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 ڊاڪٽر احسان دانش
 

 درد کان اميد تائين :شاهه لطيف جي شاعري

 

Abstract: 
 

The Poetry of Shah Latif: From Pain to Hope 
 

Shah Latif is the poet of all ages. He is not the poet of a single society 

but he is the poet of the world at large because his thought is universal, hence, 

Latif's poetry is applicable to all societies of all ages. On one hand, Latif de-

picts pain, suffering and separation and on the other hand his verse carries the 

strong message of ultimate hope. 

Many of Latif's characters appear to be fighting the battle of life with 

courage, confidence and resilience and they also seem to be optimistic and 

upbeat. His poetry depicts optimism and hope that can reinvigorate a broken 

and distressed person. Latif is against disparity in any and every situation / 

circumstances. It is for this reason that we call him the poet of hope and strug-

gle. 

Just like there are occasions of collective happiness and celebration so 

are times of collective pain and suffering. Floods, earthquakes and storms in-

flict collective agony and anguish. In fact, the relationship of sorrow is strong-

er than the bond of blood relationships. Latif advises the men in trouble to 

share their experiences of misery and affliction with one another. It is a great 

source of relief for men in grief to share their pain. Latif’s advice is not limited 

or restricted to the people of Sindh but his message with regards to getting rid 

of distress and disparity is for the whole world. 

In this research article I have done the selective study of Shah Latif's 

poetry, highlighting his concept of suffering and pain leading to pleasure and 

hope. 

Key words: optimism, affliction, disparity, resilience, universal. 

جي شاعريَء ۾ هونَء ته سهسين رنگ سمايل آهن، پر غم جو   شاهه لطيف
گهرو رنگ سڄي ڪالم تي ڇانيل آهي. هونَء ته درد جو به ڪو هڪ رنگ نه آهي پر ان 
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جو گهرو روپ ۽ رنگ اڻٽيهين رات  جي ٻاٽ جهڙو آهي.... گهرو سياه ۽ نُج ڪارو. 
رات، جنهن جي پيٽ ۾ ڀل هزار ٽانڊاڻان ڇونه جرڪندا هجن پر رات جي اونداهيَء کي 
ٽوڙي نه سگھندا آهن. درُد به بلڪل ائين ئي آهي، جيڪو سمورن انساني احساسن تي 
حاوي ٿي وڃي ٿو. درد جي ڪا حد ۽ سرحد نه آهي، درد جو ڪو ديس نه آهي، درد جو 
ڪو هڪ دور ناهي، درد جي ڪا هڪ شڪل ناهي. اهو اکٽ، بيحد، وقت کان مٿاهون ۽ 
گھڻ رخو آهي. لطيف سائينَء جي سموري شاعريَء ۾ درد جو دور ۽ غم جو ورد 

هن ”موجود آهي. ُسر ڪلياڻ کان ُسر بالول تائين رڳو سوَر جو سفر آهي. شاهه لطيف 
ڌرتيَء تي رهندڙ انسانن جي اندر ۾ جھاتي پائي، انهن جي ڏکن سکن کي سهيڙيو، 
سندن سپنن کي پنهنجي نيڻن ۾ سانڍيو ۽ پنهنجي شاعريَء کي انهن جي تعبير جو 

 (1).“آئينو بڻائي ڇڏيو
شاهه لطيف جنهن دور ۾ اک کولي اهو سياسي، سماجي ۽ اقتصادي طور 
انتشار جو دور هو. درُد جيڪو سنڌ جي ماڻهن کي صدين کان ُستيَء ۾ مليو آهي، ان 
دور جو ماڻهو به ساڳي ڀوڳنا ۽ پيڙا مان گذري رهيو هو. جبر جون الڳ الڳ صورتون 

لطيف، سنڌ جي ”هيون ۽ سنڌ جون ماڻهو بي وس ۽ الچار هو. سراج ميمڻ لکيو آهي ته 
تاريخ جي ان دور ۾ ڄائو، نپنو ۽ جواني ماڻيائين، جڏهن سنڌ وڏن ڏوالئن ۾ هئي. 
ارغون ۽ مغلن جي باهوڙ مان سنڌين َمَس َمَس وڃي جند آزاد ڪرائي هئي ۽ ان آزاديَء 
الِء رُت جي سمنڊ کي پار ڪري آيا هئا. ڪلهوڙن جي حڪومت جو دور ائين چئجي ته 
نيم آزادي، نيم غالمي جو دور هو. سنڌ آزاد هوندي به، پنهنجن جي حڪومت 

سنڌي (  2).“۾ واڳيل ۽ جوٽيل هئي )(Federationهوندي به مغل شهنشاهت جي وفاق 
ماڻهو ان دور ۾ به عدم تحفظ جو شڪار، وسوڙيل ۽ ويڳاڻو هو.  حقيقت اها آهي ته 

 صدين کان وٺي سنڌي ماڻهن جو درد صائب تبريزيَء جي هن شعر جهڙو ئي آهي:
د روا

َ
ہ ا ِء رگد

م

 

چ ش

 ںوخں ہب اجی آب از رس

د ارگ درِد نمِ اچبره را
َ
 وکه ربدار

 

* جيڪڏهن َجبَل به مون ويچاري جي درد کي پنهنجن ُڪلهن تي کڻن ته 
 آبشارن مان پاڻيَء بدران َرت نڪرڻ شروع ٿي وڃي.

سماجي ابتريَء ۽ طبقاتي نظام واري اهڙي ماحول ۾ شاهه لطيف هيڻن جو ”
هڏ ڏوکي ٿي ُاڀريو. هن سنڌ جي منتشر سماج کي جوڙڻ الِء انسانيت کي اوليت ڏيندي 
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غريب ۽ امير، آقا ۽ غالم، جاگيردار ۽ هاري جي َسنڌي کي ختم ڪرڻ ۽ طبقاتي نظام 
کي ٽوڙڻ جا جتن ڪيا ۽ ذات پات جي بنياد تي قائم ويڇن کي ميٽڻ جي ڪوشش 

جو تصور ڏئي هڪ نئون سماج ‘  ڏات نه آهي ذات تي، جو وهي سو لهي’ڪئي. ڀٽائي 
 (3).“اڏڻ پئي چاهيو

