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ئران   :اداري 
 

 ـ پنهنجي ٹهي جي اهم شاعرن مان و“ ئ”بئر 
بي رنگن جي خوبصورت ميالپ سان، كن هك، عوامي ۽ اد

، ادبي ۽ ڏهاكن کان مسلسل تخليقي پيچرن تي پنڌ كندڙ
سماجي تنظيمي سرگرمي ذريعي لڳاتار جاکوڙ ۾ رهندڙ، 

ئئ” پنهنجو پهريون تخليقي شاعرانه كتاب ئ ڏ  کڻي “آس 
  . سان رکي پيواوهان جي پرک رکندڙ نگاهه اڳيان عاجزي

قت جي وارتا آهي، هك هك وكتاب، “ آس جا ڏيئا”
نفيس دور جي سڃاڻپ آهي، جنهن ۾ محبوبيت کان وٺي ڌرت 

ان ۾ كو شك ناهي ته . کي پاڻي ڏنو ويو آهيپرستي جي ڳالهه 
فن ۽ فكر جي كائنات جيتري تيزي سان اڳتي وڌي رهي آهي، 
اسان ان جي مقابلي ۾ نهايت سست ۽ بيٺل پاڻي جھڑا ٿيندا ٿا 

يد رهي ئي رهي ٿي ته اسان سنڌي جديد وڃون، پو به هك ام
شاعري جي روشن كيل ڏيئي کي كڎهن به اجھامجڻ نه 

 .اسان جي آس جا ڏيئا سدائين روشن رهندا. ڏينداسين
 جو فن ۽ فكر به ان تمنا جي آرسي و‘ ئ’بئر  

کڻي، ڀٹائي جي “ آس جا ڏيئا”سان پنهنجي حصي جا ٻاريل 
۾ گھڻي ۾ گھڻا “ آس جا ڏيئا”. و آهيُڀون تي دعا جو در بڻي

 سندس غزل جو فن  به، مسلسل غزل آهن ته غير مسلسل غزل
نئين دور جي غزل گو . پنهنجي دور جي نمائندگي كري ٿو

ٹهي، چئن بندن کان وڌيك غزل نه ٿي لکي ته اتي جبار تاثير 
 ، غزل لکي ٿوکان به وڌيك بندن جا بندن ٻارنهن سومرو ڏهن 

 به آهي ته پنهنجي وقت جي كربالئن جو شد مد  ۾ تغزلهنجن
وسٹن  ۽ چكافي/ نظمنفونٻيون صسندس  .سان تذكرو به آهي

  .  كرڻ جھڑي آهيوس ۽ رڌم جي چاشني محس۾ پڻ ٻولي
و    

ب ب    ل 
Saeedsoomro4@yahoo.com 

Cell: 0333-7523132  
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 : مهاڳ
 

  

دو   ڙ ۽   
وقت جي سيبتي شاعر ۽ همعصرن ۾ منفرد اسلوب رکندڙ شاعر جبار     

وري ويساهه سان اگر ايئن چوان ته هو تاثير سومري جي شاعري ال آ پ
  . عوامي امنگن ۽ جذبن جو ڀرپور شاعر آهي ته اهو قطعي وڌا نه ٿيندو

عوامي جذبن پنهنجين ۽ پراين انفرادي، اجتماعي احساسن جي اظهار 
َواري تز ۽ سادي سودي اظهار کي عوامي شاعر چئبو آهي ۽ جيكڎهن ان شاعر  ُ

 فن، فكر ڀرپور مشاهدا ۽ ٻولي جو نج پڻو جي شاعراڻي اسلوب يا اظهار ۾
  .رهي ٿو ته ان شاعر جو پورهيو سندس عمر ۾ ئي ضرور مڃتا ماڻي ٿو

ڏات جي ڏيهه ۾ رهڻ، مڃتائن جو رڻ جهاڳڻ ۽ پنهنجن همعصر 
شاعرن ۾ هك الڳ جا يا مقام ٺاهڻ ال پوري حياتي جي اکين جو نور، 

يتن، سپنن، ڇيڄن، شوقن جي عمر جي تازگين پنهنجين خوشين، مصروف
لمحي به لمحي قرباني ڏيڻي پوي ٿي ۽ تڎهن هن صحرا جي سفر وڃي 

  .كجهه سڦلتا ماڻي ٿو
كائنات جي سپنن، كيفيتن کي لفظن جي ذريعي هوبهو اپٹارڻ ان 

ثر سٹا سان سٹي پنهنجين تخليقي سٹن سان لوڪ جي من ۾ ؤکي م
يفيت پٹاندڙ مٿن وجد گهڑڻ، گهڑي سندن احساسن ۾ سمائجي پنهنجي ك

طاري كرڻ ياکين مطمئن يا سيراب كرڻ كو سولو كم نه آهي ان ال ان 
گياني جو خود انتهائي عميق گيان كرڻ الزمي آهي  ڏات جي رياضت ال

ن محسوس كيو آهي ته هي و۽ جبار تاثيرجي شاعري پڑهڻ کان پو م
َ هن کي اها كل ،گياني پڻ گيان ۽ ڌيان جي ان عمل مان گذري رهيو آهي

آهي ته ديس جي ڌرتي تي رهي پنهنجين امرتائن ڏانهن وکون كيئن ۽ 
وٹس منزل جو تعين ته آهي ئي پر . كهڑين دشائن ڏانهن کڻڻيون آهن

بحرحال سندس مسلسل . سندس واٹون ۽ پنڌ اڃا کيس نشانبر كرڻا آهن
سندس ئي سهڻو شاعري جو . سفر سندس منزل جي نويد ضرور بڻبي

نالي سرجيو آهي جيكا سندس “ آس جا ڏيئا”اب جبار تاثير سومري كت
  . تازي تخليق آهي

 رنگ نه صرف ،جبار تاثير بنيادي طور رنگن جو رانديگر شاعر آهي
. پيشي سان واڳيل آهن پر سندس شاعري به رنگن ۾ ئي رچيل ۽ رتل آهي

  .هونئن به ته كائنات سموري وشال رنگن سان ئي سجايل آهي
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 ڇا ،ثير شاعري جي ميدان ۾ كو نئون يا اوپرو نان نه آهيجبار تا
ال جو هن جي شاعري وقت بوقت مختلف سنڌي اخبارن ۽ رسالن ۾ 

“ آس جا ڏيئا ”. جيكا پڻ پسند كئي ويندي آهي،ڇپجندي رهي آهي
جنهن ۾ حمد، نعت، . بر ڇپرائي رهي آهينكتاب كنول پبليكيشن ق

دل ” شاعري ۾ هك عنوان . ا شامل آهنغزل، وائي، كافي، نظم ۽ چئوسٹ
  . جي نالي سان به شامل آهي“ جون ڳالهيون

جيئن ته جبار تاثير جي سموري شاعري ۾ دل جون ئي ڳالهيون ٿيل 
آهن جنهن ۾ هو پيار، پيڑا، دک، درد ۽ ننڍڙين ننڍڙين خوشين ۽ خواهشن 

ڳيان کي پنهنجي خوبصورت شاعري ۾ سهڻي ۽ عوامي نموني پڑهندڙن ا
  . پيش كري ٿو

 سينگارجي ۽ سنوارجي حياتي قدرت جي كارخاني ۾ جيكي لقا
ُجي نعمت سان سرفراز ٿي هن دنيا ۾ اچن ٿا سي ئي حقيقي حسن واري 
ُوصف ڌارين ٿا ۽ سهڻي صورت ۽ موهڻي مورت جو روپ ڌاري اظهار جا  ُ

 آهن گهرجائو هوندا آهن جنهن ال شاعر، مصور ۽ موسيقار گهربل هوندا
سهڻي چٹ ۽ مهانڈي  جيكي كنهن خوبصورت غزل کي جوڙين يا كا

  . واري مورت ٺاهي ڏسندڙ يا ٻڌندڙ جي سماعتن تائين رسائين
جبار تاثير به پنهنجي شاعري ۾ صورت، مورت ۽ شاعري جو گڎيل 
امتزاج اهڑي نموني رکيو آهي جو ڄڻ هن جو محبوب، پريتم ماهتابي رخ 

م كالم آهي جنهن سان تاثير ڏاڍي خوبصورت سان جبار سان همدم ۽ ه
  اچو ته هن غزل جي كيفيت محسوس كيون؛. انداز سان مخاطب ٿئي ٿو

  

و آ ن ا ئ  ، ب 
و آ و و  ،ش  

، ئن ب وڻئن   ئ  
و آ و و  .  ا

۽ اهو شعر جبار تاثير جو غزل پڑهندڙ ال ڏاڍو سولو ۽ آسان آهي     
  . هروڀرو به نه پر ان ۾ هك گهرو مطلب ۽ معنى سمايل آهي

  

ر  و آ   ، ۾ 
ر ا و آ   . 

ئن  ئ  ن    !  
  . ِن ئ ڏس  ب و آ
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ئن   ،ن ر آ ائ  
ئڳ ر و آ ن ڳ   .ُئن 

  

ائي آهي جنهن جا انيك مثال سندس ئي تاثير جي غزل ۾ ڏاڍي گهر  
  كتاب ۾ ملندا جيئن هك غزل ۾ چيو اٿس ته؛ 

  

ئ آ ئ ا   و ڻ   ،ڏس 
ئ آ ڳ ر ر و ا    .ا 

ئ وري  ۾، ئرن  ئ ب  ئ آ
ئ آ ئر ا و ئ اي  پ   . ڏ 

، سهڻي غزل ۾ تشبيهن جو هك پنهنجو شان ۽ مقام هوندو آهي  
تشبيهه غزل کي نه صرف شانائتو بڻائيندي آهي پر اها پڑهندڙ کي به پاڻ 

تاثيرجي غزل ۾ به انيك حسناكين ڀريون . ه كندي آهيهڏانهن متوج
   جيئن چوي ٿو ته؛ .تشبيهون ملنديون

  

ئن ئڻ ائ    ،ئن  ز   
ئ آ ئ  و ئن  ن     .  ڳ

  
   ۾ هيئن مخاطب آهي ته؛ يا هن غزل  
  

ڙ   آ ئ   ،ا  و
ئ آ ئ  و ئ     . 

تاثير جي مجموعي ۾ كافي خوبصورت سٹون سرجيل آهن اچو ته   
  هنن سٹن جي اندر سمايل خوبصورتي کي پسون؛ 

  

ئن دل   ن  ،ئر   ئري    
ئئ ن و ڳ ا ان را ۾   .ڳ  

  
ُهو پنهنجي ! تاثير جي غزل ۾ محبوب جو ذكر ته آهي ئي پر 

  محبوب سنڌ کي به نه ٿو وساري؛ 
ڻ ڏ     اڻ  ا  ِ،  
ئش ۽ ڌر        .ـآ ر آ

 
  هك ٻئي مصري ۾ چوي ٿو ته؛

ئئـئ ڏـآس   10 

    ، ئھ     داد  در
اڻ ۾        . ئڳ آ 

ي جيكڎهن تفصيلي لکجي ته پورو هك دفتر جبار تاثير جي غزل ت    
بحرحال تاثير جي غزل ۾ تسلسل واريون كيفيتون ڏاڍي . بڻجي پوندو

  . سٺي پيرائي ۾ بيان ٿيل آهن
تاثير جي وائي تي جيكڎهن نظر ڦيرائجي ته اها به پنهنجي سونهن 
۾ كا غزل کان گهٹ كونه آهي ان ۾ به هك وزن ۽ رس چس آهي ۽ سندس 

  خوبصورت منظر ڏانهن نيئي وڃن ٿيون؛سٹون هك 
  

ھ و وڻ  و   ئ
ئ ئ     

ئئ          
ن ئ ب     !  

ئئ ڳ      
ئئ         .  

سنڌي شاعري ۾ كافي يا وائي جو هك الڳ اها آهي جيكو ڄڻ   
ي، جنهن کي جيكڎهن كاريگر شاعر ته سنڌ جي ئي مٹي جو هڳا آه

تاثير جي وائي ۾ . اظهاري ته پو ان جو روپ ڏاڍو سندر ٿي پوندو آهي
  كافي جو ساڳيو سندر روپ هنن بندن ۾ اوهان پسي سگهو ٿا؛ 

  

ئري ن  ڏ   .ا وڃ 
ئري ڻ  ئ   .ئر  

ئري،  ن روز  ن    را
ئري ئ     . دل  

ئريا ن  ڏ  .  وڃ 
  

تاثير چئوسٹا به ڏاڍا خوبصورت لکيا آهن جن ۾ هك كرب، هك     
پيڑا، هك پيغام ۽ هك نياپو سمايل رهي ٿو ساڳي وقت سنڌي سماج جا 

  .هوبهو عكس پڻ سمايل آهي
، ئ  ي و ئن اڳ ئ  و ئن   ا
ن، ن و  ن  ئ    ا
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ئ آبئد  ئ وري   ئ،    
ن ن و  ڳ  ئن   .ن  

سٹن ۾ سنڌ جو درد سمايل آهي جنهن جو اظهار هو جا ؤجبار جي چ    
  بجا كري ٿو؛

ئن ئ ڳ   ھ  ر  . د  ڌر
ئن ئ ڳ   ئن وڙ  . د  د 

، وھ   ئڌو آ    
ئن ئ ڳ   ئرن    .وھ  

ڏنو “ دل جون ڳالهيون”جبار هك طويل غزل جنهن کي هن عنوان     
آهي تنهن ۾ سڄڻ، مينهن ۽ نينهن کي ڏاڍي پاٻوهه سان بيان كري ٿو 

  .جيكو اهم ۽ ضرور پڑهڻ جهڑو آهي
جي غزل جو   جنهن،جبار تاثير سومرو بنيادي طور غزل جو شاعر آهي

جي مڑني صنفن ۾ هك پنهنجو مزاج آهي پر ٿلهي ليکي تاثير جي شاعري 
. جيكي پڑهندڙ کي پاڻ ڏانهن متوجهه كن ٿيون،بي پناهه خاصيتون آهن

  . سندس سموري شاعري اڄ جي دور جي امنگن ۽ عكسن مطابق آهي
تاثير جي كافي شاعري رومانٹك انداز واري آهي جنهن ۾   

ا کيس وڏي ڄمار ڏي هو . رومانوي اسلوب لڀائڻ واري انداز ۾ لکيل آهي
 سياسي ۽ محبوب جي دلربائين کي دل سان محسوس كندڙ شاعر سماجي،

هو ٻولي جو . آهي، سدائين هن جي ڏات ۽ سندس ذات ال دعاڳو رهندس
هن جي شاعري جي . نهايت خوبصورت ۽ اهم سخن ور آهي ۽ رهندو

هو پنهنجي خدادا . يگانيت ئي ان جي سڃاڻپ رهي آهي ۽ اڳتي به رهندي
مان سندس ئي سٹن سان کيس .  مال كندو رهندوكال سان ٻولي کي ماال

  . تحسين ڏيان ٿو ۽ نئين مجموعي جي مبارڪ پڻ
، دو  ئ  َڙ،     َ  

ئر آ ز و ئ وا   .ا
  

  ”ب“غ .ع
  نئون ديرو

2012-12-12  
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  :ئ
ن ۽ و ئد   ئ ، 

  
 ٿي کي نوكري تان معطلين، پگهار بند لکڻ جي سفر ۾ جتي مون

وڃڻ جهڑيون سيکتون مليون آهن انهن مان هك سيکت اها به ملي آهي ته 
ِكنهن كتاب جو مهاڳ يا بئك ٹائٹل لکڻ يا صاحب كتاب جي فن تي 
را جو اظهار كرڻ ڏکي ۾ ڏکيو كم آهي سوبه جڎهن شاعري جو مسودو 
هٿ ۾ هجي ته پو ذميواري وڌي ٿي وڃي ۽ شاعر توڙي شاعري سان 

  . سگهڻ جي صورتحال پيدا ٿي وڃي ٿيانصاف نه كري
شاعر ته كنهن مخصوص كيفيت ۾ شاعري جو سائو سائو گهاٹو 
جهنگ پوکي ٿا وڃن پر اپٹار جو بار وري اسان جهڑن اڌ پڑهيل، اڌ کريل 
نام نهاد نثر لکندڙ تي پوي ٿوجنهن ۾ جيكو خيال نه ٿو وڻي 

اهو . يشاعريجون كمزوريون ڇڎي چونڈ شين تي ڌيان ڏيڻو ٿو پو
خاص طور اسان جي ادبي ماحول جو لقا ۽ روايت آهي نه ته دنيا ۾ ائين 

  . گهٹ ٿو ٿئي
منهنجي ٹيبل تي جبار تاثير جي شاعري جو مجموعو آهي جيكو 

ان ڳالهه جو اظهار هن پنهنجي هك غزل . كتاب جو صاحب ٿيڻ ٿو چاهي
  ۾ به كيو آهي ته؛ 

  

و ر آ‘ئ’ئرن ۾   ،  
ئ   ئرا  ئ  يھ    . ئ

  
هن جي شاعري تائين منهنجي پهچ به اخبارن، رسالن ذريعي ٿي ۽ 

پو روبرو مالقاتون ۽ موبائيل فون واري . اهوئي هن جو ادبي تعارف هو
  : ڳالهه ٻولهه به رهي هن جي ئي شعر ۾ ته

ئ،  ن  ئ ۾  بئر ر   ا
و آ    .  

نهنجو استاد مرحوم اسحاق راهي کي مڃي ٿو ته هن شاعري ۾ هو پ  
جي شعر تي مونکي ان احمد خان مدهوش جو به اثر محسوس ٿئي ٿو جنهن 

هن . جو تخلص عطا كيو ۽ جبار ال اهو وڏو اعزاز آهي“ تاثير”جبار کي 
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جي شاعري تي لکندي مونکي نثري شاعري كرڻ نه گهرجي ڇوته اوهان 
شاعر ٿي لکندا ته تجديديت جي ور چڑهي كنهن شاعر جي فن تي جڎهن 
ريشمي لفاظي ذريعي شاعر جي فن بجا . اصل ڳالهه گم كري سگهو ٿا

پنهنجي كاريگري جي ڌاڪ ڄمائڻ چاهيو ٿا ان كري بهتر آهي ته شاعر 
  . جيترو كم آهي جيئن آهي ان کي جيئن جو تيئن پيش كرڻ گهرجي

 سماج جي اصالح، جبار تاثير جي شاعري جو هك اصالحي پهلو آهي
 پيدا كرڻ ال سماج ۾ جا فرد جي اصالح، براين جي نشاندهي، چڱاين ال
شاعرن دنيا جي هر خطي ۾ پنهنجي فن کي استعمال كيو آهي، ٻين 
سماجن جيئن اسان جي سماجي اخالقيات جا معيار به تبديل ٿيندا رهيا آهن 

ماج جي ضرورت آهي كالهه جيكا بداخالقي هئي اها اڄ س. ۽ ٿيندا رهندا
جو مثال اسان جي سماج ۾، ماضي ۾ عورت  يا فرد جي ضرورت آهي جنهن

جو فون تي ڳالهائڻ بري ڳالهه سمجهي ويندي هئي پر اڄ اها ڳالهه ضرورت 
فون اخالقيات جي دائري مان نكري سماج جي . تحت قبول كئي وئي آهي

پر سماجي اهڑي ضرورت بڻجي وئي آهي جو عورت به استعمال كري پئي 
جيكي اسان جي سماج ۾ به كنهن نه . برايون انهن ڳالهين کان الڳ به آهن

. كنهن صورت ۾ رهيون آهن جنهن ۾ عورت جي غير محفوظ حالت آهي
  ان جي نشاندهي جبار تاثير پنهنجي غزل جي هنن سٹن ۾ كري ٿو؛ 

  

، ئ س  ئ   ئڻ   ۽ 
ئ ر آ ئئ  ئ     . ن 

ت به اها آهي ته سماج ۾ عورت ايتري ته غيرمحفوظ آهي جو حقيق  
كري رکيو “ محفوظ” مرد هن کي پنهنجي رحم كرم تي گهر ۾ اهڑو ته 

آهي جتي هو آساني سان عورت جي جذبن، احساسن کي روين ذريعي به 
سماجي . قتل كري سگهي ٿو ته جسماني طور به ختم كري سگهي ٿو

نهي عورت تي كرن ٿيون جنهن کي سماج جهالت ڀريون رسمون به اچي ا
بيجوڙ شاديون، جوان عورتن سان يا . ۾ وكري جو وکر سمجهو ٿو وڃي

ننڍڙين ٻارڙين سان پوڙهن ۽ مرندڙ ماڻهن جون شاديون به عورت کي 
  سماجي عدم تحفظ کي ظاهر كن ٿيون جنهن ال جبار تاثير لکي ٿو؛ 

  

، ڻ ڙ آ  ئڻ  ي     
ئ ر آر ۾    .ي 
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جبار تاثير شاعري ۾ غزل تي وڌيك ڌيان ڏنو آهي ساڳي مٿين 
غزل ۾ شاعر هك اهڑي ناسٹلجيا ۾ ورتل ٿو لڳي جيكا ماضي جي 
شكل ۾ هر فرد کي چڱين برين يادگيرين جي گهيري ۾ آڻي رکندي 

ماڻهو تي جڎهن وقت وسي وسي سندس زندگي جي ٻيڑي کي . آهي
هو آڻڻ لڳي ٿو ته هك وشال ماضي هن وٽ جمع ٿي وڃي كناري جي ويج

ماضي انصاف ڀريو ۽ حال . ٿو ۽ حال برو ۽ ماضي چڱو نظر اچڻ لڳي ٿو
بي انصاف ٿيو پوي اهڑي صورتحال هتي جبار تاثير جي هنن مصرائن ۾ 

  به نظر اچي ٿي؛ 
  

، ئئ ڙ    و    رڳ 
ا ر آ ئف واري    .  ا

ڏ ئ   ،و ئف ا     ا
ئ ر آ ي و   . ا ۾ ا

  

هتي جڎهن اسان جي كڎهن رڳو حال يا موجوده وقت جي بي   
انصافين جي نشاندهي كندا رهنداسون ته پو سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ان 

جنهن ۾ سماج ۾ نه عدالتون هيون نه ! ماضي جي بي انصافين جو ڇا ٿيندو
هزارين نه پر لکين فرد انهن بي .  هوفيصلي سازي جو كو موثر نظام

انصافين جي ور چڑهي ويا ۽ ٻيو سوال اهو به اڀري ٿو ته كٿي موجوده بي 
انصافي يا سماجي برائي انهي ماضي يا گذريل وقت جي بي انصافين جو 

  تسلسل ته ناهي؟ 
جبار تاثير جنهن شاعري ۾ چئوسٹن جي صنف تي به قلم جو 

 ۾ مونکي جتي هي سمجهه ۾ نه آيو ته هن جي شعر سينگار كيو آهي ان
اتي هن ! غزل جي سائيز کي ڊيگهه کان بچائڻ جي كوشش ڇونه كئي آهي

خود کي ڊگهي بحر وزن ۾ ڇو ڦاسائي رکيو آهي؟ ۽ پڑهندڙن جو ڌيان هن 
مثال . جي انهن لفظن، كافين طرف به هليو ٿو وڃي جيكي عام فهم ناهن

قافيا ويراني، /اني جهڑا لفظطور هك غزل ۾ فرزاني، خسخاني، كاش
كٿي قافيي . مستاني جي قافين کي فالو كرڻ ال استعمال كيا ويا آهن

. جو ورجا به آهي ته كٿي گم ٿيل آهي خير اهي ٹيكنيكل مسئال آهن
 كنهن علم العروض جي ڄاڻ رکندڙ جا مامرا آهن، پر هك پڑهندڙ طور آ

جنبي لفظ استعمال ٿيندا ته اهوچوندس ته ڊگهي بحر وزن ۾ جڎهن ڳرا ۽ ا
  .شعر جي موسيقيت جو مارجي وڃڻ ضروري ٿو ٿي
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جبار تاثير جي شاعري جي گهڻي وڏي حصي ۾ مونکي رواني به ملي 
ته كنهن كنهن بند تي دل امالك اها رڙ كري ٿي وجهي ته سڀ بند هن 

مثال اها صورتحال مون ال تڎهن ٿي جڎهن آ شعر . شعر جهڑا ڇونه آهن
  ي هنن سٹن تي پهتس؛ پڑهند
  

ي، ر  ئن   ر   ُ ُ 
 .  درد و  آ آ

يا هن آكاش ۽ ڌرتي جي عنوان هيٺ لکيل شعر جو هي بند انتهائي   
  دل ڇهندڙ ٿو محسوس ٿئي؛ 

  

ئر  ئن  ي    ُئن و
ئڻ ۾      . 

