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ڏאڍي خوشيَء جي ڳالهه آهي ته سنڌي ٻوليَء ۾ تحقيق جو معيار ۽ مقدאر 
وڌندو پيو وڃي ۽ אسان جا سينيئر محقق دل کولي رهنمائي كن پيا، جنهن جي 
نتيجي ۾ نوجوאن تيزيَء سان تحقيق جي ميدאن ۾ لهندא پيا وڃن. אنهن نوجوאنن کي 
אها صالح آهي ته سنڌي ٻوليَء ۽ אدب جي אنهن شعبن ۾ تحقيق كن، جن ۾ كم 

به هك آهي. لسانيات   (Linguistics)تمام گهٹ ٿيو آهي. אنهن شعبن مان لسانيات 
تي אسان وٽ كم كرڻ وאرن جي وڏي אڻاٺ آهي. سنڌي لسانيات جي אهميت کي 
محسوس كندي אسان كارونجهر جي گذريل كجهه شمارن کان ٻوليَء بابت لکيل 

 مقاال خاص طور تي ڏيڻ شروع كيا آهن. 
گذريل شماري ۾ لسانيات جي جڳ مشهور ماهر محترم ڊאكٹر مرليڌر 
جيٹلي جو مقالو ۽ كجهه ٻيا مقاال ڏنا هئاسين. אنهن مقالن کي تمام گهڻو پسند كيو 
ويو. مون کي تمام گهڻي خوشي آهي ته ڊאكٹر غالم علي אالنا صاحب، ڊאكٹر 
آفتاب אبڑي صاحب ۽ ڊאكٹر אنور فگار هكڑي صاحب پنهنجي خطن وسيلي نه رڳو 
جيٹلي  صاحب کي ڀيٹا پيش كئي بلكه منهنجي به ُپٺي ٺپري آهي. سندن אهي خط 
تاريخ جو حصو بڻائڻ الِء كارونجهر ۾ شامل كيا ويا آهن.  مان אنهن عالمن جو دل 

 جي گهرאين سان ٿورאئتو آهيان. 
كيو ويو، جنهن   Recognizeپارאن  HECع جي شروع کان 2014كارونجهر 

 جو باقاعدي خط به جاري كيو ويو آهي، אن خط جو عكس به ڏنو ويو آهي.
سنڌي شعبي ۾ تدريس ۽ تحقيق جو كم پنهنجيَء رفتار سان جاري آهي. 

ڊي אسكالرن محترمه عابده گهانگهرو، محترم بشير  -هن ڇهه ماهيَء ۾ ٹن پي אيڇ
ڊيَء ۾ -אحمد نوناري ۽ محترم ڦلوَء ميگهوאڙ جا سيمينار كرאيا ويا. אيم فل/ پي אيڇ

 ڏهن نون אسكالرن کي دאخالئون ڏنيون ويون. 
كارونجهر ۾ مختلف محقق پنهنجا مقاال شايع كرڻ الِء موكليندא رهندא  
آهن، אنهن کي عرض آهي ته سندن مقاال ڇاپڻ کان אڳ ۾ ماهرن ڏאنهن چكاس الِء  
אماڻيا ويندא آهن، جن جي منظوريَء کان پوِء شايع كيا ويندא آهن. אسان وٽ مختلف  
موضوعن تي مقاال شايع كيا ويندא آهن، جيكي ٻوليَء، אدب ۽ ثقافت جي موضوعن  
مان كنهن به هك موضوع تي لکيل هوندא آهن. تنهنكري محققن کي عرض آهي ته  

 אنهن موضوعن کان سوאِء لکيل مقاال موكلڻ جي تكليف نه كن.  
الزمي      (Abstract)אن کان سوאِء אهو به عرض آهي ته مقالي جو אنگريزيَء ۾ تت  

 لکي موكلن. وڌيك رهنمائيَء الِء كارونجهر جو مطالعو كن ته وڏא َوَڙ ٿيندא.   
 ڊאكٹر كمال ڄامڑو 
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 پيارא ڀاُء كمال! 

 
ڌڻيَء جي مهر سان شال سدאئين خوش هجين. آچر ڏهين تاريخ، 

جو نئون نمبر ڏسي ’  كاورنجهر‘ميل کوليم. -رکڑي َٻڌڻ وאري ِڏڻ تي אي
گهڻي خوشي ٿي. אن ۾ پهريون تحقيقي مقالو منهنجو شايع  كيو َאٿيئي .  

هتي  Fontsكمپوزنگ ۽ پرنٹنگ نهايت ئي خوبصورت آهي. אهڑא ُسهڻا 
 אسان وٽ אڃا تائين كنهن كونه ٺاهيا آهن.      

هيُء مقالو ڊאكٹر غالم علي אالنا، ڊאكٹر آفتاب אبڑي، ڊאكٹر אنور 
فگار  هكڑي کي ضرور موكليندين. ٻيا به عالم جن سنڌي ٻوليَء ۽ وياكرڻ 
تي تحقيق كئي آهي، ُאنهن کي به ملڻ کپي. مان چاهيندس ته אِتي جا سنڌي  
عالم منهنجي مقالي تي پنهنجا  ويچار ظاهر كن. ڀاُء آفتاب אبڑي گهڻو  زور 
ڀريو آهي ته مان سنڌي ٻوليَء جو مكمل وياكرڻ سنڌيَء ۾ لکي تيار 

 كريان، جيكو لِسانيات جي ُאصولن تي ٻڌل هجي. 
 Morphology of‘جي ٿيسز جو به אِهو موضوع آهي.  Ph. Dمنهنجي 

Sindhi’  رچنا). אِها ٿيسز אنگريزيَء ۾ آهي، جنهن کي مان -(سنڌيَء جي شبد
 2013مخزن  جي جون ’  سنڌي ٻولي‘َسليس سنڌيَء ۾ پيش كرڻ چاهيان ٿو. 

شايع ٿيو هئو. ”  كرتري، كرمڻي ۽ ڀاوي پريوگ“۾ منهنجو تحقيقي مقالو 
ُאهو ضرور نظر مان كڍندين. ڊאكٹر َאالنا جي تشريحي گرאمر جي  هك 

 چئپٹر تي منهنجي تنقيد آهي، جنهن ۾ بيشمار غلطيون آهن. 
۾ شايع ٿيل پنهنجي مقالي جي پرنٹ كڍي ڌيان سان ’  كارونجهر‘

 پڑهيم. كن هنڌن تي پروف ريڈنگ ۽ ڇاپي جون غلطيون نظر آيون.
ميل ذريعي مون کي موكلين ها، ته مان  -جيكڎهن فائينل پروف אي

ڌيان سان پڑهي مقالي جا پروف تو ڏאنهن موكليان ها. پوِء אِهي غلطيون نه 
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 Technicalٿين ها. خير. شاباش آهي كمپازيٹر کي جنهن هن قسم جو אوکو ۽  
 مقالو كمپوز كيو آهي. 

هيُء خط ڀاُء آفتاب אبڑي کي ضرور ڏيکاريندين، جنهن لسانياتي 
 ُאصولن تي سنڌيَء جو گرאمر سنڌ ۾ شايع كرڻ جي آڇ كئي آهي. 

 سڀني دوستن کي سالم      
 تنهنجو،

 مرليڌر جيٹلي  
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 محترم ڊאكٹر كمال ڄامڑو،

 ڇهه ماهي تحقيقي جرنل’ كارونجهر‘אيڈيٹر 
 

 אلسالم عليكم، 
گذאرش آهي ته אوهان جي شعبي جي ڇهه ماهي تحقيقي جرنل 

ع ۾ منهنجي پياري دوست ۽ 2014، جون 10-،  شماري6-كارونجهر، جلد
سنڌ جي هك وڏي ودوאن، ڊאكٹر -سنڌي لسانيات ۽ سنڌي وياكرڻ ۾، هند

جي ’  سنڌي ٻوليَء جون وياكرڻي خاصيتون ۽ گڎيل ضمير‘مرليڌر جيٹلي جو 
عنوאن وאرو تحقيقي مقالو مون، وقت گهٹ هجڻ سبب، پهرين ته سرسري طور 
نظر مان كڍيو آهي. هن موضوع تي ڊאكٹر صاحب جو هك ٻيو مضمون هن 
کان אڳ مهرאڻ رسالي ۾ ڇپيو هو. مون سوچيو هو ته ڊאكٹر جيٹلي صاحب جي 
هن مقالي کي غور سان پڑهي ۽ پوِء אن جي باري ۾ تفصيلي جائزو پيش 
كندس. אنهيَء وچ ۾ אوهان جو حكم پهتو ته ڊאكٹر جيٹلي صاحب چاهي  ٿو 

 ته آٌء سندس مذكوره مقالي جو تنقيدي جائزو پيش كريان.  
پوِء مون ڊאكٹر صاحب جو مقالو غور سان پڑهڻ شروع كيو ۽ ُאن مان 
ڊאكٹر صاحب جي خيالن جي باري ۾ نوٹس وٺڻ شروع به كيم، پر אنهيَء وچ 
۾ كي אهڑא ضروري مسئال پيش אچڻ شروع ٿيا جو مون کي مذكوره مقالي کي 

 في אلحال پاسيرو كرڻو پيو.  
ڊאكٹر صاحب! آٌء אعترאف ٿو كريان ته موجوده وقت، هند ۽ سنڌ ۾، 
سنڌي لسانيات جي عالمن ۾، ڊאكٹر جيٹلي صاحب جو كوبه مٹ كونهي. 
ڊאكٹر جيٹلي جو مقام ۽ معيار بلكل ُאتم ۽ אعلٰي آهي، جيتوڻيك ڀارت ۾، 
لسانيات جي سنڌي ودوאنن ۾ ڊאكٹر لڇمڻ خوبچندאڻي، ڊאكٹر چندر 
ڏאسوאڻي، ڊאكٹر ستيش رهڑא، ڊאكٹر يشودرא وאڌوאڻي ۽ ڊאكٹر عيني 
ليکوאڻيَء جهڑא وڏא ودوאن موجود آهن پر سنڌي وياكرڻ وאري موضوع تي، 

 ڊאكٹر جيٹلي جو كوبه مٹ كونهي. 
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ڊאكٹر جيٹلي به مون وאنگر هاڻ گريس پيريئڈ ۾ هلي رهيو آهي.  
منهنجي دعا آهي ته ڌڻي سائين، ڀارت جي هن سدא بهار سنڌي ودوאن جي قلم 

 کي אڳي کان به אڳرو كري. 
ڄامڑא صاحب! אوهان سان منهنجو وچن آهي ته تمام جلد، ڊאكٹر 
جيٹلي صاحب جي هن مقالي تي آٌء پنهنجو تفصيلي جائزو، אوهان جي خدمت 

 ۾ پيش كندس.   
 وאلسالم

 אوهان جو مخلص
 غالم علي אالنا
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 ڊאكٹر كمال ڄامڑو، 

 אيڈيٹر، كارونجهر 
 

 אلسالم عليكم!  
توهان جو تازو شمارو پڑهيم، ڏאڍو وڻيو، אن ۾ خاص  طور تي ڊאكٹر جيٹلي 

 صاحب جو مقالو تمام گهڻيَء وאکاڻ الئق آهي.  
ع) سنڌي ٻوليَء جو 1930نومبر  7ڊאكٹر ُمرليڌر كشنچند جيٹلي (ڄم 

مهان אنسان ۽ يگانو ودوאن چورאسي سالن جي ڄمار مان چوونجاهه سال لڳاتار سنڌي 
ٻوليَء کي پنهنجي فن، فكر ۽ تحقيقي حاصالت سان سينگارڻ، ماال مال بڻائڻ ۽ 
مستند حيثيت ۾ مستحكم بڻائڻ جي قابل قدر جدوجهد كندو رهيو آهي. אن جهد 
جي نتيجي ۾ אٹكل روِء پنجويهه كتاب ۽ سوא ٻه سئو مقاال علمي אدبي ۽ تحقيقي 
دنيا ۾ مستند  ۽ حوאالجاتي نوعيت ۾ موجود آهن، جن مان هند ۽ سنڌ جا سکيا 
حاصل كندڙ شاگرد ۽ محقق  אستفادو كندא رهن ٿا. אهڑيَء طرح کيس ويهن 
كتابن کي بين אالقوאمي رفرنس جي حيثيت پڻ مليل آهي. سندس مڃتا ۾ ڏهه وڏא 
אنعام حاصل ٿيا آهن. جي سندس نور جي پورهئي جو حق ته אدא نه ٿا كري سگهن، پر 

 كي قدر אطمينان جو سبب ٿي سگهن ٿا.  
ڊאكٹر جيٹلي جي אملهه كتابن ۽ مقالن مان كجهه كتاب ته سنڌ ۾ ٻي 
ڇاپي طور شايع ٿيا آهن، ته كجهه مفيد مقاال  سنڌ ۾ شايع ٿيندڙ مختلف رسالن ۽ 

، ’كينجهر‘، ’مهرאڻ‘تحقيقي جرنلن ۾ شايع ٿيندא رهيا آهن. جيئن ٹماهي 
 قابل ذكر آهن. ’ كارونجهر‘۽ ” سنڌي ٻولي“، ’كالچي‘

ع) 2014، جون 10، شمارو:  6جلد ’ ( كارونجهر‘تازو ڇماهي تحقيقي جرنل 
سنڌي ٻوليَء جون وياكرڻي “جي شماري ۾ ڊאكٹر جيٹلي جو تحقيقي مقالو

جرنل جي  چوويهن صفحن تي ڇپيل مقالي ۾ ڊאكٹر ”  خاصيتون ۽  گڎيل ضمير
جيٹلي موضوع جو جيكو گهرو مطالعو پيش كيو آهي، تنهن ٻوليَء جي كن אهم 
پهلوئن جي אنفرאديت قائم كندي، אنهن کي وڌيك روشن كري ماهرن ۽ شاگرن جو 

 



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 14 خـط 14 

ڌيان ڇكايو آهي. پاڻ سنڌيَء جو پرאچين پرאكرت سان وڌيك ويجهو رشتو ظاهر 
۽ אيكيتاليهه وينجن  (Vowels)كيو آهي. سنڌي ٻوليَء ۾ آوאزي سرشتي ۾ ڏهه ُسر 

(Consonant)  صوتيا(Phonemes)  ظاهر كري وياكرڻ جي لحاظ کان مکيه
آريائي ٻولين ۾ אيتري تعدאد ۾ وينجن  -خاصيتون ڄاڻايون אٿائين.توڙي جو هند

صوتيا نه ٿا ملن. سنڌيَء ۾ چار چوسڻا وينجن آهن ته عربي ۽ فارسيَء ۾ چار گهكي 
۽   Passive voiceآريائي ٻولين ۾ كرمڻي پريوڳ  -دאر وينجن پڻ. אهڑيَء طرح هند

مکيه فعل سان ٻيو مددگار فعل אستعمال كري    Impersonal voiceڀاوي پريوڳ 
جوڙيا ويندא آهن، پر سنڌيَء ۾ אهڑن جملن سان فعل جي بنياد ۾ ج يا אِج پڇاڙي گڎي 

 אهي پريوڳ كم آڻبا آهن.  
ڊאكٹر جيٹلي سنڌي ۽ سنسكرت جو وياكرڻي الڳاپو ظاهر كندي 
لفظن کان عالوه هفتي، مهينن جي نالن کان سوאِء ويدن جي سنسكرت جي لفظن، 

ضمير   =شاهه جي رسالي مان تدَڀو لفظن جي وضاحت كئي آهي ۽ گڎيل ضمير  
جي سنڌي ٻوليَء ۾ نرאلي خاصيت ۽ وسعت ظاهر كئي    Bound Pronounceمتصل

آهي. فعل جو بنياد، فعل جا قسم، אنهن جي سمجهاڻي، ضمير ۽ אن جي قسمن  ۽ 
אستعمال سان گڎ حرف َجر جون پڻ مثالن سان وضاحتون كري ڊאكٹر جيٹلي 
جنهن گهرאئيَء، تدبر ۽ جانفشانيَء سان معياري مطالعو پيش كيو آهي، تنهن کي 
جيترو به وאکاڻجي ته گهٹ آهي. پاڻ لسانيات جي وياكرڻي رخ کي وڌيك روشن 

 كري אن جي مستند حيثيت ۾ يقين قائم ٿيڻ جا موقعا ميسر كيا آهن. 
ڊאكٹر جيٹلي جي אهڑن ٻين مفيد مقالن کي جيكڎهن هك هنڌ گڎ كبو 
ته ضرور هك مفيد ۽ مستند ماخذ جو אهڑو אضافو ٿي سگهندو، جو سنڌي ٻوليَء ۾ 

 وياكرڻي لحاظ کان منفرد ۽ معياري هوندو.  
مجموعي طور تي سمورא  مقاال  معياري آهن، אوهان کي هك معياري 

 کان مڃتا ملڻ تي وאڌאيون پيش كجن ٿيون.   HECتحقيقي جرنل كڍڻ تي ۽ 
 

 پروفيسر ڊאكٹر محمد אنور فگار َهكڑو
 ، سنڌي شعبو،  چيئرمين

 سنڌ يونيورسٹي، ڄامشورو 
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 مانوאرא ڊאكٹر كمال ڄامڑא صاحب
 

 אلسالم عليكم!
’ كارونجهر‘گذאرش ته אوهان جي شعبي پارאن نكرندڙ تحقيقي جرنل 

مليو. بنا كنهن وڌאَء جي چئي سگهجي ٿو ته אوهان جي ذאتي كوششن سبب 
هند جي نالي وאرن عالمن ۽ -وڏي ترقي كئي آهي، جو אڄ אن ۾ سنڌ’  تحقيقي جرنل‘

ڌאرو אאسكالرن جا تحقيقي مقاال شايع ٿين ٿا، جن سان نه صرف تحقيقي אدب ۾ و
 ٿئي ٿو بلكه نوجوאن محققن جي رهنمائي پڻ ٿئي ٿي.       

ع) نظر مان 2014جون  10، شمارو 6-(جلد’  كارونجهر‘אوهان جو تازو پرچو 
نكتو. אن جو پهريون مقالو هند جي مهان محقق ۽ لسانيات جي ماهر ڊאكٹر مرليڌر 

” سنڌي ٻوليَء جون وياكرڻي خاصيتون ۽ گڎيل ضمير“جيٹلي جو تحقيقي مضمون 
ع کان آهي. مان کيس 1990شايع ٿيو آهي. ڊאكٹر جيٹلي سان منهنجي نيازمندي 

مڃيندو آهيان، جو هن مونکي سنڌي ٻوليَء بابت روبرو (ٻن چئن ’  گرو‘پنهنجو 
تفصيلي كچهرين) توڙي خطن وسيلي بنيادي ڄاڻ پئي ڏني آهي. אن ۾ به كو شك 
نه آهي ته ڊאكٹر جيٹلي جي جوڙ جو هن وقت سنڌ ۽ هند ۾ سنڌي ٻوليَء جو ماهر نه 
آهي. كنهن حد تائين אهڑي لياقت مونکي مانوאري ليالرאم رچندאڻيَء ۾ نظر آئي. 

 ٻنهي عالمن کي سنڌي لفظن جي بنياد ۽ بيهك جي تمام وڏي ڄاڻ آهي.  
אن ۾ به كو شك نه آهي ته سنڌي ٻولي پنهنجي وسيع تاريخي پسمنظر 
كري، جملن جي سٹاَء، لفظن جي بيهك ۽ گهڑت، فعلن جي گردאن، אسم، ضمير، 

سنڌ جي ٻين ٻولين کان گهڻي نرאلي آهي، پر  -صفت جي نرאلين پڇاڙين سبب هند
אسان جي بدقسمتي אها آهي ته אنهن نرאلين خوبين ۽ خصوصيتن طرف אسان جوڳو 
ڌيان نه ڏئي سگهيا آهيون. אلبت ڊאكٹر مرليڌر جيٹلي אن طرف پنهنجن كتابن 
توڙي تحقيقي مقالن ذريعي  ڌيان پئي ڇكائيندو آيو آهي. هن مقالي ۾ به ڊאكٹر 
صاحب سنڌي ٻوليَء جي صرفي تركيبن ۽ فعل، אسم ۽ ضمير وאرين پڇاڙين 

(Suffixes)   طرف ڌيان ڇكايو آهي.  منهنجي سوچ به אن طرف مائل ٿيڻ ۾ ڊאكٹر
جيٹلي صاحب جو وڏو هٿ آهي. مان ته سندس وאلد محترم كشنچند جيٹلي جو به 

طرف دنيا جو ”  برאهمي“قدر دאن آهيان، جنهن سنڌي ٻوليَء جي بنيادي אسكرپٹ 

DR. ABDULLAH AFTAB ABRO 
(Lexicographer, Linguist, Study of Shah Latif) 

404, Rafique Center, A.H. Road    
Saddar Karachi. 
Ph: 03343559905, 021-35682020 

و ئب اب بدا آ ر   ڊا

ـئت) ـ ـ ـئت،  ـئ ـئت،  ـ ) 

 ، رفيق سينٹر، عبدא هارون روڊ، صدر كرאچي404
 03343559905 –35682020-021فون: 
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 ڌيان ڇكايو آهي.    
ع ۾ سنڌي لينگويج אٿارٹيَء ۾ پبليكيشن كاميٹيَء تي 2001مون کي 

ميمبر طور کنيو ويو، אن وقت אٿارٹي َء جو چيئرمين محترم سائين ڊאكٹر غالم علي 
 אالنا صاحب هو. مون کيس هك گڎجاڻيَء ۾ אن طرف ڌيان ڇكايو ته:   

سائين هن وقت سنڌي گرאمر تي جيكي كتاب لکيا ويا آهن، سي سڀ “
مذهبي אثرن كري يا ته سنسكرت جي گرאمر وאرن فريمن ۾ فٹ ٿيل آهن، يا وري 

فارسي زبانن جي گردאنن ۾ گم ٿيل آهن. مناسب موقعو آهي، אوهان جهڑو  -عربي
ٻوليَء جو ماهر אٿارٹيَء جو چيئرمين آهي، كن چونڈ ماڻهن تي مشتمل بورڊ جوڙي 

 ” سنڌي ٻوليَء جو نج پنهنجو گرאمر تيار كرאئجي.
ڊאكٹر صاحب مون سان سهمت ٿيو ۽ ٻن چئن ماڻهن جا ناال به تجويز ٿيا، 
پر پوِء سائين אالنا صاحب جي چيئرمينيَء وאرو دور پورو ٿيو ۽ معاملو دفترن ۾ دٻجي 
ويو. حاالنكه אٿارٹيَء جو אهو باقاعدي فيصلو هو. ڏسو: سنڌي لينگويج אٿارٹيَء جو 

 . 5-4ص 2001جون  21تاريخ  1215/2001مرאسلو نمبر 
ڊאكٹر مرليڌر جيٹلي پنهنجي مضمون ۾ کوڙ سارين ڳالهين جي نشاندهي 
كئي آهي ته ُאهي אڳوڻن گرאمر نويسن جي كري، هن وقت تائين ورجائبيون رهيون 

 آهن.  
אسان به علمي حوאلن سان خاطر خوאهه אندאز ۾ چئون ٿا ته سنڌي ٻوليَء ۾ 

كونه ٿيندא آهن، אها مهرباني كاكي ڀيرومل مهرچند آڏوאڻيَء جي ’  אسم تصغير‘
آهي، جنهن سنسكرت جي گرאمر تان هوبهو نقل كيا آهن. אهڑيَء طرح سنڌي 

پڻ كانه ٿيندي آهي، אها به عربي ٻوليَء جي عشق ۾ אسان ’  صفت تفضيل‘ٻوليَء ۾ 
 جي مٿي ۾ هنئي ويئي آهي. 

مناسب ٿيندو ته אسان پنهنجو قومي فرض سمجهي، سنڌي ٻوليَء جي منفرد 
بيهك، אندروني سٹاَء، گڎيل ضميرن، فعلي صورتن کي نظر ۾ رکندي سنڌي ٻوليَء 

 جوڙيون.    ’ پنهنجو سنڌي وياكرڻ‘جي مزאج مطابق 
 

 نيازمند
 ڊאكٹر آفتاب אبڑو
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و ئ ئل  ر   ڊا
 چيئرمين، سنڌي شعبو، وفاقي אردو يونيورسٹي

 
כ ادب   ئن 1970ي  ئئ 2013ع   ع 

ئئزو     
 

AN ANALYSIS OF RESEARCH ON  
SINDHI FOLKLORE (1970-2013) 

 
ABSTRACT 

Folk literature is a real picture of the society. It presents 
the portrait of any nation’s culture, traditions, rituals and rhythms 
of life. Folk poetry in particular can be thought of as a beautiful 
flower in a desert, which not only has an aesthetic charm but also 
an inimitable fragrance. Poetry is characteristically a song of   
inner cry, full of emotions and passion in the form of a composed 
melody. When we go through the history of man, we discover 
many facts about the way man used to live by studying their folk 
literature and living. Like other enlightened nations, Sindhi folk 
poetry is also very rich in thought and tune. Sindhi folk poetry 
has a lasting impact on Sindhi society. 

Research on Sindhi folklore has been carried out by various 
scholars, especially Dr. Nabi Bux Baloch and Dr. Abdul Kareem 
Sandilo who did a remarkable work in this field. Other than these 
scholars there are few researchers who did some work but they 
are not prominent. 

This paper will highlight the facts about the research done 
and researchers of Sindhi folklore from 1970 to 2013. 

 
جي تاريخ ڳولهيندאسين  ۽ تنقيدسنڌي אدب ۽ ٻوليَء ۾ جيكڎهن تحقيق 

ته منهنجيَء نظر ۾ אن جي אبتدא محمد رضا بن عبدאلوאسع عرف رضا مير درياهيَء 
بيان אلعارفين و تنبيهه “كئي، جنهن شاهه عبدאلكريم ُبلڑيَء وאري جي ملفوظات 

لکيو. אصل كتاب فارسيَء ۾ ۽ شاهه كريم ۽ ٻين جا شعر سنڌيَء ۾ لکيا ” אلغافلين
ويا. אڄ جي تحقيقي ۽ تنقيدي معيارن تي ڀلي אها تحقيق پوري نه لهي پر אسان אن 
کي پنهنجي אدب جي شروعاتي تحقيق يا تحقيقي אشارא چئي سگهون ٿا. رضا مير 
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هه 1032ين ذوאلقعد 7جنهن شاهه كريم جي وفات ( ،درياهي شاهه كريم جو ُمريد هو
ع ۾ אهو كتاب لکي پورو كيو. 1629هه مطابق 1038ع) کان ڇهه سال پوِء 1623مطابق 

شاهه لطيفؓ جي ڄمڻ کان سٺ سال کن אڳ لکيو ويو. شاهه صاحب قرآن پاכ ۽ 
 مثنوي موالنا روميَء سان گڎ אِهو كتاب به پاڻ سان رکندو هو.

جا אهي فقير به محققن ۾ ڳڻي سگهجن ٿا،  رحهאن کان پوِء شاهه لطيف 
جيكي سندس كالم سهيڑيندא يا لکندא هئا. خاص كري گنج جا مرتب يا 
كاتب، אنهن ۾ نگرאن ميون محمد אسماعيل کاهوڙي ۽ كاتب فقير سيد عبدאلعظيم 
عرف وڏل شاهه. سنڌي لوכ אدب جا אبتدאئي محقق ۽ محافظ ُאهي َڀٹ، چارڻ، ڀان ۽ 

ع 1350ع کان 1050ُسگهڑ آهن، جيكي صدين کان (گهٹ ۾ گهٹ سومرن جي دور (
تائين) پنهنجي سيني جي كتاب تي هيُء ذخيرو لکندא ۽ ُمنتقل كندא پئي آيا. אن 

 ذخيري کي تمام گهڻو پوِء אسان جي محققن قلم وسيلي َپنن تي الٿو.
 سنڌي لوכ אدب تي تحقيق ۽ سهيڑ کي אسان ٹن دؤرن ۾ ورهائي سگهون ٿا. 

 ع تائين1947ع کان 1849 .1
 ع تائين1970ع کان 1947 .2
 ع تائين2013ع کان 1970 .3

سنڌي لوכ אدب تي ٻن طريقن سان تحقيق ٿي آهي هك عام تحقيق ۽ ٻي 
تعليمي تحقيق. تحقيق ۽ سهيڑ جي تفصيل کان אڳ ۾ لوכ אدب جي صنفن يا 

 دאئري جو ذكر كجي ٿو. 
سنڌي لوכ אدب ۾ لوכ كهاڻيون، دאستان، ريتون رسمون، عقيدא، ساٺ 
سونڻ، پهاكا، چوڻيون، مدح، مولود، مناقبا، معجزא، سينگار، ڏور، ِڏٺ، ُڳجهارت، 
پرولي، ُهنر، سماع/َسمنهن، ُگرچيلو / ڳاڻوَء جا بيت، رسالو ُڳجهارت، ڏهس، ست 
ُسري، ڏهه ُسرא، وאقعاتي بيت، مناظرא، نڑ بيت، ڳاهه، كانگل جا بيت، كافيون، ٹيهه 
אکري، ڏينهن، رאتيون، هفتا، مهينا ۽ سال، ُڳوڙها، هٖيماريون، لوכ گيت، الڏא، ڳيچ ۽ 

 سهرא وغيرهه אچي وڃن ٿا.
كافيَء ۽ مولود الِء كن عالمن جو خيال آهي ته אهي لوכ אدب جو حصو 
ناهن. لوכ אدب ۾ نظم وאريون صنفون گهڻي ڀاڱي غير عروضي آهن جڎهن ته كافي 
۽ مولود علم عروض مطابق به لکيا وڃن ٿا ۽ אنهن جا شاعر به لكل ناهن، جڎهن ته 
لوכ אدب جي ٻين صنفن جي אبتدאئي ذخيري جي تخليقكار جو نالو نه هئڻ برאبر 
ملي ٿو. عام تصور אِهو آهي ته لوכ אدب جو سرجيندڙ كو هك نه بلِكه هك کان 

 وڌيك يا سڄو عوאم آهي.
پنهنجي אصل موضوع تي אچڻ کان אڳ ۾ سنڌي لوכ אدب تي تحيق ۽ سهيڑ 

 جي پهرئين ۽ ٻئي دؤر جو مختصر جائزو پيش كجي ٿو.
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ئن 1849 ئئ وارو دور:1947ع   ع 

ع ۾ אنگريزن جڎهن سنڌ تي حكومت قائم كئي ته ُهنن سنڌي 1843
ٻوليَء تي به ڌيان ڏنو ۽ كيترن אنگريز عالمن سنڌي ٻوليَء ۾ لکڻ شروع كيو يا 

ع ۾ سنڌي گرאمر لکيو جنهن 1849كم كرڻ شروع كيو. كيپٹن جارج אسٹيك 
جي آخر ۾ ُهن رאِء ڏياچ جو قصو ڏنو. אهڑيَء ريت جارج אسٹيك لوכ سنڌي אدب 
جو پهريون محقق آهي، جنهن هك لوכ قصي کي كتابي صورت ۾ آندو. אِهو 
قصو َڀٹن ۽ ڀانن جي بيتن تي آڌאريل يعني منظوم قصو هو. אن کان پوِء ُمنشي אڌאرאم 

ڊאكٹر “نثر ۾ شايع ٿي. ”  آکاڻي رאِء ڏياچ ۽ سورٺ جي“ٿانوردאس جي آکاڻي 
אرنيسٹ ٹرمپ سنڌي ريڈنگ ُبك ۾ سورٺ جو قصو (ديوناگري) ۽ ليلٰي مجني جو 

ع ۾ عربي لِپيَء ۾ ڇپرאئي پڌرא كيا.... گولڈ سمڈ جو سسئي پنهون 1858”  دאستان
ع ۽ محّمد يوسف جو دودو چنيسر 1876ع، سيد فاضل شاهه جو قصو ليلٰي مجنو 1863

(ڊאكٹر علي אكبر ”  ع وغيرهه پهريون دفعو ڇپجي پڌرא ٿيا.1893(ديوناگريَء ۾) 
 ڊي مقالو) –پي אيڇ  –אسير قريشي 

آخوند عبدאلرحيم وفا عباسيَء، ديوאن كوڙي مل، مرزא قليچ بيگ ۽ ٻين 
ع تائين لوכ אدب جي مختلف صنفن تي 1947ع کان 1849كيترن ئي عالمن 

 كتاب لکيا، جن مان كي ڇپيا ته كي وري قلمي صورت ۾ آندא ويا.
مولود شريف مذهبي صنف هجڻ سان گڎ لوכ אدب ۾ به شامل كيو وڃي 

ٹي دفعا ”  مجموعه مولود“ٿو. ُمقيم نالي هك شاعر جو مولودن تي ٻڌل هك كتاب 
ع ۾ ڇپيو. ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلي کي لوכ 1882ڇپيو، جنهن جو ٹيون ڇاپو 

ع ۾ لکيل هك قلمي ُنسخو سّيد 1886אدب تي كم كرڻ دورאن حمزه علي אبڑي جو 
علي حيدر شاهه ويٺل رشيد وڳڻ الڙكاڻي معرفت مليو. אن نسخي ۾ تر جي شاعرن 

 ۽ ُسگهڑن جو لوכ אدب جي مختلف صنفن تي موאد مليو.
ع ۾ ۽ نور محّمد ڏهه 1889”  سنڌي پهاكا“كوڙي مل چندن مل کلڻاڻي 

 ع ۾ شايع كرאيو.1892ُسرو 
جيئن ئي سنڌي ٻوليَء جي “ڊאكٹر علي אكبر אسير قريشي لکي ٿو ته: 

אلف بي (آئيويٹا) ٺهي تيار ٿي، تيئن ئي سنڌي ٻوليَء ۾ كتابن جي ڇپائيَء جو 
(ٻٹ  254ع تائين سنڌي لوכ אدب جا 1900ع کان وٺي 1849سلسلو وڌندو رهيو، جو 

 ڊي مقالو) –(مسودو پي אيڇ ” )کان به مٿي كتاب شايع ٿيا.1995 – 115/1
ع کان لوכ אدب رٿا جوڙي وئي ته אڳ ڇپيل سوين كتابن 1955جڎهن 

وאرو موאد به شامل كيو ويو. אن کان سوאِء مختلف אخبارن ۽ رسالن جي موאد کي به 
 حصو بڻايو ويو.
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ئن 1947 -2  ع وارو دؤر1970ع 

پاكستان ٺهڻ کان پوِء جن محققن سنڌي لوכ אدب تي كم كيو، ُאنهن 
۾ ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلو، ڊאكٹر نبي بخش بلوچ، عبدאلحسين شاهه موسوي، 
محّمد אبرאهيم عباسي، شفقت حسين شاهه موسوي، نارאيڻ ڀارتي، پرسوگدوאڻي، 
مخدوم طالب אلمولٰي، محّمد عثمان ڏيپالئي، אلهه بچايو يار محّمد سمون، رאئچند 
هريجن، ولي محّمد طاهرزאدو، אلهه بخش نظاماڻي ۽ كجهه ٻيا אهم آهن. אنهن مان 
كن عالمن مضمون ۽ مقاال لکي مختلف رسالن ۽ אخبارن ۾ شايع كرאيا ته كن 

 وري אلڳ كتاب لکيا. سندن كتابن ۾ هيٺيان كتاب به شامل آهن:
ڇپائيندڙ:   –عبدאلُحسين شاهه موسوي ۽ محّمد אبرאهيم عباسي   –ُسڳنڌ  .1

 ع1950شفقت حسين شاهه موسوي 
 ع (ٻيو ڇاپو)1952ڊאكٹر نبي بخش بلوچ  –گڎهه  .2
 ع1951زيب אدبي مركز  –ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ  –ٻيالين جا ٻول  .3
 ع1956سنڌي אدبي بورڊ  –عبدאلكريم سنديلو  –سنڌ جو سينگار  .4
 –ڇپائيندڙ: عبدאلكريم سنديلو   –عبدאلكريم سنديلو   –ِوينجهار  .5

 ع1957الڙكاڻو، 
ڇپائيندڙ:   –عبدאلحسين شاهه موسوي ۽ محّمد אبرאهيم عباسي   –ُسرهاڻ  .6

 ع1958شفقت حسين شاهه موسوي، 
حيدرآباد   –آر אيڇ אحمد برאدرس   –אيم بزمي   -אي   –بهترين ُڳجهارتون  .7

 ع1969
 ع1969אسلم منزل الڙكاڻو،  –عبدאلكريم سنديلو  –ڏهس نامون  .8

ڏٺو وڃي ته پنجاهه ۽ سٺ وאري ڏهاكي ۾ ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلي 
جو لوכ אدب تي كم وڌيك ملي ٿو. بلوچ صاحب ۽ سنديلو صاحب لوכ אدب 
جا ماهر ٿي سامهون אچن ٿا. אن سان گڎ ٻئي تعليمي ماهر به آهن. ٻنهي جون 

 خدمتون وאکاڻ الئق آهن.
ع کان پوِء سنڌي لوכ אدب کي سهيڑڻ جي ُאڻ ُتڻ وڌي وڃي ٿي 1950

ڇاكاڻ ته صدين کان سينن ۾ سانڍيل אدب جي ضايع ٿيڻ جو خطرو محسوس ٿئي 
ٿو. پاكستان ٺهڻ کان پوِء سنڌي سماج ۾ آيل تبديليَء، پنهنجيَء ٻوليَء ۽ אدب جي 
ِسك ۾ وאڌאرو كري ڇڎيو. ُسڄاڻن پنهنجن علمي אدبي אدאرن کي سگهارو كرڻ 
شروع كيو. سنڌي אدبي بورڊ خاص كري لوכ אدب کي هٿي وٺرאئڻ الِء مركزي 
كردאر אدא كيو. سنڌي אدبي بورڊ جي رسالي مهرאڻ ُمک كردאر אدא كيو. ٻين 
موضوعن سان گڎ لوכ אدب تي مضمون، مقاال ۽ ُسگهڑن جي شاعري ڇپجڻ لڳي. 
אن ُسجاڳيَء وسيلي ئي عالمن کي لوכ אدب رٿا شروع كرڻ جو خيال ۽ ماحول 
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 ٺاهڻ جو موقعو مليو.
ع ۾ لوכ אدب رٿا پيش كئي جيكا 1955ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ 

ع ۾ منظور ٿي جنهن جو سربرאهه به بلوچ صاحب کي مقرر كيو ويو. אدبي بورڊ 1956
ع کان ڇپائيَء جو كم شروع 1959ع ۾ موאد گڎ كيو ويو ۽ 1957  –  58جي رٿا هيٺ 

ع تائين جاري رهڻ کان پوِء بند ٿي ويو ۽ ٻيهر مخدوم طالب 1965ٿيو. אِهو كم 
ع کان شروع كيو ويو. مخدوم 1968هين אپريل 25אلمولٰي جي دلچسپيَء سان 

 صاحب אن وقت بورڊ جو چيئرمين هو.
ع کان كم شروع كيو ويو پر چئن 1968جون “بلوچ صاحب لکي ٿو 

ع 1969هين جون 18مهينن بعد وري بورڊ طرفان كم بند كرڻ جو אطالع مليو. وري 
تي بورڊ لوכ אدب تجويز کي عمل ۾ آڻڻ جو فيصلو كيو ۽ جناب مخدوم صاحب 

 ج) –ص  –(ڳجهارتون ” جن کان خط پهتو ته دوباره كم شروع كيو وڃي.
بورڊ طرفان אن رٿا هيٺ سهيڑيل موאد کي سوڌي سنوאري شايع كرڻ جو 

ع تائين جاري رهيو. گڎ كيل گهڻو َتڻو موאد ڇپجي چكو آهي. كن 1991كم 
) ضخيم كتاب ڇپجڻ جي باوجود 43كتابن کي ٻيهر به ڇاپيو ويو آهي. ٹيتاليهه (

אڃان به كيترو ئي موאد سهيڑ ۽ ترتيب جو ُمنتظر آهي. אن موאد ۾ گڎ كيل پهاكا 
نمايان آهن. تنهن کان سوאِء كجهه ِصنفون سهيڑڻ کان رهجي به ويون آهن جن ۾ 
رسالو ڳجهارت، ُگرچيلو / ڳاڻوَء جا بيت، پهاكا شاعري، ويهس، ٹيهس، چاليهس 
۽ لوכ كردאر شامل آهن. אِنهن صنفن جي سهيڑ جو كم مون ذאتي حيثيت ۾ 

 شروع كري ڇڎيو آهي.
سنڌي אدبي بورڊ جي لوכ אدب رٿا هيٺ جيكي كتاب شايع ٿي ُچكا 
آهن، ُאنهن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.אنهن كتابن جو ُمک سهيڑيندڙ، سنوאريندڙ، 
مهاڳ ۽ مقدمي لکندڙ ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ آهي، جڎهن ته ٻانهن ٻيلين ۾ 
شيخ محّمد אسماعيل، ولي محّمد طاهرزאدو، ممتاز مرزא، معمور يوسفاڻي، ٻيڑو فقير 
ُكنڀار، محّمد بچل، محّمد يوسف شيخ، محمد حسين كاشف، غالم محّمد ميمڻ 

 وغيرهه شامل آهن.
لوכ אدب رٿا هيٺ شايع كيل كتابن جي لسٹ سنڌي אدبي بورڊ شايع 

ع کان 1959كئي آهي، جيكا هيٺ ڏجي ٿي. وאضح رهي ته كتابن جي ڇپائي 
ع تي ختم ٿي. אن کان پوِء كيترن ئي كتابن جا ٻيا ٻيا ڇاپا به 1991شروع ٿي ۽ 

 آندא ويا آهن. كي كتاب هك ُجلد يا ڀاڱي کان به وڌيك آهن:
 مدאحون ۽ مناجاتون .1
 مناقبا .2
 معجزא .3
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 مولود .4
 ٹيهه אکريون (ڀاڱو پهريون) .5
 ٹيهه אکريون (ڀاڱو ٻيو) .6
 هفتا، ڏينهن، رאتيون ۽ مهينا .7
 جنگناما .8
 وאقعاتي بيت .9

 مناظرא .10
 سنڌي سينگار شاعري .11
 پروليون، ِڏٺون، معمائون ۽ ٻول .12
 ڳجهارتون (ڀاڱو پهريون ۽ ٻيو) .13
 ڏور .14
 ڳيچ .15
 لوכ گيت .16
 بيت .17
 نڑ جا بيت (سانوڻ ۽ سندس ساٿياري) .18
 كافيون (ُجلد پهريون) .19
 كافيون (جلد ٻيو) .20
 1 –سنڌي لوכ كهاڻيون  .21
 2 –سنڌي لوכ كهاڻيون  .22
 3 –سنڌي لوכ كهاڻيون  .23
 4 -سنڌي لوכ كهاڻيون  .24
 5 -سنڌي لوכ كهاڻيون  .25
 6 -سنڌي لوכ كهاڻيون  .26
 7 –سنڌي لوכ كهاڻيون  .27
 دودو چنيسر (جلد پهريون) .28
 دودو چنيسر (جلد ٻيو) .29
 1 –مشهور سنڌي قصا  .30
 1 –سنڌ جا عشقيا دאستان  .31
 2 –سنڌ جا عشقيا دאستان  .32
 سهڻي ميهار ۽ نوري ڄام تماچي .33
 (لِيالن چنيسر) 3 –عشقيا دאستان  –مشهور سنڌي قصا  .34
 (سسئي پنهون) 4 –عشقيا دאستان  –مشهور سنڌي قصا  .35
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 (مومل رאڻو) 5 –عشقيا دאستان  –مشهور سنڌي قصا  .36
 ٻاهريان قصا ۽ عشقيا دאستان .37
 مشهور سنڌي قصا ۽ عشقيا دאستان (ڍول مارو) .38
 مورڙو ۽ مانگر مڇ .39
 عمر مارئي .40
 (سورٺ رאِء ڏياچ ۽ هير رאنجهو) 6 –عشقيا دאستان  –مشهور سنڌي قصا  .41
 رسمون روאج ۽ سونڻ ساٺ .42
 ُهنر .43

 
ئن 1970) 03(  ع وارو دؤر2013ع 

ع کان كرڻ جو سبب پاكستان ٺهڻ کان پوِء 1970هن دور جي شروعات  
(مرتب: عنايت א زنگيجو) جو شايع ”  الڙين جون التيون“ع ۾ پهريون كتاب 1970

جو مسودو سنڌي ”  سنڌ جو ثقافتي ورثو“ٿيڻ ۽ ولي محمد طاهرزאدي جي كتاب 
 אدبي بورڊ کي پيش كرڻ آهي.

سنڌي لوכ אدب تي سنڌي אدبي بورڊ پارאن تمام وڏي پئماني تي لوכ 
אدب رٿا شروع كرڻ کان سوאِء به كن محققن پنهنجو كم جاري رکيو. سٺ ۽ ستر 
وאري ڏهاكي کان لوכ אدب تي عام تحقيق سان گڎ تعليمي تحقيق به شروع ٿي. 
خاص كري سنڌ يونيورسٹيَء אِها تحقيق شروع كرאئي. هند ۽ سنڌ جي 
يونيورسٹين ۾ لوכ אدب جي مختلف تحقيق كندڙن ۾ אلهه بخش نظاماڻي، 
ڊאكٹر غالم علي אالنا، ڊאكٹر نارאئڻ ڀارتي، ڊאكٹر غالم قادر سومرو، قاضي خادم، 
ڊאكٹر عزيزאلرحمان ُٻگهيو، ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلو، ڊאكٹر ڄيٺو اللوאڻي، 
ڊאكٹر كشني ڦلوאڻي، ڊאكٹر روي پركاش، ڊאكٹر علي אكبر אسير قريشي، 
ڊאكٹر عنايت لغاري، ڊאكٹر كمال ڄامڑو ۽ ڊאكٹر ُرخمان ُگل پاالري شامل 

 آهن.
אنهن مان كن ِسڌو سنئون لوכ אدب تي تحقيق كري ڊگري حاصل  

كئي ته كن وري پنهنجي مقالي ۾ لوכ אدب جو حصو به ڏنو. مثال طور ڊאكٹر 
ڊي مقالي جو موضوع الڙ جي אدبي ۽ ثقافتي تاريخ،   –غالم علي אالنا جي پي אيڇ 

ڊאكٹر ”  سنڌي ثقافت جي אرتقا ۽ تاريخ“ڊאكٹر عزيزאلرحمان ُٻگهيي جو موضوع 
 آهي.” سنڌي אدب ۾ طنز ۽ مزאح“غالم قادر سومري جو موضوع 

אسان هتي ُאن אكيڈمك ريسرچ جو تفصيل پيش كندאسين، جيكا  
سڌي سنئين لوכ אدب تي آهي. אن کان پوِء لوכ אدب تي ٿيل عام تحقيق، سهيڑ ۽ 

 אشاعت جو ذكر كيو ويندو.
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 ڊيون –سنڌي لوכ אدب تي ٿيل پي אيڇ 
پي  10سنڌي لوכ אدب جي مختلف موضوعن تي هيل تائين هند ۽ سنڌ ۾  

ڊي مقاال لکجي ُچكا آهن. يونيورسٹين ۾ لوכ אدب تي تحقيق جي   –אيڇ 
ع ۾ אيم1964شروعات سنڌ يونيورسٹيَء کان ٿي. אِن حوאلي سان א بخش نظاماڻيَء 

ع ۾ 1971אي سنڌيَء الِء سنڌ يونيورسٹيَء ۾ هك مونوگرאف لکيو، جيكو -
نالي سان شايع ”  سنڌي لوכ אدب جي אرتقائي تاريخ“אنسٹيٹيوٽ آف سنڌאالجيَء 

 كيو، جنهن ۾ لوכ אدب جي مختلف صنفن بابت ُبنيادي ڄاڻ ڏنل آهي.
 ڊي كئي ُאنهن جو ذكر كجي ٿو: –هيٺ جن عالمن لوכ אدب ۾ پي אيڇ 

: ڊאكٹر صاحب پهريون عالم هو، جنهن سنڌي ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلو )1
لوכ אدب جو “ع ۾ پي אيڇ ڊي كئي. سندس موضوع هو 1973لوכ אدب تي 
؛ جڎهن ته سندس نگرאن عالمه غالم مصطفٰي قاسمي هو. אهو ”تحقيقي جائزو

ع ۾ ڇپرאيو. אن مقالي ۾ سنڌي لوכ 1976مقالوאنسٹيٹيوٽ آف سنڌאالجيَء 
אدب جي جملي صنفن جو تفصلي تعارف ۽ تحقيقي جائزو ورتو ويو آهي. אن 
سان گڎ אهڑو موאد به ڏنو ويو آهي، جيكو کيس تحقيق دورאن مختلف ماڳن تان 
مليو. ڊאكٹر صاحب אن کان سوאِء لوכ אدب تي ٻيا كتاب به لکيا جن ۾ 
ِوينجهار، سينگار، ڏهس نامون ۽ پهاكن جي پاڙ אهم حيثيت رکن ٿا. حقيقت 
 ۾ ڊאكٹر صاحب لوכ אدب جو وڏو ڄاڻو هو پر کانئنس אوترو كم نه ورتو ويو.

: ڊאكٹر صاحب لوכ אدب بابت تعليمي تحقيق جي ڊאكٹر نارאيڻ ڀارتي )2
ع ۾ ۾ ممبئي 1977حوאلي سان سنڌي لوכ אدب ۾ אهم جاِء وאالري ٿو. هن 

جي موضوع تي پي ”  سنڌي لوכ گيتن ۾ سماجك پسمنظر“يونيورسٹيَء مان 
 ع ۾ شايع ٿي.1991ڊي كئي، جيكا هندستان ۾ ئي  –אيڇ 

ع کان سنڌي لوכ אدب تي كم شروع كيو. ُهن אِن 1952ڊאكٹر ڀارتيَء 
سلسلي ۾ ٻيا كتاب به لکيا، جن ۾ هو جمالو، مينديَء رتا هٿڑא، سنڌي لوכ 

ع ۾ جئه هند 1952سال “كهاڻيون ۽ سنڌي لوכ ساهت شامل آهن. ُهو لکي ٿو 
ماهوאر رسالو אيندو هو ’  آج كل‘كاليج ۾ وديارٿي هيس الئبريريَء ۾ هنديَء ۾ 

جنهن ۾ ديوندر سٿيارٿيَء جا ڀارت جي ُجدא ُجدא ٻولين ۾ لوכ گيتن بابت ليک 
אيندא هئا، جن جي پڑهڻ سان من ۾ سوچڻ لڳس ته אن قسم جا گيت ته سنڌي ٻوليَء ۾ 
به آهن. جهڑوכ: الڏא، لوليون، אورאڻا، كافيون، شبد وغيرهه. אهڑن گيتن کي ئي ته 
ديوندر ستيارٿي لوכ گيت نالو ڏنو هو. من ۾ ِويچار آيو ته ڇو كين אهڑن لوכ 

سنڌي لوכ “گيتن کي لوكن جي آڏو آڻجي؟ مون سنڌيَء جا كجهه אهڑא گيت 
(سنڌي لوכ ساهت ”  نالي هيٺ هفتيوאر هند وאسيَء ۾ ڏنا جي چڱا پسند پيا.”  گيت

 سنڌي אدبي بورڊ) –
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: سنڌي אدب جي دنيا ۾ قاضي خادم جي نالي سان ڄاتل ُسڃاتل قاضي خادم )3
شخصيت جو אصل نالو خادم حسين قريشي آهي. ُهن مختلف موضوعن تي 

سنڌ “ڊي مقالي جو موضوع آهي   –كتاب لکيا آهن. جڎهن ته سندس پي אيڇ 
لوכ אدب ۾ نثري صنفن جي حوאلي ”  جي نثري دאستانن جو تنقيدي جائزو.

ڊي آهي. ڊאكٹر صاحب אِهو مقالو عالمه   –سان אِها אڃا تائين وאحد پي אيڇ 
ع ۾ سنڌ يونيورسٹيَء 1989غالم مصطفٰي قاسميَء جي نگرאنيَء ۾ لکيو ۽ کيس 

 ڊي ڊگري عطا كئي. –پي אيڇ 
ٻنيَء جا سنڌي “: ڊאكٹر صاحب بمبئي يونيورسٹيَء مان ڊאكٹر ڄيٺو اللوאڻي )4

ٻني جنهن “ڊي كئي آهي. ُهو لکي ٿو ته  –جي موضوع تي پي אيڇ ” لوכ گيت
کي ٻنئي جي نالي سان به سڎيو ويندو آهي. ُאهو كڇ جي ُאتر ۾ אيشيا جو وڏي ۾ 
وڏو چرאگاهه وאرو عالئقو آهي. جاگرאفيَء ۾ هن کي چرאگاهه وאرو ميدאن سڎبو 

چورس  2166آهي.... هيُء عالئقو نکٹرڻا، ُڀڄ ۽ אنجار تعلقي جي ُאتر ۾ 
ڳوٺ אچي وڃن ٿا. كنهن زماني ۾  40كلوميٹرن تي پکڑيل آهي جنهن ۾ 

سنڌو ندي هتان وهندي هئي. هاڻي אن جو دאرومدאر برساتي پاڻيَء تي آهي. 
) ڊאكٹر ڄيٺي پنهنجي אِن مقالي ۾ ٻنيَء مان هٿ 353ص:   –(سنڌوَء جا گيت 

 آيل سموري كالم کي شامل كيو آهي.
: ڊאكٹر صاحب ڊאكٹر محّمد قاسم ُٻگهئي ڊאكٹر علي אكبر אسير قريشي )5

ع ۾ سنڌ يونيورسٹيَء جي سنڌي شعبي مان سنڌي لوכ 2004جي نگرאنيَء ۾ 
אدب جي ٻن وڏن ماهرن ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلي ۽ ڊאكٹر نبي بخش خان 
بلوچ جي لوכ אدب بابت كيل كم جو تقابلي جائزو پيش كري ڊگري 
حاصل كئي. ڊאكٹر صاحب هك شاعر هجڻ سان گڎ هك محقق به آهي. 

 لوכ אدب جي مختلف موضوعن تي مضمون ۽ مقاال پڻ لکندو رهي ٿو.
وغيرهه ڳائيندڙ : ڊאكٹر صاحبا لوכ گيت ۽ سهرא ڊאكٹر كشني ڦلوאڻي )6

رאجسٿان “لنگهن يا مڱڻهارن تي تحقيق كئي آهي. سندس مقالي جو موضوع 
آهي. ڊאكٹر كشنيَء کي אن تحقيق تي ”  رאڳيندڙ  –۾ سنڌي لوכ ڳائڻا 

 ڊي ڊگري ڏني وئي. –ع ۾ پي אيڇ 2004
: لغاري صاحب جو تعلق ميرپور خاص سان آهي. هن  ڊאكٹر عنايت ُحسين لغاري  )7

ع ۾  2004وقت وفاقي ُאردو يونيورسٹيَء جي سنڌي شعبي ۾ پڑهائي رهيو آهي. ُهن  
ڊي    –ڊאكٹر نوאز علي شوق جي نگرאنيَء ۾ كرאچي يونيورسٹيَء مان پي אيڇ  

 ”.ٿر جي لوכ אدب جو تحقيقي ۽ تنقيدي جائزو “كئي. سندس موضوع هو  
ع ۾ ڊאكٹر فهميده حسين جي نگرאنيَء ۾ 2006: مون ڊאكٹر كمال ڄامڑو )8

سنڌي لوכ گيتن “ڊي ڊگري ماڻي، جنهن جو موضوع هو   –مقالو لکي پي אيڇ 
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ڊي آهي. אِهو   –سنڌ ۾ لوכ گيتن تي אِها پهرين پي אيڇ ”.  جو تحقيقي جائزو
ع ۾ شايع كرאيو، 2008نالي سان سنڌ جي ثقافت کاتي ”  سنڌوَء جا گيت“مقالو 

ع جي بهترين تحقيقي كتاب 2008جنهن کي سنڌي אدبي سنگت سنڌ سال 
جو אيوאرڊ ڏنو. منهنجا لوכ אدب تي ٹي ٻيا كتاب ۽ مختلف مقاال پڻ شايع ٿي 

، ٻيو  ”سنڌي لوכ אدب: مضمون ۽ مقاال“ُچكا آهن. كتابن ۾ هك 
شامل آهن. אِنهن کان ”  سنڌي ثقافت جا אمر آوאز“۽ ٹيون ”  كچهريَء جا مور“

 سوאِء لوכ אدب جي مختلف ِصنفن جي سهيڑ ۽ تحقيق جو كم جاري آهي.
: ڊאكٹر روي پركاش پهاكن تي كم ڊאكٹر روي پركاش ٹيكچندאڻي )9

سنڌي پهاكا: لِسانياتي ۽ سماجي ثقافتي ‘كيو آهي. سندس موضوع آهي 
ڊאكٹر صاحب جو אِهو كتاب سنڌي ٻوليَء جي باאختيار אدאري شايع ’.  אڀياس

 كرאيو آهي، جنهن کي هِن لِپيَء ۾ ُڦلو مل مينگهوאڙ آندو آهي.
: ُسگهڑن وאري ِڏک ڏيندڙ پاالري صاحب كوهستان ۽  ڊאكٹر ُرخمان گل پاالري  )10

ع ۾ كرאچي  2011لسٻيلي جي لوכ אدب کان چڱيَء ريت وאقف آهي.  
شاهه  “ڊي كئي َאٿائين، سو آهي    –يونيورسٹيَء مان جنهن موضوع تي پي אيڇ  

سندس אِن موضوع تي كن محققن جي ذهن ۾  ”. لطيف جي شاعريَء ۾ لوכ אدب 
 مختلف ُسوאل پڻ آهن، جيكي ُאميد ته مقالي جي ڇپجڻ کان پوِء حل ٿي ويندא. 

 سنڌي אدب جا ُكجهه ٻيا محقق
ڊي كئي جن جو ذكر   –هكڑن عالمن سنڌي لوכ אدب تي پي אيڇ 

پهريان ٿي ُچكو آهي. جن عالمن سنڌي لوכ אدب تي عام تحقيق كئي ُאنهن جو 
 ذكر هيٺ ڏجي ٿو:

: ڊאكٹر صاحب گهڻ پاسائين شخصيت هو. ُهن ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ )1
کان وڌيك كتاب ترتيب ڏنا ۽ شاندאر مقدما لکيائين. لوכ  45لوכ אدب تي 

אسكيم کان سوאِء به ُهن لوכ אدب تي تحقيق كئي. سندس אهڑن אدب  
كتابن ۾ رهاڻ هيرن جي کاڻ ۽ سڀ رنگ شامل آهن. بلوچ صاحب جي 

 كتابن جو ذكر مقالي ۾ موجود آهي.
: جيٹلي صاحب لِسانيات جو ماهر آهي. ُهن سنڌي ڊאكٹر ُمرلي ڌر جيٹلي )2

موضوعن تي لکيو آهي. لوכ אدب ۾ خاص كري ُهن مختلف  ٻوليَء جي 
پهاكن تي تحقيق كئي آهي. پهاكن ۽ لوכ كهاڻين تي سندس ٿيل 

 كم جو تفصيل مقالي ۾ شامل آهي.
: عرساڻي صاحب لوכ אدب ۾ پهاكن تي كم ڊאكٹر شمس אلدين ُعرساڻي )3

 אهميت وאرو آهي.” سنڌي ورجسي ٻولي“كتاب سندس  كيو آهي. 
: هيُء هك دאستان گو هو. ڊאكٹر بلوچ صاحب سان لوכ ولي محّمد طاهرزאدو )4
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کان  600אدب رٿا ۾ گڎ به هو. ُهن جا مختلف موضوعن تي ٻيا كتاب به آهن پر 
لوכ אدب ”  سنڌ جو لوכ ثقافتي ورثو“وڌيك صفحن تي ٻڌل سندس كتاب 

ڊي مقالي برאبر آهي. ُهن אِن   –۾ אهم جاِء وאالري ٿو. אِهو كتاب پي אيڇ 
ع ۾ سنڌي אدبي بورڊ حوאلي كيو پر خبر ناهي كهڑن 1970كتاب جو ُمسودو 

هين مئي 31سالن کان پوِء سندس وفات ( 37سببن جي كري אهو كتاب 
ع ۾ شايع كيو ويو. אن كتاب جي بنياد ۽ مڃتا ۾ ئي 2007ع) کان پوِء 2006

ع مقرر 2013ع کان 1970مون پنهنجي مقالي ۾ لوכ אدب جي هك دؤر جو ُمدو 
بابن تي ٻڌل אِن كتاب جا    17كيو. אهو كم ته گهڻو אڳ شروع كيو ويو هو.  

ُمک موضوع ريتون، رسمون، ِڏڻ، لوכ ناچ، لوכ گيت، ڳيچ، ڳهه َڳٺا، ڀرم،  
وهم، عقيدא، ُهنر، وندر ِوُرونهن، پوکون، وڻ ٹِڻ، جانور، پورهيا، مال متاع وغيرهه  

 شامل آهن. אِن كتاب جي سوڌ سنوאر عبدאلحفيظ قريشيَء كئي آهي. 
لوכ كردאر وتائي فقير تي به كتاب ڏאهي  ولي محّمد طاهرزאدي سنڌ جي 

لکيو. وتائي فقير جي ٹوٹكن ۽ אحوאلن بابت هك كتاب عبدאلقادر منگيَء 
 پڻ سهيڑيو. منگي صاحب ٿر بابت لکيل مقالن جي كتاب کي پڻ ترتيب ڏنو. 

: شيخ صاحب خاص كري الڙ جي لوכ אدب ۽ ثقافت تي محّمد سومار شيخ )5
ع کان لکڻ شروع كيو، جيكو عمر جي آخري 1954تحقيق كئي آهي. ُهن 

ع تي الڏאڻو كري ويو. 1986هين آكٹوبر 24.  رکيائين حصي تائين جاري 
ع کان ئي ڇپبيون هيون پر 1954سندس لکڻيون مختلف אخبارن ۽ رسالن ۾ 

كتابي صورت ۾ ستر کان پوِء پڌريون ٿيون. ُهن لوכ شاعرن ۾ خاص طور تي 
الڙ ۽ كڇ جي شاعرن کي مركز بڻايو. سندس هيٺين كتابن ۾ لوכ אدب 

 تي تحقيق سرس نظر אچي ٿي.
 بدين ضلعي جي ثقافتي تاريخ .1
 كڇين جا قول .2
 كڇ جا شاعر אولياَء .3
 كڇ جا كي سنڌي شاعر .4
 كڇ جو رڻ .5

ُهن سنڌي لوכ گيتن جي پهِرين شاعِر ِمرکان شيخڻ تي تحقيق كري 
كالم ِمرکان “سندس زندگيَء جو אحوאل ۽ سندس كجهه ڳايل لوכ گيت كتاب 

 ۾ آندא آهن.” شيخڻ
: ڊאكٹر صاحب سنڌي אدب جي مختلف موضوعن تي ڊאكٹر در محّمد پٺاڻ )6

پڻ ”  گل حيات אنسٹيٹيوٽ“تحقيق كئي آهي. ُهن علم אدب کي سانڍڻ الِء 
ڊي مقالي جو عنوאن كرאچيَء جو سنڌي אدب ۾ حصو   –ٺاهيو. سندس پي אيڇ 
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آهي. אن ۾ به ُهن سگهڑن کي جاِء ڏني آهي پر ُهن مختلف אخبارن ۾ خاص 
كري سگهڑن جي جيكا پذيرאئي ۽ همت אفزאئي كئي آهي سا مثالي آهي. 
هن سگهڑن جي تنظيم سازيَء ۾ به كردאر אدא كيو آهي. ُهن مختلف سگهڑن 
جا كتاب سهيڑي منظِر عام تي پڻ آندא آهن. سگهڑن جي كتابن جو نالو 
אهڑيَء ريت رکڻ جي روאيت پڻ هن وڌي، جهڑيَء ريت كتاب جي نالي سان گڎ 
سگهڑ جو نالو پڻ אچي. جيئن: موتي مور ملوכ جا. ملوכ نالو آهي هك 
نامياري سگهڑ محّمد ملوכ عباسيَء جو. پٺاڻ صاحب אِهو كتاب ترتيب ڏنو. 
אن کان سوאِء ُهن ٻيا كتاب پڻ ترتيب ڏنا جن ۾ سگهڑ محمد لقمان کوکر جو 

 به شامل آهي. ” التيون ُسڻ لقمان جون‘كتاب 
کان وڌيك كتابن جي ليکك معمور  15: نثر ۽ نظم ۾ معمور يوسفاڻي )7

يوسفاڻيَء لوכ אدب رٿا ۾ ڊאكٹر بلوچ صاحب جو هٿ پڻ ونڈאيو. ُهن لوכ 
אدب جي مختلف صنفن تي طبع آزمائي به كئي. ٿر جي تاريخ، لوכ אدب ۽ 
ٻين موضوعن تي ُهن تمام گهڻو لکيو آهي. لطيفيات به سندس موضوع رهيو 
آهي.  سندس كتاب ٿر جو مطالعو ۽ ُمهرאڻي جا مور ۾ لوכ אدب ۽ ُسگهڑن جو 
خاص ذكر كيو ويو آهي. كتاب مهرאڻي جا مور ضلعي حكومت عمر 

 ع ۾ ڇپرאيو ويو آهي.2010كوٽ پارאن سال 
: شيخ صاحب אدب رٿا ۾ تمام گهڻو كم كيو. אن رٿا شيخ محمد אسماعيل )8

هيٺ شايع كيل لڳ ڀڳ سمورن كتابن ۾ سندس نالو ٻانهن ٻيليَء طور شامل 
كيل آهي. אهڑيَء ريت ممتاز مرزא، אمدאد حسينيَء ۽ ٻين كيترن جا ناال 

 مددگار طور شامل آهن.
: ُאستاد محّمد ملوכ عباسي سنڌي لوכ אدب ۾ ُאستاد محّمد ملوכ عباسي )9

هك تحريك جو نالو هو. کيس هن دؤر جي سگهڑن جو سرتاج سڎيو ويندو 
آهي. ُهن تنظيم سازيَء وسيلي سنڌ جي سمورن سگهڑن کي گڎ كيو. ستر 
وאري ڏهاكي ۾ ُهن سنڌ سگهڑ سنگت نالي تنظيم شروع كئي. אن تنظيم 
وسيلي ُهن سگهڑن کي ريڈيي، ٹي ويَء ۽ سركاري تقريبن تائين پهچائڻ سان 
گڎ سگهڑن جا كتاب پڻ شايع كرאيا. سندس كتابن ۾ هيٺيان كتاب 

 شامل آهن:
 . موتي مور ملوכ جا1
 . موتين ُمٺ ملوכ جي2
 . ماڻك موتي ملوכ جا3
 . ُمنهن مٿانهان جن جا4
 . گلشن ڏور5
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 . موتين مالها ملوכ جي (ڇپائيَء هيٺ)6
: ُאستاد عبدאلرحمان مهيسر شروع ۾ ُאستاد محّمد ُאستاد عبدאلرحمان مهيسر )10

ملوכ عباسيَء سان گڎ هو. هي ٻئي همرאهه ڊאكٹر بلوچ صاحب جي ڏאڍو 
ويجها هئا. אڳتي هلي مهيسر صاحب سگهڑن جي אلڳ تنظيم ٺاهي جنهن جو 
نالو رکيائين سنڌ سگهڑ אدبي ڀالئي تنظيم. אن تنظيم جي پليٹ فارم تان ُهن 
سگهڑن ۽ سگهڑאئپ جي فن جي تمام گهڻي خدمت كئي. مختلف سگهڑن جا 
 كتاب پڻ شايع كرאيائين. هتي سندس لکيل كجهه كتابن جا ناال ڏجن ٿا.

 . مهيسر جي مام1
 . مهيسر جي موج2
 . مهيسر جي ُمرכ3
 . مهيسر جي مستي4
 . ضلعي خيرپور جا حال حيات ُسگهڑ5

: ورياهه صاحب به لوכ אدب جي محققن ۾ شامل آهي. ُهن عبدא ورياهه )11
ع ۾ 1991پهريون ڀيرو ُسگهڑن جي ڊאئريكٹري ٺاهي، جيكا سنڌي אدبي بورڊ 

شايع كرאئي. אن ڊאئريكٹريَء ۾ سنڌ جي ڏهن ضلعن جي ُسگهڑن جو 
 مختصر تعارف تصوير سميت ۽ كالم جو نمونو ڏنو ويو آهي.

ع ۾ ئي سنڌي אدبي بورڊ ٹماهي رسالي مهرאڻ جو لوכ אدب نمبر تيار 1991 
ع ۾ شايع ٿيو. אن خاص نمبر جو אيڈيٹر مرزא كاظم رضا 1992كيو، جيكو 

 بيگ ۽ سرپرسِت אعلٰي مخدوم محّمد زمان طالب אلمولى هو.
: آغا صاحب پاكستان אكيڈمي אدبيات سنڌ جو ريزيڈنٹ آغا نور محّمد پٺاڻ )12

ڊאئريكٹر آهي. ُهو سگهڑن جي سرپرستي كندو رهندو آهي. سگهڑن جي 
كجهه تنظيمن جو سرپرست پڻ آهي. ُهن سگهڑن تي تحقيق كري هك 
ڊאئريكٹري پڻ ترتيب ڏياري، جيكا سنڌ ُسڄاڻ ُسگهڑ ڊאئريكٹريَء جي 

ع ۾ شايع ٿي. آغا 2005نالي سان سنڌ سڄاڻ سگهڑ لوכ אدب تنظيم طرفان 
صاحب کي אِن كم الِء سگهڑ محّمد مٺل جهتيال، ممتاز سنياسيَء ۽ عاجز 

 رحمت א الشاريَء جي وڏي مدد حاصل رهي.
: ڊאكٹر بدرאلدين ُאڄڻ سنڌي אدب ۾ تنقيدنگاريَء تي تحقيق ڊאكٹر بدر ُאڄڻ )13

ڊيَء جي ڊگري حاصل كئي آهي. אن سان گڎ ُهن لوכ אدب   –كري پي אيڇ 
تي تحقيق پڻ كئي آهي. لوכ אدب ۾ خاص كري ُهن אنگريزيَء ۾ هك 

 ڊكشنري ٺاهي، جنهن جو نالو آهي؛
Biographical Dictionary of Folk literature and Folk loriets 

ع ۾ 2005אِها ڊكشنري سنڌ ريڈرس فورم ۽ نئين سنڌ אكيڈميَء پارאن  
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 شايع كئي وئي.  
: هن دؤر جي نوجوאن سگهڑن ۾ عاجز رحمت א الشاري عاجز رحمت א الشاري )14

تمام ٿوري وقت ۾ تمام گهڻو كم كيو آهي. ُهو هك ته پاڻ ڀلوڙ ُسگهڑ آهي، 
ٻيو سگهڑن کي گڎ كرڻ، لوכ אدب تي تحقيق كرڻ ۽ وڌאئڻ ۾ ڏאڍو אڳڀرو 
آهي. ُهو سگهڑن جي تنظيم سنڌ سگهڑ سنگت لوכ אدب تنظيم (سالت) جو 
مركزي صدر آهي. אن تنظيم پارאن هك אخبار ُسگهڑ سماچار كڍندو آهي. 
مختلف سگهڑن جو كالم گڎ كري ڇپرאئيندو به آهي. אن کان سوאِء 

 سگهڑאئپ جي فن تي ٻڌل سندس هيٺيان كتاب پڻ ڇپجي ُچكا آهن:
 . رنگ رحمت א جا1
 . مولود ۽ مدאحون2
 . رمزون رحمت א جون3
 . رحمت جا خزאنا4

: سهتي صاحب خاص طور تي پهاكن تي كم אنجنيئر عبدאلوهاب سهتو )15
كيو آهي. سنڌ جي موجوده محققن ۾ ُهن پهاكن تي وڌيك كم كيو 

 آهي. سندس لکيل كتابن جو تفصيل مقالي ۾ موجود آهي.
: ٿر جو هيُء نوجوאن ٿر جي لوכ אدب خاص كري لوכ گيتن ڀارو אمرאڻي )16

بابت مختلف אخبارن ۽ رسالن ۾ لکندو رهندو آهي. سندس هك كتابڑو 
ع ۾ 2004، نينهن پبليكيشن مٺيَء پارאن سال ’من ڀانوڻ جا  –گيت سانوڻ ‘

شايع ٿيو. אن كتاب ۾ ٿر ۽ گجرאت جا سانوڻيَء مند ۾ ڳائجندڙ لوכ گيت ۽ 
 دوها سنڌي ترجمي ۽ پسمنظر سميت ڏنا ويا آهن.

ع کان پوِء لوכ אدب کي سهيڑڻ ۾ حسين بخش رڏ، محّمد אيوب 1970
وאهوچي، محّمد אمين سنياسيَء ۽ ٻين سگهڑن پڻ كم كيو آهي. جن محققن 
سنڌي אدب جي تاريخ لکي آهي، ُאنهن به لوכ אدب کي نه وساريو آهي. تاريخ 
لکندڙن ۾ ميمڻ عبدאلمجيد سنڌي، ڊאكٹر عبدאلجبار جوڻيجو، ڊאكٹر غالم علي 
אالنا، ميمڻ عبدאلغفور سنڌي، بدر ڌאمرאهو، אكبر لغاري، مختيار مالح، طارق عزيز 

 شيخ ۽ ٻيا شامل آهن.
لوכ אدب جي مختلف صنفن تي نه رڳو تحقيق كئي وئي آهي پر אن تي 
طبع آزمائي به جاري آهي. אن حوאلي سان אسان هتي پهاكن، لوכ كهاڻين ۽ 

ع کان پوِء شايع ٿيل كتابن جو مختصر جائزو 1970سگهڑن جي شاعريَء تي ٻڌل 
 پيش كندאسين:

 
 



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 31 ع تائين ٿيل تحقيق جو جائزو2013ع کان 1970سنڌي لوכ אدب تي  31 

ئ  ئ

ع کان 1889پهاكن کي سهيڑڻ جي كم جي אبتدא ته ديوאن كوڙي مل  
كئي. אن کان پوِء جن عالمن كم كيو آهي، ُאنهن ۾ كيول رאم سالمت رאِء 
آڏوאڻي، مرزא قليچ بيگ، ڀيرومل مهرچند آڏوאڻي، غالم אصغر، ڊאكٹر عبدאلكريم 
سنديلو، ڊאكٹر مرلي ڌر جيٹلي، ڊאكٹر شمس אلدين عرساڻي، א بخش ٹالپر، 

 نورאلدين سركي، אنجنيئر عبدאلوهاب سهتو ۽ ٻيا شامل آهن.
ع تائين سنڌي پهاكن کي نروאر كرڻ ۽ ُאنهن تي 2013ع کان 1970

تحقيق كرڻ ۾ محترم مرلي ڌر جيٹلي ۽ אنجنيئر عبدאلوهاب سهتي جو كم 
سڀني کان وڌيك آهي. هتي پهاكن جي شايع ٿيل كجهه كتابن ۽ محققن جا 

 ناال ڏجن ٿا.
 ع1977ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلو  –אصطالحن جي אصليت  .1
 ع1989ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلو  –پهاكن جي پاڙ  .2
 ع1973ممبئي  –تيرٿ دאس پيسو مل هاٿيرאماڻي  –پهاكن جي پاٻوهه  .3
 –ڀاڱا) سترאم دאس جڑيا سنگهاڻي  2  –ُدرن جي دٻلي (پهاكا ۽ چوڻيون  .4

 ع1982אحمدآباد 
 –ڀاڱا) سترאم دאس ُجڑيا سنگهاڻي  2  –ماڻك ۽ موتي (ورجيسون ۽ محاورא  .5

 ع1982 –אحمدآباد 
ڀاڱا، مرلي ڌر جيٹلي، مرتب: وشوناٿ نروئي    3  -ڀارتيا كهاوت كوش  .6

 –ع 1980سئو کن سنڌي پهاكا هندي ۽ אنگريزي ترجمي سان گڎ)  (ٻارهن 
 ع1985

كشناڻي   –مرلي ڌر جيٹلي   –هك אڀياس   –سنڌي پهاكا ۽ محاورא  .7
 ع1993 –ٹرسٹ، پڻي 

אيڈيٹر:   –سنتدאس پنهون مل كشناڻي   –سنڌي پهاكا ۽ محاورא كوش  .8
 ع1993پي وي كشناڻي ٹرسٹ پوني   –مرلي ڌر جيٹلي 

 ڊאكٹر شمس אلدين عرساڻي –سنڌي ورجيسي ٻولي  .9
 ع2000جئه پور  –مورو مل چيتن دאس ڌאنڌא  –پهاكن جي سوغات  .10
 אنجنيئر عبدאلوهاب سهتو –ُאترאدي پهاكا ۽ چوڻيون  .11
 אنجنيئر عبدאلوهاب سهتو –موزون آکاڻين وسيلي ُجڑيل پهاكا ۽ چوڻيون  .12
ننڍڙي روپ وאرא، چوڻيون، پهاكا ۽ ورجيسون (پسمنظر ۽ كارج) אنجنيئر  .13

 عبدאلوهاب سهتو
نئين سنڌ אكيڈمي   –نورאلدين سركي   –كالم جا ڏيئا   –پهاكا  .14

كرאچي (אن ۾ پهاكا ۽ شاهه صاحب جي رسالي مان چونڈيل ُאهي سون 
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ورنيون ِسٹون شامل كيون ويون آهن جيكي پهاكي يا چوڻيَء طور كم 
 אچن ٿيون.)

 
ن ئڻ  כ 

سنڌي لوכ كهاڻين ۽ نيم تاريخي دאستانن جي سهيڑ جو كم به 
ع کان شروع ٿيو. سنڌي אدبي بورڊ جي لوכ אدب رٿا ۾ 1849אنگريزن جي زماني ۾ 

אنهن جا ست كتاب شايع كيا ويا. جن به عالمن شاهه صاحب جو رسالو ترتيب 
ڏنو ُאنهن هر ُسر جي ُمنڍ يا رسالي جي مهاڳ ۾ نيم تاريخي دאستانن تي به قلم کنيو. 

. ديون ۽ پرين 2. ڏند كٿائيون 1لوכ كهاڻين کي چئن قسمن ۾ ورهايو ويو آهي 
. 4. روאيتي يا نيم تاريخي يا عشقي قصن وאريون كهاڻيون 3جون كهاڻيون 

 جانورن ۽ پکين جون آکاڻيون.
سنڌي لوכ كهاڻين کي سڀ کان אڳ ۾ يورپي عالم كيپٹن جارج 

جي آخر ۾ شايع كيو، ”  سنڌي گرאمر“ع ۾ پنهنجي אنگريزيَء ۾ لکيل 1849אسٹيك 
جيكي ديوناگري لِپيَء ۾ لکيل ۽ אنگريزي ترجمي سميت ڏنيون ويون. جارج 
אسٹيك جي אنهن كهاڻين تي ٻڌل كتاب کي مرلي ڌر جيٹلي صاحب عام سنڌيَء 

نالي سان אهو كتاب مرلي ڌر ”  אوאئلي شايع ٿيل سنڌي لوכ كهاڻيون“۾ آندو. 
 ع ۾ ميدאن تي آندو.1986جيٹلي صاحب پنهنجي علمي تجزيي سان 

ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ جا لوכ אدب رٿا وאرن كتابن کان سوאِء 
لوכ אدب بابت ٻيا كتاب به آهن، جن مان هك آخوند عبدאلرحيم وفا عباسيَء جو 
كتاب هر ُگنيو به شامل آهي. آخوند صاحب אن كتاب ۾ كاڇي، كوهستان ۽ 

ع ۾ ڇپيو. אن ۾ مختلف 1875لسٻيلي جي ُسگهڑن جو كالم ڏنو آهي. אِهو كتاب 
قصا منظوم אندאز ۾ ڏنا ويا آهن. ڊאكٹر بلوچ صاحب אن كتاب کي سوڌي سنوאري 

ع ۾ سنڌي ٻوليَء جي باאختيار אدאري پارאن شايع كرאيو. بلوچ صاحب مقدمي 1993
كتاب هر ُگنيي جي مهاڳ ۾ آخوند صاحب سورهن عنوאن ڄاڻايا پر بعد “۾ لکي ٿو 

۾ هنن عنوאنن وאري موאد جي پويان چار قصا پڻ شامل كيائين يعني قصو سيف 
אلملوכ ۽ بديع אلجمال جو، قصو سسئي ۽ پنهونَء جو، قصو جمجمعا جو ۽ قصو 
ُكوא ۽ ٻليَء جو. אنهن مان قصو سيف אلملوכ ۽ بديع אلجمال جو پوِء ُجدא كيائين 

ع ۾ شايع ٿيو، جنهن تان אن کي ُאتاري 1928۽ אهو ُجدא ڇپيو. אن جو يارهون ڇاپو سن 
مشهور سنڌي قصا، ٻاهريان قصا ۽ عشقيا “  34لوכ אدب سلسلي جي كتاب نمبر 

(هر ”  ع ۾ ڇپيو.1963۾ شامل كيو ويو، جيكو سنڌي אدبي بورڊ طرفان سن ”  دאستان
 )13 –ص  –ُگنيو 

سي אٖي كنكيڈ نالي אنگريز جي كتاب ” سنڌي لوכ آکاڻيون“كتاب 
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Forty four year A Public Servant   جي هك حصي جو ترجمو آهي جيكو خانم
ع ۾ شايع كرאيو. كتاب ۾ سسئي 2007خديجا دאئودپوٹي كيو ۽ سنڌي אدبي بورڊ 

پنهون، مومل رאڻو، هير رאنجهو ۽ سهڻي ميهار قصا ڏنا ويا آهن. كنكيڈ אنگريز 
دؤر ۾ سنڌ ۾ مختلف عهدن تي رهي مختلف شهرن ۾ نوكري كندو رهيو. هو سنڌ 

ع ۾ کيس جڎهن سنڌ كمشنر كيمپ 1891جو جوڊيشل كمشنر پڻ رهيو. 
كرאچيَء موكليو ويو ته هتي کيس لوئر ڊپارٹمينٹل אسٹينڈرڊ جو אمتحان پاس 
كرڻو پيو، جنهن ۾ سنڌي ٻوليَء جو אمتحان به شامل هو. سنڌيَء ۾ ٻه ڀيرא ناكام 

سال پورא  44ع ۾ پنهنجي نوكريَء جا 1933ٿيو ۽ نيٺ ٹئين ڀيري پاس ٿيو. 
 كيائين ۽ سڄو אحوאل پنهنجي كتاب ۾ لکيائين.

 لوכ كهاڻين جي ٻين كتابن ۾ هيٺيان كتاب به אچي وڃن ٿا:
 محّمد عثمان אديب –ٿر جون چونڈ لوכ كهاڻيون  .1
 نارאيڻ ڀارتي –سنڌي لوכ كهاڻيون  .2
 ڊאكٹر هوتچند ُمولچند ُگربخشاڻي –روح رهاڻ  .3

 312لوכ אدب رٿا هيٺ شايع كيل سنڌي لوכ كهاڻين جي ستن كتابن ۾ 
لوכ كهاڻيون ڏنل آهن. אنهن كهاڻين کي ٻيهر پڻ ڇاپيو ويو آهي، جنهن جو 

به آهي ”  چونڈ سنڌي كهاڻيون“مثال فضل אلرحمان ميمڻ جو سهيڑيل كتاب 
جيكو אصل ۾ ڊאكٹر بلوچ صاحب جي مختلف كتابن تان ورتل كهاڻين تي 

ع ۾ ڇپرאيو. אهڑيَء ريت محّمد 2001ٻڌل آهي. אِهو كتاب سنڌيكا אكيڈميَء 
 ترتيب ڏنيون آهن.” چونڈ سنڌي كهاڻيون“صالح کهڑي به 

ڊאكٹر بلوچ صاحب جي لوכ אدب رٿا وאرن كتابن کان سوאِء رهاڻ هيرن کاڻ 
ع ۾ 2012۽ سڀ رنگ به شامل آهن. אنهن كتابن جا تازא ڇاپا سنڌ جي ثقافت کاتي 

شايع كرאيا. سڀ رنگ ۾ لوכ אدب جي مختلف صنفن جو تعارف ۽ چونڈ ڏني 
 وئي آهي.

رهاڻ هيرن کاڻ بلوچ صاحب جي هك قسم جي آتم كهاڻي آهي، جيكا 
ع تائين لکي. رهاڻ هيرن کاڻ مختلف אدאرن پارאن ڏهن ڀاڱن ۾ 2000ع کان 1950ُهن 

ڀاڱو پهريون ۽  -شايع كئي وئي. אنهن ڏهن ُجلدن کي ٻن ڀاڱن ۾ رهاڻ هيرن کاڻ 
ثقافت کاتي ڇپيو آهي پر سڀ کان وڏو حصو لوכ אدب، ٻهرאڙيَء جي زندگي، ”  ٻيو

وڻن ٹِڻن، جانورن، مختلف شخصيتن، عقيدن ۽ لوכ ڏאهپ بابت کوجنائي אندאز ۾ 
 لکيل آهي.

 
ئب ئ  ن  ُ 

سگهڑن جي شاعريَء جي كتابن جي אشاعت אنگريز دؤر کان شروع ٿي  
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ُچكي ُهئي. אن حوאلي سان پهريون كتاب نور محّمد جو ڏهه ُسرو آهي جيكو 
ع ۾ شايع كرאيو. אهو سلسلو جاري رهيو. گهڻي 1892ُمنشي پوكردאس شكارپور 

ڀاڱي مختلف ُسگهڑن جو كالم گڎي هك ئي كتاب ۾ شايع كيو ويندو هو. 
ع کان هك ئي ُسگهڑ جي كالم تي ٻڌل كتاب شايع كرאئڻ جو الڙو وڌڻ 1970

ع ۾ 1971سنڌي אدبي بورڊ ” كليات ُحسين ديدڙ“لڳو. אن سلسلي جو پهريون كتاب 
 شايع كرאيو، جيكو ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلي ترتيب ڏنو.

کن كتاب شايع ٿي  100ع تائين مختلف ُسگهڑن جا 2013ع کان 1970 
ُچكا آهن، جيكي گهڻي ڀاڱي هنن پاڻ شايع كرאيا آهن. אنهن كتابن ۾ 

. معجزو 3. منقبت 2. حمد ۽ ثنا جا بيت 1جيكي ِصنفون شامل آهن ُאهي هي آهن. 
. رسالو 8. پرولي 7. ڳجهارت 6. ُگرچيلي / ڳاڻوَء جا بيت 5. مهل موقعي جا بيت 4

. ذאتين، شهرن، אنسانن، جانورن ۽ پکين جا ناال 11. ٹيهه אکري 10. مناظرو 9ڳجهارت 
. كافي 17. مولود 16. مناقبو 15. مناجات 14. وאقعاتي بيت 13. كانگل جا بيت 12
. ڏهس، ويهس، 23. ڏور بيت 22. سينگار 21. ُهنر 20. ِڏٺ پرولي 19. َسَمنِهن 18

. هفتا، 28. نڑ بيت 27. ٹيهه אکري 26. پهاكا 25. ست ُسريون 24ٹيهس، چاليهس 
 . لوכ گيت وغيره29ڏينهن، رאتيون، مهينا 

ڇپيو جو عنايت א زنگيجي ”  الڙين جون التيون“ع ۾ پهريون كتاب 1970 
 ترتيب ڏنو.

 ع تائين سگهڑن جي ڇپيل كتابن جي هيٺ لسٹ ڏجي ٿي.2013
 ُאستاد محّمد ملوכ عباسي –موتي مور ملوכ جا  .1
 ُאستاد محّمد ملوכ عباسي –موتين ُمٺ ملوכ جي  .2
 ُאستاد محّمد ملوכ عباسي –ماڻك موتي ملوכ جا  .3
 ُאستاد محّمد ملوכ عباسي –ُمنهن مٿانهان جن جا  .4
 ُאستاد محّمد ملوכ عباسي –گلشن ڏور  .5
 ُאستاد عبدאلرحمان مهيسر –مهيسر جي مام  .6
 ُאستاد عبدאلرحمان مهيسر –مهيسر جي موج  .7
 ُאستاد عبدאلرحمان مهيسر –مهيسر جي ُمرכ  .8
 مرتب: عبدאلرحمان مهيسر –سومر جي سوچ (محمد سومر)  .9

 فقير عبدאلرحمان مهيسر –مهيسر جي مستي  .10
 فقير عبدאلرحمان مهيسر –ڊאكٹر بلوچ سان قرب ڀريون كچهريون  .11
 فقير عبدאلرحمان مهيسر –ڏאت جا ڏيئا  .12
 مرتب: فقير عبدאلرحمان مهيسر –فقير ميان دאد طارق جون روאيتون  .13
 ُאستاد عبدאلرحمان مهيسر –حال حيات ضلعي خيرپور جا ُسگهڑ  .14
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 محّمد لقمان کوکر –التيون ُسڻ ُلقمان جون  .15
 محّمد لقمان کوکر –لعل كڻا لقمان جا  .16
 محّمد لقمان کوکر –لوچون ڏس لقمان جون  .17
 كالم: فقير هدאيت علي رڏ –ُسگهڑ كچهري  .18
 وريام فقير شيخ –سچ ۽ سونهن وريام جي ورونهن  .19
 ديدאر علي سيال –ديس وسي ديدאر אسان جو  .20
 حاجي علي نوאز وڳڻ –َوَڳڻ جا ِويچار  .21
 گل محّمد غازي –گفتا گل محّمد جا  .22
 رحمت א عباسي –رهاڻ رحمت א جي  .23
 حسين بخش رڏ –حرف هيرن جهڑא  .24
 عاجز رحمت א الشاري –سلسليوאر ُسگهڑ سماچار  .25
 عاجز رحمت א الشاري –سنڌ ُسڄاڻ ُسگهڑ ڊאئريكٹري  .26
 عاجز رحمت א الشاري –رنگ رحمت א جا  .27
 عاجز رحمت א الشاري –مولود ۽ مدאحون  .28
 عاجز رحمت א الشاري –رمزون رحمت א جون  .29
 عاجز رحمت א الشاري –رحمت جا خزאنا  .30
 ُدلو فقير ڀٹي –ُگنيَء جو گن  .31
 عبدא ورياهه –ُسگهڑن جي ڊאئريكٹري  .32
 مهرאڻ لوכ אدب نمبر .33
 فقير علي گوهر قريشي –محبت جا موتي  .34
 فقير علي گوهر قريشي –محبت جي منزل  .35
 محّمد אيوب جوڻيجو –مٹيَء جي خوشبوِء  .36
 نظير אحمد ميمڻ –صدين جي سوغات  .37
 محبوب علي ڏيپر –پنهنجي شاعري پنهنجو رنگ  .38
 كچهري (אخبار) אيڈيٹر: ٻيڑو فقير ُكنڀار .39
 محّمد مٺل جهتيال –مٺل ماڳ وسن  .40
 ديدאر علي سيال –فيصال אنصاف جا  .41
 قائم אلدين سهتو –قائم جو كالم  .42
 لعل ڏنو شر –لفظ لعل ڏني جا  .43
 فقير ديدאر علي سيال –كنهن کي ڏجي دאنهن  .44
 فقير ديدאر علي سيال –كل جڳ رهندא كاپڑي  .45
 سگهڑ قاسم َكِلَوڙ –ٻاجهارא ٻول  .46
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 وريام فقير شيخ –سنگ سچ ۽ سونهن جو  .54
 قائم אلدين سهتو –قائم جو كالم  .55
 گل محّمد غازي –عشق جي אصلي ڳالهه نه كر  .56
 گل محّمد غازي –ڏکن جا ڏوهيڑא  .57
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 شاهه مرאد شر –سوچون شاهه ُمرאد جون  .59
 ُسگهڑ محّمد پنجل شيخ –پنجل جو پيغام  .60
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 محّمد سومر چنو –ُسهڻا سخن سومر جا  .62
 محبوب علي ڏيپر –مٺا ٻول محبوب جا  .63
 گدא حسين سهتو –گفتا گدא ُحسين جا  .64
 ُאستاد محّمد صادق ٿهيم جوگن –ُسگهڑ سالك  .65
 حاجن سولنگي ۽ آچر سولنگي –كنڈياري جا قربدאر  .66
 محّمد جمن ڀٹي –چكر مال جو  .67
 سگهڑ غالم محّمد ميمڻ –گوهر غالم محّمد جا  .68
 سگهڑ ربن ُكنڀر –ربن جو رאز  .69
 گل حسن گل ملك –ُאچارن جو ُبك  .70
 ڏאڏو ڏتل אبڑو –توکي منهنجو سالم سائين  .71
 سگهڑ بدر كيهر –אکيون אوسيئڑא  .72
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 محّمد خان مڱڻهار –سرجيس تان ُسور  .79
 بحرאلدين شنباڻي –ُمركن جون ُمکڑيون  .80
 مير فقير چنو –ماڻك موتي مير جا  .81

كتابن جي فهرست ٺاهڻ ۾ عاجز رحمت א الشاريَء ۽ خليل אلرحمان 
مهيسر تمام گهڻي مدد كئي. אڃان به كي كتاب رهجي ويا هوندא. ُאميد ته אِن 
سلسلي ۾ دوست مدد كندא ته جيئن אيندڙ كنهن كتاب ۾ ُאنهن جو به تعارف ڏئي 

 سگهجي.
لوכ אدب تي ٿيل تحقيق جو تجزيو هك ڊگهو موضوع آهي، تنهن كري  

هن هك ننڍڙي مقالي ۾ پك سان אِن موضوع سان אنصاف نه ٿي سگهيو هوندو تنهن 
ڊي كري صحيح אنصاف كري   –كري وڌيك אن موضوع تي كو نوجوאن پي אيڇ 

سگهي ٿو. אن كم كرڻ سان نه رڳو لوכ אدب تي ٿيل كم سامهون אيندو پر وڌيك 
 كم كرڻ الِء رאهنمائي به ملي پوندي.

