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 ساجده پروين
 

ئري دار  ار    ئ   ئ وٽ  
 

Abstract 
 Shah Lateef minutely observed every aspect of Sindh by travelling 

across it. As a creative being,  he observed each and every attribute and char-
acter of Sindh – living  or nonliving, found in nature, moving or still - such as: 
river, sea, trees, boats, musical instruments, markets, traders, hills, rocks, 
moon, sun, stars, etc. Shah used all of these as characters in his poetry.  

This research paper throws light on the non living natural phenome-
nological characters chosen by Shah. Shah used these characters both in di-
rect and in symbolical sense in his poetry. Shah shows the nonliving natural 
characters according to his philosophy Wahdat ul Wajood  or pantheism,  in 
which every thing is the manifestation and witness of God.  

Shah Lateef has the power to give due appreciation, importance and 
meaning to each character. He expresses his philosophy through these charac-
ters and links them with his amazing imaginary power of aestheticism. 

Characters are very important for a creative being. Human being is 
also connected with all the characters of nature. According to Hegel’s philoso-
phy: “Man is alive nature and connected with nonliving nature”  

During lifetime, there are many positive and negative aspects and 
conflicts of these characters among each other. For instance river is source of 
trade, food and travelling but it is also the cause of drowning of the character 
of “Sohni”.  Hills and rocks are pinnacles of hardship for Sasui, but also sym-
bolize the struggle of life. This paper shows the variant forms and diversified 
uses of the nonliving characters.  

 
ئت  هر مظهر هك معروض .  بي شمار فطرتي مظهرن تي مشتمل آهيئئ

(object) شيكسپيئر چواڻي ته. جي حيثيت رکي ٿو : 
 )1(“.سڄي دنيا هك اسٹيج آهي، جنهن تي ظاهر ٿيندڙ ان جا كردار آهن”

جڎهن كو تخليقكار كائنات جي كثرتي مظهرن مان كنهن هك معروض 
(object) کي چونڈي، پنهنجي تخيل ذريعي كنهن خاص پس منظر مان اڀاري ٻين جي 

سامهون حقيقي انداز ۾ ان جا نقش چٹي ٿو، ته پو اهو معروض صرف هك معروض نٿو 
 .بڻجي پوي ٿو“ كردار”رهي بلك 

 :جيئن. كردار ڇا آهي؟ ان بابت اسان کي كيتريون ئي وصفون ملي ٿيون
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Character: 
“The word character is derived from the greek word “character” which means a 

point by which one thing was told apart from others.” (2) 
 تان ورتل آهي، جنهن جي Charakterيوناني زبان جي لفظ  “  كردار”لفظ 

 .ٰمعني آهي هك شي کي ٻئي کان ڌار كري بيان كرڻ
جي وصف كجهه هن ريت بيان “  كردار”آمريكن هيريٹيج ڊكشنري لفظ 

 :كري ٿي
Character: 

“The combination of qualities or features that distinguishes one person group or 
thing from anthor.” (3) 

كنهن ماڻهو، گروهه يا شي جون گڎيل خاصيتون، جيكي کين ٻين کان 
 .منفرد بڻائين، اهو كردار آهي

 :ميريم ويبسٹر ڊكشنري ۾ به لفظ كردار جي ملندڙ جلندڙ وصف ملي ٿي
 

Character: 
“One of the attributes or features that make up and distinguish an individual.” (4) 

انفرادي طور كنهن شي جي خاصيتن کي ٺاهڻ ۽ نمايان كرڻ کي كردار 
 .چئجي ٿو

مٿي بيان كيل وصفن جي روشني ۾ اها ڳالهه واضح طور سامهون اچي ٿي ته 
كردار كنهن به هك شي جي تمام خاصيتن کي بيان كرڻ جو نالو آهي، جڎهن ته 
كردار نگاري اهو طريقو آهي جنهن ذريعي كو به تخليقكار پنهنجا كردار ٻين آڏو 

 .پيش كري ٿو
كئمبرج ايڈوانس ڊكشنري به كردار نگاري جي وصف بابت ساڳئي ڳالهه 

 :ٻڌائي ٿي
Characterization: 

“The way in which the characher of a real person or thing is described.” (5) 
ك ر د ا ر   ۽   ك ر د ا ر ن گ ا ر ي   ص ر ف   نـثـر ي   ا د ب   جـا   نـه   بـلـك   شـا عـر ي    ج ا   ب ه   ا ه م   ج ز ا   

ك و   ب ه   ش ا ع ر   پ ن ه ن ج ا   خ ي ا ل ،   ج ذ ب ا ،   ا ح س ا س ،   ف ك ر   ۽   ف ل س ف و   بـغـيـر   كـنـهـن   كـر د ا ر   .  آ ه ن 
 .ج ي   ٻ ي ن   ت ا ئ ي ن   ن ٿ و   پ ه چـا ئـي   سـگـهـي 
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 :هونئن ته كردارن جا كيترائي قسم ٿين ٿا پر ٻه قسم نهايت اهم آهن
 (Major characters):مركزي كردار. 1

