
31 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

 پروفيسر ڊاكٹر محمد  قاسم ٻگهيو/ نظير احمد کوکر
 

دارن  ئ ا  يھ   ئ   
ئس ئ ا ئ ئ  ئڻ     ۽ا

 
Abstract 
 

SOCIOLINGUISTIC STUDY OF ANIMAL SYMBOLS 
IN SHAH ABDUL LATIF’S POETRY 

 
Symbols and signs are essential for poetry. Birds, insects, 

animals, plants and trees as symbols are used by great poets in 
their poetry.  

In the poetry of Shah Abdul Latif Symbolic and allegorical 
use of animals of this land is mentioned at the great extent. Even 
some birds, insects and animals are also characterized to make 
the poetry beautiful and didactic. There is a great use of animal 
symbols in the poetry of Shah Abdul Latif.  

These characterized signs and symbols of Shah Latif are 
adopted by modern poets of Sindh afterwards. This essay de-
scribes the sociolinguistic analysis of Shah’s animal characteri-
zation in his poetry. By this article, we know the closeness of 
Sindhi society with animals, their humane and wild feelings, their 
socio psychological and linguistic situation as well. 

جي شاعري جو اھڑو كو سُر مشكل ھوندو، جنھن ۾ جانورن ئھ  
بلك شاهه لطيف .  جو ذكر نه ھجي يا جانورن سان الڳاپيل اھڃاڻ استعمال ٿيل نه ھجن

جي كالم جو ھكڑو سُر سڄي جو سڄو جانورن ۽ پکين جي ذكر تي مشتمل ھجڻ 
لوڪ شاعري کي ڇڎي كري، .  رکيل آھي)  مور يا هنج(كري ان جو نالو ئي كارايل 

شاھه .  جانورن سان الڳاپيل گھڻي کان گھڻا اھڃاڻ فقط شاھه لطيف استعمال كيا آھن
لطيف کان پو وارن گھڻن سنڌي شاعرن اھڃاڻن جي استعمال ۾ شاهه لطيف جي 
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حقيقت ۾ شاھه جي شاعري جي اھڃاڻي حيثيت ايترو بلند آھي، .پوئواري كئي آھي
ان ۾ ٻولي ۽ سماج سان واسطو رکندڙ اھڃاڻن جو تعداد ۽ نمونا ايترا ته گھڻا استعمال 
ٿيل آھن، جو اھڃاڻن کي مختلف موضوعن ۽ قسمن ۾ ورھائي، ھر ھك تي الڳ الڳ 

شاھه لطيف ڀٹائي جي شاعري ۾ جانورن سان ”.  تحقيقي اڀياس كري سگھجي ٿو
پڻ ھك گھڻ رخي ۽ “  الڳاپيل عالمتن، اھڃاڻن ۽ تمثيلن جو سماجي لسانياتي اڀياس

 . الڳ تحقيقي موضوع جي حيثيت رکي ٿو
مرون، ھرڻ، شينھن، ھاٿي، : شاهه لطيف جي شاعري ۾ جھنگلي جانورن مان

َسره، روجھه، نانگ، بالئون ۽ انھن جا قسم، كاريھر، واسينگ، کپر؛ پاليل جانورن 
) گڎھه(گابا، وھڑا، َوڇون،ڦر، کر )  ٻڑد(اٺ، گھوڙو، مينھن ، ٻكر، ڇيلو، ڏاند :  مان

: سيسر، لڌڙو، واڳون، مڇ، مڇي، مڇي جا قسم: خچر، كتو؛ پاڻي جي جانورن مان
ونئرا، پتنگ، ماکي، :  ڄركو، ڏنڀرو، لوھڻيون، ٿيلھي، درا، دراجون؛ جيتن مان پُ

، ُجئون، ڄيون، چيڑ، جائون، داجون، سپ؛ پکين )ھنڈوا(ِكيئلون، ڀؤنر، مينھن وساڙا 
مور، كنگ، كان، ڳجھه، آڙي، تاڙو، چٻ، چيھو، كويل، ٻاٻيھو، ملھاري، :  مان

مالئك، حور، :  ھنج، كونج، كانيرو، ٻگھه، چڑي، باز ،تتر، پاريھر؛ خيالي مخلوق
رڙ، تنوار، الت، ريھه، كيھ، كڻك، كوكار، :  شيطان، ھما جانورن جي آوازن مان

: بھكڻ، ھاگاما ۽ ھور، واكا، چنگار، دانھن؛ جانورن سان الڳاپيل آوازن مان
کنڀ، )  داڦون(چھنب، پير، داڦوڙا :  سينڍارڻ، ڏاكارڻ، ھونگر؛ جانورن جي عضون مان

وات، نيش، كنڈو، ٿوھو، پٺي، كليون؛ جانورن ۽ پکين جي رهڻ جي جي جاين ۽ 
واڙ، وٿاڻ، جو، آسڻ، ُكڑھه، طنبيلو، ُچر، وڻ، الم، ٹار، ڏار، جبل، روھه، :  ماڳن مان

لوڌي، شكاري، :  ٹكر، بر، بحر، درياهه، سمنڈ؛ جانورن سان الڳاپيل ماڻھن مان
ماري، چوھڑا، پارھيڑي، آھيڑي، وڇار، ڏوڌي، گاروڙي، ڌنار، اوٺي، جت، ميھار، 

ڍٻيون، كوڙكيون، كنڍيون، ڄار، رڇ، :  سنگھار، پنھوار، شكاري؛ اوزارن مان
تيركمان، بندوق؛ سنجن سينگارن سان واسطو رکندڙ شين مان مھار، واڳ، پينڌ، 
ل، زين، ھنا، کرکرا، مالھه، ڳانا، ناكيلي ۽ جانورن سان الڳاپيل ٻيا  زنجير، سنگھر، جھُ

 . كيترا لفظ عالمتن، اھڃاڻن ۽ تمثيلن طور كتب آيا آھن
بيت ۽ وايون اھڑيون آھن، جن ۾ كنھن نه  590شاهه لطيف جي كالم ۾ 

كن بيتن .  ن استعمال ٿيل آھنوكنهن حوالي سان جانور ۽ جانورن سان الڳاپيل عالمت
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۽ واين ۾ ساڳين جانورن جون عالمتون ھك کان وڌيك ڀيرا كم آندل آھن ، ان حساب 
سان شاهه لطيف جي كالم ۾ جيكي به اھڃاڻ آھن، تن ۾ وڏو تعداد جانورن سان 

شاهه لطيف جي كالم ۾ جن جانورن جو سڀ کان گھڻو ذكر . الڳاپيل عالمتن جو آھي
 8آھي، ترتيبوار انھن جو جائزو وٺڻ سان پتو پوي ٿو ته ُسر گھاتو ۾ مڇ جو ذكر 

 14سر كارايل ۾ نانگن بابت .  بيت پتنگ بابت آھن 12ُسر كلياڻ ۾ .  شعرن ۾ آھي
۾ آھن، جن جو كل تعداد  5كونجن بابت عالمتي بيت ُسر ڏھر جي داستان . بيت آھن

بيتن ۾ هنج جو  13۽ داستان ٻئي جي  20سر كارايل جي داستان پھرئين ۾ .  آھي 24
 1كانگ بابت ُسر بروو جي داستان ٻئي ۾ .  بيت هنج بابت آھن 33ذكر آھي، كل 

ٻيا بيت  13ان کان سوا رسالي جي ٻين ُسرن ۾ . بيتن ۾ كانگ جو ذكر آھي 31وائي ۽ 
شاهه .  کان وڌيك بيتن ۾ كانگ جو ذكر آھي 45اھڑي ريت .  به كانگ بابت آھن

۽ ُسر مومل راڻي جي  44، سسئي وارن ُسرن ۾ 48لطيف جي رسالي جي ُسر کنڀات ۾ 
 122كل مالئي .  بيت ۽ وايون ملن ٿيون 18بيتن ۽ واين ۾ اٺ ، اوٺين ۽ جتن بابت  12

اٺ جي سنجن، سينگارن، پنڌ، . بيت ۽ وايون فقط اٺ سان الڳاپيل عالمتن واريون آھن
رفتار ، عادتن وغيره بابت شعرن جو ڳاڻيٹو تنھن کان سوا آھي، جنھن ما ن اندازو 
لڳائي سگھجي ٿو ته شاهه لطيف جي كالم ۾ حيواني عالمتن مان سڀني کان گھڻو 

 .تعداد اٺ سان الڳاپيل آھي
 

ُٺ   :اُ
ٺ جو آھي شاھه جي رسالي .  شاھه لطيف جي شاعري ۾ سڀ کان گھڻو ذكر اُ

ُسر کنڀات، ُسر مومل راڻو ۽ سر مارئي ۾ ُسرن جي موضوع ۽ قصي جي :  جي ٹن ُسرن
سُر کنڀات جو موضوع محبت ۽ . مناسبت سان اٺ جو ن تمثيلون ۽ مختلف اھڃاڻ ملن ٿا

اٺ سنڌ جي عام سواري .  هر حالت ۾ تكليفون كري محبوب جي ماڳ تي پھچڻ آھي
آڳاٹي سمي فقط اٺ ئي اھڑي سواري ھو،جو اڻانگي سفر ۾ ڏوراھين پنڌ تي .ھو

رت پھچائڻ جو واحد وسيلو ھو ان كري ھن سر جي ٹن داستانن جو .  محبوب وٽ تُ
اٺ :  ھن سر ۾ اٺ جو اھڃاڻي كردار ٻن نمونن جو آھي.  مركزي كردار اٺ آھي

سنڌ جي مجاز .  عاشق کي محبوب تائين پھچائي ٿو ۽ عاشق جو حال ڀائي به ٿئي ٿو
واٽ سنئين آھي، رات :  وارين رسمن موجب، عاشق اٺ سان مخاطب ٿي کيس چوي ٿو
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ڇڎي،سڌي رستي سان تکو ھلي، مون کي جلد )  ڏنگي واٽ(  سھائي آھي، تون ُكواٽ 
ھلي محبوب سان مال، ته توکي موتين ۽ ياقوتن سان مڑھيل پٹ جون ڳانيون ڳچي ۾ 

اٺ جو ٻيو اھڃاڻي .  ٻڌان، سونيون مھارون وجھان، توکي ايالچيون ۽ چندن چاريان
كردار تصوف واري فكر جي ترجماني كري ٿو، جنھن موجب اٺ انسان جي وجود ، 

انسان جواني جي جوش ۾، مجاز جي مستي .  ھوڏ ۽ ھستي جي ترجماني كري ٿو
ماڻھو؛ ميي مثل االئي كٿي جون ناگيل .  واري كيفيت جي كري جھلئي نٿو جھلجي

نَو نير ۽ ڏھه ڏانوڻ پيل ھجنس ته به .  وليون ٿو لتاڙي، كافور ۽ چندن چکيو ٿو اچي
انساني وجود جي چوڌاري اھڑيون وليون .  زوري ڇنايو پنھنجي سڄڻ ڏي ٿو تاڻي

 اصل كونه مڑندو، ھميشه ال پکڑيون پيون آھن، جو اٺ وانگر اتان كا چکيائين ته پو
ھن سر جي داستانن ۾ عام رواجي اٺن بجا كنگو ريٹ جي .  ان طرف پيو ويندو

انساني .  كرھن جو مثال به ڏنو آھي، جن جي طلب ۽ عادتون عام اٺن کان مختلف آھن
ھستي جي ھئڻ واري حالت کي اٺ سان ڀيٹيندي چيو ويو آھي ته ھاڻ ھي جوان ناھي 

. فرق اھو آيو اٿس ته ھاڻي ڳرو بار کڻيو نٿو سگھي.  رھيو، پو به عادتون ساڳيون اٿس
گل ۽ مکڑيون ڇڎي .  ھي ُكڌاتورو َكرھو سٺين شين بدران برين شين ڏانھن مائل آھي

چندن چرڻ ۽ اجرو پاڻي پيئڻ بجا اكن کائڻ تي دل ٿي .  الڻي ڏي الڙو ٿو كري
ھن کان جواني .  ميو منٿ نٿو مڃي، ويتر زھريلين ولين ۾ وات ٿو وجھي.  كريس

اڳي ڏکيون ۽ .  وا جي مرض پورو كري ڇڎيو اٿس.  واري مستي وسري وئي آھي
 . ڏوراھيون منزلون به كري ويندو ھو، پر ھاڻ گھر جي اڱڻ وارو پنڌ به نٿو پڄيس

. سسئي جي قصي سان الڳاپيل سرن ۾ اٺ خاص اھميت وارو كردار آھي
اٺ متعلق گھڻا بيت تمثيلي آھن، جن ۾ شاھه لطيف سسئي جي زباني اٺ سان 

ٺن ئي کيس پنھون کان .  مخاطب ٿئي ٿو سسئي اٺن جو ن شكايتون كري ٿي، ڇو ته اُ
سسئي جا ڏير اٺن تي چڑھي آيا ھئا ۽ پنھون .  جدا كرڻ ۾ مکيه كردار ادا كيو ھو

ڻ توڙي .  کي اٺن تي کڻي ھليا ويا هئا كٿي وري انھن کي دعائون ڏئي ٿي، انھن جا ڳُ
ڻ بيان كري ٿي قصي جي مناسبت سان اٺن کي ٻڌڻ، ڏائڻ ۽ قابو كرڻ جون .  اوڳُ

اٺن جا .  اٺ کي پنھنجي اصل نسل سڃاڻڻ جو تاكيد كيو ويو آھي. صالحون ڏنل آھن
اٺن سان اوٺين ۽ جتن جا اھڃاڻ به سسئي وارن سرن ۾ . مختلف ناال كتب آندا ويا آھن

سسئي واري قصي جي مناسبت سان سسئي ال صالحون آھن ته .  كتب آيل آھن
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جڎھن پنھون  کي اٺ تي سندس ڀائر کڻڻ آيا ھئا ته تون ڏاگھن جا گوڏا ٻڌي ڇڎين 
ِّير يا كرف ھڻي ڇڎين ھان سسئي کي جتن ۽ اٺن طرفان ڏنل ڏکن کي به اھڃاڻ .  ھان، ن

 . بڻايو ويوآھي
ٺ جون عالمتون كتب آنديون آھن ھن سر .  شاهه لطيف سر مومل راڻي ۾ به اُ

ٺ؛ راڻي کي مومل سان مالئڻ جو وسيلو ھو، ان كري شاھه لطيف مومل جي زباني :  ۾ اُ
ُسر کنڀات ۾ مجازي محبت جي جذبي ھيٺ ۽ ھنن .  اٺ جي گھڻي تعريف كئي آھي

ٺن جي پنڌ، رفتار، کاڌ خوراڪ،  ٻنھي لوڪ كھاڻين جي پسمنظر ۾ شاھه لطيف اُ
 . قطارن، قافلن، سنجن سينگارن جا اھڃاڻ كتب آندا آھن 

ٺ، ان جي ٻين نالن ۽ الڳاپيل  شاھه لطيف مذكوره ُسرن واري شاعري ۾ اُ
چانگي ’كيترن ئي بيتن ۾ .  تمثيلن مان نيون عالمتون ۽ اھڃاڻ تخليق كيا آھن

، ‘چانگي چئي چكياس’، ‘چانگو چکي آئيو’، ‘چانگا چندن چاريئين’، ‘چريائي
، ‘ليڑن جو لطيف چئي’، ‘چانگو چکي آئيو’، ‘چري نه چانگو’، ‘چانگي تي چڑھي’
، ‘ميا محبوبن ڏي’، ‘ميو ٿيو مامور’، ‘ميي ماڳائي وڌو’، ‘ليڑا رات لطيف چئي’
كرھا ’، ‘كرھا ُكر سڃاڻ’، ‘كرھا كسر ڇڎ’، ‘ميا منٿ مڃ’، ‘ميا تو مھار’

ڏاگھا ’، ‘كرھا ۽ كيچي’، ‘كرھا موڙ َم كنڌ’، ‘كرھو كميڻي تي’، ‘كاھڻ
، جھڑين تجنيسن جا ‘اٺ ۽ اوٺيئڑا’، ‘گورا ۽ گس’، ‘ڏاگھن وڌم ڏاڻ ’، ‘ڏونگر ۽ ڏير

ٺ ۽ انھن سان .  عمدا مثال آھن سنڌي شاعري ۾ كرھي، چانگي، ليڑي، ميي، اُ
 . الڳاپيل نسبتن وارا لفظ شاهه لطيف جي شاعري کان پو استعمال ھيٺ آيا

ٺ کي مختلف نالن کان سوا شاعراڻين ضرورتن مطابق ساڳئي نالي جي  اُ
بلك كيترا . مختلف نحوي بناوتن ۾ پڻ خوبصورت انداز سان استعمال كيو ويو آهي

ٺن، اوٺيون، ميا، ميو، ميي، مين، .  بيت انھن لفظن جي ورجا وارا آھن َٺ، اُ اُٺ، اُ
ٺ جي  چانگو، چانگا، چانگي ، چانگل، كرھو، كرھي، كرھا، كرھن، كرھل، اُ

