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 ومي سدا رنگاڻي
 ڀارت) كڇ(آديپور 

 
ئرت  ئ  ئ  ئ۾ئ  ر    

 
Abstract 
 

Risalo of Shah Abdul Latif Bhitai – Translations in India 
 
This paper contains translations in two languages viz : 

Hindi and Gujrati, of The Risalo of Shah Abdul Latif Bhitai. 
(Selected Poems), made by Ms. Vimi Sadarangani. Actually the 
paper is comprising of three parts, the remaining two are: 
‘Importance of translations’, and ‘Seven-pronged approach 
model on the importance and assessment of the art of Transla-
tions. 

The first part of the paper speaks precisely about the im-
portance of translations by quoting the translation of 
‘Geentangali’ of Tagore from Bengali and that of Risalo of Shah 
Latif in English by H.T. Sorley. 

In the second part, seven pronged assessment of art of 
translations has been presented as to whether the translations 
convey the message and thought content in proper way, with 
proper language and required knowledge to the reader. 

The final part is the translation of selected poems of Shah 
Abdul Latif of Bhit in Hindi and Gujrati Languages. 

 

 :مقالو ٹن ڀاڱن تي ٻڌل آهي 
 ترجمي جي اهميت .1
 ترجمي جي پرک ال ست پاسائي وهنوارڪ ماڊل .2
 شاهه جي رسالي جا ڀارت ۾ ٿيل ترجما .3

 



10 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

 :  ا. 1
َاڄ سڄي دنيا جي ادب، سائنس، تواريخ ۽ تهذيب کان جي اسين واقف ٿي 

ترجمن جي ضرورت ۽ اهميت هر دؤر ۾ .  سگهيا آهيون ته ان جو شرف ترجمي کي آهي
هك ٻولي ۾ ڏنل ڄاڻ ۽ معلومات سان گڎ، ٻولي ۽ احساس به ٻي ٻولي ۾ . رهي آهي

دنيا جي كيترين ئي ٻولين جون شاهكار رچنائون، ترجمن .  ترجمي ذريعي پهچن ٿا
وسيلي ائين هك ٻولي کان ٻي ٻولي جو سفر طئي كن ٿيون، ان كري ضروري آهي 

گروديو ربيندرناٿ .  ته پنهنجي ٻولي کي ٻين ٻولين تائين ترجمي ذريعي پهچائجي
ادبي ترجمي .  جي ترجمي تي ئي نوبيل انعام حاصل ٿيو هو‘  گيتانجيلي’ٹئگور کي 

 .جي اهميت جو اندازو هن هك مثال مان لڳائي سگهجي ٿو
ڊاكٹر .  شاهه عبداللطيف ڀٹائي جي ڳڻپ دنيا جي مهان شاعرن ۾ ٿئي ٿي

سورلي، شاهه صاحب کي دنيا جي ستن مهان كالسيكل شاعرن جي صف ۾ .  ٹي.  ايڇ
صوفي مت کي مڃيندڙن ال توڙي شاعري جي شائقن جي دلين ۾ شاهه .  درجو ڏنو آهي

ٰصاحب صوفي سنت ۽ شاعر طور اعلي جڳهه واالري ٿو، پر ان سان گڎ مان اهو به مڃان 
ٿي ته شاهه سائين دنيا جي ادب ۾ جنهن درجي جو حقدار آهي، اهو درجو کيس اڃا تائين 

اسين شاهه .  ڏوهه شاهه صاحب جي شاعري جو نه، پر اسان جو آهي.  حاصل كونه ٿيو آهي
کي روحاني شاعر طور قبول كيون ٿا، شاهه جو راڳ ڳايون ٿا، شاهه تي اڀياس پڻ كيون 

. ٿا، پر شاهه جي شعر جي خوشبو کي پاڻ تائين محدود رکي سچ ته ڄڻ گناهه كيون ٿا
مون جيترا ڀيرا غير سنڌين کي شاهه جو كو بيت ٻڌايو آهي، اوترا ڀيرا ٻڌندڙن وٹان شاهه 

اڄ جڎهن سڄي دنيا .  ال تعريف سان گڎ، شاهه جي ترجمي جي فرمائش به ٻڌي آهي
روحاني ۽ صوفي شعر جي ديواني آهي، تعصب ۽ مت ڀيد کي رد كندي امن ۽ شانتي 
چاهي ٿي، تڎهن شاهه جو شعر سچ ته ڦٿكندڙن دلين ۽ روحن کي سكون ۽ راحت بخشڻ 

شاهه جي شاهاڻي شعر کي دنيا وارن تائين پهچائڻ جو كم ترجمي .  جي قوت پڻ رکي ٿو
شاهه صاحب ۽ ترجمي جي اهميت کي ڌيان ۾ رکي مون پنهنجي .  وسيلي ئي ٿي سگهي ٿو

 جي ڀارت ۾ ٿيل ترجمن کي کنيو آهي‘ شاهه جو رسالو’مقالي ال. 
 

ئڊل. 2 ارڪ  ئئ و ئ ک       
ع ۾ گجرات يونيورسٹي جي هندي واڀاڳ مان ڊاكٹر رنجنا 2010مون سال 
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َانوان كي سمسيائين، سنڌي اور هندي كا پار سپرڪ ’َارگڑي جي رهنمائي هيٺ 
َاڏيينه َ ڊي كئي .  ايڇ.  تي پي)  سنڌي ۽ هندي جو خاص اڀياس:  ترجمي جا مسئال(‘  َ
 .منهنجو اڀياس کيتر ترجمو آهي. آهي

ترجمي ۾ بيشك داخليت جي به گهرج آهي، پر .  اڄ به ترجما گهڻو داخلي آهن
گهڻا ترجما ڄاڻ ۽ گيان جي سهاري، كنهن سرشتي  کان سوا ٿين ٿا ۽ انهن جي پرک به 

مون پنهنجي .  عام طور تي داخلي، كنهن كتابي تنقيد يا مضمون جهڑي ٿئي ٿي
اڀياس ۾ ترجمي جي پرک ال هك ست پاسائي وهنوارڪ ماڊل ڏنو آهي، جيكو هن 

 :نموني آهي
 ُسوچنا جو ٹرانسفر .1

(i  جاگتك ِ)پســو پــکــي، جــاگــرافــي، ســريــري  ٻوڌ) جڳت سان واسطيدار
 .كريائون، ناال وغيره

(ii اصطالح، پهاكا، رشتاناتا، ريتـيـون   سماجي ۽ تهذيبي ٻوڌ
 .رواج، پهرا، لوڪ سنسكرتي

 ڀاشائي ٻوڌ .2
(i  لفظ  (Vocabulary) رواجي، خاص، پارڀاشك 

(ii جمع، عدد، كارڪ، اگريمينٹ،   گرامر
 جملو، سرونام، كال ورتي

(iii ڇند، النكار، شبد شكتيون   عبارت يا شيلي
ِاڀدا، لكشڻا، وينجنا(  ، ڊائالگ)َ

 جاگرافيائي، سماجك   ڀاشا ڀيد .3
 ساڳي، ڌار    لپي .4
 ساڳي، ڌار   ِهجي/ورتڻي .5
 سياسي، مذهبي   نظريو .6
ٻنهي ٻولين تي مهارت وشيه جي ڄاڻ،  مترجم/ ترجمو كندڙ.    7

