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ﺑ ﻨ ﯿ ﺎد ی ﻣ ﺘ ﻦ
١۔ اﺑﺘﺪاﺋﯿہ
اﻟﻒ۔ ﻋﻨﻮان
ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ :آﺳﻤﺎﻧﯽ ڈھﻮل ﮐﯽ ﻋﻤﺪه آواز
ب۔ ﺧﺮاج ﻋﻘﯿﺪت
ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎٔوں ﮐﯽ داﻧﺶ ﮐﯽ ﺗﺠﺴﯿﻢ ،ﺟﻮ ﮐہ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮨﯿﮟ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻨﺠﻮ ﮔﮭﻮﺷﺎ ،ﺟﻮ اﯾﮏ ﻧﻮﺧﯿﺰ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ روپ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﮐﺎش ﺗﻢ ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﯿﺮے دل ﻣﯿﮟ رﮨﻮ ،آﭨﮭ ﭘﺘﯽ واﻟﮯ ﮐﻨﻮل ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﻣﺠﮭ ﭘﺮ ﻋﻨﺎﺋﺖ ﮐﺮو ،اﯾﺴﮯ ﮐہ ﻣﯿﺮے اﻟﻔﺎظ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪه دﯾﮟ۔
١١۔ ﺧﺎص ﻣﺘﻦ
اﻟﻒ۔ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ
١۔ ﻻ ﺟﻮاب وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ،ﻋﻤﯿﻖ اور ﭘﺮ ﻧﻮر،
اس ﮐﮯ اﺷﻠﻮک ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ ﺟﮍﯾﮟ اﮐﮭﺎڑ ﭘﮭﯿﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﻧﺮوان
ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﭼﮭ ﻣﺎه ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﺟﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎش ﮐہ ﯾہ ﺗﻢ ﺳﺐ
ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻧﻘﺶ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔
٢۔ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﯽ ﺷﺮاﺋﻂ
وه ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﺧﻮش ﻧﺼﯿﺐ ﮨﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻋﻤﺪه درس ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
وه ﮐﺌﯽ زﻣﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﮔﺰﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﻣﯿﮟ اﻧﻌﺎم ﮐﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮﺑﯽ اﮐﭩﮭﯽ ﮐﺮﺗﮯ
ﭼﻠﮯ آ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ،

1

اور وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﺪھﺎ ﺳﻤﺎﻧﺘﺎ ﺑﮭﺪرا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﯿﺎن ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﯿﮯ درﮐﺎر ﮨﯿﮟ،
اے دھﺮم ﮐﮯ دوﺳﺘﻮ ،ﮐﺎش ﺗﻢ ﺳﺐ اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮو۔
ب۔ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﻣﻦ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ
١۔ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ وﺟﻮﮨﺎت
ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﺟﻮ ﮐہ ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺳﻤﻨﺪر ﻣﯿﮟ ڈوﺑﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ،
اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺪھﺌﯿﺖ ﮐﯽ داﺋﻤﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ،
ﺗﻢ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ذﻣہ داری اﭨﮭﺎٔو ﮔﮯ،
اور اﭘﻨﯽ ذات ﺳﮯ ﻟﮕﺎوٹ ﮐﯽ زﮨﺮﯾﻠﯽ ﻏﺬا ﮐﻮ ﺗﻠﻒ ﮐﺮ دو ﮔﮯ۔
٢۔ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
اس ﺳﮯ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﺎ دروازه ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ،
ارﻓﻊ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﺴﺮت ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ،
اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﺳﻤﺴﺎر ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ،
آپ اس اﮨﻢ ﺳﺒﻖ ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻠﻞ ﮐﮯ ﮐﺮ ﭘﺎﺋﮟ ﮔﮯ۔
پ۔ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﻣﻦ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ
١۔ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺳﻤﺴﺎر ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ آﻧﮯ واﻟﮯ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن واﻗﻌﺎت ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ،
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﮕہ ﻧہ دو۔
ﺧﺎﻟﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻮ ﮐہ اس دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮨﯿﮟ ان ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮو ،ﺟﻦ ﭘﺮ
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اﻧﺴﺎن اور دﯾﻮﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﭼﮍھﺎوے ﭼﮍھﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
٢۔ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺎ ﺟﺮم
ﭼﻮﻧﮑہ ﺗﻤﺎم ﻋﺎرﺿﯽ اور داﺋﻤﯽ ﻣﺴﺮت ﺳﭽﮯ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﭘ ﺎﺑﻨﺪی ﺳﮯ آﺗﯽ ﮨﮯ،
اور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﺳﮯ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﺗﻮ ﺗﻤﮩﯿﮟ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور اﻟﺠﮭﻦ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
د۔ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ
١۔ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟﻮﮨﺎت
اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﯿﺸہ ﻗﻮل اور ﻓﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﭽﮯ رﮨﻮ
اﯾﻤﺎﻧﺪار اور رﺣﻤﺪل اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻮ۔
اﭘﻨﮯ داﺋﻤﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ،
ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﺒﻖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس دم دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮو۔
٢۔ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﯾہ اﯾﮏ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻨﯿﺎدی اﺻﻮل ﮨﯿﮟ،
اور ﻣﺎﺿﯽ ،ﺣﺎل اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎٔوں ﮐﮯ ﻣﺎﮨﺮاﻧہ طﺮﯾﻘﮯ ﮨﯿﮟ،
اور ﮐﺸﺶ ﮐﮯ ﭼﺎر دھﺮﻣﻮں ﮐﺎ ﺟﻮﮨﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ،
اے ﻣﯿﺮے ﭼﯿﻠﻮ ،ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ اﺳﮯ ﯾﺎد رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ!
١١١۔ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿہ
اے۔ اﻧﺘﺴﺎب
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ﻣﯿﮟ اس اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں،
ﮐﺎش ﮐہ وه ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ ظﻠﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮨﻮں۔
ﮐﺎش ﻣﯿﺮے ﺗﻤﺎم دﻟﯽ ﭼﯿﻠﮯ ﻣﺴﺮت ﺳﮯ ﮨﻤﮑﻨﺎر ﮨﻮں
اور ان ﮐﺎ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﭘﺎک ،ﺣﺘﻤﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﯽ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
ب۔ ﺗﺮﻗﯿﻤہ
ﺗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻠﻨﮉر ﮐﮯ ﺳﺘﺎرھﻮﯾﮟ ﻣﺎه اور ﻧﺎری ﭼﻮﮨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎل ) (١٩٩۶ﻣﯿﮟ ﮔﺮو اور
ﭼﯿﻠﻮں ﻧﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎ ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﻣﺒﺎرک
دن ،ﻧﮕﻮاﻧﮓ ﻟﻮرڈو ﺗﺴﻨﮕﻤﮉ ﻧﮯ ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺎﯾﺎ ،اور ﭘﺎﻧﭻ ﮨﺰار ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﮭﮑﺸﻮوں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻓﯽ اﻟﺒﺪﯾہ ﮔﯿﺖ ﮔﺎﯾﺎ ،ﺳﺎدھﻮ!
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ﺗﺒﺼ ﺮ ه
ﻣﻀﻤﻮن ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک ﮐﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﭼﮭ ﺑﮍے ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻧﭩﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ ﻣﺮﺣﻠہ اﯾﮏ اﮨﻢ ﺟﻮﮨﺮ ﮨﺪاﺋﺖ ﻧﺎﻣہ ﺳﮯ ﻋﻨﻮان ﮨﮯ۔ ﯾہ ﭼﮭ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﻋﻠﯽ
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮں ﮨﯿﮟ' :ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﺮﭘﻮر ﺻﺒﺢ ،ﻣﯿﺮی دﻟﯽ ﮨﺪاﺋﺖ ﮐﮯ ﻗﻄﺮے ،ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﮯ ﮔﻞ رس ،ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ ،ﭼﺎر ﻣﺴﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ،اور ﻣﻈﺎﮨﺮ اور وﺟﻮدات ﮐﯽ
ﮐﺸﺶ ﮐﮯ دوران اﺳﺒﺎق۔ ان ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﻋﻼوه ،دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎق ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب
ﮐﮯ ﻧﺮوان ﻣﯿﮟ دﺧﻮل ﺳﮯ ﻗﺒﻞ دﺋﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔
ﯾہ ﻣﻘﺎﻟﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎم ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﻮں،
ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ،ﺗﻔﮑﺮ اور ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ ﻧﭽﻮڑ ﮨﯿﮟ۔ ان ﮐﯽ
روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ،ان ﮐﯽ ﺳﻮاﻧﺢ اور ﺑﯿﺤﺪ ﺻﻔﺎت ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﺷﮑﯿﺎ ﻣﻮﻧﯽ
ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮔﺮو ﭘﺪﻣﺎ ﺳﻤﺒﮭﺎوا ﺗﮏ ﮐﮯ ﮨﺮ ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻨﺖ
اور ﮔﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘہ ﮔﺮو ﻣﺎﻧﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﮔﺰﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﮐﮯ دوران ﺑﮯ ﺷﻤﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺮم اﮐﭩﮭﺎ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﻣﻮﺟﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ،ﺗﻔﮑﺮ اور ﻋﺒﺎدت ﭘﺮ  ٦٠ﺑﺮس ﺳﮯ زﯾﺎده وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ
ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺮس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺳﮯ ﺷﺮوع ﮨﻮا اور ﺳﺎﭨﮭ ﮐﯽ دﮨﺎﺋﯽ ﮐﮯ آﺧﺮ ﺗﮏ ﺟﺎری رﮨﺎ۔ ﺗﻘﺪس
ﻣﺂب ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق اور ﺑﺪھ ﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ وﻗﻒ ﮐﺮ دی ،اور ان
ﮐﮯ اﻗﻮال اور ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺟﻮ ﮐہ اﯾﺴﮯ داﻧﺶ ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﺳﮯ ﭨﭙﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﮯ ﺷﮏ ﻧﮩﺎﺋﺖ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﻮﮨﺮ ﮨﯿﮟ۔
'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' اﯾﮏ ﻓﯽ اﻟﺒﺪﯾہ وﺟﺮا دوﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺴﮯ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭘﺎﻧﭻ ﮨﺰار
ﻣﻨﺼﺐ ﯾﺎﻓﺘہ ﺳﻨﮕﮭﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻓﺘﺢ ﮐﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻠﻨﮉر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ١٢ﺳﺘﻤﺒﺮ
 ١٩٩٦ﮐﮯ ﻣﺒﺎرک دن ﺗﻘﺪس ﻣﺂب اور ان ﮐﮯ ﭼﯿﻠﻮں ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور
ﻣﺴﺘﻮر رﮐﺎوﭨﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﺎﯾﺎ۔
ﺟﻮ داﻧﺶ ور ﮨﯿﮟ وه 'ﻧﺼﺮت ﮐﮯ ﮔﯿﺖ' ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭼﮭﯽ طﺮح ﺟﺎن ﺟﺎﺋﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﯾہ ﮔﯿﺖ ﮐﺲ ﻗﺪر ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﮨﮯ۔ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮨﻤﯿﮟ درس دﯾﺘﮯ ﺗﻮ
ﺷﺮوع ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ ﮨﻢ اس ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ دھﺮم ﭘﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ارﺗﮑﺎز
اور وﻗﺖ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ  ،دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﻘﯿﺪوں ﺳﮯ روﺷﻨﺎس ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ ،ﮨﻤﯿﮟ
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﮨﻮا
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در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ ﭼﻮراﺳﯽ ﮨﺰار درس دﺋﯿﮯ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﮨﻢ اﯾﮏ ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت ﮐﮯ
دوران ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﺘﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮﻧﮑہ اب ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﺒﺎدت اور ﮔﯿﺎن ﮐﯽ
ﺑﺪوﻟﺖ ان ﮐﯽ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﮐﺮ ﮐﮯ ان ﮐﺎ ﻋﻤﺪه ﺟﻮﮨﺮ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻗﺪر ﮐﺮﻧﯽ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور اس ﮐﮯ ﮔﮩﺮے ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
ﺑﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾہ ،دھﺮم ﮐﮯ ﭘﺠﺎرﯾﻮں ﮐﻮ ﺳﻮﺗﺮ اور ﺗﻨﺘﺮ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﮔﮩﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،ﻣﺜﻼً ﭘﺎﻧﭻ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﮩﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﺮوﺳہ ﻧﮩﯿﮟ ،اور اس ﮐﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩہ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺤﻮں ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﺌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں آ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور
ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ﺗﯿﻘﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ اس ﻟﺌﯿﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ
ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﮨﻮ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاروں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺑﮍی اﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﮯ؛ وﮔﺮﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
ﮐہ وه دﻧﯿﺎ ﺳﮯ رﺧﺼﺘﯽ ﮐﮯ وﻗﺖ ﭘﻮری طﺮح ﺗﯿﺎر ﻧہ ﮨﻮں۔
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﮔﺰارش ﮐﯽ ﮐہ ان ﮐﯽ ﻟﮍی ﮐﮯ ﺳﺐ ﭘﯿﺮوﮐﺎر دھﺮم ﮐﺎ ﺳﺒﻖ ﭘﮍھﻨﮯ ﯾﺎ
ﭘﮍھﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﯾﮏ ﺑﺎر 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' ﮔﺎﺋﮟ ﯾﺎ اس ﮐﺎ درس دﯾﮟ ﺗﺎ ﮐہ درس و
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﮯ دوران ﭘﯿﺶ آﻧﮯ واﻟﯽ رﮐﺎوﭨﻮں ﮐﻮ رﻓﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ
دھﺮم ﮐﯽ راه ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﮏ ﺑﺎر اس ﺳﺒﻖ ﮐﻮ دوﮨﺮاﻧﮯ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻣﺮاد ﺑﺮ
آﺋﮯ ﮔﯽ ،اور اﻧﮩﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﮯ ﮔﯽ۔ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ آں ،دھﺮم
ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﮯ دوران ﭘﯿﺶ آﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﮑﻼت اس ﺳﺒﻖ ﮐﻮ ﭘﮍھﻨﮯ
ﯾﺎ اس ﮐﻮ ﭘﺎس رﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔ اس ﻟﺌﯿﮯ ﺗﻘﺪس
ﻣﺂب ﻧﮯ ﺑﺎرﮨﺎ ﮔﺰارش ﮐﯽ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺎه ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ان ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
اﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ 'ﻧﺼﺮت ﮐﮯ ﮔﯿﺖ' ﮐﻮ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﮯ
ﺑﺨﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﮨﻮں۔

ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
ﺳﺘﻤﺒﺮ  ١٩٩۵ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻧﮯ ﺗﺎﺋﯿﻮان ﺟﺎﻧﮯ اور ﭘﮭﺮ وﮨﺎں
ﺳﮯﻧﯿﭙﺎل ﺟﺎ ﮐﺮ اﻣﯿﺘﺎﯾﻮس ﺑﺪھﺎ ﭼﻠہ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﭘﺪﻣﺎ ﺳﻤﺒﮭﺎوا ﻏﺎر ﻣﯿﮟ ﭨﮭﮩﺮﻧﮯ ﮐﺎ
اراده ﮐﯿﺎ۔ ﺟﺐ وه ﭼﻨﮕﺪو ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﮐﯽ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮭﮯ۔
ﺗﺐ ان ﮐﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﭽﮭ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﻮﺋﯽ ،اور ﭼﻨﮕﺪو ﮐﮯ ﮨﺴﭙﺘﺎل واﻟﮯ ان
ﮐﮯ ﻣﺮض ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎم رﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ وه ﭼﻨﮕﺪو ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺎه
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ﺳﮯ زﯾﺎده ﻋﺮﺻہ ﭨﮭﮩﺮے ،ﺳﻤﺎدھﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ،اور ﻣﺎﺳﻮا ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ اوﻗﺎت ﮐﮯ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﭽﮭ ﻧہ ﮐﮩﺎ۔
ﭘﮭﺮ اﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﺧﻮاب ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺗﯿﺸﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ڈراﻣﭩﻮﻧﭙﺎ،
ﺟﻮﻣﯿﻔﺎم رﻧﭙﻮﭼﮯ ،اور ﻻﻣﺎ ﻟﻮڈرو ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ۔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺗﯿﺸﺎ ﻧﮯ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﭘﺮ اﭘﻨﯽ
ﻣﮩﺮﺑﺎن اور ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮭﺮی ﻧﻈﺮ ڈاﻟﯽ۔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ڈراﻣﭩﻮﻧﭙﺎ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ"،ﮨﻢ ﺳﺐ اس ﻟﺌﯿﮯ ﯾﮩﺎں
آﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺗﯿﺸﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﯿﮯ ﺑﮩﺖ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ ﮨﯿﮟ۔ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯽ ﯾہ ﺑﮍی
ﻟﮩﺮﯾﮟ  ١٠ﻣﺎرچ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮟ ﮔﯽ ،ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اس ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻮ؟" )اس ﺳﮯ
اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻔﺎ ﯾﺎب ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮟ ﮔﮯ(۔ ﭘﮭﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﮑﺮﯾﻢ اﺗﯿﺸﺎ اور ڈراﻣﭩﻮﻧﭙﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔
ﺟﻮﻣﯿﻔﺎم رﻧﭙﻮﭼﮯ ﺷﺎن ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮ ﺟﻤﺎ رﮨﺎ ،ﭘﺪﻣﺎ ﺳﻤﺒﮭﺎوا ﺳﮯ ﭘﺮ زور طﺮﯾﻘہ
ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ رﮨﺎ ،ﺗﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور ﻣﺴﺘﻮر رﮐﺎوﭨﻮں ﮐﻮ دور ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ،
اور اﻟﺠﮭﻦ اور ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺳﮯ ﺟﻨﻢ ﻟﯿﻨﮯ واﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ وه اﯾﮏ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ڈھﻞ ﮐﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ۔
ﻻﻣﺎ ﻟﻮڈرو ﻧﮯ ﮐﭽﮭ ﻧﺮم دل ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ":ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯽ روﺷﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻮ ،ﺟﻮ ظﺎﮨﺮ اور ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻦ ﮐﺎ ﻋﻤﺪه ﻣﻼپ ﮨﮯ۔ اس ﮔﮩﺮے ارﺗﮑﺎز ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ،
ﺗﻤﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻣﺴﺮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اوروں ﮐﺎ دﮐﮭ درد ﺑﺎﻧﭧ ﮐﺮ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﺳﮯ ذی
ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮو۔ ﺗﺐ ﺗﻤﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﺪل ﺟﺎﺋﮟ ﮔﮯ۔" اس
ﻧﮯ ﮐﭽﮭ اور ﺳﺒﻖ دﺋﯿﮯ اور ﭘﮭﺮ وه ﺑﮭﯽ ﻧﻮر ﻣﯿﮟ ڈھﻞ ﮔﯿﺎ۔
اس ﺧﻮاب ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ آﮨﺴﺘہ آﮨﺴﺘہ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﯽ اور ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﮑﺮﯾﻢ ڈراﻣﭩﻮﻧﭙﺎ ﻧﮯ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ  ١٠ﻣﺎرچ ﺗﮏ ﻣﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ ﺻﺤﺖ ﯾﺎب ﮨﻮ
ﮔﺌﮯ۔ ﻻرﻧﮓ ﮔﺮ واﭘﺴﯽ ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎروں ﻧﮯ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯿہ دﯾﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوﮐﺎروں ﮐﯽ ﭼﺎر ﮔﻨﺎ ﺑﮍی ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' ﻓﯽ اﻟﺒﺪﯾہ ﮔﺎﯾﺎ۔ اس
ﻟﻤﺤہ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﮯ ﭘﻨﺎه ﻣﺴﺮت ﺳﮯ ﺳﺮﺷﺎر ﺗﮭﺎ۔ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﮨﺎن ﮐﮯ ﭘﯿﺮوﮐﺎروں ﮐﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺼﺮت ﮐﮯ اظﮩﺎر ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ 'ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻔﺘﻮح-ﻣﺎرا ﺳﺮ زﻣﯿﻦ' ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ۔
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ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎ ﻋﻨﻮان
اے  :١اﺑﺘﺪاﺋﯿہ
ﺑﯽ  :١ﻋﻨﻮان
ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ – آﺳﻤﺎﻧﯽ ڈھﻮل ﮐﯽ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻋﻤﺪه آواز

اﻟﻒ۔ ﻋﻨﻮان ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮟ ﻧﺼﺮت ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ﮔﺮو اور ﺗﯿﻦ ﺟﻮاﮨﺮ ﮐﯽ ﻋﻨﺎﺋﺖ
ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور ﻣﺴﺘﻮر رﮐﺎوﭨﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮ ﮐﮯ ﻣﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ ﻓﺘﺢ ﯾﺎب
ﮨﯿﮟ۔ 'ﮔﯿﺖ' اﯾﮏ دوﮨﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﺷﺎره ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﮔﯿﺖ ﺟﺴﮯ ﮐﺴﯽ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮ
ﮨﺴﺘﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ درﺟہ ﺗﮏ ﮔﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﻧﮯ ﻓﯽ اﻟﺒﺪﯾہ ﮔﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔ آﺳﻤﺎﻧﯽ ڈھﻮل
اﯾﮏ ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ڈھﻮل ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﯿﻨﺘﯿﺴﻮﯾﮟ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﮐﺎ ظﮩﻮر ﺳﻤﺎوی ﮨﺴﺘﯿﻮں ﮐﯽ
اﻋﻠٰﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﮨﮯ۔
'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﯾہ ﮔﯿﺖ' 'آﺳﻤﺎﻧﯽ ڈھﻮل ﮐﯽ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻋﻤﺪه آواز' ﮐﮯ اﺳﺘﻌﺎره ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ڈھﻮل ﮐﯽ ﻗﺪرﺗﯽ آواز ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﮨﮯ " ارے او ﺗﻤﺎم ﺳﻤﺎوی ﮨﺴﺘﯿﻮ،
ڈرو ﻣﺖ۔" )ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺐ ﺳﻤﺎوی ﮨﺴﺘﯿﺎں آﺳﻮرا ﺳﮯ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﮑﺎر ﺗﮭﯿﮟ ،آﺳﻤﺎﻧﯽ ڈھﻮل
ﮐﯽ ﻋﻤﺪه آواز ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ،ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ آﺳﻮرا ﮐﻮ ﺷﮑﺴﺖ دے ﮐﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﯿﺖ ﻟﯽ(۔
ﭘﺲ ،ﯾہ ﻋﻨﻮان 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' اور 'آﺳﻤﺎﻧﯽ ڈھﻮل ﮐﯽ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻋﻤﺪه آواز' ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﺗﺮﯾﺎﻧﺎ اور ﺗﻨﺘﺮﯾﺎﻧﺎ اﺳﺒﺎق ﮐﺎ ﻧﭽﻮڑ اور
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺮ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ ﺟﻮﮨﺮ ﮨﺪاﯾﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔

ب۔ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﮯ ﭼﺎر ﺑﮍے ﭘﮩﻠﻮ
'ﻣﺴﻠﮏ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﺑﮍے ﭘﮩﻠﻮ' ﻣﯿﮟ ﻻﻣﺎ ﺗﺴﺎﻧﮕﺨﺎﭘﺎ ﺗﯿﻦ ﺑﮍے ﭘﮩﻠﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﺎگ ،ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ،
اور ﻋﺪم دوﺋﯽ داﻧﺶ ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ
ﻣﮑﻤﻞ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﻣﺴﻠﮏ ﮐﯽ ﭼﺎر ﺣﺼﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﺎرﺳﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ ﭘﮩﻠﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺰﯾﺪ ﯾہ ﮐہ ،ﻋﺪم دوﺋﯽ داﻧﺶ ﮐﻮ ﻣﮩﺎﯾﺎﻧﺎ اور
وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻣﺴﺎﻟﮏ دوﻧﻮں ﮐﮯ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' ﻣﯿﮟ
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ﻋﺪم دوﺋﯽ داﻧﺶ ﮐﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﯾﺎ ڈزوﮔﭽﻦ ،ﺟﻮ ﮐہ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﯿﮟ اﻋﻠٰﯽ ﺗﺮﯾﻦ
درﺟہ ﮐﻤﺎل ﮨﮯ ﮐﮯ ﺗﻨﺎظﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮐہ ﻣﮩﺎﯾﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻦ ﮐﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﮯ۔
روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاروں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﮐﺎ ﺣﺼﻮل روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﮐﺎ ﻣﺮﻏﻮب
ﺗﺮﯾﻦ درﺟہ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﯽ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﻣﻄﻠﻮﺑہ ﺷﺮط ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟ ﯾہ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ
ﮨﮯ۔ ﺷﺎﻧﺘﯽ دﯾﻮ 'ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ راه' ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ روﺷﻦ
ﺿﻤﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ،ﺧﻮاه ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ اﻧﻌﺎم ﮐﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻤﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮨﻮ۔ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﯿﺪا ﮐﯽ
ﺟﺎﺋﮯ؟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ اول ﺷﺮط ﺗﯿﺎﮔﯽ ﻣﻦ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮨﻮ ﮔﯽ۔
ﭘﺲ ،اس ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮں ﮨﻮ ﮔﯽ :اﯾﮏ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ اﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﯾﮏ ﺗﯿﺎﮔﯽ ﻣﻦ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﻮی ﻟﮕﺎوٹ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دے ،اﯾﮏ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ واﻟﯽ
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐہ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ ﺑﺪھﺎﺋﯿﺖ ﭘﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ،اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ،اﯾﮏ ﮨﯽ
ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ڈزوﮔﭽﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ۔
ﻣﺴﻠﮏ ﮐﮯ ﯾہ وه ﺑﮍے ﭼﺎر ﭘﮩﻠﻮ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺧﻼﺻہ 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔

ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﻮ ﺧﺮاج ﻋﻘﯿﺪت
ﺑﯽ  :٢ﺧﺮاج ﻋﻘﯿﺪت
'ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎٔوں ﮐﯽ داﻧﺶ ﮐﯽ ﺗﺠﺴﯿﻢ ،ﺟﻮ ﮐہ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮨﯿﮟ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻨﺠﻮ ﮔﮭﻮﺷﺎ ،ﺟﻮ اﯾﮏ ﻧﻮﺧﯿﺰ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ روپ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﮐﺎش ﺗﻢ ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﯿﺮے دل ﻣﯿﮟ رﮨﻮ ،آﭨﮭ ﭘﺘﯽ واﻟﮯ ﮐﻨﻮل ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﻣﺠﮭ ﭘﺮ ﻋﻨﺎﺋﺖ ﮐﺮو ،اﯾﺴﮯ ﮐہ ﻣﯿﺮے اﻟﻔﺎظ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪه دﯾﮟ۔

اﻟﻒ۔ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﺳﮯ ﭘﺮ ﺧﻠﻮص ﻋﻘﯿﺪت
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ اس اﺷﻠﻮک ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ" ،ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ دس
ﺳﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺪھﺎ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ دس ﺳﻤﺖ ﮐﮯ
ﺑﺪھﺎ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ داﻧﺶ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻣﯿﮟ ﻣﺤﯿﻂ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺎ ﺑﮭﻼ
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ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ اﯾﮏ ﻧﻮﺧﯿﺰ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﮯ روپ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ دﻋﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ
ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻣﯿﺮے آﭨﮭ ﭘﺘﯽ ﮐﮯ ﮐﻨﻮل ﺟﯿﺴﮯ دل ﮐﻮ ﺑﮯ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻨﺎﺋﺖ ﺷﺪه ﺳﻮرج ﮐﯽ ﺗﯿﺰ
روﺷﻨﯽ ﺳﮯ ﺑﮭﺮ دے ،اور ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﯿﺮے ﮐﻨﻮل ﺟﯿﺴﮯ دل ﮐﮯ زردان ﻣﯿﮟ رﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ دﻋﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ درد ﻣﻨﺪی ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮذ طﺎﻗﺖ ﺳﮯ ﻣﯿﺮے اﻟﻔﺎظ اس دﻧﯿﺎ ﮐﯽ
ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪه ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﯿﮟ۔"
ﯾﮩﺎں آﭨﮭ ﭘﺘﯽ واﻟﮯ ﮐﻨﻮل ﮐﻮ دل ﺳﮯ ﺗﺸﺒﯿہ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﮐﮯ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﺌﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﯾﮩﺎں ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﮯ ﺟﺎﺋﺰه ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﯾہ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﻮ اﯾﮏ ﺧﺮاج ﻋﻘﯿﺪت ﮨﮯ۔ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ
ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺧﺎص دﯾﻮﺗﺎ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ،اور ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﻮ ﮐﻮه ووﭨﺎﺋﯽ ﭘﺮ ذاﺗﯽ طﻮر
ﭘﺮ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،وه ﺟﺐ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺎﻟہ ﻟﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﻮ
ﺧﺮاج ﻋﻘﯿﺪت ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﮯ۔ اس ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﭘﺮ ﺑﮯ ﭘﻨﺎه اﯾﻤﺎن ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﺎ ﺑﭽﭙﻦ ﺳﮯ ﮨﯽ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﺳﮯ ﮔﮩﺮا رﺷﺘہ ﺗﮭﺎ۔
ان ﮐﯽ ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ وه اﭘﻨﯽ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﮯ ﻓﻮرا ً ﺑﻌﺪ ﺳﮯ ﮨﯽ اوﻧﭽﯽ آواز ﻣﯿﮟ 'اوم
اراﭘﮑﺎﻧﺎ دھﯽ' ﮐﺎ ورد ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﭼﮭ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ 'ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﺎ ﺑﻮﻟﺘﺎ
ﺷﯿﺮ' ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﺴﻮده ﭘﺘﮭﺮوں ﮐﮯ اﯾﮏ ڈھﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻼ ،ﺟﺲ ﮐﮯ آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ اﺷﻠﻮک
ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺑﮭﺎرت ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ  ٩٩ﺑﺮس ﮐﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﻮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ اس
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ظﮩﻮر ﮐﮯ اﯾﮏ ﮨﯽ دن ﻣﯿﮟ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ۔
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ﮐہ "اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﺗﻨﺎ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪه ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺻﺮف اﯾﮏ دن ﮐﯽ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﯿﺎن ﭘﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﻣﺠﮭﮯ ﮔﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﮟ ﺗﻮ اﺗﻨﯽ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﮐﺎم ﺷﺮوع
ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں۔" اﻧﮩﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﮨﻮﺋﯽ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭼﻨﺪ روز ﻣﮑﻤﻞ دھﯿﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘﺎﭨﮭ
ﮐﯿﺎ۔ اس ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﮐﺌﯽ اﺷﺎرے ﻣﻠﮯ ،اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺳﻮﺗﺮ اور
ﺗﻨﺘﺮ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺋﻒ اور ﺷﺮح ﭘﺮ ﻋﺒﻮر ﭘﺎ ﻟﯿﺎ۔
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب اﮐﺜﺮ اس ﺑﺎت ﭘﺮ زور دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ دھﺮم ﮐﮯ ﭘﺠﺎرﯾﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ
ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ ﻣﻨﺘﺮوں ﮐﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ورد ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﮯ آﮔﮯ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﮐﯽ طﺎﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺪھﺎٔوں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﮨﮯ۔ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ
ﻋﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﮨﻢ اس ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ آﯾﺎ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ
ﺷﮑﯿﺎﻣﻮﻧﯽ ﮐﯽ ﻋﻨﺎﯾﺎت زﯾﺎده طﺎﻗﺘﻮر ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺳﻮﺗﺮوں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻘﻮل ﺟﺎﻧﭻ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ان ﮐﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺳﻮﺗﺮوں ﻣﯿﮟ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔
ظﺎﮨﺮی طﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﺎ ظﮩﻮر ﻣﺤﺾ ﺑﻄﻮر اﯾﮏ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﮯ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ
ﺳﻮﺗﺮوں ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،اس ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﻋﺮﺻہ ﭘﮩﻠﮯ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﭘﺎﺋﯽ ،اور وه
ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ دس اطﺮاف ﮐﮯ ﺑﺪھﺎ اور ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ داﻧﺶ ﮐﺎ ﻣﺠﺴﻤہ
ﮨﮯ ،اور ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﻮں ﮐﺎ ﺑﺎپ ﺗﺼﻮر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ﻻ ﺗﻌﺪاد ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ،
ان ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﺮ ﮐﮯ ،ﺑﺪھﺌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ۔
ﭘﺲ اس ﮐﯽ ﻋﻨﺎﺋﺖ ﮐﯽ ﻗﻮت ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺣﯿﺮان ﮐﻦ ﮨﮯ۔
ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺳﮯ ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﺻﻞ ﺑﺎت اس ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ
ﺗﯿﻘﻦ ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔ اﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﻮه ووﭨﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﯾہ اﻣﯿﺪ ﻟﺌﯿﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮی ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﺳﮯ ذاﺗﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮨﻮ ﮔﯽ ،اور آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ،اﮔﺮﭼہ
ﻣﯿﺮی ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺠﮭﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﭽﮭ ﻋﻨﺎﯾﺎت
ﻣﻠﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ظﮩﻮر دھﺮم ﮐﮯ ﺻﺤﯿﻔﮯ ﻣﺤﺾ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﮍھﻨﮯ ﭘﺮ ازﺑﺮ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ اور ان
ﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮨﻮا۔ ﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﯾہ ﻧﺘﯿﺠہ اﺧﺬ ﮐﯿﺎ ﮐہ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ
ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺎﺋﺖ ان ﭘﺮ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﯿﻔﮯ اور ﺳﻮﺗﺮوں اور ﺗﻨﺘﺮوں ﮐﯽ ﺷﺮوح ان ﮐﮯ ﻣﻦ
ﻣﯿﮟ واﺿﺢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮟ ﮔﯽ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮨﺮ دم ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ آﮔﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﮨﻮ  ،ﺗﻮ
ﺟﻨﻢ در ﺟﻨﻢ اس ﮐﻮ داﻧﺶ وری ﻋﻄﺎ ﮨﻮ ﮔﯽ۔ اور اس دوران ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎٔوں ﮐﯽ دﻋﺎﺋﮟ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﻣﻦ ﮐﮯ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﯿﮟ ﮔﯽ۔

