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 ڊاڪٽر شير مهراڻي
 

  اياز جانيَء جي شاعريَء  جو تنقيدي جائزو
 

Abstract: 
 

A Critical Analysis of the Poetry of Ayaz Jani (1967-2016) 
 

Poetry is an art as well as aesthetical universe. In poetry the symmetry 

of words and ideas is essential. Without proper proportion of words and ideas, 

no poem can plant a good impact on its readers and listeners. Poetry is in fact 

the discovery of ideas of a poet. Poetry is not just the prearranged presenta-

tion of an inner thought and ideas of the poet, but it is actually the articulation 

of the thoughts and the ideas in that particular language. Ayaz Jani (1967-

2016) was an admirable poet of Sindhi language. In his poetry he publicized 

new ideas. Love, peace, struggle, resistance, and romance were the basic 

themes of his poetry. In this research article, I have excavated different as-

pects of Jani’s poetry. After undertaking a through study of his poetry, I have 

come to know that in his poetry he has prearranged positive and result orien-

tated message for the society. No doubt his poetry is a collection of construc-

tive and creative thoughts which are beneficial for common men. 

شاعر فني توڙي فڪري طور بلندي ڏانهن سفر ڪرري وروش شراعرري  جري هر 
تاريخ تي طائرانه نظر ڊوڙائڻ سان اسان کي خبر پوندي ته لڳ ڀرڳ ررر شراعرر پرنرهرنر ري 
شاعري  ۾ فني، فڪري توڙي نظرياتي طور تي تبديليون آنرديرون آررنش ڪراررن ارري 
تبديليون قبول پون ويون ته ڪارن ڪارن اري تبديليون ڪن حرلرقرن کري ڀرانن نراررن بره 
پونديون، پر شاعر ڇاڪاڻ ته رڪ ارم ت ربي مان گذري وو؛ ان ڪري شراعرر تري ڪرابره 

ولريرم “  رن کي ڇا لکڻ گھرجي ۽ ڇرا نره لرکرڻ گرھررجري ” بندش نٿي لڳائي سگھ ي ته 
ورڊس ورٿ جي شاعري  ۾ ٽي ڏاڪا ملن واش شروع ۾ رو عام محبوبه يعني ڇروڪرري  
جي عشق ۾ شاعري ڪري وو،  رن مرحلي تي وليم ورڊس ورٿ الن مرحربروبره جرا  رل، 
چپ، وار، ادائون ۽ انگ ارم آرنش ان کان پون ٻي مرحلي تي رو فطرت ۽ فطري سونرهرن 
بابت شاعري ڪري وو، رن مرحلي تي پهاڙ، گل، روائون، پکي، چنڊ، ڪڪر، مينهن، 
وڻ ۽ ٻيا فطري منظر رن جي الن ارم آرن، ٽئين ۽ آخري مرحلي ۾ رو الوريت/حقيرقرت 
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ڏانهن موٽي وو ۽ رن جي روح کي رڪ اڃ ورائي وڃي وي ۽ ررو پرنرهرنر ري شراعرري  ۾ 
صوفياڻن ت ربن کي بيان ڪري حقيقي خدا جي عشق ۾ گم وي وڃي وروش سرا ري ريرت 
شاھ سائين  جي شاعري به گوناگون ت ربن سان ڀري پرئري آرريش رسرڻ، پررچرڻ، مرلرڻ، 
وڇڙڻ، عشق، سونهن، سچائي، قرباني، جدوجهرد، مرحاحر رت، اندران دوسرطري ۽ وطرن 
دوسطي جهڙا موضوع سندس شاعري  ۾ جا ب ا ملن واش شاھ سائين  جري شراعرري  ۾ 
م ازي ۽ حقيقي عشق جو جلوا به ملن وا ته ڪردارن جي طفيل رو زندگي  کي معرنرويرت 
به عطا ڪري وو ۽ زندگي  جو وڏي ۾ وڏو شاعر وي وڃي ووش شيخ اياز جي شراعرري پرڻ 
فني توڙي فڪري لحاظ کان تبديل ويندي رري آريش رن جي شاعري  ۾ رومانس مرلري 
وو، وطن دوسطي ملي وي، ترقي پدندي ۽ محاح ت به ملي وي ته آخر ۾ سرنردس شراعرري 

