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 .4شاهه سور کي سگهه ۽ ُسرت بڻائي ،منزل ۽ مقصد ماڻڻ ي ڳا هه ڇو ٿو ڪري؟
 .5ڀٽ ڌڻي پنهنجي شاعريَء ۾ ،بار بار ’ههوريا ُس َ
کُ ،ڏک ريَء‘ ي تلقي
ڇو ڪئي آهي؟

بحث ا چند اهم نقطا ۽ َڳ ُر :
 ما يات ،ان ي وصف ،واعت ۽ ان و انساني زندهيَء سان مڪجڪمڪوعڪي
ُسٻنڌ
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ڊاڪٽر بشير چانڊيو (فياض لطيف)

شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ درد جي دلڪشي
Abstract:
Aesthetic and Melancholic Aspect of Shah Latif’s Poetry
Aestheticism is an all-encompassing term for all forms of beauty
whether natural or man-made, subjective or objective, spiritual or physical.

Shah Latif’s poetry is replete with ideas portraying beauty in its myriad forms.

ما يات ،طيف ۽ درد و ُحس
ُس َ
ک ي نس ت ُڏ َ
ک ،يئ ته ’سيناريندڙ ۽ س ق آموز‘ هوندا آهڪ ُ ،ان
ڪري عملي برح طيف انه کي نه فقط پنهنجو ساٿي ۽ سونڪهڪون بڪڻڪائڪي
ٿو ،پر زندهيَء ي مسافت ۾ ٻي کي پڻ ساڳي هدايت ڪري ٿو.
ڀٽائي درد کي ’ٽوڙيندڙ‘ نه ،پر ’ وڙيندڙ‘ ي صورت ۾ پڪيڪش ڪڪري
ٿو ،نه ڪري ُان مان دهشت ۽ وحشت ي بوِء اچڻ بڪدران ’مڪحڪ ڪت‘ ۽
’پنهنجائپ‘ ي آسيس اچي ٿي.
طيف ي شاعريَء ۾ ،درد ره ر ۽ رهنماَء ي عڪممڪت آهڪيُ ،ان ڪڪري
اهو ماڻهوَء و ڏڍ بڻجيُ ،ان کي همٿائڻ ۽ اڳتي وڌ و نه رڳڪو حڪوصڪلڪو
عطا ڪري ٿو ،پر کيس منزل تي َرسائڻ ۾ وڏي مدد ڪري ٿو.
شاهه طيف درد سان نه رڳو دل و وضو ساري ،اندر کي ُا رو ڪڪري ٿڪو،
پر شعوري ۽ فڪري برح ُان مان تجرب ۽ مشاهدن ا نت نوان ڪهڪان پڪڻ
ماڻي ٿو.

ُحس ۽ ف ي باريڪي کي سمجهڻ الِء ما يات هڪ امع ،ڪديڪد ۽ پڪرک
و اهڙو سائنسي پيمانو آهي ،نه سان ُحس  ،فڪ ۽ ان سڪان الڳڪاپڪيڪر عڪنڪصڪرن ڪي
ماهيت ،ادرن ۽ معيارن و تعي ڪري ،سونه ڪي هڪهڪڻ بڪرفڪي تشڪريڪڇ ۽ ڇڪنڪ ڇڪا
ڪري سگهجي ٿي .اصر ۾ ما يات هڪ وسيع فلسفياڻو ،فڪري ۽ ِحسياتي اصطڪمح
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He depicts multiple colours and shades of his motherland. His poetry is a
splendid projection of the beauty of humanly thoughts and passions.
Shah Latif’s poetry is also a sublime representation of inner pain and
anguish. Latif’s verse is a grand portrayal of universal beauty in its multitude
shapes and forms.
This research article focuses on beauty and pain and their intricate
relationship in the poetry of Shah Latif.

موضوع بابت وضاحت :
درد بابت اهو تصور عام آهي ته ،اهو تڪليف ڏيندڙ ۽ پيڙائيندڙ هوندو آهي،
ُانهيَء ڪري هر ماڻهو درد کان ونئون ويندو آهي .هر انسان ُسک ۽ سڪڪڪون ڪو بڪا ڪ ڪو
هوندو آهي ،پر شاهه طيف اهڙو انوکو شاعر آهي ،يڪو نه رڳڪو ’ ُسڪنڪ ‘ ڪي نسڪ ڪت
’ڏک ‘ کي وڌيڪ او يت ۽ اهميت ڏئي ٿو ،پر ’ ُسڪنڪ ‘ کڪي ’ ُڏکڪ ‘ تڪان هڪهڪور ۽ اڪربڪان
ڪر ي ڳا هه پڻ ڪري ٿو .طيف سورن و سوداهر شاعر آهيُ ،انهيَء ڪري سڪنڪد
شاعريَء ۾ ’درد ۽ سور‘ و وکر سڀ کان سر ملي ٿو.
موضوع بابت ڪجهه سوال :
 .1ڀٽائي درد کي ايڏي اهميت ڇو ٿو ڏئي؟
ڏک ۽ ُڏ َ
 .2طيف ي اڪثر ڪردارن وٽ َ
هاڳ ڇو آه ؟
 .3طيف الِء درد ايڏا د ڪش ۽ پيڙائون ايتريون عزير ڇو آه ؟
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پهتي آهي .مختلف وات ۽ دؤرن ۾ ما يات کي مختلف معنائ ۽ مفڪهڪومڪ ۾ ورتڪو ۽
پنهنجو ڪيو ويو آهي ،پر ان و مرڪزي نقطو سدائي ’سونه ۽ ان ڪي سڪاڃڪاهڪه‘ ئڪي
رهيو آهي.
يوناني مفڪرن کان وٺي رم دانشورن تائي هر عا م ما يات کي پنهنجڪي
فڪر ،فلسفي ۽ بصيرت مو ب سمجهڻ ۽ بيان ڪر ي ڪوشش ڪئي آهي .افمبڪون
ُان کي نيڪي ،ڀمئي ۽ اخمايات و ذريعڪو ڄڪاتڪو .ارسڪطڪوَء ان کڪي ُحسڪ ُ ،حسڪ ڪي
فنون طيفه ي اريب ڪري ۽ فنڪارانه تجربي کي مڪا ڪيڪاتڪي تڪجڪربڪو
فطرت ،ماهيت ۽ ِ
سمجهيو .فيثاغورث ،ما يات کي فلسفي ي هڪ شاخ ارار ڏنو .يونار  ،فطرت ڪي
مل ۽ مال ي ُحسناڪي کي سمجهڻ الِء ما ڪيڪات ڪو سڪهڪارو ورتڪو .اهڪڙيَء ريڪت
هيگر ،زندهيَء ي سونه  ،صداات ۽ ف ي تخليقي ڪرشمي سازي کي سمجهڻ الِء
ما يات کي ضروري ۽ اهم ذريعو ارار ڏنو .ڪانٽ ان کي ماورائيت سان تع ير ڪري،
فطري سونه کي ئي اصر سونه و ماخذ ۽ مڪرڪڪز تصڪور ڪڪيڪو .ڪڪروچڪيَء ان کڪي
و داني ڪيفيت و نتيجو ڪوٺيُ ،حس کي ه سنسار ي اذب تري َوٿ ارار ڏنڪو.
ڏه ته بام هارٽ زندهيَء ۽ ڪڪائڪنڪات ڪي سڪونڪهڪ ۽ ُسڪنڪدرتڪا کڪي ِحسڪي تڪجڪربڪ ،
مشاهدن ۽ محسوسات ي ذريعي سمجهڻ ،ساڃاهڻ ۽ مڪاڻڪڻ ڪي عڪمڪر ۽ احسڪا کڪي
ما يات و نا و ڏنو.
ُحس ي ماهيت ،مشاهدي ۽ محسوسات ي باري ۾ هر ڪمڪا ڪيڪاتڪي مڪفڪڪڪر
ي راِء مختلف ۽ پنهنجي آهي .ڪي سونه کي داخلي احساس ۽ ڪيفيت ڪو فڪطڪري
نتيجو سمجه ٿا ،ڪي ان کي خار ي م هر ۽ مامرو ارار ڏي ٿا ،ته ڪجهه وري ان خڪيڪال
ا آه تهُ ،حس درحقيقت موضوع ۽ معروض و حسي امتزاج آهي .پڪر هڪڪ ڳڪا ڪهڪه،
نه تي ههڻو ڪري اڪثر عا م متفق آه ته ،مڪا ڪيڪات مڪجڪمڪوعڪي بڪرح انسڪان ڪي
داخلي ُاڌم  ،ذباتي هيجان ۽ ِحسياتي ڪيفيت ي پرک و اهڙو ما ۽ مڪاپڪو آهڪي،
نه سان ُحس ۽ ف ي ُسو هه ۽ ساڃاهه حاصر ڪري ،ان ي احساساتي رد عمر مڪان
مح وظ ۽ مسرور ٿي سگهجي ٿو.
سقراط ،افمبون ،سيسرو ۽ يسنگ کان وٺي بام هارٽ  ،ڪڪروچڪي ،ڪڪانڪٽ،
هيگر ۽ ٻي انيڪ مفڪرن تائي ما يات بابت هر ڪنه و نڪڪتڪهِء نڪ ڪر پڪنڪهڪنڪجڪو ۽
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آهي ،نه ذريعي ف ي ُ زيات ۾ ساڃاهه ۽ ُسرت سان هڏوهڏ فطرت ي هڪونڪاهڪون
ُحس  ،وت ۽ مال ي صداات کڪي پڪرکڪي ۽ ُپڪر ڪهڪي سڪگڪهڪجڪي ٿڪو .ٻڪيڪ ڪفڪ ڪ ۾
ما يات ،انساني سونه  ،طيف فن ي ُندرت ۽ ڪائنات ي ُحسناڪي ي مل ۽
مال کي پرکڻ ۽ دريافت ڪر و فڪر ۽ فلسفو آهي ،نه ي مدد سان سونهڪ ڪي
اصر وهر کي ڄاڻي ۽ ماڻي سگهجي ٿو.

