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 لڇمڻ كومل
 

ئ  ۽   ئ يھ   ئ  ي 
 

Abstract 
 

Aesthetic aspect and background of Sindhi Poetry 
 
In this paper, background of Sindhi Poetry along with 

aesthetic aspect have been presented. In order to make it more at 
home, examples from poetry of some popular poets have also 
been quoted. The poets are Shaikh Ayaz, Tanveer Abbasi, Narain 
Shyam, Govardhan Bharti, Sugan Ahuja, Pribhu Wafa, Moti Par-
kash…..etc. 

Reference has also been given from Shah Latif, Allama 
Iqbal, Manley, Firaq. In addition, a few comments of prominent 
critics are also presented. 

 :گورکپوري جو هك شعر آهياق 
،  آ    دو   ل    ے

۔  دو  اے  د    آ     ل  و ِ 
 

جو مفهوم، مطلب ۽ معنوي پهلو  ’Aesthetics‘سنڌي شاعري وٽ 
َک، رس گيان، شرنگهار رَس ۽ حسن پرستي جو سوکيم اظهار  جماليات، سوڀيا لَ

ڀارتي فكر موجب جماليات جو سڌو سئون تعلق ڏسڻ ۽ ٻڌڻ جي حواسن سان .  آهي
 .آهي، جن جي نازڪ ۽ لطيف فن سان رسائي روبرو به آهي ته گفتگو ذريعي پڻ

جماليات لطيف فن جي اها فيلسوفي پڻ آهي، جيكا حواسن جي نفسانيت 
جماليات جي .  جي رنگ روپ ۾ انساني حسن کي معراج تائين پهچائي ٿي ڇڎي

 .واسطيداري شاعري سان خاص طور ۽ سنگيت ۽ رنگ منچ سان عام طور واڳيل آهي
مختلف منزلن تي جمالياتي لطيف فن جو اولين عروج شاعري ۽ ان کان اڳتي هلي اهو 



104 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

ڌڻ جي ٻنهي حواسن تي ڇانئجي ٿو وڃي ان كري ئي .  رنگ منچ تي رسندي ڏسڻ ۽ ٻُ
هندستاني حوالي ۾ جماليات ۽ رس گيان کي سڌو سئون رنگ منچ سان الڳاپيو ويو 

كاليداس جو شكنتال ۽ كمار سنڀو ۽ ڀان ڀٹ جو كادمبري وغيره شاعري ۽ .  آهي
 .رنگ منچ جو رل ِمل روپ پسائن ٿا

هك سڌو ۽ :  جمالياتي شاعري جي مفهومن جا ٻه مختلف روپ ۽ رنگ آهن
واضح مفهوم ،جيكو جمالياتي حس ۽ حواسن ۾ رچجي، انهن کي متاثر ۽ معطر كري 

 .ٿو، جيكو شاعري جي روح سان راس رچائيندڙ عمل دخل آهي
ڀارتي جمالياتي شاعري جو پيروكار راجا ڀرتري هري آهي، جن جي ٹن 

نيتي شتك، شرهنگهار شتك ۽ وئراگ شتك مان شرهنگهار شتك :  شتكن
 سنسكرت ساهتيه ۾ رس گيان جو ڀرپور ڀنڈار آهي

سري واري شاعري، ‘  روپ’جديد دؤر جي شاعري ۾ فراق گورکپوري جي 
اقبال جي شاعري جو جمالياتي ُرخ ۽ هندي ۽ مراٺي جي كيتري شاعري شرنگهار 

 ’اقبال جي سٹ .  رس جا نادر نمونا آهن ے              ڀرتري ‘  ل 
 .هري جي هك شلوڪ جو لفظي ترجمو آهي

سنڌي شاعري ۾ شاهه لطيف کان پو شيخ اياز، تنوير عباسي، نارائڻ شيام، 
گوورڌن ڀارتي، سڳن آهوجا، پرڀو وفا ۽ موتي پركاش کان ڍولڻ راهي تائين شاعرن 

جيئن ته غزل جي شاعري منهنجي هن .  جمالياتي شاعري جون جهلكيون پسايون آهن
مقالي جي دائري کان ٻاهر آهي، ان كري مان غزل جي شاعري کي هن ليک هيٺ نٿو 