واري سندس ت ربي تي گھڻي تنقيد به وي، پرر ‘  شاعري  جي س دي’ س دو ڪري ويش 
نٿو ڪري سگھيش ‘  ڊڪٽيٽ’ اسان وري به چئون وا ته ڪوئي به نقاد شاعر جي ت ربي کي 

البت ڊاڪٽر شهناز شورو جي شيخ اياز تي ڪيل تنقيد ارم آري، جنهن ۾ رو  ڪ ھه به 
ڪي شيون جيڪارن شيخ اياز نه ”ڊڪٽيٽ ته نٿي ڪري پر سندس اعطراض جائح آري ته 

ارڙي  ريت اسان کي رر شاعر ۾ فڪري توڙي فرنري لرحراظ کران ڪري “  لکي را ته سٺوش
 تبديليون نظر اينديونش

جديد له ي وارو جديد شاعر آريش رن وٽ جرذبري ۽ ع( 0621-ع6102)اياز جاني 
احداس جو نئون اظهار آري؛ جيڪو کيس ٻين شاعرن کان الرڳ ڪرري وروش تراو برلرو  

پر رو اسان واري  -اياز جاني، اسان واري ٽهي  جي تدلدل جو شاعر آري” لکيو رو ته، 
 (1).“ٽهي  کان گھڻو ڌار ۽ مٿارون آري

ان ۾ ڪو به شڪ ناري ته ايراز جرانري جر رالريراتري ۽ رومرانروي شراعرر آرري  پرر 
محاح ت، وطن دوسطي ۽ اندان دوسطي پڻ سندس شاعري  جا ارم اسرطرعرارا آررنش ررن 

 ۽ نعري بازي بنهه ڪانهيش‘ الئوڊنيس’جي شاعري  ۾ 
 ا ي کان اوپرو امبر

 ا ي کان رات ڀاري آ
 ا ي کان رات ڪاري آ

 اسان جو من پکين جهڙو
 ا يان بيٺو شڪاري آ
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 ا ي کان رات ڪاري آ
 ڀريان وو ُٻُڪ سنڌو مان
 ڏسان وو ُٻڪ ۾ واري آ
 ا ي کان رات ڪاري آ
 روا جا پر  سڙي ويندا
 لهو  سان الٽ ٻاري آ
 ا ي کان رات ڪاري آ

اياز جاني جديد ترين شاعر آري ۽ رن جو تخليقي ت ربو رن وائري  ۾ زمريرن ” 
 (2).“۾ ُکطل ڀالي جيان اڀري بيٺو آري، جنهن ۾ ڪو نعرو ناري

حقيقت ۾ ان ئي وائي  ۾ رڪ پاسي فطرت نرگراري آرري تره ٻرئري پراسري وطرن 
دوسطي ۽ محاح ت به آريش سنڌو ندي  مان پاڻي  جو ُٻڪ ڀرڻ ۽ ان ۾ واري ڀرجي وڃڻ؛ 
پاڻي  جي ان اڻاٺ جو نوحو آري؛ جيڪو رر سوچيندڙ فرد ۽ ڌرتي  سران پريرار ڪرنردڙ 
شخص لکڻ چاريندوش جارن ته آس ان جو اوپرو وي وڃڻ، رات جرو ڀراري ۽ ڪراري وري 
وڃڻ، من جي پکين ا يان شڪاري  جو اچڻ، روا جي پرن جرو سرڙڻ ڀررپرور مرحاحر رطري 
اسطعارا آرنش اياز جاني پنهن ي ادراڪ ۽ ڏارپ سان انهن اسطعارن جري آڌار مرحاحر رت 

جرو جرذبرو ‘  رڻڻ، رڪرلرڻ، ٻريرلري سرارڻ’ جي ارا ڪائنات خلقي وو؛ جنهن جي پاتال ۾ 
موجود آريش ٻئي پاسي اياز جاني فطرت سان پڻ بي پناره پيار ڪنردڙ شراعرر لڳري وروش 

