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 ڪالسيڪل ۽ جديد شاعريَء ۾ تصوف جو فڪر
 )هڪ تنقيدي جائزو(

 

Abstract: 
 

A CRITICAL EVALUATION OF MYSTICISM / SUFISIM IN SINDHI 
POETRY - CLASSICAL PERIOD TO MODERN TIMES 

 

Sufism is a code of life which teaches us to lead a simple, pure and 

abstemious life by waging war against cruelty, injustice, barbarism, selfish-

ness, jealousy, and by purifying our hearts and preaching selflessness, spiritual 

development, self-recognition, philanthropy, love, fraternity equality, peace 

and considering pains of humanity to be one’s  own by preferring love of God 

and valuing human being. Sufisim and its thought has been the nucleus and 

central point of every religion in every period. It does not simply believe in 

rules, but it is a beautiful amalgamation of belief and philosophy, accompa-

nied with actions. 

Historically speaking, Sufism has witnessed two great periods in Sin-

dhi, first starting with the rise of Vadanayat, Apanshadan, and Bhaghwat Gee-

ta, from 1500 B.C to the 2nd  Hijrah, and the second one starting from the 2nd 

Hijrah to the present time, with the rise of Islam, called the Islamic period. 

In the history of the development of sufi sect in Sindh, we find the first 

sufi name of Abu Ali Sindhi who had met the great Islamic sufi of Iran, Ba-

yazaid Bustani (who died in 261 Hijrah, 875 A.D). Abu Ali Sindhi was greatly 

influenced by him through his teachings, and in return, he also influenced Ba-

yazid through his teachings. 

The Soomra period is considered to be basic and founding period of 

the Sindhi literature. During this period, romantic tales, epic poems, epoch 

tales of generous lords and incidental poems came to be fashioned. During 

this period, the preachers of different Islamic sects reached Sindh. From 

amongst them were Qadari, Saharwardi and Ismaeli. The Ismaeli preachers 

put their message before people in poetic way, which were called “Ginan”. 
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زندگي گذارڻ جو هڪ ڍنگ ۽ رويو آهي، جنهن جا مول متتتا  آهتن،   تصوف
ڏاڍ، ڏمر، جبر، بربريت، ظلم، قهر، نفس پرستتي  اتاب بت تي، ڪتيتنتي، ڙ تد، ستا  ۽ 
بغض ااب پنهنجي  دل اي پاڪ ۽ صاف راي، )يعني اندر اجارڻ(  روڙاني ترقي ڪترڻ، 
پاڻ سڃاڻي، ڙقيقت سڃاڻي، ان اب ذات ساب اتحتاد، امتن ۽ پتيتار متحتبتت ڪترڻ، عتدل، 
انصاف، ڀائپي، م اوات قائم ڪرڻ، ٻئي ان اب جي تڪليف اي پنهنجو درد سمجتڻتي، 
ان اب جي عظمت ۽ عشق ڙقيقي تصوف جو روح آهن. تصتوف هتر دور جتي متذهت    
مرڪزي نقطو رهيو آهي. خدا پرست ان انن جو اهو عقيدو آهي ته متالتڪ متهتربتاب هتر 
هنڌ، هر جاِء، هر ُسو ڙاظر ۽ ناظر آهي، جيڪو تصوف جو بنيادي اصول آهي، تصوف 
جو دارومدار فقط عقيدي تي ناهي، بلڪه هي عقيدي ۽ فل في جو ڙ ين سنگتم آهتي. 
اب بنياد تي اهو چوڻ درست ٿيندو ته تصوف عوامي عقيدب جي ترقي يافته ۽ اعلت  ارفت  

 صورت گري آهي.
جيڪو ان اب ان انيت جو قدر ڪري ٿو، ڪنهن اي گڻٽ نٿو ڄاڻي، سڀ   ” 

چڱائي پ ي ٿو، جنهن وٽ عاجزي آهي، اهو ئي ڙقيقت جوب راهتوب وتولتي لتهتي ٿتو، 
ٻين ااب پاڻ اي گڻٽ سمجڻي ٿو، مشاهدا ماڻي ٿو، تڏهن ئي ڙقيقي قرب ايس نصتيت  

 (1).“ٿئي ٿو
هن فڪر ڇهين ” تصوف جي ابتدا بابت محمد ڙ ين ڪاشف جي راِء آهي ته: 

نالي هڪ شتصت  ‘  آرفيس’ ۽ ستين صدي ق.م. ااب به اڳ   باقاعده وجود ورتو آهي. 
عقيدب ‘ سامي ۽ زرتشتي’انهن وي ارب اي باضابطه شڪل ڏني جيتوڻيڪ سندس خيال 

جو نتيجو هئا. هو ان اب ۽ خدا جي وچ   وانڊاپي ۽ هم آهنگي  جو قائل هتو، جتنتهتن 
 هتر قتلتيتطتس” هو اوتتتي لتٿتي ٿتو تته: “  جو لفظ استعمال ڪيو.‘ ٿيورا’، ‘آرفيوف’الِء 

متوب ’ ق.م.( پهريوب صاڙ  ذهن فرد آهي، جنتهتن اهتو اظتهتار ڪتيتو تته،   574-435) 
پنهنجي نفس اندر غوطو لڳائي ڙقيقت اي تالش ڪتيتو آهتي. پتنتهتنتجتي طترف نته پتر 
ڪلمي اي غور ساب ٻڌو آهي. هي ت ليم ڪرڻ ڙڪمت آهي ته، سڀئي شيوب هتڪ ئتي 

جتو نتالتو ڏئتي ٿتو.... زرتشتت ‘  لتوگتس’ وڙدت   الواپيل آهن. هو انهي  ڪلمي اي 
جتو لتفتظ استتتعتمتال ڪتيتو. ‘  اهتر متزد’ خداِء واڙد جي عبوديت جو اعالب ڪيو ۽ اب الِء 

جو لفظ آريائي خدا جي الِء استتعتمتال ڪتنتدا هتئتا. ر  ويتد   ‘  اهورا’ قديم زماني   



95 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

 (2)“ساب تعبير ڪيو ويو آهي.‘ اشوره’انهي  لفظ اي 
جتو ڙتوالتو ‘  عهد نامته عتتتيتق’ محمد ڙ ين ڪاشف يهوديت   تصوف بابت 

يهودي تصوف جو مرڪزي موضوع عرش يتا تتصتت ختداونتدي رهتيتو ”ڏيندي لٿي ٿو: 
جي صحيفي جي پهرين باب   ‘  نبي ڙزقي ايل’آهي، جنهن جو ذڪر عهدنامه عتيق   

نبي ڙزقي آيل، هڪ عجي  وغري  نظارو ڏٺو، جنهن م مصتتتلتف فترشتتتا ’ لٿيل آهي: 
اوتي عي ائيت   “  هڪ تصت اي اڻي وڃي رهيا هئا. اهو خدا جي جالل جو اظهار هو.

