 

                                                                  

 2:7)رپ(

ئي، نوجوان ڇوڪري اظهار الِء/پرينَء ڦوه جوانيَء ۾ تنها

کي پيغام ڏيڻ الِء پنهنجي ئي اندر جي چونڊ ۽ انتخاب ٿي 

ڪري...سوڙيون، رليون، ڪمبل، سڀئي اوڇڻ بيڪار آهن. سيء 

کي جهلي ۽ روڪي نٿا سگهن، سيَء کي شڪست رڳو پرينَء جي 
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بدن جي گرمي ڏيئي سگهي ٿي... پرينَء جي جسم جي ڪوساڻ ۽ 

ڪروڙين ڪپاهن/گرم “۽ ” سنجهي سيَء مرڻ“واِء گرمائش کانس

جهڙا عظيم اظهار ۽ بيباڪ جذبا ۽ وري ” اوڍاڻين ۾ به ٺار ٺرڻ

واري ” ور کي وهاڻيَء/پوئين رات جو ورڻ“۽ ” پرڀات جو اچڻ“

 85”التجا ۽ تلقين ڪرڻ ته روئاري وجهي ٿي.

نِهاِئينَء کان ِنينُهن، ِسُک ُمنِهنجا 

 ُسپِِرين!

ُهن، َٻَهِر ٻاَڦ نه َسڙي سارو ِڏين 

 نِڪري.

                                                 

 2:11)رپ(

شاه صاحب نهائين کان نينهن سکڻ جي تلقين ته ڪري ٿو 

پر پاڻ ئي چوي پيو ته لوڪ ستي اکين کي نهائين وانگر ڍڪجي ته 

پيو پر پرينَء جي سار ۾ تن ۽ من ور ور اجهامي ۽ ٻري پيو. 

 ائي وٽ عشق جو جمال انتهائي انوکو آهي.الريب! ڀٽ

نيَڻ ِنهاِئين جان، ُستي لوَڪ 

 ڍَِڪيان؛

اُجهاِميو ٻَران، توکي ساِريو  

 ُسپِِرين! 

                                                  

 2:12)رپ(

مجموعي طور سر رپ ۾ شاه صاحب؛ سڪ، سور، درد، 

لوا پسايا آهن. اها عشق، وڇوڙي، جدائي ۽ رومانوي جمال جا ج

حقيقت آهي ته عشق جو درد سان تمام گهرو الڳاپو هوندو آهي. اهو 

الڳاپو اڃا وڌيڪ گهرو بڻجي پوي ٿو جڏهن وچ ۾ جدائي جي آفت 

اچي ڪڙڪي ٿي. شايد سر رپ جو نالو رپ اجگر جيڏي جدائي 

جي ڪري ئي پيوهجي. هن سر ۾ شاه صاحب درد، عشق، محبت، 
                                                           

ون:ايَء نه عورت هوِء، ج ع منگهاڻي، امرتا، شاه لطيف نمبر، مضم85 

 175_174ايڊيٽر فقير محمد ڍول، صفحو
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جي انتهائي ويجهو آڻي بيهاريو آهي. هن  جدائي ۽ سڪ کي هڪٻئي

سر ۾ جتي درد جو جمال آهي اتي سڪ، وڇوڙي، پيار، پيڙا ۽ 

 رومانس جي سونهن پڻ آهي. 
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 سر کاهوڙي

سر کاهوڙي جي نالي سان ڪابه مقبول راڳڻي ناهي، 

انڪري گهڻن محققن گمان ڏيکاريو آهي ته سر کاهوڙي تي اهو 

ن غالم محمد شاڳواڻي صاحب لکي نالو مضمون پٽاندڙ پيو آهي. جيئ

هن نالي سان ڪا هندستاني راڳڻي ڪانهي، تنهن ڪري “ٿو، 

ڀانئجي ٿو ته مضمون مطابق مٿس اهو نالو پيو آهي. کاهوڙي جي 

البته ڊاڪٽر نبي   86”معنٰي آهي جبل ۾ ڏٿ ڳوليندڙ، يعني ڏوٿي.

بخش خان بلوچ ۽ شيخ عبدالعزيز صاحب جو چوڻ آهي ته کاهوڙي 

 87هو عالئقائي يا عوامي راڳڻي آهي.

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر کاهوڙي جي الِء لکي ٿو:

هن ”. جبلن ۾ ڏٿ ڏوريندڙ“لفظ جي معنٰي آهي ” کاهوڙي“ “

سر ۾ انهن سنياسين جو ذڪر آهي، جي ڏيه کان ڏور ڏونگرن ۾ 

 88”الک پيا ڏورين ۽ تن کي تسيا ڏيندا وتن.

غالم محمد شاهواڻيَء به لکيو آهي ته، کاهوڙيَء جي معنٰي 

پنهنجي  بلوچ خان ڊاڪٽر نبي بخش’. ڏوريندڙ ڏٿ جبلن ۾‘آهي: 

کاهوڙي “مرتب ڪيل شاهه جي رسالي جي جلد ٽئين ۾ لکي ٿو، 

’ کهو‘يا ’ کاهو’. ‘کهي وارو‘يا ’ کاهي‘جي لفظ جي معنٰي آهي 

ڊگهي ڳن سان رنبي مثل سوڙهي ڦر واري ڄڻ هڪ ڪوڏر آهي، 

جنهن سان ڪنڊن ڪانڊيرن وارو ڏکيو جهنگ وڍجي. اڳ َڪتِي يا 

خريف جي آباديَء الِء هاڙهه )مئي( جي جهولن ۾ جهنگ وڍبا هئا، 

جيڪو هڪ وڏي ڪشالي وارو پورهيو هو. کاهوڙي اُهو پورهيت 

ڻي اَورچ ٿي لڳي ۽ ڪنڊن کڻي ۽ ه’ َکهو‘يا ’ کاهو‘هو، جيڪو 

 ”. وارو ڏکيو جهنگ وڍي ۽ صاف ڪري

ُسر کاهوڙيَء بابت غالم محمد شاهواڻيَء وڌيڪ لکيو آهي ته 

                                                           

 744شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي، صفحو 86 

ع، 1997شاه عبدالطيف ڀٽائي، چونڊ مضمون، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، 87 

 453، 445صفحو 

  462سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، 88  
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۾  ُسر تي اهو نالو اُن جي مضمون مطابق پيو آهي. هن ُسر هن“

جي واکاڻ ڪئي آهي، ڇو ته  ٽڪر شاهه صاحب گنجي

 رستي ئي هو ڪن جوڳين جي سنگ ۾ هنگالج ٽڪر انهيءَ 

تي روحاني اسرار به ڏٺائين ۽  ٽڪر تي ويو هو. گنجي تيرٿ جي

هن سر کي “هو وڌيڪ لکي ٿو ته ” ڪاپڙين جي پر به جاچيائين.

رامڪليَء سان گڏي پڙهڻ گهرجي، ڇو ته ٻنهي ۾ آديسين جو ورنن 

ُسر کاهوڙيَء جو هڪ ”. شاهه جي روحاني سفر جو وستار آهي۽ 

پهلو هي به آهي، جنهن ۾ شاهه لطيف اهڙن پختي ارادي وارن اڏول 

انسانن جي ڳالهه ڪئي آهي، جي پنهنجو مقصد ماڻڻ الِء ُسور 

پُٺيَء  پيٽ سختيون سهي، بنا ڪنجهڻ ُڪرڪڻ جي، انگ اگهاڙا ۽

جا اهڃاڻ ۽  ُسر ڻيندا آهن. هنلڳائي به وڃي پنهنجي حقيقي منزل ما

اشارا عملي زندگيَء جو وستار آهن، جنهن ۾ فرد کاهوڙي بڻجي 

۾ شاهه لطيف  ُسر ۾ اڳتي وڌي ٿو. هن تالش پنهنجي منزل جي

روحاني سفر جي ڳالهه ڪئي آهي ۽ کاهوڙين جون خصلتون، 

خوبيون ۽ وصفون بيان ڪيون آهن، ۽ انهن ماڳن مڪانن جو 

جيڪي حيدرآباد جي ڏکڻ طرف گنجي ڪيو آهي،  ذڪر به

 . کان شروع ٿي آخري منزل هنگالج تي اچي پورا ٿين ٿا ٽڪر

سنگيت جي ماخذن ۾ جيئن مٿي بيان ٿي چڪو آهي ته کاهوڙيَء 

نالي ڪا به راڳڻي ناهي. ڊاڪٽر نبي 

جي نوعيت بابت لکي ٿو ته،  راڳ کاهوڙيَء ۽ ُسر بلوچ، خان بخش

 جي تنظيم ۾ راڳ شاهه جي‘ِء کاهوڙي جي موضوع کي ڳائڻ ال“

جـي صـورت ۾ نـروار ڪيو  راڳ کي هڪ نئين’ کاهوڙيءَ  ُسر‘

وارن ُسـرن کي هندستاني موسيقيَء جي  راڳ شاهه جـي‘ويو. 

کاهوڙي ڄڻ هندستاني  ُسر راڳن سان ڀيٽيندي، ائين معلوم ٿيو ته

 ”سان ملي ٿو.’ راڳ ديو گنڌار موسيقيَء جي

جبل جهاڳيندڙ، ڪشاال سر کاهوڙي ۾ شاه صاحب 

ڪاٽيندڙن ۽ ڏٿ ميڙيندڙن جو ذڪر ڪيو آهي. هي سر کاهوڙين 

جي اهڙي چٽي تصوير آهي جو قابل مصور سر کاهوڙي پڙهي 

کاهوڙين جي انهن جي ٽولن جون تصويرون ڪينواس تي الهي 

http://encyclopediasindhiana.org/article.php?Dflt=%D9%BD%DA%AA%D8%B1
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سگهي ٿو جن سان گڏ شاه صاحب سفر ڪيو هو. جن کي ڊاڪٽر 

جتماعي هيروز سڏي ٿو. هو تنوير عباسي صاحب  شاه صاحب جا ا

 لکي ٿو:

شاه لطيف وٽ اجتماعي سورما به آهن. اجتماعي سورمن “

مان منهنجو مقصد آهي ته ڪو به هڪڙو شخص سورمو ناهي. 

جيئن پنهون يا ٻيجل آهي. پر انجي بجاِء ڪو هڪڙو گروه يا 

هڪڙو ٽولو_ڪن خاص عادتن، خاصيتن، الڙن وارن ماڻهن جي 

مجموعي طور تي شاه لطيف پنهنجي ٽولي يا گروه کي گڏي 

شاعري ۾ سورمي جي حيثيت ڏني آهي. مثالَ ڪو به )ماڻهوان ڳاله 

کان ( انڪار نه ڪندو ته سر کاهوڙي جا کاهوڙي سورمن جي 

حيثيت نٿا رکن. ان سر ۾ کاهوڙي ڪو هڪ فرد ناهي، پر اهو 

هڪ گروه آهي جيڪو ڏٿ جي تالش ۾ آهي. سڀ کاهوڙي سورما 

 89”آهن.

محققن سر کاهوڙي کي روحاني راز يا تصوف سان گهڻن 

برميچي پيش ڪيو آهي. يعني جيڪي سالڪ تن جي هر تمنا ڇڏي 

خالق حقيقي سان سچي لنون الئي جبلن ۾ ڪاهي پون ٿا اهي ئي 

 کاهوڙي آهن. محترم حميد سنڌي صاحب لکي ٿو:

لطيف جي سر کاهوڙي کي انهيَء ڪري ڳولها جي لحاظ “

ان ۾ درويشن ۽ سناسين، هللا لوڪ فقيرن جي کان اهميت آهي، جو 

ڳوال به شامل آهي. اُهي دنيا ڇڏي جبلن ۾ سفر ڪندي خدا جي 

عبادت ڪندا هئا ته ان سان گڏ روزي جي تالش پڻ. شاه صاحب 

هن سر ۾ کاهوڙين جي اوصاف ۽ اخالق جو ذڪر ڪيو آهي ۽ 

هڄ ڳوال. جي “۽ ” ڳوال“ائين لڳي ٿو ته هو دنيا کان هٽي جبلن ۾ 

 90” هڄان ۾ هئا.

شاه صاحب کاهوڙين جون نشانيون ۽ پار پتا ٿو ڏئي ته 

سندن ڪڇ ۾ خالي برتن هوندا ۽ پيرن ۾ پراڻا جوتا، سندن اکين مان 
                                                           

ع صفحو 2000شاه لطيف جي شاعري، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو،89 
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 11ع، صفحو 1994سر کاهوڙي جو مطالعو، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز،90 
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آب جاري هوندو، يا هو چوي پيو ته سندس چهرا سڪل/لٿل هوندا، 

هو اهي ماڳ مڪان گهمي آيا هوندا جتي سونهان ماڻهو به منجهيو 

انهن ڳجهن ماڳن جون ڳجهون ڳالهيون پيا ڪندا مرن ۽ کاهوڙي 

 هوندا.

 ُسڪا ُمنَهن َسنِدِن، پيرين پُراڻا کيٿِڙا؛

سا ُجوِء ڏوري آِئيا، ُسونهان ِجِت 

 ُمنَجهن؛

ُڳجها ُڳجهيُون َڪِن، ِتهان پَراهين َپنڌَ  

 ُجون. 

                                             

 1:13)کاهوڙي(

 ِن ۾، َکِرَڪڻا پيرين؛ُسڪا َسنڊَ َڪڇُ 

 ٽَِمندي نيڻين، آن ڪي کاهوِڙي َگِڏيا؟  

                                             

 1:14)کاهوڙي(

ان کان به هٽي ڪري شاه صاحب جيڪا هن بيت ۾ نازڪ 

َ اسان ان حيرت  بياني ڪئي آهي سا حيران ڪري ڇڏي ٿي ۽ يقينا

 تعبير ڪري سگهون ٿا.کي شاه صاحب جي وجداني جمال سان 

 ڏوري ڏوري ڏيَہ، ماِء! کاهوِڙي آِئيا؛

َمَيِن پيرين کيَہ، ُڪہُ ڄاڻان َڪنهن پاَر  

 ِجي.

                                             

 3:5)کاهوڙي(

يعني هو کاهوڙي االئي ته ڪٿان ڪٿان ٿي آيا آهن. سندن 

آهي. انتهائي اٺن جي پيرن ۾ نه ڄاڻ ته ڪهڙي پار جي مٽي لڳل 

 معمولي ڳاله کي انتهائي غير مولي ڪرڻ ڀٽائي جو ئي ڪمال آهي.

َجهنَگِل َهِليا، سي نه ڀُــِليا، راهَ َهِليا   

 ڦُِرَجِن؛

 اََوَجهِڙ سي نه پََوِن، ٻيِئي جِنين َڇِڏيُون. 
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 3:6)کاهوڙي(

پهچڻ کان اڳ ئي ٻڌندڙ توڙي شاعري جي ظاهري معنٰي تي 

پڙهندڙ تي ان جو اثر ٿئي ته اهو ان شاعريَء جو وجداني جمال 

َجهنَگِل َهِليا، “ڄاڻبو آهي. هن شعر ۾ پڻ اهو ئي وجداني جمال آهي. 

جهنگل جنهن ۾ رستي جو ڪو اتو پتو ” سي نه ڀُــِليا، راهَ َهِليا ڦُِرَجنِ 

ه ويندي ڀلجيو ٿا  پون. ناهي هوندو هو ان ۾ هلندي نٿا ڀلجن ۽ را

آخر شاعر چوڻ ڇاٿو چاهي؟ “ڪيڏي نه حيرت انگيز ڳاله آهي. 

هڪ ٻن بيتن ۾ ايئن ڪيو هجيس ته چئجي ته ڀليو آهي، ڪاتب کان 

غلطي ٿي آهي يا اسان کي پڙهڻ ۾ نٿو اچي. شاه جي رسالي ۾ اهڙا 

ڪيترائي بيت اسان کي ملن ٿا، جن ۾ اسان اهڙي ڳوڙهائي ، اهڙي 

ي ۽ اهڙو تضاد ڏسون ٿا، جنهن جي ته تائين پهچڻ کان علم ۽ گهرائ

 91”عقل قاصر آهن ته پوِء ڇو نه چئون ته اهو وجدان آهي.

 ڏيُهه ڏيهاِئي ناِه، ِجتي پـيُر نه پَِکيان؛

 تِتي کاهوِڙيان، َوَر ڏيئِي َوَڻ ُچونِڊيا. 

                                              

 2:5)کاهوڙي(

ن يا ظاهري دنيا جي اصولن ۽ فطرت کان هٽي ڪري ٻاهري

شاه صاحب اصل کي دل سان سڃاڻڻ جو دڳ ڏسي ٿو. هو چوي 

پيو ته ظاهري طور سڃ هجي؛ پرينَء کانسواِء ٻيو ڪو موجود ئي 

نه هجي جو ڏسجي. يا شاه صاحب رات جي اونداهي ۽ چانڊوڪيَء 

 ٿو.جي چاڳن کان هٽي ڪري پرينَء کي ماڻڻ جي به ڳاله ڪري 

َوُر سا ُسِڃي ويڙه، جنهن ۾ َسَڄُڻ 

 هيڪڙو؛

سو ماُڳ ِئي ڦيِر، ِجتي ڪوِڙ 

 ُڪماُڙهئين.
                                                           

ڪالچي، تحقيقي جرنل، ايڊيٽر پروفيسر محمد سليم ميمڻ، شاه عبدالطيف 91 

طيف ڀٽائي جي شاعري ۾ ڀٽائي چيئر ڪراچي يونيورسٽي، مضمون،شاه عبال

  11وجدان، پروفيسر محمد سليم ميمڻ، صفحو
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 3:8)کاهوڙي(

ڪاِري راِت، اَڇو ِڏينُهن، اِيُّ ِصفَتان 

 نُور؛

ِجتي پِِرينَء حُضوُر، ِتتي َرنُگ نه 

 ُروُپ ڪر. 

                                             

 3:9)کاهوڙي(

مٿين ٻن بيتن ۾، شاه لطيف ڪاريَء رات ۽ ڪاري رنگ “

جو آڌرڀاُء ڪيو آهي. ڇو ته پرينَء جي حضور ۾ رنگ روپ جو 

فرق مٽجيو وڃي. هيَء تصوف جي اها منزل آهي، جتي ماڻهو گناه 

ثواب ۽ چڱائي مدائي کان مٿاهون ٿيو وڃي. ان ڪري ڪاريَء 

آڌرڀاُء ڪيو ويو آهي، جو ان ۾رنگ روپ نظر ئي نه رات جو 

اچن. ته جيئن ويڇن ۽ اوچ نيچ جو تصور ئي نه رهي. نور يا 

روشني هوندي اڇي يا ڪاري جي فرق جي خبر ٿي پوي پر 

ڪاري اونڌه ۾ نه رنگ رهي نه روپ _ ۽ اهوئي پرينَء جو 

 92 ”حضور آهي.

مجموعي طور سر کاهوڙي ڪوشش، جاکوڙ، جدوجهد، 

تجو، جبل جهاڳڻ، ڪشاال ڪاٽڻ ۽ ڏٿ ڏورڻ جو سر آهي. هن جس

سر ۾ شاه صاحب پنهنجو پيغام ۽ فلسفو پڻ منتقل ڪيو آهي. جيڪو 

پنهنجي پوري آب و تاب سان نمايان نظر اچي ٿو. هيُء سر اصل ۾ 

جستجو ۽ جاکوڙ جو سر آهي ۽ کاهوڙي اهڙن ڪردارن جي روپ 

 مل جو درس ڏين ٿا.۾ بيان ڪيل آهن جيڪي جدوجهد، جستجو ۽ ع

                                                           

شاه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليڪيشن 92 

 209ع صفحو 2000ڪنڊيارو،
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 سر بروو سنڌي

بروو هڪ هندستاني راڳڻي جو نالو آهي ۽ جنهن ۾ ٿورڙي 

تبديليَء سان راڳ بروو سنڌي چيو ويو آهي. هن سر تي اهو نالو 

 راڳ بروي سنڌي سبب ئي پيو آهي.

 غالم محمد شاهواڻي صاحب لکي ٿو:

بروو هندستاني راڳڻيَء جو نالو آهي، انهيَء ۾ ٿوري ڦير “

 93”راڳڻي ٺاهيل ٿي ڏسجي.” بروو سنڌي“ير سانگ

 سر بروي سنڌي بابت ڪلياڻ آڏواڻي صاحب لکي ٿو:

هندستاني راڳ جي علم موجب، بروو هڪ راڳڻيَء جو “

نالو آهي. جنهن کي شاه نج سنڌي رنگ ڏنو آهي. هن سر ۾ مجازي 

عشق جو گهڻو وستار آهي. البته ان ۾ حقيقي محبوب جو به ذڪر 

جي نياز ۽ بيقراري ۽ معشوق جي ناز ۽ حسن کي  آيل آهي.عاشق

 94”نهايت سهڻي ۽ دلڪش نوع ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

 جڏهن ته ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جو چوڻ آهي ته:

موجود آهي، پر سنڌ ۾ ” راڳ بروه“هندستاني موسيقي ۾ “

شروع کان ئي سنڌي موسيقيَء جي هڪ مقامي راڳ يا ” بروو“

سنڌي “شاه جي راڳ ۾ به شروع کان وٺي راڳڻي طور ڳايو ويو... 

کان جدا ڪري ڳايو ” راڳ بروي“کي هندستاني يا هندي ” بروي

 95”ويو.

ٻي پاسي ڊاڪٽر صاحب پنهنجي معياري متن واري شاهه 

ٿي سگهي “بابت چيو آهي ته، ’ بروي‘جي رسالي جي جلد ٽئين ۾ 

هجي. يعني وڇوڙو، درد، فراق ’ ورهه يا برهه‘ٿو ته اصل لفظ 

.”..... 

                                                           

 760شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي، صفحو 93 

 471شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 94 

ع، مضمون، 1995بروو، مرتب حميد سنڌي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز،  سر95 

 20سر بروي جو تحقيقي جائزو، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ص،
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دراصل هندي ٻوليَء  بروو“انسائيڪلو پيڊيا سنڌيانا موجب، 

ِورههُ، بِرههُ، ‘جو لفظ آهي، جنهن جي معنٰي آهي: 

جو نالو آهي. شاهه  ُسر شاهه لطيف جي هڪ بروو.’ پريت

جي نالي کان الڳ  راڳ ‘يا’ سر‘عبداللطيف ڀٽائيَء جي رسالي ۾ 

آهي. ٿي سگهي ٿو  جي معنيٰ ’ بروي‘سنڌي لغت جي لحاظ کان به 

هجي، يعني وڇوڙو، درد ۽ فراق. ’ بره‘يا ’ ِوره‘ته اصل لفظ 

انهيَء لحاظ سان ميين محمد ۽ ميين حسين جي لکيل رسالي ۾ هڪ 

’ وره‘لکيو ويو آهي. اهو به ممڪن آهي ته ’ سر بِره‘سر جو نالو 

برهه ‘يا ’ ِورهه وارو‘ٿي ويو هجي. ’ برهو‘اُچار وڌي ’ بره‘۽ 

’ برهو‘جيڪو سدائين ڏک ۽ غم جو گهايل ۽ بيمار هجي ۽ ، ’وارو

 . بروو ٿي وئي هجي ‘جي صورت

مولوي حاجي احمد مالح پنهنجي  شاعر الڙ جي مشهور

 : جو لفظ انهيَء معنٰي ۾ آندو آهي ’بروو ‘۾ شعر هڪ

  ”بنايس، بُت بچائي ڇا ڪريان. بروو ‘بره خود“

دا ۽ انداز جو ذڪر بنيادي طور تي هن سر ۾ عشق، حسن، ناز و ا 

دلفريب انداز سان ڪيو ويو آهي. پرچڻ، وڇڻڻ، رسڻ پڻ هن سر 

  جا موضوع آهن. جڏهانڪر ٿيام، ساڃاهه سپيرين سين،

  تڏهانڪر تِر جيترو، ويل نه وسريام،

 . اندر روح رهيام، سڄڻ اوطاقون ڪري

 

 ڊاڪٽر بلوچ صاحب لکي ٿو:

احساسن هيُء سر سچي عاشق جي محبت ڀرين جذبن ۽ “

جي اظهار جو داستان آهي؛ سڄڻ جي سڪ ۽ ساڻس بي انتها پيار 

واري شعوري ۽ الشعوري ڪيفيت جو آئينو آهي. فراق ۾ عاشق 

جي اندر جي آه ۽ درد جي دانهن جو آواز آهي... هيُء سر محبوب 

جي بي مثال حسن ۽ ناز جي نظاري جو آيئنو آهي.سهڻي محبوب 
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۽ ڳالهيون ان جا خاص  جي سهڻي صورت ۽ سيرت ۽ سندس ڳڻ

 96”عنوان آهن.

سر بروو سنڌي؛ بره، عشق، محبت۽ مجاز جو سر آهي. هن 

سر ۾ شاه صاحب عشق جي الِء اتاولي ٿيل انسان جي جذبن جي 

عڪاسي ڪئي آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو ته عام ماڻهو مال و 

دولت ٿا طلبين پر هڪ عاشق سڄو ڏينهن پنهنجي محبوب سان ملڻ 

ڪري. هو دنيا کي محبوب تان گهورڻ ۽ وارڻ ٿو  جي تمنا ٿو

 گهري.

 

ماڙُهو ُگهِرِن ماُل، آئُون َسڀ ِڏينَهن ُگهران 

 ُسپِِرين؛

 دُنيا تَنهن دوِسَت تان، ِفدا َڪِريان فِي الحاُل؛

 َڪيَِس ناَم نهاُل، َپَسُڻ تان پَري ِٿيو.  

                                                             

 1:7)بروو سنڌي(

 

پر محبوب وري پنهنجن ادائن وارا آهن، ڪڏهن سندن دوازا 

عاشقن جي الِء بند ٿي ٿا وڃن ته ڪڏهن ُکلن ٿا. ڪڏهن سندن آئي 

آڌرڀاُء ته ڇا پر مورڳو موٽايو ڇڏين؛ ڪڏهن وري پاڻ سڏائي ٿا 

گهرائين، ڪڏهن سندن آواز ٻڌڻ الِء به سڪيو ٿو مرجي ته ڪڏهن 

ڳالهيون پيا ڪن. بس محبوب پنهنجين ادائين ۾ وري ڳجهيون 

 اهڙائي ته هوندا آهن.

َڪڏَِهن طاقِيُون ِڏيِن، َڪڏَِهن ُکلَِن دََر دوِستَِن 

 جا؛

َڪڏَِهن اَچان، اََچُڻ نه لَهان، َڪڏَِهن ڪوِٺيو 

 نِيِن؛

َڪڏَِهن ِسڪان َسڏَ کي، َڪڏَِهن ُڳجهاندََر 

                                                           

 14ساڳيو ص ،حوالو 96 
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 َڳـَرِهين؛

 نجا ُسپِِرين. اَهڙائِي آهيِن، صاِحَب ُمنه  

                                                             

 1:8)بروو سنڌي(

 

شاه صاحب عاشق ۽ معشوق جي وچواري ناتي کي انتهائي 

لطيف تشبيه سان تعبير ڪيو آهي. هو چوي پيو ته جيئن لوهار 

زنجير ٺاهڻ وقت هڪ ڪڙو ٻئي سان مکائيندو آهي، منهنجو جيُء 

 ن ايئن جڙي قابو ڪري ڇڏيو آهي. محبوب

 َڪڙو َمنِجه َڪڙي، ِجيئَن لُهاَر لَپيِٽيو؛

 ُمنِهنجو ِجُي َجڙي، ُسپيِريان سوگهو َڪيو. 

                                                        

 2:5)بروو سنڌي(

سر بروي ۾ محبوب جي حسن ۽ سونهن جي واکاڻ تمام 

آهي. شاه صاحب فرمائي ٿو ته پرين  گهڻي انوکي انداز سان ٿيل

جڏهن ناز، انداز ۽ معشوق ادا سان پنڌ ٿو ڪري ته ڌرتي سندس قدم 

قدم تي بِِسِم الَل پئي پڙهي، حورون کيس حيرت مان بيهي پيون 

ڏسن، شاه صاحب سائينَء/خدا جو قسم کڻي پيو چوي ته منهنجو 

ل دنيا سڄڻ سڀني کان سهڻو آهي. سونهن جي ساراه جو اهڙو مثا

 جي ادب ۾ ورلي هوندو. 

ناَز َمنجهاران نِڪِري، َجڏِهن پِِرين َڪري ٿو 

 پَنڌُ؛

 چِئي، راهَ ُچمي ِٿي َرندُ؛” بِِسِم الَل“ڀُون پڻ 

 اُڀِيُون َگهڻي اَدََب سين، ُحوُرون َحۡيَرَت َهنڌُ؛

 سائِينَء جو َسوَگندُ، ساَڄُن َسڀَِنئان ُسهڻو. 

                                                             

 2:6)بروو سنڌي(

ڪيڏو نه ڀاڳوند آهي اهو شخص جنهن جو محبوب پاڻ هلي 

ڏانهنس اچي ٿو.  پوِء سندس ڏک درد ڪاٿي ٿا رهن، سندس سڀ 
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تڪليفون خوشين ۽ راحتن ۾ تبديل ٿيو وڃن. يعني محبوب جي اچڻ 

ڌوئي سان سورن جي ائين صفائي ٿيو وڃي، جيئن ڌوٻي ڪپڙا 

 صاف ڪندو آهي.

اَُڄ پُِڻ ُجِڙيَِم جوَڙ، دوِسُت پيِهي دَِر 

 آئِيو؛

ُسَکِن اَِچي ڏَُکِن کي، ُمۡحَڪُم ِڏنِي 

 موَڙ؛

جا پَِر َکِٽيَء کوَڙ، سا پَِر ُسوَرِن  

 سان ٿِـئِي.

                                              

 2:9)بروو سنڌي(

ه هڪ ئي دعا دل مان ۽ جڏهن پرينَء جو وصال ٿئي ٿو ت

ٿي نڪري ته اي خدا! ڪڏهن به محبوبن کان ڌار نه ڪجانِء. اهو 

ڀٽائي جو انداز آهي جو پرين جي ملڻ تي هو هڪ دم خالق حقيقي 

ڏانهن راغب ٿي وڃي ٿو ۽ کائنس دعا ٿو گهري. سر سارنگ ۾ پڻ 

اڱڻ تاِزي، ٻََهِر “جڏهن ساڳي صورتحال سامهون اچي ٿي: 

پَِٽ ُسنَهِن؛ ُسَرِهي سيَج، پاسي پِِرين، َمُر پِيا مِينَهن  ُڪنِڍيُون، پَکا

اَسان ۽ پِِريَِن، شاَل ُهَوِن “ته هڪدم ڀٽائي دعا ٿو گهري ته، ” َوَسنِ 

هن سر ۾ پڻ جڏهن محبوب جو وصل ٿئي ٿو ته شاه ” بَرابَر ڏينَِهڙا.

صاحب شڪرانا ٿو ادا ڪري ۽ دعا ٿو گهري ته اي خدا ڪڏهن به 

 ڌار نه ڪجانِء. محبوبن کان

 ُشُڪُر َگِڏياُسون، سپِِرين! ِجئَري، جاِني ياَر!

 ويٺي جن جي َوِٽ ۾، ڪوڙين ِٿيا قَراَر؛

 ڌَڻِـيَم! َڪِر َم ڌار، پاڙو تِن پِِريُِن کان. 

                                                        

 3:4)بروو سنڌي(

 

وچ جي ترتيب ڏنل هيٺيان ٽئي بيت ڊاڪٽر نبي بخش خان بل

شاه جي رسالي مان ورتا ويا آهن. جن ۾ شاه صاحب؛ سونهن ۽ 
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حسن کي تمام عاليشان نموني سان تعبير ڪيو آهي. محبوب جي 

سونهن کي ڊاک جي ڳاڙهن ڇڳن سان تشبيه ڏيڻ ۽ ان کي عطر 

وانگر خوشبودار سڏڻ سان سونهن ۽ حسن جي هڪ اهڙي تصوير 

 سرشار ڪري ٿي ڇڏي.سامهون ٿي اچي جيڪا ڏسندڙ کي 

ڳاڙها   ۽    ڳُوڙها،       سڄڻ     ڊاک    

 ڇڳن       جيئن

مڪائون   محبت      جا          جهاٻا                     

 ۽         جهوڙا

 سچ ڪه سنڀوڙا، سڄڻ اچي سامهان.                   

                                                            

 3:3)بروو سنڌي(

پاٽوندڙ        ماڻڪ      پرين،                            

 عطر      سين    آهين

گهنڊڙي نه الهين، سڄڻ بنڀي وار                      

 جيئن.

                                                            

 3:4)بروو سنڌي(

ماڻڪ        پرين،           پاٽوندڙ                      

 عطر    سين   امل

ُمنهن گُهنڊي تڻ ڳل، ڀوري لوڪ نه                   

 لکئا.

)بروو                                                            

 3:5سنڌي(

مجموعي طور سر بروي سنڌي ۾ رومانوي جمال سان گڏ 

جسماني جمال جو ذڪر پڻ تمام لطيف ۽ نفيس انداز ۾ ڪيل آهي. 

هيُء سر اصل ۾ ته عشق جو سر آهي، پر ان جو باريڪ اڀياس 

ڪرڻ کانپوِء معلوم ٿئي ٿو ته سر بروو سونهن جي ثنا ۾ پڻ پنهنجو 

ڊاک جي “ مثال پاڻ آهي.  هڪ پاسي شاه صاحب محبوب کي

ڳاڙهن ۽ ڳوڙهن ڇڳن سان تشبيه ڏني آهي ته ٻي پاسي، هن سر ۾ 
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محبوب جو ناز ۽ انداز سان پنڌ ڪرڻ ۽ ڌرتيَء جو بسم هللا چئي “

وارو هڪ اهڙو استعارو ڪتب آندو آهي، ”  سندس پير چمڻ

جيڪو سونهن ۽ حسن جي واکاڻ ۾ نرالو، نئون، نفيس، اتم ۽ 

وي کي اسان عشق ۽ بره جي سر انتهائي وڻندڙ آهي. يعني سر بر

  سان گڏ حسن ۽ جمال جي تعريف جو سر پڻ سڏي سگهون ٿا. 
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 سر رامڪلي

سر رامڪلي ۾ شاه صاحب جوڳين، سامين، الهوتين ۽ 

آديسين جو ذڪر ڪندي انهن جي جدوجهد، جاکوڙ ۽ ڳوال بيان 

ڪئي آهي. شاه صاحب سندن منزل مقصود حقيقي محبوب جو 

 جيڪا اهِل تصوف جي اصلي راه ۽ منزل آهي.ديدار ڄاڻائي آهي، 

 ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ سر رامڪلي بابت لکي ٿو:    

چوڏهين ۽ پندرهين صدي عسيوي ۾ سنڌ ۾ سماع “  

جي موضوعن تي ” جوڳ ۽ ڀڳتي“جي محفلن ۾ ذاڪر ۽ قوال 

کي سنڌي نغمن جي ميل ” جوڳيا“۽ ” رام ڪريه“هندي راڳن 

سنڌي “۽ ” سنڌي رامڪلي“ ن ميالپ سان ڳايو ۽ انهي ميل ما

” سنڌي رامڪلي“راڳ اسريا، سورهين صدي ۾ راڳ ”  جوڳ

هندستان ۾ مشهور ٿي چڪو هو، ارڙهينَء صديَء  ۾ شاه جي وقت 

۾ سر ” شاه جي راڳ“۾ اهو راڳ سنڌ ۾ هلندڙ هو، جو ان کي 

رامڪلي واري موضوع جي بيتن ۽ واين ڳائڻ الِء منتحب ڪيو 

 97”ويو.

 بي سڌايو لکي ٿو:ڊاڪٽر غالم ن  

سر رامڪلي ۾ لطيف سائين جيڪي تاريخي اهڃاڻ “ 

استعمال ڪيا آهن سي سڀ انساني ڀالئي، پيار ۽ خوبصورتي جي 

ورکا ڪندي نظر اچن ٿا. منجهن ڪنهن به قسم جي نفرت،  

ڪدورت ۽ ٻيائي جو شائبو نظرنٿو اچي ... لطيف سائين سر 

رٿن ۽ شخصيتن جي رامڪلي ۾ جن ماڳن، مڪانن توڙي اوتارن، تي

تاريخي اهميت ۽ ڪرداري سگه کي بيان جي ذريعي اجاگر ڪيو 

آهي، تن سڀني جي لطيف جي اظهاري قوت ڪري ڪردار کان 

  98”وڌيڪ اهڃاڻي حيثيت ٿي پئي آهي.

                                                           

شاه جو رسالو شاه جو ڪالم، مرتب: ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، جلد ڇهون 97 

 22صفحو 

پبليڪيشن  شاه لطيف جو عالمتي شعور، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، روشني98 

 102، 100ع صحفو 2007ڪنڊيارو، 
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يعني سر رامڪلي ۾ ذڪر هيٺ آيل جوڳي ۽ سامي ۽   

سندن  پنڌ ۽ جستجو هڪ اهڃاڻ آهي. جنهن جي تصوير شاه 

ئي آهي. شاه صاحب جيڪي سفر ۾ ٽي سال گذاريا صاحب پيش ڪ

۽ مشاهدا ماڻيا هي سر انهن پنڌن دوران ڪيل مشاهدن جو ثمر يا 

نتيجو آهي. سفر دوران شاه صاحب جوڳين جي طبيعتن، مزاجن ۽ 

نفسيات جو ويجهڙائي کان مطالعو ڪيو هو ۽ پوِء ڀٽ تي ويهي 

تي سوچڻ  انهن جوڳين ۽ سندن پنڌن جي رازن، رمزن ۽ روحانيت

 لڳو ۽ ان سوچ جو ثمر سر رامڪلي آهي.   

جوڳين جي جوڳ ۽ ويراڳين توڙي سامين جي  ۾ ُسر هن

ويراڳ جا خيال سمايل آهن. اها عام حقيقت آهي ته شاهه صاحب 

جوڳين، سامين، ڪاپڙين، ويراڳين ۽ سنياسين جي سنگ ۽ سنگت ۾ 

ٽڪر، هنگالج، نانيَء جي  گذاريا هئا ۽ هن گنجي سال ٽي

ٿر، راجسٿان، ڪاٺياواڙ، ڪڇ ڀڄ، ڪوٽيسور، نارائڻ سر ۽  مندر،

ٻين عالئقن جو سفر ڪيو هو. هي سر بنيادي طور تي ان سفر جي 

ڪٿا آهي جنهن ۾ سنياسين ۽ سالڪن ۽ سندن منزل مقصود تي 

سر رامڪليَء ۾ جوڳين، پوربين،  پهچڻ واري پنڌ جوذڪر آهي.

ويراڳـيـن ۽ نـاٿ پـنٿين سامين، سناسين، آديسين، ڪاپڙين، بابن، 

 . جهڙا ناال شاه سائين کنيا آهن

 

  نانگا نانيَء هليا، هنگالجان هلي،

  دُوارڪا، مهيسين ملهي، جن ديکي

 ! علي، آء  نه جيئندي اُن ري جن آڳه

 - 

  َڪن ڪٽ، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪنوٽيا، ڪن چيَر،

  سدا وهن سامهان، عاشق اُتر هيَر،

  سريَر، تسا ڏيئي تَن کي، ساڙيائون

 ! جا تن هو جي فنا ٿيا فقير، هلو ته تڪيا پَسون
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شاه صاحب جوڳين کي نوري ۽ ناري سڏي ٿو، جنهن مان 

غالم محمد شاهواڻي صاحب دوزخي ۽ جنتي جي مراد ورتي 

جيڪا ناموزون لڳي ٿي. ان جي بنسبت ڪلياڻ آڏواڻي   99آهي.

نوري ۽ ناري کي جاللي ۽ جمالي سڏيو آهي جيڪو بلڪل درست 

 لڳي ٿو. 

 نُوِري ۽ ناِري، جوِڳــيَڙا َجهاَن ۾؛

 ٻَري جن ٻاِري، آء  نه ِجئنِدي اُِن ري.

                                             

 1:1)رامڪلي(

توڙي جاللي جوڳي آهن. جن جي ڪچهري  جهان ۾ جمالي“

 100”نينهن جي نور سان پئي ٻهڪي، تن کانسواِء مان نه جيئنديس.

سر رامڪلي ۾ شاه صاحب جوڳين جي سونهن ۽ سوڀيا جو 

ذڪر ڪيو آهي. هن سر ۾ ذڪر هيٺ آيل جوڳي نه صرف 

پنهنجين صورتن پر سيرتن ۾ به اهم ۽ امله آهن. شاه صاحب جهڙو 

وڳين، ڪن ڪٽ ڪاپڙين، سامين ۽ الهوتين کي ڏاهو ماڻهو جن ج

ساراهي ٿو اهي يقيناَ اهم، مانائتا ۽ معتبر آهن. شاه صاحب چوي 

پيو ته ويراڳين جا واڄٽ )سندن ُمرلين، سازن ۽ سرندن جا آواز( 

سندس الِء وڏو قيمتي سرمايو آهن. هو پاڻ ته گهڻو گهٽ ٿا ڳالهائين 

 ا راز کوليو ٿا ڇڏين.پر سندن سازن جا آواز ئي ازل ۽ ابد ج

 

 واَڄَٽ ويراِڳـيُِن جا، ُمون َوِٽ َوڏو ماُل؛

 َمقاالن َمَهنِد ٿِيا، ڪونهي َوٽِِن قاُل؛

حاُصُل جنِين حاُل، آء  نه ِجئنِدي اُِن  

 ري.

                                             

 1:5)رامڪلي(

                                                           

 778شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي، صفحو 99 

 480شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 100 
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سندن سونهن جو ذڪر ڪندي شاه صاحب چوي پيو ته هو 

ياسين جي سنگ ۾ ويٺل آهي ۽ انهن کانسواِء ٻيو ڪجه به نه پيو سن

ڏسي ڇاڪاڻ ته انهن جي سونهن جهڙي ٻي ڪنهنجي به سونهن 

 ناهي.

 َوٽِِن ويٺِي آِهيان، ِڏِسيو ِڪيَن ِڏسان؛

َجنِهن ِجهوئِي ناِه ِڪي، سا ڪا ُسونَهن 

 َسنِدياِن؛

 پَِسيو ِڪيَن پَساِن، آء  نه ِجئَنِدي اُِن ري.

                                                               

 1:11)رامڪلي(

هتي شاه صاحب نه صرف جوڳين جي جمال جي ڳاله ٿو 

ڪري پر پنهنجي شعور کا اجتماعي شعور سان سلهاڙيندي هڪ 

پوري خطي ۽ تاريخ جي نمائندگي ٿو ڪري. اسان کي ڪٿي به 

لو نه ٿو ڀاسي بلڪه شاه صاحب جو شعور ۽ وجداني اظهار اڪي

سندس اظهار هڪ اجتماعي معاشري جو اظهار آهي. هو جوڳين، 

سامين، الهوتين، ڪاپڙين، سنياسين ۽ کاهوڙين کي هڪ اجتماعي 

صورت ۾ ڏسي ٿو. اهي اجتاعي طور تي سندس هيرو آهن. جن جي 

 الِء ڊاڪٽر شوق صاحب لکي ٿو :

شاه صاحب سر رامڪلي ۾ تمام گهڻن جوڳين جو ذڪر “

ڪيو آهي... )جن ۾( آديس، آڌوتي، جبروتي، ريڳڙيارا، سناسي، 

سويساهيا، صابري، کاهوڙي، ڪاپٽ، ڪاپڙي، ڪل پتي، ڪن  

چير، ڪن ڍار، ڪنوٽيا، ڪوسياهيا، گودڙيا، النگوٽيا، الهوتي، 

 ”101مهيسي، نانگا، ويراڳي، هرڪيس )شامل آهن(.

شاه صاحب چوي پيو ته، هنن جوڳين پنهنجي پاڻ کي ذاِت 

ل )خدا( ۾ گم ڪري ڇڏيو آهي. هنن پنهنجا سڀئي ڪم سبحان ڪُ 

جي حوالي ڪري ڇڏيا آهن. سندن صحبت انتهائي پرڪشش آهي. 

 هنن جي جدائي رئاري ٿي وجهي.
                                                           

تحقيقات لطيف، ڊاڪٽر نواز علي شوق، مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 101 

 18ع صفحو 2005
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 پاڻَِهين ويٺا پاَڻ سين، پَِر ۾ َپِرياِڻيِن؛

 ساِمي َسفَِر َهِليا، آَسُڻ اُجهائِيِن؛

 ِن ري.ُرِخَصَت ُرئاِريِن، آء  نه ِجئَنِدي اُ  

                                            

 1:15)رامڪلي(

ُجزو ِوڃايو جوِڳـئين، ُڪلَّ سين آهيِن 

 َڪُم؛

 آَسُڻ ِجِن َعدَُم، آء  نه ِجئَنِدي اُِن ري. 

                                          

 1:16)رامڪلي( 

 سندن مونا ڄڻ ته طور سينا جبل جهڙا هجن )جتي حضرت

موسٰي خداِء بزرگ ۽ برتر سان هم ڪالم ٿيندو هو.( جن ۾ منهن 

وجهيون هي سنياسي ڄڻ ته پنهنجي حقيقي مالڪ سان گفتگو ۾ ٻڏل 

آهن. سندن ٻيو ڪو ونهوار ناهي، هو ان ذات ۾ گم آهن ۽ اها ذات 

 ئي سندن پردو آهي، جنهن ۾ سندن سمورا راز لڪل آهن.

 ِن؛ُمونا ُطور ِسينا، َسندا َسنياِسيُ 

 پُوَرِب َکنيو نه پاَڻ سين، بُودُ بيراِڳـيُِن؛

 ِردا آهي راَز ِجي، اَوَڇُڻ آديِسيُِن؛

قُرُب ڪاپَِڙيُِن، نََهن چوِٽيَء ِسيئَن 

 ڍَِڪيو. 

                                            

 5:1)رامڪلي(

 

ُمنُهن ِمِحراُب ِپِرينَء جو، جاِمَع َسَڀ 

 َجهاُن؛

فُرقان ِجي، ڪاٽِيائون فََرِهيَء تان 

 قُرآُن؛

 اُڏاِمي اُِت ِويو، َعقُُل ۽ ِعرفاُن؛
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 َسڀوئِي ُسبحاُن، ڪاڏي وِڃي ِنيَِتيان. 

                                           

 5:3)رامڪلي( 

اهي ڪي ٿورا هيري جهڙا سچا فقير، “شاه صاحب موجب 

اچي لنگهيو... روحاني رنگ ۾ رچي الل ٿيا، جن وٽان بي بها پرين 

هو  102”هنن ويراڳين نيستي جي آڙاه ۾ پنهنجا آستان اڏيا آهن.

پنهنجي سوچ لوچ ۽ گيان سان ڳوڙهن گردابن کي سلجهايون ويٺا 

 آهن.

 الَل ڪي الُل ِٿيا، الُل لَنِگهيو َجِن؛

 َعدََم جي اوڙاهَ تي، َڪيا آَسَڻ آڌوِتيَِن؛

 َگردانِيو ُگنَگِن، ِگرداَب کي ِگياَن سين.

                                             

 5:8)رامڪلي(

اهي جوڳي جيڪي سدائين فڪر ۾ محو رهن ٿا انهن جا تن 

توڙي من ميراڻ کان پاڪ آهن، تڏهن ته هو اقدس ذات سان الڳاپي 

۾ گم آهن. هنن جا نيڻ ننڊن جا هيراڪ ناهن، هو هميشه پنهنجي 

 مالڪ ڏانهن رجوع ۾ ٿا رهن.

 

 پاسي ِگهنڊَ، َگڏُ ُگذاِريِن گودَِڙيا؛ُگهنِڊِن 

 پَليـتِيَء کان پانِهنجا، پاُڪ َرِکيائون پِنڊَ؛

 نانگا َڪِن نه ِننڊَ، َوَڃِن ُروندا راَم ڏي.

                                            

 6:8)رامڪلي( 

 

شاه صاحب نه صرف انهن جوڳين جي واکاڻ ٿو ڪري پر 

انهن جي پڻ  ساراه ٿو ڪري، ۽ چوي هو جيڪو مچ ٻاريندا آهن 

 پيو ته سندن ٻاريل ڪاٺيون ۽ ڪانا به پيا ٻهڪن.
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 تَِهڙا َڪڙَڄ َڪِڪرا، َجِهڙا جائُِن ڦَُل؛

تِِن ساِميُِن جي سڌ َمران، ِجن جي گودَِڙيُِن ۾ 

 ُگَل؛

 اندَِر ُمالن ُمَل، َٻَهِر ڪوجها ڪاپَِڙي. 

                                                               

 6:9)رامڪلي( 

جوڳين جون ٻاريل ڪاٺيون ۽ ڪانا ايئن پيا ٻهڪن، جيئن “

جائو ٻوٽن جا گل، انهن جوڳين جي سڪ ۾ ٿو مران، جن جي 

گودڙين ۾ گل آهن. ڪاپڙي اندر ۾ بي بها آهن. پر ٻاهران بد زيبا پيا 

 103”ڏسڻ ۾ اچن.

آهن شاه صاحب پيو چوي ته هو جيسيتائين اوطاقن ۾ 

تيسيتائين ساڻن دل جا حال ويهي اور ۽ مٿن پنهنجي پاڻ کي پيو 

گهور؛ ڇاڪاڻ ته هو جيڪڏهن هنگلور هليا ويا ته پوِء سندن ملڻ 

 محال آهي.

تان ِڪي ساڻَِن اوِر، جان آِهيِن اوطاقُِن 

 ۾؛

 ڏَه ڏَه ڀيرا ِڏينَهن ۾، پاُڻ َمٿانئُن گهوِر؛

 ِويا جي ِهنگلوِر، ته َڪَرِم ِمَلندَءِ 

 ڪاپَِڙي.

                                            

 8:2)رامڪلي( 

۽ جڏهن هو اوطاقن مان هليا ٿا وڃن ته ته اوطاقن ۾ نه ڪو 

دونهون ٿو دکي ۽ نه الٽ ٿي ٻري، جهڙو ڪه سنياسين جي وڃڻ 

 سان سندن پويان سڃ ٿي وئي هجي.

 . 
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 اَُڄ نه اوطاقُِن ۾، دُونِهين، ڌُنڌُ، نه الَٽ؛

يا ويراِڳي، نِِڪِري، ِچَت َچکائي وِ 

 چاَٽ؛

آء  ماِرَيِس تَنِهين ماَٽ، ِجيجان! 

 جوِڳـيََڙِن جي. 

                                            

 8:8)رامڪلي( 

شاه صاحب جوڳين بابت چوي پيو ته هنن پنهنجي بک ڄڻ 

ته بگرين ۾ وجهي ڇڏي آهي. هو طعام جي طلب ته ڪن ئي ڪو نه 

نن پنهنجون خواهشون ختم ڪري ڇڏيون آهن. هو سڃ جهاڳي ٿا. ه

 وڃي وسنئنُء ڀيڙا ٿيا آهن. 

  

بَُک ِوڌائُون بُِگِريـين، جوِڳي ڪندا 

 ُجَڃ؛

 َطلََب نَه َرَکِن َطعاَم ِجي، اوتِيو ِپيَِن اَُڃ؛

الُهوتِيُِن، لَِطيُف چئي، َمُن ماري ڪيو 

 ُمَڃ؛

ساِمي جهاڳي ُسَڃ، َوَسنئُن کي ويجها 

 ٿِيا. 

                                            

 9:1)رامڪلي( 

شاه صاحب سررامڪلي ۾ تصوف ۽ روحانيت جي جمال 

کي واضع انداز ۾ بيان ڪيو آهي. هو هڪ فرد کي خدا جو پرتوو 

غ( ٿو سڏي ۽ تمثيلي اندز ۾ پيو چوي ته جنهن کي اوهين ِڏ يو)چرا

پيا ڀانيو اصل ۾ اهو سج جو عڪس آهي. )فرد خدا جو پرتوو آهي.( 

اندر جي احساسن کي روشن ڪري انهيَء روحاني رمز ۽ راز کي 

 سمجهي سگهجي ٿو.

 تو جو ِڏئو ڀانـِئيو، سا ُسوَرَج ُسهائي؛

اَنڌَِن اُونداِهي، جي راِت ِوهاِمي ڏينُهن   
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 ٿِيو. 

                                            

 9:14)رامڪلي(

مجموعي طور سر رامڪلي ۾ شاه صاحب جوڳين، سامين، 

سنياسين ۽ ڪاپڙين جي کوجنا کي تمثيلي بڻائي پيش ڪيو آهي. هن 

جي سامهون جوڳي ۽ سنياسي خالق حقيقي جا اهي ٻانها آهن، 

جيڪي سندس تمام گهڻو ويجهو آهن. سندن مونا طور سينا جبل 

يَء جو ديدار ڪن ٿا. هنن پنهنجو جز وڃايو وانگر آهن. جتان هو ڌڻ

سوئِي “آهي ۽ اهي هن اقدس ذات  جي ُڪل سان هڪ ٿي ويا آهن. 

تصوف جو اهم نڪتو آهي ته ”. ُسڃاڻيجِ، ِهيُّ ُهو آهي هيِڪڙو

انسان جمالياتي حيثيت ساڻ کڻي پيدا ٿيو آهي. ۽ هو جڏهن دنيا ۾ 

رجي ته جماِل ڪل )خالق( طرف رجوع ڪري ٿو ته سمجهڻ گه

هو پنهنجي اصل طرف موٽي ٿو، جيئن اها هڪ آفاقي حقيقت پڻ 

آهي ته هر شيَء کي پنهنجي اصل ڏانهن  موٽڻو آهي. سر رامڪلي 

۾ پڻ جوڳين ۽ سامين جي ان پنڌ جي واکاڻ آهي جيڪو هو پنهنجي 

جي ” َوِڃي ڪالَهه ُڪُل ٿِيا“اصل ڏانهن ڪاهيندي ڪن ٿا ۽ نيٺ 

هن سر ۾ شاه صاحب صوفياڻي جمالياتي روپ ۾ تبديل ٿي وڃن ٿا. 

تصور جا اهڙا جلوا ڏيکاريا آهن، جو سندس جمالياتي بصيرت 

 حيران ڪري ڇڏي ٿي.
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 سر ڪاپائتي

جي لفظي معنٰي آهي ڪاپو ڪندڙ، ڪتيندڙ يا ” ڪاپائتي“

ڪاتار. سر ڪاپائتي نالي ڪابه هندستاني راڳڻي ناهي. پر شاه 

تيندڙ يا سٽ اڻندڙ عورت صاحب جيئن ته هن سر ۾ ائٽ تي ُسٽ ڪ

جو ذڪر ڪيو آهي انهيَء ڪري ئي مٿس اهو نالو پيو آهي. 

پورهئي جي عظمت کي مڃيندي شاه صاحب ڪاپو ڪندڙ هٿن کي 

سون ساريڪا هٿڙا ٿو سڏي. هونئن به شاه صاحب جا ڪردار 

گهڻو ڪري پورهيت طبقي سان الڳاپو رکندڙ آهن. جڏهن خود خدا 

ي ٿو ته ڀٽائي صاحب پڻ ان آفاقي پورهيت کي پنهنجو دوست سڏ

حقيقت جي پيروي ۾ نه صرف پورهيت کي پنهنجو دوست بڻايو 

اٿائين بلڪه گهڻن هنڌن تي ته پورهيت کي پنهنجو محبوب پڻ بڻايو  

 اٿائين.

 سر ڪاپائتي بابت ڪلياڻ آڏواڻي صاحب لکي ٿو:

يا ” ڪتڻ واري“لفظ جي معنٰي آهي: ” ڪاپائتي“ “

ئٽ يا چرخي يا ڪتڻ وارين جو ذڪر ڪيو هن سر ۾ ا”. ڪاتار“

 104”ويو آهي.

 غال۾ محمد شاهواڻي صاحب لکي ٿو:

هن سر تي مضمون جي مد نظر نالو رکيو ويو آهي. ڪا “

به هندستاني راڳڻي هن نالي سان ڪانه ٿي سجهي. جيئن ته هن سر 

۾ ڪاپائتيَء جو ذڪر آيل آهي تنهن ڪري اهو نالو پيو اٿس...هن 

اپائتي جي حال، سندس محبت ۽ منفرد سر ۾ شاه صاحب ڪ

 105”مصروفيت جو ذڪر ڪيو آهي.

شاه لطيف هن سر ۾ انسان “ڊاڪٽر شوق صاحب موجب 

جي ذميدارين جو ذڪر ڪيو آهي. انساني جسم به هڪ چرخي 

مثال آهي. چرخو چرڻ سان ئي سهڻو ۽ ڪارائتو ثابت ٿئي ٿو. 

لهي ٿو. هڪ  انسان به پورهئي سان ئي پيارو لڳي ٿو ۽ هر هنڌ مانُ 
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هنڌ ويهي رهڻ مان ڪجهه ڪين ورندو...هن سر جو مرڪزي 

نڪتو پورهئي سان ئي پيار آهي، شاه سائين ٻڌايو آهي ته هيَء 

حياتي ٿورڙي آهي. ان جي هر هڪ گهڙي قيمتي آهي. جيڪي ان 

حقيقت کي سمجهن ٿا سي پورهئو ڪري پنهنجي عمر سجائي ڪن 

 106”ٿا.

ڪاپائتي جو پسمنظر،  ُسرب، انسائيڪلو پيڊيا سنڌيانا موج

سنڌ ۾ ڪپهه ٽاڻڻ، پڃڻ، تُنبڻ، َڪتڻ ۽ اوبڻ جي ڪرت جو يادگار 

تي سڀ کان وڏي هنرمندي يعني نفيس ڪپڙن جي اوڄ ۽  جن آهي،

۽ ڪتڻ جا اهڃاڻ  آتڻ اڻاوت جو مدار هو. هن سر ۾ خاص طرح

جو  آتڻ شامل آهن. هن وقت سنڌ جي اقتصادي ۽ سماجي زندگيَء ۾

ڪتڻ واري ڪرت جو اڳيون اوج باقي نه رهيو آهي، پر وجود ۽ 

ڪاپائتين جي رهڻيَء ڪهڻيَء ۽ ڪرت ڪار جي جيئري  هي ُسر

سُرڪاپائتيَء ۾ ڪتڻ ۽ اڻڻ واري ڪرت جو . آهي تصوير جاڳندي

نقشو چٽيل آهي، جنهن جو شاهه لطيف جي وقت ۾ چاالمانو هو 

دگيَء ۾ کانپوِء به سنڌ ۾ هيَء ڪرت موجود رهي آهي. زن ان ۽

پورهيي جي اهميت ۽ صداقت وارو دائمي قدر، سر ڪاپائتيَء ۾ 

۽ قديم هنر ۽ ُسکيي  ثقافت ۾ سنڌ جي ُسر هن. اجاڳر ڪيو ويو آهي

ستابي زرعي ملڪ جا چٽا اهڃاڻ ملڻ سان گڏ فصلن جي پوکائي 

۽ عالئقي جي درياهي بندرن، بازارن ۽ خاص  ذڪر ڪٽائيَء جو

واپار الِء ڏيساور ]عرب جي  ان پوک۽ ڪري وونئڻن جي

سان گڏ سنڌ جي  ذڪر ملڪن وغيره[ ۾ وڃڻ جي افغانستان ۽

 . سکئي ستابي زراعتي نظام جي اوج جو تذڪرو به ملي ٿو

مان اِها به ڄاڻ ملي ٿي ته سنڌ جا هنرمند ڪيڏا نه سڄاڻ  ُسر هن

هئا، جو اُهي ملڪان ملڪ مشهور هئا ۽ سندن ٺاهيل شين جو ايڏو 

مان هو، جو انهن جي سادي ُسٽ ۽ ُسٽ مان ٺهيل شين جي عيوض 

مٽاسٽا جو ناڻو ميسر ٿيندو هو. اهڙا اهڃاڻ ڪيترن ئي بيتن ۾ ملن 

هيي سان پيار آهي، جنهن ۾ جو مرڪزي نُڪتو پور ُسر ٿا. هن
                                                           

مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور تحقيقات لطيف، ڊاڪٽر نواز علي شوق، 106 
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شاهه لطيف هنرمند پورهيتن، سنڌ ۾ تيار ٿيندڙ نفيس ڪپڙي 

جي اهميت کي اُجاڳر ڪيو آهي. هي  ان جو بيان ۽ تند جي

۾ ويهي چرخي چورڻ ۽  آتڻ ُسر، ڪاپائتيَء جي ُسٽ ڪتڻ، سڄو

پيار ڀرئي پورهئي جي پسمنظر تي آڌاريل آهي، جنهن ۾ هڪ پاسي 

ڪرڻ ۽ ٻئي پاسي  حاصل آزادي هنر جي عورت کي پورهئي ۽

کيس پنهنجي ڪٽنب ۽ ڪانڌ سان پيار، قرب ۽ وفاداري قائم رکڻ 

 ”جي هدايت ڪئي وئي آهي.

سر ڪاپائتي ۾ شاه صاحب نه صرف ڪاپائتين جي پورهئي 

جو ذڪر ڪيو آهي بلڪه سندن نفسيات، روين، گهرجن، رهڻي 

صاحب  ڪهڻي جي پڻ عڪاسي پيش ڪئي آهي. سر ڪاپائتي شاه

ايڏي ته باريڪ بيني سان پيش ڪيو آهي جو ايئن پيو لڳي ڄڻ ته 

شاه صاحب ڪاپائتين سان گڏ ڪاپو ڪيو هجي، جي ائين نه هجي 

لسي تَندُ، لَِطيُف “ها ته شاه صاحب ايئن ڪيئن ٿي چئي سگهيو ته 

، يا وري ايئن ته اي ڪاپائتي تنهنجون پهون ”چئي، َهلي ِتِن َهٿاءُ 

ي/منجهائي ڇڏيون آهن ته ڪجه هوا ۾ ڪجه جهرڪين وڃائ

پَهيُون تُنِهنُجون ِجهِرَڪِن جهوِريُون، “وکري/کنڊري ويون آهن. 

اهو سڀ ڪجه ته صرف اهو ئي فرد چئي ”. ٻِيُون اُڏايُون واءَ 

سگهي ٿو جنهن اهو لقاُء ڏٺو هوندو. شاه صاحب جو ڪمال آهي 

منظر جو هو جنهن به منظر ۽ ماحول جي عڪاسي ٿو ان ۾ ان ئي 

۽ ماحول سان ٺهڪندڙ لفظ ۽ استعارا ڪتب آڻي ان منظر، ماحول ۽ 

مقام جي چٽي تصوير پيش ڪري ٿو. شاه صاحب سر ڪاپائتي ۾ 

سمهو نه “پورهتياڻين /ڪاپائتين کي خبردار به ڪندو رهي ٿو ته 

ڪتڻ جي ڪيو جي توهان ائين نه ڪيو ته سينگار جي الِء 

 ”سڪنديون وتندئو.

 ِرين، ُستي ساهيِن َهڏُ؛َڪتََڻ جي ڪانه ڪَ 

 ُصباَح ايندَِء اوِچتو، عيدَ اُگهاَڙِن َگڏُ؛

ِجِت َسرِتيون َڪندَِء َسڏَ، اُِت ِسَڪنِدينَء  

 سينگاَر کي.
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 1:4)ڪاپائتي(

ڪاپائتي خوبصورتي ۽ مهارت جي عالمت آهي، پر کيس “ 

نه آهي ته سندس هٿ سون جهڙا آهن ۽ سون جهڙن هٿن سان خبر 

افاديت سان ڀريل ڪو وڏو ڪم ٿي سگهي ٿو، کيس اهوته پرو 

ڪونهي ته ازلي سچ ۽ اعلٰي نور جي حاصالت، انهن سون 

  107”ساريڪن هٿن سان ٿي سگهي ٿي.

شاه صاحب ڪاپائتي کي چوي پيو ته تون سون جهڙن 

تي ۽ ڪاهلي ڇڏ ۽ سٽ هٿڙن سان ڪاپو ڇو نه ٿي ڪرين، سس

 ڪت ته تنهنجو مان ٿئي.

 سوَن ساِريڪا َهٿَڙا، ڪوهُ نه َڪتِين َرِڏ؟

ويِهي ُڪنڊَ، ڪاپو َڪِر، ُگهتُون گوِهيُون 

 َڇِڏ؛

 ته َصرافاڻي َسِڏ، َمَرِڪيو ُهوندَ َمٽاِئيين. 

                                                         

 1:8)ڪاپائتي(

ڪاپائتين کي شاه صاحب ڪتڻ جي صالح ٿو جتي ڪاهل 

ڏئي اتي محنتي ۽ مهان ڪاپائتين کي شاه صاحب ڀيٽا ۽ مڃتا به 

 ڏئي ٿو.

 ڪو جو َوهُ ڪاپائِِتيَِن، ڪنبَن ۽ َڪتَِن؛

 ڪاَرِڻ ُسودَ َسواِريُون، آتََڻ َمنجه اََچِن؛

اُِن ِجي ُسونَهَن، َسيَّدُ چئي، َصراف ئي 

 ِسَڪِن؛

، پائي تراِزيَء نه اَِگهيا ُسَٽ َسندَنِ  

 توِريا. 

                                                     

 1:13)ڪاپائتي(
                                                           

شاه لطيف جو عالمتي شعور، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، روشني 107 

 58ع صفحو، 2007پبليڪيشن ڪنڊيارو، 



 لطيفيات جو اڀياس

242 

 

 

سر ڪاپائتي سنڌ جي صنعتي ۽ معاشي صورتحال جي 

منظوم تاريخ آهي. جنهن ۾ خوشحالي کان بدحالي تائين جو احوال 

آهي. جڏهن اهي پورهيت ڪاپو نه ٿا ڪن ڇاڪاڻ ته حالتون 

خراب آهن جو کين ڪجه بچي ئي ڪونه ٿو ۽ سندن دل  ايتريون

يورپي واپاري، سندن گماشتا يا وري مقامي دالل “ڀڄي پئي آهي جو 

مقامي ڪاريگر جي ڀلي الِء نه پر پنهنجي ڀلي الِء ڪاروبار ڪري 

۽ جڏهن اهڙي اڻوڻندڙ صورتحال سامهون هوندي ته  108”رهيا هئا.

ي طور شاه صاحب ڪهڙو ماڻهو ان ۾ ڪم ڪري سگهندو. نتيج

 چوي ٿو:

 نه سي َوؤَڻ َوڻَِن ۾، نه سي ڪاتاِريُون؛

 پَِسيو بازاِريُون، ِهنئَڙو مون لُوُڻ ٿِئي.

                                            

 1:20)ڪاپائتي(

 ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو صاحب لکي ٿو:

هڪ اهڙي عالمت آهي جيڪا هنر مند  Spinnerڪاپائت “

فهوم ۾ ظاهر ٿئي ٿي. ڪاپائتي کي گائڪاري جيان ۽ ماهر جي م

قوت بخشيندڙ ۽ اثر ڇڏيندڙ هڪ قوت )طاقت( سمجهيو وڃي ٿو. 

کي به ڪاپائتي جي عالمت طور مڃيو وڃي ٿو. پري  Fairyپري 

معنٰي خوبصورت عورت.  سڀ ماهر خوبصورت نفيس ليکي 

سگهجن ٿا ڇو ته انهن جي هٿن ۽ ذهن جي پورهئي تي صنعت جي 

  109”ي ۽ ترويج جو دارو مدار آهي.ترق

 

 َڪتي مٿي    آئيون، ڪري  تند      تيار

 اٽل    اوڏاهين ٿئي، جيڏانهن پرينَء    پار

                                                           

 57سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، ص.108 

شاه لطيف جو عالمتي شعور، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، روشني 109 

 56ع صفحو، 2007پبليڪيشن ڪنڊيارو، 
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 * 110ڪاپائتي قرار، منجهان پورهئي آئيو.

پورهيت جي پورهئي سان نه رڳو ديس ۾ خوشحالي اچي 

ٿي، پر خود پورهيت به پنهنجي پورهئي سبب خوشحال ٿئي ٿو جو 

 کيس پورهئي ۾ پئسي سان گڏ قرار ۽ دلي سڪون به ملي ٿو. 

مجموعي طور سر ڪاپائتي ائٽ تي سٽ ڪتيندڙ ڪاپائتي 

 جي ڪٿا سان گڏ سنڌ جي صنعت ۽ معيشت جي تاريخ آهي. جنهن ۾

شاه صاحب انتهائي خوبصورت انداز سان هڪ دور جي تصوير 

پيش ڪئي آهي. هن سر ۾ پورهيت جي هٿن کي سون ساريڪا هٿ 

سڏي شاه صاحب پورهيت جو مان مٿاهون ڪرڻ سان گڏ هڪ 

جمالياتي تخليق پڻ ڪئي آهي. ڇاڪاڻ ته ڪاپائتي نه صرف هنر 

ان  مند آهي بلڪه پريء جي روپ ۾ سونهن جي عالمت پڻ آهي.

عالمت تحت شاه جي ڪاپائتي کي خوبصورت هنر مند عورت 

 سڏي سگهجي ٿو. 

                                                           

م محمد شاهواڻي جي ترتيب ڏنل رسالي مان کنيو ويو * هيُء بيت غال110 

 آهي
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 سر پورب

۾   ’پورب ‘محققن جو خيال آهي ته شاه جي رسالي جي ُسر

صدي عيسويَء واري دور جي موحد فقيرن جي پس  13۽  12

منظر جا ٽاڻا ۽ اهڃاڻ ڏنل آهن، جاگرافيَء جي لحاظ کان اهي 

ور کان اڳتي گنگا نديَء جي اورئين بهار۽ ڪانپ عالئقا، جيڪي

۾ شامل هئا. شاهه   ديس پورب‘)پورب( طرف آهن، سي 

ذڪرآهي، جيڪي  جو’ پوربي فقيرن‘ان ديس جي  پورب ۾ ُسر جي

بلوچ ڪتاب  ڊاڪٽر نبي بخش جوڳي ۽ ناٿ پنٿي هئا.  هٺ يوگي،

جو جيڪو پسمنظر  ُسر ۾ هن  تاريخ سنڌي موسيقيَء جي مختصر‘

صدي  16کان 13: ان جو تت هن ريت آهي آهي،بيان ڪيو 

جي عالمگير نظريي هيٺ  توحيد ‘عيسويَء واري عرصي ۾

’ هٺ يوگي تحريڪ‘۾ ٻه مکيه اصالحي تحريڪون:  هندوسماج

جوڳي، / شروع ٿيون. هٺ يوگي ’ڀڳتي تحريڪ ‘ع( ۽1200)

مرشد ۽ ‘تصوف جي  جو تصور،’ گرو ۽ چيلي‘موحد هئا، وٽن 

هو، پر هٺ جوڳين وٽ اڳتي هلي سڄو علم ۽ وارو ساڳيو ’ مريد

عقل جسماني ڪشالن ۽ رياضتن )تپسيائن( تائين محدود ٿي ويو. 

ڀڳتي، بنيادي طور محبت، پوڄا ۽ بندگيَء جو مفهوم رکي ٿي، 

جيڪا پهرين ادويت )دوئيَء کان دور( يعني هڪ طرح توحيدي 

جا فلسفي سان شروع ٿي، پر پوِء اُن ۾ ڪرشن پوڄا ۽ رام پوڄا 

باقاعدي تحريڪ ’ رام ڀڳتي‘۽ ’ ڪرشن ڀڳتي‘تصور شامل ٿيا ۽ 

ان جو هڪ اهڙو گروهه هو، جنهن  جي صورت ورتي، پوِء به

جي نالي ۾ واحد خدا جي پرستش موجود هئي. سنڌ جي ’ رام‘وٽ 

وارن جوڳين ۽ ڀڳتيَء جي ڀڳتن جو قدر  جوڳ مسلمان صوفين،

جو موضوع بنايو ۽ کي پنهنجي شاعريَء ’ جوڳ ۽ ڀڳتيءَ  ‘ڪيو ۽

شاهه سائينَء . ]حقيقي[ سان عقيدت جو سبق ڏنو’ رام‘۽ ’ ناٿ‘

ڪيو آهي، سي يوگي ۽ ناٿ پنٿي  ذڪر ۾ پوربي فقيرن جو ُسر هن

گرو ۽ ناٿ جي آگيا ۽ رضا کي ضروري ڄاتو، ۽ بتن  هئا، ۽جن

بدران هڪ ڌڻيَء ۾ پنهنجو ويساهه پختو ڪيو. شاهه سائينَء پورب 

]گورک ناٿ جي پوئلڳن، ڪاپڙين[ جي ’ پوربين‘ ڏانهن اسهندڙن
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سڪ، محبت، صحبت ۽ سنگت واري ماحول کي چٽي، سندن خالي 

پيل مڙهين، ماڳن ۽ مڪانن کي ياد ڪرڻ، سندن سفر تي اسهڻ 

پورب ۾ بيان  ُسر کانپوِء پيدا ٿيندڙ درد ۽ فراق واري حالت کي

 . ڪيو آهي

تان خاص سر پورب ۾ ڪل ٻه داستان آهن جن مان ٻيو داس

طورسر رامڪليَء جو تسلسل محسوس ٿئي ٿو. شايد تڏهن ئي غالم 

ٻئي داستان ۾ پوربين يا “محمد شاهواڻي صاحب لکيو آهي ته، 

سامين ۽ جوڳين جو ذڪر ڪيل آهي.  هيُء داستان حقيقت ۾ سر 

پر  اها راِء نامناسب آهي.  111”رامڪليَء جو حصو ٿيڻ گهرجي.

ر پنجن سرن ۽ سامونڊين جو ڇاڪاڻ ته شاه صاحب سسئي جو ذڪ

ذڪر ٻن سرن )سريراڳ ۽ سامونڊي( ۾ ڪيو آهي ته ڇا اهي ُسر 

به هڪ ٻئي ۾ ضم ڪرڻ گهرجن؟ بلڪل نه. ائين ئي سر پورب ۾ 

يعني پورب جي ” پوربيا“شاه صاحب جوڳين ۽ سامين کي خاص 

پار واراسڏيو آهي، جيڪا سندن ڌار سڃاڻ آهي. جنهن کي ختم 

 ب آهي.ڪرڻ جي صالح نامناس

هن سر جي پهرين داستان ۾ شاه صاحب ڪانگل سان  

مخاطب ٿيندي کيس پرينَء ڏانهن پيغام پڄائڻ الِء موڪلي ٿو ۽ 

ساڻس گفتگو ڪري ٿو. جڏهن ته ٻي سر ۾ شاه صاحب سامين ۽ 

جوڳين کي پوربيا سڏيو آهي، ۽ سندن سڪ، وڇوڙي ۽ عشق جو 

 ذڪر ڪيو آهي.

دور ۾ ڳايو ويندو هو هي سر خاص آهي، جنهن کي اوائلي “

پر هاڻي فقيرن هن سر کي ڳائڻ ڇڏي ڏنو آهي. هن سر جو بڻ بڻياد 

کي جڏهن سنڌ جي صوفين ” پوري“يا ” پوَروَ “هندوستاني راڳ 

پنهنجي محفلن ۾ پورب مان ايندڙ موحد فقيرن يا جوڳين، سامين ۽ 

پوربين جي نقطه نگاه کان ضروري سمجهيو، تڏهن کان سنڌي 

۾ مزي ۽ لطف سان ڳايو ويو. جنهن مان سنڌي راڳ نغمن ۽ راڳن 

جنم ورتو جيڪو شاه صاحب جي زنده هجڻ وقت ”  سر پورب“

                                                           

 836شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي، صفحو 111 
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گهڻو مشهور ٿيو. هندوستاني راڳڻي پوروي جي ڳائڻ جو وقت 

    112”ٽيپهري پر شاه جو پورب راڳ رات جي پوئين پهر ۾ ڳائبو هو.

سر پورب جو پهريون داستان شاه صاحب ۽ ڪانگل جي 

ڄڻ ته مذاڪري جو داستان آهي. هن سر جي شروعات ۾ شاه  وچ ۾

صاحب ڪانگل کي پرينَء جي پار وڃڻ جو عرض ڪري ٿو. ۽ 

جڏهن شاه صاحب ڪانگل کي قاصد ڪري پرينَء جي پار 

موڪلي ٿو ۽ ڪانگل ان پياري پار مان ٿي اچي ٿو ته سندس وجود 

مان شاه صاحب کي خسٿوري جي خوشبوِء ٿي اچي. ڪنهن خاص 

ِء جي نسبت سبب ڪا عام شيِء وڻڻ نسبتي جمال تصور ڪجي شي

ٿي. هن سر ۾ شاه صاحب نسبتي جمال جا جوهر ڏيکاريا آهن. 

ڇاڪاڻ ته هو جڏهن ڪانگل کي پرينَء جي پار ڏانهن موڪلڻ جي 

ڪري ٿو ۽ شايد ڪانگل روايتي قاصد وانگر ٽال مٽول ڪري ٿو 

نجو پيغام پرينَء جي تون منه“ته هو انعام طئي ڪندي چويس ٿو ته 

جيڪا نسبتي جمال ” کي پڄائين ته تنهنجا پر سون سان مڙهائيندس.

 جي جهلڪ آهي.

 ڪانَگَل قَِريبَِن جا! اِچي وائِيَء َوُڻ؛

تو ۾ بُوِء بَهاَر ِجي، ُمشَڪ َکـٿوِريَء 

 َمُڻ؛

 اِچي َعجيبَِن جو، اورانِگهجِ اَڱَُڻ؛

 تو کي پَِسي تَُڻ، ُسوَرنِئان صاُف ٿِئي.

                                                 

 1:8)پورب(

جڏهن ڪانگل پيغام پڄائي خير جي خبر آڻي ٿو ته شاه 

زاَغ! تُنِهنِجي ذاِت جو، ٿورو َمٿي “صاحب سندس ٿورا مڃي ٿو.  

، هاڻي شاه صاحب جي ڪانگل سان دوستي ٿي وئي آهي ۽ ”ُمون

ه رڳو واکاڻ ٿو پرينَء جا پيغام آڻڻ ڪري شاه صاحب سندس ن

ڪري پر سندس الڏ ڪوڏ به برداشت ڪري ٿو ايتري تائين جو 
                                                           

ُسُر پورب، مرتب ڊاڪٽر محمد علي مانجهي، ثقافت کاتو حڪومت 112 

 148ع صفحو 2011سنڌ،
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چوي ٿو ته جيڪو ڪانگل منهنجون خبرون پرينَء تائين پڄايون ٿو 

 اچي اهو ڀلي ته منهنجي اکين تي پيو هلي.

 

 قَِريبَِن جو ڪانگڙو، مٿي ٽاَر ٽِلي؛

 َکـڻِيو ِکنياتو َخبَُرون، ِکيُرون ِڏيو ِکلي؛

 ن اللََن سان، ُمنِهنجي باِت بِلي؛الِئي َجنهِ 

 سو َوُر َچِشَمِن سان َچلي، جو دَِرباِري دوَس جو.  

                                                                 

 1:14)پورب( 

هن سر جي ٻي داستان ۾ شاه صاحب آديسين، جوڳين ۽ 

 پيو ته:پوربين جو ذڪر ڪيو آهي، ڊاڪٽر بشير احمد شاد چوي 

آدسين جو آرام حرام هوندو آهي، هڪ هنڌ جاِء جوڙي “

ڪو نه ويهندا آهن بلڪه سيالنين جيان چند ڏينهن الِء ڪٿي آسڻ 

اڏي وري نئين منزل جا مسافر ٿي ويندا آهن. انهن چند ڏينهن ۾ 

جيڪڏهن اهڙن پارسن سان ڪو لوهه لڳي ويندو آهي ته ان کي 

جي طالب جو به ڪن اهڙن ئي  سُون بڻائي ڇڏيندا آهن. شاه صاحب

آديسين سان ڇهاُء ٿيل ٿو ڀائنجي جو انهن جو وئي پڄاڻان هو کين 

تمام گهڻو ساري سڀنالي ٿو ۽ کيس انهن آسڻن مان خستوري جي 

  113”خوشبو ٿي اچي، جتي آديسن پنهنجا پکڙا اڏيا هئا.

پوَربِيا   پُوري ِويا، آَسَڻ  اڄ  

 صبوح

 آديسين  ۾.خستوري    خشبوِء،   آهي  

)پورب(                                                    

2:7* 

لطيف سرڪار ان سالڪ سان مخاطب آهي، جيڪو دنيا ۾ “

ڀانت ڀانت جا نظارا، رنگ برنگي گل گلبن، سمنڊ، پهاڙ، آبشار، 
                                                           

ُسُر پورب، مرتب ڊاڪٽر محمد علي مانجهي، ثقافت کاتو حڪومت  11315

 ع صفحو2011سنڌ،

 هيُء بيت غالم محمد شاهواڻي جي ترتيب ڏنل رسالي مان کنيو ويو آهي *
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درياَء سج، چنڊ تارا ۽ ڪهڪشان ڏسي پروردگار جي اهڙي 

شاه سائين کيس فرمائي ٿو ته  ڪاريگريَء تي حيرت ۾ اچي ٿو.