ٺن جي مالكن اوٺين ۽ جتن کي پڻ ساڳئي .  نالن جون مختلف نحوي صورتون آهن اُ
ٺن وارو(  نموني اوٺي، اوٺيا، اوٺين اوٺيين، اوٺيئڑا، اٺوئين  اٺوئين اوٺاڪ ”)  اُ

جت، جتا، جتن جي عالمتن کي شعرن ۾ )  اوٺار (، اوٺاڪ “كالھوكو كاڏي وئو
شاهه لطيف پنھجي شعر ۾ سڀ کان گھڻا ناال اٺ . خوبصورت انداز سان كم آندو آھي

انھن نالن ۾ ذاتي ۽ صفاتي نالن کان سوا كي ٻين ٻولين، .  ال كتب آندا آھن
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اھڑن نالن تي مشتمل مصرعن مان ھك ھك .  عربي ۽ فارسي جا پڻ آھن:  جھڑوڪ
 : مثال ھيٺ ڏجي ٿو

ُٺ ”  :اٺ  “.نه وڃي َوَڳ سين، چري نه الڻواُ
 )179: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 “.۽ بلوچ جي رڙھي پسان روبوتي ”   :بوتو
َٻ پھالبودان ايندئي بو ”   :بودان  ) وائي، سر معذور(“ .جي، جھلج پَ

ور ِكُون كري”  :ٻُ وُر تَ وُر، ڇڎيو تُ ور نه چري ٻُ  “.ٻُ
 )178: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 “.توڏااڱڻ مٿي اوپرا، ڏٺئي َجڎ ”  : توڏا
 )316: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 “.پربتآئون ھتي، ُھو ھليا، پالڻي ”  : پربت
 .)اٺ جو وڏو قد بت ھئڻ كري شاھه ان کي پربت سڎيو آھي( 

و ، مرندي ِسين نه مٹئوڀٹاري ”  : ڀٹارو  “.ڀاڻُ
 )179: ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(   

 “.کي، جبل ٿئي جنجالجمازن جتي ”  : جماز
 “.جماجانكيهون كوهن پٹيين،كوكو ” : جماج

 ) شاهه لطيف ز بجا ج به كم آندو آهي: جماج( 
ٺ نه وڃي وڳ سين،چري نه ”  : چا نگو  “.چانگواُ

 )179: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 
 “.كيم ڏور،اڃا آرياڻي اڳي ٿيوڏاگھا ”   :ڏاگھو

 “.ان سينگارياشتر كڄاڙيا كاھي، ”  : شتر
 “.رنگائيروڏا كرڙا ڏونگر كھه گھڻي، ِجِت ”   :روڏو

 )327: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 
م نوازي ان جي، مرحبا ”  :موڏو  “.موڏننُ

 “.ھلي جت،گورا ھلن نه گس دوڪ”   :دوئك
 ) ٻن ڏندن وارو بگو اٺ(  

 “.كاڪ چڑھي، ويا وڻائون نكري كرھا”  : كرھو
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 “.، وکون وجھه وڌنديونُكواَٽ َكرها ڇڎ ” :  كنواٽ
 )177: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

نگو نگن جي گپت، ڇيڑي وڌيس ڇپرين” :گُ  “.گُ
نگو كوٺيو (  ٺ کي گُ شاهه لطيف سسئي جي قصي جي مناسبت سان اُ

ٺ هونئن ته هميشه رڙندا آهن، پر سسئي واري واقعي ۾  آهي، ڇو ته اُ
 .)پالڻڻ مهل خاموش رهيا، ان كري انهن کي سسئي گنگو سڎيو

 “.گورا وڃن گام ، ڏيرن سندا ڏيھه تي”  :گؤرو
 )318: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

ر”  : ليڑو   “.ا كارڻ اوٺيا ،ليڑ ا نيو َم لُ
 “.مزمانن مھري، آڻي جھكيا جھوڪ ۾”   :مھري

وھي ۾ ٿاڻو”  :ميو  “.ميي کي مجاز جو ٿُ
 )179: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 “.منڌ پياري پنڌ گھڻو نه مون اڄ نه ناقو :ناقو
بلوچستان واري پاسي اوالڪ وهٹ (اچي  اوالكنمعذور کي ماريو  :اوالڪ

شاهه لطيف ان کي اٺ ۽ اوٺين جي معنٰي ۾ .  ال كتب ايندو آهي
 )كم آندو آهي

 “ئي نه چلڻا، ٿي تنگ نھاري تت چوسال”  : چوسال
 ) چئن سالن وارو(   

 “پرت پانچارئنسوڌي ات سيد چئي، پو ” : پانجاريل
 ) پنجن سالن وارو،جوان(   

 “ پوي نرت نيشنان اڻانگي پنڌ جي، كا ”  : نيش
وُر آنرااوڳارين نه ”  : آنرا  )بيمار اٺ (“ ، ٻڌا چرن نه ٻُ

 )178: ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(  
 

 :اٺ کي ٻڌڻ ۽ قابو كرڻ جون عالمتون
اھي عالمتون لوڪ كھاڻين جي تمثيلن طور انساني خواھشن جي ڇڑواڳي ۽ نفس کي  

قابو كرڻ، روكڻ يا عشق مجازي ۾ نينھن جي زوراوري کي قابو كرڻ جي اھڃاڻ 
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ٺ کي ٻڌڻ ۽ قابو كرڻ ال پينڌ، نير.طور كتب آيون آھن ، ڏھه ڏانوڻيون، نَيرنَو ”:  اُ
۽ زنجيرن “  ، لڱين لوھه لڳاسبگھاڙيونبغل منجھه ”:  ، بگھاڙين“پياس پينڌَ پندرھن 

کان سوا شاهه لطيف جي شاعري ۾ سسئي جي قصي جي نسبت سان اٺ کي ٻڌڻ ۽ 
قابو كرڻ جون عام رواجي شين ۽ طريقن کان كي مختلف عالمتون به كتب آنديون 

 . ويون آھن
ــه،”  : چوٹي سين ٻڌڻ ــهَ ــئــه ڏيــن  اڱــڻ مــٿــي اوپــرا، جــڎهــن ڏاگــهــا ڏٺ

 ســســئـــي، ويــھــه وھــاڻــي ســيــئـــن، َســَرڪوٺــي 
 جـيـئـن، زنـجـيـرنچوٹـي سـيـن چـانـگـن کـي، جـڑ 

 “. ته ھوت تنھجو ھيئن ، پـنـھـون نـيـائـون پـاڻ سـيـن
 

 )316: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 :كرفن جون كنجون لكائڻ

” ،اڱڻ مٿي اوپرا، جڎ ڏاگھا ڏينھه ڏٺا 
ِل لكا،  كرفن جي ُكنجون  جيون كنهن جنھن لَ

،جو ، ويھي رات وھا وٺي پاند پنھون 
 !ته صبحاڻي سنديا، ٿئي ساروڻي سسئي

 )316: ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(
 اڱڻ اوپرا، جڎھن ڏٺئي اَٺ،  :اڳٺ سان ٻڌڻ

 اڳٺ، ڏانيِئه نه ڏاگھن کي، اوڳي ساڻ 
 “.ته ُھوند نه تنھنجي ھٺ، سور پرايا سسئي

 )316: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 اڱڻ مٿي اوپرا، ڏٺئي َجڎ توڏا،” :وارن سان ونگڻ

ِن گوَرِن جا گوڏا، ونگيئي نه وارن  سين، تَ
 “.ته لكن جا لوڏا، ھوند نه سٺئه سسئي

 )316: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 
 “وار وڍي واڳون كريان، پوان هوند پالڻ”

ڻ ۽ وا، كرھي کاڏو کوِڙئو”  :اٺ جون بيماريون  “.َوڏپَ
 )181: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(          
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ُڄ نه اڳين ڍار، َكرھو جئن كالھه ھو”  “.اَ
 )180: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

 : كانگ
ُسر بروو ۾ عاشق .  شاهه لطيف كانگ جو گھڻو ذكر ُسر برؤو ۾ كيو آھي

ان نسبت سان ھن ُسر ۾ كانگ کي قاصد .  جي جذبن ۽ احساسن جي ترجماني ٿيل آھي
كان يا كانگ .  بڻائي پنھنجي محبوب ڏانھن نياپا، ڏوراپا ۽ ميارون موكليل آھن

اھڑو پکي آھي، جنھن کان ھرھنڌ ھكيو تكيو حاضر ھجڻ كري ، سنڌ ۾ محبوب 
ھن ۾ عاشق .  توڙي عاشق ٻنھي جا نياپا کڻڻ ۽ آڻڻ جو عالمتي كم ورتو وڃي ٿو

کيس تاكيد سان .كانگ سان مخاطب ٿي کيس پنھنجي پرين ال پيغام ڏئي ٿو
سمجھائي ٿو ته، اي كانگ منھنجا نياپا ٹاري جي الم تي ويھي نوڙت ۽ نياز سان 

كانگ کي .  ڏائي ڏار تي ويھي ٻولڻ وارو كانگ خوشي جي خبر ڏئي ٿو.  ٻڌائجان
نينھن وارن جا نياپا ڏيڻ واري، سنڌ جي جملي روايتن کي ھن سر ۾ چڱي ريت واضح 

ان کان سوا رسالي ۾ ٻين به كيترن ھنڌن تي كانگ جو ذكر كيل .  كيو ويو آھي
 :آھي، جن ۾ كانگ قاصد جي عالمت طور كتب آيو آھي

 ” جو ما لوندو كڎھين كانگميڑائي.“ 
 )534: ص ڊاكٹر بلوچ، سهڻي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

 “.كتابت جي آنديئي ُخوُب خبر كانگا”
 )187: ص ڊاكٹر بلوچ، برؤو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 “.نيئي كانگ ، منھنجي ڏي محبوب کي كانگل”
 )187: ص ڊاكٹر بلوچ، برؤو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

كانگ سان مخاطب ٿيڻ وارن كيترن ئي بيتن ۾ شاهه لطيف كانگ کي 
 اڏامي ’اڏامي وڃڻ ۽ اڏامي اچڻ ، ڀرسان ويھي ڳالھيون كرڻ جي تاكيد ال آ

ِڳ اَ ’،‘اڏامي آڻ پرين’،‘اڏامي آڻ تون’، ‘كانگڑا ڏ لَ ه الت’،‘اُ نئُ لئج ’،‘آ كانگا لَ
ُ  كول’، ‘مٿي الم لطيف چئي’،‘الت لطيف چئي ، مومل جي حوالي ‘  آ كانگا ٻھه

كھيو سڻان ”.  ، لفظ ۽ اصطالح بار بار ورجايا آھن‘كانگ اڏايم كاڪ جا’سان 
كانگن جو كانگيرو، كانگ جون وصال جون “  كانگ جو، زاغ كري زاريون،

نگھه تي ويھي ٻولڻ جون تمثيلون ۽ اھڃاڻ به  واڌايون، كانگ جو ُمني، ٹاري ، الم، يا اَ



40 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

شعر جي مختلف فني ۽ معنوي ضرورتن مطابق كانگ کي .  كتب آندا ويا آھن
كوٺيو ويو )  جبل جو كان(كانگا،كانگل،كانگڑو،كان،زاغ ،کنياتو،روڏ 

تانگ ۽ . ھيٺئين بيت ۾ تانگ سانگ كانگ جا موزون كافيا كتب آندا ويا آھن.آھي
نياپا آڻڻ ۽ ڏيڻ كري كانگ به .  سانگ ٻئي عشق جي معاملي سان واسطو رکن ٿا

 : ساڳئي موضوع جو حصو بنيو آھي
ِن َجنِي جي تانَگ، سي سڄڻ سفر ھليا،”  تَ

 !لئج الت، لطيُف چئي، كڎھن ايندم، كانَگ 
 “. كنهن سٹاڻي سانگ، پرين پرڏيھي ِكئا

 )185: ص ڊاكٹر بلوچ، برؤو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 

 :هنج 
شاهه لطيف هنج جون .  شاهه لطيف جي ُسر كارايل ۾ ھنجن جو ذكر ٿيل آھي

اھي جملي خوبيون شعرن ۾ آنديون آھن، جيكي عام ماڻھن ۽ کانئس اڳ وارن سنڌي 
گندي پاڻي جي ويجھو نه وڃڻ، گند ۽ کِکي نه کائڻ، گھري .شاعرن بيان كيون آھن

جڎھن ته .  پاڻي مان سپون ُسوجھي ۽ موتي ڳولي کائڻ هنج جون نمايان خوبيون آھن
كنگ ويچارو كير، جو ”:  كانگ، كانيرو ۽ ٻگھه انھي رمز کي پروڙي كين سگھيا

، ان كري شاهه لطيف مخاطب ٿي ھنجن کي صالح ڏئي ٿو ته اھي “رسي ان رموز کي
چك ۽ چلڑ ۾ پنھنجا کنڀ ميرا نه .  ٻگھن سان ٻيلهه نه ٻڌن،لٻيل پاڻي کان پري رھن

شاهه لطيف ھنجن وارن بيتن ۾ .  “هنج مڑيئي ھنج، ميرو منجھن ناه كو”:  ڇو ته.  كن
“ ٿئو حضوري ھاڻ،سوجھا پييس َسر جي”  :  خطاب سان نوازي ٿو‘ حضوري’ھنجن کي 

شاهه لطيف هنج متعلق بيتن ۾ .  “ماڻك ُچوڻو جن سندو ، هنج حضوري سي”يا وري 
ڍٻين ’،‘پکي ۽ پاتار’،‘پکي ۽ پڃرو’، ‘موتي چڻڻ’، ‘ماڻك چوڻو’ھنجن جي خوراڪ 

جا اصطالح ۽ عالمتون كتب آنديون “  پک َم پسائيج، آ اڏامي ھنجڑا‘ ”۾ ڍير ٿيڻ
پرک تي پورو لھڻ، رمز سڃاڻڻ، هنج جي نھار، ٻولي، وائي، للي جي الت، هنج .  آھن

ھنجن جي وصفن کي تھائين وڌيك نروار .  جي ھلڻ ۽ مرڻ جا اھڃاڻ پيش كيا آھن
كنگن،ٻگھن،كانيرن جون اڻ وڻندڙ صفتون، منفي :  كرڻ ال كن ٻين پکين جھڑوڪ

 : عالمتن طور به كتب آنديون آھن
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ڑ ٿئو كالوِڙئو َكنگن،”  اڇو آُب لُ
 “ .ايندي لڄ مرن،تنھ َسَر مٿان ھنجڑا

 )257:  ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(
. شاهه لطيف اخالق جي اعلى وصفن ال هنج جون عالمتون كتب آنديون آھن

 : هنجن ۽ مورن جو استعارو نيك ۽ سچن انسانن ال كم آندو آھي
ُڻ كري نھاريين،”  ھنجن سين ھيكار ، جي ڳُ

 “.ته ٻگھن سين ٻيھار، هوند ٻيل نه ٻڌين كڎھين
 )258: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

 : سچن ،ُسٺن، غيرتمند انسانن کي ھنجن جي تمثيل ڏيندي ٻڌايو ويو آھي ته 
 پکي ٻئا َمَچِن ، ھنج سدائين ڏٻرا،”

 ماري سندو من ۾ ِورُھه ويچارِن،
 “.َكنبن ۽ كَڍِن، موتي جي مھراڻ جا

 )258: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
موتين کي روحاني خوراڪ، هنج کي روح، پڃري کي بدن جو استعارو ڏئي 

کي بند نه كجي، ڇو ته روحن کي گھڻو وقت بند )  ھنجن(سمجھايو ويو آھي ته روحن 
 :كري نٿو سگھجي

 هنج نه بند كجن، پکي نه وجهجن پڃري،”
 “.َمَڇُڻ مِري رهن، ساريندي کي سڄڻين

 )257: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 

 :كونج
. شاهه لطيف جي رسالي ۾ كونجن جو ذكر ُسر ڏھر ۾ كيو ويو آھي

ٻاجھاري ٻولي كن ٿيون، وڳر كيو ھلن ٿيون ۽ .  كونجون ُچوڻي ال پرديس اچن ٿيون
شاهه لطيف كونجن کي وڳر نه وسارڻ، مارين ۽ .  ھكٻئي کي سنڀاري ھلن ٿيون

كونجن جو .  شكارين جي ڍٻين ۽ بندوقن کان خبردار رھڻ جو تاكيد كيو آھي
ٻاجھاري ٻولي كرڻ، وڳر كري ھلڻ، وڇڑيل کي سارڻ ۽ وطن ال واجھائڻ وارين 

كونجن جو ’كونجن متعلق بيتن ۾ .  نماڻين صفتن جا اھڃاڻ پيش كيا ويا آھن
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وڳر ’، ‘وڳر وھي وڃڻ’، ‘وڳر ۾ ويڇا’، ‘وڳر ۾ وائي’، ‘وڳر كيو وتن‘ ’كڻكڻ
جا استعارا ۽ عالمتون سنڌي شاعري ۾ سڀ کان پھرئين شاهه ‘  وڳر وسارڻ’، ‘اكرڻ

بعد وارن شاعرن به ٿوري ڦير گھير سان كونج متعلق شاهه . لطيف استعمال كيون آھن
شاهه لطيف شعرن ۾ كونج ال .  لطيف واريون ساڳيون عالمتون كتب آنديون آھن

