ﺑﺎدﻟﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﺧﯿﺎﻻت۔
ﺗﺼﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ آپ اﯾﮏ ﺑﮍی ﮔﮭﺎس واﻟﯽ ﭘﮩﺎڑی ﭘﺮ ﭘﮍے ﮨﯿﮟ۔
اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺮوں ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮔﮭﺎس ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﯾﮟ۔
آپ ﮐﮯ ﭼﮩﺮے ﭘﺮ دﮬﻮپ ﮐﯿﺴﮯ ﭼﻤﮑﺘﯽ ﮨﻮﮔﯽ؟
اﯾﮏ ﻧﺮم ﮨﻮا ﮐﮯ اﺣﺴﺎس ﮐﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮﯾﮟ۔
اﭘﻨﮯ ارد ﮔﺮد ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﯽ آوازﯾﮟ ﺳﻨﯿﮟ۔
اور ﮐﭽﮫ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺻﺮف ﺗﻢ  ،ﭘﮩﺎڑی اور ﮐﮭﻠﮯ آﺳﻤﺎن۔
اب  ،ﺗﺼﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ آپ ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﺳﻮچ اﯾﮏ ﺑﺎدل ﮨﮯ
ﺟﻮ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﮔﺰر رﮨﺎ ﮨﮯ۔
ﮨﺮ ﺳﻮچ ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﯾﮧ آﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﺟﯿﺴﮯ آپ دﮬﻮپ واﻟﮯ دن ﺑﺎدل ﮐﻮ ﮔﺰرﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﮔﮯ۔
آپ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﮯ
ﮨﯿﮟ  ،اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻓﮑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺻﺮف
ﻣﺴﮑﺮاﮨﭧ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪہ
آپ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﯿﺎﻻت ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﯿﮟ ﮔﮯ۔
ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮐﭽﮫ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺑﺲ اﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﮯ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ آﺗﮯ دﯾﮑﮭﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ آﮨﺴﺘﮧ ﺳﮯ
ﺗﯿﺮﯾﮟ۔
ﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪر  ،ﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﮨﺮ۔

ﮨﻤﺪرد دوﺳﺖ۔
آرام دہ اور ﭘﺮﺳﮑﻮن ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔
آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮو اور دل ﭘﺮ ﮨﺎﺗﮫ رﮐﮭﻮ۔
ﺗﺼﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ آپ اﯾﮏ ﻣﺤﻔﻮظ اور آرام دہ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ۔
اب ﺗﺼﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس اﯾﮏ وزﯾﭩﺮ ﮨﮯ۔
وہ اﯾﮏ ﮨﻤﺪرد دوﺳﺖ ﮨﯿﮟ  -ﺣﮑﻤﺖ  ،ﻃﺎﻗﺖ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط
ﻣﺤﺒﺖ ﺳﮯ ﺑﮭﺮا ﮨﻮا ﮨﮯ۔
ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺤﮯ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ۔
اﭘﻨﮯ ﮨﻤﺪرد دوﺳﺖ ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﮯ ﺗﺼﻮر
ﮐﺮﯾﮟ۔
اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﻧﮯ دﯾﮟ ﮐﮧ ان ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮟ
ﯾﮧ ﮐﯿﺴﺎ ﮨﮯ۔
اﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺤﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﭘﻨﮯ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﯿﮟ۔
اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ اﻧﺪوز ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﭽﮫ
ﻣﺰﯾﺪ ﻟﻤﺤﺎت ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ۔
آپ ﮐﺎ دوﺳﺖ آپ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣﺼﮧ ﮨﮯ۔
وہ ﺗﻤﺎم رﺣﻢ دل ﺟﻮ آپ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ وہ آپ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ
اﻧﺪروﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﮩﮧ رﮨﺎ ﮨﮯ۔

اﻧﺴﺎﻧﯽ روح ﻣﯿﮟ ﮔﮩﺮاﺋﯽ"
ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺖ ﮐﺎ ذﺧﯿﺮہ ﮨﮯ۔ ﯾﮧ
ﮨﻤﯿﺸﮧ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ  ،ﮨﻤﯿﺸﮧ
" درﯾﺎﻓﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﮯ
Pema Chodron

