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 مهر خادم
 

ب  ئر ۽  يھ ۾  ئ    
ب واري      

 

Abstract 
Sachal Sarmast has elegantly composed verses almost on 

every subject. His poetry has a perennial appeal to capture hu-
man sentiments. Every theme which he composed achieved an 
eternal status. So is the case with love, a global theme. Every 
brilliant and great verse – writer of East and West tried his best 
to paint this universal theme in his poetry. But Sachal Sarmast’s 
presentation of love is unique and superb, poignant and universal 
intellectual and sublime. Sachal Saeen has touched theme of love 
greatly which is commendable in all respects. To him, love is the 
basis of life. With the colours of affection even ugly sides of life 
have sparkling beauty. It is interesting to note that he portrayed 
various forms and shapes of love in his verses. This great theme 
is the hall mark of his poetry. To love he has subjective as well as 
objective approach. The main objective of this research paper is 
to trace feelings of love in Sachal’s poetry. 

  ۾ انسان شناسي جي عظيم صوفي شاعر، سچل سرمست جي شاعري
انهن كيفيتن مان، سندس .  جي حوالي سان كيتريون ئي كيفيتون موجود آهن

لغت جي حوالي . شاعري ۾ هك كيفيت پيار، محبت جي جذبي واري كيفيت به آهي
 .سان پيار جي معنٰي هن طرح آهي

 ) 1. (ذ، محبت، قرب ــ پريم، ُحب ، عشق: پياُر 
پيار جا انيك روپ ٿين ٿا ۽ پيار . پيار ۽ محبت انسان جي فطري كيفيت آهي

پي، ما، ڀا، ڀيڻ، اوالد، محبوبا، وطن، .  مختلف رشتن سان واسطو رکندو آهي
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ل . ٻولي، مذهب وغيره سان پيار ۽ محبت ٿي سگهي ٿي صوفين آڏو، مجاز حقيقت جي پُ
. آهي، اهو ئي سبب آهي  جو هر صوفي جي شاعري ۾ مجازي محبوب نظر اچي ٿو

پيار ۽ محبت، انسانن، جانورن، .  مجاز کان پو ئي حقيقت جو رستو ورتو ويندو آهي
پيار ۽ محبت هر لحاظ کان .  پکين سان گڎوگڎ هر ساهه واري جي فطري كيفيت آهي

پيار ۽ محبت ۾ انسان پنهنجي ڌن، دولت ۽ پنهنجي جان به .  احترام واري كيفيت آهي
پنهنجي جان جوکي ۾ وجھي به، پيار ۽ محبت کي حاصل كرڻ جي . لٹائي ڇڎيندو آهي

انسان، پنهنجي پيار جي اڳيان،  پوري طرح سان مجبور .  كوشش كئي ويندي آهي
سچل سائين جي  شاعري ۾، پيار ۽ محبت واريون كيفيتون ڀرپور .  نظر ايندو آهي

پيار ۽ محبت جا احساس مختلف ُرخن سان پڑهڻ ال ملن  .  نموني سان تخليق ٿيل آهن
سچل سائين جي شاعري جي حوالي سان، هن كيفيت ۾ پيار ۽ محبت بابت .  ٿا

محبت جي پاكيزگي، محبت جي جذبي جو اوچتو ظاهر .  كيترائي احساس ملن ٿا
اڻ ڇهندڙ احساس خوبصورت .  ٿيڻ، جنهن ال اڳواٽ كا به رٿ نه  هوندي آهي

كنهن به سگهاري شاعر ال اهو .  تشبيهون ۽ محاورا پڻ هن كيفيت ۾ موجود آهن
هو پنهنجي شاعري ۾ نوان  اڇوتا خيال، نيون تشبيهون،  ضروري هوندو آهي ته، اُ

سچل سائين پنهنجي .  استعارا ۽ محاورا پنهنجي شاعري ۾ تخليق كندو آهي
تخليقي قوت ذريعي، پنهنجي شاعري جو ردم ئي ٻين  اڳين شاعرن کان مختلف بنائي 

هن .  پيار ۽ محبت واري كيفيت انسان جي اندر ۾ پاكيزگي پيدا كندي آهي.  ڇڎيو
كيفيت ۾ انسان آڏو نوان خيال ۽ نوان احساس اچن ٿا، جن کي پڑهي ضرور متاثر ٿجي 

