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 ڊاكٹر فهميده حسين
 

ئم  ھ   ئئ ا  ب ئ   
ق ئ  ا ده   

  
Abstract: 

 

In today’s world, which is full of conflicts and controver-
sies, the humanity is puzzled and in a state of confusion due to 
rampant discrimination and inequality on the basis of colour, 
caste, faith and sectarian divide. People are being drifted to-
wards hatred, extremism and terrorism and the future seems 
bleak. Even the learned and intellectual sections of the society are 
living in a state of uncertainty and most of them have become pes-
simistic. 

In such conditions, people tend to take refuge in religion 
or sometimes in escapism in the form of taking drugs etc, which 
does n’t help them either. 

There is a third option which may help the humanity in 
these testing times, that is to follow the path of the Sufis – the 
mystics, like Shah Abdul Latif Bhittai. 

In this article the way of the Sufis has been described in 
its historical perspective and its need in the modern times in gen-
eral and that of Shah Latif in particular. 

The Sufis believe in the oneness of the Creator, and his 
creations )   ُكثرت وحدت كل(  -  thus believing in equal treatment for all 
human beings. They profess ideals of love, peace and brother-
hood. They believe that there are several faith systems followed 
by the people, but the essence of all the religions is the same, 
there can be more than one ways to follow the same path but the 
ultimate goal is to reach the Absolute Truth. The Sufis like Shah 
Abdul Latif Bhittai have conveyed this message through their po-
etry which has universal appeal to the entire humanity. 

The message of Shah Abdul Latif Bhittai, a poet of the 
18th century A.D, has reached the modern times, and we feel that 
it is relevant even today. We can apply his ‘baits’  or couplets to 
the events and situations faced by the humanity in the present sce-
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nario of extremism and terrorism. Poets like Shah Abdul Latif can 
help in creating a softer image of Islam and facilitate our youth to 
believe in ultimate goals of humanity-the Truth, Beauty and 
Goodness. 

جي تضادن ۽ تكرارن سان ڀريل دنيا ۾ انسانذات بي چيني، انتشار ۽ اڄ 
مونجهه جو شكار آهي ۽ رنگ، نسل، مذهب، ذات پات، فرقيواريت ۽ لساني مت ڀيدن 

حالتون کيس نفرت، انتهاپسندي ۽ دهشتگردي .  جي بنياد تي ورهائجي چكي آهي
. ڏانهن ڌكي رهيون آهن، جنهن كري هن جو آئيندو اونداهو ۽ اڻ چٹو نظر ٿو اچي

عام ماڻهو غير يقيني جي كيفيت ۾ آهي، ايتريقدر جو دانشور ۽ اهل قلم به مايوس 
بڻجي، بي عمل ۽ غير فعال ٿي ويهي رهيا آهن ۽    (Pessimistic)۽ قنوطيت پسند 

اهڑين ئي غير .  اهڑي صورتحال ۾ عوام ۾ مايوسي ۽ بيزاري پيدا ٿي چكي آهي
رواجي حالتن ۽ كڑين حقيقتن کان فرار حاصل كرڻ ال ماڻهو عام طور يا ته مذهب ۾ 
پناهه ڳوليندا آهن يا وري نشو ۽ فرار جو كو ٻيو طريقو ۽ رستو اختيار كري وٺندا 

ُهك ٹيون رستو به آهي جيكو معروضي حقيقتون سجهائين ٿيون سو آهي ..  آهن
 . اسان جي شاهه لطيف جو رستو–صوفين جو رستو 

مذهب، جيكو انسان کي ذهني ۽ روحاني سكون ۽ تحفظ ڏيڻ جو ذريعو 
سمجهيو ويندو آهي، اڄ جي دور ۾ ان جي روح کي ڌار كري  محض چند رسمن ادا 

مذهب جي ظاهري ڏيک ويک، خدوخال تي وڌيك زور .  كرڻ جو نالو بنايو ويو آهي
َڏيڻ جي كري مسلكن جي وچ ۾ اختالفن کي هٿي ملي ۽ ان کان به وڌيك مالئيت ۽ 
طالبانائيزيشن جا ناكاري اثر پڻ سماج تي پيا آهن، جن جي كري به ماڻهن ۾ انهن جي 

اهڑن ئي سببن جي كري كيترا نوجوان ۽ .  حمايت ۽ مخالفت وارا گروهه ٺهي پيا آهن
معاشري جا پڑهيل لکيل ۽ سڄاڻ فرد مذهب کان دوري اختيار كري رهيا آهن، يا مرڳو 