حيرت نه کاُء، اهو سڄو مانڊاڻ منڊيندڙ اها هڪڙي ئي ذات آهي ۽ 

  114”اهي سڀ سندس هستيَء جا مظهر آهن.

 ِجئَن ٿا پَُڇِن اَنَّ کي، ِتئَن جي پَُڇِن پَنڌُ؛

ته ِرڙِهي لَڌائُون َرندُ، لَٿِيَِن لَُک لَِطيُف  

 َچئي. 

                                             

 9:4)رامڪلي(

عظيم شاعر شاه صاحب پنهنجي شاعريَء ۾ پنهنجي دور ۽ 

ڌرتيَء تي مروج عام فهم چوڻيون ۽ پهاڪا پڻ شامل ڪيا آهن، جن 

سان انهن سڀني روايتن ۽ رواجن جي خوشبوِء سندس شاعري ۾ 

اوتجي وئي آهي، جيڪا سنڌ جي ماڻهن جي مزاج ۽ خمير ۾ موجود 

سندس مٽيَء جي ماڻهن ۾ پنهنجائپ جو مشترڪه  هئي ۽ اهو ئي

عنصر آهي جنهن ڪري سندس شاعري صدين پڄاڻان به ترو تازه،  

 تواني ۽ اجري لڳي ٿي.

 

پُوَرب پُوَرب تَِب َڪُرون، َجب ِهنئَڙي آَوِن 

 پُوَر؛

 ِسَڪندي کي َسَڄڻين، نُِڪون اليُون نُوَر؛

 ِملي.  ماِرَيِس تَنِهن ُسوَر، ِجئَن ساَڄُن سڄي، نه 

                                                                  

 2:5)پورب(

مجموعي طور سر پورب ۾ شاه صاحب صوفياڻي رمز جو 

ذڪر ڪيو آهي. هن سر ۾ ڪجهه نسبتي جمال جو به رنگ آهي 

خاص طور جڏهن هو جڏهن ڪانگل کي قاصد ڪري ٿو ۽ سندس 

ڙهائڻ جي ڳاله ڪري ٿو يا جڏهن واکاڻ ڪندي ان جا پر سون ۾ م
                                                           

ُسُر پورب، مرتب ڊاڪٽر علي محمد مانجهي، ثقافت کاتو حڪومت  11417 

 ع صفحو2011سنڌ،
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ڪانگل پرينَء جي پار مان ٿي اچي ٿو ته سندس پرن مان خستوري 

جي خوشبوِء اچي ٿي ته اها نسبتي سونهن آهي. ڇاڪاڻ ته ڪانگل 

صرف ان الِء ئي اهم آهي جو اهو پرين جي پار وڃي ٿو. اصل 

سونهن پرينَء وٽ آهي. ڪانگل وٽ هڪ نسبت آهي. يا جڏهن 

سڻ پوري هليا ٿا وڃڻ تڏهن به سندن پکن ۽ ڪکن مان انهن پوربيا آ

جي خوشبوِء ٿي اچي. اهو پڻ نسبتي جمال جو مظهر ۽ منظر آهي.  

ڇو ته اصل خوشبوِء آديسين ۾ آهي آسڻن ۾ انهن جي نسبت سبب 

خوشبوِء رهجي وئي آهي. سر پورب ۾ شاه صاحب  پوربين يا 

ه ڪري آديسين جي سڪ، عشق ، محبت ۽ وڇوڙي جي ڳال

صوفياڻي جمال کي پڻ ذڪر هيٺ آندو آهي. يعني سر پورب نسبتي 

 توڙي صوفياڻي سونهن جو پرتوو آهي.
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 سر ڪارايل

معنٰي مور پکي. ڪارايل جي نالي سان ڪابه ” ڪارايل“

راڳڻي ناهي. هن سر تي اهو نالو مور جي ذڪر سبب يعني سر جي 

۽ هنج مضمون مطابق پيو آهي. هن سر ۾ شاه صاحب جتي مور 

جي حسن جي ڳاله ڪئي آهي، اتي ٻگهن، ڪنگن ۽ ڪانيرن جي 

 گدلي ۽ ڪوجهي هئڻ جو پڻ ذڪر ڪيو آهي. 

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب لکي ٿو:

ڪارايل لفظ جي معنٰي آهي مور يا هنج. هن سر ۾ هنج جي “

گڻن جي ساراه آهي. تنهن ڪري ئي ان تي اهو نالو رکيو ويو 

   115”آهي.

 ر ڪارايل الِء لکي ٿو:ڊاڪٽر بشير احمد شاد س

ڪارايل جي لفظي معنٰي الِء لطيف جي پارکن مان ڪن “

بحرحال ٻئي پکي ”. ڪارو هنج“لکيو آهي ته ڪن وري ” مور“

پنهنجي سونهن سوڀيا توڙي عادتن ۽ خصلتين ۾ پنهنجو مٽ پاڻ 

آهن. البته سر ڪارايل ۾ مور سان منسوب فقط ٻه ٽي بيت ملن ٿا. 

 116”سان ڪيترائي بيت موجود آهن. جڏهن ته هنج جي حوالي

۾ شاهه لطيف، نانگن مان ڪاري واسينگ ۽ کپر  ُسر هن“

جي ڳڻن، اوڳڻن ۽ پکين مان هنج، مور، ڪنگ ۽ ڪانئيري جي کاڌ 

خوراڪ، عادتن ۽ خصلتن کي پنهنجي ڏانَء سان بيان ڪري، 

هڪ طرف فطرت جي مشاهدي کي سامهون آندو آهي ته ٻئي پاسي 

فقط اکين سان ئي دنيا  انسان آهي ته جيڪڏهناهو راز ظاهر ڪيو 

جي عجائبات کي ڏسي ۽ پرکي ته علم ۽ عرفان جا اڻ کٽندڙ سلسال 

 . سندس ڄاڻ کي وڌائي سگهن ٿا

شر، نيڪي ۽ بدي، چڱائي ۽  ُسر ڪارايل ۾ شاهه لطيف خير ۽

بڇڙائي، بلندي ۽ پستي، محبت ۽ نفرت جي فرق کي مخصوص 

                                                           

 530شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 115 

سنڌيڪا اڪيڊمي  شاه لطيف هر دور جو شاعر، ڊاڪٽر بشير احمد شاد،116 

 157ع صفحو 2008ڪراچي،
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ذريعي بيان ڪري، فڪر انگيز پکين ۽ جيتن جڻين جي خصلتن 

ڳالهيون ڪيون ۽ جيئڻ جي اعلٰي مقصد جي وضاحت 

جون رمزون ۽ راز بيان  سلوڪ کان سواِء حقيقت ۽ ان. ڪئي

جي  ان سمان ڀيٽ ڪئي آهي، ۽’ هنج‘ڪندي سچي سالڪ جي 

ڏني  تشبيهه سان’ ڪانئيرن‘ڍنڍ جي  ڀيٽ ۾ عام رواجي ماڻهن کي

 ”آهي.

جي اهم عنصرن مورن، سر ڪارايل ۾ فطري سونهن 

هنجن، ڪنول جي گلن ۽ ڀونئرن جو ذڪر آهي. هي سر فطري 

جمال جي هڪ خاص حصي جو عڪس آهي. هنجن جي الِء شاه 

 صاحب فرمائي پيو ته هنج پاتار ۾ پيل موتي به چونڊي وٺندا آهن.

 اکڙيُون اوڙاهَ ۾، اُڀو تَڪي تاِر؛

 پِٿُون جي پاتاِر، َهنُج تِنين جو هيَرئُون. 

                                              

 1:3)ڪارايل(

جيَهَر لوُڪ َجهَپ ڪري، اوهيَر 

 اُڏاَمِن؛

 پِٿُون جي پاتاَر جا، چيتاِريو ُچڻَِن؛

ڪوهُ َڪندا کي تَِن، پاِڙهيِڙي پَہُ   

 َڪري؟

                                            

 1:11)ڪارايل(

ڪنول جي گلن جي سونهن ۽  سر ڪارايل ۾ شاه صاحب

ڀونئر جي عشق جو عڪس پڻ انتهائي خوبصورت انداز ۾ پيش 

 ڪيو آهي. 

 َڪؤنر پاُڙون پاتاَر ۾، َڀؤنُر ڀِري ۾ ُسَڃ؛

 ٻِِنين َسنِدي ڳالهِڙي، ِعشق اِيُّ اُهَڃ؛

 توِء نه لَهيِن اَُڃ، جي پِيو ِپيَِن پاَڻ ۾.  

                                             

 1:10)ڪارايل(



 لطيفيات جو اڀياس

252 

 

سر ڪارايل ۾ شاه صاحب سونهن ۽ ڪوجهائپ ٻنهي جو 

ذڪر عالمتي انداز ۾ ڪيو آهي. هن سر ۾ڪنگ ۽ ٻگه ڪوجهائپ 

۽ مور ۽ هنج سونهن جي عالمت آهن. نانگ سونهن ۽ زهر جي 

 گڏيل عالمت آهي. ته گاروڙي علم ۽ عقل جي ڏس ۾ اهم آهن.

ڪندي شاه هنجن جي نفاست، نزاڪت ۽ لطافت جو ذڪر 

صاحب چوي پيو ته هنجن جي رهڻ وارو پاڻي ڪنگن ميرو ڪري 

ڇڏيو آهي ۽ هو ايترا ته نفيس آهن جو ان  ميري پاڻي تي ايندي 

 لڄارا ٿا ٿين. 

 

 اڇو پاِڻي لُُڙ ٿِيو، ڪالُوِريو َڪنَگِن؛

 اِيندي لََڄ َمَرِن، تَنِهن َسَر مٿي َهنَجڙا.  

                                              

 1:6)ڪارايل(

شاه صاحب چوي پيو ته هنج انتهائي پيارا پکي آهن، 

جيڪڏهن انهن جي عادتن جي خبر جنهن کي به پيئي اهو ٻگهن 

 ڏانهن ڪڏهن ڪونه نهاريندو. 

َهنَجِن سين هيڪاَر، جي َڳَڻ ڪري 

 نِهاِرئين؛

َٻَگهِن ساڻ ِٻيهاَر، ٻيَله نه ٻَِڌين   

 َڪڏِهين. 

                                             

 1:7)ڪارايل(

پنهنجن عادتن، خصلتن ۽ صورت سبب شاه صاحب کي هنج 

تمام گهڻو وڻي ٿو، ايتري تائين لطيف صاحب هنج سان پيار ڪري 

ڏئي سڏي ٿو، ۽ چويس ٿو ته ” هنجڙا“ٿو جو کيس ڪوڏاڻي جو نالو 

فطرت سان ” تون مون وٽ اچ متان تو کي ڪو ماري وجهي.“

 ايڏي پيار ئي ته لطيف کي لطيف بڻايو آهي.

 آُء اُڏاِمي َهنَجڙا! َسَر ۾ ساِرينَِئي؛ 

 َمتان ماِرينَِئي، پاِڙهيري پَُه َڪري.  
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 1:8)ڪارايل(

هن سر ۾ شاه صاحب ڪنول جي گل ۽ ڀوئنر جو ذڪر پڻ 

 آهي.سونهن ۽ عشق جي نسبت طور ڪيو 

 

َڪؤنَر پاُڙون پاتاَر ۾، َڀؤنر ڀِري 

 آڪاِس؛

 ٻِنين َسندي ڳاِلهڙي، راِزَق آنِدي راِس؛

تَنِهن ِعشَق کي شاباِس، َجنِهن ُمحَبتي 

 ميِڙيا.

                                              

 1:9)ڪارايل(

شاه صاحب مورن ۽ هنجن سان گڏ؛  نانگن کي مالئڪن 

يه ڏئي هن سر ۾ فطري جمال جي انتهائي سان تشب” منهن“جي 

خوبصورت انداز سان ڳاله ڪئي آهي. اها ڳاله ذاتي مشاهدي ۾ به 

آئي آهي ته واقعي به ڪي نانگ ايڏا ته خوبصورت ٿين ٿا جو دل 

چوندي آهي ته پيو کين ڏسجي. جڏهن  سر ڪارايل ۾ نانگن جي 

ٿيو  منهن کي مالئڪن جي منهن واري تشبيه پڙهجي ٿي ته حيران

 وڃي. ۽ شاه جي مشاهدي کي داد ڏيڻ سوا رهي نٿو سگهجي.

 

 آَسَڻ جن اَريَج ۾، اُوِء َڪَڇَر ِوهَ َکري؛

تِن جا ُمنَهن َملََڪِن َجِهڙا، ٽِڪو نان نه 

 ٽَري؛

جي اُنِهين ساُڻ اَڙي، ته ڪانهي جاِء 

 َجِريَء جي.

                                             

 2:3)ڪارايل(

مجموعي طور سر ڪارايل ۾ شاه صاحب فرد کي مور ۽ 

هنج پکيَء جون عادتون اپنائڻ ۽ ٻگهن ۽ ڪنگن جون عادتون ڇڏڻ 
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جي صالح ڏني آهي. هن سر ۾ جماليات جي ڏس ۾ فطري حسن جي 

عڪاسي ڪئي آهي. هو مورن ۽ هنجن  جي سونهن جي ساراه 

تي ڪري ٿو ته ٻگهن، ڪنگن ۽ ڪانيرن جي گدالڻ کي نندي ٿو. ج

هو نانگن جي خوبصورتي کي مالئڪن جي سونهن سان تشبيه ڏئي 

ٿو ته اتي خبردار پڻ ڪري ٿو ته اهي نانگ ايڏا ته زهريال آهن جو 

سندن ڌڪ کان ڪوبه نٿو بچي سگهي. هن سر ۾ شاه صاحب 

ڪنول جي گل جي سونهن ۽ ڀونئر جي عشق جو پڻ نقشو چٽيو آهي 

 جيڪو فطري سونهن جو حصو آهي.
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 اتيسر پرڀ

پرڀاتي هڪ هندستاني راڳڻي آهي، جيڪا اسر جي وقت 

 ڳائي ويندي آهي. هن سر تي اهو نالو ان راڳڻي ڪري ئي پيو آهي. 

۾ منگتن، مڱڻهارن ۽  ُسر شاهه لطيف جي شاعريَء جي ِهن

سمي ڪال جو  جي سخا ذڪر آهي. سپڙ ڄام’ سپڙ ڄام‘سخي 

ڏنيون جن ڳائي قدردان ته هو ئي پر هن انهن کي به ڀريون ڀري 

وڄائي نه ٿي گهريو، ڇاڪاڻ ته هنن کي ڳائڻ آيو ئي نه ٿي. 

جو نالو موضوع جي  سُر هن“انسائيڪلو پيڊيا سنڌيانا موجب، 

مناسبت سان رکيو ويو آهي، ڇو ته منگتا، 

پرڀات ويلي اُٿي، سمن سردارن جي درن تي  ۽ڀَٽَ  چارڻ مڱڻهار،

کي  واکاڻ ان. ڳائيندا هئا بيهي کين ساراهيندا ۽ سندن واکاڻ جا گيت

به چوندا ’ وهاڳڙو ُسر ‘ڪري هن کي ان به چئبو آهي،’ وهاڳ‘

جاجڪ هئا، جيڪي  آهن. منگتا وڏا هنرمند ۽

انداز ۾ سخي سردارن کي موهي وجهندا هئا.  جاجڪاڻي پنهنجي

۽ ماحول جو يادگار آهي، جڏهن سردارن  سماج سمن جي ُسر هيءُ 

کي نوازڻ سان هڪ طرف ڳائڻ موروثي مڱڻهار رکيا. منگتن 

وڄائڻ ۾ واڌارو آيو، ته ٻئي طرف ڪيرت جي ٻولن ۾ وڏي تورتڪ 

پئي، پر ويچارا معذور  جي ورکا ٿي انعام پيدا ٿي. قابل جاجڪن تي

مڱڻهار اهڙن انعامن اڪرامن کان محروم هئا. پوِء لسٻيلي جو 

. ساماڻو، جنهن معذور منگتن کي به مان ڏنو’ سپڙ ڄام‘نامور سخي 

جي ڳالهه مشهور ٿي، جنهن کي  ’چارڻ لڱي‘انهيَء پسمنظر ۾ 

ڪيرت الِء ڪو به پاڻ سان گڏ وٺي نه ٿي ويو، پر کيس سپڙ ڄام 

جي سخا ۾ وڏي اميد هئي ۽ ٿيو به ائين. سپڙ ڄام هن بيوس منگتي 

۽ اڪرام ڏنا.  انعام کي ڏوليَء ۾ چاڙهائي پاڻ وٽ گهرايو ۽ وڏا

هن سخي سردار جي سخا کي ڳايو به  سائين انهيَء ڪري لطيف

 . آهي

جي اهم ڳالهه اها آهي ته شاهه صاحب  ُسر شاهه لطيف جي هن

چارڻن کي لوڀ، اللچ کان مٿي ڄاڻايو آهي ۽ ٻڌايو آهي ته سچن 

۽ لوڀ اللچ کان مٿانهون ٿيڻ  تنوار راڳين ۽ چارڻن کي طلب جي
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گهرجي.ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن توهان لوڀ ۽ اللچ رکي ته اهو ته 

ممڪن آهي اوهان جي اللچ پوري ٿي وڃي پر اوهان کي ساٿ کان 

 الڳ ڪيو ويندو.

  تنوار، متان ڪرين مڱڻا، طلب جي

 . ڌڪي ڪندِء ڌار، ماڻڪ ڏئي ُمِٺ ۾
 

شاه صاحب هن سر ۾  تمثيلي انداز ۾ هڪ پاسي  لسٻيلي 

جي سخي حاڪم سپڙ جي سخاوتن ۽ خدا جي خلق تي نوازشن جو 

سي مڱڻهارن کي تاڪيد ڪندي چيو آهي ذڪر ڪيو آهي ته ٻي پا

 ته هو سمهڻ بدران اکين کي اوجاڳا ڏين.

 ڪلياڻ آڏواڻي صاحب سر پرڀاتي الِء لکي ٿو:

هڪ راڳڻي جو نالو آهي جا پرڀات يعني اسر ” پرڀاتي“ “

جو ڳائبي آهي. هن سر ۾ شاه انسان کي بندگي جو تاڪيد ٿو ڪري 

ي سپڙ سخي مان مراد ۽ ڌڻيَء جي اپار سخاوت کي ٿو ساراهي. هت

ڌڻي آهي. جو رب العالمين آهي ۽ سڀ کي روزي ٿو رسائي. سپڙ 

سخي هڪ جڏي جاجڪ کي  تازي گهوڙا انعام طور عطا ڪري 

ڇڏيا ساڳي طرح انسان ڪيترن ئي عيبن سان ڀريل هجي، پر جي 

 117”سائين اڳيان ٻاڏائي ته هو کيس ماالمال ڪي ڇڏي.

 بابت لکي ٿو: غالم محمد شاهواڻي صاحب سر پرڀاتي

پرڀاتي هندستاني راڳڻي آهي جا صبح جو ڳائبي آهي...)هن “

سر ۾( لس ٻيلي جي هاڪاري حاڪم سپڙ سخيَء جي ساراه ۾ بيت 

 118”چيل آهن.

سر پرڀاتي ۾ سخي سپڙ جي ثنا سان گڏ شاه صاحب 

منگتن/مڱڻهارن کي پڻ خبردار ڪندي چوي ٿو ته جيڪا توهان 

ان جي شيوو ناهي. توهان کي جي ڪرت آهي اها ڪيو. سمهڻ توه

ائين نٿو جڳائي جو سيرانديَء کان ساز رکي سڄيون راتيون ستا پيا 

 آهيو. توهان جي ائين ڪيو ته توهان کي ڪير مڱڻهار سڏيندو.

                                                           

 536شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 117 

 857شاه جو رسالو، غالم محمد شاهواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي، صفحو 118 
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اِيُّ نه ڀانَِن ڀيُر، ِجئَن ڪينَُر ِڪيِريَء 

 ٽَنِگيو؛

ُسونهاري ُصبُوَح سين، ِوِجهي ويٺين 

 ويُر؛

ِڪيَرَت ڌاران  توکي َچَوندو ڪيُر، 

 َمڱَـڻو؟

                                               

 1:1)پرڀاتي( 

شاه صاحب منڱتي کي چوي پيو ته تون هن جهان ۾ 

جيسيتائين آهين تيسيتائين ويهي وڄائي نه ته سڀاڻي تو کانپوِء تنهنجو 

 ساز پٽ تي پيو هوندو ان کي وڄائڻ وارو ڪوئي نه هوندو.

نِنڊُون َڪِرين، رو ِوهاڻِيَء ُستو ِڪئَن 

 روِء؛

 ُسڀان ساُز سندوِء، ِپيو ُهوندو پََٽ ۾.؟ 

                                               

 1:2)پرڀاتي( 

چارڻن کي ته ڪو سک هوندو ئي ناهي. هنن جي ڪلهن تي 

 هميشه ڪينرا هوندا آهن ۽ هو رڃن جي راهن جا راهي هوندا آهن.

 ڪو، چاَرَڻ سي َچئَِجِن؛ جِنين ُسُک ناهِ 

 ُرُڃِن راهَ پَُڇِن، مٿي ُڪلَهِن ِڪينَرا.

                                               

 1:4)پرڀاتي( 

ڪنٽراڊڪشن ٻين علمن ۾ منجهائيندڙ تصور ڪيو ويندو 

آهي پر شاعري ۾ تضاد ان جي سونهن ۽ هنر سمجهيو ويندو آهي. 

ر سان ٽمٽار آهي. هو ڪٿي چوي شاه صاحب جي شاعري پڻ ان هن

هو َچَو “ته وري ڪڏهن چوي پيو ” هڻ ڀاال وڙه ڀاڪرين“ٿو ته 

سر پرڀاتي ۾ پڻ اهڙا تضاد موجود ”. ني تون نه چئو، واتان ورائي
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آهن. هڪ پاسي شاه صاحب مڱڻهارن کي محنت ڪرڻ، اوجاڳا 

 ڪٽڻ ۽ ساز وڄائڻ جي تلقين ڪري ٿو ته ٻي پاسي کين چوي پيو.

 ي ڏاُن ُگهريجِ تُون، َڇِڏ ِوڄا ِوڃائي؛ڏڏُ ٿِ 

 َسپََڙ راِت َسنباِهيا، تاِزي تو الئي؛

 جو ڄاڻي نه ڳائي، تَنِهن سين ٻيلي ڌَڻِيَء ٻاَجه ِڪي. 

                                                                

 1:11)پرڀاتي( 

 وري هيئن به چوي پيو:

ي سو ڏاِت نه آهي ذاِت تي، جو َوه

 لَهي؛

 آريُون اَٻوَجهِن جون، َسپَُڙ ڄاُم َسهي؛

جو راَء َوِٽ راِت رهي، تَنِهن ُجِکي  

 تان نه ٿئي. 

)پرڀاتي(                                   

1:10 

شاه صاحب ذات تي ته يقين ڪونه ٿو رکي پر فن هن جي 

 الِء اهم آهي ۽ هن وٽ فن کان به وڌيڪ نيت اهم آهي. تڏهن ته سر

 رامڪلي ۾ چوي پيو ته: 

 

 چائُِت پائي ِچَت ۾، َسنهو َڪتيو َجِن؛

 تِِن جو َصرافَِن، دُڪو داِخِل نه َڪيو. 

                                            

 1:11)ڪاپائتي(

 

پر جن محبت سان ڪم ڪيو آهي، ڀلي جي انهن کان سٺو             

نن جو ڪم قبول ڪيو ڪم ناهي پڳو پر انهن جي نيتون ڏسندي ه

 ويو آهي.

 

 ُمَحبََت پائي َمَن ۾، َرنڍا روِڙيا َجِن؛
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 تِِن جو َصراَفِن، اََڻ توِريو ِئي اَگهاِئيو.  

 1:12)ڪاپائتي(                                           

سر پرڀاتي ۾ پڻ شاه صاحب لڳ ڀڳ ساڳي ڳاله ڪري ٿو 

بح جي راڳڻي آالپ؛ سپڙ ته صبح جو تارو اڀريو آهي ۽ تون اٿي ص

 چارڻن جي نيت پرکي وٺندو آهي.

 

 اُڀِِريو تارو، اُِٿي َوَر ِوهاُڳ ڏي؛

َسپَُڙ ِريسارو، ِچِت َپِرکي  

 چاَرڻين.

                                            

 1:19)پرڀاتي( 

مجموعي طور سر پرڀاتي ۾ شاه صاحب ننڊ کي ڇڏڻ جو 

هوندي به سچائي سان ڪم ڪرڻ جو سبق درس ڏنو آهي ۽ ڪال نه 

۽ رستو ٻڌايو آهي. شاه صاحب موسيقي کي تمام گهڻي اهميت ڏني 

آهي. سندس سموري شاعري موسيقي ۽ موسيقيت جو مينار آهي. پر 

هن سر ۾ موسيقيَء کي سچائي سان مشروط ڪيو ويو آهي. ۽ 

 سخاوت جي تعريف ڪئي وئي آهي.
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 سر ڏهر

يا ميدان کي ڏهر سڏيو ويندو ٻن ڀٽن جي وچواري ماٿري 

آهي. ڪلياڻ آڏواڻي صاحب موجب هن سر تي اهو نالو انهيِء 

ڪري آيل آهي جو ان ۾ سمايل خيال،  شاه صاحب کي هن ڏهر 

مان لنگهندي آيا آهن. اڳي اتان درياه وهندو هو ۽ شاهوڪاري مال 

ايندو ويندو هو. جسودا جنگ واپاري هئا، افسوس جو هيئنر اتي سڃ 

وئي آهي. نه درياه آهي، نه مڪڙي، نه جسودا، نه سونگي. لڳي 

  119اتي هينئر رڳو ڪنڊن جا وڻ ۽ اڪ ڦالريا پيا ڏسجن.

شيخ محمد اسٰمعيل جي تحقيق موجب سر ڏهر تي اهو نالو ان 

سبب پيو آهي. ” راڳ ڏهر“سر ۾ موجود مضمون سبب نه بلڪه 

 هن جو چوڻ آهي:

نظام ۾ هڪ سنڌ جي قديم موسيقيَء جي ” سرڏهر“ “

راڳڻيَء هجڻ جي تصديق هن مثال مان به ملي ٿي ته گذريل چئن 

پنجن صدين کان وٺي سنڌ ۾ سهروردي سلسلي جي بزرگن وٽ 

۾ آالپيا ويندا هئا... اڄ به ” سر ڏهر“ذڪر فڪر جا بيت ۽ وايون 

 120”غوث جا پانڌيئڙا آستانن ۽ درگاهن تي ڏهر چوندا آهن.

تيريون ئي راڳڻيون شيخ اسٰمعيل جو چوڻ آهي ته ڪي

متروڪ ٿي ويون آهن. ۽ سر ڏهر پڻ هڪ متروڪ راڳڻي آهي. 

شيخ صاحب جا خيال پنهنجي جاِء تي تحقيق طلب آهن پر اها ڳاله 

عام فهم آهي ته شاه صاحب جڏهن ٿر جي عالئقن مان گذريو ته  ان 

وقت سندس ذهن ۾ جيڪي خيال آيا هئا سي ئي سر ڏهر جو 

 هن ڀٽ تي ويهي ساريا ۽ چيا.  موضوع آهن. جيڪي پوِء 

سر “سر ڏهر کي معمور يوسفاڻي سميت  ڪجهه محققن 

 پڻ سڏيو آهي. معمور يوسفاڻي صاحب لکي ٿو:” ڏاهر

                                                           

 542شاه جو رسالو، ڪلياڻ آڏواڻي، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، صفحو، 119 

شاه ثقافتي مرڪز سر ڏهر، مرتب، ڊاڪٽر نواز علي شوق، ڀٽ 120 
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ڏاهر لفظ جي معنٰي آهي سڌ سماُء يا ڏس پتو ڏيڻ وارو. هي “

لفظ مان نڪتل آهي. جنهن جي معنٰي آهي ” ڏاه“لفظ بنيادي طرح 

ڌ سماء وغيره... شاه صاحب جي خبرچار، اهڃاڻ، ڏس پتو، س

رسالي ۾ موجوده سر پڻ ان معنوي دائري ۾ اچي ٿو. جنهن ۾ سنڌ 

 121”جي قديم تاريخ جا ڪافي ڏس پتا موجود آهن.

هن سر ۾ سنڌ جي ڊيلٽا جي صورتحال ڏنل آهي. سنڌو نديَء 

جي مختلف وهڪرن، ڍورن ۽ ڦاٽن جو ذڪر آهي. انسائيڪلوپيڊيا 

۽ پاڻيَء  درياهه پٽيهل جي دور ۾ جسوڌڻ ۾ ُسر هن“سنڌيانا موجب 

بعد  ان جي موج سبب ملڪ ۾ آبادي ۽ ماڻهن جي خوشحاليَء،

۾ پاڻيَء جي گهٽجڻ ۽ ُسڪڻ، ماڻهن جي لڏڻ، ملڪ جي  پٽيهل وري

۽ ارڏي سردار الکي ڦالڻيَء جي ڳڻن  بهادر ڦٽڻ، وقت جي وڏي

 ڌڻين سان راڄ ڳالهين، بهادريَء، سندس وڏن ماڻهن، راڄين ۽

ويڙهه ۽ غريبن اوڏن ۽ پورهيتن سان همدرديَء جا اهڃاڻ 

۾ ڪونجن جي اعلٰي  ُسر جا مکيه موضوع آهن. هن داستان هن

جو مرڪزي موضوع ڪونجن  ُسر. وصفن جا به اهڃاڻ ڏنل آهن

تي ڪهل ڪرڻ ۽ کين نه مارڻ جي ترغيب آهي. ڪونجن جي 

فطري ۽ اعلٰي ڪردار جون وصفون بيان ڪيون ويون آهن، 

جيڪي قُوت ۽ ُچوڻي خاطر پرديس ۾ اينديون آهن، ۽ وطن کي ياد 

ڪري واپس ورنديون آهن، وڳر ۾ هلنديون آهن ۽ منجهانئن ڪا 

کي سنڀاري ساڻ ڪنديون  ان ڪونج پوئتي رهجي ويندي آهي ته

۽ بزرگن، اوليائن جي ثنا  ذڪر ذات االهيَء جو ُسر ڏهر ۾. آهن

کان وٺي صوفين ۽ وارو موضوع آهي، جنهن کي آڳاٽي وقت 

وارين محفلن ۾ سر ڏهر ۾ آالپيو ويو آهي.  سماع درويشن جي

 ’ڏهر‘سروري جماعت )هاال( ۾، سرور نوح رح جي درگاهه تي 

ڳايا ويندا آهن. منٺار فقير، مخدوم محمد زمان طالب المولٰي، عبدهللا 

       ” لکيا آهن.’ ڏهر‘ورياهه ۽ ٻين 

                                                           

سر ڏهر، مرتب، ڊاڪٽر نواز علي شوق، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز 121 
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مختلف موضوع بيان سر ڏهر ۾ شاه صاحب ترتيبوار    

هيٺ آندا آهن. هن سر جي پهرين داستان ۾ هو ڪنڊي جي وڻ سان 

مخاطب ٿيو آهي ۽ کائنس ڍوري ڌڻين جا احوال پڇي ٿو ۽ مڇ سان 

جن کي اوکي مهل ۾ حامي ٿيڻ ملسو هيلع هللا ىلص ڳالهائي ٿو. ٻئي داستان ۾ حضور 

جون التجائون ڪيون ويون آهن. ٽئين داستان ۾ ننڊ کي ننديو ويو 

 ين داستان ۾ ڪونجن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. آهي ۽ چوٿ

علي احمد بروهي صاحب سر ڏهر کي موضوعن جي گهڻ 

 رخي تزعين ۽ ترتيب سبب رسالي جو سرچشمو سڏيو آهي.

سر ڏهر شاه جي رسالي جو نچوڙ آهي. يا اڃا هيئن به کڻي “

چئجي ته رسالي جو روح آهي. شاه جي ڪالم جو سرچشمو 

 122”آهي.

ل ۽ درد جي جمال جون جهلڪيون سر ڏهر ۾ فطري جما

آهن. هيُء سر پڙهندي ڀٽن ۽ ڍورن جي جيڪا تصوير سامهون 

اچي ٿي اها جيڪڏهن ڪينواس تي الٿي وڃي ته هوند مصوري جو 

انمول شاهڪار بڻجي پوي. شاه صاحب جهڙي ريت  ڪنڊي جي 

وڻ سان مخاطب ٿيندي کائنس ڍوري ڌڻين جا احوال پڇي ٿو. اهو 

جي احساسن ۾ هڪ نرم درد کي جنم ڏئي ٿو.  انداز سچ ته اندر

 جيڪو يقيناَ جمالياتي درد آهي. 

 

 َڪِر ڪي ڳالَهِڙيُون، َڪنڊا! ڍوَر ڌَڻِـيُِن ُجون؛

ِڪئَن   سي    راتَِڙيُون،   َڪنِهن   پَِر   ِڏينَهن    

                                                                                                                     ُگذاِرئين؟                                                             

                                                                      

   1:1)ڏهر(

 جان تو ُهئَڙو ُسوُر، َڪنڊا! ڍور ڌَڻِـيُِن جو؛

 ٻُوُر، موِريَء َمَڃَر نه َڪِرئين. مٿي الُمنِ   

                                                                      

                                                           

 108ساڳيو صفحو حوالو 122 
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 1:2)ڏهر(

 َڪنڊا! تُون ڪيڏو، َجڏِهن ڀَِريو ڍوُر َوهي؟

 َجسودَِن جيڏو، تو ڪو َگِڏيو َپِهيَڙو؟  

                                                                     

 1:3)ڏهر(

اهو شاه صاحب جو ڪمال آهي ته هو جنهن به منظر يا 

مڪان جي ڳاله ڪري ٿو ان کي پنهنجي اظهاري قوت وسيلي 

جيئرو ڪري ڇڏي ٿو. سر ڏهر ۾ به شاه صاحب اهڙي منظر 

ڪشي ڪئي آهي جو ائين ٿو لڳي ته اجهو ساڻس ڪنڊي ڳالهايو يا 

ڇاڪاڻ ته مڇ پاڻي سڪي اجهو ٿو مڇ کائنس ڪا صالح ٿو وٺي، 

وڃڻ سبب هاڻ مرڻ وارو آهي. شاه کيس چوي ٿو جڏهن پاڻي جام 

جان َجُر “ هيو ته تون نه موٽئين هاڻ ته سوڪهڙو اچي لٿو آهي.

هاڻي ته بس اهوئي ٿي سگهي ” ُهئڙو ِسيَر، تان تُون، َمَڇ! نه موِٽئين

 ٿو ته ماري/ميربحر اچي تو کي ماريندا. هو تنهنجي الِء ڪيرن

آڏا اَڏي ِڪيَر، َگهَٽ به َجهـِلَيِء “وارا  ڪوڙڪا اڏيون بيٺا آهن. 

 ”گهاتُئين.

خوشبوء هڪ اهم جمالياتي عنصر آهي. هن سر ۾     

سرهاڻ جو ذڪر ڪندي شاه صاحب چوي پيو ته پرين جڏهن 

ڇپرن  پيهي آيا ته سندن  جسم مان چندن ۽ تازن گلن جي سرهاڻ  

 مشڪ بو ٿي پيو هو.پئي اڀري؛ جنهن سان سڄو پهاڙ 

اََچِن پِِرين پََٻِکيا، َڪَر ٻاِٻيهو ِجئن 

 مورا؛

سيڻين ِسرَکنڊُ َسپَجي، ِٻيو َعُطَر پِِرين 

 اَتورا؛

 َڇپَُر َکـٿُوِري ٿِيو، ِٻي تاِزي ڦُلَِن ڦورا؛

) ڏهر( وائي                                

 جون سٽون

خشي ٿو، شاه صاحب بي معنٰي شين ۽ نظارن کي معنٰي ب  

جيڪي شيون سندس مشاهدي ۾ آيون آهن اهي ڄڻ ته امر ٿي ويون 
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آهن. اڪرم انصاري پڻ چوي پيو ته پاڻيَء کانسواِء مڇي نٿي رهي 

سگهي اها هڪ معمولي ڳاله آهي پر شاه صاحب ان مشاهدي ۽ 

 منظر کي امر ۽ معنٰي خيز بڻائي ڇڏيو آهي.

“ Can a fish live out side the water? That is a 

very simple question and bears a very simple 

answer. But have we reached its inner implication? 

Let Latif explain to us in what we have erred.”123 

جان واُهَڙ ۾ َوهُ، تان تون، َمَڇ! نه 

 موٽِئين؛

ڪائي ۾ ڪوه َڪِرئين، پوِء موٽََڻ جو 

 پَُه؟

، َمِهميُزون َمالَحِن ِسَر َمٿي تُون َسهُ 

 ُجون.

                                                       

 1:7)ڏهر(

شاه صاحب هر وقت کي معنٰي ۽ مفهوم ڏنو آهي پر اهو 

مفهوم انسان کي سجاڳ ڪرڻ سان منسوب آهي. سندس پيغام جو 

انداز ايڏو ته دلفريب آهي جو سندس سنيهي تي هر حساس دل پاڻ 

ڪريو ٿي ڇڏي. ڇاڪاڻ ته نه صرف سندس سنيهو سهڻو سپرد 

 آهي بلڪه سندس انداز به ته اور آهي. 

 

 پَِرهَ ڦُٽِي، راِت َگـئِي، جهيڻا ٿيا َنَکَٽ؛

 هاِري! ِوَيَء َوَٽ، َگهڻا َهڻنِدينَء َهٿَڙا. 

                                                 

 3:10) ڏهر(

 

 

                                                           
123 Symbolism in Latif’s poetry, Akram Ansari, Sindhology, 1983, 

page. 100 
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يلو ۽ اٻاڻڪو ٿو ٿئي ۽ جدائي جي ماڻهوَء جو من جڏهن اڪ

جهوري ڳاري ٿي وجهي/اڪيالئپ عذاب ڀاسندي آهي ته پوِء ڪو 

هلڪو سرٻاٽ به چاڪ چڪائي وجهندو آهي. شاه صاحب جي 

سامهون ته ڪونج جو ڪوالُء هو جنهن سندس فراق جي ڦٽن کي 

 شايد اڊيڙي ورتو هو جو کيس چيائين ته:

َم ِهنئين  َم لنئُن ُڪونِجي! ماِٺ َڪِر، چورِ 

 چاَڪ؛

ڦَٽِيُون جي فِراَق، سي َگهِر گهاِرينِديُون  

 ڪيتِرو؟

                                                                 

 4:6) ڏهر(

سر ڏهر ۾ درد جو جمال منفرد آهي. پنهنجي پاڻ کي دالسا 

 ڏيڻ ۽ تشبيهي انداز ۾ همت ٻڌائڻ  وارو انداز دلفريب آهي.

ان ٿوَرِڙيُون، جي تُون، ڀورا! پَِسي ِهي ت

 ڀُـِلئين؛

راتِيُون ٻِيُون َگهڻِـيُون، جي تو اِينِديُون 

 هيِڪلي.

                                                               

 3:8)ڏهر( 

سر ڏهر ۾ رومانوي جمال جي به جهلڪ آهي جنهن جو پڻ 

 پنهنجوانداز آهي.

 ي، ِپِرهَ َم َکـڻي پاندُ؛ڍوُل َم کڻي ٻانَهنڙِ 

 آء  َپنِهنجو ڪانڌُ، لوڪان ِلڪي راِئيان.

                                                 

 3:12)ڏهر( 

مزاحمت پڻ هن سر جو اهم موضوع آهي، ماري ۽ 

شڪاري کي ميرن ڪپڙن وارو شخص سڏيو آهي جيڪو مير 

ٿو وڃي، اهڙو ملوڪ ۽ مٿير مڙسن کي ماري جبل جي پاسي هليو 



 لطيفيات جو اڀياس

266 

 

ذڪر ڪري شاه صاحب ڄڻ ته پنهنجو احتجاج رڪارڊ ڪرايو 

 آهي.

 بَِغَل َمنجهه َبندُوَق، ماريَء ميرا َڪپَڙا،

 ماِريو ِميَر َملُوَڪ، اَلِڙيو لَڪ َچڙهي.

يا هن سر ۾ انهن مٿير مڙسن جي ياد به هڪ عجيب منظر 

 نامو کڻي اچي ٿي. 

 ڀيڻين، ڪيڏانهن ِويا َسنگهاَر، جي ُهئا ِهنِين

 ڏور تَه ڏوِريُون ياَر، ٻيِلي ِٻنَِهين َڪنِڌئين.

 

مجموعي طور سر ڏهر ۾ ڊيلٽا جي صورتحال، خوشحال 

ڏينهن جون يادگيريون،  فطري سونهن، ڪونجن جون قطارون، 

آباديون ۽ آبادين کان پوِء ويرانين جو نقشو ڪڍيو آهي. جڏهن ته 

عقيدت  جن جو ذڪر ڪندي شاه صاحبملسو هيلع هللا ىلص خالق حقيقي ۽ حضور

۽ انسيت سان گڏ ازلي ۽ نوراني جمال جي نقش نگاري پڻ ڪئي 

 آهي.
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 سر بالول

سر بالول هڪ هندستاني راڳڻي آهي. توڙي جي هن سر تي 

تحقيق دوران مختلف شيون سامهون آيون آهن. پر هن سر  تي اهو 

نالو بالول راڳڻيَء سبب ئي پيو آهي. سر بالول کي صبح جو 

آهي. سر بالول تي اهو نالو پوڻ بابت ميمڻ به سڏيو ويو ” ڪلياڻ“

 عبدالمجيد سنڌي لکي ٿو:

بالول تي ان نالي پوڻ جو سبب هي معلوم ٿئي ٿو ته ملڪ “

ڪاٺياواڙ جي عالئقي سورٺ جي بندرگاهن ۾ سومنات پٽن سان 

” ب“جي بدران” و“بندر به هو. هنديَء ۾ اڪثر ” ويراول“الڳيتو 

” بشنو“کي ” ۽ وشنو” شب“ کي” شو“اچاريو ويندو آهي. جيئن 

اچاريو ويندو آهي. جيئن ” ر“بدران ” ل“چيو ويندو آهي. انکانسواِء 

، ۽ گجراتي لفظ ”هوري“کي ” هولي“، ”ڪويريا“کي ” ڪويل“ 

  124”ٿيو آهي.” بالول“بدلجي ” ويراول“

بالول راڳڻي بابت ميمڻ عبدالمجيد سنڌي جو خيال آهي ته 

ي ته وادي سموادي سرن کي بالول ٺاٺ بابت ماهرن ڄاڻايو آه

 جا ڪي ئي قسم ٺاهيا آهن ” بالول“بدالئي موسيقي جي ماهرن 

 سر بالول بابت محمد يعقوب آغا لکي ٿو:

“In sur Bilawal the poet has praised the 

generosity and kindness of the prophet of  Islam. In 

fact it is not only Jam Jakhro who is the mentioned 

as the hero but Abro, Samo, Jam, Doongar Rai, Rai 

Rahu, master of the mound , master of kuch etc: 

have also been similarly mentioned. They all mean 

the Prophet by different names coined for the 

occasion.” 125 
                                                           

ع صفحو 1992سر بالول، مرتب: حميد سنڌي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز،124 

14 
125 Shah jo Risalo alias Gange Latif, Volume.1, Muhammad Yaqoob 

Agha, Shah Abdul Latif Bhitshah cultural centre committee, page 460. 
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لحاظ کان هن موضوع جي “انسائيڪلو پيڊيا سنڌيانا موجب، 

سر جا ٽي ڀاڱا آهن. پهريون ڀاڱو سمن جي صاحبيَء ۽ سخا بابت 

دوران  جنگ آهي. ٻئي ڀاڱي ۾ سومرن ۽ عالؤالدين جي لشڪر سان

اُن وقت جي هڪ اهم سورمي، ابڙي سردار جي همت ۽ سومرن 

۽  حڪمت آهي. ٽئين ڀاڱي ۾ ذڪر عورتن جي سامن جهلڻ جو

ا مزاحيه انداز ۾ بيان ڪيل آهن ڏاهپ واري گفتگوَء جا انيڪ نُڪت

۾ شاهه سائينَء پنهنجي خاص فقير وڳند  داستان ۽ اُن جي آخري

۾ شاهه لطيف مزاح جي  جن چيا آهن، بيت سان چرچي ۽ ڀوڳ وارا

 . اوٽ ۾ ڪيتريون حقيقتون بيان ڪيون آهن

جو احوال ۽ سما  جنگ جي سمي ۾ ابڙي ُسر شاهه سائينَء جي هن

دور ۾  ان. جا اهڃاڻ واضح طور ملن ٿا ۽ ماحول سماج دور جي

ڌار ڌار قبيلن جي سربراهن، َڀٽن ۽ چارڻن، منگتن ۽ مڱڻهارن کي 

ڏنا ۽ کين نوازيو، مڱڻن به سخين کي ساراهيو.  انعام مڃتا ڏيڻ الءِ 

ڏيندڙن جي ڏُهلين ۽ ڏيڍين تي  ڏاڻ اُهي مڱڻا صبح جو اُسر ويل اُٿي

سڏيو ’ ِوهاڳ‘يا ’ ُجهار‘، ’سڀراج‘ڳائڻ لڳا. اهڙين ساراهن کي 

 ”ويو.

۽ ملسو هيلع هللا ىلص سر بالول ۾ شاه صاحب خالِق حقيقي سان گڏ حضور 

جادم جکري جي واکاڻ ڪئي آهي. جڏهن ته هن سر جي چوٿين 

داستان ۾ شاه صاحب جي وڳنڌ فقير سان ڪيل چرچن گهٻن واري 

ظريفاڻي شاعري به شامل آهي. جنهن مان شاه صاحب جي خوش 

و. يعني شاه صاحب جتي غوروفڪر ۾ طبعي هجڻ جي خبر پوي ٿ

 گم ۽ سنجيدو رهندو هو اتي هو خوش مزاج پڻ هو.

هن سر ۾ شاه صاحب سونهن جي اهم عنصر جالل جي 

 حوالي سان مرداڻي وجاهتن کي واکاڻيو آهي. 

 َسما! تو ِسَر َڇُٽ، ناَت پاڳارا پُۡرَس ٻِيا؛

َڳـَهَڻ! تُنِهنجي َڳَڃڙي، اچي جاَل 

 َجڳُٽ؛

 ِئي پَُٽ، تِِن تيها ِئي ِبِکيا. ِجِن جيها 
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 1:3)بالول(

 تَِڙ تَِڙ ِڪيَم تََرُس، َسُر نِهاِرجِ َسڀَرو؛

ِڏيندُِء لََک، لَِطيُف َچئي، راَڄ راُهوَء 

 جي َرُس؛

ِولَها جنهن َونِهيا َڪيا، پاَڳ تَنِهنِجي 

 پَُس؛

ڳالهائي ڳاُٽ  ڪوڙين الهي َڪُس، جي

 کڻي. 

                                                 

 1:6)بالول(

سر بالول ۾ شاه صاحب جادم جکري کي  عالمتي طور 

، ”جکرو“، ”هاالر“، ”سمو“سندس جالل ۽ مهربان طبيعت موجب 

وغيره جهڙن نالن ” ڀٽ ڌڻي“، ”راهو“، ”ڏونگر راءِ “، ”ڪڇ ڌڻي“

ندس ساراه ۾ چوي پيو ته بس جکرو ئي سان تعبير ڪيو آهي. س

جسکرو آهي، ٻيا به بهادر ۽ دياوان آهن پر اهي صرف نالن جا خان 

آهن. ڇاڪاڻ ته سومرن جي عالوالدين سان ٿيل جنگ ۾ جادم 

جکري بهادري ۽ سخا جو ڇيه ڪري ڇڏيو. هن رات جو دشمنن 

کي مانيون ٿي کارايون ته ڏينهن جو جنگ ٿي ڪئي. روايتن موجب 

دم جکري يارنهن ڏينهن )ڪارنهن ڪچهريون( جنگ ڪئي ۽ جا

 126نيٺ شهيد/جهونجهار ٿيو.

جکري جي مرداڻي وجاهتن ۽ جالل جي واکاڻ ڪندي شاه  

صاحب چوي پيو ته هن کي ڌڻيَء پاڻ ويهي ٺاهيو آهي. ) هتي  شاه 

صاحب سنڌي محاوري جو تمام حسين  استعمال ڪيو آهي.( هو 

ڪيهر شينهن وانگر ڳاٽ اوچو ٿو ڪري ۽ شهپرن کي تاُء ٿو ڏئي 

داڻي رعب جي عالمت ) سنڌ ۾ ُمڇ موڙڻ يا شهپرن کي تاُء ڏيڻ مرا

آهي( هن ۾ سمونڊ جي ڇولين جهڙو رعب آهي. هو گهوڙي تي 

 سوار ٿي جنگ جي ميدان ۾ ڪاهي پيو وڃي.

                                                           
 250سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، ص.126
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 َجِکرو جوڙي، پاَڻ ڌَِڻيَء پيدا َڪيو؛

ڪيَهَر ِجئَن َڪُر کڻي، ُمُڇون َملُه 

 موڙي؛

َسُمونڊَ ِجئن ِسيَر َڪيو، ٿو ٻاِر ِجئَن 

 ٻوڙي؛

يُِن الئي گهوُٽ َچڙِهيو گهوڙي، پيچِ 

 پيِچرا.

                                               

 2:1)بالول(

 ِڏٺي جادََم َجِکري، ِچِت نه ِٻيا َچڙَهِن؛

 ته ڪي ُکوَه َکَڄِن، جهُ َسُر لَڀي َسڀَرو؟

                                                

 2:3)بالول(

ڙي جي واکاڻ سر بالول ۾ شاه صاحب جکري کانسواِء اب

ڪئي آهي. جنهن سومرن جي مارجي وڃڻ کانپوِء سندن عورتون 

سام طور جهليون. هو پڻ تمام وڏو بهادر هو. ابڙي جي جنگي 

صالحيتن کي واکاڻيندي شاه صاحب چوي پيو ته هو جنگي جوڌو 

هو ُمهانِئين ِميُر، پر “هيو پر کيس عورتن جي حفاظت مارائي وڌو. 

شاه صاحب ابڙي کي سڀني سمن جي سونهن ” َمِستُوراتِِن ماِريو.

 سڏيو آهي. جنهن سومرن جون سامون جهليون.

 

 َسَرڻِـيُِن جي ُسَک َلِء، ساَم َکنِئي َسرداَر؛

جي آيُون اَبڙي جي آڌاَر، سي ُسونگ نه  

 ِڏينِديُون ُسوِمِريُون.

                                                                        

 1:8)بالول(

 اَبڙو َوڏ ََوڙو، ُسَوڙو، َسمو، ُسونهن َسڀَِن؛

تَنِهن دَِر َسڀ اََچِن، َڪنڌُ نه َڪڍي َڪَڇ 



 لطيفيات جو اڀياس

271 

 

 ڌَڻِي.؟

                                               

 1:12)بالول(

جن کي جکرو )عظيم ملسو هيلع هللا ىلص هن سر ۾ شاه صاحب حضور

ن مڃيا آهن رهبر( سڏيندي سندن واکاڻ ڪئي آهي. ۽ خالق جا احسا

جنهن اهڙو محبوب رهنما عطا ڪيو آهي. جيڪو سڀني نبين 

 سڳورن جو سردار آهي. 

 

 َجِکري ِجهو ُجواُن، ِڏسان ڪوَن ڏيَه ۾؛

 ُمَهُڙ ِمَڙني ُمۡرَسِلين، َسرُس َسندِس شاُن؛

، اُِي ُميَسُر ٿِـيُِس “فََڪاَن قَاَب قَۡوَسۡيِن اَۡو اَۡدنَىٰ ”

 َمڪاُن؛

ُن، َجنِهن هاِدي ميِڙيُِم اُِي آگي جو اِۡحسا

 َهِهڙو. 

                                                             

 2:6)بالول(

سر بالول ۾ واکاڻيل ڪردارن جي الِء آخر ۾ شاه صاحب 

چوي پيو ته شال اهي مڙس ماڻهو سدائين جيئن جن جي اجهي ۾ عام 

جو انهن کي  ماڻهو خوش ۽ خوشحال آهن. هو اهڙا مهربان آهن

 ڏسندي ئي اکين جي اڃ لهيو وڃي. 

 

 ااَل! ُجنگَ ِجيَِن، جنِين اَجهي گهاِريان؛

 شاَل َم ُسڪي ويئَِري، ِجئان پِيَّ ِپيَِن؛

َمَرَڪَڻ! اََکِڙيَِن، تو ِڏٺي ُمون ُسُک  

 ٿِئي.

                                               

 3:2)بالول(

 پـَيِريندي ٺَِريا؛ اِيندي لَٿِي اَُڃ، پيرَ 

َمنِجه ويئَِريَء ُسَڃ، َڪَر لِڌي ِرُڻ  
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 اُڪاِريـين.

                                               

 3:3)بالول(

سر بالول واحد سر آهي جنهن ۾ شاه صاحب جو ظريفاڻو 

ڪالم ملي ٿو، جيڪو پڻ سندس شاعريَء جو حسن آهي. سر بالول 

صاحب جي خوش مزاجي جو پتو پوي جي ظريفاڻي ڪالم مان شاه 

 ٿو. 

 

 َوَڳندُ وري آِئيو، پيناَرنِئُون پوِء؛

ُمحَڪَم لََڳِس موِچڙا، ذَرو نه ِڏنُِس 

 جوِء؛

 ويٺو اِئين چوِء، ته پِيران پاسي نه ٿِيان. 

                                                

 4:2)بالول(

 ِء؛َوَڳندُ وِري آئِيو، بَدُو سين بَِدبُو

خاَوندَ! ڏي ُخوشبُوِء، ته ُسرهو ِٿيان   

 ُسپِِرين!

                                                

 4:5)بالول(

شاه صاحب جو سر بالول وارو خوش طبعي ۽ مزاح وارو “

ڪالم، سنڌي مزاحيه شاعري جي بنياد جو پهريون پٿر آهي. شاه 

عات ڪئي آهي، جتي ٻين ڪيترين صنفن جي سنڌي شاعري ۾ شرو

اتي مزاحيه شاعري جي شروعات به شاه ڪئي... جيتوڻيڪ شاه 

دنيا کي ترڪ ڪري تارڪي بڻيو، اتي هو هڪ زنده دل ۽ خوش 

 127”طبع انسان به هو.

جي ملسو هيلع هللا ىلص مجموعي طور سر بالول ۾ شاه صاحب حضور

سونهن، جمال ۽ مهربانين جي واکاڻ سان گڏ جکري ۽ ابڙي جي 
                                                           

ع صفحو 1992سر بالول، مرتب: حميد سنڌي، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز،127 

104 
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جالل جي واکاڻ ڪئي آهي. مرداڻي مرداڻي وجاهتن، بهادري ۽ 

رعب تاب ۽ هشمت  جو خوبصورت اظهار هن سر جي خاص 

خوبي آهي. جڏهن ته وڳنڌ فقير الِء چيل ظريفاڻو ڪالم پڻ پنهنجي 

نوعيت ۾ انتهائي اهم آهي. ڇاڪاڻ ته ان مان شاه صاحب جي 

 خوش مزاجي ۽ ظريفاڻي طبيعت جي خبر پوي ٿي.

 

 باب چوٿون

 ريَء جا مکيه موضوعشاھ لطيف جي شاع

 عالََم آء  ساُڻ، ڀَريو ٿو ڀيَر َڪري،

 پاڻ نه آهي ڄاُڻ، مانڊيَء َمنڊ َپکيِڙيو.

شاه عبداللطيف ڀٽائي سنڌ جو عظيم شاعر آهي. سندس 

شاعري ۽ فڪر تي تمام گهڻو ڪم ٿيو آهي. پر سندس شاعري جون 

 وسعتون ايڏيون ته همه گير ۽ گهڻ پاسائيون آهن جو انهن تي اڃا

وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. ڇاڪاڻ ته جڏهن به شاه 

سائين جي شاعري کي پڙهجي ٿو ته سندس بيتن مان هر ڀيري ڪي 

نيون معنائون نکري ۽ نڪري نروار ٿين ٿيون. اهو سندس آفاقي 

ڪالم جو شايد معجزو ئي آهي جو سندس بيتن يا لفظن ۾ معنائن جا 

تن جي گردان ۾ مڌم ۽ ڀنڊار سمايل آهن. شاه جو ڪالم وقت ۽ حال

جهيڻو ٿيڻ بدران اڃان وڌيڪ چٽو ۽ نشانبر ٿي بيهي ٿو. شاه سائين 

جي شاعري ڪيف ۽ سرود جهان آهي، علم ۽ عرفان جو سمونڊ 

آهي، عشق ۽ ادراڪ جو آسمان آهي، محبتن، وصل ۽ وڇوڙن جو 

داستان آهي، عزم، همت ۽ جدوجهد جو پڌرمانو آهي، انسانيت ۽ 

آهي، درد، ڏک، سوز ۽ سرور جي ڪائنات آهي،  ماڻهپي جو معيار

فطرت، رنگ، سونهن ۽ خوشبوِء جو گلشن آهي، وطن جي سڪ، 

ڌرتيَء سان عشق ۽ مارن ڪاڻ جيئڻ ۽ مرڻ جو وچن ۽ عهدنامو 

آهي، ڏاهپ جو معراج، آرٽ جو پئمانو، مصور جو ڪئنواس ۽ 

موسيقيَء جو جادو آهي. بيشڪ شاه سائين جي شاعري همه گير ۽ 



 لطيفيات جو اڀياس

274 

 

ڻن رخن کي گڏ کڻي هلندڙ هڪ هنر آهي، ڪاريگري آهي، فن گه

آهي، ڪيميا آهي ۽ فلسفو آهي. جنهن کي اڃا وڌيڪ سمجهڻ جي 

ضرورت آهي، جنهن تي اڃا وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت 

 آهي، جنهن تي مختلف رخن کان کوجنا جي گهرج آهي.

 اڄ آڳڙيا آئيا، سائُو ڪي ُسڄاَڻ،

 ا پَڌرو.الهيندا مورياَڻ، ُرُڪ َڪِريند

قلمي نسخا ۽ تقريبن  70هن وقت تائين شاه جي رسالي جا لڳ ڀڳ 

ڇاپي نسخا سامهون اچي چڪا آهن جن ۾ مختلف ڇاپا )ساڳي  80

ئي شارح جا هڪ کان وڌيڪ ڇاپا( شامل آهن. جڏهن ته شاه جو 

رسالو اردو، انگريزي، فارسي، عربي، پنجابي ۽ هندي ۾ ترجمو ٿي 

جرمن ۽ فرينچ ٻولين ۾ پڻ شاه  چڪو آهي. جڏهن ته بلوچي،

سائينَء جو چونڊ ڪالم ترجمو ٿيو آهي. شاه سائينَء جي چونڊ 

ڪتاب اردوَء ۾ شايع ٿيا  17ڪتاب سنڌيَء ۾ ۽  25ڪالم تي ٻڌل 

آهن. شاه سائين جي فن ۽ فڪر جي مختلف حوالن سان رڳو سنڌي 

ڪتابن جو رڪارڊ ملي ٿو. جڏهن ته هڪ سئو  474ٻوليَء ۾ لکيل 

اردو ڪتابن ۾  27جي لڳ ڀڳ انگريزي ۽  80وڌيڪ سنڌي،  کان

شاه سائين جو ذڪر ملي ٿو. جڏهن ته مڪمل طور تي اردو ۾ شاه 

کن آهي.  جڏهن ته  40سائين تي لکيل ڪتابن جو انگ لڳ ڀڳ 

ڊاڪٽريٽ  15شاه سائين جي فن ۽ فڪر جي حوالي سان لڳ ڀڳ 

ترو ڪم شايد ئي ٿي چڪيون آهن. سنڌي کانسواِء ٻين ٻولين ۾ به اي

ڪنهن ٻي شاعر جي فن ۽ فڪر تي ٿيو هجي. هر سماج توڙي هر 

دور جون الڳ تقاضائون هونديون آهن. سنڌي سماج پنهنجي 

مخصوص قدرن سبب ٻين سماجن کان الڳ آهي. سماج بنيادي طور 

تي پنهنجي ڪلچر جي آڌار ُجڙي ۽ َجڙي ٿو. اهو ڪلچر ئي آهي، 

 Culture is to be“و ڀري ٿو. جيڪو عام ماڻهوَء اندر ماڻهپ

devoted to making men, gentlemen”.128 

                                                           

philosophy, Bertrand Russell, American The history of western  128

book start ford press, 1945, page 109 
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جڏهن ته سماج بذات خود صرف هڪ گروهي سچائي جو نالو 

آهي. جنهن ۾ ماڻهن جو گروهه ڪي مخصوص قدر شيئر ڪري 

 ٿو.

سماج هڪ قسم جو ميڙ آهي. جنهن کي اصل حقيقت سمجهيو “

هڪ نيات   society  وڃي ٿو. پوِء ڇونه کڻي اهو ميڙ هڪ سماج

community  هڪ تنظيم يا ڪٽنب هجي. . . انساني سماج جو

تي ٻڌل آهي. سماج ڳانڍاپن جي هڪ اهڙي  cultureبنياد ثقافت 

سرشتي جو نالو چيو وڃي ٿو. جنهن ۾ ثقافت، گڏيل فهم يا سمجه 

 سماجي سرشتوsocial order)  سڀ گڏجي سماجي قاعدو )

”Social system و ٺاهين ٿا. جنهن ۾ نمونا، پائيداري يا هڪ ڍانچ

 129”۽ هڪ قسم جي لچڪ موجود هوندي آهي.

سماج جي سڃاڻ ان جي قدرن تي ٿئي ٿي، پر ڪي آفاقي ۽ ڪائناتي 

قدر به ضرورهوندا آهن؛ جيڪي اڪثر سماجن ۾ ساڳيا هوندا آهن. 

جيئن سچ، عزت، اعتبار، نفرت، پيار، کلڻ، ملڻ، روئڻ، رسڻ، 

پر اهي آفاقي قدر پڻ ڪٿي نه ڪٿي هر  پرچڻ، وڇڙڻ وغيره.

سماج ۾ ڪنهن نه ڪنهن سبب سان ڪنڊيشنل/مشروط هوندا آهن.  

ڪنهن به سماج جا مخصوص رويا؛ ڪي مقامي، ڪي حادثاتي ته 

 ڪي وري ان جي ڪلچر مان ڦٽن ٿا.

“Manner is partly native, partly accidental, partly the 
130result of culture.” 

اعر پنهنجي دؤر جو پيشڪار هوندو آهي. هو پنهنجي هر وڏو ش

دؤر جي ثقافتي اهڃاڻن سان گڏ گڏيل سماجي نفسيات کي سهڻي 

نموني پنهنجي شاعري ۾ پيش ڪري ٿو. شاه لطيف پڻ هڪ اهڙو 

عظيم فنڪار آهي، جيڪو پنهنجي دؤر جي مڙني روين، قدرن، 
                                                           

سماجيات جو تعارف، لعل بخش جسڪاڻي، پاڪستان اسٽڊي سينٽر سنڌ 129 

 128، 127، صفحو1993يونيورسٽي ڄام شورو، 
Hegel’s Aesthetics, john stein fort, Chicago, 1885, page 112 130 
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ش ڪري نفسياتي ترجيحن ۽ ٻين مامرن کي فنڪاراڻي انداز سان پي

ٿو. ڇاڪاڻ ته سندس فن عظيم آهي ان ڪري هن جي شاعريَء ۾ 

اسان مجموعي طور تي سنڌي ماڻهن جي نفسيات؛ ۽ مختلف آفاقي 

سچاين ڏانهن سندن رويي کي پرکي سگهون ٿا. هتي اسان شاه 

سائينَء جي شاعريَء مان ڪجهه آفاقي سچايون سمجهڻ جي 

۾ ڪارج بابت  ڪوشش ڪيون ٿا ۽ انهن سچاين جي موجوده دور

 بحث ڪنداسين. 

بنيادي طور تي شاه لطيف جي شاعريَء کي جن بنيادن تي 

 پرکيو ويو آهي انهن ۾ هي موضوع شامل آهن.

 تصوف 

 جماليات 

 امن 

 جديديت 

 انسان دوستي 

 وجوديت 

 موت 

 زندگي 

 انتظار 

 اميد 

 لطيف جو پيغام 

 جدوجهد 

 نفسيات 

 تصوف ۽ شاھ لطيف:

ڪنهن به قسم جي تصوف هڪ اهڙو رجحان آهي، جيڪو 

شدت پسندي کان انڪار ڪري ٿو. تصوف جو شمار دنيا جي انهن 

طريقن، روين، علمن ۽ نظرين ۾ ٿئي ٿو، جن تي تمام گهڻو لکيو۽ 
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نه صرف تصوف تي لکيو ۽ بحث ڪيو ويو  .بحث ڪيو ويو آهي

آهي پر تصوف پنهنجي اندر ۾ موجود لچڪ سبب دنيا جي ڪنڊ 

 ڪڙڇ ۾ مقبول پڻ ٿيو. 

“Sufism spread rapidly and achieved an 
131astonishing popularity.” 

ڏٺو وڃي ته هر گروه ۽ طبقي جو پنهنجو مزاج ٿيندو 

آهي،عسڪريت ۾ اهائي ويڙهاند هوندي جيڪا ان جي سڃاڻ آهي، 

جڏهن ته آدميت يا ماڻهپي ۾ اهائي محبت هوندي جيڪا ماڻهو جي 

جي مذهب جو آهي.  اصلي سڃاڻ آهي ۽ تصوف ته نالو ئي ماڻهپي

 انڪري ان جو اصل معراج ۽ مينار ماڻهپو ۽ محبت ئي آهي.

يونان جي عظيم ڏاهن کان وٺي عربن، ايرانين، انگريزن، 

چينين، جاپانين ۽ ننڍي کنڊ جي عالمن تائين تصوف تي قلم کنيو 

۽ اهل علم ماڻهن تصوف ن دانشور ڏاهن، مختلف عالمن،  .آهي

جن ۾ ڪي اختالف به آهن ته ڪٿي  بابت مختلف رايا ڏنا آهن،

انهن ۾ هڪ جهڙائي به ڏسڻ ۾ اچي ٿي. مجموعي طور جن نقطن 

تي تصوف جا گهڻا عالم متفق آهن؛ انهن ۾ رياضتن، مجاهدن ۽ 

مراقبن وسيلي ڌڻيَء جو ديدار ڪرڻ، پاڻ کي دنياوي ڪدورتن، 

گهرجن، معاملن کان آجو رکڻ ۽ مخلوق خدا سان بنا ڪنهن فرق 

ڪرڻ شامل آهي. يعني لڳ ڀڳ سڀ عالم ان ڳاله تي جي پيار 

اتفاق رکن ٿا ته تصوف جي ماهيت، اصليت، جوهر، تصور ڀلي 

ڪٿان به شروع ٿيو هجي؛ پر ان جو  اصل ۾ پنهنجي سالڪ سان 

صحبت ۾ رهڻ ۽ ان جي خلقيل مخلوق سان پيار ڪرڻ ۽ دل مان 

وسوسن، وهمن، غير، شرڪ، ريس، اللچ ۽ لوڀ جهڙين براين 

 ي ڪڍي پري ڪرڻ جو نالو  تصوف آهي.ک

 ڪشف المحجوب ۾ تصوف بابت لکيل آهي ته: 

صوفي اهو آهي جيڪو پاڻ کي فنا ڪري حق سان ملي “

 132 ”وڃي ۽ نفس جون خواهشون ماري ، حقيقت سان گڏجي وڃي.

                                                           
131 Sufism in south asia, Dr Riazul Islam, oxford university press, 2nd 

edition, 2003, page. 18 
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حضرت جنيد بغداديَء  چيو آهي ته صوفين ۾ هنن اٺن 

پيغمبرن جون هي صفتون الزمي هجڻ گهرجن. يعني صوفين ۾ 

حضرت ابراهيم عليه السالم جهڙي سخاوت هجڻ گهرجي جنهن 

يا قربان ڪرڻ گهريو. جڏهن ته  /پنهنجو پٽ قربان ڪري ڇڏيو 

صبر ۾ صوفي حضرت ايوب عليه السالم وانگر هجي، جنهن 

بت جا پهاڙ برداشت ڪيا، اشارن ۾ حضرت ذڪريا عليه مصي

السالم وانگر هجي جنهن ٽن ڏينهن تائين اشارن ۾ ڳالهايو، غربت ۾ 

حضرت يحٰي عليه السالم وانگر هجي جنهن پنهنجي ملڪ ۾ 

پرڏيهين وانگر گذاريو، پوشاڪ ۾ حضرت موسٰي عليه السالم 

سير سفر ۾  وانگر هجي جيڪو اُن مان ٺهيل پوشاڪ پائيندو هو،

حضرت عيسٰي عليه السالم وانگر هجي؛ جنهن خدا جي راه ۾ 

اڪيلي پنڌ ڪيو، ۽ پاڻ سان صرف هڪ وٽو ۽ ڪنگو کنيو، پر 

جڏهن ڪنهن ماڻهوَء کي ٻڪ ۾ پاڻي پيئندي ڏٺائين ۽ آڱرين سان 

ڪنگو ڪندي ڏٺائين ته وٽو ۽ ڪنگو به اڇالئي ڇڏيائين، 

 عليه وسلم وانگر درويشيَء ۾ صوفي کي حضور اڪرم صلي هللا

هجڻ گهرجي، جيڪي ٻنهي جهانن جا سردار هوندي به ڏينهن جا 

ڏينهن روزي ۾ گذاريندا هئا ۽ انتهائي درويشيَء ۾ زندگي بسر 

 ڪيائون.

صوفي پنهنجي تخيل، علم، رياضت، مراقبي، مجاهدي، 

مسلسل ڳولها ۽ جاکوڙ سان پنهنجي هڪ الڳ دنيا ٺاهي ٿو. جنهن 

۾ فرار هر گز نه آهي ڪجه عالمن اسالمي تصوف ۽ ويدانيت ۾ 

فرق جو بنياد ان ڳاله تي رکيو آهي ته ويدانيت ۾ فرار، گوشه 

بليغ پڻ ٿيل آهي؛ نشيني ۽ تارڪ دنيا ٿيڻ جو چيل آهي ۽ ان جي ت

جڏهن ته اسالمي تصوف ۾ رياضت ، مراقبي ۽ مجاهدي جي 

باوجود مخلوق سان محبت ۽ خلق خدا جي خدمت جو گس ڏسيل 

آهي. ان ۾ ئي تصوف جو حسن ۽ سونهن جو حسن ۽ سونهن آهي. 

خدا جو “ڇو ته تصوف  انساني ذات سميت ڪل مخلوق کي 
                                                                                                                                         
ڪشف المحجوب، ابو الحسن سيد علي عثمان هجويري، ترجمو ؛عطا  132

  33نڌي ادبي بورڊ ڄامشورو. صفحو؛محمد حامي ،س
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ر تصوف جو بنيادي سمجهي ان سان پيار ڪري ٿي. پيا” خاندان 

پيڪر آهي بلڪه تصوف جو اصل محور ته پيار ۽ محبت ئي آهي 

 (Religion of love)۽ ان بنياد تي تصوف کي محبت جو مذهب 

 ڪري  ڪو ٺيو وڃي ٿو.

 “According to Sufism, if God himself decides 

to care, love and feed even those who deny his 

existence, then who are we to deprive someone.” 133 

يعني صوفي مت چوي ٿي ته جڏهن خدا پنهنجي بندن سان 

پيار ڪري ٿو ايستائين جو انهن کي به رزق ڏئي ٿو جيڪي سندس 

وجود جا انڪاري آهن ته پوِء اسان ڪير ٿيندا آهيون انهن کي 

ڌڪارڻ وارا! جڏهن ته عشق جي منزلت ۽ مقام تصوف ۾ تمام 

ي. تصوف جو بنياد محبت، پيار۽ عشق تي آهي ۽ وڏو ۽ دقيق آه

سونهن، پيار، محبت ۽ عشق جو اصل محور ۽ منزل آهي. عشق 

 اتي ئي پيدا ٿيندو آهي جتي سونهن هوندا آهي. 

تصوف جو مقصد سچ، سونهن، ڏاهپ ۽ علم جي             

ڳولها آهي. ڳولها ۽ ڏاهپ صوفيَء کي حسن مطلق ڏانهن وٺي وڃن 

سونهن جي ڳولها ڪري ٿو ۽ سونهن سندس اندر ۾ ٿا.  انسان 

۽ ٻين رياضتن وسيلي ” تزڪيه نفس“موجود آهي، جنهن کي ڪو 

ڳولهي لهي ٿو. تصوف ۾ تزڪيه  نفس مان اندر کي پاڪ صاف 

ڪرڻ، ۽ نفس کي ان الئق بڻائڻ جي مراد ورتي وڃي ٿي، جتي 

 حسن مطلق )خدا(  پنهنجو جلوو پسائي ٿو.  ڇاڪاڻ ته جڏهن نفس

 پاڪ صاف ٿئي ٿو ته سونهن ان کي پنهنجو جلوو پسائي ٿي .

 حسن مطلق؛ تصوف جو جمالياتي اصل آهي.              

 امير خسرو چيو آهي.

                                                           
133 Sufism, spirituality and sustainability. Re-thinking Islamic 

mysticism through contemporary sociology. 

Kulbilay Akman  ، Journal of US China public Administration 

Vol.Aug,2009.page:48. 
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جمال مطلق آمد جلوه                                           

 آهنگ

مقيد گشت رنگ بصد                                           

 134رنگ

ي جڏهن حسن مطلق يا ابدي سونهن پنهنجو جلوو پسائڻ يعن

گهريو ته ان پنهنجي حسن جي رنگ کي سون رنگن ۾ پکيڙي 

ڇڏيو، يا سون رنگن جي سانچن ۾ پنهنجي سونهن جي اصل رنگ 

 کي اوتي ڇڏيائين. 

امير خسرو حسن مطلق الِء چوي ٿو ته اصل سونهن      

ته پنهنجا  جيڪڏهن پنهنجي جلوي جو هڪ روپ ڏيکاري ٿي

ڪيترائي روپ ڍڪي رکي ٿي؛ ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سونهن 

پنهنجي مڪمل حسن جي آب وتاب سان ظاهر ٿيندي ته هيَء 

ڪائنات سونهن جي ان جمال ۽ جالل جي اثر هيٺ سڙي خاڪ 

 ٿي ويندي. 

مسيح وخضران آن روي “                                        

 بنمائي

بڪش جانم مراگر زنده                                         

 135 ”مانند

يعني جيڪڏهن هو پنهنجي سونهن تان پردو کڻي ته هوند 

 مسيح ۽ حضرت خضر به مري وڃن . 

حقيقي يا اصلي سونهن جا تصوف موجب حسن           

طالب پنهنجي عشق جي تپش ۽ سوزوسيلي  حسن مطلق جو ديدار 

ڀني گهرجن ۽ڳڻن ۾ ڪمال ڪن ٿا ، صوفي جڏهن شريعت جي س

حاصل ڪري طريقت ۽ معرفت جي دائري ۾ داخل ٿين ٿا ته سندن 

دل آهري وانگر اجري ٿي وڃي ٿي . جنهن ۾ هيَء سڄي ڪائنات 

نظر اچي ٿي ۽ وحدت الوجود جي فڪر موجب خدا ڪائنات جي 

                                                           

  63امير خسروڪي جماليات صفحو؛ 134 
135  Ibid. 



 لطيفيات جو اڀياس

281 

 

هر ذري ۾ موجود آهي اهڙي ريت انسان رياضت وسيلي خدا جو 

 ديدار ڪري سگهي ٿو . 

انسان وجود ڪل جي حسن “                                     

 ” .جو حصو آهي

صوفي جڏهن پنهنجي نفسياتي خواهش کي ڇڏي مڙئي 

مخلوق )سموري ڪائنات(سان خدا ڪارڻ پيار ڪري ٿو ته هو ان 

 ۾ خدا جو جلوو پسي ٿو .

صوفين جو خيال آهي ته جيئن خدا تعالٰي پنهنجي فيض۽  

رتيَء کي ٻيهر شاداب ڪري جيئرو ڪري ٿو . ڪرم سان مئل ڏ

پڻ ” نورباري“اهڙي طرح هو پنهنجي جميل صفتن ۽ ڳڻن جي

ڪري ٿو. پر اها نور باري صرف انهن دلين تي ڪري ٿو جيڪي 

ڌڻيَء جي اطاعت ۾ نرم ۽ سوز و گداز سان ڀريل نظر اينديون آهن 

۽ جڏهن پاڪ صاف دلين تي اهڙي نور باري ٿئي ٿي ته اهي 

ن جمالياتي ثروت ۽ خوشين سان بهار بهار ٿي وڃن ٿيون ۽ دليو

 صوفي پنهنجي اندر ۾ وڏي تبديلي محسوس ڪري ٿو.

اصل ۾ تصوف اندر اجارڻ جو ٻيو نالو آهي، بلڪه باطن ۽ 

ظاهر کي هڪ جهڙو رکڻ پڻ تصوف ئي آهي. شاه لطيف پنهنجي 

شاعريَء ۾ تصوف تي تمام گهڻا بيت چيا آهن. بلڪه جيڪڏهن 

چئجي ته بنيادي طور تي شاه لطيف جي شاعري تصوف جي  ائين

 پيغام سان ڀريل آهي ته غلط نه ٿيندو. 

 ُصوفِيَء صاُف ِڪيو، ڌوِئي َوَرُق ُوجودَ جو،

 تِهان پوِء ِٿيو، ِجئَِري پََسُڻ پِِرينَء جو.

يعني صوفي جڏهن پنهنجي وجود کي عبادتن ۽ رياضتن 

پاڻ کي پري رکن ٿا، سان ڌوئي صاف ڪري دنياوي غالظتن کان 

تڏهن هو جيئري ئي پنهنجي مقصد کي ماڻين ٿا.  ۽ صوفيَء جو 

 مقصد پنهنجي خالق ۽ مالڪ جو جلوو پسڻ هوندو آهي.

 عارف ۽ عشاق پسڻ گهرڻ پرينَء کي

 جنت جا مشتاق اڃان اوراهان ٿيا
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يعني جيڪي عارف آهن، جيڪي بزرگ ۽ قطب آهن اهي 

ندا آهن، هو جنت جي اللچ ۽ پنهنجي ڌڻيَء جو ديدار ڪرڻ چاهي

دوزخ جي ڊپ کان عبادتون نٿا ڪن، بلڪه هو انڪري عبادتون ٿا 

ڪن جو هو سمجهن ٿا ته ڌڻي پاڪ عبادت جي الئق آهي. ۽ 

جڏهن هو صوفي جي اعلٰي درجي تي پهچن ٿا ته هو هر شئي ۾ ان 

 خالق جو جلوو پسن ٿا.

 ايڪ قََصَر، دََر لََک، ڪوڙين َڪڻس ِڳڙکيون،

 نهن ڪريان پَرَک، تيڏانهن صاحُب ساُمُهون.جيڏا

دنيا هڪ آهي، جهان هڪ آهي، جنهن ۾ ڪيتريون ئي شيون “

آهن، پر جنهن به شئي ڏانهن ڌيان ڪجي ٿو ان مان خالق جو جلوو 

اهائي شاه صاحب جي رمز آهي ۽ اهو ئي سندس ”  نظر اچي ٿو.

 تصوف جو مرڪزي نڪتو آهي. 

 لَُک هزاَر، ڪوڙين ڪايائون تنهنجيون، ِلکن

 ِجيُء سڀ ڪنهن ِجيَء سين، درسن ڌارو ڌاَر،

 پرينم تنهنجا پاَر، ڪهڙا ِچئي ڪيئن ُچؤان!

اي پروردگار تنهنجون لکين ڪروڙين صورتون آهن، “

تون هر ڪنهن جيو ۽ ساهواري کي الڳ الڳ ٿو نظر اچين، اي 

 ”منهنجا محبوب مالڪ آئون تنهنجا ڪهڙا ڪهڙا پار پتا ڏيان.

وفي پنهنجي مرضي کي خالق جي مرضي تي تصوف ۾ ص

قربان ڪري ڇڏي ٿو. هن جو هر عمل پنهنجي ڌڻيَء جي مرضي 

 مطابق ٿئي ٿو. هو هر وقت ان ڪيفيت ۾ رهي ٿو.