سچل سائين جي سنڌي، سرائكي، اردو ۽ فارسي شاعري ۾ پيار ۽ محبت واري .ٿو
 . كيفيت وارا شعر هيٺ ڏجن ٿا

سچل سائين جي سنڌي شاعري ۾ محبت واري كيفيت جا انيك احساس 
كيترائي اڻ ڇهيل احساس ۽ عالمتون .  ملن ٿا، جن جي پنهنجي فكري حيثيت آهي

 . سندس شعرن ۾ موجود آهن
 

ئل ئن  م   :ي 
 ) 2(مٺي ته محبت وارا، كندا  كين كچي 

سچل سائين جي هن  شعر جو مفهوم آهي ته، سچي محبت كرڻ وارا كڎهن 
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هو ٻين  جي عزت كرڻ .  به ڀرم نه ٹوڙيندا آهن جنهن وٽ محبت جو ماُن هوندو آهي، اُ
 . ڄاڻيندو آهي ۽ پنهنجي پيار کي تماشو نه بڻائيندو آهي

 ) 3(محبت  من َمليو ! َسُچو جو ڙي سرتيون
محبت پاكيزه جذبو .   َسُچو جو من محبت ئي صاف كيو آهي!  اي سرتيون

هن شعر ۾ به سچل سائين محبت کي، من . آهي،  جيكو دلين جو مير صاف كندو آهي
 .جي اجرائپ جو وسيلو سمجھي ٿو

 )4(اچي اچانك اندر اسان جي ُحَب مچائي هولي 
يعني، محبت اوچتو ئي اوچتو اسان جي اندر ۾ اچي،  هولي مچائي ڇڎي 

. صوفين آڏو خدا تعالٰي جي ذات، حقيقي محبوب جي طور تي ورتي ويندي آهي. آهي
ان جي كري ئي صوفي پهريان پنهنجي من کي اجرو بنائڻ ال جدوجهد ۽ كشاال 

جرو كرڻ ال . كڍندو آهي هي صوفي درويش جيكي چال كڍندا آهن، اهي به من کي اُ
پنهنجي رب کي راضي كرڻ ۽ ڏينهن رات .  ۽ نفس کي قابو كرڻ ال كڍيا ويندا آهن

جرو ٿي پوندو آهي صوفي نفس کي مارڻ ۽ مان کي .  ان کي ياد كرڻ سان سندن من اُ
 . ختم كرڻ ال كوششون وٺندو آهي

 محبت عشق مولٰي جي، گهڻا سي گهوٽ گھايا هئا،
هي  هن  آر  آيا  هئا  ) 5. (کنيا  جي  موج  محبت   جي،  اُ

يعني، مولٰي جي عشق ۽ محبت ۾ گهڻن ئي گھوٹن پنهنجا ِسَر قربان كيا، 
هي ئي هن  رستي تي  هلي پيا  خدا تعالٰي سان .  جن جي وجود  ۾ محبت جي موج آئي اُ
صوفي شاعرن .  عشَق جي دعوٰي كرڻ جو مطلب پنهنجي ِسَر جو سانگو الهڻ ئي آهي

وٽ جڎهن محبت عشق جو روپ وٺندي آهي، تڎهن سندن سارو وجود هك حقيقي 
. ان وقت سندن وجود جي كا به پرواهه نه رهندي آهي. مالك جي ئي ورد ۾ رهندو آهي

تي كثرت وحدت بڻجي ويندي آهي  . اُ
 ) 6(توري توريندؤ كيترو محبت وارو ماڻ 

محبت هك پاكيزه جذبو ۽ .  محبت جي كا به تور ۽ ماپ نه ٿيندي آهي
كيفيت آهي، جنهن جي وزن كرڻ ال اڄ تائين كو به ماڻ ۽ ماپو ُجڑي نه سگهيو آهي ۽ 

 : سچل سائين انهي فكر کي هن شعر ۾ ظاهر كيو آهي. نه كڎهن ُجڑي سگهندو
 ) 7(محبت ِڳڌي نه کپي، خرچين لک هزار 
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سچل سائين هن شعر ۾ واضح كري ڇڎيو آهي ته، محبت گهرڻ سان نه 
محبت پاكيزه .  ملندي آهي، توڙي ڀلي كوئي لکين هزارين رپيا خرچ كري ڇڎي

 . جذبو آهي، جيكو كڎهن به ۽ كنهن سان به ٿي سگهي ٿو
 .محبت کؤن تان منهن نه موڙيان، پرزا ٿيان هت جي مون

