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 ڊاڪٽر امير علي شاهه
 

 ُسر سسئي آبريَء ۾ وحدت الوجود
 

Abstract: 
 

Wahdat-ul-Wajood in Sur Sasui Abri 
 

Shah Abdul Latif Bhattai (RA) laid great emphasis on the 

value of humanity in his versatile poetry. Shah taught the actual 

essence of reality around humanity. He stressed that one should 

not be ego-centric and should be content with one’s ego through 

spirituality and mysticism. “Sur Sasui Abri” from Shah Jo Risalo 

illustrates Wahdat-ul-Wajood, the oneness of Allah and his pres-

ence in all human beings. Shah sahib teaches this particular con-

cept through Sufism. “Sur Sasui Abri” teaches that Allah is omni-

present, the one who created the world and everything belongs to 

him. In oneness (Wahdat-ul-Wajood), one ought to be as crystal 

clear and pure as the reflection of God. The righteous one is al-

ways in search of truth and he is least bothered and interested in 

the worldly life and its affairs. It is imperative then to lose one’s 

ego in order to reach such levels. This implies that she (Sasui) 

completely killed her ego and found what she was looking for. 
جي نظريي موجب رب پاڪ انساا  ااا  ر ر ناا ايف ناو ا ا   وحدت الوجود

مطابق اہلل اا  سواِء ٻ و ڪجھ به نه آھيف خدا ھر شيِء تي قادر آھي. ا ا ذات ا ل به آ ي 
ته آخر به آ يف باط  به آ ي. دن ا جي ھر شيِء مااڪاح يايا اياي جاي ئاواھاي ر اي  اي تاه 
ب شح ھو الشريح آھي ۽ ھ  جو ڪو به ميابل ڪونھي. ھا  جاي ناه شاهال ناه ناورت 
آھي. جڏھ  ته انسا  خدا سا  محبت ڪرڻ جي درجي تي پھچي  و ته ھو به ساڻس محبت 

 ڪري  و.
 نو    جو ڪا نات جي پاڪڻھار اي سڃاڻڻ  ار  ميصد آخرڪار پاڻ

سڃاڻڻ تي  ڃي دنگ ڪري  و. يعني نو ي مت ۾ ڪا نات ۽                                                                             
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اي سمجهڻ ۽ سچا ي  پر ڙڻ الِء پنھنجي خودي ۽ نفس اي ختم ڪرڻ ۽ پاڻ سڃاڻڻ  خدا
 ضر ري آھي.

يضرت شاہه عبداڪلط ف ڀٽا اي باه پاناھاناجاي ڪات  ۾  يادت اڪاوجاود جاي  
 لسفي تي ز ر ريئي  و ته جڏھ  انسا  پنھنجي ذات جاي خاودي ااي تارڪ ڪاري  او ۽ 

اي ڪڍي ڦٽو ڪري تڏھ   ي پنھنجي ت  ۽ م  ۾ ساراريا ي ااي ‘  ما ’پنھنجي اندر اا  
پساي  او. اناھايي ئاس ساا   اي انسااا  ماعاار ات جاي ماناڪل ااي رساي  او.  اااڪااڻ تااه 
خودشناسيي اا  پوِء  ڃي ھو ا  دعوٰي جي قابل بڻجي  و ته ھاڻي ھو ٻ   اي به سڃااڻاي 

  و ۽ رب پاڪ اي سڃاڻڻ جي ھا  به ھڻي سگھي  و.
شا ه ڪط ف ھر د ر جو شاعر آھيف سندس ميا ف زما  ۽ مها  جي پااباناديا  
اا  آجو آھي ۽ دن ا جي شاعر  اا  به سندس درجو اعلٰي آھيف پر    ۽  هر جي ڪحاظ 
اا  سندس درجو نھايت مفهرانه ۽ مٿااناهاو  آھاي. سانادس شااعاريي ۾ ڪاا اناات جاا 
ڪ ترا ي موضوع سمايل آھ . ھ  دن ا جي ذري ذري اي راڍي ڪاريگري ۽ راھپ ساا  

