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 ڊاكٹر نور افروز خواجه
 

اڻ ل   ڊا  
 

Abstract 
 

Life and work of Dr. Motilal Jotwani 
 

Dr. Jotwani was creative writer and scholar who wrote novels, short 
stories, travelogues, essays and research papers on various literary aspects. 
Tasawuf and social problems are the common themes of his writings. I have 
carried out a research study on his works to find out literary significance of his 
writings. In this paper, I have discussed on the themes and art of his writings 
and have mentioned some valuable findings. 

 
کان برصغير ۾ آزادي جي تحريك شروع ٿي هئي، جنهـن جـي كـري ع 1857

سڄي ملك جي ماڻهن، ڌار ڌار پلئٹ فـارمـن تـان انـگـريـزن کـان آزادي وٺـڻ ال جـدوجـھـد 
ع ۾ برصغير کي ٻن رياستن پاكستان ۽ ڀارت جي نـالـي 1947شروع كري ڇڎي ۽ نيٺ 

ان ورهاست سبب سنڌ ۾ سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙ هندن ۽ مسلمانن جي .   سان ورهايوويو
سنڌ ۾ رهندڙ هندو اديب، عـالـم، لـيـکـك، شـاعـر، نـقـاد ۽ عـام .   پڻ ورهاست ٿي ويئي

ماڻهن جيكي سنڌ ۾ ڄاوا، نپنا جن جي جنم ڀومي سنڌ هئي، اهي جڎهن پرديس ويا ته 
پنهنجي زمين ۽ پنهـنـجـي وطـن کـي وسـاري نـه سـگـهـيـا، جـنـهـن جـو اظـهـار ڊاكـٹـر پـريـم 

 :پركاش هنن لفظن ۾ كيو آهي
سنڌ پاكستان کي ملي، سنڌين کي سنڌ، پنهنجي زمين ۽ سڀ كـجـھ ڇـڎڻـو ” 

ســنــڌي قــوم جــي ڦــلــيــل ڦــولــيــل .   هــنــدســتــان ۾ كــڻــو كــڻــو ٿــي پــکــڑجــي ويــا.   پــيــو هــو
َوڻ جي ٹـاري ٹـاري، پـن پـن .   سنسكرتي جي سرسبز وڻ کي پاڙن کان اکوڙيو ويو هو َ

کي ڌار زمين ۽ ماحول ۾ پـاڻ تـي پـاڙون پـكـڑڻ ال بـنـا كـنـهـن وقـتـائـتـي ڀـاڻ ۽ سـازگـار 
 )ع، مهاڳ1993پريم پركاش، ڊاكٹر، (“ .حالتن ۾ ڇڎي ڏنو ويو

سنڌ ۾ هندو علم ادب جي هر صنف تي كيترائي كتـاب لـکـنـدا رهـيـا هـئـا، 
هـك تـه گـهـڻـا .   هنن جي ڀارت لڎي  وڃڻ جي كري سنڌي ادب تـمـام گـهـڻـو مـتـاثـر ٿـيـو
انـهـي كـري .   هندو ليکك سنڌ مان هليا ويا، ٻيو ته پريسون ۽ اشاعتي ادارا بند ٿي ويـا

كـجـھ وقـت کـانـپـو، سـنـڌ ۾ ادبـي .   وقتي طور تي كتاب لکجڻ ۽ ڇپجڻ به بند ٿـي ويـا
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سرگرميون وري زور شور سان شروع ٿي ويـون ۽ سـنـڌي عـالـمـن، اديـبـن ۽ لـيـکـكـن جـا 
انهي دور ۾ كيترائي سركاري .   كتاب، مختلف رساال ۽ مخزنون نئين سر ڇپجڻ لڳا

سنڌي ادبي بورڊ، سهڻي پريس، آر ايڇ احـمـد :  مثال طور.  ۽ پرائيويٹ ادارا قائم ٿي ويا
اينڈ برادرس، نيو فيلڈس پبليكيشن، سنڌيكا اكيڈمي، كراچي يونيورسٹي ۽ سـنـڌ 
يونيورسٹي جي مختلف شعبن، انسٹيٹـيـوٽ آف سـنـڌاالجـي ۽ پـاكسـتـان انـفـارمـيـشـن 

انـهـي کـان عـالوه مـخـتـلـف ادارن .   ڊپارٹمينٹ، شاهه لطيف يونيورسٹـي خـيـرپـور وغـيـره
انـهـن ۾ مـهـراڻ، نـئـيـن .   طرفان كيترائي كتاب، رساال ۽ مخزن شـايـع ٿـيـنـدا رهـيـا آهـن

زندگي، روح رهاڻ، سهڻي، پيغام، سنڌي ادب، پرک، سوکڑي، كـيـنـجـھـر، كـالچـي، 
ڀٹائي وغيره جن ۾ كيترن ئي اديبن ۽ دانشورن جا مضـمـون، تـحـقـيـقـي مـقـاال، افسـانـا ۽ 

 .شاعري شايع ٿيندي رهي آهي
ــي  ــه ســنــڌي اديــبــن، پــنــهــنــجــيــون ادب اهــڑي طــرح لــڎپــالڻ کــان پــو ڀــارت ۾ ب

هنـن مـخـتـلـف كـئـمـپـن ۾ ويـهـي بـه نـاول، ڊرامـا، كـهـاڻـيـون، .   سرگرميون جاري رکيون
كـونـج .   تحقيقي ۽ تنقيدي كتاب، سفرناما، يادگيريون ۽ آتم كهاڻيون وغيره لکـيـون

. ۽ سپون جھڑا رساال شروع كيا ويا، هنن  رسالن ذريعي نون اديبن جي همت افزائي ٿـي
هنن قاضي قادن، شاهه كريم، شاهه لطيف، سچل، سامي جھڑن شاعرن جي كالم تـي 
تحقيق كرڻ سان گڎوگڎ سنڌي ٻولي، لسانيات، سـنـڌي لـغـات ۽ لـوڪ ادب، تـخـلـيـق ۽ 