ما يات و تعلق فطرت ،انسان ۽ ان ي احساساتي ۽ معاشرتي زندهيَء
سان آهي .انسان ازل کان سونه و متمشي ۽ مشتاق رهيو آهي .ه ا پنج ئي
حوا  ،سند شعور ۽ الشعورُ ،حس ي تمش ۽ ان ي حاصمت الِء سدائي
اادر مطلق ي سونه هجي يا سما ي زندهيَء ي ُسندرتا،
سرهردان رهيا آه  .اها ِ
انسان ي داخلي ڪيفيت ي ُحسناڪي ۽ سند فڪر ۽ ف و تخليقي ُحس هجي يا
سند و ود ي خار ي خوبصورتي و مان ا  ،اهو زندهيَء ي ذت و ُحس
هجي يا موت ۽ حيات ي صداات ي سونه  ،انسان پنهنجي پوري زندهي ’سونه
ي ان سحر ۽ ساهر‘ کي سمجهڻ ۽ ماڻڻ ۾ هذاري ڇڏي آهي ،پر حقيقت ۾ هو اڄ تائي
ان کي مڪمر بور ُپر هي ۽ پائي ڪو نه سگهيو آهي ۽ شايد ڪڏه به ان کي ُ
ڪلي بور
ساڃاهي ۽ حاصر ڪري به ڪونه سگهندو ،ڇو ته سونه پنهنجي وهر ۽ مال ۾ ايتري
ته ههڻ رنگي ۽ همه هير آهي ،و ان ي مِڙني ڏسائ ۾ پنڙير َلون ۽ مال کي هڪ
ن ر ۾سميٽيَ ،پسڻ ۽ ُپر هڻ ناممڪ آهي .ها ا ته ’ ُحس ‘ ي ان وسيع ۽ ا کٽ
مان ا و مختلف زاوي ۽ بصيرت آڌار مشاهدو ڪري ،پنهنجي ’محسوساتِ ،حظ،
تجربي ۽ تسڪي ‘ ي بنياد تي ڪو ’احسا ‘ اوري سگهجي ٿو ،۽ اها ’احسا ي
اور‘ ئي وسيع ’فني ۽ ِحسي‘ تناظر ۾ ما يات چوائي ٿي.
ُحس ۽ مال ي تاريخ به ايتري ئي آڳاٽي آهي ،يتري خود هڪيَء ڪڪائڪنڪات
اديم آهي ۽ ان ي واڌ ويجهه ۽ اؤسر به انساني شعور ۽ فهم سان هڏ ٿي آهڪي .مڪاڻڪهڪوَء
ي شعوري ،تهذي ي ،تمدني ۽ ثقافتي ادرن ي آڌار سونه ۽ ُحس ا مڪعڪيڪار ُ ڪڙيڪا،
ُاسريا ۽ نِسريا آه  .ٻي ف ۾ ما يات ،انسان ي هيڪجڪانڪي ڪڪيڪفڪيڪتڪ  ،مشڪاهڪداتڪي
محسوسات ،ثقافتي ادرن ۽ ڪارهذاريڪ ڪو اهڪڙو ’ ِحسڪيڪاتڪي رڪڪار ‘ آهڪي ،ڪيڪڪڪا
انيڪ نوع ي ت ديلي ۽ تحرڪ ا ڪيئي موڙ ُاڪري ،مڪو ڪودح حڪيڪثڪيڪت ۽ مڪنڪزل تڪي
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رکندڙ آهي.
ما يات ( )Aestheticsي هڪ سادي وصڪف ُٻڪڌائڪيڪنڪدي ،پڪال فڪور ( Paul
 )Fordپنهنجي هڪ يک ۾ ني ٿو:
“Aesthetics is the philosophical branch of inquiry concerned with
beauty, art and perception. From its philosophic roots in ancient Greece,
where thinkers like Socrates and Plato considered the inherent meaning and
beauty of things, aesthetics is also used to refer to the critique of art and design.
The word – aesthetics – derives from the ancient Greek word
‘Aisthanomai’, which means perception by the senses. As such, it is used in
modern English as a noun, in the sense that something can appeal to the
senses. Since the meaning of the word relies upon sensory perception, its
definition is fluid, varying through time, and it is subjective, differing between
people and cultures. In a more general sense, aesthetics as a philosophy
(refers to the study of sensory values.”)2

( ما يات ،فلسفي ي هڪ شاخ آهي ،نه و تڪعڪلڪق ُحسڪ  ،فڪ ۽ ان ڪي
تصورن ي ڇن ڇا سان آهي .اديم يونان ۾ ان ون پاڙون سقراط ۽ افڪمبڪون ڪهڪڙن
فلسفي ي فڪر ۾ مل ٿيون ،ان کڪي شڪيڪ ڪي سڪونڪهڪ ڪي مڪعڪنڪ ۾ ورتڪايڪو.
ما يات و فظ ف ۽ ان ي وڙ ڪ تي تنقيد ي حوا ي سان به استعمال ڪيو ويندو
آهي .ايسٿيٽڪس ( )Aestheticsفظ اديم يوناني فظ ايسٿانڪومڪائڪي ()Aisthanomai
مان ورتر آهي ،نه و مطلب آهي ،ڪنه شيِء کي حواس ذريعي محسڪو ڪڪر .
ديد انگريزي ٻو يَء ۾ اهو فظ اسم بور ڪنه اهڙي شيِء ي مفڪهڪوم ۾ اسڪتڪعڪمڪال
ٿيندو آهي ،يڪا حواس تي اثر انداز ٿئي .يئ ته ان فظ ڪي مڪعڪنڪ ڪو دارومڪدار
لت ي محسوسات تي آهي ،انهيَء ڪري ان ي وصف به هڪ نه ،پر ڪيڪتڪريڪون ئڪي
ٿي سگه ٿيون ،ڪيڪڪڪي واڪت بڪواڪت تڪ ڪديڪر ٿڪيڪنڪديڪون رهڪيڪون آهڪ  .اهڪا داخڪلڪي ۽
احساساتي هجڻ س ب ،هر ماڻهو توڙي هر ثقافت ۾ مختلف انداز سان ملي ٿڪي .عڪام ۽
ٿورن ف ۾ ائي چئ و ته ،ما يات ،فلسفي ي حيثيت ۾ احساساتي ادرن و اڀڪيڪا
پيش ڪري ٿي).
ديد دؤر ۾ ما يات و اصطمح مٿيئ معنائ ۽ مفهڪومڪ ڪون سڪيڪمڪائڪون
ُاڪري ،ان نهج تي پهتو آهي ،تي ٻي سڀني ادبڪي ۽ فڪنڪي اصڪطڪمحڪ ڪي بڪرعڪڪڪس
14

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

مختلف آهي .ڪو ان کي حواس ذريعي حاصر ٿيندڙ ادراڪ ۽ احسا سمجڪهڪي ٿڪو ،تڪه
ڪوئي ان کي فنون طيفه تائي محدود تصڪور ڪڪري ٿڪو ،ڪڪنڪهڪ الِء سڪونڪهڪ خڪار ڪي
صداات آهي ،ته ڪو انهيَء کي داخلي هيجان ۽ حسيت ي ڪرشمي سازي ا ڪول ڪڪري
ٿو ،پر انه سڀني مان هيگر ا ُحس بابت ويچار ڌيان ڇڪائيندڙ ،تخليقي ،مختڪلڪف ۽
منفرد محسو ٿي ٿا؛ ڇو ته هو ما يات کي مختلف ڏسائ ۽ وسيڪع فڪڪڪري ،فڪنڪي ۽
احساساتي تناظر ۾ ڏسڻ ۽ انه تي تفصيلي بحث ڪر کان پوِء ،مجموعي نڪتڪيڪجڪو اهڪو
فنون طيفه ۽ فطري ما يات ا م هر ئڪي آهڪ  ،ڪيڪڪڪي ڪمڪا ڪيڪاتڪي
ڪڍي ٿو ته ،اهي ِ
هان کي نم ڏي ٿا.
هيگر ي خيال مو ب” ،ف ي ظڪهڪور ڪون ٽڪي مڪخڪتڪلڪف صڪورتڪون آهڪ :
رمزي ،ڪمسيڪي ۽ روماني .ف ِ تعمير رمزي ف آهي ،ڏه ته سنگتڪراشڪي فڪ ڪي
ڪمسيڪي صورت آهي ۽ مصوري ،شاعري ۽ موسيقي ،فڪ ڪون رومڪانڪي صڪورتڪون
آه  )1 (“.يڪي ا ڳ توڙي پنهنجي مجموعي وهر ۾ ُحس ۽ مال ا مڪ ڪهڪر َپسڪائڪ
ٿيون.

ماڻهو پنهنج حواس وسيلي يڪو ڪجهه ڏسي وائسڪي ۽ مڪحڪسڪو ڪڪري
ٿو ،ان و واسطو هھڻو ڪري خار ي ۽ داخلي حقيقت ۽ ُحسنڪاڪڪيڪ سڪان آهڪي ۽ اهڪي
خار ي ۽ داخلي صدااتون هڪ موڙ تي پا ۾ ملي ’و داني مال‘ کي نم ڏي ٿيون.
ما يات و اهو داخلي ۽ و ڪدانڪي اثڪر ،انسڪان کڪي اهڪڙن انڪوکڪ رومڪانڪي احسڪاسڪ ۽
اسرارن ،تخليقي ۽ تخيلي هان کان آشنا ڪري ٿو ،نه ۾ نه رڳو تصور ،تڪخڪيڪر ۾ ،۽
تخير ،تخليق ۾ سرايت ڪري ،سونهڪ ڪي نڪڪڪور احسڪاسڪ کڪي ُاتڪوڪ ڪڪري ٿڪو ،پڪر
سونه پنهنجي مِڙني احساساتي ۽ فني اوصاف سان ُاڀري سامهون اچي ٿي.
يقيناً هر ماڻهوَء وٽ ُحس ي پرک ا پنهنجا معيار آه  .هر شخص سڪونڪهڪ

ڪون
ي معاملي ۾ ،نه رڳو پنهنجو احسا  ،ادراڪ ۽ نڪتهِء ن ر رکي ٿو ،پر هڪ وٽ فڪن ِ
طيفه ۽ مجموعي ڪائنات ي ُحس ۽ حصار ،من رن ۽ م هرن کي َپسڻَ ،پرکڻُ ،پر ڪهڪڻ
۽ دريافت ڪر ي پڻ پنهنجي بصيرت ،شعوري ُسرت ،فڪري وسڪعڪت ۽ احسڪاسڪاتڪي
ِحس هوندي آهي .سونه پنهنجي فطري وهر ۾ يتري اذب ۽ ُپرڪشڪش آهڪي ،اهڪا
پنهنجي معنوي ۽ اصطمحي مان ا ۾ ايتري ئي ههريُ ،
ڳوڙهي ،ههڻ رخڪي ۽ وسڪعڪت
13
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”اهو ُحس و احسا ئي هجي ٿو ،يڪو ف ي تخليق و باعث بڪڻڪجڪنڪدو
آهي ۽ ان و بنيادي مقصد ما ياتي سطح تي عرفان عطا ڪر  ،سرمستي ۽ سڪرمڪدي
سان آشنائي پيدا ڪرائڻ هوندو آهي .ٽريج ي يا ا ميي و احساساتي ُحس بڪه مڪاڻڪهڪوَء
کي متاثر ڪندو آهي .ع يم فنڪار پنهنجڪي ڪمڪا ڪيڪاتڪي فڪڪڪر ،فڪ ۽ بصڪيڪرت سڪان
’ا ميي‘ ( )Tragedyکي احساساتي ُحسناڪي عطا ڪندا آه  .اهو ئي سڪ ڪب آهڪي ڪو،
هر ُسٺي ۽ ُاتم تخليق ما ياتي هوندي آهي ،معاشرتي ،معاشي ۽ نفسياتڪي نڪه هڪونڪدي
آهي .اها ا ڳ ڳا هه آهي ته ،معاشرتي ،معاشي ۽ نفسياتي اڪدرن ۽ عڪمڪلڪ ڪي تڪحڪرڪ
()5
سان ئي ڪوئي تجربو ،تخير و وهر بڻجندو آهي“.

