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 مشتاق علي لغاريڊاكٹر 
 

ئج ئرائ  ئئ ۽  ا  ب  ئ 
 

Abstract 
 

Shah Abdul Latif and Sociology of Sea-Farers 
 
Shah Latif is the poet of international stature. His poetry 

is much closer to the life and living patterns of poor and down 
trodden people. 

In this paper, the Sociology, Economy and Living patterns 
of a famous tribe of Sea-Farers, the people who are dwelling on 
the banks of River as well as Ocean, has been depicted. The ac-
count of the life and the ways of earning, expending and living 
though in poverty, but at heart, they are bold, brave and happy in 
whatever the hard ways of life they linger on. Those conditions 
and patterns have been made more vivid, by quoting from the 
‘Surs’ of Shah Latif, which have enhanced the beauty and ele-
gance of the above tribe of Sea-farers.  

 :ٻھراڙي وارو سماج.
کارائي سماج ٻھراڙي واري سماج جو حصو آھي، جتي انسان قدرتي ماحول 

تازي ھوا، سج جي روشني، تبديل ٿيندڙ موسمي حالتون ھن تي سڌو . ۾ كم كري ٿو
هو فطرت سان سڌو سنئون الڳاپي ۾ ھوندو آھي”.  اثر انداز ٿين ٿيون جھڑوڪ مٹي، .  اُ

ٻھراڙي ) 1(“.نباتات، حيوانات، پاڻي، درياھه، سج، چنڈ، آسمان، ھوا  ۽ برسات وغيره
 واري سماج ۾ زراعت معاش جو اھم ذريعو آھي، جڎھن ته کارائي سماج ۾ ماھيگيري

ھنن جي .  کاري ۾ اكثر لوڪ ماهيگيري سان الڳاپيل آھن.  کي اھميت حاصل آھي
 .جياپي جو دارومدار پاڻي تي آھي

ھتان جي سماجي روين ۾ گھر جي وڏي کي وڌيك اھميت ڏني وڃي ٿي، 
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جيئن گھر جي وڏي .  ساڳي ريت ڳوٺ جي وڏي ۽ راڄ جي چڱي کي مان ڏنو وڃي ٿو
کي وڏي عرصي تائين مال ملكيت تي اختيار رھي ٿو، اھڑي طرح سياسي ۽ سماجي 

سامونڈي پٹي تي مھاڻا ۽ جت .  مسئلن ۾ راڄ جي چڱي مڑس جي ڳالھ مڃي وڃي ٿي
اھي لوڪ .  ھنن جو تعداد ٻين نسلن جي ڀيٹ ۾ وڌيك آھي.  نسل صدين کان آباد آھن
اهڑن .  انھن جو قديم سامونڈي لوكن سان كھڑو تعلق ھو.  كڎھن ھتي اچي آباد ٿيا

سوالن جي پيش نظر  کارائي سماج جي ارتقا، مذھب ۽ ثقافت جون تبديليون، گذران جا 
ذريعا، جياپي جي جدوجھد، جنگيون جھيڑا ۽ وسندين جو قائم ٿيڻ ۽ برباد ٿيڻ، نين 
وسندين جو وجود ۾ اچڻ، لڎپالڻ ۽ ٻين جاگرافيائي، سياسي، سماجي ۽ اقتصادي 

 .حالتن جو جائزو وٺڻ جي ضرورت آھي
 

 :کارائي سماج جي اوسر
ھر سماج جي اوسر ڌار ڌار طريقي سان ٿئي ٿي ۽ انھن جون خوبيون ۽ 

سميري سماج فن ۽ لکت ۾ اڳتي نكري :  مثال طور.  خاصيتون به ڌار ڌار هجن ٿيون
مصري كيميكل .  ويو، يوناني سماج ڏاھپ، دانائي ۽ ادب ۾ دنيا جي رھنمائي كئي

۾ گو کڻي ويا ۽ سنڌي سماج يا ان سان الڳاپيل ھندي سماج تهذيبي ۽ مذھبي سوچ 
يورپي سماج جو .   ھمعصر عربي سماج ۾ به مذھب کي نمايان حيثيت حاصل رھي. ڏني

ھٿ بھرحال مٿاھون رھيو، جنهن  ھن سمورن سماجن کي سائنس جو تحفو ڏنو ۽ 
جاتين جو /سماجي اٿل پٿل ۾ نسلن.  حضرت انسان کي كمال درجي تي پھچائي ڇڎيو

سنڌي سماج ۾ بروھي، ماڇي يا مھاڻا جت،ڀيل ۽ كولھي .  اھم كردار رھيو آھي
اھڑيون جاتيون يا نسل ھئا جيكي ٻين زوراور نسلن جو مقابلو كندا، مرندا ماريندا، 
ڏکين حالتن کي منھن ڏيندا، پنھنجا پراڻا پڈ ڇڎيندا، نوان اجھا اڏيندا پكين وسندين 

انھن مان كي لڎائو زندگي گذاريندا رھيا، كن جبلن تي وسنديون قائم .  تائين پھتا
کارائي سماج جي .  كيون ۽ كن سمونڈ تي حكمراني كئي ۽ كنڌي تي ڳوٺ ٻڌا

 .اوسر به سامونڈي كناري تي پراڻين وسندين قائم ٿيڻ سان ٿي
هي ڀاڱو ٺٹي ضلعي ۾ جاتي ۽ الڏين ”.  کارو انڈس ڊيلٹا جو اهم حصو آهي

کان چار ميل ڏکڻ طرف کان شروع ٿي ميرپور ساكري ۽ گهوڙا ٻاڙي تعلقن تائين هلي 
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ٿو، بدين ضلعي جو كجھ ڀاڱو پڻ هن حصي ۾ اچي وڃي ٿو، هن ڀاڱي کي ٹن حصن ۾ 
بدين سب ڊويزن وارو )  ب(شاھ بندر سب ڊويزن وارو کارو، ) الف: (ورهائي سگهجي ٿو

هن عالئقي ۾ سامونڈي کارين جو ڄار وڇايل ) 2(“.ٺٹي سب ڊويزن وارو کارو) ت(کارو 
هتي مهاڻن جون عارضي .  جن جي كنڌين سان اڳي تمر جا گهاٹا ٻيال هوندا هئا.  آهي

شاھ عبدالطيف ڀٹائي جي دور ۾ .  وسنديون به آهن ته كي پكا ڳوٺ به موجود  آهن
شاھ جي كالم جي مطالعي مان .  هتي پكيون وسنديون ۽ وڻج واپار جو اوج هو

معلوم ٿئي ٿو ته لطيف سائين هن عالئقي جي سفر دوران مشاهدي ۾ آيل هر شي کي 
 . پنهنجي كالم ۾ آندو آهي

