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 عبدالحنان گبول
 

 ھ ا  
 

Abstract 
 

Explanation of Some Terms 
 
The writer has expressed the difference of opinion on 

MYSTICISM and ‘tasavvuf’. According to him they are two dif-
ferent terms. 

Similarly literary persons have termed Pantheism, mean-
ing omnipresence, the quality of God. A Maulana, Alhaj Captain 
Wahid Bux Siyal wrote in his book “Wahdat-al-Wijud, Wahadat-
ul-Shahud”, on page No. 215, that it is all against the Islamic phi-
losophy. Different European authors have described ‘Mysticism’ 
in their own way but it is all different from Islamic philosophy. 

Spain got under the influence of Islam. Thus Islamic phi-
losophy enlightened Europe but it was only limited to Spain and 
other parts of Europe were fallen in the abyss of ignorance. 

The Renaissance period in Europe was limited to material-
ism but devoid of spiritualism. It would have been brimmed, if 
they had thought and connected it with Islamic philosophy. 

About the Prophet Muhammad (P.B.U.H.) it is said that 
Shah Latif had deep love for the Prophet Muhammad (P.B.U.H.). 
This could be seen from the verses of Shah Latif that how he had 
great love for the Prophet.(P.B.U.H.) 

Thus it is Islam that gives real expression of ‘tasavvuf’ 
and ‘Sufism’. 

 
ا   ٻه الڳ الـڳ ”Mysticism“۽ “ تصوف”۾ ئي اهو عرض كندو هالن ته اب

اسان وٽ اكثر دانشـورن انـگـريـزي ٻـولـي جـي لـفـظ .   ٰهم معني لفظ نه آهن.   لفظ آهن
“Mysticism” جو “ تصوف”۽ “تصوف” جو“Mysticism” ۾ تـرجـمـو كـيـو، جـيـكـو 

اهـڑي ريـت انـگـريـزي جـو لـفـظ .   سراسـر غـلـط آهـي، ٻـنـهـي ۾ تـمـام وڏو فـرق آهـي
“Pantheism”  سـان سـلـهـاڙيـو “   وحـدت الـوجـود” آهي جنهن کي اسان وٽ دانشورن لفظ
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 کـي وٺـن ”Pantheism“آهي، اهو به سراسر غلط آهي، ڇو ته جنهن مفهوم ۾ يورپ وارا 
موالنا الحاج كپتان واحد بخش سـيـال .   ُٿا، اهو اسالمي نظريي ۾ بلكل كفر جيان آهي

 ۾ 215جـي صـفـحـي نـمـبـر “   وحـدت الـوجـود وحـدت الشـهـود” رباني پنهنجي كـتـاب 
مـخـتـلـف ” پروفيسر آربري جو قول لکيو آهي، جنهن ۾ پروفيسر آربري چـوي ٿـو تـه، 

مذهبن جي روحاني تعليمات جي وچ ۾ مشابهت دوکو آهي، جنهن مان كـوبـه اسـكـالـر 
ِ تصوف مرتب كرڻ ال اهڑن دوکـن کـان پـاسـو .  بچي نه سگهيو اسان کي گهرجي ته تاريخ

كريون، منهنجي ذاتي را اها آهي تـه اسـان کـي عـهـد كـرڻ گـهـرجـي تـه كـوبـه شـخـص 
تصوف جي اصل حقيقت جي باري ۾ بيان نه ڏيندو ۽ هن عرصي دؤران اسان کي تصـوف 
جي تعليم جي اصل حقيقت جي باري ۾ مكمل مواد جـمـع كـرڻ گـهـرجـي ۽ اسـان جـو 
نظريو صرف ۽ صرف اسالمي هجڻ گهرجي، تصوف تي قلم کڻڻ اهڑن مـاڻـهـن جـو حـق 

 )1(“.آهي جيكي تصوف کي چڱي ريت سمجھي سگهن
تصوف جي باري ۾ گهڻن ئي حلقن ۾ اهـو تـاثـر مـلـي ٿـو تـه، تصـوف هـنـدو، 
عيسائي ۽ يوناني فلسفي جي پـيـداوار آهـي ۽ حـيـرت جـھـڑي ڳـالـهـه آهـي تـه اسـان وٽ 