دراصل مذهب .  ئي انتهاپسند بنجي سماج جي تاڃي پيٹي کي نقصان رسائي رهيا آهن
۾ عبادت جون اهڑيون رسمون ۽ اركان ان جو صرف هك رخ آهي، ان جو ٻيو رخ ۽ 
اصلي ۽ باطني پهلو اهو فهم ۽ ادراڪ آهي، جيكو انسان کي اخالقي ۽ روحاني طور 

 :ُتي بلندي ۽ اوچائي عطا كندو آهي ۽ نااميدي وقت دلي تسكين ڏيندو آهي
 روزا نمازون، اي پڻ چڱو كم،
 !ُاو كو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پرين کي
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اڄ جي دور ۾ مذهب جو اهو جوهر كٿي گم ٿي ويو آهي يا گم كيو ويو 
ٰروايتي مذهبي ۽ ظاهر پرست ڀلي ته پنهنجي عقيدي کي سڀني کان بهتر ۽ اعلي .  آهي

ُسمجهندا هجن، انهن جا پنهنجا روح ان اصلي جوهر کي ۽ ان فهم کي حاصل كرڻ کان 
هو پنهنجو پاڻ کي رواداري، .  محروم آهن، جنهن سان دل ۽ دماغ منور ٿيندا آهن

ٰمحبت ۽ امن جي عظيم پيغمبرن جا پيروكار ۽ مڃيندڙ هئڻ جي دعوي ته كن ٿا، پر 
انهن .  انهن ئي عظيم هستين جي درس مطابق ٻين جي عقيدن جو احترام وساريو ڇڎين

ِکي ان ڳالهه جي بنهه ڄاڻ كانهي ته كو هك انسان پنهنجي مسلك تي قائم رهندي، 
 .ٻين مذهبن جي ماڻهن سان باهمي سٺا الڳاپا به رکي سگهي ٿو

اهڑين حالتن ۾ رهنمائي ال آخر كنهن جي طرف ڏسجي؟ كير آهي، جو 
 دنيا کي هك ڀيرو  وري امن جو گهوارو بڻائڻ ۾ اسان جي مدد كري ٿو سگهي؟

اسان کي ضرورت آهي اهڑن ماڻهن جي، جيكي سمورن مذهبن جي اندر 
اهڑا ماڻهو، .  موجود انهي واحد جوهر بابت ڄاڻندا هجن، انهي ۾ يقين رکندا هجن

جيكي اهو سمجهي سگهن ته مذهب پنهنجي ظاهري شكلين، رسمي طور طريقن، 
زبان ۽ اصطالحن ۾ ته فرق رکن ٿا، پر انهن جي اندر انسانيت جي ڀالئي، اصالح ۽ فالح 

اهڑا ماڻهو، جن جو عقيدو هجي ته .  جي تصور ۾ كو گهڻو فرق كو نه هوندو آهي
پنهنجي خالق جي نظر ۾ سمورا انسان بنا كنهن تفريق ۽ ڀيد جي برابر ۽ هكجهڑا 

ئي آهن، جيكي محبت، رواداري ۽ “  صوفي”ًاهي ماڻهو يقينا شاهه سائين جهڑا .  آهن
برداشت جا پيكر هوندا آهن ۽ اهي سموري عالم ۽ سموري انسانذات جي ڀالئي ۽ 

 :خوشحالي چاهيندا آهن
 سائينم سدائين كرين، مٿي سنڌ سكار،
 !دوست مٺا دلدار، عالم سڀ آباد كرين

 

سندن نظريو كنهن .  اهي جيكا تعليم ڏين ٿا، هو پاڻ به ان تي عمل كن ٿا
مذهب، عقيدي يا مسلك سان ٹكر كو نه کائيندو، متصادم كو نه ٿيندو، بلك اهي 

ان كري انهن جي ...  سمورن مذهبن ۽ عقيدن جي  جوهر کان آشنا ماڻهو هوندا آهن
ضرورت تاريخ جي اهڑن سمورن دورن ۾ پوندي رهي آهي، جهڑي دور مان اڄ جو انسان 

انهن جي ضرورت اڄوكي هن افراتفري ۽ انتشار جي دور ۾ اڳ .... گذري رهيو آهي
جڎهن ماڻهو جو ذهن بي چين آهي ۽ سماج اخالقي پستي طرف .  کان وڌيك آهي
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انهن جي پيغام جي تعميل جي ان كر ي به ضرورت آهي  جو اهو مت ڀيد . گامزن آهي
يا امتياز ۽ انساني تفريق جي خالف هك تحريك آهي، جيكا صوفي سڳورا مختلف 

