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 پروفيسر محمد سليم ميمڻ
 

ئڻ ئ ا ڪ ادب  او  ھ      ڌر
 

Abstract 
 

The research paper pertains to ‘Sindhi Folk Literature’, 
which has been described as the creative art of Sindh, specially 
from Rural Sindh. 

The meaning of term ‘Lok-لوڪ’, its evolution and various 
forms in which ‘folk-literature’ is presented. Dr. Nabi Bux Khan 
Baloach is the Scholar, who has worked wonders in this art. 

Some of quotations have been taken from different Books, 
viz: ‘Risalo of Shah Abdul Latif’, ‘Books of folk-literature’, com-
piled by Dr. Baloach and by Dr. Abdul Majeed Sindhi. 

؟ ئ  ئ   ڪ ادب    
لوڪ  ادب، کي عام لفظن ۾ نج ڳوٺاڻو ادب پڻ كوٺي سگهجي ٿو، هي عام 
لوكن جو ادب، جنهن ۾ انهن جي احساسن، جذبن، امنگن، اڌمن، ڏکن، سکن، ريتن، 

لوڪ ادب عام لوكن جي .  رسمن، سنوڻن، ساٺن جي چٹي تصوير چٹيل هوندي آهي
ڄڻ ته سموري زندگي جي ميڑي پونجي آهي، جنهن کي هنن سيني ۾ سانڍي رکيو 

هو اهو سرمايو صدين کان نسل .  آهي، اهو ايترو ته جھونو آهي جيترا اهي عام لوڪ
لوڪ ادب جي، ان جھونائپ جي شاهدي .  درنسل پنهنجي املهه سينن ۾ سانڍيندا اچن

 :سجوڪ صاحب هن ريت ڏي ٿو
“It is older than alphabet, it is older than literature, it is 

lore and belong to illiterate person.”(1) 
جي پيدائش کان، ايتري قدر جو )  ساهت(لوڪ ادب جي پيدائش، ادب ”

لوڪ لفظ کي جي جاچينداسين ته سنڌي، “  .آئيوٹيا جي پيدائش کان به آڳاٹي آهي
ُهندي، سنسكرت، سرائكي توڙي پنجابي ۾ ساڳي معني ۽ اچار تحت ڳالهايو ۽  ٰ

 ۽ جرمن زبان ”Folk“انگريزي ۾ “ لوگ”لکيو وڃي ٿو، ائين وري اردو ۽ پراكرت ۾ 
جڎهن اسان وٽ .  ٰجي معني ۾ استعمال ٿئي ٿو“  ماڻهو”يا “  عوام” ساڳي ”Volk“۾ 

لوڪ ادب تي اڃان كا کوجنا نه ٿي هئي، ته كن سڄاڻن جو اهو خيال پڻ هو ته لوڪ لفظ 
Folk جي بگڑيل صورت آهي، جيئن انگريزي ۾ Folk Literature بگڑجي لوڪ ادب ٿي 
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ُان را کي بنهه رد كندي سنڌي لوڪ ادب کي سوڌي، سنواري ۽ سهيڑي پيش . پيو آهي
جي “  فوڪ لور”لوڪ ادب کي بعينه ”كندڙ ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ موجب ته، 

ڊاكٹر بلوچ صاحب جي مٿين )  2(“.مغربي مفهوم سان تعبير كرڻ صحيح نه ٿيندو
توري تكيل را کي اڃان وڌيك هٿي وٺائيندي الهه بخش نظاماڻي صاحب لکي ٿو ته، 

سنڌي لوڪ ۽ انگريزي فوڪ لفظن ۾ تمام اڻلکو فرق آهي، جو كيترائي ماڻهو عام ”
 مان نكتل Folkطرح سان انهي غلط فهمي ۾ مبتال آهن ته، سنڌي لوڪ انگريزي 

 ٿو چئجي، مگر درحقيقت ايئن بلكل نه آهي، Volkآهي ۽ انهي کي جرمن ۾ ووڪ 
ع ۾ وليم جان ٿا مس ايجاد 1848 جو لفظ گهڻو پوFolk Lore انگريزي فوڪ لوڪ 

الهه بخش نظاماڻي صاحب واري را جي ساکنائي كندي، ڊاكٹر )  3(“.كيو
۽ جرمن زبان “  فوڪ”انگريزي ۾ “  لوڪ”سنڌي ۾ ”عبدالكريم سنديلو لکي ٿو ته، 

“ فوڪ”مان اندازو لڳائڻ غلط ٿيندو ته، اسان جو سنڌي لفظ لوڪ به ساڳي “  ووڪ”۾ 
ُجي كل مان آهي، اها هك اتفاقي مناسبت آهي، لوڪ لفظ گهڻو آڳاٹو “  ووڪ”۽ 

لفظ انگريزي جو “  لوڪ”ڊاكٹر فهميده حسين پڻ ان خيال جي آهي ته، )  4(“.آهي
“Folk” ۾ ۽ جرمني “Volk” جي جيئن جو تيئن معني ته كونهي، پر گهڻي قدر ان ٰ

 به ساڳي قسم جو لفظ آهي ۽ اهو اصطالح وليم (Folk Lore)مفهوم کي ادا كري ٿو 
ُپر ڊاكٹر مرليڌر جيٹلي جو خيال آهي ته لوڪ لفظ )  5(“.ع ۾ گهڑيو1847جان ٿامس 

ڊاكٹر جيٹلي لوڪ لفظ جون مختلف .  سنسكرت جو آهي جيكو پو سنڌي ۾ آيو
سنڌي ۾ لوڪ لفظ سنسكرت مان آيو آهي ۽ ان ”معنائون ڄاڻائيندي لکيو آهي ته، 

. 4قوم، قبيلو، سماج، .  3ڌرتي، .  2ُسنسار يا جھان، .  1:  جون مکيه معنائون آهن
عام ماڻهو، ان جا تڌڀو روپ پڻ سنڌي ۾ مروج آهن، جيئن ته لوگ .  5رعيت، پرجا، 

اسين جڎهن لوڪ )  جڳهه، جا، سرسٹي، كائنات(لو )  كٹنب قبيلو(لو )  عام ماڻهن(
ِلوڪ ساهتيا، لوڪ كٿا، لوڪ ناٹك، لوڪ وشواس، :  لفظ جو استعمال مركب لفظن

لوڪ وهنوار، لوڪ گيت سنسكرتي ۾ كيون ٿا ته لوڪ لفظ جو مطلب محدود ٿي 
ٰوڃي ٿو، ان قسم جي مركب لفظن ۾ لوڪ انگريزي فوڪ جو هم معني آهي، كن 
عالمن اهڑي قسم جي مركب لفظن ۾ لوڪ يا فوڪ ڄاڻايو آهي، اڻپڑهيل، ڳنوار، 

جو مطلب آهي، اهي ماڻهو جن پنهنجي “  لوڪ”ڳوٺاڻا دهقاني، منهنجي ويچار ۾ اتي 
ورثي ۾ حاصل كيل ريتن، رسمن، ڀرمن، سنسن، ٹوڻن ڦيڻن ۽ آڳاٹي زماني کان وٺي 
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هلندڙ پراسپرائن ۾ پورو وشواس آهي ۽ اهو ان موجب پنهنجي روزاني زندگي به 
 )6(“.گذارين ٿا، اهي لوڪ ڳوٺن ۾ رهن ٿا ته شهرن ۾ به موجود آهن

