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فهر ست اعالم
فهرست اشخاص

امام اعظم ابو حنیفه (رح) ص 21
امان شاه ص 02
اورنگ زیب عالمیگر ص 10
آسیه زن فرعون ص 43
بازید محمد ص 03
بانو فاطمه ص 10
باهُو ص 1تا  8 ، 6تا  17 ، 15تا  35 ، 33تا  58 / ، 56 ، 55 ، 53تا  66 ،64تا 114
پیامبر (ص) ص 26 ، 25، 8
پیر عبدالرحمن قادری  ،ص 09
تمیوریان ص 03
حافظ ص 90 ، 84 ، 60 03
حامد بن عباس ص 41
حبیب اهلل شاه قادری ص 09
حسن (ع) ص 65 ، 57 ، 09
حسین (ع) 09
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سلطان نور محمد ص 11
علی (ع) ص 08 ، 02
موالنا ص 56
حلیم ص 33
دکتر زهرای خانلری «کیا» ص 82 ، 61
دکتر سجادی ص 109 ، 99 ، 97 ،76، 69 ،68 ، 61
رحیم ص 33
رسول (ص) ص 85 ، 40 ، 33 ، 25 ، 22
سلطان اسحق محمد ص 11
سلطان حیات محمد ص 11
سلطان شریف محمد ص 11
سلطان صالح محمد ص 11
سلطان فتح محمد ص 11
سلطان لطیف محمد ص 11
سلطان ولی محمد ص 11
سیدنا غوث االعظم عبدالقادر جیالنی ص 09
شاه حسین ص 02
شاهجهان ص 03
شبلی ص 56
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شعیب (ع) ص 43
شمس الدین محمد آملی ص 67
شمس تبریزی ص 56
شهاب الدین محمد شاهجهان ص 03
شیخ کالو ص 10
شیطان رجیم ص 33
عالمه محمد اقبال ص 30
فاطمه ص 10 ، 08
کریم ص 97 ، 33
مجتبی ص 08
محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم ص 68
مصطفی (ص) ص 22 ، 08
مال معالی ص 10
منصور حالج ص 41
موسی (ع) ص  37تا 111 ،68 ، 61 ،48 ، 46 ، 43 ،42 ، 39
نبی ص 91، 29 ، 25
نعمان کوفی ص 21
نورالدین محمد جهانگیر ص 03
نورنگ کهیتران ص 10
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ولید بن مصعب فرعون ص 42
وهاب ص 06 ، 05
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فهرست اماکن

اُچ بلوت ص 02
افغانستان ص 10
امروت ص 03
بغداد ص 10
بلوچستان ص 10
پاکستان ص 02
پنجاب ص 10
جهنگ ص 04
کاال باغ ص 02
دهلی ص 10 ، 09 ، 03
رود خانه سند ص 02
روم ص 10
سرحد ص 10
سند ص 10
سون سکیسر ص 02
شام ص 10
شبه قاره ص 116 ، 02
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شور کوت ص 08 ، 06 ، 02
عراق ص 10
عربستان ص 10
کشمیر ص 10
کوه طور ص 61 ، 46 ، 43 ، 39
کوهستان ص 03
مروت ص 03
مسجد شیخ طلحه قریشی ص 04
مصر ص 43 ،42 ، 10
مولتان ص 03
هرات ص 02
هند ص 10 ، 03 ، 02
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فهرست کتابها
ابیات باهو (پنجابی) ص 21، 19
احادیث نبوی ص 52 ،35 ، 13
احادیث قدسیه ص 13
امیرالکونین ص 15
اورنگ شاهی ص 18
توفیق الهدایت ص 18
تیغ برهنه ص 18
جامع االسرار ص 18
حجت االسرار ص 18
دیدار بخش ص 18
دیوان باهو ص  36 ،20تا  48 ، 47تا  60 ، 58تا  66 ،64تا  108 ،106تا 114 ،112
رساله روحی ص 15 ، 09
اسرارقادری ص 14
سلطان الوهم ص 18
شمس العارفین ص 15
عقل بیدار ص 33 ، 27 ، 16 ،8
عین العارفین ص 19
عین الفقر ص 29 ،23 ، 16 ، 07
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فرهنگ ادبیات فارسی ص 61
فرهنگ اشعار حافظ ص 90
فرهنگ گوهرین ص 80 ،66
فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی ص 97 ، 86 ،74 ، 61
فرهنگ معارف اسالمی ص 79 ،69 ،67 ،64 ،61
فضل القاء ص 19
قرآن ص 114 ، 91 ،56 ، 46 ، 40 ،38 ، 36 ، 35 ،29 24 18 ، 17 ، 15 ، 14 ، 13 ، 30
قرب دیدار ص 19
کشف االسرار ص 19
کلید التوحید (کالن) ص 17
کلید جنت ص 19
کلیدالتوحید (خورد) ص 16
گنج االسرار 19
مجالست النبی ص 17
محبت االسرار ص 19
محک الفقر (خودر) ص 19
محک الفقر (کالن) ص 17
محکم الفقرأ ص 19
مفتاح العارفین ص 19
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نور الهدایت عین نما المعروف نور الهدی (کالن) ص 18
نور الهدی ( خورد) ص 19
نورالهدی ص 31
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Abstract
Sultan-ul-Arifeen Hadrat Sultan Bahoo (R.A) was one of the most
renowned Sufi Saints of the later Mughal period in the history of IndoPakistan Sub-Continent. More importantly, He is famous as a
propagator of Faqr (spiritual excellence). Hadrat Sultan Bahoo (R.A)
was a great writer and a poet. He wrote one hundred and forty (140)
books including 139 in Persian language. Moreover, He wrote ghazals
and poems in Persian and a book of Abyat in Punjabi language. This
work presents, “A study of allusions and mystical terminologies in
Diwan-e-Bahoo”. The Diwan-e-Bahoo of Hadrat Sultan Bahoo contains
fifty four ghazals (Persian odes). Each ghazal contains mystical
terminologies which would be difficult for the readers to understand.
Therefore, in this thesis the meaning of all mystical terminologies and
allusions have been explained in detail. It is envisioned that this work
will help readers, students and researchers in understanding the
writing and performing future research on great sufi saint Hadrat
Sultan Bahoo (R.A).