الکيڻو لطيف اسان کي سيکاري ٿو ته سموري كائنات هك . دورن ۾ هالئيندا رهيا آهن
خالق جي خلقيل آهي ته پو تفريق ڇا جي؟ خالق ته پنهنجي هر تخليق سان هك جهڑو 
پيار ٿو كري، پو هي نفرتون ڇا جون؟ پاڻ سڀني انسانن کي اشرف المخلوقات جو 
درجو ڏنائين ته پو منجهن غير برابري ۽ اوچ نيچ ڇو؟ سندن نسل، رنگ، زبانون، 
عقيدا، ذاتيون قبيال ڌار صرف سڃاڻپ ال رکيائين ته پو انهن جي نالي ۾ قتل ۽ 

 غارتگري ڇو؟
هن بيت  ۾ سنڌ جي سمورن صوفي شاعرن ۽ انسان دوست ماڻهن جي پنهنجي 
وطن سان گڎوگڎ انسانذات جي ال محبت، خلوص ۽ نيك نيتي جو جوهر ۽ 

هن ۾ شاعر نه صرف پنهنجي وطن ۽ ماڻهن، ديس ۽ ديس .  كالئمكس موجود آهي
واسين جي سكار ۽ خوشحالي جي دعا گهري آهي، بلكه سموري جهان جي ۽ ان ۾ 

سنڌ اها سرزمين .  وسندڙ انساني آبادين جي سک ۽ سالمتي ال پڻ دعا گهري آهي
آهي، جنهن تي خدا جي خاص رحمت آهي، جتي كيترائي وڏا بزرگ ۽ صوفي شاعر 

. پيدا ٿيا، جن جو آفاقي پيغام انسانن جي اجتماعي ڀالئي ۽ ڀائيچاري ال موجود آهي
قاضي قادن، شاهه كريم، شاهه عنايت، شاهه لطيف، سامي ۽ سچل جهڑن شاعرن 
پنهنجي  شاعري ذريعي بني نوع انسان جي وچ ۾ منافرت، نفاق، منافقي ۽ كم 

انسان دوستي ۽ روشن . ٰظرفي بدران محبت،  اتفاق، سچائي ۽ اعلي ظرف کي فروغ ڏنو
خيالي، سيكيولر  سوچ واري متي سان امن آشتي جي تبليغ كئي ۽ مختلف مذهبن ۽ 
مسلكن جي ماڻهن کي پاڻ ۾ امن ۽ رواداري جي قدرن سان رهڻ جو درس ڏنو ۽ 

جو متو سمجهايو، جيكو نه صرف سندن پنهنجي “  جيئو ۽ جيئڻ ڏيو”ٰصحيح معني ۾ 
ُپنهنجي دور ۾ سچو هو، پر اڄوكي پرآشوب ۽ پريشان دور ۾ رهڻ وارن ماڻهن ال به 

 ۽ سچو آهي، انهن سمورن شاعر نه صرف پنهنجي ماڻهن کي محبت Relevantاوترو ئي 
 .جو سڎ ڏنو بلك کين خدمت خلق جو به درس ڏنو

هن وٽ انسان .جو شاعر هو)  ع 1551  –  1462(قاضي قادن، پندرهين صدي 
جي اصل سونهن سندس من اندر جي سونهن آهي ۽ جن جي دل ۾ محبت وسي ٿي، اهي 
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 :بظاهر ميرا سيرا هئڻ جي باوجود باطني حسن سان ماال مال هوندا آهن، چوي ٿو
 محبت جن جي من ۾ سي ميرا ئي سونهن،
 َتن ۾ مشعال، سدا سپرين،

 )لکيل آهي“ مئلي”بدران “ ميرا”اصل ۾           (
ٰمعني ته جن جي من ۾ محبت هوندي آهي، اهي ظاهري طور ميرا هوندي به 
ُسهڻا لڳندا آهن، ڇو ته سندن تن من ۽ منهن ۾ نيكي جي، پرين جي روشني واري 
مشعل ٻرندي هوندي آهي، انهن شاعرن اهڑي حسن ۽ حق يا سچ ۽ خير جي به تبليغ 

انساني  روح جا بنيادي “  ُحسن ۽ خير”  ، “حق”كئي آهي، ڇو ته سندن نظريي موجب 
انهن جي پيروي ۽ پوئواري ۾ ئي انسانذات )   جويو1.1شاهه سچل سامي (  رجحان آهن 