 تَُن تَسبِيَح َمُن َمِڻيُون، ِدل دَنبورو َجِن،

 تَندُون جي َطلََب ُجون، َوحدََت ِسِر َوَڄِن،

 َرُڳِن،اِهو راُڳ ‘ َوحدَه اَلَشِريَڪ لَہ’

 سي ُستائي ُسونَهِن، نِنڊَ ِعبادََت اُِن جي.

يعني صوفيَء جو سمورو وجود تسبيح ٿي وڃي ٿو، ۽ 

سندس دل دنبورو ساز بڻجي وڃي ٿي ۽ ان دنبوري جي تارن مان 

هر وقت خدا جي وحدانيت جو ذڪر اچي ٿو. ۽ ان جي رڳن مان 

هر خدا جي هيڪڙائي جي وائي پئي اچي، جيڪو صوفي ان 
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درجي تي پهچي پوِء ڀلي اهو سمهي پوي، ڇاڪاڻ ته اهڙي صوفي 

جي ننڊ ئي عبادت هوندي. يعني صوفي پنهنجي وجود کي الطمع 

ڪري ڇڏي ٿو. هن کي ڪا به اللچ ناهي، لوڀ ناهي. هو ان ڳالهه 

جو تسليم ڪندڙ آهي ته جيڪڏهن اللچ ٿيندي ته هو ڌڻي هو شئي 

 ته ڏئي ڇڏيندو، پر پنهنجو ازلي قرب واپس وٺي ڇڏيندو. 

 ن،َطمَع ِجي تَنواَر، َمتان َڪِرين َمڱڻا

 ِڌڪي َڪندَِء ڌاَر، ماِڻَڪ ڏيِئي ُمِٺ ۾.

هو جنهن ڪيفيت ۾ رهي ٿو، ان ڪيفيت بابت ڪنهن کي 

به نٿو ٻڌائي، ڇاڪاڻ ته هو ان کي مام ۾ رکي ٿو.  هو پنهنجي 

حالت ٻين تي ظاهر ڪرڻ کي عيب ٿو سمجهي. توڙي جو هو 

ڄاڻي ٿو ته ڏڻي سندس وجود ۾ ائين سمايل آهي، جيئن رڳن ۾ ساه 

دو آهي، پر ان بابت ڪنهن کي ٻڌائڻ کي هو گناه تصور هون

 ڪري ٿو. 

 ُصوفِيَء سيُر َسڀَِن ۾، ِجئن َرُڳِن ۾ ساهُ،

 سا نه ڪري ڳالهِڙي، ِجئن پَريُون پَروڙي پَساهُ،

 آِهس اِيُء ُگناههُ، جي ڪا َڪري پَڌِري.

شاه سائينَء جو فلسفو آهي ته صوفي پنهنجي الِء الڳ دنيا جوڙي 

اهڙي دنيا جنهن ۾ محبت آهي، پيار آهي، امن آهي، ٿو. هڪ 

انسانيت آهي، قرب آهي، پنهنجائپ آهي، اللچ ناهي، لوڀ ناهي، 

ڪا تمنا ناهي، هن دنيا جو رهواسي پنهنجي ويرين سان به سٺو ٿي 

 هلي ٿو.

 ُصوفِي ال ُڪوفِي، ڪونه ڀاِنئِس ڪيُر،

 َمنجهان ئِي منجهه ِوڙِهي، پَڌِر نه آِهِس ِپيُر،

 ِنين ساڻَس ويُر، ٿئي تَِنين جو واَهُرو.جَ 

ڇاڪاڻ ته صوفين وٽ ڪا به اللچ ڪا به غرض ڪانهي ان 

ڪري جڏهن کين ڪوئي ڪجهه به نٿو ڏئي هو تڏهن به ان تي 

راضي رهن ٿا. هو ته پنهنجو وجود به پاڻ سان نٿا کڻن. پنهنجو 

وجود پاڻ سان نه کڻڻ معنٰي وجود کي جن شين جي اللچ آهي اهي 

 ه کڻڻ.ن
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 ِڏني ڏُکويا، اََڻ ِڏني راضي رهيا،

 ُصوفِي ِتئن ِٿيا، ِجئن ِڪيَن َکنيائون پاڻ سين.

 يا

 نڪي کڻن پاڻ سين، نه ڪي ساڻن پاڻ

 اهڙا جن اهڃاڻ آئون نه جيئندي ان ري.

ته اهو آهي تصوف جو رنگ جيڪو شاه لطيف جي 

 شاعريَء ۾ ملي ٿو.

ڇ ٽي سورلي شاه سائينَء جي تصوف تي سڀ کان پهريان اي

۾ الڳ سان هڪ چيپٽر لکيو. هن ” شاه آف ڀٽ“پنهنجي ڪتاب، 

شاه سائين کي وحدت الوجود جو مڃيندڙ صوفي سڏيو آهي، جن جو 

چوڻ هوندو آهي ته ڪائنات صرف هڪ وجود آهي، ۽ اهو وجود 

صرف خالق جو آهي، ٻيا وجود ان جا عڪس ۽ اولڙا آهن. ڪتاب، 

رلي هيَء ڪتاب سنڌين کي جي ليکڪ ايڇ ٽي سو” شاه آف ڀٽ“

 منسوب ڪيو آهي، ڪتاب جو انتساب ڪجهه هن ريت آهي.

 سنڌين جي نالي ارپنا!

 اي سٻاجها لوڪو! 

 جن سان مون گڏجي گهاريو،

 ساڙيندڙ سج جي لهس کي محسوس ڪيم.

 تِکا ِمٺا بحث ٻڌم ۽ ڏٺم

 ته ڪيئن سنڌ جو مست درياه ڇڙواڳ وهي ٿو،

 ڇيڙي ڪڏهن بهٻهراڙيَء جو نماڻو ڀَُٽ نه ٿو 

 بادشاهن ۽ جنگين جا اتهاس

 پر سندس مڌر سر جي جادوگري

 ماروئڙن تي ڪو منڊ منڊي ٿي.

  

 اهو وقت گذري ويو، جڏهن غضب ناڪ تلوارن
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 ۽ بندوقن مان نڪرندڙ باهين ساَون کيتن کي ويران ڪيو هو.

 هاڻي امن امان جا دهل دمام وڄن ٿا

 تنهنجي ڌرتي ججهو ان اُپائي ٿي،

 ۽ گياني دلين جي الءِ ِڌياني 

 سيد )لطيف( جو ڏنل فڪر ڄڻ ُڪنجي آهي

 ڌڻيَء جي وشال دروازي کي کولڻ الءِ 

 جو نيئي ٿو هللا جي اسرار ڏانهن.

  

 تنهنجي نماڻائي ۽ نهٺائي وارن سرن ۾

 نه رومي واري شدت آهي

 نه جاميَء وارا روحانيت ۾ ويڙهيل موسيقيَء جا گردان آهن،

 فاظي آهي.نه ئي حافظ واري وڏي ل

 پر پوِء به، ان ۾ عجيب سچ ڀريل آهي،

 ان ماٺ ۾ ڪيڏي هورا کورا آهي

 اسالم جي ڏاهپ ۽ گهري فلسفي کان وڌيڪ

 تُنهنجن سادن ٻولن ۾ جادو ڀريل آهي.

اهي اُهي سٽون آهن جيڪي ايڇ ٽي سورلي انستاب واري ڀاڱي  

۾ لکيون آهن. ايڇ ٽي سورلي شاه سائينَء جي شاعري تي بنيادي 

وڏن شاعرن  13ڪم ڪيو ۽ سٺا نتيجا اخذ ڪيا. هن دنيا جي 

لکيو ” ميوزا پراواگان“جي شاعريَء تي هڪ ٻيو ڪتاب، 

تاب جي جنهن ۾  شاه سائين جي شاعري به موجود آهي. ان ڪ

ڪنهن به شاعر “ مقدمي ۾ ايڇ ٽي سورلي صاحب لکيو آهي ته، 

کي ٻي شاعر سان نه ڀيٽڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته هر گل جي پنهنجي 

خوشبوِء هوندي آهي، پر جيڪڏهن مونکان ڪوئي پڃي ته 

 ”منهنجي پسند جو شاعر ڪير آهي ته آئون چوندس شاه لطيف.

ي نالي سان ج” ڀٽ جو شاه“جو ترجمو ” شاه آف ڀٽ“ڪتاب، 

عطا محمد ڀنڀري صاحب ڪيو آهي. هن ڪتاب جي مهاڳ ۾ ايڇ 

 ٽي سورلي لکيو آهي ته، 
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صوفياڻي شاعريَء جو هي مجموعو، جنهن کي شاهه “

عبداللطيف ڀٽائي جو رسالو سڏيو وڃي ٿو، هڪ اهڙو منفرد 

شاهڪار آهي، جيڪو سنڌي ٻوليَء، گهري تخيالتي ادب جي 

آهي. هي ڪوتائون ارڙهينَء صديَء دنيا ۾ هيستائين پيدا ڪيو 

جي پهرئين اڌ جون جوڙيل آهن. هيَء شاعري صوفي مت جي 

هڪ فطري شاعر جي تخليق آهي. هن جي بيتن ۽ واين جو 

شاعراڻو شان ايڏو آهي، جيڏي فلسفي ۽ مذهب جي گهرائپ، جن 

کي انهن ذريعي نروار ڪيو ويو آهي. شاهه عبداللطيف الِء اها 

ي ته سندس شاعري ٻين سڀني الِء اوپري ڪا خوش قسمتي ناه

آهي ۽ ان تائين فقط انهن جي رسائي آهي، جيڪي سنڌي ٻولي 

ڄاڻن ٿا. سنڌ ۾ سندس شاعريَء کي اهڙي ته عالمگير ۽ عوامي 

مڃتا مليل آهي، جيڪا فقط اهڙي قسم جي شاعريَء کي مليل 

هوندي آهي، جيڪا ماڻهوَء جي اندر جي سچن جذبن ڇهڻ ۾ 

دي آهي. اهي ڏوهيڙا ۽ وايون هڪ نه ٻيَء ڪامياب هون

صورت ۾ سمورا طبقا ڄاڻن سڃاڻن ٿا. انهن ۾ اڃان به ڪشش ۽ 

موهڻ واري سگهه موجود آهي، جڏهن ته مغرب جي شاعري، 

هن عملي دور ۾ پنهنجي موسيقي ۽ تاثر وڃائي ويٺي آهي، پر 

شاهه جي شاعري اصلوڪي بي ساخته موسيقي ۽ فطري 

 ”ٿي آهي.گائڪي کان ڌار نه 

ع ۾ ڄائو. ننڍي کنڊ تي برطانوي راڄ دوران 1891ايڇ ٽي سورلي 

سورلي پنهنجي عملي زندگي جي شروعات انڊين سول سروس 

جوائن ڪرڻ سان ڪئي ۽ بمبي ريزيڊنسي ۾ مختلف عهدن تي 

رهيو. ايڇ ٽي سورلي سانگهڙ، نوابشاه، جيڪب آباد ۽ 

سنڌ جي  ٿرپارڪر سميت ٻين ضلعن ۾ ڊپٽي ڪمشنر پڻ رهيو.

مڃيل بيروڪريٽ ۽ ليکڪن اڪبر لغاري ۽ عبدالقادر منگي 

وانگر ايڇ ٽي سورلي جي به اها خاص خوبي هوندي هئي ته هو 

جتي به هوندو هو، جنهن به ذميواري ۾ هٿ وجهندو هو ته ڪو 

نه ڪو خاص ڪم ڪري ويندو هو. اڪبر لغاري ۽ منگي 

ي سورلي صاحب شايد سورلي کان ئي اهو ڳڻ سکيا آهن. ايڇ ٽ
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ميرين فشريز “جڏهن ڊائريڪٽر فشريز بمبي ريزيڊنسي هو ته، 

نالي سان ڪتاب لکيائين، جنهن ۾ مڇين ” آف بمبي ريزيڊنسي

جي قسمن کان ويندي انهن جا سائنسي ناال توڙي انگريزي ۽ 

مقامي ٻولين جن ۾ مراٺي، ڪاٺياواڙي، گجراتي ۽ سنڌي ٻوليون 

قسم، اوصاف، فائدا ۽  شامل هيون؛ ۾ مختلف مڇين جا ناال،

مڇيون ڦاسائڻ جي مقامي طور طريقن، ڄارن ۽ ڪنڍين جي 

قسمن بابت لکيائين. ڊائريڪٽر هوندي سڄو سڄو ڏينهن مهاڻن 

سان گڏ هوندو هو، توڙي جو انهن ڏينهن ۾ هن اڃا ڀٽائيَء جو 

ڄام هٿ “سر ڪاموڏ ڪو نه پڙهيو هو. پر ڀٽائي جي استعاري، 

جي سچي تصوير بڻيل هوندو هو. ” نڄلي ڄٻيرن سي“۽ ” ۾ ڄار

هو جڏهن سنڌ جي  آدمشماري جو انچارج ٿيو ته ان تي تفصيلي 

ٽي  رپورٽ لکيائين جيڪا ڪتابي صورت ۾ شايع ٿي. ايڇ

ع تي مجسٽريٽي اختيارين تحت ڪيس 1919جوالِء  5سورلي 

نالي سنڌي اخبار جي ايڊيٽر ” هندواسي“ٻڌي رهيو هو. اهو 

ڻي تي بغاوت جو ڪيس هو. ايڊيٽر شايد ڄيٺمل پرسرام گلراجا

 جليان واال باغ سانحي خالف ايڊيٽوريل لکيو هو. 

 مئجسٽريٽ سورلي سرڪاري وڪيل کان پڇيو،        

جوابدار ايڊيٽر جيڪا بغاوت ڪئي آهي سا خبرن ۾ آهي يا “      

 ”ايڊيٽوريل ۾؟

بغاوت ايڊيٽوريل جي پڇاڙي ۾ ڏنل “سرڪاري وڪيل چيو،        

 ”ت ۾ آهي.بي

 مئجسٽريٽ چيو ته بيت پڙهي ٻڌايو. بيت هيو:       

 اَڳيان اَڏُيِن َوِٽ، پويِن ِسَر سنباهيا،

 ڪاِٽ ته َپوين قبوَل ۾، َمَڇڻ ڀايين گَهِٽ،

 َمٿا َمهايَِن جا، پيا نه ِڏسين پَِٽ،

 ڪاَلَڙڪي َهِٽ، ُڪسڻ جو ڪوُپ َوهي.

اهه هن پڇيو هي ڪهڙي شاعر جو بيت آهي؟ جواب آيو، ش

عبداللطيف ڀٽائي جو. هن پڇيو شاعر جيئرو آهي يا مري ويو؟ 

 سال ٿيا آهن جو گذاري ويو.  169جواب آيو ته 
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سورلي صاحب چار رڪني ڪاميٽي قائم ڪئي وئي جنهن 

تي اهو ڪم رکيو ويو ته هو ڪورٽ کي ان بيت جي معنٰي 

سمجهائي. ڪاميٽي جي ميمبرن ۾ مرزا قليچ بيگ، راِء بهادر ديوان 

بُل چندڏيارام، ديوان ليالرام، وطڻ مل ۽ نبي بخش ايم حسين شامل 

هئا. هنن بغاوت پيدا ڪندڙ بيت جي سمجهاڻي ڪورٽ جي حوالي 

 ڪئي. 

چون ٿا سورلي صاحب انصاف جي تقاضا پوري ڪندي 

ايڊيٽر کي ٻن سالن جي سزا ٻڌائي پوني جيل موڪلي ڇڏيو. هن 

گهرائي ڏنو وڃي سرڪاري وڪيل کي چيو ته کيس سنڌي استاد 

جيڪو مون کي سنڌي سيکاري، جيئن مان هن شاعر )شاهه 

عبداللطيف ڀٽائي( کي پڙهي سگهان. ڊاڪٽر سورلي اهڙي طرح 

ع ۾ 1938سنڌي سکي، ڀٽائي کي پڙهيو ۽ ُهن جي شاعري تي 

جنهن تي  “شاهه عبداللطيف آف ڀٽ” انگريزي ۾ ڪتاب لکيو

نهن ڪري هو ع ۾ کيس پي ايڇ ڊي واري ڊگري ملي، ج1940

سنڌي ادب جو اسڪالر ٿي ويو ۽ ان معيار جو انگريزيَء ۾ هن 

 .وقت تائين ڪنهن به اديب ڪو ڪتاب ناهي لکيو

ڀٽ جو شاه ڪتاب ڪل ٽن حصن تي مشتمل آهي. پهرين 

حصي ۾ ڇهه باب آهن جن ۾ سنڌ جي تاريخ جي حوالي سان تحقيق 

ماضي شامل ڪئي وئي آهي. هن حصي ۾ خاص طور تي سنڌ جي 

۽ سورلي صاحب جي وقت ۾ سنڌ جي صورتحال، جاگرافي، واپار، 

پوکن ۽ اپت جي ذريعن تي سير حاصل تحقيق شامل ڪئي وئي 

آهي.  ڪتاب جي ٻي ۾ ست باب آهن، جن ۾ ادب ۽ تنقيد جي حوالي 

سان اهم ترين تحقيق شامل ڪئي وئي آهي. هن حصي ۾ تصوف 

تي بحث ڪيو ويو ماخذن  7شاه سائينَء جي  شاعري جي مزاج 

آهي. خاص طور تي عربي، فارسي، بلوچي، هندي/اردو ٻولي جي 

اثر تي تحقيق ڪري سنڌ ۾ موجود تصوف جي رنگن کي مختلف 

حوالن سان بيان ڪيو ويو آهي. جڏهن ته هن ڪتاب جي ٽئين 
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حصي ۾ شاه سائينَء جي چونڊ شاعري ڏني وئي آهي. جيڪا 

 سز ۾ شامل ڪئي.سورلي صاحب پاڻ ترجمو ڪري پنهنجي ٿي

 ڪتاب جي مهاڳ ۾ ايڇ ٽي سورلي لکيو آهي ته،

مان اوهان کي اهو ٻڌائڻ ٿو چاهيان ته هي ڪتاب منهنجي پيار “

جو پورهيو آهي، مان هي ڪتاب انهن ٿورن سنڌي ماڻهن ڏانهن 

منسوب ڪريان ٿو، جن وٽ رهڻ دوران مون کي وٽانئن مهر ۽ 

، سنڌ کان ٻاهر جي لحاظ ئي مليا. جيڪڏهن منهنجو هيُء ڪتاب

اديبن کي، سنڌو ماٿريَء جي هيٺئين حصي جي ماڻهن جي 

احساسن ۽ خيالن سان روشناس ڪرائڻ ۾ ڪامياب ويو ته 

سمجهندس ته مون کي هن ڪتاب الِء ڪيل پورهئي جو پورو 

 ”پورو الڀ ملي ويو.

اهڙي ريت شاه سائين جي تصوف تي ڊاڪٽر هوتچند مولچند 

، مرزا قليچ بيگ ۽ ٻين محققن پڻ سٺو گربخشاڻي، ڪلياڻ آڏواڻي

 لکيو آهي.
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 جماليات ۽ شاھ لطيف:

جي معنٰي آهي،حسن، سونهن، خوبصورتي ۽ ” جمال“لفظ 

ياس. يا خوبصورتي جو اڀ ، سونهنحسن آهي معنيٰ  جي” جماليات“

وڻندڙ پر دقيق شعبو آهي  سهڻو، ،جماليات هڪ اهڙو نفيس، نازڪ

احساسن آهي. فن بذات  ۽ نفيس جنهن جو واسطو زندگي جي لطيف

 خود هڪ جمالياتي سرگرمي آهي.

جماليات هڪ فلسفياڻو رويو، فڪر، علم۽ ڄاڻ آهي، جنهن 

تحت اسان کي حسن، خوبصورتي، سونهن، جمال ۽ جالل کي 

سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي. جماليات ۾ ڪنهن به سياسي، مذهبي، اخالقي 

ماليات جو محور توڙي سماجي پابندين الِء ڪا به جاِء ناهي، ج

صرف ۽ صرف سونهن آهي، جنهن جو الڳاپو حسياتي ذوق ۽ 

 انساني تخيل سان آهي، جنهن ۾ انساني ذهن تسڪين ماڻي ٿو. 

 .لڳ ڀڳ سڀ ئي فائن آرٽس جماليات جي حصي ۾ اچن ٿا

ڇاڪاڻ ته فائن آرٽس جو تخليقي مقصد ئي انساني ذهن جو اطمينان 

موسيقي، شاعري، خطاطي، ۽ آسودگي آهي. يعني مصوري، ناچ، 

عمارتسازي وغيره جماليات جي دائري ۾ اچن ٿا. هڪ ٻي اهم 

ڳالهه ته جماليات صرف داخلي به ناهي هوندي نه وري رڳو 

سونهن ڏسندڙ جي اک “خارجي هوندي آهي، يعني جيڪي چون ٿا ،

سونهن شين “اهي به درست آهن ته جيڪي چون ٿا ” ۾ موجود آهي

غلط ناهن. بلڪه جماليات داخليت ۽ اهي به ” ۾ موجود آهي

خارجيت جو حسين ميالپ آهي. جماليات جي ماهرن ته بدصورتي 

۽ جالل کي پڻ جمال جون ئي صورتون ڄاڻايو آهي _ ڇو ته انهن 

ٻنهي جو سڌو يا اڻ سڌو واسطو انساني ذهن جي ذوق ۽ تسڪين 

سان آهي _جمال جي هڪ ٽين صورت وجدان پڻ آهي. ڪنهن به 

نصر، يا فائن آرٽ جو فوري رد عمل هميشه وجدان خوبصورت ع

جي صورت ۾ ظاهر ٿيندو آهي. بظاهر جلدي ۾ انسان ڪنهن به 

اها شيِء ڇو خوبصورت “خوبصورت شيِء بابت پڇيل سوال ته 
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جو  ڪو به جواب نه ڏئي سگهندو، ” کيس ڇو ٿي وڻي؟“ يا ” آهي؟

 Object ان شيءِ ” بس وڻڻ “اهو ” بس وڻي ٿي...“بلڪه چوندو ته 

ڏانهن اشارو ڪندو _  Intuitional beautyجي وجداني حسن   

اهڙي ريت سونهن جو رد عمل وجدان جي صورت پڻ ٿي سگهي 

 ٿو.

اُسريل ملڪن ۾ جماليات تي ذڪر جوڳي تحقيق ٿي آهي، 

جنهن ۾ جماليات بابت مختلف يونيورسٽين ۾ موجود شعبا، 

کنڊ جي ٻولين ۾ انسائيڪلوپيڊيائون وغيره شامل آهن_پر ننڍي 

)سنڌيَء سميت ( هن شعبي جي نفاست ۽ گهري فلسفياڻي اٽيچمينٽ 

سبب ڪو خاص تحقيقي ڪم نه ٿي سگهيو آهي. ڀارت ۾ پروفيسر 

شڪيل الرحمان ۽ پاڪستان ۾ ڊاڪٽر نصير احمد ناصر جماليات 

 تي سٺا ڪتاب لکيا آهن.

سنڌي زبان ۾ جماليات، خاص طور ڀٽائي جي    

ت تي تمام گهٽ تحقيق ٿي آهي. نتيجي طور شاعري ۾ جماليا

جماليات بابت اڃا تائين ڪو ذڪر  جوڳو ڪتاب ناهي اچي سگهيو. 

شاه جي جمالياتي شاعري جو تحقيقي “ڊاڪٽر شڪنتال سيواڻي 

جي سري هيٺ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجي جي سرپرستيَء ” جائزو

 ۾ تحقيق  ڪري پي ايڇ ڊي جي ڊگري ورتي آهي. پر سندس ٿيسزز

ع ۾ اچڻ باوجود اڃا تائين اڻڇپيل آهي. انکان عالوه شاه 1992

عبداللطيف ڀٽائي جي جمالياتي شاعري تي ڪجهه ڪتابن ۽ رسالن 

۾ ڪي ٽڙيل پکڙيل مضمون آهن. جن مان ڀٽ شاه ثقافتي  مرڪز 

جي سري هيٺ ” سر رپ_هڪ مطالعو“ع ۾ 2002پاران سال 

ه  صاحب جي شا“ شايعه ڪرايل مضمونن ۽ مقالن جي ڪتاب ۾ 

مقاال شامل ڪيا ويا  9جي عنوان سان  ” ڪالم ۾ حسن و جمال

 آهن. 

جماليات جي حوالي سان شاه صاحب جي شاعريَء جا ٻه اهم رخ 

آهن، هڪ فني ۽ ٻيو فڪري. فني حوالي سان شاه صاحب جي 

سموري رسالي ۾ ڀرپور موسيقيت، رواني، سالست، نغمگي، ترنم ۽ 

ن فطري شاعر جا هجڻ گهرجن شائستگي آهي. جيڪي ڳڻ ڪنه
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سي سڀئي شاه صاحب وٽ بحر بيڪران وانگر هڪيا تڪيا موجود 

آهن. شاه جو رسالو هڪ پاسي فڪري نڪتن ۽ فيلسوفياڻي ڏاهپ 

جو سمونڊ آهي ته ٻي پاسي هڪ شاهڪار ادب پارو پڻ آهي. 

سندس شاعري جي خاص ادبي خوبي موسيقيت آهي. هو شاعراڻن 

ر آهي جو سندس چيل سٽن مان جمال جو ڳڻن جو اهڙو مها ڪاريگ

رس ٽمندي محسوس ٿئي ٿو. سندس شاعري جتي فطرت جي ڀرپور 

 منظر نگاري جو پرتوو آهي اتي، خدائي واکاڻ جو وجدان پڻ آهي.

 جو ڌَڻِي؛  عالَمَ ، اعلٰي، َعِليمُ اَول هللا 

 ؛ قديمسين، قائم آِه  قُدرتپنهنجي  قاِدرُ 

 ؛ َرِحيم، َربُّ رازق، َوۡحدَه  ، واِحدُ ، والي

 ؛ َحمدُ َحِڪيمسو ساراه سچو ڌڻي، چِئي 

، جوُڙون جوَڙ جهان َڪِريمُ ڪري پاڻ 

 جي.

                                               

 1:1)ڪلياڻ(

هن بيت ۾ هڪ پاسي ڌڻيَء جي ساراه آهي ته ٻي پاسي هي 

ترين  بيت فني جماليات جو بهترين نمونو پڻ آهي، جنهن ۾ اعليٰ 

موسيقيت، رواني ۽ تجنيس حرفي آهي. شاه صاحب جو اهوئي 

ڪمال آهي ته هو بهترين ٻولي ۽ لفظن ۾ بهترين ڳالهه ڪري ٿو. ۽ 

شاه “هڪ ئي وقت سندس شعر جا ڪيترائي زاويا سامهون اچن ٿا. 

 136”عبداللطيف ۾ هڪ مختلف ۽ اچرج جهڙي ڏات پسجي ٿي.

 ۽ معنٰي خيز ڳالهه ڪري ٿو. جنهن وسيلي هو شعر ۾ انتهائي پر اثر 

 ، پاڻِهين جاِن جماُل؛ َجلَّ َجاَللَہ  پاڻَِهين 

ُحسن پاڻِهين صورت پِِرينَء جي، پاڻِهين 

 ؛ َڪمالُ 

 پاڻِهين پِر ُمريد ٿئي، پاڻِهين پاَڻ خياُل؛ 

 سڀ سڀوئي حاُل، منجهان هي معلوم ٿئي. 
                                                           

سرتاج شاعر شاه عبداللطيف ڀٽائي، ايڇ ٽي سورلي، سنڌيڪار، عطامحمد 136 

 105ع صفحو 2002ڀنڀرو، سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي، 
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 1:12)ڪلياڻ( 

سر ڪلياڻ ۾ شاه صاحب جتي ڌڻيَء جي واکاڻ ڪئي آهي، 

اتي سونهن، عشق ۽ درد جو پڻ دل کي ڇهندڙ بيان ڪيو آهي. 

سونهن کي دردسان همڪنار ڪري تمثيلي انداز ۾ سمجهائڻ سندس 

 ئي ڪمال آهي. جيڪو درد جي جمال جو اعلٰي نمونو آهي.

ي الڙن يا ان ۾ موجود شاه صاحب جي شاعري ۾ موجود جماليات

سونهن جي مختلف ڏسائن جو اڀياس ۽ ڇيد ڪرڻ کانپوِء اسان اهو 

چئي سگهون ٿا ته شاه جو رسالو جماليات جو هڪ اهڙو دستاويز 

آهي جنهن ۾ شاه صاحب نه صرف هڪ انتهائي ڏاهي ترين شخص 

جي جمالياتي تجربن ۽ مشاهدن کي بيان ڪيو آهي بلڪه هن هڪ 

ربن، قدرن، ثقافت، تهذيب ۽ تاريخ  جي گڏيل خطي جي روحاني تج

جمالياتي شعور کي جال بخشيندي اظهار ڏنو آهي. شاه صاحب وٽ 

پنهنجي مٽيَء جي ماڻهن جي جمالياتي شعور جو اهڙو ته سچو 

خاڪو موجود آهي جو هن سندن خمير ۾ موجود  مخصوص 

نفسيات کي ڇهندي سندن جمالياتي رجحان کي چٽيو آهي. اهڙي 

هن ان دور ۾ موجود ۽ مروج لوڪ ڪهاڻين ۽ ڪٿائن جي ريت  

آڌار هڪ پوري دور جي اجتماعي جمالياتي رجحان ۽ ثقافتي ميالن 

کي بيان ڪيو آهي. شاه صاحب انهن ڪهاڻين ۽ لوڪ داستانن کي 

بياني يا پيرائتي انداز سان بيان ناهي ڪيو بلڪه هن انهن قصن ۾ 

ئي ۽ جاکوڙ سان موجود لوڪ ڏاهپ، جمالياتي احساس، پوره

لڳاَء، عشق، محبت، پيار، درد جي بيپناه سهپ ۽ پنهنجائپ جهڙن 

قدرن کي روشناس ڪيو آهي. فطرت سان ذهني لڳاُء سبب هن 

  پنهنجو جهنگ جهر، ڇپر ڇمر ۽  جر جي جمالياتي تجربن کي

ڪري انهن کي پنهنجي فني صالحيتن آڌار ٻين تائين منتقل ڪيو 

  آهي.

شاه صاحب وٽ عام عورت جي جمالياتي احساس ۽  

رومانوي الڙي الِء هڪ ڇرڪائيندڙ ڪشش موجود آهي. شاه 
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صاحب نه صرف عام عورت جي جذبن کي سچو جمالياتي اظهار 

بخشيو آهي بلڪه ان جي وقار کي پڻ قائم رکيو آهي. شاه صاحب 

ان دور ۾ عورت جي رومانوي نفسيات ۽ جمالياتي احساس کي ٻولي 

عطا ڪئي جنهن دور جي ادب ۾ عورت کي شجر ممنوع ڄاتو ٿي 

ويو. ٻي پاسي شاه جي رسالي جي سرن ۽ سرن جي موسيقيَء ۾  

اهڙو ته جمالياتي جوهر ڀريل آهي جنهن ۾ وجدان جي اتانهين ڇڪ 

موجود آهي. جنهن جي اثر هيٺ ٻڌندڙ توڙي پڙهندڙ پنهنجي 

شاعريَء جي موجود ذهني قابليت ۽ حالت کان هٽي ڪري ان 

وجداني جمالياتي هيجان ۾ گم ٿي وڃي ٿو.  شاه جي ڪالم جي اها 

جمالياتي خوبي آهي ته هو جيترو هڪ عام ڳوٺاڻي ذهن کي متاثر 

ڪري ٿو ته اوترو ئي هڪ اعلٰي ترين پڙهيل ۽ ذهين فرد جي 

احساساتي سطحن کي ڇهي ٿو ۽ اهو عنصر صرف ان شاعري ۾ 

جي اجتماعي شعور جي  ممڪن آهي جنهن ۾ ڪنهن معاشري

جمالياتي الڙن کي ڪاريگري ۽ فنڪاراڻي انداز سان بيان ڪيو 

ويو هوندو آهي ۽ الشڪ شاه سنڌ جي اجتماعي جمالياتي شعور جو 

اهو اظهاري وهڪرو آهي جنهن ۾ لوڪ ڏاهپ سان گڏ سنڌ ۾ 

موجود صوفياڻو فڪر ۽ رومانوي رويو ڪالسيڪي انداز سان 

پ جي ان نوري وهڪري ۾ ڪٿي به  گڏجي وهن ٿا. شاه جي ڏاه

ڪو جمود نٿو اچي. ڇاڪاڻ ته شاه جي شاعري هڪ مسلسل 

وهڪرو آهي جيڪو سنڌ جي ثقافتي نوع ۾ پنهنجي جمالياتي انداز 

سان روان دوان آهي. ڏٺو وڃي ته شاه هڪ فرد آهي پر هڪ فرد 

 جون ايڏيون وسيع ۽ ورسٽائيل ذهني ڪيفيتون حيران ڪندڙ آهن. 

شاه صاحب جي جمالياتي الڙن ۽ تخيالت کي  هن تحقيق ۾

اڀياس هيٺ آڻيندي اسان هنن نتيجن تي پهتا آهيون ته شاه صاحب 

وٽ جماليات جو تصور عام فيلسوفن کان ڌار آهي. ڇاڪاڻ ته 

فيلسوفن مان ڪن جو خيال آهي ته حسن معروضي آهي ۽ ڪن جو 

چوڻ آهي ته حسن موضوعي آهي پر شاه صاحب وٽ حسن 

موضوع جو اهڙو امتزاج آهي جنهن ۾ سونهن پنهنجي معروض ۽ 

داخلي ۽ خارجي اثر پذيري ۽ هم آهنگيَء سان يڪسر منور ۽ 
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روشن آهي. نتيجي طور سونهن جو اهڙو دل لڀائيندڙ تصور 

سامهون اچي ٿو جنهن ۾ وقت ۽ هنڌ / زمان ۽ مڪان جون 

سرحدون به آهن ته انهن سرحدن کان پار عظيم آفاقيت پڻ آهي. 

ڪا وقت ۽ هنڌ جي سرحدن جي محتاج ناهي. ان منظر نامي جي

هيٺ شاه صاحب نه صرف تصورن جو جمالياتي جهان کي پيدا 

ڪري ٿو بلڪه هو فڪري طور پڻ پنهنجي پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙ 

کي جماليات جي هڪ گوناگون سمنڊ مان سيراب ڪرائي ٿو. ان 

هر فڪري جوهر سبب شاه جو ڪالم هر پڙهندڙ توڙي ٻڌندڙ کي 

ڀيري نئين دنيا کان روشناس ڪرائي ٿو. اها دنيا جيڪا حسين 

آهي/سهڻي آهي ۽ دل ۽ دماغ جي هم آهنگي سان سرشار آهي. شاه 

صاحب جي سونهن بابت تصور ۾روحاني رمزون ۽ راحتون به آهن 

 ته حسن پنهنجي فڪري باليدگي سان همڪنار پڻ آهي. 

هڙي ريت هن کوجنا مان هڪ اهو نتيجو به نڪري ٿو ته ج

شاه صاحب جو شخصي عشق مجاز کان حقيقت ڏانهن سفر ڪري 

ٿو بلڪل اهڙي ريت ئي شاه صاحب وٽ سونهن يا جمال جو 

تصور پڻ فاني شين )فرد ۽ انساني عضون ( جي سونهن جي ثنا ۽ 

واکاڻ کان ابدي ۽ ازلي سونهن جي نظاري ۽ تعريف ڏانهن وڌي ۽ 

الِق حقيقي جي سونهن بالغ ٿئي ٿو. نتيجي طور شاه صاحب وٽ خ

جو هڪ اهڙو تصور پيدا ٿئي ٿو جنهن ۾ سموري ڪائنات جي 

سونهن ۽ جمال هڪ ٿي وڃن ٿا ۽ ان خالق جي سونهن جا جلوا هو 

جا بجا ڏسي ۽ ڏيکاري ٿو. يعني شاه صاحب پنهنجي پڙهندڙ توڙي 

ٻڌندڙ کي وحدِت جمال جي سڳي ۾ پوئي ڇڏي ٿو ۽ سندس شاعري 

ن  ڏانهن کلندڙ هڪ اهڙو دروازو بڻجي سونهن جي ازلي نظار

پوي ٿي جنهن مان هن ڪائنات ۾ موجود سمورين شين ۾ ڌڻيَء جي 

 سونهن، حسن، جمال ۽ جالل جا جلوا پسجن ٿا.

وارو تصور واضع  (onenessشاه وحدت/هيڪڙائي)

ڪندي جماليات ذريعي سموري ڪائنات کي محبت جي دائري ۾ 

آڻڻ گهري ٿو. جمالي انداز سان ڪائنات کي ڏسڻ سبب نه صرف 

ماڻهو انسانيت/ماڻهپي جي وسيع تصور ۾ شامل ٿئي ٿو بلڪه هو 
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ڪروڌ، ڪوڙ، حوس، جنون، انتهاپسندي ۽ غرور جهڙين سماجي 

 هڪ جمالياتي شاعر جي حيثيت ساناوڻاين کان پڻ پاڻ بچائي ٿو. 

جو   شاه ڪائنات جي اثباتي تصور هيٺ انسان کي پاڻ سڃاڻڻ

درس ڏئي ٿو. هو چوي ٿوته جڏهن انسان سونهن جو درشن ڪندو 

۽ خوبصورت سوچون هن جي ذهن ۾ پروان چڙهنديون ته هيَء 

سموري ڪائنات محبت جي هڪ ئي سڳي ۾ پوئجي ويندي، جنهن 

ولو به آهي ته اونو به رکي ٿو. ڇاڪاڻ ته الِء شاه صاحب اتا

پنهنجي آفاقي شاعري وسيلي شاه ثابت ڪيو آهي ته هر هنڌ خدا 

موجود آهي_۽ خدا خوبصورت آهي؛ نتيجي طور سموري ڪائنات 

خدا جي الفاني سونهن جو جلوو آهي. صرف ان کي سمجهڻ ۽ 

پروڙڻ جي ضرورت آهي. خدا ۽ ڪائنات جي وحداني سونهن کي 

الِء شاه صاحب جي شاعري هڪ اهم درس ۽ دستاويز سمجهڻ 

 جي  حثيت ۾ اسان وٽ آهي.
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 شاھ لطيف وٽ امن جو تصور

 

امن جو لفظ  ذهن تي ايندي ئي هڪ شغفتگي جو احساس اڀري  

اچي ٿو. ازل کان وٺي انسان رزق ۽ روزي کان پوِء جنهن شئي کي 

به  گهڻو تالشيو ۽ ڳولهيو آهي، اهو امن آهي. ڇاڪاڻ ته جتي

خوشحالي هوندي هئي، رزق، روزي وافر مقدار ۾ هوندو هو اتي 

ڌاريا حملو ڪندڙ ڪاهه ڪري ايندا هئا، ۽ اناج وغيره ڦري ويندا 

هئا. دنيا ۾ سڀ کان پهريون جنگيون اناج ۽ کاڌي پيتي جي شين جي 

ڪري لڳيون هيون، بلڪه اڄ به اڪثر جنگيون وسيلن تي قبضو 

ن ٿيون. امن جنگ جو ضد آهي. جنگ ڪرڻ ۽ انهن کي ڦرڻ الِء لڳ

جو تصور ذهن تي ايندي ئي هڪ بيچينيَء جي لهر اڀري پوي ٿي، 

جڏهن ته امن جو لفظ ذهن تي ايندي ئي فرد پرسڪون ٿي وڃي ٿو. 

امن و امان، حفظ ۽ امان، حفاظت، تحفظ، محفوظ،  پُر امن فضا، پُر 

۾ هڪ امن ماحول ۽ پُر امن معاشرو يا ان جهڙا ٻيا لفظ ذهن 

ٿانيڪو ۽ وڻندڙ تصور پئدا ڪن ٿا ۽ اهي اصطالح  هر ذي شعور 

 جا آئڊيل ٿي سگهن ٿا. انگريزي ۾ امن الِء هي چوڻيون مشهورآهن ؛

 

"Peace at any price." ،"The most disadvantageous 

peace is better than the most just war."، "Peace is 

more important than all justice."، "I prefer the most 

unjust peace to the justest war that was ever waged." ،

"There never was a good war or a bad peace.137“ 

مختلف علمن ۾ امن کي مختلف نمونن سان سمجهيو ۽ سمجهايو ويو 

آهي. ڪن امن کي سوشل ڪانٽريڪٽ سڏيو آهي. ڪن وري امن 

ني مينٽل اسٽيٽ سڏيو آهي ته ڪن وري امن يع” ذهني حالت“کي، 

 جا وڌيڪ چار قسم ڄاڻايا آهن.

                                                           
137 

https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/d/desiderius133928.html 
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1. Peace with God  خدا سان امن 

2. Peace with the universe (world of 

existence) ڪائنات سان امن 

3. Peace with one's self پنهنجو پاڻ سان امن    

4. Peace with others ٻين سان امن    

هڪ امتحان ڪري سڏيو ويو مختلف مذهبن ۾ خدا سان امن کي 

آهي، ڇاڪاڻ ته خدا هڪ پڇاڻو ڪندڙ هستي آهي، پر ڀٽائيَء ڏاڍو 

واري استعاري کي تازگي ” خدا سان امن“خوبصورتيَء سان 

 بخشي آهي.

 جيڪي َمنجِهه َجهاَن، سو تاِريَء تَِڳي تُنِهنجي،

 لَطَف ِجي لَطيُف چئي، تو َوِٽ َڪِمي ڪاَن،

 ڦيرو ِڪجِ فَُضَل جو.َعدََل ُڇٽان آن نَه، ڪو 

جيڪي ڪجهه هن جهان، ‘خدا سان مخاطب ٿيندي ڀٽائي چوي ٿو، 

هن دنيا ۾ موجود آهي اهو تنهنجي ئي آسري ۽ سهاري آهي، تو وٽ 

امن، سڪون ۽ خوشي جي ڪا به کوٽ ناهي، جيڪڏهن تو پڇاڻو 

ڪيو ته آئون آجو نه ٿي سگهندس ان ڪري منهنجا ڪريم رب 

’ جانِء،پنهنجي فضل جو ڦيرو ڪجانِء ۽ مون کي معاف ڪ

سڀني انصافن کان امن ‘انگريزي جي مشهور چوڻي پڻ آهي ته 

 Peace is more important than all"’. وڌيڪ اهم آهي

justice."  ،آئون عدل يا ‘ساڳي ئي ڳالهه ڀٽائي پڻ ڪري ٿو ته

’ انصاف سان آجو نه ٿي سگهندس مون ته فضل ۽ مهرباني ٿئي.

ڀٽائي بندي کي به تلقين  خدا کان امن، سڪون ۽ فضل گهرڻ کانپوءِ 

تون خدا کي ڇڏي ٻين جو ٻيلي، همراهه ۽ مددگار ‘ٿو ڪري ته، 

ٿي انهن کان مدد ڇو ٿو گهرين، تون ان ڪريم، رحيم ۽ رحمان جي 

ويجهو اچ جيڪو سموري جڳ جهان جو مالڪ ۽ والي آهي، يقينن 

اهو سک، سڪون ۽ امن سان رهندو جيڪو پنهنجي پروردگار سان 

 ۽ ان سان ناتو جوڙي رکندو.عشق ڪندو 

 ڇاکي َوِڃيو ڇو، ٻيلي ٿِئين ٻِيَِن جو،

 َوُٺ َڪنَجَڪ َڪِريَم ِجي، َجَڳ جو واِلي جو،
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 َسؤکو ُهوندو سو، ِجنهن جو ِعشُق هللا سين.

 وائيَء ۾ پڻ امن جي ُگهر ۽ خواهش آهي،شاه لطيف جن هن 

 ڪنِڌي ساِريان ڪاَن، يا اَُمن َاماَن!
 ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.يا ااِلِهي! 

 َڳڻََڻ ڳاڻيٽو ناِه ڪو، اَپر ٿِيا ِعصياَن،

 يا االِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.

 ُسُڻ َسٻاجها ُسپِِرين! نَعَرو، ِنگهباَن،

 يا ااِلِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.

 ِهَن ُمنهنجي حاَل تي، َهئي َهئي َڪِن َحيواَن،

 ان.يا ااِلِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِي

 ويٺو ِپني ِپنڻو، َڪِر ڀيرو مٿي ڀاَن،

 يا ااِلِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.

 خاِلَق تان ُخوُب ِڪيا، گولَِن جا ُگذراَن،

 يا ااِلِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.

 ِويُر َوِسيلو آهيين، داڙُو ۾ ِديواَن،

 يا ااِلِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.

 ڻِج ڪا ُسلطاَن،اُتي َعبداللـِطيُف َچئِي، سُ 

 يا ااِلِهي! ٻاجههَ ٻِالٽِي ڀائِيان.

، عدل جي تقاضي جو طالبو آهي. پر ’خدا سان امن‘حاالنڪه هو 

شاه لطيف عدل يا انصاف مان فرد جي جند نه ڇٽندي ڏسي ان ذات 

واحد کي فضل جي درخواست ڪري ٿو. ڇاڪاڻ ته فرد جڏهن 

ته هن کي رڳو روحاني طرح سان خاليپڻي جو شڪار ٿي وڃي ٿو 

 هڪ ئي رستو نظر اچي ٿو ۽ اهو رستو کيس خدا سان جوڙي ٿو،

All humanity is seeking the answer to the confusion, 

the moral sickness, the spiritual emptiness, that 

oppresses the world. All mankind is crying out for 

guidance, for comfort, for peace.138  

                                                           
138 Graham Billy, Peace with God, w publishing group united states of 

America, 1952, page, 3 
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فرد جي ويڳاڻپ ۽ اڪيالئي کيس جتي پاڻ تي سوچڻ تي مجبور 

ڪري ٿي اتي اهائي اڪيالئي کيس فطرت سان هم آهنگ ڪري ان 

ڪڏهن سڀيئي ‘سان الڳاپا استوار ڪرڻ الِء آماده ڪري ٿي. ۽ هو 

واري ڳالهه ڪري ٿو ته ڪڏهن وري ’ سبحان جي ڪر حوالي ڪم

 چوي ٿو، 

 جو دَعوٰي دَسي نَه دَمُ، ٻوِڙيين چاڙهيين تُون ِڌڻي! ٻِي

 ِهَن ُمنهنجي حاَل جو، ميَهَر تي َمعلَم،

 رک ڀيلي جو ڀََرَم، جو اَِچي پِيو اَجهوَر ۾.

رکڻ جي گذارش به هو ان ذات کي ئي ڪري ٿو. ’ ڀيلي جو ڀرم‘

’ جو بندو ڪم ڪري، سو مڙيوئي ڏوهه‘آخر ائين به چوي ٿو ته، 

الڳاپو قائم ڪري ٿو.  يعني فرد پاڻ کي گهٽ ڪري ازلي قوت سان

 ۽ ان ۾ ئي هن کي پناهه ملي ٿي.

ناليواري ليکڪ رسل ڊسپيررس ته ان حد تائين به چيو آهي ته 

 جيڪڏهن خدا موجود آهي ته اسان انجا زرڙا آهيون.

 If God exists, we are atoms of that, almost 

infinite Being and without doubt among such atoms 

those who think do exercise an action upon the 

evolution of God.139 

ٻي پاسي تصوف ۾ ته مخلوق کي خدا جو خاندان سڏيو ويو 

 آهي.

 140” الخلق عيال هللا ”             

پر فرد پاڻ کي ان ذات جي اڳيان هميشه هيڻو محسوس ڪيو آهي ۽   

 ان درد تان ڏڏ ٿي ڏان گهري ٿو،

 تُون، َڇڏي ِوڄا ِجي واِئي، ڏَڏُ ٿِي ڏاُن گُهريجِ 

 َسڀََر راِت َسنباِهيا، تازي تو الئِي،

 جو ڄاڻي نَه ڪائِي، تِنهن سين ٻيلي ڌَڻِيَء ٻاُجهه ڪي.

                                                           
139 The Art World, Vol. 1, No. 3 (Dec., 1916), pp224. 

تاب، اردو بازار تاريخ تصوف ، پروفيسر يوسف سليم چشتي دارالڪ140 

 13الهور،  صفحو؛
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دنيا جا فلسفا ان ڳالهه تي يقين رکن ٿا ته پائيدار امن جنگ توڙي جو 

۽ جستجو کان سواِء ممڪن ناهي، ڇاڪاڻ ته پرماري قوتون 

کي امن سان رهڻ نه ڏينديون جيسيتائين انهن تيستائين پر امن قومن 

کي اها خاطري نه ٿي وڃي ته هو پنهنجو بچاُء ڪري سگهن ٿيون. 

پنهنجو بچاُء توڙي جي جنگ جي ئي هڪ صورت آهي، پر ان ۾ 

ڪنهن جو حق ڦرڻ وارو عنصر موجود ناهي هوندو. شاه لطيف 

جو جو درس ڏئي ٿو ته ان ۾ حملي ’ هڻ ڀاال وڙهه ڀاڪرين‘جڏهن 

عنصر نه بلڪه پنهنجي بچاَء جو عنصر موجود آهي. شاه سائين 

پنهنجي شاعريَء ۾ جيڪي ٿوريون تلقينون ڪيون آهن انهن ۾ 

جاڳڻ/اوجاڳا ڪرڻ، همت ڪرڻ، جستجو ڪرڻ پڻ شامل آهي. 

 هن وائي ۾ پڻ ساڳي ڳالهه آهي.

 وائي 
 جاڳو، يارا! جيِڏيُون! پاَڻ پَرنجي،

 پَرنجي. جاڳو جوشان، جيِڏيُون! پاڻَ 

 َهلندي َحبيبَِن ڏي، ويلو ِوَچ نه ڪجي،

 آهي موُت ِمِڙِن تي، گوِڙيُون ڪِيو َگجي،

 اََجُل اِيندُِء اوچتو، جو َسدا ٿو ُسڄي،

 آگو عيَب آنهجا، ڍَِڪيا ُڳجههَ ٻُجهي،

 جيِڪي َوهي ُوُجودَ ۾، صاحُب سو َسُمجهي،

 اَُمُن آهي اُن کي، جو َمنجِهه اهلَلَ اَجهي،
 جوشان، جيِڏيُون!جاڳو 

امن کي هللا جي اجهي سان منسوب ڪرڻ پڻ هڪ معنٰي خيز 

استعارو آهي. جنهن ڀٽائي معنا جون نيون سرحدون متعين ڪيون 

 آهن.

 ِوِٿي ِوچ نَه پوِء، َهٿان جادَم َجکري،

 پيئي سو پُر ٿِئي، جو حاتََم پاسي هوِء،

 َڪيَف ڌاران ڪوِء، ِجيئي ڪو َم جَهاَن ۾.
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اِء جهان ۾ جيئڻ ضرور ڏکيو هوندو. پوِء اهو ڪيف ڪيف کان سو

مڌ جو هجي يا علم جو، يقينن  اهو ڪيف علم ۽ ڏاهپ جو ئي 

 هوندو.

ڀٽائي گهڻ رخو شاعر آهي، سندس هر رخ عظيم ۽ اعلٰي آهي. شاه 

جو رسالو هڪ اهڙو دستاويز آهي، جنهن کي پيار،  امن ۽ محبت  

 جو مينيفيسٽو پڻ سڏي سگهجي ٿو،

ائين جو سمورو رسالو سون ورنين سٽن سان سٿيو پيو آهي. شاه س“

رسالي جا ٽيهه ئي سر روشنين، رهنماين ۽ خوشبوئن سان ڀريا پيا 

آهن. رسالي مان سوين روشن سج نڪرندي محسوس ٿين ٿا. اها 

سندس خيال جي بلندي ۽ پاڪائي آهي جو ورهين پڄاڻان به سندس 

يز آهي. اهڙي ريت شاه پيغام جيئن جو تيئن اثر انگيز ۽ دل آو

سائين جي رسالي سان لنو الئيندڙ لطيف شناس جهڙوڪر دنيا 

شناس ٿي پون ٿا. هو پڻ کري ۽ کوٽي جي پرک ڪرڻ لڳن ٿا. 

ڇاڪاڻ ته مٿن ڀٽائيَء جي عظيم ڏاهپ جو هٿ رهي ٿو. اها سندس 

ڪالم جي خوبي آهي جو اڄ هر سنڌي، هرعلم ۽ ادب دوست 

 141”سونهن ۽ سڃاڻ جو سبق وٺي ٿو. وٽائنس محبت ۽ ميٺ سان گڏ

شاه سائين جي شاعريَء ۾ عالمي امن جو ذڪر آهي، هو سڄي 

عالم انساني ته ڇا بلڪه چرند، پرند ۽ فطرت سان به امن جو تمنائي 

 آهي.

هتي سڀ کان پهريان ته اهو سوال ٿو پئدا ٿئي ته ٻيو ڪير آهي؟ 

ڀٽائيَء خدا  پنهنجي وجود کان سواِء هر وجود ٻيو ۽ غير آهي. جتي

سان امن جي ڳالهه ڪئي آهي، اتي هو ٻين سان به امن چاهي ٿو، 

۾ ممڪن آهي. يا ٻين جي سخت ’ هيٺاهين هلڻ‘ٻين سان امن صرف 

لهجي جي موٽ ۾ نرم لهجي سان مخاطب ٿيڻ سان به ٻين سان امن 

 ممڪن ٿي سگهي ٿو.

 ڪو جو آِهِس ڪوڏُ، ٻاروچاڻِيَء ذاِت سين،

 ُسڻائي َجَڳ کي.” ِجيُّ “، تَه ”ڏُ ٻو“جي هو ُچوِنِس 
                                                           

شاه لطيف جي شاعريَء جو جديد اڀياس، ڊاڪٽر شير مهراڻي، سوجهرو 141 

 131ع ص، 2014پبليڪيشن ڪراچي، 
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يعني هن کي ٻاروچاڻيَء ذات سان ڪا اهڙي انسيت آهي، محبت، 

، ’ڦوٽ‘ڪوڏ، ماڻو ۽ پنهنجائپ آهي، جو اتان سڏ جي عيوض 

ٿي مليس تڏهن به جڳ کي اهو پئي ٻڌائي ته کيس ’ ٻوڏ‘يا ’ دڙود‘

ملي آهي. ٻين سان امن اهڙي روش هلڻ سان ’ ڀليڪار‘۽ ’ جيءُ ‘

مڪن آهي. پرشرط آهي ته ٻيا توهان جي وجود کان سواِء ته ڀلي م

’ ڌريان ئي ڌاريا، مٽ مئيَء جا نه ٿيا‘ٻيا هجن پر ڌاريا نه هجن، 

اهڙا ٻيا يقينن پنهنجا نه ٿيندا ۽ انهن سان ڀٽائيَء امن بدران جنگ 

جو ڏس انهن الِء ’ هڻ ڀاال، وڙهه ڀاڪرين‘جي ڳالهه ڪئي آهي، 

هو چوني تون نه چئو، ‘جن الِء ته هو چوي ٿو، ئي ڏنل آهي. پنهن

 ، يعني ڀٽائي پنهنجن سان امن ٿو چاهي.’واتان ورائي

 ڀَِلي َڪري ِٿيوم، ِهيَء َسَڱ ٻاروَچِن سين،

 َوِڃي ڪيچ ِڏٺوِم، پُِٺيَء َلِڳي َجِن جي.

 

 اَِديُون ڪا اِيندي، َڇپَِر ُمون َسڱ ِٿيو،

 ي،الِئينِديَِس ِلڱَِن کي، َمِليران ميند

 ِوندُِر آئُون ويندي، آريَء ڄاُم اَجهو َڪري.

 

 َسردي ساِلُم نَه َرهان، َگرِميَء ِٿيان ُگداُز،

 اَُمُن ڏيج اَماَن تُون، سائُِل َهڻي ساُز،

 ربابِيَء کي راُز، خاِلُص ڏيجِ َخِليَل جو.

توسان منهنجي سهڻل سائين رهجي اچي ‘سنڌي اساسي شاعريَء ۾ 

 جهڙو استعارو ملي ٿو، جنهن ۾ ’ شل...

محبوب سان رهجي اچڻ وارو خيال اصل ۾ محبوب سان امن قائم 

 ٿيڻ ڏانهن اشارو آهي.

ڀٽائيَء جون به سڀئي سورميون پنهنجن محبوبن سان امن چاهين 

 ٿيون.

ن ٿيون، انهن جي حفاظت ۽ تحفظ  هو محبوبن جي ڇانو ۾ رهڻ چاهي

۾ رهڻ چاهين ٿيون. هو انهن کان ڌار رهڻ نٿيون چاهين، ڇاڪاڻ 
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ته سندن خيال آهي ته هو جيڪي پنهنجي ڪانڌ کان پري آهن، اهي 

 غير محفوظ آهن.

 َسرديَء ساِلُم نَه َرهان، ڪوِسي َسهان َڪاَن،

 اَُمُن ڏيجِ اَماُن تُون، دُوِر َڪري ِٻيا داَن،

 پ! کاِئي پاَن، ِوجِهجِ پَِڪ پيناَر تي.پانڊَ 

نه صرف ڀٽائيَء جون سورميون امن جون متالشي آهن بلڪه هن 

 جا ٻيا ڪردار به ساڳي تمنا ۽ خواهش رکن ٿا.

 تو دَر آيُِس راِڄيا، ِهَهڙو َوٺِي حاُل،

 اُونائيجِ َعِليَل جو، َسٻاجها! ُسواُل،

 اَڱِڻ َمٿي آنِهنجي، َڪهي ڪي قَواُل،

 َڪري ڀاُل، اَُمُن ِڏيو اَُن کي.ڀَال! 

 

 تو دَِر آيُِس راِڄيا، ِٻيا دََر َڪري دُور،

 سائُِل ٿو َسيَن َهڻي، َهردَِم اُن ُحُضور،

 ٻِيو نَه َمِڱي ُمور، اَُمُن ڏيو اَُن کي.

ڇا اسان وساري سگهون ٿا ته اهو امن جي بيک گهرندڙ ٻيجل راِء 

جا ڪردار هر لحاظ ڏياچ جو سر ڪيئن وٺي ويو. الشڪ ڀٽائيَء 

 کان اهم ۽ اتم آهن.

 سهسين ُشڪرانا، ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 َحمدَ َچئج َحِڪيَم کي، جوِر َهڻِي جانا،

 ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 تائَِب ٿِيو تَِڪڙا، جوشان، ُجوانا،

 ڪوڙيين ڀاَل َڪِريَم جا.

 تَه َلهين تُون َلِطيف کان، اَمُن ِايمانا،
 َڪِريَم جا.ڪوڙيين ڀاَل 

(18) 

 ڀََرُم ڀاروڙيَء َرهي، ِجنهن آِڇي اُن!

 تَه ٻُِڻ ويٺِي ِونِڌيان، توڙي پُوِنِس تَُن،

 غافِِل َرُک َغِريِب کي، ُعَمَر! َمنجهِه اَُمَن،
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 َسَرتِيِن ساِڻ َسُمن، آِهِم اُِٺي ِمينَهڙين.

 

 ِهَن پاَر، نه ُهن، ويچاري َوههَ وچ ۾!

 تِنهن ۾ ِپيَِس تَُن،نِيَُچ ِنهاري نَه ِگهڙي، 

 الَلَ، ساُڻ اَُمَن، اران ِڪنهن اُڪاِريين.

فطرت سان امن پڻ تمام گهڻو اهم آهي، توڙي جو فرد فطري لقائن ۽ 

انيائن کي منهن ڏيڻ الِء هڪ ڊگهو جدوجهد ڪئي آهي. انسان  ٻوڏن، 

زلزلن، برساتين، ڳڙن،  وڏ ڦڙن، جهڪن ۽ جهولن کي منهن ڏيندي 

ن مهاڏو اٽڪائيندو رهيو آهي. پر اهو مهاڏو جهڙوڪر فطرت سا

جڏهن غير فطري طريقن سان اٽڪائجي ٿو ته فرد اڃا وڌيڪ ڏوجهرن 

جو شڪار ٿي پوي ٿو. پوِء پوپ جهڙي ماڻهوَء کي به امن جي عالمي 

 ڏينهن تي هيُء بيان ڏيڻو ٿو پوي ته،

”In our day, there is a growing awareness that world 

peace is threatened not only by the arms race, 

regional conflicts and continued injustices among 

peoples and nations, but also by a lack of due 

respect for nature, by the plundering of natural 

resources and by a progressive decline in the quality 

of life142“. 

عالمي امن کي جتي هٿيارن جي ڊوڙ، مقامي جهيڙن ۽ وڳوڙن   يعني اڄ

مان خطرو آهي اتي فطرت کي گهربل آبرو نه ڏئي ڪري اسان فطري 

حوالي سان هڪ وڏي ڀونچال ۾ گهيرجي رهيا آهيون ۽ اسان کي وڏو 

خطرو فطري حادثن ۽ واقعن مان آهي، جنهن سان زندگي هڪ نئين 

وٽ فطرت سان جنگ ۽ جهيڙي ڏچي ۾ پئجي سگهي ٿي. پر ڀٽائيَء 

بدران امن جو درس ملي ٿو. شاه سائين جي شاعري فطري منظرن جو 

                                                           
142 https://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-

day-for-peace.html 
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هڪ اهڙو اظهار آهي، جنهن ۾ هر هنڌ فطرت پنهنجي شفقت ۽ 

 رنگينين سان هم ڪنار نظر اچي ٿي. 

 چاَهَڪ َچريِ تاِر تَري، آيُون َمٿي ُڪنَ 

 ڪوڙيين َڪَر َکڻِنِديُون، ساَهَڙ جي َسُمَن،

 ساُڻ اَُمَن، پَرِچي پاِر لَنِگهنِديُون. مينهون

فطري منظرن۽ مظهرن جي حوالي سان شاه سائين جي شاعريَء ۾ 

سمنڊ، پهاڙ، مينهن ميهوڳيون، جهڪون جهوال سڀ فرد جا فطري 

دوست ٿي سامهون اچن ٿا.شاه سائينَء جي شاعريَء ۾  سمنڊ ۽ پهاڙ 

ٿا. پر اها عطا يا ڏونگر ته ڏيندڙ ۽ عطا ڪندڙ جي حيثيت سان ملن 

 ڪجهه جاکوڙ جي گهرجائو به آهي،

 جيڪو ڏُُٿ َڪري، ته ڏُونَگُر ڏوَرُڻ ڏاُکڙو،

 َڇپَُر ِڪيَن ِڏئي، ُسوَکِڙيُون ُستَِن کي.

يعني جبل يا پهاڙ سوکڙيون ته ڏئي ٿو پر انهن کي جيڪي 

فرد  ڏنگر ڏورين ٿا. هو ستن کي ڪڏهن به سوکڙيون نٿو ڏئي.

ان جو حصو آهي، ان ڪري هو ان سان  فطرت کان ڌار ناهي، هو

 هم آهنگي جي گهرجائو آهي.

“… In one sense, every thing is a part of nature 

for there is a sense in which nature is just the totality 

of every thing.”143 

يعني ڪائنات ۾ موجود هر شيِء ڪنهن نه ڪنهن ريت فطرت سان 

سلهاڙيل هوندي آهي. بلڪه فطرت ته شين جي ڪليت جو نالو 

آهي. جڏهن سڀ ڪجهه فطرت جي ڏور ۾ ٻڌل آهي ته فطرت سان 

پيار اصل ۾ فرد جو پاڻ سان پيار آهي. هو فطري لقائن جي خدمت 

 ڪري ٿو. 

                                                           
143 The Aesthetic Appreciation of Nature, Malcolm Budd, Oxford 

university press, N. York 2002 pp.2 

 نوٽ:

مقالي ۾ ڪتب آيل بيت ۽ وايون عالمه آِء آِء  قاضيء جي ترتيب ڏنل شاه جي 

 رسالي تان ورتيون ويون آهن
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ي سيوا ۽ خدمت جي ڳالهه سمنڊ جي حوالي سان ته ڀٽائي ان ج

ڪئي آهي. هو چوي ٿو سمنڊ جي سيوا يعني خدمت ڪيو ڇاڪاڻ 

ته ان ۾ ڪيترا ئي املهه خزانا آهن، جيڪڏهن توهان سمنڊ جي 

 خدمت ڪئي ته هو توهان کي ڀري ڇڏيندو، پُر ڪري ڇڏيندو.

 سيوا َڪِر َسُمنڊَ ِجي، ِجِت َجُر َوهي ٿو َجال،

 َڪ، موتي، الَل؛َسئين ُسپُڄن َسُمنڊَ ۾، ماڻ

 جي ماسو ِمليئِي ماَل، ته پُوڄارا پُِر ٿئين.
 

 سي پُوڄارا پُر ٿِيا، َسُمنڊُ سيِويو َجِن،

 آندائون َعِميَق مان، ُجوِتي َجواَهِرِن،

 لَڌائُون لَِطيُف چئي، اللُون مان لَهِرِن،

 ڪانهي ِقيَمَت تَِن، ُمُل َمهانگو اُِن جو.

ل جو هڪ وڏو اهڃاڻ آهي، يعني سمنڊ جيڪو فطري جمال ۽ جال

شاه سائينَء جي شاعريَء ۾ سمنڊ سان امن صرف ان ڳالهه ۾ آهي 

ته ان جي خدمت ڪئي وڃي،  ان کي نذرانو ڏنو وڃي، ڏيئا ٻاري 

ان ۾ لوڙهيا وڃن ۽ موٽ ۾ سمنڊ ٻين سوکڙين سان گڏ انهن 

سامونڊين کي به موٽائي آڻيندو جيڪي شڪار سانگي سمنڊ ۾ گهڻو 

 ويا آهن. اڳتي نڪري 

 َجِنين ڪاَرِڻ ُمون، ٿي تََڙ پُوڄارا پُوِڄيا،

 پُِنيَِم اُميدُون، سيئي َسَڄَڻ آئِيا.
 

 وائُنٽِيُون ِٿيُون َوَرَڪِن، اَڃا ِسَڙه نه پَڌرا،

 سيئي ِٿيُون َمرَڪِن، ُجنِين َسندا آئِيا.
 

 ُکوَهِن ِسِر وانئٽِيُون، وائُنٽِيِن ِسِر َڳنڍَ،

 ساُمونڊي آِئيا.کيڙي کيڙي َکنڊ، ماِء 

جن سمنڊ جي سيوا ڪئي آهي ۽کٿوريَء جا تحفا ڏنا آهن. سمنڊ 

موٽ ۾ انهن کي پنهنجا پيارا موٽائي ڏنا آهن. شاه سائين لڳ ڀڳ 

سڀني فطري منظرن سان امن جي ڳالهه ڪئي آهي سواِء درياه 

جي. درياه ڇاڪاڻ ته سهڻي کي ٻوڙيو آهي، ان ڪري شاه سائين 



 لطيفيات جو اڀياس

308 

 

ڻ جي ڳالهه ڪئي آهي ته ڪڏهن ان تي ڪڏهن ان جي الِء سڪ

 ڏينهن قيامت جي دانهڻ جي ڳالهه ڪئي آهي.

 واهَُڙ! َوهين َم شال، ُسِڪي ٻيالٽِيُون ٿِيين!

 پَسان تُنِهنجي پيَٽ ۾، الڻا، لُوَت ِلياَر،

 ِجنهن تو َسَڀ ڄماَر، آسائِتيُون ٻوِڙيُون.

ڪو واهڙ يا درياه سان ڀٽائيَء ائين گفتگو ڪئي آهي ڄڻ اهو 

سندس ڄاڻ سڃاڻ وارو هجي، هو کيس چوي ٿو، اي درياه ايڏو 

اتامرو نه ٿي سڀاڻي توکي به ليکو ڏيڻو پوندو، ڇاڪاڻ ته سدائين ته 

 سانوڻ نه هوندو نه.

 واَهَڙ! ڀِريُون َم پاِء، تو پُِڻ ليکو ِڏيَڻُون،

 سدا ساَوِڻ ِڏينَهڙا، ِهينئين نه َهونداءِ 

 اهان لَهي.ِوهاڻِيَء وينداِء، اوڀََر اُت

ڀٽائي بنيادي طور تي ته امن پسند آهي. پر هو عشق جي مامري ۾ 

قربانيَء کي مان کان وڌيڪ سمجهي ٿو. اهو پڻ هڪ طويل بحث 

آهي. آئون هتي صرف ٻه بيت ڏيان ٿو. جن ۾ امن بدران عشق ۽ 

 قرباني کي فوقيت حاصل آهي.

 ڪاتِي تِکي َم ٿئي، َمُر ُمنياِئي هوِء،

 توِء، مون پِريان جا هٿڙا.ماَن ُوَرمِن 
 

 جان وڍئين تان ويههُ، نه ته وٺيو واٽ وانُء تون،

 ِهيُء تَنين جو ڏيههُ، ڪاتِي َجنِين هَٿ ۾.

شاه سائينَء جي شاعري امن جي حوالي سان هڪ اهڙو ستاويز 

آهي، جنهن ۾ امن جون ڪيريون ئي صورتون موجود آهن. هو 

انسان کي خدا ۽ فطرت سان به پُرامن ماحول ۾ ڏسڻ ٿو چاهي ته هو 

انسان کي انسان سان به پُرامن رهڻ جي ڳالهه ڪري ٿو. تان جو 

رهڻ جي ڳالهه ڪئي آهي.  هو فرد کي پنهنجي پاڻ سان به پُر امن

جيئن فرائيڊ جو چوڻ آهي ته فرد جيڪڏهن سڌي يا اڻسڌي طرح پاڻ 

کي ٿوري به تڪليف ڏئي ٿو ته اهو جهڙو ڪر پنهنجي پاڻ سان 

دشمني ٿو ڪري. شاه سائين پاڻ سان دشمني نه بلڪه دوستي ۽ 
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امن قائم رکڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. شاه سائين فطري قدرن جو تمام 

آهي ان ڪري سندس شاعريَء ۾ هر وڏي قدر وانگر  وڏو شاعر

امن کي به اهم جاِء مليل آهي. هو نه صرف فرد جي خوشحالي 

جهڙي ” دوست مٺا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين“چاهي ٿو بلڪه هو، 

آفاقي سٽ چئي پاڻ کي عالمي امن ۽ خوشحالي جو پيغامبر ڊڪليئر 

 ڪري ٿو.
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 شاھ لطيفجديديت ۽ 

لطيف جي شاعري پڙهجي ٿي ته شاه  جڏهن جڏهن به شاه

سائين پڙهندڙ کي ڪنهن اهڙي هنڌ تي بيٺل نظر اچي ٿو جو 

محسوس ٿئي ٿو ته ڄڻ هن ڪائنات جي تخليق واري عمل جو 

مشاهدو ڪيو آهي. هو وقت ۽ هنڌ يعني زمان ۽ مڪان جي مٿان 

ڪنهن اهڙي هنڌ نظر اچي ٿو جتان نه صرف هو انت ۽ اننت جو 

ڪندي محسوس ٿئي ٿو پر وقت جي رفتار سميت  بيٺي پير مشاهدو

 حاضر يا موجود لمحي تي پڻ سندس گهري نظر محسوس ٿئي ٿي. 

ُهِئي، نَڪو ِلڱ، ‘ ُڪن َفيَُڪون’نَڪا 

 لََحَم،

    ِڪي    اڃا    ۾،    بُت   نه  هو بَِنيو 

 آدََم،

مون توهين سين َسُڱ، اها ساڃاِء، 

 ُسپِِرين!

 (4بيت،، 1)سر مارئي، داستان، 

ائين ٿو لڳي ڄڻ ته ڀٽائي  وقت جي وهڪري جي ابتدا ۽ انتها کان 

نه صرف واقف آهي بلڪه هو وقت جي وهڪري ۽ رفتار جو گواه 

آهي. سنڌ ڌرتيَء ۾ شاه سائينَء جو هجڻ ڪنهن معجزي کان گهٽ 

ناهي. اها سنڌي ٻولي جي خوش نصيبي آهي جو سهڻي لطيف جهڙو 

ي ۾ اچي ڪنهن اڻگهريل دعا جي امين ۽ امير شاعر سندس جهول

مقبوليت وانگر پيو آهي. اهو يقينن سنڌ جي خمير ۾ موجود ان 

ماڻهپي ۽ انسان دوستي واري عنصر جو نتيجو آهي، جنهن ڪڏهن 

به ڪنهن برتري جي دعوٰي ناهي ڪئي. ۽ فطرت کي سنڌي ٻولي 

۽ ڪلچر جي برابري ۽ مساوات واري اها ادا ايڏي ته وڻي آهي جو 

في ۾ ان ٻولي جي جهولي ۾ عظيم شاعر ڪنهن گل وانگر تح هن 

وڌو آهي. جيڪو مڪان کان المڪان جي ڳالهه ڪري ٿو. جيڪو 
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رب سان ملڻ جي ڳالهه ڪري ٿو، جيڪو عشق ۽ عقيدت جي ڳالهه 

 ڪري ٿو، جيڪو هر هنڌ سبحان جي هجڻ جي ڳالهه ڪري ٿو.

کاهوِڙيُِن َخف ِيَء سين، سوجهي لَڌو 

 ُسبُحاُن؛

 اَهڙي اََکرين، لَنِگهيا ال َمڪاُن؛ عاِشقَ 

 ُهوِء ۾ َگِڏِجي ُهوِء ٿِيا، بابُو جي بِرياُن؛

 َسڀوئِي ُسبُحاُن، آيو َنَظُر اُنَِن جي.

)سر کاهوڙي، داستان پهريون، بيت، 

1) 

اسان جڏهن دنيا جي فيلسوفن جو مطالعو ڪيون ٿا ته اسان کي خبر 

اص هڪ فلسفي ۽ پوي ٿي ته هر فيلسوف ۽ ڏاهو پنهنجي ڪنهن خ

فڪر سبب مڃيو ويو آهي. جيئن سقراط ۽ افالطون معروضيت 

پسند هئا. هو موجود کان وڌيڪ غير موجود جي هجڻ کي مڃيندا 

هئا. وٽن اخالق ۽ نيڪي ئي آفاقي سچايون هيون. ارسطو 

موضوعيت پسند ۽ پهريون سائنسدان فيلسوف هو، جيڪو مشاهدي 

نو کان ويندي پالٽونيس تائين سان گڏ تجربي کي اهميت ڏئي ٿو. زي

اڪثر ڏاها قديم وجودي فلسفي جا قائل هئا. جن وٽ فرد جو وجود 

ڪنهن حقيقي وجود کان وڇڙيل ۽ وري ان سان ملڻ جي جستجو ۾ 

رڌل آهي. ۽ اهائي تصوف جي قديم صورت هئي. بڪيشو ۽ 

يعني انسان دوست هئا جن تي مسلمان  پيٽرارڪ قديم هيومنسٽ 

جو وڏو اثر هو. ڪانٽ عقليت پسند هو، ڪائنات ڏاهي ابن رشد 

جي ارتقا بابت پنهنجو نظريو ڏيندڙ ڊارون تجربيت پسند هو، 

شيڪسپيئر، ڊانٽي، وليم بليڪ مسٽڪ گاڏڙ ڪالسڪيت جا نمائندا 

هئا. مالرمي ۽ بادليئرسمبالسٽ هئا، فرائيڊ سميت آندري بريٽان، 

ٻيا سرئيلسٽ جان ميرو، ميڪس ارنيسٽ، سلواڊور ڊالي ۽ ڪجهه 

آرٽسٽ چيا وڃن ٿا، روسو، ڪالرج، وليم ورڊسورٿ رومانيت جا 

داعي هئا. هائيڊيگر، نٽشي ۽ سارتر وجودي فيلسوف هئا.ليوي 

اسٽراس، جيڪس الڪان ۽ رونالڊ بارٿس کي اسٽرڪچرلسٽ يعني 
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ساختيات پسند سڏيو وڃي ٿو، دريدا، مشل فوڪو، مارڪيوزي، 

ائي ناال پوسٽ ماڊرن دور سان احاب حسن ، ليوٽراڊ، ٻيا ڪيتر

سڃاتا وڃن ٿا. ۽ اهي پوسٽ ماڊرن ازم جاحامي آهن، جڏهن  ته 

هابر ماس، فريڊرڪ جيميسن ۽ ڪجهه ٻيا پوسٽ ماڊرن ازم کي 

رد ڪن ٿا.  مختصر طور ائين کڻي چئجي ته هر ڏاهي ۽ فيلسوف 

جي پنهنجي ڪنهن مخصوص نظريي ۽ فلسفي سبب سڃاڻ آهي. 

ڪا مرڪزيت آهي ته وري ڪنهنجو فڪر ال  ڪنهنجي فلسفي کي

مرڪز ۽ ڪٿي ڪٿي ته ال تعلق آهي. ڪي ته ماڳهين اهڙي پنڌ جا 

 مسافر آهن جيڪو پنڌ اڳ ڪنهن به نه ڪيو هو.

نِڪُر ناِه ُڪلهي َڪري، هو َم ُهوندَِن 

 ِجيئَن؛

الُهوتِي، لَِطيُف چئي، ُهوِن نه آديِسي 

 اِيئَن؛

عَلُُق سي ڪاپَِڙي ِڪيئَن، جي ڌاِرين تَ 

 تَِر جيتِرو؟

 (2)سر رامڪلي، داستان، ٽيون، بيت، 

هر فلسفي پنهنجو مخصوص رستو، نظريو ۽ فڪر ڏنو آهي. پر 

مرشد لطيف اهڙو معجزو آهي، جنهن وٽ سڀني نظرين جا نِشان 

ملن ٿا. هو ڏاهپ جي معراج تي آهي جتي سڀئي نظريا ائين اچن ٿا 

 جيئن مرشد لطيف فرمايو آهي.

 ڙو سوڙو، سمون سونهن سڀنابڙو وڏ و

 تنهن در سڀ اچن ڪنڌ نه ڪڍي ڪڇ ڌڻي.

يعني شاه لطيف سنڌ جي ڏاهپ جو اهو اهڃاڻ آهي جنهن وٽ 

جهڙوڪر علم ۽ عقل جون سڀئي تحريڪون ، نظريا ۽  الڙا اچي 

دنگ ڪن ٿا؛ يا ته سندس پيرن مان ڦٽن ٿا. جيڪڏهن اسان ڪائنات 

 جي تخليق بابت نظرين تي ديد ٿا وجهون لطيف اسان کي، 
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ُهِئي، نَڪو ِلڱ، ‘ ُڪن َفيَُڪون’نَڪا 

 ،لََحمَ 

    ِڪي    اڃا    ۾،    بُت   نه  هو بَِنيو 

 آدََم،

مون توهين سين َسُڱ، اها ساڃاِء، 

 ُسپِِرين!

 (4، بيت،1)سر مارئي، داستان، 

  

جيڪڏهن اسان يورپ جي مذهبي ريفارميشن يا مذهبي سڌارن 

ٿا: جنهن دوران ٻاٻائيت/پاپائيت  واري تحريڪ تي نظر وجهون 

 لطيف پڻ، ننديو ويو ته  جي هڪ هٽي ۽ هٺ ڌرمي کي

 مالن مالن مه چئو اهي آهيڙي آهين،”

 مرون سندي ماهه تي ٿا ماڻڪ مٽائين،

 “تنين تي آهين، لعنتون لطيف چئي.

چوندي نظر آيو. اها حقيقت به هئي ته سنڌ توڙي يورپ ۾ مالئيت ۽ 

 ٻاٻائيت/پاپائيت جهڙوڪ ڪاروبار ٿي پئي هئي. 

ٿا ته لطيف اسان کي  جيڪڏهن اسان ڪالسيڪيت طرف اچون

 چوي ٿو،

 َوَکـُر سو ِوهاِء، جو پَئي پُراڻو نه ٿِـئي؛

 ويِچيندي ِوالَت ۾، ذَرو ٿِـئي نه ضاِء؛

 َهالِء، آَڳِہ َجنهنجي اُبَِهين.سا ڪا َهَڙ 
 

جي رومانيت طرف اچون ٿا ته لطيف سهڻو اسان سان مخاطب ٿي 

 چوي ٿو،

 نه َلهي؛گهيڙان َڪري نه ُگهوَر، تَُڙ تََڪِڙ کان 

 َجنِهنکي ِسَڪ ساَهَڙ ِجي، پُوَرِن َمٿي پُوَر؛
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 ڪاِريَء راِت ُڪنَِن ۾، َوَهَمِن ِڪي َوهلُوَر؛

َجنِهنکي ساُڻ پِريان جا ُسوَر، تَنِهنکي نَِدي ناِه 

 نِگاهَ ۾.
 

 يا وري اهڙو رومانس ڪنهن ٻي شاعري ۾ ملندو،

ساَهَڙ ڌاران ُسهڻِي، ِهيَء تان ُجنِبي 

 جوِء؛

ِڻيَء سين پانهنجو، ُموِر نه َمٿو ِهَن پا

 ڌوِء؛

 جي پِِرينَء پاسي هوِء، ته َڪر توِڏيءَ 

                                                                                                                                                                  تَُڙ ڪيو. 