الهه بخش نظاماڻي صاحب جو چوڻ آهي ته لوڪ نج نبار سنڌي لفظ آهي، 
“ لوڪ”سنڌي ٻولي ۾ ”:  جنهن جو استعمال اسانجي كالسك شاعري ۾ پڻ ملي ٿو

لفظ موجوده صورت ۾ قديم زماني کان وٺي موجود آهي، انهي جو ثبوت اسان کي 
 سنڌي ادب جي قديم شاعرن جي كالم مان ملي ٿو، انهن ڳالهين جي بنا تي خاطري

لوڪ لفظ اساسي شاعري ۾ )  7(“.نج سنڌي لفظ آهي“  لوڪ”سان چئي سگهبو ته 
هيٺئين ريت آيل آهي، جن ۾ سڀني کان پهرين سومرا دؤر ۾ جيكي اسماعيلي بزرگ 

جي گنان )  ع1409-ع1320(هتي آيا انهن ۾ پير صدر الدين ولد پير شهاب الدين 
 :شاعري ۾ لوڪ لفظ هيٺئين سٹ ۾ آيل آهي

 “كاپائتين كتيو، جڎهن ستو لوڪ،”
 

ع 1999:  ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ:  سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ:  كتاب
 .201: ، ص)ڇاپو چوٿون(

جيكو سنڌي )  ع1551-ع1463(لوڪ لفظ سمن جي دؤر جي شاعر قاضي قادن 
 :ٻولي جو سرواڻ شاعر ليکيو وڃي ٿو، ان پنهنجي شاعري ۾ هيٺئين ريت كم آندو آهي

 “.ُلوكان نح و صرف، من مطالعو سپرين”
 

 )78هيرو ٺكر، صفحو : قاضي قادن جو كالم: كتاب(
لوڪ لفظ ارغون ۽ ترخان دؤر ۾ سنڌي ٻولي جي شاعر شاهه عبدالكريم 

 شاهه عبدلكريم .  واري وٽ چئن مختلف بيتن ۾ ملي ٿو)  ع1623-ع1538(بلڑي
، جو سدائين چمكندو رهي ٿو، جي “ِوهائو تارو”بلڑي واري کي سنڌي ٻولي جو 

 :لقب سان ڄاتو وڃي ٿو، تنهن هيٺين سٹن ۾ لوڪ لفظ هن ريت استعمال كيو آهي
 )8بيت نمبر (“ هنيون ڏجي حبيب کي، لڱ گڎجن سين لوڪ،”
 )20بيت نمبر (“ سكڻ سپرين سين، الڳاپاسين لوڪ”
” ،29بيت نمبر (جي لياكا لوڪ ڏانهن، جان جان سي لتا( 
 )82بيت نمبر (“ تاڙي جي الهين، ته اجارو لوڪ ٿئي،”
ع، 1970ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، :  مرتب:  شاهه كريم جو كالم:  كتاب(

 )ڇاپو پهريون



24 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 سنڌ جي سرتاج شاعر شاهه عبداللطيف ڀٹائي 1752-ع1690(انهن کان سوا (
ذري گهٹ سؤ ڀيرا هي لفظ پنهنجي شاعري ۾ استعمال كيو آهي، مثال ال كجھ 

 :بيتن جون سٹون هيٺ ڏجن ٿيون
 “لوٺيون سهن لوڪ جا، وهاڻي ٿيون ويڻ”
ُ، سر يمن كلياڻ، ڇاپو پهريون، I-ٻانهون خان شيخ، شاهه جو رسالو، جلد(

 )30:، ص13/1ع، 2001
 “الڻي وچان لوڪ، تو كهڑي اکر آهڑي”
ُ، سر کنڀات، ڇاپو پهريون، II-ٻانهون خان شيخ، شاهه جو رسالو، جلد(

 )116:، ص40/2ع، 2001
 “منهن گهنڈي تن، ڳل ڀوري لوڪ نه لکئا”
ُ، سر برئو سنڌي، ڇاپو پهريون، II-ٻانهون خان شيخ، شاهه جو رسالو، جلد(

 )402:، ص15/2ع، 2001
ُلڎي وچان لوڪ، اٺي وئڑا اكري” ُ“ 
ع، 2001ُ، سر ڏهر، ڇاپو پهريون، II-ٻانهون خان شيخ، شاهه جو رسالو، جلد(

 )255:، ص12/2
مٿين ثابتين کان پو اهو ضرور چئي سگهجي ٿو ته، لوڪ لفظ سومرن جي 
دؤر ۾ لکت ۾ملي ٿو، ٿي سگهي ٿو ته عربن جي دؤر يا ان کان اڳ به هجي، پر سنڌي 
ٻولي سان وڏو كيس اهو آهي ته موهن جي دڙي کان ويندي عربن جي سموري دؤر 
تائين جي علمي خزاني جا سمورا غوراب ئي غرق ٿيل آهن، ته پو لوڪ لفظ ال اهو 
چوڻ مناسب ٿيندو ته هي لفظ هن سڄي خطي يعني هند توڙي سنڌ جي مقامي ٻولين ۾ 

 .ٰعام هو ۽ ساڳي معني ۽ مفهوم ۾ استعمال هيٺ رهيو
 

ئ ڪ ادب  ار ھ    : ڌر
ُسنڌ ڌرتي تي لوڪ ادب اوچتو کنڀين وانگي ڦٹي كونه نكتو هوندو، ان جي 
سرجڻ ۾ سوين صدين جو عرصو لڳو آهي، جيئن هن ڌرتي تي موهن جي دڙي جھڑي 

 Mature)مهذب تهذيب به هكدم نه اڀري نروار ٿي هوندي، ان کي تهذيب جو بالغ دؤر 
Period) ،ضرور چئي سگهجي ٿو، پر ان تهذيب کي هٿي ڏيندڙ كوٹڎيجي، آمري، نئينگ 



25 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

كائي، جھانگر، كوهستاني توڙي ريگستاني تهذيبن اجاگر كيو هوندو، حقيقت ۾ سنڌو 
تهذيب کي ڄڻڻ وارا اهي ڳوٺاڻا سماج ئي هئا، جي ان جڳ مشهور تهذيب جا حصا، جزا ۽ 

 :عضوا بڻيا، جن ال ڊاكٹر ايف اي خان جو رايو ڄڻ ته سند جي حيثيت رکي ٿو
 “It is does suggest that the Indus civilization was an 

indigenous development that arose out of the evolution of devel-
oped village cultures in a favourable environment.”(8) 

ان سکيي ستابي ڳوٺاڻي سماج جي كن حصن سان سدائين ڀرجي وهندڙ 
۾ ذكر “  رگ ويد”سنڌو ندي جو به مک كردار آهي، جنهن جو سڀ کان پهرئين 

سنڌ گهوڙن سان ۽ ڍڳي گاڏين سان، كپڑي سان، سونن زيورن ”:  هيٺين ريت ٿو اچي
 سان، کاڌي پيتي جي شين، پشم ۽ وڻن سان ماالمال ۽ ڀرپور آهي، بركت واري ندي

انهن مٿين شاهدين مان شروعاتي ڳوٺاڻي )  9(“.ُجي چوطرف ماکي ڏيندڙ گل ڦل آهن
سماج جي پڻ كل پوي ٿي ته ان ڳوٺاڻي سماجي زندگي جو پد خوشحالي جي مٿانهين 
حد تي پهتل هو ۽ ان ڳوٺاڻي سماج ۾ لوڪ ادب جي سرجڻ جون سڀيئي سهولتون ڄڻ ته 

