
                              

حانيت کے ليے کام کرنا چاہتے ہو؟ پس ، کيا تم اپنی رو                          

     بحق ڈيو کاہلے2001جملہ حقوق                                                         

 کچه بامعنی ہے اس پرتعجب؟ جارج اپنی روحانيت کے متعلق سوچ؟ اگر تمہاری زندگی ميں کچه گہرا يا 
تعلق کهوج کی ہے۔برنا ايک متالشی نے امريکہ کی موجودہ جديد زندگی کے م  

ہماری برنا ريسرچ گروپ کا حاليہ مطالعہ يہ بتاتا ہے۔ کہ زيادہ تر لوگ خالی خولی عيب جوئی کے 
يا ہے۔ مطلب و معانی کا يہ جو کہ ان کے اپنے اندر بہت گہرائی تک بيٹه گہاتهوں بہت زيادہ تنگ ہيں۔ 

  بحران الکهوں امريکيوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔

انی ترقی کی پہچان ميں ايک خالء ہے اور ان کی روحالکهوں لوگ يہ محسوس کرتے ہيں کہ ايک 
رکاوٹ ہے۔ اور وہ کسی ايسی چيز کی تالش ميں ہيں جو ان کے روحانی خالء کو ُپر کر سکے۔ بد 

ے لوگ غلط جگہوں ميں ُاسے تالش کر رہے ہيں۔ ان کی طاقت و قوت روحانيت کی قسمتی سے بہت س
  سمجه ميں ايک گمراہ کی طرح منتشر ہے۔ 

حال ہی ميرا رابطہ ايک ويب سائٹ کے ناشر کے ساته ہوا جو کاروباری لوگوں کے ليے روحانی 
ُان کی يہ "  سکتے ہيں؟کيا آپ مواد ميں ميری کچه مدد کر" مخصوص تها۔ ے ليےمضاميں کی تالش ک

 ويب سائٹ کا مطالعہ کيا۔ پہال روحانی احساسات نےخواہش ہے۔ اس سے پہلے کہ ميں جواب ديتا۔ ميں
۔ اور دوسرا جس پر مصنف نے کالم کيا ہے وہ جنگل ميں سفر کے دوران کا تجربہ ہےپرمضمون جس 

کيا کہ دوسرے انسانوں کے ساته پر بحث کی گئی ہے۔ ُاس کا ُاس نے ايک سيمينار کے دوران مشاہدہ 
 روحانی تعلق کيسا ہونا چاہيے۔  

دوسرے تمام مضاميں اسی خيال کی دہرائی تهی۔ ُان مصنفين کے مطابق روحانيت ايک تنہائی کا تجربہ، 
 حصے کی ايک ايک جذبہ، دوسرے لوگوں سے برابری کی ايک حس ، يا يہاں تک کہ فطرت کے ايک

 حس ہے۔

مجهے اس سائيٹ کے متعلق مکمل يقين نہيں تها۔ ليکن ميں اتنا جانتا تها  ۔  دیميں نے دعوت ٹهکرا
۔کہ يہ سائيٹ روحانی نہيں ہے  

 ايک  روحانيت کے رحجان کی ايک اور مثال ہے۔ ايک سياسی تصيح کی طرح کی قسم ۔سائيٹ ادهوری
معنی اور قوت اس عام اور مبہم سا تصور، جتنے بهی لوگ آپ اس ميں شامل کر سکتے ہيں۔ اور بے 

ميں ہے۔ مثال کے طور پر ہر کوئی آزادی کے اس تصور کی تائيد کرتا ہے۔ ليکن آپ ايک قابل غور 
   گراوٹ ديکهيں گے جب آپ اسے ذاتی ذمہ داری کے ساته جوڑيں گے۔  

اس صدی ميں روحانيت عام استعمال ميں ايک بامعنی موڑ لے کر آئی ہے۔ تقريبًا ايک مقرر جو مطلب 
ہتا ہے۔ خود بينی کے متعلق ايک احساس جب کوئی ايک کشتی چال رہا ہوتا ہے؟ گوٹا کی دوسرے چا

کو ايک حقيقی روحانی شخص کی ضرورت بنی نوع انسان کے ساته ايک روحانی تعلق کی حس؟ آپ 
   ہے۔

اسی مجهے غلط مت سمجهنا ۔ يہ بيش قيمت اور مضبوط لمحات ہيں۔ تاہم جبکہ يہ تمام تجربات ، اور 
طرح کی دوسری فطرت ، گرم ، خوشگوار، اور يہاں تک کہ غرقاب حالت ميں ہو سکتے ہيں ليکن 

روحانی حالت ميں نہيں ہو سکتے۔ ان کو روحانی کہنے کے ليے حقيقت ميں جو روحانيت ہے اس سے 
آئس  الگ کرنا ہو گا، اور توجہ پهيرنے والے لوگوں کو حقيقی مضامين کی تالش سے الگ کرنا ہو گا۔

  کريم کو جمع رکهنا اور بہت زيادہ نہ بيچنا  ہيگن ڈاز ،مثال کے طور پر ڈيری کوئين دے دينا۔