 پنھنجي  هر  س لي ظا ر ڪ و آھي.
شا ه ڪط ف جي عظمت جو  ري ۾  ر  ساباب اھاو آھاي تاه انسااناي جا با  ۽ 
ايساس  جي ڪحاظ اا  تمث لو ف تشب ھو  ۽ استعارا ر ي ڪت  ۾  ر يان ت ۽ تصاو  
ار  جي رمڪ  اي سمجھا ڻ  جي ڪاوشاڪ ڪائاي ا اسف سانادس رسااڪاي جاو ھار ھاح س 
داستا ف ب ت ۽ ِسَٽ انساني ڀت يي ۽ بھتري الِء آھي. ب ت پڙھڻ ساا  ناه  اياح ر   ااي 
تازئي ۽ رايت يانل  ئي  ي پر م  ما  م ر به ختم   و  ڃي  و ۽ باط  آ  ناي  اناگار 

 ا جر    و پوي. ڪط ف سرڪار ٻ   سورم   جي ڀ ٽ ۾ سسئي الِء پنج سر ڳايا آھ .
 سر سسئي آبري .1
 سر مع  ري .2

 سر ديسي .3
 سر ڪوھ اري .4
 سر يس ني  .5

انھ  سر  جي ذريعي شا ه ڪط ف سسئيف ۽ پنھو  جي قصاي ااي ھاما اشا  الِء 
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تاريخ ۾ امر ڪري  ڏيو ۽ سسئيي جي را  رااڙ  ا ناجا  ااي اناها  سار  ۾ ساماوھا او 
آھي. جڏھ  ڪفظ  اي ساز جو ساٿ ملي  و ته پاوِء مااياول تاي ھاح  جاداناي ڪا افا ات 
طاري  ي  ڃي  ي. پاڻ ب خود  ي سر  جي دن ا ۾ ئم  ي  يندا ھئاف موس اياي سانادس 

 رڳ رڳ ۾ سا ه  ۽ سرير ۾ سمايل ھئي.
انھ  سڀني سر  ۾ سسئيي جي را  رااڙ ف درد ف جد جھدف محاناتف نابارف  

ھمٿف اڪ لي سر پري  اي ڳوڪڻف درد  اي سا ي ساماجاھاڻف  ھاما   رسااياو ناه تاه ھاوي 
پنھو  پاڻ ھئيف عشق جي اساٽف سڃ ساج  ڪارڻ  قاباوڪاڻف عااجاڪيف اڪا الاي سار  اي 
ي ت ھت ڻف پنھو  اي  ڃا ڻف محبوب اي اندر ۾  اي ڳاوڪاهاي ڪاهاڻف انادر جاي ساچاي 
سحف طرييت جو را و پنڌف جيُء مٺو نه ڪرڻف پري ي جي غم ۾ يجااب ۾ سا اناگاار ۽ 
سونھ  اي ترڪ ڪرڻ ف پاڻھي پنھو   ي پئي ۽ ھر شي ۾ ا  ذات جو جمال  ي جمال نظر 

 اچي  وف پاڻ  ڃا ڻ  ي پري  اي ڪھڻ آھي.
سسئيي جي انھ  پنج  سر  ما  سر سسئي آبري ھح ا م سر آھيف ھا  سار 
۾ پاڻ سڃاڻڻ جي  لسفي جو اظهار   ل آھي. جانب ھر د  دل ۾ آھيف ا  ذات جي جمال 
 ر بر  اسي  ڏياف ھر ھنڌ سندس يس  جو جلو   ي نمايا  آھايف جا  دنا اا جاو عا اڪ 
 ڏيو ۽ مڙيئي الڳاپا ال اف ت   ي پري  جو مشاھد  مااڻا او ۽ سانادس ذات يايا اياي ااي 
پنھنجي پاڻ ۾ پاتو. طاڪب ۽ پري ي جي  چ ۾ خودي  ي يجاب آھيف محبوب يي ياي تاه 