 .هن ڌرتي جي مٹي جي سڳند ۾ سمايل هيون
اهي ڳوٺاڻا لوڪ نج ٻولي، ريتن توڙي رسمن جا رکواال هئا، انهن ۾ ميل 
ميالپ، پيار محبت، نياز نوڙت، ڏک سک ۾ هكٻئي سان ڀاڱي ڀائيواري، عدل ۽ 
انصاف، رحمدلي ۽ رواداري جھڑا جملي ڳڻ منجھن موجود هئا ته اهڑي سڌريل ڳوٺاڻي 
سماج مان لوڪ ادب جو ڦوهارا كري ڦٹي نكرڻ هك فطري عمل هو،جتان ڏاهپ ۽ 
َدانائي جا كيئي واهڑ وهي نكتا، جتان علم، عقل ۽ فهم جون كيئي هيرن جواهرن 

اهڑي فطري ماحول ۾جتي جھجھا مينهن، پوکي راهي، کير .  جون کاڻيون کلي پيون
مکڻ ماکيون اڻميا هجن اتي رس رهاڻيون توڙي قربائتيون كچهريون ضروري ۽ اڻ ٹر 
هيون، اتان جيكي گڻائتا گفتا گونجيا، انهن لوڪ ادب جي جنمڻ جا ڄڻ ته شادمانا 

ٰان ڳوٺاڻي سماج کي بالغ دؤر کان اڳ ڏسون ٿا ته عورت جو هك اعلي .  وڄائي ڇڎيا
مقام هو، ٻارن جي پالنا، سار سنڀال کان ويندي گهر جو سڄو نظام ڄڻ ته سندس هٿ 
وس هو، ڏينهن جو پنهنجي ٻارن سان يا اكيالئي ۾ هن كي آالپ ضرور پنهنجي منهن 
 اچاريا هوندا، جي اڳتي هلي لوڪ گيتن جي روپ ۾ پڌرا ٿيا هوندا، جيكي پو
خوشي توڙي غمي جي مناسبت سان خالص دلي جذبن توڙي احساسن سان سادن 
لفظن ۾ اچارجي عام جي جذبن ۽ احساسن جي ترجماني كرڻ وارا گيت ٿي پيا هوندا، 
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ى ”جن ال ڊاكٹر فهميده حسين پنهنجي اردؤ ۾ لکيل هك مقالي ۾ لکيو آهي ته،  ٰا د

   او  اس              ا   ن   ز    از   ،   رت  ا   ا ى       

    رت     ار     ،        ا   دى د         ى   اور  رت   ُ
۔            ا   و        اور   “)10( 

ٻارن جي سار سنڀال تي مامور ”ان شروعاتي ڳوٺاڻي سماج ۾ جي عورت گهر ۾ 
هئي ته وري مرد ماڻهو جھنگ ۾ وڃي پيٹ جي باهه وسائڻ كاڻ شكار جي بلي هوندو 
هو، پو سج لٿي مهل جڎهن ٿكو ٹٹو گهر ورندو هو ته، ڏينهن جي سڄي روداد وري رات 
جو ويهي پنهنجي ٻارن ۽ گهر واري سان اوريندو هو ته، اهي ننڍيون ڳالهيون هك گهر 
کان ٻي گهر تائين پهتيون ته ڄڻ لوڪ آکاڻين جي جا واالرينديون ويون، جي پو نسل در 

جي سيني به )  7(“.گهڻو كري كهاڻيون سڀ زباني كٿائون آهن”.  نسل هلنديون آيون
سيني هلنديون پيون اچن، اڳئين زماني کان وٺي وندر ۽ ورونهه ال كهاڻيون ۽ قصا ٻڌائڻ 

) 11(“.ُهك وڏو وندر جو ميدان پئي رهيو آهي، اهو سلسلو قديم ۽ كهني زماني جو آهي
لوڪ كهاڻيون لوڪ ادب جي نثري ڀاڱي ۾ ڳڻي سگهجن ٿيون، جن ۾ پو سگهڑ ۽ سڄاڻ 
ِماڻهن وڌيك رس رچا پيدا كري، ماڻهن جي وندر ۽ ورونهن جو سامان مهيا كيو، تنهن 
کان سوا هنن كهاڻين ۾ خاص كري اخالقي نقطي کي تمثيلي حوالي سان پکين توڙي 
جانورن ذريعي پڻ اجاگر كيل آهي، جنهن ال ڊاكٹر نور افروز خواجه جو رايو آهي ته، 

لوڪ كهاڻين ۾ اهو تمثيلي ۽ ناصحانه انداز پراڻي دور جي ريتن رسمن ۽ وهمن گمانن ”
ُجي سڌ ڏي ٿو، انهي سان گڎوگڎ ساڳئي وقت تي سمجھ، سياڻپ ۽ نصيحت جو بي بها 

لوڪ ادب جو ٻيو ڀاڱو نظمي يا شاعري تي مشتمل آهي، سو تمام )  12(“.خزانو پڻ آهن
گهڻو آهي، جي اهو چئجي ته به وڌا نه ٿيندو ته سنڌي لوڪ ادب ۾ سوا لوڪ كهاڻي جي 
باقي سمورو حصو شاعري آهي، ايئن پيو ڀانئجي ته سڄي سنڌي ٻولي ترنم، موسيقي ۽ 
 واري انداز تي اڏيل آهي، جو ٻيو ته ٺهيو كيترن پهاكن ۾ به ترنم ۽ موسيقي شاعري

اڌ كاٺ ”:  جو سڳند اچي ٿو، پو اهي ڀلي کڻي ٻاراڻيون پروليون ئي ڇو نه هجن، جيئن
 :ڏاٹو يا هيٺئين ٻاراڻي پرولي: ڀڃڻي“ .ُجو اڌ لوهه جو، جيكو نه ڀڃي پٹ ڳوهه جو

 اٺ وهنجي نكتا، گهڑا كين ٻڎن،
 .پرديسي، پکيئڑا ويٺا اڃ مرن

 

 ماڪ: ڻ
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 :يا اڃا هيٺئين ٻاراڻي پرولي
 ڦري ڦري ٿو ڦيريون پائي فقير به ناهي،
 رسو ٻڌل چيلهه سان چور به ناهي،
 چهنب آهيس منهن ۾ پکي به ناهي، ٻڌايو ڇا آهي؟

 الٹون: ڻ
: اهي مٿيون پروليون ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ جي سهيڑيل كتاب(

 .)تان ورتل آهن“ پروليو، ڏٺون، معمائون ۽ ٻول”
دنيا جي ٻئي .  فقط جي انهن پرولين کي ڏسجي ته انهن جا چوڏهن قسم آهن