جتي اهتم ‘  ڪتلتيتمتنتٽ’ عتيت تائتي صتوفتيتانته فتڪتر   ” تصوف جي فڪر الِء لٿي ٿتو: 
شصصيت آهي. هن جي زندگي  جو ڪافي عرصو اسڪندريه )مصر(   گذريو. فڪري 

 ۽ ٻين فل فين ااب متاثر هو. ‘ فالطينوس’طور تي هو 
خدا ان اب جي عتقتل ’ ( جو خيال هو ته، ع602۽ وفات ع 041)پيدائش ‘ ڪليمنٽ’ 

۽ ڙواس ااب ايتري قدر ماورا آهي، جو منطقي اصطالڙن جي وسيلي اب جو ستمتجتڻتائتي 
( 6) طتهتارت ( نفسفنف نف  0. ) خدا تائين هو ٽن منزلن جو ذڪر ڪتري ٿتو‘  ناممڪن آهي.
۽ غير مادي شين جي صفات اي ذهن ماب يڪ ر خارج ڪرڻ ۽ ( م دي 3منطق  تجزيو )

پنهنجو پاڻ اي م يح جي ذات م گم ڪرڻ. اب بعد ئتي تتقتوي جتي وادي  متاب گتذري 
جي مطابق خدا محبتت ‘  يوڙنا رسول’ جو علم ڙاصل ڪري سگڻجي ٿو. ‘  خداِء مطلق’ 

ڙضرت عي   جو (  65-5. ) ( خدا روح آهي4-0خدا نور آهي )يوڙنا ( 7-5آهي. )يوڙنا 
آسماني بادشاهت اوهاب جي اندر آهي، جيڪو پنهنجي نفس اي سڃاڻي ’ فقرو آهي ته : 

جتو ‘  من عرف نف ہ، فقد عترف ربتہ’ م لم صوفيا  جو ‘  ٿو، اهو اب اي ڙاصل ڪندو.
 (3)“قول به دراصل انهي  صدا جي بارگشت آهي.

ويدانت   اڙديت اي ادويتا )جو ٻه نه هجي( ۽ ڙقيقت مطلق يا ذات بحت اتي ” 
ااب جڳ )ڪتائتنتات( ‘  برهمي’ پرم يا برهمي جو نالو ڏنو وڃي ٿو. هنن جو خيال آهي ته 

جو صدور ٿيو آهي. جيو آتما )ان اني روح(، پرم آتما )روح ڪتل( اتاب جتدا ٿتي آهتي. 
جڏهن جيو آتما تي، پر مايا يا ڪثرت جو فري  ظاهر ٿي وڃي ٿو ته هو ُمڪتي الِء ڪتو 
مثال هوندو آهي. پنهنجي اصل يا ُمبدا    فنا ٿي وڃي جي ڪوشش ڪندو آهي انهي  
جي ڙاصالت الِء مجاهدي رياضت يا عمل ۽ ڪرم جو رستو ضروري آهتي. گتيتتتا جتي 

 (4)“سمايل آهي.هيڪڙائي  عنصر  طور تي بنيادي  يا فالسافي    تعليم  

صوفيانه م لڪ ساب واب ته ٻي ۽ ٽين صدي ھجري    جن بزرگن جا ناال ملن 
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(   وفات ع574ھ )620ٿا، انهن ماب ڙضرت بايزيد ب طامؒي  جو نالو قابل ذڪر آهي. اب 
ڪئي، تذڪرب ماب معلوم ٿئي ٿو ته ڙضترت بتايتزيتد ب تطتامؒتي  جتي متالقتات ستنتڌي 
بزر  ابو علي سنڌي  ساب ٿي هئي. ابو علي سنڌي صوفيانته تتعتلتيتم اتاب واقتف هتو. 
ڙضرت بايزيد ب طامؒي چوي ٿو ته موب اانئس فنا ۽ تتوڙتيتد يتعتنتي تصتوف جتو عتلتم 
سٿيو ۽ ابو علي  موب ااب الحمد شريف ۽ سورة اخالص جي تف ير متعتلتوم ڪتئتي، اب 
ماب ظاهر ٿئي ٿو ته ٻي ااب ٽين صدي هجري  تائين سنڌ   تصتوف جتي تتعتلتيتم رائت  
هئي. بلڪه اب ااب پوِء به سنڌ جي عالمن   تصوف جي اصولن جو اثر نظر اچتي ٿتو. ابتو 
العباس محمد بن محمد وراق ديبلي اصل   ديبل جو رهاڪو هو، ديبل متاب عترب دنتيتا 
ڏانهن ُاسهيو. اتي وڃي علم ڙديث ڙاصل ڪري وڏو عالم فاضل ۽ محدث ٿيو. اب ااب 

(   ع642ھ )354پوِء اسالمي دنيا جي ڪيترب ئي ملڪن جو سير و سفر ڪيائين، ۽ سن 
جي لق  ساب ياد ڪيو ‘ زاهد’وفات ڪيائين. هو محدث به هو ته وڏو عابد ۽ زاهد به هو. 

ويندو هو. اب دؤر جي هڪ ٻئي سنڌي  عالم اڙمد بن سنڌي جو نالو به ملي ٿو. جيڪو 
 بغداد   رهندو هو. هو عالم ۽ فاضل هجي ساب گڏوگڏ عابد ۽ زاهد به هو.