انـهـن ۾ خـاص طـور تـي پـروفـيـسـر كـلـيـاڻ .   تنقيد وغيره تي پڻ تمام گـهـڻـو كـم كـيـو
ُآڏواڻي، ڊاكٹر مرليڌر جيٹلي، هيروٺكر، پوپٹي هيراننداڻي، سنـدري اتـم چـنـداڻـي، 
كال پركاش، كرشنچندر، جھمٹمل ڀاوناڻي، پرسـو گـدواڻـي، نـارائـڻ ڀـارتـي، سـتـيـش 
روهڑا، ڊي كي منشاراماڻي، گوبند مالهي، موهن كلپـنـا، پـروفـيـسـر رام پـنـجـواڻـي ۽ 

 .ڊاكٹر موتي الل جوتواڻي وغيره جھڑن عظيم عالمن ۽ اديبن پاڻ کي مڃرايو آهي
ڊاكٹر جوتواڻـي سـنـڌ ۽ هـنـد جـو هـك مشـهـور ۽ نـالـيـوارو مـحـقـق، اديـب، 

هـو .   تعليمدان، شاعر، نقاد، كهاڻيكار ۽ ناول  نگار جي حيثيت سان سڃـاتـو وڃـي ٿـو
کـيـس لـکـڻ . شروعاتي تعليم هتان ئي حاصـل كـيـائـيـن. ع ۾ سکر ۾ پيدا ٿيو هو1936

جنهن جا ٻه سبب هئا، هك ته کيس گهر مان ئـي .  پڑهڻ جو شوق ننڍي هوندي کان ئي هو
(سـندس پــي شري واڌو مل قيـمـتـــــــرا جـوتـواڻـي.  ننــڍپڻ کان پڑهڻ جو ماحول مليو هو

خاندان جو پهريون فرد هو جنهن ان دور ۾ ميٹرڪ جو امـتـحـان پـاس ) ع1976ع کان 1914
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كيو هو ۽ ان کي به پڑهائي جو ايترو ته شوق هوندو هو، جو هو سڄيون راتيون پڑهنـدو 
منهنـجـي رت ۾ ” :  ۾ لکي ٿو ته“ آتم كٿا”انهي بابت پاڻ پنهنجي كتاب . رهندو هو

َلکڻ پڑهڻ واري پين جي مس آهي، منهنجو پتا سڄي رات صـبـح تـائـيـن پـيـو لـکـنـدو ۽  َ
جوتـواڻـي، ڊاكـٹـر ( “   .پڑهندو رهندو هو، تڎهن مون کي به لکڻ پڑهڻ جو شوق پيدا ٿيو

۽ ٻيو سبب اهو هو ته سندس پيدائش، سـنـدن نـانـاڻـي گـهـر سـکـر ۾ ٿـي ۽ )   17ع، 1994
ان وقت سکر ۽ روهڑي جا شهر تعليمي، مـعـاشـي .   سندس پرورش روهڑي ۾ ٿي هئي

علمي لحاظ کـان سـکـر ۽ روهـڑي .  ۽ سماجي لحاظ کان تمام گهڻا ترقي كيل ۽آباد هئا
انهن وٽ بهترين ها اسكول هئا ۽ اتي بـهـتـريـن اسـتـاد پـڑهـائـيـنـدا .   علم جا مركز هئا

هئا، جتي لکڻ پڑهڻ سان گڎوگڎ علم ادب جي مختلف صنفن تي كيترائي كـتـاب يـا 
ان کان سوا هتي صوفي تصوف جي بابا نـوراج .   مضمون وغيره لکڻ سيکاريا ويندا هئا

جھڑا استاد ۽ بيدل ۽ بيكس جھڑا عظيم شاعر پيـدا ٿـيـا، جـنـهـن جـي اثـر كـري کـيـس 
ان وقت روهڑي دريا جي كپ تي هئڻ كري وڻـج .   تحقيق ۽ تخليق جو موقعو پڻ مليو

اتـي جـون .   ُمعاشي لحاظ کـان اتـي جـا مـاڻـهـو سـکـيـا سـتـابـا هـئـا. واپار جو مركز به هو
انهن ۾ هر شئي صاف سـٿـري، مـنـاسـب .  بازارون خوبصورت ۽ سهڻيون هونديون هيون

چوري چكاري، ٺڳي، مالوٽ، ڌوكي بـازي وغـيـره .   قيمت تي ۽ معياري ملندي هئي
روهڑي جي ان ڍڪ بازار جھڑي كا ٻـي بـازار مـون ” پاڻ لکي ٿو ته، .   كانه هوندي هئي

 ع ۾ استنبول 1988گهڻو پو)17ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر، ( “   . ۾ ڏٺي هئي) تركي (
سماجي لحاظ کان اتي جا ماڻهو نهايت ئي ذهين ۽ نئين سوچ رکـنـدڙ ۽ سـٺـي مـاحـول ۾ 

اهڑي خوبصورت مـاحـول ۾ .   عورتن ۽مردن کي مكمل آزادي هوندي هئي.   رهندڙ هئا
 مائٹن جي تربيت جي كري سندس لکڻ پڑهڻ جو شـوق گـهـڻـو وڌي ويـو هـو ۽ انـهـي
كري هو هك وڏو اسكالر، تصوف ۽ ويدانت جو ڄـاڻـو، شـاهـه، سـچـل ۽ سـامـي جـي 

جـوتـواڻـي ان کـان پـو وڌيـك تـعـلـيـم حـاصـل كـرڻ ال .   كالم جو پارکو بـڻـجـي ويـو
جتي به کيس عبدالحسين شاهه موسوي، عطا حسين شاهه موسـوي جـھـڑا .   كراچي ويو