 .جن جي چؤگرد پوري كهاڻي ڦرندي آهي
                                     (Minor characters ):  ثانوي كردار. 2

 .جيكي مركزي كردارن کي اڳتي وڌائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا آهن
 :افسانوي ادب به ثانوي كردارن کي كجهه ساڳئي ريت بيان كري ٿو

Minor Characters: 
“They serve to complement the major characters and help move the plot events 

forward.” (6) 
شاهه جي كردارن تي جڎهن اسان غور كنداسين ته، خبر پوندي ته شاهه 
پنهنجن مركزي كردارن کي اثرائتو بنائڻ ال التعداد ثانوي كردارن جي كردار 

 .نگاري كئي آهي
انهن كردارن ۾ درياهه، ان جي مستي، ڇولين جو شعور، كچو گهڑو، 
ڍنڍون، واهه، پاڻي تي ترندڙ ٻيڑيون، جهاز، بندر بازاريون، ٿر، بر، رائو ، رڃ، جبل، 
ڏنگاچارا، سج، چنڈ، تارا، كتيون، ڦاٹل اباڻي لوئي، كاڪ محل، نولکو هار، ٻيجل 
جوچنگ غرض مختلف كردارن جو نهايت اثرائتو احوال اهڑي ته سهڻي ۽ دلچسپ انداز 

 .۾ ملي ٿو جو انساني عقل دنگ رهجيو وڃي
عالمه آ .قاضي شاهه جي كردارن بابت لکي ٿو ته. آ: 

“ As to the objects, he picks up anything that falls in his way, be it a dried thorn-
bush, a swan, a cloud or a yogi walking in the mountains.” (7) 

شاهه پنهنجي واٽ ۾ ايندڙ كنهن به شي کي كردار طور کڻي ٿو، پو اها ”:  ترجمو
 “.َسكل كنڈي هجي،كو هنج پکي هجي ،  كو ككر يا وري جبل جهاڳيندڙ جوڳي

شاهه انهن ثانوي كردارن جي كردارنگاري كهڑي ريت كئي آهي، سندس 
 :كردارنگاري جون كهڑيون خاصيتون آهن، هتي انهن جو هك جائزو پيش كجي ٿو

 
 :سمنڈ/ درياهه. 1

سمنڈ جو كردار شاهه وٽ نهايت سگهارو ۽ اهم آهي، جنهن /  سنڌو درياهه
جن ۾ سر سريراڳ، سر سامونڈي، سر سهڻي، سر .  تي شاهه پورا پنج سر چيا آهن
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انهن پنجن ئي سرن ۾ شاهه جي شاعراڻي تخيل، فكر ۽ . كاموڏ ۽ سر گهاتو شامل آهن
فلسفي جو كمال اهو آهي جو سنڌو درياهه هك نئين رخ سان پڑهندڙن جي سامهون 

 :شاهه  چوي ٿو. سهڻي ال درياهه محبوب سان ملڻ جو ذريعو آهي. اچي ٿو
ُدهشت دم درياهه ۾، جت كڑكو كن كري، ُ 
 توڏي تاكن وچ ۾، مٿان وير وري،

 پريان پير ڀري،!  منهنجا سپرين!  آ ساهڑ
 .هٿ ڌري، اونهي مان اكاريين!  هادي

 )6-2(       سرسهڻي    
هك ته درياهه .  هتي درياهه جي كردار نگاري ٻن طريقن سان كئي وئي آهي

لهرن مٿان لهرون .  نهايت خوفناڪ كردار آهي، جيكو پاڻي سان تار لڳو پيو آهي
ُكن جو هنيا ڏهكائيندڙ آواز دل کي .  سندس دهشت ۾ وڌيك اضافو پيون كن ُ

وڌيك هيسائي پيو، ٻئي طرف اهو محبوب سان ميل مالقات ۽ پيار محبت ونڈڻ جو 
 .ذريعو آهي

درياهه پار كرڻ  ال سهڻي جو گهڑو به هك ثانوي كردار آهي، جنهن بابت 
 :شاهه چوي ٿو

َكڍيا جي كالل، سي پسي خال خوش ٿئي، َ ِ 
 ُپاڻي چٹ پسائيا، ڌا نه جهلي ڌمال،
 ُسپك ڀانيا سهڻي، جوڀن جي جمال،
 .آكي جا احوال، معلوم ٿيا مهراڻ ۾

 )11 -8(    سرسهڻي     
كنڀار ايتري ته هوشياري، هنرمندي ۽ خوبصورتي سان گهڑي جي چٹسالي 
كئي جو سهڻي کي به گهڑي جي كچي هئڻ جي خبر ان وقت پئي جڎهن مهراڻ ۾ 