 ھر شيِء ۾ سمايل آھيف سڀ ۾ ھو پاڻ آھي.
ڪل اڻ آر اڻي پنھنجي ترت ب رنل )رساڪو شاہاه عاباداڪالاطا اف ڀاٽاا اي  ۾ سار 

 سسئي آبري بابت ڪکي  و ته:
ڪمڪ ر يا ناتوا   جي مٽ ل ناورت آھاي. ھا  سار ۾ ‘ )  آڀري’ڪفظ  ‘ آبري’ 

سسئي جي ضع فا يي جو ذڪر آيل آھي. انھي ڪاري ھا  سار ااي اھاو نااڪاو رناو  ياو 
 (1)“آھي

چ  -)اجلد پھارياو   ڊاڪٽر نبي بخڪ خا  بلوچ پنھنجي نئ   جامع سنڌي ڪغات 
 ۾ آبري جي معنٰي ھ  طر  ڪکي آھي:

آبري: ث نفت [ س  ابت )=ن  = بل = بل = بي ز ريفھ ڻي. ابت > آٻري> ” 
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ھ ڻي. اڃايل)آب + ري  سهايال. )ذ  شااہاا جاي رسااڪاي ۾  -ضع فه -اڀري -آبري  اٻت
 (2)“ھح سر جو ناڪو. شاہا جي راڳ ۾ ھح راڳڻي جو ناڪو آھي.

 عبداڪستار بلوچف سنڌيها ڪغت ۾ ڪکي  و ته: 
آبري : ث سنڌ جي قديم موس يي جو ھح سر شا ه  جاي رسااڪاي جاو ھاح ”  

 (3)“سر آھي.
مطلب ته ڪفظ آبري جي معنٰي آھايف ھا اڻاي. شااہاه نااياب سارساسائاي آباري 
ذريعي ۽ سسئي جي زباني  رما ي  و ته: يي يي ذات جو عاهاس ڪاناھا  ٻائاي ھاناڌ ناه 
آھيف پر انسا  جي اندر ۾  ي  سي  وف پاڻ تلي   به ڪ   ا ته معراج تڏھا  ياانال  ائاي 
 وف جڏھ  سندس اندر ۾ موجود نفس اي ترڪ ۽  چ  اري پردي اي ھٽا بو. شاہه  جاي 

  هر ۾  يدتف ڪثرتف ي رت ف نفيف اثبات ۽ ذڪر جا راز سمايل آھ . 
پاڻ اي  ڃا ي ۽ پرک ته ما  آھ ا  ڪ ر؟ منھنجو  جود  ا آھي؟ ۽ منھاناجاي 
ت  م  ۾ ڪھڙ  عهس موجود آھي؟ نو    جو نظريو آھي ته: يي يي ذات اي سڃا ڻ 
۽ خودي اي ترڪ ڪرڻ سڀ اا  ا او ڪم آھي. پار ا  ذات ااي ساڃااڻاڻ تاماا  ساوڪاو 
مريلو آھي. در به اھو ي جهل جتا  نعمتو  نص ب    ف جنھ  اي تو  ڳوڪ ا  ياا تات  
 و ڪري  ا  ذات جو جلو  ته ھر ھنڌ ۽ ھم اشا  تاناھاناجاي  جاود ۾ ساماايال آھاي. شااہاه 

 نايب  رما ي  و:
ِرف سااااو َساااادا آ ااااي ساااااڻ  تااااوف  جااااو تااااو ر ِر اااا اااا  ر  
ِر  ف َماااعااا     الَڪاااَ  َلِءف َڪاااطاااِ اااف  چااائااايف َماااناااِجاااهاااي  ِاااي 

ِڙف تااو َماانااِجااهااه آ ِااِس َتااِهاا ااو. اا  َپاار     (103)ص:َماانااجااهااا  َپااناائ 
 

اي ھ ڻي  تو  محبوب سا   ي الِء پنھنجي ت  ۽ م  ۾  ي جاھااتاي پااِءف ۽ پااڻ 
منجھا   ي ا  يي يي ذات جو سماُء ڪھف ا  سا    جو عهس ۽ دير  تنھنجي  ي انادر ۾ 