لوכ אدب جي وאڌ ِويجهه الِء دنيا ۾ مختلف אدאرא كم كن ٿا پر אسان وٽ   
بدقسمتيَء سان אهڑو كو به אلڳ אدאرو ناهي. سنڌي אدبي بورڊ رٿا شروع كري وري ختم  
كري ڇڎي. ختم كرڻ جو جوאز אِهو ڄاڻايو ويو ته هاڻي لوכ אدب تي وڌيك كم  

 کوليو وڃي.   Folklore Instituteكرڻ جي ضرورت ناهي تنهن كري گذאرش آهي ته  
هك ٻي گذאرش ته سنڌي אدبي بورڊ جي لوכ אدب رٿا وسيلي ميڑيل موאد  

مكمل طور شايع نه ٿي سگهيو آهي. مهرباني كري رهيل موאد كنهن ماهر حوאلي 
كري ڇپائيَء جو بندوبست كيو وڃي. چيو وڃي ٿو ته رڳو پهاكن جون چار ٻوريون 
يا ته بلوچ صاحب جي پونيرن وٽ آهن يا وري سنڌي אدبي بورڊ وٽ. אِنهن جي حالت 
هينئر كهڑي آهي سا ته خبر ناهي پر אِن سلسلي ۾ ڊאكٹر بلوچ صاحب جي نالي تي 

ڊאكٹر אين. אي. بلوچ ريسرچ אنسٹيٹيوٽ فار هيريٹيج ۽ אنڈومينٹ فنڈ “ٺهيل אدאرو 
ٹرستڌٽ אڳتي אچن. אن کان پوِء بلوچ صاحب جي نالي تي ٺهيل אدאري جو ُرخ لوכ 

 אدب ڏאنهن موڙيو وڃي.
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ر   ئڊا  آزاد 
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ر ئڻ     
 ۾) (خطبات سيد جي روشنيَء

  
SUFI THOUGHT OF SINDH 
(in the light of Khutbat-e-Syed) 

 
 ABSTRACT  

G.M Sayed was not only a politician, but he was also a 
great author and Scholar. His few books are also part of Syllabus 
in the Universities of Sindh 

This article focuses on the numberless social evils, which 
deteriorate a society in to and discusses in detail the ways to get rid 
of them in the light of thoughts of G.M Syed, who founded a cul-
tural organization in 1966 A.D named ‘Bazm-e-Sufia-e-Sindh’.  

In order to develop awareness amongst the Sindhi masses, 
he started a series of conferences, whose frist ever conference was 
held at Thatto on June 23rd, 1966. In this conference, while ad-
dressing to the people, G. M.  Syed painted out 3 phases of human 
life such as: religion, politics and spiritualism and opened that all 
these three phases are totally different from each other and, thus, 
be treated separately.  

Besides, he offered a set of guiding principles so as to root 
out all the social evils from Sindhi society. A major portion of this 
article is devoted to the quotations and reference from G.M Syed’s 
book entitled, “Khutbat-e-Syed” which was published by ‘Nain 
Sindh’, Karachi in 1975. This book contains thought- provoking 
articles and essays on various issues and problems, which Sindhi 
nation is facing since a long period of time. However, the very es-
sence of this article lies in the thoughts of G.M Syed which relate 
to non-existence of national conscience.   

پون،  جهڑيَء طرح ماڻهوَء کي مختلف سببن كري، كي مرض ٿيو 
جيكي سندس شكل شبيهه کي بگاڙيو ڇڎين. ساڳيَء طرح سان قومن کي پڻ ڊگهو 
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عرصو ڌאرين جي אثرن هيٺ رهڻ كري، كي سماجي مرض لڳيو وڃن ٿا. جيكي 
אنهن ۾ كيئي خاميون ۽ كمزوريون پيدא كيو وجهن. جنهن سان قومن جي ڄڻ ته 
אصليت ئي بگڑجيو، خرאب ٿيو پوي؛ جنهن سان אن جو سونهري مستقبل برباد ٿيو 
وڃي ۽ אهي سماج جي بهتري ۽ ڀالئيَء وאري عمل ۾ كارگر كردאر אدא كرڻ کان 
قاصر ٿيو وڃن. אهو ئي سبب آهي جو مڑني قومن ۾ وقت بوقت چڱائيَء وאرو ڏس ڏيندڙ 
۽ رهنمائي كندڙ رهنما ۽ رفارمر پئي پيدא ٿيا آهن. جن كي ڏאهپ وאرא ڏس ڏيندي 
پنهنجو پاڻ ۾ אصالح كرڻ ۽ سڌאرא آڻڻ جي تلقين پئي كئي آهي.  سائين جي אيم 
سيد، خطبن جي شكل ۾ پيش كيل موאد ُخطبات سيد ۾، אهڑو ئي سبق ڏيڻ جي 
كوشش كئي آهي. جنهن سان قوم ۾ صدين جي غالميَء وאري طوق سبب، پيدא ٿيل 

 مرضن سان منهن مقابل ٿيڻ جي سوچ ۽ صالحيت پيدא ٿي سگهي ٿي.
ماڻهن سان پريت وאرو پيچ عالم آشكار آهي.    سيد صاحب جو سنڌ ۽ سنڌي 

جڎهن به كير سندس אڳيان سنڌي ماڻهن پارאن موٽ نه ملڻ ۽ سختيون سهڻ جي  
 شكايت كندو هو، تڎهن پاڻ بي אختيار هيُء شعر پڑهندو هو. 

 ته كيـر كشـاال كـري. محبت وڌي آهيان مامري، نه
محبوب جو عيب نظر نه אيندو آهي. پر سيد  چوندא آهن محبت كندڙ کي

صاحب وٽ سنڌي قوم سان محبت وאرא پيچ پائڻ جي باوجود سندس אهڑو אندאزو 
كونه هو. سيد صاحب هك حاذق حكيم وאري نظر سان سنڌين ۾ پيدא ٿيل بيمارين 
جي عالج ڳولڻ جي سلسلي ۾، אنهن جي كمزورين ۽ אوڻاين کان پڻ مكمل طور 

 وאقف هو، جن جي وقت به وقت نشاندهي كندور رهندو هو.
کان پوِء، پاڻ مختلف دوستن سان صالح  ع ۾ نظربندي ختم ٿيڻ1966

مصلحت بعد سنڌي قوم ۾ پيدא ٿيل كمزورين ۽ خامين کي دور كرڻ ۽ قومي 
نالي هك ثقافتي تنظيم جو ”  بزم صوفياِء سنڌ“سڃاڻپ وאرو شعور پيدא كرڻ الِء 

بنياد وڌאئين. אن ثقافتي تحريك جو بنيادي مقصد عوאم کي بيدאر كرڻ الِء، سنڌ 
جي مختلف صوفي درويشن جي درگاهن تي گڎ ٿيندڙ عام ماڻهن אڳيان كانفرنسون 

 سڎאئي، אنهن ۾ شعور پيدא كرאئڻ وאري كوشش كرڻ هو.
ع کان سنڌ جي قديم تاريخي 1966جون  23  אنهن كانفرنسن جي شروعات

شهر ٺٹي جي سيد عالي شاهه شيرאزيَء جي، سالياني ميلي تي سڎאيل ميڑאكي کان 
 كئي ويئي.

جو كار وهنوאر كن بنيادي ڳالهين تي هلي  حضرت אنسان جي زندگيَء
ٿو. جن کان وאقف هئڻ سان سوسائٹيَء کي بهتر كري אنسانذאت جي ڀالئيَء الِء كم 
آڻي سگهجي ٿو. אن ڳالهه جي אهميت جي مِد نظر سيد صاحب אن پهرين ثقافتي 
كانفرنس جي موقعي تي پنهنجي خطبي ۾، كاروباِر زندگيَء جي ٹن مکيه شعبن جو 
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 ذكر كندي لکيو:
كاروبار جا ٹي مکيه شعبا آهن: جن جي فرאئضن جي  אنساني زندگيَء جي“

 ڄاڻ حاصل كري، سندن مختلف مسائل جي وچ ۾ تميز كرڻ نهايت ضروري آهي.
ڏسبو ته אهو بنيادي طرح دين فطرت ئي هو،  :جيكڎهن غور سانمذهب)  1(

جنهن جا مقصد ۽ مرאدون هر هنڌ ۽ هر دور ۾ ساڳيا هئا.  אنهيَء جا بنيادي مقصد 
אنسان ذאت ۾ אتحاد، אمن ۽ ترقي هئا.אنهيَء جا طريقه كار ٻه هئا، هك جو وאسطو 

 عقيدن سان ۽ ٻئي جو عمل سان پئي رهيو آهي. 
وאسطو ماڻهن جي باهمي تنازعات جو نبيرڻ ۽ אمن  :אنهيَء جوسياست)  2(

אمان قائم كرڻ سان رهيو آهي. جن ماڻهن جي هٿ אنهيَء جو كاروبار رهي ٿو، אنهن 
کي حاكم ۽ אنهيَء جي دستور کي حكومت سڎجي ٿو. אنهيَء جو مدאر طاقت ۽ 

 אقتدאر تي رهي ٿو. 
زماني جي אصطالح ۾ אن جي معنٰي  جديد“:سلسلهِء طريقت يا روحانيت)  3(

 ) 9، ص 1975سيد، ”.( كلچرل אصالح كري سگهجي ٿي
جو وאسطو ماڻهن جي نفسياتي، ذهني ۽  مٿي ذكر كيل ٹنهي شعبن

אخالقي אصالح، تعليم، ترقي ۽ تربيت سان رهي ٿو. سيد صاحب جو چوڻ آهي ته 
אنهن ٹنهي شعبن کي אلڳ אلڳ هالئجي، ڇاكاڻ ته گڎאئي هالئڻ سان برאيون پيدא 

مٿي ذكر كيل ٹنهي شعبن جي “ٿيون آهن، אن سلسلي ۾ پاڻ لکيو אٿس ته: 
كاروبار ۽ مسائل کي علحده كري، هر هك شعبي جو كم، هر شعبي جي ماهرن 

אن پهرين خطبي ۾ ئي سيد صاحب قومي אوڻاين جو هن ريت ”  جي حوאلي كيو وڃي.
 ذكر كري ٿو:

كوشش جي باوجود، عوאم ۾ قومي سياسي  سالن جي مسلسل 50گذريل “
. خوאص ۾ خود مطلبي، قوم فروشي، نفاق، بزدلي ۽ 2شعور پيدא نه ٿي سگهيو آهي.

. سنڌ جي سياسي، אقتصادي 3فرض ناشناسيَء جون عادتون گهر كري ويون آهن. 
 )10ع، ص 1975(سيد، ”. خود אختياريَء ۽ ترقيَء جي رאهه ۾ ركاوٹون پئجي ويون آهن

مقصد رڳو خاميون بيان كرڻ تصور كيو ويندو  پاڻ وٽ تنقيد نگاريَء جو
آهي، پر سيد صاحب جتي خامين جي نشاندهي كري ٿو، אتي אنهن خامين کي ُدور 
كرڻ الِء هيٺيون تجويزون پڻ پيش كري ٿو، جن تي عمل كرڻ سان אهي خاميون 

 ُدور ٿي سگهن ٿيون.
  

ِء رڻ  ن دُور   زون ئ

سنڌ جي نالي سان هك گڎيل پليٹ فارم تيار  كلچرل مركز يا خدאمِ “.  1
كجي، جنهن ۾ مختلف مذهبي عقيدن، אقتصادي ۽ سياسي نظرين، مختلف 
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سياسي گروهه بندين ۽ طبقاتي مفادن جي ماڻهن کي پنهنجي رאين تي قائم رهندي، 
سنڌ جي كلچر ۽ قومي مفاد الِء صالح مصلحت ۽ تبادله خياالت كري گڎيل مفاد 

. ماڻهن جي مکيه خامين، جهڑوכ خود مطلبي، شخصي אختالفن، 2الِء قدم کڻجي.
قوم فروشيَء، بزدليَء، نفسياتي ۽ אخالقي كمزورين کي ُدور كرڻ الِء تعليم ۽ تربيت 

. ماڻهن کي אتحاد، אمن ۽ ترقيَء الِء تيار كرڻ وאسطي، محبت، 3جو אنتظام كجي. 
مذهبي ۽ سياسي روאدאري، حب אلوطني، ۽ قربانيَء جي جذبي پيدא كرڻ الِء صوفياِء 

. هر هك 4كرאم ۽ قومي هيروز جي زندگيَء جي אحوאلن کان کين وאقف كجي.
.عوאم، شاگردن، 5ضلعي ۾ كي كلچرل مركز ٺاهي אتان كم كيو وڃي. 

ماسترن، پروفيسرن ۽ پڑهيل طبقي کي אنهيَء رنگ ۾ رڱڻ الِء كي مخصوص 
 ) 75ع، ص1975(سيد،” كاركنن جا گروهه ٺاهي كم אنهن جي سپرد كيو وڃي.

אنهن جي אهميت، אفاديت ۽ אنهن جي مختلف  مٿي ذكر ٿيل ٹي صيغا
حوאلن سان وضاحت ۽ سماج ۾ ضرورت وאري حوאلي سان אن كانفرنس کان پوِء ٿيل 
مڑني كانفرنسن جي خطبن ۾ به אصالحي ڳالهين جو ذكر אيندو رهيو. אن ئي 
سلسلي ۾ ذكر هيٺ آيل ٹنهي صيغن جو مقصد ٻي كلچر كانفرنس ٻڍאپور ۾ هن 

 ريت بيان كري ٿو.
مال، پنڈت ۽ پادري، صدين گذرڻ جي باوجود  : مذهب جي تشريح ۾مذهب“

به هم آهنگي پيدא كري نه سگهيا آهن. אنهيَء سبب گهڻي وقت کان مذهب ماڻهن ۾ 
 אتحاد پيدא كرڻ جي عيوض پاڻ نفاق جا كارڻ بنجي پيا آهن.

:سياست جي ذريعي ماڻهن کي غربت، بدאمني، ڏאڍאئي ۽ جهالت سياست“
 کان بچائي אن ۾ آسودگي، אمن، آزאدي ۽ علم پيدא كري سگهجي ٿو.

: אنهيَء جو بنيادي مقصد به، مٿي ذكر كيل ٻن شعبن طريقت ۽ كلچر“
وאنگر אنسانذאت جي אتحاد، אمن ۽ ترقيَء جا آهن. אنهيَء ۾ فكر جي آزאديَء الِء 
كشادو ميدאن رهي ٿو. هن شعبي جي كاركردگيَء جو سمورو مدאر ذهني پرچار، 

 ).12ع، ص 1975(سيد، ” تاليِف قلوب ۽ אصالح نفس تي رهي ٿو.
بيان كرڻ بعد אنهن شعبن جي روشنيَء ۾ بزم  مٿين ٹنهي شعبن جو مقصد

 صوفياِء سنڌ كانفرنسن جو مقصد طئه كندي سيد صاحب  لکي ٿو:
 الِء مقصد ۽ مرאدون هن ريت آهن. هنن كانفرنسن كوٺائڻ“
خامين ۽ كوتاهين جي درستگي ۽ אصالح الِء  אهي كانفرنسون قومي“

 سڎאيون وڃن. 
אخالق جي درستگي ۽ نفسياتي (روحاني)  درگاهن جي بزرگن کي قومي

 אصالح جا پيغام رسان ۽ ذريعا كري ورتو وڃي ۽ نه بذאت خدא مقصد ۽ مرאدون. 
سياسي אقتدאر ۽ دنياوي جاه َو جالل جي אصول  جن درگاهن جا سجاده نشين
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 )13ع، ص 1975(سيد، ” ۾ ڦاٿل هجن، אنهن کان جيترو ٿي سگهي אوترو گوشو كجي.
وאري خطبي ۾ سيد صاحب بين אالقوאمي אرتقا  ٹين سنڌ ثقافتي كانفرنس

جي روشنيَء ۾ سنڌ ۾ ٿيل אنساني ۽ سماجي אرتقا تي روشني وڌي آهي. جنهن ۾ پاڻ 
ڄاڻايو אٿس ته، אنسان كيئن אرتقا جا مرحال طئه كيا ۽ אنهن مان قومن جو وجود 
كيئن ٺهيو. אن خطبي ۾ אنٿروپاالجي ۽ آركياالجي جي حوאلي سان אهو אنتهائي 
אهم موضوع بحث هيٺ آندل آهي. אن غور ويچار وאري خطبي ۾ سيد صاحب אنهن 
مشكالتن طرف پڻ אشارو كيو آهي، جن سان אنسان ذאت کي وقت بوقت منهن 

 مقابل ٿيڻو پئي پيو آهي. אهڑين مشكالتن مان مکيه مشكالتون هن ريت آهن.
 . אتفاقي حادثا.3غيبي طاقت ۽ جانورن جا خوف،  .2. مساوאتي آفتون، 1

אنساني ذهن تي كهڑא אثر پيا ۽ אنهن مشكالتن  אهڑين مشكالتن سبب
کي منهن ڏيندي אنسان كيئن אنفرאدي سوچ کان אجتماعي سوچ ڏאنهن قدم وڌאيو، 

 אنهن نقطن جي پڻ وضاحت كئي ويئي آهي.
مختلف حوאلن سان بنيادي אهميت وאرو  مذهب جيكو אنساني سماج ۾

عنصر پئي رهيو آهي. אن جي אهڑي אفاديت کي نظر ۾ رکندي سيد صاحب مختلف 
حوאلن سان مذهبن جي باري ۾ پڻ تفصيل سان لکيو آهي. مثًال ٹئين خطبي ۾ پاڻ 
عالمگير مذهبن کي نظرياتي سامرאج سڎيندي. אن نقطي کي سمجهڻ الِء مذهبن جي 

 سلسلي ۾ هيٺين چئن صيغن جو تفصيلي بيان كيو ويو آهي.
كم رאسخ אلعلم، صاحب فكر، ولين، آچارين،  : هيאالهيات يا روحانيت“

سنتن ۽ فيلسوفن جي حوאلي رهيو آهي. هن وسيلي كائنات جي پيدאئش، אن جي 
كارڻن ۽ مقصدن جي کوجنا، روحن جي وجود، אبتدא ۽ آخرت جو علم حاصل كيو 

. طريقت אنساني אمن، אتحاد، تهذيب ۽ تمدن אنهيَء وسيلي حاصل ٿين ٿا. 2وڃي ٿو.
אهو كم مصلحن، صوفين، سڌאركن ۽ ثقافت جي دאئري ۾ كم كندڙ אنسان 

. عبادت هن جي وאڳ عابدن، زאهدن، 3دوستن ذريعي ٿيندو رهيو آهي. 
هٿ ۾ پئي رهي آهي. אڄ كلهه مال ۽ مولوي به אن كم  جي)  Monksڀڳتن،مانكس (

جي تبليغ كن ٿا. هن جو مقصد خدא جي رضامندي حاصل كرڻ ۽ آخرت جي 
. فقهي قانون جن کي אڄكلهه شريعت جي نالي سان سڎيو وڃي ٿو. 4نجات آهي.

אنهن تي אڄكلهه حكومت جو مكمل قبضو ٿي چكو آهي. پٺتي پيل ملكن ۾ אن 
جي مال، پنڈتن، پادرين پارאن جدא جدא تشريح كئي وڃي ٿي. אن جو نتيجو نفاق ۽ 

 )38ع، ص 1975 (سيد، ”.אختالف جي ٻيو كونهي نكتو
کان پوِء سيد صاحب سنڌ جي كيس کي  مٿي ذكر كيل وضاحت كرڻ

 سمجهڻ الِء برصغير جي صورتحال کي بحث هيٺ آڻيندي لکي ٿو :
رهبري אهڑن ماڻهن جي  برصغير هند پاכ ۾ אسالم ۽ هندومت جو پرچار ۽“ 
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هٿ آئي جي مٿي ذكر كيل مذهب جي مختلف صفن جي جدא فرאئض منصبي 
کان אڻ ڄاڻ هئا. ليكن ٻنهي مذهبن جي ڄاڻن مان كي אهڑא به هئا جن کي صحيح 
حقيقت جو پتو هو ۽ جملي مذهبن پويان بنيادي وحدت پرکي هئائون. برصغير پاכ 
و هند ۾ אسالم ۽ هندومت وאري پرچار جي سنڌي سماج تي پيل אثرن وאري حوאلي سان 
سيد صاحب سنڌ ۽ سنڌي قوم کي سيكيولر فكر جي روشنيَء ۾ אنتباهه كري ٿو ته 

) كثرت مذאهب پويان 1אسان کي هيٺين ڳالهين بابت ذهن صاف كرڻا پوندא. (
بنيادي وحدت کي مڃي، مذهبن جي نالن ۾ אنسان ذאت جي وچ ۾ کڑي كيل ديوאرن 

) هر אها ڳالهه جا אنسانذאت ۾ نفاق ۽ نفرت پيدא كري ٿي..... אن 2کي ٹوڙڻو אٿئون. (
کان אسان کي پري رهڻو آهي. ڇاكاڻ ته אها ڳالهه אسان جي אسالم (دين אمن) جي 

 بنيادي مقصد خالف آهي.
אنساني معاشرو تاريخي אرتقا جي אنهيَء درجي تي پهتو  אسان سمجهون ٿا ته

) אسان 4آهي جتي، حكومتي كاروبار ۾ مذهبي شريعتن جو دخل نه هجڻ گهرجي. (
عقيدي ۽ خيال جي آزאديَء جا حامي آهيون ۽ אن کي پنهنجي جنم جو حق سمجهون 
ٿا. تنهن كري ڌאرين جي دست אندאزيَء يا אثر كري אن حق تان دستبردאر نه 

مذهبي جهاد جا مخالف  -) אسان عدم تشدد ۽ אهنسا جا حامي آهيون5ٿيندאسون. (
) سر زمين سنڌ ۽ אن جي صوفياِء 6آهيون، نفس کي مارڻ جهاد אكبر سمجهون ٿا. (

كرאم کي אتحاد אنساني، אمن عالم ۽ دنيا جي آباديَء الِء خاص پيغام آهي. אسان אن 
 ” ) אسان وطن جي محبت کي אيمان جو جزو سمجهون ٿا.7مشن جا سفير آهيون. (

 )45ع، ص 1975(سيد، 
شاهه ۾ ڏنل چوٿين خطبي ۾ אنسان جي אرتقا ۾  אهڑي ريت سيد صاحب ڀٹ

منفي ۽ مثبت الڙن جو ذكر كيو آهي ۽ אنهن بابت كيل بحث جي نتيجي ۾ 
سنڌين ۾ پيدא ٿيل خامين جو جائزو پڻ ورتو آهي ۽ אنهن جي ختم كرڻ الِء ڏאهپ 
وאرא ڏس ڏنا ويا آهن. אن سان گڎوگڎ هن خطبي ۾ سيد صاحب روحانيت ۽ ماديت 
بابت پڻ تفصيلي سمجهاڻي ڏني آهي. مٿي ذكر كيل مختلف حوאلن سان 
تفصيلي سمجهاڻي ڏيڻ کان پوِء سيد صاحب خوديَء کي ختم كرڻ جو ڏس ڏيندي 

 لکيو آهي:
 هيٺين سوאلن تي ذهن صاف رکڻو آهي. אسان جي كاركنن کي “

بڻجي ٿي. خودي تشدد جو رجحان پيدא كري،  خودي دوئيَء جو كارڻ
אڳرאئي ۽ سامرאجيت جو بنياد بڻجي ٿي. شخصي يا قومي خودي، نفاق ۽ نفرت پيدא 
كري بدאمنيَء جو كارڻ بنجي ٿي. خوديَء جي تعليم אسان جي سنڌي درويشن جي 
تعليم ۽ قديم روאيات جي خالف آهي. جيكڎهن אسان قوم مان نفرت ۽ نفاق ُدور 
كرڻ ۽ אتحاد محبت ۽ אيثار جو مادو پيدא كرڻ گهرون ٿا ته خوديَء کي ختم كرڻو 
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 )68ع، ص 1975(سيد، پوندوسون. 
چوٿين جو تسلسل آهي جنهن ۾ نفرت ۽ نفاق  سيد صاحب جو پنجون خطبو

جي سببن جي وضاحت سان گڎوگڎ فسطائي نظرين بابت وضاحت كري، سمجهاڻي 
 ڏيڻ کان پوِء پاڻ سنڌين جي אعتقاد بابت وאضح طور تي لکي ٿو:

درويشن ۽ سندن هم خيال عالمن جو، אنهيَء  ليكن سنڌ جي كثرت تعدאد“
نظرئي ۽ تشريح ۾ منڍ کان وٺي אعتقاد كو نه رهيو آهي. هو وحدت אلوجود جي 

، جي ’אمن برאئي ترقي‘۽ ’  تعاون אلبقا‘نظرئي ۾ אعتقاد رکڻ كري אبتدא کان وٺي، 
مسلك کي مڃيندא رهيا آهن. تصادم کي حيوאني صفت سمجهي אن کي رد كيو 
אٿن، אن كري، هنن אتحاد אنساني، אمن عالم ۽ بني آدم، جي ترقيَء کي جملي مذهبن 

 )84ع، ص 1975(سيد، ” جو بنيادي متو سمجهي، وحدت مذאهب جو پرچار پئي كيو آهي.
ڏيڻ کان پوِء سيد صاحب אيندڙ خطبي ۾ سرزمين  مٿئين قسم جي معلومات

 سنڌ جون خصوصيتون بيان كندي אن رאِء جو אظهار كيو آهي ته:
الِء، جنهن ۾ مشرق ۽ مغرب جا ويڇا مٹجي، هك وحدت    دنيا جي نئين تعمير “

 )98ع، ص  1975(سيد، ” ۾ گڎجڻا آهن، سرزمين سنڌ کي خاص پيغام پيش كرڻو آهي. 
אنساني حاصل كرڻ الِء كثرت مذאهب  אن سلسلي سيد صاحب אتحاد

پويان بنيادي وحدت جي ڄاڻ ڏني آهي ۽ אن کي سمجهڻ جي سلسلي ۾ مکيه مذهبن 
جهڑوכ عيسائي، هندو ۽ אسالم جي كيل غلط تشريحن جو پڻ ذكر كيو آهي. אن 

 سان گڎوگڎ אن ڳالهه طرف پڻ אشارو كيو ويو آهي ته:
אهڑא ماڻهو به ُهيا جن سڀني مذهبن پويان  אنهن سمورن مذهبن ۾ كي“

بنيادي وحدت ۽ سچ جا جزא پرکيا هئا. سنڌ جا אكثر درويش אن אصول جا قائل پئي 
 )101ع، ص1975(سيد،” رهيا آهن.

صاحب قومي نفاق ۽ خود مطلبيَء کي ختم  אهڑي وضاحت كرڻ بعد سيد
كرڻ، تشدد (אهنسا) جي طريقي کي ترכ كرڻ، تنازع جي عيوض تعاون ذريعي 
ترقي ۽ بچاُء جي رאهه אختيار كرڻ جهڑيون صالحون ڏيندي. ڀارت ۽ پاكستان جي 

 باهمي سمجهوتي ۽ تعاون جي ضرورت جي אهميت تي زور ڏنو آهي.
صاحب سنڌين ۾ پيدא ٿيل مختلف بيمارين مان  ستين كانفرنس ۾ پڻ سيد

 بزدلي ۽ بي همتي بابت تفصيل سان بحث كندي لکي ٿو ته: 
كارڻ ڳولي، אن مان ماڻهن جي نجات جو حل  אسان کي قومي مرضن جا“

 )121ع، ص 1975(سيد،” ڳولڻو آهي.
سنڌي سماج تي مختلف مذهبن جهڑوכ هندو  אن سلسلي ۾ سيد صاحب

ڌرم، جين ڌرم ۽ אسالم جي حوאلي سان پيل אثرن بابت تفصيلي ذكر كيو آهي: 
سيد صاحب جو אڀن شاهه خيرپور ۾ ڏنل אٺون خطبو نهايت وڏي אهميت جو حامل 
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 آهي، جنهن کي مشهور אسكالر محمد אبرאهيم جويو 
دستاويز تصور كندو رهيو  سنڌ جو كيس ۽ هك تاريخي“

 )191ع، ص 2004(جويو،” آهي.
אهميت کي نظر ۾ رکندي جويي صاحب אهو אن  אن خطبي جي אهڑي تاريخي

وقت ئي אنگريزي ۾ ترجمو كرאئي אن تي مشهور אسكالر جي.אيم مهكريَء کان 
 مهاڳ لکرאئي، كتابڑي جي صورت ۾ شايع كيو هو.

 אبرאهيم جويي صاحب جو אهو پڻ چوڻ آهي ته: אن خطبي الِء محترم
تحريك جو نچوڙ تصور كندو رهيو  مان אن کي صوفياڻي“

 )190ع، ص 2004(جويو،” آهيان.
نچوڙ پيش كندڙ خطبي جو بنياد سنڌي قوم ۾  אن صوفياڻي تحريك جو

پيدא ٿيل مکيه بيماري אخالقي كمزوري ۽ نفسياتي بي همتيَء کي قرאر ڏنو ويو آهي. 
 جنهن جي كارڻن بابت سيد صاحب جو چوڻ آهي ته:

كارڻ ٻين کي بنائڻ جي بجاِء אندر ۾ جهاتي پائي  אسان ۾ هن بيماريَء جو“
ع، ص 2004(جويو،”  پنهنجن عيبن کي سڃاڻي אنهن جي ُدور كرڻ الِء جدوجهد كريون.

191( 
بيماريون كهڑيون آهن تن جي نشاندهي كندي  אهي قومي كمزوريون ۽

 سيد صاحب پاڻ لکي ٿو:
پست حاليَء جي تشخيص كئي ته مون کي  مون جڎهن پنهنجي قوم جي“

. 3. قومي شعور جي عدم موجودگي، 2. خود مطلبي، 1אن جا هيٺيان كارڻ نظر آيا. 
 )119ع، ص 1975(سيد، ”. . بزدلي ۽ بي همتي4نفرت ۽ نفاق، 

سلسلي ۾ سيد صاحب هونئن ته مختلف  مٿي ذكر كيل مرضن جي
قومي شعور جي عدم “خطبن ۾ رٿون ۽ رאيا پئي پيش كيا پر אن אٺين خطبي ۾ 

بابت אنتهائي אهم ۽ جامع رאيا پيش كيا אٿس ڇاكاڻ ته قومي شعور ئي ”  موجودگي
كنهن قوم جي بقاَء جو بنيادي عنصر آهي. אهو قومن جي אستقالل ۽ אستحكام جي 
سلسلي ۾ بنيادي ڏאكي وאري حيثيت رکي ٿو. جيكڎهن كنهن قوم کي قومي 

 شعور كونهي ته مقابلي جي ميدאن ۾ بيهي كانه سگهندي.
  
  

 حوאال
 ، نئين سنڌ پبليكيشن، كرאچي1975 سيد جي אيم، خطبات سيد ، .1
 ، سنڌي אديبن جي سهكاري سنگت، حيدرآباد2004پڑאڏو،  جويو، محمد אبرאهيم، سڎ .2
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USE OF BALUCHI LANGUAGE IN SUR DESI OF 
SHAH-JO-RISALO 

 
ABSTRACT  

Sassui is a unique, dominant and a legendary character of 
the poetry of Shah Abdul Latif Bhitai, who devoted five 
‘Surs’(chapters) of his Risalo to this heroine and presented her as a 
symbol of struggle, courage, patience and determination. Shah Ab-
dul Latif Bhitai travelled in most of the southern parts of present-
day Balochistan and not only, got himself well-acquainted with the 
Balochi tradition of poetry prevailing at that time, but used Balochi 
words mainly in ‘Sur Desi’ of his Risalo in such a nice manner and 
craft that these words form a part of Sindhi language as well.  

There is a good enough number of verses of ‘Sur Desi’ 
which contain words, phrases and idioms of Balochi language 
mainly that of Makran Dialect. In order to highlight this aspect of 
Shah’s poetry, many editions, ranging from Dr. Earnest Trump to 
Mr. Banho Khan Shaikh of Shah-Jo-Risalo have been referred to 
and comparison of the verses has been so as to reach at logical 
conclusion of the discussion. Besides, meaning of the Balochi 
words has been given which greatly helps out understand the con-
tent and theme of the poetry. It is hoped, this article would attract 
the attention of respectable readers as well as earn a due apprecia-
tion on their part in connection with the craftsmanship of Shah Ab-
dul Latif Bhitai as far as his use of Balochi language in ‘Sur Desi’ 
is concerned.   

 
” شاهه جو رسالو“אرنيسٹ ٹرمپ پهريون ڀيرو  هه) ۾ ڊאكٹر1283ع (1866سال 

 )148ليپزگ جرمنيَء مان ڇپرאئي پڌرو كيو. هن وאقعي کي אڄ پورא هك سئو אٺيتاليهه ( 
سال ٿيا آهن، ذري گهٹ ڏيڍ صديَء جي هن سفر ۾ كيترن ئي عالمن ، محققن ۽ 
אديبن رسالي سان محبت كندي وڏيَء محنت سان شاهه جي كالم جي ُمستند َمتن 
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تيار كرڻ طرف توجهه ڏنو آهي. אنهن سان كنهن جاِء تي אختالف كرڻ جو مطلب 
אنهن عالمن سڳورن جي پورهئي کي نظر אندאز كرڻ نه آهي. جن אديبن كيترאئي 
كتاب سنڌي ٻوليَء جي אدب ۽ تاريخ کي ڏنا آهن אنهن جي رسالن ۾ جي كجهه لفظ 
يا אنهن جون معنائون غلط دאخل ٿيون ته كا گهٹتائي ناهي، پر אنهن لفظن جي صحيح 
معنٰي אسان جا אڄ جا محقق به نه ڏئي سگهيا ته پوِء موجوده محققن جي كوتاهي ليکي 

 ويندي، ڇاكاڻ ته אڄ جي تحرير سڀاڻي جي تاريخ آهي. 
ُسر ديسيَء ۾ بلوچي با معنٰي لفظ، אصطالح توڙي مكمل بلوچي جملن جي 
ڇنڈڇاڻ كرڻ کان پهرين هك ڳالهه جي وضاحت كندو هالن ته شاهه عبدאللطيف 

تحقيقي جرنل جي ’  كالچي‘ڀٹائي چيئر، كرאچي يونيورسٹيَء پارאن نكرندڙ 
ع ۾ مون پڻ بلوچي لفظن توڙي جملن جي 2007جلد ڏهين شماري چوٿين سال ڊسمبر 

وضاحت كئي، جنهن جي جوאب ۾ ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ خط لکي مسرت جو 
אظهار كيو ۽ مالقات جو شرف بخشيو ، جيكا منهنجي الِء وڏي אعزאز جي ڳالهه آهي 
بهرحال مون جهڑي گهٹ علم رکندڙ شاگرد سان سندن ملڻ سندن وڏאئي آهي. دعا 
آهي ته پروردگار مرحوم جي مغفرت فرمائي ۽ جنت אلفردوس ۾ جڳهه عطا فرمائي. 

 آمين . 
موضوع بلوچي ٻوليَء وאرن بيتن ڏي، هتي صرف  אچون ٿا وري پنهنجي אصلي

אنهن بيتن جي وضاحت كندس جن جي وضاحت كالچي جرنل ۾ نه كري 
 سگهيس. 

۾ هي بلوچي بيت ڏنل آهن تن کي صحيح  جيئن ته شروع وאرن رسالن
אچارن تحت پڑهڻ ۽ لکڻ هر كنهن جي وس جي ڳالهه ناهي، معمولي فرق سان لفظ ۽ 

هي ٻه אلڳ אلڳ لفظ ”  ڦازא“۽  ”  ڦذא“אن جي معنٰي تبديل ٿي ويندي آهي. مثال طور لفظ 
جي معنٰي آهي. ُאٿ، ُאٿي ، ”  ڦازא“معنٰي پوئتي _موٹي  جڎهن ته لفظ ”  ڦذא“آهن، لفظ 

אهڑא کوڙ سارא ٻيا به لفظ آهن، جن جي معنٰي ۽ پڑهڻي رسالي ترتيب ڏيندڙن ۽ محققن 
پنهنجي حساب سان ڏني آهي. هك ئي وقت سنڌي ۽ بلوچي ٻوليَء جي ڄاڻ هئڻ 
ناتي آئون אهو پنهنجو فرض ٿو سمجهان ته شاهه سائين پارאن אستعمال كيل بلوچي 

 لفظن توڙي אصطالحن جي معنٰي ۽ مفهوم تي وڌيك ڌيان ڏئي אنهن کي چٹو كريان. 
 )1بيت نمبر (

 گنج ۾ هيُء بيت هيٺينَء ريت ڏنل آهي.  ممتاز مرزא جي سنوאريل
ــا ڏيــن ــي ، ٿ ــرد ب ــگــي ــرو ب ــاڻ ۾  ُب ــون پ ــارســي  پ

ــکــيــا تــا هــاڃــو ــئــي ل ــوڏאن  كــنــدא هــي مــون ل
 نـيـنـدא پـاڻ سـيــن  مـاريـنـدא مـون کـي ، پـنــهـون

) אهو ساڳيو بيت 96ع ، سر ديسي ، ص _1995  (گنج ، شاهه جو رسالو ،
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 ڊאكٹر ٹرمپ وאري رسالي ۾ هن ريت لکيل آهي؛ 
ــا ڏيــن ــه ــي ت ــَرد ب ــکــي ــرو ب ــاڻ ۾  ب ــوُن پ ــارســي  پ

ــه ــکــيــا ت ــئــي ل ــوڏאن  هــاڄــو كــنــدא هــي  مــون ل
 پــنــهــون نــيــنــدא َپــاڻ ســان  َمــاِريــنــَدא مــون کــي،

ع ُسر ديسي، 2008شاهه جو رسالو، ڇاپو ٹيون  (ڊאكٹر אرنيسٹ ٹرمپ ،
 ) 374صفحو _ 

بيگ وאري سهيڑيل رسالي ۾ بلوچي لفظن جي  אهو ساڳيو بيت مرزא قليج
 معنٰي سميت هيئن ڏنل آهي. 

ــن ــا ڏي ــي، ٿ ــرَد ب ــي ــگ ــرو ب ــاڻ ۾ ُب ــون پ ــي ــارس  پ
 هــا ڃــو َكــنــَدא هــي  ُمــون لــوَڏאن ئــي لِــکــيــا تــه

 نــيــنــدא َپــاڻ ســيــن مــاريــنــدא ُمــون کــي، ُپــنــُهــون
 ) 358ع، ُسرديسي ، ص _1995رسالو ،  (مرزא قليج بيگ، شاهه جو

۾ هن بيت ۾ آيل بلوچي جملي  174لطيفي صفحي_ مرزא قليج بيگ لغات
 جي معنٰي هيئن لکي آهي . بروبگيرد بي =وڃي وٺ

سهيڑيل شاهه جي رسالي ۾ هيُء بيت ۽ بلوچي ٻانهي خان شيخ پنهنجي 
 لفظن جون معنائون هن ريت ڏنيون آهن.
ــا ــي، َٿ ــرَد ب ــِي ــگ ــرو بِ ــاَڻ ۾ ُب ــون پ ــُي ــارس ــن پ  ِڏيِ

 هــا ڃــو َكــنــَدא هــي  ُمــون لــوَڏאن ئــي لِــکــيــا، تــه
 نــيــنــدא َپــاڻ ســيــن مــاريــنــدא ُمــون کــي، ُپــنــُهــون

دאستان ع ، ُسرديسي 2001جو رسالو ، جلد ٻيو، سال  (ٻانهون خان شيخ ، شاهه
 )214تيرهون ، ص 

 =  جلدي ، بي  = وٺي وڃن ٿا معنى: بگير
پنهنجي طرفان تازي سهيڑيل شاهه جي رسالي  ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ

 ۾ هيُء بيت ۽ بلوچي لفظن جون معنائون هن ريت ڏنيون آهن. 
ـــن ـــي، ِڏيِ ـــر ب ـــگ ـــرو بِ ـــاَڻ ۾  ب ـــون پ ـــُي ـــارِس  پ

 هــاڃــو َكــنــدא هــي مــون لــوڏאن ئِــي لــکــيــا، تــه
 نــِيــنــدא پــاَڻ ســيــن  مــاريــنــدא مــونــکــي، ُپــنــهــون

ع سرديسي دאستان ستون ، 2009شاهه جو رسالو ،  (ڊאكٹر نبي بخش بلوچ،
 ) 218ص 

 =سوאِء (وڃو ُאٿو ُאٺ جهليو سسئي کانسوאِء )  بي =جهليو،  بگر =وڃو،  معنى: برو 
بلوچي ٻوليَء جو بامعنٰي جملو آهي ، جنهن جي ”    بروبگير بي“مٿين بيت ۾ 
” وٺي وڃن ٿا جلدي “لکي آهي ٻانهي خان شيخ،  ”  وڃي وٺ “معنٰي مرزא قليچ بيگ 
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(سُسئيَء کان ) معني ”  وڃو جهليو سوאِء “معنٰي ڏني  آهي ، ڊאكٹر نبي بخش صاحب  
ڏني آهي .جڎهن ته سائين رخمان گل پاالري صاحب كالچي تحقيقي جرنل جي 

۾ هن بيت جي وضاحت  18ع جي صفحي _2011جلد چوڏهين . شماري پهريئن جون 
 هن ريت كئي آهي.   

جي معنٰي ڊאكٹر بلوچ کانسوאِء كنهن به درست نه ”  بي“  ۾  ”  بي برو بگيرد  “
بيهندي ، ”  ٿيندو“يا ”  ٿيندي“جي هيٺيان جيكڎهن ِزير ڏبي ته معنٰي ”  بي“ڏني آهي. 

 ” پر جي بي هيٺيان زير نه ڏبي ته معنٰي ٿيندي، هرگز ، هڎ ، אصل ، ُمور يا سوאِء 
پهرئين سٹ جي شروع وאري אڌ سٹ بلوچي ٻوليَء جي  مٿي ڄاڻايل بيت جي

” بي“ضمير غائب ڏאنهن אشارو آهي  ”  وڃي وٺي אچيس“معنٰي ”  بروبگير بي“آهي. 
جي مٿي تشديد ڏبي. هيُء جملو ته אسان جي روزאني وهنوאر ۾ ”  ي“هيٺيان زير אيندو ۽  

بي. جي هيٺيان “عام אستعمال ٿيندو آهي . אها ڳالهه مڃڻ جهڑي آهي ته لفظ 
جيكڎهن ِزير ڏبي ته معنٰي ۾ אستعمال ٿيو آهي. هيٺ آئون پڑهندڙن جي سوالئيَء الِء 

 بيت ۽ بلوچي لفظن جي معنٰي تحرير كريان ٿو ته جيئن پڑهندڙ سمجهي سگهن .
  1بيت نمبر 

ـــن ، ڏي ـــيَّ ـــُر بِ ـــَگ ـــّرو بِ ـــاڻ ۾ ،  ُب ـــون پ ـــارســـي  پ
 هـاڃــو كـنــدא هــي،  مـون لــوڏאن ئـي لــکـيــا ، تــه

 نـيـنـدא پـاڻ سـيـن.  ماريـنـدא مـونـکـي ، پـنـهـون
 وٺي אچيس برو بگر بّي معنٰي وڃ= אچين،  بِيَّ =  وٺي،  بَِگر= وڃ،  معنى: ُبرو

 2بيت نمبر  
ــي، ــَرِد ب ــگــِي ــرو بِ ــنــِگ َرَوאن شــيــزَא،  ُب  َرَوאن ، َش

 ويـئـي هـنـيـن ِدِل َدروَغـا، ٿي َجـا َڳـائـي َجـَتـڑو،
ــَٿــغــي ُאو ــَتــَغــان ، الََل َمــنــجــَهــان لــوَغــا،  َٿــو َب  ربِ

 َپـاَرא َنـڀـا پـنـهـونَء کـي . ناَحق سي نوَزאن ، ڏيـن
جو رسالو ، جلد ٻيو، سرديسي ، دאستان تيرهون  (ٻانهون خان شيخ، شاهه

 ) 214ص_ 
= تکو،  شنگ = وڃن ٿا، َرَوאن=  جلدي، بي  =  وٺي وڃن ٿا،  معنى: بگيرد

بٿخي _  = تون،  ٿوهاڻي آٌء هتان تکي ويندس)، ”  َرَوאن شيزאن  هتان ( شنگ“شيزא _ 
 = گهر  لوغا= ُهو ( پنهونَء جا ڀائر) هلڻا هئا،  ُאوربتغانرهجي ويسين، 

بيت ٻانهي خان شيخ جي سهيڑيل شاهه جي  وאضح كندو هالن ته هيُء
رسالي کانسوאِء ٻي كنهن به رسالي ۾ آيل ناهي. هيُء ساڳيو بيت ۽ بلوچي لفظن جون 
ڌאر ڌאر معنائون سائين رخمان گل پاالري صاحب كالچي تحقيقي جرنل ۾ هيٺينَء 

 ريت ڏنيون آهن. 
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ــَرد بــي َروَאن ــگــي ــرو بِ ــَزא ، ُب ــن ــنــگ َروَאن َش  ، ِش
 هِـنـيـن ِدل ُدروغـا ،  ٿي جاڳـائـي جـتـڑو ، ويـئـي

 الل مــنــجــهــان َلــوغــا،  َٿــؤ َوبــَتــغــي ُאو رفــتــگــان،
 پــارאنــڀــا ُپــنــُهــونَءکــي  نــاحــَق ســي َنــوزאن ، ڏيــن

 )45ڏهون شمارو پهريون ص _ (كالچي تحقيقي جرنل ،جلد
= مور، هڎ، هرگز،  بي= جهليو، پكڑيو،  بگيَرد= وڃ،وڃو، معنى: ُبرو  

= پکڑجڻ ، ڇڑو ڇڑ  شنزא= ڌאر ڌאر ٿيڻ ، هك هك ٿيڻ، شنگ  = ويندא، رَوאن  سوאِء، 
= ستي هئينَء ، ُستيئن،  وبتغي= تون،  ٿوكوڙ سان،  ُدورغا _ ُكوڙא ، كوڙي ،ٿيڻ، 

 = گهرאن  لوغا= هليا ويا،  رفتگا= ُهو (پنهون جا ڀائر )، אو
ڌאرڌאر ٿي ُهو ُمور ويندא(وري ڏسجندאئي كونه)  سمجهاڻي : وڃو پكڑپو“

 پکڑجي ويندא
אنهيَء ُكوڙ سان دالسو ڏئي ته پنهونَء تائين  سسئي پنهنجي دل کي پئي

 پهچندس
غافل ٿيئن ۽ אنهن کي وجهه مليو، ُهو هليا ويا) هو  تون (سسئي) ُستيئن (

 ”محبوب تنهنجي گهرאن نكري ويا. 
مطالعي كرڻ سان خبر پوندي ته ، سسئي، پنهونَء  مٿيئن بيت جي غور سان

جي وڇوڙي کانپوِء پاڻ تي آيل ڏکن جو بار ِسر تي سهي ٿي ۽ پنهونَء کي ميار كانه ٿي 
ڏئي، هوَء محبوب پارאن مليل هر ڏک کي ُسک سمجهي سهي ٿي. مٿئين بيت ۾ به 
ساڳيو موضوع کنيو ويو آهي. مٿئين بيت ۾ كم آيل بلوچي ٻوليَء جا אصطالح آهن 
جن جي معنٰي كنهن به عالم אصطالح وאري حوאلي سان نه ڏني آهي . محققن 
אصطالحن جي لفظن جون ڌאرڌאر معنائون ڏنيون آهن. جيكي هنن אصطالحن جي 
אصل معنٰي کان كوهين ڏور آهن. شاهه صاحب پنهنجن بيتن ۾ جيكا بلوچي ٻولي 
אستعمال كئي آهي ، אها بلوچي ٻولي عام لوكن جي روزאني وאهپي ۽ وهنوאر وאري 
آهي . مٿئين بيت ۾ جيكي بلوچي لفظ آيل آهن אنهن جي غلطين کي لکندڙن 
كنهن به قسم جي چكاس كرڻ کانسوאِء پئي ورجايو آهي. ٻانهين خان شيخ 

لکي آهي جڎهن ته پاالري ”  هاڻي آٌء هتان تکي ويندس “جي معنٰي ” شنگ روאن شيزא “
” پکڑجڻ، ڇڑوڇڑ ٿيڻ “  جي معنٰي ”  شيزא “  جي معنٰي ڌאر ڌאر ٿيڻ ۽ ”  شنگ “  صاحب  

لکي آهي. مان אنهيَء بيت کي سنوאري لفظي معنٰي سميت هيٺ پڑهندڙن جي آسانيَء 
 الِء تحرير كريان ٿو . 

ــّي ، ــر بِ ــي ــَگ ــرو بِ ــزא  ُب ــي ــَگ َرَوאن ِش ــن  َرَوאن ، َش
 َهــنــيــن ِدل دُروغــا ٿــي جــاڳــائــي جــتــڑو ويــئــي ،

 אو َربــَتــَغــان ، الل َمــنــجــهــان ُلــوغــا َٿــو َوبــَتــِغــي  
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 پــارאنــڀــا پــنــهــونَء کــي  نــاحــق ســي نــوزאن، ڏيــن
=هتان آئون كيئن  َشنگ َرَوאن ِشيَزא= وڃ وٺي אچيس، : ُبرو بَِگير بّي معنى

ٿو  = منهنجيَء دل مون سان كوڙ َهنيو،  َهنين ِدل َدروغاكهڑي پاسي وڃان ،  -وڃان  
 َوبَتغي אو َربَتغان  = تون ُستي پئي ُهئينَء ۽ ُهو هليا ويا.

كنهن چيو ته وڃي وٺي אچيس وري ٻئي  پنهونَء جي ڀائرن مان:  سمجهاڻي
 ورאڻيو ته آٌء ويندس پر پنهونَء کي وٺي آٌء هتان كيئن وڃان كهڑي پاسي نكرאن ؟ 

دل مون سان كوڙ هنيو ته پنهون توکي (سسئيَء  سسئي چئي ٿي ته منهنجيَء
کي ) جاڳائيندو پر אئين نه ٿيو، تون ُستي پئي هئيئن ۽ ُهو هليا ويا. سسئي چئي ٿي ته 
אنهيَء ۾ پنهونَء جو قصور ناهي منهنجيَء دل جو قصور آهي، جنهن مون سان كوڙ 

 هنيو. 
  3بيت _

 شـيـشـي مـروشـي،  آيا ُאٺ بلوچ جا، كـيـائـون
 אيـــن אلـــو אيشـــي ،  مـــا زوزي بـــرאش بـــروئـــي ،
 ڇــڑهــيــا ٹــكــريــن  ڏونــگــر جــا ڏيســي ، ڇــو هــه

 )105ع، سر ديسي ، ص _1988ٻيو ،  (אملهه אڻتوريا ، ڇاپو
آيل بلوچي لفظن جون معنائون سائين رخمان گل  אهو ساڳيو بيت ۽ بيت ۾

پاالريَء صاحب كالچي تحقيقي جرنل ، جلد ڏهين، شماري پهرئين، سال جون 
 ۾ هن ريت ڏنيون آهن.  63ع ، ص 2011

 جا،كـيـائـون ِشـيـشـي َمـرَوِشـي ،  آيا ُאَٺ َبلوچَ 
ــُرو ــَرאِس ُب ــون َאيِشــي، مــاُزوريــن بِ ــيــن، َאيــِن אُِل  ئ

 َچــڑهــيــا َڇــپــريــن .  ڏونــگــر جــا ڏيســي ، ڇــوهــه
= ُبروئين  = ڀاُء،  بَِرאس/کڻي، ُزورين _ کڻندאسين= אسان،  : َمامعنى

 =  هِن کي  אِيشي= ڇڎيندאسين/ڇڎي،  אُِلون= هِتي،  אِينهلندאسين/هُلون، 
لکي ” مازورين “رخمان گل پاالري بلوچي لفظ  هن بيت جي ٻي سٹ ۾ سائين 

جي معنٰي آهي (زبردستي) ”  مازوّرين“۽ אن جي معنٰي (אسان کڻي) لکي آهي . جڎهن ته 
אستعمال ٿيندو جنهن جي معنٰي آهي (אسان ”  ما وذث برאس “پر هن بيت ۾ لفظ 

پنهنجي ڀاُء کي) ، אسين جڎهن بيت جي منظر نگاريَء تي ويچاريندאسون ته אهو لفظ 
 وڌيك ٺهكي אچي ٿو . אنهيَء بيت کي سنوאري ، لفظي معنٰي سميت هيٺ ڏجي ٿو.

 ِشـيـِشـي َمـُروِشـي،  آيا ُאٺ بلوچ جا، كـيـائـون
 ، אِيـــن אُِلـــون אِيِشـــي،  َمـــا َوِذي بِـــَرאث َبـــُرون

 َچــڑهــيــا َڇــپــريــن .  ڏونــگــر جــا ڏيســي ، ڇــوهــه
بلوچي ٻوليَء جي آهي هن ۾ آيل بلوچي لفظن  هن بيت جي ٻي سٹ سڄي
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 جي معنٰي هن ريت ٿيندي. 
 אِين = אسان پنهنجي ڀاُء کي وٺي /کڻي ويندאسين، : َماَوِذي بَِرאث َبُرونمعنى

 אُِلون אِيِشي . هن کي (سسئيَء کي ) هتي ڇڎيندאسين . 
  4بيت 

 كـــارڻ אنـــگـــو بـــيـــا،  ٿـــانـــگـــو روאن يـــار، א
 ٿـيـو هـيـكـار،  شمـا ٿـيـان پشـتـگـان ، هـلـنـدא

 كـيـم هـن بـاهـه کـان توبهه ُترت تيار، هـاڙهـي
 ) 103ع ، سر ديسي ، ص1988ٻيو،  ( אملهه אڻتوريا ، ڇاپو

بلوچي لفظن جون معنائون سائين رخمان گل  ساڳيو بيت ۽ بيت ۾ آيل
 پاالري ۽ رياض بلوچ كالچي تحقيقي جرنل ۾ هن ريت ڏنيون آهن. 

 א َكـــارڻ אِنـــگـــو بِـــيـــا،  َٿـــانـــگـــو َرَوאن َيـــار،
 ، هـلـنـدא ٿـيـو هـيـكـار،  ُشَمئي ٿَِيان ُپشَتـَگـان

 كـيـم هـن بـاهـه کـان  توبهه ُترت تيار، هـاڙهـي
 )59-ع ، ص2011ڏهون، شمارو پهريون ، سال جون  كالچي تحقيقي جرنل ، جلد

شمئي ٿيان = هيڎאنهن אچو،  אِنگوبيا= كيڎאنهن وڃن ٿا،  معنى: ٿانگو َرَوאن
 = אوهانجي پويان هالن . ُپشتگان

جي لکائيَء ۾ عالمن كا كسر نه ڇڎي آهي پر  مٿين بيت ۾ بلوچي لفظن
جي معنٰي سائين ”  ٿانگو َروאن “پوِء به كي אوڻايون رهجي ويون آهن، جيئن لفظ 

جي ”  ٿانگو َروאن “لکي آهي جڎهن ته ”  كيڎאنهن وڃن ٿا “رخمان گل پاالري صاحب 
جي معنٰي آهي هيڎאنهن אچ (وאحد)”  אنگوبيا“معنٰي كيڎאنهن وڃان (وאحد) ٿيندي ۽ 
” شمئي ٿيان ُپشتگان “کي ”  ڇماٿياخشتگان “بيهندي ، هن کان عالوه پاالري صاحب 

لکي آهي، جيكا سرאسر غلط آهي. مان ”  אوهانجي پويان هالن “لکي אن جي معنٰي 
پڑهندڙن جي سوالئيَء الِء بيت ۽ بيت ۾ آيل بلوچي لفظن جون معنائون هيٺ تحرير 

 كريان ٿو. 
 א َكـــارڻ אِنــگــو بِــّيـــا،  َٿــانــگــو َرَوאن َيــار ،

 هـلـنـدא ٿـيـو هـيـكـار، َڇَمـا ٿـّيـان ُخشـتـگـان،
 كيـم هـن بـاهـه کـان .  توبهه ُترت تيار، هاڙهي

=هيڎאنهن אچ، אِنگو بّيا  = كيڎאنهن وڃان دوست،  معنى: َٿانگو َرَوאن َيار
 = تنهنجي אکڑين ماري ڇڎيوَڇَما ٿّيا ُخشتگان  

 5بيت _
ـــا َكـــِن، ـــا، ُدرَهـــا ُدرَه ـــَح ســـيـــَڻ ِوَئ ـــاَزא فـــِت  َف

 نـــه َرَهـــايـــو َتـــِن ، بـــي َغـــرَضـــا َبـــلـــوَچـــا، رس
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 ڇـيـرُون ٿِـيـنـدي َڇـَپـريـن . َسُسِئي الِء سـيـڻـِن،
ع 2001جو رسالو ، جلد ٻيو ،ڇاپو پهريون ، سال  (ٻانهون خان شيخ ، شاهه

 )215ُسرديسي، دאستان تيرهون، ص _
 =پوئتي، موٹي فازא =چڱو ڀال، شاباش، وאهه وאهه، خوش مرحبا،  : ُدرها ُدرها معنى 

 אڻتوريا كتاب ۾ هن ريت ڏنل آهي.  אهو ساڳيو بيت אملهه
ـــر ـــازא ڏي ـــا كـــن، ف ـــا دره ـــا،  دره ـــح وري ـــت  ف

ــه ــلــوچ هــئــا، رس ن  رهــايــو تــن ،  بــي غــرضــا ب
 ٿـيـنـدي ڇـپـريـن، سسئـي لـئـه سـيـڻـن ، ڇـيـڑو

 )103ع ، ص 1988ڇاپو ٻيو  ( كتاب אملهه אڻتوريا،
رياض بلوچ אهو ساڳيو بيت ۽ لفظن جو معنائون  سائين رخمان گل پاالري ۽

 كالچي جرنل ۾ هن ريت ڏنيون آهن. 
 فـــتـــح ســـيـــڻ ويـــا،  ُدرَهـــا ُدرَهـــا كـــن ، فـــازא

ــلــوچ هــئــا، َرس ــه رهــايــو تــن ،  بــي غــرضــا ب  ن
 ٿـيـنـدي ڇـپـريـن. سسئي لئه سـيـڻـن ، ڇـيـرون

ع ، 2011جلد ڏهون ، شمارو پهريون ، سال جون  (كالچي تحقيقي جرنل ،
 ) 47ص

 = ُאٿ ، ُאٿو ( جمع )  فازא= خوش جوڙ، خوش کيكار، : ُدرها ُدرها  معنى
جا) خوش کيكار كري كامياب ٿي موٹيا. (ُאنهن  :ڏير (سسئيَءسمجهاڻي

جو مقصد هو پنهونَء کي پاڻ سان كيچ ڏאنهن کڻي وڃڻ، تنهن ۾كامياب ٿيا) بلوچ 
( پنهونَء جا ڀائر) بي غرضا هئا تن محبت نه نڀائي، سسئيَء پنهنجي ساهرن الِء جبلن 

 ” ۾ ُرلڻ قبول كيو آهي.
ٻه ”  ڦذא“  ۽ ”  ڦازא”אبتدא ۾ ئي وضاحت كئي ته لفظ  جيئن ته مون مقالي جي

معنٰي ُאٿ، ُאٿي جڎهن ”  ڦازא“אلڳ אلڳ لفظ آهن ۽ אنهن جي معنٰي به جدאجدא آهي. لفظ 
معنٰي پوئتي / موٹي، אهڑא کوڙ سارא ٻيا به لفظ آهن. جيئن ٻانهين خان شيخ ” ڦذא“ته لفظ 

غلط لکيو آهي جڎهن ته אن جي معنٰي پوئتي/ موٹي بلكل درست لکي آهي ” ڦازא“لفظ 
۽ אن جي معنٰي  ُאٿ / ُאٿو لکي آهي. پاالري صاحب جو ”  ڦازא“۽ پاالري صاحب لفظ 

” پوئتي/موٹي“۽ אن جي معنٰي  ”  ڦذא“لکيل لفظ ۽ معنٰي ٻئي صحيح آهن پر هتي لفظ 
ڏير “(אستعمال ٿيندي. جڎهن ته هن بيت جي سمجهاڻيَء ۾ پاالري صاحب پاڻ لکيو ته 

درאصل אنهيَء موٹڻ کي אسان ”  سسئيَء جا) خوش کيكار كري كامياب ٿي موٹيا.
چوندא آهن. تعجب جهڑي ڳالهه آهي ته אسان جا عالم لفظ معنٰي ”  ڦذא “جي ٻوليَء ۾ 

کي رد كرڻ ۾ ته جلدي كندא آهن پر پنهنجي ڏنل معنٰي کي سمجهاڻيَء ۾ אستعمال 
 كري نٿا سگهن.
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معنائون ڏيان ٿو، وڌيك پڑهندڙ پاڻ  مان هيٺ بيت جي درست پڑهڻي۽
 پروڙين. 

ـــَذא ـــا،  ُدرهـــا ُدرهـــا كـــن، َڦ ـــح ســـيـــڻ وي ـــَت  َف
ــلــوچ هــئــا، َرس ــُي غــرضــا ب ــه رهــايــو تــن ،  بِ  ن

 ٿـيـنـدي ڇـپـريـن ، سُسئي لئه سيـڻـن ، ڇـيـرون
 = پوئتي / موٹڻ  ڦذא= خوش جوڙ/ خوش کيكار،  معنى: ُدرَها ُدرَها

لفظن جي معنائن سميت ٻانهي خان شيخ جي  هيُء هيٺيون بيت بلوچي
 سهيڑيل شاهه جي رسالي ۾ هن ريت ڏنل آهي.
   6بيت _ 

ــرِ  ــرَوא ِزي ــا ُب ــَم ــَدא،  َش ــِڳ ُخ ــَڄــڻَ  َل ــي ، َس  َكــنِ
 تيري نيڻين ِكئا گهاَء ،  َچِشَما تي ُكش َمرَאن ،

 ساَء، سيڻِن کان َسَيد چئي، آئون ِكيَئن، ِمٹَيان
ع ُسر 2011جو رسالو ، جلد ٻيو ، ڇاپو پهريون،  ( ٻانهون خان شيخ، شاهه

 )220ديسي ، دאستان تيرهون، ص _ 
=  چشما= هن کي وٺي אچو، زيِرَكني  = وڃو،  بَروאَ = אوهان،  معنى: َشما

 =  ساهه يا َدم ڏيانَمرאن= كسجي / قتل ٿي،  ُكشمحبوب جي אکين، 
 אڻتوريا كتاب ۾ هن ريت لکيل آهي.  אهو ساڳيو بيت אملهه

 خــــدאُء، شــــمــــابــــردאگــــنــــي، ســــڄــــڻ لڳــــي
 تــيــرא گــهــاُء،  چشــمــا تــي ُكــش مــرאن ، نــيــڻــن

 مٹيان سـّيـد چـئـي سيڻن ُمرאن ساُء ، آن كيئن
 )105ع سر ديسي ، ص 1988ڇاپو ٻيو،  (كتاب َאملهه אڻتوريا،

آيل بلوچي لفظن جون معنائون سائين پاالري  ساڳيو ئي بيت ۽ بيت ۾
 صاحب ۽ رياض بلوچ كالچي تحقيقي جرنل ۾ هن ريت ڏنيون آهن

ــي ، ــن ــِرَك ــَرَوي ِزي ــا ُب ــدא،  شــم ــڳ ُخ ــڄــِڻ َل  َس
 ، تيري نيڻن كيا گهـاُء،  َچِشما ٿِئي ُكش ِمَرאن
 ، سيڻن کان سّيد چئـي،  آئون ِكيئن َمِٹيان ساُء

= گڎکڻو/ گڎ  ِزيرَكني= وڃو / َهلو،  ُبروي= توهان / אوهان،  معنى: شما
 ِمَرאن= تنهنجي אکين (ُحسن) مونکي ُكهي ڇڎيو _ماري ڇڎيو.  چشما ٿئي ُكشهلو، 

منٿون پئي كري ته) א جي  سمجهاڻي:(سسئي پنهنجي ساهيڑين کي
وאسطي אوهين وڃو پنهونَء کي وٺي אچو (ڇوته پنهونَءجي) אکين (ُحسن) مونکي ڄڻ ته 
ُكهي ڇڎيو آهي (پنهون جي)نيڻن منهنجي دل ۾ وڍ وجهي ڇڎيا آهن. سّيد چئي سو 

 آئون אهڑن سٻاجهن سيڻن کي كيئن وساريان. 
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 ) 58ع ، ص 2011جلد ڏهون شمارو پهريون، سال جون  (كالچي تحقيقي جرنل ،
پهرئين سٹ جي شروع وري אڌ سٹ سڄي بلوچي ٻوليَء    مٿي ڄاڻايل بيت جي 

جي آهي. ٻيَء سٹ جو شروع وאرو אڌ حصو پڻ بلوچي ٻوليَء جو آهي. شيخ صاحب  
لکي آهي. سائين  ”  אوهان وڃو هن کي وٺي אچو  “  جي معنٰي   ”  شما ُبرَوא ِزيِر َكنِي  “

جي معنٰي گڎ کڻو / گڎ هلو لکي آهي. هيٺ  ” ِزير كني “ رخمان گل پاالري صاحب وري  
 مان אنهيَء بيت کي سنوאري ُسڌريل پڑهڻي لفظي معنٰي ۽ سمجهاڻي ڏيان ٿو .  

 يـــتـــي، َســـڄـــڻ لـــڳ ُخـــدא،  َشـــَوא ُبـــَرَوي ِزيـــرِ 
 َمرאن، تيري نيڻن كيا گهاُء،  َچِشَما ٿئيِّ ُكشتا

 ، سيڻن کان ّسيد چئـي، آئون ِكيئن َمِٹيان ساُء
َمَرאن = چشما َٿئيّ  ُكشتا = رאت جو وڃي َکڻوس،  : َشَوא ُبَرِوي زيِريتيمعنى

 تنهنجي אکڑين مونکي ُكهي ڇڎيو . 
پاڻ ۾ صالح كرڻ شروع كئي ته אن    پنهونَء جي ڀائرن جڎهن   :سمجهاڻي 

يعني رאت جو وڃي  ”  َشَوא ُبروي زيريتي “  وقت سندن مان كنهن صالح ڏيندي چيو ته  
کڻوس، جيئن ته مٿين بيتن ۾ אسان پڑهي آيا آهيون ته אنهيَء صلح تي پنهون جي ڀائرن  

 عمل به كيو ۽ پنهونَء کي وٺي هي رאت جو ئي وאپس موٹيا ۽ سسئي ُستي پئي هئي. 
جي سهيڑيل رسالي ۾ هن ريت ڏنل آهي وאضح  هيُء بيت ٻانهي خان شيخ

كندو هالن ته هيُء بيت ٻانهين خان شيخ ۽ אملهه אڻتوريا كتاب کانسوאِء ٻئي 
 كنهن به رسالي ۾ ڏنل ناهي .

 7بيت _ 
ــرو َكِشــي َبــر ، ــيــِئــي،  ُب ــُئــون نِ ــِڌ َن ــا، نِ ــَئ  َچــِڑَه

 مـــهـــري ِمـــڑيـــئـــي،  بـــاري ُאَٺ َبـــلـــوَچ ســـيـــن،
ـــا ـــئـــي ،ِوَئ ـــن  ُڏکـــيَءکـــي ڏي ـــگـــري  ڏאڍيـــن ڏون

 = چئي  كشي= هلو،  : ُبرومعنى
ع ُسرديسي، 2001جو رسالو  جلد ٻيو، ڇاپو پهريون،  (ٻانهون خان شيخ، شاهه

 )220دאستان تيرهون ، ص
 אملهه אڻتوريا ۾ هن ريت ڏنل آهي. אهو ساڳيون بيت كتاب

ــڌ ــا ، ن ــي ــڑه ــر چ ــي ب ــٿ ــرو گ ــي، ب ــئ ــي ــون ن ــئ  ن
ـــري ـــه ـــوچ جـــا ، م ـــل ـــاري ُאٺ ب ـــي، ب ـــئ ـــڑي  م

 )104ع ص 1988ٻيو،  ( אملهه אڻتوريا ، ڇاپو
سائين رخمان گل پاالري ۽ رياض بلوچ پنهنجي  كالچي تحقيقي جرنل ۾

 طرفان لکيل مقالي ۾ هيُء بيت ۽ بلوچي لفظن جو معنائون هن ريت ڏنيون آهن،
ـــرِ  ـــئـــي، ُبـــرو َكِشـــي َب  َچـــِڑَهـــيـــا، نـــنـــُڌون َن
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ـــلـــوچَ  ـــڑيـــئـــي، بـــاري ُאَٺ َب  ســـيـــن،مـــهـــري ِم
 ڏونـــگـــريـــن،  ڏکـــي کـــي ڏيـــئـــي، ويـــا ڏאڍيـــن

 ) 48ع  ص 2011ڏهون، شمارو پهريون، سال جون  (كالچي تحقيقي جرنل، جلد
=  ننُدون( אصطالح) پاڻ کي كڍو، هلو نكري وڃو، : ُبروُكِشي = معنى
 = نه אيندو/אيندي نئيويهندي/ويٺي،

سنوאري بلوچي لفظن جون معنائون ۽ سمجهاڻي  مان هيٺ אنهيَء بيت کي
 ڏيڻ جي كوشش كندس.

 َچـــِڑَهـــئـــا ، نِـــنـــُڌون نِـــئـــيّ ،  ُبـــرو َکّشـــي َبـــر،
 مـــهـــري مـــڑيـــئـــي ،  بـــاري ُאَٺ َبـــلـــوَچ ســـيـــن،
 ڏאڍيـــن ڏونـــگـــريـــن  ُڏکـــيَء کـــي ڏيـــئـــي، ويـــا

= (ُאَٺ) تي چڑهي كري،  َچِڑهئا=  وڃي كڍي وڃيس،  : ُبرو َکشي َبرمعنى
 = ويٺي نه אيندو / ويهندي كجهه كين َوَرندو  نِنُڌون نِئي
ٻوليَء جو جملو آهي، جنهن جي معنٰي سائين پاالري    بلوچي ”  ُبرو َکشي َبر “

هيُء جملو  پاڻکي كڍو ، لکي آهي جڎهن ته  ”  وڃو نِكرو “אصطالح جي حوאلي سان  
وڃي كڍي  “تائين عام אستعمال ٿيندو آهي، جنهن جي معنٰي آهي    אسان وٽ אڄ 

 هتي אسان بيت جي منظر نگاري سامهون رکي صحيح معنٰي كڍي سگهون ٿا.  ” وڃيس 
کي منٿون پئي كيون ته وאپس موٹي هل پر پنهونَء  پنهونَء جي ڀائرن پنهونَء

معنٰي ”  ُبرو َکشي َبر ، َچِڑَهئا “  אنكار كيو ۽ پنهونَء جي ڀائرن مان كنهن چيو ته 
 معنٰي ويٺي نه אيندو .” نِنُدون نِيَئّي “ وڃي كڍي ويس (ُאٺ) تي چڑهي كري، 

 8بيت _
 َكــِن گِــُرهــَه َبــاِت ،  گِــنــَدא ُگشــي ، َپــاڻَ  ۾،

ــي َوאِت ، ــا َوאئ ــُرون  אَِه ــه ُب ــره ــون بِ ــيــش ِكــُل  َع
ع ، ُسر 2001شاهه جو رسالو، جلد ٻيو ، ڇاپو پهريون سال ( ٻانهون خان شيخ،  
 ) 219۽  218ديسي دאستان تيرهون ، ص _ 

= אڻ وڻندڙ، ڏک  گِرهه= ڏسو ، هو چون ٿا، هو ڳالهائين ٿا، : گَِندא ُگشي  معنى
=  عيش=کڻو،  ُبرون= ڀاُء يعنٰي پنهونَء،  برَهه= ڇڎيون، ِكُلونيارنج پهچائيندڙ، 

 يعنٰي هن سسئيَء کي.
بلوچي لفظن جون معنائون سائين پاالري صاحب  هيُء بيت ۽ هن بيت ۾ آيل

 ۽ رياض بلوچ كالچي تحقيقي جرنل ۾ هيٺينَء ريت ڏنيون آهن. 
ــاڻ ۾ ، ــي پ ــدאَن ُگِش ــن ــات،  گِ ــَه ب ــره  كــن ِك
 کِــُلــون ُبــريــن َبــُرون אهــا ٻــولــي وאت ، َאيــش

 = هلو ته هُلون  ُبرين َبرُونאيش کِلون = هن کي ڇڎيون (سسئيَء کي)، : معنى
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ع ص 2011جلد ڏهون ، شمارو پهريون سال جون  ( كالچي تحقيقي جرنل ،
 )65۽ 64_

بيت ٻانهي خان شيخ وאري سهيڑيل رسالي  وאضح كندو هالن ته هيُء
کانسوאِء ٻئي كنهن به رسالي ۾ آيل كونهي، ٻين بيتن جيان هن بيت سان به ساڳيو 

لکي אن جي معنٰي ڀاُء يعني پنهون لکي آهي ، ”  برهه“حشر ٿيو آهي. شيخ صاحب لفظ 
لکي آهي، جيكا سرאسر غلط آهي ، بلوچي ”  هلو ته هُلون “  سائين پاالري صاحب 

هتي شيخ  ۾ אستعمال ٿيندو آهي.وڍڻ / كٹڻ جي معنٰي “  معنى ”ُبُرون “  ٻولي ۾ 
غلط لکيو ”بِرهَه “  صاحب جي ڏنل معنى بلكل صحيح آهي پر شيخ صاحب لفظ 

 אستعمال ٿيندو،”برאث “ آهي. هتي لفظ  
 معنٰي هيٺ ڏجي ٿي،  بيت جي درست پڑهڻي ۽

ـــاڻ ۾ ، كـــن ـــدא ُگشـــي پ ـــن ـــات  گِ ـــه ب ـــره  گِ
ــرون  אهــا وאئــي وאت ، عــيــشــي ــرאث َب ــون ب ــُل  کِ

= هـن کـي ِعـيـشـي = هـك ٻـئـي ڏאنـهـن ڏسـي چـوڻ  : گِندאن ُگشيمعنى
 هلون.  َبُرون _ کڻي هلون روئي=ڀاُء ( پنهونَء )، بِرאث  = ڇڎيون،  کُِلون( سسئيَءکي) ، 

شاهه سائينَء جي كجهه بيتن ۾كتب آيل بلوچي لفظن جـي پـڑهـڻـيـن ۽ 
معنائن جي سلسلي ۾ مون پنهنجيَء سمجهه آڌאر گذאرشون كيون آهن، אميد تـه هـن 

  مقالي کي ُرڳو علمي بحث ئي سمجهيو ويندو.
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ئ  ئپ ــد ود رכ  ئ ريھ    ئ
 

CHHIND VIDYA  
A NOTATIONAL MEASUREMENT OF THE POETRY  

 
ABSTRACT  

It is a settled fact that the ancient/classical poetry of the sub
-continent including Sindh is based on the principles of Chhind 
Vidya. Doha, Dohero and Bait are the glaring examples of poetry 
whose roots are lying deeply in the indigenous Art of poetry that’s 
Chhind Vidya. The art of Chhind Vidya is adopted by all the poets 
at India and Pakistan since centuries because it is a melodious 
structure of the poetry and closely relates to the human nature. No-
tations of Chhind Vidya are of two types: qualitative and are based 
on a job between the melody and vocal. These notations are both 
long and short. Long notation is called “Drigh” and short one is 
said “Lingh”. By notation, here, we mean magnitude, which is 
changed in the quality.  

Chhind Vidya is least touched subject in the field of        
research in the poetry. It is the scientific study of notations which 
almost all poets adopt while creating poetry.  

In this article, a detailed discussion is done as far as Chhind 
Vidya is concerned. Its connection with the poetry and its techni-
calities are also giving a proper space in this article. Besides, a 
good enough number of poetic examples is quoted from the classi-
cal poetry of Sindh as well as that of modern times so as to high-
light the various aspects of the poetic art- Chhind Vidya.       

ڇند جون پاڙون אوאئلي شاعرאڻي فن ۾ کــُـتل آهن. دوهي، ڏوهيڑي ۽ بيت 
جي فني گهڑت ڇند جي طرز جي آهي. وאئي ۽ كافي بيت جي אرتقائي توسيع آهي. 
هيُء فن هند، سنڌ ۽ پاكستاني كالسيكي شاعرن جي كالم ۾ אختيار كيل 
آهي. كالم جي فكري موضوعن وאنگر فن ۾ تجربا هكجهڑא كيا ويا آهن. سچل 
سرمست جي سرאئكي كالم ۽ پنجابي شاعرن مان بلهي شاهه، سلطان باهوَء، بابي 
فريد ۽ ٻين تمثيلي كردאر پنهنجي پنهنجي سماج مان کنيا. وאئيَء ۽ كافيَء ۾ 
گهڻي قدر هكجهڑאئي آهي. ٻئي ڳائڻ جون شعري صنفون آهن. منجهن عارفاڻو ۽ 
صوفياڻو فكر ڇانيل آهي جيكو مذهبي אثر هيٺ مضبوط روאيت طور پاڙون پختيون 
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كري چكو آهي. ٻئي طرف אولهندي تهذيب جي جديد ۽ אنقالبي طرز جا شاعرאڻا 
تجربا كيا ويا. אنهن تجربن ۾ نوאڻ جا سڀ پيچرא אولهه ڏאنهن ويندڙ آهن. ورهاڱي 
کان אڳ دفتري ٻولي فارسي هئي. فارسيَء ۾ شاعري كرڻ ۽ خط و كتابت 
تڎهوكين حالتن ۾ ترقيَء جي ضمانت هئي. هينئر אنگريزي אسكولن، كاليجن ۽ 
يونيورسٹين ۾ پڑهائي وڃي ٿي. سائنس ۽ كمپيوٹر جي ٻولي אنگريزي آهي. אعلٰي 
عهدن تي پهچڻ الِء אنگريزيَء جي سکيا الزمي ٿي وئي آهي. אسكولن ۽ كاليجن ۾ 
سنڌي مادري ٻوليَء سان گڎ جيئن אنگريزي الزمي سبجيكٹ پڑهڻو آهي تيئن ُאردو 
پڑهڻ پڻ ضروري قرאر ڏنو ويو آهي. אهڑيَء حالت ۾ سنڌي ڳالهائيندڙ شهرن توڙي 
ڳوٺن ۾ رهندي ُאردوَء جي אثر هيٺ پنهنجي ٻولي ٺيٺ حالت ۾ אستعمال كرڻ کان 
قاصر ڏسجن ٿا. مٿن ڳوٺاڻي لهجي ۽ نج ساخت جي سٹاَء אستعمال كرڻ سبب 
ڄٹائپ جو אلزאم ڌريو وڃي ٿو. لوכ אدب سنڌي ٻوليَء جو אصل ورثو آهي. 

 كالسيكي شاعري پڻ لوכ אدب ۾ شمارجي ٿي.
كالسيكي شاعري هر زماني جو سدא حيات אدب آهي. لغات، وياكرڻي 
۽ فكري وحدت کي هٿي ڏيندڙ كالسيكي אدب کي جيارڻ جهڑوכ ٻوليَء، אدب ۽ 

 352جي صفحي ’  سنڌي ٻوليَء جي אرتقا‘فن کي جيارڻ آهي. ڊאكٹر غالم علي אالنا 
ٻوليون چند سالن ۾ نه هزאرين سالن ۾ “تي عالمه آِء آِء قاضيَء جي لفظن ۾ ڄاڻائي ٿو 

ٺهنديون آهن ۽ אنهن جو بنياد موسيقيَء جي بنياد تي هوندو آهي؛ گرאمر پوِء ٺهي ٿو. 
ٻولي پهريان ئي ٺهي ٿي. گرאمر رڳو هك ٻه صديون אڳ جي  پيدאوאر آهي. אن کان אڳ 
زبان جي ترقي ۽ نشو و نما موسيقيَء جي بنياد تي ٿيندي رهي آهي. אهي ٻوليون אئين 
گهڑيون وينديون هيون جيئن ڳالھائڻ ۾ وڻندڙ ۽ موسيقيَء جي سرن سان هم آهنگ 
محسوس ٿين. אنگريزي ٻولي אنھيَء كري موسيقيَء جي خصوصيت کان محروم 
رھجي وئي آهي جو هزאرين سال אڳ جڎهن موجودهه אنگريزن جا אبا ڏאڏא جرمنيَء مان 
لڎي אنگلينڈ ۾ אچي رهيا هئا تڎهن אنهن پنھنجي ٻوليَء کي بگاڙي ڇڎيو ۽ کيس 

 ”جرمن ٻوليَء وאنگر ســُــر تال تي ُאڀرڻ نه ڏنائون.
هن حوאلي مان چٹي نموني پڌرو آهي ته سنڌي زبان موسيقيَء جي زبان 
آهي. جيستائين موسيقيَء جا قاعدא ۽ ضابطا نه سمجهيا ويندא تيستائين سنڌي ٻوليَء 
جو مزאج پروڙي نه سگهبو. هيُء رאز ڀٹائيَء پرکي ورتو. پنهنجي بيت ۽ وאئيَء جي 

گهاڙيٹي ۽ كيفيت کي رאڳن ۽ رאڳڻين سان جوڙيائين. شاهه جي رسالي جا باب           
)Chapters ســُــر ڏيکاريل آهن. سر موسيقيَء جي ٻوليَء جو لفظ آهي. ٻوليَء جي (

אکرن مان هكڑא صحيح אکرن مان آهن ۽ ٻيا عــِــلت. علت جو אصل نالو ســُــر آهي. 
علت وאرא بنيادي אکر آهن. אهي لفظ جي وچ ۽ آخر ۾ אستعمال ٿين ته علت نه א، و ۽ ي 

א، و ۽ ) سمجهيا ويندא آهن. ٹنهي سرن يعني Consonantته صحيح אکر يا كردنت (
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تي אعرאبون (زبر، زير ۽ پيش) ڏيڻ سان جدא جدא سر نكرندא آهن ۽ אهي شعري ي 
تقطيع ۽ گائكيَء ۾ ڳڻيا ويندא آهن. سر وאئيَء يا بيت جي אڳياڙيَء کان پڇاڙيَء 

) آهي. آوאز يا صوتيات جو ماپو Structureتائين آوאز (ُڌن) جو سٹاء يا ساختيات (
ماترא آهي. ڇند وديا طرز جي شاعري ماترאئن جو رسيلو سٹاُء آهي. ماترכ رٿا 
(אسكيم) ٻن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي. هك مقدאري ۽ ٻي معياري. جيئن ته ماترא ســُــر ۽ 
آوאز جو وقفو آهي אن كري ٹاڻو ڇوٹو به ٿئي ته ڊگهو پڻ. ڊאكٹر אالنا صاحب 

ڇند جو مدאر ماترאئن تي آهي. “אلبيرونيَء جي لفظن ۾ ڇند وديا سمجهائيندي لکي ٿو 
) به. ڊگهيَء ماترא کي Short) به ٿينديون آهن ته ڇوٹيون (Longماترאئون ڊگهيون      (

چوندא آهن. ’  لگهو‘  چئبو آهي ۽ ڇوٹي ماترא کي ’  ڊگهو‘  يا ’  ڊگهي‘  درگهه يعني 
چئبو آهي. ماترאئن جي ’  پد‘  چئبو آهي ۽ אڌ چرڻ کي ’  چــُــرڻ‘  سڄيَء مصرع کي 

ڇند چئبو آهي. يعني אهو ڇند جيكو ڳاڻيٹي يا ڳڻڻ تي مدאر ٿو رکي.  –ڳڻڻ کي ڳڻ 
ڇوٹي ماترא کي لگهو ۽ ڊگهيَء ماترא کي گرو چوندא آهن. گرو لگهي کان ٻيڻو ٿيندو 

 ”آهي.
) آهي. مقدאر ترقي كري معيار ۾ Magnitudeماترא يا ماتر جي معنٰي مقدאر (

بدلجي ويندو آهي. كردنت / صحيح אکر سان علت ملي حركت پيدא كندو آهي. 
حركت אعرאب يا سر آهي. ڊگها لفظ ســُــســَــندא ۽ ڇوٹا ڦهلبا آهن. آوאز جي گهرج 

تي پيش ”  گهه“۽ ”  אلف“تي زبر ڏئي ”  ڏ“جي ’  ڏאگهو‘موجب ماترאئون رکبيون آهن. لفظ 
ڏئي و جو ُאچار (آوאز) حذف كري سگهجي ٿو. אن جي ُאبتڑ ڏאگهي جي معياري شكل 

سر آجو پيش و ۾ مٹجي ڊگها سر ڏيندא. א”  گهه“۽ ”  אلف“ڏگهه مان ڏ مٿان زور ڏيڻ سان 
جو نتيجو مقدאر جي معيار ۾ مٹجڻ مان ظاهر ٿيندو آهي. ڇند وديا بابت گهڻو كم نه 
ٿيو آهي. ڇند وديا جي معنٰي ماترאئن جو علم آهي. وديا معنٰي علم ۽ אهو ڄاڻڻهار 
ودوאن يعني عالم آهي. شاعر ڇند يا عروض جو عالم / אسكالر ٿئي ٿو. کيس به سکڻ 
جي لوڙ سڄي ڄمار رهندي آهي. رڳو אكيڈمك علم سکي ۽ سيکاري سگهجي ٿو پر 
אهو شعر ۽ رאڳدאريَء ۾ אستعمال كرڻ تجربو آهي ۽ تجربو وڏو ُאستاد آهي. بار بار 
ورجاُء فن جو رياض آهي. ليکك پاڻ شاعر هجڻ جي ناتي ڇند وديا جا ماترכ אصول 
سنڌي شاعريَء جي تجربن مان تجربي (مشق / رياض) جي آڌאر تي پرکڻ جو سعيو 
كيو آهي. جيئن جو تيئن جهڑيَء ريت هن مقالي ۾ تجربن جي عرق ريزيَء جي ُאپٹار 
كئي وئي آهي אها رڳو مطالعاتي كانهي. شاعريَء جي َאڀياس بابت رאقم جي رאِء אها 
آهي ته تنقيد جو حق پورو אدא كرڻ الِء نقاد جو شاعر هجڻ ضروري אمر آهي. شاعريَء 

) علم آهي. Empirical) جي אوک ڊوک تجرباتي (Devicesجو فن جماليات ۽ صنعت (
شعري جماليات صنعت جو خاص طور تجنيس يعني هم آوאز אکرن ۽ لفظن جو ورجاُء 

 –ماترכ אصولن پٹاندڙ نڀائڻ آهي. جماليات ڏسڻ جي شئي آهي پر شعر ۾ كـَــَن 
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َرَس ڏيندڙ ڳانڍאپو آهي. جماليات، موزونيت ۽ موسيقي لسانياتي تجربي (كليت) 
) ۾ هر لفظ Coherenceجا جز آهن. شعر جي مصرع يا سٹ (سوتر) هك وحدت (

هكٻئي سان ڳنڍيل جزو آهي. كيتريون ئي ڇند جي طرز جون شاعرאڻيون سٹون 
אكيلي طور به مكمل معنٰي ۽ فهم ڏيندڙ لوכ ڏאهپ جون عكاس آهن. كجهه 

 سون ورنيون سٹون هيٺ ڏجن ٿيون.
 ســـُــوَر َم سلڻ سک پـڌر وجـهـه َم پـــِـــــرت کـي

***** 
ــه نــكــري ــاهــر ٻــاڦ ن ــنــهــن، ٻ  ســڑي ســارو ڏي

***** 
ــن ــري ــپ ــو س ــارئ ــي س ــو ک ــرאن، ت ــو ٻ ــئ ــام ــه  ُאج

***** 
 پاڻان ڍكي پاند، جي ڏسـي ڏوهـه אکـيـن سـيـن

אوچي پد جي شاعرאڻي تجربي ۾ ٻوليَء جو معيار، شعر جو معيار ۽ אعلٰي فهم 
۽ فكر جو معيار تورڻ تكڻ جا אوصاف آهن. شعر جو جٹاُء مقبوليت جو دאرومدאر 
אنهن ٹنهي معيارن جي אمتزאج تي آهي. ليجنڈ شاعر جي אعلٰي فهم ۽ فكر جا قدر 
آفاقي پر ڌرتيَء جي مكاني ماحول ۽ ٻوليَء سان ٻٹ هوندא آهن. پاپولر شاعري ۽ 
گائيكي كيسيٹي به آهي پر אن ۾ پـــِــنهان فكر אعلٰي فهم ۽ فكر جي نه هجڻ 
كارڻ ٻڌندڙن جي روحاني אوسر جا وڌئون وڌ אمكان پيدא كرڻ کان قاصر آهي جو 

 فن ۽ فكر ُאڌאرא وٺندڙ فنپاري جي عمر ٿورڙي ٿيندي آهي.
سنڌي ٻوليَء ۾ ڇند طرز جي شاعريَء جي روאيت مضبوط تر رهي آهي. ڇند 
کي رڳو كالسيكي شاعري ۽ ُאها به شاهه عبدאللطيف ڀٹائيَء جي كالم تائين 
محدود كرڻ مسلسل تجربي جي نفي ٿيندي. جديد شاعرن ڇند جي فني روאيت 
برقرאر رکي آهي. شيخ אياز، تاجل بيوس، يوسف شاهين، אدل سومري، وسيم سومري، 
אنب گوپانگ، نصير سومري ۽ ٻين بيت يا وאئيَء ۾ طبع آزمائي ڇند ماترאئن وאري 
كئي آهي. אيوب کوسي، אياز جانيَء، شاهنوאز گهوٹي ۽ אياز رضويَء جون وאيون فن 
جي بلندين کي ڇهندڙ آهن. אبرאهيم منشيَء، אرشد حكيم ۽ אحمد سولنگيَء جا 
عروضي بحرن ۾ چيل شعر كمال ۽ جمال سان ڀرپور آهن. جمن دربدر ۽ حليم باغي 

אثرאئتا شاعر آهن. אنهن جا شعر برزبان ياد ٿي وڃڻ فني، تخليقي ۽ جمالياتي سگهه    
)Creative Potencial.جو دليل آهي ( 

 وٺــي هــر هــر جــنــم وربــو مــٺــا مــھــرאڻ ۾ مــلــبــو
 جمن دربدر

هيَء سٹ بروزن مفاعيلن چار ڀيرא پوري لهندڙ آهي. سڄو אسم ساڳي بحر ۽ 
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وزن ۾ لکيل آهي. عربي ۽ فارسي بحر ۽ وزن کوڙ سارא آهن. אهو عروض آهي. ڇند ۾ 
رڳو ماترאئون ڳڻبيون ۽ گائيكيَء ۾ ُڌن تي پوريون بيھارڻ خاطر ڇوٹيون ماترאئون 
ڊگهيون ۽ ڊگهيون وري ڇوٹيون كري سگهبيون آهن. ڀٹائيَء جي بيتن جي معياري 
پڑهڻيَء جو فقدאن رאڳدאري ساختيات ۽ لکت ۾ ماترאئن جو مختلف مقدאر هجڻ 
كري پڻ آهي جڎهن ته سري، وچولي ۽ الڙ جي אلڳ אلڳ پڑهڻين ۽ كــِــن ڳجهن 
مقصدن تحت بيتن جي فكري سٹاَء ڦير گهير جو مونجهارو אلڳ سبب آهي. سر 
كيڎאرو ڀٹائيَء جو كالم آهي يا نه؟ אهو ڌאريَء سر زمين جو دאستان ۽ باقي قصا سنڌ 
جا مكاني ڏسڻ ۾ אچن پيا. پرک جو معيار شارحن (نه كي ترتيب ڏيندڙن) جي آڏو 
אعلٰي فهم ۽ فكر ۾ وحدت هجڻ ئي رهيو آهي. هن قسم جا مونجهارא سلجهائڻ 
مقالي جي دאئري אندر كونهي. ماترאئن جي ڳڻپ جو طريقو هيُء آهي ته شاعر ۽ نقاد 
پنھنجي پنھنجي سھولت آهر جيئن آسانيَء سان سمجهي ۽ پرکي سگهي. ٻولي ۽ 

) مقرر -) ۽ گرو يا گــُــر ماترא الِء (٨نشانيون مقرر كري لگهو يا لگهه ماترא الِء نشاني (
۾ پڻ אهي نشانيون ڄاڻايون ”  شاعرאڻا ويچار“كجن ٿيون. رאقم پنھنجي كتاب 

 آهن. ماترאئن جي مقدאري ڳڻپ جو نمونو هيُء آهي.
 گـــنـــجـــو ڏونـــگـــر گـــام پـــھـــي جـــن پـــروڙيـــو

٨  -  -   -  ٨،  ٨  -  -  -  -  ٨  - 
ـــا ـــي ـــوچـــي الهـــوتـــي ٿ ـــمـــام ل ـــن ت  كـــري ت

٨  -  -  ٨   Ã-  -  -  -  -  - 
بيت جي پهرينَء مصرع ۾ אٺ عدد گر ماترאئون ۽ چار لگهه آهن. كل مالئي 
ڏهه ماترאئون (گـــُــر) بڻجن ٿيون. ٻيَء مصرع ۾ אٺ گر ۽ چار عدد لگهه ماترאئون آهن. 

۾ م ۽ لو ملي هك گر ”  تمام لوچي“كل ڏهن ماترאئن جو گهربل مقدאر پورو بيهي ٿو. 
علت وאرو אکر مليل آهي. علت ”  و“سان گڎ ”  ل“ماترא جو ُאچار (ُسر) ڏيندڙ آهن. لو ۾ 

ملي  ”  ل “وאريَء ماترא جو آوאز حفيف ٿئي ٿو جو علت كيرאئي م يعني لگهه سان صرف  
گر جو آوאز ڏيندڙ حرف شمارجن ٿا. جيكڎهن لو ۾ علت بدرאن جوڙي جا ٻئي אکر  

 .صحيح يا كردنت هجن ها ته پوِء لگهه سان گر جو ملڻ ئي پيدא نه كري سگهي هان 
سنڌي ٻوليَء جا لفظ فطرتي حسن سان ٹمٹار آهن. אنهن جي پاڙ / ڌאتو معلوم 
كرڻ سان صرفي ڇيد كري אصل لفظن ۽ مركب آوאزن جا جوڙא ٺاهي شعر ۾ تنهن 
حساب سان אستعمال كري به سگهبا ۽ אنهن جي ڀڃ ڊאهه به كري سگهبي. لفظن 

) جو پتو پوندو. لفظي چونڈ سان گڎ شعر ۾ لفظن Tasteجي چونڈ مان شاعر جي ذوق (
جي ُאڻت جو אندאز به مالها ۾ موتي پوئڻ جهڑو ڀلوڙ هوندو ته شعر جو אثر تيترو ديرپا 

جي ڳڻپ ۾ אيندא. مالها جو ”  هه“گڎيل ڳورא لفظ تقطيع ۾ بنا ” هه“برقرאر رهندو. وسرڳ 
ماال، ڳولها جو ڳوال ۽ ڇڑهي جو ڇڑو لفظ بروزن فعلن (ٻه عدد گر ماترאئن) ۽ فعول هك 



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 64 شاعريَء جي ماترכ ماپ – ڇند وديا 64 

لگهه ۽ هك گر ماترאئن وאري حساب سان אستعمال ٿيندא. توڙي אنهن جي لکت / 
صورتخطيَء ۾ هه ڳنڍيل هجي. ڊگها سر אستعمال كرڻ سوال آهن. لگهه سان لگهه 
ماترא جو אمتزאج ۽ אنگڑ ونگڑ ماترאئن جي ُאڻت گائيكي אندאز ۾ نڀائڻ كمال جو فن 
آهي. ضرورت پوڻ تي كرאئي جي جاِء تي كالئي، مير جي جاِء تي ميل، پاتار جي 
جاِء تي پاتال ۽ كنور جي جاِء تي كنول لکي قافيي جي گهرج پوري كرڻي پوندي 
آهي. كجهه لفظ هم معنٰي هجڻ جي باوجود אلڳ אلڳ روپ ۾ ئي لکيا ۽ پڑهيا ويندא 

جي مٹ سٹ هوندي به ساڳي معنٰي ڏيندڙ ” ر“۽ ” ل“آهن. مثال طور جل ۽ جر ٻيئي لفظ 
آهن. روאج ۾ אلبت جر زيِر زمين پاڻيَء الِء אستعمال ٿيندڙ آهي. کوهه جو پاڻي جر 
آهي. عام پاڻي ۽ ڍنڍ ڍوري جو پاڻي جل آهي. ٿل ۽ ٿر ساڳيا لفظ آهن. عالئقي جي 

 سڃاڻپ خاطر ٿر ۽ ٿل אلڳ אلڳ آهن. مثال:
 وسن بادل ته جل ٿل ۾ وسي جـا مـاכ پـن پـن ۾

 )3אهي سڀ نير منھنجا ئي وهائي ڇا وهـايـان مـان (
سنڌي شاهوكار ٻولي آهي. وسيع لفظن جي ذخيري مان چونڈ كرڻ ۽ 
אنهن کي فصيح ۽ بليغ نموني אستعمال كرڻ جو ڏאنُء طرحين طرحين تجربن جو 
گڎيل نتيجو آهي. אن جي باوجود هر شاعر جي تجربي جو مٺاڻ پنھنجي پنھنجي 
درجي وאرو آهي. فني אرتقا جڎهن مقدאري معياريَء ۾ بدلجي وڃي ته شاعر جو فن 
فطرتي אندאز ۾ پنهنجو گس ٻوڏ جي پاڻيَء وאنگر پاڻ ٺاهيندي אلڳ روאيت قائم كري 

) جي ڳڻپ کان مٿانهين ُאڏאم אختيار Syllablesٿو. كالم ظاهري ماترאئن يا אركانن (
كري ٿو. شاهه جو كالم به ظاهري ڇند وديائي ماترכ رٿا جي مقدאري ڳڻپ ۾ 
كٿي كٿي وزن جا جهول به ڇو نه ڀاسن پر ُאڏאر جي אعلٰي رفعت، رאڳدאريَء جي فن 
جو پورאئو، ٻوليَء جي وسعت، ُאڻت جو جمالياتي אندאز، فكر جي وحدت ۽ אن جو 

) Quantitativeאعلٰي نمونو، آفاقي قدرن جون تقاضائون پوريون كري ٿو. معياري (
گهاڙيٹي ۾ رسيال لفظ فطرتي بيهك ۾ ئي אستعمال ٿيڻ سان جماليات جنم وٺي ٿي. 

