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 شازيه پتافي
 

ئئ  ا  ب رئ  ب    وٽ ر
 

Abstract 
 

This world is very tough to live. A person who wants to be 
successful in this world or other world he/she has to pass differ-
ent stages. To pass these difficult stages a person needs someone 
to follow. The one who has no one to follow gets stuck in the path. 

The great poet of Sindh Shah Abdul Latif Bhittai has ex-
plained the importance of guidance. Shah Latif has told us the 
difference between the good and bad guides, and he advises you, 
to follow the right path. Hazrat Muhammad (P.B.U.H.) is the 
greatest leader and benefactor of humanity. Shah Latif advises us 
to follow the message given by the Prophet of God. 

ئ  جو نظام عجيب آهي، كو ان کي مايا ٿو سمجھي ته كو آزمائش  د
ڏکيائين ۽ . جي جڳهه، پر اهو مڃيل آهي ته ان ۾ رهڻ ۽ زندگي گذارڻ گهڻو ڏکيو آهي

مسئلن جي نوعيت مختلف ٿي سگهي ٿي، ڇاكاڻ ته ڏکيائين جو تعلق مقصد سان 
هر ماڻهو جي زندگي جو مقصد مختلف هوندو آهي، ان كري ڏکيائيون . هوندو آهي

انسان دنياوي . ۽ مسئال به مختلف نوعيت جا ٿين ٿا، پر كوبه ماڻهو انهن کان آجو ناهي
ُكاميابي چاهي يا آخرت ۾ سرخرو ٿيڻ چاهي، کيس مختلف مرحلن مان گذرڻو پوي 

انهن مرحلن مان گذرڻ ال انسان کي كنهن رهبر كنهن رهنما جي گهرج پوي ٿي، . ٿو
رهنما ان کي چئي سگهون ٿا . جنهن جي رهنمائي کيس منزل مقصود تي پهچائي ٿي

ُجيكو ٻين ال اتساهه جو سبب بنجي، سندس شخصيت ٻين کي متاثر كري، مشكل 
 .حالتن ۾ رهنمائي كري سگهي

ُ جي پٹ ۽ آمريكا جي ڇهين (Jhon Adam)آمريكا جي ٻئي صدر جان آدم 
 : چيو آهي ته(Jhon Quincy Adam)ُصدر جان كئنزي آدم 

“If your actions inspire others to dream more, learn more, 
do more and become more, you are a leader.”(1) 
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 جو تصور اسان کي هر دؤر ۽ هر (Guidance) ۽ رهنمائي (Guide)رهنما 
معاشري ۾ملي ٿو، اهي ماڻهو جن انسان ذات جي خدمت كئي، کين سڌي واٽ ڏسي، 

ُانهن کي ولي، سنت، گرو كري تعظيم ڏني وڃي ٿي، انهن جي مٹي به مان لڌو آهي َ .
. ا سائين هك لک چوويهه هزار نبي به انسان ذات جي رهنمائي ال موكليا آهن

جنهنجو كوئي مرشد ناهي، ان جو مرشد ”كنهن صوفي بزرگ جو قول آهي ته، 
ُيعني جيكو صحيح رهنما تالش نه ٿو كري ته اهو گمراهه ٿي وڃي ٿو، “ .شيطان آهي

 :ڇاكاڻ ته لطيف سائين فرمايو آهي
ُلکين لوڙائو، سهسين آهن سڃ ۾، َِ 

 .پاڻ سين!   َبر ۾ بورائو، کڻ پيادي
 

. استاد، گرو يا مرشد كرڻ جي صوفين تمام گهڻي اهميت بيان كئي آهي
 :ُبابا بلهي شاههؒ فرمايو آهي.هجڻ گار برابر آهي“ بي پيرو”اسانجي معاشري ۾ به 

 جيت جيت كي عمر گذاريئي، اب تو هار فقيرا،
ُجيتڻ دا ملهه اڪ كوڏي، هاري دا مل هيرا، ِ 
َهيرا وكامي لک كروڙها، كوڏي ملهه كسيرا، ُ 
 .ُوي بليا جي تو هارڻ نه سکيا، بي مرشد تي بي پيرا