 ۽ تو ۾  ي موجودآھي.
جڏھ  انسا  يي يي ماڪح جاو جاماال پساڻ  او چااھايف تاه اھاو ذات پااڪ ااي 
عاجڪي ۽ انهساري ڪري  و ۽ ر  ي ا س ريجھا ي  و. انسا  ج هو ييا اياي ساوناھا  
جي سائر جو جڪ  آھيف سو  ي پاڻ سڃاڻڻ اا  پوِء ماڪح سا  ملي  ڃي  و.۽ انھ  ماا  
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 شح ۽ ئما  به ختم   و  ڃي.
ج  مجاز اا  پوِء يي يي ذات جو جلاو  رواوف تا  ااي  اي ساراريا  جاو  ناال 

 نص ب   و۽ پاڻ ۾  ي پري  پسي روا و .
اااِئااايف اااناااهاااو  آ اااو   پااااَڻ     َ  ِاااَم ِ رساااايااااِسف نااااَت پ 
اااِم پااااناااهاااناااجاااوف َپاااِئاااي پِااارياااا  جاااي پااااِسف  پااااڻ   ڃااااي 

80)ص:َرتِاااي ِعااالِاااَم ناااه راِسف  ارا  َپَساااَڻ پِاااريااا ي جاااي. 1 ) 
 

 ھم  ۽ ئمان  بي خبر ڪ وف نه ته پاناھاو  آُء پااڻ ھا اسف پاريا  تاه ھار شاي ۾ 
 سمايل آھي. پاڻ سڃاڻڻ  ارا  ٻ و سڀ علم اجايوآھي.

سسئي چوي  ي ته : جڏھ  پنھنجي خودي ترڪ ڪ م ۽  جود  ڃايمف تاڏھا  
 پاڻ  ي پنھو   ي پ س.

َ  ِر اااااااڻف  پاااااا ااااااِهااااااي جااااااا  پاااااااَڻ ۾ف َڪااااااَ ااااااِم ر  
اااِ  ڪااااَڻف ناااگااار  رياااَ  ۾ف َناااهاااا ڪااا اااِچااا    تاااه َناااهاااو ر  

ااائااااَ. ااار    اااِئااايف تاااا  س  اااناااهاااو   ِاااَ اااِس پااااِڻ  َساااس  1)ص:پ  01) 
 

جڏھ  مو  غور ۽  هر ڪري پنھنجي اندر ۾  اي جاھااتاي پااتاي ۽ ر   ساا  
رھاڻ ڪ مف تا   ي سرري   پنھنجو ديدار پسايوف نه جبل  ۾ف نه ڪ چ ۾ پري  تاه ماو  ۾ 

  ي سمايل ھو.
ڪو ي ب  اہلل ڪونھي سواِء منھنجيف ماناھاناجاي ’ ال اڪ  اال انا  ا ع د  : يعنٰي 
 ‘ عبادت ڪريوف )يا مو  اي سڃاڻو. 

 اڪاڻ ته عبادت جي معنٰي معر ت يا سڃاڻڻ به آھيف شا اخ ماحاي اڪاديا  ابا  
)ھو ماوناکاي سااراھاي  او۽ ھاو ماوناکاي “    صمدني  ايد  اعبدہ” اڪعر بي چوي  و ته: 

 (4)“پوڄيف سڃاڻي  و ۽ آ و  ا س پوڄا   و)سڃاڻا    و.
پري  رڪڻف پڇڻ ۽ ڳوڪڻ سا  نٿو ملي پر پناھاناجاي جايي ۾ جاھااتاي پاا اڻ ساا  

 جانب جو جلو  پسجي  وف  اڪاڻ ته ھو ڪو ٻئي ھنڌ نه آھي.
اااه َپاااِھاااي؟ اااِڇااا ااا  ڪاااو    اااناااھاااناااجاااي َھاااناااَج ۾ف پ   ھاااوت  ت 
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ااوجااهااي َڪااِر َسااِهاايف َ ف س  ااِصاار  ا اابا ااما َاَ اات ت  ااک  ااسا  َ  ِااي َانااف 
 (101)ص:َڪااڏ ِااا  ڪااا ناااه َ ھِاايف ھاااوت  ڳااوَڪاااَڻ َھاااَٽ تاااي.