 تاثير جي مون مٿي ذكر كيو آهي ماضي جو ۽ ان ماضي طرف جبار  
ماڻهو زندگي ۾ حال جي هڻ وٺ ۽ ماضي جي . شاعراڻي اظهار ۽ رويي جو

ماضي گذريل . ِياگيري ۾ رهي ٿو بلك يادگيري ماضي جو ٻيو نالو آهي
وقت آهي به يا نه؟ گذري به چكو آهي يا گڎ گڎ هلندي ماڻهو کي مٹي 

ن يادگيريون جيكي اداسي. ڀيڑو كري وٹائنس يادگيريون کسي ٿو وڃي
حال محرم، همدرد، يار دوست، جايون . جي وا تي به سوار ٿي اچن ٿيون

جڳهون، وڻ ٹڻ، پيچرا واٹون، وقت، لمحا سڀن تي يادگيرين جي ول 
  . چڑهي ٿي ۽ درد ڏئي وڃي ٿي

  

ن، ن د ۾   ئ ئڻ   ُ 
ئ ئ و ئرا  ئن  ئن   . ي  ا

  

ئرا، ن ۽ د   ا  
ئر ئاو ئ و ئرا   . ا ا  

شاعري جتي رڳو قافيه بندي ۽ بحر وزن جي كاريگري ناهي اتي   
حال کان كٹجي شاعري سفر طئه . يادگيريون به ناهي/ شاعري رڳو ماضي

اڄ حال سڀاڻي جو ماضي ۽ ٻين لفظن ۾ سڀاڻي جي . نه ٿي كري سگهي
خاص طور تاريخ به آهي ان كري كو به شاعر جبار تاثير جيان حال ۽ 

پنهنجي اردگرد جي حالتن کان ناواقف نه ٿو رهي سگهي ڇو ته انسان 

ئئـئ ڏـآس   16 

. ڀوڳنائن جي عمل مان هر راهه، رستي ۽ چوڪ تي حال مان ئي گذري ٿو
. اکين سامهون بي انصافين جي تجربن مان گذري ٿو، مشاهدا كري ٿو

وطن ئي شاعري جو سينگار . شاعر جو اردگرد هن جو وطن ۽ سرزمين آهي
  . ۽ اعلى شاعري وطن جو سينگار هوندي آهيآهي

شاعرن وٽ ڏيهه مان ڏکن جي تڑجڻ جون تمنائون سدا سايون 
رهنديون آهن ۽ ديس ۾ زندگي جي ٻهكي پوڻ جا خواب هو اکين ۾ تڎهن 
کان ئي کڻي هلندا آهن جڎهن کان هو ديس اندر ٿيندڙ ظلم، بربريت کي 

لت ٿي آهي اها كنهن سنڌ جي ويجهڑ وارن ڏهاكن ۾ كهڑي حا. ڏسن ٿا
  کان ڳجهي ناهي، ان ديس ۾ زندگي جي تذليل كيئن ٿي ٿئي؛ 

، دو  ئ   ڙ    
ئر آ ز و ئ وا  .ا

  

، د  ڻ  او    و
 . ئ  بئزار آ ز

هن جي شاعري ۾ ديس جا درد به آهن ته هن جي پنهنجي ذات جون   
ديس جي دردن جو ڇوٹكارو ويڑهه کان سوا . سڀ كيفيتون چٹيل آهن

هن کي نظر نه ٿو اچي ۽ هو ديس خاطر ويڑهه کي انهي كري زندگي سان 
  مشروط ٿو كري جو هو ديس ال سکن جي تمنا کي به سانڍي هلي ٿو؛

  

، ئ   ئ  وڙ   د 
ڳ ئر آ ز!    .ب

  
 کي چوندو آهيان جيكي  هك ڳالهه سنڌ جي سڀني انهن شاعرنآ

منهنجي قلم مان اجايون اميدون رکي مونکي سندن فن جي اپٹار كرڻ يا 
را ڏيڻ ال چوندا آهن اها هي ڳالهه آهي ته شاعرن کي پنهنجي آس پاس يا 
ٻين ٻولين جي شاعري نه فقط پڑهڻ جو عمل جاري رکڻ گهرجي پر شاعري 

رجي ۽ اها ڳالهه آ هتي به بابت نثري مواد کي به مسلسل پڑهندو رهڻ گه
  . دهرايان ٿو

   
  حيدرآباد

12-12-08  
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  :تعارف
  

ئ  ئر،  ئد،  ، ا  ...ئ
 

صيرآباد علم وادب سياست، تعليم ۽ صحافت سان گڎ عالمن، ن
. اديبن، شاعرن، سخنور سگهڑن سان ماال مال هك شاهوكار شهر آهي

ون متل رهيون آهن جن کي جتي علم وادب سان گڎ شاعري جون منڈلي
“ جن کي ٻولي جا وينجهار” مچائڻ ۾ شاعرن اديبن لوڪ ادب جي سرواڻن 

شاهه لطيف جي چواڻي . چيو وڃي ٿو جو وڏو هٿ ۽ كردار رهيو آهي
نصيرآباد شهر ۾ به اهڑي ئي “ ڏات ناهي ذات جو وهي سو لهي” موجب 

  .كار آهي
ڎ مذهبي عالم ۽ مولوي محمد عظيم شيدا بهترين شاعر سان گ

فاضل جنهن صدارتي ايوارڊ به حاصل كيو فقيرمنش ۽ درويش صفت 
مولوي عطا محمد سومرو ۽ محمد رمضان سومري جهڑا خطيب ۽ عالم ٿي 
گذريا آهن، نعت ۽ حمد جو شاعر محمد صالح سومرو ان کان عالوه محمد 
حسن منگي صحافت ۾ اعلى مقام ماڻيندڙ الزوال خدمتن جو مالك، محمد 
يوسف منگي، نور فقير باداڻي، لوڪ ادب جو سرواڻ سگهڑ محمد لقمان 
کوکر، سرور ڀٹي، بچل بيوس لغاري، فقير قربان علي تونيو ۽ كجهه ٻيا 
جن جي شاعري پنهنجو مٹ پاڻ آهي پر جبار تاثير سومرو جو نالو 

مسلسل لکندڙ مڑني کان گهڻو ڇپجندڙ . بحيثيت هك غزل گو شاعر آهي
علم و ادب، موسيقي ۽ شاعري سان سندس بي پناهه .  آهي۽ سينيئر شاعر

هن وقت شاعري منهنجي ” سندس جو چوڻ آهي ته. عشق ۽ لڳا اٿس
كتاب، قلم، ٹي وي، شاعري ۽ گهر جو هك . “زندگي جو رياض آهي

ِالڳ كمرو سندس ال باغ عدن آهي، جياپي جو واحد ذريعو ۽ خوبصورت 
چهريون كري پيا منڈليون جتي سندس يار دوست ك. سهارو آهي

نيئر منهنجو نينهن اجاري اڇو ” شاهه لطيف چواڻي موجب . مچائيندا آهن
  . “ميهار مرڻ سين نيئر پاتم نينهن جو” يا “ كيو

سائين جبار تاثير شاعري سان نينهن جو نيئر ۽ عشق جو ناتو ته 
ع ۾ 1973لکڻ جي شروعات . الست بربكم کان وٺي ڳنڍي ڇڎيو هو

جڎهن شاعري جي اڻانگي ۽ ڊگهي سفر ۾ ڏکن . ادب کان كئيٻاراڻي 
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تكليفن سان منهن ڏئي وڃي عشق سان ناتو جوڙيو هوندو شاهه لطيف 
عمر سڀ عشق سين ” يا “ عشق سان اٺا پير پريان جي پار ڏي” چواڻي ته 

ته پو شاعري جو سفر شعور يا ادراڪ ، تكميل ڏانهن “ پنهون جي پڇن
آهي تنهن وقت احساسن، جذبن ۽ امنگن ۾ تيزي ۽ درد ڊوڙڻ شروع كندو 

تڎهن ته تخليقي كيفيت جڑندي آهي ڇوته درد ئي اصل . وڌي ويندو آهي
۾ تخليق جو بنياد ۽ اهم محرڪ هوندو آهي تهڑي طرح سائين به ساڳي راهه 

عشق نانگ نپٹ خبر کاڌن کي ” . ِوٺندي پنهنجا پير ضرور پٿون كيا هوندا
اڌل واٽ تي هلندي سائين به هك عاشق شاعر جو روپ جهڑي کپر ک“ پئي

وٺي شاعري جو معراج ضرور ماڻيو هوندو جنهن جي شاعري ۾ ڏک سک، 
تڎهن ته سنڌ ڌرتي . خوشي غمي، هار جيت ۽ پيار جو کليو اظهار به ملي ٿو

   جي صوفي بي باڪ ۽ منصور شاعر سچل سرمست چيو آهي ته؛
، ڙي    ئ     

ئل   ئن  ئ  ، ئرو ڏ   . ن 
ان خوبصورت زندگي جو اظهار سائين جبار تاثير سماجي پيڑا ۽   

كرب سان هن انداز ۾ كري ٿو جنهن ۾ هن انڌي گونگي ۽ ٻوڙي سماج 
  جي الزوال تشريح کليل انداز ۾ كئي آهي؛ 

  

، ئر آ ز ئن    ئ  
ئر آ ز   . ا ب

،ڙ    دو  ئ     
ئر آ ز و ئ وا   . ا

  ھ  ور   ڏ ۾،
ئدار آ ز ئ  ن    . ئ

، ئ ڏ ت     ان   
ڳ بئر آ ز ئ    .  

وري هيٺ سائين سونهن عشق ۽ جماليات جو مزو به هن طرح وٺي ٿو     
  ته؛ 

ان ئ  ئن  و  ئ     !  
ئر آ زڳ     .  
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سائين جبار جي شاعري جا كيترائي رنگ روپ حسن ۽ سونهن جا 
كيترائي موضوع بڻيل آهن جن تي سائين پنهنجي تلخ تجربن ۽ گهري 

شاعري “ محبت پائي من ۾”. مشاهدي مان طبع آزمائي كندو رهيو آهي
ي، فلسفي اهڑي شاعري ال يونان جي عظيم ڏاه. جا رنڈا روڙيندو رهي ٿو

جيكا فلسفي کان “ شاعري سڀني فلسفين جي ما آهي” ارسطو چيو ته
وڌيك فكرانگيز ۽ تاريخ کان وڌيك سبق آموز ٿئي ٿي ۽ ساڳي وقت 
هك سچو شاعر نه رڳو آفاقي حقيقتن کي آشكار كندڙ، سچ جي ساڃاهه 
ڏيندڙ ۽ دلي كيفيتن جو عظيم پارکو هوندو آهي پر ساڳي وقت پنهنجي 

  . تاريخي واقعن جو امين ۽ هك عظيم مورخ پڻ هوندو آهيدور جي 
ان ڳالهه ۾ كوبه شك ۽ گمان نه آهي ته هك سچو ۽ كميٹيڈ شاعر 
پنهنجي قوم، وطن، ڌرتي، ٻولي، ادب ۽ عام جي پهچ، مظلوم، 
محكوم،ڏتڑيل ۽ پيڑهيل ماڻهن جي دردن ڏکن، حقن تكليفن كيترن 

جيكو پنهنجي شاعري . دو آهيئي مسئلن ۽ ڀوڳنائن جو آواز ۽ پكار هون
  . يا كالم ۾ پنهنجي قوم جي درد ۽ سورن جو داستان پيش كندو آهي

جڎهن كڎهن سنڌڙي ” سنڌ ڌرتي به اهڑن دردن جو ديس آهي جيكو 
کان وٺي سنڌ ۾ آيل ٻوڏن جي صورت ۾ قهري “ توکي قنڌارئون جوکو

نجي تاثير به پنه. آفتن ۽ مصيبتن تائين هك ڊگهو سفر طئه كري ٿو
شاعري ۾ سنڌ ۾ آيل ٻوڏ دوران مسكين ۽ بيوسين جو شكار ٿيل ماڻهن 

ايوانن ۾ ويٺل حكمران كامورا ۽ رياست کي جاگير . جو نقشو چٹيو آهي
سمجهندڙ ماڻهن ال بي باكي ۽ بهادري واري انداز ۾ در کڑكائي جاڳائڻ 

  . جي كوشش كئي آهي
 

ئن ــ  ـ  ــ  ڳ وارا  ا ۾ و ــــ ـ وڃ،ا    ڏ
ـ وڃ ئن ڏ س  ا ئ   و ب   َوھ 
، ئر   ڙ     ُ و   ڏئـ آ 
ئن ڏ وڃ ئ رن     .    ب آ بـئ 

، ئ ن    ئئ ۽    ئ  آبئد     
ــئ ـ ـــ  ان ڏ وڃئڙا  ئ  و ئ و   .   و

ئ،ـئ ئئ  ـئ وا ئن  ئ  ۾   و   َ  
ئن ڏ وڃ ئ ۽ د ــ  دا ئ  ــئ دڙ رن  ــ   . ئ
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سائين جبار تاثير جيترو سينيئر آهي اوترو ئي هوشيار ۽ شاگردن 
بورڊ تي لکيل لفظ . کي اسكول ۾ پڑهائيندڙ الڳ حيثيت جو مالك آهي

ندو وري ڊرائنگ ۾ سهڻيون به ائين پيو لکندو ڄڻ موتين مالها پيو ٺاهي
  . سٺيون تصويرون ٺاهي سنڌ جي ثقافت جا جادو پيو جڳائيندو

منهنجون سائين سان اسكول کان وٺي االئي كيتريون يادون 
علم . سمايل آهن ڇوته ادب جي راهه تي هلندڙ قافلي جا پانڌيئڑا به آهيون

غلو رهيو ۽ ادب جي ڏياٹي ٻاري ڏيئن مان ڏيئا ٻارڻ اسان جو شوق ۽ مش
خاص كري گورنمينٹ ها اسكول نصيرآباد ۾ مون سائين کان . آهي

سندس ئي تخلص تاثيرجهڑو اثر اڄ به . ججهي انداز ۾ سکيو ۽ پرايو آهي
. انهن شاگردن تي پيو آهي جيكي هن وقت وڏن وڏن عهدن تي فائز آهن

جڎهن به كو پروگرام ٿيندو هو ان ۾ پاڻ بهترين كمپيئر۽ اسٹيج 
شعر پڑهڻ، ڳالهائڻ جي هر ادا . يٹري جا فرائض انجام ڏيندو رهيوسيكر

ِجشن لطيف هجي، ادبي محفلون هجن، . ماڻهو کي موهي وجهندي هئي
جهڑا ڏينهن ملهائڻ ۾ سڀني کان سرس ۽ اڳڀرو پيو ملسو هيلع هللا ىلص عيد ميالدالنبي 

جنهن جي موٽ تاڙين جي گونجار ۾ کيس حاصل ٿيندي . نظر ايندو
كڎهن شاگردن ۽ استادن جي اسرار تي پنهنجي كڎهن . رهندي هئي

  . سريلي آواز ۾ گيت ٻڌائي پيو داد حاصل كندوهو
جي “ نصيرآباد نيشنل پريس كلب” اسٹيج سيكريٹري هئڻ ناتي 

حلف برداري تقريب ۾ روينيو منسٹر الطاف حسين انڑ کان ايوارڊ به 
ركل حاصل كري چكو آهي ان کان عالوه نصيرآباد ۾ شاهه لطيف آرٽ س

۾ به سٺي كمپيئر “ ممتاز الشاري شو” پاران سئنما حال ۾ ٿيندڙ پروگرام 
طور خان صاحب حيدر بخش جتوئي چيئرمين ٹائون كاميٹي ميهڑ جي 

َهٿان سند به حاصل كئي اٿس َ َ .  
سائين پنهنجي سڀا ۾ خوش مزاج، خوش پوش ۽ خوش اخالق رهيو 

 ٻڌائي ٻين کي کالئڻ كچهرين ۾ ويهندي ڀوڳ چرچا، لطيفا ٹوٹكا. آهي
ع ۾ سنڌي ادبي سنگت جو قيام ٿيو جنهنجو 1980  .۾ پڻ ماهر رهيو آهي

پهريون سيكريٹري جبارآزاد منگي ٿيو ان بعد جبار تاثير سومرو سنڌي 
  .ادبي سنگت نصيرآباد برانچ جو سيكريٹري به رهي چكو آهي

آ مٿي عرض كري چكو آهيان ته نصيرآباد شهر ادب، شعر و 
ي ۽ راڳ روپ جو مركز رهيو آهي ۽ كيتريون ئي تنظيمون، آرٽ شاعر
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سركلون جڑيون آهن تن سڀن سان سائين جو گهرو تعلق ۽ نمايان حيثيت 
پاڻ شاهه لطيف آرٽ سركل نصيرآباد جا جوائنٹ سيكريٹري . رهي آهي

 13تاريخ “ پاٿاريدار” ٿي رهيو ۽ ان سان نڀائيندي شهر ۾ ٻه اسٹيج پلي 
ع ۾ ٿي گذريا جن کي اڄ تائين 1981سال “ سزا”ع ۽ ٻيو 1983فيبروري 

ان . ماڻهو ياد كندا رهن ٿا تن جو پروڊيوسر به سائين جبار تاثير ئي رهيو
شاخ نصيرآباد جو رابطه سيكريٹري ۽ سنڌ جي ڀلوڙ “ سگا”کان عالوه 

اديب ۽ بيباڪ صحافي فقير محمد الشاري جي نالي سان منسوب ف، م 
  . ي جو انچارج پڻ رهي چكو آهيالشاري الئبرر

گل ” هن وقت سائين سنڌ جي نالي واري ۽ مشهور غزل گو شاعر 
جي خالق “ اهڑي طرح ٿا هوا ۾ لڎن، كو هاٿو كري كو نهه ٿو كري

برانچ “ اسحاق راهي ادبي فورم”اسحاق راهي جي نالي سان منسوب 
  . نصيرآباد جو صدر آهي

هر “ آس جا ڏيئا” ۽ كتاب جبار تاثير سومري جو هي قلمي پورهيو
انسان پنهنجي ”كڎهن به ضايع ناهي ٿيندو، كنهن ڏاهي جو چوڻ آهي ته ِان پڑهندڙ وٽ ضرور ساڀ پوندو ڇو ته سچي جذبي ۽ خلوص ڀريو پورهيو 

  “    .هٿن جي پورهئي جي تشريح هوندو آهي
، ئ  ا روڙ ئئ  ۾ ر   ب 

ئئ ر ا ا اڻ     .  
۾ تعارف لکندي ڏاڍي دلي ۽ “ آس جا ڏيئا”جبار جي كتاب سائين 

ڇو ته . روحاني خوشي محسوس كندي وس آهر كابه كسر ناهي ڇڎي
مونکي پنهنجي دل جون ڳالهيون لکي سائين جي خيالن جي حيثيت ظاهر 

  . كندي شيئر كرڻ جو موقعو نصيب ٿيو آهي
ت عطا سائين تاثير ال دعاڳو آهيان ته ا پاڪ کيس سٺي صح

كري سندس مان مرتبو وڌائي ۽ قلم ۾ ايتري طاقت ڏئي جنهن سان علم 
و ادب، ڌرتي ۽ سرتي کان ويندي ٻولي ال به لکندو رهي ، نيك تمنائن 

  .  “آمين”سان گڎ کوڙ ساريون منزلون ماڻي 
و   ئر 
  نصيرآباد

12-12-15  

ئئـئ ڏـآس   22 

ئئ  ۾  .....ب 
  

، ئ  ا روڙ ئئ  ۾ ر  ب 
ئ ر ا ا اڻ    . 

  
ِفنون لطيفا جي شروعات ۾ ئي ادب ۽ فن جو مقصد انسان کي سڌارڻ ۽ 
تفريح ڏيڻ رهيو آهي ۽ اڳتي هلي ادب روحانيت جي اظهار جو ذريعو به 

وقت گذرڻ سان گڎ ادب جي هن اصالحي رخ وڌيك اهميت حاصل . بڻيو
قي نظريا به ادب ۾ كئي ۽ سماجي، سياسي، قومي، مذهبي، اقتصادي ۽ اخال

شاعري ادب جي اهڑي همه گير ۽ جامع صنف آهي جو . تشريح هيٺ اچڻ لڳا
ان کي قوم جي مكمل ميراث چئي سگهجي ٿو ۽ شاعر وري قوم جي 

شاعري جي وسعت ۽ شاعر جي . مجموعي ميراث جا مالك ۽ امين سڎجن ٿا
  .“اگرد آهنشاعر خدا جا ش” غير معمولي ڏات ال كنهن ڏاهي چيو آهي ته 

ِشاعري جوبنياد حس جماليت آهي ۽ هي حس جماليت شاعر کي  ِ
اهڑو شعور بخشي ٿي جو هو پنهنجي دور جي بدصورتي ۾ خوبصورتي 

شاعر پڑهندڙ جي گهرن احساسن کي جاڳائي ٿو، . تالش كندو رهيو آهي
جذبن کي متاثر كري ٿو ۽ سوچ ۾ سونهن پيدا كري روين کي سڌاري ٿو 

اعري تقدس ۽ پاكيزگي جي خواهش، بهتري ۽ عظمت ال مطلب ته ش
  . تڑپ پيدا كري ٿي

عبدالجبار تاثير جي شاعري ۾ مٿي بحث كيل خوبين جا اولڑا نظر 
صوفين کان گهڻو پري پر خدا جي شاگرد يعني سيکڑاٽ پرائمري . اچن ٿا

جي شاگرد جي اک سان ئي سهي جڎهن هو پنهنجي آس پاس جي ماحول 
ي ٿو ته هن کي پنهنجي دور جي بدصورتي نظر اچي ٿي، تي نظر ڦيرائ

  تڎهن تاثير تڑپي چوي ٿو؛ 
  

ي ڏـ ئ   ا   !  
ئ  ي ڏـروز    !ر  

هي پورو نظم قومي جذبي جي اثر هيٺ سنڌ جي سرزمين تي قومي   
جبر ۽ سازشي كاررواين جي بدصورتي جو اظهار آهي جيئن وري چوي ٿو 

  ته؛ 
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ئن،  ئري  ڏ   ئن   
ئن ئري  ڏ   .َئڙ ۾ ب آ 

  
ماحول جي اهڑي بدصورتي ۾ وري تاثير فطرت ڏي واپس موٹي ٿو 

  ۽ آخركار خوبصورتي ڳولي لهي ٿو جيئن لکي ٿو ته؛ 
ئ، ئرا وڻ  ئ رو     ُا
ئ ئرا وڻ    .  رات وارا 

  
 وٺي سندس ذات هن نظم ۾ فطرت جو حسن، يادن جي سندرتا کان

  . سونهاري سنڌ، ان جي تاريخ ۽ سنڌين جي وڻڻ جي ڳالهه كري ٿو
 جون راتيون، مٹي تاثير جي انيك نظمن ۾ ماڪ ۾ ڀنل چانڈوكي

هي غم ۽ . جي مهك ۽ محبوب جي وڇوڙي جي ورالپن ۾ دکندڙ درد به آهي
خوشيجو گڎيل تاثر تاثير جي شاعري جو بنيادي تاڃي پيٹو آهي 

  ن لکي ٿو ته؛ جيئ
  

، ن  س   ئن  ن،   ن  ون    وري 
ن  س   ئن  ن،   ن ا ن  ئڳ   .ون 

  

، ئڻ را  ئ   ڻئ آ  
ئڻ را  ئ ئ  ن    .ڳ  

  

ن ئن   ن و ئن  ڳ  آئ ار   !ئن 
ي و   .آ  دل   ئ ا

  

    ادا   وڻ آ،وئ
ڻ آ ئن ڏي  ب وارا ا   . م 

  

، ي آ ئ  ڻ    ڳ 
ي آ   .  ڏاڍو وڻ

  

ئن  ئر ئ   ، ي    !  
ئن  ار ي رات    . ئن روئ

  

ئئـئ ڏـآس   24 

ن، ي     ن ڏي   ڏ
ن ي     .  

  

ئن، ي آ ئن ڏ     
ئنش   ي آ   .ي و

ِتاثير به پاڻ کي روايتي سنڌي شاعري جي انداز خطاب کان بچائي نه   
 جو كيترن ئي نظمن ۾ عورت جي روپ جو اظهار كري ٿو ،سگهيو آهي

دنيا جي گهڻي ڀاڱي هر زبان جي . جيئن مٿين حوالن مان صاف ظاهر آهي
۾ شاعري ۾ مرد عاشق ۽ عورت محبوب هوندي آهي پر كجهه زبانن 

اهڑي شاعري جا مثال به ملن ٿا جن ۾ عورت ئي عاشق ۽ عورت ئي 
 جيئن يوناني شاعري آهي، پر ان جي ابتڑ فارسي ،محبوب هوندي آهي

اهو جنس پرستي نه . شاعري ۾ مرد ئي عاشق آهي ۽ مرد ئي محبوب آهي
فارسي شاعري ۾ مرد ئي حقيقي ۽ مجازي خدا . پر خدا جو تذكرو آهي

ي ويدانتي شاعري ۽ صوفياڻي شاعري ۾ عورت عاشق ۽ آهي پر اپکنڈ ج
هندو شاعرن راڌا جي روپ ۾ پنهنجي ڀڳوان سان . مرد محبوب رهيو آهي

عشق جو اظهار كيو آهي سندس كالسيكي شاعري ۾ به سنڌي صوفي 
شاعرن عورت جي زبان ۾ پنهنجي عشق مجازي، عشق حقيقي ۽ پنهنجي 

هه لطيف جي شاعري ان جو چٹو شا. روحاني تجربن جو اظهار كيو آهي
سسئي، سهڻي، مومل، نوري، ماروي، سورٺ ۽ كونئرو جا . مثال آهي

كردار لوڪ داستانن ۾ ۽ شاهه سائين جي شاعري ۾ عورت جي عاشق هئڻ 
ا ۽ . هن اسلوب بيان جا سماجي ۽ مذهبي كارڻ آهن. جا مثال آهن

ي ان سان ديوتائن جو تصور مذكر آهي ته انسان عورت جي روپ ۾ ئ
عورت جو كمزور هئڻ، ذهني غالم . محبت جو اظهار كري سگهي ٿي

هئڻ، وفادار ۽ محبت ۾ سچي هئڻ واري گڻ کي سچائي جي عالمت طور 
ڳائجي ٿو ۽ صوفي شاعرن عورت جي طلب، تڑپ ۽ غالمانه وفاداري کي 
ڏسندي عورت جي روپ ۾ ا سان بندي جي پيار جو اظهار كيو ۽ اهڑي 

ي ۾ صوفي جو عورت بڻجي عشق جو اظهار كرڻ جي روايت طرح شاعر
پئي ۽ تاثير به هك سنڌي هئڻ جي ناتي سنڌي شاعري جي مجموعي 
روايت ۽ لطيف سائين جي شاعري جي خصوصي روايت کان واقف ڏسجي 

  ٿو۽ پنهنجي شاعري ۾ به ان روايت کي ورجائي ٿو جيئن لکي ٿو ته؛ 



ئئـئ ڏـآس   25 

، ئن و ئر    را 
ئن و  ئر    .  

تاثيرجي شاعري ۾ درد جو دور به پسجي ٿو ۽ شايد درد جو سفر   
محبوب جي وڇڑڻ جي درد ۾ انسان . كري ڏک جي پڄاڻي تي پهتو آهي

دکندي دکندي ايترو اجرو ٿي پوي ٿو جو هو خود حقيقي محبوب ماڻي 
 شيون هي درد انسان ۾ روحاني معراج عطا كري ٿو ۽ پو دنوي. وٺي ٿو

بي معنى بڻجي پون ٿيون ۽ انسان انهن سڀني کان ۽ خود پاڻ کان به اڳتي 
اهو درد انسان کي اعلى شعور عطا كري ٿو ۽ شين جي . نكري ويندو آهي

اندر ۾ نکار اچي وڃي ٿو ۽ انسان کي اهو . حقيقت روشن ٿي پوندي آهي
نهنجي شعور اچي وڃي ٿو ته هن پنهنجو دنوي وجود ڌرتي، قوم، ٻولي ۽ پ

ُثقافت کانسوا كجهه نه آهي پر ان كل جي خبر آهي ۽ حقيقي معنى ۾ 
  ...كائنات ۽ انجي هر شي وانگر خود انسان به ان كل جو مظهر آهي

  
ئن ڏ وڃ ڳ وارا     ا ۾ و   !ا

  

ئن ئ ئڳ   ئن  ئ     .  
ئن، ئ ڻ   ئن  ئ       

ھ   ئن ڌر ن     “    ئ”ِ 
ئن ئ ڳ   ئر      .  

  

 !، ئن   ئن      آ
، ئن   ئن     درد آ در
آ، ب ا  ئ  ب آ  و     

ئن   دا  ئن     .ُا
شاعري جي بنيادي خوبي پيار ۽ محبت آهي هن خوبي کان       

تاثير کي به پيار ۽ محبت جو روڳ .  نه ٿو ٿي سگهيوانجهيل ماڻهو شاعر
حسن پرستي ۽ پيار سطحي ماڻهن ال ته چڱو معاملو ڀل نه . پراڻو آهي

مزاحمتي . هجي پر شاعر جي شاعري کي هي جذبو زندگي بخشي ٿو
شاعري ۾ هي جذبو هجي نه هجي پر تخليقي شاعري جي عظمت جو 

۽ خاص طور صوفي شاعرن وٽ شاعرن وٽ . كارڻ پيار ۽ محبت ئي آهي
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ا ۽ انسان جي تعلق جو بنياد به . حسن ۽ پيار جو هك خاص تصور آهي
دنيا جي سڀني مذهبن جو عقيدو ا جي . پيار ۽ محبت جو تعلق آهي

. عبادت آهي ۽ عبادت جو جذبو محبت ۽ پيار جي جذبي مان جنم وٺي ٿو
خدا جي خوف . هجيدل ۾ جيكڎهن پيار نه هجي ته عبادت نه ٿي كري سگ

کان انسان ان جي نالي تي قرباني ته ڏئي سگهي ٿو پر دل سان ان جي 
صوفين ۽ شاعرن وٽ محبت سڄي كائنات ۾ . عبادت نه ٿو كري سگهي

جاري ساري ۽ سڀني انسان، جاندارن ۽ مادي شين کي پاڻ ۾ جوڙي رکڻ 
 صوفين جو چوڻ آهي ته ا خود پيار آهي ۽. واري قوت تصور كن ٿا

. انسان کي ان جي عبادت ال جيكا قوت مائل كري ٿي اها به پيار ئي آهي
هاڻي جڎهن ته ا ۽ انسان ٻئي پيار آهن ته چئي سگهجي ٿو ته پيار ئي 

صوفين جي نظر ۾ ا جي حقيقي عبادت ورد . پيار سان پيار كري ٿو
 جي ا. وظيفه، مراقبا ۽ مجاهدا، روزا ۽ نمازون، حج ۽ زكوات نه آهي

حقيقي عبادت هي آهي ته انسان ا جي هر ننڍي وڏي مخلوق جيكا ا 
  . جو مظهر آهي، جنهن ۾ خود انسان به شامل آهي ان تي غور كري

  

ئن، و آ ئن    ئن  
ئن و آ ئن     .  

