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 ارلمیح

گ

 مسب اہلل ارلمٰح

 

زار

گ

 
 ہ

گ

 زدنیگ ریتے رن

از

گ

 از اتسرہ ن

 

ار
 
  و یہ

 
ا اںم ی

 

ام وفحمظ ےںہ عیش

گ

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

گ

  و اینپ ۔ وںمہوہےن واےل ن
 
زا فون ی  ای 

ز

گ

 
ار یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

 
  و یرضورت ےہ۔ ارگ ٓاپ ہ

 
اول،  ی

گ

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرھلکٹ

ٹ

اول

گ

ارع ،ن

 

ا اچےںہ ،یش

گ

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ اںموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل  لین

 ےںہ یجھب رکےت وہےئ وںمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک)

 
گ

زرحت ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و ی  ا ی 
 
 رک د ی

ٹ

زاجےئ یگ یرپ وپس

گ

د۔ م ےئگ  اورپ درےئ ےئلک تاالصفت ی 

 ےںہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

زنی : ادارہ  ہیرکش                  

گ

 
زا م    فون ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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 وگیل ورہن اجؤ لکن ےس اگڑی ےس اخومیش۔۔۔یلکن آواز اہمتری ارگ!ربخدار

 الی یج دیفس ےیک وکر ہنم  ڑلےک اچر۔۔۔یگ اجےئ وہ نپار آر ےک مسج اہمترے

زے وک آیئ   اس۔ ےھت ڑھکے ھگ 

ے
ے

 اکجل یھت ںیہن رٹکفی رپ روڈ کنل اس وق

زی اور یک اامعتسل روڈ کنل اںم رکچ ےک ےنچنہپ دلجی ےن ڈراویئر رپ وایسپ ےس  ی 

۔ایگ سنھپ رطح  

۔۔وہ اچےتہ ایک ولگ مت  

ز  ااھٹےئ اہھت  ڈراویئر 
 
 ےک اسل 05 رمع یک اس۔ وبال ےس رپاشیین رک لکن ن اہ

  
 
ی ز

ے

ز اپسیہ ےس آریم وہ اور یھت ق

 

 اجبےئ ےک دےنی وجاب اک اس  اھت وہا راٹیی

۔وہا اخمبط ےس ڑلےک دورسے ڑلاک واال رشٹ یلین  

۔۔  دو ڈال  رپ اسڈیئ یہی  رک ن ادنھ وک اس ربمن دو  

اےن نگ رپ ڑلیک وموجد اںم اگڑی ڑلاک اسیھت ای   اک ان

ے

 رمع یک ڑلیک۔  اھت ڑھکا ن

   ےک اسل سیب
 
ی ز

ے

  یک یس اسی یب اور یھت ق

ٹ
گ

 وخف رپ رہچے الگیب یھت وٹسڈی

زات ےک

 

۔ےھت رےہ ہہب آوسن لسلسم ےس آوھکنں ےھت واحض ای  

دا

گ

۔۔۔اجؤ ےل اگڑی دو وھچڑ وک یب یب۔۔۔۔۔۔ واہطس اک خ  

یک تنم یک ان ےن ابعس   

ارا ایھب اھبیئ۔۔۔۔۔ اجںیئ ےل اگڑی یک الھک دنچ رک وھچڑ الھک یئک 
 
 اانت دامغ ہ

زاب یھب

گ

وہا ںیہن خ   

  وک ےنآواز 3 ربمن

ے
گ

۔ یک وکشش یک انبےن رکخ  
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 اںم اگڑی اور اکنیھپ رپ اسڈیئ یک روڈ رک ن ادنھ وک اس ےن اوہنں اںم وٹنمں دنچ

ز اک ولکروافم۔ راھک روامل اگیھب رپ ہنم ےک ڑلیک رک ھٹیب

 

 یہ اںم ڈنکیس دنچ ہک اھت ای

۔ یھت وہش ےب وہ  

 ےئگ ےل اگھب اگڑی اور وہےئ افرغ رکےک اکروایئ اینپ اچروں وہ اںم ٹنم نپاچن

اری اںم راےتس ےچک ای   اگڑی ےن اوہنں رک چنہپ اںم راےتس آدےھ۔

ے

 اور ان

   وموجد واہں

گ

 
  

 واسپ رک وھچڑ ویہ اگڑی ےک رک ٹفش وک ڑلیک اںم رےشک ک

 وکر وک اس رک اگل رپدہ رپ اسڈیئ یلھچپ یک رےشک۔ ےھٹیب اںم رےشک ےیل ےک اجےن

   اھت ایگ ایک
 
ا اھت وموجد رپدہ آداھ رپ اسڈیئ ایلگ ہک خ

ے

 ہن رظن رپ اسڈیئ یلھچپ ہک ن

 ویہ وتسپںیل یلقن اور وھکےل رہچے دعب ےک وہےن ےناانیمطن اچروں ےکس ڑپ

۔دںی کنیھپ نپاس ےک اگڑی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   ےھت رےہ اگل رکچ رپاشین اںم الؤجن ےس ےٹنھگ آدےھ ےلھچپ دراین ابہشز
 
ی ز

ے

 ق

داھل رک رو رو زنمہ مگیب یہ

ٹ گ

   ںیھت ریہ وہ ی
 
 دراین  احبسن نپاس ےک ان ہک خ

۔ ےھت وموجد ےس وتمشح دراین ابعشن اور  

  اس یھت اسل دنپرہ رمع یک دوونں  ےھت ڑجواں دوونں وہ 

ے
ے

زک  وق

ٹ

 
 ےک م

 

ٹ
گ

 رکوڑوں ےس وہج یک رپورش ایلع یک مگیب زنمہ  اور دراین ابہشز ےھت وٹسڈی

  ےچب امکل ےک اجدیئاد یک

ے

 
 آںیھکن یک دوونں ےھت وہےئ ےھجلس اور دار زیمت اہنی

۔ اھت راہ وہ ادنازہ اک فیلکت یک دوونں ےس رہچے اور ںیھت من  
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۔۔۔ رکںی رٹایئ رھپ ن ار ای   آپ   

 المن ا  ربمن اک ڈراویئر نپاےت اقوب رپ آپ اےنپ ےن دراین ابہشز رپ ڑتپ یک مگیب زنمہ 

ا وہ آج ہک اھت یہ اافتق اھت آف ونہز وہ رگم

گ

 ےئگ آ رھگ ےئل ےک اھکےن اھکن

  آج رگم یھت اجیت وہ ٹیل اںم اجےن آےن اممہ ٹنم دس نپاچن ےھت

ے
ے

 یھب وق

 رک التبم اںم وشتشی وک ان وج اھت آف یھب ومن الئ اک ڈراویئر اور اھت ایگ وہ زن ادہ

  اھت راہ

ے
ے

 ےئگ وہ  ےٹنھگ اچر  رکےت ااظتنر وک ان۔اھت راہ رسک آہتسہ آہتسہ وق

 اامعتسل روڈ کنل وہ اھت ںیہن ہتپ ھچک اک ان رگم آےئ دھکی یھب اکجل وہ ےھت

ا لم واہں ابعس دنباھ ےس رویسں  اںیہن انیقی وت رکےت

ے

۔اجن  

ز رس  
 
۔۔ ےہ آیئ وپسیل ن اہ  

ز ےس اتیبیب اور وچےکن وہ وت دی االطع ادنر  رپ اکم ارٹن ےن رپیک ٹیگ
 
 ےلکن ن اہ

  ابعشن اور احبسن رپ اھبےنگ رطح اس ےک ان

گ

 دوڑے ےھچیپ ےک ان رک وچی

  ےھچیپ ےس زیتی مگیب زنمہ ہکبج
پ
۔ںیھت پل  

رز اںم۔۔۔ مکیلع االسلم

ٹ

پی کٹ
سپ

گ

ن

 رپ روڈ کنل وںمہ المزم ہی اک آپ۔۔۔۔ وہں ذاک ا

 ےن اس رگم یک وکشش یک اجےنن لیصفت ےس اس ےن مہ اھت الم وہا دنباھ

ام اےنپ وساےئ

گ

  رھگ ےک آپ اور ےک ن

ے

 ںیہن ھچک وںمہ العوہ ےک رکےن المزم

 یہ وک آپ ہی وہا ھچک وج اسھت ےک اس ہک ےہ رٹ یہ ای   یک اس اتبن ا

۔۔۔اگ اتبےئ  

رز 

ٹ

پی کٹ
سپ

گ

ن

   یک اس ےس زیتی وہ وت اتبن ا اںیہن ےن  ذاک  ا

گ

زےھ اجی

ٹ

 اےس اور ی 
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اہک  آےئ ےل اںم الن وہےئ ےتچنیھک

ے

 ہن وپسیل وگتفگ وایل وہےن امنیب ےک ان ن

۔ ےکس نس  

ا زن 

ٹ

۔۔اتبو دلجی۔۔۔ ابعس ےہ اہکں گ  

ایب ےب یک ان 

ے

زی ڑپںی کلھچ آںیھکن یک اس اب رپ ن

ٹ

 ےھت وہےئگ اسل دو ی 

 اس ےہ المزم اک ان وہ ہک وہا ںیہن ااسحس اےس یھبک رکےت ونرکی اہیں اںیہن

۔اھت دن ا رو یھب وخد وہ رپ فیلکت یک ان ےئل  

 نگ اور رویک اگڑی ریمی رپ روڈ کنل ےن اوہنں۔۔۔۔ ےھت ڑلےک اچر اصخ   

 رک ن ادنھ ےھجم وت یک وکشش یک روےنک ےن اںم۔۔۔۔ ایل رک اوغا وک یب یب رک داھک

د ڑلےک اچروں وہ اصخ  ۔۔۔۔۔ دن ا کنیھپ رپ اسڈیئ یک روڈ ای 

 

 وکیئ ااسی ن ار یلہپ ش

پ  اہھت ےک ان ےیل اس۔۔۔ ےھت رےہ رک اکم

گ

 احلص الوھکں وہ۔۔ےھت رےہ اکی

اوان وک یب یب ےہ اتگل ےھجم۔۔۔ےھت رےہ رک ن ات یک رکےن

ے

 ایک اوغاء ےیل ےک ن

۔۔۔ ےہ  

 ےھچیپ۔ اگ اجےئ وہ دنب دل اک ان ہک اگل اںیہن وت اتبن ا  داھکی آوھکنں ےن ابعس

زش ڈنھٹے رک رہلا مگیب زنمہ ڑھکی

گ

 وحاس ابعشن اور احبسن۔ ںیھت رگی رپ ق

ایب ن اہتخ

ے

 اینپ وک ووجد ےبوہش ےک ان اور  دوڑے رطف یک ان ےس ےبن

 اجںیئ یہ رم ےس مغ ےک یٹیب وہ اگل وک دراین ابہشز۔ دن ا اہسرا اک ن اوہنں

 داھکی وک ایحت رشی   اینپ ےس رظنوں استک ےن اوہنں رپ خیچ یک وچبں۔ےگ

  اس وج

ے
ے

زد و وہش وق

گ

۔ںیھت ڑپی اگیبہن ےس خ  
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۔۔۔اچےیہ دانی اتب وک وپسیل وںمہ اصخ    

۔اھبنسال وک آپ اےنپ ےن اوہنں رپ آواز من یک  ابعس   

 ان وج یھت یٹیب وصعمم ریمی وہ۔۔۔۔۔۔ ابعس ےگ رکںی ںیہن ھچک ااسی مہ

زھ ےھتہ ےک ڑیھبویں

ٹ
پ
۔۔۔۔ یئگ خ  

زاھ دقم دےتھکی ےس دور ذاک ارٹکپسن  دےی رو رک کلب کلب ےھٹیب زاون دو وہ

ٹ

 رک ی 

۔آےئ آےگ  

۔۔۔ےہ کیھٹ ھچک س   رس  

رز 

ٹ

پی کٹ
سپ

گ

ن

۔ااھٹن ا رس ےن دراین ابہشز رپ آواز یک ذاک ا  

  اج آپ۔۔۔ےہ کیھٹ ھچک س  

ے

۔۔ ےںہ تکس  

 دنکےھ ڈااتل رپ ابعس رظن ای   ذاک وت اہک اںم آواز زمکور اپھچےت رہچہ ےن اوہنں

ز ےئل ےک اجےن واسپ رک ااکچ

ٹ

 ےہ ہلئسم  وکیئ ہک اھت ایگ یہ اجن وہ وت ہی ایگ م

   نکیل 
 
ا ںیہن اںم درایمن وک وپسیل یہ وخد وہ خ

گ

 ایک وک اس وت ےھت اچےتہ الن

  ڈھپےاںم رپاےئ یھت ڑپی

گ

ان

ٹ

۔یک اڑاےن ن  

 اہھت۔۔۔۔ یک یھب ںیتنم یک ان ےن اںم ںیل ےل مسق ےس ھجم آپ اصخ   

 ایٹبں اممہ اتیلارگ رک یھب ڑلایئ ےس ان اںم آن ا ںیہن رمح وک ان رگم وجڑے یھب

۔۔۔ وہیت ہن اںم ہضبق ےک ان  

   ےک ان ابعس
 
ی ز

ے

۔وبال رک وجڑ اہھت دوونں اتھٹیب یھب ق  

 وہں اجاتن ےس نپچب ںیہمت اںم۔۔۔۔۔ ےہ نیقی رپ مت ےھجم۔۔۔۔ ابعس
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن کش وکیئ رپ اچسیئ اہمتری ےھجم۔۔۔۔۔۔  

ا اک ان 

ٹ

د وک ابعس ہجہل وٹن زی 

گ

 آن ایئ ےک دراین ابہشز قلعت اک ابعس ایگ رک دیھک م

  اںم آسپ دادا ےک ان اور اھت ےس اگؤں

ے

 دراین ابہشز ےس وہج اس ےھت دوس

۔ےھت اجےتن ےس رطےقی اےھچ تہب وک اس  

۔۔ےئل ےک اچبےن وک یٹیب اممہ اچےیہ ینیل دمد یک وپسیل وںمہ اصخ    

ا اقلئ وک ان رھپ ن ار ای   ےن ابعس 

گ

۔اچاہ رکن  

 ااھچانل وک زعت اینپ ےس اہوھتں اےنپ بلطم اک الےن اںم چیب وک وپسیل ابعس

زا ھچک اسھت ےک اس اہلل اگ رکوں داع ےئل ےک یٹیب اینپ اںم۔۔۔۔۔ ےہ  وہےن ی 

۔۔ دے دے ومت اےس ےلہپ ےس  

پ  وہ امےتگن داع ایسی ےئل ےک ڑکٹے ےک رگج اےنپ

گ

 رک وھپٹ وھپٹ اور ےئگ اکی

  رو

 

۔ےںہ رےہ ہہک ایک وہ ہک اھت ںیہن وہش ھچک اںیہن دی   

۔۔ ریہ ںیہن اھٹ وہ ےہ وہایگ ایک ںیہن ہتپ وک امام اجین ن ان ا۔۔ اجین ن ان ا  

ا احبسن

ے

ز وہا دوڑن
 
 ایگ رک ےل ادنر وک مگیب زنمہ ےس دمد یک ابعشن وہ اھت آن ا ن اہ

۔ اھت  

   یک ادنر اور اےھٹ ےس ےکٹھج دراین ابہشز

گ

  یک زنمہ۔دوڑے اجی

ے

 وک احل

زاومش

گ

۔دوڑا ےھچیپ ےک ان ےھتابعس ےھٹیب رک ق  

 اور  اکنال ومن الئ ےس دلجی ےن دراین ابہشز رک دھکی ےبوہش اںیہن اںم الوجن 

  یک ےنچنہپ وفرا رکےک اکل وک ڈارٹک یلمیف

ے

 
 اںم  ڈیبروم وک مگیب زنمہ۔ یک دہای
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۔ےگل رکےن ااظتنر اک ڈارٹک ویہ س   رکےک ٹفش  

 ےئل ےک ڑپےنھ ےن مہ وک اممہ ول رک نیشن ذنہ ن ات ہی ےس ایھب اور آج۔۔  اٹیب

ز
 
ز ےتفہ ایس یھب وخد مہ اور ےہ دن ا یجھب ن اہ

 
۔۔ےںہ رےہ اج ن اہ  

 من ےن دوونں۔ اھت واحض نپ وھکالھک اںم آواز یک ان وت وبےل دراین ابہشز 

داھل ےس مغ وج داھکی وک ن اپ اےنپ ےس آوھکنں

ٹ گ

ز یہ ھچک ےھت ی  ڈارٹک اںم دی 

  ہی یک ان ہک اتبن ا اور ایک اپ چپ   رک آ ےن

ے

اک احل

 

 ےہ ےس وہج یک ش

  رک ھکل ڈیمنسی

گ

ن

 

پش
سکپ
ن 

زاھیئ رطف یک ان رپ

ٹ

 دو وموجد نپاس اےنپ  اور  ی 

 

گ

ن

 

ش
 ی ک
ج

گ

ن

۔دےی اگل وک ان ا  

  ۔  یگ وسںیئ ایھب ہی ےںہ دےی اگل انشکجن ےن اںم 
 
ا اںیہن وت اںیھٹ خ

گ

 الھک اھکن

 ہن نشنیٹ یک مسق یسک اںیہن اگ ےیجیک وکشش اور اگ دےئجی دے ڈیمنسی یک ن ایق رک

۔۔۔۔۔۔وہ  

۔ اہک وک دراین ابہشز وہرک ڑھکے دعب ےک رکےن لمکم اکم اانپ ےن ڈارٹک  

 یلہپ یھت وموجد اگڑی دورسی اںم رھگ اھت اجاکچ ےیل ےک ےنیل ڈیمنسی ابعس

ے اگڑی

گ

ن
 
ھپ
پ
چ

 اےنپ ویکہکن ایگ اپھچ  اوغا اک اممہ رگم اھت اکچ اتب وک وپسیل وہ اک اجےن 

۔اھت اجاتن رطح ایھچ تہب وہ وک امکل  

 ےک زن ادیت اور اوغا وک وھپھپ یک ان اںم ڑلنپک ےک دراین ابہشز ےلہپ اسل تہب 

ااسخہن اک دینمش ذایت رسارس ایگ دن ا رک لتق دعب

 

 ڑپا انتگھب وک سیقلب وصعمم وج اھت ش

  اس

ے
ے

ز وک ان اںم اگؤں رک دانف وک  نہب ےن وادل ےک دراین ابہشز وق
 
 ےک ن اہ
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ادی یک ان یل اچب زعت اینپ رک وھچڑ وشہش اک ےنجیھب کلم

 

 دعب رعےص ھچک اور ش

۔ینس ےن اگؤں اس ربخ یک ومت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ںیہن ااسی وںمہ ایک طلغ تہب ےن مہ۔۔۔۔ ونگجن ار

گ

۔۔۔۔اھت اچےیہ رکن  

 اںم تیفیک ارطضایب  ےن افین ےھٹیب اںم وھجڑپنی اھتےم رس ےس اہوھتں دوونں 

وں وت اہک

گ

 

ے

 ے یسنہ ازہتساہی رک دھکی وک اس ت
سپ

گ

ہ پ

۔   

 ےسیپ ےس دروتخں ےئل ےک آرپنشی ےک یج امں وت ےہ ایخل ایک ریتا۔۔۔۔ افین

۔۔۔ اگ الےئ رک  رک وتڑ  

 ےک نپچب اچروں۔ داھکی اےس ےس آوھکنں رسخ اینپ ےن افین وت ایک زنط ےن ونگج

 

ے

۔ اسیھت ےک دھک اور اجن یک دورسے ای   ےھت دوس  

 ہی ن ار رگم اسھت ےک ڑلیک اس ےہ ایک طلغ ےن مہ۔۔۔۔۔۔۔۔ افین ےںہ اجےتن مہ

اری وسچ وت
 
  ہ

ے

 

گ

اوان سب۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ںیہن یک اچنہپےن اصقنن وک اس ن

ے

 ےتیل ن

۔۔۔۔۔۔ےگ آںیئ وھچڑ واسپ اےس  اسھت ےک زعت یہ  

ا اہھت رپ دنکےھ ےک اس رماد 

ے

 اچروں ہگج اینپ وبال ےئل ےک دےنی وحہلص رھک

ا ایخل اک امں یک افین رگم رپ رحتک اس اینپ ےھت امیشپن

ے

 اوہنں  اتگل اںیہن وت آن

۔ےہ ایک کیھٹ ےن  

۔۔ ےہ ڑکپا ویکں ےھجم   

 اس وبیل اںم آواز یگیھب  وہےئ روےت وہ ڈاےتل رظن اردرگد یہ آےت اںم وہش
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 اس ےس وہج یک وااعقت واےل وہےن دن آےئ۔  اھت راہ ڑپ الیپ ےس وخف رہچہ اک

۔ اھت اجب وخف اک  

ا ںیہن اصقنن وکیئ وک آپ مہ دںیھکی۔۔۔۔۔ رںیھک وحہلص آپ زیلپ

گ

 اچنہپن

۔۔اچےتہ  

۔وبال ےس رنیم اںم آواز آہتسہ افین رپ آواز اویچن یک اس   

د اب ےںہ ےکچ اچنہپ اصقنن ےھجم آپ  زی 

گ

ا م

گ

ا اصقنن وکن

گ

۔۔۔ےہ ن ایق وہن  

زھ ایکسسں یک اممہ 

ٹ

۔یئگ ی    

۔۔۔۔ےگ آںیئ وھچڑ واسپ یہ ےتلم ےسیپ وک آپ مہ۔۔۔۔ںیہن روںیئ آپ زلیپ  

۔ اہک اںم آواز دیمیھ ےن افین  

۔۔۔۔اگ وہ اھچب اممت فص اہجں واہں۔۔۔۔۔ ےگ آںیئ رک وھچڑ اہکں  

۔وبیل اںم آواز اویچن وہےئ روےت وہ  

وں تیمس افین 

گ

 

ے

 اوسفس اںیہن رپ یطلغ اینپ۔۔۔ دن ا اکھج رس ےس ےنرشدنمیگ ت

  ااھٹ یھب ڑلاک ہگج یک ڑلیک اھت راہ وہ

ے

 اںم داموغں ےک ان اب ن ات ہی ےھت تکس

اانکممت وایسپ یک سج اھت اکچ لکن ےس امکن ریت وت اب رگم یھت ریہ رک رگدش

گ

 ن

یھت ےس اںم  

اوان وںمہ اب ہک ےہ ایخل ریما 

ے

 ے دانی رک وفن ےیل ےک ن
ن
 
پ
 
ہ
۔۔۔اچ  

 رپ ڑلیک اس رظن ای   اسھت ےک دل اھبری ےن افین وت اہک ےن ونگج رعف ریہظ

ا اک سج ڈایل

گ

زےل تنم وہ اھت اجری ےس وےفق رون

ے

 یھت یکچ کھت ےک رک رک ی
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۔یھت ریہ رو ےس ویکسسں اور آوسنؤں سب اب ےیل اس  

ا  اکل دلجی اینت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجو رھٹ ےٹنھگ دنچ ںیہن ایھب

گ

 ںیہن کیھٹ رکن

۔۔۔وہاگ  

ز ھچک۔وٹاک اںیہن ےن رماد ز رک وھچڑ ویہ وک اممہ اچروں وہ دعب دی 
 
 ہی۔آےئگ ن اہ

اا اک دروتخں

گ

ی
ھ
گ

 اک یسک اہیں۔ اھت رپ ہگج اسنسن دور ےس اگوں وج اھت ڈنھج اس 

ا یھب

گ

ا آن

گ

 اک ہگج اس ےن اوہنں دعب ےک وسےنچ تہب ےیل ایس  اھت ںیہن اجن

۔اھت ایک ااختنب  

ز ےٹنھگ دو
 
 اھت اجری انکسس اک اممہ وت آےئ اںم وھجڑپنی واسپ وہ رک زگار ن اہ

۔وہیئ فیلکت رک دھکی اےس یہ وک اچروں۔  

ا۔۔رٹسس زیلپ

گ

 وکیئ اک مسق یسک وک آپ مہ ےہ اہک ےن مہ۔۔۔ رکںی دنب رون

۔۔ےگ اچنہپںیئ ںیہن اصقنن  

وں وہےئ ےتکسس ےن اممہ وت اہک ےن ریہظ

گ ٹ

 اہھت دوونں ےک اس۔ دن ا رھک رس رپ ھگ

 اس اھت وہا دن ان ا اںم وگد ےن اس وک نج ےھت وہےئ دنبےھ رطف یک اسےنم

اہک یھت دنبیھ اںم ریپوں ےک اس ریس ای   العوہ ےک

ے

۔ےکس ہن اھبگ وہ ن  

۔۔۔۔۔اچرےئ دانی رک وفن ہک ےہ ایخل ریما ےںہ واےل وہےن ےٹنھگ آھٹ  

  یک ڑھگی ےن ریبک

ٹ

 

 

امئ ےک رک آن الن

ٹ

 اینپ ےن افعن وت اہک وہےئ دےتھکی ن

   
 

  ایس اکنال ومن الئ ےس ج

ے
ے

  یک ومن الئ ےک اس وق

گ

۔ایھٹ جب وٹن رن  

۔۔۔۔۔ےہ اکل ےس اہلٹپس   
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وں ن ایق۔ اڈنیٹیک اکل اور وبال ےس رپاشیین رک دھکی ربمن افین 

گ

 

ے

 وہ رپاشین یھب ت

ےھت ےئگ   

۔۔ ۔۔ایم ریمی ونگج۔۔۔۔۔۔ ایم۔۔ امں  

 داھڑے اتگل ےلگ ےک ونگج رعف ریہظ وہ اور رگا ےچین وفن ےس اہھت ےک افین

 داھکی اںیھن رک ااھٹ رس ےس روےت ےن اممہ رپ آواز درخلاش اینت۔اگل روےن رک امر

  اےنپ وج

ے

ز اسھت ےک دوس زای  ۔ ےھت رےہ رو اںم دھک ےک اس ی   

 اسھت ےک امں اینپ دن ا رک ایک ےن اںم۔۔۔۔۔۔۔ ایک ایک ےن اںم ہی

 ایل دھکی  اھت الچ رکواےن العج ےس وسیپں ےک رحام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یئگ یلچ رک وھچڑ ےھجم امں ریمی۔۔۔۔۔۔ ااجنم  

 اگل آوسن رہھٹا رپ وکلپں۔ یھت ریہ نس رک وہ استک اممہ زاری و رگہی یک افین 

۔اھت آن ا لسھپ رپ  

۔۔ےیل ےک ان اھت وساچ ااھچ وت ےن مہ ن ار  

ا ےلگ وک اس ریبک 

ے

۔وبال اںم آواز اھبری  وہےئ روےت اگلن  

 ہی۔۔۔۔  اھت وساچ ںیہن ااھچ ےیل ےک ان ےن مہ۔۔۔۔۔۔۔  ےہ راہ ہک طلغ وت

زآن وک وچبں زدنیگ اسری ےن اامں ہک ےھت ےئگ وھبل مہ رکےت س  

ے

 ڑپاھن ا ق

  نپاچن۔۔۔۔۔۔

ے
ے

 ےن اںم۔۔۔ امں ریمی وایل اھکےن وناہل الحل نپادنب یک امنز وق

۔۔۔۔۔اسھت ےک ان دن ا رک ایک  

زی وک ن اولں اےنپ وں وہ۔ اھت راہ ڑتپ اینز ےب ےس اردرگد وناتچ رطح ی 

گ

 

ے

 اینپ ت
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۔ ےھت ویہ یھب واےل اگلےن رپ راہ اس ہک ویکں ےھت امیشپن ہگج  

  
 
 ےسیپ ےیل ےک ویپدناکری یک رگدے اور نپاس ن ایئ ےک یج امں ےس ںیہک خ

زدیتس اور انبن ا وصنمہب ہی ےن اوہنں وت وہےئ ںیہن عمج  زدنیگ یک یج امں زی 

۔ایک رایض وک افین ےئل ےک اچبےن  

ا رک ےل رھگ آن ایئ ےک ان وک یج امں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار ریمے رک وحہلص 

گ

 ےہ اجن

 ۔۔۔۔۔

   
 
 ان مس مگ اممہ دوران اس وبال وپاتھچن آوسن ونگج وت ایگ کھت رک رو رو وہ خ

  وایل وٹےنٹ رپ

ے

 داھکی وک ومیت اس رک ااھٹ رس ےن افین۔ یھت یھٹیب ریحان رپ ایقم

۔ ےھت  الےئ ونچ ےس ڑلی وہ ےسج  

۔۔ےگ وھچڑںی رھگ وک آپ مہ ےلہپ۔۔۔ ںیلچ آپ   

۔وبال اںم آواز زدہ زاکم افین وہےئ اےتھٹ ےس زنیم   

  آپ اہجں۔۔۔۔۔ ےںہ رےہ رک ن ات یک رھگ سک۔۔۔۔۔ رھگ اس وکن 

ے

 ڈاھ ایقم

 ایک ایک وک وادلنی ریمے۔  رک اج واہں یگ رکوں ایک اںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ ےکچ

ا ںیہن

گ
گ

   وہاگ ڑپا س
 
 ربخدی یک اوغا ریمے ےن اچاچ ابعس خ

 دروازے ےک رھگ ریمے وک ولوگں آپ ےہ اتگل ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہیگ

اک اویچن تہب۔۔۔۔ ےگ وہں ےلھک ےئل ریمے

گ

 یک یٹیب وادل ریمے ےںہ واےل ن

۔۔۔ ےگ وہں ےکچ رکوا انجزہ اور ومت وھجیٹ  

 اہجں اک دوھکں رپ رہچے اور نکھت یک دصویں اںم ےجہل ےک اس وت وبیل اممہ۔
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 ایپرے ےس اجن۔ دی رو رک وھپٹ وھپٹ وہ ےک رک لمکم ن ات اینپ اھت آن اد

 اک اس ہک اھت راہ گل وک اس دانی وھک اںم ےحمل ای   ویں وک اھبویئں اور وادلنی

 ۔ اگ اجےئ ٹھپ دل

ے

 
۔یھت ریہ ریچ ہجیلک اک اس وج وسایھت ےس دح اذی  

 ںیہک وک آپ مہ۔۔۔۔۔۔اگ وہ ںیہن ھچک ااسی۔۔۔ ےںہ ریہ وسچ ویکں اےسی آپ

  اج رک ےل ںیہن اور

ے

 رک اج مہ۔۔۔۔۔۔۔ ےہ وفحمظ زعت یک آپ۔۔۔۔۔۔ تکس

ایہ ےب یک آپ مہ۔۔۔۔۔۔ ےس وادلنی ےک آپ ےگ امںیگن اعمیف

گ

  گ

ے

 
ای

 

 ن

۔۔ ےگ رکںی  

اا زاون دو آےگ ےک اس افین

ٹ

ی
 ھ
ب ی

۔اھت راہ وبل اںم آواز دیمیھ رساکھجےئ   

 وک وادل اےنپ اںم یک آپ ےہ یمہف طلغ۔۔۔۔ ےہ اتگل آاسن تہب ہی وک آپ 

  اب وہ وت ن ا وہں اجیتن رطح ایھچ تہب

ے

ز رک ےل وک یلمیف ن ایق ی
 
 کلم ےک ن اہ

۔۔۔۔ےگ وہں ےکچ رک االعن اک ومت ریمی رھپ  ن ا ےگ وہں ےکچ اج  

 رطح ایھچ اےس ہصق اک وھپوھپ اینپ۔ یھت نکھت یک دصویں اںم ےجہل ےک اممہ 

ز  اک وادل اےنپ اںیہن۔ یھت یکچ نس ےس زن ان یک نپانپا اےنپ ےن آپ اور اھت ازی 

۔اھت ایک ےئل ےک اچبےن زعت یک اخدنان  ےن اوہنں وج اھت آن ا دنسپ تہب ہلصیف  

۔۔۔اجںیئ وھچڑ یہ اہیں ےھجم ولگ آپ  

 داھکی ویں اےس ےن اچروں وت وبیل اںم آواز وہیئ وٹیٹ اور ےجہل یعطق   اممہ 

۔وہں ایگ لچ  دامغ اک اس ےسیج  

زاےن  اس ںیہن وت نپالگ آپ    ےہ اتکس وہ یھب ھچک اسھت ےک آپ اںم وی 
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وک آپ اےنپ یگ اچبںیئ ےسیک۔۔۔۔   

۔ وبال اس رطضمب ونگج  

 یھکل ینتج زدنیگ ریمی ںیہن رضورت یک رکےن رکف ریمی وک ولوگں س   آپ 

  اچےہ ےس زعت اچےہ یگ ولں زگار یہ اہیں ےہ

ے

۔۔۔ےس ذل  

 یگیھب اینپ ن ار ن ار افین  داھکی وک دورسے ای   ےن اچروں رپ ےجہل یعطق ےک اس 

 اہھت ےک اس۔ یھت ریہ وہ من ن ار ن ار اںم ن اد یک امں وج اھت راہ رک اصف ںیکلپ

ز ےس وھچڑپنی اچروں وہ رک وھکل ریس یک نپاؤں
 
۔آےئ لکن ن اہ  

۔ اھت راہ دے ےنیل ںیہن وکسن اےس ٹلگ اک افین   

 ےل ںیہن ںیہک وک ان اںم ریغب ےک رےتش رحمم اگ رکوں اکنح ےس ان ایھب اںم

۔۔ اجاتکس  

 وبٹ دعب ےک رےنہ ڈوےب اںم وسچ ےحمل دنچ رپ ااکنر ےس اجےن رھگ ےک اممہ

۔ وچاکنن ا  وک س   ان ےن افین وھکدےت وک زنیم ےس ونک یک  

۔۔ ےہ راہ ہہک ایک وت ہی   

وں ےن افین وت اہک ےس رپاشیین ےن ریبک

گ

 

ے

ارایگض وک ت

گ

 ہی وک ان وہ داھکی ےس ن

 ان وہ ویکہکن وہا بیصن دانھکی ےس وہج یک ان دن ہی آج ہک اھت اتکس ہہک ںیہن

  یک

ے

 

گ

۔  اھت اجاتن رطح ایھچ وک ولخص اور ن  

ز اممہ یھٹیب ادنر
 
زا ےس انسےٹ ےک ن اہ

 
وں رک ھگ

گ ٹ

 ےبآواز ےٹیپل ن ازو رگد ےک ھگ

 ان وک اممہ ےئل اس  ےھت ڑھکے دور اکیف ےس وھجڑپنی اچروں وہ یگل روےن
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 ےن اممہ ےںہ ےکچ اج رک وھچڑ اےس ولگ وہ ےسیج اگل اےس  آیئ ںیہن آواز یک

ارچ

ٹ

زش ےک وھجڑپنی وج داھکی وک ریس اس اںم روینش یک ن

گ

 سب یھت ڑپی رپ ق

۔رکایل ہلصیف ےن اس اور ےحمل دنچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ارچ ےن اممہ

ٹ

زش ےک وھجڑپنی وج داھکی وک ریس اس اںم روینش یک ن

گ

 ڑپی رپ ق

 اور اسک دنھپا ےن اس رک ااھٹ وک ریس  رکایل ہلصیف ےن اس اور ےحمل دنچ سب یھت

ز آوسن ےک اس یک چپ   ابملیئ یک ریس

ے

 اک ڑھچبےن ےس اونپں ےھت رےہ ہہب وتمای

اھت راہ دے ےنیل ںیہن وکسن اےس مغ  

وں مہ۔۔۔۔ ےہ راہ ہہک کیھٹ وت

گ

 

ے

 ےہ اتچب یہ وت ےس اںم مہ  ےںہ دشہ ینگنم ت

 ۔۔۔۔

ا اہھت رپ دنکےھ ےک اس رماد

ے

۔وبال وہا رھک  

 ےک رجف حبص ےہ ایخل ریما۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ رےہ ےجب ای   ےک رات ایھب 

 

ے
ے

زی یک اگؤں وق

ٹ

۔۔۔ےںہ ےتیل ڑپوھا اکنح اںم دجسم ی   

 ےئل ےک رکےن ن ات ےس اممہ وک افین اور الہن ا رس ےن س   رپ ن ات یک ریبک 

۔اجیھب رطف یک وھجڑپنی  

   ےک وھجڑپنی 
 
ی ز

ے

 اممہ وک آپ اےنپ اور یل اسسن رہگی ای   ےن افین رک چنہپ ق

 اںم اہھت ےک اس وت راھک دقم ادنر ےن افین۔ ایک ےئلایتر ےک رکےن ن ات ےس

ا رطف یک اس ےس زیتی رک دھکی دنھپہ ۔پلپ  
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 ےلگ وک ومت رحام۔۔۔۔۔۔ آپ یھت ریہ رک ایک ہی۔۔۔۔۔ ےںہ یئگ وہ نپالگ آپ