 رن جي شاعري  ۾ فطرت جا سوين رنگ پنهن ي عظيم حدناڪين سان نظر اچن واش
“The aesthetics of nature can be understand to certain itself either 

with certain distinctive properties of natural phenomena that can be classified 
as aesthetic e.g., Beauty, Sublimity, grandeur or profusion, or with certain 
kinds of experience distinctively provoked by nature or certain kind of atti-
tudes appropriately brought to nature.”)3(  

فطرت  اسان جي چوڌاري موجود انهن سڀني شين جو ارڙو ميڙ آري، جريرڪري 
شيون گا روندي به پنهن ي الڳ سڃاڻ قائم ڪن ويونش فطرت انهن سرڀرنري شريرن جري 

فرطررت جري ’ ُڪليت جو نالو آريش مشهور فيلدوف ميلڪروم برڊ پرنرهرنر ري ڪرطرا ، 
 ۾ لکي وو ته،‘ ج الياتي واکاڻ

 “In one sense, everything is a part of nature for there is a sense in 
which nature is just the totality of everything.”)4(  

مطلب ته ڪائنات ۾ موجود رر شين ڪنهن نه ڪنهرن طررح سران فرطررت سران 
112 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

ُجڙيل آريش فطرت ۾ موجود سڀني شين جو پاڻ ۾  انڍاپو روندو آري ۽ اررو  رانرڍاپرو 
فطري سونهن کي وڌيڪ حدين بڻائي ووش فطري شين جرو مريرالڪ ررڪ خروب۽رورت ۽ 

 رم آرنگ ماحول کي جنم ڏئي ووش 
“Nature in its ministry to man, is not only the material but is also the 

process and the result, All the parts incessantly work into each other’s hands 
for the profit of man. The wind sows the seed; the sun evaporates the sea; 
the wind blows the vapor to the field, the ice on the other side of the planet; 
condenses rain on this; the rain feeds the plant; the plant feeds the animal, 
and thus the endless circulations of the divine charity nourish man.”)5( 

فطرت اندان جي ازلي ۽ اصلي دوست ۽ شرفريرق مران وانرگرر آرريش فرطررت جرا 
س ورا رنگ اندان جي آسائش سان گا ان جي فائدي ۾ به روندا آرنش جيئن رن فقري ۾ 
لکيل آري ته روا ٻج پوکي وي، سج س نڊ کي گرمائي ڪڪرن تائين پاڻي کرڻري وري ان 
کي وسائي وو، مينهن وڻن ٽڻن ۽ ٻروٽرن کري خروراڪ پرٿرائري وروش ڌرتري جرانردارن کري 
خوراڪ ڏئي وي، ارڙي  ريت رڪ نه کٽندڙ سلدلو رلرنردو ررري وروش شراعرر پراڻ کري ان 
فطري سونهن جي سلدلن سان جوڙي رکي وو ۽ فطري سونهن کي محبوبه جري سرونرهرن 

 جي وي ھو کڻي اچي ووش اياز جاني لکي وو،
 نيٺ ڪهڙي پار ڏي ڪاري بدن

 ڪيدطائين اڃ سان ساري بدن
 روشني، خوشبو، مٽي، بارش، روا

 سو    ۾ آريان   ته  ڇا آري بدن
طررف   رنن سٽن ۾ روشني، خوشبو، مٽي، بارش، روا ۽  بردن کران ويرنردي ررر

تائين سڀ ڪ ھه فطرت آري، ۽ شاعر انهن سڀني فطري لقائن ۾ شرعرري ررم آررنرگري 
بردن ’ پئدا ڪري سونهن  ۾ واڌارو به ڪري وو ته رڪ فڪري نقطو پڻ عيان ڪري ورو تره 

سندس سوال پڻ ڪيطرائي فطري ۽ فڪري پرت کولي وو يا سرنردس رري ‘  آخر آري ڇا 
 سٽون:

 پرره ڦٽي  جي چارن تائين پهطاسين
 تنهن ي ڪارن وارن تائين پهطاسين

 رَل رنگامن کي اورانگھي ڪيئن االئي
 گھر  تائين   ۽    ٻارن    تائين   پهطاسين
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پرره ڦٽي، چارا، ڪارا وار، گھر ۽ ٻار اري سڀ پڻ فرطرري آررنش مرطرلرب تره ررو 
 فطرت جو بهطرين عڪاس شاعر آريش

