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 ڊاڪٽر شفيق احمد شاهاڻي
 

شاهه لطيف ۽ شاهه حسين جي ڪالم ۾ موجود 

 هڪجھڙايون : تنقيدي جائزو
 

Abstract: 
 

Similarities between the poetry of Shah Latif & Shah 
Hussain : A critical analysis 

 
Shah Latif and Shah Hussain both are Sufi poet of Sindh and Punjab. 

All poets of thought of Mysticism have very deep resemblance in their poetry 

such as in this study many common topic of both poets has been discussed. 

Both poets represent in their poetry peasants class e.g cloth-manufacture, 

plough man, Shoemaker, Black smith man, washer man etc. Both Sufi poets 

symbolize these character in Sufi thought. The world is mirage the way of love, 

to cross the fisher Large river, Mansoori thought, I am that I am, and God is so 

near of the human being. No doubt it is short study of both august poets of 

Sindh and Punjab and it is necessary for scholar to research both poets deeply 

from every sight of Sufism. 

۽ قومون هزارين سالن جي پيچيده ۽   (Civilizations): تهذيبون سنڌوسڀيتا
۽ هڪ ئي سماج ۾ انيڪ طرح جي ثقافتن جي جنم ۽ اتم اوسر   (Process)ڳوڙهي عمل 

کان پوِء جنم وٺن ٿيون. انگريزي زبان ۾ ثقافت کي ڪلچر چون، جيڪو قديم ليٽن 
زراعت، ماکي جي مکين، ريشم جي ڪيڙن ۽ ’ٻولي جو لفظ آهي. ان جي معنٰي آهي 

، ذهني واڌارا ۽ سڌارا ڪرڻ. تهذيب، عربي ‘ِسپين وغيره جي پرورش يا افزائش ڪرڻ
ڪنهن ٻوٽي يا وڻ کي ُسوڌڻ سنوارڻ ته جيئن ’زبان جو لفظ آهي جنهن جي معنٰي آهي 

 ‘ان مان نيون شاخون ۽ گؤنچ ڦٽن.
به    Indus Civilizationدنيا جي سڀ کان اوائلي ۽ قديم تهذيبن ۾ سنڌوسڀيتا 

هڪ آهي. سنڌوسڀيتا ڪيالش جبل ۽ هماليائي پهاڙن کان هندي سمنڊ تائين ڦهليل 
هئي، ان ۾ موجوده افغانستان جي ڏاکڻي ماٿر ۽ سنڌ جي ڀر پاسي ڪاٺياواڙ ۽  

 بلوچستان جا به ڪجھه عالئقا به شامل هئا.
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“اور ومت یک العامت ےک وحاےل ےس اامعتسل ایک اور ویں اجنپیب ںیم اقمیم العیتم اشرعی یک داغ لیب ڈایل۔

(1) 

شاهه لطيف جي سموري شاعري عوامي زندگيَء جي اپٽار آهي. ڪوري، 
موچي، لهار، مهاڻا، ڌوٻي، هاري، ۽ ٻيا پورهيت ۽ عام طور تي حقير سمجھيو ويندڙ 
طبقي کي هن وڏي فخر، پيار ۽ پاٻوهه مان ڳايو آهي. ائين ئي عورتن کي هن مٿانهون 
مان ڏيندي، مردن کي مات ڏيندي ڏيکاريو آهي. هن پنهنجي شاعري ۾ عورتن جا 

 احساس ڀرپور نموني بيان ڪرڻ الِء عورتاڻي ٻولي ڪتب آندي آهي.
هڪڙي ڳالهه جيڪا ڀٽائيَء کي پڙهڻ سان ”ڊاڪٽر فهميده حسين لکي ٿي ته: 

روح تي رائج ٿيڻ لڳي ٿي سا اها آهي ته شاهه نه رڳو سنڌي عورت کي ترجمان بنايو 
آهي، پر ان ترجمانيَء سان سچي رهڻ خاطر هن اڪثر هنڌن تي اها ٻولي استعمال ڪئي 

 (2)“آهي جيڪا عورتن ۾ عام طرح رائج آهي.
 ٻن ٻيائي سپرين! پاڻان مون کي َپل،
 آئون اوريان جھل، توکي رسي تو ڌڻي.
 )آڏواڻي، 2013ع: ص 286(