 سنويدن شيلتا
مٿي ڄاڻايل ستن پاسن ۽ ان جي ٻين آڌارن تي اصل رچنا ۽ ترجمي ۾ ڀيٹ 

ان پرک جو مقصد رڳو تنقيد نه، پر ترجمي مهل درپيش . كري پرک كري سگهجي ٿي
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 .مسئلن کي ڳولهڻ ۽ ان جو نبيرو كرڻ به آهي
مون پنهنجي ٿيسز ۾ استعمال كيو .  اهو ماڊل اڃا شروعاتي ڏاكي تي آهي

ان جي سڌاري ۽ واڌاري جي گهڻي گنجائش آهي، جيكا ان جي وڌيك استعمال .  آهي
 .كرڻ سان سامهون ايندي

هن مقالي جو مقصد شاهه جي رسالي جي ڀارت ۾ ٿيل ترجمن جي ڄاڻ ڏيڻ ۽ 
مقالي جي اختصار سبب، ڏنل .  كرڻ آهي)  تنقيدي تجزيو(ُان جي ٿوري ۾ اوک ڊوک 

ماڊل جي آڌار تي اونهي پرک كرڻ ڏکي ٿيندي، تنهن كري ترجمن جي كجهه مثالن 
 .کي کڻي جائزو ورتو ويو آهي

 
ئ. 3 ئرت ۾   ئ  ئ   ئ  ر

 :جا ڀارت ۾ كل ٹي ترجما ملن ٿا‘ شاهه جو رسالو’
(i جو كيل   –   هندي ترجمو ِمڻي شنكر دوويدي شاهه لطيف كا ’َ

 )ع1969ساهتيه اكادمي، دهلي (‘ كاويه
(ii جو كيل   –   گجراتي ترجمو كاراڻي رسالو شاهه عبداللطيف ’ُدليرا

 )ع1979ُدليرا كاراڻي، احمدآباد، (‘ ڀٹائي جو
(iii  جو كيل ‘  دلگير’ُانجو ماکيجا ۽ هري درياڻي   – انگريزي ترجموShah 

Abdul Latif Seeking the ‘Beloved’)  ع2005كٿا، دهلي( 
 :انهن ٹنهي ترجمن بابت ٿوري ڄاڻ ۽ اوک ڊوک هن ريت آهي

 
ئو ’–ي  ) ا( ئ    ‘ئ  

ڀارت ۾ شاهه جي رسالي جو سڀ کان پهريون ترجمو هندي ۾ ٿيل آهي، 
 ترجمو هك ).  248:  ص(ع ۾ شايع كيو 1969جيكو ساهتيه اكادمي، دهلي هي

 .َغيرسنڌي، شري مڻي شنكر دوويدي نثر ۾ كيو آهي
مان ڄاڻ ملي ٿي ته جوڌپور ‘  ٻه لفظ’ترجمي جي شرعات ۾ ترجمان پاران ڏنل 

۾ رهندڙ مڻي شنكر جو پتا صاحب سنسكرت جو ودوان ۽ ويدڪ ساهتيه جو ڄاڻو 
مهاراشٹر مان تعليم حاصل كري پرڏيهه ۾ ڌن كمايائين ۽ انهي مقصد سان .  هو

َجڎهن سنان ال سنڌو جي كناري پهتو ته مهاراج نين رام .  ويو هو)  سنڌ(حيدرآباد  َ
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سنت سڀا  واري مهاراج ۽ شري جي شنكر جي وچ .  مود گليه سان سندس مالقات ٿي
مهاراج . مهاراج جي سنگت جو اثر جي شنكر تي گهرو پيو. ۾ چڱي ويجهائي ٿي ويئي

مڻي .  جي گهر جهاجهه ۽ كرتال تي رامايڻ ۽ سنڌي ڀڄن ۽ كالم ڳايا ويندا هئا
ان ڳالهه جو ذكر . شنكر، سندس ڀا ۽ ما به ان ۾ شامل ٿيندا هئا ۽ چاهه سان ٻڌندا هئا

اتي ان ال ضروري آهي جو اهي كالم ٻڌي مڻي شنكر کي سنتن جي ٻاڻي ڳائڻ تي 
۾ سنت ساهتيه جو ‘  گدومل سنسكرت پاٺشاال’دل ٿي ۽ راج رشي ديوان ديارام جي 

 .اڀياس شروع كيائين
سنڌ ۾ اچ وڃ ۽ اتي ئي تعليم حاصل كرڻ ”مڻي شنكر پاڻ ٻڌائي ٿو ته، 

كري اتان جي سنت ۽ صوفي ادب سان لڳا مون جهڑي سڀا واري شخص ال سڀاويك 
سندس . ‘شاهه عبداللطيف’سنڌي ادب ۾ تمام اونچي درجي جو الثاني شاعر آهي . هو

شعر مون کي پاڻ ڏانهن ڇكيو، پر اڀياس كيئن كريان؟ سنڌي ٻولي جي رواجي ڄاڻ 
تڎهن مهاراج نين رام جي .  ِان ال ناكافي هئي ۽ لپي جي ڄاڻ مون کي اصل كانه هئي

ديوناگري لپي ۾ .  ُپٹ لوكرام شرما مون کي پنهنجي پتا جو لکيل هك ڳٹكو ڏنو
مون شاهه جا ڏيڍ هزار کن چونڈ بيت پڑهيا ۽ بمبئي ۾ ٿيل هندي كانفرنس ۾ ويهن 

اهو مقالو هندي ودوان راج رشي پرشوتم داس .  صفحن جو هك مقالو ان تي پيش كيو
 “.َٹنڈن کي بيحد پسند آيو ۽ هن مون کي ترجمي ال همٿايو

مڻي شنكر پنهنجو .  شاهه جي بيتن جو ترجمو كو رواجي كم كونه هو
اڀياس شروع كيو ۽ سمجهڻ ۾ ڏکيائي ٿيڻ تي جيٺمل پرسرام ۽ اللچند امرڏنيمل کان 
 مدد ورتي، پر اهو طريقو وڌيك سٺو كونه لڳو، تنهن كري پروفيسر كلياڻ آڏواڻي
سان سنپرڪ كري، سڄو مهينو روز ان سان ويهي، اهي سڀيئي بيت ٻڌائين ۽ 

ان طرح چونڈ بيتن جو ترجمو وڏي .  سمجهيائين، جيكي هن ترجمي كرڻ ال چونڈيا هئا
مڻي شنكر موجب ڏنل ترجمي ۾ شاهه لطيف جي بيتن جو .  جاکوڙ ۽ اڀياس سان كيائين

 .جي طرز تي ڏنل آهي‘ شاهه جي رسالي’پاٺ يعني پڑهڻي كلياڻ آڏواڻي واري 
ان وچ ۾ ملك جو ورهاڱو ٿي ويو ۽ مڻي شنكر پنهنجي جنم ڀومي راجسٿان 

ترجمي جي كيل اڻپوري كم کي هن ڄڻ ته وساري ڇڎيو هو، پر مهاراج .  موٹي آيو
ُنين رام جي پٹ ۽ سندس ڏاڏي وشنو شرما کيس اهو كم پورو كرڻ ال وري همٿايو َ َ .