علم دوست مليا، جن کي علم ادب سان گهڻو چاهه هو، سندن صحبت جي اثر ۾ سندس 
ع ۾ پـنـجـاب يـونـيـورسـٹـي مـان صـحـافـت ۽ 1959ان کان پو هن . شخصيت رنگ التو

ان .   ع ۾ انگريزي لٹريچر ۾ ايم اي كـئـي1962ڊپلوما كئي ۽ دهلي يونيورسٹي مان 
 Shah Latif His Life and Workکان عالوه هن شاهه لطيف جي زندگي ۽ شاعـري تـي 
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 . جي ڊگري حاصل كئي(Ph.D)جي عنوان تي 
هـن نـه صـرف .   ڊاكٹر صاحب کي شاهه لطيف جـي كـالم سـان خـاص لڳـا هـو

تصوف ۽ شـاهـه ” شاهه تي پي ايڇ ڊي كئي پر جرمن اسكالر ڊاكٹر اينيميري شمل سان 
، جي حوالي سان كم كيو ۽ سائين جي ايم سيد سان، شاهه جي شـاعـري جـي “ لطيف

مختلف پهلوئن ۽ تصوف جي نقطن تي بحث مباحثو به كندو رهيو هو، جنهـن جـو ذكـر 
ڊاكـٹـر صـاحـب هـارورڊ سـيـنـٹـر فـار دي .   ڊاكٹر صاحب پنهنجن كـتـابـن ۾ كـيـو آهـي

 جـو وزٹـنـگ پـوسـٹ ڊاكـٹـريـٹ فـيـلـو بـه (.U.S.A)اسٹڈي آف ورلڈ رليجنـز يـو ايـس اي 
ع ۾ سنڌ ۾ آيو ته هن شاهه لطيف كانـفـرنـس ۾ شـركـت كـري، 2006هو جڎهن .  رهيو

جي عنـوان سـان مـقـالـو بـه پـڑهـيـو هـو ۽ سـنـڌ ثـقـافـت کـاتـي وارن “ شاهه لطيف ۽ سنڌيت” 
 کـي سـنـڌ ۾ ٻـيـهـر Shah Latif His Life and Workسندس لکيل پي ايڇ ڊي جي ٿـيـسـز 

ان کان پو پاڻ سنـڌ يـونـيـورسـٹـي جـي سـنـڌي شـعـبـي ۾ پـروفـيـسـر مـحـرم خـان .   ڇپرايو
جي موضوع تي بـهـتـريـن لـيـكـچـر “ شاهه لطيف ۽ سنڌيت”ع ۾ 2006ليكچر سيرز ۾، 

ڏنائين ۽ كيترن اسكالرن پاران شاهه لطيف جي شاعري بابت سوالن جا جـواب پـڻ ڏنـا 
“ ُاگهـيـا سـٹ سـنـدا” هئا، جيكي سنڌي شعبي، سنڌ يونيورسٹي پاران نكتل كتاب، 

ان کـان ســوا ڊاكــٹــر صــاحـب شــاهــه، ســچـل ۽ ســامــي جــي كــالم ۾ .   ۾ شـايــع ٿــيــل آهـن
تصوف ۽ ويدانت جي اهم نقطن تي كيتـرائـي مـقـاال ۽ مضـمـون لـکـيـا آهـن ۽ كـتـاب ۾ 

۽ “   اوشـو” سـنـدس انـهـن خـدمـتـن جـي عـيـوض کـيـس سـنـڌي ادب جـو .   شايع كرايا آهـن
كاليج ) ايوننگ(ڊاكٹر صاحب ديش ٻنڌو . پڻ سڎيو ويندو هو“ سنڌي ساهت جي پل” 

هـو آئـرس گـلـڈ آف انـڈيـا .   جي پـد تـي رهـيـو“  سنڌي ريڈر”ع تائين 2001ع کان 1973۾ 
هـن کـي سـيـر و سـفـر جـو تـمـام .   جو ايڈيٹر به رهي چكو آهيIndian Authorجي رسالي 

جي “ هند ۽ سنڌ شناسي”گهڻو شوق هوندو هو، انهي كري پاڻ كيترن ئي ملكن ۾ 
سندس علمي ۽ ادبي مرتبي جي كري کيـس .   موضوع بابت ليكچر به ڏيندو رهندو هو

هــو مــنــسـٹــري آف هــيــومــن رســورســز .   سـركــاري ســطــح تــي بــه وڏي مـڃــتــا حــاصــل هــئــي
ع تائين 1998ع کان 1996جو “ سنڌي صالحكار كاميٹي” گورنمينٹ آف دهلي جي، 

نيو دهلي جو الئـيـف مـيـمـبـر بـه “   پوئٹري سوسائٹي آف انڈيا” وائيس چيئرمين رهيو ۽ 
سـنـڌو ” هـن ڇـهـمـاهـي رسـالـو .   ، دهلي جو سـيـكـريـٹـري رهـيـو“ سنڌي اكيڈمي” .   هو

هن رسالـي جـي كـري . جاري كيو، جنهن جا كيترائي خاص نمبر پڻ كڍيائين“  جوت
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ُهـن .   هن كيترن ئي نون ليکكن کي متـعـارف كـرايـو ۽ انـهـن جـي هـمـت افـزائـي كـئـي
 .اكيڈمي پاران هن كيترائي كتاب به ڇپرايا، هن كجھ تاريخي كتاب به ڇپيا

ڊاكٹر جوتواڻي جو سنڌي ادب ۾ هك ٻيو به اهـم كـارنـامـو ڊكشـنـري آف 
ع ۾ لکي جنـهـن 1996 آهي، جيكا هن Dictionary of Sindhi Literatureسنڌي لٹريچر 

