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 لڇمڻ كومل
 

ن يھ ۾   ئ      
 

Abstract 
 

Poetic qualities in the Poetry of Khalifo Gul Muhammad 
 
Khalifo Gul Muhammad was the famous poet of 18th and 

19th Centuries, and was known to be first poet of `Ghazal’, in 
Sindhi-Literature. It was the same time when, ‘Ghalib’, was shin-
ing star in Indian firmanent of Poetic world. He pertained the 
classical period and was well-versed in prosody and classical 
poetic Diction. 

The poetry of Khalifo Gul was published posthumously, 
because he breathed his lost at Madina, during pilgrimage, and 
thus could not see his collection in the form ‘Diwan’. 

Khalifo Gul Muhammad is remembered up till now, in the 
capacity a classical icon in the filed of classical poetry, specially 
‘Ghazal’. 

فارسي غزل جون ائنٿاالجيون مرتب كندڙ فارسي غزل جي شروعات  
ُرودكي سان كندا آهن، جيتوڻيك دارا شكوه اپنشدن جي فارسي ترجمي ۾ كٿي  ُ
كٿي غزل جي صنف پڻ استعمال كئي آهي، جنهن جون پاڙون هندو مئٿاالجي سان 

 )1. (وڃي ملن ٿيون
ساڳي ريت اردو غزل جون ائنٿاالجيون تيار كندڙ غزل جي شروعات ولي 
دکني يا قلي قطب شاهه سان كندا آهن، جيتوڻيك اردو جو پهريون غزل كبير جو 

 :چيل آهي، جيكو غزل جي صنف جون سڀ تقاضائون پوريون كري ٿو
ــانــا، هــمــن كــو هــوشــيــاري كــيــا؟”  ــه عشــق مســت  هــمــن هــئ

 رهـــي آزاد يـــا جـــگ ســـي، هـــمـــن دنـــيـــا ســـي يـــاري كـــيـــا؟
 جــو بــڇــڑي هــئــن پــيــاري ســي ، ڀــٹــكــتــي دربــدر ڦــرتــي،
 هــمـــارا يـــار هـــئــه هــم مــيـــن، هـــمــن كــو انــتـــظــاري كــيـــا؟
 ُكــبـــيـــرا عشـــق كــا مـــاتـــا، دوئـــي كــو دور كـــر دل ســـي،

 

ــاري كــيــا؟ ــوجــھ ڀ ــازڪ هــئــه، هــمــن ڦــر ب ــا راهــه ن  )2( جــو چــلــن
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ان ئي سلسلي ۾ سنڌي جو پهريون غزل اڄ کان ٹي سؤ سال اڳ ٹکڑ جي 
 شاعر نور محمد خسته جو هٿ آيو آهي، جنهن ۾ ڇهن بيتن مان چار مصراعون فارسي

ڊاكٹر سدارنگاڻي خادم جي چواڻي سنڌي ۾ غزل جي خاص ترقي تصوف .  ۾ آهن
 .رستي ٿي، جنهن جو مکيه باني سچل سرمست هو

 سڄڻ تنهنجو برهه باري، اسان جي ساڻ تو ياري،
 .آ تا ٻانهي تون تا سائين، ٻڌي ٻانهان كيم زاري

 

 )415: ع، ص1997رسالو سچل سرمست، روشني پبليكيشن، كنڈيارو،  (
هٿ آيل سنڌي شاعري جي كتابن ۾ خليفي گل محمد جو ديوان، پهريون 
ُديوان نظر اچي ٿو، جنهن ۾ ناصحانه نكتا، فطرت نگاري ۽ ايراني طريقي جا مئه ۽ 

 )3.(ميخاني وارا استعارا ۽ كنايا نج سنڌي لفظن ۾ ملن ٿا
سنڌ ۾ ٹکڑ ۽ هاال سنڌي غزليه شاعري جا وڏا مركز رهيا آهن، جتي خليفي 
گل محمد کان وٺي امداد حسيني تائين ڏيڍ ٻه سؤ شاعر ٿي گذريا آهن، پر انهن مان 
كيترا شاعر گمنامي ۾ گم ٿي غير معروف ٿي ويا آهن، جو وسيلن نه هئڻ كري 