 .آڻيان
 جي كشميري كوي اڀينيو گپت، شرنگهار رس جي شاعري ڏهين صدي
جو انوکو رنگ پيش كندي پنهنجي هك نرتيه ناٹك ۾ هيان ۾ پيهجي ويندڙ پس 

 :منظر پيش كندي ڏيکاري ٿو
جڎهن وٹس راجا کي هن جا منتري اچي ٻڌائين ٿا ته، هن جي پياري راڻي ”

ُک ٿي ويئي آهي ته، راجا وتس  آُهن ۽ دانهن سان ورالپ  (Vats)محالت ۾ باهه جو بَ
 :كندي چئي  ٿو
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َٹ راڻي، پاڻ کي بچائڻ ال محالت ۾ هيڎانهن هوڏانهن ” اي منهنجي پياري پَ
ڊوڙندي تنهنجين ڇاتين تان تنهنجي ساڙهي جو پلئه کسكي ويو هوندو، تنهنجا مرگهه 

تنهنجن انهن نينهن ڀريل .  جھڑا نشيال نيڻ بيوسي وچان چئني پاسي ڦرندا رهيا هوندا
 “.نيڻن ان وقت مون کي االئي كهڑا نياپا ڏنا هوندا
كوبه منش تيسين پورڻ نٿو سمجهيو ”:  مئٿلي كوي ِوديا پتي جو چوڻ آهي

 )1(“.وڃي، جيسين هن کي شرنگهار َرَس جو پورو انڀو نه ٿيو هجي
  ُد تڎهن پراپت ٿيو، جڎهن ُهن انهي شنكر اچاريه کي پڻ َسرَو گياني جو پَ

وڀُووتي جا ناٹك، جئه ديو جو گيت گووند، ودياپتي . ڀاَو جو انڀو كيو كاليداس ۽ ڀَ
وغيره جھڑي شاعري ۾ وسمي ۾ وجھندڙ ‘  چترانگدا’جي پداولي، ٹئگور جي 

نفسياتي ۽ جمالياتي شاعري جي اوت پروت به آهي ته سنگتراشي جي سندر گهڑت 
 .پڻ

 جو وڏي ۾ وڏو شاعر چوڏهين صدي هن ننڍي کنڈ جي جمالياتي شاعري
جو مئٿلي ٻولي جو شاعر ودياپتي كري مڃيو ويو آهي، جيكو پنهنجي سڄي 

جدا جدا وقتن ۽ جڳهين تي الڳ .  زندگي جدا جدا راڄن جي درٻارين سان ُجڑيل رهيو
الڳ عورتن سان هن جي عشقن جا دلچسپ داستان آهن، جن جي تفصيلن ۾ نه وڃي، 

 :مان رڳو هن جو جمالياتي شاعري جو هك ٻه مختصر مثال پيش كريان ٿو
 پهرين هٿن سان پستانن کي پكڑي ٿو”

 پو چپن جو رس چوسڻ ٿو لڳي
 ان وقت جذبا ايئن جاڳي ٿا اٿن

 .ڄڻ كام ديو جي پوڄا ٿي رهي آهي
لي ٿا پون  ساڙهي جا پيچ پاڻمرادو کُ

 مان توکان كهڑي لوڪ لڄا كيان؟! اي سکي
 پر كرشن جي ڳالهه مون کان نه پڇين ته چڱو

هن پنهنجي زلفن جي وكڑن کي منهنجي ڳچي جي هار سان 
 اٹكائي ڇڎيو

 ۽ پو پستانن ۾ ننهن ُچڀائڻ لڳو
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 سنڀوڳ وقت هن جي دٻا هيٺ مون کان دانهن نكري ويئي
 )2(“.منهنجو كوبه انگ منهنجي وس ۾ نه رهيو

 :ودياپتي جون هي سٹون شرنگهار َرس جو نئون ُرخ اجاگر كن ٿيون
 تون كام شاستر جو ودوان آهين”

 منهنجي لڄ پت رک
 .ٿورو انتظار كر -اڃا شباب جي شروعات آهي 

 پورو شباب اچڻ تي مان پاڻ کي تنهنجي حوالي كري ڇڎينديس
 اڃا هن كچڑي عمر ۾ تنهنجي خواهش پوري نه ٿيندي