ما يات و اصطمح زندهي ۽ ڪائنات ي ما ياتي م هرن ۽ وسڪيڪع فڪنڪي صڪدااڪتڪ
کي سمجهڻ ۾ وڌيڪ آساني ۽ مڪعڪاونڪت فڪراهڪم ڪڪري ٿڪو .بڪقڪول شڪڪڪيڪر ا ڪرحڪمڪان،
فنون طيفه ي روح ي ههرائي کي سمجهڻ شروع ڪيو آهڪيُ ،اتڪي ان
” ما يات تي ِ
انسان کي ماضيَء ي َفن کي ڏسڻ ۽ پرکڻ ي نئي بصيرت به عطا ڪئي آهي .انڪهڪيَء
بصيرت ماڻهوَء ا ُحس ۽ ف ي مال ۽ مل مان حظ حاصر ڪر ا انداز ئي ت دير
ڪون ڪطڪيڪفڪه ڪي تڪاريڪخ ۾ اڳ ڪڪڏهڪ نڪه آئڪي
ڪري ڇڏيا آه  .ايڏي وڏي تڪ ڪديڪلڪي فڪن ِ
هئي....هاڻي ما يات هڪ اهڙو هان بڻجي چڪي آهي ،نه ۾ سمورا م ڪهڪر مڪلڪي
()3
هڪ وحدت بڻجي پيا آه ۽ اها وحدت ،ڪثرت ا روپ ۽ رنگ پڻ َپسائي ٿي“.

جماليات ۾ ’درد ۽ سور جي جمال‘ جي وڏي اهميت آهي .اهو درد ئيي آهيي
جيڪو انسان جي اندر ۾ وجداني جمال جون ڪيفيتون ُاجاگر ڪري ماڻهوَء ۾ تخلييقيي
سگهه ۽ ُسرت کي جنم ڏيندو آهي .خاص طور تي تخليقي ۽ آرٽسٽ ماڻهن الِء درد وڏي
ُ
وٿ هوندو آهي .هو ان کي ئي پنهنجن سميورن رونين جيي را۽يت ۽ اهينيجين جيي آ يت
محسوس ڪندا آهنُ .
سور انهن الِء اهڙي ُسرور ۽ سوز مترادف هوندو آهي جنهن سان
هو نه رنو تخيل ۽ تخليق جون ُ۽سناڪيون ڄاڻي ۽ ماڻي سگهندا آهن پير س ُ
يور سينيدن
’ڪيٿارسس‘ جو ذريعو پڻ هوندو آهي تڏهن ئي ته جرمن اسڪالر نيٽيشيي ( Friedrich
 )Nietzscheجهڙو ناستڪ ماڻهو پڻ ’درد ۽ سور‘ کي اندر جي اوجر ۽ روح جيي نيجيات
جو مؤثر ذريعو قرار ڏيندي لکي و ته:

ما يات ي دائري ۾ نه رڳو ’ ،مال ،مل ،رنگ ۽ نور‘ ڪون صڪدااڪتڪون ۽
فنون طيفه ي بوير فهڪرسڪت پڪڻ شڪامڪر
ُسندرتائون اچي وڃ ٿيون ،پر ان ي ادرن ۾ ِ
آهي ،نه ۾ شاعري ،موسيقي ،مصوري ،خطابي ،سڪنڪگڪتڪراشڪي ،عڪمڪارت سڪازي ۽
راص وڏي واعت ا حامر آه ” .فطرتي مال ۾ تي ص ڇ ي ٿڌڙي هير ،هڪلڪ ڪي
خوش و ،مينه ي سنهڙي بوندار ،رات ي پهر ۾ ڳوٺاڻي ماحول ۾ نڪ ڪر ايڪنڪدڙ تڪارن
ون بي وڙ اطارون ۽ کير ڌارا (شهر ي ميري روشنيَء ۾ فطرت ا ڪيڪتڪرائڪي نڪ ڪارا
هم ٿي وڃ ٿا ،فطرت ي سونه و اصر معراج ۽ م هر ڳوٺاڻو ماحول هوندو آهڪي)
شامر آه ُ ،اتي فطرتي مل ۾ ڪڪرن ڪون وڙنڪدڙ اڪطڪارون ،بڪاد ڪ ڪي هڪجڪگڪوڙ،
ڪر  ،سمن ون ڇڪو ڪيڪون
کنو ا چمڪاٽ ،وڄ ا ڪڙڪاٽ ،آبشارن مان پاڻيَء و ِ
وغيرح شامر آه ....ٻئي برف رنگ ۽ نور ،ما يات ا اهڙا حسياتي ميمن آهڪ  ،ڪ
۾ سونه ننري نروار ٿئي ٿي .انسان کي تي شام و سرخ رنگ وڻي ٿڪوُ ،اتڪي صڪ ڪڇ
ي وهنتر روشني به ُ ڀائي ٿي ،تي هل ا ڳاڙها ،نيرا ،پيم ۽ همبڪي رنڪگ وڻڪ ٿڪا،
ُاتي انه ئي رنگ ۽ خوش وئ ي اثر هيٺ م ۾ يڪا تازهي پڪيڪدا ٿڪئڪي ٿڪي ،اهڪا ان
()4
نور و لوو هوندي آهي ،يڪو سونه ي اثر س ب پيدا ٿئي ٿو“.

شاهه عبداللطيف ڀٽائي پڻ ’درد ۽ سور‘ کي وڏي اهميت ڏنيي آهيي .هين جيي
نظر ۾ ’ ُسور‘ هڪ تخليقڪار ۽ آرٽسٽ الِء اشد ضروري آهن ڇيو تيه اهيي ئيي ُان جيي
اندر کي نه فقط ُاجاري اڇو ڪندا آهن پر هن جي تخليقن ۾ پڻ نئون نيکيار پيييدا ڪينيدا
آهن .۽قيقت ۾ انسان جي ’سکيا ۽ ُسرت‘ جو وڏو ۽ اهم ذريعو به سور ئي آهن .ڏک ۽

حقيقت ۾ سونه رڳو فطري من رن ،فني د ڪڪڪشڪيڪ  ،مڪاحڪول ۽ سڪمڪاج ڪي
ثقافتي قائ تائي محدود نه آهي ،پر ان ۾ انسان ي شڪر ۽ صورت ي ُسنڪدرتڪا کڪان
وٺي ماڻهوَء ي ُسک ،سرهائي ،درد ،سور ۽ ڪرب تائي ڪون سڪمڪوريڪون ڪڪيڪفڪيڪتڪون
اچي وڃ ٿيون.

“Only great pain is the ultimate liberator of the spirit ...I doubt that
such pain makes us ‘better’; but I know that it makes us more profound....
(What does not destroy me, makes me stronger.”)6

(فقط شديد درد ۾ ئي روح جي نجات ممڪن هوندي آهي .منهنجو خيال آهي
ته اهڙو درد ئي نه رنو اسان کي بهتر بڻائيندو آهي پر اهو اسان جيي تيڪيميييل ڪينيدو
آهي؛ جيڪا شيِء مون کي تباهه نه ي ڪري اها مون کي وڌيڪ مضبوط بڻائي ي).

16

15

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

پر ’سورن‘ الِء هڪ ٻيو َفظ pathos ،پڪڻ مڪلڪي ٿڪو ،ڪيڪڪڪو انسڪانڪي ’درد ۽
سور‘ ي ڪيفيت ي چڱي عڪاسي ڪري ٿو ،نه ي غت ۾ معڪنڪ ۽ وضڪاحڪت
ه برح ملي ٿي:

Pathos )/ˈpeɪθɒs/, US: /ˈpeɪθoʊs/; plural: pathea; Greek: πάθος, for
)‘suffering’ or ‘experience’ ;adjectival form: 'pathetic' from παθητικός
represents an appeal to the emotions of the audience, and elicits feelings that
already reside in them.
The Greek word pathos means ‘suffering’‘ ,experience’ ,or ‘emotion.
It was borrowed into English in the 16th century, and for English speakers, the
term usually refers to the emotions produced by tragedy or a depiction of
tragedy.

(پيٿا ( ، )Pathosنه و ڪمڪع پڪيڪٿڪيڪا  patheaآهڪي ،اهڪو دراصڪر هڪڪ
يوناني فظ آهي ،نه ي معن ڀوڳنا ۽ تجڪربڪو آهڪي .صڪفڪت ڪي صڪورت ۾ ،اهڪو
حاضري ۽ سامعي ي ذهن ۾ ُاڀري ،انه احساس ي نمائندهي ڪري ٿو ،ڪيڪڪڪي
اڳ ۾ ئي انه ي و ود و حصو هوندا آه  .يوناني فظ ’پيٿا ‘ ي معن ڀڪوڳڪنڪا،
تجربو يا ذبو آهي .اهو فظ سورهي صديَء ۾ انڪگڪريڪزي ٻڪو ڪيَء ۾ آيڪو .انڪگڪريڪزي
ڳا هائيندڙ عام برح اهو فظ ا ميي يا ا ميه نگاريَء ي نتيجي ۾ پيدا ٿينڪدڙ احسڪاسڪ
الِء استعمال ڪندا آه ).

