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 ڊاڪٽر ريحانه نذير
 

  هڪ اڀياس   –سنڌ جي ريگستاني عورتن جا لوڪ گيت  
 

Abstract: 
 

The folk songs of bedouin Thari women in Sindh 
 

Folk literature mirrors the socio-cultural milieu of the society and 

links us to our past. In Sindh, folk literature is intertwined with the history and 

lifestyle of people of Thar (a desert region in the South), especially for young 

men, who often have to leave their villages (and travel to the cities) in search 

of better livelihoods. The folk songs are thus a conduit for the Bedouin women, 

who are left behind, to express their emotions and reminisce about their loved 

ones. These songs also often provide unique portrayal of the Thari landscape, 

culture and customs. This article aims to analyse these folk songs and their 

expressive power in explaining the feelings, passions and adversities of Thari 

women .  

ڪنھن بـ ملڪ، قوم يا معاشري جي نفسيات رھڻي ڪھڻي جو آئينه ادب  لوڪ
دار ھوندو آھي، جنهن جي وسيلي اتي وسندڙ ماڻھن جي تھذيب، ثقافت ۽ ٻولي جي 
ڄاڻ ملندي آھي. لوڪ ادب جا سرجڻھار ڪير آھن؟ اھو بـ پنھنجي جاِء تي اھم سوال 
رھيو آھي، اصل ۾ ھي ) ادب ( ٻھراڙي جي ڏاهن ۽ سچن ماڻھن جو سرجيل تخليقي ادب 

اهي پٺن اگهاڙا، پيرين پيادا کڙيَء کهه ”آھي، بقول ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو جي تـ: 
لڳل ليڙن لپيٽيل، سادي قوت قرارا، جڏهن بـ صدري خزاني وارا موتي هاريندا آهن، 
تڏهن ٻڌندڙ دنگ رهجي ويندا آهن تـ سادي سيني مان ڪهڙا نه ملهه مهانگا موتي ملن 

  (1)“ٿا.
اهو ئي سبب آهي جو ان ۾ ڪٿي ذھانت جا ذخيرا ته ڪٿي وري خيال ۽ تخيل 

تـ  ھوندا، تـ ڪٿي وري لفظن جي جوڙ جڪ ۾ ڳوڙھا راز سمايل ملي ٿي، جي سادگي
،  ڪٿي وري خيال جي رواني آسمانن جي اسرارن جا روپ نروار ڪندي نظر اچي ٿي

ھر ماڻھو جي سوچ ۽ سمجهه  ،جوھوندو ڪٿي  بيان جو طريقو عام فھم ۽ ايترو تـ سادو
مطلب تـ لوڪ  .ڳوڙھي سٽاَء سان ڀرپور نظر اچي ٿو اھو کي رسي سگھي ته ڪٿي وري

34 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

ادب ۾ زندگي جا سڀئي رنگ شامل آھن. پروفيسر قمر رئيس ان تي وڌيڪ روشني 
زہین یھب وہات ےہ اور رطہیب یھب۔ ہی وعام یک ذاہتن اک یقیلخت ااہظر یھب ”وجھندي لکي ٿو ته: 

ُ

ولک ادب اہیمل اور ح 

اس ںیم یسنہ، ذماق، وھٹھٹیل، زنط و رعتضی، ذمیبہ دیقعت، دونمشں ےس  –وہات ےہ اور ان یک رفتحی و ننفت اک ذرہعی یھب 

رفنت، ونط دویتس، اظمرہ رطفت ےس تبحم، یسنج تّلبج، ارغلض رہ رطح ےک ذجابت و ااسحاست اور واردات اک ااہظر 

“وہات ےہ۔

(2)

 

لوڪ ادب ۾ نثر ۽ شاعري ٻئي اچي وڃن ٿا شاعري ۾ لوڪ گيت لوڪ ادب 
جيڪي پنھنجي فطرت ۾ نرم ۽ نازڪ خيال ۽ تخيل سان ڀرپور  .جو بي بھا سرمايو آھن

۽ ترنم لئه جذبن ۽ احساسن کي پنھنجي سادي سلوڻي اسلوب ۾ لکيا ۽ موسيقي جي 
سان ڳايا وڃن ٿا. لوڪ شاعري ۾ لوڪ گيتن جون ڪيتريون صنفون ملن ٿيون. سنڌ ۾ 

ڇاڪاڻ ته ٿر جي زمين جيڪا برسات نه  ،لوڪ گيتن جو تعلق گھڻي ڀاڱي ٿرسان ملي ٿو
پوڻ ڪري ھميشـ هميشه اڃايل ۽ وارياسي رھي ٿي ان ڪري اتان جي ماڻھن جو ذريعـه 
معاش گھڻو ڪري ڪنھن ٻئي شھر يا وسندي ۾ پورھيو يا مزدوري ڪندي پورو ٿئي 
ٿو ۽ جيئن ته پدرشاھي سماج ۾ مرد ڪمائڻ الِء ٻاھر ويندا آھن ۽ عورتون وري سندن 

