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 احمد سومرو
 

ئس ئ ا دارن    ئ   
 

Abstract 
 
Psychological Study of Shah Latif’s Characters 
 
Founder of Modern Psychology, Sigmund Freud paved 

the way to criticise the theories in literature. He put forth his 
theories and different characters of William Shakespeare, as the 
object of the psychological analysis of creativity and its trends in 
literature. 

This criticism helps the critics to peep into the personality 
of the creator. 

A poet or an author expresses himself/herself through the 
tongue of his/her characters in the poem or prose novel, drama 
etc. 

Shah Latif has used the characters that had existed on 
earth in different ages, through the use of his powerful imagina-
tion. 

The basic characters of Shah help in reflecting the per-
sonality of Shah. 

Shah’s basic important characters are: 1. Marui, 2. 
Umar, 3. Sassui, 4. Punhoon, 5. Sohini, 6. Moomal, 7. Rano, 8. 
Leela, 9. Rai Diyach, 10. Beejal, 11. Noori, 12. Jam Tamachi. 

Marui : She was a simple and a common woman but her 
abduction by Umar gave her immortality when she condemned all 
comforts and compulsions and tyranny put upon her. Thus the 
rare example explored the below mentioned qualities of Marui: 

1.Patriotism, 2. Self Egoism, 3. To discard individual 
pleasure and comfort for her own village, 4. Not to sur-
render before tyranny, 5. To keep her honour and prestige 
high. 
Umar : He is taken as a supporting character from Shah’s 

‘Sur Marui’. Had there been no Umar, there would have been no 
Marui as one of the Seven Surmies of Shah. 
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Umar is shown as a psychological character of a common 
man but he did not use his brutal force for that. In fact, he surren-
dered himself before Marui’s determination. 

Sassui: Here Shah has a presented the theory of existen-
tialism. But when Punhoo was taken away by his brothers, she 
runs after him in the desert and across the mountains but all in 
vain. Hence a sense of hollowness rises in her. Thus Shah Latif 
might be expressing his subconscious status through his charac-
ter. 

Sohini: Shah Latif sings sohini showing the psychology of 
rebellion against the worthless traditions of society. Sohini 
played strong role against the vague tradition and custom of the 
society but remained sincere to her lover and aim. Thus she 
stands different from the common woman. 

Moomal: The character of Moomal is the character of an 
ordinary woman and the character of Rano stands different from 
the man of today as he left his cane but showed tolerance at the 
very critical point. Both these characters are different from the 
present society of Sindh. 

Leela: Leela and Chanessar are the characters of the psy-
chological pattern according to the theory of psychology. But po-
liteness and humility of Leela came true at the end. 

Rai Diyach and Beejal are the characters of Shah on Mu-
sic. Keeping aside the other opinion, Shah Latif considers the 
love for Music for Rai Diyach. 

Thus Shah Sahib also had a deep love for music and 
abandoned his position of ‘Disciple’ of his religion leader. 

Not only this, but he breathed last in the musical party set 
by himself on the day. 

 
نفسياتي تنقيد جو مقصد تخليقي عمل ۽ تخليقكار جي نفسياتي جي ادب 

الڙن ۽ رجحانن جي پروڙ كرڻ آهي ۽ انهي سلسلي ۾ كردارن کي وڏي اهميت حاصل 
جديد .  آهي، ڇاكاڻ ته انهن جي ذريعي ئي اديب جي زندگي ۾ ليئو پائي سگهجي ٿو

نفسيات جي باني سگمنڈ فرائيڈ، جنهنجي نظرين ذريعي ادب جي نفسياتي تنقيد جو 
بنياد پيو، اكثر پنهنجي وضح كيل نظرين جي سمجهاڻي مختلف ادبي لکتن ۽ انهن 
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هن پنهنجا كيترائي تصور ۽ خيال شيكسپيئر .  جي كردارن ذريعي بيان كندو هو
 .جي ڊرامن ۽ انهن جي كردارن جي نفسياتي كيفيتن ذريعي سمجهايا

تخليقي كيفيت جي طاري ٿيڻ کان تخليقي عمل جي پورائي تائين هك 
نفسيات ۾ ادب جو محرڪ ڇاكاڻ ته .  مختصر نظر ايندڙ طويل سفر هوندو آهي

الشعور هوندو آهي، تنهنكري نفسيات موجب ادب جي تخليق دوران الشعور جي اٿل 
اديب پنهنجي جذبن، احساسن ۽ كيفيتن جي اٿل پٿل کي اظهار ڏيڻ .  پٿل ٿيندي آهي

ال عالمتن ۽ كردارن کي استعمال كندو آهي، جيكي سندس الشعور کي شعوري 
ان لحاظ کان افسانوي ۽ شاعراڻي ادب ۾ كردارن کي وڏي اهميت .  شكل ڏيندا آهن

حاصل آهي، ڇاكاڻ ته اهي اديب جي الشعور جي پيداوار هوندا آهن ۽ سندن عمل ۽ 
 .رويا دراصل اديب جي شخصيت جا روپ ۽ پاڇوال هوندا آهن

. شاهه لطيف پنهنجي شاعري ۾ كيترن ئي كردارن کي استعمال كيو آهي
ان كري استعمال ۾ آندو آهي جو شاهه جي شاعري جا كردار “  استعمال”هتي لفظ 

سندس تخليق كيل نه آهن بلكه هن انهن کي سنڌ جي مقبول لوڪ داستانن منجهان کڻي 
 .پنهنجي الشعور جي اظهار خاطر استعمال ۾ آندو

ُهكڑا اهي جيكي مختلف سرن ۾ .  شاهه لطيف وٽ كردار ٻن قسمن جا آهن
مركزي حيثيت رکن ٿا ۽ پنهنجي سڀا ۽ روين ذريعي سڌي يا اڻسڌي طرح شاهه 

اهي كردار بنيادي نوعيت جا آهن ڇاكاڻ ته .  لطيف جي ذهني الڙن کي بيان كن ٿا
انهن جو استعمال شاهه صاحب پنهنجي سوچ جي تكميل ۽ جذبن ۽ احساسن جي اظهار 

ٻئي قسم جا كردار وري اهي آهن، جيكي بنيادي . جي مقصد کي آڏو رکي كيو آهي
كردارن کي مدد ڏيڻ، ساڻن ٹكرا ۾ اچڻ يا وري داستان جي كهاڻي کي اڳتي وڌائڻ 

 چئي (Supporting Characters)اهڑن كردارن کي مددي كردار .  جو كم ڏين ٿا
 .سگهجي ٿو

بنيادي كردار، مددي كردارن جي ذريعي شاهه لطيف جي شخصيت تي 
 تنهنكري کين بنيادي نفسياتي اهميت حاصل آهي، جڎهن ته مددي ،روشني وجهن ٿا

هن مقالي ۾ بنيادي اهميت وارن شاهه . كردارن کي كابه نفسياتي اهميت حاصل نه آهي
لطيف جي كردارن جو نفسياتي اڀياس پيش كجي ٿو، جنهن جي مدد سان شاهه لطيف 

 .جي شخصيت جي مختلف نفسياتي پهلوئن کي سمجهڻ ۾ پڻ مدد ملندي
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 :بنيادي اهميت وارا كردار هي آهي
 پنهون. 4  سسئي. 3  عمر. 2  مارئي.1
 ليال. 8  راڻو. 7  مومل. 6  سهڻي. 5
  ڄام تماچي12  نوري. 11  ٻيجل. 10 را ڏياچ. 9

بنيادي اهميت وارن كردارن جي اها هك خاص سڃاڻپ آهي ته انهن جي 
كيفيتن، حالتن ۽ ذهني الڙن بابت شاهه صاحب جيكي بيت چيا آهن، سي گهڻي قدر 

شعوري .  ضمير متكلم ۾ آهن، جنهن مان شعوري وهكري جي نشاندهي ٿئي ٿي
وهكري جي اسلوب ۾ لکيل كابه لکت، لکندڙ جي ذات سان وابسته كئي ويندي 

هونئن ته نفسيات ۾ كو به ادب، اديب جي ذات کان ٻاهر جي شي نه آهي پر .  آهي
 .شعوري وهكري جي اسلوب تحت لکيل ادب کي خاص نفسياتي اهميت حاصل آهي

شاهه جا اهي بنيادي اهميت وارا كردار سندس شخصيت جا مختلف روپ 
ُغور ۽ سنجيدگي سان انهن كردارن سان الڳاپيل سرن کي پڑهبو ته شاهه صاحب .  آهن

كٿي كٿي ته شاهه صاحب كردارن .  جي موجودگي گهڻن هنڌن تي محسوس ٿيندي
سان منسوب روايتي كهاڻين جي ابتڑ کانئن پنهنجي سوچ جي تكميل پڻ كرائي 

ِمثال طور را ڏياچ ۽ ٻيجل جي روايتي كهاڻي اهو ٿي ٻڌائي ته ٻيجل جي سر .  آهي
گهرڻ کان پو راجا را ڏياچ کيس پنهنجي صدا مٹائڻ ال گهڻو سمجهايو پر جڎهن ٻيجل 
نه مڑيو ته را ڏياچ پنهنجي كيل واعدي تحت ماڻهن ۾ پنهنجي عزت ۽ ناموس بچائڻ 

كجهه محقق ته ان را جا به آهن ته را ڏياچ ان سڄي عمل منجهان .  خاطر راضي ٿيو
قطعي خوش نه هو ۽ سندس اهو فيصلو محض جذباتي هو، پر انهن سڀني ڳالهين جي 
برعكس جيكڎهن شاهه صاحب وٽ را ڏياچ کي ڏسجي ته هو پنهنجي كنهن عمل کان 

 .ِناخوش ناهي بلكه هو ته ٻيجل کي سر ڏيڻ ال آتو آهي
 ِمٿي اتي منهنجي، جي هئا سرن سو هزار،
 .ته تنهنجي تند تنوار، هر هر وڍيم هيكڑي

 )3: سر سورٺ، داستان(    
روايتي كهاڻي ۽ شاهه صاحب جي بيان جي وچ ۾ گهڻي يا ٿوري فرق منجهان 
اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته شاهه صاحب پنهنجي مركزي كردارن کي پنهنجي جذبن، 
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احساسن، كيفيتن، ذهني رجحانن ۽ سوچن جي اظهار ۽ تكميل ال استعمال كيو 
 . هتي شاهه لطيف جي مركزي كردارن جو نفسياتي اڀياس پيش كجي ٿو. آهي

 
 :ئرئ 

ڏٺو وڃي ته اصل .  مارئي جو كردار هك عام سنڌي عورت جو كردار آهي
جڎهن عمر سومري کيس اغوا كيو ته .  داستان مطابق مارئي هك سادي ناري هئي

 مزاحمت كرڻ وارو سندس ردعمل بلكل فطري هو ڇاكاڻ ته كنهن به عورت ال
پنهنجي سماج کان اهڑي طرح الڳ ٿيڻ ۽ كنهن اوپري ماحول ۾ وڃڻ انتهائي خوفناڪ 

مارئي جي مزاحمت جو بنيادي سبب مائٹن کان پري ٿيڻ هو، .  مرحلو هوندو آهي
مارئي .  گڎوگڎ هن پنهنجي عزت جي سالمتي ال پڻ مزاحمت جو رستو اختيار كيو

جي اصل كردار جون اهي سوچون انفرادي نوعيت جون هيون پر جڎهن اهو داستان عام 
مقبول ٿيو ته لوڪ شاعرن ان داستان ۽ مارئي جي كردار کي پنهنجي پنهنجي انداز ۾ 

كن مارئي جي مزاحمت کي حب الوطني سان منسوب كيو .  پيش كرڻ شروع كيو
مطلب اهو ته مارئي جي كردار کي .  ته كن وري خودداري ۽ ظالم آڏو نه جهكڻ سان

 .استعمال كري هر لوڪ شاعر ان کي پنهنجي انداز سان موضوعاتي وسعت ڏني
شاهه لطيف کي مارئي جي كردار کان واقفيت اڳين لوڪ شاعرن جي 

مارئي جڎهن شاهه لطيف وٽ پهتي ته شاهه صاحب سندس كردار . شاعري ذريعي پئي
. کي اڃا به گهڻي وسعت ڏني ۽ كيترن ئي نون نكتن کي مارئي سان منسوب كيائين

چوڻ جو مقصد اهو ته مارئي هك عام عورت هئي ۽ سندس رويا ۽ عمل به كنهن عام 
عورت جيان هئا پر ٻين شاعرن جيان شاهه لطيف به ان کي پنهنجي سوچن جي تكميل 

 . خاطر وسعت ڏني
جڎهن كو شاعر يا نثر نويس پنهنجي پاران كي كردار تخليق كندو آهي ته 
انهن ذريعي نهايت آساني سان پنهنجي الشعوري جذبن کي بيان كري سگهندو آهي، 
ڇاكاڻ ته اهي سندس ئي تخليق كيل هوندا آهن پر اڳ ۾ رائج ٿيل داستانن جي 
كردارن کي پنهنجي الشعوري جذبن جي عكاسي ال استعمال كرڻ هك انتهائي 
ڏکيو كم آهي ڇاكاڻ ته اهو الزمي نه آهي ته رائج كردار جا سڀئي عمل ۽ ان سان 

ان .  منسوب سڀئي واقعا ۽ كيفيتون تخليقكار جي سوچن سان مشابهت رکندڙ هجن
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ال تخليقكار کي موجود كردارن ۾ ردوبدل يا كجهه نين ڳالهين کي شامل كرڻو 
شاهه . پوندو آهي جيكي سندس الشعوري جذبن ۽ احساسن جي عكاسي كري سگهن