الڙكاڻو ’سنڌ ۾ شاعري جو .  سندن ديوان يا شاعري جا مجموعا شايع ٿي نه سگهيا
تحقيق موجب پهريون سنڌي شاعر، جنهن غزلن جو .  گهڻو پو وجود ۾ آيو‘  اسكول

هو، جيكو “  ُگل”ديوان جوڙيو، سو آهي آخوند گل محمد هاالئي، جنهن جو تخلص 
، مرزا غالب “ُگل”ع عيسوي سن تائين حيات هو، ان حساب سان 1856ع کان 1784سن 

 .جو همعصر هو) ع تائين1869ع کان 1797غالب (
البت گل کان اڳ سچل سرمست جون پڻ عروض جي اصولن تي بيٺل رچنائون 
موجود آهن، پر سندن صوفياڻي نوع ۽ كن ٻين وصفن كري انهن کي كافين ۾ ئي 

 )4. (ُشمار كيو ويو آهي، ان كري گل ئي غزل جو پهريون شاعر مڃيو ويو آهي
ُان جو هكڑو كارڻ اهو به آهي جو انهن جي كالم جا مسودا سندن پويان 

 :رديف وارو پهريون غزل آهي‘ الف’خليفي گل جي ديوان ۾ . محفوظ نه رکيا
ُپــــيــــالــــو مــــئــــي ســــنــــدو ڏي پــــر كــــري مــــحــــبــــوب مــــتــــواال، َ 
 .تـــه مســـتـــي ۾ مـــحـــبـــت جـــي كـــڍون هـــن هـــوش کـــي حـــاال

ــــا جــــا مــــڑئــــي مــــائــــٹ، ــــٹــــون آهــــيــــن ايــــذائــــڻ ۾، دنــــي ِڀ ُ َ 
 .تـــوڻـــي ڀــــائـــر ســــڳـــا چـــاچــــا، تـــوڻــــي كـــي ســــوٽ ۽ ســــاال
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ـــي ۽ شـــوق جـــي مـــحـــبـــت، ـــي جـــي دوســـت ـــي اي دل ڌڻ ـــئ  اٿ
 .دنـــيـــا جـــي عـــيـــش عشـــرت کـــي ڀـــيـــري هـــڻ تـــون کـــڻـــي ڀـــاال

ــو وهــي جــوڙي، ــهــنــجــي ٿ ــدر  ۾ عشــق جــنــهــن جــي جــا پــن  ان
 .وســــن بــــرســــات جــــئــــن دائــــم تــــنــــيــــن جــــا نــــيــــڻ ٿــــيــــا آال

َگــل” ڏســڻ مــان تــنــهــنــجــي اي بــاغ حســن مــون کــي ســرئــا ٹــي  ُ “، 
ِتــنــهــنــجــو مــک گــل، زلــف ســنــبــل، مــنــهــنــجــي دل جــئــن گــل الال ُ ُ ُ. 

 )1: ديوان گل، ص                (    
 

 

ُبحر هزج جي مفاعلين ركن جو اٺ ڀيرا دهرا ۾ غزل جي هر مصرع جي 
َكيفيت جيتوڻيك سالم آهي، پو به ٹئين بند ۾ گل لفظن جي حذف جي پوري آزادي  ُ

 :ورتي آهي، جيئن
ـــي ۽ شـــوق جـــي مـــحـــبـــت، ـــي جـــي دوســـت ـــي اي دل ڌڻ ـــئ  اٿ

 .هــڻ تــون کــڻـــي ڀـــاال‘   ڀـــيــري’ دنــيــا جــي عــيـــش عشـــرت کـــي 
 

 

