ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﺳﯿﮧ ﻧﮯ راﺟﮧ ﮔﺪھ ﮐﯿﻮں ﻟﮭ؟

ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﺳﯿﮧ اﻧﺘﺎﺋ ﺣﺴﺎس ،ﻧﺮم ﻃﺒﯿﻌﺖ اور ﮐﻢ ﮔﻮ ادﯾﺒﮧ ،ڈراﻣﮧ راﺋﯿﭩﺮ اور ﻣﺼﻨﻔﮧ ﺗﮭﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﺳﯿﮧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ”ﺗﮭﯿﮟ”
ﻟﺎﻧﺎ ﻧﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻓﻦ ﮐﺒﮭ ﻣﺮﺗﺎ ﻧﯿﮟ ﺟﺐ ﺗ اﻧﺴﺎن ﮨﮯ ،ﺣﻮاس ﯿﮟ ،ﺟﺴﻢ اور روح ﮐﺎ رﺷﺘﮧ ﺑﺎﻗ ﮨﮯ ،ﻓﻦ ﺑﮭ
ﺑﺎﻗ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ اﻟﺒﺘﮧ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وہ اﯾ دﻧﯿﺎ ﺳﮯ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮ ﮐﮯ دوﺳﺮی دﻧﯿﺎ ﮐﺎ ﺳﻔﺮ ﻃﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧ
ﻃﻮر ﭘﺮ دور ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﺳ اﺻﻞ روح اﻟﻔﺎظ ،ﺗﺠﺮﺑﺎت اور اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﮟ ﻟﭙﭧ ﮐﺮ ﺧﯿﺎﻻت ﮐ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ رﻗﺺ ﮐﺮﺗ
رﮨﺘ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ زﻧﺪﮔ ﻣﻮت ،اور ﻣﻮت زﻧﺪﮔ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﮨﻢ ﺟﻮﻟﯿﺎں ﯿﮟ اور اﯾ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﺎﻣﻤﻞ ﯿﮟ۔
ﯾﺎں ﻣﻮت ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺣﻼل اور ﺣﺮام ﮐ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﮭﻮ دﯾﻨﺎ ﮨﮯ اور زﻧﺪﮔ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐ دوڑ ﮨﮯ ،اﯾﺴﮯ ﮨ“ راﺟﮧ
ﮔﺪھ” ﮐ ﮐﺎﻧ ﮨﮯ ﺟﻮ اﯾ ﻃﺮف زﻧﺪﮔ / ﭼﺎﮨﺖ ﮨﮯ۔ درﻣﯿﺎن ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﮭﮍا اس ﮐﺎ رﻗﺺ ﮐﺮﺗﺎ ﻧﻈﺮ آﺗﺎ اور آﺧﺮ /اﻧﺠﺎم
)ﻧﻔﺲ/ﺿﻤﯿﺮ ﮐ ﺟﻨ اور ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ ﮐ ﺷﺮوﻋﺎت( ﻣﯿﮟ ﻣﻮت )ﻧﻔﺴﺎﻧ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﺎ ﮔﮭﻮڑا( اس ﮐﻮ ﮐﺸﺶ ﺛﻘﻞ ﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻨ
ﻃﺮف ﮐﮭﯿﻨﭽﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎ رﺎ ﮨﮯ ،ﮐﺒﮭ ﺧﻮدﮐﺸ ﮐﻮ ﭘﺮوان ﭼﮍﮬﺎ ﮐﺮ ،ﮐﺒﮭ ﻧﻔﺴﯿﺎﺗ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﮐﮯ اور ﮐﺒﮭ
ﺑﮯ ﺣﺴ ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻨﺎ ﮐﺮ ان ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻞ وﺷﻌﻮر ﮐﮯ ﭘﯿﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ آگ ﻣﯿﮟ ﺟﻼ ڈاﻟﺘ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐ ﺑﻘﺎء اور ﺳﻼﻣﺘ ﮐ
ﺿﺎﻣﻦ ﮨﻮں اور ﺑﻨﺪے اور ﺑﻨﺪﮔ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﮯ ﮐﯿﮟ دور ﻟﮯ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ،ﺟﺎں ﮐﻮﺋ راﺳﺘﮧ اﭘﻨﺎ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ،ﮐﻮﺋ راہ
روﺷﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﮟ آﺗ ،ﺑﺲ آب ﮨ آب ﮨﮯ ،اور ڈوﺑﻨﺎ ﻣﻘﺪر۔