ًصاحب پنهنجي تقريبا سڀني كردارن سان ائين ئي كيو آهي، جن ۾ مارئي پڻ شامل 
آهي، تنهنكري هتي اصل ٿر ڄائي مارئي جي بجا شاهه لطيف جي تخليق كيل 

 .جو نفسياتي اڀياس كجي ٿو“ مارئي”
شاهه لطيف جو سر مارئي عام طرح سان حب الوطني يا ساڻيهه جي سك جو ”

ان جو سبب هن سر جي سورمي مارئي جو پنهنجي ملك ۽ .  سر سمجهيو ويندو آهي
مارن ال تڑپڻ، انهن جي سك ۾ پاڻ تي سڀ سک حرام كرڻ ۽ انهن ال هر قسم جون 

 )1(“ .سختيون ۽ سور سهڻ آهي
مارئي جهڑي طرح عمر سومري جي آڇيل سڀني آسائشن کي ٿڎي، ظلم ۽ 
جبر برداشت كيو، تنهن مان سندس پنهنجي وطن ۽ مائٹن سان محبت جي ڀلي ڀت 

مارئي جو داستان سنڌ ۾ ايترو ته مشهور آهي جو مارئي جو كردار حب . پروڙ پوي ٿي
جهڑي طرح دليري ال دودي سومري جو مثال .  الوطني جي عالمت بڻجي ويو آهي

 .رائج آهي، تهڑي طرح وطن جي محبت ال مارئي جو مثال ڏنو ويندو آهي
 :تاجل بيوس لکي ٿو ته 

سهڻي لطيف جي تخليق كيل سر مارئي کي پڑهجي ٿو ته مڃڻو پوي ٿو ته ”
اها عالمت جا .  مارئي جو كردار حب الوطني جي هك مثالي يا اڻلڀ عالمت آهي

 )2(“ .دنيا جي قومن ۾ صدين کان پو جنم وٺندي آهي
نفسياتي نقطئه نظر کان هي كو منڌل يا مخفي كردار نه آهي بلكه هك کليل 

مارئي جي .  كردار آهي، جنهن جي سڀني پهلوئن کي آساني سان پرکي سگهجي ٿو
كردار ۾ موجود انفرادي شخصي روين کان وٺي سندس كردار ۾ موجود سماجي يا 
اجتماعي روين، كيفيتن ۽ رجحانن جو مختصر نفسياتي جائزو ترتيبوار هيٺ پيش 

 .كجي ٿو
 حب الوطني

 خودداري جو جذبو
 انفرادي خوشي کي اهميت نه ڏيڻ
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 ظلم آڏو كنڌ نه جهكائڻ
 عزت ۽ غيرت جي پاسداري

 
 :حب الوطني )  1(

مارئي جي كردار جو سڀ کان پهريون ۽ بنيادي جزو وطن سان محبت وارو 
کيس پنهنجي ملك ۽ ماڻهن سان بيحد محبت هئي جنهن جي عيوض هن هر . جذبو آهي

 . قسم جي سختي سهڻ قبول كئي
هر .  هر انسان ۾ داخلي طرح احساس كمتري فطري طور موجود هوندو آهي

نئون ڄاول ٻار جتي پاڻ سان گڎ ٻيا احساس کڻي ڄمندو آهي، اتي ئي اهو احساس به 
هر فرد پنهنجي ان احساس کي ڀرڻ ال سڄي عمر شعوري .  کيس ورثي ۾ ملندو آهي

هو پنهنجي ان الشعوري ۽ شعوري احساس کي ختم .  كوششون كندو رهندو آهي
كرڻ ال دليل ايجاد كندو آهي جيكي کيس نفسي احساسن جي ڌٻڻ مان كڍي 

. قدرتي ۽ سماجي واقعا ۽ حالتون به ان سلسلي ۾اهم كردار ادا كنديون آهن.  سگهن
بهرحال ان احساس جو خاتمو كندي كندي فرد هك اهڑي هنڌ وڃي پڄندو آهي جتي 

درحقيقت انسان انهن ٻنهي .  سندس سوچ ۾ برتري جو احساس جنم وٺڻ لڳندو آهي
احساسن جي سفر دوران ئي پنهنجي ذات، پنهنجي خاندان، پنهنجي نسل، پنهنجي قوم 

 .۽ پنهنجي ملك جي محبت کان آشنائي حاصل كندو آهي
حاصل مقصد اهو ته وطن جي محبت هك خالص نفسي جذبو آهي، جنهنجو 
تعلق انسان جي انفرادي توڙي اجتماعي شعوري ۽ الشعوري تجربن سان سڌوسنئون 

وطن جي محبت نه كي فطري احساس آهي نه وري پاڻمرادو پيدا ٿيندڙ، بلكه هي .  آهي
احساس مخلوط يا اجتماعي احساس آهي، جنهن ۾ كنهن فرد جي ذاتي انفرادي تجربن 
۽ مشاهدن کان سوا سندس قوم جي اجتماعي الشعور جو به وڏو عمل دخل هوندو 

 .آهي
مارئي جيستائين ملير ۾ هئي، کيس وطن جي محبت جو احساس حاصل نه 
ٿيو، پر جڎهن عمر سومري کيس کڻي وڃي كوٽ ۾ قيد كيو ته سندس اندر جا جذبا 
اسري آيا ۽ هو توڙي جو هك كمزور عورت هئي پر پو به پهاڙ وانگر سخت ٿي بيهي 

مطلب اهو ته مارئي جو حب الوطني وارو جذبو، عمر سومري جي ان عمل جو .  رهي
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ردعمل هو،جنهن ذريعي مارئي کي پنهنجي وجود جو احساس ٿيو ۽ هن پنهنجي 
داخلي احساس كمتري کي پنهنجي ڍال ٺاهي، پنهنجي اندروني جذبن کي شعوري 

 .سطح تي آندو
الشعوري احساسن جي اٿل فرد ۾ وڌيك مضبوط شعوري احساسن کي جنم 

مارئي وٽ پنهنجي وطن جي محبت جو تصور محض انفرادي نوعيت جو . ڏيندي آهي
نه هو بلكه اهو احساس ته مارو قوم جو اجتماعي الشعوري احساس هو، جنهن کي 

 .پنهنجي اظهار ال مارئي جو لباس مليو
كارل گستاو جنگ جي نفسياتي تحقيق مطابق انسان جي انفرادي الشعور 
کانسوا كنهن قوم جو اجتماعي الشعور به ٿيندو آهي، جنهن جي تشكيل ۾ صديون 

كيتريون ئي ذهني ۽ حياتياتي خاصيتون فرد ۾ سندس نسل يا .  حصو وٺنديون آهن
مارئي جي كردار سان .  قوم جي اجتماعي الشعور ذريعي منتقل ٿينديون آهن

الڳاپيل اها حيرت پنهنجي جڳهه تي صحيح به  آهي، پر جڎهن ڳالهه كجي اجتماعي 
الشعور جي ته اهو واضح ٿي وڃي ٿو ته مارئي جو پنهنجي ساڻيهه سان محبت وارو 

 .جذبو سندس قومي ورثو هو
”... جي وطن سان محبت ۽ عقيدت جي اها كيفيت جنهن ۾ ماڻهو ماڻهو

اها كيفيت سوين هزارين سال .  جون پنهنجي ڌرتي ۾ وڻ وانگر پاڙون لڳل هجن ٿيون
ابن ڏاڏن کان وٺي زمين جي هك خطي تي رهڻ کانپو ئي، ماڻهو ۾ پختگي اختيار 

 )3(“ .كري ٿي
مارئي .  شاهه لطيف پنهنجي شاعري ۾ پنهنجي كردارن جا روپ ورتا آهن

مارئي سنڌي سماج جي .  جو كردار به سندس الشعوري جذبن جو تمثيلي انداز آهي
اجتماعي الشعور جو اظهار آهي، جنهن کي شاهه صاحب پنهنجي شاعراڻي سگهه ذريعي 

 .بيحد اثرائتي انداز ۾ بيان كيو آهي
ـــــــــــــــــا، ـــــــــــــــــارو مڃي ـــــــــــــــــون م ـــــــــــــــــا، م ـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــي تيه  جيه
ــــــــــــوڪ ميهــــــــــــا، ــــــــــــڈن م ــــــــــــير ۾، چون ــــــــــــڎيون مل ــــــــون جي ــــ  م
 .منهنجـــــــي آهـــــــه اهـــــــا، كـــــــڎهن كيرائينـــــــدي كـــــــوٽ کـــــــي

 )سر مارئي، ابيات متفرقه            (   
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 :خودداري )  2(
فرد جڎهن پنهنجي وجود کي كنهن به طريقي سان محسوس كري وٺندو آهي 

انهي ذات جي تعين كرڻ واري .  ته هو پنهنجي ذات جو تعين كرڻ شروع كندو آهي
عمل دوران فرد پنهنجو پاڻ تي كي اصول ۽ ضابطا مقرر كندو آهي جيكي سندس 

اهي اصول ۽ ضابطا كنهن به سماج جي صدين .  وجود جي احساس کي بقا بخشيندا آهن
تي محيط قدرن جا عكس هوندا آهن، جيكي فرد انفرادي حيثيت ۾ قبول كندو 

 .آهي
شاهه جي مارئي جڎهن عمر كوٽ ۾ قيد ٿي ته سڀ کان پهريان هن پنهنجي 
وجود جو احساس حاصل كيو جنهن کان پو کيس پنهنجي وجود جو ذاتي ۽ اجتماعي 

هن پنهنجي سماجي قدرن مان كي اهڑا اصول پاڻ تي الڳو . تعين كرڻ جو موقعو مليو
انهن ئي .  كيا، جن سندس وجود جي احساس کي دائمي بقا جو سامان مهيا كري ڏنو

جيكڎهن مارئي وٽ خودداري نه هجي ها ته جيكر . اصولن منجهان هك خودداري هو
سندس وجود خطري ۾ پئجي وڃي ها ۽ هو ايتريون سختيون سهڻ كري پنهنجي 

حب الوطني ۽ عزت ۽ ناموس جي پاسداري تان آساني سان :  سڀني جذبن جهڑوڪ
 .هٿ کڻي وڃي ها

جيتوڻيك .  خودداري مارئي جي كردار جو سڀ کان بنيادي جزو آهي
خودداري هك نرگسي رويو آهي پر اهو جيكڎهن اجتماعي نوعيت جو هجي ته سماج 

 .۽ انسانذات ال كارگر ثابت ٿي سگهي ٿو، جيئن مارئي كري ڏيکاريو
ــــــــي خــــــــوب، ــــــــيرو ئ ــــــــديس كــــــــو ٻئــــــــو، کٿ ــــــــه كن ــــــــڌ ن  كان
 .مـــــــــــــــيرو ئـــــــــــــــي محبـــــــــــــــوب، اســـــــــــــــان مـــــــــــــــارو مـــــــــــــــن ۾

 
 :انفرادي خوشي کي اهميت نه ڏيڻ ) 3(

هر ماڻهو جي سڄي جيون جي جاکوڙ .  هر ماڻهو پنهنجي ال جيئندو آهي
تمام كي گهٹ ماڻهو هوندا آهن .  انفرادي خوشين جي حصول خاطر هوندي آهي

. جيكي انفرادي خوشين کان مٿي اجتماعي خوشين کي ڌيان ۾ رکي جستجو كندا آهن
اها هك آفاقي خاصيت آهي، جيكا مارئي جي كردار ۾ ملي ٿي ۽ مارئي جي 

 .ذريعي شاهه لطيف جي شخصيت ۾ ان خوبي جي هجڻ جا اشارا ملن ٿا
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مارئي جو انفرادي خوشي ۽ خوشحالي کي ٺكرائڻ ۽ حاكماڻي لباس ۽ ”
طعام تي پنهنجي ديسي ۽ غريباڻي کاڌي ۽ کٿي کي اهميت ڏيڻ هك اهڑي خوبي آهي 

مارئي پٹ پٹيهر، بخمل ۽ ريشم، .  جا مارئي کي عظمت جي بلندين تي پهچائي ٿي
پال ۽ ست رڇين، پلنگ ۽ هندورن، سوڙين ۽ سون چاندي کي ٺكرائي ٿي ڇاكاڻ ته 
اهي هن کي پنهنجن مارن کي وسارڻ ال اللچ طور مهيا كري ڏنيون وڃن ٿيون ۽ مارئي 
پنهنجي ديس جي پڌري پٹ، ولهه ۽ اس، للر ۽ الڻن، كوڙن چوڙن کي پسند كري ٿي 
ڇاكاڻ ته اهي سڀ شيون سڀني مارن کي ميسر آهن ۽ ان کي مجموعي خوشي 
سمجهندي پسند كري ٿي ۽ عمر جي هر آڇ کي انفرادي خوشي ۽ خوشحالي سمجهي 

 )4(“ .ٺكرائي ٿي ڇڎي
ـــــــون كيئـــــــن ســـــــوڙين ســـــــمهان، مـــــــون ور گهـــــــاري ولهـــــــه، َآئ ُ َ 

ــــــــــــــر ــــــــــــــان کــــــــــــــل، عم َکٿــــــــــــــيري ت َكــــــــــــــج م اهــــــــــــــڑي!  ِ ِ. 
 )3: سر مارئي، داستان(    

ــــــر اڇـــــــــــــا كـــــــــــــپڑا، كاڻيـــــــــــــاريون كيئـــــــــــــن كـــــــــــــن،  عمـــــــ
 َجنيــــــــــــــــن جــــــــــــــــا ٿــــــــــــــــرن ۾، ور ٿــــــــــــــــا ويــــــــــــــــڻ ســـــــــــــــــهن،
 !هـــــــو جـــــــي حـــــــق ڀڃـــــــن، ســـــــي كيئـــــــن ســـــــتيون، ســــــــومرا

 )3: سر مارئي، داستان  (    
 

 :ظلم آڏو كنڌ نه جهكائڻ ) 4(
مارئي جي كردار جو هك ٻيو انتهائي اهم جزو ظلم آڏو كنڌ نه جهكائڻ 

 .وارو سندس عمل آهي
مارئي تي وقت جي حاكم جا مڑيئي ڏاڍ ۽ ڏهكا جا حربا آزمايا ويا پر ”

هي ٿر ڄائي پنهنجي اصول ۽ نظريي تي ثابت قدم رهي ۽ هر مشكل جو همت ۽ 
سندس .  جرئت سان مقابلو كيو ۽ پنهنجي حياتي تان به هٿ کڻڻ جي پرواهه نه كئي

وجود تي جبر جا تمام هٿيار آزمايا ويا، پر هك اڻپڑهيل ٿرياڻي سادي سودي 
مارئي نه قيد ۽ بند جي صعوبتن کان .  ڇوكري، اكيلي سر هر وار جو مقابلو كيو

ڊني، نه اللچ ۽ لوڀ ئي هن جي نگاهه ۾ كا هوس پيدا كئي ۽ نه وري كا سزا هن کي 
 )5(“ .لوڏي سگهي
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ــــــــــوڻ لڱــــــــــن الئييــــــــــن، چــــــــــيري چــــــــــيري چــــــــــم، ُجــــــــــي ل ِ ِ 
ُمــــــــون كــــــــر اڳــــــــي نــــــــه كيــــــــو، اهــــــــڑو كوجهــــــــو كــــــــم، َ 
ُجــــــان جــــــان دعـــــــوي دم، تــــــان تــــــان پـــــــرت پهنــــــوار ســـــــين ٰ. 