۾ هن هند ۽ سنڌ جي اديبن، عالمن، ڊراما نگارن، ناول نويسن، كهاڻيكارن، شاعـرن، 
نقادن ۽ ان کان عالوه مختلف ادارن جو ذكر هـك نـئـيـن طـرز تـي الـف ب وار تـيـار كـيـو 

 :تخليق جي باري ۾ هك هنڌ لکي ٿو. هو
ُسرجڻ يا تخليق كرڻ ۾ هك عجـيـب سـک مـلـي ٿـو، جـيـئـن چـون ٿـا تـه خـالـق ” 

هـك مـان .   ُسـک رجـڻ ۾ آهـي.   هي سنسار خلقيو، تيئـن لـيـکـك پـڻ سـنـسـار جـوڙي ٿـو
سرجڻـشـيـل لـيـکـك جـيـون جـي جـدا جـدا .   انيك ٿيڻ ۽ انيك مان موٹي هك ٿيڻ ۾ آهي

مون هـنـدي ۾ نـاول تـرجـمـو كـري سـرجـڻ جـو . . .   اسٿين ۾ رهيو، انهن سان هك ٿئي ٿو
 )130ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر، (“ .ُسک پاتو هو

 :ڊاكٹر جوتواڻي كيترائي كتاب لکيا آهن
 .ع ۾ شايع ٿيو1982اهي رشتا ناتا، ننڍو ناول جيكو  .1
2. ”ع ۾ شايع ٿيو1974تي، ناول جيكو “ پيلي بتي. 
 .ع ۾ شايع ٿيو1992آتم كٿائي ناول “ آ جو ئي آهيان سوئي آهيان” .3
هـن كـتــاب ۾ هـك نـنـڍو نــاول ۽ سـت كـهـاڻــيـون شـامـل آهــن، “   كـوٺ”  .4

 .ع ۾ شايع ٿيو1985جيكو 
 .ع ۾ شايع ٿيون1992هي كهاڻيون آهن جيكي “ سڃاڻپ جو سنكٹ” .5
 .ع ۾ شايع ٿيون1970كهاڻيون آهن جيكي “ پرمپراهيڻ” .6
پـيـلـي ” ع ۾ شايع ٿيا، انهن ۾ اهي رشتا نـاتـا، 1992ٹي ننڍا ناول جيكي  .7

شامل آهن“ كوٽ”۽ “ بتي. 
 .ع ۾ شايع ٿيون1997كهاڻيون آهن جيكي “ نئين سري کان” .8
 .ع ۾ شايع ٿيو2005كهاڻيون “ كجھ آپ بيتي، كجھ جڳ بيتي” .9

 .ع ۾ شايع ٿيو1966مضمون “ خيال” .10
 .ع ۾ شايع  ٿيو1965،شاعري جو مجموعو “ النكار ۽ چنڈ” .11
 .ع ۾ شايع ٿيو1994آتم كٿا “ آتم كٿا جي نالي ۾” .12
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ع ۾ ڀـاڱـو ٻـيـو 1998ع ۾ ڀاڱو پهـريـون ۽ 1996مضمون “ ساهتيه سنسار”  .13
 .شايع ٿيو

 .ع ۾ شايع ٿيو2007مضمونن جو مجموعو “ سنڌيت” .14
 .ع ۾ شايع ٿيو1968شاعري جو مجموعو “ عناصر جي سازش” .15
 .ع ۾ شايع ٿيو1982شاعري جو مجموعو “ سٻنڌ جي سڑكن تي” .16
 .كتاب“ ُپرش ۽ پركرتي” .17
 .ع ۾ شايع ٿيو2000ترائيل “ پاڻ کي ڏس وديهه ۾” .18

 :ان کان عالوه سندس انگريزي ۾ لکيل مشهور كتاب هي آهن
1. Shah Karim a Mystical Poet of Sindh 1997 
2. Shah Latif His Life and Work 1975-2006. 
3. Sufi of Sindh 1986-1996 
4. Ghandhiji and Sindhies 
5. The Sindhies Through centuries 2006 
6. Dictionary of Sindhi literature 1996 
7. Moti Lal Jotwani some representative Text, 2008 
8. Sindhi Literature and society 1979 
9. Of grass and roots 

ڊاكٹر صاحـب .   ان کان عالوه  سندس هندي ۾ به كيترائي كتاب لکيل آهن
سنڌي ۽ انگريزي ۾ كيترائي كتاب ترتيب ڏنا آهن ۽ كيترائي ايـڈٽ بـه كـيـا آهـن، 

 :انهن مان چند كتاب هي آهن
 ع1957راڄڌاني جا ساهتكار  .1
 ع1974سنڌي كوتا سنگره  .2
 ع1982ڊاكٹر هوتچند مولچند گربخشاڻي،  .3
 ع1993جيرامداس دولترام جا لکيل، “ سنڌ جي کوج” .4

 1. Contemporary Indian Literature and society, 1979 
2. Sindhi short stories 1985 
3. Absolute values in peace, prosperity and politics 1985 
4. Mass Media and National Development 1987 
5. Tradition and modernity 1991 
6. Indian Society in 21 century 1992 
7. Education and culture in India Today 1994 
8. An Indianist writings 1987 
9. 10 Alien There  is None 1989-1991 

ع ۾ جڎهن سنڌ جي دوري تي آيو تڎهن واپـس وڃـي هـن 2006ڊاكٹر صاحب 
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، “ سنڌ جا صوفـي” سنڌ جي انهي سڄي سفر تي هك سفرنامو تيار كيو، ان کان عالوه 
 .عنوان تي كتاب به تيار كيو،جيكو ڀارت سركار شايع كرايو

ڊاكٹر جوتواڻي صاحب کي سندس هن عـلـمـي ادبـي خـدمـتـن جـي مـڃـتـا جـي 
ع 2003ڀارت جـي صـدر عـبـدالـكـالم .  عيوض سركار طرفان كيترائي ايوارڊ پڻ مليا