۔۔۔یھت یگل اگلےن  

ز رک چنیھک ےس اہھت ےک اس ریس ےن افین
 
 ڈر رپ آواز یک اس ااھچیل رطف یک ن اہ

۔یھت وہیئ ےھچیپ اممہ امرے ےک  

 اہک ےس آپ ےن اںم۔۔۔۔۔  ںیہن قلعت وکیئ اک آپ ےس اس رکو یھب وج اںم

۔۔۔اجںیئ ےلچ ےس اہیں ولگ آپ ہک اھت  

۔اہک اںم ےجہل ےلیصغ ےن اممہ  

ارحمومں مہ اک آپ۔۔۔۔۔۔ ںینس ن ات ریمی رک وہ اخومش آپ

گ

 اسھت ےک ن

 دعب ےک امنز یک رجف ہک ےہ ایک ہلصیف ےن مہ ےئل اس۔۔۔۔۔ ںیہن کیھٹ رانہ

۔ےہ دراکر ااجزت یک آپ ےھجم ےیل اس۔۔۔۔۔اگ رکوں اکنح ےس آپ اںم  

 ےک اس یھٹیب استک اممہ یھت ریہ کپٹ رشدنمیگ ےس ےجہل ےک اس وت وبال افین

۔یھت ریہ نس اافلظ  

  ےک آپ اںم ہک وہں اجاتن اںم
 
 زعت یک آپ رصف اکنح ہی۔ ۔۔ںیہن اقب

ا وہلٹیپس ےن مہ دعب ےک اکنح۔۔۔۔۔۔۔ وہں راہ رک ےئل ےک رےنھک وفحمظ

گ

 اجن

ا نب رفس اک ےٹنھگ ون رقتابی  ےہ اجین رک ےل اگوں تیم یک ایم ےہ

ے

۔۔۔ےہ اجن  

۔یک لمکم ن ات اینپ ہک آہتسہ آہتسہ ےن اس   

۔۔آےئ وھچڑ اںم داراالامن یسک ےھجم آپ  

۔اھت داھکی اےس رک ااھٹ رس ےن افین رپ ن ات  یک اس  
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ارچ 

ٹ

ٓان ا اور رتگن رہنسی یک اس اںم روینش یلیپ یک ن
 
 اس رک دھکی رہچہ وہا رمج

۔ےل رک وشٹ وک وخد ایک دل اک  

اہک وہں راہ رک ےئل اس رصف ےس آپ اںم اکنح 

ے

 ںیکس رہ وفحمظ آپ ن

ا اہھت آےگ ےک آپ اںم اجیتن ںیہن آپ احالت ےک االامن دار۔۔۔۔۔ 

ے

 وجڑن

۔۔    ںیہن افدئہ وکیئ اک ثحب۔۔۔۔۔۔ اجںیئ وہ رایض ےئل ےک اکنح آپ زیلپ وہں

   وک آپ اںم

ے

   ی

ے

   اگ روھکں اسھت اےنپ ی
 
  خ

ے

 ےس  وادلنی ےک آپ ی

 یھب وج وادلنی ےک آپ دعب ےک اس۔۔۔۔۔۔ داتی اتب ںیہن اچسیئ اںیہن رک لم

۔۔ وہاگ وظنمر ےھجم یگ رکںی ہلصیف  

وں وج داھکی وک اممہ ےک رک لمکم ن ات اینپ ےن اس

گ ٹ

۔یھت یکچ دے رس اںم ھگ  

۔۔اممہ زیلپ  

ام اھکل رپ چیب ےک اس

گ

 وٹےٹ اس رک ااھٹ رس ےن اممہ۔  اھت اکچ دھکی وک دن وہ ن

 اچرہ وکیئ العوہ ےک اس ویکہکن دن ا الہ رس اںم اوراابثت داھکی وک صخش وہےئ

ز۔  اھت ںیہن
 
 رےہ وھگم ڑیھبےی اعم ےلھک رطح سج۔  یھت اجیتن وہ احالت یک ن اہ

ا رسواوی اک ڑلیک ایلیک اںم اس ےھت

گ

۔اھت اکم اک وجمھک اجن رکن  

  ےک اصدق حبص

ے
ے

ام ریبک رہشک نبیک۔  دےی لچ رطف یک اگؤں س   وہ وق

 

 وک ش

   ےک دجسم ولگ وہ دعب ےک ےنلچ ہٹنھگ آداھ رقتابی۔ اھت آن ا رک واسپ
 
ی ز

ے

  ےچنہپ ق

 ےن وہنجں ےھت ولگ داک ااک نپاس آس۔  ےھت ےکچ اج واسپ  رک ڑپھ امنز ولگ

۔داھکی ےس ریحت اسھت ےک ڑلیک ای   وک اچروں ان  
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ز ھچک ایک رایض ےیل ےک اکنح ےن ریبک اجرک ادنر وک اصخ   اقری   اکنح دعب دی 

۔ےلکن ےس اگؤں رک ےل افرم اکنح ولگ وہ اور وہا  

ارے افین 
 
اےم اکنح نپاس ہ

گ

 اس ےلہپ ےس اجےن۔۔۔۔۔۔ ےہ اکیپ یہ ای   یک ن

 وہ ےھچیپ آےگ ںیہک۔۔۔۔۔۔ ےل رکوا وکر الپکٹس ےک رکوا اور اکایپں نیت یک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ اجےئ ڑپ تبیصم وت یئگ  

اہم اکنح ےن اہھت ریبک 

گ

زاھن ا رطف یک اس ڑکپےک ن

ٹ

 یھب وشمرہ اںم اسھت اور ی 

  ےک اکنح۔ یھت رمہاہ ےک ان ےئک اقنب ےس دوےٹپ ےک  ویافینرم اممہ دن ا

ے
ے

 وق

۔ اہلل اک اس ن ا یھت اجیتن ویہ ہی  ےیک دطختس ےن اس ےس دل سک  

۔۔ اھبیب   

۔ اکپرا وک اممہ ےن ریبک  

۔۔ ںیہن اھبیھب یک آپ اںم   

  ۔  اکھجن ا رس ےس رشدنمیگ ےن اوہنں وت  وبیل ےس یتخس اممہ
 
 ےک افین ہک خ

اری   رپ رہچے

ے

رہلان ا  اسہی اک ن   

ا اہھت دوونں رک ٹلپ ےھچیپ ام اور راک  رماد ےحمل ایس

ے

 ےک اس اکھجےئ رس وجڑن

۔ ایگ ھٹیب اںم دقومں  

 ےئگ ھٹیب رک وجڑ اہھت یک ریہظ اور ریبک دیھکی داھکی ےک اس۔ ریک رک کٹھٹ اممہ

۔اھت راہ دھکی وک رحتک اس یک ان ےیل رہچہ قف افین ہکبج  

 اھبیھب ارگ دںی رک اعمف ن ار ای  ۔۔۔۔۔۔ اھبیھب ےںہ ڑپےت نپاؤں ےک آپ مہ
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 ےئل ےک افحتظ یک آپ زدنیگ اسری رک انب نہب وک آپ مہ وت وظنمر ںیہن انہک

۔۔ ےںہ ایتر  

۔ایک اقوب لکشمب وک آوسنؤں وہےئ اڈمےت  ےن اممہ رپ ن ات ریبکیک   

زا اانت ےن ولوگں آپ ےیل ےک اچبےن اجن ای   وک ولوگں آپ وہکں ایک اںم

ٹ

 ی 

 ریمے ںیہن اچرہ وکیئ العوہ ےک ربص وہا ںیہن یھب افدئہ وکیئ ایل ااھٹ دقم طلغ

۔۔نپاس  

۔ ںیل امر وگیل وک وخد ایک دل اک س   ان رپ آواز یگیھب یک اممہ   

 ہی اںم بیصن ریمے ہک رک وسچ ہی رصف ایک اعمف وک ولوگں آپ ےن اںم 

 

ے

ا اور وکیئ وت وہےت ہن ولگ آپ یھت وہیئ یھکل ذل

ے

  ہی ےھجم  وہن

ے

ز  ذل
 
 ہ

  اںم وصرت

ے
 

زداس ز ہی ےک ویکں ڑپیت رکین ی  ۔۔۔۔۔ اھت ہلصیف اک دقتی    

ز رپ دےنھکی ےک اممہ ےگل دےنھکی لکش یک اس اچروں وہ رپ وسچ تبثم یک اممہ

ٹ

 
 ہ

زا

ٹ

زےت واسپ رک اھٹ اور ںیل اکھج رظنںی ےن اچروں رک ی 

ٹ

اک  م

گ

 اںم دیسھ یک ن

۔اھت ےھچیپ دقم ای   ےس اممہ ےچنیھب ل   افین۔ ےگل ےنلچ  

 دنپرہ یھب مک ےس مک ےہ رفس اک ےٹنھگ ون  ےگ رکںی ےسیک ااظتنم اک  اوبمیسنیل

زار

گ

 
۔۔۔ےگ امںیگن ہ  

 ےس اگؤں دیپل س   وہ  ینس ےن س   اسھت ےک افین آواز دیمیھ ریبکیک 

ا لم ن اآاسین رہشک ےس اہجں ےھت رےہ اج رطف یک روڈ نیم وایل زگرےن

ے

۔اجن  

۔یھت ریہ لچ الرپوا اکھجےئ رس وج  ڈایل رپ اممہ یس اسدہ رظن ای   ےن افین  
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 ےںہ ےتیل ےل اوبمیسنیل ےس ادارے رافیہ یسک اہیں مہ ےہ ایخل ریما

 اجںیئ آ وک دمد س   واہں ںیہن لکشم اےنت ااظتنامت ےک اگؤں ن ایق۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔ےگ   

  ےن افین رپ ن ات یک ونگج

ے

 
 رپ انکروں ےک آوھکنں۔ںیھت ںیچیم آںیھکن ےس اذی

ز ےس ےبدردی ےن اس ےسج  یھت آرہھٹی یمن

ٹ

۔ڈاال رگ  

 ےنیہم یھت ںیہن وکڑی وھپیٹ نپاس ےک اس یھب ےیل ےک دنف نفک ےک امں اینپ

زی ےک

گ

    یک س   رقتابی ےھت دن آخ
 

 اسری یک افین ےھت ونٹ ےنچ ےنگ اںم ج

زچ اںم دواویئں یک ایم وت وخنتاہ

گ

۔یھت یکچ وہ خ  

 یھبک اںم زدنیگ ایگ رھب ےس دھک دل اک اس یھت ریہ دھکی یسب ےب یک ان اممہ

زانس ےئل ےک زیچ یسک یھب

ے

 آج احرض زیچ ےک ںیہن یلکن ےس ہنم اھت ڑپا ںیہن ی

ان وت وہ ہن ہسیپ  ےیل ےک رضورت ہک اگل ہتپ وک اس

گ

  دح سک ان

ے

 اتکس اج ی

۔ےہ  

    ینب آےگ ےک رشٹ اکجل اےنپ اہھت اک اس
 

 ےس اافتق اہجں ایگ رطف یک ج

   ۔ اھت وموجد امی یٹ اے اک اس آج
 

 ےس رگےن وہ ےس وہج یک وہےن نٹب رپ ج

 رگم  رکے اخمبط وک یسک ےس اںم ان ہک اھت راہ اچہ ںیہن دل اک اس۔  راہ وفحمظ

زی ےک اخوتن کین ای   ہی

گ

۔اھت وسال اک رفس آخ  

 ریما۔۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک وہےن رپاشین ےئل ےک وسیپں وک ولوگں آپ 

 لکن رمق امتم یک رضورت ےس امی یٹ اے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ نپاس ریمے اکرڈ
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۔۔۔یگ آےئ  

۔یئگ اھچ تفخ رپ رہچے ےک اچروں وت وبیل اںم آواز دیمیھ  وہ  

ز ہی یک اممہ دعب ےک اس ےھت رکےکچ اسھت ےک اس ھچک وج 

گ

 رپ ہنم ےک ان آق

۔اھت دن ا رھک رک الہ وک ان ےن سج  اھت امطہچن وہ واال ڑپےنھ  

۔۔ےگ رکںیل ااظتنم مہ اچےیہ ںیہن وںمہ  

۔ یھت ڈویب اںم رشدنمیگ آواز یک اھتسج افین واال وبےنل ےلہپ ےس س       

این ہی اںم

گ

دردی ان
 
 وک ولوگں آپ یھب رھپ ارگ اور وہں ریہ رک تحت ےک ہ

۔۔۔ںیل ھجمس اداھر وت ےہ رپاملب  

ی اور یگفخ اںم آواز یک اس ن ار اس 

گ

ے

ی

 

ش

 اںم رےتس رک وھٹرکامر ےن افین۔  یھت در

 ریہ وھجنھجڑ وکروح اکٹ یک فیلکت وایل وہےن ےس ن اوتں یک اس۔  اٹہن ا رھتپ ڑپا

  یھت

 انیل یہ اداھر ےن مہ وت یھب ےس اور ںیہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رٹسس ےہ کیھٹ

   رکںی ودعہ آپ سب۔۔۔۔۔۔۔ ےہ
 
 وت ےگ رکںی واسپ رمق وک آپ مہ خ

۔۔۔یگ رکے ںیہن ااکنر آپ  

 وک اس ےن ومت رھپ اور امیبری یک امں اینپ۔ اھت آن ا ہصغ تہب رپ وخد وک افعن

 رمق ےلہپ ےس رٹکیفی ےیل ےک العج ےک امں وہ اھت ایک ڑھکا ال رپ دوراےہ اس

۔اھت سب ےب ویں آج ےئل اس اھت اکچ ےل  

ا وک دکرھ یج اھب

گ

۔۔ےہ اجن  
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  آےت ےس ےھچیپ 

گ

پ
   ےن ڈراویئر ےک یچ چ

 
ی ز

ے

 آےگ ےن رماد وت وپاھچ آرک ق

زھ

ٹ

۔اتبن ا اےس رک ی   

۔۔۔۔اگل ےگل وس نپاچن ےک اجےن اتپسہل وسل رہش ن اؤ   

۔داھکی رطف یک س   ےن رماد وت اہک ےن اس  

۔۔ےہ کیھٹ ' 

وں وہ س   ےک نپا  راضدنمی یک س   ان 

گ

 

ے

 اممہ وک  افین ےئگاور ھٹیب آےگ ت

ارہ اک ےنھٹیب ےھچیپ اسھت ےک

 

 رک وہ رپ افےلص یھب وخد دعب ےک ےنھٹیب ےک اس ایک اش

 نپ ےن اممہ۔ ےھت اسےنم ےک اہلٹپس ولگ وہ اںم ےٹنھگ آدےھ رقتابی۔ ایگ ھٹیب

 ریبک۔ اھت اھتام وہےئ ےتکجھج ےن اس وک سج دن ا اںم اہھت ےک افین اکرڈ رک اتب وکڈ

   ایگ الچ ولکناےن ےسیپ افین رک وھچڑ نپاس ےک اممہ وک
 
 رماد اور ریہظ ہک خ

  ن ات ےس ڈراویئر ےک اوبمیسنیل

ے

 
پ

 رک ےل وک اممہ ریبک۔ ےئگ ےلچ رکےن ج

زاھ رطف یک چنیب ےک اہلٹیپس

ٹ

 ایگ الچ رطف یک نیٹنیک  وخد رک اھٹب اےس اور ی 

 وہ ےک رک ایخل اک اممہ رگم یھت ریخ وت یک س   ان ےھت وھبےک س   ےس لک

 ےل ٹکسب اور اچےئ دعب ٹنم دس اھت ایگ رکےن ااظتنم اک اھکےن ھچک ےک اس

 رگد ارد  ےن اس رک رھک ویہ ٹکسب اور پک اگل۔ اکٹھج وک اس وت آن ا واسپ رک

ا اہھت رپ رس وہ۔ وسد ےب رگم دوڑایئ رظن

ے

 ایک وک س   اور افین۔ ایگ ھٹیب وےںہ ریھپن

 یہ ٹنم نپاچن۔ اھت راہ وہ کشخ قلح اک اس رک وسچ وک ن ات اس اگ دے وجاب

   اےنپ اےس ہک ےھت زگرے
 
ی ز

ے

 ڑھکا وک اممہ  وہا ااسحس اک وموجدیگ یک یسک ق
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ااھٹ ےس زیتی رک دھکی   

یھت یئگ یلچ اہکں آپ رٹسس    

ایب ےب اںم آواز یک اس

ے

۔یھت ن  

۔اکٹھج رس ےن اممہ  

۔۔۔۔یھت یہی  

۔یھت یئگ روم واش ہک اتبیت ایک اےس اب۔یئگ ھٹیب رپ چنیب رک دے وجاب رصتخم  

 رگم اںم وت ےہ وہیئگ ڈنھٹی ارگ ںیل دھکی اچےئ۔ ںیل ٹکسب اور اچےئ یک آپ

ا ےل ےک رکوا

ے

   ےن اس رپ ن ات یک ریبک وہں آن
 
ی ز

ے

 وک پک ےک اچےئ ڑپے ق

۔داھکی  

  ےئل ےک آپ اںم
 
 

۔۔۔وہں الن ا ڈوپسزی  

  دنسےھ دنگے وہیگ اعدت اہکں اےس اھت اجاتن۔ اہک  نپارک دےتھکی وک پک اےس 

زونتں  اور راھک اںم وگد رک وھکل ٹکسب ےس اخومیش ےن اممہ۔ یک اھکےن اںم ی 

 ےک وھبک یھت دنسپ اےس وج یھت یتپ دودھ اگلن ا اسھت ےک وہوٹنں رک ااھٹ پک

 ےک اس احںیتل یک اچروں ان یھت اخومش رگم ےھت رےہ آ رکچ اےس امرے

   وت  آن ا واسپ افین۔  یھت اسےنم

ے

  ی

ے

ن ات ےس واےل سنیل اوبمی رماد اور ریہظ ی  

زار ن ارہ ےن اس۔ ےھت ےکچ آ ےک رک

گ

 
 اک رکیبی اںم اہھت ےک افین۔ ےھت امےگن ہ

ارپ

 

 وھچیٹ اسھت ےک ڈنیسوزچ اور ڈےب ےک وجس ےیل ےک اممہ اںم سج اھت ش

۔۔ یھت زیچںی دورسی ومیٹ  
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۔۔۔ںیل اھک ڈنیسوچ اور وجس ہی زیلپ آپ  

ارپ ےن افین۔ 

 

   ےک اس ش
 
ی ز

ے

 ےن اس رک دھکی اھٹیب یہ ویں وک اممہ۔  اہک رک رھک ق

 یک اس زیچںی دوونں رک وھکل ڈنیسوچ اورای   ڈاال رٹسا رک اکنل وجس وخد

  

گ

زاھںیئ اجی

ٹ

 زیچںی ےچنیھب ل   اور داھکی وک اہوھتں ےک اس ےحمل دنچ ےن اممہ۔ ی 

 رگم یگل تمینغ اےس زیچںی ہی اھت وہا ںیہن زگارا اک اس رک اھک ٹکسب۔ ںیل ڑکپ

ا نئمطم ھچک افین۔ یھت ریہ داھک نپ رسد ےیل اس اھت آراہ آڑے ہصغ اک اس

ے

 وہن

وں ڑھکے رپ افےلص دقرے

گ

 

ے

زاھ رطف یک دووتسں ت

ٹ

۔ ی   

اہتش ےس  نیٹنیک

گ

ے رھپ   ول رک ن

ے

کلن

گ

ن
۔۔ےںہ   

زا اک س   ےہ اہک ےن افین  ۔اھت ن ایق رفس اک ےٹنھگ ون ایھب اور اھت احل ی   

اہتش وخد ےن مت وہ رےہ ہہک وںمہ

گ

ا ںیہن ن

گ

 وھبےک ےس لک یھب وخد رکن

۔۔۔۔وہں   

افس اںم رماد

ے

۔اہک ےس ن  

۔۔۔۔اجؤ ولگ مت راہ رک ںیہن دل ریما  

۔یھت ریہ وہ اھبری آواز یک اس  

اہتش وخد رک وھچڑ ےھجت مہ ہک ےہ ایخل ایک ریتا

گ

 ےگ اجںیئ ےلچ رکےن ن

زا اانت ایھب۔۔۔۔۔   ی 

ے
ے

وں مہ آن ا ںیہن وق

گ

 

ے

 اہلل وت ومت اور زدنیگ ن ار دھکی رپ ت

  ںیہن اج اسھت ےک واےل اجےن مہ  ےہ اںم اہھت ےک

ے

 اہلل سب وںمہ تکس

   اک فیلکت یک یج امں اور رک ربص یھب وت ےہ دن ا ایھتہر اک ےنربص
 
 وہ نب ہن س
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۔۔۔ یگ وہں اںم فیلکت رک دھکی رطح اس ےھجت  

زدیتس رھپ اور اہک ےن ریہظ  رطف یک نیٹنیک ولگ وہ  رک ڑکپ ےس ن ازو وک اس زی 

زھ

ٹ

۔ےئگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

دںی وک یٹیب ریمی۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔ ےہ واہطس اک اہلل وک آپ ابہشز

ٹ گ

ڈوھی  

   حبص۔ یھت ریہ رو زارواطقر یھٹیب اسےنم ےک ان زنمہ 
 
ز اک انشکجن خ

 

 متخ ای

 رپ وصےف رات اسری وج ڑپی رظن رپ اصخ   ابہشز وت یلھک آھکن یک ان رپ وہےن

۔ںیھت ریہ دے وگایہ یک رےگجت ےک ان آںیھکن رسخ  یک ان۔ ےھت رےہ ےھٹیب  

زدیتس ےن اصخ   ابہشز وک ابعشن اور احبسن ا زی 

گ

 یجھب ےئل ےک وسےن رک الھک اھکن

۔ اھت دن ا  

 اک اسنہیئ ج گ اںم وہ اچیتہ مت اب۔۔۔۔۔ زنمہ اکچ لکن وت انجزہ اک زعت ریمی

انکمم ہی وت رکو ےس اہوھتں اےنپ دنبوتسب

گ

 اگ رکوں ااظتنر دن نیت اںم ےہ ن

  یک حبص دن وچےھت کیھٹ وت یئگ آ واسپ وہ ارگ

ٹ
 

 رےہ اج دنلن مہ ےس الفی

۔۔۔ےںہ  

 یک ان مغ اک یٹیب اھت راہ ٹھپ دل اک مگیب زنمہ۔ اھت یعطق ہجہل اک اصخ   ابہشز  

ز اےنپ اھت راہ اکنل اجن
 
 اھت رکایل ہلصیف ےن اوہنں ارگ ہک یھت اجیتن وہ وک وشہ

۔ےگ ںیٹہ ںیہن ےھچیپ اچن ای   ےس ےلصیف اےنپ وہ ہک  

ارے وہ ارگ
 
 وک ولوگں رھپ ایک اصخ   ابہشز۔۔۔۔۔ رھپ وت آیئگ رھگ ےس ےھچیپ ہ
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۔۔اگ ےلچ ںیہن ہتپ  

۔ داھکی وک ایحت رشی   اینپ رک ااھٹ ےن وہنں رپ آواز ردنیھ یک ان   

 ےہ ایخل ایک اہمترا۔۔۔۔۔۔ ےںہ ےکچ زگر ےٹنھگ وچسیب وہےئ اوغا وک اس زنمہ

 ےک رک وپرا دصقم اانپ ےںہ ےئگ رک ےل رکےک اوغا وک اس وج ڑلےک وجان اچر

 ےہ دی وھچڑ ادیم یک زدنیگ یک اس ےن اںم۔۔۔۔۔ ےگ دںی وھچڑ زدنہ وک اس

زا ھچک اسھت ےک اس ارگ ہک ےہ یک داع ےس اہلل اور  وک اس اہلل وت  ےہ وہا ی 

 نب ذعاب ےئل ےک اس  زدنیگ یک اس ہک ویکں۔۔۔۔۔۔۔۔ دے دے ومت

۔۔ ۔یگ اجےئ  

 دےھکی وک ان دششر مگیب زنمہ رک نس ن ات رھبی افستیک یک اصخ   ابہشز

۔یئگ  

  دح اس ےیل ےک یٹیب اینپ رطح سک آپ رک وہ ن اپ ای  

ے

 وسچ رک اج ی

 

ے

۔۔۔ےںہ تکس  

 ان داھکی وک ویبی رک ااھٹ رظن  ےن اصخ   ابہشز رپ آواز ڈویب اںم رکب یک ان 

  اںم آوھکنں یک

ے

 
 زن ادہ یھب ےس اجن  یٹیب اینپ اںیہن۔  اھت رمق اہجں ای   اک اذی

ز

گ

 ویہ ہی ےھت نپاےئ رک ادا ےس  زن ان اینپ س   ہی ےس دل سک وہ یھت زعی 

ان دنسپ تقیقح ای  ۔ ےھت اجےتن

گ

 دلجی وک وخد ےن ےساوہنں وہج یک وہےن ان

ا وبقل وک تقیقح اس ےیل ےک ان یھت امں مگیب زنمہ رگم اھت ایل اھبنسل

گ

 رکن

۔اھت ںیہن آاسن  
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 زدنیگ ہک اچاتہ ںیہن اںم وہں ن اپ یھب اک وٹیبں دو وت وہ ن اپ اک اممہ ارگ اںم

  ن ات یھب وکیئ ےس وحاےل ےک نہب وک ان یھب یھبک اںم

گ
گ

۔۔۔۔۔۔۔ ےلم وک س

  تہب

ے

 
اک اذی

گ

ا ن

ے

ا س   ہی  ےہ وہن

گ
گ

 وھباتل ںیہن یھبک دن وہ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔ س

  
 
 رک ھٹیب دن اسرا رطح یک نپاولگں یج ان ا اور یج دادا۔ یھت اوغاوہیئ وھپھپ خ

 ایکنج ہلصیف خلت وہ ےن اوہنں ن اووجد ےک فیلکت اور دھک اےنت۔۔۔۔۔۔۔۔ روےت

 اھت وساتچ یھبک یھبک اںم۔۔۔   اھت اتلچ رک ااھٹ رس اخدنان وپرا اںم دعب ےس وہج یک

   نکیل ےھت دل تخس تہب ان ایج اور یج دادا ہک
 
 اتپ ےھجم وت زگری رپ وخد آج خ

ا انب دل تخس وک رمد ای   ہک الچ

ے

زن اد ںیلسن ورہن  ےہ ڑپن ۔۔ ۔۔ےںہ اجیت وہ ی 

ارا
 
  وک واولں رھگ ےک ڑلیک  دشہ اوغا اعمرشہ ہ

ے

 
۔۔۔۔ وچاتکن ںیہن ےس دےنی اذی

 ااھچےنل ڑچیک رپ ان یہ س   ولگ ےک اردرگد رھپ ن ا وہ دار رہتش اچےہوہ رھپ

ز ےس

گ

 رپ ان ےہ وہیئ اوغا یٹیب یک نج ہک وساتچ ںیہن وکیئ ہی رکےت ںیہن رگی 

 اک ولوگں ےہاور آیت ن ات یہ رپ رکدار ےک یٹیب رک رھپ وھگم۔۔  وہیگ ریہ تیب ایک

ا یہ ہی  انیقی ردلمع

ے

زاب یہ رکدار اک یٹیب یک انیقیان ہک ےہ وہن

گ

 اںم۔۔     وہاگ خ

 وہ ہک ولعمم ںیہن ےھجم۔۔   اتکس نس ںیہن اافلظ اےسی ےئل ےک یٹیب اینپ یھب رک رم

  یھب یسک وہ ہک  وہں اجاتن رضور ہی نکیل  ںیہن ن ا یگ ےچنہپ رھگ

ے

 دبےل ےک ذل

زحیج وک ومت اںم

ے

۔ یگ دے ی  

 دصیف وس ےھت رےہ ہہک ھچک وج وہ اںم یھت ڈویب اںم آواز یک اصخ   ابہشز

 

ے

۔اھت درس  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 وںمہ ابعس وت آیئ رھگ وہ ارگ۔۔۔۔ ےہ اہیں ابعس۔۔۔۔۔۔ رکںی ںیہن رکف آپ

زے اںم یھب نپاوپسرٹ اک اس۔۔۔۔۔۔۔۔ اگ دے رک ربخ

گ

 وک ابعس ےیل ےک وی 

 اک اممہ واےل اجےن آےن وت رےہ اہیں مہ زنمہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں اکچ دےی

  بک مہ۔۔۔۔۔۔۔ ےگ وپںیھچ

ے

ارے۔۔۔۔۔  ن ات ہی ےگ نپاںیئ اپھچ ی
 
 ےیل ہ

۔۔۔۔اجںیئ ےلچ ےس اہیں مہ ہک ےہ یہی رتہب  

 رہچہ۔ ںیل ومدن آںیھکن رک اگل کیٹ ےس رکاون ڈیب ےن مگیب زنمہ رپ ن ات یک ان 

ز ےس آوسنؤں اسرا

ے

۔اںم دن یہ ای   ںیھت ریہ گل امیبر یک دصویں اھت ی  

 رپ وطر ہیفخ وہ ہک ےہ ایک ودعہ ےن ابعس۔۔۔۔۔۔۔۔  وہں ںیہن رپاشین آپ  

دے وک  اممہ 

ٹ گ

۔۔۔۔۔۔۔ےہ رھبواس وپرا رپ اس ےھجم اور اگ ڈوھی  

 دون ارہ ےئل ےک دےنی یلست وک ویبی ےن اوہنں  رک دھکی اخومش ونہز وک زنمہ

زان ا
 
اہک دہ

ے

۔ںیل اھبنسل وک آپ اےنپ وہ ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

    ےھت ےھٹیب ریبک اور ونگج آےگ اںم اوبمیسنیل
 
 ان اور افعن اممہ ےھچیپ ہک خ

زی اوبمیسنیل ہی۔ اھت رماداھٹیب  اسھت ےک

ٹ

 دایھن اک ن ات اس ےن اوہنں یھت ی 

۔ رےہ آاسین اںم ےنھٹیب اںم رفس ہک اھت راھک  

ز  وھتڑی وت رماد  وج اھت رطف یک امں دایھن اسرا اک افعن ہکبج ایگ وس یہ دعب دی 

 ےک ےنگل ےکٹھج وہےئ وسےت رس اک اممہ۔ ںیھت یکچ وہ ربخ ےب ےس اماہیف و داین

 

 

ے آوسن ےن افعن۔ اھت آن ا ڑلکھ رپ دنکےھ ےک افعن ن اع

ے

ھن
 

چ

گ

ن

 اس رظن ای   وپ
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 ۔ ںیل ومدن آںیھکن یھب وخد اور داھکی وک رس ےک

گ

زی   ااچی  ےس ےنگل اکٹھج رپ ی 

 ےکچ زگر ےٹنھگ نپاچن یئگ رپ ڑھگویں اینپ رظنںی یک س   یھت یلھک آھکن یک س  

 رفس وچہکن الچ ںیہن یھب ہتپ اںیہن اںم وسےت۔  وہےئ رکےت رفس اںیہن ےھت

د ایھب۔ رےہ وسےت رپوکسن وہ ےیل اس اھت ےس ومرٹوے ای 

 

 رٹپول اوبمیسنیل ش

   اےنت ےک افعن وت یلھک آھکن یک اممہ یھت ریک رپ پمپ
 
ی ز

ے

 دیسیھ رپ وہےن ق

۔یئگ اکھج رس ےس تفخ وہیت  

   یھت یگل رکےن درد ےس رےنہ رگدن رطف ای   
 
 اس وت یلھک آھکن یک اس خ

 ومڑا رخ اانپ وہرک دیسےھ وفرا ےن اس رپ سج اھت رپ دنکےھ ےک افعن رس اک

۔اھت  

ز ےن ونگج دروازہ اک اوبمیسنیل
 
ز ےچین س   وت وھکال ےس ن اہ

ے

اہک  ےئگ ای

ے

 وھتڑی ن

اںیگن

ٹ

۔ ںیل رک دیسیھ ن  

ز ھچک۔۔۔۔۔ زیلپ اجےئ آ یھب آپ  ۔۔۔۔ںیل رک دقیم لہچ دی   

   اھت رطف دورسی رہچہ اک افعن
 
۔ اہک وک اممہ ےن اس خ  

ا یھب وخد اممہ

گ

زن

ے

  وفرا رپ ےنہک ےک اس یھت ریہ اچہ ای

گ

 انکرے یتکھج رک وچی

 

ے

زاھن ا رطف یک اس اہھت دیساھ اانپ ےن افعن وت ی

ٹ

 وہ رکیت ادناز رظن ےسج ی 

زش ےک اوبمیسنیل رک رھک اہھت رپ دروازے

گ

اںیگن  رھپ اور یھٹیب رپ ق

ٹ

ا ن

ٹ

 رک پل

ز ےچین اگلیت پمج یس یکلہ

ے

۔یئگ ای  

  ےٹنھگ آدےھ 

ے

اںیگن اینپ ےن س   ی

ٹ

 یپ اچےئ ڈراویئر دوران اس ںیک دیسیھ ن
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 اور یک وحاےل ےک اس زیچںی وہیئ یل ےئل ےک اممہ ےن افعن۔ اھت اکچ آ رک

۔آایگ نپاس ےک دووتسں وخد رک اھٹب رپ چنیب ےنب رپ اسڈیئ ای    

 ایپ اھکن ا ںیہن ھچک ےک نپاین وساےئ ےن یسک ےس اںم اچروں ان داھکی ےن اممہ 

 ان یئگ ھٹیب اجرک اںم اوبمیسنل رک اھٹ اور ایک متخ وجس اور ڈنیسوچ ےن اممہ۔ اھت

وں ن ایق ےن اس ےیل اس یھت یکچ ڑپی رپ اس رظن یک

گ

 

ے

 س   اور اتبن ا یھب وک ت

زھ رطف یک اوبمیسنیل

ٹ

۔ ےئگ ی   

۔ اھت راہ گل رطضمب وج ڈایل رظن ای   رپ رہچے ےک افعن آےت ادنر ےن اممہ

۔یھت وموجد یمن اںم آوھکنں ےک اس یھب ایھب  

وں اچر اےلگ 

ٹ
گ

در یک اخومیش یہ ویں رفس اک ھگ

گ گ

 دحود یک اگوں اوبمیسنیل۔ وہایگ ی

زن وت وہیئ دالخ اںم

 

 اخیص ایلگں یک اگوں ےک ان۔یگل وگےنجن آواز یک اسی

 ےس آرام اوبمیسنیل ےئل اس  یھت یئگ یک یکپ یہ اسل ےلھچپ اور ںیھت اشکدہ

 وت وھکال دروازہ ونگجےن۔  یئگ رک رک آ رپ دروازے ےک ان ادنر اگؤں ادنرون

ز ےک اوبمیسنیل
 
ز س   وہ یھت ایھٹک داین ای   ن اہ

 
زےن ےک اممہ اور ےلکن ن اہ

ے

 ےک ای

زاھ اورپ دون ارہ افعن دعب

ٹ
پ
ز وک رٹسرچی ےک تیم خ

 
 زور اس اکلہ ےئل ےک اکنےنل ن اہ

رز ےس اایتحط ےن ونگج اور رماد ریبک ڑھکے آےگ۔ اگلن ا
جپ
 
ی

ٹ

سپ

ز وک ا
 
 یک ان۔ اچنیھک ن اہ

۔ ےھت ڑلےکآےئگ یھب اور ےیل  ےک  دمد  

زی تیم یہ ےسیج

ے

زا اممہ  وہےئگ رشوع نیب ےک وعروتں ای
 
 یئگ وہ رپ اسڈیئ رک ھگ

 اویچن اینت ںیھت ںیئگ وہ من آںیھکن یک اس وخبد وخد رک نس نیب ےک ان
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۔آیئگ زیتی وخبد وخد اںم روےن ےک اس رپ آوازوں  

ا اک رھگ ےک افعن

ٹ

ا وٹن

ٹ

 انچیئ یک اگرے رھگ ہی اک رمےل نپاچن اھت الھک دروازہ وھپن

  ےک رک ٹفش رپ اس تیم یھت ریھک ایتر اچرنپایئ اںم نحص اھت انب ےس

۔ےھت ےکچ رک ادا رکاہی وہ وک ڈراویئر ےئگ ےل رٹسرچیواسپ  

 یھت ریہ ڈال نیب اںم آواز اویچن  رک وہ ایھٹک نپاس آس ےک تیم وعرںیت 

 ےن ونگج۔آیئ رظن ڑھکی رویت اممہ رپ وکےن ای   دوڑایئ اگنہ اردرگد ےن  ونگج

   ےک تیم
 
ی ز

ے

ارہ وک نہب ڑھکی ق

 

  اہب آوسن ےبآواز وج ایک اش

 

 

وں ان۔ یھت رہ

گ

 

ے

 ت

ارے ےن ونگج یھت وموجد اہیں ایلمیفں یک دووتسں

 