کي واضح طور حذف كيو ويو آهي،   ۽  ‘  يه’لفظ ۾ ‘  ڀيري’۽ ‘  دنيا’هتي 
ّمحبت’ گڎوگڎ ان دؤر جي .    موجب كتب آندو ويو آهي‘  َمحبت’ُکي به سنڌي اچار ‘  ُ

سڄي غزليه شاعري جي اڀياس كرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته ان دؤر جي عروضي شاعرن 
غالب جي .  ُجھڑا غير متحرڪ اچار حذف كرڻ جي روايت رهي آهي‘  يه’يا ‘  الف’وٽ 

 :سٹ آهي
  ر   ل  و     رى       

 

پر عروض جي قاعدن موجب هك مصرع ۾ رمل مثمن مقصود ۽ ٻئي ۾ رمل 
 .مثمن محذوف جو وزن جائز قرار ڏنو ويو آهي

ُجو پاڻ مرتب كيل ديوان هن جي “  ُگل”افسوس جي ڳالهه اها آهي ته آخوند 
حياتي ۾ شايع نه ٿي سگهيو، جيكا حسرت ان دؤر جا ٻيا به كيترا شاعر پاڻ سان گڎ 

ُگل سنڌي جو پهريون شاعر صاحب ديوان شاعر آهي، جنهن جو .  هن دنيا مان کڻي ويا
ديوان شايع ٿيو آهي، جيكو هو پاڻ حج جي زيارت ال ويندي بمبئي ۾ شايع كرڻ 

 .ال ڏيندو ويو، پر ديوان جو اهو ڇاپو بيحد ناقص آهي
:  ۾ لکي ٿو2جي جلد ‘  سنڌي ادب جي تاريخ’ڊاكٹر عبدالجبار جوڻيجو 

سندس خانداني علميت .  آخوند گل محمد ولد آخوند ولي محمد هالن پراڻن ۾ ڄائو”
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اهو سانوڻي مينهن جي پالوٽ جي ڀيٹ .  جي كري سانوڻي آخوند جو خاندان سڎبو هو
هو پنهنجي اباڻي كٹنب واري مكتب ۾ پڑهي عربي ۽ . ۾ علمي پالوٽ جي كري هو

ُفارسي زبان ۾ ڀڑ ٿيو سندس وڏا اصل پير پاڳاري جا مريد هئا ۽ انهن جا خليفا سڎبا .  َ
 .ُشايد ان كري ئي گل پاڻ کي خليفو گل محمد چوائڻ پسند كيو) 5(“.هئا

محققن جو چوڻ آهي ته، خليفو گل محمد هاال تعلقي جي ڳوٺ کيبرن ۾ به 
هو مجازي .  سندس مجازي نينهن جو ناتو به اتي سرجيل هو.  گهڻو وقت گذاريندو هو

 .عشق ۾ پاكباز ۽ حقيقي عشق ۾ سرفراز هو
جوڻيجي صاحب جي بيان موجب خليفي گل محمد مكي ۾ وفات كئي، ان 

بمبئي ۾ ڇپيل .  كري بمبئي ۾ شايع ٿيل پنهنجو ديوان ڏسڻ کان محروم رهجي ويو
سندس ديوان ۾ كي ڇاپي جون غلطيون رهجي ويون، پر اها حقيقت آهي ته هن جي 
ديوان جي شايع ٿيڻ سان اها ڳالهه به سامهون آئي ته نه رڳو آخوند صاحب شاعري ۾ 
جدت آندي، پر هو علم عروض کان به پوري ريت واقف هو، جو هن ڏکين بحرن، 

ان سان گڎ .  بحر رمل، بحر رجز ۽ بحر مضارع ۾ كالم موزون كيو آهي:  جھڑوڪ
ان کان .  ڊ، ڏ، ڄ ۽ ڃ وغيره تي به غزل موزون كيائين’:  سنڌي آواز وارا قافيا، جھڑوڪ