 
 :قديم وسنديون

جتوڻيك انڈس ڊيلٹا گھڻو موھيندڙ ته كو نه ھو؛ جتي وڏا بندرگاھ ھجن، ”
پر ڇاكاڻ ته اھو ھك سکيو سھنجو سامونڈي كنارو ھو، ان كري اتي بندرگاھ 

پٹاال، ديبل، الھري، شاھبندر، گھوڙا ٻاڙي ۽ ٻيا، جن جو ذرخيز :  موجود ھئا، جيئن
پٹاال ”)  3(“.آباد ۽ سکين ستابين وادين جيئن ميسوپوٹيما سان واپار ھلندڙ ھو

ميل ڏکڻ اوڀر طرف ھو ۽ ڊيلٹا جي لھواري ھيئت مان اھو ٿو ڀانئجي ته  33حيدرآباد کان 
) Haven Alexander(سكندر جو بندر , )Krokala(كروكاال , )Barbariko(باربيريكو 

 )4(“.به كوھستان جي ڏاکڻين حد تي قائم ھئا
عرب دور ۾ ديبل جو گھڻو ذكر اچي ٿو، جنھن ال سنڌي عالمن جي مختلف 

ڊاكٹر بلوچ ان کي ڀنڀور وٽ ٿو ڄاڻائي جڎھن ته ٻيا عالم ان کي ،موجوده .  را آھي
ع ۾ 1555شاھبندر مرزا عيسٰي ترخان ”.  ٺٹي يا پير پٺي تي قائم ھئڻ ڄاڻائين ٿا

 )5(“.اڏايو
غالم شاھ كلھوڙي ”:  هو لکي ٿو.  مرزا قليچ بيگ جي را مختلف آھي

ڌاراجا جي راجا کي قتل كرايو، ھك نئون بندرگاھ اڏرائي ان تي شاھبندر نالو 
هي .  هن بندر گاھ تي غالم شاھ كلهوڙي جا پندرهن جهاز بيٺل هوندا هئا)  6(“.رکيو

. بندر واپاري اچ وڃ جي مركز هو، جنهن جو مسقط ۽ ٻين ملكن سان واپار هلندڙ هو
 . هتي انگريزن هك فيكٹري به قائم كئي
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ان کان سوا ستورا، كامنا، كوريٹس، اروس، پاتار بندر، مينا ڳڑھ، منجا 
ٻاڙي،  سنڈو بندر هي پراڻو شهر ۽ قديم بندر هو، اورنگا بندر اورنگزيب تعمير 

کاري .  هي مشهور واپاري بندر هو ۽ وكر بندر هك اهم بندرگاھ هو.  كرايو هو
ھي پراڻو ”ڀنڀور ال اھو رايو آھي ته، .  سمونڈ تي مشھور پراڻيون وسنديون آباد ھيون

يوناني پنھنجي پاڙيسرين کي ”)  7(“.شھر ھو جنھن تي يونانين باربيريكان نالو رکيو
 باربارا)Barbaroi  ( يا باربيرينس)Barbarians  (ان .  جي دلچسپ نالي سان سڎيندا ھئا

۾ كا ٹوڪ كا نه ھئي،  پر ان مان مراد اھي لوڪ ھئا جيكي يوناني ٻولي ڳالھائي نه 
ٿي سگھيا، پر اھي ٻوليون جن جي ٻڌڻ سان کين مونجھارو ٿئي يا نه سمجھي سگھن 

يجيئن رڍن جي  گمان غالب آھي ته سنڌين جي ٻولي نه سمجھڻ كري ھنن ھن )  8(“.ٻَ
 . عالئقي کي بابيريكو يا باربيريكان جي نالي سان سڎيو ھجي

ڀنڀور بابت هنري كزنس ۽ رچرڊ برٹن جا حواال ڏيندي ڊاكٹر االنا لکيو 
كزنس ڀنڀور کي ديبل .  هن قديم شهر کي مختلف ماهرن مختلف ناال ڏنا آهن”:  آهي

بندر جي بچا ال هك ننڍو بندر ليکي ٿو، جتي جهاز اچي بيهندا هئا، ۽ هتان سامان 
هيگ ايليئٹ جي .  ٻيڑي ۾ الهي درياھ ۾ آڻيندا هئا، جتي محصول ورتو ويندو هو

انهي دعوٰي کي غلط ٿو سمجهي جنهن ۾ هن ڄاڻايو آهي ته، ڀنڀور ڊيلٹا جو هك وڏو 
هيگ جو خيال آهي ته، بار بئريكن شاھ بندر واري جا جي .  بندر بار بئريكن هو

(“ .برٹن به ڀنڀور کي سكندراعظم جو شهر بار بئريا يا باربئريكا ٿو مڃي. ويجهو هو
 .ڀنڀور کاري جو اهم شهر هو، ان بابت شاهه لطيف جا لفظ پڑهو) 9

 ُســرهـــي مــنـــجـــهــان ســـاٿ، آئـــي بــو ڀـــنــڀـــور کـــي،
 بــــــيــــــٺــــــا بــــــازارن ۾، الئــــــي جــــــت َجــــــبــــــات،

 

ـــلـــو ـــاف ـــو ق ـــت ـــه ـــچ پ ـــدي هـــوت حـــمـــات، كـــي  )10.( ســـن
 

الڙي بندر به هك وڏو بندرگاھ هو، جتي عربستان ۽ ايران جـا مـاڻـهـو واپـار ”  
هي سنڌ جي سامونڈي واپار جو مک مركز هو، جـتـي وڏا وڏا جـهـاز .  سانگي ايندا هئا

جاکي بندر ڌاراجا جي ويجـهـو قـديـم )   11(“ .مال چاڙهڻ ۽ الهڻ ال اچي لنگر هڻندا هئا
 . بندرن مان هك آهي ۽ کارو کاري ذريعي هت پهچبو آهي

ان جي جا تي كيٹي . ڌرتي ڌٻڻ كري تباھ ٿيو. وكر بندر مشھور شھر ھو”
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 ) 12(“.بندر جو شھر تعمير ٿيو
انھن پراڻين وسندين ۾ لوكن جو ھك ٻئي پويان آباد ٿيڻ، ڦٹڻ، ٺھڻ، 
لڎپالڻ، الڳاپن، اچ وڃ، واپار، ھنرمندي، ٻولي، سياسي ۽ اقتصادي حالتن جو اثر سماج 

زراعت، .  ان دور واري سماج ۾ ھَر ۽ ٻيڑي کي اھميت حاصل ھئي.  تي پوڻ اڻ ٹرھو
موجوده کارائي سماج ۾ مڇي ۽ .  مڇي جو شكار ۽ واپار آمدني جا اھم ذريعا ھئا

ان .  زراعت سان گڎوگڎ چوپائي مال ۽ تمر جي ماحول کي به وڏي اھميت حاصل آھي
. کان سوا ھتي جي انساني زندگي ۽ ٻي جيوت کي مٺي پاڻي جي سخت گهرج هئي