 متفرقه()ابيات 

 ساهڙ ڌاران سهڻي،  اڌوتي آهي

 ڪنڍيون جو ڪاهي، پاسي تنهن پاڪ ٿئي

                                                                                                 

 )ابيات متفرقه(

 ٻي پاسي جي  اسان سريئلزم جي ڳالهه ٿا ڪيون ته لطيف چوي ٿو،

 ڀَريو ٿو ڀيَر ڪري؛ عالَم آئُون ساڻ،

 هي ڄاُڻ، مانِڊيَء َمنڊُ پکيڙيو.پاڻ نه آ

 سهڻو لطيف هنئين به چوي ٿو،

 پاُڻ َم َکـڻـجِ پاَڻ سين، َوِسيال ِوساِر؛

لُُڙ لنگهائي، ُسهڻِي! ِپرِت ِوجهنديِء 

 پاِر؛

سي تُرُت لنِگهينديُون تاِر، اَُڪنڍَ آَڳہُ 

 جن سين.
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اچون ٿا ته لطيف جون ست جيڪڏهن اسان جماليات جي ٿيوري تي 

 ئي سورميون سونهن جو الزوال مثال ٿي اسان جي اڳيان ٿيون اچن.

بيان ۾ ست ئي سورميون سونهن ۾ پنهنجو “ شاه سائينَء جي 

مثال پاڻ نظر اچن ٿيون. نوري الِء شاه صاحب چوي پيو ته 

 ڪينجهر ۾ نوري جهڙي ٻي ڪا به ناري سهڻي ناهي. 

 ٻِيو، َجهڙي ُسونَهن َسنِدياِس؛ تَِهڙو ِڪنُجهَر ۾ ِڪينَ 

 َمڏَ، ِمياڻِـيُون، َمُڪڙا، ِمَڙِئي َمعاُف ِٿياِس؛

 موِرَڇَل َمٿانِس، اُڀو تَماِچيَء تي َهڻي. 

                         (

 1:15ڪاموڏ(

مارئي جي الِء شاه صاحب چوي پيو ته،  جهڙي سج جي 

 صورت آهي مارئي جي مورت پڻ اهڙي ئي آهي. 

 منجهه پدمڻي ، جيئن ڏي ورا ڪا وڄپکي 

 جهڙي صورت سڄ ، تهڙي مورت مارئي

مومل جي الِء ڀٽائي بادشاه چوي پيو ته هن جي اکين ۾ 

جهڙوڪر سونهن جون ڪهاڙيون هيون. جنهن بادشاهن توڙي 

 عالمن کي پنهنجي حسن جو ثناگر ٿي بڻايو.

 ُگَجِر کي َگجميَل ُجون، تاَرِن ۾ تَبَُرون؛

 ِن کي، زوَر ڀَريُون َزَبُرون؛هڻي حاِڪِميَ 

 ڪاِڪ َڪنِڌيَء قَبَُرون، پسو َپَرڏيِهيُِن ُجون.

                                                                 

 2:2)مومل راڻو( 

مومل جي سونهن جو شڪار ٿين ئي پڙهيل، عالم ۽ مذهبي 

ئي پيشوا ٿا. عام ماڻهو جي وس سندس سونهن جو پسڻ ممڪن 

 ناهي.

 سوِڍيَء گهڻا َسڪائِيا، پَڙِهيا پَڻَِت پِيَر؛

 َهڻي تِِن کي ِتيَر، َمڻِيو جن َمٿَِن ۾.
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جيڪڏهن سسئي جي سونهن ڏسون ٿا ته شاه سائين اسانکي چوندي  

جنهن جا پير “ َپير َپٽانـِئي ُڪۡنئَرا، ڏُونَگـَر َمٿي ڏي؛”نظر اچي ٿو، 

جي سونهن ڇا هوندي؟  پٽ پٽيهرن، )سلڪ( کان به نازڪ آهن ان

ٻين خوبين سان گڏ سونهن  اهڙي ريت سهڻي، ليال ۽ سورٺ پڻ 

جون عظيم پيڪر آهن. شاه صاحب نه صرف سورمين جي سونهن 

بيان ڪئي آهي بلڪه سندس سورما پڻ بهادريء جهڙي عظيم 

 وصف سان گڏ خوبصورت ۽ مرداڻي وجاهت سان سرشار آهن.

 و ڪوِهياُر؛ُحۡسَن هوَت پُنهونَء جي، َڪڪوِري

 يا

 ُروِء راڻي جي ناِه ڪو، سوڍو َسڀِِن ُسونَهن؛

 الٿَاِئين َلِطيُف چئي، مٿان ِدِليُِن دُونَهن؛

 ڪانهي ٻِي ِوُرونَهن، ِٿيو ِمڙوِئي مينِڌرو.

 (5بيت،  3)سر مومل راڻو، داستان،

وري جيڪڏهن اسان سمبالزم جي تحريڪ تي اچون ٿا ته سمورو 

 اهڃاڻ ٿي سامهون اچي ٿو. رسالو ڄڻ ته سمبالزم جو 

 َڪُچ َڪمايوِم ڪوُڙ، ڀََڳِم َعهدَ الَلَ جا!

 پِِڃرو جو پاپَِن جو، سو چوِٽيَء تائين ُچوُر!

 وُر، ُڳوڙها! اِنهيَء ڳاله جو.َمعلوُم اَٿيئِي مُ 
 

ترقي پسندي ۽ پوِء جديديت تي اچون ٿا ته لطيف  جيڪڏهن اسان 

ڌارين جي يلغار ۽ اسان کي بنيادي قدرن جي پاسداري ڪندي 

 چوي ٿو، طاقت کي رد ڪندي 

 گولو توِء غالم“ فارسي” جي تون سکيئن  

 اڃيو تان آب گهري بکيو تان طعام             

 جو ٻڌو ٻن ڳالهئين، سو ڪيئن چائي ڄام؟

 اي عامن سندو عام، خاصن منجهان نه ٿئي.

ان کان به اڳتي وڌي شاه لطيف پنهنجي ماڻهن کي درپيش خطرن  

 کان پڻ آگاهه ڪري ٿو.
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 بَندَِر جان ڀَــئِي، ته ُسکاِڻيا َم ُسمهو؛

 َڪپَُر ٿو ُڪَن ڪري، ِجئن ماٽي منجه َمِهي؛

 وُر َسِهي، ننڊ نه ڪجي، ناُکـئا!ايڏو سُ 
 

 وجوديت جي ڳالهه ڪيون ٿا ته شاه چوي ٿو

 َڪَيِم ُروَح ِرهاِڻ؛ پيهي جان پاَڻ ۾،

ته نَڪو ڏُونَگـُر ڏيَہ ۾، نَڪا َڪيِچيُِن 

 ڪاِڻ؛

 پُنهون ٿِـَيِس پاَڻ، َسُسِئي تان ُسوَر هئا.

 (2، بيت 5) سر سسئي آبري، داستان 

 ساَجَن ڪاَرِڻ ُسَڃ، َمُر قَبُولي َسُسِئي؛

 اَندَُر جِنين اَُڃ، پاڻِي اُِڃيو اَُن کي.

 (6يت، ب1)سر سسئي آبري، داستان،

اسٽريم آف ڪانشسنيس يعني شعوري وهڪري تي ٿا اچون ته لڳي 

 ٿو سڄو شاه جو رسالو ان تحت لکيل آهي.

 ِمٺايان ِمٺو گهڻو، َڪڙو ناه َڪالُم؛ 

ُسُڪوُت ِئي َسالُم، پِريان َسندي پاَر 

 جو.

 (7)سر ڪلياڻ، داستان، ٽيون، بيت، 

سوڍي ُستي لوِء، ڪا جا مون سين ڳاله 

 َڪئِي؛

پَڌَِر پوِء، ته َسرتِيُون ڪانه سا جي 

 ُسِمهي.
 

 يا

 ساندَه َسڀ دَرياهُ، پَري َڪنِڌي پاَر ِجي؛

ڇِڪي ڇوِليَء ۾ ِگهڙي، ِجتي ِجيَّ 
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 ِوڙاهُ؛

 پَسيو ڏوه ڏَڪي ِهنئون، آِر َمٿي اَِرواَح؛

جي توهُ ٿِـئي توڏانُهن، ته ِويَر َوِهيڻو ناِه 

  ڪي.

 آڏواڻي( 1)سهڻي داستان پنجون، بيت 

 

 جدوجهد ۽ مزاحمت جي ڳالهه ڪيون ٿا ته شاه چوي ٿو،

ُسوِرهَ! َمِرين سوَڀ کي، ته ِدِل جا َوهَم 

 ِوساِر؛

 َهـُڻ ڀـاال، ِوِڙهُ ڀاُڪرين، آِڏي ڍاَل َم ڍاِر؛

 َمٿان تيَغ تَراِر، ماِر ته َمتارو ٿِـئين.

 (5)سر ڪيڏارو، داستان پنجون، بيت، 

 سوريَء سڏ ٿيو، ڪا هلندي جيڏيون

 تن پيو، نالو نينهن ڳنن جي وڃڻ

 يا

جان وڍيو تان ويهه نه ته وٺيو واٽ ونُء 

 تون

 هيُء تنين جو ڏيهه ڪاتي جنين هٿ  ۾

شاه سائين هنئين به چوي ٿو ته عزم، حوصلو ۽ سچائي سان 

هڪ لحضي ۾ پاڻي يعني مشڪلن مان  جيڪي هلن ٿا اهي پهلوان 

 پار پئجي وڃن ٿا.

صاحَب  ساِري رات ُسجاَن، َسودو َڪن

 سين؛

 ٻانهَپ َڀري ٻيـِڙيُون، هليا جوَپ ُجواَن؛

 پاڻِي پَهلواَن، لَحظي َمنِجه َلنِگهي ويا.

 (6، بيت2)سر سريراڳ، داستان،
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شاه سائين جي سامهون نه صرف شاندار ماضي جون عاليشان 

ريتون آهن. پر هن جي اڳيان ڌرتيء جي اها ڌٻڻ پڻ آهي، جنهن 

ناهي پر هن کي ڳڻتي آهي پنهنجي  مان اڪرڻ سندس الِء ته مشڪل

ديس ڌڻين جي اگهائي جي، هو پاڻ ته ان چڪڻ مان چڙهڻ ڄاڻي 

ٿو. پر زمين تي ٿيندڙ ظلمت مان نڪرڻ الِء ڌڻي در دعاڳو آهي. 

سندس هيُء بيت اڄ جي ڪربناڪ ۽ تابناڪ دور جي ڪيڏي نه 

 بهترين عڪاسي ڪري ٿو.

 َوَر! َم ِوساريجِ، آِهيان تُنهنجي آِسري؛

ڏاڍو ڏُونَگـَر جو ُسڄي، سو لُطفُون 

 لَنگهائيجِ؛

اُِسِري اُتَِهين، ِويَر! تُون، آِري ڄاَم 

 اَچيجِ؛

 نِماِڻيَء کي نُوَر سين، اللََن! لَڏائيجِ؛

ُظِلَمَت جا زمين ِجي، سا نِِرَمَل! نُوُر 

 َڪريجِ؛

ڪاِمَل! َڪِن َڪريجِ، فَرياديُون فَِقيِر 

 جون.

، بيت، )سر معذوري، داستان، ستون

6) 

جهڙي عظيم سٽ ” ُظِلَمَت جا زمين ِجي، سا نِِرَمَل! نُوُر َڪريجِ؛“

چئي شاه سائين انسان سان پنهنجي بيپناه محبت جو امالڪ اظهار 

ڪيو آهي. الشڪ شاه عظيم ثقافت جو معجزاتي شاعر آهي. جنهن 

دوست مٺا دلدار، “وٽ پنهنجن سان بيپناه پيار ته آهي ئي پر هو 

جهڙي آفاقي دعا گهري پوري انسانذات جي ” اد ڪرينعالم سڀ آب

ڀلي جي ڳالهه ڪري ويو آهي. هو واقف آهي ته انسان ڪيتري قدر 

پنهنجي بنيادي قدرن توڙي پيار، محبت، پنهنجائپ، امن، آجپي، 

اصول، سڪ، سهنج، سک ۽ سڪون جهڙن آفاقي اشارن کان ٽٽي 

 ويو آهي. تڏهن ته سهڻو لطيف فرمائي ٿو.
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 ِن ِاخالُص، َمٽائي ماٺو َڪيو؛آِدِميُ 

 هاِڻ کائي َسڀُڪو، َسندو ماُڙُهوَء ماُس؛

 ِدلبََر! ِهَن دُنيا ۾، َوِڃي َرهندو واُس؛

ٻئي َسُڀ لوَڪ ِلباُس، ڪو ِهَڪِدِل ُهوندو 

 هيِڪڙو.

 (3)سر بروو سنڌي، داستان ٽيون، بيت،

اهو آهي اهو منظرنامو جنهنجي مرشد لطيف اڄ کان ٽي سو ورهيه 

نشاندهي ڪري ويو هو. سندس هنر ۽ ڏاهپ ۾ اها سگهه موجود اڳ 

آهي جو نه صرف گذريل وقت بلڪه هر ايندڙ وقت جي امڪانن 

جوذڪر ڪري ٿو. شاه جو رسالو پڙهندي ائين محسوس ٿيندو آهي 

ڄڻ ته وقت ۽ حالتن مطابق ان ۾ ازخود ڪي تبديليون اينديون وڃن 

دس هر شعر هر ڀيري ٿيون. ڇاڪاڻ ته موقعي جي مناسبت سان سن

نئين معنٰي کان روشناس ڪرائي ٿو. الريب لطيف عظيم معجزو 

 آهي.

ٻين نظرين کي ڇڏي جيڪڏهن اسان دنيا کي ڌوڏي ۽ لوڏي ڇڏيندڙ 

پوسٽ ماڊرن ازم جي ڳالهه ڪيون ٿا، جنهن  گورک ٿيوري يعني 

اڳين پوين سڀني نظرين کي گڏائي هڪ اهڙو محلول تيار ڪري 

رن ئي ڏاهن جون وايون بتال ٿي ويون آهن. ان ڇڏيو آهي جو ڪيت

لطيف بادشاه جون ڪيئي سونيون سٽون رهنمائي  منظرنامي ۾ 

 ڪن ٿيون.

َهلو، َهلو! ڪاِڪ تَڙين، جتي نِينَهن 

 اَُڇَل؛

نه ڪا َجهَل نه پََل، َسڀُڪو پَسي ِپِرينَء 

 کي.

 (6)سر مومل راڻو، داستان ٻيو، بيت،

آهي جنهن ڪنزيومر ڪلچر  پوسٽ ماڊرن ازم هڪ اهڙو منهاج

کان ويندي فرد جي شخصي سڃاڻ تي بحث ڪيو آهي. عجيب 

نظريو آهي، چوي ٿو جيڪڏهن ڪو خودڪشي ڪري ٿو ته انکي 
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ڪرڻ ڏيو، ڪو مري ٿو ته مرڻ ڏيو)شرط اهو آهي ته مرڻ ۾ 

مرندڙ جي رضا شامل هجي، سندس موت ۾ مقامي اختيارين جي بي 

۽ جيڪڏهن ڪو جيئڻ   حسي ۽ مرندڙ جي بي وسي نه هجي(

چاهي ٿو ته ان کي جيئڻ ڏيو، ڪا عورت ستن پردن ۾ ويهڻ چاهي 

ٿي ته ان کي ويهڻ ڏيو، پر جي ڪا عورت ائين نٿي ڪري تڏهن به 

هوَء آزاد آهي. هوَء جيڪو چاهي ته اهو به ان کي ڪرڻ ڏيو. 

پوسٽ ماڊرن ٿيوري جون جتي ڪيتريون ئي ڪچايون آهن اتي 

ن آهن جو انهن کي ساراهڻو پوي ٿو، ڪي اهڙيون به سٺايو

ته ڄڻ پوسٽ ماڊرن ٿيوري جي ” هرڪو پسي پرين وارو تصور“

ڏاهن لطيف کان ورتو آهي. شاه صاحب جي انهن ٻن سٽن ۾ پوسٽ 

ماڊرن ازم نظرئي جو سمورو بيان ۽ منهاج موجود آهي. پر ان کان 

به اڳتي وڌي شاه سائين جهڙو ڪر ان نظرئي جو نقاد ٿي سامهون 

 اچي ٿو ۽ فرمائي ٿو،

 ُمئي هاٿِيَء تي ماِمرو، اَِچي َڪيو اَنڌَِن؛

 َمناِڙيِن َهٿَِن سين، اَِکئين ِڪيَن پََسِن؛

 فِيل کي، َسڄا ُسڃاڻَِن؛“ فِي اۡلَحِقۡيقَتَ ”

 َسنِدي َسۡرداَرِن، بَِصيَرَت بِينا َڪري.

 (11بيت،  3)سر آسا، داستان،

ه مئل هاٿي واري ڪار اهو سچ آهي ته پوسٽ ماڊرن نظرئي سان ب

جا  ان نظرئي  ٿي آهي، يا ڄاڻي ٻجهي ڪئي وئي آهي. ڇاڪاڻ ته 

فيلسوف اڃا تائين ڪنهن به آخري نتيجي تي ناهن پهتا ته  پنهنجا 

آخر هن نظرئي ۾ ڇا داخل ڪجي ۽ ڇا ان مان خارج ڪجي. ميڊيا 

 ۽ کاپائو ثقافت پنهنجي جاِء تي زور آهن.

 شاه سائين فرمائي ٿو،

 ُڻ ِڏِسين جي، ته َهمَہ کي َحقُّ َچِئين؛ِڏسَ 

شاِرَڪ! َشُڪ َم ني، اَنڌا! اِنِهيَء ڳالِه 
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 ۾.

 (3بيت،  4)سر آسا، داستان،

اهو ڪو  مختصر طور تي اسان ان نتيجي تي پهتا آهيون ته دنيا ۾ 

نظريو، ڪا تحريڪ ڪو الڙو ناهي جنهن جو اشارو، عڪس يا 

شاه  موجود نه هجي.  اهڃاڻ سڌي يا اڻسڌي طرح شاه سائين وٽ

سائين جي شاعري ڏٺو وڃي ته خمير آهي انهن سڀني ڏاهن جي 

سوچن ۽ ويچارن جو جن دنيا تي پنهنجا اثر ڇڏيا آهن. هن وٽ 

ڪبير، تلسي داس ۽ ميران ٻائي جو فلسفو به آهي ته رومي، حافظ 

۽ شيرازي جي ڏاهپ پڻ آهي. وٽس قاضي قادن، شاه ڪريم، لطف 

يان به آهي ته ماڌو لعل حسين ۽ بابا فريد شڪر هللا قادري واروب

گنج واري ائپروچ پڻ آهي. مطلب ته هو ڪو اهڙو معجزو آهي 

جنهن ۾ عربي، فارسي، هندي، سنڌي ۽ پنجابي جي لوڪ ڏاهپ 

کان ويندي هن خطي ته ڇا بلڪه عالم جو عميق ۽ گهرو فلسفو 

 موجود آهي.

جون ايتريون سمجهه ۾ نٿو اچي ته شاه سائينء فلسفي ۽ فڪر 

ڏسائون ڪيئن قابو ڪيون آهن. ڪو اهڙو فلسفو نٿو سجهي جنهن 

جو اشارو شاه جي رسالي ۾ موجود نه هجي. ايترو عظيم شاعر 

هوندي به اسان سنڌي ماڻهو پوئتي ڪيئن آهيون، اهڙو سوال شاه 

 سائين پاڻ اسانکان ڪيو آهي،

ُهئين ته ويڄِن َوِٽ، تون ِڪئن ِجيَء 

 َجڏو ٿِئين؟

 ڏيئي ۾ َسِٽ، ُڪهه نه َڪيِء ڊَبَڙا؟ ِسرُ 
 

اختيارين جي بي اختياري جو احساس شايد ان ويل به ڀٽائيَء کي هو 

 جو چيو پاڻ ئي بيچين ٿي چيو هئائين.

، تََن طبيَب نه گڏيا؛  ُڪٺِيس ُڪويَڄِن 

، پاڻان ِڏيُل ڏکوِئيو.  ڏيئي ڏنَڀ ڏَڏَِن 
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اسان بيشڪ بيوس ٿيڻ کانپوِء ڀٽائيَء ڏانهن رجوع ڪيون ٿا ۽ 

اندر  پنهنجي بيحالي بيان ڪيون ٿا، ۽ سندس ۽ عظيم ڪالم اسانجي 

 جي عڪاسي ڪري ٿو.

 َوٽِِن ويٺِي آِهيان، ِڏِسيو ِڪيَن ِڏسان؛

َجنِهن ِجهوئِي ناِه ِڪي، سا ڪا ُسونَهن 

 َسنِدياِن؛

 نِدي اُِن ري.پَِسيو ِڪيَن پَساِن، آء  نه ِجئَ 

 (11، بيت، 1)سر رامڪلي، داستان،
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 انسان دوستي َء جو فڪر ۽ شاھ لطيف

 

۽ گهرو موضو ع آهي. ڇاڪاڻ ته  گهڻ رخوانسان دوستي 

جي شروعات انسان جي تاريخ سان گڏ ٿي آهي ۽ ان  سان دوستيان

ڪيترائي الها چاڙها ڏٺا آهن. تبديلين ۽ تغيرات جي تيز وهڪري 

انسان کي ڪڏهن پنهنجي ويجهو ڪيو آهي ته ڪڏهن خود کان 

ڪوهين ڏور پوالرن ۾ ڦٽو ڪيو آهي. هو جڏهن جڏهن به پنهنجي 

ء  وجود جي ويجهو آيو هن پاڻ تي سوچيو ۽ معلوم ڪرڻ ال

ووڙيندو رهيو. ڄاڻڻ جي اڃ جي احساس ۽ اثر هيٺ انسان جو 

ڪائنات جي تخليق بابت نامعلوم حقيقتن  کي معلوم ڪرڻ جو سفر 

کان شروع ٿي اڄ (Thales 624-546 BC)  يوناني ڏاهي ٿيليس 

ان ۾ انسان ڪٿي ڀوڳيو آهي ته بگ بينگ جي ٿيوري تي پهتو آهي. 

علم ۽ ڄاڻ جي  جي هن ٻچڙيڪٿي سر ڏئي سرخرو ٿيو آهي. آدم 

پويان با ثمر ۽ بي ثمر ڪيتريون ئي ڪوششون ڪيو آهن. جن کي 

ڪجهه وريو آهي تاريخ انهن جا ناال ياد ڪيا آهن باقي جيڪي ڄاڻ 

حاصل ڪرڻ جي راه ۾ اجل جي ور چڙهيا اهي نه تاريخ ۾ موجود 

انهن جي ڪوششن جو خاقو آهي.  ۾آهن نه وري ڪنهن جي ذهن 

آهي ۽ ان حقيقت جا صرف اهڃاڻ ئي ملن ٿا ته  پر هڪ حقيقت

ڳوال جي عظيم ۽ اجهاڳ پنڌ ۾ ڪيترائي ماڻهو ماريا ويا آهن. ٿيلس 

چيو هو ڪائنات پاڻي مان پيدا ٿي آهي. ڇاڪاڻ ته سڪل ٻجن کي 

به جيسيتائين پاڻي نٿو ملي اهي نٿا ڦٽن. ٿيلس اهو پڻ چيو هو ته 

. ٿيليس جي پنهنجي ئي سڀني شين ۾ تخليقيت جي سگهه موجود آهي

سندس  BC) ) Anaximander 546 - 610انيگزيمينڊرشاگرد 

نظريي کي ُڪلي طور تي ته رد نه ڪيو پر ان ايترو ضرور چيو 

سمنڊ مان پيدا ٿيون آهن. پر انهن شين جي  برابر ته سڀ شيون

تخليق صرف ان وقت ممڪن آهي جڏهن سمنڊ ۾ خشڪي نمودار 
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دخل کانپوِء شيون مٽي مان پيدا ٿين  ٿئي ٿي. يعني پاڻي جي عمل

ٿيون. انيگزيمينڊر پهريون فيلسوف هو جنهن موسميات، سيارن جي 

 علم ۽ جاگرافي تي ڪم ڪيو.

 Anaximens   ساڳي ئي ڪڙي جي ٽئين فيلسوف انيگزامينس

(585-528BC) هن چيو هو آهن چيو هو شيون هوا مان پيدا ٿيون .

يون ٺهن ٿيون. يعني هوا جو هوا جي دٻاَء گهٽ ۽ وڌ ٿيڻ سبب ش

هوا ئي رهندي پر جي اهو دٻاُء گهٽجي  ؛دٻاُء نارمل آهي ته هوا

 وڃي ٿو ته پهريان پاڻي پوِء مٽي ۽ آخر ۾ پٿر ٺهن ٿا. هيرا قليطس

وري ائين چيو ته هر شئي جي   (Heraclitus  ق م540_480)

بڻجڻ ۾ باه جو عمل دخل آهي. هيرا قليطس ئي اهو عظيم فيلسوف 

اوهان هو جنهن چيو هو وقت وهندو/گذرندو رهي ٿو. هن چيو هو 
 . وهندڙ نديء جي پاڻي کي ٻيهر نٿا ڇهي سگهو

“You cannot step into the same river twice,” 

the river changes because “fresh waters are ever 

flowing in upon you.”144 

هيگل ۽ نٽشي جهڙن ديو قامت ڏاهن پڻ هيرا قليطس جي واکاڻ 

انسان جي ڳولها جو سفر هگس بوسن جي ٿيوري تائين  ڪئي آهي.

ارب سال پهريان  16پهتو آهي. جنهن جو خيال آهي ته اڄ کان 

ڪائنات هڪ نڪتي تي بيٺل هئي جو هڪ عظيم ڌماڪو ٿيو. 

ڌماڪي سبب ڪائنات نڪتي مان ڦهالُء ۾ هلي وئي ۽ ڪروڙين 

سالن کانپوِء گرمي پد گهٽجڻ شروع ٿيو ته ڪائنات بڻجڻ شروع 

ٿي. ڪائنات جيڪا اڃا تائين بڻجڻ جي مرحلن مان گذري رهي آهي 

۽ انسان ان بڻجڻ جا راز تالش ڪرڻ ۾ رڌل آهي. سائنس ايسيتائين 

جڻ جو سلسلو جاري آهي. ته چيو آهي ته ڪائنات ۾ سسڻ ۽ ڦهل

جڏهن ڪائنات ڦهلجي آخري نڪتي تي پهچي ٿي ته هڪ لمحو ان 

نڪتي تي بيهي وري سسڻ شروع ٿئي ٿي تان جو وري هڪ عظيم 

                                                           
144 Philosophy history and problems. Samuel Enoch Stumph, James 

Fieser, 7th Edi. McGraw-Hill pp.12 
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ڌماڪي جي نوبت اچي ٿي. سائنس توڙي مذهب اڃا تائين اهو ناهن 

ٻڌائي سگهيا ته هن وقت تائين ڪيترا ڌماڪا ٿي چڪا آهن ۽ هن 

ڪن جو سلسلو ڪيسيتائين رهندو. مذهبن ۾ ستن ڪائنات ۾ اهو ڌما

آسمانن ۽ زمينن جي ذڪر سان ڪجهه پڌرائي ٿئي ته امڪان آهي 

 ته ست ڪائناتون ٿين. 

 غالب درست ئي چئي ويو آهي،

ا رب  ارِس  دورسا  اک انمت ںےہ اہک  ي 

 اپي ا  شقن اپ  ااکمں ںیم اکیدتش    ےمہ

اسان ته امڪان )اي خدا تمنا جو ٻيو ڇيڙو/دنگ ڪاٿي آهي؟ 

)ممڪنات( جي رڃ کي پير جو هڪڙو نشان سمجهيو آهي( 

ممڪنات جنهن انسان الء  پير جو هڪڙو نشان هجن، اهو انسان 

ڇا ٿو سوچي سگهي؟ اهو سوچڻ جي حدن کان شايد اڳتي جو سوال 

 هجي.

بحر حال انسان ڳولها جي سفر ۾ آهي. ڳولها جي ان سفر ۾ هن ٻيو 

رسيو  ،هو هڪ ٻي سان وڙهيو آهي به گهڻو ڪجهه ڪيو آهي.

 ،رسندو رهي ٿو ،پرچيو آهي. اڃا تائين وڙهندو رهي ٿو ،آهي

پرچندو رهي ٿو. پر اها ڳالهه پڻ درست آهي ته انسان ڪائنات کي 

۽ اڃا  آهي هيوضرور ر مصروف بحرحالتسخير ڪرڻ جي پنڌ ۾ 

تائين آهي. عظيم يوناني ڏاهپ جو دور سقراط کان شروع ٿي 

ارسطو وٽ پهتو، ٻيا به ڪيترائي ڏاها آيا پر نيٺ يونانين جو زوال 

شروع ٿيو. رومين رڻ ٻاري ڏنو. اونداهو دورشروع ٿي ويو، ڏاهن 

چڻ شروع ڪيو. مڊل ايج  آئي ۽ نيٺ نئين جاڳرتا شروع ووري س

 ڪهن تحرينئين امنگ سان اڀرڻ لڳي. ۽ انسان دوستي هڪ  ٿي.

ح پيرا اسان ضجي شروعات هونئن ته گهڻي قديم آهي پر ان جا وا

ع کان ملن ٿا جڏهن قسطنطنيه جو زوال ٿيو ان جي زوال 1453کي 

افالطون جا عوامل پڻ پنهنجي جاِء تي اهم ۽ دلچسپ آهن. 

مان شاعرن کي ڪڍڻ جي رڳوڳالهه ڪئي هئي .  پر ” جمهوريه“

مان شاعر توڙي فلسفي عملي طور ملڪ بدر ڪيا ويا.  طنيهقسطن
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کين ايران جي بادشاه پناه ڏني ۽ گنڊاپور نالي هڪ شهر کين اڏي 

ڏنو ته جيئن هو پنهنجو ڪم ڪري سگهن. پر تڪڙو ئي پوء  بغداد 

جوڙايو. جتي ويهي هنن ” دالحڪمه “۾ مسلمانن هنن جي الء  

ئين جاڳرتا جي هڪڙي يوناني ڪتابن جا ترجما ڪيا. اها به ن

 صورت هئي.

نئين جاڳرتا اصل ۾ پنهنجي عظيم ماضي ۾ ڪيل عظيم ڪمن 

کي مڃوتي ڏيڻ ۽ انهن کي وري جيارڻ واري تحريڪ هئي. اها 

تحريڪ جنهن سان انسان دوستي ٻٽ بيٺل هئي، شروع ته اٽلي مان 

ٿي پر ڏاڍو تڪڙو روم، فرانس، جرمني ۽ انگلينڊ تائين پهچي 

 وئي.

پڪ سان ؟ وڪٿان شروع ٿي جو پهريون فڪر دوستيانسان  

ڪجهه نه ٿو چئي سگهجي. جيڪڏهن ائين چئون ته ٿيلس کان 

انسان دوستي شروع ٿي ته تڏهن  به غلط نه ٿيندو. ڇاڪاڻ ته ٿيلس 

جڏهن انسان ۽ ڪائنات بابت سوال اٿاري انهن جا جواب تالش 

پر ڪري ٿو ته اها پڻ انسان دوستي جي هڪ صورت ئي چئبي. 

هڪ ڳالهه مڃڻي پوندي ته اها انسان دوستي جي هڪ ڌنڌلي 

ق  420_490صورت هئي. يونان جي ئي هڪ ڏاهي پروٽوگورس)

 م( جڏهن چيو ته 

“Man is measure of all things, of the things that are, 

that they are, and of the things that are not.”145 

ي. اهوئي اصل فلسفو آهي يعني انسان سڀني شين جو پئمانو آه

جيڪو انسان دوستي جو بنياد ثابت ٿيو آهي. جيڪڏهن وسيع تر 

منظر نامي تحت ڏٺو وڃي ته سارتر جي انسان دوستي پروٽوگورس 

 جي فلسفي جي تمام گهڻو ويجهڙو نظر ايندي. 

پروٽوگورس کان سارتر تائين انسان دوستي لڳ ڀڳ اڍائي هزار 

ها آيا، ڙان وچ ۾ ڪيترائي الها چا سالن جو سفر طئي ڪيو آهي. ۽

انسان کي انسان ئي الچار بڻايو، قتل ڪيو، سزائون ڏنيون. انهن 

                                                           
145 Philosophy history And Problems, Samuel Enorch, , McGrahill 

New yark, 2008, page, 28 
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هاڃن جا ڪيترائي ڪارڻ هئا. پرانهن وڏين تباهين جا ٻه اهم 

ڪارڻ هئا. هڪ اختيار ۽ دولت ۽ ٻيو خدائي خليفي جا هجڻ جون 

دعوائون. چوٿين صدي عيسوي ڌاري عيسائيت زور پڪڙڻ شروع 

يو. ۽ پاپائيت يا پوپ کي اهميت ملڻ لڳي. ياد رهي ته ان دور ۾ ڪ

پوپ کي پاپا جي نالي سان پڻ سڏيندا هئا. گريگوري اهو پهريون 

پادري هو جنهن پاڻ کي پوپ سڏرايو. ۽ خدائي نمائندي هجڻ جي 

دعوا ڪئي. ان دور ۾ عام انسان اڳ ئي گهڻا ڊنل هئا  انڪري پوپ 

چيو سمجهي قبول ڪندا هئا. پوپ جي چئي کي جهڙوڪر خدا جو 

ماڻهن جي معصوميت مان فائدو وٺندي کين جهل جي کوه ۾ اڇالئڻ 

الِء عقل ۽ علم کان ڪم وٺڻ کان بلڪل روڪي ڇڏيو ۽ ان کي 

خدائي حڪم قرار ڏئي ڀڃڪڙي ڪندڙن کي عبرتناڪ سزائون 

ڏيارڻ شروع ڪيائين. علم ۽ عقل جي راه ۾ سزائن جو اهو سلسلو 

لک  3ع تائين 1808ع کان 1480جاري رهيو. رڳو  ع تائين1808

هزار ماڻهن کي سزائون ڏنيو ويون. جن مان ٻٽيهه هزار ماڻهن  40

 146کي جيئرو باه ۾ ساڙيو ويو.

پوپ جيئن ته پاڻ کي خدا جو نائب ۽ نمائندو سمجهندو هو ۽ گهڻو 

اختيار کيس بادشاهن طرفان پڻ مليل هو. بادشاه/راڻي طرفان وري 

پوپ کي  انڪري اختيار ڏنا ويندا هئا جو خود نئين بادشاه جي 

چونڊ ڪندڙ ستن نمائندن جي ٽيم ۾ ٽي نمائندا پوپ جا هوندا هئا. 

ڻ طئي ڪندو هو. سترهين صدي تائين ته پوپ گناهن جا ڪفارا پا

باقاعده معافي ناما وڪرو ٿيندا هئا. ۽ پوپ وڏي واڪي چيو ته 

جيڪڏهن ڪو ماڻهو پاڻ حڪومت طرفان طئي ڪيل جنگ ۾ 

شرڪت نٿو ڪري سگهي ته هو پئسن تي پنهنجي جاِء تي ڪنهن 

اسان ان نتيجي تي “کي به موڪلي سگهي ٿو. هن ايسيتائين پڻ چيو 
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يو ته انسان شريعت پٽاندڙ سٺا عمل ڪرڻ کان سواِء به پهتا آه

   147”ڇوٽڪارو حاصل ڪري سگهي ٿو.

معافي نامن جي وڪري سبب يورپ ۾ برايون ۽ بد فعليون ڪاهي 

ع ۾ آڪسفورڊ يونيورسٽي جي 1450پيون. ايتري تائين جو هڪ 

 هڪ چانسلر ٽامس گئسڪين لکيو ته

اچن ته کين ڏوهن  اڄڪلهه ڏوهاري هر هنڌ اهو چوندي پيا نظر“

جي ڪا پرواهه ناهي، ڪيترا به ۽ ڪهڙا به گناه ڪجن انهن جي 

تالفي الِء معافي نامون وٺي سگهجي ٿو، ڪڏهن چئن پئسن ۾ ته 

ڪڏهن جوا جي هڪڙي داو تي. معافيون وڪڙندڙ هر هنڌ ويٺا 

آهن. ڪڏهن کين چار پيسا ڏيون جان ڇڏايون ٿا اچون ته ڪڏهن 

ه ڪڏهن رنڊي جي هڪڙي ڌڪ جي شراب جي هڪڙي پيگ تي ت

 148”عيوض معافي ورتيون ٿا اچون.

ڪجهه ڏاهن اهڙي ڳڻتي جوڳي صورتحال تي آواز اٿاريو ۽ چيائون 

اهي پادري ٻين کي ڪيئن ٿا گناه بخشي ڏئي سگهن جيڪي پاڻ ته 
پر اهڙو آواز اٿاريندڙن جي الِء باه جا اوڙاه   گناهن ۾ غرق آهن.

جو جان وائي ڪلف نالي هڪ ڏاهي جي تيار هوندا هئا. ايسيتائين 

هزار  32الش قبر مان کوٽي ڪڍي ان کي باه ۾ ساڙيائون. جيڪي 

ماڻهو پوپ سان مهاڏو اٽڪائڻ جي ڏوه ۾ ساڙيا ويا برونو پڻ انهن ۾ 

شامل هو. عيسائيت جي عقيدي جي برخالف زمين جو سج ٻاهران 

 ڦرڻ واري ڳالهه ڪندڙ عظيم ڏاهو گليلو به صرف انڪري بچي

ويو هو جو سندس شاگرد با اثر هئا. ان هوندي به گليلو کي پنهنجي 

ه رد ڪرڻو پيو ۽ قوم کان معافي وٺڻي پئي. يسچي نظريي کي اعالن

 95ان دوران مارٽن لوٿر هڪ انتهائي سگهارو آواز ٿي اٿيو ۽ 
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سوالن تي ٻڌل هڪ دستاويز تيار ڪري ڪليسا کان انهن جا جواب 

ع تي سوالن 1517آڪٽومبر  12ملڻ تي گهريائين ۽ آخر جواب نه 

وارو دستاويز هڪ گرجا گهر جي دروازي تي ڪوڪي سان وڃي 

هنيائين. کيس ڪجهه مقامي ماڻهن ۽ ڪجهه پرڏيهي حاڪمن جي 

پٺڀرائي پڻ حاصل هئي. انڪري هن جي خالف ترت ڪا ڪاروائي 

نه ٿي سگهي البته ڪجهه ڏينهن کانپوِء پادرين جي هڪ جيوري 

سوالن کي مذهب جي خالف بغاوت قرار ڏني ۽  41 مان 95سندس 

ٻن مهينن اندر کيس معافي وٺڻ الِء چيو ويو. ڪجهه وقت کيس جيل 

۾ به بند ڪيو ويو پر جرمن شهزادن جي مداخلت تي کيس ڇڏيو 

ويو. لوٿر جي تحريڪ ڪيٿولڪ فرقي کي لوڏي ڇڏيو نيٺ 

پروٽيسٽنٽ جي صورت ۾ لوٿر جي جدوجهد جو ثمر نڪتو.  

ولڪ ۽ پروٽيسٽنٽن جي وچ ۾ ڪيترائي ڀيرا محاذ آرائي ٿي. ڪيٿ

نئين فرقي سبب شروع ۾ ته ڪيترائي ماڻهو پروٽيسٽنٽ ٿيا 

پروٽيسٽن جي ئي پٺڀرائي ورتل ڪرامويل انگلينڊ ۾ فوجي ايڪشن 

پارليامينٽرين کي گرفتار ڪري بادشاه چارلس پهرئين  40ڪيو ۽ 

و رهيو هو ڏنڊي جي جو سر قلم ڪيو. جيسيتائين ڪرامويل جيئر

زور تي حڪومت ڪندو رهيو. پر  سندس مرڻ کانپوِء سندس لڏي 

جو تختو اونڌو ٿيو ۽ چارلس ٻيو بادشاه ٿي ويٺو. چارلس ٻئي 

ڪرامويل جي الش قبر مان ڪڍرائي شاهي دفتر جي سامهون 

ٽنگرائي ڇڏي. هن هڪ دفعو ٻيهر پروٽيسٽن خالف رڻ ٻاري ڏنو 

لم کان تنگ اچي صرف ٻن هفتن هڪ اهڙو به وقت آيو جو ظ

هزار ماڻهن پنهجو فرقو مٽايو. اها يا ان سان ملندڙ  82دوران 

جلندڙ صورتحال ٻي جنگ عظيم تائين جاري رهي ۽ ٻي جنگ 

برطانيا جي ڪم ايندڙ يا گم ٿيندڙ انهن سپاهين جو “عظيم دوران، 

هو جن کي مئل تصور ڪيو ويو.  40سو  2هزار  3لک  3تعداد 

ڏهن هندستان ۽ ٻين نون رياستن ۾ ماريل هڪ لک نو جن ۾ جيڪ

هزار  12لک  4هزار سپاهين کي شامل ڪيو وڃي ته اهو انگ 

 60وڃي بيهي ٿو. انهن مارجي ويلن ۾ برطانيه جا اهي  40سو 2

عام شهري شامل ناهن جيڪي هوائي حملن ۾ ماريا ويا  500هزار 
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جيڪي ان هزار اهلڪار شامل آهن  30نه ڪو وري نيوي جا اهي 

 188هزار 22لک  3ويڙهه دوران ماريا ويا. ٻي پاسي آمريڪا جا 

  149.”سپاهي پڻ ان ٻي عالمي ويڙهه جو کاڄ بڻيا

ايڏين تباه ڪارين دوران انسان پنهنجي وجود تي ضرور ويچاريندو 

 ”هو آئون سوچيان ٿو تڏهن آهيان.“ ،رهيو. ريني ڊيڪارٽس چيو

انسان دوستي  کيس ڪيو ۽ سندس فلسفي ڪيترن ئي ڏاهن کي متاثر

جي هڪ سڳي ۾ پوئي رکيو. پر اقتدار جي بکايلن کي وقت ئي 

هزارين هاڃن جي ڪاٿي هو جو هنن ڏاهن ڏانهن ڌيان ڌرين. 

 باوجود  پهريان پروٽو گورس پوِء سيسرو ۽ گهڻو پوِء پيٽرارڪ ۽

هڙا ڪيترائي ڏاها علم ۽ عقل جي ڳالهه ڪندا بڪيشو ۽ ٻيا انهن ج

انسان “سان دوستيَء جو دم ڀريندا رهيا. پيٽرارڪ ئي رهيا. ۽ ان

ڪري مڃيو ويو. ڇاڪاڻ ته هن پنهنجي شاعري  ”دوستي جو ابو

وسيلي مذهبي هڪ هٽي کان بيزاريت ڏيکاري. جنهن ڪري کيس 

ڪجهه وقت جال وطن پڻ رهڻو پيو. کيس قديم شاعري جو 

هن جي افڪار ۾ انسان دوستيَء جي  شهنشاهه پڻ سڏيو ويو آهي.

فڪر جا سڀ اهڃاڻ موجود هئا. هو پاڻ کي عالمت بڻائي انسانيت 

 جي ڳاله ڪرڻ وارو ڏاهو هو. پيٽرارڪ هڪ هنڌ لکيوهو،

A law was imposed on me together with my body 

when I was born, that from its association with me I 

must suffer many things which I would not suffer 

otherwise.150 

سنجيدگي ۽ گهرائي سان ڏٺو وڃ ته اسان کي پيٽرارڪ جي ڳالهين 

۾ سارتر جي وجوديت بکندي نظر ايندي جنهن جي الء  خود سارتر 

چوندو هو ته انسان دوستي ئي اصل م وجوديت آهي. پيٽرارڪ 

 ي.جي هنن ڳالهين مان سارتر جي فلسفي جي شاهدي ملي ٿ
                                                           

 34حوالو ساڳيو، صفحو 149 
150 Petrarch’s Humanism and the Care of the Self, Gur Zak, 

Cambridge University Press, P. 88 
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But if you choose to consult yourself (te ipsum 

consulere) and to speak with yourself rather than 

with others, I would never stop expecting great 

things from you and would call you most happy 

since you serve as your own judge, and I would 

consider you worthy of envy rather than of pity.151 

حيراني جي حد تائين سارتر اسان کي پيٽرارڪ جي فڪر ۽ فلسفي 

کان متاثر نظر اچي ٿو. توڙي جو پيٽرارڪ کي انسان دوستي جو 

ابو ۽ سارتر کي انسان دوستي جو عظيم فيلسوف مڃيو وڃي ٿو، 

جي  پر ڪنهن به ادبي توڙي فيلسوف نقاد اڄ ڏينهن تائين سارتر

 اهڙي طرح پيٽرارڪ کان متاثر ٿيڻ جي ڳالهه ناهي ڪئي.

انسان دوستي جي تحريڪ سان واڳيل رهڻ يا نه رهڻ کانسواء  به 

-1719ڪيترائي ڏاها انسان جي ڀلي الء  لکندا رهيا. رابرٽ برنس 

( جوماڻهوَء الء  لکيل مشهور نظم ڏٺو وڃي ته جهڙوڪر (1789

 جنهن جون آخري سٽون آهنانسان دوستي جو ترانو ٿو لڳي، 

For all that, and all that, 

 its coming yet for all that, 

 That Man to Man, the world power, 
152Shall brothers be for all that.  

ٻي پاسي مارڪس جو سمورو فلسفو انسان دوستي تي ٻڌل ڏسجي 

ٿو. مارڪس جي انسان دوستي هڪ ڊگهو بحث آهي، جنهن تي 

 جي ضرورت پنهنجي جاء  تي موجود آهي. لکڻ

انسان دوستي جي جديد تحريڪ پنهنجي پر ۾ تمام وڏو پس منظر  

” يورپ ڪا عروج“ڊاڪٽر مبارڪ علي پنهنجي ڪتاب، .رکي ٿي

جن ماڻهن يونان ۽ روم جي علمن مان الڀ پرايو ۽ “۾ لکي ٿو ، 

ڌو، سندن ڏاهپ ۽ فڪر جي آڌار پنهنجن نظرين ۽ خيالن  جو بنياد و
                                                           
151 Petrarch’s Humanism and the Care of the Self, Gur Zak, 

Cambridge University Press, P. 88 
152 http://www.robertburns.org/works/496.shtml 
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انهن کر هيومنسٽ يا انسان دوست سڏيو ويو. انهن جي ڪوشش 

هئي ته علمن کي مذهبي وهمن کا ڇوٽڪارو ڏياريو وڃي ۽ ان 

جي نئين سر اهڙي جوڙجڪ ڪئي وڃي جيڪا ڏهاڙي جي زندگي 

۾ الڀائتي ثابت ٿئي. جنهن جو الڳاپو نه صرف فرد جي نجي زندگي 

ن کي پڻ نظر ۾ سان هجي بلڪه ان ۾ پوري معاشري جي مفاد

 153 ”رکيو وڃي ته جيئن ايندڙ وقتن الء  رٿا بندي ڪري سگهجي.

انسان   انسان دوستي گوناگون موضوع آهي. ڇاڪاڻ ته الشڪ 

جي تحريڪ جون ڪيتريون ئي ڏسائون آهن. جن مان اهم  دوستي 

عنصر اهو آهي ته يورپ ۾ انسان دوستن فرد کي چرچ جي هٺ 

ڌرمي مان آجپو ڏياريو. هڪ ويڳاڻيل فرد کي رستو ڏنو ۽ سوچڻ 

جو هڪ پهلو آهي. ان  يالء  ان کي ڏس ۽ گس ڏنو.اهو انسان دوست

ئي معنائن ۾ ڪيترين  کانسواء  به انسان دوستي هڪ فڪر طور

. هڪ ڳالهه مڃڻي پوندي ته يورپ ۾ موجود انسان ويو آهي ورتو 

دوستيَء جو تصور سنڌ ۾ موجود انسان دوستي جي تصور کان 

البته پنجاب ڪي قدر مختلف بلڪه ڪٿي ڪٿي ته متضاد پڻ آهي. 

۾ انسان دوستي جا اهڙا مثال ملن ٿا جنهن مان سارتر واري انسان 

. ڇاڪاڻ ته مرزا صاحبان جي لوڪ دوستي جي بوء  اچي ٿي

 پنجابي قصي جو هيرو ميرزا رزميه انداز ۾ چوي ٿو،

 ميڏي گهوڙي  تون ڏرن فرشتي

 )نعوذ باهلل(154تي ميتون ڏري خدا...

سارتر به پنهنجي سموري انسان دوستي واري فلسفي ۾ ساڳي ڳالهه 

پڻ ساڳي منظرنامي جو ڏس ” سپر مين“ڪندو رهيو ۽ نٽشي جو 

 ڏئي ٿو. 

اسان سنڌ ۾ جڏهن انسان دوستي جو اصطالح ڪتب آڻيون ٿا ته 

خالصتن ان مان انساني ڀالئي جي تصور جي معنٰي ٿا وٺون. يعني  

 هر اهڙو ڪم، عمل، اڳڀرائي يا هلچل جنهن ۾ انسان جي ڀلي،
                                                           

يورپ ڪا عروج، ڊاڪٽر مبارڪ علي، فڪشن هائوس الهور، ٽيون 153 

 92ع، صفحو، 2005ڇاپو، 
154 http://www.youtube.com/watch?vPE14tMaC1c8 



 لطيفيات جو اڀياس

334 

 

آزادي، آجپي، امن، خوشحالي، چڱائي،  محبت، پيار، پنهنجائپ،

ئي ويندي اها انسان سڪون، سهنج، سک ۽ سهولت جي ڳالهه ڪ

دوستي جي زمري ۾ ايندي، جڏهن ته يورپ ۾ انسان دوستي 

باقاعدي هڪ تحريڪ طور اڀري آئي آهي. جنهن جا منشور، مول 

متا، قاعدا ۽ ضابطا پڻ طئي آهن. انسان دوستي جي تحريڪ يورپ 

۾ ڪيترن ئي مرحلن مان گذري ارتقا جا مرحال طئي ڪري 

نچال سان مهاڏو اٽڪائي بيٺل موجوده دور جي پوسٽ ماڊرن ڀو

 آهي.

اسان وٽ سنڌ ۾ انسان دوستي پنهنجي الڳ ۽ عجب رنگ ۽ ڍنگ  

۾ موجود رهي آهي. ڇاڪاڻ ته سنڌ جو فڪر بيٺل ۽ انسان دوستي 

جي ان عظيم منشور تي آهي، جنهن ۾ انسان سان بنان ڪنهن 

ويڇي جي پيار ڪرڻ، امن بحال ڪرڻ ۽ پنهنجائپ جو درس ڏنل 

جي سموري اساسي توڙي جديد شاعري جو جيڪڏهن آهي. سنڌ 

ڇيد ڪڍيو ويندو ته انسان دوستي اهو واحد عنصر هوندو جيڪو 

ان ۾ بدرجه اتم موجود هوندو. شاه عبداللطيف ڀٽائي جيئن ته 

اساسي شاعري جو معراج آهي ان ڪري سندس شاعري ۾ انسان 

َء ۾ دوستي پڻ انتهائي اعلٰي مقام تي موجود آهي. سندس  شاعري

دوست “انسان دوستي جون سڀ ڏسائون موجود آهن. هو جڏهن 

جهڙي آفاقي دعا گهري ٿو ته ” مٺا دلدار عالم سڀ آباد ڪرين

سندس اڳيان سموري ڪائنات جا انسان هڪ ٿي بيٺل نظر اچن ٿا. 

۽ حقيقي معنٰي ۾ اهو ئي انسان دوستي جو معراج آهي. شاه سائين 

عميق ۽ عجيب آهي. هو ان کي وٽ انسان دوستي جو فڪر انتهائي 

 پڻ انسان جي خصلت ٿو سمجهي ته، 

 صوفِي الڪوفِي، ڪوَن ڀانئيس ڪيُر؛

منجهيان ئِي َمنِجه وڙهي، پڌر ناِهس 

 پيُر؛

 جنين ساڻس ويُر، ٿئي تنين جو واَهُرو.
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، بيت داستان پنجون)سر يمن ڪلياڻ: 

4) 

ئي. يعني اصل انسان دوست ته اهو آهي جيڪو ويرين جو واهرو ٿ

دشمن سان نيڪي ڪرڻ جو عنصر ۽ اشارو صرف سنڌي شاعري 

۾ ئي موجود آهي. اهو انڪري آهي جو سنڌ جي خمير ۽ ضمير ۾ 

شاه سائين  ماڻهپو، محبت، ميٺ، خلوص ۽ سچائي شامل آهي. 

اهڙي ئي فڪر جو وارث ۽ امام آهي، جنهن ۾ عالم جي 

ٿيڻ جو  خوشحالي جي ڳالهه شامل آهي، جنهن ۾ ويرين سان واهرو

فڪر موجود آهي، جنهن ۾ اگهن جي مدد ۽ انهن سان ٻانهن ٻيلي 

ٿيڻ جو درس آهي، جنهن ۾ مسڪينن سان ونڊ ڪرڻ کي وندر جو 

درجو ڏنل آهي، جنهن ۾ ڏکين ۽ بکين کي ڀاڱي ڀائيوار ڪرڻ جون 

خصلتون موجود آهن. )اهي ٻي ڳالهه آهي ته اهڙين آفاقي عادتن 

و آهي(. شاه سائين اگهن انسانن الء  سبب سنڌ کي ڪيترو ڀوڳڻو پي

 سڪار ۽ سک جو طالبو آهي. 

 َر َوٺا، َوٺِيُون تَرايُون؛ٿبََر َوٺا، 

 پِِرهَ جو پَٽَِن تي، َڪِن ِولوڙا وايُون؛

 َمَکَڻ ڀَريِن َهٿَڙا، َسنگهاِريُون سايُون؛

ساري ڏُهن ساُمِهيُون، ٻواليُون، 

 رانيُون؛

 ُسنَهِن پانهنجي.ٻانِِهيون ۽ ٻايُون، َپکي 

)سر سارنگ: داستان پهريون، بيت 

13) 

 بََر َوٺا، ٿََر وٺا، َوٺي َڪَڇ ِڪناَر؛

 پونياِڙيَء پَٽَِن تي، ِڏُس! نايائُون ناَر؛

 َسٻاجهي َستاَر، الٿا ڏُرَت ڏيَہ تان.

)سر سارنگ: داستان پهريون، بيت 

15) 
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ن ڏيهه تان ڏک ۽ ڏوال وا لهڻ جي تمنا ڪري شاه سائين انسا

دوستي جو اهڙو درس ڏنو آهي، جنهن ۾ سموري سچائي سان 

انسان سان پريت جي ريت قائم رکڻ جو وچن شامل آهي. 

سنگهارن الء  سک جي تمنا شاه سائين جي انسان دوستي جي اهم 

 داللت آهي.

 ساَرنگَ! ساَر لَهيجِ، اَللَه لَِڳ اُِڃيَِن ِجي؛

 َڪريجِ؛پاڻِي پُوَڄ َپٽَِن ۾، اَرزان اَنَّ 

 َوَطُن َوسائيجِ، ته َسنگهاَرِن ُسُک ٿِئي.

)سر سارنگ: داستان پهريون، بيت 

16) 
 

ساَرنگَ کي ساريِِن، ماڙُهو، ِمرَگه، 

 مينِهيُون؛

 آِڙيُون اََبَر آِسري، تاڙا تَنواِريِن؛

 ِسپُون جي َسُمونڊَ ۾، نَئين ِسَج ِنهاِرين؛

 پَلَُر ِپياِريِن، ته َسنگهاَرِن ُسُک ِٿئي.

)سر سارنگ: داستان پهريون، بيت 

17) 
 

ڀِِري ڀَِٽ تي آِئيو، ساَرنگُ ُسِهَج 

 َمنجهان؛

 ِکِڙيُون َکٽََڻ هاَر ِجئَن، ِوُڄون اُتََر واِء؛

 ُسَرها َسبِزا ٿِيا، ڊاَمَڻ ِڊَٻ َڪيا؛

 پَهِري پَٽَنِئان، ڀَِرياِئين ُڪَن ِڪراَڙ جا.

 (2)سر سارنگ: داستان ٻيو، بيت 
 

َل َمنِڊيا، ڪي اوِهيَڙِن مندَ ٿِي َمنڊَ 

 اوَڪ؛

ڇاَڇِر ٿِي َڇنَِن ۾، مينِهيُون َچَرِن 

 موَڪ؛
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َسَرِهيون ٿِـيُون َسنگهاِريُون، پُويو پاِئِن 

 َطوَق؛

ميها، ِچڀَِڙ، ڦنِگــيُون، ِجِت ٿَِيِن َسڀيئي 

 ٿوَڪ؛

 الِهئين َمٿان لوَڪ، ڏوالئي جا ِڏينَهڙا.

 (2)سر سارنگ: داستان ٽيون، بيت 
 

 ٿي َمنڊََل َمنِڊيا، تاڙي ِڪي تَنواَر؛ ُمندَ 

 هاِريُِن َهَر َسنباِهيا، َسَرها ٿِيا َسنگهاَر؛

 اَُڄ ُمنِهنجي ياَر، َوَسَڻ جا ويَس َڪيا.

 (3)سر سارنگ: داستان ٽيون، بيت 

جتي شاه سائين انسان جي سک ۽ سڪون جي ڳالهه ڪري ٿو اتي 

قدرن کان ڦرڻ  کيس انسان جي بدلجڻ ۽ پنهنجي بنيادي انسان دوست

۽ ٿڙڻ تي پڻ ڳڻتي آهي شاه سائين ڪرندڙ انساني قدرن جي 

 نشاندهي  ڪري انسان دوستي جو نئون گس ڏسيو آهي.

ُحُڪُم ِٿيو بادََل کي، ته ساَرنگَ ساَٺ 

 َڪَجِن؛

 ِوُڄون َوَسَڻ آِئيُون، ٽََہ ٽََہ ِمينَهن ٽَِمِن؛

ِجِن َمهانگي لَئه ميڙيو، سي ٿا َهَٿ 

 َهڻَِن؛

ِن َمنجهان پَنِدرَهن ِٿيا، اِئَن ٿا َوِرَق پَنجَ 

 َوَرِن؛

 ڏُڪاِريا ڏيَہ مان، ُموذي شاَل  َمَرِن؛

َوِري َوڏي َوَس ُجون، َڪيُون ڳاِلهيُون 

 َڳنواَرِن؛

 َسي دُ چوي َسڀِن، آِه توِه تُنهنِجي آِسرو.

 (8)سر سارنگ: داستان چوٿون، بيت 

ي ٿو جيڪي خلق شاه سائين انهن زخيره اندوزي ڪندڙن کي نند

خدا جي غربت مان فائدو پرائي غريبن ۽ مسڪينن کان پنهنجي 
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شين جو وڏو اگهه ٿا وٺن. شاه سائين جهڙوڪر انهن موقعي 

پرستن کي بد دعا ٿو ڏئي ته جن مسڪينن کي لٽڻ ۽ ڦرڻ جو 

مينهن جي وسڻ ۽ پلر ” شال موذي سڀ مرن“بندوبست ڪيو هو 

رنهن ٿين يعني سک ۽ جي پالوٽ جي ڪري پنجن مان پيا پند

خوشحالي پئي اچي. انسان دوستي جو اهڙو مثال شايد ئي ڪٿي 

ملي. جنهن ۾ انهن اگهن سان پيار آهي، جيڪي صرف پالڻهار جي 

” هنجو آسرو...نجنين ڏاند نه ٻج، تنين ت“اهي مسڪين آسري آهن.

جي مصداق آهن. شاه سائين جهڙوڪر مسڪينن ۽ غريبن جي 

يان سندن سک الء  دعاڳو آهي. جتي هو انسان زبان بڻجي پالڻهار اڳ

جي سک جي طلبگار آهي، اتي کيس آدمين جي اخالص مٽائڻ تي 

 ڳڻتي پڻ آهي.

 آِدِميُِن ِاخالُص، َمٽائي ماٺو َڪيو؛

 هاِڻ کائي َسڀُڪو، َسندو ماُڙُهوَء ماُس؛

 ِدلبََر! ِهَن دُنيا ۾، َوِڃي َرهندو واُس؛
ِل ُهوندو ٻئي َسُڀ لوَڪ ِلباُس، ڪو ِهَڪدِ 

 هيِڪڙو.
 (3، بيت 3)سر بروو سنڌي، داستان

آدمي جي اخالص مٽائڻ معٰني انسان جي انسان سان ڪپت ڪرڻ؛ 

۽ شاه سائين اهڙي عمل تي االهي رنجيده آهي، هن کي ڳڻتي آهي 

هاِڻ کائي “ته آخر انسان ان حد تائين ڪيئن هليو ويو آهي جو، 

جي صورتحال اچي وئي آهي. شاه ” َسڀُڪو، َسندو ماُڙُهوَء ماُس؛

سائين اهڙي ڪرندڙ قدر جي نشاندهي ڪري انسان سان پنهنجي 

والهانه محبت جو اظهار ڪيو آهي. شاه سائين جي ڪردارن تي 

جيڪڏهن سوچجي ٿو ته سندس شاعري ۾ موجود سمورا ڪردار 

انسان دوستي جي جذبي سان سرشار آهن. يعني شاه سائين چونڊ ئي 

جي ڪئي آهي، جن وٽ انسان دوستي جو وکر  اهڙن ڪردارن

 موجود آهي. 
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انسان دوستي؛ انسان سان محبت، پيار ۽ پنهنجائپ جو 

بنيادي فڪر آهي. انسان دوستي جي ابتدا تڏهن ئي ٿي جڏهن انسان 

پاڻ تي سوچڻ شروع ڪيو. هر معاشري ۾ انسان دوستي ان 

۾  معاشري جي ثقافتي ۽ تاريخي تسلسل سان مليل آهي. يورپ

انسان دوستي جو رنگ ۽ نمونو سنڌ جي انسان دوستي کان بلڪل 

مختلف بلڪه ڪجهه هنڌن تي ته بنهه متزاد آهي. شاه سائين وٽ 

انسان دوستي جو تصور سنڌ جي اساس ۾ موجود انسان دوستي 

 جي فڪر جو ئي تسلسل آهي. جنهن ۾ ماڻهن سان پيار، پنهنجائپ،

امن، خوشحالي، چڱائي، آزادي، آجپي،  محبت، انسان جي ڀلي،

شامل آهي. يعني فرد جو سڪون، سهنج، سک ۽ سهولت جي ڳالهه 

انسان دوستي جي زمري ۾ هر هاڪاري رويو شاه سائينَء جي 

اچي وڃي ٿو. اهوئي سبب آهي جو شاه سائين جي انسان دوستي 

 عالمي سطح تي ممتاز ۽ معتبر نظر اچي ٿي.
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 وجوديت ۽ شاھ لطيف

 

وجوديت هڪ اهڙو فيلسوفياڻو رنگ آهي جنهن ۾ پاڻ 

سڃاڻڻ ۽ فرد جي داخلي برتري ۽ اتم پڻي جي ڳاله عالمتي تناظر ۾ 

پيش ڪئي وڃي ٿي. وجوديت نه صرف هڪ هاڪاري سرگرمي 

يا  (Practical Ring)” عملي دائرو“۽ فلسفو آهي پر اهو هڪ 

سرڪل پڻ آهي جنهن ۾ اچي انسان ڪيترين ئي اهم جبلتن سان 

۽ انهن جبلتن جي آڌار پاڻ سڃاڻڻ ۽ پاڻ مڃائڻ  مهاڏو اٽڪائي ٿو.

جي ڪيترن ئي مرحلن مان گذري نيٺ پنهنجي وجود ۽ وجودي  

سگه کي مڃائي ٿو. جڏهن انسان کي پنهنجي هجڻ جو احساس ٿيو 

شش ڪئي. هن پاڻ کان ته هن پنهنجي وجود کي سڃاڻڻ جي ڪو

سوال ڪيو ته کيس ڇا ڪرڻ گهرجي؟ سندس ان سوال ۾ اهو امر 

بحرحال موجود هو ته هو ڪجه ڪري سگهي ٿو. پاڻ سڃاڻڻ الِء  

مختلف مرحلن مان گذري فرد پنهنجي سمجه ۽ ڏاهپ جي آڌار 

طئي ڪري ورتو. جنهن جي الِء ” موجود هجڻ“پنهنجو وجود يا 

 سارتر ٽي قسم ڏسي ٿو.

  Being in it self, Being with it self  ۽Being 

other than it self ( جن مان وجود بالذاتBeing in it self ته )

ٻيو شيون به رکن ٿيون، پر انهن کي سندن وجود جو احساس ناهي، 

سان ممڪن آهي،  Being with it selfاهو احساس صرف 

هو پاڻ جيڪو صرف انسان وٽ آهي. انسان بيشڪ آزاد آهي پر 

کانسواِء ٻين وجودن جي موجودگي ۾ مڪمل آزاد ناهي. سارتر 

( هڪ اهڙو احساس آهي جيڪو Vulgarity”)بيهودگي“چواڻي 

( ۾ ٿيندو being other than it self صرف ٻين جي موجودگيَء )

آهي، يعني انسان جڏهن به ٻين )وجودن/پاڻ جهڙن انسانن( جي 

ري ٿو ته کيس ائين ڪرڻ سامهون نامناسب سمجهيو ويندڙ عمل ڪ
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۾ لڄ ايندي.  فرد لڄارو صرف ٻين جي سامهون ٿيندو آهي پاڻ کان 

لڄ اچڻ صرف شاعراڻو استعارو آهي. ٻي صورت ۾ وجوديت 

ڪنهن به قسم جي جبريت ۽ تقديريت جي حق ۾ ناهي. وجودين جي 

سامهون انساني وجود ئي سڀ ڪجه آهي. سندن چوڻ آهي ته 

ڪابه ڪائنات ناهي، ۽ اهائي اصل ۾  انساني ڪائنات کانسواءِ 

انسان دوستي آهي. جنهن تحت هو انسان کي باور ڪرائين ٿا ته 

اسان  155انسان کانسواِء ڪوبه سندس الِء قانون نٿو جوڙي سگهي.

چئي سگهون ٿا ته وجوديت انسان جي وجود سان گڏ ئي وجود ۾ آئي 

يت آهي. ٻين گهڻن الڙن، خيالن، تصورن ۽ عنصرن وانگر وجود

جو تصور به ان جي فيلسوفياڻي حيثيت ۾ اچڻ کان گهڻو اڳ موجود 

هو. ڪرڪيگارڊ اهو پهريون فيلسوف هو جنهن کي وجوديت جو 

باني تصور ڪيو وڃي ٿو؛ هوپنهنجي فلسفي الِء چوي ٿو ته کيس 

ڊپ آهي ته کائنس پوِء سندس فلسفي کي غلط رنگ ۾ ڏٺو ويندو، 

ن ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڇاڪاڻ ته ماڻهو سندس فلسفي کي سٽ

ڪندا جڏهن ته سندس فلسفي کي سمجهڻ کاِء عقل کان وڌيڪ تخيل 

ڪريڪيگارڊ پنهنجي ڪتاب  156۽ وجدان جي ضرورت آهي.

“Either/Or  ” ۾ زندگي کي ٽن مرحلن ۾ ورهايو آهي. هن جي

هڪ فرد جمالياتي ڪيفيتن مان گذري اخالقياتي عالم ۾ “ ويجهو 

                                                           

Existentialism and Humanism, Jean Paul Sartre, Methuen  155

پنهنجي هن ڪتاب ۾ سارتر واضع طور خدا جي وجود کان انڪار ڪري ٿو 

۽ چوي ٿو ته انسان کي پاڻ ئي قادر مطلق ٿيڻو آهي ڇاڪاڻ ته هو آزاد آهي. 

کيس ٻين سارتر موجب جيڪڏهن انسان خدا جي وجود کي مڃي ٿو ته 

ڪيترن ئي مونجهارن کي منهن ڏيڻو پوندو، جيئن، هن  کي خدا جي طرفان 

طئي ڪيل اخالقي قدرن کي مڃڻو پوندو، جنهن سان سندس آزادي ۽ اختيار 

مجروح ٿي ويندو ۽ جڏهن انسان کان سندس آزادي ۽ اختيار کسجي وڃي ٿو 

هن واري وڃي رهي ٿي جنهن کي سارتر ڪن” شيءَ “ته سندس حيثيت هڪ 

به صورت ۾ قبول ڪرڻ جي حق ۾ ناهي، نتيجي طور هو خدا جي ئي وجود 

 کان انڪار ڪري ٿو.

فلسفي ڪي بنيادي مسائل، قاضي قيصراالسالم، نيشنل بوڪ فائونڊيشن 156 

 107ع صفحو 2008ڇهون ڇاپو 
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ڏاهپ  157جي ڳولها ۾ لڳي وڃي ٿو. پهچي ٿو ۽ پوِء روح جي ابديت

جي دنيا جي ڪيترن ئي دانشورن وجود ۽ وجودي وارداتن تي 

پنهنجن خيالن جو اظهار ڪيو پر سارتر کي اهو پهريون فيلسوف 

مڃيو وڃي ٿو جنهن باقاعدي پاڻ کي وجودي فيلسوف سڏائڻ شروع 

ڪيو. سندس فڪر نج غير مذهبي هو، هو ڪنهن به مذهب جي 

يل پابندين ۽ دائرن جو قائل نه هو. پر سارتر جي بر پيش يا طئي ڪ

عڪس ڪريڪيگارڊ نه صرف خدا جي وجود کي مڃي ٿو پر 

خدا جو ئي وجود ” اصل“سندس خيال آهي ته انسان جي وجود جو 

 سڏي ٿو.” پرفيڪٽ بيينگ“آهي، هو خدا کي 

عام خيال آهي ته وجودي فيلسوفن جماليات جي ڏس ۾ بنيادي 

هي. نٽشي ۽ ڪريڪيگارڊ ٻه اهڙا فيلسوف آهن ڪردار ادا ڪيو آ

جن ويهين صديَء ۾ وجوديت کي هڪ ڌار فلسفي طور نه صرف 

سامهون آندو بلڪه هنن پاڻ موکيو ۽ مڃايو. وجودي جماليات جي 

ڏس ۾ جن ٻين فليسوفن ۽ اديبن ڪارناما ڪيا انهن ۾ سارتر، 

ن هائيڊيگر، گئبريل، سائمن ڊي بيوور ۽ ڪاميو پهرين صف ۾ اچ

 ٿا.

وجودي ڏاهن جو خيال آهي ته انسان هڪ اعلي وجود جي 

حيثيت سان ٻين وجودن سان ٽڪراَء ۾ اچي ٿو. پر ان ٽڪراَء جي 

باوجود هو پاڻ کي سوڀارو ڪرڻ ۾ ڪامياب رهي ٿو. ۽ پنهنجو 

وجود مڃائي ٿو. ائين موجود ته ٻيون به ڪيتريون ئي شيون آهن پر 

۽ ادراڪ نه آهي. انسان  انهن شين کي پنهنجي هجڻ جو احساس

اهو واحد وجود آهي جيڪو نه صرف پنهنجي هجڻ جو احساس 

رکي ٿو بلڪه ان احساس هيٺ هو مختلف هاڪاري سرگرميون پڻ 

سر انجام ڏئي ٿو. ادب پڻ انهن سرگرمين جو حصو آهي. نتيجي 

طور وجودي جماليات وجود ۾ اچي ٿي. وجودي ڏاهن جو خيال آهي 

کانسواِء ٻيو به گهڻو ڪجه آهي. ” وجود“ته انساني وجود هڪ 

                                                           

 109ساڳيو حوالو، صفحو 157 
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ڇاڪاڻ ته هوپنهنجي ڏاهپ جي بنياد تي ڄاڻي ٿو ته هو ڇا آهي؟ ۽ 

 ڇا ٿي سگهي ٿو؟ ۽ ڇا ڪري سگهي ٿو؟

Existence indicates the special way in which human 

beings are in the world, in contrast with other beings. 

For the existentialists, the human being is “more” 

than what it is: not only does the human being 

know that it is but, on the basis of this fundamental 

knowledge, this being can choose how it will “use” 
its own being, and thus how it will relate to the 

world.158 

ڏاهي سارتر جو فلسفو اهو ئي آهي ته دنيا ناليواري وجودي 

۾ موجود ٻيون شيون صرف شيون آهن جڏهن ته انسان هڪ شيَء 

کان وڌيڪ ٻيو به گهڻو ڪجه آهي. اها صورتحال وجوديت کي 

جمالياتي جهتن سان جوڙي رکي ٿي. ڇاڪاڻ ته جمالياتي ڏاهن جو 

يات خيال آهي ته فن انسان جي آزاد سرگرمي آهي ۽ اهوئي فن جمال

جو تمام وڏو حصو آهي. وجوديت بحيثيت سماجي تحريڪ جي 

 موجود حالتن جي بر خالف هئي.

"Existentialism" is an intrinsically reactive 

movement of thought, one which has point only in 

opposition to the tradition159. 

ان ۾ نٽشي چيو ته ماورائي اميدن جي جهان ۾ جهاتي پائڻ ۽ 

 ڪا اميد رکڻ بيڪار آهي.

“Don’t listen to those who offer you 

supernatural expectations.”160 

                                                           
158http://plato.stanford.edu 
159 Philosophy and the Mirror of Nature, RICHARD RORTY, 

Princeton University Press Princeton, New Jersey page, 366 
160 Sophie’s world, Jostein Gaarder, phoenix house, 1995, pp, 378 
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سان بيپناه اٽيچمينٽ ” انساني وجود“جنهن مان سندس مراد  

ظاهر ڪرڻ ۽ ڪنهن به قسم جي خارجي سگه جي پابندي کان پاڻ 

کي آجو ڪرڻ هئي. هو انسان جي داخلي سگهه کي اڀارڻ جي 

ڳالهه ڪري ٿو ۽ چوي ٿو ته انسان کي پنهنجي ادراڪي سگهه ۽ 

فن وسيلي هاڻي پنهنجا معامال پاڻ نبيرڻا پوندا. نٽسي چوندو هو، 

جڏهن مونکي خبر پوي ٿي ته فالن ماڻهو مذهبي آهي ته آُء ساڻس “

وانگر هو پڻ  162ڪريڪيگارڊ 161”ڪو به الڳاپو ناهيان رکندو.

چوڻ هو ته جنهن ملڪ ۾  عيسائيت جو سخت مخالف هو، سندس

صليب جو مڪروه وڻ آهي ان ملڪ ۾ ڪا به سٺي ڳاله نٿي ٿي 

سگهي. وجود جي اعتبار کان شاپنهار، نٽسي ۽ سارتر لڳ ڀڳ 

 ساڳين خيالن جا فيلسوف هئا. 

وجودي ڏاها ٻن گروهن ۾ ورهايل آهن هڪڙن جو خيال 

آهي ته انسان کي پنهنجي وجود جي اڳيان ٻي ڪنهن به ڌارئي 

وجود جي ڪا به حيثيت نه مڃڻ گهرجي، ڀلي اهو پوِء خدا جو 

وجود ئي ڇو نه هجي، جڏهن ته ٻين ڏاهن جو خيال آهي ته انسان 

کي ماورائي سگهه)خدا( کان پاڻ کي ڌار نه ڪرڻ گهرجي، ائين 

ڪرڻ سان هو ڏوجهرن جي ور چڙهي ويندو. پاسڪل 

 ع( جو چوڻ هو ته:1662_1623)

ي روحاني اذيت جو شڪار ٿي انسان خدا کان دور وڃ“

وڃي ٿو. کيس خدا سان سڌو سنئون الڳاپو جوڙڻ سان ئي سڪون 

 163”ملي سگهي ٿو.

جو الڳاپو انسان جي ان خارجي دنيا سان آهي  مابعدالطبعيات

جنهن سان انساني وجود بنان ڪنهن ظاهر نظر ايندڙ ڏور جي ٻڌل 

                                                           

ع صفحه 2010روايات فلسفه، علي عباس جاللپوري، تخليقات الهور، 161 

117 

جي عيسائي  ڪريڪيگارڊ عيسائيت جو پيروڪار ته هو پر هو ان دور162 

خت خالف هو، ايتري تائين جو جڏهن کائنس آخري رسمن بابت س پادرين جي

 ”انهن سرڪاري مالزمن جو عيسائيت سان ڇا وڃي؟.“پڇيو ويو ته هن چيو 

 158ساڳيو حوالو صفحو 163 
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۾ آهي.  آهي. مابعدالطبعيات ڪائنات، خدا ۽ فرد جي وحدت جي حق

ساڳي ڳاله معروف وجودي   آهي.” هڪ“جنهن تحت سڀ ڪجه 

 Time” )وجود ۽ وقت“فيلسوف هائيڊيگر پنهنجي مشهور تحرير 

and Being:۾ لکي ٿو ) 

”Metaphysics thinks being as a whole – the world, 

man, God – with respect to Being, with respect to the 

belonging together of beings in Being.164“ 

هائيديگر سان گڏ ٻين به ڪيترن ئي ڏاهن جهڙوڪ ڪانٽ  

وغيره جو خيال آهي ته وجود کي ٻين سڀني شين کان برتر هجڻ 

گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهو وجود پنهنجي وجود کانسواِء ٻين شين جو 

گهرجائو ناهي. کيس صرف مطلق هستيَء )خدا( سان سلهاڙيل هئڻ 

 conception of time andه پنهنجي مقالي گهرجي. سيد عالم شا

being in the transcendent philosophy of Mullah 

Sadra :۾ لکي ٿو 

“… Being must be prior to all things; because simple 

being is absolute unity which does not require 

otherness for its existence. This in turn concretizes 

the relationships between the God (one) and plurality 

)many( through pure reality.”165    

يعني انساني وجود صرف ان ڪري اتم آهي جو اهو ڪنهن 

ماورائي هستي)خدا( سان الڳاپيل آهي. ۽ ان حقيقيت جو ادراڪ 

وجودي فلسفي وسيلي ئي ممڪن آهي. ڊاڪٽر غفور ميمڻ پنهنجي 

 ۾ لکي ٿو:” ادب جو فڪري پس منظر سنڌي“ڪتاب 

سان (Transcendent)وجوديت انسان کي ماورائي هستي “

مالئي ٿي... انسان انهيَء وقت صحيح معني ۾ انسان ٿيندو جڏهن 
                                                           
164 Continental Philosophy of Science, Edited by Gary Gutting, 

Blackwell Publishing Ltd.2005, page 142 
165 Journal of social sciences and humanities, University of Karachi, 

conception of time and being in the transcendent philosophy of Mullah 

Sadra, Syed Alam Shah, vol.50. Jan-June, 2011 page 143 
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انهيَء جو رشتو ماورائي هستيَء سان ڳنڍجي ويندو ۽ وجودي نقطه 

 166”نگاه سان انسانيت جي معراج تي پهچي ويندو.

جي سائي ۾ پلي ۽ ” سپر بينگ“وجود مطلب ته انساني  

پروان چڙهي ٿو ۽ جسماني طور مڪمل بڻجڻ کانپوء به انسان کي 

جي گهرج پوندي رهي ٿي. ان تصور سان نج ” سپر بينگ“ان 

مذهبي وجودي فيلسوف جهڙوڪ گئبريل ته متفق آهي پر ان جي 

ابتڙ سارتر جو چوڻ آهي ته انساني وجود پنهنجي آزاد حيثيت سان 

به ال متناهي سگه جي اثر هيٺ نٿو رهي نه ئي کيس اهڙي ڪنهن 

صورت ۾ رهڻ گهرجي فرد کي عقيدي جي ڌٻڻ ۾ ڦاسڻ نه گهرجي. 

جو تصور پيش ڪري ساڳي ” سپر مين“جرمن فيلسوف نٽشي پڻ 

 خيال کي هٿي وٺرائي ٿو.

توڙي جي ٻنهي مذهبي ۽ غير مذهبي فيلسوفن جي وچ۾ هڪ    

نهي اسڪول آف ٿاٽس جا پيروڪار ان وٿي آهي پر پوِء به انهن ٻ

ڳاله تي متفق آهن ته انسان پنهنجي فني سگه وسيلي جماليات جا 

اهڙا مينار خلقي سگهي ٿو جنهن ۾ سندس وجود هڪ آزاد حيثيت 

سان موجود هوندو. يعني مذهبي ۽ غير مذهبي وجودين کي 

جيڪڏهن ڪا مماثلت يا هڪجهڙائي آهي ته  ان جو الڳاپو جماليات 

آهي. جماليات ئي هڪ اهڙي ڏور يا مالها آهي جنهن ۾ ٻه  سان

مختلف نظريا رکندڙ ڏاها خوشيَء سان پاڻ کي سلهاڙن ٿا.  ۽ انهن 

ٻنهي مڪتبه فڪر جي فيلسوفن کي ان هيڪڙائي جي ڏور ۾ پوئڻ 

وارن ڏاهن ۾ جرمن فيلسوف هيسرل ۽ سندس شاگرد مارٽن 

 هائيڊيگر اهم ڪردار ادا ڪيو.