ڃ اجهامي ٿي؟  ٿوري پاڻي سان به كٿي اُ
 چنڈ جو گولو آهستي آهستي مكمل ٿيندو آهي

 شهوت جي جذبي کي به آهستي آهستي ئي وڌڻ جڳائي
 اڃا ته منهنجا پستان به ننڍڙا آهن

 تنهنجن هٿن ۾ نه اچي سگهندا
انهن ۾ ننهن نه ُچڀائجان لذت جي ال 

 اهو كهڑو دستور آهي”: ودياپتي چئي ٿو
 )3(“.جو كچي ڏاڙهون سان به محبت ٿِي ٿِي وڃي

ودياپتي جي دؤر جي لڳ ڀڳ ٹن سَو سالن کان پو سترهين صدي ۾ سنڌي 
.  عبداللطيف ڀٹائي سنڌ جي ڀومي تي جنم ورتو ٻولي جي وڏي ۾ وڏي شاعر شاهه

شاهه جي شاعري جو جمالياتي پهلو هن سڄي کنڈ جي شاعري ۾ نه رڳو پنهنجو مثال 
پاڻ آهي، پر هن جي جمالياتي شاعري هن کي ٻين کان منفرد ۽ مٿاهون كري ٿي  

 .بيهاري
سنڌي جمالياتي “  رتي جي رهاڻ، جي اڙايو َجَت سان”شاهه جي هك ِسٹ 

شاعري جي اها سٹ آهي، جنهن کي مختلف رخن کان پرکيو وڃي ته ان جون مختلف 
 .معنائون ۽ مفهوم نكري نروار ٿيندا

لَ جي   -ماسو  -رتي تولو جي جدول موجب رتي جي رهاڻ هك کَِن، هك پَ
رهاڻ ته هك عام فهم مطلب ۽ معنٰي ڇڎائي سگهي ٿي، پر كن پارکن جي را موجب 
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رش ۽ استري جي سنڀوڳ جي عالمت پڻ بڻجي ‘ رتي’ كام ديو جي پتني جي ناتي پُ
 .اچي ٿي

جو مطلب رنگ ۾ رچجي ‘  رتي’:  شاهه جي هك ٻئي شارح جي ويچار موجب
مان پنهنجي پنهون جي رنگ ۾ رچجي ايئن َرتي ٿي ويس جو ”.  ويل تان ورتل پڻ آهي

ن رتي جي رهاڻ جي جت سان اڙائي ڇڎيو  “.اُ
اهو شاهه جھڑي عظيم جمالياتي شاعر جي فن جو ئي كمال آهي جو ان مان 

 .مختلف رنگ رچجي ٿا وڃن
مومل جي سونهن ۽ سوڀيا جي ورڻڻ ۾ ٻن سٹن ۾ سڄو جمالياتي منظرنامو 

 :اڀري ٿو بيهي
 مومل کي مجاز جا، اکين ۾ الماس،”

 “.نه كا عام نه خاص، جي وئا، سي وڍيا
 

 :ورجا وارو ٻيو بيت
نبُوَر،”  مومل کي مجاز جا اکين ۾ اَ

ور،  هڻي حاكميِن کي، پِٹ نهاري پُ
هِرَي گهُوَر، جي وئا، سي وڍيا ِ  )4(“.گهوٽ پ

 

: سنڌي جي برک شاعر ۽ نقاد سدا حيات سڳن آهوجا جي رايي موجب
شاهه لطيف کان پو جديد دؤر جا ٻه شاعر شيخ اياز ۽ نارائڻ شيام خاص طور جمالياتي ”

جمالياتي شاعري جو تجزيو كندي سڳن آهوجا ) 5(“.شاعري کان متوجهه نظر اچن ٿا
سنڌي شاعري جي نئين سجاڳي جي هكڑي خصوصيت ”اهو پڻ قبول كيو آهي ته، 

اها به آهي جو سنڌي جا كيترا شاعر شعوري، نيم شعوري خواهه غير شعوري طور 
 )6(“.جمالياتي شاعري طرف پڻ متوجهه ٿيا آهن

شاهه لطيف ۽ جديد دؤر جي شاعرن شيخ اياز ۽ نارائڻ شيام جي وچ ۾ اڍائي 
كنهن ڏاهي جو قول آهي ته، كنهن ملك جي سياسي .  سَو سالن جي وڇوٹي آهي