: تصوف جي وحدت الوجودي ۽ وحدت الشهودي، ڪوڙي دنيا ڪوڙا پسارا
ٻنهي مڪتبن ۾ دنيا جي موهه کان بچڻ ۽ پاسو ڪرڻ هڪ صوفيَء تي عين فرض آهي، 
مايا دولت جي ڪشش ڇوٽڪارو ڪونه ڏياريندي. سڀ ڪجھه عارضي آهي، وقتي بقا، 

 دائمي بقا ناهي. 
شاهه حسين به دنيا جي بي ثباتي ظاهر ڪرڻ ۽ ان جي ظاهري ُپرڪشش ڏيک 

اي الل! ساهه جو ڪهڙو ويساهه، ڀؤنر ”۽ مايا ڄار ۾ ڦاسڻ کان منع ڪرڻ الِء چيو ته: 
اڏامي، ٻئي جهان جي راهه وٺي پرديسي ٿي ويو، هي دنيا ڪوڙي ۽ ان جو هر لقاُء 
عارضي ۽ بي ثبات آهي جيئن شبنم جو موتي جنهن جي ڄمار بس سج اڀرڻ تائين 

 “آهي.
 ایپرے الل! ایک رھبواس دم دا

 اُڈای وھبر، ایھت رپدسی، اےگ راہ امگ دا

 وکڑی داین، وُکڑ اسپرا، ویجں ومیت منبش دا

 (22ع: ص 2112)انعام الحق جاويد،                
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سنڌوسڀيتا مختلف ٻولين ۽ ثقافتن جي تهذيب رهي آهي، جن ۾ انيڪ 
ثقافتي ۽ سماجي هڪجهڙايون به موجود ملن ٿيون، ته ڪيئي انفرادي عالئقائي خوبيون 
۽ خصوصيتون پڻ رهيون آهن. انهن مڙني سماجي ايڪن وارين ٻولين ۽ ثقافت کي هڪ 
تهذيب جي لڙي ۾ پوئڻ ۽ ان کي قائم رکڻ ۾ مکيه ۽ اهم ڪردار سنڌو درياَء جو ئي 
رهيو آهي، جنهن جي ڪناري تي هزارين ورهين کان آباد اهي سمورا لوڪ مختلف ۽ 
هڪجهڙن معاشي ۽ ثقافتي طريقن سان هڪ ٻئي تي اثرانداز ٿيندا رهيا آهن. ثقافت، 
ٻولي ۽ ادب جي معاملي ۾ اهوئي منظرنامو نظر اچي ٿو. سنڌوماٿر جي عالئقن سنڌ، 
پنجاب ۽ سرائيڪي ٻولين جي اساسي شاعريَء جا هڪ مقصد ۽ هڪ منزل وارا اثر 

 پڌرا ۽ چٽا ڏسجن ٿا.
سنڌو درياَء جو تسلسل هئڻ ڪري پنجابي ”طارق عزيز شيخ لکي ٿو ته: 

ڪلچر ۽ ٻوليَء جو سنڌي ڪلچر ۽ ٻوليَء سان پراڻو تعلق آهي، اهوئي سبب آهي جو 
هِتان جي قومي ڪالسيڪي شاعرن جي ڪالمن ۾ حيرت انگيز هڪجهڙائي ملي ٿي. 
پنجاب جو شاهه حسين، سلطان باهو ۽ ۽ ُبلهي شاهه هجن يا سنڌ جا شاهه ڪريم، شاهه 

 (2)“لطيف ۽ سچل، انهن ۾ موضوعاتي توڙي لسانياتي هڪجهڙايون ڇرڪائيندڙ آهن.
شاهه حسين جنهن پنهنجي محبوب جي نسبت سان پاڻ کي ماڌو الل شاهه 
حسين سڏرايو، شاهه لطيف کان آڳاٽو ٿي گذريو آهي. شاهه لطيف جي فڪر تي سندس 

 اثر چٽا ۽ اونها آهن.
شاهه لطيف ٻن شخصيتن کان متاثر هو، هڪ جالل الدين رومي ۽ ٻيو شاهه ”

۾ شاهه ‘  شاهه جو رسالو’حسين الهوري، جنهن کي ماڌو الل حسين به چوندا آهن، 
 (4)“حسين تي، لطيف رباعي لکي آهي.

