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 غسلیات سعذی شیرازی

  

 ّقتی دل سْدایی هی رفت تَ تستاى ُا

 تی خْیشتٌن کردی تْی گل ّ ریحاى ُا

ایک ولت تھب خت هیؽا ظیواًہ ظل ثبغبت هیں قیؽ کے لیے خبیب کؽتب تھب اوؼ هدھے گالة : تؽخوہ

 اوؼًبؾثو کی ضونجو هعہول کؽظیتی تھی 

 

 گَ ًعرٍ زدی تلثل گَ جاهَ دریذی گل

 تا یاد تْ افتادم ّز یاد ترفت آًِا

 :ترجوہ

کجھی ثلجل فؽیبظ کؽتب ؼھب تو کجھی گالة اپٌب لجبـ چبک کؽتب تھب لیکي خت قے هیں تیؽی یبظ هیں 

 ههغول ہوا ہوں تو اى کی یبظ خبتی ؼہی ہے



 ای ِهِر در تْ دل ُا ای ُهِر تْ تر لة ُا

 ای شْر تْ در سرُا ّی سّر تْ در جاى ُا

ہیں اے هسجوة تیؽی ( تبلے)اۓ هسجوة تیؽی هسجت ظلوں  هیں پونیعٍ  ہے اوؼ ہوًٹوں پہ هہؽ : تؽخوہ

 هسجت کب خٌوى قؽوں هیں ہے اوؼ تیؽی هؼؽفت کب ؼاؾ ؼوزوں هیں یے 

 

 تا عِذ تْ در تستن عِذ ُوَ تشکستن

 تعذ از تْ رّا تاشذ ًقض ُوَ پیواى ُا

خت قے هیں ًے تیؽے قبتھ ػھع ثبًعھب ہے ثبلی توبم ػھع توڑ ڈالے کیوًکہ تیؽے قبتھ ػھعوپیوبى :تؽخوہ

 ثبًعھ لیٌے کے ثؼع ثبلی قت ػھع توڑ ڈالٌب خبئؿ ہوگب

 

 تا خار غن عشقت آّیختَ در داهي

 کْتَ ًظری تاشذ رفتي تَ گلستاى ُا

خت تیؽی هسجت کب کبًٹب هیؽے ظاهي هیں اٹک گیب ہے تو اـ کے ثؼع ثبغوں هیں خبًب  اة کن ظؽفی : تؽخوہ

 ہوگی ( پكت ًظؽی)



 آى را چٌیي دردی از پای دراًذازد

 تایذ کَ فرّ شْیذ دست از ُوَ درهاى ُا

 وٍ خكے ایكب ظؼظ هسجت پبوں  کے ثل گؽا ڈالے تو اقے چبیئے کہ ہی طؽذ کے ػالخوں قے ہبتھ ظھو لے: تؽخوہ

 

 گر در طلثت ها را رًجی ترسذ شایذ

 چْى عشق حرم تاشذ سِل است تیاتاى ُا

اگؽ تیؽی تالل هیں ہویں کوئی تکلیف پہٌچتی ہے تو یہ هٌبقت اوؼ هوؾوں ہے کہوًکہ خت ظل هیں زؽم کؼجہ : تؽخوہ

 کی ؾیبؼت کب ػهك ہوگب تو خٌگل  اوؼ ویؽاًے ثھی آقبى ہوخبئیں گے

  

  

 ُر تیر کَ در کیش است گر تر دل ریش آیذ
 ها ًیس یکی تاشین از جولَ قرتاى ُا

اے هسجوة تیؽے تؽکم هیں ختٌے ثھی تیؽ ہیں تو اًھیں زکن ظے کہ ہوبؼے ؾضوی ظل پہ آى لگیں  تبکہ ہن ثھی :تؽخوہ

 تدھ پہ لؽثبى ہوخبًے والے قت خبًثبؼوں هیں قے ایک ہوخبئیں 



 ُر کاّ ًظری دارد تا یار کواى اترّ
 تایذ کَ سپر تاشذ پیش ُوَ پیکاى ُا

ہؽ وٍ نطى خو اـ کوبى خیكے اثؽووں والے هسجوة کی طؽف هتوخہ ہے اقے چبہیے کہ : تؽخوہ

 توبم تیؽوں کے قبهٌے ڈھبل ثي خبئے

  