يڪڏهن وجوديت جي پئمانن تي پرکيو شاه صاحب کي ج

جو تمام وڏو مبلغ ۽ ” وحدت الوجود“ويندو ته معلوم ٿيندو ته هو 

قائل آهي. وحدت الوجود ۽ مذهبي وجوديت جو جيڪڏهن باريڪ 

بيني سان ڇيد ڪيو ويندو ته ٻنهي ۾ حيرت جي حد تائين مماثلت يا 

                                                           

سنڌي ادب جو فڪري پسمنظر، ڊاڪٽر غفور ميمڻ، شاه عبداللطيف 166 

 531ع صفحو 2002ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، 
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هڪجهڙائي موجود ملندي. پاسڪل جو چوڻ هو ته عقل وسيلي 

حقيقت)خدا( جو ادراڪ ممڪن ناهي، ڇاڪاڻ ته عقل خود جذبي 

 ۽ وجدان جو محتاج آهي. جڏهن ته شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

 ُمنُهن ِمِحراُب پِِرينَء جو، جاِمَع َسَڀ َجهاُن؛

 فََرِهيَء تان فُرقان ِجي، ڪاِٽيائون قُرآُن؛

 اُڏاِمي اُِت ِويو، َعقُُل ۽ ِعرفاُن؛

 ڪاڏي  وِڃي   ِنيَِتيان. َسڀوئِي   ُسبحاُن،  

                                                          

 (5:3)رامڪلي، 

ڪريڪيگارڊ جو چوڻ هو ته انسان صرف خدا جي بارگاه ۾         

ئي رهي سگهي ٿو، ليڪن ان بارگاه ۾ رهڻ الِء الزمي آهي ته هو 

هيٺ ئي  پنهنجن گناهن جو اعتراف ڪري ڇاڪاڻ ته ان احساس

هو مذهبيت جو جذبو بيدار ڪري سگهي ٿو. جڏهن ته شاه صاحب 

 چوي ٿو ته:

 تُون َسپَُڙ، آء  سيَڪُڙو، تُون ڏاتاُر، آء  ڏوهُ؛

 تُون پاِرُس، آء  لوهُ، جي َسِڃين ته سوُن ٿِيان.

                                                         

 1:18پرڀاتي      

وانگر شاه صاحب جون سورميون به پاڻ کي ڪريڪيگارڊ 

 هر وقت نهٺائي، نماڻائي ۽ خطا جي احساس ۾ رکن ٿيون.

 اُِت ِڪِرِت وارا ڪيتِرا، ِڪِرِت َڪبو ڪوهُ؟

 جيِڪي َبندو َڪُم ڪري، سو ِمڙوِئي ڏوهُ؛

  تون پاِرُس، آء  لوهُ، جي َسِڃين ته سوُن ٿِيان.

                                                         

 1:8پرڀاتي           

 ولڊيورانٽ چوي ٿو:

اسان صرف ڪچو مال آهيون، ائين ڄڻ ته هڪ عمارت “

جون سرون! اسان عمارت جو تاڃي پيٽو نٿا ڏسي سگهون، اسان 
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صرف تخليق جي ڪجه اذيت ڀرين گهڙين ۾ خدا کي محسوس 

 167”ڪيون ٿا.

ن الِء ساڳيو ئي جز ۾ ڪل ۽ ڪل ۾ جز وارو تصور! جنه

 شاه صاحب فرمائي ٿو ته:

 ُجزو ِوڃايو جوِڳـئين، ُڪلَّ سين آهيِن َڪُم؛

 آَسُڻ ِجِن َعدَُم، آء  نه ِجئَنِدي اُِن ري.

                                                         

 (1:16)رامڪلي، 

تي ” انسان دوستي ئي وجوديت آهي“سارتر جي نظرئي 

ڙ اخالقيات ۽ وجوديت جي جديد نقاد زبردست اعتراض واريند

 ميري وارناڪ جو وجوديت بابت چوي ٿي:

“The appeal of Existentialism is largely 

practical and the people have been fascinated by it 

because they actually want to put its principles of 
168.”individual freedom into practice in society 

ڏٺو وڃي ته ڪنهن به نظرئي جو اصل تصور ۽ تصرف 

اهوئي هجڻ گهرجي ته ان مان انسان ذات جي ڀلي الِء ڪو کڙ تيل 

نڪري. انسان ذات جي ڀلي ۽ آجپي الِء بحيثيت سماجي ۽ ادبي 

تحريڪ وجوديت جو پڻ هڪ تمام وڏو ڪردار آهي، ڇاڪاڻ ته 

تباه يورپ ۾ وجوديت جي تحريڪ عالمي ويڙه جي خوفناڪ 

ڪارين جي رد عمل طور سامهون ايندڙ سڀ کان وڏي ۽ طاقتور 

تحريڪ هئي. هن جي منشور ۾ انسان ذات جي ڀلي ۽ آجپي جا 

سڀئي اهي عنصر موجود هئا جيڪي هڪ انسان دوست سماج الِء 

گهربل سمجهيا وڃن ٿا. نتيجي طور سارتر جهڙي ديو قامت 

نالي سان  فيلسوف وجوديت جي تحريڪ کي انسان دوستيَء جي

                                                           

نشاط فلسفه، ولڊيورانٽ، ترجمو، محمد اجمل، فڪشن هائوس الهور، 167 

 473ع صفحو، 1995
168 Existential Aesthetics, Dr Sheikh Mushtaq Ahmed, Atlantic 

Publishers and Distributers, New Delhi, 1991, pp, 14 
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سڏيو. سارتر برمال طور اهو اظهار ڪيو ته وجوديت ئي اهو 

 نظريو آهي جيڪو انساني زندگيَء کي ممڪن بڻائي ٿو.

“Existentialism is a doctrine that does render 

human life possible, a doctrine also which affirms 

that every truth and every action imply both an 

environment and human subjectivity.”169 

شاه صاحب جيڪو انسان ذات سان بيپناه پيار ڪري ٿو، ان 

جي شاعريَء جو اصل محور ۽ مرڪز ته آهي ئي پيار محبت ۽ 

 انسان دوستي. شاه صاحب فرمائي ٿو:

 

 ُڪوُڙ َڪمايُئ َڪُچ، اُٿي اوِر الَلَ سين؛

 َسُچ؛َڪڍُ تُون دَغا ِدل مان، صاِحَب وڻي 

 ُمحبَت سندو َمَن ۾، ماڻَِڪ! ٻارجِ َمُچ؛

 اَِن پَِر اُٿِي اَُچ، ته َسودو ٿِـئيِئي َسفَرو.

                                                       

 (1:7)سريراڳ 

شاه سائين جي وجودي فلسفي ۾ ڪيتريون ئي جهتون ۽ 

ه ڪري اشارا موجود آهن. هو هڪ پاسي انسان دوستيَء جي ڳال

جديد وجوديت جي پٺڀرائي ڪري ٿوته ٻي پاسي وحدت ۽ ڪثرت 

جي هيڪڙائي جي ڳاله ڪري  وحدالوجود جي فلسفي جو ُسٽ 

 سلجهائي ٿو.

 

 ؛ ُڪلُّ ٿي، ڪثرت وحدت  ڪثرت وحدتان

 حق حقيقي هيڪڙو، ٻولئ ِٻئ َم ڀُُل؛ 

 سندو سڄڻين. باهللاُهو ُهالچو ُهل، 

                                                        

 (1:11)ڪلياڻ 

                                                           
169 Ibid. 
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The Art World  فني دنيا( ڪتاب ۾ موجود مضمون(

THE AESTHETIC IDEAL SKETCH OF A 

PHILOSOPHY OF BEAUTY   جوليکڪ  ROUSSEL-

DESPIERRES  چوي ٿو ته جيڪڏهن خدا موجود آهي ته اسان

 انجا ايٽم )زرڙا( آهيون.

 If God exists, we are atoms of that, almost 

infinite Being and without doubt among such atoms 

those who think do exercise an action upon the 

evolution of God.170 

جي شڪ ” جيڪڏهن خدا موجود آهي!“پر شاه صاحب 

 واري صورتحال کا مٿاهون ٿي يقين محڪم سان فرمائي ٿو :

 بوب؛ پاڻَِهين پسي پاڻکي، پاڻِهين مح

 تن جو.  طالب، پاڻِهين ُخوبپاڻِهين خلقي 

                                                             

 (1:13)ڪلياڻ 

 

اهو شاه صاحب جي شاعري جو وجودي جمال ئي آهي جو 

جڏهن به اها شاعري ٻڌجي ٿي ته ٻڌندڙ بيخود ٿي ڳائيندڙ سان گڏ 

ڪمل وجود جي باڊي لينگويج اهي لفظ ورجائڻ لڳي ٿو ۽ سندس م

ان موسيقيَء سان هم آهنگ ٿي جهومڻ لڳي ٿي. خوبصورت 

موسيقيَء جي اثر پذيري  ۽ ان ساڳي ڪيفيت کي هيگل جهڙو ڏاهو 

 هنن لفظن ۾ تعبير ڪري ٿو.

… in Music, it is not so much our whole complex 

being that is taken hold of, as our simple Ego. The 

centre of our spiritual existence which is put in 

movement, (and when this is done our whole being 

sometimes responds, and trembles with it.) Thus, in 

musical fragments easy to follow, and in which the 
                                                           
170 The Art World, Vol. 1, No. 3 (Dec., 1916), pp224. 
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rhythm is strongly marked; we feel the impulse to 

mark ourselves the measure, or to mingle our own 

voice with the melody.171 

شاه صاحب جي ڪالم ۾ موسيقي ۽ خوبصورت شاعري 

هڪٻئي ۾ ائين تحليل ٿيل آهن جو انهن جو سهڻو ميالپ پنهنجي 

جمالياتي رس سان ٻڌندڙ توڙي پڙهندڙ کي پنهنجي موسيقي ۽ لفظن 

حصار ۾ آڻي بي خود ڪري ڇڏي جي حسين ۽ خوشبوِء سان ٽمٽار 

 ٿو.

؛  سوَن َورنِيُون سوِڍيُون، ُرپي رانديُون َڪِن 

؛  اََگـَر اوطاقُِن ۾، َکٿُوريون َکٽُن ِ

؛  اوتِيائُون َعبِيَر جا، مٿي طاَق تََڙِن 

؛  ٻاٽَِن ٻيلون ٻَِڌيون، َپِسيو ُسونَهن َسَڙن ِ

؛  ٿِيا الُهوتي َلِطيُف چئي، پََسَڻ لئه پِريَن ِ

، ڪاِڪ َڪڪوريِا ڪاپَِڙي.اِجهي ٿ  ا اَچن ِ

                                                         

 (3:3)مومل راڻو 

سونهن سان ازلي لڳاُء انساني روح جي خمير ۾ شامل آهي، 

پر اهو جذبو ان مهل پروان چڙهي ٿو جڏهن انسان دنيا ۾ ان جا 

ري ٿو. مختلف منظر ۽ مظهر حرڪت ڪندي ڏسي ۽ محسوس ڪ

هو سونهن طرف ڇڪجي اچي ٿو. اها ازلي سونهن جي ڪشش يا 

ڇڪ ئي آهي جو انسان پاڻ جهڙن ٻين انسانن سان پيار ڪري ٿو ۽ 

انسان “اها ئي وجوديت آهي. ان ڪري ئي سارتر جهڙي ڏاهي 

جو فلسفياڻو نقطو پيش ڪيو. ڇاڪاڻ ته ” دوستي ئي وجوديت آهي

آهي ان ڪري هو جتي به  سونهن انسان جي روحاني خمير ۾ رچيل

سونهن پسي ٿو ان طرف متوجه ٿئي ٿو. سونهن ڏانهن متوجه ٿيڻ 

 اصل ۾ پنهنجي پاڻ ڏانهن متوجه ٿيڻ جي مصداق آهي.

Beauty is the basis of the human soul; it appears 

when one tries to conceive the signification of the 
                                                           
171 Ibid. pp . 252, 53 
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infinite desires which move the world, like the 

supreme aspiration of universal existence.172  

شاه سائين پڻ پنهنجي محبوب جي سونهن الِء حيران ڪندڙ 

تصور پيش ڪري ٿو، سندس محبوب جي سونهن جي اڳيان 

ميهوڳي مند جي سونهن جي ڪا وقعت ئي ناهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن 

 ٿي ٿا پون. سندس محبوب جوِء/تر ۾ اچي ٿو ته سوين سارنگ

آَگَم اَِي نه اَنگَ، َجهڙو پََسُڻ پرينَء 

 جو؛

سيڻَِن ِرَء َسيَّدُ چئي، ُروَح نه ُرَچِن 

 َرنگ؛

.َسَهسين ِٿيا ساَرنگَ، جاني آيو ُجوِء ۾  

(1:3)سانگ   

پنهنجي عظيم ادراڪ جي طفيل شاه صاحب ماورائي توڙي 

حقيقي جماليات جي انهن سرحدن تي بيٺل نظر اچي ٿو، جتي 

ماليات جا جديد ڏاها به هٿوراڙيون هڻندي محسوس ٿين ٿا. هو ج

انهن ڪيفيتن کي اڃا سوڌو ناهن اظهاري سگهيا جن جي گهرائي 

اڄ کان لڳ ڀڳ ٽي صديون اڳ شاه صاحب پنهنجي عظيم دستاويز 

 )شاه جو رسالو( ۾ بيان ڪري ويو آهي. هو جڏهن چوي ٿو:

تُنهنجيون، ِلَکن  ڪايائُونڪوڙين 

 َر؛ لََک هزا

ِجُئ سڀڪنهن جَئ سين، دَرسن ڌارون 

 ڌَار؛ 

، ڪهڙا چئِي ڪيئن پارَ تنهنجا  پِريَمِ 

 چوان

                                               

 (1:11)ڪلياڻ          

تڏهن وجودي فلسفو پنهنجن سمورن ڏاهن سوڌو ان ڪيفيت 

ي تي حيران نظر اچي ٿو. شاه صاحب پنهنجي وجودي جماليات ک
                                                           
172 The Art World, Vol. 1, No. 3 (Dec., 1916), pp.223 
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( ۾ ڏسي ٿو. اهوئي سبب آهي جو رومانوي totalityمڪملتا )

توڙي جماليات افڪار سندس سٽن جي طابع نظر اچن ٿا. هو 

سونهن جي المحدود وسعتن جو داعي ۽ پيشڪار آهي. جنهن جي 

شاعري ۾ سونهن پنهنجي مڙني سينگارن سان مرڪندي نظر اچي 

وِء به چوي ٿي. توڙي جي هو سونهن جو صحيح پيشڪار آهي پر پ

 پيو ته سپرين جي سونهن جي ڪاحد ناهي.

 لوچان ِٿي الَحدَ ۾، هاِديَء لَهان نَه َحدُّ؛

 ُسپيِريان جي ُسونَهن جو، نَڪو قَدُ نَه َمدُّ؛

ِهِت ِسَڪُڻ بي َعدَدُّ، ُهِت پِِرينَء پَِروا ناِه 

 ڪو.

                                                                   

 (1:1)آسا 

There was a widespread, metaphysical desire 

among the Romantics to apprehend the mysterious 

beauties of existence which defied rational 

explanation, and to communicate them through art. 

This gave rise to the longing for an ‘ideal’ of some 

kind which characterized much artistic production of 

the Romantic period.173 

ڀلي رومانوي شاعرن توڙي فيلسوفن وٽ وجود جي 

المتناهي سونهن کي پرکڻ الِء ڪيتري به ميٽافزيڪل خواهش ڇو 

ي عقل جي بجاِء تخيل جي فڪري اڏام وسيلي نه هجي ۽ هنن ان ک

ابالغ ۾ آندو هجي پر پوِء به هو شاه صاحب جي هن عظيم آفاقي ۽ 

جن ۾ وجودي سونهن سان سرشار سٽن جو مقابلو نٿا ڪري سگهن. 

 شاه صاحب فرمائي ٿو:

، پاڻِهين جاِن جماُل؛ َجلَّ َجاَللَہ  پاڻَِهين   

ن سحُ پاڻِهين صورت پِِرينَء جي، پاڻِهين 

                                                           
173 A Companion to Art Theory, Edited by Paul Smith and Carolyn 

Wilde, page 152. 
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؛ َڪمالُ   

ُل؛ پاڻِهين ِپر ُمريد ٿئي، پاڻِهين پاَڻ خيا  

.سڀ سڀوئي حاُل، منجهان هي معلوم ٿئي  

(1:12)ڪلياڻ    

وجوديت جي فلسفي کي ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. ڪجهه 

ڏاهن انهن حصن کي  ديني ۽ الديني وجوديت جي اصطالحن سان 

تصور کي تعبير ڪيو آهي. پر ڏٺو وڃي ته جيڪڏهن وجوديت جي 

مذهبي ڇانو يا دائري کان ٻاهر ڪڍي ڇيد ڪبو تڏهن به ان جو 

تصور واضع ٿي بيهي ٿو. هڪڙن ڏاهن ) سارتر، سائمن ڊي 

نٽشي ۽ ڪنهن حد تائين شاپنهار( جو خيال آهي ته انساني  174بوائر،

وجود جوهر تي مقدم يا برتر آهي، هنن جو چوڻ آهي ته جوهر جي 

د کي آهي. خاص طور سارتر جو ڀيٽ ۾اصل فضيلت ۽ اهميت وجو

چوڻ آهي ته انسان پاڻ کي وجودي وارڌاتن وسيلي سڃاڻي ٿو. ۽ 

پوِء پنهنجي الِء پاڻ دڳ يا راه طئي ڪري ٿو. جڏهن ته پاسڪل، 

جيسپر، مارسل، ڪريڪيگارڊ ۽ وغيره )هيگل ۽ ڪانٽ جا خيال 

پڻ لڳ ڀڳ ساڳيا آهن( جو چوڻ آهي ته انساني وجود اڻپورو ۽ کٽل 

، انساني وجود صرف وجوِد مطلق)خدا( سان الڳاپو جوڙي پاڻ آهي

کي مڪمل ڪري سگهي ٿو. اڻسڌي طرح ديني وجودين جو اهو 

 تصور صوفياڻي وحدت الوجود سان هڪجهڙائي رکي ٿو.

جماليات وجوديت ۾ ٻن طرحن سان شامل آهي. هڪ پاسي 

الديني وجودي ڏاها ۽ اديب جيڪو ادب تخليق ڪن ٿا اهو جماليات 

ي الِء هڪ تمام وڏي وٿ جي حيثيت رکي ٿو. ڇاڪاڻ ته ادب ج

کي بنيادي طور انسان جي غير مشروط جمالياتي سرگرمي مڃيو 

ويو آهي. نتيجي طور وجودي اديب جيڪو به ادب تخليق ڪن ٿا 

اهو جماليات جي زمري ۾ اچي ٿو. جنهن ۾ سبجيڪٽو توڙي 

جڏهن پاڻ کي آبجيڪٽو بيوٽي جا تصور شامل آهن.  ٻي پاسي  فرد 
                                                           

سائمن ڊي بوائر وجوديت کي فيمينزم تي اپالئي ڪيو، سندس چوڻ هو ته 174 

سمجهن ٿا، جنهن سان عورتن جو آجپو ۽ وقار ” شيءَ “مرد عورتن کي 

 مجروح ٿئي ٿو.
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ڪنهن ماورائي سگهه سان سلهاڙڻ جي ڳاله ڪري ٿو ته سامهون 

ايندڙ تصور هڪ جمالياتي تصور آهي. ڇاڪاڻ ته وجود مطلق 

)خدا( پنهنجي جاِء تي ماورائي سونهن يا حسن ڪل آهي. جنهن 

حقيقت کي ديني وجودي ڏاها توڙي وحدت الوجود جا پيروڪار 

 ٿا.  صوفي غير مشروط طور تي تسليم ڪن

نتيجي طور جماليات هڪ اهڙي فڪري ڌارا طور سامهون 

اچي ٿي جنهن ۾ ديني توڙي الديني وجودي ڏاها شامل ٿين ٿا. ٻنهي 

جي نظرين ۾ ڪي اختالف ضرور موجود آهن پر جماليات جي 

پيرائي ۾ ٻئي هڪٻئي سان ٻٽ بيٺل نظر اچن ٿا. يعني اسان چئي 

شار آهي جنهن جي سگهون ٿا ته وجودي جماليات هڪ اهڙو آب

تضادن جي وچ۾ به سونهن جو وهڪرو شانائتي انداز ۾ روان دوان 

آهي. ڇاڪاڻ ته شاه صاحب پنهنجي وجودي جمالياتي شعور کي 

 عقل جو فاتح ڪري پيش ڪيو آهي.

شاه صاحب جو جمالياتي شعور انتهائي عميق ۽ عظيم آهي. 

۾ هو وجودي جماليات جو اهڙو پيشڪار آهي جنهن جي شاعري 

فرد پنهنجي جمالياتي رجحان ۽ سڪ وسيلي مطلق هستيَء سان 

جڙيل رهي ٿو. شاه صاحب وٽ ازلي سگه )خدا( جي سونهن جو 

هڪ اهڙو تصور آهي جنهن ۾ ڪائنات جي سونهن ۽ جمال گڏ بيٺل 

آهن. يعني شاه صاحب جي شاعري پڙهندي توڙي ٻڌندي فرد پاڻ 

جه صورتن ۾ کي خدا جي ويجهو محسوس ته ڪري ئي ٿو، پر ڪ

هو پاڻ کي خدا جي بي انتها جمال ۾ گم ٿيندي/ٻڏندي محسوس 

ڪري ٿو. اها ساڳي ڳاله معروف وجودي فيلسوف ڪريڪيگارڊ ۽ 

 ڪنهن حد تائين هيگل ۽ ڪانٽ ڪن ٿا.  

 

 



 لطيفيات جو اڀياس

356 

 

 شاھ لطيف وٽ موت جو تصور

  

’ سچ‘سچ پچ ته ’ سچ‘آهي. ٻيا ” موت“هن وقت آفاقي سچائي رڳو 

ته ڏاهن جو چوڻ آهي ته زندگيَء کان به وڏو ناهن رهيا. ڇاڪاڻ 

کي زندگيَء جي پڄاڻي به سڏيو ويو آهي ته ’ موت‘سچ موت آهي. 

ازلي زندگيَء ڏانهن هڪ وک پڻ چيو ويو آهي. فيلسوفن جو چوڻ 

آهي ته، موت اسان جي الِء خراب آهي جيڪڏهن اسان جو جيئڻ 

موت  خوبصورت آهي، پر جي اسان جو جيئڻ سٺو ناهي ته پوءِ 

 خوبصورت آهي.

”...Death is bad for us when living on would have 

been good for us, and good for us when living on 

would have been bad for us.“ 175  

کي مختلف معنائن ۾ ’ موت‘شاه سائينَء پنهنجي الزوال شاعريَء ۾ 

اچي ٿو  پيش ڪيو آهي. ڪٿي موت زندگيَء جي پڄاڻي ٿي سامهون

ته ڪٿي وري موت هڪ ساهي بڻجي سامهون اچي ٿو؛ ڪٿي موت 

مالقات جو سبب بڻجي سامهون اچي ٿو ته ڪٿي زندگيَء کان 

بيزاري جي عالمت بڻجي اوچتو اچي ٿو. شاه سائينَء جي ئي 

 پڻ ٻن معنائن ۾ ڪتب آندل آهي. ’ موت کان اڳ مرڻ‘شاعريَء ۾ 

 ي ته،سر سسئي معذوري ۾ شاه لطيف فرمايو آه

 َمَرڻا اَڳي جي ُمئا، سي َمري ِٿيَن نَه مات،

 ُهوندا سي َحيات، ِجيڻان اَڳي جي ِجيا.

                                                           
175 The Philosophy of Death, Steven Luper, Cambridge University 

Press, 2009. Page. 4 
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يعني موت کان اڳ جيڪي مري وڃن ٿا اهي مري ڪري مات يا 

شڪست تسليم نٿا ڪن. اهي ماڻهو هميشه جيئرا هوندا جيڪي جيئڻ 

 کان اڳ جيئن ٿا.

ڇا آهي؟ اهي مرڻ کان اڳ مرڻ ۽ جيئڻ کان اڳ جيئڻ جو فلسفو 

سڀ ڪجهه سمجهڻ کان اڳ اسان کي موت جي حقيقت ۽ زندگيَء 

 جو سچ سمجهڻو پوندو.

 موت ڇا آهي؟

 شاعر چيو،

 زدنیگ ایک ےہ؟ انعرص اک وہظر رتبیت

 ں وہان۔ومت ایک ےہ؟ ایہن ازجا اک رپاشی 

يعني زندگي مخصوص عنصرن جي ترتيب جو نالو آهي ۽ 

نالو آهي. سائنس موجب موت انهن عنصرن جي بي ترتيبي جو 

ڪم ڪندو رهندو ته زندگي رهندي؛ جيڪڏهن ’ ميٽابولزم‘جسم ۾ 

”  موت“ان ۾ بيترتيبي اچي وئي ته موت واقع ٿي ويندو. هونئن ته 

هڪ عام  فهم لفظ لڳي ٿو. جنهن جي معنويت کان هر ذي شعور 

واقف آهي. اسان هر ڏينهن موت جو مشاهدو ڪيون ٿا. روز 

اري وڃي ٿو، هر روز ڪنهن نه ڪنهن جي ڪوئي نه ڪوئي گذ

واحد ’ موتُ ‘موت جي خبر اسان کي پوي ٿي. بلڪه اڄڪلهه ته 

جمع ٿي اچي ٿو. اردو وارا ته موت جو جمع اموات ’ موتَ ‘بدران 

ڪيون ويٺا آهن. پر اسان سنڌي شايد ان قهر کي لسانياتي حوالي 

جهڙا ” جانيون ضايع ٿيڻ“سان قبول ناهيون ڪري سگهيا ۽ 

الِء ڪتب آڻيون ٿا. انگريزي ۾ موت کي ” اموات“اڻوڻندڙ اصطالح 

” ڊيٿ ڪييوئلٽيز“ته ڊيٿ چون ٿا، پر گهڻن ماڻهن جي فوت ٿيڻ کي 

جهڙي اوکي اصطالح سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. مطلب ته 

 موت جو مشاهدو اسان روز ڪيون ٿا. 

 شاه سائين به چيو آهي ته،

 ِکَونِديِئي ويَسرا،ُستين ڪهڙيَء ساَر، ِوڄ 

 تو جيڏا تو ياَر، لَهِريَِن لَهوارا ڪيا.
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يعني اي نادان ڇا سوچي سمهي رهيو آهين، سامهون 

وڄ)موت( نٿو ڏسين، تنهنجي عمر جا تو جيترا تنهنجا يار، دوست 

ڪيئي موت جي منهن ۾ هليا ويا. يا وري شاه سائين ائين به چيو 

يعني ” ٿو سڄي)سجهي( اجل ايندو اوچتو، جو سامهون“آهي ته، 

 موت هر وقت سجهي ٿو ۽ ڪنهن به وقت اچي سگهي ٿو.

زندگي سچ آهي يا نه؟ ان الِء ته “ڏاهن جو چوڻ آهي ته 

خاطري سان ڪجهه نٿو چئي سگهجي، پر موت ڪائنات جو وڏو 

اهڙي ريت اسان ڀليَء ڀَت سمجهون ٿا ته موت اڻٽر ” سچ آهي.

دماغ موت جي ان سچائي کي  سچائي آهي پر پوِء به اسان جي دل ۽

جلدي نٿو قبول ڪري، ۽ اسان جا ويجهڙا دوست، مٽ ماٽ گذاري 

وڃن ٿا، پر اسان کي اعتبار ناهي ايندو يا وري اسان اعتبار ڪرڻ 

ناهيون چاهيندا. ان جو ڪارڻ شايد هيُء آهي ته اسان موت کي 

زندگيَء جي پُڄاڻي سمجهندا آهيون. اسان جي ذهن ۾ هيُء ڊپ 

ويهندو آهي ته موت کان پوِء اسان زندگيَء جي راحتن ۽   ورائي

خوشين کان ڏور ٿي وينداسين ۽ موت اسان جي سڀني محبتن، 

 چاهتن، جذبن، اميدن ۽ تمنائن جو خاتمون آڻي ڇڏيندو. 

پر تصوف ۾ ائين نه آهي. تصوف موت کي نئين معنٰي ڏني 

ونهو وارو اصطالح ڏاڍو همه گير ۽ ا” موت کان اڳ مرڻ“آهي. 

آهي.شاه لطيف وٽ موت جو تصورگهڻين معنائن سان سامهون 

 اچي ٿو. 

 آئُون نَه َگڏي پِِرين کي، َمٿان آيو َموُت،

 واجهائِيندي َوِرهَ ِٿيا، َهِڏ نَه َگِڏيُِم هوُت،

 جيُڪِس ِٿيندَيِس فوُت، فَنا ِهَن فِراَق ۾!

يعني شاه سائينَء وٽ موت زندگيَء جي پڄاڻيَء جي معنٰي ۾ 

آيو آهي. ته ٻي پاسي هن وٽ موت کي الزوال زندگيَء جو اڳيون  به

رنگ ۽ ڍنگ به آهي. شاه سائينَء وٽ موت زندگيَء جي نئين ذوق 

۽ رنگ جو نالو به آهي. اسالم وٽ موت جو تصور اڃا مختلف 

بندي جو جسم ” هر شئي کي پنهنجي اصل ڏانهن موٽڻو آهي“آهي. 

دفن ٿي ڪري مٽي ٿي ويندي مٽيَء ۽ روح خدا جو حڪم آهي. مٽي 
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۽ روح پنهنجي احديت سان وصال ڪندو. تصوف ۾ به موت جو 

فارسي لفظ آهي، جنهن جي معنٰي آهي ” وصال“تصور وصال آهي. 

موت ميالپ جو نالو آهي. هڪ روح جو ابدي روح ”.  ميالپ“

 سان.

جو تصور سمجهڻ سولو ٿي پيو ” مرڻ کان اڳ مرڻ“هاڻي 

آهي. اها ڪيفيت جنهن ۾ فرد خدا سان هوندو. وصال هڪ ڪيفيت 

 رجوع ڪري ٿو. 

 لنواري واري چيو هو،

 عارف ۽ عشاق پسڻ گهن پرينَء جو

 جنت جا مشتاق، اڃا اورانهان ٿيا.

تصوف ۾ جنت جي اللچ ۽ دوزخ جو ڀئو  نٿو ڪيو وڃي. صوفي 

ڌڻيَء/ازلي محبوب جو ديدار گهري ٿو. هو جنت جو مشتاق ناهي. 

کان اڳ ڪيئن ممڪن آهي؟ ها تصوف ۾ اهو پر اهو ديدار موت 

ديدار فزيڪل/جسماني موت کان اڳ ممڪن آهي. جڏهن فرد 

سڀيئي سبحان جي ڪر “پنهنجي وابستگي خدا سان جوڙي رکي ٿو، 

واري ڪيفيت مان جڏهن فرد گذري ٿو ته هو موت ” حوالي ڪم

کان اڳ موت يعني وصل يعني خدا سان ميالپ جو مشاهدو ڪري 

اڳ مرڻ جو اصل مطلب ئي اهو آهي ته جسماني  ٿو. موت کان

انتقال کان اڳ پنهنجي وجود کي خدا جي ذات ڏانهن منتقل ڪيو 

وڃي. اهڙي ڪيفيت ۾ فرد هميشه واري زندگي به ماڻي وٺي ٿو ته 

 ابدي سڪون به حاصل ڪري وٺي ٿو.

 مري، ِجيُء ته ماڻِيين، جانُِب جو َجماُل،

 هائِي پاريين.ٿيين ُهوندَ َحالُل، جي پَنِد اِ 

 )شاه سائين(

اڄ اسان موت کي ڪيئن ڏسون؟ اهو اهم سوال آهي. ظاهر آهي 

اسان اهو تسليم ڪيون ٿا ته موت هڪ وڏي سچائي آهي. پوِء ان 

وڏي سچائي کي خوف ۽ ڊپ سان ڇو ڏسجي. موت جيڪڏهن 

وڇوڙو ڏئي ٿو ته يقينن اهو تڪليف ۽ درد ڏئي سگهي ٿو. پر 
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سگهي ٿو. ۽ موت مشاهدو به ته ٿي به ته بڻجي ” وصل“موت

 سگهي ٿو. جيئن شاه سائين چيو آهي ته،

 اَنڌا اُونڌا ويڄ، َکَل ُڪڄا لئي کانئيين،

 اسان ڏُکي ڏيَل ۾، تون پياريين پيڄ،

 سوري َجنين سيَڄ، َمرُڻ تن ُمشاهدو.

جن سوريَء کي سيج سمجهيو آهي، انهن الِء موت هڪ مشاهدو 

ِء موت زندگيَء جو خاتمو ڪڏهن به آهي/تجربو آهي. انهن جي ال

 ناهي.

 ،‘ڪٿي َهُٿ َحبيُب جو’پاٻوِهيو پَُڇِن، 

 نيزي هيٺان ِنينهن جي، پاسي پاُڻ نه َڪِن،

 عاشَق اَجل ساُمهان، اُونچي ڳاِٽ اَچِن،

 ڪسڻ قرُب َجِن، َمرڻ تَِن مشاِهدو.

جن وٽ عشق آهي،جيڪي محبوب جا هٿ )توڙي جو انهن ۾ خنجر 

ٿا، پاڻ کي نيزي جي هيٺان ٿا رکن ۽ موت جي آهي( تالشين 

سامهون اوچو ڳاٽ ڪري ٿا اچن؛ انهن الِء ڪسڻ 

هڪ مشاهدو يا تجربو آهي. ” موت“قرب/محبت/ميالپ آهي ۽ 

عشق جي جهان ۾ موت هڪ مشاهدي کانسواِء ڪجهه ناهي. پر 

اهو عشق جو جهان ڪيئن ملي سگهي ٿو ۽ اهو مشاهدو ڪيئن 

تو شاه سائينَء ڏاڍو سولو ڪري ڏسيو ممڪن آهي؟ ان جو ڏس پ

 آهي.

 ُچپ َڪِر، َچُپ َم چوِر، پُوِر اَِکيُون، ڍَِڪ َڪَن،

 پاڻِي ِپي پيُٽ َم َڀِر، َرهُ اَڌورو اَن،

، تِنهن جو ُمشاِهدو ماڻِئين.  تَه هوَء جا ُموَرَت َمنجهاران َمن 

خاموش ٿي، چپن کي حرڪت نه ڏي، اکيون بند ڪري ڇڏ! ڪن “

م کي جيئري رهڻ جيتري خوراڪ ڏي، پاڻي ڀلي پوري ڇڏ! جس

پيُء پر ٻي خوراڪ اڌوري کاُء! جي ائين ڪيئُء ته جيڪا مورت 

تنهنجي من ۾ آهي، جنهن سان تنهنجو عشق به آهي، ان جو مشاهدو 

شاه سائينَء مشاهدو ڪيڏو نه سولو ڪري ڏنو ” ماڻي سگهين ٿو.

 آهي. 
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 شاھ لطيف وٽ زندگيَء جو تصور:

 

ا آهي؟ ڇا ساه کڻڻ، وڌڻ ويجهڻ، اٿڻ ويهڻ، گهمڻ ڦرڻ، زندگي ڇ

کائڻ پيئڻ؛ زنده هجڻ جو ثبوت ڏيڻ الِء ڪافي آهن؟ ممڪن آهي 

اهي سڀئي شيون جيئري هجڻ جو دليل مڃيون ويون هجن، جيئن 

 ارسطو چوي ٿو،

“Among the characteristic capacities of living things 

Aristotle included nutrition, appetite or desire, 

growth, reproduction, perception, motion, and 

thought.”176 

پر عين ممڪن آهي حياتي اڃا ڪنهن ٻي شئي جو نالو هجي. 

ڇاڪاڻ ته اسان پيار ڪرڻ کان سواِء زندگيَء جو اصل مفهوم 

سمجهي ئي نٿا سگهون. بيشڪ زندگي خدا جو تحفو آهي، اهڙو 

تحفو جنهن جو قدر شايد اسان کان )زندگي گهارڻ وارن کان( 

ر موت جي وڌيڪ اسان سان پيار ڪندڙ ڪن ٿا. زندگيَء جو قد

ويجهي اچڻ سان ئي ٿئي ٿو. پر اها پڻ حقيقت آهي ته جنهن به شئي 

هڪ ڀيرو وجود ورتو، اها هميشه رهندي. جسماني طور اها شئي 

ڀلي اسان وٽ نه هجي پر اسان جي خيالن ۾، خوابن ۾، سائنسي 

ذريعن ۾، مابعد الطبيعاتي جهان ۾ يا ڪنهن ٻي صورت ۾؛ پر اها 

اهو ڪو فرد هجي يا ڪا ٻي شئي. اسان  شئي زنده رهندي، پوءِ 

’ زندگي عنصرن جي ترتيب جو نالو آهي.‘مٿي لکي آيا آهيون ته 

پر حياتيَء کان به اهم ۽ وڏو حياتيَء جو مقصد آهي. بي مقصد 

زندگي بي مقصد موت جي برابر آهي ۽ با مقصد زندگي با 

                                                           
176 The Philosophy of Death, Steven Luper, Cambridge University 

Press, 2009. Page. 18 
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مقصدموت عطا ڪري ٿو، جنهن ۾ هميشه زنده رهڻ جو جوهر 

 هوندو آهي. موجود 

حياتيَء کي تندرستي گهرجي ٻي صورت ۾ موت ڪو نه ڪو بهانو 

بظاهر ممڪن آهي ڪا ايڏي ’ تندرستي‘ڪري هليو ايندو. لفظ 

تن معنٰي جسم، بدن، ۽ درستي معنٰي “وڏي معنٰي نه ڏئي، پر پوِء به 

جي معنٰي ضرور ڏيندو. تن/جسم درست يعني چاڪ ” چڱڀالئي

پر جي تن/بدن کي روڳ لڳي ته ان چڱو ڀلو هجڻ ضروري آهي. 

جو اعالج ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته ان سان زندگي واڳيل ۽ 

سلهاڙيل آهي. پر شاه سائينَء ان سموري منظر نامي کي بلڪل 

 الڳ ڪري پيش ڪيو آهي.

 تََن طبيُب نه تُون، جو ُسِڌ نه لهين ُسوَر جي،

 ڍَِڪ پنهنجون ڍَٻِيُون، َکڏ کِڻي ۾ ڀُون،

 مون، حياتي هوتن ري.ڪانه ُگهرجي 

تون جيڪو اعالج ڪرڻ آيو آهين؛ توکي درد، سور، اهنج جي “

خبر ئي ناهي، تون هن جسم جو طبيب ئي ناهين، پنهنجي ڊاڪٽري 

جا ساز سامان کڻ ۽ وڃي کڏ کوٽي پوري ڇڏ، ڇاڪاڻ ته مونکي 

منهنجي محبوبن يعني مقصد کانسواِء حياتي کپي ئي نٿي/گهرجي ئي 

 ”نٿي.

سواِء حياتي بيڪار آهي. هر شئي جو ڪارج آهي،  مقصد کان

زندگيَء جو ڪارج محض جيئرو رهڻ ناهي، بلڪه جستجو، 

جدوجهد ۽ مقصد ڪارڻ ڪجهه ڪرڻ آهي. جيڪڏهن اسان جو 

هر ايندڙ ڏينهن هر گذريل ڏينهن جهڙو آهي ته پوِء اسان جيئرا ته 

ان ۾  هونداسين پر ُمئن کان مختلف نه هونداسين. زندگي ٿوري آهي،

ڪجهه نه ڪجهه ڪرڻ، ڪجهه ماڻڻ، ڪجهه حاصل ڪرڻ ئي 

ان جو مقصد هجڻ گهرجي. پر ماڻجي ڇا؟ حاصل ڇا ڪجي؟ انهن 

کي ماڻجي جن سان اليو سجايو ٿئي، انهن سان ملجي، جن سان ملي 

ڏکندو ڏور ٿئي، انهن جي ويجهو وڃجي جيڪي اڄ آهن ته مٿن 

پاڻ گهورجي/وارجي  اسان جو حق آهي، ڏهه ڏهه ڀيرا ڏينهن ۾ مٿن

ڇاڪاڻ ته اهي ڪاپڙي )ڪامل( جيڪڏهن سڀاڻي هليا ويا ته وري 
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ڪڏهن به نه ملندا، انهن سان ملي ڪي پل گهاري زندگيَء کي 

بامقصد بڻائجي، انهن ئي سان ڪي ڳجهاندر ڳالهيون ڪجن، 

ڇاڪاڻ ته ڪي ڳالهيون اهڙيو هونديون آهن، جيڪي صرف ڪن 

ن، هر ڪنهن سان سور سلبو خاص ماڻهن سان ڪري سگهجن ٿيو

ته تماشو ٿيندو. هر ڪنهن سان سور نه سلجي، ڇاڪاڻ ته ڪي 

ڳالهيون صرف ڪن مخصوص ماڻهن سان ٿي سگهن ٿيون، 

پيٽ ورن ۾ اهي “جيڪڏهن انهن سان نه ٿي سگهن ته پوِء ڀلي، 

ڳالهيون وڌي وڻ ٿي وڃن، پر جي پرين/پنهنجا نه گڏجن/نه ملن ته 

شاه سائين چيو آهي ته ” ن سان به نه سلجن!پوِء اهي ڳالهيون ڪنه

محبوبن ڏانهن اکين کي پير ڪري وڃجي، پر انهن جي ڳالهڙي 

 ڪنهن به ٻي ماڻهوَء سان نه ڪجي.

 اَکيون پيَر َڪري، َوڃجي، وو! َوڃجي.

ُسپيِريان ِجي ڳالهِڙي، ڪنهن سان 

 ِڪيَن ڪجي؛

ِلڪائي لوَڪ کان، ُڳَجهِڙي ڳوِٺ 

 نِجي؛

تِيَء مي هاَر جو، ُسور نه ڪنهن ُمَحبَـّ

 َسلجي.
 

ڪامياب حياتيَء جو وڏو فلسفو اهو به آهي ته جيڪي ڳالهيون جن 

سان ڪرڻ جهڙيون هجن صرف انهن سان ئي ڪجن. ٻي ڪنهن 

سان ڳجهاندر نه اورجي. شاه سائينَء جي ڪردارن جي هڪ اها 

به خوبي آهي ته هو پنهنجن پنهنجن پيارن سان ئي سور سلن ٿا ۽ 

عا ٿا گهرن ته انهن پرين سان مالقات ٿئي، جن سان ويهي رب کان د

 ڪي ڳالهيون ڪجن.

 ڌَڻِي! َڪِريندين َڪڏِهين، َحياِتيَء هيڪانِد؟

 َمَن ۾ ُمشتاقَِن ِجي، ِڪي َرنجائِي رانِد،

 پِِرين ڏيساندََر پانِد، ُڳجهه َڳُرِهيان َڪن سين؟

جي زندگي ڪيئن گذارجي؟ ان سوال جو مڪمل جواب اسان کي شاه 

رسالي ۾ ملي ٿو. شاه سائين پنهنجي تخيل جي سگهه جي آڌار ڪردار 
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تخليق ڪري ٿو، يا وري موجود ڪردارن جي زندگين جا اهم پاسا 

اٿالئي انهن کي امر ڪري ڇڏي ٿو. هن جا ڪردار ڪا وڏي هام نٿا 

هڻن، پر جهڙا ڏينهن مٿن اچن ٿا هو اهي گهارين ٿا. پر هر ڏينهن 

ن ٿا جو سندن زندگي ته گذري وڃي ٿي پر ڪجهه نه ڪجهه اهڙو ڪ

 هو تاريخ ۾ امر ٿي وڃن ٿا. 

 َمٿي ٿََر َرهي، ِويا ُگذاري ِڏينَهڙا،

 َڪِڏهن ڪوَن آِئيو، تَِن َپُهنواِرَن پَهي،

 ِوئَڙا سي َوِهي، َجَنُب ُگذاِريُِم َجِن سين!       

جن سان زندگي گذاري هئي، اهي هليا ويا؛ هاڻي توهان کي ڇا 

جيڪا مٽي توهان جي پيرن جي هيٺان آهي، ان جي “ڪرڻو آهي. 

هيٺان توهان جا محبوب اچي ويا آهن، ڪيئي مٿير مڙس ان مٽيَء 

جو کاڄ بڻجي ويا آهن، زندگي ٿورڙي آهي، ان ٿورڙي زندگيَء کي 

ڪا جستجو ڪرڻي آهي،  پنهنجي ڪردار وسيلي امر ڪرڻو آهي،

ڪو نئون گس، ڪو ڏس، ڪا راهه، ڪو رستو، ڪا منزل تالش 

گهر ويهي پرين مٿان جند گهورڻ سان “ڪرڻي آهي. تالش صرف 

پر ان الِء ڪشاال ڪڍڻا پوندا، لڪ لتاڙڻا پوندا، ”  ممڪن ناهي.

وقت جي قرباني ڏيڻي پوندي، سمونڊ تي باسون باسڻيون پونديون 

هڪ عهد آهي؛ جيڪو ڪنهن سان به  )باس هڪ وعدو آهي،

ڪري سگهجي ٿو، شاه سائينَء وٽ باس جو تصور پيري مريدي 

جي تصور کان گهڻو مٿانهون آهي(. سموري عمر تالش جاري 

وڃڻو آهي. ۽ الحد صرف اهو ” الحد“رکڻي آهي، بلڪه ان تالش ۾ 

وڃي سگهي ٿو جيڪو عشق ڪري ڄاڻي. عشق جي منزل ڏاڍي 

ته عشق جي رستي ۾ ئي فرد کي پنهنجون اڙانگي آهي. ڇاڪاڻ 

سڀ مرضيون، رايا، خواهشون ۽ تمنائون معشوق جي تمنائن ۽ 

مرضين توڙي ماڻن جي اڳيان ڇڏڻيون پون ٿيون ته منزل ته 

ڏانهن وٺي ويندي. پر عشق جي ڪيفيت ۾ ” نابودي“جهڙوڪر 

جيڪو سرور آهي، جيڪو سوز آهي، جيڪا راحت آهي، ان جي 

ي ڏئي سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته هيَء ڪا راند ناهي ئ” کاڌل“خبر ڪو 

جيڪا ڪي ڳڀرو جوانڙا ڪري سگهن. هتي سسيَء کي نيزي جي 
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پاند تي اڇالئي اڌواڌ ڪرڻو ٿو پوي. ۽ مارڳ تي مرڻو ٿو پوي، 

 نصيب ٿئي ٿي.  ’ رتيَء جي رهاڻ‘يا ’ ميهاران مرڪ‘تڏهن ڪا 

 ُعِمِر َسِڀ ِعشَق سين، پُنُهون جي پَُڇِن،

 زاِليُون تَِن سين، ُڪڄاڙي کي َڪِن،ِريَس ري

 ماُرِڳ جي َمَرِن، َوڏا طاِلَع تَِن جا.

شاه سائينَء وٽ زندگيَء جو فلسفو گوناگون آهي. هو جهڙوڪر 

زندگيَء کي پيار، محبت ۽ عشق سان مشروط ڪري ڇڏي ٿو؛ 

سندس ڪردار اهڙن ڳڻن سان ڀريل آهن. کين زندگيَء جو ٻيو ڪو 

جيڪڏهن کين ڪا ڳڻتي آهي ته اها الڪو ۽ اڊڪو ناهي، پر 

 محبوبن سان ميالپ جي آهي.

 آئُون نهَ َگڏي پِِرينَء کي، ُعِمِر تان ويئِي،

 ِولَِهيَء ِڏينَهن ِوڃاِئيا، َسَرتِيُون! َسِڀيئي،

 پِيريَء ۾ پيئِي، اَِکيُون آريَء ڏي َکڻي.

توڙي جو سسئي ڪا ايڏي عمر ناهي گذاري، پر پوء به مٿس 

آفت بڻجي ڪريو آهي، جو هوَء ڦوهه جواني ۾  وڇوڙو ڄڻ ته ڪا

پِيريَء ۾ پيئِي، “جون ڳالهيون ٿي ڪري، ” پيرسني“هوندي ئي 

تمام وڏو گهرو ۽ عميق استعارو آهي. ” اَِکيُون آريَء ڏي َکڻي.

 سسئي وڇوڙي کي جوڀن جي پڄاڻي ٿي سمجهي.

 آئُون نَه َگڏي پِِرينَء کي، جوڀَُن ِويو جاڙ،

 چاڙهيڪا ۽ چاڙ،آڏا آِريَچِن کي، 

 ُمون ُمٺِي کان نَه ٿِئي، َوڏَپََڻ َمنجهه ِوالڙ،

 ُعِمِر َسِڀ آواڙ، ِوييم! ِٿي واڪا َڪِريان!

مان  به سندس اهو ئي تصور ٿو ظاهر ٿئي ته ” وڏ پڻ منجهه والڙ“

وڇوڙي کي “وڇوڙي کيس اڌواڌ ڪري ڇڏيو آهي. شاه سائين 

 ڪري سمجهي ٿو.”  موت کان وڌيڪ ڏکائتو

 ون ڪاِهينِدياس، موٽان تان ُڪَر ِمنهڻُون،قافَئُ 

َچِن ِجي، َسڱ نَه ساِهينِدياِس،  ٻانِهي ٻارو 

 ، ِهتي نَه ُهونِدياِس،”اَلِفراَُق اََشدُّ ِمَن الَموتِ “

 آهَ نَه الهينِدياِس، ِجئري َجُت ِڏِسي َمران.
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يعني شاه سائينَء وٽ زندگي/جيئري رهڻ جو فلسفو عشق سان 

ٽ عشق ئي اهو جوهر ٿي سامهون اچي ٿو، مشروط آهي ۽ هن و

جنهن ۾ تالش به آهي، جستجو به آهي، ڳولها به آهي، جدوجهد به 

 آهي ته قرباني به آهي.
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 شاھ لطيف وٽ انتظار جو تصور

شاه سائينَء جي شاعري ۾ هر انساني جذبو ۽ ڪيفيت موجود آهي. 

 انتظار پڻ هڪ ڪيفيت آهي؛ جنهن کي پڻ گهڻو تڪليف ده سڏيو

ويو آهي. شاه سائينَء جي شاعريَء ۾ گهڻن ڪردارن انتظار ڪيو 

آهي، هو پنهنجن محبوبن جا منتظر نظر اچن ٿا. سامونڊيَء جي 

وني پنهنجي ور الِء جنهن ڪربناڪ انتظار واري ڪيفيت مان 

گذري ٿي اهو به هڪ درد انگيز داستان آهي ته راڻي الِء مومل جو 

ر سهڻيَء جو منتظر ٿو نظر اچي ته، انتظار به روئاريندڙ آهي. ميها

مارئي پنهنجن مارن جو انتظار ٿي ڪري ته من ڪا واهر ڪن، 

مارئي پڻ انتظار ۽ درد جي عجيب ڪيفيتن مان گذري ٿي. هوَء 

ڇانگان )مال جي ڌڻ مان( جي ڪو ڇيلڙو به ڇڄي)ڌار( “چوي ٿي 

ن ٿيندو آهي ته ان الِء اوسي پاسي جي ڳوٺن ۾ وڙولون ڏنيون وينديو

اها پڻ هڪ عجيب ” آهن، آئون انهن مارن کان ڪيئن وسري ويس.

ڪيفيت آهي، جنهن ۾ انتظار به آهي، ڳڻتي به آهي، ڏک به آهي، 

ميار به آهي ته ارمان به آهي. سسئي ڀنڀور ۾ ويهي پنهنجي پنهونَء 

جو انتظار ڪرڻ بدران سندس پيرن جي نشانن پويان ڪاهي پئي 

 آهي ۽ چوي ٿي،

 ان، ڀَڄو تان اَُبهو،ڀينَر ڀَنڀور

 آڳي اَِن ماڳان، َسَرتِيِن ُسوَر پِراِئيا.

انتظار جي حوالي سان سڀني سورمين مان وڌيڪ ڪربناڪ  

ڪيفيت مان مومل گذري آهي. هوَء راتين جون راتيون جاڳي ٿي، 

ڪيئي باکون سندس اکين ۾ ڦٽن ٿيون، ڪاڪ جا ڪانگ به اڏاري 

جي ڪيفيت ڏاڍي غمناڪ ۽  ٿي پر مينڌرو نٿو موٽي. سندس انتظار

 المناڪ آهي. 
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، پِِرهَ باُکون َڪِڍيُون؛  َشَمَع ٻاريندي َشبَّ

موُٽ، َمران ِٿي مينِڌرا! راڻا! ڪارِڻ 

؛  َربَّ

، ڪانگَ اُڏايَِم تُنِهنِجيَء تاِت طَ  لَبَّ

 ڪاِڪ جا.

ڪيڏو نه دلفريب استعارو آهي. اڄ .” موُٽ، َمران ٿِي مينِڌرا. . “

شايد ئي ڪا عورت پنهنجي ور الِء اهڙو بيباڪ اظهار ڪري 

جهڙو ٽي سئو سال اڳ شاه سائين مومل جي زباني ڪرائي ٿو. 

مومل درد جي مختلف مرحلن مان گذري ٿي. پر جيڪو درد هن 

 آهي.  جي انتظار ۾ آهي، ان جو ڪيف ۽ سرور الڳ

 اُڀي اُڀاِرياِم، َنَکَٽ َسِڀ نَـئِي ِويا؛

ِهُڪ َميو، ٻِيو مينِڌرو، َسِڄي راِت 

 ساِرياِم؛

ڳوڙها َڳِل ڳاِڙياِم، ُسوَرَج شاُخون 

 َڪِڍيُون.
 

يعني مومل چوي ٿي ته آئون پيرين ڀر بيٺي هئس جو ستارن اڀرڻ 

 شروع ڪيو هو ۽ اڃا تائين پيرين ڀر ئي بيٺي آهيان ۽ سڀ ستارا

لهي ويا آهن. مون سموري رات راڻي ۽ سندس اٺ کي پئي ياد ڪيو 

آهي )راڻي جي اٺ کي ياد ڪرڻ راڻي جي نسبت  جي سبب آهي( ۽ 

سموري رات منهنجي ڳلن تان ڳوڙها پئي ڳڙيا آخر سج پنهنجون 

 شاخون ڪڍيون ۽ صبوح ٿي ويو.

 َڪتِن َڪَر موِڙيا، ٽيُڙو اُڀا ٽيئِي؛

 ٽَري ويِئي؛ راڻو راِت نه آئِيو، ويلَ 

 کوِء سا کاِڻي راتِِڙي! پِريُن ري پيئِي؛

ُمون کي ڏَنُء ڏيئِي، وِڃي ڍولو ڍَِٽ 

 قَراِريو.
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مومل انتظار جي ڪيفيت ۾ آهي، ڪتيون ڪر موڙين ٿيون)لهڻ 

ڏانهن وڌن ٿيون( ۽ ٽيڙو اڀا ٿي اچن ٿا، راڻو ڪاڪ تي ناهي آيو ۽ 

پئي جيڪا  سندس اچڻ جي ويل ٽري وئي آهي. اهڙي رات کوه ۾

پرينَء کانسواِء ٿي آهي. مونکي منهنجو محبوب تڪليف ۾ وجهي 

هڪ اهڙي ” رات جو کوه ۾ پوڻ“پاڻ ڍٽ ۾ خوش پيو گذاري. هتي 

 احساساتي تصور ڏانهن اشارو آهي، جنهن ۾ فرد بيزار ٿي پوي ٿو.

راڻو ڪا راِت ويو، ُڳِجهي ڳالهه 

 َڪري؛

 سوڍي ِرَء، َسرتيُون! َهڏ نه ساهَ َسري؛

 َوِڃي، ماَن َوري! آسائِتِي آِهيان.
 

راڻي سان سندس ايترو لڳاُء يا عشق ڇو آهي؟ اهو انڪري آهي جو 

راڻو ئي سندس دل جي ڳالهه معلوم ڪري سگهي ٿو ۽ ساڻس دل 

جي ڳالهه سلي سگهي ٿو. مومل جو اهو چوڻ ته ماڻهن جي سمهڻ 

کانپوِء راڻو ڪا اهڙي ڳجهي ڳالهه ڪري ويو آهي، جيڪا 

 هن سرتين کي معلوم ٿئي ته هوند هو نه سمهي سگهن.جيڪڏ

سوڍي ُستي لوِء، ڪا جا مون سين ڳاله 

 َڪئِي؛

سا جي پَڌَِر پوِء، ته َسرتِيُون ڪانه 

 ُسِمهي.
 

اها عشق جي ئي ڪيفيت آهي جنهن ڏانهن مومل جو اشارو آهي، 

ڪر موڙيندي “ٻي پاسي راڻو به اهڙي ئي ڳالهه ٿو ڪري ته، 

ڏٺي سون، سا جي ڏسين تون ته موٽين ڪين  ڪاڪ تڙين، مومل

ٻنهي جي دلين ۾ نينهن جي ناوڪ کتل آهي. ڪنهن غلط ” مينڌرا

فهمي سبب راڻو ته رسي هليو ويو پر مومل کي مسلسل اظطراب ۾ 

 ڌڪي هليو ويو.
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 راڻا! تُنِهنجي راهَ تي، ڏيهاڻِي ڏيکان؛

راڻي ِجيَء ِرهاِڻ ُجون، ُروَح اندَِر 

 ريکان؛

ُجون ميکان، تو سين، الَل! ُمَحبََت 

 لَپيٽِـيُون.
 

شاه جي رسالي ۾ مومل کانسواِء سر سامونڊيَء ۾ بيان ڪيل 

سامونڊين جون ونيون پڻ انتظار جي عجيب ڪيفيت ۾ گذرن ٿيون. 

هن سر جو پسمنظر اهو آهي ته سنڌ جي سامونڊي پٽيَء جا ماڻهو 

ويندا  وڻج واپار جي سانگي ٻيڙين وسيلي ٻين ملڪن ڏانهن اسهي

هئا. هو سال سال تائين واپار جي سانگي وڃي پرڏيهه ۾ ٽڪندا هئا. 

۽ ڪمائي موٽندا هئا. سندن گهرن ۾ خوشحالي ته ٿيندي هئي جو هو 

پيسن ڏوڪڙن سان گڏ، سون، هيرا، جواهر ۽ ٻيا قيمتي پٿر ۽ زيور 

آڻيندا هئا. شاه سائين خاص طور سريلنڪا جي سون جو ذڪر هن 

 سر ۾ ڪيو آهي.

 لَنڪا لَنڪا َڪِن، لَئي لَنڪا جي اوَهِريا،

 ُسڻِي سوُن لَنڪا جو، ُسُک نه ساُمونِڊيَن،

 پِِرهَ َپَڳَہ ڇوِڙيا، کاري کيڙائُِن،

 َوڏي ڀاِڳ ِڀَڙن، جي َڪهيا ڪارونڀاَر ڏي.

سريلنڪا جي سون جو ٻڌي؛ سامونڊين کي سک نٿو اچي، جو هو  

ڪري سندن اهو سون حاصل ڪرڻ چاهين ٿا. سندن اهڙي ڪرت 

گهرن ۾ ٻي ته هر خوشحالي اچي ٿي، پر سندن ونيون اڪيليون ٿي 

پون ٿيون ۽ اهي کين سارين ٿيون، ۽ سندن اچڻ جون اميدون اکين ۾ 

سانڍي سمنڊ تي ڏيئا موهين ٿيون، ُسکون/باسون باسين ٿيون، انتظار 

ڪن ٿيون. سندن پيار ۽ انتظار جي ڪيفيت ڏاڍي دلپذير آهي. هو 

جون ڳالهيون سارين ٿيون، انهن کي ياد ڪن ٿيون ۽  پنهنجن پرين

 انهن سان ملڻ جي آس سارين ٿيون.
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 ُمون کي ِجياريو، پِِريَِن ِجي ڳالهِه َڪري،

 ڊَٺو اَُڄ اَڏيو، ِهينئڙو ڪوٽ بُرَج ِجئَن.

مون سان ان پرينَء جون ‘يعني سامونڊي جي وني چوي ٿي ته 

رهي سگهان؛ ڳالهيون ڪريو ته جيئن آئون جي پوان/جيئري 

ڇاڪاڻ ته هن جي انتظار ۾ آئون هيڻي ٿي پئي آهيان ۽ منهنجي دل 

يا وري هن بيت ۾ ڪنهن ونيَء جو بيباڪ اظهار ’ ڊهي پئي  آهي.

 به ڪيڏو نه وڻندڙ آهي. 

 ڍوليو ِوئڙو ڏُوِر، تي ٿِي ِسيَء ُگذاريان،

 مادَِر ُمون َم چوِر، نا تَه پَڌَِر پُوندي پِِرينَء ري.

منهنجو محبوب پري هليو ويو آهي ۽ آُء اڪيلي سيَء ۾ ‘يعني، 

گهاريان ۽ گذاريان ٿي. اي ماُء! منهنجي اٻاڻڪي ڪيفيت ڏسي 

مونکي گهڻو نه چور/ڇيڙ نه ته محبوب کانسواِء آئون ايڏي ڏکايل 

آهيان؛ جو پنهنجي ڏک جو اظهار ڪيم ته گهڻو ڪجهه پڌر پٽ ٿي 

 يون( پوندو.)پاڻ مهڻي هاب ٿي سگهون ٿ

 ِهينئڙو ٻيڙيَء جان، ڏَتَِڙ پئي ِڏينهن ٿِيا،

 پُڇيو تان نَه پِريان، َڪَر الُهو ِٿي َڪِڏِهين.

يعني منهنجي دل ائين اڪيلي ۽ اٻاڻڪي آهي، جيئن ڪا ٻيڙي  

ڪنهن وساريل تڙ تي گهڻي وقت کان رهجي وئي هجي/مالحن کان 

وسري وئي هجي، منهنجي محبوبن موٽي ڪري منهنجي دل جي 

الت بابت مونکان ڪجهه ناهي پڇيو. ڪيڏي نه خوبصورت ح

تصوير ڪشي آهي هن بيت ۾. بيت پڙهڻ سان ئي اسان جي اکين 

جي سامهون ڪو ويران تڙ/ساحل اچي وڃي ٿو، جتي مالحن کان 

رهجي ويل ٻيڙي بيٺل هجي، ۽ ڪا اٻاڻڪي عورت پري کان ان کي 

وٽ انتظار ڏسي پاڻ کي ان ٻيڙي وانگر سمجهي ٿي. شاه سائينَء 

 جون عجيب ڪيفيتون آهن. 

 تَن َجِنين ِجي تانگَ، سي َسَڄَڻ َسفَِر َهِليا،

 لَئِج الِت، لَِطيُف َچئي، َڪِڏهين اِيندَم ڪانَگ،

 ِڪنهن َسٽاڻي سانگَ، ِپِرين پَرڏيِهي ِڪيا.
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جن محبوبن جي سڪ/تانگهه هر وقت تن/بدن ۾ رهي ٿي، ‘يعني 

ن. اي ڪانگل! تون ٻڌائي اهي ڪنهن ڊگهي سفر تي نڪري ويا آه

ته اهي ڪڏهن واپس ايندا؟ هو اهڙي ڪهڙي سانگي يڪو وڃي 

 پرڏيهه ۾ ٽڪي پيا آهن. 

 تان ِڪين َلئِج ڪانَگ، َڪِڏهن اِيندا ُمون گَهرين،

 سيڻَِن ڪاَرِڻ سانگَ، ُمون تان گَهڻيئي ِڪيا.

ونيَء جو انتظار واري ڪيفيت ۾ ڪانگل سان ڳالهائڻ ۽ پنهنجي 

اي ڪانگل! تون ٻڌائي ته ‘ د اورڻ به ڏاڍو وڻندڙ آهي،اندر جو در

منهنجا ڪڏهن واپس ايندا؟ مون ته انهن سان گڏجڻ الِء االهي سانگا 

 ’ڪيا آهن.

 َسَر نَِسِريا پاندَ، اُتََر لَڳا آُء پِرين،

 مون تو ڪاَرِڻ ڪانڌُ، َسهسين ُسکائون ڪيون.

آهن، هو واپس سامونڊيَء کي واپار سانگي وئي گهڻا ڏينهن ٿي ويا 

ناهي آيو، هن جي وني پنهنجي وطن جي موسمن بابت ٻڌائي ٿي ته 

هتي سر نسري آيا آهن، انهن جا پاند/پلئو خوبصورت ٿي پيا آهن، ‘

۽ اتر جون ٿڌڙيون هوائون لڳڻ لڳيون آهن. اي محبوب! تنهنجي 

 ’اچڻ الِء مون سوين سکون/باسون باسيون آهن.

 نِسريا، َسَر، لوِهيڙا َڳڀِيا، ُڪَسرَ 

 تو ِڪئن ِوسريا، ڍوليا! ِڏينَهن اََچَڻ جا.

غزل جي باني استاد هي بيت پڙهي رودڪي جي ڳالهه ياد ٿي اچي. 

رود ڪي جي الِء مشهور آهي ته امير نصر بن احمد ساماني جڏهن 

خراسان فتح ڪيو ۽ هرات ويو ته هرات جي هوا کيس ايتري وڻي 

الئي ڇڏيائين. لشڪر جا جو پنهنجي اصل تختگاه بخارا کي بلڪل ڀ

جرنيل ۽ سردار جن جا بخارا ۾ محل ماريون هيون اهي هرات جي 

تنبن کان اچي بيزار ٿيا پر بادشاه کي ڪير چئي؟ سو انهن اچي 

اکين کان نابين پر دل ۽ ذهن کان روشن استاد شاعر رودڪي جو 

پاسو ورتو ۽ کيس چيائون ته بادشاه کي ڪي اهڙا بند ٻڌائي جو 

و پٽي. بقول فارسي جي استاد ڊاڪٽر رمضان بامري جي ته هتان تنب

استاد رودڪي مفت ۾ ڪم ڪرڻ وارو نه هو جرنيلن ۽ سردارن 
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ڏوڪڙن عيوض رودڪي کان اهو ڪم ورتو. پوِء جڏهن رات جو 

بادشاه سوز ۽ ساز، مئي ۽ مستيَء جي محفل ۾ محو هو ته استاد 

ادشاه تي رودڪي اجازت وٺي شعر پڙهيا. انهن شعرن جو اثر ب

اهڙو ته ٿيو جو متل محفل اڌ ۾ ڇڏي گهوڙو سنجائي چڙهي پيو، 

لکڻ وارن لکيو آهي ته بادشاه جتي به نه پاتي ۽ گهوڙي تي چڙهي 

ويٺو. اهو قصو استاد الطاف حالي پڻ پنهنجي مقدمه شعر و شاعري 

 ۾ لکيو آهي. رودڪي جيڪي شعر پڙهيا انهن مان ڪجهه هي آهن.

 يد همينبوئه جوئه موليان آ

 ياد يار مهربان آيد همين

 اي بخارا شادباش و شاد ذي

 شاه سويت ميهمان آيد همين

 شاه ما است و بخارا آسمان

 ماه سوئه آسمان آيد همين

 ترجمو:

 مونکي پنهنجي ديس جون نديون ۽ گل ياد پيا اچن

 مونکي منهنجا دوست، مٽ ۽ مهربان ماڻهو ياد پيا اچن

 آباد رههاي! بخارا جا شهر تون شاد 

 بادشاه توڏانهن ئي پيو اچي

 بادشاه چنڊ ۽ بخارا آسمان آهي

 177۽ چنڊ آسمان ڏانهن ئي پيو اچي. 

بلڪل اهڙي ئي ريت شاه سائين جي سورمي به پنهنجي محبوب 

اتر جون هوائون لڳيون آهن، سر ‘کي اهڙو پيغام ٿي موڪلي ته 

 ’نسريا آهن، توکان ملڻ جا ڏينهن ڪيئن وسريا آهن.

 اَچي هاِڻ، ته َڪِريان رُوَح ُرَچنِديون، جيَڪرَ 

 آيِل ڍوِلئي ساِڻ، ُهوندَ َڳِر لَِڳي، ڳالِهيُون َڪِريان.

طويل انتظار کانپوِء پنهنجي پاڻ کي سان ڳالهائي ٿي ۽ چوي ٿي، 

جيڪر هاڻي منهنجو محبوب اچي ته هن سان پنهنجو اندر ‘
                                                           

نوٽ: فارسي مان اردو ترجمو ڊاڪٽر رمضان بامري استاد فارسي شعبو 177 

 ڪراچي يونيورسٽي ڪيو، سنڌي ترجمو مون پاڻ ڪيو آهي. ش م
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’ يس.اورينديس، ۽ هن سان ڀاڪر پائي پيار جون ڳالهيون ڪند

طويل انتظار ۽ انتظار کانپوِء اميد ئي اهو عنصر آهي، جنهن جي 

 آسري سورميون پُر اميد رهن ٿيون.
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 شاھ لطيف وٽ اميد جو تصور

 

اميد جو فلسفو عظيم آهي. فيلسوفن جو چوڻ آهي ته، اسان اميد کي 

لفظن ۾ بيان نٿا ڪري سگهون، بلڪه ڪو مناسب رويو ئي اميد 

ٿو. اميد اسان جي ادب، شاعري، مذهب، کي بيان ڪري سگهي 

نفسيات ۽ سمجايات جو بحث رهي آهي. پر ان کي چٽو ناهي ڪيو 

ويو، ڇاڪاڻ ته اميد هڪ رويي جو نالو آهي. اميد زندگي ۽ 

نااميدي موت جي عالمت آهي. توڙي جي آس/اميد ادب توڙي 

شاعريَء جو وڏو موضوع رهي آهي، پر پوِء به ان جي فلسفي تي 

اهي ويچاريو ويو. جيئن دنيا ۾ جيترو ادب لکيو ويو آهي، گهڻو ن

جيتري شاعري ٿي آهي، ان جي پوائنٽ هڪ جيترو به بذات خود 

ادب بابت يا بذات خود شاعريَء بابت ناهي لکيو ويو. لکڻ بابت 

 سان به ايئن ئي ٿيو آهي.’ اميد‘تمام گهٽ لکيو ويو آهي. 

”Hope shows up in our song and poetry, in our 

politics and religion, and in our very ordinary 

speech. Sometimes it is plainly expressed; more 

often it is veiled in images: to be a winner, a lover, to 

be saved, to build a just society. And, often as words 

and images are used for hopes, more often still hope 

comes across quite wordlessly; only a manner of 

being silent seems to fit the hope of some people.“178 

يوناني ڏند ڪٿائن ۾ پروميٿيسس جي ڀاَء اپيميٿيسس جي ڪهاڻي 

مشهور آهي، جنهن پينڊورا نالي هڪ ڇوڪريَء سان شادي ڪئي، 

هئي. جنهن جي ” اميد“جنهن ڏاج ۾ رڳو هڪ پيتي آندي، جنهن ۾ 

الِء مشهور آهي ته ان پيتيَء ۾ سندس دوست دنيا جهان جون بديون، 

                                                           
178 A Philosophy of Human Hope, Joseph Godfrey, Netherland, 1987,  

Page .4 
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، ڪوڙ، دغائون بند ڪري برايون، جنگيون، جهيڙا، اللچون

ڇڏيون هيون ۽ پينڊورا وٽ اها پيتي امانت طور رکندي چيو هئائين 

ته اها پيتي نه کولجانِء، پر ناداني ۾ هن اها پيتي کولي ۽ دنيا جهان 

جون سڀ برايون پيتي مان ٻاهر نڪري ويون. پينڊورا جيسيتائين 

ڪري ان پيتي جو دروازو بند ڪيو، ٻيون ته سڀ شيون ان مان ن

ويون پر هڪ مک ان ۾ رهجي وئي، هن جي دوست جڏهن ڏٺو ته 

دنيا براين سان ڀرجي وئي آهي ته هو وٽس آيو ۽ ماجرا معلوم 

ڪيائين، هن کي جڏهن حقيقت معلوم ٿي ته هن چيس جنهن شئي 

آهي. ان کي کول ته جيئن ” اميد“کي تو بند ڪري رکيو آهي، اها 

 دنيا ۾ جيئڻ جو ساهس پئدا ٿي سگهي.

شاه سائينَء هر آفاقي سچائي وانگر اميد/آس کي به سهڻي نموني 

بيان ڪيو آهي، بلڪه سندس سڀيئي ڪردار اميد پرست آهن. هو 

 ڏکن مان به رستو ڪڍي پُراميد هجڻ جو دليل ڏين ٿا. 

 ااَل! َکَر ِجيَِن، َمدي َجِن جي َمَن ۾،

 اسان ۽ پِِريَِن ُجون اُميدُون پََسِن،

 ، َسڙي انهيَء ُسوَر ۾.تِهان پوِء َمَرنِ 

اسان جا دشمن شال جيئن، زندگيون ماڻين، توڙي جو هو اسانجي 

الِء پنهنجي من ۾ مديون/بديون/برايون سانڍيو ويٺا آهن، اسان ۽ 

اسانجي محبوبن جون هو اميديون پوريون ٿيندي ڏسن، اسانجي اها 

ڪاميابي ڏسن جنهن ڪاميابي الِء اسان اميد ڪري جدوجهد ڪئي 

ً آهي هنن جي ناڪامي هوندي ۽ پوِء ڀلي هو  . اسانجي ڪاميابي يقينا

 پنهنجي ناڪاميَء ۾ ئي مري وڃن.

 پِي پَسائِيو پانِهنجو، نِظارو ناگاه،

 لَٿو َڪٽ قَلَب تان، ُسَرهو ٿِيو ساه،

 اُميدون اَرواح، ِپي پَسندي پُنِيُون.

اميدون ڪير ٿو ڪري؟ فرد، فرد جي سوچ يا فرد جو روح! ڀٽائي 

حون نبيري ٿو. هو فرد جي نفسيات کان رد جون نفسياتي ترجيف
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ويندي هن جي جمالياتي ائپروچ سان گڏ فيلسوفياڻن اصطالحن جي 

 روشني ۾ احساسن کي ٻولي عطا ڪري ٿو. 

 ُمهند ُمحتاِجي َڪري، پُِٺيَء پيُر َکڻيج،

 ُڪٻيلياِڻي! ڪيَچ ڏي، ُحَج َم َهالئيج،

 ي! ساُڻ َکڻيج،پاڻان ڌاَر ِپرَيتَڻُون، َسُسئِ 

 اوڏي َعزاِزيَل کي، ويجِهي تان َم َوڃيج،

 نا اُميدي نيج، تَه اوڏي ٿيين اُميدَ کي.

اي سسئي تون پنهونَء جي محتاج آهين، پنهنجي اها محتاجي کڻي ‘

پنهون جو پيرو کڻ، ڪيچ طرف ته تون وڃ پر تون ڪنهن به طرح 

ر رکيو جي ُحجت نه ڏيکارجان، تون جنهن پريت کي پاڻ کان ڌا

آهي، ان کي ساڻ کڻ، تون موت جي ويجهو نه وڃ؛ ڀلي جي موت 

يعني نا ” نا اُميدي نيج، تَه اوڏي ٿيين اُميدَ کي.“ويجهو ڇونه هجي،  

اميدي کي پاڻ سان گڏکڻ تنهنجي اميد پوري ٿئي. شاهه سائين 

پنهنجن ڪردارن کي پر اميد ڪري پيش ڪيو آهي، سسئيَء کي 

جيئري جت ڏسي “اڳ پنهون ڏسي، آس آهي ته هو موت کان 

، نوريَء کي اميد آهي ته ڄام ماڱر نه مٽيندو، مارئي کي اميد ”مران

آهي، ته هو ضرور هڪ ڏينهن مارن سان ملندي ۽ ڪوٽ جي بند 

” منهنجي آس اها، ڪڏهن ڪيرائيندي ڪوٽ کي،“مان آزاد ٿيندي، 

کي مومل کي اميد آهي راڻو پرچاُء ڪندو، ۽ ڪاڪ تي ايندو، ليال 

اميد آهي ته چنيسر ڀلي چورنگ هجي پر هو االهي ٻاجهارو آهي، 

سا راضي ٿي پوندو، سهڻيَء کي اميد آهي ته هو ميهار ” ليالئڻ“

سان ملندي رهندي، سامونڊين جي ونين کي آس آهي ته وڻجارا 

وري ايندا وغيره وغيره، ساڳي ريت ڀٽائيَء  جا سڀيئي مرد ڪردار 

 ي پنهنجو ڪن ٿا.  به مايوسين بدران اميدن ک

 َجِنين ڪاَرِڻ ُمون، ٿي تََڙ پُوڄارا پُوِڄيا،

 پُِنيَِم اُميدُون، سيئي َسَڄَڻ آئِيا.

۽ هنن جون اميدو پوريون ٿيون آهن. اميد دوستن ۾ هوندي آهي، 

 مخصوص حالتن ۾ فرد اميد کي صرف هللا سان جوڙي ڇڏي ٿو.  
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 َسُر ۾ َپِکي هيڪڙو، پاڙهيري پنجاه،

 آَس هللا، لُڏي لَهِريَن ِوَچ ۾.َسنديَء 

آس، اميد آهي ته زندگيَء ۾ حسن به آهي، پر جي آس ختم ٿي وڃي  

ٿي ته زندگيَء مان جيئڻ جو حسن به موڪالئي ٿو وڃي. شايد 

انڪري ئي ڀٽائيَء پنهنجن ڪردارن کي پر اميد رکيو آهي جو هو 

نَء زندگيَء ۾ حسن ۽ سونهن کي وڏي مڃتا ڏئي ٿو. پر شاهه سائي

 سان مشروط آهي.  ” عمل“جي شاعريَء ۾ اها سموري سونهن 
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 شاھ لطيف وٽ عمل جو تصور:

 

عمل کانسواِء علم ائين آهي، جيئن خوشبوِء کانسواِء گل، سواد 

کانسواِء کاڌو يا ضرورت کانسواِء بي مندي بارش. عمل ئي اهو 

جوهر آهي جيڪو علم کي معنٰي عطا ڪري ٿو. شاه سائين علم 

گڏ عمل ۾ يقين رکندڙ شاعر آهي. هو اهڙين ونين کي نندي ٿو سان 

جيڪي پنهنجي ورن سان گڏجڻ الِء ڪوشش يا عمل ڪرڻ بدران 

اسان پنهنجي جند پنهنجي پرين تان ‘گهرن ۾ ئي ويٺي چون ٿيون ته 

شاه سائينِء مطابق اهڙيون ونيون پنهنجن ورن سان ’ قربان ڪئي.

 عمل ۾ اعتبار نٿيون ڪن. گڏجڻ جي آس به نه ڪن ڇاڪاڻ ته هو

 جا َجِر جاٽُون نَه ِڏئي، ِڏيا نَه موهي،

 َسڌُون ڪوهُ َڪري، سا پَنِهنجي ڪانڌَ ِجيُون.

لطيف سائين صرف ۽ صرف عمل ڪندڙن جي حق ۾ آهي، هو 

چوي ٿو جيڪڏهن توهان ڏٿ طلبيو ٿا ته ڏونگر/جبل ۾ ڪاهي پئو، 

ي سوکڙيون جبل ۾ وڃڻ الشڪ ڏکيو ته آهي، پر جبل به ستلن ک

 ناهي ڏيندو.

جي ڪو ڏُُٿ َڪري، ته ڏُونَگـَر ڏوَرُڻ 

 ڏاِکڙو؛

 َڇپَُر ِڪيَن ِڏئي، ُسوِکـِڙيُون ُستَِن کي!
 

شاه سائين اهڙين عورتن کي به نا پسند ڪري ٿو جيڪي عمل 

 نٿيون ڪن، هن جون سڀيئي سورميون عمل ڪري ڏيکارين ٿيون.

 ڏونگر نه ڏورين، سدا ڪن سکائتيون

 گهورين، مٿان پرين جندڙو ويٺي گهر

شاه سائين ننڊ جي نندا ڪري ٿو، سمهڻ کي اکين جو ساڙو ٿو سڏي 

 ۽ عمل ۾ يقين ڪري ٿو.
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 پِيو ليٽِين لَُٽ، َسِڄيُون راتِيُون ُسمِهين؛

 اُٿِي آِڌيَء نه َڪِرئين، َسپََڙ ساُڻ َسَهَٽ؛

 ُرونجهي راِت اُپَِٽيا، پيِٽنَِيئُون پاڻَيَٽ؛

 ُچونڊي َڀِريا َچارڻين.ميڙي تِئان َمَٽ، 
 

تون الوٽ ٿيو، سڄيون راتيون پيو ننڊون ڪرين، تون آڌي رات “

جو اٿي سپڙ ڄام )ڌڻي سڳوري( سان رهاڻ نٿو ڪرين! رونجهي 

ذات جي راجا، رات پيتين مان ماڻڪ ڪڍي نروار ڪيا، مڱڻهارن 

 179”)سچن سالڪن( اهي ميڙي پنهنجا مٽ پُر ڪيا.