. كونج، كونجي، كونجن، كونجون، كونجڑي، كونجڑيون لفظ كتب آندا آھن
كونجن کي وطن ۽ مارن جي محبت، ايكي، اتحاد، ڏک سک ۾ گڎ ھجڻ وارين صفتن 

 :جي اھڃاڻ طور پيش كيو ويو آھي
رت نه ڇنن پاڻ ۾، ” ِ  وڳر كئو وتن، پ

 “.پسو پکيئڑن،ماڻهنئون ميُٺ گهڻو
 )275: ص ڊاكٹر بلوچ، ڏهر، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

كونج متعلق عالمتن جي تخليق ۾ شاهه لطيف جي گھري مشاھدي جو پتو 
ٻيون كونجون .  ھن بيت مان پوي ٿو ته كونج ولر کان وڇڑي اكيلي ٿي روئي رڙي ٿي

شاهه لطيف ان ال ڀيڻ ڀا جو خوبصورت اھڃاڻ كتب آندو (وري وڇڑي ويل كونج 
وڇڑيل كونج .  جي ساَر ۾ سڄي سڄي رات روئنديون ۽ پكارينديون رھن ٿيون)  آھي

 : کي پنهنجو وڳر ساري ٿو
 وڏي وڳر هيرئين،ُچِڻي نه ٻئن گڎ،”

 “.كونج كريندي سڎ،ويئي وهامي راتڑي
 )276: ص ڊاكٹر بلوچ، ڏهر، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

  
 وڳر ۾ وائي، كالهه تنهنجي ُكونجڑي،”

 سَر ۾ سارينئي،گهڻو ڀينر ۽ ڀائي،
 “.پسين نه ڦاهي،جا ماري سندي من ۾

 )276: ص ڊاكٹر بلوچ، ڏهر، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
كونجن جي رزق روزي واري تمثيل ۾ عام ماڻھو کي رزق جي تالش ۾ 

مفاد پرست، ماري مثل، .  جيكي مشكالتون آھن، تن جا اھڃاڻ پيش كيل آھن
. روزگار جي سانگي سان ڏوراھين ھنڌ ويندڙ پورھيتن ال طرح طرح جا ڄار وڇائين ٿا

 : انھن کي اھڑي آگاھي كونجن جي تمثيل ۾ ڏيندي شاهه لطيف خبردار كري ٿو
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ُٻ جنين سين ڍكئو،  ُكونَج نه پسين َكَک، ڍَ
 “.ماري ماري لک، وڳر ھڻي ويڇون ِكئا

 )275: ص ڊاكٹر بلوچ، ڏهر، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 

 :نانگ
شاهه لطيف جي شاعري ۾ نانگن جو .  نانگ زھريلو ۽ خطرناڪ جانور آھي

سر كارايل ۾ نانگن جي فطرتن، عادتن، وصفن ۽ .  گھڻو ذكر سر كارايل ۾ آيو آھي
. انھن جي رھائش، اصل نسل ۽ قسمن جون عالمتون كتب آنديون ويون آھن
. سركارايل ۾ خاص كري شكاري اصيل نانگ جا كي ڳڻ اھڃاڻ طور كتب آيا آھن

كاري نانگ جو كردار .  انھن جي تمثيل اعلى اخالقي ڳڻن سان كئي وئي آھي
قاتل زھريلو ھجڻ باوجود ھو ھروڀرو كنھن کي كونه .  شرافت وارو سمجھيو ويو آھي

. ھن ُسر ۾ كاري نانگ جي تعريف ۽ کپر جي شكايت كئي وئي آھي.ٿو ستائي 
اريج وارن نانگن ۾ وڌيك زھر ٿئي ٿو، اھو .  نانگن جي وير جو ذكر به ھن سر ۾ آھي

نانگن جا ٻچا به نانگ ٿين ٿا، انھن کان ساڳيو جوکو پھچندو .  سنڌ ۾ عام تصور آھي
كارو نانگ كيترو به خوفائتو ھجي، پر مورن جو مقابلو .  جيكو وڏن واسينگن کان 

ان .  نانگن سان الڳاپيل اھي جملي حقيقتون ھن سر ۾ بيان ٿيل آھن.  كري نه سگھندو
‘ عشق آھي نانگ‘، ‘عشق نانگ نسنگ’، ‘عشق نانگ نپٹ’کان سوا سر كلياڻ ۾ 

جون عالمتون استعمال كري عشق جي اھڃاڻي وضاحت كئي وئي آھي ته، نانگ 
نانگ کي خوف ۽ پٹ .جي کاڌلن کي ئي خبر آھي ته عشق كيئن ھوندو آھي)  عشق(

 .پاراتي جي عالمتن طور پڻ استعمال كيو ويو آھي
 

 :نانگن متعلق بيتن ۾ نانگن جي قسمن جھڑوڪ
کپر، پرڙ، سپ، كاريھر، كارو نانگ ۽ واسينگ، جو خاصيتن ۽ صفتن جي 

نانگن جو ڏنگ ھڻڻ، زبان مركائڻ، ڳجھو .  لحاظ کان الڳ الڳ ذكر كيل آھي
ڳالھائڻ جي عالمت ،رنگ، نسل نانگن جي ُجو يا رھائش وارا ھنڌ،ڏر،آسڻ، نانگ 

بنا ريج واري غيرآباد زمين جا نانگ وڌيك . جو زھر، مڻ به اھڃاڻ طور كتب آيل آھن
اھڑي ريت نانگن “  .  تن جو كنڈو ئي كم كري، جي مٿن پير پيو”:  خطرناڪ آھن
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اھو به ٻڌايو .  جو لفظ عمدو اھڃاڻ كتب آندو آھي ‘  اوطاقون’جي ُجو ال شاهه لطيف 
 :آھي ته مڻ به انھن نانگن جي مٿي ۾ ٿئي ٿي، جن جون اوطاقون اريج ۾ ٿين ٿيون

ِن، ِن َمٿَ  جن جُيون اوطاقون اريج ۾، مڻيون تَ
 ماٺ مرتبو ان جو وسان ِكيَن ُكڇِن،

ِن، تن جوکو ٿئي جان کي  “.جو اوڏو وڃي اُ
 )261: ص ڊاكٹر بلوچ، گهاتو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

نانگ جي کاڌل جو ’، ‘نانگ جو ڏنگڻ’نانگن متعلق بيتن ۾ شاهه لطيف؛ 
، نانگن جا ‘ِوھَه جا َورن‘، نانگن جا ڏرڙ، آسڻ ، ‘ٺپ مرڻ’، ‘صحت ال سكڻ
، نانگن جي مڻ وغيره ‘ستل نانگن کي ڇيڑڻ’، ‘نانگن جو لتاڙڻ‘قسم،رنگ،نسل 

قد بت ۾ ننڍڙا ھوندي به كي نانگ موتمار زھريال .  جون عالمتون كتب آنديون آھن
، ان کي به ليٹائي ‘ھاٿي ھنڌان نه چري’اھي جيكڎھن ھاٿي کي چك ھڻن ته .  ٿين ٿا
اھو اھڃاڻ آھي ته ظاھري طرح كمزور ۽ ھيڻا ماڻھو به پنھنجي تي اچن ته وڏي .  وجھن

 : نانگن جا ٻچا به نانگن جھڑا ئي خطرناڪ آھن. طاقت ال به خطرو ثابت ٿي سگھن ٿا
 سنھان ڀان َم َسَپ ، ويا واسينگن جا،”

 لتاڙيا لطيف چئي چوريا وجھن َچَپ،
 “.تنين جي جھڑپ، ھاٿي ھنڌان نه ُچري

 )261: ص ڊاكٹر بلوچ، گهاتو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
نانگن جو وير ’.  سنڌ ۾ نانگن بابت اھو به تصور آھي ته اھي وير وجھن ٿا

 .کي به شاهه لطيف اھڃاڻ كري كتب آندو آھي ‘ نانگن سان وير وجھڻ’يا ‘ وجھڻ
 کپر گاروڙين سين وڏو وڌ ويُر،”

 نانگ نه ويندين نكري، تو ڏر مٿي پيُر،
 “.ھي تنين جو ڍيُر، جن ُجھونا ڳڑھه جالئيو

 )261: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 

 :مڇ
رسالي جي ُسر .  مڇ به شاھه لطيف جي شاعري جو اھم حيواني كردار آھي

گھاتَؤ ۾ شاھ لطيف مڇ بابت مورڙي ۽ مانگر مڇ واري كھاڻي جي پسمنظر ۾ 
. ھن سر ۾ وڏن مڇن سان مقابلو كندڙ گھاتوئن جو ذكر آھي.  تمثيلي بيت چيا آھن
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ھي مانگر مڇ کي ڳولي مارين ٿا ھن سر جو .  كامياب گھاتوئن جو اھو اھڃاڻ آھي ته اُ
ھو .  مکيه موضوع مڇ آھي، جيكو مچي مست ٿيو پيو ٻين تي حمال كري ۽ ٿونا ھڻي

طاقت جي نشي ۾ ُچور آھي، پر آخركار جڎھن پاڻي گھٹيو ۽ مالحن سندس گھٹ 
ھن سر ۾ كن . ھن سر ۾ به مڇ کي مخاطب ٿي بيت چيا ويا آھن. جھليا ته مڇ ڦاسي پيو 

ھن سر ۾ مڇين مارڻ جي كنڍين ۽ كلين ، ڄارن ۽ .  ٻين مڇين جو ذكر به كيل آھي
رڇن رڱڻ جون صالحو ن به .  رڇن، مڇين مارڻ جا گر عالمتن طور كتب آندا ويا آھن

ر مڇ مرن’، ‘ائين نه مرن مڇ’بيتن ۾ .  ڏنل آھن ، مڇ جو ٿونا ھڻڻ، رويو رڇ ‘جنھ پَ
قومي (کي مڇن )  نقالبين(گھاتوئن ا.  نھارڻ، جون عالمتون كتب آنديون ويون آھن

 : کي اھڃاڻ طور پيش كيو ويو آھي) ھٿيار تيار كرڻ(مارڻ ال رڇ رڱڻ ) ندشمن
 جيئن ُجھڳا پايين جھولَ ۾، ايئن نه مرن مڇ،
 َسَٻر ڍاَر سمونڈ جا كي راون رڱج َرَڇ،

 “.ھي ڇاڙون ۽ ڇڇ، اڃان اوڙاھه اڳاھون ٿئو
 ) 225: ص ڊاكٹر بلوچ، گهاتو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(

کي پوري يقين سان چيو ويو آھي ته انقالبين جي گھيري )  مڇ(ظالم سامراج 
 :سندس ڏينھن پورا ٿيڻ وارا آھن. ۾ اچڻ سندس نصيب ۾ لکجي چكو آھي) رڇ(

 متو آھين مڇ، ٿلھو ٿئو ٿُونا ھڻين،”
نا ڏينھرا  “.جو تو ڏٺي اڇ، تِنھ پاڻي پُ

 )226: ص ڊاكٹر بلوچ، گهاتو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 

 :كتو
سنڌي .  الفاني شاعر شاهه لطيف جي رسالي ۾ كتي بابت چند بيت ملن ٿا

سماج سان كتي جو پراڻو ۽ ويجھو واھپو ھجڻ باوجود شاهه لطيف پنھنجي شاعري ۾ 
شاهه لطيف، شكار سان الڳاپيل عالمتون ُسر .  كتي جو ذكر گھٹ كيو آھي 

انھن بيتن .  کاھوڙي ۾ ۽ كيچ جي حوالي سان كتي جو ذكر ُسر معذور ۾ كيو آھي
۾ كتي جون ُكوكرون، كتا ۽ كوڙكيون، نمايان عادتون، كتي جو بھڻ، كتي 
جون ھڎيون كرٹڻ، ھڎي مٿي ھوڏ، ڍونڍ جو طالب ھئڻ، کائڻ،گرڻ،گهڎڻ،ڏاڙهڻ،بڇ 

 . تي وڙھڻ، وغيره عالمتن طور كتب آندا آھن
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 جاڳايس َجنُبوَر، كتي قريبن جي،”
ٿِيو،گِهِڎي منجهان گهور، هكي اُ  بهي بَ

 “.سڀ الهيندو سور، گِِري هن غريب تان
 )346: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، معذوري، (    

 
”،ُكتو ُكِرٹي َھِڎيون ، ُجوان مڑد ِجڳر کا 

 “.وطالبھا کالب ايئن ھنئين سين الہ  الدنيا جيفـ
 )346: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، معذوري، (    

 

 :رونمِ 
مرن .  رسالي ۾ مرن جو ذكر عام جھنگلي جانورن جي حيثيت ۾ آيو آھي

جو ماس کائڻ ، سسئي جي سورن تي مرون مامري ۾ پوڻ ۽ امامن جي شھادت تي 
 .مرون جي روئڻ جا اھڃاڻ شاعري ۾ ملن ٿا

 حقيقت هن حال جي، جي ظاهر كريان زباَن،
 لڳي ماٺ ِمڑوئن کي، َرسي ُسوُر شباَن،
 .ٹاكر ٹِكي كاَن، جبل سڀ جلي وڃي

 )249: گربخشاڻي، كوهياري، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(
 

 :پکي
شاهه لطيف جي شاعري ۾ پکين جو اڏامڻ، داڻو پاڻي،چڻڻ چڳڻ، پکين جو 
وطن، ٻچا سارڻ، ولر كري ھلڻ، ٻولڻ ۽ التيون لنوڻ، پکين جي موجودگي ۽ غير 

كن .  موجودگي، پکين جا کنڀ، پکين جو شكار سڀ اھڃاڻن طور كتب آيا آھن
قاصد طور كانگ، وطن جي حب جي عالمت طور كونج، اعلى :  پکين جھڑوڪ

شاهه لطيف لفظ .  اخالقي گڻن جي عالمت طور هنج جو خصوصي ذكر كيو ويو آھي
پکي مان اسم عام کان سوا، پکي مان مراد كو خاص پکي جيئن كونج يا ھنج به 

 . ورتو آھي
سي پکي آئيا، لبو منجھ درياهه، پَ  دَ
ت اڙائيا  .ويچارا ويساهه، آڻي اُ

 )256: ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(
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 : مينھون
شاهه لطيف جي شاعري ۾ مينھين جو ذكر سھڻي ميھار جي حوالي سان ۽ 

 : سُر سارنگ ۾ خوشحالي جي اھڃاڻن طور آيو آھي
َٹ سونهن،  اڱڻ تازي، ٻهر ُكنڍيون، پکا پَ
 سرهي سيج، پاسي پرين، مر ٿا مينهن وسن،
 .اسان ۽ پرين، شال ُهوِن برابر ڏينهنڑا

 )541: ڊاكٹر بلوچ، سارنگ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص( 
 

 :روجھه
هنن بيتن ۾ روجھه کي ڏسي سسئي ٿي سمجھي ته، پنھون ھوندو يا سندس ڏير 
ھوندا، روجھون وري ھن کي پنھون ڳوليندي ڏسن ٿيون، طرفين طلب جي عكاسي 

 : آھي
ه ، ڀان ِڪ اوٺي آئِيا”  “.رات ڏٺائين روجھَ
 )396: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، ديسي، (
 “.روجهه ڏٺائين رات، ھوت ڳوليندي حب ۾”
 )396: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، ديسي، (

 

 :ھاٿي
 “مئي ھاٿي سين مامرو، اچي ِكيو انڌن”
 )718: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، آسا، (
 “ھاٿي كارڻ ھيكڑي، آن كا تند ھڻان”
 )645: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، سورٺ، (

 

 :گھوڙو
. شاهه لطيف جي رسالي ۾ گھوڙي جو ذكر كثرت سان كيو ويو آهي

جو اصطالح ‘  گھٹ اندر گھوڙا’جو اصطالح عزت جي معنى ۾، ‘ گھوڙي چڑھڻ’جيئن
مصيبت ۽ درد ڀري دانھن جي اھڃاڻ ‘  !گھوڙا ڙي گھوڙا’ضمير جي زورائتي آواز ، 

شاهه .  طور ۽ گھوڙن ۽ گھوٹن جو ذكر كربال جي جنگ جي حوالي سان كيو ويو آھي
ٺن ھنئين آ”: ‘گھوڙن ھنيون گھڻيون’لطيف  جو اصطالح به “  گھوڙن ھنيون گھڻيون، اُ
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گڎوگڎ گھوڙي جا ٻيا ناال كيكاڻ، وڇيرا ۽ تازي پڻ پنھنجي بيتن .  كتب آندو آھي
 : ۾ كم آندا آھن

 “ِكي تو َكنين نه ُسئا، جي گھٹ اندر گھوڙا”
 )68: ص ڊاكٹر بلوچ، كلياڻ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 ) حسيني(“ گھڻي ڀون، وو وو وڃن نڱئا! گھوڙا”
ن ري! گھوڙا ڙي گھوڙا”  “آ نه جيئندي اُ
 )432: ص ڊاكٹر بلوچ، رامكلي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(
 “گھوڙن ۽ گھوٹن، جيئڻ ٿورا ڏينھڑا“
 )667: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كيڎارو، (
 “ھيٺ اڙل وڇيراكارا ُكند ھٿن ۾ ”
 )666: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كيڎارو، (

 