سور ون ڪيئي صورتون ۽ ان ا ڪيترائي اسڪم ٿڪي سڪگڪهڪ ٿڪا ،پڪر خڪا
ڪري درد ا ٻه اهم اسم ُٻڌايا وڃڪ ٿڪا :هڪڪ سڪمڪانڪي درد ( )Physical pain۽ ٻڪيڪو
ڪي وضڪاحڪت هڪ
نفسياتي يا احساساتي درد (،)psychogenic or emotional pain
ريت ڪئي وئي آهي.
“physical pain is a distressing feeling often caused by intense or damIn medical diagnosis,۔۔۔۔aging stimuli, such as stubbing a toe, burning a finger
pain is regarded as a symptom of an underlying condition.
Psychogenic pain is a pain disorder associated with psychological
factors. Some types of mental or emotional problems can cause, increase or
prolong pain. A person with a psychogenic or emotional pain disorder may
(complain of pain that does not match his or her symptoms”.)8

( سماني درد هڪ ايذائيندڙ احسا آهي ،يڪو اڪثر ڪري ڪنه شڪديڪد
اذيت مان پيدا ٿيندو آهي .هڙوڪ َپٻ موئجي پڪو  ،آرڪر َسڪڙ وغڪيڪرح .عڪلڪم بڪب ۾
مرض شناسيَء ي حوا ي سان درد ڪنه ٻي شديد تڪليف ي نشانڪي هڪونڪدو آهڪي.
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ڏوالوا ئي ماڻهوَء کي رچائي ريٽو ڪن ا ۽ اهي درد ئي هجن ا جيڪي انسان جي راهيه
منزل مقصود تي پهچائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن ا.
۾ رهبر بڻجي کيس ِ
يار ُيي ِيس ُڏکي ِين ُگييونييدر گي ُيس ِپ ي ِرييينَء جييو
ڏي يکي ِ
ڪيي هيييڪياني ِدي هيوت سييين.
ُسونهائي ُسور ِن ِ
ُ
(سر حسيني ،د ڪ  ،6ب ڪ )1
درد ۽ سڪور آهڪي ڇڪا؟ ان سڪوال ڪا سڪائڪنڪسڪي ،عڪلڪمڪي ،ادبڪي ،نڪفڪسڪيڪاتڪي ۽
احساساتي حوا ي سان انيڪ ُرخ ،پهلو ،پاسا ۽ واب آه  ،پر پڪا هڪتڪي صڪرف ان ڪي
چند ُرخ تي روشني و هندي ،درد ي تخليقي ،فني ۽ احساساتي پهلوئ تي پڪنڪهڪنڪجڪو
ڌيان مرڪوز ڪنداسي  ،ڇو ته اسان ي موضوع و دائرو ۽ تقاضا به اها ئي آهي.
’درد ۽ سور‘ الِء انگريزي ٻو يَء ۾ ڪيتڪرا ئڪي ڪفڪظ مڪلڪ ٿڪا .ڪيڪئڪ Pain, :
ache, agony, anguish, discomfort, misery, soreness, trouble, distress,
 malady, throb, strain, paroxysmوغ ڪيڪڪرح ،ڪ مڪڪان ڪڪج ڪهڪڪه ڪفڪ ڪ ڪڪي آن الئ ڪ
ڪشنريَء ۾ وضاحت ه ريت ٿير آهي:
“Pain, ache, agony and anguish are terms for sensations causing
suffering or torment. Pain and ache usually refer to physical sensations; agony
and anguish may be physical or mental. Pain suggests a sudden sharp twinge:
a pain in one's ankle. Ache applies to a continuous pain, whether acute or
dull: headache; muscular aches. Agony implies a continuous, excruciating,
scarcely endurable pain: in agony from a wound. Anguish suggests not only
(extreme and long-continued pain, but also a feeling of despair”.)7

(سور ،درد ،اذيت ۽ پيڙ اهڙا فظ آه  ،يڪي تڪليف ۽ پيڙا ي احسا الِء
استعمال ڪيا ويندا آه  .سور ۽ درد و عام برح سڪان سڪمڪانڪي احسڪا سڪان تڪعڪلڪق
هوندو آهي .اذيت يا پيڙ و احسا سماني يا ذهني ٿي سڪگڪهڪي ٿڪو ..درد مڪان مڪراد
آهي ،اچانڪ شديد تڪليف و احسا ٿيڪڻ .مڪثڪم :ڪڪنڪهڪ ڪي ُمڪري ۾ سڪور هڪجڪڻ
وغيرح .سور و واسطو مسلسر درد سان آهي ،يڪو شديد يا هلڪڪو ٿڪي سڪگڪهڪي ٿڪو.
يئ مٿي و ُسور يا ڏورن و سور .اذيت مان مراد مسلسر ،شديد ۽ نڪااڪاب ِڪر بڪرداشڪت
درد آهي .يئ ڪنه زخم و ُ
ڪر وغيرح .پيڙا و مطلب صڪرف شڪديڪد ۽ مسڪلڪسڪر
درد نه آهي ،پر ان سان هڏ مايوسي ۽ محروميَء ي احسا و هجڻ به آهي).
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برح سان ٻنهي ’ سماني ۽ احساساتي تڪليف ،اذيت ۽ ايذاَء‘ ي معنائ ۾ اسڪتڪعڪمڪال
ٿئي ٿو ،۽ اهو اهي ٻئي ’روا ي ۽ غير روا ي‘ مفهوم ا تاثر پڻ پڪيڪش ڪڪري ٿڪو ،پڪر
حقيقت ۾ درد تڏه ئي تعميري ۽ تخليقي بڻجي ٿو ،ڏه ’عشق ،آ وي ۽ آدرش‘ ي
آزمائشي َرندن ۽ پنڌن ۾ ،ماڻهو ان کي سهي ۽ ڀوڳي ٿو ،۽ و داني سطح تي درد ڪي
سانڀ ي انهيَء عمل ۽ تجرب کي تخليقي روپ بخشي ٿو .ٻي ف ۾ درد د ڪڪڪش،
حسي ۽ ُحسناڪ تڏه ئي بڻجي ٿو ،ڏه اهو داخلي ڪيفيت ڪي آويَء مڪان پڪچڪي،
رچي ’ ُ
ڪندن‘ بڻجي ،آ وي ،ستجوَء ۽ زندهيَء ي ا تماعي احسا ي اڪدرن ڪي
الفاني رنگ ۾ ررجي ٿو.
حقيقت ۾ درد هڪ اهڙي انساني لڪت آهڪي ،ڪيڪڪڪا نڪه فڪقڪط مڪاڻڪهڪوَء ڪي
انفرادي سطڇ تي تعمير ۽ تخليق ڪري ٿي ،پر اها انسان ڪي انڪدر ۾ ،ٻڪيڪ مڪاڻڪهڪ الِء
احسا ۽ رحم ي ذب کي پڻ پيدا ڪري ٿي .درد ي حا ت ۾ ماڻهو نه رڳو پنهنجڪي
دل ي دنيا کان آشنا ٿيندو آهي ،پر کيس ٻي ي دردن و عجيب ۽ انڪوکڪي انڪداز سڪان
ادراڪ به حاصر ٿيندو آهي ،نتيجي ۾ ’درد‘ هڪ مشترڪه انساني رشتي ي حيثيت ۾
ُاڀري سامهون ايندو آهي.
ارسطو چواڻي :ا ميو ( ( )Tragedyيڪو بڪذات خڪود َاٿڪاهڪه درد ڪي پڪيڪداوار
هوندو آهي) انسان ۾ سوچ ۽ ويچار پيدا ڪري ٿو ۽ اها سوچ ۽ ُسرت ماڻهوَء کي نڪه رڳڪو
فڪري برح هنجهوڙي ٿي ،پر اها ان ي باب کي پڪڻ ُا ڪاري َاڇڪو ڪڪري ٿڪي .انسڪان
يستائي درد ي َ
ڪرب مان نه ٿو هذري ،پڪنڪهڪنڪجڪي و ڪود کڪي نڪه ٿڪو وڃڪائڪي ،ا ڪايڪ
غرض ۽ بمع کي ترڪ نه ٿو ڪري ،سورن ي آويَء ۾ پچي ۽ پڄري نه ٿو ،تيستائيڪ
ان ي اندر ۾ نه رڳو ُهداز ،نفاست ،نزاڪت ۽ مح ت هڙيون خوبيون ۽ خوبصڪورتڪيڪون
پيدا ٿي نه ٿيون سگه  ،پر اهو ’ ُاتم ۽ اعل ‘ ي پد تي پڻ پهچي نڪه ٿڪو سڪگڪهڪي ،ڇڪو تڪه
’ع د‘ کي فقط ’نابودي‘ ۽ ’سور ي َس َٽ‘ ئي اعل ۽ ُاتم بڻائي سگهندي آهي ،تڏهڪ
ئي ته طيف چوي ٿو:
ني ُيابييودِيَء نييييي ِئييي عييبييد کييي اعييليي ڪيييييو
ُمييورت ۾ م يخ ي ِفييي ييييا ُسييورت پي ُيڻ س يي ي ِئييي
ڪبي ا ِِت ڪي ِهي؟ نالي ِهيه پِي ِرييان جيي ُنيجيهيه جيي.
ُ
(سر آسا د ي  1ب ي )11
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ذهني ايذاُء هڪ اهڙي تڪليف ڏيندڙ بيماري آهي ،نه و تعلق نفڪسڪيڪاتڪي عڪنڪصڪرن
سان آهي .ذهني ۽ اعصابي مسئل ا ڪجهه اسم اهڙا آه  ،يڪڪي درد ڪي احسڪا
کي وڌائي ڇڏيندا آه  .اهڙو ماڻهو ،نه کي دماغي يا ذهني مڪرض آهڪي ،اهڪو اهڪڙي
درد يا تڪليف ي شڪايت ڪري سگهي ٿو ،نه و ه ي مرض ي نشاني سڪان
ڪو تعلق نه هوندو آهي).
سورن بابت انگريزيَء ۾ مو ود فظ’ ‘Pathosي ادبي ۽ اصطمحي معن ۽
مقصد ي حوا ي سان هيَء تشريڇ ملي ٿي:

“Pathos is a quality of an experience in life or a work of art that stirs
up emotions of pity, sympathy and sorrow. Pathos can be expressed through
words, pictures or even with gestures of the body. … Pathos is a method of
convincing people with an argument drawn out through an emotional response… We humans are emotional beings and writers know it very well. They
introduce pathos in their works to touch upon our delicate sensations such as
pity, sympathy, sorrow and, consequently, try to develop an emotional connection with readers. In addition, emotions are part of real life. Thus, by giving
pathos expression in their works, writers bring their narratives, characters and
themes closer to real life. The use of pathos by a debater in an argument appeals to people emotionally, making it a tool to convince people and change
(their opinions”.)9