 .ِگهڑي ۽ ڀيلو ڀرڻ لڳس
شاهه وٽ سنڌو درياهه هك املهه خزاني جو كردار پڻ ادا كري ٿو، جنهن مان 
بي شمار آبي نباتات ۽  حيوانات جيئن مڇيون ۽ انهن جا كيترائي قسم ملن ٿا، جن ۾ 

اهي عام . پلو، گندڻ، ڏنڀرو، پوپري، سينگاري، کڳا، شاكر ۽ ٿيلي وغيره  شامل آهن
شاهه انهن كردارن .  ماڻهن ال کاڌ خوراڪ ۽ مهاڻن ال گذرسفر ۽ معاش جو ذريعو آهن
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 :جو تمام گهڻو ذكر كيو آهي
َنه كا بو بازار ۾، نه كا ڇلر ڇٹ، َ ُ 
 جتي ڏنڀرين جي، اڳي هئي اگهٹ،
 .سي پڑ پسيو پٹ، ماڙهو وڃن موٹيا

 )11-1(          گهاتو      
تنهن کان سوا شاهه وٽ سنڌو درياهه جو كردار هك ديوتا وارو به آهي، 

 .جنهن جي پوڄا كئي وڃي ٿي، جيكو آسون، اميدون ۽ باسون پڄائيندڙ آهي
 :ان بابت ڊاكٹر غالم علي االنا پنهنجي مقالي ۾ لکي ٿو ته

سنڌ ۾ جل ديوتا جي پوڄا هندن توڙي مسلمانن ۾ خاص طور مهاڻن، ”
ميربحرن، ماڇين ناکوئن، ٻيڑياتن ۽ درياهه سان وهنوار رکندڙ قومن ۽ قبيلن ۾ عام 

 )8(“.طور جاري رهي آهي
شاهه .  شاهه جي سر سامونڈي جا بيت سنڌ ۾ جل پوڄا جو واضح ثبوت آهن

 :چوي ٿو
ُاڀيون تڑ پوڄين، وهون وڻجارن جون، َ ُ 
ِآڻيو اکا ڏين، کٿوري سمونڈ کي َ. 

 )18 -2(  سامونڈي     
وڻجارن جون ونيون وڻجارن جي سفر تي اسهڻ ۽ خير سان ورڻ ال درياهه شاهه 
۾ پوڄا خاطر اکا وجهنديون هيون، ڏيئا موهينديون هيون ۽ سرکنڈ جي خوشبو جو 

 .واس ڏينديون هيون
شاهه، درياهه جي پوڄا جي كردارنگاري كندي مذهبي سوچ ڌارا، انساني 

سست، .  فطرت جي وهمن، وسوسن ۽ خدشن واري پهلو کي به نظر انداز ناهي كيو
الپرواهه ۽ باس پوري نه كندڙ وڻجاري کي جل پوڄا كرڻ جي يادگيري ڏياريندي 

 :هدايت كري ٿو ته
 ُجا جر جاٹون نه ڏئي، ڏيا نه موهي،
 ُسڌون كوهه كري، سا پنهنجي كانڌ جون؟

 )23 -2(سامونڈي      
شاهه جي .  سرسريراڳ ۽ سامونڈي ۾ سمنڈ به هك كردار آهي
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كردارنگاري جي خاص ڳالهه اها آهي ته هو جيكي به كردار چونڈي ٿو، انهن کي 
سندس .  پنهنجي فكر ۽ فلسفي وسيلي نهايت ئي دلچسپ نموني نڀائيندي نظر اچي ٿو

بيان جو انداز ايڎو ته خوبصورت ۽ حقيقي آهي جو اهي كردار، كتاب جي بي جان پنن 
 .مان ليئا پائيندي نظر اچن ٿا

 :كيرت ٻاٻاڻي كردار نگاري جي وضاحت كندي لکي ٿو
ٰكردار نگاري جي معني آهي كنهن كهاڻي جي كردارن جو نقش اهڑي ”

 )9(“.خوبصورتي سان چٹيل هجي جو اهي كتابن جي بي جان پنن مان ٻاهر نكري اچن
س م ن ڈ   ج و   ك ر د ا ر   ا ه ڑ و   ئ ي   د ل چ س پ   ك ر د ا ر   آ ه ي ،   ج ن هـن   جـي   كـر د ا ر نـگـا ر ي   بـه   

ه ك   ا م ل ه ه   م ا ڻ ك ،   م و ت ي ،   ال ل   ۽   جـو ا هـر   پـيـد ا   .  ش ا ه ه   ٻ ن   م خ ت ل ف   ط ر يـقـن   سـا ن   كـئـي   آ هـي 
 :ك ن د ڙ   ط و ر ،   شـا هـه   چـو ي   ٿـو 

 سيوا كر سمونڈ جي، جت جر وهي ٿو جال،
 سئين وهن سير ۾، ماڻك موتي الل،
 .ُجي ماسو جڑيئي مال ، ته پوڄارا پر ٿيين