 گْیٌذ هگْ سعذی چٌذیي سخي از عشقش
  

 هی گْین ّ تعذ از هي گْیٌذ تَ دّراى ُا

لوگ کہتے ہیں اے قؼعی اـ کغ ػهك کی ایكی ثبتیں هت کؽ لیکي هیں کہوں گب اوؼ هیؽے : تؽخوہ

 ثؼع ہؽ ؾهبًے هیں لوگ ثھی کہتے ؼہیں گے



 وخاہج احظف ریشازی

 رجہی ںیم دیپا وہےئ۔ 726دمحم انم ، سمش ادلنی بقل اور احظف صلخت اھت۔ ان ےک وادل ااہفصن ےس رجہت رکےک ریشاز ںیم آ ےسب ےھت۔ احظف ، ریشاز ںیم 

ور اعرف اکلم  انپچب ںیم یمیتی اک داغ انہس ڑپا۔ تنحم زمدوری ےک اسھت اسھت ملع یھب احلص رکےت رےہ۔ احظف اور اقری رقآن ےھت۔ اےنپ دہع ےک انومر اعمل

 رجہی ںیم وافت اپیئ اور وںیہ دنف وہےئ۔ 791ےھت۔رفظمی ےلسلس ےک ابداشہ ان یک میظعت و رکتمی رکےت رےہ۔ زدنیگ رھب ریشاز ےس ںیہن لکن ےکس۔ 

دنہ اجودی زغںیل  زاحظف اریان ےک وبقمل رتنی اشرع ںیہ۔ اںیہن اسلن ابیغل اہک اجات ےہ اور ان ےک دویان ےس افل یھب اکنیل اجیت ےہ۔ ان یک وہج رہشت ان یک

۔ ان اک  مام روا ااسنین د ںیہںیہ ، نج یک انب رپ اںیہن اامم زغل اہک اجات ےہ۔ احظف یک زغل ںیم ااسنین زدنیگ یک امتم رسمںیت اور دھک وپری آب و اتب ےک اسھت وموج

دی  دیقن یتل  داک رتامجن ےہ۔ وہ دروشی شنم ، آزاد اور ےب ابک صخش ےھت۔ رکم و رای ، وھجٹ اور رفبی ےس اںیہن رفنت یھت۔ ان یک زغولں ںیم رایاکروں رپ

ر یف ےک دایع ںیہ۔ ان اک  مام رکفی اابتعر ےس یھب اہنتی ہتخپ ےہ اور ینف احلظ ےس یھب ےب اثمل ےہ۔

 

لظ
 ےہ۔ وہ حلص لک اور وعیس ا

اوہنں ےن ۔ اوہنں ےن وصایفہن اضمنیم ےک ایبن ےک ےیل وصخمص االطصاحت وک رفوغ دای۔ ان یک راجئ رکدہ االطصاحت آج کت افریس زغل اک رسامہی امجل ںیہ