ان ال قاضي قادن .  خير جي ال حق جوساٿ ڏيڻ ضروري آهي.  جي ڀالئي لكل آهي
 :چوي ٿو

سچ سها ُسچ پيارا سائينئان، سائين 
 ) ڊاكٹر بلوچ-قاضي قادن جو رسالو(                               

 .خالق سان قرب ال انسانن  سان محبت کان وڏو سچ ڀال ٻيو كهڑو ٿي سگهي ٿو
سنڌ جو سدا حيات شاعر شاهه عبداللطيف ڀٹائي ته آهي ئي نسورو نينهن، 

شاهه صاحب جي شاعري ۾ اهي سموريون خوبيون بدرجه اتم موجود آهن، ! سراپا سچ
. جيكي کيس زمان ۽ مكان جي سرحدن کان بلند هك آفاقي شاعر ثابت كن ٿيون

شاهه صاحب پنهنجي وطن ۾ هر قسم جي غير برابري، مذهبي تفرقن ۽ مت ڀيد کان 
سوا ذات پات، ڀيد ڀا جي خالف آواز اٿاريو ۽ تصوف جي ان صورت کي وڌيك نمايان 
انداز ۾ پنهنجي شاعري ۾ پيش كيو، جنهن ۾ انسانيت، مساوات ۽ مذهبي رواداري 

هن دور ۾ صوفي ازم جي هك اهڑي تحريك اڀري هئي، جنهن جي .  نمايان عنصر هئا
ذريعي شاعرن مختلف تعصبن ۽ امتيازن خالف زبردست هلچل پيدا كئي ۽ ماڻهن کي 
پاڻ ۾ بنا كنهن فرق جي محبت، اخوت ۽ ڀائيچاري سان رهڻ جو سبق ڏنو ۽ 

بندن جي وچ ۾ باهمي اتفاق ۽ .  ٰکي سمورن قدرن کان اعلي قدر قرار ڏنو“  انسانيت”
هيكڑائي يا ٻڌي ال شاهه صاحب ڏاڍا خوبصورت خيال ۽ دل کي لڳائيندڙ تشبيهون 

 .استعمال كيون ۽ اهڑا بيت چيا جيكي پنهنجو مٹ پاڻ آهن
 وڳر كيو وتن، پرت نه ڇنن پاڻ ۾،
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 .پسو پکيئڑن، ماڻهنئان ميٺ گهڻو
 

ڏسو ته پکي كيئن ٻڌي ۽ اتفاق سان گڎجي ٿا اڏامن ۽ كنهن به صورت ۾ هو 
پنهنجي وچ ۾ موجود پريت جو ٻنڌڻ نٿا ٹوڙين، انهن پکيئڑن ۾ ته انسانن کان به وڌيك 

 !ٰميٺ محبت ٿي ڏسجي، ڇا ته اعلي مشاهدو آهي
اسان جي هن خطي ۾ كيترين صدين کان نيم قبائلي ۽ نيم جاگيرداراڻو 
نظام پنهنجي سمورين بڇڑاين ۽ براين سان موجود رهيو آهي، جنهن جو نتيجو هر 
قسم جي انتهاپسندي  جي صورت ۾ سماج ۾ ناسور بنجي چكو آهي، سماجي قدر 
هجن يا كلچر جي نالي ۾ منفي رسمن رواجن جو جبر يا مذهبي  انتهاپسندي، اهي 

انهن سان مهاڏي اٹكائن ال اسان جي .  انسانن کي عزت ۽ سكون سان جيئڻ نٿا ڏين
هنن پنهنجي كالم ۽ رنگ ۽ نسل، ذات پات .  صوفي شاعرن خصوصي پيغام ڏنا آهن

۽ بنياد پرستي جي ڀرپور مذمت كئي آهي، شاهه صاحب ذات پات جي حوالي سان 
 كيڎي خوبصورت سٹ سرجي آهي ته

 “ڏات نـــه آهـــي ذات تــي جــو وهــي ســولـــهـــي” 
 

ٰمعني ته لياقت ۽ خداداد صالحيت كنهن جي ميراث كانه هوندي آهي ۽ ان 
جو كنهن ذات پات سان كو تعلق نه هوندو آهي، اها ته اها امانت آهي جيكا صرف ۽ 

اڄ جي دور ۾ .  صرف محبت ۽ محنت، پيار ڀرئي پورهيي سان حاصل ٿيندي آهي
سندس .    جيكي ميرٽ ۾ يقين رکن ٿا، اهي ان سٹ کي هيئين سان هنڈائي سگهن ٿا

 :ٻيو بيت ڏسو
 ُنئون نياپو آئيو، راڻي مال رات
 لڌيسون لطيف چئي، كنان ڏاتر ڏات
 .كهڑي پڇين ذات، جي آئيا سي اگهيا

 