 )3-2(      سريراڳ     
هن بيت ۾  شاهه، وڻجاري کي، جيكو سر جو آسرو الهي، پاتال ۾، پيهي 
سمنڈ جهاڳي سوين ماڻك، موتي ۽ املهه الل لهي اچي ٿو، تنهن کي وڻج واپار ذريعي 

 .حاصل ٿيندڙ فائدي جي هدايت كري ٿو
 :شاهه چوي ٿو. ٻيو طريقو سمنڈ ذريعي ڏورانهين ڏيهن سان وڻج واپار جو آهي

 جــــرڦــــل، ڦــــوٹــــا، پــــارچــــا، پــــاڻــــيــــٺ، پــــاتــــائــــون،
 َكــوٺــيــون قــيــمــت ســنـــديــون، تــر ۾ تــاكــيــائـــون،
ـــون، ـــڌائ ـــڑا ٻ ـــي ـــطـــيـــف چـــئـــي، ٻ ـــه ل ـــجـــه ِالڄـــن مـــن ُ 
 ُنــــذر نــــبــــي ڄــــام جــــو، چــــڑهــــنــــدي چــــيــــائــــون،
 ! جي ڇهي ڇوڙيائون، سي ٻـيـڑيـون رکـيـن ٻـاجـهـه سـيـن

 )11 -5(             سريراڳ     
وڻجارا سمنڈ رستي تجارتي سامان هك بندر کان ٻئي بندر تائين پهچائيندا يا 

انهي تجارتي سامان ۾ لونگ، ڦوٹا، اوني كپڑو ۽ آبدار موتي شامل .  وكڻندا هئا
 .سندن سفر جو دائرو لنكا، يمن ۽ ايراني نار تائين هوندو  هو. هوندا هئا
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 :سج، چنڈ ۽ تارا . 2
 ال سر کنڀات ۽ مومل راڻي  ۾ شاهه سج، چنڈ ۽ تارن کي پنهنجي شاعري

هو نهايت دلچسپ نموني انهن كردارن سان باقاعده .  كردار طور منتخب كيو آهي
هو کين ساٿي ۽ دوست بڻائي .  مخاطب ٿيو آهي ۽ پنهنجي دل جو حال اوريو اٿائين

 :پنهنجي دل جو راز سلي ٿو، کين  قاصد بڻائي دل جي دلبر ڏانهن نياپو موكلي ٿو
َآئون جي ڏيئن سنيها، سي تون چنڈ  پل ٻنڌ،!  ِ

ِچئج حال حبيب کي، نئي نوڙائي كنڌ، ِ َِ 
 .تو تيڎاهين پنڌ، جيڎانهن عالم آسرو

 )3 -2(         کنڀات     
كڎهن وري انهن آسماني مظهرن جي حسن ۽ جمال جو مقابلو پنهنجي 

 :شاهه چوي ٿو. محبوب جي حسن سان كندي کيس سڀ کان وڌيك حسين قرار ڏئي ٿو
ُکڻي نيڻ خمار مان، جان كيائون ناز نظر، ُ 
 ُسورج شاخون جهكيون، كوماڻو قمر،
 ُتارا كتيون تائب ٿيا، ديکيندي دلبر،
 .جهكو ٿيو جوهر، جانب جي جمال سين

 )18 -1(        کنڀات    
 :يا چوي ٿو

َچوڏهين چنڈ تون اڀرين، سهسين كرين سينگار، ِ َ َ 
َپلك پريان جي نه پڑين، جي حيلن كريين هزار، ِ َ ِ ِ َ 
ُجهڑو تون سڀ ڄمار، تهڑو دم دوست جو ََ. 

 )11-1(          کنڀات    
هتي خاص طور چوڏهين جي چنڈ جو ذكر كيو ويو آهي، جيكو مهيني 
جي سڀني راتين ۾ وڌيك روشن، خوبصورت ۽ مكمل هوندو آهي پر اهو به محبوب 

هتي  شاهه جو تخيل رومانويت ۽ جماليات سان  .جي حسن اڳيان كا حيثيت نه ٿو رکي
 .كيترو نه   ڀرپور نظر اچي رهيو آهي
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 :كاڪ محل. 3
كاڪ محل شاهه جي شاعري ۾ سر مومل راڻي سان وابسته هك كردار 

كاڪ محل جادوئي ٹكساٽ آهي، جنهن ۾ ور وكڑن ۽ منجهائيندڙ پيچرن وارو .  آهي
باغ، هر طرف وڻكار، خوف ناڪ ڇوليون هڻندڙ طلسمي درياهه ۽ گجگوڙ كندڙ 

 .جادوئي شينهن آهن
 ،حسن ۽ جواني ،كاڪ محل ،كاڪ جي كنڌي سونهن ۽ خوبصورتي

 :شاهه چوي ٿو. عشق ۽ محبت جو اهڃاڻ آهي
 ُهلو هلو كاڪ تڑين، جتي نينهن اڇل،
 .نه كا جهل نه پل، سڀ كو پسي پرين کي