 

واٽ ٻڌائي ٿو، اهڑي تعليم ڏئي ٿو جيكا انسان جي ) رهنما(ُڇاكاڻ ته مرشد 
 :ان ڏس ۾ لطيف سائين فرمايو آهي. كردار کي سنواري ٿي

ِسرها ڏٺم سي، جن ساڃا سراڻ سين، ِ َ 
 .َتيغ تنين جي کي، كٹ نه لڳي كڎهين

 

قرآن شريف ۾ ان جي . رهبر وٹان ملي ٿي/انسان کي رهنمائي سندس رهنما
 :اهميت بابت فرمايل آهي

سميت ) رهبرن(انهي ڏهاڙي جو سڀني ماڻهن کي سندن امامن : ترجمو
 )71سورة بني اسرائيل، آيت (“ .سڎينداسين

 .مطلب ته انسان جو رهبر سندن نجات جو باعث بنجندو
اسان شاهه سائين جي . شاهه عبداللطيفؒ سنڌ جو عظيم شاعر ۽ رهبرآهي
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ڏنل تعليم تي عمل كريون ته پنهنجي ٻنهي جھانن جي زندگي کي سنواري سگهون 
 :شيخ اياز پنهنجي هك تقرير ۾ کيس ڀيٹا پيش كندي، سنڌي قوم کي چيو هو ته. ٿا

پنهنجو ڳاٽ اوچو رکو، سنڌ، جا ڀٹائي پئدا كري ! اي سنڌ جا سپوتو”
ِاها مٹي امر آهي، ان کي كوئي به مٹائي ! سگهندي آهي، ان جي مٹي کي سالم كيو َ

سنڌ ڀٹائي کي جنم ڏنو، ڀٹائي سنڌ کي نئون جنم ڏنو، هر عظيم . نه ٿو سگهي
هن جو آواز اسرافيل جي صور هوندو . شاعر پنهنجي ديس کي نئون جنم ڏيندو آهي

ُاهي بيت سچ پچ . آهي، هن جو آواز عزازيل جي روح ۾ كنبڻي وجھي ڇڎيندو آهي
آيتون آهن، ڀٹائي زندهه آهي، زندهه رهندو، تخت ۽ تاج وارا كيئي ايندا ويندا، پر سنڌ 

 )2(“.جو هي بي تاج بادشاهه كڎهن به نه مرڻو آهي
سندس زندگي جو تجربو ۽ مشاهدو . شاهه سائين زندگي جو شاعر آهي

هن کي . کيس ان جي الهن چاڙهن جي پوري واقفيت آهي. انتهائي گهرو ۽ وسيع آهي
احساس آهي ته انسان كنهن جي رهنمائي کانسوا زندگي جي كنهن به امتحان ۾ 
كاميابي ماڻي نه ٿو سگهي، انكري شاهه سائين وٽ رهنما جي تمام گهڻي اهميت 

 .آهي
سندس شاعري ۾ رهنما جو واضح تصور ملي ٿو، هو رهنما جي خوبين ۽ 

سندس شاعري ۾ ٹن قسمن جي رهنمائي ملي سگهي . خامين کان به آگاهه كري ٿو
 :ٿي

 ٰكوڙي دعوي كندڙ رهنما .1
 عام رهنمائي .2
 خاص رهنمائي .3

ان کانسوا اسان کي شاهه سائين جي شاعري ۾ رهبري كندڙ انوکا عنصر به 
 :ملن ٿا، جن جو ذكر اڳتي كيو ويندو

 
 :ٰكوڙي دعوي كندڙ رهنما )1

هي اهي ماڻهو آهن، جيكي رهنمائي كرڻ نه ٿا ڄاڻن، ماڻهن کي سڌي واٽ 
 .ُٻڌائڻ جي بجا دوکو ڏين ٿا، پر سڎرائين پاڻ کي ڄاڻو ٿا
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رهنمائي كرڻ . شاهه سائين اهڑن ماڻهن کان پاسو كرڻ جي صالح ڏئي ٿو
ان ال . َوڏي ذميداري جو كم آهي، جيكو هر كنهن جي وس جي ڳالهه نه آهي