رس ڏيندڙ لفظ، אصطالح، تشبيهون، كنايا، אستعارא ۽ ورجيسون، وڻندڙ  –كن 
אحساس ُאڀارن ته אهو وندر ۽ ورونهن جو عنصر جهڑوכ جماليات يا شعر جو كارج 
آهي. ٺيٺ سنڌي لفظن ۾ پنھنجي ڌرتيَء سان منسوب عكاسي ذهن ۾ ُאڀرندڙ 
عكسن ۽ ٻڌندڙ شخص کي الحق مونجهارن مان پار پھچائي ڇكتاڻ وאري بار کان 
نجات ڏياري ٿي. َوڻت جي برعكس لفظن مان אکر ُدڦ كرڻ سبب صوتياتي אثر 
جون ڄنگهون ڀڄي پونديون آهن. هي عذر ۽ عيب عروضي بحر وزن جي شعوري 
پورאئي جو نتيجو آهي. مــَــنڈكائڻ عذر ۽ عيب آهي. عذر سبب ٻاجهه جو جذبو 
ُאڀاري يا ُאڀري سگهي ٿو پر من אندر تانگهه جاڳائڻ ممكن كانھي جيكا مينھوڳيَء 

 ۾ حسن جون ڀاونائون نيڻن کي نينھن جي نينڍ ڏينديون آهن.
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ليکك جي نظر ۾ ڇند ۽ عروضي سرشتا هر هنڌ جي پنھنجي پنھنجي 
معروضي حالتن جي عكاسي كندڙ آهن. ٻوليَء جو پنھنجو مزאج آهي. مزאج ٺھڻ ۾ 
وڏو عرصو لڳندو آهي. אن كري אن جي جاِء ڀرڻ ســـَــَولو كم كونھي. سنڌي 
شاعريَء ۾ ڳايل لوכ دאستان אڃان سوڌא ترقي پسند شاعرن وٽ به ساڳيَء طرح مروج 

) Cultural forceآهن. مزאج کي برقرאر رکڻ ۾ قوم جو گڎيل الشعور بطور ثقافتي قوت (
كليدي كردאر نڀائيندو آهي. سنڌي ٻوليَء ۾ كالسيكي ۽ جديد شاعريَء جون 
جيتريون به تحريكون هلنديون رهيون آهن ُאنهن ۾ مشترכ قدر شاعريَء جي 
موزونيت آهي. موزونيت جو ٻيو نالو موسيقي آهي. مطلب ته شاعري جيكا ڳائي 
سگهجي ُאن جي تك تور ٿيڻي آهي. ڇند جي طرز جي شاعريَء جا قاعدא عروض 
وאنگر مقرر كونھن. ڇند جو مجموعي نظام شروع کان پڇاڙيَء تائين هك آهنگ ۾ 
هك كيفيت جو אظهار (ســُــريلو) آهي. سر جو ڳانڍאپو هند سنڌ جي مكاني رאڳن 
۽ رאڳڻين سان رهندو آيو آهي. رאڳ جي سکيا جو كو אسكول كونھي. ڇند وديا 
جي علم جو جيتري قدر شعور شاعر پنھنجي ســِــر حاصل كري ۽ شعر ۾ ُאن جو 
אستعمال كري ته ٺيك نه ته هك معيار وאرو سرشتو بس אيتريَء ڄاڻ وאرو آهي ته 
ماترאئون (ننڍيون / وڏيون) كهڑيَء ريت كتب آنديون ويون آهن. رياضيَء جي 

 قاعدن وאنگر ڇند جو سرشتو ترتيب ڏئي سگهجي ٿو پر رאڳدאريَء جي ٻوليَء ۾.
 لگهه + لگهه = گر

علت کان سوאِء نــُــون غــُــنون گائيكيَء ۾ نه אيندو. زير، زبر ۽ پيش تي زور 
ڏيڻ سان ترتيبوאر ي، אلف ۽ و جو ُאچار نكرندو ۽ אهو تقطيع ۾ ڳڻيو ويندو. مٿين 

 مساوאت هينئن عالمتن ۾ لکي سگهجي ٿي.
٨+  ٨  =- 

 تقطيع جو نمونو
 ڏאت نـــه آهـــي ذאت تـــي جـــو وهـــي ســـو لـــھـــي

  _٨    ٨    _  _  _٨    _  _٨    _  _٨  _ 
) ماترא سان لگهه ماترא مالئي گر ماترכ آوאز پيدא كرڻ جو هنر ٨لگهه (

) جو سٹاُء شعر ۾ موسيقي يا ٨) ۽ نه (٨كالكارאڻو آهي. مٿينَء سٹ ۾ ڏאت نه ۾ ت (
 غنائيت پيدא كري ٿو.

وאقعن جو ڳٺ جوڙ پنھنجي پنھنجي زمان ۽ مكان جي حالت جو عكس 
ٿئي ٿو. حالت خارجي لقاُء آهي جڎهن ته شاعري دאخلي حالت يعني كيفيت (

Mood جو ٻوليَء ۾ אظهار آهي. شاعر جي كيفيت ٺهڻ ۾ هن جي آس پاس جي(
حالتن مان ملندڙ ُאتساهه ۽ سندس فكري ۽ فني گهرج ذאتي ماحول جو وڏو دخل 
آهي. نوאڻ شاعر جي ٺاهيل نئين روאيت آهي؛ نئون لب ۽ لھجو آهي؛ نئون אسلوب ۽ 
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אندאز آهي. אها نوאڻ پرאڻ جي تكميل كري ٿي. مكمل يا پورڻتا كرڻ جو عمل       
)Integration شاعر جي ذאتي تجربي ۽ مشق سان گڎ هلندڙ روאيت (روאيتن) جي (

) تسلسل ۾ گڎيل سماجي אوسر آهي. هن وقت سنڌي Chronologicalزماني وאر (
شاعريَء ۾ نون ۽ ُאڀرندڙ تجرباتي الڙن ۾ ماٺار آهي. شاعريَء جي تجزياتي يعني 

) نوعيت جا مروج آهن. ساڳيَء مهل Dynamicتنقيدي مطالعي ۾ ماڻ ۽ ماپا متحرכ (
אهي ماپا جديد شاعريَء جي پوروڇوٽ كالسيكي بيت ۽ وאئيَء يعني ڇند جي طرز 
جي شاعريَء سان پڻ الڳو آهن. אدאرن طرفان كالسيكي شاعريَء جي مكتِب فكر 
جي سرپرستي كئي وڃي ٿي. אهو مكتِب فكر سترهين ۽ אرڙهين صديَء جي 
عارفاڻي ۽ صوفياڻي تحريك جو ُאلٿو آهي. بيت ۽ وאئي تڎهوكي گهاڙيٹي کان قابِل 
ذكر אڳتي طرف سفر كونه كيو آهي. ها بيت جي فني گهاڙيٹي جي سگهه جو 
وڌندڙ אثر هائيكي جي نظماڻي صنف تي پيو آهي. هيُء الڙو سنڌي شاعريَء جي 

) جو عكاس آهي. Impressionismلسانيات جي لباس پهريل تجنيسي אثر پذيريَء (
تجنيسي אثر هكجهڑن آوאزن (صوتيات) وאرא لفظ אستعمال كرڻ سان جنم وٺي ٿو. 

مطالعي ۽ معروضي مشاهدي ۽ گڎ ڊگهيَء مشق وאرو صاحِب رאِء شاعر  –هيُء هنر گهڻ 
ئي ڄاڻي ٿو. هكجهڑن حرفن و אنگر لفظ به ورجايا ويندא آهن. تجنيس حرفيَء ۾ 
مصرعن ۾ كتب آيل لفظن جي پهرئين אکر جي هم آوאز ُאچار جو ورجاُء ۽ تجنيس 
لفظيَء ۾ مقفٰي لفظن جو تكرאر (ورجاُء) جماليات آهي. هن صنعت تجنيس کي 

 ) چيو وڃي ٿو. كجهه مثال هن ريت آهن.Alterationאنگريزيَء ۾ َאلٹريشن (
 كاتيَء هيٺان كنـڌ پـوِء بـه نـعـرא نـيـنـھـن جـا
 سنڌڙيَء جو سوڳنڌ، مرندאسيـن پـر مـركـنـدي
 شيخ אياز

كاتي ۽ كنڌ كاف وאرא ۽ نعرא ۽ نينھن نون وאرא هم آوאز يا تجنيسي لفظ 
אستعمال كيا ويا آهن. تجنيس جو نڀاُء شعر جي سونھن آهي. سونھن ۾ وאڌאري 
كرڻ ۽ برقرאر رکڻ الِء ڌאرين ٻولين مان به لفظ وٺڻا پون ته مباح آهي. هك سٹ ۾ ٻه 
لفظ به هم آوאز (אڳياڙيَء توڙي پڇاڙيَء وאرא) אستعمال كري تجنيسي سونھن پيدא 

) تجنيس جهڑيون صنعتون             Aestheticsكري سگهجي ٿي. شعر جي جماليات (
)Devices) كتب آڻڻ جي عملي پھچ (Approach جو ماهرאڻو تجربو آهي. ٻين لفظن (

۾ شعري جماليات كو فلسفو كونھي. אن كري شاعريَء جي تنقيد ۾ صنعتن جي 
تك تور ٿيندي. شاهه عبدאللطيف ڀٹائيَء جو كالم אن معيار تي پورو لهندڙ آهي ۽ 

 تسليم كيل پڻ.
 ســـــهـــــنـــــدو كـــــيـــــر مـــــيـــــار אو يـــــار
 ســــنــــڌڙيَء کــــي ســــر كــــيــــر نــــه ڏيــــنــــدو
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جو ُאچار ”  ر“پهرينَء مصرع ۾ كير، ميار ۽ يار ٹنهي لفظن جي آخر ۾ 
مشترכ يعني تجنيسي آهي پر ميار ۽ يار ٻئي تجنيس لفظي شماربا جو אهي مقفٰي 

آهي. אن كري אهو ميار ۽ يار جو هم ”  ي“کان אڳ אلف بدرאن ”  ر“لفظ آهن. كير ۾ 
) אڳياڙي ۽ ي ر جي ُאفقي         Verticalقافيو لفظ كونھي ڇاكاڻ ته אلف ر جي عمودي (

)Horizontal אڳياڙي آهي. هم قافين لفظن ۾ آخري حرف (رديف) کان אڳ ٻئي אکر (
عمودي هجن يا אفقي هجن تڎهن ساڳيو ُאچار رאڳدאريَء وאري لئي پيدא كندو. غزل ۽ 
نظم ۾ كڎهن كڎهن אعرאبن جو مشروط نڀاُء نه به كجي هلي ويندو پر بيت ۽ وאئيَء 

 ۾ قافيا هم آوאز هجڻ سان گڎ هك ُرخي (عمودي / אفقي) پڻ الزمي هجڻ کپن. مثال:
ــون ــدא ســوאل ســڻــج ت  ڀــال ڄــام هــن غــالم ســن

هن سٹ ۾ ڄام ۽ غالم هم قافيا لفظ آهن. يعني تجنيس لفظيَء جو نڀاُء 
كيو ويو آهي. سندא، سوאل ۽ سڻج ۾ سين تجنيس حرفي آهي. تجنيس حرفي هجي 
يا لفظي ٻئي صرفي صنعتون آهن. ٺيٺ سنڌي لفظ جيئن جو تيئن سڄيَء حالت ۾ 
ڇند جي طرز جي شعر ۾ آسانيَء سان אستعمال كري سگهجن ٿا ۽ مكاني ماحول 
جي عكاسي پڻ نج هجڻ كارڻ جمالياتي رس چس پيدא ٿئي ٿو. شعوري كوشش 
سان شعر ۾ ٻڌאيل خوبيون پيدא كرڻ سان فطري حسن جو אحساس ڏياري نه ٿو 
سگهجي. شاعري مكينكي (غير نامياتي) مشق سخن نه بلِكه نامياتي تجربو ۽ 

 برجستو אظهار آهي.
) شاعريَء جو وڏو حصو پڑهندڙن کي אرپيو Uploadedفيس بك تي رکيل (

وڃي ٿو. فيس بك تي ويٺل دوست پرڏيهي هجن يا ڏيهي ُאنهن جي تبصري ۾ هك 
طرفي وאهه وאهه جي وقعت كانھي. سنڌي شاعريَء جو تنقيدي فورم سنڌي אدبي 
سنگت آهي. صاف نالي فيس بك سنگت جو بنياد ذوאلفقار بــِــھــَــڻ ۽ ســُــليمان 
وساڻ وڌو هو. אها سنگت ساس جو متبادل ثابت نه ٿي سگهي. אن کان سوאِء پنھنجي 
پنھنجي آِء ڊيَء تي شاعر حضرت شاعري سينگاريل سنوאريل تصويري چهري سان 
گڎ رکندא آهن. אنهن مان كيتريون ئي تخليقون دل کي ڇهندڙ لڳنديون آهن پر 
אكثر تكبندي ۽ غير سنجيدن روين جي ُאپٹار پڑهڻ وقت جو زيان لڳندو آهي. 
شاعريَء جي کيتر ۾ كانٹي جو مقابلو بنا تنقيد / ڇنڈ ڇاڻ جي کٹي نه ٿو سگهجي. 
مئكش سومري جا شعر نظر مان گذريا. كالسيكي شاعريَء جي تسلسل (روאيت) 
۾ فكر אنساني قدرن کي نوجوאن شاعر پڻ אوليت ڏين پيا. אنساني قدرن جي مِد مقابل 
אقتصاديات جا بي جان (غير نامياتي) قدر آهن. אيكيهين صديَء جو شاعر אنساني ۽ 

 אقتصادي قدرن جي وچ ۾ پڇتاَء جو سينڈوچ بڻجي ويو آهي.
 ڏيکار ماڻھپي ۾

 (مئكش سومرو) ماڻھو پري پري کان
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هيُء چوڻ كنھن به طرح سان نه سمجهڻ گهرجي ته ڇند وديائي شاعري 
كالسيكي شاعرن ئي كئي آهي. غزل، چوسٹي، هائيكي ۾ ڇند جي ماترאئن جو 
אستعمال نوאڻ سان كيو ويو آهي جڎهن ته جديد ڇند جي طرز جي شاعريَء ۾ رديف 
جو אستعمال عروضي گهاڙيٹي وאنگر عام آهي. ُאردو شاعريَء ۾ عروض ۽ ڇند جي 

 ٻنهي طرزن ۾ جيترא تجربا كيا ويا آهن سنڌي شعر تي به ُאنھن جو אثر پيو آهي.
شاعر پکين کي عالمت طور کڻندو آهي. فكر جي رخ جو پتو چونڈ مان 
پوندو. عالمه אقبال وٽ عقاب אوچيَء ُאڏאر جي عالمت آهي. ڀٹائيَء كانَو کي ڳايو 
آهي. پشتو شاعريَء ۾ خوشحال خان خٹك باز کي کنيو ۽ رحمان بابا ڳيري کي ڳايو. 
ڳيرو אمن جي نشانيَء طور سنڌي زبان جي جديد شاعرن پڻ پنھنجي تخيل جو ڀاڱو 

 بڻايو آهي. بلوچ صحبت عليَء جو بيت جي گهاڙيٹي ۾ تخيل آهي.
 مينھـوڳـيَء ۾ ڳـيـرڙא، كـنـھـن کـي سـاريـن ٿـو
 كو به نه אيندئي كو، كنھن جي آهين آسري

كو ٻه دفعا كتب آندل آهي. ڀرتي لفظ جيئن ڀي، كو، ڄڻ، ئي ۽ ٻيا 
(حشو لفظ) شعر جي فطرتي سونھن کي متاثر كن ٿا. ُאڀرندڙ شاعر عبدאلقادر 

 جاگيرאڻيَء جو روزאني كاوش ۾ شعر نظر مان گذريو.
ــل ــث ــاکــيَء الر م ــجــي آهــي م ــن ــھ ــن ــحــبــت ت  م
ــجــي آ ــن ــھ ــن ــي ت ــن אلســت ــھ ــي ســون ــڑ جــوאن  אل

جو ”  ج“۽ ”  אلف“جو ميالپ رسيلو آهي ته אلڑ جوאنيَء ۾ ”  م“۽ ”  ر“الر مثل ۾ 
هك گر ماترא وچ ۾ هوندي نڀاُء پڻ لئي سان ڀرپور آهي. محبت جون ٻه گر ماترאئون 

) جي אستعمال ٿينديون آهن. هونئن بحر وزن فعولن محبت ۾ م لگهه ۽ Stressبنا شد (
حب + بت ٻه عدد گر ماترאئون شماربيون آهن. شعر جي ٻنھي سٹن ۾ برאبر برאبر 

 يارهن ماترאئون سمايل آهن. رضا بخاريَء جو شعر ماهوאر سوجهري ۾ ڇپيل آهي.
 لفظن منجهه جھڑאال آهن

 كاغذ آال آال آهن
پهرينَء مصرع ۾ אٺ ماترאئون ۽ پوئينَء سٹ ۾ به אٺ ماترאئون چار ڀيرא فعلن 

 طور نڀايل آهن.
كنول لوهاڻي جي وאئي ماهوאر ناٹك ۾ ڇپيل پڑهي سگهجي ٿي. وאئيَء ۾ 
ڇند جي אصولن تحت ماترאئن جو אستعمال ڀلوڙ نموني كندي غضب جي لئي ُאڀاري 

 אٿائين.
 تندن ۾ طوفان کڻي

 ٿو رمتو رڻ ۾ رאڳ چوي
لفظن جي هم آوאز يعني تجنيس حرفي ”  ر“۽ ورאڻيَء ۾ ”  ط“۽ ”  ت“ٿلھه ۾ 



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 69 شاعريَء جي ماترכ ماپ – ڇند وديا 69 

אستعمال كرڻ جو تجربو كيو אٿائين. ٻين پدن ۾ قافيي سان گڎ رديف אستعمال 
 كيل هن ريت آهي جو خبر نه ٿي پئي ته طوفان قافيو آهي يا کڻي؟ جيئن:

 كـارאيــل جـي كـوכ نــه كــا ئــي
 آگـــــم جـــــا אمـــــكـــــان کـــــڻـــــي

 ٿــو رمــتــو رڻ ۾ رאڳ چــوي
ـــــال ـــــي ـــــي رאڳ رس ـــــاڻ  رڃ ۾ ڄ
ــــي ــــڻ ــــرאن ب ــــن وي ــــئ  وאريَء جــــي

 ٿــو رمــتــو رڻ ۾ رאڳ چــوي
لگهه طور تڎهن אستعمال كبي جڎهن ُرڃ مٿان شد ڏني ”  نه“سان ”  رڃ“

ويندي. شد نه ڏيڻ شاعر جي کاتي ۾ نه پر پروف ڏسندڙ جي كوتاهي آهي. رאڳ ڳائبو 
 آهي؛ هت رאڳ چيو وڃي ٿو.

شاعري صحافت کان هك אلڳ تجربو آهي. تكڑ ۾ كيفيت طاري كري 
لکڻ ۽ جبلتي كيفيت جي وٺ وٺان ۾ אچي شعر چوڻ ۾ وڏو تفاوت آهي. پهرين 

 ) آهي.Over flowكيفيت مصنوعي (جبر هيٺ) ۽ ٻي وجدאني تار وهڻ (
شاعريَء جي ماترכ ماپ لکت ۾ گهٹ وڌ ماترאئن جي هوندي به رאڳدאريَء ۾ 
صوتياتي ساخت مقرر ٿي وڃي ٿي. شاهه جو كالم، سچل سرمست جو كالم ۽ ٻين 
كالسيكي شاعرن جون وאيون ۽ كافيون جيكي ڳائجي چكيون ُאنهن جي 
پڑهڻي هاڻ تحقيق جي نالي ۾ بدالئڻ אدب ۾ مونجهارא پيدא كرڻ جي برאبر آهي. 
بيت، وאيون، ســُــوتر، وאڻيون (ٻاڻيون)، گرنٿ، ڀڄن، سلوכ אنھن ماترכ فنن ۾ ڌيمو 
لهجو لئي سان ڀرپور رאڳ آهي. ماترכ رאڳ جو پرאڻو אسكول گرو نانك جو گرنٿ 
آهي. ٻارهو ئي ۽ چوويهه ئي كالכ رאڳ هلندو آهي. سنڌ ۾ ڀٹ شاهه تي رאڳ 
هلندو آهي. هي پكو رאڳ فطرت جي عكاسي كري ٿو. אنسان جي فطرت يعني 
هن جي אحساس جو تجزيو אولھندي تھذيب ۾ فلسفي ۽ نفسيات جي آڌאرכ كيو 
وڃي ٿو. فرאئيڈ جي نفسيات جو بنياد الشعور تي بيٺل آهي. אنساني جذبن جو אظھار 
هن جي خوאهشن جي پوري ٿيڻ ۽ نه ٿيڻ جي چوڌאري ڦرندڙ آهي. אها تحريك 
سريئلزم آهي جيكا אدب ۾ ڄڻك نفسياتي مونجهارن جو فكري عالج آهي. هيَء 
تحريك ماورאيت ڏאنھن وٺي ويندڙ ٺپ تصورאتي آهي. عقلي ۽ سائنسي منطق سان 
אن جو كو وאسطو كونھي. رאڳ ٻڌندڙ، سمجهندڙ ۽ جهونگاريندڙ ئي ڄاڻي ٿو ته 

) ماڻي ٿو ۽ دنيا ۾ پاپ ۽ پيڑא کان Blissكھڑيَء طرح هن جو אعصابي سرشتو آنند (
پاڻ کي پري رکي روحاني رفعت (معرאج) جون منزلون طئه كري ٿو. الشعور ۽ شعور 
گڎ گڎ رهي ماورאئي ۽ وجودي عكسن کي ترتيب ڏيندڙ آهن. حقيقت ۽ سرאب جي 
وچ ۾ هك سنھو ســَــنڌو آهن. ســَــنڌو يعني جددא جدא كرڻ جي تپسيا جو نالو 



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 70 شاعريَء جي ماترכ ماپ – ڇند وديا 70 

 جوڳ مت آهي.
ـــريـــن ســـو پســـيـــج ـــيـــنـــو كـــري پ ـــدر آئ  אن
ــن ــي ــي ــاڻ ــدو م ــاه ــه مش ــج ت ــي ــه رم ــيَء رאه ــھ  אن
אنھيَء حقيقت کي “ڊאكٹر هوتچند مـــُــولچند گــُـربخشاڻيَء جي لفظن ۾ 

 ”سڃاڻڻ جو رستو آهي دل جي آرسيَء تان دوئيَء ۽ كثرت جي كٹ ُאتارڻ.
جيئن شاعريَء جو ماترכ ۽ عروضي علم آهي تيئن موسيقيَء ۾ 
كالسيكي (پكو) رאڳ ۽ پاپ ميوزכ ۽ ٻنهي جو سنگم ري مكس تجربو روאج ۾ 
آهي. پكو رאڳ هند سنڌ جي سڃاڻ آهي. پاپ ميوزכ جون لهرون تکي طوفان 
جھڑيون رت ۾ אرتحاس پيدא كندڙ ۽ بدن ۾ هلچل پيدא كندڙ آهن. هي אولھندي 
رאڳائي تحريك آهي. پوپ ميوزכ تي ٿيندڙ رقص ڦڑتيلو ۽ سمنڈ جي بي چين 

) پنھنجيَء Indigenousڇولين جھڑو آهي. سنڌي رאڳ ۽ رقص جو تجربو مكاني (
نوعيت جو آهي. رאجسٿان ۾ سانوڻ خان مڱڻھار ڀٹائيَء کي جديد مغربي سازن تي 
ڳائڻ جو تجربو كيو آهي. אنٹرنيٹ تي אن تجربي کي هاكاري موٽ ملي آهي. 
كيسيٹي كلچر ۾ سٺو آوאز ۽ ُאگهاڙي ٻوليَء ۾ ۾ אرتحاس ڏياريندڙ عنصر ضرور 
آهي پر אن ۾ فن جي کوٽ آهي. سرحد پار ڳايل سنڌي جديد شاعريَء ۽ پسمنظر ۾ 

 وڊيو אفيكٹ ۽ אسٹيج تي پرفارم كيل رقص جا تجربا ُאتساهك آهن. جيئن:
 جاڳ سنڌي جاڳ

 تتر تيز ُאڏאر
 جوڀن ٻٹي ڏينھنڑא

هيَء شاعري ماترכ جو معياري نمونو آهي. شيخ אياز جو ڳايل كالم  
 ۽ رאشد مورאئيَء جو” אچين ته منھنجي ُאماس ۾ آ“

 دل جـــــي ِويـــــرאن رڻ تـــــي كـــــكـــــر بـــــانـــــورא،
 ٿـــورڙو ئـــي وســـيـــن هـــا تـــه ڇـــا ٿـــي ٿـــيـــئــــي؟ 

 سنڌي ماترכ شاعريَء جو אڻملھه אثاثو آهن.
אڳ ۾ ذكر ٿي چكو آهي ته ڀٹائيَء، ساميَء ۽ سچل جي شاعريَء مٿان אثر 
هتان جي مكاني حالتن / كيفيتن جا عكاس آهن. אهي حالتون يعني تڎهوكي 
دور جو پسمنظر بيان كندڙ آهن. אن سلسلي ۾ هيري ٺـــَــكــُـَر جو حوאلو ڏيڻ وقتائتو 

سنڌيَء سان گڎ ُאڀري نكتل ٻين جديد ڀارتي ٻولين ۾ ساهت رچنا ملي ٿي. “آهي. 
هتي אن حققت به ڌيان لھڻو ته چوڏهينَء صديَء جي شروع ٿيندي ُאتر هندستان جي 
ساهت ۾ ڀڳتي هلچل نالي سان مشھور هك زوردאر لھر هلي هئي جنهن دورאن אن 

آكاس تي وديا پتي، جئديَو، كبير، ميرאن، سوردאس ۽  –عالئقي جي ساهت 
تلسيدאس جھڑא سج، چنڈ، تارא ۽ نکٹ نمودאر ٿيا. سنڌيَء ۾ אنھيَء هلچل جي 
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مھارٿين جي ٹكر جو شاعر هيل تائين אرڙهين صديَء جو سنت شاعر شاهه 
عبدאللطيف ڀٹائي ليکيو ويو هو. شاهه كريم ۽ شاهه عنايت جي كالم جي مِد نظر 

 ”אنھن کي به אن هلچل جي كوين ۾ شمار كيو وڃي ٿو.
جوڳ مت جا אثر سنڌي אدب ۽ سماج تي אڃان سوڌא برقرאر آهن. אيتري قدر 
جو ڀٹائيَء جي كالم جو رڳو عارفاڻو پاسو رאڳ جو روپ ڌאري سگهيو آهي. ڀٹائيَء 
جون وאيون آهن. سچل جون سرאئكي كافيون پنجاب جي شاعرن وאنگر پــُــرאثر 
گائك كالم آهي. אهو ماترכ سٹا (َء) وאرو آهي. سچل عروضي شاعري ُאردوَء ۽ 
فارسيَء ۾ پڻ كئي. مھانتا ماترכ شاعريَء کي پلئه پئي جو אها معروضي حالتن ۽ 
لسانياتي مزאج سان هم آهنگ آهي. وאئيَء ۽ كافيَء ۾ گهاڙيٹي جو فرق آهي جڎهن 
ته ٻنهي صنفن ۾ فكر جي وحدت ماترכ אڻت ساڳوڻيون آهن. وאئي ڏيڍي ٿئي ته 

 كافي پڻ. كجهه مثال هن ريت آهن.
ـــــون ـــــي ـــــن رאت ـــــھ ـــــن ـــــي ڏي ـــــو کـــــي روئ  ت

 آ تـــــه ســـــوڍل حـــــال ســـــڻـــــايـــــان
 كــُــٺي كانڌ كــُــٺل کـي وجـهـي سـنـديـون
ــان ــاي ــر وه ــي ــن ن ــڻ ــي ــت ن ــون ن ــي ــرب كــات  ق

 آ تـــــه ســـــوڍل حـــــال ســـــڻـــــايـــــان
۾ رאڳي موسيقي ترتيب ڏيندي ضروري ”  آ ته سوڍل حال ساڻايان“ورאڻيَء ۾ 

 –ڳائيندو. قاعدو به אهو آهي ته لگهه ”  آُء ته“يعني אچ جي معنٰي ۾ ”  آ“سمجهندو ته 
لگهه سان کڻت لئي جنم ڏيندي آهي. ورאڻيَء جي برعكس كافيَء ۾ عمومن ٿلھه 

) جو ٻيو نالو پد آهي. Half lineجون ٻه אڌ سٹون هم قافيون هونديون آهن. אڌ سٹ (
كافيَء جي بند ۾ پڻ ورאڻيَء کان سوאِء ٻه هم قافيا پد يا چار پد رکيا ويندא آهن. 

 كافيَء ۾ ٿلھه جي سٹ جي تتبع ۾ هر بند هك سٹائون يا ٻه پدي رکيو ويندو آهي.
אوאئلي ماترכ رٿا جو مک حوאلو ويدכ ڇند آهي. پنڈتن ويدن ۽ ٻين 
شاسترن جي אوک ڊوک کان عام ماڻهن کي سکيا کان پري رکيو. אن كارڻ تي ڇند 
بابت تحقيق جو دאئرو سوڙهو آهي אلبت رقص، شعر ۽ رאڳ جي سر تال مان فني 
گهڑت جا ماڻ ۽ ماپا معلوم كري سگهجن ٿا. رقص ۾ هك قدم جي ٿاپ ٻئي قدم 
جي آهنگ ۾ وقفي جالو نالو ماتر يا ماترא آهي. رאڳ ۽ شاعريَء ۾ אن وقفي جو نڀاُء 

 ماپ وאرو آهي. ڊאكٹر نبي بخش بلوچ ماترא جي معنٰي هن ريت بيان كري ٿو.
 ماتر (ظرف): رڳو، فقط، ٿورو، ذرو (نالي ماتر = تــِــر ماتر)

 ماترא (مونث): ماپ، قد، ذرو
 ماترאئون: زيرون زبرون (زير، زبر، پيش)

سنڌي אنگريزي لــُــغت  –ماترא جون بيان كيل معنائون ساڳيَء طرح سنڌي 
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ڏنيون آهن.    Measure, Quantity & a Minute Element۾ عبدאلرشيد ميمڻ
وياكرڻيَء ۾ حرف علت אکرن جيان آوאز ڏيندڙ ماترאئون آهن. زير אضافت وאنگر 
زبرون ۽ پيش به ماترאئون (حركتون / ســُـر) شماربا آهن. ڀٹائيَء ۽ ٻين كالسيكي 
شاعرن אعرאبن مان حرفي آوאزن جو كم ورتو آهي. سر جيئن بيان ٿي چكو آهي ته 
حرف علت بشمول אعرאب گائيكيَء ۽ تقطيع ۾ ڳڻيا ويندא آهن. אڳياڙين ۽ پڇاڙين ۾ 
زير، زبر ۽ پيش جي باقاعدي معنٰي ڇند جي فني گهرج پوري كندڙ آهي. ماترא ۽ مت 
جو به پاڻ ۾ تعلق آهي. ماترכ شاعري אبھام سان ڀرپور فطرت ۽ زندگيَء جي ڳجهه 

) فلسفا، فن ۽ رهڻيَء جا طور طريقا هك Orientalistسان سلهاڙيل آهي. پورب وאسي (
خاص مت جي تابع رهيا آهن. كائنات جا سرشتا ڳجها، زندگيَء جو كارج ڳجهو 
ته ماترכ شاعري كيئن ٿي پڌري پٹ سرجي سگهجي. مت وאنگر پورب وאسي 
ماترכ فن به سفر كيو آهي. ٻڌي سوتر هجن، وאڻيون هجن ڇند ۽ سلوכ هجن 
مطلب ته אنھن پنھنجا אثر پري پري تائين تھذيبن مٿان ڇڎيا آهن. سنڌي شاعريَء جي 

كالسيكي “ماضيَء ۽ حال بابت شيخ אياز جو حوאلو ڏئي مقالي جي پڄاڻي كبي 
كافيَء ۾ אسان شاهه حسين، بال شاهه ۽ فريد ملتانيَء وאري روאني ۽ ترنم پيدא كري 
نه سگهيا آهيون. جيتوڻيك سنڌيَء ۾ كيئي كافيون لکيون ويون آهن. باقي دوهي 
۽ گيت ۾ هندي شاعريَء وאنگر سوز ۽ گدאز پيدא كري سگهيا آهيون. دوهو هنديَء 
جي كالسيكي شاعريَء جو حصو آهي ۽ جديد شاعريَء ۾ ذري گهٹ متروכ ٿي 
چكو آهي. אسان دوهي، بيت ۽ سورٺي کي نئين زندگي عطا كئي آهي ۽ אن جي 

 ”موضوع کي وسعت ۽ گوناگوني ڏني آهي.
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  אلطاف حسين جوکيو
  
  

ط   م ۽ دائرور ا  ،  

CONNOTATION AND SCOPE OF TERM SCRIPT  
  

ABSTRACT 
There is a difference among the terms of language such as: 

Sound, Grapheme, Script, Alphabet and Orthography; off course, 
these are interconnected with one another. So, the majority of 
students of language and common readers are confounded in this 
regard, and can’t differentiate. Hence, the term ‘Script’ is studied 
here to describe its domain.  

The ‘Script’ deals with the shape of letter, its different 
forms, direction and style of writing.  

The synonym of Script in Hindi is ‘lipi’ and in Arabic-
Sindhi is ‘Rasmul Khat’, but its scope in English language is broad.   

Majority of writers use the word Script in the sense of 
Alphabet, but it should be noted that Alphabet means sequence of 
letters/ graphemes; however, the area of Script is interconnected 
with manner of letter written in combined or separated form and 
colloquial direction.     

Out of this spade work following seven points have been 
obtained: 

1. For same language different script 
2. According to same script the different structure of 

letters 
3. In the same region for the same letter different 

phonetical sounds 
4. In the same script for the same letters different style of 

writing  
5. In the script either to write joint letters or to write them 

in separate form or use both of them simultaneously 
6. In each script different forms of  letters 
7. According to calligraphy the arrangement of letters can 

be called as script. 
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ئن .1.1 وאضح نه  علم وم ۾ אسان جو طالبـھـعام طور تي رسم אلخط جي مف  ئ  ب
الِء به مذكوره אصطالح كم  بي جي ترتيب/ آئيويٹا -هوندو آهي؛ ڇاكاڻ ته אلف

مونجهاري جو سبب دאئرא به مختلف ڄاڻايل  جاعالمن  جيאسان  آندو ويندو آهي.
رسم אلخط  بڻبا آهن، אن صورت ۾ مڑني عالمن جي ويچارن کي سامهون رکي

 كجي ٿو.جي دאئري جو אڀياس 
كار جي الِء هيٺيان تحقيقي سوאل ۽ طريقيي جي אڀياس هن پوري ڀاڱ

 رٿا كئي وئي آهي:
  

ال .1.2 ئ  ئس    ا

  ط   ۽ ؟ـھـر ا ئ آ  م 

  ۽ ِ ط،  ؟ Scriptئ ر ا رق آ / ا    دائرن ۾ 

  ن ئ و  ط   ئ  آواز/ ئ ر ا ئن آ  ر/ ھ  ئن؟ا ھ   ر

 ؟ئ ر ا ڱ آ ئن ا ھ  ر ئ ۽  ر، آئ  ط  دائرو، ا

 ئن ڱ ا  ئ/ ڍ ا ئ  ط  ئڳ ر ا ؟ بئ ئ   آ

  ط  ـھـئ ِء ان ۾ـھـ ر ا ئ ئئڳ  دو  ردوبدل ا ئر ر  ا

؟  آ

 

  ئر ر .1.3

 ط ھ ۾ ر ا ا  رو ـ   ِء ه  ۽  م  دي؛ا ي ـ  ئ و

  ط بئبت ن ر ا ئ دو؛ئ  را    ر و

  ئنئ دو؛  را  ئس  و ذ    ا  ا

 ر ۾ ئر  آ ئس  ا ا ا ئ  دو؛/   ڏ و

ـ .1.3.1 ي ا ۽  ط   مهر ا   ـ

رسم אلخّط אصطالح، ٻن عربي لفظن جو مركب آهي: رسم = روאج + 
هن אصطالح ۾ אکر جي شكل ۽ لکڻ؛ يعني مروج لکڻ جو אندאز يا ڍنگ.  خّط =

سنڌي ٻولي توڻي هندي ٻولين لکت جي رخ وאرو אندאز شامل كري سگھجي ٿو. 
لکڻ جي ’ـن جي معنى پڻ هلفظ كم آندو ويو آهي، جنـ ‘لِپي’۾ אن אصطالح الِء 

אچي ٿو، جيكو  جو لفظ كم Scriptאنگريزيَء ۾ אن אصطالح الِء جي آهي.  ‘ڀيرَ 
 سماجي ٻوليَء جي لحاظ کان كافي معنائن ۾ كم אچي ٿو.

  هن لفظ جو אشتقاق هن ريت ڏجي ٿو:
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 :هن لکيو) نشان -[َرۡسم بروزن َفۡعل (َرَسَم = هن نشان ڇڎيا رسم אلخّط- 
دستور + خّط (َخطَّ = هن ليك  -ريت -هلي چلي -روאج
 -و אندאزلکت ج -هن نشان لڳايو)] روאج ۾ آندل لکت -كڍي

  عام قبوليت جو درجو رکندڙ لکڻ جو ڍنگ. -لکت جو ڀير
ـن هپڻ كم آندو ويندو آهي، جنـ ‘لِِپي’سنڌي ٻوليَء ۾ مذكوره لفظ الِء 
 جي لغوي معنى هن ريت سامهون אچي ٿي:

 بي،  -تحقيق لغات سنڌي موجب: (سن. لِپي. لِپ = ليپڻ) لکڻ؛ אلف
  )237: 1980آئيويٹا. (سنديلو، 

 ي لغات موجب: َلپي ج َلپُيون (سن. لِپ يا لِپي = ٻولي) جامع سنڌ
 )2486: 1988(بلوچ، … زبان. אکرن لکڻ جو نمونو.  -ٻولي

  ،سائل كوش موجب: لِپي: لکڻ جو طريقو. هٿ جي لکڻي. (سائل
2009 :457( 

  :جان پليٹس موجب 
 لِپي  - ilip/ ilpI  - lipi  - smearing, anoiuting, 

plastering, spreading over, painting, drawing, writing, 

handwriting, written characters, an alphabet, a written 

paper or book, a document, letter. (Platts, 2003: 950) 

جي بنيادي معنى لِپ = ليپڻ، ليپو ڏيڻ مان  ‘لِپي’مختلف لغتن مان لفظ 
دي معنى پيرאئتي كانهي. אلبته، جي ڄاڻايل بنيا ‘جامع لغات سنڌيَء’ئي لڳي ٿي. 

ڊאكٹر سنديلي صاحب ۽ جان پليٹس جي وضاحتن مان אهو ئي معلوم ٿئي ٿو ته 
، هٿ سان مٹيَء جا ليكا كڍڻ ‘هٿ سان ليپو ڏيڻ’مذكوره لفظ جي بنيادي معنى 

אلبت، ڊאكٹر سنديلي لپيَء جي . هوندومستعمل ٿيو  ‘لِپي’وغيره مان ئي لفظ 
جا لفظ ڏنا آهن تن سان سهمت نه ٿو ٿجي؛ ڇاكاڻ  ‘ آئيويٹا’۽ ‘ بي - אلف’معنى ۾ 

لغتن جي روشنيَء ۾  ته ڄاڻايل لفظن مان مرאد كنهن رسم אلخط جي ترتيب آهي.
 مذكوره لفظ جو אشتقاق ۽ معنى هيٺين ريت ڏئي سگھجي ٿي:

  :ـن شيِء سان ليپو ڏيڻ، ه[سن. (لِپ/ ليپڻ) هٿ يا كنـ  لِپي
אکرن  -ن لڳائڻ] لکڻ جو نمونوچٹ كڍڻ، گلكاري كرڻ، نشا

 -خطاطيَء جو روאج -خوشخطيَء جو ڍنگ -ـارڻ جو אندאزهبيـ
 رسم אلخط وغيره.

، رسم אلخط کان عالوه ٻين مرאدن ‘Script’אنگريزيَء ۾ كم אيندڙ لفظ 
پيڈيا موجب مذكوره لفظ ؛ وكيپيڈيا אنسائيكلوالِء پڻ كم آندو ويندو آهي

  هيٺين معنائن ۾ كم אيندڙ آهي:
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[Script word is from Latin Scriptum something written, from 

scriber to write.] 

 . لکت جي معنى ۾:1

 Handwriting as distinguished from print, esp cursive writing. 
 The letters, Characters, or Figures used in writing by hand. 

 Any System or Style of writing. 
 جي معنى ۾: ) Printing(ڇپائيَء  .2

 A style of type that imitates handwriting. 
 The matter set in this type. 

 . ناٹك/ ڊرאما جي مكالمن جي لکت ۾:3
 The text of a play, broadcast, or movie. 
 A copy of a text used by a director or performer. 

 ِء:. قانون ۽ كمپوٹر سائنس ال4
  Law. An original or principal document. 
 A will or codicil or the draft for one. 
  Computer Science. A simple program in a utility language or an 

application's proprietary language. 

 . אمتحاني كاپيَء الِء: 5
 (Social Science/ Education) an answer paper in an examination. 

ط’ .1.3.2 ئر‘ ر ا ئ و ئ  ح بئبت   ا

ڊאكٹر عبدאلجبار جوڻيجو صاحب رسم אلخط بابت چٹائي هن ريت ڏئي 
ـن ٻوليَء کي هپي به چئجي ٿو، ڇا كنـ) کي هنديَء ۾ لِ Scriptرسم אلخط (”ٿو: 

آڻڻ الِء هك رسم אلخط يا لپيَء کي אختيار كجي؟ جوאب  ۾ مستقل طور تحرير
يناً هاكاري آهي. سنڌيَء جي معاملي ۾ عربي يا ديوناگريَء جي ڳالهه نكتي ۽ يق

ع ۾ هك كميٹيَء ۾ بحث ٿيو. سنڌ جي مزאح نگار 1851تعليم کاتي جي وزאرت 
جي تجويز به  (Roman Script)ـين صديَء جي آخر ۾ رومن خط هحليم بروهيَء ويـ

 )38: 2007(جوڻيجو،   .“ڏني
بابت چٹائيَء ۾ كا خاص  ‘رسم אلخط’لفظ  ڊאكٹر جوڻيجي صاحب جي،

  بابت ٺيك آهي.  ‘رسم אلخط’وضاحت كانهي؛ אلبته سندس خيال 
َء جو تصور بابت אردو ماهرن توڻي عام ماڻهو ‘رسم אلخط’אصطالح 

ا”ـيل بخاري هن אصطالح بابت ٻڌאئي ٿو ته: هصاف نه هوندو آهي؛ ڊאكٹر سـ ر
ی ۔آوازوں م ا وف {رسم אلخط،  )15: 1988،(  “ں
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  بي جو هك نظام آهي.} -مختلف آوאزن جي تحريري نشانين يعني אلف
جي  عالمه אقبال אوپن يونيورسٹيَء جي אردو ترجمي ۽ تدوين جي شعبي

رسم אلخط جي אصطالح بابت ساڳيو خيال هك  هك عالم بشير محمود אختر
  ريت ڏنو آهي:مقدمي ۾ هن 

ں”  رہ ل ر ا وہ اس ا ر ن ز
رت ی ن ز ہ ں وف ۔ ل ا

ماور ہ ا ں ی ا ر ماور۔۔۔ ۔اس
۔ اوراس ا ا ن   )13 - 7: 1989،(ا “ز

 ‘رسم אلخط’جي وضاحتن ۾ ل بخاري ۽ بشير محمود אختر ـيهڊאكٹر سـ
ِء ۾ ـوم ۾ كو فرق كونهي. ٻنهي عالمن جي رאهجي مفـ ‘آئيويٹا’ـوم ۽ هجي مفـ

  آهي. ‘אکرن جو ترتيبي نظام’رسم אلخط جي مرאد 
جي رسم אلخط بابت رאِء بيشك مناسب آهي،  پروفيسر محمد سجاد مرزא

ـن ۾ صاحب موصوف رسم אلخط کي ترتيب کان آجو كري ٿو؛ هو صاحب هجنـ
   لکي ٿو ته:
ا” رہ ن ا ت ا ا ر

و ا ۔ر ل ا راور ا اوران ت تاوروا
۔ مدے وہ ے اوزاردو ،ا وری   “دو

ذا” وا ۔ ر ت رہ ا رتر
ں ۔ان ت وہ دی اوراس ت،اوزار اور

ا رہ ت ا وہر ، ر ں ات ا
۔ ر زا“اور   )175۔157 :1989  ،(

جي رאِء ۾ رسم אلخط جي عمل ۾ شامل وسيلن بابت به  پروفيسر سجاد
آهي، هك: אوزאر (قلم) ۽ ٻيو  ويو ـن ۾ ٻن شين جو ذكر كيوهڄاڻايو ويو آهي، جنـ

ـن شيِء (كاغذ يا َپٹي وغيره) تي אن جو كم ٿئي. جڎهن ته אن ۾ لکندڙ جي هجنـ
  آهي.  ويواڻايوـارت ۽ خاصيتن کي به אهم ڄهذאتي مـ

رسم אلخط جي وصف جي حوאلي سان אردو ٻوليَء جي ماهر ڊאكٹر 
  فرمان فتحپوري ڄاڻايو آهي ته:

د”  اور مد وف ت شو ادوہ ا ر
ن ز ں ۔ رت ی ن مز رت ی

ظ ۔۔۔ا ا اتر ارا ت طاور ، و ان م ات اورا
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رے م وف ادااورآج وف ،
رت ط ا ل ا ر ۔ا ا ر ن ن، “ز )

1986 :47 ( 
ـن حد تي پيرאئتي آهي. هڊאكٹر فرمان فتحپوريَء جي وضاحت كنـ

ـن پٹيَء جي אکرن جي ترتيب جو نالو آهي، هـجي يا آئيويٹا كنـهحروف هجا/ تـ
رسم אلخط אکرن جي نمونن ۽ لکت جي אندאز جو نالو آهي؛ אن حوאلي سان ڊאكٹر 

، پروفيسر ي؛ אلبتـيل بخاريَء ۽  بشير محمود אختر جي وضاحت مناسب ناههسـ
  جي وضاحت مناسب آهي. َء۽ ڊאكٹر فرمان فتحپوري محمد سجاد

هك نكتو ضرور ملي ٿو ته: جڎهن  ڊאكٹر بخاريَء جي وضاحت ۾ אلبت
خطاطيَء جي بنياد تي رکيل ’رسم אلخط جو وאسطو لکڻ يا خطاطيَء سان آهي، ته 

؛ אها هك ذאتي رאِء آهي جنهن جو كو کي رسم אلخط چئي سگھجي ٿو ‘ترتيب
  پيرو كونهي.

جو خيال برאبر  بابت ڊאكٹر غالم علي אالنا ‘رسم אلخط’مركب لفظ 
رسم אلخط جي معنى آهي لکت ”گس الئيندڙ آهي، صاحب موصوف ڄاڻائي ٿو ته: 

وج لکتون يا ـن ملك يا عالئقي ۾ مرهجو روאج. ٻين لفظن ۾ هيئن چئبو ته كنـ
آهي ته صورتخطي سڄي ملك جي ماڻهن  ُءلِپيون. رسم אلخط ۾ خاص فرق هي

الِء هك هوندي آهي، پوِء אهي ماڻهو چاهي אلڳ אلڳ مذهب رکندڙ هجن. 
صورتخطي سڄي ملك ۾، هر قوم، هر قبيلي ۽ هر خطي جا ماڻهو אختيار كندא 

رسم אلخط الِء  آهن. אن کي گھڻو كري سركاري حيثيت حاصل هوندي آهي. پر
אهو شرط الزمي نه هوندو آهي، مثال طور سنڌ ۾ جڎهن سنڌي زبان الِء كا هك 

ـنجي نموني پئي همقرر صورتخطي كانه هئي، تڎهن سنڌي ٻولي سنڌ جي هندن پنـ
ـنجي نموني؛ وري هندن ۾ به هك لپي كانه هئي، پر هلکي ته وري مسلمانن پنـ

ـنجي  لکت پئي كم آندي. אنهن هـنجي پنـهـرن ۽ خطن جي رهاكن پنـهجدא جدא شـ
مثال طور: ٺٹي ۾ لوهاڻن هك  مان هر لکت کي رسم אلخط چئي سگھجي ٿو. 

אهڑيَء طرح سکر جي لوهاڻن هكڑي لپي  رسم אلخط پئي كم آندو ته ڀاٹين ٻيو.
سنڌي ٻولي  ۾ پئي كم آندي ته ڀاٹين ٻي. אهڑيَء طرح عربن جي אچڻ وقت سنڌ

ـندא رسم هالڙאئي، ونگائي، رאجائي، سيوهاڻي ۽ ڏאکڻي لـ خدאوאدي، شكارپوري،
אنگريزن جي אلخط ۾ لکي ويندي هئي. אهو سلسلو אنگريزي دور تائين هلندو آيو. 

دور ۾ عربيَء جا ٻه وڌيك رسم אلخط رאئج ٿيا. אنهن مان هكڑو هو نستعليق 
ـنجو هكي مسلمان جن ۾ خوאجه ۽ ميمڻ خاص طور پنـ رسم אلخط ۽ ٻيو هو نسخ.

אنهن ۾ ٺٹائي ميمڻ هك  ،ديوناگري نموني وאرو رسم אلخط אستعمال كندא هئا
ـنجو رسم אلخط كم هجا ميمڻ پنـ ا ته ڏيپلي ۽ حيدرآبادئرسم אلخط كم آڻيندא ه
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ٿو سگھجي،  אنهن جدא جدא لپين يا لکيتن کي صورتخطي چئي نه آڻيندא هئا.
لکي وئي، אنهيَء كري אنهن  ڇاكاڻ ته هر خطي ۾ سنڌي ٻولي ڌאرڌאر نموني پئي

  “جدא جدא لکيتن يا لپين کي سنڌي ٻوليَء جا رسم אلخط چئبو. 
  )206 -205: 2005(אالنا، 

אنگريزن جي دؤر حكومت ۾ عربي رسم אلخط مان خط نسخ جو 
ـن هوندي به سنڌي ٻوليَء الِء مختلف رسم אلخط هباقاعدي אطالق كيو ويو، تنـ
ويا، אنالِء ڊאكٹر ميمڻ عبدאلمجيد سنڌي ڄاڻائي ٿو  (لپيون) אستعمال ۾ پئي آندא

عمل ۾ آڻائي אسكولن ۾ عام  يدعري آئيويٹا کي אنگريز سركار باقاאيلس وא”ته 
/ رسم אلخطون مروج هيون، نك شروعاتي دور ۾ به كافي لپيونكيو. حاال

سنڌي ٻيو نمونو،אروڙه، خوجه (بمبئي ۽ سنڌ جي)،  -سنڌي، عربي -ـڑوכ: عربيهجـ
كارپوري، كرאري، روڙي ؛ אن کان عالوه خدא آبادي، ساکرو، ٻاٻڑא، رאجائي، ش

۾ ع ۱۸۸۸ אئي، ونگائي، سيوهاڻي، سرאئي پڻ.خوאجكو، ميمڻكو، ٺٹائي، الڙ
ـن صاحب אيلس وאري آئيويٹا توڙي هجان جيكب אيجوكيشنل אنسپيكٹر ٿيو، تنـ

  ) 171 -156: 1972(ميمڻ،    “ڏنو. هلپيَء تي تمام گھڻو توجه
אالنا صاحب ۽ ڊאكٹر سنڌيَء جي وضاحت مان رسم אلخط بابت ٻه ڊאكٹر 

ـن آوאز الِء، אلڳ رسم אلخط موجب אلڳ אکرن جو هאهم خيال ملن ٿا، هك: كنـ
تصور، ٻيو: ساڳي رسم אلخط موجب، אکرن جو אلڳ گھاڙيٹو. ڇو ته لکڻ جي 

ي مختلف אندאز روאج جو تعلق אکرن جي مٹيل شكل سان به ٿي سگھي ٿو ته אن ج
  (گھاڙيٹي) سان به! 

ـيل بخاري هرسم אلخط جي لکڻ وאري אندאز جي حوאلي سان ڊאكٹر سـ
  لکي ٿو ته: 
ز” حان ،ا ا ر ح ح حد

، ف ف دا ا ر ۔ ا ،ا ،
او یاور اورد رو ، ف دا ف ہ۔ و

م ر ۔ان ا ےر دو اور ، ف
ی ) ُا اد ی اداان اور (

ی) ، “    ۔ دی( )1988 :17 (  
ـڑيَء ريت دنيا ۾ قسمين قسمين رسم אلخط هوندא آهن، אهڑيَء ريت ه{جـ

אنهن جي لکڻ جا אندאز به نرאال ٿيندא آهن. كي رسم אلخط ساڄي کان کاٻي پاسي 
: نسخ، كوفي، برهمي وغيره؛ ته كي وري کاٻي ـڑوכهـن لکيا ويندא آهن جـهڏאنـ

کان ساڄي پاسي، جيئن: رومن ۽ ديوناگري ۽ كي وري مٿان کان هيٺ، جيئن: 
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چيني ۽ ٻيا چيني رسم אلخط! אنهن ۾ گھڻو تعدאد ليٹل جو ٿو رهي، جڎهن ته אڀي 
  رسم אلخط جو تعدאد گھٹ آهي.}

: فن ـيل بخاري رسم אلخط سان منسلك אضافي خاصيتهڊאكٹر سـ
  خطاطيَء جي حوאلي سان لکي ٿو ته:

ریاور”  ،اس ورت دی ن ا د ا ا ر
ان اس ش یاور ۔ا ا م

اوراس د اا ر ا ر ن مدے
ہ نو ر ار، ، ر ں ب ا مان

۔ یاورا ، م ر ،“وا )1988 :18    ( 
سان گڎوگڎ، جيكا אنسان جي بنيادي ضرورت   {رسم אلخط جي אيجاد

۽ سجاوٽ جو كم به كو گھٹ אهميت وאرو كونه هيو.  ـنهسونـهئي، אن جي 
ـنجا جوهر هאنساني طبيعت جي نفاست پسنديَء ۽ سگھڑאئپ به هن ميدאن ۾ پنـ

  …}ڏيکاريا آهن ۽ هن خطاطيَء جي فن کي فنون لطيفه ۾ شامل كرאيو آهي 
  ـيل بخاري لکي ٿو ته:هي خاصيت بابت ڊאكٹر سـرسم אلخط جي هك אضاف

۔”  ہ و اور رو ، ا وفا ن ز
م ں دو اور اور

ا ان ی ۔د ر ، “  ل )1988 :21    (  
كنهن ٻوليَء جي אکرن کي אلڳ אلڳ لکيو ويندو آهي، جيئن: رومن ۽ {

۾ مالئي لکيو ويندو آهي، جيئن: نسخ ۽ نستعليق ۽  كنهنسرياني وغيره؛ 
كنهن ۾ ٻئي طريقا كم آندא ويندא آهن، جيئن:  ديوناگري ليكن אن ۾ كي 

  }אصول جڑيل آهن.
  

ئ ھ ۾را  رو .1.3.3 ذ  ا  ط بئبت ا   ر ا

ـيل بخاري، بشير محمود هڊאكٹر אالنا صاحب، ڊאكٹر سنڌي ۽ ڊאكٹر سـ
 ‘رسم אلخط’אختر، ڊאكٹر فرمان فتحپوري ۽ ٻين صاحبن جي ڄاڻايل حوאلن ۾ 

  نكتا سامهون אچن ٿا: ستبابت ٿلهي ليکي 

ط .1.3.3.1 ڱ ر ا ِء ا ھ    ئڳ 
َء الِء אلڳ אلڳ رسم אلخطَّ كم آندא ويا، ۽ ساڳي ٻولي َءساڳي خطي

ـن ۾ مذهبي الڙن جو عمل دخل رهيو، هندو يا אنهن سان سلهاڙيل ماڻهن هجنـ
ديوناگري يا אن مان جڑيل رسم אلخط پئي كم آندو ته مسلمانن وري عربي رسم 
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هن نكتي مان ساڳئي آوאز الِء אلخط يا אن مان جڑيل رسم אلخط پئي كم آندא. 
   ين ۽ رخن وאرن אکرن جو تصور ملي ٿو.مختلف شكل

هن مان ساڳئي آوאز الِء مختلف رسم אلخطن موجب אکرن يا رخن جو 
 هن نكتي ۾ رسم אلخط جي حوאلي سان ٻه نكتا ملن ٿا: .تصور ملي ٿو

، ساڄي کان کاٻي يا کاٻي کان ساڄي پاسي لکڻ جو אندאز؛ جيئن عربي 1
جڎهن ته ديوناگري رسم  رسم אلخط ساڄي کان کاٻي لکي ويندي آهي،

  אلخط کاٻي کان ساڄي طرف لکي ويندي آهي؛ جيئن:
:( ئ ئن  ئ  ر ( ط/     رب ر ا

ـ  ئن.هئن  دو آ ئد  ت  ھ ر ڱ ب    ـ 

:( ئ ئن  ئ  ر ( ط/  ري ر ا ئ   د

mwN pNihNjo sbku c|IA rIit Xwid kNdo AwihXNw[ 
   ـنجو سبق چڱيَء ريت ياد كندو آهيان.)هنـ(ُאلٿو: مان پ

دنيا جي تختي تي كافي אهڑא رسم אلخط آهن جن جا عجيب و غريب 
رخ رکيل آهن، جيئن: چيني رسم אلخَط مٿان کان هيٺ لکي ويندي آهي؛ 
ديوناگري يا رومن رسم אلخط/ صورتخطي وغيره کاٻي کان ساڄي طرف لکي 

سم אلخط ساڄي کان کاٻي لکي ويندي ويندي آهي؛ جڎهن ته عربي يا برهمي ر
تخطين جي مزאج مطابق رکيل آهي. אهي رسم אلخَط مختلف ٻولين جي صور

ٻوليَء جي مزאج مطابق كم وٺڻ جي  َءـن ٻيهآهن. جڎهن אنهن کان كنـ אهوند
كوشش كبي آهي، ته ضرورتن مطابق אن جي אکرن ۾ كي ضروري سڌאرא آندא 

و خيال ضرور رکيو ويندو آهي ته אن خطي جي ويندא آهن. אن حالت ۾ אن ڳالهه ج
ـن مختلف آوאز الِء ساڳئي אکر ۾ ٹكرאُء نه رهي. جيئن: هٻين رسم אلخطن ۾ كنـ

(كاف) کان سنڌيَء ۾  ‘ک’؛ جڎهن ته אردوَء وאري ‘ک’ته אردوَء ۾  ‘כ’۾  َءسنڌي
وאرو آوאز ورتو ويندو آهي. ساڳئي خطي ۾ ساڳين אکرن کان مختلف  ‘کٹ -کي’

  ز وٺڻ وאري عمل کان كنارو كرڻ کپندو هو.آوא
كجھ وقت سنڌي ميڈيا تي אهو بحث به عام رهيو ته سنڌي ٻوليَء کي 
رومن رسم אلخط ۾ لکيو وڃي، אن سان سنڌي ٻولي دنيا جي گولي تي وڏو مان 
ماڻيندي! پر אصل مسئلو درست صورتخطيَء جو آهي، جڎهن عربي صورتخطيَء 

هيون، ته پوِء رومن رسم אلخط ۾ ته كافي سڌאرن جي ۾ ئي سڌאرא نه آڻي سگھيا آ
  ضرورت آهي.  

، مختلف رسم אلخطن موجب אکرن جي مختلف شكل. جيئن: هك آوאز 2
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کي سنڌ جي مختلف خطن ۾ مختلف رسم אلخط/ آئيويٹا موجب مختلف 
چپويٖن آوאز  –אکر يا אکر جي ڀير سان لکيو ويندو هو. مثًال: موجوده ٻه 

،  بندאزن سان لکيو ويندو هو، عربي خط موجب: ب/ کي مختلف א ‘ب’
  وغيره.،  b  /b ديوناگري خط موجب: 

سنڌي ٻوليَء الِء جيكي ٻه אهم رسم אلخط كم آندא پئي ويا، تن ۾ 
ديوناگري ۽ عربي رسم אلخط אهم رهيا آهن. سنڌ جا جيكي به مقامي رسم אلخط 

 ،ن بعد عربيَء جو دؤر رهيوكم آنديا پئي ويا تن جو بنياد ديوناگري ئي هيو؛ א
ـنجيون پاڙون پكيون كندو ويو. ٻنهي رسم هـنكري عربي رسم אلخط پنـهجنـ

אلخطن جي אثر جو خاص سبب مذهبي ويجھڑאئپ هئي. אنگريزن جي دؤر ۾ ٻنهي 
رسم אلخطن جي خصوصيتن جي تك تور بعد عربي رسم אلخط کي سنڌي ٻوليَء 

سنڌي رسم אلخط جو تعّين كيو  - وجوده عربيـن مان مهـتر ڄاتو ويو، جنـهالِء بـ
 ويو.

אسان وٽ ديوناگري لپيَء جي بنياد مان ورتل رسم אلخط/ آئيويٹائون، يا 
ل رسم אلخط، جن جي אکرن وאري روپ ۽ אندאز جي بنيادي ٹديوناگريَء مان ڦُ 

ـڑאئي هجي، ته אهڑن آئيويٹائن ۾ ساڳئي אکر جي لکڻ هنمونن ۾ كا نه كا هكجـ
אندאز يا ڍنگ الِء لِپي يا رسم אلخط وאرو אصطالح كم آندو ويندو  جي مختلف

  نڈن אکرن وאري رسم אلخط وغيره.آهي جيئن: گورمکي، بنگال، ميمڻكي، يا لُ 
  

رت .1.3.3.2 رن    ا  ا ط    ئڳ ر ا

ـنجي  لکت پئي كم آندي، جن هـنجي پنـهمختلف خطن جي رهاكن پنـ
هئي، אنهن مان  ليكن אکرن جي صورت َمٹَ جي بنيادي رسم אلخط ساڳي هئي؛ 

ساڳي ٻوليَء الِء لکجندڙ مختلف אکرن جي هر لکت الِء رسم אلخط جو אصطالح 
هن نكتي مان ساڳي ٻوليَء الِء ساڳئي رسم אلخط ۾ אکرن جي مٹيل كم آڻبو.  

   صورت سامهون אچي ٿي.
هن نكتي مان ساڳي ٻوليَء الِء ساڳي رسم אلخط ۾ אکرن جي مٹيل 

 :هن نكتي مان ٻه ويچار نكرن ٿا. ل سامهون אچي ٿيشك
אکرن جي شكل ۾ فرق ، بنيادي رسم אلخط مان كي رسم אلخَط هجڻ جن جي 1

؛ جيئن: ٺٹي ۾ لوهاڻن ۽ ڀاٹين אلڳ אلڳ رسم אلخط پئي كم آندא، جن جي هجي
مڑني אکرن ۾ فرق هيو. ياد رهي אنهن جي رسم אلخط جو بنياد، ساڳيو ديوناگري 

  هيو.
ـن ساڳي رسم אلخط جو هجڻ جن جي ه، بنيادي رسم אلخط مان كنـ2

  جيئن:  كن אکرن جي شكل ۾ فرق هجي؛
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ط ط

אبوאلحسن  موجوده
موجب

آخوند 
 عبدאلرحيم

آخوند گل ڊאكٹر ٹرمپ
 محمد

 ڎڎ ڎڏڏ
 ڍڐJ ڐJڊڍ

ع کان بنيادي عربي رسم אلخط مان سنڌي ٻوليَء الِء هك رسم 1853
ن كافي عالمن ۽ كاتبن אن سان אختالف رکندي אلخط مقرر كيو ويو ليك

ساڳئي مقرره رسم אلخط ۾ سڌאرن جي خيال کان كي אکر تبديل كيا ۽ چند 
 ‘شاه جو رسالو’كتاب پڻ אنهن مٹيل אکرن سان ڇپايا، جن ۾ ڊאكٹر ٹرمپ جو 

۽ آخوند گل  ‘جوאهر لغات سنڌي אكيچار’آخوند عبدאلرحيم عباسيَء جو كتاب 
ڳڻي سگھجن ٿا. אهڑي قسم جي مٹيل אکرن جي شكل  وغيره  ‘ديوאن گل’جو 

سان به، אن کي سنڌي رسم אلخط ۾ شامل كبو. ڇاكاڻ ته אهي نه رڳو فرد وאحد 
  هئا پر هك אستاد جي حيثيت ۾ پڻ عام جي نظر ۾ منظور نظر هئا.

ـن هكنـ’هن نكتي جي وضاحت ۾ وڌيك אئين به چئي سگھجي ٿو ته 
لخط جي אکرن جا روپ، جيكي وقت سر مٹبا رهيا وقت ۾ رאئج مخصوص رسم א

سنڌي אکرن جا نمونا مختلف دؤرن ۾ مختلف صورتن مان  -؛ جيئن: عربي‘هجن
مرحال طئه كري موجوده صورت אختيار كئي אٿن. אبوאلحسن جيكي אکر ترتيب 

ت، ح   جا موجوده אکر كونه هئا.  אيلس وאري آئيويٹا ۾ ‘ڱ’۽  ‘ڃ’ڏنا هئا تن ۾ 
مٹائي هك  ـن کي بعد ۾ مشن هائوس جي هارون لوهارهنل هئا، جنـجا אکر ڏ

ـرين صاحب ديوאن آخوند گل ہ. سنڌي ٻوليَء جي پـوچارٽ ذريعي روאج ۾ آند
۽ وسرڳن (ج، گ وغيره) جا אکر  )ڎ( ‘ڏ’ـنجي ترتيبيل آئيويٹا ۾ همحمد گل به پنـ

سنڌي אکرن  -يمختلف رکيا هئا. آخوند عبدאلرحيم عباسي ۽ ڊאكٹر ٹرمپ به عرب
ـنجي وقت ۾ هجا نمونا نرאال رکيا هئا، خاص طور گُھڻا وينجن. אهي جيكڎهن پنـ

وقتي به رאئج رهيا هجن ها يا رאئج كيا ويا هجن ته אن کي به رسم אلخط جي 
אن کان عالوه אردو جي אکرن به، وقت سر مختلف صورتن بعد  - زمري ۾ آڻبو

 ‘ۖد ’الِء  ‘ڈ’يا  ‘ۖٮ ’الِء ‘ ۗٮ ’و دکنيَء ۾: ؛ جيئن אردموجوده صورت אختيار كئي آهي
كم آندو ويندو هو. پرאڻا كتاب، جيكي مدي خارج אکرن سان لکيل آهن، تن کي 
(خط نسخ يا نستعليق کان سوאِء) سندن دؤر جي رسم אلخط يعني אن وقت אکرن 
جي روپ کي ڏسي چئبو ته אها אن وقت جي رسم אلخط آهي. دؤر حاضر ۾ به 

جو بحث هلندو رهندو آهي ته  ‘هه’אکر جا پنج روپ يا אردو الِء  ‘هه’سنڌيَء ۾ 
ر’ يعني ‘هي هوز’فالڻي لفظ ۾ وينجن אکر الِء  ڏيڻ گھرجي  ‘هي’وאري  ‘ال

  وغيره، אهو سڄو بحث رسم אلخط ۾ אيندو.
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ڳ .1.3.3.3 ئ  آواز   ر  ئڳئ ا   ئڳئ  ۾ 

 َءطن ۾، ساڳيمختلف ٻولين الِء، ساڳي رسم אلخط مان جوڙيل رسم אلخ
شكل جي אکرن مان مختلف آوאَز وٺڻ وאرو تصور هجڻ به هن אصطالح سان 

هن نكتي مان ساڳئي ملك/ خطي ۾ مختلف رسم אلخطن ۾ سلهاڙيل آهي. 
  .ساڳئي אکر جي شكل، مختلف آوאزن الِء هجڻ آهي

هن نكتي مان ساڳئي ملك/ خطي ۾ مختلف رسم אلخطن ۾ ساڳئي אکر 
  جيئن:؛ الِء هجڻ آهي جي شكل، مختلف آوאزن

  جو وسرڳ آهي. ‘چ’ڇ = سنڌي ٻوليَء ۾ 
  ـريون ساكن، ٻيو متحرכ) جو آوאز آهي.ہ(پـ ‘ۡكرَ ’ڇ = بلتي ٻوليَء ۾ 

جيئن ته عربي رسم אلخط مان مختلف آئيويٹائون جوڙيون ويون آهن، 
ـاڙي، ہـڑوכ فارسي، سنڌي، אردو، بلوچي، پشتو، بلتي، شينا، خوאر، گائوري، پـهجـ

وخي، تركي، هؤسا وغيره. سنڌيَء ۾ كم אيندڙ خط نسخ سان چئن ٹٻكن وאرو 
جو وسرڳ آهي، جڎهن ته  ‘چ’، سنڌي توڻي אردوَء ۾ كم אيندڙ آوאز ‘ڇ’אکر 

  آوאز جو אکر آهي. ‘ۡكرَ ’جو אکر خط نسخ سان، بلتي آئيويٹا موجب  ‘ڇ’ساڳيو 
۽ אردوَء  אسان وٽ سنڌيَء ۾ عربي طرز وאرو رسم אلخط نسخ جو بنياد

الِء فارسي طرز جي لکت جي ڀيَر وאرو رسم אلخط نستعليق جو بنياد ساڳئي 
عربي رسم אلخط مان آهي؛ سنڌي ۽ אردو جي رسم אلخطن ۾ فرق صرف لکڻ 

مثًال هك  جي אندאز ۽ ڀيَر جو به نه آهي، ليكن אکرن جي شكلين جو به آهي.
مختلف אندאزن سان אکر  ٻيڑيَء جي گھر مان مختلف ٻولين ۾ مختلف آوאزن الِء

  لکيا وڃن ٿا، جيئن:
 سنڌي آوאز موجبאردو رسم אلخط موجب سنڌي رسم אلخط موجب

 

 ٽ ٹ ڻ
 

 כ ک ک
 

  

ط .1.3.3.3.1 ِء بڻئ ر ا ئن    ط    رب ر ا

عربي رسم אلخط خود كافي مرحلن بعد موجوده صورت ۾ آيو آهي. אن  
ث صورتخطي به  -ب -אلف”حب لکي ٿو ته: حوאلي سان ڊאكٹر ممتاز پٺاڻ صا

 22فنيقين جي אيجاد آهي. جن سينا جي هئروگلف لکت کي سڌאري،אنهيَء مان 
نشان آرאمي ۽ يوناني ٻولين ۾ دאخل ٿي ويا، يوناني  22نشان ٺاهي ورتا. אهي 

ٻوليَء مان אهي ليٹن کي مليا، جا هاڻي سڀني يورپي ٻولين جي ماُء سمجھي وڃي 
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آرאمي رسم אلخط کان عربيَء جي سفر بابت אردو جو  )277 -271 :2009، (پٺاڻ “ٿي.
  پروفيسر سيد محمد سليم אن سلسلي ۾ لکي ٿو ته:

ب”  م ۔ را م ب آرا ِ
ٴ ۔ ل ار ا ز ۔اس ّانر م ّ ا ن ت اور

ی ن ز وہ ظ ۔ا ی ِ ن ز ں ۔ ر آن
۔ س ورت وف آرا نآرا ز ا ۔ا

وفا آرا انں ن ز ۔ث،خ،ذ،ض،ظ،غ، ا وف
۔۔۔ وف آرا وف ۔ا وفروادف

ہ ا وفو ح ۔اس م ا ا در ا وف
۔ ام یا ،“ دو )۱۹۸۱ :۲۵(  

ـڑي نموني عربن، آرאمي رسم אلخط ۾ ساڳي شكل جي אکرن کي هجـ 
אکري رسم אلخط جوڙيو، אهڑي نموني ٻين ٻولين  28ـنجو هٹٻكن وڌאئڻ سان پنـ

ـنجي ٻوليَء جي لکتي هبه ساڳين بنيادي אکرن ۾ ٹٻكن ۽ چند وאڌאرن سان پنـ
رڻ الِء نرאلن אکرن جو وאڌאرو كيو. جن ٻولين عربي رسم ك يگھرجن کي پور

ـنجا نرאال رسم אلخط بڻايا تن ۾ هيٺيان رسم אلخط قابل هאلخط کي بنياد بڻائي پنـ
 ذكر آهن:

אردو، بلوچي، پشتو،سرאئكي، گائوري، هندكو، فارسي، سنڌي، هندستاني/
  ، مالئي وغيره.ـاڙي، شنا، کوאر، وخي، تركي، تاتاري، هؤساہبلتي، گوجري، پـ

مذكوره مڑني ٻولين الِء متعين كيل مختلف آئيويٹائن ۾ خاص ڳالهه 
  مختلف אکرن جون شكليون آهن؛ جن کي رسم אلخط جي אصطالح ۾ آڻبو.

  
رن    - رب .1.3.3.3.2 ط (ا ا ر ا ط     ي ر ا

ا) داز    ا

ابطه طور تي سنڌي رسم אلخط جو، خط نسخ موجب، باض -سنڌ ۾ عربي
אطالق אنگريزن جي دؤر حكومت ۾ كيو ويو. אن کان אڳ خاص طور تي ميرن 

 وويند يوخط אستعمال ك وجي دؤر حكومت ۾ سنڌي ٻوليَء جي لکت الِء جيك
. سنڌ جي كافي پرאڻن ونستعليق ه تعليق ۽ نسخ جي خطن مان جوڙيل، وس وه

  ٿا. كتابن توڻي كتبن تي אڄ به אهي آثار ثابتيَء سان ملن
  

داز .1.3.3.4 ر/ ا ڳ    رن   ئڳ ا ط ۾    ئڳئ ر ا

אنگريزن جي دور کان אڳ يا پوِء سنڌي ٻوليَء الِء عربيَء جا ٻه وڌيك 
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رسم אلخط رאئج هئا، جن ۾ אکرن جي شكل ساڳي هئي، ليكن لکڻ جو אندאز 
 هن نكتي مانمٹ هيو، אنهن مان هكڑو هو نستعليق ۽ ٻيو هو نسخ رسم אلخط. 

ساڳي رسم אلخط ۾ ساڳين אکرن سان، אکرن جي لکڻ جو مٹيل ڀير/ אندאز 
  .سامهون אچي ٿو

هن نكتي مان אهو خيال אڀري ٿو ته אنگريزن جي وقت ۾، سنڌي ٻوليَء 
بي جا  -رאئج هئا، يعني آئيويٹا/ אلف ‘نستعليق ۽ نسخ’الِء عربيَء جا ٻه رسم אلخط: 

 ب -بجيئن:  ’يُر مٹيل هو.אکر ساڳيا هئا، ليكن אنهن جي لکڻ جو ڀ
سنڌي ٻولي אنگريزن جي شروعاتي دؤر ۾ نستعليق وאري خط ۾ به لکي 

ـتر ڄاتو هسنڌي صورتخطيَء کي بـ -ويندي هئي، بعد ۾ سنڌي ٻوليَء الِء عربي
ويو؛ ڇاكاڻ ته نستعليق موجب كن لفظن ۾ אکر جي گَھر (هيئت) جي حد وאضح 

ـي ههر אکر جي گَھر جي حد وאضح ٿي بيــي، جڎهن ته نسخ ۾ هٿي، كانه ٿي بيـ
ڄاتو ويو، אن سببان سنڌي  ـتر هـن حالت ۾ قرآن پاכ الِء خط نسخ کي بـهٿي. جنـ

  ـتر ڄاتو ويو.هٻوليَء جي صورتخطيَء کي لکڻ الِء به خط نسخ کي بـ
  

رائڳ .1.3.3.5 ل وا ئ ا ئ  ڳ  ڱ  ئ ا ئ  رن   ط ۾ ا   ر ا

ـن هكتو به نوٽ كيو ويو آهي ته كنـرسم אلخط جي حوאلي سان אهو ن
رسم אلخط جي قائدي موجب אکرن کي مالئي لکيو ٿو وڃي ته كن אکرن کي 

هن نكتي مان אلڳ אلڳ لکيو ٿو وڃي، ته كن ۾ وري ٻئي אصول الڳو ٿين ٿا. 
رسم אلخط جي قائدي موجب אکرن کي مالئي يا אلڳ אلڳ لکڻ يا ٻئي אصول رکڻ 

  وאرو تصور ملي ٿو.
سڀ رسم אلخط لکت ۾ אکرن جي مالئي لکڻ يا אلڳ لکڻ وאرא  دنيا جا

ٻئي אصول كم آڻڻ ۾ كافي محتاط هوندא آهن، هن حوאلي سان هيٺيان ٹي 
 تصور سامهون אچن ٿا:  

 
رهـ .1.3.3.5.1 ڳ   ئ  ط ۾    ـ ر ا

عام طور تي عربي رسم אلخط موجب خط نسخ ۽ نستعليق وغيره 
ن ۾ به كي אصول رکيل آهن. هن خط موجب آهي، ليكن א وويند ومالئي لکي

ـن سبب گڎي لکڻ هـن אکر جون چار صورتون ٿين ٿيون، جنـهگھڻي قدر كنـ
 يا ٹي ممكن ٿي سگھيو آهي؛ ليكن كي אکر אهڑא به آهن جن جون صرف ٻه

 صورتون ٿين ٿيون. يعني كي אکر متّصل ۽ كي وري منفصل آهن. 

ر ئرئ  ن  رف   ئدي   :  ا ب ن آ د א، ء، د، ر، و. (هن ن  
 א، د، ڌ، ڏ، ڊ، ڍ، ذ، ر، ڙ، ز ۽ و אچي وڃن ٿا)۾ 
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ن:   ن   ر ئرئ  ن  رف    ّ ئدي  ب، ف، ج، جھه، س، ا ب
ص، ط، ع، כ، ک، گ، گھ، ل، م، ن، ڻ، هه، ي. (هن ۾ ٻ، ڀ، ت، ٺ، 

ظ، غ، گ، ڳ، گھ، ڱ ٽ، ث، پ، ڦ، ڄ، ڃ، چ، ڇ، ح، خ، جھه، ش، ض، 
 אچي وڃن ٿا)

شروع ۾ آرאمي خط جا אبجدي אکر ڌאر ڌאر لکيا ويندא هئا، جن کي بعد ۾ 
گڎي لکڻ جو روאج نبطي قوم وڌو. پروفيسر محمد سليم عربي رسم אلخط جي 

نبطي قوم جي ليکي ۾ جيكو قدم وڌيك אهميت …  ”حوאلي سان ڄاڻائي ٿو ته: 
ڎي مركب شكل ۾ لکڻ! אنهن ئي אکرن جي جو حامل آهي، سو آهي אکرن کي گ

تركيب جي ذريعي موصول (ڳنڍجندڙ) ۽ غير موصول אکرن جي ڄاڻ ڏني وئي. 
 ) 26: 1981، سليم(    “ـن سبب لکڻ هك אهم فن جي حيثيت وٺي چكو.ہجنـ

هن خط موجب لفظن جي وچ ۾ هك אکر جي وٿي رکي ويندي آهي، 
و، אن کان عالوه كافي لفظ ـن سان אلڳ لفظ جو تصور سامهون אچي ٿهجنـ

  منفصل אکرن سبب ٹوڙي پڻ لکڻا پوندא آهن؛ جيئن:
ئن: رن  ـڻو ۽ ڀلو لڳي ہـه ۾ سـہـنجو ككڑ، شكل شبيـہهي تنـ ّ ا

  ٿو.
ئن: رن  אهي دل جون ڳالهيون، مڑني سان نه كري سگھبيون   ا

  آهن.
ل رسم ـرحال عربي رسم אلخط موجب يا عربي رسم אلخط مان جوڙيهبـ

جون وڌ ۾ وڌ چار صورتون هجڻ سبب هن کي گڎي لکڻ ۾  אکرـن هאلخطن ۾ كنـ
 شمار كري سگھجي ٿو.

  
رهـ .1.3.3.5.2 ڳ   ر  ڱ  ڱ ا ط ۾ ا   ـ ر ا

عام طور تي رومن رسم אلخط אلڳ אلڳ لکي ويندي آهي؛ אنگريزي 
۾ ٻولي لکڻ الِء پڻ رومن رسم אلخط کي كم آندو ويندو آهي. هن رسم אلخط 

 خطاطيَء جي لحاظ کان چار آئيويٹائون ڳڻيون ۽ سيکاريون وينديون آهن: 

:  . ي اي. ب  Capital)ـن لکت ۾ אي. بي. سي جا وڏא אکر هكنـ وڏي ۽ 
letters) صورت ۾ جملي جي شروعات ۽ אسم  َءكم آندא ويندא آهن. ٻي

 ـريان אکر وڏא لکيا ويندא آهن. هي ٻئي كتابيهخاص جي لفظن جا پـ
 سڎبيون آهن، جيئن: 

 A STUDY OF ARABIC-SINDHI ALPHABET AND ORTHOGRAPHY 
 In about 1700 A.D ‘Makhdoom Abul Hassan Sindhi’ 

compiled an Arabic- Sindhi alphabet to educate the 
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students of that time regarding Islamic education. Then, 

he wrote a book ‘Muqatmat-ul-Salwat’ to develop Sindhi 

orthography in Arabic-Sindhi script 
 . عام طور تي لکڻ جي حوאلي سان وڏي (گلن  : واري ۽  اي. ب

ـن جو عام هوאري) ۽ ننڍي (گڎيل) אي. بي. سي سڃاتي ويندي آهي، جنـ
אستعمال كتاب ۾ نه بلك، لکڻ سان آهي؛ هن جي لکڻ جي مشق وغيره 

لکيو يا سيکاريو ويندو  (Italic)אکرن جي ڀير کي پاسيرو  ،عام طور ۾
 آهي. جيئن: 

 
:    واري اي. ب   

A  B  C  D  E  F  G   H  I  J  K  L  M  
N  O P Q R S T U    V   W   X Y   Z 

: .  وارو     اي.ب

 A study of Arabic-Sindhi alphabet and orthography. 
 

 : .   واري ۽  اي.ب

 n n DDDDDDDDDDDDDDD‘l l l l l l l l l l ll ll
i i i i i i i i ii i i i’’ eee e eeee e e e e r rr rrr--- ------
---------------------------------ggggggggggg gggggggggggg
g gggg ggg wwwwwwwwwww w wwwww www wwwwww ww wwwww
wq qqqqq qqq qqq q qqqqqqq vvv vvvvvvvv v vvvvvv
yyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyy yyyyyyyyyyyyy

ـن لفظ يا هكنـ (Italic)אن کان عالوه، كتابي لکت ۾ به پاسيري لکت 
  كرڻ الِء پڻ كم آندي ويندي آهي. (Highlight) فقري کي نمايان 

  
ڳهـ .1.3.3.5.3 ئ  ڱ ۽  ط ۾ ا ر -ـ ر ا     

ـن لفظ هعام طور تي ديوناگري رسم אلخط مالئي لکي ويندي آهي. كنـ
پر جيئن ته ديوناگري  لفظ جي مٿان ليك ڏني ويندي آهي متعّين كرڻ الِء جي حد

ـنكري אن کي אلڳ אلڳ كري ئي هאکرن جي صرف هك صورت ٿيندي آهي، تنـ
لکيو ويندو آهي، جڎهن ته ٻٹي آوאز جي صورت ۾ ساڳئي آوאز جي אڌ صورت پڻ 

يندي آهي؛ ـن بنياد تي چئي سگھجي ٿو ته گڎي به لکي وهلکي ويندي آهي، جنـ
  جيئن: 
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ر .1.3.3.5.3.1 ڳ   ڱ  ڱ ا ر ا  ا

mwN pNihNjo sbku c|IA rIiq Xwid kNdo AwihXNw[ 
ـنجو سبق چڱيَء ريت ياد كندو آهيان.)ه(ُאلٿو: مان پنـ  

ر .1.3.3.5.3.2 ڳ   ي  ر   ا

 وغيره.  mœq َمتِّ ،  m$Kَمِکّ  ، nñFo ننۡڍو،  kçcoكّچو   
ري אپٹار جو مركز وري مٿين رسم אلخط جي مالئي لکڻ يا אلڳ لکڻ وא

ـن رسم אلخط ۾ هـن بنياد تي چئجي ٿو ته كنـهتي رهيو، جنـ ‘אکر جي صورت’به 
ـن رسم אلخط ۾ אکرن کي אلڳ אلڳ لکجي ٿو ته هאکرن کي گڎي لکجي ٿو ۽ كنـ

  ـن ۾ وري ٻئي تصور آهن.هكنـ
هر رسم אلخط جي حوאلي سان אهو نوٽ كيو ويو آهي ته متعلقه رسم 

جي مالئي يا אلڳ لکڻ جو سبب אکرن جون صورتون هونديون آهن.  אلخط ۾ אکرن
پوِء كن אکرن جون ٻه، كن جون ٹي، ته كن جون چار، ته كي وري وڌي به 

هن نكتي مان ن جو مدאر خطاطيَء جي אصولن تي هوندو آهي. ـہـوينديون آهن، جن
  ن رسم אلخط ۾ كم אيندڙ אکرن جون مختلف صورتون آهن.ـہـمرאد كن

  
ڳر ر .1.3.3.6 ن  ر رر  ن  رن  ط ۾ ا   ا

هر رسم אلخط جي حوאلي سان אهو نوٽ كيو ويو آهي ته متعلقه رسم 
אلخط ۾ אکرن جي مالئي يا אلڳ لکڻ جو سبب אکرن جون صورتون هونديون آهن. 

به پوِء كن אکرن جون ٻه، كن جون ٹي، ته كن جون چار، ته كي وري وڌي 
هن نكتي مان اطيَء جي אصولن تي هوندو آهي. ن جو مدאر خطـہـوينديون آهن، جن

  ن رسم אلخط ۾ كم אيندڙ אکرن جون مختلف صورتون آهن.ـہـمرאد كن
هر رسم אلخط ۾، كن سببن کي سامهون رکي، אکرن جون كي مقرر 
صورتون جوڙيون وينديون آهن، بنيادي طور تي אسان جي خطي ۾ ٹي رسم 

عام آهي. هن نكتي ۾ مذكوره  אאلخَط: عربي، ديوناگري ۽ رومن (אنگريزي)
  ٹنهي رسم אلخطن جي אکرن جي صورتن بابت مختصر ويچار پيش كجن ٿا:

ن .1.3.3.6.1 ر ن  رن  ط  ا  رب ر ا
عربي مان ورتل رسم אلخطن جي אکرن ۾ אكثر ساڳيون صورتون ئي 
ورتيون وينديون آهن، جيكي אصولي طور تي عربيَء ۾ كم אچن ٿيون. عام 

ن جون بنيادي طور تي چار صورتون ٿين ٿيون، پر كن אکرن طور تي عربي אکر
  جي صورتن ۾ گھٹتائي ۽ وڌאُء به ٿئي ٿو، جيئن: 

ر وارا:   ب، ٻ، ج، چ، م، ن وغيره؛  ئ 
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ر وارا:   ء (همزو).  
ر وارا:   وغيره.‘ אلف، د، ر، و’  

رت وارا:   ه، ـہ، ـه (مختفي ه جا قسم)  
رت وارا: (وسرڳي) جون ٻه  ـہهه (ملفوظي) جون چار صورتون؛  وڌ 

  صورتون.
ڄاڻايل אکرن مان كي متّصل ته كي وري منفِصل אکر سڎبا آهن، جن کي 

  אلڳ يا مالئي لکڻ جي אصولن تحت توريو ويندو آهي.
ئ .1.3.3.6.2 ند ر ن  رن  ط  ا   ري ر ا

آهي، ديوناگريَء ۾ گھڻي قدر אکر جي هك صورت کان كم ورتو ويندو 
تفريق هوندي آهي. فرض  (Phonetics)ٻي صورت كم آڻڻ جي سببن ۾ صوتياتي 

ه تي ـہـجي جڳ‘ شدّ ’ٿئي ٿو ته אن صورت ۾ ‘ گڎيل آوאز’ن لفظ ۾ ـہـكريو ته كن
رئين ساكن آوאز الِء אڌ אکر كم آندو ويندو ۽ ٻئي متحرכ אکر الِء پورو אکر! ـہـپ
  نكري چئي سگھبو ته:ـہـتن

 ي هك صورت كم آندي ويندي آهي، جيئن:  عام طور אکر ج Bolo  
  (ڀولو)

  .صوتياتي تفريق سبب אکر جي אڌ صورت كم آندي ويندي آهي 
kçco (كچو)   

  
ن: .1.3.3.6.3 ر ن  رن  ط  ا   رو ر ا

رومن/ אنگريزي رسم אلخط جي אکرن جي صورتن ۾ گھڻي قدر چار 
بي صورتن وאرو صورتون شمار كيون وينديون آهن، ليكن אنهن جو كردאر عر

ه جوڙڻي پوندي ته پوِء אنگريزي رسم אلخط جون ـہـكونهي؛ جيكڎهن אهڑي تشبي
  صرف ٻه صورتون ڳڻڻيون پونديون.

 
ڻ .1.3.3.7 ط  ا  ر ا ر رن   ا ا ھ    ئ

ـجي جي نظام جو نالو هـيل بخاري رسم אلخط کي حروف تـهڊאكٹر سـ
يئن ته رسم אلخط جو وאسطو خطاطيَء ـن مان אهو خيال אڀري ٿو ته جهڏئي ٿو، جنـ

خطاطيَء موجب אکرن/ حرفن جي ترتيب کي رسم אلخط سان آهي، אن صورت ۾ 
  چئي سگھجي ٿو.

هن نكتي مان  خطاطيَء موجب אکرن/ حرفن جي ترتيب کي رسم אلخط 
صاحب خيال ڏيکاريو آهي يا אردو ماهرن  َءـيل بخاريهجو تصور ملي ٿو. ڊאكٹر سـ

يا  ‘ـجيهحروف تـ’خيال אهو هوندو آهي ته رسم אلخط  مان مرאد  جي عام رאِء يا
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يا  ‘ـجيهحروف تـ’آئيويٹا جي ترتيب هوندي آهي. جڎهن ته مستند رאين موجب 
آئيويٹا مان مرאد אکرن/ حرفن جي ترتيب هوندي آهي ۽ رسم אلخط جو אصطالح 

 صرف لکڻ جي אندאز يا روאج الِء كم آڻڻ گھرجي/ كم אيندو آهي.
ـيل بخاريَء جي خيال کي تورڻ سان هك گنجائش אها نكري هكٹر سـڊא

ٿي ته رسم אلخط אصطالح جو سڌو الڳاپو خطاطيَء سان آهي، نه كي آوאز يا 
ڳالهائجندڙ ٻوليَء سان! ٻولين جون آئيويٹائون مختلف رخن کان رکيون وينديون 

ـن هي. جنـوאر ترتيب رکي ويندي آه -ـن ۾ مخرجوאر ۽ אکرن جي شكلهآهن، جنـ
تي رکي وئي ۽ אن ئي ترتيب کي  ‘אبتث’صورت ۾ عربيَء جي آخري ترتيب 

سامهون رکي אردو آئيويٹا ترتيب ڏني وئي، جنهن ۾ אکرن ۽ ٹٻكن جي لکڻ 
نه  هـن ۾ آوאزن جي ترتيب ڏאنهن كوبه توجههوאري ترتيب جو ڌيان رکيو ويو، جنـ

الچار رسم אلخط جو نالو  ترتيب کي ڏسي كري، َءڏنو ويو؛ رسم אلخط جي אهڑي
  ڏئي سگهجي ٿو:

سش ژ ز ڑ ر ذ ڈ خد ح جچ ٹث   ابپت
یے ئ ہ و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض   ص

ـجي/ אلفباء جو الڳاپو هبي/ پٹي/ حروف تـ -صورت ۾ آئيويٹا/ אلفٻيَء 
  ترتيب سان آهي. 

 جي وصف ‘رسم אلخط’ـلو، אصطالح هنكتن جا مختلف پـ ستنمذكوره 
‘ رسم אلخط’؛ אلبت ستون نكتو אصولي طور كري سگھجن ٿا يا دאئري ۾ شامل

 جي دאئري ۾ نه ٿو אچي، ليكن אن بابت אهو خيال كري سگهجي ٿو.
  