ان ڳالهه ۾ ڪو شڪ نه آهي ته لطيف ڪنهن هڪ دور جو شاعر نه آهي بلڪه 
هر دور جو شاعر آهي، ائين ئي ڀٽائي ڪنهن هڪ سماج جو شاعر ناهي پر سموري دنيا 
جو شاعر آهي، انهيَء ڪري اسان سندس فڪر کي آفاقي فڪر چوندا آهيون. لطيف 
سائين جي شاعريَء جو اطالق هر دور ۽ هر سماج تي ٿئي ٿو. ڇا درد رڳو ڪنهن هڪ 
سماج الِء ناسور آهي يا دنيا جا سمورا سماَج ُدَک جي بٺيَء ۾ ٻري رهيا آهن؟ جنهن 
ڌرتيَء تي اڻ ڳڻين سالن کان جنگ هلندي هجي ڇا ُاتي اهنج ۽ ايذاُء نه هوندو؟ جن 
ملڪن ۾ صدين کان ُبَک برڙباڪاس وانگر پنهنجا َپَر پکيڙي ويٺي هجي ڇا ُاتي ُدُک نه 
هوندو؟ ڇا دنيا جون سموريون مظلوم قومون جيڪي ظلم جي چڪيَء ۾ پيسيجي 
رهيون آهن ۽ سندن استحصال ٿي رهيو آهي اهي اکٽ درد ۾ مبتال نه هونديون. ڇا 

واري برسات ۽ ٻوڏ کان پوِء جڏهن سموري سنڌ درياهه بڻجي وئي آهي ته بي گھر  2222
 ٿيل ماڻهو بي چين نه هوندا؟

 نظامي جو شعر آهي ته:
 یتخس وشم انادیم

ِ
 ہب اگنہم

 دیپس
ِ
 زک اربِ ہیس ابرد آب

 وسندو آهي.پاڻي  مان اڇو ڪڪرن  * سختيَء جي وقت ناُاميد نه ٿي، جو ڪارن 
واري برسات جي  2222اڇو پاڻي سٺي وقت جي اڳ ڪٿي ئي ڇونه هجي پر 

صورت ۾ سنڌ جي ماڻهن مٿان اهو اڇو پاڻي غَم جو تيزاب بڻجي ِڪريو... حقيقت اها 
آهي ته انهن شديد ۽ قهري برساتن ۽ درياهه جي ُاٿل ۽ گھارن سڄي سنڌ کي درد جي 
تصوير بڻائي ڇڏيو آهي. سنڌ جي اها تصوير اصل ۾ درد جي نئين تشريح آهي... 

 محمد فضولي بغدادي جو هڪ شعر آهي ته:
 اوَیاِن رگدون را انِب

 

ن

َه
ُک

د 
ُ

 

 ش

 وچن رنزید رب رسِ ام رَگِد مغ؟
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*آسمان جي ايوان جي عمارت پراڻي ٿي وئي آهي، اسان جي ِسرن تي غم 
 جي دز ڪيئن نه ڪرندي؟

وقت جي وڏي خوبي اها آهي ته اهو سکيو هجي يا ڏکيو پر گذري ويندو آهي، 
پر ُڏَک ۾ شايد وقت جي رفتار گھٽجي ويندي آهي، شايد درُد وقت جي پيرن ۾ 
َسنگھرون وجھي ڇڏيندو آهي. اڄ سنڌ جو غريب پورهيت ۽ ڪمي ڪاسبي، آڻين ۽ 
چاڙهين وارو طبقو بيشڪ تمام وڏي تڪليف ۽ امتحان جي گھڙيَء مان گذري رهيو 
آهي پر جيڪو ڪجھ اڄ آهي، اهو سڀاڻي نه هوندو ۽ وقت گذري ويندو. اسان کي ڏک 
۽ تڪليف جي هر گھڙيَء ۾ پنهنجا حوصال بلند رکڻا آهن ۽ پنهنجي ٻانهن جي َٻل تي 

 ڀاڙڻو آهي... اهڙو ڏُس اسان کي لطيف سائين ئي ڏئي ٿو.
 َسؤ ڪوَهه ڪري َسَڀڪا، تون ُکِهي َکِڻج ِوَک،
 .تاڻِج منجھان تَِک، ته پنُڌ پاسي ڀر نبري

 ، ش(9)ُسر سسئي آبري، د     
 

 َٿِڪيائي َٿَر ٿيل، َچڙُهه ُچِڪيائي چوٽِيين،
 َهَلندي هوَت پنهونَء ڏي، َڀؤ ِمڙيِئي ڀيل،
 ُاٿي رائو ريل، ويٺن تان واِري َوري.

 ، ش(8)ُسر سسئي آبري، د      
اسان کي به پنهنجي اندر جا سمورا ڀئو مٽائي، هڪ نئين حوصلي ۽ اميد سان 
ُاٿڻو آهي ۽ ان درد کي شڪست ڏيڻي آهي... شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ موجود اڪثر 
ڪردار پنهنجي همٿ حوصلي ۽ اڏولتا سان جيئڻ جي جنگ وڙهندي نظر اچن ٿا انهن 
وٽ رجاعيت ۽ اميد نظر اچي ٿي. اهي ڪرداَر درد جي اڻ ڳڻين طوفانن سان جھيڙي 

هر هڪ ”پنهنجي اکين جي ُپتلين ۾ آس جا ڏيئا ٻاري جيئن ٿا. شيخ اياز لکيو آهي ته 
ڪردار پنهنجي جنت ۾ وڃڻ الِء ڪهاڙيَء سان ان جا بند در ڀڃي رهيو آهي ۽ سندس 
ٻانهون ساڻيون ٿي پيون آهن. ان الڳيتي جيَء جي جوکي، مسلسل جستجو جي حالت ۾ 
ڪٿي به مايوسيَء جو پاڇو نه ٿو پئي. ڄڻ هن جو هر ڪردار عذابن جي ٻوڏ ۾ ُٻڏي 
چوندو هجي ته هن ڌرتيَء تي جيستائين گَل ٽڙيل آهن، ٻاَر آهن، َپکي آهن، ڊڄڻ جي 

اها اميد پسندي ڀٽائيَء جي   (4).“ڪابه ضرورت نه آهي، سڀ ڪجھه ٺيڪ ٺاڪ ٿي ويندو
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سموري شاعريَء ۾ نظر اچي ٿي. ٽٽڻ کان پوِء ُجڙڻ، ڪرڻ کان پوِء ُاٿڻ، اٿڻ کان پوِء هلڻ 
۽ پنهنجي اڳيان ڪجھه ئي وکن تي پنهنجي منزل ۽ ماڳ کي ڏسڻ اميد پرستي ناهي ته 

 ٻيو ڇا آهي؟
 کااااااهاااااوِڙُياااااِن َکااااااااااااِڻاااااي، سااااااُجاااااھاااااُر َٻاااااڌا َساااااناااااِدرا 
 ڏوِريااااناااادي ۾ ُڏونااااگاااارياااان، َڪااااياااااُئااااون پاااااُڻ َپاااااِڻااااي 
 َڏَکااااِن ِڏيااااُل َهااااِڻااااي، ڇاااايااااهااااُه َلااااڌاُئااااون َڇااااَپاااارياااان. 

