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 اسحاق سميجو
 

ڪ ئ  يھ   ُئ
 

Abstract 
Impulsive forces of Creativity 

 
A poet was asked, how he creates poetry? To which he 

replied that, ‘I don’t know’? This reply is endorsed by many po-
ets. 

Poetry is a creative activity, unless one enters into the art 
and domain of creative field, one can not create any thing. 

Poetry possess, an impulse, both internal as well as exter-
nal, which compels an artist to take up weapons from inside in 
the form of impulses; also from outside in the form of natural 
scenes and artificial attractive places of beauty which compels 
one to praise, appreciate and create poetry for others to enjoy. 

In this paper some ways and means of creative activity 
have been presented. Some references have quoted from sayings 
of great thinkers, poets and critics. 

Shah Latif, Shaikh Ayaz from Sindhi Literature and Eliot 
from English Literature have been quoted, from their poetry and 
criticism. 

شاعري جي تخليق جو ’ پنهنجي هك مضمون ايمي لوويلشاعره آ 
۾ لکي ٿي، ته جيكڎهن كو کانئس ڄاڻڻ چاهي ته نظم كيئن جڑنـدا آهـن؟ تـه ‘   طريقو

دراصل هر شاعر جو شـايـد “   . مون کي خبر نه آهي” هو کين سڌو جواب ڏئي ڇڎيندي ته 
اهو ئي جواب هجي ، ته هن جي ذهـن جـي سـطـح تـي شـعـر جـي صـورت ۾ رکـي رکـي، 

كـو اهـڑو سـج آهـي ” ُجيكي نوان نوان اها ٿين ٿا، سي اوچتو كٿان ڦٹي نكتا آهن؟ 
ِضرور، جنهن جي روشني ۾ ساڳيا ئي لفظ كويتا ٿي نظر ٿا اچن، جيكي ان کان ٻاهر  َ
نثر يا ٻيو كجهه ٿي سگهن ٿا، پر ان سج کي ڏسـڻ ال كـنـهـن ٻـي ڌاري روشـنـي جـي 

ان کي به ان ٻي روشني ۾  ئي پسي سگهـجـي ٿـو، يـعـنـي كـويـتـا کـي . ضرورت نه آهي
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 )1(“.صرف كويتا وسيلي ئي ڄاڻي سگهجي ٿو
جهڑي ريت شاعري کي سمجهڻ ال اسان وٽ سڀ کـان مـوزون وسـيـلـو خـود 
شاعري جو ئي آهي، تهڑي ريت شاعري جا مـحـرڪ بـه خـود شـاعـري مـنـجـهـان ئـي 
ڳولي لهڻ جي كوشش ئي وڌ ۾ وڌ كارگر ثابـت ٿـيـڻ جـو امـكـان آهـي، ۽ ان ڏس ۾ 

 شاعـري. خارجي عناصر شايد اسان جي هك حد تائين ۽ واجبي مدد ئي كري سگهن ٿا
ڇاكاڻ ته ادب جو ئي حصو آهي، تنهن كري شاعري جـا مـحـرڪ بـه اهـي ئـي ٿـيـنـدا، 
جيكي لڳ ڀڳ باقي سموري ادب جا ٿيندا آهن، ۽ اهي كهـڑا كـهـڑا آهـن؟ تـن بـابـت 

 :لٹريچر ان جو پختو ركارڊ آهي”  لکي ٿو ته، هڈسن
 ِجيكي انسان زندگي ۾ ڏٺو آهي،) 1(
 ِجيكي انسان وٽ زندگي جي تجربي طور موجود آهي، ۽) 2(
 ِجيكي انسان انهن مامرن جي باري ۾ سوچيو ۽ محسوس كيو آهي، ) 3( 

جن کي اسان سڀني جي ال جٹادار ۽ انتهائي نزديك ۽ شخصي اهميـت حـاصـل 
 )2(“.آهي

مشاهدي، تجربي، نكتئه نظر ۽ محسوسـات ”  ادب کي ليکك جي هڈسنائين 
ٿو تصور كري، پر ظاهر آهي ته اهو ركارڊ كنـهـن روزانـي  ڊائـري نـمـا “   جو ركارڊ

ركارڊ نه آهي ۽ نه ئي مختلف واقعن، جاين ۽ موقعن جي تصويري البـم جـهـڑو ركـارڊ 
هن ركارڊ ۾ گهڻو كجهه اهڑو آهي، جيكو  انسان جي ذاتي ۽ شخصي زنـدگـي .   آهي

