
يېڭى ھايات
  
  

بىرىنچـى قېـتىم، ئانىنىـڭ قـاراڭغۇ قورسـىقىدىن يـورۇق            . ئىنسان دۇنيادا ئىككى قېتىم ھاياتلىققـا ئېرىـشىدۇ       
  . ئىككىنچى قېتىم، زۇملهتلىك ئاسىيلىقتىن نۇرلۇق ئىتائهتكه قهدەم قويغاندا. دۇنياغا كۆز ئاچقاندا

شىالرغا ھهم يامانالرغا، قۇرۇت ـ قوڭغۇز، ئۇچـار   بىرىنچى قېتىملىق ھايات مۇسۇملانالرغا، كاپىرالرغا، ياخ
ئهمما ئىككىنچى قېتىملىق . قاناتالرغا شۇنداقال بارلىق تاش ـ تۇپراق، ئۆسۈملۈكلهرگه ئورتاق نىسىپ بولىدۇ 

ھايات ئالالھ تائاال ھىدايهت ۋە ئىستىقامهتكه باشالش ئارقىلىق دۇنيا ۋە ئاخىرەتته نۇسرەت ئاتا قىلمـاقچى         
  .  بهختلىك، قىسمهتكه باي كىشىلهرگىال مهنسۇپ بولىدۇبولغان ئهڭ

  . بۇ ھايات ئىنساننىڭ يېشىغا باقمايدۇ
بۇ ھايات سىىزگه ئاتا قىلىنىۋاتقانـدا، سـىز شـېرىن ھاياتقـا تېخـى ئهمـدىال قهدەم قويۇشـقا باشـلىغان يـاكى                       

 تىـن ھالقىغـان،     ٦٠اكى   يـ  ٤٠ياشلىق باھارىڭىزنىڭ گۈزەل نهغمىلىرىـدىن زوقلىنىـشقا باشـلىغان، يېـشىڭىز            
ھاياتلىق سهپىرىڭىزىن تامامالپ، ئۆلۈم دەرۋازىسىىن چېكىش ئالدىدا تۇرغان ياكى تېخى ئهمـدىال قـاراڭغۇ        

  .قورساقتىن يورۇق دۇنياغا كېلىش ئالدىدا تۇرغان چېغىڭىز بولۇشىمۇ مۇمكىن
  . بۇ ھايات ئورۇنغا باقمايدۇ

ىرەر بۇختانا ياكى مهسجىد ئىچىـدە، يـول ئۈسـتىدە يـاكى ئـۆيىڭىز              بۇ ھايات سىزگه ئاتا قىلىنىۋاتقاندا، سىز ب      
ئىچىدە، تۇرمىنىڭ قاراڭغۇ خىلۋەتلىرىدە ياكى ئهركىن دۇنيانىڭ سـاپ ھـاۋالىق گىرۋەكلىرىـدە ئولتۇرغـان،           
كېسهل كارۋىتىدا ماماتلىق جېڭىىن قىلىۋاتقان ياكى خىزمهت ئالدىراشچىلىقىدا تۇرمۇش غـېمىىن قىلىۋاتقـان     

ئاسىيانىڭ كهڭرى يايالقلىرىدا ياكى ئافرىقىنىڭ يالقۇنلۇق سهھرالىرىدا، تاغالرنىـڭ         . ڭىزمۇ مۇمكىن بولۇشى
مهغرۇر چوقىسىدا ياكى باياۋاننىڭ قۇمـ بارخانلىق ئۇچىسىدا تىمىسقىالپ يـۈرگهن، شـۇنداقال ھهرەمنىـڭ     

  .ئازادە ھويلىسىدا تهپهككۇر ئۇنچىلىرىىن ئىزدەپ يۈرگهن بولىشىڭىزمۇ مۇمكىن
  .بۇ ھاياتنىڭ مهخسۇس بىر سهۋەىب بوملايدۇ

بۇنىڭ سهۋەىب بىر ياخشى نهسىههت ياكى بىر ياخـشى مۇھىـت ۋە يـاكى بىـر ئىخـالمسهن دوسـتىڭىزنىڭ                    
ھهمدە بىرەر قېتىملىق چۈش ياكى بىرەر قىتىملىـق رەجنىـش بولۇشـىمۇ            . غايىبانه دۇئاسى بولۇشىمۇ مۇمكىن   

قانچىلىغان كىشىلهر سىزگه بالىلىقىـدىن     . ق سهۋەبىمۇ تىپىلماي قالىدۇ   يهنه بهزىدە بۇنىڭ ھىچ قاندا    . مۇمكىن
ياشلىقىغا قهدەم قويۇپ، تاكى قېرىپ دۇنيادىن ۋىداالشـقىچه مهسـجىد ئۇالرنىـڭ ئـۆىي شـۇنداقال قۇرئـان                  

  .ئۇالرنىڭ تىلىغا ئايالنغان ھالدا ئۇچراپمۇ تۇرىدۇ
  . بۇ ھاياتنىڭ مۇددىىت ۋە چىكى بوملايدۇ