 

يي يي ذات تو ۾  ي آھيف تو   ري ٻ   اا  پئي پاڇا ا ي؟ سانادس ماخاتالاف 
 نورتو  ۽ نشان و  ا ھا  جي اندر ۾  ي آھ  ف پوِء  و نه  ا جا چي ۽ نظر ڪريو.
اااڇااا ااا  ڪاااو  اااه  َپاااِريااااڻ؟ اااناااهاااناااجاااي َ اااناااَج ۾ف پ    اااوت  ت 
ف اناهاناجاو تاو ِا ا  سااڻ  ال اڪااَوِريااِدف ت  ِ  ِما ا َيابا  َ َنحا   َاقَرب  اِڪ ا

ف آر  َعااااجااااِ ااااَبااااِ  اااااي. 1)ص:پاااانااااهاااانااااجااااو آ ااااي پاااااڻ  0 1) 
 

سڄڻ ا ھا  جي اندر ۾  ي آھيف پري ي اي سڃاڻڻ جو ئس ڪنھ  ٻئي اا  ناه 
پڇ. اہلل پاڪ  قرآ  پاڪ ۾  رمايو آھي ته: )اس   انسا  اي سندس شه رڳ اا  باه   ياح 

  يجها آ  و . 
ھ  ڪا نات ۾ جو ڪجھ نظر اچي  وف اھو سڀ ڪجھ خدا جاو ظاھاور آھاي. ” 

ھر شي مظھر ذات ۽ نفات آھي. مثالف ئل  ۾ خوشبو ا  ڪري  ي آھي. جاناھا  طار  
 رسو اھو  ي نظر اچي  و.

قرآ  پاڪ ۾ رب ڪريم  رما ي  وته : سج جي چمح دماح ۾  اي ماناھاناجاو 
نور آھي. چنڊ جي ر شني ۾ ما   ي سمايل آھ ا  . باھ جي ئرمي ۽ ر شني مناھاناجاي 

  ي  جود سا  آھ .
ما  ڪا نات جي ھر شي اي سھار  ريا   وف ھيي ڪا نات منھنجي  ي ڪري 

 قا م آھي. ۽ ما   ي پوپٽ  اي زندہ راا   و.
ما  سڀني دڪ   ۾ پوش دہ آھ ا . انسان  ۾ يا اظاي جاي قاوت ۽ ادراڪ جاي 

 (5)“قوت منھنجي ڪري  ي آھي.
ساڪح ھم ش  يق جي ڳوال ۽ ا  جي جستجو ۾رھي  اوف ھار ياال ۾ رب جاي 

 رضامندي يانل ڪرڻ الِء ماڪح جي يهم  مطابق ھلي  و.
سسئي به يق جي طااڪاب آ اي. سانادس ڪاردار ھاح اھاڙي ياق شانااس جاي 
عهاسي آھي. جو يق جي راہه ۾ ڪشاال  و ڪڍي ۽ سخت و   و سھي پر پو تاي ماو اڻ  
جي نٿو ڪري فھو محبوب جي تت  ۾ بک ۽ اڃ اي س ج تصور ڪري  و. ھي پنڌ اھو 
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ڪري جو پنھنجو جيُء مٺو نه ڪريف مطلب ته ج  جي اندر ۾ عشاق جاي آآ آھاي ساي 
  ي جبل جھاڳ    ا.

اااااَک ناااااه پاااااار  اااااو ڪااااااف  َساااااڌا ِاااااِتاااااي َساااااَڀاااااهااااااف ب 
اااناااَباااِڪ ڪااااناااهاااي ڪااااف  جااا اااِهااايي تااا اااِهااايي ذاِت ِجااايف ج 

 (105)ص:مااو  ساا اا  َ االااي ساااف جااا جااي  ِمااٺااو نااه َڪااري.
 