جي تجربن ۽ مشاهدن کان ٻاهر به وجود رکي ٿو ۽ جنهن ۾ گهڻي حد تائين ليکـك جـي 
 شـيـخ ايـازهـك هـنـڌ .   مبالغي، وڌا ۽ فنكارانه حسن كاري جو بـه  عـمـل دخـل آهـي

كـالكـارن يـا كـويـن ”  جـو اهـو خـيـال نـقـل كـيـو آهـي تـه، وليم بلئكانگريز شاعر 
 Atimelيعني ايشوري درشتي يا رحماني مشاهدو مليل آهي ۽ اهـي   Divine visionکي

momentڇو ته ان وقت ئي شاعر جو .   ۾ گهارن ٿا، انادي پل ۾ يا ابدي لمحي ۾ گهارن ٿا
كاريه پورو ٿئي ٿو ۽ وقت جا سارا وڏا واقعا شروع ٿين ٿا يا تصـور ۾ اچـي سـگـهـن ٿـا، 

اهو پـل جـڎهـن پـرهـه پـارون ٿـي اچـي ۽ ان جـون . . .   فقط هك پل ۾، دل جي ڌڪ ڌڪ ۾
سڳنڌون ڦهلجي وڃن ٿيون، هك پهاڙي جهرڻي وانگر آهي، جو صاف سنگ مرمر جـي 

 جـيـتـوڻـيـك ) 3( “ . ڌارا مان وهي نكري ٿو ۽ ان کي شاعر جـا ابـدي مشـاهـدا اتسـاهـن ٿـا
 هتي شاعر کي حاصل الهامي قوتن واري تصور واري ڳالهه ورجائي آهـي، پـر هـن بلئك
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واري اشاري منجهان اهو نتيجو اخذ كري سگهجي ٿو، ته هـن جـي “   ابدي مشاهدن” جي 
خيال موجب هكڑا مشاهدا اهڑا به آهن، جيكي شاعر خود سڌي ريت حـاصـل نـه كـيـا 

ٻـئـي پـاسـي .   آهن، تڎهن به ان جو ال شعور يا تحت الشعور انهـن بـابـت آگـاهـي رکـي ٿـو
جديد نفسيات وري ماڳهين ان ڏس ۾ سالن جي زندگي جيئندڙ مـاڻـهـو جـي تـجـربـن ۽ 

نـفـسـيـات جـي هـك مـاهـر ۽ .   ِمشاهدن جو دامن لکين سالن تائين گهلي کڻي وئـي آهـي
 ان ڏس ۾ چوي ٿوته، ماڻهو جي شعور، الشـعـور ۽ تـحـت الشـعـور ۾ ُكال ينگفلسفي 

اهي ڳالهيون، واقعا، تجربا، ويچار ۽ خواب به گڎ ٿيل آهن، جـيـكـي هـن جـي ابـن ڏاڏن 
جڎهن ته انسانيت جـي گـڎيـل تـجـربـن جـو بـه .   جي تجربن يا زندگي جو حصو رهيا هئا

هك چڱو ذخيرو ماڻهو جي يادگيرين ۾ محفوظ ٿيل آهـي، تـنـهـن كـري تـخـلـيـق جـي 
 .ًمحركن  جي کوج لڳائڻ يقينا آسان ڳالهه نه آهي

َدراصل آرٽ، پو ان جو ڀلي ته كهڑو به فارم هجي، تـنـهـن جـي وجـود ۾ اچـڻ 
پٺيان جيكي به محرڪ كارفرما ٿين ٿـا، سـي كـي اڳـواٽ طـئـي ٿـيـل، سـڌا سـنـوان ۽ 

هر ڀيري شاعر، فنكار يا مصور كنـهـن نـئـيـن جـذبـي، .   بلكل واضح هرگز به نه ٿا ٿين
 كنهن نئين امنگ ۽ اتساهه سبب جنبش ۾ اچي ٿو ۽ لفظن يا رنگن سـان ان ۾ زنـدگـي

ان تحرڪ جـو مـحـرڪ كـڎهـن كـو داخـلـي ۽ انـدرونـي جـذبـو .   ڀرڻ جو كم كري ٿو
ڇاكاڻ تـه فـنـكـار نـه رڳـو پـنـهـنـجـي .   هوندو آهي ته كڎهن خارجي ۽ ٻاهريون عنصر