اياز جاني  وٽ سانرت  رالرهرائري وري ۽ رڙ ” ڊاڪٽر رسول مي ڻ لکيو آري ته،  
سانت ۾ تبديل وي وڃي ويش رن جي شاعري عالمطن جي جھنگ ۾ لڪيل چيرطري جريران 
ساره کڻي ويش رو خاموشي  جي طلدم کي پڙري وو ته گ ان جو آئينو چير چير وي رڪ 

 ڏيک کي التعداد ڏيکن ۾ تبديل ڪري وجھي ووش
 سانت  يهي ويندي، پنهن ي اندر جو

 ڪو ته ڪڙو کڙڪائي
 ڪو محدوس ڪري، اوسيئڙو در جو

 (6)“ڪو ته ڪڙو کڙڪائي! 
اياز جاني  جي شاعري  جي فڪري خوبين ۾ رڪ خوبي ارا به آري ته سرنردس 

يا تضاد موجرود آرريش تضراد شراعرري  جرو حدرن ررونردو ‘  ڪنٽراڊڪشن’ شاعري  ۾ 
آريش شاھ سائين  جي شاعري  ۾ به تضاد موجود آرنش رڪ پاسي شاھ سرائريرن  چريرو 

يعني ذات ارم ناري، جريرڪرو مرحرنرت ‘  ڏات نه آري ذات تي، جو وري سو لهي’ آري ته 
مروکري چروکري نره ’ ڪندو ارو ئي منحل ماڻيندو؛ ٻئي پاسي شاھ سائريرن  چريرو آرري تره 

يعني موکي  کان چڱائي ويڻي ئي ڪرانره ررئري ڇراڪراڻ تره ‘  ويئين، تون اصل اوڇي ذات
رو چوني تون مه چئو، واتان ’ رو  ذات ۾ گھٽ رئيش رڪ پاسي شاھ سائين  چيو آريش 

يعني جيڪارن ڪوئي توران کي گھٽ وڌ چئي به سهي ته توران ان سان سرا ري ‘  ورائي
رڻ ڀاال، وڙره ڀاڪرين، آڏي ڍال ’له ي ۾ نه  الهايوش ٻئي پاسي شاھ سائين چيو آري ته 

يعني نه صرف ڀاال رڻين وڙرو بلڪه ڀاال، تيغ ترارون نه ر ن ته ڀاڪرين به وڙرروش ‘  َم ڍار
انرور پريررزادي صراحرب ‘  رٿين چڪين، ڪاترِيين، وڙرج ويري  ساڻ’يا ري سٽون آرن، 

ارا سٽ لطيف سائين  جي ڪري لکي آريش سا ي سٽ خليفي نبري برخرش قراسرم جري 
جرو ‘  رو چوني تون َم چئو، واتران ورائري’ رسالي ۾ به ملي ويش ارا يا ان کان ا ئين سٽ  

سنئون سڌو تضاد آريش پر ارو تضاد شاعري  جي سونهن آرريش ڇراڪراڻ تره ارري ٻرئري 
خيال ارم آرنش سا يو تضاد اياز جاني  وٽ پڻ آريش ڪٿي رو آس ان بدران زمين جري 

  الهه ڪري وو، ۽ لکي وو:
 ڇاي آڪاُس ، پنهن ا  پير   ڌرتي   تي  ڌري  ماڻهو،
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 ته سج  وانگر ٻري ماڻهوش                                                        
‘ زمريرن’ يرعرنري آسر ران ۽ ‘  آڪراس’ اياز جاني پنهن ي وائي  جي رن برنرد ۾ 