نت، تحريڪ، ڪوشش ۽ ڪم ڪرڻ ڀٽائي بادشاه وٽ جدوجهد، مح

جو تمام وڏو قدر آهي. هو جيترو ڪم جو قدر دان آهي. اوترو ئي 

سستي، ڪاهلي، ننڊ ۽ غفلت جو ننديندڙ آهي. هن جي ويجهو اهي 

ماڻهو ئي سوڀارا آهن / ڪامياب آهن، جيڪي جدوجهد ۽ محنت 

 ڪري درست رستو چونڊين ٿا.

عمل ڪن ٿا.  شاه سائين انهن ڪردارن کي ساراهي ٿو جيڪي

زندگي( ڏينهن مڙيوئي ڏون، اٿي “)ڇاڪاڻ ته هن جو نظريو آهي، 

زندگي مختصر آهي، ان کي عمل جي ذريعي ” لوچ لطيف چئي.

 هميشه تائين قائم رکي امر بڻائي سگهجي ٿو. 

 ستو ِڪئَن نِنڊُون َڪِرين، رو ِوهاِڻيَء روِء؛                 

 پََٽ تي.ُسڀان ساُز سندوِء، پِيو ُهوندو  

اي انسان! جيڪو تنهنجو اصل آهي، اهو تو کي وسارڻ نه “

گهرجي، جيڪڏهن تون سازندو آهين ۽ تون پنهنجو ساز سيراندي 

رکي ستو پيو هوندين ته توکي ڪجه به نه ورندو، توکي پنهنجو 

ساز روئي روئي وڄائڻ گهرجي. يعنٰي سخت محنت ڪرڻ گهرجي. 

پيو هوندو ۽ ان کي ڪو به نه  ڇو ته سڀاڻي تنهنجو اهو ساز پٽ تي

                                                           

شاه جو رسالو، مرتب : ڪلياڻ آڏواڻي، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو،  179 

 413ع، صفحو : 1997
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وڄائيندو. تون ابدي پنڌ تي اسهي ويندين. ڇاڪاڻ ته هي فاني جهان 

   180”سڀ ڪنهن کي ڇڏڻو آهي. 

 ُستِيئن َسواري، ُمنُهن ويڙهي ُمئِن جيئن،

 اوجاڳو اَِکيَِن کي، ڄاتوِء نَه ڏيِئي،

 َهٿان تو پيئِي، ٿِي َڪچو ڪيِچيَِن کي َڪريين.

ماڻهن وانگر منهن ويڙهي سمهي پئينَء، تون سوير ئي مئل “

پنهنجين اکين کي تو اوجاڳي تي هيرايو ئي ناهي، عمل توکان نٿو 

يعني پاڻ کي ” پڄي ۽ ڪيچين تي نا انصافي جو الزام ٿي هڻين.

جيسيتائين عمل جي راهه تي گامزن نه ڪبو، منزل نه ملندي. شاه 

يڪار ٿو سائين جو درس ئي عمل آهي. بي عمل زندگيَء کي هو ب

 سمجهي.

هوئن ته هتي ڪيترائي صوفي بزرگ ٿي گذريا آهن، جن پنهنجي 

پر “نظريي تي توسيع ۽ تبليغ ۾ زندگيون صرف ڪري ڇڏيون آهن، 

۾ پيغام ڏنو، ديسي  اهي صوفي جن عام ماڻهن کي پنهنجي ٻولي

ڌنن ۾ ڳائي وڄائي شاعري ڪئي ۽ پنهنجو امن، آشتي جو پيغام ڏنو 

تمثيلي  ۾ جدوجهد ڪرڻ ال  ءَ گڏ عملي زندگي ۽ پيار محبت، سان

شاعري ڪئي، اهي ماڻهن جي دلين ۾ گهر ڪري ويا ۽ سندن زبانن 

سنڌ جو عظيم صوفي  .تي هر وقت انهن جو ڪالم ۽ پيغام آهي

جو درس ڏيندڙ شاعر  شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي عملي زندگي

اڄ جو آهي. هو جدوجهد همت حوصلي جو پيغام ڏئي ٿو جيڪو ئي 

جي  شاهه لطيف پنهنجي هر ڪردار، هر سورمي پيغام آهي.

پيغام ڏنا ۽ پنهنجي مقصد جي حاصالت  ال ذريعي عملي زندگي

   181”سمورا ضروري دڳ ڏسيا. ال

                                                           

 150شاه لطيف جو جديد اڀياس، ص، 180 

 14ڪالچي تحقيقي جرنل، ايڊيٽر، پروفيسر محمد سليم ميمڻ، شمارو، 181 

 ع2011، 18صفحو، 
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شاه سائين جا ڪردار جتي تمنا، اميد ۽ آس رکن ٿا، اتي عمل پڻ 

ي تتي ٿڌي ڪاهين ٿا، هو جيسيتائين جيئرا آهن، ورچ“ڪن ٿا، هو 

 نٿا ويهن، هو خوددار ايترا آهن ، جو چون ٿا،

 ُسپِريان جي تَُرهي، ٻُڏين، َهَٿ َم الِء،

 ”اَسان تو اُڪاِريو.“ُصباَح تان ُچونداِء: 

شاه سائين جو ڪالم فهم، فڪر، فراصت ۽ فن جو اعلٰي ترين “

نمونو آهي، جنهن ۾ صورتحال ۽ منظر نامو به آهي، حقيقت به آهي 

آهي. ڀٽائي جو ڪالم/شاعري هڪ اهڙي مسودو ته رهنمائي به 

آهي جنهن ۾ رستن جا نقشا آهن، بلڪل ائين جيئن قرآن پاڪ الِء 

چيل آهي ته هن ۾ سمجهدارن جي الِء اشارا موجود آهن. ته شاه 

جي ڪالم ۾ پڻ اشارا آهن، انهن رستن جا جيڪي حقيقت طرف 

وڃن ٿا، شرط آهي ڪوشش ڪرڻ جو، تياري ڪرڻ جو ۽ پيرين 

 182”پنڌ ڪرڻ جو.

                                                           
شاه لطيف جي شاعريَء جو جديد اڀياس، ڊاڪٽر شير مهراڻي، سوجهرو  182
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 شاھ لطيف جو پيغام

 

ڀٽائي جهڙو ڀالرو رهبر، اڳواڻ، شاعر، سياسي ۽ سماجي 

رهنما ۽ سونهون ڪنهن ڀلي ڌرتيَء جي ڀاڳ ۾ ئي ملندو آهي. هو 

نه صرف پنهنجي دور بلڪه پاڻ کان اڳ واري توڙي کائنس پوِء 

ايندڙ دور جو ڀرپور عڪاس ۽ نقاش آهي. سندس پيغام، جدوجهد، 

و، پيار، محبت، امن، آجپي ۽ انسان دوستي تي محيط آهي. جستج

اسالمي دنيا جو محور ۽ مرڪز ڪعبت هللا آهي، جتي سموري 

اسالمي دنيا اچي جهڪي ٿي، سالمي ٿئي ٿي ۽ انسيت ۽ عقيدت 

رکي ٿي، اهڙي ريت ٻين مذهبن جا پڻ پنهنجا پنهنجا مرڪز ۽ 

جو مرڪز  محور آهن. جڏهن ته سنڌين جي ٻڌي ۽ عالمي اتحاد

ڀٽائي آهي. هو مذهبي متڀيد ۽ ويڇن تفرقن کان گهڻو اتاهون ۽ الڳ 

آهي. هو سنڌي قوم جو هڪ اهڙو رهبر، رهنما، ۽ روحاني رشتن 

جو منڍ توڙي مرڪز آهي، جتي سموري دنيا جا سنڌي هڪ ٿي 

مذهبي مت ڀيد ۽ فرق کان مٿانهان ٿي هڪ ٿي وڃن ٿا ۽ اتي سندن 

 ئي ۽ صرف ڀٽائي بڻجي ٿو. سڃاڻ جو واحد وسيلو ڀٽا

شاه سائين جو سمورو رسالو سون ورنين سٽن سان سٿيو پيو آهي. 

رسالي جا ٽيهه ئي سر روشنين، رهنماين ۽ خوشبوئن سان ڀريا پيا 

آهن. رسالي مان سوين روشن سج نڪرندي محسوس ٿين ٿا. اها 

سندس خيال جي بلندي ۽ پاڪائي آهي جو ورهين پڄاڻان به سندس 

جيئن جو تيئن اثر انگيز ۽ دل آويز آهي. اهڙي ريت شاه پيغام 

سائين جي رسالي سان لنو الئيندڙ لطيف شناس جهڙوڪر دنيا 

شناس ٿي پون ٿا. هو پڻ کري ۽ کوٽي جي پرک ڪرڻ لڳن ٿا. 

ڇاڪاڻ ته مٿن ڀٽائيَء جي عظيم ڏاهپ جو هٿ رهي ٿو. اها سندس 

دوست  ڪالم جي خوبي آهي جو اڄ هر سنڌي، هرعلم ۽ ادب

وٽائنس محبت ۽ ميٺ سان گڏ سونهن ۽ سڃاڻ جو سبق وٺي ٿو. هو 

ڏس ۽ گس ڏسيندڙ ڏاهو آهي، جنهن جي ڏاهپ جو ڪو ڇيهه ئي 

ناهي. اسان جيڪڏهن درست معنٰي ۾ وٽائنس جدوجهد، جستجو ۽ 

ڳولها جون ڳالهيون سکيون ته اسان ڪڏهن به ڪنهن موڙ تي نه 
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کي انهن گسن ۽ رستن جو  ڀٽڪنداسين، بلڪه پاڻ سونهان ٿي ٻين

ڏس ڏينداسين جي منزل مقصود آخر ڪاميابي ۽ صرف ڪاميابي 

 آهي.

هونئن ته سمورو رسالو رهنما ۽ سونهون آهي پر هتي ڪوشش 

ڪري ڪجهه پهلوئن تي روشني وجهنداسين. سر آسا جي 

 شروعات هن بيت سان ٿئي ٿي.
 

 لوچان ٿِي الَحدَ ۾، هاِديَء لَهان نَه َحدُّ؛

يان جي ُسونَهن جو، نَڪو قَدُ نَه ُسپيرِ 

 َمدُّ؛

ِهِت ِسَڪُڻ بي َعدَدُّ، ُهِت پِِرينَء پَِروا 

 ناِه ڪو.
 

لطيف سائين جو نماڻو لهجو سنجيدگي سان پڙهڻ کانپوِء سچ ته اکين 

۾ لڙڪ آڻي ٿو ڇڏي. ڪيڏي معصوميت سان فرد جي ڳولها ۽ 

آئون المڪان ۾ ته ڳولهيان ٿو، ”نڪتل نتيجن جي ڳالهه ڪري ٿو، 

جيڪا هستي الحد کان به لنگهيل “ پر سندس ته ڪا حد ئي ناهي

کي هوندي؟ پر سهڻو لطيف آهي. ان جي جستجو ۽ ڳولها ڪيڏي او

ائين پيو ڀائنجي ته ان هستي جي سونهن ۽ جلوي جو ديدار ڪري 

سپيريان جي سونهن جو نه ڪو قد نه ”بيٺو آهي تڏهن ته چوي پيو، 

اهڙي دعوٰي ڪو بي خبر ته ڪري ئي نٿو سگهي. ان دعوٰي “ مد

 جي مٿان وري ائين چوڻ ته، 
 

 نِديُون؛اُڀَِرۡندي ئِي ِسجِ، ِپِرين جي نه پَسَ 

 َڪِڍي ٻيئِي ِڏجِ، اََکِڙيُون ڪانَگِن کي.
 

 يا وري مٿان شاه سائين فرمائي ٿو، 

 

جان جان پَِسين پاَڻ کي، تان تان ناِه 

 ُسُجودُ؛
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 ِوڃائي ُوُجودُ، تِهان پوِء تَڪِبيَر َچئو.
 

يعني جي پاڻ کي پسين ٿو، ڏسين ٿو، محسوس ڪري ٿو ته پوِء ته 

سجدو ۽ عبادت تڏهن ڪارگر آهي، جڏهن سجدو ئي ناهي، تنهنجو 

تون پنهنجي وجود ئي ختم ڪري ڇڏيندين. جيئن حضرت علي عليه 

 السالم جو قول آهي ته،

 “جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو، تنهن ڄڻ ته خدا کي سڃاتو”

پر سهڻي لطيف وٽ ان رنگ سان گڏ پاڻ سڃاڻڻ واري رسم ٿوري 

 مختلف پڻ آهي. هو چوي ٿو،
 

 ئِي، َعۡبدَ کي اَعلٰى َڪيو؛نابُوِديَء ني

 ُموَرَت ۾ َمخِفي ِٿيا، ُصوَرَت پُِڻ سيِئي؛

َڪبِي اِِت ڪيِهي؟ ڳاِلهه پِِريان جي 

 ُڳَجه ِجي.
 

عبد کي ان جي نابوي اعلٰي درجي تي پهچايو آهي. ڪيڏي نه اهم ۽ 

 عميق ڳالهه ڪري ٿو ڀٽ جو بادشاه!

فروضو ڏسي اها شاه سائين جي شاعري جي خوبي آهي ته پاڻ ئي م

ٿو ، پاڻ ئي تحقيق ڪري ٿو ۽ پاڻ ئي نتيجو ڪڍي ٿو، جيئن پاڻ 

 چوي ٿو،

 

 ُمون کي ُمون ِپِريَِن، َٻِڌي ِوڌو ٻاِر ۾؛

 َچَوِن، َمُڇڻ پاندُ پُسائِيين.اُڀا اِيئَن 
 

يعني محبوبن چئو کنڀو ٻڌي تارون تار پاڻي ۾ اڇاليو آهي، ۽ مٿان 

وري جهڙوڪر نادري فرمان به آهي ته متان ڪو پلئو به ان پاڻي ۾ 

پسايو اٿئي، شاه سائين چوي ٿو جيڪو پاتال ۾ پيو آهي، اهو ڀال 

پسڻ کان ڪيئن بچندو؟ پر اي ڌڻي، اي سالڪ، اي سونهان ڪو 

 بچان.رستو ڪڍ ته جيئن پسڻ کان 
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پِيو جو پاتاِر، سو ِڪئَن پَُسَڻ کان پاِلهو 

 َرهي؟

ساِلَڪ! ُمون سيکاِر، ڪو پَُه ِانَِهين پاندَ 

 جو.
 

نيٺ پاڻ ئي سالڪ بڻجي پسڻ کان پالهو رهڻ يعني بچڻ جو دڳ 

 ڏسي ٿو. 

 

 َڪِر َطِريقَت تَِڪيو، َشِريعََت ُسڃاُڻ؛

ِهنئون َحِقيقََت هيِر تُون، ماُڳ َمعرفََت 

 ڄاُڻ؛

هوِء ثابُوتِيَء ساُڻ، ته پُسڻان پاِلهو 

 َرهين.
 

اهڙي طرح شاه سائين جي شاعري ۾ تضاد آهن، پر اهڙا تضاد 

جيڪي خوبصورتين ۽ کوجنائن جو دڳ ڏسين ٿا، هو هڪ پاسي 

چوي ٿو، آئون الحد ٿو ڳولهيان پر پرينَء جي حد ئي ناهي ته ٻي 

 پاسي چوي ٿو،
 

“ فِي هللاَ ”يا ن ِوڃايو ُوُجود کي، سي فانِي ٿِ ج

 ۾؛
نه تِِن قِياُم نَه قُـعُودُ ۾، نه ڪو َڪِن 

 ُسُجودُ؛

 جيالن ٿِيا نابُودُ، تيالن َگِڏيا بُودُ کي.
 

پاڻ سڃاڻڻ جو اهڙو سچو درس ۽ سچي تصوير شايد ئي دنيا جي 

 ڪنهن فلسفي ۾ ملي سگهي.
 

ِکـيُون َعلَي الصَّباح، دوسُت ديَکَڻ ا

 آئِيُون؛

اَِرداَس ۾، ِٻي نه َڪنِديُون اُڀِينِديُون 

 ڪاِء؛
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َرَچنِديُون ِرَء پاهَ، پَِرَچنِديُون پِِرينَء 

 سين.
 

انساني بناوٽ اهڙي آهي جو هر عضوي جي پنهنجي ضرورت ۽ 

اهميت آهي، ضرورت ۽ اهميت پٽاندڙ هر عضوي کي پنهنجي 

جستجو ۽ جدوجهد ڪرڻي پوندي آهي، ڪنن جي جستجو ٻڌڻ آهي، 

ولها توڙي ڪارج سنگهڻ آهي، ۽ اکين جي نڪ جي جستجو ۽ ڳ

جستجو ڏسڻ آهي. سهڻو لطيف فرمائي ٿو، صبح سان ئي اکيون 

پنهنجي جستجو ۾ رڌل آهن ۽ هو دوست کي ڏسڻ آيون آهن. ڏسڻ 

انهن اکين الِء عبات آهي. هو ان ۾ ڪنهن به طرح جي مالوٽ 

 نٿيون ڪن.

 

 ُمله َمهانگو قََطرو، ِسَڪُڻ َشهادت؛ 

 ِعبادَت، َنَظُر ناُز پِريَِن جو.اَسان 
 

جيڪي اکيون محبوب جي ديدار کي عبادت سمجهن ٿيون انهن جي 

 سچائي ۽ الفت ڪيڏي به اهم ۽ معنٰي خيز هوندي. 

شاه سائين جي ڪالم جون اتانهيون ۽ گهرايون انساني دماغ جي 

الِء عجيب مشق جو ڪم جو ڪم ڏين ٿيون، ۽ رسالي کي پڙهندڙ 

چوي ٿو ته شاه سائين جا بيت وري وري پڙهڻ هر ماڻهو اهو 

کانپوِء به هر ڀيري نئين معنٰي کان روشناس ڪرائين ٿا. اهو ان 

مشق جو نتيجو آهي، جنهن تحت اسان پنهنجي دماغ کي ڀٽائي جي 

بيتن ۾ موجود معنٰي ۽ فڪر سان هم آهنگ ڪرڻ تي هيرايون ٿا. 

ان آشنا ٿو نتيجي طور سهڻو لطيف اسانکي هرڀيري نئين جهان ک

ڪرائي. ۽ اسانجي جستجو کي نئون نتيجو ٿو فراهم ڪري، جيڪو 

نه صرف اهم آهي بلڪه پنهنجي انداز ۾ مڪمل آهي ۽ نئين جستجو 

 جو شاخسانو بڻجي ٿو.

 اُونچو اُتاهون َگهڻو، ِجئََڻ کي َجَبُل؛

 َمَرَڻ ُمون سين َهُل، تهَ پُِٺيَء تو َپنڌُ َڪِريان.
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حيران ڪندڙ ڪالم آهي شاه سائين جو. اهڙيون گهرايون، 

اونهايون ۽ اوچايون شايد ئي دنيا جي ڪنهن شاعر وٽ هجن، 

جهڙيون اونهايون توڙي اوچايون لطيف وٽ هڪيون تڪيون 

موجود آهن. هو عظيم شاعري خلقيندڙ عظيم فنڪار آهي. سندس 

ڪالم جو اصل محور ۽ مرڪز سچايون آهن. هو منافقت کي 

نديندڙ۽ سچاين سان پيار ڪندڙ هستي آهي. هو هڪ پاسي ن

 مسلمان کي سنئون دڳ ڏسيندي چوي ٿو، 
 

اَِن پَِر نه اِيماُن، ِجئَن َڪِلمي گو 

 ڪوٺاِئيين؛

 دَغا تُنِهنجي ِدِل ۾، ِشۡرڪ ۽ َشيطاُن؛

 َسلماُن، اَندَِر آذَُر آِهئين.ُمنَهن ۾ مُ 
 

جيئن تو سمجهيو آهي،  يعني اي قلمي گو )مسلمان( ايمان ائين ناهي

تنهنجي دل ۾ دغا، شرڪ ۽ شيطان آهي، تون صرف ظاهري 

مسلمان آهين تنهنجي اندر ۾ آذر)بت فروش( موجود آهي. مسلمان 

کي اهڙي تلقين ڪري ٿو ته  ٻي پاسي سهڻو لطيف ڪافر کي چوي 

 ٿو،
 

ُڪوڙو تُون ُڪفَر سين، ڪافَُر َم 

 ڪوٺاِء؛

 تو نه ُجڳاء؛ِهندُو َهِڏ نه آِهئين، َجِڻيو 

تِۡلُڪ تِِنين کي الِء، َسچا جي ِشۡرَڪ 

 سين.
 

يعني تون ڪفر سان به ڪوڙو آهين، تون ڪافر نه سڏاِء، توکي 

جڻيو نه ٿو ٺهي اهو ڪفر جو تلڪ ان کي لڳاِء جيڪو شرڪ سان 

ته سچو هجي. سهڻو لطيف منهن کي اجرو رکندڙ ۽ قلب کي ڪارو 

نگاه سان ڏسي ٿو، ۽ ڪندڙ منافق ماڻهو کي جهڙوڪر رحم جي 

ائين چوندي محسوس ٿئي ٿو ته اهڙي ماڻهو جي حالت ڄڻ ته رحم 
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جهڙي آهي. ڇاڪاڻ ته پنهنجن ڪڌن ڪمن سبب هو اصلي منزل 

 تي نٿو رسي سگهي.

 

ُمنُهن ته آهيِريان ئِي اَِجرو، قَۡلَب ۾ 

 ڪارو؛

 ٻََهران زيُب ِزباَن سين، ِدِل ۾ َهچارو؛

 ِوصاَل سين. اَِن پَر ويچارو، ويجهو ناهِ 
 

شاه سائين جي ڪالم جي هڪ ڇرڪائيندڙ خوبي اها به 

آهي ته هو پهريان منظرنامو پيش ڪري ٿو، پوِء صورتحال ۽ آخر 

۾ مشورو يا صالح ڏئي رهنمائي ڪري ٿو. اها خوبي شايد ئي دنيا 

جي ٻي ڪنهن شاعر ۾ هجي. ها البته فلسفي جو جديد موضوع ان 

شين جي ٿيسز ٿئي ٿي پوِء انهن جي  پٽاندڙ ضرور آهي ته پهريان

اينٽي ٿيسز ٿئي ٿي ۽ آخر ۾ سينٿيسز سامهون اچي ٿي ۽ اهڙي ريت 

 جدلياتي ماديت پنهنجو سفر اڳتي وڌائي ٿي. شاه سائين فرمائي ٿو،

 

 بَندَِر جان ڀَــئِي، ته ُسکاڻِيا َم ُسمهو؛

َڪپَُر ٿو ُڪَن ڪري، ِجئن ماٽي منجه 

 َمِهي؛

 ننڊ نه ڪجي، ناُکـئا! ايڏو ُسوُر َسِهي،

 

يعني شاه سائين منظرنامو ڏيکاري ٿو ۽ صورتحال ٻڌائي ٿو ته 

درياه جو وهڪرو تمام خوفناڪ آهي ۽ اهڙي صورتحال ۾ ننڊ نه 

 ڪرڻ گهرجي، پر اڳتي هلي ڀٽائي رهنمائي ڪندي چوي ٿو ته،

 
 ُستا َسِڀ پَـئِي، َسندي ُمۡعِلَم آسري؛

 دَِر ناه ڀَــئِي؛اَئِين پڻ ُسمهو، ناُکـئا! بَن

ِجي َسيدَ لََڄ َکنئِي، سي سڀ لَنگهيندا  جن

 لَڪيُون.
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يعني هرڪو پنهنجي رهبر جي آسري 

سمهي ٿو رهي، توهان به ڀلي سمهي رهو، 

ڇاڪاڻ ته جن جا رهبر ڪامل آهن اهي 

سڀني ڏکيائن ۽ مشڪالتن مان پار پئجي 

ويندا_کين فڪر ڪرڻ جي ضرورت 

 ناهي. ڇاڪاڻ ته،
 

َسِڌيون ِڏيِن، ِهَن ديواني درياهَ ُسونهان 

 جون؛

ُڪوَڙ اوڏائِي ِڪيَن ِڪي، ُرڳو َسُچ 

 سوِديِن؛

 ِعِجَز جي اَڌَ راِت کي، َوکـَُر ِوهاِئين؛

 ساُٿ نِباِهيو ِنيِن، ثابُِت اِنِهيَء ِسيَر مان.
 

اسالم سميت تقريبن سڀني آخرت ۽ ٻي جنم ۾ يقين رکندڙ مذهبن جو 

د هن جهان ۾ جنهن سان رغبت رکندو اهو خيال آهي ته جيڪو فر

انهيَء کي آخرت ۾ ان سان اٿاري ويندو. اهڙي صورتحال الِء سهڻو 

 لطيف فرمائي ٿو،

 

 َجَڙ ِجئري جن سين، ُمئي پڻ سين تَِن؛

جي ِهِت نه هوُت پََسِن، سي َڪنهن پَِر ڪيـچِ 

 پََسنِديُون؟
 

لطيف جو پيغام اصل ۾ سچاين جو پيغام آهي. هو سهڻي 

بدران سهڻي سيرت جي حق ۾ آهي. ڇاڪاڻ ته پاڻ فرمائي  صورت

ٿو، منهن ڀلي کڻي آئيني وانگر اجرو هجي، پر جي قلب ڪارو 

آهي، سست ۽ ڪاهل آهي ته اهڙو ماڻهو منزل مقصود تي نٿو 

 پهچي سگهي.
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 شاھ لطيف وٽ جدوجهد جو تصور

 

هيَء ڪائنات ڪڏهن خلق ٿي؟ هن سوال جا جواب سائنس توڙي 

مختلف مذهبن جدا جدا ڏنا آهن. مغرب جي جديد مذهب عيسائيت، 

سئو سال اڳ هللا تبارڪ و  7500يهوديت ۽ اسالم موجب هي دنيا 

  183“تعالٰي ستن ڏينهن ۾ پيدا ڪئي.

جڏهن ته مشرق جي مذهبن هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، جين ڌرم موجب هي 

دنيا ڪروڙين سال اڳ جي خلقيل آهي. ٻي پاسي سائنس پنهنجن 

جربن ۽ مشاهدن جي آڌار تي ثابت ڪيو آهي ته دنيا هن دنيا جو ت

 184ڪل وقت يا عمر هڪ ارب سٺ لک سال آهي.

سائنس مطابق دنيا جي پهرين مخلوقات مڇيون ۽ ڪجهه ” 

ريڙهيون پائيدار جانور هيا. جنهن دوپر ۾ زندگي جا سڀ کان 

ين پهريان آثار ملن ٿا. ارضيات جا ماهر ان دور کي پيليو زوئي سڏ

ٿا، جڏهن ته ان کان اڳ واري دور، جنهن ۾ زندگيَء جا ڪي 

 185”خاص آثار يا اشارا ناهن مليا، ان کي ازوئڪ سڏجي ٿو.

سائنس موجب انسان ارتقا جا مختلف مرحال طي ڪندي موجوده “

صورت ۾ پهتو آهي، تخليق ڪائنات بابت سڀئي نظريا، رايا يا 

ه انسان پيدا ٿيڻ حقيقتون هڪ پاسي باقي هڪ ڳالهه طئي آهي ت

سان ئي جدوجهد ڪري پنهنجي بقا جي الِء طويل جنگ وڙهي 

۽  186”آهي. انسان شروع ۾ پاڻ کان سواِء هر شئي کان ڊڄندو هو.

                                                           

جيئن ڏٺو مون، جي ايم سيد )ڇاپو ڏهون(، نئين سوچ پبليڪيشن ڪراچي  183 

 34ع، صفحو : 2001

مختصر تاريخ عالم، ايڇ جي ويلز، )اردو ترجمو: محمد عاصم بٽ(،  184 

 15ع، صفحو : 2008تخليقات الهور، 

دو ترجمو: محمد عاصم بٽ(، مختصر تاريخ عالم، ايڇ جي ويلز، )ار 185 

 16-15ع، صفحو : 2008تخليقات الهور، 

سنڌي ادب جو فڪري منظر، ڊاڪٽر غفور ميمڻ، شاه عبداللطيف ڀٽائي  186 

 22ع، صفحو : 2002چيئر، 
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ان ڊپ سبب هن پنهنجي پاڻ ۾ مختلف جبلتن کي هٿي وٺرائي يا هن 

اهي پيدا ڪيون. جنهن جي نتيجي ۾ هن مزاحمت ڪئي. مزاحمت 

مظهر آهي. انسان جانورن، بالئن، قدرتي جدوجهد جو عمدو ترين 

آفتن بيمارين ۽ ٻين ٻاهرين قوتن خالف قمر ڪش ٿيو۽ جدوجهد 

ڪرڻ انهن سان مهاڏو اٽڪائيندو رهيو. سندن اها جدوجهد رڳو پاڻ 

ڏاڍن انسانن سان منهن ڏيڻ، ۽ هيڻن سان ٻه هٿ ڪرڻ تائين محدود 

رناڪ نه رهي. بلڪه هن حقن کان گهڻو اڳتي حرص ۾ اچي خط

جنگيون ڪيون. انسان جي فطرت ۾ ڪي خاص گڻ شامل آهن. 

جيڪي کيس دنيا کي تسخير ڪرڻ تي اتساهن ٿا ۽ گهڻن گڻن هيٺ 

انسان ڌرتي اورانگهي چنڊ تائين پهتو آهي. هڪ پاسي هو سمنڊ جي 

تهن مان پڻ ٿي آيو آهي ته ٻئي پاسي انسان آسمان سان ڳالهيون 

 ڪندڙ پهاڙ پڻ لتاڙيا آهن. 

ن مخلف علمن وسيلي پنهنجي جدوجهد جا نمونا پئي پيش ڪيا انسا

آهن. سائنس دان عملي جدوجهد ڪري دنيا کي پروڙين ٿا. فلسفي، 

عالم، تاريخدان، شاعر، اديب، علمي جدوجهدو وسيلي پاڻ مڃائين 

ٿا. سنڌ جي عظيم شاعر شاه عبدالطيف ڀٽائي پنهنجي پُر اثر ڪالم 

الفاني درس ڏنا آهن. شاه جو  ۾ انسان کي جدوجهد جا آفاقي ۽

سمورو رسالو عقل جي اهڙن نقطن سان ڀريل آهي، جن کي 

محسوس ڪندي عام انساني عقل دنگ رهجيو وڃي. ڀٽائي جي 

رسالي جا ٽيه ئي ُسر علم ، عقل دانائي، ڏاهپ ۽ ڄاڻ جا مينار  آهن 

جن کي هر ماڻهو پنهنجي عقل ۽ علم آڌار سمجهي سگهي ٿو. توڙي 

جي ڪالم کي تخليق ٿئي لڳ ڀڳ ٽي سو سال گذري ويا جو ڀٽائي 

آهن، پر ان هوندي به هن عظيم ڪالم ۾ سدائين رهڻ وارين خوبين 

 سبب اڄ به ساڳي سڳنڌ آهي. جنهن سان ذهن معطر ٿي وڃي ٿو.

 جِنين ُسُک ناِه ڪو، چاَرَڻ سي َچِئَجِن؛  

 ُرُڃِن راهَ پَُڇِن، مٿي ُڪَلهِن ِڪينَرا.  

۾ انسان جي هر جذبي جي عڪاسي ايڏي ته  ڀٽائي جي ڪالم

خوبصورت انداز سان ٿيل آهي جو پڙهندڙ جي دل تي هر ان جذبي 

 جو اپٽار پيدا ٿئي ٿي.
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هن مختصر مضمون ۾ شاه جي رسالي  جي ُسر پرڀاتي ۾ موجود 

 جدوجهد جي مختلف پاسن ۽ ترغيبن تي بحث ڪيو ويندو آهي.

سپڙ سخي جي سخاوت ۽  ُسر پرڀاتي ۾ ڀٽائي بادشاه لس ٻيلي جي

منگتن جي ڪرت واري تمثيل ۾ پنهنجو آفاقي  پيغام ڏنو آهي. 

 ڪلياڻ آڏواڻي ُسر پرڀاتي الِء لکي ٿو ته:

پرڀاتي هڪ راڳڻي جو نالو آهي جا پرڀات يعني اسر جو ڳائبي “

آهي. هن سر ۾ شاه انسان کي بندگي جي تاڪيد ٿو ڪري ۽ ڌڻيَء 

تي سپڙ سخي مان مراد ڌڻي جي اپار سخاوت کي ٿو ساراهي. ه

آهي. جو رب العالمين آهي ۽ سڀ کي روزي ٿو رسائي. سپڙ سخي 

هڪ جڏي جاجڪ کي تازي گهوڙا انعام طور عطا ڪري ڇڏيا 

ساڳي طرح انسان ڪيترن ئي عيبن سان ڀريل هجي، پر جي سائين 

 187”اڳيان ٻاڏائي ته هو کيس ماالمال ڪي ڇڏي.

   

 ٿو ڏي،مڱ تنهين کا مڱڻا، جو ڏهاڙي   

 ڪوڙا در دنيا جا، جابڪ! مڱين جي،  

 ”سڀان توهين کي، موٽي ڏيندا منهن ۾   

ڀٽائي بادشاه ُسر پرڀاتي ۾ سستي، ڪاهلي ۽ ننڊ کي تمام گهڻو ننديو 

 آهي. جيڪا پڻ جدوجهد جي تمام وڏي ترغيب آهي.

 

 ُستو ِڪئَن نِنڊُون َڪِرين، رو ِوهاڻِيَء روِء؛  

 پِيو ُهوندو پََٽ تي.ُسڀان ساُز سندوِء،   

اي انسان! جيڪو تنهنجو اصل آهي، اهو تو کي وسارڻ نه گهرجي، 

جيڪڏهن تون سازندو آهين ۽ تون پنهنجو ساز سيراندي رکي ستو 

پيو هوندين ته توکي ڪجه به نه ورندو، توکي پنهنجو ساز روئي 

روئي وڄائڻ گهرجي. يعنٰي سخت محنت ڪرڻ گهرجي. ڇو ته 

و ساز پٽ تي پيو هوندو ۽ ان کي ڪو به نه سڀاڻي تنهنجو اه
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وڄائيندو. تون ابدي پنڌ تي اسهي ويندين. ڇاڪاڻ ته هي فاني جهان 

 سڀ ڪنهن کي ڇڏڻو آهي. 

جا ڀُون پـيرين ُمون، سا ڀُون مٿي 

 َسڄڻين؛

 ِڌَڱ لَِٽبا ڌُوِڙ ۾، اُڀي ِڏٺا ُسون؛

ِڏينَهن َمڙيئِي ڏُون، اُٿي لوچِ لَِطيُف 

 چئي.
 

ٽي جيڪا اڄ اسانجي پيرن جي هيٺان آهي، ان مٽيَء جي يعني اها م

هيٺان ڪيترائي سڄڻ ۽ محبوب دفن ٿي چڪا آهن. ڪيترائي ڌڱ 

هن ڌوڙ ۾ لٽجي، مٽجي ويا آهن، سهڻو لطيف فرمائي ٿو ته زندگي 

ٻن ڏينهن جي آهي، انسان کي انهن ٻن ڏينهن جي زندگيَء ۾ لوچڻ 

 گهرجي، جدوجهد ڪرڻ گهرجي. 

   

 آهي ذاِت تي، جو َوهي سو لَهي؛ ڏاِت نه  

 آريُون اَٻوَجهِن جون، َسَپُڙ ڄاُم َسهي؛  

رهي، تَنِهن ُجِکي تان نه  جو راَء َوِٽ راتِ          

 ٿئي.

ڀٽائي بادشاه ڪنهن ذات کي اعلٰي يا اتم نٿو سمجهي. جيڪو 

هڪ عظيم خيال آهي، هو چوي ٿو ڪنهن به ذات جي بنياد 

کي آهي، جيڪو جدوجهد  تي ڪجه ناهي ملڻ. ملڻ ان

ڪندو. بيشڪ ڪيترو به اٻوجه هجي، گهٽ علم وارو 

هجي، پر جيڪڏهن ڪوشش ڪري ٿو ته ان کي اهو ڪجه 

 مفهوم:-ملندو. قرآن ڪريم ۾ پڻ رب العالمين فرمايو آهي

 ”۽ ان کي اوترو ئي ڏنو ويندو، جيتري جي هو ڪوشش ڪندو.“

 ِوڃائي؛ڏڏُ ٿِي ڏاُن ُگهريجِ تُون، َڇِڏ ِوڄا   

 َسپََڙ راِت َسنباِهيا، تاِزي تو الئي؛  

 جو ڄاڻي نه ڳائي، تنهن سين ٻيلي ڌڻي ٻاجه ڪري.                
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علم اهو انسان سکي سگهي ٿو، جيڪو پاڻ کي خالي سمجهندو 

هوندو، جنهن کي پنهنجي اندر جي العلمي جو احساس ٿيندو هوندو. 

پر ايترو ضرور ڄاڻان ٿو سقراط چيو هو، آئون ڪجهه نه ٿو ڄاڻان 

ته آئون ڪجهه نٿو ڄاڻان.  يعنٰي جيڪڏهن ڪو ماڻهو / شاگرد پاڻ 

کي اڳ ئي عقِل  ڪل سمجهندو، سو سکي نه سگهندو، سيکارڻ 

جي الِء ضروري آهي ته پنهنجي اڳ واري حاصل ڪيل علم کي 

“ ڏڏ ٿي ڏان گهريج”پاسي رکجي. تڏهن ته ڀٽائي بادشاه چوي ٿو ته 

کي گهرڻو آهي، ڪجه حاصل ڪرڻ آهي يا ڪجه جيڪڏهن تو 

ماڻڻو آهي ته تون  پاڻ کي گهٽ علم وارو ظاهر ڪر. اهڙي 

ڪيفيت ۾ انسان جي اکين ۾ ماڻڻ جي اڃ ۽ تجسس پيدا ٿيندو آهي ۽ 

ان اظهار مهابي ئي / اهڙي جدوجهد سبب ئي تون گهربل علم 

حاصل ڪري سگهين ٿو. ڇو ته جيڪو ڏيندڙ آهي، جيڪو ٻيلي 

بادشاه آهي. اهو انهن تي ئي ٻاجه، مهر، ڪرم ۽ احساس  ڌڻي

 ڪندو آهي، جن کي ڪجه به ناهي ايندو.

 پِيو ليٽِين لَُٽ، َسِڄيُون راتِيُون ُسمِهين؛

 اُٿِي آِڌيَء نه َڪِرئين، َسپََڙ ساُڻ َسَهَٽ؛

 ُرونجهي راِت اُپَِٽيا، پيٽِِنيَئُون پاڻَيَٽ؛

 ڻين.ميڙي تِئان َمَٽ، ُچونڊي َڀِريا َچار

 

 هن بيت جي تشريح ڪندي ڪلياڻ آڏواڻي لکي ٿو:

تون الوٽ ٿيو، سڄيون راتيون پيو ننڊون ڪرين، تون آڌي رات “

جو اٿي سپڙ ڄام )ڌڻي سڳوري( سان رهاڻ نٿو ڪرين! رونجهي 

ذات جي راجا، رات پيتين مان ماڻڪ ڪڍي نروار ڪيا، مڱڻهارن 

 188”)سچن سالڪن( اهي ميڙي پنهنجا مٽ پُر ڪيا.

ائي بادشاه وٽ جدوجهد، محنت، تحريڪ، ڪوشش ۽ ڪم ڪرڻ ڀٽ

جو تمام وڏو قدر آهي. هو جيترو ڪم جو قدر دان آهي. اوترو ئي 

سستي، ڪاهلي، ننڊ ۽ غفلت جو ننديندڙ آهي. هن جي ويجهو اهي 
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ماڻهو ئي سوڀارا آهن / ڪامياب آهن، جيڪي جدوجهد ۽ محنت 

ڪندڙ سست  ڪري درست رستو چونڊين ٿا. ٻي صورت جي چونڊ

 ۽ ڪاهل ڪجه به نه پائي سگهندا. 

شاه سائين ڪوشش ڪندڙن جي تعريف ۽  خالي سڌون ڪرڻ 

 وارن جي نندا ڪري ٿو،  

 جا َجَر جاٽُون نه ِڏئي، ِڏيا نه موهي؛

َسڌُون ڪوهُ َڪري، سا پنهنجي ڪانڌَ 

 جون؟
 

يعني ان منڌ/عورت کي پنهنجي ور سان گڏجڻ جو حق ئي ناهي 

گڏجڻ جون ڪوششون نٿي ڪري صرف ٺلهيون جيڪا ان سان 

 سڌون ٿي ڪري.

 لطيف صرف ۽ صرف ڪوشش ڪندڙن جي حق ۾ آهي، 
 

جي ڪو ڏُُٿ َڪري، ته ڏُونَگـَر ڏوَرُڻ 

 ڏاِکڙو؛

َڇپَُر ِڪيَن ِڏئي، ُسوِکـِڙيُون ُستَِن                        

 کي!

هتي جبل ڏيندڙ ۽ وڙائتو آهي، پر سندس وڙ صرف 

 جيڪي ڪوششون ڪندا. انهن تي ٿيندو

 ڏونگر نه ڏورين، سدا ڪن سکائتيون

 ويٺي گهر گهورين، مٿان پرين جندڙو

گهر ويٺي پرينَء تان جندڙو گهوريندڙن تي لطيف جهڙوڪر طنز 

ڪري ٿو. ڇاڪاڻ ته لطيف جو چوڻ آهي ته سسي نيزي پاند اڇل 

 ته اڌ ٿئي.

 عشق نه آهي راند، ته ڪي َڪنِس َڳڀُرو؛

 جاِن ِجي، ڀڃي جو هيڪانِد؛ِجَي ُجسي ۽ 

 ِسِسي نيزي پانِد، اُڇل ته اَڌ ٿئي.
 

شاه گهر ويٺي جندڙو گهوريندڙن جي بجاِء سسي نيزي پاند اڇل ته 

 اڌ ٿئي وارن جي حق ۾ آهي ۽ انهن جو ئي ساٿاري آهي.
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شاه سائين جا سمورا ڪردار جدوجهد تي يقين رکن ٿا. 

ئي سر جدوجهد جو  پرڀاتي جي جدوجهد کان عالوه سسئي جا پنج

اعلٰي مثال آهن. هڪ عورت جي جدوجهد کي ساريهندي شاه 

 سائين چوي ٿو،

يعني سسئيَء جي ” سسئي لنگهيو سو، مرد جنهن مات ڪيا“

جدوجهد اهڙي آهي، جيڪا مردن کان به ڏُکي ٿيندي. ان کان عالوه 

مورڙي جي جدوجهد جو جيڪو مثال اسان کي سر گهاتو ۾ ملي ٿو، 

 هائي اهم آهي. اهو پڻ انت
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 نفسيات ۽ شاھ لطيف

 )سر سهڻي جي حوالي سان(

 

شاه صاحب جو هر ڪردار نفسياتي طرح انتهائي اهم آهي، 

ڇاڪاڻ ته هن انتهائي اهم ڪردارن جي چونڊ ڪئي آهي. هن 

پنهنجي شاعريَء ۾ تاريخ جا ڪيترائي ڪردرا کنيا آهن. هو انهن 

ڪري ٿو بلڪه  ڪردارن کي نه صرف جمالياتي انداز سان پيش

هو انهن ڪردارن جي شعور، سوچ، فڪر، ادراڪ ۽ احساسن کي 

بيان ڪندي سندن نفسيات کي سامهون آڻي ٿو. اسان سندس 

ڪردارن جو نفسياتي جائزو وٺندي حيرانيَء جي سمنڊ سان 

همڪنار ٿيون ٿا ۽ سوچيون ٿا ته هڪڙو فرد ايترن ڪردارن جي 

سان ڪيئن بيان ڪري  نفسيات ۽ احساس کي ايتري باريڪ بينيءَ 

سگهيو آهي؟ سندس ڪردار؛ ڪردارن جي بنيادي دائري مان 

نڪري تمثيلي طور مختلف حوالن سان اهڃاڻ بڻجي پيا آهن. شاه 

سائين جون ست مکيه سورميون ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان ڪو 

نه ڪو اهڃاڻ بڻجي ويون آهن. مومل سونهن، بيوفائي، ارادي جي 

آهي. مارئي مٽيَء جي سونهن، سڪ،  مضبوطي ۽ وفا جو اهڃاڻ

ڇڪ ۽ مارن سان نينهن جي نڀاَء سان گڏ انڪار جو اهڃاڻ آهي. 

سسئي سونهن، جدوجهد، عشق، قرباني ۽ پاڻ ارپڻ جو اهڃاڻ آهي. 

ليال اللچ، لوڀ، عشق ۽ ايالزن جو اهڃاڻ آهي. سورٺ سونهن، 

وفا ۽ فن جو اهڃاڻ آهي. نوري نياز نوڙت ۽ قدرن جي پاسداري 

جو اهڃاڻ آهي ۽ سهڻي سونهن، بغاوت، مزاحمت، عشق ۽ قربانيَء 

جو اهڃاڻ بڻجي وئي آهي. يعني سورمين وارا سڀ ڪردار اعلٰي 

قدرن جا پاسدار آهن. هو جماليات جا به پيڪر آهن ته ڏاهپ جو 

 دامن به سندن هٿن مان نٿو ڇڏائجي.

سسئيَء کان وٺي سهڻي تائين سڀ ڪردار باوقار ۽ الزوال “ 

سونهن جا طالبو نظر اچن ٿا...اسين سڀ انهي ازلي سونهن جي 

اساٽ ۾ اچي اهڙا آديسي بڻجي پئون ٿا جن جو مارڳ فقط ئي فقط 
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بڻجي پوي ٿو... سهڻي الِء ڪاري رات ڪشش جو ” سونهن ديس“

رجو حاصل ڪري وٺي باعث بڻجي ٿي، مارئي الِء ملير جنت جو د

ٿو، سسئيَء الِء جبل ۽ لڪ منزلن جي طرف راهون بڻجي وڃن 

ٿا... سونهن ۽ سوڀيا ڏانهن لطيف جي انهيَء رويي جي وڌيڪ 

 189”ڪهڙي تعريف ڪجي جو شيون پنهنجا تاثر مٽائي ٿيون ڇڏين.

انهن مکيه سورمين کانسواِء به ڀٽائي جي شاعريَء ۾ موجود ٻيون  

عورتون پڻ ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان اهم آهن. ناتر چاالڪيَء 

جو اهڃاڻ آهي، موکي ناز، انداز ۽ ادا سان گڏ ظلم جو اهڃاڻ آهي. 

ُسر سامونڊيَء ۾ موجود وڻجاري جي وني، عشق، وفا ۽ هيجاني 

عورت محنت ’ ڪتيندڙ‘ڪاپائتي جي ڪيفيتن جو اهڃاڻ آهي. سر 

۽ پاڻ ارپڻ واري جذبي جو اهڃاڻ آهي. ڀٽائيَء جا مذهبي ڪردار 

ته عظيم آهن ئي جن ۾ حضور جن جي ذات آهي، حضرت علي جو 

ڪردار آهي، امام حسين جو ڪردار آهي، حر ۽ ٻيا ڪردار شامل 

آهن پر سندس ٻيا مرد ڪردار به مختلف آفاقي اشارن جي پاسداري 

ڙ آهن ۽ اهڃاڻي طور تي هو مختلف منصبن جا مالڪ آهن. ڪند

راڻو دانائي، عشق ۽ ارادي جي مضبوطي جو اهڃاڻ آهي، پنهون 

عشق جو اهڃاڻ آهي، راِء ڏياچ وچن ۽ واعدي نڀائڻ کانسواِء فن 

جي مڃتا جو اهڃاڻ آهي. ميهار عشق، سونهن ۽ وفا جو اهڃاڻ 

ڻ آهي. چنيسر وفا، آهي. ڄام تماچي عشق، وفا ۽ سونهن جو اهڃا

عشق ۽ عدل جو اهڃاڻ آهي. عمر بادشاه هڪ ئي وقت ظلم، عدل 

 ۽ انصاف جي عالمت آهي. 

 شاه سائينَء جي ڪردارن بابت ڊاڪٽر غفورميمڻ لکيو آهي ته، 

شاهه لطيف وٽ مڪمل ڪردار جو آئيڊيل موجود آهي . شاهه جا “

سڀ ڪردار ۽ قصا دراصل ڪنهن نه ڪنهن نظرئي ۽ خيال جي 
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عالمت آهن جن عالمتن ذريعي شاهه پنهنجي فڪر کي بيان ڪيو 

 190”.آهي

شاه سائينَء جي ڪردارن جي هڪ خاص خوبي اها به آهي ته هو 

هڪ ئي وقت مختلف ۽ متزاد خوبين يا خامين جا مالڪ آهن. جيئن 

مومل هڪ ئي وقت دوکي، دوالب، سونهن ۽ وفا جو اهڃاڻ آهي يا 

 اڻ آهي وغيره وغيره.عمر سومرو ظلم ۽ انصاف جو اهڃ

تالش ڪندڙ جهونن ڏاهن جو ’ روحاني راز‘شاه جي رسالي مان 

چوڻ آهي ته ُسر سهڻيَء ۾ سهڻي معنٰي بندو، ساهڙ يا ميهار معنٰي 

خدا، ڏم معنٰي نفس ۽ درياه عالمتي طور دنيا آهي. ڪوئي پڙهندڙ 

اکيون ٻوٽي ان معنٰي ۽ مفهوم سان متفق ٿئي ٿو ته ڀلي ٿئي پر 

هن ڪو پڙهندڙ يا لکندڙ ڪائي ٻي معنٰي ڪڍي ٿو ته اهو پڻ جيڪڏ

 سندس ادراڪ ۽ علم جو حق آهي.

هتي اسان سهڻيَء جي ڪردار جو نفسياتي جائزو وٺون ٿا. فرائيڊ 

جي شخصيت بابت ڏنل نظريي جي نظر ۾سهڻيَء جي شخصيت 

يعني الذات جي ” اڊ“ڏسنداسين ته اسان کي معلوم ٿيندو ته هوَء 

اڊ يا الذات اهڙين خواهشن جو “ٿي. فرائيڊ موجب، پيروي ڪري 

نالو آهي، جيڪي ترت تسڪين گهرن ٿيون. نتيجي طور لبيڊو وتان 

مليل سموري نفسي سگهه انهن خواهشن جي پوراَء تي خرچ ٿي 

وڃي ٿي. اڊ پنهنجي خواهشن جي تسڪين ۽ تڪميل الِء لذت جي 

ليف جي تي عمل ڪري ٿي. بنان تڪ pleasure principleاصول 

ترت تسڪين اد جو بنيادي اصول آهي. ڇاڪاڻ ته اها الشعوري 

هوندي آهي ان ڪري ان جي اڳيان ٻاهريون حالتون ۽ سماجي قدر 

ڪا به حيثيت نٿا رکن، هوَء پنهنجو مقصد ماڻڻ گهري ٿي. فرائيڊ 

موجب بک، اڃ، تڪليف کان بچڻ، جنس ۽ جارحيت جهڙن 

تسڪين جي الِء محرڪن تي مشمتمل هوندي آهي، ان ڪري 
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ڪنهن به قسم جي معاشرتي ۽ اخالقي بندشن جي پراهه نٿي 

  191”ڪري.

گهڻي ڀاڱي سهڻي جو ڪردار اسان کي اڊ جي پيروي ڪندي نظر 

اچي ٿو. ڇاڪاڻ ته فرائيڊ نفسياتي طرح سان شخصيت جا ٽي جزا 

ٻڌايا آهن، جن ۾ اڊ، ايگو ۽ سپر ايگو شامل آهن. اڊ بابت اسان اڳ 

آهيون ته اها بنيادي طرح سان الشعوري هوندي آهي، ۽  به ٻڌائي آيا

 اها اخالقي بندشن کي نٿي مڃي. پر ان جي ڀيٽ ۾ ايگو 

جيئن ته ڪجهه ڪجهه شعوري هوندي آهي ان ڪري اها سماجي 

حوالي سان اخالقي بندشن کي قبول ڪري ٿي ۽ ڪو به اهڙو ڪم 

 ڪرڻ کان ڪيٻائي ٿي جنهن جي معاشرو اجازت نٿو ڏئي. ٻئي

سينو “پاسي سپر ايگو ته سنئون سڌو ڄڻ ته فرد جي خواهشن اڳيان 

ٿي بيهي رهي ٿي ۽ اڊ توڙي انا/ايگو جو حساب ڪتاب رکي ” سپر

ٿي ۽ انهن کي ڪنهن به اهڙي عمل جي اجازت هرگز نٿي ڏئي 

 جنهن کي معاشرو قبول نٿو ڪري.

هن)سپر ايگو( جو الڳاپو انا سان وڌيڪ گهرو رهي ٿو، بلڪه “

کڻي چئجي ته سپر ايگو اصل ۾ ايگو مان ئي جنم وٺي ٿي ته  ايئن

تڏهن به غلط نه ٿيندو. ڇاڪاڻ ته هي ان جي هر ڪم جي خبر چار 

لهي ٿي. ڄڻ ته هيَء ڪا آڊٽ آفيس هجي. هونئن ته هن جو اڊ سان 

به گهرو واسطو آهي، ۽ انا جي ڀيٽ ۾ هن جو گهٽ حصو شعور ۾ 

ڀرو آهي. هن جو اصل ڪم اچي ٿو ان ڪري هي انا کان ٿورو پر

هڪ اخالقي نقاد طور آهي. پنهنجي هر گهڙي جي سخت تنقيد 

سبب هيَء ايگو ۾ ڏوهه جو احساس اڀاري ٿي. شروع ۾ فرائيڊ ان 

کي انائي معيار جي نالي سان سڏيو هو، پر پوِء پاڻ ئي ان جو نالو 

 192”سپر ايگو رکيائين.
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ي حوالي سان اسان جي سامهون فرائيڊ پاران شخصيت جا نفسيات

ڏسيل ٽئي جزا واضح ٿي ويا آهن. يعني اڊ يا الذات سماجي توڙي 

اخالقي بندشن کي نٿي مڃي ۽ هوَء پنهنجي خواهش جي تڪميل 

گهري ٿي جڏهن ته ايگو/انا ۽ سپر ايگو/فوق النا اڊ کي اهڙي 

ڪنهن به عمل کان روڪين ٿا جنهن جي معاشرو اجازت نٿو ڏئي. 

مزاحمتي ڪردار سهڻيَء ۾ اسان کي شاه لطيف جي هڪ اڏول ۽ 

ارادي جي مضبوطي، مقصد جي تڪميل ۽ ان تڪميل جي راهه ۾ 

آيل رنڊڪ کي پري ڪرڻ ۽ ان رستي تي هلندي ايثار ۽ قرباني 

جهڙي جذبي سان سرشاري جي اهڙي صورت ملي ٿي جيڪا شايد 

فرائيڊ به ناهي ٻڌائي سگهيو. ڇاڪاڻ ته فرائيڊ جو چوڻ آهي ته، 

ي اڊ ان کي پنهنجي خواهش جي تڪميل الِء مجبور ته ماڻهوَء ج

ڪري ٿي، پر هو ڪنهن به تڪليف کي برداشت نٿي ڪري. هتي 

سهڻيَء جو ڪردار ڪنهن به تڪليف کان لهرائيندي يا ڪيٻائيندي 

نظر نٿو اچي. سهڻيَء جي ڪردار ۾ ويٺل ان جي ايگو ۽ سپر ايگو 

ڇاڪاڻ ته اڄ اڄ درياه ۾ نه گهڙجان ‘کيس سمجهائين ٿيون ته 

درياه جو وهڪرو تمام گهڻو تيز آهي، ۽ تنهنجو هنن ڪارين راتين 

۾ آخر درياه ۾ گهڙين به ڇو ٿي؟ تنهنجو ڪهڙو ڪم آهي؟ مٿان 

وري جي تنهنجو مڙس/ڏم جاڳي پوي ۽ پاڙي وارين کان تنهنجي 

 ’پڇا ڪري ته تو وٽ ڪهڙو جواب هوندو؟

 دَُم،َمتان گِهڙين، ُسَهڻِي، اَُڄ دَِرياههَ ۾ 

 ڪاريَء رات ُڪنَِن ۾، ڪهڙو اَٿِئي َڪُم،

 َمتان جاڳي ڏَُم، پُڇي پاڙي واِريين.

ايگو ۽ سپر ايگو پاران سهڻيَء کي ٽي خطرا ۽ خوف ٻڌايا ويا آهن. 

هڪ ته درياه جو وهڪرو خوفناڪ آهي، ٻيو ڪاري رات آهي ۽ 

ٽيون اخالقي طرح سان سماجي ۽ معاشرتي حوالي سان خطرو 

ي جي اڊ يا الذات انهن ٽنهي خطرن کي نٿي مڃي ۽ آهي. پر سهڻ

انهن کي جواب ٿي ڏئي ته جيڪڏهن ڏم جاڳي به پيو ۽ پاڙيوارين 

کان پڇا به ڪري وڌائين ته ڪهڙو فرق ٿو پوي، ڪاري رات جو 

درياه جي ڪنن ۽ خوفناڪ وهڪرن ۾ ظاهر آهي انهن 
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جو)منهنجو( ڪو نه ڪو ڪم هوندو تڏهن ته درياه جا دڙڪا نٿا 

يڄارين. مون ته پنهنجي ذات)هڏو ۽ چم( پنهنجي دوست)ميهار( ڊ

 تان قربان ڪري ڇڏي آهي. 

 پُڇي پاڙي واِريُون، ڪوههُ َڪِريندو ڏَُم،

 ڪاريَء راِت ُڪنَِن ۾، آهي ڪاڻِياِرِن َڪمُ 

 ِهيُء َهڏو ۽ َچُم، گهوِريو ُمِحَب ِمهاَر تان.

يعني سهڻي جي اڊ هن جي ايگو ۽ سپر ايگو کان وڌيڪ سگهاري   

 آهي، تڏهن ته پنهنجي مقصد جي حصول ۾ ڪامياب ٿئي ٿي. 

ٻئي پاسي سهڻي جي شخصيت هر وقت عجيب نفسياتي ڪيفيت مان 

گذري ٿي، کيس ايگو ۽ سپر ايگو روڪين ٿيون ته هي انهن کي 

 ڪو نه ڪو جواز ۽ جواب فراهم ڪري ٿي.

 ڇ َم، ُسَهِڻي! اُونداِهيَء آڌَ راِت،َسدا پُ 

 پِِريان ڏي پَرڀاِت ، وانَء ڏيٺاري ڏيَهه کي.

 

 ڏيهاڻي ڏََمُر َڪري، َمٿي مَحبَت ُمون،

 تِنهن کي اَِچي تُون، پِِريَِم! ڪوههُ نَه پَِليين.

سهڻي پنهنجي هيجاني ڪيفيت جو اظهار ڪندي چوي ٿي ته اي 

هنجي وجود ڪي ڪپي ۽ منهنجا محبوب تنهنجي سڪ ۽ تانگهه من

ڪوري رهي آهي، آئون نينهن جي نير ۽ عشق جي سنگهر ۾ ايترو 

جڪڙجي ۽ پڪڙجي وئي آهيان جو پنهنجي وجود کي ئي چوري 

 نٿي سگهان.

 ِسَڪ تُنِهنجي ُسپِِرين! َڪپي ۽ ڪوري،

 َسگهان نَه چوري، ڏاڍو نِيُر ِنينَهن جو.

ن ٿيون، هڪ نفسياتي طرح سان هتي سهڻيَء جون ٻه ڪيفيتون مل

سڪ ۽ تانگهه جي اثر هيٺ سندس شخصيت جو دٻجي وڃڻ ٻيو 

بيوسي ۽ الچاري. توڙي جو ٻئي ڪيفيتون هڪ ٻي جي گهڻو 

ويجهو آهن پر پوِء به انهن کي سمجهڻ الِء ٿورو ڌار ڌار ڪرڻو 

پوندو. سوال اهو ٿو پئدا ٿئي ته آخر سڪ ڇا آهي. سڪ هڪ 

۾ گهٽ مون کي ته عجيب لفظ آهي، جنهن جي تز معنٰي گهٽ 
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” مس ڪرڻ“انگريزي توڙي اردو ۾ ناهي ملي. انگريزي جي لفظ 

سڪ “۾ جذبي جي اها شدت ناهي، جيڪا سنڌيَء جي استعاري 

چئي سڪ جي ” ياد ڪرنا/آنا“۾ آهي. اردو وارا ته ماڳهين ” لڳڻ

محبوب جي سڪ وجود کي “ڪيفيت جي دز کي به نٿا ڇهن. 

ڪپجڻ واري ڪيفيت  ڪوري ۽ ڪپي رهي آهي، ان ڪورجڻ ۽

کي صرف اهو ئي ٻڌائي ۽ سمجهي سگهي ٿو جيڪو ان مان گذريو 

هوندو. ٻوليَء جي ماهرن جو چوڻ آهي ته، لفظ پاڻ سان گڏ معنٰي 

جو ڀنڊار کڻي هلن ٿا. پر معنٰي جو ڀنڊار به ته صرف اها شئي 

سمجهائي سگهي ٿو جنهن جو ڪو نه ڪو تصور اڳ ذهن ۾ 

ڪنهن وٽ ان شئي جو ڪو تصور ئي  موجود هوندو. پر جيڪڏهن

نه هوندو ته ٻولي پنهنجي سگهه جي آڌار تي هڪ تصور جوڙڻ 

جي ڪوشش ته ڪندي پر ممڪن آهي اهو تصور ان اصل کان 

الڳ هجي. هتي شاه سائين سهڻي جي ڪيفيت لفظن ۾ ٻڌائي آهي. 

محبوب جي سڪ وجود کي ڪٽي ۽ ڪپي رهي آهي. يعني سڪ 

هي، جيڪا وجود جي وڍجڻ جي هڪ اهڙي ڪيفيت جو نالو آ

مترادف آهي. مٿان وري نينهن/عشق جو نير ايترو ته ڳرو ۽ 

مضبوط آهيَء جو ان جي اثر هيٺ وري اهڙي ڪيفيت ٿي آهي جو 

مان مراد ” سگهان نه چوري“وجود کي چوري پوري نٿو سگهجي. 

آهي ته سهڻي هڪ اهڙي ڪيفيت جي اثر هيٺ آهي جو هوَء ان 

سگهه ئي نٿي رکي يعني هوَء الچار ۽ ڪيفيت مان نڪرڻ جي 

 بيوس آهي. 

 نَڪو َسنڌو ُسوَر جو، َنڪو َسنڌو ِسَڪ،

 عدَدَ ناهي ِعشق، پُڄاِڻي پاَڻ لَهي.

يعني سور، درد، ڏک، قرب، تڪليف ۽ سڪ جي وچ ۾ ڪا 

به وٿي ناهي. هتي ايئن پيو محسوس ٿئي ڄڻ ته ٻئي ساڳي ڪيفيت 

ڙيوئي سور، سور به سڪ م“جا ناال آهن. حمل فقير چواڻي، 

يعني سڪ يا ته سور ۽ تڪليف آهي يا وري ” سرجيا سڪ مان

تڪليف ۽ ڏک سڪ مان ڦٽا آهن. شاه سائينَء جي بيت جي ٻي سٽ 

عشق عدد يا انگ ناهي ” عدَدَ ناهي ِعشق، پُڄاِڻي پاَڻ لَهي.“آهي، 
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جنهن جي پڄاڻي معلو ڪري سگهجي. ڏٺو وڃي ته عدد جي پڄاڻي  

آهي. بنيادي طور تي ٻڙي کان وٺي نون تائين ڪل لهڻ به ناممڪن 

ڏهه عدد آهن، پر انهن عددن جي ڦير ڦار سان ڪروڙين، اربين يا 

کربين تائين يا اڃا به چئون ته المحدود ڳڻپ جا عدد ٺاهي سگهجن 

ٿا. پر ڀٽائيَء جو اهو چوڻ ته عشق عدد ناهي جنهن جي پڄاڻي لهي 

هي ٿو. سهڻي عشق جي سگهجي. عشق پنهنجي پڄاڻي پاڻ لهي سگ

تڪليف مان سرشار ٿئي ٿي. هو درد کي جمالياتي حيثيت عطا 

ڀٽائيَء جي )سڀني( ڪردارن کي پنهنجو مرض،  “ڪري ٿي. بلڪه 

بيماري، درد، ڏک ۽ اهنج ڪرب نه ٿو ڏئي بلڪه  هو ان بيماري يا 

سمجهن ٿا، ڇاڪاڻ ته اهو هڪ مرحلو آهي. ” مصيبت کي مٺو“

 ل جا تمنائي آهن، وصل به اهڙو! جنهن کانپوِء هو وص

جي قِياَم ِمَڙِن، ته َڪَر اوڏا 

 ُسپِِرين؛

ِتهان پَري ُسَڄِن، واڌايُون   

 ِوصاَل ُجون. 

                                             

 9:5)سهڻي(  

قيامت جي ڏينهن به محبوب مليا ته سمجهبو ويجها آهن. ملڻ جو 

 مبارڪون ۽ واڌايون ته اڃان اڳتي آهن. 

ُسهڻي جو قدم سندس ذهانت “....ڊاڪٽر غفور ميمڻ لکيو آهي ته، 

جي نـ پر رومانٽڪ اپروچ جي نشاندهي ڪري )ٿو(  ٿي، سهڻي 

 جو ڪردار پيار ۾ محدود ۽ سماج کان ڪٽجي بغاوت ڪري)ٿو(

      193.”ٿي 

شاه سائينَء وٽ سهڻي جو ڪردار جذباتي آهي. پر ان جي جذباتيت 

کي سمجهڻ ڏکيو آهي. هونئن به جذباتيت الِء چيل آهي ته ان کي 

 محسوس ڪرڻ ته سولو آهي، پر بيان ڪرڻ ڏکيو آهي.
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Emotion is easily recognized and difficult to 
194define. 

ڏکيو آهي، پر شاه سائينَء  توڙي جي جذباتيت کي بيان ڪرڻ

پنهنجي شاعريَء ۾ انتهائي مدلل ۽ خوبصورت انداز سان سهڻي جي 

جذبي کي بيان ڪيو آهي. بلڪه اسان شاه سائينَء جي شاعريَء 

مان سهڻي جي ڪردار جي جذباتيت بلڪه مختلف ڪيفيتون آسانيَء 

سان سمجهي سگهون ٿا. هوَء ڪڏهن پيار جي اٿاهه گهري سمنڊ ۾ 

 محسوس ٿئي ٿي. ٻڏندي

 َوَهه تَِک، واُهَڙ تَِک، ِجِت ِنيُهن، تَِک نِراِلي،

 َجِن کي َعشُق َعِميِق جو، سي ِخلَوَت خياِلي،

 واِريين سي، والي ِهينئَڙو جنهيِن َهِٿ ِڪيو.

 ته ڪڏهن وري درد جي درياه ۾ لڙهندي نظر اچي ٿي.

 ِگهڙي گَهڙو َهِٿ َڪري، ااِلِهي تُهاَر!

 واَت ۾، ِسِسي کي سيسار، َڄنگههَ َڄُرِڪي

 ُچوڙا ٻِيڙا ِچُڪ ۾، لَُڙ ۾ لُِڙيَِس واَر،

 لَکين َچُهٽيَِس لوَهِڻيُون، ٿيِليُون ٿََرِنئُون ڌاَر،

 ِمِڙيا َمڇ َهزاَر، ڀاڱا ِٿيندي ُسوَهِڻي!

 ڪڏهن بهادري ۽ بيباڪي جو اهڃاڻ ٿي سامهون اچي ٿي. 

 ڪاري رات َڪچو َگهڙو، َمٿان َوسي ِمينَهن،

 َڀئو بيراههَ جو، ٻِيو سانڀاران ِسينَهن، ِهڪو

 شاَل َم ِڇڄي ِنينَهن، ِگهڙان، گهوِريو ِجندَڙو.

 ته ڪڏهن خوف ۾ گرفتار ٿي وڃي ٿي.

 دَهَشَت دَم  دَِرياههَ ۾ ، ِجِت ِتِکيون تَنوارُون،

 پُڪارُون،  ُمنِهنُجون ماَن ِمهاَر کي، پَُهَچنِ 

 ڏي نَه َمران.لَههَ، ساَهَڙ! َسنڀارُون ته لَهِرِن لو

                                                           

–EditorThe Encyclopedia of applied psychology, three volume set,  194

in–Chief CHARLES D. SPIELBERGER University of South Florida 

Tampa, Florida, USA, 1998, page 714 
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به ٿيندي نظر اچي ٿي ۽ پاڻ کي ’ سيڊسٽ‘هو ڪڏهن اذيت پسند 

 عشق جي اذيت ۾ محسوس ڪندي ان مان محظوظ ٿئي ٿي.

 کامان، پَچان، نَه َمران، سڙان ساري راِت،

 ٻَِن ٻِياِئي کي ِوجهي، َڪِر پِِريان ِجي تات،

 ِسيُخون َسنِديُون َسَڄڻين، اُڀِرن آڌيَء راتِ 

 َهِٿ نَه ساِٿ، ڏيهاڻِيو َچنگِ َچرهان.نَه ِڪي 

يعني ڀلي کامان، ڀلي سڙان ۽ پچان پر مران نه، ڇاڪاڻ ته موت 

کان پوِء ته عشق جو قصو ختم ٿي وڃي ٿو. هوَء مسلسل اذيت ۾ ته 

رهڻ چاهي ٿي، پر مرڻ نٿي چاهي. خود فرائيڊ جڏهن پنهنجي 

سيپٽمبر  21زندگيَء جي آخري وقت ۾ مسلسل تڪليف ۾ هيو ته هن 

 ع تي پنهنجي ڊاڪٽر کي چيو هو، 1939

پيارا )ڊاڪٽر( شور توکي پنهنجي پهرين گفتگو ياد آهي؟ تو “ 

مونسان واعدو ڪيو هو ته جيڪڏهن منهنجي تڪليف حد کان وڌي 

وئي ته تون منهنجي مدد ڪندين. هاڻي تون ڏسين پيو ته زندگي 

 195”اذيت ئي اذيت آهي، ۽ بس

تي ڊاڪٽر شور مارفيا نالي دوا جي داڻي ان گفتگو جي اڳين ڏينهن 

 جو ٽيون حصو آڻي ڏنو ۽ فرائيڊ هميشه جي الِء سمهي پيو. 

هو، هن وٽ جيئڻ الِء شايد ڪو به ’ پيٿاالجيڪل‘فرائيڊ جو درد 

جواز نه هو ان ڪري هن اذيت ڀوڳڻ کان انڪار ڪندي موت کي 

ه جي تون ڪالهه مئينَء ته ڪاله“قبول ڪيو. شايد سندس نظر ۾ 

واري صورتحال هئي. پر سهڻيَء جو ” ئي گڏينَء پرينَء کي.

ڪردار اذيت ۾ رهڻ چاهي ٿو هو موت قبول نٿو ڪري. سهڻي جو 

آهي، هوَء مسلسل درد جي جماليات ۾ رهڻ ٿي ’ اموشنل‘درد 

چاهي. هن الِء سور ڪرب نه بلڪه محبوب سان الڳاپي جو سبب 

جو پنهنجي  آهي. هن ميهار سان ڪا اهڙي مالقات ڪئي آهي

جيئن مون ميهار کي ڏٺو آهي، “ساهيڙين کي به چوي ٿي ته 

                                                           

 سنڌيڪار، بيبي فاطمه ابڙو، نفسياتدان، ڊاڪٽر سليم اختر، ٽي عظيم195 

  ع2018اڻڇپيل مسودو، موجود سنڌي شعبو، ڪراچي يونيورسٽي، 
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جيڪڏهن توهان به اهڙيَء طرح ڏسو ته پنهنجن ورن سان نه سمهو 

 ” بلڪه مونکان به اڳي توهان گهڙا کڻي درياه ۾ لهي پئو.

 ساَهڙ  مون ِجئن، َسَرِتيون، جي ِڏسو َسڀيئِي،

 ڏيِئي.،تَه ُسَمهو ِڪيَن ُسِک ٿِي، پاسو َوَر 

 ُمونهان اَڳيئِي، ِگهڙو َسڀ َگهڙا کڻِي.

سهڻيَء جو اهو چوڻ ته جيڪڏهن منهنجون سرتيون، منهنجون “

ساهيڙيون، هڪ جيڏيون ميهار جي صورت ڏسن ته هوند پنهنجن 

ورن سان گڏ نه سمهن بلڪه مونکان به اڳي گهڙا کڻي درياه ۾ 

ا ۽ ڪشوڀ 196”ڪاهي پون ڪشوڀا جي منزل ڏانهن اشارو آهي.

پريم مارڳ جي آخري منزل آهي، جتي پهچي فرد اخالقي، سماجي 

۽ معاشرتي بندشن ۽ پابندين جي ڪا به پرواه نٿو ڪري. سهڻي پڻ 

 ان پريم مارڳ جو سفر ڪيو آهي، هوَء چوي ٿي،

 تََڙ تََڪَڻ تاِر ِگهَڙَڻ، اُي ڪانياِرن َڪُم،

 ڏَههَ ڀيرا ِڏينهن ۾، ڏي ڏوراپا ڏَُم،

 ، ٽيئِي نِينَهن ِنهوِڙيا.َعقُُل َمت َشَرمُ 

سهڻي پنهنجي پاڻ کي ڄڻ ته ميهار الِء وقف ڪري ڇڏيو آهي. خود 

پڻ اهڙو عمل آهي، جيڪو فرد جي ’ پاڻ ارپڻ‘سپردگي يا 

 مخصوص نفسيات جي نشاندهي ڪري ٿي.

 دائِم جا دَِرياهَ ۾، سا َمِڇي ِڪنِي ڪوههُ؟

 آِهس اِيَء اَندوههُ، پاڻِي ِڪٿي تَه پِيان.

قت سهڻي پنهنجي وجود کي ميهار جي وجود ۾ گم سمجهي ٿي. هر و

پوِء هوَء ڪيئن ڪوجهي ٿي سگهي ٿي. پر کيس اهو به اونو آهي 

 ته هوَء ڪهڙي طرح سان محبوب سان ميالپ ڪري. 

ڪڏهن خودداريَء/انانيت جو اهڙو مثال بڻجي وڃي ٿي جو هو  

اڪاڻ ته ٻُڏڻ ته گوارا ڪري ٿي، پر پرينَء کان مدد نٿي گهري. ڇ

کيس گمان آهي ته متان سڀاڻي اهي سپرين ايئن نه چئي وجهن ته 

 اسان توکي ٻُڏڻ کان بچايو هو.
                                                           

مهراڻي، سوجهرو پبليڪيشن  جماليات: تنقيدي جائزو، ڊاڪٽر شير196 

 17ع، ص 2016ڪراچي، 
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 ُسپِريان جي تَُرهي، ٻُڏين، َهَٿ َم الِء،

 ”اَسان تو اُڪاِريو.“ُصباَح تان ُچونداِء: 

ُسر سهڻي ۾ ظاهري طور ٻن عورتن جا ڪردار آهن. هڪ سهڻي 

وه لڪيل يا ڳجها ٻيا به ڪيترائي ٻيو سندس ماُء. انهن کان عال

ڪردار آهن، جن ۾ سهڻي جون ساهيڙيون شامل آهن، پر مکيا 

ڪردارن ۾ سهڻي ۽ سندس ماُء جو ڪردار سامهون اچي ٿو. شاهه 

سائين جي ُسر سهڻي ۾، سهڻي هڪ ئي وقت مختلف نفسياتي 

ڪيفيتن مان گذري ٿي پر سڀ کان وڌيڪ جيڪا ڪيفيت مٿس 

(. هوَء پيار instinct needا آهي: جبلتي گهرج )اثرانداز ٿئي ٿي اُه

جي جبلت ۾ بيوس نظر اچي ٿي ۽ پيار جو جذبو مٿس ايترو طاري 

آهي جو هوَء درياهه جا دڙڪا به نٿي ساري، سرتين جا طعنا به هن 

جي الِء ڪا معني نٿا رکن، ماُء ۽ مڙس جو خوف به کيس محسوس 

ن گهٻرائي ٿي. هوَء نٿو ٿئي ۽ نه ئي وري هوَء سماجي سوالن کا

جي مڃيندڙ آهي ۽ نفسياتي ’ گهڙي گهڙو هٿ ڪري االهي توهار‘

 طور شرم کي پوئتي ڇڏيندڙ ڪردار آهي، سندس اهو چوڻ ته:

 تََڙ تََڪَڻ تاِر ِگهَڙَڻ، اُي ڪانياِرن َڪُم،

 ڏَههَ ڀيرا ِڏينهن ۾، ڏي ڏوراپا ڏَُم،

 َعقُُل َمت َشَرُم، ٽيئِي نِينَهن ِنهوِڙيا.

غلط يا درست جي معاملي کي نٿي کڻي هوَء هڪ فطري سهڻي 

ڪيفيت جو شڪار آهي، جنهن تحت هوَء ميهار سان بيپناهه پيار 

ڪري ٿي ۽ هوَء هڪ اهڙو جمالياتي تجربو ڪري ٿي جيڪو 

کيس ٻي عالم کان ڪٽي ڇڏي ٿو. هوَء مسلسل ان ڪيفيت ۾ رهي 

ن ئي ٿي ۽ ان جو لطف ماڻي ٿي. سندس اها جبلتي گهرج يا رجحا

 آهي جيڪو کيس اُڻٽيهين جي اُماوس رات جو درياهه ۾ الهي ٿو:

 ِسياري سہَ راِت ۾، جا ِگهڙي َوَسندي ِمينهن،

 َهلو تَه پُِڇون سُهڻِي، جاَڪَر ڄاڻي نِينهن،

 َمَن ۾.  ِجنهن کي راتو ِڏينهن، ِمهاَر ئي

سانوڻ جي مند ۾ ته درياهه ۾ هرڪو گهڙي ٿو پر سهڻي سياري جي 

 سرد راتين ۾ درياه ۾ لهندي سرهائي محسوس ڪري ٿي. 
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 سانَوِڻ ِگهڙي َسڀَڪا، ِهيَء َسَرِهي ِسياري،

 تَُن ِوڌائِين تِار ۾، اَرواح جي آري،

 َمحبتي ماري، ڪونهي داد دَِرياههَ ۾.

به ماٺ نٿي ٿئي، پر سهڻيَء جي سڪ توڙي اُڪير ڪٿي “...  

ڏينهون ڏينهن تمام گهڻي ڀانئجي ٿي،۽ سندس حوصلو ۽ همت، 

درياَء جي ڌڌڪن ۽ تيز لهرن جي پرواه نه ڪندي، ۽ ڪڙڪا 

)دانهون( ڪندڙ ڪنن کي للڪاريندي، کيس سچ ۽ ساڃاهه جي 

واٽ واٽ تي وڌائيندو رهي ٿو. ايتريقدر جو سهڻي سچ جي سير 

هوندي آهي ته ُڪنن جا  ترندي جڏهن ڪپر تي پهچڻ واري

ڪڙڪا ُهن جي حوصلي کي للڪارين ٿا ۽ کيس ٻوڙڻ الِء ڄڻ 

واجه پيا وجهن. انهن ڪڙڪن هوندي به بادشاه دريا کي چوي 

ٿي ته مان جيڪا اڳيئي هيڻي آهيان، ڊيڄار نه ۽ نه ئي مون کي 

اونهي پاڻي ۾ ٻوڙ. مون تي منهنجي منٺار ميهر جي، مينهن جي 

مٽي لڳي آهي، سا ميهر جي نشاني ۽  هلڻ سان جيڪا سنهي

سوکڙي آهي آُء تو ۾ گهڙي اها پياري دََز )سوکڙي( ڪيئن 

 197”وڃايان.

سهڻي بنيادي طور تي ڀٽائيَء جو هڪ اهڙو ڪردار آهي جيڪو 

نفسياتي طرح سان جماليات ۽ عشق جي معراج تي نئون عزم کڻي 

قرب نڪري ٿو ۽ پوِء سهڻي جمالياتي تجربي مان گذري ميهار جو 

 حاصل ڪريٿي.

ون کي َچَڙِن چوِريو،  ٻيلي پاَر ٻُري، م 

 َمَحبَِتي ِمهار جي، ُستي شاخ ُچري.

 مڙي جهوڪ ُجهري، پُونِديَِس پاريَچن جي.