مڻي شنكر جي صحت سٺي كانه پئي رهي، جوڌپور جي اسپتال ۾ عالج هيٺ رهندي 
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كيل ترجمي جي جاچ ۽ سڌارا ڊاكٹر موتيالل جوتواڻي .  ُبه هن اهو كم پورو كيو
ساهتيه اكادمي، جيكا ڀارت ۾ سڀني ٻولين جو سٺو ادب ۽ ان جا ترجما شايع .  كيا

 .ع ۾ شايع كيو1969كرڻ جو تمام اهم كم كندي آهي، تنهن اهو ترجمو 
کان پو اداري طرفان ڏنل نوٽ موجب مترجم ان كم کي كتابي ‘  ٻه لفظ’

ان ترجمي ۾ ٹيهن . ع تي وفات كيائين1967 اپريل 8پاڻ . صورت ۾ ڏسي كونه سگهيو
 . بيت ڏنل آهن660ُسرن مان چونڈ 

ٰسوچنا ۽ معني سان گڎ .  كن هنڌن تي ترجما تمام سٺا ۽ صحيح بيٺا آهن
 :مثال طور. احساس به پڑهندڙن تائين ڀرپور نموني پهچي ٿو

َجي مٿي وٽ مڑن، ته سڀكنهن سڌ ٿئي، َ ِ 
َسر ڏني سٹ جڑي، ته عاشق ائن اچن، ِ ُ ِ َِ ِ 
ُلڌا تي لڀن، ملهه مهانگا سپرين ُِ َ َ. 

 )18/ 2ُآڏواڻي، سر كلياڻ، (   
َيدي بدلي ۾ سر ديني سي پريه پراپت هو سكي تو سڀكي اڇا هو :  ترجمو ِ ِ

ُسر ديني سي ڀي سودا جڑ جايه ته عاشق يون آ جائين.  سكتي هئي جنكي نصيب ۾ .  ِ
، 29بيت .  (پريتم کا مول بڑا منهگا هئي.  ُلکا هوتا هئي، وي هي اسي پاسكتي هئين

 .ان ترجمي ۾ بيت جو اصل روح قائم آهي ۽ مفهوم به مكمل نموني پهچي ٿو) 53: ص
 :شاهه صاحب پنهنجي پرين کي پنهنجو حبيب ۽ طبيب كوٺيندي چوي ٿو

 ُتون حبيب، تون طبيب، تون دارون کي دردن،
 ُکي ڏکندن،!  تون ڏئين، تون الهئين، ڏاتر

ِتڎهين ڦكيون فرق كن، جڎهين امر كريو ان کي ُ َُ ُ َ َ. 
 )2/1ُآڏواڻي، سر يمن كلياڻ،            (  

ُتم هي ولڀ اور تم هي وئديه هو:  تم ! داتا. َتم هي دکون كي دوا هو. ُ
ُدوائون كي ڦاكيان تڀي فائدا كرتي هئين، جب انهين . َهي دکون كي داتا اور هرتا هو

 )55: ، ص35بيت . (ُتمهارا آديش هوتا هي
ولڀ اور ’ال ترجمو كندڙ بيحد سهڻي نموني ‘ حبيب ۽ طبيب’ان ترجمي ۾ 

 .كم آندو آهي، ان كري شاهه واري تجنيس حرفي به قائم رهي آهي‘ وئديه
 :عاشق کي سڀ منظور آهي. سڄڻ كيڎو من موجي آهي ۽ پنهنجي هالئي ٿو
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َكڎهن طاقيون ڏين، كڎهن کلن در دوستن جا، َ ُ ِ ِ 
ِكڎهن اچان، اچڻ نه لهان، كڎهن كوٺيو نين، ِ ُ َ َ 
ِكڎهن سكان سڎ کي، كڎهن ڳجهاندر ڳرهين، َ ُ ِ 
ِاهڑا ئي آهين، صاحب منهنجا سپرين ِ ُ َ ِ َ. 

 )8/1ُآڏواڻي، سر بروو سنڌي              (  
. َكڀي وي دروازي بند كرتي هئن، كڀي ميري لئي کولتي هئن:  

ِكڀي آنا چاهتين هون ته اندر آني كي آگيا نهين ملتي ِ َ َ ُكڀي سويم بال كر لي جاتي .  ُ َ
ِكڀي سمبوڌن كي لئي ڀي ترس جاتي هون، تو كڀي گهل ملكر گپت باتين .  هئن ُ ُ َ

 )193: ، ص498بيت . (كرتي هئين
 :پرين کي ڏسڻ وارن نيڻن ال شاهه چيو آهي

 َاکڑيون پرين ري، جي كي ٻيو پسن،
 .ِته كڍي کي كانگن، نواال نيڻ ڏيان

 )آڏواڻي واري رسالي ۾ كونه لڌو     (  
ِيدي بالم كي بنا يي اکيان كڇ اور ديکين، تو انهين نكالكر :   ُ َُ ِ َ ِ َ

 .كوئون كو دي دون
جهڑي سادگي اصل بيت ۾ آهي، ترجمو به اوتروئي سادگي سان وڏي ڳالهه 

 .چئي وڃي ٿو
 :هك ٻيو سٺو مثال

ِتن تسبيح، من مڻيو، دل دنبورو جن، َ َ َ َ 
ِتندون جي طلب جون، وحدت سر وڄن، َ َ 

ُوحدہ ال شريك لہ،” ِاهو راڳ رڳن،“  ُ ُ َُ ِ 
ِسي ستا ئي جاڳن، ننڈ عبادت ان جي ُ ِ ُ. 

 )26/ 4ُآڏواڻي، سر آسا،     (   
ُجنكا شرير هي سمرني :   َ َهئي، مئئا منكا هئي، هرديه تانپورا )  مالها(ِ َُ

َوه ايك ’ُهئي، اور جنكي تمنا كي تار اس ايكاتما كي ساٿ جنهكرت هوتي هئين، 
َهئي اور انپم هئي َيهي راڳ جنكي رگ‘  ُ ِ ُرگ ۾ گونجتا هئي-َ وي سوتي هي جاڳي .  َ

ُهئين اور انكي ندرا هي عبادت هئي، پوجا هئي  )233: ، ص617بيت . (ُ
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ترجمي ۾ اصل رچنا جا كي اهڑا لفظ به اچن ٿا جيكي ان ٻولي کي به 
سنڌي ۾ پيار جي ال جيكي .  پڑهندڙن تائين پهچائين ٿا، ان کان واقف كرائين ٿا

ُسر سارنگ .  مختلف لفظ واهپي ۾ اچن ٿا، تن سڀني جو لفظي ترجمو گهڻو ڏکيو آهي
كري ‘ اللن’کي ترجمو كندڙ ‘ اللڻ’جي ترجمي ۾ ‘ اڄ پڻ اتر پار ڏي’) 245(جي بيت 