مطل  ته ٽين ۽ چوٿين صدي هجري    اهڙب ڪيترب ئي سنڌي عالمن جا نتاال 
ملن ٿا، جيڪي سنڌ ماب وڃي بغداد، بصري ۽ ٻين شهرب   رهيا ۽ اتي ئي عالمتي دنتيتا 
  پنهنجو نالو ڪڍيائوب. هنن  جي جيڪا رهڻي ڪهڻي بياب ٿيل آهي، اب ماب متعتلتوم 
ٿئي ٿو ته، هو صوفيانه تعليم جو عملي نمونو هئا. اهو ڏيٿاري ٿو ته ستنتڌ   صتوفتيتانته 

 تعليم موجود هئي.
مٿين ڙوالن ماب معلوم ٿئي ٿو ته تصوف جو اصطالح ايترو ئي قتديتم آهتي، 
جيتري ان اني شعور و فڪر جي تاريخ، تصوف ۽ اب جي ماهيت بابت بحث تاريتخ جتي 
هر دؤر   رهندو آيو آهي. جيئن محمد ڙ ين ڪاشف پنهنجي مقالي    لٿيو آهي تته: 

ان اني خيالن ۽ فڪر جي واڌاري ساب گڏ هن فڪر اي وولي ۽ تالشي جوب ڪوششوب ” 
هميشه جاري رهيوب آهن. نتيجتاً ڪيترب ئي نظرين، راين ۽ روايتن جنم ورتو، تاريصتي 
طور تي هن فڪر الِء دؤر قديم ااب يوناني تصورات، هندي ويدانت، يتهتودي تصتوف، 
ٻڌ ڌرم   نرواڻيت وارو فل فو، عي تائتي تصتوف، بتابتلتي ۽ مصتري استرار بتاطتنتيتت، 
ڪنفيوش ي نظريا، زرتشتي خياالت مصتلف صورتن ۽ زاوين   نظر اچن ٿا. هن تصتور 
اي ڪٿي سوف طائتي، ڪٿي عرفاني تحريڪ، ڪٿتي نتوفتالطتونتيتت جتو نتعتم التبتدل 
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سمجڻيو وڃي ٿو. انهن سڀني نظامهائي فڪر جو پنهنجو پتنتهتنتجتو دائترو ۽ پتنتهتنتجتا 
 (5)”پنهنجا تصورات آهن.

سومرب جي دؤر اي سنڌي ادب   بنيتادي دؤر واري ڙتيتثتيتت ڙتاصتل آهتي. 
ڇاڪاڻ جو هن دؤر   رومانوي داستانن، رزمي واقعن، سصين سردارب جي ڪارنتامتن ۽ 
واقعاتي بيتن جو بنياد پيو. قصن ۽ واقعن ذريعي ستنتڌي بتيتت وتاهتن جتي صتورت   
ظاهر ٿيا. هن دؤر   مداڙيه، هجويه ۽ مالمتي بيتن ساب گتڏ متذهتبتي شتاعتري  جتو پتي 
بنياد پيو. سومرب جي دؤر   مصتلف اسالمي فرقن جا داعي تبليغ الِء سنڌ پهتا، جن   
قادري، سهروردي، ۽ اسماعيلي شامل هئا. اسماعيلي داعين پنهنجتو پتيتغتام شتاعترانته 

چيو وڃي ٿو. انتهتن متاب پتهتريتوب ‘  گناب’ انداز   سنڌي ماڻهن اوياب رايو، جنهن اي 
( هو، جنهن سنڌي، هندي ۽ گجراتي  جا گتاڏ  لتفتظ ع0176ھ ) 526بزر  سيد نورالدين 

مالئي بيت ٺاهي انهن اي اسالمي تتعتلتيتمتات جتو ذريتعتو بتنتايتو. اب بتعتد پتيتر شتمتس 
( بته 0516  -0661( پير شهاب الدين ۽ سندس فرزند پير صدرالدين )ع0072-ع0124سبزواري )

اهڙي ق م جا تبليغي بيت چيا آهن، جتن اتي ستنتڌي ٻتولتي    تصتوف جتي ابتتتدائتي 
 شاعري چيو وڃي ٿو.

گناب اهو منظوم صوفياڻو ۽ ويدانتي ڪالم آهي، جيتڪتو يتارهتيتن صتدي ” 
عي وي  ااب وٺي ار هين صدي عي وي  تائين ڌار ڌار دؤرب   ڌار ڌار پيرب، متصتتتلتف 
مقامي ٻولين جڻڙوڪ: هندي، سنڌي، پنجابي، سرائڪي، ڪڇي، گجراتي   متنتظتوم 
ڪري، نوب اسماعيلي م لمانن مريدب اي ڏنو انهي  ڪري ته جيئن اهي پنهنجي نتئتيتن 
مذه  اسالم جا اصول، اب جي تعليمات، اب جوب سمجڻاڻيوب ۽ ڪتريتا ڪترم جتا طتور 
طريقا، اصول، راز رمزوب سندب ئي مقامي زبانن   آساني  ساب سمجڻي سگڻن ۽ انهتن 

اسماعيتلتي  اي ياد ڪري سگڻن ۽ پنهنجي ايند  ن ل تائين په ائي سگڻن. انهي  ڪري 
ساب گتڏ ديني تعليم  ڙاصل رهي آهي، جنهن   ڙيثيت  طريقي   گناب اي مذهبي جماعتي  
 (  6) “پي ڏنل آهي.تعليم  ۽ ويدانت جي تصوف  مذهبي 

  ‘  سنڌي ادب جي تاريصي جائتزي’ ميمي عبدالمجيد سنڌي پنهنجي ڪتاب 
اسالمي مبلغن جي ڪالم   تبليتغتي نتوعتيتت جتا اشتعتار متلتن ٿتا، جتن   ”لٿي ٿو ته: 

اسالمي اصولن ساب گڏ اخالقي هدايتوب، ۽ دنيا جي بي ثباتي  جو ذڪر به نظر اچي ٿو. 
اب ماب معلوم ٿئي ٿو ته، روڙانيت ۽ تصوف جو مضموب هن دؤر   ستنتڌي شتاعتري    
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 (7)“داخل ٿي چڪو هو.