جيتوڻيك كنهن ڳوٺ يا پكي . هاڻوكي دور ۾ پکن جا گهر ٺاهي رهڻ جو رواج آهي
كاٺ جا .  وسندي ۾ سيمينٹ جي بالكن مان جڑيل جاين جو رواج پئجي رهيو آهي

بادگيرن واريون جايون، جيكي اڳي عام هيون، هاڻي ختم ٿي )  منگهن. (گهر به آهن
 .كٿي كکاوان گهر ۽ ٿلها راڳيل نظر ايندا. رهيون آهن

 
 : تاريخي پس منظر

نئين پٿر جي دور جي خاتمي تائين كوھستان سمونڈ جي مٿاڇري تي نكري 
نئيون، ڍورا ۽ چکر وغيره .  برساتن پوڻ سان نئين زندگي جي شروعات ٿي. نروار ٿيو

سڄي عالئقي ۾ درياھ ۽ برسات جي ذريعي . گل، ٻوٹا، گاھ ۽ وڻ اڀري آيا. وجود ۾ آيا
انھن ڳالھين انساني مخلوق کي سنڌ ڏانھن لڎڻ .  چراگاھ وجود ۾ آيا.  مٺو پاڻي گڎ ٿيو

كول، سنٿال ۽ ٻئي كاري رنگ ۽ نسل جا ماڻهو دکن، سلون ۽ ”.  تي راغب كيو
آسٹريليا کان سنڌ ۾ آيا، جڎھن ته آرين سميت اڇي رنگ ۽ نسل جا ماڻھو اتر ۽ اولھ کان 

اڳتي ھلي انھن نسلن جي ماڻھن ھن عالئقي ۾ اچي مٿي ذكر )   13(“.سنڌ ۾ داخل ٿيا
 .كيل وسنديون قائم كيون ۽ نئون سماج وجود ۾ آيو

 
 :تاريخي جائزو

 1000م کان .ق 1200ويدن مان رگويد جا اوائلي بيت مھراڻ جي كپ تي ”
جڎھن آرين سنڌو جي ميدان ۾ سرسوتي ۽ اٹك کان وٺي عربي . م قلمبند كيا ويا.ق

سنڌ جي اصلوكن رھاكن دراوڙن سان ھنن )  14(“.سمنڈ تائين بيٺكون وڌيون ھيون
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انھن مان گھڻا كي ميد .  جون سخت لڑايون ٿيون، نتيجي طور دراوڙ ڇڑوڇڑ ٿي ويا
ميد ايران ڏانھن ھجرت كري ”مھاڻا سنڌ جي سامونڈي كنڌين تي وڃي رھيا، كي

اھو واپار .  م ھندستان ۽ بابل وچ ۾ سامونڈي واپار وڌيو.ق 600-800”)  15(“.ويا
دراوڙن جي ھٿ ۾ ھو، جيكي شايد موجوده مھاڻن، ماڇين يا ٻين دراوڙي ٻوليون 

سنڌ جي ميدن، پرشين ۽ عرب سوداگرن ۽ ٻيڑائتن ) 16(“.ڳالھائيندڙ سنڌين جا وڏا ھئا
ھٿان سنڌ والئت جي خوشحالي، بھادري ۽ فطري سحر انگيزي جي احوالن، عربن، 
پرشين ۽ يوناني حاكمن کي سنڌ والئت ۽ سنڌ جي مھراڻ بابت وڌيك خبرون چارون ۽ 

ايران جي دارا اعظم، سيالكس نالي ھك ماھر .  ڄاڻ حاصل كرڻ جي خواھش وڌائي
مھراڻ )  م.ق 516-518(مير بحر کي مھراڻ جي سروي كرڻ ال سنڌ روانو كيو، جنھن 

(“جو سروي كيو ٻه صديون پو جڎھن يونان طاقت جو مركز بڻيو ته نوجوان )  17. 
ھو لڳ ڀڳ ٹي سال سنڌ ۾ رھيو، ھتي .  يوناني جنرل سكندراعظم سنڌ تي كاھيو

-326جي ھنرمند مھاڻن کان ٻيڑا تيار كرايائين ۽ ھك دِكو تعمير كرايائين، آخر 
 .م ھن واپسي جو سفر شروع كيو.ق 325

. قبل مسيح دور ۾ سنڌي لوكن زراعت سان گڎ سمنڈ تي به قبضو ڄمايو
ان دور ۾ گھوڙن، پشم، کاٻار، ڳئون ۽ .  رگويد مان ان دور جي سماج جي ڄاڻ ملي ٿي

ڍڳي، کير، مکڻ، گيھ، ماکي، برسات، سون، ھاٿي، ھرڻ، مال جا ڌڻ، مٹي ۽ پٿرن جا 
بند، قلعا، ڍڳي گاڏي، ٻيڑيون ٺاھڻ، رڇ ٺاھڻ، كپڑو اڻڻ، زمين جي ماپ كڇ، گڎيل 
كٹنب، چوري، جوابازي، وياج خوري، پير کڻڻ، فيصال كرڻ، ڏنڈ ڀرڻ، رڍن، 
ٻكرين، گڎھن، چوگان بازي، كھاڙي، تيركمان، تلوار، واپار، لھرجي ڌوڻ، كنڀر 
جي آوي، ڄار، پنجوڙون، وانجھار، جانورن ۽ پکين جو شكار، ماس خوري، ڍڳن جي 
قرباني، ٻولي، لباس، ڀاڄيون، ميوا، سوما ٻوٹي جو رس، قمار بازي، زالن جو نچڻ، 
ساز، دھل، سارنگي، بانسري، مرلي، ناد، عبادت، ديوتائن جي پوڄا، باھمي جنگين 

 .بابت اھم معلومات ملي ٿي
صدين جي سفر کان .  سكندر جي فوجن سنڌ ۾ سڀ كجھ تاراج كري ڇڎيو

معاشي بدحالي ۽ سياسي غالمي مان نكرڻ .  پو جڑيل سنڌي سماج ڀڄي ڀور ٿي پيو
ان دوران سنڌ تي كشن، باختري، ساكا،حن، پارٿين ۽ .  ال ست صديون لڳي ويون
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ٻاھران آيل يلغارن سنڌي لوكن جي زندگي تي نمايان اثر .  ساسانين جو دور رھيو
ع ۾ سنڌ تي را 499. ڇڎيا ۽ آزاد سنڌي سماج ھك غالمي واري سماج ۾ تبديل ٿي ويو

را کان پو برھمڻ .  گھراڻي جي حكومت قائم ٿي ته سنڌي سماج سک جو ساھ کنيو
چچ برھمڻ ھندو .  ھن دور ۾ سنڌي عوام جو ڌرم ٻڌمت ھو.  جي حكومت قائم ٿي