ان ڪري انھن جي زندگي پنھنجي  ،غير موجودگيَء ۾ گھر ۽ ٻار سنڀالينديون آھن
جي ارد گرد  ۽ انتظار ٻارن جي پالنا ۽ پنھنجي ورجي موٽڻ جي آس، اميد ۽ اوسيئڙي

اھو ئي سبب آھي جو اھي )عورتون( انھن کي ياد ڪري، ڪيڏي  ،ھندي آھيرگھمندي 
ته ڪيڏي مھل ٺڪر جي ٿانو )پاٽڙو( پکين کي ، مھل ڏيئا ٻاري ڀتين تي رکنديون آھن

کين پنھنجي ور،  ۽ پاڻي ۽ اناج جا داڻا رکي پنھنجي دل جا راز انھن سان ونڊينديون آھن
محبوب يا پرينَء پيارن الِء نياپا ڏيئي موڪلينديون آھن، ان کان عالوه جيڪي عورتون 
شادي ڪري ڏورانهن عالئقن ڏانهن هليون وينديون آهن، اھي وري پنھنجي مائٽن الِء 
پيون پيغام موڪلينديون آھن. ان سان گڏوگڏ ھي به حقيقت آھي ته ٿري ماڻھن الِء 

جڏھن  ،اھو ئي سبب آھي جو ،مينھن قدرت جي طرفان عطا ڪيل سوغات ھوندو آھي
اتي مينھن وسندو آھي تڏھن ڏورانھن ھنڌن ڏانهن ويل ماروئڙا پنھنجي ٿاڪن ڏانهن 

ڳائينديون آھن يا وري جڏھن   به گيت جاورندا آھن ۽ عورتون سندن آجيان ۾ خوشي 
جن سان گڏجي  ،، تڏھن کين ننڍپڻ جون سکيون ياد اينديون آھنميگھ ملھار ٿيندي

پينگهن تي لڏنديون هيون ۽ گيت ڳائينديون ھيون، جيئن ساوڻ ٽيج يا ننڍپڻ ۾ ھو
)پرڻيل عورتون ( پنھنجي ڀائرن کي سنيھا  اھيبادليو وغيرھ جا لوڪ گيت جن ۾ 
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توھان اڃان وٺڻ الِء ڇو نه پھتا آھيو، سکيون آھن، پر  مينھن وٺا، موڪلينديون آھن ته 
چيو وڃي ٿو ته لوڪ گيتن جي تاريخ ايتري ئي . اھو به ھونديون.! لڏنديونپينگها 

قديم آھي جيتري انساني زندگي جي تاريخ پراڻي آھي انھن لوڪ گيتن جي موجد 
گھڻي ڀاڱي عورت رھي آھي ڇو ته گيت ۾ جيڪي نرم نازڪ خيال، احساس ۽ جذبا، 
جن کي سر لئه۽ ساز سان سلھاڙيو وڃي ٿو اھي مرد جي بنسبت عورتن جي مزاج جي 

تیگ وعرت ےک ذجہب ااہظر ےہ، :”ته  گھڻو ويجھو آھن. ڊاڪٽر وزير آغا ان بابت لکي ٿو 

وعرت امسج ےک ےیل العتم اک درہج ریتہک ےہ، تیگ ان رصف اس اعمرشے ںیم منج اتیل ےہ سج یک ااسس 

امدری زابن رپ اقمئ ےہوہیت ےہ ہکلب امسیج زدنیگ ےک اس دور ںیم منج اتیل ےہ سج وساسیٹئ اینپ وبلھج مسج ںیم 

وتی یک ادتبا یھب ےیہ۔

ُ  

“روح یک یلہپ رکوٹ وک وسحمس رکیت ےہ۔ یہی ث

(3)

 

سنڌ جو ريگستاني عالئقو ٿر به لوڪ گيتن جو ڳڙھ ليکيو وڃي ٿو، جتي 
لوڪ ادب ۾ نثر توڙي شاعري جا انمول خزانا موجود آھن خاص ڪري لوڪ شاعري ٿر 

ٿر گيتن  جي ”  تاج جويو لکي ٿو،  .جي رسمن توڙي رواجن جي آئينه دار رھي آھي
سرزمين آھي، ھتي گيت ماُء جي ٿڃ جيان ڌرتيَء مان گوھا گوھا ڦٽي نڪرندا آھن. 

  (4)“نس نس ۾ موجود آھي.سرزمين جي  ٿر، گيتن جي جنم ڌرتي آھي، ۽ سنگيت ھن 
سنڌ جا ريگستاني عالئقا جيئن ته برسات نه پوڻ ڪري معاشي طرح پٺتي  

پيل ھوندا آھن ۽ غريب ماڻھو روزگار سانگي ڏورانھن ھنڌن ڏانهن وڃڻ الِء مجبور 
ھوندا آھن، اھو ئي سبب آھي جو، ٿر ۾ جيڪي لوڪ گيت ملن ٿا، انهن ۾ اڪثريت 

جي اظھار  ۽ احساسن جي ڪيفيتن درد سان ڀرپور جذبنجي گھر ۾ ويٺل انھن عورتن 
 پوِء به ھوآھي، جيڪي پنھنجي پرين پيارن کان پري رھڻ تي مجبور آھن. پر  ٻڌلتي 