  

، ئ ئري     ن ڏي روز 
ئ ئري     .ئري روز 

  

ئن ئن      ،ئڻ 
  . ن ئ  ڏات ۽ ڏان

پيار کي زندگي جو اعلى ترين مقصد مڃڻ کان پو پيار جي   
پنهنجي هك الڳ حيثيت کي نه ٿا مڃين پو شاعر هك اهڑي حقيقت کي 
مڃين ٿا جا پيار کان به اعلى آهي ۽ پيار جو سبب بڻجي ٿي هي حقيقت 

 جو حسن، حسن جسم کان اڳتي، خوبين جو حسن، وصفن. حسن آهي
ا جي پوري مخلوق حسين آهي ۽ . مخلوق جو حسن به خالق جو حسن آهي

ا پنهنجي مخلوق سان ان كري به پيار كري ٿو جو مخلوق جو مادي 
حسن ۽ اهڑو . حسن به ان خالق جي پنهنجي غير مادي حسن جو اظهار آهي

پيار جنهن جو كارڻ وري حسن آهي اهو ادب ۽ فن جي تخليق جو كارڻ 
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روح جي ا ال كشش ۽ ا جي انسان ال كشش، ٻنهن جي هك . آهي
  . ٻئي ال كشش، ٻنهن جي هك ٻئي ال محبت جي كري آهي

منظر . تاثير جي هن شاعري جي مجموعي ۾ انيك موضوع ملن ٿا
كردار نگاري به آهي . نگاري به آهي جيكا سماج جي عكاسي كري ٿو

 كٿي سهڻي سوچ ۽ لوچ وارو كردار آهي .پركردار نالن کان واجهيل آهن
كي وري . ته كٿي اهڑو به كردار آهي جنهن جي لوڏ به لک لهي ٿي

رنگين جذبن ۽ جوت وارا كردار آهن، كن جا حوصال اوچا ۽ ارڏا، كن 
جون محبتون من مهڻيون، كن جا وڙ سوڙا ته كي كوڙا، كي موج 

  مستي ۽ مدهوشي وارا جيئن لکي ٿو ته؛
  

، ۾ آ  ئ   ل  اي 
ئرا آ ل ا ئ  در    .ُئ

پڄاڻي کان پهرين كجهه عبدالجبار تاثير سان ذاتي طور سنگت جي   
 33سنگت جو هي ڊگهو سفر لڳ ڀڳ . ڳالهه كرڻ ضروري ٿو سمجهان

انهي پوري عرصي ۾ وڇڑي ملڻ ۽ ملي وري وڇڑڻ . سالن تائين پهچي ٿو
هن ڳانڍاپي ۾ . کي ٹٹڻ كونه ڏنوسينبه ٿيندو رهيو پر كڎهن به هن تند 

هي نوكري بهاني به . بهتر كردار ۽ كوشش دوست تاثير جي رهي آهي
. پنهنجي محدود ماحول ۾ قيد رهيو ۽ آ سڄي سنڌ لتاڙي چكو آهيان

سنگت کان سوا اسان جو ادبي ڳانڍاپو به كتابن جي ڏي وٺ سبب قائم 
خلوص دوست محسوس هن سڄي سفر ۾ مون تاثير کي سٺو ۽ پر. رهيو

كيو آهي جيكو سنگت جي خوشحالي ۽ ترقي ال پرخلوص ۽ دعاڳو به 
ا کيس خوش رکي ۽ کيس قلم ۾ علمي . رهي ٿو ته خوش به ٿئي ٿو
  . پورهئي جي سگهه قائم رکي

  
 ”“  

  كراچي
12-12-20  
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ئران  ....  
  

  

  ...ئن ۽  ز 
  

خري حكمران ميان نصير كلهوڙي پاران آباد كلهوڙا خاندان جي آ
ٿيل شهر نصيرآباد جي شيخ محال ۾ ٹپال کاتي جي هك ننڍڙي مالزم 

 جون 15محمد ادريس سومري جي غريباڻي گهر ۾ اسكول ركارڊ موجب 
  .ع ۾ منهنجو جنم ٿيو1953

پرائمري تعليم پنهنجي ئي شهر ۾ پٹي کان ٻي درجي تائين مسلم 
 کان پنجون درجو لوكل بورڊ اسكول جيكو هن پرائمري اسكول ۽ ٹين

آهي مان پاس كري گورنمينٹ ها اسكول “ مين پرائمري اسكول”وقت 
جي جا آهي ۾ انگريزي “ هندو پئنچائت” نصيرآباد جيكو هن وقت 

ننڍڙي الكون رنگين پينسلن سان . تعليم حاصل كرڻ ال داخال ورتي
اسكول ۾ ڊرائينگ ٹيچر سيد آڏيون ٹيڎيون تصويرون ٺاهيندي ان وقت 

ع ۾ 1966شمس الدين شاهه جي صالح سان انٹر ڊرائنگ جو امتحان سال 
كالس ستين ۾ ئي پاس كري سنڌ جي مڃيل تعليمي درسگاهه 

ع ۾ 1969گورنمينٹ ها اسكول ميهڑ ۾ كالس اٺين ۾ داخال وٺي سال 
اهڑي طرح وڌيك تعليم حاصل كرڻ ال . مئٹرڪ جو امتحان پاس كيو

پرائيويٹ طور گورنمينٹ ڊگري كاليج دادو جيكو هن وقت سنڌ جي 
سڎجي ٿو ، مان سال “ استاد بخاري ڊگري كاليج”ڀلوڙ ۽ عوامي شاعر 

جا “ اسالمك كلچر”ع ۾ ايم اي 1983ع بي اي ۽ سال 1977ع ۾ انٹر، 1974
  . امتحان پاس كيا آهن

 تعليم جو سفر جاري رکندي پنهنجي ضلعي الڙكاڻي جو رخ كيو
ِ۽ سنڌ جي سابق وزيراعلى جناب اختر علي جي قاضي جيكو گورنمينٹ ال 
كاليج الڙكاڻي جو پرنسپال هو سندس ايام كاري ۾ ايل ايل بي جو 

ع ۾ ڏئي سنڌ يونيورسٹي ڄام شورو مان قانون جي 1985امتحان سال 
ع ۾ گورنمينٹ ڊي سي ها اسكول 1977سال . ڊگري حاصل كئي

جو امتحان پاس كري عالمه اقبال اوپن يونيورسٹي الڙكاڻي مان بي ايڈ 
وري پروفيشنل تعليمي امتحان . اسالم آباد مان ڊگري پڻ حاصل كئي آهي
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ع گورنمينٹ ٹريننگ 1973سال “ ڊرائنگ ٹيچرس كورس” ڊي ٹي سي 
جا امتحان گورنمينٹ نارمل “ ماسٹر آف ڊرائنگ”كاليج سكرنڈ ۽ ايم ڊي 

  . ع ۾ پاس كيو آهي1980ٹريننگ اسكول حيدرآباد سال 
ع ۾ پنهنجي مامي مرحوم عبدالخالق سومري جي ڌي ۽ 1969سال 

اسحاق راهي جي ڀائيٹي سان نكاح ٿيو ۽ ازدواجي زندگي جي شروعات 
شادي کان ستت ئي گهر جو ۽ غريب ابي جو سهارو بڻجي گهر جو . ٿي

ماهوار چرخو هالئڻ ال ميهڑ ۾ سيٺ محمد سليمان شيخ جي دكان تي 
چاليهه روپين تي مزدوري كرڻ لڳس، اتان وري پنهنجي ئي شهر جي 

صبح . بهاردين شيخ ۽ تاج محمد شيخ جي دكانن تي به ساڳي كار رهي
کان شام تائين سخت محنت ۽ مشكت كندي پورهئي جي پگهر مان 

اهڑي سخت محنت ۽ جفاكشي سان زندگي جي . پيٹ پاليندو رهيس
فر مان اها ڄاڻ ملي ته هك مزدور كيترين ئي انهن ڏکن ڏاکڑن واري س

تڎهن وڃي ! پيڑائن ۽ كٺن مرحلن مان گذرندي زندگي جو گاڏو ٿو گهلي
  . وارو فلسفو سمجهه ۾ آيو“ الكاسب حبيب ا”مونکي به 

گهر جي ڀاتين ۾ كنهن نه كنهن جو ڀاڳ ”عام چوڻي آهي ته 
ع ۾ ڊرائنگ ٹيچر 1971اهڑي طرح شادي کان ٻي سال “ سوايو هوندو آهي

ع ۾ ڳوٺ حاجي خان تعلقو جوهي ضلعي دادو 1971 نومبر 5. جو آرڊر مليو
هي ڳوٺ جوهي . ۾ منهنجي نوكري بحيثيت گورنمينٹ مالزم طور ٿي

كاڇي جي هن ڳوٺ . کان اولهه طرف كاڇي جي عالئقي ۾ واقع آهي
۾رهندي مون محسوس كيو ته هتان جو عوام كهڑي نه اڙانگي رستي تي 

ماڻهو زندگي جي بنيادي سهوليتن کان بنهه محروم آهن، ! وان دوان آهير
ڳوٺ جي . جتي نه روڊ رستا نه بجلي ۽ نه وري كو پاڻي جو معقول نظام

اتر ۾ هك وڏو تال موجود هوندو هو جنهن ۾ برسات جو پاڻي كٺو كري 
ي اكثر ماڻهن جو حال مسكين. ماڻهو ۽ جانور پيئندا ۽ استعمال كندا هئا

هو برسات وسي ته اوج ئي اوج نه ته ڏکن ۾ ويتر اضافو هوندو، تنهن 
هوندي به هركو پنهنجي حال تي مست ۽ ا جي رضا تي راضي رهي پيا 

  . زندگي جو گاڏو گهليندا
هتي جا ماڻهو قربائتا، کل مک، بک بدحالي هوندي به آئي جو آڌر 

. شيوو هوڀا كرڻ ۽ مهمان نوازي ۾ حال آهر خدمت كرڻ سندن 
  . كچهرين جا كوڏيا، محنت ۽ وفاداري سندن جذبي ۾ شامل هوندي هئي
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هن ڳوٺ جو چڱو مڑس رئيس علڻ خان لغاري هو ۽ سندس رهائش 
ڊگري كاليج دادو روڊ تي هئي جتان هر آچر تي ڳوٺ اچي فيصال ڦڑا 

آ به خيرپور ناٿن شاهه لڳ ڳوٺ راوت خان لغاري جي رئيس . كندو هو
غاري کان خط وٺي وڃي رئيس علڻ خان سان مالقات كري اشرف خان ل

صبح ٿيڻ تي پاڻ سان گڎ . ڳوٺ ۾ هك نئين ماستر طور واقفيت كرائي
هك جيپ ۾ ويهاري ڳوٺ حاجي خان آندو اتي سندس ڀا مٺل خان لغاري 
جي اوطاق تي مون ال رهڻ جو بندوبست كيو، جتي رئيس اكبر خان 

ائيٹي سكندر علي خان سان لغاري جيكو سندس پٹ ۽ سندس ڀ
رئيس اكبر خان ايم اين اي ٿي گذريو ۽ سكندر علي خان . ويجهڑائي ٿي

پهريان مختياركار بعد ۾ ٻئي ڀيرا يونين كائونسل ڊرگهه باال جو ناظم 
وري . سياست ۾ سندن چڱو خاصو مقام رهيو آهي. رهي چكو آهي

ر، رمضان ۽ خان پنهور، اسحاق پنهو“ شمو”ڳوٺاڻن ۾ شمس الدين عرف 
محمد امين پنهور اي ڊي او . محمد امين پنهور منهنجا سٺا دوست ثابت ٿيا

ايجوكيشن ٺٹو رهيو ۽ پو ڊسٹركٹ ايجوكيشن آفيسر ميرپور خاص 
وري شاگردن . مان رٹائرمينٹ وٺي هن وقت كراچي ۾ رهائش پذيرآهي

 ۽ ۾ لياقت لغاري، نادرعلي ۽ سندس ڀا صغير علي لغاري ڏاڍا ذهين
ڳوٺ حاجي خان مان هر پندرنهين ڏينهن منهنجو . سلڇڻا شاگرد هئا

شام جو وقت ڳوٺ جي ڀرسان . پنهنجي ڳوٺ اچڻ وڃڻ پيو ٿيندو هو
اهو . جي پيٹ ۾ سكي تي والي بال راند كندي گذرندو هو“ گاج نئين”

  . سلسلو لڳاتار هك سال تائين رهيو
ڙكاڻي جي ع ۾ منهنجي بدلي پنهنجي ئي ضلعي ال1972سال 

“ ڊي ٹي سي”ع ۾ 1972-73گورنمينٹ مڈل اسكول ڳيريلو ۾ ٿي جتان 
ٹريننگ ال گورنمينٹ ٹريننگ كاليج سكرنڈ ۾ منتخب كيو ويو، 
جتي مسٹر ثنا ا سومرو شكارپور ته وري گلزار احمد سميجو دادو کان 

شام جي وقت . ٹريننگ كرڻ ال پهتا جيكي منهنجا روم پارٹنر رهيا
سٹل کان سكرنڈ شهر پهچي لطيف پارڪ سامهون سنڌ كتاب گهر ها

جنهن جو مالك سنڌ جو سڄاڻ شاعر اديب جناب خاكي جويو هوندو هو ۽ 
ان سان گڎ سندس ڀا ناميارو ادب دوست تاج جوئي سان كچهريون 

  . جن وٹان پڻ علمي ادبي ڄاڻ ۾ اضافو ۽ شوق پيدا ٿيو. كندي گذرندو هو
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وري كري وري به ساڳي اسكول ڳيريلي ۾ هك سال جي ٹريننگ پ
علم و تدريس جو اهو روشن ڏيئو، ڏيئي مان ڏيئو ٻاريندو . مقرري ٿي

مڈل اسكول واسو كلهوڙو، گورنمينٹ ها اسكول نصيرآباد، وارهه، 
هن . باڊهه، گاجي کهاوڙ ۽ گورنمينٹ ها اسكول موندر الکا تائين پهتو

“ ٹر آف اسكول ايجوكيشنڊائريك”ئي اسكول مان سينيارٹي تحت 
جيئن ته . الڙكاڻو ۾ رجسٹرار ڊپارٹمينٹل ايگزامنيشن مقرر ٿيس

رجسٹرار جي پوسٹ سينكشنڈ نه هئڻ سبب گورنمينٹ ها اسكول آريجا 
ڦيڑو ۽ گورنمينٹ ها اسكول بهارپور الڙكاڻو مان ڊٹيلمينٹ تي كم 

 هن وقت منهنجي پوسٹنگ ٹائيم اسكيل حاصل كندي. كندو رهيس
 ۾ موسٹ سينيئر ڊرائنگ ماسٹر طور گورنمينٹ ها اسكول 19گريڈ 

رٹائرمينٹ ۾ باقي . رشيد وڳڻ ۾ خدمتون سرانجام ڏئي رهيو آهيان
هتي جو هيڈ ماسٹر جناب حمزه خان كلهوڙو . كجهه مهينا وڃي بچيا آهن

کان عالوه عبدالعلي وڳڻ، اشفاق الکو سميت سڄي عملي پاران التعداد 
كار رهيو آهي جن جو تهه دل سان شكر گذارآهيان، خدا محبتون ۽ سه

  . تعالى کان دعاڳو آهيان ته باقي وقت به خير سان گذري
  

  .......ادب 
ننڍڙي عمر ۾ ئي پنهنجي مامي مرحوم اسحاق راهي جي كتابن جي   

اٿل پٿل كندي سندس شاعري پڑهندي ادبي ڄاڻ ۾ ويتر اضافو ٿيو ۽ 
ذوق پرکي هك ٻار جيان منهنجو پتكڑو هٿ مامي راهي منهنجو ادبي 

  . پكڑي ادبي راهه تي هلڻ سيکاريو
ميهڑ شهر هون به علمي ادبي سرگرمين ۾ ادب جوگهوارو شهر رهيو 
آهي هتي كيترن ئي شاعرن، اديبن سان واقفيت ٿي ۽ ان سموري سفر ۾ 
منهنجو سرواڻ اسحاق راهي ئي رهيو آهي، جنهن جي رهائش تي سدائين 

جتي نشتر ناٿنشاهي، احمد خان مدهوش، بسمل . متل رهندا هئاميڑا 
، ناظم منگي، عبد مگسي، ڊاكٹر طفيل “محزون”راڌڻائي، محمد نواز 

مگسي، ڊاكٹر مظهر درياڻي، ڊاكٹر غالم عباس مهيسر، ريڈيو كمپيئر 
ذوالفقار هيسباڻي سندس ڀا اظهر هيسباڻي، پير شميم جان سرهندي، 

 سرهندي، شيخ اسحاق دانش، احمد بخش پتوجو سندس ڀا سليم جان
لطيفي، غالم رسول غرق، صرير پنهور، خادم ٿيٻو، وري نصيرآباد مان 
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سيد بخشل شاهه، صوفي هدايت ا سوهو، ديدار مغيري، نصرا قريشي 
۽ فلم ٹي وي جا مشهور اداكار مرحوم غالم حسين ڏيپر، مرحوم وفا ڀٹي 

  . ندي پيا ڏسبا هئا۽ اسماعيل چانڈيو كچهريون ك
هك ڀيري راهي صاحب جي رهائش تي سندس ئي موجودگي ۾ ناظم 
منگي، بسمل راڌڻائي، احمد خان مدهوش ۽ كجهه ٻيا شاعر موجود هئا 
جتي آ به نصيرآباد کان اچي پهتس، منهنجي هٿ ۾ هك ميگزين هيو 

سومرو لکي ڇڎيو “ مجروح”ِجنهن جي سرورق تي مون پنهنجو نالو جبار 
ميگزين وٺي احمد خان مدهوش چيو ته ابا تون وري كڎهن کان . وه

مجروح ٿيو آهين؟ اهڑا لفظ ٻڌي خاموش ئي رهجي ويس ڇو ته سڀني جو 
اڃا ننڍڙي عمر ! احمد خان مدهوش چيو ته ابا. توجهه مون ڏانهن ٿي ويو

مون ڊوڙندي . اٿئي كجهه کارا پيار ته تنهنجو تخلص كو ٻيو ٿا ڏيون
کائڻ پيئڻ کان پو احمد خان .  ال كجهه شيون وٺي آيسکائڻ پيئڻ

سندس چواڻي ته تخلص جو شاعر . تخلص عطا ٿيو“ تاثير”مدهوش پاران 
جي زندگي تي گهرو اثر رهي ٿو، مامنهن کان پڇ ته اڄ تائين كا راهه 

يا مونکان پڇ ته ٻڌايان مونکي به كو هوش نه رهيو ! نصيب ٿي اٿئي
  . آهين“ تاثير” پو تون هاڻي اڄ کان. آهي

اهڑي طرح مون جبار تاثير سومري جي حيثيت سان مشهوري 
ماڻيندي واقعي محسوس كيو آهي ته تخلص جو هك شاعر يا اديب جي 

مون پنهنجي زندگي شاندار نموني گذاري . زندگي تي كيترو اثر رهي ٿو
  .آهي ۽ هن تخلص منهنجي هن زندگي تي چار چنڈ لڳائي ڇڎيا آهن

اعري ۾ منهنجو پهريون شعر ٻاراڻي ادب ۾ اڳوڻي ماهوار ش
۾ شايع ٿيو جنهن کي پڑهندي ڏاڍي خوشي ٿي ۽ وڌيك لکڻ “ سوجهرو”

پهريان كچا ڦكا شعر جن اصالح به مامي اسحاق . پڑهڻ جو شوق جاڳيو
راهي کان كرائيندو رهيس بعد ۾ وقتي طور امتياز عادل کان به مدد 

دت رهي آهي ته جڎهن به كاشي لکي آهي اها منهنجي عا. حاصل ٿي آهي
ِكنهن سڄاڻ، اهل علم ۽ ادبي دوستن کي ڏيکاري ڇنڈ ڇاڻ کان پو ئي 

  . شايع كرائي آهي پو ڇونه ننڍڙو رحمت سومرو ئي هجي
فاعلن، . ِمون علم عروض جي قانونن ۽ قائدن کان آزاد ٿي لکيو آهي

آهي پو به منهنجي شاعري هر مفاعلن جي قيد و بند کان بي نياز ٿي لکيو 
  .پڑهندڙ کي پسند آئي آهي
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  هن اتفاق کي اوهان كهڑو نالو ڏئي سگهو ٿا؟ 
هك پاسي منهنجي جنم جو مهينو به جون آهي ته ٻي پاسي مامي 

مان پنهنجي . سائين اسحاق راهي جو وڇوڙو به جون مهيني ۾ ٿيو آهي
حسن، رهبر، جيكو منهنجو م! سالگرهه ملهايان يا مامي جي ورسي

ع تي اها 1994 جون 6جنهن . منهنجو روحاني ابو ۽ بهترين دوست پڻ هو
سندس يادون، . راهه اختيار كئي جتان اڄ تائين كوبه واپس ناهي وريو

سندس وڇوڙي سان ڄڻ . سندس كتاب ۽ كالم اڄ به زندهه ۽ جاويد آهن
اسان جي شناخت ئي کسجي وئي هجي، كيتريون ئي مشكالتون درپيش 

مايوسي . ون جنهن سبب پاڻ به  اكيالئي ۽ ويڳاڻپ جو شكار رهيسآي
کان بچڻ ال رب جي رضا تي راضي رهڻ سان ئي سچي مسلماني جو درس 

  .ملي ٿو
شاعر پنهنجو درد سهي وڃي ٿو پر پرايو . شاعر جي دنيا حساس آهي

درد سهندي سهندي لڑڪ به لڑي ٿا پون جيكي . درد سهي كو نه ٿو سگهي
زماني جون ستم . و روپ ڌاري اندر جا اڌما بڻجي ظاهر ٿا ٿينلفظن ج

ظريفيون، روز مره جون اذيتون، پنهنجي وطن جي ڌرتي ۽ ماروئڑن تي 
ٿيندڙ ظلم، ڏاڍ ڏمر به شاعري جو روپ ڌاري دل جي پكار بڻجي ظاهر ٿا 

جن کي كاڳر تي هك شعر جي صورت ۾ تخليق ٿو كري جيئن . ٿين
نجي ٻار کي جنم ٿي ڏئي تهڑي طرح شاعر به هك ما سور سهندي پنه

  . كيترائي سور کائي هك شعر ٿو لکي
مون نثر توڙي نظم ٻئي لکيا آهن پر نظم ۾ وري غزل گهڻو لکيو 

منهنجي شاعري سنڌجي . آهي جيكا مون ال پسنديده ۽ آسان صنف آهي
مشهور رسالن جهڑوڪ؛ ٹماهي مهراڻ، سرتيون، نئين زندگي، اسالم آباد 

 نكرندڙ ماهوار السنڌ، امرتا، عبرت ميگزين ۽ ماهوار هزار داستان مان
سان گڎ كيترين ئي ميگزينن ۽ اخبارن جهڑوڪ؛ آفتاب، هالل پاكستان، 
ِتعمير سنڌ، خبرون، عوامي آواز ۽ كاوش جهڑين مقبول اخبارن ۾ شايع 

  . ٿي آهي ۽ ٿيندي رهي ٿي
آهي انهن مان پنهنجي زندگي كيترن ئي واقعن ۽ حادثن سان ڀريل 

كي واقعا ته وسري به وڃن ٿا پر هكڑا ٻه واقعا اهڑا آهن جيكي كڎهن به 
  . نه ٿا وسري سگهن
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“ بکري”منهنجي سئوٽ حمزي جي شادي ال ڄڃ تيار كري ڳوٺ 
 پار كندي ٻيڑي تعلقي كنڈياري ويندي کيڑن جي پتڻ کان سنڌو دريا

ڎي پوڻ جنهن سبب جو كناري تي پهچڻ کان اڳ ئي وچ دريا ۾ ٻ
پنهنجي خاندان جون سترنهن جانيون اجل جو شكار ٿيون جنهن ۾ 

ع 1974 اپريل 4هي واقعو . منهنجون ٻه جوان ڀينرون ۽ هك ڀا به شامل هو
  .جو آهي

ع تي چئن 2007 اپريل 24ٻيو واقعوبه اپريل مهيني جو ئي آهي 
ڃڻ مهل دوستن سان گڎ جي ايم سيد جي ورسي تي كار ۾ سوار ٿي و

ميهڑ ۽ خيرپور ناٿن شاهه جي وچ تي سامهون ايندڙ گاڏي سان اچانك 
ٹكرا ٿيو جنهن ۾ منهنجي جسم جا كيترائي عضوا ڀڄي پيا ۽ منهنجي 
ساڄي اک جو ضايع ٿيڻ به شامل آهي جڎهن ته مونسان گڎ سفركندڙن 
کي معمولي زخم رسيا، مون سان زندگي ۽ موت جي جنگ جاري رهي سچ 

 مون ڄڻ پنهنجو موت قبولي ورتو هو پر ا پاڪ جا لک كرم ۽ اڻ پڇو ته
ان کان بعد رب . ڳڻيا احسان آهن جنهن مونکي حياتي بخشي ڏني آهي

پاڪ عمره اداكرڻ جي سعادت نصيب كئي ۽ خانه كعبه ۽ مديني پاڪ ۾ 
جي زيارت سان گڎ ٻيون كيتريون ئي زيارتون كري دلي ملسو هيلع هللا ىلصنبي اكرم

  . سكون حاصل كيو آهي
پوري سنڌ جا . مان گهمڻ ڦرڻ، سيروتفريح جو شوقين رهيو آهيان

تاريخي ماڳ مكان، كوٽ قلعا، درگاهون درسگاهون، مينار مقبرا 
مطلب ته كاڇي کان كارونجهر ۽ كراچي کان كشمور تائين سفر كري 

  .مشاهدا ماڻي ججهي معلومات حاصل كئي آهي
  

  رب پاڪ کان عطا ٿيل منهنجي اوالد
  

ج نياڻيون ۽ چار پٹ سليم احمد ، نديم احمد ، وسيم احمد مونکي پن
خدا جي فضل وكرم سان ڏوهٹا ڏوهٹيون، پوٹا . ۽ فهيم احمد آهن

  .پوٹيون به آهن مطلب ته ا پاڪ كڻي مان كيچ كري ڇڎيا آهن
  :سليم احمد سومرو  
طبيعت ۾ به پنهنجي نالي جيان سٻاجهو . هي منهنجو وڏو فرزند آهي  

. خوش مزاج، خوش پوش ياري باشي وارو ماڻهو آهي. رو آهي۽ سڀا وا
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هن وقت مون جيان . سندس تعليم بي اي، بي ايڈ ۽ ايم اي، ايم ايڈ اٿس
ڊرائنگ ماسٹر جي حيثيت سان گورنمينٹ ها سكول گاجي کهاوڙ ۾ 

  . خدمتون سرنجام ڏئي رهيو آهي
  :نديم سومرو  

مه آف ايسوسيئيٹ ، ڊپلو“ سنڌي”هي ٻيو نمبر پٹ آهي ايم اي   
پڑهڻ دوران اسكولن ۽ كاليج ۾ . ۽ بي ايڈ آهي“ اليكٹريكل”انجنيئر 

پنهنجي سريلي آواز ۾ گيت، نعتون ۽ شاهه لطيف جون وايون ڳائي 
نيٺ هن جي اندر وارو . كيترائي انعام اكرام ۽ ايوارڊ حاصل كيا آهن

ظاهر ٿيو جيكو “ سونهن ۽ سپنن جو راڳي نديم سومرو”لكل فنكار
ريڈيو پاكستان . ريڈيو، ٹي وي ۽ مختلف سنڌي چينلن تائين پهتو

حيدرآباد جي ڊائريكٹر معروف اديب نصير مرزا پاران آڊيشن بعد اپروو 
ٿيو جنهن سبب حيدرآباد، خيرپور ۽ الڙكاڻي ريڈيو اسٹيشنن تي سندس 
ڳايل كالمن جو ڳچ تعداد الئبررين ۾ موجود آهي جتان سندس سريلي 

. ئي گيت سنڌ جي كنڈ كڑڇ ۾ اڄ تائين ٻڌڻ ۾ اچن ٿاآواز ۾ كيترا
. اهڑي طرح جناب اعجاز عليم عقيلي پاران پي ٹي وي تان به اپروو ٿيو

كوثر ٻرڙو ڊائريكٹر ريڈيو پاكستان خيرپور به سندس سريلو آواز ٻڌي 
الئيو ركارڊنگ كندي ٹي گيت تيار كيا جيكي خيرپور ريڈيو جي 

 15ن عالوه مختلف كيسيٹ كمپنين مان ان کا. الئبرري ۾ موجود آهن
  . آڊيو كيسيٹون رليز ٿي چكيون آهن

جو سمورو مواد به هن ئي كمپوز “ آس جا ڏيئا”منهنجي هن كتاب 
كيو آهي ڇو ته کيس كمپيوٹر جي دنيا ۾ خاصي معلومات ۽ تجربو 

  . حاصل آهي
  : وسيم احمد سومرو  

گهٹ ڳالهائڻ، طبيعت ۾ شوخي، . هي منهنجو ٹيون نمبر فرزند آهي
سندس تعليم بي اي . لٹي كپڑي ۽ پهر اوڄ ۾ مڑني ڀائرن کان سرس آهي