 )8. (گسي وڃن توڙي  گوڏا              
هتي سچل سائين محبت سان سچائي جي ڳالهه كري ٿو ته، مان محبت کان 
كڎهن  به ُمنهن  نه موڙيندس، ڀلي هتي، پرزا پرزا ٿي وڃان يا هي توڙي گوڏا ئي گسي 

هو انسان مالي ۽ .  وڃن جنهن به شخص جي من اندر محبت واسو كندي آهي، ته پو اُ
جسماني قرباني کان نه كيٻائيندو آهي، پو ڀلي ان کي كي جسماني ايذا اچن يا 

 .کيس ِسَر جو ئي سودو كرڻو پوي
 محبت جي مهراڻ مؤن، جي ُمال چاش چکن،

 ته   كنز   قدوري    قافيه،   لهرن   ۾    لوڙهن،
 كن  سالم  صرف  کي،  هوند  نحو نه  نهارن
رک  ال  تنهن  ڳالهه  جي،  باس  نه  ٿا  باسن  )9.   (پَ

هن شعر ۾، سچل سائين محبت کي، پنهنجي مهراڻ دريا سان ڀيَٹ  ڏني 
آهي، جيكو سندس ئي ديس جو سنڌو درياهه جي نالي سان دنيا ۾ مشهور آهي ۽ 

ن ئي نسبت سان، سچل سائين ڄاڻائي ٿو ته، جيكڎهن .  پنهنجي موَج سان وهندو آهي اُ
ُڪ چکي وٺن ته، كنز قدوري  ُمالن، محبت جي مهراڻ مان چاش چكو ، كو هك ڍُ

حو ڏي نهارن به نه.  لهرن ۾ لوڙهي ڇڎين)  فقه جا كتاَب (قافيه  . َصرف کي سالم كن ۽ نَ
هن شعر جو مفهوم اهو به محسوس كرائي .  اهڑي ڳالهه جي پروڙ ال كوشش نٿا وٺن

هو ٻين علمن کي به ڇڎي ڏئي ٿو محبت .  ٿو ته، جنهن جي پاڪ محبت ٿئي ٿي، پو اُ
 . كرڻ واري جي من ۾ هك ئي هستي جلوه گر رهي ٿي

 محبت جي مكان کؤن، الهوتي لنگهن،
انهه  پير  ڌرن  )10. (وادي   ۾   وحدت  جي،  دَ

دانا .  يعني، جيكي الهوتي آهن، اهي ئي محبت واري رستي کان گذرن ٿا
سچل سائين هن شعر ۾ .  انسان ئي وحدت يعني هيكڑائي جي وادي ۾ پير رکن ٿا
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هي ئي پير پائي سگهن ٿا، جيكي ِسَر جو سانگو  ڄاڻائي ٿو ته، محبت جي ميدان ۾ اُ
ن واحد سان محبت جو .  الهيندڙ ۽  ال طمع آهن وحدت، رّب جي ذات جي صفت آهي، اُ

رشتو ڳنڍڻ وارا دانا ئي ٿي سگهن ٿا، جيكي دنيا جون لذتون ڇڎي، ذات پاڪ جي 
 . محبت اختيار كن ٿا

ورن پڇاڙيو،  جي اچين تان اچ، نه ته هِت پُ
 )11. (محبت ٻارو مچ، سيني منجھ سُچو جي

جي توکي اچڻو آهي ته آ، نه ته هِت اسان کي يادن نهوڙي ! يعني، اي محبوب
هن شعر ۾ . جي سيني ۾ محبت، مچ ٻاريو آهي) سچل سرمست(َسچو . ڇڎيو آهي

 . پيار ۽ انتظار واري كيفيت، سچل سائين تخليق كئي آهي
سچل سرمست جي سرائكي شاعري ۾ پنهنجو حسن ۽ فكري گهرائي موجود 

سچل سائين جي سرائكي شاعري ۾ به محبت واري كيفيت كيترن ئي نون .  آهي
 . خيالن سان پيش ٿيل آهي، جنهن ۾ پنهنجو ُحسن ۽ تخليقي سگهه پسي سگهجي ٿي

 
ئل ئن  م   :ائ 

ي،  غازيان نون غم  كيها  يارو، ِسردا سانگ نه كردَ
 وچ   مــيدان   مــحبت   والــي،   َمــرداني   ٿي   َمردي، 