 ہشیمہ رعشی اطلتف و زناتک وک وحلمظ اخرط راھک ےہ۔



 ہی ایک ثف زبيل کب ػوؽ توبم کی يبزت نیؽاؾی زبفع                        

 اى قؽهبیہ کب نبػؽی کی نیؽاؾی زبفع ہے۔ ػبم و ضبو همجول خو ہے ظیواى

 اوؼ ظاًی لعؼ کی ظًیب توبم ًے اًہوں قے قؽهبیہ اـ هگؽ ًہیں ؾیبظٍ قے

 ػبؼفبًہ اوؼ ػبنمبًہ قے ایدبؾ کوبل ًے يبزت ضواخہ  ۔ ضؽیعی لجولیت

 قؼعی اوؼ تًوف و زکوت  کی ؼوم هوالًب ہبں کے اى لکھے۔ ًظن هیں فضبئ

 ہے۔ آتب ًظؽ قبتھ ایک ػهك ظؼـ کب

 هكتؿاظ پؽ اـ لًیعے چٌع اوؼ (ًبهہ قبلی) ایک  هثٌویبں هطتًؽ ظو

 تیف اؾکن کن هیں ظیواى  کی۔ پیؽوی کی ضواخہ اوؼ قؼعی ًے نیؽاؾی زبفع 

 الفبظ، هگؽ  ہیں  اثؽ ؾیؽ کے ضواخہ چٌع اوؼ ہیں هیں ثسؽ کی قؼعی غؿلیں

 هٌفؽظ تک آضؽ قے اول کالم کب آپ ہیں آویؿی ظل اوؼ آفؽیٌی هؼبًی تؽاکیت،

 ہے۔ طویل زع ثے ظاقتبى کی نؽزوں اوؼ  تؽخن انبػتوں، کی زبفع ظیواى  ہے۔
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  ۔کالم کی شیرًی                

یہ ہے کہ ضواخہ يبزت   ضواخہ يبزت کب ظیواى اتٌب ضطین ًہیں هگؽ زمیمت    

نبػؽوں کب ظیواى اٹھبئیں، وؼق کے وؼق   کے قوا آپ کی ههہوؼ قے ههہوؼ

ظیکھتے خبئے، کہیں ًہ کہیں ظو، ظو، چبؼ، چبؼ نؼؽ ایكےهلیں گے خي کو آپ 

اپٌی ثیبٌ هیں خگہ ظیٌے کو تیبؼ ہوًگے، ثبلی هؼوولی لكن کے نؼؽ ہوًگے خي 

کو آپ پڑھٌے کی تکلیف ثھی گواؼٍ ًہیں فؽهبئیں گے اوؼ اـ کے ثؽػکف ضواخہ 

لطبفت، ضبئغ و   ًؿاکت و  يبزت کب ظیواى ظیکھے خي نؼؽ پؽ آپ ًظؽ ڈالیں گے

 گے۔  اظا کب ایک اػلی ًووًہ پبئیں  ثعائغ اوؼ زكي و

قے توت (نؽوع)هللا اـ قے اگال نؼؽ پڑھے وٍ اـ قے ثھی ػوعٍ ہوگب۔ ثكن ا

تک ایک نؼؽ ثھی آپ کو ایكب ًظؽ ًہیں آئے گب خو ظلفؽیت ًہ ہو، )آضؽ( ثبلطیؽ

 ظلکم ًہ ہو۔ یبظ کؽًے کو خی ًہ چبہے۔



 کالم کی خْتی

نیؽاؾی کے کالم هیں یہ لوت ثعؼخہ کوبل هوخوظ ہیں کہ اپٌی خػثبت، تطیالت اوؼ تًوؼات  زبفع  

کو ایک ایكے ؼوني، ظؼضهٌعٍ اوؼ واضر خبهہ پہٌبتے ہیں کہ تًویؽ کب ایک ضعوضبل قبهٌے آخبتب 

ہے کہ ضواخہ يبزت قلطٌت غؿل کے ثبظنبہوں هیں نہٌهبہی کب ظؼخہ ؼکھتے ہیں اوؼ قت قے 

 ضؽاج تسكیي ويول کؽ تے ہیں۔

              

  ۔شہٌشاٍ غسل  

 نیؽاؾی  زبفع   غؿل کو اـ همبم  تک پیٌچبیب ہے خف قے اوًچب همبم  

  

تًوؼ هیں ًہیں آتب۔ آپ کی ؾثبى اـ لعؼ نتہ ہے کہ اج تک پوؼے ظیواى کب ایک لفع ثھی هتؽوک 

ًہیں هبًب گیب۔ والؼی اى کی نب ػؽی کو ظیکھ کؽ ضعاظاظ ًؼوتیں ظػوت ًظبؼٍ کؽ تی ہیں۔ نیص قؼعی 

پہلے ایؽاًی نبػؽ ہیں خٌہوں ًے غؿل کو ایک ؼتجے تک پہچبیب ہے۔ وٍ   يؽف اـ لسبظ قے کہ وٍ

 غؿل کی ثجوت کب ظؼواؾٍ ثٌع ًہیں کؽ گئے تھے۔

نیؽاؾی ًے غؿل کو ػؽوج کوبل تک پہٌچب یب ہے اوؼ اى کی غؿلیں نیص کی غؿل  قؼعی اوؼ زبفع