ا   ئ 
 ـي ٿو:هسنڌي رسم אلخط موجب مٿي ڄاڻايل نكتن جو نچوڙ هن ريت بيـ

 رسم אلخط مان مرאد لکڻ جو مروج אندאز يا ڍنگ آهي، هن אصطالح ۾ .1
۽ لکت جي رخ وאرو אندאز אکر جي شكل ۽ אن جون مختلف صورتون 

شامل آهي؛ هن جو تعلق אکر کان وٺي صورتخطيَء سان رهي ٿو. جڎهن 
 بي/ آئيويٹا مان مرאد صرف אکرن جي ترتيب آهي. -ته אلف

جو  َءفظ كم آندو وڃي ٿو، لِپيل Script۾ لِپي ۽ אنگريزيَء ۾  َءهندي .2
آهي؛ ليكن אنگريزي لفظ جو دאئرو،  אرودאئرو ساڳيو رسم אلخط و
 وسيع آهي.كافي مرאدن الِء هجڻ سبب 

ديوناگريَء خاص طور سنڌي ٻوليَء الِء مختلف رسم אلخطن/ صورتخطين:  .3
  ۽ عربيَء جو אستعمال رهيو آهي.
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روپ  يا  ام אلخط موجب مختلف دؤرن ۾ אکرن جسنڌي رس -ساڳي عربي .4
 .ا آهنشكل مَٹ رهي

لخط موجب چند אکرن جي ساڳي شكل کان هن سنڌي رسم א -عربي .5
خطي جي ٻين عربي رسم אلخط مان جوڙيل رسم אلخطن ۾ אلڳ آوאزن 

  جو كم ورتو ويو آهي. 
سنڌي رسم אلخط مختلف وقتن تي مختلف خط موجب لکبي  -عربي .6

 ـڑوכ: خط نسخ ۽ خط نستعليق. هرهي آهي، جـ
آهي، تنهن ۾ ديوناگري رسم אلخط، جيكا کاٻي کان ساڄي لکي ويندي  .7

ضروري אکرن/ عالمتن جو אضافو كري، سنڌي صورتخطيَء الِء كم 
آندي وئي؛ جڎهن ته عربي رسم אلخط، جيكا ساڄي کان کاٻي پاسي 
لکي ويندي آهي، ضروري אضافا آڻي سنڌي صورتخطيَء الِء كم آندي 

 وئي. هن وقت ٻئي رسم אلخط، سنڌي صورتخطيِء الِء كم آندא وڃن ٿا.
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ر  ئ را   د 
ئڙ ھ  ب ي  ئ   زن    و
 

DISTRACTION OF SINDHI  LANGUAGE  
ON T.V. CHANNELS  

 
ABSTRACT 

Today Globalization with the improvement in the commu-
nication has changed the very outlook of globe. Local geographical 
boundaries have been invaded and corroded by the forces of the 
modern mass communication. This change has brought many            
traditional and conservative cultures, in direct exposure of the               
cultural invasion of different countries of east and west. Modern 
television has emerged as a strongest agent to disseminate programs 
carrying cultures of these countries. 

In Pakistan, cable TV is the fastest growing medium of 
communication. Through this TV system the rural population has 
now gained access to the local as well as the foreign TV channels, 
which was not so earlier. Pakistan Television which is the state 
owned TV channel had been only option for these villagers.  

In 2002 after the emergence of new media industry in      
Pakistan, KTN was the first Sindhi satellite TV channel which 
started satellite transmission in 2003. Now 8 Sindhi Television 
channels telecast news, views and entertainment programs round 
the clock. The new satellite culture has also challenged the         
linguistic phenomenon of Sindh by producing its own lingua            
franca which mixes English, Urdu and Sindhi. In this research           
paper I have discussed “Effects, issues and challenges thrown out 
for Sindhi Language on Television”.  

ٹيلي ويزن هن وقت عوאم سان ڳانڍאپي جو سڀ کان وڌيك سگهارو ذريعو 
آهي. ٹيلي ويزن وسيلي چيل هك لفظ يا אسكرين تي ڏيکاريل هك منظر هر عمر 
جي ماڻهوَء جو ڌيان ڇكائي ٿو. كيترא ئي سال گذرڻ جي باوجود ماڻهن کي אڄ به 

، ’)رאڻيَء جي كهاڻي‘،(’جنگل‘، ’ديوאرين‘، ’خان صاحب‘رאڻيَء جي كهاڻي، 
۽ ٻيا کوڙ سارא ڊرאما، אنهن ڊرאمن جا منظر ۽ مكالما به ياد ’ جياپو‘، ’سوאل‘، ’آئينو‘

آهن. جديد تحقيق ته אها ڳالهه ثابت كئي آهي ته برقي אبالغ جي אوزאرن، ريڈيي، 
ٹيلي ويزن، ٹيلي فون، موبائل ۽ كمپيوٹر وسيلي אنسان پنهنجي نظرکان وڌيك 
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تيزيَء سان پيغام وصول كري سگهي ٿو. هزאرين ميل ڏور ملكن مان ٹيليفون، 
كمپيوٹر، ريڈيي ۽ ٹيلي ويزن وسيلي پيغام אک جي رفتار کان به تيزيَء سان אسان 
تائين پهچي وڃي ٿو، ڇوته אنساني אک وسيلي ڏسڻ جي به هك حد مقرر ٿيل آهي، پر 
پيغام رسائڻ وאرن جديد אوزאرن جي رفتار אک کان به گهڻي تيز آهي. سائنس جي 
ترقيَء جتي אنسان ذאت جي ڀالئيَء الِء אنيك كارناما سرאنجام ڏنا آهن، אتي אنهن 
سائنسي אيجادن جي غلط אستعمال سان אنسانن وڏيون تكليفون به ڏٺيون آهن. 
אنسانن ظاهري طور تي אيٹمي توڙي ٻيا جديد هٿيار پنهنجي تحفظ الِء ٺاهيا آهن، پر 
جڎهن אنهن جو غلط אستعمال ٿئي ٿو ته پوِء ناگا ساكي ۽ هيرو شيما جهڑيون 
تباهيون אچن ٿيون. تنهن كري بنيادي ڳالهه سائنسي אوزאرن ۽ جديد אيجادن جو 
مثبت ۽ درست אستعمال نهايت אهميت جوڳو آهي. אڄ جڎهن אسان پنهنجي چؤطرف 
ڏسون ٿا ته هر پاسي אسان کي אنٹرنيٹ ۽ موبائل فون جو אستعمال نظر אچي ٿو. 
אنٹرنيٹ جهڑي شاندאر אيجاد دنيا کي هك ننڍڙي ڳوٺڑي ۾ آڻي ڇڎيو آهي. پر ٹين 
دنيا جي ملكن ۾ אڄ אن جو درست אستعمال سڀ کان وڏو سوאل آهي.؟ אهڑيَء ريت 
ٹيلي ويزن وسيلي صحيح ۽ غلط معلومات ۽ تفريح جي فرאهميَء وאرو موضوع به 
سماجي ماهرن وٽ ڊگهي عرصي کان بحث هيٺ آهي. سڌريل ملكن ته ٹيلي ويزن 
جي אيجاد سان گڎ ئي אن جي هاكاري ۽ ناكاري پاسن تي تحقيق كئي هئي، پر 
אسان جهڑن پوئتي پيل ملكن ۾ אن طرف گهڻو ڌيان نه پيو ڏنو وڃي. אنگريزيَء ۾ אن 
سلسلي ۾ چڱو موچارو كم نظر אچي ٿو. پر بدقسمتيَء سان سنڌي ٻوليَء ۾ ٹيلي 
ويزن جي پروگرאمن يا ڊرאمن جي אثرن بابت تحقيقي كم تمام گهٹ ٿيو آهي. جيئن 
ته هتي אسان جي بحث جو موضوع ٹيلي ويزن پروگرאمن خاص طور تي سنڌي ڊرאمن ۾ 

 ٻوليَء جو وڌندڙ بگاڙ آهي، تنهن كري אسان پاڻ کي אن تائين محدود رکندאسين. 
ٻولي אنسان جو فطرتي ۽ قدرتي ورثو آهي، جيكو אنسان ذאت کي خلقڻهار 
پارאن شروع کان ئي عطا ٿيو آهي. אهو ورثو אنسان جي ترقيَء سان گڎ אڳتي وڌي ٿو. 
تهذيبي ترقيَء جو وאسطو  به ٻوليَء جي ترقيَء  سان الڳاپيل آهي. אها ڳالهه  تسليم ٿيل 
آهي ته دنيا جون سموريون ٻوليون، אن عالئقي جي علمي، אدبي، تهذيبي، אقتصادي ۽ 
صحافتي سازگار ماحول ۾ وڌنديون آهن. ڌאر ڌאر علمن ، سائنسي אيجادن ۽ 
ٹيكناالجيَء وسيلي ترقيَء جون منزلون طئي كنديون آهن. هر قوم الِء ٻولي رאبطي 
جو سڀ کان אثرאئتو وسيلو رهي آهي. هاڻي جڎهن אطالعاتي ذريعا אڳ جي ڀيٹ ۾ 
وڌيك سگهارא ٿيا آهن ته ٻوليَء جي אهميت אڃا به وڌي آهي. سنڌي ٻولي نشري ٻوليَء 

אها هك مڃيل کان هك وک אڳتي وڌאئي אنٹرنيٹ جي ٻولي ٿي چكي آهي. 
حقيقت آهي ته كنهن به ٻوليَء جي وאڌ ويجهه الِء علمي، אدبي، تهذيبي ۽ صحافتي 
سازگار ماحول تمام گهڻو ضروري هوندو آهي. ڌאر ڌאر علمن، هنرن، אيجادن، ڄاڻ ۽ 
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ٹيكناالجيَء جي ذريعن مان معلومات جي مٹا سٹا كري كنهن به ٻوليَء جي تحفظ 
۽ ترقيَء جو بندو بست كري سگهجي ٿو. هن وقت جڎهن سڌ سماُء جي مڑني وسيلن 
۾ ٹيلي ويزن سڀ کان وڌيك אثرאئتو ذريعو بڻيل آهي. אتي مختلف ٻولين تي אن جا 
ناكاري אثر به هك وڏو سوאل آهن. אطالعاتي ترقيَء وאري هن دؤر ۾ سنڌي ٹيلي ويزن 

 چئنلن جي ٻوليَء تي سخت تنقيد ٿي رهي آهي. 
 

ئت  رو زن ڊرا   ئن ۾  و  ئ
سان گڎ ئي ٹي وي ڊرאما  نشريات شروع ٿيڻع ۾ پاكستان ۾ ٹي وي 1964

وجود ۾ آيا. حكومتي كنٹرول جي كري پي ٹي وي خبرن جي سلسلي هميشه عوאم 
کي پوئتي رکيو ۽ אن تان صرف حكمرאنن جي سرگرمين تي َٻڌل خبرون ڏنيون ويون. 
جڎهن ته אن جي אبتڑ ڊرאمن ۾ عوאمي אمنگن ۽ روאيتن جو خيال رکيو ويو. تنهن كري 
ڊرאمي جي ترقي ۽ ترويج الِء پي ٹي ويَء جو كردאر خبرن کان وڌيك אهم رهيو. بقول 

ڊرאمو پي ٹي ويَء جو بنيادآهي، אن کي كنهن به صورت ۾ “حميد كاشميريَء جي ته 
 1”.ٹي ويَء کان ٻاهر كڍي نه ٿو سگهجي. ٹي ويَء جي عزت ڊرאمو آهي

شروعاتي ڏينهن ۾ٹيلي ويزن جهڑي نئين אطالعاتي وسيلي جي آمد سان گڎ 
אن جي فني رخن کان وאقفيت نه هئڻ سبب ڊرאمن جا مسودא حاصل كرڻ ۾ ڏکيائي 
ٿي. تنهن زماني ۾ ڊرאمن جا مسودא ٹن طريقن سان حاصل كيا ويا. پهريون وسيلو ته 
אسٹيج ڊرאما هئا ۽ ٻيو ريڈيو ڊرאما هئا، جن ۾ كجهه تبديلي كري אن ۾ ٹي وي ڊرאمن 
جون فني ضرورتون  شامل كري אسكرين تي پيش كيا ويا. پر سڀ کان وڌيك 
אهم كم ناليوאرن אديبن کان ڊرאما لکرאئي پاكستان ۾ ڊرאمن جي هك نئين صنف 

 متعارف كرאئي وئي.
ٹيلي ويزن ڊرאمو آرٽ آهي ۽ אدب جو حصو هئڻ سبب ٻين صنفن جي 
مقابلي ۾ كنهن به ريت گهٹ ناهي. ڊرאمو جيكڎهن ٿيٹر ۾ پيدא ٿيو، ٻارאڻي وهي 
هن ريڈيو تي گذאري ته جوאني وري ٹي ويَء تي ماڻي. אسٹيج ۽ ريڈيو جي ڀيٹ ۾ ٹي وي 
ڊرאمو تمام گهڻو طاقتور آهي. جنهن جو אثر رאبطي جي ٻين سمورن وسيلن کان تيز 
آهي. ٹي وي ڊرאمو فقط تفريح ناهي، پر אن کي جاڳرتا جي سلسلي ۾ به אستعمال كيو 
ويو آهي. ڊرאمي جو אثر אيترو تيز آهي جو هاڻي אهو گهريلو زندگيَء تي تمام گهڻو אثر 
אندאز ٿي رهيو آهي. عورتون هار سينگار، فيشن، گهرن جي سجاوٽ وغيره به ٹي وي 
ڊرאمن کان متاثر ٿي كن ٿيون. جڎهن ته نوجوאن طبقو پنهنجي אٿڻي ويهڻيَء ۾ ڊرאمي 

 کان تمام گهڻو متاثر نظر אچي ٿو.
تي ڏينهن کان پڑهيل لکيل אديب، ناٹك نويس ۽ عاپي ٹي ويَء جي شرو

شاعر هن אدאري سان سلهاڙجي ويا. جن پنهنجي تخليقن سان پي ٹي وي کي شاهكار 
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ڊرאما به ڏنا. شروع ۾ كجهه אسٹيج ۽ كجهه ريڈيو ڊرאما به پي ٹي ويَء تان 
ٹيليكاسٹ ٿيا. شروع وאري دؤر ۾ پي ٹي ويَء جا ڊرאما ركارڊ كرڻ جي سهولت نه 
هوندي هئي، جنهن كري אهي سٹيج ڊرאمن وאنگر ٿيندא هئا. پي ٹي ويَء تان سڀ کان 

پيش كيو ويو. جيكو نجمه فاروقيَء لکيو ۽ فضل كمال ’ نذرאنه‘ پهريون ڊرאمو
پيش كيو ويو، جيكو مختار ’ کنڈر‘پروڊيوس كيو. אن دؤر ۾ ٻيو مشهور ڊرאمو 

 صديقيَء لکيو ۽ آغا ناصر پيش كيو. 
 

ر زن  ڊرا  او ھ ۾  و  ي 
پاكستان ٹيلي ويزن جي نشريات جو دאئرو وسيع كرڻ الِء صوبن جي 
گاديَء جي هنڌن ۾ ٹي وي مركز قائم كرڻ جي سلسلي ۾سنڌ جي گاديَء وאري شهر 

ع تي كيو ويو. سنڌيَء ۾ پهريون 1967كرאچيَء ۾ ٹي وي مركز جو אفتتاح نومبر 
ع تي پروڊيوسر عبدאلكريم بلوچ پيش 1970جنوري  22’  رس رهاڻ ‘ ٹي وي پروگرאم

كيو. אهڑيَء ريت سنڌيَء ۾ پهريون ٹي وي پروگرאم پيش كرڻ جو אعزאز به کيس 
 حاصل ٿيو. 
 

ت ’ ي ڊرا  ‘ز ن  ر  ،   ويھ  
پاكستان ٹيلي ويزن جي אنتظاميا جڎهن سنڌي ٻوليَء ۾ ڊرאما پيش كرڻ 

جو فيصلو كيو ته ساڳيو אردو ڊرאمن وאرو مسئلو پيدא ٿيو ته אهي ڊرאما لکندو كير؟  
پر جيئن ته عبدאلكريم بلوچ پهريان ريڈيي تي صدאكار ۽ پروڊيوسر جي حيثيت 
سان كم كري چكو هو، تنهن كري هن کي ريڈيو ڊرאمن جي گرאمر جي ڄاڻ 
هئي، جنهن אها ڄاڻ تنهن دؤر جي אديبن ۽ كهاڻيكارن کي ڏني. پاكستان ٹيلي 

کي شمشير ’ زينت ‘ ويزن جي پهرئين سنڌي ڊرאمي الِء مرزא قليچ بيگ جي ناول 
אلحيدريَء ڊرאمي جو روپ ڏنو، جيكو ٹن قسطن تي هو. אن ڊرאمي جو هدאيتكار ۽ 

ع 1970جنوري  29ڊرאمي جي پهرين قسط ’ زينت ‘ پيشكار  به عبدאلكريم بلوچ هو. 
 12ع ، ٹين ۽آخري قسط 1970فيبروري  5تي پيش كئي وئي. جڎهن ته ٻي قسط 

منٹن تي َٻڌل هئي. אن ڊرאمي جو  25ع تي پيش كئي وئي. هر قسط 1970فيبروري 
ٻئي پروگرאم الِء تياري شروع كيم، هاڻ “אحوאل بلوچ صاحب هن ريت لکيو آهي. 

ڊرאمو كرڻو هو سو به قسطوאر. אنهيَء الِء مون مرحوم شمس אلعلماَء مرزא قليچ بيگ جن 
جي ناول زينت جو אنتخاب كيو ۽ ڊرאمائي تشكيل جو كم جناب شمشير 
אلحيدريَء کي سونپيم. مکيه كردאرن زينت الِء ڀيڻ غزאال رفيق (مرحومه) ۽ علي رضا 
الِء قربان جيالني (مرحوم) جو אنتخاب كيو ويو. ٻين كردאرن ۾ عبدאلرحمان ميمڻ، 
عبدאلحق אبڑو، كامرאن ڀٹي، ممتاز پنهور، محمد صديق مغل، پروين عيساڻي، 
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بلقيس سيد، زبير نوناري، زيبو ۽ كيترאئي ٻيا فنكار هئا. ٹنهي قسطن کي كهاڻي، 
 2” . ڊرאمائي روپ، אدאكاري ۽ پرאڊكٹشن جي لحاظ کان بيحد پسند كيو ويو

 

زن ڊرا : ي  و ن ا   ر
אصلوكا ’ هيَء جيون هيُء سپنا‘۽ ’ زينت‘پي ٹي ويَء جا پهريان ٻئي ڊرאما 

به אصلوكو ڊرאمو نه هو، אهو ’ خوאب جوسورج‘ڊرאما نه هئا، אهڑيَء ريت ٹيون ڊرאمو 
ڊرאمو گوركيَء جي ناول تان ورتل هو. جڎهن ته ٹي ويَء جو پهريون אصلوكو ڊرאمو 

ع تي عبدאلكريم 1970، جون 11هو. جيكو ’ אوندهه ۽ روشني‘ אمر جليل جو لکيل 
هن ڊرאمي ۾ به مکيه كردאر “ بلوچ پيش كيو. بلوچ صاحب אن ڊرאمي بابت لکي ٿو ته 

غزאال رفيق (مرحوم) ۽ قربان جيالني (مرحوم) אدא كيا. ساڻن ٹيون كردאر رشيد 
هميرאڻيَء كيو. هيَء ڊرאمو بلوچي زبان ۾ ترجمو ٿي كوئٹه سينٹر تان پڻ پيش ٿيو. 

کي پي. ٹي وي (پاكستان ٹيليويزن كارپوريشن) ’ ماُء‘אمر جليل جي لکيل ڊرאمي 
کان אنعام مليو. هن ڊرאمي ۾ אنڌيَء ماُء جو كردאر غزאله رفيق ۽ (مفرور قيدي) پٹ جو 
كردאر وسيم كيو، هيُء پهريون سنڌي ڊرאمو هو، جيكو پاكستان جي سمورين 
אسٹيشنن تان هاليو ويو ۽ پروڊيوسرن کي هدאيت كئي ويئي ته אنهيَء کي ضرور 

 3”.ڏسن

 
ت: زن  ا  ده دؤر ۾  و

ع ۾ بي بي سيَء ٹيلي ويزن چئنلن جي مقبوليت بابت هك سروي 2008
ع ۾ ٿيل אن سروي 2008جاري كئي. אها پنهنجيَء نوعيت جي منفرد رپورٽ آهي. 

وسيلي אها ڳالهه سامهون آئي هئي ته پاكستان ۾ سيٹالئيٹ ٹي وي چئنلز تيزيَء 
سان پير کوڙي رهيا آهن، جنهن سبب سڌ سماُء جي مڑني وسيلن مان ماڻهن جي سڀ 

 96سيكڑو (مرد) ۽  96کان وڌيك رسائي ٹيلي ويزن تائين آهي. אها شرح شهرن אندر 
 79سيكڑو ۽  87سيكڑو (عورتون)، جڎهن ته ٻهرאڙين ۾ אها شرح ترتيب وאر 

سيكڑو آهي. سنڌ אندر سڌ سماَء جي مڑني وسيلن ۾ ٹيلي ويزن سڀ کان وڌيك 
سيكڑو) ۽ אخبارون  39مقبول وسيلو آهي. جڎهن ته אن کانپوِء ريڈيو (سرאسري طور 

 سيكڑو) ماڻهو پڑهن ٿا.  37(سرאسري طور 
ع کان ٿي، جڎهن 2002جي شروعات  (CTV)پاكستان ۾ كيبل ٹيلي ويزن 

پاكستان אليكٹرאنك ميڈيا ريگيوليٹري אٿارٹي (پيمرא) الئسنس جاري كرڻ 
الئسنس جاري كيا ويا، جڎهن ته  900شروع كيا. پهرئين سال سڄي پاكستان ۾ 

كيبل آپريٹرن  2500ع ۾ جاري كيل رپورٽ موجب سڄي ملك ۾ 2010پيمرא جي 
کي الئسنس جاري كيا ويا آهن. كيبل/ سيٹالئيٹ ٹي ويَء جي ترقيَء جا سنڌي 
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ٹيلي ويزن چئنلن تي به אثر پيا آهن. هن وقت سڄي پاكستان ۾ صوبائي ٻولين مان 
سڀ کان وڌيك אخبارون ۽ رساال سنڌيَء ۾ شايع ٿين ٿا، جن جي پڑهندڙن جو ڳاڻيٹو 
ٻين صوبائي ٻولين کان تمام گهڻو آهي. ساڳئي ريت جڎهن ٹيلي ويزن چئلن ۾ تعدאد 
۽ لوכ پسند جي لحاظ کان صوبائي ٻولين ۾سڀ کان وڌيك ٹي وي چئنل سنڌيَء ۾ 

 آهن. جن جو تعدאد هن ريت آهي. 
 1چارٽ نمبر: 

 كيفيت ٹي وي چئنل جو نالو سيريل نمبر
 تفريحي  كي ٹي אين  1
 خبرون  كي ٹي אين نيوز  2
 تفريحي  سنڌ ٹي وي  3
 خبرون  سنڌ ٹي وي نيوز  4
 تفريحي   كشش  5
 تفريحي/ خبرون   آوאز  6
 تفريحي/ خبرون   مهرאڻ  7
 تفريحي/ خبرون   ڌرتي  8

پاكستان אليكٹرאنك ميڈيا ريگيوليٹري אٿارٹي (پيمرא)جي ركارڊ 
سيٹالئيٹ ٹي وي چئنلن کي الئسنس جاري ٿيل  91موجب هن وقت پاكستان ۾ 

چئنلن جي  79آهن. جن مان چئن چئنلن אڃا نشريات شروع نه كئي آهي، باقي 
نشريات جاري آهي. جڎهن ته باقي چئنلن مان كجهه چئنل نشريات جي تياري 

 8كري رهيا آهن ۽ كجهه جا الئسنس في אدא نه كرڻ سبب رد ٿيل آهن. سنڌيَء ۾ 
سيٹالئيٹ ٹي وي چئنل نشريات ڏيکاري رهيا آهن. جڎهن ته אن جي ڀيٹ ۾ پنجابي، 
پشتو، بلوچي ۽ سرאئيكي ٻولين جي چئنلن جو אنگ تمام گهٹ آهي. تفصيل الِء 

 هيُء چارٽ ڏسو. 
 2چارٽ نمبر: 

 كيفيت  ٻولي ٹي وي چئنل جو نالو سيريل نمبر
 تفريحي/ خبرون  پنجابي  אپنا چئنل  1
 تفريحي/ خبرون  پنجابي  پنجاب ٹي وي  2
 خبرون  پنجابي  رאوي ٹي وي  3
 تفريحي يپنجابي، پوٺوهاري، سرאئيك   2كي   4
 تفريحي  پشتو  אي وي ٹي خيبر  5
 خبرون  پشتو  خيبر نيوز  6
 تفريحي/ خبرون  پشتو   پشتو ون  7
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 تفريحي/ خبرون  بلوچي  وش ٹي وي  8
 تفريحي سرאئيكي   روهي  9

 تفريحي/ خبرون سرאئيكي   وسيب  10
جو جائزو وٺڻ مان معلو ٿئي ٿو ته سڀ کان وڌيك ٹي وي  2۽  1چارٽ نمبر 

چئنل سنڌي ٻوليَء ۾ آهن. پاكستان جي صوبائي ٻولين جي چئنلن جي درجي 
بنديَء الِء گيلپ سروي پارאن جيكي אنگ אکر جاري كيا ويا آهن، אهي نه رڳو 

ع جي  آدمشماريَء  موجب پاكستان ۾ 1998حيرאن كندڙ پر فخر جوڳا به آهن. 
 14سيكڑو، پشتو ڳالهائيندڙ  44سيكڑو، پنجابي ڳالهائيندڙ  14سنڌي ڳالهائيندڙ 

سيكڑو آهن. پر سڀ  کان وڌيك ٹيلي ويزن چئنل  3.5سيكڑو ۽ بلوچي ڳالهائيندڙ 
 سنڌيَء ٻوليَء جا ڏٺا وڃن ٿا. وڌيك تفصيل الِء هيُء چارٽ پڑهو. 

 3چارٽ نمبر: 
 پاكستان ۾عالئقائي ٻولين جا ٹي وي چئنل ڏسندڙ

 )2012(ذريعو: گيلپ ميڈيا سائبر ليٹر 
مٿين אنگن אکرن مان ظاهر آهي ته جيكڎهن سنڌيَء کانسوאِء ٻين سمورين 
ٻولين جي ڏسندڙن جو تعدאد پاڻ ۾ ماليو وڃي، تڎهن به سنڌي ٹيلي ويزن چئنل 
ڏسندڙن جو تعدאد  سڀ کان وڌيك آهي. אهڑيَء صورتحال ۾ سنڌي ٻوليَء جي تحفظ، 
وאڌאري ۽ سڌאري الِء אسان کي سڀ کان وڌيك ذميدאريَء سان پنهنجو كردאر אدא 

 كرڻو پوندو.
 

: ي ڊرا      ويھ  
سنڌ جي وڏي برאڊ كاسٹر عبدאلكريم بلوچ سنڌي ٹيلي ويزن نشريات جو 
بنياد رکيو، جيكو אن کان אڳ ريڈيو حيدرآباد تي صدאكار ۽ پروڊيوسر جي حيثيت 
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سان كم كري چكو هو. تنهن دؤر ۾ سنڌي ٻوليَء ۽ ثقافت جو مركز به حيدرآباد 
هئي. سنڌ جا مکيه علمي ۽ אدبي אدאرא به حيدرآباد ۾ هئا. جتي سنڌ جا وڏא عالم ۽ 
אديب سنڌي ٻوليَء ۽ אدب جي آبياري كندא هئا. אنهن عالمن، אديبن، ٻوليَء جي 
ماهرن جي صحبت ۾ رهي عبدאلكريم بلوچ جو سنڌي ٻوليَء سان لڳاُء فطري هو.هن 
پنهنجي אها روאيت كرאچي ٹيلي ويزن مركز تي به برقرאر رکي.ٻيو ته سنڌيَء ۾ 
ٹيلي ويزن پروگرאمن جي بانين ۾ پير حسام אلدين رאشديَء ۽ شمشير אلحيدريَء جهڑא 
عالم، אديب ۽ ٻوليَء جا گهَڻ ُگهرא هئا. جن کي سنڌي ٻوليَء جي نشري هئڻ تي فخر ته 
هيو ئي پر אنهن کي سنڌي ٻوليَء جي وאڌאري، سڌאري ۽ تحفظ جو אحساس هر وقت هو. 

ساهتي “ريڈيي حيدرآباد وאري روאيت کي برقرאر رکندي پي ٹي ويَء تي به سنڌيَء جي 
کي معياري قرאر ڏئي، برقرאر رکيو ويو. אهڑيَء ريت سنڌيَء ۾ ٹيلي ويزن جي ” لهجي

نشريات سنڌي ٻولي ۽ אدب جي عاشقن جي كوششن سان معياري لهجي ۾ ٿي. אهو 
كارنامو عبدאلكريم بلوچ جهڑي علم، אدب ۽ فن دوست شخصيت سرאنجام ڏنو. 
جنهن سنڌي ٻولي جي معياري لهجي کي برقرאر رکڻ الِء جيكا لٺ پهرين ڏينهن 
کنئي אن مان رٹائرمينٹ تائين هٿ نه كڍيائين. هن سنڌ مان چونڈي چونڈي عالم، 
אديب، شاعر، فنكار، سگهڑ، سازندא، شاهه جا پارکو، ٻوليَء جا ماهر ٹيلي ويزن تي 

” אبو “ ۽  ” باني “كرאيا. جنهن الِء کيس سنڌي ٻوليَء ۾ ٹيلي ويزن نشريات جو  متعارف 
سڎڻ گهرجي. אن دؤر جي سڀني وڏن كهاڻيكارن، ناٹك نويسن ۽ شاعرن ٹيلي ويزن  
الِء لکيو، هك ته ٹيلي ويزن، ريڈيو جي ڀيٹ ۾ وڌيك پركشش ۽ تيز ترين موא  
صالتي سرشتو هو.جنهن وسيلي ڏسندڙن تائين پيغام تمام گهڻو تيز  رسي رهيو هو. ٻيو  
ته ريڈيي جي ڀيٹ ۾ אديبن کي تخليق جو ُאجورو به وڌيك ملندو هو، אن كري אديبن،  
ناٹك نويسن ۽ شاعرن جو رجحان ٹي ويَء طرف وڌيو. شمشير אلحيدريَء کانپوِء علي  
بابا، آغا سليم، אمر جليل، ممتاز مرزא، مرאد علي مرزא، يوسف شاهين، قاضي خادم، قمر  
شهباز جهڑن ناٹك نويس نج سنڌي ٻوليَء ۾ ناٹك لکيا، جيكي گهڻي ڀاڱي  

 عبدאلكريم بلوچ پيش كيا ته אنهن ۾ سنڌي ٻوليَء جو خاص خيال رکيو ويو.  
طور ’ אسكرپٹ אيڈيٹر‘ع  ۾ ممتاز مرزא پاكستان ٹيلي ويزن تي 1975

ذميوאري سنڀالي. هو אن کان אڳ ريڈيو حيدرآباد تي אنچارج پروڊيوسر هو، هن جي 
كربالئي جهڑيَء ’ אحسن‘ تربيت ريڈيو حيدرآباد تي سندس وאلد مرزא گل حسن 

شخصيت كئي، جيكو تڎهن ريڈيو حيدرآباد تي אسكرپٹ אيڈيٹر ۽ ُאچار 
چكاسيندڙ هو. نشري مسودن جي אيڈيٹنگ ممتاز مرزא کي ورثي ۾ ملي هئي.אن 
کانسوאِء سنڌي ٻولي، אدب ۽ شاهه لطيف جي پارکو ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ جي 
صحبت به کيس حاصل رهي.  ٻيو ته אيستائين هو ريڈيو جو بهترين ناٹك نويس طور 
پاڻ به مڃائي چكو هو. عبدאلكريم بلوچ کانپوِء گهڻا ناٹك نويس، شاعر ، אديب، 



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 103 ٹيلي ويزن چئنلن تي سنڌي ٻوليَء جو بگاڙ 103 

 سگهڑ ۽ فنكار سندس كوششن سان ٹيلي ويزن تي آيا. 
ريڈيو پاكستان کانپوِء پاكستان ٹيلي ويزن سنڌي نشري אدب خاص طور  
تي ڊرאمي جي ترقيَء ۾ مثالي كردאر אدא كيو آهي. عبدאلكريم بلوچ جيكو ٻوٹو  

ع ۾ لڳايو هو، אهو سندس ساٿي پروڊيوسرن: ممتاز مرزא، غالم حيدر صديقي،  1970
هارون رند، منظور قريشي ، محمد بخش سميجي، بيدل مسرور ،  فيض ٻگهئي ، אعجاز  
عليم عقيلي ۽ ٻين  جي كوششن سان ٿوري ئي عرصي ۾ وڌي وڻ ٿيو. شمشير  
אلحيدريَء ، علي بابا، آغا سليم،  אمر جليل، ممتاز مرزא، مرאد علي مرزא، يوسف شاهين،  
قاضي خادم، قمر شهباز کانپوِء علي محمد مجروح، نورאلهدٰي شاهه، شوكت حسين  
شوري، عبدאلقادر جوڻيجي، אياز عالم אبڑي، كيهر شوكت، بادل جمالي، زيب سنڌي،  
ملك آگاڻي، نور گهلو، منير چانڈيي، آغا رفيق، محمود مغل، אمدאد حسيني، طارق  
عالم אبڑي جهڑא وڏא كهاڻيكار ٹي ويَء الِء ڊرאما لکڻ لڳا. جڎهن ته شاعرن جو هك  
وڏو تعدאد به پي ٹي ويَء سان سلهاڙجي ويو. ٿوري ئي عرصي ۾ سنڌي ٹيلي ويزن ڊرאمي  

 پنهنجي منفرد حيثيت پاكستان ٹيلي ويزن جي سمورن مركزن تي مڃائي ورتي.  
شروعاتي ڏينهن ۾ پاكستان ٹيلي ويزن جي ڊرאمن ۾ سنڌي ٻولي ۽ אن جي 
معياري لهجي جو خاص خيال رکيو ويو. אن ۾ نه رڳو ناٹك نويسن، پر پروڊيوسرن ۽ 
فنكارن جي محنت شامل آهي. ڇوته ٹي وي ڊرאمو لکجڻ کانپوِء אن کي عملي طور 
אسكرين تي كري ڏيکارڻ ۾ ٹي وي پروڊيوسر، ٹيكينيكي عملي ۽ فنكارن جو 
אهم كردאر هوندو آهي. אهڑيَء ريت گڎيل محنت سان ئي كو شاهكار تخليق 
ٿيندو آهي. پي ٹي وي جي سڃاڻپ هميشه ڊرאما رهيا آهن ۽ אن ڏس ۾ سنڌي شعبي به 
پاڻ مڃايو آهي. پي ٹي ويَء جي ڊرאمن ۾ هميشه نج سنڌي אدبي  ٻوليَء جي אستعمال 

 تي زور ڏنو ويو. 
نشر ” خبرون“אهڑي نموني جڎهن پي ٹي ويَء تان سنڌي ٻوليَء ۾ روزאنيون 

ٿيڻ لڳيون ته אن ڏس ۾ به سنڌيكارن ۽ خبرن پڑهندڙن کي خاص هدאيتون جاري 
كيون ويون، ته سنڌي ٻوليَء جي معياري لهجي ۽ ُאچارن جو خاص خيال رکيو وڃي. 
אن سلسلي ۾ جناب شمشير אلحيدري، سليم ميمڻ، رشيد هميرאڻي، ممتاز شيخ، تاج 

 بلوچ، א بچائي ميمڻ ۽ ٻين خاص خيال رکيو.  
 

ئڙ:  دڙ ب ھ  وڌ  ي 
אهڑن وڏن كهاڻيكارن، אديبن، شاعرن، ٻوليَء جي ماهرن جي هوندي به  
نشري אدאرن (ريڈيو ۽ ٹيلي ويزن) تي سنڌي ٻوليَء جي بگاڙ جون شكايتون ڊگهي وقت  
کان رهيون آهن. אسان وٽ عام طور تي ٻوليَء جو بگاڙ אن کي سمجهيو ويندو آهي ته אن  
ٻوليَء ۾ كنهن ڌאريَء ٻوليَء جا لفظ شامل ٿي رهيا آهن. جنهن کي عالمن ٻوليَء  جو   
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بگاڙ نه پر هك ٻوليَء جي ٻيَء ٻوليَء کان אوڌر وٺڻ سڎيو آهي. אن سلسلي ۾ ڊאكٹر  
ٻولين جو ، אهڑيَء طرح هك ٻئي کان لفظ ُאڌאرא وٺڻ ۾ كو  “غالم علي אالنا لکي ٿو ته :   

به عيب كونهي. بلكه אها ته هك سڌريل ۽ شاهوكار ٻوليَء  جي خوبي آهي. دنيا  
جون سڌريل ۽ شاهوكار ٻوليون هميشه هك ٻئي کان لفظ ُאڌאرא وٺنديون رهنديون  
آهن. لفظن جي ُאڌאري وٺڻ وאري אنهيَء عمل کي، ٻولين جي لغات ۾ وאڌאرو چئبو ۽ نه  
كه ٻوليَء جو بگاڙ. ٻوليَء جو بگاڙ يا ٻوليَء کي بگاڙڻ אن عمل کي چئبو آهي، جڎهن  
كنهن به ٻوليَء جا ڳالهائيندڙ، אديب ۽ شاعر، پنهنجي ٻوليَء جي صوتياتي آوאزن جو  
غلط ُאچار كن، ٻوليَء جي صوتياتي نظام ۾ غلط نموني سان ڦير ڦار كن.ٻوليَء جي  
لغوي خزאني يعني لفظن جي وياكرڻي ڍאنچي يعني صرفي ۽ نحوي قاعدن ۽ قانونن  
کي پنهنجي مرضيَء سان يا قانونن جي ڄاڻ نه هئڻ سبب، غلط نموني אستعمال كن يا  

4”. لفظ جي وאحد ۽ جمع صورتن ٺاهڻ وאرن אصولن کان אڻ ڄاڻ هجن 
 

سنڌي ٻولي אختياريَء جي سيكريٹري تاج جويو به غالم علي אالنا صاحب 
هر ٻولي ڌאر ڌאر سماجن جي אثرن، وאپاري، אقتصادي ۽ تهذيبي “وאري رאِء جو آهي ته  

الڳاپن، مذهبي ناتن ۽ لڎ پالڻ جي وאقعن کان متاثر ٿيندي رهندي آهي. אنهيَء نموني 
ٻوليون پنهنجا אثر ٻين ٻولين تي ڇڎينديون آهن، ۽ ساڳيَء طرح پاڻ به قبولينديون 
رهنديون آهن، אهو هكڑو فطري ۽ سڀاويك عمل آهي، جنهن وسيلي ٻوليون هك 
ٻئي کان لفظ אڌאرא وٺنديون ۽ پنهنجو دאمن وسيع، شاهوكار ۽ كشادو كنديون 
آهن. אها لفظن جي ڏي وٺ صدين کان جاري آهي ۽ صدين تائين جاري رهندي 
אيندي، ۽ אِنهيَء ڏي وٺ ۽ אوڌر کي روكڻ يا ُאن جي אڳيان هٿرאدو بند ٻڌڻ ۽ آڏون 

 5” ڏيڻ، ٻولين جي فطري אوسر ۽ وאڌ کي روكڻ جي برאبر ٿيندو.

سنڌي ٻوليَء جي وڌندڙ بگاڙ جي معاملي تي سنڌ جي سمورن عالم ۽ אديبن 
جي  ’ٻارڙو ۽ سنڌي ٻولي‘ ع تي بدين ۾ 1992مئي  30کي تمام گهڻي ڳڻتي رهي آهي. 

عنوאن سان ٿيل سيمينار ۾ ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ אفتتاحي تقريب کي خطاب 
تاريخ جي هن موڙ تي سنڌي زبان کي صحيح نموني ۾ لکڻ، پڑهڻ “ كندي چيو هو ته 

يا ڳالهائڻ جا مسئال אچي پيدא ٿيا آهن. پر سڀ کان وڏو ۽ خطري وאرو مسئلو ٻوليَء 
جي بگاڙ جو آهي، جنهن کي نه روكيو ويو ته אهو ٻوليَء جي אندروني  زوאل جو سبب 
بنبو. אنهيَء كري ضروري آهي ته سنڌي ٻوليَء جي وڌندڙ بگاڙ طرف فوري توجهه ڏنو 
وڃي...... موجوده دؤر ۾ ريڈيو ۽ ٹي وي کي عام אطالعاتي نظام ۾ خاص אهميت 
حاصل آهي. خبرن نشر كرڻ، ڊرאمن يا ٻين پروگرאمن ۾ جيكا ٻولي ڳالهائي وڃي 
ٿي. تنهن کي لکين ماڻهو ٻڌن ٿا. .... אنهيَء كري جيكڎهن غلط ٻولي אستعمال ٿئي 
ٿي ته אن جو سبق سڀني کي ملي ٿو. ضروري آهي ته ريڈيو ۽ ٹي وي جهڑא شانائتا ۽ 
אهم אدאرא صحيح سنڌي ٻوليَء جي אستعمال جي ذميدאري قبول كن ۽ אن الِء  خاص 
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 6” بندو بست كن. جيئن سهڻي ٻوليَء سان بگاڙ جي رאهه بند كري سگهجي.

جيئن مٿي ذكر ٿي چكو آهي ته پاكستان ٹيلي ويزن تي سنڌي ٻولي 
جي تحفظ، سڌאري ۽ وאڌאري الِء אنفرאدي طور كي جوڳا אپاُء ورتا ويا هئا، پر تنهن جي 
باوجود محققن אن تي تنقيد كئي آهي. لوכ אدب جي ڄاڻو  ڊאكٹر  كمال ڄامڑي 

جنهن تيزيَء سان غير فطري אندאز ۾ سنڌي ٻوليَء کي بگاڙيو پيو وڃي، “لکيو آهي ته  
ُאن مان وڏو خطرو אهو به آهي ته كٿي אيئن نه ٿئي جو אڄ جو لکجندڙ אدب، سرجيندڙ 
شاعري ۽ ڳالهائجندڙ ٻولي، ڏهن سالن کانپوِء אسان جو نئون نسل صحيح نموني سان 

 7”. پڑهي به نه سگهي

پي ٹي ويَء جي سنڌي ڊرאمن ۾ ٻوليَء جي بگاڙ جي حوאلي سان  به تنقيد 
پاكستان “ٿيندي رهي آهي. אن حوאلي سان ڊאكٹر كمال ڄامڑي پنهنجي مضمون 

ڊرאمي ۾ جتي بهتر ٻولي كتب “ ۾ لکيو آهي ته : ” ٹيلي ويزن ۽ ويچاري سنڌي ٻولي
آندي وڃي ٿي، ُאتي ُאن حوאلي سان كچايون به ڏسڻ ۾ אينديون. مثال طور: جيكڎهن 
چانهه کڻڻ جو ڏيک، ڏيکاريو ويندو آهي ته، چانهه پيئڻ جي صالح هن ريت كئي 

چيو ويندو آهي، ۽ ’ چانهه پيئو‘ جڎهن ته سنڌيَء ۾ ’ سائين چانهه وٺو!‘ويندي آهي. 
’  ماني َوٺو‘ نه پر ’  مانيَء الِء به  ماني کائو‘چانهه دكان تان وٺبي آهي. אهڑيَء ريت 

ڊرאئيور گاڏي کڻي نه ’ بابا ڊرאئيور کي َچُئه ته گاڏي کڻي אچي‘אستعمال كيو وڃي ٿو. 
8”.پر كاهي אيندو آهي

 

جي ٹين قسط جي ’ قربتون‘ ڊאكٹر كمال ڄامڑي پي ٹي ويَء جي ڊرאمي 
אن ڊرאمي جو ليکك  אردو ٻوليَء کان ‘هك مكالمي جو حوאلو ڏيندي لکيو آهي ته 

ثنا جي َٻِچي ’كيترو متاثر آهي، אن جو אندאزو هن مكالمي مان لڳائي سگهجي ٿو. 
’ بچي‘אهو جملو سڌو سنئون אردوَء جو ترجمو ٿيل آهي. אردوَء ۾ ٻارڙيَء کي ’. آيل آهي

  9”.لفظ جي كا ٻي معنٰي آهي’ َٻِچي‘ چئبو آهي. جڎهن ته سنڌيَء ۾ 
نشري אدאرن ۾ سنڌي گرאمر جو خيال نه رکڻ جون شكايتون به ڊگهي عرصي 
کان ٿينديون رهيون آهن. جيئن گرאمر جي جري ۽ ندאئي حالتن جو خيال نه رکڻ، 
مذكر ۽ مؤنث جي معاملي ۾ الپروאهي كرڻ وغيره. ٻيو ته سنڌي ٻوليَء جي هك 
وڏي خاصيت אها به آهي ته هر لفظ ۽ אکر کي تمام گهڻي چٹائي سان אچاريو ويندو 
آهي. אن سلسلي ۾ زير، زبر ، پيش ۽ شد، مد  جو خاص خيال رکڻو هوندو آهي. پر 
نشري אدאرن ۾ ُאچارن تي خاص ڌيان نه ڏيڻ جي كري سنڌي ٻوليَء  ۾ بگاڙ پيدא ٿي 

 رهيو آهي. 
 

 : ئ   زن   ئ  و
پاكستان ٹيلي ويزن تي سنڌي ٻوليَء کي گهربل وقت ڏيڻ جي حوאلي سان 
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سنڌ جي عالمن ۽ אديبن منڍ کان ئي كوششون كيون هيون، جنهن جي نتيجي ۾ 
منٹن بدرאن روزאنو هك كالכ سنڌي پروگرאمن الِء  25هفتي ۾ هك ڀيرو 

مخصوص ٿيو. سنڌي ٻوليَء سان محبت كندڙن پنهنجي جدوجهد جاري رکي ۽ 
كالכ ٿي ته سنڌي پروگرאمن جو به وقت وڌאيو  24جڎهن پي ٹي ويَء جي نشريات 

ع ۾ پاكستان ۾ سيٹالئيٹ ٹيلي ويزن چئنلن جي 2002ويو. אڳتي هلي جڎهن 
شروعات ٿي ته سنڌ جي ماڻهن کي אهو אحساس ٿيو ته سنڌي ٻوليَء ۾ به سيٹالئيٹ 

جو قيام ” كي ٹي אين“ٹيلي ويزن چئنل هئڻ گهرجي. אن کوٽ کي محسوس كندي 
عمل ۾ آيو. جنهن جي سنڌ جي ماڻهن وڏي آجيان كئي. אڳي سنڌي ٻولي 
אليكٹرאنك ميڈيا تي به صرف سنڌ تائين محدود هئي، پر كي ٹي אين وسيلي אها 
دنيا جي كنڈ كڑڇ تائين پهچي وئي. بعد ۾ سنڌ ٹي وي، كشش، مهرאڻ، ڌرتي ۽ 
آوאز ٹي وي אن سٿ ۾ شامل ٿي وئي. אنهن ٹيلي ويزن چئنلن جي وجود ۾ אچڻ کان 
אڳ، سنڌي ٻولي ماجد ڀرڳڑيَء جي كوششن سان كمپيوٹر ۽ אنٹرنيٹ جي ٻولي ٿي 
چكي هئي. تنهن كري אنهن چئنلن جي نشريات کانپوِء אها אميد پيدא ٿي پئي ته 
هاڻي سنڌي ٻولي وڌندي ويجهندي، אن جي وאڌאري ۽ سڌאري الِء قدم کنيا ويندא. سنڌ 
جي ماڻهن جو خيال هو ته ريڈيو  پاكستان ۽ پاكستان ٹيلي ويزن سركاري אدאرא 
آهن، אنهن سنڌي ٻوليَء جي گهربل خدمت نه كئي آهي، پر هاڻي سنڌي سيڑپكارن 

 جا پنهنجا خانگي چئنل אن سلسلي ۾ وڏو كردאر אدא كندא. 
خانگي سنڌي ٹي وي چئنلن جي نشريات ڏسڻ کانپوِء سنڌ جي ماڻهن ۾ אن 
ڳالهه جو אحساس پيدא ٿيڻ لڳو ته אهي چئنل سنڌي ٻوليَء جي بگاڙ جو پڻ سبب بڻجي 
رهيا آهن، جنهن جو سبب אتي ويٺل كاركنن جي אڻڄاڻائي، تكڑ ۽ الپروאهي 
آهي. אنهن کي ٹي وي ڊرאمي جي تياريَء جي  بنيادي ڳالهين جي به ڄاڻ ناهي، אنهن 

אسكرپٹ ۾ ٻولي “ کي אها به خبر ناهي ته ڊرאمي الِء ٻوليَء جي אهميت كيتري آهي.
ٿو  (Writer)ٿا ڳالهائين يا ليکك  (Character)كهڑي אستعمال ٿيل آهي، آيا كردאر 

ڳالهائي. گرאمر جو وڌ ۾ وڌ خيال كرڻ گهرجي ۽ شوٹنگ وقت אدאكارن جا لهجا ۽ 
ٻوليَء جي بيهك جي ذميوאري به ڊאئريكٹر جي آهي. پر אڄ جي ڊאئريكٹرن جي 

 10”. الپروאهيَء سبب روزאنو کوڙ جمال غلط ُאچاريا وڃن ٿا

سنڌي چئنلن جي خبرن ۾خبرون پڑهندڙن جا لهجا به تنقيد هيٺ אيندא رهيا 
آهن، جڎهن ته سنڌي ڊرאمن ۾ جيكا ٻولي كتب آندي پئي وئي، אها كنهن به 
حوאلي سان معياري نه هئي. אن معاملي تي سنڌ جي ٻولي ماهرن، عالمن ۽ אديبن تنقيد 
كرڻ شروع كئي. خانگي سنڌي چئنلن تي ٻوليَء جي بگاڙ تي پهريون جامع 

خانگي سنڌي ٹيلي ويزن “ مقالو، رياضت ٻرڙي لکيو. هو لکي ٿو ته  /تحقيقي مضمون 
چئنلن تي  مذكر، مؤنث ۽ وאحد،  جمع جون غلطيون كيون وڃن ٿيون. אهي 
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غلطيون لڳ ڀڳ سڀني سنڌي چينلن تي عام آهن، جنهن سان سنڌي ٻوليَء جي 
(مؤنث) ’  منهنِجي ِدل‘صحت ۽ سهڻائپ تمام گھڻي متاثر ٿي رهي آهي. جھڑوכ: 

کي مذكر ۽ ’ كتاَب ‘(مذكر كرڻ)، ’ منهنجو دل‘بدرאن، אردو ٻوليَء جي אثر هيٺ 
طور وאحد ۽ مؤنث كرڻ ۽ אن جو جمع ’ ميِري كتاب‘وאحد سمجھڻ بدرאن 

کي به ’ كالس‘(مذكر) كرڻ. אيئن ئي ’ موسُم ‘کي ’ موسَم ‘كرڻ، ’ كتابون‘
طور وאهپو كرڻ ۽ אن جو جمع ’ ميِري كالس‘مذكر ۽ وאحد سمجھڻ بدرאن، 

11”.كرڻ’ ڇرِכ ‘بدرאن ’ شرَכ ‘ يا ’ אطالعات‘ بدرאن ’ אطالَع ‘ كرڻ، ’ كالسون‘
 

אن کان سوאِء אنگريزي لفظن جو جمع به سنڌي طريقي بدرאن אنگريزي طريقي 
سان كيو وڃي ٿو. جھڑوכ: فورسز، منسٹرس، شوز، آفيسرس ۽ אپارٹمينٹس، 
وغيره. אن طرف به ڌيان ڏيڻ جي گھڻي گھرج آهي ۽ وאحد، جمع جا مقرر طريقا مروج 
كرאئڻ سميت، مختلف אسمن جي حيثيت به َطئي كرڻي آهي ته אهي مذكر ۽ 

مذكر ۽ ’ هوٹَل ‘وאحد آهن يا مؤنث ۽ جمع؟ مثال طور، سنڌ جي كجھه عالئقن ۾ 
’ ماركيٹ‘مؤنث ۽ جمع آهي، كٿي ’ هوٹلون‘جمع آهي ته كجھه عالئقن ۾ 
مؤنث ۽ جمع آهي، كن هنڌن تي ’ ماركيٹون‘مذكر ۽ وאحد آهي ته كٿي 

مذكر ۽ وאحد آهي. אن حوאلي سان ’ رزلُٹ ‘مؤنث ۽ وאحد آهي ته كٿي ’ رزلِٹ ‘
هك معياري لهجي موجب، لفظن جي حيثيت کي مقرر كرڻ جي ذميوאري وאسطيدאر 
אدאرن ۽ فردن تي الزمي ٿي پوي ٿي. ٹي وي ڊرאمن ۾ سنڌي ٻوليَء جو معياري لهجو 
كتب نه آڻڻ جو مکيه سبب ڊرאمي جا هدאيتكار آهن پر אن سلسلي ۾ ناٹك نويس 
جي به بنيادي ذميوאري آهي ته هو پنهنجي تخليق کي مرڻ نه ڏئي. عبدאلقادر جوڻيجو 
سنڌ جو אهو ناٹك نويس آهي، جيكو پنهنجي ڊرאمي تي شروع کان آخر تائين 
مكمل ڌيان ڏيندو آهي، ڊرאمي جو مسودو لکڻ کانپوِء אدאكارن جي چونڈ، ريهرسل، 
ركارڊنگ، אيڈيٹنگ ۽ نشر ٿيڻ وאري ڏينهن دوستن سان گڎجي ڏسڻ تائين هو ڊرאمي 
سان سلهاڙيل هوندو آهي. تنهن كري سندس ڊرאمن ۾ ٻولي ۽ אن جي لهجن جون 

ٻوليَء جي وياكرڻي قانون ۽ سٹاَء موجب، هر ملك جي “ אوڻايون نظر نه אينديون. 
درسي كتابن، سركاري آفيسن، كورٹن جي فيصلن، אشاعتي ۽ موصالتي אدאرن 
يعني אخبارن، ريڈئي ۽ ٹيلي ويزن تي هميشه معياري لهجو كم آڻڻو آهي، אهو 
قانون، سنڌي ٻوليَء سان به لڳي ٿو، پر سنڌ ۾ אنهيَء אصول ۽ قانون تي كوبه ماڻهو 
توجهه نٿو ڏئي، سنڌي אخبارن، سنڌ جي ريڈيو אسٹيشنن ۽ ٹيلي ويزن جا ليکك يا 
پروگرאمن ۾ حصو وٺندڙ، خبرون پڑهندڙ توڙي درسي كتابن جا سبق لکندڙ، ته ُאلٹو 
אهڑن پروگرאمن يا אخبارن ۾ پنهنجن پنهنجن خطن (عالئقن) ۾ كم אيندڙ لهجا 
אستعمال كندא رهن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ ٻوليَء ۾ سڌאري بدرאن، بگاڙ وאرو عمل 

بدرאن ’ خبرن‘وڌيك تيز  نظر آيو آهي... ٹيلي ويزن ۽ ريڈئي تي كي ماڻهو 
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لفظ جي ’ غالم‘چوندא آهن. ’ کت‘لفظ جي بدرאن ’ خط‘ُאچاريندא آهن. ’ کبرون‘
 12”. چوندא آهن’ گور‘ لفظ بدرאن ’  غور‘ چوندא آهن، ۽ ’  گالم‘ بدرאن 

ڊאكٹر אالنا صاحب جنهن ڳالهه جي نشاندهي كئي آهي. אها صورتحال 
אڄ هر سنڌي ٹيلي ويزن ۽ אيف אيم چئنلن تي عام آهي. پاكستان ٹيلي ويزن ۽ 
ريڈيو پاكستان אن حوאلي سان ٿورو گهڻو خيال ضرور رکن ٿا، پر אتي به آهستي 
آهستي سنڌي ٻوليَء ۾ بگاڙ جو مسئلو پيدא ٿي رهيو آهي. خانگي ٹيلي ويزن چئنلن 

”  ُאچار چكاسڻ وאرو شعبو“ ۾ אسكرپٹ جي شعبي تي جيكڎهن ڌيان نه ڏنو ويو ۽ 
کي هٿي نه وٺرאئي وئي ته سنڌي ٻوليَء جي معياري ” معياري سنڌي لهجي“قائم كري 

 لهجي توڙي ٻوليَء کي محفوظ رکڻ ڏکيو ٿي پوندو.  
مٿئين بحث مان אها ڳالهه سامهون آئي ته خانگي ٹي وي چئنلن تي سنڌي 

جن تي ڌيان ڏئي ٹيلي ٻوليَء جي بگاڙ جا مکيه كارڻن مان  كجهه  هيٺ ڏنل آهن. 
 ويزن وسيلي سنڌي ٻوليَء کي وڌאئي سگهجي ٿو.

سنڌي אخبارن توڙي  خبرن وאري شعبي ۾ אڻ سکيل אسكرپٹ אيڈيٹر، نيوز אيڈيٹر: )1
ٹي وي چئنلن تي گهڻي ڀاڱي گهٹ معاوضي تي مالزم رکيا ويندא آهن، جن کي 
پرنٹ ۽ אليكٹرאنك ميڈيا جي صحافت جي بنيادي ڄاڻ نه هوندي آهي، ٻيو ته 
گهٹ معاوضي سبب אهي هر وقت ٻي نوكريَء جي ڳوال كن ٿا، אهو ئي سبب 
آهي جو אهڑن مالزمن کي جڎهن به كجهه وڌيك پگهار وאري نوكري آڇي 
ويندي آهي ته אهي אن کي אوليت ڏيندא آهن. جنهن سبب مستقل طور سنڌي 

 ميڈيا مالزمن جي کوٽ کي منهن ڏيندي پئي אچي.
جڎهن کان وٺي سنڌ  אردو ۽ אنگريزي ميڈيم ۾ پڑهيل نيوز ريڈرز ۽ אينكر پرسن: )2

جي ٻهرאڙين ۽ ننڍن شهرن ۾ سنڌي ٻوليَء وאرن אسكولن ۾ معياري تعليم جو 
سلسلو ختم ٿي ويو آهي ته خانگي אسكولن אنهن جي جاِء وאالري آهي، جتي 
تعليم جو معيار گهڻو سٺو ته ناهي پر سركاري אسكولن کان چڱو آهي. אنهن 
אسكولن ۾ جيئن ته سنڌي ٻولي پڑهائڻ جو جوڳو بندو بست ناهي، تنهن كري 
אتان پڑهي نكتل ٻار אڳتي هلي سنڌي ٻوليَء کان محروم رهجي وڃن ٿا. سنڌي 
وאلدين جو אوالد هئڻ ۽ گهر ۾ سنڌي ماحول هئڻ سبب אهي سنڌي ڳالهائين ته ٿا 
پر پڑهي، لکي نه ٿا سگهن، پوِء אهي جڎهن عملي ميدאن ۾ אچن ٿا ته אنهن جي אها 
محرومي سنڌي ٻوليَء جي بگاڙ جو سبب بڻجي ٿي. אهڑא ٻار شهري ماحول ۾ رهي 
جڎهن ٹيلي ويزن چئنل تي אينكرپرسن (ميزبان) نيوز אينكر (خبرون پڑهندڙ) 
يا אدאكار ٿين ٿا ته אنهن کي سنڌي ٻولي ُאچارڻ نه ٿي אچي، جنهن جي كري אهي 
غلط سنڌي ُאچار کي אيترو ته عام كري ڇڎين ٿا جو אهي هركو אستعمال كري 

(سالم سنڌ، مارننگ ” عال قو، אساني، دکهي אنسانيت، پهرين دفعه“ ٿو. مثال طور: 
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). منهنجي ذאتي رאِء موجب سنڌي ٻوليَء کي خطرو ڌאرين مان 2014آگسٹ  19شو، 
 نه پر پنهنجن مان آهي. 

سڌريل قومون ٹي وي چئنلن جي ٻولي چكاسڻ الِء  مستقل بندو بست نه هئڻ:  )3
پنهنجي ٻولي، علم، אدب، ريتن، رسمن ۽ ثقافت جي تحفظ الِء אدאرא قائم كري 
אن ڏس ۾ مستقل بنيادن تي چوكسي كنديون آهن. سنڌي ٻوليَء جي تحفظ ۽ 
ترقيَء الِء وقت بوقت كوششون ورتيون ويون آهن، אن سلسلي ۾ سنڌي ٻوليَء 
جي باאختيار אدאري، سنڌي אدبي بورڊ ۽ אنسٹيٹيوٽ آف سنڌאالجيَء جهڑא אدאرא 
قائم كيا ويا. جتي ويٺل سنڌي ٻوليَء جي سڄڻن هميشه پنهنجو كردאر אدא 
كيو آهي. سنڌي ٻولي אختياري سنڌي אخبارن جي مانيٹرنگ كندي رهي پر 
بدقسمتيَء سان هاڻي אسان وٽ كو به אهڑو אدאرو ناهي، جيكو سنڌي ٹي وي 

كالכ  24چئنلن جي مانيٹرنگ كري. جنهن سبب سنڌي ٹي وي چئنل 
ڊرאمن، خبرن ۽ بحثن مباحثن ۾سنڌي ٻولي بگاڙي رهيا آهن. سنڌي ٻوليَء جي 
مانيٹرنگ نه ٿيڻ جي كري سنڌي ٹي وي چئنلن تي אردو ٻوليَء جو وאهپو وڌي 

۾ ميزبان، مهمان کي ’ صبح مهرאڻ‘رهيو آهي. مهرאڻ ٹي ويَء جي مارننگ شو 
אبو ، אمي “ مخاطب ٿي هن طريقي سان سنڌي ٻوليَء ۾ אردو ٻوليَء کي شامل كيو. 

). אنهن چئن لفظن ۾ 2014آگسٹ،  19(صبح مهرאڻ، مهرאڻ ٹي وي، ”. جي الڊلي
سنڌي آهي. אهو ته هك مثال آهي. باقي جيكڎهن توهان ” جي“فقط هك لفظ 

سنڌي ٹي وي چئنلن جا مارننگ شو ڏسندא ته אنهن ۾ گهڻو كري ميزبان ۽ مهمان 
אردو گاڏڙ سنڌي ڳالهائيندא آهن. محترم غالم علي אالنا صاحب جي אن سلسلي ۾ 
پنهنجي رאِء آهي. پر جيكڎهن سنڌي ٻوليَء ۾ گهربل لفظ موجود آهن، 
زبردستيَء אردو ، אنگريزي يا كنهن ٻي ٻوليَء جي لفظن جو سهارو وٺي تيزيَء 
سان سنڌي ٻوليَء کي بگاڙيو پيو وڃي. كنهن زماني ۾ ساڳئي ريت فارسي ۽ 
عربيَء کي زبردستيَء سنڌي ٻوليَء ۾ شامل كيو ويو هو. هاڻي هك ٻيو مسئلو به 
سنڌي ٹي وي چئنلن جي پروگرאمن ۾ تيزيَء سان وڌي رهيو آهي، אهو אردو 
ڳالهائيندڙ مهمانن جي شركت آهي. אسان کي אردو ٻولي يا אردو ڳالهائيندڙن 
سان ساڙ يا نفرت ناهي. پر ڇا אردو ٹي وي چئنلن تي كنهن سنڌيَء کي گهرאئي 
אن سان سنڌيَء ۾ ڳالهايو ويندو آهي. ڇا جن موضوعن تي ڳالهائڻ الِء אردو 
ڳالهائيندڙ مهمانن کي گهرאيو ويندو آهي، אنهن موضوعن تي ڳالهائڻ وאرא سنڌي 
موجود ناهن. ٻيو ته سنڌي אليكٹرאنك ميڈيا تي سنڌي ٻوليَء کي گهربل وقت 
ڏيڻ الِء سنڌ جي عالمن، אديبن، سياسي אڳوאڻن، دאنشورن، אستادن ۽ شاگردن 
سالن جا سال جدوجهد كئي، هاڻي جيكڎهن ميڈيا جي ترقيَء سبب سنڌي 

چئنل موجو د آهن ته אنهن تي حق صرف ۽ صرف سنڌي ٻوليَء جو  8ٻوليَء ۾ 
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آهي، ٿيڻ ته אيئن گهرجي ته אنهن ٹي وي چئنلن تي אردو ڳالهائيندڙ مهمانن کي 
گهرאئي، אنهن سان سنڌيَء ۾ ڳالهايو وڃي، جيئن אهي سنڌي سکن. אسان وٽ 
ماضيَء ۾ پاكستان ٹيلي ويزن جي سنڌي ڊرאمن جا كيترאئي مثال موجود آهن. 

کي ” رאڻيَء جي كهاڻي“، ”ڇوٹي سي دنيا“کي אردوَء ۾ ” خان صاحب“جيئن 
אهي ” ڇوٹي سي دنيا، ديوאرين ۽ جنگل“۾ ترجمو كري هاليو ويو. ” ديوאرين“

ڊرאما هئا. جن אردو ڊرאمن تي אهڑو ته אثر ڇڎيو جو אڳتي هلي گهڻن ڊرאمن ۾ سنڌي 
 گاڏڙ אردو كردאر رکيا ويا. אهو سلسلو هاڻي به جاري آهي. 

אليكٹرאنك ميڈيا ۾ سخت مقابلي خبرن جي معاملي ۾ هك ٻئي کان گوِء کڻڻ:  )4
۽ خبرن ۾ هك ٻئي کان אڳتي نكرڻ سبب سنڌي ٻوليَء ۾ وڌيك بگاڙ پيدא ٿي 
رهيو آهي. سمورن ٹي وي چئنلن وٽ خبرن ٺاهڻ کان خبرن پڑهڻ تائين تكڑ 

 سبب ٻوليَء جو خيال نه ٿو رکيو وڃي.
אردو ٻوليَء جي אثر سبب سنڌي ٹي  אردو ٹيلي ويزن چئنلن جي مانيٹرنگ جو אثر: )5

وي چئنلن تي كجهه لفظن کي مؤنث بدرאن مذكر ۽ مذكر بدرאن مؤنث 
كري لکيو ۽ ُאچاريو وڃي ٿو. جنهن جو مکيه سبب خبرن وאري شعبي ۾گهٹ 
پڑهيل אسكرپٹ אيڈيٹرز پارאن אردو چئنلز جي مانيٹرنگ كري سنڌيَء ۾ 
تكڑيون خبرون ترجمو كرڻ آهي. ٻيو ته אردو ڊرאمن جي אثر سبب سنڌي 

” چڻنگ“ليکك به אردو لفظ אستعمال كن ٿا. אنجنيئر אحسان אحمد عرساڻي 
وאري شماري ۾  سنڌي ٻوليَء جي وڌندڙ بگاڙ جا كجهه  2000رسالي جي جون 

(אلف) آوאز אچي پئي. (ب) منهنجو دل نه ٿو چوي. (ٻ) אڄ موسم “ مثال ڏنا آهن. 
 13” سٺو آهي. (ت) هيَء كتاب پنهنجي آهي. (ٽ) مون کي אطالع نه ملي.

جڎهن سنڌي ماڻهن  سنڌي ٻوليَء سان محبت ۽ مالكيَء وאري تصور جي کوٽ: )6
وٽ تفريح ۽ معلومات جي الِء فقط هك ٹي وي چئنل پاكستان ٹيلي ويزن هو، 
تڎهن سنڌي ٻوليَء جي پروگرאمن الِء وڌيك وقت مخصوص كرڻ الِء مطالبا 

ع) ۽ سنڌ 2002ٿيندא رهندא هئا. אڳتي هلي جڎهن سنڌي ٻوليَء ۾ كي ٹي אين (
ع) نشريات شروع كئي ته سنڌي ماڻهن کي سالن پرאڻو خوאب 2004ٹي وي (

ساڀيان ٿيندي نظر آيو. سنڌي ماڻهن پنهنجي کيسي مان پيسا ڏئي كي ٹي אين 
کي بند ٿيڻ کان بچايو، پر אڳتي هلي אهي ٹي وي چئنل سنڌ جي ماڻهن جي 
אميدن تي پورא نه لٿا. אنهن ٹي وي چئنلن جي سيڑپكارن سنڌي ٻولي ۽ ثقافت 
کي فقط كمائيَء جو ذريعو بڻايو، ٻوليَء سان محبت ۽ مالكي وאري تصور جي 

 کوٽ سبب سنڌي ٻولي ۽ ثقافت کي هٿ وٺي تباهه كيو ويو. 
جنهن دؤر  سركاري ۽ خانگي ٹي وي چئنلن تي אسكرپٹ אيڈيٹر جي کوٽ: )7

۾پاكستان ٹيلي ويزن جي سنڌي ڊرאمن ڏيهان ڏيهه مقبوليت ماڻي تنهن دؤر ۾ 
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سنڌي ٻوليَء جا محافظ سنڌ جا عالم، אديب ۽ پڑهيل لکيل پروڊيوسر هئا. جڎهن 
ته ممتاز مرزא پنهنجي ساٿين فيض ٻگئي، بادل جمالي ۽ غالم حيدر شيخ سان 
گڎجي ڊرאمن توڙي ٻين پروگرאمن ۾ نج سنڌي ٻوليَء جي אستعمال کي يقيني 
بڻايو. پر هاڻي پي ٹي ويَء سميت سمورن خانگي ٹي وي چئنلن ۾ אسكرپٹ 
אيڈيٹر جي کوٽ آهي. جنهن سبب ناٹك نويسن جي ٻولي ۽ אدאكارن جي 

 ُאچارن کي كو به چكاسڻ وאرو ناهي. 
كجهه وقت אڳ تائين هندستاني فلمن ۽ ڊرאمن هندستاني ڊرאمن جو وڌندڙ אثر:  )8

کان متاثر ٿي ڊرאما لکڻ عيب سمجهيو ويندو هو. پر هاڻي אردو توڙي سنڌي ٹي وي 
چئنلن تي هندستان جي ٹيلي ويزن چئنلن کان متاثر ٿي، ڊرאما لکڻ عام ڳالهه 
آهي، جيكي نه ته سنڌي ماحول ۽ نه وري ثقافت موجب آهن، אهڑא ڊرאما نج 
كاروباري بنيادن تي ڏيکاريا وڃن ٿا. אهڑن ڊرאمن الِء ليکك به الهور جا غير 

 سنڌي ڳوليا وڃن ٿا. جن ۾ محمد طارق جهڑو ناٹك نويس مکيه آهي.
هن  گهٹ معاوضي سبب سٺن ليکكن پارאن خانگي چئنلن پارאن ڊرאما نه لکڻ: )9

وقت ٹي وي سڀ کان وڌيك تيز ترين تفريح ۽ معلومات جو ذريعو آهي. אڳي 
جيكي به سنڌي ناٹك نويس پي ٹي ويَء الِء سنڌي ڊرאما لکندא هئا. אهي خانگي 

 ٹي وي چئنلن الِء ڊرאما אن كري نه ٿا لکن جو אنهن کي معاوضو نه ٿو ملي. 
خانگي سنڌي ٹي وي چئنلن تي ڊرאمن جو شعبو، گهٹ  אڻ سکيل هدאيتكار: )10

پڑهيل  هدאيتكارن حوאلي ٿيل آهي،  جن کي سنڌي ٻوليَء جي ڄاڻ ناهي. 
جنهن جي كري אهي نه ته אسكرپٹ ڏسن ٿا نه وري ركارڊنگ وقت אدאكارن 

 جي تلفظ جو خيال رکن ٿا. 
هاڻي گهڻو كري ڏٺو ويو آهي ته سنڌي ڊرאمن الِء  אسكرپٹ کانسوאِء ڊرאما ٺاهڻ: )11

אسكرپٹ نه ٿو لکيو وڃي. ركارڊنگ وقت ڊرאمي جي منظر موجب فنكار گڎ 
ٿين ٿا ۽ پاڻ ۾ بحث كري ركارڊنگ شروع كن ٿا، پوِء جنهن کي جيكو وڻي 

 ٿو، سو ڳالهائي ٿو ۽ אهڑيَء ريت ڊرאمو تيار ٿئي ٿو.  
سنڌ جي ماڻهن جي אها وڏي بدقسمتي آهي، جو אنهن وٽ אدאرא  אدאرن جو نه ٺهڻ: )12

جوڙڻ الِء ماڻهو نه رهيا آهن، جيكي ٿورא گهڻا ماڻهو אدאرא ٺاهي سگهن ٿا، אنهن 
کي سيڑپكار بردאشت نه ٿا كن.. سنڌي ٹي وي چئنلن جي مالكن جي אها 

سبب هن وقت تائين كوبه ٹي وي ” אهي ئي هر كم جا ماهر آهن“ سوچ ته 
چئنل  אدאري جي شكل אختيار نه كري سگهيو آهي. אهي مالك سمجهن ٿا ته 

 هنن کان وڏو ٻيو كو ليکك، پروڊيوسر، هدאيتكار ۽ אينكر پرسن ناهي.  
אليكٹرאنك ميڈيا جي طاقت جي خوف سبب سنڌي ٹي وي چئنلن تي אصالحي   )13

אليكٹرאنك ميڈيا هن وقت אنتهائي سگهارو ذريعو بڻيل آهي.  تنقيد نه ٿيڻ:
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جنهن جي كري אن جي غلطين جي نشاندهي نه ٿي ٿئي، جيكڎهن نشاندهي 
ٿئي به ٿي ته אها אيتري אثرאئتي ناهي. جيكڎهن سنڌي ٻولي ۽ ثقافت جي بگاڙ 
وאرو معاملو אنهن چئنلن آڏو אجتماعي طور אٿاريو وڃي ته אنهن جو کڑتيل ضرور 
نكرندو.  تنهن كري אسان کي سنڌي ٹي وي چئنلن جي غلطين خاص طور تي 
ٻوليَء جي بگاڙ وאرو مسئلو אٿارڻو پوندو ٻيَء صورت ۾ سنڌي ٻولي ۽ ثقافت کي 
جيكو نقصان رسندو، אن جو אزאلو كڎهن به نه ٿي سگهندو. אن حوאلي سان 
سنڌي ٹي وي ناٹكن جي باني شمشيرאلحيدريَء پنهنجي هك يادگار אنٹرويوَء ۾ 

ٻولي ۽ كلچر جو معاملو نهايت نازכ آهي، אن الِء ته كورٽ وڃي “ چيو هو ته 
سگهجي ٿو. كلچر کي אيئن بگاڙڻ قانوني ڏوهه آهي، پر ٻليَء کي گهنٹي كير 
ٻڌي؟ אسان جي علم وאرن ۾ مزאحمت نه رهي آهي. وٹن كابه همت كونهي. 
אهي مصلحت جو شكار ٿي ويا آهن. אهي אنهن چئنلن خالف كو آوאز אٿاريندא 
ته پوِء سندن پذيرאئي كيئن ٿيندي. אنهن کي كوريج کپي. ٻولي ۽ كلچر سان 

 14”. אنهن جو ڇا وڃي؟ سچ چوڻ وאرא ته مري ويا آهن
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د    ئ
 ليكچرאر سنڌي، آِء بي אي كميونٹي كاليج نوشهروفيرز، سنڌ

 
ر ھ ۽ ادب ۾  ا ي ۽ ‘‘ م ’’ ي    

ئرج ت ۽   ر ا
 
IMPORTANCE & USAGE OF LETTER ``MEEM`` 

IN SINDHI LANGUAGE & LITERATURE 
  

ABSTRACT 
It is the strength of the civilized languages of the world that 

many of their letters change their meaning, bring about grammati-
cal changes, enfuse a new spirit and thus, enhance fertility in lan-
guage when used in phrase  or combined with other words. For ex-
ample, in English language ``a`` or ``the`` is joined with ``few `` to 
form a new word `` a few`` or ``the few`` etc. In the same way, in 
Sindhi language, the letter of ``meem`` alters the meaning of words 
and bring about many grammatical changes which add more  beau-
ty to its meaning, grammatical structures etc. By way of my hum-
ble struggle, I have come to know that the letter ``meem`` is used 
in more than nine different ways in Sindhi language, it alters the 
meaning of adjective, adverb, pronominal suffix etc. 

 Letter of ``meem`` is also used as prefix, infix and suffix 
in complex and compound words on large scale, therefore it can be 
concluded the letter ``meem`` is used  multidimensionally in Sin-
dhi language, which gives prosperity to its word meaning , gram-
mar, and structure of words. moreover, the letter ``meem`` natural-
ly combines with the other words, which is the indicator  of Sindhi 
being an international and prosperous language amongst all the 
languages of the world.     

دنيا جي سڌريل ٻولين جي אها خوبي رهي آهي ته אنهـن جـا كـجـهـه אکـر / 
حرف، لفظ / فقري سان شامل ٿي، אن ۾ گرאمري تبديليَء سان گڎوگڎ معنوي تـبـديـلـي 
آڻي منجهن نئين حيثيت پيدא كندא آهن، جنهن كري ٻوليَء جي لفظي ذخـيـري ۾ 

مالئي هك نئون  the / aسان    Fewذرخيزي אچي ويندي آهي جيئن אنگريزي ٻوليَء ۾   
جو لفظ ڳالهائـڻ مـهـل تـون وڃ ”   go“ ٺاهيو ويندو آهي  يا     ”the few“يا ”  a few“لفظ  

جو حرف به كيتريـون ” م “ يعني جملي جي معنى ڏيندو آهي تيئن ئي سنڌي ٻوليَء ۾ 
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ئي گرאمري تبديليون آڻي سنڌي ٻوليَء ۾ سونهن ۽ مرتبـي جـو אهـڃـاڻ بـڻـيـو آهـي. 
کان وڌيك مختلف نمونن سان كم אچي سـنـڌي  9”  م “  منهنجي ناقص سمجهه آهر 

ٻوليَء کي عزت بخشي آهي جيكي صفت، ظرف، אسـم فـاعـل، ضـمـيـري پـڇـاڙي، 
مذكر لفظن کي مونث كرڻ، حرف تجنيس، אنكار ، אدغام ۽ حرف جر جي صورت 

אستعمال ٿي  پنهنجي אهميت ظاهر كندو رهي ٿو. هن مقالي جي وسيلي مـون ”  م “ ۾ 
هك ننڍڙي كوشش كئي آهي پر جيكڎهن كي وڏא دماغ غور ۽ فكر كنـدא تـه 
ٿي سگهي ٿو ته אڃا كي نوאن پهلو به ظاهر ٿي پون، جيكي منهنجيَء سـمـجـهـه ۾ نـه 
אچي سگهيا آهن، אميد ته علم אدب جو ذوق رکندڙن کي منهنـجـي نـمـاڻـي كـوشـش 

 پسند אيندي.
جي وאکاڻ هيٺين نموني ٿيل آهي، م سنـڌي אلـف ”  م “ جامع لغات سنڌيَء ۾ 

ب جو ڇائيتاليهون אکر، عربي ٻوليَء جو چوويهون، فارسيَء جو אٺاويهون، سنسـكـرت 
جو پنجويهون אکر (سندس אچار ٻنهي چپن کي مالئڻ سـان ٿـيـنـدو آهـي) אبـجـد جـي 
حساب موجب سندس عدد چاليهه، محمدصه جي نالي جو پهريون אکر، م אوم جو پويون 

آڌيته ــ אنـبـاسـي،  2אيشور ـ قادر ، طاقت وאرو.    1אکر، (אنهيَء ۾ خدא جا ٹي ناال אچن ٿا : 
پرאگيه ـ سڀ كجهه ڄاڻيندڙ، عليم كل ) م  ظرف אنكار جي معنى ۾ كم  3الفاني. 

ضمـيـر مـتـصـل م אيندڙ ـ م كر = نه كر ، تركي مونث جي نشاني ـ بيگ = بيگم ، 
 )  1988: 2555جي نشاني ـ سندم، אٿم ، پٹم. (بلوچ: جامع لغات: ص

(ميم) سنڌي آئيويٹا جو ڇائيتاليهون אکر، م  ۾ نون ُغني جو آوאز سـمـايـل م 
אچي אن جي אڳيان يا پـويـان نـون غـنـي جـو ”  م“ هوندو آهي، אن كري جنهن به لفظ ۾ 

אستعمال (سوאِء كن نرאلن حالتن جي) نٿو كري سگهجي جيئن אما، ڌما، ليمو وغيـره 
م نه جي معنى ڏيندڙ جيكا فعلن جي אڳيان لڳـنـدي آهـي.(سـائـل: سـائـل كـوش: 

 :) 2009: 467كويتا: ص
جـي ”  م “  مٿين لغتن جي ڏنل ڄاڻ جي روشنيَء ۾ چـئـي سـگـهـجـي ٿـو تـه 

جـا  אڃـا ”  م“ אستعمال جي كافي ڄاڻ ڏني وئي آهي، آٌء به هن مـقـالـي جـي ذريـعـي 
حرف جـي ”  م “ كجهه وڌيك אستعمال بيان كرڻ جي كوشش كريان ٿو، جنهن ۾ 

 אهميت وڌي ويندي. جيكي هيٺ ترتيب وאر ڏجن ٿا.
 

ر:“ م. ”1 ئ   ا 

هلندڙ دور جا مورخ جيكڎهن تاريخ کي مسخ كري لکندא ته آئيندي جـي  
مورخن الِء אهو كم ڏکيو ٿي پوندو. (غالم مصطفى سولنگي: سنڌيكار: نئون نيـاپـو: 

 )   2013: 24ص
مٿئين جملي ۾ مورخ = تاريخ لکندڙ אصل ۾ אرخ جو אسم فاعل آهي، جيكو 
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كم جي كندڙ / كيل جي معنى ڏئي ٿو. אرخ سان م جي אڳياڙي مليل آهي جـنـهـن 
کان پوِء نئون لفظ مورخ جڑي پيو آهي. جڎهن ته مسخ لفظ منهنجي خيال ۾ خود مـفـرد 

 آهي پر אن سان ميم فطري ڳانڍאپو رکي ٿو.
، زرينا جوאب ڏنو، پر אهي ٻئي مصور هئا، تون ته شاعر آهين. ( شـيـخ ’’ نه‘‘ 

 ثقافت کاتو) 293אياز: كٿي نه ڀڃبو ٿك مسافر: ص 
هن جملي ۾ مصور =  تصوير ٺاهيندڙ جي معنى ڏئي ٿو، جيكو تصوير جـو 
אسم فاعل آهي. تصوير لفظ سان م אڳياڙيَء طور مليل آهي جيـكـا אسـم فـاعـل جـي 

 عالمت کي ظاهر كري ٿي. 
אهڑين حالتن ۾ אسان جي الِء هورف جي نظريي کي ٿڎي ڇڎڻ ، آُء ڀانيـان ٿـو 

 )2011: 311ممكن نه آهي (جامي: كالسيكي ۽ جديد سنڌي شاعري : ص
ممكن لفظ אمكن جو אسم فاعل آهي جنهن جي معنى ٿي سگهندڙ ٿيـنـدي 
ٻيو ته حرِف تجنيس جو باعث پڻ آهي، جيكا خود ٻوليَء جي وڏي خوبي مڃي ويندي 

 آهي.
 

ر:“  م. ”2  رف 

 سنوאرڻ جون سوين توکي سڎين ٿيون شـاهـرאهـون، تـو 
 پڑهيو آ كهڑي مكتب مان، فقط ڀڃ ڊאهـه جـو رسـتـو.

 : پوپٹ) 2014: 74(ساحر رאهو: دل جي ڳلي: ص 
هن شعر ۾ مكتب = درسگاهه، אسكول، مدرسو وغيره جي معنى ڏئـي ٿـو، 
جيكو گرאمري حيثيت مطابق ظرف يعني جاِء جي معنى ۾ بيٺل آهي، يعني كتـابـن 
جي پڑهڻ جي جاِء، جيكو אصل ۾ كتب (جمع) لفظ سان م جي אڳياڙي ڳـنـڍڻ سـان 

 ٺهيو آهي. جنهن کان پوِء ٻيا به كيترאئي لفظ ٺهن ٿا جهڑوכ مكاتب، مكاتبين.
ــــي ــــصــــور ک ــــن ــــر م ــــل ۾ ه ــــت ــــق ــــي م ــــق ج  عش
ــي. ــل ــاهــي آ م ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــشـــ ــن ــي شــه ــرو ٿ ــرُخ  ُس

 پوپٹ) 2014: 154( ساحر رאهو: دل جي ڳلي: ص
مٿئين شعر ۾ مقتل = قتل ٿيڻ جي جاِء / قتل گاهه جي معنى ڏئي ٿو جيـكـو 
אصل ۾ قتل لفظ سان م جي אڳياڙي مالئي وئي جنهن کان پوِء ٻيا به كيترאئي لفظ جڑن 

 ٿا جهڑوכ . مقتول (مذكر) مقتوال (مونث) وغيره
........ جن جي چوٹين کان مٿاهين مسجد ۾ سونهري مـيـنـار هـئـا، אنـهـيَء 
مسجد جي طرز تعمير تيمورلنگ جي مسجد وאنگرچئي ٿي وئي. ( شيخ אياز: كٿي نه 

 : ثقافت کاتو)  653ڀڃبو ٿك مسافر: ص
هن جملي ۾ مسجد جو لفظ אستعمال كيل آهي، جيكو אصل ۾ سجده سان 
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جي אڳياڙيَء سان ٺهيو آهي، جيكو خود ظرف آهي يعني سجدي جي جاِء. مسـجـد م 
لفظ متعلق عالمه رאغب אصفهاني لکي ٿو ته אلمسجد (ظرف) جي معنى جاِء نماز آهـي . 
אصفهاني صاحب אڳتي حديث جو حوאلو ڏيندي لکي ٿو ته مساجد مان مرאد سجدي جـا 
عضوא پيشاني، نك، ٻئي هٿ، ٻئي گوڏא، ٻئي پيرن جا آڱوٺا آهن (אصفهاني: مفردאت 

 : אسالمي אكيڈمي) 484/485אلقرآن: ص 
تي سوره  522تفسير نورאلثقلين جو مترجم عالمه אلطاف حسين كالچي ص 

 جي شرح هن طرح كئي آهي. 18جن جي آيت نمبر 
مساجد مان مرאد پيشاني، ٻئي هٿ، ٻئي گـوڏא، پـيـرن جـا ٻـئـي “ هن آيت ۾ 

مطلب ته جنهن جاِء تي سجدي جا عضوא خدא تعالى جي אڳـيـان حـاضـر / ”  آڱوٺا آهن
جهكن ته אها جاِء مسجد آهي אن مان وאضح ٿيو ته سجدي كرڻ وאريَء جاِء جـو نـالـو 

 مسجد آهي.
 

ر : “  م. ”3 ث  ئ   ر   ذ

مٿي لغت نويسن پڻ אهڑي نشاندهي كئي آهي پـر אن مـتـعـلـق سـنـديـلـي 
خـان تـركـي “ صاحب جو مضمون وڏي فضيلت رکي ٿو، سنديلو صاحب لکي ٿو ته ؛ 

ٻولي جو لفظ آهي جنهن جي معنى آهي سردאر، رئيس، אمير. درאصل تركستـان جـي 
بادشاهن جو لقب هو. جو سنڌ جي مسلمانن به אمـيـرאڻـي روאيـت کـي قـائـم رکـنـدي 
پنهنجي نالي پٺيان خان الڳو كيو . خان لفظ سان م پڇاڙي مالئي خان+ م = خـانـم 
مونث ٿيو جيكو وڏ گهرאڻي عورتن جو لقب آهي جيئن بلقيس خانم، خورشيد خانـم 
وغيره، كن مذكر نالن جي پويان بيگ هوندو آهي جيئن قليچ بيگ، אفضـل بـيـگ 
وغيره جيكو پڻ تركي ٻولي جو لفظ آهي جنهن جي معنى نوאب ، אمير وغيره . بيگ 
لفظ سان م جي پڇاڙي مالئي بيگ + م = بيگم مونث ٿيو جو אميرزאدي جـي مـعـنـى ۾ 
آهي جيئن جهان آرא بيگم، نورجهان بيگم وغيره . אڄ كلهه ته بيگـم خـود بـه كـن 
عورتن جا ناال آهن. אهي ناال جن جي پويان خان، خانم، بيگ، بـيـگـم آهـن אهـي وڏ 
گهرאڻن جا مخصوص ناالهوندא هئا پر هاڻي غريب غربو אهڑن نالن کي رکـي جـهـونـي 

 (سنديلو: ٹه ماهي مهرאڻ ص، سال نامعلوم)” روאيت کي قائم رکيو پيو אچي.
ڊאكٹر سنديلي جي خانم، بيگم وڏ گهرאڻن جي نالن جي شاهدي هيٺ ڏنـل 
هكڑي بيان مان به معلوم ٿي وڃي ٿي. مير علي نوאز ناز جي كلياِت ناز ۾ لکيل آهي 

هيُء كتاب (قلمي) مير صاحب پنهنجي پياري بيگم بالي کي ڏنو . بيگم صاحبه “ ته، 
مير صاحب جي وفات کان گهڻو پوِء مشهور אديب ۽ شاعر نسيم אمروي کي عطا كـيـو 

)   אها ڳالهه وאضح ٿي وئي ته بيـگـم يـا خـانـم وڏ 1988:  16(كلياِت ناز : س א ب : ص
گهرאڻن عورتن جا ناال هئا، پر אڄ كلهه عام ٿي ويا آهن، مٿئن لفظن خان، بـيـگ کـي 
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 جي پڇاڙي مونث جي صيغي ۾ آڻي ڇڎي ٿي.” م“
 

ر“  م. ”4 ئڙيھ   ري 

 هــوُت وٹــِم جــي هــوِء ســک گــذאريــان ڏيــنــهــنــڑא
 ) 2006 252(سچل: وאحد بخش شيخ: سنڌي ٻوليَء جو صرف ۽ نحو: ص 

مٿي سچل سائينَء جي بيت جي سٹ ۾ وٹم ظرف آهي جيكو אصـل ۾ وٽ  
 + م = وٹم ٺهيو آهي جنهن جي معنى آهي مون وٽ

هوٹل جي كائونٹر تان ٹوئرسٹ אنفرميشن گهريم، אن کي پڑهي אئين لڳو ته 
هك ڏيـنـهـن “ אٹليَء ۾ ٹي ڏينهن ته ڇا ، ٹي هفتا به ٿورא آهن. قمر سان صالح كيم ته 

אڃان هاڻي אيئر پورٽ تي ته وڌرאيو אٿَو، گهڑيَء گهـڑيَء ٿـورئـي “ قمر چيو، ”  אڃا به هجي
 : روشني )2007:  13(عباسي تنوير : ڏوري ڏوري ڏيهه : ص” وڌאئيندא.

مٿئين جملي ۾ گهريم ، كيم  فعل آهن جيـكـي אصـل ۾ گـهـرڻ، كـرڻ 
مصدر سان م جي پڇاڙي ڳنڍي گهريم = مان گهريو ، كيم = مان كيو يعني ضميـر 
سان گڎ אستعمال ٿيل آهن. هن عبارت ۾ ڊאكٹر تنوير صاحب ضميري پـڇـاڙيَء جـو 
درست אستعمال كندي (مان/مون) ضمير جو ورجاُء نه كيو آهي جـنـهـن مـان ٻـولـي 

 شناس هجڻ جو ثبوت ملي ٿو.  
אيئر پورٽ کان ٻاهر نكرڻ الِء جيكو پنڌ كرڻو هو אهو ڏسي هانُء ئي ٻـڎي 
ويو هئم! نه نه ته به ٻه ميل ڊگهو رستو هو پر سائين هيَء אمريكا هئي، هتي هر مسـئـلـي 
جو حل موجود هو . مڑسم ۽ ٻارن سان كاريڈور جي فٹ پاٿ تـي بـيـٺـيـس تـه پـيـرن 
هيٺان زمين کسكندي محسوس كيم (عبدאلعلي / אالنـا אيـڈيـٹـر: سـنـڌي نصـاب 

 ) 1995: 62كالس نائون: ص
 مٿئين جملي ۾ هئم، مڑسم ، كيم ضميري پڇاڙيَء وאرא فعل ۽ אسم آهن

هيو+ م = هيم/هيوم= منهنجو هيو، مڑس + م = مڑسم = منهـنـجـو مـڑس ، 
كيو/كرڻ + م = كيم = مان كيو يعني ضميري پڇاڙي אسم، فعل ۽ حـرف جـر 
جي لفظن سان אستعمال ٿيندي آهي (ضميري پڇاڙي جا ٻيا אکر / عالمتون به آهـن پـر 

شامل ٿيڻ وאرא ٿورא لفظ شامل كيا ويا آهن، جـيـكـي مـقـالـي جـي ”  م“  هتي صرف 
 مناسبت سان آهن)

 
ر : “  م. ”5  ت 

پاڻ אٺن سالن جي عمر ۾ موذن جا فرض پڻ سرאنجام ڏيندو هو (عبدאلـعـلـي / 
 )1995: 20אالنا אيڈيٹر: سنڌي نصاب كالس نائون: ص

 موذن ـ صفت آذאن ڏيڻ وאرو   (فاعل)
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ماتر ڇهاُء (مادرאنا ڇهاُء) سان אهي َپَر منهنجي كلهن تي چنبڑي پيا، אکـيـون 
مٿي كيم ته مجسم كلپنا אوجهل ٿي چكي هئي.(ريٹا شاهاڻي: ٻپهريَء جا ٻـه پـل: 

 : كويتا)2004: 34ص 
جي אڳياڙي مالئي صفت جسم وאرو، ٿـلـهـو، ڳـرو م مجسم = جسم لفظ سان 

 جي معنى ۾ رکيو ويو آهي.
 
ر:“  م. ”6 ئم   اد

אکر جـي  بאکر ۽  چمٿي ڏنل جملي ۾ چنبڑي ، אستعمال كيل آهي جيكو 
ميم جو آوאز ڏيندو آهي پر لکبو نون جي صورتـخـطـي سـان آهـي אهـڑא ’  ن‘ אثر سبب 

 سنڌي ٻوليَء ۾ كيترאئي لفظ موجود آهن جيئن אنبوهه، ڀنڀور، گنبذ وغيره.
 
ر:“  م. ”7 ئر   ا

אنكار جي مطلب سان ”  م“ شاهه صاحب ۽ مخدوم طالب אلموال جي كالم ۾ 
ڀليَء ڀت אستعمال ٿيل آهي پر אهو طور طريقو هاڻي نه ٿو אپنايو وڃي ڏسو شاهه صاحب 

 جو بيت:
 َهُل هِنئين سيـن هـوت ڏي ، ِسـِسـي کـڻ َم سـاڻُ 
 َجنين ڀانيو پاُڻ ، سـي آريـاڻـيـان אوري رهـيـون.