ي   ٿيوي  نه  پاڙا،   جو  هوِون   بيدردي،   نال   انهان  دَ
 )12! (سچل عاشق  ايوين  سڃاپن،  ُرو  جنهان  دي  زردي

هي آهن، جيكي جان جي پرواهه نٿا كن محبت جي ميدان ۾ َمرد ٿي .  غازي اُ
سچل سائين، هن شعر .  جيكي بيدرد آهن، شل انهن جي پاڙ ي ۾ به رهڻ نه ٿئي. َمرن ٿا

يلن  ِ چهرن مان ئي ، )  هيڈن(۾ محبت كندڙ عاشقن جي عالمت ٻڌائيندي چوي ٿو ته، پ
هن شعر ۾ سچل سائين عشق ۽ محبت كرڻ وارن جون نشانيون .  عاشق سڃاتا وڃن ٿا

. به ٻڌايون آهن، ته انهن جا چهرا زرد هوندا آهن ۽ مرد ئي هِن ميدان ۾ پير پائيندا آهن
هي پنهنجي جان جي پرواهه نه كندا  جيكي محبت جي ميدان جا غازي هوندا آهن، اُ

 .آهن ۽ سچل سائين اهڑن ئي انسانن جي پاڙي ۾ رهڻ کي پسند كري ٿو
 ) 13. (نظر اسان ُكون كوئي نه آيا، محبت بنا ٻيا مال

محبت كرڻ . يعني، اسان کي محبت کان سوا، ٻيو كو به ڌن دولت نظر نه آيو
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انهن کي دنيا جي مال ۽ دولت سان كا به دلچسپي نه . وارا  دنيا جي اللچ کي نه ڏسندا آهن
ن ئي كيفيت کي، سچل سائين هن شعر ۾ ظاهر كيو آهي. هوندي آهي  . اُ

 ) 14. (وچ ميدان محبت والي، نهين آوڻا نامردان
هن شعر ۾، سچل سائين .  يعني، محبت واري ميدان ۾ نامرد نه ايندا آهن

، بهادري جي عالمت آهي ۽ نامرد، ڊڄڻي ۽ بزدل .  نامرد لفظ استعمال كيو آهي مردُ
هن شعر ۾، سچل سائين اهو به واضح كيو آهي ته، محبت جي .  جي عالمت آهي

محبت كرڻ بهادرن جو ئي كم آهي ۽ .  ميدان ۾ كو به بزدل يعني نا مرد پير نه رکندو
هي ئي هن ميدان ۾ پير رکندا  . اُ

سچل سائين جي اردو .  سچل سائين جو اردو كالم پڻ شعري ُحسن رکي ٿو
نموني جي طور هتي هك . كالم ۾ به، محبت واري كيفيت ۾، الڳ فكر سمايل آهي

 .شعر ڏجي ٿو
 

ئل ئن  م   :اردو 

،    ے  ے  ا  ، د ن      

  ن    ى دو ن،       )  15(وہ واہ  ا

! يعني، سچو نماڻو كير ٿيندو آهي، جيكو تنهنجي عشق جي دعوٰي كري
. دوستي وڏي طاقت آهي.  بس تنهنجي دوستي ئي، هن مسكين کي سلطان كيو آهي

جڎهن كنهن جو ساٿ ملي ويندو آهي ته، انسان ايئن ڀائيندو آهي ته، ڄڻ هو طاقتور 
هن شعر ۾ سچل سائين جي پنهنجي محبوب آڏو نماڻائي .  بادشاهه بڻجي  ويو آهي

آهي، پاڻ کي كجھ به نٿو سمجھي، پر دوستي ۽ محبت جي كري پاڻ کي بادشاهه 
 . سمجھي ٿو

. سچل سائين جي فارسي كالم ۾ فكري گهرائي وڌيك ئي سمايل آهي
تصوف جي حوالي سان تشبيهن، استعارن، كناين، تمثيلن ۽ عالمتن جو به، سچل 

تصوف جي حوالي .  سائين پنهنجي فارسي شاعري ۾ تمام گهڻواستعمال كيو آهي
سان فكري پختگي، صوفياء كرام جي زندگي جي پيغام ۽ فكر جي جھلك به، 

پختا خيال ۽ تصوف جو روح، .  سچل سائين جي فارسي شاعري ۾ پسي سگهجي ٿي
سچل سائين خود صوفي شاعر هو، .  سچل سرمست جي فارسي شاعري ۾ موجود آهي
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. هك سچي صوفي شاعر کي جيئن هئڻ گهرجي، سچل سائين تيئن ئي زندگي گذاري
پوري زندگي ۾ سماج کان بيزار .  پنهنجي سماجي وهنوار کي تصوف سان ڳنڍي رکيو