ٰمعني ته منهنجي محبوب مون کي هك نئون نياپو، نئون پيغام موكليو 
اسان هن سخي داتا کان جيكا به ڏات ۽ صالحيت حاصل كئي آهي، اها هن بنا .  آهي

ذات جي پڇڻ جي عطا كئي آهي، ان در تي جيكو به ويندو آهي، قبوليت نصيب 
. انهن سٹن جو اطالق اڄ جي حالتن تي كجي ته سماج كٿي وڃي رسي.  ٿيندي اٿس

شاهه جو اهو پيغام هر دور جي ارباب اختيار ال آهي ته ذات، سفارش، پرچي نه، پر ڏات 
 !ڏسو، صالحيت ڏسو، ميرٽ ڏسو
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 . ان کان وڏو انساني برابري ۽ مساوات ۽ انسان دوستي جو كهڑو درس ٿي سگهي ٿو
هو پنهنجي ملك جي غريب ۽ مسكين ماڻهن سان پنهنجو رشتو ايترو پختو 
ٿو رکي ۽ سندن ايترو احساس اٿس جو پنهنجي سورمي مارئي جي زبان ۾ هيئن ٿو 

 :اظهار كري ته
 آئون كيئن سوڙئين سمهان، مون ور گهاري رڃ،
ُور اباڻن سين اڃ، کو شربت تنهنجو  سومرا ُ. 

 

شاهه صاحب جو اڄ جي ماڻهن  کي پيغام آهي ته پنهنجي هم وطنن جو 
احساس كريو، سندن ڏکن سورن کي محسوس كريو ۽ انهن کي ڏک ڏئي كو سک 

هن بيت ۾ ڏسو كيئن نه وقت جي بادشاهه کي هك غريب ۽ مسكين .    قبول نه كريو
كردار جي زباني چوايو اٿس ته، آ نرم گرم سوڙهين ۾ كيئن ٿي سمهي سگهان، 
منهنجو محبوب مڑس ته ريگستان جي سرد راتين ۾ بنا اوڇڻ جي سمهندو هوندو، ۽ اي 
سومرا بادشاهه مون کي تنهنجا شربت ۽ ٻيا مشروب زيب نٿا ڏين ۽ آ پنهنجن پيارن 

اهو اهڑو احساس آهي جو پنهنجن ماڻهن سان .  سان گڎ اڃايل رهڻ کي ترجيح ٿي ڏيان
محبت جي انتها ٿو ڏيکاري ۽ شاعر ان کي حب الوطني ۽ انسان دوستي جو اشارو 

هن شاعر جيكڎهن كنهن جي ال خراب ڳالهايو آهي يا كنهن کي .  بڻائي ڇڎيو آهي
پٹيو آهي ته اهڑن انسان دشمن فردن ال جيكي پنهنجي مفادن جي ال ٻين کي نقصان 

 .پهچائين ٿا
 حكم ٿيو بادل کي، ته سارنگ ساٺ كجن،
 وڄون وسڻ آئيون، ٹهه ٹهه مينهن ٹمن،
 جن مهانگو لهي ميڑيو، سي ٿا هٿ هڻن،
 پنجن مان پندرنهن ٿيا، اي ٿا ورق ورن،
 ڏكاريا ڏيهه مان، موذي شال مرن،

 

جڎهن بادل کي حكم ٿو ٿئي ته وسڻ جي تياري كريو ۽ جڎهن وڄون ٿيون 
َچمكن، مينهن ٿو وسي ۽ ڇم ڇم برسات ٿي پوي تڎهن اهي موذي ۽ خود عرض 
ذخيرو كندڙ ماڻهو جن پنجن مان پندرنهن كرڻ جو سوچيو هو ۽ ڏكار ۾ ماڻهن جي 
مفلسي جو فائدو وٺڻ جو ارادو هئن، اهي افسوس جا هٿ ٿا مهٹين ۽  وهين جا پنا ٿا 

اي منهنجا رب انهن ڏكارين ۽ موذين کي موت ڏئي هنن مسكينن تان مصيبت .  پلٹين
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 .ٹار ته اهي سک جو ساهه کڻن
ملك ۾ ڏكار .  ڏسو اهو بيت به اڄ جي حالتن سان كيترو ٿو ٺهكي اچي

هجي يا تاريخ جي بدترين ٻوڏ يا طوفاني بارشون، اسان پاڻ ڏٺو ته كيئن نه كن موذين 
انهن مان فائدا حاصل كيا ۽ ذخيره اندوزي به كئي ته بلئك تي سامان وكيو ۽ ماڻهن 