پير نورالدين اساب اي تصوف جي راھ سمجڻائينتدي چتوي ٿتو تته:  ستڀ اتاب 
پهرياب نالو اهلل جو وٺڻو آهي، جيڪو هن ڪل ڪائنات جو متالتڪ، ختالتق ۽ ڪتارستاز 

جو جيڪو سمورب جهانن الِء رڙمت اللعالمين بڻتجتي آيتو آهتي، ملسو هيلع هللا ىلص  آهي. پوِء محمد 
جيڪو اهلل جو س و نبي آهي. جڏهن ماڻهو اهو رستو وٺندو ۽ اهڙي راه روي هلتنتدو تته 

 اهوئي ڙقيقي محبوب جو ديدار درشن ماڻين سگڻندو. 
 پهال نام اهلل ڪا ليجئي، دوجڻا محمد ڪا ڪيجئي،
 ساچا نام نبي ڪهال وي، ت  شاھ ڪا درشن پاوي.

 يا
 جتتو ڄتتاڻتتو اهلل پتتڇتتانتتئتتي، تتتو پتتهتتلتتي آ  پتتڇتتاڻ،
 (8)جو ڪڇ هي پڇانتا، وه ستتڀ تتتجھ مانهين ڄاڻ.

: يعني اهلل تبارڪ وتعال  وحنن اقرب اليہ نم حبل الوريد فرماب االهي آهي ته: 
۽ اساب ايس سندس شھ رڳ ااب به ويجها آهيوب.)جتا وت تي  ” ان انن الِء فرمائي ٿو ته: 

 ( 9) “جي ٻنهي پاسن تي ڏسي   اچي ٿي(
مطل  ته مالڪ مهرباب ان اب جي انتدر   متوجتود آهتي. اهتڙي نتمتونتي پتيتر 

  چوي ٿو ته، جيڪڏهن پنهنتجتي رب اتي ستڃتاڻتي چتاهتيتن ٿتو تته ‘  گناب’ صاڙ  ٻئي 
پنهنجو پاڻ اي سڃاڻ ۽ جيڪو ڪجھ توب ڄاڻي گڻرين ٿو اهو پنهنجو پاڻ   وول. تتوب 
پاڻ اي فنا ڪر، پنهنجي وجود اي وڃاِء، ڇاڪاڻ ته وجود وڃائي ااب سواِء تتوب اهلل اتي 

 سڃاڻي نه سگڻندين. شاھ لطيف به اهڙو ئي درس ڏيندي چوي ٿو ته: 
 وڃائي وجود، تهاب پوِء تڪبير چؤ.

ستنتڌ جتي صتوفتي بتزرگتن ۽ ويتدانتتتي ” ڊاڪٽر نور افروز خواجه لٿي ٿي ته: 
شاعرب جي ڪالم وانگر گناب   به ان اب ۽ ان اب شناسي  جي والهين ۽ قدرب جا نقتطتا 
سمايل آهن. گناب صوفياڻن نقطن، خيتالتن،ويتدانتتتي ويت تارب، اختالقتي ۽ نتاصتحتاڻتيتن 

 (11)“والهين ساب ڀريل آهن.
گناب جي شاعرب بعد سنڌي ٻولي  ۽ ادب جو پهريوب وڏو شاعر قاضتي قتادب 

وفات( آهي، جنهن جو شمار هند تو ي سنڌ جي اعل  پايتي ع 0440ھ مط بق 645 - 576) 
وارب صوفي شاعرب   ٿئي ٿو، اهو ئي سب  آهي جو ايس سنڌي اساسي شتاعتري  جتو 
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 ابو ڪوٺيو ويندو آهي. سندس ڪالم   تصوف جڻلڪندي نظر اچي ٿو.
 ڪتتنتتز، قتتدوري، قتتافتتيتتہ، ڪتتي ڪتتيتتن پتتڙهتتيتتام،
 اهتتتو پتتتارو ئتتتي ٻتتتيتتتو، جتتتئتتتاب پتتتريتتتن لتتتڌام.

 يا           
 استتيتتن ستتڪتتئتتوب جتتن اتتي، تتتاب ستتي استتيتتن پتتاڻ،
 (11) هتتاڻتتي وا گتتمتتاب، ستتهتتي ستتڃتتاتتتا ستتپتتريتتن.

 

( جي ڪالم   به تصوف نماياب نظر اچي ٿو ڊاڪتٽتر ھ0136 -653شاھ ڪريم )
شاھ عبدالڪريم پنهنجي سلتوڪ جتي متحتفتلتن   تصتوف جتي ” بلوچ جي راِء آهي ته: 

ُوو هن رازب ۽ نصيحت آموز موضوعن جي سمجڻاڻي ڏيندي پنهنجا ۽ ٻين سالڪن جا 
  قلتمتبتنتد ‘  بياب العارفين ’ بيت فقيرب آڏو پڙهيا، جيڪي پوِء سندس مريد محمد رضا 

 ( 12) “ڪيا.

 پتتاڻتتيتتاري  ستتر ٻتتهتتڙيتتو، جتتر تتتي پتتٿتتي جتتيتتئتتن،
 استتتاب ستتتنتتتي تتتتيتتتئتتتن ، رهتتتيتتتو آهتتتي روح  .

 يا         
 سوئي هيڏانهن سوئي هوڏانهن، سوئي من وسي،
 (13) تي هين سندي سوجتهتري، ستوئتي ستو پ تي.

 

شاھ عنات رضوي، ڪلهو ب جي اوائلي دؤر   وڏي پايي جو شاعر ۽ بتزر  
( مقرر ڪيو ھ0134 -هه 0130ٿي گذريو آهي، جنهن جي پيدائش جو عرصو ڊاڪٽر بلوچ )

 آهي، سندس ڪالم   تصوف جا ڪيئي راز ۽ رمزوب آهن. جيئن چوي ٿو: 
 آڌي  جو عتنتايتت چتئتي، ُاوِء التا ستيتن اوريتن،
 جتڻتتوپتتا نتته جتتو يتن، متتڇتي پتتوي و  وصتتال اتتي.