انھن حالتن ۾ پاڻ کي وندرائڻ الِء ڪيترائي جتن ڪندي نظر اچن ٿيون. ڇاڪاڻ ته ٿر 
جي عورت ذھني توڙي جسماني ساخت ۾ ھڪ مضبوط حوصلن جي مالڪ ۽ گڏو گڏ 
ھوَء ھر قسم جي معاشي توڙي سماجي شعور رکندڙ هوندي آهي. ھن ۾ ٻين پٺتي پيل 
عالئقن جي عورتن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ قرباني، ايثار ۽ گھريلو تشدد خالف مزاحمت جو 
جذبو نظر اچي ٿو. ٿري عورتون مردن جي ڏورانھن ھنڌن تي ڪمائڻ الِء وڃڻ سبب گھر 

پوِء اھي پاڻي جا ھڪ ٻئي مٿان رکيل گھڙا  ،جو سمورو بار پنھنجن ڪلھن تي کڻن ٿيون
ھجن، جيڪي ھو ميلن جا پنڌ ڪري نٽھڻ اس ۾ ڀري گھرموٽنديون آھن يا وري ٻني 
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ٻاري جو ڪم ھجي يا وري ٻارن جي سار سنڀال ھجي، ان کان پوِء بـ ھو فارغ ٿي ويھي 
ڪونه رھن پرپنھنجي پائڻ الِء يا آمدني جي کوٽ پوري ڪرڻ الِء مختلف قسم جا ڀرٿ 

مختلف ڏڻن تي آھن،  ويهي ڀرينديون آھن، گھرن جي مرمت پنھنجي ھٿن سان ڪنديون
پاڻ ان ڇڙينديون آھن مطلب ته ٿري عورت ھر قسم   گھرن کي راڳا ڏينديون ۽ کائڻ الِء

جو پورھيو ڪندي ڪونه ڪيٻائيندي آھي ۽ انھن ڪمن ڪارين دوران ھوء پاڻ کي 
وندرائڻ الِء مختلف قسمن جا گيت جھونگارينديون يا ڳائينديون آھن، ته ڪڏھن وري 

ڪندي  به پنھنجي مخصوص ۽ منفرد ثقافتي انداز ۾ سڀ سکيون گڏجي انھن تي ناچ
چنڊ جي چانڊوڪي ۾ يا  ڏينھن جي روشني  ھو ڪڏھن وري   تهنظراينديون آھن. 

ڪنھن وڻ ھيٺان ويھي پنھنجي ورن جي وڇوڙي ۾ فراق جا گيت نھايت پرسوز آواز   ۾
۾ آالپينديون يا ورالئينديون آھن. اھو سبب آھي جو ٿري لوڪ گيتن  ۾ جذباتي 
احساسن سان گڏ معاشي ۽ سماجي زندگي جا سمورا ڏيک پسجن ٿا، پوِء اھي شادي 
وھانَء جي ريتن رسمن جا گيت ھجن يا عشق محبت جا داستان ھجن سکين جي وڇوڙي 
جا گيت ھجن يا پنھنجي ور يا محبوب جي ھجر ۽ فراق جي ڦٽن تي ٻڌل گيت ھجن يا 

پوک ۽ الباري جا گڏجي ڳايل گيت مطلب ته ٿر۾ ھرمھل ۽ موقعي جي مناسبت  کڻي
سان گيت رچيل آھن جن جا گھڻي ڀاڱي موضوع عورت جي جذبات جي عڪاسي 
ڪندڙ آھن. جن ۾ وڇوڙي، درد، شڪوھ شڪايت، آسن ۽ اميدن  تي ٻڌل گيت شامل 

مناسبت جا جي آھن. اھڙي طرح اھو چئي سگھجي ٿو، ته ٿر ۾ ھر قسم جي موقعي 
ٿر جي لوڪ شاعري ۾ جذبن جي ”  گيت سرجيا وڃن ٿا. بقول ڀارومل امراڻي جي ته: 

معصوميت اظھار جي نماڻائي بيپناھ  جماليت فراق ۽ وصل جون وارتائون آھن جن جي 
عمر ڪيالش تي رھندڙ ديوماالئي ڪردارن کان وڏي آھي. لوڪ شاعري جو سرڳ 
ديوتائن جي سرڳ کان سھڻو آھي. ٿر ۾ لوڪ گيتن جي شروعات مينهن جي وسڻ، 

ڙي جي تنوار ھرڻ جي چال ٻاٻيھي جي اڃ سان تامورن جي ٽهوڪن تارن جي جڳ مڳ 
 (5).“شروعات ٿي آھي

ٿر ۾ لوڪ گيتن جا جيئن ته انيڪ قسم موجود آھن، پر موضوع جي ڊيگهه 
ڪجهه انھن لوڪ گيتن جي صنفن جو اڀياس پنھنجي ھن مقالي ۾ کان بچندي مون  

ٿري عورتن جي جذبن ۽ احساسن جي ترجماني  خاص ڪري شامل ڪيو آھي، جيڪي
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تي ٻڌل آھن. ۽ جن کي ڪالسيڪي توڙي جديد شاعرن پڻ پنھنجي فن ۽ فڪر جو 
اھڙن ڪجھـ لوڪ گيتن جو مختصر  ھيٺ .شاعري سرجي آھيلوڪ موضوع بنائي 