(درد /د سوزي ،زندهي يا ڪنه فني تخليق مڪان پڪيڪدا ٿڪيڪنڪدڙ اهڪڙو تڪجڪربڪو
آهي ،يڪو رحم ،همدردي يا ڏک ي احساس کي نم ڏيندو آهي .دردن کي ف ،
تصويرن توڙي سماني ڏيک ذريعي پڻ اظهاري سگهجي ٿو .درد ي ذباتي ر ِد عڪمڪر
ذريعي ماڻه کي َمڃائي ۽ پا ڏانه متو هه پڪڻ ڪڪري سڪگڪهڪجڪي ٿڪو .انسڪان ڪذبڪاتڪي
مخلوق آهي ۽ ينڪ اها ڳا هه چڱيَء بڪرح ڄڪاڻڪنڪدا آهڪ  .اهڪي درد ڪي احسڪا کڪي
استعمال ڪري ،انسان ي حسا ذب هڙوڪ :رحم ،همدردي ۽ ڏک کي ڪاڳڪائڪي،
پڙهندڙن سان ذباتي تعلق اائم ڪندا آه  .ذبا زنڪدهڪيَء ڪو سڪن آهڪ  ،ڪيڪنڪڪ ۽
سر ڻهار انه کي پنهنج تحريرن ۽ تخليق ۾ استعمال ڪري ،بيان ،ڪردارن ۽ بنيادي
ڪهاڻي کي زندهيَء ي ويجهو آڻيندا آه  .مقرر ۽ م احث (بحث ڪندڙ) هھڻو ڪڪري
درد ي احسا کي استعمال ڪري ،ماڻه ي نه رڳو ذب کي ُاڀاريندا ۽ َڀڪڙڪڪائڪيڪنڪدا
آه  ،پر هو کي پنهنجي ڳا هه َمڃرائي ،انه ا خيال ئي ت دير ڪري ڇڏيندا آه ).

