دﻟـﻦ ﺧـﻮد ﮐـﻮ ﺣﺴـﻦ اﻓـﺮوز ﮐﯿﺴـﮯ
ﺑﻨﺎﺋﮯ
ﻻﮨﻮر)واﺋﺲ آف اﯾﺸﯿﺎ ﮐ ﺧﺼﻮﺻ رﭘﻮرٹ( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت ﺮ ﺧﺎﺗﻮن ﮐﻮ
ﺳﺠﻨﮯ ﺳﻨﻮرﻧﮯ ﮐ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ اور ﺣﺴﯿﻦ ﺳﮯ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺮ
ﻧﻈﺮ آﻧﺎ ﺮ دوﺷﯿﺰہ ﮐﮯ دل ﮐ آرزو ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔ ﺮ ﭼﺮہ دوﺳﺮے
ﺳﮯ ﺑﺎزی ﻟﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺸﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ ان ﭼﺮوں
ﻣﯿﮟ اﯾ ﭼﺮہ اﯾﺴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ ﺳﺒﻘﺖ اور اﮨﻤﯿﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﭼﺮہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﯾ دﻟﻦ ﮐﺎ ﭼﺮہ۔دﻟﻦ
ﺟﻮ ﺣﺴﻦ و رﻋﻨﺎﺋ ﮐﺎ ﺷﺎﺎر ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﺳﮯ ﺑﮭ ﺣﺴﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﺮاﻧﮧ ﺎﺗﮭﻮں ﮐﺎ ﮐﻤﺎل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ وہ ﺎﺗﮫ ﺟﻮ اﯾ ﺑﯿﻮﭨﯿﺸﻦ ﮐﮯ ﺎﺗﮫ
ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ان ﮨ ﺎﺗﮭﻮں ﮐ ﺟﺎدوﮔﺮی دﻟﻦ ﮐﮯ ﭼﺮے ﮐﻮ ﻣﺎﮨﺘﺎب
ﺑﻨﺎﺗ ﮨﮯ۔اﮔﺮ دﻟﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮯ واﻟﮯ ﮐﮭﺎﻧﻮں ﮐ ﺷﻮﻗﯿﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ
ﻓﻮری ﻃﻮر ﭘﺮ اﭘﻨ اس ﻋﺎدت ﭘﺮ ﮐﻨﭩﺮول ﮐﺮ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﺮچ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮯ اور ﭼﻨﺎﺋ ﭼﺮے ﭘﺮ ﮐﯿﻞ ﻣﺎﺳﻮں ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﮯ ﯿﮟ۔
اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﭼﺮا ﺻﺎف اور ﺷﺎف ﮨﮯ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎً آپ ﮐﻮ اس
ﻋﺎدت ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺗﺎﮐﮧ ﻋﯿﻦ ﺷﺎدی واﻟﮯ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ اﭼﺎﻧ
ﭼﺮے ﭘﺮ ﮐﻮﺋ داﻧﮧ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮧ ﻧﮧ ﻧﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﭼﺮے

ﭘﺮ ﭘﻠﮯ ﮨ ﺳﮯ ﮐﯿﻞ ﻣﺎﺳﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﺮچ
ﻣﺼﺎﻟﺤﮧ اور ﭼﻨﺎﺋ زﺮ ﮨﮯ۔
ﮨﻮﻧﮯ واﻟ دﻟﻦ — ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ ﻧﮭﺎرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯﻣﻤﻞ روﭨﯿﻦ

ﺳﺒﺰی ،ﺳﻼد ،ﺳﻮپ اور ﺟﻮس زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ اﮔﺮ
ﭼﺮہ داﻏﺪار ﮨﮯ اور ﮐﯿﻞ ﻣﺎﺳﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺳﻼد اور ﺟﻮس ﮐﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﮐﺮﯾﮟ اور ﭘﺎﻧ ﺧﻮب ﭘﯿﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔اﮔﺮ آپ
ﻓﺮﺑ ﻣﺎﺋﻞ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻠ ﻏﺬا ﻟﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻠﻮرﯾﺰ ﮐﻢ ﮨﻮں۔ اﮔﺮ ﺑﺖ
دﺑﻠ ﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﺴ ﻏﺬا ﻟﯿﮟ ﺟﻮ آپ ﮐﮯ دﺑﻠﮯ ﭘﻦ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ ﺳﮯ۔