رهنمائي كندڙن /شاهه صاحب اهڑن معلمن. قرباني جو جذبو ۽ ڄاڻ ضروري آهي
مان مطمئن نه آهي، جيكي سطحي ڄاڻ ٿا ڏين، ڇاكاڻ ته هي كوتاهه نظر يا سطحي 

 :ان ڏس ۾ شاهه صاحب فرمائي ٿو. ڄاڻ رکندڙ آهن
 ُاوريائين آڻين، ميڑيو معلم خبرون،
ُسا تان سڌ نه ڏين، جتي وهه ويڌ كري َ ُ. 

 

جنهن کي پاڻ کي حالتن جي صحيح خبر نه هوندي اهو ٻين کي كهڑو رستو 
/شاهه سائين اهڑن طبيبن. ٻڌائيندو، اهڑو ماڻهو فائدي ڏيڻ بجا وڌيك نقصان ڏيندو

مسئلن جي صحيح ڄاڻ ناهي، انهن کي چوي ٿو ته، پنهنجون /رهنمائن، جن کي مرضن
شاهه صاحب . صالحون کڎ کڻي زمين ۾ پوري ڇڎيو، مون کي نه ٿيون گهرجن/دوائون

 :فرمائي ٿو
ُتن طبيب نه تون، سڌ نه لهين سور جي، ُِ 
 َسانڍ پنهنجا ڊبڑا، کڎ کڻي ۾ ڀون،
 .ُكانه گهرجي مون، حياتي هوتن ري

 

جيستائين اهڑن ڍونگي ماڻهن جي اهليت جي خبر پوي، تيستائين اهي 
 .ڏکائيندا ئي رهن ٿا

 غافل غفلت ڇوڙ، تون كيئن اڻاسي اوجھرين،
 َچپاتا چڑهي ويا، وڃي پهتا توڙ،
َنيڻين ننڍ اکوڙ، جم وڻن ۾ واكا كرين ِ. 

 

، ڇاپو 1/5ُڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، شاهه جو رسالو، سر كوهياري (
 )222: ع، ص2009

مٿيئن بيت ۾ شاهه لطيف سسئي جي رهنمائي كندي، کيس نصيحت ٿو 
 .ُكري ته اي غافل سستي ڇڎ، تون اڃا ننڍاکري ٿيو ستي پيئي آهين

ِويٺي ور نه پون، ستي ملن نه سپرين، ِ ُ ِ َ 
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 .ُسي مر رويو رون، جن مسافر سپرين
 

 )49: ، ص7/15ُٻانهون خان شيخ، شاهه جو رسالو، سر آبري، (
هن بيت ۾ شاهه لطيف سسئي جي رهنمائي كندي، کيس چئي ٿو ته ويهڻ 
ُمان كجھ به هڑ حاصل نه ٿيندي، ۽ ستي محبوب نه ملندو، پو اهڑي سست ۽ كاهل کي 

 .روئڻو پوندو، جن جا سڄڻ سفر ۾ هوندا
ُكنهن جو مرشد، رهبر، رهنما يا اڳواڻ هجڻ وڏي ذميداري جو كم آهي، 

 :ان رستي ۾ وڏيون مشكالتون آهن، كيترائي انهن کي برداشت كري نه سگهندا آهن
ِگهنگهريا گهڻ ڄاڻ، موڙهي مت مهائين، َ 
 ويا گڎجي وير ۾، پيا منهن مهراڻ،
 .ِاڳيان پويان ٹاڻ، ويا ويچارن وسري

 

 
 :عام رهنما) 2

َزندگي هك پرولي مثل آهي، ان پرولي کي سلڻ ال هر ماڻهو کي هر موڙ 
تي كنهن جي رهنمائي جي ضرورت پوي ٿي، جيكا اسان جي گهر جو كوبه بزرگ به 

شاهه سائين . كري سگهي ٿو ته اسان جو كو دوست، ساٿي يا استاد به كري سگهي ٿو
صالح مشوري جي تمام گهڻي اهميت بيان كئي آهي، چوي ٿو توڙي توهان ڄاڻو هجو 

شاهه . ُتڎهن به ٻين کان پڇو ته جيئن توهان جي كم ۾كوئي عيب رهجي نه وڃي
 :صاحب فرمائي ٿو ته

 ِتوڻي تون كاتار، جم هيكلي ڀيرئين،
ُڏٺي كا ڏئار، صرف انهين سٹ ۾ ِ َ. 