 .كنهن به لوڪ ادب ۾ ٻاراڻين پرولين جا ايترا قسم نه آهن
كهاڻين وارو لوڪ ادب جو شروعاتي دؤر هو، ان دؤر ۾ لوڪ ادب جون ٻيون 
 صنفون به ضرور سرجيون هونديون، جي كن صدورن سينن ۾ سموهجي هن ڌرتي
جي پيٹ ۾ ئي پورجي ويون، گهڻو پو وري سومرن جي دؤر ۾ سسئي پنهون، مومل 
راڻو جھڑا عشقيه داستان عام ٿيا، جن جي قصن سان گڎ عوام ۾ لوڪ ڳاهون به مشهور 
ُٿيون، جيئن هيٺين ڳاهن ۾ سسئي كيچ جي قافلي کان كن شين جي باري ۾ پڇي ٿي 
۽ ان جي سونهن تي موهجي ٿي ته ٻي ڳاهه ۾ پنهون هوت جو نوكر ٻاٻيهو کيس پنهنجي 

 .آقا جي سونهن جي واکاڻ به كري ٿو، اهي ٻئي ڳاهون هيٺ ڏجن ٿيون
 :سسئي سٿ سان هيٺئين ريت مخاطب ٿئي ٿي

 چوٹا چندن كيوڙا، مون سان وکر جون ويهون،
 .مل مهانگي آئون ڏيان، ٻيو کٹيو ٻيڻيون

 

 :ٻاٻيهو کيس هيئن ٿو جواب ڏي
 آ كڄاڙو آهيان، جي ڏسو مون ڀي ڌڻيوم،
 .تنهنجي سونهن جون، مون کي چاليهون واٹوم

 

 )6: سنڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب(
ان ئي دور جي ٻانهي ناتر واتان انهن چئني دوستن، همير سومري، راڻي 
مينڌري، ڏؤنر ڀٹي ۽ شينهڑي ڌماچاڻي کي جواب ڏنل آهي، چارئي جڎهن ناتر جي 

 :سونهن ڏسي کيس ڏسڻ لڳا ته هن چيو
ُآئون ٻانهي راڻيون ٻيون، مون نيڻين م ڀل، َ 
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ُسندي كاڪ كنڌي، آهي كامڻين هل َ. 
 

 )7: سنڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب (
هن ئي دؤر ۾ عمر مارئي وارو قصو به مقبول عام ٿيو، جنهن بابت به ان دؤر 
جون كي لوڪ ڳاهون مشهور آهن، جيئن هيٺئين ڳاهه ۾ مارئي، عمر بادشاهه سان هن 

 :ريت مخاطب آهي
 عمر ڀڃ نه آنچ، نه كر زور ضعيف سان،
 هت نه هوندا ايترا، ٻيا در مٿي دروان،
 ويندا هي فيل فنا ٿي، سڀ نغارا نيشان،
 .قاضي ٿيندا پاڻ، شرع كندا سومرا

 

 )7: سنڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب(
انهن عشقيه داستانن وارين لوڪ ڳاهن کانسوا كي جنگي لوڪ ڳاهون به ملن 
ٿيون، جيئن سومرن ۽ گجرن واري جنگ ۾ چنيسر پنهنجي ڀيڻ ٻاگهل ٻائي جو سڱ 
عالؤالدين بادشاهه کي ڏيڻو كري فوج چاڙهي آيو ته دودي کي كنهن صالح ڏني ته 
ٻاگهل ٻائي جي بدران كا ٻانهي سينگاري كنوار جي روپ ۾ عالؤالدين ڏانهن ڏياري 
موكل، هن کي كهڑي خبر ته ٻاگهل ٻائي آهي يا كا ٻانهي، ته ان وقت جي كنهن چارڻ 

 :دودي کي چئي ڏنو ته
َجر نه کٹن كنگرين، راو نه ڳنڍين ويڻ، َ 
 .گولي ويندي گجرين، سڎبي دودي ڀيڻ

 

 )9: سنڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب(
يا هيٺئين لوڪ ڳاهه ۾ جڎهن سومرن جون سامون ابڑي سمي ڏانهن ٿي ويون، 
ُاهي ڀلجي وڃي ابڑي جوڻيجي وٽ پهتيون ته هن سام جھلڻ کان نابري واري ۽ ڀاڙيائپ 

 .كندي سامن کي چيائين ته، اهو ابڑو اڙٻنگ سمون آئون ناهيان، اهو اڳتي آهي
 او ابڑو اڙٻنگ، او ڏونگر ئي ڏيهه ٻيو،
 .هي جوڻيجاڻو جگ، جو سرڻين جا سونٺا سهي

 

 )10: سنڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب(
ان دؤر . اهڑي قسم جون جنگي ڳاهون ويندي سمن جي دؤر تائين به ملن ٿيون

واري جنگ جو سڄو قصو ڳاهن “  دودي چنيسر”جي آخر ۾ ڀاڳو ڀان نالي هك چارڻ 
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ذريعي پيش كيو، جنهن ۾ ڄڻ ته هن ان دؤر جي تاريخ، ثقافت سان گڎ سماجي قدرن 
انهن جنگي لوڪ ڳاهن کان سوا، سخي مردن جي ساراهه .  جي پڻ عكاسي كئي آهي

توڙي كنهن كوڙائي واريون لوڪ ڳاهون به سومرن جي دؤر کان ويندي سمن جي دؤر 
حكومت جون واڳون سنڀاليندي ئي رات جي وقت رستن تي .  تائين ملن ٿيون

رهنمائي ال جيكي باهه جا وڏا آڙاهه ٻرندا هئا، سي سڀ وسارائي ڇڎيا ته ان وقت جي 
 :ڀٹ سمنگ چارڻ کين اهو چوندي ويرم نه كئي ته

 سڄو ڦسي پيا سومرا، اڌ ڦسي پيو لوڪ،
 .جي جهيڻي ٻارڻ جھوڪ ته ليڑپيائي الٹون كري

 

 )11: سنڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب(
تاريخ مان پتو پوي ٿو ته سومرن جي دؤر ۾ به سمن سردارن جون ننڍيون بادشاهيون 

سمن جو وڏو ڳڻ اهو هو ته هو وڏا .  هيون، هو پنهنجي پنهنجي ننڍن پرڳڻن جا مالك هئا
سومرن جي دؤر ۾ به وڏا سخي مرد .  سخي مرد هئا، پنهنجي سر جو دان ڏيندي به نه كيٻايائون

 :سما گهراڻي جا سردار هئا، جيئن هيٺئين ڳاهه ۾ سمي سردار سپڑ جي ساراهه ٿيل آهي
 در آئي مڱڻي، دان سڀكو ڏي،
 .سپڑ سو ساري، جو جھوپڑين ۾ جھپيو

 

 )12: سڌي ادب جي تاريخ، ميمڻ عبدالمجيد سنڌي، ص: كتاب(
مٿين لوڪ ڳاهن کان سوا هن دؤر ۾ لوڪ ادب جون ٻيون صنفون به ملن 

انهن ثابتين مان اها خبر پئي ٿي .  ٿيون، جن ۾ ڏٺ پروليون ۽ هك ڳجھارت پڻ ملي ٿي
ته پروليون ۽ ڳجھارتون ان دؤر ۾ به ڏنيون ورتيون وينديون هيون، اها ٻي ڳالهه آهي ته، 
اهي لکت جي صورت ۾ اسان کي تمام گهٹ مليون آهن، پر ڳجھارتون توڙي پروليون 

 .جيكي مليون آهن، سي انتهائي ڏاهپ واري پد تي پختيون بيٺل آهن
هيٺئن سوالن جوابن واري ڏٺ پرولي ۾، جيكا همير سومري، راڻي 