مٿي تفصيل ۽ واضاحت مان ثابت ٿئي ٿو ته ،درد ڪو ڪفڪظ تڪوڙي ڪو عڪام
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دنيا ي سڀني شاعرن پنهنجي شاعريَء ۾ اڪثر دردن ۽ سورن کي اظهاريڪو ۽
اوريو آهي ،پر شاهه طيف ي شاعريَء ۾ دردن ۽ سڪورن ڪو مڪذڪڪور ڪڪجڪهڪه سڪر ،
وڌيڪ ُسوڪُ ،سندر ،احساساتي حاظ کان تخليقي ،منفرد ۽ موهيندڙ انداز ۾ ملي ٿڪو.
شاهه طيف ،از ي ۽ انساني ُحس سڪان هڪڏ زنڪدهڪيَء ۽ ڪڪائڪنڪات ڪي سڪونڪهڪ ڪو پڪڻ
شيدائي آهي .هو ُحس ي م هرن و مشتاق ۽ تخليقي تصورن و نه رڳو مڪهڪا مصڪور
آهي ،پر هو بي ان ف ۾ احساس و روح بيدار ڪر و تخليقي ف به خوب ڄڪاڻڪي
ٿو .ه ي شاعريَء و اصر وهر ۽ ان ’ ُانس ۽ انسانيت‘ آهي ،ڇو ته اهو فقط انسان
ئي آهي ،نه وٽ اادر مطلق ۽ ڪائنات ي سونه ۽ ُسڪنڪدرتڪا کڪي َپسڪڻُ ،پڪر ڪهڪڻ ۽
محسو ڪر ي شڪتي ۽ بصيرت آهي.
شاهه طيف ي ڪمم ۾ تمام هھڻي موضوعاتي ۽ تخليقي وسعت آهڪي ،پڪر
ان سان هڏوهڏ ان ۾ ما يات و هڪ نرا و ۽ نئون هان پڻ مو ود مڪلڪي ٿڪو .هڪ ڪي
ما ياتي دنيا ٻي ڪيترن ئي شاعرن وانگر صرف ’بلسمڪي ۽ تڪخڪيڪمتڪي‘ نڪه آهڪي ،پڪر
تخليقي ۽ زندهيَء ي حقيقي رنگ ۽ روح سان سرشار آهيُ .ه پنهنجي شاعريَء ۾ نه
فڪقڪط سڪنڪڪڌ ڪي ڪوهڪڪارن ،ڪڪنڪڀڪڪارن ،مڪمحڪ  ،کڪڪاهڪوڙيڪ  ،ڏوٿڪيڪ ۽ سڪخڪڪي مڪردن ڪڪي
خصوصيت ۽ خاصيت و ذڪر ڪيو آهي ،پڪر ان ۾ ڌرتڪيَء ڪي َ ُڪيڪ الڻڪ  ،دريڪائڪ ،
ندي  ،ڍنڍن ،ڍورن ،پني  ،انورن ،هل ۽ ٻوٽ ي حسي ۽ موهيندڙ عڪاسي به ملڪي
ٿي .طيف ،پنهنجي شاعريَء ۾هڪ پاسي اڪدرت ڪي فڪطڪري مڪنڪ ڪرن ۽ مڪ ڪهڪرن ڪي
من رڪشي ڪئي آهي ،ته ٻئي پاسي سند شاعريَء ۾ انساني سڪونڪهڪ  ،مڪاڻڪهڪوَء ڪي
دردن ،سنڌ ي تاريخ ،ثقافت ۽ تهذيب ي احساساتي اهڃاڻ ا عڪس به مو ود مڪلڪ
ٿا .طيف سائي  ،فطرت ۽ زندهيَء ي هنج مان اهي سمورا عڪس ،احسا ۽ اهڪڃڪا
کڻي ،پنهنجي ڪمم ۾ اهڙي ته حسي پيرايي ۾ پيش ڪيا آه  ،و سنڌي شڪاعڪريَء ۾
اهڙو ٻيو ڪو مثال ۽ نمونو ور ي ڪٿي ن ر اچي ٿو.
پا ارپڻ ،دو هد ۽ پنهنجي مح وب سان سڪچڪائڪيَء ڪو هڪي انڪداز تڪه ڏسڪو،
نه ۾ طيف سائي  ،سسئيَء کي پنهنجي پري َء کي حاصر ڪر الِء رڳو هٿڪ  ،پڪيڪرن
۽ مونڙي سان هلڻ ي تلقي نه ٿو ڪري ،پر هِنڪئڪيڪ سڪان هڪلڪڻ ،نڪيڪنڪهڪ سڪان نڪڀڪائڪڻ ۽
زندهيَء ڀر هر حال ۾ پنهونَء سان اول پاڙ ي ڳا هه ڪندي چوي ٿو:
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جن ِوڃايو ُو ُ
جود کي سي فاني يييا ’فِيي ال‘ ۾
يود ڪيي نيه ڪيو ڪ ِين ُس ُيج ُ
ِيام نه ُق ُيع ُ
نه تِ ِن ق ُ
يود
ج ييييالن ِ ييييا نييابي ُيو ُد ت ييييالن گ ي ِڏيييا ُبييود کييي.
ُ
(سر آسا د ي  1ب ي )11
انسان سان سور و ساٿ از ي ۽ ابدي آهي ،انهيَء ڪري انسان ي ما يڪاتڪي
اؤسر ۾ دردن ۽ سورن و وڏو عمر دخر رهڪيڪو آهڪي .انسڪان هڪ واڪت تڪائڪيڪ ڪيڪڪڪي
تخليقي شاهڪار ِسر يا ۽ فني شهوارا تخلڪيڪق ڪڪيڪا آهڪ َ ،
درد انڪهڪ ڪو مڪنڪيڪه ۽ وڏو
محرڪ رهيا آه .
سن ته سور هڪ اهڙي تخليقي وٿ آهي ،يڪا هڪ برف انسان ي انڪدر ۾
انيڪ نوع ي ڪيفيت کي ُاڀاري ٿي ،ته ٻي برف اها انسانڪي نڪفڪسڪيڪات تڪي وڏا اثڪر پڪڻ
ڇڏي ٿي .درد ۽ سور نه رڳو ذبات کي بيدار ڪري ،ماڻهوَء ي م کي ميڻ بڻائي ٿڪا،
پر انسان کي تخليقي سرهرميَء الِء پڻ اتساهي ۽ آڀاري ڪ ٿا .خا ڪري فڪنڪڪڪارن
فنون طيفه سان تعلق رکندڙ ماڻه الِء درد ۽ سور هڪ ’ ُستي /دوا‘ وانگر هوندا آه ،
۽ ِ
نه سان هو نه فقط پنهنج د ي روڳ و عمج ڪري ،انه کڪي احسڪاسڪاتڪي راحڪتڪون
بخشيندا آه  ،پر هو درد ي ُسرت سان پنهنج تخليق ۾ ،زندهڪيَء ڪو رنڪگ ۽ روح
ڀري ،ان کي امر ۽ الزوال ڪري ڇڏيندا آه .
حقيقت ۾ ’سور‘ هڪ اهڙو عا مي احسا آهي ،نه و هر ٻو يَء ۾ اظهار
ته پنهنجي انداز ۽ نوع و ٿي سگهي ٿو ،پر ان ي ڪيفيت ۽ تاثر يڪسان هوندو آهڪي.
اهو ئي س ب آهي و ،اياز ڏک کي انسان و مشڪتڪرڪڪه ورثڪو اڪرار ڏيڪنڪدي ،درد بڪابڪت
پنهنج احساس و اظهار ه ريت ڪيو آهي:
سڀ انسان َٻڌا پيا آه
ُڏ َ
ک ي ڪنه رشتي ۾،
اهڙي ڳوڙهي َڳن ِڍ نه آهي
ُسک ي ڪنه رشتي ۾.
ُه ي ٻو ي آٌء نه ڄاڻان
توڙي ُان و ُ
درد سڃاڻان)11(.
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عڪڪاشڪڪق َز َهڪ َڪر پ ڪيڪ َ
ڪاڪِ ،وه ڪ ُه ڏسڪڪي ِو ُه َس ڪ ِ ه ڪه ڪڻڪڪو،
َ
ڪڪڪڪڙي ۽ اڪڪڪاتڪڪ َڪر ڪڪڪا ،هڪ ڪمڪ ڪيڪ ڪشڪڪڪه هڪ ڪيڪڪ َ
ڪراڪ،
َڳ ڪي ڪ ِ َ ڪنڪڪي ڪط ڪيڪڪف چڪڪيَ ،ف ڪنڪڪا ڪ ڪيڪڪا فِڪ َ
ڪراق،
توڻي چ َ
ڪِ چ َ
ڪاڪ ،تڪه بڪه آهڪ َه نڪه ِسڪلڪ ِ ع َ
ڪام کڪي.
ِ
ُ
(سرڪليا  ،د ڪ  ،2ب ڪ )23
ڪابَ ،و َڄ ڪ ويڪ ُڪر َسڪ َڪڀڪ َ
َرڳڪ ُڪون ٿ ڪيڪڪون ُربڪ ُ
ڪڪ ڪن ڪه ڪ ِي ڪ ،
ِ
ُ ڪ َڪڻڪ ُڪڻُ ،
ڪڪ َڪڻڪ ُڪڻ نڪڪه ٿِ ڪيڪڪو ،ڪڪانڪ ُڪب ِريَء َ ڪ ڪ ُ
ڪاب،
ڪي ِڪس ڪنڪهڪ ُ
سوئي َسنڌيِ ُ
ند ِم ُس ِوريِ َ ،
ڪڪ ڪاب،
ڪذاب ،سڪڪو ئڪڪي َ
سڪڪو ع ڪي ڪ َعڪ ُ
راحڪ َڪت ُرو َح ڪڪي.
ُ
(سرڪليا  ،د ڪ  ،3ب ڪ )6
هونئ ته شاهه طيف ي شاعريَء ا انيڪڪ مڪوضڪوع آهڪ  .مڪثڪم’ :مڪحڪ ڪت،
دو هد ،اربانيُ ،حب ا وبني ،سونه  ،سنُ ،سرت ،سڪو ،،سڪجڪاڳڪي ،فڪطڪرت ،خڪدا،
فنا ،بقا ،زندهي ،موت ،ڪوڙُ ،
ڪوت ،ڪينو ،وصر ،وڇوڙو ،انت ار ،بي چيڪنڪي ،وفڪا،
بي وفائي ،حاصمت ،الحاصر‘ وغيرح ،پر يڪڏه سند شاعريَء ڪو هڪهڪرائڪيَء ۽
هيرائيَء سان مطا عو ڪ و ته ،ان ۾ سڀ کان وڌيڪ حاوي موضوع ’درد ۽ سور‘ ملندو،
نه کي شاهه طيف نرا ي ۽ ميثر انداز سان ،نه رڳو اظهاريو ۽ بيان ڪيڪو آهڪي ،پڪر ان
ي َاڇوتي فڪري ۽ احساساتي پهلوئ کي ُڇهي ،ان کڪي مڪنڪفڪرد فڪنڪڪڪاراڻڪي نڪزاڪڪت،
نرملتا ۽ تخليقي ُحسناڪيَء سان پيش پڻ ڪيو آهي.
شاهه طيف وٽ سورن ۽ پورن ي پچار ،هر ُسر ۾ هجهڪي ۽ مڪنڪفڪرد انڪداز ۾
ملي ٿي .سند سمورا سورما ۽ سورميون سورن ي آويَء مڪان پڪچڪي ۽ رچڪي نڪڪڪتڪر
آه  .خا بور تي سند سورميون ’سهڻيَء کان وٺي سسئي ،ڪيڪم ،مڪارئڪي ،نڪوري،
مومر ۽ سورٺ‘ تائي هر ڪنه وٽ پنهنجا پنهنجا سور ۽ پور آه  .انه مان هڪر هڪڪ
ي ،نه رڳو دانه ۽ دردن و داستان پنهنجو پنهنجو ۽ انفرادي آهڪي ،پڪر انڪهڪ مڪان هڪر
هڪ وٽ پنهنجي ڪيفيت ي اظهار و انداز ۽ اسلوب پڻ پنهنڪجڪو آهڪي ،حڪيڪرت ڪي
ڳا هه اها آهي ،ته انه سڀني ي سورن ۾ يڪسان ڪمال هڪجهڙائي ملي ٿيُ ،اها اِها تڪه
پهريان ڏک ۽ سور انه کي ٽوڙي ،ڀڃي ۽ ڀوري و ه ٿا ،اهي ڏکڪ ڪا ڏونڪگڪر ڏورن ۽
سورن ا ڏهاڳ ڀوڳي ٿيون ،پر ڏه اهي سموريڪون سڪورمڪيڪون درد ڪي دريڪاَء مڪان
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هڪٿڪيڪ  ،پڪيڪريڪ  ،مڪ ُڪو َن ِڪڙئڪيڪ َ ،هڪ ِلڪج سڪا هِڪن َڪئڪيڪ ،
ِعش ڪ ُڪق آريَء ڄ ڪ َ
ڪام ڪڪو ،نڪ ڪ ڪڪاه ڪڪي نِڪ ڪئڪ ڪيڪ ڪ ،
پاڙج اول ُپڪنڪهڪونَء سڪيڪ .
ان ان ٿي ِ ئي  ،تان ِ
ُ
(سر معذوري ،د ڪ  ،5ب ڪ )1
’هنئي سان هلڻ‘ ۽ ’ن ڪاهڪي نڪئڪيڪڻ‘ ڪون تڪرڪڪيڪ ڪون هڪڪ بڪرف شڪاعڪراڻڪي
ِحسيت ۽ ما ياتي ُحسناڪيَء سان ٽِمٽار آه  ،ته ٻي برف انه ۾ ڪمال ي تخليقي ۽
فڪري ههرائي ملي ٿي .ساڳي وات ان ۾ دو هد ،اکوڙ ۽ سور سان ُسٻنڌ ڪو نڪرمڪر
احسا پڻ مو ود ملي ٿو ،يڪو هر حاظ کان حسي ۽ ُاتساهيندڙ آهي.
طيف وٽ درد و احسا عارضي نه ،پر دائمي ۽ د ڪش آهڪي .هڪو درد کڪي
تعميري ۽ تخليقي انداز سان نه صرف پنهنجي شاعريَء ۾ اظهاري ۽ اوري ٿو ،پر عڪمڪلڪي
بور پڻ درد کي زندهيَء و َاٽٽ حصو سمجهي ٿوُ .ه الِء درد ،دهشڪت ۽ وحشڪت ڪي
عممت نه ،پر عجيب ذت ،طف ،تخليقي احسا ۽ بامعن آ وي و اهڃا آهڪي .هڪو
نه رڳو ’سور‘ مان ’ ُسرور‘ ماڻڻ ۽ سگهه حاصر ڪر ي ڳا هڪه ڪڪري ٿڪو ،پڪر ’ ُسڪرور‘
مان ’سور‘ ا در ِپرائڻ و تاڪيد ۽ تلقي پڻ ڪري ٿو ،اهو ئي س ب آهي ڪو وٽڪس
عاشق ي وڏي اهميت آهي.
و نه رڳو سرير ۽ ساهه ،سور ي مٽيَء مان ڳوهير هڪونڪدو آهڪي،
عاشق،
پر سندن ُسرت پڻ سور مان ِسر ير هوندي آهي .حقيقت ۾ ه دو رنڪگڪي دنڪيڪا ۾ اهڪي
يگانا ۽ يڪ رنگا عاشق ئي آه  ،يڪي درد ي ُحسناڪي ۽ سڪور ڪي سڪرور کڪان نڪه
رڳو آشنا آه  ،پر روِء زمي تي اها نرا ي مخلوق به فقط عاشق ۽ عارف ي ئڪي آهڪي،
يڪا نه فقط ’سوريَء کي سينگار‘ سمجهڻِ ’ ،و َهه کي ڏسي وهسڻ‘ ۽ ’زهر کڪي زم زم
يان پيئڻ‘’ ،چاڪ ِچڪڻ باو ود عام سان آهه نه سلڻ‘’ ،درد مان راحڪت ۽ راحڪت مڪان
سورن ۽ پورن ُپر هڻ‘ و خوب هنر ڄڪاڻڪي ٿڪي .پڪر ان سڪان هڪڏوهڪڏ ’ ُ
ڪسڪڻ ۾ اڪرار‘
محسو ڪر هڙو طف ماڻڻ ۽ ڄاڻڻ ي سگهڪه ۽ ُسڪرت بڪه صڪرف وٽڪ ئڪي مڪو ڪود
آهي ،تڏه ئي ته طيف فرمايو آهي ته:
َ
ڪوريَء آهڪڪه س ڪي ڪن ڪگڪ ُڪار ،اڳڪ َڪه ڪ ِي ڪ عڪڪاش ڪق ڪ ڪڪو،
ُسڪ ِ
ُمڪڪڙ  ،مڪڪوٽڪڪڻ ِمڪڪيڪڪهڪڪڻڪڪو ،ٿڪڪيڪڪا نڪڪ ڪڪاري نِڪ ُ
ڪروار،
ُ
ڪسڪ ڪ َڪڻ ڪ ڪڪو َاڪ ڪ ُ
ڪرارَ ،ا ُصڪ ڪڪر عڪ ڪڪاش ڪ ڪق ڪ ڪ کڪ ڪڪي.
ُ
(سرڪليا  ،د ڪ  ،2ب ڪ )5
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پڪڪاٻڪڪوهڪڪي هڪيڪڪڪ َڪار ،مڪڪون کڪڪان ُپڪڻ ڪيڪڪو َسڪ َڪڄڪڻڪي ڪ ،
’ َا َس ڪ ُڪت ب ڪ َڪرب ڪ ُ
ڪڪ ڪڪم‘ ،چڪ ڪي ڪڪائ ڪڪون ڪ ڪنڪ ڪهڪ ڪ َ
وار،
ِ
ُ
َ
َ
ڪ ڪنڪ َڪار ،ت ڪ َ تڪڪڏاهڪڪڪڪڪون نڪڪه ڪهڪڪي.
َس ڪنڪڪدي سڪڪور ِ
ُ
(سرڪليا  ،د ڪ  ،3ب ڪ )15
ي ڀائي پري َء مِڙان ،ته ِس ُ
ڌات،
ڪڪي ِ
ک چڪوران ِ
ِ
َ
ُ
رات،
ڪڪاڳڪ ُڪڻ َ َش ڪ ُ ڪ کڪڪيُ ،سڪڪک نڪڪه سڪڪاري ِ
ُا ڪ ڪه ڪڪي ُٻڪ ڪجڪ ڪه ڪڪي آئڪ ڪي ڪڪا ،وائ ڪڪي َ
وات،
ڪڪ ڪ ِ ن ڪڪه ِ
َس ڪلڪڪي ُسڪڪوريَء چڪڪاڙه ڪيڪڪاَ ،ب ڪيڪڪان َ
ڪات،
ڪ ڪ ِ نڪڪه بڪ ِ
ُ
ڪات ،ته به ساڳي َس َلڪ ِ ڪڪيڪ ُ ڪڪي.
ِ
توڻي ڪ َس ِ
(يم ڪليا  ،د ڪ  ،2ب ڪ )8
َوڍي ڪڪ وڌيڪڪا ِ َ ،وري ويڪ َڪٿ ئڪڪي سڪڪي ٿِڪڪيڪڪا،
ُتڪ ُ
روز ڪڪڪيڪڪائڪ ُڪون را ِ ،
ڪرت َٻڪڪڌائڪ ُڪون َپڪڪ ِٽڪڪيڪ ُڪونِ ،
ڪار تڪه ه َڪهڪاي ُڪر نڪه ٿِڪئڪيڪ .
هِينئڪڙار تڪنڪيڪ پڪا ِ  ،هڪه ِ
(يم ڪليا  ،د ڪ  ،2ب ڪ)11
ما يڪات ڪو وڏو شڪارح ،شڪڪڪيڪر ا ڪرحڪمڪان پڪنڪهڪنڪجڪي ڪڪتڪاب’ ،ادب اور
ما يات‘ ۾ فينٽسيَء بابت ني ٿو” ،اصر ۾ فينٽسي تخليقي فڪر ۽ نڪ ڪر ڪي هڪڪ
صورت آهي ،نه و انسان ي نفسيات سان ههرو تڪعڪلڪق آهڪي.....فڪيڪنڪٽڪسڪيَء ڪي
اهميت فقط ادب ۾ ئي نه آهي ،پر انسان ي تراي ۽ ان ي فڪري ارتقا ۾ ان ڪي اهڪم
ڪردار هجڻ سان هڏوهڏ مصوري ،موسيقي ،فڪزڪڪس ۽ ريڪاضڪيَء ڪي عڪلڪم ڪي واڌ
ويجهه سان پڻ ان و وڏو رشتو ۽ ُسٻنڌ آهي .فينٽسي ذه ي اهڪا نڪفڪسڪيڪاتڪي ڪڪيڪفڪيڪت
هوندي آهي ،يڪا شي کي نئي انداز سان ڏسي ۽ پيش ڪري ٿي ،۽ انهيَء پيشڪڪڪش
()11
کان پوِء ماڻهو شي کي نئي صورت ۾ َپسڻ ،پائڻ ۽ محسو ڪر ڳي ٿو“.

