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 محمد انس راڄپر
 

ب  ھ  دو ۽  ئئ ا  ب  ئ 
ي  وم   

 
Abstract 

 
Makhdoom Moin Thatvi “Loving Friend of Shah Abdul Latif” 

 
Makhdoom Mohammad Moin Thatvi had yearning to seek truth, 

beauty, goodness and spiritualism. 
He got it from heredity of both sides, maternal as well as paternal 

one. His grand-father Talib Allah and maternal grand father Mulla Usman 
alias Fazil Khan, both were adept in Spritualism. He got so much impressed by 
Shah Abdul Latif that he could not live without him. He had strong desire to 
learn from different saints and dervishes. In 1161 A.H. he expressed, his will 
that his body shouldn’t be buried till Shah Abdul Latif would reach. But Shah 
Abdul Latif came to know by the intuition and reached in time at the proper 
place. 

Shah Abdul Latif also left this world in 1165 A.H. in the state of ec-
stasy. 

In short the said veteran saint had a love to learn spiritualism from 
different persons of high caliber of spiritualism. He couldn’t bear the negli-
gence of his “Murshids” any cost, and he was a true disciple of them.  

 
موصـوف جـو اصـل )   1(۾ ٿي هه 1093 جي والدت عين ٺٹوي ممحمد  وم

مـحـمـد الـمـلـقـب ” نالو ته محمد معين ئي آهي، جيكو موصوف پنهنـجـي تصـنـيـفـات ۾ 
 سـنـدس كـنـيـت . بـه سـڎيـو ويـنـدو هـو“   مـخـدوم ٺـارو” لکيو آهي؛ پر کيس “   بالمعين

 )2(ھئي؛ جيكا مشھور نه ٿي “ ابوالحسن”
 معين ٺٹوي جو خاندان ٺٹي شهر جو صاحـب حـيـثـيـت خـانـدان مدمخدوم مح

سندس خاندان جيئن علمي طور وڏي شان مان ۽ مرتبي وارو هو، تيئن دنياوي طـور . هو
مخدوم موصوف ڏاڏاڻي پاسي کان بـه وڏي  عـلـم فضـل . به وڏي شان ۽ شوكت وارو هو

مـخـدوم مـحـمـد مـعـيـن جـي   . وارو هو، ته ناناڻي خاندان جي طرفان به صاحب ثروت هـو
وڏو  .  تعلقي  روپاهه پٹ باران جي ڳوٺ دالي جو رهاكو هو. ڏاڏي جو نالو طالب ا هو

سـنـدس بـزرگـي ۽ كـمـال جـو ئـي .   ا وارو نيك صالح ۽ صاحب كشـف بـزرگ هـو
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اد جـي بـه قـنتيجو هو، جو فاضل خان جهڑو ماڻهو سندس معتقد ۽ مريد ٿيو ۽ ان جي اعتـ
حد اها هئي، جو ان عقيدت ۽ محبت جي كري هن پنهنجي ڌي جـو سـڱ سـنـدس پـٹ 

 .        جنهن مان مخدوم محمد معين ڄائو. کي ڏنو
“ كـلـي” هـو .     ضل خان جو اصل نالو مال عثمان هـوا في نانيمخدوم معين ج

جـڎهـن سـمـجـهـه ڀـريـو ٿـيـو تـه .  نالي كنهن عالئقي جو رهاكو هو ۽ ذات جو سميجو هو
. پنهنجو اصل ڳوٺ ڇڎي، اچي ٺٹي ۾ رهيو ۽ تعليم به ٺٹي ۾ ئي اچي پـوري كـيـائـيـن

قـابـل خـان .   تعليم مكمل كرڻ کان پو جهان آباد هليو ويو، جتي سندس وارا نيارا ٿيـا
ميرمنشي فوت ٿي ويو  ۽ ان جي جڳهه تي هي صدرالصدور ۽ مير منشـي جـي عـهـدن 

هـي مـخـدوم .   تي ترقي ماڻي، نهايت  عزت ۽ احترام سان پنهنجي زندگي گذارڻ لڳـو
۽ اڳـتـي هـلـي )   3( محمد معين جي ڏاڏي مخدوم طالب ا جو عقيـدتـمـنـد ۽ مـريـد هـو 

سندن اها عقيدت ۽ مريدي مٹي مائـٹـي ۾ بـدلـجـي وئـي ۽ فـاضـل خـان مـال عـثـمـان، 
 پنهنجي نياڻي جو سڱ مخدوم طالب ا جي فرزنـد مـخـدوم مـحـمـد امـيـن کـي ڏنـو،

فاضل  خـان مـال عـثـمـان . جيكو پڻ متبحر عالم، وڏو اهل ا ۽ نيك صالح بزرگ هو
، جنهن جو تـذكـرو كـتـابـن ۾ ) 4( جي هك ڌي مير كمال الدين جي نكاح ۾ پڻ آئي 

كري سندس مـلـكـيـت جـون وارث   مال عثمان کي پٹ جو كوبه اوالد نه هو، ان.   ملي ٿو
بـخـتـي جـو   ، تـنـهـن ال خـوشنسندس ڌيئرون بنيون ۽ جنهن جنهن جي نصيب ۾ آيـو

مخدوم معين جو پي پڻ  مال عـثـمـان جـي نـيـاڻـي .   سبب بنيون ۽ اهي ماال مال ٿي ويا
سان شادي جي كري ماال مال بنجي ويو ۽ زندگي نهايت سکيائي ۽ سـتـابـائـي سـان 

 پـر پـٹ جـو ،ان طرح مال عثمان جو نسل ڌيئرن جي پاسي کان وڌيو ويجـهـيـو.   گذاريائين
پـاڻ پـوئـتـي .   كوبه اوالد نه هئڻ كري، انهي پاسي کـان سـنـدس نسـل مـنـقـطـع ٿـي ويـو

ڏوهٹاڻ ته ڇڎيائين، پر پوٹاڻ کان محروم رهيو؛ جنهنكري سندس جانشيني بـه سـنـدس 
سندس ٻيو نياڻو مير كمال الديـن احـمـد خـان بـه سـنـدس ئـي . ڏوهٹن جي حصي ۾ آئي

سببان وڏي عزت وارو، نوكرن چاكرن ۽ اهم عهدن جـو مـالـك ٿـي، وقـت جـي وڏن 
هن مير كمال الدين جو ئي هك فرزند، ميرمرتضى،  فاضل . ماڻهن ۾ نالو كڍائي ويو

فاضل خان جي وفـات کـان پـو .   خان جي جانشيني ال خاص تربيت ڏئي تيار كيو ويو
بادشاهه عالمگير جڎهن فاضل خان جي جانشيـن جـي گـهـر كـئـي تـه مـيـر مـرتضـى کـي 
سندس خدمت ۾ پيش كيو ويو، پر هي اڃا سنبريو ئي كونه، ته بادشاهه عالمگير جـي 
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جنهن کان پو هي شاهه عالم بهادر شاهه جي .   وفات جي خبر هر پاسي مشهور ٿي وئي 
سندس طبيعت کي وڻيو پر سندس عمر جـي بـهـار، جـيـكـا . حضور ۾  وڃي حاضر ٿيو

البت مير كمال جـي .   اوج ماڻڻ ال اتاولي هئي، سا خزان جو شكار بنجي، فنا ٿي وئي 
ٻئي فرزند مير ذوالفقار علي، خاندان جي نامورن جي حيثيـت سـان انـتـهـائـي بـزرگـي ۽ 

 ) 5(انسان دوستي سان زندگي گذاري 
 :مخدوم صاحب جي ذات

دل ” تحفته الـكـرام ۾ سـنـدس ذات )   6 . (وه  دل جومخدوم محمد معين ذات
مخدوم محمد ابراهيم ٺٹوي، القسطاس المستقيم ۾ سندس   ) 7(ڄاڻائي وئي آهي “  الکه

تذكره روز روشن ۾ عطا ٺٹوي جي مخـدوم مـوصـوف سـان )   8. (لکي آهي“ دل”ذات 
ماني ۾ مخدوم موصوف جي زذات جي بنياد تي مذاق مان به ثابت ٿئي ٿو ته تنهن “   دل” 

ذات لـکـڻ بـه كـنـهـن “   دل الکـا”  پر تـحـفـة الـكـرام ۾ ) 9(مشهور هئي“ دل”ذات اكثر 
ضرور ان جو به سبب هوندو، جيكو آ سمجهان ٿو ته اهو ٿـي .  اهميت کان خالي نه چئبي

 آھـي، جـيـئـن الکا ذات جو پاڙو يا ان جي ئي نک مـان پـيـدا ٿـيـل ذات“   دل”سگهي ٿو ته 
ساند ولد پلي ولد رائدن ولد ڄام كاكه ولد سمه ولد : ۾ آھي ته) قلمي(“ نسب نامه سنڌ”

ان طـرح دل الکـه .   انڑ ولد الکا ولد الکيار کي ست پٹ ھئا، جن ۾ ھك ان جو پٹ دل آھـي
 .سنڌ ۾ اڄ به دل ۽ الکا برادريون آباد آهن) 10 (.جي ستين پيڑھي آھن

 
 :مخدو م معين جو ڳوٺ

هو، جيكو تعلقي روپـاهـه پـٹ بـاران جـي “   دالي” سندس اباڻي ڳوٺ جو نالو 
روپاهه ۽ پٹ باران جا ناال موالنا غالم رسـول مـهـر تـاريـخ سـنـڌ )   11. (عالئقي ۾ آباد هو

عهد كلهوڙا ۾، انهن شهرن جي فهرست ۾ ڏنا آهن، جيكي سنڌ ۾ علمي مركـز رهـيـا 
كلهوڙي حاكم ميان يار محمد جي زماني ۾ جڎهن شهزادي معزالدين سـنـڌ )   12. (آهن

ڏانهن حكم موكليو ته، ملتان طرف فوج موكلي وڃي، تڎهن ميـان يـار مـحـمـد، مـيـر 
مير جي اعلى خدمتن کان خوش ٿي، شهزادي کيس پٹ بـاران . شهداد کي ملتان موكليو

مخدوم محمد معين جـا وڏڙا پـڻ هـن عـالئـقـي جـا ) 13. (جو عالئقو جاگير ۾ عطا كيو
رهاكو هئا، جتان مخدوم موصوف جو پي مخدوم محمد امين لڎي نكتو ۽ اچي ٺٹي 