قے ثہتؽیں اوؼ افضل ہے۔ آج تک غؿل کے هیعاى هیں ضواخہ قے نؼؽ گوئی هیں کوئی قجمت تو 

لے ہی ًہیں قکتب۔ هوالًب خبهی ًے ضواخہ کو لكبى الغیت اوؼ تؽخوبى االقؽاؼ کہتے ہیں اوؼ وخہ یہ 

قوا زب   تًوف قے پبک ہیں گویب یہ اهبؼ تبئیع اقوبًی اوؼ اهعاظ غیجی کے  ثتبتے ہیں کہ اى کے کالم

 يل ًہیں ہو قکتی ہے ۔



  ۔ہردل عسیس                

اپٌے غوق کے هطبثك هضبهیي پبتب ہے ۔ہؽ کوئی اقے ظوقت قودھتب ہے   هیں ہؽ کوئی  نیؽاؾی کے ظیواى

پبیبں قوٌعؼ ہے کہ پڑھٌے والے کی پیبـ کو ثدھبًے هیں هعظ گبؼ   اـ کے لیئے ظیواى زبفع ایک ایكب ثے

ثبثت ہوتب ہے ۔آپ قؽؾهیي ایؽاى کے وٍ نبػؽ ہیں خٌہوں ًے نؼؽوفکؽ کے اهتؿاج قے فبؼقی نبػؽی کو 

ایكی ثلٌعیوں تک پہٌچبیب کہ کوئی اًہیں چھو ثھی ًہ قکب۔ آپ کے نبػؽاًہ افکبؼ ًے ههؽق وهغؽة ظوًوں 

 تو آپ کو تملیع هیں خؽهٌی ؾثبى هیں غؿلیں کہیں ۔  جرهي شاعر گْئٹے قے ضؽاج تسكیي ويول کیب ہے۔

 ۔ حافظ کا تغسل                

ضواخہ کؽهبًی ًے خؿثہ اوؼ فکؽ کے اهتؿاج قے خو خعت غؿل هیں پیعا کی اـ پؽ ہؽ زبفع ًے کالم کی 

پیؽوی کی ۔ضبئغ ثعاع خٌہیں   نیؽاؾی ًے ثھی قجک ػؽالی کی ثٌیبظ ؼکھی۔ اـ لسبظ قے گویب زبفع

کو هسكٌبت نؼؽی قے   هسكٌبت نؼؽی کہب خبتب ہے،قجک ػؽالی کب ضبيہ ہیں۔ زبفع ًے ثھی اپٌے کالم

کے اظہبؼ کو اـ   هیں کبم لیب ہے کہ خؿثبت ، واؼظات  ؾیٌت ظی ہے لیکي ضبئغ وثعایغ قے کچھ اـ اًعاؾ

نیؽاؾی کے قجک نؼؽی کیلئے  ًے زبفع  قے ؾیبظٍ هعظ هلی اـ وخہ قے ایؽاى کے خعیع هسمیمیي

 هطًوو ہے ۔ ،،قجک فبؼقی ،،کی ًئی ايطالذ واضغ کی ہے خو يؽف اًہی کے لیئے



 ۔حافظ کے کالم کی خصْصیات

 نیؽاؾی کے کالم کی ضًويیبت هٌعؼخہ غیل ہیں۔ زبفع  

  ۔ اهیذ پسٌذی  

نیؽاؾی کے غؿل کی قت قے ثڑی ضوثی اهیع پكٌعی ہے۔ ایؽاى کے اکثؽ ثڑے نؼؽائ کے کالم  زبفع

ًظؽ آتی ہے، یہ نؼؽائ ؾهبًہ زبل قے غیؽ هطوئي اوؼ هكتمجل قے   غن  هیں خب ثدب زؿًیت یؼٌی

ہے لیکي اـ کے ثؽػکف زبفع ػووهب ًب هوافك زبالت هیں   هبیوـ ہیں، اى کی ؾًعگی ًب کبهیوں کب هؽلغ

ثھی ہوت ًہیں ہبؼتے، اًہیں ثھی ظوقؽے نؼؽائ کی طؽذ ہدؽ کی تبؼیک وطویل ؼات کب قبهٌب تو ہے 