اندروني دنيا تي ئي اكتفا نٿو كري سگهي، بلك سکڻو ٻاهرئين جهان جي رنگينين ۽ 
فـنـكـار تـه شـاهـه لـطـيـف جـي . رعنائين کي به كل كائنات سمجهڻ جي غلطي نه كندو

واري كيفيت ۽ حالت مان گذري “  جا نه سارو ڏينهن، هينئڑو اوٺي وڳ جئن”: لفظن ۾
ان صورت ۾ سندس تخليق جو زندگي، سماج ۽ فـطـرت جـي سـمـورن رنـگـن کـان .   ٿو

ٻئي طرف كو به تجربو ۽ مشاهدو كنهن به شعـر . محظوظ ۽ متاثر ٿيڻ عين فطري آهي
جي تخليقي عمل ۾ كڎهن به سڌي ريت ۽ پنهنجي اصل حالت ۾ كم نٿو اچي، بلك 
اهو شاعر جي الشعور ۾ حل ٿيڻ کان پو، كنهن نئين ۽ انوکي روپ ۾ نکري سـامـهـون 

َجيئن هك ٻج زمين ۾ حل ٿي، جڎهن اسري ٿو ته، ٻج نٿو رهـي، كـنـهـن سـلـي . اچي ٿو
سڎي نٿـو سـگـهـي، نـه ئـي “   سکڻو ٻج” جي صورت ۾ ڏيکائي ڏئي ٿو ۽ کيس كو ئي به 

بلك زمين سان رلي ملي وڃڻ کان پو، ٻج بـه انـهـن مـحـركـن .   فقط ۽ فقط ٻج جو نتيجو
مان فقط هك محرڪ جي حيثيت اختيار كري ٿو وٺي، جيكي گڎجي سڎجي سلي کي 
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ائين ئي شعر ۾ كـو بـه خـارجـي يـا داخـلـي تـجـربـو، سـڌو .   وجود ۽ زندگي عطا كن ٿا
سنئون شعر بڻجي سامهون نٿو اچي، جنهـن جـي آڌار تـي ان کـي شـاعـري جـو اكـيـلـو 

ان بعد شعر جي پنهنجي مـخـصـوص فـنـي بـنـاوت، تـخـيـلـي .  محرڪ قرار ڏئي سگهجي
انداز ۽ افسانوي حسن كاري جي سبب، شعر جو محرڪ كـڎهـن بـه واضـح ٿـي نـاهـي 

آرٽ جو اصل حسن آهي ئي ان جو تخيل آميز لهجو ۽ مبالغي آرائي تي ٻـڌل .   سگهندو
جڎهن هك شاعر جي شعر ۾ محبوب ۽ چنڈ جو ذكر ڏسون ٿا، تڎهن سـمـجـهـه ۾ .  انداز

اچي ٿو ته شاعر کي چنڈ ۽ محبوب مان كنهن هك شـي الزمـي طـور وڌيـك اتسـاهـيـو 
البته اهو طئي كرڻ ڏکـيـو ٿـي پـوي ٿـو تـه .  آهي“ اولين محرڪ”آهي، جيكو ئي ان جو 

شعر جو اصل محرڪ چنڈ جو جادو آهي، يا محبوب جو حسن؟ يا ٻيئي؟ يا اڃا به شـاعـر 
جي پنهنجي دلي ۽ جذباتي حـالـت؟ يـا كـو خـاص مـوقـعـو، جـنـهـن شـاعـر جـي دل کـي 

 !رومانوي كيفيت ۾ مسرور ۽ سرشار بڻائي ڇڎيو آهي
هـي تـه .   َتخليق جو پل كوشش ۽ كاوش سان كڎهن بـه گـرفـت ۾ نـٿـو اچـي” 

نتيجو ۽ انجام هوندو آهـي هـك گـهـري بـي چـيـنـي، اضـطـراب ۽ خـلـش جـو، كـنـهـن 
خواهش، خواب ۽ ڳوال جي سرگرمي جـو، مـهـجـور، مـايـوس ۽ مـحـروم احسـاس جـي 