 يا         
 راتتي تتتوڪتتتل تتتن  ، پتتهتتتريتتتن پتتت تتتائتت  پتتتاڻ،
 ستتنتتاستتي ستتيتتد چتتئتتي، اهتتتوئتتي ڄتتتاڻتت  ڄتتتاڻ،
 ڪتتتڍي ڇتتتڏج ڪتتتاپتتتڙي، ستتتنتتتدو غتتتيتتتر گتتتمتتتاب،
 (14)   پتتهتتريتتن پتتلتت  پتتاڻ، پتتوِء پتتڇتتائتت  پتتريتتتتتڻتتو.
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شاھ عنات چوي ٿو ته، جيڪي اهلل وارا آهن، اهي اڌ رات جتو ُاٿتي پتنتهتنتجتي 
مالڪ جي عبادت   مشغول ٿي ويندا آهن. ساڻس اور ) دلي ڙتال اڙتوال( ڪتنتدا آهتن، 
انهن اي صرف ئي صترف متحتبتوب ستاب متلتي جتي تتات ۽ طتلت  هتونتدي آهتي، اهتي 
پنهنجوب محالتوب، بنگال ۽ گڻر گڻاٽ ناهن ٺاهيندا، ڇاڪاڻ جو انهن جو دنيا جي ٺاھ 
ٺوھ ساب ڪوبه واسطو نه هوندو آهي. انهن جي دل   فقط هڪ ئي والھ هوندي آهتي تته 
ڪڏهن ٿو محبوب ساب ميال  ٿئي. ٻئي بيت   چوي ٿو ته: اهلل وارب تتي دنتيتاوي الهتا 
چا ها ايندا رهندا آهن، اها تواي ڄاڻ هجي گڻرجتي پتر اهتڙي وقتت   اهلل تتي تتوڪتل 
رک، پنهنجي پاڻ اي اب مالڪ ڙقيقي جي محبت   پ ائي پصتو ڪر. پنهنجي تتن متن 

 ماب غير گماب ڪڍي ڇڏ، اهڙي طرح پاڻ اي پل پوِء پڇ  ته محبت ڇا آهي.
(  هڪ اهل دل صتوفتي ۽ ع0776 -ھ 0161ع ک ن 0200 -ھ 0161شاھ لطف اهلل قادري )

پنهنجي وقت جو وڏو بزر  ۽ سنڌي ڪالسيڪي شاعري  جو اهم نالو آهي. هتن اتي 
ڙق ۽ ”شاھ عنات ۽ شاھ لطيف جي وچ واري ڪڙي سمجڻيو وڃي ٿو. هن جي ڪالم   

ڙقيقت جي تالش  طالبن ۽  سالڪن جي جدوجهد اي تمثيل طور ستامتونتڊيتن، نتااتئتن 
جو منزل مقصود ڏانهن هاڪاري هتلتي ۽ جتووتيتن آدي تيتن جتو ستنتدب يتاتترائتن ختاطتر 

هن پنهنجي ڪتالم   تصتوف (   15) .“ڪشالن ڪٽي ساب ڀيٽي تفصيلي سمجڻاڻي ڏنائين
 جو هي طريقو ٻڌايو آهي ته: 

 واڙتتدت ستتڀ وجتتود  ،هتتيتتڪتتا هتتيتتڪ پ تتن،
 ُاوء ٻتتئتتايتتاب ٻتتهتتار ٿتتيتتا، دعتتوي دم نتته ڪتتن،
 سي منجھ ڙيترت رهتن، ڪتيتن ڪتيتائتو تتڪتيتو.

 يا        
 انتتدر اوطتتاقتتوب اوِء، ستتيتتر ستتبتتحتتاب جتتي پتتئتتا،
 ستتي پ تتتي پتتتروردگتتتار اتتتي، متتنتتتا متتنتتتي وئتتتا،
 الَ َفاِعَل فِي الُوجود االَ اهللُ، نُِڪنجاب نُِڪتنتِ  ٿتئتا،

 (16) جتتي.‘  نتتاه’ وادي تتتنتتهتتن وئتتا، جتتا ن تتورئتتائتتي 
 

اهلل هرهڪ وجود   موجود آهي، اب اي اهي ئي ڏسندا، جن جي محبتت هتڪ 
ساب هوندي، اهي ٻين ااب ڌار آهن، ٻي ڪابه دعوي نه ڪتنتدا. اهتي ڙتيترت ڪتنتدا، جتن 
هڪ هنڌ ويهي رب نه ريجڻايو ۽ هيڏانهن هوڏانهن وقت گذاريو پر ڙقيقيت اي رسي نته 
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سگڻيا. ٻئي بيت   چوي ٿو ته: جن ستبتحتاب جتو ديتدار ڪتيتو انتهتن جتي دل، متن انتدر 
محبوب ائين رهيو جيئن ڪو مهماب ڪنهن جي اوطاق تي اچي ۽ ميزباب ختوشتي    نته 
ماپي، اب جي خدمت ڪندي نه ڍاپي. اهي اهلل جي محبت عبادت   اهڙا ته متحتو ٿتي ويتا 
جو پروردگار اي ڏسي انهن سمجڻيو ته اساب جو ڙ  به اهوئي آهي. انهتن پتنتهتنتجتي دل 
ماب من  وڃي جو خيال الهي ڇڏيو، جتي ڙ  جي وقت قرباني ڪئي ويندي آهي ۽ پتوِء 
ڙ  قبول پوندو آهي. هو چوب ٿا ته اهلل جي وجود اان واِء اساب ڪتوبته ڪتم نتٿتا ڪتري 
سگڻوب يا اساب   ڪنهن به ڪم ڪرڻ جي طاقت نه آهي پر اهو مالڪ مهرباب ئي آهتي، 
جنهن جي توسط ساب هر اولو ڪم به سولو ٿي پوي ٿو. آختري ستٽ   شتاھ لتطتف اهلل 

 قادري چوي ٿو ته اهي انهي  وادي يا هنڌ پهتا آهن جتي اهلل پاڻ موجود آهي.      
( جو سمورو ڪتالم  تصتوف جتو ع0746-ھ 0024ع ک ن 0256 -ھ0016شاھ لطيف )

تاڃي پيٽو ليٿيو وڃي ٿو. ستنتڌ   جتتتي تصتوف جتي ستهتروردي، قتادري، چشتتتي ۽ 
نقشبندي طريقن جي موجودگي نظر اچي ٿي. اتي سنڌ جي صوفين وٽ سندب فڪر جي 
ن بت ساب اختيار ڪيل طريقن جي ڪري ڪن نوب روين وجود ورتو، انهن   قتلتنتدري، 
اوي ي، لطيفي، مياب وال طريقو ۽ مالمتي طريقو شامل آهن. لطيفي طريقي الِء متحتمتد 