ترجمو كندي نوان لفظ به .  کنيو آهي، جيكو هندي جو نه هوندي به وڻندڙ لڳي ٿو
(ُگهڑجي ويندا آهن، اهڑوئي هكڑو لفظ مون کي نظر آيو سر سسئي آبري جي بيت 

ال مترجم نئون ‘  قاصداڻي كار’۾ ‘  ِهل هئين سين هوت ڏي، پيرين پنڌ وسار’)  285
َدوت پڌتي’لفظ  َ  .گهڑيو آهي، جيكو ٺهكي آيو آهي‘ ُ

 کن سٺا بيت آهن ته ڏيڍ سو کن اهڑا بيت آهن، 50ِان هندي ترجمي ۾ جي 
َجيكي معني، ڀاو، ٻولي، عبارت، تهذيبي ڄاڻ، سوچ ۽ ويچار جي آڌار تي يا ته كچا  ٰ

ُسٺا بيت ڳولهڻ ۾ ڏاڍي جفاكشي كرڻي .  ڦكا آهن يا ماڳهي غلط ترجمو ٿيا آهن
 .پيم، پر غلطين سان ڀريل بيت تمام گهڻا مليا

ٰكيترن ئي هنڌن تي معني جون غلطيون آهن، كيترن بيتن جو ترجمو 
صحيح هوندي به شاهه جي بيت جو احساس نٿو كرائي، كن هنڌن تي ته ترجمي جي 
اوڻائي جي كري پڑهندڙ شاهه جي اوچ كالم کي نه سمجهي سگهندو، نه ئي ساراهي 

 :اهڑا كجهه مثال ڏجن ٿا. سگهندو
ُپڑاڏو سو سڎ، ور ورائي جو جي ’صوفي مت جو سنيهو ڏيندڙ شاهه جو بيت 

َ۾ جنهن ور جي ڳالهه كئي آهي، سوئي صوفي مت ‘  وائي’۾ شاهه )  10بيت (‘  لهين
َوائي جو ور يعني .  آهي)  خالق(جو تت آهي ته جيكو پڑاڏو مخلوق آهي سوئي سڎ 

ِٹوسٹ اهوئي آهي، جيكو ترجمي مان غائب آهي، ان جي بجا كنهن به واڻي جو 
 .ٿو ڀاسي) ڀيد(رهسيه 

 ۾ شاهه صاحب من جي دک کي دور كرڻ ال كاڙهو پيئاريندڙ ويڄ 13بيت 
انڌا اونڌا ويڄ، (کي انڌو ۽ ڇسو كوٺيندي چيو آهي ته تون منهنجي کل ڇو ٿو کائين؟ 

‘ دوا’جو مطلب ‘  کل’پر مترجم مفهوم ئي مٹائي ڇڎيو آهي ۽ )  کل كڄاڙيا کائين
ال كتب آندو آهي ‘ من’لفظ ‘ ڏيل’كڍندي چيو ته اسين کل يعني دوا ڇو کائون؟ شاهه 

اسان جو شرير ڏکي ٿو ۽ تون ”:  کڻي لکيو آهي ته ‘  شرير’ٰته، مترجم لغتي معني 
، جي شرير ئي درد كري رهيو آهي ته پو كاڙهو پياري ڇا “كاڙهو پياري رهيو آهين
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انهي بيت جي پڇاڙي آهي ته، جيكي سوري کي سيج ڀائين !  غلط كري رهيو آهي
مهان كي ’تنهنجو ترجمو .  ٿا، تن ال مرڻ مشاهدو يعني محبوب جو مشاهدو آهي

 !.كري پيار کان پري كنهن ڀڳوان جو درشن ٿو ڀاسي‘ درشن
سسي ڌار ’ ۾ 15بيت .  زمان مستقبل جو ٿيڻ وارو فعل آهي‘  جه’سنڌي ۾ 

ترجمو كري فعل جو روپ مٹائي ‘  پڇڻو آهي’بدران ‘ پڇج’۾ ‘ ڌري، پڇج پو پريتڻو
 . ڇڎيو ۽ ان كري شاهه جيكو سڌو سامهون ڳالهائي رهيو آهي، سو به بدلجي ٿو وڃي

سڎيو ‘  قريب’۾ شاهه پرين کي )  50:  ، ص20بيت (‘  كاتي جا قريب جي’
ٰائين كرڻ سان معني جي .  مطلب مڑس كيو آهي‘  كانت’آهي، جنهن جو ترجمو 

۾ جتي شاهه بيحد ‘  عاشق پنهنجو انگ، ا كارڻ وڍيو’.  وڇوٹي پيدا ٿئي ٿي
َپريمي جنوني ني اپنا انگ اال ’خوبصورت اظهار كيو آهي، اتي ترجمي ۾  كي )  ا(َ

ُلئي ٹكڑي ٹكڑي كر ديا هئي  .صفا ڀتو ۽ رکو ٿو لڳي‘ ُ
 :معنائن جي وڇوٹين ۽ غلطين وارا كيترائي بيت آهن

 ُرڳون ٿيون رباب، وڄن ويل سڀكنهين،
ُلڇڻ، كڇڻ نه ٿيو، جانب ري جباب، َ ُ ُ ُ 
ُسوئي سنڌيندم سپرين، كيس جنهن كباب، َُ َِ 
 .ُسوئي عين عذاب، سوئي راحت روح جي

 )4/ 3ُآڏواڻي، سر كلياڻ،    (  
جي ‘  جانب ري جباب’.  رباب کي تانپورو چيل آهي)  30بيت (ترجمي ۾ 

ٰكيل آهي، جڎهن ته صحيح معني آهي ته لڇندڙ عاشق ڇا ‘ پريتم الجواب هئي’ٰمعني 
 .ُكڇي، ڇو جو پرين ري جواب يعني خاموش آهي

َجان كي كري طبيب، دارون هن درد جا، ُ ُ ِ 
َهڻيو سي حبيب، اکوڙيو اڌ كري َ ُ ُ. 

 )5/1شاهواڻي، يمن كلياڻ،                 ( 
شعر ۾ جهڑو اثر ڇڎي ٿو، ترجمي ۾ جيئن جو ‘  ُاکوڙيو اڌ كري’ترجمي ۾ 

ُپريتم پر هار كر اسي اکاڙ آڌا كر ديتي ’:  تيئن رکڻ سان پنهنجو اثر وڃائي ويهي ٿو ُ
 .‘هئين

ُكنڌي اڀيون كيتريون، ساهڑ ساهڑ كن’ُسر سهڻي ۾ هك بيت ۾  َ  ‘)1 ،
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 ۾ 195بيت .  كيل آهي)  188بيت (‘  سوامي’جو ترجمو ‘  ساهڑ’جي ترجمي ۾ )  91، 3
ڀليرا ’ ۾ 219ڏني ويئي آهي، بيت ‘  شوهر’ٰجي معني ‘  ساهڑ’۾ ‘  ساهڑ، سا سهڻي’

كيل آهي، جيكو شاهه جي سڄي فيلسوفي ‘  ميري ڀلي ڀڳوان’جو ترجمو ‘  ُسپرين
 .َشاهه عاشق جي ڳالهه كري ٿو ته ترجمو ڄڻ ڀكت ۽ ڀڳوان جي. جي ابتڑ ٿو لڳي