مخدوم محمد امين ۽ سندس والد مخدوم طالب ا، جنهن رتـبـي کـي )   14. (۾ آباد ٿيو
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پهتل هئا ۽ انهن جو علم ۽ فضل، تقوى ۽ شريعت ۾ جيكو مقام هو، سو هـن عـالئـقـي 
 .جي علمي زرخيزي جو هك جيئرو جاڳندو مثال آهي

 :ابتدائي تعليم
مخدوم محمد معين ڄائو نپنو به ٺٹي شهر ۾، ته تعليـم ۽ تـربـيـت بـه اتـي ئـي 

) 15.   ( معقولي ۽ منقولي علمن ۾ وقت جو عـالمـه بـنـجـي ويـوري، شهر ٺٹي ۾ حاصل ك
ان کـان پـو .   ابتدائي تعليم جليل القدر پي کان حـاصـل كـيـائـيـن  :  تهآهي۾ فقها هند 

اقليم سنڌ جي هك نهايت بلند رتبي واري عالم، معقوالت ۽ منقوالت جي ماهر، شيخ 
جو دروازو کڑكايائـيـن ۽ شـاگـردي ال ) هه1116وفات (بن فضل ا ٺٹوي اعنايت ا 

 )16. (سندس آڏو  گوڏا کوڙي ويٺو
 

 :دهلي جي سفر جي غلط روايت
مخدوم معين پنهنجي وطن کان ٻاهر علم حاصل كرڻ ال كٿي به كو  سـفـر 

ان بابت كن كتابن ۾ دهلي ڏانهن سندس سفر جو جيكو ذكر ملـي ٿـو، .   كونه كيو
البت سنڌ جي استادن ۽ علـمـا کـان سـوا ٻـاهـريـن عـالـمـن کـان مـخـدوم .   سو غلط آھي

ي اسـتـادن جـو مخدوم مـعـيـن پـنـهـنـجـجيئن . صاحب كن صورتن ۾ استفادو كيو آهي
 :ذكر كندي لکي ٿو

معاجم، علم كالم، علم اصول، علم ادب ۽ تصوف .   هي فقير صحاح سته
 .جا سڀ كتاب هنن استادن کان روايت كري ٿو

شيخ عبدالقادرصديقي مفتي مكة المکرمه، جن پنهنجي مـڑنـي روايـتـن   )1(
 .جي اجازت ڏني

شيخ ابو طاهر كردي بن شيخ ابراهيم كردي مدنـي پـنـهـنـجـي روايـتـن   )2(
 .جي اجازت ڏني

شيخ فيض ا بن عارف كامل وقطب وقت شيخ آدم ٺٹوي کان حـديـث  ) 3(
 .جي اجازت آهي، جيكو شيخ عجيميکان روايت كري ٿو

 .شيخ محمد زكي سرهندي بن شيخ محمد حنيف کان اجازت آهي ) 4(
 .حضرت شاهه ولي ا بن عبدالرحيم کان روايت جي اجازت آهي ) 5(

مون مٿين پنجن استادن مان ٻن بزرگن شيخ عـبـدالـقـادر صـديـقـي ۽ شـيـخ ابـو 
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جي ذريعي حـديـث جـي اجـازت حـاصـل )  17) (خط وكتابت( مكاتبت طاهر مدني کان
ا تعالى سڀني تي پنهنجي رحمت وسيع كـر ي .   كئي ۽ ٻين کان روبرو اجازت ورتي

. جي عمر ۾ بركت ڏئي ۽ سندن نور مان اسان کي منور كـري)   شاهه ولي ا( ۽ پنجين 
)18 ( 

مخدوم معين جا پنهنجا هي لفظ اهو ٻـڌائـيـن ٿـا تـه، پـاڻ سـنـڌ کـان ٻـاهـر جـي 
 شيخ عبدالقادر صديقي ۽ شـيـخ ابـو : محدثن ۽ عالمن کان استفادو كيو اٿن، جن مان ٻن

شاهه ولـي . طاهر كردي  کان خط و كتابت ذريعي استفادو كيو اٿن ۽ ٻين کان روبرو 
ا محدث دهلوي رحمة  ا عليه انهن ۾ شـامـل آهـن، جـن کـان مـخـدوم مـعـيـن روبـرو 

اصل ۾ مخدوم معين جي دهلي جي سفر ۽ شاه ولي ا کان پـڑهـڻ .   استفادو كيو آهي
 پـرهـن بـيـان مـان اهـو ؛ي بيان منجهان پيدا ٿيـو آهـي ئجو خيال به مخدوم معين جي هن

خيال پيدا ٿيڻ نه گهرجي، ڇاكاڻ ته اهو به ته ممكن آهي ته، شاهه ولي ا کـان اسـتـفـادي 
ال مخدوم معين دهلي نه ويو هجي، شاهه ولي ا كنهن خيال سان سـنـڌ آيـو هـجـي ۽ 

 جيئـن شـاهـه ،حقيقت به اهائي آهي.   مخدوم معين کانئس سنڌ ۾ ئي استفادو كيو هجي
جي ڇپجـي اچـڻ کـان “  القول الجلي في ذكر آثار الولي”محمد عاشق ڦلتي جي كتاب 

شاهه محمد عاشق هن كتاب ۾ شاهـه ولـي ا دهـلـوي .   پو اهو معلوم ٿي چكو آهي
جي سفر حرمين جي روداد بيان كئي آهي، جنهن ۾ آهي ته شـاهـه ولـي ا دهـلـي کـان 
پاڻي پت، سرهند، الهور ۽ ملتان کان ٿيندو، سنڌ پهتـو ۽ پـو حـرمـيـن شـريـفـيـن روانـو 

۽ مـخـدوم مـعـيـن جـي سـاڻـن شاهه محمد عاشق، شاهه ولي ا جي سنڌ مان گذرڻ . ٿيو 
نصرپور کان پـو شـهـر ٺـٹـي ۾ شـرف :   جو احوال هن ريت لکيو آهيمالقات ۽ استفادي 

اتي به ٻين شهرن جيان مڑني مقامي عالمن ۽ صوفين خدمت ۾ حاضري . نزول فرمايائون
اتي ئي حضـرت شـاهـه . ڀري، جن مان هك وڏي جماعت بيعت جي سعادت حاصل كئي

جيكو هن ملك جي وڏن عالمن ۾ شمار ٿينـدو ( صاحب جو شاگرد مخدوم محمد معين 
پڻ قوم .   هو ۽ كتاب، سنت ۽ مڑني منقولي ۽ معقولي علمن ۾ مكمل تبحر رکندو هو

جي اصطالحن کان پوري ريت واقفيت ۽ حقاني علم جي ادراڪ ۾ ذهن ثاقب )   صوفين( 
سـو حـاضـر ٿـيـو  )  جو مالك هو ۽ حضرت شاهه صاحب جي كمال ۽  جمال جو ديوانو هو

۽ هن صحبت کي وڏي غنيمت سمجهي، خوب خوب فيض ۽ بركتون حاصل   كـيـائـيـن 
 )19.(۽ بيعت ۽ ارشاد جي اجازت مان بهرو ورتائين
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 جي مٿي ذكر كيل پنـجـن اسـتـادن مـان، جـن ٹـن مخدوم محمد معين ٺٹوي
 ،استادن کان، موصوف روبرو سند ۽ اجازت حاصل كئي، تن مان هك شاه ولي ا  هـو

ٻيو شيخ فيض ا بن العارف كامل مخدوم . جيكو دهلي جو هو، جنهن جو ذكر ٿيو
الـبـت ٹـيـون .   آدم ٺٹوي هو، جيكو ٺٹي جو هو ۽ مخدوم موصوف پڻ  ٺٹي جو ئـي هـو

استاد شيخ زكي سرهندي ، جيكو سرهند جـو هـو،ان کـان مـخـدوم مـوصـوف روبـرو 
. كيئن اجازت ۽ سند حاصل كئي، تنهن بابت چٹائي سان معلوم نه ٿي سگـهـيـو آهـي

البته زكي سرھندي بابت تذكري جي كتابن ۾ موجود آھي ته اھو سنڌ ۾ آيو، ھـالـن 
 ڀـائـنـجـي ٿـو تـه، مـخـدوم ) 20( . ۾ كجهه وقت رھيو ۽ ٺٹي کان ٿيندو حج ال روانو ٿـيـو

صـل امعين ٺٹوي کانئس به شاه ولي ا وانگر سندس سنڌ مـان گـذرڻ وقـت اجـازت حـ
ممكن آهي ته هالن ۾ سندس قيام وقت ،ھالن ۾ وڃي کانئس اجازت ورتائين يا . كئي

 .ان جي ٺٹي اچڻ وقت کانئس استفادو كيائين ۽ سند ۽ اجازت ورتائين
 

 :مخدوم ابوالقاسم جي بيعت
تحصيل کان فارغ ٿي طريقت جي تحـصـيـل ۾ ن جي  علمظاهريمخدوم معين 

سندس هٿ تي .  جنهن ال ان شيخ ابو القاسم نقشبندي جو وڃي پاسو جهليو. لڳي ويو
مخدوم محمد معين خواجه ابوالقاسم درس سنڌي تقشبنـدي جـي )   21. (بيعت كيائين

مـيـرعـلـي شـيـر قـانـع طـومـارسـالـسـل ۾ )   22.   ( اٺاويهن خليفن مان هك وڏو خـلـيـفـو هـو
 ھستين جو ذكـر كـيـو آھـي، تـن ۾  مـخـدوم 28ابوالقاسم نقشبندي جي فيض يافته 

پنھنجي مرشـد سـان عـقـيـدت جـي پـيـش نـظـر )  23.(محمد معين سر فھرست شامل آھي
مخدوم موصوف مـخـدوم ابـوالـقـاسـم جـي كـرامـتـن، خـوارق، تـوجـھـات ۽ بـركـات، 
جيكي کانئس ڇوليون ھڻندڙ  سمنڈ وانگر جاري ٿينديون ھيون، تن تي مشتمل كتاب 

.   (تصنيف كرڻ جو ارادو كيو، پر مخدوم ابوالقاسم کيس ائين كرڻ کـان مـنـع كـيـو
موصوف جي پنهنجي مرشد مخدوم ابوالقاسم سان محبت ۽ عقيدت جـو اهـو حـال )   24

هو، جو مخدوم ابراهيم سندس اهڑي اعتقاد جون ساروڻيون هنن لفظن سان ياد كـيـون 
سڄي عمر پـاڻ کـي ( )   25(“ هذا العارفباب كان مدة عمره يدعي نفسه من كالب :  آهن

 .)جو كتو سڎيندو رهندو هوجي در هن عارف 
 



15 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 :شهيد شاه عنايت سان عقيدت
سندس عـام مـقـبـولـيـت مـغـل .   شاه عنايت شهيد جي جڎهن شهرت زور ورتو 