رات ﮐﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﻌﺪ ﮐﭽﮫ دﯾﺮ ﭼﻞ ﻗﺪﻣ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮔﮭﻨﭩﮧ دو
ﮔﮭﻨﭩﮧ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺋﯿﮟ اور ﭘﻮرے آﭨﮫ ﮔﮭﻨﭩﮯ ﮐ ﻧﯿﻨﺪ ﻟﯿﮟ۔

ﺟﻠﺪ ﮐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دن ﻣﯿﮟ ﮐﺌ ﺑﺎر ﭨﮭﻨﮉے ﭘﺎﻧ ﺳﮯ ﻣﻨﮧ
دﮬﻮﺋﯿﮟ۔ ﻣﻨﮧ دﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﯿﺴﻦ ﯾﺎ ﻓﯿﺲ واش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﻣﺮ
ﺻﺮف ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم۔

ﻣﻨﮧ دﮬﻮ ﮐﺮ ﭼﺮے ﭘﺮ ﮐﻮﺋ اﭼﮭ ﺳ ﮐﺮﯾﻢ ﻟﺎﺋﯿﮟ رات ﮐﻮ ﺳﻮﻧﮯ
ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﭼﺮے ﭘﺮ ﻟﯿﻤﻮں ،ﻋﺮق ﮔﻼب اور ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ﮐﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﻟﺎﺋﯿﮟ۔ ﺧﺸ ﺟﻠﺪ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺋ ﮐﺎ ﻟﯿﭗ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮨﻮﻧﭩﻮں ﭘﺮ ﺑﮭ ﺑﺎﻻﺋ
ﻟﺎﺋﯿﮟ ﺳﺮ ﮐﮯ ﺑﺎل دﮬﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دﮨ اور اﻧﮉے ﮐﻮ ﭘﮭﯿﻨﭧ ﮐﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ روزاﻧﮧ ﺗﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﺳﺎج ﮐﺮﯾﮟ ﺻﺒﺢ دﮬﻮﻟﯿﮟ۔ﺧﺘﻠﻒ ﻗﺴﻢ
ﮐ ﺳﺒﺰﯾﻮں اور ﭘﮭﻠﻮں ﻣﺜﻼ ﮔﺎﺟﺮ ،ﭨﻤﺎﭨﺮ ،آﻟﻮ ،ﮐﮭﯿﺮا ،ﺳﯿﺐ ،ﮐﯿﻨﻮں ﮐﮯ
ﭼﮭﻠﮯ ،ﭘﭙﯿﺘﺎ اور ﺧﺮﺑﻮزہ وﻏﯿﺮہ ﮐﺎ ﭘﯿﺴﭧ ﻣﺎﺳ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮨﻔﺘﮯ
ﻣﯿﮟ دو ﺑﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔ﺷﺎدی ﺳﮯ اﯾ روز ﭘﻠﮯ ﻣﯿﻨ ﮐﯿﻮر
ﭘﯿﮉی ﮐﯿﻮر اور ﻓﯿﺸﻞ ﮐﺮوا ﻟﯿﮟ۔ ﺷﺎدی ﺳﮯ ﮨﻔﺘﮧ ﺑﮭﺮ ﭘﻠﮯ اُﺑﭩﻦ ﮐﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮوع ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﭼﺮے ﮐ ﺟﻠﺪ
ﺣﺴﺎس ﮨﮯ ﺗﻮ اُﺑﭩﻦ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭼﺮے ﭘﺮ ﺮﮔﺰ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺷﺎدی ﮐﮯ روز ﻣﯿ اپ ﮐﺎ ﭘﻼ ﻣﺮﺣﻠﮧ ﭼﺮے ﮐ ﺻﻔﺎﺋ ﮐﺎ ﮨﮯ
ﭼﺮہ دﮬﻮ ﮐﺮ ﺑﺮف ﺳﮯ ﻣﺴﺎج ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﭼﺮہ ﺧﺸ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﯿﺲ
ﻟﺎﺋﯿﮟ۔ ان دﻧﻮں ﺳﻮﻓﭧ ﻣﯿ اپ ﮐﺎ رﺟﺤﺎن ﮨﮯ ﻟﺬا ﺳﻮﻓﭧ ﺑﯿﺲ
دﯾﮟ اور اس ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دﻟﻦ ﮐ ﺟﻠﺪ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﮧ وہ ﭼﻨ ﮨﮯ
ﯾﺎ ﺧﺸ۔
ﻣﯿ اپ ﻣﯿﮟ ﮐ ﺟﺎﻧﮯ واﻟ ﭼﮫ ﺑﻨﯿﺎدی ﻏﻠﻄﯿﺎں