 داۋامىغا بىرەر ئاچچىق ئازابلىنارلىق ھـالهت يـاكى بىـرەر تـاتلىق خۇشـاللىنارلىق ھـالهت تهسـىر                   بۇ ھاياتنىڭ 
ئـۇ بهزىـدە    . بۇنىڭ مۇددىىت بهزىـدە بىـر دەملىـك، يهنه بهزىـدە نهچـچه ئـون يىللىـق بولىـدۇ                  . كۆرسىتهملهيدۇ

ھهمـدە بهزىـدە   .  ئالغـان بولىـدۇ  ئۆيىڭىزنىڭ توت تېمىىن، يهنه بهزىـدە پۈتـۈن ئامسـان ـ زېمىـنىن ئـۆز قوينىغـا       
  .مهخپى، يهنه بهزىدە ئاشكارا، پارالق قوياشتهك ھهممىگه ئايان بولىدۇ

  . بۇ ھايات، ۋاقىت ھهم پهسىلگه باقمايدۇ
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اڭغۇلىقىدا يـاكى كۈنـدۈزنىڭ يـورۇق    بۇ ھايات سىزگه ئۆزىنىڭ نۇرلۇق جامالىىن كېچىنىڭ زۇملهتلىك قار   
ئاپتاپلىقىدا، ئىللىق باھارنىڭ مهيىن شاماللىرىدا ياكى رەھىمـسىز كۈزنىـڭ دەھـشهتلىك بورانلىرىـدا ۋىللىـدە                

ــۇمكىن  ــشىمۇ م ــهپلىرىدە،     . كۆرسىتى ــزمهت س ــدىراش خى ــاكى ئال ــهتلىرىدە ي ــش پۇرس ــات دەم ئىلى ــۇ ھاي ب
ـ قايغۇنىڭ ئهدەپسىزلىكىگه ئۇچرىغان ۋاقىتىڭىزدا لىپپىـدە  شاتلىقنىڭ چهكسىزلىكىگه شۇڭغىغان ياكى غهم  

بۇ ھايات تۇيدۇرماستىن يوشۇرۇن، ياكى تۇيـدۇرۇپ ئاشـكارە، بىـر           . كېلىپ بېشىڭىزغا قونىشىمۇ مۇمكىن   
  .دەم ئىچىدىال قىسمىتىڭىزنىڭ زىننىتىگه ئايلىنىشىمۇ مۇمكىن

  بۇ ھاياتىن زادى نېمه دېيىش كېرەك؟ 
ق زۇملهتلىرىدىن نۇرلوق ئىتائهتكه، تىڭىرقاش تهڭقىسلىقىدىن راھهتلىك مهمنۇنىيهتكه، خار         بۇ ھاياتىن ئاسىيلى  

ـ زەبۇنلۇق ئازگاللىرىدىن يۈكسهكلىك ئهرشىگه، دۇنيادا يـۇقىرى ئىـززەت مهرتىـۋىگه شـۇنداقال ئـاخىرەتته                
  . مهڭگۈلۈك بهختىيارلىققا قهدەم قويۇش، دېيىش الزىم

  : ۈچۈن مۇنۇالرىن ھازىرالشقا توغرا كېلىدۇبۇ ھاياتىن قولغا كهلتۈرۈش ئ
  .  ـ ئازابلىق قهلب ۋە بېقارار روھ بىلهن ئۇنىڭغا تهلپۈنۈش١
 ـ ئالدىنقى ئىشالرغا نادامهتكه چۆمگهن، كهلگۈسىدىكى ھىـدايهتتىن ئۈمىـدكه پـۈركهنگهن ھالـدا ئـۆز ـ        ٢

  . ئۆزىدىن ھېساب ئېلىش
ي تهقهززا ھهمـدە چىـن قاينـاق ھېسـسىيات بىـلهن كۆزىـدىن        ـ ھهققانىيهت ۋە ساداقهتكه بولغان ۋىجـدانى  ٣

  . ياش تۆكۈش 
 ـ ئالالھقا بولغان چهكسىز ئىتائهت ۋە مۇكهممهل بهنـدىچىلىكىن چوڭقـۇر ھـېس قىلغـان ھالـدا سـهجدىگه        ٤

  .باش قويۇش
  ! ىئهمىسه كىلىڭ، تهييارلىقىڭىز پۈتكهن بولسا، بىز بىرلىكته بۇ يېڭى ھاياتىن قىزغىن قارشى ئااليل

ــلهن     ــۈش بى ــق تهلپۈن ــى ئىزتىراپلى ــارارلىق، قهلبىمىزدىك ــى بېق ــلىرى،   .روھىمىزدىك ــسىق ياش ــڭ ئىس تهۋبىنى
  .كهمتهرلىك، پىداكارلىق، قىزغىنلىق ھهم شات ـ خوراملىق بىلهن.كۆكرەكتىكى يالقۇنلۇق ئىشتىياق بىلهن

نچ، يىڭىلــمهس ئۇمــۇت، ئــۆملهس ئىــشه.مۇســتهقىل غــايه، مۇســتهھكهم ئىــرادە، ســهبىر ھهم قانــائهت بىــلهن
قارشى ئـااليلى   .كۆڭلىمىز يورۇق، قهلب ئازادە، تهشهككۈرلۈك سهجدىمىز بىلهن      .پىداكارانه ئهمهلىيهت بىلهن  

  .بۇ يېڭى ھاياتىن نادامهتلىك تهۋبىمىز بىلهن
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