سوا معنوي ۽ لفظي صنعتن جو به لحاظ رکيائين، ان كري اهو چوڻ صحيح ٿيندو ته، 
نه رڳو كالم جي ٻين خوبين سان گڎ علم عروض ۽ علم بديع جي مكمل پابندي پڻ 

 )6. (كيائين
آخوند گل جي غزلن جي بنيادي مضمونن ۾ مختلف الڳاپيل كيفيتن جو 

هن جي سڄي كالم کي موضوع ۽ مضمون جي .  بيان فنائتي نموني پيش ٿيل آهي
مدنظر ڏسجي ته ان ۾ عشق محبت سان گڎ نصيحت پڻ شامل آهي ۽ وقت جي مدنظر 
خدا پرستي جي تلقين پڻ آهي، جيتوڻيك ان دؤر جو غزل رڳو عشقيه جذبات جو 

كٿي كٿي گل پنهنجا كي غزل تشبيهن، استعارن ۽ كناين سان .  ترجمان رهيو آهي
 :سڎڻ وارو استعارو‘ كتو’پيش كيا آهن، جيئن نفس کي 

َپل كتي کي م ڏي انهي کي ڇڇ، ُ َ ُ َ 
 .ُنه وڻي ڳالهه جا لڳي ٿي بڇ

 )47:  ديوان گل، ص(  
 

آخوند گل جيئن ته هالن جو هو، جيكو ”: اڳتي هلي جوڻيجو صاحب لکي ٿو
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. َهٿ جي هنرن کان مشهور آهي، ان كري آخوند وٽ به اهڑين تشبيهن جي کوٽ ناهي
. ِڌنڌن، هنرن ۽ هارين نارين توڙي كمين كاسبين جي كرت مان جو مشاهدو ماڻي ٿو

 )7(“ .موت جو ذكر به ان حوالي سان كري ٿو
 مئا جي محبت ۾ ماريا نه موت،
 وتن جال جيئرا فنا كيا نه فوت
 لڎيو جا هك مان، وهن جا ٻي،
 .هڻن جيئن ٿا هاري کراڙا ۽ روت

 )20:  ديوان گل، ص    (  
 

 :كورين جي ڌنڌن جي اصطالحن جو حوالو هيئن وٺي ٿو
 پائي پيٹ تاڃي ۾ پيرن پڌار،
 .ُٿيا ڳنڍجي گل مڑيئي ڳوپ ڳوت

 )21:  ديوان گل، ص    (  
 

. ُسنڌي غزليه شاعري ۾ گل جو ديوان پيڑهه جي پٿر واري حيثيت رکي ٿو
غزل جي دائري ۾ گل اهم خدمت ادا كئي ۽ ”:  پروفيسر كلياڻ آڏواڻي جي را موجب

سندس ديوان جو اهو اثر ٿيو جو سنڌي شاعر دوهن ۽ كافين کي ڇڎي غزل گوئي ڏانهن 
 .گل کان پو ئي سنڌي شاعري ۾ غزل جو سلسلو لڳاتار جاري رهيو) 8(“ .رجوع ٿيا

اها هك مڃيل حقيقت آهي ته، سنڌي شاعري ۾ غزل جي صنف جو باقاعدي 
پنهنجي الف بي وار ديوان ۾ هن عروضي .  تجربو سڀ کان پهرين خليفي گل محمد كيو

هن غزل جي فن ۽ ٹيكنك .  شاعري جا كيترائي بحر ۽ انهن جا وزن استعمال كيا آهن
سڀ کان اهم نكتو .  تي خاص طور ڌيان ڏيئي پنهنجي فني مهارت جو ثبوت ڏنو آهي

جيتوڻيك غزل ۾ كو نكتو .  اهو آهي ته، هن اكثر چست بحرن وارا وزن كم آندا آهن
ُغزل ۾ كي نوان نكتا پئدا كري، انهن “  ُگل”پئدا كرڻ هروڀرو وڏي شاعري ناهي، پر 