 )، ش1)ُسر کاهوڙي، د               
 ڏياااهاااَه ڏياااهاااائِاااي نااااهاااِه، ِجاااتاااي پااااياااُر ناااه َپاااِکاااياااان 
 .تِاااااتاااااي کااااااهاااااوِڙياااااان، َوَر ڏياااااِئاااااي َوَڻ ُچاااااوناااااِڊياااااا

 )، ش1)ُسر کاهوڙي، د               
شاهه جا کاهوڙي عمل جي دنيا جا بادشاهه آهن. هو اڻ ڏٺل شيِء يعني ُڏَٿ جي 
ڳوال ۾ آهن ۽ کين اميد آهي ته ڏورڻ سان کين ڏٿ ضرور حاصل ٿيندو ۽ جڏهن هو 
ساجھر ئي سندرا ٻڌي پنهنجي مقصد ماڻڻ جي اميد سان ڏونگر ڏورين ٿا ته وڏي کان 
وڏي تڪليف به سندن آڏو تڇ بڻجي وڃي ٿي ۽ انهن جاين تي به وڃي پهچن ٿا، جتي 
ڪڏهن ڪو پکي به نه لٿو آهي. اڄ جي سنڌ کي به ڀٽائي جي اهڙن ئي کاهوڙين جي 
ضرورت آهي، جيڪي هر وقت ُپر اميد هجن ۽ مايوسي کي مات ڏئي منزلن ڏانهن 
وڌندا رهن. جن جون آسون ۽ اميدون پوريون ٿينديون آهن، انهن جي دلين جون 

 ڪيفيتون ئي نراليون هونديون آهن. اهي خوشين ۾ ماپندا ئي ناهن.
 َڪاااااري آَس َاپااااااَر، پااااااريَء َجاااااھااااالاااااياااااو ناااااه َرهاااااي
 ٻااااياااالااااي ۽ گِاااارناااااِر، ُاٺااااو َگاااانااااگااااا َجااااُر َجااااَکاااارو.

 )، ش2)ُسر بالول، د      
حقيقت اها آهي ته اميد، مايوسيَء جي ڌٻڻ مان نڪرڻ ۽ زندگيَء ڏانهن موٽڻ 
جو نالو آهي پر اسان مشرق ۽ مغرب جي شاعريَء جو مطالعو ڪنداسين ته اسان کي 

جيڪڏهن غالب  جي ڀيٽ ۾ قنوطيت گھڻي نظر ايندي. ننڍي کنڊ جي شاعرن مان رجاعيت  
 ته هن جي شاعري مايوسيَء سان ڀريل ۽ وٽس ڪابه اميد نه آهي. چوي ٿو:جو ئي مثال وٺون  

د رب ںیہن آیت   وکیئ امي

 وکیئ وصرت رظن ںیہن آیت
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 اهڙي طرح پنهنجي هڪ ٻئي غزل ۾ چوي ٿو:
د ہپ ولگ  ےتہک ںیہ ےتیج ںیہ امي

د ںیہن  مہ وک ےنیج یک یھب امي

 ائين ئي اردو جو هڪ ٻيو مشهور شاعر ساحر لڌيانوي چوي ٿو:
 سب اب وت دانمِ دل وھچڑ دو اکیبر ادیمو 

 ےیل ںیم ےن تہب دن یج ایل ںیم ےنہہستہب دھک 

لطيف سائين وٽ ايڏي مايوسي نه آهي. ڀٽائي وٽ ُدَکن جي درياهه مان به ُاپڙي 
 پار پوڻ جي اميد آهي.

 جاڳي َجَر مٿاُء، تاري ونُء تراز کي. 
 ، ش(5)ُسر سريراڳ د   

ائين به ناهي ته ڀٽائي رڳو اميد جي ئي ڳالهه ڪئي آهي، هن جي شاعريَء ۾ 
 جتي آس ۽ اميد جي روشني آهي ُاتي نا اميديَء جي ڳالهه به آهي.
 نا ُاميدي ُنوُر، ُاميَد ُاونداهه ُان کي

 ، ب(6)ُسر آسا د،   
ڏسجي ته اها بنهه ابتي ڳالهه آهي. نا اميدي نور ڪيئن ٿي سگھي ٿي ۽ اميد 
کي اوندهه ڪيئن ٿو چئي سگھجي؟ پر لطيف سائين جو گھڻو ڪالم ُابتاڻ جي فلسفي 
تي آڌاريل آهي. هن جي شاعريَء ۾ نفي ۾ اثبات جو فلسفو موجود آهي. ائين ئي 

 ڀٽائي نا اميديَء مان به اميد پيدا ڪري ٿو.
 نا ُاميِدي نيُج، ته اوڏي ٿِيين ُاميَد کي

 ، ش(1)ُسر آبري، د   
نظر آيو هو. ‘  نا اميديَء جو فلسفو’ايڇ ٽي سورلي کي مشرق جي تصوف ۾ ”

ڀٽائي جي خيال ۾ به اميد جو بڻ بڻياد، نا اميدي ئي آهي. جيئن وجود جو بنياد عدم 
آهي. وجود، عدم جي انهيَء تاڪيي مان نڪتو آهي، جنهن کي بقا ئي بقا آهي. عدم 
وجود کان وڌيڪ سگھارو آهي. وجود کي جيڪي واُء لوڏين ٿا، عدم جي الکپڻي کي 

 (5).“انهن کان ڪوبه ڀئو ناهي. هونئان هوت پري آهي ۽ اڻ هوند کي اوڏو آهي
رامڪليَء جا جوڳي مڙني ترشنائن کي تياڳي نا اميديَء جي چادر ويڙهي، ڪڏهن 
تازي گھوڙن جي ُپٺيَء تي پيا هلن ته ڪڏهن پيادا پَٽ تي پيا ُپرن. وٽن نه ڪا اميد آهي نه 
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ساگر  ۽ خواهش، اهي هر حال ۾ خوش آهن. اهي جوڳي ۽ سامي سنسار جي مهاحسرت  
۾ تنبي وانگر ترندا ٿا وتن ۽ اهي اگر ڪڏهن واڳونَء جي وات به هليا وڃن ته ڪجھ 

 ُڪڇندا ڪونه. 
 نا ُاميدي آِجڪو، َاوَڇُڻ آديِسِن 
 َڪَڏهِن تاِزيَء ُپِٺ تي، َڪَڏهِن هيٺ َهَلِن 
 ساِمَيڙا َسُمونَڊ ۾، تنبي ِجئن َتَرِن 
 جي واڳونَء واِت وَڃِن، تان ُڪَسِن، ُڪَڇِن ِڪيَن ِڪُي 