 
 شاهه حسين ۽ شاهه لطيف جي ڪالم ۾ موضوعاتي هڪجهڙايون:

الهور ۾ پيدا ٿيو، هو پنجابي ڪالسيڪي ع( 9951-9911)شاهه حسين 
آپ ےن یلہپ رمہبت ”شاعريَء جو هڪ اهم شاعر هو، ڊاڪٽر انعام الحق جاويد لکي ٿو ته: 

اجنپیب ادب وک اکیف یک فنص ےس اعتمرف رکاای، ان ےک الکم یک اخص وخیب ہی ےہ ہک اوہنں ےن اجنپب یک دیہی 

زدنیگ ںیم اپےئاجےن وایل وسناین اموحل یک العامت رچےخ، ےلکت، وپین، اشدی، داج، رسسال، وریغہ وک زدنیگ 
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شاهه لطيف به دنيا جي مايا ڄار ۾ ڦاسي َاملهه زندگيَء کي خسيس مقصدن ۽ 
معمولي مزن ۽ عيش عشرتن ۾ گھارڻ ۽ گذارڻ کان ڪيترن ئي بيتن ۾ روڪڻ جي 

هي بظاهر ُپرڪشش ۽ ڪوڙي ڏيک واري دنيا تمام ”تلقين ڪئي آهي ۽ چوي ٿو ته: 
 “مختصر آهي.

 “ڪوڙي دنيا ڪوڙ پسارا، ڏينهن مڙوئي ڏون.”
 (252ع: ص 2112)آڏواڻي،                           

 لطيف سائين ان ننڍڙي جيون کي سيبائتو ۽ سڦل بنائڻ الِء به صالح ڏيئي ٿو.
 ڏينننننهننن مننڙوئنني ُڏون، اٿنني لننو  لننطننيننف چننئنني.

 )آڏواڻي، 2013ع: ص 210(

: صوفي ۽ سالڪن سچي طالب ۽ عاشقن جون ڪيئي نشانيون، عشق جو پنڌ
پار پتا ۽ شرط بيان ڪيا آهن، شاهه حسين هڪ هنڌ عاشق کي ڌاڳي جيان بڻجڻ جي 
صالح ٿو ڏئي ۽ عشق جي راهه کي سوئي جو ناڪو ٿو سڏي، جنهن کان کيس پار پوڻو 
آهي. اهو تڏهن ٿيندو جڏهن طالب ظاهري صفائي سٿرائي ۽ پاڪائي بجاِء اندر جي 

 آلودگي ۽ گندگي کان آجو ٿئي.

 اعقش وہوںی اتں قشع امکوںی

 راہ قشع دا، وُسیئ دا اکن، داھہگ وہوںی انل اجوںی

 وتں خیش اہکوںی اہابرہ اپک ادنر آولدہ، یک

 ےہک نیسح ےج افرغ ویھتںی، اتں اخص رماہبت اپوںی۔

 (22ع: ص 2112)انعام الحق جاويد،                         
 شاهه لطيف به عاشق کي محبوب وٽ قبوليت جو اهوئي ڏس ڏنو آهي.

 جان َتُن َڪيوِء نه تِنئنن، سنوئنينرينان ئني سنننهنڙو،
 پننريننن پننائننيننننندا ڪننيننئننن، تننوکنني اکننڙيننن ۾ 

 (2-12ع: آسا 2112)آڏواڻي،                               

يعني پرين توکي پنهنجو ڪيئن ڪندا جيسين تون پنهنجو پاڻ کي دنياداري 
 جي ڳوراڻ کان آجو ڪري، ُسئي کان سنهڙو نه ڪيو آ.

: دنيا جي سمورين صوفين وانگر شاهه حسين به دنيا دنيا جي ڍونڍ مان پار پوڻ
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کي ڍونڍ سمجھي ٿو. اِهو ڪنو ُڳڙ آهي، جنهن تي مکين اچي مارو ڪيو آهي. ان بابت 
چڱو ٿيو جو ُڳڙ ”شاهه حسين جو هڪ جڳ مشهور بيت آهي، جنهن ۾ چوي ٿو ته: 

مکين کاڌو ۽ اسان جي ڀڻ ڀڻ مان جان ڇٽي ۽ ڍونڍ  کي ڪتن َلڪيو، محبوب! اسان 
 گندي نالي )مردار دنيا( مان بحفاظت گذري وياسين.