 )8-2(  مومل راڻو      
كاڪ محل محبت جو اهو ديس آهي، جتي هر پل صرف نينهن گهڑجي ٿو، 
جتي بغير كنهن جهل پل جي هر كو پرين جو ديدار كري سگهي ٿو، جتي كي 
سماجي ، اخالقي قدر محبت جي پيچري جي ركاوٽ نٿا بنجڻ، جتي قرباني ۽ 

 .مجبوري جو كو نالو نشان نه آهي
 :شاهه چوي ٿو

 جوڳي تي جڑا، نسوروئي نينهن جو،
،پتنگ جيئن پيدا ٿيو، سامي سڄ وڙا 
 .آيو كاڪ تڑا، كنوارين ككوريو

 )9-1(    مومل راڻو     
تان جيكو ريٹجي الل ٿي آيو )  يعني كاڪ محل(محبت ۽ نينهن جي ديس 

تنهن جو اندر عشق جي واس سان واسجي ويو ۽ محبت سندس من جي پاتال ۾ گهر 
 .كري وئي

 
 :نولکو هار. 4

نولکي هار جو تعلق سنڌ جي ڏند كٿائن ۾ شهزادين ۽ راڻين سان وابسته ملي 
نولکو هار نهايت قيمتي ۽ بيش بها زيور آهي، جنهن کي شاهه سر ليال چنيسر ۾ .  ٿو

 :شاهه چوي ٿو. كردار طور پيش كيو آهي
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ُميڻي مٿي جي هئا، تن چٹن ڦيريم چت، ِ ِ 
ُهار کٹنديس هوڏ ۾، نيبهه ٿيندم نت، ِ ِ 
ُكؤنرؤ جو كرت، مونهان مٿانهون ٿيو َِ. 

 )7 -1(   ليال چنيسر   
هر عورت .  شاهه نولکي هار ذريعي عورت جي نفسيات کي ظاهر  كيو آهي

جي اها فطري خواهش ۽ نفسيات هوندي آهي ته هو هر عورت کان وڌيك حسين لڳڻ 
انهي مقصد ال هو هار سينگار، بهترين لباس ۽ زيورن جو استعمال .  چاهيندي آهي

 .كندي آهي
 :ڊاكٹر سليم اختر زيورن بابت عورتن جي نفسيات واضح كندي لکي ٿو ته

پنهنجن .  عورتون زيورن جي معاملي ۾ تمام گهڻيون حساس ٿينديون آهن”
جيكڎهن .  توڙي پراون زيورن تي تبصرا كرڻ سندن محبوب مشغلو هوندو آهي

كنهن عورت وٽ كو اهڑو زيور نه هوندو جيكو كنهن ٻي عورت وٽ هوندو ته کيس 
 )10(“ .ان جي کوٽ احساس كمتري جو شكار بڻائي سگهي ٿي

سو نو لکن هارن جي گهٹتائي ته ليال وٽ به كونه هئي پر عورتاڻي فطرت ۽ 
 .نفسيات هٿان مجبور ٿي سوچيائين ته كونئرو وارو نولکو هار به جيكر مون وٽ هجي

 :شاهه انهي فكر جي نمائندگي كندي چوي ٿو
 مڻيي تي موهجي، هاري ڳيئڑ هار،
 كوڙيين كيا كيترا، انهي خر خوار،
 .ڀري ويو ڀتار، آيئي ڏن ڏهاڳ جو

 )4-1(  ليال چنيسر     
شاهه جي كردارنگاري جي خاصيت اها به آهي ته هو اهڑن كردارن سبب 
ِجڎهن كنهن انساني زندگي کي ڏک ۽ پيڑا ۾ مبتال ڏسي ٿو ته کين ننديندي پٹ 

سندس كردار نگاري جو اهو .  پاراتو به ڏي ٿو يا وري ميار وارو رويو اختيار كري ٿو
شاهه نولکي هار جي كردار کي ننديندي .  انداز بي مثال ۽ ٻين شاعرن وٽ اڻ لڀ آهي

 :چوي ٿو
 ُمڻيو وجهان مچ ۾، هائي هڻان هار،
 .ُڀري جي ڀتار، ته ميريائي مان لهان

 )2-1(   ليال چنيسر    
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 :لوئي ۽ ملير. 5
شاهه مارئي ۽ سندس حب الوطني جو ذكر كندي خاص طور سندس شرم، 

. حيا، لڄ جهڑن جذبن جي عكاسي ال لوئي جي كردار کي تمام گهڻو ساراهيو آهي
 :شاهه چوي ٿو

 مون مارو سين لڌيون، لوئي ۾ الئون،
 سون برابر سڳڑا، مون کي ٻانهن ٻڌائون،
ُعمر جو آئون، پٹ كيئن پهريان سومرا َ! 