 ، ش(5)ُسر رامڪلي د     
نااميديَء کي ائين پاڻ سان آجڪي طور کڻي هلڻ وارو ڪم ئي انسان کي ”

پنهنجي فڪري ارتقائي پنٿ جي پنڌ ۾ رهنمائي ڪري ٿو... اهڙين حالتن ۾ جڏهن 
اهي پڪي پختي ذهن وارا ماڻهو واڳونَء جي وات جهڙي خطري ۾ وڃن ٿا ته مورڙي 
وانگر پٺتي نه ٿا هٽن پر جَڳ کي جڳمڳ ڪرڻ الِء سر ڏئي سرها ٿين ٿا، جنهن مان 

  (6).“وري ڪا نئين آس اميد ُاڀري ٿي
لطيف سائين پنهنجي شاعريَء ۾ موجود ڪمزور ۽ پيڙيل ڪردارن کي ُپر 
اميد رهڻ الِء ان ڪري چوي ٿو جو جتي اميد نه هوندي آهي، اتي انتشار به پيدا ٿيندو 
آهي ۽ ماڻهو پنهنجي ُدک ۽ درد جي ڪيفيتن سبب ايترو ته مايوس ٿي ويندو آهي جو 
ان ۾ اٿڻ جو حوصلو به نه رهندو آهي. هڪ آس ۽ اميد ُٽَٽل، ُڀريل ۽ ڪريل ماڻهوَء کي به 
اٿاري سگھي ٿي، وري نئين زندگيَء الِء اتساهه ڏئي سگھي ٿي، جيئن موالنا رومي 

 پنهنجي مثنوي ۾ چيو آهي:
ي  اونکں مي ں را تسچ دنب،

 
ي ب
 
 ہ

د.* 

  

 
 ب

ي
ده و داي

 

ي
ز ای رگي

 

ي

 

 خ

، اي هيٺ ڪري پيل ۽ روئڻ َٻڌُ جلدي اچ ۽ پنھنجيَء چيلهه کي سوگھو ڪري (
 .)۽ هميشه الِء خوش ٿيُء ُاٿوارا 

 ڀٽائي به پنهنجي رسالي جي ُسر حسيني ۾ بلڪل اهڙي ئي ڳالهه ڪئي آهي:
 ڀيڙي ڀيڙي َٻنُڌ، ُسورائِتي َسنَدرو

 ُسِٿرو. ڪيُچ پراُهون َپنُڌ، ُسوَرِن ِرَء نه 
 )، ب6، د )ُسر حسيني               
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ڪو ماڻهو دردن اڳيان  ،نه آهي، پر جي ڪم سورن ريَء ماڳ رسڻ ڪو سٿرو
هارائجي ويندو ته مايوسي ئي سندس پلئه پوندي ۽ ڀٽائي کي ڪنهن به صورت مايوسي 

شاهه جي ”پسند نه آهي. ان ڪري اسان کيس اميد ۽ جستجو جو شاعر چئون ٿا. 
شاعريَء ۾ درد جو تمام وڏو ڪارج آهي..... ڀٽائي پنهنجي شاعريَء ۾ انهيَء ڏرت ۽ 
ڏوالئي جو رڳو ذڪر نه ڪيو آهي پر ان کي ڪنهن وڏي مقصد ۽ ڪارج سان جوڙيو 
آهي. شاهه جي ڪالم ۾ ان غم جي غوغاَء کي غور سان ٻڌبو ته ان جو هڪ سماجي 
ڪارج به نظر ايندو، ڇوته اهو ُدک خود انهيَء مٽيَء مان جنميو آهي، جنهن مٽيَء مان 
اهي ڪردار پيدا ٿيا آهن جيڪي پاڻ سان سدائين سورن جو ثمر ساڻ کڻي هلن ٿا. ان 
ڪري اسان چئي سگھون ٿا ته شاهه لطيف سنڌي سماج جي ُڪک مان جنم وٺندڙ ُدکن 

رسول بخش پليجي   (7).“کي پنهنجي شاعريَء ۾ جاِء ڏئي ان کي ڪارج ڀريو بڻايو آهي
ڏَک جو رد عمل رڳو مايوسي ڪانهي. ڏُک، ڪاوڙ ۽ بدلي، جدوجهد ۽  ”لکيو آهي ته 

ويڙهه جا جذبا، سورهيائي ۽ قربانيَء جا جذبا به پيدا ڪري ٿو. خود مايوسي به ڪو 
قطعي، آخري، تبديل نه ٿيندڙ ۽ دائمي احساس ڪونهي. مايوسي ڪجھ وقت کان پوِء 
بدلجي اميد به ٿي سگھي ٿي. اها ڦري ڪاوڙ ۽ مقابلي جو جذبو به ٿي سگھي ٿو. 
احساس ۽ سمجھ جي سفر ۾ مايوسي هڪ قدرتي منزل آهي، پر اها آخري منزل 
ڪانهي. ماڻهن، طبقن ۽ قومن جي زندگيَء ۾ مايوسين جو ڪئين ٻاٽ اونداهيون 
راتيون اچن ٿيون ۽ اميد جي سڀاڳن صبحن کي جنم ڏئي گم ٿيو وڃن. ڪڏهن ڪڏهن 
ُاهي راتيون سڀ کان اونداهيون ان وقت نظر اينديون آهن، جڏهن پِرهه جي ڦٽڻ ۾ باقي 
ڪي گھڙيون هو نديون آهن! انسان جي انفرادي توڙي گڏيل زندگيَء جو سفر الهين، 
چاڙهين ۽ ورن وڪڙن جي باوجود بنيادي طرح ڏکن ۽ مايوسين کان سوڀن ۽ خوشين 

لطيف سائين ڪالهه جي ڏک کي وساري پنهنجن ڪردارن جي َمن   (8).“ڏانهن سفر آهي
۾ اميد جي روشني پيدا ڪري ٿو. ڀٽائي غم کي جاَڳ جو وسيلو بڻائي ٿو، ڇوته درد 

 من جي اڻ تڻ ۽ تڪليف ۾ سمهڻ نه ٿو ڏئي.
 ُاٿِيو ۽ ُاٿِياُڪ، ڪالهوڪو ڪاڏي َگيو،
 ِويو جاڳائي جيڏيون، بِرهُه هِيُء بيباُڪ،
 .ُچر ُڦر ڪاري چاُڪ، ُسوُر ُسمهاري ِڪيَن ڪي