 )سر مارئي، ابيات متفرقه         (   
 

 :عزت ۽ غيرت جي پاسداري ) 5(
هن محل ماڙيون ۽ انهن جي آرائشي .  مارئي، غريب مارن جي ڇوكري هئي

جڎهن عمر .  زندگي كڎهن ڏٺي نه هئي، تنهنكري کيس انهن جي خواهش به نه هئي
کيس سون چاندي، ريشم ۽ بخمل آڇيا ته سندس انكار كرڻ بلكل فطري ۽ واجب هو 
ڇاكاڻ ته وٹس انهن شين جي كابه اهميت نه هئي، پر انهن سڀني شين جي برعكس 

عورت کڻي محلن ۾ رهڻ .  كنهن به عورت ال سندس عزت بنيادي اهميت رکي ٿي
واري هجي يا كچي جهوپڑي ۾، کيس پنهنجي عزت سڀ کان وڌيك عزيز هوندي 

 .اها دنيا جي هر سماج ۾ رهندڙ سڀني باشعور عورتن جي اجتماعي نفسيات آهي. آهي
عورت جي نفسيات کي سامهون رکندي، مارئي کي هر قسم جو خوف ۽ ”

اللچ ڏنو وڃي ٿو، پر هن عزت جي رکوالي، غيرتمند ٿر ڄائي کي عمر جو كوبه حيلو 
كابه اللچ هن کي كمزور كري نه سگهي ۽ كوبه نفسياتي حربو .  جهكائي نه سگهيو

 )6(“ .لوڏي نه سگهيو
 

 ُپٹـــــــــــــــوال پنهواريــــــــــــــــون، مــــــــــــــــور نــــــــــــــــه مــــــــــــــــٿي كــــــــــــــــن،
ـــــــــہ الک رتـــــــــــائون لوئيـــــــــــون، تـــــــــــه ســـــــــــالنئان ســـــــــــونهن،  ُجــ
ــــــــــــــــــــــــافتن،  ان ايالچنيــــــــــــــــــــــــون اڳــــــــــــــــــــــــري، بخمــــــــــــــــــــــــل ب

ــــــــــــــان ســــــــــــــومرا ــــــــــــــان کهنبــــــــــــــن،!  ســــــــــــــکر ڀائي ــــــــــــــٿي ک  ک
ــــــــــــران ــــــــــــڄ م ــــــــــــدي ل ــــــــــــن، ســــــــــــا الهين ــــــــــــم ڏاڏاڻ  .جــــــــــــا ڏن

 )3: سر مارئي، داستان  (    
مجموعي طور تي مارئي جو كردار هك مظبوط نفسيات رکندڙ كردار 

مارئي محل ماڙيون، سون چاندي ۽ ريشم نه كڎهن استعمال كيا هئا ۽ نه وري .  آهي
شعور جي آشنائي حاصل .  گهراڻين آرائشن کان آشنا هئي-هو شعوري طور انهن وڏ
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. ذاتي الشعور جو حصو بڻجي نه ٿي سگهي/كرڻ کان سوا كا به خواهش الشعور
مطلب اهو ته مارئي شعوري توڙي الشعوري طور حاكماڻين آسائشن کان ناواقف هئي 
تنهنكري جڎهن عمر سومري کيس اهي سڀ شيون آڇيون ته هن انهن کي قبول كرڻ 

 .کان صاف انكار كيو
نه وٹس .   رکندڙ كردار آهي(Id)مارئي جو كردار هك كمزور جبلت 

معاشي آسودگي جون خواهشون آهن ۽ نه وري جنسي جبلتن جي پورائي جون 
البت مارئي جو كردار سگهاري انا ۽ ان کان به وڌيك سگهاري فوق االنا ۽ .  تمنائون

 .اجتماعي الشعور رکندڙ كردار آهي
هك زوري زبردستي ۾ ۽ ٻيو اللچ .  عمر سومري کيس ٻن كيفيتن ۾ رکيو

اهي ٻئي كيفيتون عام طور تي كنهن به انسان جي انا کي جهكڻ تي .  لوڀ ڏئي
مجبور كري ڇڎينديون آهن پر مارئي هك كمزور عورت هوندي به عمر بادشاهه آڏو 

سندس . سندس ذاتي انا جي مقابلي ۾ سندس فوق االنا وڌيك سگهاري هئي. نه جهكي
الشعور ۾ پنهنجي ملك ۽ مارن جا اساسي نقش ايترا ته گهرا ۽ مربوط هئا جو سندس 

ائين نه آهي ته كو مارئي کي محل ماڙين، .  شعور كنهن ٻي شي کي قبول نه كيو
سون چاندي ۽ هار سينگار سان كا ازلي نفرت هئي، بلكه اهي ئي سڀ شيون 

نه .  جيكڎهن کيس پنهنجي مارن سان گڎ ميسر اچن ها ته هو ضرور قبول كري ها
) عمر سومري جون(قبول كرڻ جو سبب صرف اهو ئي هو جو اهي سڀ شيون ڌاريون 

هيون، جن کي قبول كرڻ پنهنجي انا کي ٺيس پهچائڻ ۽ پنهنجي مائٹن سان بي وفائي 
 .كرڻ جي مترادف هو

ُسگمنڈ فرائيڈ جو فوق االنا ۽ كارل جنگ جو اجتماعي الشعور كن كن 
مارئي جي كردار جي معاملي .  ٰحالتن ۾ هك معني ڏيندڙ اصطالح بڻجي پوندا آهن

ُاهو منهنجو يقين آهي ته جيكڎهن فرائيڈ ۽ جنگ پنهنجي دور . ۾ به كجهه ائين ٿو ٿئي
۾ مارئي جي كردار کان واقف هجن ها ته پنهنجي فوق االنا ۽ اجتماعي الشعور وارين 

 !نظرين جي سمجهاڻي خاطر مارئي جو كردار مثال طور ضرور پيش كن ها
مارئي جي كردار تي كيل ان سڄي بحث مان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته 
مارئي جو كردار شاهه صاحب جي اجتماعي الشعور جو عكس آهي، جنهنجي 
اساسي نقشن ۾ حب الوطني، خودداري، اجتماعي خوشي جا تصور، ڏاڍي آڏو كنڌ نه 
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شاهه صاحب پنهنجي .  جهكائڻ جي سوچ ۽ عزت ناموس جي بچا ۽ بقا جا تصور هئا
اجتماعي الشعور جي انهن عنصرن کي اظهار ڏيڻ ال مارئي جي كردار جو استعمال 

 .كيو ۽ ان ۾ اهي سڀ ڳالهيون شامل كيون جيكي سندس اجتماعي الشعور ۾ هيون
ُلطيف جي مارئي کي سندس ٻين سورمين جي ڀيٹ ۾ وڌيك اهميت حاصل 

عالمتون .  آهي، ڇاكاڻ ته هو هك زنده عالمت آهي وطن جي محبت ۽ وفاداري جي
جڎهن زمان ۽ مكان جي حدن کان آزاد ٿي كنهن قوم يا سماج جي اجتماعي الشعور 

. جي تسلسل ۾ شامل ٿي وينديون آهن ته انهن عالمتن کي زنده عالمتون چئبو آهي
حب الوطني جي عالمت ۽ سندس جذبا قومي اساسي نقش آهن، جيكي هر “  مارئي”

 .باشعور ۽ محب وطن سنڌي جي اجتماعي الشعور ۾ شامل آهن
 جيئـــن ڳنـــڍيون منجهـــه ڳنـــڍير، تيئـــن مـــون مـــن مـــاروئڑن ســـين،
 ڏنيـــــــــون لـــــــــس، لطيــــــــــف چـــــــــئي، هينــــــــــئڑي کـــــــــي همــــــــــير،
ـــــــــــير، ســـــــــــڀ ڇوڙينـــــــــــديس، ســـــــــــومرا  !وڃـــــــــــي منجهـــــــــــه مل

 )سر مارئي، ابيات متفرقه              (   
 

 : 
عمر مارئي جي داستان ۾ عمر جو كردار هك اهڑي ڏنگي حاكم جو آهي، 
جيكو كنهن ٹئين جي چوڻ تي عشق ۾ مبتال ٿئي ٿو ۽ رياستي اصولن ۽ سماجي قدرن 
جي خالف پنهنجي رعيت جي هك غريب ڇوكري کي کڻي زوري كرڻ جي كوشش 

عمر جو كردار پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان انتهائي منڌل كردار آهي، .  كري ٿو
وقت جي حكمران جي حيثيت سان کيس .  جنهن وٽ جيون جو كو آدرش ئي نه آهي

مضبوط ارادن جو مالك ۽ رعيت جي عزت جو رکوالو هجڻ گهرجي ها، پر اهي سڀ 
 . خوبيون سندس كردار ۾ موجود نه آهن

اسان جيكڎهن پنهنجي سماج ۾ نظر ڦيرائي ڏسون ته اسان کي اهڑا انيك 
كردار جيئرا جاڳندا ملندا، جن وٽ كا به دائمي نفسيات نه آهي بلكه هر نئين پل نئين 

هو ڦوڳ جي .  عمر جي نفسيات به كجهه اهڑي ئي هئي.    سوچ ۽ نيون ڳالهيون اٿن
ڳالهين ۾ اچي تكڑو فيصلو كري ٿو، پر جڎهن سندس سڀني كوششن کان پو به 
مارئي نه ٿي مڃي ته هو هٿيار ڦٹا ٿو كري ڇڎي ۽ مارئي کي سندس ملك موٹائي ٿو 
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هو كوبه فيصلو فهم سان نه ٿو كري بلكه معروضي حالتن جي پيش نظر کيس .  ڇڎي
 !پو اهو صحيح هجي يا غلط... جيئن بهتر يا مناسب ٿو لڳي تئين ٿو كري

 عمر مارئي جي داستان ۾ عمر جو كردار بنيادي نوعيت جو صرف انهي
كري آهي جو هن جي عملن تي ئي سڄي داستان جي كهاڻي ڦري ٿي، نه ته ان کان عالوه 

هونئن به شاهه صاحب جا مرد كردار .  هن كردار جي اهميت جو ٻيو كوبه جواز نه آهي
رڳو پنهنجي پنهنجي حصي جو كردار ادا كندا آهن، باقي سڄي كهاڻي ۽ مقصديت ته 

شاهه لطيف جي شاعري ۾ .  جي چوڌاري ڦرندي آهي)  سورمين(عورت كردارن 
 (Supporting Characters)“  مددي كردار”موجود مرد كردار کي سورما چوڻ بدران 

 .چئجي ته وڌيك صحيح لڳندو
داستان جي كهاڻي .  عمر جو كردار هك منڌل نفسيات رکندڙ كردار آهي

سندس كردار کي بنيادي طور ٹن مرحلن ۾ .  ۾ سندس نفسيات جي اوسر ٿئي ٿي
 .ورهائي سگهجي ٿو

جڎهن ڦوڳ کيس مارئي جي سونهن بابت ٻڌائي ٿو ته هو يكدم اڻڎٺي .  1
مطلب اهو ته سندس جنسي . مارئي جي جسماني سونهن جي عشق ۾ مبتال ٿي وڃي ٿو

اوچتو ڀڑكو کائي اڀري ٿيون ۽ هو پنهنجي ذاتي انا ۽ سماجي قدرن کي )  اڊ(جبلتون 
 .نظرانداز كري پنهنجي جبلتن جي پورائي كرڻ ال نكري پوي ٿو

انا جو كم خواهشن جي تكميل ال مهذب طريقو دريافت كرڻ هوندو آهي، 
پر جنهن شخص جي انا ۽ فوق االنا كمزور هوندي آهي، اهو هر عمل سڌوسنئون ذهني 