 .پيش ڪجي ٿو احوال
 

 :ساوڻ ٽيج
ھي ٿر جو مشھور لوڪ گيت آھي جيڪو نيون سھاڳڻيون ۽ ڪنواريون 

، ته  مينھن پوڻ کانپوِء گڏجي ڳائينديون آھن ۽ پنھنجي ماُء ڏي نياپا موڪلينديون آھن
ساهرن ۾ سندن مٿان ظلم ٿئي ٿو هاڻي ته ساوڻ گجيو آهي هاڻي ته ڀاُء کي موڪليو ته 

ھي ٿر ”    ته:ڊاڪٽر نبي نخش خان بلوچ ان بابت لکي ٿو  وٺي وڃي. اسان کيجيئن، 
پارڪر جو لوڪ گيت آھي جنھن جو تعلق ساوڻ جي مند سان آھي .ساوڻ جي مھيني 

ڏھاڙي طور ملھايون وينديون آھن. انھن ڏينھن تي ننڍيون ڇوڪريون “  ٽينجون”جون 
وڻن ۾ پينگھون ٻڌي سڄو ڏينھن لڏن ۽ تراين تي وڃي ھڪ ھنڌ گڏجي ساوڻ ٽيج جا 

 (6)“گيت ڳائين ٿيون.

 :مثال
 اي آئي ماُء سرامڻ ٽيج ڙي”

 .)اي امان! سانوڻ جي مهيني ۾ ٽيج آئي آهي
 سراَوڻ ساَوڻ ڌيئا ساسري

 )سانوڻ سانوڻ پر ڌيئڙي ساهرن ۾ آهي.(
 .ميلهي ميلهي، ماُء نانِيرو وير

 )امان! ننڍڙي ڀاُء کي ڪوٺڻ الِء اماڻج(
 راتان ري نِرڻي ڀايان ِري ٻينڙي

 )جو ڀائن جي سڪندل ڀيڻ، نيراني ويٺي آهي.(
 آئي سرامڻ ٽيج ڙي

 (7)“آئي سرامڻ ٽيج ڙي.
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ھن گيت جو موضوع گھڻي ڀاڱي مائٽن سان شڪوه شڪايت تي ٻڌل ھوندو 
آھي جنھن ۾ ساھرن جي ظلم جي دانھن ڏني وڃي ٿي. ته ڪيئن ھن کي سڄو ڏينھن 

 سڪي ماني جو ڍوڍو ڏنو وڃي ٿو، جديد شاعرن مان شيخ اياز پڻ کانپوِء بـ ئڻڪم ڪرا
 .لکيو آهي جنهن جا ٻول هن طرح آهنھن لوڪ صنف تي 

 مثال: 
  آئي سانوڻ ٽيج ڙي”

 گج سوين تارڙا، واجهه وجهي وڄ ڙي
 !ڇوريَء نه ڇڄ ڙي

   آئي سانوڻ ٽيج ڙي
 !هيکلڙو هينئڙو، ُاڀ ڪري گاج ڙي

 (8).“راڻو نه راج ڙي!
کان عالوه ٿر ۾ مينھن، جھڙڦڙ ۽ ميگھه ملھارجا ٻيا بـ ڪيترائي گيت  گيت ان

۽ چوماسو وغيره قابل ذڪر آھن .  راڻو‘ڀئيو‘ ’ورسارو‘ ’بادليؤ’ڳايا وڃن ٿا جن ۾ 
مطلب ته ھتي ھرموضوع توڙي موسم جي مناسبت سان رچيل لوڪ گيت ٿري عورتن 

 .جي جذبات جي نمائندگي ڪندي ملن ٿا
  

 :ڪانگلڙيو
ڏورانھن ھنڌن تي  ڪانگ )ڪانُء( کي قاصد بنائي نھن لوڪ گيت ۾ عورتو 

گهرن ۾ عورتون  ن.يا مائٽن ڏي سڪ جا سنيھا موڪلين ٿيو ، ورپنھنجي محبوب ويل
ا جيڪي پکي واپرائيند ،ڀري يا کائڻ جون ُاهي شيون ن ۾ پاڻيپاٽڙٺڪر جي ڀتين تي  

، پنھنجي خيال رکنديون آهن ۽ جڏهن ُاهي)پکي( کائڻ الِء ايندا آهن تڏهنآھن، ڀت تي 
يون آهن، بنيادي ا ڏيندنياپ گيتن جي صورت ۾ هو انهن کي قاصد بنائي ۽ تخيل ۾

طور تي ھي محبت ۽ مجاز جو گيت آھي هن صنف تي ڪالسيڪل شاعرن پڻ لکيو 
سنڌ جي سرواڻ ڪالسيڪي شاعر شاهه عبداللطيف ڀٽائي لکيو طور تي  آهي، مثال

 آهي ته:
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ـــورائـــي،”  ـــي چ ـــِٺ ـــان، ِچ ـــو ِڏَي ـــا ت ـــانـــگ  آُء َڪ
 َســا َوِڃــي ڏي َمــحــُبــوَب کــي، لــوَڪــان لِــَڪــائــي،

 (9) “ پِــِريــن َپــَڙَهــائــي، َمــان نــه ُســِڌ َلــَهــِن ُســوَر ِجــي.
 