“ تصـوف” كجھ ماڻهن جو خيال آهي ته . انگريزي دان طبقي به ان ڳالهه کي تسليم كيو
ؤر ۾ نه ٿو ملـي، جـڎهـن تـه اسـالم جـي ابـتـدائـي دؤر ۾ تـه  جو لفظ اسالم جي ابتدائي د

ِجھڑا لفظ به مروج نه هئا تـه ڇـا اهـي بـه غـيـر “   علم فقهه” ۽ “ علم حديث“ ”علم تفسير” 
 اسالمي آهن؟

اصل ڳالهه اها آهي ته، جڎهن جهاد بسيف جو زمانو ختم ٿيو ته مسـلـمـانـن هـن 
ُعلم جي طرف توجهه كيو ۽ جن قرآن مجيد جي معني ۽ مـطـلـب تـي كـم كـيـو اهـي  ٰ
مفسرين جي نالي سان مشهور ٿيا، جن علم حديث تي كم كيو تن کي مـحـدثـيـن چـيـو 
ِوڃي ٿو، جن قانون اسالم تي كم كيو انهن کي فقها جي نالي سان ياد كيو وڃي ٿو ۽ 
 يا اولـيـا تي زور ڏنو انهن کي صوفيا جن بزرگن اسالم جي روحانيت يا روحاني پهلو

 .سڎيو وڃي ٿو
۾ تسـلـيـم كـيـو تـه تصـوف “  صوفي ازم”پنهنجي كتاب “ وليم اسٹوڊارڊ” 

اسـالم جـي بـغـيـر تصـوف جـو ” پاڻ وڌيك لکي ٿو ته، . ِروح اسالم ۽ جان شريعت آهي
هر مذهب جي اندروني ۽ باطنـي حصـي .   ِتصوف روح اسالم آهي. وجود ناممكن آهي

تصوف کي اسالم کان جدا كرڻ ايئن آهي جـيـئـن روح .  چيو وڃي ٿو”Mysticism“کي 
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وليم اسٹوڊارڊ وڌيك لـکـيـو “   . کي جسم کان ڌار كرڻ، تصوف روح آهي ۽ اسالم جان
هن دؤر جي دانشورن جي هٿان جيترو نقصان تصوف کي پهتو ايترو شايد ئي كنهن ”ته، 

 )2(“.اسالم کان سوا تصوف جو خيال به نٿو كري سگهجي. ٻي شي کي پهتو هجي
هي آهن هك يورپيـن اسـكـالـر جـا تصـوف ۽ اسـالم جـي بـاري ۾ جـذبـات، 

 .اسان جي دانشورن تي به اهڑي حقيقت منكشف ٿئي! كاش
 هك عمومي لفظ آهي جيكو هـر كـنـهـن مـذهـب جـي ”Mysticism“دراصل 

صـرف ۽ صـرف “   تصـوف” جڎهن ته لفظ . روحاني پهلو ال استعمال كري سگهجي ٿو
جيئن تصوف سـان الڳـاپـيـل اصـطـالح مـخـتـلـف .   اسالم جي روحانيت سان الڳاپيل آهي

 وارن خيالن ”Mysticism“آهن، تيئن عيسائي، يهودي، هندو ۽ ٻين مذهبن اندر موجود 
تـاريـخ .   ۽ انهن سان الڳاپيل روحانيت جا اصطالح به مختلـف آهـن ۽ ٻـولـي بـه جـدا آهـي

شاهد آهي ته جڎهن يورپ ۾ جھالت ۽ بـي ديـنـي جـو دؤر هـو ۽ يـورپ هـك بـدتـريـن 
 مان گذري رهيـو هـو تـه مسـلـم اسـپـيـن جـي طـرفـان ”Dark Ages“اونداهي واري دؤر 

عظيم الشان تهذيب ۽ تمدن، علم ۽ فن جون شعاعون يورپ ۾ داخل ٿيون ته ماڻهن جون 
واري دؤر ۾ جـڎهـن )   نشـاة ثـانـيـه  ( ”Renaissance“اکيون کلي ويون ۽ نئين سجاڳي يا 

اسالمي تهذيب ۽ تمدن قبول كرڻ جو مسئلو سامهون آيو ته هك خيال آهي تـه اتـي جـي 
ماڻهن، جيكي صدين کان وٺي پادرين جي ظلم ۽ ستم کان تنگ هئا ۽ مذهب جي نالي 
کان به بيزار هئا، انهن اسالمي تعليم ۽ تمدن جو صرف اهو حصو قبول كيو جـنـهـن جـو 
تعلق مادي ترقي ۽ سائنس سان هو ۽ ان تعليم کي ڇڎي ڏنو جنهن جو تعلق روحـانـيـت 