. كيترن هنڌن تي گرامر نه سمجهڻ كري مطلب ۽ مفهوم بدلجي ويا آهن
۾ سسئي چوي ٿي ته ڏونگر مون کي ‘ ُڏونگر ڏوراپن سين، كاتي ري كٺوم’ ۾ 278

ِبنا ”:  ُمنهنجي ستي رهڻ تي ڏوراپا ڏيئي بنا كاتي وڍي وڌو آهي ته، ترجمو چوي ٿو
كين ’ ۾ 295بيت “  .ُڇري كي هي مئنين ڊونگر كو االهنون سي قتل كر ديا هئي

۾ شاهه چوي ٿو ته تنهنجو جي هك ڀيرو جانب ‘ َكڍبو كنڌ، منجهان سڱ، سيد چوي
سيد كا ’سان جڑي ويو ته اهو سڱ ٹوڙي نه سگهندين، پر ان جو ترجمو كيل آهي، 

ِكهنا هئي ڪ اسكي سنگت سي تجهي كوئي نهين نكال پائيگا ترجمي ۾ ضميري . ‘ِ
پڇاڙيون سنڌي ٻولي جي پنهنجي خصوصيت آهن، جنهن جو صحيح مطلب نه سمجهڻ 

 .ٰكري معني غلط ٿي نكري
کي كو خاص جهنگ سمجهي ان ‘  وڻكار’ ۾ 277ُسر سسئي آبري ۾ بيت 

. ڏني وئي آهي‘  لسٻيلي جي هك جهنگ جو نالو، جتي پنهون رهندو هو’ٰجي معني 
ِجت كڑم نه قبيال، ات رسج رهبر راهه ۾’ ۾ 280بيت  َ ُ جي ‘  رهبر’جي ترجمي ۾ ‘  ُ

ُمعني سونهين بدران   .ڏني ويئي آهي‘ همراهي’ٰ
ترجمي جي ٻولي ۾ شاهه وارو احساس نه هئڻ كري كيترن ئي هنڌن تي 

ِوهو وچ ’۾ )  290(ُسر سسئي آبري جي بيت .  ُترجمو عجيب ۽ رکو محسوس ٿو ٿئي
ُرهن، سهسين سڌن واريون ِكيول اڇائين كرنيوالي هزارون مهالئين بيچ ۾ ’جو ترجمو ‘  َ َ

 .ٰجي استعمال معني ۽ مفهوم کي مٹائي ڇڎيو آهي‘ مهالئين’، لفظ ‘هي بئٺ جاتي هئن
جو ‘  رتي جي رهاڻ’۾ ‘  رتي جي رهاڻ، جي اڙايم جت سين’ ۾ 305بيت 

كيل آهي، جيكو غلط ‘  ترجمو، رتي ڀر روح بهالني كي لئي اپن جي پنهون سي اڙايا
سڎيو ‘  آرياڻي’لفظ كم آندو آهي ۽ سسئي پاڻ کي ‘  آري’شاهه پنهون ال .  آهي
موٹڻ جي ’)  297(كڍي بيت ‘  آريه’جو مطلب ‘  آري’مان ‘آرياڻي’مترجم .  آهي

يهان سي نكلكر ’جو ترجمو كندي لکيو آهي، ‘  مصلحت، مون کي نه ڏيو جيڎيون
‘ َپراجتي’ال ‘ هاري’لفظ جو اهو استعمال، ‘ آريه’. ‘ُمجهي اس كي درشن كرڻي هئن
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َويت وسني’ال ‘ اگهاڙي’۽  جهڑو استعمال مون کي سنڌي )  580ُسر كاپائتي، بيت (‘ ِ
 .لڳو ته شاهه نه كاليداس پيئي پڑهان. بدران سنسكرت ناٹك جو احساس ڏياري ٿو

ِمون وڻراهه !  وارو’)  329(ُسر معذوري جي بيت  َكا سڌ سونهپ جي نه !  ُ ُ
ُمجهي افسوس هئي ڪ تو !  ونراج ’:  جو ترجمو آهي)  3/3ُآڏواڻي، سر معذوري، (‘  ڏيو؟ ِ

ِمجهي سندرتم كي سڌي نهين ديتا ُ افسوس، دک ۽ درد جو .  جيكو بلكل غلط آهي‘  َُ
َون جو راجا’سان جوڙيندي ‘  وڻ’کي ‘  !وارو’اظهار  کي ‘  سونهپ’سمجهيو ويو آهي، ۽ ‘  َ

 .ڏنل آهي‘ سهڻو’بدران ‘ راهه ڏيکاريندڙ’ٰسمجهي، ان جي معني ‘ سونهن’
اچي آري ڄام جو، وڻ وڻ منجهان ’۾ ‘  لڎيندي لباس’)  370(ُسر ديسي ۾ بيت 

ساجن كا ’۾ وڻ وڻ مان پرين جو واس اچڻ، مان جيكو احساس ٿئي ٿو، ترجمي ۾ ‘  واس
پنهون سين پريت ’)  388(بيت .  ٻاراڻو ۽ ٻسو لڳي ٿو‘  سورڀ پيڑ پيڑ ۾ سي آ رها هئي

شاهه سياڻي ڳالهه .  ڏنل آهي‘  چاچيون’جو مطلب ‘  كاكيون’۾ ‘  جو كو جو پيچ پيوم
كندڙ سسئي جي ساهيڑين ال اهو لفظ كم آندو آهي، جڎهن ته ترجمو كندڙ ان جي 

کنيئن آهي، ڄڻ ته سسئي جون وڏيون مائٹياڻيون کيس روكي رهيون ‘  چاچي’ٰمعني 
مزي ’كرڻ بدران ‘  مهر يا كرپا سان’جو مطلب ‘  لطفون’ ۾ 390تيئن ئي بيت .  هجن
لفظ ‘  مئي’.  ڏنل آهي‘  ڦوٹكر’بدران ‘  پرگهٹ ٿيڻ’ٰجي معني ‘  ُاسرڻ’كيل آهي، ‘  سان

 .جيكو رسالي ۾ سوين ڀيرا آيو آهي، تنهن کي ڇڎي ئي ڏنو ويو آهي
ُسر مومل راڻو ۾ .  ُكيترن هنڌن تي ترجمو صحيح هوندي به ابتو اثر ٿو كري

ُرس م رسڻ گهوريو’ َ ُروٺ ’:  بيحد خوبصورت بيت آهي، پر ان جو ترجمو ڏسو) 510(‘ ُ
َمت، روٺنا ڀر پايا راڻي کي پرچائڻ ‘  ...پكشپاٽ ڇوڙ، ميري دوش دؤر كر!  راڻا.  ُ

 .بدران ڄڻ حكم آهي
جي ‘  داسڑا’۾ )  554(‘  اوگڻ كري اپار، تو در آيس داسڑا’ُسر ليال چنيسر ۾ 

اپار اوجڻ كري هي داسي تنهنجي در ’كڍي چيل آهي ته ‘ داسي’ٰمعني چنيسر بدران 
 ‘.آئي آهي