جوابي اسطعارو آريش اندان ‘ سج’اسطعارن طور ڪطب آندا آرنش جارن ته رن ئي بند ۾ 
جارن آس ان يعني پهچ کان پري وارين شين کي ڇاي زمين يعنري دسرطررس ۾ مروجرود 
شين جي وي ھو ايندو ته سندس ڪردار سج جريران اجررو، روشرن ۽ مرقردس وري پرونردوش 
يعني خوابن ۽ خيالن جي خوب۽ورت ڪائنات مان نڪري فرد جارن حقيقت کي قربرول 
ڪندو ته ڪاميابي ماڻيندو، پون ڀلي ارا حقيقت ڇو نه تلخ ۽ ڪڙي ئي ر يش حقيقت کان 
منهن موڙي فرار جو رسطو اخطيار ڪرڻ ۾ وقطي داخلي راحت ته ملي سگھي وري، پرر ان 
سان خارجي دنيا تبديل ڪانه وينديش خارجي دنيا جون تلخيون صرف ۽ صرف ع ل سان 

 خطم ڪري سگھ ن ويونش
 ٻئي پاسي رو لکي وو:

 سفر  ۾آ ته رر آڪاش کان  ا طي وڃي ماڻهو،
 ته ماڻهو  کي مڃي ماڻهوش                

رطي اياز جاني نه صرف آڪاس يعني آس ان تائين وڃڻ جري  رالرهره ڪرري ورو 
بلڪه ان کان به ا طي جي  الهه ڪري وو ۽ ارو پڻ چوي وو ته جيڪارن ماڻهو ايئن ڪري 

 سگھيو ته ٻيا ماڻهو کيس مڃينداش
ڪارل مارڪس پنهن ي  جدلياتي ماديت جي حوالي سان، پنهن ي سينٿريردرح 

 (7)“طرف سفر ڪري ويشمٿانهين  اوسر، ر يشه ريٺانهين کان ”۾ چيو آري ته، 
سان ڀريل روندو آري، ۽ ان تضراد ‘  تضاد’ ريٺارين کان مٿانهين طرف جو سفر 

۾ به سونهن روندي آريش اياز جاني  جو فڪري تخيل پڻ ريٺان کان مٿانهين طرف سفر 
 ڪندي نظر اچي ووش 

 اياز جاني  جي وائي جو رڪ بند آري:
 در نه اورانگھي سگھي

 گھر جي چائنٺ تي
 پٿر وي وئي ڇوڪري

 ۽ ٻي وائي آري:
 نينهن جهڙي ڇوڪري
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 راڄ مان نڪري وئي
 وي ويو رل  وٺ ۾

 شينهن جهڙي ڇوڪري
 راڄ مان نڪري وئي

 ته طن جي رات ۾
 ڏينهن جهڙي ڇوڪري

 راڄ مان نڪري وئي
وورو غور ڪرڻ سان معلوم ويندو ته ڇوڪري  جو ارو ڪرردار، جريرڪرو ڪري 
سال اڳ اياز جاني تخليق ڪيو؛ ارو بغاوت جو سوچي ته پيو، پر گرھرر جري چرائرنرٺ تري 
اچي پٿر وي وڃي وو ۽ گھر مان ٻارر نٿو نڪري سگھيش ڇو نرٿرو نرڪرري  يرقريرنرا  ان ۾ 

واري ڪريرفريرت جرو ‘  پرٿرر وري وڃرڻ’ في۽لي جي قوت ناريش گرھرران اوري دروازي تري 
نفديات جي حوالي سان ڇيد ڪبو ته اسان کي معلوم ويندو ڇوڪري  جو اسهڻ رن جي 

روڪري ‘  ايرگرو’ يعني خوارش جو پئدا ويڻ آريش جنهن کي رن جي انردر جري ‘  اِڊ’اندر 
 ڇاي وي ۽ روء ڪو في۽لو نٿي ڪري سگھي ۽ پٿر وي وڃي ويش

۾ اڊ ۽ انا جي تشريح رِن طرح سان ڪئي آريش انرا   The Ego & The IDفرائيڊ ” 
فهم ۽ ذرني توازن جي ن ائرنردگري ڪرري وريش ان جري بررعرڪرس اڊ صررف نرفردرانري 
خوارشن جو م ُ وعو آريش ان الن ان ٻنھي جي و  ۾ تعلق کي ائين س  ھي سگھ ي وو 
جيئن رڪ گھوڙي ُسوار گھوڙي جي ُقَوت کي لغام وسيلي پنهن ي رر  رکرنردو آرريش 
فرق صرف ايطرو ُروندو آري ته گھوڙي ُسوار جي قوت ُرن جي پرنرھرنر ري ُررونردي آرري 