 )2005: سال 296( شاهه: شاهوאڻي : شاهه جو رسالو: 
 

ــيــا، ســڄــڻ אچ تــون ســامــهــون     لــكــي پــاِء َم ل
 )2011:  201(طالب אلموال: ڇپر ۾ ڇڑيون ص 

 
ر: “ م. ”8  س 

ٻوليَء ۾ ساڳين آوאزن وאرא אکر بار بار אستعمال ٿي، ٻـولـيَء جـي سـونـهـن ۾  
אضافو كندא آهن אهڑي روאيت سنڌي ۾ پڻ قديم زماني کان هلندي אچي ٿي، جيـكـا 

 هاڻي به سٺي نموني אستعمال هيٺ آهي.
ـــڈא ـــان ـــي چ ـــڈوڻ ـــان ـــڑي، چ ـــي رאت ـــدאه  وُر אون

 אوري مـــيـــهـــارא، ُمـــنـــهـــُن َم َپســـان كـــو ٻـــيـــو 
 ( شاهه)

شاهه سائينَء جي بيت ۾ ميهارא، منهن ۽ َم جو كيڎو نه سهڻو تجنيسي سٹـاُء 
رکيو ويو آهي، جنهن سان كالم ۾ سالست ۽ مٺاج پيدא ٿي پيو آهي ۽ ٻـيـا كـجـهـه 

 مثال : مام، ماتم، ممتاز مجسم وغيره.
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ر:‘‘ م. ’’9 ر   رف 

ميم جو حرف سنڌي ٻوليَء ۾ حرف جر طور به كـتـب אيـنـدو آهـي . مـثـال 
 کيسي ۾ پئسا آهن يا

 جي َوُر کڻــــــــــــــــــيـو وڃـن אهـي نـه چـئـبـا َوَر،
 جـــن ۾ وڏא َوَر ، ســـي كـــوڙא قـــريشـــي چـــوي

 )2011: 248(طالب אلموال: ڇپر ۾ ڇڑيون: ص 
 جو حرف، حرف جر طور كم كري ٿو. ” ۾“مٿي پهرئين مثال ۽ بيت ۾ 

אن کان عالوه مفرد ۽ مركب لفظن جي אڳيان، وچ  ۽ پڇاڙيَء ۾ وڏي پئمـانـي 
جي אيتري گهڻي قدر אستعمال سبب چئجي تـه  ”  م “ جو حرف אستعمال ٿئي ٿو، ”  م“ تي 

جو حرف پنهنجي سڀني سچاين ۽ سٺاين سـان كـتـب אچـي ”  م“ سنڌي ٻولي ۾ ميم 
جو رאز بڻيو آهي ته كو وڌאُء نه ٿيندو ٻيو ته لفظن سـان ۽ عزت سنڌي ٻولي جي سونهن 

جي אڳياڙي ۽ پڇاڙي فطري طرح جڑيل هوندي آهي / جڑجي ويندي آهي ، جن تي ”   م“
غور ۽ فكر كرڻ کان پوِء ٻوليَء جي حسناكي ظاهر ٿي پوندي آهـي، جـنـهـن سـان 

 ٻوليَء جو معيار بين אالقوאمي حيثيت جو ٿي پوندو آهي 
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رو ئ  ئبده 
 
 

ئئزوئ ر  م    ھ  
 

A BRIEF ANALYSIS OF POETRY OF SAAMI  
ABSTRACT 

Sindhi poetry revolves around the triangle of three major 
poets i.e. Shah Abdul Latif, Sachal Sarmast and Saami. The only 
difference being that Shah Abdul Latif and Sachal Sarmast belong 
to Sufism, while Saami belongs to Vedanat. Nevertheless, all three 
of them are mystic poets of Sindh and spread the same message of 
peace, love and interfaith harmony through their poetry.  

Bhai Chain Rai Lund Saami is one of the greatest classical 
poets of Sindh.  Mostly, his poetry is for the dissemination of the 
Vedas to the Sindhi Nation.  

Despite of this it is a common perspective regarding his 
poetry that, he is a poet of Hindi Bhajan, to be sung in Temples 
and he was actually a trader who spent his half life in making mon-
ey then he felt a fear about his next life (after birth life), so for the 
sake of being a loyal person in his next life,  he prayed and his all 
verses are representing his that prayers.   

Rather his poetry emphasizes on humanity, to raise a voice 
against religious extremism. He was the follower of Kabir and 
Shah Latif. This study focuses an the actual teaching message of 
humanity, peace and love in his poetry.        

هر خيال ۽ تصور جي هك تصوير، خاكو ۽ سـُـڃاڻپ هـُـوندي آهي. سنڌ 
جي فكر، فلسفي ۽ فن جو تصور ُאڀرندي ئي سنڌ جي عظيم شاعرن / بـُـزرگن جو 
هك وڏو سـَـٿ فكر جي موتيَء دאڻن سان فلسفي جي هك مالها جوڙيندو אمن ۽ 
سالمتيَء جا گيت گـُـونجاريندو نظر אيندو. بـُـزرگن ۽ فلسفين جي אِن سـَـٿ ۾ شاهه 
كريم کان وٺي شاهه لــُـطف א قادريَء تائين، شاهه لطيف، سچل، ساميَء کان وٺي 
ُروحل، دريا خان توڙي خليفي نبي بخش سميت كيترא ئي ٻيا אنمول موتيَء دאڻا 

جن جي نمائندگي كندڙ ٹــِـمورتي شاهه، سچل ۽ سامي آهن. سامي شاهه کان  ،ملندא
 )ع1850-  ع1730پوِء جو ۽ سچل جو همعصر شاعر آهي. ڀائي چين رאِء لنڈ (سامي) (

تصوف وאرن بـُـزرگن جي لشكر جو ويدאنتي سپاهي آهي. אِنھن سمورن صوفين جو 
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عقيدو آهي ته جيئن א تعالٰي جا نوאنوي ناال آهن ۽ هر نالي جي جـُـدא جـُدא معنٰي، 
 אكثرتيئن  ،مفھوم ۽ خاصيت هـُجڻ جي باوجود אِها هك ئي ذאت جي سـُـڃاڻپ آهي

مذهب هك ڌڻيَء / پالڻھار جي وحدאنيت ۾ يقين، پاڻ ۾ אيكي ۽ ٻــَـڌيَء ۽ معاشري ۾ 
ٿا. جھڑيَء طرح א تعالٰي هر چھرو ۽  ينאمن ۽ سالمتيَء سان אڳتي وڌڻ جي تعليم ڏ

مذهب ۽ نظرئي رکندڙ ذهن جو رنگ، َڍنگ ۽ آفاقي تيئن هر  ،ذهن مختلف ٺاهيو آهي
سوچ جو אندאز، وسيلو ذريعو ۽ طريقو ته مختلف آهي پر منطق هكڑو ئي آهي پالڻھار 
جي رضا ۽ ٻاجهه حاصل كرڻ ۽ پالڻھار جي خلقيل كائنات جي ڀالئيَء ۽ بھتريَء 

 الِء پتوڙڻ.
جي ’  אلک‘هندو مت ۾ “ويدאنت جو مطلب ڊאكٹر نبي بخش خان بلوچ 

 )707ص:  –(هك جـُـلدي سنڌي لــغت آهي.  يوٻـُـڌא ”אيكائي ۽ ُאن سان لؤن الئڻ جو فلسفو
سنڌ جي ٻين صوفي شاعرن قاضي قادن کان وٺي ساميَء جي همعصر سچل 
سرمست تائين אسالمي قدرن کي بنياد بڻايو آهي. سامي پڻ אِنھن ئي شاعرن جو 
تسلسل آهي. فرق رڳو אيترو آهي ته هـُـن پنھنجي فكر ۾ ويدאنتي قدرن کي بـُـنياد 

 ؛بڻايو آهي. شاهه چوي ٿو
 אکــر پــڑهــه אلــف جــو، ٻــيــا ورق ســڀ ِوســـار
 אندر تــُـون ُאجـار، پـَـــــنـا پـڑهـنـديـن كـيـتـرא؟

 ؛سامي چوي ٿو
 پــَــنا كوهه پـڑهـيـن، َאٿـي حـرف حـقـيـقـت هـيـكـڑو
ـــنـــھـــن مـــھـــرאڻ ۾، אنـــدر ڇـــو نـــه َאڙيـــن؟ ــــ  پـــائـــي مـُ
 كـَـلپـَـت كچي جيَء مون، سامـِـي سـِـــيـر چـڑهـِـــيـن
ــِڑيــن، אڻ هــونــدא گــهــاٽ َאنــدر ۾ ـــ  نــاحــق كــوهــه گــهـــِ

 )92ص:  – 45 –(مورک 
 ؛ٻئي هنڌ چوي ٿو

ـــــنــھــن كــارو مــوچــارو، َאنــدر كــاري آدمــيَء کـُـــــون  مـُ
ــجــان كــو ـــ ــارو ،ســمــجــهــي ســـُ ــو אِش ــو، אِه ــورم ـــ  ســـُ

ـــَو نـــغـــارو ــــ ـــَر ڀـَ ــــ ــــِ  چـــڑهـــي وڄـــائـــي چـــٹ تـــي، نـ
 نـَـــــــــَڀ جــــان نــــيــــارو، ســــامــــي رهــــي ســــريــــر ۾.

 )30ص:  – 19(آگياني (ب) 
ُאسرندڙ عمر، ڦوهه  کيساميَء كلهوڙن جي دور ۾ جنم ورتو. ٹالپرن جي دور 
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جوאنيَء کان وٺي عمر جي پـُـختگيَء وאري دور تائين جاچيائين ۽ אنگريزن کي אيندي ۽ 
تاريخ  پنھنجا ٿاכ ٺاهيندي پنھنجي تجربيكار אکين سان ڏٺائين. אهڑيَء طرح هيُء

دورن کي אکين سان ڏسندڙ شاعر آهي. شاهه، سچل ۽ ساميَء وאرא دور سنڌ  אهم ٹن جي
جا سياسي ۽ سماجي لحاظ کان אنتھائي بـُـحرאن وאرא دور هئا. مذهبي אنتھاپسنديَء 
وאري ماحول، كلهوڙن پارאن خـُـودمختياريَء الِء كوششن ۽ אقتدאر حاصل كرڻ الِء 
سندن جدوجھد ۽ مــُـغلن سان مشروط حكمِت عملين، شاهه عنايت شھيد وאري 
عوאمي אنقالب جي ناكاميَء، جتي سنڌ جي عوאم کي ذهني، شعوري، سماجي، 

ُאتي ُאن دور جا شاعر ۽ مـُفكر پنھنجو فرض אدא  ،معاشي طور بدحال كري ڇڎيو هو
كري رهيا هئا. شاهه کان אڳ ۽ ساميَء کان پوِء به كيترن ئي شاعرن عوאم کي 

جيكو  ،خوشحاليَء، אمن، سـُـكـُـون ۽ خودمختياريَء جو هكڑو ئي رستو ٻـُـڌאيو
 אيكي، محبت ۽ ڀائيچاري سان جـُـڑيل هك قومي אتحاد کان سوאِء ٻيو كو نه هو.

شاهه ۽ سچل عوאمي شاعر هـُـئا. کين خبر هـُـئي ته عوאم جي ُڏکندڙ دلين تي 
پھا كيئن رکبا؟ شاهه جا بيت ماڻھو جهر جهنگ جهـُـونگاريندא َوتندא هـُـئا. אهڑيَء 
طرح سچل جون كافيون جوאنن کي جوش ڏياريندڙ هيون. ساميَء جي سامھون אِهو 
شعور، سـُـجاڳيَء ۽ جدوجھد وאرو منظرنامو هو. ساميَء شاهه ۽ سچل وאنگر ٻالجتيَء 
کان شعر نه چيو، توڙي جو سندس فكر مان ظاهر ٿئي ٿو ته هـُـو به هك فطري شاعر 
آهي؛ حاالنِكه هـُـو هك سيٺ گهرאڻي جو فرد هو. عمر جي شروعاتي دور ۾ هـُـو 
ُدنيادאريَء سان ئي الڳاپيل رهيو. وאپار مان ويدאنت ڏאنھن َورڻ وאرو سفر ضرور هـُـن 
سماجي حالتن جو َאڀياس كرڻ کان پوِء شروع كيو. مذھبي אنتھاپسندين وאرא رويا، 

مزאحمت وאرو ماحول به سندس عوאمي هندن کي زوريَء مسلمان كرڻ وאرא وאقعا ۽ 
אکين آڏو هو. אِهو سڄو وאيو منڈل سندس مشاهدي ۾ هو. אِن سان گڎوگڎ هـُـو پڑهيل 
ڳڑهيل به هو. هندو ٻارن الِء پاٺشاالئن ۾ تعليم ۽ تربيت ٿيندي هئي ۽ هندو وאپاري 
خاص طور تي پنھنجن ٻارن کي خاص كري پٹن کي وאپاري ٻوليَء (جنھن ۾ حساب 
كتاب / ڏيتي ليتي אچي وڃي ٿي) جي تربيت ڏيندא هئا. אِهو ظاهر كري ٿو ته سامي 

ي ُدنيوي مسئلن توڙي مـُـونجهارن کي غور سان ڙپڑهيل ڳڑهيل به هو ۽ هـُـن ديني تو
 پرکيو ۽ אن مشاهدي جي بـُـنياد تي ئي هـُـو چوي ٿو:

ــدي ــارســي ۽ هــن ــه هــك ،ف ــه ــال ــا ڳ ــنــت چــون ٿ ـــ  ســـَ
ــنــڌي ــنــا ٻ ــائــيَء ب ــي  ســمــجــهــي كــو ســامــي چــوي، ٻ
 چــــڑهــــي אنــــڀــــيَء َאڇ تــــي، وٺــــي رאهــــه َرنــــِدي
ــائــي گــيــان گــنــدي، ســمــهــي ســکــپــت ســيــج تــي  .پ

 )289(سنڌي ٻوليَء جي אرتقا، ص:
***** 
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 عــــجــــائــــب عــــقــــل، ســــالــــك ڏنــــو ســــك مــــان
ــل ـــ  ســمــجــهــي روح رאضــي ٿــيــو، ڇــڎي هــنــگــامــو هـُ
 چـــڑهـــي نـــور مـــحـــل ۾، كـــيـــائـــيـــن حـــق حـــاصـــل
 وحــــدت ۾ وאصــــل، پــــرچــــي ٿــــيــــو پــــريــــم ســــان

 )289(سنڌي ٻوليَء جي אرتقا، ص:
ساميَء سندو “ڊאكٹر سحر אمدאد ساميَء جي فكر متعلق پنھنجي مضمون 

سامي هك سنت كوي آهي. אن لحاظ کان هـُـن جي شاعري “۾ لکي ٿي ته ”  سروپ
يعني وحدت جي مستيَء ۾ يقين رکندڙ آهي. אن حوאلي ”  ويدאنتي فلسفي / אدويت وאد“

سان ويدאنتي فلسفو تصوف جي وحدت אلوجود فلسفي کي قريب تر آهي ۽ ٻنهي ۾ 
كو به فكري ڀيد ڀاو ناهي. شاهه عبدאللطيف ڀٹائي نيكيَء، سچائيَء، محبت ۽ 
وحدت جو ٻج قرآن شريف مان، حديثن مان، روميَء جي شاعريَء مان ۽ خــُـود 
پنھنجي ماحول مان کڻي ٿو. ڀائي چئن رאِء لنڈ سامي ٻين سنت كوين وאنگر ويدن، 

(شعور، شاعر، ”  אپنشدن ۽ ٻين شاسترن مان پنھنجي سنت كاويه الِء موتي ميڑي ٿو.
 )210ص:  –شاعري 

ساميَء جا سلوכ ويدאنت تي ٻڌل آهن. ويد هندو ڌرم جا مذهبي كتاب 
جن ۾ رگ ويد ۽ ٻيا شامل آهن. אڄ به كيترא ئي مذهبي  ،هـُـئا. אِنھن جا چار قسم آهن

אسكالر رگ ويد جي بيانن جي روشنيَء ۾ تعليم ڏيندא آهن. ڊאكٹر ذאكر نائك 
جيكو پنھنجي ليكچرن / خطابن ۾  ،هندستان جو هك مذهبي אسكالر آهي

ويدن ۽ قرآن پاכ جي پيغام جي ڀيٹ كندي نيكيَء، ڀالئيَء ۽ אِنسانيت جون 
آهي. ويدن جي تاريخ الِء אِهو به و هكجھڑאئيَء وאريون ڳالهيون مثالن سان بيان كند

مشھور آهي ته אهي سنڌوَء كناري لکيا ويا. يعني ويد جنھن نظرئي جو سرچشمو هـُـئا 
ُאن نظرئي جا بنياد به سنڌ ڌرتيَء تي ئي موجود هئا. ٻين مذهبي نظرين وאنگر אن ۾ به 

جنهن کي عام كرڻ الِء ماضيَء ۾  ،پيغام آهي وאنسانيت، אمن ۽ ڀائيچاري وאر
 مختلف تحريكون ُאڀرنديون رهيون آهن.

سنڌي شاعريَء ۾ “ڊאكٹر تنوير عباسي אِن سلسلي ۾ پنھنجي مضمون 
ننڍي کنڈ، َאڻ ورهايل هندستان ۾ אدب ۾ هكڑي “۾ لکي ٿو ته ”  ساميَء جي אهميت

تحريك شروع ٿي، جنھن کي چوندא هـُـئا نر אكار وאد. نر معنٰي نه، ُאكار معنٰي 
شكل. معنٰي خــُـدא جي كا به شكل كانهي. عام طور تي چيو ويندو آهي ته هي 
بـُـت پرستي ٿا كن، هي ٿا كن، هو ٿا كن پر אنھن جي ويدن ۾ يا گيتا ۾ אهڑي كا 
به ڳالهه ناهي. نر אكار وאد אدب ۾ جيكو شروع ٿيو ُאنھيَء جو مطلب هو ته محبوب 

...  جي كابه شكل كانهي. هو شكل کان بي نياز آهي. گوتم ٻـُـڌ به مـُـورتيَء .. 
جي پـُـوڄا کي نه مڃيندو هو، نه אعتبار كندو هو. سندس مرڻ کان پوِء אن جي مورتي 
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 )33ص:  –(ساميَء تي هك نئين نظر ” ٺاهي ُאن کي پوڄڻ شروع كيـُـِن.
ساڳي ئي مضمون ۾ ڊאكٹر تنوير عباسي ناٿ پنٿي تحريك متعلق لکي ٿو 

جنھن אها ناٿ پنٿي تحريك  ،گرو گورکناٿ مھا ٻـُـڌ جو ٻٹيھون سڌ (خليفو) هو“ته 
شروع كئي. سندس چوڻ هو ته گوتم ٻـُـڌ پاڻ جن ڳالهين کي نه مڃيندو هو يا אعتبار 

(ساميَء تي   ”نه كندو هو ُאهي ساڳيون كيو ٿا ۽ مورتين کي پوڄيو ٿا. אئين نه كريو.
 ) 34-هك نئين نظر، ص

ناٿ پنٿي אدب جي تحريك ته هئي پر سماج ۾ ناٿ پنٿي جوڳي گيڑو لباس 
پھري بر پـَـٹ، بيابانن ۾، جهرن جهنگن ۾ گهمي ڦري عوאم ۾ محبت، ُאخوت ۽ 
ڀائيچاري جو پيغام ورهائيندא هئا. سنڌ ۾ صوفي فقيرن ۽ شاعرن جو گيڑو لباس אن 
جي ثابتي ۽ تسلسل آهي. אن کان سوאِء سنڌي אساسي شاعرن خاص طور تي شاهه 

 لطيف جي فكر تي گرو گورکناٿ جي فكر جو אثر وאضح ڏسي سگهجي ٿو.
 لــنــگ كــڍيــاؤن النــگ، مــوٹــي كـَـــــِن نــه مـَـــــســـَـــــحــو
 جــا אســالمـــان אڳــي هـــئــي، ســـا ســـُــــــئـــاؤن ٻــانـــگ
ـــاٿ کـــي ـــا گـــورکـــن ـــگ، گـــڎي  ســـامـــي ڇـــڎي ســـان

 )14ص:  –(سر رאمكلي 
ننڍي کنڈ / هندستان ۾ هندو ڌرم سان الڳاپيل سڀ کان وڏي אدبي تحريك 
ڀڳتي تحريك ُאڀري. ناٿ پنٿي تحريك کان پوِء هيَء ننڍي کنڈ جي تمام وڏي 
تحريك هـُـئي. رאمانج ۽ رאما نـَـند کان وٺي ڀڳت كبير تائين پھچندي אِن تحريك 
سموري هندستان تي پنھنجو אثر ڇڎيو. אن ۾ بنگال ۽ سنڌ پڻ شامل هئا. אن تحريك 
جي سروאڻن ۾ رאمانج ۽ رאما نند کان پوِء ڀڳت كبير، رويدאس، سوردאس، گرو نانك، 
بنگال ۾ ميرאن ٻائي، رאجستان ۾ دאدو َديال ۽ سنڌ ۾ قاضي قادن کان وٺي شاهه لطيف ۽ 
سچل سرمست تائين אن جو אثر قبوليندڙ آهن. سامي سنڌ ۾ אِن تحريك جو وڏو 
نمائندو آهي. ساميَء جي شاعريَء ۾ אِن تحريك جي بنيادي نكتن پريم ڀڳتي ۽ 

 طبقاتي فرق کي ختم كرڻ وאري جدوجھد جو پيغام ملي ٿو.
ــــــي ــــــي ،وڏي وڏאئ ــــــت ج ــــــاڻ ڀڳ ــــــي ڄ ــــــام  س

ـــي ـــائ ـــري كـــم ـــرא، ك ـــت ـــي ـــا ك ـــي ـــچ אوچ ٿ ـــي  ن
ــــيــــڃــــارא نــــائــــي ــــا، پ ــــمــــار جـُـــــــــاله ــــڍ چ  ڍي
 جــــنــــي لــــنــــؤ الئــــي، ســــي ســــڀــــيــــئــــي ُســــڌريــــا

 )409ص:  – 4 –(ڀڳتي 
(معنى: ُجالها= پڃارא، نائي= حجم، ڍيڍ چمار= ُچهڑא، موچي، ُمردאر ڍور 
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 کائيندڙ، گهٹ ذאت وאرא)
ساميَء جو هيُء بيت سماجي طبقاتي فرق جي نشاندهي كري ٿو ۽ ٻــُـڌאئڻ 
چاهي ٿو ته ڀڳتي نظرئي وאرن سنت كوين وאري هلچل سماج مان طبقاتي فرق ختم 
كرڻ الِء آوאز بـُـلند كيو. جن ذאتين کي نيچ سمجهي سماج ۾ علم ۽ مذهبي عبادت 
کان ته پري رکيو ويندو هو پر طبقاتي فرق جي كري هو زندگيَء جي كيترين ئي 
سھولتن کان محروم پڻ رکيا ويندא هئا. ڀڳتي تحريك ۾ شامل سنت كوين ۾ אنھن 

يا  ند كوي هئا جن ۾ كبير (كوريوهيٺانھين سمجهندڙ ذאتين وאرא وڏא وڏא ساڃھه 
)، دنو (هاري) ۽ ٻيا شامل هئا. ويدאنت مطابق ڌڻي يا موچي )، رويدאس (چمارپڃارو

تعالٰي مختلف روپ ڌאري ُدنيا ۾ אِنسانيت جي ڀالئيَء الِء אچي ٿو. אهڑن ماڻھن کي אوتار 
 چيو ويندو آهي. אنھن ۾ خدאئي خصوصيتون وڌيك هونديون آهن.

جيكي ڀڳتي تحريك  ،سندس بيت ۾ אشارو ُאنھن سنت كوين ڏאنھن آهي
جا روِح روאن هئا. אنھن مان ڀڳت كبير دאس هك (جوالهو)، پڃارو، ڍيڍ چمار 
رويدאس کي ۽ پوِء دאدو ديال ۽ سئنا ڀڳت ڏאنھن אشارو كري ٿو. چوي ٿو ته هي سڀ 

ذאتين وאرא هئا پر پنھنجي شعوري عظمت  ۽رشي، عظيم ماڻھو سماج ۾ گهٹ كرت 
كري אڄ دنيا ۾ ياد كيا وڃن ٿا. ساميَء جي مٿئين بيت جي سمجهاڻي سنڌ جو 

ساميَء جي אنھن سٹن کي جڎهن ُאن زماني “ڏאهو، אديب אي جي ُאتم هن طرح لکي ٿو ته 
جي پس منظر ۾ مادي نقطئه نگاهه کان ڏسجي ٿو ته אهي زماني جي وڏي حقيقت ٿيون 
ٻڌאئين ته جن کي هيل تائين نيچ سمجهي אيشور جي ڀڳتي كرڻ کان وאنجهيو ويو 

تن جاڳي پنھنجو حق حاصل كيو هو ۽ אهو ســِــُڌ كيو هو ته אيشور אڳيان אوچ  ،هو
 )11ص:    –(مضمون: ساميَء تي هك نگاهه / ساميَء تي هك نئين نظر  ” نيچ جو ڀيد ڀاو نه ٿو هلي.

وאضح رهي ته هندن ۾ عبادت جو حق رڳو برهمڻن يعني مٿينَء ذאت وאرن کي 
جڎهن ته هيٺين ذאتين خاص طور تي شــُـودرن الِء مذهبي  ،مليل سمجهيو ويندو هو

تعليم حاصل كرڻ تي پابندي هوندي هئي. אن الِء سندن مختلف نظريا آهن ته شــِــِو 
جي مٿي، ٻانھن، كلهن وغيرهه مان جـُـڑيل ماڻھو مٿين ذאتين وאرא آهن جڎهن ته 
گهٹ ذאتين وאرא سندس گوڏن ۽ پيرن مان جــُــڑيا آهن. هك لمحي الِء جيكڎهن אِن 
ڳالهه تي يقين كجي ته אِهو ئي سمجهه ۾ אچي ٿو ته جڎهن شــِــِو (ڌڻي) پوڄا الئق آهي 
ته پوِء אن پوڄا ۾ جسم جي حصن جو فرق ڇا جو؟ جيكڎهن אنسان شو جي مختلف 
حصن مان جـُـڑيو آهي ته אِهو به ته عظيم ئي ليکبو؟ ممكن آهي ته אهي سڀ ڏند 
كـــَــٿاؤن فرضي هجن ۽ אهڑي قسم جي مفروضن کي غلط ثابت كرڻ ۽ عوאم ۾ 
مذهبن جي صحيح تصور کي ُאڀارڻ الِء سنتن پنھنجو كردאر אدא كرڻ جي كوشش 

 كئي آهي.
אِن تحريك جي مقصدن ۾ אنساني برאبري، مذهبي روאدאريَء، ڀائيچاري، אمن 
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۽ אِتحاد کان سوאِء ذאت پات جي ِويڇن وאري نظام جي مخالفت شامل آهي. אن الِء نيـاز 
۾ ”  جي تون پنھنجو پاڻ سڃاڻيـن“ جي مھاڳ ”  آُء كانگا كر ڳالهه“ همايوني كتاب 

رאمانج پنھنجي پيش ُرو شنكر آچاريا جي نه صرف אحديـت مـطـلـق جـي “ لکي ٿو ته 
تقليد بدرאن ويدאنت (وحدאنيت) جي فلسفي تي پنھنجي فكر جـو بـنـيـاد رکـيـو پـر 
پنھنجو سمورو ڌيان هندن جي هيٺين ذאتين ڏאنھن ڏئي אنسان دوستيَء جو ثبوت مھـيـا 
كيائين. هن تحريك سان تعلق رکندڙ لوכ روحاني دٻاَء ۽ عصبيت سـان گـڎوگـڎ 
سماجي طبقي بنديَء ۽ تشدد جي به خالف هئا. روحاني رجعت پسنديَء ۽ عصـبـيـت 
خالف אحتجاج كندي رאما نند אها تبليغ شروع كئي ته خــُـدא تائين رسائـي صـرف 

سندس אشارو אنسان ۽ אنسانيـت سـان مـحـبـت ”  محبت ذريعي حاصل ٿي سگهي ٿي.
 ڏאنھن آهي.

رאمانج هـِـن تحريك ۾ كيترن ئي سچن سرويچن، عالمن کي ساڻ كيو ۽ 
ٻـُـڌن، جينين، شودرن ۽ َאڇـُـوتن کي پنھنجي حلقي ۾ شامل كيو. کانئس پوِء رאما 
نند אِن تحريك کي אڳتي وڌאيو جڎهن ته ڀڳت كبير אن تحريك کي אوج تي َرسايو. 
سندس دور هندستان ۾ لوڌين وאرو دور هو. ڀڳت كبير جو كالم אنسان دوستيَء جي 
پرچار وאرو آهي. سنڌ جي تقريبن سمورن אساسي شاعرن جي فكر تي سندس אثر 
وאضح نظر אچي ٿو جن ۾ سامي گهڻو אڳڀرو آهي. ساميَء جا אهڑא ِويچار سندس 
سلوكن ۾ گهڻين جاين تي ملندא. سندس אهڑن ِويچارن بابت سنڌ جي ڏאهي ڊאكٹر 

ڀٹائي صاحب אعلٰي אنساني عظمت ۽ “نبي بخش خان بلوچ صاحب جو خيال آهي ته 
وحدت جي وאڌאئي ڏيندي چيو ته كانه پـُـڇي ٿو ذאت، آيا سي َאگهيا پر ڀائي چئن رאِء 

 )474ص:    –(سنڌي ٻولي ۽ אدب جي تاريخ  ” وٽ אڃان چھڑي چمار جو پچار باقي آهي.
 Analysisبلوچ صاحب جي رאِء پنھنجيَء جاِء تي تمام جاندאر آهي. سندس 

جو אندאز منفرد ۽ אعلٰي آهي. אسالمي دين ۽ سماج ۾ ذאت پات، رنگ نسل جو كو به 
ِويڇو ناهي. سڀني مسلمانن جو אِهو عقيدو آهي ۽ אسالمي تعليم ئي אِها آهي ته گوري 
کي كاري، عربيَء کي عجميَء ۽ عجميَء کي عربيَء تي كا به وڏאئي ناهي. אهڑيَء 
طرح אسالمي سماج ۾ الشعوري طور به אهڑא ِويڇا نه ملندא. كرت جي لحاظ کان 
كيترن ئي هنڌن تي אسالمي سماج ۾ به ننڍ وڏאئيَء وאرא رويا نظر אيندא آهن. شاهه 
صاحب אِنھن روين ڏאنھن אشارو كري ٿو. אن جي ُאبتڑ هندو سماج ۾ ذאت پات جي ننڍ 
وڏאئي ۽ طبقاتي فرق وאضح آهي. ذאت پات جي אهڑن تضادن کان باغي ٿي ئي گوتم 
ٻــُـڌ ٻــُـڌ مت جو بـُـنياد وڌو. توڙي جو سندس ڌرم אنقالبي تبديليون آنديون پر پوِء هـُـو 
אِن فرق کي پاڙؤن پٹي نه سگهيو. ڀڳتي تحريك جو به אِن فرق جي پاڙ پـَـٹڻ بنيادي 
مقصد هو. אنھن سمورين كاوشن جي باوجود אڄ به هندو سماج ۾ אِهي ِويڇا تمام 
گهڻيَء حد تائين موجود آهن. سامي سماج ۾ موجود אهڑن ِويڇن کي ختم كرڻ جي 
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ڳالهه كري ٿو. سامي ثابت كرڻ چاهي ٿو ته سماج ۾ گهٹ ليکجندڙ ذאتين جا 
ماڻھون به عظيم آهن ۽ سماج ۾ אنسان جي عظمت هجڻ گهرجي سندس ذאت جي نه. 
ويدאنت جي پيغام ذريعي هـُـو عوאم کي אهڑي ئي آگاهي ڏيڻ چاهي ٿو. سنڌ جا تقريبن 
سمور אساسي شاعر پنھنجي پنھنجي دور جا مــُــعلم ۽ عالم هـُـئا. جھڑيَء ريت 
مسلمان شاعرن אنساني روאدאريَء جو عـِـلم پکيڑي سماج کي باشعور كرڻ جي 

ريت ساميَء ويدאنت جي ذريعي هندن ۽ مسلمانن ٻنهي مذهبن  تهڑيَءكوشش كئي 
جي ماڻھن کي پنھنجي مذهب جي تعليم، ُאن جي אصل پيغام ۽ ُאن پيغام کي وري وري 
ورجائي ٻـُـڌאئيندڙ تاريخي كردאرن يعني سنتن جي حوאلي سان پنھنجي فكر کي 

 پيش كيو آهي. سامي وאضح چوي ٿو:
ــايــان ــڻ ـــ  وאڻــي جــا ويــدن جــي، ســنــڌيَء ۾ ســـُ

سنڌيَء ۾  بيتن ذريعي ويد سنسكرت ۾ لکيل آهن جن جو تفسير سامي
سمجهائي ٿو ته جيئن عام ماڻھوَء کي אهو پيغام ۽ فكر سمجهه ۾ אچي وڃي. ٿورو غور 
كريو! شاهه لطف א قادريَء پڻ پنھنجي رسالي متعلق אئين چيو آهي. شاهه لطف א 

ُאن ۾ אٺين، نائين ۽ ڏهين سٹ  ،قادريَء جي كالم ۾ شروع ۾ هك حمد سڳورو آهي
 هن ريت آهي؛

ـــــھــلــو ٻــجــهــڻ َאٻــوجــهــن ـــ ـــ ـــُ  تــه هــوِء ســنــڌي وאئــي ســـ
ـــــکــن ـــــگــهــائــيــن אِي ســـِ  پــاهــنــجــي ٻــولــي كــري ســـِ
ــڑهــن ــو ور ســکــن ۽ پ ــي ــه پ ــئ ــي، ل ــطــف א چــئ ـــ ـــ ـــُ  لـ

 )53ص:  –(شاهه لطف א قادريَء جو كالم 
جڎهن مكتبن  ،شاهه لطف א قادريَء ُאن دور ۾ سنڌيَء ۾ پھريون رسالو لکيو

۾ تعليم عربيَء ۽ فارسيَء ۾ ڏني ويندي هـُـئي. ظاهر آهي אِها אسالمي تعليم هـُـئي. 
مذهبي، אخالقي ۽ سماجي مسئال پڻ شامل هـُـوندא هـُـئا. شاهه لــُـطف א قادريَء אِها 

جنھن تي  ،ساڳي تعليم سنڌي مادري ٻوليَء ۾ ڏيڻ الِء אن تعليمي نظرئي جو بـُـنياد ِوڌو
عمل كندي ُאن دور جي ٻين عالمن مخدوم אبوאلحسن ٺٹويَء، مخدوم ضياَء ۽ ٻين 

سنڌي صورتخطيَء ۾ كتاب لکيا. אهڑيَء طرح سنڌي مادري ٻوليَء ۾ تعليم  –عربي 
جي نالي سان אدب ۾ مشھور آهي. אهڑيَء ”  تعليمي تحريك“ڏيڻ جي אِها تحريك 

سنڌي صورتخطيَء ۾ سنڌي لکڻ لڳا جڎهن ته هندو ديوناگري  –طرح مسلمان عربي 
 گــُــرمـُـکي وغيرهه پڑهندא هـُـئا. سامي پڻ گرمکي سکيل هو.

سنڌ جي سالكن، درويشن  (سامي) هـُـو“بلوچ صاحب אِن متعلق لکي ٿو ته 
جي سنڌي بيتن کان وאقف هو. אنھيَء كري هن پنھنجو شعر به سنڌي بيتن ۾ چيو 

سڎيو ويو. אهي بيت אصل ۾ هٿ אکرين ‘  سلوכ’جن کي ڌرمي وאڻيَء جي لحاظ سان 
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جـُـدא جـُـدא چٺين تي گرمکيَء ۾ لکيل هـُـئا ۽ چئي نه ٿو سگهجي ته کانئس پوِء 
(سنڌي ٻولي ۽ אدب  ”.سنڌي صورتخطيَء ۾ آندو ويو –كيتري ڌيان سان אنھن کي عربي 

 )473ص:  –جي تاريخ 
بلوچ صاحب جي رאِء مطابق چئي سگهجي ٿو ته سامي نه رڳو ٻين بــُــزرگ 
عالمن ۽ همعصر شاعرن کان متاثر هو پر سندن ڏيکاريل وאٽ تي هلڻ وאرو / سندن ئي 
نظرين جو حامي به هو. אهڑيَء صورتحال ۾ چئي سگهجي ٿو ته سامي جڎهن ويدאنت 

هك لحاظ کان هـُـو لــُـطف א قادريَء  ڄڻجو فلسفو سنڌيَء ۾ سمجهائڻ چاهي ٿو ته 
جي نظرئي جي پيروي ۽ پوئوאري كرڻ پيو چاهي؟ سندس אِهو نظريو لــُــطف א 

 ُאن قادريَء جي مادري ٻوليَء ۾ تعليم ڏيڻ وאري نظرئي کي אڳتي وڌאئيندي سنڌ جي
مطلب ته هـُـو حقيقت ۾ ويدאنتي فكر .  عوאم کي ويدאنتي پيغام سمجهائڻ چاهي پيو

جا אھي پھلو جن مطابق אنسان کي مذهب، ذאت، رنگ نسل جي فرق کان بغير صرف 
אنسان سمجهيو وڃي ٿو ۽ خــُـدא تعالٰي کي كنھن به هك مذهب وאرن جي بدرאن 
سموريَء كائنات جو مالك هك ڌڻي تسليم كيو وڃي ٿو ۽ ُאن جي كا به شكل 
ناهي. سڀ جو خــُــدא هك آهي. אِهو فكر هر ُאن ماڻھوَء تائين پھچائڻ چاهي پيو 
جيكو سنڌي پڑهي ۽ سمجهي سگهي. چاهي سندس دين كھڑو به هجي. ساميَء אِهو 
كم هندو ڌرم الِء كيو يا نه پر אِها حقيقت آهي ته אِهو كم سنڌ، سنڌي ٻوليَء ۽ 

ند ۽ سنڌ ڌرتيَء الِء وسنڌ ڌرتيَء تي َوسندڙ هر ويدאنتي چاهي ٻئي فكر جي ساڃھه 
ن نئوكيو. سنڌ جي אِن نئين אِنسان الِء كيو، جنھن جو تصور سندس ذهن ۾ هو. אهو 

אنسان جيكو مصنوعي طور تي پيدא كيل قدرن کي نه ٿو مڃي ۽ جيكو אنسان جي 
 אزلي ۽ אصلي قدرن جو ڄاڻو ۽ روشن خيال آهي.

سنت ساميَء “ڊאكٹر غالم علي אالنا سندس אن فكر متعلق لکي ٿو ته 
ويدאنت جي سکيا يا تصوف جو درس ڏيندي خــُــدא جي هستيَء جو אعترאف كندي 
سنڌي سماج ۽ سنڌي אدب ۾ هك نئين رאهه قائم كئي. هـُـن ويدאنت جي سکيا ۾ 
אسالمي تصوف جو رنگ ڀري هك نئين روאيت جو رنگ ڀريو، جنھن تي سنڌي ٻوليَء 

 )288ص:  –(سنڌي ٻوليَء جي אرتقا ” ۽ سنڌ وאرن کي هميشه فخر آهي.
سمن حكمرאنن کان پوِء سنڌي אدب جي تاريخ جو تقريبن سمورو دور 
بـُـحرאني دور هو. هن دور جي شاعرن، عالمن ۽ مـُـفكرن ڀرپور كوشش كئي ته 
عوאم سـُـجاڳ ٿي سگهي. جڎهن عوאم ۾ אِنتشار ۽ َאناركي ڦھليل هجي ته عوאم 
ُאٻاڻكو ٿي پوندو آهي. אهڑيَء صورت ۾ قوِت אرאديَء ۽ جدوجھد، عزم، حوصلي منديَء 
جھڑא אصطالح مفروضا ۽ آدرشي لڳندא آهن ۽ عوאم ۾ اللچ، خـُـود غرضيَء جھڑא منفي 
אثر وڌڻ ِويجهڻ لڳندא آهن. تاريخ ۾ سمن جي حكمرאنيَء وאرو دور سنڌ جو هك 
آئيڈيل دور ليکيو وڃي ٿو پر ُאن کان پوِء مستقل سنڌ بحرאن هيٺ رهي. الڳيتين 
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سياسي تبديلين عوאم کي نــِـســَــتو كري ِوڌو هو. אهڑين حالتن ۾ هــِــتان جا شاعر ۽ 
مـُـفكر عوאم ۾ تصوف وאري فكر ۽ شاعريَء ذريعي عوאم جي ساڻن ساهن ۾ نئون 

 ُروح ڦــُـوكيندא رهيا.
ساميَء َאناركيَء وאري دور کي پنھنجي ننڍپڻ کان وٺي ڏٺو جنهن جا אحوאل 
אسان کي تاريخ جي مختلف كتابن ۾ ملندא. سامي شاهه وאنگر جهر جهنگ ۾ مشھور 
نه هو. شاهه جا معتقد مسلمان توڙي هندو سڀ هـُـئا ۽ ساڳيَء طرح سچل سرمست به 
عوאم ۾ گهڻو مقبول هو پر سامي ويدאنتي نظرئي ۽ هندو هجڻ كري هندو كميونٹيَء 

ڳايا ويندא هئا. ساميَء  ڀڄن ۾ گهڻو مشھور هو. مندرن ۽ پاٺشاالئن ۾ سندس سلوכ
 אنساني مزאج جي پنجن منفي روين ختم كرڻ تي زور ڏنو آهي. سامي چوي ٿو:

ـــــــٹـــي ٿـــي  خـــاص خـــزאنـــو ســـڀ جـــو ،אوديـــا َرَن لـــــُ
 جــوڙي جــيــئــِن کــي ٻــنــڌي، گــهــيــَرَٽ ســاڻ گــهــــــُــــــــٹــي
 پــيــادא پــنــج بــڇــي كــري، رאتــيــون ڏيــنــھــن كــــُـــــٹــي
 كو سامي سـَـنُت ڇــُــٹـي، كـري حـمـايـت هـَـــِر جـي

 )68ص:  – 36 –(אوديا (אلف) 
هـِـن بيت ۾ پنج پيادא بـُـريون خصلتون يا אنساني دشمن آهن. אهڑيَء ريت 

 ٻيَء جاِء تي چوي ٿو ته:
ــرא ــت ــن كــي ــم ــه ــي، كــوڙא گ ــان ــي ــڌ گ ــن ـــ ــڻ ٻـَ ــڀ ــان  ٻ
ــي ــان ــه آس ـــ ـــ ـــِ ـــ ــئ ــڀ ــان، אن ــان س ــون كــن زب ــي ــه ــال  ڳ
ــــي ــــان ــــم ــــا אي ــــوڀ ۾، אرجــــه  رهــــن رس كــــس ل
ـــو ـــن ج ـــت ـــجـــن ت ـــن ـــو پ ـــل ـــت ـــي، پ ـــان ـــه ف ـــن ن ـــاڻ  ڄ

 )23ص:  – 47(
 אهي پنج دشمن آهن

 كام = عشق، شھوت، نفساني خوאهش )1
 كــِــروڌ = كاوڙ، َڏمر، غصو، کيٹو، ِكرِكر، روڄ رאڙو )2
 لوڀ = طمع، اللچ، حرص، هٻڇ )3
 موهه = پيار، پريت، محبت، اللچ، حرص، لوڀ )4
 َאهنكار =غرور، َوڏאئي )5

سامي چوي ٿو ته אهي پنج ئي عنصر אنسان ۾ جھالت جي كري پيدא ٿين ٿا. 
َאِوديا يعني جھالت אنسان جي زندگيَء کي کوکلو بڻائي ڇڎي ٿي. אن کان سوאِء مايا 

بـُـڇڑאين ڏאنھن ِڌكي ٿي جن  ۽ يعني دولت جي اللچ ماڻھوَء کي كيترين ئي بــُـرאين
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مان سڀ کان وڏي بـُـرאئي غرور ۽ تكبر آهي. ساميَء جا كيترא ئي بيت َאِوديا ۽ مايا 
متعلق آهن. ساميَء جي אِنھن بيتن مان ظاهر ٿئي ٿو ته هـُـن ماڻھن کي אنتھائي 
ويجهڑאئيَء کان جھالت ۾ ورتل ۽ دولت جي اللچ جو شكار ٿيندي ِڏٺو. אِن كري هـُـو 
پنھنجي عوאم کي אنھن جي هاڃن کان آگاهه كري ٿو. سامي ُدنيا کي فاني ۽ مايا کي 
אکين جو دوکو / مصنوعي چمك ظاهر كري ٿو. אِن ۾ كو شك ناهي ته هـِـندو 

ُאتي وياج خوريَء وغيرهه جھڑيون  ،سماج ۾ جتي وאپاري طبقو گهڻائيَء ۾ آهي
خرאبيون به آهن. אِهو ئي سبب آهي جو سامي دولت / مايا کي بي ُوقعت ۽ אنساني 
دشمن ثابت كري אن جي اللچ کان پري رهڻ جي تلقين كري ٿو. لــُـطف א بــَــدوي 

אهڑي شاعري حقيقي معنٰي ۾ پيغامي “ساميَء جي فن، فكر ۽ ٻوليَء متعلق لکي ٿو ته 
شاعري ۽ אهڑو شاعر ئي صحيح معنٰي ۾ مـُـفكر سڎאئڻ جو حقدאر آهي. ساميَء جي 
شاعري فكر ۽ خيال جي نسبت جيتري قدر بـُـلند آهي، אيتري قدر سندس زبان به 
فصاحت ۽ بـَـالغت سان ڀريل آهي. جتي هـُـو عربي ۽ فارسي لفظن کي بنا كنھن 
تميز ۽ تــُـك جي אستعمال كري ٿو ُאتي سنسكرت ۽ هندي لفظن کي به ساڳيَء 
ريت كم آڻي ٿو. جيئن ته هـُـو سلوכ طريقي جو سالك آهي אِن كري وٹس ٻوليَء 

 )289ص:  –(سنڌي ٻوليَء جي אرتقا ” جو به كو ڀيد ڀاُء موجود نه هو.
ساميَء الِء هك رאِء آهي ته هـُـو هك سيٺ هو ۽ אن طبقي جي ماڻھن جو 

ساميَء جي سلوكن ۾ كيترא ئي אهڑא بيت شامل آهن جن ۾ پر کيس مشاهدو هو. 
 هـُـن هارين، پورهيتن وغيرهه جو ذكر كيو آهي. جيئن هن بيت ۾ چوي ٿو:

 پانھنجي پوک سـنـڀـاِر، پـــِـــرאڻـي، پـيـھـي تـي چـڑهـي
ـــار ـــي ـــم پ ـــري ـــي پ ـــاڻ ـــي، پ ـــه ج ـــاه ـــي وאِڙ ويس ـــئ  ڏي
ــاڻــيَء ســان، كــڍي كــلــپــت جــهــار ــڀ ــا کــان ــمــي ـــ  کـ
ــه َאن جــي ـــ ـــِ ــئ ـــ ـــَ ــڀ ــاِر، ســامــي َאنـ ــي حــد ٻ ــدي ب ــن ــڻ  ک

 )383ص:  -28( 
پورهيت جي پورهئي کي جدوجھد ۽ سچي عشق جي عالمت طور بيان 
كري ٿو. هيٺئين بيت ۾ هـُـو پورهيتن جو ذكر كري ٿو پر سندس אِشارو ڀڳتي 

 نظرئي جي سنت كوين ڏאنھن آهي.
 جـــنـــي لـــنــــو الئـــي، ســـي ســــڀ الل گـــالل ٿـــيــــا
ــي ــائ ــي، ن ــٹ ــوچــي، ک ــي، م ــاَول ــڃــارא، پ ـــ ـــِ ــٹ، پـ ـــ  جـَ
 چـــڑهـــيـــا َאنـَـــــــڀــــَـــــــئـــِه َאَڇ تـــي ِوڃـــائـــي وאئـــي
ـــــن دور درس جـــــا ــــــ ـــــاڻـِ ـــــي، م  ســـــامـــــي ســـــدאئ

 )426(ص: 
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جيكو معاشي طور  ،אسان جي سماج ۾ سونارو هك אهڑو پورهيت آهي
مھارت جي كري کيس عالمت طور شاهه ڀٹائي به صرאف جي  .خوشحال هـُـوندو آهي

نالي سان سارאهيندو رهيو آهي. سوناري / صرאف جو كم نھايت محنت وאرو هـُـوندو 
آهي پر سون قيمتي هـُـجڻ كري هـُـو خوشحال هوندو آهي. אِن كري غريب 
پورهيتن ۾ سندس شـُـمار نه ٿو ٿئي. ساميَء سوناري کي نفس جركائيندڙ ماهر طور 

 پيش كيو آهي.
ــِڌ كــري، ــارو ِس ــيــو ســون ــد، پ ــئــيــن ُرپــي کــي َرن  جــي
ــُد، ــن ــنــُگ ســاڌوَء جــو، كــڍي غــيــرت َگ ــيــن َس ــئ ــي  ت
ــد، ــن ــع م ــوري طــال  ســمــجــهــي كــو ســامــي چــئــي، ت
ــاَر ســان. ــرت ــي َك ــِل ــد، كــري ِم ــن ــل ــر ُب ــظ ــحــد ن ــي  ب

 )734ص:  -92(
شاهه، سچل ۽ ٻين صوفي بـُـزرگ شاعرن جا معتقد مسلمان ته هـُـئا ۽ جيئن 
ته هـُـو مذهبي پابندين بدرאن אنسانيت وאري نظرئي جا حامي هـُـئا אِن كري سندن 
عقيدتمندن ۾ كيترא ئي هندو به شامل هـُـوندא هـُـئا پر אن جي باوجود אكثريت אهڑن 

جيكي عقيدت ۽ אحترאم جي باوجود پنھنجي مذهب  ،هندن جي به هـُـوندي هـُـئي
تائين محدود هـُـئا ۽ ٻيو ته هندو مذهب ۾ پڻ ذאت پات ۽ طبقاتي فرق وאرא عنصر 
موجود هـُـئا. توڙي جو هندو ڌرم ۾ پڻ صدين کان وٺي אهڑيون تحريكون ُאڀريون. 
 ،مسلمان مولوين توڙي هندو پنڈتن جي صورت ۾ كيترא ئي אهڑא كردאر موجود هــُــئا

جيكي مذهبن کي پنھنجن مفادن مطابق ٹوڙي مروڙي عوאم کي َڏجهائي رهيا هـُـئا. 
مسلمان صـُـوفي ته پنھنجو كردאر نڀائي رهيا هـُـئا پر هندو َڌرم جي روشن خياليَء 
وאرن عنصرن کي عوאم ۾ ُروشناس كرאئڻ جي گهرج هئي جيكا ساميَء پوري كرڻ 

 كوشش كئي. برپورجي  
ضرورت אن ڳالهه جي آهي ته ساميَء جي كالم کي به ٻين صوفين وאنگر عام 
كيو وڃي. אسان جي ميڈيا جا אدאرא אن سلسلي ۾ پنهنجو كردאر אدא كن ۽ محقق 

 ساميَء جي كالم جون سمجهاڻيون ۽ شرحون لکي، אن مان نوאن گوشا پڻ كڍن.
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ABSTRACT  
It is highly encouraging that, off late, Karoonjhar Research 

Journal of Sindhi Department, Federal Urdu University Karachi 
has been recognized by the Higher Education Commission, Islama-
bad. This generous recognition would not only pave  the way at 
creating an effective environment of research in Sindhi language, 
but this journal would offer an intellectual service rather a platform 
for the teachers and research scholars of the various universities. 
The credit of this all goes to Dr. Kamal Jamro, who has been serv-
ing in the Capacity of chairman of Sindhi Department of this Uni-
versity and a great number of students and research fellows are 
benefitting from his scholarly standing.  

Ten issues of Karoonjhar are published so far and issue un-
der review is first one after the recognition of HEC. This issue  
contains in itself a variety of well-researched articles ranging  from 
Sindhi language, Linguistics, Sindhi classical poets and their  poet-
ic works, Bhakti Tehreek, Dramma, Surrealism etc. Besides, in Ur-
du section, three articles are given, which are very important and 
useful for the teachers and the taught as well. This article is based 
on analysis of the Karoonjhar.    

تحقيقاتي كم جو معيار ٻين كمن جي ڀيٹ ۾ אعلٰي هجڻ جو אهم كارڻ  
אهو هوندو آهي، جو אنهيَء كم ۾ نيون ڳالهيون پڌريون ٿينديون آهن، جيكي پنهنجو  
ريكارڊ قائم كنديون آهن. ڊאكٹر نبي بخش بلوچ، ڊאكٹر غالم علي אالنا، ڊאكٹر  
فهميده حسين کان وٺي ڊאكٹر كمال ڄامڑي تائين سنڌ جي عالمن אهڑو كم كيو  
آهي، جنهن جي نتيجي ۾ אڄ كيترאئي ريسرچر الڀ پرאئي رهيا آهن. جنهن كم کي  
هن وقت ڊאكٹر كمال ڄامڑو אيماندאريَء ۽ خوبيَء سان نڀائي رهيو آهي אن جو مثال  
אيئن ڏئي سگهجي ٿو جيئن אڳوڻن محققن بابت ڏجي ٿو. هن وقت وفاقي אردو  
يونيورسٹيَء جي آرٹس فيكلٹيَء ۾ سنڌي شعبي جو سربرאهه آهي ۽ كيترאئي شاگرد  
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توڙي ريسرچ فيلوز هن جي علمي قابليت مان فائدو وٺي رهيا آهن. אهڑو فائدو  
سندس حوאلي كيو ويو  ”  كارونجهر “يونيورسٹي به کڻي رهي آهي ۽ تحقيقي جرنل  

آهي. سندس محنت ۽ مهارت جي نتيجي ۾ هائير אيجوكيشن كميشن هن تحقيقي  
كيو آهي، جنهن سان نه رڳو سنڌ جي سمورين يونيورسٹين     Recognizeجرنل کي  

 جي אستادن کي فائدو ٿيندو بلكه سنڌي ٻوليَء ۾ تحقيق کي به هٿي ملندي.  
كارونجهر کي אهو אعزאز به حاصل آهي ته אردو يونيورسٹيَء جي عبدאلحق 

منظور كيو آهي. عبدאلحق كيمپس  HECكيمپس جو وאحد جرنل آهي، جنهن کي 
۾ آرٹس فيكلٹي، אيجوكيشن فيكلٹي، مينجمينٹ سائنسز فيكلٹي، ال 
فيكلٹي ۽ مذهبي مطالعي جي فيكلٹيَء جا مختلف شعبا آهن جن سڀني مان هيُء 
אعزאز سنڌي شعبي ۽ אسان جي دوست ڊאكٹر كمال ماڻيو آهي، جنهن تي مان کيس 

کان منظوري وٺڻ  كا آسان ڳالهه ناهي. مون کي خبر   HECمبارכ پيش كريان ٿو. 
جي אصول موجب ڇهه ماهي تحقيقي جرنل جا جڎهن چار شمارא شايع   HECآهي ته 

ٿيندא آهن ته پوِء منظوريَء الِء درخوאست ڏني ويندي آهي. كمال کان پهريان 
אنهن کي نه قبوليو، جنهن جي   HECجا پنج شمارא אچي چكا هئا پر ’  كارونجهر‘

پاليسيَء مطابق چار جي  HECنتيجي ۾ ُهن ُٻڑي کان شروعات كئي ۽ هن جڎهن 
 شمارא آندא تڎهن منظوري ملي.      

جو ڏهون شمارو پڌرو ٿيو آهي جنهن ۾ سنڌي  ”  كارونجهر “ع  ۾  2014جون  
ٻوليَء لطيفيات ۽ شاعريَء جي حوאلي سان تحقيقي مقاال شامل آهن. سڀ کان پهريون  

جي سري هيٺ אنڈيا جي  ”  سنڌي ٻوليَء جون وياكرڻي خاصيتون ۽ گڎيل ضمير “مقالو  
سنڌي عالم ڊאكٹر مرليڌر جيٹلي جو آهي، جيكو  لسانيات جو ماهر آهي. ڊאكٹر  
مرليڌر جيٹلي جو مقالو بظاهر گرאمر تي ٻڌل آهي پر אنهيَء سان گڎوگڎ سنڌي ٻوليَء  
جي تاريخ ۽ ٻوليَء تي ٿيل تحقيق بابت به سٺي ڄاڻ ڏنل آهي. سنڌي گرאمر کي باريك  
بينيَء سان بيان كندي هن سنسكرت کان وٺي عربيَء تائين نهايت سهڻي אندאز سان  
مثال پيش كيا آهن. جڎهن ته سڄي  مقالي جو تت אهو كڍيو אٿس ته موهن جي دڙي  
۾ جيكا ٻولي אن دور ۾ ڳالهائي ويندي هئي אن ۾ گڎيل ضميرن جي אستعمال وאريون  
خاصيتون موجود هيون. ڊאكٹر مرليڌر جيٹلي אهو به مڃيو آهي ته عربيَء ۽ فارسيَء جي  
אثر سببان سنڌيَء ۾ گڎيل ضمير جو אستعمال به عام جام رهيو آهي. مقالي ۾ ٻوليَء جي  

 صرفي ۽ نحوي لحاظ کان به هن تحقيق کي אڳتي وڌאيو ويو آهي.  
ٻيو مقالو سنڌ جي نامياري  محقق، شاعر، אديب ۽ אستاد ڊאكٹر محمد علي  

فقط شاه صاحب جي  ”  شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ فكر جي آزאدي “مانجهيَء جو  
شاعريَء جو ئي جائزو ناهي پر هن ۾ سنڌ جي تاريخ جو به تحقيقاتي كم نظر אچي ٿو.  
سنڌ جي سرتاج شاعر شاهه لطيف جي هر شعر مان كيئي پهلو كرڻن جيان نكرن  
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ٿا. هن مقالي ۾ شاهه صاحب جي كالم  جو אهو مزאحمتي پهلو ملي ٿو، جنهن ۾ سنڌي  
قوم جو پنهنجيَء ڌرتيَء الِء آزאديَء جو فكر نمايان ٿئي ٿو. سنڌي ماڻهو صدين کان وٺي  
ڌאرين جي غالميَء ۽ كاهن جي ور چڑهيو آهي. سنڌ ۾ سدאئين بحرאن وאري حالت  
رهي آهي. ڊאكٹر محمد علي مانجهيَء جي مقالي ۾ אهو ئي ذكر كيل موضوع آيل  
آهي. مقالو پڑهڻ دورאن سنڌي سماج جو نفسياتي پهلو پڻ پڌرو ٿئي ٿو. شاه لطيف جي  
شاعريَء ۾ سنڌ جي آزאديَء وאرو موضوع بار بار ڏنو ويو آهي، جيكو ڊאكٹر مانجهيَء  
جي تحقيقاتي مقالي ۾ شاهه لطيف جي شاعريَء  جي مختلف سرن مان ڏنل بيتن ۾  
وאضح ٿئي ٿو. مقالي جوتت אهو ٿو نكري ته شاهه صاحب کي سنڌ جي آزאديَء جو  
پيغام سنڌين ۾ عام كرڻ جو جذبو هو ۽ هن سنڌ جي ڏک درد کي سڃاڻي ورتو هو. אهو  

 ئي درد كالم ذريعي پهچائڻ ۾ كامياب ٿي ويو.  
ٹيون مقالو ڊאكٹر كمال ڄامڑي جو لکيل آهي، جيكو سنڌ جي سرتاج 
شاعر شاهه عبدאللطيف ڀٹائيَء جي كالم کي مرتب كندڙ عالم ٻانهي خان شيخ 

ٻانهون خان شيخ: شاهه جي رسالي جو “جي علمي پورهئي تي لکيل آهي. مقالو 
تنقيد نگاريَء جي موضوع تي ٻڌل آهي. אڄكلهه تنقيد وאرو موضوع אٹي ۾ ”  مرتب

لوڻ برאبر ٿي چكو آهي پر سنڌ جي نامياري محقق ڊאكٹر كمال ڄامڑي تنقيد 
نگاريَء جي موضوع کي جاري رکيو آهي. هن پنهنجن مختلف مقالن ۾ هن صنف تي 

 سٺو كم كيو آهي، جيكو هتي ذكر كرڻ الزمي سمجهجي ٿو. 
جي هن مقالي ۾ به אنتهائي تفصيل سان ڊאكٹر كمال ”  كارونجهر“

ڄامڑي تحقيقي ۽ تنقيدي طريقي سان ٻڌאيو آهي ته ٻانهون خان شيخ אهڑو شاهه جو 
پارکو هو، جنهن كالم کي سهيڑڻ کان عالوه كالم جي شرح אيتري ڀلي كئي آهي 
جو شاهه کي پڑهڻ نهايت سولو بڻجي پيو آهي. هن مقالي ۾ سڀ کان ڀلي ڳالهه אها 
لڳي ته محقق ڊאكٹر كمال ٻانهي خان شيخ جي سوאنح ۽ گڎ كيل كم کي پيش 
كرڻ کان عالوه אنهيَء جي كم تي ٿيل سموري تنقيد به شامل كئي آهي. ٻانهي 
خان شيخ جا خط جيكي پڻ تنقيد جي حوאلي سان ٹمٹار آهن، אهي به ڏنا ويا آهن. 

کي شاهه لطيف چيئر كرאچي ”  شاهه جي رسالي“ٻانهي خان جي سهيڑيل 
ع ۾ 2000يونيورسٹيَء پارאن سنڌ جي نامياري محققه ۽ نقاد ڊאكٹر فهميده حسين 

جي پڌري ٿيڻ بعد كرאچي يونيورسٹيَء  جي ”  شاهه جي رسالي“شايع كرאيو هو. هن 
سنڌي شعبي جي אستاد رخمان گل پاالريَء  پنهنجي بي رحم تنقيد شروع كئي ته 
رسالي کي אڃا به پذيرאئي ملي. ٻانهي خان شيخ مٿس ٿيندڙ تنقيد کي قبوليو ۽ جوאب 
۾ وضاحت به كيائين. هن تنقيد کانپوِء به ٻانهي خان شيخ جا ترتيب ڏنل ٻه جلد ٻيا 
به آيا. ٻانهون خان سنڌ جو אهو لطيفيات جو ماهر هو، جنهن خاموشيَء سان علمي 
پورهيو كيو. شاهه لطيف جي نگريَء  سان نسل درنسل وאسطو رکندڙ هن عالم کي 
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لطيف سركار سان وڏي عقيدت ۽ محبت رهي.  هن پنهنجي كم ۾  گهڻي کان گهڻو 
نج كالم شامل كرڻ جي كوشش كئي. زندگيَء جي آخري ڏينهن تائين شاهه 
لطيف الِء علمي پورهئي ۾ ُجٹو رهيو. ڊאكٹر كمال کي جس آهي جو ههڑي خاموش 
خدمتگار تي لکيو אٿس ۽ پهريون ڀيرو سندس سوאنح کي به شامل كيو ويو آهي، אن 

 کان אڳي ٻانهي خان جي آٹو بائيو گرאفي كڎهن به ناهي آئي. 
چوٿون مقالو گورنمينٹ ڊگري كاليج جي אستاد אلطاف حسين جوکئي جو 

آوאزن ۽ جمع جي گردאني صورت سبب) جو  -نون وينجن ساكن (قريب مخرج“
جي عنوאن هيٺ آهي. هيُء مقالو سنڌي ٻوليَء جي ُنون אکر تي لکيل آهي. ”  معاملو

ٻوليَء تي تحقيق جي زمري ۾ لکيل  هن مقالي ۾ صوتياتي نظام موجب باريك بينيَء 
سان جائزو ورتو ويو آهي. سنڌي ٻوليَء جي تاريخ کان وٺي موجوده حالت تائين پڻ 
تحقيقي کوجنا كئي وئي آهي. محقق پنهنجي علمي پورهئي ۾ نتيجو كڍيو آهي 
ته ُنون אکر سنڌي ٻوليَء جي نحوي بناوت موجب كنهن אسم جي جمع صورت ۾ 

جو אضافو كيو ويندو آهي، جنهن کي نون ساكن ”  ُنون“حرف جرڳنڍڻ جي حالت ۾ 
.نون وينجن 1چئبو آهي. سنڌي صورتخطيَء ۾ نون ٹن حالتن ۾ كتب אچي ٿو: 

 : ُنون ُگهڻو. 3: نون وينجن ساكن، 2متحرכ، 
جوکئي صاحب سنڌي گرאمر جي قانون مطابق ٻوليَء جي عالمن ڊאكٹر غالم 
علي אالنا، ڊאكٹر مرليڌر جيٹلي  ۽ ٻين جا نظريا پڻ شامل كيا آهن، جڎهن ته 
ديوناگري،  عربي ۽ אردو ٻولين جي تحقيقن جا خاكا مثالن ۽ حوאلن طور ڏئي سنڌي 

تي بحث كيو אٿس. ٻوليَء جي موضوع تي تفصيل سان ”  ُنون“صورتخطيَء ۽ אکر 
لکيل هن مقالي ۾ אٹكل پندرنهن سب ٹائيٹل بڻائي خاكا ٺاهيا ويا آهن. سنڌي 

تحقيقي جرنل الِء موتين جي مالها ۾ جركندڙ ”  كارونجهر“گرאمر جو אڻلڀ موضوع 
 موتيَء مثل آهي. 

نامياري ”  سنڌي ناٹك جو אبو: پروفيسر منگهارאم ملكاڻي“پنجون مقالو 
ليکك ۽ אستاد قاسم رאڄپر جو آهي. هن سنڌي אدب جي روشن ستاري منگهارאم 
ملكاڻيَء جي ناٹك نويسيَء تي قلم آرאئي كئي آهي. ملكاڻي صاحب אنگريزي 
אدب جو پروفيسر، سنڌي אدب جو אستاد، ثقافتي تنظيمن جو بانيكار، ناٹك منڈلين 
جو هيرو، سنڌي مضمون نگاريَء جو ماهر، אعلٰي אندאز ۾ ترجمي نگار ۽ محقق هو. 
قاسم رאڄپر هن گهڻ پاسائين شخصيت جي ناٹك نويسيَء وאري پهلوَء تي مقالو لکيو 
آهي، جيكو אيترو تفصيلي آهي جو ملكاڻي صاحب جا ٻيا علمي אدبي ۽ ثقافتي 

 كم به אن ۾ אچي ٿا وڃن. 
سنڌي אدب ۾ ناٹك نويسيَء جي پنهنجي אلڳ تاريخ آهي. هن جي 
شروعات אڌא رאم ٿانور دאس كئي يا منگهارאم ملكاڻيَء يا كنهن ٻئي אهو אلڳ 
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بحث آهي ۽ کوجنا كري ضرور ثابت كرڻ گهرجي ته سنڌي ناٹك جي אبتدא 
كٿان ٿي ۽ كنهن كئي؟ قاسم رאڄپر منگهارאم ملكاڻيَء جو سڄو سارو علمي 
پورهيو ڏنو آهي. אنگريزن جي دور جي تاريخ ۾ سنڌي אدب وڏي ترقي كئي ۽ אنهيَء 
ترقيَء مان جيكڎهن ملكاڻي صاحب جي كم کي كڍي ڇڎجي ته سنڌي אدب 
جي تاريخ אڻپوري ٿي ويندي. سنڌي ناٹك جو مركز حيدرآباد شهر هو، جتان سنڌي 

 אدب جا كيترאئي ستارא نكري نروאر ٿيا. 
هن مقالي ۾ منگهارאم ملكاڻيَء جي ناٹك نويسيَء کان عالوه ناٹكن ۾  

كيل אدאكاريَء ۽ هدאيتكاريَء جا به تفصيل آهن. سڀ کان خوبيَء وאري ڳالهه אِها 
لڳي ته ملكاڻي صاحب جي ناٹكن جو مكمل تفصيل سال ۽ رچائيندڙ يا 

ع تائين منگهارאم ملكاڻيَء جي 1979ع کان وٺي 1927ڇپائيندڙ موجب ڏنو ويو آهي. 
ورهين جي  52لکيل، پيش كيل ۽ ڇپيل ناٹكن جو وچور ڏنو ويو آهي، هن جي 

علمي پورهئي تي قاسم رאڄپر جي تحقيقي مقالي ۾ دلچپسي پڻ ڏسڻ وٹان آهي، 
 جنهن تحقيق جي אهم אصول تنقيدنگاريَء  کي به آڏو رکيو آهي. 

جي سري هيٺ كرאچي ”  سرريئلزم: سنڌي אدب تي אن جو אثر“ڇهون مقالو 
يونيورسٹيَء جي سنڌي شعبي جي אستاد ساجده پروين جو لکيل آهي، هيُء مقالو 
تنقيد جي جديد تحريك تي لکيو ويو آهي. ليکكا ڄاڻايو آهي ته هيَء تحريك 

صديَء جي هن تحريك جو نظريو يورپي دאنشورن  20حقيقت پسنديَء تي ٻڌل آهي. 
ڏنو. هن نظرئي جو تعلق نفسياتي رجحانن ۽ سوچن جي عمل دخل سان آهي. ليکكا 
ساجده پروين تمام محنت سان سرريئلزم بابت لکيو آهي، هن طرح جا مقاال هجڻ 
کپن ڇاكاڻ ته سنڌي אدب ۾ جديد الڙن کي متعارف كرאئڻ به אدبي ترقيَء ۾ شمار 
ٿئي ٿو. هيُء مقالو پڑهڻ بعد אندאزو ٿئي ٿو ته سنڌي אدب ۾ سرريئلزم جو אثر ڊگهي 

وقت کان پيل آهي، کوجنا كئي وڃي ته אسان وٽ هن نظرئي کي אنگريزن کان אڳي  
جو ڏيکاري سگهجي ٿو؟ אدب جي دنيا ۾ وقت سر تحريكون آيون آهن. ترقي 
پسنديَء جي تحريك کي سڀ کان وڌيك پذيرאئي ملي هئي. سرريئلزم وאري 

 تحريك فني ۽ فكري آهي ۽ سنڌي אدب ۾ قديم کان جديد تائين موجود آهي. 
غالم مصطفٰي سولنگيَء جو ”  אسماعيلي پرچارכ ۽ سنڌي אدب“ستون مقالو 

لکيل آهي. هن مقالي ۾ حضرت אمام جعفر صادق جي وفات کان شيعن جي ٻن ٹولن 
۾ ورهائجڻ کان وٺي אسماعيلين ۽ عباسين جي אختالفن تائين تفصيل ڏنل آهي. 
سنڌي אدب ۾ جيكو אسماعيلي مبلغن جو سلسلو ڏنل آهي، אهو ئي هن مقالي ۾ 
ورجايل آهي. אن کان عالوه گنان چوندڙ شاعرن جي אهائي ترتيب آهي جيكا سنڌي 
אدب جي تاريخ ۾ آيل آهي: پير شمس אلدين، پير صدر אلدين، پير حسن كبير אلدين 

 ۽ پير تاج אلدين جا گنان به سنڌي אدب جي تاريخ مان الٿا ويا آهن. 
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جي سري هيٺ سنڌي ”  سنڌي شاعريَء تي ڀڳتي تحريك جو אثر“אٺون مقالو 
برאڊ كاسٹنگ جي نامياري شخصيت، ليکكا ۽ كهاڻيكاره عابده گهانگهرو جو 
آهي. هن مقالي ۾ ڀڳتي تحريك جيكا تيرهين صديَء ۾ هند سنڌ ۾ هلي هئي، 
אنهيَء جي كري مذهبي، سياسي ۽ سماجي تبديلي رونما ٿي چكي هئي. معاشري ۾ 
جنهن تحريك جا אيڎא گهرא אثر مرتب ٿيا هجن، אنهيَء جو الزمي طور تي سنڌي אدب 
تي به אثر پيو هو ۽ مقالي ۾ אهو ئي کوجنا كري ڏيکاريو ويو آهي ته سنڌي شاعريَء تي 
ڀڳتي تحريك جو אثر كالسيكي شاعريَء جي دور کان وٺي صوفي شاعرن تائين 
ورتو ويو ۽ אن کي پنهنجي فكر ۾ به بيان كيو ويو. هتي هكڑي ڳالهه אن ڏس ۾ آئون 
به جوڙيندو هالن ته سنڌ ۾ سچل وאري دور ۾ ڀڳتي تحريك وאرو אثر تمام سٺيَء طرح 
ڇانيل هو. پاڻ سچل سرمست جو אندאز ۽ فكر אن جو وڏو ثبوت آهي. هن مقالي ۾ 
تحقيقي جائزو نهايت ڀلي אندאز ۾ ورتل آهي. كالسيكي شاعرن کان وٺي جديد 
شاعرن جو كالم هك تسلسل ۾ ملي ٿو. אن کان عالوه ريڈيو ٹي وي ۽ אسٹيج جي 
گلوكارن، ڌمالن ۽ فنكارن جي حوאلن کي پڻ אنهيَء سلسلي ۾ جوڙيو ويو آهي. هن 
مقالي مان تت نكري ٿو ته سنڌ جي صوفي אزم ۽ ڀڳتي تحريك ۾ تمام گهڻي 

 ويجهڑאئي آهي. 
كارونجهر جي אردو ڀاڱي ۾ چار مقاال ڏنل آهن. پهريون مقالو سنڌ جي 

حضرت سچل سرمست كي كالم ۾ “نامياري محقق ڊאكٹر بشير אحمد شاد جو 
جي عنوאن سان آهي.  مقالي ۾ ” كي حوאالجات ملسو هيلع هللا ىلصقرآن حكيم אور אحاديث نبوي 

قرآن پاכ جون آيتون تحقيق كري سچل جي كالم سان رکيو ويون آهن. سچل 
جي كالم تي وאضح طور قرآن پاכ جو אثر ڏسجي ٿو. سچل جي شاعري كهڑيَء به 
ٻوليَء ۾ كيل هجي پر سندس فكر ۽ فلسفو ساڳيو ئي آهي، سندس پيغام ساڳيو 
ئي آهي. هن مقالي ۾ سچل جي سنڌي، אردو، فارسي ۽ سرאئكي شاعريَء جا אهي 
حوאال مثال طور ڏنا ويا آهن،  جن ۾ قرآني آيتون ۽ حديثون آهن. سچل سرمست جي 
אناאلحق وאريَء گونج ۽ جاللي אندאز جو به ذكر جا بجا אثرאئتي אندאز ۾ ٿيل آهي. هن 
مقالي ۾ سچل سائينَء جي شاعريَء جو ڀرپور تحقيقي جائزو وٺڻ کان عالوه قرآن ۽ 

 حديث جو مطالعاتي جائزو به تمام سهڻي طريقي سان ورتل آهي.  
אردوَء ۾ ٻيو مقالو نامياري محقق ۽ אردو يونيورسٹيَء ۾ سنڌي شعبي جي 

شاهه عبدאللطيف ڀٹائي پر تعليمي تحقيق: אيك “سربرאهه ڊאكٹر كمال ڄامڑي جو 
جي سري هيٺ لکيل آهي. مقالي ۾ شاه لطيف جي سوאنح کان وٺي مٿس ٿيل ”  جائزه

تحقيق بابت بحث ملي ٿو. אهم ڳالهه هيَء אخذ كئي وئي آهي ته شاهه لطيف تي 
אكيڈمك ريسرچ كيئن شروع ٿي، كنهن کان شروع ٿي ۽ پوِء אن جو دאئرو كيئن 
وڌندو رهيو. ڊאكٹر  كمال ڄامڑو هونئن به تحقيق جي ڀلي مهارت رکي ٿو ۽ هن 
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شاهه لطيف جي حوאلي سان ڀلو تحقيقي پورهيو كيو آهي. هن مقالي ۾ ڊאكٹر 
ڊيز جو ترتيبوאر وچور به ڏنو آهي. -كمال هيل تائين ٿيل شاهه لطيف  تي پي אيڇ

 جيكو شاهه صاحب تي تحقيقي كم كندڙن الِء الڀائتو ٿيندو. 
אردو ڀاڱي جو ٹيون مقالو אردو يونيورسٹيَء جي אردو شعبي جي אسسٹنٹ 
پروفيسر ڊאكٹر ياسمين سلطانه ۽ אصغر علي جيكو پڻ אردو يونيورسٹيَء جي بين 
אالقوאمي تعلقات وאري شعبي ۾ ليكچرאر آهي، جو گڎيل طور لکيل آهي. مقالي جو 

آهي. مقالي ۾ אردو ”  אردو شاعري كا عصري تناظر: אرتقائي رجحانات“عنوאن 
شاعريَء جي تاريخ کي آڏو رکي אن جو تهذيبي، سماجي، ثقافتي ۽ سياسي پهلوئن 
سان تحقيقي جائزو ورتو ويو آهي. אردو زبان جا كالسيكي شاعر حالتن کي كيئن 
ٿا كالم ۾ قيد كن אن جو حوאلن سان مثال ڏنو ويو آهي. אن ڏس ۾ غالب، مير درد، 

 سودא ۽ بهادر شاهه ظفر جا شعر وאقعن سان ڀيٹائي آڏو رکيا ويا آهن. 
אفسر אمروهوي: אردو زبان كي “كارونجهر جو آخري مقالو فوزيه  پروين جو 

جي عنوאن سان آهي. אنڈيا جو تاريخي شهر אمروهھ علم ”  אيك بهترين شاعر يا محقق
אدب ۽ تهذيب جو مركز رهيو آهي. אن حوאلي سان אمروهھ سان وאسطو رکندڙ ماڻهن ۾ 
علمي אدبي مزאج گهڻو كري ملي ٿو. مقالي ۾ אمروهه جو تعارف پيش كيو ويو آهي 
جڎهن ته אردو جي مشهور شاعر אفسر אمروهويَء جي كالم جو سرسري جائزو ورتل 

 آهي. ليکك ٻڌאئن ٿا ته تحقيق ۽ شاعري سندس زندگيَء جا אهم كارناما آهن.
كارونجهر تحقيقي جرنل جو مجموعي طور جائزو ورتو وڃي ته سنڌ جي 
يونيورسٹين مان جاري ٿيندڙ تحقيقي  جرنل مان ڀلي معيار جو جرنل آهي، جنهن جو 

 سڄو سارو كريڈٽ  ڊאكٹر ڄامڑي تي آهي.
 

 حوאلو:
) 2014، جون 10، شمارو: 6-(جلد”  كارونجهر“ڇهه ماهي تحقيقي جرنل 
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A PICTURESQUE OF THE SOCIETY IN THE 
SHORT STORIES OF SINDHI STORY-WRITERS 

AFTER PARTITION 
 

ABSTRACT 

Being a dominant part of the literature, short story is the 
very reflection of the society. It is, infect, short story that not only 
brings about change in the thoughts and perceptions of the individ-
uals, but paves a way for social change. Social, economic and    
political conditions, prevailing in society, directly affect the crea-
tive avenue of a short story writer, who tries to present existing 
conditions accordingly. Likewise Sindhi short story is not a sepa-
rate entity and closely attached with Sindhi Society. Thus, every 
aspect of the society has been highlighted in Sindhi short story so 
as to acquaint a general reader with the environment around.  

Sindh witnessed a tremendous change after the partition of 
the sub-continent. This change was multi-faceted and put Sindhi 
society in trial. Resultantly, the Sindhi short story writer  stood out 
to pen down the social realism. Jamal Abro was the fore-runner 
writer after independence whose short stories are true image of 
Sindhi society at that time. Jamal Abro was followed by a galaxy 
of short story writers, who stood against social evil, feudalism, 
poverty etc. and wisely and craftily, highlighted such aspects in 
their short stories. They, no doubt proved themselves the masters 
of pen, wisdom them, the names of Dr. Ayaz Qadri, Agha Saleem, 
Abdul Qadii, Junejo, Shaikh Ayaz, Amar Jaleel, Ghulam Rabbani 
Agro, Qamar Shahbaz Siraj-ul-Haque, Naseem Kharal, Shaikh Ha-
feez Hameed Sindhi, Rasheed Bhatti, Ibne Hayat Panhwar, Ali Ba-
ba, Manik, Bashir Moriani, Ali Ahmed Brohi, Khwajo Saleem, 
Ghulam Nabi Mughal, Dr. Najam Abbasi, Anees Ansari, Muham-
mad Bux Johar and Razaque Mahar stand at the top. Women short 
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story writers are not behind on this front. Sumaira Zareen, Begum 
Zeenat Channa, Apa Shamas Abbasi, Naseem Mughal, Mehtab 
Mehboob, Noor-ul-Huda Shah, Abida Ghanghro etc are worth 
mentioning.  

This paper attempts to cover all the aspects of Sindhi society 
which have been shown in the short story writers of Sindh. 

كيترن ئي طريقن سان אثرאندאز ٿئي ٿو، جنھن ۾ قوم تي سماج علم و אدب 
جو طبقاتي ڍאنچو، אقتصادي حالتون، سياسي نظام ۽ אن جي مختلف אدאرن جي 

طور تنقيدي جائزو ورتو ويندو آهي. نمايان وسيلي علم אدب خوبين ۽ خامين جو 
، تاريخي אحوאل ۽ ڏند نمنگوאُ ، אنھيَء کان سوאِء אن قوم جا خيال، جذبا، تصور، ُאميدون

. אهڑيَء ريت علم אدب سماج جي علم אدب ۾ אظهارجندא آهنه پڻ كـَـٿائون وغير
خوبين ۽ خامين جي ڄاڻ ڏئي سماجي تبديليَء ۽ ترقيَء الِء رאهون هموאر كندو آهي. 

علم ۽ אدب مان אهو كجهه ئي ظاهر ٿيندو آهي ته حقيقت אن سان گڎ אها به هك 
 .جي ماحول ۾ هوندو آهيسماج آهي، جيكو אن 

كھاڻي אدب جو هك אهم جـُـز آهي، جنھن جو تعلق سڌيَء يا אڻ سڌيَء 
جيئن جيئن سماج ۾ تبديلي אيندي رهي ٿي אهڑيَء .  طرح سماج سان ئي هوندو آهي

אهو ڦيرو ئي كھاڻيَء جو مکيه موضوع بڻجي ٿو . طرح كھاڻيَء ۾ پڻ ڦيرא אيندא رهن ٿا
 .אوسر ۾ پڻ אهم كردאر אدא كري ٿوسندس ۽ 

אهڑيَء .  ن جـُـڑيل هوندو آهيساهر سـُـڌريل سماج جو אدب پنھنجي خمير 
جيئن دنيا جي هر .  ريت سنڌي كھاڻيَء جون پاڙون به هتان جي مـِـٹيَء ۾ کـُـتل آهن

كھاڻي پنھنجي سماج جي سياسي، سماجي ۽ אقتصادي حالتن کان متاثر ٿي لکي 
وئي آهي ته بلكل אهڑيَء ريت سنڌي كھاڻيَء ۾ پڻ سنڌي سماج جا عكس يعني 

سنڌي كھاڻي پنھنجي سماج کان ڌאر ناهي ۽ سنڌي كھاڻيَء جي .  چـِـَٹ ملن ٿا
ترقيَء جو بـُـنيادي كارج ئي אِهو آهي ته سنڌي كھاڻي سڌيَء توڙي אڻ سڌيَء طرح 

 .سنڌي سماج سان الڳاپيل رهي آهي
ورهاڱي کان پوِء سنڌ ۾ سياسي، سماجي، אقتصادي ۽ ثقافتي تبديليون 
آيون آهن ۽ אنھن تبديلين جو אثر سنڌي ماڻھن جي زندگيَء ۽ نفسيات تي پيو آهي، 
جنھن کي سنڌي كھاڻيكارن پنهنجي مطالعي، مشاهدي ۽ تخيل جي آڌאر تي 
كھاڻيَء ۾ پيش كيو آهي، جيكو كردאرن جي ذريعي سنڌي سماج جو حقيقي 

 .عكس آهي
ن ۾ سنڌي سماج جي هر پھلوَء ۽ אسنڌي كھاڻيَء جو گھرو َאڀياس كجي ته 

سماج ۾ ترقيَء ۽ بھتريَء جو كھاڻيكار ته هر نقطي جو عكس ملندو ڇاكاڻ 
مسئلن جي نشاندهي ۽ سـُـلجهائڻ، ماڻھن ۾ جاڳرتا، ذهني خوאهشمند هوندو آهي. 
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چاهيندو آهي، تنھن كري هو هك حد كرڻ پيدא سـُـجاڳي، אخالقي همت ۽ جرئت 
אدא كري ٿو، אن كري ئي هو پڻ كردאر ۽ رهنماَء جو هك رهبر تائين سماج ۾ 

جيئن پڑهندڙ پنھنجي سماج .  كھاڻيَء ۾ پنھنجي سماج جا عكس ويھي چـِـٹي ٿو
بابت كا ڄاڻ حاصل كري، אندאزو لڳائي سگهي ته سندس سماج كٿي بيٺل 
آهي؟ אهڑא چٹا عكس אياز قادريَء، جمال אبڑي، آغا سليم، אمر جليل، نورאلهدٰي 

ماڻك، علي بابا، سرאج ميمڻ، نسيم کرل، نجم منير אحمد شاهه، قمر شھباز، 
عباسيَء، مھتاب محبوب، رزאق مھر، غالم نبي مغل ۽ ٻين كھاڻيكارن جي 

 .ٿا كھاڻين ۾ پسي سگهجن
سماج جي مختلف پھلوئن تي گھري نظر وجهي ن سنڌي كھاڻيكارسنڌي 

پنھنجي سماج جي روپ جا عكس ته ويھي چـِـٹيا آهن، پر پنھنجي كھاڻين وسيلي 
ن אِهو وאضح ٿئي ته ماهي جنھن جي ضرورت آهن پھلوَء تي باضابطي طور تي تحقيق 

ـِـٹيا ويا آهن؟ ورهاڱي کان  سنڌي كھاڻيَء ۾ سنڌي سماج جا كھڑא كھڑא روپ چ
مجموعي يون  آسياسي، سماجي، ثقافتي ۽ אقتصادي تبديليون جيكي پوِء سنڌ ۾ 

ڇاكاڻ ته ورهاڱي  رهيون  جو موضوع بڻيل  كھاڻينئي אكثر אهي تبديليون طور 
بعد سنڌي سماج جي وאپاري طبقي ۽ مڈل كالس يعني سنڌي هندن جي لڎي وڃڻ، 
وڏيركي طبقي جي سياسي نظام مٿان حاوي بڻجڻ، ون يونٹ ٺھڻ جي صورت ۾ سنڌ 
صوبي جي ڌرتيَء تان غائب ٿيڻ، ٻين صوبن جي آباديَء جي لڎپالڻ ۽ سنڌ جي אهم 
معاشي وسيلن تي قابض ٿيڻ سميت کوڙ سارא مسئال سنڌي سماج تي אثر אندאز ٿيا جن 

 .بي شمار كھاڻيون لکيون ويون آهنجي پسمنظر ۾ 
 ۾ لکي ٿي ته”  سون ورنيون سوڍيون“  پروين موسٰي ميمڻ پنھنجي كتاب

ع کان پوِء جو كھاڻيَء جو دور سنڌي كھاڻيَء جي تاريخ ۾ تمام گهڻي אهميت 1947“
ع تائين سنڌي كھاڻيَء جو سونھري 1985 ع کان1950 خاص طور تي.  جو حامل آهي

 )xxviiص .” (دور سڎي سگهجي ٿو
ع کان هاڻوكن אيامن تائينَء جا پـَـنا ُאٿالئيندאسين ته سنڌي אدب ٻين 1947

صـِـنفن سان گڎ אفساني ۾ به ڏאڍو زرخيز آهي ۽ سنڌي אديبن אفساني جو كو پاسو 
، ڊאكٹر אياز وجمال אبڑ. אهم كھاڻيكارن ۽ אفسانا نگارن مان خالي نه ڇڎيو آهي

حـُـسين قادري، آغا سليم، אمر جليل، نورאلهدى شاهه، غالم رباني آگرو، قمر شھباز، 
ماڻك، علي بابا، سرאج אلحق ميمڻ، نسيم کرل، شيخ حفيظ، بشير مورياڻي، رشيد 
 ڀٹي، אبن حيات پنھور، حميد سنڌي، علي אحمد بروهي، علي بخش ميمڻ، خوאجه

سليم، بيگم زينت، جمال رند، ثـميره زرين، حافظ شاهه حسيني، رאز بـُـلڑאئي، كريم 
بخش خالد، محمد بخش جوهر، شمس صديقي، نجم عباسي، مھتاب محبوب، رزאق 

 خاص طور ذكر جوڳا آهن. مھر، غالم نبي مغل، عابده گهانگهرو ۽ ٻيا
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 جمال אبڑو:
جمال אبڑو ولد علي .  אفساني جي دنيا ۾ جمال אبڑي کي אهم مقام حاصل آهي

 .ع تي وفات كري ويو2004هين جون  29ع تي پيدא ٿيو ۽ 1924مئي    2خان אبڑو 
. سندس کي تمام وڏي אهميت حاصل آهيَء جمال جي אفسانن ۾ حقيقت نگاري

” پاڇا“  ۽”  پيرאڻي“، ”كارو پاڻي“، ”بدمعاش“، ”پشو پاشا“، ”شاهه جو ڦـَـر“كھاڻين ۾ 
. جمال אبڑي کي سنڌي אدب جي ُאستاد אفساني نگارن ۾ به ڳڻيو ويندو آهي.  شامل آهن

سندس אفسانا فن، فكر، مقصد ۽ موضوع جي تـَـناظـُـر ۾ ٺـُـكيل آهن بلِكه هـُـن 
، ”پاشا پشو“، ”جو ڦر ههشا. “ڏني آهينه  ٻين אفساني نگارن وאنگي هك ئي هنڌ ڳنڍ

وغيره ۾ ”  كارو پاڻي“  ۽”  بدتميز“، ”الري“، ”خميسي جو كوٽ“، ”پيڑאڻي“، ”بدمعاش“
حقيقت ۾ . “طرح ڏسي سگهجن ٿاَء سماج جا عكس چٹي نھينڏتڑيل، هيسيل، هيٺا

زندگي، جنهن جا אڻکٹ سلسال، بي .  جمال، زندگيَء جو ترجمان אفساني نگار آهي
حساب جلوא ۽ كيئي رنگ ۽ رويا آهن، تن کي جمال אبڑي پنهنجن אفسانن ۾ نهايت 
سادگيَء، سچائيَء ۽ אختصار سان پيش كيو آهي، جڎهن ته معاشرتي ڏאڍ، ڏتڑيل 
عوאم جي אهنجن ۽ سورن، ڏکن ڏאکڑن، الچاريَء ۽ بي وسيَء جي چٹن کي به نهايت 

 )1(.” אثرאئتي אندאز ۾ چٹيو אٿس
سندس خيال روאن بيان، ننڍن ننڍن جملن، سنڌي چوڻين، تشبيھن ۽ 

هـُـن ٻاهر وڃڻ سان گڎ سنڌ جي كردאرن کي به .  ٿا چنَאستعارن سان ٹـُـٻٹار نظر א
جمال . “تي ٻڌل آهنَء جمال אبڑي جا אفسانا سماجي حقيقت نگاري.  ترجيح ڏني آهي

هك אهڑي אنسان جي نظر سان سماج ۽ ُאن جي سٺن ۽ خرאب ماڻھن کي ڏٺو جي جج 
جي سامھون אچن ته ڇا ٿئي؟ هـُـن جا كردאر جي َאرڏא آهن ته سماج ُאنھن جي كنڌ 

 )2.” (تي لـَـت رکي، ُאنھن کي אهڑو بڻايو
 ڊאكٹر אياز حـُـسين قادري:

ع) 1997 -ع 1926  جون 10(  ڊאكٹر אياز حـُـسين قادريَء ولد غالم سرور قادريَء
پنھنجن אفسانن ۾ سماجي برאئين، هٿ ٺوكي وڏيركي سماج، بک، بدحاليَء ۽ 

. سندس كهاڻين جو جاگيردאرאي نظام جي אنت ڳولهڻ جي كوشش كئي آهي
مقبول مجموعو آهي جنهن کان سندس ع ۾ ڇپيو، جيكو 1957”   بـِـلـُـو دאدא“كتاب 

كتي “    متاثر ٿي كافي كهاڻيكارن אن جي فارميٹ کي پنهنجايو، جنهن ۾ شامل
” هاجرאن“،”ٻهرروپي“،”كفن چور“،”فرشتو“،”دאدא بلو“،”مان אنسان آهيان“، ”جي موت

موجود אسان جي سماج ۾ . هن  کي وאئکو كن ٿا  سماج جي ٻهروپيت”  ليڈر“  ۽
سندس لکڻيون ترقي .  طور طريقن کي سڌو سنئون ننديو آهي  هٿ ٺوكين۽  فرسودن

אياز قادري پنهنجي كهاڻين ۾ سماج جي . “كن ٿيونجي عكاسي پسندאڻي سوچ 
فكري طور .  غليظ شكل جي نشاندهي كري ٿو، جنهن ۾ אنسانيت جو قدر كونهي
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خالف َء אئيڌڏٺو وڃي ته אياز قادري پڑهندڙن جي ذهن ۾ سوאل אڀاري ٿو، طبقاتي َگهٹ و
روشن خيال پهلو אهو   سندس كهاڻين جو .אجتماعي جدوجهد كرڻ الِء אڀاري ٿوکين 

ٿو كري جتي אنسانيت بي   آهي ته هو موجوده سماج جي فرسوده فكر کي قبول نه
 )3(.” عزت ٿي رهي آهي

 : شيخ אياز
شكارپور ۾ ۾ ع 1923 ولد غالم حسين شيخ)  شيخ مبارכ علي(  شيخ אياز

۾ مٹيَء ماُء حوאلي ڀٹ شاهه کيس  سندس وصيت مطابق .ع ۾ گذאري ويو1997ڄائو ۽  
هـُـن سنڌي אدب کي .  ئين ياد رکيون وينديونسدאشيخ אياز جون خدمتون  .يو ويوכ

سندس .  جيكو كجهه َאرپيو سو سندس אيامن ۾ كنھن جي وس جي ڳالهه نه هو
مشهور ۽ ”  ع1954   -  پنھل کان پوِء“۽ ”  ع1947   -  سفيد وحشي“  كھاڻين جا مجموعا

۾ هـُـن پاڻي سـِـر تي چڑهي وڃڻ کان پوِء پيدא ”  پـُـنھل کان پوِء“آهن. مقبول مجموعا  
سفيد “، ”رنگو كار“ٻين كهاڻين ۾ .  ٿيل پـِـيڑא وڏي درِديلي אندאز ۾ بيان كئي آهي

אنگريزن کي جتي ۾ شامل آهن، جن ”  אسان جي سنڌ“  ۽”  شرאبي“، ”کلڻي“، ”وحشي
به   ملي ٿي، אتي אياز سنڌي هندن کي پنهنجو ديس نه ڇڎڻ جي ڳالهه  ڀڄائڻ جي ڳالهه

אياز جا אفسانا خاص  .تي به تکي نظر رکي ٿوَء سماج جي אڻبرאبريگڎوگڎ كري ٿو ته 
 .طور تي ترقي پسنديَء وאريَء لڑهيَء ۾ پويل ڀاسجن ٿا

 غالم رباني آگرو:
شھري آگرא ڳوٺ ضلعي نو۾ ع 1933غالم رباني آگرو ولد عبدאللطيف آگرو 

پنھنجي كھاڻين ۾ ڳوٺاڻي زندگيَء . هن ع تي گذאري ويو2010۾ جنم ورتو ۽  فيروز 
سندس אفسانن .  هـُـن אفسانا ٿورא لکيا آهن.  جي كوشش كئي آهيجي عكاسيَء 

 .ع ۾ شايع ٿيو1960 جي نالي سان مشھور آهي جيكو”  آِب حيات“  جو مجموعو
 )4(”  ڏند كٿائي אندאز  سان مقبول ٿيو. ”حيات آب“ جو אفسانوَء رباني“

، ”ڙين پاتال ۾ٻو پن“، ”۾ر بري هن ڀنڀو“، ”شيدو ڌאڙيل“غالم رباني آگري 
وאري אندאز ۾ بيان كيو آهي ۽ طبقاتي  َء۾ سماجي مسئلن کي حقيقت نگاري”  אخبار“

 نظام کي پنهنجن אفسانن جو منفرد موضوع بڻايو אٿس.
 محمد عثمان ڏيپالئي:

محمد عثمان ڏيپالئي حبيب א ميمڻ جي گهر ِڏيپلي ضلعي ٿر پاركر ۾   
رهيو ”  شائق“  سندس شاعريَء ۾ تخلص.  ع ۾ الڏאڻو كري ويو1981ڄائو ۽  ع ۾ 1908
“پاڻ بھترين אفسانا نگار پڻ هو.  آهي ، ”رنگارنگي دنيا“، ”خيبر جون خوبانيون. 