 .کي خيال سان رل مل كندي پنهنجي غزلن کي نئين وسعت بخشي آهي
سنڌي شاعري خليفي گل کان وٺي اڄ ’شيخ عبدالرزاق راز پنهنجي تجزيي 

ُگل جي شاعري سنڌ ۾ غزل جي شاعري آهي ۽ اسان وٽ خليفو گل ”: ۾ لکي ٿو‘  تائين
ٰئي ان صنف جو نه رڳو باني آهي، پر معمار اعلي بڻجي اسان سان روشناس ٿيو ۽ 
َکانئس پو گذريل سو سالن ۾ اها صنف اسان جي ادب ۾ هك غير معمولي حيثيت 
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اختيار كري چكي آهي ۽ انهي فن جي رنگارنگي دلفريب کي اسان پاڻ وٽ هك وڏو 
درجو ڏنو آهي ۽ ماحول پٹاندر منجھس حسن ۽ خوبصورتي پئدا كرڻ جي كوشش 
پئي كئي ويئي آهي، پر اسان وٽ سندس بنيادي حقيقت هميشه قائم ۽ دائم رهي 

 )9(“.آهي
غزل جو مواد ۽ ٹيكنك خليفي گل وٽ هك ”اڳتي هلي راز جو رايو آهي ته، 

نمايان صورت اختيار كري ٿي، تنهن كري اسان جي غزل جو دؤر گل کان شروع ٿئي 
 )10(“.ٿو

ان کي سنڌي تهذيب جو ويس “ گل”غزل جي بنيادي وصفن کي پنهنجائيندي 
 .ڍكايو آهي
ُجي ديوان ۾ كل هك سو پنجھتر غزل شامل آهن، جن مان اكثر غزلن “ گل”

۾ وزن جي پختگي ۽ رواني ايتري ته برقرار آهي جو اها علم عروض جي كنهن  ماهر 
انهن غزلن ۾ ڊكشن جي لئه سان گڎوگڎ خيال .  شاعر جي حصي ۾ ئي اچي سگهي ٿي

 :جي لئه پڻ رل مل ٿي ويئي آهي
ِدل ٿي پچي پرت ۾ تو لئه پرين پيارا، َ 
 .ۡآ كين اڱڻ منهنجي محبوب جي جيارا

 راتيون لنگهيو وڃن جال ڏينهن ماهه گذريو سال،
 .لنگهئو بهار، آرهڑ، سانوڻ وڃن سيارا

 غمزا سوين هزارين، ماڻا کڻڻ کون ٻاهر،
 .نت نوع لک تنهنجا، ناز نت نيارا

 ِبيهوش ٿيا برهه ۾، نينهن نيا نرهه ۾،
 .وو وو كندا ورهه ۾، وئڑا هڄي هشيارا

 ُوڻ ماديون ٿين نر، گل ڇاڻيو جھلن ڦر،
 .ميوا جھلين مند تي ليسوڙيون ليارا

 )3: ديوان گل، ص             (     
 

 

‘ جـال’ هي غزل بحر مضارع مثمن سالم تي ٻڌل آهي، پر غزل جي ٹين مصرع ۾ 
 .لفظ وزن کي شكستو كري ٿا ڇڎين، پر پو به عروضي لوازمات برقرار آهن‘ سال’۽ 

آخوند گل پنهنجي كالم ۾ عروضي اصولن جي پابندي کان سوا نج 
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يعني ‘  َکٿي سان مهيندو وڃڻ’:  سنڌي اصطالح پڻ جھجهي انداز ۾ آندا آهن، جيئن
، خواري جي کاري ‘جک مارڻ’يعني خيرات جوکير ورهائڻ، ‘  وار وارڻ’نااميد ٿيڻ، 

َيعني مفت ۾ ڍو كرڻ وغيره‘ کڳ کائڻ’ کڻڻ،  :مثال طور. َ
 لوڪ جي بهتان ۽ خواري سندي،
 .ِسر مٿي کاري کڻن كي مڑس ڌڱ

 )119:  ديوان گل، ص(  
 

ُساڳي طرح گل سنڌي پهاكن کي پڻ پنهنجي شاعري ۾ قابليت سان 
 :مثال طور. ٺهكايو آهي

ِجھڑي  سٺ تهڑي ٹي ويهون’  ‘گاهي رنج گاهي گنج’يا ‘ َ
 گل محمد سوئي سو گل احمد،
ِسي اهن ٹي ويهون، سا آهي سٺ َ َ. 