شاهه صاحب اهڑن ماڻهن جي عكاسي به كئي آهي ته .  جي مجبوري جو فائدو ورتو
انهن کي بد دعا به ڏني آهي، اهڑين مصيبتن کي منهن ڏيڻ ال ماڻهن کي پاڻ ۾ ٻڌي رکي 

 .محبت سان رهڻ گهرجي ۽ آئي ويل كم اچڻ گهرجي
شاهه جي  رسالي ۾ اڄ جي انسان ال دوستي، ڀائيچاري ۽ محبت جي حوالي 
سان بي شمار بيت موجود آهن، انسانن کي پاڻ ۾ گڎجي رهڻ ۽ سڱ جوڙڻ جو سبق 

 ڏيڻ ال چوي ٿو؛
 هلو ته هلون كورئين، نازڪ جن جو نينهن،
 .ڳنڍين سارو ڏينهن، ڇنڻ مور نه سکيا

 

ڏسو ته كيئن كورين جي كرت ۾ ٹٹل ڌاڳن کي ڳنڍيون ڏئي جوڙڻ واري 
انسانن کي به پنهنجي .  عمل کي تشبيهه ذريعي پنهنجي پيغام ال استعمال كيو اٿس

رشتن کي اهڑي ريت ڳنڍڻ گهرجي ۽ ٹٹل ڌاڳن کي جوڙڻ وانگر انسانن کي جوڙڻ 
 .گهرجي

هو ڏسي ٿو ته ماڻهو خود غرض ٿيندا وڃن ۽ هك ٻئي جو ماس پٹڻ ۾ پورا 
 :آهن، ڀا ڀا  جو نه رهيو آهي ته هيئن ٿو چئي ڏي

 آدمين اخالص، مٹائي ماٺو كيو،
 هاڻي کائي سڀكو، سندو ماڻهو ماس،
 ُدلبر هن دنيا ۾، وڃي رهندو واس،
 .ُٻيو سڀ لوڪ لباس، كو هكدل هوندو هيكڑو

 

اها ڳالهه به ڏسو ته كيڎي نه سچي آهي ۽ اسين پنهنجي آسپاس روزانو پيا اهڑا  
هن جو اهو .  شاعر جي مشاهدي کي داد ڏيڻ کان سوا رهي نٿو سگهجي.  واقعا ڏسون

 .پيغام به موجوده دور ۾ اوترو ئي سچو آهي جيترو ان وقت هو
شاهه صاحب دنيا جي سمورن رشتن کان وڌيك مقدس رشتو انسانيت جي 

مذهب، مسلك، رنگ ۽ نسل ۽ ذات پات كو به هجي، جيكو انسان .  ناتي ٿو سمجهي
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انهن کان مٿانهون ٿي ٿو سوچي، اهو ئي ذهني سكون ۽ دلي چين سان گڎ روحاني 
بلندي حاصل كري ٿو سگهي، ۽ جيكي ماڻهو انهن تعصبن ۽ مت ڀيدن ۾  ڦاٿل آهن، 

لطيف جهڑن صوفين جو  چوڻ آهي ته جيكو . انهن جو آرام ۽ سكون حرام هوندو آهي
كنهن هك انسان جو عقيدو آهي، اهو ٻئي جي نظر ۾ كمتر نه هئڻ گهرجي ۽ سندن 
پيغام آهي ته توهان پنهنجي عقيدي سان سچا رهو ۽ ٻئي کي ڇڎيو ته هو پنهنجي 

 :عقيدي سان سچو رهي
،َكوڙو تون كفر سين، كافر م كوٺا 
،َهندو هڎ م آهيين، جڻيو تو نه جڳا 
 !تلك تنين کي ال، سچا جي شرڪ سين

 

اهڑو ئي . اهو  تصوف جو تمام مثبت  ۽ اڄ جي دور سان ٺهكندڙ  فلسفو آهي
فلسفو اسان کي گهرجي جيكو دنيا ۾ اسان جو مان مٿانهون كري، ۽ دنيا اسان کي 

ُ سمجهڻ بدران هك عظيم پرامن تهذيب ۽ ثقافتي  ورثي جو Terroristدهشتگرد يا 
 .وارث سمجهي

 ننڍي کنڈ ۾ شاهه لطيف جهڑا تمام وڏا ۽ عظيم صوفي ٿي گذريا آهن، جن 
 عام كيو ۽ سندن اهڑي (Soft image)اسالم جو هك تمام سولو ۽ خوبصورت تصور 