سنڌ جي لوھاڻن ۽ جتن کي تكليفون ڏنيون، پر . ڌرم کي زور وٺائڻ جي كوشش كئي
سنڌين جي . هن جي مرڻ کان پو سندس ڀا چندر وري ٻڌ مت کي مدد ڏيڻ شروع كئي

ھن ۾ شك ناھي ته سنڌين جو رنگ ”:علم، ھنر ۽ تھذيب بابت موالئي شيدائي لکي ٿو
سفيد فام قومن جي مقابلي ۾ سانورو ھو، مگر ا تعالٰي کين قديم قومن ۾ علم، 

سنڌي .  حكمت، ھنر، تھذيب، اخالق ۽ سياست جي كري فضيلت عطا كئي ھئي
نجومين جو چوڻ آھي ته زحل ۽ عطارد جي كري سندن عقل ۾ صفائي ۽ ذھن ۾ لطافت 

کين سڀني علمن ۾ يد طولٰي نصيب ٿيو ۽ دنيا جون قومون سندن دانش ۽ . پيدا ٿي آھي
. سنڌ جا مٿيان علم عربن معرفت يورپ تائين پھتا.  فضيلت جو اعتراف كن ٿيون

 )18(“.موجوده تھذيب جي تعمير ۾ سنڌين جو به حصو آھي
ع ۾ سنڌي سمونڈ جي مشھور بندرگاھ ديبل بندر تي عربن جو قبضو 711

ع کان 833.  ان کان پو راجا ڏاھر جي شكست سان عربن جي حكومت قائم ٿي.  ٿيو
ع تائين بھرحال عرب سڌي يا اڻ سڌي طرح 1010.  پو عربن جو زور گھٹ ٿيندو ويو

ھن دور ۾ عربن جي تمدن جو سنڌ جي مذھب، زبان ۽ صنعت .  سنڌ تي حكمران رھيا
عربن کان پو غزنوي، غوري، غالم، خلجي ۽ تغلق حكومتن جا حمال . تي وڏو اثر پيو

 .ٿيندا رھيا، پر اھي سنڌ ۾ پير ڄمائي كو نه سگھيا
ع تائين لڳ ڀڳ پنج صديون سنڌ تي سومرن ۽ سمن جي 1519ع کان 1010

شاھ .  ھي دور سامونڈي سماج جي البت خوشحالي جو دور رھيو.  حكمراني رھي
 جا اھم كردار مومل راڻو، سسئي پنھون، سورٺ را جي شاعري عبدالطيف ڀٹائي
ڏياچ، عمر مارئي، ليالن چنيسر، دودو چنيسر، مورڙو ۽ مانگر مڇ، موکي متارا، نوري 

شاھ جي شاعري ۾ .  ڄام تماچي، ڄام جکرو، سپڑ ڄام ھن دور جي پئداوار ھئا
کارائي سماج جي جن جاتين جو ذكر ملي ٿو، انھن ۾ مھاڻا يا ماڇي ۽ جت قابل ذكر 

 .ھتي شاھدي طور كجھ بيت قلمبند كجن ٿا. آھن
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ــھــوِر پــيــا، اگــھــوُر گــھــوريــائــون،  گــھــوريــنــدي گُ
 

 )19. ( مـــيـــكـــر مـــاريـــائـــون، مـــالحـــن مـــنـــھـــن ســـنـــرا
 

 .ماري مڃائي ٿو)  ھيٺيون طبقو(کي وري به مالح )  ظالم(ميكر يا مانگر مڇ 
ھن جي .  ڀٹائي صاحب حاكم طبقي جي چند كردارن جي نشاندھي پڻ كئي آھي

اڳيان انھن كردارن جا كي سياسي، اقتصادي ۽ معاشرتي عمل واکاڻ جوڳا ھئا ۽ شاھ 
را ڏياچ جي سخا، عمر :  مثال طور.  جي شاعري ۾ انھن کي مناسب مقام به حاصل ٿيو

سومري جو صبر، راڻي سومري جو صبر ۽ تدبر، چنيسر جي نيٺ منٿ مڃڻ ۽ ليالن 
سان پرچڻ ۽ سڀ کان وڌيك اھم ڄام تماچي سمي جو غريب مھاڻن تان محصول معاف 

 :جت ٻروچن ال ڀٹائي صاحب پھريان چيو. كرڻ وغيره
ــن ٻــروچ، گــھــوري ذات جــتــن جــي، ــولــي، ٻ  کــو ٻ

 

 )20.( مــون کـــي چـــئـــي لــوچ، پـــاڻ پـــيـــھـــي ويـــا ڇــپـــريـــن
 

 :پر اڳتي ھلي ٻروچن بابت سندس موقف ۾ تبديلي آئي، چئي ٿو
 ڀــلـــي كـــري ٿـــيـــوم، ھـــي ســـڱ ٻـــاروچـــن ســـيـــن،

 

 )21.( وڃــــي كــــيــــچ ڏٺــــوم، پــــٺــــي لڳــــي جــــن جــــي
 

شايد شاھ عبدالطيـف کـارائـي سـمـاج جـو اهـو پـراڻـو اوج زوال پـذيـر ٿـيـنـدي 
 :محسوس كيو، جنهن جي نشاندهي هن بيت مان ٿئي ٿي

ــــه كــــا ڇــــلــــر ڇــــٹ، ــــازار ۾، ن  نــــه كــــا بــــو ب
ــــٹ، ــــي اگــــه ــــريــــن جــــي، اڳــــي هــــئ ــــڀ ــــي ڏن  جــــت

 

 )22.( ســــي پــــڑ پســــيــــو پــــٹ، مــــاڙهــــو وڃــــن مــــوٹــــيــــا
 

ان کان سوا الکوڦالڻي، ڄام جکرو، ڄام ابڑو ۽ ڄام سپڑ کي به شاھ جي 
سمن ڄامن بھرحال معاشري ۾ سماجي انصاف ۽ برابري قائم .  شاعري ۾ جا ملي

ڄام تماچي سمي مھاڻن مان ۽ ڄام نظام الدين سمي .  كرڻ جي عملي كوشش كئي
ڀنڀور جي تباهي .  مان شاديون كري اھڑا مثال قائم كيا)  يعني ھيٺين طبقي(ماڇين 

سمن، .  سمن جي دور ۾ ان جي نئين سر اڏاوت ٿي.  کان پو ٺٹو اهم شهر بڻجي ويو
ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي ٺٹي جي سياسي ۽ اقتصادي اهميت جو اندازو ان مان 
لڳائي سگهجي ٿو جو هر حاكم يا حمال آور ٺٹي تي تسط قائم رکڻ الء حيال ۽ حربا 
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بدقسمتي سان سنڌي معاشري جي سكار  .استعمال كرڻ ۾ وسان كين ٿي گهٹايو
سنڌي معاشرو وري .  وارو اھو دور قنڌاري ارغونن جي گھوڙن جي لٹ ۾ گم ٿي ويو