 

مارئي ال اباڻي لوئي صرف مٿي جي پوتي لڄ جو اهڃاڻ ۽ مارن جي نشاني 
نه آهي بلك شادي جي رسم ۾ خاص طور النون ال استعمال ٿيندڙ چادر آهي، جنهن 
کي هو عمر سومري جي قيمتي ۽ مهانگي پٹ جهڑي كپڑي کان ته ڇا پر هر هك سک، 

 .سهولت، آسائش ۽ آرام کان مٿانهون ڀانئي ٿي
 :شاهه چوي ٿو

َپٹوال پهنواريون، مور نه مٿي كن، ِ ُ 
 جهه الک رتائون لوئيون، ته سالنئان سونهن،
 ُان ايالچنئون اڳري، بخمل بافتن،

 کٿي کان کهنبن،!  سکر ڀائنيان سومرا
 .َجا ڏنيم ڏاڏاڻن، سا الهيندي لڄ مران

 )1-3(            مارئي    
شاهه قيمتي ريشمي كپڑن، خوبصورت شالن، بخمل، بافتن کان وڌيك الک 
جهڑي سستي شي سان رڱيل ڳاڙهي لوئي جي كردار کي وڌيك اهم ٿو سمجهي 
ڇاكاڻ ته وٹس لوئي سماجي طور اخالقي قدر جو اهڃاڻ آهي، جنهن کي اللچ ۽ حرص 

 . ۾ اچي الهڻ کان بهتر موت کي ترجيح ڏيئي ٿو
 :شاهه ان قدر جي ڀرپور نمائندگي كئي آهي، تنهن كري چوي ٿو

ِسهسين سيبا كنجري، لوئي سين ليڑن، ُ َ 
ِههڑو حال وٺي كري، وڃان منجهه ٿرن َ َ 
 .َمارو مان چون، ته هئي آسانهين آسري

 )11-2(          مارئي    
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. سوين ٹوپا ڏنل چولو ۽ ليڑون ليڑون ٿيل لوئي ئي سهي پر پنهنجي چڱي آهي
 .ان کي پنهنجي وجود کان ڌار نه كج ڇاكاڻ ته اهائي تنهنجي سڃاڻپ آهي

ملير جو كردار وري وطن جي حب،  ماروئڑن جي جهوپڑن ۽ ٿر ۾ پيدا ٿيندڙ 
جنسن ذريعي اڀري سامهون اچي ٿو، جيكي ملير جي مارن ال زندگي جو جياپو ۽ 

 :شاهه چوي ٿو. جيئڻ ال اتساهه جو ذريعو آهن
 واجهائي وطن کي، آئون جي هت مياس،
 گور منهنجي سومرا، كج پهنوارن پاس،
 ڏج ڏاڏاڻي ڏيهه جي، منجهان ولڑين واس،
ُميائي جياس، جي وڃي مڑهه ملير ڏي ِ ُ. 

 )12 -6(        مارئي     
هتي ملير جو كردار فني توڙي فكري لحاظ کان كيڎو نه اڻ ملهائتو كري 

شاهه مارئي جي زباني چورائي ٿو ته ،آ جيكڎهن هن بند ۾ .  پيش كيو ويو آهي
وطن ال واجهائيندي مري وڃان ته منهنجو جسم پنهنجي وطن ۽ ماروئڑن ڏانهن اماڻج 
ُجيئن منهنجي جسي کي ڏاڏاڻي ڏيهه جي ولڑين جي خوشبو نصيب ٿئي، جي ايئن ٿيو ته 

 :وري شاهه چوي ٿو. آ سمجهندس ته مون کي هك نئين حياتي ملي
 !ُآڻين كي چاڙهين، ڏٿ ڏيهاڻي سومرا
 !سٿا كيو سيد چي، سائون سكائين

 منجهان لنب لطيف چي، چانئر كيو چاڙهين،
 .آراڙي سين!  پال نه پاڙين، عمر

 )4 -7(           مارئي    
سندس هنج زرخيز آهي، جيكا .  ملير جي مٹي ماروئڑن ال ما مثل آهي

ان ڌرتي مان ڦٹي نكرندڙ . پنهنجن ٻچڑن جي ڏکن، ڏوالئن ۽ دردن جو درمان بڻجي ٿي
ڏٿ، سائون، لنب، آراڙي، للر عمر جي بادشاهي دسترخوان تي ايندڙ عاليشان کاڌن کان 
وڌيك سا وارا آهن، جن کي ماروئڑا ۽ جهانگيئڑا شوق وچان روزانه آڻيو ۽ چاڙهيو 

 .کائين ٿا
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 :جبل/ ڏونگر.  6
شاهه .  سسئي شاهه جو آئيڈيل كردار آهي، جنهن تي هن پنج سر چيا آهن

سسئي جي عشقيه داستان بيان كرڻ بجا ڀنڀور کان كيچ مكران تائين جي پنڌ، ان ۾ 
انهي سفر دوران سسئي .  ايندڙ مصيبتن، ڏکن ڏاکڑن، تكليفن جو ذكر كيو آهي

. جيكي جبل جهاڳيا آهن تن کي اهم كردارن طور پڑهندڙن اڳيان پيش كيو آهي
 .شاهه چوي ٿو