پس، اگر يہ تمام تجربات روحانی نہيں ہيں تو پهر کيا ہيں؟ آئيں ان کے ماخذ سے شروع کرتے ہيں۔ 
 ہے۔ روحانيت ۔ وہ سب کچه بائبل ميںايک ايسا گروہ ہے جو روحانيت سے متعلق علم ہميں ديتا ہے

سے متعلقہ چيزوں کے بارے ميں معلومات بائبل ميں با لکل واضح ، با اصول اور سادہ ہيں۔ خدا روح 
 ہے۔ ہر چيز جو خدا ميں رہتے ہوئے کی جاتی ہے وہ روح ہے۔   

جو کہ ُاس ساته ہی بنائی گئی ۔ کو کم کرنے اور پهيالنے کے ليے اپنی وجوہات ہيں ُخدا کی روحانيت 
  فرشتوں اور شيطان کی شکل ميںن کو بائبل۔ مثال کے طور پر جو مکمل طور پر روحانی ہيں۔ جتهيں

 ظاہر کرتی ہے۔

مزيد براں، ُخدا نے بنی نوع انسان ميں روح کے ايک خاص حّصے کو ايک خاص رنگ ميں رکها ہوا 
سمانی طور پر ہے۔ روح کا وہ حّصہ ہر انسان ميں ہے۔ يہ ہمارے جسم کا وہ حّصہ ہے جو ہمارے ج

 ساته تعلق کی اس ڑی سی خصوصيت يہ ہے کہ خالق کےمرنے کے بعد بهی زندہ رہتا ہے۔ اس کی تهو
  ميں بهوک ہوتی ہے۔



ه ہے۔ شايد کچه انسان ہوں جن ميں تنہائی اور اظہار کے لمحات کی ، ہم سب کا تعلق اس کے سات
کی بهوک کی تعلق  بنانے والے کے ساته اته تعلق کی بهوک نہ ہو۔ يہ ہمارےالمحدود حس، ُخدا کے س

 کانام ہے۔ ہم ميں ہر ايک ميں اس ر تواتر کے ساته ہونے والے واقعاتروح ہے۔ يہ پيشنگوئيوں او
بالکل اسی طرح  تکميل ہے۔ یروح کا حّصہ ہے۔ وہ طويل حّصہ اپنے بنانے والے کے ساته تعلق ک

اور اس کے  فطری طور پر ايک نر ايک مادہ کی تالش ميں رہتا ہے۔ اور اپنے آپ کو مکمل کر ليتا ہے۔
  برعکس دينا ميں ايک بہت اہم فطرتی چيز ُخدا کی تالش ہے۔ وہ روح ہے۔

پس، ُخدا کے ساته ہمارے تعلق کی تالش ميںروح کام کرتی ہے۔ جب ہم اپنے خالق کے ساته رشتے 
  کی طرف قدم بڑهاتے ہيں تو روحانی طور پر ہم ترقی کرتے، اور ُاس کے زيادہ واقف ہوتے ہيں۔

مزيد کچه ، روحانی ترقی کے دوسرے تمام دستورالعمل، نشان کو کهو دينا اور اپنی روح کو فطری 
۔ ہےمنزل سے الگ کرنا  

ر الگو کريں۔ مثال کے طور آئيں سمجه کو استعمال کريں اورُاسے قياس کيے ہوئے روح کے لمحات پ
کا تجربہ کرتے ہيں۔ کہ يہ کوئی پر جب ہم دوسرے بنی نوع انسانوں کے ساته تعلق کے احساسات 

کتے، چيمپينزی اورسنگ ماہی کی روح کی پہچان نہيں جوکہ اپنے جيسی دوسری نسل جيسے ہوں۔ يہ 
تاہم جب ہم ُخدا کے ساته تعلق  صرف اپنی نسل کا ايک ُرکن ہے جو دوسروں کی طرح پہچان رکهتا ہے۔

      يا بهوک رکهتے ہيں وہی روح ہوتی ہے۔

 کسی نہ کسی طرح دوسرے شخص کے - کے ساته ايک بندهن محسوس کرتے ہوتم دوسرے لوگوں
کهوں لوگ، يہ بالکل قدرتی ہے کہ کيا يہ روح ہے؟ نہيں۔ دنيا ميں الساته ايک عارفانہ برابری ہونا۔ 

سے آپ سے ملتے ُجلتے ہوں، اور کچه لوگوں کے ساته آپ نسبت محسوس کچه لوگ غلط طريقے 
   ۔ يہ قدرتی ہو سکتا ہے۔ يہ روحانی نہيں ہے۔کرتے ہوں

 اور جو کچه آپ ديکهتے ہيں  تهوڑی دير آرام کے ليے ُرکناپہاڑوں پر اکيلے چہل قدمی، ايک منظرپر
و سکتا ہے ہو۔ جسمانی خوبصورتی اور  کيا يہ روحانيت ہے؟ ہُاس کے جاہ وجالل کا احترام کرنا۔