سربراهه جي كرسي كجهه ڏينهن تائين به خالي رهندي آهي ته ان ملك ۾ سياسي بحران 
پيدا ٿي ويندو آهي، پر كنهن ٻولي جي شاعري جي كرسي صدين تائين به خالي 
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اسان وٽ سنڌي شاعري ۾ ان جو مثال شاهه لطيف کان شيخ اياز ۽ . رهي سگهندي آهي
 .نارائڻ شيام تائين پيل اڍائي َسو سالن جي وٿي آهي

اسان جو شاهه داخلي كيفيتن جو اظهار كرڻ ۾ ۽ ”:  سڳن آهوجا جي چواڻي
قدرت جي نظارن خواهه انساني ُحسن جي .  مشاهدو ماڻڻ ۾ پنهنجو مٹ پاڻ آهي

جمالياتي شاعر جسماني .  مصوري ۽ فضا آفريني ٹنهي شاعرن وٽ بخوبي موجود آهي
حسن کان نه رڳو مجموي طور متاثر ٿيندا آهن، پر ان جي هر عضوي، هر انگ، هر 

 )7(“.رنگ ۽ كشش کان پڻ
نارائڻ شيام کي ”اڳتي هلي سڳن آهوجا اها فتوٰي جاري كئي آهي ته، 

 )8(“.ئي كافي آهي‘ روپ مايا’جمالياتي شاعري ۾ امر كرڻ ال هن جو ڊگهو نظم 
جديد دؤر جي سنڌي شاعري ۾ گهڻي ۾ گهڻا جمالياتي آئينا ۽ عكس غزل 
جي صنف ۾ ئي پيش كيا ويا آهن، پر جيئن ته مون کي مخصوص دؤر جي ٻين صنفن 
كتا تالش كرڻا پيا آهن، ان كري مان مثال طور هك ٻه بند ان كري  ۾ جمالياتي نُ

 .درج كري رهيو آهيان، جيئن انهن کي تقابلي پس منظر ۾ رکي سگهجي
 :شيخ اياز جون هي سٹون

 اسان سوال كيو هئو خدا به آهي ڇا؟”
 “.اوهان جو ُحسن انهي جو جواب آ سائين

 

 :نارائڻ شيام جو بند
 سپنن جون سندريون ۽ كهاڻين جون كامنيون،”

 “.ساڀيا سجاڳ ۾، جي جهلك ُحسن جي ڏسان
 

 :كرشن راهي جو بند
 سر نه جهكيو پر سجدو ٿي ويو،”

 “.نيڻن نهاريو جهكي جهكي
 

 :موتي پركاش جو بند
 هير خوشبو کڻي كٿان آئي؟”

 “.تنهنجي وارن جي واس جيان ئي لڳي
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 :ارجن حاسد جو بند
ري،”  ڀاكر ٻنهي جا، ڄڻ ته ٿي ڳٺڑي ُچري پُ

 “.لئه تار کي ستار كا، هوريان ڇهي ٿي جيئن
 

 :۽ واسديو موهي جو بند
 مان تو ڏانهن هٿ وڌايان، تون ُمرڪ وڌائين،”

 “.وچ ۾ سرحد اچي وڃي، گهنگهرو ٿينداسين
 

جيئن مان اڳ ۾ بيان كري آيو آهيان ته، سنڌي شاعري ۾ شاهه کان پو، اياز 
‘ پنکڑيون’۽ هن جي مجموعي ‘  روپ مايا’چتركٿا  Epicکي ڇڎي، نارائڻ شيام جي 

مون . ۾ شامل رباعيون سنڌي شاعري ۾ جماليات ۽ شرنگهار َرس جا ناياب نمونا آهن
جھڑي شاهكار تخليق كرڻ ۾ نارائڻ شيام کي ‘  روپ مايا’کي ذاتي طور ڄاڻ آهي ته، 

هن اها روپ كٿا سنڌ ۾ ان وقت لکڻ شروع كئي )  9.(چوڏنهن پندرنهن سال لڳي ويا
جڎهن هو نوابشاهه جي ولس ها اسكول ۾ فارسي جو استاد مقرر ٿيو هو ۽ مان 