ُچڀر ڇمر ڀانئيان، كانڀو ۽ كارو، َ َ َ 
ُپٻ وجهنديس پٺ تي، صبح سوارو، ُ َ 
 .وڃڻ مون وارو، كين ويهنديس وچ ۾

 )11 -5(     سرديسي    
كانڀو، كارو ۽ پٻ جو : هن بيت ۾ شاهه سسئي جي رستي ۾ ايندڙ ٹن جبلن

هو انهن جبلن کي پنهنجي منزل ال ركاوٽ نٿي ڀانئي بلك عزم، .  ذكر كيو آهي
حوصلي ۽ استقالل جو مظاهرو كندي چوي ٿي ته صبح سويري آ اهي لتاڙي پٺ تي 

 .ڇڎي ويندس
 ُوڏا وڻ وڻكار جا، جت جائو، جمر، جر،
َكوسا تپن ككرا، ٻي دمدم تپي ڌر، َ 
َويچاري ڏي ور، پير نه لهي پرين جو َ. 

 )8 -2(سسئي آبري    
 كلو ميٹر 30ًوڻكار لس ٻيلي جي هك جا جو نالو آهي، جنهن کان تقريبا 

جمر ۽ جر انهي جبل جون ٻه مختلف چوٹيون آهن، جن جو ذكر .  پريان جائو جبل آهي
سخت گرمي سبب تپي باهه ٿي ويل جبل ۽ ڌرتي تي .  شاهه كردارن طور كيو آهي

 :سسئي پرئين جي پير لهڻ ال ڦيرا ڏيئي رهي آهي
ِليڑن لنگهي لس، مانباڻئان مٿي ويا، َ َ َ 
َوٺي ور واٽ ٿيا، پنهون ڄام پهس، َ ُ َ 
 .َهئا وڏي وس، ٻاروچا ڀنڀور ۾

 )1 -5(         حسيني    
منهن ٻار آهي، /  هي لفظ اصل ۾ مان ٻار.  مانباڻ به هك جبل جو نالو آهي
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سسئي .  جنهن جي هيٺان هك نئي وهي ٿي، جڎهن ته جبل ۾ هك وڏو ڏار موجود آهي
 .منهن ٻار چيو ويو/ جڎهن ان جبل تي چڑهي ان ڏار مان منهن كڍيو ته ان کي مانٻار

 َكيا ويچاري وس، كارڻ كوهياري گهڻا، 
 َگهڻو پڇي پانڌيين، سندا ڏيرن ڏس،
َلمون ڏوري لس، ستي سڳر پٹيين َ َُ ِ َ. 

 )12 -10(    حسيني    
ُهك لمون ۽ ٻيو سنگهر . هتي شاهه ٻن اهم پٹن جي كردار نگاري كئي آهي َ

سڳرپٹ اهو هنڌ، اها جا آهي جتي هن وقت سسئي ۽ پنهون جون /  سنگهرپٹ.  پٹ
شاهه چوي ٿو ته ويچاري سسئي وڏا وس كيا، راهه ويندڙ مسافرن . قبرون موجود آهن

کان پنهنجي محبوب جو ڏس پتو پڇيو پر آخركار من جي محرم کي ڏوريندي 
 .ڏوريندي وڃي سڳر پٹ جي ميدان ۾ آرامي ٿي

. شاهه سسئي جي حوصلي، همٿ ۽ جدوجهد کي تمام گهڻو ساراهيو آهي
هو چوي ٿو ته هك اڀري، ضعيف ۽ اسونهين عورت وڏا خطرناڪ جبل، انهن ۾ رهندڙ 
خونخوار جانورن ۽ اڻ سونهن ماڻهن جي پرواهه نه كندي، پنهنجي منزل ڏانهن روان 

هي اهي طاقتور ۽ سگهارا جبل آهن جن چڱن ڀلن مردن کي به شكست ڏيئي . دوان آهي
 :شاهه چوي ٿو. پوئتي هٹڻ ال مجبور كري ڇڎيو

 ُسسئي لنگهيو سو، مرد جنهن مات كيا،
 .ُجبل وڏو جو، نوڻ مڑوئي نينهن کي

 )7 -5(           ديسي    
. يعني سسئي ال اهي خطرناڪ ۽ ور وكڑ، ونگا جبل سنئين پٹ وانگر آهن

شاهه جي كردارنگاري جو كمال اهو آهي ته هو نهايت خوبصورت فني پيرائي ۾ 
هو عام كردارن کي جن تي . سندس تخيلي اڏام نهايت وسيع آهي. ڳالهه بيان كري ٿو

كير سوچڻ ته ٺهيو پر ڏسڻ به گوارا نه كري تن مان شاعراڻي فكر ۽ فلسفي ذريعي اهڑا 
ته رومانوي ۽ جمالياتي عكس پيدا كري ٿو جو پڑهڻ واري جو عقل دنگ رهجيو 