هو پنهنجي جبلتن جو .  عمر جو حال به كجهه اهڑو ئي هو.  خواهشن مطابق كندو آهي
جيتوڻيك هو سماجي طور هك حاكم هو، پر پنهنجي داخليت ۾ هو .  غالم هو

نه وٹس سگهاري انا هئي ۽ نه وري سگهارو اجتماعي .  پنهنجي نفس جو محكوم هو
هو محض ذاتي الشعور سان ڀريل هو، جنهن ۾ وري جبلتن جي حكمراني .  الشعور

 .هئي
عمر پاران مارئي تي موهت ٿيڻ ۽ کيس زوري کڻي شادي ال راضي كرڻ 
واري عمل منجهان نه صرف سندس كردار جي نفسيات واضع ٿئي ٿي بلكه سندس 

اي ”مارئي جڎهن اهو ٿي چوي ته .  الشعور ۾ موجود اساسي نقشن جي به پروڙ پوي ٿي
، ته هو صرف پنهنجي يا مارن جي نفسيات “نه مارن ريت، جيئن سيڻ مٹائن سون تي
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جي نشاندهي نه ٿي كري بلكه اڻ سڌي طرح عمر کي اهو محسوس ٿي كرائي ته اها 
هن پهرئين مرحلي ۾ عمر جو كردار جبلتن هٿان . كرت سندس طبقي جي كرت آهي

 .محكوم ۽ شخصي ۽ اجتماعي انا کان محروم شخص طور ظاهر ٿئي ٿو
عمر جي نفسيات جو ٻيو مرحلو وري تڎهن شروع ٿئي ٿو جڎهن هو .  2

مارئي کي قيد كرڻ کان پو کيس خوف خطرا، اللچ لوڀ ڏئي، شادي ال راضي كرڻ 
هتي اها ڳالهه غور طلب آهي ته هو هك حاكم هو، جي .  جي كوشش كري ٿو

مارئي کي زوري کڻي ٿي سگهيو ته زوري سان هر كم كري ٿي سگهيو، پر هن 
دراصل پهرئين مرحلي .  پهرئين مرحلي کان پو ٻئي مرحلي تي كا به زوري نه كئي

واري زوري سندس جبلتن جي فيصلي آڏو اڻٹر هئي، پر جڎهن هو مارئي کي پاڻ وٽ 
کڻي آيو ۽ کيس پنهنجي خواهشن جي تكميل ٿيندي محسوس ٿي ته هن زور زبردستي 

جيتوڻيك هن ٻئي .  وارو طريقو ڇڎي، رضا خوشي واري راهه اختيار كرڻ چاهي
مرحلي تي به مارئي کي گهڻيون تكليفون ڏنيون، پر انهن مان عمر جو مقصد کيس 

 .كنهن به طريقي سان راضي كرڻ هو
اكثر مرد پنهنجي جبلتن جا غالم هوندا آهن، پر سندن شعور جي كنهن 
كنڈ ۾ پلجندڙ جرم جو احساس کين كو انتهائي منفي رويو يا سڀا كرڻ کان ممكنه 

اهو جرم جو احساس به فوق االنا ۽ اجتماعي الشعور جو هك . حد تائين روكيندو آهي
حصو يا عنصر آهي جيكو شعور ۾ داخل ٿي جبلتن سان مهاڏو اٹكائي بيهي رهندو 

عمر جيكڎهن مارئي سان .  آهي ۽ نتيجي ۾ فرد جي انا کي ٻيهر سگهه ملندي آهي
زوري شادي كري ڇڎي ها ته جنسي جبلتن جهڑن جمالياتي احساسن جي زوري 
تكميل کيس نفسي تسكين حاصل كرڻ بجا احساس جرم جهڑي منفي احساس ڏانهن 

 .ڌكي ڇڎي ها جتان هو شايد سڄي عمر نكري نه سگهي ها
عمر جڎهن ڏٺو ته سندس سڀ تركيبون بي عمل ثابت ٿيون ته نيٺ هن آڻ .  3

هن مرحلي تي سندس انا سان .  مڃي ۽ پنهنجي داخلي جبلتن جي ڄار مان نكري پيو
نتيجي ۾ هن نه صرف مارئي کي ڇڎڻ قبول كيو .  گڎ فوق االنا جون به اکيون کليون

 .بلكه سندس سچائي ۽ وفا جو ضامن پڻ ٿيو
مجموعي طور تي عمر جي نفسيات داستان جي كهاڻي مطابق اوسر كري 

ٻئي مرحلي تي انا ۽ ٹئين .  پهرئين مرحلي ۾ سندس جبلتن جو ظهور ٿئي ٿو.  ٿي
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هي كردار ٻهروپي كردار .  مرحلي تي وري فوق االنا ۽ اجتماعي الشعور نروار ٿين ٿا
 .پڻ آهي جيكو پنهنجي پسند ۽ ناپسند تحت پنهنجا روپ مٹائي ٿو
مختلف محققن جي .  ُسر مارئي، شاهه لطيف جي ڊگهن سرن منجهان هك آهي

ترتيب ڏنل رسالن ۾ هن سر ۾ يارهن يا ان کان به وڌيك داستان آهن، جن ۾ سوين بيت ۽ 
وايون آهن، پر كنهن به بيت يا وائي ۾ عمر جي كردار سان وابسته كنهن به ڳالهه 

تنهن كري هن كردار کي شاهه .  منجهان شعوري وهكري جي نشاندهي نه ٿي ٿئي
البت .  لطيف جي شخصيت جي كنهن روپ يا پاڇولي طور قبول نه ٿو كري سگهجي

اهو ممكن آهي ته شاهه صاحب اهڑي كنهن كردار کي پنهنجي زندگي جي كنهن 
عملي تجربي ۾ ڏٺو يا ان کان متاثر ٿيو هجي ۽ ان ال کيس نفرت ۽ كدورت پيدا ٿي 
هجي جيكا بعد ۾ سندس الشعور ۾ ويهي رهي هجي، ۽ انهن الشعوري احساسن کي 

عمر جو كردار سڄي سنڌي . شاهه صاحب عمر جي كردار سان جوڙي پيش كيو هجي
قوم جي اجتماعي الشعور ۽ اساسي نقشن جي ابتڑ آهي، ممكن آهي ته شاهه صاحب 
کي اهڑي كنهن كردار کي عملي طور ڏسڻ جو موقعو نه به مليو هجي ۽ نه وري ان کان 
كنهن طريقي سان متاثر ٿيو هجي، پر سندس اجتماعي الشعور ۾ اهڑن كردارن سان 

 .فطري نفرت رهي هجي
ــــــــــــــــــڳ ا، ُڇــــــــــــــــــڎ ســــــــــــــــــٻرايون، ســــــــــــــــــومرا، عمــــــــــــــــــر ل َ َ 
ـــــــــــڑا، مـــــــــــاڙيين ڳـــــــــــاريم ماهـــــــــــه، ـــــــــــورا ڏينه ـــــــــــه ٿ  ٿيـــــــــــم ن
ـــــك منهنجـــــــــــي ســـــــــــاهه، مـــــــــــارو جـــــــــــي مـــــــــــس لهـــــــــــي  .َســــــ

 )سر مارئي، ابيات متفرقه              (   
شاهه لطيف جي اها انفرادي خاصيت آهي ته هن مروج روايتن کان بغاوت پڻ  

جيئن سهڻي جي كردار جي معاملي ۾ شاهه جو رويو اسان جي سڄي سماجي .  كئي
سرشتي جي بلكل خالف آهي، پر اها ڳالهه غور طلب آهي ته شاهه صاحب منفرد ٿيڻ 
جي چكر ۾ كٿي به انفرادي ۽ غير منطقي رويو اختيار نه كيو آهي جنهن جو مثال 

عمر جو كردار .  عمر جي كردار کي منفي انداز مان پيش كرڻ سان واضح ٿئي ٿو
سنڌي سماج جي ان حاكم طبقي کي ظاهر كري ٿو جيكو پنهنجي طاقت جي زور تي 

كڎهن ڌارين اسان کي لٹيو آهي ته كڎهن .  محكوم رعيت تي جبر ۽ ڏاڍ كندو آهي
صدين تي ٻڌل ان اونداهي تاريخ ۾ جيتوڻيك سنڌي قوم .  وري پنهنجن به ڦٹيو آهي
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كڎهن به كنهن جو مقابلو نه كري سگهي آهي، پر ذهني نوعيت جي ردعمل طور 
. حكمران طبقي سان نفرت هن قوم جي اجتماعي الشعور ۾ شامل ٿي وئي آهي

ممكن آهي ته شاهه صاحب عمر جو كردار عالمتي انداز ۾ کنيو هجي ۽ سندس اشارو 
كنهن ٻئي طرف هجي، پر اها ڳالهه طئي آهي ته شاهه صاحب انهي حكمران طبقي کان 

 .گهڻو بدگمان هو جنهن ڏاڍ جي نمائش عام ماڻهن کي تكليفون ڏئي ٿي كئي
 

 :ئ 
سسئي جو داستان هك عورت جي اٿاهه عشق جو دل ڀڄائيندڙ ۽ درد ڀريو ”

داستان آهي جيكا پنهنجي پنهل جي ڳوال ۾ سر جو سانگو الهي، نٹهڻ اس ۾ سڑندي، 
. لكن ۾ لوساٹجندي، ڏونگر ڏوريندي، پيرين پيادي اكيلي كاهيندي ٿي وئي

ُسسئي جا سور كنهن هك سر ۾ سمائڻ ...  سندس سورن جو كو كاٿو ئي كونهي
 )7(“ .ڏکيو سمجهي، شاهه صاحب پورا پنج سر سندس حوالي كيا آهن

ڀانئجي .  سسئي جو كردار نفسياتي حوالي سان گهڻي اهميت جو حامل آهي
ائين ٿو ته شاهه صاحب هن كردار مان ٻين سڀني كردارن جي ڀيٹ ۾ وڌيك متاثر ٿيل 
هو ۽ گڎوگڎ هو هن كردار جي نفسي وسعت مان واقف هو، تنهنكري ئي هن پورا پنج 

 .سر هن ال وقف كيا
سسئي جو كردار، شاهه لطيف جو آدرشي كردار ”ممتاز مهر جي چواڻي ته 

آهي، جيكو پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان خالص وجودي نفسيات رکندڙ كردار 
 )8(“ .آهي

ممتاز مهر صاحب، سسئي جي كردار کي وجودي چئي، سندس تعلق 
وجوديت سان جوڙي ڇڎيو آهي تنهنكري سسئي جي كردار جو جائزو وٺڻ ۽ شاهه 
لطيف جي الشعور ۾ جهاتي پائڻ کان پهريان ضروري آهي ته مختصر طور وجوديت کي 

 .بيان كجي
 هك فلسفياڻي نظريي يا تحريك جو نالو آهي (Existentialism)وجوديت 

ٰجنهن جي صحيح معني ۾ ابتدا ۽ شهرت ويهين صدي عيسوي ۾ فرانس جي ناليواري 
جيتوڻيك وجوديت جا .  جي تحريرن ذريعي ٿي“  جان پال سارتر”اديب، نقاد ۽ فلسفي 

فريڈرڪ ”۽ )  1855-1813(“  كريكيگارڊ”:  نشان سارتر کان به اڳ جي جرمن فلسفين
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جي تحريرن مان پڻ ملن ٿا، پر سارتر کي ان ڏس ۾ وڌيك )  1900-1844(“  نيٹشي
سارتر کان عالوه جن ٻين اديبن جون تحريرون اهميت .  اهميت ۽ مقبوليت حاصل آهي

البرٽ ”۽ “  مارٹن هائيڈگر”، “گئبريل مارسل”، “كارل جيسپر”رکن ٿيون تن ۾ 
 .جا ناال اچي وڃن ٿا“ كاميو

وجوديت جو بنياد ان ڳالهه تي ٻڌل آهي ته انسان هن دنيا ۾ آزاد ۽ منفرد پيدا ”
ٿيندو آهي، پر معاشري ۾ رهڻ جي كري اهو پنهنجي ال هك خاص قسم جو طريقو 

هك فرد جي حيثيت سان اهو انتخاب هن جو حق .  منتخب كرڻ ال مجبور هوندو آهي
آهي جڎهن ته معاشري جو هك ركن هجڻ جي كري اهوئي انتخاب هك قسم جي 
مجبوري بڻجي ويندو آهي ۽ انهي مان تكليف جو اهو احساس جنم وٺندو آهي، 

 )9(“ .جيكو اڄ جي جديد انسان جو سڀ کان وڏو الميو آهي
 بعد ۾، (Essence)وجوديت جي فلسفي مطابق وجود پهريان هو ۽ جوهر 

جڎهن انسان .  يعني ته انساني وجود پنهنجي جوهر کان پهريان موجود هوندو آهي
ڄمندو آهي ته ان جو كو به طئي شده مقصد نه هوندو آهي بلكه انسان کي هن سماج ۾ 

شايد انهي كري .  هر لمحي تي پنهنجي مقصدن جو تعين ۽ انتخاب كرڻو پوندو آهي
 .ئي سارتر انساني وجود کي هك خال، هك نيستي كري سڎيو

سارتر جي خيال ۾ زندگي هك اجڑيل زمين آهي، كوري كاغذ وانگر، ... ”
. جنهن تي كا به وسندي ناهي، كجهه به لکيل ناهي، هك خال آهي، هك نيستي آهي

ائين سمجهجي ته وجود .  ٰهستي بنائڻ ال ان کي كا معني ڏيڻ جا جتن كيا ويندا آهن
خال ۾ لٹكيل آهي، هر لمحي چونڈ جي مرحلي مان گذرڻو پوندو آهي ته كجهه وجود 
ٰکي معني ملي، مقصد ملي، بغير مقصد جي زندگي آهي ئي كونه، يعني خالص وجود 