ڪمسيڪي سنڌي شاعريَء ۾ طيف ’فينٽسيَء‘ و ع يم تخليقڪار آهي.
ه پنهنجي احساساتي ۽ و داني بصيرت سان نه رڳو ’اِميجري‘ تخليق ڪئي آهڪي ،پڪر
ان کي نرا ي ما ياتي وت به عطا ڪئي اٿائي  .طيف درد کي ’فينڪٽڪيڪسڪائڪيڪز‘ ڪڪري،
اهڙي دل ُهداز انداز ۽ ما ياتڪي ڪاذبڪيڪت سڪان پڪيڪش ڪڪيڪو آهڪي ،ڪو اهڪو ’ َ
ڪڪرب ۽
تڪليف‘ ي عممت بڻير ’درد‘ فظ’ ،ارار ۽ سڪون‘ و اهڪڃڪا بڪڻڪجڪي پڪوي ٿڪو ،۽
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ُاڪري پار پون ٿيون ،تڏه اهي ئي سور کي سموئي ،ميڙي ،ڪوڙي ُمڪٺ ڪڪري ،اهڪڙو
سگهارو ۽ ثابت ادم بڻائي ٿا ،و دنيا ي ڪائي باات کي هڪائي ۽ هوري نه ٿڪي
سگهي .شاهه ي انه ڪردارن ي ُٽٽڻ ۽ ُ ڪڙ ڪي انڪهڪيَء سڪمڪوري سڪفڪر ۾’عشڪق ۽
مح ت‘ سدائي سندن هادي ۽ حامي ن ر اچي ٿڪو ،انڪهڪيَء ڪڪري ئڪي اهڪي بڪنڪا ڪڪنڪهڪ
تار درياُء تري وڃي منزل تي َرس ٿيون:
وسيلي ي ،حا ت و ِ
ڪار،
پ ڪڪا ُ َم َکڪ ڪڻ ڪ ِڪج پ ڪڪا َ سڪ ڪيڪ ڪ َ ،و ِسڪ ڪي ڪڪم ِوس ڪ ِ
ُ َ
ڪار،
ڪ ُڪڙ ڪن ڪگ ڪهڪڪائڪڪيُ ،س ڪه ڪ ِڻڪڪير پِڪ ِ
ڪرت و ڪه ڪنڪڪديِء پڪ ِ
نڍ َ
تارُ ،ا َ
ڪ َ
سي ُت ُ
رت َنگ ِه ُ
آڳڪهڪ ُه ڪ سڪيڪ .
نديون ِ
ُ
(سر سهڻي ،د ڪ  ،1ب ڪ )26
ڪڪڪون ڪهڪڪي َ
آڳ ڪه ڪ ُه اهڪڪڙو ،ڪهڪڪڙي ُم ڪح ڪ ڪ َڪت َم ڪ ِ ،
ڪڪڪوڙيڪ ُڪون َ
ُاڀڪيڪ ُڪون اورئڪيڪ پڪ َڪار ڏيُ ،
ڪڪ َ
ڪک ُپڪ َڪڻڪ ِ ،
َن ڪ ِدي َت ڪ ِ نِ ڪيڪ ُڪڙ ٿ ڪئڪڪي ،ڪڪي ريَء ُتڪ َڪرهڪڪي َتڪ َڪر ِن،
ِس ڪ َ
ڪڪ َرس ڪڪاڻ ڪڪيُ ،سڪ ڪهڪ ڪ ِڻ ڪڪير َاص ڪ ِڪر ع ڪڪا ِش ڪ َڪقڪ ڪ ِ ،
ڪي َ ُ
سي َ ُ
ڪ ُنڪ ِ ُ ،پ ِڪڻڪ ِ ڪي مڪيڪه َڪار کڪي.
هليون ِ
ُ
(سر سهڻي ،د ڪ  ،1ب ڪ )31

’شاهه و رسا و‘ پنهنجي َپ ِر ۾ درد و هڪ اهڙو عميق درياهه آهي ،نه ۾
ڏک ا راڳ ( )Songs of griefپنهنجي ئي ۽ تار سان َوهندا ن ڪر اچڪ ٿڪا .هڪو درد کڪي
ڳائيندڙ اهڙو فنڪار آهي ،نه درد کي دانه مان ڪڍي ،هڪ مرحلي و در و ڏئڪي
کيس دوام بخشي ڇڏيو آهي .ه وٽ درد ،درد نه ٿو رهي ،هڪو ان مڪان ڪمڪا ڪيڪاتڪي ِحڪظ
()11
ماڻي ٿو …ه وٽ ڏک رهنمائي ڪندڙ عنصر آهي“.
شاهه پنهنجي شاعريَء ۾ ’خواب ۽ خيا ‘ ي هڪ اهڪڙي د ڪڪڪش ۽ مڪنڪفڪرد
دنيا تخليق ڪئي آهي ،نه ۾ خڪواب حڪقڪيڪقڪتڪ ڪهڪڙا ۽ حڪقڪيڪقڪتڪون خڪوابڪ ڪهڪڙيڪون
محسو ٿي ٿيون .ه پنهنجي شاعريَء ۾ تخليقي سگهه ۽ فني ڪاريگريَء سان سن ته
هڪ ’نئي فينٽسي‘( )New Fantasyتخليق ڪئي آهي ،نه ۾ ه ڪيترن ئي خوابڪ
کي حقيقت وانگر ۽ ڪيتري ئي حقيقت کي خڪوابڪ ڪهڪڙي ُحسڪنڪاڪڪي ۽ ِحسڪيڪت سڪان
اظهاريو ۽ پيش ڪيو آهي:
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ڳلي الئي ،پنهنجو حال ڀائي بڻائي ٿا ،پر انه سورن کي ساٿ ۾ رهڪڻ ۽ ڇڪڏي نڪه وڃڪڻ
الِء ه برح آزيون ۽ نيزاريون پڻ ڪ ٿا:
ڪورر َم َم ڪٽڪڪج سڪڪاُءُ ،آئڪڪون نڪڪه َ
ُسڪ َ
وڪ ڪنڪڪي آه ڪيڪڪان،
َوڃ ڪ َڪج َم وي ڪڪر َ
ڪڪ ڪنڪ ڪ ِهڪ ڪيڪ ڪ ِ ،ورهڪ ڪ َهر م ڪڪون وٽ ڪڪاُء،
ِ
َ
تون َپڻ تڏه اُء ،ڏه ٿِيا َ
هيڪاندي هوت سي .
ُ
(سر حسيني ،د ڪ  ،6ب ڪ )12

شاهه طيف ي شاعريَء تي تحقيق ۽ تشريڇ ي حوا ي سان چڱڪو ڪڪم ٿڪيڪو
آهي ،پر ُه و فڪر ۽ ف ايترو وسيع ۽ همه هير آهي ،و انهيَء تي اڃا تمام ههڪڻڪي ۽
ههڻ رخي ڪم ي ضرورت محسو ٿئي ٿي .خا برح سان شاهه ي شڪاعڪريَء تڪي
فني ،فلسفياڻي ،نفسياتي ،ما ياتي ۽ سند شاعريَء ۾ مڪو ڪود انڪيڪڪ ’حسڪيڪاتڪي ۽
تخليقي هت ‘ ي حوا ي سان اڀيا ي اشد ضڪرورت آهڪي .شڪاهڪه ڪي شڪاعڪريَء ۾
روايتي روحاني رازن ي تمش ۽ مافوق ا فطرت اسرارن ي ڳوال ۽ ڳڻتڪيَء کڪان اڳڪتڪي
وڌي ،هاڻي سند شاعريَء ي مختلف فڪري ۽ فڪنڪي پڪهڪلڪوئڪ ڪي ڪديڪد تڪنڪقڪيڪدي
معيارن ي روشنيَء ۾ ڇن ڇا ڪر هڪهڪر ڪي ،ڇڪو تڪه اهڪا ئڪي ڪديڪد دؤر ۽ مڪو ڪودح
معاشري ي تقاضا آهي ،يڪڏه اسان وات ِسر ان و پورائو نه ڪنداسي تڪه ،شڪايڪد
شاهه ي شاعريَء مان اهو حقيقي ال ،ڪڏه به حاصر ڪري نه سگهنداسي .
طيف ي شاعري ف  ،فڪر ۽ ما يات و اهو مها ساهڪر آهڪي ،ڪنڪهڪ ڪي
ه وات تائي هھڻو ڪري عقيدت ۾اسان رڳو ’سيوا‘ ئي ڪئي آهي ،پر ان ڪي فڪڪڪر
ي مڌ ۽ امرت مان ’ ُسرڪي ِپي‘ ،اها ’ ُسرت ۽ ساهڪس‘ حڪاصڪر ڪڪري ڪڪونڪه سڪگڪهڪيڪا
آهيون ،يڪا ماڻهوَء کي ’مست ۽ َا ست‘ بڻائي’ ،سن ،سونڪهڪ ۽ آدرش‘ ڪي راهڪه ۾
سڀ ڪجهه اربان ڪري ڇڏ ۽ هر آزمائش ي واٽ تي ’ثابت ادم‘ رهڻ ي سگهه عطا
ڪندي آهي.
شاهه طيف ي شاعريَء ۾ ’درد و فلسڪفڪو‘ هڪر ڪحڪاظ کڪان نڪئڪون ،نڪرمڪر ۽
تخليقي آهي .اهو هڪ برف انساني شعور ۽ فهم ي اؤسر ۾ ڪردار ادا ڪڪري ٿڪو تڪه،
ٻي برف بابني بور انسان ي نئي سر تخليق ڪري ،ان کي ان الئق بڻائي ٿو ،ڪو هڪو
فقط ’پا الِء يئڻ ۽ سڀ ڪجهه ڪر ي خفت ۽ فت مان نڪري‘ُ ’ ،انس ۽ انسانيڪت‘
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ماڻهو ان کان ڏور ڀڄڻ بدران ان سان عجيب ارابت ۽ ُانسيت ڪو تڪعڪلڪق مڪحڪسڪو ڪڪر
ڳي ٿو:

ڪڪڪانڪ يڪ  ،ٽڪڪانڪ يڪ  ،ٻڪ ُڪاٻڪڪريڪ َ ،پڪچڪڪان َمڪ ُڪر پڪيڪئڪڪير
ڪيڪڪرا ِ ،ڪ ِگڪ َڪرُ ،ب ڪڪ ڪيڪ ُڪون ،س ڪيڪ ُڪخ ڪ ِ ۾ ٽ ڪي ڪئڪڪير
ويڪ ُڪڄڪڪنِڪڪئڪ ُڪون ويڪڪ ِئڪڪي ،ٿڪڪي َوهِڪڪيڪڪ ِڻڪڪي َسڪ َڪڄڪڪڻڪڪيڪڪ ر
ُ
(سر يم ڪليا  ،د ڪ  ،3ب ڪ )3
ڀٽائيَء و ڇا ته ڪمال آهي ،و يڪي ُس َ
ور عام برح سان وڪ ي ن ڪر ۾
اذيت ڏيندڙ ،هوريندڙ ،ڀڃندڙ ،ڀوريندڙ ۽ ماريندڙ هوندا آهڪ  ،اهڪي سڪنڪد نڪ ڪر ۾
ماڻهوَء کي وڙيندڙ ،منجهس ستجو پيدا ڪندڙ ،رئت ڏينڪدڙ ۽ کڪيڪس ڪيڪئڪاريڪنڪدڙ
آه  .شاهه ا ڪردار ’سور‘ کي ’اذيت ۽ عذاب‘ نه ٿا سمجه  ،پر انه کڪي هڪڏ ڏوکڪي ۽
همدرد ڀانئ ٿا ،تڏه ئي ته طيف ا ڪردار انڪهڪ کڪي سڪڏي سڪيڪنڪي الئڪ ۽ ڳڪر ڳڪي
ڳا هيون ڪ ٿا ،ڇو ته اهي درد ئي سندن حال ڀائي ۽ ُڏکئي ت ۽ م و ڏڍ آه :
ڪور َ
َسڪنڪڌيڪ ُڪون ُس َ
ڪڪ ِريڪ ِ  ،هڪڏ پڪڻ ُڏ َکڪ ِ هڪوت َڪئڪڪه،
پ ڪر ُي ڪ ِ ڪڪي پڪڪا َ ڏنڪڪا ،سڪڪي ُس ڪتڪڪي ُسڪ ُ
ڪک نڪڪه ِڏي ڪ ِ ،
ِ ِ
ََ
َ
ي ماڙه کي ماري ِ  ،تِ ِ ُس َ
ور ِن کي سڏ ڪڪ ِريڪانر
ُ
(سر سسئي آبري ،ابيات متفراه ،ب )2
سورن الِء اهو تاثر عام آهي ته ،اهي ُسن ا ويڪري هڪونڪدا آهڪ  ،ڪطڪيڪف
انه سورن کي نه صرف واهرو ،ڏڍ ۽ آٿت سمجهڪي ٿڪو ،پڪر هڪو سڪورن کڪي ئڪي سڪگڪهڪه ۽
صحت ڀانئي ٿو .تڏه ئي ته سسئيَء الِء چوي ٿو ته ،اهي سور سڪاڻڪس پڪيڪنڪگڪهڪي ۾ هڪڏ
پليا ،نونا ۽ وان ٿيا آه ُ .سن انه سورن الِء ئي کيس سانڍيو ۽ سنڀا يو آهي:
ُه ِوِء ي ُس َ
ڪور ُس َڪڄڪ ِ ُ ،مڪون پڪيڪنڪگڪهڪي ۾ ِپڪرائِڪيڪا،
سڪڪان ڪڍيڪڪا ِ ُس ڪن ڪ  ،سڪڪورن َ
ڪڪ َڪار ِ َ ،سڪ َڪرتِ ڪيڪ ُڪونر
ِ
ِ
ُ
(سر حسيني ،د ڪ  ،11ب ڪ )15
دردن ي وحشت ۽ دهشت س ب ماڻهو ،سورن کان ونُء ويندا آه ۽ سورن
ي سنڻي سار ۽ پچار سان به کي عجيب تڪليف ۽ درد و احسا ٿيڻ ڳڪنڪدو آهڪي،
ساڳي دردن ۽ سورن کي طيف ۽ ان ا ڪردار نه فقط خوشڪيَء سڪان پڪنڪهڪنڪجڪو ڪڪري ۽
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 .4مهراڻي شير ڊاڪٽر ي ’شاهه لطيف جي شاعريَء ۾ جماليات‘ ثيقيافيت کياتيو ۽يکيوميت سيني
2113ع.23 ،22: ،
ي
کشارلامحنــ’ادباورامج يلات‘5100،ع،ص.01:
.5
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain .6
http://www.dictionary.com/browse/pain .7
http://www. pain-management-psychogenic-pain .8
https://literarydevices.net/pathos .9
 .10شيخ اياز’ ،شيخ اياز  ،4راج هھاٽ تي چن ‘ ،ثقافت کاتو ،حڪومت سنڌ2112 ،ع.245 : ،

 .11مهراڻي شير ڊاڪٽر ي ’شاهه عبداللطيف جي شياعيريَء ۾درد‘ ڪييينيجيهير (تيحيقيييقيي جيرنيل)
شمارو  ،18سنڌي شع و ،سنڌ يونيورسٽي ،ڄام شورو2115 ،ع.21،28: ،

 .12ي
کشارلامحنــ’ادباورامج يلات‘5100،ع،ص.01،00:

نوٽ :شاهه لطيف جا بيت ڪلياڻ آڏواڻيَء جي رسالي ڇاپو 2113ع ،روشني پ ليڪيش مڪان ورتڪا ويڪا
آه .
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ي ياپي کي ئي اصر ’آ وو ۽ ع ادت‘ سمجهڻ ڳي ٿو ،تڏه ئي ته ڀٽ ڌڻي درد کڪي
ايڏي واعت ڏئي ،ان ي َدورِ /ورد ڪر ۽ سور مان ’س ق‘ ِپرائڻ ي تلقي ڪري ٿو:
ڪڪ کڪڪي َد ُور َد َ
رد ڪڪو ،سڪڪ ڪڪق ُسڪ َ
ڪور پڪڪڙهڪڪ ،
فڪڪڪڪ َڪر َفڪ َڪرهِڪڪي هڪڪ ۾ ،مڪڪاٺ ُمڪڪطڪڪا ڪڪع ڪڪڪ ِ ،
َپ ڪنڪڪو سڪڪو پڪڪڙه ڪ ِ  ،ڪن ڪه ڪ ۾ َپس ڪ ِ پِڪڪري ڪ َء کڪڪي.
ُ
(سر يم ڪليا  ،د ڪ  ،3ب ڪ )11

ڀٽائي ي ن ر ۾ درد ئي ماڻهوَء ي و ود ا سمورا ورق ڌوئي ،ان ڪي انڪدر
کي ُا رو ڪندو ۽ کيس منزل تي َرسائيندو آهي ،تنڪهڪ ڪڪري ’ ُسڪنڪ ڪي َسڪڌ ڪڪر ‘
وارن بدران طيف انه ماڻه کي سرهائيَء سان ساٿ ۾ کڻي هلڻ الِء تڪيڪار آهڪي’ ،انڪدر
ني ا اڌ‘ آه :
َ
َ
َ
ُسڪڪنڪ واري َسڪڪڌَ ،مڪتڪڪان ڪڪڪا مڪڪون سڪيڪ ڪڪڪري،
َ
َ ُ َ
ڏوريڪڪنڪڪديڪ ُڪون.
انڪ َڪد ُر ِ ڪڪنڪڪيڪڪ ا َڌ ،ڏونڪڪگڪ َڪر سڪڪي ِ
ُ
(سر سسئي آبري ،د  ،4ب )5
نتيجو’ :شاهه ي درد و فلسفو‘ هڪ برف ما ياتي آهڪي تڪه ،ٻِڪئڪي بڪرف
اهو تعميري ۽ تخليقي آهي ،انهيَء ڪري ان کي سنجيدهيَء ۽ ُسچيتائيَء سان سڪمڪجڪهڪڻ
۽ هيئي سان هن ائڻ ي نه صرف سخت ضرورت آهي ،پر ان کي ’ ُپر هڪڻ ۽ پڪائڪڻ‘ کڪان
پوِء ٻي تائي پهچائڻ پڻ الزمي آهي ڇو ته اڄوڪي ’د ا ڪي َدؤر‘ ۾ ،ڪتڪي هڪر مڪاڻڪهڪو
ذاتي نفسانفسي ۽ معاشي مصي ت ۾ وڪوڙير ۽ عجيب ذهني انتشار و شڪار آهڪي،
ُاتي شاهه ي درد و فڪر ۽ فلسفو ئي آهي ،يڪو ان ’ٻه واٽي تي بيٺر بيو ۽ الچڪار
ماڻهوَء‘ الِء ڏڍ ۽ آٿت بڻجي ،ان ي نجات سان هڏ سند احساساتي آنڪنڪد ۽ ابڪمڪيڪنڪان
و ذريعو بڻجي سگهي ٿو .
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