كردار نگاري جو تعلق حسن بياني يا طرز ”:  ڊاكٹر نور افروز لکي ٿي ته.  وڃي
 ) 11. (“تحرير سان آهي

سندس كردار .  شاهه جو كردارن کي بيان كرڻ جو انداز اهڑو ئي آهي
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نگاري جو كرشمو اهو آهي ته جڎهن هن هك عام كردار کي به ڇهيو آهي ته ان کي 
 .امر بڻائي ڇڎيو اٿس

 
 :چنگ. 7

موسيقي هر دؤر ۾ انسان جي ذهني سكون توڙي .  موسيقي لطيف فن آهي
دل ڇهندڙ موسيقي انسان .  روحاني زندگي جي آبياري ال اهم كردار ادا كيو آهي

جي اندر ۾ گهرائي تائين سرائيت كري فكر ۽ فلسفي جو هك نئون روح ڦوكي ٿي، 
 .سوچ، سمجهه ۽ ادراڪ جا نوان دروازا کولي ٿي

شاهه سر سورٺ ۽ پرڀاتي ۾ فن، فنكار ۽ موسيقي جي حوالي کان سرندي يا 
 .چنگ جو كردار بحث هيٺ آندو آهي

شاهه فنكار ۽ فن کي .  چنگ جو كردار فكري حوالي کان نهايت نرالو آهي
هو فن، فنكار ۽ موسيقي جو وجود ئي .  ٰساز کان سوا بي معني ۽ بيكارسمجهي ٿو

 .وٹس موسيقي انهن ٹنهي جي وحدت واري ميالپ جو نتيجو آهي. ساز سان سمجهي ٿو
 تنهنجي چنگ جو، عجب آهيم اي،!  چارڻ

،ُهڻين اڀو هٿن سين، جيئرو رکيو جي 
 .رات منهنجو ري، كاٹيو تو كماچ سين

 )3 -4(         سورٺ    
چنگ اها وجداني قوت آهي جنهن را ڏياچ جهڑي بادشاهه جي اندر ۾ اڻ تڻ 

شاهه وٽ چنگ جي هكڑي تند جي .  پيدا كري سندس جي کي جهوري ڇڎيو آهي
 :شاهه چوي ٿو. اهميت انساني زندگي کان هزار دفعا وڌيك آهي

 ُمٿي اتي منهنجي، جي هئا سرن سو هزار،
َته تنهنجي تند تنوار، هر هر وڍيم هيكڑو ََ َ. 

 )13 -3(        سورٺ    
ٰشاهه وٽ موسيقي جي آفاقي حيثيت آهي، جيكا كنهن اعلي مقصد جي 

 .نمائندگي كندي نظر اچي ٿي
 

     :كينجهر
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شاهه وٽ كردارن جي کوٽ ناهي، سڄي كائنات جي كثرتي شكل 
كردارن جي كثرتي شكل ئي آهي ، مثال كينجهر جو كردار  ان ۾ ٿيندڙ نباتات ، 
ُكم، كوڻيون ، لوڙهيون، بهه، پٻڻ، پاٻوڙو، ، كالوڙا، گند  وغيره سڀ كردار جي 

 :حيثيت رکن ٿا، جيئن شاهه چوي ٿو
 َگند جني جي گوڏ ۾،   كڍن        كالوڙا،
ِلوڙيون کين لطيف چئي، آسڻ اجوڙا، َ ِ ِ ُ 
 .ِتماچي توڙان، وڻي ويچارن سين

 )21 -2(      كاموڏ     
هن ريسرچ ۾ اسان ڏٺو ته شاهه وٽ صرف جاندار نه پر بي جان شيون :  نتيجو

عام .  پڻ هك كردار جي حيثيت ۾ آهن، شاهه انهن کي شاعري ۾ اجاگر كيو آهي
طور كردار صرف جاندار سمجهيا ويندا آهن پر شاهه جي اها خصوصيت آهي ته هن 
شاعري ۾ غير جاندار شين کي به كردار جي حيثيت ڏني آهي ۽ ايترو اڀاريو آهي جو 
كٿي اهي ڳالهائين ٿا كٿي شاهه انهن سان مخاطب آهي  كٿي اهي عالمت آهن، كٿي 

شاهه جي شاعري .  كٿي انهن ذريعي شاهه پنهنجو فكر ۽ فلسفو ڏئي ٿو.  تمثيل آهن
ائين چئجي ته سنڌ جو هر ذرو شاهه وٽ .  جي هر كهاڻي انهن كردارن کان اڌوري آهي

جهڑي طرح انسان هك كردار آهي، هو فطرت جي ٻين .  كردار جي حيثيت رکي ٿو
كردارن سان لهه وچڑ ۾ اچي ٿو ته زندگي جي كهاڻي سرجي ٿي، اهڑي طرح شاهه 

 . پنهجن داستانن کي ا نهن كردارن ذريعي اڳتي وڌائي ٿو
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