رستو .  پر پنهنجن ماڻهن سان ڏک سک ۾ گڎ رهيو, ۽ كناره كش ٿي كنڈ نه وسايائين
ان رستي جو ڏس  به ڏيندو رهيو، جنهن رستي ۾ انسان جي ڀالئي ۽ .  به ٻڌائيندو رهيو

عشق ۽ محبت جي الئق هستي سان ئي اهو ناتو جوڙڻ جو درس، .  ڇوٹكارو آهي
 . سچل سائين جي شاعري ڏئي رهي آهي

 
م  :ئر 

ت  و  در  ر  ا ں    

را   وز  ز   ں     در   )16( ا

يعني، جڎهن تون، محبت جي جذبي سان، عالم وحدت تائين رسائي كرين 
ساري دنيا کي هك نظر سان . وٺندن، ته پو، توکي چڱو ۽ برو هك جهڑو ئي نظر ايندو

ڏسڻ، سڀني انسانن کي محبت جي نظر سان ڏسڻ سان ئي عالمي ڀائيچارو ۽ محبت جو 
هي ساري مخلوقات ا تعالٰي جي تخليق آهي ۽ كا به مخلوق . جذبو جنم وٺندو آهي

هر تخليق ۾ خدا جي مرضي ۽ محبت شامل آهي، ان كري ان .  بيكار خلقيل نه آهي
 . سان محبت صوفي شاعرن جي زندگي جو اهم پهلو آهي

                    ا     ا  ، 

اب۔       درد ز   )17(اے 

سچل سائين، پنهنجي هن شعر ۾ محبت ۽ درد کي سمجھائيندي فرمائي ٿو ته، 
محبت کان سوا هر ڳالهه گمراهي جي ڳالهه آهي ۽ درد کان سوا زندگي !  اي دوست

محبت كرڻ وارو ئي درد مان گذرندو آهي، اهو ئي شروعات كندو .  هك عذاب آهي
محبت كرڻ .  ضروري نه آهي ته، کيس محبت جي موٽ به، محبت سان ڏني وڃي.  آهي

لكو كرڻو پوي ٿو  .واري کي ئي محبوب جو فكر ۽ اُ
       ر ا ہ   د        

۔    ج ا    )18( 

. سچل سائين، هن شعر ۾ محبت کي ئي هر كاميابي جو رستو سڎيو آهي
سندس شعر جي مفهوم مطابق، محبت کان سوا كو به رستو نه آهي ۽ محبت نه كرڻ 
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واري ماڻهو جو مثال ائين آهي جيئن كوئي بادشاهه هجي، پر ان جي مٿي تي تاج نه 
كو به بادشاهه، تاج کان سوا نمايان نه ٿي سگهندو آهي، ان كري بادشاهه ال تاج . هجي

 . هر كاميابي ال محبت ضروري آهي. ضروري هوندو آهي
        را ز  آ

 ) 19( د و    آ ں    ب    ا ر د ۔ 
يعني آشكار، جيكو ان طرح سرمست نظر اچي ٿو، ان جو سبب اهو آهي ته، 

صوفي شاعرن وٽ انگوري شراب جي .  هو يار جي محبت جو شراب پيئندو آهي
سچل سائين به محبت واري .  اجازت نه آهي، پر کين محبت ۽ عشق جو شراب جائز آهي

هن شعر ۾سچل سائين پاڻ ال سرمست لفظ به .  شراب کي پاڻ ال جائز سمجھي ٿو
 . استعمال كيو آهي

 ، ض       ز روزہ 

ض۔     دو    )20(ہ 

سچل سائين جو هي شعر، سندس ال محبت جي اهميت جي معنٰي رکندڙ 
سڀني ماڻهن تي نماز ۽ روزو فرض كيو ويو، پر اسان تي محبت ۽ دوستي فرض . آهي

محبت کان سوا كو به . صوفي شاعر ال محبت فرض واري حيثيت رکي ٿي.كئي وئي
سچل سائين، صوفي شاعر آهي، جنهن جو رتبو اڃا ئي .  شاعر ئي نٿو ٿي سگهي