هر حساس فرد ڪنهن نه ڪنهن طرح سان ناسٽلجيائي ڪيفيتن ۾ 

رهندو آهي ڇاڪاڻ ته فرد کان جيڪڏهن ناسٽلجا يعني پنهنجي 

رت ورثي کي کسي ڇڏجي ته زندگي عظيم ماضيَء جي خوبصو
                                                           

رسالو، سرتيون، مضمون، شاه لطيف جي شاعريَء ۾ عورت جي 197 

ي ادبي بورڊ، فيبروري حيثيت، اياز چنا،  ايڊيٽر: گلبدن جاويد مرزا، سنڌ

 4ع، ص 1994
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جمود جو شڪار ٿي ويندي، مستقبل االهي اونداهو ٿي ويندو ۽ حال 

بيحال ٿي ويندو. ناسٽلجيائي ڪيفيت ۾ فرد اڪثر ماضيَء جي 

ڪنهن خوبصورت ياد سان حاضر لمحو/ حال گذاريندو آهي. ساڳي 

ڪيفيت جي شڪار سهڻي به آهي هوَء جنهن وقت ميهار سان نٿي 

گهي ته هوَء ميهار جي مينهن جي ڳچيَء ۾ ٻانهون وجهي ملي س

 روئي ٿي يا چوي ته:

 ِڳِچي پايو ٻانَهن، ويٺِي ورِء َوڇِن سين،

 اليان الل ِلڱن کي، آئِين جي َچرو ڪانَهن،

 آئون اوهان جي دانَهن، َسدا ڀُڻان َسنَري.

ان عورت جي نفسياتي ڪيفيت ڇا هوندي جيڪا محبوب جي نسبت 

۾ ٻين شين سان حال اوري ٿي. ميهار ته ڇا پر ان جون مينهون، 

وڇون يا وڇيريون پڻ سهڻيَء الِء اتساه آهن. هو انهن سان پنهنجي 

نفسياتي ڪيفيت اوري ٿي. سهڻيَء الِء مينهون ميهار جو اهڃاڻ 

هنڊن جا آواز سهڻيَء کي بيچين بڻجي ويون آهن. سندن چڙن يا گ

ڪري ڇڏين ٿا. جهنگ ۾ چرندڙ مينهن يا ٻين پالتو جانورن جي 

ڳچيَء ۾ ٽلي، چڙو يا گهنڊ ان ڪري ٻڌو ويندو آهي يا هو جو جڏهن 

مال گهاٽي جهنگ ۾ چرڻ الِء هليو وڃي ٿو ته ان کي ڳولهڻ ڏکيو 

ن ۽ ٿي پوندو آهي. انڪري ڏاها ميهار، ڌراڙ هميشه پنهنجن مينه

ٻين جانورن جي ڳچيَء ۾ چڙا يا گهنڊ ٻڌندا آهن ته جيئن انهن جي 

آواز تي کين ڳولهڻ سولو ٿي پوي. ان حوالي سان هڪ ٻيو مشاهدو 

به ٿيو آهي ته ڳوٺن ۽ ٻهراڙين ۾ اڪثر گهرن ۾ چورن چڪارن 

کان بچاَء الِء ڪتا پاليا ويندا آهن. ڪتن جون ڪي عادتون سٺيون 

هن. ڪجهه ڪتا ته اوپرو ماڻهو ڏسي ته ڪي خراب هونديون آ

فالن هنڌ ڪتو گڏيو “گهڻي باهوڙ/ ڪندا آهن جو چيو ويندو آهي،. 

پر ڪي چورن ” اصل پڙ ڪڍي بيهي رهيو، تر نه چرڻ ڏنائين.

سان به چوراڻي ڪيو وڃن ۽ لڪي لڪي وڃي اوپري ماڻهوَء کي 

وات وجهندا آهن. ضروري به ناهي ته هر اوپرو ماڻهو چور هجي، 

ڪتي جا مالڪ ڪنهن امڪاني پريشانيَء کان بچڻ الِء سو 

چوريَء چڪ هڻندڙ ڪتي جي ڳچيَء ۾ به ڪا ٽلي يا چڙو ٻڌي 
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ڇڏيندا آهن ته جيئن اڳيون ماڻهو ان جو آواز ٻڌي خبردار ٿي وڃي. 

اڪثر پيرن ۽ بزرگن جي مزارن جي ٻاهران به گهنڊ ٻڌل هوندا آهن 

ي زيارت ڪندا آهن. ۽ زيارتي انهن کي وڄائي بزرگ جي مزار ج

مندرن جي ٻاهران لڳل گهنڊ پنهنجي پر ۾ هڪ وسيع ۽ ڳوڙهو 

تاريخي تناظر رکن ٿا. اڳوڻي وقتن ۾ عادل بادشاه پنهنجي محل جي 

ٻاهران زنجير يا گهنڊ رکائي ڇڏيندا هئا ته جيئن ڪو گهرجائو اچي 

وڄائي ۽ بادشاه انهن جي حاجت پوري ڪندا آهي. اهي ڳالهيون 

صد چڙي يا گهنڊ جو مقصد بيان ڪرڻ آهي. جيڪو لکڻ جو مق

مختلف هنڌن تي مختلف آهي. پر سهڻيَء کي ميهارن جي مينهن جي 

چڙن جا آواز تڙپائي ٿا وجهن هوَء جڏهن ميهار جي مينهن جي 

چڙن جا آواز ٻڌي ٿي ته محبت جي شديد گهرج محسوس ڪري ٿي 

 ۽ بي اختيار ٿي چوي ٿي:

 ِن ُمنِهنجا چوِريا،ڙَ چاَِديُون َسِڀ اَنداَم، 

 الُرِن جا لَنئُون الئِي، سا ِڪئَن آِڇيان عاَم؟

 لَڳيَِس جنهن جي الَم، سو ِدالسا دوسُت ُمنجي.

اندام، لڱن ۽ عضون کي چئبو آهي پر جديد تحقيق موجب اندام 

جنسي عضوا آهن سهڻيَء جو برمال اهو چوڻ ته ميهار جي مينهن 

سيسڙاٽ نڪري ٿا وڃن، جي چڙن جي آواز تي جسم ۾ جنسي طور 

سهڻي جي جنسي جبلت جو تمام سهڻو ۽ جمالياتي اظهار آهي. وري 

 سندس اهو چوڻ ته:

 ِجياِريِس َسنڀار، ُڪہُ ڪِريندَيِس گِڏجي.

 ويرو تار َوجود ۾، پِِرِيِن ِجي َپچار،

 سي َسَڄَڻ هوِن نه ڌار، جي ِهينئين ۾ َحُل ٿِيا.

ر وقت پرينَء جي پچار منهنجي وجود ۾ ه‘هتي سندس اهو چوڻ ته 

ظاهري طور ’ آهي ۽ اهي پرين منهنجي وجود ۾ تحليل ٿيل آهن،

انهن سان گڏجي ڇا ڪنديس، ڇاڪاڻ ته هر وقت محبوبن جي 

هيُء پڻ هڪ ’ پچار/ڳالهه منهنجي وجود جو حصو بڻجي وئي آهي.

وڏو جمالياتي اظهار آهي. اڃا به وڌيڪ نفيس اظهار هنن بيتن ۾ 

جيڪڏهن هڪڙو ڀيرو ميهار چوي ‘وي ٿي ته آهي، جن ۾ سهڻي چ
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ته جيڪر آئون پنهنجي سموري ڄمار ” سهڻي! موٽي نه وڃ“ته 

وٽس ويهي گذاريان ۽ موٽي درياه جون ڇوليون پنهنجن لڱن سان نه 

 ’الئيان.

 ”َم َونُء موٽي ُسهڻي!“چُونِِم جي هيڪار: 

 دُونهينَء پاسي دوَس جي، گهاِريان َسَڀ َڄماَر،

 يهاَر، َهوندَ نَه ِلڱين الئِيان.ٻانِڌيڻان ٻ

جيڪر واپس نه وڃان ۽ ڀلي هو نه به ‘يا وري سهڻي چوي ٿي ته 

چوي تڏهن به وٽن رهي پوان، بلڪه وٽن ئي رهندي دم ڏيان. هن 

جي صورت ۽ نه سونهن بلڪه هن جي محبت منهنجي دل ۾ سڪ 

جو سمنڊ جاڳايو آهي. پر وصل ۽ وڇوڙن جي ڳالهه تمام وڏي آهي 

 ’ ي ئي ته واپس موٽي ٿي وڃان.انڪر

 َوڃان ِڪيَن َوري، ُهوند ري َچئي َرِهي َرهان،

 دُونِهينَء پاسي دوَس جي، ماَڳهن پُئان َمري،

 ُصوَرَت نَه ُسونهن ڪا، ِڪيِس ِچَت َچري،

 ِوصالن فِراَق ِجي، ُسڄي ڳالهه َڳري،

 تيالِهين تَري، ُمنُهن کڻيو موٽيو َوڃان.

جي ڪردار جو نفسياتي ڇيد ڪندي وعي طور تي سهڻيَء مجم

اسان کي معلوم ٿئي ٿو ته هوَء نفسياتي طرح سان تمام گهڻي جذباتي 

هئي ۽ پنهنجي اڊ جي اثر هيٺ هن سماجي توڙي اخالقي بندشن جا  

ڪا به پرواه نه ڪئي ۽ ميهار سان لنو الئي وڃي ملي. شاه سائينَء 

ار ۽ انا جي شاعريَء ۾ هوَء هڪ ئي وقت بهادر، بيباڪ، خودد

پرست به نظر اچي ٿي ته ڪنهن به قرباني ڏيڻ کان به نٿي ڪيٻائي. 

نفسياتي طرح هوَء مضبوط اعصابن جي مالڪ نظر اچي ٿي ۽ 

ڪنهن به نفسياتي مونجهاري جو شڪار ٿيڻ بدران ان مان نڪرڻ 

جو رستو ڪڍي وٺي ٿي. بيشڪ سهڻي شاه لطيف جي شاعريَء ۾ 

 محبت ۽ مزاحمت جو مجموعو آهي.

مجموعي طور تي شاه سائين فرد جي هر احساس کي پنهنجي 

شاعريَء ۾ بيان ڪيو آهي، سندس عورت ڪردار هجن يا مرد 

ڪردار؛ هو هر طرح سان هر طرح جي نفسيات رکندڙ آهن. هو 
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هن معاشري جا فرد آهن، جن جا احساس اسان کان ڌار نٿا ٿين، نه 

انتظار، وري ڌار آهن. هو اسان وانگر موت، زندگي، وقت، 

وڇوڙي، ميالپ، محبت، اميد، خواب،  سونهن، سچ، رسڻ، پرچڻ، 

نفرت ، قرب، وڻج واپار، عبادت، رياضت، خدمت، قرباني ۽ ٻين 

آفاقي سچاين سان  همڪنار آهن، ۽ انهن جا ويجهڙائيَء کان تجربا 

۽ مشاهدا ڪن ٿا.  هو زندگيَء جي رمز به سمجهن ٿا ته موت جي 

آهن. عشق جي آتش جا اال به برداشت ڪن ٿا معنويت کان به آگاهه 

ته واديَء حسن جو به سير ڪن ٿا. چٽاڻو چوڌار به پسن ٿا، ته ڇپر 

کي ڇمر به ڀائين ٿا، ليالئي نه لهڻ کان پوِء به ليالئڻ ٿا، ڇاڪاڻ ته 

هو، پُر اميد آهن، انتظار جي ٽياس تي به ٽنگجن ٿا ته وصل جا لمحا 

جهڙي دعا به گهرن ” برابر ڏينهڙا اسان ۽ پرين شال هونَ “ماڻي، 

ٿا. سسي نيزي پاند اڇلي اڌواڌ به ٿين ٿا، اندر اڌ ڪري ڏونگر به 

ڏورين ٿا. اڳيان اڏين وٽ پهچن ٿا ته پويان سر سانباهين ٿا، سرو 

سڃ به ڪن ٿا ته موکيَء جو ويڻ ٻڌي مٽن پاس به مرن ٿا، سج، 

ن سواِء سڀ چنڊ، ستارن جو حسن ۽ روشني به ڏسن ٿا ته پرين کا

اونداهه به محسوس ڪن ٿا، سامونڊي بڻجي سفر تي اسهن ٿا ته 

انهن جي سڪ ۽ ڇڪ سانڍي انهن جي وڇوڙي تي ماتم ڪنان به 

ٿين ٿا، لڱن تان ماس به روڙي ڏين ٿا ته آرٽ جي اهڙي پذيرائي به 

ڪن ٿا جو تند تان/ُسر تان سر گهري ويهن ٿا. سونهن، بهادري، 

لي، خودداري، مهمان نوازي ۽ اوورچائي سورهيائي، سخا، فراخد

 توڙي ڏاهپ ۾ به پنهنجو مٽ پاڻ آهن.

بهرحال شاه سائينَء جي شاعري  آفاقي سچاين جي  اهڙيَء ريت  

آئينه دار آهي، جو ان  ۾ اسان اڄ جي دور جون سموريون حالتون 

پڻ ڏسي ۽ پسي گهون ٿا.  ۽ شاه سائينَء جي شاعريَء ۾ ٻڌايل ڏسن 

شني ۾ اسان پنهنجا ڏک، درد، اهنج، پيڙائون، ۽ گسن جي رو

هيڪاليون، اداسيون، نراسايون،ڳڻتيون ۽ ڳاراڻا ختم پڻ ڪري 

 سگهون ٿا.
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 باب پنجون

 لطيفيات تي لکيل ڪجهه ڪتابن جو جائزو

شاه جي ڪالم جي آفاقيت ۽ اهميت کي هر پليٽ فارم تي 

تسليم ڪيو ويو آهي. اهو پوِء تحقيق جو ميدان هجي، تنقيد جو ميدان 

هجي، ترجمي جو ميدان هجي يا شعر ۽ ادب جو ڪو ٻيو ميدان. 

مطلب ته اها شاه صاحب جي ڪالم جي خوبي ۽ خصلت ئي آهي 

هي. شاه صاحب جي جو ان هر طبقي جي ماڻهوَء کي متاثر ڪيو آ

ڪالم تي تمام گهڻو تحقيقي ڪم ٿيو آهي، ۽ اڃا ان تي وڌيڪ 

تحقيق ڪرڻ جي ضرورت آهي. هن ڪتاب جي هن باب ۾ لطيفيات 

تي لکيل ڪجهه اهم ڪتابن جو وچور پيش ڪيو ويندو. پر ان کان 

اڳ انهن تحقيقي مقالن جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي، جيڪي 

ان چاهه رکندڙ ڏاهن وڏي محنت مقاال شاه سائينَء جي شاعريَء س

جون ڊگريون عطا ” ڊاڪٽريٽ“۽ جدوجهد سان لکيا ۽ موٽ ۾ کين 

ٿيون. شاه لطيف تي ٿيل پي ايڇ ڊيز مان گهڻيون ته ڪتابي شڪل ۾ 

به ڇپجي پڌريون ٿيون آهن، پر ڪي ٿيسز اڃا ناهن ڇپيون، هتي 

 .انهن ٿيسز جو وچور ڏجي ٿو 

سورلي، آڪسفرڊ يونيورسٽي  ڀٽ جو شاه )شاه آف ڀٽ( ايڇ. ٽي.•

)هيُء ڪتاب انگريزي ۾ به ڇپجي چڪو آهي  ع1940پريس لنڊن، 

۽ ان جو سنڌي ترجمو پڻ ٿي چڪو آهي، جنهن جو جائزو هن ئي 

 باب ۾ ورتو ويو آهي(

Shah Latif: His life and Works: •  ڊاڪٽر موتي الل

  ع1970انڊيا،  يونيورسٽي، دهلي جوتواڻي،

ڊاڪٽر موتي ’: شاعريَء ۾ استريَء جو چٽ شاهه لطيف جي‘ •

  ع1981پرڪاش، ممبئي يونيورسٽي، ممبئي: 

 

‘Universal Message of Shah Abdul Latif’: •   ڊاڪٽر در

)هيُء ٿيسز ڪتابي  ع1984سيد، ايڊنبرا يونيورسٽي،انگلنڊ،  شهوار
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شڪل ۾ ڇپجي چڪي آهي ۽ ان جو اردو ترجمو پڻ ٿي چڪو 

 آهي(

Shah Abdul Latif & His Times: •  پروفيسر ڊاڪٽر سنتداس

  ع1986انڊيا،  يونيورسٽي دهلي دهلي جهانگياڻي،

ڊاڪٽر  :شاهه عبداللطيف ڀٽائي ۽ ثقافت سنڌي •

)هيء ٿيسز  ع1988ڄام شورو،  سنڌ يونيورسٽي سوڍر، شاهنواز

 ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

عالمت نگاري: ڊاڪٽر غالم نبي شاهه لطيف جي شاعريَء ۾  •

)هيء ٿيسز ڪتابي   ع1989سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو،  سڌايو،

 صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

شاهه جي ڪالم جي روشنيَء ۾ سنڌي عورت جو مطالعو:  •

)هيَء  ع1989سومرو،سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو،  بانو ڊاڪٽر حسن

 ٿيسز اڃان ناهي ڇپي(
۾ عورت جو روپ: ڊاڪٽر فهميده حسين،  شاهه جي شاعريءَ  •

)هيء ٿيسز ڪتابي   ع1992ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي: 

صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي ۽ اردو توڙي انگريزي ۾ پڻ 

 ترجمو ٿي چڪي آهي(

 :جائزو شاهه لطيف جي جمالياتي شاعريَء جو تحقيقي •

ڄام شورو،  سنڌ يونيورسٽي سيوهاڻي، شڪنتال ڊاڪٽر

 يَء ٿيسز اڃان ناهي ڇپي()ه ع1993

بمبئي  ٻلديو مٽالڻي، شاهه ۽ سچل جو تقابلي اڀياس: ڊاڪٽر •

)هيء ٿيسز ڪتابي صورت ۾   ع1994انڊيا،  يونيورسٽي، ممبئي

 ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

شـاهه لـطيـف جي دور جون حـالتـون: ڊاڪٽر غالم حيدر چنو،  •

ان ناهي )هيَء ٿيسز اڃ ع1996ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

 ڇپي(

 :جائزو شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ استعارن ۽ تشبيهن جو تحقيقي •

سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو،  ام ڪلثوم شاهه، سيد ڊاڪٽر
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)هيء ٿيسز ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي   ع2002

 آهي(

ڊاڪٽر غالم مصطفٰي  :جائزو جو تحقيق شاهه لطيف تي ٿيل •

)هيء ٿيسز ڪتابي   ع2004 سنڌ يونيورسٽي،ڄام شورو، کهڙو،

 صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

شاهه لطيف جي دور جون مذهبي ۽ تعليمي حالتون: ڊاڪٽر انيس  •

)هيء   ع2006فاطمه سومرو، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

 ٿيسز ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

ڊاڪٽر  :جائزو جو تنقيدي  (Diction)شاهه لطيف جي ٻوليءَ •

)هيَء ٿيسز  ع2007يده شاهه، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، فهم

 اڃان ناهي ڇپي(

شاهه جي شاعريَء ۾ اسالمي قدر: ڊاڪٽر  •

جسڪاڻي، شاهه عبداللطيف يونيورسٽي، خيرپور،  عبدالرحمان

)هيء ٿيسز ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي   ع2008

 آهي(

سنڌي، شاهه لطيف جا مرد ڪردار: ڊاڪٽر ابراهيم سمون  •

)هيء ٿيسز ڪتابي   ع2008ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

 صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

جا سلسال: ڊاڪٽر عابد مظهر،  تصوف شاهه لطيف جي دور ۾ •

)هيء ٿيسز ڪتابي   ع2009ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

 صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

سومرو، شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ جدوجهد: ڊاڪٽر شهناز  •

)هيَء ٿيسز اڃان ناهي  ع2009ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

 ڇپي(

پاالري،  رخمان گل شاهه جي ڪالم ۾ لوڪ ادب: ڊاڪٽر •

. لطيفيات جي حوالي سان ع2011ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

هيَء هڪ اهم ترين ٿيسز آهي، جنهن ۾ ڪل پنج باب آهن. جن ۾ 

ب جا اهڃاڻ ۽ لوڪ ادب جي صنفن، قديم شاعرن وٽ لوڪ اد

موجود لوڪ ادب جي اهڃاڻن تي   ۾ شاهه لطيف جي شاعري
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صفحن جي لڳ ڀڳ  550تفصيل سان لکيو ويو آهي. هيَء ٿيسز 

 )هيَء ٿيسز اڃان ناهي ڇپي(آهي. 

شاهه لطيف جي شاعريَء جو سماجي ڪارج: هڪ اڀياس،  •

)هيء   ع2014سنڌ يونيورسٽي، ڄام شورو،  احسان دانش، ڊاڪٽر

 ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(ٿيسز 

شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ جماليات جو تصور: ڊاڪٽر شير  •

)هيء ٿيسز   ع2013مهراڻي، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي، 

 ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

ڊاڪٽر  جائزو شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي شاعريَء جو لسانياتي •

)هيء ٿيسز   ع2014سٽي، ڪراچي، پتافي، ڪراچي يونيور شازيه

 ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري ٿي چڪي آهي(

موسيقي ۽ شاهه لطيف: چندر پرمانند ٺڪر، يونيورسٽي آف •

)هيء ٿيسز ڪتابي صورت ۾ ڇپجي پڌري   ع2016ممبئي،انڊيا ، 

 ٿي چڪي آهي(

شاه لطيف جي شاعريَء جي مختلف رخن تي ڇپيل ڪجهه اهم  

 ٿو.ڪتابن جو جائزو هتي ڏجي 

 ڪتاب: ڀٽ جو شاھ

 ليکڪ:  ايڇ ٽي سورلي، مترجم، عطا محمد ڀنڀرو

ايڇ. ٽي. سورلي پهريون “ڪتاب جي پبلشر لکيو آهي ته 

مستشرق آهي جنهن عظيم صوفي شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي 

جي شاعري، سندس فڪر ۽ ان جي دور بابت تفصيلي ڪتاب 

وقت تائين لکيو. ان  (Shah Abdul Latif of Bhit) ع ۾1938

خود سنڌ جي اندر به شاهه لطيف جي شاعراڻي انداز، پسمنظر ۽ 

فڪر تي ايتري ڀرپور ڄاڻ سان ڪو تحريري مواد سامهون نه 

آيو هو. سورلي جي ڪتاب پڌري ٿيڻ سان شاهه لطيف جي 

شاعراڻي انداز ۽ فڪر تي بحث ۽ تحقيق جون نئون راهون کلي 

تي بزرگ ۽ پيون. اڳ جيڪو ڀٽائي کي رڳو ڪاني ڪرام
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مذهبي شاعر سمجهيو ويندو هو تنهن کي سماجي مفڪر، عظيم 

شاعر ۽ وحدت انساني جي علمبردار جي حيثيت ۾ پرکڻ جون 

 وڏيون وٿون نروار ٿيون.

ع ۾ ڄائو. ننڍي کنڊ تي برطانوي راڄ 1891ايڇ ٽي سورلي        

دوران سورلي پنهنجي عملي زندگي جي شروعات انڊين سول 

رڻ سان ڪئي ۽ بمبي ريزيڊنسي ۾ مختلف سروس جوائن ڪ

عهدن تي رهيو. ايڇ ٽي سورلي سانگهڙ، نوابشاه، جيڪب آباد ۽ 

ٿرپارڪر سميت ٻين ضلعن ۾ ڊپٽي ڪمشنر پڻ رهيو. سنڌ جي 

مڃيل بيروڪريٽ ۽ ليکڪن اڪبر لغاري ۽ عبدالقادر منگي 

وانگر ايڇ ٽي سورلي جي به اها خاص خوبي هوندي هئي ته هو 

دو هو، جنهن به ذميواري ۾ هٿ وجهندو هو ته ڪو جتي به هون

نه ڪو خاص ڪم ڪري ويندو هو. اڪبر لغاري ۽ منگي 

صاحب شايد سورلي کان ئي اهو ڳڻ سکيا آهن. ايڇ ٽي سورلي 

ميرين فشريز “جڏهن ڊائريڪٽر فشريز بمبي ريزيڊنسي هو ته، 

نالي سان ڪتاب لکيائين، جنهن ۾ مڇين ” آف بمبي ريزيڊنسي

کان ويندي انهن جا سائنسي ناال توڙي انگريزي ۽  جي قسمن

مقامي ٻولين جن ۾ مراٺي، ڪاٺياواڙي، گجراتي ۽ سنڌي ٻوليون 

شامل هيون؛ ۾ مختلف مڇين جا ناال، قسم، اوصاف، فائدا ۽ 

مڇيون ڦاسائڻ جي مقامي طور طريقن، ڄارن ۽ ڪنڍين جي 

ن قسمن بابت لکيائين. ڊائريڪٽر هوندي سڄو سڄو ڏينهن مهاڻ

سان گڏ هوندو هو، توڙي جو انهن ڏينهن ۾ هن اڃا ڀٽائيَء جو 

ڄام هٿ “سر ڪاموڏ ڪو نه پڙهيو هو. پر ڀٽائي جي استعاري، 

جي سچي تصوير بڻيل هوندو هو. ” ڄلي ڄٻيرن سين“۽ ” ۾ ڄار

هو جڏهن سنڌ جي  آدمشماري جو انچارج ٿيو ته ان تي تفصيلي 

ٽي  ٿي. ايڇ رپورٽ لکيائين جيڪا ڪتابي صورت ۾ شايع

ع تي مجسٽريٽي اختيارين تحت ڪيس 1919جوالِء  5سورلي 

نالي سنڌي اخبار جي ايڊيٽر ” هندواسي“ٻڌي رهيو هو. اهو 

ڄيٺمل پرسرام گلراجاڻي تي بغاوت جو ڪيس هو. ايڊيٽر شايد 

 جليان واال باغ سانحي خالف ايڊيٽوريل لکيو هو. 
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 يو،مئجسٽريٽ سورلي سرڪاري وڪيل کان پڇ        

جوابدار ايڊيٽر جيڪا بغاوت ڪئي آهي سا خبرن ۾ آهي يا “      

 ”ايڊيٽوريل ۾؟

بغاوت ايڊيٽوريل جي پڇاڙي ۾ ڏنل “سرڪاري وڪيل چيو،        

 ”بيت ۾ آهي.

 مئجسٽريٽ چيو ته بيت پڙهي ٻڌايو. بيت هيو:       

 اَڳيان اَڏُيِن َوِٽ، پويِن ِسَر سنباهيا،

 َمَڇڻ ڀايين گَهِٽ،ڪاِٽ ته َپوين قبوَل ۾، 

 َمٿا َمهايَِن جا، پيا نه ِڏسين پَِٽ،

 ڪاَلَڙڪي َهِٽ، ُڪسڻ جو ڪوُپ َوهي.

هن پڇيو هي ڪهڙي شاعر جو بيت آهي؟ جواب آيو، شاهه 

عبداللطيف ڀٽائي جو. هن پڇيو شاعر جيئرو آهي يا مري ويو؟ 

 سال ٿيا آهن جو گذاري ويو.  169جواب آيو ته 

ڪاميٽي قائم ڪئي وئي جنهن سورلي صاحب چار رڪني 

تي اهو ڪم رکيو ويو ته هو ڪورٽ کي ان بيت جي معنٰي 

سمجهائي. ڪاميٽي جي ميمبرن ۾ مرزا قليچ بيگ، راِء بهادر ديوان 

بُل چندڏيارام، ديوان ليالرام وطڻ مل ۽ نبي بخش ايم حسين شامل 

هئا. هنن بغاوت پيدا ڪندڙ بيت جي سمجهاڻي ڪورٽ جي حوالي 

 ڪئي. 

ن ٿا سورلي صاحب انصاف جي تقاضا پوري ڪندي چو

ايڊيٽر کي ٻن سالن جي سزا ٻڌائي پوني جيل موڪلي ڇڏيو. هن 

مونکي سنڌي استاد گهرائي ڏنو “سرڪاري وڪيل کي چيو ته 

وڃي جيڪو مونکي سنڌي سيکاري، جيئن مان هن شاعر )شاهه 

 ”عبداللطيف ڀٽائي( کي پڙهي سگهان.

ڊاڪٽر سورلي اهڙي طرح سنڌي سکي، ڀٽائي کي پڙهيو ۽  

شاهه ” ع ۾ انگريزي ۾ ڪتاب لکيو1938ُهن جي شاعري تي 

ع ۾ کيس پي ايڇ ڊي جي ڊگري 1940جنهن تي  “عبداللطيف آف ڀٽ

ملي، جنهن ڪري هو سنڌي ادب جو اسڪالر ٿي ويو ۽ ان معيار 
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جو انگريزيَء ۾ هن وقت تائين ڪنهن به اديب ڪو ڪتاب ناهي   

 لکيو.

ڀٽ جو شاه ڪتاب ڪل ٽن حصن تي مشتمل آهي. پهرين 

حصي ۾ ڇهه باب آهن جن ۾ سنڌ جي تاريخ جي حوالي سان تحقيق 

مل ڪئي وئي آهي. هن حصي ۾ خاص طور تي سنڌ جي ماضي شا

۽ سورلي صاحب جي وقت ۾ سنڌ جي صورتحال، جاگرافي، واپار، 

پوکن ۽ اپت جي ذريعن تي سير حاصل تحقيق شامل ڪئي وئي 

آهي.  ڪتاب جي ٻي ۾ ست باب آهن، جن ۾ ادب ۽ تنقيد جي حوالي 

تصوف سان اهم ترين تحقيق شامل ڪئي وئي آهي. هن حصي ۾ 

شاه سائينَء جي  شاعري جي مزاج ۽ ماخذن تي بحث ڪيو ويو 

آهي. خاص طور تي عربي، فارسي، بلوچي، هندي/اردو ٻولي جي 

اثر تي تحقيق ڪري سنڌ ۾ موجود تصوف جي رنگن کي مختلف 

حوالن سان بيان ڪيو ويو آهي. جڏهن ته هن ڪتاب جي ٽئين 

هي. جيڪا حصي ۾ شاه سائينَء جي چونڊ شاعري ڏني وئي آ

 سورلي صاحب پاڻ ترجمو ڪري پنهنجي ٿيسز ۾ شامل ڪئي.

لطيفيات جي حوالي سان هيُء ڪتاب انتهائي اهم آهي، 

ڇاڪاڻ ته هن ڪتاب ۾ هڪ پاسي شاه سائينَء جي دور تي لکيو 

ويو آهي ته ٻئي پاسي شاه سائين جي شاعريَء جي مختلف 

سورلي موضوعن تي پڻ قلم کنيو ويو آهي. خاص طور ايڇ تي 

صاحب مختلف واقعن جي آڌار سنڌ جي حالتن جو جيڪو نقشو 

چٽيو آهي، اهو تمام گهڻو اهم آهي. ايڇ ٽي سورلي پنهنجي هن 

 تحقيق ۾ شاه سائين زبردست ڀيٽا پيش ڪري ٿو. هو لکي ٿو،

هيُء اهو شاعر آهي، جنهن جهنگ جي جهانگيئڙن جي الِء “

صوف جي شاعري ڪئي، هن جي شاعريَء کي روحانيت ۽ ت

مسلڪ جي بنياد تي اسالم جي اعلٰي پيغام ۽ سکيا مان اتساه مليو. 

سندس ڪال ڄڻ ته هڪ قومي ورثي جي شڪل اختيار ڪري 

چڪي آهي. شاه عبداللطيف جي شاعري ۾ حياتي، پنهنجي حقيقي 
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ڏسن ۾ تيستائين نظر ڪانه ايندي، جيستائين اسان عام ماڻهن جي 

وچ ۾ هو رهيو ۽ جن جي الِء مذهب متعلق نه ٿا ڄاڻون، جن جي 

هن ڳايو، جڏهن ڪو عالم هن جي شاعريَء جو مطالعو ڪري ٿو 

ته سندس منهن ۾ ڏکيا مسئال اچي وڃن ٿا ته هو ڪيئن شاعر جي 

لطافت سان ڀرپور، اعلٰي مذهب کي عام ماڻهو جي عام مذهبي 

تصور ۽ عملي دستور سان ٺهڪائي؟ جڏهن ته مذهب جو قدر 

آدرشن ۽ اظهار جي اعلٰي ترين نموني تي مدار  هميشه ان جي اعليٰ 

رکي ٿو ۽ مذهب جي شهرت ۽ عوامي تصور، عام جي گهڻائي جي 

مون )شاه جي( بيتن کي ٽن  آهي.ايمان ۽ عمل جو ماپو هوندو 

قسمن ۾ ورهايو آهي: پهرئين قسم ۾ اهي بيت اچي وڃن ٿا، جن کي 

و چئي اسلوب ۽ اظهار جي لحاظ کان بنيادي طرح سان صوفياڻ

سگهجي ٿو. اهي بيت جن ۾ تصوف ۽ عشق االهي جو ذڪر آهي، 

جيڪي خدا جي رحم واري وصف، قدرت ۽ ڳجهه متعلق آهن. ٻئي 

ڀاڱي جي بيتن ۾ سنڌ جي ٻهراڙي واريَء زندگيَء جي خصوصيت 

جو پورو عڪس آهي، جيئن آگوندري اوهيڙي جي آجيان، بزرگن ۽ 

سين جي دکدائڪ درويشن جون عادتون ۽ خصلتون، حَسن ۽ حُ 

ڪهاڻي، ۽ ڪاپائتي جا خيال، ٽيون ڀاڱون شاعريَء جي هڪ وڏي 

حصي تي مشتمل آهي، جنهن ۾ سنڌ جا عشقيه داستان شامل آهن، 

جيڪي مائرون پنهنجن ننڍڙن ٻارن کي پينگهن ۾ ٻڌائينديون آهن، 

 ”جن ۾ عام ماڻهوَء جو پيار ۽ پاٻوهه به شامل هوندو آهي.

 فڪتاب: احوال شاھ لطي

 ليکڪ:  مرزا قليچ بيگ

شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي سوانح حيات تي لکيل بنيادي ڪتابن  

مان هڪ ڪتاب احوال شاه عبداللطيف آهي، جيڪوشمس العلماَء  

 5باب ۽  10مرزا قليچ بيگ جو لکيل آهي. هن ڪتاب ۾ ڪل 

شاعر ڪنهن کي هي موضوع آهن.  ضميما آهن. پهرين باب ۾

سندس  -شاهه صاحب جو ڄمڻ -وچ ۾ ڀيٽشاعر ۽ نبي جي  -چئجي
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هالن ۾ شادي  -سندس وڏن جو هرات مان سنڌ ۾ اچڻ -اصل نسل

 -شاهه عبداللطيف جي ننڍائي جو بيان -سيدن جو خاندان -ڪرڻ

هندن فقيرن سان  -ننڍي هوندي جون عادتون -ننڍي هوندي جا ڏينهن

ناني ۽ سٻڙ سخي جو بيان.ٻئي باب جا موضوع هن  -گهمڻ جو شوق

 -سندس جيسلمير ڏي وڃڻ -طرح آهن، ماڻهو شاهه جا مريد ٿين ٿا

فقيرن سان تڪرار  -ناني ڏي وڃڻ -هڪڙي مريد وٽ مهمان ٿيڻ

۽ رستي تي هڪڙي جت سان  ،۽ فقيرن کان جدا ٿي هلڻ ،ڪرڻ

ٺٽي ڏي وڃڻ، مخدوم ٺاري سان مالقات ڪرڻ ۽  -مالقات ڪرڻ

بيگ جو  مغل -مغل بيگ سان شاه صاحب جو رستو -رستو رکڻ

مغل بيگ جو چورن جي  -شاهه صاحب کي ڪوٽڙي مان لڏائڻ

هٿان مرڻ، ۽ مغل بيگ جي نياڻي سان شاهه صاحب جي شادي 

ڪرڻ. ٽئين باب ۾ شاهه عبداللطيف جو زور وٺڻ ۽ هالن جي پيرن 

۽ نورمحمد ڪلهوڙي جي دل ۾  نارين جي سيدي۽ متعلوي يعني مٽ

شاهه ڪريم جو قبو شاهه صاحب جو بلڙي ۾  -حسد پيدا ٿيڻ

ڀٽ تي سندس نئون ڳوٺ  -سندس دشمنن جي ساڻس هلت -جوڙائڻ

ٽ تي ويهڻ جهڙا موضوع ڀ سندس -سندس والد جي وفات -ٺاهڻ

اهه صاحب جو گالن ڪڃريَء کي دعا ش آهن. چوٿين باب ۾

شاهه عبداللطيف جي  -ڪرڻ، ۽ هن کي ميان غالم شاهه ڄمڻ

غالم شاهه ڪلهوڙي  -لسندس پڇاڙيَء جي ڏينهن جو احوا -وفات

 -ٽالپرن جي مرمت ڪرائڻ -جو شاهه صاحب جو قبو جوڙائڻ

ڪن ڳالهين جو جمال شاهه جي  -جمال شاهه جو گاديَء تي ويهڻ

خليفي تمر جو ڄمڻ، ۽ ننڍپڻ جو احوال. پنجين باب ۾  -فائدي ۾ وڃڻ

سندس  -شاهه عبداللطيف جي شڪل شبيهه ۽ هلت چلت جو بيان

سندس  -سندس علميت -ڃا تائين باقي آهنهٿن جون شيون، جي ا

شاهه ڪريم جي تحمل جو  -سندس تحمل -سندس رحمدلي -عادتون

شاهه صاحب جون دعائون ۽ ِپٽون جهڙا موضوع آهن. ڇهين  -بيان

عشق ۾ شادي ڪرڻ بابت  -باب ۾ شاهه عبداللطيف جا نيڪ رستا

سندس  -سندس مذهب جا ٻه طرف -سندس ديني خيال –سندس راِء 

سندس راڳ جو عجيب  -سندس مريدن جو اعتقاد -جو شوق راڳ
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 –شاهه صاحب جي هلت چلت جو بيان  –متفرقه ڳالهيون  –اثر 

سندس ٻيون ڳالهيون تن جو بيان  -ڪرامتن ۽ هشياري وغيره بابت

 وارا موضوع آهن. جڏهن ته ستين باب ۾ هي موضوع شامل آهن.

ڇاپون، انهن تي هه جو رسالو، ۽ ان جو جڙڻ، ان جون جدا جدا شا

شعر جو قسم ۽ ان  –شاهه صاحب جي ڪالم جي خاصيت  –راِء 

شاهه صاحب  –رسالي جا ڀاڱا  -ُسرن جو جوڙجڪ –جو نمونو 

 –شاهه عبداللطيف ۽ حافظ شيرازي جي ڀيٽ  -جي شعر جي مهيت

 نبي جي ڪالم سان مشابهت. -سندس شعرن جون ٻه ٽي معنائون

جا خاص نُڪتا ۽ قرآن ۽ علم تصوف  اٺين باب جي موضوعن ۾

 باب نائونان سان شامل آهن.  يحديث وغيره مان شاهديون، ج

ر سُ  –سالي جي ُسرن جو مختصر مضمون ۽ تصوف سان الڳاپو ر

ر سُ  -سر جمن: مضمون ۽ انتخاب -ڪلياڻ: مضمون ۽ انتخاب

-سر سامونڊي: مضمون ۽ انتخاب -راڳ: مضمون ۽ انتخاب سر

ر کنڀات: مضمون سُ  -ون ۽ انتخابسر سهڻي:ميهار جو قصو،مضم 

امامن  -ر ڪيڏارو: سُ  -ر سارنگ: مضمون ۽ انتخابسُ  -۽ انتخاب

مضمون ۽  ر آبري:سُ  -جي شهادت جو بيان، مضمون ۽ انتخاب

سر ديسي: مضمون ۽  -ر معذوري: مضمون ۽ انتخابسُ  - -انتخاب

ر حسيني: مضمون سُ  -ر ڪوهياري: مضمون ۽ انتخابسُ  -انتخاب

تي ٻڌل آهي. ڏهين باب ۾  سر سورٺ: سورٺ ۽ راِء ڏياچ  ۽ انتخاب

سر هير رانجهو؛  –سر براڳ: اشارو  -جو قصو، مضمون ۽ انتخاب

سر مومل راڻو: مومل  -سر بروو سنڌي: مضمون ۽ انتخاب -اشارو

سر کاهوڙي: مضمون ۽  -۽ راڻي جو قصو، مضمون ۽ انتخاب

ضمون ۽ سر رپ: م -سر رامڪلي: مضمون ۽ انتخاب -انتخاب

سر ليالن چنيسر: ليالن ۽ چنيسر جو قصو، مضمون ۽  -انتخاب

سر ڏهر: مضمون ۽  -سر بالول: مضمون ۽ انتخاب -انتخاب

سر پرڀاتي: مضمون ۽  -سر ڪاپاتي: مضمون ۽ انتخاب -انتخاب

سر  -سر گهاتو: مورڙي جو قصو، مضمون ۽ انتخاب -انتخاب

 -مون ۽ انتخابسر آسا: مض -شينهن ڪيڏارو: مضمون ۽ انتخاب

سر ڍول  -سر مارئي: عمر ۽ مارئي جو قصو، مضمون ۽ انتخاب
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سر پورب: مضمون ۽  -سر ڌناسري: اشارو -مارئي: اشارو

سر ڪاموڏ: نوري ۽ ڄام تماچي جو قصو، مضمون ۽  -انتخاب

سر بسنت: مضمون ۽  -سر ڪارايل: مضمون ۽ انتخاب -انتخاب

 انتخاب.

واڌارا ڏنل آهن. انهن جا تفصيل هن ضميما/  5بابن کانپوِء  جيڪي 

 طرح آهن.

 الف –ضميمو 
شاهه عبداللطيف جي نسل جو شجرو حضرت محمد علي هللا عليه 

 وسلم تائين.

 ب –ضميمو 
د کان وٺي شاهه عبداللطيف تائين مرشدي ۽ مريدي حضرت محم  

 . جو سلسلو

 ج –ضميمو 
 . سٻڙ سخي جو نسل ابو لهب تائين

 د –ضميمو 
 ين جي يادداشت.طموسيقي جي علم موجب راڳ هندستان جي

 هه –ضميمو 
شاهه عبداللطيف جي خدمت ۾ جيڪي خاص فقير ۽ مريد حاضر 

  تن جا ناال. ،هوندا هئا

مرزا قليچ بيگ جيئن ته مذهبي قسم جو ماڻهو هو انڪري ُهن ِهن 

ڪتاب ۾ پڻ ڪرامتن ۽ واليتن جو گهڻو ذڪر ڪري ٿو. مرزا 

ي شاعر سنڌ ۾ ٿي گذريا آهن، تن ۾ جيڪ“صاحب لکيو آهي ته، 

اهڙو شاعر، جنهن جو شعر ننڍي وڏي جي وات ۾ هجي، ۽ عام 

خاص کي وڻندڙ هجي، سو ته شاهه عبداللطيف جهڙو ٻيو ڪونه 

هو رڳو مشهور شاعر نه آهي پر مشهور اولياَء آهي، ۽  هوندو.

انهيَء ڪري هن ملڪ جي بزرگن منجهان هن جو سڀ کان 

ندس رسالو هن کان اڳي ٻه ٽي ڀيرا ڇاپ ۾ اچي وڌيڪ نالو آهي. س

ويو آهي، مگر سندس مفصل احوال اڃا ڪنهين ڪين لکي پڌرو 

. يا ته وري ضرور نه ڄاتو اٿن، يا ته آسانيَء سان هٿ  ڪيو آهي
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، ۽  الءِ   نه لڳي سگهيو اٿن، تنهنڪري مون پنهنجي خاص وندر

ڪري، سندس الِء، اها محنت پاڻ تي هموار  عام فائدي ۽ خوشيءَ 

احوال لکڻ ۾ هٿ وڌو، پر انهيَء ڪم ۾ مون کي گهڻي مشڪالت 

 ”درپيش هئي.

مرزا صاحب کي هيُء ڪتاب لکڻ دوران ڪافي ڏکيائيون پيش 

آيون. ڇاڪاڻ ته ان کان اڳ شاه سائين جي زندگيَء تي ڪو مفصل 

هاڻي مون هي “احوال موجود نه هو. مرزا صاحب لکي ٿو ته، 

رٿ تي؛ ۽ جهڙي صورت  ءَ سو به خاص انهياحوال گڏ ڪيو آهي، 

۾ مون کي هٿ لڳو آهي اهڙي صورت ۾ مون پڙهندڙن جي پيش 

ڪيو آهي. انهي ڪرڻ کان سواِء ٻيو چاڙهو ڪونه هو. نبين، ولين 

۽ پهلوانن ۽ اهڙي قسم جي ٻين ماڻهن جي احوال ڏيڻ جي اها ئي 

. سڀ ڪنهن ٻولي ۾، ۽ سڀ ڪنهن ملڪ ۾ اهڙو احوال  ريت آهي

يڻ جي انهيَء رستي ڏنو ويو آهي، تنهنڪري مون رڳو پاڻئون ڏ

چڱن جي پيروي ڪئي آهي، ۽ جيڪڏهن منهنجي هن ڪتاب مان 

پڙهندڙن کي خوشي حاصل ٿي، يا منجهانس ڪو فائدو هٿ لڳو ته 

مرزا ” بس منهنجو مطلب پورو ٿيو، ۽ منهنجو پورهيو صاب پيو.

خان ٽالپر جي صاحب جو هيُء ڪتاب گهڻو ڪري مير عبدالحسين 

فارسي ڪتاب لطائف لطيفي تي آڌاريل آهي. جيڪو مير صاحب 

اڳ لکي ڇڏيو هو پر اڃا ڇپايو ڪين هئاين. اها مير صاحب جي 

فراخدلي چئبي جو هن پنهنجو ڪتاب ڇپائڻ کان اڳ ئي لڳ ڀڳ 

سمورو مواد مرزا صاحب جي حوالي ڪري ڇڏيو. مرزا صاحب 

هن.هن وقت تائين مرزا هن ڪتاب ۾ مير صاحب جا ٿورا مڃيا آ

قليچ بيگ جي هن ڪتاب احوال شاه عبداللطيف ڀٽائي جا ڪيترائي 

 ڇاپا اچي چڪا آهن.

 مقدمه لطيفيڪتاب: 

 ليکڪ:  ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي
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ڊاڪٽر هوتچند مولچند گربخشاڻي جو لکيل ڪتاب آهي، جيڪو 

هن شاه جو رسالو ترتيب ڏيڻ وقت رسالي جي مقدمي/مهاڳ 

لکيو هو. مقدمه لطيفي ڊاڪٽر گربخشاڻي جي ترتيب ڏنل طور 

شاه جي رسالي ۾ مقدمي طور به شامل آهي ته الڳ ڪتابي 

شڪل ۾ پڻ موجود آهي. هيُء ڪتاب لطيفيات تي لکيل بنيادي 

ڪتابن مان هڪ آهي، جنهن ۾ شاه لطيف جي زندگي، ان دور 

جي حالتن، شاه سائين جي حسب نسب، شادي، خاندان وغيره 

ن گڏ شاه جي شاعري ۾ موجود فڪري توڙي فني حوالي سا

سان بحث ڪيو ويوآهي. ڊاڪٽر گربخشاڻي کوجنا ڪري  مير 

علي شير قانع جي ڪتاب تحفت الڪرام کان ويندي مرزا قليچ 

بيگ جي احوال شاه عبداللطيف تائين ڪافي ڪتابن مان مدد 

وٺي شاه سائين جي سوانح حيات ۽ شاعري بابت رايا ڏنا آهن. 

توڙي جو ڊاڪٽر گربخشاڻي وڏي محنت سان شاه سائين جي 

سوانح حيات تيار ڪئي آهي پر ان جي باوجود ڊاڪٽر صاحب 

گهڻين اهڙين روايتن کي رد ناهي ڪيو جيڪي عقلي بنيادن تي 

رد ڪرڻ جوڳيون آهن. مثال طور ڊاڪٽر صاحب شاه سائين 

اه ش“جي تعليم ۽ ننڍپڻ بابت هڪ روايتون دهرائيندي لکي ٿو ته،

عبدالطيف جي ننڍپڻ جي نسبت جيڪي اڪيچار قصا ۽ 

ڪهاڻيون مروج آهن، سي جيڪڏهن اعتبار ۾ آڻبيون ته ڏسبو ته 

هو ڄاپندي ئي ڄا۾ هو. ننڍيَء وهيَء کان ئي وٺي، ڪڏهن 

ڪڏهن وجد ۽ حال ۾ اچي ويندو هو. ننڍي وهيَء کان ئي وٺي، 

۾ غيبي ڪڏهن ڪڏهن وجد ۽ حال ۾ اچي ويندو هو، ۽ اُن هالت 

مشاهدا نظر ايندا ُهئس. پنهنجن جيڏن سرتن کي االهيات جي 

باريڪ نڪتن تي وعظ ڪندو هو ۽ کين ڪيترا اچرج ۽ 

ڪرامتون ڏيکاريندو هو. چون ٿا ته جڏهن پنجن يا ڇهن ورهين 

نور محمد وٽ   جي ڄامر جو ٿيو، تڏهن سندس والد کيس آخوند

جو “ وائيءَ ”، ۽ پڙهڻ وهاريو. آخوند نور محمد ذات جو ڀٽي هو

ويٺل هو، جا ڀٽ کان ڇهه ڪوه پري ۽ اڏيري لعل کان ٻه ڪوه 

سيکارڻ شروع ڪيس، ۽ “ الف بي”پري آهي. جڏهن آخوند 
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وري جڏهن “. الف”، ته شاه هڪدم چيو “الف”چيائينس ته چؤ 

ب وري ”، ته شاه ٺهه پهه جواب ڏنو ته “ب”آخوند چيس ته چؤ 

 ”ڇاجي؟

ڳالهه ٿا “يت پڻ ورجائي آهي ته، يا داڪٽر صاحب هڪ ٻي روا

ڪن ته هڪڙي ڀيري، برپٽ ۾ هڪ واريَء جي دڙي تي 

غلبو ڪيو، ۽ محبوب جي مورت ۾   وهندي، عشق مٿس اهڙو

محو ٿي ويو، جو غشيَء ۾ اچي ويو. پنهنجي جسم ۽ جان،   اهڙو

دنيا ۽ ماسوا جو ڪو سماُء نه رهيس. ٽي ڏينهن برابر اهڙي 

جهوٽن کان واريَء جا ته مٿانس وري   حالت ۾ رهيو. جهولن جي

ويا. شاه حبيب گهڻي ئي ڳوال ڪئي پر پتو نه پيس. نيٺ هڪ ايل 

پنهوار، جنهن جي نظر انهي دڙي وٽان لنگهدي، شاه تي چڙهي 

هئي، تنهن اچي ساڻس ڳالهه ڪئي. شاه حبيب گهڻي اُڪير سان 

انهي ڏس ڏي ڊوڙيو. جڏهن اُتي پهتو، تڏهن ڏٺائين ته شاه جو 

ارو ڌڙ واريَء ۽ دز ۾ دٻجي ويو آهي؛ ڳوال سندس چادر جي س

ڪنڊ ٻاهر پيئي ڦڙڪي. سهي سڃاتائين ته سندس ڳوال جو مقصد 

اُتي ئي آهي؛ مگر تمان ٿيس ته شايد مري ويو آهي. نهايت رقت 

 انگيز آواز ۾ پڪاري چيائين:

 “لڳي لڳي واَء، ويا انگڙا لٽجي.”

ن تي، بيخوديَء جي حالت شاه عبداللطيف، انهيَء دردناڪ دانه

 مان ڇرڪ ماري اٿيو، ۽ وهلو وراڻي ڏنائين:

 “پيئي کڻي پساه، پسڻ ڪارڻ پرينَء جي.”

انهي روايت کي دهرائڻ کانپوِء ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو ته 

ممڪن آهي ته ان ۾ وڌاُء هجي. جيڪڏهن ڊاڪٽر صاحب پاڻ ان 

ڳالهه ۾ شڪ ٿو ظاهر ڪري ته پوِء کيس اهڙي روايت کي 

ئڻ نه گهرجي ها. ٻيون به ڪافي روايتون ڊاڪٽر صاحب دهرا

دهرايون آهن، جيڪي عقلي بنيادن تي رد ڪري سگهجن ٿيون. 

البته هن دليلن سان ثابت ڪيو آهي ته سر ڪيڏارو شاه سائين 

عمر جي آخري حصي ۾ چيو هو. تقريبن سڀني هندو توڙي 

انگريز شارحن سر ڪيڏاري کي رسالي ۾ شامل ڪيو آهي. 
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ته عالمه آِء آِء قاضي، ڊاڪٽر بلوچ صاحب ۽ ڪجهه ٻين جڏهن 

مسلمان محققن سر ڪيڏارو شاه جي رسالي مان ڪڍي ڇڏيو 

هو. مقدمه لطيفي ۾  شاه سائين جي شاعريَء جي فڪري پهلوئن 

تي پڻ اهم بحث ڪيو آهي. خاص طور لفظن جي معنائن جي 

حوالي سان ۽ لکت / صورتخطي جي حوالي سان سندس هيُء 

توڙي شاه جو رسالو ادبي حلقن ۾ بحث هيٺ رهيو.  ڪتاب

گربخشاڻي وارو “بلڪه ڪاڪي ڀيرو مل ته سخت تنقيد ڪندي

لکيو. پر ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته ” شاه جو رسالو منهنجي نظر۾

ڊاڪٽر گربخشاڻي تمام وڏي محنت ۽ جهد ڪري نه صرف 

مقدمه لطيفي لکيو بلڪه هن جيڪو شاه جو رسالو ترتيب ڏنو 

 مام گهڻو اهم آهي. اهو پڻ ت

مقدمه لطيفي ۾ جتي ڪجهه روايتن کي دهرايو ويو آهي اتي 

ڪجهه روايتن کي رد پڻ ڪيو ويو آهي. جيئن رسالي جو 

ڪراڙ ڍنڍ ۾ اڇالئڻ واري واقعي کي هو دليلن سان رد ڪري 

شاه عبداللطيف جڏهين وجد جي حالت ۾ ايندو هو، تڏهين بي “ٿو. 

جي بروقت سندس فقير لکي  اختيار ويندو هوڳ بيت چوندو،

هئا. موالنا جالل الدين رومي به ساڳيَء طرح پنهنجو   وٺندا

ڪالم چوندو هو، جو هڪدم سندس مريد ۽ دوست حسام الدين 

چلپي لکندو ويندو هو. عام اعتقاد آهي ته شاه وفات کان ٿورو 

اڳ، رسالي جا نسخا فقيرن کان وٺي، ڪراڙ جي ڍنڍ ۾ اڇالئي 

اهو خيال اچي پيس ته متان ماڻهو سندس معنوي   ڦٽا ڪيا؛ ڇو ته

ڪالم جي رمز نه پروڙي، گمراهيَء ۾ گرفتار ٿين. ڪي چون 

ٿا ته رسالي جو هڪ اڌ نسخو، ڪنهن فقير وٽ رهجي ويو؛ ۽ 

ڪي وري چون ٿا ته رسالو لوڙهڻ تي شاه جي مريدن ۽ فقيرن 

واويال مچائي ڏني. شاه کي رحم اچي ويو، جنهن پنهنجي هڪ 

کي گهڻا بيت بر زبان ياده   دياڻيَء مائي نيامت )نعمت(، جنهنمري

ئا،ف رمايوته مريدن کي اهي بيت لکارائي. جڏهين اهو نسخو 

تيار ٿيو، تڏهين شاه ان کي پنهنجي نظرم ان ڪڍي، تصديق 

ڪئي؛ ۽ فرمايائين ته سندس ڪيترو ڪالم، صحيح نقل ڪيو 



 لطيفيات جو اڀياس

431 

 

ائل ۾ اهو گنج، ويو هو، انهيَء نسخي کي گنج ڪري ٿا سڏين. او

شاه صاحب جي وڏي خليفي تمر فقير جي سپرد ڪيو ويو؛ اڃا 

تائين سندس پويان ان جي حفاظت ڪندا اچن. گنج ۾ شاه جا بيت، 

بنا ڪنهن ترتيب يا سلسلي جي درج ٿيل آهن. شاه صاحب جي 

وفات کان ٿورو ئي پوِء، فقيرن بيتن کي مضمون موافق بيهاري، 

ي، اهڙي قسم جون آکاڻيون، ٻين سرن جي صورت ۾ آندو. هاڻ

مشرقي شاعرن بنسبت پڻ ڏنيون وينديون آهن. امير دولتشاه 

۾ پڻ ڪيترن “ تذکرةڪ الشعراء”سمرقنديَء، پنهنجي ڪتاب 

شاعرن بابت اهڙيون روايتون آنديون آهن. مثال چوي ٿو ته 

مظفر هرويَء مرڻ کان ٿورو وقت اڳ، پنهنجو ديوان درياَء ۾ 

هي الِء ته کائنس، پوِء، سندس شعر جو نڪو اڇالئي ڇڏيو؛ ان

ڪو قدر ڪري سگهندو، ۽ نڪا ڪا ان جي معنٰي سمجهي 

سگهندو! چوندا آهن ته مشهور فارسي شاعر حافظ، پنهنجا غزل 

ٺڪرين تي لکندو، مٽ ۾ وجهندو ويندو هو، جي سندس نوڪر 

محمد گل   ٻهاري کڻي ٻاهر ڦٽا ڪندا هئا! پر سندس گهرو دوست

نهن سندس ديوان گڏ ڪيو، سو ته اهڙي ڳالهه ڪري ئي اندام، ج

ڪونه ٿو. هو چوي ٿو ته آء  بار بار حافظ کي سمجهائيندو هوس 

ته اهي پنهنجا بي نظير گوهر هڪ لڙهيَء ۾ پوئي ڇڏ ته تنهنجي 

همعصرن ۽ پونين الِء هڪ سينگار ٿين؛ مگر هو هميشه هيُء 

اها ڳالهه بنه  ”عذر ڏيندو هو ته ماڻهن ۾ قدر شناسي ڪم آهي.

اعتبار جوڳي نه آهي هت ڪو شاعر پنهنجو ڪالم ناحق ضايع 

هتي ڪجهه ڳالهيون ته درست آهن ته هڪ شاعر ” ڪندو.

جيڪو پنهنجي ڪالم سان اوالد جيترو پيار ڪري ٿو اهو ائين 

ڇو پنهنجو ڪالم ضايع ڪندو. پر هتي گنج جي حوالي سان 

ڇاڪاڻ ته ڊاڪٽر صاحب جي ڪيل ڳالهه درست نٿي لڳي، 

ڊاڪٽر دائودپوٽي سميت ڪافي محققن اهو چيو آهي ته گنج جو 

اصل نسخو جيڪو تمر فقير وٽ هوندو هو اهو اڄ سوڌو ناهي 

 مليو. 
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ڊاڪٽر گربخشاڻي تي اهو الزام به آهي ته هن شاه جي رسالي 

  مرزا“مان ڪافي بيت ڪڍي ڇڏيا هئا. ان بابت هو لکي ٿو ته 

شاه عبداللطيف ڀٽائيَء جو ’ قليچ بيگ صاحب پنهنجي ڪتاب

۾، شاه جي رسالي ۾ جيڪي جڙتو ۽ ڌاريا سر ۽ بيت ‘ احوال

صحيح ۽ سچو “اچي ويا آهن، تن جو ذڪر ڪندي فرمائي ٿو ته 

نسخو شاه جي رسالي جو اڃان به گهربل آهي. سهگوئي ڪنهن 

علم واري کي دل ۾ خيال پوندو جو اهڙو ڪتاب ڇاپائي پڌرو 

۽ ” پڙهي، خوش ٿي،د عا خير جي ڪندا.ڪندو، ته پڙهڻ وارا 

سگما پنهنجي ڪتاب سنڌ بابت ٿورو ذڪر ۾ وڏي افسوس سان 

 اهڙي ساڳي شڪايت ڪئي آهي.

هاڻ سڀ ڇاپيل رساال ۽ ڀٽ ۽ بلڙيَء وارا جهونا قلمي نسخا 

مقابل ڪري، ڌاريا ۽ جڙتو سر ۽ بيت، گهڻي ُغر ۽ تنقيد بعد رد 

چو ۽ صحيح نسخو ڪري، شاه جي رسالي جو حتي المقدور س

هن فقري مان معلوم ٿئي ٿو ته ڊاڪٽر ” تيار ڪيو ويو آهي.

صاحب کي پنهنجي ڪم تي اطمينان هو، حاالنڪه هو پنهنجي 

سر کائنس رهجي  12سر ڏئي سگهيو. باقي  18رسالي ۾ صرف 

 ويا.

مختلف تنقيدن جي باوجود هن ڪتاب جي اهميت بحرحال  

سٽي جي سنڌي شعبي موجود آهي. هيُء ڪتاب ڪراچي يونيور

پاران ايم اي جي مونوگراف طور اردو ۾ ترجمو پڻ ڪرايو ويو 

 آهي. جيڪو اڃا ناهي ڇپجي سگهيو.

 

 ڪتاب: لطيفي سئر

 ليکڪ:  ڪاڪو ڀيرو مل

ڪاڪي ڀيرو مل جو لکيل ڪتاب لطيفي سئر لطيفيات تي لکيل اهم 

ترين ڪتابن مان هڪ آهي. ڪاڪي ڀيرو مل هن ڪتاب کان 

گربخشاڻي وارو شاه جو رسالو “نيادن تي دليلن سان عالوه عقلي ب
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پڻ لکيو. جنهن ۾ هن گربخشاڻي صاحب تي سخت ” منهنجي نظر ۾ 

 تنقيد ڪئي آهي. 

ع ۾، ٽيون 1946ع ۾ ڇپيو، ٻيو 1928لطيفي سئر جو پهريون ڇاپو 

ع ۾ سنڌ جي 2012ع ۾ ۽ پنهنجو ڇاپو 1989ع ۾، چوٿون 1983

 ي مان ڇپائي پڌرو ڪيو ويو.ثقافت کاتي پاران سنڌيڪا اڪيڊم

هيُء ڪتاب پنهنجن ڀاڱن تي ٻڌل آهي. پهرين ڀاڱي ۾ شاه سائين جي 

حياتيَء جي احوال  سان گڏ مختلف گهٽن ۽ لڪن جي باري ۾ لکيو 

 ويو آهي.

ٻي ڀاڱي ۾ شاه سائين جو گرنار ڏانهن ڌنڌ ٻڌايو ويو آهي، ٽئين ڀاڱي 

ڏانهن وڃڻ جا احوال ته ۾ سنڌ ڏانهن موٽ، چوٿين ڀاڱي ۾ جيسلمير 

 پنجين ڀاڱي ۾ ۾ ٿر جو احوال ڏنو ويو آهي.

ڪاڪي ڀيرو مل جي لکڻ جو ڏانُء ڏاڍو دلپذير آهي. سندس هي 

ڪنهن وقت اٺ جي سواري ڪئي اٿس ته اٺ جون “سٽون ڏسو، 

سڀ عادتون جاچي پوِء سڄي ڳالهه انساني سڀاَء سان الڳو ڪري 

ڪرهي مثل آهيَء جو چيو اٿس ته انسان جو من ڪڌاتوري 

ڪيتري جهل پل کان پوِء به دنيوي حرص هوس جي الڻيَء ڏي 

لڪيو لڪيو ليٽ ڪري ٿو. پر سچي سائينَء جو ذڪر ۽ فڪر؛ جو 

سرکنڊ جي مثل آهي، تنهن ڏي مهڙ نٿو ڪري ۽ انهيَء چندن جا 

 ”چوپا ڪيو، کاڌو کوڙيو، غفلت ۾ پئجيورهي.

ذير ٻولي ڪتب سموري ڪتاب ۾ ڪاڪي ڀيرو مل اهڙي ئي دلپ

آندي آهي.  ڪتاب جي اهم ڳالهه اها آهي ته هن ڪتاب ۾ ڪاڪي 

ڀيرو مل اهي ماڳ ۽ مڪان بيان ڪيا آهن جتي شاه سائين  ويو 

هو. هو پاڻ لکي ٿو ته شاه جو رسالو ڪو سفرنامو ناهي جو ان ۾ 

سڀني رستن جو سربستو  احوال هجي، بلڪه رسالي مختلف ماڳن 

جو  لڳي  ٿو ته شاه صاحب اتي  جو ذڪر اهڙي نموني آهي

ضرور ويو هوندو.  هن ڪتاب ۾ اهو پڻ ڄاڻايو ويو آهي ته شاه 
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صاحب سنڌ جي ڏورانهن عالئقن تائين ويو هو ويندو رهندو هو. 

خاص طور جڏهن  نينهن جي ناوڪ لڳي ته هو لڳ ڀڳ ٽن سالن 

تائين سفر ۾ رهيو. پوِء، ڪڇ، ڀڄ، ٿر، الڙ، اتر ۾ صاحبڏني فاروقي 

ٽ ته ترائي ۾ ابڙن وٽ ته الڙڪاڻي کان ٿيندو بلوچستان جا و

مختف پڊ ۽ پٽ پڻ لتاڙييندو، لڪي جي پهاڙن کان ٿيندو وري  

هنگالج تائين وڃي ٿي نڪتو.  شاه سائين  پنهنجي شاعري ۾ تمام 

گهڻن ماڳن مڪانن جو ذڪر ڪيو آهي. رڳو سسئيَء جي سرن ۾ 

ڀيرو مل انهن پنڌن کان وڌيڪ ماڳن جو ذڪر ملي ٿو. ڪاڪي  29

۽ پيچرن جو سربستو احوال ڏنو آهي. هنگالج واري سفر جي ڳالهه 

شاه صاحب ٻه ڀيرا ” “ڪندي ڪاڪو ڀيرو مل لکي ٿو ته، 

هنگالج ويو هو. سندس حياتيَء جي احوال ۾ ڄاڻايل آهي ته پوئين 

گهمري هن اتي جي رسم رسمات بجا نه آندي، جنهن ڪري جوڳين 

 ”۽ کيس اڪيلو موٽڻو پيو.سان ناسازي ٿي پيش 

مطلب ته شاهه سائين جي سير جي حوالي سان هيُء هڪ نهايت 

 ڪارائتو ڪتاب آهي .

 

 ڪتاب: پيغام لطيف  

 ليکڪ: سائين جي ايم سيد

پيغام لطيف سائين جي ايم سيد جو لکيل ڪتاب آهي، جيڪو 

لطيفيات تي لکيل ڪتابن ۾ هڪ تمام بهترين ڪتاب آهي. هن 

/باب آهن، جن جو تفصيل هتي ڏجي ٿو،فصل ڪتاب ۾ ڏهه فصل

ڏنل آهي،  شاهه صاحب جي زندگيَء جو مختصر احوال  پهرين ۾

 فصل ٻئي ۾هي مضمون شامل آهن.

   شاهه صاحب جو زمانو ۽ ان وقت جو ماحول 

 انهيَء زماني ۾ سنڌ جي اندروني سياسي حالت 

http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29227
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29229
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29230
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   سنڌ کان ٻاهر جا سياسي، مذهبي رجهانات ۽ حاالت ۽ انهن

 جو سنڌي زندگيَء تي اثر

     سنڌ جي اندر ٻاهر وارن سياسي ۽ مذهبي نظرين جو سنڌ

 تي اثر

  جن بزرگن سان شاهه صاحب مليو انهن جو مختصر احوال 

ثابت ڪيو ويو  شاهه صاحب کي سنڌ جو قومي شاعر  فصل ٽئين ۾

سمجهائي  شاهه صاحب جي تخيل واري سنڌ  آهي. فصل چوٿين ۾

تي  شاهه صاحب جي قوميت  جي تخيل  وئي آهي. فصل پنجين ۾

 ضوع شامل آهن.بحث ڪيو ويو آهي. فصل ڇهين ۾ هي مو

   شاهه صاحب ۽ ڊاڪٽر اقبال جي نظرين تي هڪ نظر 

    شاهه صاحب 

   ڊاڪٽر محمد اقبال 

   شاهه صاحب جو نقطه نگاهه 

   ڊاڪٽر اقبال جو نقطه نگاهه 

 فصل ستين ۾ هي مضمون آهن

   شاهه صاحب جا مذ هبي رايا 

    ڪلهوڙا حاڪم 

  پير طريقت ۽ سادات 

    زمينيدار ۽ جاگيردار 

   مال مولوي 

بيان  شاهه صاحب جي ڪالم جون خصوصيتون فصول اٺين ۾

 ڪيل آهن.

 فصل نائين ۾ هي مضمون آهن.

   شاهه صاحب جو سنڌين الِء سنيهو 

    حب الوطني 

http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29231
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29231
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29232
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29232
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29233
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29235
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29237
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29239
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29241
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29242
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29243
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29244
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29245
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29247
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29248
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29249
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29250
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29251
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29253
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29255
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29256
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    پاڻ سڃاڻڻ 

    بي خوفي ۽ همت 

   قرباني 

   ستايلن جي سنگت ۽ حمايت 

 فصل ڏهين ۾ شامل مضمونن جا تفصيل هن ريت آهن.

   شاهه صاحب ۽ سياسي نظريا 

    نيشنلزم )قوم پريستيَء( جي حمايت 

    جمهوريت جي طرفداري 

    سوشلزم جي طرف رجحان 

    پئن اسالمزم جي طرفداري 

    ڊڪٽيٽر شپ جي مخالفت 

    شاهوڪاري نظام جي مخالفت 

ي جي سر شاهه صاحب ۽ اسان جون جوابداريون  فصل يارهين ۾ 

شاهه صاحب جا   هيٺ مضمون شامل آهي، ۽ فصل ٻارهين ۾

 سمجهايا ويا آهن. مختلف مضمونن تي چونڊيل بيت

لطيفيات ۽ لطيف جي پيغام کي سوالئيء سان سمجهڻ الء سائين  

اهم ترين ڪتاب “ پيغاِم لطيف”جي ايم سيد جو لکيل هي ڪتاب 

آهي. هن ڪتاب ۾ لطيف سائين جي شخصيت، سندس ڪالم، لطيف 

سائين جو عالمه اقبال سان تقابلي جائزو وٺڻ سان گڏ سندس 

 شاعريَء جي مختلف پاسن تي تمام گهرائي سان سمجهاڻي ڏنل آهي.

هن ڪتاب جي اهم ڳالهه اها آهي ته سائين جي ايم سيد هن ڪتاب ۾ 

ائين جي شاعريَء کي موجوده سماجي مامرن سان همڪنار شاه س

ڪري ان مان رهبري حاصل ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. هو شاه 

سائين کي هڪ بهترين رهبر ۽ رهنما سمجهي ٿو. جيڪو پنهنجي 

مٽيَء جي ماڻهن کي اگهائي مان ڪڍڻ جا رستا ٻڌائي ٿو. سائين جي 

 ايم سيد لکي ٿو،

http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29257
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29258
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29259
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29260
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29262
http://books.sindhsalamat.com/book.php?book_id=543#29263
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ڀ کان وڌيڪ ساراهيو آهي، سو شاهه صاحب جنهن طبقي کي س“ 

هو سنڌي عوام، هي اهو طبقو هو، جنهن جا افراد سنڌي ڳوٺاڻا، 

خانه بدوش، مال چاريندڙ، ڏٿ تي گذران ڪندڙ، پال ۽ مڇيون 

ماريندڙ، کٿا ۽ لويون پهريندڙ، اڌ اگهاڙا اڌ ڍڪيل، ٻيلن ۽ جهنگن ۾ 

س. انهن رهندڙ هئا. انهيَء عوام ۾ سنڌ جو حقيقي روح سمايل ڏٺو اٿ

جي مفلسي، خانه بدوشي، جهالت ۽ مصيبت ۾ گرفتاري ۽ قيد ڏسي 

هنجون هاريون ۽ نير وهايو اٿس. سنڌ جي مستقبل کي عوام جي 

آئيندي سان وابسته سمجهو اٿائين. انهن جي مشڪالتن ۽ مصيبتن 

کي سنڌ جي تڪليف ٿي ڪري ڄاتائين. انهن جي آزادي ۽ ترقيَء ۾ 

ڏٺائين. هر قوم کي دنيا جي تعمير نو ۾  سنڌ جي ڀالئي ۽ بهتري ٿي

پنهنجو حصو پيش ڪرڻو آهي، هن جي خيال موجب سنڌين کي به 

انهيَء ڏس ۾ خاص پارٽ ادا ڪرڻو آهي. اهو مقصد تڏهن حاصل 

ٿي سگهندو، جڏهن سنڌي پنهنجي هزارين ورهين جي تهذيب کي، 

جا هنن صدين جي تجربي بعد حاصل ڪئي آهي، ترقي ڏياري اوج 

آڻين. هن کي معلوم هو ته سنڌي دنيا جي ٻين قومن جي بنسبت تي 

پٺتي پيل هئا. هنن جي سڀني حاصالت بدويانه نموني جي هئي ۽ ٻين 

جي مقابلي ۾ پٺتي پيل هئي. ليڪن هن جي باوجود انجي، هر 

پنهنجي شيِء تي فخر ڪرڻ جي تلقين ڪئي ۽ ساراهيو. کيس 

۽ خودداري پيدا نه ڪري  معلوم هو ته جيسيتائين قوم ۾ خود شناسي

ويئي آهي، ان وقت هن ۾ پنهنجي پيرن تي بيهڻ ۽ پنهنجي پيغام ڏيڻ 

جي طاقت پيدا نه ٿيندي، ۽ سنڌي ٻين جي سياسي، اقتصادي، ذهن 

 ”غالميَء ۾ ڦاٿا پيا هوندا.

اها ئي هن ڪتاب جي خوبي آهي ته هن ڪتاب ۾ سوشل سائنسز 

ن ڪيو ويو آهي. جي حوالي سان شاعري جو سماجي ڪارج بيا

ٻين لفظن ۾ اسان ائين ڍئون تڏهن به غلط نه ٿيندو ته سائين جي ايم 

جي زمري ۾ ” ادب براِء زندگي“سيد شاه سائين جي شاعريَء کي 

 کڻي آيو آهي. 
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 لطف اللطيفڪتاب: 

 ليکڪ: موالنا دين محمد وفائي

لطف اللطيف، موالنا دين محمد وفائيَء جو شاهه سائينَء جي 

۽ شاعريَء بابت لکيل هڪ اهم ڪتاب آهي. هن ڪتاب ۾  شخصيت

جي عنوان سان ” قطع تاريخ“فصل آهن. ان کان عالوه  13ڪل 

سنڌي ۽ فارسي ۾ نظميه انداز ۾ ڪتاب بابت ڪجهه سٽون لکيل 

 آهن. وفائي صاحب لکي ٿو،

 ڌڻي جو لطف ٿيو، مٿي هن نحيف،

 پڄاڻيَء کي پهت هي لطف اللطيف

 ب سانقلم ڪوڏ مان هيج ۽ ح

 ”خوش مقدس لطائف لطيف“لکيو 

جڏهن ته فصل پهرئين ۾ شاهه صاحب جي حسب نسب، ٻئي فصل 

بيعت، چوٿين فصل ۾  ۽ تربيت، ٽئين فصل ۾ سلسله طريقت ۽ تعليم ۾

مريديَء جو سلسلو، پنجين فصل ۾ سير ۽ سفر، ڇهين فصل ۾ وقت 

۽ ڀٽ جي آبادي،  شادي جي وڏن ماڻهن سان مالقاتون، ستين فصل ۾

اٺين فصل ۾ وقت جي ڪن ماڻهن جو مخالفتون، نائين فصل ۾ شاهه 

جو مذهب ۽ عقيدو، ڏهين باب ۾ شاهه صاحب جا حڪيمانه قول، 

يارهين فصل ۾ متفرقه آکاڻيون، ٻارهين فصل ۾ رهڻي ڪهڻي ۽ 

عادتون ۽ تيرهين فصل ۾ شاهه جي ڪالم متعلق ڳالهه ٻولهه ڪئي 

وفائي صاحب ڪافي نيون ڳالهيون ڪيون وئي آهي. هن ڪتاب ۾ 

آهن ۽ گهڻين روايتن کي رد ڪيو آهي. ان ڪري هن ڪتاب تي 

ڪافي بحث مباحثا پڻ ٿيا آهن ۽ ٿيندا رهن ٿا. خاص طور وفائي 

صاحب پاران رسالي جي ترتيب تي ڪيل بحث؛ جنهن ۾ سندس 



 لطيفيات جو اڀياس

439 

 

دليل آهي ته شاه جي رسالي جو اصل نسخو موالنا رومي جي 

 رين شعر جي ترجمي سان شروع پئي ٿيو. يعني:مثنوي جي په

 بشنو از ني چون حڪايت مي ڪنند 

 از جدائي ها شڪايت مي ڪنند

 َوِڍَيِل ٿِي وايُون َڪري، ُڪٺَِل ُڪوڪاري،

 ُهَن پََن َپنهنجا ساِريا، ِهيَء َهنُجون َهڏَِن لَئي هاري.

 وفائي صاحب لکي ٿو، 

هروي کانسواِء ان  موالنا بحرالعلوم ۾ لکي ٿو ته عارف جامي“

شعر جي اصل مقصد تائين ڪو به نه پهچي سگهيو آهي، مگر آئون 

چوان ٿو ته عارف جامي کانپوِء اسان جو امي شاعر شاه 

عبداللطيف به ساڳي ڳالهه ڪري ٿو. پر تمام ٿورڙن لفظن ۾. جنهن 

کي حضرت جامي ڪيترن صفحن ۾ پکيڙي وڃي پورو ڪيو 

ع، ڀٽ 1991چوٿون ڇاپو، ، 181، ص، ”لطف اللطيف)“198آهي.

 شاه ثقافتي مرڪز(

موالنا وفائي صاحب جي هن فقري مان معلوم ٿئي ٿو ته هو شاه  

يعني اڻپڙهيل سڏي ۽ سمجهي ٿو. حاالنڪه ” امي“صاحب کي 

 ساڳي ڪتاب جي ساڳي ئي صفحي تي هو لکي ٿو.

جن عالمن مثنوي موالنا رومي جو اڀياس ڪيو هوندو، سي چئي “

صاحب پنهنجي ڪالم ۾ نه فقط مثنوي جي پهرين سگهندا ته شاه 

شعر جو ترجمو ڪيو آهي پر ڄڻ ته هڪ مختصر شرح به ڪري 

   199”ڇڏي اٿس

هن فقري مان معلوم ٿئي ٿو ته وفائي صاحب مڃي ٿو ته شاه 

صاحب موالنا رومي جي شعر جو ترجمو ڪيو آهي. اتي سوال اهو 

شرح لکي  )اڻپڙهيل( ترجمو ڪري” امي“ٿو پئدا ٿئي ته ڇا ڪو

سگهي ٿو؟ ٻي ڳالهه ته شاه صاحب پنهنجي شاعريَء ۾ تمام گهڻين 
                                                           

ع، ، ص، 1991، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، چوٿون ڇاپو ”لطف اللطيف“198 
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جاين تي اهڙا استعارا ۽ تشبيهون ڪتب آنديون آهن جيڪي ڪو 

لڙڪ نه لکڻ ڏين، “اڻپڙهيل ڪتب ئي نٿو آڻي سگهي. جيئن، 

يعني مونکي منهنجي اکين جا ڳوڙها لکڻ نٿا ” ڪريو پون قلم تي

ون ٿا ۽ منهنجو لکيل بياض ڊهيو ٿو ڏين اهي هر هر قلم تي ڪري پ

 وڃي. ڇا ڪو اڻپڙهيل اهڙي تجربي مان گذري سگهي ٿو؟

انکان سواِء به شاه صاحب تمام گهڻين جاين تي پڙهڻ، لکڻ يا 

اهڙين ڳالهين بابت شعر چيا آهن، جن مان ثابت ٿئي ٿو ته شاه 

صاحب پڙهيل لکيل هو، بلڪه سندس شاعريَء ۾ عربي، فارسي، 

ن ٻولين جا اهڙا اصطالح ملن ٿا جن مان پڻ شاه صاحب هندي ۽ ٻي

 جي پڙهيل لکيل هئڻ جو دليل ملي ٿو.

موالنا دين محمد وفائي صاحب هن ڪتاب ۾ شاه سائين جي رسالي 

۾ موجود ڌارئي ڪالم بابت پڻ هڪ بحث شامل ڪيو آهي. جنهن ۾ 

 هن سر ڪيڏاري کي پڻ ڌاريو ڪالم سڏيو آهي.

مجموعي طور تي هيُء ڪتاب ان حوالي سان به اهم آهي ته هن ۾ 

 ڪافي نوان بحث ڇيڙيا ويا آهن. 