  :خچر
 “ .خچر کي ھڻ! جو ، ھئي‘ ال’الئي خنجر ” 
 )350: شاهواڻي، معذوري، سنڌيكا اكيڈمي، ص( 

 

 :کر 
کر يعني گڎھه جو ذكر ُسر آسا ۾ بدخواه، رقيب،دشمن جي اھڃاڻ طور آيو 

شاهه لطيف جي اڻ وڻندڙ كردارن مان ھك آھي، جيكو محبوب ۽ عاشق جي وچ . آھي
ٿو، شاهه لطيف ‘  ٻين ال کڎون کوٹي’۾ ركاوٽ ۽ ڦيٹو وجھڻ جو كارڻ ٿئي ٿو ۽ 

شاهه لطيف كن بيتن ۾ . عشق ۽ انقالب جون ڳالھيون کر کان لكائڻ جي صالح ڏئي ٿو
كن بيتن ۾ وري شاهه لطيف پنھنجي پرين جي اميدن پسڻ ال کر جي .  کر کي پٹي ٿو

 . جيئري رھڻ جي دعا به گھري ٿو
 “کر کي کُپر کا، نانگ مڻيارو نكري”
 )717: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، آسا، (
وَڻ كارڻ پرين جي”  “کر جا کڎ کنئي، پَ
 )716: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، آسا، (
 کر جيئن، َمدي جنين جي من ۾،! اال”
 )716: شاهواڻي، آسا، سنڌيكا اكيدمي، ص(
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 :ِڳجھه
شاهه لطيف عالمتي طور تي مري ويل جو ماس کائڻ ال ۽ كن ھنڌن تي مري 
ويل ال ڏک كرڻ جي حوالي سان، سسئي ۽ كربال جي واقعي جي نسبت سان كن 

مري ويل جي عظمت ظاھر كرڻ ال عالمتي .  بيتن ۾ ِڳجھه پکي جو ذكر كيو آھي
كربال ۾ ايترو ته .  طور اھو ٻڌايو ويو آھي ته ِڳجھون به بھادرن جو ماس کائين ٿيون

كوس ٿيو جو اتي گھڻيون ِڳجھون اچي گڎ ٿيون، انھن ال انساني ماس ايترو ته جھجھو 
 :ھو جو ِڳجھون ماھيو يا ڳائو ماس کائڻ بجا انساني ماس جون ھيراڪ ٿي پيون

ِن ڳارو، راتو ڏينھان رڻ ۾ ”   “.ِڳجھڑيَ
 ) 676: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كيڎارو، ( 
 “.کائن کڳمارو، كانئر پئو كنو ٿئي” 
 )676: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كيڎارو، ( 
 “.ڳائو ِڳَجھه َم کا، مھي ماس نه ھيرئين” 
 )676: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كيڎارو، ( 

 “.ھاريا حقيقت جوباز، ھٿان ڇڎ َم ”   :باز
 )461: ص ڊاكٹر بلوچ، آسا، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 “جو سٹكوشھباز ِڪ تو كنين نه ُسئو، ”   :شھباز
 )262: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، وائي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

وَهه، ٿر ”  : ٻاٻيھو  “.ٿي مرانٻاٻيھو ته َمُر لڳي لُ
 )463: ص ڊاكٹر بلوچ، آسا، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،  

ُر   “.چاريان، ھينئون چئيم ھيئنڦر ڦران، ”   :ڦَ
 )578: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، مارئي، (  
ُن ڦرن”    )ڦرن جي کرن جو پكو ٿيڻ (“ .لٿو سي لطيف چئي، ٻڌو ڦَ
 )489: ص ڊاكٹر بلوچ، مارئي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

ٺيون، ننڍن ” )ڦر= نوراڀ (  : نوراڀ  “.نوراڀِن پائر ڏنيون پُ
 )489: ص ڊاكٹر بلوچ، مارئي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 “وڃن،كن سڀاڳين سامھانوھٹ وارئو ”   :وھٹ
 )225: ص ڊاكٹر بلوچ، گهاتو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
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 ) مارئي(“ جي كنھ جو ھو ڇيلڑو، ڇانگا ڇڄي كو ”  :ڇيلڑو
 ) مارئي(“ .سسناو ٿا كورين كنئري سرتيون مٿان ”  : سسن

ن وارين رڍن جا ڦر= سسن(    ) اڇي اُ
 ) مارئي(“ .ٻاٻاڻا ، پسان شال پر كنھينٻكر ”  :ٻكر

 “.تنگئان لھي نه تکوڇون، انڌي وڇون كنڌي ”   :َوڇون
 )508: ص ڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
 ) سھڻي(“ .ڳچي پايو ٻانھن ، ويٺي رو وڇن سان”  

ھون ِسر ٻيئي” : پولڑيون ڑين ۾ ، ٻانُ  “.پاسا پولَ
 )595: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، مارئي، (  

ن مان ٺھيل لوئي ڏانھن اشارو آھي. رڍ جو قسم  : ڀاروڙي  :ھتي رڍ جي اُ
 ) مارئي(“ .سرتيون دعا كجاه، ته ڀرم ڀاروڙي رھي”  

ئي نه نير”   :سپ ِ  “ِسپ سمنڈين سپجي، ندي پ
 ) 599: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، مارئي، (  

 “.سپ سمنڈين َسپجي، ابُر آساروس” 
 )600: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، مارئي، ( 
بر آسري”   “.جر ۾ سپون جيئن، آھين اَ
 )599: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، مارئي، ( 
 “.سپُن ُمال ِسيُر ! سکو سڀ سرتيون” 
 )600: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، مارئي، ( 

ڌڙن جيئن لطيف چئي، پاڻي وجھن پاڻ”   :لڌڙا  “.لُ
 )398: ص ڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 “ميوا مڃر ماکيون، سڀكا چسن چک”   :ماکي
 )489: ص ڊاكٹر بلوچ، مارئي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

ھال مون ڏينھن ٿئا، پييم ڄام”  :ڄيون  “.َڄيون! ڏُ
 )324: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، آبري، (  
 “چوٹي ۾ چيڑ پئو، پين رت ڄيون”  
 )497: ص ڊاكٹر بلوچ، مارئي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
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ونئرا  ونئرا ُچلڑ چك گھڻي”   :پُ  “.جنھن پاڻي ۾ پُ
 )257: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
 “.ويا ِچُت کڻي ،تنھ َسر مٿان ھنجڑا”  
 )257: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 “.پيتو تنين پيئيون، جائون منجھه َجئي”   :جائون
 )257: ص ڊاكٹر بلوچ، كارايل، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 
 : خيالي جانور يا خيالي مخلوق

، ستي جاڳائِي سسئي، ”  :عزرائيل  اچي عزرائيلَ
، ته پنھون ماڻھو موكليو    “.ٿي دوڙائي دليلَ
 )319: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، آبري، (             
 “.آ نه گڎي پرين  کي ، آيو عزرائيل”  
 ) آسا(“ .تان جي گھرجي تيئن، جا پر عزرائيل جي”  

 “.مديون پسي منھجيون، شرمايا شيطان”   :شيطان
 )196: ص ڊاكٹر بلوچ، سري راڳ، وائي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
 “.دغا تنھنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان”  
 )141: ص ڊاكٹر بلوچ، كلياڻ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 منكر ۽ نكير کي جڎھن ڏٺائين،” : منكر نكير
 اڳيان اٿي ان کي پنھون پڇيائين،  
 “.ادا ائائين، كو لنگھيو ساٿ سڄڻ جو  

 

 )677: ص ڊاكٹر بلوچ، آبري، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(                  
ھُڄ، ته ملك الموت ماريين”  :ملك الموت  “پنھون ساڻ پَ

 )295: ص ڊاكٹر بلوچ، معذور، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
 “اڀيون گھڻي ادب سين، حورون حيَرَت ھنڌ”  : حورون

 )768: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، برؤو، (  
ڌِن، ِسھَرا شھيدن جا”    “.حُورون ھار ٻَ
 )324: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كيڎارو، (  
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سرگردان سنسار ۾ -جئن سو ھرڻ ”   :ھما ،ھما.“ 
 )677: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 
 :جانورن جا عضوا

شاهه لطيف جي شاعري ۾ جانورن ۽ پکين جي عضون جي عالمتن جا مثال به 
 : ملن ٿا

 ) كارايل(” پسي چلڑ چوئيون، پک َم پسائيج”  : پک
 )سھڻي(“ .جھل عقاب‘ آ’چنبو وجھي چور جيئن، ”   : چنبو

 “ تن جو كنڈو ئي كم كري جي مٿن پير پئو”   : كنڈو
ڌا دڙ داڦ ”   : داڦوڙا  “آيس تن اٺن سين، جن پير دُ
 )بروو(“ چمڑي واَر چنھنب وڍئا،ھما سين نه ھلندا”  ): چھنب(چھنج 

 ) كارايل(“ .ماڻي تون مريج، چئج َم كھين ُچھنج سين”  
 “كرھي كاڻيٺا رتا، نائي ناگيال”  : كاڻيٺا

 )373: ص ڊاكٹر بلوچ، راڻو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  
 ) كارايل(“ .جو ڏاڙون ڏاڙون ويٺيون، ته وڙھندئي ِوُهه َوڻي” ): اڏٺون(ڏاڙون

 “وڏي اوھه آئيون، پٺي الئي ڦر”  : اوھه 
 )701: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، سارنگ، (  

 
 :جانورن جا آواز

شاهه لطيف پکين ۽ جانورن جي آوازن مان كانگ، كونج، َچتون، كوئل، 
ِٺ ۽ ٻكر جي آوازن جون عالمتون لوڪ كھاڻين جي پسمنظر ۾ عكس ۽ اھڃاڻ طور  اُ

 .مختلف معنائن ال كتب آنديون آھن
 

 :عشق جي اھڃاڻ طور
 پکين جي آوازن کي انساني آوازن جي اھڃاڻ طور استعمال كندي سسئي

جھنگ ۾ كنھن جي دانھن کي .  جي دانھن کي پکين جي دانھن سان تشبيهه ڏني اٿس
پکين ۽ جانورن جي دانھن ئي سمجھيو ويندو آهي ڇو ته عام طرح سان اتي ماڻھو جي 

 . ھجڻ جو گمان نه هوندو آهي
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 رڃن ۾ رڙ ٿي، َكَر كوول جي كوڪ، ”: كويل جي كوڪ
 ولولو ۽ ُووڪ، اي تان آه عشق جي،  
 )314: ص ڊاكٹر بلوچ، معذور، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(  

 رڃــن ۾ رڙ ٿــي، َكــَر َچــتــون جــي چــانــگــار، ” :  چــتــون جــي چــونــگــار
 “. اِي عشق جـي اٻـكـار، نـعـرو آھـي نـيـنـھـن جـو

 

   )315: ڊاكٹر بلوچ، معذور، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(          

 : قاصد جي اھڃاڻ طور
لھي، كان كان كانُگ كري” : كانو جي كان كان نگھئان ھيٺ نه اُ  “.اَ

 ) 186: ص ڊاكٹر بلوچ، برؤو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(       
 “.لئج الت، لطيف چئي، كڎھن ايندم كانگ”      :كانگ جو لنوڻ 

 )185: ص ڊاكٹر بلوچ، برؤو، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،(        
 

 :خواري ۽ خرابي جي اھڃاڻ طور
 كوا كان كان كندا،” 
 “ وھاڻي جو وڻن ۾   
 “كوڙا كانگيرا كئو ُمٺا تان مركندا” 
 )188: ص ڊاكٹر بلوچ، برؤو، وائي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 

 :بي وسي ۽ بيماري جي عالمت طور 
 ) آبري(“ .پسي حال سندو ، كانگن كانگيرو كيو”  
 : ماڻھن جي غير موجودگي جي اھڃاڻ طور 
ري نه ٻكر دانھن”  ڻكو نه ُسڻيان، ٻُ وَڻ ڀُ  “.ڀُ
 )496: ص ڊاكٹر بلوچ، مارئي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 

ٺ جا آواز  :اُ
ٺ رڙن، مون ڀيري ماٺ ٿي”   “.اڳي اُ
 )317: ص ڊاكٹر بلوچ، ديسي، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 
ت تنگ توارون پون”   )ديسي(“ .ليڑن جون لطيف چئي، اُ
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 :خوشحالي ۽ سكار جي اھڃاڻ طور كونج،مور ۽ پپيھي جا آواز
 ”كونج كڻكي، مور چڻكي، پپيھل پي پي ڳا“ 
 )543: ص ڊاكٹر بلوچ، سارنگ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

 
  :جانورن جي کاڌ خوارڪ سان واسطو رکندڙ عالمتون

شاهه لطيف جي شاعري ۾، لوڪ كھاڻين توڙي عام مجازي عشق واري 
موضوع ھيٺ چيل بيتن ۾ جانورن جي کاڌ خوراڪ سان الڳاپيل عالمتن جي استعمال 

کاڌ خوراڪ سان واسطو رکڻ وارين عالمتن ۾ محبوب سان مالقات .  جا مثال پڻ ملن ٿا
ٺ کي چڱا کاڌا آڇڻ، محبوب جي ملك سان واسطو رکندڙ كانگن ۽  ۾ مددگار جانور اُ
كتن کي پنھنجو ماس کارائڻ، محبوب جي ڳوال ۾ يا بي وفائي جي سزا طور مري 
ماس ِمرن جي حوالي كرڻ واري حالت مان مجازي عشق جي مامرن جا اھڃاڻ ورتا ويا 

کاڌ خوراڪ جي تالش ۾ كونجون پنھنجو وطن ڇڎي اچن ٿيون ۽ رزق جي .  آھن
خوراڪ وارين عالمتن ۾ شاهه لطيف .  حصول ال كڎھن موت جو شكار به ٿيو وڃن

مرن، كتن، كانگن ۽ .  جو خصوصي ذكر كيو آھي‘  موتين’ھنجن جي خوارڪ 
. ڳجھن جو انساني ماس کائڻ واريون عالمتون به اھڃاڻ طور استعمال كيون ويون آھن

ھجڻ كري ناپسنديده ۽ گھٹ درجي وارو ‘  ککي جي بو’مڇي کائڻ وارن مھاڻن کي 
 : سمجھيو ويو آھي

 ) كاموڏ(“ آھي منھجي منھن ۾ مڇي بو مدام” 
 “.کاڄ جنين جون ککيون، مال جنين جا مڎ” 
 )398: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 

ٺ سان  جانورن جي کاڌ خوراڪ جي عالمتن ۾ سڀ کان گھڻيون عالمتون اُ
مجازي موهه جو شكار ٿيڻ بعد اٺ کي كوبه کاڌو ڀلي كيڎو به سٺو .  الڳاپيل آھن 

عشق ۾ ڳرندو ٿو وڃي، مجازي موھه جي .  ھجي نٿو وڻي، نه مصري ٻك، نه ئي چندن 
انگ ميو،   -َميو ”.  كري چرڻ جي باوجود به ميو متارو نه ٿو ٿئي،لڱ نٿا ڀرجنس

محبوب سان مالقات جي وسيلي طور اٺ کي عمدا کاڌا )  کنڀات(“  چانگو چني نه كئو
آڇڻ، اٺ جا پسند ناپسنديده کاڌا، نقصانكار کاڌن کان روكڻ جو ذكر، اھڃاڻي 

 .معنائن ۾ كيو ويو آھي
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ٺ کي عمدا کاڌا آڇڻ جون عالمتون  : محبوب سان مالئڻ جي خوشي ۾ اُ
 ”کنڀات(“ توکي چندن چاريان ، ٻيو وڳ الڻي کا ( 
 ) کنڀات(“چانگا چندن چاريئين،اٺئي پھر اپار ” 
 “چاريئين چندُن چوٹيون ، نايو ميندي ڏار” 
 )143: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 
 ”ايالچيون آُھَر ۾ ، پوڄ ميي کي پا“ 
 )178: ص ڊاكٹر بلوچ، کنڀات، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا،( 
 ) راڻو(“ .کارايان کير وليون ، چاريان چانگي کي” 
 )راڻو(“ سوڍي جي صالح، كؤنر چرندي كاڪ جا” 

 
 :عشق لڳڻ جي اھڃاڻ طور

 ) راڻو(“كين جو كاڪ تڑا، كرھي چرھو چکئو ” 
 “كرھي كاڻيٺا رتا، نائي ناگيال ” 
 )373: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، راڻو، وائي، ( 
 )کنڀات(“ .ويٺو منجھه وَڳ، نايو ناگيالن چري” 
ُن ”   “.ِجئان كوِڙ ٻه كاٺيون، پنجين لکين پَ
 )148: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 
كون كري، ”  ور تَ وُر ، ڇڎيو تُ  ٻُو ُر نه چري ٻُ
 مونين ھڻي موٹئو، َكَرھو رات َكپُور، 
 “.ميو ٿيو مامور ، َچندُن چکي آئيو  
 )144: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 

 
 : مجازي موھه جي كري کاڌو نه کائڻ 

وُر،”  اوڳارين نه آنرا ، ٻڌا چرن نه ٻُ
 “ليڑن کي لطيف چئي ، موٹڻ جو مذُكور

 