خاص كري ...  تعليم ۽ تربيت جي نتيجي ۾ ماڻهو بنا زور زبردستي جي مسلمان ٿيا
 ۾ صوفي تحريك هن سرزمين جي رواداري، محبت، ڀائيچاري ۽ برابري سنڌوماٿري
۽ امن جي روايتن سان هم آهنگ ٿي، ماڻهن جي دلين ۾ گهر كري وئي ۽ ماڻهن جي 

ان ڳالهه جو مشاهدو اڄ به سنڌ ۾ كري سگهجي ٿو ته هتان . فطرت جو حصو بنجي وئي
 .جا ماڻهو پنهنجي سرشت ۽ مزاج ۾ كيترا صوفي آهن

ٰشاهه لطيف جهڑن  صوفين ان تصور کي به رد كيو ته كو صوفي معني 
هنن .  يا رڳو اوتارن ۾ ويهي، وظيفا كرڻ ۽ چال كڍڻ وارو غير فعال كردار“  موالي”

 پنهنجي قول ۽ فعل سان ماڻهن کي عملي زندگي گذارڻ جو درس ڏنو ۽ عملي زندگي
۾ فعال رهڻ، پنهنجو مقصد حاصل كرڻ ال جدوجهد كرڻ ۽ مستقل مزاجي ۽ 

 .قرباني ذريعي نصب العين تائين رسائي حاصل كرڻ کي ترجيح ڏني
هونئن تي پنجاب ۾ فريدالدين گنج شكر ۽ داتا گنج بخش ۽ سنڌ ۾ قلندر 
شهباز ۽ عبدا شاهه غازي جهڑا تمام وڏا بزرگ صوفي به آيا  ۽ هنن ماڻهن کي متاثر 
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كيو، پر  اهي صوفي جن عام ماڻهن کي پنهنجي ٻولي ۾ پيغام ڏنو، ديسي ڌنن ۾ 
ڳائي وڄائي شاعري كئي ۽ پنهنجو امن، آشتي جو پيغام ڏنو ۽ پيار محبت، سان گڎ 
عملي زندگي ۾ جدوجهد كرڻ ال تمثيلي شاعري كئي، اهي ماڻهن جي دلين ۾ گهر 

 .كري ويا ۽ سندن زبانن تي هر وقت  انهن جو كالم ۽ پيغام آهي
سنڌ جو عظيم صوفي شاعر شاهه عبداللطيف ڀٹائي عملي زندگي جو درس 

هو جدوجهد همت حوصلي جو پيغام  ڏئي ٿو جيكو ئي اڄ جو .  ڏيندڙ شاعر آهي
 .پيغام آهي

 ال جي ذريعي عملي زندگي شاهه لطيف پنهنجي هر كردار ، هر سورمي
 .پيغام ڏنا ۽ پنهنجي مقصد جي حاصالت ال سمورا ضروري دڳ ڏسيا

 :سسئي جي زباني چيائين
 تتي ٿڌي كاهه، كانهي ويل ويهڻ جي،
 !متان ٿئي اونداهه، پير نه لهين پرين جو

 

 :سهڻي جي زباني چيائين
 .جان جان هئي جيئري، ورچي نه ويٺي
 !ِوڃين ڀون پيٺي، سكندي کي سڄڻين

 

مارئي ذريعي حب الوطني ۽ پنهنجن ديس واسين سان نينهن جو ناتو نڀائڻ 
 :جو درس ڏنائين

 اي نه مارن ريت، جيئن سيڻ مٹائين سون تي،
 اچي عمر كوٽ ۾، كنديس كا نه كريت،
 !پکن جي پريت، ماڙين سين نه مٹيان

 

ڏسو ته كيئن سر .   انهن سمورن پيغامن جو اطالق موجوده دور تي به ٿئي ٿو
 مارئي جي ذريعي شاهه صاحب اجتماعي قدرن جو پرچار كيو آهي، نواڻ ۽ تبديلي
ذريعي غالب اقتدار جي بت کي ڀڃڻ جو درس ڏنو آهي، ترقي پسند، انقالبي ۽ اقتدار 
خالف قدرن جي اپٹار كئي آهي، جن جي ذريعي هك آزاد، باوقار، خود مختيار، 

 .خوشحال ۽ پرماريت کان پاڪ سماج جي اوسر كري سگهجي
اڄ جي دور ۾ شاهه صاحب جهڑن صوفين جي كالم کي نئين سري سان رواج 

هتي . ۾ آڻڻ جي ضرورت آهي ۽ سندن  ڏنل  درس کي بار بار دهرائڻ جي ضرورت آهي
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هك ڳالهه ضرور چوڻ چاهينديس، گذريل كجهه وقت کان  كي اهڑيون بدعتون ۽ 
بڇڑايون صوفي فلسفي جي آڏ ۽ نالي ۾ رائج ٿي ويون آهن، جو پهرين انهن کي خارج 