 .مٿانهون آهي
ى ر و    چ     و  رت 

۔  ى       اى دو     ا  )21( 

سچل سائين جو هي شعر، پنهنجي محبوب ال انتهائي پياَر جي نشاني 
فرشتي جي صورت ۽ حور !  دوست سان مخاطب ٿي فرمائي ٿو ته، اي دوست.   آهي

هر انسان کي پنهنجو .  پري جو حسن، مان تنهنجي هك وار برابر به نه ٿو سمجھان
محبوب پيارو ٿيندو آهي ۽ ان جي مٹ هُو كنهن به خوبصورت شي کي نه سمجھندو 

 . هن شعر ۾ به سچل سائين اهڑو ئي اظهار كيو آهي. آهي
 او  ا ز  ر دل  د   آ

۔      د    ل   )22( 

ُهو، هن دنيا کي .  صوفي شاعرن جي محبت جو محور هي مادي دنيا نه آهي
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ل جي طور تي استعمال كندا آهن سچل سائين جي هن شعر جو مفهوم به .  ڏاكڻ يا پُ
هن  .  اهو ئي كجھ ٻڌائي ٿو ته، منهنجي دل جو ملك ُهن جي محبت جي كري آباد آهي

سچل سائين جهڑن .   ظاهري ۽ دنيوي بادشاهي ڏي منهنجو  كوئي ڌيان نه آهي
ن مالك جي محبت .  صوفي شاعرن جي محبت پنهنجي حقيقي رب سان هوندي آهي اُ

 . سان سندن دل آباد آهي ۽ پنهنجو موال کين سدائين ياد آهي
سچل سرمست جي شاعري ۾ پيار ۽ محبت جي جذبي واري كيفيت جي 
حوالي سان سوين شعر موجود آهن، پر اختصار کان كم وٺندي، سندس شاعري مان 

پيار ۽ محبت، هك پاڪ جذبو آهي، جيكو انسان جي فطرت .  كجھ مثال ڏنا ويا آهن
. كو به انسان، پيار ۽ محبت جي جذبي کان سوا زندهه رهي نٿو سگهي. سان الڳو آهي

محبت، انسان جي انسان سان به ٿي سگهي ٿي، قومي .  محبت جا كيئي روپ آهن
وحدت ۽ قومي ورثي سان به ٿي سگهي ٿي، زندگي جي كنهن مقصد سان به ٿي سگهي 
ٿي، پنهنجو پاڻ سان به ٿي سگهي ٿي، كنهن عظيم شخصيت سان به ٿي سگهي ٿي ۽ 

محبت جا كي جذبا شخصي ٿيندا .  محبت، پنهنجي خالق ۽ مالك سان به ٿي سگهي ٿي
صوفي شاعرن جي محبت جو مركز حقيقي رب آهي، ُهو ان سان . آهن ۽ كي اجتماعي

ُهنن وٽ مثال ته دنيا جا هوندا آهن، پر سندن تصور ۾ .  ئي حقيقي محبت كندا آهن
محبت جي سچائي جي حوالي سان، سچل سرمست .  حقيقي مالك هوندو آهي

محبت جا كيئي رنگ، روپ ۽ منظر .  پنهنجي شاعري ۾ انيك مثال پيش كيا آهن
 . ٿين ٿا، جن کي سچل سائين پنهنجي شاعري ۾ پيش كيو آهي

 
 :ئ 

سچل سائين جي شاعري ۾، پيار ۽ محبت جي جذبي واري كيفيت ۾، 
محبت جي پوترتا، محبت جي سچي مقصد، محبت جو پنهنجو پاڻ ٿيڻ، محبت جو 
هولي مچائڻ وارو منظر، محبت ال هزارين رپيا خرچ كرڻ سان به نه ملڻ، محبت کان 
پو سڀ كجھ وسري وڃڻ، محبت واري جا تان الهوتين جو لنگھڻ، محبت جو سيني 
۾ مچ ٻارڻ، مردن جو ئي محبت جي ميدان ۾ اچڻ، محبت کان سوا هر ڳالهه گمراهي 

. هجڻ ۽ قيامت جي ڏينهن محبت کان سوا ٻيو كجھ نه پڇڻ وارا احساس شامل آهن
پيار ۽ محبت جي جذبي واري كيفيت ۾، سچل سائين شعرن ذريعي، خوبصورت 
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احساس پيش كيا آهن، جن کي هنئين سان هنڈائڻ سان هي معاشرو خوبصورت بڻجي 
 .سگهي ٿو
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