ن ۽ كلهوڙن حاكمن کي به ڊيڄاري ڇڎيو، تڎهن مخدوم موصوف به سنـدس مـريـد بنوا
پـنـهـنـجـي .   سندس مرشد شيخ ابوالقاسم ان تي کانئس نـاراض ٿـيـو.   ٿيڻ جو ارادو كيو

مرشد جي ناراضگي مخدوم موصوف کان سٺي نه ٿي، جنهنكري اچي کانـئـس مـعـافـي 
ورتائين، شاه عنايت جي مريدي کان رجوع كيائين ۽ پنهنجي مرشد شيـخ ابـوالـقـاسـم 
 کي مڃائي راضي كيائين ۽ ايستائين سندس مريد رهيو، جيستائين سندس مرشد هي

 )26 (.دنيا ڇڎي ويو ۽ مرشد جي وفات تائين ساڻس جوڙيل نسبت تي قائم رهيو
 جي عينان وقت مخدوم م.شهيد كيو ويو  هه ۾1130 صفر 9شاه عنايت شهيد 

 مخدوم ابوالـقـاسـم کـي ريـجـهـائـي راضـي عين سالن جي هئي ۽ مخدوم م37 _ 36عمر 
پـر جـڎهـن مـخـدوم ؛ كري چكو هو، جـنـهـنـكـري سـنـدس ارادت سـان وابسـتـه رهـيـو

 44 جـي عـمـر عـيـن هه ۾ وفات كئي ته ان وقت مخدوم م1138ابوالقاسم به ان کان پو _
باقي عمر مخدوم صاحب، شاه عبداللطيف سان محبـت ۽ دوسـتـي .   سالن جي هئي45

 .جي رشتي ۾ منسلك رهيو
 

 :شاهه عبداللطيف سان صحبت
ٻائيتاليهن ٹيتاليهن سالن جي عمر کان پو جو زنـدگـي جـو عـرصـو مـخـدوم 
موصوف كنهن جو مريد رهيو، ان بابت كن لکيو آهي ته، موصوف شـاه عـبـدالـلـطـيـف 

ثم تـقـلـد بـقـالدة :  ۾ لکيو آهي ته“القسطاس المستقيم”مخدوم ابراهيم . جو مريد ٿيو
ان کان پو سـيـد عـبـدالـلـطـيـف تـارڪ جـو ڳـٹ ڳـچـي ۾ ( “   السيد عبداللطيف التارڪ 

مخدوم ابراهيم جا هي ناراضگي جا لفظ ٻـڌائـيـن ٿـا تـه، ان کـان پـو مـخـدوم )  وڌائين
هيٺ ان سلسلي ۾ ٻـيـن تـذكـري نـگـارن،  جـيـكـي .     موصوف شاه لطيف جو مريد ٿيو

، مخدوم محمد معين جـي “نزهته الخواطر”صاحب . لکيو آهي، تنهن جو بيان كجي ٿو
ثـم صـحـب السـيـد عـبـدالـلـطـيـف :   طريقت جي تحصيـل جـو ذكـر كـنـدي لـکـيـو آهـي

ان کـان پـو )   ( 27( “   . ًواستفاض فيوضا كثيرة حتي رزق حظا وافرا من العلم والـمـعـرفـة
. سيد عبداللطيف جي صحبت اختيار كيائين ۽ کـانـئـس تـمـام گـهـڻـو فـيـض پـرايـائـيـن

 ثـابـت ٿـئـي ٿـو تـه هـن مـان. ) ايستائين جو علم ۽ معرفت جو وڏو حصـو مـاڻـي ورتـائـيـن
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مخدوم معين، شاهه صاحب جو دست بيعت مريد هو، پر تحفة الكرام ۾ اهو ذكر هـن 
آخري ڏينهن ۾ كرامت نصاب سيد عبدالـلـطـيـف مـلـقـب بـه تـارڪ سـان   : طرح ٿيل آهي

 ) 28. (سندس وڏو يارانه ۽ عقيدتمندانه سلسلو رهيو
 به تحفة الكرام جي پيروي ۾ لـکـيـو آهـي تـه، غالم رسول مهرتاريخ سنڌ ۾ 

ه گهاٹي بمخدوم صاحب جي آخري  زماني ۾ سيد عبداللطيف ڀٹائي ملقب به تارڪ سان 
) 30. (  ۽ موالنا دين محمد وفـائـي بـه ان جـو قـائـل آهـي) 29( وئي هئييٿدوستي ۽ ياري 

ھو نه كنھن کي پنھـنـجـي ته :   ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ ان سلسلي ۾ بهترين لکيو آهي
اھـي .   مريد ٿيڻ جي ترغيب ڏيندو ھو، نكي پاڻ كنھن کي رسمي طور مريد كندو ھو

ماڻھو جيكي سندس فيض واري صحيت ۽ رفاقت يا سندس عارفـانـه كـالم ۾ سـمـايـل 
حقيقت ۽ ھدايت کان متاثر ٿي ساڻس صدق ۽ اخالص جو نـاتـو ڳـنـڍيـنـدا ھـئـا، تـن جـي 

سـنـدس اھـڑن .   عقيدت، سندس شفقت جي كري ڏينھون ڏينھن وڌيـنـدي ويـنـدي ھـئـي
جي صـف ۾ اڻ پـڑھـيـل تـوڙي پـڑھـيـل ۽ )   عرف عام ۾ مريدن( ارادتمندن بلكه عاشقن 

ًمثال ھك طرف مخدوم محمد صادق نقشبندي ۽ مخدوم محمد معـيـن :   عالم شامل ھئا
 )31 (“.جھڑا ٺٹي جا وڏا عالم ۽ عارف شاه صاحب جا عقيدتمند ٿيا

جو ماخذ تحفة الکرام ئي ‘   فقهاء هند’۽ ‘ نزهة الخواطر’اصل ڳالهه اها آهي ته 
منجهان انهن کي اها غلط فهمي ٿي آهـي، “   يارانه ۽ عقيدتمندانه”آهي، جنهن ۾ آيل لفظ 

ب شاه عبداللطيف جو مريد هو، پر حقيقت ۾ ٻئي هـك ٻـئـي جـا دوسـت حته مخدوم صا
هئا ۽ سندن دوستي جو بنياد ذهني هك جهڑائي ۽ هك ٻئي جي كمـالـن جـو اعـتـراف 

جنهن جي بنياد تي ٻئي بـزرگ هـك ٻـئـي سـان مـحـبـت ۽ عـقـيـدت جـي رشـتـي ۾ .   هو
منسلك رهيا ۽ ٻئي هك ٻئي جي كمالن مان استفادو حاصل كندا رهيا ۽ ان ئي سنـدن 

جـي لـفـظـن سـان ذكـر كـيـو “   يارانه ۽ عقيدتمـنـدانـه” صورتحال جو تحفة الكرام واري 
آهي؛ نه ته مخدوم صاحب مريد صرف شيخ ابوالقاسم نقشبندي جو هو ۽ آخـري عـمـر 

 .  تائين سندس ئي مريد رهيو
شاه ولي ا دهلوي به کين شيخ مخدوم ابوالقاسم نقشبندي سان قائم كيـل 

 : مريدي واري نسبت تي قائم رهڻ جي صالح ڏيندي هك خط ۾ لکيو
اوهـان جـا هـي پـيـري جـا ڏيــنـهـن آهـن، جـيـكـي مــوكـالئـڻ جـي سـائـرن وڄـڻ جــا ” 
تــن ۾ االهــي مــرضـي اهــا ٿــي مــعــلـوم ٿــئــي تــه اوهــان پـاڻ کــي ان نســبــت تــي رکــو .   ڏيـنــهــن آهــن
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 )32 (“.کان حاصل كئي آهي) نقشبندي سنڌي(ٗجيكا اوهان شيخ ابوالقاسم قدس سره 
هن مان اندازو ٿئي ٿو ته، مخدوم موصوف عمر جي آخري زمانـي تـائـيـن شـاه 

جڎهن ته مخـدوم ابـوالـقـاسـم جـي .   عبداللطيف سان مريدي واري نسبت نه جوڙي هئي
 جـي  هه تائين ٹيويهه سال شاه لطيف سـان دوسـتـي1161 هه کان 1138فوت ٿيڻ جي زماني

 . رشتي ۾ منسلك رهيو
 :شاه عبداللطيف جو مخدوم محمد معين کان علمي استفادو

شاه عبداللطيف پاڻ پروڙڻ ۽ پرجھڻ خاطر سنڌ جي انيك عالمن ۽ عارفن وٽ  
مخدوم صابر ولھاري وٽ به شاه صاحب جو وڏي چـاھ سـان وڃـڻ ٿـيـنـدو . ويندو رھيو

موالنا دين محمد وفائي لکيو آھي ته، ھو اويسي عارف ھو، ان ھونـدي بـه ھـن جـون .   ھو
جيئن ته مخدوم محـمـد مـعـيـن . صحبتون جدا جدا طريقن وارن درويشن سان رھيون آھن

سـاڳـي ريـت سـھـروردي، كـبـروي ۽ چشـتـي .   ٺٹوي نقشبندي سان مـالقـاتـون ھـيـس
ان کان سوا شاه صاحب جون، جن سنڌ جـي عـالـمـن ۽ )   33.(مشائخن سان مالقاتون ٿيس

 : عارفن سان مالقاتون مشھور ۽ معتبر روايتن مطابق ٿيون سي ھي آھن
آخوند حاجي متين الدين سانوڻي ھالن پراڻن جو، سيد شھمير شاه باقيل پـوٹـو 
مٹياروي، مخدوم عبدالباسط ھاالئي، حافظ ميون اسـحـاق درس مشـائـخ پـوٹـو، مـيـون 
محمد مبين ٿرائي، مخدوم دين محمد صديقـي سـھـروردي سـيـوسـتـانـي، مـيـون مـحـمـد 
صالح بن ميون محمد عارف مخدوم عبدا آگرو كنڈيارو، مخدوم مـحـمـد صـديـقـي 
قريشي كوٹڑي كبير، فقير محمد عارف، ميان صـاحـبـڎنـو فـاروقـي، سـچـل جـو ڏاڏو، 
ٰمخدوم محمدي، مخدوم عبدالرحمن شھيد جو فرزند کھڑن وارو، چنھيه فقير اڄڻ، سيد 

“ لـو مـبـارڪ” محمد بقا لكيـاري روضـي ڌڻـي جـو والـد، پـيـر مـوسـن شـاه جـيـالنـي 
مخدوم محمد ھاشم ٺٹوي، درويش ڏاتار ڏنو، مخدوم ڀاون شاه، ملتان جـي .   گھوٹكي