 انجسں ااسں ومرویں ےھگنل ایپےس

 الھب وہای ڑگ ایھکمں اھکدا، ااسن نھب انھبن وتن ایٹھچ ےس

ی، ایس رسورام ںیہن دوھات ےس

ٰک ل

اں  ی

ت

ُ
 ُڈڈنھ رپاین ک

یاا ےس ی
کل

 

ن
 “ےہک نیسح ریقف اسنیئ دا، انیس نپٹ پٹ 

 

 (22ع: ص 2112)انعام الحق جاويد،                

: هي ڳالهه آهي جيڪا اڄ جي دؤر جي ۽ هر دؤر دنيا هڪ درياء ۽ ُاتان ُاڪرڻ
جي مکيه ۽ اهم ڳالهه آهي. دنيا ۾ مڙني مامرن ۽ خرابين جي پاڙ اهائي دنيا جي اللچ ۽ 
لوڀ آهي، جنهن ڍونڍ مٿان اڄ جو انسان واقعي به مکين ۽ ُڪتن جيان ِڪريو پيو آهي. 
شاهه لطيف به پنهنجي ڪالم ۾ هڪ ڪامل انسان ۽ سچي صوفي جي دنياداري واري 
اهڙي غلط ۽ ُابتي راهه ۽ رند کان پاڻ بچائي اعلٰي مقصدن واري ماڳ ڏي راهي ٿيڻ تي 

 سرهائي ڏيکاري آهي:
 َاوتنننڙ ڪنننننننهنننن ننننه اولنننينننا، ُسنننتنننڙ وينننا سنننالِنننَم،
 هننيننڪننائنني هنننيننُڪ ٿننيننا، َاحننند سننيننن عننالِنننم،
 بننني بنننهننننا بننننالنننم، آڳنننني ڪننننينننا اڳنننهننننيننننن.

 (12)آڏواڻي، ُسر ڪلياڻ، ص      
شاهه حسين چوي ٿو ته ويسلو انسان پنهنجي حياتي ائين بي مقصد گذاري ٿو 
ڇڏي، جڏهن ته پاتڻي کيس پڪاري پيو. سندس وقت پورو ٿيڻ تي آهي ۽ زندگي جي 

 ٻيڙي ُڪنن ۾ قابو آهي.

 ن ہن ایھت

 

یڈ ی
ھ
ک

 اویںی ذگری رات 

  ڈھکاےئ ونھگں، یھت یئگ رپاھبت

 

یڈ ی
ھ
ک

 

 ڑھکا اکپرے اپینت، ڑیبا ڑپک وات

 (42ع: ص 2112)انعام الحق جاويد،   
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 شاهه لطيف ُسر سريراڳ جي هڪ وائيَء ۾ چوي ٿو ته:
 * پننتننڻ ٿننو پننور ڪننري، آئنني تنننننهنننننجنني وار
 * سڄيون راتنينون سنمنهنينن، کِنينو منننجنھنه خنمنار
 * ڪه تو َڪننينن ننه ُسنئني، ڪنپنر جني ُڪنوڪنار.

 (55ع: ص 2112)آڏواڻي،           

هڪ ٻئي بيت ۾ شاهه انهيَء ُنقطي کي وڌيڪ وضاحت سان بيان ڪيو آهي. 
 بيت جون سٽون آهن ته:

 اچننني سنننو ِڏٺنننوِء َڪنننپنننر سنننو َڪنننننننن سنننينننن،
 ُسننتنني لننوڪ، لننطننيننف چننئنني، ذرو ينناد نننه ِڪننئننوِء،
 غنننافنننل ٿننني غنننوراب کننني، اوڙاهنننه تننني آنننندوِء.

 )آڏواڻي، 2013ع: ص 56(

شاهه لطيف انهيَء فڪر کي اڃا به اڳتي کڻي بيان ڪيو آهي، هو نه فقط حيات 
جي سفر جي آخري انجام بابت اظهار ڪري ٿو بلڪه انساني جيون ۾ زماني جي سورن 
سختين، ڏاڍاين ۽ ناانصافين جي دؤر ۾ به غفلت، سک ۽ آرام ڇڏي پهري ۽ سجاڳ 

 رهي انهن سان منهن مقابل ٿيڻ الِِء صالحي ٿو.
 بننننننندر جنننان َڀنننئننني، ُسنننکننناڻنننينننا َم، سنننمنننهنننو،
 َڪپر ٿو ُڪن ڪنري، جنئنن مناٽني منننجنھنه َمنهني،
 ايننڏو ُسننور َسننهنني ننننننڊ، نننه ڪننجنناهننه ننناُکننئننا!