َتڑ تڑ كيم ترس’ُسر بالول ۾ بيت  ِ َِ جو ترجمو ‘  َپاڳ تنهين پس’۾ )  562(‘  َ
ُكوڙين الهي كس، ’.  ‘ان جا ئي پير نهار’كندي چيل آهي ته ‘  پير’ٰمعني ‘  پداڪ’ َ

جو گردن اونچي ’جو گرامر نه سمجهڻ كري ترجمو آهي، ‘  جي ڳالهائي ڳاٽ كري
 .‘رک كر بات كرتي هئن، وي اپني كو گهاٹي ۾ رکتي هئين
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جي ترجمو ‘  كڎهين مڑهه مقام ۾، كڎهين ڳاڙهو گهوٽ’ُسر ڏهر ۾ بيت 
 !جيكو پڑهي کل ٿي اچي ته هي چيل ڇا آهي آخر‘ الل الل دولها’كيل آهي 

هندي ڇاپي ۾ لفظي ترجمي جي كري شاهه جي ٻولي ۽ عبارت کي وڏو ڌڪ 
مناسب ترجمو تڎهن ئي ممكن آهي، جڎهن ٻنهي ٻولين تي مهارت هئڻ .  رسيو آهي

شاهه کي سمجهڻ ال شاهه جي .  سان گڎ اصل لکندڙ جي سوچ ۽ فكر بابت ڄاڻ هجي
هي هندي ترجمو عشق مجازي ۽ عشق حقيقي بدران . فالسافي سمجهڻ ضروري آهي

شاهه کي ڄڻ ڀڳوان جو هك ڀكت كري ڏيکاري ٿو، جيكو ان سنسار ساگر کان پار 
 .پهچڻ چاهي ٿو

مهاڳ مان پروڙ .  ترجمي مان پنهنجائپ بدران ڄڻ اوپرائپ جو احساس ٿئي ٿو
پوي ٿي ته ،ترجم كافي عرصو سنڌ ۾ رهيو آهي، پر ترجمو پڑهي احساس ٿيو ته شاهه 
کي ترجمو كرڻ ال سنڌ ۾ رهڻ ناكافي آهي، ان ال سنڌي هئڻ به ضروري آهي، شاهه 

شاهه جي شعر جي جماليات مون کي ترجمي ۾ .  کي محسوس كرڻ به ضروري آهي
ڳولهيندي كٿي به نظر نه آئي، ائين لڳو شاهه جي شعر جو رس پيئڻ بدران وات ۾ ڄڻ 

سچ، سٺي شعر جو سٺو ترجمو ناممكن بيشك نه .  ُڇوتا پيا لڳن، ڦوڳ ڏنو ويو آهي
 .َهجي، ناممكن جهڑو اوس آهي

 
ئراڻ –ا  ) ب( ا   ُد

هن سنت .  ُدليرا كاراڻي، گجراتي ۽ كڇي ٻولي جو وڏو ڄاڻو ۽ محقق هو
. ساهتيه، لوڪ ادب، كڇ جي تواريخ جو اونهو اڀياس كري كيترائي كتاب لکيا آهن

دليرا جڎهن شاهه جو شعر پڑهيو ته هو ان جو شائق ٿي پيو ۽ ان جو گجراتي ترجمو 
رسالو ’دليرا كاراڻي هي ترجمو .  كري گجراتي ادب کي ان سان واقف  كرايائين

ع ۾ پاڻ ڇپائي 1979مان )  گجرات(احمدآباد )  403ص (‘  شاهه عبداللطيف ڀٹائي جو
 .پڌرو كيو

دليرا كاراڻي ترجمي جي شروعات ۾ شاهه جي جيون ۽ سندس شعر بابت 
شاهه جي ’شاهه جي شعر جي ساراهه كندي لکي ٿو ته، .  تفصيل سان ڄاڻ ڏني آهي

رسالي ۾ سنڌ ۽ كڇ جي پريم كٿائن جا كردار سسئي پنهون، سهڻي ميهار، مومل 
ِراڻو، ليال چنيسر، عمر مارئي وغيره کي اهڑي نموني دل کي ڇهندڙ بيتن ۽ كافين ۾ 
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عشق مجازي جو .  پرويو آهي، جو لوڪ جي دلين مان اهو كڎهن به ميسارجڻو ناهي
بيان كندڙ سندن ٻاڻي کي اندرين نظر سان پڑهندي ان ۾ عشق حقيقي ٹمٹار نظر 

سندس شعر ۾ عشق آهي، درد .  شاهه جي هر بيت ۾ كو نه كو اونهو راز آهي.  ايندو
آهي، ڳوڙها آهن ۽ اهي ان ريت ڳنڍيل ۽ ڳتيل آهن جو كنهن به حساس دل کي جكڑي 

 .پاش مان پاڻ کي ڇڎائڻ ڏکيو آهي-سندس ٻاڻي جي پريم. وٺن
َكاراڻي مهاڳ ۾ ئي شاهه جا ٻه اهي بيت درج كيا آهن جن ۾ نارايڻ سروور 

 :هنن بيتن جو پاٺ هتي كاراڻي وارو ئي ڏجي ٿو. ۽ كوٹيشور جو ذكر آهي
،نهايه جي ناراڻ سر، سمري هكڑي سا 
 .ُاوڏو آيه ا، كوٹيسر جي كنڍ تي

 

جو نارايڻ سر ۾ سنان كري ٿو ۽ هك ساهه ۾ سمري ٿو، تنهن ال كوٹيشور (
 )11ص ) (ُجي كنڈ ۾ سنان كرڻ واري کان پرماتما دور ناهي

 ُكوٹيسر جي كنڍ تين، ريئو آهي رام،
 ِجن سنساني سمريئو، انڌر ٿيو آرام،
 .كروڌ ۽ كام، ويا وجودا نكري

 

كوٹيشر كنڈ تي رامچندر جي جو واسو آهي، جيكو سنياسي ان کي ياد (
كام كروڌ وغيره سرير مان نكري .  كري ٿو، ان جي اندر کي آرام ۽ شانتي ملي ٿي

 )11ص .) (وڃن ٿا
كاراڻي موجب شاهه جي اصلي رسالي ۾ ته اٹكل پنج هزار بيت آهن، پر هن 

مومل جي لوڪ (هن ان مهاڳ ۾ راجسٿان سركار جي .  هك هزار بيت ترجمو كيا آهن
جو فوٹو موكلڻ ال شاهه جي (۽ پاكستان سركار جي )  كهاڻي ۽ مومل جي ماڙي

شكرگذاري مڃي آهي، جنهن مان ڄاڻ پوي ٿي ته هن )  مقبري جي تصوير موكلڻ ال
صاحب نه رڳو شاهه جي رسالي جي ترجمي جو، پر شاهه سان وابسته ٻين ڳالهين جو به 

 .ڌيان رکيو آهي
كلياڻ آڏواڻي واري رسالي ۾ .  ُ سر آهن36دليرا واري هن ترجمي ۾ كل 

ُڏنل ٹيهن سرن کان سوا ڇهه سر آهن ُبيراگ هندي، هير رانجها، سينهن كيڎارو، ڍول :  ُ ِ
ُهر سر جي شروعات ۾ ان سر جو كجهه بيان به ڏنل آهي. مارئي، ڌناسري، بسنت بهار ُ .