ڏنو، جيكو سنڌي اديبن ۾ صـرف رام “   پرم شري” ۾ کيس ملك جو وڏو ادبي ايوارڊ، 
ِكـرتـي ” دهـلـي هـنـدي اكـيـڈمـي پـاران .   پنجواڻي ۽ هوندراج دکايل کي ئـي مـلـيـو هـو

ع 2002ع ۾ مليو، ايشور ٻائي بختائي الئيف اچيومـيـنـٹ ايـوارڊ 1988“  پرساكر ايوارڊ
. ع ۾ مـلـيـو2003پـاران ادبـي ايـوارڊ “   اکل ڀارت، سـنـڌي ٻـولـي ۽ سـاهـت سـڀـا” .   ۾ مليو

لـطـيـف .   ع ۾ مـلـيـو2004گوبند مالهي كلچرل اكيڈمي مـمـبـئـي پـاران لـٹـرري ايـوارڊ 
ايـوارڊ “   شاهه لطيف ايكسيليـنـسـي” :   شناسي تي سنڌ حكومت جي ثقافت کاتي پاران

جـو هـنـدي ۾ “   شـاهـه جـي رسـالـي” گـڎوگـڎ ثـقـافـت کـاتـي پـاران کـيـس .   ع ۾ مليو2006
 .ترجمي جو كم به سونپيو ويو هو

ڊاكٹر جوتواڻي هك نئين سوچ رکندڙ اديب، عالم ۽ اسكالـر آهـي، سـنـدس 
عـورت جـي آزادي ” :   هـو چـوي ٿـو تـه.  لکڻين مان ئي سندس نئين سوچ جي ڄاڻ پوي ٿي

زال کـي پـاڻ ۾ مـرد کـي ۽ مـرد .   ٰتيستائين بي معني آهي جيستائين اها هك طرفـي آهـي
هن انهي نقطي کي “ .کي پاڻ ۾ زال کي حاصل كرڻ سان ئي صحيح نموني كم هلندو

هو كهاڻين ۾ اڄ كلهه جي عورت کي جذباتـڻ .   كيترين ئي كهاڻين ۾ پيش كيو آهي
هو پنـهـنـجـي .   گهٹ پر دماغي وڌيك ڏيکاري ٿو ۽ هو مرد وانگر حق گهري سگهي ٿي

نئين كهاڻي ۾ اڄوكي زندگي جي ترجماني كندي پراڻي عورت کي نـئـيـن عـورت 
 .جي صورت ۾ پيش كري ٿو

ڊاكٹر صاحب سنڌي ۾ كيتريون ئي كهاڻيون لکي مجموعا ڇپرايا، ان کان 
هـن كـيـتـريـون ئـي كـهـاڻـيـون هـنـدي .   سوا هن انگريزي ٻولي ۾ به كهاڻـيـون لـکـيـون

سندس انهن لکيـل كـهـاڻـيـن جـا مـوضـوع سـمـاج مـان ئـي .  ٻولي ۾ ترجمو به كيون آهن
هو هك سادو سودو انسان نظرايندو هو پر تمام گهـڻـو ذهـيـن هـو، سـنـدس .  چونڈيل هئا

هن پنهنجي سماج ۾ غربت ۽ مفلسي ڏٺي .   علم ۽ ڄاڻ ۽ سندس مشاهدو تمام گهڻو هو
آهي، انهي كري غربت ۽ مفلـسـي، مـحـنـت ۽ جـفـاكشـي، گـڎيـل كـٹـنـب جـا مسـئـال ۽ 
عورتن جا مسئال، سندن فرض ۽ ذميواريون، عورت جي عزت، شرافت، قرباني ۽ پـيـار 
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هن وئشيائن جي مسئلن کي نهايت ئي سهڻي طـريـقـي .   کي موضوع طور پيش كيو آهي
لکڻ چاهيو ٿي پر هك ته وڏي عمـر جـي كـري، ٻـيـو تـه  کـيـس بـيـمـاري كـمـزور كـري 
ِڇڎيو هو ۽ ٹيون ته موت هن کي اها مهلت ئي كونه ڏني، جو هو هر كم مكـمـل كـري 

يـادگـيـريـن جـي مـعـامـلـي ۾ انسـان ” : پاڻ پنهنجي كتاب ۾ هك هنڌ لکـي ٿـو تـه.   سگهي
كـروڙ پـتـي هـونـدو آهـي، لـيـكـن انـهـن کـي قـلـم بـنـد كـرڻ جـي مـعـامـلـي ۾ كـنـگـال، 
يادگيري جي كتاب مان لڳ ڀڳ هر چيز رهجي ويندي آهي، بـچـنـدا آهـن صـرف كـي 

 )13ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر، .(“ٹكرا ۽ كو هك سپنو
، جـنـهــن ۾ هـك نـنــڍو نـاول ۽ ســت “ كــوٺ” سـنـدس كــهـاڻـيــن جـو مـجــمـوعـو 

كـهـاڻـي ۾، هـن عـورتـن جـي حـقـن “   حـق” انهي ۾ سندس لکيـل .   كهاڻيون لکيل آهن
عورت کان مـلـكـيـت جـي وارث هـجـڻ جـو ” بابت لکيو آهي، جنهن ۾ هن ڄاڻايو آهي ته 

اسـان جـي .   پو چاهي اها مائٹـن جـي مـلـكـيـت هـجـي يـا سـاهـرن جـي.   حق کسيو وڃي ٿو
سماج ۾ نياڻين کي ننڍي هوندي کان ئي وڏن جي عزت احترام كرڻ جو سبق سيکاريو 

انـهـي .   ويندو آهي، جنهن ۾ ما پي ۽ سس، سـهـرو ۽ مـڑس وغـيـره شـامـل هـونـدا آهـن
كري سنڌي ڇوكريون اهڑو كوبه كم نه كنديون آهن جنهن سان مائٹن ۽ ساهرن جي 