 )178: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، (          
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 چري نه مصري َسنَِگ، چندن جا ُچوپا كري،”
نَگ، ميي کي مجاز جا  “.اکين مٿي اَ

 

 )178: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 
 اٺ نه وڃي وڳ سين، چري نه الڻُو،”

 ميي کي مجاز جو، ٿوھي ۾ ٿاڻُو،
و ، مرندي سين نه مٹيو  “.ڀٹاري ڀاڻُ

 )143: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، (        
 ) راڻو(“ .كين جو كاڪ تڑا، كرھي چرھو چکئو” 

 
 : اڻ وڻندڙ کاڌن جي رغبت جون عالمتون

 ”كڌاتورو كرھو، لكيو الڻي کا.“ 
 

 )142: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 
 پيين نه موڪ،!  چانگا چندُن نه چرين،ميا”

كيو ڇڎين ٿوڪ،  اگر اوڏو نه وڃين، ٿُ
 “.الڻِي وچان لوَڪ، تو كهِڑ اکر آئڑي

 )142: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، (        
 : اٺ کي نقصانكار شيون واپرائڻ کان روكيندي کيس چيو وڃي ٿو

 پسي ڳاڙھا گلڑا، َكَرھا كيم ترس،”
 “.سي تان ھلي پس، جي ان ول ِوھاٹيا

 )148: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، (        
ن ول کي .  پو به سٺن کاڌن بجا خراب کاڌا ٿو واپرائي ھي كڌاتورو كرھو اُ

 : کائڻ ال آتو آھي جنھن ول گھڻا وھاٹي ڇڎيا آھن
كيو ڇڎين ٿوڪ”   “اگر اوڏو نه وڃين، ٿُ
 )148: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 

لھي” ڪ نه اُ  !چانگي چئي چكياس، مٿا اَ
 چوڌاري چندَن وَڻ پچي پوَڄ پياس،
ـڳاس، َن سين آِر لَ  جنھن َوِل گھڻا وھاٹيا ، اُ
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 .راڙي رُت ِكياس، ھِن ُكڌاتوري كرھي
 )146: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، (        

 
 :خراب کاڌا واپرائڻ سبب پيل نقصان

ِي، وريِس نه وائي”  ي  “.كرھي كاَكت َڇڎَ
 )145: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، کنڀات، ( 

كيچ جي كتن ۽ ٻين جانورن جو کاڄ ٿيڻ کي به سسئي پنھنجي ال سعادت 
 :ٿي سمجھي

 “ٿي ٻوٹيون ، ته كتا کينئي كيچ جا! ٻانڀڻ” 
 )345: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، معذوري، ( 

”،كتا کينئي كيچ جا، سندا جي پنھون 
سونھن، جي جانارن ياد پئين  “اڳھين ھوند اَ

 )345: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، معذوري، (   
 سسئي پڇن سي، جي پاريل پنھون ڄام جا،”

 “.كايا كيچ كتن کي.  وڍيو يٺي ڏي
 )194: ڊاكٹر بلوچ، معذور، ثقافت کاتو، ص(               

 : محبوب جي ڳوال ۾ رلندي، جانورن جو کاڄ ٿيڻ کان اڳ وصال جي خواھش
 “بازن کاڄ ٿياس ، سگھو موٹج سپرين” 

 )419: ڊاكٹر بلوچ، ِرپ، عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، ص(
كرڻي  هوڇڑيل محبوب يا مقصد جي تالش ۾ جانورن جو کاڄ ٿيڻ جي پرواه

 :نه آهي، جيئن سسئي پنھون جي ڳوال۾ مرن جي پرواهه نه كئي
 “والڙئو وڻين چڑھي ، ڳجھن ٿيندي ڳاُھه” 
 )369: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، معذوري، ( 

ِريان لئي پساهه،” ِ  سسئي سوري چاڙھيو، پ
 “.ھو مرون ھي ماُهه، ِكيَن كميڻي رکيو

 )369: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، معذوري، (    
 )آبري(“ ڏينديس ماهه مروئن کي ، كلھن تان كوري” 
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بي وفائي يا كنھن ٻئي سبب کان سزا طور پورو جسم يا بدن جو كو عضوو، 
 :خاص كري اکيون كانگن جي حوالي كرڻ

ريِن ري، جي كي ٻيو پسن،” ِ  اکڑيون پ
 “ته كڍي کي كانگن، نِواال نيڻ ڏيان

 ) 709: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، آسا، (             
 “جيٿي لک الھين، ته كڍي كانگن کي ڏيان” 
 )336: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، ( 

اعلى اخالق جي اھڃاڻ طور هنج جا گندي خوارڪ بجا سٺي خوراڪ کائڻ جا 
 : مثال 

 “پٿون جي پاتار جون چيتاريو ُچڻن” 
 )852: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كارايل، ( 
 “ماڻَك ُچوڻو جن جو، ھنج حضوري سي” 
 )853: سنڌيكا اكيڈمي، صشاهواڻي، كارايل، ( 

 
 :جانورن جي سنجن ۽ سينگارن جون عالمتون

شاهه لطيف جي شاعري ۾ اٺ جي سنجن ۽ سينگارن کان سوا كن ٻين 
مينھين ۽ گھوڙن جي چڑن ۽ کرکرن جون عالمتون مختلف معنائن ۾ : جانورن، جھڑوڪ

 : كتب آندل آھن
 “واڳ ڌڻين ھٿ ۾ ، كيڎانھ كرھلُ كاھيان”  :واڳون

 )463: عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، صڊاكٹر بلوچ، آسا، (  
 “منھجو َمُن ميان، واڳيو ويڑھيچن سين”  
 )482: عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، (  
 “واڳئا جي وجھه سي ، رب نه سڃاڻن”  
 )409: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، (  

 “اديون سڀ اندام، چڑن منھنجا چوريا”  : چڑا
 )388: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، (  

شاهه لطيف سھڻي ميھار جي قصي جي حوالي سان مينھين جي چڑن جون  
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به ‘  سنڀارون’، ۽ ‘کركا’قسمن مطابق، چڑن جا ٻيا ناال .  عالمتون به كتب آنديون آھن
چڑن جي آواز کي حقيقي عشق جي تنوار سان تشبيهه ڏئي بيتن ۾ .  استعمال كيا آھن

 : انھن جو بار بار ذكر كيو ويو آھي
 “کرَكِن جا کڑكا، سونھان ٿئڑس ِسير ۾”  : کركا

 )388: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، (  
ر ُسَيم ھاَڪ، ُستي سنڀارن جي”  :سنڀارون  “ھن ڀَ

 )389: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، (  
 ٺان ٺوكين پالڻ، سدا ھڻن کرکرا،”  : کرکرا

 الکي لوڙائن جا اھڑائي اھڃاڻ،  
 “.ڏيئي تنگن تاَڻ،كوڪ كاريندا َكَڇڑي”  :تنگ

 )164: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  
 “الکو نه الھي، ھني مٿان ھٿڑا”   :ھنو

 )165: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  
ِحاطو زين”   :زين   “تازي طبيلن ۾ آِھ ا

 )339: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، (  
 “ھتان ھوتاڻين جيون، ويون خرزينون کِڄي”  :خرزينون
 )222: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كوهياري، (  

 “وٺ كنَجَك كريم جي، َجَڳ جو والي جو”  :كنجك
 )337: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، (  

 
 : اٺ جي سنجن ۽ سينگار جون عالمتون 

ٺ  شاهه لطيف شاعري ۾ مجازي محبت ۽ لوڪ كھاڻين جي تقاضا مطابق اُ
 :جي سنجن ۽ سينگارن جون عالمتون به كتب آنديون آھن

 “وت جا ، موتي ڳتيئين مالڳل ڳانا ياقُ ”  : ڳانا
 )85: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کنڀات، (  

 “ميا تو مھار ، سڄي پايان سون جي”   :مھار
 )85: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کنڀات، (  
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 “ما منھنجي كرھي، موتين جڑي مالھه”   :مالھه
 )85: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کنڀات، (  

 “ٹليون،ٹؤنر، َھلِويون ، َميِن ِسِر موچارا”  :ٹليون
 )177: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري، (  

 
 :جانورن سان الڳاپيل مسكن ۽ مكاني نسبتون

شاهه لطيف جي كالم ۾ جانورن، پکين جي رھائشي ھنڌن سان الڳاپيل 
ھكڑيون سڀني جانورن جي فطري رھائش جون .  عالمتون خوب كتب آنديون آھن

پڃرو، :  جبل جھنگ، وڻ، ٹاريون ۽ ڏار، وغيره؛ ٻيون مصنوعي جيئن:  جايون، جيئن
ُكڑھه، واڙ، وٿاڻ، طنبيلو، وغيره؛ ٹيون لوڪ كھاڻين جي نسبت سان؛ چوٿيون وري 

“ نانگ نه ويندي نكري تو ڏر مٿي پير”: كنھن عالئقي يا ُجو سان واسطو رکڻ واريون
اھو ائين سوگھو ٿي سگھي ٿو .  جو مطلب آھي ته ظالم جي ھاڻ پڄاڻي ٿيڻ واري آھي 

 .جيئن كو نانگ ڏر ۾ ھجي ۽ مٿان ڏر جو منھن بند كيو وڃي
 

 : فطري ھنڌ
 “نانگ نه ويندي نكري، تو ڏر مٿي پير”  :ڏر

 )157: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  
 “قريبن جو كانگڑو، مٿي ٹاِر ٹِلي”  :ٹار

 )94: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو، (  
 “ڏائي چڑھي ڏاَر تي ِكين جو كانگ كھيو”   :ڏار

 )93: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو، (  
 ) بروو(“ پارانڀا پچار، مٿي الُم لطيف چئي”  :الم
 “َسر ۾ پکي ھيكڑو ، پارھيڑي پنجاھه”   :َسر

 )154: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  
ه ُسڌيون ڏي ساڻيھه ُجون”  : وڻ  “آ كانگا َوِڻ ويھُ

 )92: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو، (  
 “كارا ڏٺم كانگ، لمندا لكن ۾ ”   :لك
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 “آَسُڻ جن اريج ۾،تن جي ِوهَ جو َورن ٻيو”   :اريج
 )157: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  

 
 :مصنوعي مسكن

 “سو پکي سو پڃرو، سو َسُر سوئي ھنجھه”   :پڃرو
 )157: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  

 “ڀڄندي ڀٹاريون، وري وٿاڻين آئيون”   :وٿاڻ
 )408: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، (  

 “واڙي َوُڇ نه پو، الکو لوڙائن سين”  : واڙا
 )166: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  

َن ُكڑھِه سندو كو، ميو ماٺو نه ٿئي”  : ُكڑھه  “اُ
 )262: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، راڻو، (  

 “ساريم سيڻ سيد چئي، گاڏيليون گوندا”  :گوندا
 )362: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، (  

ڏايو كان”   :ُمني  “مٿان ُمني منھنجي، كنھن اُ
 )92: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو، (  

 “سوجھي جن كيا، مٿي انگھن آنھرا”  : انگھا
 )133: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کاهوڙي، (  

 “تازي طبيلن ۾ گھوڙا گھر گھڻان”  :طنبيال
 )290: ثقافت کاتو، ص، سورٺڊاكٹر بلوچ، (  

 

 : عالئقا
 “قسمت آنديون كونجڑيون، وطن سندن روهه”  :روه

 )170: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  
ـَر ۾ بالئون”  :بر  “ِچيٹا چور ُچنجن ۾ ، بَ

 )187: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري، (  
 “ بالئن ري بحر ۾ ، ُسڄي ٻي نه توار”  :بحر

 )384: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، ( 
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 “جبل ۾ جانار،سرهه گڎبئي سسئي”  :جبل
 )215: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، (  

ڄاڻا منڌ کي روڏَ ُرڃن ۾ ُروِن ”  :رڃ  “مئي پُ
 )196: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، معذور، (  

 “وڏا وڻ وڻكار جا، ِجت نِانگ ُسَڄِن نِيال”  :وڻكار
 ) 176: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري، (  

ُم درياه ۾ ، جايون جانارن”  :درياه  “دھشت دَ
 )384: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، (  

صلُ سندي آسري”  :ڍورا  “آيون ڍور ڍري، اَ
 )170: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  

ِن جا ، مٿان ٹكر ٹوري”  :ٹكر  “اٺ چارينديس اُ
 )351: عالمه آ آ قاضي تحقيقي رٿا، صڊاكٹر بلوچ، آبري، وائي، (

 

 :تخيالتي ماڳ
ري آكاس”  :آكاس ِ  “كؤنر پاڙون پاتار ۾ ،ڀؤنر ڀ

 )153: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  
 “جيئن سو ھرڻ ھما، سرگردان سنسار ۾ ”  :سنسار

 )214: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، (  
 

 :خاص مكاني نسبتون
 “تنھنجي تات طلب ، كانگ اڏايم كاڪ جا” :كاڪ ۽ كانگ 

 )261: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، راڻو، (  
 “كتا کين ئي كيچ جا ،سندا جي پنونھ” :كيچ ۽ كتا

 )194: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، معذور، (  
 “ُچڻي چيتاري، ُكونج كاڇي كنڌيين” :كاڇو ۽ كونج

 )171: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  
 “كاڇو مينھڑين، مندائتو ماڻئو ” :كڇ ۽ مينھون

 )168: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  
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 “روجھن ڏٺي رات، ھُوت ڳوليندي حب ۾ ”  :حب
 )215: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، (  

ُٻ پري ٿئا” :پٻ ۽ اوٺيئڑا  “اوٺيئڑن آرام، لنگھي پَ
 )370: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، (  

 “لکين سنئين چرن،كرھا كنگو ريٹ تي”: كنگوريٹ ۽ كرھا
 ) عالئقي جو نالو جتي اٺ گھڻا ٿين(  

 
 :جانورن سان الڳاپيل ماڻھو

اوٺي، جت، :  شاهه لطيف جي كالم ۾ مال چارڻ ۽ پالڻ وارن ماڻھن، جھڑوڪ
ڌنار، پنھوار، سنگھار، ڳنوار، وڇار، ڏوڌي، سوار، تن کان سوا ماري، شكاري، 

 . پارھيري، آھيڑي جون عالمتون به ملن ٿيون
 : جت /اوٺي

ٺ وانگر اوٺين ۽ جتن جون عالمتون، محبوب، رھنما، قريب، قاصد،  اُ
مارئي واري ُسر ۾ اوٺي جي حيثيت . مخالف، رقيب، دشمن جي معنى طورآيون آھن

 : قاصد واري آھي
 “ اوٺِي ڳوٺِي آڻيين، كو ُھتي جو هِِت هيَر ” 
 )351: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 
 “ا اوٺِي آڻيين، جي نياپا نِين” 
 )351: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 
تان اوٺي آئيو، خبر اي کري”   “اُ
 )352: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 
تان اوٺي آئيو ، خبر کِين کري”   “اُ
 )352: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 
تان اوٺي آئيو، كھي مون وٽ كال”   “اُ
 )367: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 
 “عمر اوٺي آئيو، كاكاڻئان كال” 
 )352: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 
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 “ا اوٺِي آڻيين، جو کِين جي َخبَر ڏي” 
 )370: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 

سسئي واري قصي ۾ سسئي اوٺين ۽ جتن سان رشتو ۽ قرابت ظاھر كرڻ 
سان گڎ، انھن جون شكايتون پڻ كري ٿي، ڇو ته انھن کانئس پنھون کي جدا كيو 

سسئي آس پاس كو جانور .  سڃ جي سفر ۾ اوٺي سسئي جاسونھان به ٿين ٿا.  ھو
) ديسي(“  رات ڏٺائين روجھه ، ڀان ِڪ اوٺي آئيا”:  ڏسندي ڀانئي ٿي ته اوٺي آيا ھوندا

ٿي )   كوھياري(“  ٻانھوٹي ٻانھي، زر خريد جتن جي”جتن سان سڱ ٿيڻ بعد سسئي 
) ديسي(“  جتن سان جانكون، سرتيون مون سڱ كئو”:  وئي، ۽ پو سسئي چوي ٿي

۽ )  ديسي(“  جيئنديس تان نه جتن ري”مون کي نينھن نھوڙي وڌو، تنھن کان پو آئون 
، اڳتي ھلي سسئي سمجھي ٿي ته )حسيني(“  مري ٿينديس مڃ جتن كارڻ جيڎيون”

ڻ ٿا ”:  اوٺين جي من ۾ كا ڳجھي ڳالھه آھي، انھن کي وڃڻ جي گھڻي تكڑ آھي پُ
ٻاکرا کيس اھو گمان گھٹ ھو ته كو اوٺي ساڻس ائين كندا، ) ديسي(“ پالڻين، اوٺي اڄ اُ

جتن ھن کي جڎو كري ڇڎيو، )  ديسي(“  سنجھي مون نه سنڀاليو ته اوٺي كندا ايئن”
جت سسئي سان چڱو كين )  ديسي(“  كھي كميڻي كيئن، جڎي رات جتن كي”

انھن سڀني حالتن باوجود )  ديسي(“  جتن جارانو، كيچين مون سين نه كئو”ھليا، 
 : سسئي، پنھون جي حاصالت ال جتن سان رشتا نٿي ٹوڙي ۽ چوي ٿي