مهاڳ ۾ اهو ڄاڻايل ناهي ته اهي بيت ۽ انهن جي پڑهڻي شاهه جي رسالي جي كهڑي 
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 .نسخي تان کنيل آهي
دليرا پاڻ كڇي هو، ان كري سندس گجراتي ترجمو، اصل سنڌي جي 

هك ڳالهه ڌيان ڇكائي ٿي ته ترجمي ۾ ڏنل اصل بيتن ۾ لفظن جي . وڌيك ويجهو آهي
، )128: ص(‘ سيڌ’بدران ‘ سيد’: جيئن. بيهك، سنڌي بدران كڇي جي ويجهي آهي

ُننڍ’بدران ‘  ننڈ’ ‘ نصيب’، )229:  ص(‘  گاالئين’بدران ‘  ڳالهائين’، )236:  ص(‘  ِ
 .وغيره) 154: ص(‘ نصيڀ’بدران 

 :كڇي لهجي وارو هك بيت مثال طور پيش آهي
َآن جي ڊنا هون، الال ’ ُ َكارڻ گال كريئو،)  ا(ِ َ َ َ 

ُنيڻ منهنجا رون، راتو ڊينهان ان كي ِ ُ َ ُ َ. 
 )153: ص              (   

. كاراڻي شاهه وارو انداز قائم رکندي پنهنجي ٻولي ۾ اها رواني رکي آهي
 :مثال ڏسو

 جتن كج جتن جو، آيا ڪ ايندا،’
 ‘وٺي پاڻ پنهون پاڻ سين، وٹان تو ويندا

 

! اي تو آويا كي آوشي!  َتون آ جت لوكو ٿي سنڀالجي!  او سسئي:  
ِپنهون لئي ني تاري پاسي ٿي چاليا جشي، ايك پلك پڻ ٿوڀيا ونا پوتانا وطن پر سڌاوي  ِ َ ََ َ

 )117: ص. (َجشي
۽ پو اهڑي ٻولي جيكا ڄڻ كا ڳالهه ٻولهه ‘  او سسئي’بيت جي شروعات ۾ 

 .پيئي لڳي، شاهه جي اصل بيت کي گهٹ نٿي ٿيڻ ڏي
جو ترجمو هن ‘  ِوٽ سوريندي ولها، ويئو تيل ٻري’ُسر مومل راڻو جي بيت 

. ُديواني واٽ ني واٽ ني سنكور تا تمام تيل ٻڑي گيون!  َاو وهاال:  ترجمو:  ريت آهي
راڻا ماٹي ! ِپر چڑي ني پاڇو ڦر) اونٹ(تونچانگا ! او پيارا مسافر) زندگي ختم ٿي گئي(

َرڙتا رڙتا آکي رات ويتي گئي َ. 
ُترجمي ال اصل پاٺ تمام ضروري آهي، نه ته ترجمو غلط ۽ ابتو ٿي سگهي 

 :اهڑو هك مثال ڏجي ٿو. ٿو
ِكراڙ ڏونگر، كہ گهڻي، جت مينهن وسن ماكون، َ َ َ 
 ُسڄن ٿيون سيد چئي، هاڙهي جون هاكون،
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ِجت انڌيون اوطاقون، تت كاهي رسج، كارڻي ِ ِ َِ ِ! 
 

 :دليرا واري ترجمي ۾ هي بيت هن نموني آهي
ُكراڙ ڏونگر كہ گهڻي، جت مينهن نه وسن ماكون، َ ُِ َ َ 
ُسجن تييون سئيڌ چئي، هاڙي جيون هاكن، َ َ ِ َ ُ 
َجت انڌييون اوالكون، تت كاهي رسج كارڻي ِ ُ َ ِ. 

 )127: ص            (    
سيد .  انهن تي نه ئي برسات پوي ٿي، نه ئي ماڪ پوي ٿي.  جبل كرڙا آهن(

ُاتي انڌين اٺين کي سنڀالڻ ال او مالك.  چوي ٿو ته هاڙا جبل جا هوكا ئي ٻڌجن ٿا َ تون !  ُ
ڊوڙي اچجان( 

‘ اوطاقون’بيت ۾ .  اصل بيت موجب جبل تي مينهن وسكارا كري پون ٿا
جڎهن ته گجراتي ترجمي ۾ .  كيل آهي‘  اونداها ماڳ’لفظ آهي، ان كري ترجمو 

كيل آهي، جنهن سان بيت جي ‘  ُانڌيون اٺيون’لفظ ڏيئي ان جو ترجمو ‘  اوالكون’
 .ٰمعني بدلجي وڃي ٿي

 :ِاهڑو هك ٻيو بيت ڏسو
 ِديسي سيڻ كجن، پرديسي كهڑا پرين؟
 ُلڎيو الڏوڻا كيو، پنهنجي ديس وڃن،
َپڄاڻا پرين، كجي بس ڀنڀور کان ِ َ ِ. 

 )1/7ُآڏواڻي، سر ديسي،                       ( 
 :اهو بيت دليرا جي گجراتي ترجمي ۾ هن ريت ڏنل آهي

ِڊسي سيڻ كجن، پرديشي كيڑا پرين؟ ِ ِ ِ 
ِلڎيئو الڊوڻا كيئو پانهجي ديس وڃن، ُ 
َپڃاڻان پرين، كجي ڀس ڀنڀور کان ِ ُ. 

 )116: ص             (   
سيڻ كرڻ گهرجن، گجراتي ترجمي موجب ‘  ديسي’جتي اصل بيت موجب 

 .سيڻ كرڻ گهرجن‘ ڏسي وائسي’
كن غلطين، غلط پڑهڻين کان سوا دليرا جو كيل هي ترجمو تمام سٺو 

پرين .  َسندس ٻولي ۽ ڀاو دل کي ڇهندڙ، شاهه وانگر تمام پنهنجائپ وارو آهي.  آهي
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 .کي پرين جي روپ ۾ ئي ڏيکاريل آهي
 

ي ) ٻ( ئڻ -ا ي در ئ ۽  ئ  ‘د’ا 
نالي هك ادارو ترجمي سان وابسته آهي ۽ تمام سٺو كم ‘  كٿا’دهلي ۾ 

 –شاهه عبداللطيف ’ع ۾ شاهه جي چونڈ شعر 2005ان طرفان سال .  كري رهيو آهي
ِسيكنگ د بيلوڊ ُشايع كيو ويو، جيكو انجو ماکيجا ۽ سدا حيات هري )  282ص (‘  َ

ُانجو پاڻ سنڌي كونه ڄاڻي، پر .  جو كيل انگريزي ترجمو آهي‘  دلگير’درياڻي  َ
 .انگريزي جي ماهر آهي

ترجمو انگريزي ۾ آهي، ان كري مون سمجهيو ته شايد اهو ترجمو اڃا پري 
هوندو، پر منهنجي سوچ غلط ثابت ٿي ۽ تنهن ال مون کي بيحد خوشي به ٿي جو ان 
ترجمي تي سنڌي جي تمام سٺي شاعر ۽ سنڌي ۽ انگريزي تي مهارت رکندڙ سدا 