 تـي ”Materialism“سان هو ۽ جڎهن هتان مذهبي تسلط ختم ٿيو ته انهن خالص ماديت 
ِزور ڏنو ۽ هكٻئي جي ريس ۾ اڳتي وڌندا ويا ۽ وڌندي وڌندي جڎهن انهن وڃي ايـٹـم 
بم تي ٿاٻڑ کاڌي ته پو انهن کي هوش آيو ته سائنس، ماديت ۽ الدينيت وغيره ۾ جيكو 
انهن فرق كيو هو، اهو ئي سندن ڳچي ۾ پـئـجـي ويـو ۽ هـو مـخـتـلـف نـالـن ۾ ٿـيـنـدڙ 

ان كري هك دور اهڑو به آيـو جـو .  جنگين ۽ لڑاين ۾ تباهه ۽ برباد كرڻ ۾ مشغول آهن
کان تنگ اچي يورپ، امريكـا، روس ۽ چـيـن وغـيـره ۾ مـاڻـهـو “  الدينيت”۽ “ ماديت” 

 ۽ وچئين دؤر يعنـي ”Dark Ages“اونداهي دؤر . روحانيت جي تالش ۾ بي چين ٿي ويا
ٰقرون وسطي ۾ يورپ وارن جنهن اسالمي روحاني تعليم کي پاسيرو كري ڇڎيو هـو ۽  ِ

 کي قبول كيو هو، هاڻي مجبور ٿي روحاني تـعـلـيـم جـي ”Materialism“مادي تعليم 
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. ُاڃ محسوس كرڻ لڳا آهن ۽ صوفين جي تصنيفن کي پڑهڻ جو الڙو وڌي رهـيـو آهـي
ان سـان گـڎوگـڎ .   اتي يونيورسٹين ۾ صوفي ازم جو مضمون متعـارف ٿـي رهـيـو آهـي

بـه مـتـعـارف ٿـيـو “   صـوفـي” خـود لـفـظ .   تصوف سان سلهاڙيل زبان به عام ٿي رهي آهي
 .آهي

جيستائين روحانـي تـعـلـيـمـات ” ڊاكٹر نكلسن پنهنجي كتاب ۾ لکي ٿو ته، 
 “.جو تعلق آهي ته مغرب وارا اڃا تائين اسالم مان گهڻو كجھ پرائي سگهن ٿا

 جـي دؤران ”Dark Ages“يورپ تي اسالمي تهذيب ۽ تمدن جو اونداهي دؤر 
انهن جي باري ۾ ايترو ضرور چـئـي .   كيترو اثر رهيو ان جو اندازو لڳائڻ اڃا باقي آهي

سگهجي ٿو ته هي اثر تمام گهڻو هو ۽ ناممكن آهي ته اسالمي اثر، يورپ جي روحـانـي 
 )3(“.تائين نه پهتا هجن“ دانتي”۽ “ ٹامس ايكوئي ناس”پيشوا 

ڊاكٹر نكلسن جھڑي فاضل ۽ منصف مزاج اسكالر جي هـن اهـم بـيـان مـان 
ُظاهر ٿئي ٿو ته اڄ تائين جن به تصوف تي بيروني اثر جو نظريو قائم كيو، اهي سـڀـئـي 
غلط آهن ۽ جن مسلمان دانشورن هن نظريي کي صحيح سمجھيو، انـهـن کـي گـهـرجـي تـه 
هن نظريي تي وڌيك غور كن ۽ اصل حقيقت تائين پهچڻ جي كوشش كن ۽ ان کـي ان 

دراصـل هـر عـارف کـي .   جي ئي اصطالحن جي روشني ۾ سمجھڻ جـي كـوشـش كـن
حقائق االهي بيان كرڻ ال محدود انساني زبان جي صالحيت جو استعمال ضرور كرڻو 