به هك بهترين كهاڻـي “   اكيلي اكيلي هو” سندس ٻي كهاڻي، .  ِعزت کي ٹكو لڳي
آهي، جنهن ۾ اكيلي عورت کي زندگي گذارڻ ال هن سماج ۾ جيكي مسئـال درپـيـش 
اچن ٿا، انهن کي بيان كيوآهي، ته هك پڑهيل لکيل، سـمـجـھـو ۽ سـلـيـقـي شـعـار عـورت 
مڑس جي مري وڃڻ کان پو پنهنجي گذر بسر كيئن سهڻي طريقي سان كري ٿـي، هـن 
کي اوالد به كونهي ۽ هو پنهنجن مائٹن ۽ ساهورن تي بـوجـھ بـڻـجـڻ چـاهـي ۽ پـنـهـنـجـي 

 .زندگي عزت ۽ شرافت سان بسر كري ٿي
لـکـيـل آهـي، جـنـهـن ۾ “   نـئـيـن سـري کـان” سندس ٻيو كهاڻيـن جـو مـجـمـوعـو 

“ بـقـايـه” ، “ هك اونچائي تان هيٺ ڏسنـدي” عالوه “  نئين سري کان” سندس كهاڻيون، 
هـو ” ۽ “   ان جي بـاوجـود” ۽ “   ازلي كوٺ”، “موت، گهر ۽ موت”، “پريم جي پريرڻا” 

هن مجموعي ۾ زندگي جـي مـخـتـلـف ضـرورتـن، .  ، لکيل آهن“ هك شخص بڻجي پئي
خواهشن، مجبورين ۽ كمزورين کي نهايت ئي سهڻي طريقي سان مـخـتـلـف كـهـاڻـيـن ۾ 

۾ سريکا سريـش سـان پـيـار كـري ٿـو “   نئين سري کان” سندس كهاڻي .  بيان كيو آهي
كهاڻي ۾ عورت ۽ مرد کـي بـرابـر جـي “   بقايه” پر هو شادي ٻي عورت سان كري ٿو يا 
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سـنـدس ٹـئـيـن .   آزادي جو حق حاصل هجڻ گهـرجـي واري مـوضـوع کـي پـيـش كـري ٿـو
كـپـڑا اسـتـري ” ، “ڏي وٺ”، “ترپتي”۾ “ سڃاڻپ جو سنكٹ” كهاڻي جي مجموعي، 

“ سڃـاڻـپ جـو سـنـكـٹ” ۽ “ وقت ۽ ٹي دوست: چار ڄڻا”، “دهشت”، “ كرڻ واري سيل
كـجـھ ” ان کـانـپـو .   آهـي“   پـرمـپـراهـيـڻ” سندس چوٿون مجموعو .  كهاڻيون شامل آهن

 .مجموعو شايع ٿيل آهي“ آپ بيتي، كجھ جڳ بيتي
ٹـي ” ڊاكٹر جوتواڻي كيترائي ناول به لکـيـا آهـن، سـنـدس هـك كـتـاب جـنـهـن ۾ 

هـنـن ٹـنـهـي .   شايع كـيـل آهـن“   كوٺ” ۽“ پيلي بتي تي”، “رشتا ناتا”آهن اهي “  ننڍا ناول
ننڍن ناولـن ۾ هـك قسـم جـو پـاڻ ۾ انـدريـون الڳـاپـو آهـي، انـكـري هـي سـنـڌي جـي پـهـريـن 

سـنـڌي ۾هـن کـان اڳ جـدا ” :   ليکك پاڻ هنـن نـنـڍن نـاولـن بـابـت لـکـي ٿـو تـه.   ٹرائالجي آهي
جدا ننڍن ناولن جا كجھ مجموعا ظاهر ٿيا آهن پر موجوده مجموعي جـي ٹـن نـنـڍن نـاولـن ۾ 

ــدريــون الڳــاپــو آهــي ــن .   هــك قســم جــو پــاڻ ۾ ان ــهــري ــاب ســنــڌي جــي پ ان كــري هــي كــت
انـهـن ٹـن نـنـڍن نـاولـن ۾ مـوهـن الل، ” :   هو انهن ناولن بابت اڳـتـي لـکـي ٿـو تـه.   ٹرائالجي آهي

منوهر الل ۽ مدن الل اهي ٹئي ننڍا ناول جدا هوندي به هك ئي كـٿـا يـاتـرا جـا ٹـي پـڑاو آهـن، 
 11: ص“ .جن ۾ انساني جيون جون ٹي حالتون انساني رشتن ناتن جي حوالي ۾ نمايان آهن

هـن نــاولــن ۾ هـك كــال گــرل جـيــكــا پــي جـي مــرڻ کــانـپــو مــا ۽ نـنــڍي ڀــا جــي 
۾ “   اهــي رشـتــا نــاتــا” ان کــان عـالوه .   ضـرورتــن جــي پــورائــي ال اهــو ڌنــڌو اخــتــيــار كـري ٿــي

نـاول ۾ نـيـويـارڪ “   كـوٺ” ۽ آگري جي هك وئشيا بازار ۽ اتي جو ماحول پيش كـيـل آهـي 
 .جي گراسگرش ۽ كنكارڊ هوٹلن جو ذكر كيل آهي، جيكي عورتن ۽ مردن جا اڏا آهن

سندس ٻئي كهاڻي اللٹين، ٹيوب الئـيـٹ ۾ ٻـن دوسـتـن گـوپـال ۽ مـوتـي جـي 
كهاڻي پيش كيل آهي، جيكي سنڌ ۾ رهندا هئا ۽ پو ڀارت ۾ شرنار كـئـمـپ ۾ گـڎ 
رهندا هئا ۽ روڊ جي هك اسكول ۾ سنڌي پڑهندا هئا، ٻنهي غربت جي كـري اللـٹـيـن 