ﻓﺎؤﻧﮉﯾﺸﻦ ،ﭘﯿﻦ ﮐﯿ ﯾﺎ اﺳﭩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﺑﯿﺲ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﺶ
آن ﻟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ آج ﮐﻞ ﻟﺒﺎس ﮐﻤﺒ ﻧﯿﺸﻦ ﮐﻠﺮز رﮨﮯ ﯿﮟ۔
ﺑﻠﺶ آن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭼﺮے ﮐ ﮐﻨﭩﻮرﻧ ﮨﻮ ﮔ ﯾﻌﻨ ﭼﺮے ﮐﮯ ﻧﻘﻮش
ﮐﻮ ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗ ﺳﮯ اﺟﺎﮔﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﻣﯿﮟ ﮐﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﮐﻤ
ﺑﯿﺸ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺗﻮازن ﻣﯿﮟ ﻻﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﻧﮭﻮں
ﮐﮯ ﻣﯿ اپ ﮐ ﺑﺎری ﮨﮯ۔

آﺋ ﺷﯿﮉو ﻣﯿﮟ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﮔﺮے اور ﭘﻨ ﺷﯿﮉ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮ رﮨﮯ ﯿﮟ
ﺷﯿﮉو ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻻﺋﻨﺮ اور ﻣﺴﺎرا ﻟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ آﺧﺮی ﭨﭻ
ﺷﯿﮉو ﮐﺎ دے ﮐﺮ ﮨﻮﻧﭩﻮں ﮐﺎ ﻣﯿ اپ ﺷﺮوع ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﻻﺋﭧ آؤٹ
ﻻﺋﻦ ﻟﺎ ﮐﮯ ﻟﭗ اﺳﭩ ﮐﺎ ڈراک ﺷﯿﮉو ﻟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﻣﺮ ﮐﻤﺒ ﻧﯿﺸﻦ
ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رﮐﮫ ﮐﺮ۔ اﮔﺮ ﻻﺋﭧ آؤٹ ﻻﺋﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ ڈارک ﻟﭗ اﺳﭩ ﻣﺮ
دوﻧﻮں ﮐﮯ ﮐﻠﺮز ﻣﯿﮟ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻓﺮق ﻧﯿﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ﻓﯿﺲ
ﮐﻨﭩﻮرﻧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ آﺳﺎن ﻃﺮﯾﻘﻤﯿ اپ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻮں ﮐ ﺑﺎری آﺗ

ﮨﮯ۔ آج ﮐﻞ ﺳﯿﺪﮬﮯ ﺳﺎدے اﺳﭩﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﭼﻮﭨ ﮐﺎ زﯾﺎدہ رﺟﺤﺎن ﮨﮯ۔
ﺑﯿ ﮐﺎﻣﻨ ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺑﺎﻟﻮں ﮐﻮ آﮔﮯ ﺳﮯ ﭨﻮﺋﺴﭧ ﮐﺮ ﮐﮯ ﮔﻠﯿﭩﺰز
وﻏﯿﺮہ ﻟﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﻮں ﮐ آراﺋﺶ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﯿﻮﻟﺮی ﭘﻨﺎﺋﯿﮟ،
ﻟﯿﺠﯿﮯ دﻟﻦ ﺗﯿﺎر ﮨﮯ۔