ب۔ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﺎ اﯾﮏ دﻟﭽﺴﭗ ﻗﺼہ
اﯾﮏ دﻓﻌہ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﮐﻮه وﻟﭽﺮ ﭘﺮ درس دے رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ،ﭘﮩﺎڑ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ
ﺷﮩﺮ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ طﻮاﺋﻒ ﺑﻨﺎم ﻻ ﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ رﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ وه ﺑﮩﺖ ﺧﻮﺑﺼﻮرت اور
ﭘﺮ ﮐﺸﺶ ﺗﮭﯽ۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﺎ ﭘﻮرا ﺑﺪن ﺳﻨﮩﺮی رﻧﮓ ﻣﯿﮟ
ﺗﻤﺘﻤﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻟ ٰﮩﺬا ،ﺑﺎدﺷﺎه ،وزراء ،اور ﺳﺐ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﻮگ اس ﺳﮯ ﺑﯿﺤﺪ ﻣﺴﺤﻮر ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔
اﮔﺮﭼہ وه ﻧﭽﻠﯽ ذات ﮐﯽ ﻣﺤﺾ اﯾﮏ طﻮاﺋﻒ ﺗﮭﯽ ﻣﮕﺮ ﮨﺮ وﻗﺖ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮔﮭﺮی رﮨﺘﯽ
ﺗﮭﯽ۔
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اﯾﮏ روز وه ﮐﺴﯽ ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ
ﮔﺌﯽ۔ وه ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎه ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﻣﻮج ﻣﺴﺘﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ راﺳﺘﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺟﻮان ﮐﮯ روپ ﻣﯿﮟ ڈھﺎل ﻟﯿﺎ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﮭﺎ
ﮐہ ﻻﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ ﮐﮯ ﭼﻤﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺣﺎﻻت ﺳﺎز ﮔﺎر ﺗﮭﮯ۔ اس ﮐﺎ ﺳﺎرا
ﺑﺪن اﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﮑﺎ ﭼﻮﻧﺪ روﺷﻨﯽ ﺳﮯ دﻣﮑﻨﮯ ﻟﮕﺎ۔ ﻻﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ ﻧﮯ
ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﮐہ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻨﮯ واﻟﯽ روﺷﻨﯽ اس ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ
زﯾﺎده ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺗﮭﯽ اور ﺟﯿﺴﮯ وه اس روﺷﻨﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍی ﺗﮭﯽ ﺗﻮ اس ﮐﯽ اﭘﻨﯽ
روﺷﻨﯽ ﻣﺪھﻢ ﭘﮍﻧﮯ ﻟﮕﯽ۔ اس ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﺒﺎس ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻻﻟﭻ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ،اور
ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﻮ ﻓﻮرا ً ﮨﯽ ﺧﯿﺮﺑﺎد ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎڑی ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وه ﺳﻮار
ﺗﮭﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﯽ اور اس ﻧﮯ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺣﺴﻦ ﺳﮯ ﻟﺒﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ۔
اس ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻧﮯ وﯾﺴﺮوان ﮐﻮ ﺷﮑﺘﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ ﮐہ وه ﻻ ﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ
ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﺎﺋﮯ ،اور وه ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ"،ﺗﻢ اﭘﻨﮯ دل ﻣﯿﮟ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ ﺟﻨﻢ ﻧہ
دو ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎ ﮐﯽ داﻧﺶ ﮐﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﮨﮯ۔
وه ﺗﻤﮩﺎری ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﮨﺸﯿﮟ ﭘﻮری ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ﮐﯿﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﻮ؟" ﻻ ﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی
روﺷﻨﯽ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ" ،ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﮯ ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻟﺒﺎس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔"
اس ﭘﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻧﮯ ﮐﮩﺎ"،اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﻮدھﯽ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎٔو ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﮩﯿﮟ اﭘﻨﺎ
ﻟﺒﺎس دے دوں ﮔﺎ۔" وه اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﯽ ،ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻧﮯ اﺳﮯ ﻣﻔﺼﻞ
درس دﯾﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ۔
ﮐﻮه وﻟﭽﺮ ﭘﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ درس ﮐﮯ دوران ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻠﻤﺎت ادا ﮐﺌﯿﮯ،
اور ﮐﮩﺎ "ﺑﮩﺖ ﺧﻮب!" اور اس ﺳﮯ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﮯ ارﺑﻮں ﻋﺎﻟﻢ ﮨﻞ ﮔﺌﮯ۔ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ
ﺧﺎدم ﻧﮯ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﺳﮯ اس ﮐﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﭘﻮﭼﮭﯽ۔ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ
ﮐﮩﺎ"،ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی اﯾﮏ طﻮاﺋﻒ ﮐﻮ ﮔﯿﺎن ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ اﺳﮯ داﻧﺶ اور
دردﻣﻨﺪی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺪھ دھﺮم ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دے رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ اﮔﺮ ﺳﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ وﮨﺎں ﺟﺎ ﺳﮑﺘﮯ
ﮨﻮ۔" ﺗﻮ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﮐﮯ ﮐﺌﯽ ﭼﯿﻠﮯ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ ﭨﮭﮑﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﮔﺌﮯ۔ ﺑﻌﺾ ﭼﯿﻠﻮں ﭘﺮ
دھﺮم ﮐﯽ آﻧﮑﮭ ﮐﯽ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﺻﺎف طﻮر ﭘﺮ واﺿﺢ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﻋﺪم ﺟﻨﻢ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎ
ﭘﺘہ ﭼﻼ؛ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎ راز اﻓﺸﺎء ﮨﻮا۔ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﺎ درس
ﺳﻨﻨﮯ ﺳﮯ ﮨﺰاروں ﻻﮐﮭﻮں ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮﺋﯽ۔
ﻻﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ ﻧﮯ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻓﮩﻢ اﺳﺘﻮار ﮐﯽ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮯ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﻓﻄﺮت ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ وه ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ ﭘﯿﺮو ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ اور اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
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ﺑﻄﻮر اﯾﮏ ﺑﻮدھﯽ ﺑﮭﮑﺸﻮﻧﯽ ﮐﮯ ﮔﺰارﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﻣﮕﺮ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ
ﺗﯿﺎگ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﺾ اﭘﻨﺎ ﺳﺮ ﻣﻨﮉواﻧﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺑﺪھ دھﺮم ﮐﯽ
ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪی اور دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺑﮭﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻔﺎد ﮐﻮ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﻧﮯ اﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ وه ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﯽ ﺳﻮاری ﮐﻮ واﭘﺲ ﻟﻮٹ
ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺟﺐ ﻻﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ اور ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎه ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﻋﺪم دوام ﮐﺎ ﻣﺰه ﭼﮑﮭﺎ ﺟﺐ وه اس ﮐﯽ آﻏﻮش ﻣﯿﮟ ﭼﻞ ﺑﺴﯽ۔ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ وه ﺑﮩﺖ ﻣﻐﻤﻮم
ﮨﻮا۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ آﮨﺴﺘہ آﮨﺴﺘہ اس ﮐﺎ ﺟﺴﻢ ﮔﻠﻨﮯ ﺳﮍﻧﮯ ﻟﮕﺎ اور ﺧﻮن اور ﭘﯿﭗ اس ﮐﯽ
آﻧﮑﮭﻮں ،ﮐﺎﻧﻮں ،ﻧﺘﮭﻨﻮں اور ﻣﻨہ ﺳﮯ ﺑﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ اور اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﺳﮯ ﺑﺪﺑﻮ آﻧﮯ ﻟﮕﯽ،
ﺗﻮ ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﺷﮑﯿﺎ ﻣﻮﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﻨﺎه ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﮐﻮه وﻟﭽﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮭﺎﮔﺎ۔ ﺷﮑﯿﺎ ﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪھﺎ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﺪھ دھﺮم ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دی،
اور اس ﻧﮯ ﻋﺪم ﺟﻨﻢ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﻮری طﺮح ﭘﺎ ﻟﯿﺎ۔ ﭘﮭﺮ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻮﺋﯽ
ﮐﯽ ﮐہ":ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ طﺎﻗﺖ ﺑﺨﺸﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﺟﺲ ﺳﮯ اﺳﮯ ﺗﺮﻏﯿﺐ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻠﯽ ،ﻻ ﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺪھﺌﯿﺖ ﭘﺎ ﻟﮯ
ﮔﯽ۔ اﺳﮯ ﻗﯿﻤﺘﯽ روﺷﻦ ﺑﺪھﺎ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ اس ﮐﺎ
وﮐﯿﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ،اس ﮐﻮ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻧﯿﮏ ذﮨﺎﻧﺖ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔"
ﮐﺎروﺑﺎری ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺣﯿﺮان ﮨﻮا" ،ﯾہ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی
ﮐﯽ ﭘﯿﺮو ﻻﺟﻮاب ﺳﻨﮩﺮی روﺷﻨﯽ ﺑﺪھﺌﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے؟ اور ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐہ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﮐﺎ
ﭘﯿﺮو ﮨﻮں ﻣﺤﺾ اﯾﮏ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﺑﻨﻮں؟" وه ﯾہ ﺑﺎت ﻧہ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﺎ۔ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ"،ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯿﺎں ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﮨﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ
ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺷﺮوع ﮐﯽ ﻣﻨّﺖ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﮐﮯ آﮔﮯ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ
ﺑﮯ ﺷﻤﺎر ﺑﺪھﺎٔوں ﻧﮯ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؛ اور دور ﺣﺎﺿﺮ ﮐﮯ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر ﺑﺪھﺎٔوں ﻧﮯ
ﺑﮭﯽ ﯾﻮﻧﮩﯽ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ان ﮔﻨﺖ ﺑﺪھﺎ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔"

پ۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺮک
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻧﮯ ﯾہ ﻧﻮﺷﺖ ﻧہ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﮯ ﺷﻔﺎ
ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺗﯿﺎر ﮐﯽ ،اور ﻧہ ﮨﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﻣﺴﺮت ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ۔
ﺑﻠﮑہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﻨﺠﻮﺷﺮی ﺳﮯ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﮐﯽ دﻋﺎ ﮐﯽ ﺗﺎ ﮐہ اس ﮐﮯ اﻗﻮال اور ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
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ﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮق ،ﻋﺎرﺿﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾﺎ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ،ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح
ﮨﻤﯿﮟ ان ﻣﺤﺮﮐﺎت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰه ﺑﮭﯽ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﺟﻮ اس درس ﮐﻮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﭼﻠﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ وه دوﺳﺮے
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ درس ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ رواں دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ وه ﺑﮭﯽ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﻣﻘﺼﺪ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭼﻞ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دھﺮم ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر ذی ﺣﺲ
ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﻧہ ﮐہ ﻣﺤﺾ اﭘﻨﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﮨﺮ اﯾﮏ ﭘﺠﺎری ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ
ا س ط ﺮ ح اﭘﻨﮯ ﻣﺤﺮک ﮐﻮ درﺳﺖ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﮯ۔

ﻻ ﺟﻮاب وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
اے  :٢ﺧﺎص ﻣﺘﻦ
ﺑﯽ  :١وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﺳﯽ  :١ﻻ ﺟﻮاب وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
'ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ،ﻋﻤﯿﻖ اور ﭘُﺮ ﻧﻮر،
اس ﮐﮯ اﺷﻠﻮک ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ ﺟﮍﯾﮟ اﮐﮭﺎڑ ﭘﮭﯿﻨﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﻧﺮوان ﭘﺎﻧﮯ
ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﭼﮭ ﻣﺎه ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﺟﻮﮨﺮ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎش ﮐہ ﯾہ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﮯ دﻟﻮں
ﭘﺮ ﻧﻘﺶ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ۔'

اﻟﻒ۔ ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﯽ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﻘﯿﻦ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﻻ ﺟﻮاب ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐہ ﭨﺎﺗﮭﺎﮔﺎﭨﺎ ﮔﺮﺑﮭ ﮐﺎ ﺟﻮﮨﺮﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﻋﺎم
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ ،اور ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ﻟﻮگ اﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺑﮩﺮ
ﺣﺎل ،ﻣﺤﺾ اس ﮐﮯ اﺷﻠﻮک ﺳﻦ ﮐﺮ ﮨﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ ﺟﮍوں ﮐﻮ ﮐﺎٹ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ،
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﯿﮟ وه ﭼﮭ ﻣﺎه ﺗﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺴﻮﺋﯽ ﺳﮯ
اس ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻧﺮوان ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اس ﻟﺌﯿﮯ اس ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﮐﺎ ﮨﻤﺎرے
دﻟﻮں ﭘﺮ ﮔﮩﺮا ﻧﻘﺶ ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﮨﮯ۔
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻮﺗﺮوں اور ﺗﻨﺘﺮوں ﮐﺎ ﺟﻮﮨﺮ ﮨﮯ ،اور اس ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯿﺎں ﺑﯿﺎن
ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﯿﮟ۔ ﻟﻮگ اس ﮐﮯ اﻟﻔﺎظ ﻣﺤﺾ ﺳﻦ ﮐﺮ ،اﺳﮯ ﭼﮭﻮ ﮐﺮ ،اﭘﻨﮯ ﺑﺪن ﺳﮯ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ،
14