“ سوشياالجي”سان گڎ ٹي ساله ميل نرس ۾ ڊپلومه آهي ۽ هن وقت ايم اي 
  . جي پهرين سال جو شاگرد آهي

  : فهيم احمد سومرو  

ئئـئ ڏـآس   36 

طبيعت جو . هي منهنجو چوٿون نمبر ۽ ننڍي ۾ ننڍو فرزند آهي
كمپيوٹر سائنس ۾ .  ۽ سلڇڻي مزاج وارو ماڻهو آهيسادو، نيك نمازي

ڊپلوما جو امتحان پاس كرڻ کان بعد هن وقت سنڌ يونيورسٹي ڄام شورو 
  . ۾ ايم بي اي جو شاگرد آهي

پنهنجي اوالد ال هر ان ابي ۽ امان جي دعائن وانگر هميشه رب پاڪ   
ت مان کان دعاڳو آهيان ته رب پاڪ هنن جي عمر دراز كري کين سٺي عز

  . مرتبو ۽ اعلى مقام عطا كري آمين
ڀا سعيد . اوهان جي هٿن ۾ آهي“ آس جا ڏيئا”منهنجو كتاب 

سومرو جيكو نئين ٹهي جو ناميارو شاعر ۽ اديب آهي جنهن ادبي ميدان ۾ 
بر نسندس جي مهرباني سان كنول پبليكيشن ق. چڱو نالو كمايو آهي

  . مان پڌرو ٿيو آهي
كامريڈ عنايت لوهر، جبار آزاد منگي جنهن كتاب جي ڇپرائڻ ال 

كتاب جو ٹائيٹل ۽ بئك ٹائيٹل تيار كيو آهي ان کان عالوه الڙكاڻي 
سومرو، ميهڑ مان عنايت “ منتظر”جي دوستن عيسى ميمڻ، رسول بخش 

راهي، عظمت سومري ۽ رحمت سومري کان عالوه ڳوٺ وڏا ٹالپر جي 
ر جو ٿورائتو آهيان جن ٹالپ“ دلشاد”سهڻي اديب ۽ شاعر محمد حسين

  .مونکي سهڻيون صالحون ڏئي نيك تجويزن سان نوازيوآهي
نهايت ئي ادب ۽ خلوص سان احسان مند آهيان سنڌ جي ڀلوڙ ۽ 

جو جنهن منهنجي كتاب “ تبسم”جماليات جي عظيم شاعر عبدالغفار 
خوشنصيب آهيان جو مانواري حفيظ كنڀر منهنجي . جو مهاڳ لکيو آهي

 ٻه اکر لکيا آهن، پاڻ بهترين اديب، ڊراما رائيٹر، كالم كتاب ۽ مون ال
نويس ۽ پنهنجي پيشي ورانه صالحيتن سان انگريزي ادب جو پروفيسر پڻ 

شكر گذار آهيان پنهنجي پراڻي ۽ پياري دوست شاهه لطيف جي . آهي
جو جنهن پنهنجي خيالن جو “ لطيفي”جديد شارح ۽ پارکو سليم ڀٹو 

. اعري ۽ ذاتي زندگي تي شاندار روشني وڌي آهياظهاركندي منهنجي ش
آخر ۾ . هي يار به هن وقت ڊائريكٹر پراپرٹي ٹيكس كراچي آهي

پنهنجي هر دل عزيز شاگرد عبدالستار سومري جو به احسان مند آهيان 
جنهن منهنجو تعارف لکي اوهان سمورن پڑهندڙن سان واقفيت كرائي 

صيرآباد ۾ سنڌي ادب جو هن وقت هي گورنمينٹ ڊگري كاليج ن. آهي
  . پروفيسر آهي



ئئـئ ڏـآس   37 

آخر ۾ پنهنجي پڑهندڙ ساٿين ۽ سڄڻن کي نماڻو عرض كندس ته 
هي كتاب پڑهي مونکي ننڍڙو اديب ۽ شاعر سمجهي منهنجي اوڻاين کي 

  .نظر انداز كري پنهنجي مفيد مشورن ۽ تجويزن سان نوازين
  . ه آهيانآ هون به كو وڏو شاعر ناهيان جي آهيان ته كجهه به ن

ئن، ئن آ ئن ا ئن  و ب آ   ــ
ئن، ئن آ ا     ـــــ آ 
، ئن  ئ ا ئ  ھ   ئڻ    
ئن ئن آ   .ئن     

  
  و“ ئ”بئر 

  

Cell: 0333-7549928- 
0306-3413566    
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ئ    بئري 

 
 
 .ار سائينـــــان جو، تون ڏاتـــــــالك جهـــــون مـــــت

 .ائينــــو، آڌار ســـــن جــــــهـــــوجــــو اٻــــــن جـــــاڙي
  

 رن ۾،ــــــــ ۽ ٿرنــــــــــَي بـــــڀ کـــن روز ســــيـــــڏئ
 .ار سائينـــان كو الچــــوکــــو تـــــــري ٿــــــنه وس

  
 كمت ٿي ساري جهان ۾،ــــي حـــــتنهنجلي ـــــه
 .و شفادار سائينــــــن جـــــڀــــي ســـــافـــــــون شــــــت
  
 لي،ــــــو ٿو تنهنجي طفيــــرخـــــارو چـــــي ســــلــــه
 .ائينــــو وهنوار ســــــا جـــــلك دنيــــي مـــــڄــــس
  
 ا،ـــاهن ۾ آقـــنــــون گــــا هـــــي ويــــــرق ٿــــــغ
 .ار سائينـــــون طلبگــا آهيــــــش جــــشـــخـــب

  
 ي،ــان ٿو پيو گنج سڀ کـک ي درـــــلي تنهنجــــــم
 .ائينــــــــــادار ســـــن ۽ نـــوازيـــــا نــــون ننڌڻكــــــت
  
 اري ٿا مالك جهان ۾،ــــــي تــــــون تنهنجـــــڳئــــت
 .ائينــــــا هي كردارســــــان جــــــن اســــــــا هرـــــــُب

  
 ن منهنجون اوهان ۾،ــي اميدون هــــون ئــــهڻيـــــگ
 .ائينـــــــــار ســــــون تــــو ٻيڑو تـــــــج“ رـــيــث اـــت”
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  ملسو هيلع هللا ىلصِنعت رسول مقبول 

 
  هي،دا آـــــــــــــ جو خ ملسو هيلع هللا ىلصدّحمُ ۽ م ملسو هيلع هللا ىلصدّحمُدا جو آ مــــــــــــخ

ِان جدا آهي نه هوهن کان جــــــــــن کـــــــــــُي هــــــــــنه ه   .دا آهيــُ
  

ّ، محمد ي آـدا جـــــــــا خـــــا جيكــــــــــرض   جي رضا آهيملسو هيلع هللا ىلص ُ
ِدا آهي نه هوهن کان جــــــــن کان جـــــُي هــــــنه ه   .دا آهيـــــــــــــُ

  
  ي،ـــــــــبريا آهــــــــــِر، حبيب كـــــــــــو دلبــــــدا جو دادلـــــــــخ

  .يــــــــــــآه  ملسو هيلع هللا ىلصىــــــــــــد مصطفّحمُى مــــــــــم اعلـــــنبين ۾ ات
  

ّري پيا كوٽ كسرى جا، ڄمڻ سان ئي محمد ِك   ،جيملسو هيلع هللا ىلص ُ
  .دا آهيـــــــــيو پنهنجو فــــــِدا جي راهه ۾ جنهن سر كــــــخ
  

  دا پوري،ــــــــــــــي آرزو آهي، كري هيكر خــــــــــن جـــــــــاکي
  .يــــــــــدا آهـــــــــاري اها منهنجي صــــــو شال ڏيکــــــدينــــم
  

  ان،ـــــى کـــــــــِي آ نور جي بارش، تڎهن عرش معلـــــــوس
  .يـــا آهـــــوه نمـــجڎهن ٿيو جلملسو هيلع هللا ىلص ىـــــــــــد مصطفــــــّحمــــم
  
  و باطن آ،ــــــــــُو ظاهر آ هـــــــــــُو آخر آ، هــــــــــُو اول آ هــــــــــــُه
  .يـــــــــــا آهــــــي حقيقت آشنـــــوب ٿو ڄاڻـــــقيقت خـــــــــح
  

  ٿيو آهي،“ اثيرـــــــت ”رداني، تڎهن ـــــــي مون ورق گـــــكئ
  .يـــــــا آهـــــــــي ثنـــــــنجو رڳو تنهـــــــالم ا ۾ ڏسبــــــــك
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  “.رت جي بو ڀٹن ۾ آهي ڌرتي آ شمشان قلندر”: طرح
  

  
  

  !ُدل ۾ دل جــــــو درد رکيــــــو ٿم كهڑا توکــــــــــي ســـــــور سڻايــــان
  !ـــدرُســـــــچ چـــــــوڻ تــــــي ســـــــوري آهـــــــي يا آهــــــي زندان قلنــــــ

  
  .ُخــــاموشـــــي جــــي مهـــــر لبـــــن تي، قابــــو آهــــن هٿكــــــڑين ۾

ُكـــهـــڑو كــــڇــــجي كهڑو لڇــــــجي ِ كک ،ُ   !ُ آهي كان قلندر۾ُ
  

  !ُــوڙي جـــــڳ کـــي كيئــــن ٻڌايان، گونــگي دنيا ڇــــا ورنائيُٻ
  ! ڌيان قلنــدركون تي ُنجي دانهتـون ئـــــي ڏي كــو هـــاڻي منه

  
   پـــوٺـــــو پــوٺـــــو پـــــڄري ويــــــــو آ،،امن اڏامـي وکــــري ويــــــو آ

  “.رت جـــــــي بـو ڀـــــٹـــــن ۾ آهــــــي ڌرتــــــي آ شمشــــان قــلنـــدر”
  

  ـــــــي آگ لـــــــــڳائي،َايـــٹم ايــــــٹم ســــــان ٹـــــكرائي هــن دنيـــــا ک
  !تــــــوبهه زاري زنـــدهه دلــڑين جـــــــو نه كري كــــو زيان قلنــــدر
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  ڳــــــولي ڳـــــــولي ٿكـــجي پيو هـــــان،! امـن االئـــــي كــاڏي ويو آ
  ! ليـــاري کـــان لبــــنان قلنــــــدر!ڙي ڀــــانـن کـــان بغــداد اال

  
  !اننــــــان ڏي مان ن احســـــان فــراموشي کـــي آخــــرـڑو هـِكهـ

  ! منهنجو ئي مهمان قلنـــدر،مـــون ســان نيــــٺ لــڑي پيـو آهـــي
  

  نــفــرت جـــي هـن باهه تي جيــكر محبت جو اڄ مينهن نه پيو جــي،
ُبر ٿـي وينديون بستيون وستيون ٿـي وينديون ويــران قلنـــ   !ــــدرَ

  
  ُكـنهن كـــنهن پنهنجـــــي جـــان وڃائي آخر پنهنجو مان بچــــايو،
  !شـوق كري كــو وكــــــڻي آيو آهي پنهنجو شــــــــان قلنـــــــــدر

  
  مـون لئه ٻي كـــا واهه نه آهـــــــي تنهنجو پيار پنـــــاهون سمجهـــــي،

  !جهليو آ تنهنجو ئي دامــــان قلنــــــدر“ تــا ثـــيــــر” تـــــڎهن اچــــــي 
                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  

 25هين آل سنڌ شهبازادبي ۽ تاريخي كانفرنس 14: نوٽ
  .ع تي سيوهڻ ۾ پڑهيل2002آكٹوبر 
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  َغزل
  ري،ـــــــ ويران خدا شل خير كوسنديون ٿيون

  .ريــــــ ككيئن كري انسان خدا شل خير
  

  !ي سوئي اڄـــــــجي ۾ جا ڏني سون جنهن ک
  .ريــــــــان خدا شل خير كـــــاري ٿو مهمـــم
  

  !!دو ڇاــــــر ٿينــــــاٿ ڇڎيو آ آخـــن ســــسوچ
  .ريــــدا شل خير كـــــو آ حيران خـــــهرك

  
  !ڎيا يار ڏسوــــــــا گــــان اڄ پنهنجــــرن ســـــغي
  .ريـــو پنهنجن جو ارمان خدا شل خير كــــٿي
  

  !رـــو آ وحشي يــــان ٿيــــلهه جو انســـــاڄ ك
  .ريــــــــدا شل خير كـــوان خــــي پيوآ حيــــٿ

  
  !وــارو ٿي پيو ماڻهو جــــو مـــــركو ماڻهــــه

  .ريــــــدا شل خير كــي جيئدان خــــكير ڏئ
  

  ي ٿي پئي آ،ـــت سان آلي رــــــس جي ڌرتـــــدي
  .ريـــــــي ٿيو انسان خدا شل خير كــــآ وحش

  
  ي،ـــــون بيٺيون آهن پاڻ کڻــــون سياڻيـنياڻي

  .ريـــــــل خير كـــدا شـــــرآن خـــــــهٿڑن ۾ ق
  

  “تاثير” پئي  ڏسجيٿي۾  ڌ سموري سورنـسن
  .ريــــــا مشكل ٿئي آسان خدا شل كـــــك
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  .ونــــاڏي وڃـــــ ڀٹ جا ڌڻي ك،ي لڎنـــــان جهانگــــُو مـــــج
  .ونــــاڏي وڃــــــا ڌڻي كـــــ ڀٹ ج،نـــــِاري اچــــــرجي مــــمڇ

  
  رن پيا،ــــــــاهه ۾ پڄــــوپا بـــا جهـــــڑن جــــي جهانگيئــــپنهنج
  .ونـــــاڏي وڃـــي كـــــا ڌڻـــــ ڀٹ ج،رنـــٹ ٻــــا ڀنڀــــــباهه ج

  
  !رنــــا مــــن جي هٿان پنهنجـــي جو پنهنجــــم ناهــــي ستــــه

  .ي كاڏي وڃونـــهن ڀٹ جا ڌڻــــُا كـــــا پنهنجــــكيئن پي
  
  ندي،ـــــــي پنهنجي پيرن مان وڃي ٿي کسكـــون پنهنجــڀ
  .ونــــــاڏي وڃــــي كـــــ ڀٹ جا ڌڻ،نـــــي تكـــا ڌرتـــير ٿــــغ
  

  ن،ــــهڑيون سازشون ٿيون ديس وارن سان ٿيـهڑيون كـــك
  . ڀٹ جا ڌڻي كاڏي وڃون،ُونڌر كسنـــــا كـــي پيــــكيئ

  
  ڻ،ــــــا ڏنگــــــي آيــــن اهــــي پاليوسيــــن کـــــاري جـــير پيـــک

  .ونـــــي كاڏي وڃــــــ ڀٹ جا ڌڻنـــــري وجهـــــا ويــــــر ٿــــوي
  

  ٿين،ا ـــــا هاڃـــــان پيــــوته سنڌڙي ســـــي ٿــــو ڄاڻــــــهرك
  .ي كاڏي وڃونــــــ ڀٹ جا ڌڻ،نــــان ڏســـن ســـــا اکيــــا ٿــپي

  
  ي انسانن هٿان،ــــوحش! ي مٿان ڏســـــن جـــي سانگيـــمنهنج

  .ي كاڏي وڃونــــــن ڀٹ جا ڌڻــــسون وــــان گوليــــمينهن ج
  

  !اـــڻــــهـــن گـــــا آهـــــدا ٿيــــهه ۾ پيـــــــن ڏيــــر هــــمــــاڄ ع
  .اڏي وڃونــــــ ڀٹ جا ڌڻي ك،ن ٿيون بچنــئـــون كيـماروي

  !هڑو االـــــآ ك“ رـــيــــاثـــــت”و ـــيــــن ۾ ٿـــظــفــي لـــپنهنج  
  .اڏي وڃونــــي كـــا ڌڻـــن ڀٹ جــهـــوري وجــــا جهـــي ٿــــج
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  ،اري ٿو ڏسانـــــن جي يــــــان پنهنجـــير ســـــغ
  .انــو ڏســــــــاري ٿــــــو آ مــــــٺــــيـــــاڙ ۾ بــــــت
  
  !ي متلــــول اڄ آهــــٻوــــي چـــــك تــــــئونـــــچ
  .انــــــــو ڏســــاري ٿــــالم نـــيــي نـــئـــي ٿــــئــــپ

  
  زا،ــي جيلن كن کي ڦٹكن جي ســــن کـــــك

  .انـــــــو ڏســــاري ٿــــــان جــــــرمــــــوان فــــــاڄ ن
  

  ان،ــــــــــــــر ۽ ڏاڍ کــــــــــــــــي ڏمــــــــــڏاڍ وارن ج
  .انـو ڏســـــاري ٿــــــي ڏکــــــــي ڌرتــــــهه جـــــڏي

  
  ي،ــــــا وسكار كـــوڻ ۾ نه ٿيـــانـــــل ســــيـــــه
  ،ڏسانو ـــــــي واري ٿــــــر جــي ٿـي اڏامــــئـــــپ

  
  !يــــرن ۾كٿـــڑكاٽ ككـــــي كـــــهُاڄ ا
  ،ڏسانو ــــاري ٿـــــان اڃــــــاري مــــــي ســــــڌرت

  
  ان،ــجي جهـــي محنت سان پيو پلـنهن جـــج

  ،ڏسانو ــــــاري ٿــــــــــــزدور هـــــــل ۾ مــــــوي
  
  !يــــــــا ٿئــــي ڇــــــي االئـــــتـــــدا اڳـــــا خــــــي
  .انــــو ڏســاري ٿـــــوم ســـــــر ۾ آ قـــــكــــــف

  
  ٿيو،“ رـيــاثـت”سي ي وحشت کي ڏـج هننك

  ،ڏسانو ـــــاري ٿـــوف طــرف آ خـــــئوطــــچ
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  !وـــــن هيڎي ڏســـــا ٿيــــڎا ٿــــيس كيــــــــِك

  !وــــــــسن هيڎي ڏســــــُونڌر كـــــُا كــــــروز ٿ
  
  ا،ـــــــا آهن ٿيـــس جـــــن ديـــــمــــا دشـــــنهنجـــپ
  !وــــن هيڎي ڏســـهـــــُا كـــــوڌا ٿـــا جــــنهنجـــپ

  
  ا آ،ــــكــــــــيو ڏهـــڎو نه ٿــــيــــو كــــــڏاڍ ج

  !وـــــــهن هيڎي ڏســـــري وجــــــــا ويـــــــر ٿـــــــوي
  
  ڎي نه آ،ـــها كيـــــي انتـــــي ٿـــــم جــــلـــــــظ
  !وـــــــــــن هيڎي ڏســــري اچـــــــُم الــــــا ستـــــــٿ

  
ـــنهنجــــم ــي جهانگيئڑن جي جهوپـ   ،ن جي مٿانــ

  !وـــليون كرن هيڎي ڏســــون بجــــن پيـــكيئ
  

  رح،ــــي طــــــالول جـــــــــو ۽ بـــــــوشــــــدودي ه
  !وـــــــڎي ڏسر ڏين هيــــِا ســــــان ٿـــــــڌ تــــــــسن

  
  س جا،ـــــــير منهنجي ديـــــَر شــــــَڀر نــــي ڀــــــه

  !وــــا ويڑهه كن هيڎي ڏســــــان ٿــــت ســـــوق
  

  دي پنهنجي ڌرتي واسطي،ـنـــدي وڙهـــنـوڙه
  !وــــــي ٿا بچن هيڎي ڏســـــرن كـــــي مـــــك
  
  آ،“ يرــاثـــت  ”وــن جـــهــي دانـــــي ته پنهنجــــــه
  !وــــــــــڎي ڏســــمن هيــــِا ٹــــا پنهنجـــــيڻ ٿـــن
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  و،ـان واٹن تي واجهايان ٿـــا تنهنجي لئه مـي ويــــگهـورهيه لن
  .وـان ٿـــڌي روز پڇايـــا پانــــكي آيـــان جيـــــار کـــي پـــــتنهنج

  
  ار ٿيو،ــــڌرو پيـــــــول مچي ويندو جي پـــــوٻـــــهن ۾ چــــاڻــــم
  .ايان ٿوــــي مٺڑا لوكان لڑڪ لكــــي آڻـــــپن تـــــرڪ چـــــم

  
  ان،ـــــوهه ڏســــولين جا ٿو ڇــــــا ۾ ڏاڍا ڇـــــي دريـــــفت جــــال
  .وــان ٿـــــارل پار پڄايـــــي پيـــــي ٻيڑي کــــيدن جــــو به امـــــپ

  
  اليون آهن،ـــــون آهن، تنهنجي لئه اٻــــڑيون آليـــــون اکــــنهنجـــپ
  .ان ٿوــــير وهايـــان نيڻين نــــر مـــــورو پــــن ۾ پــــهكـــون ٹــــت

  
  و،ــور ڏئي ويـــُي ويو، پلپل تنهنجا پــــور ڏئـــــُو سـانوڻ آيـــــس

  .وـــــان ٿـــڑين مان، ڳوڙهن جا مينهن وسايـــــولئه اکـــــ تيـــــاڄ ڀ
  
  !نــــ وصل جاكيا ها ويٺين يار وساري كيئداــــوجي واعـــــت
  .وــُا اگهندي اگهندي پنهنجا پاند پسايان ٿـــــين جـــــڑڪ اکــــل

  
  اڙي،ــهايان ساجن، ڏينهن ڏين ٿا ڏنڀ ڏهــوکي كيئن سمجـت

  .وـــــــــجهايان ٿـــن جو ريـــــڑا راتيـــــئي مٺــــت ڏيــــي آٿـــــدل ک
  
  جڎهن ڀي يار جي در کان پنهنجو گذرٿيو آهي منهنجو،“ رـيـتاث”

  .وــــــهايان ٿـــي واجـــــبر جـــــوڙها ڳاڙيندي در دلــــا ڳـــــــرت ج
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َسٺم سر َتي پنهنجي ستم كهڑا ك ِ   هڑا،ــــِ
  .هڑاــــهڑا كــــم كــــن جا ڏٺــــــڏهاڙا ڏک

  
  !انــــــــا ٻڌايــــن ڇا ٿو توکي چئي ڇـــڇيــــپ

َستم سور سختيون سٺم ك َ   .هڑاــــهڑا كـــِ
  

  ول پنهنجا،ــل قــــڎيا تو كيـــــاري ڇـــــوس
  .هڑاـــــكنيا ها تو مونسان قسم كهڑا ـــک

  
  د ويهي رهيس مان،ـــــــهي ديــــن ۾ وجــــدڳ

  .َكي تنهنجا چارا تكيم كهڑا كهڑاـــــَت
  
  ون،ـڻ تـــاني کان ڄاڻين ٿو منهنجا سڄـزم

  .هڑاــــــهڑا كــــُبرا يا چڱا كم كيم ك
  

  !ونـــــــَڀال كنهنکي كهڑي خبر ڇا سٺو م
  .هڑاــــــــهڑا كـــم كــــور دل ۾ اٿــــسڄڻ س

  
  ي آ،ـــــــي پئــــري ٿــــت چـــي آٿــــــڏنم دل ک

  .هڑاــــــــهڑا كـــــكر پيم كـــــُوري پور هي
  
  ن،ــکي ه“ رــــــيـاثـت ”ا جيكي تو درد ـــــڏن
  .هڑاـــڍي رکيم كهڑا كــــڄڻ دل ۾ سانــــس
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  .انـــــــــدو آهيغير سان توکي ڏسن
  .انـــــدو آهيـــــــدي وٺنــــُسور خري

  
  اري،ــوڻ سيــانــــاري ســــي ســــتوک

  .انــــــڑندو آهيـــــــسر ۾ سانول س
  
  ڑا،ــــون جي نه ملندو آهين مٺـــــت

  .انــــــدو آهيـــــڇنـــــاڙو پــــــاوڙو پ
  
  رون،ـــــڑا ۽ تصويـــــا خطــــنهنجــــت

  .انــــــڍي رکندو آهيـــــساهه ۾ سان
  

  ك مان،ــــِجڎهن سڎيندو آهين س
  .انـــــــدو آهيـــدي ورنــــويندي وين

  
  ان هٿ ۾،ـــــي مـــــتنهنجو هٿ وٺ

  .انـــــدو آهيــــپنهنجي قسمت ڏسن
  

  ا،ـوكان لڑڪ لكائي پنهنجـــــل
ُي ۾ جهڄندو جهرندو آهيــــج   .انــِ

  
  مگر مان،“ يرـــاثـــت ”ي ـــــبه ٿئا ـــڇ
  .انــــــــــي کڻندو آهيــالــــَير سنڀــــپ
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  .نـوڙو سهي نه سگهنداسيـــي وڇـــــــه

  .ڳ ۾ رهي نه سگهنداسينــــــجيئرو ج
  
  !رـُونئن ته دنيا سان منهن ڏيون ٿا پـــه

  .اسينڇي نه سگهندــــــُتنهنجي آڏو ك
  

  ا سمجهون،ـــواب ٿـــــا ثـــــتنهنجي پوڄ
  .داسينــــهكي نه سگهنـــُير آڏو جــــغ

  
  ر،ـــو كــــلي پيــــون ستم تي ستم ڀـت
  .ينـوکي كجهه ڀي چئي نه سگهنداســت

  
  !رــــُي ٿڎي ٿا سگهون پـــي ڀــــوت کــــم
  .نـــداسيــــي نه سگهنــــنهنجي آڏو بچـــت

  
  ن،ــــا ۾ وڇڑي وئيــــِي راه وفــــ جونــــت
  .وچي لهي نه سگهنداسينـــــــي لـــوکــــت

  
  ڳ ۾،ــــكايوسين جـــــــپيار پنهنجو ل
  .ز بچي نه سگهنداسينـــــپر خدا کان هرگ

  
  “اثيرــت ”ي چئون ادا ـــپنهنجي قسمت ک

  .ي نه سگهنداسينـــــكنهنکي ڏوراپو ڏئ
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  اني ۾،ــــئخــــي مــــي تنهنجـــــساق
  .اني ۾ـــــئمــي پــــرڪ نه آهــــُس
  

  ان،ــــل آهيــــڎو پاڳــــآ به كي
  .ي ۾ــــوليان ويرانـــــو ڳــــا پيــــڇ
  
  ر اڄ آيو مونکي،ــــــظــــرق نــــــف

  .ي ۾ـــــــرزانــــي ۾ فـــــوانــــــــــدي
  
  ي،ـــڑيون اوتــــــي آڏو اکـــنهنجـــت
  .ي ۾ـــون نذرانــــا مــــڑڪ ڏنـــــل

  
  كر،ـُمسجد کان منهن موڙي هي

  .ي ۾ـــــــانـــــتخــــُان بــــو آهيــــآي
  

  ل چراغان آهن،ــــا محـــــتنهنج
  .اني ۾ـــــــي خسخــــاوندهه منهنج

  
  کنوڻيون نچنديون كڎنديون آيون،

  .ي ۾ـــــاشانـــي ككاهي منهنج
  

  !نــي سمجهائينديــــهڑو ويهـــك
  .ي ۾ـــــوانـــٿي آ ديــــوش كــــه

  
  كٿي آ،“ اثيرــــت ”و اڄ ـــاڳيــــس

  .ي ۾ــــانــــــــَمستي كانهي مست
                                      لـــــه: طرح ۾ارن ـــو كهڑو جو وڇڑياسين بهــــڳــــــي وا.  
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  رارن ۾،ـــــــڎي شـــــيـــي ڏس كــــــزي آ وڌي ويئــــيــــت
  .ارن ۾ـــــــگهه ملهـــو سڑي ٿو پيو هن مينــــهر منهنجــــگ
  

  دت ۾،ــــــان جي شــــوفــــــا طـــــــان ڇـــــٻڌاي! اي دوست
  .ارن ۾ـــــــولين ۾ كنـــصادم آ ڇـــــيڎو تـــو كــــيــــٿ

  
  ي،ـان ويو شور مچي آهــــان مــــو ڏســـــرف ويٺـــــر طــــه

  .هارن ۾ـــــــــي سانگين ۾ سنگــــي ساڳـــاٿي آ خوشـــك
  

  ي،ــــا وڌو آهــــكــــــري ڏاڍو ڏهــــــنهن ڏاڍ كـــك
  .س جي مارن ۾ـــــن ديـــو آ هــــي ويـــچـــــڌاڻ مـــــانــــم