 “مري ٿينديس ُمَڃ، جتن كارڻ جيڎيون” 
 )246: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني، ( 
 “جي ڀانئن جتن جي، ويِجھي ٿيان وصال” 
 )198: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، معذوري، ( 
ٻاجھي گھڻو”   “سندي ذاِت َجتن، آھي اَ
 )203: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، معذور، ( 
 “جتن جا جيڎيون، ُھئڑم ُسَک سرتيون” 
 )208: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، ( 
 “جتا شال جئو، جئو ٿا جاڙون َكريو” 
 )208: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، ( 
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 “َجتُن ِكُج جتِن جو،آيا كين ايندا” 
 )208: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، ( 
 ”پسان مان پر كنھين جتن سندي ُجو“ 
 )211: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، ( 

 “پڇن جي ميھار کي، پڇي سي ميھاُر ”   :ميھار
 )382: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، ( 

شاهه لطيف جي شاعري ۾ ميھار جو ذكر سھڻي واري قصي جي نسبت سان 
. شاهه لطيف ميھار ال ميھر، ساھڑ، ڏوڌي ۽ وڇار لفظ به كتب آندا آھن.  آيل آھي

تصوف جي فكر وارا ھن قصي کي حقيقي عشق يعني ا ۽ ان جي رسول سان منسوب 
شاعري ۾ ميھار سان گڎ سندس مينھين، مينھين جي وٿاڻن، كلن، چڑن جو به . كن ٿا

محب ’، ‘من كاڍو ميھار ڏي’، ‘منھنجو من ميھار ڏي’اكثر بيتن ۾ . ذكر كيل آھي
جي لفظن سان ميھار ‘  ميھار جا سڎ’،‘  ڏٺو منھن ميھار جو’،‘محبتي ميھار’، ‘ميھار

 . جو ذكر كيو ويو آھي
ڀي جو”  :ڏوڌي  “ڏوِڌي پڇي ڏيھه جا ، َجَر ِسِر اُ

 )392: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، (  
ڑ لطيُف چئي، َوڇاَرن َوھي”  :وڇار  “لنگھئو لُ

 )398: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، (  
 “وري وڏي َوَس جون ِكيون ڳالھيون ڳنوارن”  :ڳنوار

 )409: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، (  
 )ڏھر(“ َون كنڍيون كاھي، سيڑھي سنگھارن جي”  :سنگھار

 
 :جانورن جي شكار سان الڳاپيل اھڃاڻ 

شاهه لطيف جي شاعري ۾ پکين ۽ مڇين جي شكار،شكاري اوازرن ۽ 
 . لفظ اھڃاڻ طور كتب آيا آھن ‘ شكاري’، ‘ماري‘آھيڑي، ’: شكارين جھڑوڪ

 “كتا نه كوكار، نه سي سڎ شكاريين” :شكاري
ٹيو کڻي پاَر ، جھنگل آھيڑين کي”  :آھيڑي ِ  “پ

 )134: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کاهوڙي، (  
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 ) شكار كندڙن جون ڇيڑون(“ نيڻن ننڈ َم ڏيج، َڇيڑون ڇپر آئيون”  :ڇيڑون
 )170: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  

ه، سو ماري ٿو منجھه وڙهي”  :ماري  “ڏيلُ جنھين جو ڏنجھُ
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  
ه كري” :پارھيڑي ھُ  “َمُڇُڻ مارينئي، پارھيڑي پَ

 )153: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، (  
 “كئان سکئين سپرين، كاسائكي كار” :كاسائي

 )91: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو، (  
 

 :شكاري اوزار
رڇ، :  شكار ۾ كتب ايندڙ مختلف ھٿيارن، اوزارن جون عالمتون جھڑوڪ

ڍٻيون، كنڍيون، كوڙكيون، بندوقون ۽ تير،كمان دغا، دوکي، سازش، ايذا ۽ اھنج 
محبوب جي نظرن کي تير ۽ كمان سان تشبيھه ڏني .  جي اھڃاڻن طور كتب آندل آھن

عاشق کي اھي .  محبوب جي حسن جا حمال تيركمان جي حملن مثل آھن.  وئي آھي
. عشق جي اھڃاڻ طور كتب آندي وئي آھي‘  كنڍي’.  حمال صبر سان سھڻ کپن

كنڍين جو ذكر گھاتو ۾ ۽ ڄار .  معشوق عاشق جي دل ۾ عشق جون كنڍيون ھڻن ٿا
شاھه لطيف .  جو ذكر كاموڏ ۾ نوري ڄام تماچي جي حوالي سان كيو ويو آھي

شكاري اوزارن مان تير ھڻڻ جي مختلف نمونن جون عالمتون وڌيك استعمال كيون 
تيرن سان حمال كرڻ کي، معشوق پاران عاشق مٿان حسن جا واَر كرڻ سان ڀيٹيو . آھن

ـٹي ٿو.  ويو آھي عاشق کي محبوب .  محبوب پنھنجي نظرن جي تيرن سان عاشقن کي ڦَ
. جي تيرن کان پري ڀڄڻ بجا، سينو سامھون کولي گھاو سھڻ جي صالح ڏني وئي آھي

تيرن جا اھي ناال تير جي بناوت ۽ خاصيت جي حساب سان جدا جدا معنوي مطلب طور 
 .كتب آندا ويا آھن

 “نه نكري تيُر  لڳو جي جري، ، تاڻيان” 
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
ڀو آھيان  لوري”  تي اُ  “جت لڳوِم، اُ
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
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ُر ڏيئي ڀيڎيَسُر ”   “جو سڃئو سڄڻين، ڀَ
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
 “كرنگھو كپئو، پکين ِسِر پيھي كان” 
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
 “ٻاڻُ َسُر جو سڃئو سڄڻين، ٻنگان ڀري ” 
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
 “منجھان ِسيلوِسيڱ َسُر جو سڃئو سڄڻين، ” 
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
يلو ٹِينگُر ”  ِ  ) ٹن چھنبن وارو تير(“ ٹِكئو ِكينِكين ، پار لنگھئو پ
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
 )تير جي چھنب(“ نيھ جي نائكجت حبيب ھڻن، ڀري ” 
 )70: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
 )كان لڳل: كانارئا(“ ُكڻَكن، جني لوَھ لڱن ۾ كانارئا” 
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
نُگ چوري ”  ِھي، حبيبن ھنيوس چنگ، ٻَ  “لَ
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
  ” نھون ڻ ٿئا ٻيئي پيكاَن پُ ھُ لَ ِ ِڈئا، ٻ  “پڇن
 )227: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كوهياري، ( 

كان ۽ كمان ھڻڻ واري عام رواجي اھڃاڻ وسيلي شاهه لطيف نه فقط مجازي 
عشق جي سنئين سڌي حقيقت محبوب کي سمجھائي آھي ته عاشق ۽ معشوق ٻئي ظاھر 

عاشق جي سموري وجود ۾ معشوق سمايل آھي، پر اھو . ۾ جدا، پر حقيقت ۾ ھك آھن
به سمجھايو آھي ته سڄي انسانذات ھك وجود مثل آھي، ان كري ٻئي کي تير ھڻي يا 

 : ماري ڄڻ ته ماريندڙ پنھنجي وجود جو ويري ٿئي ٿو
 پائي كان كمان ۾ ميان مار َم مون،”

 “مون ۾ آھين تون، متان تنھنجو ئي توکي لڳي
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، (      
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 : شكاري اوزارن جا ٻيا مثال
 “۾ ڍير ٿئين ڍٻياڄ ِڪ ُصباح َسنجهه،ٿو ” 
 )156: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، ( 
 “بندوقماري ميرا كپڑا، بغل منجھه ” 
 )170: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، ( 
 كلين وچ ۾، جڎھن ھنئي جن،  كنڍي” 
 “مونکي ُمون پرين، كڍڻ جي كانَه كئي 
 )127: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، گهاتو، ( 
ُڄ سندان  رڇرويو ”   “نھاريان، اديون اَ
ڀو چو  كوِڙكيون،نه كتا نه ”   “چڑهيو اُ
 )134: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کاهوڙي، ( 
 “ ڄارمي ھٿ ۾ َمُكري، ڄام ھٿ ۾ ” 
 )279: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، ( 
ِر م مون كاُن كمانپائي ”  َ  “۾، ميان ما
 )69: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، يمن، ( 
 “جا ماري سندي من ۾ ڦاھي،  پسين نه” 
 )171: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، ( 
َن ڀاُكَر پائي ”   “کي پاڻِي ۾ پييون ڀَ
 )280: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، ( 

 

 :شكاري حربا
شاهه لطيف جي رسالي ۾ سڎڻ، ھكلڻ، تڑڻ، ڏاكارڻ، بڇڻ، دلبو ڏيڻ جون عالمتون 

 : انھن مان كن جا مثال ھيٺ ڏجن ٿا. دوکي، دغا ۽ سازش جي معنى ۾ كم آنديون آھن
 پکي جنهن پڄائيا، تنهن ۾ ساُهه نه ماُهه، ”

 منجهه كرنگهر كاٺ جو، مٿي پکن گاُهه،
 “.ويچارن ويساهه، مٿي پکن آئيو

 )كاٺ جو موئرو، دلبو= كرنگھر(        
 )851: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، كارايل، (    
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 دلبو منجهه درياهه پسي پکي آئيا،”
 “.ويچارا ويساهه،آڻي ات اڙائيا

 )241: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني، (              
 

 :جانورن سان الڳاپيل كاركرت
مال :  شاهه لطيف جي شاعري ۾ جانورن سان الڳاپيل كاركرت جھڑوڪ

ُسر كاموڏ .  چارڻ، شكار كرڻ، ڏھڻ، واڙڻ ولوڙڻ ، جون عالمتون به كتب آندل آھن
۾ نوري جي حوالي سان كن بيتن ۾ مڇي وڍڻ، چيرڻ، ڏارڻ، وكڻڻ ۽ ساھمين ۾ 

 . تورڻ جا اھڃاڻ پڻ ڏنل آھن
 نه وڍي نه وكڻي ، نه کڻي ۾ کاري،”

 اھن سھن ساھميون ڌران نه ڌاري،
ِر پاري، جا گھر سمي جي َسپجي  “سا ئي پَ

 )281: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، (              
 “نه وڍي نه وكڻي، نه ماري نه ڏاري” 
 )282: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، ( 
 “ڦران ۽ ڦر چاريان، ھنيئون چئيم ھيئن” 
 )359: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 

 

 :جانورن جي نالن جون ھك کان وڌيك عالمتون
شاھه لطيف پنهنجي شاعري ۾ نانگن ال سپ ۽ جيجو جا ناال به كتب آندا 

نانگن جي قسمن ۽ وصفن جي لحاظ کان اصيل، كارو،كاري ذات ، كارو .  آھن 
شھباز، سيچاڻي، بحري، شينھن :  باز ال.  نانگ، واسينگ کپر جا ناال كتب آندل آھن

ال  :روڏ ھنج :  سينھ، چيٹو، كيھر، واگھه، كانگ ال ،زاغ، کنياتو، كانگل، كان
 ال :موتيئڑو به كتب : زنبور،جنبور ۽ ٻيا ذاتي ناال جھڑوڪ: پکي ، للو، ددا، كتي ال

ٺ جو گھڻو ذكر كيو آھي . آندل آھن شاهه لطيف پنهنجي كالم ۾ جانورن ۾ جيئن اُ
اٺ بابت ھك ئي بيت ۾ اٺ جا ھك کان .، اٺ جا مختلف ناال به گھڻا كتب آندا آھن

 .وڌيك ناال ورتا آھن
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 :جانورن جي اصل نسل ۽ بڻ بڻياد جون عالمتون
شاهه لطيف پنهنجي كالم ۾ كن جانورن خاص كري اٺ ۽ نانگ جي اصل 
نسل ۽ بڻ بنياد جون عالمتون به ماڻھو کي پنھنجي اصليت ۽ حيثيت مطابق كردار ادا 

 : كرڻ جي معنوي اشارن ۽ تمثيلن ۽ اھڃاڻن طور استعمال كيون آھن
 كاري ُكُر لڄي جي، اڻ ”  :نانگ ال-  كڄاڙيو کا“ 

 “كا كا كاري ذات، مورن مٹي ڇڎئي”  
 )158: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل، ( 

ٺ ال  “كرھا ُكُر سڃاڻ ، پئكو ۽ پانھنجو”  :اُ
 )85: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کنڀات، (  

ن كڑھه سندو كو ميو ماٺو نه ٿئي ”     “اُ
 )262: ڊاكٹر بلوچ، ثقافت کاتو، ص(  

عراقي گھوڙا(“ اوٺيون ۽ عراق، گڎئا تان گھڻئي ٿيا”  :گھوڙي ال( 
 

 :چوپائي مال سان الڳاپيل عالمتون
شاهه لطيف جي شاعري ۾، مال ۽ مالوندن جي زندگي جا جملي لوازمات 

مال جي چوري، :  شاهه لطيف ُسر ڏھر ۾ جانورن سان الڳاپيل عالمتن.  بيان كيل آهن
جي ڀائين وس چران ته سنگھارن ”:  مال چارڻ، سنڀالڻ، خاص كري وس تي مال چارڻ

ان کان سوا مال جي ڏھڻ، واڙڻ، .  جون عالمتون خوب كم آنديون آھن“  سين لڎ
 .ڇوڙڻ، ٻڌڻ، ڳولڻ، ووڙڻ جون عالمتون به آيل آھن

 

 :مال جي چوري ۽ ڌاڙو
جيئن ڌاڙيلن ۽ ڦورن جو مقابلو .  ڌراڙ مال جي سنڀال ال مال سان گڎ ھلن ٿا

وطن جي آزادي قائم رکڻ ال ڌڻ ڌارڻ، سنڀالڻ ۽ مالكي كرڻ جي .  كري سگهن
مارن ۽ مالوندن کي سمجھائيندي شاهه لطيف چوي ٿو ته، ڌڻ کان ڌار رھڻ .  تمثيل سان

ڌار رھڻ جا ٻه مطلب آھن، ڌڻ کان .  ٺيك ناھي، ڀلي پو ڌاڙيل اوھان جا مٹ ڇو نه ھجن
 .ڌار رھڻ ۽ ٻيو ماڻھن جو اكيلو ٿي رھڻ

 ڌڻُ ڌارڻُ ڌاَر رهڻ،اي نه سنگهارن سٹ،”
 كاهي ايندا كڎهين،مٿي وانڍ وهٹ،
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ِن جو  “.جي هاڻو ُهونيِئي مٹ ته په اڊو الهه َم اُ
 )168: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (     

شاهه لطيف ُسر ڏھر ۾، الکي ڦالڻي جي حوالي سان چوپائي مال جي ڌاڙي  
. ھن سر ۾ مال جي چوري ۽ ڌاڙي جي منظر وارا اھڃاڻ به ملن ٿا.  جو ذكر كيو آھي

الکو، .  مال كاھڻ ،سنڀالڻ، ھاڻن ۽ لوڙين کان بچائڻ جا اصطالح به بيتن ۾ آندا آھن
“ سمورا سوئي، ھڻي ساٿ ھيكلي”: اكيلي ِسر ڌاڙو ھڻي سمورو مال كاھيو ٿو وڃي

مال جي ڌاڙي ۽ چوري سان، جيكا ٻن نمونن جي صورتحال پيدا ٿئي ٿي، شاهه لطيف 
مال جي واپس واڙ يا وٿاڻ تي موٹي اچڻ جو انتظار .  تنھن جو ذكر به بيتن ۾ كيو آھي

كندڙ ريٻارڻ انھي خيال ۾ آھي ته مال موٹي ته مال جا ڦر ۽ وڇڑا واڙ ۾ واڙي پر مال نه 
 :موٹڻ كري وڇ واڙ ۾ نه ٿي وڃي، ڇوته مال الکو كاھي ويو آھي

 رڙي ريٻارڻ رو، واڙي پايو وڇڑا،”
،ڀي چو را ويڻ کنگھار کي ، چينچل اُ  کَ

 “.واڙي َوُڇ نه پو، الکو لوڙائن سين
 )166: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (    

ڌاڙي کان پو مارن جي بيوسي واري صورتحال جو ذكر ٻي طرح به كيو 
الکو سمورو مال كاھي ٿو وڃي، پوئتي كجھه بچي ئي نٿو ته پو آسرو كرڻ . ويو آھي

 :بجا ، روئي ريٻارڻ واڙي وڇڑا نه وجھندي ته ڇا كندي
 

 :ٹاڻا ۽ اھڃاڻ
زندگي ۾، كاميابي ناكامي ۽ ڀاڳ سڀاڳ جي حوالي سان عام ماڻھن جي 
جانورن سان الڳاپيل كن وھمن يا تصورن جون عالمتون پڻ شاهه لطيف جي شاعري ۾ 

 : ملن ٿيون
 : كن پکين جو کٻي يا سڄي ٻولڻ مان سٺو يا خراب تاثر وٺڻ جا اھڃاڻ

ِِتُر ٿئي َم تن کي ڏونگر ۾ ڏائو”    “ت
 “ سڄي ھٿ ساٿين جي َم وان مالري” 
 “ڏائي چڑھي ڏار تي ، كي جو كانگ كھيو” 
 )839: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، پورِب، ( 
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ڏ مٿان ڦانَگ، کر جاون، آون پرين”  “اُ
 )فال واري رسم جا ٻول“ کر جاون ۽ پرين آون”( 