ﯾﺎ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻤﺠﮭ ﮐﺮ ﻧﺮوان ﭘﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ آرﯾہ دﯾﻮ ﮐﮯ 'درﻣﯿﺎﻧﯽ راه ﭘﺮ ﭼﺎر ﺳﻮ
اﺷﻌﺎر' ،ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻦ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﻮں
ﮐﮯ ﺑﺎر ﺑﺎر ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ وﺟﻮد ﺳﮯ ﺟﺎن ﭼﮭﮍا ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اور
ﺑﮭﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻻ ﺟﻮاب وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﻮ ﺳﯿﮑﮭﺎ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﮩﺖ ﻣﻀﺒﻮط ﮨﮯڈزوﮔﭽﻦ ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاه
ﺗﯿﺎری ،اﺻﻞ ﻋﺒﺎدت ،اور اﺧﺘﺘﺎم ﮐﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﭼﮭ ﻣﺎه ﻣﯿﮟ ﻧﺮوان ﭘﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
'وﺟﺮا ﭘﻨﺠﺎرا ﺗﻨﺘﺮ' ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ "اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻀﺒﻮط اﯾﻤﺎن اور ﺗﯿﻘﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﭼﮭ ﻣﺎه ﺳﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ وه ﺷﺨﺺ وﺟﺮدھﺎرا ﮐﺎ ﭘﮭﻞ ﭘﺎ ﻟﮯ ﮔﺎ۔" 'ﺗﻨﺘﺮ ﮐﮯ ﻣﺘﯿﻦ
ﻋﮩﺪ' ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ " ،ﻣﻀﺒﻮط اﯾﻤﺎن اور ﺗﯿﻘﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ
وﺟﺮدھﺎرا ﮐﺎ ﭘﮭﻞ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔"
اس ﮐﺎ ذﮐﺮ 'ﭼﯿﺘﺴﻦ ﻧﺌﯿﻨﮕﺘﮭﮓ' اور 'ﻻﻧﮕﭽﻦ ﻧﺌﯿﻨﮕﺘﮭﮓ' ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﭘﺲ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﻧﮩﺎﺋﺖ اﻋﻠٰﯽ ﺗﺮ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ۔ ُﺟﻮ ﻣﯿﻔﺎم رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﯾﮏ درس ﻣﯿﮟ
ﮐﮩﺎ" ،آج ﮐﮯ زوال ﭘﺬﯾﺮ دور ﻣﯿﮟ ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮔﮩﺮے اﻣﺮاض ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﺎ
ﻋﻼج دھﺮم ﮐﮯ دﯾﮕﺮ طﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎن ﻻﺟﻮاب ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل
ﮐﮯ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮯ ﺗﻤﺎم آزار ﮐﻮ دور ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔"
ﯾﮩﺎں ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﯾہ ﺳﺒﻖ دﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭼﻮﻧﮑہ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﮯ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﻧہ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور ﻧہ ﮨﯽ اس ﮐﯽ ﺑﮯ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اس ﭘﺮ اﭘﻨﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻧہ رﮐﮭ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﺗﺮک ﮐﺮ
دے ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺎﺗﺬه ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﭘﻨﮯ ﺷﮑﻮک و ﺷﺒﮩﺎت ﭘﯿﺶ ﮐﺮے۔ ﺑﮩﺮﺣﺎل ،ﮐﺴﯽ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﺟہ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪه ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺼﻮرات
ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ۔

ب۔ ڈزوﮔﭽﻦ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ﮐﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮐﮩﺎﻧﯽ
ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ذاﺗﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ڈزوﮔﭽﻦ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاروں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﺟﻨﮩﯿﮟ ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﺎ
ﮔﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ اور اﻧﮩﯿﮟ ﻣﻮت ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎرک ظﮩﻮر ﭘﯿﺶ آﺋﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
اﯾﮏ ﮨﺎن ﺑﮭﮑﺸﻮﻧﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﮓ ﮨﯿﻮﺋﯽ ﺗﮭﺎ ﺳﮯ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮨﻮا ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﯾﮩﺎں ﺑﯿﺎن
ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
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ﻣﻨﮓ ﮨﯿﻮﺋﯽ ﮐﻮ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﭘﺮ ﭘﻮرا اﯾﻤﺎن ﺗﮭﺎ۔ اوﻻً ،ﮨﺎن ﮐﮯ ﻋﻼﻗہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻋﻼج ﮨﻮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﺑﻌﺪ اﺳﮯ ﭘﺘہ ﭼﻼ ﮐہ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ
ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻻرﻧﮓ ﮔﺮ ﻣﯿﮟ ڈزوﮔﭽﻦ ﭘﺮ درس دﯾﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﺳﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ
ﻋﺪم دوام ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﮭﺎ ،اور اس ﻋﺪم ﺗﯿﻘﻦ ﻣﯿﮟ ﮐہ وه اور ﮐﺘﻨﺎ ﻋﺮﺻہ زﻧﺪه رﮨﮯ ﮔﯽ،
اس ﻧﮯ واﭘﺲ ﻻرﻧﮓ ﮔﺮ ﺟﺎ ﮐﺮ درس ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﯿﺎ۔ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﻻﻧﮕﭽﻤﭙﺎ ﮐﮯ
ﺳﺒﻖ ' ﻣﻦ ﮐﯽ ﻓﻄﺮت ﻣﯿﮟ ﭼﯿﻦ اور ﺳﮑﻮن ﮐﯽ ﺗﻼش' ﭘﺮ  ١٠٠روز ﺗﮏ درس دﯾﺎ اور
اس ﻧﮯ اس دوران ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ۔
ﯾﮑﻢ ﺳﺘﻤﺒﺮ  ١٩٩٣ﮐﻮ ﺟﺐ درس ﺧﺘﻢ ﮨﻮا  ،وه ﮨﺎن ﮐﮯ ﻋﻼﻗہ ﻣﯿﮟ طﺒﯿﺐ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻼج
ﮐﺮواﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮔﺌﯽ۔ ﯾﮑﻢ ﻣﺎرچ  ١٩٩pﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ اور دھﺮم دوﺳﺖ ﺑﮭﮑﺸﻮﻧﯽ
زﯾﻦ رو ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺟﻨﻔﻨﮓ آﺷﺮم ،ﺟﮩﺎں وه ﻣﻘﯿﻢ ﺗﮭﯿﮟ ،ﺳﮯ ﻓﻮن ﮐﯿﺎ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻨﮓ
ﮨﯿﻮﺋﯽ ﻓﻮت ﮨﻮ ﮔﺌﯽ اور اس ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﮯ وﻗﺖ وه ﺑﺎ وﻗﺎر طﻮر ﺑﯿﭩﮭﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ اور
اﭘﻨﯽ ﻟﮍی ﮐﮯ ﮔﺮو اور اﻣﯿﺘﺎب ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﺟﺐ اس ﮐﺎ ﺟﺴﻢ ﺳﮑﮍﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ
ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﺒﺎرک ﻧﺸﺎﻧﻮں ﮐﺎ ظﮩﻮر ﮨﻮا۔ ﺟﺲ دن ﺳﮯ اس ﻧﮯ درس ﻟﯿﻨﺎ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اس
ﺳﮯ اس ﮐﯽ وﻓﺎت ﺗﮏ ﭘﻮرے ﭼﮭ ﻣﺎه ﮔﺰرے ﺗﮭﮯ۔ اﯾﮏ دن ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔ ﯾہ
ﺑﮯ ﺷﮏ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﺷﺎذ واﻗﻌہ ﺗﮭﺎ۔
ﺑﮭﮑﺸﻮﻧﯽ ﻣﻨﮓ ﮨﯿﻮﺋﯽ ﺑﮩﺖ ذﮨﯿﻦ ﺗﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ ﻣﮕﺮ اس ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﮩﺖ ﻣﻀﺒﻮط ﺗﮭﺎ۔ ﻋﻈﯿﻢ
ﮐﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺑﮩﺖ اﮨﻠﯿﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯽ ﺷﺮط اول ان ﮐﺎ
ﻣﻀﺒﻮط اﯾﻤﺎن اور ﯾﻘﯿﻦ ﮨﮯ۔ وه ﻟﻮگ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﺮو اور ﺗﯿﻦ ﺟﻮاﮨﺮ اور ﺧﺎص طﻮر ﭘﺮ
وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻣﯿﮟ ﭘﮑﺎ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،وه اﭘﻨﺎ اﯾﻤﺎن ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﮭﻮڑﺗﮯ ﺣﺘٰﯽ ﮐہ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﺮگ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﮍے ﺑﮍے ﮐﺎرﻧﺎﻣﮯ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﮟ ﮔﮯ۔ اﺳﯽ ﻟﺌﯿﮯ
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ "اس رو ﺑہ ﺗﻨﺰل زﻣﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﺳﮯ واﺳﻄہ ﺑﮩﺖ ﻣﺸﮑﻞ
ﮨﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اﯾﮏ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺴﻠﮏ ﮨﮯ۔" ﮨﻤﯿﮟ ان اﻟﻔﺎظ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ
ﻧﻘﺶ ﮐﺮ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

پ۔ ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﺎ ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺎﭨﮭ
آﺟﮑﻞ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﮯ ﮐﺌﯽ ﭘﯿﺮوﮐﺎر ﯾہ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻦ ﮐﯽ ﻓﻄﺮت ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ طﻮر
ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﻗﺪﯾﻢ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﻮر ﭘﺮ ارﺗﮑﺎز ﻻزم ﮨﮯ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ،ﺑﻄﻮر اﯾﮏ ﻋﺎم
ﻋﺒﺎدت ﮔﺰار ﮐﮯ ،اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺎﭨﮭ ﺳﮯ ﺷﺮوﻋﺎت ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﺎ
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اﺧﺘﯿﺎر اور ﭘﮭﺮ اﺻﻞ ﻋﺒﺎدت آﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻻﻧﮕﭽﻨﭙﺎ ،ﻣﯿﻔﺎم رﻧﭙﻮﭼﮯ ،اور ﺗﻘﺪس
ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ان ﺳﺐ ﻧﮯ ڈزوﮔﭽﻦ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺳﺨﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ
رﮐﮭﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﯽ اس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﺿﺮوری ﮨﮯ وﮔﺮﻧہ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻧہ ﮨﻮ ﮔﺎ۔ ﯾہ اﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ دﯾﻮاروں ﭘﺮ ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﮐﯽ
ﻣﺼﻮری ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺒﮑہ اﺑﮭﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﮟ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اور ﻣﻀﺒﻮط ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔ اس
ﻣﯿﮟ ﺧﻄﺮه اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﺑﻌﺪ ﭘﻮری ﻋﻤﺎرت ڈھﯿﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻟ ٰﮩﺬا
ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺼﻮری ﺑﻨﯿﺎدوں ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﯽ ﺷﺮاﺋﻂ
ﺳﯽ  :٢ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﯽ ﺷﺮاﺋﻂ
'وه ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﺧﻮش ﻧﺼﯿﺐ ﮨﯿﮟ اﻧﮩﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻋﻤﺪه درس ﻧﺼﯿﺐ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
وه ﮐﺌﯽ زﻣﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﮔﺰﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﻣﯿﮟ اﻧﻌﺎم ﮐﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮﺑﯽ اﮐﭩﮭﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﭼﻠﮯ آ
رﮨﮯ ﮨﯿﮟ،
اور وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﺪھﺎ ﺳﻤﺎﻧﺘﺎﺑﮭﺪرا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﯿﺎن ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ
درﮐﺎر ﮨﯿﮟ،
اے دھﺮم ﮐﮯ دوﺳﺘﻮ ،ﮐﺎش ﺗﻢ ﺳﺐ اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮو۔

اﻟﻒ۔ ﺑﺪھﺎ ﺳﻤﺎﻧﺘﺎﺑﮭﺪرا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺣﺎﻻت
ﯾﮩﺎں "اﻋﻠٰﯽ ﺳﺒﻖ" ﺳﮯ ﻣﺮاد ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮨﮯ ،اور "وه ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﺧﻮش
ﻧﺼﯿﺐ ﮨﯿﮟ" ﺳﮯ ﺣﻮاﻟہ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﯾﺎﻓﺘہ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل
ﮐﺎ درس ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ،ﯾﺎ وه ﺟﻦ ﮐﺎ ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﺒﺎرک رﺷﺘہ ﮨﮯ۔ ﺗﻘﺪس
ﻣﺂب ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ" ،ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﺳﮯ واﺳﻄہ ﭘﮍا ﮨﮯ ،ﯾہ ﮐﺌﯽ ﺟﻨﻤﻮں ﮐﮯ
دوران اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﯽ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﮑﺎری ﮐﺎ
ﻣﻄﻠﺐ در اﺻﻞ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﮐﺮﻣﺎﺋﯽ ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﺑﺪھﺎ ﺳﻤﺎﻧﺘﺎﺑﮭﺪرا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﭩﻮارا ﮨﮯ،
اس ﻟﺌﯿﮯ دھﺮم ﮐﮯ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﺧﻮش ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔"
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ﮨﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ اس ﻋﺮﺻہ ﺣﯿﺎت ﮐﮯ دوران اﭘﻨﮯ ﮔﺮووں ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ،وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﭘﺮ ان ﮐﺎ
درس ﺳﻨﻨﮯ ،اور ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺒﺎق ﮐﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼ ﮨﮯ۔ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
اﯾﺴﯽ ﻻ ﺟﻮاب ﻗﺮﺑﺖ ﮔﺰﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﻣﯿﮟ اﮐﭩﮭﮯ ﮐﺌﯿﮯ ﮔﺌﮯ اﭼﮭﮯ ﮐﺮﻣﻮں ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ
ﮨﮯ۔ 'ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﺎ ﺧﺰاﻧہ' ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻻﻧﮕﭽﻨﭙﺎ ﻧﮯ دو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺬ ﮐﺌﯿﮯ:
١۔ ﭼﻮﻧﮑہ اس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﮟ ﻻﺟﻮاب وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﺳﮯ واﺳﻄہ ﭘﮍا ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ
ﮔﺰﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﺌﯽ ﭼﮍھﺎوے ﭼﮍھﺎﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ان ﮔﻨﺖ ﺑﺪھﺎوں ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ ،اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﭼﯿﻠﮯ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوﮐﺎر رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
٢۔ ﭼﻮﻧﮑہ ﮨﻤﯿﮟ ﻻﺟﻮاب وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﺳﮯ واﺳﻄہ ﭘﮍا ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺑﺎردو ﮐﮯ دوران
اس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ آﺋﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮔﯿﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ۔
ﭘﺲ ﺑﺪھ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ اس ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻔﻄﺮت ﻣﺮاﺳﻢ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﻢ ﺑﺪھﺎ ﺳﻤﺎﻧﺘﺎﺑﮭﺪرا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻧﭧ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮨﻢ
ﻣﻮﺟﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ڈزوﮔﭽﻦ ﮐﮯ رو ﺑﺮو ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ ﺳﺐ اس ﺗﺨﯿﻼﺗﯽ ﺗﻨﺘﺮی دھﺮم ﮐﯽ
ﺑﺪوﻟﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺳﻤﺎﻧﺘﺎﺑﮭﺪرا ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﺮوان ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺳﯿﮑﻨﮉ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﮐﻢ وﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﺎ ﻟﯿﺎ۔ اس ﻋﻈﯿﻢ درس ﺳﮯ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺰﺷﺘہ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﻣﯿﮟ اﭼﮭﮯ ﮐﺮم ﺟﻤﻊ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ 'ﭘﺮاﺟﻨﺎ ﭘﺮﻣﯿﺘﺎ ﺳﻮﺗﺮ' ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﻮ راﺳﺘہ ﺑﮭﻮل
ﭼﮑﺎ ﮨﻮ اور ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﺮ ﮔﺮداں ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ اﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﯾﺸﯽ ﮨﺎﻧﮑﻨﮯ واﻻ ﻧﻈﺮ آﺋﮯ
ﺗﻮ وه ﺳﻤﺠﮭ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ وه ﮐﺴﯽ ﮔﺎوں ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ۔ ﻣﻮﯾﺸﯽ ﺑﺎن ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﺳﮯ اس
ﮐﺎ ﮔﻤﺸﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺧﻮف ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ اﯾﺴﮯ ﮨﯽ اﮔﺮ ﮨﻤﺎری ﮐﺴﯽ وﺟﺮا ﮔﺮو ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﻣﺴﻠﮏ ﭘﺮ ﮨﻤﺎی رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ،اﯾﮏ ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﮯ
ﮐﺎﻧﭩﺎ ﻟﮓ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ اور اس ﮐﺎ ﮐﻨﺎرے ﭘﺮ ﮐﮭﯿﻨﭽﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﮭﯽ ﺟﻠﺪ ﮨﯽ ﻧﺮوان ﭘﺎ
ﻟﯿﮟ ﮔﮯ۔