 (8).“جي قوت اڌاري ورتل روندي آري‘ انا’جارن ته 
نفديات جي اسطادن جو ارو پڻ چوڻ آري ته فرد ۾ جيڪارن ڪا خوارش پرئردا 
ويندي آري، ۽ ارا س اجي حوالي سان قبوليت جو ي نارري ررونردي تره ان فررد جري انرا 
يعني ايگو ان خوارش کي روڪي ڇاي ويش پر جيڪارن خواررش تر رام گرھرڻري شردت 
سان اڀري وي ته پون ارا ايگو جي روڪڻ تي به ناري رڪبي ۽ فررد جري انردر ۾ مروجرود 

کي بيدار ويڻو پوندو آريش جارن ُسپر ايگو کان به ارا خوارش ناري پلبي ته ‘  سپر ايگو’ 
ان جي اندر ۾ موجود س  ھه کان مٿانهين قوت سبب يا ته ارو فرد ڏوراري وي  ويندو يرا 
وري راڪاري قوت جي ڪري فرد فنڪار يا شاعر وي ويندو آري، پرر جريرڪراررن اررو 
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ت ربو به ناڪام ويو ته فرد چريو وي ويندو آريش اياز جاني رڪ رراڪراري شراعرر آرريش 
سندس ڪردار جي اندر ۾ موجود خوارش ڪيطرن سالن کان پون في۽لو ڪري وٺي وو ۽ 

 رو لکي وو:
 نينهن جهڙي ڇوڪري

 راڄ مان نڪري وئي
 وي ويو ُرل  وٺ ۾

 شينهن جهڙي ڇوڪري
 راڄ مان نڪري وئي

 ته طن جي رات ۾
 ڏينهن جهڙي ڇوڪري

 راڄ مان نڪري وئي
سا ي ڇوڪري جيڪا ڪي سال اڳ گھر جي چائنٺ تي پٿر وي وڃي وري؛ اررا 

راڄ مران نرڪررڻ ايراز جرانري جرو ‘  راڄ مان نڪري وڃي وريش’ ئي ڇوڪري گھر ته ڇا پر 
تخليق ڪيل رڪ ارڙو اسطعارو آري، جنهن ۾ ڀرپور محاح ت آريش رطي رڪ ٻي  الهه 

شاعرر ‘  ته طن جي رات ۾، ڏينهن جهڙي ڇوڪري، راڄ مان نڪري وئي’ به ارم آري ته 
ڇوڪري  جي ڪردار کي ڏينهن جي چٽائي يا روشني/پاڪائي سان ڀيٽ ڪئي آري، ۽ 
راڄ جي ته طن کي ڪاري رات سايو آريش رات جيڪا ظل ت جو اسطعارو آرريش ررطري 

ڏينهن جهڙي ڇروڪرري  ’ شاعر راڄ کي رڪ جهڙو ڪر ڪورٽ ۾ آڻي بيهاريو آري ته 
ڇوڪري  جي ارڙي في۽لي کان ‘ جي راڄ مان نڪرڻ کان پون راڄ ڪٿي اسٽينڊ ڪندو 

 پون راڄ آبرو مند ررندو يا بي آبرو ويندو؛ ارو في۽لو راڄ کي ڪرڻو آريش
اياز جاني جي ٻنهي واين جي ت حئي کان پون رڪ  الهه ثابت وئي وي ته رن جو 
فڪري سفر وقت سان گا پڪو ۽ پخطرو وريروش ررن جري ڪرردارن ۾ جررئرت پرئردا وري ۽ 
في۽لي ڪرڻ جي سگھه ميڙي رن جا ڪردار في۽لو ڪري وٺن واش جارن شاعر مضبوط 
اع۽ابن وارا ڪردار تخليق ڪندو ته س او راڪاري پاسي رلڻ شروع ڪندو ۽ سر راو ۾ 
ڪرندڙ قدرن کان پاڻ ررتو نفرت پئدا وي پونديش ارائي ررڪ شراعرر جري وڏي ۾ وڏي 

