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 اسحاق سميجو
ئز    ئس:  ا  ر ر آ
 

Abstract 
. 
Ballads have prevailed in Sindhi culture since centuries. 

They have their origin in collective aspirations and cravings of 
masses. The current paper presents an overview of the ballads of 
Sheikh Ayaz – a  poet  whose work is steeped in aesthetics and 
carries intuitive qualities. His ballads have a magical quality that 
mesmerizes his readers. Leaving the subject maner aside, one is 
amazed his diction, reflecting imagination at its peak. While read-
ing his folk ballads and folk lore one can feel his strong sense of 
attachment with his native culture. He has not only used obsolete 
words beautifully but has also fortified the tradition of using the 
language of common man. His poetry is representative of the 
Sindhi socio-cultural values that mirror typical Sindhi environ-
ment. 

Having grip on different languages, Ayaz was well versed 
in ancient Indian poetry, like the poetry of Miran Bai, Soordas (a 
poet of Bhagti movement), Buddhist thinkers, Narpathi Malh po-
ets and many more. His ballads revolve around the theme of en-
durance, parting revolution, and revolt. There is purity of feelings, 
emotions, truthfulness of thought and simplicity in his ballads. 

Before Ayaz, we discover three approaches in Sindhi bal-
lad: Folk ballad, Academic ballad & ballads that followed the 
Persian style. Sheikh Ayaz didn’t follow the suit of his predeces-
sors and contemporaries. He increased the perimeter of subjects, 
bestowed maturity to the accent, and increased depth of thought 
content and emotions. Usually, Sindhi ballad and Sindhi tradition 
include natural collectivism expressed in feminine style, through 
the voice of a woman. But ballads of Ayaz depict masculine at-
tributes too. He presents feelings of a rustic girl in its pure form 
along with his expression of libido, which lends masculine colour 
and splendour to his poetry. In fact, Ayaz has presented points of 
present in postulates of past. Ayaz’s ballad bear testimony to the 
fact that he holds a strong position in the field of Sindhi literature. 
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شعور جي نئين، حيرت ۾ وجهندڙ ۽ انوکي دنيـا ۾ داخـل ٿـيـڻ کـان پـو انسـان جـا 
ُانهن گـيـتـن سـان ئـي هـن كـڎهـن مـافـوق .   پهريان همراز ۽ دل گهريا دوست گيت ئي آهن

ُالفطرت قوتن کي ريجهائڻ ۽ پرچائڻ جو كم كيـو، تـه كـڎهـن هـن فـطـرت جـي حسـن ۽ 
اهـي ئـي گـيـت هـئـا، جـن .   ُقدرتي نظارن جي مسـت بـڻـائـيـنـدڙ سـونـهـن جـي واکـاڻ كـئـي

 تي گذرندڙ قيامتن ۾ هن جو ساٿ ڏنو، ته هن جي جشنن کي به مسرت ۽ خوشي ُماڻهو
مـاڻـهـو جـا .   گيتن ماڻهو جا غم ونڈيا، ته خوشين کي بـه شـيـئـر كـيـو.  سان ڀرپور بڻايو

. ٹهك به گيتن محفوظ كيا، تـه ان جـي لـڑكـن کـي بـه انـهـن ئـي لـفـظـن جـي مـالـهـا ۾ پـويـو
سـڀ مـوقـعـا   -تنهائي توڙي ميلو، هار توڙي جيت، ڏک تـوڙي سـک، جشـن تـوڙي مـاتـم

هـر سـمـاج وٽ، هـر   -ٻالكپڻ کان جواني ۽ جواني کان پوڙهائپ تائين.  گيتن سينگاريا
عمر ال گيت ضرور ملندا ۽ فقط ان هكڑي ڳالهه مان به گيـتـن جـي اهـمـيـت ۽ ضـرورت 

 . جو اندازو سوالئي سان لڳائي سگهجي ٿو
 گيتن سماج ۽ انسان جي وچ ۾ هك نئون رشتو ۽ تعلق ڳولي لڌو، جنهن زنـدگـي

گـيـتـن ئـي ٻـڌايـو تـه انسـان جـي انـدر ۾ بـه هـك .  ۽ كائنات جا نوان نوان رخ دريافت كيا
الڳ دنيا آباد آهي، جنهن جون پـنـهـنـجـون مـوسـمـون آهـن، جـنـهـن ۾ خـوابـن، خـواهشـن، 

جـذبـن .   تصور جون سرسبز ۽ شاداب واديون آهن.   ُحسرتن ۽ امنگن جا وسيع گلزار آهن
ان دنـيـا تـي بـه كـي سـک جـا سـج اڀـرن ٿـا ۽ غـمـن .   جا آبشار ۽ احساسن جا ٿڌا چشما آهن

ُان جون پنهنـجـون اسـون ۽ ڇـانـئـون آهـن ۽ .   جون كاريون راتيون پنهنجا پاڇا وجهن ٿيون
اها دنيا گيتن کان اڳ گهڻو اوجهـل هـئـي، پـر گـيـتـن اهـا   -پنهنجون وسنديون ۽ ويرانيون

اهـي گـيـت ئـي هـئـا، جـن زنـدگـي جـي .   ُعجيب، پراسرار ۽ خوابناڪ دنـيـا کـوٹـي كـڍي
سونهن وڌائي ۽ ان کي سهل بڻايو، ماڻهو جي جذبـاتـي ۽ نـفـسـيـاتـي مـونـجـهـارن کـي حـل 

ٰاعلي سماجي .   كيو، ان جي وهمن ۽ عقيدن، ويچارن ۽ نظرين کي ڦهالئڻ جو كم كيو
گـيـتـن مـاڻـهـو کـي جـيـئـڻ ۽ .   بڻجڻ ۾ مـدد كـئـي‘   انسان’ قدر تخليق كيا ۽ ماڻهو کي 

زنده رهڻ وچ ۾ تميز سيکاري، ماڻهو تي خود هـن جـي لـكـل قـوتـن جـا نـوان راز ظـاهـر 
 . كيا ۽ هن کي پنهنجي اصل قد كاٺ کان به وڏو ۽ مٿانهون بڻائي ڇڎيو

اهي ئي گيت زمانن کان سنڌي سماج ۾ به تخليق ٿيندا رهيا آهن ۽ سنڌ جي عـوام 
جي معصوم تمنائن ۽ نازڪ احساسن جي نمائندگي ۽ ترجماني جو حق ادا كندا رهيـا 
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انـهـن .   ابتدا ۾ هر شي وانگر گيت به ماڻهن جي گڎيل تخليق ۽ گڎيل ملكيت هئا.   آهن
 لف اللـه رام سـرن  جو مؤ‘   پنجابي لوڪ گيت’سڎجي ٿو، جن ال ‘ لوڪ گيت’ گيتن کي 

اهي گيت ان باغ وانگر ناهـن، جـنـهـن کـي كـنـهـن سـگـهـڑ مـالـهـي ڏاڍي ” :  داس لکي ٿو
هـي ان جـهـنـگ .   ُمحنت سان ٻاريون ٺاهي، گلن جي خاص چونڈ كري، تيار كيو هـجـي

. جي گلن وانگر آهن جن جي تركيب، رنگ، خوشبو ۽ ورڇ پاڻ قدرت جـي كـيـل آهـي
هي دل جون، جذبن جون، من جون، ترنگن جون، محبت جون اهي رس ڀريون تصويـرون 

 )1(“ .آهن، جيكي هر هك جي من تي هكڑو عجيب اثر وجهن ٿيون
ماڻهن . قديم زماني کان وٺي، گيت ڳائڻ واري شاعري طور رائج رهندو آيو آهي

تي جيكو به گذريو ۽ ماڻهن جيكو به سمجهيو ۽ محسوس كيو، ان کي هنن نرت ۽ راڳ 
گيت نرت ۽ راڳ جي ئي هك انگ طور سامهون آيو ۽ پو هـوريـان .  وسيلي ظاهر كيو

ڀارت  ۾ ته نـاچ ۽ راڳ .  هوريان انهن ٻنهي کان وڌيك اونچو درجو حاصل كري ورتائين
سو شعر به مقدس بڻجـي ويـو تـه ان ۾ حـيـرت جـي كـابـه .  ٻئي عبادت جو حصو رهيا آهن

لفظ جو “ گيت”جڎهن ته . آهي“ گيتا”هندن جي مذهبي كتاب جو نالو ئي . ڳالهه نه هئي
ٰئي ڄاڻايو وڃي ٿو، جنهن جي معني پڻ ڳائڻ ئي “  گيه”يا “  گي”ڌاتو به سنسكرت لفظ 

ٻئي طرف سنڌ جي لوڪ شاعري ۾ ڳـيـچ، ڳـيـو يـا لـوڪ گـيـت بـه ڳـائـڻ جـون ئـي .  آهي
گـيـت اهـو آهـي ”۾ ميمڻ عبدالمجيد سنڌي لکـي ٿـو، “  سنڌي علم ادب”.  صنفون آهن

جنهن ۾ شاعر عورت جي زباني درد ۽ فراق جا پرسوز نغما ڳائيندو آهي ۽ محبوب کي 
اها هك نصابي قسم جي تشريح “ .مخاطب ٿي، نهٺائي سان پنهنجو حال اوريندو آهي

آهي، حقيقت اها آهي، ته گيت ڌڙكنن کي سٹن ۾ بدالئڻ جو نالو آهي، جنهن ۾ هر هك 
جذبو، احساس ۽ خيال پنـهـنـجـي صـداقـت ۽ مـعـصـومـيـت ۾ زنـدگـي جـي نـج پـڻـي جـو 

 .عكاس هجي ۽ منجهس فنكارانه تصنع ۽ بي روح لفاظي نه هجي
ننڍي کنڈ ۾ قديم ترين گيت ٻڌ مت جي پنٿيـن جـا مـلـن ٿـا، جـن جـو زمـانـو ڏهـيـن 

. انهن گيتن جي ٻولي بهاري يـا پـوربـي آهـي.  کان تيرهين صدي عيسوي ڄاڻايو وڃي ٿو
 ڌاري نرپتي نلهه نـالـي هـك شـاعـر جـو هـك سـؤ صـفـحـن تـي 1212ٻئي طرف سال سنبت 

نالي ملي ٿو، جيكو سنـدس دؤر جـي هـك “ بسيل ديو راستو” مشتمل گيتن جو كتاب 
 1230سنبت .   نامور راجا بسيل ديو جي بهادري جي كارنامن جي ساراهه ۾ لکيل آهي

الهـا ” نالي هك شاعر جي گيتن جي هيئت ۾ لکيل جڳ مشهور وير گاٿا “   جگ نگ” ۾ 
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 -سـنـبـت:   وفات( جو به تاريخ ۾ ذكر ملي ٿو، ته کڑي ٻولي ۾ لکيل امير خسرو “   اودل
اهـي .   پهيلين کي به گيت جي فني تاريخ ۾ بنيادي اهميت حاصـل آهـي  -جي گيت) 1381

پهيليون مكـالـمـي يـا ڳـالـهـه ٻـولـهـه جـي صـورت ۾ آهـن، جـن جـي طـرز تـي شـيـخ ايـاز پـڻ 
 -جي عنوان هيٺ طبع آزمائي كئي هئي ۽ سندس اهڑيـون گـيـت“  پروليون” سنڌي ۾ 

 .۾ شامل آهن“ وڄون وسڻ آئيون”پروليون 
 هر هر انڌياري اوجهڑ ۾”

 “.ساري رات انهي جو ليئو
 “ڇا سکي ساجن؟”
ُاون هون، اون هون،” ُُ ُ 

 “ !اي سکي، ڏيئو
 جـي سـڀ کـان وڏي شـاعـر وديـا پـتـي قديم هندستاني گـيـت نـگـارن ۾ مـيـٿـلـي ٻـولـي

هـن اپـڀـرنـش .   کي تمام گهڻي اهميت حـاصـل آهـي)  1507سنبت : وفات -1417سنبت : جنم( 
 . ۾ ٻه ننڍڙا كتاب لکيا، جيكي گيت جي شاعري ۾ سنگ ميل جي حيثيت رکن ٿا

ڀڳتي تحـريـك جـي شـاعـرن ۾ نـيـڻـن کـان مـحـروم خـوابـن جـهـڑي شـاعـر سـورداس 
ُهو شاعر هجڻ سان گڎ حسـيـن گـويـو .کي خاص مقام حاصل آهي) 1507 -سنبت: جنم( 

هـن جـو مـقـبـول .   هن ميران ٻائي وانگر كرشن جي شـان ۾ بـي مـثـال گـيـت لـکـيـا.  به هو
هن جو اهم تخليقي كارنامو شمـار ٿـئـي ٿـو، جـنـهـن بـابـت روايـت “   ُسور ساگر” كتاب 

آهي ته منجهس اٹكل سوا لک شعر هئا، پر هٿ آيل نسخن ۾ ڇهن هزارن کان مٿي شعـر 
مٿين سڀني شاعرن ۾ جنهن فنكار وٽ سـڀـنـي کـان الـڳ ۽ دل ڇـكـيـنـدڙ .   شامل نه آهن

گيتن جي ميراث آهي، سا آهي جوڌپور جـي راجـا رتـن سـنـگـهـه راٺـوڙ جـي ڌي ۽ چـتـوڙ 
ڊاكٹـر صـفـدر آه سـيـتـاپـوري جـي .  جي راجپوت راجكمار ڀوڄراج جي زال ميران ٻائي

اڃـا .   ميران بي پناهه حسن سان گڎ هك محبت سان ڀريل دل کڻي پيدا ٿي هـئـي” لفظن ۾ 
جـي )   شري كرشـن(ِگرڌر ) شايد ريداس( ُهو فقط پنجن سالن جي هئي ته کيس هك بابا 