  
  !ن كنهنکي كو كونهي ٻڌڻ واروــــهن ڏيي دانــــه
  .َوهه جي پارن ۾ـــــگي هن پـــــكن سانـــُي ۾ ٿا ســــس
  
  ي،ــــائي پئـــــر رات ستـــيو هــــي پــــائـــــر ڏينهن ڏکــــه

  .ارن ۾ـــــوڻ ۾ سيــانــــارو ســـــم مـــــل ۾ ڏٺـــــمشك
  

  ي ويٺو،ــــــو آس رکـــاري كــــيو هـــڑڪ پــــولـــــك
  .ارن ۾ــــــــــان آهن پرين جي پچـــو ڏســــي ٿـــــن کــــك
  
  ن،ــــا تائيـــــان ٿو اڃــــو ڄاڻان سوچــــنه ٿ“ رـــــيـــــث اــــت ”
  .“ارن ۾ـــڑياسين بهــــو وڇـــهڑو جــــڳو كـــــي وا لـــــه”
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  .يــــــي ويو آهـــــور مچــــــهر ۾ شــــش
  .يــــي ويو آهـــــــصور اچـــكو ته من

  
  ي،ـــــــي خالـــــوار نه آهــــائي ديـــــك

  .يــــــپنهنجو كو نان لکي ويو آه
  

  !الــان ڀـتنهنجي نظرن جي نشاني ک
  .ر بچي ويو آهيــــتون ئي ڏس، كي

  
  و هوندو،ـبچيو كتنهنجي نيڻن کان 

  .يــــــــسي ويو آهــــــُجوبه آيو سو ك
  

  ان،ــــو سمجهــــن ٿـــتون رٺو آهين ائي
ــُمونکان ڄڻ ڀاڳ رس ــي ويو آهــ ـــ   .يــ

  
  !وـي، كوديوانـــــتنهنجي دروازي ت

  .يـــــي ويو آهــــذرانو ڏئـــــڑڪ نـــــل
  
  ارن ۾ اچي،ــــارن ئي اشـــــو اشــــك

  .يــــو ڇا چئي ويو آهـــون نه ڄاتــــم
  

  “رــيـاثـت ”ِمون ڏنو خون جگر جو 
  .يــــــو نئون رنگ رچي ويو آهــك
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  ي،ــــــــمنهنجو حال ڏسي وئي آه

  .يــــــــــــمونکان پاڻ پڇي وئي آه
  

  ا،ــــــــكيئن وساريان رات اها ج
  .يـــــــي آهمون وٽ رات رهي وئ

  
،منهنجي دل جو چين کسي هو  

  .يـــــي آهــــي وئــــمونکي درد ڏئ
  
  ري مانڌاڻ مچائي،ـــــرڪ ڦـــــُم

  .يــي آهــي وئــــمونکي لڑڪ ڏئ
  

  و،ــــــــڳالهين ڳالهين ۾ ويهي ه
  .يـــــــــمونکي ڇا ڇا چئي وئي آه

  
  ر،ــــار جي آخــــــُهن ۽ منهنجي پي

  .يـــــــــُڳالهه هلي وئي آهشهر ۾ 
  

  مان نه هيس هو منهنجي درتي،
  .يـــــــــــپنهنجو نان لکي وئي آه

  
  اري،ــــد تي ڏيئو ٻـــــمنهنجي لح

                                .يــــــــل رکي وئي آهـــــُآس جا گ
  اسان جي،“ رــيــــاثـــت”ڇا چئجي 

  .يـــــُهر كا آس كٺي وئي آه
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  ات ۾،ــــــالقــــــــرين مــــد پهـــــٿيس قي
  .ات ۾ــــابـــــجـــــــذري حــــــــوئي رات گ

  
  ي،ـــــقسم سان حياتي کان پيارا اٿم س

  .ات ۾ـــــــم تو سوغـــــــم الـــــا غـــــڏن
  

  اڙا،ــــــوڻ ڏهـــــنه موسم جهڑالي نه سان
  .ات ۾ـــــوڙهن جي برســـــد ڳـــا پانـــــڀن
  

  ار لهه كا،ـــــــڦٹي باک پوندي سڄڻ س
  .رڀات ۾ـــــون پــــي تــــــرين پهچ هاڻــــــپ

  
  ن،ــــو ته پونين پساهن ۾ آهـــــان ٿــــڏس
  .كرات ۾ــــا ســـــــارا به ڏسجن ٿــــــــست
  

  و،ـهن جــــــا وسوسا ڏينــــوڙي ويــــــوك
  .رات ۾ــــكــــڄي رات فــــذاريم ســـــــگ

  
  ون،ــور سودا ڳڻتيون اداسيـــــُوين ســــس

  .يرات ۾ـــــا نه خــــا ڇـــــان ڇــــمليا توک
  
  ن،ــا ۾ گم ٿي ڏٺوسيـــــالن جي دنيــــــخي
  .ات ۾ــــجذب“ رــــيــــاثـــــت ”و آ ـي ويــــــاچ
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  .ونـوار نه تـــــهنجا زلف سنـايئن پن

  .ارنه تونـــــڑا اڄ سينگــــــر اهـــــك
  

  ون،ـــار نه تــــسافر مــفت مـــكي م
َڻ سر تـــــک   .ار نه تونـــــــار ميـــي يــــِ
  
  ي ويندا رهن،ــــن ســــا هــــي وڃڻــــج
  .ار نه تونـــي بيهـــــهن کــئن ماڻـــاي
  
  دو،ــري پونـــوئي مــــدو ســـو ڏسنــــج
  .ونــــهار نه تــــرمل نيڻ نـــڻي نـــک
  

  ان،ـــــدو رهــــتوکي مان سڄڻ ڳولين
  .ونـــي وار نه تــــي ورڻ جــــل وائــــڀ

  
  رچائيندس،ـــــــان پــــــن مــتون رسندي

  .ونـــڎجي مونسان گهار نه تـــل گــــڀ
  
  ا،ـــــا سٺــدمـــون صدمن تي هن صم

  .ونــــــي آزار نه تــــــهر كــــيـــڏي ٻ
  
  َهك ٻڌا،ــــكن تي ڏي ٹـــون ٹهـــت

  .ان هار نه تونــــين مــــڑڪ اکــــاڄ ل
  
  ر نه آ،ــيـــاثـو تــــاه“ رـــيـــث اـت”

  .ونـــــــئه اوسار نه تــــــي لــــــاڄ ان ج
                                      



ئئـئ ڏـآس   57 

  
  
  .انـــــون ٿو وتــــايـــور سيني ۾ سمـــــُس

  .انــڄڻ ته كي مهمان ٹكايون ٿو وت
  

  ن،ــتنهنجا خطڑا تنهنجون تصويرون کڻي
  .انــــــــلوڪ ساري کان لكايون ٿو وت

  
  !وــــا ٿا پڇــــــدل جي دولت ويو ڦري ڇ

  .انـــــو وتــــون ٿـــــلڑڪ اکڑين جا بچاي
  

  الئي نيڻ ٻئي،ــــكنهنجي نيڻن سان م
  .انــــو وتـــــهايون ٿــــــجاڃ اکڑين جي ا

  
  رو،ــــــــي آهي گلن جي آبـــــون رکــــم

  .انــــو وتــــــا رچايون ٿــــــرنگ الفت ج
  
  هر ۾،ــــــاهتن جي شـــــار واري چـــــپي

  .انـــــايون ٿو وتـــــــروز و شب ميال مچ
  
  لوص،ــــلوالئي چئجي يا چئجي خــــــچ

  .انــــــون ٿو وتــــار جي دولت کسايــــپي
  
  ان جي آسري،“ رــيـاثـــــت ”ي ــــن اچــــــم

  .انـــــو وتــــايون ٿــــن ۾ وڇــــــــنيڻ راه
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  ا،ــــا هئــــي رلبــــــــي روح جــڀلجي كاٿ
  .اــلڑڪ روكڻ سان نه كي جهلبا هئ

  
  و،ـــــــجهنگ جهر جهاڳي اچي ملبو هي

  .اــــا هئــــي پلبـــــــُپور تنهنجا كينك
  

  ڎ،ـــاڻ گـــوڪ ڏسندو هو جڎهن توســــل
  .ئاــــگهاٽ كيئي منهنجي لئه گهڑبا ه

  
  ري،ـــتون جڎهن ٿيندو هئين مونکان پ

  .ئاـــلكا هاڻي وڏا اخــــــــدا ڄـــــــــ! بس
  

  دا،ـــــكڑي ڏينهن ٿينداسين جـــنيٺ ه
ُمونکي اڳ ۾ ئي اهي ک   .اـــــــــٹكا هئــــِ

  
  ا،ـوقت هو جو تنهنجي منهنجي پيار ج

  .اـــــــرچا هئــــشهر جي هر چئونك تي چ
  

  ي،ـــي دوستــــدل جي دردن سان ڏسو ه
  .اـــــا هئـــــرتـــــاڻ ۾ پـــــل ها، پـــــــجي رٺ

  
  ُٿا ڏسجن اهي،“ رـــيـــاثـــت”ي نه اڄ ــــس

  .اــــئـــَير تي نكتا هــــجي سنڌو جي س
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  .يــــــي پئــــاد تنهنجي ستائـــڻ يــــــسڄ
  .يـــــــي وڃائي پئـــــال ٿـــــوصـــــوري ح

  
  ي،ــــــي پئــــچري دل آ كيڎي چري ٿ

  .يـــــي پئــــائــتنهنجي در جي چائٺ چم
  

  َكڎهن سير گلشن جا مونکي كرائي،
  .يــائي پئــــــكڎهن مونکي صحرا گهم

  
  ان،ـــــڻ ازل کـــاڳــــدوري اڀــهي ناري ن

  .يــــــــي ورائي پئــو بخت كيئن ٿــــڏس
  

  ي،ــــكري خزائن ۾ پلجـــان نـــــبهارن ک
  .يــــــي پئــــــــائـــــكهڑا رچي رنگ ــــاه
  
  !وــِق جي پڑ اندر پير پايــــشـــــان عـــتــم

  .يــــــي پئـــــي ٻڌائـــــــوڏي واڪ سڀ ک
  

  !كو غيرت کي سمجهائي غيرت مندئو
  .يـــاڳيان كنهنجي گردن جهكائي پئ

  
  و،ـــــي نرالــــڎو نه آهـــــور كيـــهي دست

  .يــــي پئـــــــلكائُي مونکي منهڑو ــڏس
  

  !ســـــــــخبر ناهي اوسيئڑو كنهن جو اٿ
  .يـــــــي پئــــي اڏائـــــــــانگ روئـــــك! اال

  
  ٿي روشني،“ رــــيــاثــت”ٿي اوندهه مان 

  .يــــــي پئـــــــــائــــُجڎهن رخ تان پردو هٹ
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  ا نه كئي،ــــو وفــاڻ تــسون ــتوڙي م
  .يــــــمون ته كنهن ساڻ كا گال نه كئ

  
  ي،ـــــــــا نه كئــــكنهن جي آڏو مون التج

  .يــكنهن جي در تي كڎهن صدا نه كئ
  

ُمان ته هن هن   و،ــــــان تنهنجــــان پيو پڇــــک ِ
  .يـــــي كڎهن پڇا نه كئــــو ته منهنجـــــت

  
  ي،ـــــيس توکــــدو رهـــــائون كنـــــمان دع

  .ا نه كئيــــــوکي بد دعــــون كڎهن تــــم
  
  ا،ـــــــريب ڏنــــائون كيون ۽ فـــــون دغــــــت

  .يـــــا نه كئـــــا كئي مگر دغــــــمون دع
  
  ر،ــــــِريض عشق مگـــــان مـــــــان ته آهيـــــم

  .يـــــ كئو دوا نهـــــي تـــــي جــــــدرد منهنج
  
  و،ـــــــــــي پيــــا ٿـــــوفـــــــو آ بيـــــڳ سڄــــج
  .يــــسان وفا نه كئ“ رـــيـــاثـــت”و به ــــــت
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  ي آ،ـــــي هر ادا مونکي تنهنجي وڻـــــــــوئ
  .ي آــــان ڏي کڻــــــرب وارا اســــــــقدم ق

  
  سان، قول كاڏي كيا جي تون مونويا 

  .ي آــــو نيٺ كهڑي ڳڻـــــالهه تـــــڀال ڳ
  
  ا،ــــا وار تنهنجــــري ڇڎيـــن وکيــــوائــــه

  .رمو نه ساڳي ڦڻي آــــــُا سينڌ ســــنه ك
  

  ان،ـــــــرو ويٺو آهيان اڃا مــــون آســــرکي
  .ي آــــــغام ان جا کڻــــجلد پي! اــــــــــصب

  
  ان،ــــور آيا مڑي هر طرف کــــــُوين ســـــس

  .وڃي كاڏي دل منهنجي هكڑي ڄڻي آ
  

  ان،ـــهئي كير كاڏي وئي پيو ٿو ڳولي
  .ي آـــــٿر هڻــــي پـــــوئي دل جي شيشي ت

  
  ا جو،ــــاهي كهڑي ٿي اربع خطــــر نـــخب

  .ُرسي مون کان ويو منهنجي دل جو ڌڻي آ
  

   جيان صحرا وسايو،مجنون“ يرـتاث”مون 
  .ي آـــــــا ئي گهڻـــِا ٿيندو، اهــــا ٻيو ڇـــاڃ
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  اڻهو،ــــانورا مـــــــــسهڻا آهن هي س
  .ڄڻ ته ككرن جا ڇانورا ماڻهو

  
  ن،ــــارا هــــِساهه کان سر کان هي پي

  .اڻهوـــــــــمنهنجي اکڑين جا آسرا م
  

  !وـــــ وارن جي ڳالهه كين پڇشهر
  .اڻهوـــــــــڄڻ ته آهن كي اوپرا م

  
  ان،ـــڌايان مــــكنهن جا ناال کڻي ٻ

  .اڻهوــــــــمون سڃاتا ها كيترا م
  

  ن،ــــــــــِاڄ هي ڇا كاڻ مڑي ويا آه
  .اڻهوـــــــمنهنجي چوڌاري هيترا م

  
  ن،ـــــهه ۾ نٿا ڏسجــــو ڏيـــــُهاڻ ته ه

  . منهنجا سي گهڻگهرا ماڻهوتنهنجا
  

  ن،ــــدا ٿيو آهيــــتون جڎهين کان ج
  .اڻهوـــــمون تي آيا رهن ٿا آكرا م

  
  ا،ـــن ويٺا ٿـــون کڻــــريـــــاڄ وري آڱ

  .ُتي اتامرا ماڻهو“ اثيرـت”تنهنجي 
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  .وــــــي كـــــائي ڀلــــي نه پنهنجو بنـاسان ک
  .وـــــلي كـــــي ڀــــم دل تي رسائـــــپيو زخ

  
  طرن کان پٺتي هٹياسون،ــــــــڊڄي كين خ

  .وــــــــي كــــي ڀلـــائـــــقسم سان وري آزم
  

  اسان جي كڎهن راهه روكي نه سگهندو،
  .وـــــــي كـــلــــائي ڀــــــکڻي زور كيڎو لڳ

  
  ،ُنه جهكبو نه كي ڏاڍ آڏو جهكياسين

  .وـــــــي كـــــي ڀلــــائــــــُسڄو ڏيهه پيو آ پڇ
  
  ون،ـــــــرستي کان بيزار آهيــــت پـــُين بــــاس

  .وـــــــــي كــــــي ڀلـــخدا وقت جو پيو سڎائ
  
  ي،ــــرتــِي وار ســـــبا پنهنجي سڀئـــهي وڃــــس

  .وــــــي كـــي ڀلــــپيو گولين جي بارش وسائ
  
  وآ،ـــــي ڇڎيــــر جو سانگوئي الهــــــِان ســـــاس

َسڎي سر اسان جو كٹائ   .وــــــي كــــي ڀلــــِ
  

  ڑو،ــــــتلوار جه“ رـــيــــاثـــت”ي جيكو ـــــرک
  .وـــــــــي كــــي ڀلـــــقلم اهڑو بيشك وهائ
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  .نـــــــارا آهـــــ پ جــــــاَهــــــوها پـــــي ويـــئجـــپ
  .نـــــــارا آهــــــــيــــائين پـــــا تــــــا نه اڃــــــــآي

  
  ن،ـــــان آهــــٺا ازل کـــــي ويـــــي آس رکـــــج
  .نـــــــــارا آهـــــُڃـــــائين اا تـــــڻ اڃــــي نيــــس
  
  ونڎي لکي خطڑا كيا جيكي روانه،ـو مــــت
  .نـــــــي ته اهي ساهه کان پيارا آهـــــون کــــم
  
  ي،ـــِون پاڻ كيو پاڻ کي سيرن جي حوالــــم
  .نـــــــــونکان كنارا آهــــــا مــــُي ڏور ويـــــٿ
  

  !وانـــــي چـــــكنهن کي ڏيان ڏوهه مقدر ک
  .نــــــــــارا آهـــــــا سهــــويا ساٿ ڇڎي پنهنج

  
  دوآ،ـــــکي مقتل ڏي ڇكي آناڻ ـــــن پــــج

  .نــارا آهـــا اشــــــسي تنهنجي ئي اکڑين ج
  

  !يــــــــتو اي ساقــــوٻول مــــــن ۾ آ چــــمست
  .نـــــــــارا آهــــــــول اڃـــــو در کــــــمئخاني ج

  
  ي،ـــــــه نمائي آهي جڎهن جلوـــــي ٿـــــتنهنج

  .نـــــــــــارا آهـــــــــڈ ستـــــي مست پيا چنـــــٿ
  

  زل،ــساڳيا رستا نه اهي راهون نه ساڳي من
  .نــــــارا آهـــــگم ٿي ويا كاٿي چاهه جا چ

  
  ن،ــــاڻــــائي ڄـــــو رچــي رنگ محبت جــــج
  .نـــــي جيارا آهــــي جــــــاه“ رــــيــاثــت”
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  .يـــاڻــــلي اچ هـــــور هـــــُو ٻـين آ جهليٻير
  .اڻيـــي اچ هــــور هلـــُسنجريو آ نئون س

  
  مان تنهنجي سهاري تي جيئان ٿو جڳ ۾،

  .اڻيـــــــــونکان نه ٿي وهلور هلي اچ هـــم
  

  ان،ـــــــهن دل جي نه پڇ ڳالهه خدارا مونک
  .يــــاڻــــُاهت كيو آ چور هلي اچ هـــــچ

  
  ان سڄڻ مونسان مليو ئي ناهي،ــدت کــم
  .ُي ٿيس جهور هلي اچ هاڻيــــــواني وئــج

  
  انوڻ نه رهيو ۽ نه رهي هير ڏکڻ جي،ــــــس

  .يــــلي اچ هاڻـــــــــُي پيو سور هــــسيارو ٿ
  

  ام وڃي ڏي،ــــيار کي پيغ! اــــــِاي باد صب
  .اڻيـــــلي اچ هــــُالئه ٿو رهين ڏور هـــــــڇ

  
  اهو كين رهيو آهي قلم،“ رـــيــــاثــــــت ”
  .اڻيـــــي اچ هــــي پيو آهي مجبور هلـــــٿ

                                      
ئئـئ ڏـآس   66 

 
  .نــــــي ويا آهـــــــاڳيا ڏينهن اچـــــــس

  .نــــــا آهـــهي ويــــير لـــي ٻــــوفـــــص
  

  ي،ــــــ آهوڌاريـــــي چــــاوڪ ٿــــــس
  .نــــــــا آهـــــــي ويـــــگ رچـــــڏاڍا رن

  
  ي،ــــي ٿــــان برسات وســـــن مــــيڻـــن
  .نـــــــا آهـــــُا پاند پسي ويــــــنهنجـــم
  

  !ولـــجنهن ڏينهن رٺو تون آهين سان
   .ي ويا آهنــــــُان ڀاڳ رســــــون کـــــم
  

  ي،ـي وئـــي ٿــــــي آلــــــي ڌرتــــــدل ج
  .نـــــــا آهــــي ويــــا نيڻ وســــنهنجــم
  
  ائين،ـا سهڻل ســــڻ جــــي اچـــنهنجــت
ُا هل هلـــــر جــــــه   .نــــــا آهـــي ويــــُ
  

  ي وئين،ـــمنهنجون خوشيون ساڻ کڻ
  .نـــــا آهـــي ويـــــڑڪ بچـــــي لـــــباق

  
  ي موٹيا،ــــــسال لنگهي ويا كينك

  .نــــــــــا آهـــي ويــڃــــار ڀـــــرو يـــيـــڀ
  
  !ي جدائي جهوريوـــــي جــــنهنجـــــت
  .نـــــي ويا آهـــاڳ رســـــا ڀــــنهنجــم
  

  ي،ــــڻ تــــاڱ“ رـيــاثـت”اڄ دا ــــــــاين
  .نــــئي ويا آهــــاڻ چــــي پــــيكـــج
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  ان،ـــــــو ڏســـــلن ۾ ٿـــــــون گــــرنگتون آي

  .انـــــركندي مکڑيون چمن ۾ ٿو ڏســـــم
  
  هار،ــــمن ۾ آ بــــي چـــــومندي آئــــــهــــج
  .انـــــي هٿن ۾ ٿو ڏســـن جـــل حسينـــــگ
  
  ن،ــا كــڻ منهنجا تنهنجو اوسيئڑو ٿــني
  .انـــــــــن ۾ ٿو ڏســن دڳائي ماـــــد پـــــدي
  

  ظر،ــــــونکي پنهنجو ايندو آ نــــــعكس م
  .ناو ڏســـــمان جڎهن تنهنجي اکين ۾ ٿ

  
  ا،ـــسين آهن گهڻـــا ۾ حــــيــــا به دنــــــٻي
  .انــو ڏســـکن ۾ ٿــــڌرو لــــرين پــــان پــــم

  
  !وــــلن جي دوستــــا گـــــئي ورکـــــي ٿـــــٿ
  .انـــــن ۾ ٿو ڏســــو به پنهنجي دل ڏکـــــپ

  
  ان،ــــار مـــــظ جيكي تو لکيا ها پيـــفـــل

  .انــــطن ۾ ٿو ڏســــڇندي خــــڑپندي لــــت
  
  ق وري،ــــــــي آ رونــاڳـــــوٹي ســـــي مـــــآئ

  .ونن سنگن ۾ ٿو ڏسانـــــــكڻك جي س
  
  آ،“ يرـــاثــت”يو ـــو ٿـــائن جــي ته دعــــه
  .انـي مان پنهنجي وطن ۾ ٿو ڏســـوکــــت
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  ي،ـــــخوشي كهڑي خوشي آه

  .يـــــــي آهـــــُرسي مون کان وئ
  

  ي،ــــي آهـــــــــنه كا الفت ره
  .يــــاهت رهي آهـــــاچـــنه ك

  
  ڏسي صورت سڄڻ تنهنجي،

  .يـــــــدل پئي آهي ــــري ٿـــــچ
  
  ڎائي كيئن سگهان ان کي،ـڇ
  .يـــربن ۾ كڑي آهــــا قــــــج
  

  وڃي كاڏي چوي كنهنکي،
  .يـــــدمن ۾ سڑي آهـــي صـــه
  

  و ڳائيندس،ـــر پيــاتي ڀـــــحي
  .يــــــي آهـــــجا تو كئ! سڄڻ

  
  ي پرچڻ سان نه ٿي پرچي،ـــــــه
  .ي كيڎي بي چئي آهيــــــه
  
  ت آ كٿي مصري،ــــبـــحــــم

  .يــــٿي وهه جي ڳڑي آهـــك
  

  گلشن ۾ گلڑن سان،! اـــــــبــص
  .ا ڳالهه وئي آهيـــــكري ك

  
  کي تنهنجي،“ رـيــاثـت”پرين 

  .ڑڪ پئي آهيـي کـــڻ جــــاچ
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  ي،ــــي كٿــــا جي هستــــي دريـــدادل
  .ي كٿيــــ ۾ مستي آ مهراڻـــاڳــــس
  
  ُولين ۾ نه ٿو ڏسجي اهو،ــــــوهه ڇــــڇ

  .اهجي هاڻي ڀال كشتي كٿيــــك
  

  ا،ـــــا پيــــون ويٺــــي اڏري ڏســـــڌوڙ ٿ
  .ران آ وستي كٿيــــي ويـــــي وئـــــٿ

  
  !ان دعائون دوستوــي گهرو دل ســك
  .ل ٿئي آباد كا به بستي كٿيـــــش
  
  ي،ـــڑڻ ڏســــراڻ جو اجــــهــِلشن مــــگ

  .يــــــي كٿـــــاش ۽ ڌرتـــــُآ رنو آك
  

  ُڑي كنن کان پار ٿي،ـــان وڇـــَسير ک
  .يـــــــولي ڇولي پاڻ ۾ پرتي كٿــــڇ

  
  وريان هوريان لهر کان وڇڑي لهر،ــه

  .ڄڻ كناري سان وڃي پرتي كٿي
  

  !اڄ حيران مان“ يرــــاثـــــت”و ٿيان ــٿ
  .ڌ هي سستي كٿيٿي وكامي سن
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  .هي سنگ پچي ويا آهنـــــــكڻكن جا اج! ِڏس
  .هڑا نه سڄڻ رنگ رچي ويا آهنــــڑا كـــــهـــــك
  
  شن ۾،ــــــا وري گلــــارن جــــا بهــــال آيــــــافـــــــق

  .نــــي ويا آهـــــار اچـــــا اي يـــــيالپ جــــڏينهن م
  

  ٻيو ته كجهه ڀي نه رهيو آهي حقيقت مون وٽ،
  .نــــا آهــــار بچي ويــــي يــــڑين ۾ ٻه ٹــــــلڑڪ اک

  
  فن کي قسم ساڻ ائين ٿو سمجهان،ــان ته زلـــــم

  .ان نانگ نچي ويا آهنـي مٿـلڑن جــــتنهنجي ڳ
  
  ا،ـــــر ڌريـــنهن پيـوشان ۾ كــمــــِهرخــــن شــــه
  .نــــا آهـــــزارن تي رکي ويــــي كي مـــــ هلـــــگ

  
  ي،ـــر جو آهـــكـــــوڙ كـــــا گــــــُت مينهن وٺا

  .نــــا آهــــــُد پسي ويــــرين پانــــــا پـــــهت منهنج
  

  ڎهن ٿيا رخصت،ـــــن پنهنجا جـــان پريـــپاڙي م
  .نـــــــهي ويا آـــي اٿــــڎي جوڳـــــو ڇـــــُڻ جـــــڄ

  
ــپنهنجي پيارن جي سهاري تي جيئان ٿو ج   ڳ ۾،ـ

  .نـــا آهــــي سڀ مونکان رسي ويــس“ رـيــاثـت”
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  .و آـاد ستايــــي يــــونکي تنهنجــم

  .ڑين مينهن وسايوآــــي اکــــمنهنج
  

  ن،ـــــــڎكا سڎكا چوڏس هــڇو س
  .و آـــــيت غمن جو ڳايـگن ـنهـــــك

  
  وي،ـــور پـــــُو پـان ٿـــــور مٿــــــُر پـــــه
  .و آـــــو آيـــــيـــــو ٻــــــك درد ويــــه
  
  و ڏائڻ هن،ــاڻهــا مـــــهه جــــــن ڏيــــه
  .و آـــــــان پيار لكايــــن کـــــون تــــم

  
  ي ڏئي ويٺس،ــــن تاــسڀ تنهنجي ن

  .نه بچايو آجهه ڀي كين ـــون كــــم
  

  رن كا دل زخمي كئي،ـــتنهنجي اب
  .ُتنهنجي گهورن كنهن کي گهايو آ

  
  م،ـــــــان مليو غم درد و الــــو توکــــج
  .و آــايـــــاڻ لڳــــــي ســـنــــون سيـــــــم

  
  ي،ـــــــاد اچــــي يـي تنهنجــــج بيٺــــــس

  .ڑكايو آـــــــــو در کـــــمنهنجي دل ج
  

  نه كو،“ اثيرـــت ”كنهن لڑڪ اگهيا 
  .و آـــــايــــــي پرچــــي نه اچـــــكنهن ڀ
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  ران،ــــو گهـــــائڻ ٿــــــڻ توسان نڀــــــو سڄــو ناتــــن جــــنينه
  .ڻ ٿو گهرانــائــــو بنــــن پنهنجـــريـــــي پـــــوکــار ۾ تــــــپي
  