 :ڪانگلڙو جو مثال ھيٺ پيش ڪجي ٿوبيوس جو لکيل  جديد شاعرن ۾ تاجل 
 ڪانگلڙو، ڪانگلڙو،”

 ڪارونجهر جو ڪانگلڙو،
 ......آتڻ منهنجي آيوآ

 کوڙ مالئي خوشبويون،
 مصرين جي پاڻيَء ۾ مون،

 ....مٺڙو روٽ پچايو آ
 .....آتڻ منهنجي آيو آ

 ڳانيون ڳچيَء ۾ پائي ،
 پير ۾ ڇلڙا پائي،

 ....پرين ڪانگ ُاڏايو آ
 .....آتڻ منهنجي آيو آ

 ڪارنجهر جي ڪانگلڙي،
 خاُطوَء منهنجي کنيا تلڙي،

 .......َٻِر َٻِر ٻول ُٻڌايو آ
 .....آتڻ منهنجي آيو آ

 وڏ ڦڙئي جون واڌايون،
 ڪانگل آهن ڪن اليون،

 ......سانگ سجايو آ‘ بيوس’
 (11).“آتن منهنجي آيو آ........

 

 :پڻھياري
ڇو جو ٿر  ،ٿر جو ذڪر اچي ۽ پاڻي جو ذڪر نه اچي اھا اڻ ٿيڻي ڳالھ  چئبي

 ،وارياسو عالئقو آھي ان ڪري اتان جي جيوت الِء پاڻي ڪنھن سوغات مثل ھوندو آھي
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اھو ئي سبب آھي جو ٿر ۾ مينھن جي موسم کي عيد جي ڏڻ جيان ملھايو ويندو آھي 
پر جڏھن اتي پاڻي جي کوٽ ٿيندي آھي تڏھن ان عالئقي جون عورتون گڏجي ڏورانھن 

ڪوٺيو ويندو ‘  پڻياريون’يا وري ‘  پڻھياريون’ھنڌن تان پاڻي ڀري اينديون آھن جن کي 
چيلھ تي گھڙو ڀري  ٽيلھڙا رکي، آھي، ۽ جڏھن اھي ٿري عورتون مٿي تي ٻيلھڙا ۽

تڏھن سندن جسم جي لوڏ ۽ ٿري لباس جي سونھن ۽  ،جڏھن قطار ڪري ھلنديون آھن
۾ پڻھياري جي صنف طور ڃاتو وڃي گيتن  سوڀيا ڏسڻ وٽان ھوندي آھي. ان کي لوڪ 

 .ٿو
 .پيش ڪجن ٿا مثالجا ڪجهه گيت  ھيٺ هن لوڪ 

 پڻياري ھالي ري”
  مرگا نيڻي روپ نياري چالي ري

آھي جنھن جا نيڻ ھرڻ جھڙا آھن ھو روپ نياري   پڻياري پاڻي ڀرڻ نڪتي)
 (11) .(آھي

 يا ھي سٽون ته
 .“ست سھيليان روجھولرو، پڻھاري ھي لو”

 )ست سھيليون گڏجي تالَء تي ويون آھن(
 “اي گورل گئي تالُء ساھٻو”

 )12()۽ ھيَء گورل پڻ تالَء تي ويئي.( 
ھن صنف تي پنھنجي طبع به سان گڏ ڪالسيڪي شاعرن  يَءلوڪ شاعر

آزمائي ڪئي  ۽ پاڻھياري عورت کي عالمت بنائي جماليات، فطري حسن، ۽ سماج کي 
 ..پورھئي سان پيار جو درس ڏنو آھي
ھي سٽون پيش پڻھياري عورت بابت شاعري جون مثال الِء شاھ ڪريم جو 

 ڪجن ٿيون  ته 
 پاڻھياري سر ٻھڙو جر تي پکي جيئن”

 “اسان سڄڻ تيئن رھيو آھي روح ۾
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  يا
 پاڻهياري سڀڪا، جا سر گهڙي ڌري،”

 (11)“ ڪا لئه سندي سڄڻين، ڪا پورهئي ڪاڻ ڀري.
 جديد شاعرن ۾ شيخ اياز پاڻھياري عورت کي ھنن سٽن سان ڀيٽا ڏئي ٿو ته

 پاڻياري ٽلڪي”
 سينهونَء تي ُستو سانگ گهڙي جا،

 پلڪ پلڪ ُڇلڪي،
 پاڻياري ڦلڪي

 آال آال رنگ ُچنيَء جا،
 انگ پيا ُالڪي،
 (14)“پاڻياري ٽلڪي

 