ِمعصوم ميرا ان مورتي کان اهڑو متاثر ٿي، جو سـڄـي حـيـاتـي گـرڌر جـي .   مورتي ڏني
 )2(“ .ئي رهجي وئي

 میرا کے پربھو گردھر ناگر،
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 .رج چرنوں کے پائوں، اے مائے
ِاي آيل، ميران جو پرڀو گرڌر ناگر آهي، شل مان كنهن نموني سندس قدمن جي ( 

 .)ڌوڙ ئي ماڻيان
 :ميران ۽ ان جي شيام کي اياز به پنهنجن گيتن ۾ ساريو آهي

 ! كٿي ته آهين شيام
ُچور چور ٿي پئي هان، تنهنجو وٺي وٺي مان نان ُ 

هڄي پيو آ هان- 
 )163ص -ڀؤنر ڀري آكاس(   ! كٿي ته آهين شيام

 پريم دواني ميران روئي
 ڇا کان شيام نه آيو؟ 

 )39: ص -چنڈ چنبيلي ول(     
اياز کي دنيا جي مختلف ٻولين سان گڎ قديم هندستان جي شاعـري جـو بـه گـهـرو 
اڀياس ۽ ادراڪ هو، جنهن سبب ئي هن پنهنجن گيتن ۾ قديـم دور جـي عـظـيـم شـاعـرن 

هـن .   ُجي گهاڙيٹن، موضوعن ۽ كردارن کي نهايت حسن ۽ سليقي سان كـم آنـدو آهـي
نه فقط گذريل دؤر جي عظيم كالسيكي شاعرن کان سکي، انهن جي تضمين ۽ روايت 
کي پاڻي ڏيـڻ جـي صـورت ۾ کـيـن خـراج پـيـش كـيـو، بـلـك انـهـن مـان كـن شـاعـرن جـي 

اکـيـن ۾ ٿـي ويـهـه، واري آ ” كالم جا اهڑا شاهكار تـرجـمـا بـه كـيـا آهـن، جـهـڑا لـطـيـف 
ُخواجه فريد جي ملتاني كافي کـي، جـنـهـن پـرسـوز ۽ .   جي صورت ۾ كيا هئا“   ڍكيان

جي جنجهوڙيندڙ اسلوب ۾ اياز ترجمو كيـو آهـي، سـو جـي خـواجـه فـريـد بـه ٻـڌي هـا تـه 
 :حيرت ۾ پئجي وڃي ها

،پيڑ پراڻي وو ُسڻ هي ُ 
ـــي جـــل ـــئ ـــهـــن کـــي، جـــي ۾ كـــي ـــن ۾ جـــن ـــي  .ارتـــي اوت اک

،نه ما َور سا ڄائي، جنهن جو ڏکڑو، سمجهي پي 
،َجـــنـــهـــن جـــي مـــن جـــي مـــام نـــه ڄـــاڻـــي، ڀـــر ۾ بـــيـــهـــي ڀـــا َ 

،صورت حيرت هاڻي وو 
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 .ُمــنــهــن تــي نــاهــه مســاڳ، نــه تــنــهــن کــي اک ۾ ريــک كــجــل
 )49: ص -كلهي پاتم كينرو(     

اياز جا ٻين ٻولين مان سنڌي ۾ كيل ترجما ايتري ته پنهنجائپ ۽ اصلوكو رنـگ 
ُرکن ٿا، جو هو پاڻ نه ٻڌائي ته شايد ئي كو سڃاڻي سـگـهـي، تـه اهـا شـاعـر جـي پـنـهـنـجـي 

۾ ٻيو به موجود آهي، “   كلهي پاتم كينرو” تخليق آهي يا ترجمو؟ اهڑو ئي هك گيت 
لکي ڇـڎيـو آهـي ۽ اهـو نـاهـي ڄـاڻـايـو، تـه اهـو “   بنگالي گيت” جنهن جي هيٺان اياز فقط 

ان ئي ٿلهه يا اسٿائي تي ٻڌل هك گيت ساحر لڌيـانـوي   -گيت ترجمو آهي يا اصلوكو
 .جي كليات ۾ به موجود آهي، پر ان جو رنگ ڍنگ پنهنجو آهي

ّهيا هيا هيا، او ّ ّ... 
 ّدور وڃي ٿي نيا،

ّهيا هيا هيا ّ ّ! 
 ســاڳــي بــن ۾ مــرگــهــه بــه مــوهــي، ســاڳــي ۾ ســؤ واگــهــه،
 ُســک جــي ســيــج بــه ســاڳــو جــيــون، ســاڳــو ڏک جــي ڏاگــهــه،

ّهيا هيا هيا، او ّ ّ... 
 ّدور وڃي ٿي نيا،

ّهيا هيا هيا ّ ّ! 
گيت جي پيشكش ۾ اياز ايترو اصلوكو رچا ۽ سڀا ڀريو آهي، جيكڎهن ان ۾ 

ّهيا هيا هيا”  ّ لـيـکـي سـگـهـجـي “   سنڌي گيـت” واري سٹ نه هجي، ته اهو به آساني سان “ ّ
جديد سنڌي شاعري جي اهم رتن ۽ گيت جـي شـاعـري ۾ ايـاز جـي سـڀ کـان اهـم .  ٿو

اياز سنڌ جي ٻهراڙي جا خوب سيـر كـيـا ” :   پيش رو شاعر هري دلگير جي چوڻ مطابق
هـن ڳـوٺـن جـي ٻـهڳـڻ ٻـولـي کـي پـنـهـنـجـن .   ۽ اتان جي زندگي کي ويجهڑائي کان ڏٺو

ُلـوڪ گــيــتــن ۾ پــكــڑيــو ۽ اهــي لــوڪ گــيــت مــوج ۽ مســتــي ۾ ٹــٻ آهـن لــفــظ لــفــظ مــان .   ُ
 )3(“ .سنگيت جو جهرڻو ڦاٹي ٿو نكري

اياز جا لوڪ گيت قديم صراحي ۾ نئين شراب وانگر آهن، جن کي پنهنجا کـيـپ 
اهـي لـوڪ گـيـت هـنـيـان ۾ لـهـي ويـنـدڙ آهـن، جـن کـي پـڑهـي، تـازگـي ۽ .   ۽ خمار آهن

 . زندگي جو ڀرپور احساس پيدا ٿئي ٿو
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پنهنجي اصلوكي ۽ مقامي گيت جي روايت کان سوا اياز هندي ۽ اردو گيت کـان 
جيتوڻيك اهو اثـر پـنـهـنـجـي مـقـامـي روايـت سـان رلـي مـلـي .  تمام گهڻو متاثر ڏسجي ٿو

وڃڻ سبب شدت سان محسوس نٿو ٿئي، پر اياز جا گهڻ طرفا هيئتي تجربـا، مـوضـوعـن 
۾ آندل شعوري تبديلي ۽ نواڻ ان ڳالهه جي شاهدي ڀـريـن ٿـا، تـه ايـاز پـنـهـنـجـي آس پـاس 

ميران ٻائي ۽ ميرا جي جي گيتن . جي ٻولين ۾ گيت ۾ ٿيندڙ تجربن کان ناواقف نه هو
ُکان متاثر هجڻ جو ته هو اڳ ۾ ئي اظهار كندو رهيو هو، پر باقي گيت نگارن کي پڑهڻ 

كـٿـي تـه ڀـڃـبـو ٿـك ” ۽ کانئن پرائڻ جو اعـتـراف بـه هـن پـنـهـنـجـي شـاهـكـار آتـم كـٿـا 
جـو “   جڳ بـيـتـي” ۽ “  آپ بيتي”سندس هي آتم كٿا . جي ٻئي ڀاڱي ۾ كيو“  مسافر

حسين امتزاج آهي، جنهن ۾ هن دنيا جهان جي حالتن، واقعن ۽ شخصيتـن کـي يـاد كـيـو 
 آهي، ته كائنات، سماج، زندگي، ادب ۽ فن متعلق پنهنجي نكته نظر ۾ آيـل تـبـديـلـي

 . جو به بي خوفي سان اظهار كيو آهي
دراصل ويهين صدي جو پويون اڌ سنڌي ادب تي اياز جي حكمرانـي جـو زمـانـو 

شــاعــري ۾ تــه هــن جــو درجــو ۽ مــقــام، ڀــٹــائــي کــي هــك پــاســي رکــي، پــنــهــنــجــن .   آهــي
همعصرن سميت پاڻ کان اڳ وارن باقي سمورن شاعرن ۾ هونئن ئـي مـٿـانـهـون آهـي، پـر 

هـن جـي نـثـر کـي هـك مـتـرنـم .   جي حيثيـت رکـي ٿـو“   مكتبه اسلوب” نثر ۾ به هو هك 
دلكشي آهي، جنهن ۾ كنهن پهاڙي ندي جهڑي اڇلون کائيندڙ رواني ۽ بانسـري تـي 

منجهس بي مثال ” هن جي شعر تي الزام هو ته .   وڄندڙ ڌن جهڑي سوز ڀري گهرائي آهي
. ۽ هن وري نثر کي به ان ئي حسن سان كناتار ڀـري ڇـڎيـو“   رواني سبب گهرائي ناهي،

، ايـاز جـو نـثـر هـك “ كـٿـي نـه ڀـڃـبـو ٿـك مسـافـر” هـجـي يـا “  كاڪ ككوريا كاپڑي” 
هو نثـر ۾ بـه نـظـم وانـگـر .  رنگارنگ ۽ گوناگون خوبين ۽ خوبصورتين جو سنگم آهي

لفظ لفظ کي گهڑي، لسائي ۽ ان جي کهراڻ ماري پو ٿو كم آڻي، جيئن كو سنگتراش 
كٿي نـه ”.  كنهن ديوي جي مورتي ٺاهڻ ال سنگ مرمر کي گهڑيندو ۽ لسائيندو آهي

نه رڳو اياز جـي زنـدگـي جـو پـر سـنـدس ذهـنـي سـفـر جـو بـه دسـتـاويـز “   ڀڃبو ٿك مسافر
آهي، جنهن ۾ هن پنهنجي زندگي جا كيئي تلخ، كڑا ۽ زهر ڀريا تجربا به شيئـر كـيـا 

هن هي آتـم كـٿـا هـك فـنـكـار .   آهن ته مني صدي جي سنڌ کي به محفوظ كيو اٿس
طور نه پر، هك انسان طور لکي آهي، اها جدا ڳالهه آهي ته اهو انسان كئين عظيم فني 

هي آتم كٿا سچ، فـيـنـٹـسـي، شـاعـراڻـي مـبـالـغـي ۽ .   شهپارن ۾ روح ڦوكيندڙ به آهي
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اهي ماڻهو، جـيـكـي ايـاز جـي آتـم كـٿـا کـي .   بيان جي البيالئي جو حسين امتزاج آهي
ٿا سڎن، اهي ان سچ جي تا کان خوف کائن ٿا، جـيـكـو هـن جـي آتـم كـٿـا ۾ ٻـه “   كوڙ” 

هـن جـي هـي .   پهري جي سج وانگر جابجا تجال ڏيندي، محـسـوس كـري سـگـهـجـي ٿـو
آتم كٿا سندس زماني جي سياسي، فكري، معاشي ۽ ادبي حالتن جو بهترين اظهـار ۽ 

گڎوگڎ هـن آتـم كـٿـا ۾ ايـاز زنـدگـي ۽ فـن .  سندس گهڻ طرفي مطالعي جو عرق آهي
هـن .   ُمتعلق پنهنجي نكته نظر جا كئين تضاد اڀـاريـا بـه آهـن ۽ كـئـيـن حـل بـه كـيـا آهـن

موقعي تي ان جو نثر يا آتم كٿا بحث جو موضوع نه آهي، جيتوڻيك اها كئين حوالـن 
ايـاز هــن آتــم كـٿــا ۾ پـنــهـنــجــي گـيــت جـو پســمـنــظــر .   سـان تــمـام گــهـڻــو ڌيـان لــهــڻـي ٿــي

مون کـي مـيـرا جـي ۽ ” :   ڄاڻائيندي ۽ پنهنجي پسند جي شاعرن جو ذكر كندي لکي ٿو
تنوير نقوي جي گيتن کان سوا مقبول حسين احمد پوري جا گـيـت بـه وڻـنـدا هـئـا، جـي 

“ انـدر سـڀـا” مون کي نواب واجد علي شاهه جي ناٹـك .   مان اردو رسالن ۾ پڑهندو هوس
كـاهـن ” حـفـيـظ جـالـنـڌري جـو .   ۾ شامل كيل امانت لکنوي جا گيت به ڏاڍا وڻـيـا هـئـا

مـجـيـد امـجـد جـو هـك خـامـوش .   به ڏاڍو وڻـيـو هـو“   مرلي والي نند الل بنسري بجائي جا
قتيل شفائي، عبدالمجيد ڀٹي، تاج سعـيـد، .   طبع شاعر هو، انهي جا گيت به دلچسپ ها

سـاحـر لـڌيـانــوي، احـمـد راهـي، عـادل پــرديـپ، جـمـيـل الــديـن عـالـي، قـيــوم نـظـر، طـفـيــل 
سـنـڌي ۾ .   هوشيارپوري، ناصر شهزاد ۽ نگار صهـبـائـي جـا گـيـت بـه مـون پـڑهـيـا آهـن

جيتوڻيـك مـون کـان اڳ هـونـد راج دکـايـل .   ٰصحيح معني ۾ گيت مون پهريون ڀيرو لکيا
مـون پـهـريـون .   كجهه گيت لکي چكو هو ۽ كجهه هري دلگير بـه گـيـت لـکـي چـكـو هـو