 :مينڌري کي ڏني هئي، جا هن کيس ڀڃي ٻڌائي، همير سومري کيس چيو ته
ُكنهن پر چني آيو چير، چني آيو چير، ُ 

 

 :راڻي مينڌري جواب ڏنو
 راجا سكي رس کي، ٻالك مڱي کير،
ُان پر چني آيو چير، چني آيو چير ُ. 
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 )6: پرليون، ڏٺون، معمائون ۽ ٻول، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص: كتاب(
 ڦل جي موت واري خبر پرولي ۾ ڄام الکي سندس پي هيٺئين ڏٺ پرولي

ڄام الکي چيو هو ته مون کي پنهنجي پي ڦل جي موت جي خبر جيكو به .۾ ٻڌايل آهي
ٻڌائيندو، ان جي زبان وڍي ڇڎيندس، جڎهن ڄام ڦل گذاري ويو، ته هكڑي چارڻ الکي 

 :کي هن ريت سندس پي جي موت جو اطالع ڏنو
 هكڑا ڦل پسجن واڙئين، ٻيا جي بٺين ڌاڻ،
 .الکا آ مهراڻ، توري سڄو كاڇڑو

 

ٰمعني ته هك ڦل آرڻن ۾ پيا ڏسجن، ٻيا ڦال بٺين ۾ پيا پچن، ٹيون ڦل ملك ۾ 
 .نٿو سجھي، سو الکا مهرباني كري كاڇي ڏانهن موٹي هلو

: پروليون، ڏٺون، معمائون ۽ ٻول، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص:  كتاب(
6( 

سوالن جوابن وارين اهڑين پرولين جو سلسلو صوفي بزرگن وٽ به ملي ٿو، 
 :جيئن شاهه لطيف، ميين عبدالرحيم ڏي هيٺين پرولي ڏياري موكلي هئي

 جو مڑني موچارو، سو آهي كڄاڙو؟
 :ميين عبدالرحيم گرهوڙي جواب ڏياري موكليو

 .هكڑي صحت سرير جي، ٻيو پرين جو پاڙو
 )50: كالم گرهوڙي، ڊاكٹر عمر بن محمد دائود پوٹو، ص: كتاب(

ميين عبدالرحيم گرهوڙي جي هيٺين ڏٺ پرولي به ڊاكٹر دائودپوٹي 
 :صاحب ڄاڻائي آهي

 جنهن كن ٹوپايا كوڏ مان، تنهن کي كڄاڙو،
 .هك صحت سرير جي، ٻيو پرين جو پاڙو

 

ڊاكٹر دائودپوٹو وڌيك لکي ٿو ته، جڎهن خواجه صاحب کي هي ڏٺ پرولي 
حضرت خواجه صاحب جن اهو سنيهو سڻي افسوس كيو ۽ فرمايائون ته ”ٻڌائي وئي ته، 

 “.حضرت شيخ پنهنجي عمر جي پڄاڻي ڏني آهي
 )35: كالم گرهوڙي، ڊاكٹر دائودپوٹو، ص: كتاب(

عبدالرحيم گرهوڙي کان به اڳ مغلن واري آخري دؤر ۾ فقير جمن چارڻ جا كيئي 
 :عاقالڻا گفتا عام لوكن ۾ اڃان تائين عام آهن، جن مان نموني ال هك ٻول هيٺ ڏجي ٿو
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 پنجئي بدنام پنجئي بدنام،
 گابو كپڑي چٻڻو، نر گهوڙو کٹگام،

ِككر كري كامڻي، گهر آئي مهمان، ِ 
 كانئر جنگ ۾ ڀڄڻو، گهر هڻي شوغان،

 .راجا جوٺ ٻولڻو، اهي پنجئي بدنام
 )250: پروليون، ڏٺون، معمائون ۽ ٻول، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص: كتاب(

موجوده دؤر ۾ جيكڎهن ڏٺو وڃي ته سنڌي ادبي بورڊ ڊاكٹر نبي بخش خان 
جي هٿ هيٺ لوڪ ادب کي سهيڑڻ ال جا رٿا جوڙي، ان رٿا تحت سنڌ جي ٻهراڙين مان 
جيكي پروليون هٿ كيون ويون، انهن جا تيرهن قسم آهن، ايترا قسم ٻي كنهن 
 سان سهيڑيل لفظي لك لكوٹي، ٻهراڙي جي لوڪ ادب ۾ ناهن، اها سچيتائي ٻولي

منهنجي ذاتي را آهي ته اهڑيون .  جي ٻارن توڙي وڏڙن جي طرفان اڄ به وندر آهي
ڳجھيون مامون ننڍڙن كچڑن ذهنن کي ڄڻ ته سراڻ تي چاڙهيو ذهنن تان مونجھاري جا 

اهڑا چٹاڀيٹي وارا مقابال ٻارن جي وچ ۾، جي ملكي سطح تي .  كٹ الهيو ڇڎين
 .كرائجن ته ٻار ان مان وڏو الڀ پرائي سگهن ٿا

پرولين کان سوا سنڌ ۾ ڳجھارت جو فن به آڳاٹو آهي، ههڑي صنف ٻئي 
ڳجھارت پرولي جو ئي قسم آهي، پر ڳجھارت .  كنهن لوڪ ادب ۾ ملڻ ڏکي آهي

ڊاكٹر بلوچ صاحب جي کوجنا مطابق ڳجھارت .  پرولي جي ڀيٹ ۾ گهڻي ڏکي آهي
تاريخي لحاظ کان چئي سگهجي ٿو ته، سومرن ”جي شروعات سومرن جي دؤر ۾ ٿي، 

جي دؤر ۾ موجوده سنڌي ٻولي ۾ بيان جي وسعت پيدا ٿي ۽ قصن ۽ داستانن جي 
شروعات ٿي، ٻولي جي لساني ۽ لغوي سرمائي جي واڌاري سان شايد انهي دور ۾ ئي 

تاريخي حوالي سان ڏسجي ته سمن جي وچين )  13(“.ڳجھارت جي فن جي شروعات ٿي
۽ آخري دؤر جون ٻه ڳجھارتون ملن ٿيون، هك ڳجھارت ۾ ته سنڌي ٻولي جا ٻه 

 .اصطالح پڻ كم آندل آهن، اها ڳجھارت هيٺ ڏجي ٿي
 انهن ذاتين سين پنهنجو وهٹ جيئن نه وڻ جيئن،: ڳجھارت جي ڏيڻي

 اهي ذاتيون اڳيئي كک جا كن،
 چئو نر نان کي ته، گاهه جو پٹي ڏييئن،
 .۽ چوي ذاتين کي ته والت سي وڃن
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 :ٺپ/بند/پايا
َرن =  ذات  َكک جا توتڑ، نرنان /َپنو/پن=  هنو، وڻ جو =  ُرنن، وهٹ جو =  ُ

َسال= ڀونگڑو، والت = ڄام نندو، گاهه =  َ. 
َانهن رنن سان پنهنجو هو نكي پنو، اهي رنون اڳيئي :  ڳجھارت جي ڀڃڻي

 .توتڑ كن، چئو ڄام نندي کي ته پٹي ڀونگڑو ڏئين ۽ چوي رنن کي ته سال سي وڃن
 )7 ۽ 6: ڳجھارتون، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، مقدمو، ص: كتاب(

انهي لوڪ ادب سهيڑن واري رٿا تحت ڳجھارتن کي جنهن كتاب ۾ سهيڑيو 
ويو سو ذري گهٹ هك هزار صفحن تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ ٹن هزارن تائين ڳجھارتون 