 : خميس ڏينھن واڙ جو سمورو کير ورھائي ڇڎڻ واري رسم ڏانھن اشارو
 “َجنِي ِجي خميس ، واڙيون واري ڇڎيون” 
 )168: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، ( 

 :كن پکين جي ٻولڻ مان مينھن وسڻ يا پاڻي لھڻ جا اھڃاڻ 
 “ُمنَد ٿي منڈل وڄئا،تاڙي كي تنوار” 
 )406: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، ( 
 “سكي ڍور ڍيون ٿيو، كنڌي ڏنو كائو” 
 ) كائو نالي پکي ٻولي ته پاڻي لھڻ شروع ٿيندو( 
 )163: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، ( 

 
 :ويل ۽ وقت جا اھڃاڻ

 : شام سج لٿي جي وقت جا اھڃاڻ. واھيري جي وير، كانگن جو وڻن تي ويھڻ
 “واھيري جي وير، ُڇلون كيان ڇپرين” 
 وڻن ويٺا كانگ ، وچين ٿي ويال كري، ” 
 ) سھڻي(“ گھڑي گھڑو ھٿ كري، ُسِڻي سانجھي ٻانگ 
 “ِسُج لھي سانجھي ٿي ، پکي وئا پيھي” 
 ) 300: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ِرپ، ( 

 
 :خوشي ۽ خوشحالي جا اھڃاڻ 

شاهه لطيف سكار،خوشي ۽ خوشحالي ال جانورن سان الڳاپيل كي اھڃاڻ 
ُسر سارنگ ۾ اھڑا كافي شعر ملن ٿا، جن ۾ برسات کان گاھن ڦٹڻ، . به كتب آندا آھن

 . مال جو چرڻ، کير مکڻ جام ٿيڻ ۽ ولوڙا ٿيڻ جو ذكر كيل آهي
 “هك ارزان ان ٿيو،ٻيو َمَکُڻ منجهه ماٹي” 
 )695: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، ( 
ٹُرن کيٹا ڇڎيا ، جي مڑيون ٿي َمُس ”    “کَ
 )407: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، ( 
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 “ڇاڇر ٿي ڇنن ۾ ، مينھيون چَرن موڪ” 
 )407: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، ( 

 لٿين لك لطيف ڍئي ڍايون تاساريون،”
 “ڀڄندي ڀٹاريون، وري وٿاڻين آئيون

 )408: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، (             
 “َمينھيون پاڻ مراديون ٿڌا ٿر چرن” 
 )409: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، ( 
 “وُھكي جن ورھيه ٿئا،موٹئو سي مڑن” 
 )409: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ، ( 
َر ليا ٿاڌيلَ ٿي، پھرئو چرن پَن ”   “ٿَ
 )353: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي، ( 

 
 :انساني ۽ حيواني احساسن جا اھڃاڻ 

پکين ۽ جانورن جا انسانن جيان احساس ظاھر كرڻ به اعلى قسم جو اھڃاڻ 
شاهه لطيف جي كالم ۾ انسان ۽ جانورن جي گڎيل احساسن جي اھڃاڻن جا گھڻا . آھي

شاهه لطيف جي شاعري ۾ اھي احساس سماجي حالتن، واقعن، جنگ .  ئي مثال ملن ٿا
۽ پيار وارين عام حالتن توڙي لوڪ كھاڻين جي انساني كردارن جي احساسن طور 

لوڪ كھاڻين جي حوالي :  اھڑا احساسي اھڃاڻ ٻن نمونن جا آھن.  پيش كيا ويا آھن
سان انساني كردارن جا جانورن بابت احساس، ٻيا انساني كردارن جي الميي بابت 

جانورن بابت انساني كردارن جي احساسن ۾ پيار، رحم، كاوڙ، . جانورن جا احساس 
انساني كردارن بابت جانورن جي .  ناپسنديدگي، ۽ خوف جا اھڃاڻ اچي وڃن ٿا

. احساسن ۾ اكيالئي جو ساٿ، ھمدردي، حال محرمي جا احساس اچي وڃن ٿا
 جيتوڻيك جانورن جي احساسن جو کليل اظھار نظر نه ايندو آهي، پر غم يا خوشي
جي حالت ۾، ماڻھو پنھنجي احساسن ۾ پاڻ سان الڳاپيل شين کي به شامل سمجھندو 

ان كري پنھون جي وڃڻ کي سسئي ايڎو وڏو الميو ٿي سمجھي جو سندس خيال . آھي
امامن جي شھادت ايڎو وڏو غمگين حادثو آھي، جو .۾ جانور به ان کان متاثر ٿيا ھوندا

 : ان غم ۾ شاعر جانورن کي به شامل كري ٿو ڇڎي
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 کان پو پنھون : 
 لڳي كوسو وا، لوُڪ مُڑئي لهِسئو،”

،اڀن منجهان آئيو، َهي َهي جو هڳا 
،طيورن تنوارئو، پنھون پڄاڻا 
،رسئو سوز شبان کي َوُحوشن وٹا 
،ِر افسوسا پَ  مروئن موت قبوليو، اَ

كنڈئا آري لئي گھڻو كا، اُ ِڻ بُ َر پُ  “بَ
 )175: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري، (  
 “آري جي افسوس ۾، ماڙھو ِمُرو ُرون” 
   )196: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، معذور، ( 

 :سسئي جي ھيڻي حال بابت
 “ھن منھنجي حال کي ھي ھي كن حيوان” 
 )115: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سري راڳ، ( 
 “سڻي سا توار ، مرو پئا مامري”  
 )225: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كوهياري، ( 

 

 : سسئي جي مرڻ جو ڏک
 ڏکي سنديون ڏونگرين ، آڌي آنھون پون،”

 مئي پڄاڻا ُمنڌ کي روڏ ُرڃن ۾ رون،
وڻا ايھين چون، ته مئي اسان کي ماريو  “ڀُ

 )196: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، معذور، (               
 

 :امامن جي شھادت جو غم
 َحَسَن ِميَر ُحسيَن کي رنو ٹن ٹولن،
 گھر ماڻهِن، جھنگ مر، اڀن ۾ ملكن،
 پکين پاڻ پڇاڙئو، ته لڎيا ھوت وڃن،

 “شھزادن ، سوڀون ڏيين سچا ڌڻي!  اال
 )414: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كيڎارو، (             
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َرهَِيا، ڏنجھا ڏک گھڻا”   “ِڳجھن ويٺي ڳَ
 )419: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كيڎارو، ( 

 : سسئي جا انھن اٺن بابت احساس جن تي پنھون چڑھي روانو ٿي ويو
سہِ ِجنـ”   “َسِر ساَجُن ُسپرين، تنھ اٺ َم لڳي اُ
 )209: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، ( 
گھٹجن،”  ٺ َم اُ ھتي ري پھاڙ ۾ ، شالَ اُ  پُ
 “سونھان جي سردار جا، سي توڏَ َم ترٹجن 
 )210: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي، ( 
ٺن کي،سا َمَين پو َم ماَڪ ”  ھکي جا اُ  “اُ
 )241: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني، ( 

اٺن جو ايترو خيال ته انھن کي اس به نه لڳي، گس واري مٹي ايتري گسڑ يا 
عشق جي كيفيتن سان واسطو رکندڙ ماڻھو جي .سنھي نه ھجي جو اڏامي اٺن تي پوي

جذبن جي ڀرپور ترجماني كرڻ سا ن گڎ جانورن سان چاھت ۽ چاھت ۾ انھن جو ايڎو 
 . خيال كرڻ جو عمدو مثال آھي

 : سھڻي؛ ميھار جي محبت جا مذكور وڇن سان ونڈي ٿي
 “ڳچي پايو ٻانھن، ويٺي رو وڇن سين” 
 )239: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، سهڻي، ( 

 :سھڻي؛ ميھار جي مينھين کي دعائون ٿي كري
 “مينھون ساڻ ميھار، پرچي پاِر لنگھينديون” 
 )241: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، سهڻي، ( 
 “مينھون ساڻ امن، پرچي پاِر لنگھينديون” 
 )241: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، سهڻي، ( 
 “مينھون ساڻ صبوح، پرچي پاِر لنگھينديون” 
 )241: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، سهڻي، ( 
 “سڀ جيئن! مينھون ھن ميھار جون، اال” 
 )240: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، سهڻي، ( 
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 :پکين جو كانڌي ٿيڻ
سسئي ۽ سھڻي وارين لوڪ كھاڻين جي پسمنظر ۾ كانگ ، كنگ ۽ ٻگھن 

 :کي كانڌي ٿيڻ جي اھڃاڻي كردار ۾ پيش كيو ويو آھي
 كانڌي كنگ ٿياس، وھڻ جنازو سھڻي،
 ٻگا جي ٻيٹن جا، كلھا تن ڏناس،

 “اکيين ملك ڏٺاس، تو من كاڍو ميھار ڏي
 )296: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي ، (               

 
 :جانورن سان الڳاپيل خوف جون عالمتون

کي، جبلن ۽ )  سورمين(شاهه لطيف پنھنجي شاعري جي انساني كردارن 
جھنگن ۾ اكيالئي واري حالت ۾، جيكو جانورن کان خوف ھو، ان جي عكاسي پڻ 

اھو اھڃاڻ آھي ته زندگي ۾ خوف، خطرا ۽ وجود کي بدي جون بالئون .  كئي آھي
 .چنبڑيل آھن

 
 : جانورن کان خوف جون عالمتون

 “وڏا وڻ وڻكار جا، جت نانگ ُسڄن نِيال” 
 )176: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، ( 

 چيھا،۽  چٻونوڏا وڻ وڻكار جا، جت ”
 “ٻاٻيھامنزل دور من تنھا، ات ٻولن 

 )176: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، (                 
  

سونھين آئون، ڀري، اَ َر اَ ڌر نڌَ  اَ
َر ۾ بالئون، چيٹا  چور ُچنُجن ۾ ، بَ

 “َموُٽ پنھون پاھون ، متان ُمِحَب مري رڃان
 )187: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، (                 

 : سھڻي تي وچ درياهه ۾ آبي جانورن جي حملي ۽ خوف جون عالمتون
ُم درياهه ۾ ، جت سٹاڻا ”   سينسار،دھشت دَ

 بحر ۾ ، ھيبتناڪ ھزار، باڳوبيحد 
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 ساريان كانه سرير ۾، طاقت توھان ڌار،
 “ساھڑ ڄام ستار، سگھو رسج ِسير ۾

 )383: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي ، (
 

 !‘االھي توھار’گھِڑي گھڑو ھٿ كري ”
ڑ ۾ لڑھيس واَر،  ُچوڙا ٻيڑا ِچَك ۾ ،لُ

ه   وات ۾ ، سسي کي سيسار، َڄُركيَڄنگھَ
 ٿرنيون ڌار، ٿيليون، لوھڑيونلکين ُچھٹيس، 

 “!ھزار، ڀاڱا ٿيندي سونھڻي مڇمڑئا 
 )380: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي ، (               

 

ُم درياهه ۾ ، ِجت جايون”  ،جانارن دھشت دَ
 نكو سنڌو ِسيَر جو ، َمُپ نه مالحن،

 “درياهه ۾، واكا ِكئو ورن درندا
 )384: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي ، (               

ي نه توار بالئن”  ِ  “ري بحر ۾ ، ُسڄي ٻ
 )384: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي ، ( 
 “سينھھَِكو ڀئو بيراهَ جو ، ٻئو سانباران ” 
 )390: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، ( 

 
 : جانورن کي جانورن کان يا انھن جي ماريندڙن کان خوف جي عالمتن جا مثال

 : ماري کان خوف
 پکي ٻيا مچن ، هنج سدائين ڏٻرا،”

 ماري سندو من ۾ ، ِورُھه ويچاَرِن،
 “كنبن ۽ كڍن، موتي جي مھراڻ جا

 )155: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل ، (             
 :جيكي جانورن کي مارڻ کان خوف کائين ٿا،اھي عزت جي الئق آھن

ه نمن ان کي”  ِ  “جي كيڑي ڀر كنبن، نانگ پ
 )346: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا ، ( 
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 :پٹون پاراتا
. آزاريندڙ ماڻھن يا جانورن کي پٹون پاراتا ڏيڻ انسان جي فطرت ۾ شامل آھي

شاهه لطيف پنھنجي شاعري ۾ مختلف ھنڌن ۽ موقعن تي پٹن پاراتن ال جيكي ٻول 
 : كتب آندا آھن، تن ۾ پڻ كي حيواني عالمتن وارا آھن

 قمر كارو نانگ، توکي کائي كڎھين،”
 “وڇوڙو وڙانُگ، ڏنئي ڏکوين کي

 )83: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کنڀات ، (                 
ِن جا”  َٺ گڎايِم اُ الَڻ، اُ  “کانيم ُھونَد پَ
 )سسئي اٺن کي ساڙائي مارائڻ جي ڳالھه كري ٿي ( 
 )212: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي ، ( 

 
رقيب ال : 

 کر کي کپُر کا، نانُگ مڻيارو نكري،”
ر سندي سڄڻين ڀو جو اونا، ُسر ڀُ  “اُ

 )338: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا ، (   
 

 : امام حسين جي شھادت جي حوالي سان
 “لڱين پوئي وا! کنڀ کسني ڳجھڑي”  
 )419: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كيڎارو ، (  

 
مارين ۽ شكارين ال : 

 ماري مرين شال،ڍٻ وڃنيئي ڍٻيون،”
 .جيئن تو اچي كال، وڌو ِوُچ ورهن کي

 )170: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر ، (   
 

 :حيواني عالمتن جون نمايان ۽ نراليون خصوصيتون 
معنى ۾ زور، رنگيني ۽ نواڻ پيدا كرڻ ال جانورن سان الڳاپيل كن اھڃاڻن 

جن جون اوطاقون اريج ”:  ‘اوطاق’۾ نانگن جي رھائش واري جا يا ُجو ال عمدو لفظ 
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عام طور تي .  ڀا ۽ ڀيڻ انساني رشتا آھن.  به استعمال كيو آھي “  ۾، مڻيون تن مٿن
 رشتن وارا لفظ گھٹ استعمال ٿيندا آھن، پر شاهه لطيف كونجن ال َسر ۾ ”جانورن ال

جا لفظ استعمال كري، اھڃاڻ ۾ احساس جي كيفيت پيدا “سارينئي گھڻو ڀينر ۽ ڀائي
جو “  جتي رھان راتڑي، مرون منھجا مٹ”اھڑي ريت ھك ٻئي بيت ۾ .  كئي آھي

جڎھن سسئي جھنگ ۾ اكيلي ھجي ٿي، ته مرن کي مائٹ .  اھڃاڻ استعمال كيو آھي
ھيٺئين بيت ۾ كنھن حقيقت تي حيران ٿي، مرن کي ماٺ لڳڻ وارو اھڃاڻ .  كوٺي ٿي

 :شاهه لطيف جو شاعراڻو كمال آھي
 حقيقت ھِن حال جي ، ظاھُر كريان زباَن،” 
 “ٹاَكر ٹِكي كاَن، لڳي ماِٺ ِمُرن کي” 
 )332: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، ( 

ڌاڙو ھڻڻ واري انساني كاركرت شاهه لطيف جانورن سان منسوب كري 
 :كوٺيو ويو آھي) ڌاڙيل(كرھن کي قزاق 

زاق”   “لُڳِم ٻاڻ ٻروچ جو، َكرھا ٿئا قَ
 )241: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني ، ( 

ٺ  ڃ ۽ بک ۾ سمجھي ٿي ته سندس بک، اُ ڏسڻ )  ناقي(سسئي سڃ ۽ رڃ ۾، اُ
كير اٿس جسماني بک ۽ محبت .  سان لھندي، ڇوته پنھون جي كري اندر ۾ اٺن جي اُ

 : جي طلب جو اھو عمدو اھڃاڻ آھي
 ) حسيني(“ مون کي بک بوتن جي ، ناقي ڀايان نان” 

، )ڄاڻ(سمجھه ۽ شعور واري کي، احساس ۽ درد ٿئي ٿو، ان كري سونھپ 
 . ڄاڻائي ماکي مثل مٺي ٿئي ٿي اڻ. نانگ مثل ڏنگيندي رھي ٿي

 ”سونھپ ۾ سپ گھڻا، ُمنجھڻ ماکي ھو“ 
 

 :جاندار ۽ غير جاندار صفتون
شاهه لطيف جي شاعري ۾ اٺ کي قد بت جي لحاظ کان وڏو ھجڻ كري 

ٻئي ھنڌ وري جبل جي وڏائي، “  ايذا نندي ايکوا ھن پالڻئا پربت”.  پربت كوٺيو آھي
جيكو جبل لنگھيان، سو ”:  اوچائي ۽ ان جي ھيبت کي ھاٿي سان تشبيھه ڏني اٿس