ُگريي ۽ ماتم جو، يا سرشاري، سرمستي ۽ سرور جي طوفان جو جڎهن خيال، جذبو ۽ .   ِ
ِاحساس هكٻئي ۾ ضم ٿي تصويرن ۽ منظرن جو نگارخانو بڻجي ويندا آهن، ته عـالـم 
حيرت جي سير ۽ سياحت دوران اسان جو شعور ۽ وجدان پنهنجي مزاج ۽ معيار مـوجـب 
ان بزم جا كجهه حصا منعكس ۽ منور ٿيندي ڏسندو آهي ۽ انهن کي لفظ، لئي ۽ رنگ 

ان فضا ۽ كيفيت کي بيدار رکڻ ال كئين انـدرونـي ۽ بـيـرونـي .   ۾  بدالئڻ لڳندو آهي
محرڪ سرگرم رهندا آهن، جن ۾ احساس ۽ جذبي جي كـارفـرمـائـي سـڀ کـان وڌيـك 

ان نموني اسان کـي خـارجـي حـالـتـون، وارداتـون ۽ .   اهم ۽ مركزي اهميت رکندي آهي
واقعا به متاثر كن ٿا ۽ كنهن سبب ڏک، خوشي، چڑ ۽ الچاري جو احساس بـه احـتـجـاج 

كـا ڳـالـهـه، كـا مـحـرومـي، كـا خـواهـش ۽ كـا .   ۽ اظهار جو خواهشمند هـونـدو آهـي
ُكاميابي اسان کي سرور ۽ خوشي سان گڎ گڎ خود رحمي ۽ خودفريبي جي ڄار ۾ بـه 

ان كيفيت جي اثـر هـيـٺ جـذبـاتـي اڇـل کـي طـبـعـي مـوزونـيـت .  ڦاسائي وجهندي آهي
وسيلي شاعري جي فارم ۾ منتقل كرڻ اسان جـي تـخـلـيـقـي سـرگـرمـي جـو انـتـهـائـي 

 )4(“ .عروج هوندو آهي
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ٻئي طرف كائنات جو هر رنگ، رخ ۽ پاسو پنهنجي اندر ۾ هك نـئـون جـهـان 
ِسرسري هم جهان سي گذري، ور نه هر جـا جـهـان ديـگـر ٿـا.   ( سنڀاليو ويٺو آهي ) مـيـر  -َ

َتوهان هك وڻ جو كو ننڍڙي کان ننڍڙو پن به کڻي ڏسو، كنهن گل جـي كـا پـنـکـڑي، 
َكنهن پوپٹ جو كو پر، كنهن مور جـو هـكـڑو کـنـڀ هـر شـي ۾ فـطـرت ۽ قـدرت   -َ

ڏينهن جي هر پهر کـي . عجيب جادوگرانه وسعت، رنگا رنگي، دلكشي ۽ اثر ڀريو آهي
پنهنجو مزاج ۽ پنهنجي انفرادي خوبي حاصل آهي ته عمر جـي هـر ڏاكـي جـو پـنـهـنـجـو 

ٻيو ته هك شاعر جي دل ۾  ذاتي، سـمـاجـي ۽ انسـانـي تـجـربـا .   ُحسن، رنگ ۽ موهه آهي
َائين گڎ ٿيندا رهندا آهن، جيئن ماکي جي ماناري ۾ گلن جي رس يـا جـيـئـن سـمـنـڈ ۾ 

اهي تجربا هكٻئي ۾ ضم ٿي، هك نئين صـورت وٺـي .   َمختلف ندين ۽ نهرن جو پاڻي
سامهون ايندا آهن، جنهن سبب پنهنجو اصلوكو ۽ بنيادي رنگ ۽ ذائقو وڃائـي ويـهـنـدا 

اكثر اهي ٻين تجربن ۾ اهڑي ريت حل ٿي ويندا آهن، جو انهن کي ڌار ڌار كري .   آهن
ان كري كنهن به گيت، نظم ۽ غزل وغيره ال اهو ٻڌائـڻ . ڏسڻ ممكن ئي ناهي هوندو

يا طئي كرڻ ته ان جو محرڪ فقط فالڻو مخصوص واقعو يا فالڻو ظاهري جذبو يا فالڻو 
الـبـتـه ان نـظـم ۾ حـاوي .   سماجي ۽ ذهني تجربو آهي، مشكل ئي نه، ناممكن بـه آهـي