ع کان 1520.  ھك ڊگھي عرصي تائين ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي واالر ھيٺ اچي ويو
ع تائين اٹكل ٻه صديون، سنڌي معاشري خصوصي طور کارائي سماج تي نھايت 1700

جنگين ۽ .  اھو سارو عرصوڌرتي ٻرندي رھي ۽ راتاھا لڳندا رھيا.  ئي گران گذريون
نتيجي طور سياسي غير يقيني ۽ معاشي بدحالي .  جھيڑن جو ڊگهو سلسلو جاري رھيو

ماڻھن کي بي حال كري ڇڎيو ۽ سنڌي معاشرو خاص طور کاري جو سماج كمزور ٿي 
 :ڊيگهه کان بچندي ٺٹي جي حوالي سان  چند واقعن جي نشاندھي كندا ھلون. ويو

)i   (” شاھ .  ع فتح جا نغارا وڄائيندو ٺٹي ۾ داخل ٿيو1520شاھ بيگ ارغون
ھن .  محرم تائين ڦرلٹ كندو رھيو 20محرم کان  11بيگ جو لشكر 

ھتي جي رھاكن کي طرح طرح سان ذليل كيو ۽ كيترن ئي ماڻھن جي 
 )23(“.اھل وعيال کي قيد كيو

)ii  (” ايتري قدر جو شھر ٺٹي ۾ پھچي شاھ حسن ارغون ايڎو ته قتل عام كيو
جو حامله عورتن جي پيٹ مان ٻار كڍي نيزن جي نوكن تي چاڙھيا، 

نه ........  نالي ۾ كو مرد ملين ته ان کي به تلوار سان ماري ٿي ڇڎيائون
فقط شھر جو ھي حال ھو بلك سڄي ملك جي گذشته آبادي ۽ شادابي، 

خرابي ’تباھي و بربادي ۾ بدلجي وئي، ان ڏينھن ھن ملك جي تاريخ، 
 )24(“.تعبير ٿي‘ سنڌ

)iii (”کنگھار سندس مقابلو كيو .  شاھ حسن كڇ ڏانھن پيش قدمي كئي را
مرزا جي لشكر ٻھراڙين جو رخ كيو ۽ خوب قتل . پر شكست کاڌائين

ٺ، گھوڙا، مال ۽ ٻيو سامان . ۽ غارت جو بازار گرم كيائين بي شمار اُ
 )25(“.مرزا جي فوجين کي ھٿ آيو

)iv   ( اعجازالحق قدوسيThe Portuguese and India  جو حوالو ڏيندي لکيو
 28مرزا عيسٰي جي مدد گھرڻ تي پورچوگيزن جو سمنڈ ذريعي ”: آھي

ٻيڑن ۾ سوار ست سو ماڻھن جو لشكر پيڈرو بريتور وليم جي سپاهه 
سندس پٹ انھن .  مرزا پاڻ موجود كو نه ھو.....  ساالري ۾ ٺٹي پھتو
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ان تي بريتو پنھنجي ماڻھن کي وٺي . کي خرچ پکي ڏيڻ کان انكار كيو
. ٺٹي شھر ۾ داخل ٿيو ۽ كاوڙ ۾ اٺ ھزار شھرين کي قتل كرائي ڇڎيو
. اٹكل ٻه ملين چاندي جي قيمت جو بھترين سازو سامان ساڙي ڇڎيو

ھفتو کن رھي درياھ سنڌ جي .  گھڻو ئي سامان ٻيڑين ۾ ڀري کڻي ويو
 )26(“.ٻنھي كنارن جي آبادين کي تباھ كري ڇڎيو

)v   (انھن کي قتل كرڻ جو ارادو كيو مرزا باقي ارغونن مان جند ڇڎائڻ ال .
پنھنجا ھٿيار بند .  ھنن کي خزاني ورھائڻ جي اللچ ڏيئي پاڻ وٽ گھرايو

لكائي وھاريائين ۽ حكم كيائين ته كو به ارغون جيئرو واپس نه 
لكل ماڻھن اھڑي زور سان ارغونن تي حملو كيو ۽ اھڑو قتل ”وڃي، 

انھن جا سر وڍي ديوانخاني کان .  عام كيو جو ھك به زندهه كو نه بچيو
 )27(“.ارغونن جي حويلين ۾ وڃي خوب قتل عام كيو. ٻاھر اڇليائون

كو به ڏينھن ”مرزا باقي جي ظلمن بابت تحفته الكرام جا ھي اکر پڑھو، 
ڏاڙھي پٹڻ، نك ۽ كن كپڻ ۽ ھاٿين جي پيرن ۾ ٻڌي گھٹين ۽ بازارين ۾ گھمائڻ جي 
سزائن کان خالي نه ھوندو ھو، جنھن كري ماڻھن جا ھٿ آسمان ڏانھن کڄڻ لڳا ۽ ڦٹيل 

اوچتو سندس پٹ شاھ رخ جي موت جي خبر آئي، تنھن .  دليون خدا کي ٻاڏائڻ لڳيون
تي محل جي زالن جي سٿڻن ۾ ٻليون وجھارائي، سندن ببا وڍرائي، گھٹين ۽ بازار ۾ 

 )28(“.گھمايائين، چئي ھنن منھنجو پٹ مونکان جدا كيو ھو
مغلن جي .  ترخانن جي خاتمي کان پو سنڌ مغلن جي تسلط ھيٺ اچي وئي

گورنرن ٺٹي تي حكمراني كئي ان  67اكبري دور کان وٺي محمد فرخ سير تائين 
تاريخ مظھر شاھجھاني ۾ ان دور .  دوران مغل فوج جون لوڙھيون ۽ راتاھا جاري رھيا

ھن دور ۾ ارغونن، ترخانن ۽ مغلن، ماڇين، .  جي تاريخ پڑھي لڱ كانڈارجيو وڃن
ڌاريجن، سميجن، شورن، دلن، چانڈين، ٻاريچن، نومڑين، نوحاڻين، ٻٻرن، جوکين، 

 .كلمتين، ٿيٻن، سارين، خاصخيلين، انڑن ته ڇا سڄي سنڌ جا ماڻھو ڏاڍ جو شكار ٿيا
ان وقت دھلي ۾ .  ڌاري ٿيو 1690-1689شاھ عبدالطيف ڀٹائي جو جنم 

ع ۾ 1718. اورنگزيب عالمگير جي حكومت ھئي ۽ زبردست خان ٺٹي جو صوبيدار ھو
جھوڪ واري جنگ ۾ ميان يار .  ٺٹي جي نواب اعظم خان شاھ عنايت کي شھيد كرايو
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 )29.(شاھي فوج سان شريك ھو) مغل(محمد كلھوڙو به 
ھي سنڌي سماج جي . ع کان ميان نور محمد كلھوڙي جو دور شروع ٿيو1719

