
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > اچھے تصور کائنات کا معیار تصور کائنات > ای

ای اچھے تصور کائنات کا معیار
تو وہ قابل اثبات و استدالل ہو۔ دوسرے الفاظ میں اسے عقل و منطق ک اچھے تصور کائنات کا معیار یہ ہے کہ اوال ای
حمایت حاصل ہو‘ دوسرا یہ کہ حیات و زندگ کو بامقصد اور بامعن بناتا ہو‘ اور زندگ کے بے کار‘ بے سود‘ فضول اور
بے ہودہ ہونے کے تصور کو اور اس خیال کو کہ تمام رایں نیست اور عدم ک طرف جا پنچت یں‘ ذہنوں سے نال دیتا
ہو‘ تیسرا یہ کہ آرزو پرور‘ ولولہ انیز اور پرامید بنانے واال ہو‘ چوتھا یہ کہ انسان اور اجتماع اداف کو تقدس عطا کرنے
اں اس کے لئے عقلہونا‘ ج تصور کائنات کا منطق قوت رکھتا ہو‘ پانچواں یہ کہ ذمہ دار اور جواب دہ بناتا ہو‘ کس ک
حوالوں سے اور اذان کے لئے قابل قبول بنانے ک راہ ہموار کرتا ہے‘ واں ان ابامات اور تارییوں کو بھ برطرف کر
دیتا ہے جو عمل ک راہ میں بت بڑی رکاوٹ یں۔
کس متب کے تصور کائنات میں پرامید بنانے کا پلو اسے تجاذب اور قوت کشش عطا کرتا ہے اور اسے طاقت و
حرارت بھ بخشتا ہے۔
تصور کائنات کس متب کے اداف و مقاصد کو تقدس عطا کرتا ہے تو اس کے باعث لوگ باآسان اس متب کے اداف
و مقاصد ک راہ میں اس وقت ت ایثار و قربان پیش کرنے لتے یں‘ جب ت متب کے عمل نفاذ ک ضمانت فراہم
نیں ہو جات۔ جب کوئ کس شخص کے لئے ذمہ دارانہ جواب دہ پیدا کرتا ہے تو اس سے انسان اپنے ضمیر و
وجدان ک گرائیوں میں ذمہ داری کا احساس کرنے لتا ہے اور معاشرے کے سامنے بھ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا
ہے۔
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