ﮨﻢ ﻧﮯ دﯾﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮔﺪھ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﺣﺴ اور ﺑﮭﻮک ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺮدار ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐ ﺧﻮاﮨﺶ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور وہ ﺑﮭﻮک ﻣﭩﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺮ ﺻﻮرت ،زﻧﺪہ ﮐ ﻣﻮت ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر اور ﻣﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﮐﻮ ﭼﯿﺮ ﭘﮭﺎڑ ﮐﺮ ،اس ﮐ ﻣﺤﺒﺖ اس ﮐﺎ ﭘﯿﭧ ﮨﮯ اور وہ
اس ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﺣﺼﻮل ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮔﻞ ﭘﺎﮔﻞ ﭘﮭﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﺳﺐ اس ﻧﮯ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺳﯿﮭﺎ ﮨﮯ،ﮐﯿﺴﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎ ﻟﺎﻧﺎ ﮨﮯ،
ﮐﯿﺴﮯ ﺑﻮﭨ ﮉی ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮﻧ ﮨﮯ ،زﻧﺪہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭ ﻏﻢ ﻧﯿﮟ ،ﻣﺮﺗﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯿﮟ ﮨ ﻣﻮﺟﯿﮟ ،ﺟﺴﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺐ اﭘﻨﺎ ،ﭘﯿﭧ
اور دل دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺳﻮن ﮨ ﺳﻮن۔
ﺟﺲ ﻃﺮح ﮔﺪھ ﺟﺎﺗ ﮐﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﮨﮯ اﺳ ﻃﺮح اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﮨﮯ ،وہ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﺲ ﮐﺎ اﯾ ﺳﺮا ﻣﺤﺒﻮﺑﮧ
ﮨﮯ ،دوﺳﺮا دوﻟﺖ اور ﺗﯿﺴﺮا اس ﮐﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﮯ اﺻﻮل ﯿﮟ )ﭼﺎﮨﮯ ﺣﺮام ﮨﻮں ﯾﺎ ﺣﻼل( ﯾ وﺟﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ
اس ﻧﺎول ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔ ﺳﮯ ﺟﮍی ﻣﻌﺎﺷﺮت ،اس ﮐﮯ اﺻﻮل ،اﻧﺴﺎﻧ ﻓﻄﺮت ،ﺟﺒﻠﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اور ﻻﻟﭻ ﮐﮯ وہ ﻗﻔﻞ ﮐﮭﻮﻟﮯ
ﮔﺌﮯ ﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ ﺣﯿﻮان “ﮔﺪھ” ﮐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اور اس ﮐﮯ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎ ﮐ ﺟﻨ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ ﮐﮯ ﻋﺮوج
ﮐﮯ اﺳﺒﺎب ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ )ﺿﻤﯿﺮ ﮐ ﺗﺴﯿﻦ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺣﻼل اور ﺣﺮام ﻣﯿﮟ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﮭﻮ دﯾﻨﮯ اور

ﺣﺎﺻﻞ ﺳﮯ ﻻﺣﺎﺻﻞ ﮐ دوڑ ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ان روﯾﻮں ﮐ ﻋﺎس ﮨﮯ ﺟﻮ ،ﺧﻮدﮐﺸ ،زﻧﺎ ،ﻣﺎل و دوﻟﺖ ﮐ ﮨﻮس اور
ﮨﻮﺷﯿﺎری /ﭼﺎل ﺑﺎزی ﻣﯿﮟ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺿﻤﯿﺮ ﮐﻮ ﮐﻤﺰور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ
ﺣﺮام ﻣﺎل ﺳﮯ ﭘﺮورش ﭘﺎﯾﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور وہ ﻇﻠﻢ وﺟﺒﺮ اور ﺣﺮام ﺧﻮری ،ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻧﻔﺮادی اور ﻣﻌﺎﺷ اﺳﺘﺤﺼﺎل اور
ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﻋﺪے ﮐﮯ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺎ ﻧﺎﺻﺮف ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺘ ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ راﺟﮧ ﮔﺪھ ﺑﻨﺎ دﯾﺘ ﮨﮯ۔
“ﻧﺎول ﮐﮯ اﮨﻢ ﻧﺎت”
اﻧﺴﺎن اور ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ )ﺣﺎﺻﻞ ﺳﮯ ﻻﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺒﺖ/ﺧﻮاﮨﺶ(
اﻧﺴﺎن اور ﻣﺤﺒﺖ )آﻓﺘﺎب اور ﺳﯿﻤ(
ﻣﺤﺒﺖ اور ﺿﺮورت )آﻓﺘﺎب اور زﯾﺒﺎ( )ﻗﯿﻮم اور ﺳﯿﻤ) (ﻋﺎﺑﺪہ اور ﻗﯿﻮم( )اﻣﺘﻞ اور ﻗﯿﻮم(
ﺿﺮورت اور زﻧﺪﮔ) ﻣﺨﺘﺎر اور ﺻﻮﻟﺖ( )روﺷﻦ اور اﻓﺘﺨﺎر(
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ:
اﻧﺴﺎن ﮐ ﺳﺮﯾﺸﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﺒﺪ اور ﻣﻌﺒﻮد ﮐﺎ اﯾ ﻗﻔﻞ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﺧﻮاﮨﺶ )ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧ(ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ
 ،ﻧﻔﻮس دو ﻃﺮح ﮐﮯ ﯿﮟ )اﭼﮭﮯ/ﺑﺮے( ﺟﻮ ﮐﮧ دل اور دﻣﺎغ ﻣﯿﮟ ﺑﯿ وﻗﺖ ﺧﯿﺎﻻت اور اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺎﻣﻮر
ﯿﮟ اور ﻣﻌﻠﻮم ﺳﮯ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮐ ﻣﻨﺰل ﻃﮯ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻮ ﺧﻮد اﯾ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺷﮯ اور ﮐﯿﺎ راﺳﺘﮧ؟ ﮐﯿﺎ
ﺧﻮاﮨﺶ رﮐﮭﺘ ﮨﮯ ﯾﮧ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ ،ﮐﺴ ﮐﻮ ﻣﺤﺒﻮﺑﮧ درﮐﺎر ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ،ﮐﺴ ﮐﻮ ﻣﺎل وﻣﺘﺎع اور ﮐﺴ ﮐﻮ
ﻃﺎﻗﺖ۔ ﮐﭽﮫ ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ درﮐﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﮐﭽﮫ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﮐﭽﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋ ﺑﺖ ﮐﭽﮫ اور ﭘﺎﻧﮯ ﮐ
ﺧﻮاﮨﺶ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮧ ﮐﺒﮭ ﻃﮯ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﺘﺎ ﮐﯿﻮﻧﮧ روح اﻟﮧ ﮐﺎ اﻣﺮ ﮨﮯ اور ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐ ﮐﻮﺋ ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﮐﺎں
ﺗ ﮨﮯ اور ﮐﺎں ﺗ ﻧﯿﮟ۔ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻧﮯ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﻧﺴﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﺧﻮد ﮐﻮ
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﻔﺲ اﭼﮭﮯ اور ﺑﺮے دوﻧﻮں ﺑﯿ وﻗﺖ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ اس ﻟﯿﮯ ﺟﻮ
ﺣﻼل ﮐﻤﺎﺗﮯ ﯿﮟ وہ اﭼﮭﮯ ﻧﻔﺲ ﮐ ﭘﺮورش ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﻮ ﺣﺮام ﮐﻤﺎﺗﮯ ﯿﮟ وہ ﺑﺮاﺋ ﮐﻮ “ﺑﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ” ﭘﻮرا ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧ
اس ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ ﺳﮯ ﮨﻤﻨﺎر ﮐﺮدﯾﺘ ﮨﮯ۔