وغيرهه كھاڻين جا ”  نٿ جو حج“  ۽”  مرشد جو گهوڙو“، ”جوڙي“، ”درگاهه شريف“
هـُـن پنھنجي آکاڻين ۾ سماج جي سڀني پاسن جي تصحيح ۽ تلقين .  مجموعا אٿس
 .كئي آهي
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 سرאج:
ع تي ٹنڈي ڄام ضلعي حيدرآباد ۾ 1933 هين آكٹوبر24سرאج אلحق ميمڻ  

سرאج אلحق هونئن ته אدب جون ٿـُـلهي ليکي سڀئي .  محمد يعقوب ميمڻ جي گهر ڄائو
زندگيَء جي “، ”ديوتا ۽ אنسان. “صـِـنفون ووڙيون آهن پر אفسانن تي به قلم کنيو אٿائين

!” אي درد هلي آُء“ אفسانن تي ٻڌل كتاب هـُـن جا. ٺاهوكا אفسانا אٿس” كنارن تائين
سرאج جي אفسانن ۾ مٿئين طبقي جا .  ع ۾ ڇپيل آهن1985”   אٺون ماڻهو“  ع ۽1962

“ملن ٿاجهجها كردאر  ته هيٺيون طبقو אنهن ٿو  مٿئين كالس کي ڏيکاري۾ ”  فرאڊ. 
“كردאرن جي گردش ۾ رهندي پيسجي پيو آهي هك אرڏو كردאر ”  אٺون ماڻهو. 

 .אٿسن به بهترين كهاڻين منجها” ُٻهڻي. “جيكو ظلم אڳيان بيٺو رهي ٿو
 رشيد ڀٹي:

هين 16ع ۾ حافظ عبدאلحميد ڀٹيَء جي گهر سکر ۾ ڄائو ۽  1933 رشيد ڀٹي
. رشيد ڀٹي به אفسانن جي مد ۾ نرאلو ماُن رکي ٿو.  ع تي الڏאڻو كري ويو1988فيبروري 

سندس .  قوم پرست ۽ ترقي پسند لِکاري هو، پاڻ هك ئي وقت مزאح نگار، سنجيدو
. آهن”  ديس ستا، دل وאرא جاڳيا“۽ ”  گهڑيَء گهڑيَء هك گهاُء“  אفسانن جا مجموعا

جو محور قومي جذبو ”  سڑيل نوڙي“۽ ”  ديس ستا دل وאرא جاڳيا“  ،”سياري جي رאت“
 .آهي جن ۾ كردאر نگاري ۽ منظر نگاري كمال تي پهتل لڳي ٿي

 رسول بخش پليجو:
ع تي 1930 هين جنوري 20سنڌ جو ناميارو ڏאهو رسول بخش پليجو 

هونئن ته كافي  .جـُـنگشاهي ضلعي ٺٹي ۾ علي محمد پليجي جي گهر ۾ َڄميو
كتاب لکيل َאٿس جيكي مختلف موضوعن تي ٻڌل آهن پر كھاڻين جي حوאلي 

ع ۾ شايع ٿيو. سڀ جا سڀ كردאر پليجي صاحب جي 1966”  پسي ڳاڙها گل“  سان
سندس אفسانن جا موضوع بربريت، جهالت ۽ .  مشاهدي هيٺ رهيل نظر אچن ٿا

سچ جو “  ،”ڳڑيا آياآאڄ “  هن مجموعي ۾.  فرسودي نظام جي خالف بغاوت آهي
جن ۾ جمالياتي شامل آهن كهاڻيون ”  وڍيو هئين ته ويهه“۽ ”  ساجن مهاڻو“  ،”ڏينهن

 .۾ אچن ٿا  حسن سان گڎ محنت كش ۽ هاري ناري تحريكن جا آثار چٹا ڏسڻ
پليجي جا كردאر هن جي مشاهدي مان نكتل آهن، جيكي ڀوڳين ٿا ۽ جيكي “

ُهو الڙ جو آهي ۽ الڙ .  ُهن جي زبان به كردאر جي حيثيت موجب آهي .ظلم كن ٿا
אها زبان  .جي فطري محاوري کي ضرورت ۽ موقعي آهر אصلي رنگ ۾ كم آڻي ٿو

אن کان سوאِء ُهو فقط  .جتي باهه ٻري، پسي ڳاڙها ُگَل ۽ بختاور ۾ خاص طور نمايان آهي
ٿو لکي بلكه پرماريت، ظلم، جهالت ۽ فرسوده سوچ جي   אفسانو لکڻ خاطر אفسانو نه

خالف هك ُسڄاڻ ۽ سجاڳ אنسان وאرو پنهنجو حصو אدא كري ٿو جيئن سنڌ جي 
 )5.” (حالت سڌري سگهي
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 حفيظ אحمد شيخ:
ع ۾ گمبٹ ضلعي خيرپور ميرس ۾ عبدאلرسول شيخ 1931 حفيظ אحمد شيخ

شيخ حفيظ کي به ڀلن אفساني نگارن ۾ .  ۾ وڇڑي ويوع 1971هو  .  جي گهر جنم ورتو
“سندس كھاڻيَء لکڻ جو אندאز گهڻن کان مختلف آهي.  ڳڻيو پيو وڃي אمان مان . 

ساگر جي “، ”ٻه لڑכ“، ”فقير رمندא رهن ٿا“، ”ڀڳوڙא“، ”ڇاٻه پا“، ”!אسكول نه ويندس
سندس بھترين אفسانا آهن جن ۾ عالمت نگاريَء ”  ٹوאٹو“  ۽”  مباركون“، ”لهرن تي

، ماڻهن אڻ برאبريپيڑא، ڏک، سماجي  .ن خيالي تمام گهڻي ملي ٿيشسان گڎوگڎ رو
אڇو “  كهاڻين جا مجموعاحفيظ شيخ جي  سان ٿيندڙ ڏאڍ ۽ אنياُء مکيه موضوع אٿس.

 .آهن” ع1976  - بيدل مسرور  :مرتب –ساگر جي لھرن تي “ ۽” ع1997  - پکي
 :אمر جليل

 جي گهر روهڑي ضلعي سکر ۾َء ولد قاضي عبدאلغني)  عبدאلجليل(  אمر جليل
پاڻ موجوده دور جي אفسانا نگارن ۾ مٿانهون َمقام رکي .  ع تي جنم ورتو1936نومبر   8
سندس لکڻ جو אندאز .  تحرير طنز ۽ مزאح سان ڀرپور نظر אچي ٿي  سندس طرز.  ٿو

ُهن پنهنجي אفسانن ذريعي אدب ۾ نون الڙن، رجحانن ۽ نظرين .  אنوکو ۽ دلچسپ آهي
. ۽ تمثيل تي ٻڌل آهن  تشبيههא گهڻي ڀاڱي אفسان  جاجليل אمر “  .کي جنم ڏنو آهي

سندس مكالما אفسانن جي جان سمجهيا وڃن ٿا جن ۾ بظاهر ته طنز و مزאح جو 
عنصر تمام گهڻو نظر אچي ٿو پر حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته אنهن جي تلخي زهر کان به 

جي دورאن אمر ع) 1968  -  69(  پنهنجي אشاعت جي سالن.  وڌيك كوڙאڻ وאري آهي
هو هك سڄاڻ، .  جليل جي مكمل شخصيت ۽ كهاڻي فن جي مڃتا جو باعث بنيا

سندس كردאر كهاڻيَء جي .  ليکك جي حيثيت سان ُאڀريو (Committed) سجاڳ
אنهن ۾ كي ماٺيڻا ته كي ڏאڍא جوאن، كي زندگيَء جي  .۾ چٹا نظر אچن ٿا  وאڌ ويجھه

 ) 6(.” ڏאند جهڑא به۽  چكيَء ۾ پيسجندڙ
هيل تائين אمر جليل  َسَو کان مٿي אفسانا لکي چكو آهي، جيكي مختلف 

دل جي “فسانن جا مجموعا אسندس .  وقتن تي مختلف رسالن ۾ شايع ٿيندא رهيا آهن
 ،”تاريخ جو كفن“، ”منهنجو ڏس آسمان کان پڇو“، ”جڎهن مان هوندس“، ”دنيا

 ذكر جوڳا آهن.  ” ٹيون وجود“۽  ”سنڌو منهنجي ساهه ۾“
 :سليمآغا  

جيكڎهن אسين تاريخ پڑهندאسين ته سنڌي كھاڻيَء جي ڄمار ٿـُـلهي ليکي  
يعني אِنھيَء صـِـنف אنگريزن جي אيامكاريَء ۾ سنڌ אندر  .  هك سئو سال بيھندي 

کوڙ سارא  .  کان پوِء ڏאكا ٻـَـڌאئين )  ع 1947(  باقاعدي جنم ورتو ۽ ننڍي کنڈ جي ورهاڱي 
 7 آغا سليم .  مـَـنجهن آغا سليم به هك آهي .  كھاڻيكار אنھيَء مـَـد ۾ قلم کڻڻ لڳا 

سندس پورو نالو آغا خالد سليم ولد آغا  .  ع تي شكارپور ۾ پيدא ٿيو 1935 אپريل 
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هو  آغا سليم جي آکاڻين جي אَڀياس کان پوِء چئي سگهجي ٿو ته  .   عبدאلكريم آهي 
چنڈ جا  “  ڳٹكا   آغا سليم جي كھاڻين جا .  رومانيت ۽ حقيقت پسند جهجهو آهي 

جن جا پالٽ گهڻي ڀاڱي هكجهڑא    ع ۾ ڇپيا 1963”   ڌرتي روشن آهي “  ۽ ”  تمنائي 
 محسوس ٿين ٿا. 

ڻيكار آهي ۽ سندس كهاאِن ۾ كو شك نه آهي ته آغا سليم مڃتا جوڳو 
كھاڻيون نظر مان گذאريندڙ ماڻھو سندس مكالمن ۾ روאني، پـُـرخلوص جذبا ۽ 
حقيقت پسنديَء ملي ٿي. هـُـو ماڻھوَء کي تـِـريَء تي بھشت وאنگر پـَـنن ئي پـَـنن تي ُאڀ 
جي الالڻ، ڍنڍ ۾ كنول جا ٻـُـوٹا، چانڈאڻ، گلن جي سـُـرهاڻ ۽ محبت جا منظر 

سـُـونھن جو شـَـيدאئي هـُـجڻ ناتي گـُـل ٻاٹيَء، چانڈوكيَء ۽ بھار جي . پـَـسائي ڇڎي ٿو
“مند جو جهجهو ذكر كيو אٿائين هك سـُـٺو אفسانو ”  ساريم پنھنجي پرينَء کي. 

. آهي پر جڎهن אهو אفسانو گهـَــڑيو ويو هو تڎهن سنڌي سماج جو مـُـنھانڈو אهڑو نه هو
لڳي ٿو ته آغا صاحب سنڌي سماج جي آئيندي کان وאقف هو جو باغ ۾ سِرعام ڀاكر 

 .پائڻ جھڑא منظر به چـِـٹيا אٿائين
 عبدאلقادر جوڻيجو:

جنهاڻ ضلعي ٿر پاركر ۾   ولد مريد حسين جوڻيجي  عبدאلقادر جوڻيجي
موجودهه دور جي אفساني نگارن ۾ پنھنجي . پاڻ جنم ورتوتي ع 1945پھرين نومبر

. אمر جليل کان پوِء طرِز تحرير ۾ هـُـو ٻئي نمبر تي אچي ٿو.  مـُـنفرد حيثيت رکي ٿو
 -  سونو روپو سج“۽  ”ع1984-  ويندڙ وهي لهندڙ سج“، ”  ع1973  -  وאٹون، رאتون ۽ رول“

هن جا كردאر ۽ ُאنھن جون ننڍيون ننڍيون . “آهن  مجموعا  سندس אفسانن جا”  ع1986
אنھن جي زندگيَء جي مختلف پھلوئن جي .  خوشيون، جدא جدא سوچ رکڻ وאرא آهن

 )7(. ُאپٹار هو كاميابيَء سان كري ٿو
 نسيم کرل:

ع تي حاجي عبدאلكريم کرل جي گهر کرل ڳوٺ، 1939جون   29 نسيم کرل
نسيم .  ع ۾ وڇڑي ويو1978هو אسان کان  .  تعلقي گمبٹ، ضلعي خيرپور ميرس ۾ ڄائو

سندس لکڻ جو אندאز ٻين .  کرل جو شمار به سنڌ جي مشھور אفساني نگارن ۾ ٿئي ٿو
سندس ٻولي سـَـَولي، عام فھم ۽ مقامي رنگ ۾ رڱيل . אفساني نگارن کان مختلف آهي

 –شبنم شبنم “ سندس אفسانن جا ٹي مجموعائين. پنجاهه کان مٿي אفسانا لکيا. آهي
، ”كافر“  نسيم جي كھاڻين ۾.  مقبول آهن”  ڊمي“  ۽”  چوٹيھون در“، ”كنول كنول

“خاص طور مقبول رهيون”  چوٹيھون در“  ۽”  ني آڱرכ“  ،”ڊمي“ ۾ نسيم ُאن ”  كافر. 
منافقيَء جو پڑدو فاش كيو آهي، جنھن موجب كنھن کي مسلمان ته كجي پر 

عبدא نه .  سيتل אوڏ אن كري ئي پنھنجي گنات ڏאنھن موٹي ويو!  کيس سڱ نه ڏجي
 )8(.” ٿي سگهيو
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 אبرאهيم خليل:
ع تي 1900 ڊسمبر 24 ڊאكٹر אبرאهيم خليل ولد محمد يوسف شيخ

 شاعريَء ۾ تخلص.  ع تي الڏאڻو كري ويو1982 نومبر 19 كرאچيء ۾ پيدא ٿيو ۽
جي ”  عبرت كده“  لکيا جيكيبه ڊאكٹر شيخ אبرאهيم خليل אفسانا  .  هئس”  خليل“

هـُـن سماج جو نفسيات وאرو پاسو کنيو ۽ .  نالي سان ٹن جـُـلدن ۾ ڇپجي چـُـكا آهن
اللچ، پنهنجن جي روپ ۾ دشمنن وאرن روين ۽ אنسانيت کي تذليل جي هن سماج 

 .كندڙ رشتن تي قلم کنيو
 :نجم عباسي

 18 پٹ אلھندو خان عباسي)  ڊאكٹر نجم אلدين عباسي(  نجم عباسي
 آكٹوبر 25 فيروز ۾ ڄائو ۽ي نوشهر  ع تي ڳوٺ خانوאهڻ ضلعي1927 آكٹوبر

. نجم عباسي پڻ هـِـن دور جي چڱن אفساني نگارن مان آهي.  ع تي گذאري ويو1995
سنڌي אدب ۾ سندس אفسانا مٿانھون مقام  .سون جي تعدאد ۾ كھاڻيون لکيل אٿس

، ”دوکو“، ”مٿي سنڌ سكار“، ”پروفيسر“، ”پٿر تي لـِـيكو“، ”طـُـوفان جي تمنا. “رکن ٿا
رشتا “، ”دאرون هن ديوאني جو“، ”پاڻ ۾ ويٺا آهيون“، ”منھنجون بھترين كھاڻيون“

دٻي ۾ “، ”۾ ڀريل سوچونکيسي  خالي“، ”אهي ڏينهن، ُאهي نينهن“، ”ڇوڏو“، ”ناتا
سندس ”  אيڎو سور سھي“  ۽”  ٻيرين ٻور جهليو“، ”هٿيار“، ”كوڙكي“، ”ٺكريون

 هو پنھنجن אفسانن وسيلي قوم جو كيس وڙهيو آهي. .بھترين אفسانا آهن
 :طارق אشرف

ع 1940)سيد אشرف علي شاهه(  אفساني جي אشاعت ۽ وאڌאري ۾ طارق אشرف
. ع تي هن فاني دنيا کي هميشه جي الِء ڇڎي ويو1992تي حيدرآباد ۾ جنم ورتو ۽  

طارق אشرف جو  אدب ۾ هك אهم كردאر رهيو ۽ رسالي سھڻيَء جي ذريعي هـُـن 
طارق אشرف جا كيترא ئي אفسانا .  سنڌي אفساني جي تمام گهڻي خدمت كئي آهي

سونھن، پٿر ۽ “  سندس אفسانن جامجموعا.  مختلف رسالن ۾ شايع ٿي چـُـكا آهن
. آهن”  درد جا ڏينھن ۽ درد جون رאتيون“  ۽”  ع1978  -زندگيَء جو تنھا مسافر“، ”پيار

 .سندس אفسانا ترقي پسند אندאز ۾ لکيل آهن
 حميد سنڌي:

 –ُאدאس وאديون “  جي אفسانن جا مجموعاع) 1939آكٹوبر    21(  حميد سنڌيَء
، ”ع1984  –رאڻا جي رجپوت جا “، ”ع1981  –ويريون “، ”ع1958  –سيمي “، ”ع1965

شايع ٿي ”  ع 2002  –دردونديَء جو ديس “  ۽”  ع1996  -  جاڳ به تنھنجي جيَء سان“
“چكا آهن سندس .  ۾ هـُـن جا چـُـونڈ אفسانا شامل آهنمجموعي ”  ُאدאس وאديون. 

אفسانن ۾ محبت، مجاز، جدאئيَء جا ورالپ نمايان نظر אچن ٿا، جيكي سندس 
به سنڌي אدب جي ”  روح ِرهاڻ“  حميد سنڌيَء جي رسالي .موضوعن کي کنيو بيٺا آهن
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 .وאڌאري ۾ אهم كردאر אدא كيو آهي
 :رزאق مھر

رزאق مھر جي .  به مقبول كھاڻيكار آهيع) 2002  –ع 1954(  رزאق مھر
” אجهل هوא“  ۽”  ڊهندڙ ليكا“، ”ع1983 سـُـكون كٿي آهي؟“  אفسانن جا مجموعا

سندس موضوعن ۾ سماجي مسئال، بک، بيروزگاري، بدحالي وغيره ملن .  شامل آهن
ڏتڑيل رزאق مهر جي كهاڻين ۾ .  پاڻ بهترين ڊرאمي نگار به پڻ رهي چكو آهي .ٿا

“؟سكون كٿي آهي“  אن سلسلي ۾ملي ٿي. طبقي جي عكاسي  وئرٿ “، ”آڙאهه” 
پيڑא جي “۽ ”  شكست“، ”هك شخص جو موت“، ”جنم جلي“، ”ٹٹل אنسان“، ”زندگي

سماجي وאقعا هكٻئي سان ۽ سندس كردאر “  .אهم كهاڻيون آهن”  كوهيڑن ۾
۽ عذאبن جو ذكر  ينسماج ۾ ڏאڍ، بيوس אنسان جي مجبور .ٺهكندڙ هوندא آهن

 )9. (پنهنجي كهاڻين ۾ سمايو אٿس
،  ”ٹياس ”  آصف رزאق مھر جون   .پٹ پڻ كهاڻيون لکي ٿو عبدאلرزאق مھر جو  

Coffee ، “ كھاڻين ۾ ڌرتيَء سان  . مشھور كھاڻيون آهن ” אپڇيو “۽  ”  موت مذאق “،  ”אلٹي
 .هي سندس لکڻي جديد كهاڻيَء جي سٹاَء ۾ لکيل آ  .ُאنسيت کي بيان كيو אٿس 

 :كنڀرحفيظ  
۾ ٽ عمر كوي لڳ تي ڳوٺ عرس كالرع 1964جوالِء   27حفيظ كنڀر

موجودهه دور جو جديد كھاڻيكار آهي جنھن جي אفسانن ۾ ثقافتي رنگ سان ڄائو. 
سندس لکڻين ۾ گڎوگڎ شھري سماج ۽ ذאت پات جي مت ڀيد جي نندא ۽ אن سان گڎ  

 .تمام گهڻو آهيعنصر  مزאح جو
 :ڊאكٹر غفور ميمڻ

آگسٹ    25ولد محمد אسماعيل ميمڻ (عبدאلغفور)  ڊאكٹر غفور ميمڻ
 .۾ پيدא ٿيو۽ هاڻوكي ضلعي سـُـجاول  ٺٹي  ضلعيي تڎهوكي ع تي ڳوٺ دڙ1962

غفور ميمڻ . ڊאكٹر چيئرمين آهي  هن وقت كرאچي يونيورسٹيَء ۾ سنڌي شعبي جو
ـُـن جي אفسانن جي אندر .  جي  אفسانن ۾ نفسياتي ۽ سماجي رنگ نمايان نظر אچي ٿو ه

 -  جتي نينھن ُאڇل“  سندس אفسانن جو مجموعو.  تمام گهڻو ملي ٿوبه سائنسي אندאز 
 .אفسانن جي אِنھيَء جهــُـڳٹي ۾ جنسيات جو عمل دخل گهڻو نظر אچي ٿو. آهي” ع1995

 عابد مظهر:
جي گهر،  ههع تي سيد مظهر شا1951 مئي  21ڊאكٹر سـّيــد محمد عابد شاهه

. پاڻ אدبي کيتر ۾ عابد مظھر جي نالي سان مشھور آهي .جهانگارא باجارא ۾ אک کولي
پاڻ كھاڻين سان .  آهي  كرאچي يونيورسٹيَء ۾ سنڌي אدب جو ُאستاد پڻ رهي چكو

سندس كھاڻين جو كتاب ”  گم ٿيل محبتون. “گڎ אدب جا مـِـڑئي کيتر ووڙيا אٿائين
هـُـن אِنھيَء مجموعي ۾ قـُـربتن ۽ ُאلفتن جو زمانو موٹائڻ جي جهجهي كوشش .  آهي
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هيٺئين ۽  سندس אفسانن ۾ جدت پسنديَء جا خيال به تمام گهڻا ملن ٿا.  كئي آهي
 .لڎي جي وאرثي به ملي ٿي

 אنور بلوچ:
ع تي ڳوٺ محمد حسين بليدي، 1952אپريل   12 محمد אنور بلوچ جو جنم

محمد אنور بلوچ جا كيترא ئي אفسانن جا مجموعا شايع ٿي  .ضلعي الڙكاڻي ۾ ٿيو
، ”ع1998  -  كارو پاڻي“، ”ع1993  -  پاڇا پوئين پھر جا“  אنهن مجموعن ۾ .چكا آهن

سندس אفسانن ۾ قومي مسئال، سماج ۾ شامل آهن. وغيرهه ”  ع1991  -  كپيل هٿ“
، ”فرشتو“، ”كپيل هٿ“  مشهور كهاڻيون.  سياسي مسئال ملن ٿا۽  אنياُء، ٿيندڙ ڏאڍ

هـُـن پنھنجين آکاڻين وسيلي .  אٿس”  پاڇا پوئين پهر جا“    ۽”  رאت وچ ۾“، ”ڀنڀٹ“
 .جيئن ُڏڌو کير ٿڻين نه پوي تيئن َويَل وقت تي ڳوڙها ڳاڙيا آهن

 :مغل محمود 
ع تي سيوهڻ  1961 نومبر  27 جو جنم )  ڊאكٹر محمودאلحسن (  محمود مغل 

هـُـن אدب جي ٻين پاسن سان  .  پاڻ گهڻ پاسائين شخصيت جو مالك آهي   .شريف ۾ ٿيو 
محمود مغل جون  ” “تو بن ڏينهنڑא   -تو سنگ   “ گڎوگڎ كھاڻين کي به وقت ڏنو آهي جن ۾ 

هـُـن אنهن ۾  .  بهترين אفسانن جا مجموعا אٿس ”  كوهيڑن ۾ ويڑهيل يادون “۽  ”  كهاڻيون 
“جـُـدאئيَء جو درد بيان كيو آهي  ” شكست “،  ”ٿڌي جنگ “،  ”ٻارن جو عالمي ڏينهن . 

 . جن ۾ سماجي مسئلن جي ُאپٹار ملي ٿي به ڳڻائڻ الئق تخليقون אٿس  وغيرهه   
 يوسف سنڌي:

محمد يگاني كھاڻيكار يوسف سنڌيَء کي به وساري نه ٿو سگهجي. 
ي سندس جنم دڙ .ع تي אک کولي1964آكٹوبر   1 يوسف محمد هاشم ميمڻ جي گهر

هـُـن אدب جي ٻين پھلوئن سان گڎ .  ۾ ٿيو(هاڻوكي ضلعي سـُـجاول) ضلعي ٺٹي 
“كھاڻين جي مد ۾ به پنھنجو وאرو وڄايو آهي مڃيل مجموعو ”  نه وڃڻ جو پڇتاُء. 

يوسف سنڌيَء پنھنجي كھاڻين وسيلي پھريون ملهه کـَــٿــُـوِري ثابت كرڻ .  אٿس
 .جي كوشش كئي آهي

 عابد لغاري:
ع تي 1944 هين مئي11ڊאكٹر عبدאلجبار عابد لغاري ولد محمد علي لغاريَء 

هـُـو ُאنھن ڏينھن جي پيدאوאر .  هاڻوكي ضلعي مٹياريَء جي ڳوٺ تاج پور ۾ جنم ورتو
 سندس آکاڻين جو جهــُــڳٹو.  آهي جڎهن سنڌي אدب ۾ لکارين جي کوٽ هئي

هـُـن پنھنجي كھاڻين ۾ جھڑא روح تھڑא ختمان .  ع ۾ ڇپيو1975”  شيشي جي ديوאر“
 .پـَـسائڻ جي كوشش كئي آهي

 بادل جمالي:
ع تي ڳوٺ شھدאد جماليَء لڳ هاال، هاڻوكي 1947 هين مئي29 بادل جمالي
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پاڻ نشرياتي ۽ .  אصل نالو سـُـليمان خان جمالي אٿس.  ضلعي مٹياريَء ۾ پيدא ٿيو
  -  پاڙي ناهي پروڙ“  سندس אفسانن جا مجموعا.  آهيناميارو ليکك אشاعتي کيتر جو 

پاڙي ناهي “  بادل جماليَء پنھنجي كھاڻي.  ۽ ٻيا آهن”  ع1987   -  سنگرאم“، ”ع1980
 .پاڙيسرين جي حقن جي ُאپٹار كئي آهي۾ ” پروڙ

 بدر אبڑو: 
ع تي جمال אبڑي جي گهر ضلعي الڙكاڻي ۾ 1953 هين ڊسمبر 19بدر אبڑو  

هيَء آكھه ئي سنڌ ۽ سنڌيت جي شيدאئڻ رهي آهي جنھن سنڌي אدب کي .  ڄائو
سندس .  بدر אبڑي ٿــُــلهي ليکي אدب جا سڀئي پھلو ووڙيا آهن.  زرخيز پئي كيو آهي
رياست جهنگل . “ع ۾ ڇپيو1997”  رياست جهنگل جي آکاڻي“  كھاڻين جو مجموعو

موکي متارن جو “  ۽”  پنڈ پهڻ“، ”وאرهه“، ”لوهي ڄارو“، ”אمن ٿيندو“، ”جي كهاڻي
 .بهترين אفسانا ليکيا وڃن ٿا” مهمان

 قمر شهباز:
۾ ع 2009ع تي نوאبشاهه ۾  جنم ورتو ۽  1938אپريل    3قمر شهباز ٻگهئي 

  -  جي پيار هجي ها پاڇولو“، ”ضمير جو موت“، ”ع1989   -  אٺون گهر. “وفات كري ويو
“شايع ٿيل אٿسمجموعا ”  ع1983   -  قمر شهباز جون كهاڻيون“  ۽”  ع2010 ، ”אجنبي. 

” شكست“  ۽”  جي پيار هجي ها پاڇولو“، ”مارئي“، ”رشتو درد جو“، ”نيٹي جيٹي پل“
بهترين אفسانا مڃيا وڃن ٿا جن ۾ سماج אندر طبقاتي كشمكش، אڻ برאبري، ماڻهن 

 .تي ٿيندڙ ڏאڍ کي موضوع بڻايو ويو آهي
 و:حسن علي هكڑ

ع تي ڳوٺ َبٺي 1945مارچ   1 يولد عبدאلستار هكڑي َحسن علي َهكڑ
(تڎهوكي ضلعي شهدאد كوٽ    –  ، تعلقي ميري خان، ضلعي قمبريهكڑ

هن ع تي كرאچيَء جي هك אسپتال ۾ 2004هين ڊسمبر 30.  ۾ جنم ورتوالڙكاڻي) 
אڄ قمبر جي مشھور قبرستان علي  ۽و فاني دنيا مان אسان کان هميشه جي الِء وڇڑي وي

ع 2006جنوري  ”  تحفو“سندس ڇپيل كهاڻين جو مجموعو خان ۾ אبدي آرאمي آهي. 
طرفان ڇپرאئي پڌرو قمبر  رياضت ٻرڙي مرتب كري ڊאكٹر محبت אكيڈمي۾ 

غصب ، جبر، ڏאڍ ۽ غريبن جا حق  َءسندس كهاڻيون سماج جي אڻبرאبري.  كيو
، ”تحفو“، ”رسمن ماري مارئي“، ”چنڈگرهڻ“  ،”كاري“كندڙن الِء للكار بڻيل آهن. 

 .بهترين אفسانا آهن” غلط فهمي“ ۽” بغاوت“
 ثـُـميره زرين: 

ع تي شكارپور ۾ محمد אعظم אعوאڻ 1944هين فيبروري   11ثـُـميره زرين 
ع تي گذאري 1977هين آگسٹ  13پاڻ  .  אصل نالو سكينا אعوאڻ هئس.  جي گهر ڄائي

سندس موضوعن ۾  .پاڻ سنڌي ٻوليَء جي پھرين كھاڻيكارو جو درجو رکي ٿي.  وئي
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  -  گيت ُאڃايل مورن جا“شامل آهن.  مسئال  سماجي مسئال، گهرو مسئال ۽ عوتن جا
” آٌء ُאها ئي مارئي“ ۽” ع1968 –دل ۾ درد هزאر “، ”ع1962 - مھرאڻ جون ڇوليون“، ”ع1971

درياهه بادشاهه جي אوج ۽ زوאل جو مظھر ”  مھرאڻ جون ڇوليون. “مشھور مجموعا אٿس
عورت جي وفائيَء ۽ ”  آٌء ُאها ئي مارئي“  ڏورאپن ۽”  دل ۾ درد هزאر“  آهي جڎهن ته

جي لقب سان ”  خاتوِن אول“  کيس سنڌي אفساني جي فن ۾. “سچائيَء سان ڀرپور آهن
سندس كھاڻين ۾ .  پاڻ ننڍيَء عمر ۾ ئي لکڻ شروع كيائين.  ياد كيو وڃي ٿو

 )10. (سچائي  ۽ نئون دڳ آهي
 بادאم ناتوאن:

. ع ۾ الڏאڻو كري وئي1988شكارپور ۾ جنم ورتو ۽  ۾  ع1924بادאم ناتوאن  
. هـُـن سنڌي אدب ۾ كھاڻيكارאئن جي کوٽ کي پورو كرڻ جي كوشش كئي

. آکاڻين جو مجموعو אٿس جنھن ۾ هـُـن قسمت جو روئڻو ُرنو آهي”  شكسته زندگي“
سندس كھاڻين جي نتيجي کي אگهي ته پاُء نه ته مڻن کي موٽ کڻي چئجي ته وڌאُء نه 

 .ٿيندو
 نورאلهدى شاهه:

محمد ي ڳوٺ ٹکڑ هاڻوكي ضلعي ٹنڈتي ع 1957جوالِء  22نورאلهدى شاهه 
سنڌي אدب جي منفرد ليکكا آهي جنهن جي لکڻ جو אندאز بنهه .  خان ۾ جنم ورتو

عورتن تي تخليقي پورهئي ۾ سندس  .ٻين سڀني ليکكائن کان جدא حيثيت رکي ٿي
“  بغاوت کلم کال ملي ٿيَء خالف אنيا۽  ٿيندڙ ظلم، ڏאڍ ، ”ع1980   -  جالوطن. 

عيسٰي “، ”كارو چنڈ“، ”אنسان“، ”زم زم“، ”کنگور“، ”رڃ ۽ رڻ جو אتهاس“، ”كربال“
وغيره كهاڻيون אٿس ۽ אنهن سڀني كهاڻين  کي گڎ ”  زندگيَء جو زهر“، ”۽ صليب

 آهي. جي نالي سان ڇپايو ويو” كيڎאرو“ كري
 :محبوبماهتاب  

كھاڻين وسيلي عورتن سان ٿيندڙ  )  1946هين جوالِء  14(ماهتاب محبوب  
 -  چانديَء جون تارون “،  ”ين پھر کان پوِء پھر “  ، ”ع 1980 ِمٺي ُمرאد  . “ويڌن کي ننديو آهي 

“۽ ٻيا كھاڻين جا مجموعا אٿس ”  ع 1985  -  لھر لھر زندگي “،  ”ع 1984 چانديَء جون  . 
 .سان ٹـُـٻٹار آهي ڏאج نه ملڻ سببان شادين کان رهجي ويل نارين جي دردن  ” تارون 

 :خيرאلنساِء جعفري
 تخليق جو موت“  پورهئي ۾تخليقي جي )  1998  –  1947(  خيرאلنساِء جعفريَء

تخليق جو . “شامل آهن”  گڎيل אفسانا ۽ مضمون –منھنجو تخليقي سفر “  ۽”  ع1978  -
 .۾ هـُـن عورتن جي حقن جي لتاڙ تي ڳڻتي ڏيکاري آهي” موت

 تنوير جوڻيجو:
صدرאلدين جوڻيجي جي گهر ضلعي دאدوَء ۾ تي ع 1952 مئي 2 تنوير جوڻيجو
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كھاڻين جا ”  ع1981  -  عيبن هاڻي“  ۽”  ع1978  –אمرت منجهه كـَـڑאڻ “، ”مٺي. “ڄائي
” אمرت منجهه كـَـڑאڻ“  ۾ هـُـن كوتاهيون مڃڻ جڎهن ته” عيبن هاڻيَء. “مجموعا אٿس

 .۾ دردن سان نڀائڻ ۽ منجهانئن تسكين وٺڻ جي ڳالهه كئي آهي
 نذير ناز:

سندس كھاڻين جو .  حيدرآباد ۾ ڄائيتي ع 1953هين مارچ  15نذير ناز 
كھاڻين جي אِنھيَء سلسلي ۾ هـُـن هك .  ع ۾ ڇپيو1985!”  هيلوكو وري آ“  مجموعو

 .ڀيرو وري موقعي جي حصول تي زور ڀريو آهي
 ڊאكٹر فھميده حسين:

ع تي محمد يعقوب ميمڻ جي گهر پيدא 1948جوالِء   5 ڊאكٹر فھميده حسين
ڊאكٹر .  هـِـن سڄي گهرאڻي کي ئي كا علمي پورهئي جي سـُـتي پيل آهي.  ٿي

هـُـن אدب جون ٿلهي ليکي .  فھميده حسين تمام وِڏي عالِم ۽علم پرور خاتون آهي
ع ۾ ڇپيو 2003”  هك حوא ـ كيئي كهاڻيون“. مجموعو سڀئي صنفون ووڙيون آهن

مونجهارא سندس هنن אفسانن مان ڳولهي سگهجن ۽  جدאئي، سماج ۾ ڀڃ ڊאهه.  אٿس
“ٿا ه وغير”  روپ ـ ٻهروپ“، ”فرאر“، ”אحساس، ”؟كارو كير آهي“، ”مٹيَء لڌو مان. 

 بھترين אفسانا אٿس.
 عابده گهانگهرو:

ع تي ضلعي نوشهري فيروز جي 1969عابده گهانگهرو پھرين فيبروري  
پاڻ مشھور .  عالئقي محرאبپور ۾ كامريڈ محمد هاشم گهانگهري جي گهر ۾ אک کولي

هـُـن جي كھاڻين ۾ عورتن جي حقن ۽ آزאديَء جي ڳالهه .  ليکكا ۽ صحافڻ آهي
شكار ٿيندڙ عورت جو درد سندس جو رسمن ناقص سماج جي  .وאضح نظر אچي ٿي

אدאس “، ”ليکكا.” “...אال ڏאهي َم ٿيان. “سان بيان كيل آهيڊپائيَء  كهاڻين ۾ بي
” אيوאرڊ“سندس كهاڻي  .هن جون ڀليون كھاڻيون آهن”  مهرאلنساء“  ۽”  مركون

” ليکكا“وאقعي אيوאرڊ الئق آهي، جيكا هر ليکك کي پڑهڻ گهرجي. ساڳئي ريت 
سندس .  پاڻ ٻارאڻيون كھاڻيون به لکيون אٿسكهاڻي به هر ليکكا ضرور پڑهي. 

 ماريه، ميز ۽ الئبريري“  ع ۽2014אپريل  ”  تخليق جو אنت“  كھاڻين جا مجموعا
كتاب جي אهميت بابت عابده .  ڇپجي چكا آهن۾  ع2014)”   ٻارאڻيون كھاڻيون(

هن كتاب ۾ شامل كهاڻين ۾ عورتن “آهي ته  گهانگهرو ليکكا پارאن تاثر ۾ لکيو
الِء محنت، سجاڳيَء ۽ جدوجهد جو پيغام آهي جيكي گهڻي قدر حقيقتن تي ٻڌل 

 )11(.” آهن ۽ אكثر אن وقت جي وאقعن ۽ حالتن پٹاندڙ آهن
سنڌي كھاڻيَء کي دنيا جي ٻين ڀاڱن ۾ به وڏي موٽ ۽ جهجهي دلچسپي 

ع کان پوِء 1947.  خاص كري هندستان ۾ به گهڻي لکي پئي وڃي.  حاصل ٿي آهي
سنڌ مان هندستان، سينگاپور ۽ دنيا .  جون حالتون هكدم بدلجي ويونننڍي کنڈ 
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ڌرتي ۽ مال  هـِـتان ويل ماڻھن پنھنجي.  ڀاڱن ڏאنهن چڱي خاصي لڎ پالڻ ٿيٻين جي 
ٻوليَء، مھذب قدرن ۽ صوفي ســڀاَء سان چـُـھٹيا پوِء به سڀ كجهه ِوڃايو پر متاع 
پنھنجي وطــُـن کان پري رهڻ، لڎ پالڻ جي َאهنجن ۽ ڌرتيَء جي سـِـك کي .  رهيا

ڀارت مان نئين دنيا، سنڌو ۽ ٻيا کوڙ سارא אدبي رساال .  پنھنجي كھاڻين ۾ אوتيائون
موهن كلپنا، سـُـندري ُאتم خاص אهميت ڏني. كھاڻيَء کي سنڌي نكتا جن 

ٻاٻاڻيَء ۽ گوردن محبوباڻيَء ته سنڌي كھاڻيَء جون ت چندאڻيَء، אيشور چندر، كير
سندن كيترא ئي كھاڻين جا مجموعا پڌرא ٿي چـُـكا آهن .  ڳنڍيون ڇوڙي ڇڎيون

 .جيكي گهڻي عرصي تائين حوאلي طور كتب אيندא رهندא
 
 

 حوאال:
هه  شا -، كالچي تحقيقي جرنل فن ميمڻ، محمد سليم، پروفيسر، جمال אبڑي جو אفسانوي   .1

 61: ص  _ع 2013 ٻيو، ڊسمبر   :، شمارو ن جلد سورهو  - عبدאللطيف ڀٹائي چيئر، كرאچي يونيورسٹي 
 -ع 2006  ڇاپو پھريون –جـُـلد ٹيون  –سنڌي אدب جي تاريخ  - جوڻيجو عبدאلجبار، ڊאكٹر .2

 75: ص  - سنڌي لئنگويج אٿارٹي، حيدرآباد، سنڌ
אئي چيئر، ٽشاهه عبدאللطيف ڀ  -  سنڌي אدب אجو فكري پس منظر  -  ميمڻ، غفور، ڊאكٹر .3

 367 _ 366 :ص –ع 2002فيبروري    - پهريون: ڇاپو –چي يونيورسٹي אكر
سنڌي لئنگويج אٿارٹي،  –جـُـلد ٹيون    –  سنڌي אدب جي تاريخ - جوڻيجو عبدאلجبار، ڊאكٹر .4

 77 :ص –ع 2006  - حيدرآباد، سنڌ،  ڇاپو پھريون
سنڌي لئنگويج אٿارٹي،  –جـُـلد ٹيون  –سنڌي אدب جي تاريخ  - جوڻيجو عبدאلجبار ڊאكٹر .5

 92: ص  - ع2006  - حيدرآباد، سنڌ، ڇاپو پھريون
ُجلد ٹيون، سنڌي لئنگويج אٿارٹي،  _ جوڻيجو،عبدאلجبار،ڊאكٹر،سنڌي אدب جي تاريخ .6

 87:  ص –ع 2006 - پهريون: حيدرآباد، سنڌ، ڇاپو
سنڌي لئنگويج אٿارٹي،  –جـُـلد ٹيون  –سنڌي אدب جي تاريخ  - جوڻيجو عبدאلجبار ڊאكٹر .7

 97_96: ص –ع 2006 - حيدرآباد، سنڌ، ڇاپو پھريون
سنڌي لئنگويج אٿارٹي،    –جـُـلد ٹيون  –سنڌي אدب جي تاريخ  - جوڻيجو عبدאلجبار ڊאكٹر .8

 91، 90ص:  –ع 2006 –ڇاپو پھريون  -حيدرآباد، سنڌ 
نيو كاٺياوאڙ אسٹورز אردو بازאر   -  مالح، مختيار אحمد، سنڌي אدب جي تاريخ جو جديد مطالعو .9

 626ص:  –ع 2006 –پهريون :  ڇاپو  - كرאچي
وشني ر - پھريون:  ڇاپو –سنڌي אدب جي تاريخ ۽ صنفن تي هك نظر –چانڈيو مير ميان  .10

 189ص:  –ع 2007 پبليكيشن كنڈيارو
 –پهريون :  ڇاپو  –ع 2014  مهرאڻ ميڈيا سروس كرאچي،  -  تخليق جو אنت  -  گهانگهرو، عابده .11
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ئ ر    ا
  

دائ  ر  ر بدا ئ  آدر 
  

REVOLUTIONIST POET  
ABDUL KAREEM GADAE 

  
ABSTRACT  

Abdul Kareem Gadaee has earned a high place amongst the 
literary and poetic lirks of Sindh by his idealistic poetry, which 
possesses a great appeal for the common masses, students as well 
as farmers.  

Since Gadaee himself belonged to a poor down-trodden 
background, he has portrayed in his poetry all the miseries and suf-
ferings of people around him, who were body exploited by the feu-
dal lords and the evil elements of society. In fact, his poetry was a 
herald of renaissance which had a great spark as far as the re-
awakening of masses of Sindhi society is concerned. His poetic 
diction is unique and, without saying different from all the contem-
porary poets of his times.  

Gadaee believed in the fabrication of Sindhi society on the 
basis of Social equilibrium, religious tolerance, humanism, peace-
ful co-existence and economic equality. These and some other sub-
jects make Gadaee an idealistic poet of all times to come.  

آهي؛ ڌرتيَء جي گولي تي אنسان جنم ورتو  جڎهن کان אنسانيت سرجي
تنهن زماني کان אنسان پنهنجي ُسک، سالمتيَء ۽ ڳڀي جي ڳوال الِء جاکوڙيو  ،آهي

آهي. پوِء אئين ٿيو آهي ته كمزور ۽ هيڻي مٿان زبري ۽ طاقتور طبقن  نڑيَء تي لت 
رکي پيڑهيل طبقي جا حق غصب كيا آهن. نتيجي ۾ אنهن אرهه زورאين، ڏאڍ، جبر ۽ 
مكر خالف سچ سونهن، سوڀ ُسرت ۽ خوشبوِء سان پيار كندڙ پنهنجي حساس دل 
אڻ کٹ سوچ ۽ فوالدي عزم سان جابر قوتن سان مهاڏو אٹكايو آهي. جتي ٻين قوتن 
جي ڀيڻي نه رهي آهي، ُאتي ظلم جي ٻاٽ كاري رאت سان אدب ٻکين پيو آهي. 
אديبن، شاعرن ۽ فنكارن پنهنجي ڏאت وسيلي مونجهه، گُهٹ ُٻوسٹ جو سينو چاכ 
كري پنهنجي رت، پگهر، پورهئي ۽ ُسرت منجهان אهڑא אنقالبي ۽ אمر گيت، نظم ۽ 
شعر تخليق كيا آهن، جن אنساني تقدير جي تبديليَء ۾ يعني سماجي يا אنساني 
אرتقا جي سفر ۽ بنياد ۾ پيڑهه جي پٿر جو كم ڏنو آهي. אهڑن ئي عوאمي אنقالبي 
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سوڀارن شاعرن مان عبدאلكريم گدאئي به هك آهي جنهن جا شعر مظلومن جا هٿيار 
بڻجي وڄ ۽ قهر ٿي كوڙ، فريب، مكر ۽ جبر جي אوندאهن كوٹن مٿان كڑكيا، 

 جيكي سماجي ُאٿل ۽ مخلوق جي אرتقا جي سفر ۾ وڏא زبرא قدم هئا. 
ڌאري ضلعي جيكب آباد تعلقي ٺل جي گرم  ع1901عبدאلكريم گدאئي 

آبهوאئن جي كلرאٺيَء زمين جي ڳوٺ كريم آباد ۾ هك غريب هاريَء بجار خان 
 الشاريَء جي گهر ۾ جنم ورتو. سندس نالو جهنگ جهر ۾ مشهور ٿيو.

ع ۾ پنج درجا پاس 1911پرאئمري אسكول ٺل مان  عبدאلكريم گدאئي سنڌي
ع ۾ 1916كري جيكب آباد ميونسيپل جي אئنگلو ورنيكيولر אسكول ۾ دאخل ٿيو. 

جيكب آباد جي אي وي אسكول مان پنج درجا אنگريزي پاس كرڻ کان پوِء سکر 
جي ميونسپل هاِء אسكول کان ڇهون אنگريزي پاس كرڻ بعد هك سال مئٹرכ ۾ 

 مختلف نوكريون ۽ ڌنڌא بهع ۾ אسكول ڇڎي گهر وאپس آيو. 1918پڑهڻ کان پوِء 
 كيائين، جن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو؛

 پوليس کاتي ۾ ننڍو منشي .1
 كالرכ پوسٹ آفيس شكارپور ۾ .2
 سکر بئرאج سکر ۾ كالرכ .3
 ع ڌאري ُٺل ۾ كپڑي جو ُدكاندאر1932 .4
 چڑهي ويس. َورپڻ نوكرن جي  هوٹل به کوليائين جيكو .5

تحريك کان متاثر هو.  گدאئي صاحب شروعات ۾ شاگرديَء دورאن خالفت“
ع ڌאري طبيعت ۾ جوش אچڻ كري نوكري ڇڎي وڃي كانگريسي 1932بعد ۾ سن 

ع تائين ُٺل كانگريس كاميٹيَء جو سيكريٹري ٿي 1942تحريك ۾ شريك ٿيو. 
كم كندو رهيو. ورهاڱي کان بعد هارين ۽ مزدورن تي ساڳيو ئي وڏيرن جو ظلم ۽ 
ستم ڏسي ضلعي هاري كاميٹي جيكب آباد جو جنرل سيكريٹري پوِء ضلعي 
جيكب آباد جي نيشنل عوאمي پارٹيَء جو جنرل سيكريٹري ٿي رهيو ۽ אن پارٹيَء 

 )1(” ع تائين وאبسته رهيو.1958سان آكٹوبر 
فن جي تاريخ ۾ אهڑو كردאر אدא كيو جو  گدאئي صاحب سنڌي אدب ۽

ُپرאڻين تحريكن كانگريس، خالفت تحريك ۽ مسلم ليگ وغيرهه کي نظرאندאز 
كري رڳو سنڌ جي بمبئيَء کان علحدگيَء کان وٺي صوبائي آزאديَء، ون يونٹ جي 
قهر سازيَء ۽ وري صوبائي آزאديَء وאري دور ۾ فنكارن ۽ شاگردن، אديبن ۽ شاعرن، 

 دאنشورن ۽ نوجوאنن سان گڎجي تحريكن ۾ حصو ورتائين.
جلسي ۽ جلوس ۾ هر موقعي تي نوجوאنن سان  گدאئي بزم، محفل ۽ مجلس،

گڎ رهندو آيو. گدאئيَء جي شاعري خالص אصالحي ۽ אنقالبي نوعيت جي آهي.خاص 
كري فرنگين جي ڦندن خالف قلمي جهاد كيائين. سندس نظم جذباتي ۽ حق سچ 
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تي مبني آهن. پاڻ ورهاڱي کان پوِء سنڌ هاري كاميٹيَء ۾ شموليت אختيار كيائين  
۽ هك عوאمي شاعر جي حيثيت ۾ ناماچار كيائين. ون يونٹ تحريك خالف خوب 
آوאز ُאٿاريائين. هو هك قومي درد رکندڙ شاعر هو. کيس مسكينن ۽ هارين نارين 
سان ٿيندڙ ظلمن ۽ ڏאڍאين جو پوريَء ريت אحساس هو. هميشه سندن حقن الِء آوאز 

 بلندو كندو رهيو، جنهن تي پڇاڙيَء تائين كارونجهر جيان אٹل ۽ אڏول رهيو.
 –ع، پيماني تي پيمانو 1965  –ساڻيهه جا ُسور  سندس شاعريَء جا مجموعا

 ع سنڌي אدب ۾ چڱي جاِء وאالرن ٿا.1975 -ع ۽ پکڑא ۽ پنهوאر 1974
ع ڌאري پوسٹ آفيس شكارپور ۾ 1920آئون  جڎهن“گدאئي صاحب لکي ٿو 

ع ۾ جنرل ڊאئر قتل عام كرאيو هو) جي 1919كالرכ هئس تڎهن جليانوאال باغ (
وאقعي خالف אحتجاجي ڏينهن ملهايو ويو هو. هزאرين ماڻهون هندو مسلمان مٿا ُאگهاڙא 
كري لکي در کان جلوس ۾ نكتا هئا. אِهو نظارو ڏسي منهنجي دل كانگريس طرف 
ڇكجي وئي. پوِء بهادرپور ۾ رهڻ وقت غريب هارين تي زميندאرن جي ڏאڍ جي حالت 
ڏسي زميندאر كالس جي خالف ٿيڻ لڳس. مون کي فخر آهي ته منهنجي شاگرد مير 
شاهل خان کوسي هارين کي هك لک رپين جو پرאڻو قرض معاف كيو. آٌء سمجهان 
ٿو ته אِن كاِر خير ۾ تحريص ڏيارڻ ۾ منهنجي تاثير ۽ تربيت جو به كجهه حصو 

 )2(” هو.
تي ڏאڍ ٿيندي ڏسي نه سگهيو. جيئن كو جبل  گدאئي پنهنجي زرخيز زمين

گرمي سيني ۾ سانڍي آخركار ڦاٽ کائيندو آهي تيئن گدאئيَء جو قلم هر ظالم 
ماڻهوَء ۽ بي אنصاف كامورن خالف ُאٿيو. هي بار بار پنهنجي شاعريَء ۾ مخاطب ٿي 
אِهو ُسوאل ٿو كري ته هي אسان جا سٻاجهڑא ماڻهو ۽ هي אسان جا هاري ۽ ناري ويچارא 
دٻيل ڇو آهن ۽ ڇو مجبور آهن، אنهن وٽ كو ذريعو ڇو كو نه آهي سندن معاشي ۽ 
سماجي غالميَء جا ٻنڌڻ ٹوڙڻ جو؟ آخر אِهو طبقو جيكو אيڎو محنتي آهي ُאهو 
بنيادي אنساني حقن کان ڇو محروم آهي؟ אِهو غريب אنسان معاشي ۽ אقتصادي طرح 
سان پريشان ۽ بدحال آهي. مطلب ته هو ڏکيو گذرאن كري ٿو ۽ حالتن کيس كنگال 

 كري ڇڎيو آهي.
 آهــي پــريشــان پــورهــيــت ۽ بــدحــال
 آهــي غــريــبــن ۾ كــوڏي ســنــدو كــال

 كـــيـــو چـــور بـــازאر كـــنـــگـــال آهـــي
ــجــال ــبــن جــو جــن ــري ــو غ ــاپ  آهــي جــي

 ُسڃـن کـي كفن ڀي ملي كو نه سکڻن
 منهنجي وطن کي؟ پڇين هم وطن ٿو ڇا

 82ص  –ساڻيهه جا ُسور 
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אميرن ۽ حكمرאنن جي كارنامن جي نه پر אنهن  گدאئيَء جي شاعري ُאنهن
غريبن، مسكينن ۽ هارين جي آهي جيكي אئٹم بم ڦاٹڻ سان موت جو شكار ٿين 
ٿا؛ جيكي آزאديَء جو خوאب کڻي جنگ جوٹن ٿا پر אنهن سان ويساهه گهاتي كئي 
وڃي ٿي. אهي غريب سموري طبقاتي نظام جي جبر جو شكار آهن. گدאئي هك 
عملي אنسان هو جيكو پنهنجي ساڻيهه، ديس وאسين سان هر پل ظلم خالف جدوجهد 
۾ شامل رهندو هو. ٻي جنِگ عظيم ۾ بي گناهه אنسانن جو قتل ٿيندو ڏسي ٿو؛ جنگ 

 خالف شاعريَء ذريعي אظهار كري ٿو ۽ جڎهن جنگ بند ٿئي ٿي ته ُمبارכ ڏئي ٿو.
ــو ــاد جــو אڄ دور آي ــاركــب ــب ــي جــو م ــان  شــادم
 كــامــرאنـيَء جــو ٻـڌو אتــحـاديــن سـهــرو فـتــح ۽

 پاڙون ويون پـٹـجـي مباركباد جو אڄ ظلم جون
 بـيـدرد بـانـيَء جـو مبارכ خاتمو ٿيو جنگ جي

 149ص  –الٽ ٻرندي رهي   
سجاڳ كندي چوي ٿو تون زمين چيري منجهانئنس  هو بار بار هارين کي

لعل ۽ گوهر ُאپائين ٿو؛ تنهنجا ٻچا بکون كاٹن ٿا؛ سرديَء گرميَء ۾ ڏکيا رهن ٿا؛ 
تنهنجي ئي ووٽ تي وڏيرو وزאرت تي پهچي ٿو ۽ تنهنجو ئي نمك کائي تو کي ئي “

ڏنگي ٿو. مطلب ته هو پنهنجي شاعريَء ۾ وڏيركي نظام جي سڄي تصوير پيش 
كندي مظلوم کي پنهنجي אهميت ۽ سندس مان ياد ڏياري ٿو. مطلب ته هو عالمي 
طور بدليل حالتن ۽ سوويت يونين جي אنقالب کان پوِء سڄيَء دنيا ۾ آيل تبديليَء کان 
باخبر آهي ۽ متاثر آهي. خاص طور سان ترقي پسند אدب جو روح אن وقت אهو آهي ته 
پورهيتن، مزدورن، غريبن، ڏتڑيلن، الچارن ۽ بيوس אنسانن کي אهو אحساس ڏيارجي 
ته هو به אنسان آهن ۽ سندن محنت ۽ دم سان هيَء دنيا تعمير ٿي آهي تنهن كري ُאٿو 
ظالمن کان پنهنجو حق کسي وٺو ۽ گدאئي وک وک تي پنهنجي شاعريَء ۾ אِهو پيغام 

 )3(” ڏئي ٿو.
ع ۾ هندستان ۾ پارليامينٹ 1946خاتمي کان پوِء  ٻيَء عالمگير جنگ جي

جون אليكشنون كرאيون ويون. אنهيَء אليكشن جو چرچو سنڌ ۾ به عام جام هو. 
אليكشن جي موقعي تي وڏيرن ۽ جاگيردאرن جي موقعي پرستيَء جي کل الٿي אٿس؛ 
אنهن کي عوאم وٽ ننگو كري بيهاريو אٿس. گدאئي صاحب هارين کي خبردאر كندي 

 چوي ٿو:
ــيــكــشــن ۽ وري ــا وري آئــي אل ــي  زردאر نــكــري پ

 جـا پڳـدאر نـكـري پـيـا ڇڎي ُطرא ُكلهن تـي قـوم
 مزدورن جون برباديـون سدאئين جن كيون هارين ۽

 خـدمـتـگـار نـكـري پـيـا ُאهي ٿـي قـوم جـا خـادم ۽
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 هـاريَء کـان پـڇـڻ آيـو ڇهن سالن אندر كـو ئـي نـه
 سـنـدא حـقـدאر نـكـري پـيـا هزאرين אڄ مگر هـاريَء

 ورتئون نانُء هـاريَء جـو كڎهن אجالس جي אندر نه
 حــقــدאر نــكــري پــيــا هــزאريــن پــر وري אڄ ووٽ جــا

 150ص  –الٽ ٻرندي رهي   
شاعريَء وسيلي هك طرف هاريَء کي شعور ڏئي  گدאئي صاحب پنهنجي

سجاڳ كرڻ الِء پنهنجي عظمت، محبت، אهميت جو אحساس ڏئي ٿو ته ٻئي طرف 
سندس محنت تي پلجندڙ جاگيردאر جي عياريَء، مكاريَء، ظلم ۽ موقعي پرستيَء 
جي אصلي تصوير سندس آڏو چٹي ٿو. אهڑيَء ريت هو هاريَء کي دאخلي توڙي خارجي 
صورتحال کان آگاهه كري سندس سماجي شعور ُپختو كري ٿو. هاريَء کي پنهنجي 

 محنت جو אحساس ڏياريندي چئي ٿو:
 تـنـهـنـجـو مـحـنـتـي بـازو خبر ڀـي آهـه كـا تـوکـي تـه

 ۽ گـوهـر ُאپـائـي ٿـو زمين چـيـري مـنـجـهـانـئـنـس لـعـل
 مـرن سـرديَء ۽ پـاري ۾ ٻچا تـنـهـنـجـا بـکـون كـاٹـن،

 مـگـر رنـڈيـون نـچـائـي ٿـو وڏيرو تـنـهـنـجـي دولـت تـي
ــار ــب ــئــي خــوِن جــگــر אن ــا ڏي ــائــن ٿ  كــڻــكــن جــا ُאپ

 آهــي جــزא كــهــڑي؟ مــگــر تــن کــي مشــقــت جــي مــلــي
 هـر پـنـهـنـجـو هـالئـن ٿـا ٿڌي كوسيَء سپن نانـگـن ۾

ــو ــر ه ــاڻ آهــن پ ــاڙא پ ــه ــا ُאگ ــن ٿ ــگــن کــي ڍكــائ ــن  ن
 163ص  –الٽ ٻرندي رهي   

۾ ٿيو جنهن ۾ אنسانيت پنهنجو אحترאم، پنهنجي  گدאئيَء جو جنم אهڑي دور
حيثيت وڃائي رهي هئي؛ غريب ماڻهو ڏאڍ جو شكار ٿي رهيو هو؛ هاري ناري وڏيري 
جا زر خريد غالم سمجهيا ويندא هئا؛ وڏيري جي هر حكم אڳيان کين كنڌ 
جهكائڻو پوندو هو؛ هو هر كم وڏيري جي ذهن مطابق كندא هئا ڄڻ ته کين پنهنجو 

 ذهن ُهئو ئي نه.
هو؛ ماڻهن کي  هيُء ُאهو دور هو جڎهن مذهبن ماڻهن کي ُمنجهائي وڌو“

كجهه سمجهه ۾ نه ٿي آيو ته هو ڇا كن؟ ماڻهو אفرאتفريَء جو شكار ٿي ويا؛ مذهبن 
ماڻهن کي ورهائي ڇڎيو هو ۽ אن حد تائين پهچائي ڇڎيو هو جو אڳ جيكي مختلف 
مذهب هئڻ جي باوجود پاڻ ۾ ڀائرن وאنگر رهندא هئا؛ هكٻئي جا ڀومي تهوאر گڎجي 
کل خوشيَء ۾ ملهائيندא هئا سي پوِء אوچتي ئي אوچتي پنهنجا جاني دشمن بڻجي 

 )4(” پيا.
 گدאئي صاحب فرمائي ٿو:
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 نكا ٹوكبـازي هـئـي نكا هك ٻئي کان نفرت هئي،
 نـكـا فـتـنـا طـرאزي هـئـي نه جهيڑو جهاٹكـي تـي هـو

 هـلـي تـلـوאر بـازي هـئـي نه كنهن مسجـد ۽ مـنـدر تـي
 مـذهـب تـي رאضـي هـئـي مگر هر قوم پنهـنـجـي ڌرم ۽

ــو ــاج ه ــٺ ــي ــاڻ ۾ م ــو אســان جــو پ ــكــو ه ــفــت ۽ אي  ُאل
 نـكـو شـڌي جـو لـيـکـو هـو نه هت باجي تي جهڳڑو هو

 207ص  –الٽ ٻرندي رهي   
حميد سنڌيَء پارאن “كتاب جي مهاڳ ۾ لکي ٿو:  گدאئي پکڑא ۽ پنهوאر

بسنت هال حيدرآباد ۾ گهرאيل جشِن روح رهاڻ جي جلسي ۾ يونيورسٹيَء ۽ كاليج 
جي تمام گهڻن شاگردن ۽ شاگردياڻين به شركت كئي. אن موقعي تي مون جيكو 

 אنقالبي نظم پڑهيو ُאن جو هيُء بند جڎهن پڑيم:
 ڇـــــال ڏئـــــي אڄ جـــــاڳـــــيـــــا ڇـــــورא
 كــــوٽ كــــنــــدא ســــي ڀــــورא ڀــــورא

 ڀي سـاڳـيـا ڙي سورهيه سر کان ڌאر אڃان
هاري ويٺيون ۽  شاگردن جي جوش ۽ ولولي کي ڏسي منهنجون אکيون آب

سوچيم ته هينئر سنڌ ۽ سنڌين کي كا به طاقت وڌيك وقت الِء غالم بڻائي نه ٿي 
سگهي. سندس سماجي ۽ سياسي هلچل کي ڏسي قمر شهباز هن طرح خرאِج تحسين 

پڑهيو ”  كرאڙو ۽ سمنڈ“پيش كري ٿو: אرنيسٹ هيمنگوي جو جڳ مشهور كتاب 
 )5” (گهڻو אڳ هئم پر سمجهه ۾ تڎهن آيو جڎهن گدאئيَء سان گڎيس.

 هـــــي هـــــمـــــســـــفـــــرو آوאز ُٻـــــڌو!
ــــكــــاري ٿــــي  אڄ جــــيــــجــــل مــــاُء ُپ
 אڄ ســـانـــگـــيـــئـــڑن جـــا ُســـو ڏســـي

ـــاري ـــان ه ـــن م ـــي ـــر אک ـــي ـــي هـــيَء ن  ٿ
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مستي آهي گدאئيَء جي شاعريَء ۾؛ نه كو ٺاهه ٺوهه  ڇا ته غضب جو سرور ۽
۽ نه كا مصنوعيت، بلِكه پڑهندڙ אئين محسوس كري ٿو ڄڻ هن جي אندر جي 
ڳالهه آهي. جيكا دאنهن صدين کان خوف سبب دل ۽ دماغ جي خفيا تهن ۾ لكل 

 هئي ُאها هكدم ڀڑكو کائي ٻاهر آئي آهي.
عام ۾ خاص  گدאئيَء جي گيتن ۽ غزلن جي صورت ۾ گدאئيَء جي شاعري

آهي ته خاص ۾ عام آهي. هن جي خيال جي بلندي ۽ سوچ عقابي آهي جيكا نگاهه 
پٿر کي پاڻي كري ڇڎي ٿي.  هو אنساني نفسيات تي دسترس رکي ٿو؛ سندن אندر ۾ 

 جهاتي پائي خيال چٹي ٿو.
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 نـــــيـــــٺ گـــــدאئـــــي ٻـــــارڻ ٻـــــرنـــــدא!
 مـــــظـــــلـــــومـــــن جـــــا وאرא ورنـــــدא!

 ُאڀــــرنــــدא! كــــنــــڈن مــــان ئــــي ڦــــول
ـــدא، ـــرن ـــدא، ڳ ـــڑن ـــم س ـــال ـــدא! ظ ـــرن  م

 نيٺ ته ٿينـدو دאد   سانگي ٿيندא شاد، دنيا ۾ 
 300جو ُكليات) ص  الٽ ٻرندي رهي (شاعريَء

جبر، فتني ۽ فساد  عبدאلكريم گدאئيَء کي ڏאڍ ۽ ڏمر، زور ۽ زبر، جابر ۽
 توڙي نفاق ۽ نفرت سان نفرت هئي. هو پاڻ مروت ۽ محبت جو شاعر هو.

 אهتـمـام ٿـئـي سمو كو אهڑو אچي אهڑو كو
 عــام ٿــئــي אالهــي! رســِم مــحــبــت جــهــان ۾

ــتــنــو فســاد ــه جــنــگ جــو ف  عــالــم ۾ رهــي ن
 عــام ٿــئــي هــجــي پــيــار جــو ســودو هــتــي ۽

 سـان نـفـرت سڀن دلين ۾ هـجـي شـل نـفـاق
 אحــتــرאم ٿــئــي هــمــيــشــه אمــن و مــحــبــت جــو
 ڏאڍ هـيـڻـن تـي نه ڏאڍ كـو بـه كـري، ظـلـم
 )6نظـام ٿـئـي. ( جهان ۾ جلد كو جاري אهو

جي ڏאڍ ۽ אرهه  گدאئي صاحب جي تيز نگاهه ڄاتو ٿي ته باالدست طبقن
زورאئين ذريعي مسكين ماڻهن جو جيئڻ جنجال كري ڇڎيو آهي ۽ عام אنسان 
ڏينهون ڏينهن مالي طور كمزور هئڻ كري مسئلن جي كاڙهه ۾ ڳرندو ۽ جُهرندو 
پيو وڃي ته ٻئي طرف خوشحال طبقي جي فردن جو ٺاٺ باٺ كلف لڳل كمركي 
كپڑא ۽ جيپن جو ذرڙאٽ وڌندو پيو وڃي. אهو אقتصادي طور هك طبقي جي بدحاليَء 
۽ ٻئي جي خوشحاليَء جو عجيب مثال آهي. گدאئي صاحب אن ماحول جي عكاسي 

 كندي فرمائي ٿو:
 ُڊكــائــي نــكــمــو ســڄــو ڏيــنــهــن مــوٹــر
 ٿو پـائـي سڄو ڏينهن سڑكن جي ڇائي

ــردم ــبــن جــي ه ــري ــي غ ــائ ــي كــم  ُאڏאئ
 كمائي   كري ٿو هڑپ جيكي ُكڑمي 
ــي ــه آه ــيــت ب ــئ ــرن جــي ه ــي وڏي ــرאل  ن
 دونـالـي تمـنـچـو ڳـچـيَء ۾، ُكـلـهـي ۾
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لكي لكي  گدאئي صاحب كنهن به طرح مثالن، تشبيهن ۽ ڳجهارتن ۾

ظالم جي ظلم جي ڳالهه كو نه ٿو كري پر ُکليل، ِچٹن، تلخ، َكڑن لفظن ۾ كوڙ 
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جي ُمنهن ۾ ُڌوڙ وجهي ٿو. سڌيَء توڙي אڻ سڌيَء طرح سان پنهنجن مٺڑن ماروئڑن جي 
مٿان مصيبت نه ٿو ڏسي سگهي. سندن سختين ۽ سورن کي אکين آڏو پسي چپن تي 

 ُچپ جو تالو هڻي كو نه ٿو رهي سگهي.
ظالم ضرور  ُهو ُپرُאميد آهي ته ظلم جي رאت آخر ُکٹڻي آهي. 

 نگهوسار ٿيندو ۽ مظلومن کي پنهنجو حق پلئه پوندو.
 بـاقـي بـه گـذאري ويـنـدאسـيـن هيَء رאت کٹڻ تي آئي آ،

 جي، سينڌ سنوאري ويـنـدאسـيـن   پر ويندي ويندي سنڌڙيَء 
 آ هي، مهلون آهـن مـڑسـن الِء گهٻرאئڻ جي كا ڳالهه نه

 )7( هيَء منزل مـاري ويـنـدאسـيـن  ڏس אوڀر کان ٿي باک ُڦٹي،
هنڌ جاري ۽  خدא پاכ هر אنسان ۾ وسي ٿو؛ אن حقيقي ذאت جو جلو هر

ساري آهي؛ رب پاכ جي نظر ۾ گورא ۽ كارא אنسان سڀ برאبر آهن؛ سڀ جو مالك 
هك א آهي. گدאئي صاحب جي شاعريَء ۾ وحدت אلوجود جو عكس نظر אچي ٿو؛ 
هو ذאت پات، رنگ نسل، ساڙ، كدورت کي ترכ كندي چوي ٿو ته سڄي سنسار 
جو مالك رب سائين آهي ۽ هندو مسلم، سک ۽ عيسائي جوڙ سڀئي هك مالك جي 

 آهي ۽ سڀ ۾ ساڳيو ئي يار آهي.
 گورא كـارא سـڀ خـالـق جـا
 ٻانها آهـن هـك مـالـك جـا
 ڇا جي نـفـرت فـخـر وڏאيـون

 بـڻـايـون سـک جـو كـو سـنـسـار مذهب پنهنجو پيار ،
 وڏאيـون ذאتيون پاتيون فـخـر

 رنگ نسل جون سڀ َאرڏאيون
 آهن جنگ فسـاد جـو بـاعـث

 ُســک جــو كــو ســنــســار زهــر ڀــريــو پــرچــار ، بــڻــايــون
 374ص  –الٽ ٻرندي رهي 

شاعريَء ذريعي وڏيرن جي كردאر کي تمام گهڻو  گدאئي صاحب پنهنجي
ننديو آهي. هن ظالم وڏيرن ۽ بي אنصاف كامورن کان تمام گهڻي نفرت كئي 
آهي. سندن نظر ۾ אهي كردאر بي ضمير ۽ رشوت خور آهن. ٿوري فائدي جي كري 
پنهنجي ضمير کي وكڻي ڇڎن ٿا ۽ عيش عشرت جي زندگي گذאرن ٿا. وقت گذرڻ 
جي باوجود אنهن كردאرن ۾ كو به فرق نه אچي ٿو. مطلب ته אنهن وڏيرن جو كردאر 

 ساڳيو ئي آهي.
 گدאئي صاحب فرمائي ٿو:
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 زور ظــــــلــــــم ۽ ســــــيــــــنــــــي زوري
ــــوري ــــر كــــٹ ــــي ــــوري ک ــــخ ــــوت  رش
 سـاڳـيـا ڙي! كامورن كردאر אڃا ڀـي
 אمــــن אمــــان جــــو ڍنــــگ رچــــائــــي
 جــــڳ جــــي אک ۾ ُســــرمــــون پــــائــــي
 سـاڳـيـا ڙي! مظلومـن تـي وאر אڃـا ڀـي

 388ص  –الٽ ٻرندي رهي 
ساڻيهه جي سورن، پکڑن ۽ پنهوאرن بابت بيباكيَء  گدאئيَء عوאم جي ڏکن،

سان لکيو. ماروئڑن جا سور هن کي אهو چوڻ تي مجبور كري رهيا هئا جو چيائين 
گدאئي هك אهڑو جهونجهار هو جنهن زندگيَء ”  آزאديَء אنگور كڍيا كهڑא ڏيهه ۾؟“

 جي كٺن سفر الِء چيو:
 گــدאئــي ســفــر زنــدگــيَء جــو كــٺــن هــو

 ڇــڎيــوســيــن بــهــر طــور گــذريــو گــذאري
غريبن کي سبز باغ  مسكينيَء، بک ۽ بيروزگاريَء جي خاتمي الِء جيكي

 ڏيکاريا ويا هئا ُאنهن جو تعبير هيُء نكتو:
ـــورن ـــا س ـــه ـــي ـــن ـــدא س ـــا آزאديَء آن  ج

 مـانـدא لکـيـن بـيـمـاريـن كـيـا مـاروئـڑא
 )8ڳڻتيَء کان ( پل نه هك وאندא ڳڀي جي

محبت وאري گدאئي صاحب אنسان جي عظمت کي سچو سمجهي ٿو؛ ميٺ 
مذهب جو معتقد آهي؛ אمن ۽ ُאلفت جو دل جي گهرאين سان آڌرڀاُء كري ٿو. جڎهن 
هاري، مزدور ۽ غريب تي ظلم ٿيندي پسي ٿو ته אنهن مظلومن جي ڏک ۽ درد کي 
پنهنجو ئي ڏک تصور كري ٿو. مطلب ته אنهن مسكينن تي ٿيندڙ ظلم ۽ ڏهكاَء 
جي پِس منظر هو گل و ُبلُبل وאري خيالي شاعري ڇڎي אنسانيت جي پرچار كرڻ لڳي 
ٿو. אئين ئي هك سچو شاعر אنسانيت جو شاعر هوندو آهي. جڎهن אنسان جي دل ۾ 
אنسانيت جو ڏک، درد ۽ تكليف سمائجي ويندي آهي تڎهن خود به خود دنياوي 
لذتون َترכ ٿي وينديون آهن ۽ هو אنسانيت جي خدمت كرڻ لڳندو آهي. אن ئي 
אنسانيت جي ذريعي هو حقيقي محبوب جو جلوو پسندو آهي ۽ هر هك אنسان ۾ رب 
سائينَء جو جمال تصور كندو آهي. گدאئيَء جي شاعريَء ۾ به אهو عكس نظر אچي 

 ٿو. پاڻ فرمائي ٿو:
ـــــمـــــايـــــو جـــــڎهـــــن درد אنســـــان دل  ۾ س

ـــان وســـاري ـــن غـــم عشـــق جـــان ـــوســـي  ڇـــڎي
 تون غـم جـانـان سـنـدو مان غم אنسان جو قائل،
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 دردِ אنسان کـان سـوאِء   منهنجي دل ۾ كجهه نه آهي 
 ويســت אز پــيــغــمــبــري مــون ُٻــڌو آ شــاعــري جــز

 92ص  –الٽ ٻرندي رهي 
۽ هاريَء کي هدאيت كري ٿو: אي אٻوجهه  گدאئي صاحب غريب، مسكين

هاريو!  نه گهٻرאيو نه ئي پريشان ٿيو؛ هيَء زرخيز زمين אوهان جي آهي ۽ אوهان هن 
ڌرتيَء جا مالك آهيو ۽ אوهان جو ئي حق آهي؛ نه ئي كو هن ُسهڻيَء زمين تي ڌאڙو 
هڻي سگهي ٿو پر هاڻي بيدאريَء جي ضرورت آهي. هاڻي به אوهان هوشيار نه ٿيا ته 
אوهان جو مال وڏيرن هٿان ُلٹجي ويندو؛ توهان بي خوف ٿي پنهنجن حقن الِء وڙهڻ 

 شروع كريو ته منزل توهان جا قدم ُچمندي.
 ر ٿـــي ُאٿـــوُســـســـتـــي ڇـــڎي ڏيـــو ســـارא بـــيـــدא

 ٿــي ُאٿــي پــئــو فـرعــونــيـت جـي ســامــهــون تـلــوאر
 هـوشـيـار ٿـي ُאٿـي پـئـو غفلت ڇـڎي ڏي غـافـل،

 حـقـدאر ٿـي ُאٿـي پـئـو هاري هكل كرين تون!
 83ص  –پکڑא ۽ پنهوאر 

  
: 

آدرشي ۽ אنقالبي شاعر ٿي گذريو آهي. هو سنڌ  گدאئي صاحب هك باغي،
جي زرخيز زمين جو عوאمي شاعر ۽ ڌرتيَء جي مزدورن، شاگردن، نوجوאنن، طبقاتي 
كشمكش ۾ پڑهيل طبقي جو شاعر، جهانگين ۽ سانگين، مظلوم אنسانيت ۽ سنڌي 
ٻوليَء جو عوאمي شاعر آهي. هن پنهنجي دور جي شاعرن کان هٹي كري زندگيَء ۽ 
אن سان الڳاپيل مسئلن جي باري ۾ سوچيو ۽ غور و فكر كيو. هن پنهنجي شاعريَء 
کي نوאڻ ڏيندي حقيقي معنٰي ۾ عوאمي شاعري كئي يعني هن پيڑهيل طبقي ۾ 
ننڌڻكن ماڻهن جي جذبن جي ترجماني كندي مظلومن تي ٿيندڙ ظلم، ڏאڍ ۽ 
ڏهكاَء جي خالف بغاوت كئي ۽ אنهن بي سهارن کي بيدאر كرڻ جا אنقالبي نعرא 
هنيا. گدאئي אنتهائي غريب هوندي به خوددאر ۽ باوقار אنسان هو. هن پنهنجي كالم ۾ 
پنهنجن אهنجن جي ڳالهه كڎهن كا نه كئي؛ هن هميشه مظلومن، نادאرن ۽ نٻل 

 אنسانن جي ڳالهه كئي.
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 ڈا
و ر،ُاردو،ا ُاردو  و

 ٹیگور کے ناول میں مساجی شعور

SOCIAL AWARENESS IN TAGORE'S NOVEL  
 

ABSTRACT 

In any Literature it is necessary to draw real picture of so-
ciety and the man of letter should be socially conscious. Nobel 
Laureates of Bangla Literature, famous poet and world renowned 
man of letter Rabindranath Tagore was a sensitive man of Letter. 
Although, he was not an announced socialist by virtue of political 
thoughts, but he had an eagle eye on socio-economic condition of 
Indian Labourers and he reflected them very well in his writing. 
He had also highlighted those in his poetry.  

There were different reasons of decline of Muslims and 
Hindus after war of Independence 1857. He tried to reform in tra-
ditional religious norms. He was in favour of women's liberty in 
India he played his role as a reformer by highlighting the exploi-
tation of Indian women in his novels. In short he had keen eye on 
every thing as a poet of human life and he reflected every circum-
stance of the society as a writer in real sense through characters of 
his novels. 

و  ے ، داد س ے
اوراس ڈ روں ج ۔ ی

و در ج ۔ ر ا
ر ا در ج ر ر ۔ رر ء ار

ت دوروں ںاور اد، ا ٰ ا ج
ہ روز ان ج اور ہ روز ان

۔  ل
س  وا رر ر ر را واد م ا ادب

ادب د ویاورا ر در دوام ان ں و ۔ان اد
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ی،ُاردواور ا اب ت ۔ا ا روں ول اول
۔ ا  ر

 ( ر اد( ں و ر ی۱۳را ں ۔ا
ول ۔ان وع ً ری ول ’’  ر‘‘  وارر’’  و‘‘  اور

ول۱۲۸۴۱۸۷۷ ر ا ٰ ، ً ا۔ ء
اسر ٹ‘‘ ا۔اس ر۱۸۸۱’’ ( ا ں دو ا ء)

ل راہا ا اس ںا ر ول اورُان ول
ر ورت ول ۔ ر ول، ر لر ں ۔

۔ ر رہ ؔر ول ح اس م ر
ان’’ را‘‘   ۔اس ر را ل ت

م ا ا۱۹۰۶’’ (  ڈو‘‘  ء)اور۱۹۰۲’’ (  ‘‘  دو ول ۔ ء)آ
ل دوں ذ ر ر’’  ڈو‘‘  ص را

۔ ول  ور
ں  و ر ے‘‘ را ‘‘ ء)۱۹۱۶’’ (  ر‘‘ ء)۱۹۱۶’’ (  ے

۔۱۹۳۰’’ (  ‘‘  ء)اور۱۹۲۹’’ (  گ ل ے‘‘  ء)ا ’’ ے
،۱۹۳۴’’ (  راد‘‘ اور وت عد ں ’’ گ‘‘ ء)دو

ں و م ۔ ول ۔’’ را‘‘ا ول اورا
۔ در ۔۱۹۲۱ء۱۹۰۹ز’’ را‘‘ وہ  ؎۱ء

ا  ا روح ا د ج ں اناد ر ر را
رو ت، ، و ر را ں د ۔وہ س
د وہ ا ں ا آ ر ہ و

ام ا وہ وری ، ں ں
ا ا ا ں ر را در ۔ ہر

ن و ر ا ،ا ر اس د ر
ر فاوروا ا ہز روز دورں ںاور ں ،
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ن و ں ا وا ۔اس ،
ب اوراسا بآ ا س وہ ، ا

۔  ؎۲مرک
 ً ۔ ے ں ر را

دوروں اد دہاس ز اس آ ں
آ را اسو ر اد ن و ۔اور اری
ر ر را ں د ں ح ر را

ورت وہو ید ی ااور وع ید آ ی ا
ا آزادیا ری آ ی ۔ا آ دوروں

اری رد وں روں اوردا او ہ آزادیو اور ۔
دور آزادی ی ا دوروں ۔ ود

م ا ر دو آ ی ۔ دو وں رو ۔
در او اس آزادی ر ر

۔ ا آزادی ر ا ں ۔ گ
ت ا دوروں وہ آزادی ر دا

اوران ں ر را دور آزادی د
ر ف ا ٰ آ دوروں ت

۔ آ ا ذ دوروں ت ر وہ ً اور رے د
ر اور اس ا وہ دار ں ادب ر را

۔  ؎۳ت
ول  ا ں وٴں’’  را‘‘ ا ان ء۱۸۵۷ج

ےاورا ا ر ول ۔اس ں دو و آزادی
۔اس ُا ت ا ں ں روا ، ت، ۔ذات ت

۔ س ا  ول
ں‘‘   د ت ا را ح اس ت د
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ا وٴں د ر ۔اس ُان تا
و ے ح اس ے دو وہا ن آ

ر ا ے دو ا دو چ ،اوروہا
۔ ا ق دی ں ان  اور

ےد ا وہ اب ۔اس ابد ال اس اس
،۔۔۔ زر ں ںاورروا فر ن
ں ا ان ا ر ۔ان ا ان ان

ح ۔اس ا ر ،اور ندہ لاور
حان ،اس ر ا روں ں ا

ا ذرا ا س ۔ان لداروں اروں ف
ا ں اورا ا را ا ن ا ا رات

ا آپ ا د ن  ؎۴۔’’ن
۔ ج ٰ ا ر ادی ا ں ت ا

ن ا ں ود را اس و اروںرو را د آ ا
ول ا ر ۔ راہڈ  ۔’’ ت‘‘ ار

ا‘‘  ز دروازوں وں د ن ا ت ہ ل رام
دی۔ازدوا د ُا ا ز ی۔ ک واری

م ا لا کد ۔ اور ھ اس ک ں اوٴں
۔ آ  آ

ح ھ ا ا ل دل ۔اس ر ب ل رام
ُ ہ ذ ول ۔ ورت فآ ۔ ٹ ۔ وں کد

ر روز لا رارام ر، ر ر م ۔ا ر د ا ورت
ں؟ ۔  ؎۵۔’’د

 ، ٹر ا سر ن دوروں ح م دارا
ن ۔ ان ۔وہ م اس ر ر و
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د ں ا اور ر دورر اور ان
اورا اد ا د ں ۔ا ر دوروں ںاور اور ارد ر

اوراس س ، د اوران ز ام ساد
وا اسد د ذر داروں ول ا ں ۔ا

ر ج دور ۔ اران دارو ۔ دور درا
د ۔ا ں ں ر ب ا

 ۔
اوار‘‘  ا ( وہ( ا ں م ا ں د دہ

( وہ( اور ا م اور فا ی ،اوردو ر ف ت م ا
۔۔۔۔ ہ ز ا اس رہ  گآرام

ش و اس ے ے ہ ا آج
،اس ت اس ، ر ،ڈ ر ۔رو ر

ھ ،وہآج ، ق اواراوراس ۔۔۔۔۔دو ر
 ؎۶۔’’

ول ا ر ر از’’  ‘‘  را ا ےد ق ج
فاس ری دو ر ا ہ ار ا ۔راج

دہراج ز ر ری ار وہ د م زر ا
ول ا ں وٴں’’  را‘‘  ا ول ۔ ج

۔ ا ہ اوراس ڈ روں ں، ں
۔ آ اٴ ا وہ ات  ا

رو  و ص ج و ذر دار ا ر
و اور ا وا ر دور ا ں ۔ا

ہ ا م ں وںاور ر ۔ ہ ا ت ا
س ر ع ا ت ر ان ں و ا و ر

ول ا ں ں’’  ‘‘ ’’  ت‘‘  ۔ا آ ج ذر دار
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ح رو اس ۔ دا
ا د ا ں آ ن ا ار

: ل ر ۔  ر
ا‘‘  و اور لڈا ڑا ا آ

۔ ڑا ا زوُاو ں دو ھ ڈوری ں ۔ز
ماور ا و ُ د اد دو ۔ و

 ۔
۔ ی اورر ر  ۔وہا

ا ا روزا ا ۔وہا م ص د ا
وہاس و ۔ اس ا ۔ابوہ ر دا

 ؎۷۔
ول   ا ر ’’   ‘‘ ر ےد ا رت ہ دی ا

۔  ن ‘‘ د ں ’’  دو ر یاور ،ا ہآد دی ا
د ’’   ‘‘  ا  ہ دور را ہ دی

ل  ا ا و ت ۔ا ی ح دہ ا
۔  ر دار ل ل زدہ ج و  آج

م  تان ر در اوا ی
۔ ورت ا دور ا ا ں ا ر ا ج ۔ ر
ّدد وہ د ک س ا ں ر وں در ن و ص

اس ت ی ب اس ذر زور ا ں ۔اورا
ا ں ا ع ل ا ں ر و ذر داروں ۔ا

ن ز ا دوں و اور د دی۔ا ول
شر ل ا ں ر وہ ّہ اوراس د

ر ا ا آزاد ا رت ۔ رت ن
ول ۔ ارد ار ا وت ۔’’ را‘‘ ا آ ں  اس
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آ‘‘   ق ا را اب ں ر
آر ا ر اباسرا ۔ رات ا ع ا

ارک ٰ 
روا‘‘   ت آپا ۔۔۔۔۔ د

دی د ا ا ُ ا د ں ر ۔ م
۔ ط ں د ت ا  ؎۸ا

۔’’ گ‘‘ول ا  اداس
ا‘‘   ۔ ذ رتذات م وہ ، دا ذ ں

۔ ی ف ،اس اس ا ادی ا
؟  ر

۔ آ ۔’’ آ  ں
یآ:‘‘  اداس وہ د و ا ں۔

۔ ج ر ا ۔اس  ں
ف ج  ۔’’اس

ج‘‘   ۔ا د ا قد اس رت ج
 ؎۹۔’’ف
اداس  ا آ دن ا ول ا

د ازو آ ج اداس د ر ا الوا اور سآ
: ۔وہ ازہ ا ارادے  اس

  ‘‘، ن ج ور۔ د گ !وہ ، د
۔ ر اس ۔اس ا

۔ ا ن ج ، ں ا وںاور م م، ری
ُا ں ۔ان نا ف  ؎۱۰۔’’روں

اس’’  ‘‘  ول اس رت اور د دار ا
ا ا د اور ر ک ں ہدی ڑ راًا اور
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ش اس ف ا ج اور ج وہ ۔ دی ر ا
ہ دی ا رت ت اور ۔وہ وت ر

ں ر اور ا ں د ں ریدو دو راوراس
: ابد  ید

آپ‘‘  رہ ا رت ز اس ا آپ
؟  دل

ر ےا ں، ا ! راور ذات ں ر
،آپ لڈا ن ا ن !اور آپ ا

ے ز ۔ ر د رتذات ۔ دام دا  ؎۱۱’’!  دا
 ، وٴ ، ، ن و اسو ل دی ر را

ا ا م وٴں دور تاور ت
اری ز ۔ا رو ،ان رِز ام د

ا ٰ ۔ لاور ان ز وہد
د ں وا و ، وٴں ر رے د
ز رِ ام وہد ، ڈا ف ر ج ف،د

ل وہا ر ۔را وع و د
م د وہ ر م وہ اورا وٴں ،ر ر ں

د د وا ب ا‘‘  ۔
م ا ، آ ۔۱۲۔’’ م ر را ر ل اس ں  ؎ا

دار،ان  وٴ اروں ز ا ر را ن ا ا
اروں ز دور وہا وا روار ر ں اور دو ا

۔ ں ا اوران ش ء۱۸۹۷دار
:۔ دار اروں ز ں  ا

۔۔۔۔‘‘  ل نو ڈ ار۔۔۔۔۔ ز  رے
رڈؔ اس اور ح رؔڈ ن ا آپ ا ار ز                        رے
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Lord)گ ۔ ا‘‘  ) اف(Aristocrat)ار ا
، را رے در‘‘  ۔۔۔۔۔ اِس’’  را ام ا گدل د ہ و

م ا ا ں د ام وا ت ا و
 ؎۱۳۔’’ 

:’’ را‘‘ ول آ ں ل  ان
راس‘‘   ر ل ا ا د ں ز ں دہان ز را

ں ں اند ۔۔۔۔وہد آ غ د
۔رات ر ت دہ  ز

ض ۔۔۔۔۔ ں ر ،ر ، دن
ں روا د ۔ ی  ۔’’م

ی ں اورو ، اد ں ر ں ذا ت د
رہ ارے دز ۔ د رو

ی دی اوٴں ف ی ۔دو دی
اور ے ق ،ا اب وں ادری ۔اسو ی

آ ن ۔اس
ر ڑ ا ذرہ ں روا ں را ،و ج اس

ان ت ں ۔ ٹ د ز ا ں ر ت ںد ۔اس
ن آ را ا ام د ، را  ؎۱۴۔’’اس

وہا ا۔ آ ا ر ُ ج ر ر
ر ز ۔د وا ں ا د وہ اور

ں !ا م اری ز ا ں ر ر دو دا وہ
م، ا ض ں م، ا م، ا دو اری ز ا

اور م ا ا ں ا در م( ( اد (ا آ د
( م ا ی ، رس ا آ ا ں

دڈا ہ مو ا ماور ری



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

رر 175   175 ول

ا م اور ر اب آزادی م ۔(ا
۔اس وع درسد دآپ ا ں اورد ں حد ۔)اورا

ںاور۱۹۳۰ں ں و ں ا روس و ں ا ء
ںاور ں ا ں اوروہاس د ز دوروں

ا ما ،وہ ت ا ا ر اور دوروں
روسؔ ں ا ۔اس ری ر مدے ا ں

۔ م اس اور ر ب  ؎۱۵ا
ا  ً وج وہ ول ر ر را ادب ض

ں ۔ا ب آ ڑ را ول ر ی
ان ان و ۔ز ر ا داروں ر ں و ا

ا ر ۔ ت تدر ج ح ض ۔وہو ی
روں ول د د ان د ا ادب

 ۔
 

ت  ا
، ۔۱ ر و‘‘ ر اور ر۔صص’’ ا ر ،را  ۲۰۲۔۲۰۱،
، ۔۲ ر دوراور‘‘ ر ،’’ ن ت‘‘  ، تو ر ،’’ را ،ُاردوا

ارد،ص  105ل،
ًص ۔۳  103ا
ر، ۔۴ ر ،’’را‘‘ را د ، د ا ، د :  595،ص1962،
ر، ۔۵ ر ،ا’’ ت‘‘ را ا ہا ارا ُ  5-6،ص1944رت
ہ’’‘‘ ، ۔۶ ا39ء13401930، ت‘‘  ، تو ر ص’’ را ،

106 
ر، ۔۷ ر  45-46،صص’’ ت‘‘ را
ر، ۔۸ ر  95،ص’’ را‘‘ را
ر، ۔۹ ر ،’’ گ‘‘ را د ، د ا ی، :ر  322-323،صص،1962،
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ً،صص، ۔۱۰  358-359ا
ر، ۔۱۱ ر ارد،ص’’ ‘‘ را ، د ، د ا ، ُ : ،169 
، ۔۱۲ ر دوراور‘‘ ر ،’’ ن ت‘‘ ،  97ص’’ تو
ر، ۔۱۳ ر ارد،ص10۔’’ ت‘‘ را ، ، ر ا  600،و
ر، ۔۱۴ ر  591-592،صص’’ را‘‘ را
، ۔۱۵ ر دوراور‘‘ ر  98،ص’’ ن،
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ن ا  ڈا
 
 تقسیم سے قبل حیدر ٓاباد (سندھ) میں اردو شاعری   

 
URDU POETRY IN HYDERABAD (SINDH),  

BEFORE PARTITION 

 
ABSTRACT  

Hyderabad is an ancient and historical city of Sindh as 
well as an intellectual hub of Sindh in past and in contemporary 
times, too. This city enjoys on edge over other cities of Sindh be-
cause of its rich literary and cultural background and traditions as 
well. Besides Sindhi language, the literary environment of Hyder-
abad has nourished very tradition of Urdu prose and poetry. Urdu 
emerged as a prominent language of Sindh during the Kalhora 
government (1777-1783 A.D).  

After words, both Kalhora and Talpur rulers of Sindh, not 
only patronized Urdu but promoted it along with other languages 
of Sindh.  They organized literary activities/events like multi-
lingual mushairas during their regime mainly at Hyderabad. 
When British conquered Sindh, the literary activities went on 
with the same pace and potential.  