 .حيات هري دلگير جو قلم هليو آهي، ان كري اهو كمال ٿي سگهيو آهي
ُمهاڳ ۾ انجو ماکيجا موجب، ڀارتي انگريزي عالمن شاهه لطيف جي شعر کي 

كيترا .  نظرانداز كيو آهي، ان كري هيل تائين شاهه جو ترجمو كونه ٿي سگهيو آهي
هو بيحد خوبصورتي .  ان شعر کي ڏکيو ٿا سمجهن ته كيترا وري ان جي گهاڙيٹي کي

 .سان اسالمك، پرشين ۽ هندو فالسافي کي لوڪ كٿائن ذريعي ڳنڍيندو هلي ٿو
. هن ترجمي ۾ كلياڻ آڏواڻي جي شاهه جي رسالي کي بنياد بنايو ويو آهي

هندي ۽ گجراتي .  ُسر موجب هلندي هر بيت هيٺان داستان ۽ بيت جو نمبر پڻ ڏنل آهي
ترجمي ۾ اها وڏي کوٽ هئي، جنهن كري انهن بيتن کي اصل رسالي ۾ ڳولهڻ منهنجي 

هتي بيتن جي چونڈ، ان جي ادبي ملهه، مفهوم ۽ شاهه .  ال تمام ڏکيو كم ٿي پيو هو
ِشاهه جو ميٹر ۽ رائيم رکڻ ناممكن .  جي فكر ۽ فلسفي جي آڌار تي كئي ويئي آهي

ُهر سر جي شروعات ۾ ان بابت ٿوري .  ۾ آهي‘  َفري ورس’هو، ان كري اهو ترجمو 
 .ڄاڻ پڻ ڏنل آهي

مهاڳ ۾ هري دلگير هك خاص ڳالهه ڏانهن ڌيان ڇكايو آهي ته، شاهه جي 
چونڈ شعر جا كجهه ترجما جيكي انگريزي، اردو ۽ هندي ۾ ٿيا آهن، سي دل کي 
سنتوش نٿا ڏين، ڇو جو ان ۾ اصل شعر جي خوبين ۽ موسيقي جي معيار کي آڏو 

ان کي ڌيان ۾ رکندي اسان اهي ئي بيت چونڈيا آهن . رکندي آزاد ترجمو كيو ويو آهي
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 .۾ اثرائتو ۽ بامقصد ترجمو ٿي سگهي‘ فري ورس’جن جو 
ٻه ٹي مثال پيش كجن ٿا، جن جي اوک ڊوک كرڻ بدران انهن جو لطف وٺڻ 

 .ضروري آهي، ڇو جو ترجمو واقعي سٺو آهي
With arrows in your bow 
shoot me 
but beware 
my friend 
you are within me 
you may strike yourself 
(yaman kalian, p 61) 
 
You cease to be a true kafir, 
Refrain from calling yourself one. 
Unfit for janio tilak, 
You are not even a true hindu. 
)aasaa, p 116) 
 
With a fine needle 
My spirit is attached 
To maroos 
 
Soomra my body is in your fort 
My soul in those shanties. 
(Umer Maarui, p 159) 

. ٰكتاب جي آخر ۾ اٹكل ستر لفظن جي معني يا سمجهاڻي پڻ ڏنل آهي
ترجمي ۾ كيترن ئي سنڌي لفظن جو جيئن جو تيئن استعمال پڻ كيل آهي، جيكو 

جڻيو، ’سنڌي ڄاڻندڙ کي ته وڻندو، پر غيرسنڌي پاٺك ال انگريزي بيتن جي وچ ۾ 
ُمارو، سومرا’.  وغيره سمجهڻ ڏکيو آهي‘  تلك جهڑا خاص لفظ جيئن جو تيئن كتب ‘  ُ

آيل آهي، ترجمو كندڙ تمام سٺو كيو آهي، پر ان سان گڎوگڎ انهن لفظن بابت ڄاڻ 
 .ڏيڻ پڻ ضروري لڳي ٿو

مون کي ٹنهي ترجمن مان انگريزي ترجمو شاهه جي ويجهو، شاهه جي ٻولي ۽ 
فكر کي ان ئي اونهائي ۽ سادگي سان پيش كندڙ لڳو، ان جو سبب اهو آهي جو 

 .مترجم پاڻ سٺو شاعر ۽ ٻنهي ٻولين تي مهارت رکندڙ آهي
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جي يا کڻي چئجي ته شاهه جي چونڈ شعر جي انهن ٹنهي ‘  شاهه جو رسالي’
ترجمن جو اڀياس كندي اها ڳالهه چٹي ٿئي ٿي ته هندي ۾ ترجمو كندڙ مڻي شنكر 

گجراتي ۾ .  سنڌ ۾ ڀل رهيو، پر سنڌي ٻولي سندس دماغ ۽ دل ۾ نه، پر لغت ۾ آهي
 ترجمو كندڙ كاراڻي كڇي هئڻ كري سنڌي وڌيك بهتر سمجهي ٿو، ان وٽ ٻولي

جيتوڻيك كن هنڌن تي ان وڌيك .  جو احساس هئڻ كري سوچ جو احساس پڻ آهي
انگريزي، جيتوڻيك هك پرڏيهي ٻولي آهي، ان هوندي به .  ڄاڻ نقصان پهچايو آهي

انگريزي ترجمو بيحد اثرائتو ۽ خوبصورت آهي، جنهن جو پورو شرف شاعر دلگير ۽ 
ُانگريزي جي سٺي ڄاڻو انجو ماکيجا کي آهي َ. 

سٺي ۽ ايمانداراڻي ترجمي ال ٻنهي ٻولين جي پوري ڄاڻ ۽ سمجهه هئڻ بيحد 
سٺي ترجمي ال اصل ٻولي جو ڄاڻو کپي، جيكو ٻولي جي سادگي ۽ .  اهم آهي

شعر جو ترجمو .  گهرائي جو ڄاڻو هئڻ گهرجي، ان جي تهذيبي عنصرن کي سمجهي
 .جي سٺي شاعر كيو آهي ته، اهو تمام خوبصورت بيٺو آهي

اڄ جڎهن سڄي دنيا صوفي شاعري جي ديواني آهي، وڏن وڏن مسئلن ۾ 
ڦاٿل انسان جي روح کي راحت، پيار ۽ امن جي ضرورت آهي، تڎهن شاهه کان وڏو ٻيو 

ُكهڑو شاعر ٿي سگهي ٿو، جيكو اها اڃ اجهائي يا اڃ جاڳائي ُ شاهه رڳو هك شاعر !  ُ
سندس ترجمي سان سنڌي ئي .  ناهي، بلكه سڄي سنڌي قوم ۽ تهذيب جو عكس آهي

ان كري اسان کي ان جي اهميت سمجهندي، شاهه جي .  پورو انصاف كري سگهندو
رسالي جا جدا جدا ٻولين ۾ سٺا ترجما كرڻ ۽ كرائڻ گهرجن، جيئن شاهه جي شاهه 
َصورت دنيا جي سامهون وڌيك چٹي ٿئي ۽ هو جنهن مان ۽ عزت جو حقدار آهي، سو  ُ

 .کيس ڏيئي ۽ ڏياري سگهجي
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