 اممہ اور البن ا وک افہمط ےس اش

۔اجیھب نپاس ےک اممہ اےس رک اتب قلعتم ےک  

۔۔آںیئ اسھت ریمے آپ آپ۔۔۔۔ اممہ  

   ےک اس 
 
ی ز

ے

  وہ وت وبیل افہمط اجرک ق

گ

ز اینت۔ یگل دےنھکی اےس رک وچی  ےس دی 

اوگنں یک اس ےس وہج یک رےنہ ڑھکے

ٹ

د اںم ن  یک آرایم ےب  اھت راہ وہ درد دشی 

۔ اھت راہ وہ رسخ ےس دحت یک اخبر رہچہ اک اس ےس وہج  

د وج  ای 

 

ز اک اخبر ش

 

۔اھت ای  

 اور شقن نین ےھکیت رکوان ا اعترف اانپ ےن افہمط رک دھکی رظنںی وساہیل یک اممہ

 دامیھ ادناز اک رکےن ن ات ےک اس یگل ایھچ وک اممہ افہمط احلم یک رتگن رہنسی

۔اھت  

ز لبق ےس آےن ےن اممہ

ٹ

 ےس نپایئ اچر یک امں وج داھکی وک افعن رظن ای   رک م
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۔اھت اھٹیب اکٹےئ رس  

۔۔۔۔وہں الیت وک اھکےن ھچک ےیل ےک آپ اںم۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھٹیب اہیں آپ   

زی واسپ وخد رک وکاھٹب اممہ 

ٹ

   ےک اس دون ارہ رک وسچ ھچک رھپ م
 
ی ز

ے

۔آیئ ق  

زشی ےلہپ آپ 

گ

ا رھپ ن ا یگ وہ ق

گ

۔۔۔۔آوں ےل اھکن  

۔وپاھچ وہےئ ےتکجھج دقرے ےن افہمط  

زشی ےلہپ اںم

گ

ا ق

گ

۔۔۔۔۔وہں اچیتہ وہن  

۔دن ا وجاب اںم آواز آہتسہ ےن اممہ   

زشی ےلہپ آپ ےہ کیھٹ

گ

 دیتی ڑپکے وک آپ اںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجںیئ وہ ق

۔۔۔ وہں  

 تفخ  ن ار یلہپ اںم زدنیگ اکھجن ا رس ےس رشدنمیگ ےن اممہ وت آن ا دایھن وک افہمط

۔یھت ریہ ڑپ ااھٹین  

۔۔۔۔ ےںہ یئن زیچںی س   ںیل  ہی آپ  

زاھن ا رطف یک اس وپمیش اور ایل وت وسٹ ای   ےن افہمط

ٹ

 اس ےس رکشت ےن اممہ ی 

۔داھکی وک  

 وہں آیت ایھب اںم رکںی ااظتنر ٹنم دو آپ ایگ رہ وت ہلئسم ای   اک آپ  

 ۔۔۔۔

ز ریغب ےنس وجاب اک اس اور اہک ےس زیتی ےن افہمط
 
۔یئگ لکن ن اہ  

ز  وہیئ یتلچ زیت وخد رک ہہک وک اممہ افہمط
 
 رک اٹھکٹھک دروازہ اک اسمہےئ  اور یلکن ن اہ
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۔یئگ یلچ ادنر   

زا ای   اںم اہھت ےک اس وت وہیئ وایسپ یک اس

ٹ

ارپ اس ی 

 

۔اھت ش  

ز  اںم ںیل اکنل زیچںی ےس اسحب اےنپ ےس اںم اس آپ 
 
۔۔۔۔ وہ ڑھکی ن اہ  

ارپ

 

   ےک اس ش
 
ی ز

ے

ز وخد اور راھک ق
 
 ےن اممہ۔ دن ا رک دنب دروازہ رک لکن ن اہ

ارپ ےس ریحت دقرے

 

 رشم رہچہ اک اس یہ ڑپےت رظن رپ زیچوں اور وھکال وک ش

 اکنل زیچںی ولطمہب اینپ یئگ وہ اقلئ یک داری ھجمس یک افہمط وہ وہا رسخ ےس

ے کلپ وہ دی آواز وک افہمط اور یٹیپل اںم وتہیل ےن اس رک

ے

کن
 
ی
 ھ
چ

۔یھت ادنر اںم   

۔۔۔ دانی اتب تمیق یک ان ےھجم افہمط  

۔اہک وہےئ ےتکجھج ےن اممہ  

زشی آپ سب۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ رکیت ن اںیت وایل ریغوں یسیک  آپ 

گ

 اںم اجںیئ وہ ق

۔۔۔۔۔ وہں آیت رک دے واسپ ہی  

زھ رطف یک روم واش ہقحلم ےس رمکے اور الہن ا رس اںم اابثت ےن اممہ 

ٹ

 یئگ ی 

۔یھت یکچ داھک یہ ےلہپ وک اس افہمط وج  

زشی وہ

گ

ز رک وہ ق
 
ا رپ لبیٹ افہمط یہ اسےنم وت یلکن ن اہ

گ

 ےن اممہ۔ یھت ریہ اگل اھکن

زاھ رطف یک افہمط وتہیل الیگ اور اٹیپل رگد اےنپ ےس رطح کیھٹ دوہٹپ

ٹ

۔دن ا ی   

ا رک ھٹیب ےس اانیمطن آپ

گ

۔۔۔۔ول انب اچےئ ےئل ےک آپ اںم اھکںیئ اھکن  

  ایس۔یئگ ھٹیب رپ رکیس الہیت رس وہ وت اہک ےس اس ےن افہمط

ے
ے

 ن اد واےل رھگ وق

۔دی رو رک وھپٹ وھپٹ اپھچےئ رہچہ اںم اہوھتں دوونں وت آےئ  
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   آپ آیپ 
 
  خ

ے

ا ی

گ

۔ ۔۔۔۔ول انب اچےئ ےیل ےک آپ اںم ےںہ اھکیت اھکن  

ز ےن افہمط 
 
 رہچہ اانپ وہےئ ےتکسس ےن اممہ وت اہک اےس اںم آواز اویچن یہ ےس ن اہ

د یک اچےئ اےس ےس وہج یک نکھت۔ایک اصف  وتہیل افہمط۔یھت ریہ وہ بلط دشی 

ز ےیل
 
ز ھچک یئگ یلچ ن اہ  اچےئ اںم سج رٹےیھت اںم اہھت ےک اس وت آیئ دعب دی 

۔ےھت وموجد پک دو ےک  

 اھک ٹلبیٹ  آپ وہ الیئ یھب رلک نیپ ےیل ےک آپ اںم اسھت ےک اچےئ آیپ

 اینپ آپ اور یگ اجےئ وہ دور یھب نکھت یک آپ ےس اس۔۔۔ اجںیئ وس رک

۔۔۔یگ رکںی وسحمس رتہب یھب تعیبط  

 ھچک س    ےہک نب وج داھکی وک اس ےس رکشت ےن اممہ  اہک ےس ےنرنیم افہمط

۔یھت ریہ رک  

زنت افہمط دعب ےک اچےئ اور اھکےن  اھٹیب یہ ویں اےس وت آیئ واسپ رک رھک ی 

۔ وٹاک رک دھکی  

 اجںیئ وس ےس اانیمطن آپ۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک ڈرےن رپ اہیں وک آپ آیپ

ز وھتڑی رپ انجزے ےک اخہل سب وہں یہ  اہیں اںم  رھپ یگ اجؤ ےئل ےک دی 

  اس یگ اجؤ آ واسپ

ے
ے

  وق

ے

۔۔۔ یگ اجؤں رک اھٹب وک ڈگی اںم نپاس ےک آپ ی  

 رک اھٹ وہ یتیل اسسن رہگی رپ سج یک وکشش یک دالےن اانیمطن اےس ےن افہمط

 یہ ےتٹیل رپ ڈیب۔ اھت وموجد رپ وکےن ےک رمکے اس وج آیئگ رطف یک ڈیب لگنس

 ےتکسس یہ ویں وہیئ احوی ےس دشت وپری رپ اس ن اد یک اونپں رھپ ن ار ای  
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ز ھچک ز اںم وادی یک دنین وہ اںم دی 

ے

۔یئگ ای  

 ایھچ اےس الیئ الب وک ڈگی ےک رک اانیمطن اک وسےن ےک اس اوع آیئ افہمط

۔اھت رک وھچڑ رھگ ای   وج  آیئگ رھگ  ےک رتمح اخہل وخد رک اھجمس رطح  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 وہج یک روےن زن ادہ  ایگ ھٹیب رساہےن ےک ربق ویہ اور یک متخ التوت ےن افعن

زدیتس وک اس رماد ونگجاور یھت وہیئ وسیج اور  رسخ آںیھکن یک اس ےس  ڑکپ زی 

۔ےھت ےکچ رک ڑھکا رک  

  ہی ریتی  

ے

 ن ار ےہ اچاتہ ایک وت۔۔۔۔۔۔دےیگ فیلکت وک روح یک یج امں احل

۔۔۔۔۔ےںہ ریہ ہن ےس وکسن یھب اںم ربق یج امں  

 اانپ ےس اہوھتں دوونں ےن افعن وبالوت ےس درگلیگتف ڑھکا اسےنم ےک اس ونگج 

زآن۔اھت وہا اگیھب ےس آوسنوں وج ایک اصف رہچہ

ے

 ےس اس رماد یہ ےلہپ نپاک ق

۔اھت اکچ ےل  

۔۔۔االیک ن الکل۔۔۔۔۔۔۔  وہں ایگ رہ االیک اںم  

 رک امر داڑںیھ رک گل ےلگ ےک ونگج  اور وبال اںم آواز وہیئ رھبایئ افعن  

۔ اھت راہ آ ںیہن ربص وک اس اگل روےن  

 وک آپ اےنپ ویکں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ اسھت ریتے س   مہ ن ار ےہ االیک اہکں

۔۔۔ےہ راہ ھجمس االیک  

۔اھت اکچ الیھپ ن ازو اےنپ رگد ےک دوونں ان یھب رماد اب اسھت ےک ونگج   

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

38 

 ویہ یھب دوونں وہ اھت راہ دھکی ااظتنامت ےک اھکےن رک اج واسپ ےس انجزہ ریبک 

   ےھت
 
۔ آن ا دایھن اک وموجدیگ ریغ یک افعن اںیہن خ  

 وہ وت ےئگ ںیہن ےنیل وک اس ارگ ےھت اجےتن وہ آےئگ ربقاتسن وہ رک اتب وک ریبک

۔اگ دے زگار یہ رپ ربق یک امں یھب رات  

ز یک ان رصف اںم نحص وت آےئ واسپ رھگ ولگ وہ

گ

 ر
 ملٹ
فی

 اگوں ن ایق۔ ںیھت وموجد 

۔ےھت ےکچ اج وک رھگوں واسپ واےل  

 االیک یھب یھبک اںم ھکس اور دھک ولگ ےہ ایھچ وت ن ات یہ  ہی ای   یک اگؤں

ا ادنر وک اس۔ وھچڑےت ںیہن

ے

 اےس ےن وادلہ یک ونگج ےلہپ ےس س   رک دھکی آن

 آےگ وادلہ یک ریبک اور رماد رھپ دن ا وبہس رپ امےھت رک اھتم ےس اہوھتں دوونں

زںیھ

ٹ

ا طبض وہ ی 

ے

۔ اھت راہ نس اافلظ زعتیتی ےک ان رکن  

ا واےطس ےک اس ونگج۔  دوھےل اہن رک لچ ےلہپ رتپ لچ

گ

 ےل ےک رکوا رگم اھکن

 ۔۔۔

۔ایک اصدر مکح ےن وادلہ یک ونگج رعف ریہظ   

زدیتس ےن ریبک سآان ا اںم اخےن لسغ اےس زی 
ھ
گ

   
 
  خ

ے

زیش الکن رک اہن وہ ی

گ

 ق

ا رپ درتسوخان

گ

۔ےئگ ھٹیب یہ اچروں وہ اھت اکچ گل اھکن  

اےتش ای   وساےئ اںم دوڑ اھبگ ےس لک 

گ

 یھب ھچک العوہ ےک نپاین ےن یسک ےک ن

ارا ںیہن ےس قلح

ے

۔اھت ان  

ز ھچک اگل اھکےن رک وتڑ وناےل ےس دیل ےب اخرط یک س   ان افعن   ن ایق اںم دی 
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وں وہ رگم ےئگ ےلچ وک رھگوں اےنپ یھب س  

گ

 

ے

 ےس وہج یک نپ اےلیک ےک افعن ت

۔ےھت وموجد نپاس ےک اس  

ا س   رھپ ول یپ اچےئ رگم رگم ےلہپ

گ

ٹ

 
۔۔۔۔۔ ل  

زی یک رماد ڑکپے رھتامس اک اچےئ

ٹ

 ےس ان آےت اںم نحص ہنیمث آنپا نہب ی 

۔وہںیئ اخمبط  

۔۔۔۔ ےتیل انب مہ یک زتمح ویکں ےن آپ آنپا  

۔اہک ےس رشدنمیگ اںم افعن  

زی ےلھج 

ٹ

ا ھچک ےیل ےک اھبویئں۔۔۔۔۔ یسیک زتمح وک نہب ی 

گ

 ااھچ وک ونہبں رکن

ز واےل ےکپ وتریمے س   مت اور ےہ اتگل پ  اب۔۔۔۔۔ وہ وی 
پ
 اچےئ ےک رک خ

۔۔وہں اجریہ واسپ رھگ اںم ویپ  

۔ںیئگ یلچ واسپ وہ رک رھک رھتامس اور پک اسےنم ےک ان   

 اھت اکمن اک رمےل نپاچن اھت وہا رپ وہےن وجان ےک ان ااقتنل اک وادل ےک افعن

ا اور کھٹیب ای   رمکے دو اںم سج

ٹ

زآدمہ اس وھچن  نحص الھک آےگ ےک اس اھت ی 

۔اھت   

زا ےس افعن

ٹ

ز وج اھت رن ان ی 
 
 رگوی رھگ  دن ای   التبم اںم ونجن ےک اجےن ن اہ

۔ ایگ الچ کلم دورسے اتبےئ انب رک رھک  

 رتمح آیئ ںیہن ربخ ریخ وکیئ یک اس ےئگ زگر اسل نیت دن اک آج اور دن وہ 

زآن وک وچبں وادلہ یک افعن یب یب

ے

 داع روز ےیل ےک رن ان ےس ان اور ڑپاھیت ق
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۔وہا ںیہن بیصن یھب دانھکی رہچہ اک امں ےک بیصن دب ااسی وہ رگم رکوایت  

زار دنچ یھت وک وہےن متخ دمت یک اکمن رےھک رگوی 

گ

 
 امں سب ےس ونرکی یک ہ

 اھت ایک اے یب امی ےن دووتسں اچروں۔  اتلچ نپاین رانش اک رھگ اور دواایئں یک

زچ اک اہلٹس

گ

ز س   وہ ےس سیف اور خ

گ
گ
 

 رکےت ادا رکےک اکم اںم وہولٹں اور ویٹش

 یک گنکیپ اںم رٹکیفی ای   اھکےت دےکھ ےئل ےک ونرکی دعب ےک اے یب امی 

۔رکایل وبقل ےن اچروں وہےئ اجےتن تمینغ ےسج یئگ لم ونرکی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زا ای   اک ریہظ

ٹ

ز اھبیئ ی 

ے

ا ن اق

ٹ

ز۔ یھت افہمط نہب اور رمق وھچن

ے

 اکم اک ن اڑی یتیھک ن اق

ا

ے

ادی یک اس  اھت رکن

 

 ڑپیھ مک رطح یک اس وج یھت وہیئ ےس ریمحا زاد اخہل ش

   یھت یھکل
 
 ےک اس اھت راہ رک اشلگن اے امی  ےس اکجل وگرٹنمن  رمق ہک خ

زاےئ اکجل وگرٹنمن یھب افہمط اسھت  ےک ریہظ یھت رکریہ اے یب ےس وخانیت ی 

 رک چیب دودھ اک وسنیھبں دعد نیت ےھت رکےت ن اڑی یتیھک یہ دوونں وادلہ اور وادل

ا وہ زگارا ااھچ

ے

۔ اجن  

زی ےس س   ںیھت ںینہب نیت یک رماد

ٹ

 رعہف رھپ اور رماد دعب ےک اس ہنیمث ی 

 وک آنپا ہنیمث اھت اتلچ وخب وج اھت وٹسر رنجل اک وادل ےک اس یھت اصہمئ اور

ادی

 

   یھت یئگ وہ الطق ےس وہج یک نپ ن اھجن دعب اسل دو ےک ش
 
 اعرہف ہک خ

 ےک افہمط اصہمئ ہکبج اے امی اعرہف۔ںیھت ڑپیتھ اسھت ےک افہمط اصہمئ اور

۔یھت ریہ رک اے یب اسھت  
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زاہن اھبیئ نہب ڑجواں ےک اس اںم یلمیف یک ریبک  وک نہب وھچیٹ ہکبج ہسمش اور ی 

۔یھت بک  

زاہن  امی اسھت ےک ارعف ہسمش ہکبج اھت راہ رک اانکسکم اے امی اسھت ےک رمق ی 

 یک اافتق یھت افرغ رک دے رپیپ ےک اے  وکبک اور یھت ریہ رک اردو اے

 ےس آےگ اور ںیھت ایلیہسں یک نپچب یھب امںیئ یک دووتسں اچروں ہک یھت ن ات

  رہگے اںم آسپ ےچب س   ےک ان

ے

 ڑھچبےن ےلہپ ےس س   اںم ان ےھت دوس

۔وادلہ یک افعن یھت یب یب رتمح وایل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےک رجف

ے
ے

ز یہ ینتک وت یلھک آھکن یک افعن وق   راہ داتھکی وک آامسن اذلنہ اخیل دی 

  
 
ی ز

ے

   ےھت رےہ وس ریبک اور ونگج یہ ق
 
 آج اھت ایگ الچ رھگ وک رات رماد ہک خ

۔ یھت وسیئ اج ےلت یٹم ونمں امں وایل دےنی آواز وک اس  

زدیتس اںیہن وہ ےس وہج یک نپ اےلیک ےک امں  اںیہن رہش رگم اھت آن ا ےل رہش زی 

 دعم راہ رک نب رمہضی یک یپ یب اہیئ وشرگ اہیئ اںم امہ یہ دنچ آن ا ںیہن راس

۔ںیئگ دساھر  

 یک افعن رگم یک اجےن ہن اسھت ےک افعن یھت یک دض تہب ےن یب یب رتمح

 اینپ یھب وخد اک اس اھت ایگ رک ےل اسھت اںیہن رکےک ایخل اک اہنتیئ یک رات

۔اھت اتگل ںیہن دل ریغب ےک امں  

 رپ وٹسر ای   رمکوں دو ےھت رےہ رہ اںم رھگ ےک رکاےئ یہ ای   اچروں وہ
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ا رھگ ہی لمتشم

ٹ

ا آےگ ےک رمکوں اھت وھچن

ٹ

زآدمہ اس وھچن   ٹیگ اور ی 

ے

 دقم آھٹ ی

 اںم وخوصبریت یک اس رک رھک ےلمگ اںم دعب ےن یج امں اںم سج اھت نحص اک

۔اھت دن ا رکوا ااضہف  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دنلن

ز اکیف مگیب زنمہ  ز یک اممہ ڑکپی اںم اہھت ےس دی   وک ان ںیھت وحم اںم دےنھکی وصتی 

  ےن دراین ابہشز رک دھکی اگیبہن ےس رگد ارد

ے

 
۔اکٹھج رس ےس اذی  

  یھب وخد وہ رک دھکی ڑتاتپ ےیل ےک یٹیب رات دن اںیہن 

ے

 
 رگم زگرےت ےس اذی

  ںیہن رک ھچک

ے

۔  وسد ےب رگم ایک راہطب رمہبت یئک ےس ابعس ےن اوہنں۔ ےھت تکس

  ن ار یئک۔ دےی اگنھکل وہلٹیپس اسرے ےن ابعس

ے

 
 ےن اوہنں وہرک وبجمر ےس اذی

 ھچک ایک اسھت ےک ڑلویکں دشہ اوغا ےک ویکں یھت امیگن داع یک ومت یک یٹیب اینپ

ا

ے

پ  روح یک ان وت وسےتچ وہ اھت وہن

گ

این رپ زدنیگ زگہتش اینپ اجیت اکی

 

 رکےت رظنن

اہ ااسی وکیئ اانپ وت

گ

ا ہن رظن گ

ے

 ڑپی ینلیھج زسا وک یٹیب یک ان اںم نپاداش یک سج آن

ازک فنص ےس رشوع

گ

 یک امں اھت الپن ا رک وھگل اںم یٹھگ ےن امں ارتحام اک ن

ادی ےس دنسپ

 

 ےئگ وہ رگاتفر اںم تبحم یک زنمہ اںم رعےص یہ ھچک اور یک ش

۔یھت آیت ںیہن اسسن انب دےھکی وک ان ےک ویں  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ادی اسہل اسیک

 

 اویچن اور ےجہل تخس ےس زنمہ یھبک ےن اوہنں اںم زدنیگ دشہ ش

 دل اک ان رک دھکی اتلھگ اںم مغ ےک یٹیب ویں اںیہن یھت یک ںیہن ن ات اںم آواز
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ا آوسن ےک وخن

ے

۔ےھت سب ےب وہ رگم رون  

  یک ولوگں 

ے

 
  ن اںیت رھبی اذی

گ
گ

 واہں ےیل ایس۔ اںم ان اھت ںیہن وحہلص اک س

 رکوا دالخ اںم اکجل یہی ےن اوہنں وک ابعشن اور احبسن۔ ےھت آےئ اھبگ ےس

 آوسن اےنپ رگم  دےتی رو ےک رک ن اد وک نہب  ن ار یئک اںم دن دوونں وہ اھت دن ا

۔ رےتھک رک اپھچ ےس ن اپ امں اےنپ  

زسن اےنپ اںم نپااتسکن  دراین ابہشز

گ

 وک اردش رجینم اےنپ  ےئل ےک اھبل دھکی یک ی 

پ  اایتخرات امتم

گ

زسن ےک ان ےس رشوع وج ےھت آےئ ےک رک وسی

گ

 مہ اںم ی 

دی دراین ابہشز۔ ےھت رےہ دقم

ٹ

زسن اک ڑپکوں ڈیم ری 

گ

ز۔ ےھت رکےت ی 
 
 ےک ن اہ

دی ےس وکلمں

ٹ

 العوہ ےک اس۔ رکےت الپسیئ اںم نپااتسکن رک وگنما ڑپکے  ڈیم ری 

پگااہن و رمداہن یک اکنٹ اںم سج یھت اور رٹکیفی ای   یک ان ج
ن 

 ایتریک رشسٹ  

۔ںیھت اجیت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔ دوڑایئ اگنہ اردرگد رک اھٹ ےن اس یلھک دعب ےک رات آدیھ آھکن یک اممہ

  
 
ی ز

ے

  اںم رمکے۔ یھت ریہ وس افہمط رپ ڈیب دورسے  وموجد یہ ق

ٹ
 

ای

گ

 یک بلب ن

ی

ج گ
مل

   ےن اممہ۔ یھت روینش یس 
 
ی ز

ے

 رک ااھٹ ج گ اک نپاین ےس لبیٹ وھچےٹ وموجد ق

  ےس وہج یک روینش مک رگم ڈایل اگنہ رطف یک ڑھگی  ڈاال نپاین ےئل اےنپ

ے
ے

 اک وق

ا وبرڈ وسچئ اور ایھٹ رک رھک واسپ الگس رک یپ نپاین۔ اکس وہ ںیہن ادنازہ

 

 التش

ز ےس نٹب وچےھت دعب ےک دن اےن نٹب نیت۔

گ

  یک رمکے آخ

ٹ

 

 

 آن الن
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  ےس ایخل ےک دنین یک افہمط۔یھت ریہ اجب نیت ےک رات ڑھگی۔وہیئگ

ٹ

 

 

 الن

 اسھت ےک تشپ یک ڈیب ےک رک اواچن ہیکت۔آیئگ رطف یک ڈیب واسپ ےک رک آف

۔یئگ ھٹیب رک اگل کیٹ اور راھک  

۔۔ رہلایئ ہیبش یک ایپروں اےنپ رپ رپدے ےک ذنہ ےک اس رپ رکےن دنب آںیھکن

  یس دممھ رپ وہوٹنں ےک اس

ٹ

 
 یسک ےسیج ےحمل یہ دورسے اور ارھبی رکسماہ

  وہ ےس وہوٹنں ےک اس ےن

ٹ

 
 ےک رکب رپ رہچے ےک اس۔ ڈایل ونچ رکسماہ

  وایل زگرےن اورپ اےنپ رہلاےئ اسےئ

ے

 اایتخر ےب۔  وہیئ ڑھکی آ اسےنم ےسیج ایقم

۔ےلکن ہہب آوسن ےس آوھکنں یک اس یہ  

وں وہ 

گ ٹ

 اھک ےکٹھج ووجد اسرا اک اس  یگل روےن اںم آواز دیب ےک رےھک رس رپ ھگ

 اںم وسےت ےن اس ےہ راہ رو وکیئ ےسیج وہا وسحمس اںم وسےت وک افہمط۔ اھت راہ

زہ اک رمکے رک وھکل آھکن رپ آواز یک یکسس  وت دبیل رکوٹ ےس ینیچ ےب

گ
 

 ایل اجی

   ےک اس اور ایھٹ ےس زیتی ڑپی رپ اممہ وہیئ رویت اگنہ یہ ےسیج
 
ی ز

ے

 رک آ ق

۔یئگ ھٹیب  

۔۔۔ ےںہ ریہ رو ویکں اےسی آپ وہا ایک۔۔۔۔ آپ اممہ  

۔وپاھچ ےس رپاشیین ےن افہمط رک رھک اہھت رپ ن ازو ےیل ےک رکےن وتمہج وک اس  

د رس ریما ۔۔ ےہ راہ رک درد دشی   

۔دن ان ا وک ویٹپنکں ےس اہوھتں دوونں اور ایل اہسرا اک وھجٹ ےن اممہ  

 دے دوایئ وک آپ اںم وت دیتی اگج  ےھجم آپ ارگ اجبےئ ےک روےن۔۔۔۔ اممہ
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  سک ںیہن ہتپ۔  دیتی

ے
ے

۔۔۔۔ےںہ ریہ رو آپ ےس وق  

۔یھت رکف ےئل ےک اس رپ رہچے ےک افہمط  

۔۔۔۔۔ وہں ںیہن رپاشین اگ اجےئ آ آرام ےھجم۔۔۔۔۔ افہمط اجو وس مت  

 اھت راہ رک دل اک اس وت ورہن اہک رک نپا  اقوب رپ آواز  رکےت اصف آوسن ےن اممہ

 ںیہن ااسی وہ رگم دے اہب اںم آوسنوں  فیلکت اسری اینپ رک گل ےلگ ےک افہمط

ا

گ

دردی ےئل اےنپ یھت اچیتہ رکن
 
۔یھت ںیہن وظنمر یھب وصرت یسک اےس ہ  

 اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہں الیت رک انب اچےئ ےئل ےک آپ اںم۔۔۔۔۔۔ ںیٹیل آپ

د اںم

ٹ

زی  ا دوایئ ٹیپ اخیل وہں آیت ےل ی 

گ

۔۔۔۔ ںیہن کیھٹ اھکن  

ز رک وھکل دروازہ  ڑھچایت اہھت اانپ ےس اس افہمط ن اووجد ےک روےنک ےک اممہ
 
 ن اہ

وں اور یکس ن ادنھ ںیہن دنبھ رپ  آوسنوں ن اووجد ےک وکشش اممہ۔ یئگ لکن

گ ٹ

 رپ ھگ

۔یگل روےن اںم آواز یھٹگ  رک رھک رس اانپ دون ارہ  

 رک ااھٹ رس ےن اس ایگ وہ اکلہ دل اک اس ےسیج دعب ےک روےن  ٹنم نیت دو 

 آیئ واسپ رک ےل اچےئ افہمط۔ ایک اصف رطح ایھچ رہچہ اسرا اانپ ےس دوےٹپ

  

ے

  ی

ے

۔یھت یکچ اھبنسل وک آپ اےنپ اممہ ی  

د اور  اچےئ یک آپ ہی

ٹ

زی  اہک اھکںیئ ےس دلجی اب۔۔ی 

ے

 ڈیمنسی وک آپ ن

۔۔۔۔۔۔۔دوں  

۔آن ا  رھب دل اک اممہ رپ تبحم اینت ےک افہمط   

  
 
  خ

ے

د اور اچےئ ےن اممہ ی

ٹ

زی    ریہ یھٹیب نپاس ےک اس افہمط یک ںیہن متخ ی 

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

46 

 آںیھکن یک اممہ اور اٹلن ا ےئل ےک وسےن رک الھک ڈیمنسی وک اس ےس اہوھتں اےنپ

۔ یئگ ٹیل رک اج رپ رتسب اےنپ  یھب وخد رپ رکےن دنب  

ز اکیف اممہ     ریہ یٹیل ےیک دنب آںیھکن دی 
 
 وت وہایگ نیقی اک وسےن ےک افہمط خ

 آوھکنں یک اس ن ار اس  رکےت ن اد وک نپانپا امام۔ یئگ ٹیل دیسیھ رک وھکل آںیھکن

ا ڈریھاسرا  وہ۔ ریغب ےک آواز رگم ےلکن آوسن ےس

گ

   وہ اور یھت اچیتہ رون

ے

 یہ ی

   اھت نکمم
 
۔رویت آواز ےب وہ خ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زآن رک ڑپھ امنز یک رجف افعن

ے

 ہٹنھگ ای   ایگ الچ  ربقاتسن ےیل اںم اہھت نپاک ق

زان رپ ربق یک امں

ے

 یک رھگ ےس دقومں  ےکھت ےکھت دعب ےک رکےن التوت یک ق

۔ڑپا لچ رطف  

 وت اچنہپ رھگ۔ اھت آن ا ںیہن ایخل اک اممہ یھب ن ار ای   اےس ڈوےب اںم مغ اےنپ  

  ایھب ریبک اور ونگج

ے

زآن  ےھت رےہ وس ی

ے

 وہ رک رھک اںم ااملری واسپ نپاک ق

 ادنر اےس مغ اک اجےن ڑھچب ےس یتسہ ایپری یسیج امں ایگ ٹیل رک آ رپ اچرنپایئ

۔اھت راہ اکٹ ےس  

۔ رہلان ا اسےنم ےک اس سکع اک ن ادوں ےسیج رپ رکےن دنب آںیھکن  

۔۔۔۔۔ےںہ رکیت ایپر زن ادہ ےس اھبیئ رن ان آپ ےہ اتپ ےھجم۔۔ ۔۔ ۔۔  اجن ایم  

پّ  وہےئ روےھٹ ےن افعن  رےھک رس اںم وگد یک یب یب رتمح

 

 ہنم  رطح یک ب

۔اہک رک وسبر  
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ز وت امں۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ایلھج
 
 ہی۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رکیت ایپر اسیج ای   ےس ےچب ہ

ا ایک مک وھتڑا

ے

 مت  وہ ڑکٹے ےک رگج ریمے دوونں مت۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ وہن

۔۔۔۔ےہ انتج ای   ایپر ریما ےیل ےک دوونں  

۔اھجمسن ا ےس رنیم ےن یب یب رتمح  

 اھبیئ رن ان روز آپ ےہ ایک وسحمس وخد ےن اںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجن ایم ںیہن

 وہں اٹیب اک آپ وت یھب اںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےںہ رکوایت داع ےس س   ےئل ےک

۔۔۔۔۔۔۔رکواںیئ ںیہن داع ےن آپ یھبک ےیل ریمے  

۔اھت راہ لچ ہتپ اک دسح ےس ےجہل ےک افعن   

ز ےیل ریتے۔۔۔۔۔۔ ےہ اسےنم ےک آوھکنں وت۔۔۔ رتپ
 
   ہ

ے
ے

 زن ان ریمی وق

ی وت یہ داع ےس

ے

کلی

گ

ن

 ےس اہجں ےہ اںم ریغ دن ار اھبیئ ریتا رن ان۔۔۔۔۔۔ ےہ 

 احلئ اںم راہ یک اس اںم وت داع ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن ربخ ریخ وکیئ یک اس

 ےک اھبیئ اےنپ یھب وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہں رکوایت ےئل ےک رکےن دور وک راکووٹں

 آ واسپ اھبیئ ریتا اور اجےئ وہ وبقل داع ریتی ہتپ ایک رک ایک داع ےس دل ےیل

زی الچل یک ےسیپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رتپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجےئ

ٹ

زی ی   سج ےہ ےش ی 

زا اںم۔۔ ۔۔۔  ےہ وھچڑیت رک ڈوب اجےئ گل وک

ٹ

 رگم  وک اھبیئ ریتے یھت اھجمسیت ی 

اال رپ لقع یک اس

ے

  اب ہک ےہ ادیم  اھت ڑپا ن

ے

اال ہی اک اس رپ اھکےن دےکھ ی

ے

 ن

 

گ

۔۔۔۔۔وہاگ اکچ وٹٹ رک وہ آولد زن  

۔ںیھت ریہ اھجمس وک افعن ےس دےمیھنپ ازیل اےنپ یب یب رتمح  
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۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ن ات طلغ وکیئ وسانچ ااھچ ےیل ےک ذات اینپ اجن ایم ایک وت

ان

گ

الم اںم دوڑ یک ےسیپ یہ ےئل ےک انبےن رتہب لک اانپ ان

 

ا ش

ے

۔۔۔۔۔ےہ وہن  

۔یک ادا ےس زن ان ن ات یک دل ےن افعن   

ا ہسیپ  رتپ

گ

زی امکن زا ےیل ےک ےسیپ رگم ںیہن ن ات ی  ا اایتخر رہتس ی 

گ

زی  رکن  ن ات ی 

 یک رھگ اےنپ  ےیل ےک ےسیپ ےن اھبیئ ریتے وسچ وخد وت اب۔۔۔۔۔۔ ےہ

  اینت یک اس اھت اجاتن وہ احالہکن۔۔۔۔۔۔۔ دی رھک رگوی تھچ

ے

 ںیہن ااطتسع

زا ااھچ اںم الچل یک ےسیپ ےن اس رگم  زگرا رک اور وساچ ںیہن ھچک ی 

 رشوع اکرون ار وکیئ یہ رپ اہیں ےس  رمق وایل ےنلم ےس رگوی ارگ۔۔۔۔۔۔۔۔

  اب وت داتی رک

ے

ا اکچ امج نپاؤں ی

ے

 یھب  مک اںم الچل یک زن ادہ  ےن اس رگم۔ وہن

 ویہ ہشیمہ وںمہ اعتیل اہلل  رانھک ن اد ن ات ای   ہچب ریما۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دن ا وھچڑ

ارے وج ےہ داتی
 
ا اںم بیصن ہ

ے

ا ہسیپ۔۔۔۔۔۔۔ ےہ وہن

گ

زی امکن  ےسیپ  ںیہن ن ات ی 

ا وہس یک

گ

زی رکن ا یھب وج وسیھک رویھک۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ن ات ی 

گ

ا یک زعت اھکن

گ

 اھکن

۔۔۔۔۔۔۔وھٹیب دوھ اہھت یھب ےس مک اںم رکچ ےک زن ادہ وہ ہن ہی  

 رمع ہی ہک یھت اجیتن وہ ویکہکن۔ںیھت ریہ اھجمس اےس آہتسہ آہتسہ یب یب رتمح

۔۔ ےہ یک دوڑےن ےھچیپ ےک دکم کمچ یہ  

    ایم رگم
 
ان خ

گ

 اور اگ امرے نپاؤں اہھت وہ وت وہ رضورت زن ادہ یک ےسیپ وک  ان

۔۔۔۔ اگ رکے  دیساھ ااٹل رضور وہ ےیل ےک رکےن احلص وک ےسیپ اس  

۔اھت راہ اچہ وپانھچ ایک اجےن ہن افعن  
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  ۔۔۔۔۔۔۔  رتپ 
 