جي كنهن به ‘  روپ مايا’فارسي ۾ تعليمي پس منظر هوندي به .  سندس شاگرد هئس
 Epicنارائڻ شيام اها شاهكار  .  ِسٹ ۾ كو فارسي محاورو يا لفظ كتب آيل ناهي

ورهاڱي جي ڏهن سالن کان پو دهلي جي جمنا جي كناري تي ويهي مكمل كئي 
. جا كيئي روپ ۽ هيئتون بدالئيندو رهيو‘  روپ مايا’ان عرصي دوران شيام .  هئي

پهرين گيت جي فارم ۾ ۽ پو ڇهن سٹن واري مسدس جي فارم ۾، چئن سٹن واري 
قطعي جي صنف ۾، مثنوي جي فارم ۾ ۽ قطعي طور چوڏهن سٹن واري سانيٹ واري 

 .جو عنوان ڏنو‘ چوڏسين’فارم ۾، جنهن کي هن 
جون ٻه سَو چوويهه سٹون چونڈ كرڻ ‘  روپ مايا’سورهن سانيٹن تي ڦهليل 

واري سنڌي جي سدا حيات شاعر شيام چوڏهن سالن جي عرصي دوران هزارين سٹون 
‘ روپ مايا’.  سرجيون هونديون، جن جي اسان تائين رسائي ممكن نه ٿي سگهي آهي

جون هزارين سٹون شيام پنهنجي شاعري مان ايئن خارج كري ڇڎيون، جيئن غالب 
پنهنجي اردو شاعري جي ديوان جا ٻه حصا خارج كري، رڳو ان جو ٹيون حصو 

غالب وٽ جمالياتي شاعري جو عنصر تمام گهٹ .  پنهنجي ديوان ۾ درج كري ويو
 :آهي
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ے،”              ا

؟          د  “ور
 

غالب کان وڌيك .  پر غالب جو شاعري جي عظمت هن جي منظركشي آهي
 :جمالياتي حسن سندس جي شاگرد داغ دهلوي وٽ آهي

”،  آ   ب   َ     

 آ   ب   رہ  “. دو
 

 .پو به داغ شاعري ۾ غالب جھڑو رتبو ۽ درجو حاصل نه كري سگهيو
نل ’سنڌ جي شاعر مرحوم رشيد احمد الشاري سَو کان به وڌيك مسدس ۾ 

‘ روپ مايا’جو منظوم رزميه قصو ترجمو كيو آهي، پر پو به اها شاعري ‘  دمينتي
جو درجو حاصل نه كري سگهي، جو كنهن اعلٰي شاعراڻي تخليق الEpic  جھڑي 

جيكا اندر جي ساڃاهه ۽ حسن آفريني دركار آهي، اها نارائڻ شيام جھڑي شاعر جي 
 .ئي حصي ۾ آئي آهي

سنڌ ۾ شيخ اياز ۽ هند ۾ نارائڻ شيام جي شاعري ۾ جمالياتي حسن جا 
كئين نمونا نكري نروار ٿيا آهن، پر پو به ٻنهي شاعرن جي شاعري جي ُرخ ۽ رويي 

خود اياز جو چوڻ آهي ته، هن جي ۽ نارائڻ شيام جي شاعري .  جي نوعيت نرالي آهي
هك ٻوڙ ٻوڙان وارو ڇوهو ُرخ ۽ ٻيو سنڌو جو سانتيكو ُرخ، .  سنڌو جا ٻه روپ آهن

 :جماليات جي حوالي ۾ انهن ٻنهي ُرخن جا ٻه مثال
 :اياز

 هي جي چڳون رانئيون َرت سان ساري رات،
 منهنجي نيڻن مان وسي، ڌوئي ٿي برسات،
 .تون ڇا ڄاڻين تاِت، جيكا منهنجي تانگهه ۾

 

 :شيام
 تنهنجي نرم نهاَر، سينگاريون كي ساعتون،”

 “.تن جي سار سنڀار، شيام سنواري زندگي
 

پر شيام جي جماليات اياز کان اڳتي وڌي َرَس جو اهو پهلو پڻ پيش كري 
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ٿي، جنهن ۾ پنجن حواسن جي ڇها کان اڳتي هك ڇهين ِحُس پڻ جاڳي هك الڳ 
Imagery ۽ درشيه اکين اڳيان آڻي ٿو: 