 

ماڻهو كنهن سونهين کانسوا . هن دنيا ۾ جتي قدم قدم تي ڄار وڇايل آهي
جي ڳالهه ٿو كري، پر “ سونهين”شاهه سائين نه صرف . كيئن ٿو پاڻ بچائي سگهي

ُسسئي جي ذريعي اسان کي كنهن سمجھو سونهين جي ٻڌايل واٽ تي هلڻ جي صالح 
 :ٿو ڏئي



104 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 ڀينر هن ڀنڀور ۾، دوزخ جو دونهون،
ُسوارو سونهن، پڇي پورج سسئي ُ َ. 

 

سسئي کي به ان ڳالهه جو احساس آهي، اها به اسان کي خبردار كندي چوي 
ٿي ته هي ڏکي جڳهه آهي، جيكا كنهن جي رهنمائي کانسوا پار نه ٿي كري 

شاهه . سگهجي، جيكي هيكال هلن ٿا، اهي مشكالتن جو شكار ضرور ٿين ٿا
 :سائين جي لفظن ۾ سسئي پنهنجو تجربو ٻڌائيندي چوي ٿي

ُڏونگر ڏنا نوڻ، مون پارکو پڇيا، ُ 
 َهيكليون هلن جي، سي تاكن سندي توڻ،
ِاي اهکي ڀوڻ، سونهن ر نه سٿري ُ. 

 

كڎهن كنهن پيغمبر جي صورت ۾، كڎهن كنهن ولي جي صورت ۾ ته 
 كڎهن كنهن صوفي يا سنت جي صورت ۾ كيئي مرد مجاهد انسانيت جي ڀالئي
ال پنهنجو سڀكجھ قربان كري به جدوجھد كندا رهيا آهن، پر انهن جو فائدو به انهن 

كوڙن . ماڻهن کي ٿيندو جيكي انهن جي قدر، قيمت ۽ اهميت کان واقف هوندا
كائنيرن جي وطن ۾ هنج جي اهميت جو احساس نه هوندو آهي، جتي كائو كچ 

شاهه سائين اهڑن ماڻهن . اگهامي، ماڻكن کي موٹايو وڃي، اتي سچ آڇيندي لڄ ٿيندي
کي جيكي پنهنجي رهنمائن، پنهنجي قوم جي عظيم اڳواڻن، انسانيت جي محسنن 

 .ُجي بي قدري كن ٿا، انهن کي ڀليل سمجھي ٿو
 

 :خاص رهنما) 3
 :حديث شريف ۾ آهي ته

) افالڪ(جيكڎهن آ توکي پئدا نه كريان ها ته هي كائنات ملسو هيلع هللا ىلص اي محمد ”
 “.به پئدا نه كريان ها

ٰجن جي ذات وجه وجود كائنات آهي، ا تعالي کين رحمة ملسو هيلع هللا ىلص حضور ِ
اهي ذريعا آهن، جتان ئي بندي جي شفا ٿيڻي ملسو هيلع هللا ىلص پاڻ سڳورا . العالمين بنايو آهي

سندن ٻڌايل رستو ئي صرف ۽ صرف نجات جو رستو آهي، اها واٽ ئي صحيح . آهي
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نه ٿو وڃي؛ نه ئي کيس رهنمائي “ اوتڑ”واٽ آهي جيكو ان تي هلي ٿو، اهو كڎهن به 
 :بي بي رابعه بصري كيڎو نه صحيح فرمايو آهي ته. ال كو ٻيو در کڑكائڻو پوي ٿو