ان خ

گ

 ھچک اور دےنھکی ہنم اک دورسوں وت وہ اکشر اک دگنتیتس  ان

ا کھج وضحر ےک اہلل دیساھ  اجبےئ ےک رکےن دیساھ ااٹل

گ

 دنبوں۔۔۔۔ اچےیہ اجن

  ےس

گ

 اچےیہ رکین شیپ رعیض  آےگ ےک اہلل اجبےئ ےک وہےن رشدنمہ رک امن

زی ن ا وہ وھچیٹ تبیصم رتپ رھپ

ٹ

   ی 
 
 وتوخد دںی رک شیپ رعیض نپاس ےک اہلل خ

ا ںیہن دیپا یہ وسال اک وسےنچ ھچک

ے

  اور ربص سب وہن

ے
 

زداس   اےھچ  ےس ی 

ے
ے

 اک وق

ا ااظتنر

گ

 املسمن ااھچ ای   یہ واال رکےن ربص رپ آزامشئ اور فیلکت اچےیہ رکن

ا

ے

۔۔۔۔۔۔ےہ الہکن  

۔اھت آزیم تحیصن اور دامیھ ونہز ادناز اک ان  

 آوھکنں یک اس۔ اھت راہ وگجن اںم اکونں ےک اس ظفل ای   ای   ایگ اہک اک امں

ار ےس

ے

 قبس وہا دن ا اک امں ےن اس ہک اھت راہ آ ن اد اےس ےھت رےہ ہہب آوسن اگلن

 ن ار ای   ےن اس اںم رپاشیین یک امں ہک  اھت ن اد رطح ایھچ اےس۔ اھت دن ا الھب

 ےس اہھت دانم اک ربص ےن اس یھت یک شیپ ںیہن رعیض وضحر ےک اہلل  یھب

۔اھت دن ا وھچڑ  

 تبیصم یھت ریہ اگل وچکےک وک اس ن ات ہی اھت راہ ںیہن املسمن ااھچ ای   وہ 

 وک امےنگن دمد ےس ولوگں  اجبےئ ےک اھتےنم اہھت اک اہلل ےن اس اںم رپاشیین اور

زحیج

ے

ا  زدنیگ اسری اب اےس ےن یطلغ ای   اس یھت دی ی

گ

۔اھت ڑتنپان  

امئ وپویتسں اجؤ اھٹ

ٹ

اہتش  آنپا ےںہ رےہ جب آھٹ ےک حبص ےہ داھکی ن

گ

 ریہ ال  ن

۔۔۔۔۔یک نپاین ےک رھب ن ایٹل ای    ےک ڈاول ن ا ےہ ااتھٹ ونگج۔۔۔۔۔۔ ےںہ  
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۔اہک وہےئ وھجنھجڑےت ونگجوک رمادےن رک دھکی ہن ےتلہ وک ان  

ان ذلیل

گ

اری وت ےہ یئگ لھک دلجی آھکن ریتی ارگ۔۔۔ ان
 
 رک رحام ویکں دنین ہ

۔۔۔۔۔۔ےہ راہ  

ا رپے سیھک ریبک 

ے

۔وبال رک اھٹ اٹہن  

 ےس اگؤں ایھب  ےہ دن دورسا آج اک یج امں ےہ آرڈر اک آنپا۔۔۔۔۔ دم یک آول

  ولگ

ے

 
ا ےیل ےک زعتی

گ

 ااھٹؤ نپاایئں اچر ےس اہیں۔۔۔۔۔ ےگ وہاجںیئ رشوع آن

اہتش

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ وگلاین انقںیت ےک رک ن  

۔یک ایبن وہج یک اگجےن دلجی ےن رماد  

 دوڑ وت ےںہ دوھےت ہنم اہھت مہ۔ ایگ لکن یہ ےس دامغ ےس وہج یک اکھتوٹ ن ار

اہتش ےک

گ

۔آ ےل ن  

ز اتیل امجیئ ونگج

ے

   یک اخےن لسغ رک ای

گ

 ےک دےنھکی وک افعن رماد ہکبج ایگ اجی

زھ رطف یک رمکے ادنر ےئل

ٹ

۔ایگ ی   

اہتش اںم۔۔۔۔۔۔۔ رگج اج اھٹ

گ

  ےس دجسم ےن اںم وک رمق۔ وہں راہ اج ےنیل ن

ی ااں اور اپسرے
ل

ٹ

ی
ھ
گ

 رھک  رک ےل اپسرے ےس اس وت آےئ وہ ےہ اجیھب  ےنیل 

ی ااں اور۔ انیل
ل

ٹ

ی
ھ
گ

زآدمے  ی ااں رک اھجب درن اں۔دانی رےنہ یہ اںم ی 
ل

ٹ

ی
ھ
گ

 رھک رپ دری 

۔۔۔۔۔۔ےگ دںی  

 اکھجےئ رس اںم زاوہی یہ ای   ونہز وج داھکی وک افعن ےک رک ن ات اینپ ےن رماد

۔اھٹیباھت  
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 دیھک ےھجت رطح اس۔ یھت یھکل یہ اینت زدنیگ یک ان۔۔۔۔۔۔ ن ار رک ربص افعن

 انتک ےس ھجت وہ ہن ےہ اجاتن وت۔۔۔۔ یگ وہ ریہ ڑتپ روح یک یج امں رک دھکی

زی ینتک ادایس ریتی اںیہن۔۔۔۔۔ ںیھت رکیت ایپر ۔۔۔ںیھت یتگل ی  : 

   ےک اس رماد
 
ی ز

ے

۔وبال رک رھک اہھت رپ دنکےھ اھت اھٹیب ق  

۔۔۔۔ےئگ اھٹ دوونں وہ۔۔۔ وہں ںیہن رپاشین۔۔۔۔۔۔۔۔ وہں کیھٹ اںم  

۔وپاھچ  ےس رماد رکےت اصف  یمن آیئ اںم آوھکنں اےنپ ےن افعن  

اہتش وہں راہ اج اںم۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ رےہ دوھ ہنم اہھت یھب وہ

گ

۔۔۔ےنیل ن  

ز رک اتب اےس رماد 
 
 رےنھک ادنر رک ااھٹ اچرنپاایئں وک ریبک وہےئ اجےت۔ ایگ لکن ن اہ

اےتش اور

گ

۔ایگ وبل اک رےنھک لبیٹ ےیل ےک ن  

  
 
  خ

ے

اہتش رماد ی

گ

 ہکلب ااھٹیئ اچرنپاایئں رصف ہن ےن ونگج اور ریبک آن ا رک ےل ن

زآدمہ اور نحص رک اگل اھجڑو ۔دےی رک اصف رطح ایھچ دوونں ی   

ام ےس حبص

 

ااتن اک واولں اجےن آےن یئگ وہ ش

ے

 دن اسرا افعن راہ دنباھ ن

 رھپ ااھٹاور ےئل ےک ڑپےنھ امنز سب راہ اھٹیب  درایمن ےک رمدوں رساکھجےئ

ا ھٹیب وےںہ رک آ واسپ

ے

  ےک رجف حبص  ےیل اس اھت متخ اک لق  دن اےلگ اجن

ے
ے

 وق

 جب است وت  وہےئ افرغ رکےک اصف رھگ اسرا رک لم  ےئگ اھٹ اچروں وہ یہ

۔ےھت رےہ  

اہتش رک دوھ اہن  

گ

  رکےن ن

ے

امئ اک آھٹ ی

ٹ

   اک متخ اںم اگؤں وہایگ ن

ے
ے

 ایگرہ وق

اےتش ےیل اس اھت رقمر ےجب

گ

 دوگیں  ےن ونگج وک رماد اور ریبک  وہرک افرغ ےس ن
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زوٹ  ےیل ےک متخ رک وھچڑ یہ رھگ وک افعن وخد اور اجیھب رطف یک

گ

 الچ ےنیل ق

۔ایگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زا اخبر رتپ

ے

اےتش۔۔۔۔۔ ےہ تعیبط یسیک اب۔۔۔۔۔۔ ُای

گ

۔۔۔۔یگ ےل ایک اںم ن  

ز وک اممہ ےن ایم یک افہمط
 
۔۔ڈاال وپھچ ھچک س   اسھت ای   وت داھکی آےت ن اہ  

۔۔۔ یگ ولں اھک اںم یگ انبیئ وج آپ۔۔۔ ۔۔ وہں کیھٹ اب اںم یج   

۔ںیئگ یلچ رطف یک نچک الہیت رس وہ وت دن ا وجاب ےس ادب ےن اممہ  

 وہےت ایبنج ای   یھت یئگ وہ اقلئ یک ااھچیئ یک ان اںم دونں نیت ان اممہ

ز۔ یھت دی زعت اور تبحم اینت وک اس ےن س   وہےئ

ے

 ن الکل ےن رمق اور ن اق

  اےس رطح یک افہمط

ٹ
 
۔ایک ںیہن وسال وضفل وکیئ ےس اس ےن یسک۔اھت ایک رٹی  

۔۔۔۔یگ ںیلچ آپ ےہ متخ اک لق اک رتمح اخہل آج۔۔۔۔ اممہ  

ز اےس ےن افہمط
 
   رک دھکی ڑھکا ن اہ

 
ی ز

ے

۔وپاھچ رک آ ق  

ا  ےجب ےنتک اہں

گ

۔۔ ےہ اجن  

۔ وپاھچ ےن مہ ام  رک الہ رس اںم اابثت  

 دلجی ےیل اس ےںہ دےنھکی یھب ااظتنامت اجرک واہں۔۔۔۔۔۔ ےگ اجںیئ ےجب ون 

۔۔۔ ےگ اجںیئ  

۔ایک آاگہ اےس ےن افہمط    

ے اےنپ رظن ای   ےن اممہ
گ
 
ج
مل

 ای   وسٹ ای   یھبک ےن اس  ڈایل رپ ڑپکوں ےک 
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 رھپ اںم وسٹ یہ ای   ےس دن نیت وہ اب رگم اھت انہپ ںیہن زن ادہ ےس دن

۔یھت ریہ  

   اہیں افہمط
 
ی ز

ے

دی  وکیئ اںم ق

ٹ

اپ یک ڑپکوں ڈیم ری 

 

۔۔۔ےہ ش  

۔وپاھچ وہےئ ےتکجھج ےن اممہ   

اپ۔۔۔۔۔ آیپ ںیہن

 

ارے نکیل ےہ ںیہن وت ش
 
 وثلکم آنپا اںم اسمہےئ ہ

اہتش آپ ےںہ وہےت ڑپکے  السےئ ےلس نپاس ےک ان۔۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ

گ

 ںیل رک ن

۔۔وہ اجیت ےل وک آپ اںم  

 وجڑا این وکیئ اب نپاس ےک افہمط ویکہکن۔ یک آاسن لکشم یک اس ےن افہمط 

ا رتہب ےن اس  ےیل اس اھت ںیہن وموجد

گ

 ےل رطف یک آنپا وک مہ ام ہک اجن

اےتش۔ اجےئ

گ

  آیئگ رطف یک وثلکم آنپا ےیل اسھت وک اممہ افہمط وہرک افرغ ےس ن

۔ اھت ایک اابقتسل اک اس ےس تبحم تہب ےن اوہنں  

۔۔۔۔ وہں داھکیت ڑپکے وک آپ اںم آو آپ  

ارہ اک آےن ےھچیپ اےنپ اںیہن وثلکم آنپا

 

زھ رطف یک رمکے ای   رکیت اش

ٹ

۔یئگ ی   

زہ اک رمکے رک رھک دقم ادنر ےن اممہ 

گ
 

 وک وسوٹں رک انب فلیش رطف ای   ایل اجی

زبیت

ے

 ےگل ڑپکے وہےئ ےلس رپ ڈنیٹس ای   رطف دورسی ہکبج اھت ایگ راھک ےس ی

۔ےھت  

 ےگل وسٹ اےھچ واےل اےھچ س   ہی ول رک دنسپ ےئل اےنپ ےس اںم ان آپ

۔۔۔ ےںہ وہےئ  
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زہ اک ڑپکوں ےن اممہ آںیئ ےل نپاس ےک ڈنیٹس اےس وثلکم آنپا

گ
 

 وسوٹں ان ایل اجی

  اس اھترگم راہ گل ںیہن اک ایعمر اےنپ  وسٹ  یھب وکیئ اےس ےس اںم

ے
ے

 وق

پ  ےیل اس یھت رضورت یک ان اےس
پ
اپ اےنپ اچپ خ

گ

 نپاچن ےس اسحب ےک ن

۔ےئل اکنل  وسٹ  

  اک ان آپ
 
۔۔۔یگ دوں وجھبا ےسیپ وک آپ اںم دںی انب ب  

  ےس ان ےن اممہ رکےک آےگ ےک آنپا وسٹ نپاوچنں وہ 

ے

۔یک دروخاس  

 رضورت یک رکےن رکف یک وسیپں ےلچ سب وت ےئل ےل وسٹ ےن آپ 

۔۔۔۔۔ںیہن  

 اںیہن رک رھک رپ لبیٹ وموجد رکوےںہ ےل ےس اہھت ےک اس وسٹ وہ ےن افہمط 

ارپ ای   اور  اگلیئ ہہت

 

۔ڈاال وک ان اںم اس رک ااھٹ ش  

 آپ زیلپ آنپا۔۔۔۔۔۔یگ ونسں ںیہن ن ات وکیئ یک آپ اںم ن ار اس زیلپ افہمط

  یک ڑپکوں ےن

ٹ

ز  وٹب

گ
 

۔۔۔اتبںیئ رپای  

۔داھکی رطف یک وثلکم آنپا اور اہک وک افہمط ےس یتخس ذرا ےن اممہ  

زار است اسڑےھ ےک ان

گ

 
۔۔ ےںہ ےتنب ہ  

 اداھر ہک اھت ولعمم اےس۔ یئگ اکھج رس افہمط وت اتبن ا اےس رک اگل اسحب ےن اوہنں 

ا

گ

   اگ ڑپے رکن
 
  خ

ے

 رانہ اخومش ےیل اس اجیت لم ںیہن وخنتاہ وک اھبیئ ی

۔اھجمس انمس    

یگ دوں وجیھبا وکےسیپ آپ اںم۔۔۔ آنپا ےہ کیھٹ   
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ارپ رک ہہک اک ےنلچ ےس افہمط رھپ اور اہک ےس ان ےن اممہ 

 

 اسھت اےس رک ااھٹ ش

ز ےئل
 
  رپ متخ  رگم یک وکشش یک روےنک ےیل اچےئےک  اںیہن ےن آنپا آیئگ ن اہ

۔یل رک زعمرت ےن رکافہمط اتب اک اجےن  

 ،اصہمئ اعرہف رک ااھٹ ومن الئ  وخد اور اجیھب ےئل ےک وہےن ایتر وک اممہ ےن افہمط

  اک ےنلچ وک وکبک اور

 

ج

مپ س

ز یہ ھچک ایک   آ رطف یک افہمط یھب ولگ وہ اںم دی 

 رطف یک رھگ ےک رتمح اخہل س   رک ےل وک اس رپ وہےن ایتر ےک اممہ ںیئگ

۔دی لچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ز اکیف اممہ وں ن ایق اور افہمط ےس دی 

گ

 

ے

 یھت ریہ دھکی رکےت اکم وک ڑلویکں ت

 ےن اوہنں ےئل ےک اس ایک ااظتنم اک نپاین ےلہپ ےس س   یہ آےت ےن اوہنں

۔دوڑان ا ےنیل وکرل وک اھبیئ وھچےٹ  

زونتں وہےئ آےئ ےئل ےک اھکےن دعب ےک اس  وموجد واہں اور ایک چپ   وک ی 

زنت اسرے ےس دون ارہ وک امیس ای    وخانیت نحص آہتسہ آہتسہ  اگلن ا رپ دوھےن ی 

زآن اھت ایگ گل رھبےن ےس ویچبں اور

ے

 اس  ایچبں اسری وایل ڑپےنھ نپاک ق

 

ے
ے

 ڑپےنھ اپسرے ےیل ےک رفغمت یک یج ااتسین اینپ وج ںیھت وموجد اہیں وق

۔ںیھت رصموف اںم  

 دورسی ااظتنم اک رمدوں۔  یئگ گل ڑپےنھ اپسرا رک ھٹیب نپاس ےک ان یھب اممہ

۔اھت رطف  
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 اسرا ےس رکنحص لم اسھت ےک س   ےن افہمط دعب ےک وہےن افرغ ےس متخ

 دقم ےنادنر افعن اسھت ےک ان  اور رماد ریبک ونگج  اںم اانث ایس اٹیمس ھچک

  وج ڑپی رپ اممہ یھٹیب اسےنم نیع یہ رےتھک دقم ادنر  اگنہ یک افعن۔ رےھک

ے

 
 اہنی

زنت ےن سج یھت ریہ دھکی ڈےتٹپ وک امیس وک افہمط ےس اامہنک  ںیہن ےس کیھٹ ی 

۔ ےھت دوھےئ  

  ای   اںم ذنہ ےک اس رک آ اہیں اگل داکچھ وک افعن
پ
 اک اممہ یھب ےئل ےک ب

 رماد ریبکاور۔ وکاس وک آپ اےنپ ےن اس رک رھب آہ رسد ای  ۔اھت آن ا ںیہن ایخل

زھ آےگ

ٹ

 ےک رہچے ےک افعن ڑھکا وےںہ ونگج ہکبج ےھت ےئگ گل ےنٹیمس درن ا رک ی 

ار

ے

زاھؤ ان

ٹ
پ
 دونں نیت ان اھتہک راہ وہ اوسفس یھب اےس اھت رصموف اںم دےنھکی خ

  یک اس ےس اممہ یھب ن ار ای   اںم

ے

 
۔یھت وپیھچ ںیہن ریخی  

۔۔۔وپھچ اچل احل  ےس اھبیھب رک اج لچ   

۔دالیکھ رطف یک آےگ رک رھک اہھت رپ رمک یک اس ےن ونگج   

   ےک اممہ وہا اتلچ ےس روی آہتسہ افعن
 
ی ز

ے

۔ ایگ رہھٹ ق  

۔۔۔آپ ےںہ یسیک۔۔مکیلع االسم  

  ےن اممہ رپ آواز دیمیھ یک افعن

گ

۔امھگن ا رس رک وچی  

ا اسیک

گ

۔۔۔ ےھجم اچےیہ وہن   

زوا ہجہل اک اس

ٹ

۔اھت ک  

 یطلغ ریمی اچاتہ ںیہن اںم۔۔ ۔۔ دںی رک اعمف وںمہ ےس دل ن ار ای   زیلپ آپ
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۔۔۔۔رےہ آرام ےب اںم ربق یک امں ریمی ےس وہج یک  

زان ا افعن

ٹ

زگ

ٹ

۔گ  

 ایل نیھچ ھچک س   ریما ےس ھجم ےن سج۔۔۔    دو رک اعمف ےسیک وک آپ اںم

۔۔۔۔۔۔وک ولوگں آپ اںم رکو اعمف ےس دل سک۔۔۔۔  ےھجم اتبںیئ  

ازہ رھپ ےسیج زمخ اک اممہ 

ے

 وہ من آںیھکن اور یھت یئگ رھبا آواز یک اس  وہایگ ن

۔ںیئگ  

زا تہب ےن مہ وہں اجاتن اںم

ٹ

اہ ی 

گ

 ایک ودعہ ےس آپ ےن اںم رگم ےہ ایک گ

 ایتر یھب ےیل ےک ےنتگھب زسا اںم ےگ اجںیئ رھگ ےک آپ یہ اجےت واسپ ےہمہ

 یھب واال روےن اب وت ےھچیپ ریمے۔۔۔۔۔۔ ڈرںیہن وکیئ اب ےھجم۔۔۔۔۔۔  وہں

 اسسن اک وکسن یہ رک الم ےس اونپں ےک آپ وک آپ اںم۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن وکیئ

۔ اگ ولں  

۔یھت یگتخپ اںم  ےجہل اس اہک ےن افعن  

 اوہنں اور دن ا الم ےس اونپں ریمے ےھجم ےن آپ دن سج۔۔ ۔۔۔۔ ےہ کیھٹ

 یگ دو رک اعمف وک س   آپ اںم دن اس رکایل وبقل ےس دیل وخش ےھجم ےن

 ۔۔۔

۔اہک ےس نپ دضی ےن اممہ  

ا واسپ وںمہ ےس رٹنی یک حبص لک

گ

 وہ ایتر ےجب است حبص آپ۔۔۔۔۔ ےہ اجن

  انشیٹس وںمہ اگ اجرےئ

ے

۔اگ اجےئ گل ہٹنھگ ای   اںم اجےن ی  
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ا وک اس وت آن ا ن اد وک افعن 

گ

ا اھجمس انمس   اتبن

ے

 وہ ایتر رک اھٹ دلجی حبص وہ ہک ن

۔اجےئ  

زدی   اہیں ارگ 

گ
گ

 ال رک اکنل ےسیپ ھچک ےھجم  وت ےہ نیشم امی یٹ اے وکیئ اںم ی

۔۔۔۔۔ دںی  

۔ اھت امنن اں نپ رواھک اںم آواز یک اس وت اہک ےن اممہ  

۔۔۔۔اچےیہ ےسیپ ےنتک وک آپ  

زش اگنہ اینپ  ےن افعن 

گ

۔وپاھچ رک امج رپ ق  

زار دس

گ

 
۔داھکی اےس ےس ریحت رک ااھٹ رس ےن افعن اتبیئ رمق سب ےن اممہ ہ  

زار دس

گ

 
۔۔۔۔۔ ےںہ رکےن ایک ےن آپ ہ  

۔نپان ا ںیہن روک ےس وپےنھچ وک آپ اےنپ وہ   

 ںیہن  دںی وت ےںہ دےنی رک ال وک آپ ارگ۔۔۔۔۔ ںیہن دے وجاب وک آپ اںم

۔۔۔۔۔ یگ ول ےل وخد اںم دںی رک واسپ ےھجم  امی یٹ اے ریما وت  

زے ےن اممہ۔

ٹ

  رپ امےھت ےس ویتروں ک
 
۔اہک رک ڈال ب  

ا واسپ اکرڈ اںم رپاشیین ےھجم  وسری۔۔۔وہں داتی ال اںم

گ

۔۔۔۔۔راہ ںیہن ن اد رکن  

 وک اس ےن اممہ۔ایگ لکن ن ارھ رک اتب اک اجےن اک ونگج اور وبال ےس رشدنمیگ افعن

ا

ے

۔ اکٹھج رس رک دھکی اجن  

 ڈگ س   رگم یھت ریہ رک وکشش یک رکےن ن اد ربمن ےک س   ن ار یئک وہ ےس لک

ا وہ ڈم

ے

۔اجن  
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ارا آیپ ےلچ
 
 اھبیئ اب س   ن ایق ےںہ ےتلچ رھگ مہ اب ےہ وہایگ متخ اکم ہ

۔۔۔۔۔ ےگ ںیل اھبنسل  

 اکھتوٹ رپ رہچوں  ےک ان داھکی اممہ یھت آیئ نپاس ےک اممہ وہرک اےھٹک س   وہ

اہبئ اک

 

  ش

ے

۔اھت ںیہن ی  

۔۔۔۔۔ےہ رکین یھب ایتری ےیل ےک حبص ےھجم ںیلچ اہں  

۔اہک اےتھٹوہےئ ےن اممہ  

ارے آپ
 
 رپ ڈوییٹ وت اھبیئ یگ رکںی ایک آپ ایلیک واہں اجںیئ رک یہ نپاس ہ

۔۔۔۔۔۔ےگ اجںیئ ےلچ  

۔ اہک ےس ولخص رک اھتم اہھت اک اس ےن افہمط    

 ےس وہج یک امیبری یک اخہل اںیہن ےن اھبیئ ونگج ہک اھت اتبن ا وک اس ےن افہمط

 

گ

۔اھت اتبن ا اک اکنح ااچی  

ا ریما رگم ریتک رضور اںم

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رضوری تہب اجن  

۔اھجمسن ا ےس رنیم ےن اممہ   

۔۔۔۔۔ےںہ ایھچ تہب آپ آیپ اںم چس  

 اس آںیھکن یک اس ہک ویں دی رکسما وہ وت یک دنلب دصا رتشمہک۔ ےن س   ان

  یک

ٹ

 
۔ںیھت رےںہ دے ںیہن اسھت اک رکسماہ  

  ایس ےن  اممہ وجھباےئ وک اممہ اہھت ےک ونگج الرک ےسیپ ےن افعن

ے
ے

 وک افہمط وق

ارپ واےل ڑپکوں اےنپ ےن اس ےسیپ ن ایق دےی ےسیپ ےک ڑپکوں

 

 رھک یہ اںم ش
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 ےن افہمط۔  اھت وجھبان ا واسپ یہ اسھت یھب امی یٹ اے ےن افعن ن ار اس  ےیل

  
 
  وکیئ  نپاس ےک اس خ

ٹ

 ڈنیہ این اانپ ےس ادنر وت داھکی ںیہن گیب ڈنیہ ن ا وال

 ماامہ رک ااھٹ گیب
ی

ے

سپ
زد ۔امھتن ا وک زی    

اراض ےس آپ اںم

گ

 وبجمری یس وکن ایسی یک آپ ہتپ ںیہن ےھجم۔۔۔یگ اجو وہ ن

ل آپ ہک یھت
ب لک
 داھکی ےن اںم یھب روہی اک اھبیئ افعن۔آںیئ اہیں اہھت اخیل 

زا وک آپ ہک ےیل اس رصف ںیہن وپاھچ ھچک ےس آپ۔  اںم۔۔۔ اجےئ گل ہن ی 

   رمہبت ایلگ وہں رکیت ادیم
 
 ےک دوونں آپ وت آو واہں اںم ن ا اہیں آپ خ

  ایپری اینت اینپ ےھجم۔۔ وہ اکچ وہ کیھٹ س   چیب

ے

 وخوصبرت رپ رہچے ےک دوس

  یچس رھبوپر یس زدنیگ

ٹ

 
ی رکسماہ

گ

ھی
ب ک

۔۔۔۔۔ےہ د  

 رکف اینت یک اس اممہ۔اہک   وک اممہ ےس ولخص ااہتنیئ اور دل ےچس ےن افہمط۔۔

دہ رپ تبحم اور ۔وہیئگ آدبی   

ز اھبیئ
 
۔۔۔ںیلچ۔۔ ےںہ آےکچ ن اہ  

 اور افعن وہ دعب ےک ےنلم ےس س  ۔اتبن ا  وہےئ ےتگل ےلگ ےک اس ےن افہمط

وں ن ایق

گ

 

ے

  رمہاہ ےک ت

گ

پ
 رکےن اولداع اور ےنلم اےس یہ س  ۔یئگ ھٹیب اںم یچ چ

۔ےھت آےئ  

 اںم گیب ےس وھچےٹ اسامن اک اس  ےن افہمط۔ اھت رجتہب الہپ اک رفس اںم رٹنی

  وج اھت دن ا رک لقتنم

ے
ے

 ےن افعن ریک  رٹنی یہ ےسیج۔  اھت اںم اہھت ےک اس اوسق

زےنھ اےس

ٹ
پ
۔  داھکی وک گیب ڑکپے اںم اہھت اےنپ ےس یسب ےب ےن اممہ۔ ۔اہک اک خ  
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 گیب ےس اہھت ےک اس رک کھج وفرا اںم ریپوی یک رظنوں یک اس ےن افعن

زےنھ اںم رٹنی رک اھتم اہھت اک اس ےس رنیم اور ایل

ٹ
پ
وں وہ۔ دی دمد اںم خ

گ

 

ے

 ت

زھ اںم رٹنی یک ےلہپ

ٹ
پ
  یک رٹنی۔ ےھت رےہ رک ااظتنر اک ان رک خ

ٹ

 رک ھٹیب رپ س 

زہ اک رگد ارد ےن اممہ

گ
 

 رھتسا اصف نبیک۔ ےھت اچر ویہ سب اںم نبیک اس ایل اجی

  ےن اممہ۔ اھت

ٹ

 اک  اجےن رہش اےنپ۔  یل ومدن آںیھکن رک اگل کیٹ ےس کیب یک س 

 وہ اسھت  ےتچنہپ رہش اےنپ اھت ایل وسچ ےن اس۔  اھت راہ اج ڈون ا دل اک اس رک وسچ

 ایہن ورہن وتکیھٹ ایل رک وبقل اےس ےن ن اپ امں ارگ یگ اجےئ رھگ دیسیھ

۔یگ اجےئ آ واسپ وہ دقومں  

 ھچک ےک رکےن دنب آںیھکن ہک ےک ویکں الچ ںیہن یہ اتپ اک زگرےن رفس اک رٹنی

ز یہ   ۔ یھت یئگ گل آھکن یک اس دعب دی 
 
 ولطمہب دعب ےٹنھگ وت ایھٹ رک وس خ

۔اھت آاکچ انشیٹس  

ا رھگ اےنپ ےھجم

گ

۔۔۔۔۔ےہ اجن  

زےت ےس رٹنی ےن اممہ 

ے

 افعن۔ اہک اںم آواز رویھک ریغب دےھکی وک افعن اسھت ای

  ےن

گ

وں ڑھکے ےھچیپ اےنپ رھپ اور داھکی وک اس رک وچی

گ

 

ے

 ےن ونگج وک دووتسں ت

ارہ اک اجےن وک اس رک الہ رس

 

 گیب اانپ  وموجد اںم اہھت اےنپ ےن افعن۔  ایک اش

زاھ رطف یک ونگج

ٹ

    دن ا ی 
 

 وہےئ آےت وہ وج اگلن ا ادنازہ اک وسیپں رک اپھتپھت اورج

۔اھت آن ا رک ےل ےس وادل ےک رماد  

 اممہ  رک اتب ہتپ اک اقمم ولطمہب آن ا رطف یک اڈنیٹس یسکیٹ ےیل اسھت وک اس افعن
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 دعب وپےنےٹنھگ  رقتابی ایگ ھٹیب ےک آ وخد اور وھکال دروازہ اک اسڈیئ یلھچپ ےیل ےک

زیسکیٹ ےک اہوس دوراین 
 
زےن ےچین ےن اممہ۔ ریک ن اہ

ے

 اانپ ےک رک اقنب ےلہپ ےس ای

زی ےچین  دعب ےک وہےن نئمطم اپھچن ااور رہچہ

ے

زیھ رطف یک ٹیگ ای

ٹ

  افعن۔ ی 

ز ھچک وک ڈراویئر یسکیٹ ےن  اس رک ےل گیب اک اممہ وخد اور اہک اک رکےن ااظتنر دی 

  ٹیگ یہ ےھچیپ ےک

ے

ھک یہ دوونں رگم آن ا ی

ٹ

ھی

ٹ

ن

زے۔ ےھت ےئگ رک رک 

ٹ

 ی 

اال اگل رپ ٹیگ

ے

 اسھت تحت ےک آس یسک ےن افعن۔ایگ اھجمس ھچک تہب اںیہن  ن

ز رک وھکل دروازہ وچدیکار اک ان دعب ٹنم دو اجبیئ لیب یک ےلگنب واےل
 
۔الکن ن اہ  

۔۔۔ےہ انلم ےس سک  

۔اہک ےس یتخس زرا رک دھکی دنبہ این ےن وچدیکار  

اال واہں ےہ وپانھچ اک اہوس واےلدراین اسھت ےک آپ ےھجم 

ے

 اگل ویکں ن

۔۔۔۔ولگ ہی ےئگ اہکں۔۔۔ےہ  

 ۔یھت ریہ رلز آواز یک افعن

گ

ات ایھبی

 

دش

گ

اگ خ

گ

۔ےھت ایتر وک ڈےنس رطح یگ ن  

 ےئگ وک ان۔۔    ےںہ دار رہتش وکیئ ےک ان ایک آپ ےںہ ےئگ ےلچ دنلن وت ولگ ہی

۔۔۔۔ےہ دن دورسا وت وہےئ  

ی ےن افعن۔ وھپڑا مب رپ رسوں ےک ان ےن وچدیکار

گ

ے

ی
ش
گ

 

س

۔اکٹھج رس ےس   

  بک ےہ ادنازہ وک آپ

ے

۔۔۔۔ وہیگ وایسپ یک ان ی  

۔وپاھچ تحت ادیم یسک وعام ےن افعن  

 ےلچ ےس اہیں ےئل ےک ہشیمہ وہ ہک ےہ اتبن ا وت ےن وچدیکار ےک ان یج اصخ  
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زے اھبیئ اگلںیئ رکچ دعب اسل دو اسل ےہ اتکس وہ  ےںہ ےئگ

ٹ

  ےںہ ولگ ی 

 ںیل رک ااظتنر اک رسدویں یھب آپ ےںہ اگلےت رکچ اک  نپااتسکن ومعام اںم رسدویں

 ۔۔۔۔۔

ا السم اور یک متخ ن ات اینپ ےن وچدیکار

ے

۔ایگ ٹلپ واسپ اھجڑن  

 اھتاس اکچ گیھب ےس آوسنؤں دوہٹپ اسرا اک سج داھکی وک اممہ رک ٹلپ ےن افعن

 اسرا اانپ رک ٹپل اسھت ےک ٹیگ ایس اھت راہ اچہ دل یھت رپ ٹیگ آےنپ رظن یک

 اےنپ ےن اس ےیل ےک رےنھک رھبم اک زعت یک ن اپ امں اےنپ رگم دے اہب دھک

۔ اھبنسال وک آپ  

   یک یسکیٹ ےس دقومں ہتسکش ےن افعن

گ

زاھےئ دقم اجی

ٹ

   ےک یسکیٹ۔ی 
 
ی ز

ے

 ق

 وک درودویار ےک رھگ اےنپ ڑھکی وےںہ یھب اب وج داھکی وک اممہ رک ٹلپ رک چنہپ

 آرک نپاس ےک اس رک رھک اںم اگڑی گیب ےن افعن۔یھت ریہ دھکی ےس رسحت

زاتمح انب اممہ اور اھتام اہھت اک اس ےس رنیم

گ

 ویکہکن آیئ یلچ اسھت ےک اس ےک م

۔اھت ںیہن اچرہ وکیئ العوہ ےک اس یھت یئگ اجن وہ  

ز اکیف ولگ وہ  دل ےن اوہنں ےھت رےہ رک ااظتنر اک وایسپ یک افعن  ےس دی 

 ےٹنھگ نیت ےئگوہےئ وک افعن اجںیئ امن واےل رھگ ےک اممہ یک  داع ن ار یئک اںم

ز یہ ھچک ےھت رےہ وہ ز ےک رھگ وت زگری دی 
 
 ریبک آیئ  آواز یک رےنک یسکیٹ ن اہ

ز رک وھکل دروازہ رک وفرااھٹ
 
 رک دھکی وموجد وک اسھت ےک افعن۔ اگل اھجےنکن ن اہ

ارہ اک ںیہن وک دوونں ان رک ٹلپ واسپ یہ وفرا اگل اکٹھج وک اس

 

۔  ایک اش  
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ا نپاین رپ ادیموں اےھٹاینپ ےس ےکٹھج یھب  دوونں وہ

ے

د وک ان رک دھکی رھپن  دشی 

وں وت وہیئ دالخ ادنر اممہ اسھت ےک افعن۔ اگل دصہم

گ

 

ے

  یہ ت

ے

 رس ےس دنام

زھ آےگ ےن افعن۔ ےھت ڑھکے اکھجےئ

ٹ

 راھک گیب اک اممہ اںم رمکے ای   رک ی 

  اس۔ یئگ ھٹیب آرک رپ ڈیب  یتلچ ےھچیپ ےک اس ےس اخومیش اممہ

ے
ے

 ذنہ اک اس وق

  یک ےنھجمس وسےنچ  یھب ھچک

ے

 چس آج ہک اھت راہ گل اےس اھت رحموم ےس الصج 

۔ےہ یئگ ڑھچب ےس اخدنان اےنپ وہ اںم  

۔۔۔ ۔ ےںہ آیئگ ویکں واسپ اھبیھب۔۔۔۔۔۔  افعن وہا ایک  

ایب ےب ےن ونگج

ے

۔ایک اافتسر ن  

۔۔۔ ےںہ ےکچ اج رک وھچڑ کلم  ولگ وہ    

۔اگلن ا  اکٹھج اور ای   وک ان اںم ےجہل وہےئ ےکھت ےن افعن   

اری۔۔ ن ار دںی رک اعمف وںمہ
 
 دانھکی دن ہی ےھجت آج ےس وہج یک ےبووقیف ہ

۔۔۔ڑپا  

وں۔۔

گ

 

ے

   ےک اس یہ ت
 
ی ز

ے

۔ےھت وہےئ آڑھکے ق  

ز یھب اںم۔۔ ںیہن وصقر اک ولوگں مت رصف زای  زم اس وہ رشی   اک ی 
 
۔ ۔۔۔اںم خ  

۔اہک ےس وگیئ اصف ےن افعن  

 ںیہن افدئہ وکیئ وک اممہ اب رشدنمیگ یک ان رگم ےھت رشدنمہ ہگج اینپ اچروں

۔یھت یتکس دے  

 روایٹں اور دال وہےئ آےت ولگ وہ۔ ےئگ ےلچ اںم نچک رک اھٹ  رماد اور ریبک
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ا یھب رٹکیفی ےن اوھنں حبص۔  ےھت رےہ جب آھٹ ےک رات۔ ےھت آےئ ےل