ٹپن جا ناال ڏسيو /ڏنل آهن، جن جا ست قسم، ڳجھارت جي ڀڃڻي جا کندين وار پاين
موجوده دؤر ۾ .  عقل چرخ ٿيو وڃي، انهن اڻپڑهيلن وٽ ايڎو علم ۽ فهم كٿان آيو

ُڳجھارت كچهري جو الزمي جز آهي، اهي محبتي ماركا هاڻي گهٹجي ويا آهن، جن 
۾ گهڻي ڀاڱي اسان جون پنهنجيون غلطيون به آهن ۽ ويرين به وسان ناهي گهٹايو، تنهن 

. هوندي به ميلن مالکڑن توڙي اوطاقن ۾ ڳجھارتن جي ٿوري گهڻي پچار ضرور ٿئي ٿي
اڃان به وقت ويو ناهي، ان وڃايل موڙهي جو پير كڑي چور هٿيكو كري سگهجي 
ٿو، اها امانت ڀاڳين تائين پهچائجي ته هو ضرور هٿيكي كندا، ان ال هن كرت سان 
واڳيل ادارن ۾ ويٺل كامورا جي ايمانداري سان ان كم جي پٺڀرائي كن ته اهي ماركا 

 .ملكي سطح تي به مچائي سگهجن ٿا، تنهن ال جفاكشي ۽ ايمانداري شرط آهي
ڳجھارت وانگي ڏور به كچهري جو ڄڻ ته نك آهي، جتي كچهري هجي ۽ 

ڏور لوڪ مذهبي شاعري جي سگهاري صنف .  اتي ڏور نه ڏجي اها اڻ ٿيڻي ڳالهه آهي
ڏور کي جي ايمانداري سان ڏسجي ته ڄڻ مذهبي مڃتا جو دنگ اچي اسان تي ٿئي .  آهي

لوڪ .  ٿو ۽ وري اسان سان كيس اهو ته مذهب کان پري به اسان کي ئي سمجھيو ٿو وڃي
مذهبي شاعري جون هونئن ته ٻيون به پنج صنفون آهن، جن مان ڏور ۽ مولود كنهن 
لوڪ مذهبي شاعري ۾ سپجن به كونه، تنهن هوندي به ڏور لوڪ مذهبي شاعري جي 
بنهه نرالي ۽ پراڻي صنف آهي، جنهن کي هتان جي سگهڑن هن ڌرتي سان واڳيل عشقيه 
داستانن ۽ عام سنڌي بيت ۾ تمثيل جو رنگ ڏيئي كا خدائي كرامت، كو قدرتي 
كرشمو، كنهن پيغمبر، نبي، ولي، درويش بزرگ جي كاني كرامت کي وڏي 

تاريخي حوالي سان جي ڏور جو پيرو كڑيون ٿا ته .  سگهڑ پائي سان پيش كيو آهي
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شاهه لطيف جي وڏي همعصر شاعر ۽ سگهڑ جالل کٹي جي واڙ ۾ واڙيل ٿا ڏسون، 
الزمي هن کان اڳ ۾ به كي ڏور جا سگهڑ ضرور هوندا، جن انهي اوج تي ڏور کي 
پهچايو، پر اهي سرواڻ سگهڑ گمنامي وارو کاهڑ جو کٿو اوڍي اوجھل ٿي ويا، بعد ۾ 

حضرت کٹي ۽ خالو کٹي وارن هن صنف ۾ پانڌا :  جالل کٹي ۽ سندس ساٿاري سگهڑن
جالل کٹي جو سنڌ جي سگهڑن وٽ كچهرين ۾ هي مشهور ڏور، جيكو ڏور جي .  ُٻرايا

سوا لک واري گهر جو آهي، جنهن جي مراد آهي ته جڎهن بيبي مريم کي حضرت 
عيسي عليه السالم ڄائو ته پريشان ٿي وئي ته هاڻ ڇا كيان، ماڻهن کي كهڑي منهن سان 

 .جواب ڏيان، پو کيس غيبي آواز آيو ته پريشان نه ٿي، هي تمام سڀاڳو ٻار آهي
 كامڻ پنهنجو كنجرو ڦاڙي كر نه ڦٹو،
 حكمت جھڑو هار ٿئي، مڻيو كر مٺو،
 ڳهڻو كري ڳچي ۾، كر كنگڻ كول كٺو،
.پو ٿيندئي چوٹي ڦل چٹو، جيڎين منجھ جالل چئي

 )جالل کٹي    (    
نالي جيكو كتاب ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ وڏي “  ڏور”لوڪ ادب جي رٿا تحت 

محنت سان سهيڑيو، ان ۾ هك هزار کان به مٿي ڏور مرادن سميت ڏنل آهن، جن ۾ اهو مٿيون 
ٿي سگهي ٿو .  تي جالل ڀٹي جي نالي سان لکيل آهي)  253(ڏور انهي كتاب جي صفحي 

اها پروف جي غلطي هجي، پر جالل کٹي جو كچهرين ۾ هلندڙ ٻيو مشهور هيٺيون ڏور، جو 
 :تي ڏنل آهي سو سگهڑ اسحاق جي نالي لکيل آهي) 366(هن كتاب جي صفحي 

 زيب ذري ظاهر ٿي، كا پوش منجھان پٹجي،
 كاري رات كهان ڳئي، ماهه کڑيا مٹجي،
 .پو ويهه وٽ جي، جنهنجي اهڑي صورت اسحاق چئي

 

 :اصل ۾ هن بيت جي آخري سٹ سگهڑ جالل کٹي جي نالي هن ريت آهي
 “.ويهه تني وٽ جي، جن جي ايڎي جوت جالل چئي”

 

هن سڄي كتاب ۾ جالل کٹي جو فقط هك هيٺيون ڏور ڏنل آهي، جيكو 
 :سوا لک جي گهر جو آهي

 هك ماري، ٻيو ماري، ٹيون ماري،
 پانهه پنهنجي پي سان، پت پاري، ڙي پاري،
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 چئي ان کي بچايو باري،“  جالل”جل منجھان 
 .جنهن جي ڳل ڳچي اگاري، سو چلي پيو چوگان ۾

 )92: ڏور، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص: كتاب( 
سگهڑ جالل کٹي جا ويهارو کن ڏور كچهرين ۾ عام هلندڙ آهن، پر ڊاكٹر 
بلوچ صاحب کي خبر ناهي ته اهي ڇو هٿ اچي نه سگهيا، جنهنجو اعتراف ڊاكٹر بلوچ 

اهو سورنهن آنا ثابت ٿئي ٿو ته، جالل جي ڏور جي ”صاحب هن ريت پڻ كيو آهي ته، 
شاعري جو چڱو خاصو دفتر هوندو، جالل ڏور جي فن جو به ماهر هو ۽ ان فن تي كي 

موجوده دؤر جي كچهرين ۾ ڏور جي تمام )  15(“.سهڻا بيت چيائين، پر اسان تائين نه پهتا
ڏور تي سگهڑن جي هكٻئي ۾ .  گهڻي اهميت آهي، كچهري رس به تڎهن كندي آهي