 )25:  ديوان گل، ص(   
 

مٿين قسمن کان سوا گل اهڑا بحر به پنهنجن غزلن ۾ كم آندا آهن، جن تي 
شعر چوڻ علم عروض جي اڻ واقف شاعر جي پهچ کان پري آهي، جن ۾ خاص طور 

 .بحر طويل، بحر رمل، بحر رجز ۽ بحر مضارع وغيره اچي ٿا وڃن
ُجيتوڻيك كاكي ڀيرومل مهرچند گل جي شاعري مان كيئي خاميون 
كڍي نروار كيون آهن ۽ سندس چواڻي خليفو صاحب كٿي عرش اڏاڻو آهي ته، 
كٿي رڳو ڇاڇر ۾ ڇيرون كيون اٿس، پر پو به ڀيرومل اهو تسليم كيو آهي ته، گل 

ديوان ’جي ديوان ۾ انهن نقصن هوندي به هن جي نظر ۾ ديوان قاسم ۽ ديوان فاضل کان 
 )11. (وڌيك آهي‘ گل

ان .  آخوند گل کان اڄ تائين ٻن صدين ۾ سنڌي غزل هك وڏو سفر كيو آهي
دوران سنڌي غزل ۾ نوان نوان تجربا، نوان نوان موضوع، نوان نوان رنگ ڍنگ، قديم 

غزل جي وحشي صنف .  کان قديم ۽ جديد کان جديد تر خيال غزل ۾ سمويا ويا آهن
هئڻ کان ويندي غزل کي شاعري جي آبرو جو درجو عطا كرڻ تائين هر اسلوب 

غزل کي بحرن جي بندش کان آزاد كري آزاد غزل جي نالي .  استعمال كيو ويو آهي
 .نئين صنف پيش كرڻ جا تجربا پڻ كيا ويا آهن

ِنئون غزل اڃا پوري طرح نئون ئي نه ٿي سگهيو ته پراڻو لڳڻ لڳو، كن 
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 ته پهرين قافين جون فهرستون تيار كري قافيه پيمائي (Poetasters)َككوي شاعرن 
 .تي غزل جون مصراعون جوڙيون

ستر اسي واري ڏهاكي ۾ نئين كوتا غزل مٿان وقتي طور تي حاوي پئجي 
غزل جھڑي نفيس صنف سان هٿ .  ويئي، پر اهو دؤر گهڻو وقت جٹا نه كري سگهيو

اٹكائڻ ال هك وڏي ڄاڻ، تپسيا ۽ ساڌنا گهرجي، جيكا نئين كوتا ال بنهه ضروري نه 
 .ٿي ڄاتي وڃي

بهرحال، غزل جون سكون الهڻ ال هاڻي غزل جي ڀر ۾ ويهي، كوتائون 
 لکجي رهيون آهن، جيكي كنهن حد تائين اطمينان بخش به آهن ۽ سنڌي غزل ال

 .غنيمت آهن
سون جي تعداد ۾ سـهـڻـا ۽ جـاذب غـزل لـکـنـدي لـکـنـدي، سـنـڌي شـاعـري جـي 

ارجن حاسد ۽ واسديو موهي اڄ غزل جي قافـيـن ۽ رديـفـن کـي هـم آهـنـگ :  سرموڙ شاعرن
 كري ڇڎيو آهي، سنڌي غزل جي ان کان وڌيك خوشنصيبي كهڑي ٿي سگهندي؟
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