 )سسئي آبري متفرقه، ش(      



17 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

جنهن کي سوُر هوندو سو ڪيئن سمهي سگھندو. سوُر به اهڙو جيڪو ٿوري 
به چر پر سان بيچين ڪري ڇڏي. اهو سوُر ماڻهوَء کي جاڳائي ٿو ۽ جاڳ، ڀاڳ جي 

 نشاني آهي. اهو درد جو مثبت پهلو آهي. 
جڏهن ڪنهن انسان جون آسون ۽ اميدون پوريون ٿينديون آهن ته اهنَج سهنَج 
بڻجي ويندا آهن، سوَر ُسروَر ۾ َمٽجي ويندا آهن ۽ ماڻهوَء جي لونَء لونَء جھومڻ 
لڳندي آهي. سسئيَء جو پنهنجي پنهونَء سان جو عشق جو ٻنڌڻ هو ۽ کيس حاصل 
ڪري هوَء جيڪا خوشي ۽ سرهائي محسوس ڪري پئي، ُاها بي بيان آهي، پر هوَء 
پنهنجي من ۾ اها به اميد رکيو ويٺي هئي ته ڪڏهن ڪيچ مڪران کان منهنجي محبوب 
جا مائٽ به َڪهي ايندا ۽ مون کي عزت بخشيندا ۽ جڏهن ٻاروچا ڀنڀور ۾ پهتا ته ڄڻ 

 سندس آسون ۽ اميدون ُپنيون.
 آيا آَس ٿِياِم، ٻاروچا َڀنڀوَر ۾
 َپِسي َپَهَر ُپنهونَء جي ُنَهن ِسين نيَڻ َٺِريامِ 
 ُگونَدَر ِوسِرياِم، ُسَکِن شاخون ُمِڪُيون.

 ، ش(6)ُسر حسيني، د                 
سسئي ته پنهنجي ساهرن کي ڏسي َنهن کان چوٽيَء تائين مسرور ٿي وئي ۽ 
سندس نيڻ ٺري پيا، کيس لڳو ته بس هاڻي هن جي من مان غم ۽ گوندر ختم ٿي ويا ۽ 
سکن جيڪي شاخون ڪڍيون آهن، اهي سندس زندگيَء ۾ اجالو آڻينديون پر کيس پتو 
نه هو ته جلد ئي سندس ان خوشيَء جون گھڙيون ڪافور ٿيڻ واريون آهن ۽ کيس دائمي 
درد ملڻو آهي. چوندا آهن ته جڏهن اميدون ٽٽنديون آهن ته شيشي جي ٽٽڻ وانگر آواز نه 
ٿيندو آهي. ماڻهوَء جون آسون ۽ اميدون مَن جي ديوارن سان ٽڪرائجي ُٽٽي پونديون 
آهن ۽ وري اٿاهه درد جو سيالب کيس ٻوڙي ويندو آهي، سسئيَء سان به ائين ئي ٿيو. 

زندگي مسلسل سور آهي، خوشي آهي ڏکن جي غير موجودگي، جا ”حقيقت اها آهي ته 
بنهه ايتري ٿوري آهي جو نه برابر. ارسطو ماڻهوَء کي هوشيار ڪيو آهي ته  وس ڪري 
ان سور ۽ عذاَب کان پاڻ کي بچائي، جيتري ڄمار وڏي، اوتري سورن جي َڀري َڳري، 
جوانن کي ڪهڙي خبر ته تمنائن جي ٽٽڻ جو ايذاُء ڪيڏو ڏاريندڙ آهي؟ آرزوئن جو 
اڌورو رهڻ سان، جيُء ڪيئن ڀڄي ُڀري ٿو. خواهشن جو ُاڃو رهڻ ڪيڏو نه تڪليفده 
آهي، جنهن سان زندگي بي معنى ٿيو پوي، جيُء اڻاسو، ويڳاڻو ۽ ُاٻاڻڪو ٿيو پوي، 
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ان ڪري لطيف   (9).“زندگي زهر ۽ موت ماکي ٿو لڳي، پر اها مايوسي گناهه آهي
پيدا ڪري ٿو، منجھس همٿ  سائين به سسئي کي پهتل ايڏي وڏي صدمي ۽ سور پڄاڻان به 

هڪ نئين اميد پيدا ڪري منجھس  کيس درد جي ڌٻڻ مان ڪڍي وري به مايوس ٿيڻ بدران 
 ٿو.

 ڪيِچي ِويا جيڏاهِين، جيڏُيون!
 آهِِم آَس اوڏاهِين        

 ، ب(2)ُسر آبري، د   
سسئيَء ڪيچين جي پٺيان پنڌ ڪيو، جيڪو ڪو آسان ڪم ته نه هو. خاص 
طور ڪنهن عورت الِء پيرين پنڌ اهي جبل جھاڳڻ ۽ اوجاڳا ڪاٽڻ، هزار مسئلن ۽ 
خوفن کي پٺي پويان ڦٽو ڪري اڳتي وڌڻ بنهه سولو ڪونه هو. ڇا سماج جي منفي روين 
ان جدوجهد الِء کيس مايوس نه ڪيو هوندو؟ پر هوَء پرينَء جي سورن کي ساڻ ڪري 

 رهي.لتاڙيندي  جي اميد کڻي ُاهي آڏا ڏونگر ۽ َلڪيون ميالپ  پنهنجي مَن ۾ پنهونَء سان 
 هيِڪليائي هيَل، پوِرينِدَيِس ُپنهونَء ڏي،
 آڏا ُڏونگر َلِڪيون، ُسوِرُيون ُسَڃِن سيَل،
 .ته َڪر ٻِيلي آهِِن ٻيَل، جي ُسوَر پِريان جا ساُڻ ُمون

 ، ش(9)ُسر سسئي آبري، د           
مطلب سوَر، سفر آسان ڪن ٿا. سوَر ته سهڻيَء کي به مليا، ڀال ساهڙ سان 
سنگت ڪا ُسٿري ته نه هئي، ان الِء هن اُکٽ اهنج سٺا، سماَج جا طعنا ُتنڪا پنهنجي جاِء 
تي پر عملي طور هن جي جدوجهد به ڪا آسان ته نه هئي. ميهار سان ملڻ الِء کيس 
دهشت ڀريو سنڌو درياهه پار ٿي ڪرڻو پيو ۽ ان تار مان ترڻ الِء سندس سهارو هو هڪ 
گھڙو. حقيقت ۾ اهو گھڙو به اميد جي عالمت آهي. ڇو ته جڏهن هڪ رات هوَء عشق ۽ 
جنون جي اجهل جذبي سبب بي خبريَء ۾ ڪچي گھڙي تي درياهه ۾ داخل ٿئي ٿي ۽ 

“ گھڙو ڀڳو، منَڌ ُمئي، وسيال ويا”سندس گھڙو ڀڄي ٿو. لطيف سائين جي لفظن ۾ 
تڏهن ڄڻ سندس اميدون ۽ آسون به ڀورا ڀورا ٿي پون ٿيون، پر لطيف سائين جو ڪمال ته 

 ڏسو جو هو گھڙي جي سهاري بنان سهڻيَء کي هيانَء سان ترڻ جي به تلقين ڪري ٿو.
 !گھڙو َڀڳو ته گھوِريو، تان ِڪي َتُر هِنيان

 ش(، 1د )ُسر سهڻي،     
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يعني ڀٽائي چوي ٿو ته ڪنهن هڪ سهاري ۽ اميد جي آسري به ناهي رهڻو. 
 هڪ اميد ُٽِٽي ته ٻي پيدا ڪجي.