پري ي اي اھي  ي سچا ساڪح يانل ڪ   اف ج هي مجازي دن ا اا  پاڻ ااي 
  ار را   ا ۽ دڪبر رانھ  دل ۽ ر   سا  الڳاپو را   ا.

   ڙَياااااِم َساااااڀ َ  ااااااَڻف يااااااَر ڪااااااَرِڻ َجاااااَت جااااايف
ھاااڃاااااَڻف ف اي آِريااااڻِااايي ا  اااح  اااِحاااا ا ِء م  ااالِء َشااايا  اہلل  بِاااه 

اانااھااو  پاااَڻف ِڪاا اانااهااي ٻاا ااو َٻاار َچ ري.  (101)ص:َسااَڀ ۾ پ 
 

يي يي سرري  جي ڳوال ۾ ھر ھنڌ ۽ ھر مها  جاچ مف پر ا   ڻي جو عهاس 
 ته ھر شيِء جي چوئرد آھي. ا  سا    جو نشان و  ته سڀ ۾ سمايل آھ .

ھتي  ر شيِء  اني آھيف ھ  جي ذات ۾ زندئي جاو باياا آھايف پاناھاناجاو پااڻ 
مٽا ڻ سا  نو ي جو  جود يي يي معنٰي ۾ ختم نٿو  ئيف مگار ھا  جاي انافاراديات ياا 
 جود ج هي االھي عنايت آھيف سو قا ام رھاي  اوف بالاح عاامال  ائاي  او ۽ زنادئاي 
يانل ڪري  و. مگر پنھنجي يي يي خاڪق ۽ محبوب ساا  مالاڻ باه ڪاو آساا  ڪام ناه 
آھيف ا  الِء امتحا  ۽ آزما شو  آھ ف مگر عاشق اي ھي مص بت مٺي  ي ڪڳي. جڏھ  
ر   محبوب سا  ملي  و ته پوِء ھ  اي انفرادي دا مي زندئي مالاڻاي آھاي. ا  باعاد اہلل 

 تعاڪٰي طر ا  سڀ نعمتو  عطا   نديو  .
نو    جي ھي ساري جد جھد ۽ جااوڙ ا  ”بيول يضرت جن د بغدادي جي   

 اعدي اي ڪرڻ ۾ محبوب يي يي سا  ملڻ الِء آھي. جنھ  بعد انسا  اي ابدي زندئي 
 (6)“عطا   ندي.

سسئيي جي محبت به پنھنجي ھوت الِء الز ال ھئاي. اا اس را اي ۽ رڃا  جاو 
سفر به رنجور ڪري  ڏيو. ھو ڪح النچ ندي ۽  هر  اڪ ندي ف محبوب جاي ڳاوالِء ۽ 

 ڪ چ طر  ڪاھ ندي پئي  ڃي ۽ را  رااڙ  سا  پري ي جو ديدار ڪ ا   .
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اااوَرف َ اااَهاااَر تاااوِء  ااااِڪااا اااو چاااَڙ ااايف  را اااي ِڪاااي َرناااج 
َرف ضاااو   الناااچاااي َڪاااَح َڪاااطااا اااف  چااائااايف َ ااالاااي راناااهااا  ي 
َرف اااااِئاااايي جاااااا سااااااڪاااااو  ااااِ  ۾ف َساااااس  ڃ   َر ِاااا اااااا َساااااِڀ ر 

اارااريِاا . ااِس س  ااَک نااه ماا ااڙي  َرف س  ااِس سااو   (112)ص:ساااَڄاا   ماا ااڙي 
 

سسئيي جي محبت به پنهنجي  وت الِء الز ال  ئيف سندس سرري  جي غامف 
 يجابف س نگار ۽ سونه  اي ترڪ ڪ و ته پاڻ  ي پنهو   ي پ ئي.