ُکي پوري طرح سڃاڻي، ته پو ٻئي مرشد کان ملسو هيلع هللا ىلص جيكڎهن كو محمد” ُ
 )3(“.آزاد ٿي وڃي ٿو

شاهه سائين جي شاعري ۾ اسان کي كيترائي اهڑا بيت ملن ٿا، جن ۾ 
جن ملسو هيلع هللا ىلص شاهه سائين به حضور اكرم. جن سان عشق جو اظهار كيل آهيملسو هيلع هللا ىلص حضور

کيس كامل يقين آهي ته جڎهن حساب جو وقت . کي عظيم رهبر تسليم كري ٿو
لطيف . اسان ال ڇوٹكاري جو سبب بنجندوملسو هيلع هللا ىلص ايندو ته ضرور اسان جو پيارو نبي

 :سركار چوي ٿو ته
 ماڻك مٹ سندوم، اونداهي ۾ سوجھرو،
 حشر ويل حساب ۾، ڇڎي نه ويندوم،
 .ماريو سڎ كندوم، كوهيارو كيچ ڌڻي

 

جن جي متعلق پنهنجي هك خط ۾ لکيو ملسو هيلع هللا ىلص عالمه آ آ قاضي، حضور
 :آهي

حيف آهي دنيا کي جو پنهنجي وڏي ۾ . كهڑو نه سهڻو نالو آهيملسو هيلع هللا ىلص محمد”
کان اڳ هك تنگ و تاريك ملسو هيلع هللا ىلص هي دنيا محمد.وڏي محسن کي وساري ويٺي آهي

 )4(“.جھنگل مثال هئي، جنهن مان كوبه رستو روشني طرف نيندڙ كونه هو
انسانيت جو . ُدنيا نه صرف تاريكي ۾ گم هئي، پر ظلم به انتها تي هو

ان معاشري ۾ انقالب آندو، ماڻهن کي بهتر ملسو هيلع هللا ىلص حضور اكرم. كوئي همدرد نه هو
زندگي گذارڻ جو رستو ٻڌايو، مظلوم جو آواز بنيو ۽ ظالم کي سندس ظلم جي 

 :قرآن شريف جي ٻاويهين  سيپاري ۾ هك آيت آهي. انجام کان باخبر كيو
بيشك اسان توکي موكليو آهي شاهد، خوشخبري ڏيندڙ ! اي نبي”: ترجمو

 )سورة فاطر(“ .۽ ڊيڄاريندڙ بنائي
 :شاهه سائين فرمائي ٿو

 ُبرو هو ڀنڀور، جو آرياڻي اجاريو،
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 ُالٿ سڀ لوڪ تان، هاڙهي ڌڻي هور،
ُڇوريون ڇرڻ سکيون، پنهون كيائون پور، ُ ُ 
 .ِآيو سو اتور، جنهن ڏکيون ڏک وهاريون

 

سندس كو . خدا جو محبوب ۽ سڀني نبين جو سردارآهيملسو هيلع هللا ىلص حضور اكرم
جي وچ ۾ ملسو هيلع هللا ىلص مٹ يا ثاني كونهي، جڎهن معراج تي ويا ته ا سائين ۽ پاڻ سڳورن

شاهه سائين چوي ٿو ته اهو ا سائين جو انسانن تي احسان آهي . كوئي فاصلو نه هئو
 :جنهن کين اهڑو عظيم رهنما عطا كيو آهي

 ُجکري جھو جوان، ڏسن كونه ڏيهه ۾،
َمهڑ مڑني مرسلين، سرس سندس شان، ُ ُِ 

َفكان قاب قوسين اوادني” َ َ َ  ، اي ميسر ٿيس مكان،“ََ
 .اي آگي جو احسان، جنهن هادي ميڑيم ههڑو

 

 :شاهه لطيف جي شاعري ۾ رهنمائي كندڙ انوکا عنصر) 4
شاهه عبدالطليفؒ منفرد شاعر آهي، سندس كردار، عالمتون، تمثيلون ۽ 