 گھڙو َڀڳو ته گھوِريو، آَسَر َم الهيج،
 ، ُتَرهي اِن َتريج،“الَتقنطوا ِمن رحمَته اهلل

 َحبيباڻي هيج، َپِسين ُمنُهن ميهاَر جو.
 ، ش(1د سهڻي، )ُسر                  

شاهه لطيف جي سڄي شاعريَء ۾ جتي غم، درد ۽ وڇوڙا آهن ُاتي اميد جي به 
سکن ۾ پرهيز وڏي نيڪي آهي ته ڏکن ”ڪا ڪمي نه آهي. مرزا قليچ بيگ لکيو آهي ته 

۾ همت ۽ صبر ڪاميابيَء جو معراج آهي. جيئن سک اڪثر ڊپن ۽ خرابين کان خالي 
ڏسجي ته   (11).“ناهن، تيئن ُڏک به اڪثر سرهاڻين ۽ اميدن کان خالي ناهن، ٻيئي گڏ آهن

 “وحملں ےن اطخ یک یھت، دصویں ےن زسا اپیئ”ليال جو غم به ڪو گھٽ ته ڪونه هو. شاعر چواڻي 
سو ليال جو ڏُک به اهڙو هو، جيڪو لمحي جي خطا مان ُاڀريو هو، چنيسر جي 
ناراضگيَء بعد لطيف سائين ليال کي ڪٿي به مايوس نه ڏيکاريو آهي. هن وٽ پڇتاُء ته 
آهي پر اميد جو َپلئه هٿان نه ٿي ڇڏي. هن کي اميد آهي ته سندس َوُر مٿس وُڙ ڪندو ۽ 

 پرچي پوندو، اصل ۾  اهڙو َڏُس کيس ڀٽائيَء ئي ڏنو آهي:
 جي لِيالئي نه لهين، ته پڻ ليالئيج
 آَسَر َم الهيِج، َسَڄُڻ ٻاجھيندُڙ گھڻو.

 ، ش(2)ُسر ليال چنيسر، د       
شاهه سائينَء جو ُسر سارنگ به درد ۽ اميد جو ُسر آهي، جنهن ۾ هڪ پاسي ٿر 
جي ُڏڪار جو ُڏک آهي ته ٻئي پاسي ڪارونڀار ڪڪرن ۽ آگم جي اميد ۽ وڏ ڦڙي َوَس 
جي آس. حقيقت اها آهي ته لطيف سائين سماج جي نبض تي هٿ رکي نه رڳو ان جي 

کي  محسوس ڪري ٿو پر ان جو عالج به َڏسي ٿو. ُبک ۽ ُڏڪار   (Temperature)گرمي 
موذي اهو ‘.  موذي’ٿري سماج جو گڏيل درد آهي ۽ ان درد کي اذيت ۾ تبديل ڪري ٿو 

آهي جنهن کي اکيون ناهن، جيڪو نه ڪنهن جا ڳوڙها ڏسي سگھي ٿو ۽ نه ئي پاڻ لڙڪ 
الڙي سگھي ٿو، يعني احساس کان عاري ۽ بيحس ماڻهو. موذي اهو آهي، جيڪو اڳي 
ئي ڏکويلن کي اڃا به ُڏک رسائي ٿو. اصل ۾ موذي رڳو ڪنهن فرد جي صفت نه آهي  پر 
لطيف سائين اهو لفظ هڪ مخصوص طبقي ۽ هڪ پوري نظام  جي نمائندگي طور 
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ڪتب آندو آهي. لطيف سائين پنهنجي رسالي ۾ تمام ٿورن انسانن کي پاراتو ڏنو آهي 
پر انهن مهانگو ميڙيندڙ موذين کي پِٽيو آهي، جيڪي ُڏڪار جي ڏينهن ۾ پنجن مان 

 پنڌرنهن ڪرڻ الِء آتا آهن. 
 ُحُڪُم ٿِيو باَدَل کي، ته ساَرنَگ ساَٺ َڪَجِن 
 ِوُڄون َوَسَڻ آئُِيون، َٽهَه َٽهَه ِمينَهن ٽَِمِن 
 ِجِن َمهانگو َلِهي ميڙيو، سي ٿا َھَٿ َھَڻِن 
 َپنَجِن َمنجھان َپنِدرَھن ٿِيا، اَِئن ٿا َوِرَق َوَرِن 
 ُڏڪاِريا ڏيَهن مان، شاَل ُموذي َسُڀ َمَرِن 
 َوِري َوڏي َوَس ُجون، َڪُيون ڳالِهُيون َڳنواَرِن 
 .َسّيُد چوي َسڀِن، آهِه توهِه ُتنهنِجي آِسرو

 ، ش(4)ُسر سارنگ د،             
سارنگ جي مٿين بيت ۾ ٻه طبقا ذڪر هيٺ اچن ٿا. هڪڙو طبقو اهو آهي، 
جيڪو هٿرادو مهانگائي ڪري اڳي ئي غريب ۽ پيڙيل ماڻهن کي وڌيڪ پيڙڻ چاهي ٿو 
۽ ٻيو طبقو ان مجبور ۽ پيڙيل عوام جو آهي، جنهن جي هٿن ۾ وري به اميد جو ڌاڳو 
آهي، اهو ڌاڳو ڪمزور ضرور آهي پر هو ان کي هٿن مان ڇڏڻ نه ٿا چاهين. اهي مينهن 
جي وسڪاري ۽ ُسڪار جي آسري ۽ اميد تي زندگي گذارڻ چاهين ٿا ۽ جڏهن هنن جي 
آس ۽ اميد پوري ٿئي ٿي ته ان طبقي جا ارادا ِمٽيَء ۾ ملي وڃن ٿا جيڪو کين ُڦرڻ جا 

 سانباها ڪري رهيو هو. 
 ُاٺو اوهِيرا َڪري، َمٿي عاِشَق َاڄ،
 ُڏوِر ُڏڪاريا َڀُڄ، ِمينَهِن ُمنهن ڏيکاِريو.