This article includes in itself historical background of Hy-
derabad coupled with a review on the poetry of 41 prominent po-
ets of the city, who rendered poetry in Urdu, took part in literary 
activities held at that time and, thus, played their practically pos-
sible role in the development of Urdu language in pre-partition 
times.   

۱: ر  ۔
وں ے ر اس ن ا ا دو ھ د رآ

: ٴ رز آ ر اور ا ، 
ر‘‘  ۔ گ ی اس ز
م ں’ رون‘ داناس ں’ ارون‘ ر ر‘ اور ’  ارون
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ذ رہاس ں’  ر‘ اور’  ر‘ ،’ ‘ ۔۔۔دو
م ف را۳۲۷رے ر و

د ںآ م ا ں ان ر  ؎۱’’اس
ار وہ رواح‘‘ اس ا‘‘ ،’’ ا ء ا ار اح ا رو

ان‘‘ ،’’ وا ی’’  حا ، آ ں اور ذ اس ہ و
ٹ‘‘ی :’’ ون  م

وع‘‘   د ٹ ون دی آ اس ت روا ر
ر د آ ان را ز آ ی ی ا،

 ’’( را )۲؎ 
: آ ھ ِ ں اء ا ی ی  آ

د۹۴ء(۷۱۲‘‘   ٹ‘ ھ) اوراسو’  ون
م ،اس ے ڑی ا’  ون‘ م اورا

ڑی‘اس )’’(’ ون‘’ ون  ؎۳را
۔ان تدرج ں آ ف

ا۔ از لا ہ ا ا وری ون
)’’( ر‘‘ دور ق اسو ھ ان(در ۔ (

رش ، اسو آ ں اسو
اوردروازے ر ا دی آ ، ، ب اور

اور ا و و ں ا ٰ ،
فاوراس دہ ز ں آ ں ب ا اس ڑی ون

۔ دہد ز ِغارم ہ  ا
ا: ز آ دور ںا  آ

وری،‘‘  ، لد دروازہ اور ں ٹوا ون
۔اس۹۴ء(۷۱۲رچ ز ٹ‘ ھ) وع’  ون دور ا ’’( ر
(  ؎۴را
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ال ا ہ ٹ ون ی رو ا ی آ
ں ر ھ‘‘ ،ا ِ وی،’’  ر ان‘‘ ازا حا دی، ’’ ہ

ذری، ام‘‘ از ،’’  ا ھ‘‘ از ِ ل’’ ر مر ہآ‘‘ از اس
در ا ا وناورا ،ا ا ،ا ، ، ی،ا حا ۔ا
وہاس )۔اس ب ا ں ا ا ) ذ اس

: آ ِند  ر
آ‘‘  ی ی ر ً ، ر ءآ اور ح، ن ں

ہ ۔ ہ آرام ا اس ں آ ہ ا
ہ ہ ر’ ہ‘در آج  ؎۵’’م

ا ٹ ون وما ریاور ہ د ری، ہ ں ر د
: ی ی رو ،ا ا ر ٹ ون  ،اس

ھ‘‘  ے در اس اس ا ر ا ا مآبو
، م م آج ر خ ا ر ے در اور
ً ً ذر ےدر ، ی ھ ِ م ےاس دو

۔ ں یآ رت اور ور  آ
ہ ذی ۔ ارادہ دارا م اس ڑا) ہ م ) ں

رچ۱۱۸۲ س۱۷۶۹ھ( آس ں ںاور ، دےد م اس ء)
م داس رآ ، رو ما د ڑی دی ز ں

ا ں ل ،ا  ؎۶’’ر
اس ا ل رخ ا ا ل مر

: 
ا‘‘   یاور آ ڑوں ، در رآ م ا ا اس

ر ا۔۱۷۶۸ی وع ر۱۷۷۰ء ا اس ںروا  ؎۷’’ء
ا ڑو ہ م اور اس ت اس ر م

ن ا وا ٹ ون ، ر۳۶دارادا ا
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: ع ر آن و  ا
ل‘‘  ا۱۱۸۲اور آ آ آ ا‘ ھاس ا ربا

وا‘ ’ ا ا اس ے وا’  اے ہ ِ ر د
ا او دروازے د ِ  ؎۸’’ر

ل( ا ل۱۱۸۶ں ار ںاورا دوا ر آ ھ)
ڑادوِر و ں ز وں۱۷۸۳ھ(۱۱۹۸وا اور ا ئ)

دی: ر دی آ ں اور ٴ ا د رآ ں ااورا ز  آ
ری۱۷۸۹‘‘  اور ہ ڑ د اآ ن ء

دی۔۔۔ دی اورآ ، اور ٴ اوراس دآ رآ
اور و دی دی آ وں وںاور ر دہ ز

اوراس ں ۔۔۔ لدار اور رو ُ ذر ں ر
ر (ر ،زردوز، ،ر ،د ، وں ر وںاور دان رآ

ا دی آ ہ شو ( وا م ں ) ،و ڑی ر، ،( وا
’’۹؎ 

دی ا ا وں ا آ۱۶۳۵ھ اورآ ء
، وع م ا رر ھ۱۸۴۳ان ء

ا، ِ ان وں ا ا، رت
وہاس ھ ،اس ر اور ا ھ ر

ی د رآ یدوِر ۔ ر ر داور رآ ، ا
،ان ڈالد ں ا ں اور د ا م ر اور

اور دی ؤ ں د ام ، ٹ ا
اس ر ں ا دیاور ا ں زش

: ھ ھ و اس وؤں اور  ا
ول‘‘  وؤں آ آ ر اور ، ں د رآ

وں ۔۔۔ا د ل ات اور رتر ں ،ا
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، د ،ا ا ل، ل، ا دور ،ان وا م اس
۔۔۔ م ے یاورر م اور مآبر
دم ( ) ۔ ت و ںاد ل رکاور

ا۱۸۷۲ری(  ؎۱۰’’ء)
ں ا ں اورا ا اری آ آ ں

و ، ادارے لاور ا ، ر ں ا اس اور وع آرا
وؤں وںاور ا ان وہ ناس ر

ات ا آزادی ِ وا و ا ا ھ ،
اور ر ر ماس صو اور ر ا۱۴ںرو

ا۔۱۹۴۷ ر د رآ ں اس ا ع رج آزادی ن  ء
 

نوادب:۲  ۔ز
اور ر ، ، ں اس ہر آ نوادب ز ں د رآ

: در ہ ذ ا م اورد ، ر ادب، ں  اردوز
ب‘‘  ِ نا ریز ھ ا ظاورر ا ن ز

اء، ھ ۔ ر ر ز آ ی اوردور
ام اء ادب ۔ ڑی ار ر اور ر ءاور اد

ہ ذ اد وہ ی ن ز ظ ےا ،دو آ ر ف وہ
 ؎۱۱’’ر

ا م و ُاردو د رآ وہ ں ز اور ر ،
د وا د رآ وہ ن ز ، دوِر ڑا ز آ

۔ ر اور ، ا ، رواڑی، ، ا ُاردو، ں  ز
    
ی:۳ ُاردو د رآ  ۔

،اس آ ں ا ڑا ز آ ی اردو ٹ) ون د( رآ
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: ن ت  ا
ب‘‘  ا اء‘ی ڑو’  تا ہ م د رآ

ں ۔ان ذ ا د رآ را ل آ آ
ون ر ، ا ر ، ا ، ب ، ءا ، ون ۔ا م

ہ  ؎۱۲’’و
اءاور د رآ ،اس دہوا ز ں ت ڑادور
۔ ٴ ا د رآ ڑو ہ م ر ہاسو ی اردو ان

اور اء وہوہ اء د رآ ے اس
ارا۔ د رآ ں ا ز  ا

از ۔۱ تں ہ۱۱۹۱(و م ں اراور ھ ھ)
ت( و ،وا ول۱۳ز وارث۱۷۷۲ھا۱۱۸۶دیا ھ ء)

ً م ُاردو ان ا د ان د ر ،ان اور ا ر ،وہ
: اد  ا

از‘‘  ’’د
د ں  
د ں  

: رے ں ز ں از  ڈا
اور‘‘   ل ھ اورد د اسو وہز

ں ز ا ہ ںو اج،داؤداور ۔ آز اء دہ ز اسدور
’’۱۳؎ 

ُاردوادب لاسو ی د رآ ھاور ازہ ا اس
۔ ر اورد د ا  ے

ہ  ۔۲ ہ۱۲۲۵ھ۔۱۱۵۳( ّ ازاں ۔ ا ن ہ ار ھ)ا
و اور و ا آ

د رآ ن ازش اورازراہِ ردا ہ ں ا ر ۔
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،وہ اا دڈا ھ ، ار لز ش وہ ں
س) ) ا ،ان صذوق ا اورُاردو ان د ِ ن ز ر

ں: ر  ا
د ی ا و  اے
د ی اور و  
د ی د  
د ی ی ا ں  
د ی و ا ِ  ا
د ی س ت  

ؔ ۔۳ ،۱۲۲۹۱۸۱۴ء۔۱۷۴۹ھ۱۱۶۲( ا تا ّ ا ر ّ ء)ا
،وہ ء ءا یاور رخ ھ اور ر ر

وہُاردو ،اس اور ل ر اور ا
ُاردو وہا ں ناور ز ؔ ۔ تاور

م: ٴ ۔ دہ ز اور ں ،ان وں ٰ  ا
ؤ د ے  

ؤ ں ںذرے رج  ا
:( ا  (ُاردو

ر د  
ر و ا ز ا  

ا ں  
ہِ د  

ںاس ، ر ان ھ ڑوں
ور ، ٴ ا د رآ د اآ ں ا ان

د رآ ت وادب ر در ،ان اورادبدو
: ا ؔ ں ،ڈا وا وِن  وہ
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ر‘‘  در اورا ن) ) اس ز ھ
( ی( ،ا )’’(رو  ؎۱۴را

ری ۔۴ ںو ا۱۸۳۲ھ۱۲۴۸(اابو وں ا ئ)
ا آز ،ُاردو ر ۔ ر در اءاور ا

: 
ر ا ت ِ ت  آِب

ذ ذ ہ اں آِب  
اور۱۲۵۱ھ۔۱۱۸۱( م ۔۵ رخ ر ھ ھ)

ر ص ا م ں م ۔ ری اوروہ ز ر
۔اس ص ا ر اور ن ز ر ازا۔

۔  وہوہُاردو
م ٴ  

اے ا  
ا  

ے اس  د
واے د  د

ں اس وش ں  
ں اس ش ن  آ

م ۔۶ ں وں۱۲۴۴ھ۔۱۱۸۷( م ز ر ں ار ھ)
ت( و ں م ے ،ا ے ں ئ)۱۸۱۲ھ۱۲۲۷م

اء اور و ِ را در ،ان ور و ، اہ وں اناورا ھ
، زا ، ا اءآزاد،آ ، ا ۔ اور
، ر وم ق، ّ ، ّ ن، ا ، ریو ن ابو
ہ یو ا ، ن ش، ہ ، و زا ، ر آ

ں ا ھ م ں م ، ہور ردا مو اءان
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ان د ر ۔ان م‘‘ آوردہ اِن ر’’  د ا ،ُاردو د
فو ر ن ز ان ازہ ا دی ر ل ،ا

: 
آ  ں ک د م  
آ  ں ُرِخ وہ ی ر  

ں ی ی  
آ  اں ِ ِل ے  دل
آ  ے ں  
آ  ں ی و  دل
م د غ و  
آ  ں ا و وہ و د  

ز مؔ ازہ ا د ل ’’ ‘‘ ،’’ ں‘‘ ،’’ ں‘‘ رہ
 ۔’’ ‘‘اور
ں ۔۷ ں۱۲۴۹ھ۱۱۸۸( اد م ے ت’  م‘ ھ)ا و

ں۱۸۲۸ھ۱۲۴۴ اد م ن م ۔ ا ھ ء
ر اور ذوق ِ ، ر ارہ وادب ر ان‘ در ں’  د ڑاا ر د ِر

م: ٴ ۔ وہُاردو  ر
ر ا ں ا  

ار ں ں  
 ٰ ر ی ؔ ض  

ار د ؤ  د
: تد ں ڈا ں ن  اد

 ‘‘، ا اور وا ( اد ں( ا و ا
اور۱۲۳۷’  وی‘  ا‘ ھ ۃ ز ازی،’  ہ ا : ھ)۱۲۴۰(

ب ا وں ھ اور ، ر ں ں ۔اندو ’’( ر
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(  ؎۱۵را
ں ۔۸ ہ ں’ اچ‘ھ)۱۲۹۱؟۔۱۲۰۵(د لا وم رو

دہ اور ر ا د رآ ں ،ا د او ں‘‘ ں ’’ ہ
،ان د ا۳۴آ ان وہُاردو ،اس د ان د ر ا ں

م: ٴ  ۔
دی ، ٰ ر  
آ آ ، ں  

د ں ش  
ں دم د  

د ۱۳۰۰ ھ۔ ۱۲۱۵ ( زا  ۔ ۹  رآ وآ ، اد زا ھ)و
اور  م، ت، ر ، ِف را م ،ان وا ر
۔  اں ص ا ِ ھ اِن اورا ماور  ،اُردو

م:  ٴ
د ور روح ر از ا  
د ِ زہ اک ا ِ  

ں دو غ اِر ا  
د ر رو  

ں ۔۱۰ ں۱۲۶۲ھ۔۱۲۱۷( ار زاد ا اور ھ)ا
، زش وں ا ،د ر ھ

۔ ر ان د رآ وں ۱۲۶۲ِر۱۴ا ھ
،اس ر ، د وادب ۔ ل ا

م: ٴ ۔ آز اورُاردو ں  وہا
ر ا دل  اے
آزاِر آ ں  

اس وہ اب آ ں  
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ِر دم اب  
ی ۔۱۱ ںروا۱۲۶۱۔۱۲۱۹( ن ی آ آزاد ھ ھ)
ھ۱۸۴۳، وں ا ،۱۸۴۳وری۱۷ء ر ء

، د ا اس ر ل ںا ر، ں اورو
ِ ں ا۷ا د۱۲۶۱ر ھ) د( رآ ،ان ت و ھ

و لاد دور ،ان ردان ے و اور وادب ،وہ
ان ا ا ، د آ آ د ان‘‘ رآ د

ی وہان’’ در اس ی‘‘ ذ ان راور“ د ں ا ُاردو
م:۱۲۶۱ز ٴ ۔  ھ

ں دت ِ ا  
ں ں ہ ِ  
وا ِ ں ا  
اں ِر دِل رہ ار د ا  

: وا واد ء، ء، ر در  ں
زا‘‘  ، ،و ، ، رو ی، ا ر ر، م ،آ ا آ

ن در ، ا ا س زا ، ون زا ور، رام ان د ، زا ،
ا ز آ ، ں ی، ر ا آ ، ق، ’’( ا

(  ؎۱۶را
ری ۔۱۲ ن ،ا۱۸۵۷ھ۱۲۸۴(اد ا د رآ ن ر ء)

اور ، ر ں ،ا ذوِق ، ت و وا
اور ری‘‘ ۔ان’’  ری‘‘ ُاردو اِن ت’’ د ا ر ً

وں ا ۔ان ں ی ۔‘‘ اوردو د س ’’ رت
م:  ٴ

ں ن ز ھ  
اں ہ ا  د
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ا’ ری‘ آزاد  
اں ہ ِم از ُا  

ر ۔۱۳ ن۱۸۷۸ھ۱۲۹۵ء۔۱۸۲۹ھ۱۲۴۵( ن ر ء)
۔ان ر اور ر وں ،ا ا د رآ

ر ، ید وادب اورُاردو ؤ ادب ر ف
ر’’  ب‘‘ اور’’  ا ‘‘ ،’’ ی‘‘  د ر ان دود ۔

انُاردو د )اورا وُاردو( ر ان د اِن‘‘ ڑےا ،’’ د
م: ٴ ا۔ آرا ری اورو ز  ی

ر ؐ ذرہ ا  
ر ا دور اب  آ

_________ 
ا ے ا  

د د  
ں ۔۱۴ ھ۱۳۲۸۔۱۲۲۹( ہ ، ا د رآ ھ)

۔ م ُاردو یآ ںاورا ۔ان م ص ا ان  وں
م:  ٴ

زوری اور زور و  
ری دل ں  

داور۱۳۱۲؟۔۱۲۳۰(  ۔۱۵ رآ ھ ، ان ؟)
اء آوردہ دور ا ۔ ر د رآ ص ز اح دو اس
ا، ہ م ، ا ، م دا ں اورُاردودو ،

داددیاوران ان وں ہ ٰ م ، لا
ان‘‘وہُاردو د م:’ ’ِ ٴ  ۔

م ا ُا  
ا در وم  
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___________ 
ت ری ر  
ت ری دروغ  

ری ۔۱۶ ن داد اب۱۸۸۴ھ۱۳۰۰ء۔۱۸۲۳ھ۱۲۳۸( ابا ا وز ء)
، زم ر ن ری ن وں۱۸۴۳و ا ء

رو و ا ،وہ ب اسا ن داد ابا ھ
۔ و ےاد و ا اور ر’’  ‘ ‘ رگ ،

، ر ی ، یا ی)، ا( و وہ ان د ِ
م: ٴ ۔ د م ان اورُاردو ا ، 

ا ں ِ ِع  
ں و  دل

ں ان ا  
ز  ا

ری ۔۱۷ ن ج ا۱۳۰۰؟۔۱۲۴۰( اب ں(اّول)وز ما اب ھ)
:( م( ٴ ۔ ی اورُاردو ر ، ری ن  ابو

م راں ن د اق  
م و روز د ں  
د  دو آں ں د رب  
م ا ا اے ے  

ھن ۔۱۸ ٴ وا ھ۱۲۴۰ذ۲۶ن
،ان ا د ،وہ۱۲۵۹رآ ر ِ ر ذیا۱۵ھ

اور۱۹۰۷ھ۱۳۲۴ ا،ُاردو ا ذوق ُاردو ر ، ت د رآ ء
ر ا د دری ۔ ا س ن‘‘ د ُاردو’’  ا اب

ن‘‘ نا م:’’ا ٴ ۔ ی اورُاردو ر ، ں  ،ا
ں ں ہ  
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ں ں داور ِ ر  
ں ں ادر ا  اور
ں ں  
ں ں ٰ  

ر ۔۱۹ م د۱۳۱۵؟۔۱۲۵۰(ا ، ا ر ر ان ؟)ا
م: ٴ ۔ اور ،اد ر  ا

داد و ں ز ِ  ا
و ی د  

ن ، ا  و
د و  

ری  ۔ ۲۰  ن و ا ۱۳۳۲ ھ۔ ۱۲۵۲ (اب وو د رآ ھ)
ے  دو اوران ریا ن ابا وا ان ھ وں ا ،

ں  ۔وہو ب ر ں ء ۱۸۴۷ ن
 ، ر ا ر ر زاں ا دہ اور آ وا

۔ ۱۸۸۳ ھ ۱۳۰۰  ر ا ر ر ت ر زاں ں ا ء
۔  ر د م اوراُردو ر ، ا ،  ان

 :( م(  ٴ
اب د  

ر ا دل ار د  
ا ، د د  

آ ِع ، ت  
ا ۔۲۱ ہ م دات۱۳۲۲ھ۔۱۲۵۳( ّ ی انا ہ ھ)

د اآ ٴ ھ دور ں ا ڑا ھ ، رآ ں ،و
دت و ہ م ، آ د رآ وں را ں ۔و آ

د اور۱۸۴۷ھ۱۲۵۳رآ و ا ا ۔آ ء
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۔ اورُاردو ر ، ، ف دی رآ رو
م:۱۳۲۲-ء۱۹۰۵ری۱۱ان ٴ ۔ د اورو ت و د رآ  ھ

د ا ٰ ا رک  
د ر ِ ی ا  دل

م ؐ ں ازل روِز ا  
د ٴ داں ہِ ِ ں  دل

: ی را و ڈا ا ہاور ہ م ّ 
 ‘‘، ف ہ ں ری، ی ںوڈل ، ا

، و ا ّ دی، رآ ا ،آ زا ء ا ہ، ڈ ں
اور ہ ٰ م ّ ، ، ہ ٰ م ّ ، آ

وں ت باور ا ہ، ا ہ ر ہ  ؎۱۷’’و
دزا ۔۲۲ رآ ، وآ ، زا و

اور۱۸۳۷ھ۱۳۵۳ ا ،۱۹۰۶ھ۱۳۲۴ء ت و د رآ ء
تاور ، ، ، ا م، م ُان اورُاردو ۔ ری در ن

م: ٴ ۔ د ت  ر
وار اس اک ب  
ر ں د دل ز  

ر ر د ں  
ر ا ا دل  

اوا۱۳( ں ۔۲۳ آ ن۱۴ی زا ی)
م: ٴ ۔ ی اورُاردو ر ، ،  ر

د  آج
او در ا ا  

وہ ، ا  
ور م ، ڑ  
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ن ۔۲۴ ۔  ،اب ادے ے ن داد ر۵ابا
ّول اور۱۲۶۴ا ُاردو۲۷۱۳۱۷ھ ، ت و ھ

م: ٴ  ۔
د ہ ہِ اب  

ر ں دل ا  ا
دل ہ اس  

ا ر آ ہ فاور اس  
ر ۔۲۵ رت رت ان اد ء۱۸۳۲ھ۱۲۴۸و

، ا د ر۱۲۹۳ء(۱۸۷۷ل۲۵رآ رت ا، ل ا ان ھ)
ر م ،ان ر ا اورُاردو ا ، ، ر۱۸۸۶ر ء

ی ر‘‘ ااوردو رت ان ا’’  د ر ء۱۹۳۵ان
م: ٴ ۔ د  رآ

د ر ر رت  
د ر ر و  

د ٰ  
د دار ا ا ر  

م ا ڈا ر‘‘ وف رت ان ء)۱۸۸۶(’’  د
: ان ڈا رو ؤں اور  اوراس

ا‘‘  و د۱۸۳۲ھ۱۲۴۸رت رآ ء
۔۔۔ ا ان۱۸۷۶ھ ان د ِ را رت ۔۔۔ ت و ء

ر ان ا۱۸۸۶د د و ود س دس ت و ان رت‘ ء ان د
اس’ ر اورو م ِا ز ھ د رآ ر ر ا راج ان د م

’’۱۸؎ 
: وہ ڈا رو د ا ان  اسد

راگ‘‘  ر رت آ ا اس ر رت ان د
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د م ا ر ا ں را ر رت ۔راگ
ا ہ ا ، دواو ُاردو ر رت ان ۔۔۔د

ں ر ات ا ر‘ ا وں’  ہ م ہ
د ت  ؎۱۹’’ا

س ۔۲۶ زاؤں’’  ‘‘ ھ)۱۳۲۹(ازا دادو) )
ض ا ، ی ُاردو اور ، ر ں ا ں‘‘ ان زا

م:’’  ٴ ۔ د م ُاردو ان ،اس م  اء
ا آج ق آ ر ِل  
ا ج ا ے دل آج  

او ا ے  ارے
ا ج درد ادب ِ  

ر’’ ‘‘ا ۔۲۷ ن ن س
۔۱۸۵۱ھ۔۱۲۶۸ز ن ا ہا وا ۔ان ا ء۱۸۶۳ء

اور ھآ وا ن ا ر ل رہ
د آ ر و د ۔۴رآ م ل ا ،

ھوا ، و رگا زا ف زا ر ں ا
ی ا یا ُاردو و ا ا آ ر

و ٰ ،ا ح ا م ا ا ہ م ھ اور ی ی
، ر ے سا ُاردو’’  ‘‘ آرا اور

ر  ۔’’ا‘‘،
،اس دور زر ی دور ،ان واد ، ا
، ٰ م ّ ا، ہ م ۔ ا ا وں ں دور
، ہ ّ ، دو زادو ، زا ، ری، ںوڈل
ی ا ا ریاور زا ا، ازی زا ،آ ا آ
۔ وغد ی ُاردو ذوق ں ر ان دور ۔ا ان
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م: ٴ ۔ ر اور ا  ،ُاردو،
م ا ر  

ا ں  ا
ا و ی ف وں  

ں ں و رہ  
ان چ’’ ِت‘‘ںد ڈا م

رڈ ۔۱۹۶۹اد  ء
ونزا ۔۲۸ ا۱۸۵۳ھ۱۲۷۰زا د رآ ء

ا ِ ت اد اور ،ان ا ڑو و
اور ، ں زا زا ۔ د باور ء ا

ں زا۷۷ء۳۱۹۲۹ا ۔ ت و د رآ ل
۔ ق ی ِف’’   ‘‘اوا ما ا ، ، ر اور

۔ان ر ا ، م‘‘ آز ُاردو’ ’ دا ان
م: ٴ ۔ د  م

ں ا ے  
ں ی  
ا ی وز  
ں ا در ے  

و۱۹۳۶ء۔۱۸۶۰(  ۔۲۹ ا وا ان ا ء)
ؤ ۔ا ا ی ۔ رے ے

ھ‘‘ ۔ ب ں’’  اہ‘‘ اور’’ آ ۔ا ان ر ا
۔ ر ر در راور ر، د ڑ ھ ۔وہ م ر ا

ں اد ں و م اوراس ر ل م ا ں ںا و
۔ ر ی ُاردو  اور

ری ۔۳۰ ںوڈل ف ی ر(۱۳۳۸؟۔۱۲۷۸( ں ؟)
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ا د) اور’’  ‘‘ اور’’  ا‘‘ رآ ق ُاردو ان ں
م: ٴ ۔ ُاردو ں  ا

زار د اے  
ار د ر ا ں  

ارے ے ٰ ر و  
وار ں وہ ں ’’اب  

زا ۔۳۱ دو د۱۸۶۲ھ۱۲۷۹زادو رآ وآ ء
ہ ا ا ا ذوق ا ، ا رواج و ں ،ا ا

ی ا ا ر اورُاردواور ح ا ا ہ م ۔ ر
، دہ ۔۱۳۳۹ء۲۴۱۹۲۰ا د م اورُاردو ر ، ،ان ت و  ھ

م:  ٴ
د ا ق ں  

ن و  
د ز در  

اذ ا ا  ر
ف ۔۳۲ اد ا۱۸۶۲ھ۔۱۲۷۹زا د رآ ء
اورا۱۹۰۵ھ۔۱۳۳۴ذ۱۲اور د ی و ،ان ت و ء

۔ ر دی ، ح ا زا ے
ری ، ر ، ا ت ،( اور ر ت(ُاردو، اِن د ان

ًا ان ُاردو ی لان ۔ د ( ) ٴ اور ٴ ( (دو
م: ٴ ۔  درک

ہ روح ا  
ش  اور

ت ُرِخ د ں  
ر ا د  
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ن ۔۳۳ ن ،۱۹۳۲ھ۱۳۵۱ھ۔۱۲۹۰( زا ز زا ء)
۔ ی اورُاردو ، ر ، ں ا ، ا د رآ وآ

م:’ ن‘ ٴ  ۔
ِ ر اے آ ا  
ا ِر  

ہ ز ے  
اک  ا

ی ۔۳۴ دلا رآ داد ا ہا ۔ ز ،
۱۲۹۶ِر۲۷ ۔ ل ا اور ، ،ُاردو، ، ر ، وہ ا ھ

م ڈٹ ف وں ا ا ا اور ر ں
ر ا ان ۔ُاردو ی اورُاردو ، ر ں ۔ا

۔ ر ال۱۲اور ۔۱۹۳۶د۲۷ھ(۱۳۵۵۔ ت  ء)
م:  ٴ

ڈرا ی ی ری  
ان ز واہ  ر

_________ 
م را ن ا د  اذاں
ا ا د  

د ۔۳۵ د دزا رآ وآ ، ر ا۱۸۸۳ھ۱۳۰۱و ء
ر۱۹۳۱، ا ِادارت ز ان ں’’ اِط‘‘ ء ۔ا ا ری
اورُاردو۱۹۳۱ھ۱۳۵۱ ، ر ،ان ر ۔ان ت و ء

ں ۔ُاردو ت اوراس د ء۱۹۱۲م
م: ٴ  ا۔

روا ا م  اے
ا ں  آ
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ر اس آج ن  ا
ادا ا  

نرو ۔۳۶ ۔ا ادے ے ی ں آ ،
۱۳۰۷، ،ُاردو، ،وہ د رآ ل ، ا م ھ

ان د ِ اور ں اور ں ز اور ر
۔ ب د ماب ُاردو  ۔ا

ا ۔۳۷ ا دتڈا و ں۱۹۰۰د۲۴، ر ، ا م ء
، دد رآ و ھ۱۹۴۰ا ٴ ن اورُاردوز وع ی ُاردو ء

ل ا ۔ان ے ُاردو وں ۔ وغد دہ ز
م:۱۹۱۹۸۲ ٴ ا۔ د رآ د، آ  ء

دی و و ور  
ں  آ آپ اِب  

___________ 
ذوِق  

ا اور اک آ ں ل  
ا ۔۳۸ ف ا ب۱۹۰۱،ّ ا ا ، ا ر م ء،
اء۱۹۲۴، ا ی ، ر ا ز ھ ڈی ڈ اور آ د) رآ ھ( ء

وں۱۹۲۸ و ا د رآ ۔ آلا ء
،ُاردو ا ر ت اور ، ر ظ م ا داد م اور

م: ٴ ۔ م  ان
وہ  آ

ش  ا
د ا ی  

 دل
اب ۔۳۹ م۹ا ل۱۳۲۱؎۲۰الا ہ ، ا ھ
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۔ وع س۱۹۴۲۔۴۳ی ار ہ ّ د رآ ء
۔ آز ُاردو ابؔ ے ادبُاردو  ا

م:  ٴ
ر ا ا  
زار م ن  اب

د و و ب ا  
ر و دش ق  آ

ور ۔۴۰ ا۱۹۰۹رچ۱۸ور رت۲۱ء ں دو و ،ُاردو ا ؎
م ز ا ل ُاردو وہان ،اس م ے ں ۔اد ر

م:۱۹۶۹وری۲۷۔ ٴ ۔ ل ا د رآ  ء
ے ن ر ا ت  

ں  
ور م آ  ان

ل د ِ  ر
ن،ن ۔۴۱ ی ،۱۹۰۸و ا م ء

ھ ،۱۹۲۸ا۳۱، ر اور آ ز ِض ہ۱۹۳۰ء ء
وں ا ُاردو اء ا اور ا ُاردو اورا وع ی

، م:۱۹۴۲ر ٴ ۔ دآ رآ  ء
آج ں ّ  
آج ں ذا  

اے  
آج ں ا ٰ ا  

ی، ر ہ ، س زا ری، ا وہر اء درج
ں ا ا م اردو وں دو ہاور و ا ، زا

ں ذ ان اس ی  ؎۲۲اوران
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ے:۴ د رآ  ۔
ء، دور وں ً ، وردہ ادہاور د وادب ان ڑااور

انان اور وا ر در ادان ی ا اٴ ءاور ء،اد
اور وادب ںا اس ٴ ان ں د رآ اور
،ُاردواور ر اور ر ں اس ھ رے

: اء ا وع۱۹۱۰‘‘ وں ے ھ د رآ ء
و ن ز ُاردو ؤں ً ے

’’۲۳؎ 
ف س ا’’  ُاردو‘‘ رہا اء ا وں ن ز

م اور ر وں د رآ س از ت
: ن وں‘‘ اورُاردوز اء ا ا ھ رواج وں ا

م ا ں ۔ ر ا ر ً ت ا
۔ ا (ُاردو)  ر

ا اور ا د ی ی زا آ وں ہ
ُاردو د د ے ، ڈا داغ اس د) رآ ِ (وا

ُاردو د ا ۔ اغ وں ر
د اٴ وہُاردو ت ا اا ٰ’’۲۴؎ 

ال ا ہ اور ا د :۱۹۲۴رآ ُاردو۱۹۲۴‘‘ ء ا ء
ن با ادہآ ارت ف ں ا ھ د رآ

ار‘۔ د ترہ ٰ  ؎۲۵’’۔۔۔’ِ
: رے ارت ہ زا‘‘ ڈا ہ

ا  ؎۲۶’’ارت
ِ ے ، در را ہ ر‘‘ ڈا ہ رٹ ر

:۵ء)۱۹۴۰(’’  ا اور۱۹۲۴‘‘ درج ا ء
ہ ے ھ) د( رآ ں با ادہآ ارت
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 ۔’’ ا
رٹ ر د‘‘ :۸ا ھ د رآ ء۱۹۲۴ہ

ع ا ارت ؔ ن ب ا ِم د ا ُاردو
ار‘ د ترہ ٰ  ’’۔۔۔’ِ

ن با ادہآ ارت اردو ازہ ا ں ا ان
۔ ارت ب ا م  ہ

ر ا و ا ِ ے اور رہ
ھ‘‘ وری’’ اد ھ‘‘ ءاور۱۹۵۳رہ ا ا’’  ا

ے‘‘: ھاد۱۹۲۵اور امآل و اور ءدرج
 ؎۲۷’’ا

د رآ ِ وہ ُاردو‘‘ اس خ’’  ا ا
: ے ً‘‘ں ا ی آ۱۹۴۴ےُاردو ء

ُاردو و د  ؎۲۸’’’ ُاردو‘رآ
: ا اس ہ وع‘‘ ڈا ا

اور ون د رآ ے۱۹۴۲ا ۔۔۔ خ ُاردو ںا ء
آ ل فاد اور ،  ؎۲۹’’وع

دور  ڑا ے ھ) ۱۹۴۷ اسا ) د رآ ء
اور  ر وغ اوراس ر ی اردو ا اد ن و
 ِ وہ اور ، ں ِز ا اٴاورد ں، ا اس
ی  ن و ح م رو ی حاس ،ا

ان  د ا رت اس رت ‘‘ اٴ اِن د
۔ ’’ ر  ا اردودواو د ر ا ں را  م

ر اوراس ا ن ز ی اردو ا اء د رآ ں
ی اردو اٴ دان و اس لر ء وار وا

ر ، ی ا ۔ آ ں ات ا ل ل ناوراس ز
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، ر ارادی اًاور ا ر م آز ن یز دو
۔ ھ ذ ظ ا اس ۔ ت  ی

    
ت و  ا

ں: ؎۱ د‘‘ت ،’’رآ د،ادراک رآ  ۱۱ء،ص۲۰۰۲،
رڈ،‘‘ : ؎۲ اد د، راَ ، ا ا وم ،( ف ء،۱۹۵۴(

 ۲۲۔۲۱ص
ً،ص ؎۳  ۱۸۰اور۱۷۸ا
۴؎ : ،ڈا د‘‘چ، ،’’راَ انآر د، رآ ی،  ۵۹ء،ص۱۹۸۰ ،
۵؎ : ،ڈا ل‘‘ چ، دو د اِن’’ رآ د،ا رآ ،( و ) دو د رآ ،

،  ۷ء،ص۱۹۶۸رتو
ل، ؎۶ مر دوم‘‘ ، ڑادور)، ھ( ردوم،’’ ر ، و ٴ ، ا ء،۱۹۹۶،

 ۶۷۳،۶۷۴ص
ً:ص ؎۷  ۶۷۴،۶۷۵ا
ل‘‘ ؎۸ دو د  ۱۱،ص’’رآ
ً،ص ؎۹  ۱۳ا

د‘‘ ؎۱۰  ۴۲۔۴۱،ص’’رآ
ً،ص ؎۱۱  ۱۸۵ا
ً،ص ؎۱۲  ۲۱ا
اّول‘‘ ؎۱۳ ِادبُاردو،  ۶۹۱،ص’’ر
۱۴؎  ‘‘( دور ن ) د  ۷۶،ص’’راَ
ً:ص ؎۱۵  ۸۷ا
ً:ص ؎۱۶  ۹۶ا
۱۷؎ ، ی،ڈا را ُاردو،’’ان‘‘و ٴا ، ا  ۱۱۷ء،ص۱۹۸۶،
راگ‘‘ ؎۱۸ ر د،ص’’رِت رآ ، ر ،۲۱ 
ً،ص ؎۱۹  ۲۲ا
ے ؎۲۰ ا ارا د‘‘ا رآ اےُاردو ان۸۱ء)۱۹۷۰،(’’ہ

ا ِ ۔۱۹ر  ال
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جا ؎۲۱ ا ا ر‘‘ ڈا ُاردو ا’’ ھ اے ھ-، ڈی،
، ۔۲۹۳ء،۱۹۷۳ر و ّ ا د رآ ا  ان

۔ ؎۲۲ د تاور ، درجذ ّ  اس
 i:ی ق اٴ ‘‘ ۔ اردو د،’’( ھ رآ ، ا و ری،

 ء)۱۹۶۱
 ii:چ ن‘‘ ۔ڈا م ں ی(از اردو انآر’’  ھ )

اّول د، رآ دوم۱۹۶۷، د، رآ ،( ) زا ز ر،۱۹۷۰ئ۔ ادب، ء۔
 ء)۱۹۷۸م

 iii: ّ اج ار‘‘۔ ی اردو ر،’’(ھ ، اا  ئ)۱۹۷۲ا
 iv: ہ اردو‘‘۔ڈا ،’’ ھ ا ، اردوا  ئ)۱۹۸۰(
 v: زا د،’’ ِم‘‘۔ رآ ، دا  ئ)۲۰۰۵(
 vi: جا ا ر‘‘۔ا اردو ا’’ ھ اے )-، ور ھ  ء)۱۹۷۳ڈی،
 vii: لز ور ت‘‘ ۔ اد ا ا ھ’’( ڈا اےاردو، اےا

،  ء)۱۹۸۰۔۸۱ور
 viii:چ ل مر ادب’’ ر‘‘ ر’’( ا‘‘ ۔ د( رآ ،
رہ(  ء۱۹۷۳) ۵۔۶)

 ix: و د‘‘ ۔ ہ‘‘ (’’  رآ ن ،’’ ن
د،  ء)۱۹۹۷رآ

ی، ؎۲۳ ائ‘‘ق ُاردو د،’’ھ رآ  ۲۹ء،ص۱۹۶۱،
ُاردو‘‘ ؎۲۴  ۱۶۷،ص’’ھ
اء‘‘ ؎۲۵ ُاردو  ۲۹،۳۰،ص’’ھ
ُاردو‘‘ ؎۲۶  ۱۷۲،ص’’ھ
۲۷؎ : ا دار‘‘ و ُان وِغادب اور اد د اےا’’ رآ ،

، ر ھ ٴُاردو،  ۳ء،ص۱۹۸۳اے،
اء‘‘ ؎۲۸ ُاردو  ۱۸۵،ص’’ھ
ُاردو‘‘ ؎۲۹  ۱۸۷،ص’’ھ
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 بیسویں صدی کے ُاردو ادبی رسائل کاعروج اور زوال

 
RISE AND FALL OF URDU MAGAZINES  

OF 20TH CENTURY  
 

ABSTRACT  

This article offers a review of the Urdu magazines which 
flourished during the 20th century and witnessed their rise and fall 
during this period. A number of Urdu magazines rendered valuable 
services in the intellectual and creative field and encouraged nu-
merous writers and poets, who, later on, became a symbol for up-
coming generation for writers. The owners as well as editors of 
these magazines were those hard working personalities whose un-
tiring efforts paved a clear path for the aspiring writers, who 
wanted to be an effective part of a creative world.  

Moreover, those who contributed to this magazine of 20th 
century started from Lahore in April 1901 in the shape of a literary 
magazine entitled “Makhzan”. After wards, during the first decade 
of 20th century (1900 to 1910 A.D), 50 literary magazines were 
brought out from various cities of India. Amongst them 10 maga-
zines stood at the top and gained a wide popularity in the literary 
circles and general readers too. This inspiring journey of Urdu 
magazines continued till the end of 20th century. For the conven-
ience of readers, a decade-wise detail of the Urdu magazines has 
been given in this article, which will also prove very helping for 
those who aspire to contribute more towards  the under discussion.   
۔ ل وج ر اد اردو ق ا
ٹ ںاس یَد آ ی ِلاول وج زا آ ی
دوران زوال ر ا ۔ ز آ ٹ

۔ دہٴزوال آ ر اورر  د
اوردورا رو م وا ا ،ا ر اردواد
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وجاورزوال 204  ر ُاردواد  204 ی

۔ ر ںدور ، دورا  اس
ا ا ی آ ف ق ں۷وجوزوال د

ر ا ، ر ا ادباور و ں اد ر
ں ر ،ا ر ہ ی ر اِد ، م ً ت
ادب اور ، ،ا وری اد ، ں

، لر ا یٴ ، ر دی، او ، ر دی،
ف ا دی، او قاور دی،ذوقو زی دے ں ا

، ریر در ُا ں ر
ا ی وپ اورد ر ِ ا آ آ د آ ی ارر
ح ا اوراد دہ ر وں ، ر دہ دا وں دی،
ا واد ، دی ُا ت ،ذا ز آ وں و ، ڈا

ےو و د وں رات ،ا ا ا
اد ں اد واردات ٴ ،اس ور ،

ے، ٹ ا ازات ا ں ریر ریاور ، ا اء ِ ا ر
وِغادب ا ، ں ،ا ، ں
آ زی ن ،ر د ں ،اد ر ا ت دہا

ڈ و ، وںا روزا ا
، آ ُا ا’  ‘ اِنادب ںاور ا ، ر ر اد م

وں ، یرہ د ی تد ا ے، د اِناد ،
اس یا’  ن‘ ادار د از د حا ا

ڑ م ا وں یاور ری اور ت ۔
ِ اور واد و آ ۔ ر ُا

ز دی، آ ا ؔ،ا ؔ،ا ِل، ؔ،ا ،ؔ ف ۔اب ہا ُ
ر، ۃا ، ، ی، ر ر،را ، ری،

ا اس د ری ا ز اور آ قا اور
۔  ر
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وجاورزوال 205  ر ُاردواد  205 ی

ا ۔ُان ر اد ا ں ک ر اد
۔ان’  ‘ اد اور و ، روز ر ا

ت ٴ اناد ہاور ت، ، ں ر
 ۔

تاور دارا ذ دا ر داردواد ی
اوراس ف ا ت اد دارا ںذ ۔

ت ُر اورر ا ا ں رگاد ہاور ۔ا آ چ ازن
ر اد ۔ ا و ر اد وں ا

ت رگاور ر ۔ا ہر اور وا ت ا ،
۔ ا اہ  رم

ر ری ا مر ل
ں راد د او وں ُان ر ۔

د ُا اد ر اد ا ۔ا دہ
ہ ۔ُان ں مر ِل اد و ت ا ۔
ر ن و اس ی ۔ دہ ز ا اد

م ِل اور ر و ر م، ل ہ ا
ہ۔ نو ، ن،اوراق، ً 

را ُان ود ں فاد ر اس وجوزوال
ں اوراد دہ ز ر ر ا ر

س اما ر ریا ر ا اد ،
۔   ارد

َد ذ ُان ر م ل اور ر اس
دہ ۔ ت ےاور ، ر ۔

ں ا زادہ ڈا اض ا اناس ر
؎؎ ں  وا

ش  ا



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

وجاورزوال 206  ر ُاردواد  206 ی

آپ،آپ ر  اب
ا ر ر’  ن‘ ء۱۹۰۱وج اد ا ا آ

ر اد ر اد ظ ں ّ ر
۔ا ار ُا ر۱۸۷۹را اد اور’  ی‘ ء ہ آ

دی و ادب ا۔اس ادارت ی ا ر
ںُاڑا د اور ار ھ ناور ا ر ۔

لڈا ۔ اء ا ا ا ری آ اوراردو ا ن ز ت ۔ا ر
ر د‘ا ن  )۔۱’ (ز

ر ر۱۸۸۷اد ا از‘ ء ا’  د ری
از‘ ۔ ر‘  ’  دل (’  اد دی وی ی۲ن ُا (

وں ا ۔ ر ا ں وا ا
ب ا ں ا۔ ر اد ا ز آ د او
از ا اور ا اورا رج

ول ر، ،ا ب ا ۔ د از
دی آ ا ، لؔ اورا ، وا ؔ ۔ ا ن راوردا ر،ڈرا
ؔ ۔ ہ آ وں اِن ر ں اور ارد م ا ؔ اور ا

وں ان س ا ا اور اور
وں ری ۔ا د حا ا ِ قا ۔ د

م ت اب د‘ ں ا د ا واد
 ۔’’آو

از‘  اور’  د ی،ا ، اوراد ع ت اد
از‘ دی۔ (’  د ۔ُاس )۳اور

ا ول ر ا ے ،دو ر اور اول ۔
اردو روں اد ٰ ا اردو ے دہ ر

ا ُان ر ا ٰ ا را ۔ ق ری
۔ ر دازی ا ں ُا و ا ر
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وجاورزوال 207  ر ُاردواد  207 ی

ں ا’  ِ‘ اور’  ں‘  ُا اردو ں ا
۔وہ ں از‘ ۔ُا ’ د

۔ ا از‘ و ز’ د آ ی اور آ ی ُا
ر ۔ ر اد وا دہ ں۲۸ز ُا ں

از‘  ۔’  دل اء اور۱۸۹۱ا ر ا ز دد رآ ر از‘ ء ’  د
۔ از‘ ء۱۸۹۷رچ۲۲د ےدور’ د دو از ںد اور وع دد رآ رہ دو

ا، ز ۔۱۹۲۶آ ریر ل ا ر ا از‘ ء ر’  دل ر ر
اورُاسز ادب ہادباور ہ آ ر ں ۔ُا

۔ دورر راتور  ا
از‘  اء’  دل ا ن۶۵ء۱۹۰۰ِ و ر اد و اد

م ۔ از‘ری ن۱۹۰۱‘وہ’ دل ر اء’  ء ِ ا
۔ ادا ر اد  د

۔اول’ ن‘  ۔ م ا ر اد اردو‘ اردو
فآوازُا ود ن ز و‘ ،دوم’ ں اور ا ُاردو ُاردو

م’ ا ا۲۳‘  اور رف دہ ز دہ ز لؔ ا ۔’ ہ
ز’  ن‘  آ ر ے۔ لؔ’ ن‘ ر ۱۹۰۵ًء۱۹۰۱ا۔ا ء

۔ ن۱۹۱۰ر اور وف در ا ’ ن‘ ء
لؔ ا ۔ ں ۔۱۹۱۷وں ر ’  ن‘ ء

ل۱۹۱۷ؔء۱۹۰۵ ے۶۳اور۸،۱۵ءا لؔا ۔ا
م ا ں ا’  درا‘ ُا ں اور ا در ا

۔ ر ا ،ا  ے
ر ازاں ا ا ادارہٴ ن در ا

ن ا ۔ اوراد گا د رت ،اس اد
در ، ی، ا ر،را د دی، آ ا ن،ا ل، ا ُان س رو

ن ۔ ی شاور آ ا، دیر زا ، آ روی،داغؔ،
ک مآزاد، ا ا ، ا و ، ا ء ذ ،ؔ ، و
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وجاورزوال 208  ر ُاردواد  208 ی

ن ، ا د ، ا ،د ِآ ا ، د ج ت وم،
ا ری، ز یرام، دی، ںآ ور ، ر ، ری،

) ِادب ا جاورا ز ا  )۔۴،
) د ،۵۰ء)۱۹۱۰ء۱۹۰۰ی ر اد

ار۱۰ ں۲ر ۔ ب ا ر
ت۲۰د و ن وج ۔ ر اد

ن( در ا ۔انر ۱۹۰۱ٰہ اردو ت ر)                    ء،
ق(۱۹۰۳(  نا مآزاد ا ا ھ) اور۱۹۰۳ء، ا ن ( ء،

) ر (۱۹۰۳د ز ا د ( دد رآ ما۱۹۰۳ء، ا ر) ء،
وہ(۱۹۰۳( ا ( ی۱۹۰۴ء، ا را ر) ں                  ء،

 )۱۹۰۸) ا ا ی )اور ر۱۹۱۰ء،د ناورز ۔ ( دد رآ ء،
مر ِل ۔ ا ر ص ں اوراد

ں در دیاور ہادب ز ریر ۔د آ ے
ہر ۔ دروا و رر ت یاور ۔

ر، د ۔ ر ے ُز ادب وِغ ر ل
ن و ر راورد ں ، ر، ، دد رآ ، ھ،

۔ ر اد ی ر اور د ں ء۱۹۱۰اد
د ،۴۰وں ر) ) ُان ز ادب نو ز اردو ذر ر اد

راس اور ر ر، ، ہ، آ د، آ ر د، آ ِ ا ر، ، د، آ ر، را
۔ وفر ادب ازاں د ر ا ا م ۔

د ۔ ر ر اور ،د ، دد رآ ر ُ ۲۰ِادب
۔ رت ن ا ا ا اء ِ ا ر  ریاد

ید۱۹۲۰ء۱۹۱۱ دو وں۷۰ء ۔ ری ر اد
، ا ، د، وزآ ، ر، رن ل، ، وع ر اد
د ادآ ں، ا درہ، ب)، د( مآ ، ، ،ا ھ،د د،ا دآ ٹ، ن

ن وادباورز اردو وں اِن ید ۔دو ر اور
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وجاورزوال 209  ر ُاردواد  209 ی

ریر ے آ ں اد ااس وغ
ید دور۷۰۱۸۔دو ا ر ا، اء ِ ا ریر

۔ ھ ناور اردا رف، ں مر ل ۔ ر۱۸ل
ن( م ا یاور ا اردو(۱۹۱۱را ی ن ( د ء،۱۹۱۱ء،

) ا ل رے د(۱۹۱۱) د ما ہ ( ہ)۱۹۱۱ء، آ ء،
) ا (۱۹۱۳ی ن دا ر) ن۱۹۱۳ء، ( دد رآ ء،

ادب( م(۱۹۱۳اے جا دی آ ر ( ا۱۹۱۴ء، د) آ ء،
ل( وز(۱۹۱۴ِس دلا ر ا ٹ) ن ن۱۹۱۵ء، ( ء،

رف( ّرخ(۱۹۱۶وی ر ا ھ) ا ں۱۹۱۶ء، ج ز )ا                    ء،
 )۱۹۱۸) ُا ِ ا ج ت ر) ن۱۹۱۸ء، دا ار ع ا (                     ء،
 )۱۹۱۹) ا ا ا ی ر) ھ۱۹۱۹ء، ا )ر د د رآ               ء،
ِباردو(۱۹۲۰(  ن ھ)اور ج۱۹۲۰ء، ید ۔دو ر) ء،

لر ن،’  رف‘اور اردا ں، ّرخ، ل، س ، ن،د ا
دوران ریر ید ۔دو ر ر باردو اور ھ

ید ۔دو ٹ ا ا ر ریر د
ورت۲۵ ر اور وں آ ر ریاد

 ۔
۔اِندس۱۹۳۰ء۱۹۲۱        ر غو ی ید دورا ء

۱۱۲ًں ادب ۔ ری ر اد
، د)، آ ر( ہ، و ا ، ،ا و ا ، ڈ ر، ر ، د، آ اور
وراور ن، واڑ، ر، ، ،ا ، ی ، ،در د، آ ا وہ، ،ا

۔ ا ا۲۲ا ی ُان ِاردوادب ِر ر ں ر
ر(۱۹۲۱ُاردو( ری ز د) آ ں(۱۹۲۲ء،اور ا ں ل) ر)۱۹۲۲ء، ء،

) دی آ ل(۱۹۲۳با ہ) ر)۱۹۲۴ء،آ ء،
)۱۹۲۴) ی س زا ر) ب۱۹۲۵ء، ا ا وہ)ا                     ء،ا

 )۱۹۲۵) دریزور ا م ر) ا۱۹۲۶ء، ( دد رآ ء،
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وجاورزوال 210  ر ُاردواد  210 ی

(۱۹۲۶دی( ( ن(۱۹۲۶ء،د ر ا ر)ا ر)ر۱۹۲۶ء، ء،
ن( اوراد (۱۹۲۶ا دی آ ش ھ) ا۱۹۲۸ء، ( ء،د

(۱۹۲۸ی( اد اے )آ آزاد(۱۹۲۸ء،د دی آ ا ور) ء،۱۹۲۸ء،
) د اد دی آ ر ہ) (۱۹۲۹آ ی د ا ر) ا۱۹۳۰ء، )ا ء،د

(۱۹۳۰ن( دی آ با ( ت۱۹۳۰ء،د ی و ا ہ)اورر آ                ء،
۔۱۹۳۰( ( و  ء،ا

د رےو ر ر ا ا ید
ا ر ۔ اور ، د ل،اد آ ا

۔ درسد د د زاو ں اد چ رو ری ز ۔ ری آ
) ہ آ رو آن ۔ ق ت ا۵اور )۔

ں اد ا ۔ُان ق م اورا وں
ر ےاد د ۔ا ف را ں اد اور مآ

اور‘  د ت’ ل،اد اورادب ا اق اد ں آ
ا ا ری ا و ر ر ا ا ا ں ۔ مد ا

د ۔ا رو ے اور ا ر اد اد
د رہ ۔ ن اور ، ں، ر ۲۰ا

ں اد آ آ ر ۔اد ر ر ں ری ریر
سد ا اور ریر وج ۔ وِغادب۸۰ر ر اد

۔ ر داری ذ م  ا
ا ر ۔ نر وج ر ں د اس وجوزوال

ح ،اس ریر آ دوں راور ، ۔ ر ا رف ں اد
دارور ا ُر اوررو ۔ د ت ع ت

ااوراد ی د ی ا ز آ ر ۔
۔ ر ف زی ن ر  ر

د۱۹۴۰ء۱۹۳۱        رف ر اور ں ذ ء
ں وں ۔ لد ت ں اد ۔
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وجاورزوال 211  ر ُاردواد  211 ی

د آ ن لؔ ۔ا ی وہ ی دو ری
ف ا ل ۔ا ر خ ں و

درس ۔وہ رر ار ا ی ز آداِب ی دو آراء ف
ے‘ دےر ار ا ُ ے ی’  زی را’  ر‘ دو

اورُاس آ لؔ یا ن ۔ا آ ت
ں و زاو ُاس ر (Angling)وں لاد ۔رو

۔ ن ھ اد روں ںوا ل را لؔ  ا
۔ ا چ ر اد اِنادب۶۵د ر اد

ا ا راور و ر، ن، ، ی،راج ٹ،راو وں ۔ دا
(۱۴ا۔ و وی ا ت۱۹۳۱ر اغ د) آ ء،ا

) (۱۹۳۱ازہ ان ا ری ر ں ر) رواں۱۹۳۱ء، و ر) ر                   ء،
 )۱۹۳۳) ادِب ری ر) ر۱۹۳۵ء، دی آ ر ر)                  ء،
 )۱۹۳۵) ن رو ا ر)ا ِق۱۹۳۵ء، دی آ در ا ر)                     ء،
ء(۱۹۳۵(  ا ( ر(۱۹۳۵ء، دود ا ( ش۱۹۳۶ء، ( ء،

ادب( دی رس(۱۹۳۸آ دریزور ا ( دار۱۹۳۸ء، ( دد رآ ء،
ادب( ا ساور ا ا ر، ت۱۹۳۹ی، ی و ا )ر ء،

 )۱۹۳۹) ا ا د)اور آ اد ۔اسد۱۹۳۹ء، ( ۲۰ء،
ر ۔د ر ادِب ا ۔ آ ر ‘ اد

ن راوررو ، ت’  رس، اور ا تا ن،‘ ب
ل اور ، د اد ادِب’  ر، و ،اس آ

۔ وں تا آر  ۔
را وں ا اورآلا د

ن ے دو ا ں دو ازاں د
ر ن‘ اور و ر ن، )۶’ ( ر

ے ے ن،ا ن ۔ ہ
ی ر اوراد ر ن ارداِد ز آ ی ٓ اور ُ
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وجاورزوال 212  ر ُاردواد  212 ی

ول اور ،ا ، داتو و ت
 ۔

) ادب۶۰ء)۱۹۵۰ء۱۹۴۱د ا۔اسد اء ِ ا ر اد
ا د و ا ت ۔ ر ہ اور ا م ا دا وں دو

اوراِنر آ وج ۔ ری ر وں
) ز ا ا آ ر ا ا۱۹۴۱ر د) آ ِ ء،ا

) ن (۱۹۴۱دا ی ف )ا دد رآ م۱۹۴۲ء، ی د ھ)                ء،
ر(۱۹۴۳( ا ی ( دور(۱۹۴۶ء،د ، ز ( ا ل/ ء،۱۹۴۶ء،

ا( ی اور ا(۱۹۴۷ر)ا ا ث ر) د۱۹۴۷ء، رآ ء،
) م ( ان(۱۹۴۸د ری ر) )۱۹۴۸ء، ا ء،

(۱۹۴۸ش( ہِ ت ر)وزارِتا زار(۱۹۴۸ء، اد ( ا ء،۱۹۴۸ء،
ن( ز ا ی د) ران(۱۹۴۸آ دری ا ( ا رغ۱۹۴۸ء، ( ا ء،

) ی، ن۱۹۴۸ری، ر اد ی رش ور)                 ء،
ل(۱۹۴۸( ن ا اورا ا ر) ۔۱۹۴۹ء، ( ر۱۸ء، ا ر

،اس۳۰ِح م ِ راور ا ا ر ا ہ ً او ۔اِنر ر
اور ، ش ۔ ڑ رڈ مر ا ر شا
ہ وہ م ر اں ادب ۔اس ورت ں ریاد

ن ناور آن، ُا آج ر اد وا نا ز ۔
آر اء را شاورا ۔ ا ں اد ں ۔ ر

ریر اردو ۔ا ر ی ں دو ۔ ر
ر ۔د ش ان،‘ ں ، ا، دور،

ل ناور ر‘ ۔’  ، آر’ ا ا اء ء۱۹۴۷ا
ش ۔ روی د ر آر س اور نآ

آ ت را ۔ا ر رویا د و اورُاس َروِشر
ر ادب ت ا ر اور ر ی
۔ را ی ش بر  ی
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وجاورزوال 213  ر ُاردواد  213 ی

د ر ن۱۹۶۰ء۱۹۵۱اد در اد۱۲۰ء
اد ر ۔ آ وج۳۰ر و ا ۔اسد۳۰اور ر

۔ وہ اور ال، ھ، ی ، ا ا ا وں
ا( ا ن ُان ازا ر ا ا۱۹۵۱ر وم ر) ء،

ب(۱۹۵۱دور( ی و ا ر ( د د رآ ع۱۹۵۱ء، ا ر نا ( ا                  ء،
 )۱۹۵۱) ر ت ا اور زی ( ا ر۱۹۵۱ء، ی رہ ور ر)                      ء،
ل(۱۹۵۲(  ر اورا ( ور(۱۹۵۲ء،ڈ دا ر) ء،۱۹۵۲ء،

ی( آ )ا رہ(۱۹۵۳ڈ ا ( ر۱۹۵۳ء،ا ر                      ء،)
ر(۱۹۵۴(  ر) ول (۱۹۵۴ء، نار ( دد رآ د۱۹۵۵ء، رآ ء،

دور( ور ہ ، ( ر(۱۹۵۶د ( ا د۱۹۵۶ء، رآ ء،
) ر دی آ ا ری ا ء۱۹۵۶ھ)ا ا ہ زا اور ا ن ھ) د رآ                      ء،

 )۱۹۵۶) حو ر اور ا ی ( ا وری۱۹۵۶ء، ( ا                ء،
)۱۹۵۶) ( ا (۱۹۵۶ء، ی ز ر) و۱۹۵۷ء، ( ا ء،

ر( و ر اد ر(۱۹۵۷ِ ر)آذرزو قا۱۹۵۷ء، )ا ا ء،
 ) ن ( ۱۹۵۷ دا ب ن ر) ز ۱۹۶۰ ء، رڈ، اردو ( ء،د
 ) ( ۱۹۶۰ اردو دا ( ا ڈا ۱۹۶۰ ء، اد ف )اورا ء،ڈ

 ) اور ۱۹۶۰ ،اردوڈا ر ر اد ا رہد ۔ ر) ء،
۔  ب م ر ا ۔اسد ر و ر  اد

ِاردوادب۹۰ء۱۹۷۰ء۱۹۶۱د ر ر ر اد
، د ، ا وٴ ی ات، ، ، ور آ ۔ادب

ر ۔ا داور آ ر، ن ھ، رو ، ا ر۱۶ا
ں اد ر ۔ ناور ن،اوراق، ا

) ا ری ُان ر ن۱۹۶۱ا ر)ا ول                  ء،
 )۱۹۶۳) درا ر) (۱۹۶۳ء، ز ں ز ( ا ات)۱۹۶۴ء، ء،

ب( ء ا ن۱۹۶۶داورا ( رو ) رو ٰ ا ر) ء،ا۱۹۶۶(ء،
اوراق( آ د)وز (۱۹۶۶آ ی دار ر) ن۱۹۶۷ء، دا از ا (        ء،
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 )۱۹۶۷) ٰ ( ور م۱۹۶۷ء، ٰ و ( د د رآ                 ء،
 )۱۹۶۷) ا دی آ ا ( ا (۱۹۶۸ء، و )ا ا ہ۱۹۶۹ء، زا ر) ء،

وف(۱۹۷۰( ر ر ر)ا ر۱۹۷۰ء، ا ِع ا )اور ا                 ء،
د۱۹۷۰(  ر ا وج اس وجوزوال ۔ ( ا ء،

ری ر اد را ر ید ح ۔ ا
ن ن،اوراق، د ح ،ا اور د ل،اد ر،

ا اور ر و اور
ا اور اد ںُا ن ن،اوراقاور اسد ۔ا
ر ھ و اور اد ں دود ا ں ،و ا راور ا

ڑ ھ رآ اس و وپ آ وپاوروز ںر دو
ں َد وا آ ۔ رہ ت ں ت ذا

م ۔ ود ں ،اد ر اد اور ا ر
ر ۔ابا ہڈ ں ویڈرا اور اورڈا ر اد ر

دور ر اور ، ا ی، ں اور ں اد وہ ورت
دی وں ا ا م ن ن و ۔ُاد

ا ۔ ش ہ ادب ب اور رروا اور
آزاد ۔اوراق س وں ا ذ

۔ ر د و ن ری  آ
) َد ا۱۹۸۰ٓء۱۹۷۱آ ء ر اور ور آ ر ن ء)

ا اغ اور ب داروں ر ۔اسد د
و ۔اس وں ر ں اد رہد ا د م

دہاوڑھ م ا ڈ ر رے ل ت ا اق
ا روح ا م ۔ا د ر اور ر ا م ری

۔ اق اور  م
ف د ،۴۶آ ان، د، آ م ۔ ا اء ِ ا ر اد

۔ آ رت وں رہ اور ا ر۸ا ا ر
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۔اِن۱۷ ر ا ا ر ا ر
رج( ر ا (۱۹۷۱ر و د ا ر)ر ہ۱۹۷۱ء، ی) ء،راو

آواز( ض (۱۹۷۱ر مو ر ( ا ض۱۹۷۴ء، ہر اور ِ ر) ء،
) ب(۱۹۷۴ادب ا ا ( ا س۱۹۷۹ء، ی ن ر)                      ء،

ادب(۱۹۷۹(  ِ ا )اور ا ا رہر۱۹۸۰ء، ۔ ( ا ء،
اب سر اور و م ے، رج،دا ر وا ی

ے دہ وِغادب ہر ۔ ر س رجاور ف
۔ ہر  ز

ید ا آ ر اور ر د
ً ً اورآ س د د ا آ ر ن

ِ ٰادب ا اورڈ ب ں اد ا ن ۔ آ ڈ
ناور ن،اوراق، اور ہر ز ا ر د ز اسد

ان اد کو ۔ ا ر د د
اسد و ۔ ر اِن ر اور ر ا ز ۱۶ر

۔ ا ر  ا
وج۱۹۹۰ء۱۹۸۱د وں ت د ء

ی ت ، اد ۔ ٹ ری را ااورا
ری د ل دہ م ری اور مر آ

رہد ۔ ا ان ر ۔۱۲۰اد آ ر اد
اں، د ، و ، ر، د، مآ ا ا از ا اء ِ ا ر اد وں
ال، ل، وٴں،آ ، و ں، ر ، ، وا ال، ر، ہ ، وٴں،

نوادب ۔اردوز ر اور م ،د ی، ر، ٹ،
۔درجذ ریر اء ا ر اوراد ۲۰س

ا۔ ر ا اد ر۱۶ر ا ے
ِر ا ا :ڈا ن، ز رہ ُان ر ر ا ر ۔ آ

آج(۱۹۸۱اردو( ل )ا ا ہ۱۹۸۱ء، ن ز اور ج د) رآ                     ء،
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ازن(۱۹۸۲(  ا ور) ء(۱۹۸۴ء، ا ز وٴں)فسا ،۱۹۸۵ء، ہ ( ء،
غ( ا (۱۹۸۶وش آ و وش ،ر ر ور)ڈا )۱۹۸۶ء، ء،د

ت(۱۹۸۶( اد ن ِت اد د د)ا آ ا۱۹۸۷ء،ا را د) آ م                   ء،ا
 )۱۹۸۸) ا ی ا ر) ء(۱۹۸۸ء، ار ،وا ر) ء،۱۹۸۹ء،

) ا )ڈا ار(۱۹۸۹ا ا رو ( ا ، )۱۹۸۹ء ا ، ء
) (۱۹۸۹در ذ ی ر )ز ا ، ن(۱۹۸۹ء د ادی ( ،د ء۱۹۹۰ء

) با ( ا ،۱۹۹۰) ر ر ٹ) )اور۱۹۹۰ء، م ء،د
) ا د۱۹۹۰ر ر ا ت د ۔ ( ء،

ر اد دی۔د دہ ز دہ ز ماور ،ؐ ، ر اد
۔ ں وغ وارا وں  اور

  ) ید اورآ د د ۲۰۰۰ ء ۱۹۹۱ ی ن ء)
ل  آ رہد ۔ ر اتادب ا اُس ا ۔ڈ
۔  آ ت ۔ ر ذر ں دو ر
م  ل ا۔آزاد ا وں ر اور ا
ی  ۔ ں ش دور اور ا۔
دس  ا ر ن اور ڈ ر ا ٓ ل دو

ن،  ہ، ۔ا د د ن،ں ، ،ا ا اق، ان، ا
ان ں اور ڈرا ول، ، ا ی، ۔ ادب ت ر ن، ا

ٰادب ا ۔ا ز ت وش ن ۔ ت
د ۔د ن اور ن،اوراق، ز ٰ اد۸۰ا

،د ر، را ُان ا ر اد اردو ر وں ا۔ اء ِ ا ر
۔ ر ا اور ر، رک ، ھ،ا د،ا دقآ ، ا ن، ور،ڈیآ د،ا آ

) ر و ار ُان ر ا ں اد د)۱۹۹۱ر مآ ء،ا
ض( ء(۱۹۹۱ا ا ن ر ر) ل(۱۹۹۲ء، )را ا ء۱۹۹۳ء،

رت( ز ورا ( ا ،۱۹۹۳) اد ر ھ) د رآ د)اوِج۱۹۹۳ء، آ ء،ا
ادب( ُد ہ(۱۹۹۵ل ٓا دوا ( ا (۱۹۹۵ء، )ا ا ء۱۹۹۵ء،
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) ر ر ( ا ت(۱۹۹۵، ُر ی ا ل )ا ا ر)ڈا۱۹۹۵ء، ء،
ادب( ر ی (۱۹۹۶ل زا ( ا ، ر۱۹۹۶ء ی ش ( ا ،                 ء

ِحادب(۱۹۹۸(  ن ا ( ا ، ء(۱۹۹۸ء ا ر د) رآ ، ء۱۹۹۸ء
ر( آ د) مآ ء(۱۹۹۸،ا ر ا ن ا د) مآ ن)۱۹۹۸ء،ا ء،ڈیآ

د( ی (۱۹۹۸ی ارژ ( زاد۱۹۹۹ء، د آ ر)ڈا ء،
)۲۰۰۰) رو ا ز )ا ا (۲۰۰۰ء، ا ( ا ر)۲۰۰۰ء، ء،

) ا ی واز(۲۰۰۰ا اج اور راز ا ر)اور ، ،۲۰۰۰ء ء
۔ (۲۵، ادب، ر ، ر ، ر ے ر

ں ۔دود ر اول زاداوررو ء،د ادب‘ ا ر’  ُد
اوراس سر اما ا ز ری ا ا

وغ ادب اور ارد ر ۔ ا رف دہ ز
۔ ری  ز

ر وہ آ ت اورا ر
۔ د اور ر ل ا ا ر ا ا

او دوام ر ُاس م اس اور آ
ا اور ر ا ُا آ ڑ دم ر ت ر اور ا

 ۔
زوال ر اد ر ت اس آج اور رااد
ر آج ا ح اس ۔ ارد ر اء ا ۔وہر

ر ۔وہ ر آج دہٴزوال آ ُاس ہ ز
ا ودق ا را ا تا ۔ ُا ا ر

ت ں اِندو ا اور ۔اد وا اور ر
ن و ناور ۔ رہ ر اد اور ُا ٓ ری ی آ

ری ۔اِن ر ں اد ر اد
ع اور ۔ وا ےاور گ وں ۔

دی آ ۔ ہ اذاند ا ، ہ ل و غ ا ٴ ذر ۔
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آ اد اذاندی دی آ ر اد وری ا ۔ ج
اور ارر ز س اما د ۔ ر د ں اذا

۔ ہ  ز
 ٭٭٭

ت:  ا
د، ۔۱ مآ نا ِت اد د ،ا ر ر اد ن ، ر ا  ۴۹ء،ص۱۹۹۲ڈا
ہ، ۔۲ اد یو ، ر ر اردو اد ن ء،ا۱۹۷۰ن،

،ص  ۲۷ا
ً ۔۳  ا
ر، ۔۴ ِ ، ر اردو ب زی،  ۱۷۵ءص۱۹۹۷ڈا
ہ، ۔۵ اد یو ، ر ر اردو اد ن ء،ا۱۹۷۰ن،

،ص  ۳۹ا
،ص ۔۶ ا ز س دوم، ، ا ن د ں ،د  ۳۸۴ا
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ری  ا  ڈا
، ر اردو  اتو

 
 پنجابی ثقافت کی جہتیں 

DIMENSIONS OF PUNJABI CULTURE 
 

ABSTRACT 
 Three things were prominent in Punjabi culture due to road 

path of multi race invaders i.e. different  religions, languages and 
traditions. the colours of cosmopolitan is reflected in the variety of 
Punjabi culture. 

Archaeologists considered Soan valley (near Rawalpindi) 
as the first ever human settlement. Besides Mohenjo-Daro and Ha-
rappa traces of life were found in more than thirty places which 
reflect the excellence of our civilization . 

Old religious books Rigveda, Mahabharata and Ramayana 
and non-religious books Ashta Dhyayi, Mahabhasia and Punj Tan-
tar were written in Punjab . 

Education and research continued to flourish in Taxila uni-
versity at the time of Alexander the great attack. the most exquisite 
collection of our tradition was Gandhara Art . 

Many sufis travelled to Punjab during Muslim Regime and 
brought people's heart towards Islam. Bhagti Tehreek was initiated 
in reply to sufism . 

Muslim rulers appreciated music, painting and calligraphy 
except Aurangzeb Alamgir . this distinct culture also influenced 
architectural designs. Punjabis not only built modern buildings but 
populated great cities like Islamabad and Chandigarh . 

Punjabi language is considered one of the old languages it 
is developed through Dravidian language, Sanskrit and Pali lan-
guages flourished it further. The Punjabi literature has achieved 
world wide popularity. the Institute of Folk Heritage has put life in 
legends of Punjab . 

ب،راوی،ب ، وں( (در ز ( ء)  ۱ساور ا
ب ۔ ا اور ا ہ ل ۔اس وا ب ل
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د باورا وہدر د ق ۔ ن را رت ھاور
) ن در ( )Border lineاور اہ ب ۔ مد (

ً اور ا ًٍا ٍ ً ٍٍ ۔ ود ٍں ھدو در
ہارض ۔ م م ب ا ر و د مآ 29.15ًا

اور30.00 ۔(70.4076.00ض نوا در ب)  ۲ل
۔ ر ادوار ر ود ۔ ود  ا

ر( ا ۔ ر م )Processہا
) ،Product)۔ ا)  ۳) ٰ ۔ ل اور د ل

ر د ہ ں در اور ۔ ت ے د
ورت ر ا ، ر ی رت وا و دور ب ا۔

۔ ر ء ا و ں ورت ر ظد ا
قو ا ظ ۔اس ر ہ آ آوروں ا ز ب
، ی)، ) ر ،( ) ، ا ،ا ۔آر دروازہ و ب
طاور ۔ ریر ں ںاور ٍٍٍٍ آ ام ا ن لاورا ، ، ،

ڈٹ ں وا ف ام ا و ف ب ا
ح راس ا ا ام یا دو ے ۔ ارر ا
ں ۔ ا ر ے دو د ب
۔اول ں ل ڑا،اس ں ں ا ور و ۔اور آ

ز ری ل ورواج۔ ر م، اور ز ،دو ا
، آ ں اوردو ری ۔اس

) ور اورا اPunjabi Heritageر ۔ ارد (
اس ۔ ودر ں ر ۔

) رے ر رے اCosmopolitanور ۔ آ ا ر (
ا ۔ ر اور و ر د د اوردا ز

۔ ار ں ، ط ت پ ں  د
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ان وادی و ُاس                    ب
)Soanاور رےا ان ان(ندر ۔وادی ذ ا ھ )اوروادی

اورا آ ں ا وا ںد وادی )وہ د ی راو
) واڈ)  ۴در ڈاور ۔آر۔ ر آ ت ت اس

ر1935ں آ ا ُ ل ں ا ان وادی ء
روں ںاور ں وں، اوزار وا در ان ۔وادی در

اناوزاروں ی)دور ی( (  ۵ں ا)  ۵ل
) درYaleژ ر ڈ ڈ ڈا و ر (

ر، ، دڑو، ، وہ ان ۔وادی ل وڑ ا ت وا
یاور ،ا ٹڈ ، ھ،رو ہ، ر،ڈ ،ان30دو ر آ ت د

ی ری ل ں ازہ ا ر      ری
)Sumerianا را ں ۔ ا (

اور وا ا ِ ا ف ۔اسا اوار ب اور
۔اس ر ل ں اردے

۔ ارر دور اور ا و ی، و وا آ نو
ان اس ر اس ۔ ریر ار ن و

۔  ر
ں)1500آر ہ اور را ارزم، ) ا و قم

د آ ریاوردرواڑی ل، ا، ب ۔اِن وارد ب
آ)  ۷۔( د ت ں ز اریاورد ک و ں آر

رگو ب وٴں آر ن ز ا ۔ ں ز اد               د
)Rig-Veda)۔ از ا ب د ۔ تاِس)  ۸) ء
ی1000قم3000ز ۔را قم

اِس را س یو ( ڑے ) ا ز
۔( را)  ۹ھ آ م ب رز د
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۔( ب ر رو)   ۱۰ورام ، ا روّوں ووںاور
) د)  ۶ان ۔ س و ِ رتا رز

اِس ں وا ۔ ب ی
وں ا اوراس ا۔ وع ں ھ ۔ دارادا ا وغ

ل ںا ۔ دت ر اِس راتآج
) ل ید لد ۔  )  ۱۱ر

ن ارہ ن ا م د  
ں ں ے اْ و ں  ر

ت ۔ روں دا ادب وہ ں ان
د ا ا د ُاس وا ر ( ا قم600ر(

ت ح د ا ب اور ا رے ت ۔
ُ ۔ ب179ن ں وہ ۔اِن ہ ز قم

) و و ر ۔ درسو327ب ر قم)
اور آر وہ وں ںو ۔ ری اور 18ر

ن ۔اِس ا ن ل ں ر ود ی ۔
) ب ر (ShukraNitiآ ا ب د اور (Niti 

Prakashikaب ز ں ۔ان ب د )آج
رتر ص ا ل ا باورا ِ ، ف او ے
ر د ر را ں ُاسو ور ا ۔
د ۔ وع ا ز ن ۔

) ()  ۱۲ر و ر ُرخ ر ِ اMoriz winternitzا (
ب ن و ر ی ر

ر)  ۱۳( ِ )ا ار ) ا وز ر ر اور ت
ب ز ن ز وا ا ن تز ۔ رغا

درا)  ۱۴( ح ِ اورا آ د وضو ز ا ر و
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۔ و ب ا  ر
رے ۔ ر ادی ا ب ں ات اور

ن و ا ر یاورر دلآو ات اور و آرٹ
آرٹ آر اور ، رےآرٹ ۔ ری ریو ں اوررد

۔ز اِس م رت ی اور ش آ
ری آ ں ۔ م وار ٰ ا را

اورآو ا، ، ِ ے دو رآرٹ ۔ راآرٹ
ل اجاور را ، ا یآ ، وا

ں ہ اور ہز دہد ًز آرٹ و د ر ،
از ُاس ا آ راآرٹ ن ا و ۔

توا ں ں ُان ٰ ت
۔ ا ز ( ء(را را ں اورو ٰ ت ں ھ

م اور راآرٹ ۔ ی اورد د ا ا ِا ڑا ی
۔( دور د ً ااور  ) ۱۵م

ا  ا ُ را ر ے ذ ر
د رت ی ں ںاور ں،ر ۔ ل اورا

وا ل ا م راتاور وف،ز ت، آ ر،اوزار،زر ۔
۔ ۔ وں ز ِ ا یآ دو

ن اورا اہ وع را م
۔ ڑ اتاور ، ہ، ر ور، ، ت ا ۔اِس ں

و س ی روں و د تا دوںاورو ی ا ن ا
۔ ن ھ ھ وہ ک ء ا را ۔ ر د

)۱۶  (: ا ) د ہوا د ی203-11ن ر ا و ک ھ ء)
وم آرٹ ی ی اور وع زوال راآرٹ ی ی

 )۱۷۔(
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رو ا ا سر آ ً ب اور ا ا
د و ۔ ں ب ر ں ۔ ن ز ر

ی دہ اتز ا ں اِن ا۔ وغ ں
ُا دور ری ح ۔اِس ا ُ اِس اد ا ں ۔د

ا کا ۔ا ۔(Turku-Persian)آ ر ا اوردو ی ز
ں دا ا اور ف ار ا ی

ن ر آ ں ب ۔ ہر وع713ز ء
ی د ن 1021ّ۔ ب ر ت ا ء

اد ی د ا۔دور ُا را اور ا
) تدا ات ۔اِن ُرخ ب ام ءو اور ودا ء1009ا

آپ1072۔ ں اروں اور ر ا ر ں ۔ُا ں م ء)
۔د ل م ںا آپ اد ا ووں ۔ رو

ور( ن ( ک ) ر) ری( ا ند ٹ)ہر
( اوچ ) ں ں وم اور ( ن ) ذ وا ( ن ) ی د

۔اِن) ۱۸( م ا وں وں اور ن ز ِند ر اِن
ر ا را ُ اور ی نر و ں ۔ُا ب ار

) ن گ ر ر اس ل،ر)  ۱۹۔ُان ل ، س،ر
ر ا م ا ضز ت ھ ںو اتاور رواج،

۔ اد  ا
در   ں ںاور ل رو ی ی ر

ا۔ ی ر اور د وج ۔
ا م اورا و ر ص ا یاور ال ا

ب ل ۔ و وادی ۔
داس رس ا ے دو اس ۔ د ا ا ِ ا                 ں

(1518ء۔1440( وا یرا ہ رو ۔1539ء۔1469ء)اور رے (



 
ھر  ]ئرو ر  ] 

 227  227 

وا اِن ں د ازم ا
م1499د() ۲۰( ا ام ں ۔ُا ء)ر

) ن ک)۲۱و ں ں ما ۔ د او ا ا
ں حُا ۔اِس وار تاور ،ذات ۔

)  ) ۲۲و
ب ح ں د ن و دور ں

دے ں د ب ۔ دے ں ر ۔ ںرو
ر ا ان اور ر ووں ۔ دور

دور وں اور ر ں م ۔ ارد ام ِ ا ام ء ۔
چ ۔ ں د ں ر و دی۔ وع ں ںاور اء ا ر
ب ریاور ، ی، و ۔ ا ر ن ۔

د زا آ ری ب ۔ ا وع1605ء۔1556(ہا ء)
) ا ر یاور ر ہ، آ ڈ ا ری ا)  ۲۳ا

آد ا اور ری ن اور
ار( دورا ا ی1707ء۔1658ُاس ت ا اورد ری، ء)

ُرخ ں ڑیر ب اور داع ا ر در روں ُ ر اور د دی۔
ں و روں و ۔اِن و ن را ں ڑیر ۔اِن

د، تا ہو ۔ان ز ڑی ری و ۔ا ل ا
ُرت، ں، ں لاور ، ت ، روں دار، ی ا

ڑے، ں اور ر ے دو ساورا ی ی دل،
اور و آرزو دوں ںو ر ےاور ارات،ر ،ز ل، وو ق و

وں( ۔اِن ص ں ا رPortraitsدل (
یآف ر، ز آج ۔ ادراک ں
۔ دےر ا و ہو ز ن ز ٹ ا ا ر اورو ڈرنآرٹد
، ، دا ا ۔ان م ں اِسآرٹ روں دور
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را اور و ،ا ، ہآ ،ز زو ، ا ، ا
 ۔

ا  ح ِ اورا ں ا ڈ ا ری ِ
ازہ ا ز اور ا ۔اِسز رتو
آرا ن ن، ، ں، دار دروازے، ج، ُ راور ۔

ان ناور ِ ا ا ا اور ار ناورد ، ر،ر در
اور ، مو ، اب ، اب ، ارر ں، ر وں

وں م ںاوراِن ں ، داب ان، ں، با ں،
ری ۔اِن از را ز ں ، د

ار رتد اور اس ر ا
۔ ب ی رو ا  ۔

ت،  ں، ردوارں، روں، وں، ب وں ان
ہ زارو ںاور ں،ر ر ں، رہدر ں، ں، وں، ت،

ر ص،ر ، د ر : ۔ آ ں ا ڈ ا
ں ر م ہ۔اِن و ن اور ر ن رہ ، غاور

ا ے دو ا ات ںاور و
ا ر ا ب ۔ا ری ریو ر وی اور

۔ ر ا اور ل رات وہ اِس
ا ۔ ا و اور ل رات ں ُا
۔ا د ار ا ز اجاور ا، ل،آبو و ا ل
ڈ اج وہُان ل ُاسو ں ا اورڈ ِز ب

باور ر داور مآ ا دارا ن ں ا ڈ ۔
ھ( ی ت)  ۲۴دارا ا آ ب ں دو ، د

اروں ان وں ا وا روپد ں اِن ، دار آ
اِن ں ، ر ں و اور ا ں ںاورد
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ت، ا روں اِن ں ی ۔ان دل ں
ں، ں ں ۔دو ازہ ا ی ُ یاورو ات ،
م ا ؔ ی ر ر دار آ ۔اَ ت مو اور ا
د و ن م د مآ ۔ا ظ اِنا ت ا د آ
ن و ۔ د آ رتاور ا۔ ش ، رد ا،
۔( ُ اور ُ ظ د مآ ا رت ا ھ ی وا

۲۵( 
تاور  ۔ ں رادراوڑی د ۔ ن ز ا

۔( ی اِس ن اور)  ۲۶ز و و
ن ۔،اسز ں ور اور د ر ود

واری، ہ ن، د ، رن ، اء
ہ، ُ ہ، ،وارث ن ، ہ ، رو ، ا ا و، ا ا ،
ر ی ۔ وف ہ اور ں ، م ا ،

۔ ہ کو اور ، ، ۔ ، ، اج ، ، ف ا
چ اد ، ،راول ری ، ن،ڈ زا ال، ، را م

۔( زوالاد ن اِسز د  ) ۲۷اور
 ) ا اورLegendsب ز ر اِس (

ص ز ہ روز ب ں وں ںاور ک ۔ ا
) آر۔ ل ‘‘Sir R.C Temple۔ ں)  ز ب

) ر در ں ک م ک)  ۲۸و ب ز اور ،رو ُرو
اور ر ں اور ں ن ںاورز ر ں وںاورد ۔ ت ں

وں( ۔ُروا اِن)۲۹ں دار، ی ا ں ک
۔ آ ں فاور ت اور اور ا ت ت،ا

ذر ر ا اور ، ، ب دار ی ا ت
ں ار د) مآ ادارے(ا کور اور ۔
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وں ںاور ا ور ۔ور د و ہ ز از داروں ی ا ب
، دا ور، ، ر ، را ، رن ۔ زوال اداروں

ک ڑاورد ، ،ُد ر ،را ،را د
ا ر روں د ن زکاور مو ر وروپ ر دار آ
ُ ا و ہ ، و ، و ں ر ر اِس ۔

وآزادی فاور و ُا ہو دہ، روحو ں ،و س ا ار ا
۔ و ں ں ، ر ز اور ر  ا

 ) ز ب اب ض تو )lsmsوادباور
م ز ،اِن خ ور  ا

ری( اِن ا اPrismatic Bandا ر ۔ ر (
د و وت رشاور ۔ دےر ا ں ک ا ڈ ت و

ی وں آوروںاور ، ُرو ار ں د، م و تاَ ھ
وا ورش ں د د ں ا اور اب’’  ‘‘اور

، م وہ ب اِ ۔ لر و ح ں اور
وں آ ں آ(Orthodox)اور ت

ںآدرش ز ل((Aims)اور ا رDoctrineا ا (
ب ۔ ر درآ اِس اورآج ی

ادیاورا ا ں م(ا آدرشد ِذ ۔ ات ا اِس
۔ د اِس وزی) ا ں م(ز )اور ل م(ا ( ز

ل ی اورآ ر ر’’  ‘‘ںآدرشآ روپد
۔( ل ت ی تاورا ں ی د  ) ۳۰ح
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ت: تو  ا
و ) ۱( ( (رگو ، مر وں ز اس ب

: ہد م)و ) اور ا ، ، ش، رت) ) )وا ُاو (ژ
و ب ، ر ا ان ۴۹ ۲۵،صصہڈا انو  ء۱۹۹۸ر،ا

)۲ ( ، را ۱ص  The Punjabی ا  ء۱۸۴۵ن،ا
گ،  )۳( را ن۵۱۱ص Societyآ  ء۱۹۵۰،
ڈرو ) ۴( آفآر  ۵،ص  Soan: The Paleolithic of Pakistanا ر ،ڈ ا

 ء۱۹۶۲
ش)ص  ) ۵ ( ) اور ن و ، رڈ  ۵۷ ڈی۔ڈی اردو ،  ء ۱۹۷۹ د
ر  The Pakistan Timeروز ) ۶(  ء۱۹۷۷ ۱۵،
،ص ) ۷( ر ن ،اردوز چ ۹۶ا ر راور  ء۱۹۸۸،
بص ) ۸( ر ا  ،۱۸ڈا
ش ) ۹( ز ۱۳۳،ص Political and Social Movement in Ancient Punjabھ ر،

۱۹۶۷( وا  ء(را
اور ) ۱۰( در ر ہ ے ر ۔را ز ے َد را د را را

ت ر،را ، ر ٹ ہ ل، ا و راّو ۔د د آ ر  ( ) ے دو
 ء۲۰۰۲و

ب،ص ) ۱۱( ر ا ڈا ا ب ی   ۱۵د
،ص ) ۱۲( و ےاز ، ن، رڈ  ۷آ اد ن ء۱۹۸۵ر

ب،ص ر ا :ڈا ادب  ۱۷د ، ر ن، ،  ۱۲آ
رڈ اد ن  ء۱۹۹۸ر،

ن ) ۱۳( و ۔  Punjab: the sword - Aram of India  during the Ancientآ
Period, Proceeding of Punjab  History Conference ء۱۹۶۶ر ۲۱ص 

)ص)   ۱۴( نا ) از :ار ، ز ک۲۱ا ا ای  ۶۸آر  ۲،
ا  ء۱۹۹۱ا

را،ص ) ۱۵( ن، ا ارد ۲۱و ادارہ کور د، مآ  ،ا
ےرا ) ۱۶( ان ن ز ُرو۱۱۳۔۳۶آ ہ ں ا۔ ء

۔ د ں ن ے ۔دو زتدی ا ل ا ں  وںاور
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ب،ص ) ۱۷( ر ا  ۱۷۰ڈا
ب،صص ) ۱۸( ء ہ ، و زا ا۳۲۸۔۳۷ا ،صص،۱۹۹۶، ام،آب ا  ۷۳ء

ا ۸۶  ء۱۹۹۲ر،ادارہ
ن،ص ) ۱۹( ا ادبا ، ب۱۱ا ،ر ا  ء۱۹۸۶،
ل، ) ۲۰( ک۱۹۸۳ن،  ۱۵۹،صA History of Indian Peopleڈی۔ م، ا ء

ادارہ ۱۸۹ب،ص کور د، مآ  ء۱۹۸۷ا
۔ ) ۲۱( د اریاور ل  A History ofاِس

Sikhs    ر  ۴۸اول،ص رڈ ،آ ا۱۹۷۷،د الء،ڈا
۔    ,From Guru Nanak to Maharaja Ranjit Singh ت

ر ۲ص   د رو ،  ء۱۹۷۲،ا
ب،ص ) ۲۲( ل   ۱۶۰ڈی۔
ر ) ۲۳( و ، رو ا رو ۵۳،صیڈا ُاردو ،  ء۱۹۸۱د
۔ ) ۲۴( ھ ی م اِس و ر ی  ید
،ص )  ۲۵( دوں ، ی ر  ء۱۹۸۶د ۴۱۹ر
ب،،ص ) ۲۶(  ۲۶ا
،صص ) ۲۷( ادب ، ر ڈ  ۱۷۱۱۹ا ُ وف۱۹۷۲ر ا :را د ء،

نوادب”ن رہ۵،’ررو‘در“  ز و)صص۹، ل :ڈا (ا
۱۲۰۱۳۰، ُاردو ،و ، ا  ء۲۰۱۳،

ب ) ۲۸( ا The Legends of the Punjabآر ، ،
ادارہ۱۸۸۴۔۸۶ کور د، مآ ر،۱۹۸۱ءا ب ِت ، ا ء،ُاردو

 ء۱۹۶۲ادب
۔ ) ۲۹( ا م وا در ٹ ے ل ٰ 
)۳۰ ( ، ڈیاو  Punjab Past and Present : A cultural Retrospect in Punjab past andا

Present  ر ۲۰۰۔۱۹۹صص  ء۱۹۷۰،
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ر ر  بر ا ر  ا  ڊا
 

ئرכ ت    دا د    

م  ئس     ا

 

A RESEARCH SYUDY OF POETRY OF 
ALLAMA MUHAMMAD TARIQ ALI NAJAFI TARK  

 
ABSTRACT 

Allama Muhammad Hidayat Ali Najafi Tarik was a re-
nowned mystic poet and writer of the 20th century, who wrote in 
more than seven languages. He was a versatile writer and penned 
down 200 books in both prose and poem and in almost all the 
fields of writing. His poetry covers a variety of subjects, like mys-
ticism, ethics and self-reformation. Besides, he has reedited match-
less Kafis and Ghazals, whose content is so powerful that these 
have joined wide popularity all over the Sindh.  

In this paper, an attempt has been made not only to high-
light the work of Hidayat Ali Najafi Tarik, but to discuss the work 
of Syed Azhar Gilani, Dr. Nawaz Ali Shouq and Muhammad Mu-
barak Brohi. Dr. Nawaz Ali Shouq did his Ph.d on the life and 
works of Allama Najafi. A major portion of this article is devoted 
to the works of Allama Najafi coupled with his translations, which 
would be of a great interest and knowledge of both general readers 
and scholars, too.  

ڊאكٹر نوאز علي شوق كنهن به تعارف جو محتاج نه آهي. سنڌي אدب ۾ 
سندس نانُء وڏو آهي. هن سنڌي אدب جي خدمت كرڻ ۾ وسان كو نه گهٹايو آهي. 
אڄ تائين سندس كيترא ئي مقاال ۽ مضمون مختلف رسالن ۽ אخبارن ۾ شايع ٿيندא 
رهيا آهن ۽ ڇپجندא رهن ٿا. هن אدب جي هر پهلوَء تي خوب قلم آرאئي كئي آهي. 
تحقيق، تربيت ۽ ترجمن جي صورت ۾ پاڻ ملهايو אٿس. سنڌ جي صوفي بزرگن، 
درويشن ۽ شاعرن جي كالم کي سهيڑي سوڌي سنوאري كتابي صورت ۾ پڌرو 
كندو رهيو آهي. אهڑيَء طرح كيترن ئي گمنام شاعرن کي متعارف كرאيو אٿس. 