. كراچي جي سنڌي سركل جي كـنـهـن مـحـفـل ۾ پـڑهـيـو هـو“   ها پرين ياد آيا” گيت 
ُلعل چند امر ڏنو مل جو ميڑ جي صدارت كري رهـيـو هـو، جـهـومـي اٿـيـو ۽ ٿـوري وقـت 

۾ ڇپيو، ڇو ته هو پاڻ تن ڏينـهـن ‘  مهراڻ’ کان پو اهو گيت سنڌي ادبي بورڊ جي رسالي 
 )4(“ .۾ مهراڻ جو ايڈيٹر هو

شيخ اياز جو گيت نه رڳو پنهنجي زماني ال پر بعد واري زماني ال بـه هـك انـوکـو 
خاص طور گهاڙيٹي جي لحاظ کان اياز جو گيت نـئـيـن سـنـڌي گـيـت .   تخليقي تجربو هو

جو پهريون وڏو ڇال هيو، جنهن گيت جي چند روايتي هيئتي نمونن کي هكدم تـبـديـل 
اياز جي شاعـري ۾ .   كري ڇڎيو ۽ ان ۾ نئين کان نئين تجربي جي گنجائش پيدا كئي

داخال وانگر گيت کي اظهار جو ذريعو بڻائڻ پڻ سنڌي گيت ال خوشقسمتي جو كـارڻ 
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بڻيو، جنهـن جـي نـتـيـجـي ۾ بـيـوس، هـونـدراج دکـايـل، کـيـئـلـداس فـانـي، عـبـدالـكـريـم 
گدائي، پرسرام ضيا ۽ ان زماني ۾ گيت جي سڀ کان اهم شاعر هري دلگير جي طبـع 
آزمائي هيٺ رهندڙ هن صنف کي نئين کان نئين، طاقتور ۽ جديد شعري گهاڙيٹن سان 

اهو پهريون شعر جنهن کي اياز گيت طور پيش كيـو .   برابري كرڻ جو موقعو هٿ آيو
. هـو ۽ جـيـكـو مــنـهـنـجـي خــيـال ۾ نـظـم کـي وڌيــك ويـجـهـو آهـي، ســو هـك تـجـربـو هــو

جيكڎهن ان کي گيت طـور قـبـول كـري وٺـجـي، جـيـئـن رسـول بـخـش پـلـيـجـي کـان وٺـي 
ڊاكٹر عبدالجبار جوڻيجي ۽ تاج جويي تائين اكثر نقادن كـيـو آهـي، تـه اهـو پـنـهـنـجـي 
نوعيت جو نه رڳو پهريون پر هن وقت تـائـيـن سـنـڌي ۾ لـکـيـل گـيـتـن ۾ اكـيـلـو مـثـالـي 
َتجربو سڎي سگهجي ٿو، جنهن ۾ تخيل ۽ تفكر جي وچ جو سنڌو ختم ٿيل ڏسجي ٿو ۽ 
گـيـت جــي شـاعــري ال گـهـربــل ٻـولــي جـي سـلــوڻـائــي، اخـتـصــار، انـداز جــي سـادگــي ۽ 

هي گيت نمـا نـظـم بـيـحـد ڳـوڙهـو، ڳـرو ۽ فـكـري طـرح .   هلكائي ڦلكائي اڻ لڀ آهي
ڌونڌاڙيندڙ آهي ۽ انهن سوالن جو پڑاڏو آهي، جن کي فلسفو ۽ سائنـس هـن وقـت تـائـيـن 

شايد ان ئي احساس هيٺ اڳتي هلي، خود اياز به پـنـهـنـجـو پـهـريـون .   ( ُمنهن ڏيندا آيا آهن
 .)کي ڳڻايو آهي“ ها پرين ياد آيا”گيت 

 کن پل تنهنجو منهنجو ميلو
 روح گهڑي لئه ڏيندو ريلو

 سڀ اتفاقي
 كجهه به نه باقي

 تون به اكيلي، مان به اكيلو
 هي مانڈاڻ

 سڀ كجهه ڄاڻ
 سڀ كجهه چانڈوكي ۽ پيار،

 -هن کان اڳتي آ انڌكار
  -سمجهئي ڇا آهي سنسار؟

 )75: ڀؤنر ڀري آكاس، ص(
ايـاز شـاعـري جـي دنـيـا ۾ نـظـم کـڻـي داخـل ٿـيـو هـو ۽ هـن جـنـهـن ٻـي صـنـف کـي 
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رسـالـي کـان پـو هـن جـو گـيـت ‘   سـنـڌو’ .   پنهنجي اظهار جو وسيلو بڻايو، سا گيت هـئـي
ديـهـاتـي ” ع واري شماري ۾ شايع ٿيو، جـنـهـن کـي هـن 1946جي جنوري ‘ ٹماهي مهراڻ’ 

هـن گـيـت جـي هـيـٺـان هـك نـوٽ بـه لڳـل آهـي، جـيـكـو شـايـد .   جو عنوان ڏنو هو“   گيت
نـالـي “   باهه جي بئـنـسـري” .   اياز ويهين ورهئين جو نوجوان آهي” :  ايڈيٹر جو لکيل آهي

هـي ديـهـاتـي گـيـت انـهـي مـان ورتـل آهـي، .   هك نظمن جو بياض لکي تـيـار كـيـو اٿـس
 :اهو گيت هي آهي) 5(“ .ڏسو ته منجهس جدت ۽ سالست ٻئي آهن

 رات انڌيري، هير ٿڌيري
 ُاڀ تي تارا ڇايا
 !ها پرين ياد آيا

جي ان رنـگ ۾ رڱـيـل ديـهـاتـي گـيـتـن جـي هـك “  جدت ۽ سالست”ان کان پو اياز جي 
۾ ڇپيا ته كجهه اياز جي ادارت هيٺ شروع ٿيندڙ سنڌي “ مهراڻ”سيريز آهي، جن مان كي 

ع جـي مـهـراڻ 1946اهڑن گيـتـن مـان .  ۾ شايع ٿيا“  اڳتي قدم”جي پهرئين ترقي پسند رسالي 
پنهنجي موضوع جي نزاكت ۽ بندن “  ڏس ته كنول ٹڑي پيو” ۾ ڇپيل گيت 9-8جي شمارن 

وچ ۾ خيال جي تسلسل سبب گيت کان وڌيك نظم محسوس ٿئي ٿـو، پـر ان ۾ نـفـاسـت گـيـت 
ع واري پرچي ۾ ڇپيل ديهاتي گيت ته بي مثال نغمگي 1947البته مهراڻ جي آگسٹ . واري آهي

 :۽ رواني سبب پنهنجو مٹ پاڻ آهي
 ُهلكي هلكي هير گهلي

ُوير ڇلي، رت بدلي او ُ! 
ُرت بدلي، رت بدلي او ُ! 

ته ڇپجي نه سگهيو، پر پـو ايـاز جـا اهـڑا اكـثـر ابـتـدائـي گـيـت “   باهه جي بئنسري” 
وسـيـلـي “   ڀـؤنـر ڀـري آكـاس” ع ۾ ڇپيل سندس پهرئين سنـڌي شـعـري مـعـمـوعـي 1962

اهو ئي سـبـب آهـي جـو .   ابتدا ۾ گيت اياز کي وڌ ۾ وڌ مرغوب صنف رهي.   سامهون آيا
بقول ڊاكٹر انـور فـگـار هـكـڑي جـي .  گيت نظر اچن ٿا -34سندس پهرئين مجموعي ۾ 

اياز جي سنگيت ناٹكن ۾ “   . گيت سان لڳا ئي اياز کي سنگيت ناٹك ڏانهن وٺي آيو” 
 . به وچ وچ ۾ گيت كم آيل آهن، پر هتي انهن کي وڌيك ذكر هيٺ نٿا آڻيون

نـالـي رسـالـي جـا ٹـي شـمـارا كـڍيـا، جـن مـان “   اڳـتـي قـدم” ع ڌاري، اياز پاڻ 1947
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ُجـي عـنـوان هـيـٺ هـن جـا ٻـه “   ديهاتي گـيـت” ع ۾ شامل ٿيل ٻي كڑي ۾ 1947سيپٹمبر 
 :هك گيت آهي. گيت شايع ٿيل ملن ٿا

ســرنــهــن گــل كــيــا، مــيــنــهــن پــيــا آ ُآ 
پرين آ آ. 

ـــر وا ـــه ات ـــا، ڄـــڻ ت ـــن ـــو ب ُهـــا كـــهـــي ت ُ 
پرين آ آ. 

 

 ُنــاچ كــنــدي، مــركــنــدي، ڏيــنــهــن ٻــه ٹــي زنــدگــي
 ُنـــيــــٺ اجــــهــــامــــي اال، ڏيــــنـــهــــن كــــٹــــي زنــــدگــــي

پرين آ آ ،جو اال ُآهه كتي. 
 

 :ٻيو گيت
مــحــبــت نــه كــڎهــن مــات كــئــي مــوت، هــلــي آ 
ـــي آ ـــه ڳـــڻ ڳـــوت، هـــل  َٹـــڑي آهـــه رتـــن جـــوت، ن
،هـــلـــي آ ،نـــئـــيـــن رات، نـــئـــيـــن بـــات، هـــلـــي آ 
هـــلـــي آ ،ُنــئـــيـــن مــنـــد، نـــئــيـــن تـــات، هــلـــي آ. 

 جيتوڻيك مٿين گيتن جو موضوع،  ٻولي توڙي ماحول هروڀرو ڳوٺاڻـي زنـدگـي
جو ترجمان نه آهي، پر اياز پنهنجن گيتن جي اصلوكي سڀا ۽ ٻولي جي نج اسـتـعـمـال 

كـري پـيـش كـيـو “   نـئـيـن بـات” سـڎيـو آهـي ۽ ان کـي ئـي “   ديهاتي گيـت” مطابق ان کي 
جي عنوان سان اياز پنهنجـن اهـڑن گـيـتـن بـابـت لـکـي “   جهلكون”۾ “ اڳتي قدم”.  آهي

ايـرانـي اصـطـالح ۽ .   ُسنڌي شعر ۾ گهڻيئي ڏينهن سنبل ۽ نرگس جا راڳ ڳـايـا ويـا” :  ٿو
تشبيهون كم آنديون ويون، وصل ۽ هجر، ناز ۽ نياز، شوخي ۽ حيـا، مـحـبـت ۽ نـفـرت 

ُجا جذبا اردو تان اڌارا ورتا ويا ۽ سنڌي شعر جي اصليت تي ٺٺـولـي كـئـي ويـئـي هـي .   ُ
ُشاعري ۽ ڀتي پراڻي غزل گوئـي کـي لـلـكـاري )   Orthodox( گيت سنڌ جي دقيانوسي  ُ

هـتـان جـي .   چئي رهيا آهن ته سنڌ جو وارياسو وطن ايران کان گـهـٹ خـوبصـورت نـه آهـي
 )6(“ .عوام جي جذبات گهٹ لطيف نه آهي، احساس گهٹ شديد نه آهي
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اياز جي مٿين را منجهان اندازو كري سگهجي ٿو، ته ان زماني تـائـيـن هـو نـه رڳـو 
پنهنجي پنڌ جو تعين كري چكو هو، بلكه نئين سنڌي شعر ال به وٹس هك مكمل ۽ 
ُواضح تصور جڑي چكو هو، جنهن تحت هن گهاڙيٹـن جـي چـونـڈ کـان وٺـي مـوضـوعـن، 
كردارن، ٻولي ۽ پيشكش تائين، هر شي ۾ اصلوكي روايت کي اپنائڻ ۽ پنهنجائپ 

ُاهوئي سبب آهي جو هن بيت ۽ وائي سان گڎ مييـن عـنـات، لـطـف ا .   تي زور ٿي ڏنو
ُقادري ۽ لطيف جي لکيل سرن ۽ كردارن کي نئـيـن سـر لـکـڻ سـان گـڎ زمـانـن کـان وٺـي 

 . سنڌي سماج ۾ مروج لوڪ گيتن کي به نئون جنم ڏنو
هـك .   گـيـتـن سـان كـئـي هـئـي“   انقالبي” ۽ “  ديهاتي” اياز پنهنجن گيتن جي ابتدا 

، “ ڏس ته كنول ٹڑي پيو” ، “لڳو وا آيون ٻه ٹاريون نمي”، “ها پرين ياد آيا” پاسي هن 
ُرت بدلي، رت بدلي او”  او بـاغـي، او راڄ ” جهڑا گيت پئي تخليق كـيـا تـه ٻـئـي طـرف “   ! ُ

ڳـا ” ۽ “   ڀـارت رهـي اسـيـن نـه رهـيـاسـيـن تـه ڇـا ٿـيـو” ، “ َدروهي، ڀارت ۾ بلوي جـا بـانـي
انـهـن .   جهڑا بغاوت ۽ انقالب جي جذبـي سـان ڀـرپـور نـغـمـا رقـم پـئـي كـيـا“   انقالب ڳا

شعرن ورهاڱي کان اڳ ۾ ئي اياز کي هك شاعر طور سنڌ جي جهرن جهنگن ۾ متعارف 
ان جي شاهدي نامور دانشور محمد ابراهيـم جـويـو هـنـن .   كرائڻ شروع كري ڇڎيو هو