گ

 اھت اجن

ا رک لم ےن دوونں۔ 

گ

۔ امھتیئ اج وک افعن رک انب رٹے ےس اگل ای   ایک رگم اھکن  

ا ےیل ےک اھبیھب اب اج اھٹ

گ

 ںیہن ھچک ےن اوہنں یھب وک دن۔۔اج رک ےل اھکن

۔۔۔۔۔۔اھکن ا  

اا رس افعن۔ایک اصدر مکح اےس ےن ریبک

ے

ی
ک

ٹ

ی
 ھ
چ

 ےک اممہ ےیل اںم اہھت رٹے 

   یک رمکے

گ

اک دروازہ اس اکلہ۔ ایگ اجی

گ

 رپ ڈیب یہ اسےنم۔ راھک دقم ادنر ےک رک ن

زاھچ آراھ اےس

ے

 رٹے دے دلجی۔رلزی اںم اہھت ےک اس رٹے رک دھکی ڑپا ی

 وت ڑکپی الکیئ ےیل ےک رکےن چپ   ضبن۔ ایک دیساھ وک اممہ رک رھک رپ لبیٹ اسڈیئ

پ  امدنن یک یٹھب مسج اک اس

ے

 ڈیب اور اور ایک دیساھ وک اس ےن افعن۔ اھت راہ ی

  رگدن یک اس  رک ااھٹ سیھک رپوموج

ے

۔دن ا رک الیھپ ی  

    رماد اںم ٹنم دس اےلگ
 
ی ز

ے

 چپ   ےن ڈارٹک۔ آایگ رک ےل وک ڈارٹک وموجد ق

۔وھگرا ےس رظنوں وکشمک وک اچروں ان وہےئ رکےت اپ  

  ریمی ہی اصخ   ڈارٹک 

گ
 

وں ان اور  ےںہ وائ

گ

 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہب یک ت  

 ای   یک رکےن دور یمہف طلغ یک ان رک ھجمس وہفمم اک رظنوں یک ان ےن  افعن

۔ یک وکشش  

د وک ان   ےل ہی آپ وہں راہ دے رک ھکل ڈیمنسی اںم  ےہ اگل دصہم دشی 

اءاہلل رںیھک ایٹپں ڈنھٹی  ےئل ےک رکےن مک اخبر اور  آںیئ

 
گ

  حبص ان

ے

 وک ان ی

 رنوس اک ان ورہن وہ ہن نشنیٹ یک مسق یسک اںیہن رکںی وکشش  اگ آاجےئ آرام
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زی   ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اتکس وہ یھب ڈاون ی   

 ہہ وک ان اںم اافلظ واحض  ےن ڈارٹک
پ ی

گ

ی

ے

ب
  ےس ڈارٹک ےن رماد۔یک 

گ

ن

 

پش
سکپ
ن 

 ےل رپ

    ےن ونگج۔ ڈایل رظن ای   رک
 

 اںم اسھت اور امھتےئ وک اس رک اکنل ےسیپ ےس ج

۔ دی وک ڈارٹک سیف یک ڈارٹک  

د ےیل ےک اھبیھب

ٹ

زی  ازہ اور ی 

ے

ا ےل یھب دودھ ن

گ

 ےیل ےک ان رویٹ دال ہی۔۔آن

۔۔۔۔۔۔ںیہن کیھٹ  

۔اہک رک روک اےس اجرک ےھچیپ ےک رماد ےن ونگج  

۔۔۔۔۔۔آاھچ  

ا رس رماد

ے

ز الہن
 
۔ایگ لکن ن اہ  

ار ےٹنھگ نیت رقتابی

ے

ا ایٹپں یک نپاین ڈنھٹے رسرپ ےک اممہ افعن اگلن

ے

 اجرک وت راہ رھک

 رک دے اہسرا اےس ےن وتافعن وھکںیل آںیھکن یس وھتڑی وہا مک اخبر اک اممہ

زدیتس۔ اھٹبن ا د زی 

ٹ

زی   اک وسےن ےک اس دون ارہ دی ڈیمنسی اےس رک الھک دودھ اور ی 

۔ اھت اکچ وہ مک اکیف اب وج ایک چپ   اخبر اک اس رھپ ن ار ای   ےک رک اانیمطن  

زا اانپ اک اس امرے ےک اکھتوٹ  ای   اس دوڑایئ اگنہ اک اںم رمکے اھت احل ی 

 رک کھت اجےکس وسن ا رپ سج یھت ںیہن وموجد زیچ ایسی وکیئ واہں العوہ ڈیبےک

 ٹیل رک اھچب اچدر رپ زنیم رک ااھٹ ہیکت ای   اور ااھٹیئ اچدر ریھک رپ ڈیب  ےن اس

۔اھت اکچ وس دنین رہگی وہ اںم وحملں یہ دنچ۔  ایگ  

 یٹیل یہ ویں ےحمل دنچ۔ اھت راہ وٹٹ ےس درد مسج اسرا وت وھکیل حبص آھکن یک اممہ
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زش ےچین اگنہ وت یھٹیب رک اھٹ رکیت تمہ رھپ ریہ وھگریت وک تھچ

گ

 وسےئ رپ ق

 اک اس۔ ڈایل رپ رہچے ےک اس  اگنہ ای   رھبی رفنت ےن اس ڑپی رپ افعن

ز وک اچروں ان وت اتلچ سب
 
 دن ہی اےس ےس وہج یک نج دیتی امر رک دے زہ

ان اک ادنر ےک اس  رگم اھت ڑپا دانھکی

گ

 راہ روک ےس رکےن طلغ یھب ھچک اےس ان

۔اھت  

زی ےچین وہ نپایت اقوب رپ آپ اےنپ

ے

 ادرھ ادرھ رک اھتم وک رس رکچاےت اےنپ اور ای

 اایتحط  اھبنسےتل وک آپ اےنپ یہ ڑپےت رظن رپ دروازے ےک روم واش ڈایل اگنہ

   ےک افعن ےس
 
ی ز

ے

 دقم اچر وت آیئ واسپ دعب ٹنم نپاچن۔ یئگ رکیلچ زگر ےس ق

زارک  افعن رپ آواز یک دمھ۔ یھت وہیئ وبس زاںم رک رہلآ یہ دعب ےک ےنلچ

ٹ

زی 

ٹ

 
 ہ

 اک رکرمکے اھٹ رتشیب ےس وفرا۔ اھت اخیل وج ڈایل اگنہ رطف یک ڈیب وفرا   اور اجاگ

زہ

گ
 

  یک ڈیب ایل اجی

ے
گ  

زاھ رک کپل رک دھکی ڈریھ ووجد اک اس رطف یک نپائ

ٹ

 وفرا اور ی 

۔ ایک لقتنم رپ ڈیب رک ااھٹ اےس  

ا ادنازہ اک اخبر رک ےل اںم اہھت الکیئ

گ

ز وج اچاہ رکن

ے

 یئگ آ ھجمس وک افعن اھت اکچ ای

د ہک ای 

 

 رپ اہوھتں ےک اس ہک ویکں ےہ آن ا رکچ اےس رپ وایسپ ےس روم واش ش

 اس وھتڑا اںم اس رک ااھٹ الگس اک نپاین ےس لبیٹ اسڈیئ۔ اھت اکچ رک وسحمس وہ یمن

  دو رک انب ایپیل یک اہھت اور ڈاال نپاین

ٹ
گ

 اورپ ےک اممہ رک ڈال اںم اس نپاین وھگی

 اور اخٹپ ن اںیئ داںیئ رس ےن اممہ رپ رکےن ااسی ن ار نیت ےس دو اٹنیھچامرا ےس زور

۔وھکںیل آںیھکن یس یکلہ  
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۔۔۔آںیئ اںم وہش اممہ  

 افعن وکداھکی اس لکشمب ےن اممہ۔ دی آواز اےس رک اپھتپھت اگل اک اس ےن افعن

  رھپ اور ڈاال وجس ےئل ےک اس اںم الکس اخیل رک دھکی وھکےتل آںیھکن  ےن 

زدیتس وک اس  اممہ ےسج اگلن ا اسھت ےک ہنم ےک اس الگس۔ ااھٹن ا رک دے اہسرا زی 

 ےس زیتی اہھت اک اس ےن افعن رگم یک وکشش یک رکےن ےھچیپ رک امر اہھت ےن

زدیتس الگس اور ڑکپا  ےن اممہ ااھٹن ا اس وھتڑا رک اگل اسھت ےک وہوٹنں ےک اممہ زی 

 ےن افعن۔ ایک ےھچیپ رس اانپ رک یپ وجس اس وھتڑا اور وھکال ہنم رک وہ سب ےب

د ہیکت ای   ےھچیپ ےیل ےک دےنی اہسرا وک اس رک رھک واسپ الگس زی 

گ

۔راھک م  

  ۔۔۔۔۔۔ رکںی ںیہن رطح اس اسھت اےنپ زیلپ آپ
 
 ےس آپ ےن اںم خ

 رپ ھجم آپ وت اگ ولماؤں  ےس وادلنی ےک آپ وک آپ اںم ہک ےہ ایک ودعہ

۔۔۔۔رںیھک نیقی  

۔ ےسداھکی ےصغ اےس ےن اممہ وت اہک وہےئ ےھٹیب رپ اسڈیئ ای   ےن ااغفن  

۔۔۔۔ وادلنی ریمے آپ ےگ الںیئ ےس اہکں   

۔اکھجن ا رس ےن رپافعن آواز اویچن یک اس  

  ۔۔۔۔۔ ںیہن ہلئسم اک آپ ہی 
 
 وک آپ اںم ہک ےہ اہک ےس آپ ےن اںم خ

  وادلنی ےک آپ

ے

۔۔۔۔ رکںی اابتعر ریما آپ رھپ وت اگ اچنہپؤں ی  

۔اہک ےس رنیم ےن افعن  

 آپ اب ےہ ایل رک اکنح ےس ھجم ےن آپ  اابتعر اک آپ رکیتکس ںیہن اںم 
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اہک ںیلیھک لیھک اسھت ریمے رک وبھج اجن

ے

 رھک نپاس اےنپ ےھجم آپ ےگن

۔۔۔۔۔۔ںیکس  

۔داھکی اےس رک ڑتپ ےن افعن رپ آواز رھبایئ یک اممہ   

 ےسیج۔۔۔۔  وہں ںیہن الخف ودعہ اںم اور ےہ ایک ودعہ ےس آپ ےن اںم اممہ 

  ایس اگ رکوں رپسد ےک وادلنی ےک آپ وک آپ اںم یہ

ے
ے

 ےس رےتش اس وق

 ریمے ںیہن یہ وہج وکیئ وت یک رےنھک نپاس اےنپ وک آپ۔ اگ دوں رک آزاد یھب

دن ایت وکیئ ےس آپ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔ نپاس

گ

زدیتس وک آپ اںم ہک ںیہن وایگتسب خ   زی 

 وک آپ اںم رپ انب یک سج ےہ الچل یک ےسیپ روےپ ےھجم یہ ہن روھک نپاس اےنپ

 لک اںم۔۔۔۔۔۔۔۔ دںی اکنل ومہ ہی ےس ذنہ اےنپ آپ ےیل اس رکو اامعتسل

 اگ رکوں وکشش یک ےنیل ربمن اک ان ےس واہں اور اجؤاگن آسف ےک نپانپا ےک آپ

 ۔۔۔۔۔

 رہچہ اک اممہ اور یک لمکم  ن ات اینپ ےس رنیم ےن افعن ےتیل اسسن رہگا ای  

۔یھت تیفیک یک ینیقی ےب یھب ایھب اہجں داھکی  

 وہں اجیتن اںم۔۔۔۔۔۔  ےںہ رےہ رک ےئل ےک الہبےن ےھجم آپ ن اںیت س   ہی

 آج ےسیج۔۔۔۔۔۔۔  ںیہن اابتعر یعطق رپ ن ات یک آپ ےھجم۔۔۔۔ وک رمدوں آپ

   ےںہ وموجد اںم رمکے اس اہیں آپ
 
 ےہ قلعت اکذغی رصف ریما اک آپ خ

۔۔۔۔۔ےںہ رےہ رک ایک اںم رمکے ریمے اہیں آپ رھپ وت  

۔ وپاھچ رک رغا ےن اممہ   
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۔ وہایگ رسخ رک نس ن ات یک اس رہچہ اک افعن   

زاب تعیبط یک آپ ارگ 

گ

ا ںیہن یھب دقم اںم رمکے اس اںم وت وہیت ہن خ

ے

 رھک

 امں ریمی وہں نپادنب اک ودعے اںم دںی اکنل ومہ اسرے ےس ذنہ  اےنپ آپ

۔۔۔۔۔ اھکسیئ ںیہن الخیف ودعہ ےھجم ےن  

زار رنیم یک ےجہل ےک وہےئافعن رکےت ن ات 

ے

زق  آپ وت ےن امں یک آپ یھت ی 

ا اوغا ڑلایکں وک

گ

 رک اابتعر رپ ن ات یک آپ ےسیک اںم رھپ وہاگ اھکسن ا ںیہن  یھب رکن

  ۔۔۔۔۔۔۔ ول
 
 دن اوت رک رھگ ےب ےس رھگ ےھجم ےئل ےک بلطم اےنپ ےن آپ خ

 وتڑ یھب ودعہ اانپ آپ ےئل ےک رغض اینپ ےہ تیثیح ایک یک ودعے ای   رھپ

 

ے

۔۔۔۔۔ ےںہ تکس  

۔ یھت ریہ نپا رک ںیہن اابتعر رپ اس وطر یسک اممہ  

 ےسیک وک اممہ وہ ہک یھت ریہ آ ںیہن ھجمس اکٹھجاےس رس ےس رکب ےن افعن

۔دالےئ اابتعر  

۔۔۔۔ اگ ولں رک یہ واسی اںم ےںہ اچیتہ ایک آپ دںی اتب ےھجم آپ   

۔اچیہ اجانن امیض یک اس ےن افعن  

 رانہ ںیہن اسھت ےک آپ اہیں اںم۔۔۔۔۔۔۔ آںیئ وھچڑ داراالامن ےھجم آپ 

   دںی ےل رمکہ اںم وہلٹس یسک رھپ ن ا اچیتہ
 
  خ

ے

 ںیہن ےس وادلنی اےنپ اںم ی

۔۔۔۔۔ یگ روہں وےںہ اںم یتلم  

 ڑلیک ہی اھتام رس اانپ ےس اہوھتں دوونں ےن افعن وت یک لمکم ن ات اینپ ےن اممہ
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۔یھت ریہ ےل ااحتمن  وخب اک ربص ےک اس  

 رک دھکی وہلٹس ااھچ ںیہک اہیں رگم اتکس وھچڑ ںیہن وت اںم داراالامن وک آپ اںم

ا ااظتنر رعہص ھچک وک آپ ےیل ےک اس نکیل اگ دوں ےل روم وک آپ

گ

 ڑپے رکن

۔۔۔۔۔۔ںیہن ےسیپ ےیل ےک رکاےئ نپاس ریمے اگایھب  

۔اتبیئ وبجمری اینپ وک اس اںم ادناز دیسےھ ےن افعن   

 یگ دوں اںم یھب رکاہی وت وہ ریہ ےل اںم رمکہ رکںی ہن رکف یک وسیپں آپ 

 آپ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک رکےن ااسحن ہی رپ ھجم وک آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ھچک وج اںم ےس وہج یک

ے
 

زداس  ےہ تہب یہی ےیل ریمے وہں ریہ رک ی 

د رمکہ  رپ ہگج ایھچ ےھجم سب آپ۔۔۔۔۔۔

ٹ گ

۔۔۔۔۔۔دںی رک ڈوھی  

۔اھت آرسی رظن ہصغ  رپ رہچے اور یتخس اںم آواز یک اممہ  

زا ےچین اور اکھجا رس اانپ رک چنیھب ل   ےن افعن

ے

۔ای  

 اھکےن ھچک ےیل ےک آپ اںم دںی اتب ےھجم وت ےہ ریہ گل وھبک وک آپ ارگ 

۔۔۔۔ آؤ ےل وک  

 وج اھت رطف یک ڑھگی اب دایھن اسرا اک وپاھچاس ریغب دےھکی وک اس ےن افعن

۔یھت ریہ اجب اچر ےک حبص  

ا ےھجم 

گ

۔۔۔۔یگ ولں ےل رک اھٹ وخد اںم وت وہا اھکن  

۔ داھکی وک اس رظن ای   ےن افعن رپ آواز رھکدری یک اممہ    

ز اںم
 
 آپ ن ار ای   یگ اگلںیئ ںیہن ڈنکی ےس ادنر آپ۔۔۔۔۔۔ وہں اگل ےنٹیل ن اہ
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 ےک دمد یک آپ اںم وصرت یک وہےن دنب دروازہ وت رگںی دون ارہ ےںہ یکچ رگ

۔۔اگ وکسں آ ںیہن ےیل  

ز رک ااھٹ ہیکت اچدر  اور اہک اس ےن افعن
 
زآدمے۔ دن ا ریھپ دروازہ رک لکن ن اہ  ی 

 ےس وہج یک ےبآرایم اور اکھتوٹ۔ ایگ ےھٹیب رک رھک ہیکت  رپ نپایئ اچر وموجد اںم

زا ااکس ۔ اھت راہ دے ےنیل ںیہن وکسن اےس اتھچپوا رپ ےیک اےنپ ےس اھتاورپ احل ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دساھرینیل یطلغ اینپ رک امن وک وفرااس وت وہاجےئ ےسیطلغ دنبے ارگ رتپ

 ےس اہلل رھپ وت ےہ وہا اصقنن اک یسک ےس وہج یک یطلغ ارگاس نکیل  اچےیہ

 ڑپوھ امنز ےہ لح اس آاسن۔۔۔۔۔۔۔۔ اچےیہ امینگن اعمیف اور اچےیہ رکین وتہب

زا ےس رب اےنپ اور

ٹ

زگ

ٹ

 واال رکےن رمح تہب وہ اموگن اعمیف رک رک گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

اریث یک الب اںم آواز رنم یک یب یب رتمح

ے

۔یھت ن  

 دن ا رک اعمف ےیل ےک یطلغ اس وںمہ ےن اہلل ہک اگ ےلچ ہتپ ےسیک وںمہ ایم 

۔۔۔۔ےہ  

۔ ایک وسال ےس ریحت ےن افعن   

 مت وت  ےہ ایک اصقنن اک اس ن ا ےہ داھکن ا دل اک یسک ےن مت ےسیج۔۔۔۔۔۔۔ دوھکی

 اس وت ےگ دو رک وپرا اصقنن اک اس اور ےگ اموگن اعمیف ےس دل ےچس ےس اس

 اعمف دنبہ ارگ ویکہکن  یگ اجےئ لم اعمیف یہ وخد ےس اہلل ںیہمت رپ لمع
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 رپ امےنگن اعمیف ےگل  ںیہمت اہجں رگم ےہ داتی رک اعمف یہ وےسی وتاہلل رکدے

ز دجسہ وضحر ےک اہلل رھپ وت ایک ںیہن اعمف ںیہمت ےن دنبے یھب

گ

 رک وہ ری 

   اموگن اعمیف ےیل اےنپ
 
  خ

ے

 امےتگن اعمیف وت رکدے ہن اعمف ںیہمت دنبہ وہ ی

زاےت وضحر ےک اہلل اور روہ

ٹ

زگ

ٹ

 وت یئگ لم اعمیف ےس اس ںیہمت دن سج روہ گ

۔۔۔۔۔ ےہ دن ا رک اعمف ںیہمت یھب ےن اہلل ہک انیل ھجمس  

ا ےک رک دنب آںیھکن افعن

ٹ

 وگتفگ یئگ یک ےس یج امں رپ رپدے ےک ذنہ وت ل 

امئ اںم دجہت ایھب ایگ آھٹ رکےن ووض اور وھکیل آںیھکن ےن اس۔یگل رسرساےن

ٹ

 ن

 اک رکےن بلط رمح اور امےنگن اعمیف ےیل اےنپ رک ڑپھ دجہت ارادہ اک اس۔ اھت ن ایق

اہک اھت

ے

۔دے رک آاسن راہ یک اس اہلل ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔ےہ یسیک تعیبط یک اھبیھب  

ز رک اھٹ ونگج ےیل ےک ڑپےنھ امنز یک رجف 
 
 رک دھکی اجاگ وک افعن وت وت آن ا ن اہ

۔وپاھچ  

۔۔۔۔ےںہ ریہ وس ےہ کیھٹ    

۔دن ا وجاب اںم آواز دیمیھ ےن افعن   

  ایھب وہ داتی اگج ےئلک امنز یھب وک دوونں ان 

ے

۔ ےںہ رےہ وس ی  

۔ اہک ےس ونگج وہےئ اھجےتکن اںم رمکے ےن افعن   

ا ۔۔۔ ےںہ ےئگ وس رھپ دوونں رگم ےھ اگجن   
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زےتھ رطف یک ن ارھتوم 

ٹ

 یک رمکے رک اھٹ افعن وت دن ا وجاب ےن ونگج وہےئ ی 

  

گ

ز رپ ان آواز ہک اھت اجاتن۔اگجن ا رک وجنھجڑ وک دوونں آن ااور اجی

 

 رکے ںیہن ای

زا یہ دوونں وھجنھجڑےنرپ ےک اس یگ

ٹ

زی 

ٹ

 
۔ اجےگ رک  ہ  

زاب دنین ویکں۔۔۔۔۔۔ ن ار ےہ ایک

گ

۔۔۔ےہ یک خ  

۔ الجنھجن ا رماد  

ا ںیہن اسھت اںم ربق ےن دنین 

گ

 ریغب ڑپےھ امنز وج ربخدار۔ ڑپوھ امنز رک اھٹ  اجن

  دون ارہ

ٹ

۔۔۔۔۔ل   

وں ان وہ اہک ےس یتخس ذرا ےن افعن 

گ

 

ے

زی اںم اعمےلم ےک امنز رپ ت

ٹ

ا رظن ک

ے

 رھک

  نپاچن یھب اھتوخد

ے
ے

ا اںم اسھت یھب وک ان اور اھت ڑپاتھ امنز یک وق

ے

۔اھت ڑپاھن  

 رجف روزاہن ایگ ھٹیب ڑپےنھ  ن انیس وسرۃ وخد افعن رک یجھب ےیل ےک امنز وک ان

ا تہب اک اس ومعمل اک ڑپےنھ ن انیس وسرۃ دعب ےک رکےن ادا امنز اںم

گ

 وج اھت رپان

  یک یج امں

ے

۔اھت وہاکچ اکپ دبول  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یک اوب حبص حبص ےھجم ےس وہج اہمتری ےہ یک اںم وخیش سک یٹھچ ہی آج افہمط

 

ٹ
گ

ی ڈای

گ

ی

گ

سپ

۔۔۔۔ڑپی   

 وجھبان ا اغیپم اےس حبص ےن سج یھت ریہ وپھچ اےس یھٹیب نپاس ےک افہمط اصہمئ

ا یٹھچ ای   ارگ یھت رونیٹ یک دوونں اک رکےن یٹھچ آج اھت

ے

 وک دورسے وت رکن

۔داتی وجھبا اغیپم  
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۔۔یل رک یٹھچ ےئل ایس سب اک اجےن اھت ںیہن ومڈ آج    

۔ اہک ےس زیباری ےن افہمط   

۔ایک زنط ےن اصہمئ۔۔۔ ےںہ وہےت وجےنت لہ اس وکن اںم اکجل۔۔۔۔۔ یج ویکں   

 وخد۔۔۔۔۔۔۔  وہ یئگ ڑپ یہ ےھچیپ وت مت یل رک یٹھچ ای   اںم ےنیہم ارگ ن ار ےہ ایک

 ریہ کٹھک ںیہمت یٹھچ ای   ریمی اب اور یھت یک ایٹھچں دو ےنیہم ےلھچپ ےن مت

۔۔۔ےہ  

۔داھڑی ےس ےصغ ونصمیع افہمط   

 اجیت ھٹیب ےک ےل اسحب اک ویٹھچں یلھچپ ایلگ ریمی ایک مت۔۔۔۔۔۔ یئگ رم اںم

  سج۔۔۔۔ وہ ریہ ابچ ویکں رکےلی مت آج اور وہ

ے
ے

 ہنم اہمترے وہ آیئ ےس وق

۔۔۔۔ےںہ رےہ ڑھج وھپل ےک رکولیں ےس ےس   

 وت وبیل وہےئ آےت اگلےت ڑپھت ای   رپ دنکےھ ےک اس اںم وجاب یھب اصہمئ 

۔ونازا ےس وھگری ای   وک اس رک رھک اہھت رپ دنکےھ ےن افہمط  

 اھت ایک اصدر مکح اک یٹھچ آج ےن اوہنں ےہ ڑپا دورہ وک اصخ   رتیگنم ریمے

۔۔۔۔وہں ریہ امر یھکم یھٹیب اہیں اںم اور  ےںہ واہں وخد  

۔ داھکی رک وھگر وک اس ےن اصہمئ وت اتبںیئ وک اس وہج الص اب ےن افہمط    

 ےک ویٹھچں ںیھمت اور ےںہ ےھٹیب الوہر وخد۔۔۔۔۔۔ وک اھبیئ  ریبک یھت فیلکت ایک

۔۔۔۔۔ےںہ رےہ رک اجری آڈر  

  رپ امےھت ےک اصہمئ
 
   ڑپے ب

ے

ھکاا  رپ دروازے ریبوین یہ ی

ٹ

کی

 وکیئ اور وہا 
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۔آن ا ادنر ےبدڑھک رک وھکل دروازہ  

زک وت آج اووہ۔۔۔۔۔۔۔ مکیلع االسم

ٹ

ر
جپ
م
چپ

 ںیہک۔۔۔۔۔ ےہ آریہ رظن اہیں یھب 

   وہیگ ن ات یہ ایسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیئگ ںیہن وت وخوبش یک وپگں وگل ںیہمت

ے

 ی

زہ اہیں مت یہ   یھب وسانچ ربخدار۔۔۔۔۔۔وہں یھٹیب ڈاےل ڈی 

ے

 اھبیئ ریبک ہی م

زا اور رکمی آسئ ہی۔۔۔ےںہ وگنماےئ ےیل ےک اھبیھب افہمط رصف ےن

گ

 یھب یپ

۔۔ےہ   

زامشئ یک ریبک وج رمق 

گ

زاےن رک دھکی وک اھتاصہمئ آن ا دےنی زیچںی وک افہمط  رپ ق

ٹ
پ
 خ

۔آن ا ںیہن ن از ےس  

  یک آپ اںم ورہن آاجںیئ ن از آپ 

ے

 
۔۔۔۔یگ دوں ےسرک اھبیئ ونگج ےس اکشی  

۔آیئ ںیہن ن از ےس اگلےن ڑتی وک اس یھت یھب رتیگنم یک رمق وج اصہمئ  

  ےس اھبیئ 

ے

 
  ریمی وک اھبیئ ونگج اجرک مت ےہ کیھٹ۔۔۔۔۔۔۔  اکشی

ے

 
 اگلؤں اکشی

زا اک ےصح اہمترے رپ اہیں اںم

گ

۔۔۔ اھکؤاگن یپ  

ارپافہمط ےن رمق

 

زاھےت رطف یک ش

ٹ

 اھت اجاتن وہ ویکہکن۔ اہک ےس رشارت وہےئ ی 

۔یگ وہ یہ نپاس ےک اس یھب اصہمئ انیقی وت ےہ یک یٹھچ ےن افہمط ارگ  

ارایگض ےن اصہمئ

گ

 یھت ریہ دھکی وک دوونں ےس رشارت افہمط ومڑا رخ ےس ن

 ںیہن یہ وہ وت ہی وہ ہن وھجک ونک اور وہں وموجد دوونں رپ ہگج یہ ای  

۔اھت اتکس  

ا رھگ ےک دورسے ای   اھت اسھت اک نپچب 

گ

ا آن

گ

  اھت ےک وٹک روک یسک ریغب اجن
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 یک اھکےن ےیل ےک اس  اہھت ےک رمق اطمقب ےک دنسپ یک افہمط ریبک یہ ارثک۔

ا زیچںی

ے

  اور اھت اھبیئ اک افہمط وہ اھت ںیہن ارتعاض وکیئ رپ ن ات اس وک رمق۔  وگنمان

 وک اس رکےک وفن۔ اتیل اہسرا یہ اک رمق ےیل ےک وجھباےن یھب ھچک وک افہمط ہشیمہ

زامشئ اینپ

گ

ا اکم س   ےس رازداری رطح یک یلیہس یک افہمط رمق اور  داتی اتب ق

ے

 رکن

 تقیقح الص رگم  ےہ آن ا رک ےل رمق ےئل ےک اس س   ہی ہک ےتھجمس یہی س  

۔اھت ںیہن وافق وکیئ العوہ ےک افہمط اور اصہمئ ےس  

 ومرٹ اںم اگ اجےئ وہ ڈنھٹا ورہن آؤ ےل رک اکنل س   ہی ےس دلجی اب

۔۔۔۔۔ وہں الن ا اڑارک اسلکیئ  

ارپوں رک دھکی وک دوونں رمقےن

 

ارہ رطف یک ش

 

۔ایک اش  

ارپ ہی وت رھپ آج

 

 ایٹل ہی ےہ ایک عنم ےھجت ن ار وس۔۔۔۔۔۔۔ ےہ آن ا ےل ےک رھب ش

زیت ن ات وکیئ اںم وھکڑپی ریتی۔۔۔۔ رک الن ا ہن زیچںی دیسیھ

ے

۔۔۔ ںیہن ای  

ز ےس رمکے یہ ےسیج اامں
 
  اگنہ یک ان  آےت ن اہ

گ

زیگن رن ارپوں ی 

 

 ےصغ ڑپی رپ ش

۔وہیئگ رشوع اچنھکیئ یک رمق ےس  

ارے اور ےھٹیب اہیں آپ۔۔۔۔۔ ےب ےب ایپری ریمی
 
 رکںی اوجناےئ اسھت ہ

  ایک دںیھکی

ے

زدس ۔۔۔۔وہں الن ا زیچںی زی   

 اںیہن رک ڈال دن او اس اکلہ رک انب ہقلح اک ن ازو رپ دنکوھں ےک ان ےس الڈ ےن رمق 

۔اھٹبن ا رپ اچرنپایئ   

ان وہں ریہ ہہک ےھجت اںم رمق

گ

 رک ااھٹ زیچںی وضفل ہی ویکں۔۔۔۔۔ اج نب ان
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ا ےل

ے

 یگل وبایٹں اچر اورپ ےک سج ےہ آن ا ےک ےل رویٹ وت وج ہی۔۔۔۔۔ ےہ آن

 ےک رھب نپاین اںم سج ےہ الن ا دنیگںی وگل وت وج ہی اکاور اس افدئہ ایک ےںہ وہیئ

 وکیئ وہ رکےت دنگہ ھچک س   ڑپکے اور اہھت اےنپ وہےئ اھکےت  اور وہ اھکےت

 

ے

۔۔۔یک اھکےن االالب ہی ےہ یتنب ی   

  رشوع ےک یٹپل یگل ےبریغب ےب

 

  ایسھکین ےن رمق۔  وہگ

ٹ

 
 وک اصہمئ ےس رکسماہ

  یک اس وج داھکی

ے

۔یھت ریہ وہ وخش رک دھکی ےتنب درگ  

 ریہ وہ وخش تہب رپ ےبزعیت ریمی وہب وایل وہےن یک آپ۔۔۔۔۔ ےب ےب 

۔۔۔ےہ  

 ریہ رکسما اکھجےئ رس اب  وج داھکی وک اصہمئ ےن  ےب ےب رپ ن ات یک رمق 

۔یھت  

  وت یگ وہکں ھچک  وک ونں اینپ رک نس ن ات ریتی اںم ہک ےہ ایخل ریتا ارگ 

 الےئ رک ااھٹ ہن االالب ہی وت اور وہں رپ رھگ دوونں ہی۔۔۔۔۔ ےہ رپ یطلغ

ا یھبک وت ااسی۔۔۔۔۔۔ 

ے

 وہا اھجمس ےبووقف ےبوک ےب ایک ےن ولوگں مت ںیہن وہن

۔۔۔۔ ےب ےب ےہ اجیتن ھچک اسرا۔۔۔۔۔ ےہ  

 اصہمئ اگل دےنھکی وک اامں دکھ کہ رمق۔ ایک دامھہک رپ رس ےک ان ےسیج ےن اوہنں

 رک اکنل زیچںی وج دوڑی اںم نچک نپاس ےک افہمط وفرا رک وہ زدہ تفخ یھب

 اےس ےس بجعت ےن افہمط رک دھکی رہچہ رسخ اک اس۔  یھت ریہ رھک اںم وٹیلپں

۔ داھکی  
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۔۔۔۔ وہا ایک ںیہمت   

زایئ ن ات یہک یک ےب ےب ےن اس رپ وپےنھچ ےک افہمط 
 
 ےب  قہقہ اک افہمط وت دہ

۔ اھت اسہتخ  

اری۔۔۔۔۔ یج ول 
 
 ےب ہک ےھت ےتھجمس وصعمم مہ اور ےںہ زیت تہب وت ےب ےب ہ

۔۔۔۔ںیہن ربخ ھچک وک ےب  

زی رک سنہ سنہ افہمط
 
۔وبیل وہےئ وہےت دہ  

ز اب رکو سب ااھچ  
 
 مہ اگ ےگل وک ےبےب ورہن زیچںی س   ہی ولچ رک ےل ن اہ

۔۔۔ےںہ رےہ اھک رک اپھچ ےس ان اب  

اہک اہک وہےئ رکےت ردیس دھپپ  ای   وک اس ےن اصہمئ 

ے

زی   وک یسنہ یک اس ن  ی 

۔۔ےگل  

۔۔۔ یک آپ ےہ تعیبط یسیک اب  

اہتش حبص وج افعن

گ

 ےک اس دون ارہ وک دن اب دعب ےک دےنی دوایئ رک رکوا ن

داھل رپ ڈیب ویں اےس  اھت آن ا اںم رمکے

ٹ گ

ا ی

ٹ

۔ اگل وپےنھچ رک دھکی ل   

د وہ داھکی وک اس رک امھگ رگدن ےن اممہ ای 

 

   یھت ریہ رویت ش

ے

 یک اس یہ ی

 المل و زحن رپ رہچے وخوصبرے ےک اس۔ یھت وہیئ وسیج اور رسخ آںیھکن

۔اھت  

۔رچایئ اگنہ ےس اس ےن افعن   

  ۔۔۔۔۔۔ ےہ ہلئسم ایک اسھت ےک آپ 
 
 آپ ہک اہک ےس آپ ےن اںم خ
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ا رپواہ ریمی

گ

 یک آپ ےھجم۔۔۔۔۔۔ آیت ںیہن ھجمس ویکں وک آپ وت دںی وھچڑ رکن

 تہب یہ ہی ےیل ریمے دی رک ال  دوایئ ےھجم ےن آپ اچےئہ ںیہن رمیض

 اےنپ ایھب ےھجم ہک وہں ریہ اھک ےئل اس رصف اںم یھب دوایئ ہی۔۔۔۔۔۔ ےہ

د وت ورہن ےہ انلم ےس ان ےہ دانھکی وک اھبویئں اور ن اپ امں ای 

 

 اسری ہی ش

۔۔۔۔۔۔۔۔یتیل رک احلص وکسن رک اھک یہ ن ار ای    ڈیمنسی  

۔یئگ یلچ وبیتل وت آیئ رپ وبےنل اممہ  

  وک وخد رطح اس۔۔۔۔۔ اممہ زیلپ 

ے

 
 ےسروز آپ اںم۔۔۔     رکںی دنب دانی اذی

   اور وہں اماتگن اعمیف

ے

  ی

ے

   اگ روہں اماتگن ی
 
  خ

ے

 رک ںیہن اعمف ےھجم آپ ی

 ریہ رک اصقنن اانپ رصف آپ رک دےی فیلکت وک وخد ویں۔۔۔۔۔ یگ دںی

۔۔ےںہ   

زی ےچین رک اٹہ اچدر اممہ رپ ن ات یک افعن 

ے

۔ ای  

ا دل ریما۔۔۔۔۔۔ فیلکت وک وخد وہں ریہ دے

ے

 امر وک آپ اےنپ اںم ےہ رکن

  یھب ھچک ےس ھجم۔۔۔۔۔   ڈاول

ے
 

زداس  ن اد اھبیئ ن اپ امں  آےنپ ےھجم  راہ وہ ںیہن ی 

 ےک ٹنم ای   یھبک وت اںم وہیئ دور ےس ان اںم ن ار یلہپ اںم زدنیگ ےںہ آرےہ

  اسھت ایکریمے ایک ےن آپ۔۔۔۔۔ یھت وہیئ ںیہن اگل ےس ان یھب ےئل

۔۔۔۔۔ ےیل نیھچ رےتش ریمے ےس ھجم ےیل ےک زدنیگ اسری  

 یھت ریہ الچ ےس وقت وپری اھتےم ےس اہوھتں دوونں رشٹ یک اس اممہ

۔داھکی وک اس ےس رپاشیین ےن افعن۔  
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زاب تعیبط یک آپ اممہ 