اااناااهاااو   ِاااَ اااِس پااااَڻف اااِئااايي ِجااايف پ  ناااَهااا  َساااس    ياااِئاااي ساااو 
ماااااااَڻف ِت ا  اااااد  چااااائااااايف آ اااااي ا   َساااااِڀاااااِ  ِجاااااي َسااااا ِء

1)ص:َڀاااااناااااڀاااااوَر جاااااا ڀااااااَڻف آرا َعاااااجااااا اااااَباااااِ  ااااااي. 0 1) 
 

سسئي اي پهاڙ  فجبل  ۽ رڃ  جاي پاناڌ ڦاٽاي  اڏياوفساوناها  ۽ سا اناگاار باه 
  ڃايوف جانب الِء جبل  ۾ پئي جليفرک  ي ا س محبوب سا  متيو.

ااااِرااااريِاااا ف ااااتااااي ِمااااَلاااا  نااااه س    يااااٺااااي َ ِر نااااه َپااااَوِ ف س 
َ ااِ ف سااااَڄاا   ِماالاااي تاا  ااااي.  (112)ص: جااي َمااٿاااي َرنااَدِ  ر 

 

سچي ساڪح اي پري  جو  نال رڪنديف ر  نديف تڙپنديف خاودي ااي تارڪ 
 ڪرڻ سا   ي ملي  وف نه  ي  يھڻ سمھڻ ف جاڳڻ ۽ سک  سا  ملي  و. 

نو    جو عشق رب الِء ھوند  آھيف ج هو يي يي ۽ يق آھاي. تاه پاوِء         
جنھ  ۾ اہلل جو جلو  ۽ نور نظر اچي  و. انھي سا  نو ي محبت ڪري  و ۽ انھي ۾  ي 

 ھ  جي انل ت ھ  اي ا  ذات جو سماُء پاڻ اا   ي پڇ.
 َ ڃاااِ ااا   اااو َ ڻاااهاااار؟ ھِاااِت ناااه ڳاااوڪِااائااا ااا  ھاااوَت اااايف
 ڪِاااهاااو ِڪااا اااَ ف َڪاااِطااا اااف  َچاااَئااايف ٻاااار چاااو ٻِااائاااي پااااِرف
اااناااهاااو ِء سااا ااا  پااااِرف   اااي  َساااِتااايف َٻاااڌ  َساااناااِدر ف پِااارِت پ 

 (103)ص: نااانااائاااي نااا اااَڻ نِااھااااِرف تاااو ۾ ديااار  د سااَت جاااو.
 

اي سسئي  تو   ڻهار طر   و  ي  ڃ  ؟ پنھنجي دڪبر اي پاڻ ۾  ي ڳاولف 
 تنھنجي پريتم جوآستانو تو منجھ  ي آھي.

نو    الِء ته سندس عبادت  ي اھو عشق آھي تصو  ناڪو  اي آھاي عشاق ”  
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 جو ۽ اھو عشق نر  انسا   ي ڪري سگھ   ا.
 ‘ناھي م سر مله فاھا امانت عشق جي.’ 
اھو عشق انسا  جو معراج آھيف اھو درد دل ڪا   اور  ااي نصا اب  ا اناد   

آھي. ا ا عشق جي سعادت  ر ڪنه  اي نص ب نه   ندي آ يفجند جاا  قارباا  ڪارڻاا 
 (1)“پوندا آ  .

پنھنجو انل ماياا  ياانال ڪارڻ الِء مسالاسال جااااوڙف جاد جاھاد ۽ الڳاتايي 
ڪوشڪ جي ضر رت آھيف پاڻ سڃاڻڻ الِء م  ما  ٻ ا يي جو سمور  ما ار ڪاڍي انادر 

 اي اجر  ڪرڻو پوند .
اانااڊ    تااو  ئااهااوِرف ااِئااي  َئااَهاار ڪ   َسااڀااِ اائااي ساااريف َسااس 

ِر َ  ر ِرف َدرا َماااناااِجاااهاااه د ِسااات   ااا اااو. 10)ص: ڃاااي ر   3) 
 

اي سسئي   پنھنجي ئھر جا سمورا پاسا ۽ ڪنڊ   جاچي رسف پر سڄڻ سا    
 اي پاڻ اا  پري  ڃي نه ڳول   اڪاڻ ته محبوب تنھنجي م  ۾  ي موجود آھي.