 :لمڪياڙي لو
ھي گيت ڏٿ چونڊڻ وقت عورتون گڏجي ڳائينديون آھن لمڪيان جي معني 

ھي گيت جمالي جي طرز “  لمڪي يا لڏي نڪرڻ يا لوڏ سان ھلڻ”بلوچ صاحب مطابق 
تي ڳايو ويندو آھي ھن گيت بابت اھا روايت ملي ٿي ته مھت نالي ھڪ ڇوڪري کي 

پنھنجي ساھيڙي   ساجن نالي ھڪ مرد سان عشق ٿي ويو ھو جنھن کي ھن )مھت(
)ساران( جي مدد سان حاصل ڪيو ھو. جڏھن ڪافي وقت گذرڻ کانپوِء ساران کي 

 ھن ھي گيت ڳائي ان کي ملڻ جو سنيھو ڏئي پئي ،پنھنجي اھا ساھيڙي ياد آئي تڏھن
 ڪجھ ھيئن آھن ته:  ھن گيت جا ٻول 

 سرڪي نڪتو ساجنيو، او لمڪياڙي لو”
 پٺيان تنھنجي مھت موچاري لمڪياڙي لو

 ڪنھن نه پروڙيو ڪير آھن لمڪياڙي لو
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 رات انڌاري ڪاري ڪاري لمڪياڙي لو
 محبت ويئي مھت ملھائي لمڪياڙي لو

 ورھ لنگھي ويا تون نه ورئين لمڪياڙي لو
 جيڏيون تو الِء جر ٿيون ھارين لمڪياڙي لو

 ھڪڙوڀيرو ماروھر آ لمڪياڙي لو
 (15)“مئي ڪنان اڳ ملون لمڪياڙي لو

شيخ اياز جي لمڪيان ڙي لو جون هي سٽون هن گيت کي وڌيڪ لئه ۽ ترنم 
 ڏين ٿيون ته،
 آُء ُاتر هير سان لمڪيان ڙي لو”

 لمڪيان ڙي لو
 کنڀ کنياتا ِڪرن، لمڪيان ڙي لو

 پٽ تِتر پار جا
 روز اتر کان اچن
 لمڪيان ڙي لو

 پنڌ پري هوِء ڙي، لمڪيان ڙي لو
 پار پرينَء لوِء ڙي

 لمڪيان ڙي لو
 تانگهه ڪئي تاِوڙي، لمڪيان ڙي لو

 ڪانگ ڏسي ڪامڻي،
 ڪانڌ مٿان ڪاوڙي، لمڪيان ڙي لو

 (16).“ ڏور ڪٽئي ڏينهڙا، لمڪيان ڙي لو
 ھي گيت ڪورس جي انداز ۾ ڳايو ويندو آھي
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  چيڻو:
ھي پڻ ٿر۽ ڪاڇي جو مشھور لوڪ گيت آھي، جنھن ۾ پرڻجي ويل عورت 
پنھنجي سس، سھري ۽ ڏير جي ظلم جو داستان پنھنجي مڙس کي احساسن ذريعي 

چيڻو اصل  .ٿا ڪنڪھڙو سلوڪ  گھر ۾ تو پڄاڻان تنھنجا مائٽ مون سانـ، ٻڌائي ٿي ته
 ۾ ھڪ ان جو داڻو ٿيندو آھي جنھن تي ست کلون چڙھيل ھونديون آھن جنھن کي ڳوٺ
جون عورتون اکري مھريَء ۾ ڇڙھي ڇنڊي ان مان ڀت رڌينديون آھن جنھن کي اتان جي 

ھن گيت ۾ ان گھريلو عورت جو درد سمايل آھي   ٿو. ڃيچيو و ‘ڏٿ ’مقامي زبان ۾
مان ڏيڻ بدران گھر وارن نه کي پورھئي  سندسجيڪا سڄو ڏينھن ڪم ڪري ٿي، پر

صرف ھن تي سختي ڪن ٿا، پر اتي سندس عزت به محفوظ نه آھي. ھن گيت ۾ ان 
 .دانهن بيان ڪيل آهيجي  بنعورت جي جذ

 مثال:
 چيڻو ڪونه ڇڙيندي سانِء”

 چيڻو ڪونه ڇڙيندي سانِء
 وھنجان ٿي ته ڏسي ٿو ڏير

 منھنجي آھي مٿي مير
 ڳولي گھاٽ ڪٿي ڪو گھير
 وھنجي سھنجي ايندي سانِء

 (17)“ ڇيڻو ڪونه ڇڙيندي سانِء

 

 يا وري نياز ھمايوني جو چيڻو تي لکيل ھي گيت ته:
 ڪانگ منھ تي ، رئو ارھ تي چيڻو ويٺي ڇڙيان”

 ڇڄ ۾ داڻا منھنجا راڻا چيڻو ويٺي ڇڙيان
 (18).“ مان ته چيڻو ويٺي ڇڙيان
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 : ڍاٽيئڙو
ڀٽن تي   جنھن کي ڌنار مال چارڻ وقت ،ٿر سان تعلق رکي ٿو به ھي گيت 

ڳائيندا آھن. ھن گيت ۾ عورت جو پنھنجي محبوب کان وڇوڙي جو درد ۽ وري ملڻ 
 .جي آس سمايل ھوندي آھي. سندس سٽاَء ھن طرح رکيل آھي