ب۔ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﻣﺖ ﺗﻮڑﯾﮟ
ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﭘﺮ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮے ﯾﺎ ﮔﺮو اور اس ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮ ﺟﮭﭩﻼﺋﮯ،
ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﺿﺎﺑﻄہ ﮐﮯ
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ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﯿﮟ ،اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮے ﺗﻮ وه ﺑﮯ ﺷﮏ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮم ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ
ﺟﻮ اﺳﮯ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﺮا دے ﮔﺎ۔ ﯾہ ﻧہ ﺻﺮف وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺮ ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور ﻋﺎم ﺑﺪھ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺟﻮ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ آج ﺗﯿﻦ ﺟﻮاﮨﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺎه ﻟﮯ اور
ﮐﻞ ﮐﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﻮ وه ﺷﺨﺺ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺗﯿﻦ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﮔﺮے ﮔﺎ۔
اﺳﯽ ﻟﺌﯿﮯ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎق ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اس زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻧہ ﺗﻮڑے ،ﺗﻮ وه اﮔﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮨﻮ ﮔﺎ ،ﺧﻮاه وه زﯾﺎده
ﻣﺤﻨﺖ ﺳﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﻧہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮے۔ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﮯ ﻋﺒﺎدت ﮔﺰاروں ﮐﺎ اس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪ
و ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ اراده ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ وﺟﻮﮨﺎت
ﺑﯽ  :٢ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﻣﻦ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ
ﺳﯽ  :١ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ وﺟﻮﮨﺎت
'ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﺟﻮ ﮐہ ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺳﻤﻨﺪر ﻣﯿﮟ ڈوﺑﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﯿﮟ،
اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺪھﯿﺌﺖ ﮐﯽ داﺋﻤﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ،
ﺗﻢ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ذﻣہ داری اﭨﮭﺎو ﮔﮯ،
اور اﭘﻨﯽ ذات ﺳﮯ ﻟﮕﺎوٹ ﮐﯽ زﮨﺮﯾﻠﯽ ﻏﺬا ﮐﻮ ﺗﻠﻒ ﮐﺮ دو ﮔﮯ۔'
ﮨﻢ ﺑﮯ ﻟﻮث اﯾﺜﺎر ﭘﺴﻨﺪی ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮐﯿﻮں ﻟﯿﮟ؟
ﮨﻤﯿﮟ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ذﻣہ داری اﭨﮭﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،اور ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮ
ﺗﻠﻒ ﮐﺮ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،ﺟﻮ ﮐہ زﮨﺮﯾﻠﯽ ﻏﺬا ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ،ﺗﺎ ﮐہ ﮨﻢ اس ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ
ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﺟﻮ ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ ﺧﻮﻓﻨﺎک ﭼﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﭨﻨﯿﺎں ﻟﮯ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﺎ ﮐہ وه ﺑﺪھﯿﺌﺖ
ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎ ﮐﯽ ﻣﺴﺮت ﭘﺎ ﺳﮑﯿﮟ۔
ﻋﺎم طﻮر ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ دو طﺒﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ :اﯾﮏ وه روﺷﻦ
ﺿﻤﯿﺮ ﻟﻮگ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﻋﺎرﺿﯽ طﻮر ﭘﺮ اﻧﺘﮩﺎ درﺟہ ﮐﺎ ﺳﮑﻮن اور ﻣﺴﺮت ﻣﻠﯽ ﮨﮯ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐہ
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ارﺗﮭﭧ ،ﭘﺮﯾﺘﯽ ﮐﺒﻮدا ،ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا اور ﺑﺪھﺎ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ اور داﻧﺶ
ﻣﯿﺴﺮ ﮨﮯ؛ دوﺳﺮے وه ﻻ ﻋﻠﻢ ﺟﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ ﻧﺎ ﺑﻠﺪ ﮨﯿﮟ اورﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮔﯿﺎن ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه ﺳﮑﻮن اور ﻣﺴﺮت ﮐﺎ ﻣﺰه ﻧﮩﯿﮟ ﭼﮑﮭﺎ ،اور وه ﮐﺮم ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻤﺴﺎر ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎں
ﺣﺎﻻت اﺑﺘﺮ ﮨﯿﮟ ﻟﻮﭨﻨﯿﺎں ﻟﮯ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺳﻤﺴﺎر ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺑﻨﺎ رﮐﺎوٹ ﻣﭩﺮ ﮔﺸﺖ ﮨﮯ۔ ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ ﭼﮭ ﺟﮩﺎن ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﮐہ دﯾﻮﺗﺎ،
آﺳﻮره ،اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻧﻮر ،ﺑﮭﻮﮐﮯ ﺑﮭﻮت اور ﺟﮩﻨﻤﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ ﺳﺐ ﮨﺴﺘﯿﺎں
ان ﭼﮭ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﮭﻮﻣﺘﯽ ﭘﮭﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ،ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اوﭘﺮ واﻟﮯ ﺗﯿﻦ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮ دﺋﯿﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﮩﺎں ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺷﺪت ﮐﻢ ﮨﮯ ،اور اس دوران ﺑﻐﯿﺮ ذره ﺑﮭﺮ ﺳﺴﺘﺎﻧﮯ
ﮐﮯ ﺟﻠﺪ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮم ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﻧﯿﭽﮯ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﮔﮍھﮯ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺴﯿﭧ
دﺋﯿﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭼﻨﺪر ﮐﯿﺮﺗﯽ ﮐﮯ 'درﻣﯿﺎﻧﯽ راه ﮐﺎ ﺗﻌﺎرف' ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ،
ﮨﺴﺘﯿﺎں ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ "ﻣﯿﮟ" ﮐﺎ ﺳﻮﭼﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور اﭘﻨﯽ ذات ﺳﮯ ﭼﻤﭩﺘﯽ ﮨﯿﮟ؛
ﭘﮭﺮ وه "ﻣﯿﺮا' ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮﭼﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ﭼﯿﺰوں ﺳﮯ دل ﻟﮕﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﭘﺲ وه ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﭼﺮﺧہ ﭘﺮ ﺑﮯ ﯾﺎر و ﻣﺪد ﮔﺎر ڈوﻧﮕﮯ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ،اور اﯾﺴﮯ
ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ درد ﻣﻨﺪی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﺟﮭﮏ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں!
روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﺪھﺎ اور ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ اور ذاﺗﯽ ﺗﺼﻮرات ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮨﻢ ﭘﺮ
ﯾہ ﺑﺎت واﺿﺢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﮨﺴﺘﯿﺎں ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎرے واﻟﺪﯾﻦ ﺗﮭﮯ اور
اب وه آزار ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﯿﮟ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﺎﺋﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺳﮯ ﮨﻤﺎری ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﮨﻢ
اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮﭼہ اب وه ﮨﻤﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺎ
ﺿﻤﯿﺮ اﻧﺴﺎن اﭘﻨﮯ ﺳﮑﻮن اور ﻣﺴﺮت ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ،ﺑﻠﮑہ
اﻧﮩﯿﮟ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده آرام اور ﺧﻮﺷﯽ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﺮاد اﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ
ﮨﻮﻟﻨﺎک ﺳﻤﻨﺪر ﺳﮯ داﺋﻤﯽ ﻧﺠﺎت اور اﻋﻠٰﯽ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﮐﺎ ﺣﺼﻮل ﮨﮯ۔
ﭘﺲ ﮨﻤﯿﮟ ﺿﺮور ﺑﮯ ﻟﻮث اﯾﺜﺎر ﮐﯽ ذﻣہ داری اﭨﮭﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﺗﺎ ﮐہ اﻧﮩﯿﮟ ﻋﻤﺪه ﻏﺬا اور
ﻋﻤﺪه ﻟﺒﺎس ﺳﮯ دﻧﯿﻮی ﻣﺴﺮت ﺑﮩﻢ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﯿﮟ ،اور اس دوران ارﮨﺖ ،ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا اور
ﺑﺪھﺎ ﮐﮯ ﮔﯿﺎن ﺳﮯ داﺋﻤﯽ ﻣﺴﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮨﻤﯿﮟ زﮨﺮ ﮐﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﺣﺘٰﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﭼﮭﭩﮑﺎرا ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ؛ وﮔﺮﻧہ اس ﮐﺎ ﮐﻔﺎره ﻧﮩﺎﺋﺖ
اﻧﺪوﮨﻨﺎک ﮨﻮ ﮔﺎ۔ ﺷﺎﻧﺘﯽ دﯾﻮ ﮐﮯ 'ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﺎ ﻣﺴﻠﮏ' ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮨﮯ،
'اﮔﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﻔﺎد ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﮐﮭ دﯾﺘﺎ ﮨﻮں،
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ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﯿﮟ دﮐﮭ اﭨﮭﺎوں ﮔﺎ۔
اﮔﺮ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ آپ ﭘﺮ دﮐﮭ ﺳﮩﺘﺎ ﮨﻮں،
ﮨﺮ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﺮی ﻣﯿﺮاث ﮨﻮ ﮔﺎ۔'

ب۔ اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ زﮨﺮﯾﻠﯽ ﻟﮕﺎوٹ ﮐﻮ ﺗﻠﻒ ﮐﺮ دو
ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ،ﺟﺐ را ﻟﻮﭨﺴﺎوا اﯾﮏ ﺧﺎﻣﻮش ﺟﮕہ ﭘﺮ اﭘﻨﮯ دﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮ ﻣﺮاﻗﺒہ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ،اس
ﻧﮯ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﮐہ اﺳﮯ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺗﻦ ﺗﻨﮩﺎ ﭼﻠہ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮔﺰارﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ
ﺗﮭﯽ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ روز اس ﮐﮯ دﯾﻮﺗﺎ ﻧﮯ اﺳﮯ ﮐﮩﺎ"،ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ ﮔﺎ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﺎو اور ﺟﺎ ﮐﺮ
ﺟﺎﻧﺪار ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮو۔ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪه ،ﺧﻮاه ﯾہ ﮐﺎم ﺗﮭﻮڑی دﯾﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﮨﯽ
ﮨﻮ ،ﺻﺪﯾﻮں ﺗﮏ ﺗﻦ ﺗﻨﮩﺎ اﭘﻨﮯ دﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮ ﭘﻮرے دھﯿﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺮاﻗﺒہ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ زﯾﺎده
ﮨﻮ ﮔﺎ۔" ﭘﺲ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺑﮯ ﻟﻮث ﻣﺪد ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯿﺎں ﺳﺎﻟﮩﺎ ﺳﺎل ﺗﮏ ﺧﻮد
ﻏﺮﺿﯽ ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻔﺎرے ادا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﯿﮟ۔
ﭘﮭﺮ ﺳﮯ ﺷﺎﻧﺘﯽ دﯾﻮ ﮐﮯ 'ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﺎ ﻣﺴﻠﮏ' ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ،
'دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﯽ
دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﻣﺴﺮت دﯾﻨﮯ ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨﮯ۔
دﻧﯿﺎ ﮐﺎ ﺗﻤﺎم دﮐﮭ درد
اﭘﻨﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﺎﻧﮯ ﺳﮯ آﯾﺎ ﮨﮯ۔'
اس ﻟﺌﯿﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﻮ ﺑﮭﭩﮏ ﺟﺎﻧﮯ دﯾﮟ۔ ﭘﺮﺗﻞ رﻧﭙﻮﭼﮯ
ﻧﮯ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﮩﺎ"،ﮐہ اﮔﺮ آپ ﻻ ﺟﻮاب ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﮯ ﮐﺮﯾﮟ ،ﺗﻮ
ﯾہ ﮨﻨﺎﯾﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﮭﯿﮑﺎ ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔"
اس ﻟﺌﯿﮯ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ اﯾﮏ زﮨﺮ ﮐﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮐہ اﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﺒﯿہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﮨﻤﯿﮟ اﮐﺜﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺑﮩﺖ ﺧﻮد ﻏﺮض ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ وه ﺟﻠﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﯾﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺧﻮاه وه ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ
ﮨﻮں۔ ﮨﻤﺎرے ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﮍاﺋﯽ ﺟﮭﮕﮍے اور دﮐﮭ درد ﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺠہ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،اور
اﮔﺮ ﮨﻢ ﺑﮯ ﻏﺮض ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﭘﯿﺪا ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﭘﺲ ﮨﻤﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﮐﯽ ﺟﺪ
و ﺟﮩﺪ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﺗﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮟ۔
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در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﻤﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﭘﺮواه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﺑﻠﮑہ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﺑﮭﻠﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ اﺑﮭﯽ ﺟﺐ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﭽﮭ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﻦ ﭘﮍے ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﺧﻮاه ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرے ﮐﺎم ﺳﮯ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮨﻮں ﯾﺎ ﻧہ ﮨﻮں اس ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻓﺮق ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ۔
ﻣﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺑﻌﺾ ﮐﺎم ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺌﯿﮯ ان ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻟﻮگ ﺷﺎﺋﺪ ﮨﻤﺎری
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ دوران ﻧہ ﺟﺎن ﭘﺎﺋﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎ ،ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا اور ﮨﻤﺎرے ﮔﺮو ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ان
ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﺰﯾﺪ ﯾہ ﮐہ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ اس ﻟﺌﯿﮯ اﭘﻨﯽ ﺷﮩﺮت
ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﻮی آﻻﺋﺶ ﺳﮯ آﻟﻮده ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺑﺠﺎﺋﮯ  ،ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺤﺾ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺑﮭﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺳﯽ :٢ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
'اس ﺳﮯ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﺎ دروازه ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ،
ارﻓﻊ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﺴﺮت ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ،
اور آﺧﺮ ﮐﺎر ﺳﻤﺴﺎر ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ،
آپ اس اﮨﻢ ﺳﺒﻖ ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻠﻞ ﮐﮯ ﮐﺮ ﭘﺎﺋﮟ ﮔﮯ۔