 ، ش(1)ُسر سارنگ، د              
شاهه لطيف ٿَر ۾ ُسَک ۽ ُسڪار ڏسڻ چاهي ٿو ۽ پنهنجي شاعريَء ۾ ٿري 
ماڻهن جا ُاهي خواَب ۽ اميدون َپسائي ٿو، جن سان ٿر جي خوشحالي جو سڄو منظر 

 اکين اڳيان ڦري وڃي ٿو. 
 َاڱَِڻ تاِزي، َٻاَهاِر ُڪاناِڍُياون، َپاکاا َپاِٽ ُساوناَهاِن 
 ُسَرھِي سيَج، پاسي پِِرين، َمُر پِيا ماِياناَهان َوَساِن 
 َاسااان ۽ پِااِرَياااِن، شااااَل ُھااَوِن َبااراَبااار ڏيااانِااَهاااڙا.
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 ، ش(1)ُسر سارنگ، د            
ان بيت ۾ لطيف سائين ٿر جي ناريَء جو ڪيڏو نه حسين خواُب َپسايو آهي. 
ڀٽائي کي اميد آهي ته ڏَکن پٺيان ُسَک ضرور اچڻا آهن تنهن ڪري هن جا ڪردار به 
سدائين ُپر اميد آهن. اڱڻ تي تازي گھوڙن ۽ ٻاهر ميدان تي ُڪنڍين مينهن جو هجڻ، 
پٽن ۽ پوٺن تي اڏيل سهڻن پکڙن ۾ ُسڳنڌ ڀري سيڄ تي پرينَء جو پاسي ۾ هجڻ ۽ مٿان 
وري مهر ڀريو مينهن وسڻ جي آس ۽ اميد هڪ ونيَء جي َمن ۾ ڪيڏي نه خوشي پيدا 
ڪندي هوندي. اهي سڀ خواَب ۽ اميدون هڪ پاسي پر ٻئي پاسي ان ونيَء جي اها اميد 
۽ خواهش ته شل مان ۽ منهنجو َسڄڻ سدائين گڏ هجون ۽ اسان جي عمر جا ڏينهن به 
هڪ جيترا ٿين. سوچجي ته پنهنجي وَر سان اٿاهه محبت ڪندڙ هڪ ونيَء جي ان کان 

 وڏي ڪهڙي اميد ۽ خواهش ٿي سگھي ٿي؟
مٿين بيت جي تسلسل ۾ ڀٽائيَء جو ُسر سارنگ ۾ هيٺيون بيت به ڪمال جو 
آهي، جنهن ۾ لطيف سائين ُاڀ مان آگم جي اميد َپسائي ٿو. ٿر جي اداس عورت 

 ايندو.موٽي  جي مند ۾ مينهن  پرين سندس  ڀِڄندي ۽ پرديس ويل ضرور  آسائتي آهي ته ڀون 
 اڄ ُپااااااڻ امااااااياااااادون، آگاااااَم ساااااانااااااديااااااون ُاڀ ۾،
 سااااانااااوڻ پسااااي ساااارتاااايااااون! سااااڄااااڻ ساااااريااااو مااااون،
 آئااااون آسااااائااااتااااي آهاااايااااان، مااااان ڀِااااڄااااائااااي ُڀااااون،
 .گااھااِر تااه گااھاارجااياان تااون، ماانااد ِمااڙيااوئااي ِمااياانااهاان جااي

 ، ش(1)ُسر سارنگ، د               
شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ درد جي بادلن مان نڪرندڙ اميد جا ڪرڻا ڏسڻا 
هجن ته رسالي جي ُسر سامونڊي کي به ضرور پڙهڻ کپي. حقيقت اها آهي ته سامونڊيَء 
۾ درَد جو ساگر پيو ُڇلي. درد جي الڳ الڳ ڪيفيتن جون لهرون پيون اٿن ۽ لهن. شاهه 
سائين مايوسيَء مان اميد ۽ ڏک مان خوشي جو تاثر انسان جي فطري ڪيفيتن مان 
ڪوري ڪڍي ڏيکاري ٿو. جڏهن وڻجارو وڻج الِء سامونڊي سفر تي ُاسهي ٿو ۽ گھڻو 
وقت گذرڻ بعد به واپس نه ٿو اچي ته سندس ونيَء جو َمُن ملول ٿي وڃي ٿو، جن َتڙن تي 

 پيون ٻڌجن.دانهون  جا ميل هئا اتي درد ۽ فراق جون محبوبن  هيون، خوشحاليون  خوشيون ۽ 
 نه سي َتِڙ هوڙاَڪ، نه واُيون َوڻِجاَرِن جون،
 َسرتُيون! ساُمونڊين جا، َاُڄ پڻ ِچِڪيِم چاَڪ،
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 .ماِرينِهون فِراَق، پاڙيچُيون پِريِن جا
 ، ش(1)ُسر سامونڊي، د           

 اونهي ۾ اوهِري، جڏهن ويا جي،
 موٽي ماِڳ نه آئيا، ماِء! ساُمونڊي سي،
 !کارو َتنِين کي، جيُڪِس َوهُه وري ويو

 ، ش(1)ُسر سامونڊي، د           
غم کان پوِء خوشي ۽ مايوسيَء کان پوِء اميد هڪ فطري لقاُء آهي ۽ زندگيَء 
۾ اڪثر ماڻهو انهن ئي ڪيفيتن مان گذرندا رهندا آهن. شاهه سائين پنهنجي شاعريَء 
۾ زندگيَء جا ُاهي ٻئي رخ َپسايا آهن. هڪ پاسي ايڏي مايوسي جو وڻجاري جي ونيَء 
کي لڳي ٿو ته ان کاري سمنڊ شايد وڻجارن کي کائي ختم ڪري ڇڏيو آهي ۽ شايد اهي 
ان اونهي ۾ ٻڏي مري ويا آهن ته ٻئي پاسي هوَء ُپر اميد آهي، َجَر تي ڏيئا ٻاري وڻن ۾ 
واُنٽيون )اڳڙيون( ٻڌي ملڻ جي آس ۽ اميد رکيو ويٺي آهي. جڏهن َسَر نسري َڳُڀ 
جھليندا آهن ۽ ُاتر ڏانهن ٿڌڙي هوا شروع ٿيندي آهي ته اها عين ملڻ جي مند هوندي 
آهي. وڻجاري جي وني ُسکائون باسي ان اميد تي ويٺي آهي ته اِجھو منهنجو محبوب ان 