 سهاڳ رات جي سوڀيا سمائي نيڻن ۾،”
 اتي سويل، ڇڎي سيج، مسكرائي هلي،

 اجهو هي آڱريون منهنجيون اڃا پيون َكنبن،
 “!هٿن مان منهنجي ُچني پنهنجي ايئن ڇڎائي هلي

اها حقيقت هند ۽ سنڌ جي سڀني شاعرن ۽ مڃي آهي ته، نارائڻ شيام جي مها 
، سنڌي جمالياتي شاعري ۾ پنهنجو مثال پاڻ آهي، جنهن ’روپ مايا’  Epicكاويه 

جي مهاڳ ‘  روشن ڇانورو’بابت سڳن آهوجا، نارائڻ شيام جي شاعري جي مجموعي 
ڍولڻ .  ۾، تنوير عباسي، گورڌن ڀارتي ۽ واسديو موهي تفصيل سان لکيو آهي

تي ‘  روپ مايا’واسديو موهي .  راهي ته ان جو هندي ۾ منظوم ترجمو پڻ كيو آهي
 :تجزيو كندي لکي ٿو

۾ اهڑن سناتن قدرن جو غلبو نظر آيو ‘  روپ مايا’مون کي شخصي طور ”
جي جماليات جو تذكرو كندي، اهڑن كيترن انساني ‘  روپ مايا’آهي، ان كري 

کي ٻين رچنائن کان الڳ ‘ روپ مايا’قدرن جي ماپن سان دوبدو ٿيڻ فطري آهي، ۽ اهي 
جي چوڏسين ۾ سمايل جماليات کي ماڻڻ جي پركريا ۾ ‘  روپ مايا’.  كري بيهارن ٿا

 )10(“.اسان کي كيترن ئي ماڻن ماپن جو آڌار وٺڻو پوندو
 تي پنهنجي چاليهن صفحن تي ڦهليل ‘  روپ مايا’جيئن ته واسيو موهي

مقدمي ۾ هر پهلو کان ايترو كجهه چئي ڇڎيو آهي جو مون ال وڌيك كجهه چوڻ جي 
جي جمالياتي ‘  روپ مايا’گنجائش ئي نه رهي، پر منهنجي نظر ۾ سنڌي شاعري ۾ 

 .روپ، رنگ ۽ رُس پنهنجي عروج تي پهتو آهي
سڳن آهوجا جي شاعري ۾ جماليات جي جلوه گري هك نئين نظريي ۽ 

كتي ۾ نمايان ٿي بيٺي آهي زندگي سڳن سان وفا نه كئي، ان كري هو اسان کي .  نُ
كتا اڳتي  گهڻو كجهه ڏيئي نه سگهيو، نه ته هن جي شاعري ۾ جماليات جا نوان نوان نُ

سڳن بنيادي طور غزل جو شاعر هو، پر هن جي شاعري جي . هلي اجاڳر ٿيندا رهن ها
سڳن جي هك نظم .  ٻين صنفن ۾ پڻ جمالياتي رُس چُس ڀرپور نموني نکاريل آهي
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 :جون هي سٹون
 سينگار بيٺي تون كرين،”

 .مان ڀر ۾ ويهي پيو ڏسان
 تنهنجي هٿن جون آڱريون

 تن جا بهانا مهكندڙ
 زلفن جي پيچن تان ڦري

 ُركجن خمن تي ٿا اچي،
 ڊاهي ۽ ٺاهي خَم ٻه ٹي

 پيچن کي پكڑن ٿا وري،
 سونين گهڑين جو سلسلو
 !ركجي نه شل هلندو اچي

 جو اپسرائون وقت جون
 خوشبو وسائن ٿيون ائين
 “.الخ. سينگار بيٺي تون كرين

 :سڳن جو ئي هك ٻيو قطعوآهي
 سرمو ڀلي كا پائي، كاجل به آزمائي،”

 گهورڻ سان ڀل كا سمجهي دل کي ڇكي وٺي ٿي،
 ”سرمي ۾ ناهي ڇا ڇا؟”:  ڏسندڙ چئي سگهي شل