ان پريشاني جو اهم ۽ بـنـيـادي كـارڻ .  عنصر يا جذبي جي نشاندهي ناممكن نه آهي
هك شاعر جو مزاج يا تخليقي رويو آهي، جيكو باقي ماڻهن جي ڀيٹ ۾ بلكل مختلف 
۽ كڎهن كڎهن ماڳهين ابتڑ ثابت ٿئي ٿو، جيكو دراصل كا به فرمائشي ڳـالـهـه قـبـول 

جيتوڻيك اها ڳالهه به درست آهي ته دنيا جا كيترا ئي شاهكار . (كرڻ ال تيار نٿو ٿئي
، “ شاهنامو” پڻ فرمائش جي نتيجي ۾ يا ارادي تحت لکيا ويا آهن، جيئن فردوسي جو 

يـا جـيـئـن    -جيئن قديم دور جي عربي، فارسي ۽ اردو جـي اكـثـر شـاعـرن جـا قصـيـدا
تڎهن به اوهان اهڑي كنهن به تخليق . منظوم ناٹك ارادي ۽ رٿابندي سان لکيا وڃن ٿا

منجهان ان جا محرڪ جذبا ڳولڻ لڳندؤ، ته هر ڀيري هك نئين حيرت سان منهـن مـقـابـل 
 .)َٿيڻو پوندو

ان جي باوجود ته كنهن به شعر جو محرڪ ڳولي لهڻ آسان نه آهي، تڎهن به اهـا 
ڳالهه ته طئي آهي ته شاعري جي تخليق انساني ذهن جي پـيـداوار ئـي آهـي ۽ اهـو ذهـن 
ظاهر آهي ته كنهن خاص سماج، عالئقي، خطي ۽ ماحول ۾ جيئي، اٿـي ويـهـي ۽ سـاهـه 

تخليقي محركن کي سندس مخـصـوص “   َلڀي سگهڻ جهڑن”کڻي ٿو، تنهن كري ان جي 
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نه فقط پرکڻ ۽ .   ثقافتي ۽ عالئقائي پس منظر کان ٻاهر جاچي ۽ ڳولي لهڻ ممكن نه آهي
جي ال به شعر جـو اصـل سـمـاج، مـاحـول ۽ پـس “   ماڻڻ” تجزيي كرڻ جي خيال کان، پر 

اهو شخص جنهن ٿر نه ڏٺو آهي، سنڌ جي ساحلي عالئقي جـو . منظر ڄاڻڻ ضروري آهي
مشاهدو نٿو رکي، كوهستان کان واقف نه آهي، اتان جي رهڻي كهـڻـي، ريـتـن رسـمـن، 
ماڻهن جي سماجي حالت ويندي وڻن ٹڻن ۽ پکي پکڻن، انهن جي عـادتـن ۽ فـطـرت جـي 
آگاهي نٿو رکي، شعرن ۾ استعمال ٿيل لفظن جي سماجي، ثقافتي ۽ معنوي پس منظر ۽ 

“  كـوهـيـاري” ۽ “   سـامـونـڈي” ، “ ُسر سـارنـگ” نزاكت کان واقف نه آهي، اهو شاهه جو 
ُکي ان سطح تي ماڻي به نٿو سگهي، جيكا سطح انهن سرن جو اصل مـعـراج ٿـي سـگـهـي 

ان جو وڏو سبب اهو آهي ته . ٿي، پو ڀلي  ته سندس ست نسل سنڌ ۾ ئي ڇو نه رهيا هجن
شاعري پنهنجي زمين، پنهنجي ماحول، پنهنجي مخصوص عالئقائي پس منظر منجهـان 
ئي جنم وٺندي آهي ۽ اها ان مخصوص سمـاجـي پـس مـنـظـر کـان جـدا كـري سـمـجـهـڻ 

ڇاكاڻ ته شاعري جو تعلق زنـدگـي ۽ ان جـي مـخـتـلـف .   كنهن به ريت ممكن نه آهي
مظهرن سان آهي ۽ زندگي پنهنجن سمورن مظهرن ۾ هك مخصوص تهذيبي پس مـنـظـر 

اهو مخصوص تهذيبي پس منظـر ئـي ان کـي انـفـرادي حسـنـاكـي ۽ تـخـلـيـقـي .   رکي ٿي
اسلوب کان وٺي لفظن، محاورن، تركيبـن، كـنـايـن، اسـتـعـارن، .   محرڪ عطا كري ٿو