  ي بهاليان كٿي، كنهن سان رهاڻيون مان كيان،ـــــدل ک
  .رانـو گهــــهائڻ ٿـان ريجــي صنم، تو ســروح پنهنجي ک

  
  رار،ـــــي قـــوئـــــي كــــي اچــــلن، دل کـــــان مــــنيڻ نيڻن س

  .هرانـــگرون مالئڻ ٿو ــــا نظـــــان مٺــــرن ســـي نظـــــتنهنج
  

  م،ــــاري ڇڎيــــو، صحن سينگـــلڑن سان دل جــپيار جي گ
  .رانـــڑيون وڇائڻ ٿو گهـــــڻ، اکــن ۾ سڄـــــي راهـــــتنهنج

  
  تنهنجي هكڑي مرڪ تان صدقي كجن ساريون خوشيون،

  .رانـــائڻ ٿو گهـــــاري لٹـــــا ســـــربــــــت دلـــــي دولـــــدل ج
  
  ن،ــــهـــُا سجـــــزارين ٿــــــكڑو آ هــــڻ نه هـــــــ ۾ ڏائههــــــڏي

  .ان لكائڻ ٿو گهرانـــين ۾ مــــي اکـــــان توکـــــوڪ کــــــل
  

  ون گهڑيون،ـا گذريو ۽ گذريون كيئن فرقت جــدل تي ڇ
  .و گهرانـــــــي سڻائڻ ٿـــــوکــــڻ تـــارا سڄــي ســـــور ســــُس
  

  و،ـــــك“ يرــــــاثـــت”ي يا ان کي كافري ــــــچئرستي ـبت پ
  .رانــــــــائڻ ٿو گهــــرڙو جهكِا ســــدمن ۾ مٺـــــي قـــتنهنج
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  .ي آـــــــر يار هلـــا دلبــــمنهنج

  .ي آــــــوکي هار هلــــان تـــــپاي
  

  ي،ـــي موٹي آئــــڻ جــــمند مل
  .ي آــــين ڌار هلــــو ٿيو آهــــڇ
  
  ان نيٺ وساري ويٺين،ـــــاکــــڇ

  .ي آــــن لهه كا سار هلـــساج
  
  ن،ـــولئه آتيون آهــــڑيون تــــاک
  .ي آـــر دلدار هلــــر نه كــــدي
  

  تون ته نه آئين ليكن تنهنجي،
  .ي آـــَون وٽ سار هلــــي مــــآئ
  
  اري،ــــا دشمن ٿي پئي ســـــنيد

  .ي آـــــو سنسار هلــــري ٿيــــوي
  

  ون سينڌ وساري ويٺس،ـــــُسرم
  .ي آـــــريل ڏس تون وار هلـــوک

  
  ن واري،ـــــِي ريتن رسمـــراڄ ج

  .ي آــــــوار هلــــوڙي اڄ ديــــــٹ
  

  کي هٿ ۾،“ تاثير”هٿڑو ڏئي 
  . آيـــار هلــــهه کي اڄ ڏيکــــڏي
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  .وـــــان ويٺــــايــــر وهــــيـــيڻين نـــن
  .وــــان ويٺـــــد پسايــــــي پانـــــروئ

  
  ارا،ـــــــري او پيـاد كــــي يـــوکــــت

  .وــــــان ويٺــــــور پچايــــــُل پــــــپلپ
  

  ڑي ۾،ــــــيئي اوســــائـــــڳــــــآس ل
  .وــــان ويٺــــايـــڇـــڌي روز پــــانــــپ

  
  يار جي ڳالهه نه وسري مونکان،ـــپ

  .وــــٺــــان ويــــايـــــي ورجـــور ور ڏئ
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  ي،ـــو آهـــــايــــاد ستـــــي يـــــتنهنج
  .وـــــان ويٺــــگ اڏايــــي كانــــروئ

  
  وكان لڑڪ لكائي پنهنجا،ـــــل

  .وــــــــٺــــان ويــــــايـــــ درد دٻدل ۾
  

َهير ڏک   ي آ تون،ــــــي بڻجــــڻ جــــــِ
  .ان ويٺوـــايــــحن سجــــو صــــدل ج

  
  ون،ـي آ تــــــو بادل بڻجـــار جــــــپي
  .ان ويٺوــــاز وڄايـــو ســـك جــــس
  
  ي،ــــهوريو آهــــدائي جــــي جــــج
  .وـــايان ويٺـــا ڳـــجمن ـــيت غـــگ

  
  ار کي پيار نه ٿو سمجهين تون،ــپي
  .وـــــان ويٺــــري پڇتايــــار كـــپي
  

  دالسو،“ يرـــاثـت” ي ــــي ڏئــــدل ک
  .وـــان ويٺــرچايـــپ ُنــــو مــــپنهنج
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  ن،ــــياســــڎيــــي ڇـــرب وارا وڌائـــدم قــــق
  .نــــي ڇڎياسيـــال مچائـــــا ميــــحبت جـــم

  
  ي نه كنهن سان ملياسين،ـــي اک آلــکڻ

  .اسينـــڑڪ پنهنجا لكائي ڇڎيــــاسان ل
  

  !اسان کي ته پنهنجن به پنهنجو نه كيوپر
  .اسينــــڎيــــائي ڇــــا بنــــراوا به پنهنجـــــپ

  
  ُنه كا مرڪ منهن ۾ اداسيون اکين ۾،

  .ي ڇڎياسينـوان نينهن الئـــان نــــغمن س
  

  كڎهن پيار الفت جون کولي كهاڻيون،
  .رب جا كي ٻڌائي ڇڎياسينــــــا قــــقص

  
  ان ساڻ گڎجي گهمياسين گلين ۾،ــــتوه

  .اسينـــڎيــــي ڇـــالئــــا جيرا جــــرقيبن ج
  

  ُسبق سور سك سوز جو پڑهندي پڑهندي،
  .نــاسيـــڎيــــرائي ڇا وـــي ورق دل جـــسڀئ

  
  ا،ــــتنهنج“ رـــيـــاثـــت ”ارن ۾ ــــان انتظـــاس
  .اسينــــــُڌي پڇائي ڇڎيـــــن روز پانـــويــــس
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  .و گلشن ئي اجڑي ويو آـــي دل جــــمنهنج
  .و آــان منهنجو محبوب وڇڑي ويــــمونک

  
  ڑو سهي مس سگهيو هان،ــــُاڃا سور هك

  .و آــِور نئين سركو سنجري ويــــُوري س
  
  اهي كهڑي خطا ٿي آ مونکان،ــــــبر نـــخ

  .و آـــڑي ويـــگــــاال به بـــــخت بـــل بـــــبڻي
  
  ي،ـــــــين آالڻ آهـــائــــــا تـــــن ۾ اڃـــيـــاک
  .ار مركڻ به وسري ويوآــــان يــــونکـــم

  
  ا سونهن سنسار مان وئي هلي آ،ـــــكنه 

  .ُان اکڑي ويو آــــا مـــو عشق دنيـــــنه ك
  

  دشن ۾ وٺجي ويا هن،ــال خــــي خيـــسڀئ
  .ان وکري ويو آــــــو سامــــن جــــوچــــ۽ س

  
ُان ڏس پيـــــجت ُاڻ پهتس پـــــو پـــــَ ُ   ڇائي،ــَ

  .و آاڻ نكري ويــــان هــــي هتــــبر پئــــخ
  
  ويو جو،“ اثيرـت”اهه سيني مان ـــين ســـائ

  .و پڃري مان اڏري ويو آــــڻ كــي ڄــــپک
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  ونکان پڇڻ نه آئين،ـــو، مــــان ٿـــون وڃــــان کنيـــارم
  .ي ڏسڻ نه آئينــــاڻان منهن ڀــــُي پڄــــُي مئــــمنهنج

  
  ا دٻائي،ــڎيــــا دل ۾ ڇــــي دل جــــهنجـ پنون دردــــم
  .ڻ نه آئينـــا مونسان سلـــور پنهنجـــي ته ســــون ڀـــت

  
  س مٺا هليو وئين،ـون واپــوا تــــِڻ سـلـــان مـــونســــم
  .ون ڀي ته ڄڻ نه آئينـــــر تــــا دلبــــون ال منهنجــــم

  
  ُونکي سکن جا ساٿي،و وئين مـــــري هليــــا كــــتنه

  .نــــــيــــڻ نه آئـــــي ڏيــــــو دل کــــــُدک درد ۾ دالس
  
  ذاب ڏيئي،ـــــي عـــونکــــا، مـــــار جـــــب روز انتظــــش
  .ا سڄڻ نه آئينــــون، منهنجـــو تــــڌا ڇــــکي ٻـــونــم

  
  ِوب تنهنجي سك ۾ سكندو رهيس سدائين،ـــمحب
  .ڎهن تون مون وٽ رهڻ نه آئينــــي كــــان ٿـــمهم

  
  !ا وساريــــون ويٺين صفــــال تـــــري ڀــــي كــــڇاج
  .ڻ نه آئينــــرو ڀڃــــو ڀيـــا كـــــي وفـــــي به بــــڀلج

  
  ارا،ــــــي به پيـــــدو ڏســـــو روئنــــو جـــــان آ اهــــــارم

  .وڙها اگهڻ نه آئينــان ڳـــن تــــي ڳلـــج“ رـــيــــاثـت”
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  .وندوــي پــــان ٿـــن وڏو احســــي اينديــــون هلــــان ڏي تـاس

  .ُو مان ٿي پوندوـان جــــدو اســــي پونـــــان ٿــــو احســتنهنج
  

  ونکي،هي مــي وجـــا سهارو ڏئـــي سهڻـــو ساٿ جــان جـاوه
  .ي پوندوـــان ٿــــو آســــكل گهڻـــر مشــو سفـاتي جــــحي

  
  ي مگن ويندين،ـــلن ۾ ٿــــفــين ۽ محـــون وڃـين ٿو تــــوڃ

  .هر ويران ٿي پوندوــو گـجو، منهنجـــهر منهنـي شـخبر ٿئ
  

  تون كاوڙ ٿو كرين، مونکي به حق آهي ته كاوڙ كيان،
  .ان ٿي پوندوــــڻ، نقصــــي ڄــــو ئـــــا منهنجــحبت ۾ مٺـــم

  
  ركون ٹهك ڀي ڄڻ موكالئيندا،ـــو مــــان پـــان کـــاوه
  .ي پوندوــان ٿــو سامــــٺَو كــــورن جـــــي ال ســــان جــــاس
  

  وان کان نكري،ــــــو حيــدي ويـــا ڏسنــــسان جــــل انــــعم
  .وندوــــي پـــان ٿـــــي انســـ، هانـــــڎهن انســـي كــــخبر ناه

  
  !ار مان آزاد ٿو مونکي كرين ليكنـي پيــــ پنهنجنوـــــت

  .دوــي پونـدان ٿــــڻ، زنــــر ڄــــر پهـــــو پرين هــــي جـحيات
  
  ان يار نفرت ٿو كرين ليكن نه ٿو سمجهين،ــون مونکـــت
  .دوـــي پونـــان ٿــــ نيش آو بهــــي نفرت جـــــا دل تــــون ٿـــــچ
  
  ا دل چيز كهڑي آ؟ــــــون اهــــونکان تــــو دل مــــهرين ٿـــگ

  .ي پوندوــان ٿـــي قربـــڀ“ يرـاثـت”ون، ــــرته تـارو كـــــاش
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  .و آهيــــــي كين وساريــــل ڀـــپ
  .و آهيــــاريــــي ســــوکــــم تدم د

  
  و وسريل واعدو،ــي تنهنجـوکــت

  .يـــــو آهـــاريــــاد ڏيــــون يـــــاڄ م
  
  وڙي سپنن ۾ مون،ــــان تــــاڀيــــس

  .يــو آهــــاريــــُان اچــــو نــــتنهنج
  

  ڻ جي ويل ڏسي مون،ـــتنهنجي اچ
  .يـــهو آــــاريــــو ٻـــــو ڏيئــــآس ج

  
  ي،ـــن وانگـــي برساتـــوڻ جــــانــــس

  .يــــو آهـــاريــــان هــــين مـــآب اک
  

  ون،ـــو آ مــــار جياريــــو پيــــتنهنج
  .يـو آهـــــاريــــي مــــونکــــو مــــ۽ ت

  
  ي،ــــــاکين ک“ يرــــاثــت”اڳا ــــاوج

  .يـو آهــاريــــــي ڳـــــــڳڻتين دل ک
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  .نــــون آهــوسان ڦاٿيــــڑيون تـــاک
  .نــــــولئه آتيون آهـــن ته تــــڎهــــت

  
  ي نيڻن،ـــــــري منهنجـــام سويــــش
  .نـاتيون آهــــولئه جهــــاتيون تــــپ

  
  ڻ ۽ ڳالهيون ساجن،ــــــا ڳـــــتنهنج
  .اتيون آهنـــي رڳ رڳ ڳــــمنهنج

  
  رن ٿا،ــــار گهـــــاڻهو پيــــارا مـــــپي

  .ن جون ذاتيون آهنـــون جــــپياري
  
  ي ۾ مون،ــــــوڙي سپنـــاڀيان تـــس
  .اتيون آهنـــون پــــوکي ڀاكيـــــت

  
  ي،ــو آهــــن جهوريـــائــــي جفـــــج
  .ون آهنــَئه ڏينهن به راتيـــون لــــم

  
  و آ،ــــينڌ كيون ســـي سرمــــتو ڀ

  .ي التيون كاتيون آهنـڻ كـــڄ
  
  اسان جون،“ اثيرـت”ا خوشيون ـــه
  .نـــــاتيون آهــــاڻ سڃــــورن هــــس
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  .يـــــو آهــــاتـڃـــار ســــيــو به نه پـــــت

  .يــــو آهــــاتـن نه ڄــــو نينهــــمنهنج
  

  ي،ــــلجــي ڀــــڻ تــار اڱــي يـــمنهنج
  .يــــو آهــــاتــــير نه پــــو پــــو كـــــت

  
  ڑي كل ته توسان،ـــــي كهــــوکـــت

  .يـــــو آهــــاتــــو نــــمنهنجڑو ــــكه
  
  ا خوشي جي موسم ۾ كنهن،ـــه
  .يـــــو آهـــاتــــو ڳــــمن جـــيت غــــگ

  
  ور سنڀالي،ــــُسك ــك هــتنهنجو ه

  .يــــــو آهــــون التـــان مــــي ســــسين
  

  سدائين،“ يرـــــاثـت ”ون ـو مــتنهنج
  .يـــــو آهــــاتــــان ڄـــپن ســـاهه چــــچ
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  .و تنهنجو نانـــکان ٿــــاڻ لــــپ
  .ون ئي منهنجي ڏات ۽ ڏانـــــت

  
  و موٹائي ڇو جهولــــــن جــــَم
  .و ٿانــو ٿيلهين دل جـــو ٿـــڇ

  
  ڑو ڏيئي،ـــٿــــٿ ۾ هـــــآ ته ه

  .اڙيون هانــو ســـلن جــــاڙيـــس
  
  ليون ڄڻ ڳاتا ڳيچ،ـــــوٺ ڳـــڳ

  .ي ڄڻ ته وهانـــي وستــــوست
  

  كڎهن،“ اثيرـــــت ”لجي ڀي ــــڀ
  .وڳ نه ڀانوري ڀـــون سمــــڀ
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  .وکي جڎهن مان ڏسندي آهيانـت
  .ي کلندي وتندي آهيانــوش ٿــــخ
  
  ان،ــــــي مــــو واري پين کڻـوشبــــخ

  .انـــدي آهيــــوڏي لکنــــڑو تـــــخط
  
  ون ايندو آهين،ـــــڎهن تــــاد جـــــي
  .دي آهيانــــكي پونـــن ۾ مهـــم

  
  اري،ـــي ســــوکـــــوڻ رت ۾ تــــسان

  .انـــدي آهيـــگي وسنــــارش وانــــب
  

  ا،ـــحفــــويرون ۽ تــــون تصــــتنهنج
  .ان ويٺي چمندي آهيانــــاهه مـــچ
  

  كو آيو،ـان جيــــار کــــي پـــتنهنج
  .ان تنهنجو پڇندي آهيانـــتنهن ک

  
  ا جاني لكندي لكندي،ـــمنهنج

  .انــــــا پڑهندي آهيــــطڑا تنهنجـــخ
  

  ي،ــــانــــار نشـــــلڑو يـــــو ڇـــتنهنج
  .ائي گهمندي آهيانــان پــــار مـــپي
  
  مان تنهنجو،“ يرــــاثـــت”ٿ وٺي ـــه

  .ي قسمت ڏسندي آهيانــــــپنهنج
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  ا ڳايان ويٺي،ـــمن جــــگيت غ
  .ا خوب وهايان ويٺيــــــهوڙـــڳ

  
  اري،ـــــــاري دردن مــــچـــدل وي

  .ان سرچايان ويٺيــــورن ســــس
  

  ان چپن تي آڻي،ـــــو نـــتنهنج
  .ان ويٺيــــايـــي ورجــور ور ڏئ

  
  کن ۾ هوندي ساجن،ــون ســــت
  .ان ويٺيــــن آهيـــان ته غمـــم

  
  ي پيار جي ويري جڳ کان،ـپاپ

  .ار لكايان ويٺيــو پيــتنهنج
  

  ڑو يار نشاني،ـــــلــــو ڇــــتنهنج
  .ان ويٺيـــــان پايــــان الهيــــپاي
  

  ُديدون در کان دور نه ٿيون دم،
  .يـــــان ويٺــي واجهايــواٹون ٿ

  
  اچي ٿو،“ تاثير”كنهن ته چيو 

  .ن ٿي ٺاهيان ويٺيــــاڻ تڎهــــپ
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  .ينـــــو وئــــليــــاري هـــــا روئــــي رات راڻــــره
  .ليو وئينــهاري هـــــُزانا ٻـــــا خــــوشين جــــخ

  
  ن،ــڻي وئيــــــادون به ويندي کــــار يــــي يـــکس

  .ي سهاري هليو وئينـــــڎي نيٺ كنهنجــــڇ
  
  ي ملي وئي،ـــــم حياتــــون آئين ته سمجهيــــت

  .ينـــو وئـــاري هليـــي ته مـــار مونکــــر يــــمگ
  

  ي ٿيون وسرن اسان کان،ــان كاٿـــارڻ ســـوس
  .ار گڎجي جي گهاري هليو وئينــهڑيون چـگ

  
  ي وساڻي،ـــــارش ۾ آهـــي بــــن جـــڑكــــنه ل

  .نـــو وئيـــاري هليـــاهه ٻـــــري بـــُي بـــدن تـــب
  

  و،ـــــي تــــفائي كئكڎهن كين واعدي و
  .اري هليو وئينــــــا وســـول پنهنجـــل قـــكي

  
  ي دل،ـنه ٿي مئكدي ۾ مئكشي سان لڳ

  .و وئينــــان پياري هليــــا نيڻن کــــي ڇــــاالئ
  
  ون،ـــي تـک“ اثيرــــت”ي ــو ڏئـن ۾ دالســدک

  .اري هليو وئينـــــڻ ته تـــَار مان ڄـتکي ت
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  .ارڻ ٿو چاهيانــــر ۾ ويهـي ڀــــوکي پنهنجــت

  .انــــــو چاهيـــا سڻائڻ ٿــــور دل جـــي ســـسڀئ
  
  ي مرڪ تان مان،ـــا تنهنجي هكڑي مٺــــمٺ
  .انـــــــو چاهيــــزانا لٹائڻ ٿــــا خــــوشين جــــخ

  
  و،ــــيكندس پيو مان ايالز، آزيون كندس پ

  .انــڃائڻ ٿو چاهيـــون ميڑون مــــري منٿــــك
  

  ون ڏي به کڻ تون،ــان نيڻ مـــاز مــــكڎهن ن
  .انـــــــو چاهيـــظر کي مالئڻ ٿــــان نـــظر ســـن

  
  ا،ـــي تصوير، تنهنجي خطن جـــپرين تنهنج

  .انــــو چاهيـــر مان چمائڻ ٿــــان اکــــين کـــاک
  

  ون سختيون ۽ دک درد دوکا،ــجڻ تنهنـــسڄ
  .انــــڏسيان ڏيهه کي كيئن لكائڻ ٿو چاهي

  
  ان پيو،ــو رهــــم ٿـــادن ۾ گــــدا تنهنجي يـــس
  .انـــــو چاهيـــالئڻ ٿـــوري ڀـــا سمــــان دنيــــم

  
  ا،ــون ٿـو چــــوب ماڻهــــتوکي منهنجو محب

  .انـــو سڎائڻ ٿو چاهيــتنهنج“ تاثير”ان ـــم
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  دي كر تون،ـــــون ڏي هر هر ڏسنـــم
  .ركي ملندي كر تونـــركي مــم

  
  ي دل ۾،ـــــائــــــــــو درد دٻــــــــــدل ج

  .رڪ چپن تي رکندي كر تونــــــــم
  
  ي،ــــئــــا ڏيــــــاهـــــي راتــــن کـــــتــــري

  .لندي کلندي كر تونــــونسان مـــم
  
  ي،ـــــالزن تــــن ايــــٿــنـــي مــــنهنجــم
  .دي كر تونـــرچي پونـــــونسان پــــم

  
  ي،ــــائــــو پـــــرمـــــي ســـــــي الئـــــــالل
  .وري هڻندي كر تونــــك نه گــــتل
  
  ز،ـــرگـــون هـــامهـــي ســــن جـــاڙولـــس
  .ونـــــت وڏي هلندي كرــــانهن نه لـــٻ

  
  و مان،ــــاهيان ٿــــڎو چــــوکي كيــــت

  .ان پڇندي كر تونــي دل کــــپنهنج
  
  و،ـــاڃا پي“ رــــيــــاثــت”وـــــي ٿــــڑپــت
  .ونـــــڑڪ نه الڙي وجهندي كرتــــل
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  .توکي كهڑي كل كيئن گهاريان ٿي
  .يـــــان ٿــــذاريـــــدي رات گــــان روئنـــــم

  
  دا،ــوش آهين صــــــوشين ۾ خــــون خــــت
  .اريان ٿيـــان هــــن مـــڑڪ اکيــــان لـــــم

  
  ي،ـــــــــي رکــــي تـــــمي سينــــُر چــــتصوي
  .ان ٿيـــاريـــي ٺــــد ۽ دل کــي ديــــپنهنج

  
  ي پياسي دلڑي کي،ـــ جدــي ديــــتنهنج
  .يــــان پياريان ٿـــي مـار پئـو پيـتنهنج

  
  ي،ـــان ٿــــڑپــــاد ۾ تـــــي يـــــان تنهنجــــم

  .يــــــــان ٿــــگ اڏاريـــانـــي كـــــمان روئ
  
  و آن،ــــــٺــــاري ويــــکي وســـونــــون مــــت
  .يــــان ٿــرياــــول ته پـــــا قــــان پنهنجــــم

  
  مليو،“ رــيــاثـت”ي هئين ـــــن راهه تـــجنه

  .يــــــــــان ٿــــهاريـــكري راهه نـــا نــــس
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  و،ــــاڻهـــــارا مــا ســــــڌڙي تنهنجـــسن

  .وــــارا ماڻهــا تـن جـــي اکيـــــمنهنج
  
  ن،ــــدا آهـــــون ڏينــــياـــــي ۾ جــــج
  .وــــــك وارا ماڻهـــري ســــڎ كــــس
  
  ن،ـــــُي ڌن ۾آهـــــي پنهنجــــنهنجـــپ

  .وـــــــاڻهـــوڏانهن وارا مــــڎانهن هــــهي
  

  ن،ــــــوندا آهــــڎ هــــک ۾ گـــڏک س
  .وـــــهــــاڻــــــــــاڙي وارا مـــــــــاوڙي پ

  
  ان نان کڻان،ــجو مكنهن كنهن 

  .وــــــارا ماڻهـــاهه سهـــــن ســـــسڀ ه
  
  ن،ـــــڳندا آهـــارا لـــــان پيـــــي کــــج
  .وـــــــــارا ماڻهـــــي جيــــي جــــانــــج
  

  ن،ــــدا آهـــکي وڻنــــونـــــڌڙي مــــسن
  .وــــارا ماڻهــــك وجهاـــا كــــتنهنج

  
  ائي،ـــاطر كنڌ كپــــ خيـــديس ج

  .وــــــاڻهـــارا مـــــوڀــــن ســـــدا هـــــٿين
  

  دائين،ـــــس“ يرــــاثــت”ئه ــي لــــڌرت
  .وـــارا ماڻهـــون پـــــا مـــــدا پيـــکنــــل
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  ڌا،ــهه ٻــــولي ڳالـــونکي کــــم

  !ي راــــــ آهي كهڑيــــتنهنج
  

  جيون منهنجو جركي جيئن،
  .ا اڄ جوت جالـــڑي كــــاه
  

  ي،ـدڙ نيڻن کـــي روئينـــمنهنج
  .اــــجـــا ڏي دلـــي كــــآ اچ

  
  ان مان،ـــــي واجهايـــون ٿــــواٹ

  .ي الــــــــــرديسي تنهنجــــاو پ
  
  دائي جهوريو آهي،ـــي جــــج
  .اڻي كين ڏکاــــونکي هــــم

  
  ي هن ديواني دل کي،ـــــمنهنج

  .ي سمجهاـــــاڻ اچـــي آ پـــهل
  

  ان ٿي،ـــــــان واجهايــــورهين ک
  .ڎي واڳ وراــــــونــــي مــــهاڻ

  
  روئي ٿي دل دانهن كري ٿي،

  .وب کالــــــــخوشيون ڏيئي خ
  

  اچي كو،“ تاثير”هك ڀيرو 
  .اــــــــڳاڻ لــــپنهنجي سيني س
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  .لندي آهينـــــي جيئن کــــنيڻ کڻ
  .ينـــــــدي آهـــــونکي ڏاڍو وڻنـــم

  
  !كنــــــــــن ليـــاهيـــن آڏو نـــاکي

  .دي آهينــــي دل ۾ رهنــــــمنهنج
  

  ي لئه او منهنجي دلڑي،ــــكنهنج
  .يندي آهــــل روئندي رڙنـــل پـــپ

  
  ُگهورون  گهائي وجهنديون آهن،

  .نـــدي آهيــــال کڻنـــــيڻ نشيـــــن
  

  الن منجهه سدائين،ـــــــكهڑن خي
  .ون گم رهندي آهينـــــــي تـــــراڻ
  
  م گم ٿي ويندو آهي،ـــــــــر غــــه
  .ي مركي پوندي آهينــــون جــــت

  
  اڌورو،“ رـــــيـــــاثـــت”ن آ ــبــوت
  .ي ان سان ٺهندي آهينـــــون ڀـــــت
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  اهه،ــــــي ٺاهيون ويٺي ٺــــاڻ کــــپ
  .چ ۾ پاــــــــلڑو چيـــــي وٺ ڇــــه

  
  وکي،ــــا تصوير آ تـــي جــمنهنج

  .اـــاڻ لڳـــي ســـــي سينـــــتنهن ک
  

  َكوئل جيئن كوكاري بن ۾،
  .اـــو ڳــــلو گيت كـــــاهڑو سري

  
  و من آ ماندو،ـــــــن منهنجــــوبـــــت

  .اــــــجــــا دلـــــي ڏي كــــــآ اچ
  

  ان،ــــو آهيــــمان ته هميشه تنهنج
  .ڑي راــــي كهــــــــــي آهــــتنهنج

  
  سن جي آڏو گوري،ــي حـتنهنج

  .اــكائي كنهن جي كانهي ج
  

  ان،ـــــــر آهيـــــئه حاضولـــــــآ ته ت
  .ڎو تون شرماــــنه اي“ رــيتاث”
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  !وـــــوٿـــــــون ڇـــــڎو ستائين تـــــار ايــــــڙي ي
  !وـــــوٿــــــون ڇـــــاري جتائين تـــــار يـــــرکي ي

  
  آهن،ان ـــي احســــارا هـــــوڙ ســــــا کـــــتنهنج

  !وــــــوٿـــــون ڇــــر جتائين تـــــــرقيبن اڳيان پ
  
  ا ڏئين روز ٿو پيو،ـــــــي مهڻــــا هــــي طعنــــه

  !وــوٿـــُي منهنجي کٹائين تون ڇــي کــــحيات
  

  و،ـــــار مونسان ته ڇالئه اچين ٿـــــــــنه ٿئي پي
  !وـــــو پيار مونکان لكائين تون ڇوٿــــپنهنج