 ”!گهورڻ بنا به كا ڇو دل ۾ گهڑي وڃي ٿي
 

سدا حيات گورڌن ڀارتي بنيادي طور هك گيتكار هئڻ كري پنهنجي 
ر رواني واري شاعري ۾ جمالياتي پهلو کي گهڻي ۾ گهڻو اجاڳر  موسيقيت سان پُ

ان جو هك كارڻ اهو پڻ ٿي سگهي ٿو جو ڳائي ڳائي، تال مالئي .  كيو آهي
كويتائون رچيندو هو، جنهن كري هن جي شاعري ۾ سنگيت ۽ ُسر جو رل مل 

. احساس قدرتي طور هن کي شرنگهار َرس واري شاعري طرف مائل كندو رهيو
ڊيگهه جي ڊپ کان گورڌن جي جمالياتي َرس ۾ رتل هك ئي گيت جو حوالو پيش 

 :كريان ٿو
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 ايڎو سينگار نه كر،!  ايڎو ته نه ڏس آئيني ۾، سجني”
 .مون کي بس تنهنجو پيار کپي، تون صورت ۾ ويچار نه كر

 تون عكس ڏسي آئيني ۾، ان ڇايا ڏي ڇكجي نه وڃين،
 دل ڌڙكي هٿ لرزن تنهنجا، كٿ درپن كيرائي نه ڀڃين،
 ٹٹندي، شيشي جو ٹكر ٹكر، گهُورن سان توکي گهائيندو،

 توکي شرمائيندو،!  نرمل انوپ، تنهنجو ئي روپ، سجني
 تنهنجي ئي نظر توکي نه لڳي، پنهنجي پاڇي سان پيار نه كر،

 الخ“  !سجني ايڎو سينگار نه كر   
 

ترقي پسند سوچ ۽ ڌارا جي نمائندگي جي باوجود، موتي پركاش جي 
سنڌي مزاج وارين صنفن واري شاعري ۾ شرنگهار َرس ۽ جمالياتي سوچ جا سلسال 
هك ٻئي سان ُجڑيل پئي رهيا آهن، جنهن ال هك جدا جائزي جي گنجائش آهي، پر 

 :هتي مان رڳو سندس ٹي بيت ۽ سورٺا مثال طور درج كري رهيو آهيان
 چندن روپ سرير ۽ كنچن جئن كايا،”

 “.تنهنجا انگڑا!  مايا ئي مايا، ناري
 
”،ُسر جو آئين  تون جا منهنجا ڀاكرين، اَ

 “.ائن تون سمائين، صدي تائين سرير ۾
 
َن لڳي،”  وڳو ويو واسجي، تنهنجي تَ

 سڳي،  -ڳچي مان الهي رکي، سهڻي سون 
 “.تينهان پو وڌي، وينگس جي ال واسنا

 

مون کي منهنجو اڀياس ٻڌائي ٿو ته، سنڌي جي لڳ ڀڳ سڀني ڳڻپ ۾ ايندڙ  
شاعرن پنهنجي پنهنجي شاعري ۾ جماليات جون كي نه كي جهلكون اوس پسايون 

جيتوڻيك غزل جي شاعرن وٽ غزل ۾ جمالياتي عكس پسائڻ هك قدرتي .  آهن
تخليق آهي، پر پو به سندن شاعري جي ٻين صنفن ۾ جماليات جون جهلكون جابجا 

 .آهن
ارجن حاسد جي غزليه شاعري ۾ ته جماليات جو هك انوکو امتياز آهي، پر 
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هن جي ٻي شاعري ۾ آيل جمالياتي جهلكون به تصوير كشي جي شعور جو عكس 
 :حاسد جا هي دوها. پسائين ٿيون

 سمنڈ كناري اوچتو، تنهنجي آئي ياد،”
 “.ساڳيو منهن تي تيج هو، ساڳي آدجڳاد

 
 چنچل تنهنجي عاشقي، منهنجو من ڇكتاڻ،”

 “.آلي ڌرتي مان جئين ايندي آ سرهاڻ
 
 گهنگهرو تنهنجي پير ۾، چوڙين جي جھنكار،”

 “.جھيڻي ُسر ۾ راڳڻي، روپ كئين آكار
 

نئين كوتا ۽ جديد غزل تي هكجھڑي مهارت رکندڙ واسديو موهي وٽ 
غزل ۾ ته اڄ جي زندگي جون جهلكون ۽ موضوع آهن پر هن جي نئين كوتا واري 