سھروردي غوثيه درگاھ جو سجاده نشين، ميان محمد صـادق نـقـشـبـنـدي ٺـٹـوي، خـواجـه 
ُمحمد زمان لنواري وارو، مير سيد محمد عطا امير خاني ٺٹوي ۽ مخدوم مـحـمـد مـعـيـن 

 .ٺٹوي
مخدوم محمد معين ۽ شاه عبداللطيف جـي پـاڻ ۾ تـعـلـق ۽ لـڳ الڳـاپـن جـي 

ٻئي بزرگ ھك ٻئي جي كمالن ۽ فضائل . نوعيت دوستي، محبت ۽ اخالص واري ھئي
شاه لطيف به . ٻنھي بزرگن جي ھي محبت ۽ عقيدت ھك طرفي نه ھئي. جا معترف ھئا
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مخدوم موصوف سان محبت ۽ عقيدت رکندو ھو ۽ مخدوم صاحب کي علمي ۽ شرعـي 
معاملن ۾ سند ۽ اٿارٹي جي حيثيت ڏيندو ھو، بلكه موالنا دين محمد وفائي تـه ان راء 
جو آھي ته شاه صاحب وحدت الوجود جو جيكو اونھو اڀياس كيو ھو، سو پـڻ مـخـدوم 

: موالنا دين مـحـمـد وفـائـي لـکـي ٿـو.   محمد معين جي صحبت فيض اثر جو نتيجو آھي
ڀٹائي امي شاعر ھو، پر عالمه محمد معين جي الڳيتن صحبتن جي بـاعـث انـھـن سـنـڌي 
كالم ۾ وحدت الوجود جي مسئلي کي اھڑي لطيف پيرائي ۾ ادا كيو آھي، جنھن جـو 

ان بـاري ۾ مـوالنـا وفـائـي ) 34.(مثال كنھن ٻئي شاعر جي كالم ۾ ملڻ مشكل آھي
 : لطف اللطيف ۾ لکيو آھي ته

توھـيـن ” شاه صاحب جڎھن ھندو جوڳين جي سنگت مان ويدانيت فالسافي يا 
جي حقيقت معلوم كئي ته انھي ساڳئي شي کي اسالمي تصوف جي ذريـعـي بـه “  تون

جنھن كري ھنگالج کان مـوٹـنـدي .   ھك وڏي مسلمان عالم کان معلوم كرڻ گھريائين
اھا سندن سنگت پڇاڙي تائـيـن قـائـم .  ٺٹي ۾ اچي مخدوم صاحب جي خدمت ۾ رھيو

ٰاويسي سلسلي بابت صوفين جي مسلك ۽ انھن وٽ اھو كھڑي معني ) 35.(رھندي آئي
۾ آيو آھي، ان بابت ۽ عالم برزخ ۾ ميت کان روحاني طور فيض وٺڻ بابت شاه لـطـيـف 
جيكو مخدوم موصوف کي خط لکي سوال كيو آھي، سو به ان ڳالھ جو دلـيـل آھـي تـه 
شاه صاحب پنھنجي همعصرن کان ميل جول ذريعـي عـلـمـي ڏي وٺ ۽ اسـتـفـادو كـنـدو 

 .رھيو آھي ۽ ائين شاه صاحب مخدوم محمد معين کان به استفادو كيو
 

 :شاه لطيف جو مخدوم معين ڏانهن خط
شاه صاحب جيتوڻيك ظاھري طـور قـادري طـريـقـو پـنـھـنـجـي وڏي ڏاڏي شـاه 

. عبدالكريم کان حاصل كيو، پر سندن فيض جو اصل كمال سندن اويسي سلسلو ھـو
اھو كيترن ئي اكابر صوفين جو شيوو رھيو آھي تـه ظـاھـري نسـبـت سـان گـڎ بـاطـنـي 

جيئن خود شاه كريم جو مرشـد سـلـطـان .   پڻ رھيا آھن“ اويسي”روحاني نسبت ۾ اھي 
ابراھيم بھارو ۽ پـاڻ شـاه عـبـدالـكـريـم، ظـاھـري طـور قـادري سـلـسـلـي رکـڻ بـاوجـود 

. سـلـسـلـي جـو صـاحـب ھـو“   اويسـي” ائين شاه عبداللطيف ڀٹائـي پـڻ .   پڻ ھئا“  اويسي” 
سندن اويسي سلسلي سان نسبت جو ئي سبب ھو، جنھن سندن دل ۾ اھو خيال پيدا كيو 
ته اويسي سلسلي بابت علماء كرام جو موقف معلوم كري عام ماڻھن جـي دلـيـن مـان 
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ان خـيـال تـحـت شـاه صـاحـب .   سلسلي بابت وھم ۽ وسـوسـا كـڍي سـگـھـجـن“   اويسي” 
مخدوم محمد معين کي خط لکيو، جنھن ۾ مختلف سوالن سان گڎ اويسي سلسـلـي جـي 
باري ۾ پڻ پڇيائين، جو پو مخدوم معين شاه صاحب جي خط جـي جـواب ۾ پـنـھـنـجـو 

 .تصنيف كيو“ رساله اويسه”مشھور رسالو 
هـك نسـخـو نـيـشـنـل .   هن رسالي جا ٻه قلمي نسخا دستيـاب ٿـي سـگـهـيـا آهـن

ھـر .   ميوزم كراچي جو آهي، جيكو ڊيمي سائيز جي ويھن صفحن تـي مشـتـمـل آھـي
 تائين سٹن جو تعداد ۽ ھر سٹ ۾ چوڏھن پندرھن کان ويندي ويھن 22 کان 21صفحي ۾ 

رسالي جي كاتب ۽ سن كـتـابـت بـابـت مـنـجـھـس كـجـھ بـه .   تائين اکرن جو تعداد آھي
هـن نسـخـي جـو . ٻيو نسخو سائين جي ايم سيد جي الئبرري جو آهي. ڄاڻايل كونھي

نياز همايوني هن رسالي جو ترجمـو كـرڻ وقـت  .   كاتب محمد عارف سيوستاني آهي
 .  هي نسخو پنهنجي سامهون رکيو آهي

اندازو اھو آھـي تـه رسـالـو مـخـدوم . رسالو فارسي زبان ۾ تصنيف كيل آھي
محمد معين جي كنھن شاگرد يا معتقد جو كتابت كيل آھي، جنهن سڀ کان پهريائين 

سـوال ” :   شاه صاحب جو خط ڏنو آهي، ۽ حاشيي ۾ ان جي ھن طرح نشاندھي كئي آھي
جـواب خـدام ” ۽ جواب بابت حـاشـيـي ۾ لـکـي ٿـو “   خدام حضرت شاه صاحب سلمه ا

جو لفظ ٻڌائي ٿو ته كاتب مخدوم مـعـيـن “ مخدومنا”ان ۾ “ حضرت مخدومنا سلمه ا
کي پنھنجو مخدوم سڎي ٿو ۽ اھو دليل آھي ته ھو مخدوم معين جـو مـعـتـقـد ۽ شـاگـرد 

 .آھي
 

 : شاه صاحب جي خط جو ترجمو
 ڇا ٿا فرمائن علماء كرام ھن بابت ته ،

ٰلفظ اويسي صوفين رضـوان  تـعـالـي عـلـيـھـم اجـمـعـيـن جـي جـمـاعـت وٽ  
 استعمال ٿيو آھي يا نه؟ 

 ٰاستعمال ٿيو آھي ته كھڑي معني ۾؟ 
اويسي اھو آھي جيكو روحانيت کان فيض حاصل كري ته ڇا ظاھـري مـرشـد 

 ان جي منافي آھي يا نه؟ 
 مئل کان عالم برزخ مان فيض وٺڻ عقلي ۽ شرعي لحاظ کان جائز آھي يا نه؟ 
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 فقر ۽ سلوڪ علماء ظاھر جي قول جي منافي آھي يا نه؟ 
ھك وڏو ا وارو جيكو كرامتن ۽ خرق عادات جي كري مشھور آھـي، پـر 

نقشبندي، قادري سان ارادت جو سـلـسـلـو نـه ٿـو رکـي، ڇـا ان :   مخصوص مشائخن جيئن
 بزرگ جي طريقي کي بي بنياد ۽ بي اصل چئي سگھجي ٿو؟ 

اوھان علماء، دين جا حامي ۽ حسن ۽ قبح جو بيان كندڙ آھيو، آ اوھـان کـان 
جو جواب كھڑو آھي ۽ چاھيان ٿو ته آسان فارسي عـبـارت )   شقن( پڇان ٿو ته ھنن مقدمن 

 . ۾ ان جو جواب قلمبند كيو، ته عوام ال فائديمند ٿئي ۽ ان جو فائدو جاري رھي
ٰجزاکم ا سبحانه وعافاکـم کـمـا يـحـب ويـرضـي و آجـرکـم ورضـي عـنـکـم 

 “ .آمين
 

 :  مخدوم محمد معين جي جواب جو اختصار
ان کي چـئـبـو “  اويسي”. صوفين سڳورن جي كالم ۾ آيو آھي“ اويسي”لفظ 

آھي، جنھن جي تربيت ۽ تكميل ۾ روحن جو عمل دخل ھجي ۽ اھا ڳالھ پير ظاھر جـي 
ٗحضرت احرار قدس سره پير ظاھر جي باوجود ڇاكاڻ تـه خـواجـه نـقـشـبـنـد .   خالف ناھي

ان .   ٗقدس سره جي روحانيت کان فيض ورتل ھو، ان كري پـاڻ کـي اويسـي سـڎيـنـدو ھـو
طرح خواجه نقشبند پير ظاھر جي باوجود خواجه عبدالخالق غـجـدوانـي کـان فـيـض ورتـل 
ھو، انكري اويسي ھو ۽ ائين به ٿيندو آھي، ته پير ظاھر کان سوا صرف روحانيـت کـان 

نقشبندي بزرگن ۾ كـجـھ بـزرگ، ا جـي .   فيض وٺڻ ذريعي مرتبه كمال تي پھچجي
مـربـيـة ”انھن جو جڎھن ذكر ايندو آھي، ته چوندا آھن ته . مٿن رحمت ھجي، اويسي ھئا

 . يعني ھن بزرگ جي روحانيت جي تربيت كندڙ فالڻو بزرگ آھي“ روحانية فالن
وڏن ا وارن جـي .   اھل قبور کان فيض وٺڻ شرعي ۽ عقـلـي طـور جـائـز آھـي