هي طريقو عام نه آهي، ليڪن شاھ عبداللطيف ڀتٽتائتي جتن ” ڙ ين ڪاشف لٿي ٿو ته: 
ذڪر ۽ فڪر ۽ سماع وغيره جو سل لو جنهن انداز ساب شتروع ڪتري هتڪ روايتت جتو 
بنياد وڌو، اب ڪري سندس درگاھ جا فقير ۽ معتقد اب اي لطيفتي طتريتقتي ستاب تتعتبتيتر 

 ( 17)“ڪن ٿا ۽ سندس اب ذڪر ۽ سماع جو سل لو تاڙال جاري آهي.
شاھ لطيف جي نظر   دنيا جي هر شيِء  اندر محبوب متوجتود آهتي، اجتل بته 
اهو ئي آهي ته اهلل به اهوئي آهي، پرين به اهوئي آهي ته پ اھ به اهوئي آهي، جتنتهتن اتي 
ويري ٿا سمجڻوب واهرو به اهو ئي آهي. وري ٿو چئي ته خط و ڪتابت ڪترڻ وارا جتيتئتن 

ساب مالئي )ال( لٿندا آهن، انهن ٻنهي اارب جي وچ   ڪائي وٿي يا ختال نته ‘  ا’ اي ‘  ل’ 
آهي، تيئن ئي منهنجي ۽ محبوب جي وچ   ڪائي وٿي ناهي. جتيتئتن الم التف گتڏيتل 

 آهن موب ساب به پنهنجو محبوب ائين ئي گڏ آهي.  
 ستتتتو هتتتتي ستتتتو هتتتتو، ستتتتو اجتتتتل ستتتتو اهلل،
 ستتو پتتريتتن ستتو پ تتاھ، ستتو ويتتري ستتو واهتترو.
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 يا      
 ڪتتاتتت  لتتٿتتن جتتيتتئتتن، اليتتو الم التتف ستتيتتن،
 (18)   استتاب ستتنتتي تتتيتتئتتن، رهتتيتتو آهتتي روح  .

 

( نقشبندي ع0775 -ھ 0656ع ک ن 0251-ھ 0055خواجه محمد زماب لنواري  وارو )
سل لي جو صوفي شاعر ۽ بزر  ه تي ٿي گذريو آهي، جنهن جي مريد ٿيي جو ارادو 
شاھ لطيف به ڏيٿاريو هو  پر ٿي نه سگڻيو. مصدوم عبدالرڙيم گروهڙي  جتڻتڙو جتيتد 
عالم به سندس مريد هو. ڪڇ ڀڄ جي عالئقي   سندس ڪيترائي مريد پي هئا. سندس 
 سموري شاعري    وڙدت ڪثرت ۽ صوفيت جو رنگ جابجا ملي ٿو، هو چوي ٿو ته:

 لڳتتو واو وصتتال، جتتنتتيتتن ستتاعتتت هتتيتتڪتتڙي،
 تتتن ستتتا لتتتڌي الل، جتتنتتتِہ، لِء جتتڳ ختتلتتتقتتئتتتو.

 يا          
 نتتتڪتتتي اوڏو اک اتتتي، نتتتڪتتتي نتتتظتتترا ڏور،
 (19) وڃتتتاب اب وهتتتلتتتور، جتتتن ڏٺتتتو اڻ ڏيتتت   .

 

روڙل فقير به ڪلهو ب جي دؤر   ٿي گذريو آهي، هي غالم شاھ ڪتلتهتو ي 
جو مالزم هو، پوِء فقيري  جو رنگ لڳس جنهن ايس رچائي ريٽو ڪيو، جتنتهتن بتعتد 

اي وسايايو. پاڻ وڏو عالم ۽ فاضل هو. سندس ڪتالم   تصتوف جتو ‘  ڪنڊ ي ’ هن 
جلوو چٽو پٽو ظاهر آهي. هن جي نظر   هر شيِء   مالڪ پاڻ موجود آهي اهڙي اپتٽتار 

 ڪندي چوي ٿو ته:
 پتتتتپتتتتر   پتتتترمتتتتيتتتتشتتتتور تتتتته، ٻتتتت تتتتر   ٻتتتتيتتتتو،
 نتتمتتيتتن ٿتتو نتتم اتتي تتته، ڪتتنتتڊو ڪتتنتتهتتن ڪتتيتتو.
 متتتتنتتتتدر ۽ م تتتتجتتتتد  ، ٻتتتتري هتتتتڪ ڏيتتتتئتتتتو،

 ڪتتتيتتتئتتتن پتتتيتتتو، ختتتلتتتل هتتتن ختتتلتتتق  .‘  روڙتتتل’ 
 يا        

 پتتنتتهتتنتتجتتوب ااتتيتتوب پتتاڻ  ، جتتو ي راتتيتتوب جتتن،
 َستتَو َستتَو ڀتتيتترا ستتاعتتت  ، ٿتتا پتتلتتپتتل پتتريتتن پ تتن،
 تن تحصيلوب تمام ڪيوب، محتبتت جتن جتي متن،
 (21) روڙتتل متتٿتتاب تتتن، لتتٿتتا ڙتترف ڙ تتاب جتتا.
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( ستنتڌ جتو ع0776-ھ0066ع کف ن 0736-ھ0046مصدوم عبتدالترڙتيتم گتروهتڙي )
مجاهد عالم ٿي گذريو آهي، ذات جو مڱريو هو. سندس جنم ووٺ وا  تعلقتي اتپتري 
ضلعي سانگڻڙ   ٿيو. سلطاب االوليا  محمد زماب لنواري  واري جو مريد ٿيتو ۽ جتهتاد 
 ڪندي شهيد ٿيو. سندس ڪالم   تصوف جو انداز هنن بيتن ماب لڳائي سگڻجي ٿو. 

 ستت تتئتتي جتتي ستتمتتجتتھ ستتيتتن، جتتاب پتترو يتتم پتتاڻ،
 تتتاب پتتنتتهتتوب متتوب پتتنتتڊ هتتو، وچتتاب هتتئتتڙم پتتاڻ،

 هين ستاڻ،موب    موب  ونحن اقرب اليه من ڙبل الوريد، 
 وفي انف ڪم افال تبصروب، پنهنجو پ نتديتس پتاڻ،
 وهو متعتڪتم ايتنتمتا ڪتنتتتم، هتر جتاِء تتوئتي ستاڻ،
 تتتتل اهتتتو ئتتتي آهتتتيتتتيتتتن، ظتتتاهتتتر بتتتاطتتتن ڄتتتاڻ،
 اينما تتولتو فتثتم وجتہ اهلل، ستمتجتھ تتنتهتنتجتو شتاب،
 (21) وڃتتي جتتن  گتتمتتاب، ستتو ستت تتئتتي آهتتي ستتڀتتڪتتو.