كنهن ماڻهو جي . انساني نفسيات کان چڱي طرح واقف آهي. تصور سڀ انوکا آهن
. زندگي ۾ كهڑو واقعو انقالبي تبديلي آڻي سگهي ٿو، ان جي کيس پوري ڄاڻ آهي

ُگهڻو كري سک انسان کي الپرواهه كري ڇڎيندا آهن ۽ ڏک کيس جيئڻ جو ڍنگ 
 :سيکاريندا آهن، شاهه سائين اهڑن ڏکن کي انسان جو رهنما سمجھي ٿو، ۽ فرمائي ٿو

ُٻڑي ته ٻيلي گهڻا، ساٿي پڇي سک، ُ 
 رفاقت رڃن ۾، ڏونگر كاري ڏک،
ِآري جو اهک، مون رهنما الهه ٿيو ُ. 

   *** 
 ُڏيکاريس ڏکن، گوندر گس پرين جو،
ُسونهائي سورن كي هيكاندي هوت سين ُ. 

 

شاهه سائين ايئن به چوي ٿو ته توهان پنهنجي دل مان به دڳ لهي سگهو ٿا، 
يعني توهان جي اندر جو آواز به اوهان جي رهنمائي كري سگهي ٿو، ڇاكاڻ ته تجربو 
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 :انسان جو وڏو استاد آهي، جيكو کيس گهڻو كجھ سيکاري ڇڎي ٿو
 َاڃان تون اواٽ، وٹان پاسي ويسري،
ُسونهين ٿي سواٽ، ته منجھان دل دڳ لهين ُ. 

 

كٿي كٿي ته شاهه سائين جو تصور ۽ تخيل ڇركائي ڇڎي ٿو، وٹس هر 
کي رهنما بنائي، ان جي “ موت”يا “ مرڻ”. شي کي بيان كرڻ جو نرالو انداز آهي

 :پويان پنڌ كرڻ ڀٹائي جو ئي كمال ٿي سگهي ٿو
 ُاونچو اتاهون گهڻو، جيئڻ کي جبل،

ُمون سين هل، ته پٺي تو پنڌ كريان!   َمرڻ َ. 
   *** 

 گوشي جا،!   گهڻن سين، جيئڻ!   تو سڱ، ساهه
 .مون سين آ، ته پٺي تو پنڌ كريان!   مرڻ

 

مجموعي طرح سان چئي سگهجي ٿو ته ڀٹائي وٽ رهنمائي حاصل كرڻ جي 
 جي الهن چاڙهن کي منهن ڏيڻ ال تمام گهڻي اهميت آهي، هو انسان کي زندگي
كنهن سونهين جي صالح ڏٺڻ جو درس ڏئي ٿو ۽ چوي ٿو ته جيكڎهن كو قابل ۽ 

سڀ کان عظيم رهنما . كامل رهنما ملي وڃي ته اها انسان جي وڏي خوشقسمتي آهي
 .آهيملسو هيلع هللا ىلص انسانيت جو محسن حضور اكرم 

انسان . شاهه سائين وٽ پنهنجي رهنما جي ڏنل تعليم وڏي حيثيت رکي ٿي
عالمت آهي رهنمائي “ گودڙي”هيٺ ڏنل بيتن ۾ . ان جو احسان الهي ئي نه ٿو سگهي

 :ُجي، مرشد جي فيض جي
 ُجا گر ڏني گودڙي، سا ٿئي الهيندي لڄ،
 ُسند تنهن سهڄ، چيلو چوندو كيترا؟

 

رهنما جي تعليم جو ادب الزمي آهي، ڇاكاڻ ته علم ادب کانسوا /مرشد
 :حاصل ٿي ئي نه ٿو سگهي

ُجا گر ڏني گودڙي، سا مون کي ٿي مرڪ، َ ُ 
 .ُماري چرخ، اوڍي ويہ ادب سين! چيال
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،ُجا گر ڏني گودڙي، سا مون گهڻي سها ُ 
 .نيئي رساڻي ما، اوڍئين جي ادب سين
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