گ

۔۔۔ یگ اجےئ وہ خ  

 رپ ڈیب واسپ اےس اور  ڑھچوایئ رشٹ اینپ رک اھتم وک اہوھتں ےک اس ےس رنیم

۔ اھٹبن ا   

اری دن اس آپ ارگ
 
 ےس آپ ےن اںم وہںیت ہن اہیں آج وت یتیل امن ن ات ہ

 اعمیف ےس ن اپ امں ےک آپ  ےںہ اجےت ےل رھگ ےک آپ وک آپ مہ اھت اہک

 

گ

اری ےن آپ رگم ےتیل امن
 
د آج وت یتیل امن آپ ارگ امین ںیہن ن ات ہ ای 

 

 ش

۔۔۔۔۔۔ وہےت اور ھچک احالت  

 ہی ہک اکس رکا ںیہن ن اور اےس  وہ اھت اخمبط ےس اس ےس رنیم یھب اب افعن 

ا ہن س  

ے

۔یتیل امن ن ات یک ان وہ ارگ وہن  

 یک ان دن اس وہ ارگ اھت راہ وہ ےس دشت ااسحس اک یطلغ اینپ اب وک اممہ

د وت اجیت یلچ رک امن ن ات ای 

 

 یکچ وہ یطلغ اب رگم وہےت فلتخم احالت آج ش

۔ یھت ریہ ڑتپ ےئل ےک ےنلم وک ن اپ امں وہ یھت  

 ایک وک اٹسف ےک واہں۔ یئگ رک یہ وخد رھپ وساچ اک اجےن آسف  ےک نپانپا ےلہپ

۔اک وموجدیگ اہیں اینپ دیتی وجاز  

درسی اک آسف ےک نپانپا اےنپ ےھجم آپ

ٹ

 یک ےنیل ربمن اک ان ےس واہں اںم دںی ای 

ا وکشش

ے

۔۔۔۔۔وہں رکن  

 افعن۔  رکیل اایتخر اخومیش رک اتب اڈرسی وہےئ ےتکسس ےن اس وت اہک ےن افعن

ز  اور ڈایل رپ اس رظن ای   ےن
 
وں ن ایق ایگ لکن ن اہ

گ

 

ے

 وچہکن ےھت اںم رٹکیفی ت
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امئ اور اںم رکچ ےک اچبےن وخنتاہ ےیل اس یھت یل رک ایٹھچں اکیف ےن اوہنں

ٹ

 ن

وں ےس وہج یک سج اھت دن ا رک رشوع

گ

 

ے

 آےت واسپ اںم رات ےئگ ےک حبص ت

 ےک وادلہ یک اس وچہکن اھت رپ ویٹھچں یھب ےسایھب وہج یک اممہ افعن ہکبج

زر رٹکیفی ربخ یک ااقتنل

گ
 

۔اھت اانیمطن ھچک اےس ےیل اس  یھت یکچ وہ وک رپسوای  

ز افعن
 
 رک ےل اسھت وک اممہ وہ ارگ  ایگ ڈوب اںم وسچ رہگی وت اھٹیب رک آ ن اہ

ا

ے

ا رھگ ارگ اور اھت ںیہن نکمم ہی یھب وت اجن

ے

 وہج یک نپ اےلیک ےک اس وت وھچڑن

زا
 
  اھت راہ ےسھگ

گ

 اسمہےئ ےک اس  رہلان ا اںم ذنہ ےک اس ایخل ای   یہ ااچی

 ایچبں یک ان یھت ریتہ اسھت ےک وادل اور ویچبں اینپ اخوتن ویبہ ای   اںم

 رطف یک ان وک اممہ لک ہک ایل وسچ ےن افعن یھت یک اسل ریتہ ن ارہ رقتابی

۔اگ اجےئ آسف ےک دراین ابہشز وہ رک وھچڑ  

 رھپ اور یک ن ات ےس ان ےلہپ اجرک اںم اسمہےئ ےن اس ےںہ اےتھٹ حبص دن اےلگ

 دعب ےک اےنھٹ ےک اممہ ےھت ےکچ اج رٹکیفی س   ن ایق آن ا واسپ رپ وہےن اانیمطن

اہتش وک اس

گ

ای   ےن ڈارٹک وج دںی ڈیمنسی اور دن ا ن

گ

 دی ےئل ےک اھکےن ہنیہم ن

۔یھت  

 یک ان ای   رپ واہں۔۔۔۔ اگ اجؤں رک وھچڑ رھگ واےل اسھت وک آپ آج اںم 

رزلبیٹ واہں آپ ےںہ وناایسں دو اور یٹیب
مف
ک

 وک آپ اںم۔۔۔۔۔ یگ رکںی لیف 

۔۔۔۔ےہ ایک ااظتنم ےیل اس اتکس اج رک وھچڑ ںیہن اےلیک اہیں  

ز  یہ ھچک اہک اک وہےن ایتر یہ اسھت اور اتبن ا اےس ےن افعن   ان وک اممہ اںم دی 
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۔ ایگ لکن ےیل ےک اجےن آسف ےک دراین ابہشز وخد رک وھچڑ نپاس ےک  

 ےنچنہپ آسف وک اس ایگ گل ہٹنھگ ای   رقتابی ےس وہج یک رش ےک رٹکفی

۔آن ا نپاس ےک ڑلیک وموجد  رپ رنشپیسی ادنر وہ رکےک ن ات ےس وچدیکار۔رپ  

۔۔۔۔ےہ انلم ےس رجینم ےک دراین ابہشز ےھجم۔ مکیلع االسم  

۔ےںہ رپ یٹھچ اصخ   رجینم آج  رس وسری  

  اہیں رک اگل رکاہی اانت۔ وہا رپاشین افعن رپ ن ات یک اس

ے

 وکیئ اور اھت اچنہپ ی

۔وہا ںیہن افدئہ  

 تہب ےس ان ےھجم ےںہ یتکس دے ربمن ٹکیٹنک وکیئ اک دراین ابہشز ےھجم زیلپ آپ

۔۔ےہ رکین ن ات رضوری  

  وت اہک ےن افعن

ے گ

۔الہن ا  رس اںم یفن ےن اقن  

ارے ربمن وکیئ اک ان رس
 
۔ ںیہن وموجد نپاس ہ  

 

ے گ

۔وہیئ ریحاین اےس رپ ن ات یک اقن  

 ان نپاس ےک االپمییئ یسک ےک ان اور ےہ آسف اک ان ہی  ےہ اتکس وہ ےسیک ہی 

۔۔وہ ہن ربمن اک  

۔ ایک ااہظر اک ریحت ےن افعن   

  رپ ہگج اینپ آپ رس

ے

  ۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ درس
 
ز رس ےس خ

 
 ےن اوہنں ےںہ ےئگ ن اہ

جاال ربمن این اانپ
فل

 ربمن اک ان وک آپ اںم ےک اصخ   رجینم وساےئ دن ا ںیہن وک یسک 

۔۔۔۔۔۔۔ںیل رک ولعمم آپ وہں دیتی وھکلا  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

84 

  

ے گ

ام اک رجینم رپ سج  راھک اسےنم ےک اس رک اکنل اکرڈ ای   ےن اقن

گ

 ہتپ اور ن

۔اھت وموجد اسھت ےک ربمن وفن  

ز ھچک ایک ڈالئ ربمن اک رجینم ڑھکے ڑھکے رپ وےںہ ےن افعن  رویس اکل دعب دی 

۔یئگ یل رک  

ام ریما۔ ۔۔  رس مکیلع االسم 

گ

  اس اںم ےہ افعن ن

ے
ے

 وہں اںم آسف ےک آپ وق

 رس ںیہن۔۔۔۔۔ ےںہ رپ یٹھچ آپ ہک الچ ہتپ رگم اھت آن ا ےنلم ےس آپ۔۔۔۔۔۔

  اک دراین ابہشز ےس آپ ےھجم

ٹ

ی کپ

ٹ

پ

گ

ب
۔۔۔۔اھت اچےیہ ربمن اک  

۔ایگ الچ وباتل اںم اسسن یہ ای   افعن   

ز یہ اےسی ربمن اک ان اںم اصخ    افعن دےھکی
 
 اتکس دے ںیہن رک ااھٹ وک یسک ہ

۔۔۔۔ اگ ولں رک ن ات ےس ان اںم دںی اتب ےھجم آپ ےہ اکم وج وک آپ  

  ہفص ےن اوہنں 

ٹ

پ
۔ایک ااکنر خ  

 زیلپ آپ۔۔۔۔۔ ےہ اکم رپلنس تہب ےس ان ےھجم وہیگ رہمن این تہب یک آپ رس

۔۔۔۔۔دںی دے ربمن  اک ان ےھجم  

۔ ایل اسسن رہگا ای   ےن  اصخ   رجینم وت اہک اںم ےجہل رھبے تنم ےن افعن   

  
 
  خ

ے

 ںیہن ربمن رپلنس اک ان وک آپ رطح اس ول ہن وپھچ ےس رس اںم ی

امئ اک دن دو ےھجم آپ۔۔۔۔۔ اتکس دے

ٹ

 وہیئ ن ات ےس ان ریمی یہ ےسیج دںی ن

 یہ ےسیج۔۔ وہ اتیل رک وفحمظ نپاس اںم ربمن اک آپ اگ دوں رک االطع وک آپ اںم

۔۔۔۔اگ دو اتب وک آپ وہیئ ن ات ےس ان  
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۔اہک اےس اںم اافلظ اصف ےن اصخ   رجینم  

 رک ےل رپنشیم ےھجم یہ آج اگ ےیجیک وکسش آپ سب۔۔۔۔۔۔ رس ےہ کیھٹ

۔۔۔۔۔دںی رک ڈنیس ربمن  

  ن ات یک رطف دورسی

گ
گ

   اور ایک دنب وفن ےن افعن دعب ےک س

ے گ

 رکشہی اک اقن

ا ادا

ے

ز رکن
 
۔ایگ لکن ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

آن ا رھگ رھپ اور ایل وک اممہ ےلہپ یہ ےنآےت افعن . 

ےس یسک وہیئ ن ات یک آپ  ..... 

ایب ےب اںم ےجہل ےک اممہ

ے

یھت کلھچ ن  . 

 ربمن ےھجم ایھب ےن اوہنں رگم یھت وہیئ ن ات ےس رجینم ےک نپانپا ےک آپ۔ یج 

 اس ےگ ںیل ااجزت ےس نپانپا ےک آپ ےلہپ ےھت رےہ ہہک وہ۔۔۔۔۔۔۔  دن ا ںیہن

۔۔۔۔۔ےہ اہک اک رکےن وفن دون ارہ ےگ دںی ربمن رپلنس اک ان وہ دعب ےک  

 وہ یہ ےلہپ یئگ اھچ ارسفدیگ رپ رہچے ےک اممہ اتبن ا ےس لیصفت اےس ےن افعن

ایب دن اسرا

ے

 نس ربخ ہی اب اور یھت ریہ رکیت ااظتنر اک وایسپ یک افعن ےس ےبن

۔یئگ ڑپ اوس رپ ادیموں یک اس رک  

ا ےئل ےک اھکےن ھچک ےیل ےک آپ اںم رکںی آرام رک اج آپ

ے

۔۔۔۔۔وہں الن  

ا ےن تہگن آیپ ےھجم اہک ےس اممہ رکےک ادناز رظن اکھتوٹ اینپ ےن افعن 

گ

 اھکن

۔ اھت دن ا الھک  
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۔اہک اںم ےجہل روےھک ےن اس  

 ایھب  ےگ دںی رک اکااظتنم راہشئ ریمی آپ ہک اھت ایک ودعہ ےس ھجم ےن آپ 

 

ے

۔۔۔ ایک ںیہن وپرا ودعہ اانپ ی  

۔ امرے دے اںم دویار رس اانپ ایک دل اک اس رک نس ن ات یک اممہ   

 وت ںیہن نیقی ارگ اتکس رک ںیہن ااظتنم یھب ھچک ےئل ےک آپ دلجی اینت اںم 

۔۔۔۔۔۔ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم۔۔۔۔ ےںہ یتکس رہ نپاس ےک آیپ تہگن آپ  

ز ںیہن رپ اس رگم آایگ یہ ہصغ وک افعن

ے

۔ راھک یہ دامیھ ہجہل ےیل اس اھت اتکس ای

 اسھت ےک اچےئ وساےئ ےن اس ےس حبص اور یھت نکھت یک دن اسرے وت ای  

  اس اھت ایپ اھکن ا ںیہن ھچک اور ےک ےنیل رس

ے
ے

ام وق

 

 اکھتوٹ ےھت ےجب ھچ ےک ش

۔یھت یل رک اایتخر لکش ےصغیک ےن وھبک اور  

۔۔۔۔رھگ ےک اور یسک رانہ ںیہن ےھجم  

ی نپاؤں اںم ےصغ وہ 

ے

ی

گ

ج

ٹ

پی ب

۔یئگ یلچ ادنر   

زجی ےن افعن

گ

ا اور اسنل وہا راھک اںم ق

ٹ

 یک نچک رک ااھٹ زیچںی دوونں اکنال آن

۔ںیخٹپ رپ فلیش  

ز یہ ھچک ز اور ایک رگم اسنل رک انب روایٹں دو ےئیل اےنپ اںم دی 
 
 رپ نپایئ اچر یہ ن اہ

ز ےئل ےک ےنیپ نپاین اممہ اگل اھکےن رک ھٹیب
 
ا ویں وک اس وت یلکن ن اہ

ے

 رک دھکی اھکن

ھک

ٹ

ھی

ٹ

ن

امئ اک ھچ اسڑےھ وج ڈایل اگنہ رطف یک ڑھگی۔ یئگ 

ٹ

 اےس یھت ریہ اتب ن

افس اںم دل ےک اس اھت وھباک اک دن اسرے وہ ہک وہا ادنازہ

ے

 اےلگ رگم ارھبا ن
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زجی یتکٹھج رس وہ ےحمل یہ

گ

زھ رطف یک ق

ٹ

۔یئگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ز دھکی
 
زہ

ے

 وسچ یھب وت۔۔۔۔۔ ےہ قح وپرا اک وسےنچ اںم ن ارے اےنپ وک یسک ن اق

ارے
 
ارے وت ںیہن اگ اجےئ وہ رتہب لبقتسم اک وچبں ہ

 
 رطح ایس یھب وہ دعب ہ

 وت وسچ ن ار ای   وت ےگ رکںی زگارا رکےک ن اڑی یتیھک رپ زونیمں

 نیت وساےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ اتکس دے ایک وک نہب ریتی ریبک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یہس

 

ے
ے

 اس  ےہ ایک امکل ایک رک ھکل ڑپھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک وجڑوں اچر اور رویٹ وق

ا اکم  اک ےنٹیپل زیچںی اںم  رٹکیفی ےنواہں

ے

۔۔۔۔۔۔۔ےہ رکن  

زی اینت  ےہ ایک ودعہ اک دےنی روےپ الوھکں ےن زلگار وچدہری اس

ٹ

 وھکل داکن ی 

زی اینت ےک یسک اںم اگؤں وسچ وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وںمہ وہ اگ دے رک

ٹ

 ےہ داکن ی 

ارے
 
۔۔۔۔۔ ےگ اجںیئ وہ اینرے وارے وت ہ  

زیک

ے

 وچدہری ےک اگؤں واےل اسھت  یھت ریہ رھب اکن ےک اس لسلسم ویبی ن اق

زیت ےس ےس ونی اکجل ےن زلگار

ے

 وبلمس اںم ابعن ا وہ احالہکن اھت داھکی وک افہمط ای

زی یھت یئگ اھٹ رپ آوھکنں یک اس اگنہ یک اس رگم یھت

ٹ

زی ی 

ٹ

 یک نج آںیھکن ی 

ی ااں
ل

ے

پی
ب

۔ںیھت اکیل ااہتنیئ    

 رھگ ےک افہمط وج اجیھب ےھچیپ ےک اس دنبہ اانپ وموجد اسھت اےنپ ےن اس یہ وفرا

 ریمحا رک رک یجھب دنبا اانپ ےن وچدہری یہ دن اےلگ آن ا واسپ یہ رک ےل ہتپ اک

ادی ےس افہمط اسےنم ےک اس اور ولبان ا وحیلی وک

 

 اےس وہ ہک ریھک  رشط یک ش
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زاہن وکیئ ےھٹیب ےسیج اگل ریمحااےس اور اگ وتےل اںم وسیپں

گ
گ

 ایگ گل اہھت ےک اس خ

ادی یک افہمط وہ ےک رک یھب ھچک ہک اھت ایل وسچ ےن اس وہں

 

 وچدہری اس ش

ز ےس ایھب ےن اس ےیل ےک اکم اس یگ وھچڑے ےک رکا ےس زلگار

ے

 ےک ن اق

ا اکن

گ

ز ہک یھت ادیم وپری اےس اور ےھت دےی رک رشوع رھبن

ے

  ن ات یک اس ن اق

۔یھت ںیہن طلغ  ادیم ہی یک اس اگ اجےئ امن  

ز
 
   اافلظ ےک اھبیھب اےنپ ےن افہمط زگریت ےس ن اہ

گ

 نیقی رپ اکونں اےس وت س

  دح اس ےیل ےک وسیپں زاد اخہل اینپ یک اس ہک آن ا ںیہن

ے

 وہ ےہ یتکس اج ی

 دیی اتب وک امں اینپ ن ات اسری رک اج  اور دوڑی رطف یک رمکے اےنپ یہ وفرا

 امں اینپ اجےئ وہ یھب ھچک ہک یھت ڈایل وک س   ان ےن رتمح اخہل اعدت ہی۔

  یھب یھبک ےس

ے

ا م

گ

 امں اینپ وہ ن ات وھچیٹ ےس وھچیٹ ہک یھت وہج یہی اپھچن

رکیت ےس  

زھ ےس امں ہک اھت رکان ا نیشن ذنہ وک ان ےن رتمح اخہل

ٹ

 یک آپ وکیئ رک ی 

  ایھچ

ے

  یسیج امں اور رطف ای   دوںیتس س   یتکس وہ ںیہن دوس

ے

 ای   دوس

 ڑپےنھ نپاس ےک رتمح اخہل وج ےن ڑلویکں س   ان وک ن ات اس اور  رطف

۔یل ن ادنھ ےس رگہ اینپ یھت آیت ےئل ےک  

زایک  وک ریحایگن اینپ رک رھک اہھت رپ ہنم ےن ےبےب 
 
 یتکس ںیہن یھب وسچ وہ اظہ

 اوہنں ےہ یتکس رک ااسی ھچک ےیل ےک یٹیب اینپ یک ان اھبیجن یگس یک ان ہک یھت

ام ہک ایل رک ارادہ یہ وفرا ےن

 

 ان ن ات اسری یہ آےت ےک اوب ےک افہمط وک ش
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۔یگ دے اتب وک  

ام

 

ایب ےب راھک دقم اںم رھگ ےن اوب ےک افہمط یہ ےسیج وک ش

ے

 ااظتنر اک ان ےس ن

ا وک افہمط رھپ اور راھک نپاین ےلہپ اسےنم ےک ان  ےن ےبےب رکیت

گ

 اک الےن اھکن

ا اانپ وہ یہ ےسیج ہک یھت دلجی وک ان اہک

گ

 رکںی ن ات ےس ان وہ وت رکںی متخ اھکن

ا اںم ےصغ ہک ڑیھچی ںیہن ےیل اس ن ات ےلہپ

گ

۔ےگ دںی وھچڑ اھکن  

 ن ات وکیئ ہک ایگ وہ ادنازہ اںیہن ڈایل رپ ویبی اینپ رظن ای   ےن اوب ےک افہمط

ا وہ وج ےہ

گ

ا دلجی ےس ومعمل ےئل اس ےںہ ریہ اچہ رکن

گ

 وک افہمط رک اھک اھکن

زنت ےک دی آواز زنت ےک افہمط  اجےئ ےل رک ااھٹ ی   یہ اجےت رک ےل ی 

 اوہنں۔ وہا الل ےس ےصغ رہچہ اک ان۔ دی  اتب وک ان ن ات اسری وفرا ےن ےبےب

 رکش ربص رپ اس اتلم یھب ھچک وج یھت دی ںیہن اتیمہ وک ےسیپ روےپ یھب یھبک ےن

 اخیص وہ یھت ریہ ڑپاھ وک ےٹیب ےک ان یٹپ یئن وج وہب اب۔  رکےت زگارہ رکےک

اک

گ

 زنیم ن اروہ ن ار یئک یھب ےلہپ ےھت اجےتن رطح ایھچ وہ وک ےٹیب اےنپ۔ یھت رطخن

 یٹپ  ہی ہک وہایگ نیقی وک ان اب  اھت اکچ رک ن ات یک رکےن اکرون ار رک چیب

۔یھت ریمحا وہب یک ان یھب وایل ڑپاھےن  

 ے رک ہن رکف وت
 ھلن
ن

ز  ولےک 

ے

۔۔۔۔اگ ول رک ن ات وخد اںم ےس ن اق  

۔دی یلست وک ویبی اینپ ےن اوہنں   

زا ےس رپاشیین اک افہمط  رک یھب ےس رمق وفرا ن ات ہی ےن اس ےیل اس اھت احل ی 

۔یل  
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  وت وک رمق

ے
گ

 وفن وک ریبک اگلن ا ںیہن یھب ہحمل ای   ےن اس ےئگ گل ےگنتپ یہ س

 ن ادنےنھ دنب رپ س   ان  دی اتب وک اس احل وصرت اسری وفرا اور اںم رکےن

 ونگج ےن اس دعب ےک رکےن ن ات ےس ریبک۔ اھت رضوری اکنح اک افہمط ےئل  ےک

زایئ ن ات اسری دون ارہ رکےک وفن وک
 
 اہک اک آےن واسپ دلج از دلج اںیہن اور دہ

ز زن ادہ یھب ےس اجن اینپ اےس نہب اولکیت 

گ

 اسھت ہک اھت اجاتن یھب ہی۔ یھت زعی 

ان ثیبخ ااہتنیئ وچدہری واال

گ

 یھب یسک وہ ےیل ےک رکےن وپرا بلطم اانپ ےہ ان

  دح

ے

۔ےہ اتکس اج ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔وہں اتکس آ ادنر اںم ایک رس  

زر رپس۔ اچیہ ااجزت یک آےن اںم آسف رک اٹھکٹھک دروازہ ےن(  ونگج)ریہظ 

گ
 

 وای

داھکی اےس  رک ااھٹ رس ےن افروق   

زامرےئ یج 

گ

ا ےسیک ق

گ

ا اںم ےجہل ےک ان وہا آن

گ

۔یھت یتخس وسحمس ن  

ا اگؤں ےس وہج یک رپاملب یلمیف اینپ ارٹنج ےھجم رس

گ

 رس ےیل اس ےہ راہ ڑپ اجن

۔۔۔۔۔۔یھت اچےیہ یٹھچ ےھجم  

 ایٹھچں یک ےتفہ ای   ولگ وہ ےلہپ ہنیہم ہک اھت اجاتن اہک وہےئ اچکچہےت ےن ریہظ 

۔ےھت ےکچ رک  

 ےک آپ ےںہ آےئ آپ ایھب  ںیل رک یہ یٹھچ یکپ ولگ آپ ےہ ایخل ریما

وں ےک آپ ےھچیپ

گ

 

ے

  ت

ے

۔۔۔ےس رغض یک یٹھچ ےگ آںیئ ےل رشتفی یک دوس    
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 یٹھچ ای   ارگ ہک اھت اتکس ںیہن یہ وہ وت ہی۔  اہک اںم ادناز زنطہی ےن افروق

وں ن ایق ےھچیپ ےک اس وت رکے

گ

 

ے

 ںیہن ہلئسم وکیئ ےس ان وک افروق۔ رکںی ہن ت

  اچروں وت وہیت رپاملب وکیئ ارگ اںم رٹکیفی ویکہکن اھت

ے

 آ وک دمد یک ان یہ دوس

 ےس وہج اس اور وکیئ ن ا وہ ےس وہج یک زن ادیت یک اکم رھپ وہ اچےہ ےھت اجےت

ا مک یتخس ذرا رپ ان افروق

ے

 وچبں ڑجواں ویبی یک ان ےلہپ اسل ای   رقتابی اھت رکن

الم یٹیب اٹیباور ای   اںم نج

 

  ےک  دیپاشئ یک ان ےھت ش

ے
ے

 یھت یئگ رک ااقتنل وق

زے اسل آھٹ است ےس ریہظ ےس اسحب ےک رمع

ٹ

۔ےگ وہں ی   

ے یٹھچ یہ وک اچروں مہ رس وایعق

 

ن
 
پ
 
ہ
 اسھت ےک یلمیف یک دو مہ ہلئسم ویکہکن  اچ

ارے یھب اک دو ن ایق ےیل ےک اھجمسےن وک ہلئسم اس اور ےہ
 
ا اسھت ہ

گ

 ازدح اجن

۔۔۔۔۔۔ ۔۔ےہ رضوری  

۔اتبن ا ےس لیصفت وک ان ےن ریہظ   

ا

گ

ز  ےگ رکو دنسپ اتبن

گ

۔۔۔۔۔ وکسں رک دمد ھچک اںم ےہ وہاتکس ےہ ہلئسم ایک آخ  

ز ےس ولخص ےن اس

گ

۔دی آق  

ا رئیش رضور ےس آپ اںم رس

ے

ارے ارگ ےہ اعمہلم رپلنس تہب ہی رگم رکن
 
 ہ

ارا رپ اجےن اگؤں
 
 اتبںیئ رضور رپ وایسپ وک آپ وت وہایگ لح ہلئسم ہ

۔۔۔۔۔۔ےگ  

۔الہن ا رس اںم اابثت ےن افروق وت اہک ےن ریہظ  

ا ےیل ےک دن ےنتک

گ

۔۔۔۔۔ ےن ولوگں مت ےہ اجن  
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۔وپاھچ وہےئ اگلےت کیٹ ےس رکیس ےن افروق   

 ہک ےہ وہاتکس یھب ہی اور  اجںیئ آ واسپ یہ اںم دن نیت دو ےہ اتکس وہ رس

۔۔۔۔۔۔اگ دوں اتب رپ وفن وک آپ اںم  اجےئ گل ہتفہ ادھ ای    

۔دی ااجزت رک الہ رس ےن افروق وت یک ن ات واحض ریہظ  

ز یہ ھچک ۔راھک دقم ادنر ےن افعن رک اٹھکٹھک دروازہ ہک یھت زگری دی   

  اہمترا

ے

 زتمح یہ وخاوخماہ ےن مت ےہ ےہ اکچ اج رک ےل یٹھچ یھب اہمتری دوس

۔۔۔۔۔۔یک  

ارہ رطف یک رکیس ےن افروق

 

ارہ اک ےنھٹیب اےس رکےک اش

 

۔وہےئاتبن ا رکےت آش  

  اس اںم ےہ اکچ اتب ےھجم ریہظ یج :

ے
ے

 وہج یک اکم اور ای   نپاس ےک آپ وق

 یک ڑلیک یسک ےئل اےنپ  ےس ربکی اخہل دن اس آپ۔۔۔۔۔۔۔ وہں آن ا ےس

ادی وج ےھت رےہ رک ن ات

 

 اھبنسل یھب وک وچبں دوونں ےک آپ دعب ےک ش

۔۔۔۔۔۔ےکس  

۔یک ایبن وہج یک آےن اےنپ ےن افعن  

 ےن اںم احالہکن اھت ایگ دے انسیئ ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ زیت تہب اکن اہمترے

۔۔۔۔ اھت اہک وک ان اںم آواز آہتسہ تہب  

۔ڑیھچا اےس  ےن افروق  

 ایگ دے انسیئ ےس آرام ھچک س   ےھجم ےئل اس اھت ےھچیپ ن الکل ےک آپ اںم

۔۔۔یھت رکین ن ات ھچک یہ اںم ےلسلس اس ےس آپ ےھجم  
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۔اہک اںم آواز دیمیھ ےن افعن   

۔۔۔۔۔ وہں راہ نس اںم رکو اہں   

۔اہک وہےئ دےتھکی وک اس ےس ریحت دقرے ےن افروق   

زی یک رماد

ٹ

ادی آیپ  ہنیمث نہب ی 

 

 وہج یک نپ ن اھجن وک ان دعب اسل دو ےک ش

 یھب لکش وخش۔ ےہ اے یب لپمس میلعت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت یئگ وہ الطق ےس

اء ےںہ

 

اک اںم رھگیتس رھگ اہلل امش

ے

زاج ےںہ ن

گ

 نپچب۔ ۔۔۔۔۔۔۔ےہ دامیھ یھب م

 ہک ےہ اانت رصف دصقم اک رکےن ن ات ےس آپ ےںہ آرےہ دےتھکی وک ان ےس

ز دیپسچل ارگ آپ
 
  ےھجم  رکوں ن ات ےئل ےک آپ ےس رماد اںم وت رکںی اظہ

دات آپ

گ

 اںم ن ات ہی ےئل اس ےںہ دنسپ تہب ےس وہج یک اعدات اینپ وخد ی 

 اںم ےسیج ںیل ھجمس یہ ویں۔۔۔۔۔۔۔ وہں آن ا ےئل ےک رکےن ےس آپ وخد

ا وبقل وہ راہ دے وک آپ رہتش اک نہب اینپ

گ

ا ہن رکن

گ

 اںم اایتخر ےک آپ رکن

۔۔۔۔۔ےہ  

۔دی رک زگار وگش ےک افروق ن ات اسری ےن افعن  

 وت وہ نئمطم ےس اس مت ارگ۔۔۔۔۔۔ ےہ دن ا وہل یہ داھوا رپ ھجم وت ےن مت ن ار

 ںیھت اھبنسیتل وک وچبں دوونں ریمے وج یب آن ا۔۔۔۔۔۔۔  ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم

 وتہج کیھٹ وک وچبں ےس ےس وہج یک سج ےںہ یگل رےنہ امیبر ےس رعےص ھچک

 ادوھرا ریغب ےک اخوتن ای   یھب رھگ العوہ ےک اس۔۔۔۔۔۔۔ ریہ نپا دے ںیہن

ادی دون ارہ ےن اںم رپ ارصار ےک یب آن ا ےیل اس  ےہ

 

۔۔۔۔۔۔ وساچ اک ش
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 ںیہن دل ریما دعب ےک اجےن ےک اس رگم یھت ریمج ارجنی ریمی ےس اکانئت۔

  ن ات اہمتری اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دو ہگج یک اس وک اور یسک اںم ہک ایک

گ
گ

 ےک س

ادی ےس آیپ اہمتری اںم ہک ےہ ایل رک ہلصیف ےن اںم دعب دعب

 

 مت اگ رکوں ش

ا یلست اور وکیئ ےس رطف اینپ

گ

۔۔۔۔۔ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم ول رک وت اچوہ رکن  

۔اہک وہےئ رکسماےت ےن افروق  

 ےھجم ےیل اس ےہ ایگ وہ اورپ ےس اسل وہےئ رکےت اکم اسھت ےک آپ ےھجم 

ا زگارش ای   اںم ےس آپ نکیل ںیہن رضورت یک یلست یک مسق یسک

گ

 اچاتہ رکن

ادی ارگ وہں

 

ا ش

گ

ارے یہ لک وک آپ وت ےںہ اچےتہ رکن
 
 سب وہاگ انلچ اسھت ہ

ا ہلئسم ای   اانپ اںم آڑ یک آپ مہ ےک ںیل ھجمس ویں

گ

۔۔۔۔۔ےںہ اچےتہ اھجلسن  

۔دن ا ہہک ےس اس یٹپل یگل انب ےن افعن  

۔۔۔آیئ ںیہن ھجمس ےھجم بلطم ایک   

۔ دی رھک اسےنم ےک اس ن ات اسری  ےن افعن وپاھچوت ےس ریحت ےن افروق  

۔۔۔۔ےگ رکو اکم اانپ ےھچیپ ےک اکنح  ریمے مت  ااھچ  

۔آںیئگ ھجمس ن ات اسری ےسیج وک افروق   

۔۔۔۔ اہمترا ےہ ارادہ ہی وت ااھچ   

وورا ےن افروق
ک

گ

ی  
ہ

۔رھبا   

 ایخل ایک اںم ن ارے اس اک آپ  اتبںیئ آپ اب ےہ ارادہ یہی ریما یج اہں

۔۔ےہ   
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۔ اچیہ اجانن راےئ یک اس ےن افعن   

۔۔۔ وکس آ اکم یسک اہمترے اںم ارگ اگ ےگل ااھچ ےھجم۔ ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم  

ز دنمی راض ےن افروق
 
۔ایگ لیھپ اانیمطن رپ رہچے ےک افعن وت یک اظہ  

اا ےئل ےک اگؤں ےس رٹنی یک حبص لک وںمہ ںیل رک ایتری آپ

گ

ی
کل

گ

ن
۔۔۔۔۔  ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ وہں ےنتکولگ اسھت ےک  آپ  

۔داھکی اےس رک رکسما ےن افروق وت وپاھچ ےن افعن  

  ےلہپ اسل دو ںیہن وکیئ ےھچیپ آےگ ریمے ہن وہ اجےتن مت ن ار  

ے

 ان ا وتایم ی

ز یھب وہ ےہ نہب ای   وہ االیک ن الکل اںم دعب ےک اجےن ےک ان ےھت
 
 ےک ن اہ

 دور اینت ہک ےہ ایخل ریما وت ےچب اور آن ایب ایگ رہ ن ایق۔ ےںہ وہیئ ایبیئ یھب کلم

ا رک ےل وک ان

گ

۔۔۔۔ںیہن انمس   اجن  

۔  الہن ا رس اںم یفن ےن افعن وت ایک ااہظر اک ایخل اےنپ ےن افروق  

اءاہلل اور ےگ اجںیئ رک ےل اسھت وک وچبں اور یب آن ا مہ

 
گ

ارے رپ وایسپ ان
 
 ہ

۔۔۔۔۔وہاگ ںیہن یہ ہلئسم وکیئ وت رھپ یگ وہ یھب امام یک وچبں اسھت  

۔اھت ایل وسچ ھچک س   ےسیج ےن افعن   

 ےہ رکایل ےط ےس ےلہپ ھچک س   اور یک ںیہن ن ات ےس رماد ایھب ےن مت ن ار 

۔۔۔۔ وت وہا ارتعاض وکیئ اےس ارگ  

۔ےھت ادنےشی اںم ےجہل ےک افروق    

 رکےن رکف وک آپ اںم ن ارے اس۔۔۔۔۔۔۔۔  وہں رماد اںم ہک ںیل ھجمس آپ
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 اںم ےںہ آیپ یھب ریمی وہ ہک ہن اہک ےس آپ ےن اںم ںیہن رضورت وکیئ یک

 اس وک یسک یھب ےس اںم رھگ ےک ان ےہ ایل ہلصیف یھب وج ےیل ےک ان ےن

۔۔۔۔۔۔۔۔وہں داتی وک آپ اںم اگریٹن یک ن ات اس وہاگ ںیہن ارتعاض رپ ےلصیف  

 ذات یک افعن وک س   ان اھت اابتعر اھت ںیہن یھب طلغ ھچک ہی اور  اہک ےن افعن

۔رپ  

اا یھب اںم رھپ ےہ کیھٹ ن ار ولچ

ے

ی
کل

گ

ن
 ریمی اھٹبےئ ےھٹیب ےن مت وت ای   وہں 

ادی

 

  اک رٹکیفی یھب وےسی یگ ڑپے رکین وت ایتری یس وھتڑی دی ےطرک  ش

ے
ے

 وق

 یٹھچ اینپ ےھجم رگم دی دے یٹھچ ےن اںم وت وک ولوگں مت ےہ واال وہےن متخ

۔۔۔۔۔۔ یگ ڑپے اگلین احرض اورپ ےئل ےک  

 ےسیک وہ ہک یھت ریہ وہ ریحایگن یھب وخد اےس اہک اںم ےجہل رشاریت ےن افروق

ز وکیئ یک ہنیمث ےن اس یہ ہن ایگ امن دلجی اینت  اس ہن اور یھت دیھکی وصتی 

 ےک رےتش اس رک دھکی وک افعن سب ےن اس اھت اجاتن ھچک قلعتم ےک

د۔ یھت دی راضدنمی ےس ےئلاانیمطن ای 

 

 دل اک اس رک رک نس اک یمک یک ہنیمث ش

 ےک اس یمک یک ےننب امں اینپ وہ رطح اس ہک اھت آن ا ایخل وفرا   اںم دل اھت داھک

 اجےئ لم ایپر اک امں یھب وک وچبں ےک اس اور یگ ےل رک وپری ےس وچبں

  یک اس۔اگ

ے

 

گ

د یھت کین ن ای 

 