پاكسـتـان کـان اڳ سـنـڌ جـي صـوبـائـي الـيـكـشـن ۾ ايـاز ۽ ٻـه چـار ٻـيـا ” :  لفظن ۾ ٿو ڏئي
دوست كراچي کان هك ريتي ڍوئيندڙ کٹـاري الري ۾ چـڑهـي، ٿـرپـاركـر ضـلـعـي ۾ 
هك سيٹ ال كامريڈ عبدالغفور جان سرهندي جي چونڈ لڑڻ واسـطـي گـڎجـي نـكـتـا 
هئاسون ۽ پورو مهينو ٿر جي ڀٹن ۾ ان الري جي ڍانڍي تي چڑهي، ڀٹكندا رهياسين ۽ 

 :الئوڊ اسپيكر تي اياز سان گڎ اياز جو گيت ڳائيندا رهيا هئاسين
،انقالب ڳا انقالب انقالب ڳا 

 جيئن زمين آسمان جي کلي پئي زبان
 كنڈ كنڈ، چوڪ چوڪ، شهر شهر، ڳوٺ ڳوٺ

 ُجيئن ڏئي اٿي جواب
انقالب ڳا انقالب انقالب، ڳا....“ 

هي اهو زمانو هو جڎهـن ايـاز بـاغـي کـان وڌيـك انـقـالبـي هـيـو ۽ هـن وٽ انسـانـي 
اها ڳالهه ته هن گهڻو بعد ۾ .    ئي هيو“ انقالب” سماج جي تبديلي ۽ مسئلن جو حل فقط 
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ڇو ته هو هك پکي وانگر هـوا . کان بدرجها بهتر آهي“ باغي، انقالبي” كئي هئي، ته 
شـاعـر .   ۾ پنهنجو طرف طئي كري ٿو ۽ هن جا كي رهبر نه آهن، كي پيغـمـبـر نـه آهـن

بهرحال هن جي گيت نه موضوع جو قيد قبوليو ۽ نه “ .جي آزادي، پکي جي آزادي آهي
هن جيكڎهن زنـدگـي جـي كـنـهـن مـوڙ تـي پـنـهـنـجـي شـعـر ال كـوئـي قـيـد .   فارم جو

قبوليو هو، ته اهو به هن جي پنهنجي خواهش جو نتيجو هو ۽ جڎهن ان قيد کـان بـغـاوت 
كري، اڏامڻ جي راه اختيار كئي هئي تڎهن به ان ۾ سندس ئي شاعرانه انـا ۽ فـنـكـارانـه 

هن ۾ اينـدڙ اكـثـر تـبـديـلـيـون خـارجـي کـان وڌيـك داخـلـي سـبـبـن جـو .   پاڻ پڻو شامل هو
 .نتيجو هيون

اياز جا گيت رس ڀري ٻـولـي، لـهـجـي جـي تـاثـيـر، نـازڪ خـيـالـي پـيـشـكـش جـي 
ڳنڀيرتا ۽ ويچارن جي گهرائي سان پچي راس ٿيل آهن، جن ۾ وڻ ۾ پكل ميوي جهـڑو 

هن جي گيتن ۾  قدرتي ترنم، رواني ۽ غنائـيـت آهـي، جـيـكـا ئـي .   ُمٺاس ۽ هڳا آهي
َهك سٺي گيت کي روان ۽ سرل هجڻ .   ُگيت جي شاعري جو پهريون ۽ انتهائي گڻ آهي

گـيـت مشـكـل ۽ نـثـري آهـنـگ   -کپي، جيئن ندي جي لهر ۽ جيئن ڳوٺاڻي جي گفـتـگـو
َوارن بحرن، ڳرن ۽ کهرن لفظن ۽ سٹا جي اجائي پيچيدگي، جنهن سان ان جي لئي متاثر  ُ

ُگيت جـو حسـن ئـي ان جـي نـغـمـگـي ۾ آهـي، جـنـهـن ۾ .   ٿيندي هجي، ناپسند كري ٿو
ايـاز جـو گـيـت .   موسيقيت، لفظي آهنگ ۽ رواني جو لطف ڀرپور نمونـي سـمـايـل هـجـي

پڑهي اندازو كري سگهجي ٿو ته اهو غيررواجي ترنم ۾ ڳوهيل آهي، جنهن کي سکيا، 
علم ۽ تجربي سان حاصل كري نٿو سگهجي، بلـك اهـو تـرنـم فـقـط شـاعـر جـي روح ۾ 

ُسندس فن ۾ ٻار جي مـرڪ جـهـڑي تـازگـي، .   رواني هجڻ سان ئي ممكن ٿي سگهي ٿو
هير تي جهومندڙ سرنهن جي کـيـتـن جـهـڑي بـي سـاخـتـگـي ۽ لـڄـاري الـهـڑ جـي ادا جـهـڑي 

 .نراالئي آهي
اياز جي گيت جي هك خاص انـفـرادي خـوبـي ان ۾ مـوجـود بـي پـنـاهـه ڳـوڙهـائـي ۽ 

جـي )   سطحي نه( شاعري جا نقاد ان ڳالهه تي اتفاق كن ٿا، ته گيت سطح .   گهرائي به آهي
شاعري آهي، اها جذبات نگاري جو كم كري ٿي ۽ جذبات ماڻهو کان غور ويـچـار، 

جـديـد گـيـت .   ڌيان جي يكسوئي ۽ گهرائي سان سوچـڻ جـي سـگـهـه کسـي وٺـنـدي آهـي
لوڪ گيت جي ئي نئين صورت آهي ۽ سمورا لوڪ گيت مختلف موقعن، مـهـلـن، ريـتـن 

اهي موقعـا يـا خـوشـي جـا هـونـدا آهـن يـا .   رسمن ۽ ثقافتي سرگرمين منجهان ڦٹندا آهن
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ٻنهي صورتن ۾ گيت انـهـن جـي تـرجـمـانـي جـو حـق ادا كـنـدا آهـن، پـر اهـي   -غمي جا
گيت جذبات جي وهكري ۾ لڑهيل هوندا آهن ۽ انهن تي گهري شعـور، فـكـر ۽ ادراڪ 
جو پاڇو گهٹ ئي پيل ڏسبو آهي، پر اياز جي گيت پنهنجي ال هك انفرادي واٽ گهڑي 

ايـاز کـان اڳ ۾ بـه اهـڑا كـي .   ۽ گيت ۾ به ڳوڙهن ۽ اونهن فلسفياڻن نكتن کـي جـا ڏنـي
گيت اسان کي ننڍي کنڈ جي شاعري ۾ ملي وڃن ٿا، جن ۾ به گهرائي جو مثالي حسن 

نـنـڍي کـنـڈ جـي .   شدت سان محسوس كري سگهجي ٿو، پر اهڑا گيت كـي گـهـڻـا نـاهـن
شاعرائن ۾ اكيلي عظيم شاعره ميران ٻائي جا گـيـت بـه پـنـهـنـجـي روحـانـي عشـق جـي 
سرشاري ۽ وجد آميز كيفيتن ۾ مبتال هجڻ باوجود گهـرائـي ۽ كـيـئـي مـعـنـوي تـهـن 

۽ جيكـڎهـن   -گيت جي ٻولي ته آهي ئي هندي.   رکڻ جو غير معمولي مثال پيش كن ٿا
 !اهي گيت ميران جهڑي شاعره جا هجن، ته انهن جي سونهن جا كهڑا ڳڻ ڳائجن

 شیام نے  چار راکھو جی،
 گردھر الل، چاکر راکھو جی،
 چاکر رھ ُسون، باغ لگاسوں،

 نت ُاٹھ درسن پاسون۔
 بندرا بن کی گنج میں، تیری لیال گا ُسون،

ؤں، تینوں پاتاں  چاکری میں درسن پا
 .سرسی

گــرڌر الل، مــون کــي پــنــهــنــجــي .   اي شــيــام، مــون کــي پــاڻ وٽ نــوكــر كــري رک( 
ُمان تنهنجي خادمي كنديس، بـاغ لڳـائـيـنـديـس، روز اٿـڻ سـان .   چاكري ال قبول كر

. بندرا بـن جـي سـرسـبـز گـلـن ۾ تـنـهـنـجـي لـيـال ڳـائـيـنـديـس.  ئي تنهنجو درشن كنديس
تنهنجي .  تنهنجي نالي جو ورد منهنجي پگهار هوندي.  نوكري جي بدلي ديدار ملندو

 .)ُتصور ۽ ڀڳتي جي مون کي جاگير ملندي ۽ اهي ته ٹيئي ڳالهيون اتم آهن
 نہیں ایسو جنم بارم بار۔

 بڑہت چھن چھن، گہٹت پل پل،
 جان نہ الگے بار،

 برچھہ کے جیوں پات ٹوٹے
 .لگے نہیں ُپنے ڈار

 -هر گهڑي وڌندي ۽ هر پهر گهٹجندي، دير ناهي لڳنـدي.  اهڑو جيون بار بار نٿو ملي(
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 .)َجهڑي ريت وڻ جا پن هك ڀيرو ڇڻي وڃڻ کان پو، ٻيهر نٿا لڳي سگهن
  میں گردھر رنگ راتی سیاں،

 میں گردھر رنگ راتی،
 َپج رنگ چوال پہر سکھی
 میں جھرمت کھیلن جاتی،

 جنکا پیا پردیس بست ہے، لکھ لکھ بھیجے پاتی
 میرا پیا مرے ہیا بست ہے، ناکہُوں آتی جاتی

 چندا جائے گا، ُسورج جائے گا، جائے گی دھرتی اکاسی
و    ی دون ائ َون، پ ی۔        ںپ اش ے اون ل رہ ے، اٹ ں گ ی ائ ی ج  ہ

 )175:ص(
ِمان گرڌر سان گـڎ کـيـڎيـس، سـائـيـن، مـون گـرڌر سـان رانـد كـئـي، پـنـجـن رنـگـن ( 

جن جا پرين پـرديـس ۾ ٿـا رهـن، سـي .  جو چولو پائي، مان اک ٻوٽ کيڎڻ ويس) حواسن( 
انهن کي چٺيون لکي ٿيون موكلين، منهنجو پرين ته منهـنـجـي دل ۾ ٿـو رهـي، سـو مـان 

چنڈ، سج، ڌرتي، هوا، پاڻي سڀ فنا ٿي ويندا، همـيـشـھ .   كنهن پاسي به اچان وڃان نٿي
 .)ُفقط هو الزوال رهندو

 مٿين گيتن جي ٻولي ۾ جيكو مٺاس، لهجي ۾ جيكو بي ساخته ترنم، ڳالهيـن 
ُ۾ جيكا دل ڇكيندڙ پنهنجائپ ۽ رازداري ۽ پيشكش ۾ جيكـا فـطـري سـونـهـن آهـي، 
ٰتنهن جي ته ڳالهه ئي ٻي آهي، پر خود معنـي جـي پـويـان لـكـل مـعـنـي، تـمـثـيـلـي انـداز ۽  ٰ

ِفنـكـاراڻـو حسـن پـڑهـنـدڙ جـو سـر کـڻـڻ ال كـافـي آهـن اهـڑا ڳـوڙهـا ويـچـار گـيـت جـي .   ُ
جـا مـحـتـاج )   Form( شاعري جي روايت نه رهيا آهن، پر جيئن ته سمورا وڏا شاعر هيئت 

ايـاز جـي گـيـتـن ۾ بـه فـارم گـيـت ال هـك .   ناهن رهيا، سو ميران به نه هئي ۽ اياز به نه هـو
توڙي جو هن ڏيڍ سؤ کان به گهٹ گيت لکيا آهن، پر .   ڍانچو آهي، ان جي زندگي نه آهي

هن نـظـم، وائـي، بـيـت، ٹـه سـٹـي، كـافـي، . هيئتي گيت آهن  -باوجود ان جي، اهي گهڻ
تڎهن به هن جي شاعر جي بي چيني ۽ بي .   غزل ۽ ٻين كئين گهاڙيٹن ۾ گيت لکيا آهن

. قراري ختم نه ٿي آهي ۽ هن هك کان وڌيك گهاڙيٹن جي امتزاج جا تجربا به كيـا آهـن
جيتوڻيك اهي گيت فقط تجرباتي گيت ئي رهجي ويا، هك ئي گيت جي مختلف بنـدن 

ٻيو ته گيت نه . ۾ سٹن جي تعداد ۽ ترتيب جي تبديلي گيت جي مزاج سان ميل نٿي کائي
رڳو خيال جي وحدت پر تاثر جي وحدت جو به گهرجائو آهي، پـر ايـاز جـي گـيـت ان جـي 
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اياز .  ابتڑ تجربن سان به پاند اٹكايو ۽ پنهنجي اثر، دلكشي ۽ ترنم کي به برقرار رکيو
پريت پرين جي پايل پايل، آيل آيل، گـهـايـل ” :  جو اهڑو ئي هك جڳ مشهور گيت آهي

جو عنوان ڏنو آهـي ۽ ان کـي نـظـم ئـي سـڎيـو “   ناچ ڌن” اياز هن کي “  -گهايل منهنجا پير
آهي، پر پنهنجي ٻولي، موضوع، پيشكش ۽ تاثر ۾ هي هك مكمـل ۽ ڀـرپـور گـيـت 

اياز ممكن آهي هن کي نظم ۾ تجربو تصور كيـو هـجـي، پـر مـنـهـنـجـي خـيـال ۾ .   آهي
خود نرت ۽ ناچ جي به نظم کـان وڌيـك گـيـت سـان ئـي فـطـري .   هي گيت ۾ تجربو آهي

. ترتيب جي لحاظ کان اياز هن گيت کي ٻن حصـن ۾ ورهـايـو آهـي.   ويجهڑائي رهي آهي
پهرئين حصي ۾ پنج بند آهن ۽ هر بند جي ترتيب ٹه سٹي واري آهـي، پـر پـهـريـن ۽ ٹـيـن 