اگر يہ خوبصورتی اور جذبات ُخدا کی عکاسی احساسات فطرت سے متاثر ہوں۔ يہ روحانی نہيں۔ ليکن،
کا سبب ہيں اور آپ اس کے حکمت ميں ہيں يا شايد ايک مختصر نماز کرتے ہيں۔ تو يہ تجربہ روحانی 

  ہو سکتا ہے۔

 کليسياء ميں جاتے ہيں۔ اور عبادت کی تمام رسومات نيم دلی سے يہاں پر کچه اور بهی ہے۔ آپ مقامی
کرتے ہيں۔ اور آپ اس طرح سے منہ کهول کر گيت گاتے ہيں کہ کوئی سن ہی نہيں سکا۔ آپ نے عبادت 

 يقينًا يہ روحانی ہو سکتے  کی کسی حد تک پيروی کی۔اتکا حّصہ سنا اور اسٹيج سے ديے ہوئے پيغام
 گر آپ يہ چيزيں عادتًا يا آپ کی دلچسپی کچه اور لوگوں کو ديکهتے ہوئے ہے۔ہيں۔ يہ منحصر ہے۔ ا

يہ سب کچه ُخدا کے ساته تعلق ميں کچه نہيں کر سکتے۔ اگر آپ نے پهر يقينًا يہ کام روحانی نہيں ہيں۔ 
 ، اس کے متعلق سيکهنے ميں دلچسپی کے ليےاپنے عملوں سے خدا کے ساته تعلق جوڑنے ميں

ہاں پهر يہ روحانی ہيں۔ ہے۔ سخت محنت کی  

 ُخدا کے ساته  تو آپ کوان تمام ميں کيا اعشارہ ہے؟ اگر آپ چاہتے ہيں کہ روحانيت ميں ترقی کريں
تعلق کی تالش کرنی ہو گی۔ اگر آپ اپنی طرف سے روحانی کام کرنے کے خواہشمند ہيں۔ تو ضروری 

آپ کو ضرور ُاسے تالش کرنا ہو گا۔ اور ۔ہے کہ ُخدا کے ساته کسی نہ کسی طرح سے تعلق جوڑا جائے
آپ کی روح کا اس کے ساته مالپ ضروری ہے۔ ہر وہ واقعہ جو آپ کو خدا کے قريب لے کر آتا ہے 

 روحانی ہے۔ ليکن اگر وہ آپ کی کسی اور طرف رہنمائی کرتا ہے تو پهر روحانی نہيں ہے۔

، بلور،مخروطی مينار، يوں کے ُکشتے ترقی چاہتے ہيں۔ تو يوگا، جڑی بوٹپس،اگرآپ اپنی روحانی
مددگار ہو سکتی ہيں تو آپ کا ِخال غلط گزری زندگی کی بازگشت اور اس طرح کی دوسری چيزيں 

  ليکن وہ روحانی نہيں ہو سکتے۔وہ کئی دوسرے لحاظ سے دلچسپ اور لطف اندوز ہو سکتے ہيں۔ہے۔
  

يں ظاہر ہے۔ يہ ہے۔ اگر آپ خدا کو ۔ ايک موضوع جو پوری بائبل مخدا کے ساته تعلق کی تالش
ڈهونڈتے ہيں۔ وہ اپنے آپ کو خود تم پر آشکارہ کرتا ہے۔ يہ وعدے بار بار دہرائے گئے ہيں۔ موسٰی 

ليکن وہاں بهی اگر تم خداوند اپنے ُخدا کے طالب ہو تو "نے شروع دنوں ميں ان کے بارے ميں لکها۔
دل سے اور اپنی ساری جان سے ُاسے ڈهونڈے۔ وہ تجه کو مل جائے گا بشرطيکہ تو اپنے پورے 

 ايسے وعدے بار ہا  نےسليمان ، داود بادشاہ اور دوسرے بہت سے نبيوں آيت 29 باب 4استثناء 
 اپنے مشہورومعروف پہاڑی واعظ ميں بالکل دوسرے الفاظ ميں دہرائے ہيں۔ يسوع مسيح اس کو 

 تو پاو گے ۔ دروازہ کهٹکهٹاو تو تمہارے واسطے  مانگو تو تم کو ديا جائے گا۔ ڈهونڈو"۔دہراتے ہيں 
    آيت۔7 باب 7متی " کهوال جائے گا۔

بہت سارے لوگ روحانی معموری کی جستجوميں اپنی پوری زندگی گزار ديتے ہيں ۔ ليکن وہ ُخدا سے 
 اکثر اس وجہ سے کہ روحانيت کے متعلق ان کے جهوٹے عقائد جهوٹ پر مبنی ہوتے نہيں مل پاتے۔

تمام غلط جگہوں سے محبت کو "  وہ اس گيت سے تمام چيزوں کو ترک کر دينے کی مانند ہے۔ ہيں۔
  "تالش کرو


	                              
	                         پس ، کیا تم اپنی روحانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہو؟ 