پاڻي جي ُكن جو كنارن کي . اھو غيرجاندار جو حيواني اھڃاڻ آھي“ ھيبت جو ھاٿي



80 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

ڌ ولوڙڻ مھل چاڏي ۾ پيل مانڌاڻي جي ڦِرڻ ۽ آواز  پائڻ ۽ گھمرا ڏيئي آواز كرڻ کي ڏُ
  : كرڻ سان تشبيهه ڏني آھي

 “َكَپُر ٿو ُكن َكري، جئن ماٹِي منجھه َمِھي” 
 )102: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سامونڈي ، ( 

 
 :موافق ۽ مخالف كردارن جا اھڃاڻ

شاهه لطيف جي كالم ۾ نمايان حيواني كردارن سان انھن جا مخالف حيواني 
ھنج ۽ كونج سان ماري، نانگ سان : يا انساني كردار به اھڃاڻ طور پيش كيا ويا آھن

كن جانورن جي صفاتي اھڃاڻن جي منفي ڀيٹ ال كي ٻيا .  گاروڙي، مڇ سان گھاتو
جانور ۽ پکي اھڃاڻ بڻيا آھن، جيئن ھنج ۽ مور سان كانيرو،ٻگھه ۽ كنگ، نانگ 

 .سان مور وغيره
 

 :موافق ۽ مخالف صفتن جا اھڃاڻ 
حيواني اھڃاڻن ۽ تمثيلن ۾ شاهه لطيف ِكن جانورن ۽ پکين جي خوبين سان 

كن پکين ۽ جانورن جون كي خراب .  گڎ خامين کي به اھڃاڻ كري كتب آندو آھي
كتي جون :  عادتون منفي معنى واري اھڃاڻ طور كتب آنديون ويون آھن، جيئن

ھڎيون کائڻ، كانَو جو كان كان كرڻ ، ٻگھن جو پاڻي کي گندو كرڻ ۽ اٺ جو 
شاهه لطيف جي زماني وارن ٻين شاعرن جي شاعري ۾ اھڑي .  خراب کاڌا کائڻ وغيره 

شاهه لطيف كيترن بيتن ۾ كانَو کي .قسم جي متضاد عالمتن جا مثال گھٹ ٿا ملن
مثبت اھڃاڻ طور، يعني پرين تائين پيغام کڻي ويندڙ كوٺيو آهي ته كن بيتن ۾ 

 : وري ان جي ڍونڍ کائڻ واري عادت عالمت طور استعمال كئي آهي
 سو كانگ َم قاصد كر جو سدا ڍونڍي ڍونڍ کي،”

 كي كندو پنھنجي پيٹ جي ، كي دوسن در،
ِر، سو نياپا رھيو ِر ٻَ  “.جنھن ِجي ٻولِيائي ٻَ

 )843: ثقافت کاتو، صشاهواڻي، پورب ، (     
رندا”   ) بروو(“ حالل ڇڎي ھتھين مٿي ڍونڍ ڍَ

خراب کاڌن کائڻ :  شاھه لطيف ُسر کنڀات ۾ اٺ کي گندين عادتن، جھڑوڪ
 :. جي رغبت ۽ بد مزاجي جي كري خراب ٿو سڎي
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لھي،” ڪ نه اُ  چانگي چئي چكياس، مٿان اَ
 چوڌاري چندن َوَڻ پچي پوَڄ پياس،
َن سين آر لڳياس،  جنھن ول گھڻا وھاٹيا ، اُ
وري كرھي  .راڙي َرُت ِكياس، ھِن ُكڌاتُ

 )88: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کنڀات ، (                 
 

 :انسانن جون حيواني نسبتون
 . كن ماڻھن ۽ شخصيتن کي كن جانورن جي عادتن سان نسبت ڏنل آھي

 :كينجھر جون مھاڻيون
 “ِكينُجھِر ٻنھي كنڌيين، ميئون ٹلن مور”  

 )282: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل ، ( 
 “موُر َمرِكي ھليو، سندو راڻين را” : ڄام تماچي

 )283: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كاموڏ ، (  
 ) سھڻي(“ ات توڏي تاكن وچ ۾ ، مٿان وير وري”   :سھڻي
 “ِكھَر جئن َكر کڻئَو، ملُ ُمڇون موڙي”   :جکرو

 )142: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، بالول ، (  
 

 :حيواني اھڃاڻن جا گھڻ معنوي پھلو
عام طور تي اھو تسليم كيل آھي ته شاھه لطيف جي شاعري تصوف جي 
فكر جي ترجمان آھي ۽ ان جا اھڃاڻ روحاني رمزون بيان كن ٿا، پر حقيقت اھا آھي ته 
شاھه لطيف جي شاعري ۾ عالمتن ۽ اھڃاڻن جو سماجي لسانياتي پسمنظر، چونڈ ۽ 
بيھك اھڑي آفاقي ۽ گھڻ معنوي خاصيتن واري آھي، جو ان مان ھر دور جي حالتن 
موافق، ھرقسم جي مذھبي، روحاني، سياسي، انقالبي، قومي ۽ ٻين گوناگون 

اھو ئي سبب آھي جو مختلف مكتبئه .  موضوعن مطابق معنائون وٺي سگھجن ٿيون
فكر وارا ماڻھو شاهه لطيف جي كالم جي، پنھنجي مطلب ۽ مقصد مطابق تشريح كن 

شاهه لطيف جي شاعري ۾ .  ٿا ۽ اھا حالتن تي ٺھكندڙ ۽ قبولڻ جھڑي ھجي ٿي
شاهه لطيف جي حيواني .  حيواني كردارن سان الڳاپيل اھڃاڻ اھم جا واالرين ٿا

اھڃاڻن جي عام فھم ۽گھڻ معنوي پھلوئن جو اندازو پکي ، ھنج ۽ پتنگ بابت ھيٺين 
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مثالن مان لڳائي سگھجي ٿو ته، كيئن نه ھك ئي اھڃاڻ مان مختلف معنائون وٺي 
 : سگھجن ٿيون

 ھنج نه بند كجن، پکي نه وجھجن پڃري، :پکي
 “َمُڇڻ مِري َرھن، ساريندي کي سڄڻين”

 )154: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل ، (            
 ھنجن سين ھيكار جي ڳڻ كري نھارئيين، : ھنج

 “ته ٻگن سين ٻيھار، هوند ٻيل نه ٻڌين كڎھين
 )155: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل ، (            

جھا،” :پتنگ  پتنگ چائين پاڻ کي ، ته اچي آڳ اُ
چا  پچڻ گھڻا پچائيا، تون پچڻ کي پَ

 “واقف ٿي وسا، آُت نه ڏجي عام کي”
 )58: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كلياڻ ، (                

 پتنگ  ھنج  پکي   موضوع
 عام ماڻھو، عوام/ با اخالق ماڻھو)/ فاني(انسان   :عام فھم معنى

 عاشق/عاشق حقيقي /محبوب :مجازي عشق مطابق
 قومي خادم/ انقالبي يا قومي اڳواڻ /سادا سنڌي ماڻھو :قومي ۽ سياسي حوالي سان

 سچو عاشق/ سالك، روح، مرشد كامل/ روح، انساني ھستي :تصوف جي لحاظ کان
 

 :جانورن سان الڳاپيل اصطالح
شاهه لطيف پنھنجي شاعري ۾ جانورن سان الڳاپيل كي اصطالح به كم 

 : آندا آھن، مثال
 ) بالول(“ موٽ منھنجا سپرين، واڳون ورائي”  :واڳون ورائڻ

 “جان جان اوڏا َكرھا، پھچان تان كاھي” :كركا كاھڻ
 )144: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، بالول ، (  

 “وٹان ويچاري ، وڳر سڀ وھي وئا” :وڳر وھي وڃڻ
 )153: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كارايل ، (  

 “گھوٽ چڑھئو گھوڙي، پيچين اليا پيچرا” :گھوٽ گھوڙي چڑھڻ
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 )143: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، بالول ، (  
 “گھڻا گھوڙي چاڙھئا تو مسافر مسيت” :گھوڙي چڑھڻ

 )141: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، بالول ، (  
 “ووڙيم سڀ وٿاڻ ،جار كارڻ جت جي” :وٿاڻ ووڙڻ
 )178: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، (  

 “ڌڻ ڌارڻ ڌار رھُڻ، اي نه سنگھارن ِسَٹ ”  :ڌڻ ڌارڻ
 )168: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر ، (  
 )حسيني(“ آهي عشاقن کي، كاڙهو منجهه كريز” :كريز ۾

 “واڳ ڌڻين ھٿ ۾ ، كيڎانھن كرھل كاھيان” :واڳ، واڳئو،واڳئا
 )339: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا ، (    

 “واڳئا جي َوَجَھ سين ، رب نه ُسڃاڻن” 
 )409: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سارنگ ، ( 

جي حاصالت ال )  مقصد(شاهه لطيف جي شاعري ۾ ، محبوب  : ڳوال ڦوال
ڳوال ڦوال ۽ جستجو جي اھڃاڻن طور جانورن جي نسبت وارين 

 : عالمتن جا مثال ڏنل آھن
ِم سڀ وٿاَڻ، جار كارڻ جت جي”   “ووڙي
 )128: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، ( 
نگن جي”  جھا کيَھ، گرد پُس گُ ھُج َم اُ  “کُ
 )189: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، ( 
ٺن گھوِري آھيان”   “جني َجُت نِئو، تن اُ
 )212: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي ، ( 
ٺي توڏن تاِڻ ”   “آتڻ اورانگھي وئا، پُ
 )244: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني ، ( 
 لو وڃي كو چو، منھنجو ماروئڑن کي، ” 
  ،ڇانگان ڇڄي ڇيلڑو، جي كنھ جو ھو 
 “صحي َوڙولين سو، آكيئن وييس وسري 
 )360: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي ، ( 
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 :وانگر منھن ھڻندو وتڻ مثل آھي) بيوقوف(حقيقت جي پروڙ کان سوا ڳوال ڍور 
 “منھن كر منجھارا،ٻھران ڍونڍ َم ڍور جيئن” 

 

 : انساني غير موجودگي جون حيواني عالمتون
 “نكا بو بازار ۾، نكا ڇلر ڇٹ” 
گھٹ”   “جتي ڏنڀَرن جي، اڳي ھئي اُ
 )125: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، گهاتو ، ( 
َكر دانھ  ري نه ٻَ ِڻكو نه ُسڻيان ، ٻُ وَڻ ڀُ  “ڀُ
 )368: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، مارئي ، ( 

 “جت نه پکي پيُر ، تِِت ٹمكي باھڑي”  :ويران ھنڌ
 )132: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، کاهوڙي ، (  

 “وڳر كئو وتن، پرت نه ڇنن پاڻ ۾”  :ايكو ۽ اتحاد
 )170: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ڏهر، (  
 “ڇڄ َم قطارا، ساٿ چڑھندو لكيين”  
 )244: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني ، (  

دل ۾ محبت پيدا ٿيڻ ال كنڍي مينھن جي سڱ جي ور، باز جي  :محبت جا پيچ پوڻ
 :چنبن جو دل ۾ پوڻ ۽ شكاري اوزارن جي اھڃاڻ جا مثال

 “مينھن ُكنڍي جيئن پوُر،تيئن دوست وراكو دل سين”  
 )97: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو ، (  

 ) گھاتو(“ ُكنڍي كلين وچ ۾ جڎھن هنئي َجِن ” 
 “مون کي مون پرين، كڍڻ جي كانه كئي” 
 ) 127: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، گهاتو، ( 
 “پائي ويو پرت جو، زوراور زنجير” 
 )185: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، ( 
 “لڳيس نائك نينھن جي ُكڑھه اندر كا جا” 
 )219: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، ديسي ، ( 
 “كو جو لڳس كاُن، آري جي عشق جو” 
 )249: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، حسيني ، ( 
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 :۽ نينھن عشق
 : عشق ال نانگ ۽ شينھن جون عالمتون

 “عشق نانگ نسنگ، خبر کاڌن کي پوي” 
 )56: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كلياڻ ، ( 
 “عشق نانگ نپٹ ، خبر کاڌن کي پوي” 
 )56: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كلياڻ ، ( 
 “عشق آھي نانگ ،خبر کاڌن کي پوي” 
 )56: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كلياڻ ، ( 
 “مڇڻ كا ويجھي وڃي، نيهن نسوروئي نانگ” 
 )191: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، ( 
 “.وٽ ڇڎي مون مون واگھُه، آري وئين عشق جو” 
 )191: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري ، ( 

 “سڱ كري سين سينھ، كنڌ َم ڦيرج كڎھين”  
 )258: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، راڻو ، ( 

 :محبوب جي مالقات 
ھس اسري، پتنگ جيئن پئجي”    ) سري راڳ(“ مٿي اُ

 “رويو َرَڇ نِھاريان، اديون اُڄ سنداِن ” :وڇوڙو ۽ اكير
 )126: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، گهاتو ، (  

 “ اکيون پرين تنھجيون گھليون ۽ گھوڙا”: محبوب جون اکيون
ون”    “الھين نه لوڙا، جو تو ھاڃي ھيريُ

 )90: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو ، ( 
رُون ڀاال” :محبوب جا ڀرون ِ  “نيڻ سكيال ُسپرين، ڀؤنَر ڀ

 ) 90: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، برؤو، ( 
محبوب جي بدن جي خوشبو: 

ڀؤنر جو واسطو خوشبو سان آھي، سھڻو جنھن پاڻي ۾ بدن پسائي ٿو سو 
 : سرھو ٿيو پوي،ان سرھاڻ تي ڀؤنر ٿا اچن
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وِن، چـــوٹـــا چـــنـــدن ِچـــَك ِكـــئـــو،ہِ  نــــِجـــ  تـــِڑ ڌوڙون ڌُ
ـــڀـــولـــيـــا، پـــاڻـــي تـــنـــھـــيـــن پـــون،  اچـــن ڀـــؤنـــر ڀـــن
 .راول رتــــــو رون،كــــــو وُھ لڳــــــو واســــــئــــــيــــــن

 )257: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، راڻو، (    
 

 :ڳاڻيٹو 
 :محبت ۾ بي انداز دولت لٹائڻ

 “ماڻك مياڻين ۾ ڇلرن جيئن ڇٹيائين”
 )279: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، كاموڏ، (            

َن ” :ڳوڙھا ڳاڙڻ  ) سري راڳ(“ َجُر موتيين جئن ھارئو، منھنجي ھينئڑي ڀڳا ڀَ
 “ُكڑھِه ۾ قطارون كري، ُسورن اليا ِسيَر ” : دردن جي گھڻائي

 )294: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، رپ، (  
ن”: گھڻن گھوڙن جو ڳاڻيٹو ِحاطو ِزيَ  “تازي طبيلن ۾ ،آِھ ا

 )339: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، (  
شاهه لطيف جي شاعري ۾ جانورن جي عالمتن وارن كن بيتن جي پڑھڻين ۽ 
چار ، منجھن آيل آوازي تبديليون ۽ عالمن جا  منجهن كتب آيل لفظن جي صورتخطي، اُ

ساڳئي صورتخطي ۽ .  انھن بابت مختلف رايا انھن بابت كن وضاحتن جا گھرجائو آھن
اچار وارا مختلف معنائن طور كتب ايندڙ كي لفظ پڻ غور طلب آھن، انھن جا كجھه 

 : مثال ھيٺ ڏجن ٿا
ور ۽ ٻور  . ٻئي لفظ اٺ جي نالن طور كتب آندا وڃن ٿا  :ڀُ

 كانُگ پکي ، كانگ خط  :كانُگ ۽ كانَگ 
قابيل، جنھن پنھنجي ڀا کي ماريو، عقابيل عقاب جي  : اوقابيل ۽ عقابيل

 کنڀن مان ٺھيل تير
ري ۽ ِمھري  َمھري اٺ، مھري زال  :مھَ
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 لمندا ڦيرا ڏيندا، لوندا ٻوليون كندا  :لمندا ۽ لوندا
 ٻگا يا ٻگھا پکي ۽ ٻنگا تير  :ٻگا،ٻنگا ۽ ٻگھا

 ) كارايل(کنڀ : کنڀڑاٹيون ، پک  : پکڑانڈيون
 

شاهه لطيف ٻين مثالن وانگر حيواني عالمتن ال شاهه لطيف كي عربي، 
 . فارسي ۽ ھندي لفظ به استعمال كيا آھن

 “.طيوَرِن توارئو، پنھون پڄاڻا  :طيور
 )175: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، (  

 “ .طالع طائوسن جا، پسئو زاغ پچندا”  :طائوس
 “.رسئو سوز شبان کي، ُوُحوشن وٹا”  :وحوش

 )175: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آبري، (  
 “.درندا درياهه ۾، واكا كئو ورن”  :درندا

 )384: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، سهڻي، (  
 “.في الحقيقت فِيل کي َسڄا سڃاڻن”  :فيل

 )333: ثقافت کاتو، صڊاكٹر بلوچ، آسا، (  
 “.سگبان سينڍاريا، بڇيا ٿا بھن”  :سگبان

 “.ڏائي چڑھي ڏار تي، زاغ كري زاريون”  :زاغ
 “ .ھنڈوا حيرت ۾ پئا، اللي كي لبن”  :ھنڈوا
 “ .گنير گت سکن، چلڻ جي چاھه پئي”  :گنير
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