جيـكـا هـر بـنـد جـي .  سٹ هم قافيه ۽ وزن ۾ برابر رکي، هن وچين سٹ کي اڌ رکيو آهي
وچ تي ورجائجندي رهي ٿي ۽ ائين اها وراڻـي نـه هـونـدي بـه، وراڻـي جـهـڑو لـطـف ۽ رس 

ساڳئي وقت اها خيال جي مركزيت به قائم رکي ٿي ته تـاثـر جـي وحـدت .   پيدا كري ٿي
كم “  جندڙي”ٻئي طرف هر بند جي پهرين سٹ جو پهريون لفظ .  کي به برقرار رکي ٿي

ان بـعـد .   “جندڙي ۾ آ اک اجل جي”يا “ ُجندڙي كوئي جهوٹو آهي” آندل آهي، جيئن 
ُهاڻ هو جيون ۽ پنهنـجـي مـن وچ ۾ “ !َ۽ منهنجو من” جيكا اڌ سٹ اياز رکي ٿو، سا آهي 

مماثلتن ۽ اختالفن جا رنگين ڌاڳا اکيليندو ٿو هلي ۽ ائين تخـيـل جـي هـك نـرالـي مـالـهـا 
سـٹـي جـي فـارم کـي تـبـديـل   -پنجين بنـد کـان پـو اوچـتـو، ايـاز ٹـه.   جوڙيندو نظر ٿو اچي

ُهو ٻه اڌ اڌ سٹون كم آڻيندي، ٻيهر ٻه مكمل هم وزن ۽ هم قافيه سٹون . كري ٿو ڇڎي
. دراصل اهي به ٹي سٹون ئي سمجهڻ کـپـن، جـن کـي ايـاز ٹـوڙي رکـيـو آهـي.   کڻي ٿو اچي

ائين چئي سگهجي ٿو ته پٺتي به هن ٹن ٹن بندن واري تـرتـيـب ئـي رکـي آهـي، پـر انـهـن ۾ 
هن گـيـت جـي .  البته وزن هن هكڑو ئي قائم رکيو آهي.  قافين جي ترتيب جدا جدا آهي

موضوع، ان ۾ موجود پريت جي نتيجي ۾ حاصل ٿيل پيڑا، ڳوال ۾ ناكامي ۽ آس جي 
ُراس نه اچڻ واري احساس کـي جـنـهـن مـٺـڑي ۽ چـڀـنـدڙ درد واري نـوع ۾ پـيـش كـيـو ويـو 
آهي، تنهن کي نٿا ڇيڑيـون، جـو اهـو گـيـت خـوبـي  ۽ خـوبصـورتـي جـو تـمـام وسـيـع ۽ 

بـهـرحـال، ايـاز جـو فـن .   گوناگون جهان رکي ٿو، جـنـهـن جـي کـول ۽ اکـيـل وقـت لـهـڻـي ٿـي
هيئت جي تجربن جي لحاظ کان به هك نرالي تجربيگاهه جو درجو رکي ٿو، جـتـان نـئـيـن 
کان نوان، جدت ڀريا، ڇهندڙ، اثرائتا ۽ اڳ نه ڏٺل صـورتـون رکـنـدڙ گـيـت ۽ نـظـم ظـهـور 

 .پذير ٿيندا رهن ٿا
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گيت ۾ اهڑيـون نـيـون ۽ اثـرائـتـيـون صـورتـون ايـاز وٽ بـي شـمـار آهـن، جـن جـديـد 
ايـاز .   سنڌي شاعري ۾ گيت کي فني طور سگهارو بنـائـڻ ۾ اهـم كـرار ادا كـيـو آهـي

سـوا هـري دلـگـيـر جـي، ورلـي جـديـد .   کان اڳ سنڌي ۾ گيت هك وساريل صنف هيـو
بيوس جي گيتن جو ڳاڻيٹو گهڻو نه آهي ۽ هوندراج دکايل کـي بـه .   شاعر گيت لکندا هئا

فـقـط هـري دلـگـيـر کـي ئـي .   هك ابتدائي گيت نگار جي حيثيت ۾ اهـمـيـت حـاصـل آهـي
ٰصحيح معني ۾ پهريون اهم گيت نگار شاعر سڎي سگهجي ٿو، جنهن گيت جي ٻولي، 

ان بعد ايـاز ان عـمـل کـي هـك تـحـريـك جـي .   سٹا ۽ موضوعن ۾ كافي نواڻ پيدا كئي
هن اسلوب، گهاڙيٹي، سٹن جـي تـرتـيـب، ڇـنـد ۽ عـروض جـي مـخـتـلـف .   صورت بخشي

تجـربـن وسـيـلـي سـنـڌي گـيـت کـي روايـتـي گـيـت جـي ڀـيـٹ ۾ هـك مـكـمـل، نـئـون ۽ دل 
يــعـنــي ( هـن ڏس ” تــاج جـويــي جـي اهــا را بـلــكـل درســت آهـي، تـه .   لـڀـائــيـنــدڙ روپ ڏنـو
۾ شيخ اياز پنهنجو مٹ پاڻ آهي، سندس كيترائي گيت گهاڙيٹي ) گهاڙيٹي جي تجربن

جي لحاظ کان ايترا ته پيچيده آهن ۽ انهن ۾ سٹن جي ترتيب اهڑي ته نئـيـن نـمـونـي رکـيـل 
. آهي، جو جيكڎهن كو شاعر تتبع تي گيت لکي ته هوند اهڑو رچا نـه كـري سـگـهـي

ڇو ته سٹن جي ترتيب قائم رکندي، خيالن جو وهكرو سالمت رکي نه سگـهـبـو، پـر ايـاز 
کي گهاڙيٹن مقرر كرڻ تي ايتري ته قدرت آهي، جو گيت لکڻ وقت ڄڻ ته گـهـاڙيـٹـا هـن 

 :مثال طور) 7(“ .جي اڳيان پاڻيهي ٺهي ٿا اچن
 َٿر ۾ كهڑا ٿاڪ، ٿكن جا

 .َٿر ۾ كهڑا ٿاڪ
 واري ساري واٽ 

َنه كائي ڇانو، نه كائي ڇاٽ َ 
 َمٿان آ ٹاڪ

 ٿكن جا
 -َٿر ۾ كهڑا ٿاڪ

 :يا
 .َهيکلڑو، من هيکلڑو

 َوڻ  ۾ پن ته كيئي آهن
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 َپو به پن پن هيکلڑو،
 .هيکلڑو، من هيکلڑو

َلهرون، لڑ، درياهه گهڻيئي َ ُ 
َتار تري تن هيکلڑو، َ 
 .َهيکلڑو، من هيکلڑو

هنن گيتن ۾ نه رڳو گهاڙيٹي جي نواڻ ۽ ٻولي جي سالست آهي ، پر منجهن 
اياز پنهنجي .  ُڳالهه جي ڳنڀيرتا ۽ ڳوڙهائي به گيت جي اڳوڻي روايت تي ڀاري آهي

َگيتن وسيلي ان را کي رد ڏنو، ته گيت ڳوڙهن، ڳنڀير ۽ گهرن احساسن ۽ جذبن جي  َ ُ
ُهن گيت جي سٹ ۾ پاتال جي اونهائي ۽ سمنڈ جي گهرائي .  عكاسي جي اهل نه آهي

 . ُڀرڻ جي كوشش كئي آهي، جيكا گيت جي شاعري ال بلكل نئين ڳالهه هئي
مون کي ان ڳالهـه .   اياز جو گيت پنهنجي ٻولي، طرز، ادا ۽ لب لهجي ۾ پڌرو آهي

جو شك به پك جي حد تائين آهي ته خـود روشـن آرا مـغـل جـي نـالـي ۾ شـايـع ٿـيـل گـيـت 
توڙي ٻي اكثر شاعري اياز جي ئي آهي، جنهن جي ٻـولـي، سـڀـا ۽ انـداز بـار بـار اهـڑي 

جـي پـهـرئـيـن ئـي شـمـاري ۾ روشـن آرا مـغـل جـو “   اڳـتـي قـدم” .   ُچغلـي هـڻـي رهـيـا آهـن
 :هيٺيون نظم نما گيت شايع ٿيل ملي ٿو

 ُسر ٿو سوين سڻائين، هر رات ٿو وڄائين
 كــنــهــن وقــت ٿــو رئــاريــن، كــنــهــن وقــت ٿــو کــالئــيــن،

ـــــيـــــن ـــــڌائ ـــــٿـــــو ٻ ـــــي ن  کـــــول
 .پــــــر راز زنــــــدگــــــي جــــــا
ــــــدگــــــي جــــــا  .او ســــــاز زن

 اڳ پو ڏي نهاريون، اميد تي گذاريون
 كلهه کي نه جي وساريون، ٻئي ڏينهن کي به ساريون

 کـــن ۾ ســـويـــن مـــكـــاريـــون
ــــک نــــاز زنــــدگــــي جــــا،  ل
ــــــدگــــــي جــــــا  .او ســــــاز زن
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.  هن گيت جو انداز، رواني ۽ سڀا اياز جـي شـعـر سـان گـهـڻـي ويـجـهـڑائـي رکـي ٿـو
 تـي روشـن جـي شـعـر جـي 89جـي صـفـحـي “   ) ع1986(ساهيوال جيل جي ڊائري ” اياز پاڻ 

نـئـيـن ” جي ائين به آهي، ته اها اصالح اهڑي آهي، جنهن کي .   اصالح جو ذكر كيو آهي
. سڎي سگهجي ٿو ۽ ان ۾ اصل شعر جـو رنـگ غـائـب ٿـيـل مـلـنـدو“ )Re-write( سر لکڻ 

 :اياز جي بقول
هـن کـي ادب .   ُمون پنهنجي زندگي جونهايت الابالي دور روشن سان گذاريو هـو” 

۽ “   هن دنيا جي ويـرانـي ۾ مـنـزل مـلـنـدي يـا نـه؟” سان به دلچسپي هئي ۽ هن كجهه گيت 
وغيره لکيا هئا، جي مون هن کـي درسـت كـري ڏنـا هـا ۽ جـي “  مکڑي ڇا کان مرجهائي” 

رسالو منهنجي دوست موهـن “  ساٿي”. ع ۾ ڇپيا ها1947۾ “ ساٿي” عورتن جي رسالي 
پنجابي كڍيو هو ۽ منهنجي صالح تي هن روشن کي ان جي ايڈيٹوريل بورڊ تي کنيـو 

 .پو به هن ڏس ۾ تحقيق جي ضرورت موجود آهي“ .هو
نظم وانگر گيت به كنهن مخصوص ۽ اكيلي فارم نه رکڻ كري، فني سـطـح تـي 

هكڑيون صنفون پنهنجي بناوت يا هيئت جي آڌار تي .   منجهائيندڙ معاملو رهيو آهي
گيت  ۽ نظم پنـهـنـجـي گـهـاڙيـٹـي ۾ بـه گـهـڻ   -سڃاتيون وڃن ٿيون ۽ ٻيون موضوع سبب

گيـت پـنـهـنـجـي ٻـولـي، پـيـشـكـش ۽ سـڀـا مـنـجـهـان   -طرفا ۽ آزاد آهن، ته موضوع ۾ به
سڃاپجي ٿو، ته نظم پنهنجي بندش، تسلـسـل، خـيـال جـي مـركـزيـت ۽ ڳـوڙهـائـي سـان 

. اهـائـي ڳـالـهـه گـيـت ۽ نـظـم جـي خـوبـي بـه آهـي ۽ كـمـزوري بـه.   سينگاريل هوندو آهي
كنهـن مـخـصـوص فـارم نـه هـجـڻ كـري شـاعـر کـي تـجـربـي ال وسـيـع مـيـدان مـلـي ٿـو تـه 

ٻـئـي .   موضوع جي آزادي ان جـي تـخـيـل جـي اڏام ال سـمـوري كـائـنـات کـولـي ٿـي رکـي
طرف نه فقط شاعر جو پڑهندڙ ۽ سندس تجزيي نگار، پر كڎهـن كـڎهـن خـود شـاعـر بـه 
اهڑي آزاد يا انفرادي هيـئـت واري تـخـلـيـقـي فـنـپـاري کـي عـنـوان ڏيـڻ ۾ دوکـو کـائـي ٿـو 

 . وڃي
جـو مـثـال بـه “   هـي گـيـت اڃـايـل مـورن جـا” ان سلسلي ۾ اياز جي مختصر مجموعي 

ئـي لـکـيـل “   گـيـت” كافي ٿيندو، جنهن ۾ گيت ته كل ڏهه ٻارنهن آهن، پر كتاب مٿـان 
، جيكو پـڻ بـعـد ۾ “ ُرت آئي ڳاڙهن ٻيرن جي” جڎهن ته ٻئي مختصر مجموعي .   ملندو

۾ شامل كيو ويو، تـنـهـن اڳـيـان “   وڄون وسڻ آئيون” وانگر “  هي گيت اڃايل مورن جا” 
ٻـئـي طـرف ايـاز جـا .   غزل، لوڪ گيت، گيت، وايون ۽ نظم وغيره جي فهرست ڏنل آهي
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َنقاد ۽ پڑهندڙ به  گيت ۽ باقي صنفن وچ ۾ موجود سنڌي يا تفاوت جـو تـعـيـن كـرڻ جـي 
جـو مـهـاڳ لـکـنـدڙ بـرک “ هي گيت اڃايل مورن جا”.  ڏس ۾ مونجهاري جو شكار رهيا