ٰلفظ جي معني ئي بدلجي وئي “  صوفي”اڄ ته جهڑوكر .  كري جان ڇڎائڻ گهرجي
بي عمل، كاهل ۽ منشيات جا عادي ماڻهو مجذوبن جو حليو ٺاهي، پاڻ کي .  آهي

ان کان سوا پيري مريدي جي نالي ۾ جعلي پيرن جي ٻيگهي .  پيا سڎائين“  صوفي”
 متي پئي آهي ۽ مذهب جي اصل تعليم کان هٹي ضعيف االعتقادي ۽ توهم پرستي

آمراڻين حكومتن ۽ نوآبادياتي تسلط جي دورن ۾ هك اهڑو نظام . کي وڌايو ويو آهي
ُآهستي آهستي متعارف ٿي چكو آهي، جيكو صوفي ازم جي نالي ۾ ماڻهن کي 
ُگمراهه كرڻ جو باعث آهي ۽ ماڻهو مزارن جي اڱڻن ۾پئجي رهڻ ۽ سلفين جا كش 

ان کانسوا سچن صوفين پنهنجي رب .    هڻن کي صوفي ازم جي واٽ سمجهڻ لڳا آهن
ُکي راضي كرڻ ال انسانن سان محبت ۽ ڀائپي جو جيكو درس ڏنو هو، ان کي وساري 
سندن وفات کان پو كن مت  موڙهن انهن جي مزارن کي عبادتگاهن جو درجو ڏئي 

ڇڎيو، انهن جي پوين کي  متولين جي روپ ۾  پنهنجي پورهيي جي كمائي مان  
نذرانا ڏيڻ لڳا ۽ جڎهن اهو كمائي جو ذريعو بنجي ويو ته جعلي ۽ هٿ ٺوكيا 
مصنوعي پير ميدان تي لٿا ۽ انهن اهو كاروبار بڻائي ڇڎيو ۽ پنهنجين كرامتن جو 
پرچار كري مرضن کان، نجات ڏيارڻ، نرينو اوالد ڏيڻ ۽ ٻيون مرادون پوريون كرڻ 
وارن پهتل بزرگن جو چولو پائي جادو، ٹوڻا ڦيڻا، منشيات ۽ ٻين خرافات جو عادي 

 .بڻائي، عام ماڻهن کي معاشي ۽ سماجي سطح تي تباهه ۽ برباد كرڻ شروع كيو
صوفي ازم جي نالي تي اهڑيون سموريون بدعتون، توهم پرستي ۽ سياسي 
مقصد ال استعمال کان دامن بچائي، اڄ جي دور ۾ شاهه لطيف جي پيغام ذريعي ان جي 
اصلي روح سان انسانن وچ ۾ ڀائپي، برابري، امن آشتي ال استعمال كري سگهجي 

. ٿو، ڇو ته هن جو پيغام كٹرپڻي، بنياد پرستي ۽ انتهاپسندي جي خالف  آهي
موجوده دور ۾ جديد  علمن روشن خيالي ۽ سيكيولر سوچ کي عام كيو آهي ۽ 
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته انسانن جي وچ ۾ فرق ۽ مت ڀيد کان نجات حاصل كرڻ 

. جي كوشش كجي ۽ محبت ۽ هك ٻئي کي برداشت كرڻ واري كلچر کي ڦهالئجي
اڄ دنيا ۾ اسالم جو جيكو منفي تصور عام ٿي ويو آهي ۽ ڄاڻي واڻي به كيو پيو 
وڃي، خاص كري مغرب ۾ مسلمانن کي بنياد پرست ۽ دهشتگرد سمجهيو پيو وڃي، 
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انهي تاثر کي جهيڻو ۽ زائل كرڻ ال اسالم جو نرم ۽ نفيس تصور ڦهالئڻ جي 
ضرورت آهي، جنهن جو سولو طريقو آهي، شاهه جهڑن صوفي شاعرن جي كالم کي 

 . عام كرڻ
آخر ۾ اهو ضـرور چـوڻ چـاهـيـنـديـس تـه شـاهـه عـبـدالـلـطـيـف ڀـٹـائـي سـمـوري 
انسانذات ال پيار، محبت، احترام انسانيت جو پيغام ڏنو آهي، جيكو اڄ جي دور ۾ به 

ً آهي، جيتـرو گـذريـل دورن ۾ رهـيـو ۽ ايـنـدڙ دورن ۾ يـقـيـنـا relevantاوترو ئي سچو 
 .رهندو
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