ماڻهو وٽ خواهش انهي كري ئي آهي ته هو نيستي .  آهي  (Nothingness)نيستي 
 )10(“ .مان نكري وجود ۾ اچڻ ٿو چاهي

وجوديت کي سمجهڻ کان پو جيكڎهن سسئي جي كردار تي نظر وجهجي 
كردار جي روپ ۾ نظر ايندي، ڇاكاڻ ته جڎهن )  وجوديت پسند(ته اها هك وجودي 

پنهون کائنس پري هليو ٿو وڃي ته سندس وجود جو كو جوهر يا مقصد نه ٿو رهي ۽ 
پنهنجي وجود کي مقصد ڏيڻ ۽ داخلي خال کي .  سندس وجود هك خال بڻجي ٿو وڃي

 .ِختم كرڻ ال ئي هو اكيلي سر گهران نكري جبلن بيابانن جو رخ ٿي كري
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ــــــــي،  ُســــــــرتيون ســــــــڄي ســــــــڃ، متــــــــان كــــــــا مــــــــون ســــــــين هل
 .پـــــــــــاڻي ناهـــــــــــه پنـــــــــــڌ گهڻـــــــــــو، اڳيـــــــــــان رائـــــــــــو رڳـــــــــــي رڃ
 .متـــــــــــان مـــــــــــري اڃ، كـــــــــــا ڏئـــــــــــي پـــــــــــاراتو پـــــــــــرين کـــــــــــي

 )1: سر حسيني، داستان(    
وجوديت ۾ انسان جي چونڈ واري عمل کي گهڻي اهميت حاصل آهي ڇاكاڻ 

. ته ان ذريعي ئي انسان پنهنجي وجود کي كنهن مقصد ڏيڻ جي كوشش كندو آهي
اسان جيكڎهن ڏسون ته سسئي  جو كردار به هرلمحي تي چونڈ جي عمل مان ٿو 

جڎهن هو پنهون جي پٺيان وڃڻ ال سنبري هوندي ته ساهيڑين ۽ سرتين کيس .  گذري
روكڻ جي به گهڻي كوشش كئي هوندي، پر هو ٻين سڀني ڳالهين کي نظر انداز 

ان طرح هو .  كري صرف پنهنجي داخلي خال کي ڀرڻ ال سفر جو انتخاب كري ٿي
جي ائين نه كري ها ته وجود جو خاليپڻو کيس کائي .  پنهنجي جيون کي مقصد ڏئي ٿي

 .وڃي ها
سسئي جو كردار شاهه لطيف کي متاثر كندڙ كردارن مان سر فهرست 

جيكڎهن سسئي جي كردار کي اسان وجودي كردار طور مڃون ٿا ته اسان کي .  آهي
شاهه لطيف کي پڻ وجودي نظريي سان تعلق رکندڙ طور تسليم كرڻو پوندو ڇاكاڻ ته 

سسئي جي روپ جي اڀياس مان شاهه لطيف جي ان .  سسئي به سندس هك روپ آهي
ڀانئجي ائين ٿو ته شاهه صاحب پنهنجي عملي زندگي .  وجودي سوچ جي پروڙ پوي ٿي

ممكن آهي ته انهي .  ۾ وجود جي خاليپڻي جي سوچ ۾ انتهائي درجي تائين ٻڎل رهيو
جا كي معروضي سبب هجن، كي واقعا ۽ حادثا هجن، كي وڇوڙا ۽ ٻيا سور هجن، 

 .جن سندس ذهن ۾ زندگي کي مقصد ڏيڻ جي جدوجهد جو ٻج پوکيو هجي
انساني وجود جو خاليپڻو ئي انسان کي زندگي جي مقصد جي تعين ۽ 

وجوديت جي نظريي جو اهو انتهائي اهم نكتو شاهه .  حصول طرف مائل كندو آهي
 :صاحب هن ريت بيان كيو آهي

 ســــــــــکن واري ســــــــــڌ، متــــــــــان كــــــــــا مــــــــــون ســــــــــين كــــــــــري،
 .، ڏونگــــــــــــــــر ســــــــــــــــي ڏورينــــــــــــــــديونانــــــــــــــــدر جنيــــــــــــــــن اڌ

 )4: سر سسئي آبري، داستان       (   
دنيا جي گهڻن فلسفن ۽ علمن جو بنياد “  اندر جو اڌ”شاهه صاحب جو اهو 
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جو نظريو به “  وجوديت”۽ سارتر جو “  احساس كمتري”ايلفريڈ ايڈلر جو .  آهي
 . درحقيقت انهي اندر جي اڌ تي ئي بنياد رکن ٿا

 

 :ن 
سسئي .  جي داستان کي پنجن سرن ۾ ڳايو آهي“  سسئي پنهون”شاهه صاحب 

جيتوڻيك شاهه صاحب پنهون جي .  پنجن ئي سرن جي سورمي ۽ پنهون سورمو آهي
سك ۽ سچائي کي ساراهيو آهي، پر مجموعي طور تي شاهه صاحب سسئي جي 
كردار کي وڌيك نمايان انداز ۾ اجاگر كيو آهي، جيكا هك عورت هجڻ جي باوجود 

 .به پنهون کي ڳولڻ ال كيترائي كشاال كڍي ٿي
پنهون جو كردار هك نيم متحرڪ كردار آهي، يا کڻي ائين چئجي ته غير 

پهرئين مرحلي ۾ جڎهن هو محبت جي حصول ال كوششون .  متحرڪ كردار آهي
كري ٿو ته گهڻو متحرڪ ۽ سگهارو كردار معلوم ٿئي ٿو، پر بعد ۾ ائين ٿو لڳي ڄڻ 

سندس ڀائر کيس دوکي سان پاڻ سان گڎ .  سندس حركت تي جمود طاري ٿي ويو هجي
کڻي وڃن ٿا ۽ هو انهن وٹان جان ڇڎائيندي ڇڎائيندي ايتري دير ٿو كري جو پويان 

 .سسئي جو ساهه هليو ٿو وڃي
ڏٺو وڃي ته هي كردار هونئن گهڻو سگهارو ۽ متحرڪ آهي، پر داستان جي 
كهاڻي ۾ سسئي جي كردار کي وڌيك نمايان كرڻ ال هن جي عملن کي ڄاڻي واڻي 

شاهه صاحب جي انهي جي پويان اها مصلحت هئي جو هن .  عيان نه كيو ويو آهي
 .سسئي جي كردار کي المين ۾ گهيريل ۽ بي يارومددگار ڏيکارڻ ٿي چاهيو

پنهون جو كردار شاهه لطيف جي الشعور ۾ موجود اساسي نقشن جو عكس 
آهي، جيكو جيتوڻيك كمزور ۽ غير متحرڪ معلوم ٿئي ٿو، پر كوڙو يا دغاباز نه 

هو معروضي حالتن جي كري هيڻو ضرور آهي، پر کيس سچي عشق جو شعور .  آهي
 .جنهن خاطر سندس انا موت کي به قبولي ٿي. حاصل آهي
 

 :ڻ 
ُاها عجيب ڳالهه ٿي لڳي ته شاهه لطيف سر سهڻي ۾ بظاهر هك اهڑي ”

كهاڻي کي تعريف الئق قرار ڏنو آهي جيكا سنڌ ۾ مروج سماجي قدرن جي بنهه ابتڑ 
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سهڻي هك پرڻيل عورت هئي جيكا آڌي رات جو مڑس کان لكي درياهه جي .  آهي
شاهه لطيف جيكڎهن چاهي ها ته ان قصي کي ...  هن پار محبوب سان ملڻ ويندي هئي

اهو به سچ آهي ته شاهه صاحب .  شاعري ۾ كتب نه آڻي ها، پر هن ائين كيو آهي
ُپنهنجي طبيعت ۾ انوکو هو ۽ هو سماج جي پرواهه كئي بنا سهڻي ميهار جو قصو 

 )11(“ .ڳائي ها) هونئن به ضرور(
عورت جو پنهنجي مڑس سان رسمي طور وفادار هجڻ نه صرف سنڌ بلكه 
سڄي دنيا جي مهذب معاشرن جي روايت آهي، پر ان جي بلكل ابتڑ سهڻي روايتن ۽ 

انهن روايتن ۽ قدرن جي لتاڙ هن ال ايڎي .  قدرن کي لتاڙي ٿي بنا كنهن خوف جي
 .سولي به نه آهي، پر هو كيترائي خطرا کڻي اهو سڀ كجهه كري ٿي

سهڻي جي معاملي ۾ پهريون ۽ بنيادي سوال هر ماڻهو جي ذهن ۾ اهو اٿندو 
آهي ته شاهه صاحب کي كهڑي ضرورت پيش آئي جو هن سهڻي جي كردار کي ايترو 

 مان ڏنو؟
هك ته سهڻي جو اهو عمل . دراصل ان سوال جي اسرڻ جا ٻه بنيادي سبب آهي

اسانجي سماجي سرشتي جي بلكل خالف آهي ۽ ٻيو ته اسان پنهنجي ذهنن ۾ شاهه 
صاحب جو عكس هك صوفي ۽ اخالقي پرچارڪ جو ٺاهي ڇڎيو آهي جنهنجو كم 

اسان شاهه صاحب کي هك عام انسان .  سماجي، اخالقي ۽ مذهبي قدرن تحت هلڻ آهي
 .۽ هك عام مرد جي روپ ۾ ته كڎهن تسليم ئي نه كيو آهي

. ِسهڻي جو كردار جيئن به هجي، پر هو پنهنجي عشق ۽ ارادي ۾ سچي آهي
هن كردار جون خواهشون ايتريون ته سگهاريون آهن جو وٹس فوق االنا ۽ اجتماعي 

اهو ئي سبب آهي جو هو پنهنجي كنهن به عمل کي كٿي به . الشعور بلكل دٻيل آهي
سندس اهو رويو کيس سماجي ۽ .  غلط نه ٿي سمجهي ۽ جيكو وڻيس ٿو سو ٿي كري

 . ٿو كري ڇڎي(Isolate)مذهبي اقدارن کان بلكل الڳ 
سهڻي جي چپ چاپ پنهنجي مڑس سان الئون لهي گهر ويهي رهي ها ۽ ميهار 

سندس انا سماج سان .  جي پچر ڇڎي ڏي ها ته سندس خواهشن جو موت ٿي وڃي ها
اهو .  بغاوت ال ته تيار ٿي، پر داخلي خواهشن جو قتالم كرڻ ال بلكل تيار نه ٿي ٿئي

انا جو انتهاپسنداڻو رويو آهي جنهن كري فرد پنهنجي خواهشن تحت پنهنجي جيون 
سهڻي به اهڑي هلت هلي ٿي، پر هن کي غلط يا ڀٹكيل چوڻ به .  جو تعين كندو آهي
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 .غلط آهي ڇاكاڻ ته هو بهرحال سچي ۽ ثابت قدم آهي
 :سهڻي جي كردار منجهان كجهه اهم نكتا نكرن ٿا، سي هي آهن

 .داخلي خواهشن کي اولين اهميت ڏيڻ
 .پنهنجي مقصد ۾ سچائي ۽ ثابت قدمي رکڻ

سهڻي جو كردار پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان وڌيك ڦڑتيلو ۽ بي پرواهه 
جدوجهد ۾ جيتوڻيك سسئي جو كردار کائنس وڌيك اثرائتو آهي، پر .  كردار آهي

سسئي پنهنجي سڀني عملن ۾ سڄي سماج جي همدردي ۽ پٺڀرائي جي سوچ نفسياتي 
 .سطح تي رکي ٿي، پر سهڻي وٽ اهڑي كنهن سوچ جو تصور نه هو

سهڻي جو كردار پنهنجي سڀا ۽ رويي ذريعي شاهه صاحب جي نفسيات جي 
. انهن پهلوئن کي سامهون آڻي ٿو جن ۾ جذباتي ۽ انتهائي حد تائين جبلتون پرويل آهن

ائين ٿو ڀانئجي ته ڄڻ شاهه صاحب سهڻي جي كردار ذريعي پنهنجي رهجي ويل 
گڎوگڎ هي كردار شاهه صاحب جي ان سوچ .  خواهشن جي تكميل عمل ۾ آندي آهي

. کي به عيان كري ٿو ته هو عشق جي وحدت ۽ هر حالت ۾ ثابت قدمي جو قائل هو
وٹس عشق جو تصور كنهن غير متحرڪ داخلي جذبي جهڑو نه هو بلكه عشق سندس 

 .داخلي ۽ خارجي زندگي جي هر عمل جو محرڪ هو
شاهه لطيف جي اجتماعي الشعور جو عكس آهي “  مارئي”جهڑي طرح 

شاهه صاحب . وري شاهه صاحب جي ذاتي الشعور جو عكس آهي“ سهڻي”تهڑي طرح 
پنهنجي ٻين سڀني سورمين کي سهڻي وٹان عشق سکڻ جي ال چئي، سهڻي جي 
كردار جي پنهنجي نفسياتي رجحانن سان ويجهڑائي جي هك لحاظ کان تصديق كري 

سر سهڻي کي پڑهڻ کان پو اهو اندازو باآساني لڳائي سگهجي ٿو ته شاهه .  ڇڎي آهي
 .صاحب عشق جي معاملي ۾ كيترو جذباتي هو يا وري جذباتي سوچ رکندڙ هو