 ڪتاب: شاھ لطيف جي شاعري

 ليکڪ: تنوير عباسي

شاه لطيف جي فن ۽ فڪر تي سائنسي ۽ عقلي بنيادن تي ڪم ڪندڙ 

اهم محققن ۾ هڪ نالو ڊاڪٽر تنوير عباسيَء جو آهي. خاص طور 

لطيفيات تي نج ” شاه لطيف جي شاعري“سندس لکيل ڪتاب، 

تحقيقي بنيادن تي لکيل  بنيادي ڪتابن مان هڪ آهي. ڊاڪٽر تنوير 

ڻ الِء سوشل سائنس، عباسيَء شاه لطيف جي شاعريَء کي پرک

فلسفي، منطق، جماليات، نفسيات، ثقافت ۽ تاريخ جي بنيادي قدر 

سامهون رکيا آهن، هن شاه سائينَء جي شاعريَء کي پرکڻ الِء 

هڪ پاسي ٻوليَء جون حسناڪيون بيان ڪيون آهن ته ٻي پاسي 
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لسانيات جي اندر لڪل ان معنوي جهان تان به پردا هٽايا آهن، 

 ئي نه پهچي سگهيو هو ۽ پهچڻ ضروري هو. جنهن تائين ڪو

 ڪل ٻارنهن مقالن تي ٻڌل آهي،” شاه لطيف جي شاعري“ڪتاب، 

 مقالن جي فهرست هن ريت آهي،

 شاه لطيف جي شاعريَء جو ادبي پسمنظر 

 سياسي ۽ تاريخي پسمنظر  شاه لطيف جي شاعريَء جو 

 شاه لطيف جي شاعريَء ۾ سماجي ۽ اخالقي قدر 

  عوامي شاعريشاه لطيف جي 

 شاه لطيف جي شاعريَء جي موسيقي 

 شاه لطيف جي عڪسي شاعري 

 شاه لطيف جي شاعريَء ۾ رنگن جو اڀياس 

 شاه لطيف جي اهڄاڻي شاعري 

 شاه لطيف جا سورما ۽ سورميون 

 شاه لطيف جي شاعريَء ۾ زورائتو اچار 

 ساڄن سونهن سرت 

 سر گهاتو جو اڀياس 

ل هر مقالو اهم ۽ هن ڪتاب ۾ موجود  ڊاڪٽر صاحب جو لکي

بنيادي ڄاڻ فراهم ڪندڙ آهي.  هن ڪتاب مان ڪجهه فقرا هتي 

ڏجن ٿا، جن مان ڊاڪٽر صاحب جي علميت جو بخوبي اندازو ٿئي 

 ٿو. 

جڏهن سمنڊ جي ڪناري تي بيهبو آهي ۽ جڏهن ڏورانهن “

جهاز ايندي نظر ايندو آهي،  ته پهرين ان جا مٿيان حصا نظر ايندا 

آهستي جڏهن ويجهو ايندو آهي ته ان جا هيٺان  آهن. پوِء آهستي

حصا به ظاهر ٿيندا آهن. هاڻي ڏسو ته ڪا عورت پنهنجي 

ڏورانيگين ڏيهه کان موٽندڙ پرينَء جي جهاز جي انتظار ۾ سمنڊ 

جي ڪناري تي بيٺي آهي.  پرين ڪنهن جهاز جون جهنڊيون ٿيون 
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کي  نظر اچن، جيڪي سڙه کان به مٿي لڳل هونديون آهن. انهن

 ڏسي بي اختيار چئي ٿي ڏئي.

سڙه سڃاڻي  چوِء،       ماُء       سامونڊي                                       

 آئيا،

 مان منهجو هوِء، جاني هن جهاز۾.

                                                        

 )سامونڊي(

ڄڻ ڪيڏيون نه چٽيون ۽ صاف تصويرون آهن، سڀ ڪجهه 

اکئين پيو ڏسجي، سڙه سڃاڻي ورتائين ۽ پنهنجي ماُء کي چيائين ته 

مون جهاز سڃاتو آهي. من هن جهاز ۾ منهنجو جاني هجي...جهاز 

اڃا به اڳتي ٿو اچي، اڃا به ويجهو. هاڻي جهاز جا ونجهه به لڏندا ٿا 

  200”نظر اچن ۽ اهي چرندا پرندا ٿا ڏسجن.

                                                           

شاه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليڪيشن  200 

  157ع صفحو 2000ڪنڊيارو
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اجتماعي سورمن بابت پنهنجي يا ڊاڪٽر صاحب شاه لطيف جي 

 راِء ڏيندي لکي ٿو،

شاه لطيف وٽ اجتماعي سورما به آهن. اجتماعي سورمن “

مان منهنجو مقصد آهي ته ڪو به هڪڙو شخص سورمو ناهي. 

جيئن پنهون يا ٻيجل آهي. پر انجي بجاِء ڪو هڪڙو گروه يا 

هڪڙو ٽولو_ڪن خاص عادتن، خاصيتن، الڙن وارن ماڻهن جي 

گروه کي گڏي مجموعي طور تي شاه لطيف پنهنجي  ٽولي يا

شاعري ۾ سورمي جي حيثيت ڏني آهي. مثالَ ڪو به )ماڻهوان ڳاله 

کان ( انڪار نه ڪندو ته سر کاهوڙي جا کاهوڙي سورمن جي 

حيثيت نٿا رکن. ان سر ۾ کاهوڙي ڪو هڪ فرد ناهي، پر اهو 

 هڪ گروه آهي جيڪو ڏٿ جي تالش ۾ آهي. سڀ کاهوڙي سورما

 201”آهن.

ڊاڪٽر صاحب جو هيُء ڪتاب انهن بنيادي ڪتابن مان هڪ 

آهي، جن ۾ پهريون ڀيرو شاه لطيف جي شاعريَء کي روحاني 

رمزن کان ٻاهر ڪڍي زندگيَء جو شاعر سڏيو ويو. ان کان اڳ 

جي گهڻي تحقيق روحاني رمزن جي گرد گهمي ٿي. ان ساڳي 

سائين جي   نموني تي ڊاڪٽر تنوير کان اڳ ڊاڪٽر گربخشاڻي،

ايم سيد، رسول بخش پليجي، ڊاڪٽر الهداد ٻوهئي ۽ ڪجهه ٻين 

 محققن ۽ نقادن  لکيو هو. 

                                                           

ع صفحو 2000شاه لطيف جي شاعري، روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو،201 
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 ڪتاب: تحقيقات لطيف

 ليکڪ: ڊاڪٽر نواز علي شوق

ڊاڪٽر نواز علي شوق بهترين محقق ۽ استاد آهي، هو ڪافي ادبي 

۽ علمي ادارن سان سلهاڙيل رهيو آهي، خاص طور ڪراچي 

جي سنڌي شعبي ۾ ڪيل سندس خدمتون ڪنهن کان يونيورسٽيَء 

به ڳجهيون ناهن. هو اتان ئي پروفيسر جي عهدي تان رٽائر ٿيو 

آهي ۽ اڃا تائين علم و ادب جي خدمت ڪندو رهي ٿو. ادبي تحقيق 

جي حوالي سان خاص طور سچل سرمست جي شاعري سندن 

موضوع رهي آهي، پر لطيفيات جي حوالي سان به سندن جوڳو 

هي. ثقافت کاتي پاران شايع ٿيندڙ شاه جي رسالي جي سرن ڪم آ

جي سهيڙ جي ڏس ۾ شاه سائينَء جي عرس مبارڪ جي موقعي 

تي مقاال مهيڙيا، شاه جي گنج ” سر ڏهر“تي ڊاڪٽر شوق صاحب 

۾ آغا سليم صاحب سان ٻانهن ٻيلي رهيو۽ شاه لطيف جي 

ندن لکيل س” تحقيقات لطيف“شاعريَء تي ڪافي مقاال پڻ لکيائين. 

انهن مقالن جو ڪتاب آهي، جنهن ۾ سندن علمي ۽ تحقيقي مقاال 

لکيل آهن. ان ڪتاب ۾ ڊاڪٽر شوق صاحب خاص طور سر 

 ڪاموڏ تي  ڏاڍو اهم مقالو لکيو آهي.

ڊاڪٽر نواز علي شوق صاحب لکي ٿو ته ڪاموڏ هڪ ديوي  

آهي جيڪا کير جو سمنڊ ولوڙڻ مهل ٻاهر نڪري آئي هئي. شوق 

جي حوالي  Puranic Encyclopediaبابت ” اموڏڪ“صاحب 

سان هڪ ڳاله درج ڪئي آهي، ته ديون ۽ آسورن جي جنگ ۾ 

تپسيا شروع ڪئي ته ديو ڊڄي وڃي مها ” ويهند“جڏهن آسور 

وشنو کي ٻاڏائڻ لڳا، جنهن کين آٿٿ ڏئي موٽايو ۽ پاڻ هڪ 

خوبصورت عورت جو روپ وٺي ويهند جي ڳولها ۾ نڪري ويو. 

القات هڪ باغ ۾ ٿي، جتي ويهند کيس شاديَء جي آڇ ٻنهي جي م

ڪئي، جيڪا هن هڪ شرط تي قبولي ته هو جڏهن شو ديوتا کي 

ست ڪروڙ ڪاموڏ جي گلن جي ڀيٽا ڏيندو ۽ کيس پڻ ڪاموڏ جي 



 لطيفيات جو اڀياس

445 

 

گلن جو هار پارائيندو ته هوَء ساڻس وهانُء رچائيندي. ڪاموڏ جي 

بنواسي  گلن جي ڳولها دوران  ويهند جي مالقات شوڪر نالي

ڪاموڏ نه گل آهي ۽ نه وري “رشي سان ٿي، جنهن کيس ٻڌايو ته 

ڪو وڻ آهي.  پر اهو هڪ ديوي جو نالو آهي جيڪا کير جو 

سمنڊ ولوڙڻ مهل ٻاهر نڪري پئي هئي. اها هاڻي گنگا دوارا ۾ 

رهندي آهي. جڏهن خوشيَء وچان کلندي آهي ته نج اڇا گل سندس 

آهن. هوَء جڏهن ڏکياري هوندي چپن تان ڪري وڃي گنگا ۾ پوندا 

  202”آهي ته انهن گلن جو رنگ ڳاڙهو ٿي ويندو آهي.

ان کان عالوه به هن ڪتاب ۾ موجود مقالن ۾ ڊاڪٽر صاحب  تمام 

 ڪارائتا بحث ڪيا آهن. 

                                                           

هيُء بيت محمد عثمان ڏيپالئي جي ترتيب ڏنل شاه جي رسالي مان کنيل  *

 آهي

تحقيقات لطيف، ڊاڪٽر نواز علي شوق، مهراڻ اڪيڊمي شڪارپور، 202 

 120ع صفحو 2005
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 اديون آٌء اڄاڻڪتاب: 

 ليکڪ: پروفيسر ڊاڪٽر فهميده حسين

حسين جو هيُء ڪتاب ناليواري ليکڪه پروفيسر ڊاڪٽر فهميده 

لکيل آهي، جنهن ۾  شاهه سائينَء جي فڪر ۽ فلسفي لکيل اُڻويهه  

مقاال شامل آهن. هن ڪتاب جي اهم مقالن ۾  شاهه جي شاعريَء ۾ 

ڏک جو فلسفو، مومل جو ڪردار ۽ ڪارو ڪاريَء جي رسم، 

دوستي،  انسان تشبيهن ۽ استعارن جو استعمال، محبت جو پيغام،

ر ۽ مزاحمتي الڙا شامل آهن.هيُء شاهه جي ڪالم ۾ سماجي شعو

ع ۾ شايع ڪرايو ويو.هن 2012ڪتاب سنڌ جي ثقافت کاتي پاران 

ڪتاب جي خاص خوبي اها آهي ته لڳ ڀڳ سڀئي مقاال تحقيق جي 

جديد گهرجن پٽاندڙ لکيل آهن ۽ انهن ۾ بهترين نتيجا ڏنا ويا آهن. 

لطيفيات جي حوالي سان ڊاڪٽر صاحبه جوتحقيقي ڪم هونئن به 

اهم آهي. ڇاڪاڻ ته سندن ڊاڪٽريٽ پڻ شاه سائين جي شاعريَء ۾ 

عورت جي روپ تي آهي. سندن هيُء ڪتاب پڻ سندن علم ۽ 

 بسيرت جو تسلسل آهي.

ان ڪتاب کانسواِء ڊاڪٽر فهميده حسين صاحبه جو لکيل ڪتاب، 

پڻ تمام گهڻو اهم ” شاه لطيف جي شاعريَء ۾ عورت جو روپ“

ٽر صاحبه جي لکيل پي ايڇ ڊي ٿيسز ڪتاب آهي. اهو ڪتاب ڊاڪ

جو مقالو آحي، جيڪو اردو ۽ انگريزي ٻولين ۾ پڻ ترجمو ٿي 

چڪو آهي. لطيفيات ۾ عورت جي ڪردار ۽ روپ تي ٻين محققن 

پڻ ڪم ڪيو آهي، پر ڊاڪٽر فجميده حسين جو ڪم ان موضوع 

 تي سڀني کان نرالو، نئون ۽ اهم آهي. 

۾ ڊاڪٽر ” رت جو روپشاه لطيف جي شاعريَء ۾ عو“ڪتاب، 

صاحبه عورت ذات جي تاريخ تي تمام طويل ۽ سير حاصل بحث 

ڪيو آهي. ان کانعالوه شاه سائين جي سورمين تي پڻ تمام بهترين 

 تحقيق ڪئي اٿن. 

 



 لطيفيات جو اڀياس

447 

 

 جائزو ٻولي، تحقيقي شاهه لطيف جيڪتاب: 

 ليکڪ: ج ع منگهاڻي

صفحن تي ٻڌل هيُء ڪتاب شاهه لطيف چيئر، ڪراچي  1007

ع ۾ شايع ڪيو. هيُء شاه لطيف جي ٻوليَء جي 2006يونيورسٽيَء 

حوالي سان لکيل هڪ اهم ڪتاب آهي. ڪتاب جي ليکڪا محترمه 

ج ع منگهاڻي شاه لطيف جي شارح ۽ پارکو آهي. شاه لطيف تي 

ٿيل سندس تحقيقي ڪم ڪنهن کان به ڳجهو ناهي. هن ڪتاب 

طيفيات تي لکيل آهن، کانسواِء پڻ منگهاڻي صاحبه جا ٻه ٻيا ڪتاب ل

شامل آهن. اهي ٻئي ” خستوري خشبوءِ “۽ ” ڇپر ڪين ڏي“جن ۾ 

ڪتاب پڻ لطيفيات جي حوالي سان پنهنجي الڳ سڃاڻ رکن ٿا. 

ٻولي،  شاهه لطيف جي“ڪتاب ڇپر ڪين ڏي منگهاڻي صاحبه 

وانگر شاه لطيف جي شاعريَء ۾ استعمال ٿيل لفظن ” جائزو تحقيقي

ن. سندس چوڻ آهي ته شاه  سائينَء جي لڳ جون معنائون ڏنيون آه

ڀڳ سڀني شارحن شاه سائين جي شاعريَء ۾ موجود ڏکين لفظن 

جون غلط معنائون ڏنيون آهن. ڪوهستاني لفظن جي معنائن جي 

حوالي سان منگهاڻي صاحبه جي تحقيقي قابل داد آهي. ڇاڪاڻ ته 

شاه  ڪوهستاني پٽيَء جا ماڻهو اڄ به اها ٻولي ڳالهائن ٿا جيڪا

سائين خاص طور سسئي جي پنجن سرن کانسواِء، کاهوڙي، 

شاهه لطيف “سامونڊي ۽ ڪجهه ٻين سرن ۾ ڪتب آندي آهي. 

ڪتاب، شاهه لطيف جي رسالي ۾ ڪتب ” جائزو ٻولي، تحقيقي جي

آيل لفظن کي سمجهڻ الِء تمام گهڻو ڪارائتو ڪتاب آهي.ڇاڪاڻ 

شارحن سان ته منگهاڻي صاحبه، هن ڪتاب ۾ مختلف عالمن ۽ 

ڪيون آهن.  پيش اختالف رکندي ڪوهستاني بيلٽ ۾ مروج معنائون

سندس ” خستوري خشبوءِ “منگهاڻي صاحبه جو لکيل ٻيو ڪتاب، 

مضمونن ۽ مقالن جو مجموعو آهي، جيڪو تازو ئي ثقافت کاتي 

پاران ڇپائي پڌرو ڪيو ويو آهي. هن ڪتاب ۾ سندس لکيل مقالو، 

هڻو اهم آهي. جنهن ۾ هن شاه سائينَء تمام گ” ايَء نه عورت هوءِ “
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ج ع منگهاڻي کي دنيا جو پهريون فيمينسٽ شاعر ثابت ڪيو آهي. 

شاه ” رڃ“صاحبه ناول نگار ۽ شاعره پڻ آحي، سندس لکيل ناول 

سائينَء جي بيتن جي ڇانو ۾ لکيو ويو آهي. جيڪو پڻ هڪ 

 شاهڪار آهي.

 الت جا لطيف جي   

 ليکڪ آغا سليم

لکيل ڪتاب الت جا لطيف جي لطيفيات تي لکيل آغا سليم جو 

ع  ۾ سنڌي 2007ڪتابن مان هڪ اهم ڪتاب آهي. اهو ڪتاب 

ادبي بورڊ پاران ڇپايو ويو. هن ڪتاب ۾ هيٺيان مضمون شامل 

 آهن.

 ڏک، سور ۽ پيڙا 

 چوڏس چٽاڻو 

 تند ڪٽارو ڪنڌ 

 سورٺ راِء ڏياچ: مقدر جو ڊرامو 

  گناهصوفي جو عورت وارو روپ ۽ سندس احساس 

 ڪوهه نه جهارئين جکرو 

 رند پروڙين راز 

 آئي مند مالر 

 ڏک تنين ڏک 

 جي رڃن راهه پڇن 

 الت جا لطيف جي 

مٿين مضمونن کان سواِء شروعات جي عنوان سان آغا صاحب 

 پنهنجي پاران پڻ معنٰي خيز شيون لکيون آهن. هو لکي ٿو،

جي عظيم صوفي روايت جو   شاهه لطيف سنڌي شاعري“ 

شاعر آهي ۽ ان روايت جي ٻين شاعرن وانگر شاهه به پنهنجي 

ديس واسين جي ڏکن، سکن، خوابن، آدرشن، جاگرافائي ماڳن، 

تاريخي، نيم تاريخي ۽ لوڪ ڪردارن ۽ داستانن جي حوالي 
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سان پنهنجي وحدت الوجودي نظريي جي تشريح ڪئي آهي. 

متاثر هو ۽ موالنا روميَء وانگر  شاهه موالنا روميَء کان گهڻو

ئي عظيم وحدة الوجودي فالسفر محي الدين ابن العربيَء جو 

مان ته ايئن چوندس ته شاههتصوف جي   فڪري پوئلڳ هو.

سموري فڪر ۽ شاعريَء جي ورثي جو وارث آهي. سر سورٺ 

 ۾ شاهه ڏياچ جي واتان چورايو آهي:

 جي ميراثي مڱئا، آئون پڻ منجهان تن،

 ڪهه منهنجي ڪن، اِرث منجهاران ان جي.ڪي 

اِرث “شاهه جي شاعري به سموري وحدة الوجودي فڪر جي 

قديم لفظ جي معنٰي پراڻو آهي ۽ ” جي شاعري آهي.” منجهاران

اسين اهو لفظ ان معنٰي ۾ ئي استعمال ڪندا آهيون. ان جو ابتڙ 

لفظ جديد آهي. اهي ٻئي لفظ وقت جي ماپي الِء استعمال ٿيندا 

هن. جنهن شيِء کي گهڻو وقت گذري ويو هجي ان کي قديم ۽ آ

جنهن کي ٿورو وقت ٿيو هجي ۽ اها هلندڙ وقت جي هجي ته ان 

کي جديد چوندا آهيون. پر تصوف ۾ قديم جي معنٰي اها نه آهي ۽ 

ان جو ابتڙ لفظ به جديد نه پر حادث آهي. تصوف جي ٻولي ۾ 

ه ويو هجي جڏهن ته قديم لفظ جي معنٰي آهي اهو جيڪو خلقيو ن

حادث لفظ خلقيل شيِء الِء استعمال ٿيندو آهي. شاهه قديم لفظ ان 

 ئي معنٰي ۾ استعمال ڪيو آهي:

 قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آه، قديم.
هتي قديم لفظ جي معنٰي جيڪڏهن صوفياڻي ادب واري نه پر 

ڊڪشنري ۽ عام استعمال واري ورتي ويندي ته پوِء خدا 

رهندو ۽ قدامت ۾ محدود ٿي ويندو. ڇاڪاڻ ته قديم المحدود نه 

شيِء اها آهي جيڪا وقت ۾ قيد هجي ۽ وقت جي گذرڻ ڪري 

مرڻ ” “بود ۽ نابود“ان کي قديم چيو ويندو هجي. ائين ئي شاهه

وغيره اکر به صوفياڻي معنٰي ۾ استعمال ڪيا ” کان اڳ مرڻ

کي  آهن. جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته شاهه وڏو عالم هو ۽ هن

ڏک سور ۽ پيڙا “  وحدة الوجود جي فلسفي جي وڏي ڄاڻ هئي.

هو ٻڌائي  واري مضمون ۾ پڻ آغا صاحب اهم بحث ڪيا آهن.”
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زندگي جي ڏکن ۽ سورن بابت مذهبي توڙي غير مذهبي  ٿو ته 

حوالن سان ٽي نظريا اهم آهن، جن ۾ هي نظريا شامل آهن، 

ماڻهوَء کي جيئڻ پهريون اهو ته  زندگي ڏک  جو مجموعو آهي. 

جي سزا ڏني وئي آهي جنهن مان جيئري ڇوٽڪارو ممڪن 

ناهي. ڏک انسان جا پنهنجا پئدا ڪيل آهن جن کي پوريَء طرح 

ختم ڪري نٿو سگهجي پر ڪن اصولن تي هلڻ سان انهن کي 

گهٽائي سگهجي ٿو. ٻيو پنهنجو پاڻ کي ايذاَء ڏيڻ سان انسان 

ديوتائن وارو درجو ٿو روحاني بلنديون ٿو حاصل ڪري ۽ کيس 

ڏک انسان جي اندر کي ڌوئي اجرو ٿو ڪري ۽ هن ۾  ٽيون ملي.

ک جي سچ تي ڏ خود شناسي ٿي پئدا ٿئي. ان کانپوِء آغا صاحب

لکيو آهي ۽ گوتم جي حوالي سان چيو آهي ته گوتم جي آڏو ڏک 

 ي معنٰي ڏک کان سواِء ٻي به آهي.ج

. پوِء ڏک ڏک  ۽ مايوسي آهي مسلسل زندگي آڏو جي هن

سچ بيان ڪيو آهي ۽ لکيو آهي ته ڏ ک  سبب جو جي

آهي. ان کانپوِء آغا صاحب شاه سائين  سبب خواهش بنيادي جو

شاهه جي ذري  ته  وٽ درد جي فلسفي تي لکي ٿو ۽ چوي ٿو

گهٽ سموري شاعري حسن، عشق، وصل جي تڙپ، بيتابي 

سرشاري ۽ وڇوڙي جي درد، سور ۽پيڙا جي شاعري آهي پر 

هه پنهنجي غم جي فلسفي جو تت هن هڪڙي بيت ۾ بيان ڪيو شا

 آهي:

صدا وڌم سور جي، اڳيان ڪو 

 هياري،

جو نجس نيکاري، سو پنهونَء وڌم 

 پاند ۾.

سسئي چوي ٿي ته مون پنهنجي ڪوهياري جي اڳيان سين هڻي، 

هن کان سور گهريو ۽ منهنجي ڪوهياري منهنجي پاند ۾ سور 

ر کي اجرو ٿو ڪري ۽ شاهه وڌو جيڪو نجس کي نيکاري اند

پنهنجي ان نظريي کي سر مومل راڻو ۽ سسئيَء جي پنجن سرن 

 ۾ ان جي منطقي انجام تي پهچايو آهي.
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ڪتاب ۾ شامل مٿئين موضوع کان عالوه ٻيا موضوع پڻ انتهائي 

 اهم آهن.

 

 جا سلسال تصوف ڪتاب:شاهه عبداللطيف ڀٽائيَء جي دور ۾

 ليکڪ: ڊاڪٽر عابد مظهر

الِء لکيل   Ph.Dڪتاب اصل ۾ ڊاڪٽر عابد مظهرصاحب جيهيُء 

ع 2012  ثقافت کاتي پاران، سنڌ حڪومت جي مقالو آهي، جيڪو

پڌرو ڪيو آهي. پر هن ڪتاب مان ٿيسز جو هڪ باب  ڇپائي ۾

نڪتل آهي. جنهن جو ذڪر توڙي جو محقق توڙي ناشر پاران 

هون ناهي ڪيو ويو، پر اسان جڏهن اصل ٿيسز ڏٺي ۽ ڪتاب سام

شاهه “رکي جائزو ورتو ته ان مان هڪ باب نڪتل هو. ڪتاب 

۾ شاهه سائينَء ” جا سلسال تصوف عبداللطيف ڀٽائيَء جي دور ۾

جي دور جي صوفي سلسلن جو مطالعو ڪيو ويو آهي، جنهن سان 

تي نئين روشني پوي ٿي. توڙي جو   تصوف جي تاريخ سنڌ ۾

تصوف تي گهڻو لکيو ويو آهي پر هن ڪتاب ۾ ڊاڪٽر عابد صاحب 

تحقيق جي جديد اصولن کي سامهون رکي تصوف تي سير حاصل 

بحث ڪيو آهي انڪري هن ڪتاب جي اهميت وڌي وئي آهي. 

هيُء ڪتاب ڪل ستن بابن تي ٻڌل آهي.جنهن جا مکيا باب هي 

ف ڀٽائيَء جو احوال، شاهه لطيف جا همعصر آهن: شاهه عبداللطي

تشريح، جنهن کانپوِء تصوف  جي تصوف شاعر، صوفي بزرگ ۽

جي چئن وڏن سلسلن جهڙوڪ چشتي، سهرودري، قادري ۽ 

نقشبندي سلسلن تي ڪافي ڄاڻ ڏني وئي آهي. ۽ اهو پڻ ٻڌايو ويو 

آهي ته شاه سائينَء جي دور ۾ انهن سلسلن جا ڪهڙا صوفي بزرگ 

 موجود هئا. سنڌ ۾

 شاھ لطيف جا فڪري رخ

 ليکڪ ڊاڪٽر غفور ميمڻ
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شاه لطيف جا فڪري رخ ڊاڪٽر غفور ميمڻ صاحب جو لکيل 

ڪتاب آهي، جنهن ۾ ڊاڪٽر صاحب جا اهي تحقيقي مقاال شامل 

ع تائين لکيا. ڊاڪٽر 2010ع کان ويندي 2000آهن، جيڪي هن 

ي شاه لطيف ج“صاحب پنهنجي ان ڪتاب بابت لکي ٿو ته،  

شاعري پڙهندي ڪڏهن مون تي ان جو وجداني اثر ٿيندو هو ته 

ڪڏهن ان جي عظيم ۽ آفاقي فڪر جي تجلي منهنجي اڳيان نکري 

نروار ٿيندي هئي، ۽ نين ڌارائن ۽ سوچ جا جهڙوڪر سوين دروازا 

منهنجي اڳيان کلي پوندا هئا.بلڪل شاه سائينَء جي هن سٽ جي 

آئون هونئن به  ”پَسايو پانِهنجو.ِنظارو ِنرواُر، پِي  “مصداق ته، 

( بند گنبذ ناهيان سمجهندو. ادب دنيا Absoluteادب کي قطعي )

جي مڙني موضوعن سان ڳنڍيل آهي پوِء انهن موضوعن ۾ فزڪس 

هجي يا فلڪيات، معاشيات هجي يا سماجيات؛ باقي فلسفو ۽ نفسيات 

ته هونئن به ادب ۾ رلمل هوندا آهن. ان ڪري ادب جو ڪو به 

پارکو يا شاگرد تيسيتائين ادب مان ڪو نتيجو نٿو ڪڍي سگهي 

 ”جيسيتائين هو ادب سان سلهاڙيل علمن جو علم نٿو حاصل ڪري.

شاهه لطيف جو هن ڪتاب ۾ جيڪي مقاال شامل آهن انهن ۾  

شاهه لطيف جي  ، شاهه جو ڪامل انسانمابعدالطبعياتي تصور، 

يف  ۽ سندس شاعريَء ۾ زمان ۽ مڪان جو فلسفو، شاه  لط

ڪردارن جون  ذهيني ڪيفيتون، شاهه لطيف جي شاعري ۾  رينڊم 

۽ ريگيولر ٿيورين جو عڪس، شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ پيار جو 

، شاهه لطيف جي شاعري ۾ ڏک شاه لطيف جا فڪري رخفلسفو، 

جو فلسفو، شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ زندگي جو فلسفو، شاهه 

شاهه عبداللطيف ماضي، حال ۽ لطيف جي شاعري جا تحقيقي رخ، 

ثيت شامل يمستقبل جو شاعر ۽ شاهه جي داستانن ۾ عورت جي ح

 آهن.

ڊاڪٽر غفور صاحب خاص طور سائنس ۽ نفسيات جهڙن 

موضوعن ۾ مهارت رکي ٿو؛ جنهن جي جهلڪ سندس هن ڪتاب 

دنيا “مان صاف ظاهر نظر اچي ٿي.  ڊاڪٽر صاحب لکي ٿو ته، 

هي آهي، سوچ تبديل ٿي چڪي آهي ۽ بدلجي چڪي آهي ۽ بدلجي ر
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تبديل ٿي رهي آهي، بدلجندڙ دنيا ۾ ادب اندر جيڪي نوان رجحان ۽ 

فڪر آيا آهن، اسان وٽ انهن جي دنئون به ناهي پهتي، اسان اڄ به 

ستر واري ڏهاڪي ۾ ڦاٿل آهيون. شاه سائينَء کي به پراڻي انداز 

لوڪ آهي  سان پيش ڪيو پيو وڃي ته، هو صوفي بزرگ آهي، هللا

وغيره وغيره... ها شاه سائين برابر هللا لوڪ آهي، پر ان جو بنياد 

ڪو فڪر آهي ڪو فلسفو آهي. رڳو زمان ۽ مڪان کي ئي کڻجي 

ته شاه جي شاعري ۾ ان حوالي سان پي ايڇ ڊي ٿي سگهي ٿي، 

ڇاڪاڻ  ته جديديت پڄاڻان جي منهاج ۾ فيڊرڪ جيمسن زمان ۽ 

آهي. جنهن کي شاه جي حوالي سان  مڪان جو رخ ئي بدالئي ڇڏيو

ڄاڻي سگهجي ٿو.  شاه ڏاهو آهي، مفڪر آهي ۽ ٻيو به گهڻو 

ڪجهه آهي، جنهن کي ڊسڪور ڪرڻو آهي. مون شاه سائين جي 

شاعري ۾ اهڙا الڙا ڏٺا آهن، جيڪي سڌو سنئون ماڊرن ازم ۽ 

پوسٽ ماڊرن ازم جو حصو آهن. هن وقت دنيا انتشار، اشتعال ۽ 

نڊم صورتحال طرف ڪاهيندي پئي وڃي. نظريا، قدر، غير عقلي ري

ضد، تاريخ ويندي انسانيت ئي رد ٿي چڪي آهي. اينٽي هيومنزم 

جو اصطالح ڪتب ئي ان صورتحال الِء پيو ٿئي. اهڙي دور ۾ 

اسان خوشنصيب آهيون جو اسان وٽ شاه جهڙو قدآور شاعر ۽ 

  ”مفڪر موجود آهي، جيڪو اسان جي سرواڻي ڪري رهيو آهي.

ڊاڪٽر غفور صاحب جو هيُء ڪتاب سوجهري پبليڪيشن 

ع ۾ ڇپيو. هن ڪتاب  جو مهاڳ هن عهد جي 2014ڪراچي پاران 

وڏي نقاد تاج بلوچ  لکيو آهي. هيُء ڪتاب لطيفيات تي لکيل ڪتابن 

ڊاڪٽر غفور ميمڻ “مان اهم ڪتاب آهي. تاج بلوچ لکي ٿو ته، 

ت ادب جو ڄاڻو ۽ فلسفي، سائنس، سماجيات، نفسيات،  تصوف سمي

استاد آهي. ڊاڪٽر صاحب ڀٽائيَء جي نون تحقيقي ۽ فڪري رخن 

کي روشناس ڪرايو آهي. جيئن ته هو يونيورسٽي ۾ استاد آهي، ۽ 

سندس سامهون دنيا جهان جو ادب اچي ٿو ۽ هو ان ادب کي 

پيش ڪري ٿو “ پلي فل”سامهون رکي جڏهن ڀٽائي جي شاعري جو 

ٿا وجهن. مونکي خوشي آهي ته هو ته نڪرندڙ نتيجا ڇرڪائي 
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مسلسل تحقيقي ڪم ڪري رهيو آهي، تحقيق جيڪا ڇل ڇل وهندڙ 

درياه وانگر آهي، جنهن ۾ معنٰي جا هزارين موتي وهن ٿا، رهن ٿا 

۽ اهو سلسلو پنهنجي جوهر ۾ لڳاتار تبديل ٿيندو رهي ٿو... هن 

ڪتاب جو مرڪزي نڪتو ڀٽائي جوفن ۽ فڪر آهي. اسان جڏهن 

ي جي فن ۽ فڪر جي ڳالهه ڪيون ٿا ته اها ڳالهه ايتري ڀٽائ

مختصر ۽ ترت اڪالئڻ واري ڳالهه ناهي جو چئجي ته اسان 

تخليقي سڀاَء کي هٿ ڪري عام فهم بڻائي ٻين تائين پهچائي سگهيا 

آهيون. ڀٽائي جو فن ۽ فڪر انتهائي ڏورانهين ڳالهه آهي؛ سڀ کان 

آهي، جيڪا سنڌ جي چئن  اهم ۽ بنيادي مسئلو ڀٽائي جي لسانيات

ڊاڪٽر غفور ”  ڪنڊن تي پنجين موسم جيان نروار ٿيو بيٺي آهي.

ميمڻ صاحب جي تحقيق ڊاڪٽر تنوير عباسي جي تحقيق جو تسلسل 

 معلوم ٿئي ٿي.

 ڪتيم ڪينڪيڪتاب: 

 ڪمال ڄامڙوليکڪ: ڊاڪٽر 

ڊاڪٽر ڪمال ڄامڙو صاحب پڻ هڪ بهترين محقق آهي. سندن 

سنڌي “لوڪ ادب آهي. ڊاڪٽر صاحب  تحقيق جو خاص موضوع

، سندن پي ايڇ ڊي جي مقالي تي پي ايڇ ڊي ڪئي آهي” لوڪ گيت

جي عنوان سان ڇپجي چڪا آهن. ” سنڌوَء جا گيت“وارو ڪتاب، 

ڊاڪٽر صاحب ڪيترائي ڪتاب لکيا آهن، جن ۾ لطيفيات جي 

حوالي سان لکيل سندن ڪتاب رسالو ڳجهارت ۽ ڪتيم ڪينڪي 

 اهم آهن.

 صاحب ڪتاب ڪتيم ڪينڪي ۾ لکي ٿو،ڊاڪٽر 

استاد آهيان، ۽ ان پيشي جي لحاظ  هڪ آئون پيشي جي لحاظ کان“

به ملندو آهي. ان اعزاز سبب مون  کان لطيفيات پڙهائڻ جو اعزاز 

 ”کي ڪيترائي اعزاز مليا آهن.
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يعني ڊاڪٽر صاحب لطيفيات پڙهڻ ۽ پڙهائڻ کي به هڪ اعزاز 

استاد جي خوبي آهي. ڊاڪٽر صاحب سمجهي ٿو، اهائي هڪ سٺي 

وفاقي اردو يونيورسٽيَء جي سنڌي شعبي ۾ استاد آهي، جتي ڊاڪٽر 

عنايت حسين لغاري صاحب پڻ استاد آهي، جنهن جا پڻ ڪجهه 

 مقاال لطيفيات تي ڇپيل آهن.

ڪتاب ڪتيم ڪينڪي  ۾ ڊاڪٽر ڪمال صاحب جا لکيل ڪل ڏهه 

۾ ۽ ٻه انگريزي ٻوليَء مقاال شامل آهن، جن مان هڪ اردو ٻوليَء 

ع ۾ ڇپائي 2014۾ لکيل آهن. اهو ڪتاب سنڌ جي ثقافت کاتي، 

پڌرو ڪيو. هن ڪتاب ۾ شامل مقالن ۾ خاص طور هي مقاال اهم 

 آهن.

 شاه لطيف ۽ سچل سرمست ۾ نظرياتي فرق 

 شاه عبداللطيف ۽ پشتو شاعر رحمان بابا 

 شاه عبداللطيف ۽ بلوچي شاعر ڄام درڪ 

  ۽ اردوشاعرخواجه مير دردشاه عبداللطيف 

 شاه لطيف جي شاعريَء ۾ سجاڳيَء جو سڏ 

 شاه جي شاعريَء ۾ خوشيَء جو فلسفو 

انهن مقالن کان سواِء به ڊاڪٽر صاحب جو لطيفيات جي حوالي 

جي عنوان سان ” لطيف چٽاڀيٽي“سان ڪافي ڪم آهي، خاص طور 

طارق عزيز شيخ سان گڏ لکيل سندس ڪتاب پڻ ڪافي معلوماتي 

 ي.آه
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 ڪتاب: شاھ لطيف جي شاعريَء جو سماجي ڪارج

 ليکڪ: ڊاڪٽر احسان دانش

”  شاه لطيف جي شاعريَء جو سماجي ڪارج“ ڪتاب 

اصل  ۾ ڊاڪٽر احسان دانش جي پي ايڇ ڊي جو مقالو آهي. جيڪو 

هن سنڌ يونيورسٽيَء جي سنڌي شعبي مان پروفيسر ڊاڪٽر قاسم 

پي ايڇ ڊي جي ڊگري  ٻگهئي صاحب جي نگراني هيٺ لکيو ۽ کيس

ع ۾ سنڌ جي ثقافت کاتي پاران ڇپجي پڌرو 2016ملي. هيُء ڪتاب 

” شاه لطيف ايوارڊ“ٿيو. ان ئي مقالي تي ڊاڪٽر احسان دانش کي 

پڻ ڏنو ويو. ڊاڪٽر احسان دانش صاحب نوجوان  محقق آهي. 

سندس والد صاحب ڊاڪٽر بشير احمد شاد صاحب پڻ تمام بهترين 

احب پڻ شاه لطيف جي فن ۽ فڪر تي جوڳو محقق آهي. شاد ص

پڻ ” شاه لطيف هر دور جو شاعر“ڪم ڪيو آهي. سندس ڪتاب، 

بهترين  24لطيفيات جي حوالي سان هڪ اهم ڪتاب آهي. جنهن ۾ 

مقاال موجود آهي. ڊاڪٽر احسان دانش جو ڀاُء  رضوان گل پڻ 

سٺو ڪم  خاص طور نوجوان اسڪالر آهي، جنهن جو جاگرافي تي

 هي.  ڪيل آ

ڊاڪٽر احسان دانش جا ٻيا به اهم ڪتاب آهن. پر لطيفيات 

شاه لطيف جي “جي حوالي سان لکيل سندس مذڪوره ڪتاب 

جديد انداز ۾ لکيل آهي، ۽ لطيف  ” شاعريَء جو سماجي ڪارج

 سائين جي شاعريَء کي سماج سان جوڙڻ جي سٺي ڪوشش آهي. 

۾ ” شاه لطيف جي شاعريَء جو سماجي ڪارج“ڪتاب، 

ڪل اٺ باب آهن. جن مان خاص طور تي اٺون باب تمام گهڻو اهم 

آهي. جنهن ۾ ڊاڪٽر احسان دانش  صاحب شاه لطيف جي عالمتي 

شعور مان جنم وٺندڙ سماجي فڪر جي سري هيٺ شاه لطيف جي 

شاعريَء ۾ موجود سماجي قدرن تي سير حاصل بحث ڪيو آهي. 

ي انهن ۾ جن قدرن جي نشاندهي ڊاڪٽر احسان دانش ڪئي آه

ڪجهه هاڪاري قدر شامل آهن جيڪي هي آهن: محبت، عشق، 
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وطن دوستي، عدم تشدد، امن پسندي، انسان دوستي، سجاڳي، 

جدوجهد، بهادري، ٻڌي، پورهيو، سچ، سخاوت، قرباني، صبر، نياز 

نوڙٽ جڏهن ته ڪجهه ناڪاري قدرن جو پڻ ذڪر آهي، جن ۾ 

آهن. مقالي لکڻ جا ڪوڙ، حسد، دغا، غرور، اللچ ۽ غفلت شامل 

 ست مقصد ۽  نتيجا ڪڍيا آهن، جن جو اختصار هتي ڏجي ٿو. 

سماج جي گهڻ رخي وصف، جوڙ جڪ ۽  :پهريون مقصد

 اوسر تي تحقيقي روشني وجهڻ. 

شاعري ۽ سماج  /: هن تحقيقي مقالي وسيلي ادب ٻيو مقصد

 جو گڏيل مطالعو ٿي سگهندو. 

: ننڍي کنڊ جي ڪجهه اهم ٻولين جي شاعريَء ٽيون مقصد

جو سماجي اڀياس ۽ انهن ٻولين جي اهم شاعرن جي ڪالم جو شاهه 

 لطيف جي شاعريَء سان تقابلي مطالعو ٿي سگهندو. 

:سنڌ جي لوڪ ۽ ڪالسيڪل شاعريَء جو چوٿون مقصد

 سماجي اڀياس ٿي سگهندو.

: شاهه جي عظمت، حيثيت ۽ مقبوليت جي پنجون مقصد 

سببن بابت سگهارا دليل ۽ واضاحتون ملي سگهنديون، ۽ نئين تحقيق 

وسيلي شاهه لطيف جي فن ۽ فڪر بابت ڪيترن ئي سوالن جا 

 جواب ۽ مونجهارن جا حل ملي سگهندا.

: هن مطالعي مان شاه لطيف جي شاعريَء جي ڇهون مقصد

 حوالي سان سنڌي سماج جي ڀرپور عڪاسي ٿيندي.

جي شاعريَء جي مثبت ۽ منفي :شاهه لطيف  ستون مقصد

ڪردارن جي خبر پوندي، شاهه جي شاعريَء جا سماجي قدر پڌرا 

 ٿيندا ۽ سندس شاعريَء جو سماجي ڪارج سامهون ايندو.

هن تحقيقي اڀياس ۾ مون “ڊاڪٽر صاحب وڌيڪ لکيو آهي ته، 

شاهه لطيف جي شاعريَء ’پنهنجي قائم ڪيل بنيادي مفروضي يعني 

کي جامع، مفصل ۽ مدلل نموني ‘ به آهيجو هڪ سماجي ڪارج 

صحيح ثابت ڪرڻ الِء مختلف بابن ۾ دليل پيش ڪري نتيجا حاصل 

هن ٿيسز جا پڇاڙڪا ٻه باب نهايت اهم ڪيا آهن. ان حوالي سان 
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ن ۾ شاهه لطيف جي دور جي سماجي حالتن، سندس ڪالم آهن،ج

جي سماجي ڪارج توڙي هن جي عالمتي  ۾ موجود ڪردارن

سندس شاعريَء ۾ موجود  جنم وٺندڙ سماجي فڪر ۽شعور مان 

 سسماجي قدرن، سندس سماجي نظريي توڙي سنڌي سماج تي سند

کي ڀرپور نموني واضح ڪيو ويو آهي. شاهه لطيف جي  ناثر

ڪالم جي سماجي اڀياس الِء سندس رسالي جي مثبت ۽ منفي 

ڪردارن جي سماجي ڪارج کي سمجهڻ ۽ ساڃاهڻ نهايت 

ه انهيَء مطالعي منجهان شاهه جي ڪالم جي ضروري هيو، ڇوت

۽ سندن سماجي ڪارج  مثبت ۽ منفي قدرن تائين رسائي ممڪن ٿي

شاهه لطيف جي عالمتي شعور مان جنم وٺندڙ . پڻ معلوم ٿيو

سماجي فڪر، شاهه جي شاعريَء جي سماجي اڀياس جي سلسلي 

۾ پيڙهه جي پٿر وانگر آهي، جنهن تي اڳتي هلي شاهه جي سماجي 

ڀٽائيَء جي شاعري ڪر جي عمارت بيهارڻ ممڪن ٿي سگهي. ف

اڻ ڳڻين مثبت ۽ منفي سماجي قدرن سان ڀرپور آهي جن کي مون 

هن تحقيقي مقالي ۾ مطالعي هيٺ آندو آهي. شاهه سائين جي 

شاعريَء جي انهن ئي سماجي قدرن جو اڀياس ڪرڻ بعد لطيف جي 

ين جي شاعريَء جو سماجي ڪارج واضح ٿئي ٿو. شاهه سائ

شاعريَء ۾ نه رڳو مقامي سماجي قدر موجود آهن پر هن عالمي 

سماجي قدرن کي به وڏي اهميت ڏني آهي. هن کي خبر هئي ته 

ڪنهن به سماج کي زنده رکڻ الِء اعلى مثبت سماجي قدرن کي 

زنده رکڻ ضروري آهي ان ڪري هن پنهنجي شاعريَء ۾ سماج 

نظر سان ڏٺو آهي ۽ جي ادنى ۽ منفي سماجي قدرن کي ڌڪار جي 

انهن ڪردارن کان به نفرت ڪئي آهي جيڪي سماج ۾ اهڙن منفي 

قدرن کي فروغ ڏيڻ چاهين ٿا. لطيف سنڌي سماج کي هڪ مثالي 

هن جو نظريو هيو ته ڌن دولت، طاقت سماج طور ڏسڻ پئي چاهيو. 

۽ اقدار عارضي شيون آهن ۽ ماڻهپو ئي دائمي قدر آهي، جنهن 

يني ۽ افراتفري ختم ڪري سگهجي ٿي. شاهه وسيلي سماج مان بيچ

فڪر جو اثر نه رڳو سندس دور تي محسوس ٿئي ٿو پر  جي لطيف

موجوده دور جو سماج به سندس اثر کان وانجهيل نه آهي. مون هن 
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تحقيق وسيلي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته شاهه جي 

ڪالم جي وڏي ۾ وڏي خوبي اها آهي ته اهو ڪنهن هڪ دور يا 

اج الِء نه آهي پر منجهس اهڙا موضوع موجود آهن جن هڪ سم

دنيا جي هر سماج جا ماڻهو قبول ڪري سگهن  هر دور ۾ جو اثر

ٿا. ان طرح هن مقالي جي پڄاڻيَء تي منهنجي هن تحقيقي پورهيي 

جو سڀ کان اهم مقصد پورو ٿئي ٿو ۽ ان مفروضي جو نتيجو به 

آغا ڪيو ويو هيو  نڪري ٿو جنهن جي بنياد تي هن تحقيقي ڪم جو

شاهه لطيف جي ڪالم جو هڪ وڏو ”۽ منهنجو اهو مفروضو ته 

صحيح  مدلل نموني هن مقالي جي تڪميل بعد“ سماجي ڪارج آهي

 ”ثابت ٿيو آهي

مجموعي طور تي هيُء ڪتاب لطيفيات جي حوالي سان تمام گهڻو 

اهم آهي. ڇاڪاڻ ته هن ۾ ڊاڪٽر احسان دانش تمام گهڻو پورهيو 

د انداز ۾ لطيفيات کي سماج سان جوڙيو آهي، ۽ اهائي ڪري جدي

 وقت جي ضرورت آهي. 

 لطيف جي ڪالم ۾ مرد ڪردار شاهه ڪتاب: 

 ڊاڪٽر محمد ابراهيم سنڌيَءليکڪ: 

اديب ۽ اسڪالر ڊاڪٽر محمد ابراهيم  مشهورهيُء ڪتاب  

جيڪو هن ڪراچي سنڌيَء جو پي.ايڇ.ڊي مقالو آهي. 

ڊاڪٽر نواز علي شوق صاحب  يونيورسٽي جي سنڌي شعبي ۾

هن شاهه جي ڪالم ۾  جي نگراني هيـٺ لکيو. هن ڪتاب ۾

هن ڪتاب ۾ ڪل  آهي. يئڪ مرد ڪردارن تي تحقيقموجود 

جو ارتقا، سنڌي شاعريَء ۾ مرد انسان  : ۾ جن  چار باب آهن،

جو ڪردار، شاهه لطيف جي ڪالم ۾ مرد ڪردار، شاهه جي 

ڊاڪٽر ڪالم جي روشنيَء ۾ مرد جي نفسيات جو مطالعو. 

صاحب وڏي عرق ريزي سان هي ٿيسز لکي آهي، جنهن ۾ 

هن موجود حواال ان جو چٽو ثبوت آهن. جنهن مان پتو پوي ٿو ته 

 رسالي جا  شاهه جياڪٽر صاحب جي تياري ۾ ڊ تحقيقي مقالي
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نسخا سامهون رکيا آهن، ۽ ٻيو گهربل مواد پڻ وٽس مختلف 

 ڏناآخر ۾ نتيجا ڪڍي ببليوگرافي ۽ حواال موجود هو. ٿيسز جي 

 پاران  ڪتاب کي روشني پبليڪيشن ڪنڊياري هيءُ  ويا آهن.

 .ويو ع ۾ ڇپرائي پڌرو ڪيو2011

مجموعي طور تي هيُء ڪتاب پڻ لطيفيات تي لکيل ڪتابن ۾ 

 اهم جاِء واالري ٿو. 

 نگاري تڪتاب: شاھ لطيف جي شاعريَء ۾ عالم

 ڊاڪٽر غالم نبي سڌايوليکڪ: 

ئي لطيفيات تي پي غالم نبي سڌا محقق ڊاڪٽر۽  ناميارو ليکڪ

۽ هيُء ڪتاب سندس ان پي ايڇ ڊي ٿيسز تي ايڇ ڊي ڪئي آهي، 

ع ۾ نامياري عالم ۽ محقق ڊاڪٽر 1989ئي ٻڌل آهي. جيڪا هن  

لکي پوري ڪئي. هو وڏو عبدالجبار جوڻيجي جي نگرانيَء ۾ 

( 1) ڄاڻو محقق آهي، سندس ڪيترائي ڪتاب ڇپيل آهن، جن ۾

عبدالڪريم گدائيَء جي  شاعر )عـوامـي’ سـفـر زندگـيَء جـو‘

)عبدالڪريم گدائيَء جي ’ نئين روشنــي( ‘2شخصيت(، )

 ‘ )4(سچ سونهن ۽ وريام جي ِورونهن ( 3) تنقيد( شاعريَء تي

چونڊ  ‘(6) ’غريبن جو ورثو، هڪ مطالعو( ‘5سنگ سچ جو )

ر تاريخ سنڌي ادب جي مختص (7) سنڌي افسانا، هڪ مطالعو

 جان جيڪب ۽ آباد جيڪب’(9)سنڌي مضمون نگاري ‘(8)

ڊاڪٽر صاحب جي تحقيق جي هڪ  .۽ ٻيا شامل آهن وغيره

انداز يا فيلسوفياڻي خوبي اها به آهي ته هو هميشه مدلل ۽ منطقي 

۾ تحقيق ڪري ٿو. عالمتن کي سمجهڻ سندس خاص شيوو آهي.  

 هن ڪتاب ۾ هو لکي ٿو،

سر حسيني ۾ پڻ لطيف سائين سسئي جي ڏکن ڏاکڙن، “ 

ي. هن سر ۾ لطيف سائين تڪليفن ۽ اهنجن جو ذڪر ڪيو آه
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پنهنجي جد اعلٰي، ڪامل مرشد امام حسين عليه اسالم جي ذڪر 

 203”کي سسئي جي عالمت ذريعي ظاهر ڪيو آهي.

 چوي ٿو: سر آسا بابت ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو صاحبيا 

آسا هڪ راڳڻي آهي، هي راڳڻي اسر ويل ڳائي “ 

سبب ويندي آهي. هي راڳڻي جتي روح جي راحت ۾ تراوت جو 

آهي. اتي مادي فائدي جو ڪارڻ به آهي. بدني واڌ ۽ طبعي طور تي 

تندرست رهڻ الِء به هن راڳڻي مان فائدا وٺي سگهجن ٿا. جيڪي 

   204”اسر جي سڀاڳي ويل اٿڻ ڪري حاصل ٿين ٿا.

هن شاه جي رسالي ۾ موجود سڀني سرن بابت مدلل رايا ڏنا آهن، 

بيهن توڙي استعارن ۽ جتي مناسب سمجهيو اٿن اتي تمثيلن، تش

 کي مختلف معنا ۾ ورتو اٿن.

 ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو لکي ٿو:  ان ڏس ۾

سر رامڪلي ۾ لطيف سائين جيڪي تاريخي اهڃاڻ “ 

استعمال ڪيا آهن سي سڀ انساني ڀالئي، پيار ۽ خوبصورتي جي 

ورکا ڪندي نظر اچن ٿا. منجهن ڪنهن به قسم جي نفرت،  

نٿو اچي ... لطيف سائين سر ڪدورت ۽ ٻيائي جو شائبو نظر

رامڪلي ۾ جن ماڳن، مڪانن توڙي اوتارن، تيرٿن ۽ شخصيتن جي 

تاريخي اهميت ۽ ڪرداري سگه کي بيان جي ذريعي اجاگر ڪيو 

آهي، تن سڀني جي لطيف جي اظهاري قوت ڪري ڪردار کان 

  205”وڌيڪ اهڃاڻي حيثيت ٿي پئي آهي.

هن مان عام مجموعي طور تي هيُء هڪ منفرد ڪتاب آهي، جن

شاگردن کان ويندي استادن تائين سڀئي هڪجيترو الڀ پرائي 

 سگهن ٿا.

                                                           

شاه جي شاعري ۾ عالمت نگاري، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، ڀٽ شاه 203 

 311ع صفحو 1992ثقافتي مرڪز 

شاه جي شاعري ۾ عالمت نگاري ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، ڀٽ شاه 204 

 369ع صفحو 1992ثقافتي مرڪز 

شاه لطيف جو عالمتي شعور، ڊاڪٽر غالم نبي سڌايو، روشني 205 

 102، 100ع صحفو 2007ڪنڊيارو، پبليڪيشن 
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 ڪتاب: سنڌ جو شاھ

 بدر ابڙوليڪک: 

بدر ابڙو صاحب سنڌ جي مشهور ڪهاڻيڪار جمال ابڙي  

آهي. هو  جو فرزند آهي. بدر صاحب هڪ بهترين محقق ۽ نقاد

هڪ مڃيل صحافي پڻ آهي. ڪيترين ئي اخبارن جو ايڊيٽر پڻ 

هن مختلف رهيو آهي. هن ڪيترائي ڪالم، مضمون ۽ مقاال لکيا. 

اخبارن ۽ رسالن ۾ ڪيترائي سلسليوار ڪالم، ايڊيٽوريل ۽ مضمون 

جي سري هيٺ هالل پاڪستان ۾ ” هيَء سين“به لکيا، جن ۾ 

)هالل  ”سنڌ باد“)هالل پاڪستان(.  ”زندگي جدوجهد، اڻٿڪ سفر“

بدر صاحب ” آئينو“، )برسات(، ”وتايو فقير سوچي ٿو“پاڪستان( 

ٿل عبادتي پنڌن ۾ ڦاتمام گهڻو ڪم ڪيو آهي، هو ڪنهن نه ڪنهن 

بدر ابڙي صاحب انسانن توڙي ٻي مخلوق الِء سوچيندو رهي ٿو. 

ني ر“ع(، 1985“ )تنقيد نگاري”ڪيترائي ڪتاب لکيا آهن، جن ۾ 

ع ۾(، 1992)تحقيق:  ”هنگالج ۽ الهوت“(، 1989) ”ڪوٽ

جيل جي “(، 1992)ڪهاڻيون:  ”رياست جهنگل جي آکاڻي“

ونِء (، ڀڳوانن جي ڀ1994) ”سنڌوَء جو سفر“(، 1994) ”ڊائري

ع(، 1997)اردوَء ۾:  ”رني ڪوٽ“، 1996)نيپال جو سفر نامو( 

سنڌ جو  ع( شامل آهن.2000) ”سنڌ جو شاهه“(، 1998) ”ماڻهو“

شاه ڪتاب ڪراچي يونيورسٽي ۾ قائم شاه لطيف پاران ڇپايو ويو 

 آهي.

سنڌ جو شاه سندس شاهڪار ڪتاب آهي. هن ڪتاب ۾ هن  

شاه سائين جي سوانح حيات کان ويندي ان جي فڪر ۽ فلسفي 

توڙي موسيقيَء تي تمام بهترين انداز سان لکيو آهي. بدر صاحب 

ت نظريي تي پڻ سٺو بحث ڪيو هن ڪتاب ۾ شاه سائين جي فن باب

 آهي. سندس تحقيق جاندار ۽ حوالن توڙي منطق تي بيٺل آهي.

لکي  بدر صاحب ۾” قدم ڪاپڙين جا“پنهنجي هڪ مضمون

 ٿو:
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ڪجال سر بابت مشهور آهي ته ان تالَء تي نوجوان “

ڇوڪريون صبح سوير اچي هٿ منهن ڌوئنديون هيون. ڇاڪاڻ ته 

هيون. تنهن ڪري تالَء جو پاڻي اکين ۾ گهڻو ڪجل وجهنديون 

ڪارو ٿي ويندو هو. ان ڪري تالَء جو نالو ئي ڪجال سر پئجي 

 206”ويو.

 يا مورڙي الِء لکي ٿو،

شاه لطيف جي سر گهاتوَء ۾ مورڙو مکيه ڪردار آهي “

جنهن ڪالچيَء جي ڪن ۾ مانگر مڇ سان ويڙه ڪئي ۽ ان ڪي 

ڀائر ۽ غالبن ٻه هو. کيس ڇه ’’ مور‘‘ماريائين. مورڙئي جو نالو 

ڀينرون هيون. ڇه ڀائر هڪ ماُء مان هئا ۽ مور ٻي ماُء مان. سندن 

 207”پيُء جو نالو اوباهيو هو.

وڏو “هن مورڙي ميربحر ۽ مانگر مڇ واري قصي کي 

 سڏيو آهي.” الميو

مورڙئي مانگر مڇ واري ڳاله مان اها ڳاله ضرور ظاهر “

مهربانيَء سان سون ٿئي ٿي ته اوباهيو ۽ سندس ڪٽنب دلوراِء جي 

مياڻيَء کان ڪراچيَء تايئن وڏو شاهوڪار خاندان ٿيو. هو 

شڪاري به هئا، سياڻا به ۽ محنتي به، ويتر جو راجا مهربان ٿين ته 

  208”ٿي عام خلق جي زبان تي آيو.” وڏو الميو“سندن الميو به 

سنڌ جو “مجموعي طور تي بدر ابڙي صاحب جو لکيل ڪتاب، 

والي سان لکيل ڪتابن ۾ اهم جاِء واالري لطيفيات جي ح” شاه

 ٿو.

 

                                                           
لطيفي الت، مرتب، ممتاز مرزا، ڀٽ شاه ثقافتي مرڪز، حيدرآباد،  206

62،63ع، صفحو، 1992  
سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي يونيورسٽي،  207

326ع، صفحو 2000  
سنڌ جو شاه، بدر ابڙو، شاه عبداللطيف ڀٽائي چيئر ڪراچي يونيورسٽي، 2000ع،  208

333 صفحو  
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 ڪتاب: ڏور تئائين ڏس

 ليکڪ: نور احمد جنجهي

 

پروفيسر نور احمد جنجهي سٺو پڙهيل لکيل اديب، شاعر ۽ دانشور 

آهي. سندس تحقيق جا مکيا موضوع ٿر، موالنا رومي ، شاه لطيف 

۽ شيخ اياز آهن. شاه لطيف جي فن ۽ فڪر تي لکيل سندس ڪتاب، 

مضمون آهن. جن ۾ دارون دنيا جي  27۾ ڪل  ” ڏور تئائين ڏس“

دردن جو، عشق ناهي راند، جر، ٿر، تک تنوار، لهوارو لوڪ 

وهي، جاڳڻ منجهان جس، عالم سڀ آباد ڪرين، هل هنيين سين 

هوت ڏي، هلڻ ناهي حسن ري، ڪيڏانهن ڪاهيان ڪرهو، گهڙيا 

 و گهڻا اهم آهن.سي چڙهيا ۽ ڄاڻين ته به نه ڄاڻ اي در اڄاڻن ج

هن ڪتاب ۾ پروفيسر نوراحمد جنجهي صاحب  شاه لطيف جي 

شاعريَء تان معنائن جا اهي تهه کولڻ ۽ اکيلڻ جي ڳالهه ڪئي 

ڪائنات جي حسناڪيَء جا “آهي، جنهن الِء  سندن چوڻ آهي ته، 

سڀئي بنيادي تصور هن )شاه لطيف( پنهنجي شاعريَء ۾ بيان 

ت جي وسيع تناظر ۾ بامعنٰي مقام ڪياآهن. ته انسان جو ڪائنا

جوڙڻ جي ڳالهه ڪئي آهي. هن جيئري جاڳندي دنيا جي ڳالهه 

ڪندي، ڪنهن ڀلي پار جوڙڻ جي صالح ڏني آهي. سندس فڪر 

جا ڪيئي تهه آهن. هر تهه جي پنهنجي پنهنجي  معنٰي داري آهي، 

جنهن جي معنٰي ڳولهيندي ڳولهيندي هرڪو لڳو پيو آهي. پنهنجي 

ر اڃا نت نيون معنائون من ۾اڀرن پيون اهڙي طرح هي ڪرت ۾ پ

ويرا وير وڌندڙ خزانوسنڌي فڪر ۽ دماغ کي روشني عطا ڪندو 

رهندو. لطيف کان پوِء جي سموري فڪري ورثي ۾ ڪٿي نه ڪٿي 

لطيف نظر ايندو. لطيف جي شاعري جي انهن معناداري تنهن ۾ 

هن جي پهريون تهه ان جي لفظي صورت گريَء جو تهه آهي، جن

پنهنجي اهميت آهي. لطيف لفظن جي اهڙي مهالئتي ۽ موثر چونڊ 

ڪئي آهيَء جو ان جي معنٰي جڏهن ٻڌيندڙن يا پرهندڙن تي کلي ٿي 
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ته اهي حيران رهجي وڃن ٿا. انهن لفظن جي لسانياتي ڳرائي به 

ڳري آهي. . .ٻيو تهه ان شاعريَء جو معنوي ڳر آهي.  جنهن مان 

ي ميڙي سگهجن ٿا. . .ٽيون تهه اهي ڪهاڻيون معنٰي جا مڻيادار موت

آهن جن جي معرفت ڀٽائي پنهنجي ڳالهه کي نروار ڪرڻ جي 

 209”ڪوشش ڪئي آهي.

نور احمد جنجهي  هڪ بهترين استاد ۽ ليکڪ آهي، جنهن جي قلم 

مان سنڌ ۽ سنڌي ٻوليَء کي تمام گهڻو فائدو پيو آهي. ڇاڪاڻ ته هن 

شاه لطيف کان ويندي شيخ اياز تائين جي سنڌ جي فڪر کي تمام 

سولي نموني بيان ڪيو آهي. هو پاڻ شاعر آهي، ان ڪري 

 ڪرڻ جو هنر ڄاڻي ٿو. شاعريَء جي رمز کي سٺي نموني بيان 

                                                           

ع، 2018ڏور تئائين ڏس، نور احمد جنجهي، ڪنول پبليڪيشن قنبر، 209 

 14، 13ص، 
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نگاريَء  تشبيهه شاعريَء ۾ استعارا ۽ جي شاهه لطيف ڪتاب: 

 جائزو جو تحقيقي

  ڊاڪٽر اُِم ڪلثوم شاههليکڪ: 

هيُء ڪتاب اصل ۾ ڊاڪٽر اُِم ڪلثوم شاهه جي ٿيسز تي ٻڌل آهي، 

جيڪا هن ڊاڪٽر فهميده حسين جي سرپرستيَء ۾ ڪراچي 

هئي. هي ڪتاب چئن ڀاڱن ۾ يونيورسٽي جي سنڌي شعبي ۾ لکي 

۽ استعاري  تشبيهه ورهايل آهي. پهرئين ڀاڱي ۾ شاعريَء جي فن،

جي قسمن متعلق لکيو ويو آهي. ٻئي ڀاڱي ۾ شاهه  ان جي فن ۽

لطيف جي دور ۾ هندي، عربي ۽ فارسيَء جو اثر ۽ موالنا روميَء 

تشبيهه ۽ استعاري جو  جي شاعريَء جو شاهه جي شاعريَء تي

۽ استعاري جو  تشبيهه ن ڀاڱي ٽئين ۾ شاهه جي ڪالم ۾اثر، ٽئي

تحقيقي اڀياس، ۽ چوٿين ڀاڱي چوٿين ۾: شاهه لطيف ۽ سندس 

متقدمين )شاه سائين کان اڳ وارن شاعرن(، معاصرين)شاه سائين 

جي همعصر شاعرن( ۽ متاخرين )شاه سائينَء کان بعد وارن 

سان ۽ استعاري جي حوالي  تشبيهه شاعرن( جي ڪالم جو

ورتو ويو آهي. هن ڪتاب ۾، خاص طور شاهه  جائزو تقابلي

عبداللطيف ڀٽائيَء جي ڪالم ۾ استعارن ۽ تشبيهن جي فني خوبين ۽ 

شاهه  خاصيتن تي انتهائي اورچائي سان لکيو ويو آهي.هيُء ڪتاب

ع ۾ شايع 2004عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽيَء پاران 

 ڪيو ويو. 

 ر ۽ ُسرن جي ساڃاههفڪلطيفي ڪتاب: 

 ليکڪ: محمد حسين ڪاشف

هيُء ڪتاب نامياري ليکڪ محمد حسين ڪاشف جو لکيل آهي، 

جنهن ۾ سندس تحقيقي مقاال شامل آهن. خاص طور، سورٺ، 

سان لکيل سندس مقاال اهم آهن. مارئي، سسئي ۽ نوريَء جي حوالي 
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محمد حسين ڪاشف سٺو لطيف شناس هو ۽ هيُء ڪتاب سندس 

انهن محنتن ۽ محبتن جو ثمر آهي جيڪي هن لطيفيات الِء وقف 

ڪري ڇڏيون هيون. هن حياتيَء جو وڏو عرصو لطيفيات جي 

صفحن تي ٻڌل هيُء  301موضوع تي ڪم ڪندي صرف ڪيو. 

ز، ڀٽ شاهه پاران ڪتاب کي ڀٽ شاهه ثقافتي مرڪ

هن سليس ٻوليَء ۾ شاه ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو ويو.  2005جوالءِ  

صاحب جي فڪر تي قلم کنيو آهي. سندس ڪتاب مان هيُء ننڍڙو 

فقرو ڏجي ٿو، جنهن مان محمد حسين ڪاشف صاحب جي سليس ۽ 

 سهڻي ٻوليَء جو بخوبي اندازو لڳائي سگهبو. 

ليهن جو محور ۽ مرڪز لطيف جو سر مومل راڻو ڪيترين ئي ڳا“

آهي. جنهن ۾ هر نڪتو جدا بيان ۽ وچور جو گهرجائو آهي. 

ڪهڙن جو ذڪر ڪري ڪهڙن جو ذڪر ڪجي. هتي موتين جي 

کاڻ جرڪندر آهي. ان جي حسن ۽ هڳاَء ۾ سڀ شيون جهڪيون 

پيون لڳن. پر هڪڙي ڳالهه جنهن راڻي کي موهيو ۽ محبت جي 

مومل جو ”. حسن“و آهي ميخ هنئي، اها هن سر جي جان آهي. اه

حسن، ڪاڪ جو حسن، موم جي ڀيڻ ۽ ساهيڙين جو حسن، 

جيڪي ڏور پٽائين وٽ جي ، ليمي الم پئي لڏيون، ڪائنات جو 

حسن، زندگيَء جو حسن، جيڪو هن سر جي لفظ لفظ ۽ بند بند ۾ 

روان ۽ موجزن آهي... لطيف حسن جي ڪيفيت کي بيان ڪيو 

ود سان هم آهنگ ڪري دائميت آهي، ان کي هن انساني زندگي۽ وج

 ”بخشي آهي.

 هيَء جڙ اسانهينڪتاب: 

 ليکڪ: ڊاڪٽر اسد جمال پلي

ڊاڪٽر اسد جمال پلي جو لکيل هيُء ڪتاب سنڌ جي تاريخ توڙي 

لطيفيات تي لکيل ڪتابن ۾ اهم اضافو آهي. هيُء ڪتاب مهراڻ 

ع ۾ شايع ڪرايو ويو. هن ڪتاب ۾ ڊاڪٽر 2008اڪيڊميَء طرفان 
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مان ٽي تحقيقي  مقاال شامل آهن، جن مان جن 17ڪل  صاحب جا

سر ‘، ’شاهه جي سر گهاتوَء جو اقتصادي پهلو‘مقاال جهڙوڪ: 

شاهه لطيف ’ ۾ محاورا، اصطالح ۽ چوڻيون سورٺ سر‘۽ ’ ڏهر

بابت آهن، باقي مقاال سنڌ جي تاريخ ۽ ادب بابت آهن. هن ڪتاب 

  خان بلوچ، لکيو آهي. ڊاڪٽر نبي بخش’ مهاڳ‘جو 

 موکي متاراڪتاب: 

 ليکڪ: استاد لغاري

شاه لطيف جي شاعريَء ۾ جتي ستن سورمين جو ذڪر آهي اتي 

ڪجهه اهڙيون عورتون به آهن، جيڪي ڪنهن به طرح سان انهن 

سورمين کان گهٽ ناهن. جن ۾ ڪونئرو، موکي، ڪاپائتيون ۽ 

سامونڊين جون ونيون شامل آهن.  ڪونئرو الِء ته شاه سائين ان حد 

 تائين چيو آهي ته:

 َمِڻيي َمٿي جي ُهئا، تَن ِچٽَِن ڦيريُِم ِچُت،

 هار َکٽَينِديَِس هوڏَ ۾، ِنيَبہُ ٿِيندُِم نُِت،

 َڪونروَء جو ِڪِرُت، ُمونهان َمٿاُهون ِٿيو.

جيڪو ڪم ڪوئنرو ڪيو آهي اهو مونکان “يعني ليال چوي ٿي، 

يَء جو اهڙي ريت موکي پڻ شاه سائين جي شاعر” مٿانهون آهي.

 اهم موضوع ۽ ڪردار آهي.جنهن الِء شاه سائين چيو آهي ته:

 موِکي َمنڌَ ِپيار، اُونچو اُونچي َمَٽ مان،

 ڏيندي ڏاتارِن کي، َوٽيَء ِوجهه َم واِر،

 ِسَر َکِڻي، َسردار، اڱڻ تُنهنجي آئيا.

جي نالي وارو مذڪوره ڪتاب موکي متارا بابت ” موکي متارا“

تي ٻَڌل  تحقيق ۽ انهن جي سمجهاڻين بابت شاهه سائينَء جي بيتن

استاد لغاري آهي. هن ڪتاب ۾ موکي  آهي. جيڪو کاهوڙي ماڻهو

سمجهاڻين سميت ڏنل  بيت 96متارن بابت شاهه سائين جا چيل ڪل 

بيتن جون سمجهاڻيون ڊاڪٽر نبي  48آهن. جن مان 
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بيتن جون سمجهاڻيون  48جون لکيل آهن ۽باقي  بلوچ خان بخش

لغاريَء پاڻ ڏنيون آهن.جڏهن ته ڊاڪٽر گربخشاڻيَء جي لکيل  استاد

شرح به ڪتاب ۾ شامل ڪئي وئي آهي. موکي ۽ متارن  معنٰي ۽

بابت هيُء هڪ اهم ڪتاب آهي، پر ان جي باوجود موکي ۽ متارن 

جي عشقيه داستان جو سٽ اڃان سوڌو منجهيل آهي، جنهن کي 

فحن تي ٻڌل هيُء ص 316 ضرور ايندڙ وقت جا محقق سلجهائيندا.

ع ۾ شايع ڪيو 2013طرفان  سانگهڙ ڪتاب المهراڻ فائونڊيشن

 ويو.

استاد لغاري صاحب جو لطيفيات تي وڏو ڪم ٿيل آهي، خاص طور 

شاه جي رسالي جو سرائيڪي ۽ ڍاٽڪي ۾ ترجمو، سٽ وار شاه 

 جي رسالي جي سمجهاڻي ۽ پاڪيٽ سائيز شاه جو رسالو اهم آهن. 
 

 اجا فڪري سرچشمشاهه لطيف ڪتاب: 

 ليکڪ: تاج جويو

جويي جو لکيل آهي. جيڪو  تاج هيُء ڪتاب مشهور شاعر ۽ اديب 

پڌرو ڪيو ويو.  ڇپائي ع ۾2013پاران ” ماِء پبليڪيشن سکر“

هيُء ڪتاب، شاهه لطيف جي فڪر۽ فلسفي جي حوالي سان هڪ 

اهم ڪتاب آهي. هن ڪتاب ۾ ڪل ڇهه مضمون ۽ مقاال شامل آهن. 

هڪ جي الڳ اهميت آهي. تاج جوئي صاحب جي جن مان هر 

تحقيق موجب شاهه لطيف جا فڪري سرچشما عربي، فارسي، 

ٻولين جا قديم شاعر آهن. ٻئي مقالي ۾ هن شاهه  پنجابي هندي،

شارح سڏيو آهي ۽ هن شاهه لطيف  لطيف کي منصور حالج جو

جي ڪالم جي منصور حالج جي ڪالم سان ڀيٽ ڪئي آهي. ٽئين 

وئي صاحب شاهه لطيف جي شاعريَء جي ديوان علي مقالي ۾ ج

سان ڀيٽ ڪري ثابت ڪيو آهي ته شاه صاحب جي شاعري تي 

حضرت علي جي شاعريَء جو اثر آهي. بلڪه هن لکيو آهي ته 

ديوان علي عليه السالم جي شعرن جو  بيت شاهه سائينَء جا ڪجهه
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من الوطني، عالمي ا حب سنڌي ترجمو آهن. چوٿين مقالي  ۾ تصوف

۽ تعمير،  تخليق جي انسان ۽ انساني برابري ۽ ترقيَء وارا رخ، نئين

مذهبي متڀيد، قومي وحدت جهڙن موضوعن کي شاهه لطيف جي 

ڪالم جي روشنيَء ۾ بحث هيٺ آندو ويو آهي. جڏهن ته باقي مقالن 

۾ پڻ شاه سائين جي فڪر کي جديد انداز سان پرکڻ جي ڪوشش 

 ڪئي وئي آهي.
 

 شاهه عبداللطيف ڀٽائي_ڇند ودياحضرت ڪتاب: 

 ليکڪ: سرمد چانڊيو

شاه لطيف جي شاعريَء جي فن تي لکيل هيُء منفرد ڪتاب 

سرمد چانڊيوجو لکيل آهي. سرمد صاحب هن ڪتاب  مشهور شاعر

۾ شاه سائينَء جي وائين جو ڇند ڪڍيو آهي. ڪتاب جي شروع ۾ 

شاهه بابت تفصيلي ڄاڻ ڏني آهي. هن ڪتاب ۾   ڇند وديا ليکڪ

ُسرن جي واين جو ڇند ڏنو ويو آهي.  36سائينَء جي رسالي جي 

ع ۾ ڇپرائي پڌرو ڪيو. واين 2016هيُء ڪتاب ڪنول پبليڪيشن، 

جي فن تي لکيل پنهنجي نوعيت جو هي پهريون ڪتاب آهي. 

چانڊئي صاحب ڪتاب جي آخر ۾ وائين جي ماترائن جو چارٽ پڻ 

کي سمجهڻ الِء نهايت  ڌاريراڳ ڏنو آهي. هي ڪتاب شاهه جي

 ڪارائتو ڪتاب آهي. 

 ميوزا پرواگانڪتاب: 

 ليکڪ: ايڇ ٽي سورلي

شاه لطيف جي شاعريَء  )سرتاج شاعر شاه لطيف( هيُء ڪتاب 

ايڇ ٽي سورلي جو لکيل آهي.  تي پهرين پي ايڇ ڊي ڪندڙ اسڪالر

جنهن ۾ شاهه عبداللطيف سان گڏ تيرنهن اعلٰي پايي جي شاعرن تي 

شامل آهي. اهو ڪتاب پهريون   تحقيق صاحب جي ڪيل سورلي
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  Great)برطانيا يونيورسٽي پريس،  (Aberdeen)ڀيرو ائبرڊين

Britain)  ع ڌاري شايع ٿيو. هن ڪتاب ۾ محقق، عالمي 1940مان

شاعرثابت  شاعرن سان شاهه عبداللطيف جي ڀيٽ ڪري کيس اعليٰ 

ته، ڪيو آهي. ايڇ ٽي سورلي پنهنجي هن ڪتاب ۾ لکي ٿو 

منهنجي خيال ۾ )دنيا جي( ڇهن مختلف زبانن جي تيرهن سچن “

۾، عظمت جي لحاظ کان، سنڌ  انتخاب پچن شاعرن جي هن

هو لکي ٿو ته ” پهرئين نمبر تي آهي. شاهه عبداللطيف ڀٽائي جو

شاه لطيف هن وقت جنهن ملڪ ۾ آهي هو اتان جو قومي شاعر 

ن جا ڪي سياسي ناهي، اتان جو قومي شاعر ڪو ٻيو آهي، پر ا

سبب آهن، ان جو واسطو عظيم شاعري سان ناهي. هن ڪتاب ۾ 

 :جن ٻين شاعرن جي شاعري جو جائزو شامل آهي انهن ۾ 

Tyrtaeus ،Mimnernus ،Solon ۽Theognis  ،ڪئٽيولس ،

ابن زيدون، ائڊم آف سينٽ وڪٽر ۽ ٿامس آف  هوريس، سينيڪا،

هن. سنڌيَء ۾ هن شامل آ اقبال سيالنو، وڪٽر هيوگو ۽ عالمه

 ڪتاب جو ترجمو عطا محمد ڀنڀري صاحب ڪيو آهي.
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 ُسهائي ُسپرينَء جيڪتاب: 

 ليکڪ: ايوب کوسو

ُسهائي ُسپرينَء “شاعر۽ اديب ايوب کوسي جو لکيل ڪتاب  نوجوان

پڻ لطيفيات تي لکيل ڪتابن ۾ هڪ اهم اضافو آهي. هن ” جي

کي جديد انداز ۾  شاهه سائينَء جي شاعريَء  ايوب کوسيڪتاب ۾ 

حوالي سان پرکڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. موجوده دور  فڪري

هي ڪتاب سنڌيا  جي حوالي سان سندس تجزيو ڪارائتو آهي. 

ع ۾ شايع ٿيو. هن ڪتاب ۾ ڪل 2016پبليڪيشن ڪراچيَء پاران 

  باب آهن. 19

مٿين ڪتابن کان سواِء پڻ ڪيترائي اهم ڪتاب آهن، جيڪي 

جي شاعري، فڪر ۽ فلسفي بابت لکيا  مختلف ڏاهن شاه سائينءَ 

ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ، ڊاڪٽر غالم آهن. جن ۾ لطف هللا بدوي، 

ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو، ڊاڪٽر علي االنا، ڊاڪٽر سحر امداد، 

حيدر علي لغاري، اياز حسين قادري، ڊاڪٽر در شهوار سيد، 

پروفيسر  ڊاڪٽر فياض لطيف، سليم ڀٽو لطيفي، عبدالستار پيرزادو، 

۽ ٻيا  ڊاڪٽر ڦلو مل، عطا چانهيو، مظهر علي عبدالستار سومرو،

 شامل آهن.

انهن ڪتابن ۽ پي ايڇ ڊيز جي ٿيسز کان سواِء ڪراچي 

يونيورسٽيَء ۾ قائم شاه عبداللطيف ڀٽائيَء چيئر پاران پڻ لطيفيات 

تي تمام گهڻو ڪم ٿيو آهي، ۽ ٿي رهيو آهي. ان تحقيقي ڪم ۾ 

رنل ۾ شايع ٿيندڙ تحقيقي مقاال به اهم آهن ته سڀ ڪالچي ريسرچ ج

جو آهي. دنيا جي گهٽ ” انسائيڪلوپيڊيا“کان وڌيڪ اهم ڪم 

شاعرن جي شاعريَء ۽ شخصيت تي انسائيڪلوپيڊيائون شايع ٿيون 

آهن. شاه لطيف چيئر پاران شاه لطيف جي شخصيت ۽ شاعريَء 

حت تي انسائيڪلو پيڊيا جو پروجيڪٽ هلندڙ آهي، جنهن ت
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انسائيڪلوپيڊيا جو پهريون جلد ڇپجي پڌرو ٿي چڪو آهي، ۽ 

ي. لطيفيات جي حوالي سان اهو وڌيڪ جلدن تي ڪم هلندڙ آه

 هڪ تاريخي ڪم آهي. 
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