هك كاليج ۾ ليكچرر ٿـيـو ۽ .  جي روشني تي سڄي رات پڑهندي ايم اي پاس كئي
هــو .   ٻـيــو پــنــهــنــجــي مــامــي ســان بــزنــس كــرڻ لڳــو، جــنــهــن ۾ هـن خــوب دولــت كــمــائــي

شاهوكارن جي بستي ۾ رهندو هو ۽ هن کي بزنس جي مصروفيتن جنـهـن ۾ هـو اكـثـر 
U.S.A. آمريكا جا چكر هڻندو هو، شراب جي نشي ۾ ڌت هئڻ كري، پنهنجي ٻـارن 

کي وقت نه ڏئي سگهندو هو، پر موتي کي پروفيسر جي حيثيت ۾ گهڻا ماڻهو سـڃـاڻـنـدا 
به هئا ۽ هو مختلف كانفرنسن وغيره ۾ شركت كري اتي بهترين پيپر پـڑهـنـدو هـو پـر 
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هن کي هميشه گوپال جي زندگي تي رشك ٿيندو هو ۽ کيس سنـدس زنـدگـي تـي ڏک 
ٿيندو هو پر جڎهن هن روبرو گوپال جي حالت ڏٺي ته هن کي تسكـيـن ٿـي هـئـي ۽کـيـس 

ڊاكٹر صاحب انهي مـوضـوع کـي پـنـهـنـجـن نـاولـن ۾ .   پنهنجي زندگي گهڻي بهتر لڳي
ٻـيـن .   خاص طور تي بيان كيو آهي ته انسان کي هر حال ۾ ا جو شكـر ادا كـرڻ کـپـي

 .جا محل ڏسي پنهجي ڀونگي ڊاهڻ نه کپي
ان کان عالوه ڊاكٹر صاحب جا كيترائي حقيقي ۽ تنقيدي كتـاب، سـفـرنـامـه، 
آتم كٿا وغيره لکيل آهن، سندس لکڻين جي خاص خوبي اها آهي تـه پـاڻ هـر بـاب کـان 

ع ۾ پـنـهـنـجـو 1994ڊاكـٹـر صـاحـب .  پهرين شاعري ذريعي موضوع کي پيش كري ٿو
لکيو، جنهن ۾ هن پنهنجي زندگي جي مختلف پهلوئن “ آتم كٿا جي نالي ۾”كتاب 

مـنـهـنـجـي زنـدگـي ” مـثـال طـور .   ۽ يادگيرين کي مختلـف عـنـوان ڏيـئـي بـيـان كـيـو آهـي
هن زندگي جي وسيع هجڻ بابت لکيو آهي ته اها هك كتـاب “  كتاب جي مستطيل ۾

 :پاڻ انهي جي وضاحت كندي هينئن لکي ٿو. ۾لکي مكمل نٿي كري سگهجي
۽ اها ... اها دائري اندر، االئجي گهڻا ننڍا ننڍا دائرا آهن. زندگي وسيع آهي”

ايتري وسيع آهي، جو پنهنجي سموري روپ ۾ هن مهل تائين شايع ٿيل مڑني كتابن ۾ 
وسيـع زنـدگـي ۾ كـنـهـن هـك شـخـص .   اڃا كتاب نكرندا رهندا.   نه اچي سگهي آهي

اهـو شـخـص پـنـهـنـجـيـون .   جي محدود زندگي پڻ پنهنجي ليکي گهـٹ وسـيـع نـٿـي هـجـي
اهــي .   ُيـادگـيـريـون درج كـري ٿـو تــه هـو پـنـهـنـجــو سـمـورو كـڇ نـٿـو اوتـي ڏيــئـي سـگـهـي

 )60ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر، (. يادگيريون هك كتاب جي مستطيل ۾ رهجي وڃن ٿيون
عنوان ۾ ادب، زندگـي “   جيون ۽ ساهتيه جا يٿارت” اهڑي ريت باب ٻئي ۾، 

باب ۾ ورهاڱي جـي “ ورهاڱي جا راڱا”ائين ئي .  جو عكس ۽ حقيقت آهي، لکيو آهي
اهو ورهـاڱـو ” :  دردناڪ ۽ ڏکوئيندڙ منظر کي پيش كيو آهي، جنهن ۾ هو ڄاڻائي ٿو ته

 :هو لکي ٿو ته. تنگ مذهب جي آڌار تي ٿيو
جڎهن مهاتما گانڌي هندستان جي سڀني رهواسين کي، سڀني ڌرمن ۽مذهـبـن 
کي هك سمان سمجھڻ جـي سـکـيـا ڏيـئـي رهـيـو هـو تـڎهـن هـن مـلـك جـو ورهـاڱـو تـنـگ 

اسان سنڌين جي ڀون، صوفي سـنـتـن جـي واڻـي كـري جڳـان .   مذهب جي آڌار تي ٿيو
پنجاب ۽ بنگال جـا .   ليكن اها ڀون ئي ان ورهاڱي جو وڏو بک بڻي.   جڳ مشهو رهئي

حصا ورهاڱي کان پو ٻنهي ملكن ۾ رهيا پر سنڌ سموري هك ئي ملك پاكستان جـو 
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حصو بڻي، لکين ماڻهو پنهنجي وطن کي ڇڎي، سنڌ مان لڎي ڀارت ۾ آيا، هك ئي اڱڻ 
۾ رهندڙ ڀائرن مان كو كيڎانهن ويو ته كو كيڎانهن، سڀ پنهنجي ٺاڻي ٺكـاڻـي جـي 

 )60ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر، . (ڳولها ۾ مبتال هئا
جوتواڻي هن كتاب ۾ پنهنجن دوستن، يارن، مٹن مائٹن ۽ احبـابـن کـان عـالوه 