حـقـائـق االهـي کـي .   ٿو پوي جيكو هن ايتري اهم مـوضـوع ال بـلـكـل نـاكـافـي آهـي
انساني زبان سان بيان كرڻ ۾ تمام گهڻي مشكل ٿي پيش اچي ڇاكاڻ ته بيـان كـنـدي 
اسان بي مثل کي مثل جي صورت ڏيون ٿا، كڎهن ذات جي المحدوديت کي اسان سمـنـڈ 
ِچئون ٿا ته كڎهن نور ذات کي شمس ۽ آفتاب سان تشبيهه ڏيون ٿا، جنهن جي كري بـي 
شمار غلطيون پيدا ٿين ٿيون پر جيكڎهن عارف خاموش رهن ٿا ته عوام جـي شـكـايـت 
هوندي آهي ته عارفين ۽ مقررين جو فرض آهـي تـه ذات ۽ صـفـات جـي بـاري ۾ عـوام 

ان كري انهي فلسفي کي سمجھڻ ال نئين زبان تخليق ٿي .   الناس کي آگاهي ڏني وڃي
. آهي يا لفظن کي نيون معنائون مليون آهن، كن وري شاعري کان به مـدد ورتـي آهـي

تصوف ۽ صوفياڻي عـلـم خـاص طـور تـي شـاعـري جـو مـعـاشـري تـي گـهـرو ۽ تـمـام 
صوفياڻي شاعري بازاري ۽ بي حيائي واري زبان جو اسـتـعـمـال .   فائديمند اثر پيو آهي

مثال جي طور اسان شاهـه جـي رسـالـي کـي ٿـا وٺـون اهـو .   گهڻي حد تائين گهٹائي ڇڎيو
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رسالي جي ٻولي مٺي، گندگي ۽ آلودگي کان پاڪ . عاشقاڻي شاعري سان ڀرپور آهي
ٰ۽ اعلي ترين ادبي معيار جو بهترين نمونو آهي ڇو ته تصوف جـو مـقـصـد اعـلـي ۽ ارفـع  ٰ

ٰشاهه جي رسالي ۾ اهڑا بيشمار لفظ آهن جن جي معني ۽ مفهوم کـي بـلـنـد . هوندو آهي
ِبڻايو ويو آهي نه ته هن کان اڳ معاشري ۾ اهي كريل لفظ ليکيا ويندا هئا  :ًمثال. ِ

 :كاكل/زلف 
 درد نه لهي وارئين زلف زور ڏنوم،

 )4. (كاكل كال ڏٺوم رخساري تي روپ سين
 )6ُشاهواڻي، سر سسئي آبري، (

 
 كاڪ كٺي جا، كفن ته كين ٿئي،

 )5.(منجھ شهادت سا، لڎي ۽ الڏ كري
 )6-6ُشاهواڻي، سر سسئي آبري، (

پر صوفين جي اصـطـالح ۾ “  ُوارن جي ڇڳ”ٰجي لفظي معني آهي “ كاكل” 
مجازي عشق جا شاعر زلـف يـا كـاكـل .   زلف يا كاكل خدا جي جالل جي نشاني آهي

کي ياد كري پنهنجي شاعري جو حصو بڻائن ٿا ۽ عاشقاڻي حلقن مان خوب داد حاصـل 
جھڑي طرح دنياوي زندگي ۾ عاشق، محبوب جا كاكل يا زلف ڏسي بي حال .   كن ٿا

۽ بي چين ٿي ويندو آهي، اهڑي طرح حقيقي عاشق به خدا جو جلوو ۽ جـمـال جـو نـظـارو 
مٿئين بيت ۾ شـاهـه صـاحـب ان كـاكـل .   ڏسي ان جي تڑپ ۽ سك ۾ بي آرام ٿيو وڃي

جي كٺل ا پاڪ جي جالل ۽ جلوي جي طلب ۾ وصال كندڙن کي شـهـيـد قـرار ڏيـئـي 
 .ٿو

 :خماريل نيڻ
ـــڻـــي نـــيـــڻ خـــمـــار مـــان جـــڎهـــن نـــاز كـــيـــائـــون نـــظـــر،  ک
ـــــو قـــــمـــــر، ـــــكـــــيـــــون كـــــومـــــاڻ  ُســـــورج شـــــاخـــــون جـــــھ
 تـــــارا كـــــتـــــيـــــون تـــــائـــــب ٿـــــئـــــا ديـــــکـــــيـــــنـــــدي دلـــــبـــــر،

ــــئــــو جــــوهــــرجــــانــــي جــــي جــــمــــال ســــيــــن  )6. ( َجــــھــــكــــو ٿ
 )18-1ُشاهواڻي، سر کنڀات،         (   