 )آڏواڻي، 2013ع: ص 57(

: منصور جيڪو وحدت الوجودي صوفي هو، هن جو وجود منصوري رمز
جو نعرو ٿي هنيو. انهيَء منصوري رمز کي شاهه ‘  َان الحق’جڏهن الوهيت ۾ آيو ته ُهن 

 حسين ۽ شاهه لطيف ٻنهي ڳايو آهي.

 یئک ابغ دی ومیل انیسح! وتن یئک ابغ دی ومیل،

 قشع دے در آ رکاںیہ، وصنمر وبقِل وسیل۔
 )انعام الحق جاويد، 2016ع: ص 48(
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شاهه لطيف عشق وارن جي وک وک تي هڪ ڪامل رهبر جيان رهنمائي 
 تنبيهه ۽ خبردار ڪندي کين ُاتساهيو آهي:

 عشنننق ننننه آهننني رانننند، ڪننني َڪنننننننس َڳنننڀنننُرو،
 جنني ُجسنني ۽ جننان جنني، َڀننننني جننو هننيننڪنناننند،
 ِسننننِسنننني نننننيننننزي پننننانننننِد، ُاڇننننل تننننه َاڌ ٿننننئنننني.
 )آڏواڻي، 2013ع: ص 36(

 منصور حالج کي شاهه لطيف جو خراج تحسين ته مڙني کان مٿڀرو آهي:
 َجننر ٿننر تِننَک تنننننواُر، َوڻ ٽِننڻ وائنني هننيننڪننڙي،
 سنننننڀنننننئننننني شنننننيِء ٿنننننينننننا، ُسنننننوري سنننننزاواُر،
 َهمه َمننصنور هنزاُر، ڪنهنڙا چناڙهنينو چناڙهنئنينن.
 )آڏواڻي، 2013ع: ص 93(

شاهه حسين ۽ شاهه لطيف ٻئي قرآن شريف جي ٻوليَء ۾ خدا کي  اوڏو هي اهلل:
 شهه رڳ کان اوڏو سمجھن ۽ پچارين ٿا.

حق جي ڳوال ۽ حاصالت الِء ڏور ڏورڻ ۽ واڪا ڪرڻ بدران شاهه حسين صالح 
جڏهن صندل جو وڻ اڱڻ ۾ هجي يعني خدا جي محبت جي خوشبو ويجھو ’ڏئي ٿو ته 

 ‘هجي ته پوِء وڏا واڪا ڪرڻ ڪو مطلب يا ضرور ناهي.

 رےیہ وو! انل نجس دے رےئہ وو،

 دنچن رھک اگل وچ وڑیےھ، زو داگھےن ےسیک وو۔

شاهه لطيف به انسان کي پنهنجي اعلٰي مقصد ۽ منزل جي راهه ۾ رڙهندو رهڻ 
۽ هر سختي ۽ سور سهي وڃڻ ۽ عزم، حوصلو ۽ همت جهڙا جوهر ڌارڻ الِء اهڙن اڏول 

 ڪردارن جا پيڪر پيش ڪيا آهن.
 ڪننر ڪننو واڪننو َوُس، ويننهننه َم ُمنننننڌ ڀنننننڀننور ۾،
 چڙهي ڏاڍين ڏوننگنرينن، پنينر پنننهنونَء جنو َپنُس،
 ڏورڻ منجھان ڏُس، پنونندِء، هنوت پنننهنونَء جنو.
 )آڏواڻي، 2013ع: آبري 7-15(
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هتي شاهه لطيف مقصد ۽ منزل ماڻڻ الِء واڪا ڪرڻ، ڏورڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ 
جو به ڏس ڏئي ٿو. جڏهن ته محبوب کي وجود ۾ ڳولڻ ۽ من اندر ماڻڻ جي ڳالهه به 

 ڪئي اٿس:
 وڃين ڇو وڻنڪنار! هنت ننه ڳنولنئنينن هنوت کني،
 لِننڪننو ڪننيننن لننطننيننف چننئنني، ٻنناروچننو پننئنني پننار،
 ٿني سنتنني َٻنڌ سنننندرو، پنرت پننننهننون سننينن پننار،
 نننانننئنني نننيننڻ نننهننار، تننو ِم ديننرو دوسننت جننو.