 ڪاميابي آريش
اياز جاني قومپرسطي واري رومانس تي ڌير ري ” شاھ مح د پيرزادي چيو رو ته 
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 (9).“له ي ۾ تنقيد ڪئي آري؛ جنهن تي وڌيڪ ويچارڻ جي ضرورت آري
رڪ پاسي اياز جاني  جي شاعري  جو فڪري پهلو سگھارو آري ته ٻئي پاسي 

جري شراعرري  رو فني لحاظ کان پڻ پنهن ي شاعري  ۾ نوان ت ربا ڪري ووش سرنردس 
، جي مرهراڳ ۾ لرکريرو آرري تره ‘ ڏيئا ڏيئا الٽ اسان’ شيخ اياز ران ڏيندي تي فني پاسي 

وزن ۾ مشدد ڪري ڪم آڻي وو، جي -اياز جاني مون وانگر سنڌي  جا مشدد لفظ بحر”
 (11).“مون کان اڳ ورلي ڪم آندا ويندا رئا

اياز جاني  جي شاعري  جو فني اڀياس ڪنهن وڏي تحقيق جو گھرجائو آريش 
رطي آئون سندس رڪ وائي جا ڪ ھه بند پيش ڪريان وو، جنرهرن ۾ ررڪ امريرد آرري، 

 جيڪا آجپي جي منطظر ته آري ئي پر ان ۾ فني حدناڪي پڻ ڪ ال درجي جي آري: 
 روشني  جو آبشار

 جاڳ جھرمر شاعري
 مون رسالو پئي پڙريو، رات ۾ رو انطشار

 جاڳ جھرمر شاعري
 ڀٽ ڪري وي ڀونن جي، آجپي جو انطظار

 جاڳ جھرمر شاعري
روشني  جي آبشار، جراڳ ۾ شراعرري  جري جرھررمرر، شراھ جري رسرالري جرو 
مطالعو، رات جو انطشار، ڀٽ پاران ڀونن جي آجپي جو انطظار سڀئي ارڙا اسطعارا آررن، 
جن ۾ اميد، آس، خوا  ۽ خوارش موجود آريش رڪ راڪاري شاعر پرنرهرنر ري سر راو 
کي خوب۽ورت اميد، آس، خوا  ۽ خوارشون ئي ڏئي سگھي وو، جن جري آڌار ڪرو بره 
س او پنهن ي آئيندي جي دڳ جو تعين ڪري سگھي ووش اياز جاني  جي شراعرري  ۾ 

 اميد، آس، امن، خوا  ۽ خوارشن جي جدط و اوس موجود آريش

 

 نطي و:
اياز جاني  جي شاعري  جو مخط۽ر تنقيدي جائحو وٺڻ کان پون اسان ان 
نطي ي تي پهطا آريون ته رو بنيادي طور تي ج الياتي شاعر آري؛ جنهن ۾ پيار، امن، 
آجپو، سڪ، سيرت، ساڃاره، سچائي  سان گا؛ پنهن ي ڌرتي  واسين جو درد، ڏک، 
سور، ت نا ۽ سندن دل جي  الهه به ملي ويش رو بنيادي طور تي رومانوي شاعر آري؛ 
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جنهن وٽ فطرت نگاري ارم موضوع آريش سندس شاعري  جي ٻين ارم موضوعن 
۾ ڌرتي  جي دانهن، پيڙريل طبقي جي سو ، عال ي امن، پيار، سڪ، ڇڪ، وصل ۽ 
وڇوڙا به شامل آرنش رو لفظن ۾ احداس ڀرڻ جو فن ڄاڻي وو ۽ ان ڪري ئي سندس لفظ 
خالي اسطعارن، تشبيهن، تل يحن ۽ ت هيدن بدران جيئرا جا ندا احداس کڻي پڙرندڙ 
کي اداس ڪري ڇاين واش رو فرد جي گھرن احداسن کي اونهائي  ۽ اوچائي  سان پيش 

 .ڪندڙ شاعر آري
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