 جان جان هئي جيئري، ورچي نه ويٺي،
 .وڃي ڀون پيٺي، ساريندي کي سڄڻين

 )سر سهڻي     (     
 

 : 
هن جي حالت ۽ .  نفسياتي لحاظ کان مومل جو كردار هك منڌل كردار آهي
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ها البت راڻي کي رسائڻ . كيفيت شاهه صاحب جي ٻين سڀني سورمين کان مختلف آهي
ليال هار هٿ كري چنيسر جي چاهه تان . وارو سندس عمل كجهه قدر ليال جهڑو لڳي ٿو

هٿ کنيو هو ۽ مومل وري راڻي جي غير موجودگي ۾ پنهنجي ڀيڻ سومل کي مرداڻو 
 .ويس پارائي، راڻي کي رسائي ٿي

جڎهن راڻو کائنس الڳ ٿيو ته .  مومل وٽ عشق پنهنجي انتهائي حد تائين هو
سندس كيفيت بلكل سسئي جهڑي ٿي پئي ۽ جي چاهي ها ته تڎهن ئي راڻي جي 
پويان نكري پوي ها، پر هن ائين نه كيو بلكه ڀيڻ کي مرداڻي ويس ۾ پاڻ سان گڎ 

انهي مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته مومل جو عشق جنسي نوعيت جو .  سمهاري ڇڎيائين
 .هو

 .مومل کي مجاز جا، اکين ۾ الماس
ُشاهه صاحب، مومل راڻي جي داستان تي هك ڊگهي سر جي رچنا كئي آهي 
۽ سندس جن سرن کي مجازي عشق جي معاملي ۾ سڀ کان وڌيك اهميت حاصل آهي 

 .به هك آهي“ سر مومل راڻو”تن ۾ 
اينيما ۽ اينيمس ۾ :  ُكارل جنگ جو روپ وارو نظريو ٻن مختلف قسمن

آهي ۽ هن )  اينيما(مومل جي كردار کي شاهه صاحب جو عورتاڻو روپ .  ورهايل آهي
كردار جي اڀياس منجهان شاهه صاحب جي عشق مجازي بابت تصور ۽ رجحان کي 

مومل جو عشق ڇاكاڻ ته جنسي نوعيت جو هو، .  آساني سان سمجهي سگهجي ٿو
 .تنهن مان اهو اندازو ٿئي ٿو ته شاهه صاحب عشق جي جنسي پهلو جو پڻ قائل هو

مومل جي كردار ذريعي، راڻي سان رهاڻ وارو شاهه صاحب جو تخيل سندس 
ازدواجي تعلقاتن تي پڻ روشني وجهي ٿو ۽ اهو معلوم ٿئي ٿو ته شاهه صاحب نه صرف 
عشق جي جنسي پهلو جو قائل هو بلكه پنهنجي عملي زندگي ۾ پڻ هن بهترين 

 .رومانوي ازدواجي زندگي گذاري
ـــــــو، كـــــــا جـــــــا مـــــــون ســـــــين ڳالهـــــــه كـــــــي،  ســـــــوڍي ســـــــتي ل
 .ســــــــا جــــــــي پــــــــڌر پــــــــو، تـــــــــه ســــــــرتيون كــــــــا نــــــــه ســـــــــمهي

 )4/5: سر مومل راڻو، داستان      (   
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 :راڻ 
روايتي لفظ انهي .  راڻي جو كردار هك روايتي مرد جو كردار آهي

مناسبت سان استعمال كيو جو جيئن عام طور تي اسان جي سماج ۾ كنهن مرد جي 
عورت جي يا عشق جي معاملي ۾ نفسيات هوندي آهي، راڻي جي نفسيات پڻ ساڳي 

 .نموني جي آهي
هك .  راڻي جو كردار جتي روايتي آهي، اتي ئي مكمل ۽ مضبوط پڻ آهي

مرد هجڻ جي ناتي وٹس مرداڻيون جنسي جبلتون پنهنجي انتهائي انداز ۾ موجود آهن، 
 .پر گڎوگڎ سندس انا به سگهاري آهي

راڻو جڎهن مومل کي كنهن غير مرد سان ستل ڏسي ٿو ته هو نفسي ڀڃ ڊاهه 
جي چاهي .  جو شكار ٿي وڃي ٿو، پر باوجود اختيار جي هو كٿي به منتشر نه ٿو ٿئي

ها ته انهي مهل ئي مومل کي قتل كري ڇڎي ها ۽ پو جي حقيقتن کي پو منهن ڏئي 
 .ها، پر هن ائين نه كيو

مومل جو ڀيڻ کي مرداڻو لباس پارائي پاڻ سان سمهارڻ واري عمل، راڻي جي 
انا کي ٺيس پهچائي ۽ جيكڎهن راڻو كمزور مرد هجي ها ته اهو منظر ڏسندي ئي كو 
اهڑو كم ضرور كري ها، جنهن جي اهڑين حالتن ۾ توقع كري سگهجي ٿي، پر راڻو 

 .اهڑو كو عمل نه ٿو كري ۽ صرف پنهنجو لكڻ نشاني طور رکي هليو ٿو وڃي
عالمتون الشعوري .  نفسيات ۾ عالمتن کي اساسي حيثيت حاصل آهي

. هونديون آهن، انهن جو اظهار ناقابل بيان جذبن ۽ احساسن بدران كيو ويندو آهي
لكڻ کي هن .  فرائيڈ خوابن جي تشريحن ۾ كيترين ئي عالمتن جي تشريح كئي

 .جنسي خواهشن يا عورت ڏانهن مرد جي جنسي مائليت جي عالمت طور واضح كيو
فرائيڈ جي ان تشريح جي روشني ۾ جڎهن راڻو مومل وٽ پنهنجو لكڻ 
نشاني طور رکي ٿو وڃي ته دراصل هو ان ڳالهه کي عالمتي طور چئي ٿو وڃي ته هاڻي 

راڻي جو اهو عمل بلكل ائين .  سندس دل ۾ مومل ال كو به جنسي موهه ناهي رهيو
 !آهي جيئن مڑس جو زال کي طالق ڏيڻ

هو ايڎي وڏي .  راڻي جي كردار جي پختگي سندس صبر ۾ سمايل آهي
 .نفسياتي ۽ قلبي سانحي کان پو به صبر کي هٿان نه ٿو ڇڎي
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 صــــــــــــــبر تنهنجــــــــــــــو، مومــــــــــــــل مــــــــــــــت ٿيــــــــــــــو،!  ســــــــــــــوڍا
ـــــــو جـــــــو كالهـــــــه كيـــــــو، تنهـــــــن مـــــــديون ميـــــــٹي ڇـــــــڎيون  .ت

 )8: سر مومل راڻو، داستان           (   
شاهه صاحب هن .  راڻي جي كردار ۾ فيصلي كرڻ جي قوت موجود آهي

كردار ذريعي سنڌ جي سماج جي اصلوكن قدرن کي اجاگر كرڻ جي كوشش كئي 
 آهي، پر پو به عورت جو استحصال نه ٿو Dominantآهي، جنهن ۾ مرد توڙي جو 

 .هي كردار پنهنجي كرت ذريعي عشق جي آفاقي قدرن کي پڻ اجاگر كري ٿو. كري
راڻي جو كردار شاهه جي الشعور جو عكس آهي، جنهن ۾ هن پنهنجي 

راڻو جن .  داخلي محبوبيت واري جذبي کي راڻي جي كردار ذريعي پيش كيو آهي
ڏکين مرحلن مان گذري مومل جو وصال ماڻي ٿو، اهي شاهه لطيف جي پنهنجي عشق 

 .جي حصول سان الڳاپيل ڏکيائين جي ياد تازي كن ٿا
سنڌ جي گهڻن ناليوارن محققن جو اهو خيال آهي ته شاهه صاحب شريعت جو 
پابند ۽ صوفي ويس ماڻهو هو ۽ کيس عورتاڻي جنس جي محبت جي كا گهڻي خواهش 

منهنجو ذهن گهڻو سوچڻ .  نه هئي، ايتريقدر جو پاڻ ڇڑهو رهڻ کي ترجيح ڏيندو هو
جي باوجود به اهو تعين نه ٿو كري سگهي ته شاهه صاحب بابت اهڑين روايتن جو آخر 

جيكڎهن سندس شاعري کي ڏسجي ته اها اهڑي قسم جي روايتن .  بنياد كهڑو آهي
راڻي جي كردار کي ئي فرض كجي ته جيئن ان کي شاهه صاحب .  جي بلكل ابتڑ آهي

پيش كيو آهي ۽ ڳايو آهي تنهن مان شاهه جي محبوبيت واري جذبي کي آساني سان 
 .سمجهي سگهجي ٿو

وصال کان .  راڻو هر مرحلي تي شاهه صاحب جي سوچ جي تكميل كري ٿو
وڇوڙي تائين راڻي جو سفر، شاهه صاحب جي پنهنجي جوڀن ۽ خواهشن جو عالمتي 

ان ڳالهه کي شاهه صاحب جي تفصيلي سوانح عمري پڑهڻ ذريعي آساني .  اظهار آهي
 .سان پروڙي سگهجي ٿو

 

 :ن /  
ليال جي كردار جو اهم كارنامو اهو آهي ته هو نو لکي هار جي عيوض 

 .پنهنجو مڑس مٹائي ٿي، حاالنكه اهڑا انيك هار وٹس پهريان به موجود هئا
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 .مڻيي مٿي جي هئا، تن چٹن ڦيريم چت
 )1: سر ليال چنيسر، داستان          (   

ليال جو كردار عورت ذات جي هار سينگار سان الڳاپيل نفسيات کي عيان 
گڎوگڎ وڌ کان وڌ حصول دولت جي اجتماعي انساني نفسيات کي پڻ ظاهر .  كري ٿو
انسان وٽ مال ۽ دولت کڻي كيڎي ئي ڇو نه هجي، پر جي كجهه مفت يا .  كري ٿو

 :جيئن غالب چوي ٿو ته . ٿوري مشقت سان هٿ اچي ته هو ان کي ضرور هٿ كندو آهي
،         

؟     ا      آ     
 

غالب جي ان خيال ته مفت هٿ ايندڙ شي کي حاصل كرڻ ۾ برائي كهڑي 
 .آهي، جو عملي ثبوت ليال جي كرت مان ملي ٿو

شاهه صاحب ليال جي . سر ليال چنيسر جو هار، دنياوي دولت جي عالمت آهي
هار هٿ كرڻ واري عمل کي پهريان ته ڏاهپ چيو آهي، پر پو جڎهن ان عمل جي ردعمل 
۾ کيس توقع جي خالف مڑس جي ناراضگي جي سزا ملي ٿي ته شاهه صاحب منجهس 

 .احساس پڇتا کي پيدا كري ٿو
عالمتون خوابن ۾ ظاهر ٿين .  نفسيات ۾ عالمتن کي وڏي اهميت حاصل آهي

اهي الشعور جي پيداوار هونديون . يا وري ادب ۾، سندن مفهوم ساڳيو ئي هوندو آهي
شاهه صاحب، ليال جي هار هٿ كرڻ کان پڇتائڻ ۽ ليالئڻ تائين ساڻس گڎ آهي، .  آهن

اهو عين .  جنهن مان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته ليال شاهه صاحب جو هك روپ آهي
ممكن آهي ته شاهه صاحب جي پنهنجي زندگي ۾ اهڑو كو وقت آيو هجي يا واقعو 
ٿيو هجي، جنهن ۾ هن دنياوي ڌن دولت کي حاصل كرڻ جي جستجو كئي هجي يا 

 .وري جي جستجو نه به كئي هجي ته سندس خواهش رهي هجي
ايلفريڈ ايڈلر جو اهو خيال هو ته انسان تاحيات حصول طاقت ال كوشان 

شاهه صاحب جي زندگي ۾ اهڑا كيئي دور آيا .  دولت به هك طاقت آهي. رهندو آهي
جڎهن کيس پنهنجي غير مستحكم معاشي حالتن جي كري غير متوقع حالتن ۽ 

مغلن پاران کيس سڱ نه ڏيڻ جو بنيادي سبب به سندس پي .  واقعن کي منهن ڏيڻو پيو
ان کان سوا وقت جي حاكم ۽ مذهبي ماڻهن جي .  جي غير مستحكم مالي حالت هو
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جيكڎهن شاهه صاحب .  بيجا تنقيد ۽ مخالفت جو سبب به دراصل سندس افالس ئي هو
اهو به .  ًمال ملكيت وارو هجي ها ته يقينا کيس گهڻين تكليفن کي منهن ڏيڻو نه پوي ها

ممكن آهي ته شاهه صاحب حصول دولت جي خواهش پنهنجي ذات ال نه رکي هجي 
بلكه پنهنجي دوستن، مريدن ۽ عقيدتمندن ال رکي هجي، پر بهرحال اها ڳالهه واضح 
آهي ته شاهه صاحب پنهنجي زندگي جي كنهن دور ۾ دنياوي ڌن دولت ۽ معاشي 
طاقت جي خواهش ضرور رکي هوندي، جيكا اڻپوري ٿي سندس الشعور ۾ دفن ٿي 

انهي اڻپوري الشعوري خواهش کي تسكين ڏيڻ خاطر ئي شاهه صاحب .  وئي هوندي
 .ليال جو روپ ورتو هوندو

ڌن دولت جو حصول به انسان کي نفسي تسكين فراهم ناهي كري سگهندو، 
ممكن آهي ته اها ڳالهه به .  بلكه كيترن ئي نفسياتي مسئلن ۾ منجهائي ڇڎيندو آهي