 )آڏواڻي، 2013ع: ص 3-9(

شاهه لطيف حق جي ڳوال جي هن مامري کي اڃا به ٻين ُرخن ۽ لقائن سان پسي 
ٿو، اسان جو هي يگانو مفڪر خود محبوب جي تصور ۽ تصوير کي نرالي نظر سان 

 ڏسي ۽ پسي ٿو.

رااھجن ’لطيف وٽ محبوب جو تصور تمام جامع آهي، هو اهو نه چوندو هو ته ”

بلڪه هو سمجھندو هو ته محبوب جو سڄو ڪٽنب، ‘  رااھجن! رکدی ین، ںیم آےپ رااھجن وہیئ
سمورو ماحول، هر شيَء جيڪا محبوب جي آس پاس آهي، اها سڀ محبوب آهي، اهو 
تصور ان وقت تائين فرانسيسي شاعريَء ۾ به ڪونه هو، پشڪن کي پڙهو، مون سڀ 

 (5)“ پڙهيو آهي، اهو تصور لطيف وٽ ئي ملي ٿو.
شاهه لطيف جي تالش ۽ جستجو جي جهان جو ڪو پڙاُء ڪونهي، هي اها 

 ڪيفيت آهي جنهن کي هن ريت اظهاري ٿو:
 ويننُهننه َم ُمنننننڌ ڀنننننڀننور ۾، هنناڙهنني هننِڏ َم هننُل 
 ُڪنوڙي ڪنج َم ڪننڏهنينن، سنچني ڳنالنهنه َم َسننُل 
 جننناننننب لنننهِء َم َجنننُل، ُسنننوَر ِوسنننار َم َسنننُسنننِ .
 )آڏواڻي، 2013ع: ص 100(

سالڪ جي اها ڪيفيت جيڪا حال ۽ قال کان مٿي آهي، جنهن جو اظهار نٿو 
 ٿي سگھي، رومي هڪ هنڌ چوي ٿو:

 جسنننننتنننننجنننننو ئننننني ازورائننننني حنننننال وقنننننال” 
 غنننننرق گشنننننتنننننه در جنننننمنننننال ذوالنننننجنننننالل.
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اها خاص جستجو واري ڪيفيت آهي جيڪا حال ۽ قال )سمجھڻ ۽ سمجھائڻ( 
 (2)“ کان مٿي آهي، جڏهن هو خالق جي حسن ۾ ٻڌي وڃي ٿو.

شاهه لطيف ان کان به اڳتي وڌي ڪري ان ڳالهه کي چٽو ۽ نروار ڪندي چوي 
واري جاکوڙ رڳو خاڪي )انسان( ئي ڪري سگھي ٿو. جڏهن ته ‘  سوچڻ’ٿو ته، اها 

محبوب جا سمورا جمالياتي رخ ۽ ڪل سونهن انسان جي سو ، پرک ۽ پروڙ کان تمام 
 مٿانهان ۽ ڏور آهن.

 ِجِت آهِ نه ناه ڪا، اُِي خاِڪيَء جو خياُل،
 جانَِب جو َجماُل، َپساڻ ئِي پري ٿيو.

  (291ع: ص 2112آڏواڻي، (   
 

 نتيجو:
لطيف ۽ شناهنه حسنينن جني  هن تحقيق مان اسان نتيجي تي پهتا آهيون ته شاهه

ڪالم ۾ تمام گھڻيون فڪري هڪجھڙايون موجود آهن. ٻئي تصوف جي فڪر جنا وڏا 
شاعر آهن. ٻنهي وٽ وحدت الوجود جو فڪر موجود آهي، جنهن جو بنيادي فڪر اهو 
آهي ته ڪائنات جي هر ذري ۾ خالق جو عڪس موجود آهي. ڌڻي جي خلقنينل هنر ذري 
۾ ُحسن ۽ سونهن موجود آهي. هي ڪائنات ازلي سونهن جو مسڪن ۽ مرڪنز آهني ۽ 
بندو سڄي عمر ان سونهن جو متالشي رهي ٿنو. ٻنننهني وڏن شناعنرن جني شناعنريَء ۾ 
فڪري طور تي گهرائي منوجنود آهني. سننندن شناعنري فنرد جني ازلني احسناسنن جني 

 ترجماني ڪري ٿي.
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