ميان صاحب مسند نشيني .  غالمي جو ڳٹ اڃا ڳچي ۾ پيل ھو. اٿل پٿل وارو دور ھو
ن عبارت جو تاريخ سنڌ ۾ ڇپيل اردو  کان پو جيكا عرضداشت دھلي درٻار موكلي، اُ

 :ترجمو هن ريت آهي
”  رى  ں   و  ۔ ا       دارى      پ    م ا   رو

       و ں        ا  ا ، ں          م  ا ،    ر رے  ت  وا

  و   ت  م   ،    ر  ادا  ا        دروں  ن  ں اور  ے  دو

                .“)30( 

ٺٹو .  مٿي ذكر كيل اندوھناڪ واقعن جو اثر سنڌي سماج تي پوڻ الزمي ھو
جيئن ته کاري کي ويجهو هو ۽ ٺٹي کي جيئن ته وڌيك اھميت حاصل ھئي، ان كري 

اھڑي ڏکئي ماحول ۾ ڀٹائي صاحب كيئن سنڌي سماج .  کارائي سماج گھڻو متاثر ٿيو
انھن ٻن صدين جي دور تي تبصري .  جي رھنمائي كئي، اچو ته ان تي ھك نظر وجھون

 :ال ڀٹائي جي ھي سٹ كافي آھي
 )31.( ڏانــــجــــھــــن تــــي ڏانــــجــــھــــا، ڏنــــائــــون ڏکــــي کــــي

 :ان جو ذميوار به ھو پنھنجي سماج کي ٿو قرار ڏئي
 لـيــل نــه جــاڳــيـن لــک ســيــن، سـتــيــن رات ســڄــي،

 

ــنــون کــڄــي ــيــن جــون، ويــيــون خــرزي  )32.( ھــتــان ھــو تــاڻ
 

ان صورت حال کي منھن ڏيڻ ال ھو غفلت ڇڎي سندرو ٻڌڻ جي صالح ٿو 
. ارغونن، ترخانن ۽ مغلن جي زبان جيئن ته فارسي ھئي، ان جو زور وڌندو ويو.  ڏئي

ايران ۽ .  خاص طور شاعري گهڻي ترقي كئي.  فارسي علم ادب وڏي ترقي كئي
سنڌ جي شاعرن به فارسي .  ھندستان کان وڏا وڏا شاعر مشاعرن ۾ شركت ال سنڌ آيا

پو .  اھي سڀ واقعا ۽ حالتون ڀٹائي صاحب جي پيش نظر ھئا.  كالم چوڻ شروع كيو
 :به ھو چئي ٿو
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 )33.( جـــي فـــارســــي ســــکـــيــــو، گــــولـــو، تـــو  غـــالم
 

انهن ڏکين ۽ ناسازگار حالتن جي هوندي به سنڌي سماج پساهه کڻندو رهيو ۽ 
اعلٰي اخالقي ۽ سماجي قدرن، معاشرتي ۽ مذھبي رواداري، ثقافتي سرگرمين، واپار، 

 :ھنرمندي ۽ معاشي جدوجھد کي برقرار رکيو
ـــــيـــــا، ـــــي مـــــوٹ ـــــٿـــــي مـــــٺ ـــــڑائـــــو، م ـــــاري کـــــي  ک
 ســـــودو كـــــن نـــــه ســـــون جـــــو، وڏا وھـــــائـــــو،
 مــــوتــــي جــــي مــــهــــراڻ جــــا، تــــن جــــا طــــامــــائــــو،

 

 )34.( ســــامـــــونــــڈي ســــائـــــو، لـــــنــــكـــــا لـــــوپــــي آئـــــيــــا
   

 :ھنرمندي ۽ واپار
کاري جي سماج ۾ ٻيڑي ۽ غوراب کي وڏي اھميت حاصل ھئي، جنهن سان 
ھتي جو ماڻھو مڇي جو شكار كندو ھو ۽ بھترين سگھارا رڇ ٺاھيندو ھو ۽ وڏا 

ماھر ھنرمند .  مظبوط جھاز جوڙي سوداگري ال سامونڈي سفر تي به نكرندو ھو
 :موجود ھئا

 )35.( جــوڙي ُجـــنــگ جـــھــاز کـــي، كـــوڏ ھــڻـــائــج ِكـــيــَر 
 

 :کاروکيڑي اولھه توڙي ڏور اوڀر سوداگري ال ويندا ھئا
 ڦـــــرڦـــــل، ڦـــــوٹـــــا، پـــــارچـــــا، پـــــاڻـــــيـــــٺ پـــــاتـــــائـــــون،
 )36. ( كـــوٺـــيـــون قـــيـــمـــت ســـنـــديـــون، تـــر ۾ تـــاكـــيـــائـــون

 
هـــــرئـــــا،  لـــــقـــــا لـــــكـــــا كـــــن، ال لـــــقـــــا جـــــي اُ
 پســـي ســـون لـــكـــا جـــو، ُســـک نـــه ســـامـــونـــڈيـــن،
ــــــيــــــڑائــــــن، ــــــرھ پڳــــــھ ڇــــــوڙيــــــا، کــــــاري ک  پ
 آئـــون جـــهـــلـــيـــنـــدي كـــيـــتـــرو، آيـــل ســـامـــونـــڈيـــن،

 

ـــا كـــارونـــڀـــار ڏي  )37.( وڏي ڀـــاڳ ڀـــرن، جـــي كـــهـــي
 

) ٹوٻا(ڀٹائي صاحب جي كالم جي اڀياس مان خبر پوي ٿي ته ھتي جا ماڻھو 



23 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

. پاتار ۾ پيھي ماڻك ميڑڻ، سپون سوجھي كڍڻ ۽ سچا موتي ڳولي اچڻ ۾ به ماھر ھئا
ي ۽ كپڑي وغيره جي واپار ال ھو ھندستان، سريلنكا، جاوا ۽ حسون، گرم مصال

ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ پنھنجي كتاب .  انڈونيشيا جي ٻين ٻيٹن تائين ويندا ھئا
Advent of Islam in Indonesia  ۾ سنڌي سوداگرن جي انھن ملكن ۾ وڃي اسالم

شاھ عبدالطيف جي دور ۾ کاري جي عالئقي ۾ هر قسم .  پکيڑڻ جو ذكر كيو آھي
جو واپار هلندڙ هو، جنهن ۾ لونگ، ڦوٹا، كپڑا، آبدار موتي، سون ۽ چاندي وغيره 

جهاز راني جي صنعت عروج .  اهو واپار شاهوكار سوداگرن جي هٿ ۾ هو. شامل هئا
قابل جوهري .  مهاڻا مير كامل كشتيبان هئا.  جنگي جهاج جوڙيا ٿي ويا.  تي هئي