شاهه صاحب پنهنجي كنهن عملي تجربي مان يا كنهن ٻئي جي ڏٺل تجربي مان سکي 
تنهن کان پو کيس خواهشن جي غالمي تي ندامت جو احساس ٿيو هجي ۽ هن .  هجي

 .پنهنجي روپ ليال کان لياليو هجي
ــــــــــــي نـــــــــــــه لهيـــــــــــــن، تـــــــــــــان پـــــــــــــڻ ليالئـــــــــــــج،  جـــــــــــــي ليالئـ
ـــــــــــــــــو ــــــر م الهيـــــــــــــــــج، ســـــــــــــــــڄڻ ٻاجهينـــــــــــــــــدڙ گهڻ  .َآســـــــــــ

 )2: سر ليال چنسير، داستان         (   
ليال جي كردار جون ٻئي كيفيتون شاهه صاحب جي خواهشن ۽ تجربن تي آڌاريل 

ليال جي روپ ۾ شاهه صاحب هك طرف ته پنهنجي خواهشن ۽ سوچ جي تكميل ٿو .  آهن
 .كري ۽ ٻئي طرف وري عملي تجربن جي بنياد تي داخلي پڇتا جو اظهار ٿو كري

 داغ تنهنجـــــــــــــــــــــــو دائمـــــــــــــــــــــــا، مـــــــــــــــــــــــاري معـــــــــــــــــــــــذورين،
ــــــــــــــــن، ـــــــائين كــــــــــــــــارڻ ســــــــــــــــپرين، وڃــــــــــــــــج م ڏوري  َســـــــــ
ــــــون تـــــــــــــو حـــــــــــــضورين، مڻيـــــــــــــون وجهـــــــــــــان مـــــــــــــچ ۾  .آئـــــــ

 )1: سر ليال چنيسر، داستان           (   

ئچ   :را ڏ
جو مک كردار آهي، هي “  سر سورٺ”را ڏياچ جو كردار شاهه صاحب جي 

كردار عشقيه نه هجڻ جي باوجود به هك رومانوي كردار آهي، جيكو داخلي تسكين 
 .حاصل كرڻ جي چكر ۾ ايڎو مدهوش ٿي وڃي ٿو جو پنهنجو سر به قربان كري ڇڎي ٿو
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را ڏياچ جي كردار جو نفسياتي اڀياس كرڻ يا ان ذريعي شاهه جي تحليل 
نفسي كرڻ ٻين كردارن جي ڀيٹ ۾ وڌيك سولو كم آهي، ڇاكاڻ ته هي كردار 
پنهنجي مزاج ۽ ذهني رجحانن منجهان شاهه لطيف جي شخصيت جي ظاهر ظهور الڙن 

 .کي عيان كري ٿو
شاهه صاحب کي پاڻ سنگيت ۽ سماع سان جيكا محبت ۽ لڳا هو شايد ان ”

انهي سماع جي كري خود پاڻ به وقت .  جو پرتوو ڏياچ جي ساز ال سر ڏيڻ ۾ ڏٺائين
جي ملن ۽ قاضين جي تنقيد جو نشانو بنيو هو ۽ اهي ان مهل تائين نه ڇڎيائين 

. پڇاڙي ۾ پساهه به سماع جي محفل هلندي پورا ٿيس.  جيستائين ساهه ۾ ساهه هئس
تنهن كري چئي سگهجي ٿو ته پاڻ جڎهن سير سفر كندي گرنار، جهوناڳڑهه پاسي ويو 
هوندو، تڎهن اهو داستان ٻڌو هوندائين ۽ ان ۾ موسيقي جي محبت جي حوالي سان 
 ڏياچ جي كردار کان گهڻو متاثر ٿيو هوندو، ان كري مکيه كردار جي حيثيت ۾ را

 )12(“ .ڏياچ کي ڳائي سورمو بڻايائين
را ڏياچ جو كردار شاهه صاحب جي موسيقي سان محبت جي انتها کي ظاهر 

جهڑي طرح ڏياچ ٻيجل جي ساز تي مست ٿي سڀ كجهه قربان ٿو كري، .  كري ٿو
اهڑي طرح شاهه صاحب جي زندگي ۾ به اهڑا كيترائي واقعا ملن ٿا جڎهن هن سنگيت 

 . ۽ سماع کي فوقيت ڏئي ٻين ڳالهين کي ثانوي حيثيت ڏني
منهنجي دل ”هك دفعي فرمايائين .  شاهه صاحب ال سماع روحاني غذا هو”

 )13(“ .۾ االهي محبت جو هك وڻ آهي جو سماع بنا سكيو ٿو وڃي
شاهه صاحب، مخدوم محمد زمان لنواري واري جو گهڻو عقيدتمند هو ۽ 

 .کائنس روحاني فيض ۽ مريدي حاصل كرڻ ال پنڌ كري لنواري شريف به ويو هو
جڎهن سلطان االولياء مخدوم محمد زمانؓ مالقات ۾ کيس سماع کان منع ”

شاهه سائين جي كهڑي دلي ۽ . فرمائي ته شاهه صاحب ان ال پنهنجي مجبوري ڏيکاري
ڏسجي ٿو ته سماع هن ال روحاني سرور ۽ .  روحاني كيفيت هئي سا کيس ڄاڻ هئي

 )14(“ .سوز جو ذريعو هو
مخدوم زمان لنواري واري جي عقيدت ۽ محبت جي باوجود شاهه صاحب 
سماع کي ترڪ كرڻ ال راضي نه ٿيو، باوجود ان جي جو بدلي ۾ کيس ان مرشد جي 
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 :مريدي تان هٿ کڻڻو پيو جنهن ال پاڻ هن ريت چيائين
 مــــــــــون ســــــــــي ڏٺــــــــــا مــــــــــا، جنيــــــــــن ڏٺــــــــــو پــــــــــرين کــــــــــي،
ـــــــــه ســـــــــگهان ڳـــــــــالهڑي  .ِتنيـــــــــن ســـــــــندي كـــــــــا، كـــــــــري ن

 )1: سر کاهوڙي، داستان           (  
شاهه صاحب جو جيون ته سنگيت ۽ سماع جون محفلون كندي گذريو، پر 

روايتن مطابق پاڻ پنهنجي زندگي جي آخري .  سندس وفات به اهڑين حالتن ۾ ٿي
ڏينهن ۾ پنهنجي راڳي فقيرن کي سماع ۽ سرود جو حكم ڏئي پاڻ مراقبي ۾ ويهي 

فقير سوز ڀريل راڳ ڳائيندا رهيا، تان جو جڎهن راڳ ختم ٿيو ته شاهه صاحب .  رهيو
جي حالت معلوم كرڻ ال سندس ڀرسان آيا ته ان وقت تائين شاهه صاحب جو روح 

 .پرواز كري چكو هو
انهن سڀني ڳالهين منجهان شاهه صاحب جي ساز، سنگيت ۽ سماع سان محبت 

اها ڳالهه به واضح ٿئي ٿي ته سماع ۽ موسيقي شاهه .  جي چڱي ريت پروڙ پوي ٿي
صاحب ال محض وندر يا شوق پورا كرڻ جا عمل نه هئا بلكه اهي ته سندس روحاني ۽ 

 .نفسي سكون حاصل كرڻ جا سامان هئا
ڏياچ جي كردار کي سنگيت تي سر ڏيندي، شاهه لطيف جو سنگيت ۽ سماع 
 ڏياچ جو روپ وٺي انهي سان الڳاپيل انتهائي جذبو اڀري اچي ٿو ۽ پاڻ بي اختيار را

كٿي كٿي ته شاهه صاحب را ڏياچ جي كردار جي .  سڄي عمل جو حصو بڻجي ٿو
مثال طور هك بيت پيش كجي .  سوچ کان به مٿي پنهنجي محبت جو اظهار كيو آهي

ِٿو جنهن ۾ پاڻ سر ته سر پر سڄو ملك جاجك تي گهورڻ جي هام هڻي ٿو ِ: 
،م كيـــــــــن ڳـــــــــا ،ســـــــــرهو، م كيـــــــــن آ َوڍ ســـــــــر، ٿـــــــــي َ ِ 

ـــــــــــان!  جاجـــــــــــك  .ُتـــــــــــو مٿـــــــــــا، ملـــــــــــك مڑوئـــــــــــي گهوري
 )4: سر سورٺ، داستان              (   

 مــــــــٿي اتــــــــي منهنجــــــــي، جــــــــي كــــــــوڙين هــــــــون كپـــــــــار،
ــــــــــان، ســــــــــسي کــــــــــي ســــــــــو وار، ــــــــــو وڍي ــــــــــو وارئ ــــــه وارئ ــــ  ت
 !تـــــــــــه پـــــــــــڻ تنـــــــــــد تنـــــــــــوار، موهـــــــــــان مٿـــــــــــائون، مڱڻـــــــــــا

 )3: سر سورٺ، داستان              (   
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سر سورٺ ۾ رڳو را ڏياچ جو كردار شاهه لطيف جي سوچ جي تكميل نه ٿو 
جنهن ۾ .  كري بلكه سڄي جهونا ڳڑهه جو ماحول سندس من پسند ماحول آهي

سنگيت تي سر وٺڻ وارو ٻيجل به شامل آهي ته وري جهوناڳڑهه جا سڀئي ماڳ مكان به 
شامل آهن جيكي سڀئي سنگيت تي موهجن ٿا ۽ راجا را ڏياچ جي سر ڏيڻ واري عمل 

 :کي اڻ سڌي طرح اتساهين ٿا
 محليــــــــــــــــن آيــــــــــــــــو مڱڻــــــــــــــــو، کــــــــــــــــڻي ســــــــــــــــاز ســــــــــــــــري،
 لڳــــــــــــي تنــــــــــــد تنبــــــــــــير جــــــــــــي، پيــــــــــــا كــــــــــــوٽ كــــــــــــري،

 دانهــــــن ٻــــــري،!  هنــــــڌين مــــــاڳين هــــــو ٿــــــي، تنهنجــــــي ٻيجــــــل
ـــــــــــــروڪ ۾  .جهوناڳڑهـــــــــــــه جهـــــــــــــري، پنـــــــــــــدي جهـــــــــــــان جه

 )3: سر سورٺ، داستان(    
راجا را ڏياچ ساز تي سخاوت جي انتها ٿو كري، اها ڳالهه شاهه صاحب جي 

. ان رجحان کي ظاهر ٿي كري ته انساني نفس جو اصل سكون سماع ۽ سنگيت ۾ آهي
دنيا جون ٻيون سڀ دولتون جهڑوڪ سماجي حيثيت ۽ مذهبي درجا وغيره انساني نفس 

 .جي تسكين جو كڎهن به باعث نه آهن
ــــــــــــئي كــــــــــــل كــــــــــــائي، ــــــــــــن مــــــــــــاڙهين، پي  كنيــــــــــــن كني
ـــــــــــــائي،  رســـــــــــــئا جـــــــــــــي رمـــــــــــــز کـــــــــــــي، تـــــــــــــن پارســـــــــــــي پ

 ، ورتـــــــــــــي اي وائـــــــــــــي،“االنـــــــــــــسان ســـــــــــــي وانـــــــــــــا ســـــــــــــره”
 .راڄــــــــــــــــــــا راڳــــــــــــــــــــائي، هردوئــــــــــــــــــــي هيــــــــــــــــــــك ٿيــــــــــــــــــــا

 )2: سر سورٺ، داستان(    
سر سورٺ ۾ جيكي بيت ڏياچ ڀران چيل آهن، اهي گهڻو كري ضمير 
متكلم ۾ چيل آهي، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي بيت شاهه صاحب تڎهن چيا 
هوندا جڎهن سماع جي محفلن ۾ ويٺي ويٺي مٿس مستي طاري ٿي هوندي ۽ هن بي 

 :اختيار پنهنجي كيفيت ۽ سوچ کي را ڏياچ سان منسوب كر ي بيت چيا هوندا
ـــــــــي منهنجـــــــــي، جـــــــــي هئـــــــــا ســـــــــرن ســـــــــو هـــــــــزار، ــــٿي ات  ِمـــــ
ــــــــد تنــــــــوار، هــــــــر هــــــــر وڍئــــــــم هيكــــــــڑو  .تــــــــه تنهنجــــــــي تن

 )3: سر سورٺ، داستان(    
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 : 
۾ ٻيجل جو كردار هك اهڑي سازندي جو آهي جيكو پنهنجي “ ُسر سورٺ”

راجا را ڏياچ ته سندس ساز جي آواز . ساز جي مڌر آواز تي سڀني ٻڌندڙن کي موهي ٿو
 .ِتي ايترو ٿو موهجي جو پنهنجو سر به انعام ۾ ڏئي ٿو ڇڎي

 ، چڑهــــــــــــــــــــــي ۾ چــــــــــــــــــــــوڏول،!آ مٿــــــــــــــــــــــاهون مڱڻــــــــــــــــــــــا
 توکــــــــــــي گهـــــــــــــوٽ گهرائيـــــــــــــو، راڄـــــــــــــا منجهـــــــــــــه رتـــــــــــــول،
ــــــــــــــــــول، وهــــــــــــــــــاڻي وڍڻ جــــــــــــــــــي ــــل توســــــــــــــــــين ٻ  .ٻيجــــــــــــــ

 )3: سر سورٺ، داستان(    
ِجيكڎهن را ڏياچ جهڑي سخي جي سر وڍيندڙ جي حوالي سان ٻيجل جي 
ِكردار کي ڏسجي ته اهو منفي نوعيت جو آهي، پر جيكڎهن را ڏياچ جي سر ڏيڻ 

. واري سڄي عمل کي مثبت عمل قرار ڏجي ته پو ٻيجل جي نوعيت به مٹجي ويندي
هو هك طرف ته راجا را ڏياچ کي سر ڏيڻ ال .  شاهه صاحب به كجهه ائين ئي كيو آهي