اﻟﻒ۔ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ :ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﺎ دروازه ﺑﻨﺪ
ﮐﺮﻧﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﻮں اور دﯾﻮﺗﺎوں ﮐﮯ ارﻓﻊ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓﯽ دﻧﯿﻮی ﺳﮑﻮن اور ﻣﺴﺮت ﭘﺎﻧﺎ،
اور ﺑﺎ ﻵﺧﺮﺳﻤﺴﺎر ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﺎ۔ ان ﺣﻘﺎﺋﻖ ﮐﮯ ﻣﺪﻧﻈﺮ،
ﮨﺮ دھﺮم ﮐﮯ ﭘﺠﺎری ﮐﻮ اس اﮨﻢ ﺳﺒﻖ ﮐﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻠﻞ ﮐﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯿﺎں ،ﺧﻮاه وه اراده ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮں ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ،ان ﮔﻨﺖ اور
ﺣﺪ ﺳﮯ ﻣﺘﺠﺎوز ﮨﯿﮟ۔ اس ﮐﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎن 'ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﻣہ ،ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻣﺴﻠﮏ' اور ﮐﺌﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﮩﺎﯾﺎﻧﺎ ﺳﻮﺗﺮوں ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﺎده ﻟﻔﻈﻮں ﻣﯿﮟ ،ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ
ﺧﻮﺑﯿﺎں دو طﺮح ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ:
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١۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﭽﺎ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮے ،ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮم اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﻣﻦ
ﮐﮯ ﭼﻼر ﻣﯿﮟ ﺧﺘﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ،ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﮯ دروازے
ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺷﺎﻧﺘﯽ دﯾﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ :
'ﺟﺲ طﺮح ﮐہ آﺧﺮ ﮐﺎر،
ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﮍے ﮔﻨﺎه ﺑﮭﺴﻢ ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ،
ﭘﺲ اس ﮐﮯ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﮯ ﭘﻨﺎه ﮨﯿﮟ،
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ داﻧﺶ ور اور ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮭﺮے دﯾﻮﺗﺎ ﻧﮯ ﺳﺪھﺎﻧﺎ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﯾﺎ۔
ﺑﮍے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﻣﺮاد وه ﺑﮭﺎری ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮم ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ وه
ﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﮯ ﻓﻮری ﮐﻔﺎره ادا ﮐﺮ ﮐﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ،ﯾﺎ دھﺮم ﭘﺮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﺳﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ
ﯾہ ﺳﺐ اس وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺳﺘﻮار ﮨﻮ ،ﺟﯿﺴﺎ
ﮐہ وه آگ ﺟﻮ وﻗﺖ ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤہ ﭘﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﺟﻼ ﮐﺮ راﮐﮭ ﮐﺮ دے۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ
ﮐﮯ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺮم ﮐﯽ ﺗﻄﮩﯿﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ  ،ﺗﻮ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ۔
اﺳﯽ ﻟﺌﯿﮯ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﺷﺨﺺ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ
ﻧﮩﯿﮟ ﮔﺮ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻣﻮت آﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﺿﺮور اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ،
اور اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﯾﻘﯿﻦ دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ،اﺳﺘﻮار ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ،
آﻟﻮده ﻧہ ﮨﻮ ،اس طﺮح ﮨﻤﺎرا ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ۔
ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﭘﺎﮐﺒﺎزی ﻣﻀﺒﻮط ﺳﮯ ﻣﻀﺒﻮط ﺗﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﯽ۔ ﻧﺘﯿﺠﺘًہ ،ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ دﯾﻮﺗﺎ ﮐﮯ روپ ﻣﯿﮟ دوﺑﺎره ﺟﻨﻢ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐہ
اﻋﻠٰﯽ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﮐﮯ دﻧﯿﻮی ﺳﮑﻮن اور ﻣﺴﺮت ﺳﮯ ﻟﻄﻒ اﻧﺪوز ﮨﻮ ﺳﮑﮯ؛ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ آں ،وه
ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺴﻠﮏ اور دس ﺑﮭﻮﻣﯿﻮں ﮐﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯿﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺎرت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻟﮯ ﮔﺎ،
اور ﺑﺪھﯿﺖ ﮐﺎ ﻻ ﺟﻮاب ،ﺣﺘﻤﯽ ﭘﮭﻞ ﭘﺎ ﻟﮯ ﮔﺎ۔
ﭘﺲ ﺟﺎﻧﺪاروں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﮯ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﮯ ﺣﺪ ﮨﯿﮟ۔ ﺷﺎﻧﺘﯽ دﯾﻮ ﻧﮯ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐﮩﺎ،
'درد رﻓﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﺴﺨہ،
ﻣﺴﺮت ﮐﺎ ﯾہ ﺳﺒﺐ ان ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺟﻮ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﻮﻣﺘﮯ ﮨﯿﮟ – ﻗﯿﻤﺘﯽ اطﻮار،
ﻣﻦ ﮐﺎ ﯾہ ﺟﻮﮨﺮ،
اس ﮐﺎ اﻧﺪازه ﮐﯿﺴﮯ ﮨﻮ ﮔﺎ؟
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ب۔ ﺑﺪھﺎوں ﻧﮯ ﺟﻮ ﻧﺘﯿﺠہ اﺧﺬ ﮐﯿﺎ
ﺑﺪھﺎٔوں ﻧﮯ طﻮﯾﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻮں ﺳﮯ ﭘﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺑﮯ ﭘﻨﺎه ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮯ ،ﮨﺰاروں ﺳﺎﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﯾہ
ﻧﺘﯿﺠہ ﻧﮑﺎﻻ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﮑﻞ ان ﺳﺎﺋﻨﺴﺪاﻧﻮں ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ﻟﻤﺒﺎ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﺎ ﮐہ وه ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﮯ
ﻟﺌﯿﮯ ﺳﻮد ﻣﻨﺪ ﮨﻮ ﮔﯽ۔ ﯾﻮﻧﮩﯽ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﺳﮯ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ﺑﮩﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﮨﻮ ﮔﺎ۔ اﯾﮏ ﻟﻤﺒﮯ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻣﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ان
ﮔﻨﺖ ﺟﺎﻧﺪار ﮨﺴﺘﯿﺎں اﭘﻨﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺪھﯿﺖ ﮐﺎ ﻋﻤﺪه ﭘﮭﻞ
آﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔ اﺳﯽ ﻟﺌﯿﮯ ﺷﺎﻧﺘﯽ دﯾﻮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ،
'طﺎﻗﺘﻮر ﺑﺪھﺎوں ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐہ ﺻﺪﯾﻮں ﺳﮯ ﻏﻮر و ﻓﮑﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ،دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ اور
ﺻﺮف ﯾہ ﮨﯽ
ﺑﭽﺎﺋﮯ ﮔﺎ،
ان ﮔﻨﺖ ﮨﺴﺘﯿﻮں ﮐﻮ،
اور اﻧﮩﯿﮟ اﻋﻠٰﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺮت ﺳﮯ ﮨﻤﮑﻨﺎر ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﭘﺲ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب اﭘﻨﮯ ﺳﺐ ﭼﯿﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ اور اس اﮨﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﻣﺸﻖ،
ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﭩﮑﻨﮯ ﮐﮯ ،ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﻦ ﮐﻮ آﭨﮭ دﻧﯿﻮی
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﮯ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور ﯾﻮں اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮ ﺑﮭﻮﻟﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎ دﻟﺠﻤﻌﯽ ﺳﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ﯾہ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده اﮨﻢ اور ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺴﻠﮏ ﮨﮯ۔
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﯽ  :٣ﺗﯿﺎگ واﻻ ﻣﻦ اﺑﮭﺎرﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ
ﺳﯽ  :١ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺳﻤﺴﺎر ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ آﻧﮯ واﻟﮯ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن واﻗﻌﺎت ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ،
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﮕہ ﻧہ دو۔
ﺧﺎﻟﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻮ ﮐہ اس دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮨﯿﮟ ان ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮو ،ﺟﻦ ﭘﺮ
اﻧﺴﺎن اور دﯾﻮﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﭼﮍھﺎوے ﭼﮍھﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
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اے۔ ﺳﭽﺎ ﺗﯿﺎﮔﯽ ﻣﻦ
ﺳﻤﺴﺎر ﺳﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺮوان ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ،ﮨﻤﺎرے دل ﻣﯿﮟ اس ﻋﺎم ﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ
ﭼﮑﺎ ﭼﻮﻧﺪ واﻗﻌﺎت اور دوﻟﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ذره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﯿﺎل ﻧﮩﯿﮟ آﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ اس ﮐﮯ
ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮨﻤﯿﮟ دﯾﺎﻧﺖ داراﻧہ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﺳﭽﮯ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻦ ﭘﺮ اﻧﺴﺎن اور دﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮ
ﮔﺰﯾﺪه ﭼﮍھﺎوے ﭼﮍھﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت اور ﻧﺮوان ﮐﺎ ﺣﺼﻮل ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ان ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺷﮩﺮت،
طﺎﻗﺖ ،ﺳﻤﺎج ﻣﯿﮟ اوﻧﭽﺎ رﺗﺒہ اور ﻧﻔﺲ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﮨﯿﮟ ،اور
ان ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺮک ﮐﻮ ﺟﻨﻢ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﯿﮟ۔ وه ﻋﻤﺪه ﮔﺎڑﯾﻮں ،ﮔﮭﺮوں ﮐﻮ ﯾﻮں دﯾﮑﮭﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ وه ﺧﻮاب ﮐﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ،ﺳﺮاب اور ﺑﻠﺒﻠﮯ ﮨﻮں۔ وه زﺑﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺧﺮچ ﻧﮩﯿﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ﺑﻠﮑہ ﺳﭻ ﻣﭻ ﯾہ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﯿﻦ ﺟﮩﺎن ﺟﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﯿﮟ
ﺟﮩﺎں ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﻟﻮگ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﯿﺎﮔﯽ ﻣﻦ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺑﮩﺮ طﻮر ،ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﺷﺮوع ﻣﯿﮟ ،ﻧﻨﺪا ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دﻧﯿﺎوی ﺧﻮاﮨﺸﺎت اور ﻟﮕﺎو ﺳﮯ
ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻨﺎره ﮐﺸﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺑﺪھ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﮐﺎ ﻟﻤﺒﺎ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ ﻋﺪم ﺗﺤﻔﻆ ﺳﮯ آﮔﺎه ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮟ ﮔﮯ اور اﭘﻨﮯ اﻧﺪر
ﻣﺰﯾﺪ ﺗﯿﺎگ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﺗﻮ ﺳﻮال ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﺳﭽﮯ ﻣﻦ واﻻ ﺗﯿﺎگ ﮐﯿﺴﮯ اﺳﺘﻮار ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ؟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ
ﭼﺎر اﻓﮑﺎر ﭘﺮ ﻏﻮر ﺟﻮ ﻣﻦ ﮐﻮ ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻣﻮڑ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮐﻮﺋﯽ
اور طﺮﯾﻘہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ (١ :ﺑﻄﻮر اﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ؛  (٢زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﻋﺪم داﺋﻤﯿﺖ؛  (٣ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ ﮐﻤﺰورﯾﺎں؛  (pﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻟﻐﺰش ﺳﮯ
ﺑﺮآت۔ ﺟﺐ ﮨﻢ ﯾہ ﭼﺎر ﻋﺎم اور ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺎﭨﮭ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ،ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﻣﻦ ﮐﮯ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﯿﮟ
ﺑﻼ ﺷﮏ و ﺷﺒہ ﺗﯿﺎگ ﺟﻨﻢ ﻟﮯ ﮔﺎ۔ اس وﻗﺖ ﮨﻢ دن رات ﺳﻤﺴﺎر ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﮐﯽ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮﯾﮟ
ﮔﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ اﯾﮏ ﻗﯿﺪی ﮐﯽ طﺮح ﺟﻮ ﻗﯿﺪ ﺧﺎﻧﮯ ﺳﮯ رﮨﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻻﻣﺎ ﺗﺴﺎﻧﮕﺨﺎﭘﺎ اﭘﻨﮯ 'ﻣﺴﻠﮏ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﺑﮍے ﭘﮩﻠﻮ' ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ،
'آزادی اور ﮨﺒہ ﮐﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ
اور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮨﮯ۔
اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ آﺷﻨﺎ ﮨﻮ ﮐﺮ،
اس زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﻟﮕﺎٔو ﺳﮯ ﻣﻨہ ﻣﻮڑا ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
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اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻏﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ
ﮐہ اﻋﻤﺎل اور ان ﮐﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺘﻤﯽ ﮨﯿﮟ،
اور رو ﺑہ اﻋﺎده وﺟﻮد ﮐﮯ آزار ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻏﻮر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ،
آﻧﮯ واﻟﯽ زﻧﺪﮔﯿﻮں ﮐﯽ ﮐﺸﺶ ﺳﮯ رخ واﭘﺲ ﭘﮭﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺟﺐ اس طﺮح ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ،
ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﮐﺴﺎﮨﭧ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﯽ ،اﯾﮏ ﺳﯿﮑﻨﮉ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ،
ادوار ﮐﯽ ﺗﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﮐﮯ ﮐﻤﺎﻻت ﮐﯽ طﺮف،
اور دن رات ﻧﺮوان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ –
ﭘﺲ ﺗﯿﺎگ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﺟﻨﻢ ﻟﮯ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ۔'
ب۔ دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺗﯿﺎگ ﮐﻮ اﺟﺎﮔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،ﮨﻤﯿﮟ ﺳﭽﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﺎﻧﺎ اور ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻮ
ﮐہ اس دﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﺳﺠﺎوٹ ﮨﯿﮟ اور ﺟﻨﮩﯿﮟ اﻧﺴﺎن اور دﯾﻮﺗﺎ ﺳﺒﮭﯽ ﭼﮍھﺎوے
ﭼﮍھﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ اﺻﻮل ﺗﻤﺎم ﻧﯿﮏ اوﺻﺎف ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﯿﮟ۔ 'اﻧﻔﺮادی ﻧﺮوان ﮐﺎ ﺳﻮﺗﺮ' ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﺎن ﮨﮯ ﮐہ" ،ﯾہ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎزل ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﮏ ﭘُﻞ ﮨﮯ۔" ﺑﺪھ ﺑﮭﮑﺸﻮوں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﯾہ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ وه زﯾﻮر ﺟﯿﺴﮯ ﮐﺎن ﮐﯽ ﺑﺎﻟﯿﺎں ﯾﺎ ﭼﻮڑﯾﺎں ﭘﮩﻨﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﭘﺠﺎری
ﺟﺴﮯ ﺧﺎﻟﺺ اﺻﻮل ﻋﻄﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ،ﺟﻮ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه زﯾﻮر ﮨﮯ،
اﻧﺴﺎﻧﻮں اور دﯾﻮﺗﺎوں ﺳﮯ ﺳﺠﺪه ،ﻋﺒﺎدت اور ﭼﮍھﺎوے ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ذی ﺣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ اور اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ اﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻮ ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺗﯿﺎﮔﯽ ﻣﻦ زﯾﺎده ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮ ،ﺗﻮ وه ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ
اور ﺳﺮﻣﺎﻧﯿﺮا ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﯿﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮا ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﺑﮭﮑﺸﻮ ﯾﺎ ﺑﮭﮑﺸﻮﻧﯽ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ
اﮨﻞ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﮔﮭﺮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﮐﺴﯽ آﺷﺮم ﻣﯿﮟ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧہ
دﯾﺘﮯ ﮨﻮں ،ﺗﻮ اس اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ﮐہ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﭘﺎﻧﭻ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ اﺻﻮل ﺟﻮ ﮐہ ﻋﺎم
ﭘﺠﺎرﯾﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﮨﻮں ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ،ﯾﺎ ﭘﻨﺎه ﮐﮯ ﻋﮩﺪ ﺟﻦ ﮐﺎ رﮨﻨﻤﺎ اﯾﮏ ﺗﯿﺎﮔﯽ ﻣﻦ ﮨﻮ
ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻟﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﭘﺠﺎری ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ان اﺻﻮﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﺎرﺑﻨﺪ ﮨﻮﺋﮯ
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ۔ ﻧﺎﮔﺮﺟﻮﻧﺎ ﮐﮯ اﯾﮏ 'دوﺳﺖ ﮐﮯ
ﻧﺎم ﺧﻂ' ﻣﯿﮟ ذﮐﺮ آﯾﺎ ﮨﮯ،
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'اﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻮ ،ان ﮐﯽ ﺑﮯ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻣﺖ ﮐﺮو،
اﻧﮩﯿﮟ ﺻﺎف اور داغ دھﺒہ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻮ،
ﺑﺎﻟﮑﻞ اﯾﺴﮯ ﺟﯿﺴﮯ زﻣﯿﻦ ﮨﺮ ﺳﺎﮐﻦ اور ﺟﺎﻣﺪ ﺷﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ۔'
ﮐﺮه ارض ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﮨﺮ ﺷﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح ﺗﻤﺎم اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد
اﺻﻮل ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﮨﻢ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﺑﮭﯽ اﺻﻮل ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﻨﺪ ﻧہ ﮨﻮں ،ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﯿﮯ ﺑﻄﻮر اﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﯾﺎ ﺳﻤﺎوی ﻣﺨﻠﻮق ﮐﮯ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ،ﻧﺮوان ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﺎت ﮨﯽ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
اﺳﯽ ﻟﺌﯿﮯ 'ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ﮐﮯ ﺳﯿﻨﺘﯿﺲ ﻣﺮاﻗﺒﮯ' ﻣﯿﮟ ﺗﮭﻮﮔﻤﮯ زﯾﻨﮕﭙﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ،
'اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺲ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮨﮯ ،ﺗﻮ وه اﭘﻨﺎ ﺑﮭﻼ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ،
ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﺗﻮ اﯾﮏ ﻣﺬاق ﮨﻮ ﮔﺎ۔
اس ﻟﺌﯿﮯ ،ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺲ ﮐﺎ ﻗﯿﺎم
ﺳﻤﺴﺎری ﻣﺤﺮﮐﺎت ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اﯾﮏ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﺎ ﻣﺮاﻗﺒہ ﮨﮯ۔'

ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺎ ﺟﺮم
ﺳﯽ  :٢ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺎ ﺟﺮم
' ﭼﻮﻧﮑہ ﺗﻤﺎم ﻋﺎرﺿﯽ اور داﺋﻤﯽ ﻣﺴﺮت ﺳﭽﮯ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺳﮯ آﺗﯽ ﮨﮯ،
اور ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﺳﮯ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﺗﻮ ﺗﻤﮩﯿﮟ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور اﻟﺠﮭﻦ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

اﻧﺴﺎﻧﻮں اور دﯾﻮﺗﺎوں ﮐﮯ ﺟﮩﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﮐﮯ ﻋﺎرﺿﯽ ﻓﻮاﺋﺪ اور ﻧﺮوان اور ﮔﯿﺎن
ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﻣﺴﺮت ،ان ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﺻﻮﻟﻮں ﭘﺮ ﮐﺎر ﺑﻨﺪی ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﭘﺮ ﻧﺎدم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻧﭽﻠﮯ ﺗﯿﻦ ﺟﮩﺎﻧﻮں
ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﮔﺮے ﮔﺎ۔ اس ﻟﺌﯿﮯ ﯾہ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺠﺎری اﭘﻨﮯ طﻮر اطﻮار ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮے اور اﻟﺠﮭﻦ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ رﮨﮯ۔
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'اﻧﻔﺮادی ﻧﺮوان ﮐﺎ ﺳﻮﺗﺮ' ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
ان ﮐﯽ اﯾﮏ ﮨﯽ ﻣﻨﺰل ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐہ ﺗﯿﻦ ﻧﭽﻠﮯ ﺟﮩﺎن ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﮩﻨﻢ رﺳﯿﺪ ﮨﺴﺘﯿﺎں،
ﺑﮭﻮﮐﮯ ﺑﮭﻮت اور ﺟﺎﻧﻮر ﮨﯿﮟ۔ ﻟ ٰﮩﺬا' ،ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮاﺟﻨﺎ ﭘﺮﻣﯿﺘﺎ ﺳﻮﺗﺮ' ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺑﮭﯽ ذﮐﺮ ﮨﮯ ﮐہ،
"ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﻮ ﺗﻮڑﺗﮯ ﮨﯿﮟ وه اﭘﻨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪد ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ،دوﺳﺮوں
ﮐﮯ ﺑﮭﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﺎت ﮨﯽ ﮐﯿﺎ۔"
آج ﮐﮯ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﺰل ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻟﺺ اﺻﻮﻟﻮں ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﻨﺪ رﮨﻨﺎ ﺑﮩﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮﺗﺎ
ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺎص طﻮر ﭘﺮ ،ﺑﮭﮑﺸﻮ ﻣﺴﻠﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﻣﻮﺟﻮده ﻧﮩﺎﺋﺖ ﮐﺎروﺑﺎری
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ دور ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻟﺺ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی اور ﺑﮭﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﭨﯿﻠﯿﻮژن ،ﻟﯿﭗ ﭨﺎپ اور ﺳﯿﻞ ﻓﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺴﯽ ﺗﺤﺮک ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ورﻏﻼﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﭽﮯ ﺗﯿﺎگ ﺳﮯ ﻋﺎری ﮨﻮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ ،اور ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻟﻮگ ﮐﺴﯽ دور اور ﺗﻨﮩﺎ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺟﺎ ﮐﺮ ﻣﮑﻤﻞ ارﺗﮑﺎز ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دھﺮم
ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﮨﻞ ﮨﯿﮟ ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﺮاﻧﮯ وﻗﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﻟﻮگ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
ﺑﮩﺮ ﺣﺎل ،ﺟﺐ ﺗﮏ ﮨﻤﺎرے ﻣﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺗﯿﺎگ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،اور ﮔﯿﺎن
ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﺮ ﺧﻠﻮص ﺧﻮاﮨﺶ ﺑﮭﯽ ،ﺗﻮ ﺗﯿﻦ ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﯿﻨﺎ اور ﭘﺎﻧﭻ اﺻﻮﻟﻮں
ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﮩﺎﺋﺖ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
ﺧﻼف ورزی ﮐﺮے ،ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﮭﺮ ﺳﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮو ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ وﺻﻮل ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
اس ﮐﯽ وﺟہ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ طﺮح ﭘﮭﻮل ﭘﻮدے ،ﮔﮭﺎس اور درﺧﺖ ﺻﺮف زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﮨﯽ
ا ُگ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،اﺳﯽ طﺮح ﺗﻤﺎم اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ان اﺻﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﭘﮭﻠﺘﯽ ﭘﮭﻮﻟﺘﯽ
ﮨﮯ۔ ﻻﻣﺎ ﺗﺴﺎﻧﮕﺨﺎﭘﺎ اﭘﻨﯽ اﯾﮏ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﺗﺮ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺳﺒﻖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻮﺟہ دﻻﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﺰل ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﭘﺮ
ﻣﺤﺾ اﯾﮏ دن ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﮐﺎر ﺑﻨﺪ رﮨﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﮨﺰاروں ﻻﮐﮭﻮں ﺳﺎﻟﻮں ﺗﮏ ﺑﺪھﺎ اور ﺑﻮدھﯽ
ﺳﺘﻮا ﮐﻮ ﭼﮍھﺎوے ﭼﮍھﺎﻧﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﮯ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اس ﻟﺌﯿﮯ اس
ﺗﻨﺰل ﭘﺬﯾﺮ دور ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﮟ اﻟﺠﮭﻦ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ راه ﺳﮯ ﺑﮭﭩﮑﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﮨﻤﯿﮟ
ان ﺣﺎﻻت اور اﺳﺒﺎب ﮐﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮟ ﻧﮩﺎﺋﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺗﻨﺎ ﮨﻮ ﮔﯽ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے اﺻﻮﻟﻮں ﮐﺎ
ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ اور ان ﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺎﻻت ﮐﻮ ﺟﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﮨﻤﺎرے ﻋﮩﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮڑﻧﮯ ﭘﺮ
ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﻮ رد ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ۔ ﯾہ وه ﻣﻨﺰل ﮨﮯ ﺟﺴﮯ
ﮨﻢ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ!
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ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟﻮﮨﺎت
ﺑﯽ › :ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ
ﺳﯽ  :١ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟﻮﮨﺎت
' اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﯿﺸہ ﻗﻮل اور ﻓﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﭽﮯ رﮨﻮ
اﯾﻤﺎﻧﺪار اور رﺣﻤﺪل اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻮ۔
اﭘﻨﮯ داﺋﻤﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ،
ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﺒﻖ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس دم دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮو۔'
اﻟﻒ۔ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﻮں ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ
ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﮨﻤﯿﺸہ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں اور دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﻗﻮل اور ﻓﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﭽﮯ ﮨﻮں؛ اور ﯾہ ﮐہ ﮨﻤﯿﮟ اﯾﻤﺎﻧﺪار اور ﻧﯿﮏ دل ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ؛ ﻣﺰﯾﺪ
ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﯿﮯ داﺋﻤﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﺗﻮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس وﻗﺖ
دوﺳﺮوں ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮﯾﮟ۔
دھﺮم ﮐﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ اﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ درﮐﺎر ﮨﮯ ،ﯾہ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ ﺳﺎﻟﮩﺎ ﺳﺎل
ﮐﯽ درس و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎ ﻟﺐ ﻟﺒﺎب ﮨﮯ۔ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ ﯾہ اﯾﮏ ﺷﺮط ﺗﮭﯽ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﻻرﻧﮓ ﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ وه ﺗﯿﻦ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺮﯾﮟ ،ﺟﻮ ﮐہ  (١اﯾﮏ
ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﺎ؛  (٢ﺳﭽﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﭘﺮ ﮐﺎر ﺑﻨﺪ رﮨﻨﺎ؛ اور  (٣دھﺮم ﮐﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮ ﺳﻨﻨﺎ ،اس ﭘﺮ ﻏﻮر اور ﻣﺮاﻗﺒہ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﯿﮟ۔
اس ﭼﯿﺰ ﺳﮯ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﮩﺎﯾﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﮐﯽ،
ﯾہ ﻻزم ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎرﺳﺎ ﮨﻮ؛ وﮔﺮﻧہ ،دھﺮم ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﮨﻮ ﮔﯽ۔ ُﺟﻮ ﻣﯿﻔﺎم رﻧﭙﻮﭼﮯ 'ﻋﺎم اور ﺧﺎص ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺮ ﺑﺎت' ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ،
'دﻧﯿﻮی اﺻﻮل ﺑﺪھ دھﺮم ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮨﯿﮟ،
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ روﯾہ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﻔﺎﻧہ ﻧہ ﮨﻮ،
ﺗﻮ وه ﺑﺪھ دھﺮم ﮐﮯ ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻮل ﮐﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﻤﺠﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ،
روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﭘﺎﻧﮯ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮨﯽ ﮐﯿﺎ۔'
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ب۔ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﯿﮟ؟
اس اﺷﻠﻮک ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐہ درج ذﯾﻞ
ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺳﮯ اﺳﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ ذﮨﻦ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
"اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ اور دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﮨﻤﯿﺸہ ﻗﻮل اور ﻓﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﭽﮯ رﮨﻮ۔" ﮨﻤﯿﮟ
ﮨﻤﯿﺸہ اﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﮯ ارﮐﺎن ﺳﮯ اور دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ﭘﺮ اﻣﻦ ،ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﺗﻌﻠﻘﺎت رﮐﮭﻨﮯ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﺎ رﺗﺒہ ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ۔ دﻧﯿﻮی ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ،ﮐﻮﺋﯽ اﭼﮭﯽ
ﺻﻔﺎت ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ اوﻧﭽﮯ رﺗﺒہ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻋﺰت ﺳﮯ ﭘﯿﺶ آﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻮ
ﮐﻢ ﻧﺼﯿﺐ واﻟﮯ ﮨﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ درد ﻣﻨﺪی ﮐﮯ ﺟﺬﺑﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﺟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎ
رﺗﺒہ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ان ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﺗﻌﻠﻘﺎت رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﺗﺒﺖ ﮐﮯ ﻋﻼﻗہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮨﮯ ﮐہ "ﺟﺐ اﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﯿﻞ ﭘﮩﺎڑی ﭘﺮ ﭼﮍھ رﮨﮯ ﮨﻮں ،ﺗﻮ
ﮔﺒﺎ ) ﻓﻀﻮل ،ﮔﮭﭩﯿﺎ ﻧﺴﻞ ﮐﮯ ﺑﯿﻞ( ﻧﯿﭽﮯ ﮐﯽ طﺮف ﺑﮭﺎﮔﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔" ﯾہ ﺑﮍی واﺿﺢ ﻣﺜﺎل
ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺨﺺ ﮨﺮ وﻗﺖ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ اﻟﺠﮭﺘﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ اﯾﺴﺎ
اﻧﺴﺎن رﺧﺼﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ ﻟﻮگ ﺳﮑﮭ ﮐﺎ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ آﻧﮑﮭ ﺳﮯ ﮐﻨﮑﺮ
ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﺮادف ﮨﮯ؛ ان ﮐﯽ رﺧﺼﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺮت ﮨﮯ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ "،ﻣﯿﮟ دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ رﮨﻮں ﮔﺎ۔" اﮔﺮ
ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﮐﺎ روﯾہ اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻋﺎم اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﮭﯽ وﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﺑﮯ
ﺷﮏ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﺻﻮل ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮں۔ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﺳﮯ ﻣﺮاد
دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻻﻟﭻ اور ﻧﻔﺮت ﺳﮯ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ ﮨﻮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ان ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻤﯿﻞ
ﮐﺎ روﯾہ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻞ اور دھﺮم ﺳﮯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮں ،اور ﯾﻮں ﮨﻢ ﮨﺮ
اﯾﮏ ﺳﮯ اﭼﮭﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
"اﯾﻤﺎﻧﺪار اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻮ۔" ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﻗﻮل اور ﻓﻌﻞ ﻣﯿﮟ ﺻﺎف ﮔﻮ ،اﻧﺼﺎف ﭘﺴﻨﺪ اور ﻏﯿﺮ
ﺟﺎﻧﺒﺪار ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﮨﻤﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎوٹ اور ﻧﻔﺮت ﺳﮯ ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﯾہ ﮐہ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﻂ روﯾہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،اور ﻧہ ﮨﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ راﺋﮯ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﮨﻤﯿﮟ ﺳﭻ ﮐﺎ ﺑﻮل ﺑﺎﻻ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری
ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﭘﺲ اﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار اﻧﺴﺎن ﮨﻮﻧﺎ ﻧﮩﺎﺋﺖ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﺗﺐ اﮔﺮ ﮨﻤﯿﮟ
ﻏﻠﻂ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮨﻤﯿﮟ رﺳﻮا ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ۔ ﮨﻤﺎری
ﻣﮩﺮﺑﺎن اور اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻓﻄﺮت ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻤﮑﮯ ﮔﯽ اور ﻣﺸﮑﻼت اور ظﻠﻤﺖ
ﺳﮯ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍے ﮔﯽ۔
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"ﻧﺮم دﻟﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ "،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﻤﺎﻧﺪار اور دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺎﺋﻞ ﺑہ
ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺮ آﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﻦ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ اﯾﺴﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﮨﮯ۔ ﻣﻦ ﮨﺮ ﺷﮯ ﮐﯽ ﺟﮍ ﮨﮯ۔ ﻻﻣﺎ ﺗﺴﺎﻧﮕﺨﺎﭘﺎ ﻧﮯ اﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮩﺎ،
'اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺻﺎف ﮨﮯ ﺗﻮ درﺟﺎت اور راﺳﺘﮯ اﭼﮭﮯ ﮨﯿﮟ۔
اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺧﺮاب ﮨﮯ ﺗﻮ درﺟﺎت اور راﺳﺘﮯ ﺑﮭﯽ ﺧﺮاب ﮨﯿﮟ۔ ﭼﻮﻧﮑہ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ
اﻧﺤﺼﺎر ﻧﯿﺖ ﭘﺮ ﮨﮯ ،
ﺗﻮ ﮨﻤﯿﺸہ ﺗﺴﻠﯽ ﮐﺮ ﻟﻮ ﮐہ وه ﺻﺎف ﮨﯿﮟ۔'
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺮم دل ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺷﮯ روﺷﻦ ﮨﻮ ﮔﯽ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﮐﮭﻮٹ
ﮨﮯ ،ﺗﻮ وه ظﻠﻤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ رواں ﮨﮯ۔
اﯾﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﺴﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﯾہ ﺗﯿﻦ اﺻﻮل ﻧﮩﺎﺋﺖ اﮨﻢ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ اس طﺮف ﺑﮭﯽ
ﺗﻮﺟہ دﻻﺋﯽ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﯿﮯ دواﻣﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﮯ ﺧﻮاﮨﺎں ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
اس ﻟﻤﺤہ ﻣﺪد ﮐﺎر آﻣﺪ اﺻﻮل ﮨﮯ۔ ﻋﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﻧہ
ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮨﻢ اﭘﻨﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﮐﻤﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﭼﮑﺮ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن
ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮟ ،ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧہ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اﭘﻨﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻣﺪد ﻋﯿﺎری
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ،اور ﺳﭻ ﺗﻮ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺧﯿﺎﻻت ﮐﻮ دل ﻣﯿﮟ ﺟﮕہ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﻨﯽ
ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ اﯾﮏ ﺑﮯ ﻟﻮث ﻣﻦ اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎم رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ آپ ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﺑﻘﺎ اور ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻧﺮم دﻟﯽ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ آﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
اﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ازراه ﻣﺬاق ﮐﮩﺎ" ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﻟﮩﺎ ﺳﺎل ﮐﮯ ﺗﺠﺮﺑہ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ ﯾہ ﺳﯿﮑﮭﺎ ﮐہ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻮگ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ داﻧﺶ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ وه ﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﺑﮭﻼ
ﮐﺌﯿﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ،ﮔﻮ ﮐہ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ اﭼﮭﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻮ ﺟﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﮯ ،اور دوﺳﺮے ﻓﺮد ﭘﺮ اس ﮐﯽ آزادی
ﺳﻠﺐ ﮐﺮ ﮐﮯ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮨﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺮﺑہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﺎ اﺛﺮ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ا ُﻟﭧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ راه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭘﻮری
دﻟﺠﻤﻌﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﯽ
ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن زﯾﺎده ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﮨﻢ ﺑﺪھ دھﺮم ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﮨﻤﯿﮟ اﯾﮏ
اﭼﮭﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﯽ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﻧہ ﮨﻮ ،اور ﮨﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﺎدات اﺳﺘﻮار ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ،ﺗﻮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺎﭨﮭ ﻣﯿﮟ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ درﺟہ ﺗﮏ ﻧﮩﯿﮟ
ﭘﮩﻨﭻ ﭘﺎﺋﮟ ﮔﮯ۔"
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ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺳﯽ  :٢ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
ﯾہ اﯾﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﺴﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﯿﺎر ﮨﮯ،
اور ﻣﺎﺿﯽ ،ﺣﺎل اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎوں ﮐﯽ ﻣﮩﺎرت'
اور دھﺮم ﮐﮯ ﭼﺎر ﭘﺮ ﮐﺸﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎ ﺟﻮﮨﺮ،
ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ ،اے ﻣﯿﺮے ﭼﯿﻠﻮ ،ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﻮﻟﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ!