. ٹوٻا سمنڈ ۾ ٹٻيون هڻي پاتار ۾ پيهي املھ ماڻك موتي ميڑي ايندا هئا.  موجود هئا
. سڑھ سبڻ وارا موجود هئا.  بندرگاهن تي ٻيڑين جي مرمت ال قابل واڍا موجود هئا

 لهار به موجود هئا، جيكي كل، كڑا ۽ لنگر.  معاشري ۾ چور چكار به موجود هئا
. كنڀار موجود هئا.  وٹڻ وارا موجود هئا)  نوڙيون ۽ رسا(پگهه .  وغيره جوڙيندا هئا

سا وغيره ٺاهڻ ۽ مرمت كرڻ وارا موچي موجود هئا، . جيكي ٿانَو ٺاهيندا هئا جتيون کُ
باسون باسڻ، اکا ڏيڻ، ڏيئا موهڻ، سينگار .  كلئيگر، جنڈوهڑ وغيره موجود هئا

آتڻ، ائٹ ۽ .  كرڻ، خوشيون ۽ غميون ملهائڻ ۽ ٻيون ريتون رسمون به موجود هيون
ھنر مند كوري سٺو سٹ كتائي .   كپڑي جي صنعت جو اوج هو.  آڏاڻا موجود هئا

 .كنڀار قسمين قسمين ٿانو جوڙيندا ھئا. بھترين كپڑو اڻندا ھئا
 چــــمــــكــــيــــون چــــوڌار، ڌڄــــون ڌاڙيــــچــــن جــــيــــون،

ســامــونــڈي آئــيــا، ســهــســيــن كــري ســيــنــگــار،!   مــا 
ــيــن جــي پــچــار، كــالــهــونــكــر كــانــگ كــري  ) 38.( ان

ان وقت لھارن جيكو ”.  سر گھاتو ۾ مورڙي مانگر مڇ جو احوال ڏنل آھي
اھو واقعو راجا دلورا جي .  كمال كاريگري جو مثال قائم كيو غور طلب آھي

جڎھن ته ٺٹي ۾ )  39(“.تاريخ طاھري مطابق دلو را ھك ظالم راجا ھو.  زماني ۾ ٿيو
سگھڑن جي ھك كچھري دوران فقير عبدا مسڻ مورڙي بابت كي بيت اهو چئي 
پڑهيا ته اهي ڀٹائي جا اڻ ڇپيل بيت آهن، جن مان دلو را جي دليري، ھمدردي، ڏاھپ 

 :انھن مان ٻه بيت ھيٺ ڏجن ٿا. ۽ انصاف پسندي جا اھڃاڻ ملن ٿا



24 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

 ماڙي چڑھيو مورڙو، ڏئي دلو در دانھن،
 ته متارا مري ويا، جي ٻيلي ھئا ٻانھن،
 !تيالھين آ، تو در آيس تكڑو

 
 ماڙي چڑھيو مورڙو، ڏئي دلورا کي دانھن،
 ته شكاري چڑھي ويا، كالھه كالچي ڏانھن،
 .جو گھڑي سو نانھن، كو جو كوكٹ كن ۾

 

ٻه ٻيا بيت به ھيٺ ڏجن ٿا، جنھن سان ان دور جي کارائي سماج جي جھلك 
 :ڏسي سگھجي ٿي

 ماڙي چڑھيو مورڙو، ڏٺيون ڀاڄيون،
 نكي نٿون نك ۾، نه كلھن كر ٻاھيون،
ھھڑيون ملھايون، ولھيون ٿيون ورن ري. 

 
 گھاتن جي گھرن ۾، ٻھون آھي ٻاكار،
 ڇورڙيون ڇتن ۾، وجھن ٻك ٻھار،

 .كو تن جي لھي سار، جي ورن ري ولھيون ٿيون
 

 :روايت فقير عبدا مسڻ ٺٹو
مورڙي جي استدعا تي، راجا دلورا ھك لوھي پڃرو ٺھرايو، جنھن ۾ لھارن ”

پڃرو مورڙي جي حوالي كيو ويو، جيكو کڻي .  كاريگري سان كات وغيره جڑيا
ان کان عالوه صراف ھنرمند چاندي ۽ سون جا .  ھو كن ۾ داخل ٿيو ۽ مڇ کي ماريائين

 “.سڃاڻندڙ ۽ پارس جا پارکو به ان سماج ۾ موجود ھئا
 

 :كتابت ۽ طبابت
ٺٹو ته علم جو مركز   .عام سنڌي سماج ۾ لکڻ پڑھڻ ۽ كتابت جو رواج ھو

. ڀنڀور۽ شاهه بندر به علم کان وانجهيل كونه هئا:  کاري جا ٻيا شهر، جهڑوڪ.  هو
وڻجارن جو واپار۽ کنڌا بنا لکت كونه هلندا هئا ۽ اهڑي حكمت جا ماھر طبيب به ان 
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 :دور ۾ موجود ھئا
 اگھائي سگھا ٿيا، جي ويٺا وٽ ويڄن،
 )40.(ترسي طبيبن، چيٺي ھوند چڱا كيا

 

 :مالوندي
هنرمندي، واپار ۽ مڇي جي ڌنڌي سان گڎ مالوندي به کارائي لوكن جي 

سڄي سنڌ وانگر انڈس ڊيلٹا جي عالئقي ۾درياھه جي .  گذران جو ذريعو رهي آهي
ڀٹائي صاحب انھن کي .  كنڌين سان كچي ۾ مينھن جا ڌڻ ڌاري رھڻ جو رواج ھو

                            .دعائون ٿو ڏئي
مينھن جو پاڻي تري ٻيٹن تي چاھك چرڻ جو ذكر ۽ وٿاڻن، وڇن، پينگھن، 
سنڀارن، چڑن، الرن ۽ کركين جا احوال ڏيئي شاھ سائين ان دور جي مالوندي جي 

كيٹي بندر کان وٺي كوري كريك تائين سامونڈي كنڌي سان . تصوير كشي آھي
. اهي هتي صدين کان رهندا اچن.  آبادي جي اكثريت جت ۽ مهاڻن قبيلن جي آهي

مهاڻن جو گذران مڇ تي آهي، جڎهن ته جت مڇي ۽ زراعت سان گڎ مالوندي ۾ به 
ٺ گهڻو ڌارجي. دلچسپي رکن اٺ .  تمر جا وڻ، ڄار ۽ الڻو کاري ۾ گهڻو ٿئي.  کاري ۾ اُ

اهو سلسلو .  پوٺن تي ڇڑواڳ اٺن جا واڳ چرندي ڏسبا.  به انهن کي چاھ سان کائين
 .هتي مينهن، ڳئون، ٻكرين ۽ رڍن پالڻ جو به رواج آهي. صدين کان هلندو اچي

کاري جي ”:  جو حوالو ڏيندي لکيو آهي Smyth .J.Wڊاكٹر غالم علي االنا 
ڇاكاڻ ته اهو حصو ٹن .  عالئقي ۾ ستاھ ڇوڙ کان وٺي سمنڈ تائين لئين جا جهنگ آهن