ان جـو ثـبـوت .   حكايتن ۽ احوالن ۾، جيكي اسان تائين معتبر ذريعـن سـان پـھـتـا آھـن
 . صوفين وٽ اھو مڃيل مسئلو آھي. موجود آھي

مصنف ھن مسئلي کي وڏي اھميت جوڳو سمجھي وڌيك تـفـصـيـل سـان بـيـان 
كيو آھي ۽ حديث جي روشني ۽ عالمن ۽ عارفن جي قولن جي روشني ۾ بيان كـرڻ 

سڀ کان پھريائين امام غزالي جو احيـاء الـعـلـوم مـان حـوالـو .   جي كوشش كئي آھي
نقل كيو آھي، جنھن ۾ موت بابت مختلف رايا نـقـل كـري امـام غـزالـي مـوت بـابـت 
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پنھنجي را ڏني آھي، ته قرآني آيتن ۽ نبوي حديثن مطابق موت تغير حـاالت جـو نـالـو 
روح جي جسم کان ڌار ٿيڻ باوجود عذاب يا ثواب جي كيفيت بـاقـي رھـي .   آھي ۽ بس

ٰروح جي جسم کان ڌار ٿيڻ جي معني صرف اھا آھي، ته روح جو جسم مان تصـرف .   ٿو
“ مـواھـب لـدنـيـه” ان کان پو مصنف حافظ احمد خطيب قسطالني جو .   ختم ٿي وڃي ٿو

شرح الصـدور ”ان کان پو ٻيو حوالو جالل الدين سيوطي جو . مان حوالو نقل كيو آھي
مان شيخ غالم علي بن عبدالکافي المكي جي حـوالـي سـان “   في احوال الموتي والقبور

محي الدين ابن عربي جو فتوحات مکيه جو حوالو به نقـل كـيـو آھـي ۽ .   نقل كيو آھي
ابو ھريره ۽ ابن عباس جون ٹي روايتون قبرن مٿان سالم ۽ انھن جي جـواب واريـون نـقـل 

ھك روايت ابن جبير جي ۽ ترمذي، حاكم ۽ بيھقـي جـي ابـن عـبـاس کـان .  كيون آھن
بـدر جـي .   ٰمروي پڻ نقل كئي آھي ۽ سماع موتي بابت انـھـن مـان اسـتـدالل كـيـو آھـي

ابـو جـھـل، عـتـبـه ۽ ربـيـعـه جـي قـبـرن کـي ملسو هيلع هللا ىلص   واقعي واري حديث جنھن ۾ رسـول ا 
ان طرح ان تي تفصيـلـي بـحـث كـنـدي شـيـخ .   مخاطب ٿي ڳالھايو، اھا به نقل كئي آھي

سمـوري بـحـث جـو نـتـيـجـو اھـو .   عبدالحق محدث دھلوي جو حوالو به ذكر كيو آھي
 .پيش كيو آھي ته روحانيت کان فيض وٺڻ صحيح آھي

 
 : مخدوم معين ڏانهن شاه صاحب جو هك ٻيو خط

معلوم ٿئي ٿو ته شاه صاحب ۽ مخدوم موصوف جو پاڻ ۾ مالقاتن جي ڊگـھـي 
سلسلي وانگر خط و كتابت جو ۽ سوال جواب جو به ضـرور كـو ڊگـھـو سـلـسـلـو جـاري 

اھڑن وڌيك خطن جي باري ۾ كا مـعـلـومـات تـه نـه مـلـي سـگـھـي آھـي، پـر .   رھندو ھو
ٰمخدوم محمد معين جي اھڑي ھك ٻئي رسالـي جـو بـه عـالمـه غـالم مصـطـفـي قـاسـمـي 
صاحب ذكر كيو آھي، جيكو رسالو شاه عبداللطيف جي خط جي جـواب ۾ مـخـدوم 

ٰعالمه غالم مصطفي قاسمي صاحب ان رسالي جي مضـمـون بـابـت جـيـكـو .   معين لکيو
لکيو آھي، تنھن مان معلوم ٿئي ٿو ته عالمه جي نظر مان گذريل اھو رسالو رساله اويسيه 

 : قاسمي صاحب لکن ٿا. نه ھو، ضرور اھو كو ٻيو رسالو ئي ٿي سگھي ٿو
مون کي ھك دوست تازو ھك فارسي ٻولي ۾، رساله جـي شـكـل ۾ جـھـونـو 

جنھن مان ھي معلوم كري منھنجي خوشي جي كا حـد نـه رھـي تـه . مسودو ڏيکاريو
اھو رسالو شاه عبداللطيف جي گھري دوست محمد معين ٺٹوي جو لکيل آھـي، جـنـھـن 
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جي خطبي ۾ ڀٹائي صاحب طرفان مخدوم معين ڏانھن فارسي ۾ ھك خط لکيل آھي، 
يعني جلد منھنجي امت ٹيھتر فرقن ۾ ورھـائـبـي، “  .....سيتفرق امتي”جنھن ۾ حديث 

بابت تحقيق جي طلب كئي وئـي آھـي ۽ “  جن مان فقط ھك گروھ ناجي يا ڇٹل ھوندو
مـخـدوم صـاحـب؛ .   خط ۾ مخدوم صاحب کي وڏن وڏن لقبـن سـان يـاد كـيـو ويـو آھـي

ڀٹائي صاحب جي سوال جو جواب ھك رسالي جي شكل ۾ ڏنو آھي، جنھن جا اٹـكـل 
.   (ان رسالي مان پتو پئي ٿو ته شاه کي شريعت جو كيڎو نه اونو ھـو. ٹيھارو صفحا ٿيندا

36 ( 
 

 : شاه عبداللطيف ۽ مخدوم معين جي مالقاتن جا واقعا
ٻنھي بزرگن ھـك ٻـئـي .   جيئن ته ٻئي بزرگ ھك ٻئي جا محبتي ۽ معتقد ھئا

جي صحبت جو اثر ورتو آھي، ھك ٻئي کان پرايو سکيو ۽ فيض ورتـو آھـي، ان كـري 
جـيـئـن شـاه صـاحـب .   ظاھر آھي ته ٻنھي جون مالقاتون به تمام گھڻيون رھيون ھونـديـون

مخدوم موصوف سان مالقات ال ٺٹي ويندو ھو، جيكا ڳالھ كـيـتـرن ئـي دلـيـلـن سـان 
ثابت آھي، تيئن مخدوم معيـن بـه شـاه صـاحـب وٽ مـالقـات ال ضـرور ايـنـدو رھـنـدو 
ھوندو، پر شاه لطيف جو مخدوم موصوف وٽ وڃڻ، رھڻ ۽ رھاڻيون كرڻ وڌيك ثابت 

ابوالقاسم نـقـشـبـنـدي، مـخـدوم مـحـمـد ھـاشـم، : محمد سومار شيخ لکيو آھي ته.  آھي
ابراھيم آڌيلي، توڙي الڙ جي مشھور بزرگن سان شاه صاحب جـون گـھـڻـيـون مـالقـاتـون 

ٺـٹـي جـا اكـثـر .   وٽ ننگر ٺٹي ۾ رھڻ وقت ٿينديون ھيـون)   مخدوم معين(   مئين ٺاري 
عالم شاه صاحب کي عزت ۽ احترام سان ڏسندا ھئا ۽ ساڻس محققانه كچھريـون كـنـدا 

لس ٻيلي، ناني يا ھيالين جي ٹكرين ۽ پڻ ڀنڀور ڏانـھـن تـوڙي كـيـنـجـھـر ڏانـھـن، .   ھئا
کيس الڙ ۾ ونگو، بدين، بلڑي، . کاري توڙي الڙ جي بندرن ڏانھن اتان ئي پنڌ پوندو ھو

 ) 37.(رھمكي بازار کان پو ٺٹو ئي مکيه ويٺك جو كم ڏيندو ھو
سـانـگـي ھـي روايـت لـطـف .   ھيٺ سندن كجھ مالقاتن جو ذكر كجـي ٿـو

 : اللطيف ۾ لکي آھي
شـاه ( چون ٿا تـه وڏا نـامـور ۽ مشـھـور عـالـم گـڎجـي حضـرت اولـيـاء صـاحـب 

محمد ھاشم ٺٹوي ھـو، جـنـھـن جـو لـقـب مـخـدوم :   جن جو مک اڳواڻ.   وٽ آيا)  صاحب
سندن اچڻ جو مقصد اھو ھو ته حضرت جن پنھنجي مجلس ۾ راڳ جـو رواج وڌو .   آھي
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جـڎھـن عـابـدن ۽ .   ھو، تنھن کان کيس منع كن، ته اھو شرع محمدي جي بـرخـالف آھـي
زاھدن جي اچڻ جو آواز سندن كنن تي پيو ته حكم فرمايائون ته، تنبورا کـڻـي گـھـر ۾ 

. رکي ڇڎيو ۽ پاڻ مثل چوڏھين جي چنڈ جيان ستارن مثل فقيرن جي وچ ۾ ويھي رھـيـو
حضـرت جـن مـھـمـانـن سـان .   معترض نيٺ پھتا ۽ قدم بوسي جو شرف حاصل كيائون

جـنـھـن وڻ مـان عـام نـفـعـو :   شاه صاحب اڳرائي كري کانئن پـڇـيـو.  سھڻو سلوڪ كيو
ھجي، سو پاڻي نه ملڻ جي كري سكي وڃڻ وارو ھجي ۽ نـاپـاڪ ۽ گـنـدي پـاڻـي جـو 
چشمو موجود ھجي ته ان پاڻي مان وڻ کي پاڻي ڏجي يا ان کي نه ڏجـي تـه اھـڑي جـاء تـي 

ان ۾ كـابـه :   وڃي پھچي، جو سكي وڃي؟ عابدن ۽ زاھدن ھك زبـان ٿـي چـئـي ڏنـو تـه
مسئلو جڎھن حل ٿيـو تـه گـھـر ۾ .  خرابي كانھي ته ان پليت پاڻي مان وڻ کي پاڻي ڏجي

ائين ٿـي ڀـانـيـو تـه .   داخل تنبورن بنا كنھن وڄائڻ واري جي پاڻ مرادو وڄڻ شروع كيو
 . جھڑو كو کين وڄائي رھيو آھي

ان تي اھل مذھب ناراض ٿي پيا ته ھي ڇا ٿي رھـيـو آھـي، جـو شـريـعـت جـي 
اسان خاص ان جي منع كرڻ ال حاضر ٿيا آھيون ۽ ھوڏانھن گـھـر .  خالف ٿي رھيو آھي