 :شاعري ۾ غير متوقع طور جماليات جا عكس ۽ اولڑا آهن
 ڌيري ڌيري،”

 موتي در موتي ڊگهي ٿيندڙ مالها
 منهنجي چوڌاري وكوڙجڻ لڳي ٿي

 مون وٽ پير سسئي جا
 “.دل ليال جي آهي
 :هك ٻي جمالياتي جهلك

 مان وري كوشش كندس”
 تنهنجي سواسن جي ٻولي ٻڌڻ جي

 تنهنجي اکين کي پڑهڻ جي
 جن ۾ هك به لفظ كونهي

 “.اڻ ٻوجهه -پر معنائون انيك آهن
ورهاڱي کان پو هند ۾ پيدا ٿيل سنڌي شاعرن جي نئين پيڑهي وٽ 
جماليات جو جيتوڻيك تصور ئي نرالو آهي، پر حيرت گاڏڙ خوشي اها آهي ته، ڍولڻ 
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جيئن .  راهي جھڑي نئين نسل جي شاعر جو جمالياتي شاعري جو پورو مجموعو آهي
‘ روپ’اردو جو سڀ کان وڏو جمالياتي شاعر فراق گورکپوري جو شرنگهار َرس جو 

 ۾ ڍولڻ راهي سري ‘  استري تنهنجا روپ’كوتائن جو مجموعو آهي، تيئن سنڌي
سان هك سَو اٺن پنجكڑن جو اهڑو يادگار ڳٹكو آهي، جنهن ۾ استري جا جدا جدا 

انهن پنجكڑن جو تاثر ايترو ته اڀري بيٺو آهي، جو ان .  روپ ۽ رنگ پيش كيا ويا آهن
ڍولڻ راهي جي رس ميه شاعري جون كجهه .  جو انگريزي ترجمو پڻ شايع ٿيو آهي

 :سٹون آهن
 آئيني آڏو آئي البيلي كامڻي”

 .حيرت ۾ پئي َوسو ٿيو آئينو بانورو
 نيڻن ۾ پدمڻي جي، خود کي تكڻ لڳو
 آخر نه حسن جو ُهو جلوو سهي سگهيو
 .شرمندگي کان ٿڑكي هن خودكشي كئي

 “!آئيني آڏو آئي، البيلي كامڻي
 

هن مقالي کي پورو كرڻ کان اڳ مان ورجائڻ چاهيان ٿو ته، مون جڎهن نئين 
كوتا جي نمائندگي كندڙ نئين پيڑهي جي شاعره ومي سدارنگاڻي جي هي كوتا 

 :پڑهي
ڌ،”  ٻُ

 كنهن وقت اسين ٻيئي هتي اينداسين
سجان  منهنجي بارش ۾ تون پُ

سِي   تنهنجي بارش ۾ پُ
 !مان خود برسات ٿي پونديس
 ايتري بارش كريون گڎجي

 وري كڎهن_ جو 
 !بارش جو انتظار نه كرڻو پوي

ته مون کي ڀرپور احساس ٿيو ته شاعري جي نئين کان نئين يا جديد کان جديد 
صنف يا موضوع، جاودان جمالياتي شاعري يا ان جي رس گيان واري روپ کي كا به 

 .كاري ضرب يا ضرر رسائي نٿا سگهن



116 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

 حواال
اف .1    ، ر’: ر   ، ’ود:  ادب  ، ا  ا  ع۔1990، 

 .ساڳيو .2

 .ساڳيو .3
، روشني پبليكيشن كنڈيارو، پنجون ڇاپو، ’شاهه جو رسالو’گربخشاڻي، هوتچند مولچند،  .4

 .ع1993
 .ع1064ُسڳن آهوجا، كهاڻي پبليكيشن، : ، مهاڳ’روشن ڇانورو’شيام، نارائڻ،  .5
 ساڳيو .6
 .ساڳيو .7
 .ساڳيو .8
 .، سنڌي بوڪ ٹرسٹ، دهلي انڈيا’روپ مايا’شيام، نارائڻ،   .9

 .‘سونهن جو سفر’موهي، واسديو،  .10