ڏور جي مراد ڳولڻ وارو منظر ڏاڍو .  ادب ۽ اخالق جي دائري ۾ چٹا ڀيٹي ٿيندي آهي
سگهڑ ويچارا پنهنجي سر هن وقت ڏور تي ڏاڍي محنت كن ٿا، .  دلچسپ هوندو آهي

ادبي ادارن طرفان جي سندن سرپرستي ٿئي ته .  هكٻئي سان كچهرين جا ٹڻ به پاڻ ٻڌن
لوڪ ادب جي هي صنف، جا دنيا جي ٻئي كنهن به لوڪ ادب ڳولي نٿي لڀي، كيئي 

هن وقت لوڪ كچهرين ۾ ڏور سڀني کان سگهاري صنف آهي، .  كرشما كري ڏيکاري
 .جيكا سنڌ جي اتر، الڙ، وچولي، كاڇي، كوهستان توڙي ٻيلي واري پاسي عام آهي

ڏور جي حوالي سان هي به واضح هجي ته جڎهن کان ڊاكٹر نبي بخش خان 
بلوچ ڳجھارت توڙي ڏور ال قاعدا قانون جوڙيا، ته ڏور جي كچهرين ۾ وڌيك 
دلچسپي پيدا ٿيڻ لڳي، نه ته هن کان اڳ ڏور جھڑي ڏکي صنف سڄي لوڪ ادب ۾ هئي 

شروع ۾ ڏور جا ٻه .  ڏور ڏيڻ حقيقت ۾ مٿي ۾ ڏنڈو وهائي كڍڻ برابر آهي.  ئي كونه
قسم هئا، پو ڊاكٹر بلوچ صاحب جڎهن قاعدا جوڙيا، ته پو هن وقت ڏور جا ڇهه گهر 

عامي .  6وليت، .  5امامت، .  4پنج تن، .  3سوا لک، /نبوت.  2قدرت، .  1:  آهن جيئن
موجوده دؤر ۾ ڏور ڄڻ ته جوڀن تي آهي، هن وقت شاهه لطيف کان سامي جي .  ڏور

 .بيتن تي ڏور جي مختلف گهرن جون مرادون منڈيل آهن
ُڳجھارت ۽ ڏور کان پو لوڪ كچهرين ۾ هنر جي صنف جو به هل هالچو 

بظاهر هنر به ڄڻ ته ڳجھارتي فن آهي، پر هنر ۽ ڳجھارت ۾ فقط هك .  ٿيندو آهي
ٰهكجھڑائي لكل معني واري ضرور آهي، نه ته هنر جي سٹا ڳجھارت کان بنهه نرالي 

ٰهنر ۾ ظاهري طور جيكو بيت هوندو آهي، ان جي کول بيت جي ظاهري معني .  آهي
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جي بلكل ابتڑي هوندي آهي، اهائي هنر جي كاريگري آهي، جيئن مثال ال هيٺئين 
 :بيت کي ڏسون

 اديون عمر آيو، وجھو مانداڻي،
 .مٹ ۾ ولوڙيان ويٺي

 

َمٿيئن بيت ۾ بظاهر مارئي ، اهي ٻول پيئي ٻولي، پر هنر واري کول ۾ ليالن 
 :جون ليلڑاٹيون آهن ته

ِامر او !  اديون” ُ تاريخي حوالي .  مان ڌڻي مٹيو، هاڻي لوڙيان ويٺي)  ڀاڳ ڦٹو(َ
سان هنر جي شاعري جي وڙول كجي ٿي ته ان جي سرواڻي به سگهڑ جالل کٹي جي سر 

کانئس اڳ ضرور هنر جا شاعر هوندا، پر انهن جو كوبه احوال نٿو ملي، جالل .  اچي ٿي
. کٹي ال اهو چوڻ به بجا آهي، ته هن هنر جي فن کي وڏي كاريگري سان اوج تي پهچايو

واري “  سنڌي هنر شاعري”ان سرواڻي جي ڳالهه ڊاكٹر بلوچ صاحب به پنهنجي سهيڑيل 
حقيقت ۾ شاهه عبداللطيف جو همعصر اديب ۽ سالك ”:  كتاب ۾ هن ريت كئي آهي

جالل کٹي، جيكو ان دور ۾ سگهڑن جو سرواڻ ۽ سرتاج سگهڑ هو ۽ پڻ سگهڑ پائي جي 
فن جو باني مباني هو، تنهن سنڌي ۾ هنر شاعري، سينگار شاعري ۽ ڏهسنامي جي 

 :سگهڑ جالل کٹي جو هنر مثال طور هيٺ ڏجي ٿو) 16(“.شاعري کي اوج تي پهچايو
 ُسناسين سركي، ورتو گس گرنار جو،
 وٹي جا وصال جي، سا سناسين سركي،

 )جلوي ۾. (ُجلوي ساڻ جالل چئي، تن سناسين سركي
 .ُپو سناسين سركي، چاڙهي تند تنبور تي

 

 )5: ع، ص1991سنڌي هنر شاعري،ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، : كتاب (
 :هاڻي هنر جي کول هيٺئين ريت ٿيندي

 ورتو گس گرنار جو،)   رڙهي، هلي( ِجوڳين سركي / سناسين
 )پهريان پيتي.   ( ُوٹي جا وصال جي سا سناسينسر كئي

 ُجالل چئي تن سناسين سرخي،)   منهن ۾( جلوي ۾ 
ِپو سناسينسركي   .چاڙهي تند تنبور تي) ُسر سان مالئي/ُسر ۾ مالئي(ُ

 

ِاهڑي مٿئين قسم جي هنر کي چيرون هنر چئبو جنهن ۾ سر وارو لفظ هر سٹ ۾ 
جالل کٹي جا رواجي ۽ سرائتا .  ُورجائبو آهي، پو اهو ڀلي كنهن سر مان ئي ڇو نه هجي
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پو وارن .  هنر ۾ جيئن ته حرف تجنيس جو وڏو عمل دخل آهي.  چيرون هنر پڻ ملن ٿا
سگهڑن انهي هنر واري مام تي مختلف نالن، جنسن، وکرن، جانورن، پکين، مڇين، وڻن 

موجوده دؤر ۾ ته هنر جي فن کي، دراهي يعني ٻن معنائن .  ٹڻن وغيره تي پنهنجا هنر رچيا
ُواري هنر کان سوا ست سري هنر واري سٹا تي آڻي بيهاريو آهي، ههڑي قسم جي لفظي  َ
ُڀڃ گهڑ، جنهن ۾ ٻن کان ويندي ستن ستن سرن تي ٻڌل معنائون نكرن ايئن شايد ٻئي هنڌ 

 :كٿي لوڪ ادب جي كا صنف هجي، دراهي جو هت هك ننڍڙو مثال ڏجي ٿو
 متارن کي الهه، ڳهال انهي ڳالهه تان،

 

 :ُجڎهن هن دراهي کي سر موکي متارن واري حوالي سان ٹوڙيون ٿا ته
 متوال، مست، شراب پيئڻ وارا= متارا 

متارن کي شراب پيئڻ واري ڳالهه تان الهي ڇڎ يعني انهن کي )  اي موکي(
 .شراب پيئڻ نه ڏي

 :ُوري انهي جي سٹ کي سر سورٺ ۾ ٹوڙبو ته
بيهار يا ڍرو نه كر ڀلي چڑهيل هجن )  ُسرندي جي(َم تارن کي يعني تندن کي 