اـ کی خگہ لے گی خو پیبم هكؽت   لیکي وٍ یمیي ؼکھتے ہیں کہ یہ ؼات ضتن ہوگی اوؼ يجر ظؼضهبں

 گلكتبى طؽة ثي خبئے گب ۔  الئے گی اوؼ غوکعٍ

 یوقف گن گهتہ ثبؾ آیع ثہ کٌؼبى غن هطوؼ

  

 کلیہ اضؽاى نوظ ؼوؾی گلكتبى غن هطوؼ

  

 ظوؼ گؽظوں گؽظظ ؼوؾی ثؽهؽاظ هب ًؽفت

 ظائوب یکكبں ًجبنع زبل ظوؼاں غن هطوؼ



  ۔سعی ّکْشش   

نیؽاؾی کے ًؿظیک فضیلت وکوبل زبيل کؽًے کیلئے ضؽوؼی ہے کہ  زبفع

اًكبى ہٌؽ هٌع اوؼ ػلن وظاًم قے آؼاقتہ ہو۔ یہ چیؿیں قؼی وکونم کے ثغیؽ 

  زبيل

 ًہیں ہوتیں۔

 لجبی اطلف آًکف کہ اؾ ہٌؽًوبؼیكت                  طؽیمت ثہ ًین خو ًطؽًع  ؼوًعگبى

 فؽظا گؽهی طلجی طبػت اقتبظ ثجؽ               قؼی ًبکؽظٍ ظؼیں ؼاٍ ثدبی ًؽقی 

 ۔تلٌذ ہوتی  

کی ایک ظوقؽی اهتیبؾی ضًويیت ثلٌع ہوتی اوؼ فؽاش   نیؽاؾی کے غؿل زبفع   

زويلگی ہے۔ اى کب ضیبل ہے کہ اًكبى کو ہؽ گؿ ًہیں قودھ لیٌب چبہئے کہ وٍ 

ہیں ثلکہ ًبهوافك گؽظل کؽًے والے افالک کو ایک هدبہع ثؽ   گؽظل فلک کے اقیؽ

 ہن ثھی کؽقکتب ہے ۔

 هي ًہ آئن کہ ؾثوًی کهن اؾ چؽش فلک           چؽش ثؽہن ؾغن اؾغیؽ هؽاظم گؽظظ 



 ۔آزادی رّی   
نیؽاؾی ػالئك ظًیب قے آؾاظ تھے، یہی وخہ ہے کہ اًہوں ًے زکوؽاًوں کے  زبفع

لًیعے ثہت کن کہے ہیں، اگؽ کہے ہیں تو اى هیں ثے خبضول آهع ًہیں ۔ وٍ ایكے 

 کے لبثل لعؼ قودھتے ہیں خو ػالیك ظًیب قے آؾاظ ہیں ۔  اًكبى

 اقت آؾاظ  ؾہؽ چہ ؼًگ تؼلك پؿیعظ                    غالم ہوت آئن کہ ؾیؽ چؽش کجوظ



  رکر شراب۔   
نیؽاؾی نؽاة کو ؼًح والن کب هعاوا ضیبل کؽتے ہیں۔ اى کے ًؿظیک  زبفع

 يؽف یہی ایک چیؿ ہے خف قے ؾًعگی کی تلطیوں کو ثھالیب خبقکتب ہے ۔
 ضبک ثؽقؽکي غن ایبم ؼا            ثؽضیؿ وظؼظٍ خبم ؼا   قبلیب

نیؽاؾی کی قؽهكتی اوؼ قؽنبؼی اـ لیئے ًہیں ہےکہ                          

زواـ کچھ ػؽيے کے لیئے هؼطل ہوخبئیں ثلکہ اـ لیئے کہ زواـ ثیعاؼ تؽ 

ہوخبئیں۔ اـ زبلت هیں اگؽ هسجوة اى کب قبتھ ظے تو وٍ اپٌے هیں یہ يالزیت 

ثھی پبتے ہیں کہ ًبهوافك هبزول ثعل کؽ اقے اپٌی هٌهبئ کے هطبثك ثٌبئیں 

 چٌبًچہ اپٌی هكتی وقؽنبؼی کی کیفیت کو غیل کے نؼؽ هیں پیم کؽتے ہیں ۔
 ًوؽاًعاؾینثیب تبگل افهبًین وهےظؼ 