دانشور ۽ اياز جي شعر جي نـهـايـت ئـي اهـم پـارکـو مـحـمـد ابـراهـيـم جـويـي صـاحـب جـو 
جـا “   ! جـل جـل مشـعـل جـل جـل” ڏهه مهينا ٿـيـا تـه، ” :  مهاڳ شروع ئي هن سٹ سان ٿئي ٿو

جـل جـل مشـعـل ” تـوڙي جـو “   . سدا ملوڪ ۽ روح ۾ امر جوت جاڳائيندڙ گيت شايـع ٿـيـا
مـمـكـن .   ۾ بيت، وايون، غزل، لوڪ گيت، گيت، نظم ۽ آزاد نـظـم بـه شـامـل هـئـا“   جل

 .آهي ته جويي صاحب به اياز وانگر اصطالحي طور سموري كالم کي گيت سڎيو هجي
ـــي، ـــٺـــي ت  اڄ مـــان ســـنـــڌو جـــي كـــن
 .هــر مــانــجــهــي جــو مــونــجــهــارو هــان

 آڻـــيـــن ٿـــو،” هـــر كـــوئـــي پـــڇـــي ٿـــو، 
 “! هــي لــهــرون لــهــرون گــيــت كــٿــان

 مون وٽ كيئي گيت گگن جا،
 پنڇي بن جا،

 .سانگ سپن جا
عالمتي طور رکيو آهي، جنهن جي خود “ گيت اڃايل مورن جا”اياز كتاب جو نالو 

لفظ شعر، كالم ۽ نظم وغـيـره جـي ‘  گيت’اياز .  جويي صاحب به نشاندهي كئي آهي
ٰمعني ۾ كم آندو آهي، نه ئي خاص شعري صنف جي معني ۾ ساڳيـو مـنـجـهـائـيـنـدڙ .  ٰ

معاملو اياز جي كتابن ۾ موجود مختلف صنفن جي ورڇ ۽ ترتيب جو به آهي، جنـهـن ۾ 
كٿي گيت نظمن ۽ واين جي حصي ۾ موجود ملندا، ته كٿي وايون ۽ نظـم گـيـتـن واري 

جيتوڻيك اياز جا سمورا شعري مجموعا هن جـي زنـدگـي ۾ ئـي ڇـپـيـا آهـن ۽ .  ڀاڱي ۾
بـهـرحـال گـيـت جـو كـو .  كالم جي چونڈ، ورڇ ۽ ترتيـب بـه هـن جـي پـنـهـنـجـي ئـي آهـي

مخصوص يا واحد گهاڙيٹو نه هجڻ ۽ سٹن جي ترتيب ۽ تعداد ال كنهن قاعدي قانون جي 
البته اصل پريشاني تڎهن جنم . غير موجودگي ۾ اهڑو مونجهارو پيدا ٿيڻ فطري به آهي

طور پيش ٿو كري، جيئن ‘ گيت’وٺي ٿي، جڎهن جويو صاحب سڌن سنون نظمن کي به 
 :هيٺيون نظم
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 كتا ڀؤنكن
 ڀاڳيا ڀؤنكن

 چور به ڀؤنكن ٿا
 كيڎي آ اوناڙ هوا ۾

 هر هر هينئين ڦاڙ هوا ۾
 جارا ڇركن
 چارا ڇركن

 !تارا ڇركن ٿا
 كير اويرو آيو آهي؟

 هن وستي ۾ ڇاٿو چاهي؟
 هين صفحي تي هن نظم جي تـجـزيـي ۾، جـويـو صـاحـب 220جي ‘  وڄون وسڻ آئيون’

. هي ننڍڙو گيت ٻهراڙي جي كنهن ڳوٺ جي كنهن به رات جو منظر چـٹـي ٿـو”  لکي ٿو، 
..... رات جي سناٹي ۾، ستي لوڪ، ان ۾ كو خير جو گـهـورو شـخـص لـنـگـهـي آيـو آهـي، ۽

ـه گـيـت )  8(“  !رڙو رڙ ۽ سڎو سڎ پئجي وئي آهي هن حوالي جو مقصد فقـط اهـو ٻـڌائـڻ آهـي،ت
ـه  پنهنجي فارم ۾ موجود تجربي جي زبردست گنجائش ۽ لچك سبب كنهـن عـام پـڑهـنـدڙ ت
ٺهيو، هك عالم کي به امتحان ۾ وجهي ٿو ڇڎي، ان كري ئـي ايـاز جـا اهـڑا كـيـتـرائـي گـيـت 

ـه اچـن، پـر مـان انـهـن ‘  گـيـت’ملندا، جيكي شايد ايـاز جـي كـتـابـن ۾  جـي عـنـوان سـان نـظـر ن
 . شعرن کي ٻولي، سڀا ۽ انهن ۾ موجود نغمگي جي آڌار تي گيت سمجهان ٿو

اياز جا كيترا ئي گيت تجرباتي گيت آهن، جيكـي نـه فـقـط پـنـهـنـجـي مـوضـوع ۾ 
اهي .  نهايت ڳوڙها ۽ ڳؤرا آهن، پر فني سطح تي به انتهائي پيچيده ۽ مشكل پسند آهن

گيت، ويچار جي سطح تي ڌوڏي ڇڎيندڙ آهن، پر پنهنجي جوڙجك جي اوکائپ سـبـب 
اهڑو ئي هك گيت . گيت جي نزاكت، نفاست، نرمي ۽ نغمگي کي پوئتي ڇڎي ٿا وڃن

۾ به شامل آهي، جنهن ۾ اياز بنـدن جـي جـا تـي بـه بـيـت ) ع1975(“  كپر ٿو كن كري”
كم آندا آهن ۽ منهنجي مطالعي ۾ هن وقت تائين جي سنڌي شاعري جو هي پهريون 
۽ آخري گيت آهي، جنهن ۾ شاعر بيت جهڑي غير مترنم فارم کي به گيت جهڑي مترنم 

جيتوڻيك اهو تجـربـو مـقـبـولـيـت .  صنف سان هم آهنگ كرڻ جي كوشش كئي آهي
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 .ماڻي نه سگهيو
ــــاتــــڻــــي  ڇــــوڙ پڳــــهــــه پ
 !َهـــل تـــه هـــلـــون ســـيـــر ۾

ـــــــــڑا  َوو اجـــــــــهـــــــــي اوٹ
 ُرت ٻــــــــــــــــڎا روٹــــــــــــــــڑا
ــــاتــــڻــــي  ڇــــوڙ پڳــــهــــه پ
 !هـــل تـــه هـــلـــؤن ســـيـــر ۾

 
 ُٻــــانـــــهــــون ويـــــڑهــــي ٻـــــانــــڈيـــــيــــن، ٻـــــڎا ٻــــاكـــــارن
ِاوـتــــــــڑ اڀــــــــــا كـــــــــيــــــــــتــــــــــرا، نـــــــــوڙي نــــــــــهــــــــــارن ُ ََ 

 )316: ص.  (َگهاٽ مٿان گهارن، سڀ کي پنهنجي ساهه جي
ُگيت جي اٿك يا ٿلهه ۾ جيكو لوڪ گيت جـو رس ۽ حسـن آهـي، ان کـي  ُ ُرت ٻـڎا ” ُ

سـٹ نـه آهـي، هـك خـنـجـر آهـي .   جي سٹ كيڎو نه درد انگيز بنائـي ڇـڎيـو آهـي“   روٹڑا
هك طبقي جي الميي کي ڇا تـه فـنـكـاراڻـي كـمـال سـان .   جيكو هنيان ۾ کپي ٿو وڃي

جهڑي وراڻي، جيكـا هـر چـئـلـيـنـج “   َهل ته هلؤن سير ۾” مٿان وري .  بيان كيو ويو آهي
هتي گيـت ۾ مـوجـود تـخـلـيـقـي جـوهـر ۽ پـيـشـكـش جـي .  ُآڏو سينه سپر ٿيڻ جو سڎ آهي

كمال کي بحث هيٺ آڻڻ مقصود نه آهي، اصل معاملو هيـئـت جـي اهـڑي نـرالـي تـجـربـي 
اهڑا كجـهـه .   جي نشاندهي كرڻ آهي، جنهن جو مثال فقط اياز وٽ ئي ملڻ ممكن آهي

۽ هـي )   319:   ص  -ُكپر ٿو كن كري(“ پڳ پڳ آڳ” تجربا اياز ٻيا به كيا آهن، جيئن 
پـر اهـي گـيـت مـوضـوع ۽ .   وغـيـره) 127: ص -وڄون وسڻ آئيون(“  گهناونيون گهڑيون” 

گيت آهن ۽ انهن جي موضوع ۽ پيشكش جي ڳرائي جو بار سـنـدن   -پيشكش ۾ نظم
 .مترنم ۽ روان بحر کنيو بيٺو آهي

موضوعاتي ورڇ کي ڇڎي، پنـهـنـجـي .   اياز جي گيت کي گهڻ رنگي دلفريبي آهي
ٻولي، تخيل ۽ انداز جي آڌار تي جن گيتن کي بيحد موهه ۽ مقاميت جو خاص رس چس 

اهڑن گـيـتـن ۾ .  آهي، تن ۾ هكڑا سندس لوڪ گيت آهن ۽ ٻيا لوڪ رنگ جا گيت آهن
ُهك طرف هن متروڪ لفظن جو ڇهندڙ ۽ انوکو استعمال كيو آهي، ته ٻـئـي پـاسـي عـام 
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اياز جو كمال اهو آهي، ته . ڳالهه ٻولهه جي لفظن جي واهپي جي نئين روايت به وڌي آهي
سنڌي ماحول جي عكاسي ال سنڌ جي تهذيبي، كلچرل ۽ سماجي پسمنظـر کـي کـڻـي 
ٿو اچي ۽ سون تي سهاڳو وري اهو، ته لفظن جي چونڈ ۽ جڑا ۾ به پنهنجـي لـوڪ روايـت 

۾ به “  كپر ٿو كن كري”ُهن جو هك نرالي اڻت وارو اهڑو گيت .  کي ئي قائم ٿو رکي
 .شامل آهي

ُال اڏاڻا، ّ 
 .رنگ رتي آكاس ۾

ائـيـن ٿـو لڳـي تـه اکـيـن .   كهڑي نه تازگي ڀري تركيب آهي“  -رنگ رتو آكاس” 
ُانـدر كـنــهـن هــولـي جــا هـزاريــن رنـگ اڏاري ڇـڎيــا آهـن ۽ تصــور انـهــن مـان روح تــائـيــن 

 .محظوظ ٿي رهيو آهي
 ُڌوڙ اڏاڻــــــــي، ڌڻ مــــــــوٹــــــــن ٿــــــــا
 َپــنــهــنــجــي جــڑ ۾، وڻ مــوٹــن ٿــا

 .ڳوٺ سماڻا، رنگ رتي آكاس ۾
ّهو ڇاريون ۽ ڇڇ انهن جا ُ 

 ّشام رڱي ٿي، رڇ انهن جا
 .دور مهاڻا، رنگ رتي آكاس ۾

هن گيت ۾ تاثر ۽ تصور، ٻنهي جي جيكـا دلـكـشـي آهـي، سـا سـنـڌي جـي گـيـتـن ۾ 
هي گيت اياز جي تخيل جو اهڑو نمونو آهي، جنهـن ۾ تصـورن ۽ مـنـظـرن جـو .  ورلي ملندي

“ َپنهنجـي جـڑ ۾ وڻـن جـو مـوٹـڻ”.  هك ننڍڙو ٻيٹ ساهه کڻندي محسوس كري سگهجي ٿو
ـه نـدرت ڀـريـا تـخـلـيـقـي تصـور آهـن“  شام جـو مـهـاڻـن جـا رڇ رڱـڻ”۽  ايـاز جـو گـيـت .  ُكـهـڑا ن

جماليـات ۽ تصـورات جـو هـك طـلـسـمـاتـي مـحـل مـحـسـوس ٿـئـي ٿـو، جـنـهـن جـي هـر دري ۽ 
دروازي مان اڳ ڏٺل منظرن کان وڌيك سهڻا ۽ سپنن تي ڀاري نظارا نيڻن کي حيرت ۾ مبـتـال 

 .كرڻ ال سينگاريا بيٺا آهن
اياز جو گيت جيترو پنهنجن موضوعن، اسلوب ۽ گهاڙيٹي جي لحاظ کـان نـئـون ۽ 
انفرادي تجربو محسوس ٿئي ٿو، ايترو ئي اهو ٻولي، لفظن جي چونڈ، كردارن ۽ تمثيلن 

اهو گيت بلكل نئين ۽ تازي  فضا ۾ . ۾ اصلوكو ۽ پنهنجي لوڪ روايت سان جڑيل آهي
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هن . ساهه کڻي ٿو، پر ان جون پاڙون پنهنجي قديم، لوڪ ۽ كالسيكل زمين ۾ کتل آهن
ُكئين متروڪ ۽ فرسوده سمجهي ڇڎي ڏنل لفظ پنهنجي تخليقي اوجر سان اجاريا ۽ انهن 

ُهن كئين مئل ۽ بيمار لفظن ۾ زندگي ڀري . ۾ نئين چمك، كشش ۽ معنويت پيدا كئي
۽ لوڪ گيتن جي گهاڙيٹن کي به ان قابل بڻايو، جو اهي جديد زندگي جي مسئلن ۽ حالتن 

ايـاز جـي اهـا كـوشـش شـعـوري هـونـدي بـه، فـطـري .  جي ترجماني جو بار کـڻـي سـگـهـن
. محسوس ٿئي ٿي، جنهن ۾ شاعراڻـو جـمـال پـوري اوج ۽ كـمـال تـي پـهـتـل نـظـر اچـي ٿـو