۔اھت وہایگ ےس آاسین ھچک س   ےیل ایس ش  

ز ےن ااغفن
 
 رماد رپ سج یک ےس ریبک اور ونگج رماد ن ات اسری ےںہ آےت ن اہ

دہ  فیلکت تہب وک اس زدنیگ وسےن یک نہب اینپ ایگ گل ےلگ ےک اس رک وہ آدبی 
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۔یھت دیتی  

 اور اتبیئ لیصفت اسری وک ان رکےک اکل اگؤں ڑھکے ڑھکے وےںہ ےن افعن

ادی

 

 رماد اہک اک رےنھک دن اےلگ ےک ےنچنہپ ےک ان اکنح اہک اک رکےن ایتری یک ش

۔اھت ااھٹن ا ںیہن ارتعاض یھب وکیئ اور یھت ینس ن ات یک اس ےن وادل ےک  

 افعن وہےئ اجےت رٹکیفی حبص یھت وموجد اںم رھگ یہ ےلہپ اممہ وت آن ا رھگ افعن

ا وھچڑ نپاس ےک تہگن آنپا اےس

ے

اہک اجن

ے

زاےئ ہن ےس نپ اےلیک وہ ن
 
۔ھگ  

 یہ ویں ےس دن اےنت ےھجم آپ یک ںیہن اکل وک الکن رجینم رھپ آج ےن آپ

ال

ٹ

۔۔۔۔ ےںہ رےہ رک ااسی رک وبھج اجن آپ وہں اجیتن اںم ےںہ رےہ ن  

۔اھت وہا رھبان ا ہجہل اور یگفخ اںم آواز یک اممہ  

 اھت دنب ربمن اک ان یھت یک اکل وک اصخ   رجینم اسےنم ےک آپ ےن اںم لک اممہ

 آپ اسیج رکوں ایک اںم اتبںیئ ےھجم اب ےہ دنب دبوتسر ربمن اک ان یھب آج

۔۔۔۔ اگ رکوں یہ واسی یگ ںیہک  

ج لا دقرے ےن رعافن
چ 

گ

 ھی
چ

۔اہک رک   

 ربمن اک ان ےہ ہلئسم ایک ہک رکںی ولعمم ےس واہں اور اجںیئ آسف رھپ آپ لک

۔۔ ۔ ۔۔۔ ےہ آف ویکں  

زن ا اس رک ااھٹ رس ےن اس رپ ن ات یک اممہ

ٹ

  اس وج  داھکی وک ڑلیک یس گ

ے
ے

 وق

د وہیئ رویت زی 

گ

۔یھت ریہ گل دشکل م  

زی امی آیئ   ےس اکم رضوری۔۔۔۔۔۔ اجاتکس ںیہن آسف لک اںم وسری وی 

گ

 ااچی
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ا  اگؤں وک س   مہ

گ

ادی یک نہب یک رماد ےہ راہ ڑپ اجن

 

 ےھجم آپ  ےہ یھب ش

ارے ن ا یگ رکںی دنسپ رانک اہیں آپ ہک اتبںیئ
 
۔۔۔یگ اجںیئ اسھت ہ  

ے رپ اچرنپایئ ےن افعن 

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

 ےن اممہ وت ایک اخمبط اےس اںم ےجہل دیجنسہ وہےئ 

 ےک افہمط اور یھت یئگ اگؤں یسک وہ ن ار یلہپ اںم زدنیگ داھکی اےس رک ااھٹ رس

  یک اس دن دنچ وہ زگارے اسھت

ے
 

۔ےھت ےئگ رہھٹ اںم ن اداس  

 واسپ ےھجم آپ اتگل ںیہن ےھجم ےںہ رےہ اج اگؤں واسپ رک وبھج اجن آپ اب

۔۔ ےںہ دیجنسہ اںم ےنجیھب  

 اب۔ڈایل رپ اس رظن رھبی اوسفس  ےن افعن وت یئگ وہ رشوع ےس رھپ اممہ

ا دبتلی ےسیک اںم اابتعر وک اابتعری ےب یک اس

ے

ز ےس ھجمس یک اس ہی رکن
 
۔اھت ن اہ  

 اتیل رک یہ رطح اس اںم اگ آےئ نیقی ےسیک وک آپ ہک دںی اتب ےھجم آپ 

۔۔۔۔وہں  

 دالےن ہصغ وک اس یھب ن ار ینتج وہ داھکی ےن اممہ یھت رنیم اںم آواز یک افعن

 رجینم ہک یھت اجیتن وہ احالہکن داتی وجاب ےس رطےقی رپوکسن وہ رکیت وکشش یک

 زچ وک اس رصف رگم ےہ آراہ دنب لسلسم ےس دن دو ےلھچپ ربمن اک اصخ  

وں ن ایق رکیت ااسی رک وبھج اجن ےیل ےک رکےن

گ

 

ے

 العوہ ےک داع السم رصف ےس ت

وں ان یہ ہن یھت یک ںیہن ن ات وکیئ یھبک ےن اس

گ

 

ے

 وساےئ ےن یسک ےس اںم ت

 

ے

 
 ان وہ اںم ےنیہم ای   اس یھت یک ےس اس ن ات وضفل ےکوکیئ وپےنھچ ریخی

یھت یئگ وہ اقلئ یک رشاتف یک س    
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 وسیتچ ایک تہگن آپ ےںہ ےیل نہپ ریغب ےیک رپسی ریغب ڑپکے ےن آپ رھپ آج

۔۔۔۔۔۔ وہیگ  

ے ےک اس رظن ای   ےن افعن  
گ
 
ج
مل

۔ڈایل رپ ڑپکوں   

 یھت یک وکشش یک رکےن رپسی ےن اںم آےت ںیہن رکےن رپسی ڑپکے ےھجم

۔۔۔۔ایگ لج اہھت ریما رگم  

ا اک ارتسی رپ اسڈیئ یک سج یک دیسیھ یلیھتہ اینپ ےن اممہ 

ٹ

ان اس وھچن

 
گ

 اھت ن

 اھکےن وک اممہ ہک اھت ایگ لچ ہتپ اےس اںم ےنیہم ای   اس وہا اوسفس وک افعن

ا ںیہن اکم وکیئ ےک ےنیپ

ے

د اھت آن ای 

 

 یھت یٹیب یک ن اپ اریم وہ ہک ےس وہج اس ش

۔یھت وفج یک ونرکوں  رھگ ےک اس اور  

 دوں رک رپسی اںم رےتھک رپ لبیٹ ےک ارتسی ڑپکے ڑپکے اسرے اےنپ آپ

ارپ ڑپکے واےل دوھےن اگ

 

 لک اگاور آؤں دے وک دوھیب اںم دے ڈال اںم ش

ا اگؤں آپ ارگ

گ

 اتب ےھجم وت اچےیہ ھچک ارگ۔ رکںیل گنکیپ اینپ وت ےںہ ریہ اچہ اجن

۔۔۔۔ںیل ےل رک لچ اسھت ریمے رھپ ن ا دںی  

۔ وھگرا اےس رک ااھٹ رس  ےن اممہ رپ ن ات یک افعن   

ادی واہں ےھجم آپ وت ای   

 

 وپھچ ےس ھجم رھپ اور  ےںہ رےہ اج رک ےل رپ ش

ادی واہں اںم  اچےیہ ھچک ےھجم ہک ےںہ رےہ

 

 ااسی نپاس ریمے یگ ونہپں ایک رپ ش

ادی وج ںیہن ڑپکا وکیئ

 

۔۔۔۔ےکس اج انہپ رپ ش  

  ےن افعن 

گ

زے وج  داھکی وک اس رک وچی

گ

۔ یھت ریہ درھ ازلام رپ اس ےس م  
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زدیتس وہں راہ دے آنشپ وک آپ اںم ۔۔۔۔۔ راہ اج ںیہن رک ےل زی   

۔ دن ا وجاب اںم روےھکےجہل ذرا ن ار اس یھب ےن افعن  

ا اجن رطح یھب یسک ےس ھجم آپ اب ہک وہا ہی وت بلطم اک اس

گ

 اچےتہ ڑھچوان

 دون ارہ رھپ اور اجںیئ ےلچ آپ اور  اجؤ رہ یہ اہیں اںم ہک ےںہ اچےتہ آپ ےںہ

 ےگ اجںیئ اہجں آپ وہ یکچ اجن نیلپ اک آپ رطح ایھچ اںم آںیئ ہن واسپ

۔۔۔۔۔یگ اجؤں اسھت ےک آپ اںم  

  وک افعن رپ ن ات یک اممہ 

ٹ
گ

 رطح اس وہ ہک اھت اتکس ںیہن یھب وسچ وہ اگل رکی

۔یگ وسےچ  

۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ رکیت ن اںیت یک اجےن یہ وخد آپ  راہ وھچڑ ںیہن وک آپ اںم  

زا وہ ایگ لسھپ ےس ہنم ےک افعن ےسیک اجےن

ٹ

زی 

ٹ

 
 الچ رطف یک نچک اور ااھٹ رک ہ

د اےس رپ اایتخری ےب اینپ ایگ  ن ات یک اس وہیئ ایھجل اممہ ہکبج اھت آن ا ہصغ دشی 

۔یھت ریہ رک وکشش یک ےنھجمس  

۔۔۔۔۔۔ںیہن ن ا ےںہ رےہ اج رک ےل ن ازار ےھجم آپ  

۔ آیئ یلچ اںم نچک یہ ےھچیپ ےک اس وہیئ الجنھجیت اممہ   

۔۔۔۔۔۔ وہں اتلچ ےل وک آپ اںم وہاجںیئ ایتر آپ  

ز ھچک اہک وک اس وہےئ اکنےتل ومن الئ ےن افعن  اہبئ اک ن ات وہیئ یہک ےلہپ دی 

 

 ش

دےن رپ رہچے ےک اس وک اممہ

ٹ گ

 ےن افعن رک یجھب اےس الم ںیہن یھب ےس ڈوھی

 

 

ج

مپ س

وں وہ اتبن ا اک اجےن ن ازار وک رماد ےک رکےک 

گ

 

ے

  اس یھب ت

ے
ے

 یہ اںم ن ازار وق
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۔ےھت  

اپ یس وھچیٹ ای   اےس اور آن ا ن ازار وہ دعب ےٹنھگ آدےھ

 

 اہجں ایگ رک ےل رپ ش

دی

ٹ

 داھکی وک داکن یس وھچیٹ اس ےس ریحت ےن اممہ ےھت وموجد ڑپکے ڈیم ری 

زے ہشیمہ

ٹ

اگنپ ی 

 

اگنپ ےس امل ش

 

زے تہب س   ہی  وک اممہ وایل رکےن ش

گ

 اک م

۔اھت راہ گل  

ا دنسپ ڈرسی وکیئ وک آپ ارگ ںیل دھکی اہیں آپ

ے

 اںم ورہن ںیل ےل وت ےہ آن

اپ دورسی یسک وک آپ

 

۔۔۔۔۔۔ وہں اتلچ ےل رپ ش  

۔آےئ ںیہن دنسپ  ڑپکے اہیں اےس اگل وک  افعن  

زاک لپمس ےسای   اںم ڑپکوں دشہ گنیہ ےیک اونگر ن ات یک اس اممہ

گ

 رک اکنل ق

  یس سیفن یک داھےگ ن اری   ن الکل رپ ےلگ اور ن ازوؤں ےک سج  یگل دےنھکی

زاھیئ

ٹ

ز یہ ھچک وہا اانیمطن رک دھکی اتسشئ اںم آوھکنں یک اس وک افعن۔ یھت ک  دی 

اگنپ یک اس ےن افعن ےئل رک بختنم وسٹ اچر ےئل اےنپ ےن اس اںم

 

 دھکی ش

۔ ریھپا اہھت رپ رس اںم تیفیک ارطضایب  رک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زہ رھپ دہعف ای   وک ڑپکوں وہےئ ےیل ےن اممہ

گ
 

 آںیھکن داھکی ےن افعن  ایل اجی

 نیت ےس واہں اور یئگ رطف یک وسوٹں دشہ گنیہ دورسے دون ارہ وہ اٹپٹپیت

د وسٹ زی 

گ

 ںیئگ لیھپ ےس زن ادیت یک ریحت آںیھکن یک افعن آیئ ےل رک اکنل م

  اور رےھک رپ اکؤرٹن وسٹ اسرے وہ  ےن اممہ
 
۔اہک ےیل ےک انبےن ب  
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   اکورٹنےک افعن 
 
ی ز

ے

  ےن آدیم وموجد رپ اکورٹن آن ا الچ ق
 
 راھک رپ اکورٹن رک انب ب

زار سیچپ ایل ااھٹ ےن افعن ےسج 

گ

 
  اک ہ

 
  یک اس رک دھکی ب

ے

زی احل ۔  یگل وہےن ی 

    یک اس
 

زار دس لک وت اںم ج

گ

 
 اڑے ےک اس رظن ای   ےن اممہ۔ ےھت ہ

  وہےئ

گ

  ےس اہھت ےک اس ےس آرام اور ڈایل رپ رن
 
 گیب اےنپ  ایل اچپ  ب

زاھن ا رطف یک افعن رک اکنل اکرڈ امی یٹ اے وموجد اںم

ٹ

۔ ی   

 اچپس ےس واہں آپ ےہ داھکی امی یٹ اے دور ھچک وہےئ آےت ےن اںم ایھب

زار

گ

 
۔۔۔ الںیئ ولکنا ہ  

 ےس یھجمس ہن ےن افعن وت اہک ےن اممہ وہےئ دےتی اںم اہھت ےک اس  اکرڈ 

۔داھکی اےس  

زار سیچپ 

گ

 
  اک ہ

 
۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ رکےن ایک اچپس ےن آپ۔۔۔۔  ےہ انب ب  

  آواز یک افعن 

ے
 

۔یھت درس  

 تہب یھب اور ینیل ںیہن ویجرلی اور وجےت ےن اںم اسھت ےک ڑپکوں ان ویکں 

پ  ےہ واال ےنیل ھچک
پ
 آپ یھب اںم ہکلب دںی رک ولکنا ےسیپ ےھجم اور اجںیئ رکےک خ

 ےسیک وک آپ اںم وت ےئگ وھچڑ یہ اہیں ےھجم آپ ارگ وہں یتلچ اسھت ےک

دوں

ٹ گ

۔۔۔۔۔یگ ڈوھی  

  وک اس اممہ

ٹ
گ

ای

ٹ

 اور وھگرا وک اس رظن ای   ےن افعن۔ آیئ ںیہن ن از ےس رکےن ن

اپ 

 

ز ےئل اسھت اےس رک اتب وک رپیک ش
 
ز یہ ھچک آایگ ن اہ    وہ اںم دی 

ٹ

پ

گ

 من
پی ب

 رک 

اپ وایل وجوتں اب  ےک

 

 ڑپی رپ ااٹسولئ رظن یک اممہ۔ ےھت رےہ اج رطف یک ش
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 اںم زدنیگ۔ اھت ےھچیپ ےھچیپ ےک اس ےس اخومیش افعن۔ ڑپی لچ رطف اس  وت

اہن

گ

اگنپ زن

 

 ومہ وت ےک اس۔ اھت راہ دھکی ےس اخومیش ےئل اس اھت رجتہب الہپ اک ش

 نپاچن ہک اھت ایخل اک اس۔  ےںہ وہےت ےگنہم اینت ڑپکے ہک اھت ںیہن اںم امگن و

زار

گ

 
اگنپ اںم ہ

 

 اممہ۔ یھت ریہ آ یسنہ رپ ایخل اےنپ اب اےس اگ اجےئ وہ لمکم ش

 اممہ وت ےلکن ےس واہں ےیک دنسپ وشز یسنیف ای   اور لپمس ای    ےئل اےنپ ےن

۔ دوڑایئ اگنہ رگد ارد ےن  

۔۔۔۔۔ ےن آپ ےہ انیل ایک اب  

۔وپاھچ ےن افعن رک نپا دےتھکی ویں اےس   

ز اور ویجرلی

گ

ر
ک

ٹ

 ی
مپ
س

۔۔۔۔ اک  

اپ اےس اہجں ڑپی لچ رطف ای   رک دے وجاب وہ

 

۔اھت آن ا رظن وبرڈ اک ش  

اپ ویجرلی

 

زار دنپرہ اک اس رپ ش

گ

 
  اک ہ

 
اک رھپ ن ار ای   اےس  رک دھکی ب

 

۔اگل ش  

اگنپ یگنہم ینتک ےن آپ

 

زار 05 ےن آپ اںم ےٹنھگ ای   ےہ یک ش

گ

 
زچ ہ

گ

 رک خ

ز  اینپ آپ ےںہ دےی
 
 وہں اتکس دے مک تہب وک آپ اںم رںیھک رٹنکول رپ زیچ ہ

۔۔۔۔۔۔۔ںیہن تیثیح یک زن ادہ  

۔داھکن ا آہنیئ اےس ےن افعن   

   اجبےئ ےک اریم یسک۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت اچےیہ وسانچ ےلہپ ےس رکےن اوغا
 
 وک رغی

د وت رکےت اوغا ای 

 

   وہ ریہ اڑا اک نپانپا اےنپ اںم یھب وےسی  اجیت وہ تچب ھچک ش
 
 خ

  یک اڑاےن اک آپ

ے

 
دےن رھپ وت آیئ ونی زی 

گ

۔۔۔۔یگ وسوچ ےلہپ ےس خ  
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۔ااکچےئ دنکےھ ےن اممہ  

 رصف ہی وت ےںہ ریہ اڑا ےک نپانپا اےنپ آپ ارگ۔۔۔۔۔۔ ےہ یمہف طلغ یک آپ

 آپ ےسیپ اسرے ےک آپ اںم ےہ ریہ لکن یٹیمک ریمی ےنیہم اےلگ ےںہ اداھر

ا واسپ وک

ٹ

۔۔۔ اگ دوں ولن  

 ےن اس ن ار یلہپ اںم زدنیگ  داھکی اےس ےس ریحت ےن اممہ۔  اتجن ا وک اس افعن

۔اھت انس ظفل یٹیمک ےن اس  

۔۔۔۔ےگ ںیلم ویکں وک آپ ےسیپ ےک اس اور ےہ وہیت ایک یٹیمک ہی   

۔وپاھچ ےس ریحایگن ےن  اممہ   

ز ولگ دس ہک ںیھجمس ویں آپ 
 
زار 1ےن ےنیہم ہ

گ

 
 عمج نپاس ےک دنبے ای   ہ

زار دس رک الم لک وہ ےںہ رکواےت

گ

 
 ےںہ اجیت ڈایل رپایچں رھپ ےںہ اجےت نب ہ

ام اک سج

گ

اا ن

ے

ی
کل

گ

ن
زار دس وہ ےہ 

گ

 
  دے وک اس ہ

 

 15  یٹیمک ہی  ےںہ اجےت دی 

ز ےہ یتلچ ےنیہم دس ےس اسحب ےک دنبوں
 
ام رک اکنل ربمن رطح ایس ےنیہم ہ

گ

 ن

ا اکنال

ے

 ےںہ ےتیل ڈال یٹیمک ےیل ےک تچب اینپ ولگ ےس تہب رطح اس ےہ اجن

ے یٹیمک رھپ اور

گ

کلن

گ

ن
زی اینپ  رپ 

ٹ

۔۔۔ ےںہ ےتیل رک وپری رضورن ات ی   

 رہچے ےک اس وک افعن الہن ا رس اںم اابثت ےن اس وت اھجمسن ا  اےس ےن افعن

ایھجمس یھب ایھب رپ

گ

ام وج ڈایل اگنہ رپ ڑھگی ےن اس۔ یھت آریہ رظن تیفیک یک ن

 

 ش

  اک اذان یک رغمب یھت ریہ اج است ےک

ے
ے

 وک اممہ ےن افعن اھت راہ وہ وق

۔دن ا دنعہی اک ےنلچ واسپ  
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: زا  ےن اںم وت ایھب

گ

ا  یپ

گ

۔۔۔۔اھت اھکن  

۔ اہک وہےئ ڑھکے وےںہ ےس ےصغ ےن اممہ  

ارہ اک ےنلچ وک اس اور یک نیقلت یک ربص وک آپ اےنپ ےن افعن

 

 اک اس اب ایک اش

زامشئ یک اس ےس اخومیش ارادہ

گ

 ہک اھت اکچ اجن وہ ویکہکن اھت اک رکےن وپری ق

۔یگ وھچڑے ےک انم اینپ اممہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔ رںیھک اسےنم ےک اس زیچںی اسری البرک اےس ےن اممہ وک رات  

۔۔دںی رک کیپ س   ہی زیلپ آپ۔۔۔۔ آیت ںیہن رکین گنکیپ ےھجم  

ارہ رطف یک ڈیب ےس اچریگ ےب ےن اممہ  

 

 وت اہک ےس افعن وہےئ رکےت اش

ا ای   ےل ٹیپ رس اانپ ایک دل اک اس

ٹ

 ںیہن وخد ےس ڑلیک اس یھب اکم اس وھچن

ا

ے

   اممہ ہک اھت ہتپ ایک اےس اب۔ اھت وہن
 
 

۔ ےںہ ریہ ہہک ےیل ےک اپتےن اےس ئ

 اس اور راھک رپ ڈیب رک ال سیک وسٹ اانپ راھک رپ اسڈیئ ےک رمکے ےن افعن

۔ انبیئ ہگج یک رےنھک اسامن اک اممہ ےن اس رک اکنل اسامن اانپ ےس  

 ن ا اچر زن ادہ ےس زن ادہ واہں وت ےن مہ ےںہ ریہ اج رک ےل وسٹ اسرے آپ

۔۔۔۔ےہ رانک دن نپاچن  

۔ایک آاگہ اےس اور ڈایل ڈریھرپ ےک ڑپکوں ےک اس رظن ای   ےن افعن   

۔۔۔۔ےںہ ریمے ھچک ن ایق اور ےںہ رکےن ٹفگ ےن اںم وسٹ نپاچن ےس اںم ان  

  رپ وکےن ےک ڈیب اور داھکی وک اس ےن اںم ےن اممہ

ٹ

 دیسےھ ےن افعن یئگ ی
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ااین اینپ ےس اہھت

 

 س
۔یلسم بپپ  

ارپ اسرے ن اری ن اری اور

 

زبیت رک ااھٹ ش

ے

 وسٹ  رےھک اںم سیک وسٹ ےس ی

 اتیل اسسن رہگا ای   اھت ایگ رھب ےس اسامن ےک اممہ وج داھکی رظن ای   وک سیک

د یک رکڈیب ااھٹ  ےک رک دنب سیک وسٹ

ٹ  

۔ایک ڑھکا رپ اسی  

۔۔۔۔ےہ اانھٹ دلجی حبص اجںیئ وس آپ  

ا وک آپ  اجؤں وس ےسیک اںم رھپ وت ریہ آ ںیہن دنین ےھجم

گ

ز وت ےہ وسن
 
 رک اج ن اہ

  اںم وفن اےنپ اھت یھب اہک ےس آپ ےن اںم اجںیئ وس

ٹ

 

گ

  اک ن

 

ج

پی ک
ب

 دںی رک رکوا 

 ۔۔۔۔۔

۔رکوان ا ن اد اےس ےن اممہ  

  اک وفن ریمے 

ٹ

 

گ

ا ںیہن اکم ن

ے

۔۔۔رکن  

۔ڈایل رپ اس رظن یلیصغ ای   ےن وتاممہ اتبن ا ےس رشدنمیگ ےن افعن   

 ھجمس ےھجم ےںہ دےتی رک ااکنر آپ وپوھچ اک زیچ سج۔۔۔۔ ایک ےہ نپاس ےک آپ

زار سیت ےںہ رکےت ایک اک وخنتاہ آپ آیت ںیہن

گ

 
 ای   اور ےہ وخنتاہ یک آپ ہ

۔۔۔۔۔وخنتاہ اسری ےںہ اڑاےت اہکں آپ اےلیک  

زی یک اممہ

ٹ

  ک

 

 

ے ے
ے

اری   رپ رہچے ےک افعن رپ ت

ے

۔رہلان ا اسہی ن  

 ںیہن رپاشین آپ یھت یئگ گل رپ امیبری یک ایم وپیجن عمج اور وخنتاہ اسری ریمی

 دوں ال ومن الئ اک دنسپ یک آپ وک آپ اںم دںی دن ھچک ےھجم۔۔۔۔۔۔وہ

۔۔۔۔اگ  
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 رحمم۔ اھت داتھکی وک رہچے ےک اممہ یہ مک وہ اہک ےس رنیم  اکھجےئ رس ےن افعن

ا رپ آپ اےنپ ن اووجد ےک اس اھت رہتش

ے

۔اقوبرھک  

 اس اجبےئ اچےتہ ںیہن یہ انجیھب رھگ ریمے ےھجم آپ ہن یھت یتہک اںم داھکی

ا ایک وفن ہک ںیہک ےھجم  آپ ےک

گ

 یگ اجؤں یلچ رھگ اےنپ دعب دن ھچک ےہ رکن

۔۔۔۔ ےںہ رےہ رک ن ات یک دےنی رک ال وفن ےھجم آپ  

زے اٹپٹپےت آںیھکن اممہ 

گ

 دویار رس اانپ ایک دل اںم چس اک افعن وت وبیل ےس م

۔امرے دے اںم  

 ذایت یک آپ وت اگ دوں الرک وفن وک آپ اںم ارگ ںیہن ارادہ وکیئ ااسی ریما

۔۔۔۔۔وہاگ ںیہن قح وکیئ رپ اس ریما وہاگ تیکلم  

۔اہک وجان ا رکےت رٹنکول وک آپ اےنپ ےن افعن    

۔۔۔ےںہ آےئگ واسپ ولگ وہ ےہ اتگل    

ے دروازہ

گ

کن

ٹ

ی
ھ
ک

زل    ےن افعن آوازرپ  یک  ز  اور اہک زی 
 
 ڈیب  ویہ اممہ ایگ لکن ن اہ

 ہک ایک وسحمس ےن اس  رک دھکی وک افعن یھت وہیت ریحت تہب اےس یئگ ھٹیب رپ

 یھبک۔ اھت  داتھکی ےس اگنہ یک ارتحام اور زعت ااہتنیئ وہ یھب وہےئ وہےت رحمم

 ےک رےتش ہن اور دیھکی ںیہن وخدی ےب اںم ادناز ےک افعن  ےن اس یھب

۔اخین ڑھچ وکیئ ےس اسحب  

۔۔۔ ےںہ رےہ وہ ایگرہ ےک رات ولگ مت ےھت ےئگ رہ اہکں  

وں ان یہ وھکےتل دروازہ ےن  افعن

گ

 

ے

۔اہک ےس ےصغ  رک دھکی وک ت  
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اگنپ اسری ےس لکشم وت ای   ےہ وہیت اینت رٹکفی ہن ےہ اتپ ےھجت ن ار

 

 لمکم ش

امئ اانت آےت آےت رھگ رھپ اور یک

ٹ

۔۔۔۔۔ایگ وہ ن  

اگنپ ےن ریہظ 

 

 اکھتوٹ اک س   اہک ےس الاچری وہےئ رےتھک رپ اچرنپایئ گیب ش

زا ےس وں اےنت رھپ اور رٹکیفی ےلہپ اھت احل ی 

ٹ
گ

اگنپ دعب ےک وخاری یک ھگ

 

 اورپ ش

زے حبص ےس ا یھب رفس وسی 

گ

 ادنر گیب وشگنپ اسرے رک لم ےن اوہنں  اھت رکن

۔ےئگ رگ رپ اچرنپاویئں اینپ اینپ اور رےھک  

۔۔۔ وہ ےکچ ڑپھ امنز یک اشعء ولگ مت  

۔اگل وپےنھچ رک  دھکی ڑلاتکھ ویں وک ان افعن   

 وسےن یھب وںمہ اور اج وس یھب وخد اج اب یھت ڑپیھ اںم دجسم یک ن ازار ن ار اہں

۔۔۔دے  

ا رس افعن وت دن ا وجاب ےن رماد ن ار اس 

ے

ز الہن
 
 ےک اممہ  نپایئ اچر ایگ لکن ن اہ

   ےک دروازے
 
ی ز

ے

 وسیت رک اگل ڈنکی ےس ادنر وک رات اممہ کش ےب یھت ق

ز افعن ےس ایخل ےک افحتظ یک اس ےئل اس اھت الھک رھگ رگم یھت
 
ا یہ ن اہ

ے

 وسن

۔اھت  

 رطف یک ج گ یئگ ھٹیب رک اھٹ ےس وہج یک ایپس وت یلھک آھکن وک رات یک اممہ

د وک اس اھت وہا ڑپا اخیل وج داھکی زا ےس ایپس وہیئ وکتف دشی   اس اھت احل ی 

ز اور وھکیل ڈنکی یک دروازہ رک اھٹ دنبےھ امرے ےیل
 
 دھکی اخیل اچرنپایئ یلکن ن اہ

  یئگ رک وےںہ امرے ےک ڈر رک

گ

 اہجں ڑپی رپ وکےن ےک نحص اگنہ یہ ااچی
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 اںم تیفیک یک رٹاسن اممہ اھت راہ رک ادا امنز ےک دجہت افعن رہپ اس ےک رات

   ےک افعن وہیئ یتلچ
 
ی ز

ے

 اھت راہ کمچ رہچہ اک  افعن اںم رات اچدنین۔آیئگ ق

 امنز ےس وشخوصخع ویں وہ۔یئگ دےھکی اےس استک اممہ ہک اھت ونر اانت رپ رہچے

۔یھت ںیہن ربخ ھچک یک رگد ارد اےس ےک اھت راہ رک ادا  

 اھت داھکی ڑپےتھ امنز ےس دیقعت اینت وک یسک ن ار یلہپ اںم زدنیگ اینپ ےن اممہ 

ز ینتج۔   ی   اےس ڑھکی یہ ویں اممہ ےیک ادا ونالف ےک دجہت ےن افعن دی 

ٹ

 ی

۔یئگ دےھکی  

ز یہ ینتک اور یک متخ امنز ےن افعن ا زارواطقر رےھک رس اںم دجسے دی 

ے

 اہلل رون

اوہں اےنپ ےس

گ

ز اکیف۔۔راہ اماتگن اعمیف یک گ    دعب دی 
 
 ھچک وک دل ےک اس خ

 اینپ اور ریھپے اہھت دوونں رپ ہنم اےنپ۔وہا دیساھ رک ااھٹ رس وت الم وکسن

ز ےس آوسنوں وج ےیک اسےنم ےک آوھکنں

ے

 ےک اس اہلل وہا اانیمطن اےس۔ےھت ی

اہ

گ

 ےیل ےک ےننہپ وجےت ڑکپے اںم اہھت ےک رک ہہت امنز اجےئ۔ اگ دے شخب گ

۔اگل بیجع اےس رک دھکی لٹس ویں وک اممہ۔ ایگ مھت رک کٹھٹ وت اٹلپ  

ز  آںیئ بک آپ
 
۔۔۔ن اہ  

۔یھت اخاص اک تیصخش یک اس وج وپاھچ ےس رنیم ےن افعن  

 ربخ یھب  یک آےن ریمے وک آپ ےںہ ےتیل ڑپھ ےسیک امنز ےس تبحم اینت آپ

۔۔۔۔۔ وہیئ ںیہن  

۔اھت سسجت اںم ےجہل ےک اممہ  
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   وھبل داین وت وہ ڑھکے وضحر ےک اہلل ہک ںیھت رکیت اہک ایم

ے

 اس رک اج اجوی

ا ہلئسم تہب ےھجم اںم رشوع۔ اگ وہ ادا قح اک ابعدت یک

ے

 ڑپےتھ امنز ن ار ن ار اھت وہن

ا کٹھب دایھن

ے

 اقمم اس وک ابعدت اینپ ےھجم ےئگ گل اسل یئک۔۔۔۔۔۔ اھت اجن

 

ے

  وپری امنز اںم اب ہک ےہ رکش اک اہلل اںم الےن ی

ے
گ

ا ادا ےس داری دن ای

ے

 رکن

۔۔۔۔وہں  

ز ریت اںم ےجہل ہک افعن زای  زی یک اس اھت ںیہن رغور ی 

گ

 
 ریحت اممہ رک دھکی اعخ

۔یھت زدہ  

۔۔۔۔ ےگ اھکسںیئ امنز ےھجم آپ  

۔یئگ رہ ریحان یھب وخد وہ رپ اافلظ اےنپ السھپ ےس زن ان یک اس ویکں اجےن ہن  

  وک افعن رپ ن ات یک اممہ

ٹ
گ

 ہک اھت ںیہن یھب اںم امگن و ومہ ےک اس اگل رکی

 داینوی  ےن وہنجں وہا اوسفس رپ وادلنی ےک اممہ اےس آیت ںیہن امنز وک اممہ

ز اےس اںم زدنیگ
 
زت  رگم ونازا ےس آاسشئ ہ

گ

 شیپ وکیئ ےئل ےک ایتری یک آخ

 ہی  واےل دےنلیکھ اںم آگ یک منہج وک اوالد اینپ ےس اہوھتں اےنپ یک ںیہن دنبی

ام رصف وج ےھت یہ وادلنی

گ

۔ےھت املسمن ےک ن  

  رپ لک اےس ںیل رک ارادہ ےس ایھب وت ےںہ اچیتہ انھکیس آپ ارگ

ے

 م

۔۔۔وھچڑںی  

۔اھجمسن ا  اےس ےن افعن  

ا ووض ےھجم آپ

گ

۔۔ ےہ ایگ وھبل ےگےھجم دںی اھکس رکن  
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۔ںیچیم آںیھکن ےس رکب ےن افعن وت اہک ےس رشدنمیگ ےن اممہ  

۔۔۔۔ںیل رک ووض واہں ںیلچ نپاس ےک لن اس آپ  

ارہ رطف یک لن ےگل دور ھچک وک اممہ ےن افعن

 

 ےس اخومیش اممہ۔اہک ےک رک اش

۔یھت یلکن ےنیپ نپاین وہ ےس رمکے ہک یھت یکچ وھبل وہ دی لچ  

 اس دعب ےک ووض اور اھجمسن ا رطہقی اک رکےن ووض آہتسہ آہتسہ اےس ےن افعن

۔ ینس آن ات اسری وایل اجےن ڑپیھ اںم امنز ےس  

۔۔۔۔۔ےںہ یکچ الھب آپ رطہقی اک رکےن ادا امنز ےہسب ن اد امنز وک آپ  

 افعن یھت واحض ےس رہچے ےک اس وج وہیئ وخیش اےس رک نس ن ات یک افعن

۔رچاںیئ رظنںی ےباسہتخ ےن  

اہک داھکیئ ےک رک ادا امنز وخد ےلہپ وک اس ےن افعن

ے

 اور روکع ایقم اےس ن

 یھب التوت یک آن ات اںم آواز یس یکلہ وہ دوران اس  وہاجےئ ادنازہ اک دجسے

ا

ے

ی دد یک اس ےن اممہ راہ رکن
لق

ے

ب
 ےک امنز ن ار نیت دو یک رشوع رکےن ادا امنز اںم 

ی وک رعافن رھپ رک وتڑ امنز رپ اجےن وھبل دوران

ے

ھی
ب ک

 یس یکلہ افعن رپ سج د

 

ٹ

 
ا رطہقی اسرا اےس دون ارہ اسھت ےک رکسماہ

ے

ن  ھآا
چ
م
س

 ریغب ےن اممہ اںم ن ار وچیھت 

 وکسن اںم مسج  ےک اس ےسیج اھت راہ گل وک اممہ ےیک ادا لفن دو ےک یطلغ یسک

ز

ے

۔نپایئ ہن یہ وسچ اور ھچک وہ ہک اھت ااسحس اس اھٹیم اانت وہ ایگ ای  

 رکےن ادا ونالف ن ارہ  ےیک ادا ےک یطلغ یسک ریغب ےن اس یھب لفن دو اےلگ 

 اھبویئں اور ن اپ امں اایتخر ےب وت ااھٹےئ اہھت ےیل ےک داع  ےن اس دعب ےک
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 ےس ویکچہں وہ  ےلکن ہہب آوسن یہ اسہتخ ےب  ےئگ آ اںم اگنہ یک اس رہچے ےک