 

سامي، ڪلهو ب جي آخري دؤر   شڪارپور شهر   پيدا ٿيتو ۽ ٽتالتپترب جتو 
اتاب ع 0735ستمورو دؤر هن پنهنجي ااين ساب ڏٺو، سندس پيدائش ۽ ديهانت جتا ستال 

آهن. هي سنڌي ويدانتي شاعري  جو روشن ستارو هو. سندس  ڪالم سلتوڪتن ع 0541
 جي شڪل   موجود آهي، جنهن   ويدانت جي پرچار هر جاِء ملي ٿي. جيئن چوي ٿو:

 پتترمتتيتتشتتر پتترتتتا، ستتامتتي ستتورج جتتاب رهتتي،
 انتتڌا ڏستتن ڪتتيتتنتتڪتتي، پتتٽتتي پتتنتتهتتنتتجتتي اک،
 ڪوہ ڪرين َجا َجتا، ٿتو در در ديتوانتن جتاب.

 يا       
 انتتتڌا ڪتتتيتتتن ڏستتتن، پتتترتتتتا پتتترمتتتيتتتشتتتور اتتتي،
 ڀرم متنتجتهته  ڀتلتي ڪتري، ڀتونتدو جتاب ڀتٽتڪتن،
 ستتتتتتتہ ستتتڌ ستتتهتتتي ڪتتتيتتتو، ستتتامتتتي ستتتجتتتاوتتتن،
 (22)  رتتتا رنتتگ رهتتن، دئتتيتتت وڃتتائتتي دل جتتي.

 

( جتو ڪتالم فتارستي، ستنتڌي، سترائتڪتي، ع0566ع ک ن 0736س ل سرم ت )
پنجابي ۽ اردو ٻولين   ملي ٿو. هي اهو ئي س ل آهي، جنهن الِء شاھ لطتيتف چتيتو هتو 

بلڪل ائيتن ئتي ‘  جيڪو ڪنو اساب چا هيو آهي، اب جو ڍڪي هي ڇوڪر الهيندو.’ ته: 
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ٿيو، شاھ صاڙ  جيڪي روڙاني ڙقيقتوب مصفي طور بياب ڪيوب، سي س ل بي ڌ ڪ 
ٿي الي  طرح بياب ڪيوب. انهي  ڪري سندس ڪالم رندي، م تي ۽ بتيتبتاڪتي  جتو 

 آئينو آهي. س ل جي ڪالم ماب پي تصوف نماياب نظر اچي ٿو. هو چوي ٿو: 
 پنهوب پنتهتوب تتي ڪتريتاب، آو پتي پتنتهتوب پتاڻ،
 اديوب ٿيتس اڄتاڻ، جتو ڪتيتن پترو يتم پتاڻ اتي. 

 يا         
 جتتاب پتترو يتتم پتتاڻ اتتي، تتتا آو پتتنتتهتتوب آهتتيتتاب،
 ڪنهن طرف ڪاهياب جو طترف متڙئتي تتم ٿتيتا.

 يا          
 پتتيتتهتتي پتترو يتتم، تتتاب پتتنتتهتتوب پتتاڻ ئتتي آهتتيتتاب،
 پتتاڻ ئتتي متتنتتجتتهتتاب پتتاڻ اتتي، هتتي پتتڙالو پتتيتتوم،
 ( 32) صحيح ڪن ڪيتوم، تته غتيتر گتمتاب اٿتي ويتا.

 

سنڌي ڪالسيڪي شاعري  جا اثر سنڌ جي سمورب ڪالسيڪل شتاعترب تتي 
هڪ ٻئي پٺياب پوندا رهيا آهن. سنڌي ٻولي  جا اهڙا ڪيئي جديد شاعر آهن، جتن تتي 
پي پنهنجي پيشرو شاعرب جا اثر نماياب نظر اچن ٿا. جن   هڪ اثر تصتوف جتو بته نتظتر 
اچي ٿو. هتي اساب ڪجھ جديد شاعرب جي شاعري  ماب مثال پيش ڪريوب ٿا. سڀ ااب 

 پهرياب مرزا قليچ بيگ جي شاعري  جو جائزو وٺنداسين. مرزا صاڙ  چوي ٿو:
 ڇتتو ڙ تتن جتتي بتتازار  ، پتتيتتو ستتيتتر ڪتتريتتن 
 دلتتتبتتتر پتتتنتتتهتتتنتتتجتتتو پتتتاڻ، لتتتڪتتتو اليتتتو وتتتتيتتتن،
 غتتتيتتترت نتتته اٿتتتئتتتي، شتتترم نتتتٿتتتو تتتتواتتتي اچتتتي،
 هتتو تتتواتتي ڏستتي ۽ تتتوب ٻتتيتتن اتتي پتتيتتو ڏستتيتتن.
 خودي نه تو ڇڏي، تواي خدا جتي ڪتهتڙي ختبتر 
 ڇڏيئي نه ڪبر، پوئي ڪبريا جي ڪتهتڙي ختبتر 
 ڪڍي جي ڪانه ڪدورت تو قل  پنتهتنتجتي متاب،
 (24)   ته تواي صوفي صاف صفا جي ڪهڙي ختبتر 

 

جي شاعري    سنڌ جي ساراھ، سياستي ‘  طال  المول ’ مصدوم محمد زماب 
سماجي ڙالتن جي عڪاسي، زماني جي ڙتالتتتن جتو ذڪتر، ڙ تن و عشتق جتو ذڪتر، 
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وڇو ي جا ورال ، وصال جوب التجائوب، عاشقاڻي جذبن جي اظتهتار ستاب گتڏ تصتوف 
 جي اپٽار به ٿيل آهي. جيئن چوي ٿو:

 عتتبتتادت اهلل جتتي ٿتتئتتي، تتتقتتوي ستتاڻ تتتمتتام،
 التفتت رک عتظتيتم ستاب، آهتي قترب   ڪتمتام،
 قتتتالتتتو بتتتلتتت  قتتتول جتتتو، عتتتاشتتتق  پتتتار انتتتجتتتام،
 تته اظتهتتر متتن شتتمتس ٿتتيتئتتي، نتتاستوت انتدر نتتام،
 (25) طال  مول  طعام، اتاو تتقتوي جتو طتلت   .