اﻟﻒ۔ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ
اﯾﮏ ا َدھﺮﻣﯽ اور ﺧﺎﻟﺺ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﺎظﺮ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ اﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﮯ ﻣﺮاد
اﯾﮏ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﮨﮯ۔ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ،ﯾہ ﺑﺪھﯿﺖ ﭘﺎﻧﮯ
ﮐﺎ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎوں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺟﻮ ﻣﺎﺿﯽ ،ﺣﺎل اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﮯ واﺑﺴﺘہ ﮨﯿﮟ ،ﻧﮩﺎﺋﺖ ﻋﻤﺪه
طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﭼﺎر ﭘﺮ ﮐﺸﺶ دھﺮﻣﻮں ﮐﺎ ﺟﻮﮨﺮ ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ۔ ﺗﻤﺎم ﺑﻮدھﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﺳﮯ دھﯿﺎن ﻣﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ اور ﺑﮭﻮﻟﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯿﮟ "اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺳﭽﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﮨﯿﮟ "،وه ﺑﻨﯿﺎدی اﺻﻮل ﺟﻮ اﯾﮏ ﻋﻤﺪه
اﻧﺴﺎن ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﺒﺖ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮯ ﺳﻨﮩﺮی دور ﻣﯿﮟ ﺷﮩﻨﺸﺎه ﺳﺎﻧﮕﺘﺴﺎن
ﮔﯿﻤﭙﻮ ﻧﮯ اﯾﮏ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻨﮯ ﮐﯽ 'ﺳﻮﻟہ رﮨﻨﻤﺎ ﮨﺪاﯾﺎت' ﻣﻘﺮر ﮐﯿﮟ ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ ﺟﻮاﮨﺮ
ﮐﯽ اطﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮭﯽ؛ ﻣﻘﺪس دھﺮم ﮐﺎ ﭘﺎﭨﮭ؛ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﭼﮑﺎﻧﺎ؛ اﯾﻤﺎﻧﺪاری
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ اور ﺣﺴﺪ ﺳﮯ ﺑﭽﻨﺎ وﻏﯿﺮه۔
اﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧہ ﺻﺮف دﻧﯿﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ درﮐﺎر ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ روﺷﻦ
ﺿﻤﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﯾہ اور ﺑﮭﯽ ﻻزم ﮨﮯ۔ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾہ وه 'ﻣﺎﮨﺮاﻧہ
طﺮﯾﻘﻮں' واﻻ راﺳﺘہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﺑﺪھﺎوں ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎﺿﯽ ،ﺣﺎل اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺳﮯ ﮨﮯ ﺑﺪھﯿﺖ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﺧﻮاه ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﺪھﺎ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﮯ
ﮨﻮں ،وه اﭘﻨﮯ ﻋﻠّﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً اﯾﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﺴﺎن رﮨﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ۔
اﮔﺮ ﮨﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮ ﮔﺮووں ﮐﮯ ﮔﯿﺎن اور روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻮں ﮐﻮ ﻧﻈﺮ
اﻧﺪاز ﮐﺮ دﯾﮟ ،ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﮨﻢ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺳﭽﮯ ﮔﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘہ ﮔﺮووں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﭘﺮ ﮐﺸﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﺟﺎﺋﮟ ﮔﮯ۔ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻣﯿﺮا ﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ ،ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺌﯽ
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ﺑﮍے روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺮووں ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳہ اور ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ،ان ﮐﮯ اﻟﻔﺎظ اور اﻋﻤﺎل ﮐﺎ
ﺟﺎدو اﯾﮏ ﻋﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺗﺼﻮر ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮو ،اﭘﻨﯽ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ،اﯾﮏ ﻧﺎدر ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐہ ﻋﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﮯ ﻣﺎوراء ﮨﮯ ﺟﺎ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯿﮟ "ﮐﺸﺶ ﮐﮯ ﭼﺎر دھﺮﻣﻮں ﮐﺎ ﺟﻮﮨﺮ" ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ(١) :
دوﺳﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﻨﺎ ،ﺗﺎ ﮐہ وه ﭘﯿﺎر ﮐﯽ راه ﭘﮑﮍﯾﮟ اور ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﭘﺎ
ﻟﯿﮟ؛ ) (٢اﺳﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﺮم اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﺎ؛ ) (٣اﺳﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دوﺳﺮوں
ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮﻧﺎ؛ ) (pدوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮯ آﺷﻨﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ان ﺳﮯ ﺗﻌﺎون
اور ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﺎ۔ ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﯾہ ﺑﻮدھﯽ ﺳﺘﻮا ﮐﮯ ﭼﺎر
ﺑﮍے ﮨﺪف ﮨﯿﮟ۔ ان ﺳﺐ ﮐﻮ اﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ ﻻزم ﺣﺼہ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﭘﺎرﺳﺎ
ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ﮐﭽﮭ دﯾﻨﮯ ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ﮨﮯ ،ﺧﻮش ﮐﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ،دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﺑﮭﻼﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور دوﺳﺮوں ﺳﮯ ﺗﻌﺎون اور ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ،
ﺗﺎ ﮐہ وه روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﭘﺎ ﻟﯿﮟ۔

ب۔ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ دﻟﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﻨﺪرﺟہ ﺑﺎﻻ وﺟﻮﮨﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ ﯾہ دﻟﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﯽ " :ﻣﯿﺮے ان ﭼﯿﻠﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ ﺟﻮ ﻣﺠﮭ ﭘﺮ ﺑﮭﺮوﺳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺗﻤﮩﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﯿﮏ دل اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ ،اب
ﺑﮭﯽ اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ اﯾﮏ اﭼﮭﮯ اﻧﺴﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﮯ ،ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎری ﺳﺎری
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﺒﺎدت ﺑﻐﯿﺮ ﺟﮍ ﮐﮯ درﺧﺘﻮں ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﻮ ﮔﯽ اور ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮭﻠﮯ ﭘﮭﻮﻟﮯ
ﮔﯽ۔
ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ،ﻣﻌﺰز ﮐﺪﻣﭙﺎ ﮔﺮو ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ اس ﮐﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ
ﺟﺎﺋﺰه ﻟﯿﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ وه اﺳﮯ ﺑﻄﻮر ﭼﯿﻼ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ
اور ﻧہ ﮨﯽ اﺳﮯ دھﺮم ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﻧﺴﺐ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺗﮯ۔ دوﺳﺮی طﺮف اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭼﮭﺎ
اﻧﺴﺎن ﺗﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﮐﺎ ﮐﻤﺰور ﮨﻮﺗﺎ ،ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﮔﺮو اس ﺳﮯ اﯾﮏ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮﺗﮯ۔ ﻟ ٰﮩﺬا ﯾﮩﺎں اﮨﻢ ﺑﺎت ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ ذﮨﺎﻧﺖ۔ اﯾﮏ اﭼﮭﺎ اﻧﺴﺎن
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﯿﮯ اﭼﮭﯽ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ،ﺧﻮش ﻟﺤﻦ ،اور ﻋﻤﺪه آداب ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﻻزم ﻧﮩﯿﮟ،
ﻣﮕﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻧﺮم دل ﺿﺮور ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔
ﺑﻌﺾ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺣﺘٰﯽ ﮐہ ﻣﮩﺎﺗﻤﺎ ﺑﺪھ ﮐﮯ ارد ﮔﺮد ﺳﻨﮕﮭﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﮭﮑﺸﻮ اور ﺑﮭﮑﺸﻮﻧﯿﻮں ﮐﻮ اﯾﺴﮯ
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ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮩﺮ طﻮر ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﻣﺴﻠﮏ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺧﻮاه وه ﻣﮩﺎﯾﺎﻧﺎ
ﮨﻮ ﯾﺎ وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ،ﺳﻨﮕﮭﺎ ﮐﻮ ﺑﻄﻮر اﯾﮏ اﻓﺘﺎد ﻣﺰاج ﺑﺮادری ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ اور اﯾﮏ ﮨﻢ آﮨﻨﮓ اور
ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻀﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﯾہ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎ ﻣﻈﮩﺮ ﮨﮯ۔
ﻗﺼہ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻧﮯ اس ﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﺎر اﮨﻢ ﻧﮑﺎت
ﭘﺮ ﺑﺎت ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮐہ ﻣﮩﺎﯾﺎﻧﺎ اور وﺟﺮﯾﺎﻧﺎ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﻋﺪم دوﺋﯽ داﻧﺶ ﮐﮩﻼﺗﯽ ﮨﯿﮟ،
ﺑﻮدھﯽ ﭼﺖ ،ﺗﯿﺎگ ،اور ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ۔ ﯾہ ﭼﺎر ﻧﮑﺎت دھﺮم ﮐﮯ  ٨p،٠٠٠اﺳﺒﺎق ﮐﺎ
ﺟﻮﮨﺮ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌہ اور ذاﺗﯽ ﮔﯿﺎن ﺳﮯ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯿﮟ ڈھﺎﻻ ﺟﺎ رﮨﺎ
ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺨﻮﺑﯽ ذﮨﻦ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

اﻧﺘﺴﺎب
اے  :٣اﺧﺘﺘﺎﻣﯿہ
ﺑﯽ  :١اﻧﺘﺴﺎب
ﻣﯿﮟ اس اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں،
ﮐﺎش ﮐہ وه ﺳﻤﺴﺎر ﮐﯽ ظﻠﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮨﻮں۔
ﮐﺎش ﻣﯿﺮے ﺗﻤﺎم دﻟﯽ ﭼﯿﻠﮯ ﻣﺴﺮت ﺳﮯ ﮨﻤﮑﻨﺎر ﮨﻮں
اور ان ﮐﺎ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﭘﺎک ،ﺣﺘﻤﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﯽ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔
اس ﻣﻘﺎﻟہ ﮐﻮ ﻟﮑﮭﻨﮯ ﺳﮯ ﺟﻮ اﻧﻌﺎم ﻻﺋﻖ ﺧﻮﺑﯽ اور ﻣﺘﺒﺮک ﺟﮍﯾﮟ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺋﯽ ﮨﯿﮟ ان ﺗﻤﺎم
ذی ﺣﺲ ﮨﺴﺘﯿﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮں ﺟﻮ ﮨﻤﺎری ﻣﺎﺋﮟ ره ﭼﮑﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﺎش وه ﺳﻤﺴﺎر ﮐﮯ ﭼﮭ
ظﻠﻤﺖ زده ﺟﮩﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﻮں۔ اس دوران ،دھﺮم ﮐﮯ  ٨p،٠٠٠اﺳﺒﺎق ﮐﻮ ﻣﻨﺪرﺟہ
ﺑﺎﻻ ﭼﺎر ﺑﻨﯿﺎدی ﮨﺪاﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ؛ ﮐﺎش ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺴﺮت ﻣﻠﮯ
ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻦ اور دل ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺟﮕﻤﮯ ﻓﻨﭩﺴﻮک رﻧﭙﻮﭼﮯ ﭘﺮ اور ﺑﺪھ ﻣﺖ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﺎش ﺗﻤﺎم ذی ﺣﺲ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﻮ ﻣﺒﺎرک ﺗﻌﻠﻖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ،ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﭘﺎک
ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺮ ﺟﻨﻢ ﻟﯿﮟ ،اور داﺋﻤﯽ اﻣﻦ اور ﻣﺴﺮت ﺳﮯ ﮨﻤﮑﻨﺎر ﮨﻮں ،اور ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﯿﮟ ان ﮔﻨﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺎ ﺑﮭﻼ ﮐﺮﯾﮟ۔
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ﮔﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﯽ  :٢ﮔﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
'ﺗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻠﻨﮉر ﮐﮯ ﺳﺘﺎرھﻮﯾﮟ ﻣﺎه اور ﻧﺎری ﭼﻮﮨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ،ﮔﺮو اور ﭼﯿﻠﻮں ﻧﮯ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور ﻣﺴﺘﻮر ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎ ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﻣﺒﺎرک دن ،ﻧﮕﻮاﻧﮓ
ﻟﻮرڈو ﺗﺴﻨﮕﻤﮉ ﻧﮯ ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺎﯾﺎ ،اور ﭘﺎﻧﭻ ﮨﺰار ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭﮑﺸﻮوں ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻓﯽ اﻟﺒﺪﯾہ ﮔﯿﺖ ﮔﺎﯾﺎ ،ﺳﺎدھﻮ!'
ﺗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻠﻨﮉر ﮐﮯ ﻣﮑﻤﻞ ﭼﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﭨﮭ ﺳﺎل ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﺒﺖ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨہ ١٠٢m
ﻋﯿﺴﻮی ﺻﺪی ﺳﮯ رﯾﮑﺎرڈ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﻧﮯ 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﺎ
وه ﺗﺒﺘﯽ ﮐﯿﻠﻨﮉر ﮐﺎ ﺳﺘﺮھﻮاں ﭼﮑﺮ ﺗﮭﺎ اور ﻧﺎری ﭼﻮﮨﮯ ﮐﺎ ﺳﺎل ﺗﮭﺎ) ،ﺳﺘﻤﺒﺮ (١٩٩٦ ،٢١۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﯿﺎن ﮨﻮا ﮨﮯ ﯾہ وه وﻗﺖ ﺗﮭﺎ ﺟﺐ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ،داﺧﻠﯽ اور
ﺗﻨﺘﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺷﺮم ﻟﻮﭨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﻠﻮں ﺳﮯ ﺧﻮﺷﯽ
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻠﮯ۔ اس ﺧﺎص ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ آﺷﺮم ﻧﮯ اﯾﮏ وﺟﺮا ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ دھﺮم اﺟﻼس ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم
ﮐﯿﺎ ،ﺟﺲ ﮐﮯ دوران ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﯽ ﻋﻼﻟﺖ اور ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ،اس ﻣﯿﮟ
ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮐﭽﮭ دوﮨﮯ ﺑﮭﯽ ﮔﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﺟﻮ اوﻻً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﯾﻢ
ڈراﻣﭩﻮﻣﭙﺎ اور ﻣﯿﻔﺎم رﻧﭙﻮﭼﮯ ﻧﮯ ﮔﺎﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔
ﻧﮕﻮاﻧﮓ ﻟﻮرڈو ﺗﺴﻨﮕﻤﮉ ﺗﻘﺪس ﻣﺂب ﮐﺎ دھﺮﻣﯽ ﻧﺎم ﮨﮯ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ 'ﻧﺼﺮت ﮐﺎ ﮔﯿﺖ' ﭘﺎﻧﭻ
ﮨﺰار ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮭﮑﺸﻮوں ﮐﮯ ﺣﻠﻘہ ﻣﯿﮟ ﻓﯽ اﻟﺒﺪﯾہ ﮔﺎﯾﺎ ،ﺳﺎدھﻮ! ﺳﺎدھﻮ!
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