حضرت جن کين موكل ڏني ته وڃو انـدر جـيـكـو . ۾ فقيرن ڳائڻ شروع كري ڏنو آھي
سڀئي تكڑا اندر ويا، ڏٺـائـون تـه گـھـر .   ھجي، ان کي گرفتار كيو ۽ کيس ديني سزا ڏيو

بـاقـي چـارئـي پـاسـا بـنـد .   جو صرف ھك ئي دروازو آھي، جنھن مان پاڻ داخل ٿيـا آھـن
ان تـي .   تنبورن پاڻ مرادو وڄڻ شروع كري ڏنـو آھـي. كوبه وڄائڻ وارو كونھي.  آھن

جـڎھـن :   حضرت جن فرمايـو تـه.   حضرت اولياء کان ان جو سبب پڇيائون.  ڏاڍو حيران ٿيا
جي حكم سان تنبـورا پـاڻ “   احكم الحاكمين” اوھان کان مسئلو پڇيم ته جائز آھي ته 

وڄڻ شروع ٿي ويا، ڇاكاڻ ته منھنجي دل حقيقي محبت جو وڻ آھي، جيـكـو راڳ جـي 
 . آواز تي ڍاپي ٿو

سـو ان ڏيـنـھـن .   انھن عالمن ۾ مخدوم محمد معين عرف مخـدوم ٺـارو بـه ھـو
حضرت اولياء جو حد درجي جو معتقد ٿيو ۽ ساڻس ان حد جي محبـت ۽ مـودت حـاصـل 

 )38. (كيائين، جو اكثر موقعن تي سندس مالقات ال ٺٹي ويندا رھندا ھئا
 : موالنا دين محمد وفائي ھي راويت لکي آھي ته

محمد امين فقير گراڻي ٺٹوي کان نقل آھي ته، ھك دفعي شاه صاحب ٺٹـي ۾ 
جـي )   شيخ حسين ديبـلـي( مخدوم معين وٽ مقيم ھو ۽ اھي ٻئي بزرگ گڎجي پير پٺي 
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توجھ كرڻ کان پو جڎھن ٻئي ڄڻا واندا ٿيا ته ٻنھـي جـو چـھـرو مـلـول ۽ .   مقبري تي آيا
تڎھن اتان ڏاڍي کليل .   ان کان پو شاه وجيھ الدين جي مقبري ڏي متوجھ ٿيا. غمگين ھو

گراڻو فقير، جو ان وقت ساڻ ھو، تنھن پڇيـو تـه سـائـيـن .   چھري سان خوش خوش ٿي اٿيا
اھو ڇا ھو؟ جو پيرپٺي وٹان ڏکايل نموني اٿيا ۽ شاه وجيھ الدين وٹان خوش ٿـي مـوٹـيـا، 
ان جو كارڻ ته كو ھوندو؟ فرمايائون ته، شيخ پٺي جي روح اسان کي ٻڌايو ته ھـن وقـت 

ان کـان پـو .   خدا جو كو به طالب كونه رھيو آھي، جنھنكري اسان کي ڏاڍو ڏک پـھـتـو
شاه وجيھ الدين جي روح فرمايو ته، ھن وقت اوھان جا طالب به ملي سگھندا، جـي اوھـان 

 ) 39.(کان خدا جي طلب كندا، ان دالسي جي كري دل کي آٿت آيو
 

 : مخدوم معين ڏانھن مالقات ال ويندي ھك عجيب واقعو
حضرت اولياء صـاحـب سـنـڌو دريـاهـه :   مير عبدالحسين سانگي لکيو آھي ته

جيئن ته مخدوم ٺاري سان مـالقـات )   40.(جي الھندي پاسي وارن جبلن جو سير ٿي كيو
ھلندي ھلندي ھك جا تان سندن .   جو ارادو ھين، تنھنكري شھر ٺٹي جي راهه ورتائون

آواز جي پٺيان ھليـا، جـڎھـن ويـجـھـو پـھـتـا تـه .   كنن تي ھك سوز ۽ گداز وارو آواز پيو
. معلوم ٿين ته ھك شخص ھك مصرع سندن تصـنـيـف شـريـف مـان پـڑھـي رھـيـو آھـي

 : جيكا ھن طرح آھي
 “.ھيكليائي ھيل، پورينديس پنھو ڏي”

اتي اچي ڏٺائون ته ھك شخص غار ۾ ويٺو آھي ۽ كنھن كنھن مھـل دردنـاڪ 
آ :   ٻڌايائين ته. اولياء صاحب مٿس سالم كيو ۽ احوال ورتائينس. آواز ڏئي رھيو آھي

جڎھن ھاال كنڈي . اوٺي ھيس، چند اٺن جي قطار تجارت جي سامان سان ڀري آندم ٿي
جي ڀرسان پھتس، جنھن کي ڀٹ ٿا چون، ان کان اڳيان مون کـي اھـو آواز كـن تـي پـيـو، 

بي اختيـار .   سامان پنھنجي ساٿين جي حوالي كيم. جنھن برھ جي باھ ٻاري  وڌي آھي
سـرگـردان پـيـو ٿـو .   كڎھن به كنھن ھك جاء تي آرام نـه ٿـو اچـي. اتاھون ڀڄي نكتس

جڎھن كمزور ٿيس . ُڦران ۽ ھي مصرع منھنجي ال وٿ آھي، جيكا چئي رھيو آھيان
ٿـورڙي تـي .   رازق رزق ڏئـي ٿـو.   ته ھن غار ۾ لٿس، جنھن کان پو ٻاھر پير نه رکيو اٿم

زنـدگـي جـي .   اكتفا كري آسودگي ۽ فارغ البالي جي زندگي گذاري رھيـو آھـيـان
. لـبـاس کـان بـي نـيـاز آھـيـان.  لذتن کان دل ڀڳل آھي ۽ تعلقات ۽ توسالت ڇڎي ڏنا اٿم



25 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 . جنھن وقت پريشان ٿيندو آھيان، ته پڑھندو آھيان ۽ تسكين لھندو آھيان
: کيس چـيـائـيـن.   حضرت اولياء صاحب ساڻس كمال جون مھربانيون فرمايون

عـرض كـيـائـيـن “   . تون گھرين ته انھي مصرع کان وڌيك توکي ٻڌايان ته بيت پورو ٿئي
حضـرت اولـيـاء صـاحـب ٻـي مصـرع پـڑھـي، “   . ان کان وڌيك جي خواھش نه ٿو رکـان:  ته

 :مصرع
 آڏا ڏونگر لكيون، سوري سڄن سيل

ا جي واسطي جلد بيت پورو كر، نه ته منھنجو نفـس !   اي شاه: ُان شخص چيو
. بي آرام ٿيندو ٿو وڃي ۽ منھنجي واڳ ھٿن مان ٿي وڃـي ۽ مـون کـي کـنـيـو ٿـو وڃـي
. تنھنجي ٻانھن کي آفرين ھجي، جو اھڑو تازيانو ھنـيـو اٿـئـي، جـو پـاڻ مـان ٿـو كـڍيـن

 : حضرت جن ٹين مصرع زبان مان بيان كئي
 .ته كر بيليائي ٻيل، سورپريان جا ساڻ مون

ٹين مصرع ٻڌندي ئي ان شخص پنھنجي مٺي جان مٺي خيال تـي مـحـبـت جـي 
حضرت جن اھو احـوال فـقـيـرن سـان . راهه ۾ فدا كري ڇڎي ۽ وڃي اصل سان واصل ٿيو

فرمايائون ته كمال سوز ۽ دل جـو خـيـال ائـيـن وڌائـڻ گـھـرجـي، جـيـئـن پـورھـيـت .   كيو
دفـن كـفـن کـان پـو پـاڻ شـھـر ٺـٹـي . شخص اھل دل جي صحبت بنا منزل تي پھچي ويو

جڎھن به اتان گذرندا ھئا ته سندس قبر تي ايـنـدا ھـئـا ۽ .   روانيا ٿيا)  مخدوم ٺاري ڏانھن( 
 . سندس فقير به ويندا ھئا

ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ ھك روايت، جيكا مـوصـوف مـالكـاتـيـارن جـي 
بزرگ فقير محمد اسحاق کان سندس زباني ٻڌي، نقل كئي آھي ته مخدوم محمد معين 

ھـك .   ۽ مخدوم محمد ھاشم جا ديني مسئلن تي ھك ٻئي سان سوال جواب ٿـيـنـدا ھـئـا
ڀيري كنھن خاص مسئلي جي اھميت سببان مخدوم محمد ھاشم پـاڻ مـخـدوم مـحـمـد 

ٻاھران دروازي کان جيئن ئي مخدوم محمد ھـاشـم انـدر گـھـڑيـو تـه شـاه .   معين وٽ ويو
ُاڄ مـخـدوم صـاحـب کـي كـوبـه رد كـد نـه : صاحب کيس ڏسي مخدوم معين کي چيو ته

اھـو ٻـڌي، جـيـئـن “   . جـي ڇـانـو آھـيملسو هيلع هللا ىلص   ڏجو، جو سندس پيشاني تي نـبـي كـريـم 
: مخدوم محمد ھاشم آيو ته مخدوم محمد معين اٿي سندس آجيان كئي ۽ چيائينس تـه

پو مخدوم صاحـب کـي در “  .انھي مسئلي تي اوھان سان اسان جو كوبه اختالف ناھي
 .تائين اماڻي آيو
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 :   ٻن ھندستاني نوجوان ڳائڻن جو قصو

مير عبدالحسن سانگي لطـائـف لـطـيـفـي ۾ ذكـر كـيـو آھـي تـه، غـالم شـاه 
كلھوڙي ھندستان مان ٻه ڇوكرا، جيكي علم موسيقي تـي كـامـل دسـتـرس رکـنـدڙ 

راڳ جـو شـوقـيـن آھـي، انـھـن کـي سـنـڌ )   شاه لـطـيـف(اولياء صاحب : اھو سوچي ته.  ھئا
ان ۾ اختالف آھي ته اھي كڎھن آيا، جنـھـن . گھرايائين ۽ شاه لطيف جي حوالي كيائين

اھي ميان نـورمـحـمـد جـي حـكـومـت جـي دور ۾ :   جو سانگي اھو فيصلو كيو آھي ته
انھن جي ھت اچڻ ۾ : پر سانگي لکي ٿو ته) 41. (غالم شاه پنھنجي كوششن سان گھرايا