 :پنهنجي ادبي زندگي ۽ پنهنجين لکڻين ۽ موضوع بابت به لکيو، هو لکي ٿو ته
مون اكاديمك كاريه جي تحت سنڌي، هندي، انگريزي ۾ انيك تحقـيـقـي ” 

مقاال لکيا آهـن، جـي ديـش ديـش ۾ ڇـپـجـي پـڌرا ٿـيـا آهـن، اهـي مـقـاال بـه تـخـلـيـقـي آهـن، 
ِتخليقي ادب ۾ ٹيهه کن كهاڻيون، ڏهه ٻارهن مني كـهـاڻـيـون، ٹـي نـنـڍا نـاول ۽ هـك سـو 

 “.کان مٿي كويتائون لکيون اٿم
عـنـوان سـان “   ُمكـتـي” منهنجي پهرين كهاڻي سنڌي ۾ نه ليكن هندي ۾، 

سنـڌي ۾ شـايـع ٿـيـل .  ۾ شآيع ٿي هئي“ ويرارجن”ع ۾ دهلي مان نكرندڙ اخبار 1953
آهي جا پرم ابيچنداڻي جي سمپادي هيٺ “ چار ڄڻا، وقت ۽ ٹي دوست”پهرين كهاڻي 

 .ع واري انك ۾ شايع ٿي1965۾ جوال “ رابيل”نكرندڙ مخزن 
ڊاكٹر جوتواڻي حاالنكه هن كتاب ۾ پنهنجي زندگي جا كيترائي مختلف 

دراصل كنهن به ” :  پهلو سچي ۽ حقيقي انداز ۾ پيش كيا آهن، پر تڎهن به هو لکي ٿو ته
۾ كـيـل كـنـهـن بـه رچـنـا ۾ آتـم كـٿـا لـکـنـدڙ جـي “   آتـم كـٿـا جـي نـالـي” آتم كٿا ۾ 

ساهتيه جي ان شاخ جي اها محدودگي آهي ته ان .   زندگي جو سمورو سچ نٿو ٿي سگهي
ُ۾ ان جو سمورو سچ، ڀوڳيل زندگي جون سڀئي قبـيـح حـقـيـقـتـون ان ۾ درج ٿـي نـٿـيـون 

 )52ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر، (“ .اوڏانهن كي اشارا ٿي سگهن ٿا. سگهن
سندس هي كتاب هك بهـتـريـن كـتـاب آهـي، هـن كـتـاب ۾ هـو هـك جـديـد 

 .رجحان، وجوديت جي نظريي جي تائيد كري ٿو
پر هو نهـايـت ئـي نـهـٺـو ۽ نـمـاڻـو، هـٺ ۽ .  هو هك نئين سوچ رکندڙ اديب آهي

مان سدائيـن ويـهـه جـي ڀـيـٹ ” :  غرور کان ڀڄندڙ شخصيت جو مالك آهي، پاڻ چوي ٿو ته
۾ اوڻويهه رهيو آهيان، ته مان اوڻيهه رهجي وڃڻ تي غم نه كريان ڇاكاڻ ته مان هك ئي 

 )199: (ص“ .انگي سرشتي جو انگ آهيان
مان آهيان انكري سوچيان ٿـو؟ يـا مـان سـوچـيـان ٿـو، ان ” :   هو اڳتي لکي ٿو ته

. آهي ئي آهـي“   سوچڻ” ۾ /حقيقت ۾ هجڻ سان.  كري مان آهيان، اهي پراڻا سوال آهن
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 )199ع، 1994جوتواڻي، ڊاكٹر (“.انهن ٻنهي کي هك ٻئي کان جدا نٿو كري سگهجي
جـڎهـن مـان .   مـان مـاڻـيـان ٿـو“   مـان” بس مان آهيان، اهو ” :   هو اڳتي لکي ٿو ته

چوان ٿو ته مان هك وجود ئي ماڻيان ٿو ان وقت مان قـدرت جـون سـڀ شـيـون ۽ حـالـتـون، 
مان مرد، عورت، پسون، پکي، كيڑا ماكوڙا، وڻ ٹـڻ، .   سندن ميڑن ۽ ڦيرن ۾ هجان ٿو

 200“.گل ڦل، نديون، پهاڙ وغيره جو وجود ماڻيان ٿو
 ڊاكٹر صاحب جي هن بـهـتـريـن كـتـاب بـابـت آنـنـد هـنڱـوراڻـي پـنـهـنـجـي را

هـن كـتـاب پـڑهـڻ بـعـد ئـي ڊاكـٹـر جـي شـخـصـيـت جـي گـهـڻـي قـدر ” :   ڏيندي لکي ٿو ته
ٰحقيقي ڄاڻ پئي ۽ خوشي ٿي آهي ته سنڌ انهي ڊاكٹر جھڑو هك اعلي درجي جو ودوان 

 .10آخر : ص“ .۽ شاعرانه طبيعت جو ساهتكار پيدا كيو آهي
حاصل مطلب ته ڊاكٹر صاحب هك عالـم، اديـب، شـاعـر، نـاول نـگـار، افسـانـه 
 ،نگار، مضمون نويس، آتم كٿا لکندڙ، سفرنامه لکندڙ ۽ شاهه لطـيـف، سـچـل سـائـيـن

سـنـدن .   سامي ۽ ٻين صوفي شاعرن ئي تحقيق كندڙ هك وڏو اسكالر ليکيو وڃي ٿو
ُاهـڑا امـلـهـه .   نالو سنڌي ٻولي ۽ ادب ۾ هند توڙي سنڌ ۾ هـمـيـشـه هـمـيـشـه قـائـم رهـنـدو

ڊاكٹر صاحب اڄ به اسان سنڌين . موتي مرندانه آهن پر سدائين زندهه جاودان هوند اآهن
 .جي دل ۾ ۽ ذهن ۾ موجود آهي ۽ هميشه اسان سان گڎ هوندو
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