جنهن كري هتي گاھ جام ٿيندو .  چئن ميلن تائين ويرين جي اثر هيٺ اچي ويندو آهي
ٺن بابت كمال  )41(“  .آهي، جنهن تي مينهن جا ڌڻ ڏسبا آهن اهڑي طرح سر کنڀات ۾ اُ

 :جا بيت موجود آھن
ـــتـــيـــس مـــهـــار،  ڳـــل ڳـــانـــا يـــاقـــوت جـــا، مـــوتـــيـــن ڳُ
ـــر اپـــار، ـــه ـــي پ ـــئ ـــيـــِئـــن، اٺ ـــدن چـــاريَ ـــگـــا چـــن  چـــان
 )42.( ســـنـــدي پـــي پـــچـــار، جـــي مـــون رات رســـاڻـــيـــيـــن

 

 .رڍون، ٻكريون، ايون ۽ اورڀون به ڀٹائي جي كالم جو موضوع بڻيون
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 :معاشرتي رواداري

شاھه جي مطالعي مان اھو معلوم ٿو ٿئي ته ان دور ۾ معاشرو كي قدر آزاد 
جاتي ڀرسان مومل . مومل جي كاڪ ۽ ان کان پو موکي جو ماڳ ان جا مثال آهن. ھو

 . جي ماڙي جا آثار ۽ كراچي ڀرسان ديھ موکي اڄ به موجود آهي
ِ حسن جي ھاڪ  ) 43( جاٿي كاٿي محبوبن، جي آه

شاھ جي كالم ۾ عاشق معشوق، راڳ ۽ رنگ، سازوسرود، كالڙكا ھٹ، 
موکي جو منڌ، كاڪ جا كاپڑي ۽ مومل جي مانڈاڻ جو تذكرو ان آزاد معاشري جا 

 :ھي سٹ پڑھو. چند مثال آھن
 !راڻـــــو مـــــٿـــــان تـــــن، اوچـــــتـــــوئـــــي آئـــــيـــــو

 )فقير عبدا مسڻ، ٺٹو:  روايت(         
 :منهن منهانڈا

کاري ۾ اكثريت مهاڻن جي آهي، جيكي كارا كوجها، اڀرا ۽ اگلڑا لڳندا  
.  سڀا ماٺيڻو هئڻ جي باوجود گارگند زبان زد عام آهي.  آهن، پر ارکاڻن ۾ امير آهن

سامونڈي ساحل ۽ كڇ جي رڻ جي لڳ رهندڙ جت، چانڈيا، ٻارڻ، نهڑيا ۽ منڌرا ”
کاري ۽ كس واري ايراضي ۾ رهندڙ عورتون .  ڳاڙها ڳٹا ۽ رشٹ پٹ نظر ايندا آهن

توڙي كڇ جي رڻ واري سرحد تي رهندڙ عورتون سهڻي ۽ سڈل جسم واريون هونديون 
هار سينگار جو شوق به )  44(“  .آهن، البته مهاڻيون رنگ جون كاريون هونديون آهن

 . اڳي هن عالئقي ۾ كاج جي ٻاهين به پاتي ويندي هئي. رکن
زالون گربي يا موٺڑي واريون .  مهاڻن جو لباس عام طور سلوار قميص آهي 

. ڇيٹ جون گنديون ڍكين.  سلوارون ۽ سائي ڳاڙهي ۽ كاري رنگ وارا كپڑا پهرين
ٻروچ ۽ جت نسل جون عورتون كاري يا ڳاڙهي كپڑي جو گهگهو ڍكين ۽ كاريون يا 

کاري جا جت، خاص كري اوٺار اكثر كري كاري ”.  ڳاڙهيون ٻانڌڙيون ڍكين
صدري چيلھ تائين ڊگهي ۽ كرائي تائين ٻانهن سان پائين، اهي ماڻهو سٿڻون كونه 

. پائين، پر انهن جي بدران النگ ڍكين، جنهن جو پالند هك طرف وڌائي ڇڎيندا آهن
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كيٹي بندر ۽ کاري ڇاڻ جا ٻيڑائتا ۽ ڌنار سڄو ڏينهن . مٿي تي كارو يا اڇو پٹكو ٻڌن
 )45(“ .پاڻي ۾ اچ وڃ كرڻ سبب سٿڻن بدران لنگ استعمال كن

 
 :خوراڪ ۽ پوشاڪ

سياري ۾ .  مڇي ۽ ڳاڙها چانور کارائي لوكن جي خاص خوراڪ آهي 
غريب ماڻهو كنگڻي جو ڏارو . روهاكي پکي ڦاسائي، ان جو گوشت کاڌو ويندو آهي

لطيف سائين .  ۽ ڍنڍ مڇي کائي قوت كندا آهن اڄكلھ چانھ ۽ پان جو گهڻو رواج آهي
کارائي لوڪ چانورن جي ماني پسند كندا آهن جت .  جي دور ۾ پڻ پان جو رواج هو

 . اٺين جو کير واپرائين
ــون مــٿــن ســائــيــون، ــون ســال ــهــڑي ــن پــن، ت ــان  )46( جــهــڑا پ

 

کان اڳ کاري جو سماج سڌريل سماج ) 1689-1752(شاھ عبداللطيف جي دور 
كل مالئي ڏٺو وڃي ته جنهن اعلٰي کارائي سڌريل سماج جي تصوير كشي ڀٹائي .  هو

۾ زوال پذير )  1689-1752(  صاحب پنهنجي كالم ۾ كئي آهي، اهو سندس ئي دور
 : مثال طور. ٿيڻ لڳو هو

 )47(پاڻيٺ جي پرکڻا، ويا سي وينجهار،
 

 تريون پسان نه تار ۾، ُجهڳا جا نه كن، 
 ) 48.(مالحن، ماڳ نه ڍويا مكڑا!  مادر

 
 )49.(نه سي تڑ هوڙاڪ، نه وايون وڻجارن جون

 
 )50.(سر اهي ئي اڳيان، پکي ٻيا ٻيا  

 

واپار ۽ .  قديم وسنديون ويران ٿي ويون هيون.  وڏا بندر گاھ ڦٹي چكا هئا
سياسي غير يقيني، سماجي اٿل پٿل ۽ معاشي بدحالي .  سوداگري گهٹجي رهي هئي

تنهن هوندي به سماج جي رهبري ال شاھ صاحب جون هي سٹون . جا اگرا اثر نمايان هئا
 .۽ اڄ به اسان کي خبردار كري رهيون آهنوڏي آٿت هيون 
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،مالحظو مهراڻ جو، ُموِر َم الھ منا 
 سنڀال كين، سمهڻ آيئه سا،!  سامونڈي

 )51.(جاِڳي جر مٿا، تاري وان تراز کي
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