شـاه جـي :   ھنن ٻنھي ڇوكرن بابت سانگي اھـو بـه لـکـيـو آھـي تـه.  كوبه شك كونھي
شاه صاحب ھـك ھـٿ جـون آڱـريـون ” . ُرسالي کي انھن ڇوكرن مختلف سرن ۾ ورھايو

تنبورو وڄائينـدا )   ڇوكرا(ان جي وزن تي ٻئي ڳائڻا . ٻئي ھٿ جي آڱرين تي ھڻندو ھو
 ) 42(“ .ھئا

ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ ھك مضمون ۾ انھن ٻن ھندستاني نوجوان ڳائڻـن 
اٹل ۽ چنچل نالي ٻه گويا دھلي مان ھـت آيـا، جـن :   لکيو اٿس.   جا ناال به ذكر كيا آھن

ڊاكـٹـر بـلـوچ صـاحـب ان .   کي غالم شاه كلھوڙي؛ حضرت شاه صاحب ڏانھن موكليـو
. (بھرحال انھن ٻن گوين جا ناال اٹـل ۽ چـنـچـل ھـئـا.   روايت کي شكي روايت سڎيو آھي

43( 
مخدوم ابراھيم نقشبندي ٺٹوي القسطاس المستقيم ۾ انھن ٻنھي گوين جي 

 :لکي ٿو. مخدوم معين وٽ اجرت تي ڳائڻ جو ذكر كيو آھي
وٽ ان زماني ۾ ڳائڻ ۽ سـازن وڄـائـڻ ۾ مشـھـور ٻـه قـوال )   مخدوم موصوف( 

ھك آنچل ٻيو چنچل اجرت تي رکيل ھئا ۽ ھك ڳائڻي نالي دوري نكاح شرعي تحـت 
جڎھن ته ڳـائـڻـي .   قوال ساز وڄائي مردن جي مجلس ۾ ڳائيندا ھئا.)   وٹس رھندي ھئي( 

 ) 44(“ .وٹس لھو طريقي تي ڳائيندي ھئي، جڎھن عورتن ۾ ھوندو ھو
ذكر كـيـو آھـي، جـڎھـن تـه مـخـدوم ابـراھـيـم “   اٹل” بلوچ صاحب ھك نالو 

سانگي ۽ مخدوم ابراھيم ٻئي ڀٹائي ۽ مخدوم معين جي دور کـان .   آنچل لکيو آھي
بلوچ صاحب مطابق سانگي جي كمزور روايـت بـه ٻـڌ سـڌ تـي ٻـڌل . گھڻو پو جا آھن

لڳي ٿو ته مخدوم ابراھيم جي كنن تي به اھڑي روايت ٻڌ سڌ ۽ افـواھ جـي طـور .   آھي
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 . تي پئي ھوندي
 

 : مخدوم معين جي پنهنجي يار سان آخري مالقات ۽ وفات
سندس وفات جو داستان نهايت عجـيـب .   هه ۾ وفات كئي1161 مخدوم معين 

ُ۽ سر، سوز، وجد ۽ كيف ۾ ساه ڌڻي حوالي كرڻ جو انوکو مثال آهـي ۽ شـاه صـاحـب 
مـخـدوم ٺـارو ” :   سانگي لکيو آھـي تـه.   سان سندس روحاني لڳا جو الزوال مثال آهي

جن مكلي جي مقام تي سندس )   شاه صاحب( جڎھن فوت ٿيو ته حضرت ) محمد معين( 
شـاه ” :   شايد سانگي جو ھي بيان ڏسي موالنا عبيدا سنڌي لـکـيـو“   .جنازي ۾ پھتا

محمد معين جڎھن فوت ٿيڻ لڳو ته پاڻ وصيت فرمايائين ته منھنجو جـنـازو تـيـار كـري 
شاه عبداللطيف سيالني ماڻھو .   مسجد ۾ رکي ڇڎجو ۽ شاه عبداللطيف جو انتظار كجو

ھو، كھڑي خبر ته كھڑي صحرا ۾ ھوندو، ان کي كيئن اطالع ملي ۽ كڎھن اچـي؛ پـر 
 شاه صاحب اچي پھتو، امامت كرايائيـن ۽ ان کـان پـو جنازو تيار ٿيڻ کان ستت ئي پو

 ) 45(“اڄ کان پو ٺٹي سان اسان جو تعلق ختم ٿيو: چيائين
 : ھن باري ۾ صحيح ڳالھ اھا آھي جيكا قانع تحفة الکرام ۾ لکي آھي ته

) ڀـٹ( پنھـنـجـي ڳـوٺ ) ڀٹائي(“ تارڪ”صاحب العصر جناب سيد عبداللطيف 
اھو چئي پاڻ ٺٹي “   .ھلو ته پنھنجي يار جي آخري ديدار ال ھلون”: تي خادمن کي چيو ته

محفل .   مخدوم موصوف به ان صحبت ۾ شامل ٿيو.   آيا ۽ محفل موسيقي منعقد كيائون
. جي اوج ۾، ذوق ۽ جذب جي حالت ۾ اٿي اندر ويو ۽ بنا دير ساهه حق حوالي كـيـائـيـن

سندن :   جنازي ۾ شموليت کان پو ڳوٺ واپس ٿيندي چيو ته)   شاه ڀٹائي(مذكوره سيد 
 “ .بس اڄ کان پو اھو بند ٿيو. ئي سببان ٺٹي ۾ اچڻ ٿيندو ھو

مخدوم موصوف جي آخري ڏينھن ۾، : معيار سالكان طريقت ۾ لکيو اٿس ته
راڳ ٻڌي مخدوم موصوف اھڑي حـالـت کـي .   شاه موصوف اچي راڳ جي محفل رچائي

مخدوم جي ھي كرامت .  پھتو، جو ساه صدقي كرڻ کان سوا ٻيو كو چارو نه رھيس
ھئي ته جنھن ڏينھن جنازو مكلي کنيو ٿي ويا ته سيد به جنازي جي پـويـان ھـلـي رھـيـو 

جـنـازي .   شھر جي پاسي کان اتفاق اھو ٿيو جو، سيد جنازي کان پوئـتـي رھـجـي ويـو.   ھو
جيستائين سيد کي ويجـھـو نـه ڏٺـائـيـن، سـڌو نـه .   پاڻ مٿي کنيو ۽ منھن ان طرف كيائين

: شاه عبداللطيف جنازي کان موٹندي زبان كرامت ترجمان سان فرمايـو:  چون ٿا. ... ٿيو
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 )46(“ .اسان جو ھي، پنھنجي يار کان الوداع ال آخري اچڻ آھي
ھ ۾ مخدوم معين جي وفات کان چار سال پـو 1165ٿيو به ائين ئي شاه صاحب 

زنـدگـي جـو بـاقـي حصـو ڀـٹ تـي ئـي يـاد االھـي ۾ .   فوت ٿيـو پـر وري ٺـٹـي نـه ويـو
ھ ۾ جـڑي راس 1162ان وچ ۾ ٹن گنبذن واري مسجد تعمير كرايائين، جا .   گذاريائين

پـاڻ آڏو امـام نـه .   پاڻ مسجد ۾ سدائين پنج وقت نماز جماعـت سـان ادا كـنـدو ھـو.   ٿي
ھـر .   ٹي تسبيحون ذكر جون صبح جي نماز ۽ ٻين نمازن ال مقرر ٿيـل ھـيـون. ٿيندو ھو

جمعي جي رات ڀٹ شاه تي راڳ به باقاعدگي سان ٿيڻ لڳو ۽ آخـر ۾ پـاڻ بـه پـنـهـنـجـي 
آخـري ڏيـنـھـن ۾ پـاڻ سـڀ الـكـا .   يارمخدوم معين وانگر سماع جي حالت ۾ فوت ٿيـو

كربال ڏانھن سفر جو ارادو به كيائين؛ پر اھـو مـلـتـوي .   الھي ياد االھي ۾ محو ٿي ويو
انھن سمورن ڏينھن ۾ فقـط ٻـن .    ڏينھن مراقبي ۾ ھك ھنڌ ويھي رھيو21پورا .  كيائين

ھك ڏينھن مراقبي واري كوٺي مان نكري ھك سئو گھڑن . ويلن جيترو کاڌو کاڌائين
ٻـاھـران عـارفـانـه سـنـڌي كـالم جـو راڳ .   پاڻي سان غسل كري وري اندر وڃي ويٺـو

فقير به ايڎا محـو جـو ھـنـن کـي پـتـو .  برابر ٹي ڏينھن راڳ جي مجلس رھي. ٿيندو رھيو
جڎھن كجھ ھوش ۾ آيـا تـڎھـن وڃـي ڏسـن تـه شـاه .   كونه پيو ته ھي ڇا ٿي رھيو آھي

صاحب جي روح پاڪ جو پکي ھـن خـاكـي پـڃـري مـان پـرواز كـري چـكـو آھـي، پـر 
.   (پاڻ ائين ئي مراقبي ۾ ويٺل ھئا.  كڎھن ۽ كھڑي وقت سو كنھن کي به پتو كونه ھو

ان واقعي واري ڏينھن سندس کوڙ مريدن سندس جدائي تي سـاه :  قانع لکيو آھي ته) 47
 )48(“ .ڏئي ڇڎيو

 
 حواال

راشدي كارنر ) قلمي (8: صه“ گنجينه تاريخ وفات مشاھير”: قدوسي، اعجاز الحق .1
 .  ريسرچ الئبريري سنڌاالجي

، كاتب محمد عارف سنائي، 3: صه) قلمي(“ رساله اويسيه”:  ٺٹوي، محمد معين .2
 . جي ايم سيد جي ذاتي الئبريري: نسخه خطيه

 سنڌي ع2002  ، ٻيو: ڇاپو)اردو( 722 صفحه ،“تحفته الکرام ”: مير علي شير،قانع .3
 ادبي بورڊ ڄامشورو سنڌ 

 .624_ حوالو ساڳيو صفحه  .4
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  625_ 624صفحه حوالو ساڳيو  .5
 ع1974  سنڌي ادبي بورڊ158صه “ مشاهير سنڌ ”: دين محمد موالنا،وفائي .6
 2002 ڇاپو ٻيو سال  693 اردو صفحه “تحفته الکرام” مير علي شير ٺٹوي ،قانع .7

 .سنڌي ادبي بورڊ
قلمي الئبريري   55:صه“  القسطاس المستقيم”:  ٺٹوي، محمد ابراهيم مخدوم .8

 .مدرسه مظهر العلوم کڎو كراچي
مخدوم (“  تسليم”هك ڏينهن عطا سرنهن جا داڻا کڻي آيو ۽ ڀري مجلس ۾  .9

