ﺧﻮد ﮨﻤﺪردی ﮐﺎ ﺗﻮڑ۔
ﺟﺐ آپ دﺑﺎؤ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﯾﺎ اداس ﮨﻮ
ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ۔ آپ اﺳﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﮐﮩﺎں
ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ؟ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﮯ ﺟﮍﯾﮟ۔
اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ ﮐﮩﻮ:
" .1ﯾﮧ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺎ ﻟﻤﺤﮧ ﮨﮯ
" " .2دﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﮨﮯ" اب اﭘﻨﮯ دل ﭘﺮ
ﮨﺎﺗﮫ رﮐﮭﻮ۔ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﯽ ﮔﺮﻣﯽ اور ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻮ
ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﯾﮟ۔ اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ ﮐﮩﻮ:
" .3ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ آپ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎن رﮨﻮ

ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ آپ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎن رﮨﻮں
آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ اﮔﺮ ﯾﮧ آرام دہ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ اﭘﻨﯽ ﺗﻮﺟﮧ اﭘﻨﮯ ﭘﯿﭧ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻻﺋﯿﮟ۔
ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ آﮨﺴﺘﮧ آﮨﺴﺘﮧ اﻧﺪر ﮐﯽ
ﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮ اﭨﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺎﮨﺮ ﮐﯽ ﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮ ﮔﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ اﭘﻨﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﺳﺎﻧﺲ ﭘﺮ رﮐﮭﯿﮟ۔ اﭘﻨﯽ
ﺳﺎﻧﺴﻮں ﮐﯽ ﻟﮩﺮوں ﭘﺮ ﺳﻮار ﮨﻮﻧﺎ ﮨﺮ ﺑﺎر ﺟﺐ آپ
ﻧﮯ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯿﺎ ﮐﮧ آپ ﮐﺎ دﻣﺎغ ﮔﮭﻮم ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ،
ﻧﻮﭨﺲ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰ ﺗﮭﯽ ﺟﻮ آپ ﮐﻮ دور
ﻟﮯ ﮔﺌﯽ۔ آﮨﺴﺘﮧ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻮﺟﮧ اﭘﻨﮯ ﭘﯿﭧ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻻﺋﯿﮟ اور ﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪر اور ﺑﺎﮨﺮ آ رﮨﯽ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ آپ ﮐﺎ دﻣﺎغ ﮨﺰار ﺑﺎر ﺑﮭﭩﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﺎ ﮐﺎم
ﺻﺮف اﺳﮯ ﺳﺎﻧﺴﻮں ﻣﯿﮟ واﭘﺲ ﻻﻧﺎ ﮨﮯ۔ اس
ﻣﺸﻖ ﮐﻮ روزاﻧﮧ ﭘﻨﺪرہ ﻣﻨﭧ

 3ﻣﻨﭧ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ۔
ﺳﯿﺪﮬﺎ ﺑﯿﭩﮭﻮ
آرام ﮐﺮو۔
اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮو .اﭘﻨﯽ ﭨﮭﻮڑی ﮐﻮ ﺗﮭﻮڑا ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮﯾﮟ۔
اﭘﻨﮯ آپ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ" :اﺑﮭﯽ ﻣﯿﺮا ﺗﺠﺮﺑﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ"
"ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺳﻮچ رﮨﺎ ﮨﻮں" اﻧﮩﯿﮟ ﭼﯿﻠﻨﺞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ  ،ﺻﺮف ان ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪہ ﮐﺮﯾﮟ۔
"ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں
" ﮐﺴﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﮍﯾﮟ  ،ﺑﺲ ان ﮐﺎ
ﻣﺸﺎﮨﺪہ ﮐﺮﯾﮟ۔ اب  ،اﭘﻨﯽ ﺳﺎﻧﺴﻮں ﭘﺮ ﺗﻮﺟﮧ
دﯾﮟ۔
ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﭘﻨﮯ ﺟﺴﻢ ﮐﺎ
ﻣﺸﺎﮨﺪہ ﮐﺮﯾﮟ  ،ﯾﮧ ﮐﯿﺴﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺟﺐ آپ ﺗﯿﺎر ﮨﻮں ﺗﻮ اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ۔ آپ
ﮐﺎ دﻣﺎغ اور ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﮨﯿﮟ۔

