
 

 

 
زبان  اردو میں گیتا اور قرآن سے دس جیسے آیات   
جیسی آیات ہیں۔  52گیتا پر ہماری تفسیروں میں بائبل کی    

  :استعمال شدہ حوالہ جات 

ڈی Ramananda۔ (1 ایچ  پی  گیتا،  بھگوت  نے  -https://www.gita  :.پرساد 

society.com/Read-bhagavad-gita.html 

ای میل ، امریکہ۔  94536لوویل پلیس ، فریمونٹ ، سی اے   511 : rpra-

sad@gita-soci-

ety.com https://www.facebook.com/InternationalGitaSociety 

/        
ایک مینٹر بک ، امریکہ۔  عظیم قرآن کا مطلب مصر کے محمد ماردموک پکتھل۔ .(2  

۔1مبر آیت ن  ===========================   

اے ارجن ، صرف خوش قسمت جنگجوؤں کو برائی کے خالف صالح جنگ کا ایسا 
) موقع ملتا ہے جو آسمان کے کھلے دروازے کی طرح ہوتا ہے۔ 2.32گیتا  )  

کہتی ہے: مبارک ہو، کیونکہ وہ ہللا کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا ہے جو ظلم  بائبل
(5.10ہے )میتھیو آسمان کی بادشاہی ان کی  .و ستم کا شکار ہیں   

ہللا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے لیے صفوں میں لڑتے ہیں )سورہ 
(۔61.04   

  ۔2 ===========================
اگر سب سے زیادہ گنہگار شخص بھی یکدم ، محبت بھری عقیدت کے ساتھ میری 
عبادت کرنے کا عزم کرتا ہے تو ، ایسے شخص کو صحیح حل کرنے کی وجہ  
) سے سنت مانا جانا چاہیے۔ 9.30گیتا  )  

ایمان رکھتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ، وہ ان کے برے  جو لوگ ہللا پر 
(64.09اعمال معاف کردے گا )سورہ    

  ۔3 ============================
اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کریں ، اور   اس لیے تم اٹھو اور عظمت حاصل کرو۔

میں ان تمام جنگجوؤں کو پہلے ہی تباہ   ہی سے لطف اندوز ہوں۔ایک خوشحال بادشا
اے ارجن ، تُو صرف میرا آلہ ہے۔ کر چکا ہوں۔   

( 11.33گیتا  )  

) تم تو صرف ایک آلہ ہو اور ہللا ہر چیز پر قادر ہے۔ 11.12سورہ  )  
  ۔4 ============================

آتی ہے اور پوری دنیا کو روشن جانیں کہ ہلکی توانائی میری ہو جو سورج سے  
) کرتی ہے اور چاند اور آگ میں ہے۔ 15.12گیتا  )   

   (Surah 24.35 سور) ہللا آسمانوں اور زمین کا نور ہے
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تناسخ اور کرم کے    5 ============================ قرآن 

 نظریہ کی حمایت کرتا ہے   

اے ارجن ، میں ان   ۔ لیا ہے کئی جنم بھگوان کرشنا نے کہا: آپ اور میں دونوں نے
) سب کو یاد کرتا ہوں ، لیکن تمہیں یاد نہیں۔ 4.05گیتا  )  

ہللا وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور پھر آپ کو رزق دیا ، پھر آپ کو موت دی ،  
(30.40پھر آپ کو دوبارہ زندہ کیا )سورہ       

  
  ۔6 ============================

ان کو مایا کی   -م مخلوقات کی اندرونی نفسیات میں مقیم ، اے ارجن  تما  -اعلٰی رب  
گیتا  ) ۔ پتلی کرما کی پر مجبور کرتا ہے جیسے مشین پر سوار طاقت سے گھومنے

18.61)  

کوئی بھی اس  وہ ایمان النے اور اچھے کام کرنے والوں کو انعام دے سکتا ہے۔
(۔30.45)سورہ کے نتائج کے قانون سے بچنے کے قابل نہیں ہے    

  ۔7 ============================
پختہ  تمام نیک کاموں اور مذہبی رسومات کو ایک طرف رکھ دیں ، اور صرف

کے  مرضی  میری  پر  طور  مکمل  ساتھ  کے  عقیدت  بھری  محبت  اور  ایمان 
گیتا  ) غم نہ کرو۔ میں تمہیں تمام گناہوں سے آزاد کروں گا۔ ۔ ہتھیار ڈال دیں سامنے

618.6 )  

قرآن کہتا ہے: جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا ، ان پر کوئی خوف نہیں  
(2.38نہ وہ غمگین ہوں گے )سورہ  آئے گا۔   

تبدیلی  8 =========================== جبری  میں  قرآن 
        کی اجازت نہیں ہے۔

عاری یہ علم آپ کو اس شخص سے کبھی نہیں کہنا چاہیے جو کفایت شعاری سے 
گیتا  ) ہو ، جو عقیدت کے بغیر ہو ، جو سننا نہیں چاہتا ، یا جو مجھ سے برا بولتا ہے۔

18.67)  

آپ کسی کو ایمان  کسی بھی جان کے لیے ایمان النا ہللا کے حکم کے سوا نہیں ہے۔
(101-10.100النے پر مجبور نہ کریں )سورہ     

  ۔9 ============================
کو روحانی علم دیتا ہوں ، جو ہمیشہ میرے ساتھ متحد رہتے ہیں اور میں ان لوگوں  

گیتا ) مجھے پیار سے پیار کرتے ہیں ، جس کے ذریعے وہ میرے پاس آتے ہیں۔
10.10)   

 Surah سور) جس کو ہللا نے نور )علم( عطا نہیں کیا اس کے لیے نور نہیں ہوگا 
24.40)  
  ۔10 ============================

) مظہر ہے۔ خدا کا کائنات کی ہر چیز ، حقیقت میںاس  7.19گیتا  )  

اس طرح ، کسی بھی جاندار کا غیر ضروری قتل خدا کے کسی    

 حصے کو تکلیف پہنچانا یا قتل کرنا ہے۔

جس نے بھی کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا ، اس کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے اس  

) ہو۔ نے پوری انسانیت کو قتل کیا  5.32سورہ  )    

 
 قارئین ہللا اور اسالم کے لغت کے معنی دیکھیں۔ 

 