: پيدائش -اميد  -م(فارسي ۾ اهڑي كوشش اياز جي همعصر شاعر مهدي اخوان ثالث 
به كئي هئي، پر سندس ٻولي مصنوعيت جو شكار ٿي وئي، جنهن سبب تخليق ) 1928

هن جي شاعري ۾ هك قسم ”: م راشد جي بقول -ن. پنهنجي معصوميت وڃائي ويٺي
جي بناوٽ يا نمائش پيدا ٿي وڃي ٿي ۽ ائين ٿو محسوس ٿئي ته ڄڻ هن اهي لفـظ قـديـم 
لغتن منجهان ڳولي ڳولي سٹن ۾ داخل كيا هجن، جيئن هكـڑي وزن جـو حصـو بـڻـجـي 

پر لفظن ۽ مفهوم يا فكر ۽ وزن ۾ جـيـكـو قـدرتـي ربـط هـجـڻ کـپـي، تـنـهـن کـي .  سگهن
شيخ اياز جي شاعري پـڑهـنـدي پـل ال بـه اهـو احسـاس نـه ). 9(“  .نظرانداز كري ڇڎيائين

هن پنهنجي . ٿيندو، ته هن لفظن جي ميڑا چونڈي كري، پو ويهي شعر گوئي كئي آهي
مطالعي، مشاهدي، علم ۽ روالكين مان سکيو آهي ۽ انهن متـروڪ، پـراڻـن ۽ وسـاريـل 

هن پنهنجن گيتن ۾ لفظ ٹاكيا . لفظن کي به پهرين اپنايو ۽ پو تخليق جو حصو بڻايو آهي
ناهن، پويا به ناهن، بلكه انهن کي حل كيو آهي، جيئن کنڈ پاڻي ۾ ۽ خوشبو ساهـن ۾ 

اياز جي ابتدائي نقاد ۽ پارکو رسول بخش پليجي جي اها را بلكل .  حل ٿي ويندي آهي
هو سنڌي لفظـن جـو .  اياز سنڌي ٻولي جو زبردست عاشق ۽ پارکو آهي”درست آهي ته 

وينجهار آهي، اکرن جا املهه ۽ بي بها خزانا جيكي هر هنڌ ٹڑيا پکڑيا پيا هئا، جن ڏانهن 
كنهن ڌيان نٿي ڏنو، تن کي هن سهيڑي، اجاري ۽ گهڑي، منجهانئن شعر جا اهڑا حيرت 

خاص كري سندس گيت . َانگيز نو لکا هار ٺاهيا آهن، جن کي ڏسي، عقل چرخ ٿيو وڃي
لفظن جي خوبصورتي، سٹا جي سونهن، موسيقيت ۽ اثر كري، فـن جـا ڄـڻ تـاج مـحـل 

 )10(“ .آهن
 -ُپاڻياري ٹلكي

َسينهون تي سو سانگ گهڑي جا َ َُ 
ُپلك پلك ڇلكي، َ َ 
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 .ُپاڻياري ٹلكي
 

 َائٹ جي پئٹ تي، گهوٽ گهائي گهڻا
 ُمركندي ٿي ورين، تون به پهتين گهر

 !ُپير هوريان ته ڌر
 

 بــاک جــي الک ســان، ســڄ لــوئــي رڱــي،
ــگــر ــنــگــري هــن ن ــڄ آهــي چڱــي، نــي  -ل

 !پير هوريان ته ڌر
 َســـــاري رات، امـــــر جـــــوتـــــي ســـــان” 

 “-ُجــي جــڑي ٿــو، مــنــهــنــجــو ويــنــجــهــر
 “ڇا سکي، ساجن؟”
ُاون هون، اون هون،” ُُ ُ 

 “!ُاي سکي، كينجهر
 

َجــر جــي ڄـــر كــنـــهــن ڄــاتـــي كــانـــه، َ 
ـــكـــي ـــكـــي ل ـــا ســـي ل ـــڑڪ اگـــهـــي ِل ِ ُ. 

 

ــــئــــٺ تــــي چــــانــــڈوكــــي آهــــي،  چــــان
َهــــا، پــــر مــــن جــــي ڇــــن ۾ ڇــــاهــــي، َ 
ــه، ــاتــي، جــهــاتــي كــان ــه تــه پ ــهــن ب  كــن
ـــــه ڦـــــكـــــي ڦـــــكـــــي  .ِکـــــل آئـــــي تـــــه ب

سـڄ، )   سج بدران( مٿين گيتن ۾ پاڻياري، ٹلكي، سانگ، ائٹ، پئٹ، باک، الک، 
َلڄ، نينگري، جوتي، جڑي، وينـجـهـر، جـر، ڄـر، چـانـئـٺ، ڇـن، جـهـاتـي َ َ اهـي سـڀ لـفـظ   -َ

ُجنهن حسناكي، معنويت ۽ اثر سان استعمال ٿيل آهن، تنهن پنهنجي ٻولي جي لسانـي 
ُاون هـون، اون ” مـٿـان وري .   سونهن ۽ معنوي خوبـيـن جـا نـوان راز مـنـكـشـف كـيـا آهـن ُُ

ٰجهڑي بي معني آواز کي لفظي صـورت ڏئـي، جـنـهـن فـنـكـارانـه كـاريـگـري کـان “  ُهون
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 . كم ورتو ويو آهي، تنهن شاعر جي جادو بياني کي وڌيك رنگين بڻائي ڇڎيو آهي
اياز جي گيتن ۾ اها جادو بياني رڳو ٻولي يـا لـفـظـن جـي چـونـڈ تـائـيـن مـحـدود نـه 
ُآهي، پر هو انهن لفظن ۾ شاعراڻين صنعتن ۽ تجنيسي حسـن كـاري جـو جـيـكـو ون ۽  ُ
ُواس ڀري ٿو،جيكو مقامي كلچر، تهذيـب، لـوڪ ڏاهـپ ۽ لـوڪ تـخـلـيـقـي روايـتـن سـان 

. انهن جو ڳانڍاپو ٿو قائم كري، سو تعجب ۽ حيرت جي منهن مـقـابـل آڻـي ٿـو بـيـهـاري
ُجادو، كرشمي ۽ معجزي سان به شايد اهو كجهه پيـدا كـري نـه سـگـهـجـي، جـيـكـو ايـاز 

مٿـان وري روانـي .   پنهنجي خاص ٻولي ۽ چيدن لفظن وسيلي تخليق كري ٿو ڏيکاري
ايـاز جـي ” .   ۽ ترنم تي بي پناهه قدرت هن جي گيت کي سهسين سـج بـڻـائـي ڇـڎيـو آهـي

گـيـت .   گيتن جي ٻولن ۾ عجب رواني آهي ۽ پڑهندي ماڻهو ڄڻ ته پاڻي پيئندو ٿو وڃـي
. ۾ سنڌي رنگ ۽ سنڌي ماحول پيش كرڻ ۾ اياز جو كوبه همـجـوسـي ٿـي نـٿـو سـگـهـي

اياز گهڻا تڻا گيت هندي ماترڪ ڇند تي لکيا آهن ۽ كيـتـرا هـنـدي ڇـنـد ۽ فـارسـي وزن 
كـجـهـه فـارسـي وزنـن تـي بـه .   جي ميالپ مان جوڙيل نون ترنمي سانچن تي جـوڙيـل آهـن

كامياب گيت لکيا اٿس، پـر هـن فـارسـي وزن اهـي اخـتـيـار كـيـا آهـن، جـيـكـي سـنـڌي 
 )11(“ .ٻولي ۽ شاعري جي مزاج سان ٺهكندڙ آهن

 سڀكا مومل، سڀكو راڻو، 
 .پنهنجي پنهنجي كاڪ سڀن کي

 
 !ٻاٻيهو ٻولي

 جهار نه هتڑي كوئي هكلي،
 كير جهڄي جهولي،

 !ٻاٻيهو ٻولي
 چمڑي کي جو مهٹي مهٹي،

 چڻنگ لڳي چولي،
 !ٻاٻيهو ٻولي

ايـاز کــان اڳ ۾ .   گـيـت جـو اهـو اصــلـوكـو رنـگ ايــاز جـي انـفـرادي حـاصــالت آهـي
هـكـڑي روايـت لـوڪ گـيـت جـي، ٻـي مـحـمـد :   سنڌي گيت جون ٹي روايـتـون مـلـن ٿـيـون
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صديق مسافر، مرزا قليـچ بـيـگ ۽ ٻـيـن جـي نصـابـي گـيـتـن جـي، ۽ ٹـيـن بـيـوس، دکـايـل، 
كجهه فارسي اثر هيٺ گيت لـکـڻ وارا شـاعـر بـه مـلـن .   دلگير، فاني وغيره جي گيتن جي

اياز لوڪ گيت ۽ بيوس واري روايت کي .   ٿا، پر انهن جو كو گهڻو اثر ۽ زور نٿو ڏسجي
هن جي ٻي اهم ڳالهـه اهـا هـئـي تـه هـن گـيـت کـي فـلـسـفـيـاڻـن .  هك ٻئي سان مالئي ڇڎيو

اهـا نـج ايـاز جـي پـنـهـنـجـي واٽ .   ويچارن ۽ ڳوڙهين ڳالهين کي اظهارڻ ال به كتب آندو
ائين هن .   هئي، جنهن تي نه هن جا سينئر هليا هئا ۽ نه اڃا هن جي همعصرن پير رکيا هئا

خلقيو، جنهن ۾ موضوعن جي گوناگونيت، لهجي جي پختگي ۽ نغمگـي ‘ نئون گيت’ 
اهـا نـغــمـگـي هـن جـي فـكـر ۽ احسـاس جـي ڳـوڙهـائــي ۽ .   جـو هـك طـوفـان لـٿـل مـلـنـدو

 . گهاٹائي کي گهٹائڻ بدران ان جي اثر ۽ تاثير وڌائڻ ۾ مددگار ثابت ٿي
اياز جي لهجي ۽ تخاطب جـي خـاص خـوبـي اهـا بـه آهـي، تـه اهـو تـحـكـمـاڻـو نـاهـي، 
دوستاڻو آهي، يا وري خود كالمي وارو آهي، جنهن کي پڑهندي، قاري ڄڻ ته پاڻ سان 
گـفــتــگــو كــرڻ لڳــي ٿــو ۽ ان ســمــوري كــرب تـوڙي صــورتــحــال کــي پــاڻ مــٿــان گــذرنــدي 
محسوس كري ٿو، جيكو كرب شاعر اجتمـاعـي ۽ انـفـرادي زنـدگـي مـنـجـهـان ڳـولـي 

جـيـتـوڻـيـك گـيـت .   كڍي اچي ٿو ۽ پنهنجي دؤر آڏو هك آئيني جي صورت ۾ رکي ٿو
سماج جي گهڻ طرفن، پيچيده ۽ مـنـجـهـيـل مـعـامـلـن ۽ سـوالـن کـي بـحـث هـيـٺ آڻـڻ واري 
صنف نه آهي، اهو ته نرم ۽ نفيس لهجي ۾، زندگي جي جذباتي ۽ احساساتي رخن جـي 
رونمائي جو كم كري ٿو، پر اياز ان کي به ڳنڀير ڳالهين، بنيـادي انسـانـي ۽ سـمـاجـي 

ُهو پنهنـجـي دؤر جـي داخـلـي ۽ خـارجـي كـيـفـيـتـن ۽ .  سوالن ۽ مسئلن طرف وٺي ٿو اچي
 جو كم ٿو كري، هن جو گيت پنهنجي دؤر جي پيڑا ۽ پريشانـي حالتن جي مصوري
کان التعلقي اختيار نٿو كري، ان كري ئي اهو پنهـنـجـي زمـانـي جـو سـڀ کـان سـگـهـارو 

هــن جــي رومــانــوي گــيــتــن ۾ بــه ســمــاجــي مســئــال ۽ انســانــي .   آواز بــڻــجــي اڀــري ســگــهــيــو
تكليفون غير محسوس طريقي سان داخل ٿي وڃن ٿيون ۽ شاعر به انهن مـان جـان ڇـڎائـڻ 

 .بجا انهن ۾ ئي وڌيك قرار ۽ لطف محسوس كرڻ ٿو لڳي
ُوس وس، وس وس، وس كــر مـــيـــنـــهـــن، ُ ُ ُ ُ 

 !ڏاڍا ڏينهن ٿيا ٿي 
 

ــــــــي ٿــــــــي ســــــــاري ســــــــاري،  ســــــــوڪ وئ
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ـــــــو هـــــــاري، ـــــــه كـــــــڍي ٿ  ُاڀ مـــــــان اک ن
ـــــــــاري ٹـــــــــاري،  ڏس هـــــــــي وڻ جـــــــــي ٹ
 هـــــٿ ڦـــــهـــــالئـــــي جـــــئـــــن بـــــيـــــکـــــاري،
ـــون، ـــي ـــٹ ـــون پـــي ـــي ـــٹ ـــي ـــٹ ۾ ل  َســـڑكـــون ل
 ُاٺ گــــاڏي ســــان ڄــــڻ تــــه لــــپــــيــــٹــــيــــون،
 ُگــــس ســــان اڀــــري، نــــكــــتــــو نــــيــــنــــهــــن،
 !پـــرتــــا وڇـــڑيــــا ســـاٿــــي

ـــهـــن ـــن ُوس وس، وس وس، وس كـــر مـــي ُ ُ ُ ُ 
ـــيـــا ٿـــي ـــنـــهـــن ٿ  !ڏاڍا ڏي

 