: عطا کان پڇيو ويو ته اهو ڇاهي ته جواب ڏنائين ته.  جي مٿي تي اڇاليائين)  معين
ٻي .  هي سرنهن جا داڻا آهن:  ان جون ٻه معنائون آهن هك اها ته (“اين خردل است

: تذكره روز روشن، صفحه.  اهو ٻڌي ماڻهو وٺي کليا)هي گڎهه دل آهي:  هي ته
 . مطبع شاه جهاني ڀوپال132

 . ، ريسرچ الئبريري سنڌاالجي22:  نسب نامه سنڌ، قلمي، صه .10
، ثقافت ۽ سياحت کاتو 886  : صفحه“ كلهوڙا دور“تاريخ سنڌ”:  مهر غالم رسول .11

 ع 1996: حكومت سنڌ سال
 877 :حوالو ساڳيو صفحه .12
  616 :حوالو ساڳيو صفحه .13
 886 :حوالو ساڳيو صفحه .14
  . مركز اردو بورڊ الهور555:  صفحه“تاريخ سنڌ”قدوسي، اعجازالحق،  .15
 اداره ثقافت اسالميه 233: پنجون، صفحه: جلد“ فقھا ھنڌ”ڀٹي محمد اسحاق،  .16

 . كلب روڊ الھور
اجازت حديث جي اٺن طريقن مان ھك “  مكاتبت” اصول حديث جي اصطالح ۾  .17

ان يكتب مسموعه ”:  ٰطريقو آھي، جنھن جي محدثن جي اصطالح ۾ معني آھي
يعني محدث حاضر يا غير حاضر شاگرد کي “  لغائب او حاضر بخطه او ياذن بكتبه

پنھنجون روايتون پنھنجي اکرن ۾ لکي ڏئي يا پنھنجي كتابن جي کيس اجازت 
ڏسو مقدمو سنن ابو داؤد موالنا سيد محمد عميم االحسان الميزان ناشران (“  ڏئي

ھن مان ثابت ٿيو ته مكاتبت واري اجازت ضروري ) ع2004كتب اردو بازار الھور
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ناھي ته صرف غير حاضر شاگرد کي ڏني وڃي، پر مخدوم محمد معين پنھنجي 
 .استادن کان سندن روبرو نه پر خط ذريعي اجازت بالمكاتبت حاصل كئي 

مجموعه رسائل مخدوم محمد معين“  سرد االسانيد”:  مخدوممحمد معين،ٺٹوي،  .18
 .مفيد عام الئبرري سيوهڻ) قلمي(

ي كي سفر حرمين و دهلثشاهه ولي ا محد”قاسمي حبيب الرحمان، مضمون  .19
 شاهه ولي ا 26 صفحه 1995الولي جنوري فيبروري “  شريفين کي مستند روداد

 هي مضمون القول الجلي في ذكر آثار الولي جي ان حصي .اكيڈمي حيدرآباد
. جو ترجمو آهي، جنهن ۾ شاهه ولي ا جي سفر حرمين جي روداد مذكور آهي

حد اها آهي ته موالنا عبيدا سنڌي کي .  القول الجلي وڏي عرصي کان ناياب هو
هي كتاب شاهه صاحب جي زندگي ۾ تصنيف .  به هي دستياب نه ٿي سگهيو
هك باب جو سندس وفات کان پو به ھن ۾ اضافو .  ٿيو ۽ شاهه صاحب پاڻ به ڏٺو

ھن جو ھك قلمي نسخو تكيه كاكوري  ۾ ۽ ٻيو خدابخش الئبريري .  كيو ويو
كاكوري نسخي جو عكس وٺي شاه ابوالخير اكيڈمي شاه .    پٹنه ۾ موجود آھي

 . ھه  ۾  ڇپايو1409_1989ابوالخير مارگ دھلي 
 پي 61: صفحه“ حاشيه سنڌ كي صوفيا نقشبند”:ابوالخير، محمد زبير، ڊاكٹر   .20

 ايڇ ڊي ٿيسز 
 سنڌي 2002  :، سال ٻيو: ڇاپو،693 صفحه “تحفته الکرام”:قانع، مير علي شير .21

 ادبي بورڊ 
  357: صفحه “ نزهته الخواطر”:  موالنا، لکنوي، عبدالحيحسني،*  
 ثقافت ۽ سياحت ، ٻيو: جلد“تاريخ سنڌ كلهوڙا دور”:   غالم رسول،مهر*   

 . حكومت سنڌکاتو
  2000 ڇاپو پهريون آكٹوبر 189 صفحه “مقاالت قاسمي”: قاسمي، غالم مصطفى  .22
 قلمي ريسرچ الئبريري سنڌاالجي “ طومار سالسل”: قانع، مير علي شير .23
، سـنـڌي ادبـي بـورڊ 185:   صـه“   تـكـمـلـه مـقـاالت الشـعـراء” :خليل، محمد ابراھيم .24

 ع 1958ڄامشورو 
مـدرسـه )   قلـمـي (30: صفحه“ القسطاس المستقيم”:  ٺٹوي، محمد ابراهيم، مخدوم .25

 .مظھر العلوم کڎو كراچي
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 .147 : صفحه حوالو ساڳيو .26
 352:  ص،“نزهة الخواطر” موالنا،  لکنوي، عبدالحي،حسني .27
 سـنـڌي ،693:   صفحه، اردو، ٻيو: ڇاپو“ تحفة الکرام”:قانع، مير علي شير، ٺٹوي .28

 .  ادبي بورڊ
ثقافت ۽ سياحت  886: ص.  ٻيو: جلد“ تاريخ سنڌ كلهوڙا دور: غالم رسول،مهر  .29

 .کاتو حكومت سنڌ 
سنڌي ادبي   159: پھريون، صفحه: ، جلدمشاهير سنڌ: وفائي، دين محمد، موالنا  .30

 ع1974 بورڊ
جو جي پنھنجي كالم شاه عبداللطيف ”مقدمو، : بلوچ، ڊاكٹر نبي بخش خان .31

،عالمه قاضي رسالو تحقيقي رٿا ۽ اشاعت 34: صفحه“ صحيح رسالوسچو سربستو 
 ع 1999حيدرآباد سنڌ 

 12:  ص“  خط شاه ولي ا جا مخدوم محمد معين ڏانھن”:   دھلوي، ولي ا، شاهه .32
 ) اڻ ڇپيل(سنڌي ترجمو محمد انس راڄپر 

  28: صفحو“ لطف الطيف”:  وفائي، دين محمد، موالنا .33
“ شعاع”ماھوار “  عالمه محمد معين ٺٹوي”:   وفائي، دين محمد، موالنا، مضمون .34

 ع 1944كراچي مئي جون 
 77: ھ، صه1369لطف اللطيف، :  وفائي دين محمد موالنا .35
شاه لطيف ”:   مضمون662:  صه“  مقاالت قاسمي”:  ٰ قاسمي، غالم مصطفي، عالمه .36

 2002: ڇاپو“ جو فلسفه االھيات
، تنظيم فكر و نظر 30: صه“  لطيف سائين جا الڙ تان ڀيرا”:    شيخ، محمد سومار .37

 ع1986: سنڌ
 انجمن مركز ثقافت 102_101_  100:  لطائف لطيفي صفحه:   سانگي عبدالحسين .38

 .شاه عبداللطيف ڀٹ شاه ضلع حيدرآباد 
، انجمن مركز ثقافت شاه 77:  صفحه“  لطائف لطيفي” سانگي عبدالحسين،  .39

 عبداللطيف ڀٹ شاه ضلع حيدرآباد 
  آڏواڻي سنڌو درياء جي الھندي پاسي وارن جبلن جي سير کي ٿورو وڌيك کولي  .40

ھك ڏينھن، شاه، اوچتو ئي اوچتو بنا كنھن ٻڌائڻ ”:  لکي ٿو.  بيان كيو آھي
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ڏسجي ٿو ته ھو ساڻن .  چتائڻ جي جوڳين جي سنگ ۾ ھنگالج ڏانھن ھليو ويو
سندن صحبت ۾ ٹي ورھيه سفر ۽ سياحت ۾ .  گنجي ٹكر واري واٽ وٺي ويو ھو

جھاني تجربا پرايائين ۽ .  رھيو جوڳين جي صحبت ۾ جي کي انيك جفائو ڏنائين
ھنگالج ڏانھن ويندي جيكي ھنڌ ۽ مكان ڏٺائين .  املھ آتيك خزانا ھٿ كيائين

. تن جو ذكر سسئي وارن سرن، سرکاھوڙي، سر رامكلي وغيره ۾ كيو اٿس
ھنگالج کان موٹندي شايد ٺٹي کان سنڌو ندي وارو پتڻ اكري، مغلڀين، لکپت، 

چون ٿا ته ٺٹي ۾ . ھاالر، دواركا، پوربند، جھوناڳڑھ، گرنار ۽ گنڀات گھميو آھي
وطن ڏانھن ورندي .  مخدوم معين ۽ ٻين عالمن فاضلن سان به رھاڻيون كيائين

آڏواڻي كلياڻ، شاه جي زندگي جو (“  .جيسلمير ۽ ٿر به گھمندو آيو ٿو ڏسجي
ان سفر ۾ .)   مكتبه اسحاقيه جھونا ماركيٹ كراچي4احوال شاه جو رسالو، صه 

موالنا وفائي به الھندن جبلن .  ننگر ٺٹي ڏانھن ورندي ذكر كيل واقعو پيش آيو
شاه صاحب جڎھن ھنگالج کان :  مان ھنگالج جو سير مراد وٺندي لکيو آھي

هن مان ئي وفائي   )  63لطف اللطيف صه (“  .ھيكلو موٹندي ٺٹي ڏانھن آيو ٿي
صاحب اھو خيال ورتو آھي ته، شاه صاحب جڎھن ھندو جوڳين جي سنگت مان 

جي حقيقت معلوم كئي ته انھي ساڳي شي “  توھين تون”ويدانت فالسافي يا 
کي اسالمي تصوف ذريعي به ھك وڏي مسلمان عالم کان معلوم كرڻ گھريائين، 
جنھن كري ھنگالج کان موٹندي ٺٹي ۾ اچي مخدوم معين جي خدمت ۾ 

  )77لطف اللطيف صه (“ .رھيو
  127:، ص“لطائف لطيفي” سانگي، مير عبدالحسين،  .41
  107_ 106 صفحو  15 حوالو ساڳيو، حكايت نمبر  .42
“ سنڌي موسيقي جي مختصر تاريخ”:   بلوچ، ڊاكٹر نبي بخش خان، مضمون .43
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