كردارن توڙي موضوعن تائين، هك به اهڑي شي نه آهي، جيكا ان مخصوص تهذيبـي 
ايليٹ جي اها ڳـالـهـه . اثرن کان محفوظ يا بچيل هجي، جنهن ۾ شعر ظهور پذير ٿيو آهي

به غلط نه آهي ته شاعري جذبات جي بي ساخته اڇل آهي، پر اهـي جـذبـا خـود بـه كـنـهـن 
خاص ماحول ۽ حالتن جي پيداوار هوندا آهن ۽ كنـهـن اهـڑي دل مـنـجـهـه اڀـرنـدا آهـن، 

شاعري کي من جي موج به چيو ويـو آهـي، ” . جيكا هك معاشري ۾ ساهه کڻندي آهي
داخـلـي كـيـفـيـتـون .   يعني اها لفظن وسيلي داخلي كـيـفـيـتـن ۽ جـذبـن جـو اظـهـار آهـي

مثلن محبت ۽ نفرت، غم ۽ خوشي، اميد ۽ نـاامـيـدي، حسـرتـن .  عالمگير ٿينديون آهن
. اهي سڀ جذبي ۽ تخيلي تجربي جون مختـلـف صـورتـون آهـن.   جو بيان يا انهن جو قتل

شـاعـري زمـان يـا .   جاگرافيائي يا سماجي حدبندين سان انهن جو كو لڳ الڳاپو نه آهـي
انسان كٿي به هجي ۽ ان جو واسـطـو ڀـلـي تـه كـهـڑي بـه . مكان جي پابند نه ٿيندي آهي

سماج سان هجي، درد ۾ جيكڎهن سچائي ۽ خلـوص آهـي تـه هـو ان کـان ضـرور مـتـاثـر 
ان ۾ حالتن ۽ واقعن جو پرتو به ڏسي سگـهـجـي .   ٿيندو، پر شاعري محض جذبات نه آهي
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هر ٻولي .   رمزيه پهلوئن سان گڎوگڎ شاعري منجهه بياني امكان به موجود هجن ٿا.  ٿو
جي شاعري جو پنهنجو هك مزاج ٿيندو آهـي، ان جـي پـنـهـنـجـي فضـا ٿـيـنـدي آهـي، 
پنهنجو ماحول ۽ پنهنجو پس منظر هـونـدو آهـي، جـنـهـن وسـيـلـي اهـا پـنـهـنـجـي ذهـنـي 

ان ئي فضا ۽ ماحول جـو واسـطـو مـعـاشـرت سـان .   تصويرن ال رنگ حاصل كندي آهي
ان حوالي سان كنهن به معاشري جي شاعري پنهنجي ماحول ۽ مـعـاشـري کـان بـي .   آهي

شعر پنهنجي سماج سان ائـيـن ڳـنـڍيـل آهـي، جـيـئـن كـو بـه   )5(“.نياز نٿي رهي سگهي
عضوو جسم سان جڑيل ٿيندو آهي ۽ ان کـان ڌار رهـي، اهـو پـنـهـنـجـي زنـدگـي تـوڙي 
قوت، ٻنهي کان محروم رهجي ويندو آهي، ائين شعر پنهنجي سـمـاج، ان جـي مـاحـول، 

. زندگي ۽ آبهوا جو حصو ٿي، ڄڻ ته پنـهـنـجـي ال جـيـئـدان تـالش كـري وٺـنـدو آهـي
 .ٰڇاكاڻ ته بهرحال شعر هجي يا انسان، ٻنهي وٽ زندگي کي ئي اوليت ۽ معني آهي

. هك شاعر هك ئي وقت پنهنجـي حـال ۾ بـه جـيـئـنـدو آهـي ۽ مـاضـي ۾ بـه
مستقبل ته هن جو تخيل آهي، جنهن وسيلي هو پنهنجي تصـور جـون جـنـتـون خـلـقـڻ جـو 

تنهن كري شعر لکڻ وقت هن جو شعور، الشعور ۽ تحت الشعـور .   كم كندو رهي ٿو
هك هنڌ گڎجي پون ٿا ۽ تخليق جا محرڪ خود شاعر جي ادراڪ ۽ فهم جي قوت کان به 

تڎهن به كن خاص حالتن، موسمـن، مـنـظـرن ۽ كـيـفـيـتـن کـي .   مٿانهان محسوس ٿين ٿا
جـي ” .   خاص شاعراڻيون موسمون يا تخليق ال سازگار حـالـتـون تصـور كـيـو وڃـي ٿـو