  
  ذاري،ــــــون گـــــاڻ راتيـــــمنهنجي دشمنن س

  !وــــــاني جالئين تون ڇوٿـــا جـــگر منهنجــــج
  

  ان،ــــي پيو ٿو توکي پكاريــــانه ٿــــسري ك
  !وــــــوٿــــون ڇـــــــِهليو آ هيڎي سكائين ت

  
  و،ــــــــي چاهين ته پــــاڻ جيئڻ جــــزت ســـع

  !ُگردن جهكائين تون ڇوٿواڳيان كنهنجي 
  

  كونهي،“ اثيرــت”هه ۾ كو به ــــجنهن ڳال
  !وـــــــي ٻڌائين تون ڇوٿــالهه مونکــــــا ڳـــــاه
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  .وسان جڎهن مان ملندو آهيانـــــت
  .انــــــــعر تڎهن مان لکندو آهيـــش
  

  رون،ـــحريـــــطڑا ۽ تــــا خــــتنهنج
  .انــــچاهه مان چمندي پڑهندو آهي

  
  ي،ــــون وٽ جا تصوير آ تنهنجـــــم

  .دو آهيانـــــي سمهنـــــي الئــــسين
  

  ي،ـــــي آڻـــــبن تـــــــــتنهنجو نان ل
  .انــــدو آهيـــي پونــــــدل ۾ ٻهك

  
  کائن ۾،ـــي ريـــــي هٿ جــــپنهنج

  .انــــدو آهيــــهنولي لـــــي ڳــــتوک
  

  ان توکي هر هر،ـــــــاد كري مــــي
ُجي ۾ جهڄندو جهرندو آهي   .انـــــِ

  
  و،ــــــپنهنجي هٿ سان پاڻ ئي ويٺ

  .انــــــــــپنهنجا ڳوڙها اگهندو آهي
  

  دا کان،ــخ“ يرـــــــاثـــت”توکي مان 
  .انـــــائن ۾ پيو گهرندو آهيــــــدع
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  .ي كيئن سگهندســــان دور رهـــوکــــت
  .دســي كيئن سگهنـــــور سهــــڎا ســــاي

  
  و،ــــــن پيـــي ڊاهينديــــــي ڊاهـــــون جــــت
  .ي كيئن سگهندســــٺه! َون ئي ڏســت

  
  ُي، اڄ دوري،ـــــــــَو اڳـــــَا ســـــــــــدمـــــص

  .يئن سگهندسو ته سهي ويس هي كـه
  

  ج ۾،ــــــدڙ ســـــي لهنـــــمر جـــــڏس ته ع
  .م جو ڳاهه ڳهي كيئن سگهندســــــغ

  
  ان،ـــو ڳوليـــــڈ ٿــــان سمنــــــا آهيـــــــدري

  .را ڏانهن وهي كيئن سگهندســـــصح
  

  ي،ــــي اڇليئـــــاش تــــــي آكـــــدردن ج
  .سي كيئن سگهندـــــي ڏس ته لهــهاڻ

  
  وڙي،ــــي جـــــج“ يرــــاثــت”دڙ ــــوڙينــج

ُهن هن کان مان ڊهي كيئن سگهندس ِ.  
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  .کي سڎكي ساري ٿي پئيــــونــــم
  .اري ٿي پئيــــــان هـــــين مـــآب اک

  
  ين ۾،ـداهــــــــي اونـــــڑي جــــاوسيئ
  .ي پئيـــاري ٿــــــئا ٻـــــا ڏيـــــآس ج

  
  ڌو ۾ بيٺي،ــي سنـــــن جــــوچــــس

  .اري ٿي پئيــــــــــي ٻيڑي تـــــدل ج
  

  كنهن دم خوش ٿي کلندي آهي،
  .اري ٿي پئيـــنهن دم راڄ روئــــك
  
  ون به وساريو ناهي،ـــــي مــــن کــــه
  .کي ساري ٿي پئيـــــونــــو به مــــه

  
  ي،ــوائــــنــــي رات گــــــــي روئــــروئ

  .اري ٿي پئيــــــج اڀـــــي ســــسڎك
  

  وب وسائي،ـــــان خــــين مـــــآب اک
  .اري ٿي پئيـــي ٺـــــدر جـــــــآڳ ان

  
  وڃان ها،“ اثيرــت”ري ــــان ته مــــم
  .اد جياري ٿي پئيــــــي يـــــن جــــه
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  ڑو،ــــو نينهن نوابن جهــهنجتن

  .ڑوــــــمنهنجو عشق عتابن جه
  

  دائين،ـــــــــدل ۾ تنهنجو درد س
  .ڑوـــن جهـــــگلشن منجهه گالب

  
  ان،ــــــــپڑهندو ۽ پاڙهيندو آهي

  .و نينهن نصابن جهڑوــــتنهنج
  
  ار ٿو گذري منهنجو،ـــبن يوــت
  .ن جهڑوــذابــــارو ڏينهن عــــس
  

  ي گفتن کان ملندو آ،ــــــتنهنج
  .ق كتابن جهڑوــيو سبــــساڳ

  
  برايون،“ يرـــتاث”ي ڇڎ ـــهاڻ

  .كر كو كم ثوابن جهڑو
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  .الهه تان لهندو ناهيانـي ڳــــپنهنج
  .كاڻ به كنهنجي كڍندو ناهيان

  
  !رـــــــــــان ٿين پــــي نقصـــــڎا ڀــــكي

  .انــــــــڏو جهكندو ناهيكنهنجي آ
  
  و آ،ـــــچ لکيــــميشه ســــــون ته هـــــم

  .ڎهن مان لکندو ناهيانـــــــكوڙ ك
  

  ي رب کان،ــــان پنهنجــــدو آهيــــڊڄن
  .انـــــاهيـــدو نـــــماڻهن کان مان ڊڄن

  
  و مليو واهه وا،ــــــان جــــمنجهار ــــپي

  .و ناهيانان گهرندـــــــزوري كنهن ک
  
  دو آهيان،ــــان پڇنـــڻ کــــك سڄـــه
  .انـــــاهيـــرگز پڇندو نــــان هــــي کـــٻ

  
  ي،ــــهي ٿــــڎهين ڏات لـــو جــــرات ج

  .انـــاهيــــپو ته سمهي مان سگهندو ن
  

  و آ،ــــوب جڎهن کان وڇڑي ويـــــمحب
  .ان کلندو ناهيانـــن کــــان به تڎهــــم
  
  ان کلبو ملبو هو پيو،ــس“ رــــيـثاــت”
  .انــان كڎهن ملندو ناهيــــي ســــٻ
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  ي،ـــي پئــــهاري ٿـــون ڏي روز نـــم
  .يــــــي پئــــاري ٿـــــاري روز جيـــم

  
  ي سامهون بيهي،ــــــوهنجي سهنج

  .ي واري ٿي پئيــــــن تــــوار كله
  

  ي،ـــــــي آهـــــڎكي آئـ ههاڻ به
  .ي پئيــاري ٿـــي ســـد مونکــــشاي

  
  وبائل تي،ــــي مــــاڻـــــج امــــميسي

  .رڻ سيکاري ٿي پئيـــــار كـــــپي
  
  ائي سرتين کي كيئن،ــور سڻــــس

  .اري ٿي پئيـــــــج اڀـــي ســـسڎك
  

  ڏيهه جا ڏک ۽ درد کڻي كيئن،
  .يــــــٿي پئذاري ــــگوندر منجهه گ

  
  ي ڀر ۾ ويهي،ـــف جـــطيـــشاهه ل
  .اري ٿي پئيـٻ اـــــئـــا ڏيـــــآس ج

  
  جو سڀ کي،“ اثيرـــت”ان وٺي ـــن

  .ي پئيـــــاري ٿـــا داٻ ڏيـــدڙك
                               



ئئـئ ڏـآس   101 

  
  .ي ٺاهي ويٺيــــاڻ کــــو پــــپنهنج

  .يــــــائي ويٺـــــن ۾ ڳـــر چپــــشع
  
  کي سامهون ڏسندي گوري،ـونـــم

  .ي ويٺيــرمائــــي شـــــڎو ٿـــكي
  

  واري،ــــــائي سينڌ سنــــو پــــسرم
  .يـــــي ويٺـــــي الئـــــــاللي لبن ک

  
  رات جي سانت ۾ لڇندي لڇندي،

  .يــــڑپائي ويٺــــن تــو تــــپنهنج
  
  م ۾،ـــــالـــــــا اداسي جي عـــه
  .يـــاري ويٺــــج اڀــــڎكي ســــس
  
  ن مان ٿي،ــــــائي نيڻــــــڈ وڃــــنن

  .ين مان هاري ويٺيـــــڑڪ اکــــل
  
  ُن ۽ هن سان،ـــــِگي هـــرين وانــــچ

  .يــائي ويٺــــي ڳالهــــڎو ٿـــــكي
  
  دعا ۾،“ يرــــاثــت”ي ــــال ٿئـــش

  .يــــي ٻاڏائي ويٺــــي پئــــرب ک
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  .ار آهي زندگيــــان تـــــن ســــا غمـــــه
  .يــــدگــــــي زنـــــــار آهـــــوسوا بيمــــت
  

  و ٿو ٿئي سودو پيو،ــچ جــــوڙ، ســــك
  .يــــــي زندگـــار آهــــي واپـــــڑو ئـــــاه
  

  ي خاڪ ۾ ملندو ڏسي،ــــعظمتن ک
  .يــــــي زندگـــا ٿي خوار آهـــــا بجـــــج
  

  هن جي ڀاكر جو مزو مان ڇا چوان،
  .يـــــدگــــار آهي زنــــــــڄڻ گلن جو ه

  
  ي پيو اوالد کي،ــــو وكڻـــــي ٿـــــپ

  .يـــــــي زندگــــازار آهـــــل بـــنئين کلي
  

  اطر جي وڙهي كوئي نه ٿو،ـــديس خ
  .يـــ زندگار آهيـــڻ بيكــــسڄ! وـــــپ
  

  ل،ـــــي ستـــــــــقوم كيڎو ننڈ ۾ آه
  .يــــــدگــــي زنــــار آهــــــصفا الچ! ڄڻ

  
  ل هن ڏيهه ۾،ـــــمفلسي جي ور چڑهي

  .يــــــــدگــي زنــــــادار آهـــــڀانئيون ٿا ن
  
  ٹ جي موت تي ماتم ڏسي،ـــــوان پــــج
  .يـــــدگـــڻ بار آهي زنــــــي ڄــــي پئــــٿ
  

  کي،“ رــــــيــــاثــــــت ”انتظارن قيد كيو 
  .يـــــان كو ڄار آهي زندگــــو مٿــــپي
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  اري نڀائڻ ٿو چاهيان،ــــان يــــوســـي تـپك
  .الهه دل جي سڻائڻ ٿو چاهيانـــــي ڳـــسچ

  
  اتي وڌي ٿي،ـڎي، حيـو مونـــن ٿــاريـــنه
  .ڑيون مالئڻ ٿو چاهيانــوسان اکـڎهن تــت

  
  ان گڎ،ــــاڻ ســـي پرين پــــوکــــم آس تــــاٿ

  .انــــــو چاهيـــسنڌو جا كنارا گهمائڻ ٿ
  
  ان لئه هٿن ۾،ـــــــوندا اوهــــار هــــل هــــگ

  .انـــــــارڻ ٿو چاهيـــــزارين بيهـــــماڻهون ه
  

  مون فوٹو کنيون هو،م مان تنهنجي ـــــــالب
  .ائڻ ٿو چاهيانــــــــوکان ڦٻـــوٹو تــــو فــــاه
  

  ان مان،ـــــوکي هر هر ۽ ڏسندو رهـــــڏسي ت
  .انــــــاهيـــــوڏي اڃ اکين جي اجهائڻ ٿو چ

  
  ي تون چاهين ته جلدي هليو آ،ـــڻ جـــره

  .ائڻ ٿو چاهيانـــولي رهــــي کــــدري دل ج
  

  ان،ــــزار آهيـــان بيـــــي کــــوڏو بت پرست
  .الك اڳيان سر جهكائڻ ٿو چاهيانــــم

  
  كيڎو رکيل آ،“ ُرـــيـــاثـــــت”ائن ۾ ــــــدع

  .انــــائون گهرائڻ ٿو چاهيـــي دعــــوري س
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  .نــــارا ٿا گهرجــــــا پيــــونکي پنهنجــن مـــريــپ
  .نــــا گهرجـارا ٿــــا سهـــــاڳيـــــکي ســــونـري مو

  
  ڎجي،ـــــوسين گـــذاريــون گــي ڏينهن راتيـجت
  .نـــــا گهرجـــــارا ٿــــــــظــــونهن وارا نـــــي ســـــاه
  

  و،ــــــي مفتون ٿيو هــــوري تــــــي به نــــــاچــــتم
  .ارا ٿا گهرجنهر، كنـــــل كينجــــول گــــكن

  
  ي،ـــــي اسانجــــي پئــــي ٿـــــازي جــــــاد تـــوري ي

  .نــــا گهرجـــــارا ٿــــــا اشــــي اچڻ جـــــرين جــــپ
  

  ،لكي جيكي پاتيون هون ڀاكيون ۽ جهاتيون
  .نــــــــا گهرجـــــل اڌارا ٿـــــي پـــــُي اهــــــان کـــــاس
  
  ي،ـــِڑي سير ۾ هئـــــي گهـــــ سهڻانــــاهڑ كــــس

  .نـــــــا گهرجــــــارا ٿـــــان سگهـــــي جيــــــارادا انه
  
  و،ــــادار ماڻهــــــي نــــل كـــــا ماريــــــربت جـــــغ
  .نــــــهرجــــــا گـــــــئه ادارا ٿـــــن لـــــالحي انهــــــف

  
  ون ۽ خاميون،ــــ غلطيانــــن مـــــابي كتابــــنص
  .نـــــا گهرجــــڌارا ٿـــــان ســـــن مــــڍڻ ال تــــك
  

  و آ،ــــــدو رهيــــلکن“ رـــــيـــــاثـــــــت ”ارن ۾ ـــــشم
  .نــا گهرجـــارا ٿـــــــا شمــــــري جـــــــڇپيل شاع
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  ي آ،ــــــانت رهـــــبرن ۾ ديــــا دلـــــنه ك
  .ي آــــــداقت رهـبرن ۾ صــــا رهـــــنه ك

  
  ي ٿو رڳو كوڙ کائي،ــــــچ کــــي ســــوڃ

  .ي آـــــــــدالت رهـــــاف واري عـــــنه انص
  

  ردي،ـــــــــو ۽ آواراگـــــاڻهـــــاش مـــــــــاوب
  .ي آرم ۽ كا شرافت رهـــــو شـــــنه ك

  
  زت ۽ ناموس خاطر،ـــــي عــــــاڻين جــــني

  .ائي حفاظت رهي آــــئه نه كــــسندن ل
  

  امي ٿو كوڏين تي انصاف اكثر،ــوك
  .ي آــــڑي وكالت رهــــــدالت ۾ اهـــــع
  
  ار اڄ ڀي ته آهن،ـــــڀ يــــي دوست ســــاه

  .ي آـــــــرارت رهــــــن ۾ ڏاڍي شــــر تــــمگ
  
  وڙهو آ پرڻيو،ــــــاڻ پــــڍي ســــِر ننــــنگني

  .ي آـــهالت رهــــڎي جــــن ۾ كيــــرسم
  
  ي يار ياري تڎهن کان،ـــــان ڇنـــڎهن کــــج
  .ي آــــامت رهـــن ۾ قيــــي مــــا منهنجـــبپ
  
  َدهوش مونکي،ـــــم“ ُيرـــاثـــــت ”و آ ــــايــــبڻ
  .ايت رهي آــــون تي عنــــي مــــا ان جـــــاه
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  .ن جي شوخ نگاهن کان بچجيــــحسين
  .از و ادائن کان بچجيـــي نــــن جـــــنازني

  
  ن جو،ــــحبت آ جــــداز مـــــانه انــــفريب

  .ربائن کان بچجيــن دلـــــاز تــــــابـــــدغ
  
  ا جو نشان بنائن،ــــريب و دغـــي فــــج

  .ن نگاهن کان بچجيـــــهر واريـــــانهن ق
  
  ن، جفائن تي ڀلجي،ـــــائــــن وفـــــايــــاج

  .زائن کان بچجيــــــڑين ســــمحبت ۾ اه
  

  محبت جو جتي كوبه احساس ناهي،
  .ان بچجيــــوفا شناس تن مهلكائن ک

  
  كم ظرف ماڻهو سڃاڻي سگهين جي،

  .ان بچجيـــــزائن کــــــ ۾ اهڑين جزماني
  

  پڇتائجي ٿو،“ رـــيـــاثـــت”ائن ۾ ـــــخط
  .ائن کان بچجيــــــڑين خطــــهتر آ اهــــب
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  .ون ايندو آهينــن به سامهـــڎهـــج
  .دو ويندو آهينـــي کلنـــوش ٿــــخ

  
  ڻان ٿو،ان به وــــــوکي مــــت! دـــــشاي

  .ينــدو آهــــدو وينــــڎهن ته اينــــت
  

  جنهن پل هٿ مان گرهه كريو آ،
  .ينـــدو آهـــارينــــم ســــك اٿـــپ

  
  و تون منهنجي خاطر،ــان ٿــــاڻــــڄ

  .ون سهندو آهينـــــدما سختيــــص
  

  ن،ـــذار او ساجـــو ڌار گــــل پيـــــڀ
  . آهيندوــــون دل ۾ رهنــــر تـــــپ

  
  ح جو ڏسندي ڏسندي،ــج، صبـــس
  .اد تون ايندو آهينـــــــکي يـــونـــم

  
  ون منهنجا،ــن ۾ تـــالــــار رســــاخب

  .ڑهندوآهينـــو پـــپيل پيـــعر ڇـــش
  

  کي تن جو،“ اثيرـــت”ري ـون كـــف
  .ينــــدو آهـــــو دم دم ڏينــــداد پي
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  ڎي پنهنجا پيارا هليا ويا،ــــي ڇـان کـــاس

  .ا وياــــارا هليـــــوچــــاڻهو مــــا دار مــــمڻي
  

  ان لئه سدائين،ـــــا اســــوندا هــــارو هــــسه
  .ارا هليا وياــــــڻ سهـــــان ڄــــارن پٺيــــسه

  
  اري،ـــــــل، بخـــــي ۽ تاجـــــدهوش، راهـــــم

  .اــــا ويــــوهي، دادو وارا هليـــــ، جڑــــميه
  

  ايون دلين ۾ جڑيل هون،ــاڻ جـــجنين ك
  .ان کان كنارا هليا وياـي اســـري ســــك
  
  اڻهو،ـــدرد مـــرم ۽ همــــال محــــــا حـــــهئ

  .اـــار وارا هليا ويـــري، پيـي پـــن ســريــپ
  

  کي،ر سڎبو هو جن ـــ يناــــوق ســــوڏي ش
  .دي سي اشارا هليا وياــــان كنـــن ســـهٿ
  
  ون ۽ دلكش نظارا،ــل كچهريــــي پــــاه

  .اـــــارا هليا ويـــــر سيـــــــي يـــــُارا اهـــــاونه
  

  ا جڑيا ها،ـــــان ناتــــن وارن ســــي نينهــجت
  .اــــــظارا هليا ويــرمل نـــــن نــــي نينهـــــاه
  

  ريون وايون،الندي وڃڻ وـــندي کلـائين ک
  .ارا هليا وياـــپ“ رـــيـــاثـت”ار ــدا يــــكن
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  ا،ــــــن ٿــــارا وڻـــــي چنڈ تـــــا روشنــــاه

  .اــــــن ٿــــارا وڻــــظــــــي رات وارا نــــسڄ
  

  و،ا اشارا ته سمجهي ٿو سڀكــــــهٿن ج
  .ا اشارا وڻن ٿاــمونکي تنهنجي اک ج

  
  ا ڏينهڑا وڌائي ڇڎين جي،ـــــي جــحيات

  .ارا وڻن ٿاــــــال ۽ كــــي نيڻ كجـــاه
  

  َي رند راهون،ــارون اهـــــون ســــبچپن ج
  .اهت جا چارا وڻن ٿاـي چــــان اڄ ڀــــاڃ
  

  بهارون ٿو ڀائنيان، ُو ته هر رتـملين ٿ
  .ان گڎ پو سيارا وڻن ٿاــــارن ســــاونه

  
  تماچي جون تڑ تي هون نوري نگاهون،

  .ن ساڳيا كينجهر كنارا وڻن ٿاــتڎه
  

  اڻهو كٿان جا وڻن ٿا؟ــي ته مـــخبر ٿئ
  .ن ٿاـــــڌ وارا وڻـــو قسم سنــــدا جـــــخ

  
  هڑا ماڻهو هزارين ٿا ڏسجن،ــــڻ جـــکــم
  . وڻن ٿااراــــپ“ اثيرـت”ي ـگر مونکــم
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  .يــــي رهــــدي ٿــولي ڏسنــــورڙو در کــٿ
  .يـــــن تيز ٿيندي ٿي رهــي ڌڙكــدل ج

  
  ي،ــل ٻئـــــون پاڳـــن دليــــي پيون آهــــٿ
  .ان هو کلندي ٿي رهيــــو روئـــــان ٿــــم

  
  ،َولي ٿي جنهن پل سکيــــا کـوار پنهنج

  .يــــار ٿيندي ٿي رهــــرف هٻكـــچئوط
  

  !كوڪ كوئل جي ٻڌي جاڳي پيس
  .اک ڦٹندي ٿي رهيــــا بــــ كيــــدرد ج

  
  ي،ـي رکــــزارن تـــــلڑا مـــي گـاڄ به پئ

ُباس ه   .وري ٿيندي ٿي رهيـــي پـــن جــَ
  

  ري ماري وڃي،ــــاري كـــي كـــروز ٿ
  .يــــــٿي رهاهه ٻرندي ـــي بـــلمتن جـــظ

  
  ائن کي كري،ـــاد منهنجي سڀ وفــــي
  .ُي ۾ جهڄندي ۽ جهرندي ٿي رهيـــــج

  
  ي تصوير هٿڑن ۾ کڻي،ـــــج“ رـــيـــتاث”

  .چاهه مان چپڑن سان چمندي ٿي رهي
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  .تون هوندينون نه مان هوندس نه ـاڳيون پيون اينديـمندون س
  .ان هوندس نه تون هوندينـون نه مــون ٿينديـــدون پيـوري عي

  
  رب جا كيئي كهاڻيون پيار جون هلنديون،ــــــت قـــا هــــقص

  .ان هوندس نه تون هوندينــديون نه مـي پيون پونــدليون ٻهك
  

  و،ــــز، هتان ويندو هليو هركــرگـــي هــــدو هتــــو هونــــنه ك
  .ون تن جون پيون هلنديون نه مان هوندس نه تون هوندينپچار

  
  ون خوب، هوندا ناچ نارين ۾،ـــر ۾ هونديــــر گهــوشيون گهـخ

  .مبارڪ ڏينديون پيون وٺنديون نه مان هوندس نه تون هوندين
  

ئئـئ ڏـآس   112 

  ڌڙي ۾،ــــوندي سونهن سنـــــوندا ۽ هــــک ۾ هــــارا ســـــسنگه
  .يون نه مان هوندس نه تون هوندينڌيون هيرون پيون گهلندـٿ

  
  َون بر ۾،ـون بانسريــــــدا ۽ وڄنديــــونـــــا هــــــارا نينهن جـــــظـــن
  .وندس نه تون هوندينـــــان هـــڌٻيون نه مــــُٻون ـــــڌر آواز پيــــم

  
  ڌو کي ڏيون گلن ڀيٹا،ـــــا، سنــــوٹي كـــــرڪ مــــن مــــمالح
  .هراڻ پيون مچنديون نه مان هوندس نه تون هوندينـــن مـموج

  
  َب سجيل سيجون نه ٿيون وسرن،ـــاني شـڑا سهــــن ڏينهــــحسي

  .ديون نه مان هوندس نه تون هوندينـجنَون سـنيون سيجون پي
  

  ي،ــــورن کـــــدان مــــــلي جيئنـــــي ٿر ۾، مــــــار ٿئــوڏو وسك
  .ڎنديون نه مان هوندس نه تون هوندينـــون كـــون پيـوري ڊيل

  
ُا سسيون به ســــاڃ   ا،ـــل پنهنجــــارن ٿيون پنهــــكــــورن ۾ پـــــَِ

  .ون پڇنديون نه مان هوندس نه تون هوندينــَار پيــــل جا پـپنه
  
  وري نياز جون نياڻيون،ـــا ۽ نــــارن جـــــهر كنـــــصا كينجـــق

  .وندس نه تون هوندينــان هـــون نه مــهنديون پڑـالن ۾ پيــــرس
  
  ا هلندا،ـپي“ رــــيــــاثــــت”ان ـــــا داستـــــــفتن جــــي الـــــان جــــاس
  .ون ملنديون نه مان هوندس نه تون هوندينــــو به پيـارون پــمي

                                                            
  



ئئـئ ڏـآس   113 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ڑيون،ـــون اکـــــارن ٿيــــا راهه تنهنجي نهـــــاڃ
  اکـــڑيون،ون ــــي سنڀارن ٿيـــــا اڄ به توکــــاڃ
  
  ڑندو آ منهنجي صحن تي،ــِڈ کــــن چنــــڎهــــج
  اکـــڑيون،يون ـــارن ٿـــاد تنهنجي ڏيـڎهن يــت

  
  ان،ــــو هـــــن ۾ ڏسندو رهيــــوکي يار خوابـــــت

  .ائن ٿيون اکڑيونـــــان نڀـــــوســـاڄ به ت! وــڏس
  

  !ون هرگزــــي مــــو نه آهــــڻ ٻي کي چاهيــڏس
  .ي کڻائن ٿيون اکڑيونـــو هــــــور جــُم نـــــقس
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  رف راز دل جا،ـــن ۾ حـــــــم خطـــا ٿـــڑهيــــپ
  .ڑيونــــــون اکـــــــا ٻڌائن ٿيـــــي راز دل جــــاه
  

  ڎائي،ـون، هٿڑو ڇــــــان وئين تــــــن راهه تجنه
  .ڑيونــــــــهارن ٿيون اکــــي نـــــڏسي راهه ساڳ

  
  ا هن،ــــــدا رهيــــان ملنــــڎهن نيڻ نيڻن ســـج

  .ڑيونـــــون اکــــــڀري جام نيڻن کان پيارن ٿي
  

  !ڑهندو ڏسي الش كنهنجوـــــــر ويل لـــــفج
  .ا اٿارن ٿيون اکڑيونـــــــور دل جــــُل ســـــــُست
  
  ي نيالم ٿيون ٿين سي عزت جون پتليون،ــج

  .ٻڌي واڪ پنهنجون جهكائن ٿيون اکڑيون
  
  وان ۽ پراڻا،ــرندي نــــدي ڦــــڎهن گهمنــــك

  .الئن ٿيون اکڑيونــــارا مــــپ“ يرــــاثــت”كي 
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  .ايــــــــوانن ۾ ويهـــــــــڻ وارا سنڌ جو هـــــي نقصــــــان ڏسي وڃ
  .سنــــــــڌو ساڄـــــي كپ تي ويٺل بيوس هي انسان ڏسي وڃ

  
  ُجـــــن جــــا گــهر آباد هئا ۽ مک تي مركون مهك متل هئي،

  .وڃتن جــا گهرڙا خالــــي ٿي ويـــا ، ويڑها سڀ ويران ڏســـي 
  

ُشــــهر ٿــي ويا هن بحر اسان جا واهڻ وستيون اجڑي ويون هن، َ َ  
  مــــــاروئڑا حيران ڏســـــــي وڃ! َبربـــــادي جـــــي عالـــــم ۾ بس

  
ُهــــٿ وٺـــــي كنهن كٹ ڏئي آ ٻوڙيو هـــن سنسار سڄي کي، َ ُ  

  .وڃُكجــــهه ڀـــي كونه بچيو آ باقــــــي سورن جو سامان ڏسي 
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  تـــون ته هوائــن ۾ پيو اڏرين ڏسنـــــدو ڏوٿيئڑن کــــي گذرين،
  .دلـــــڑين تي ٿيــــل نفـــــرت جا نيشان ڏسي وڃ! هيٺ لهي پـــو

  
  جـــــن جـــــا ٻچــــــڑا وڇـــڑي ويا هن تن لئه پاڻ ۾ گڎجي سڎجي،
  .نياڻيـون سياڻيون پڑهنديون آهـن كئمپن ۾ قرآن ڏسي وڃ

  
  !ـالهه ڀي كيڎا الش لڑهيا ها اڄ ڀي لڑهندو الش اچي ٿوكـــ

ُكنهن ته وني جو ور هوندو كو   .كنهنجو پٹ جوان ڏسي وڃ َ
  

  َخـــالي ٿانـــــو هٿــــن ۾ جـــن کي ويلـــــي كان ٿا واجهائن پيا،
  .كـــــامورن جا دڙكــــا تن کـــــــي داٻــــــا ۽ دهمــــان ڏسي وڃ

  
  ُمدد سان پاڻ ملهـــائي شهر کـــــي آ جيئدان ڏنو جن،پنـهنجــــي 

  .جــرئت همــــت وارا ماڻهــــو جوهي جا سڀ جــــــوان ڏسي وڃ
  

  !راشــــــن، کـــاڌ خــــــوراڪ وٺڻ لئه مارن جي تذليل کي ڏسندي
ُجي دل ۾ ڄڻ ته چڀي پيو كيڎو آهي كان ڏسي وڃ“ تاثير” َ ُ.  