 سارو تان سيارو مون گنديَء ۾ گذاريو”
 رليَء جي روالڪيَء ماريو ڙي ڍاٽيئڙا

  (19)“ھيلوڪو وري آء
 :ته ۾ نيازھمايوني جون ھي سٽون نيا جديد شاعر

 ڏاڍا مينھن وٺا ڙي ڍاٽيئڙا”
 !ٿا وڇڙيا ڪٺا ڙي ڍاٽيئڙا

 ڍاٽيئڙا  پيا پارا اڪن تي ڙي
 ڪانھي وندر وڻن تي ڙي ڍاٽيئڙا

 ! ھيلوڪو وري آُء
  (21).“ھيلوڪو وري آُء 

ھن جي وراڻي ۾ اچي ٿو. مجموعي طور تي ھي سڄو  ‘ھيلوڪو وري آُء’
گيت عورت جي پنھنجي مڙس يا محبوب جي تڙپ ، سڪ وڇوڙن جي ورالپ ۽ اميدن 

 .                       جي اوسيئڙي جي ڪيفيت تي مشتمل ھوندو آھي
 

 : وڻجارو
 بلوچ صاحب ڊاڪٽرنبي بخشهي گيت پڻ ٿر سان تعلق رکي ٿو، جنهن ۾ 

بيان  کي ڪيفيتوڇوڙي جي  ڌڻ ۽ ڍولو جي ٻن ڪردارن جي محبت ۽ ، ته جي مطابق
محبوب جي وڇڙي وڃڻ تي هي ور يا عورت  پنهنجي نالي آهي، جنهن ۾ ڌڻ  يوڪيو و

 گيت آالپي ٿي، جنهن جا ٻول ڪجهه هن طرح آهن ته،
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 َٿلهي مٿي پِيپِڙي ِجِڪي ِري ڇايا ۾ بيٺا مور،
 )اڱڻ ۾ پپر جو وڻ، جنهن جي ڇانَو ۾ مور ويٺا آهن(

 ....هاِء! وڻجارو بالم ڙي
 )هاِء وڻجارو سڄڻ(

 اونچي ميڙهي اوَجڙي، ِمهينان ُلونٻاِڙي کاٽ
 )اوچي ۽ سفيد ماڙيَء تي ڇپر کٽ رکيل آهي.(

 (21)هاِء! وڻجارو بالم ڙي....
آهي، شاهه عبداللطيف ڀٽائي ُسر لکيوپڻ  نوڻجارن کي ڪالسيڪي شاعر

وڇوڙي جي ڪيفيت کي هنن سٽن ۾  کانسامونڊي ۾ وڻجارين جي پنهنجي وڻجارن 
  بيان ڪيو آهي. مثال ته

 سي ئي جوڀن ڏينهن جڏهن سڄڻ سفر هليا”
 روئان رهن نه سپرين آيل ڪريان ڪيئن،

 (22)“ مون کي چاڙهي چيئن ويو وڻجارو اوهري.
اھي لوڪ گيت اتان جي عورتن جي جذبات ۽ احساسات سان مطلب ته  ٿر جا  

گڏ انھن جي سوچ ۽ فڪر جا ترجمان پڻ آھن، جن کي ٻڌڻ سان درد ۽ پيڙا جي ڪيفيت 
انھن گيتن جي موسيقي به گهڻي ڀاڱي ھو  وڏي ڳالھ ته اھا آھي ته طاري ٿي ويندي آھي

ڪن تي ھٿ رکي اھي گيت ڳائينديون آھن   پاڻ ئي ترتيب ڏينديون آھن ۽ جڏھن ھو
تڏھن ماحول تي عجب سحرانگيز ڪيفيت طاري ٿي ويندي آھي جيئن، مائي ڀاڳي جو 

جنھن موسيقي جي دنيا ۾ تمام   ‘کڙي نيم ڪي نيچي ۾ تان هيڪلي’ڳايل لوڪ گيت 
 آھن جيڪي، اھڙي طرح ٻيا بـ ڪيترائي ٿري لوڪ گيت ،گھڻي شھرت حاصل ڪئي

عورتن جي سوچ، فڪر رھڻي ڪھڻي ڏکن سکن جي تصوير پيش ڪندي سماج جي  ٿري
ٿر جي لوڪ گيتن، راسوڙن دوھن جو پنھنجو ”نظر اچن ٿا. بقول اڪبر لغاري جي ته 

انداز آھي. ڇاڪاڻ ته لوڪ گيتن ۾ وڏي حسناڪي، جماليت، فراق، ۽ وصال ميسر 
 (21).“ھوندو آھي، سچ پچ ته ٿر جي لوڪ گيتن ۾ صدين جو سفر شامل آھي
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ھوندا تهذيب ۽ ثقافت جا آئينه دار تاريخ،لوڪ گيت ٿر جي  يعني ٿر جا اھي 
 ۽ ھرد سان گڏو گڏ ٿرجي منفررواجن  ۽  رسمن سماج  ۾ مروج ريتن،مان ٿري  جنآهن 
هتي مينهن جي وسڻ، مهمان جي اچڻ، ، جي پڻ پروڙ پوي ٿيرڱيل زندگيَء  ۾ رنگ