 

شيخ اياز جديد دور جو وڏو شاعر آهي. جنهن جي شاعري  جا ڪيئي پتاستا، 
جن   منطرڪشي، جماليات، پورهيت پ ار، م ل ل جتدوجتهتد، قتوم پترستتتي، عتدل 
انصاف جي پٺڀرائي، ان اب دوستي، امن، شانتي نيڪ نيتتتي، وڙتدانتيتت ۽ تصتوف جتا 

 رمز ملن ٿا. هو چوي ٿو:
 جتتڳ ستتاب نتتاتتتو ٽتتو ، نتتاتتتو جتتو  اهلل ستتاب،
 اڄ ته متهتاراب متو ، ڏاچتي پتنتهتنتجتي ڏيتهته متاب.

 يا        
 اٿتتتتي اور اهلل ستتتتاب، ٻتتتتيتتتتائتتتتي  اتتتتي ٻتتتتو ، 

 (26) تڏهن پنهنجي تو ، په ي ويتنتديتن پتاڻ اتي.
 

استاد بصاري به هن دور جتو وڏو شتاعتر آهتي، جتنتهتن جتي ڪتالم   قتومتي 
سناوي، پيار محبت  سونهن، سرت، امن، آشتي ۽ تصوف جا نڪتا چٽي نموني سمايل 

 آهن. هو چوي ٿو:
 ارادي جتتتتتتو متتتتتتعتتتتتتراج امتتتتتتڪتتتتتتاب آهتتتتتتي،
 جتتتيتتتئتتتن عتتتربتتتي ٻتتتولتتتي  جتتتو قتتترآب آهتتتي،
 ختتتتدا نتتتته تتتتته ختتتتدا جتتتتو ختتتتلتتتتيتتتتفتتتتو وڏو پتتتتر،
 (27) نتتتگتتتهتتتبتتتاب هتتتن جتتتڳ جتتتو ان تتتاب آهتتتي.

 

تنوير عباسي  جو نالو به جديد شاعرب   شمار ٿئي ٿو، جنتهتن جتي تصتوفتي 
 آهن. هو چوي ٿو:موجود  ساب پيار جهڙا جذبا ۽ ال ا ان انيت  جدوجهد ۽ م ل ل    شاعري   

 ڙتق ڙتق انتاالتتحتتق ڙتتق انتتاالتحتتق ڙتق انتاالتتحتق ڙتتق،
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 هتتڻتتو دوئتتي اتتي ڌڪ، انتتاالتتحتتق ڙتتق انتتاالتتحتتق ڙتتق،
 محبت جا توب خيما او ، ٻيائي ٻو  دلين اي جو ،
 دوئتتي  اتتي هتتي ڌڪ، انتتاالتتحتتق ڙتتق انتتاالتتحتتق ڙتتق،

 يا            
 توب هڪ آهين
 ماب هڪ آهياب
 هو هڪ آهي
 هڪ ڙق آهي
 ڙق هڪ آهي
 سڀ هڪ آهي
 سڀ ڙق آهي

 (28)ڙق ڙق آهي.       

 شمشيرالحيدري ور ي چوي ٿو ته:
 ڇا لئه پتنتهتنتجتي ذات لتڪتايتاب، پتاڻ پتنتهتوب آو آهتيتاب آهتيتاب،
 اصتتلتتئتتوب انتتالتتحتتق االيتتاب، ٺتتاھ ٺڳتتي  جتتا ڊاهتتيتتاب ڊاهتتيتتاب،
 آدم اتتاب ڀتتي اڳ   آهتتيتتاب، لتتوح قتتلتتم جتتي بتتات بتتتتتايتتاب،

 جي چال چالياب، ڪين منجڻتانتراب ڪتل بتنتايتاب،‘ ڪن فيڪوب’ 
 رو  مٽايتاب،پنهنجو  آهياب، جڳ جڳ صورت صاڙ   سڀ ڪنهن 

 ڪڏهن عي   متوست  آهتيتاب، ڪتڏهتن ڪترشتن، رام ستڏايتاب،
 (32)نابو رااياب، ڪڏهن گوتم بڻجي گياب ڪماياب.ڪڏهن اڙمد  

 نوجواب شاعر مور مغيري  جا اڙ اس هن ريت آهن ته:
 استتتتتاب پتتتتتيتتتتتار پتتتتتالتتتتتي نتتتتتپتتتتتايتتتتتو آ دل  ،
 (31) استتتاب الِء شتتتيتتتعتتتو نتتته ڪتتتوئتتتي ستتتنتتتي آ،

 

 انور ڏنگڙائي شاھ لطيف جي فڪر جي ۽ پيروي ڪند  آهي هو چوي ٿو:
 هتتتنتتتدو م تتتلتتتمتتتاب متتتتتتتاب متتتوب اتتتي ستتتڏيتتتن،
 آهتتتيتتتاب آو ان تتتاب، آجتتتو ڌرمتتتي ڌو  اتتتاب.
 گتتتورا، ڪتتتارا، بتتتانتتتورا، آهتتتن ستتتڀ ان تتتاب،
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 ستتاوتتيتتو رنتتگ رت جتتو، ستتاوتتيتتا جتتذبتتا جتتواب،
 (31) متتذهتتبتتي گتتمتتاب، متتاڻتتهتتن اتتي متتنتتجتتڻتتايتتو.

 

اهڙي  طرح ڪيترائي جديد شاعر آهن، جن جي ڪالم تي تصوف جا اثر 
نماياب آهن، ڇاڪاڻ ته هي هڪ ڊگڻو ت ل ل آهي، جيڪو شاعري    صدين ااب 
هلندو پيو اچي. امن آشتي، پيار محبت، ان انيت ۽ تصوف هن ڌرتي ۽ ماڻهن جو مول 
متو رهيو آهي، اب ڪري سنڌي شاعري   اب جو هجي اڻٽتڙ آهي. مقالي جي طوالت 
سب  سڀني شاعرب جو ڪالم هتي بياب نٿو ڪري سگڻجي، تنهن ڪري وري ڪنهن 
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