  
                                                       

  
  
  

  
  

  .لکيلع واري ساڄي پاسي سنڌو جي ٻوڏ جي تباهي تي 2010: نوٽ
  

  



ئئـئ ڏـآس   117 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي ئ    
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  .رات رات، ڏيــــنهـــن ڏيــــنهـــن
  .لــــڑڪ لــــڑڪ، مينهــن مينهـــن

  ڇــــولــــي ڇــــولـــــي، مــــوج موج،  
  .ســــت مــــــــســـــت اوج اوجمـــــــ

  صلــــح صلـــــح، جنــــگ جنـــــگ،  
  .كنهنجو كانو كنهنجو سنگ

  ســــــــچ جـــــــــي آ وائــــــــــــي وات،  
  .كـــنڌ تــــي كــــرٽ كـــــــات

  ُديــــس جــــــو جــــــوان جـــــــــــوان،  
  .ـــهــــــلـــــــوانٻـــــــــار ٻــــــــــــار پـــ

  نهــــي كنهنجو دنگ دنگ،وك  
  .نينهـــن جـــــن جـــــو آ نـــسنـــگ

  ســــــچ چـــــــــــوڻ ڇـــــــــــا ڏوهه آ؟  
  چــــــــئه کـــڻـــي ڇــــــــــــــا ڊوهه آ؟

  ڇــــــــــوهه ڇـــــــــوهه ڇــــــــــوهه آ،  
  .ــــوهه آكـــــــوهه هــكــــڑو كـ

  ڏس کــــڻــــي مـــــان ڇـــــا چـــوان،  
  !ڇــــــاكــري مــــان ڇــــا كريان

  وقــــت جـــي ســــقــــراط جيـــان،  
  .مـــــــان زهـــر جـــــو پيـالـــو پيان

  .آ“ تــاثـــــــير”َهـــــــي آهه جـــو   
  .هــــــي دل به هـــك جـــــاگيـــــرآ

  



ئئـئ ڏـآس   119 

  
  
  
  
  
  
  

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي
  

  و،ـاتــــو نـــــو رشتـــــي ويــــــروهه رل
  و،ـــــو آتــــركـــــارڻ لئه آ هــــــــم
  .يــــا ڀٹائــو ڀــــي پنهنجـــــا کـــــڀ

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
  

  
  ي،ـــائــڑپـــو تــــارا ٿــــــون ٻــــــنيــــٻ
  ي،ـــــڻهو کي ٿو کائاــــــاڻهو مـــــــم

  .يــــودا ڀٹائـــــو ســـــــڌو جــــــسن
  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  

  
  
  ڑهي ساڻ وڙهي ٿو،ــــــــڑهو ويــــــوي

  ري ٿو،ــــــُي الــــــاڙي تــــــــاڙو پــــــپ
  .يــرا ڀٹائــت آ ٹكـــــت كــــج

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
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  اڻيون،ـــــــا ٿا تــــڑپي پيـــــڑپي تــــــت
  ون،ــــان آڻيـــاٿـــــارودن ۾ كــــــب
   يـــُهك هڳا ڀٹائــــَركون مـــــُم

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
  
  
  
  اڙي،ـــــاڪ اجـا تـــــخن جــــاريــــــت
  اڙي،ــــو ٿو ســـــي پيــــــهذيبن کــــت
  .يــــڀٹائا ـــــو تـــــــن جــــــفريقـــــت

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
  
  

  ي کان گهٻرائي،ــــو پنهنجــــــپنهنج
  ان كترائي،ـــــي کـــــو رشتــــــرشت
  .يــــائــــٹــــو وا ڀــــــڑو وريـــــكه

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
  
  
  اهي،ـــو پر هي ٺيك ته نـــي ٿـــچئ
  ي،ــــــي آهــــو پئجـــــاٹي ۾ ويــــــڳ
  .يــــٹائـــا ڀــــــي آڌر ڀـــــکــــونـــــم

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
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  هه زاري،ــــــوبــــــهه زاري تــــوبــــــــت
  اري،ـي آهي جــــاٿــــي كــــاتـــــج

  .يـائـــٹــــا ڀـــــكـــر ڏهــــــڏاڍ ڏم
  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  

  
  
  
  ي،ي ٿي ڏي پئــفت کــــلفت الـك

  ي،ــئــي ڏي پـــي ٿــــنفرت محبت ک
  .يــــذا ڀٹائـــــون ايـــئـــر نــــنئين س

  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  
  
  

  ان،ـجڳ کي جركايان م! ُجو ڇو
  ان،ـان مـــڏي“ يرــــاثــت”تكڑو ٿي 

  .ائيــــهال ڀٹــــي ڦـــــرن کــــكـــف
  .آ ڀٹائي آ ڀٹائي  

   .يآ ڀٹائي آ ڀٹائ
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  !رــــِظلمتن کي وئي مٹائي بينظي
  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير

  
  ي،ـــا ڏاري وئــگر ڏکيــــا ڏونــڏاڍ ج

  ي،ـوچ کي ماري وئــــزيدي ســــ۽ ي
  .رــي آ ملهائي بينظيــــال وئــــكرب

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
  

  و،ــرزا ٿي ويـــرزا پـــائي پــظلم ضي
  و،ــــرن جو خواب ٹكرا ٿي ويــــآم
  .ائي بينظيرـــــي مشرف کي مڃــوئ

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
  

  ا دم ٿي ويو،ــا دم، دم دمـــم دمد
  و،ــي ويـائم ٿـــوامي راڄ قـــنئون ع

  .ي جمهوريت کي بچائي بينظيرـــوئ
  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  

  
  ي،ــي لڳــــو آهــلم کي زنجير ويــظ

  ي ڀڳي،ــڏاڍ جي ڄڻ چيلهه پئي آه
  .ي آ كنبائي بينظيرــهر کي وئــــق

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
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  و،ـام لئه نئون آسرو نكري پيــــع

  و،ــــــري پيـــُسج عوامي سوچ جو اڀ
  .ي وئي اجهائي بينظيرـــريت کـــــآم

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
  ا،ـــــــلوچستان جـد با سرحــسنڌ ڇ  

  ا،ـاكستان جـــڇا ڏسيان پنجاب پ
  .ي بينظيرـــــُي پسائــــد وئي آهــــپان

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
  ار کي،ـرد عورت کي ٻڍي کي ٻـــــم  

  ي سنسار کي،ـــواري ڏئي سڄــــسوڳ
  .ا وئي وڄائي بينظيرــن جـــــوڻ وط

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
  ان وٺي الهور جون،ـاڻي کــــــالڙك  

  ان وٺي كشمورجون،ـــــ۽ پشاور ک
  .ي بينظيرـخاڪ وئي خوشيون بنائ

  .جوت نئين وئي آ جالئي بينظير  
  ي،ـــلكارجـــظلم جاتي ڀي هجي ل  

  گڎجي ڏارجي،“ رــيــــاثـــــت ”ڏاڍ کي 
  .ائي بينظيرـــڑهــــي پـــوئي سبق آه

  . بينظيرجوت نئين وئي آ جالئي  
  .رــــِظلمتن کي وئي مٹائي بينظي

  
  .بينظير جي شهادت کان پو لکيل: نوٽ
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  .ي آالڻـــــن جـــڑيـــُي آالڻ اگهي ڇڎ، اکــــــن جـــڑيـــــاک
  .ن پنهنجو ماڻـــي کلندي کلندي جيڎي جوڀـــخوش ٿ

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  
  

  .روئندي روئندي رات وهاڻي، تنهنجي كنهنجي كاڻ
  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  

  
  .و ناهي، مرڪ چپن تي آڻــــان كجهه ورڻــــڻ مـــروئ

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  
  
  .َي نه ڄٹي اڻڄاڻـــوٿي پنهنجو، ٿــــائين ڇــــوش وڃـــه

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  
  

ُا هل هلي ويـــار جـــــي پيــــپنهنج   .ا، وڻ وڻ ٿي واکاڻــــُ
  .اکڑين جي آالڻاگهي ڇڎ   

  
ُكڻكون نسريون ٿي وئي آهي، سنگ سنگ ۾ سرهاڻ ِ.  

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  
  
  .اڻــــاڏي ويٺي تـــي، تــــن آهـــــو سپريـــــاڏي تنهنجــــج

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  
  
  .وڌاري چانڈاڻــــٿئي چ! اسي كرـــــان پــــــت ُردو رخــــپ

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  
  

  .پرچي وڃبو هاڻرين سان، ــــپ“ رــيـــاثـت ”م ـــــپك اٿ
  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ  

  .اگهي ڇڎ اکڑين جي آالڻ
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  ان ويٺي،ــي راهه نهاريــــتنهنج
  .ان ويٺيـــوکي ساريـــل تـــپ پل

  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    
  

  ي،ـــرسات وسائـــان بـــنيڻن م
  .ُد پسايان ويٺيـــنا پاـــــپنهنج

  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي
  

  ن ۾،ـــات تکيري تـــتنهنجي ت
  .ان نينهن نڀايان ويٺيـــــــتوس

  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    
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  ي آ،ـــــور کڻـُهي سانوڻ آيو س

  .ي ڳل اليان ويٺيــــورن کـــُس
  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    

  
  و،ــا قاتل پاپي ماڻهــــار جــــپي
  .ان پيار لكايان ويٺيـن کــــت

  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    
  

  ن،ـُتنهنجا ڳڻ ۽ ڳالهيون ساج
  .ان ويٺيــايـــي ورجــــور ور ڏئ
  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    

  
  كركو قرب اچڻ جو پيارا،

  .ي ٻاڏايان ويٺيــــــي ٿــــرب ک
  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    

  
  اسان وٽ،“ اثيرـــــت ”ايندا جي 

  .ان ويٺيــن لئه پاڻ کي ٺاهيت
  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    
  .گيت غمن جا ڳايان ويٺي    
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  .انــون جي آهين مان ڀي آهيـــت

  .آ ته توکي سيني اليان      
  
  ا مٺڑا،ـي ناهين منهنجـــون جــــت

  .مان ڀي آهيان ڄڻ كي ناهيان
  .آ ته توکي سيني اليان        

  
  ي،ــــتوکي كا كل ناهي جان

  .انـــتوکي كيڎو ٿو مان چاهي
  .آ ته توکي سيني اليان      

  
  ار نشاني،ــــــڑو يـــــلــــتنهنجو ڇ
  .ار مان الهيان پايانــــــپيو ٿو پي

  .آ ته توکي سيني اليان      
  

  ا ڳائين،ـتون ٿو گيت خوشين ج
  .ُاند پسايانـــــو ويٺو پــــان ٿــــم

  .آ ته توکي سيني اليان      
  

  ن،ــــورا ناهــــورا ٿـــــا ٿـــــــتنهنج
  .انــــــائي كهڑا ڳايــــكهڑا ڳ
  .آ ته توکي سيني اليان      

  
  اري جيئندو آهيان،ــــــوکي ســـت

  .انـــٻڌاي“ رــــيـــــاثـــــت ”توکي ڇا 
  .آ ته توکي سيني اليان      
  .آ ته توکي سيني اليان      
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  .اريـ سي توکي منهنجيـــــدل ٿ
  .اجنــــاري ســـانوڻ توڙي سيــس

  .سانوڻ توڙي سياري
  
  ورن ۾،ـُو ســــڑي ويـــاهه ســـــس

  .نـــوئين باهه بدن تي ٻاري ساج
  .سانوڻ توڙي سياري

  
  لو،ـهيڎي جڳ ۾ كير اكي

  .نــــجيون كيئن گذاري ساج
  .سانوڻ توڙي سياري

  
  و،ـــان ويٺـذاريـــــراتيون ڏينهن گ

  .اري ساجنــــان هـــــآب اکين م
  .سانوڻ توڙي سياري

  
  ي،ـــــوانـــو دل ديــــن مستانــــم

  .ُكنهن سان پور پچاري ساجن
  .سانوڻ توڙي سياري

  
  ن،ـاهــاکڑيون پوبه ٿكيون ئي ن

  .نـــاجـــاري ســــتنهنجي راهه نه
  .سانوڻ توڙي سياري

  
  اڃا ٿو، “ ُاثيرـــــت ”ي لئه ـــــتنهنج

  .اجنـــ منجهه گذاري سوندرــــگ
  .سانوڻ توڙي سياري
  .سانوڻ توڙي سياري
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  .يــسانجهي ويلي وڻ تي ويه
  .يــــل كوكو الئــــكوئ

  .ٿي منهنجوتن تڑپائي  
  

  !اــــتوبن مونکي منهنجو گهر ڇ
  .يــــئـر شي ٿي ڄڻ  کـــه

  .ٿي منهنجوتن تڑپائي
  

  ي،ــائـي ناهي كـــــننڈ اکين ک
  .يــــائـــاد ستــــــي يـي ٿـــــپئ

  .ٿي منهنجوتن تڑپائي  
  

  ي،ــائـــــڳــــڑي ۾ آس لـــــاوسيئ
  .يــائـــي واجهـــــئه ٿـــــون لــم

  .ٿي منهنجوتن تڑپائي
  

  ل،ــپيار پريت جون ڳالهيون پلپ
  .يـــائــــي ورجـــــل ٿـــــر پـــــه

  .ٿي منهنجوتن تڑپائي  
  

  چري ٿي،“ يرــــاثـــت ”چاهت ۾ 
  .يــــائـــــا ڳــــــن جـگيت غم

  .ٿي منهنجوتن تڑپائي  
  .ٿي منهنجوتن تڑپائي    
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 جو سنڌ جو ويري سو اسان جو ويري،
 جو سنڌ جو دشمن سو اسان جو دشمن،
 ويري کان اسين وير وٺي ٿا ڄاڻون،
 .سهنداسين كڎهن كينكي تيري ميري

  

   
  
  
  

 ۾ اباڻا اسان جا،ڏکن ڏوجهرن 
 ِ۾ نه ڏسجن ٿا سانگي سياڻا،ُسکن 

 انهن کي ٿا آڇيو پيا محل ماڙيون،
 .انهن جا ته واري تي آهن وڇاڻا

  

   
  
  
  

 ساڻيهه جي سانگين کي ستايو ويٺا،
 صد حيف جو كونڌر ٿا كهايو ويٺا،
 هن ڏوهه جا ڏوهي ته اوهان ئي آهيو،
 .ُمارائي ٻيا، پاڻ بچايو ويٺا
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  ناهيون،ئي سنڌڙي کان اسين ڌار ٿيا
 ئي ناهيون، ڌرتي جا گنهگار ٿيا

 ِسر ساهه به صدقي ٿا كريون سنڌ مٿان،
 .ئي ناهيون دشمن جا اسين يار ٿيا

  

   
  
  
 

 هن ديس جي ڌرتي تي رهڻ ٿو چاهيان،
 هن ديس جي دشمن سان وڙهڻ ٿو چاهيان،
 !کاڌو آ قسم منهنجي قلم سنڌو جو
 .سنڌو جي كنارن تي لکڻ ٿو چاهيان

  

   
  
  
  

 تو سنڌ کي جاگير بنايو آهي،
 هي سنڌ اسان جي آ اسان جي رهندي،
 هي ڀون ڀٹائي ۽ بالول جي اٿئي،
 .هي پنهنجي آ هرگز نه پرائي رهندي

  

   
  
  

ئئـئ ڏـآس   132 

  
  
  

 دشمن جو منهن ۾ ڌڪ لڳي ٿو،
 ريٹو ريٹو رت وهي ٿو،
 ڦڑو كري ٿو جو ڌرتي تي،

 .تنهنجو نقش ٺهي ٿو! اي سنڌو
  

   
  
  
  

  مان جيئڻ ٿو چاهيان،هن سنڌ جي خاطر
 هن سنڌ جي خاطر مان مرڻ ٿو چاهيان،

 “تاثير”ِڌرتي جو قسم خون جگر سان 
 .هن سنڌ جي تاريخ لکڻ ٿو چاهيان

  

   
  
  
  

 كانئر تون مونکان سنڌ کسڻ ٿو چاهين،
 تون سنڌ جو سلطان ٿيڻ ٿو چاهين،
 !مون سمجهيو آ توکي اڙي شيطان صفت
 .تون الش مٿان الش ڏسڻ ٿو چاهين
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  هي سنڌ ڀٹائي ۽ بالول جي آهي،
  هن سنڌ جا سرويچ ۽ سورهيه نه ڏٺا ٿئي،

  سگهندين هن سنڌ سچل جي کان بچي كيئن
  .هن سنڌ جا مهمير ۽ دودا نه ڏٺا ٿئي

  

   
  
  
  

  هن سنڌ جا سرويچ سپاهي آهيون،
  كنهن غير اڳيان پاڻ جهكيائي ناهيون،

  اها اڄ ڀي سهي ٿي، ُجنهن كالهه سٺا سور
  .جل جو آهي قرض اهو قرض ٿا الهيونجي

  

   
  
  
  

  اسان کان اڳيئي ٹهك وڇڑي ويا هن،
  االئي ڇو مركون ڇڎينديون وڃن ٿيون،
  غمن جا وري گهر ٿا آباد ٿين پيا،
  .خوشيون سنڌ مان ڄڻ لڎينديون وڃن ٿيون
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  اکين ۾ اداسيون ۽ مايوس چهرا،
  هتي هركا دلڑي پريشان آهي،

   گهمن پيا،ڏسان ٿو ته ڏک ڏيهه ۾ ٿا
  .كيڎو ڏس ته ڌارين جو دهمان آهي

  

   
  
  
  

  ر،ـــــان روز ريشم ٿا پهريو برابـــــــــاوه
  ي،ــت تي لٹوئي نه آهـــــُاسان جي ته ب

  ا،ـــــان کائي کائي بچائي ڇڎيو ٿـــــاوه
  .اسان وٽ منجهند جو اٹو ئي نه آهي

  

   
  
  
  
  

  ڻ جو،ـــــــان کي وڏو شوق شهرن گهمــاوه
   جون خوشيون ٿيون هوائن ۾ پوريون،اوهان

  وٹي اچي وئي،ــن ۾ کـــــان جي ته خرچــاس
  .ن ۾ پوريونــــون پگهارون دوائـــان جـاس
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  اسان کي ڏسو كيئن سڎيندا وڃن ٿا،
  ن ٿا،ــل ديس پنهنجو ڇڎيندا وڃــــاص

  ا ويا وڻ ئي وڍجي،ـــــن آشتي جــــــام
  .ن ٿاـــــڃڑڪ الڙي لڎيندا وـــــتڎهن ل

  
   

 
  
  

  هك وڇڑي ويا هن،ــــاسان کان وري ٹ
  ڑڪ وکري ويا هن،ـــــاکين مان وهي ل

   ٿا،َور سهڻا پونـــــــــُر نوان ســـــِنئين س
  .ڏسي ظلمتون ڇرڪ نكري ويا هن

  

   
  
  
  
  

  گي ۽ موت سان ناهن ٻڌل هرگز،دـاسان جي زن
   آ،وار ڀرڻـزانو يــي مڑئي خالي خـحكومت ک

  !همڻ تي ڇاــپو اٹي تي ۽ اٹي کان پو گلٹي کان 
  .چون ٿا، ساهه کڻندي ساهه تي به ٹيكس ڏيڻو آ
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  ان،ــــجي پيو هــــــي ٻکــــاک اڙائ
  جي پيو هان،ــــسچ پچ ڏاڍو ڌك

َنانگ جي ٻر ۾ هٿ وجه   ي مان،ـِ
  .اريهر کان كکجي پيوهانــك

  

   
  
  
  

  رات جاڳي ستارن سان ڳالهيون كيم،
  پيارن سان ڳالهيون كيم،ور ۾ ــــــتص

  و،ــــام پهتـــــا نه پيغــــَو پاڻ آيـــــنه ك
  .ارن سان ڳالهيون كيمــــــــتڎهن انتظ

  

   
  
  
  
 
  ون وري ياد آيون،ـــــي ڏينهن راتيــــاه
  ون،ـــون وري ياد آيــــي برهه باتيـــــاه

  !وسارڻ سان وسري نه سگهيون سڄڻ
  . آيونب التيون وري يادــــٺيون محـم
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  ي ويٺس،ــمان ان جي ستم کي به ادا چئ
  س،ـــا چئي ويٺــــي به وفــــفا کــــوا ج

  مون کان ٿا پڇيو منهنجو عقيدو ڇاهي؟
  .م کي مان خدا چئي ويٺسـپٿر جي صن

  

   
  
  
  
  ي آ،ـــــفا ملـــي جــــا جي بدلــــــوف
  ي آ،ـــــزا ملــي ســــطا جي بدلـــــع

  ض كنڈا ۽ كاوا،گلن جي عيو
  .ي آـــــا ملـــــدلي دغـا جي بــــــدع

  

   
  
  
  
  

  و،ــــو تون دور رهين ٿــــايڎو ڇ
  مجبور رهين ٿو،! اــــــــواقعي ڇ

  تو ته لکيو آ خوش ٿو گهاريان،
  .وــُهندو سور رهين ٿـليكن س
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  هومن سپنا،ـــگلڑن جيان ٿا ج
  مکڑين جيان ٿا مهكن سپنا،

  ين منهنجا مٺڑا،ي ناهـــتون ج
  .ن سپناــــوبن ٿا پيا سڎكـــت

  
  
  
  

  ان،ــــدو رهيو هــــــمر ڏک سور سهنـــسڄي ع
  .انــــن ۾ ماڻهن سان ملندو رهيو هـــ۽ مرك

  خبر كنهن کي كهڑي آ منهنجي اندر جي،
  .انـــدو رهيو هـــڍي به کلنــــُوين سور سانــــس

  

   
  
  
  

  ن،سدائين اوهان کان سزائون مليون ه
  ن،ــائن جي بدلي جفائون مليون هـــوف

  منهنجي طرف کان اوهان کي سدائين،
  .ائون مليون هنــــگر پو به پيارا دعـــم
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  ر،ـــار كـــــورڙو ئي ٿورڙو ويچـــــــٿ
  ر،ــپو ڀلي مونکي کڻي تون ڌار ك
  !وــجي نه ٿو ڀانئين ڀال مونکي ته پ

  .لوڪ جي اڳيان اچي اظهار كر
  

   
  
  
  

  ن،ــــو ٿي سمجهيم جڎهـــعبـــــِر يار كد
  م،ــــــي كيـــــدا ادا ٿـــا سجــــاتي پنهنج

  همدم،“ تاثير”هيو كنهن جي الفت جو 
  .مــدا ٿي كيــــان تن من فـــــڎهن جـــت

  

   
  
  
  

  ر،ـــون تي وڏو احسان كـــهك دفعو م
  ر،ـــان كـــونکي سڎي مهمــــــپاڻ وٽ م

  اڻ ٿو جيئرو رهان،ـــــــمان ته تنهنجي ك
  .ڇڎ کڻي تون ضد کي كجهه ڌيان كر
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  ي،ـــــل کڻــِورڙو مون ڏي ڏسي تون کـــٿ
  ي،ــــوڪ ساري جي اڳيان ئي مل کڻــل

  ي،ــــاطر آ ڀـــــڇا به ٿي پئي تنهنجي خ
  .بيٺو هوندس كجهه هٿن ۾ گل کڻي

  

   
  
  
  

  ان،ـــــــكهڑو به آهيان مان انسان آهي
  ان،ــــــكر آ خدا جو مسلمان آهيــــش

  ي،ـــــــاتي اسان جــآ پاڻي تي ليكا حي
  .انـمڃان ٿو مان گهڑين جو مهمان آهي

  

   
  
  
  
  
  عشق کي آسان متان كو سمـجهي،! ير

  هـــــي درد آ درمان متان كو سمجهي،
  جي سجدو كبو آ خــــــدا کي كبو آ،
  .انسان کي يــــزدان متان كو سمـــجهي

                               †  
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ئري    و  
  

  
  سنڌو جي كناري

  مون،
  .كالهه ڏٺو بيٺي

  نه كاموج مستي هئي،
  .نه وري كا ڇوهه مان ڇولي اڀري آئي

  مون،
  ُريت جي ذرڙن کي کنيو هو مٺ ۾،

  .ُسي به منهنجي مٺ ۾ رهي كونه سگهيا
  مالح جي كشتي به كناري تي پئي هئي،

  ! ڄڻ
  جي ٻيڑي جو ڀڳل هو ٹكرو،نوح 
  ! بس

  منهنجي اکين مان لڑڪ كريا
  . جن منهنجي ڳلن تي واهڑ وهائي ڇڎيا
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ڪ ئ    ئ   
  

 
  ُكالهه كونڌر جي كٺا،

  .توبه ڏٺا مون به ڏٺا
  جن جي هٿڑن تي نه كا ميندي هئي،

  . نه هين موڙ مٿي تي
  !كو زمانو هو جو

  .سنڌو ۾ پي الش لڑهيا
  اڄ ته ؛

  ر چئونك تي ۽ گهيڑ گهٹي ۾،ه
  .الشن جا ته انبار لڳا پيا هن

  انسان جي عظمت جو ڇا حال ٿيو؟
  .كنهنجي اکين ۾ هئا لڑڪ ته كو وري مركي پيو

  !بس
  هك ما هئي،

  . جنهن پنهنجا لڑڪ لكائي كونه سگهيا
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ن ن ڳئ   دل 
 
  
  
 ،ته مون پنهنجو پاڻ کي ڏٺوئي كونهي هون  

ُجوهه وجهي منهنجي اکين ۾چتائي ڏسندو جڎهن تون ! پر
آهين، تڎهن مان پاڻ کي تنهنجي اکين ۾ ڏسي وٺندو 

  .آهيان
  

 ،برسات وسي بس ٿي وئي  
  .پرمنهنجون اکيون اڃا مينهن پيون وسائن

  
 ،تنهنجو ملي وڃڻ ۽ وري وڇڑي وڃڻ به اهڑو آهي  

  .جيئن كا كونج ولر کان وڇڑي ويندي هجي
  

 توکي پرچايان پيو،كالهه تون روئين پيوته آ   
  .آ روئان ٿوته مونکي كوبه پرچائڻ وارو كونهي! اڄ
  

 ،كالهه سنهڑي بوند وسي پئي ۽ آسمان تي انڈلٺ ڏسي  
  .مونکي تنهنجو وجود ياد آيو   
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 ،ُتنهنجي منهن تي پگهر جا ڦڑا ائين لڳندا آهن  
  .ُجيئن كنول جي گل تي ماڪ جا ڦڑا

  
 ،مان توکي ائين ياد كندو آهيان  

ئن كو خداجو نيك بندو پنهنجي خدا کي ياد كندو جي
  .آهي

  
 ،تون ايندو آهين ته منهنجا احساس جاڳي پوندا آهن  

پر جي تون هليو ويندو آهين ته ساهه کي سكرات لڳي 
  .ويندي اٿم

  
           كالهه كارن ككرن کي ڏسي مونکي تنهنجي وارن     

  َجي ڇانو ياد آئي،          
مونکي تنهنجا روئيندڙ نيڻ ياد ككروسيا ته ! جڎهن

  .آيا