شاهه صاحب جو محبوب كير آهي؟ اها كهڑي هستي آهي جنهن جي سونهن 
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شاهه صاحب جيـكـي وصـفـون بـيـان .  ُ۽ حسن جي شاهه صاحب ايتري تعريف كئي آهي
ملسو هيلع هللا ىلص كيون آهن انهن مان معلوم ٿئي ٿو ته سندس محبوب مٺو مـرسـل حضـرت مـحـمـد

“ خـمـاريـل نـيـڻ” اڄ جي زماني ۾ كو عام ماڻهو اهو سوچي به نٿو سگهي ته لـفـظ .   آهي
شاهـه . مجازي شاعري جو حصو نه آهي پر شاهه صاحب وٽ اهڑي كابه مجبوري نه آهي

صاحب هن لفظ کي حقيقي عشق جي دائري ۾ آڻي ايڎو ته باادب بڻائي ڇـڎيـو جـو شـاهـه 
 .صاحب هن علم جو امام نظر اچي ٿو

 :جھلك/لمحو/پلك
ـــگـــار، ـــن ـــن كـــريـــن ســـي ـــســـي ـــن ســـه ـــري ـــن چـــنـــڈ اڀ  چـــوڏهـــي
ـــڑيـــن جـــي حـــيـــال كـــريـــن هـــزار، ـــه پ  پـــلـــك پـــريـــان جـــي ن

 )7. ( جــــھــــڑو تــــون ســــڀ ڄــــمــــار تــــهــــڑو دم دوســــت جــــو
 )11-1ُشاهواڻي، سر کنڀات،          (   

اكثر مجازي عشق جا شاعر پنهنجي محبوب کي چنڈ سان تشبيـهـه ڏيـن ٿـا پـر 
شاهه صاحب مٿين بيت ۾ پنهنجي محبوب کي چنڈ سان تشـبـيـهـه نـه ٿـو ڏي ڇـو تـه شـاهـه 
صاحب حقيقي عشق جو شاعر آهي ان كري هو چوي ٿو ته چنڈ ابد تائين پنهنجي جلوي 
۽ جمال سان چمكندو رهي ته به محبوب مٺي مرسل جي هك پل جي تجلي جھڑو به ٿي نه 

 .سگهندو
کي مجازي شاعري مان نكرڻ ال كوبه رستو نه آهـي پـر “  پلك”بظاهر لفظ 

کي هن علم جي ايڎي وڏي جا تي وڃي اسـتـعـمـال كـيـو جـو “   پلك”شاهه صاحب لفظ 
 .عالم ۽ مفكر، جيترو به غور كندا ويندا انهن ال تحقيق جا رستا وڌ ۾ وڌ کلندا ويندا

 :نظر
ــــــگــــــو قــــــطــــــرو ســــــكــــــڻ شــــــهــــــادت،  مــــــلــــــهــــــه مــــــهــــــان

ـــــــريـــــــن جـــــــا ـــــــظـــــــر نـــــــاز پ  )8. ( اســـــــان عـــــــبـــــــادت ن
 )2ُسر كلياڻ،                 (    

ِهن بيت جي معني آهي ته هكڑي قطري يعني شراب محبت يا لذت ديدار جي  ِ ٰ
 سكڻ، ان جـي ال ِذرڙي جو ملهه، يعني قدر قيمت كرڻ کان مهانگو آهي پر ان جي ال
ٰپنهنجي اندر ۾ محبت پيدا كرڻ، سعادت يعني ڀالئي، نيك بـخـتـي ۽ خـوش نصـيـبـي 
آهي، اسان جي ال پرين جي نظر ۽ ان کي سڃاڻڻ، فكر كرڻ ۽  ان ڏانهن تـوجـھ كـرڻ 
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 .ان سان تعلق رکڻ ۽ ناز يعني ان جي وڏائي سڃاڻڻ اسان جي ال عبادت آهي
مجازي شاعـري جـو خـاص لـفـظ آهـي ۽ مـجـازي عشـق جـا “نظر”بظاهر لفظ

جـي انـدر جـيـكـا “   نـظـر” شاعر هن لفظ کي خصوصي نگاهه سان ڏسـنـدا آهـن پـر لـفـظ 
ُنورانيت ۽ تجلي ڍكيل هئي اها شاهه سائين ظاهر كري نروار كيو ۽ هن لفظ کي هـك 