 كنڈي نه سڱري، ٻٻر نه پلڑو،
 َسائو نه سلڑو،

 ڇانگون نه ڇيلڑا،
 مارو اكيلڑا،

 .مارو اكيلڑا
ُپنڈي نه ڳڀڑو، وهه وات ويال، ِ 

 .ُمنهنڑا به ڀيال، ڳوڙها ڳهيلڑا
 -مارو اكيلڑا

ان کان اڳ ۾ گيت زندگي کي ايتـري گـهـرائـي ۽ گـهـڻ طـرفـائـي سـان نـه ڏٺـو هـو، 
 .جيئن اياز ان کي آشنا كيو

اهـا .  اياز جو گيت پنهنجي وطن ۽ مٹي سان بي پناهه عقيدت ۽ محبت جو كلمـو آهـي
عقيدت ۽ محبت سانوڻي ۾ سنڌو وانگر آهي، جنهن جـي وهـكـري ۾ مسـلـسـل چـاڙهـه ئـي 

ُهو ان محبت ۾ ايترو ته محو ۽ مستغرق آهي، جو ٻيون سڀ مـحـبـتـون هـن آڏو .  ايندو ٿو رهي
جـو لـفـظ هـو ‘  ڌرتـي’۽ ‘  مـٹـي’.  ٰمعني نٿيون وڃائن، تڎهن به ان کـان مـٿـي ٿـي نـٿـيـون ويـهـن

هكڑي خاص وجد انگيز انداز ۾ كتـب ٿـو آڻـي، جـنـهـن سـان سـٹ سـٹ ۾ عـجـيـب رنـگـت ۽ 
ُچـئـي، ان جـي حسـنـاكـي ۽ ‘  ديـس  -سـاجـن’هو پنهنجي وطـن کـي .  ُخوشبو ڇلكڻ ٿي لڳي
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 .َاهميت کي اڃا به علم وانگر بلند كري ٿو ڇڎي
 ديس جي مٹي آند -ساجن

 !او پرديسي
 ُاڃا ته تو وٽ آهي رات اماوس جي

كٿان چاندني چٹي آند 
 !او پرديسي

 مٺڑو آهي هر ماڻهو لئه، پنهنجو پنهنجو ديس،
 َپيارو آهي ساري جڳ کي پنهنجو ون ۽ ويس،

 توتان واريان جند،
 !منهنجي مٺڑي سنڌ

ته كنهـن شـاهـكـار کـان گـهـٹ نـه آهـن، جـن ۾ هـن نـه ‘   لوليون’ هن ڏس ۾ اياز جون 
ُفقط موضوعاتي كشادگي ۽ ندرت پيدا كـئـي آهـي، پـر ٻـولـي جـي نـرمـي، نـفـاسـت ۽ 

ٿري لوڪ گيتن مڻهيار، همرچي، كرهـي، .   مڌرتا جو به بي مثال نمونو پيش كيو آهي
سانوڻ ٹيج کان وٺي ڇيڄ توڙي لولـيـن ۾ جـيـكـو سـنـڌ جـي ثـقـافـتـي پسـمـنـظـر، فـطـرتـي 
حسن، ٻولي جي لطافت ۽ احساسن جي نواڻ آهي، سا كنهن جديـد شـعـري هـيـئـت ۾ بـه 

 .ورلي ملندي
 !لولي الل

 !جيئين شال
 ســاري ڌرتــي تــي آ ســڀ کــان ســنــدر تــنــهــنــجــو ديــس،
ـــــه اجـــــرو، ون بـــــه اجـــــرو ويـــــس ـــــه اجـــــرو، مـــــن ب ُان ب ُ ُ َُ َ َ. 

 لولي الل
 !لولي
 )164: ص -وڄون وسڻ آئيون(   

ان کان اڳ ۾، سنڌ كڎهن به اهڑي لولي نه ٻڌي هوندي، جنهن ۾ پنهنجي تهذيـبـي سـفـر 
اياز پنهنجن گيتن ۾ پنهـنـجـي وطـن .   ۽ شعوري حاصالت جو اهڑو نچوڙ پيش كيو ويو هجي
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 سنڌ جو اهڑو نقشو ۽ خاكو پيش كيو، جيكا سنڌ نه كنـهـن اڳ كـڎهـن ڏٺـي هـئـي، نـه پـو
اها سنڌ هن جي شاعرانه تخيـل جـي حـاصـالت هـئـي، جـنـهـن سـان کـيـس عـبـادت .   ئي نظر آئي

 :ُجهڑو عشق هيو ۽ جنهن سان هو سڄي زندگي هن انداز سان مخاطب ٿيندو رهيو
 سنڌ ديس جي ڌرتي توتي، پنهنجو سيس نوايان،

 .مٹي ماٿي اليان
 جيتوڻيك اياز جي شعري لهجي ۾ نسواني مٺاس ۽ تاثر گهٹ هنڌن تي ئي ڀرپور 

۾ لوڪ گيـت جـي طـرز ۽ نـغـمـگـي “   كي جو ٻيجل ٻوليو” نموني اڀرندي ڏسجي ٿو، پر 
۽ “   ُجيجل منهنجو جيئڑو، هئه هئه منهـنـجـو جـيـئـڑو، آئـي مـنـد گـالب جـي” رکندڙ گيت  

۾ “   وڄـون وسـڻ آئـيـون” ، کان عـالوه “ هئه هئه منهنجي چولڑي، ڌو نه ڌوٻي گهاٽ تي” 
وغيره نسواني ٻولي، محسوسات ۽ اظهار “ ِچيڻو كونه ڇڑيندي سان”شامل لوڪ گيت 

ڇاكاڻ ته اياز جي لـهـجـي جـو نـفـسـيـاتـي سـطـح تـي ڇـيـد .  جا حيرت ۾ وجهندڙ مثال آهن
ُكرڻ سان سمجهه ۾ اچي ٿو ته هو كنهن به موضوع توڙي فارم ۾ پنهنجي مردانگي کڻڻ 

ُهن جو هر گيت، غزل، نظم اها ڳالهه لكائڻ کان نابري واري ٿو بيهي تـه ان .   نٿو وساري
پر انهن گيتن ۾ الهڑ ۽ جوان ويـنـگـس جـي احسـاسـن کـي،   -جو خالق شاعر آهي يا شاعره

۾ جيكا ممتا جي مـحـبـت ۽ “   لولين” اصلوكي نسواني لهجي ۾ ادا كرڻ کان سوا اياز 
جيتوڻيـك .   وطن سان عشق واري جذبي جي شدت پيدا كئي آهي، سا قابل رشك آهي

اياز جي لولين ۾ فني لوازمات جي ايڎي سختي سان پابندي ۽ مٿان لفظن جي چـونـڈ ۾ 
شهري پڻي ان جي لوڪ ۽ فطري تاثير کي كنهن حد تائين مـتـاثـر كـيـو آهـي، پـر ظـاهـر 
آهي ته هي لوليون هك پڑهيل لکيل شهـري شـاعـر لـکـيـون آهـن، تـنـهـن كـري انـهـن مـان 

سنڌي جي بي پناهه خوبين جي مالك نثـر نـگـار ۽ شـاعـر آغـا .   اهڑو هڳا ضرور ايندو
اياز لوڪ گيتن جـي تضـمـيـن ۾ گـيـت لـکـي، ” سليم جي اها ڳالهه بلكل درست آهي، ته 

جـو )   Sensibility( ِماضي جي احساساتي منظر نامي ۾ پنهنجـي دور جـي طـرز احسـاس 
 )12(“ .اظهار كيو آهي

ايـاز جـي گـيـت جـي هـيـئـت هـك مـكــمـل جـدا مـوضـوع آهـي، جـنـهـن کـي ٿــوري ۾ 
اكالئڻ ممكن نه آهي، ڇاكاڻ ته اياز تعداد جي لحاظ کان ايترن ٿورن گـيـتـن ۾ بـه ايـتـرا 

نـامـور ايـاز .     گهڻا تجربا كيا آهن، جـن کـي ڏسـي، حـيـرت کـي بـه حـيـرت وٺـي ٿـي وڃـي
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شناس امير علي چانڈيو، سهڻي شيخ اياز نمبر ال لکيل پنهنجي مقـبـول مـقـالـي ۾ لـکـي 
لـيـكـن پـو بـه .   اياز جي گيتن منجهان كا خاص هيئت مقرر نٿـي كـري سـگـهـجـي” ٿو، 

سندس گيتن جي هـيـئـت اكـثـر جڳـهـيـن .   اياز جا گيت ان ڏس ۾ كافي رهنمائي كن ٿا
تي مسمطي نظمن جي مشابهه آهي، جن مان گهڻن جي شكل مثلث ۽ مربـع جـهـڑي آهـي 

ايـاز جـا كـي كـي گـيـت .   كـم آنـدو اٿـس)   وراڻـي( ۽ كٿي كٿي مستزاد وانـگـر وراڻـو 
بـهـرحـال ايـاز مـوضـوع خـواهـه هـيـئـت جـي لـحـاظ کـان .   وائي جي بدليل صورت ۾ به ملن ٿا

 )13(“.فني طور به اياز جا گيت قاعدن ۽ قانونن پٹاندر هلن ٿا. گيت جو حق ادا كيو آهي
هن تمام مختصر ۽ هري دلگير وانگر بيحد طويل بحرن ۾ بـه اهـڑا انـوکـا ۽ اثـرائـتـا 

. تجربا كيا آهن، جيكي هن کان اڳ سمـوري سـنـڌي شـاعـري جـي روايـت ۾ نـه مـلـنـدا
۾ شامل هن جو مختصر بحر وارو هي گيت هيئت جي تجربي جـو “   وڄون وسڻ آئيون” 

 :اهڑو ئي لذت ڀريو احساس ٿو جاڳائي
 ِرات ترل رل،
 ِتارا جهل مل،

 !نينهن تكي نيراڻ
 !ُآ ڀلي جي ڀاڻ

 َپيار كماڻا
 َهار كماڻا

 !ُسيج ڇڎي سرهاڻ
 راتيون راڱا

 ڀاڱا ڀاڱا
 !ِهنئون منجهه ماڻ

 هئه هئه ٻيريون جاڱريون،
 هئه هئه ارتيون آڱريون،

 سارو ڏينهن بهار ۾،
 .هر هر ڦول ڦالر ۾
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گيتن کي پڑهي ائين نٿو لڳي، تـه هـيـئـت كـو سـانـچـو آهـي، جـنـهـن ۾ شـاعـر لـفـظ 
ڀريندو ويو آهي، بلك ائين ٿو ڀانئجي ته لفظ پنهنجي وسعت ۽ ضـرورت مـطـابـق هـك 

هـر .   ٰسانچو گهڑيندا، معني ۽ تصور جي هك كائنـات جـوڙيـنـدا، اڳـتـي اڀـري آيـا آهـن
لفظ ايترو ڦٻيل، توريل تـكـيـل، گـهـڑيـل ۽ لسـايـل آهـي، جـو ان جـي اضـافـي ۽ ڀـرا طـور 

اياز جي ٻولي تي قدرت ۽ شعر جي فن تـي خـدائـي .   استعمال ٿيڻ جو شك به نٿو جاڳي
دسترس هن جي تخليقن ۾ اهڑي تازگي ۽ زندگي ڀري ڇڎي آهي، جهـڑي جـيـئـري مـٹـي 

 . وڻن، ٻوٹن ۽ گلن ڦلن ۾ ڀريندي آهي
جـنـم ( مون کي اياز جـو هـمـعـصـر فـارسـي شـاعـر مـحـمـد رضـا شـفـيـعـي كـدكـنـي 

ياد ٿو پوي، جنهن ۾ هك اهڑي ئي مسيحا صفت “ ِگل دائودن جا ساز”جو نظم ) ع1939
 :شاعر جي خواهش جو اظهار كيل آهي

 كو آهي، جيكو هوا کي چوي، باغن ۾
 آشيانن کي ويران نه كر

 ميدانن مان اڏري ايندڙ -۽ ندي کي
 َسونهري پرن وارن پوپٹن جي کوهه کي

 گدلو نه كر
 ان جي پاڻي کي نه ڇاڇول

 ۽ ان شفاف پاڻي کي
 جيكو گلن جو رنگين آئينو آهي

 .صفائي جي دولت کان محروم نه كر
 

 :كو آهي هتي، جيكو چوي
 مون زندگي جي روح کي

 سوسن جي گلن جي ٻهكڻ ۾
 ِ۽ گل دائودي جي سازن ۾

 .مسجدن ۽ مندرن کان وڌيك محسوس كيو آهي
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 كو آهي، جيكو گلن جي فكر کي
 ُسرخ ۽ بنفشي فكر کي

 پرهه ڦٹڻ مهل ندي جي آئيني ۾ ڏسي سگهي؟
 يا كو آهي

 هن گهر ۾
 جيكو ان گيت جو پاڙيسري بڻجي پوي

 !َجنهن کي سنڌيا، فراق ۽ وصال جي ساحلن تي ڳائي ٿي
سنڌ ۾ اهڑو شخص شيخ اياز هيو، جنهن جي گيتن هوائن کي آشيـانـا ويـران كـرڻ 
کان روكڻ جي كوشش كئي، گلن جي رنگين آئيـنـي جـهـڑي شـفـاف پـاڻـي کـي گـدلـو 
ٿيڻ کان بچايو، جنهن زندگي جي روح کي مسجدن ۽ مندرن کان وڌيك گلن جي ٻهكڻ 

۽ ان   -ُ۾ محسوس كيو، جنهن گلن جي سرخ ۽ بنفشي فكر کي ندي جي آئيني ۾ ڏٺو
گيت جو پاڙيسري ٿيـڻ بـه پسـنـد كـيـو، جـنـهـن کـي فـراق ۽ وصـال جـي كـنـارن تـي شـفـق 

 !ڳائيندي ٿي رهي
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