َ۾ شيخ اياز، جاپاني ليکك كنـو زورايـوكـي جـو ) ع1963(“كاڪ ككوريا كاپڑي
جڎهن هو بسنت جي باک ۾ ڇڻندڙ پـنـن جـو آواز ٻـڌن ” :   هك رايو نقل كندي لکي ٿو

ٿا، جڎهن هو برفباري ڏسي ٿڌو ساهه ڀري، آرسي ۾ پنهنـجـي پـيـشـانـي تـي گـذرنـدڙ 
ورهين جا پيرا ڏسن ٿا ۽ پنهنجي زندگي جي اختصار تـي سـوچـڻ لڳـن ٿـا، جـڎهـن هـو 
ِكيترو ئي وقت فارغ البال رهن ٿا ۽ پو قسمت هنن کي تنهائي جي غار ۾ ڌكي ڇڎي 

 “ .ٿي، يا جڎهن هنن جو محبوب هنن سان بيوفائي كري ٿو
ائـيـن آهـي تـه كـڎهـن كـنـهـن ” :   پنهنجي شعر جي محركن بابت اياز لکي ٿو

منهنجي شاعري جـو لـبـلـبـو دٻـايـو آهـي، كـڎهـن ان جـو    (Stimulus)ٻاهرين ترغيب 
جيتوڻيك مـون .   محرڪ كو ئي ياد آيل منظر آهي، يا كو ئي آواز، خيال يا جذبو آهي

كڎهن كڎهن ته مون ان کي چاليهه پنـجـاهـه سـالـن .   ان تي يكدم كجهه ورلي لکيو آهي
اڇـل مـنـهـنـجـي سـار -كنهن وقت شاعري جـي اوائـلـي مـن.   گذرڻ کان پو نظمايو آهي
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ُگهر کان پو به ان کي ڦولي نـه سـگـهـيـو -سنڀار کي لنوائي وئي آهي ۽ مان ڏاڍي هينئين
َڇڑو كنهن كنـهـن وقـت اهـا .   ُآهيان، ۽ اها منهنجي حافظي جي كنهن چر ۾ ڇپي آهي

َكارڻ سان يا اكارڻ منهنجي هينئين ۾ هري آهي، جيئن مڇي تر مان ڇر تـي تـي اڀـري  ُ
ان وقت ايئن لڳندو آهي ته اوچتو كا ئي وينگس مونگهڑو هٹائي هلي آئي . ايندي آهي

 )6(“ .آهي، ۽ لري ۾ اوڍڻ ال مون کان شاعري جي شال ورتي اٿائين
باوجود ان جي ته كنهن به شعر جي اصل محرڪ جذبي جو تعين كرڻ مشكـل 
آهي، تڎهن به اها ڳالهه بلكل طئي آهي ته هر شعر كنـهـن نـه كـنـهـن انسـانـي تـجـربـي، 

اهـا جـدا ڳـالـهـه آهـي تـه .   احساس ۽ سماجي شعور جو ئي نتيجو يا ردعـمـل ٿـيـنـدو آهـي
كڎهن كڎهن ان تجربي کي شعر ٿيڻ ۾ سال لڳي ويـنـدا آهـن ۽ كـڎهـن كـڎهـن اهـو 

انساني ذهن هك اهڑي اسٹور روم .   هكدم زورائتي اڇل سان سامهون اچي ويندو آهي
وانگر آهي، جنهن ۾ هر قسم جا سٺا توڙي خراب، منفي توڙي مثـبـت، انـفـرادي تـوڙي 

انهن تجربن مان كي شعر ال ڀاڻ جـي طـور .   اجتماعي تجربا ۽ مشاهدا گڎ ٿيندا رهن ٿا
تي كم اچن ٿا ته كي ان جي پيدائش ۾ ٻج جو كـم ڏيـن ٿـا، كـي ان جـي سـنـدرتـا ۽ 

مطلب ته هر . رنگت کي وڌائڻ ۾ كردار ادا كن ٿا ته كي تاثر ۽ تاثير جي جا واالرين ٿا
تجربو، شعر جي كنهن نه كنهن اندروني يا ظاهري وجود جي سوڌ سنوار ۾ پـنـهـنـجـي 

 .حصي جو كردار ادا كري ٿو
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