 .خاص مقام سان نوازيائين جيكو كنهن عام شاعر جي وس کان ٻاهر آهي
 :چهرو/صورت

ــــــريــــــن جــــــو جــــــامــــــع ســــــڀ جــــــھــــــان، ــــــحــــــراب پ  م
ــــــــــان، ــــــــــو، عــــــــــقــــــــــل ۽ عــــــــــرف ُاڏامــــــــــي ات وي ُ 

ـــــيـــــتـــــيـــــان  )9. ( ســـــڀـــــوئـــــي ســـــبـــــحـــــان، كـــــاڏي وڃـــــي ن
 )5ُسر رامكلي،              (    

شاهه سائين فرمائي ٿو ته، هن پوري جھان ۾ جـيـڎانـهـن بـه نـظـر ٿـو كـريـان ان 
جيئن كو نمازي مسجد ۾ جڎهن ويندو .   طرف مونکي منهنجو محبوب ڏسڻ ۾ ٿو اچي

آهي ته ان کي سامهون مسجد جو محراب نظر ايندو آهي ۽ محراب هميشه كعبة ا جـي 
طرف هوندو آهي ۽ نمازي ان طرف منهن كري نماز پڑهندا آهن پر مـان كـهـڑي طـرف 

پـاڻ .   منهن كري نماز کي نيتان جو هر طرف پرين ئي پـريـن آهـي، ٻـيـو كـجـھ نـه آهـي
“ صـورت” لفظ .   ُفرمائين ٿا ته هي اهڑي منزل آهي جتي عقل ۽ عرفان به اڏامي وڃي ٿو

هر كنهن دؤر ۾ مجازي شاعري جو محبوب ترين لفظ مـڃـيـو ويـنـدو هـو ۽ اڄ تـائـيـن 
ٰمجازي عشق جا شاعر هن لفظ جي بدولت كيترن ئي هنڌن تان اعلي مرتبا حاصل كـن 
ٿا پر شاهه صاحب پرين جي صورت جي بـاري ۾ جـيـكـي چـوي ٿـو ان ۾ مسـجـد جـي 

انهي ڳالهه مان اندازو لڳائي سگهجي ٿـو تـه شـاهـه صـاحـب . محراب سان تشبيهه ڏئي ٿو
انـهـن مـٿـيـن .   لفظ صورت کي جيكا عزت ۽ مان بخشيو ان جو مثال ملـڻ مشـكـل آهـي

ٰلفظن کان سوا ٻيا به كيترائي لفظ مجازي معني ۾ ورتا ويندا هئا پر صوفياڻـي ادب ۾ 
انهن جو استعمال بلند ۽ باال اخالقي ۽ روحاني مفهوم ۾ ٿيڻ لڳو ۽ هاڻي اهڑا لفظ عـام 
نه پر خاص ٿي پيا آهن ۽ عزت جي نگاهه سان ڏسجن ٿا، تنهنكري ان طريقي سـان زبـان 

 .کي پاكيزگي عطا ٿي ۽ علم ۽ ادب ۾ هك انقالب اچي ويو
صوفين ادب ۽ زبان ۾ كيترن ئي لفظن جو خـوشـگـوار اضـافـو بـه كـيـو آهـي 

. سالك، حال، قال جي لفظن جو عام استعمال كـڎهـن بـه كـونـه هـونـدو هـو:   مثال طور
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صوفياڻي شاعري ۽ گفتگو ۾ اهي لفظ عام ٿي ويا ۽ زبان جي ذخيري ۾ اضـافـو ٿـيـو، 
صوفين شاعري ۾ روحاني ۽ دلي كيفيت جو اهڑو ڀرپور، دلكش ۽ وجد آور اضـافـو 

 .كيو جو ان کان اڳ ادب ۾ ٿيندو ئي كونه هو
مٿيئن سموري بيان مان اهو نتيجو كڍي سگهجي ٿو ته، تصوف هك اسالمـي 
اصطالح آهي جنهن کي پنهنجو پس منظر آهي ۽ اهـو اسـالم جـي روحـانـي پـهـلـو کـي 
اجاگر كري ٿو، ان حوالي سان صوفين وٽ پنهنـجـا اصـطـالح ۽ لـفـظ آهـن جـن کـي هـو 
ٰخاص معنائن ۾ استعمال كن ٿا ۽ كڎهن ته عام مجازي معني رکندڙ لفظـن کـي خـاص 

 .ٰبنائي اعلي مقصد ال استعمال كن ٿا
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