 .يعني وڄنديون رهن
اهڑي طرح ست سري هنر ۾ وري اهڑي طرح ست يا ستن کان مٿي معنائون 
هونديون آهن، جن کي هر سر ۾ بيهارڻ ايترو سولو ناهي، پر سنڌ جي سگهڑن اهو به 

 .كمال كري ڏيکاريو آهي
هن صنف .  ُبه كچهرين جو ڄڻ ته ڇٹ آهي“  سينگار”سنڌي لوڪ شاعري ۾ 

۾ محبوب جي ظاهري فطري سونهن ۽ هار سينگار انوکين تشبيهن ۽ تمثيلن سان 
هن قسم جي .  سنواري بيت جي سٹا ۾ ڄڻ ته جواهرن کي هك لڑي ۾ پويو ويندو آهي

سنگار رس جي نالي سان /محبوب جي سونهن جي ساراهه واري صنف شرنگارس
اسانجي پاڙيسري ملك هندستان ۾ به ملي ٿي ۽ اسانجي كن چوٹي جي عالمن جو پڻ 
اهو رايو آهي ته اها صنف اسان وٽ ان پاسي کان آئي، جنهن ال ڊاكٹر نبي بخش خان 

هندي سنگار ”:  واري كتاب ۾ لکي ٿو ته“  سنڌ سينگار شاعري”بلوچ پنهنجي سهيڑيل 
رس يا عشقيه شاعري جا عنوان ۽ اشعار سگهڑن ذريعي پهتا اسان جي خيال ۾ حسن ۽ 
عشق جا اهي مضمون شايد پهرين راجسٿان جي سگهڑن ۽ چارڻن اتي جي راجائن، 
سردارن  ۽ عوام جي وندر ۽ ورونهه جي خاطر ياد كيا ۽ اهڑي طرح سنڌ جي سرحدي ۽ 



37 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

شاعري جا اهي “  سنگار رس”بيكانير، جوڌپور ۽ جيسلمير ۾ :  پاڙيسري رياستن
دلچسپ عنوان ۽ اشعار سنڌ جي سگهڑ ڀٹن ۽ چارڻن، مڱڻهارن ۽ ٻين سجاڳ سگهڑن 

پر ڊاكٹر عبدالكريم سنديلي صاحب هتان جي شاعرن تي )  12(“.سنڌ ۾ رائج كيا
سينگار جي بيتن ۾ به انهي كري ئي ايڎي ”:  نقالي وارو الزام مڑهيندي لکيو آهي ته

(“.وسعت پيدا ٿي، جو اسانجي مورن هندي شاعري جي تتبع كرڻ کان موشو نه كيو
سنديلي صاحب جي ان تتبع واري مٿئين را کي رد كندي ڊاكٹر فهميده حسين )  18

ڊاكٹر سنديلي مرحوم سان معذرت كندي، آئون ان خيال جي ”:  صاحبه جو چوڻ آهي ته
آهيان ته، سينگار جا بيت اصل سنڌي صنف آهي، جا پو هند جي ٻين عالئقن ۾ پهتي ۽ 

هندي ٻولي ۽ ادب، سنڌي ٻولي ۽ ادب کان گهڻو پو جو آهي، ان .  هندي ۾ رائج ٿي
 )19(“.كري قدامت جي كري نقل ۽ تتبع هندي وارن كيو هوندو، نه سنڌ وارن

شرنگارس جي ڀيٹ ۾ جي سنڌي سينگار کي پرکيو وڃي ته تتبع واري ڳالهه 
ڄڻ ته ڦلهيار ۾ ڦوڪ ڏيڻ آهي، سنڌي سينگار جو شرنگارس کان بنهه نرالو نمونو آهي، 
باقي شروع ۾ جالل کٹي وارن هندي ٻولي جو كي تشبيهون ضرور كم آنديون، پر 

 :سينگار جو رنگ ساڳيو سنڌي وارو رکيو، جيئن هيٺيئن سينگار جي بيت ۾
 اغماز،“  اٺ ڏوڻا”جب گوري گهنا كري، 

 دائم رکي، كل كامڻ ويس قواز،“  ده دو”
 ان جي چرنن طير چريا كيا، پيس وتن پرواز،
 آهو مين مشاهدي، كن طاؤس تواض،
 ترنگن طرح تپاسيا، كن نيتون نانگ نياز،
 سرو، صنوبر سرزمين، كم كنچن ماه كماز،
 .انهان دور دراز، منهنجا جانب وڌ جالل چئي

 

 )52: سنڌي سينگار شاعري، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص: كتاب (
سنڌي سينگار جو اهو نج سنڌي نمونو، جنهن ۾ ٻين ٻولين جا لفظ ضرور آهن، 

 :پر تتبع واري ڳالهه كٿي به نظر نٿي اچي، جيئن جالل کٹي جي هيٺئين سينگار جي بيت ۾
 گورب وجھندي گوند، كريا كيس كالهه تان،
 ال ايهر الرا، نين ته نرگس نوند،
َٿي ڦڑ ڦڑ ڦوهارن جيئن، درست صاف سمونڈ، ُ 
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 ميگهه پسي مستان ٿيو، برسي بادل بوند،
 ڇا خوبي خورشيد جي مک آڏو محمود،
 .چئين چڱي چونڈ، كنهن جي ناهي جوت جالل چئي

 

 )55: سنڌي سينگار شاعري، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص: كتاب(
اها سينگار واري صنف اسان کي صوفي شاعرن وٽ به ملي ٿي، جيئن ميين 

 :شاهه عنايت رضوي جو هيٺيون بيت
 الر لئيندي وچڑا، چيهي پير رتاس،
 کڑيون کنبهي ورنيون، موتي منهن ڳتياس،

 ميگهه ميون چوي، جو هر جال جڑياس،!  پسو
 .َجھومك بئنرياس، وسي مينهن پسائيا

 

 )56: سنڌي سينگار شاعري، ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ص: كتاب(
. ميين شاهه عنايت رضوي جا ٻيا كافي بيت هن سينگار جي صنف تي آهن

 شاهه لطيف وٽ ته هن سينگار جي صنف جا بيت چڱي تعداد ۾  آهن، تنهن کان سوا
شيخ حمر، شيخ ابراهيم، كبير شاهه وٽ هي صنف جھجھي تعداد ۾ :  لسٻيلي جي شاعرن

هي سينگار جو شروع وارو دؤر هو، جنهن ۾ سنڌ جي سگهڑن توڙي صوفي شاعرن .  ملي
هن صنف کي نج سنڌي ماحول ۾ رڱي پيش كيو، پو جي سگهڑ شاعرن هن سينگار جي 
صنف کي اڃا اڳتي وڌائي ڏهس جھڑي صنف کي متعارف كرايو، ههڑي صنف جو ٻي 

ٿلهي ليکي لوڪ ادب جي كجھ صنفن جو ذكر كيو ويو آهي، .  ٻولي ۾ ملڻ محال آهي
جي شروع کان ويندي هن دؤر ۾ به كچهرين ۾ عام آهن، جن ۾ اڃا به ڄڻ ته واڌارو ٿيو آهي، 

هن .  جيئن پرولي ۽ ڳجھارت ۽ ڏور جي قسمن کان ويندي هنر ۽ سينگار جي قسم تائين
 .مقالي ۾ لوڪ ادب جي فقط انهن كجھ صنفن تي مختصر روشني وڌل آهي
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