سس نڻان جي ظلمن، مائٽن جي سڪ، پاڻي  محبوب جي وڇڙڻ، مورن جي ٽهوڪن،
لوڪ گيت چيا وڃن ٿا، ڀارو مل  ،  مال چارڻ ۽ تھوارن  جي اچڻ تي ڀرڻ، ڀرت ڀرڻ

لوڪ گيت جا موضوع سوين نه پر هزارين آهن. سمورا ”امراڻي ان بابت لکي ٿو ته، 
موضوع عورت، ڌرتي، سماج ۽ عوامي پيشن سان الڳاپيل آهن. عام ماڻهو جا ڏک 

 (24)“سک، جذبا، خوشيون ۽ غميون، احساس لوڪ گيتن ۾ موجود آهن.
روشني وجھڻ سان ھي ڄاڻ حاصل ٿئي ٿي، ته  تي  سڀني لوڪ گيتن مٿين 

ٿرلوڪ گيتن جي سرزمين آهي، جنهن ۾ گهڻي ڀاڱي چيل گيت عورتن جي جذبن جي 
گيت جيئن ته ڳائڻ سان    ته اهو به ٿي سگهي ٿوان جو سبب شايد  ترجماني تي ٻڌل آهن.

تعلق رکي ٿو ۽ ان ۾ نرم ۽ نازڪ تخيل سان سلھاڙيل احساسن کي شاعري جي روپ ۾ 
پيش ڪيو وڃي ٿو، ان ڪري اهو گهڻو ڪري عورتاڻي مزاج سان وڌيڪ ٺهڪي اچي 
ٿو، اھو ئي سبب آھي جو ٿر جون عورتون ھر قسم جي موقعي جي مناسبت سان گيت 

ڪجهه   جن ۾ راسوڙن کان وٺي محبوب جي درد فراق ۾ چيل گيت، ،ٿيون ئينورال
شڪايتن ۽ ڪجهه شادي کانپوِء مٽن مائٽن  نشڪو  پورهئي تي چيل گيت ته ڪجهه وري

جي سڪ ۽ سار جا گيت آھن، ته ڪجهه وري بدلجندڙ موسمن تي ٻڌل آهن. مطلب ته 
اهي لوڪ گيت انھن جي جذبات جي مڪمل طورتي عڪاسي ڪندي نظر اچن ٿا، جنهن 
۾ فن ۽ فڪر جي گهڻي ڀاڱي پابندي ڪونهي پر ُسر، لئي جي ترنم، موسيقي جي 

  .مڌرتا ملي ٿي
لوڪ گيت من ۾ اٿندڙ يا پيدا ٿيندڙ ”بقول ڊاڪٽر نارائڻ داس ڀارتي جي ته 

قدرتي جذبات يا امنگ آهن، انهن ۾ تشبيهون نه آهن پر رس آهي؛ ڇند يا بحر وزن نه 
آهن پر لئي آهي، رواني آهي، مڌرتا آهي. انسان جو من جڏهن موج ۾ اچي ٿو تڏهن هو 
نچڻ ۽ ٽپڻ ۽ ڳائڻ ٿو لڳي؛ تڏهن ڳائڻ ۾ هرديا جو اتهاس، اهڙي طرح ته ظاهر ٿو ٿئي، 

 (25) “جهڙي طرح پريم  ۾ ڪشش، شرڌا ۾ وسواس ۽ ُڪروڻا ۾ ڪوملتا.
هن مان اهو نتيجو اخذ ٿئي ٿو ته ٿر جا لوڪ گيت گهڻي ڀاڱي عورت جي 
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نفسيات، جذبات ۽ احساسن سان سلهاڙيل آهن، جن ۾ هوَء پنهنجي زندگي ۾ پيش 
ايندڙ هر وارتا، ڪيفيت، جذبي ۽ احساس حالتن ۽ واقعن کي سليس ۽ سادن لفظن ۾ 

، جن ۾ ٻولي جي لطافت، ترنم ۽ موسيقي جي لئه ان جي تخيل کي گيت ناظهارين ٿيو
جي روپ ۾ وڌيڪ نکاري ٿي، جيڪا ٻڌندڙن تي درد جي ڪيفيت سان گڏ زندگي جي 
ڏکن سکن جا احساس نه رڳو ظاهر ڪري ٿي، پر انهن ۾ کين شامل ڪري انهن جو 
احساساتي لطف ۽ ڪيفيتي ڪرب پڻ محسوس ڪرائي ٿي ۽ اها خوبي ئي لوڪ گيت 

 کي شاعريَء جي ٻين صنفن کان مختلف ۽ منفرد بڻائي ٿي. 
لوڪ گيت زندگي جي زميني حقيقتن جي تمام ويجھو ھوندا ٿر جا اھي 

عورتن جي ذاتي ڪيفيتن جي اظھار اندر سڄي ٿرجي معاشي ۽ عال قائي ،جن ۾ آھن
پيش ڪئي وڃي ٿي. جنھن جي ذريعي ٿرجي ثقافتي تاريخ جا اولڙا مسئلن جي تصوير 
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