ان .  ِاتساهي ۽ همٿائي ٿو، ته ٻئي طرف وري خود را ڏياچ جو روپ وٺي سر ڏئي ٿو
سڄي عمل ۾ ٻيجل جو كردار هك اهڑي وسيلي جو كردار آهي جيكو را ڏياچ ۽ 

جيكڎهن ائين چئجي ته شاهه صاحب وٽ سر .  سنگيت جي وچ ۾ تعلق جوڙي ٿو
ان .  ِسورٺ جي رچنا جو مقصد ئي را ڏياچ کان ساز تي سر ڏيارڻ آهي ته غلط نه ٿيندو

 .ِسڄي عمل ۾ ٻيجل وسيلو به آهي ته سر وڍيندڙ به آهي
مجموعي طور تي شاهه صاحب ٻيجل جو روپ وٺي پنهنجي ان نقطئه نظر کي 

ٻيجل شاهه لطيف .  واضح كيو آهي ته وٹس راڳين ۽ سازندن جو گهڻو قدر ۽ مان هو
جي فن موسيقي سان الڳاپيل انتهائي مهارت حاصل كرڻ واري سوچ ۽ خواهش جي 

 .تكميل كري ٿو
ـــــــــــــــو هـــــــــــــــت، ـــــــــــــــي آئي ـــــــــــــــڌ كـــــــــــــــري، هل ـــــــــــــــسا پن  پردي
ــــــــــو جــــــــــت، ســــــــــر جيــــــــــون صــــــــــدائون هــــــــــڻي  .جاجــــــــــك اڀ

 )1: سر سورٺ، داستان(    
ٻيجل جي كردار کي گهڻي غور ۽ فكر سان اڀياس ۾ آڻجي ته اهو يوناني 

سان گهڻي مشابهت رکندڙ “  فلوكٹيٹس”جي كردار “  سوفوكليز”ڊراما نويس 
جهڑي طرح فلوكٹيٹس پنهنجي تخليقي جوهر کي استعمال كري .  كردار آهي
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پنهنجي ناسور کان نجات حاصل كندو آهي تهڑي طرح ٻيجل به پنهنجي تخليقي جوهر 
فرق صرف ايترو آهي ته فلوكٹيٹس .  کي پنهنجي مقصد جي حصول ال استعمال كيو

سرندو /جو فن سندس كمان ۽ تخليقي جوهر تيرانداز هو، جڎهن ته ٻيجل جو فن چنگ
 .۽ جوهر مڌر سنگيت هو

شاهه لطيف جي ٻيجل جي كردار کي منتخب كرڻ واري عمل کي جيكڎهن 
ايڈمنڈ ولسن جي تخليقكار جي مريضاڻي شخصيت واري تصور تحت ڏسجي ته شاهه 
صاحب جي ذهني ناچاكي ۽ تخليقي عمل وسيلي ذهني چاكائي حاصل كرڻ واري 

ممكن آهي ته شاهه صاحب خود .  سندس تصور بابت كي اندازا لڳائي سگهجن ٿا
انهي سوچ جو هجي ته تخليقكار اڻپورو يا ائبنارمل شخص هوندو آهي، جڎهن سندس 
فن ۽ جوهر جي سماج کي ضرورت پوندي آهي ته تخليقكار تخليقي عمل وسيلي 

 .سماجي مقصدن جي حصول سان گڎ پنهنجي ائبنارملٹي کي پڻ ختم كندو آهي
ٻيجل جو كردار شاهه صاحب جي تخليقي عمل جي مقصد واري تصور کي ته 
بيان كري ٿو، پر اتي اهو سوال به پيدا ٿئي ٿو ته ڇا شاهه صاحب خود به كنهن 
ائبنارملٹي يا اعصابي خلل جو شكار هو، جو هو پنهنجي عمر جو ڊگهو عرصو 

 تخليقكاري جي عمل ۾ مصروف رهيو؟
ايڈمنڈ ولسن جو نظريو ته ان سوال جو هاكاري جواب پيش كري ٿو، پر 
الميو اهو آهي ته شاهه لطيف جي زندگي بابت تاريخي مواد جي گهٹتائي جي كري 
ان ڳالهه کي مفروضي جي حد تائين ته چئي سگهجي ٿو، پر عملي ۽ تاريخي طور تي 

 !  ثابت يا رد نه ٿو كري سگهجي
 

 :ري 
نوري جو كردار عام طور تي نياز ۽ نوڙت جو اهڃاڻ تسليم كيو ويندو 

نياز ۽ نوڙت مذهبي ۽ سماجي اصطالح آهن، جن تحت پنهنجي رويي ۽ مجموعي . آهي
شخصي مزاج ۾ نرمي ۽ نهٺائي رکندڙ فردن کي اخالقي پيكر سمجهي کيس سماج ۾ 
مانائتين نظرن سان ڏٺو ويندو آهي، پر انهن ئي اصطالحن کي جيكڎهن نفسيات جي 
دائري ۾ آڻجي ته اتي اهي خاص قسم جا مونجهارا آهن جيكي كنهن فرد کي انفرادي 
طور يا نسلي طور ورثي ۾ مليل كمترين ۽ محرومين جا نقش هوندا آهن، جن کي 
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 .چيو ويندو آهي“ احساس كمتري”
كنهن به فرد ۾ كمتري جو احساس عضوياتي به هوندو آهي ته نسلي ۽ 
معروضي به، جنهن ۾ سندس ذات جي سماجي حيثيت ۽ سندس خاندان يا قوم جي 

 .معاشي حيثيت جو اهم اثر هوندو آهي
نوري نماڻي پنهنجي مرضي سان نه هئي، بلكه اها نوڙت ته سندس نسلي 

. ورثو ۽ اجتماعي الشعور ۾ ذخيرو ٿيل مهاڻي قوم جي قديم اساسي نقشن جو اثر هو
سنڌ جا مهاڻا هر دور ۾ محكوم ۽ مظلوم قوم .  اسان ڄاڻون ٿا ته نوري مهاڻي هئي

انهي محكومي ۽ مظلومي جي صدين تي ٻڌل تسلسل سندن نفس کي كن . رهيا آهن
خاص قسمن جي احساسن جي پاتار ۾ ڌكي ڇڎيو، جن ۾ حاكم يا ڏاڍي جو خوف، 
سفيد پوش قومن يا برادرين سان رواداري ۽ عاجزي وارو رويو ۽ معاشي خوف وڌيك 

انهن سڀني ڳالهين جي كري هن قوم جي هك مخصوص نفسيات تعمير .  اهم آهن
نوري به ڇاكاڻ ته هنن منجهان ئي هئي تنهنكري سندس نفسيات به ساڳي نوعيت .  ٿي

 .جي هئي
شاهه صاحب نوري جي كردار ذريعي پنهنجي الشعور ۾ موجود احساس 
كمتري کي مهذب ۽ قابل قبول ويس پارائي پيش كيو آهي، ڇاكاڻ ته هو ڄاڻي پيو ته 

نوڙت نه صرف سنڌي سماج بلكه دنيا جي هر مهذب سماج جو عظيم ۽ مانائتو /نياز
 .قدر آهي

نوري جو نياز مهاڻن جي .  نفسيات ۾ عالمتن کي وڏي اهميت حاصل آهي
هونئن به جيكڎهن .  اجتماعي ۽ شاهه جي انفرادي احساس كمتري جي عالمت آهي

نوري ڄام تماچي جي داستان کي پڑهبو ته خبر پوندي ته هن داستان جي كهاڻي جو 
رڳو عشق آ ۽ نوڙت آ، بنا كنهن الميي .   نه آهي ۽ نه ئي وري كو الميوThemeكو 

جي، پر پو به شاهه لطيف هن داستان جو انتخاب كيو، تنهن مان اهو واضح ٿئي ٿو ته 
 .شاهه صاحب کي پنهنجي الشعوري احساسن کي اظهار ۾ آڻڻ مقصود هو

 
ئ   :ئم 

نوري ڄام تماچي جي قصي ۾ نوري مركزي كردار به آهي ته مددي كردار 
دراصل داستان ۾ كهاڻي جي .  به ۽ اها ساڳي حالت تماچي جي كردار جي پڻ آهي
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 .کوٽ جي كري ٻنهي كردارن کي ٻنهي روپن ۾ پيش كيو ويو آهي
تماچي جي كردار جا اهي كارناما آهن ته هو نوري سان عشق كري ٿو، 
ساڻس شادي كري ٿو، سندس نوڙت مان متاثر ٿئي ٿو ۽ پنهنجي ٻين زالن جي ڀيٹ ۾ 

انهي کان سوا سندس كردار جو هن داستان ۾ كو كارنامو نه .  کيس فوقيت ڏئي ٿو
اتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ايترن مختصر كارنامن واري كردار، جنهن وٽ كو .  آهي

الميو نه آهي، كا جدوجهد نه آهي، تنهن جو انتخاب شاهه لطيف مركزي كردار طور 
 ڇو كيو؟

۾ نوري ڄام تماچي جي داستان جي قلمكاري شاهه “  سر كاموڏ”دراصل 
هك طرف شاهه صاحب کي پنهنجي ذاتي الشعور کي اظهار .  صاحب هٿرادو طور كئي

جو رستو ڏيڻو هو جنهن ۾ انفرادي محبت جا تصور هئا ته ٻئي طرف وري سندس 
سندس ذاتي الشعور جي مقابلي ۾ .  اجتماعي الشعور ظاهر ٿيڻ ال اٿل کائي رهيو هو

ُسندس اجتماعي الشعور جو هن سر تي وڌيك نمايان اثر آهي، اهو ئي سبب آهي جو 
رکيو، “  ُسر كاموڏ”نه رکيو بلكه “  ُسر نوري ڄام تماچي”ُشاهه صاحب هن سر جو نالو 

 .ُحاالنكه داستانن وارن ٻين سرن جا ناال كردارن جي نالن تحت رکيل آهن
سر كاموڏ جو مطالعو كندي شاهه لطيف جي پنهنجي ڌرتي ۽ ڌرتي واسين 

اهو چوڻ .  سان سك، محبت، خلوص ۽ پسنديدگي کي آساني سان پرکي سگهجي ٿو
۾ كو وڌا نه ٿيندو ته سر كاموڏ، نوري ۽ ڄام تماچي جي داستان جو بيان گهٹ ۽ 

 !كينجهر جو سفرنامو وڌيك آهي
پر انهن سڀني ڳالهين جي باوجود به اهو ممكن نه آهي ته شاهه لطيف كنهن 

ڏٺو وڃي ته .  مقصد کان سوا ئي ڄام تماچي کي پنهنجي كردار طور چونڈيو هجي
سر كاموڏ ۾ تماچي جو كردار جيتوڻيك غير متحرڪ آهي، پر پو به سندس 

سندس كردار جي .  شخصيت ۾ كي اهڑيون خوبيون آهن، جيكي متاثر كن ٿيون
. سڀ کان وڏي خوبي طبقاتي فرق کي ختم كري عشق جي كيفيت ۾ مبتال ٿيڻ آهي

سماجي طور هو هك حاكم هو، جي چاهي ها ته عمر سومري جيان هو نوري کي 
زوري کڻي وڃي ها ۽ ساڻس زوري شادي كرڻ جي كوشش كري ها، پر هن ائين نه 

ڄام تماچي جو تعلق سنڌ جي سمن حكمرانن سان هو، جن جي بادشاهي جو .  كيو
ممكن آهي ته تماچي، عمر ۽ مارئي جي قصي کان واقف .  دور سومرن کان پو آيو
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هجي تنهنكري ساڳي ردعمل جي خوف کيس كنهن متضاد انفرادي عمل کان روكيو 
 .هجي

بهرحال كيئن به هجي پر شاهه لطيف کي تماچي جي كردار جي جنهن ڳالهه 
ُسڀ کان وڌيك متاثر كيو سا اها هئي ته هن پنهنجي ۽ نوري جي وچ جي طبقاتي فرق 

 .کي فنا كري ڄار كلهي تي کنيو
 .ُعشق ايئن كري، جئن ڄارو ڄام كلهي كيو

شاهه لطيف جي ڄام تماچي جي كردار کي پسنديدگي واري سوچ ان ڳالهه 
جي نشاني آهي ته شاهه صاحب خود به سماجي طور پيدا ٿيل طبقاتي فرقن جي سخت 
خالف هو، خاص طور تي عشق جهڑي معاملي ۾ ته هن كنهن به قسم جي نسلي يا 

 .معاشرتي فرق کي مسترد كيو آهي
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 :نوٽ 

مقالي ۾ استعمال ٿيل شاهه عبداللطيف ڀٹائي جا بيت، ڊاكٹر هوتچند مولچـنـد گـربـخـشـاڻـي ۽  .1
 .غالم محمد شاهواڻي پاران مرتب كيل شاهه جي رسالن تان ورتا ويا آهن

لـطـيـف ” مارئي جي كردار جي مختلف پهلوئن تي لکڻ جو عمل، سليم ڀٹي لطيفي جي كتـاب  .2
 . تان متاثر ٿي كيو ويو آهي“ جي شاعري جو جديد فكر

3.  تـحـقـيـقـي جـرنـل جـي مـارچ “   كالچـي” مقالي ۾ استعمال ٿيل نفسياتي اصطالحن کي سمجهڻ ال
کـي پـڑهـڻ جـي صـالح “   ادب جي نفسياتي تنقـيـد” ع واري شماري ۾ ڇپيل راقم جي مقالي 2008

 .ڏجي ٿي