 ڊي كئي آهي.-عالمه طارق تي به ُهن پي אيڇ
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جڎهن کان سّيد אظهر گيالنيَء ۽ فقير قادر بخش אلمعروف قادن فقير تونئي 
(لعلو رאونك) جن سان منهنجو ناتو ُجڑيو تڎهن کان حضرت عالمه محمد هدאيت 
علي نجفي تارכ جي تصنيفن ۽ شعر و شاعريَء کان وאقف ٿيس. فقير قادن ۽ سيد 
אظهر گيالني عالمه تارכ جي هر حال کان وאقف هئا. آئي وئي کي عالمه تارכ جون 
ُڳڻن ڀريون ڳالهيون َڳِهير ٿي ٻڌאئيندא هئا مگر ڳالهيون كندي عالمه جي شاعري 
ٻڌאئيندي ٿكبا ئي كين هئا. مون کي به عالمه جي كم تي نظر رکڻ جو موقعو 
هنن ٻنهي شخصيتن ۽ هستين کان حاصل ٿيو. אهڑيَء طرح عالمه نجفيَء ۽ سندس 

 كم سان عقيدت ۽ محبت ۾ אضافو ٿيندو رهيو.
حضرت عالمه محمد هدאيت علي نجفي تارכ تي جن אديبن ۽ عالمن 
كم كيو آهي ُאنهن ۾ پهرئين نمبر تي سّيد אظهر گيالني (گهوٹكي) ۽ ٻئي نمبر 
تي ڊאكٹر نوאز علي شوق جو نالو وٺي سگهجي ٿو. אهڑيَء ريت محمد مبارכ 
بروهيَء کي به نه ٿو وساري سگهجي. ُهن تارכ سائينَء تي كو وڏو كم نه كيو 
آهي پر سنڌ يونيورسٹيَء طرفان عالمه تارכ جي كم تي مختصر طور تي هن אيم 

ع) لکي كجهه حق אدא كيو آهي. سندس هيُء مقالو אڄ 1965אي جو مونوگرאف (
تائين אشاعت هيٺ نه אچي سگهيو آهي. هيُء مونوگرאف به عالمه تارכ جي 
شخصيت ۽ زندگيَء بابت אڌورو ۽ אڻپورو موאد پيش كري ٿو. אنهن کان پوِء هيُء 
بندو عالمه تارכ سائينَء متعلق ُنور نچوئيندو، سرگرم ۽ سرگردאن آهي. مون 
مختلف مقاال ۽ مضمون لکي عالمه سائينَء کي متعارف پئي كرאيو آهي. هن 
سلسلي ۾ منهنجو אهڑو پورهيو گهٹ ٿيو آهي پر אڃان به تحقيق، ڳولها ڦولها، جاکوڙ 
۽ ُجستجو جاري آهي. عالمه تارכ جا جيكي شهپارא مون کي معلوم ٿيا يا هٿ لڳا 

 آهن تن جو אڳتي ذكر كيو ويندو.
ڊيَء جو مقالو سنڌ  -طويل مدت کان پوِء ڊאكٹر نوאز علي شوق جي پي אيڇ

ع ۾ ڇپائي پڌرو كيو آهي، جنهن الِء ڊאكٹر نوאز علي شوق 2012ثقافت کاتي سال 
 لکي ٿو:

ع ۾ مكمل كئي هئي. دل ته گهڻو ئي چاهيندي 1978مون هيَء ٿيسز “
هئي ته منهنجو هيُء تحقيقي مقالو كتابي صورت ۾ شايع ٿئي پر مون وٽ אيترو 
پئسو كو نه هوندو هو. ثقافت کاتي پارאن هك אشتهار ڏنو ويو ته جن אديبن، عالمن 
وٽ ُمسودא پيل آهن سي ڇپرאئڻ الِء ثقافت کاتي کي موكلي ڏين. مون به 

ڊيَء جو مقالو موكلي ڏنو. ڀاڳ ڀال جو  - چئي پنهنجو پي אيڇ
אهو مقالو پبليكيشن كميٹيَء ڇپرאئڻ جي سفارش كئي ۽ منهنجو هيُء تحقيقي 

 )13-12مقالو شاندאر نموني كتابي صورت ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو آهي. (ص: 
هن كتاب ۾ ڊאكٹر نوאز علي شوق جيكي باب رکيا آهن تن جو ِوُچور 
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 هن ريت آهي:
سوאنح عمري، אدبي صورتحال، تارכ جا دوست ۽ ساٿي شاعر، تارכ جي 
شاعريَء جو אدبي جائزو ۽ متن. بعد ۾ جن كتابن تان אستفادو كيو אٿس ُאنهن جو 

 ترتيبوאر تفصيل آهي.
سڀ کان پهريان كتاب جو אنتساب سيد אظهر گيالنيَء ڏאنهن كري نيك 
كارنامو سرאنجام ڏنو אٿس. وچور کان پوِء پبلشر جو نوٽ، پهريان ٻه אکر ۽ پيش لفظ 

تائينَء  299کان  193صفحن تي مشتمل آهي. متن  303عنوאن ڏنا ويا آهن. كتاب 
تي روشني وجهي ٿو. سيد אظهر گيالني سنڌي אدب جو وڏو نالو  106جي صفحن يعني 

كتاب لکيا آهن، جن  212۽ אڻ مٹ نشان آهي. سيد سائينَء سنڌي אدب ۾ אٹكل 
مان هك سَو جي لڳ ڀڳ شاعريَء جا آهن. شاعريَء ۾ غزل جا ويهه ديوאن لکيا אٿس. 
هيُء هك وڏو كارنامون آهي. غزل ۾ אيترא ديوאن كنهن به ٻئي شاعر كو نه لکيا 
آهن. باقي كتاب مختلف عنوאنن تي آهن. سيد אظهر گيالنيَء کي عالمه تارכ سان 
بي پناهه عقيدت ۽ محبت هوندي هئي. مون به سيد אظهر گيالنيَء جي صحبت ۾ ڳچ 
عرصو گذאريو آهي. جڎهن به كا گفتگو ٿيندي هئي ته عالمه تارכ جو كو نه كو 
شعر يا كو پورو غزل ٻڌאئي سيد אظهر گيالني ُلطف אندوز ۽ محظوظ كندو هو بلِكه 
وقفي وقفي سان عالمه نجفيَء جو خوب ذكر به كندو هو. سيد سائينَء جي אن 
صحبت مون کي عالمه تارכ جي אحوאل ۽ سندس تصنيفن کان وאقف كيو. אنهن 
ڏينهن کان وٺي عالمه تارכ سائينَء جي شاعريَء ۽ تصنيفن ڏאنهن منهنجو الڙو وڌيو 
۽ ٻه چار ُمسودא (قلمي) ڳولهي ڦولهي אنهن جي فوٹو אسٹيٹ كرאئي پاڻ وٽ رکيم ۽ 

 אصلي مخطوطا אصل مالكن کي وאپس كيم.
عالمه محمد هدאيت علي نجفي تارכ گهڻ پاسائين شخصيت آهي. مٿس 
كيترא ئي تحقيقي مقاال لکرאئي سگهجن ٿا ڇو ته هو باكمال ۽ الفاني شاعر ۽ 
ُمصنف جي حيثيت رکي ٿو. אهڑيَء ريت بسيارگو شاعر پڻ آهي. هن אٹكل نون 
ٻولين ۾ شاعري كيائين پر هن وقت سندس كالم ستن ٻولين ۾ ملي ٿو. אن کان 
سوאِء ُאردو، عربي، فارسي ۽ سنڌي ٻولين ۾ نثر به خوب لکيو אٿس ۽ مختلف كتابن 
جا سنڌيَء مان فارسيَء، فارسيَء مان سنڌيَء ۽ عربيَء مان سنڌيَء ۾ ترجما به كيا 
אٿس. كي طبعزאد كتاب پڻ لکيائين ڇو ته کيس هميشه لکڻ جي جستجو هوندي 
هئي ۽ وאندو ويهڻ کي بيكار سمجهندو هو. جيئن عطار جي قصيدي جي ُمنڍ ۾ چوي 

 ٿو:
ــطــار ـــ ــيــدِء عـ ـــ ــون قصـــ ـــ ـــ ــان مـ ـــ ـــ ــکـــ ــو لـ ـــ ـــ  ٿـ
ـــي كـــار ـــه آه ـــڻ ن ـــک ـــي ريَء ل ـــون ک ـــو م  ج

عمر جي نهايت قليل عرصي ۾ نثر ۽ نظم ۾ كافي كتاب لکيائين. كن 
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کن  200كتابن جون ٻه ٻه كاپيون به تيار كيائين. سندس تصنيفن جو تعدאد 
تائين پهچي ٿو. نثر ۾ تحقيق ۽ ترجمن جي صورت ۾ ڳچ تصنيفون موجود آهن ۽ 
نظم ۾ ته پُلر پلٹيا ۽ وאهڑ وهايا אٿس. نظم جي ُאها جنس نه آهي، جنهن تي عالمه 
سائينَء طبع آزمائي نه كئي هجي. ٿيسز ۾ نظم جون مڑئي جنسون درج كيون 
ويون آهن. جهڑوכ: غزل، رباعي، كافيون، بيت، جهولڻا، قطعا، مثلث، مربع، 
مخمس، مسدس، تركيب بند وغيرهه. مطلب ته عالم تارכ سائينَء هر صنف تي 
خوب لکيو آهي. مرزא قليچ بيگ کان پوِء سنڌي אدب جي خدمت ۾ ٻئي نمبر تي 
عالمه تارכ نجفيَء جو نالو شمار كري سگهجي ٿو. جيترو عالمه تارכ عمر جي 
ٿوري عرصي ۾ لکيو آهي، شايد אيترو ٻئي كنهن به كونه لکيو آهي. אئين کڻي 
چئجي ته عالمه نجفي ڄمندي ئي ڄام هو ڇو ته روزي نماز جو پابند، هر فتني کان 
پري، زندگيَء جي قيد کان آزאد، تصوف جو ڄاڻو، كيترين ئي ٻولين جو ماهر ۽ 
شاعر، אديب ۽ عالم فاضل، عاشق صادق، ُسهڻو سيبتو ُسخنور هو؛ هن جو نه جوڙ 
جيس نه وري همسر هو؛ مڑني شاعرن، אديبن ۽ عالمن کان مختلف، نِينهن ۾ نشانبر، 
موسيقيَء کان ڀليَء َڀت وאقف، ثاني سچل، هر دل عزيز، ُخدא پرست ۽ ُحسن پرست 

 مطلب ته مڑني خوبين جو مالك هو.
ڊאكٹر نوאز علي شوق جي مذكور تحقيقي مقالي جو مون پورو پورو مطالعو  
كيو آهي؛ منجهنس كيتريون ئي ُپروفن جون ُچكون آهن ۽ ڊאكٹر صاحب کان  

 كي ڳالهيون رهجي ويون آهن جن جي نشاندهي كرڻ ضروري سمجهيم. 
ڊאكٹر شوق صاحب عالمه تارכ جو ُشجرو فقير قادر بخش کان ُپڇي لکيو  

عمدة אلطالب  “آهي. جيكڎهن ڊאكٹر شوق عالمه سائينَء جي ترجمي كيل كتاب  
جو غور سان مطالعو كري ها ته ڊאكٹر صاحب کي صحيح  ”  في אنساب آل אبو طالب 

معلومات ملي وڃي ها. هن كتاب جي پهرئين صفحي تي عالمه سائينَء پنهنجو  
 ُشجرو پاڻ لکيو آهي جيكو هِن ريت آهي: 

محمد هدאيت علي ولد אلهدאد فقير אِبن شيخ محمد אِبن حيسب سعدو אِبن 
نظر אِبن نورو אِبن لعلو אِبن دאئود אِبن لعلو אِبن محمد يعقوب אِبن سلطان طّيب אِبن شيخ 
عيسٰي אِبن شيخ אلياس אِبن بهائوאلدين بن نورאلدين بن شمس אلدين אِبن برهان אلدين 
شهيد אِبن پير عباس אِبن پير بايزيد بن پير عبيد قريشي علوي אلمعروف تونيا فقير 

 אوالد حضرت عباس بن علي بن אبي طالب.
ڊאكٹر نوאز علي شوق صاحب پنهنجي ٿيسز ۾ عالمه سائينَء جو ُشجرو هن 

 ريت لکي ٿو:
فقير هدאيت علي پٹ فقير א دאد عرف ترאب علي پٹ فيض محمد پٹ 
حبيب سعدא پٹ نظر پٹ نور پٹ لعلو فقير پٹ نورو پٹ دאئود پٹ برهان אلدين 
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 )21شهيد پٹ عباس پٹ بايزيد پٹ مجيد. (ص: 
عالمه تارכ جو لکيل شجرو بلكل درست ۽ ُمستند آهي. אن ۾ كنهن به 

 قسم جي كا گهٹ وڌאئي كا نه آهي. 
عالمه نجفي سائين ُאهو وאحد شاعر آهي جنهن جي كالم جي אڀياس 
كرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته سندس كالم مڑني خوبين جو َאُکٹ ڀنڈאر آهي. هن 
مقالي ۾ ڊאكٹر نوאز علي شوق گهڻيَء حد تائين جوڳو موאد جمع كيو آهي. هيَء 
ٿيسز كارאئتي ۽ نهايت موزون معلومات مهيا كري ٿي. אهڑيَء ريت عالمه جي حال 
۽ قال کان وאقفيت ۾ وאڌאرو كري ٿي. ٿورن لفظن ۾ هيُء تحقيقي مقالو عالمه نجفيَء 

 جي كيترن ئي پهلوئن کي ُאجاگر كرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيو آهي.
عالمه جنهن دور ۾ پليو نِپنو، وڏو ٿيو سو عروضي شاعريَء جو دور هو بلِكه 
عروضي شاعريَء جي אوج عروج جو عرصو هو. خاص كري غزل کي هن ئي دور ۾ 
وڏي هٿي ملي. مير عبدאلحسين خان سانگيَء، ُمرتضائي ٺٹويَء، ُمجتبائيَء، حاجي 
فضل محمد ماتم حيدرآباديَء، محمد هاشم مخلص، شمس אلدين ُبلُبل، زمان شاهه، 
علي نوאز علويَء، موالنا عبدאلغفور َمفتون همايونيَء، مرزא قليچ بيگ وغيرهه جي 
شاعريَء جي هر هنڌ هاכ ۽ ڌאכ ُهئي. عالمه تارכ جي وقت الڙكاڻو عروضي 
شاعريَء جو مركز ۽ آماجگاهه هو. الڙكاڻي ۾ فقير علي محمد قادريَء جي אوطاق 
تي شاعرن جون محفلون مچنديون رهنديون هيون ۽ غزل کي گهڻو پسند كيو 
ويندو هو. عالمه نجفي سائينَء گهڻي کان گهڻو غزل چيو آهي؛ ٻئي نمبر تي كافيون 
چيون אٿس. كافين ۾ كالسيكي رنگ نهايت جهجهو ۽ جاالرو آهي. غزل ۾ وري 
تصوف جو ُهڳاُء ۽ ُهڳسان نرאلو ۽ ۽ ُجدאگانو آهي. مطلب ته غزل ۽ كافين ۾ طبع 
جا خوب ۽ خوبصورت جوهر ڏيکاريا אٿس. درحقيقت عالمه نجفي بنيادي طور هك 
دوريش صفت ۽ صوفي منش אنسان هو؛ حضرت عشق ته سندس رڳ رڳ ۾ سمايل 
هو. عشق کي ئي بنياد بڻائي عالمه مڑئي منزلون طئه كيون آهن. אِهو سڀ كجهه 

 هن تحقيقي مقالي ۾ دאخل ٿيل آهي.
عالمه تارכ سائينَء جي شاعريَء ۾ سرفروشي، حق شناسي، ُخدא پرستي، 
تصوف، عاشقي، محبوب تان سر فدא كرڻ، محبوب کي אلتجائون، آزيون نيزאريون 
كرڻ، محبوب کي پرچائڻ الِء ميڑون منٿون كرڻ، معشوق جون سڀ אدאئون، ناز ۽ 
نخرא سر تي سهڻ، سر ڏئي سوڀ وٺڻ ۽ ُسرهو ٿيڻ، حق ۽ سچ جي وאٽ تي هلڻ 
وغيرهه אهم آهي. אهڑيون كيتريون ئي ٻيون به خاصيتون عالم نجفيَء جي شاعريَء 
۾ موجود آهن ۽ عالمه سڌيَء رאهه تي هلڻ جي پڻ تلقين كري ٿو. اللچ ۽ لوڀ، 
كيني ۽ َكُدورت، ُبغض ۽ بي حيائيَء کان پري ڀڄڻ جي هدאيت ۽ نصيحت 

 كري ٿو. אهڑي كا به شئي نه آهي جيكا عالمه جي كالم ۾ موجود نه ُهجي.
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عالمه محمد هدאيت علي عالم، شاعر ۽ אديب هو پر אن سان گڎوگڎ 
موسيقيَء جو ماهر ۽ ُسٺو ڳائڻو پڻ هو. يكتاري ۽ چپڑيَء سان پنهنجو ۽ ٻين صوفي 
شاعرن جو كالم نهايت ُسهڻي ُسر تار ۾ ڳائيندو هو. تارכ سائينَء وٽ هميشه چار 

۾ ”  اللوَء جو الل“ڳائڻا َهكيو حاضر هوندא هئا جن جو ذكر مون پنهنجي كتاب 
كيو آهي. مختصر ته عالمه جو سمورو كالم تصوف جي رنگ ۾ َرچيل آهي. 
سندس غزل هجن يا كافيون هجن تن ۾ تصوف جي كيترن ئي ُنقطن کي نروאر ۽ 

 نشانبر كري وڃي پار پهتو آهي.
شوق صاحب جي كتاب ۾ پروفن جون كيتريون ئي غلطيون آهن. 

ع كري غلط لکيو ويو آهي ۽ هن مقالي جي 1987ع کي 1978كتاب جي ُمنڍ ۾ 
هين تي ڊאكٹر 14هين تي ٿيندڙ کي ٿيندر كري لکيو ويو آهي. صفحي 13صفحي 

كتاب سيد אظهر گيالنيَء وٽ ڏٺا.  42شوق صاحب لکي ٿو مون عالمه تارכ جا 
كتابن جو ذكر كري ٿو  43هين تي عالمه جي نثر ۽ نظم جي 32وري صفحي 

كتابن جو אنگ ظاهر كري ٿو.  40جڎهن ته عالمه جي تصنيفن جي فهرست ۾ 
عالمه ني “جڎهن ته حفيظ אلرحمان حفيظ بهاولپوريَء جي حوאلي سان آهي ته 

هن مان وאضح آهي ته عالمه جي كتابن جو تعدאد ”  سينكڑون كتابين لک ڊאلين.
هين تي ٺوڙهي 22۽ نه وري َسَو جي لڳ ڀڳ آهي. صفحي  50نه آهي، نه وري  40

شريف بجار کي ٺوڙهي شريف پيچوها ڄاڻايو ويو آهي. سالك جي والدت جو سال 
هين تي 26هه لکيو ويو آهي. صفحي 1388هه آهي جنهن کي ساڳي صفحي تي 1288

لفظ ”  نه“عالمه سائينَء جو هك پورو غزل ڏنو ويو آهي جنهن جي پنجن مصرعن مان 
” سڀ كيش کان بيگانه، كافر نه مسلمان“كڍيو ويو آهي. جيئن هك سٹ آهي 

ع) ۾ هن ريت 1989صحيح طرح كليات تارכ سنڌي (قلمي) ۽ ديوאن تارכ (
 آهي:

 سڀ كيش کان بيگانه، نه كافر نه مسلمان
هر قافيي کان پوِء نه لفظ אچڻ گهرجي جيكو هت حذف كيو ويو آهي. 

هين تي سندي کي سنڌي ۽ تنقيد کي تن قيد كري ڇاپيو ويو آهي. 30صفحي 
هين تي دאدن فقير کي الڙكاڻي وאرو سڎيو ويو آهي جيكو ُدرست نه 34صفحي 

آهي. درحقيقت دאدن فقير ڳوٺ مياندאد چنجڻيَء ۾ ڄائو هو. كجهه وقت نصيرآباد 
هين تي 38۾ پڻ رهيو. پوِء رאڌڻ (تعلقي ميهڑ) هليو ويو جتي وفات كيائين. صفحي 

جيكو قالب ۽ هيئت ٿيڻ گهربو هو. ساڳئي صفحي تي سنڌي جي ”  قالب ۾ هيئت“
هين אدبي نه پر אدب صحيح آهي. صفحي 39نه بلِكه سنڌ جي درست آهي. صفحي 

هين تي نمونن کي نمومن 44هين تي سملين کي سيلن لکيو ويو آهي. صفحي 43
هين تي عالمه نجفي سائينَء جو هك غزل ڏنو ويو آهي 47كيو ويو آهي. صفحي 
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 جنهن ۾ هيُء بند نه آهي:
 نه كنهن کي آهه طاقت حكم تنهنجي کان جو منهن موڙي

 قلمي) -אگر آهي ولّي א يا كو چور زאني آهه (كلياِت تارכ 
ساڳئي صفحي تي شمس אلعلماَء کي شمس אلعماء ۽ مرزא אفضل کي مرزא 

هين 49هين تي حاشيي ۾ تخلص کي تخلق، صفحي 48فاضل لکيو ويو آهي. صفحي 
ع 1995هين تي زمانو زمان ۽ سال 50تي ُאردو لفظ ُلٹ کي ُلڻ كيو ويو آهي. صفحي 

ع آهي. مذكوره مقالي ۾ ُٻڍل 1923لکيل آهي جيكو سرאسر غلط آهي؛ درست سال 
) ُٻڍل 68ع لکيل آهي جيكو سرאسر غلط آهي. (صفحو 1939فقير جي وفات جو سال 

 ع آهي. 1929فقير جي وفات جو درست سال 
 

 كجهه عالمه تارכ سائينَء جي تصنيفن متعلق
لکيو ويو آهي. אنهن  40هن مقالي ۾ عالمه سائينَء جي تصنيفن جو تعدאد 

 40مان كن جون تاريخون درست آهن ته كن جون غلط درج ٿيل آهن. عالمه جي 
تصنيفن کان سوאِء كجهه تصنيفن جا ناال معلوم ٿيا آهن ۽ كن جون وري فوٹو 

 אسٹيٹ كاپيون هن فقير وٽ موجود آهن جن جو تفصيل بعد ۾ ڏنو ويندو.
هن مقالي ۾ مثنوي ُبرهان אلوאصلين فهرست ۾ نائين نمبر تي آهي. هيَء 
مثنوي قرآن شريف جي چند آيتن جو ترجمو آهي. هن مثنويَء جا ٻه ُنسخا آهن. سيد 
אظهر گيالنيَء جي چوאڻي ته مرزא אسد بيگ وٽ محفوظ آهي پر مرزא صاحب کان ُپڇيو 

) هن مثنويَء جي فوٹو אسٹيٹ كاپي ڊيمي سائيز 186ويو ته جوאب نفيَء ۾ آيو. (ص: 
ع ۾ مون 2008سيد אظهر گيالنيَء جي قائم كيل عالمه تارכ لئبريري گهوٹكيَء ۾ 

ڏٺي. ٻي كاپي حاجي אحمد نوאز پيچوهي وٽ مون ڏٺي جيكا فل אسكيپ پيپر تي 
صفحن تي  47آهي. هن جي فوٹو אسٹيٹ كاپي مون وٽ موجود ۽ محفوظ آهي. هيَء 
هه / نائين  1351آهي. هن مسودي جي مكمل ٿيڻ جي تاريخ ستين جمادي אلثاني 

 ع آهي.1932آكٹوبر 
هين تي شوق صاحب   187ديوאن تارכ ُאردوَء الِء صفحي  18كتاب نمبر 

هيُء تارכ جي ُאردو غزلن جو نامكمل ديوאن آهي. هِن كتاب ۾ رديف خ “لکي ٿو 
 ”صفحن تي پکڑيل آهي. 40تائين غزل ڏنا ويا آهن. ٻيا غزل گم آهن. هيُء كتاب 

ديوאن تارכ ُאردو هك مكمل ديوאن آهي، جيكو عالمه تارכ لئبريري 
گهوٹكيَء ۾ موجود ۽ محفوظ آهي. هن جي فوٹو אسٹيٹ كاپي مون ورتي آهي. هن 

هين 6صفحن تي مشتمل آهي. هن جي مكمل ٿيڻ جي تاريخ  133غزل آهن ۽  200۾ 
هه آهي. ڊאكٹر شوق صاحب جيكو 1354ع بمطابق يارهين ذوאلحج 1936مارچ 

ذكر كيو آهي سو كنهن حد تائين صحيح آهي. אهو نسخو به عالمه تارכ 
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لئبريريَء ۾ موجود آهي. אن جا باقي غزل كنهن ٻئي نسخي ۾ هوندא. كتاب نمبر 
هين تي رאز אظهار آهي جنهن الِء ڊאكٹر شوق صاحب لکيو آهي 188هين صفحي 25

تارכ فقير کي عطار جو كالم گهڻو پسند هو. عطار جو گهرو مطالعو كيو هئائين. “
رאز אظهار عطار جي مشهور تصنيف بيسر ناما عطار جو منظوم سنڌي ترجمو آهي. 

ع ۾ لکجي پورو 1940هه بمطابق 1362صفحن تي مشتمل آهي جيكو  16هيُء كتاب 
 ”ٿيو.

ڊאكٹر نوאز علي شوق هتي جيكا رאز אظهار جي پوري ٿيڻ جي تاريخ لکي 
ع 1939آهي سا بلكل غلط آهي. جڎهن عالمه تارכ سائينَء جي وفات جو سال 

هه آهي ته پوِء حضرت عالمه تارכ هيَء مثنوي كيئن ترجمو كئي. هن 1358مطابق 
صفحا آهن.  07مثنويَء جي فل אسكيپ تي فوٹو كاپي مون وٽ موجود آهي. هن جا 

هن جي ٻي كاپي حضرت عالمه تارכ لئبريري گهوٹكيَء ۾ אصل مسودي جي 
 –  22صورت ۾ موجود ۽ محفوظ آهي. هن جي پهرئين صفحي تي كتاب جي تاريخ 

هين تحفته אلكرאم جو ذكر صفحي 39ع لکيل آهي. كتاب نمبر 1930  –  08
صفحن تي  400هين تي درج ٿيل آهي. هن كتاب الِء ڊאكٹر شوق لکيو آهي ته 190

مشتمل آهي جيكو درست نه آهي. هيُء كتاب אسان الِء אنسائيكلوپيڈيا جي 
حيثيت رکي ٿو. هن جو ترجمو حضرت عالمه محمد هدאيت علي نجفي تارכ كيو 

صفحن تي ڦهليل آهي. هن ۾ مير علي شير قانع جا ٹيئي ُجلد אچي  784آهي، جيكو 
ع تي 1938ع ۾ ٿي ۽ عالمه سائينَء فيبروريَء 1937وڃن ٿا. كتاب جي شروعات جوِن 

جي نالي سان پورو كيو. هن جي مكمل ”  ترجمئه تحفته אلكرאم”  تذكر ةאلعظام“
فوٹو אسٹيٹ كاپي مون وٽ محفوظ ۽ موجود آهي. هيُء مكمل مسودو אسان جي אدبي 

عمدة “هين 40אدאرن کي شايع كرڻ گهرجي. تحفته אلكرאم کان پوِء كتاب نمبر 
جي ذكر تي عالمه جي تصنيفن کي پورو ڄاڻائي ”  אلطالب في אنساب آل אبي طالب

سلك אالقارب ترجمئه عمدة אلطالب في “ٿو. هن كتاب جو אصل نالو عالم تارכ 
رکيو. ڊאكٹر شوق جنهن مسودي جو ذكر كيو آهي شايد ُאن ”  אنساب آل אبي طالب

صفحن تي آهي ۽  190تي نالو لکيل نه هجي. ڊאكٹر هن كتاب الِء ڄاڻايو آهي ته 
 هن جو سن لکيل نه آهي.

ع ڌאري مون کي قمبر مان هك 2005هن مسودي جو هك ٻيو نسخو سال 
دوست وٹان حاصل ٿيو. مون אن جي فوٹو אسٹيٹ كرאئي پاڻ وٽ محفوظ كيو آهي. 
عالمه تارכ سائينَء هن مخطوطي جي مصنف جو نالو سيد جمال אلدين بن אحمد بن 
علي بن אلحسين بن مهنا بن عتبته אالصغر אلدאودي אلحسني لکيو آهي، جيكو 
كتاب جي پهرئين ئي صفحي تي ڏنل آهي. عالمه نجفي تارכ هن كتاب جي 

ع ڏينهن ڇنڇر لکيو آهي ليكن ڊאكٹر نوאز 1934ين آگسٹ 4مكمل ٿيڻ جو سال 
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علي شوق نه كتاب جي مصنف جو نالو ۽ نه وري كتاب جي پوري ٿيڻ جو سال 
 صفحن تي ٻڌل آهي. 496ڄاڻايو آهي. هيُء مسودو 

هن مقالي جي ذكر پوري كرڻ کان پوِء حضرت عالمه محمد هدאيت علي 
نجفي تارכ جي אنهن تصنيفن ۽ ترجمن جو بيان ضروري سمجهي هتي ڏيان ٿو ته 

 جيئن عالمه سان محبت ۽ عقيدت رکندڙن کي ُسڌ پوي.
: هيُء كتاب موالنا مولوي حاجي אالهي بخش ڳوٺ ٻانهي الکَِيَر جو ُאستاد فارسي .1

آهي جنهن کي عالمه تارכ ميان غالم عمر ولد موالنا مولوي ميان محمد محبت 
 49א تونئي ساكن ٺوڙهي شريف جي فرمائش تي لکي پورو كيو. هن ۾ 

هه تي مكمل كيائين. هن 1354صفحا آهن. هيُء كتاب ستين شعبان سن 
 جي فوٹو אسٹيٹ كاپي مون وٽ موجود آهي.

صفحن تي مشتمل آهي. هن جي پوري ٿيڻ جي  25: هيُء ُאستاد فارسي (ُلغت) .2
 تاريخ نه آهي.

: هيَء אصل تصنيف مخدوم كتاب אلصيدوאلذبائح عرف ذبح شكار سنڌي .3
محمد هاشم ٺٹويَء جي آهي. هن كتاب جو ترجمون ُسڌאريل אضافن سميت 
فقير אثيم אبوאلبركات عبدאلكريم אنصاريَء كيو جنهن کان پوِء عالمه تارכ 

صفحا آهن. هن  80هه تي لکي پورو كيو. هن ۾ كل 1357نائين صفرאلمظفر 
 جي فوٹو אسٹيٹ كاپي مون وٽ آهي.

ب سركاري خط) صفحا   –خانگي خط   –: هن جا ٻه باب (אلف خطن جو كتاب .4
ع بمطابق 1937هين مئي 16ع کان شروع كري 1934) سال 175(كل خط  225

هه ڏينهن آچر، وقت ظهر، موسم گرم ۾ لکي پورא 1356پنجين ربيع אالول 
كيائين. هيُء كتاب ڊאكٹر عبدאلكريم سنديلي جي لئبريريَء ۾ موجود 

 آهي.
: هيُء مسودو مرحوم خادم حسين نيشان علي فقير ۽ دولهه درياهه خان جو كالم .5

 شاهه جي ذאتي لئبريريَء ۾ موجود آهي. هن جو َسن معلوم نه آهي.
: אصل مترجم موالنا رفيع אلدين آهي جنهن جو سنڌيَء ۾ ترجمو جوאهرאلقرآن .6

هه 1349حضرت عالمه محمد هدאيت علي نجفي تارכ ٹين رمضان אلمبارכ 
ع جمعي، وقت ظهر، موسم سياري ۾ لکي پورو 1931هين جنوريَء 23بمطابق 

صفحن تي مشتمل آهي. هن جي فوٹو אسٹيٹ كاپي مون وٽ  193كيو. هيُء 
 آهي.

صفحن تي مشتمل  14: هيُء كتاب قصيده وحدت جو אسرאر ترجمئه قصيدِء عطار .7
آهي ۽ كلياِت تارכ سنڌيَء (قلمي) ۾ دאخل آهي. هن كتاب جو ٻيو نسخو 
برهه جو بهار ترجمه قصيده عطار جي نالي سان آهي. هن جي فوٹو אسٹيٹ كاپي 
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ين ڊسمبر 7صفحا آهن. هن جي پوري ٿيڻ جي تاريخ  12مون وٽ آهي. هن جا 
 هه، ڏينهن سومر، وقت عصر آهي.1350ع برאبر ڇويهين رجب 1931

: هن كتاب جو ترجمو عالمه تارכ فارسيَء ۾ كيو آهي. هيُء مسدس حالي .8
نسخو ڊאكٹر نوאز علي شوق جي لئبريريَء ۾ موجود آهي. هن جو ذكر ڊאكٹر 

هين تي كيو 24جي صفحي ”  پنج گنج“شوق فقير قادر بخش بيدل جي كتاب 
آهي. پنج گنج جو ترجمون ڊאكٹر نوאز علي شوق ُאردو ٻوليَء ۾ كيو آهي ۽ 

ع ۾ شايع كيو 2000شاهه عبدאللطيف ڀٹائي چيئر كرאچي يونيورسٹيَء سال 
 آهي.

جو مصنف فقير عبدאلقادر אلمعروف قادر אن جو :  قرة אلعينين في مناقب אلسبطين .9
بخش بيدل آهي. هن نسخي جي كتابت عالمه تارכ سائينَء كئي آهي. هن 
نسخي جون ٻه كاپيون آهن، هك علي אطهر موساڻي صاحب جي ملكيت 
آهي ۽ ٻي سيد عبدאلحسين شاهه موسويَء جي ملكيت ۾ شامل آهي. هن 

ع 1916هين سيپٹمبر 29هه / 1334هين ذوאلقعد 30نسخي جي كتابت تاريخ 
آهي. هيُء كتاب نوشاد علي جعفريَء سنڌيَء ۾ ترجمو كري مٿس تحقيقي 

 ع ۾ پڌرو كيو آهي.2011حاشيو ۽ مقدمو لکي موج پبليكيشن روهڑيَء طرفان 
: هيُء مثنويَء جي صورت ۾ آهي جيكو عالمه آثارאلعرفان ترجمو سور אلفرقان .10

 ع تي لکي پورو كيو.1932هه / 1351سائينَء 
: هيُء كتاب عالم تارכ لئبريريَء ۾ موجود ۽ محفوظ آهي. هن بيدل جو رسالو .11

 جي كتابت جو سن معلوم نه آهي.
: هن نسخي جو ذكر ڊאكٹر نبي بخش خان نوאب ولي محمد لغاريَء جو كالم .12

 بلوچ نوאب ولي محمد لغاريَء جي كالم ۾ كيو آهي.
ع تي 1934هين سيپٹمبر 25: عالمه سائينَء هيُء كتاب فيض دريا شاهه جو كالم .13

لکي مكمل كيو. هيُء نسخو عالمه تارכ لئبريريَء ۾ موجود آهي. هيُء 
كتاب عبدאلغنيَء ڀٹيَء ترتيب ڏيئي سپنا كتاب گهر شكارپور جي پارאن 

 ع ۾ ڇپائي پڌرو كيو آهي.2002سال 
: هن نسخي ۾ كيترن ئي شاعرن جهڑوכ: شاهه نصير، صفي فهرست مضامين .14

א شاهه، حفيظ تيوڻي ۽ ٻين جو كالم درج ٿيل آهي. אنهن کان سوאِء عالمه 
پنهنجون ٹي مثنويون رאز אظهار، نظم مقبول ۽ برهان אلوאصلين جمع كيون 

 344آهن. هيُء نسخو حاجي אحمد نوאز پيچوهي جي پونين وٽ آهي. هيُء مسودو 
 صفحن تي مشتمل آهي.

: هن نسخي جي كتابت عالمه تارכ سائينَء ديوאن مير جان א شاهه رضوي .15
كئي آهي. ٻه چار سال ٿيندא جو هيُء ديوאن (فارسي) ڇپجي ُچكو آهي. هن 
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 وقت هيُء نسخو سيد عبدאلحسين موسويَء جي ملكيت آهي.
: هن كليات ۾ بيدل سائينَء جون مختلف مثنويون آهن جن كليات نثر بيدل .16

جي كتابت حضرت عالمه تارכ سائينَء كئي آهي. هيُء مسودو كيترن ئي 
ع 1916هين سيپٹمبر 29صفحن تي ٻڌل آهي. هن نسخي جي كتابت جو سال 

 هجري آهي. 1334بمطابق ٹيهين ذوאلقعد 
ع ۾ كتابي 2012بيدل سائينَء جون هي مثنويون سنڌي אدبي بورڊ ڄامشوري 

جي نالي سان  ”  אحوאل و آثار عبدאلقادر بيدل صوفي אلقادريَء“صورت ۾ هك هنڌ 
ڇپائي پڌريون كيون آهن، جن جو تصحيح و تعليق ۽ مقدمو ڊאكٹر عبدאلغفار 
سومري لکيو آهي. אصل مسودو سيد عبدאلحسين موسويَء جي حق ملكيت ۾ شامل 

 آهي.
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CONCEPT OF HUMANISM IN  
SHAIKH AYAZ’S POETRY  

 
ABSTRACT  

Sheikh Ayaz is the pioneer of the modern Sindhi poetry, his 
poetry Philosophically treats to all instincts of human being. Ayaz 
is poet of person and person’s wishes, willing, desires, joys, pain 
and pathos. He keeps humanistic approach in all angles. Ayaz is 
the preacher of humanity and love with human being. He is of the 
views; that the most important creation in this world is `human be-
ing` and love with human being is the super-valued aspect of hu-
manity. For Ayaz; prominent writer and thinker Siraj 
writes, ‘There is another aspect of Shaikh Ayaz which is equally 
important and that is the social and philosophical content of his 
poetry. He was a thorough bred radical humanist, a socialist in the 
Fabian tradition and a nationalist in the tradition of all great an-
tagonists of imperialism and colonialism.’ 

In this research article, it has been tried to excavate the hu-
manism from the poetry of Sheikh Ayaz. We have come to know 
that `humanism` is the central theme of Ayaz’s poetry. He never 
forgets the human being living on other than the soil of Sindh. 
Apart from nationalism his poetry is the voice of humanity. No 
doubt Sheikh Ayaz was the great poet of Sindhi language whose 
poetry is document of humanism. 

قدرت جي تخليق مان אنسان خوبصورت ترين تخليق آهي، هو پنهنجي 
عقل جي آڌאر ٻين ساهوאرين شين کان وڌيك فضيلت وאرو سڎيو ويو آهي. ڇاكاڻ 
ته אنسان ۾ خوאهشن جا אنبار به آهن ته אنسان אنهن خوאهشن کي قربان كرڻ جو جوهر 

 پڻ رکي ٿو، אن كري به کيس وڌيك فضيلت وאرو سڎيو ويو آهي. 
אنسان هك سوچيندڙ جانور آهي، ۽ سندس دماغ مادي جي אرتقا جي “

אنتهائي باترتيب شكل آهي، جنهن كري (هو) فطرت ۾ موجود هر شئي ۽ هر موقعي 
 )1(” جي باري ۾ سوچي سگهي ٿو. 

ناليوאري ڏאهي ممتاز حسين پنهنجي هك مقالي ۾ אنسان بابت تمام گهڻي 
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 تفصيل سان لکيو آهي، هو لکي ٿو ته، 
، ته شايد אوهان الِء ”אنسان ڇا آهي“جيكڎهن אوهان کان پڇيو وڃي ته “

جوאب ڏيڻ ڏکيو ٿي پوي؛ ڇاكاڻ جو אنسان پاڻ ئي هك אهڑي كائنات آهي، جنهن 
جي نه حد آهي ۽ نه حساب: سندس وسعت گذريل لکن سالن جي تاريخ کان وٺي 
آئيندي جي אڻ ڳڻين صدين تائين پکڑيل آهي؛ سندس مکيه كارنامن ۾، نه رڳو 
گذري ويل هزאرن سالن جون تهذيبون، علم ۽ هنر، صنعت ۽ كاريگري ۽ هلندڙ وقت 
جون אيجادون ۽ کوجنائون ليکجن ٿيون، پر אن ۾ خود سندس تخليق به אچي وڃي ٿي، 
جا سڄيَء خلقت ۾ سڀني کان وڌيك سونهن ڀري ۽ אڻ فنا ٿيندڙ آهي. پر جهڑيَء طرح 

” سونهن جو تصور“هو پاڻ هك وڌندڙ ۽ ويجهندڙ كائنات آهي، تهڑيَء طرح سندس 
به אرتقا پذير آهي: אنسان هك فلسفيانه تصور آهي אنهيَء محسوس حقيقت ۽ אنهيَء 

 جو، جيكو فطرت کان پنهنجي مرضيَء موجب مطيع كندو رهي ٿو. ” نوع אنسان“
فطرت جي برخالف جدوجهدكندي ئي، אنسان کي سندس صحيح صورت “

 )2(” ۾ ڏسي ۽ سمجهي سگهجي ٿو!
אنسان جو سڄو אڳيون ركارڊ ۽ سائنس جون مڑئي تحقيقون אهو ڏيکارين 
ٿيون ته هن ترقيَء جا هي سڀيئي هٿيار ۽ پنهنجي نفسياتي زندگيَء جو سمورو سوز و 
گدאز، آهستي آهستي پنهنجي مادي تخليقن جي وسيلي سان پاڻ ئي پيدא كيو. 
אنسان אنهيَء معنٰي ۾ تحقيق پنهنجو خالق آهي. אهي سڀيئي شيون جن کي گڎي אسين 
אنسانيت چئون ٿا، سي سندس ئي خلقيل آهن ۽ אنهن جي خلقڻ ۽ پيدא كرڻ ۾ کيس 
وڏي كوشش ۽ محنت كرڻي پيئي آهي. אنهيَء ۾ شك ناهي ته אنسان فطرت جو 

پر جهڑيَء  -هكڑو ڀاڱو آهي ۽ سندس روحاني زندگي فطرت جي هنج مان ڦٹي آهي
طرح אسين هر هك ساهه وאري کي ماڻهو نٿا چئون، تهڑيَء طرح אسين אنسان کي رڳو 
אنهيَء بنياد تي فطرت جي تخليق كونه چوندאسين، جو هو محض سندس هنج ۾ پليو 
۽ وڌيو آهي. فطرت جو هٿ سندس صورت، هاٺيَء ۽ سندس حيوאني روح جي خلقڻ 
۾ ضرور موجود آهي، پر سندس سمجهه ۽ سياڻپ، فضيلت ۽ تهذيب جي ڏئي کي 
فطرت نه، پر هن پاڻ پنهنجن هٿن سان ٻاريو آهي. هن پاڻ پنهنجو رت وٹو ڏيئي، 
محنت كري، پٿرن کي گهڑي، ڌאتن کي ڳاري ۽ تجربا كري، אهو چرאغ روشن 
كري ڏيکاريو آهي. يا هن بيان مان به وאضح ٿئي ٿو ته אنسان אوאئلي دور ۾ كيترو نه 

 جاکوڙيو هوندو.
אنسان پنهنجي حياتيَء جي אوאئلي دؤر ۾ جانورن ۽ ڇڑوڇڑ گابڑن وאري “

زندگي گذאريندو هو. سندس ڳالهائڻ ٻاتو ۽ منجهيل هو. אهو هك درجي بدرجي وڌندڙ 
عمل جو نتيجو آهي، جو هن معنٰي وאري ٻولي پيدא كري ورتي. هو אنهيَء دؤر ۾ 
حياتيَء جي مڑني سهوليتن کان محروم هو. باهه، אوڇڻ ۽ אجهي کان سوאِء گهاريندو 
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هو. کاڌو پچائڻ كونه אيندو هوس، ۽ جيئـَن ته کاڌي کي آئيندي الِء بچائي رکڻ جو 
عقل كونه هوس، تنهنكري سندس غذא جو ذخيرو سياري جي شدتن ۾ تباهه ٿي 
ويندو هو. هي به אنهن ئي تلخ تجربن جو نتيجو هو، جو هن غارن ۽ چرن ۾ رهڻ ۽ 
پنهنجي غذא کي بچائي رکڻ سکيو. אن کان پوِء هن آهستي آهستي باهه، هنر ۽ فن 
ڳولي لڌא. אهڑيَء طرح وڏيَء مدت کان پوِء هو אنهيَء رتبي تي پهتو، جيكو هكڑي 
אعلٰي صالحيت وאري ساهوאري کي ملي سگهيو ٿي: هاڻي هن وٽ خالي هٿن ۽ زبان 

 )4(” کان سوאِء אهڑو دماغ پڻ هو، جو سندس مقصدن کي پورو كري ٿي سگهيو.
אهڑي طرح אنسان پنهنجي وجود جي بقا کي مڃائڻ الِء אالئي ته كيترو ڀوڳيو 
۽ پاڻ ڦرאيو آهي، پر אها حقيقت אڄ عالم آشكار آهي ته אنسان پنهنجو وجود  مڃائي 

 هن كائنات ۾ پاڻ الِء مركزي حيثيت حاصل كري ورتي آهي.
علم جي بنياد تي אنسان پاڻ پنهنجي حيثيت مڃائڻ الِء كيترאئي فلسفا ۽ 
خيال جوڙيا ۽ אنهن جو ٹوڙ پڻ پيش كندو رهيو. پر پنهنجي حيثيت جي برتري 
مڃائڻ الِء אنسان جيكو سڀ کان پهريون فلسفو متعارف كرאيو אهو אنسان دوستيَء 
جو ئي فلسفو آهي. هونئن ته אنسان دوستيَء جو تصور אنسان جيترو ئي אوאئلي آهي، 
پر بحيثيت فلسفي جي אنسان دوستيَء جو فلسفو نئين جاڳرتا وאري دور جي پيدאوאر 

 آهي. אنسان دوستيَء جي الِء  چيل آهي ته،
“Humanism is a broad category of ethical philosophies that af-

firm the dignity and worth of all people, based on the ability to determine 
right and wrong by appeal to universal human qualities—particularly 
rationality. It is a component of a variety of more specific philosophical 
systems and is incorporated into several religious schools of thought. 
Humanism entails a commitment to the search for truth and morality 
through human means in support of human interests. In focusing on the 
capacity for self-determination, Humanism rejects the validity of tran-
scendental justifications, such as a dependence on belief without reason, 
the supernatural, or texts of allegedly divine origin. Humanists endorse 
universal morality based on the commonality of the human condition, 
suggesting that solutions to human social and cultural problems cannot 
be parochial.” 

אنسان جڎهن پنهنجي وجود تي سوچڻ شروع كيو ته هن کي پاڻ “يعني 
جهڑن ٻين אنسانن سان پيار ٿيو ۽ هن אنهن جي ضرورتن ۽ مسئلن تي پڻ سوچڻ شروع 
كيو. אنسان دوستيَء جي فلسفي جو אصل محور آهي ئي אهو ته كهڑيَء طرح אنسان 
ذאت جي وאڳيل مسئلن کي حل كرڻو آهي ۽ كهڑيَء طرح אنسانذאت جي ڀلي الِء 
كجهه كري سگهجي ٿو. אنسان دوستيَء جي فلسفي جو الڳاپو جيئن ته אنساني 
وجود سان جڑيل آهي אنكري گهڻن وجودي فيلسوفن خاص طور سارتر جو چوڻ آهي 
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ڊאكٹر شير مهرאڻي پنهنجي هك   )5(”  وجوديت ئي אصل ۾ אنسان دوستي آهي.“ته، 
 مقالي ۾ لکي ٿو ته،

جڎهن אنسان کي پنهنجي هجڻ جو אحساس ٿيو ته هن پنهنجي وجود کي 
سڃاڻڻ جي كوشش كئي. هن پاڻ کان سوאل كيو ته کيس ڇا كرڻ گهرجي؟ 
سندس אن سوאل ۾ אهو אمر بهرحال موجود هو ته هو كجھه كري سگهي ٿو. پاڻ 
سڃاڻڻ الِء  مختلف مرحلن مان گذري فرد پنهنجي سمجھه ۽ ڏאهپ جي آڌאر پنهنجو 

طئي كري ورتو. ساڳي مقالي ۾ سارتر جي حوאلي سان لکيل ”  موجود هجڻ“وجود يا 
۽  Being in it self, Being with it selfآهي ته سارتر אن حوאلي سان ٹي قسم ڏسي ٿو.  

Being other than it self ) جن مان وجود بالذאتBeing in it self ته ٻيو شيون به رکن (
 Being with itٿيون، پر אنهن کي سندن وجود جو אحساس ناهي، אهو אحساس صرف 

self  سان ممكن آهي، جيكو صرف אنسان وٽ آهي. אنسان بيشك آزאد آهي پر هو
 ”بيهودگي“پاڻ کانسوאِء ٻين وجودن جي موجودگي ۾ مكمل آزאد ناهي. سارتر چوאڻي 

)Vulgarity) هك אهڑو אحساس آهي جيكو صرف ٻين جي موجودگيَء ( being other 
than it self ۾ ٿيندو آهي، يعني אنسان جڎهن به ٻين (وجودن/پاڻ جهڑن אنسانن) جي (

سامهون نامناسب سمجهيو ويندڙ عمل كري ٿو ته کيس אئين كرڻ ۾ لڄ אيندي.  فرد 
لڄارو صرف ٻين جي سامهون ٿيندو آهي پاڻ کان لڄ אچڻ صرف شاعرאڻو אستعارو 
آهي. ٻيَء صورت ۾ وجوديت كنهن به قسم جي جبريت ۽ تقديريت جي حق ۾ ناهي. 
وجودين جي سامهون אنساني وجود ئي سڀ كجھه آهي. سندن چوڻ آهي ته אنساني 
كائنات کانسوאِء كابه كائنات ناهي، ۽ אهائي אصل ۾ אنسان دوستي آهي. جنهن 
تحت هو אنسان کي باور كرאئين ٿا ته אنسان کانسوאِء كوبه سندس الِء قانون نٿو 

 )6(” جوڙي سگهي.
 نالي وאرو ڏאهو محمد אبرאهيم جويو صاحب لکي ٿو ته،

אنسان جي بقا جو رאز، אنسانيت جي אحترאم ۾ آهي. جيسيتائين ساري دنيا “
جون تعليمي قوتون، پنهنجو سارو ڌيان אنسانيت جي אحترאم ڏאنهن نه كنديون، 

 )7(” تيسيتائين هيَء دنيا بدستور درندن ۽ حيوאنن جي بستي ٿي رهندي.
جديد سنڌي אدب جو سر موڙ شاعر شيخ אياز سنڌي شاعري ۾ هك אهڑي يو 
ٹرن جي حيثيت رکي ٿو، جنهن کانپوِء شاعريء جو مزאج ئي تبديل ٿي ويو. هن אنسان 
۽ אنسان جي گهرجن ۽ جذبن کي پنهنجي شاعريَء ۾ جڳهه ڏني. سندس شاعريَء ۾ אها 
قوت ۽ سچائي هئي جو هن پاڻ کان پوء אيندڙ شاعرن کي ساڳي گس تي هلڻ الِء 
مجبور كيو. אهو سندس ٻولي ۽ אدب ڏאنهن سنجيدو رويو هيو جو هن سنڌي אدب کي 

 پنهنجن شعرن سان سينگاري ڇڎيو.
شيخ אياز جي شاعريَء ۾ هر אهو عنصر موجود آهي جنهن ۾ אنسان جي 
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آجپي، ڀلي، אميد، عشق ۽ אتساھه جو ذكر آهي. هن  جي شاعريَء ۾ אشترאكيت به 
آهي ته אنسان دوستي پڻ سندس شاعريَء ۾ אوس موجود آهي. هك پاسي سندس 
شاعريَء ۾ وطن دوستي جو عنصر وڏي پيئماني تي موجود آهي ته ٻئي پاسي رومانيت 
پڻ سندس شاعريَء جو אهم جز آهي. هو پنهنجي دور جو بهترين عكاس ۽ نقاش 
شاعر آهي. ڇاكاڻ ته سندس شاعري جي شروعاتي دور کان ويندي آخر تائين سنڌ 
سميت ننڍي کنڈ ۾ جيكي حالتون موجود رهيون هن אنهن کي آرٹسٹك طريقي سان 
گڎ فيلسوفياڻي אندאز سان بيان كيو. هن جي شاعري بنيادي روين ۽ قدرن جي 

 شاعري آهي. 
سندس شاعريَء جا ٹي אهم جز يعني אشترאكيت، אنسان دوستي ۽ وطن 
پرستي  אهم ترين جز آهن، جن الِء سندس نقادن جو چوڻ آهي ته אنهن بنيادي جزن 
کي אنٹرپريٹ كرڻ ۾  سندس شعوري كوششن جو عمل و دخل آهي ۽ אن جي پٺيان 

אياز جنهن دور ۾ .“  پڻ موجود آهي. جامي چانڈئي موجب،   پس منظر  هك وڏو
پنهنجي شاعريَء جي אبتدא كئي ته אن وقت ٻي مهاڀاري لڑאئي پنهنجي حشر سامانين 
سميت ختم ٿي چكي هئي. هن جنگ ۾ پهريون ڀيرو אيٹم بم جو אستعمال كيو 
ويو. ٻئي طرف غير منقسم هندستان ۾ آزאديَء جي تحريك پنهنجي جوڀن تي هئي ۽ 
سنڌ بمبئي کان آزאد هك عليحده پرڳڻي جي حيثيت ۾ موجود هئي. אشتمالي אنقالب 
پنهنجا پير پختا كري چكو هو אن جي لهر پوريَء دنيا کي پنهنجي لپيٹ ۾ آڻي 
ڇڎيو هو. אن كري هندستان جا אديب ۽ شاعر به אن جي אثر کان بچيل كونه رهيا. 

ع ۾ ترقي پسند אديبن هك אنجمن جو بنياد رکيو. جنهن کي 1935אيتري قدر جو 
جي نالي سان موسوم كيو ويو. ۽ אن جا مقاصد ۽ ’  אنجمن ترقي پسند مصنفين‘

منشور ڇپائي پڌرא كيا ويا. אن وقت سنڌي ٻوليَء ۾ صرف چند אهڑא شاعر هئا، 
جيكي سڌيَء طرح سماجوאدي فكر ۽ אشتماليت جي אثر هيٺ شاعري كرڻ لڳا. 

 )8(” אهڑن شاعرن ۾ نارאئڻ شيام، کيئلدאس فاني ۽ شيخ אياز شامل آهن.
شيخ אياز אنسان دوستي کي وڏي كئنوאس تي بيان كري ٿو. پر אها אنسان 
دوستي يورپ جي אنسان دوستي کان بنهه مختلف آهي. ڇاكاڻ ته يورپ ۾ خاص 
طور سارتر جي אنسان دوستي جنهن کي هن وجوديت سان هم آهنگ كري بيهاريو 
آهي. ۽ אنسان جي وجود کي  خدא جي وجود جي بدرאن كائتات جو مركز ڄاڻايو 
آهي. پر شيخ אياز جي אنسان دوستي پڑهندڙ کي  عام אنسانن جي مسئلن ڏאنهن متوجه 
كري ٿي ۽ سندس אن رويي سبب  هو سنڌي אدب ۾ ترقي پسندאنه نظرين سان گڎ 

بڻجي ٿو. ڇاكاڻ ته سندس  אنسان دوستي  ڌرتي ۽   אنسان دوستيَء جو علمبردאر
ڌرتيَء وאسين جي  جي حوאلي سان آهي، جنهن ۾ سڀ ڌرتيَء ڄايا، سوאِء رنگ روپ، 

جي دאئري ۾ אچن ٿا ۽ אنهن جا ڏک درد، شاعر جا ’  אنسان‘نسل، زبان ۽ مذهب جي 
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 هك هنڌ چوي ٿو:’ אياز‘پنهنجا ڏک درد ٿي وڃن ٿا. 
 אڄ ته چئـي ڏي، אڄ تـه چـئـي ڏي، אڄ تـه عـلـي אالعـالن،
 منهنجو كوئي ديس نـه آهـي، مـنـهـنـجـو ديـس جـهـان

 منهـنـجـو كـوئـي نـانُء نـه آهـي، مـان آهـيـان אنسـان. 
ڌرتيَء جي حوאلي سان אن ڳالهه جي אڃا چٹي وضاحت  ’ אياز ‘۾   هك ٻئي شعر  

אنسان جو كو به ديس نه آهي. سندس ديس سموري ڌرتي آهي.سموري ڌرتيَء  “ كري ٿو ،  
جي ڳالهه كري ٿو ۽ پاڻ کي  International Brotherhood  ’אياز ‘  אشارو كري، ڏאنهن 

كنهن هك قوميت سان وאبسته نه ٿو رکي ۽ אنسان مٿان אنسان جي جبر و تشدد جي 
 )9(” هيئن مذمت كري ٿو.

 אو אنسان! 
 אو אنسان!

 كنهن کي ٿو مارين!
 هيُء ماڻهوَء جو ٻچڑو آهي.

 هيُء جو پٿر کان ڏאڍو آ،
 كؤنپل کان ڀي كچڑو آهي،

 אو حيوאن!
 אو حيوאن!

 كنهن کي ٿو مارين!
 هن جو تو سان وير به كهڑو،
 هن جو ديس به ساڳي ڌرتي،

 هيُء به ته ماڻهو آ تو جهڑو!
 אو نادאن!
 אو نادאن!

 كنهن کي ٿو مارين!
هن کي אنسان سان پيا ر آهي، ۽ אنسان جي وحشيت سان چڑ آهي. هو אنسان 

 جي وحشت کي نندي ٿو. شيخ אياز چئي ٿو،
 تڑڦي ٿي تهذيب אڃا

 كيڎو وحشي آ אنسان.
شاعر هونئن به حساس طبيعت جا مالك هوندא آهن. شيخ אياز به جڎهن 
אنسان تي ٿيندڙ ظلم ڏسي ٿو ته بيچين ٿي ٿو وڃي ۽ אها بيچيني هو پنهنجن شعرن ۾ 

 بيان كري ٿو. هو برمال چئي ڏئي ٿو.
 كنهن ٿي ڄاتو אي אنسان
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 توکي ُكهندو تنهنجو ڀاُء
هو “شيخ אياز جي אنسان دوستيَء ۾ آدمي ۽ آدميت سان پيار شامل آهي. 

אنسان کي אنسان سان وڙهڻ کي نفرت جي نگاهن سان ڏسي ٿو ۽ אن کي ماڻهپي جي 
אصولن جي خالف سمجهي ٿو. هو אنساني زندگيَء جي ُنمو پذير قوتن جو شيدאئي 
آهي. هو אن جي بركتن مان هر كنهن کي مستفيض ٿيڻ جو حق ڏئي ٿو. אنسان 

جي تاريخي شعور جي عكاسي كن ٿا. ڇاكاڻ ته هو ’  אياز‘دوستيَء جا אهي جذبا 
 10”אنساني زندگيَء جي مصائب جو منظرنامو تاريخ جي َتهن ۾ ڏسي چكو آهي.

 هي قابيل!
 ُهو هابيل،

 ساڳي ُكک جا ٻئي رهوאسي،
 هكڑو ٻئي جي رت جو پياسي!

 تو کي ُمصحف پڑهڻو آهي،
 دور ستارن جي ڏאكڻ تي،

 جنت تائين چڑهڻو آهي.
 يا هي سٹون ڏسو! 

ـــونَאچـــو، َאچـــو  ـــرאي ـــي ـــيـــن آســـمـــان ڦ ـــه אِئ  ت
 ُكنَڀر َچكيَء تي نوאن ٿانَو ٿـو ِجـئـيـن جـوڙي!
ـــداليـــون!  אچـــو تـــه אڳ ۾ رڳـــو آدمـــيَء کـــي ب
 אچــو، ڌكــار ســنــدس جــيَء مــان ڌكــارאيــون!
ــار جــا پــهــرאڻ کــيــس پــارאيــون! ــو تــه پــي  אچ
ــوڙي ــوא ۾ َكــر م ــي، ه ــائ ــٹ ــڈ ڦ ــن ــن جــي ن ــل  ُگ
 بسنـَت هـيـَر جـيـان گـيـت كـي نـوאن ڳـايـون!
ـــيـــن آســـمـــان ڦـــيـــرאيـــون!  َאچـــو، َאچـــو تـــه אِئ

 
 زندگـي آ َسـويـن אمـكـان نـه ڄـاڻـان ڇـا ٿـئـي!
 كيئن چئجي ته كڎهن مينُهن ٻنـا ٻـوڙ َوسـي!
 ٿا َאچن ڄڻ كيئي طوفـان نـه ڄـاڻـان ڇـا ٿـئـي!
 هي نئـيـن دؤر جـا אنسـان، نـه ڄـاڻـان ڇـا ٿـئـي!
 جــيــڎא دאنــا تــيــڎא نــادאن، نــه ڄــاڻــان ڇــا ٿــئــي!
 אيــتــرو بــغــض مــتــان نــيــٺ ســنــدن َمــِت کســي!
 ٿي وڃن جنـگ جـو אعـالن نـه ڄـاڻـان ڇـا ٿـئـي!
 زندگي آ َسـويـن אِمـكـان نـه ڄـاڻـان ڇـا ٿـئـي !
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 (چنڈ ڳليون، شيخ אياز)
نظم هجي يا אياز جو نثر אنسان سان پيار جي ڳالهه سندس تحرير جو 

” جر ڏيئا جهمكن“جهڑوكر אهم ترين عنصر آهي. هتي אياز جي مشهور كتاب 
مان كجهه چونڈ ٹكرא ڏجن ٿا جن مان شيخ אياز جي אنسان دوستي بخوبي ظاهر ٿئي 

 ٿي. هو لکي ٿو،  
* هو ڇو ٿا ڏسڻ چاهن ُאهي گهٹ ڳاڙها شعاع، گاما شعاع ۽ تابكاري 
كرڻا جي (كائنات) ۾ پيهي وڃن ٿا؟ مشتري ۽ زهره تائين ڇو ٿا وڃڻ چاهن؟ هو 
אهي پرאسرאر شيون ُكئاسر، ُپلسر ۽ كارא سورאخ ڇو ٿا ڏسڻ چاهن؟ هو ڇو ڄاڻڻ 
چاهن ٿا ته كائنات كڎهن شروع ٿي؟ אها كيتري جهوني آهي؟ ٻئي كنهن هنڌ 

 به زندگي آهي ڇا؟؟
*אنسان جي ڄاڻ وڌאئڻ الِء! ڇا אنسان سڀ كجهه ڄاڻي سگهندو؟ هو אِن    

تي َאرب ڊאلر ڇو وڃائي رهيا آهن؟ אنسان سڀ كجهه ڄاڻي به ته ڇا، نه ڄاڻي به ته ڇا؟ 
ڇا هو رאبيل جو گل ٺاهي سگهندو؟ هي سنسار كيترو نه אکٹ آهي، אٿاهه آهي، 
َאَسنڀو آهي؟ پهرين ته אهو حاصل كيون ته كنهن به אک مان ڳوڙها نه وهن ۽ هر 

 كنهن چپ تي ُمرכ هجي.
* پيار سڀ کان وڏي ڳالهه آهي. جي تون كنهن جي موت تي سڎكا نه    

َڀري سگهين، جي ُتنهنجي دل وڇوڙي جي َאتِي ُدک سان نه ڀرجي َאچي ته تو سڀ ڄاڻي به  
 كجهه نه پاتو. موت کان فرאر ناممكن آهي ۽ زندگيَء جو وڏي ۾ وڏو سهارو پيار آهي. 
 * محبت رڳو אنسان سان ٿيندي آهي. خدא سان ته رڳو عقيدت ٿيندي آهي.

אي خدא! منهنجون جهوليون پنهنجي پيار سان אيتريون ڀر جو مان ُאهي   *
ساري אنسانذאت کي ڏيان ته ُאهي نه ُکٹن، مون کي ُאن الِء אهو ُهد ُهد بڻاِء جو سليمان جا 
سبا کي پيغام پهچائيندو هو. مان جو ُتنهنجو ٻانهو آهيان، مون کي אيتري آزאدي ڏي 
جو دنيا جا آزאد ترين אنسان ُאن سان حسد َكن ۽ َكروبي به منهنجي َكن ۾ אچي 

 ”אسان کي پنهنجا َپَر ُאڌאرא ڏي.“چون ته 
* אي ُخدא! مون کي ڌكار کان ڌكار ڏي، مون کي بڇان کان بڇان ڏي،  

جيئن مان پوري אنسانذאت کي ڀاكر ۾ َڀري ُאن کي چميون ڏيان ۽ ُאن کان كڎهن نه 
 ڇركان جئن عيسٰي کي كنهن به كوڙهئي کان ِكرڀ نه אيندي هئي.

 (جر ڏيئا جهمكن، شيخ אياز)
شيخ אياز  جو فكر تمام  مٿاهون آهي. سندس فكري نكتن جو مركز 
אنسان ، אنسانذאت ۽ אنسان دوستي آهي. ملكي حدن ۽ نظرياتي سرحدن کان سندس 
سوچ جو دאئرو گهڻو אڳتي ۽ وڏين وکن سان אورאنگهيل هو. سندس مشهور نظم 

 سنگرאم אن منظر نامي جو شاهد آهي.
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 هي سنگرאم!
 سامهون آ

 نارאئڻ شيام!
 هي جنهنجا 
 قول به ساڳيا
 ٻول به ساڳيا،

 هو كوتا جو كاכ ڌڻي، پر
 رتول به ساڳيا -منهن جا رنگ
 ڍٽ به ساڳيو،
 ڍول به ساڳيو،
 هانُء به ساڳيو
 هول به ساڳيا

 هن تي كيئن بندوق کڻان مان!
 هن کي گولي كيئن هڻان مان!

 كيئن هڻان مان!
 كيئن هڻان مان!

 كيئن هڻان مان..!
۾ شيخ אياز جي ”  سامي سج وڙאُء“مشهور برאڊ كاسٹر ۽ אديب عنايت بلوچ، 

 الِء لکي ٿو،
شيخ صاحب يونيورسٹيَء ۾ چارج وٺڻ شرط هك پريس بيان جاري كيو “

ته هو بنيادي طور شاعر آهي ۽ هك شاعر אنسان دوستيَء کان سوאِء ٻي كا تمنا يا 
جذبو نٿو رکي. אها به אنسان دوستي آهي ته ٻئي جي عزت ۽ אحترאم كجي ۽ كنهن 

 )11(” کي به روبرو يا پرپٺ گهٹ وڌ نه ڳالهائجي.
 شيخ אياز جي هك مشهور غزل مان كجهه بند هتي ڏجن ٿا،

ـــه אمـــكـــان ۾ ـــي جـــا ن ـــه ٿ  جـــا خـــدא کـــان ن
 كــالــهــه کــان ڳــالــهــه آ هــي كــا אنســان ۾
 هـــو تـــه مـــونـــکـــي چـــتـــا تـــي وٺـــي ٿـــي ويـــا
 مــيــنــهــن بــرســي پــيــو كــالــهــه شــمــشــان تــي
ـــاز آهـــه אنســـان ســـان  عشـــق تـــنـــهـــنـــجـــو אي
ـــان ۾ ـــم ـــن אي ـــه ـــان ـــون ن ـــه ت ـــا ت ـــو چـــون ٿ  ه

مطلب ته شيخ אياز جي شاعري אنسان دوستيَء جهڑي آفاقي جذبي سان 
سرشار آهي. هن وٽ אنسان توڙي אنسانذאت الِء يكسان درد موجود آهي ۽ هو سموريَء 
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אنسان ذאت جي آجپي، سک، سكون ۽ خوشحاليَء جي ڳالهه كري ٿو. سندس 
אنسان دوستيَء ۾ مٹيَء سان محبت پڻ شامل آهي ته אنسان جي אزلي אنسيت پڻ 
سندس شاعريَء ۾ אوس موجود آهي. هو אنسان کي هك אهڑي مخلوق طور ڏسي ٿو، 
جنهن جو بنيادي ۽ אبدي رويو پيار ۽ محبت آهي. هو جتي قتل ۽ אنسان سان ٿيندڙ 
كهرאم ڏسي ٿو אتي تڑپي پوي ٿو ۽ אن جي نندא كري ٿو. مجموعي طور جيكڎهن 
شيخ אياز جي شاعريَء جو ڇيد كيو ويندو ته אسان کي معلوم ٿيندو ته  سندس 

 شاعريَء جو مركزي نكتو אنسان دوستي ئي آهي.
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رو  آ 
 

ر ئ ڳ ر  ئري:   س ا  ا
 
ANEES ANSARI A MULTIDIMENSIONAL POET 

 
ABSTRACT 

Poetry is the music of soul…the art of uniting pleasure 
with truth… the universal language which   the heart holds with 
nature and itself. In this content we may say that Anis Ansari was 
a prominent poet of Sindhi language. Beside a good poet; He was 
also short story writer, researcher and translator. Who served Sin-
dhi language and literature for many years. His poetry keeps an 
appeal in it-self. Appeal; which reveals the inner feelings of the 
person. In his poems Anis depicts the actual conditions and their 
different aspects affecting the highly sensitive person of the socie-
ty who suffer a lot. 

We may observe the romance and resistance, love and 
loyalty, pain and pathos at the same time in his poetry. In this  
article we have discovered the different aspects of his poetry.  

شاعري אندر جي جذبن ۽ אمنگن جو بي ساختو אظهار هوندو آهي. شاعري فرد  
جي אها سرگرمي هوندي آهي، جنهن وسيلي فرد پنهنجي فن جي آڌאر تخيل جي אعلـٰي  
ترين سطح تي پهچي ويندو آهي. شاعريَء کي روح جي موسيقي به سڎيو ويو آهـي تـه  
شاعري کي אهو فن پڻ سڎيو ويو آهي جيكو مسرت ۽ سچائي کي پاڻ ۾ مالئي ٿو. هيَء  
אها آفاقي ٻولي آهي، جنهن ۾ دل جو ڌڙكو به هوندو آهي ته אکين جون אمنگون ۽ روح  

 جون خوאهشون به هونديون آهن. 
شاعري فرد جي جمالياتي سرگرمي آهي، جنهن ۾ فرد پنهنـجـي אنـدر جـي 
אحساسن ۽ جذبن کي فنكارאڻي אندאز ۾ پيش كري ٿو. شاعري پنهنجي فني تـوڙي 
فيلسوفياڻي جهت ۽ אصليت سبب جلد مقـبـولـيـت مـاڻـي وٺـي ٿـي. شـاعـري کـي 

 אنسانيت جي مادري ٻولي پڻ چيو ويو آهي.
Poetry is the mother-tongue of the human race. ii 

جي شاعري هك אعلٰي شعـور جـي حـامـل شـاعـر جـي    َء אنيس אنصاري 
شاعري آهي. سندس شاعريَء ۾ אنسان دوستي به آهي ته אنسانن جي אهنجـن جـو  
אظهار به آهي ته אپٹار پڻ آهي. هو هك אهڑو سچو كالكارلڳي ٿو جنـهـن جـي  
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كال ۽ فن אنسانن جي אهنجن ۽ تكليفن جي تصويركشي تي مـحـيـط آهـي،  
سندس شاعريَء ۾ אهڑو ته سگھارو אبالغ آهـي جـو هـك پـاسـي سـنـدس نـظـم  
موضوع جي جڑ ۽ سندس سنئين سڌي تصوير پيش كندي فن جو אعلٰي نـمـونـو  
ڀائنجن ٿا ته ٻي پاسي سماجي אڻبرאبري ۽ אوڻاين جـي אهـا تصـويـر شـاعـر جـي  

هيٺيـن طـبـقـي جـي אهـڑي  ”  كالرכ “ کي وאئکو كري ٿي. سندس نظم    فكر 
وאضح تصوير پيش كري ٿو، جنهن جي مدد سـان كـو قـابـل مصـور سـنـدس  
لفظن جي آڌאر هك تصوير بڻائي سگھي ٿو. يعني فني طـرح هـو هـك مصـور  
شاعر آهي ۽ فكري طرح هو هك אهڑو فلسفي ۽ ڏאهو آهي، جنهن کي پنهنجـي  

 ڌرتيَء ڄاين جي ڏک، אهنج، درد ۽ تكليف جو אونو، خيال ۽ ڳڻتي آهي. 
 

   كالرכ
 بانس جي لكڑيـن جـو ٺـهـيـل هـك مـاڻـهـو
 خــــون جــــنــــهــــن ۾ ذرو ڀــــي نــــاهــــي
ــان ــر م ــت ــو دف ــي ــجــي אٿ ــن ــه ــن ــو پ ــام ج  ش
ــــي ــــاه ــــذ ٺ ــــاغ ــــي ك ــــوئ ــــچ ــــور ن  ن

 
ــچــڑي ــاڙي ٻ ــھ ــن אگ ــري ــي ــوش پ ــن پ ــڑي  ٿڳ
 پـــيُء کـــي مـــوڙ تـــان אيـــنـــدي جـــو ڏٺـــو
 ڊوڙندي ڊوڙندي ماُء کـي وڃـي ڳـالـھـه كـئـي
 بــوٽ مــنــهــنــجــو نــئــون بــابــا آ، آنــدو شــايــد
 ڳــنــڍ هــك بــابــا جــي هــٿــن ۾ آهــي.

 
 چــوپــيــل چــوســيــل هــو كــمــنــد جــو چــوپــو
 رس نــه رهــي جــنــهــن ۾ كــا حــالوت بــاقــي
 پــيــٹ خــالــي ۽ אنــگ אگــھــاڙي عــورت
 خـود نسـائـيــت کـي آهــي شـرم جــنـهـن تــي
 مركندي پٹ کي چيـو بـوٽ نـه آهـي ٻـچـڑא
 אن ڳنڍ ۾ بک دور كـوت جـو سـامـان آهـي

ــــه ــــورא. كــــجــــه ــــور ٿ ــــان ــــو ۽ چ  אٹ
 

 ۽ هـــــوخـــــان كـــــش زردرو אنســـــان
ــه جــنــهــن کــان وحــلــور وڃــي  אنســانــيــت ب
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 جنهن جي صـحـيـح وصـف كـالرכ آهـي
 ڳــنــڍ کــي کــولــيــو אچــي پــنــهــنــجــي گــھــر ۾
 אن کــي אڃــا كــجــھــه كــم كــرڻــو آهــي

 
 אنيس אنصاري لکي ٿو،

 ڏٺـــو مـــون بـــنـــدگـــيَء ۾ هـــك مـــقـــام آ
 جـــتـــي حـــاصـــل خـــدאئـــي ٿـــي رهـــي آ
ـــڑپـــن ـــا ت  جـــبـــيـــن شـــوق ۾ ســـجـــدא ٿ
ـــي رهـــي آ  ســـنـــدس درتـــي رســـائـــي ٿ
 אچــي ٿــو طــور تــي مــوســى کــي غــش ڇــو
ــمــائــي ٿــي رهــي آ  ڇــا كــنــهــن جــي رون
 אچـــي خـــود خضـــر ٿـــيـــو آهـــي مســـافـــر
 عــجــب אڄ رهــنــمــائــي ٿــي رهــي آهــي
ـــر ـــت ـــار وي ـــي ب ـــاف ـــع ـــن جـــي م ـــاه ـــن  گ
ــي رهــي آهــي ــي ٿ ــكــائ ــان ڦ ــن ک ــائ ــط  ع
ـــي آ زلـــزلـــي ۾ ـــو مـــون عـــرش ک  ڏٺ
 كـــا آهـــن جـــي رســـائـــي ٿـــي رهـــي آ
 ڏســـي אعـــمـــال نـــامـــو ڏאئـــي هـــٿ ۾
 گـــنـــاهـــن کـــان شـــكـــائـــي ٿـــي رهـــي آ
 مــــرڻ ئــــي زنــــدگــــي جــــي אبــــتــــدא آ
 قـــفـــس مـــان אڄ رهـــائـــي ٿـــي رهـــي آ
ــــاھــــه حــــرم ۾ ــــو ب ــــزل  אنــــيــــس آ زل
 .بـــتـــن جـــي אڄ خـــدאئـــي ٿـــي رهـــي آ

 
אدبي فكر صبح جي ٿڌڙي هير وאنگر آهي، جيكا هر طرف گـهـلـي ٿـي، “ 

دنيا جي هر كنڈ هر پاسي אها هير هلي ۽ گهلي ٿي، אسان چئون ٿا ته אها ڏکـڻ جـي 
ٿڌڙي هير صرف אسان وٽ آهي، אونهاري جي مينهن ۾ مڇر صرف אسـان جـو آهـي، 
ككرن جون قطارون ۽ ٻكرאڙ کنوڻ جو تجلو صرف אسان کي ئي نصيب ٿئي ٿـو، 
پر אيئن ناهي، אها نيچرل فنامنا وאنگر هر هنڌ موجود آهي، ڳالهـه صـرف مـحـسـوس 
كرڻ جي آهي، جيكو به فرد تجربو محسوس كندو جيكڎهن فنكار هونـدو تـه 

 ”هو אن جو אظهار كندو.
אنيس אنصاري هك حساس فنكار آهـي، جـيـكـو پـنـهـنـجـي فـن جـي 
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باليدگين وسيلي مختلف شين کي אيكسپلور كري ٿو. هن وٽ فطري منظـرن جـو 
بيان به آهي ته ماڻهپي جو ثمر پڻ، هو بک ۽ אفالس جي ڳالهه به كري ٿو ته قـومـي ۽ 

 אجتماعي אهنجن تي پڻ قلم کڻي ٿو. 
אنيس אنصاريَء وٽ قومي جاڳرتا جي عنصر کي جيئرو رکندي  قـومـي درد  
محسوس كري ٿو ۽ אن جو אظهار كري ٿو. هو پنهنجن نظمن کي ڌرتيَء جـي پـيـار 

 سان وقف كندو ويو آهي.
 جــــــرم پــــــاڻــــــي جــــــام אڃــــــا آ
ـــــو ـــــڻ ـــــھ ـــــه گ ـــــن ۾ آھ ـــــون رڳ  خ
ـــن ـــي ـــي كـــڎه ـــوئ ـــو آ ه ـــٹ ـــن ک  كـــي
ــن ــدي ــن ــھ ــگ ــي س ــي ئ ــي ه ــائ ــٹ ــن ک  كــي
 تــنــهــن جــون گــولــيــون گــھــائــن كــن پــر
ـــدא ـــن ـــٹ ـــي ه ـــت ـــٺ ـــدم هـــي پ ـــن ق  كـــي
 مـــرنـــدא كســـنـــدא هـــلـــنـــدא رهـــنـــدא
 ڇـــاتـــيـــون تـــاڻـــيـــون ســـهـــنـــدא رهـــنـــدא
 آخر هك ڏينهن هـي گـولـيـون تـنـهـن جـون
ــــون ــــدي ــــي رهــــن ــــه ــــي وي ــــر وڃــــائ  אث
 آخــــر مــــنــــهــــنــــجــــو وאرو אيــــنــــدو
ــــدو. ــــن ــــو وאرو אي ــــج ــــن ــــه ــــن ــــر م  آخ

 
جـي ’  وڄـون وسـڻ آيـون‘ אبرאهيم جوئي صاحب شيخ אياز جي كـتـاب   

 مهاڳ ۾ لکيو آهي،
قومون جڎهن پاڻ کي سڃاڻڻ ۽ سمجهڻ چاهينديون آهن، تڎهن پهريائين “

پنهنجيَء ٻوليَء کي سڃاڻينديون سمجهنديون آهن، ڇو ته ٻولي ئي سندس سڃاڻـپ 
جو אصل نشان ٿئي ٿي. هر قوم جي پنهنجي پيڑهائتي ٻولي آهـي. אڌאري ٻـولـيَء يـا 
گاڏڙ ٻوليَء تي هلندڙ قوم جي زندگي جڑتو ۽ کوکلي ٿئي ٿي. جيتري نبار ۽ نج ٻولي، 
אوترو אن قوم الِء پاڻ سڃاڻڻ سؤلو ۽ پنهنجي آزאدي ماڻڻ آسان ٿئي ٿي. אهو ئي سبب 
آهـي،  آهي، جو تاريخ ۾ جڎهن به كنهن قوم پاڻ کي قوم سڎאئڻ جي الئق سمجهيـو َ
تڎهن پهريائين אن پنهنجي ٻوليَء کي جياريو آهي ۽ وڌאيو آهي. توڙي جو سندس אها 
ٻولي سوين سال كم نه آئي هجي، يا אن جو אدب کڻي كيترو به پوئتي پيل ۽ אڻپورو 
رهجي ويل هجي ۽ אن جا لفظ كيترא به كم کان نكري ويل هجن يا رڳو אڻ پڑهيل 
جهانگين ۽ جهوپڑن ۾ رهندڙ ماڻهن وٽ باقي وڃي بچيا هجن. ٻوليَء جي پـنـهـنـجـن 
لفظن ۾ جيكا ڇك ۽ ويجهڑאئي ٿئي ٿي ۽ سمجهه ڀريل رهي ٿي، אها ڌאرين لفظن ۾ 
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كڎهن به كا نه ٿي رهي، پنهنجا لفظ کڻي كيترא به خيالي دنيا جا هجن، پـر אهـي 
جي سامهون پنـهـنـجـو ’  אتحاد‘ ڏٺل وאئٺل دنيا سان الڳاپيل رهن ٿا جيئن ڌאرئين لفظ 

آهي ۽ אئين ٻيا لفظ ۽ אنهيَء كري אهي نج پنهنجا لفظ ڳـالـهـائـيـنـدڙ ۽ ’  ٺهرאُء‘ لفظ 
 ” ٻڌندڙ ٻنهي کي هك سمجهه ۽ هك سڀاَء جي ڏور ۾ ٻڌي ڇڎين ٿا.

אنيس אنصاري پڻ هك ذميوאر אديب ۽ ليکك وאنگر پنهنجـي ٻـولـيَء جـي 
خدمت كئي ۽ علم ۽ אدب جو אهڑو ته پرچار كيو جو سندس تحريرون אڄ به حوאلن 
جو درجو رکن ٿيون. هن پنهنجي אباڻيَء ٻوليَء کي وڌאئڻ ۽ אن کي تـرقـي وٺـرאئـڻ الء 
قلم جو سهارو ورتو ۽ پنهنجيَء كهاڻين وאنگر پنهنجي شاعري ۾ به אهڑو ئي پـيـغـام 

 ڏنو، جنهن ۾ ديس جو درد ۽ אونو شامل هو.
 هي کڑکڑ جو عالم
 مشينن جي دنيا
 جتي هنر سستو
   ۽ ناڻو مهانگو.

 تنهنجي خاطر خاכ ُאڏאيم
 تنهنجي خاطر چاכ ِچكايم

 تنهنجي خاطر يار پيارא
  تنهنجي خاطر كاכ ُلٹايم

 تنهنجي خاطر فال وجهايم
 تنهنجي خاطر چال چاليم

 تنهن جي خاطر يار پيارא
 تنهنجي خاطر حال وڃايم
 تنهنجي خاطر تير َسهايم
 تنهنجي خاطر نير وهايم 

 تنهنجي خاطر يار پيارא
 تنهنجي خاطر پِير ُپڇايم

 
 تنهنجي خاطر ننڈ ڦِٹايم 

 تنهنجي خاطر يار پيارא
 تنهنجي خاطر كنڌ كپايم

 
كنهن به سماج، قوم ۽ ملك ۾ هك عـظـيـم ۽ آدرشـي قـلـمـكـار جـو “ 
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كردאر ۽ موجودگي كنهن وڏيَء وٿ جيان ٿي ُهجي. سماجن ۾ عام فـردن جـو جـنـم 
אفرאدي قوت ۽ تعدאد ۾ אضافي کان سوאِء وڌ ۾ وڌ אهو ئي كـارج ۽ كـردאر אدא كـري 
سگهندو آهي، جو سماج جي روאيتي ڌאرא جو حصو بڻجي، پنهنجي حصي جـو كـم 
سرאنجام ڏئي سگهندو آهي، پر هك سرجڻهار ۽ آدرشي אنسـان پـوري مـلـك، قـوم، 
سماج ۽ ماڻهپي جو طرفدאر ۽ دאعي هئڻ سان گڎوگڎ پنهنجي وجود ۾ عملي ۽ אنقـالبـي 
به هوندو آهي، אنهيَء كري عظيم ۽ آدرشي سرجڻهار نه صرف كنهن هـك مـلـك، 
كنهن هك قوم ۽ كنهن هكڑي سماج جو سرمايـو هـونـدא آهـن، پـر אهـي عـالـِم 
אنسانيت جو אملهه אثاثو هجن ٿا. אنهيَء كري ئي سولزي نٹسن چيو آهي ته هك سچو 
אديب هك حكومت جي طاقت برאبر هوندو آهي. كنهن به ملك ۽ قوم ۾ عـظـيـم ۽ 
آدرشي אنسان روز بروز پيدא نه ٿيندא آهن. אنهن جي جنم الِء ڌرتيَء کي سالن ۽ صديـن 
جا אوسيئڑא ۽ אوجاڳا كرڻا پوندא آهن. تاريخ ۽ تهذيب، אمن ۽ آشتي، سندرتا ۽ سچ، 
محبتون ۽ آجپو אنهن جي آمد الِء عرصي تائين منتظر رهندא آهن ۽ جڎهن אنـهـن جـو 
جنم ٿيندو آهي، تڎهن אهي نه فقط پنهنجي دؤر جا ساکي ۽ سروאڻ بڻجي پيدא ٿـيـنـدא 
آهن، پر هو پنهنجيَء ذאت ۽ حيات ۾ ماضيَء جي تاريخ ۽ تهذيب جو تسلسل، نئين ۽ 
روشن خيال فكر جا ترجمان ۽ אيندڙ وقت جي حالتن جو אدرאכ ۽ אحسـاس رکـنـدڙ، 
אهڑא ُپر دماغ ۽ ُپر بصيرت ُپرش ٿي ُאڀرندא آهن، جن جو عمل ۽ ويچار نه فقط پنهنـجـي 
ملك ۽ قوم الِء رهنمائيَء ۽ رאهه جو مثال بڻجي پوندو آهي، پر אنهن جي تخليقي صدא 
سمورين مظلوم قومن ۽ عالم אنسانيت جي آوאز ۽ אحساس جي ترجمانيَء جو حق به אدא 
كندڙ هوندو آهي. قومن ۽ سماجن جا אهي ُمحسن فرد، پـنـهـنـجـي وجـودن ۾ سـرאپـا 
سمونڈ ۽ فكري سركشيَء جو نمونو هوندא آهن. هو پنهنجي دؤر جي روאجن، روאيتن 
۽ طئي ٿيل تربيتي سرشتي جي پيدאوאر كونه هوندא آهن، پر هـو پـنـهـنـجـي ذאت ۽ 
زندگيَء ۾ خود ئي رאهه به هوندא آهن ته روشني به، ُسرت به هوندא آهن ته سگهه به، جاڳ 
به هوندא آهن ته جوالن به، جيت به هوندא آهن ته جرئت به، مطلب ته هو پنهنجـي وجـود 

 ”جي قطري ۾ بحِر بي كرאن جو محبوب مثال ٿيندא آهن.
אنيس אنصاري אستحصالي قوتن جو مخالف به هو ته پوسٹ مـاڊرن دور جـي 

 هاڃن سان پڻ نفرت كندڙ فنكار هو.سندس نظم،
 هي کڑکڑ جو عالم“ 

 مشينن جي دنيا
 جتي هنر سستو
 ۽ ناڻو مهانگو.

هنن سٹن ۾ جتي پوسٹ ماڊرن دور جي هاڃن تي تنقيد كـيـل آهـي، אتـي 
ديس ڌڻيَء جي پورهيت طبقي جو پڻ אونو آهي. توڙي جو كجهه אديب ۽ شاعر پاڻ کي 
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جديد چوאئڻ ۾ فخر محسو س كن ٿا ۽ پنهنجي تحريرن ۾ پڻ אهـڑي نـظـرئـي جـي 
جديديت پسند אديب ۽ فنكار سماجي ترقي جـي نـظـام “ تبليغ كن ٿا. پر אصل ۾، 

کي جامع نموني سان نه محسوس كن ٿا ۽ نه ئي אن جي جامع نموني سان عـكـاسـي 
كن ٿا. אهي حقيقت کي پنهنجي پاڳل كردאرن جي ذريعي صرف جزوي ۽ سطحي 

 ”طور پيش كن ٿا.
אها حقيقت آهي ته پوسٹ ماڊرن دنيا ٹيكناالجي ۽ مشيني ماحول پـيـدא   

كري אنساني آجپي ۽ سک چين الِء ڏچا پيدא كيا آهن ۽ אستحصالي قوتون אنسان 
 کي هك وکر سمجهي كتب آڻي رهيون آهن.

، جيكو هن جي شعري تخليـق جـو ’ تحت אلشعور جو هيجان‘ شاعر جي “ 
فوري باعث بنجي ٿو، سو كو بي سبب ۽ كنهن سماجي خال ۾ كونه ٿو پيدא ٿئـي. 
شاعر پنهنجي سماج سان وאڳيل אنسان آهي. ماضيَء سان هن جو ڳانڍאپو ۽ مستقبل 
ڏאنهن هن جي ذميوאري ئي هن کي حال جي فرض شناسيَء ۽ فـرض אدאئـيَء الِء تـيـار 
كري ٿي ۽ אن ڏאنهن آماده كري ٿي. تخليقي كيفيت ۾، شـاعـر جـي ڏאت جـي 

گذريل وאقعات رکيل אنگوري شرאب وאنگر مدمستيَء وאري خـوشـبـوِء جـو “ אظهار الِء 
كم ڏين ٿا. سنڌ ۾ אسين رهون ٿا ۽ دنيا جي بساط אسان جي אڳـيـان مـوجـود آهـي. 
آزאديَء جي رאهه ۾ ويٹنام جي بي مثل قوم جا بي مثال كارناما هنن ڏهن مـهـيـنـن ۾ 
پنهنجي معجزه نما حد کي پهتا. هن ئي عرصي ۾ عالمي אنقالب جو شيردل سرويـچ، 
چي گوئويرא، شهيد ٿيو. هابيل ۽ قابيل، بابل جو شهر، دهـلـيَء جـو سـرمـد شـهـيـد، 

 جهانسيَء جي رאڻيَء جو الش، ٹيپوَء جي كنڌ، مسدس حالي، شو جو كوڙو ناچ.
فطرت سان لڳاُء فنكار جي ڄڻ ته موروثي ملكـيـت آهـي. فـنـكـارکـي 
فنكار بڻائڻ ۾ فطرت جو وڏو عمل دخل رهي ٿو. عام فرد ۽ فـنـكـار ۾ فـرق אهـوئـي 
آهي ته عام فرد سج کي توאنائي، چنڈ کي روشني ۽ رאت کي אوندھه، صبح، منجهـنـد 
۽ شام کي وقت جا אهڃاڻ سمجهي ٿو. جڎهن ته شاعر نه صرف فطرت جي مظهـرن ۽ 
منظرن کي عام فرد وאنگر אهڃاڻ سمجهي ٿو، بلك هو سج، چنـڈ، سـتـارن، کـنـوڻ، 
گجگوڙ، ككرن، صبح، شام، رאت، هوא، بارش، جهك، جهولن، زلزلن، آبشـارن، 
دريائي وهكرن، پکين، جانورن، ٻولين، گاهن، گسن ۽ گلن کي فطرت جي جـالل ۽ 
جمال جا אهي אهڃاڻ ٿو سمجهي جن مان فطرت پنهنجي بيپناهه سـگـهـه کـي ظـاهـر 

 كري ٿي. جن کي سمجهڻ جهڑو ته فطرت جي عظيم אظهارن کي سمجهڻ آهي.
אنيس אنصاري پڻ אهڑوئي كالكار آهي، جيكو فطرت جـي بـي אنـتـهـا 
حسناكين ۽ حسين جلون جو سارאهيندڙ هجڻ سان گڎ אنهن بي مثال حسنا كـيـن 

אوندهـه “ روشن روشن پونم رאت يا  -جو אظهاريندڙ پڻ آهي.  کيرٿري تي ٻركيل کنڈ
אهڑيون ته אهم سـٹـون آهـن، جـن ۾ فـطـري ”  نور نگر جو رאڻو چنڈ -جي آ رאڻي رאت
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” چـنـڈ“ سونهن کي אنتهائي אوج ۽ موج عطا كري אظھار ڏنو ويو آهي. سندس نـظـم 
فطري سونهن جي نفيس ۽ لطيف אظهار جو אهڑو نمونـو آهـي، جـنـهـن ۾ چـنـڈ جـي 
روشنيَء کي אهڑي طريقي سان پيش كيو ويو آهي، جـو אن مـان خـوشـبـوِء אيـنـدي 

 محسوس ٿئي ٿي. 
 چنڈ

 روپهرو هي سهڻو چنڈ
 جيَء تي جادو من تي منڈ
 ٻيڑي گس تي تارن جوت
 کيرٿريَء تي ٻركيل کنڈ
 روشن روشن پونم رאت
 تاريكيَء تي پاري ڏنڈ
 عرشين فرشين نوري تار

 ناهي روڙو ناهي رنڈ 
 مومن كافر پوڙهو ٻار
 هر كو پائي پورو ونڈ
 אوندهه جي آ رאڻي رאت
 نور نگر جو رאڻو چنڈ

אنيس אنصاريَء جي شاعري  حسين منظرن ۽ ماحول جو عكس به آهـي تـه 
ٻولـي جـي ”  אوאر“ دאغستان جي مڌ سان ڀريل پيالن ۽ رقص رندאن جو پروאنو پڻ آهي. 

وڏي شاعر ۽ دאنشور رسول حمزא توف پنهنجي چونڈ نظمن وאري كتاب جي مهاڳ ۾ 
شاعر جو ذאتي אظهار يا حسي تجربو، هك אنمول خزאني جـيـان هـونـدو “ لکيو آهي، 

آهي. شاعر جيكو حسي تجربو مـاڻـي ٿـو، אن کـي عـام مـاڻـهـن جـي مـلـكـيـت 
ڄاڻائيندي سندن حوאلي كري ڇڎيندو آهي. هو ذאتي تجربي کي عام مـاڻـهـن جـي 

جـيـئـن گـل “  ٻي پاسي شاعري بابت كروچي جو چوڻ هـو، ”  ميرאث بڻايو ڇڎي ٿو.
ٻوٹي کانسوאِء نٿو ڦٹي ۽ ٻوٹي الِء ضروري آهي ته אن جون پاڙون ڌرتيَء ۾ کتل هـجـن. 
אهڑي ئي ريت شاعري پڻ زندگيَء کانسوאِء ممكن ناهي. آرٽ جو الڳاپو אنسـان جـي 
روحاني وحدت سان آهي، جيكا روحاني وحدت پنهنجو אظهار كندي آهي ۽ فـرد 

 ”پنهنجي هر سرگرميَء ۾ روحاني وحدت مان ئي سگهه  ۽ ساهس پرאئيندو آهي.
نغمگي ۽  روאني شاعريَء جي فني جمال جو אصل حسن ۽ سـونـهـن آهـي. 
جيكا אنيس אنصاريَء جي شاعريَء ۾ گهڻي تڻي موجود آهي. توڙي جو بنيـادي طـور 
هو كهاڻيكار هو پر سندس شاعري ۽ شاعريَء تي گرفت ڏسڻ کانپوِء كٿـي كـو 
گمان به نه ٿو ٿئي ته كو هو كل وقتي شاعر نه هو. אنيس جي شاعريَء ۾ لفظ آبشارن 
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وאنگر وهندي نظر אچن ٿا. سندس حرف حرف محِو رقص لڳي ٿو.الشك هـو مشـاق 
شاعر هو. ڇاكاڻ ته سندس شاعري هك پاسي علم ۽ هنر جو نمونو آهـي تـه ٻـئـي 
پاسي אن ۾ موجود فيلسوفياڻي جهت پڑهندڙ کي هك دم پاڻ ڏאنهن مائل كري وٺـي 

אنساني معاشري ۾ حسن ۽ عشق جو سلسلو، وجـدאنـي ۽ وحـدאنـي ٿي. אزل کان وٺي 
سطحن تي، شاعريَء جو موضوع پئي رهيو آهي. אهڑيَء شاعريَء جو אظـهـار هـمـيـشـه 
پڑهندڙن توڙي ٻڌندڙن کي پاڻ ڏאنهن مائل كندو رهيـو آهـي. אنـيـس אنصـاري پـڻ 
رومانوي شاعري ۾ تجريديت ۽ جمال جي بدولت پنهنجي تخليق کي نـئـيـن رنـگ، 
رمز ۽ آهنگ سان ڀري ڇڎيو آهي. ۽ هن جي عشـق جـي سـركشـي، سـونـهـن کـي 
ڇكي پاڻ ڏאنهن كري وٺي ٿي. אهڑو غنائي ۽ رومانوي אندאز  شاعريَء کي تخليـقـي 
جوهر بخشي ٿو ۽ شاعري وقت جون سرحدون طئي كرڻ جون صالحيتون ماڻي وٺي 
ٿي. هو جڎهن به جنهن منظر ۽ ماحول ۾ ويو آهي، אن منظر ۽ ماحول کي چٹيَء طـرح 

 بيان كري ٻين کي حيرאن كري ڇڎي ٿو.
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