ااااِئاااايف ڪِااااي َسااااس  ااااَڃف َماااار  َقاااابااااو   ساااااَجااااَ  ڪاااااَرِڻ س 
ِ  اااااي. ڃاااا ااااو ا  َڃف پاااااڻِااااي ا  9)ص:َانااادِر جاااانااااِ اااا  ا  9) 

 

عشق به عج ب چ ڪ آھي  يي يي عشق جو پنڌ نسور   ي سڃ آھيف پر عااشاق 
ساج  ڪارڻ سڃ قبول ڪ   اف ج  جي اندر ۾ عشق الِء اڃ آھي تا  الِء پااڻاي ااي باه اڃ 

 آھي.
جانب ته انسا  اي سا ه اا  به  يجھو آھيف پري  ٻئي ڪنه   نڌ ڪهل نه آ يف 
پنهنجي اندر ۾  ي موجود آ ي. رڳو ساڻس پريت نبا ڻي آ يف يي يي عشق جي ئاس 

 ۾پاڻ  ساري  لڻو آ يف سرري  رانه   ينديف عاجڪي اي اڳ ا  ڪرڻو آ ي. 
 د ِسااات  ِرواااا اااِ ااا  دِل سااا ااا ف  ِ رِچاااي ناااه ِ  ااايف
 النااچااي َڪااَحف َڪااطااِ ااف  چاائاايف َپااِهااَڻااِ  َماانااِجااھ پِااهاايف

ااِئااي.  (116)ص:َسااناادي نااِ اانااَهاا  نِااهاايف ِڪااي سااَر ِااراز  َسااس 
 

ر ياني ئس ۾ مرشد جو  آا و   ي سچي ساڪح جي رھنما اي ڪا   ا او ف 
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  اڪاڻ  ته طاڪب بي نور آھيف سڏ ڪجي ته سڄڻ اي ڪجيفھلجي ته به رانھنس ھلجي.
ف  َساااااَڏ َ  َڪاااااِر َساااااڏِ  ري ف َھاااااَلاااااَڻ ِري َ  َھااااال 

َ ااااَڻ ِري َمااااتااااا  ر  اااا ااااِ . ف ر  1)ص:َجااااَلااااڻ  ِري َ  َجاااال  1 9) 
 

شاہه سا    پاناھاناجاي ڪات  ذرياعاي انساا  ذات جاي انات  ڪائاي آھاي.   
يي يي۽ دن ا ي رمڪ  اا   اقف ڪ وآ يف انسا  اي پنھناجاي نافاس ۽ خاودي ااي  اناا 

 ڪرڻ جي تلي   ڪئي ا س.
مطلب ته ڀٽا ي ئھوٽ سر سسئي آبري ۾  يدت اڪوجود جي ناو ا ااناه  اهار 
جي اپٽار ڪئي آھي ته ج هو ڪل ڪا نات جو خااڪاق ۽ مااڪاح آھايف ساو اي ھار ھاناڌ 
موجود آھي.  يدت اڪوجود ۾ پنھنجي باط  اي ايتر  ته اجر  ڪرڻوآھيف جو ا  ۾ خدا 
جو ر پ پسي سگھجي. سچو طاڪب ھم شه عشق جي عم ق ۾ ٻڏل رھي  و. اھو ظاھاري 
دن ا اا  نفرت ڪري  وف پنھنجي ھستي  ڃا ڻ سا  سرري  جو جماال نصا اب  ائاي  او. 
يعني سسئي پنھنجي پاڻ اي  ڃا ي )پنھنجي نفس ۽ خودي ماري  پري  اي ڳوڪا اناديف 
پنھنجي ت  ۽ م  ۾ نھاريا    ته سرري  ا س ديدار ڪرايوف ته پوِء پنھو    س پاڻ سسئي 

 تا  سورھئا.
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