    
 ثهگب فین وطؽذ ًوظؼاًعاؾ ین  فلک ؼا قمف   

نیؽاؾی کے  نؽاة پی کؽ اًكبى گٌبٍ کبتو هؽتکت ہوتب ہے لیکي زبفع

  ًؿظیک نؽاة پیٌب ثہؽ زبل ولف نعٍ هبل کھبًے قے قے ثہتؽ ہے



   ترًن ًّغوہ۔                
نیؽاؾی کی غؿلیبت هیں تؽًن اوؼ ًغوے کب پہلو ثھی ثہت ًوبیبں ہے۔تؽًن ػووهب زؽوف ػلت کی تکؽاؼ  زبفع 

خت زؽوف کی ہن آہٌگی نب هل ہو خبتی ہے تو ًغوہ کی قی نبى   قے پیعا ہوتب ہے لیکي زؽوف ػلت کے قبتھ

 نیؽاؾی کی غؿلوں هیں اکثؽ ًظؽ آتب ہے ۔ پیعا ہو خبتی ہے۔ يوؼت اوؼ ًغوہ کب زكیي اهتؿاج زبفع
 ضؽاة ثبظٍ لؼل تو ہو نیبؼ ا ًٌع       غالم ًؽگف هكت تو تبخعاؼ ًٌع 

  ثہبؼ تو ثہ نکي هی ؼقع چہ چبؼٍ کٌن    ثفؽم تو ثہ قسؽ گفتن انطبؼٍ کٌن 
 

  رکر صْفی۔                
نیؽاؾی کے انؼبؼ هیں خہبں کہیں لفع يوفی آیب ہے اـ کب هہفوم ثہت هطتلف ہے اـ کی وخہ غبلجبّ اـ ؾهبًے کے  زبفع 

يفیبئ کب کؽظاؼ ہے۔ یہ يو فیبئ هطتلف گؽوہوں هیں ثٹے ہوے تھے ہؽ گؽوٍ کب هكلک خعا تھب ایک گؽوٍ ظوقؽے گؽوٍ کو 

خو ثہت قطت گیؽ اوؼ تٌک  هجبؼؾالعیي ثؽا کہتب ۔ہؽ گؽوٍ چبہتب تھب کہ زکوؽاى کب ؾیبظٍ قے ؾیب ظٍ لؽة زبيل کؽے چٌبًچہ

 ًظؽ نطى تھب ،خت هػہت کے ًبم پؽ قطت کڑی لیوظ کؽًب چبہتب تو وٍ يوفیبئ قے ثبآقبًی خواؾ کی قٌع لے لیتب ۔
اى لوگوں کی لول و لؽاؼ هیں ثہت ؾیبظٍ فؽق آگیب تھب۔ضلو و کی خگہ ؼیب کبؼی ًے لے لی تھی۔ زبفع کو ثھی اى کی هٌبفمت 

کی وخہ قے طؽذ طؽذ کی اغیت اٹھبًی پڑتی۔ اـ لیے خہبں وٍ يوفی اوؼواػع کب غکؽ کؽتے ہیں اـ هیں کچھ اًتمبهی 

 خؿثے کب ثھی ؼًگ ہوتب ہے اوؼ خہبں کب ثھی کہیں ؼًعوں کب غکؽ ہوتب ہے اـ قے ػبؼف اوؼ يوفی يبفی هؽاظ لیتے ہیں ۔
                        يوفی ًہبظ ظام و قؽ زمہ ثبؾ کؽظ

 ثٌیبظ کؽظ ثبفلک زًہ ثبؾ کؽظ            
             ای کیک ضول ضؽام کدبهی ؼوی ًیبؾ

 ًوؽٍ ههو کہ گؽثہ ؾاہع ًوبؾ کؽظ
          زبفع هکي هالهت ؼًعاى کہ ظؼاؾل

  هب ؼا ضعا ؾہع ظؼیبثی ًیبؾ کؽظ      