 ملڻ واري موسم ۾ واپس ورندو ۽ منهنجا سڀئي دک درد دور ٿي ويندا.
 َجاااِر َتاااِڙ ِڏياااا ڏي، َوِڻ ٽِاااِڻ َٻاااڌي واناااُئاااِٽاااُياااون 

 آهِاااايااااان. آسااااائِااااِتااااي  َاچااااي،  ڪااااانااااُڌ  اال! 
 ، ب(3)ُسر سامونڊي، د           

 !َسَر نِِسِريا پانَد، ُاَتَر لڳا، آُء پِرين
 .مون تو ڪاَرِڻ ڪاَنَڌ! َسِهسين ُسکائون ڪيون

 ، ش(1)ُسر سامونڊي، د           
 راڌا ڪرشنا لکيو آهي ته:

 “Life is nothing but a series of manifestation of becoming and 
extinction. It is a stream of becoming.”(11)  

)زندگي ڪجھ به ناهي پر هستيَء ۽ نيستيَء جو هڪ سلسلو آهي ۽ اهو هستي 
 جو هڪ وهڪرو آهي.(

جيئن ٺهڻ ۽ ڊهڻ جو سلسلو سڄي زندگي هلندو رهي ٿو، تيئن ئي ڏک، 
مايوسيون، محروميون، خوشيون، آسون، اميدون ۽ حاصالتون به انساني زندگي جي 
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وهڪري ۾ هلنديون رهن ٿيون، جن کان ماڻهو ڌار نه ٿو ٿي سگھي. شاهه سائين زندگي 
جي انهن ئي الهن چاڙهن، ٺهڻ ۽ ڊهڻ جي مرحلن توڙي هستي ۽ نيستي جي روپن کي 
پنهنجي شاعريَء جي مختلف ُسرن ۾ پڌرو ڪيو آهي. ُهن ڏَک ۽ مايوسيَء مان هڪ 
حوصلي سان ُاڀرڻ ۽ ٿڪل اکين ۾ اميد جي روشني پيدا ڪرڻ الِء وري وري ٻڌايو آهي. 

ُڏُک رڳو ڊاهيندڙ ۽ ناس ڪندڙ نه پر ڪيترين ”رسول بخش پليجي درست لکيو آهي ته 
حالتن ۾ اڏيندڙ ۽ تخليق ڪندڙ به آهي. هر عظيم ۽ پياري شيِء ۽ ڳالهه، مسئلن ۽ 
مونجھارن، ڏکن ۽ پيڙائن سان مقابلي ۽ ويڙهه مان پيدا ٿي آهي. ُڏَک انسانيت جا گھڻا 
اعلى ترين ُگَڻ پيدا ڪن ٿا. انسان ۽ انسان جي وچ ۾ ويجھي ۾ ويجھا ناتا، گڏيل ُڏَک، 
گڏيل پيڙائون پيدا ڪن ٿيون. ماڻهوَء جي آزمائش ُسکن ۾ نه، ڏکن ۾ ٿئي ٿي. ڏَک ۽ 

جيئن ڪنهن خوشيَء جي   (12).“پيڙائون ئي انسانن کي صحيح معنى ۾ انسان بڻائين ٿا
ڪاڄ ۾ ماڻهو اجتماعي خوشي ملهائيندا آهن، ائين ئي اجتماعي ُڏَک به ٿيندا آهن. 
ٻوڏون، زلزال ۽ طوفان به ماڻهن کي گڏيل ُڏَک ۾ مبتال ڪري ڇڏيندا آهن، اصل ۾ ڏک 
جو رشتو َرُت جي رشتن کان به وڌيڪ گهرو ٿيندو آهي. ڏکن ۽ پيڙائن ۾ ورتل ماڻهو 

چئي هڪ ٻئي سان پنهنجو ‘ اچو سورن واريون، ڪريون سور پچار’ڀٽائيَء جي لفظن ۾ 
ُڏک ونڊيندا آهن. انهن ڏکائتن انسانن الِء اميد جو هڪ ڪرڻو به وڏي وٿ هوندو آهي. 

 جيئن لطيف سائين چيو آهي:
 َاگھن ِمڙي َاُڄ، ڪيو َسُڏ ِصَحَت کي،
 .ڏوُر ڏکندا َڀُڄ، ِمهريَء ُمنهن ڏيکاريو

 ، ش(2)ُسر يمن ڪلياڻ، د       
اگھن جو مڙڻ ئي اصل ۾ ُڏَک جو طاقت ۾ تبديل ٿيڻ آهي. اگھا گُڏ ٿيندا ته 
 ُڏک َڀڄندو . ڀٽائيَء جا ُاهي  اگھا ۽ بيمار پيڙيل ۽ مظلوم طبقي جا نمائنده انسان آهن.

سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ شاهه لطيف جيڪي زندگي جون مشعلون پنهنجي ”
شاعريَء سان ٻاريون هيون، اهي اڄ به ٻرن پيون. سندس شاعري اڄ به روشني آهي، اميد 
آهي، آسرو آهي. سندس شاعري رڳو درد ڏانهن اشارو نه آهي پر سنڌ ۾ رهندڙ سنڌ 

شاهه لطيف   (13).“جي باشعور ۽ باضمير سنڌ ڌڻين جي روحن جو عظيم سهارو به آهي
پنهنجي ڪالم جي سڄي گنَج ۾ درد ۽ اميد گڏ گڏ سمائي، انساني زندگيَء جو فطري 
لقاُء ڏيکاريو آهي. لطيف سائين رڳو سنڌ جي ماڻهن کي ئي مايوسين ۽ محرومين مان 
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نڪرڻ جو ڏُس نه ٿو ڏئي پر هن جي شاعريَء ۾ سڄي دنيا الِء ساڳيو پيغام آهي. ڪالهه 
جڏهن سنڌ سميت سڄي دنيا ڪرونا جي موت مار وبا جو شڪار هئي ته به اسان ڀٽائي 
جو رسالو کولي ُاهي بيت پئي پڙهيا جن ۾ حوصلو ۽ اميد هئي ۽ اڄ جڏهن سڄي سنڌ 

 ُٻڏي آهي ته به ڀٽائي جي شاعريَء مان ئي اميد جو رستو ملي ٿو.
 ميَرا َپسي َمڱڻا، َسَپَڙ َسَڏ ِڪيا,

 آَسرو. َاٻوجَھِن  ُسئا،  َسٻوَجھِن 
 ، ش(1)ُسر پرڀاتي، د                
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ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ واري رسالي جي ‘  ب’محترم غالم محمد شاهواڻي واري رسالي ۽ 
 نشاندهي الِء ڏنل آهن. فارسي ۽ اردو شعر پنهنجي مطالعي ۽ يادگيري جي آڌار جي ڏنا اٿم.