  اویچن یک اس یگل امےنگن داع یک ےنلم ےس ان رویت

ٹ

 
زاہ

ٹ

زی 

ٹ

   ےن افعن رپ ی 

ے

 
 اذی

ن ایھٹمں ےس ےس
 
جپپ

گ

 ھپ ی
ن

۔  

ز ھچک  اصف ےس دوےٹپ رہچہ وت وہا اکلہ وبھج اک دل ےک اس ےس رکےن رک داع دی 

   ےک افعن رک اھٹ رک ٹیمس امنز اجےئ رکیت
 
ی ز

ے

 رک زگر اکھجےئ رس ےس ق

۔یئگ یلچ اںم رمکے اےنپ  

امئ رپ ڑھگی دنبیھ رپ الکیئ  اھت وہا اکااسحس ےبیسب اینپ ےس دشت وک افعن 

ٹ

 ن

  اک رجف اب وچہکن۔ ےھت رےہ جب اچر ےک حبص اہجں داھکی

ے
ے

   وق
 
ی ز

ے

 اس اھت ق

ز ارادہ اک وسےن ےن اس ےیل

گ

زآن ےس ادنر اور ایک ومخ

ے

ز الن ا ااھٹ نپاک ق  آدمے ی 

  یک

ٹ
 

زآن اںم آواز آہتسہ رکےک آن الی

ے

 یٹیل ادنر اگل رکےن التوت یک نپاک ق

زآن اںم اکونں یک اممہ

ے

ز ےسیج ےسیج اافلظ ےک نپاک ق

ے

 راہ گل وک ےھتاس رےہ ای

۔ےہ ریہ اج وہیت رپوکسن وہ ےسیج اھت  

  التوت 

ے
گ

  س

ے
گ

وں ےن افعن دعب ےک اذاونں یک رجف یئگ گل آھکن یک اس س

گ

 

ے

 ت

 وجاب وکیئ ےن اس رگم اکٹھکن ا اکلہ اکلہ ن ار نیت دو دروازہ اک اممہ رھپ اور اگجن ا وک

  نپاچن ےہ رشواعت ایھب ہک اھت اجاتن ایگ ٹلپ وہ اتیل اسسن رہگا  دن ا ںیہن

ے
ے

 اک وق

دہب ےیل ےک ےننب امنزی

گ

ا خ 

گ

  ےک رجف رپ اول فص اںم سج ےہ رضوری وہن

ے
ے

 وق

زن این یک دنین

ے

۔یھت ق  

امئ اک ےجب ھچ اسڑےھ

ٹ

اہک اکٹھکن ا ےس زور ذرا دروازہ اک اممہ ےن افعن وت وت وہا ن

ے

 ن
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اا ےیل ےک انشیٹس اںیہن ےجب است اجےئ اجگ وہ

گ

ی
کل

گ

ن
۔اھت   

 رےہ اھک دامغ  حبص حبص ویکں ےہ آایگ وطافن اس وکن ےہ تبیصم ایک

۔۔۔۔ےںہ : 

 رک وھکل ہنم ےن افعن۔ وہیئگ رشوع ن اری وگال یک  اممہ اسھت وھکےتل دروازہ

ا رظنںی اور یھت ااھٹیئ یہ ویں ےک دوےٹپ انب وج داھکی اےس

ے

  رطف دورسی رچان

۔اگل دےنھکی  

اا ےئل ےک  انشیٹس وںمہ ےجب است  ےںہ ےئگ جب ھچ اسڑےھ

گ

ی
کل

گ

ن
 دلجی آپ ےہ 

۔۔۔اجںیئ وہ ایتر ےس  

ز واسپ رک ہہک اےس افعن

ٹ

 رک دل اک اس۔ اکٹھج رس ےس ےندنملسکی  اممہ۔ ایگ م

  رپ ڈیب واسپ ہک اھت راہ

ٹ

 یک اگھبےن وک دنین یتلم آںیھکن اینپ وہ اجےئ وس اور ل 

ز رک وہ ایتر اںم ٹنم دس اےلگ رکیت وکشش
 
 ےئل ےک اس  افعن۔ یئگ آ ن اہ

اہتش

گ

ز اسامن رک وہ ایتر  ونگج اور رماد ریبک۔  اھت اکچ انب ن
 
۔ےھت رےہ اکنل ن اہ  

ا ھچک اںم رےتس ےن آپ انہب

گ

   دںی اتب وت ےہ اھکن
 
  خ

ے

اہتش آپ ی

گ

 ےک رک ن

ا ےل اںم ےںہ وہیت افرغ

ے

۔۔۔وہں آن  

زو ےن اممہ وت وبال رک آ نپاس ےک اس رماد ۔داھکی اےس رک ااھٹ ای   

۔۔۔۔ اپ ویسن اور زیل سب  

د دون ارہ وہ رک دے وجاب

ٹ

زی  ۔یئگ وہ رصموف اںم اگلےن میج رپ ی   

ز رماد
 
زیبی ایگ لکن ن اہ

ے

اپ ق

 

  اس ش

ے
ے

اہتش ےک اممہ یھت وہیت یلھک وق

گ

 رکےن متخ ن
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زنت ےن افعن رپ زنت ھچک ڈایل رپ رظننچک ای   اور دوھےئ رک ااھٹ ی   دیسےھ ی 

ا نئمطم اور ایک دنب اکوال سیگ  راھک ےک رک ااٹل اںیہن ےھت

ے

ز وہن
 
۔آایگ ن اہ  

  نپاچن ےن آپ وک رات۔  اںیھٹ ںیہن ویکں ےیل امنزےک آپ  حبص

ے
ے

 امنز وق

۔۔۔اھت ایک دہع اک ڑپےنھ  

وہیت رشدنمہ وہ وت دالن ا ن اد وک اس ےس رنیم ےن ااغفن   

۔یگل دےنھکی ادرھ ادرھ  

۔۔دںی وجاب وہں راہ وپھچ ھچک ےس آپ اںم اممہ  

۔اھت رنم ہجہل اک اس  

د ےھجم وہ اک دروازہ ےک آپ اںم یھت ریہ آ دنین دشی 

گ

 رگم یھت اجیگ رپ رکےن ن

۔۔۔۔۔یئگ وس دون ارہ  

۔یئگ رک وبجمر رپ رکسماےن وک افعن اتبیت ےس رشدنمیگ اںم آواز دیمیھ   

  نپاچن آپ ارگ دںیھکی

ے
ے

ا ابعدت یک اہلل ےس دل ےچس وق

گ

 آپ وت ےںہ اچیتہ رکن

ا رٹنکول رپ ذنہ  اےنپ وک

گ

 وہا ایک ےس آپ اےنپ  ےن آپ یہ دن ےلہپ وہاگ رکن

 یک آپ ےس یطلغ ارگ رںیھک ن اد آدنئہ ےہ ن ات طلغ وت ہی۔۔۔۔ دن ا وتڑ ودعہ

ا ںیہن روز روز ہی نکیل۔ںیل رک اضق امنز اسھت اےتھٹ وت اجےئ رہ امنز

گ

 اچےیہ وہن

   سب 
 
۔۔۔۔ےکس لھک ہن آھکن یک آپ یھبک خ  

۔ یئگ دےھکی وک اس اممہ ہک اھت وہےئ ےیل رنیم اانت ادناز اک اھجمسےن ےک افعن 

زا یہ ڑپےت اگنہ یک افعن

ٹ

زی 

ٹ

۔یگل دےنھکی رطف دورسی رک گ  
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۔۔۔ےہ آایگ رہشک آاجؤ  

ز 
 
 ےک رلک ویلب ڈایل رپ اممہ رظن ای    ےن افعن وت آیئ آواز یک ریبک ےس ن اہ

۔اھت وہا ایک اقنب ےس دوےٹپ ےن اس اسھت ےک رشٹ رٹاوزر  

۔۔ےہ اہکں ابعن ا اک آپ  

۔اکس  ںیہن ریغب وپےھچ افعن رک دھکی ریغب ےک ابعن ا اےس  

۔۔۔۔ےہ وہایگ دنگا وہ  

۔ےل ٹیپ رس اانپ ایک دل اک اس رک نس ن ات یک اممہ   

 آپ اب اجیھب ںیہن ویکں اںم ڑپکوں واےل دوھےن ےن آپ وت اھت دنگہ ارگ

ا رک ےل ابعن ا ےس آنپا تہگن اںم رکںی ااظتنر اہیں آپ اجیگیئ ےک ابعن ا ریغب

ے

 آن

۔۔وہ  

ز  اور اہک ےس اممہ ےن افعن
 
 اھت ابعن ا اک رلک کیلب اںم اہھت دعب ٹنم نپاچن الکن ن اہ

 اہک ےئل ےک ےننہپ رک اج اںم رمکے  رک دے اورابعن ا آن ا نپاس ےک اممہ افعن

  
 
  خ

ے

ز رک نہپ ابعن ا وہ راھک اںم رےشک اسامن  ی
 
۔یئگ آ ن اہ  

اےل وک نچک اور رمکے اسرے ےن افعن

ے

 ےک اممہ  اںم رےشک  آرک  اور اگلےئ ن

۔ایگ ھٹیب اسھت  

 رظن یہ اسےنم اسھت ےک یب آن ا اور وچبں افروق اںیہن یہ اسےنم رپ انشیٹس  

۔آایگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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 اک افروق  ےس اممہ ےن  افعن ےھت رےہ وس اںم رپام ےچب دوونں ےک افروق

  ےس وچبں ےس ویکٹ ان وت اگنہ یک اممہ۔ رکوان ا اعترف

ٹ

 
۔ یھت ریہ ںیہن یہ ہ

 رٹنی اںم اانث ایس۔ دے اگج اںیہن رک چنیھک ےکاگل ان ہک اھت راہ رک دل اک اس

۔ےئگ اھٹ وہےئ روےت رک ڈر ےچب دوونں دی انسیئ ولس یک  

زیھ آےگ ےس دلجی اممہ 

ٹ

 وکشش یک رکاےن اخومش رک اجب یکٹچ ےس اہھت اور ی 

۔ےھت اجرےہ ےلچ روےئ ےس وشر و زور وہ رگم یگل رکےن  

ا   زھ آےگ ےن افروق اور یب آن 

ٹ

۔ےگل الھجےن اور ااھٹن ا اںم وگد وک ان رک ی   

زاھن ا اسامن اسرا رک لم ےن اچروں ریک رٹنی یہ ےسیج

ٹ
پ
 اہھت اک اممہ ےن افعن۔ خ

زےنھ رپ رلی اےس رک اھتم

ٹ
پ
 رک ےل ہچب ےس یب آن ا دعب ےک اس۔ دی دمد اںم خ

زاھن ا اورپ وک ان

ٹ
پ
زاھ وخد رھپ اور خ

ٹ
پ
اےئ رپ دنکےگ گیب ای   افروق خ

ٹ

 ای   اور پل

زھ اورپ  ااھٹےئ اںم وگد وک یچب

ٹ
پ
۔اھت اکچ خ  

ا وہ رشوع انجب یہ ااٹھک ن ااج اک دوونں ان دانی انب وت ڈیفر ذرا ہی اٹیب

ے

 ےہ اجن

 ۔۔۔۔۔۔۔

ے اںم رٹنی

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

زاھےت رطف یک اممہ گیب ےن یب آن ا یہ 

ٹ

 اممہ وت اہک وہےئ ی 

۔داھکی وک افعن ےس اچریگ ےب ےن  

 دوونں رک وپھچ ےس  یب آن ا رھپ اور ایل ےل ےس اہھت ےک اس گیب ےن افعن

۔یک ایتر ڈیفر یک وچبں  

ا  اک بضغ ےن یب آن 

گ

۔یئگ اکھج رس اممہ رپ سج داھکی وک اممہ ےس رظنوں ن  
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 گیب ےن مت وج اک الچےن وتپ ہک ہن اھت وبال اک ےن انب دودھ  ںیہمت ےن اںم اٹیب

۔۔۔۔۔ دن ا  دے اںم اہھت ےک ےچب اچیبرے اس  

۔اھت ڑپا قہقہ اسہتخ ےب رپ ن ات یک آن ایب  

اراض ےن اممہ

گ

ارایگض یک اس داھکی وک ااغفن ےس رظنوں ن

گ

 ےن افعن رک دھکی ن

ام اک وہےن دنب یسنہ ورہن ایک رٹنکول وک آپ اےنپ

گ

۔یھت ریہ ےل ںیہن ن  

ے اھپڑ تھچ ویکں ولگ مت ہن ذرا دوھکی
قہق

۔۔۔۔وہ رےہ اگل   

ا  زی   وک یسنہ یک ان آایگ یہ ہصغ وک یب آن   اہھت وک اکونں ےن افعن۔ یھت یگل ی 

ارے وک اممہ رک اگل

 

ز ےس ڑھکیک انبیت ہنم وہ رپ سج ایک وسری ےس اش
 
 دےنھکی ن اہ

۔یگل  

۔ ےھت ےکچ وہ اویٹکی دعب ےک رھبےن ٹیپ ےچب دوونں  

ا ڑھکا ےس رطح کیھٹ ےن اوہنں ایھب 

گ

 ےس وگد ےیل اس اھت ایک رشوع وہن

زےن ےچین رک کسھک

ے

۔ےگل رکےن دض یک ای  

ا   زاھیئ رطف یک اممہ رک اکنل اچدر ای   ےن یب آن 

ٹ

زش ےک رٹنی اےس اور ی 

گ

 ق

 وھکل رکوخد ےل اچدر ےس اہھت ےک اس  ےن افعن۔ اہک ےیل ےک ڈاےنل رپ

 اانیمطن ےن یب آن ا۔ دن ا وکالیھپ اچدر رک ڑکپ ےن رماد ےس رطف دورسی رکڈایل

 رھک اسےنم ےک ان رک اکنل ولھکےن ھچک ےس گیب اور اھٹبن ا رپ اچدر وک وچبں ےس

۔ںیھت ریہ رک وفحمظ وک س    الھکلھکںیٹہ وصعمم یک ان دےی   

ل ےس بیجع
ی 
م
س

۔۔۔۔ےہ وہیئ رمی زیچ وکیئ ےسیج ےہ اتگل ےہاےسی آریہ   
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اک  آیئ دبوب یہ ےسیج وک اممہ

گ

۔وبیل ےس آیگتسہ ےس افعن وہےئ رےتھک اہھت رپ ن  

ا اک یک یب آن 

گ

۔وہںیئ دیسیھ یہ وفرا وہ رکٹایئ ونیہ ےسیج ےس ن  

اہم ہی یھب وک ان۔۔۔۔۔۔  اہےئ آےئ

گ

۔۔۔۔۔۔اھت دانی رسااجنم ایھب اکرن  

ا    داھکی وک ان ےس رظنوں وساہیل ےن س   رپ ن ات یک یب آن 
 
 ھجمس افروق ہک خ

ارہ اک ان ہک اھت اکچ

 

۔ےہ رطف سک اش  

پ  ایمں افروق ارے
 

گ

۔۔۔۔۔۔۔رکو اصف اوکن دو رک اکنل گیب واال ئ  

ا د یک یب آن 

ٹ گ

ل وایل وایل ےنلیھپ اںم ڈےب ہک وہایگ ادنازہ وک ان رپ ڈامیی
ی 
م
س

 زیچ سک 

اک ےئل اس یھت یگل آےن ااکبیئ اب وت وک اممہ۔ یھت یک

گ

 رخ رک رھک اہھت رپ ن

  ہی یک اس ےن افعن یگ ومڑ

ے

ز وک اس وت دیھکی احل
 
 اھٹ وخد اور اہک اک آےن ن اہ

ز رک
 
زاھ رطف یک ن اہ

ٹ

  وھتڑا ےس دروازے ےک  رٹنی اور ی 

ٹ

 
 ایگ وہ ڑھکا رک ہ

ز اںم دیقنت یک اس یھب اممہ۔
 
۔یھت یئگ آ ن اہ  

ا ڑھکے ےس دایھن

گ

ز ےس ےنگل اکٹھج وہ ہن ہی وہن
 
۔۔۔۔۔۔۔اجؤ رگ ن اہ  

   اس امرے ےک ڈر اممہ وت اہک ےن افعن
 
ی ز

ے

ڑھکی رک آ ےکق  

۔وہیئ   

  یسک ےھت رےہ گل دشکل بیجع انمرظ دوڑےت اسھت ےک رٹنی وہیئ دوڑیت

ے
ے

 وق

 ریہ دھکی ےس وشق تہب ھچک س   اممہ آن ادی یھبک اور اجیت  ہگج ااجڑ ن الکل

  ۔ یھت
 
  اس وت اھت ایک رفس اک رٹنی ن ار یلہپ خ

ے
ے

 زیچ یھب یسک ےن اس وق

   ےھت ڑھکے ےس مس مگ رپ ہگج اینپ اینپ دوونں وہ اھت دن ا ںیہن رپدایھن
 
 اکلہ خ
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۔ ایک دیساھ رک اھتم وک اس وفرا رکٹایئ اج ےس افعن اممہ اور اگل اکٹھج اس  

۔۔۔۔۔۔وہں ڑھکی ےس دایھن  

۔اگل ااسی  وک اممہ رھپ ن ا ایگ وہ روڈ ہجہل اک اس   

۔۔۔۔دے داکھ ےھجم رٹنی ہک اھت اہک ںیہن ےن اںم  

ز وہ ےیل ےک اپھچےن ےسج آیئگ یسنہ وک افعن وت اہک اںم ےجہل رنوےھٹ ےن اممہ 
 
 ن اہ

۔ایگ ومڑ رہچہ رطف یک  

۔۔ےہ یگل وھبک ےھجم  

۔ڈایل رپ اس رظن ای   ےن افعن رپ ےنہک ےس اچیبریگ ےک اممہ   

اہتش وک آپ ایھب ڈیمم

گ

 وو اک آپ ےںہ زگرے ےٹنھگ دو وہےئ ےئک ن
ن

ٹ

سپ
ج 

 

ن

 مٹسس ڈا

  تہب وت

گ

۔۔۔۔ےہ رٹسون  

۔اہک ےئل ےک رکےن گنت اےس ےن افعن  

اےتش ےن اںم 

گ

د سیپ دو رصف اںم ن

ٹ

زی  ز وھتڑی وہ اور ےھت ےیل ےک ی   اںم دی 

  وھبک ےس ھجم اب وہےئگ مضہ یہ

ے
 

زداس ۔۔۔۔۔رکو ایک وت  ریہ وہ ںیہن ی   

 رےنہ ڑھکا وےںہ اےس اور الہن ا رس اںم یفن ےن افعن رپ ےنہک ےس یگفخ ےک اممہ 

ارپ اںم اہھت ےک اس رپ وایسپ۔ ایگ الچ اںم نبیک وخد رک ہہک اک

 

 اںم سج اھت ش

 ان اںم دونں اےنت ہک ویکں ےھت ےیل یھب ڈنیسوچ ےئل ےک اس ےن رماد

 تہب زیچںی ایسی اور یھت یچک تہب یک وھبک اممہ اھتہک وہایگ ادنازہ وک س  

۔یھت اھکیت ےس وشق  
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ارپ ےن افعن

 

زاھن ا رطف یک اس اور وھکال رک اکنل ڈنیسوچ ےس ش

ٹ

 اممہ ےسج ی 

ایب ےب ےن

ے

۔اھتام ےس ن  

ا ریحان رپ ےنپچب ےک اس ااغفن

ے

 اسی افی وہ ہک اھت ںیہن اتگل رک دھکی اےس اھت وہن

  ےک یس

ٹ

زک وہ یھبک وک افعن ےہ اںم ارئی الس

ٹ

 
  یک م

ٹ
گ

۔یتگل وٹسڈی  

  ےںہ آےئ ےل ڈنیسوچ اخیل آپ

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن یہ الےئ وت وکڈلڈری  

ارپ وموجد اںم اہھت ےک اس 

 

 ےس اخومیش افعن۔ رکان ا ن اد ےن اممہ رک دھکی ش

ارپ

 

 رک ال اک اپ ویسن نٹ ای   اور ایگ ادنر واسپ رک امھت اںم اہھت ےک اس ش

ز یہ ھچک۔ دن ا امھت اںم اہھت ےک اس    اںم دی 
 
زی ےس اھکےن وہ خ

گ

 اس وت وہیئگ ق

د ےہ ریہ آ دنین اےس اب ہک وہا ادنازہ وک افعن رک دھکی آںیھکن یک ای 

 

 رات ش

۔ےس وہج یک وہےن وپری ہن دنین وک  

 ےئگ ےلچ اہکں رک وھچڑ اںیہن مہ ےگ وہں رےہ ہہک س   ےںہ ےتلچ ادنر اب

۔۔۔۔ےںہ  

ز یک ےنہک ےک افعن زھ رطف یک ادنر الہیت رس اممہ یھت دی 

ٹ

 ادنر افروق۔ یئگ ی 

پ  گپ  اسھت ےک س  

 

 آن ایب ےھت ےکچ وس ےچب دوونں۔ اھت رصموف اںم اگلےن س

 رپزیہ ےس ےنہک ھچک رگم ونازا ےس وھگری دعد ای   رک دھکی آےت ادنر وک ان ےن

۔یھت اٹپٹسیئ اممہ رپ پ وھگری یک ان۔ اھت اکچ اھجمس اںیہن افروق ویکہکن  ایک  

ا اک دن ےس رھگ افروق

گ

ا رکےک وفن وک افعن یہ ےلہپ وہ اھت الن ا رک ونبا اھکن

گ

 اھکن

۔ اھت اکچ رک عنم ےس الےن  
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امئ اک اھکےن

ٹ

 ریہ وس دنین وکسن رپ رےھک رس رپ دنکےھ ےک افعن اممہ وت وہا ن

 یک نپاین ےن ونگج اور رماد۔راھک رپ اچدر رک اکنل نپاٹ اہٹ ےن یب آن ا۔ یھت

زبیت رک اکنل الکس اور وبںیلت

ے

۔ رےھک ےس ی  

زاھ رطف یک افعن اور ریھک چمچ رک ڈال اچول اںم ٹیلپ ےن ونگج

ٹ

 نج درےئ ی 

 ےن سج اھت آراہ ہصغ تہب رپ افعن وک یب آن ا۔ ایل اھتم ےس اخومیش ےن اس وک

زاھن ا رس اانت وک ویبی اینپ

ٹ
پ
 اک ان ںیھت ریہ دھکی ےس اخومیش وہ ااحلل یف اھت وہا خ

 وک ویبی ہک یگ اتبںیئ اےس اور یگ ںیل الکس ےس ایھچ یک افعن ہک اھت ارادہ

ا راھک ےسیک

ے

۔۔ےہ اجن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

امئ اک ھچ اسڑےھ وت ےچنہپ اگؤں ولگ وہ

ٹ

 یہ ھچک اںم  اذان یک رغمب اھت راہ وہ ن

 

ے
ے

 رھگ ےک افعن ویکہکن ایگ ےل رھگ اےنپ ونگج وک یب آن ا اور افروق اھت ن ایق وق

 اںم دعب ےسج یھت یہ اسھت ےک افعن مہ ام اہتبل اھت ںیہن ااظتنم وکیئ اک راہشئ

۔ یئگ ےل رک آ افہمط  

ز یک یج امں وہ وت آن ا البےن ےیل ےک اھکےن ےک رات اےس ونگج  اںم اہھت وصتی 

ز ےن ونگج اھت اھٹیب اداس ےئل  اور ریھک رپ واسپ رک ےل ےس اہھت ےک اس وصتی 

آن ا ےل اسھت رک ڑکپ اےس  

پ 
پ
۔۔۔۔۔ںیہن وھبک ےھجم انہک ہن ہی اب اجؤ ےھٹیب ےئل ےک اھکےن ےک رک خ  

ز  اھب افروق یہ اسےنم اھٹبن ا رپ رکیس رک دلیکھ اےس ےن ونگج

ے

 اوب ےک ونگج اور ن اق
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زنت ےک اھکےن رپ لبیٹ ےھت ےھٹیب اںم ااظتنر ےک ان ز ونگج ےھت وموجد ی 
 
 ایگ ن اہ

ز وھتڑی اور ۔ آن ا ادنر اسھت ےک اسنل رگم اںم دی   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکںی رشوع یھب آپ اوب۔۔۔۔ رکںی اہلل مسب اھبیئ افروق  

۔اہک وہےئ رےتھک آےگ ےک ان ڈوےگن ےن ونگج  

ا آاجےئ آیپ اممہ

گ

 یھب آپ ےںہ رےہ وس ےچب یب آن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ایگ گل اھکن

ا

گ

۔۔۔۔۔ ںیل اھک اھکن  

 ےس اکھتوٹ یھت وہیئ یٹیل اممہ۔ وہںیئ اخمبط ےس ان رک آ اںم رمکے افہمط

   ےن افہمط۔ اھت راہ وہ وسحمس یھب اخبر اھت راہ وہ درد اںم مسج ےک اس
 
ی ز

ے

 ق

۔یک وسحمس رگامشئ اور راھک اہھت رپ امےھت ےک اس آرک  

 ویکں آیپ ےھجم آپ رھپ ولیف اجی یک آپ اںم ہک اھت اہک یھب ےلہپ ےن اںم افہمط

۔۔۔ےںہ یتہک  

ارایگض اممہ

گ

۔وبیل ےس ن  

زی آپ وت اںم رےتش دیتی ںیہن ےنہک آپ اھبیھب

ٹ

ا ےںہ ی 

گ

۔۔۔۔۔۔۔ن  

۔ دن ا وجاب وہےئ رکسماےت ےن افہمط   

زی یھب وکیئ

ٹ

 ےس مت ےن اںم ورہن اہک آیپ ےھجماب  ےن مت وج ربخدار ںیہن ی 

زڈنی ٹسیب ریمی مت اب یھب وےسی۔۔۔رکین ںیہن ن ات

گ

زڈنیز اور   وہ ق

گ

 ہی اںم ق

ا ںیہن فلکت

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہن  

۔الہن ا رس اںم اابثت ےن افہمط رپ یگفخ یک اممہ  
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۔۔۔۔۔۔ مکح وج امدام ےہ کیھٹ  

ز یہ ھچک  الس رک دے ڈیمنسی وک اممہ ےن افہمط رک وہ افرغ ےس اھکےن اںم دی 

 اسھگےئ اںم ہنم ڈیفرںی اور ےھت ےکچ اجگ انعہی اور ادس ےچب دوونں دن اوھچےٹ

زہ اک س   ےس اایتشق

گ
 

۔ےھت رصموف اںم ےنیل اجی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دوونں آپ ہک وہں اچاتہ اںم ںیل لم ےس آیپ آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھبیئ افروق

 وت وہیئ راضدنم دوونں آپ ارگ دعب ےک اس ںیل دھکی وک دورسے ای   ےلہپ

اءاہلل

 
گ

۔۔۔۔۔۔ےگ ںیل رھک ریتصخ اور اکنح مہ رپوسں ان  

۔اھت اخمبط ےس افروق افعن  

  اس

ے
ے

۔۔۔۔ےںہ رےہ وہ آھٹ ےک رات وت ایھب  وق  

 وک رات اںم اگؤں ہک اھت انس ےن اس ہک ویکں وپاھچ ےس ریحایگن ےن افروق

۔ےںہ اجےت وس دلجی تہب س    

  اس اھبیئ یج

ے
ے

ارے  وق
 
  نپاس ہ

ے
ے

 ارجنی الماقت یک آپ ےیل اس ےہ مک وق

۔۔۔۔۔ےہ یک  

 ےںہ اجےت دےی رک یہ دےھکی ریغب رےتش اںم اگؤں ےک اکس ہن اتب اےس افعن

 وچبں س   یھت اگل ےس اگؤں وپرے روان ات یک اونں رھگ اچروں ان نکیل

۔تیمس ڑلویکں ےھت ےئگ ےیک ےط رےتش رک وپھچ رمیض یک ان ےس  

ز یہ ھچک  الن ا الب وک ہنیمث آیپ ےس ےس رمکے ےک افہمط رک اج افعن اںم دی 
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  اس افروق۔

ے
ے

۔اھت وموجد اںم رمکے ےک ونگج وق  

۔ ایگ الچ واسپ وخد  رک وھچڑ ادنر ےک دروازے افعن وک ہنیمث  

۔۔۔۔مکیلع االسلم  

۔دںی میظعت رک وہ ڑھکے ےن افروق رک دھکی وہےت دالخ ادنر وک اس  

۔۔۔۔رےیھک رشتفی االسلم ومکیلع  

۔یھت تنکمت یہ بیجع اںم ادناز ےک اس اور اھت رپاامتعد ہجہل اک ہنیمث  

 اس رگم ےھت شقن نین ےس اعم رپ رتگن دنگیم داھکی اےس رظن ای   ےن افروق

۔نپان ا اٹہ ںیہن رظن وہ۔یھت ششک یس بیجع اںم رہچے ےک اس ن اووجد ےک  

اوگاری رپ رہچے ےک ہنیمث

گ

زات ےک ن

 

ای

ے

 ےن ےن افروق یہ وفرا رپ سج ارھبے ن

۔رچایئ رظن  

ادی ےھجم ویکہکن دںی اتب ےھجم ایھب وت وہں آیئ دنسپ وک آپ اںم ارگ 

 

 ےلہپ ےس ش

۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ رکین رئیلک  ن اںیت ھچک  

۔اگل ااھچ وک افروق ادناز اامتعد رپ اک ہنیمث  

۔۔۔۔آیئ ںیہن دنسپ آپ ےھجم  

 ےک اس رظن ای   ےن ہنیمث وہ۔ اہک وہےئ دےتھکی ےس رظنوں رشاریت ےن افروق

ی ہ
چ ہ
 ےک اس یھب افروق وت وہیئ ڑھکی وہ اھت اپسٹ رہچہ اک ہنیمث ڈایل رپ رہچے و

۔ایگ وہ ڑھکا یہ اسھت  

۔۔۔۔یگ ںینس ںیہن ن ات وپری ریمی آپ  
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 اس ےس رظن وہیئ ایھجل ےن ہنیمث وت اہکں ےن افروق رک دھکی دقم اےتھٹ اک اس

۔داھکی وک  

۔۔۔۔۔ےہ یکچ وہ لمکم ن ات یک آپ ہک ےہ ایخل ریما  

۔اھت رواھک یھب ہجہل اسھت ےک آواز یک اس ن ار اس  

 اور ےںہ آیئ دنسپ تہب ہکلب آیئ ںیہن دنسپ آپ ےھجم ہک اہک ےس آپ ےن اںم

۔۔۔۔۔ںیشخب وبقتیل رشف ےھجم آپ ارگ وہیگ یتمسق وخش ریمی  

داھکی اےس ےس ےنریحت ہنیمث رپ ےنہک رکسما ےک  افروق  

۔۔۔۔۔اھت ذماق وضفل یہ تہب  

۔آایگ یہ ہصغ وک ہنیمث  

اراض۔۔۔۔۔۔ زیلپ

گ

 اکچ رک دنسپ ےںہ ےلہپ دےھکی ریغب وک آپ اںم وہ ںیہن ن

ی ہی۔۔۔ وہں

ٹ

ی لی
م

اہک اھبنیئ ےس وہج یک آپ رصف ےن اںم وت افر

ے

 ےھجم آپ ن

 اسیھت اک زدنیگ اینپ ےھجم آپ ایک ہک اتبںیئ ےھجم آپ ںیلچ۔۔۔۔۔۔ ںیل دھکی

ا

گ

۔۔۔۔۔یگ رکںی دنسپ انبن  

 ےک اس یئگ ھٹیب رپ ہگج اینپ واسپ ہنیمث وت  اہک ےس دیجنسیگ ےن ن ارافروق اس

۔یھت اجدماخومیش یھب اب رپ رہچے  

ا اںم ن ارے اےنپ ےلہپ وک آپ اںم

گ

 ہلصیف وخد  آپ دعب ےک اس وہں اچیتہ اتبن

۔۔۔۔ ںیہن دلجی وکیئ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگ ےئجیک  

 ےک آامدیگ یک اس داھکی اےس ےس ےنریحت افروق رپ آواز اپسٹ یک ہنیمث

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

126 

زات ےک ہنیمث ن اووجد

 

ای

ے

 رپ رہچے ےک اس یہ ہن یھت آیئ ںیہن دبتیلی وکیئ اںم ن

۔یھت الیل یک رشم  

ا ںیہن یھب ھچک قلعتم ےک آپ ےھجم ہک وہکں اںم ارگ

گ
گ

۔۔۔۔وت س  

۔داھکی وک صخش ےھٹیب اسےنم رک ااھٹ ںیکلپ  ےن ہنیمث رپ ن ات یک افروق  

  وک لک۔۔۔۔۔۔ یگ اتبؤں ھچک س    قلعتم ےک ذات اینپ یھب رھپ اںم

ے

 
 اذی

ہہ فیلکت یس وھتڑی یہ آج اںم ہک ےہ رتہب ںیہک ےس ااھٹےن
س
۔۔۔۔ول   

  اںم آواز یک ہنیمث  اگل وک افروق ن ار اس

ٹ

 
پااہ ی
پک ی
ک

۔یھت   

 آپ۔۔۔۔۔۔۔ وہ وگش نت ہمہ اںم وت ےہ اںم ایس یلست یک آپ ارگ ںیلچ

۔۔۔۔وبںیل  

۔وہیگ ںیہن نئمطم ریغب ےئک ن ات وہ ہک وہا ادنازہ وک افروق  

ادی ریمی

 

زادری ش  رپیپ ےک اریئ افلنئ اک اے یب ریما۔۔۔۔۔ یھت وہیئ اںم ی 

ادی ریمی ےن اوب  وہےتیہ

 

ادی ہی۔۔۔۔۔ دی رک ش

 

د ش  ںیہن ےس دنسپ یک امخ 

ادی ےئل اس یھت وہیئ

 

ز رک وھچڑ ےھجم وہ یہ رات یک ش
 
 الچ واسپ کلم ےک ن اہ

زھ۔۔۔۔۔۔۔ ایگ

ٹ

 وہیئ ڑپی اںم رھگ ےن اس وت وہیئ وایسپ یک اس دعب اسل ڈی 

 ںیہن انیل قح اانپ رطفت یک رمد دن ارگم رک رطف ای   ےھجم  رطح یک زیچ افوتل

  ۔۔۔۔۔۔۔ وھبال
 
 آب ہک اگل ےھجم یھت وخش تہب اںم وت  رھبی وگد ریمی خ

 تہب یہ رک وسچ اک وخیش وایل آےن اںم اجیگیئ وہ متخ فیلکت اسری ریمی

  ڑپکے وھچےٹ وھچےٹ ےس اہوھتں ان یھت یئگ وہ نئمطم

ے

 ااسحاست ریمے س 
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 رپ رہچے اےنپ سمل اک اہوھتں ےھنن اںم وخاوبں وک راوتں اںم اجےت وہ بیجع

۔رکیت وسحمس  

  الھب مغ اسرے ےلھچپ ےھجم ےن وخیش ایس 

 

د۔ دی   اسیج اسھت ریمے روہی اک واخ 

اےھجم یھب

ے

زی اینت وکیئ دن اس یھت ریہ ںیہن رکف وکیئ وہن

ٹ

 یھت وہیئ ںیہن ن ات ی 

ا یھت ںیہن کیھٹ تعیبط ریمی

گ

 ن اد ڈاانل کمن اںم اسنل ےھجم وہےئ انبےت اھکن

د ن ار یلہپ رپ یطلغ ای   یس وھچیٹ اس راہ ںیہن  ےن اںم ااھٹن ا اہھت رپ ھجم ےن امخ 

زش رک دے داکھ ےھجم ےن اس وت یک وکشش یک اچبےن وک آپ اےنپ

گ

 رگآن ا رپ ق

زے رپ ٹیپ ریمے اور ۔ یک ردیس الت  ےس رطےقی ی   

 ےس قح ےک ےننب امں اںم اسھت ےک اس وت وھکن ا ہچب اانپ ےن اںم ارگ دن اس

د رک انب اینبد وک ن ات ایس اور وہیئگ رحموم یھب  دی دے الطق ےھجم ےن امخ 

 یھبک۔ وہں وعرت ن اھجن اںم ہک ےہ ہی ابلب ل   اک ن اوتں اسری ان۔۔۔۔۔۔

 نپاس ےک آپ اایتخر اک ےلصیف۔۔۔۔ یگ وکسں دے ںیہن وخیش یک اوالد وک آپ

 ہگج اںم زدنیگ اینپ وک وعرت ن اھجن ای   رمد یھب وکیئ ہک اتگل ںیہن ےھجم ےہ

۔۔۔۔۔۔اگ رکے دنسپ دانی  

ز وت یک رشوع ن ات ےن ہنیمث

گ

  آخ

ے

 رپ رہچے  یئگ رھبا آواز یک اس  آےت ی

زات واحض ےک تیفیک ادنروین

 

۔یئگ اھٹ ہنیمث نپاےت اقوب رپ آپ اےنپ ےھت ای  

۔۔۔۔۔وہیگ وخیش ےھجم وت رکںی ااظتنر ٹنم دو ریما رپ اہیں آپ ارگ  

 وک اس ےس رظنوں وساہیل ےن ہنیمث۔ وبال وہےئ وہےت ڑھکے افروق
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۔وہا دیھک افروق رک دھکی یمن اںم آوھکنں۔داھکی  

۔۔۔۔آن ا ایھب اںم سب  

ز  ےس زیتی افروق
 
 اجیھب الےن وک وچبں رپ آےن ےک اس دی آواز وک افعن۔ الکن ن اہ

 افروق آن ا نپاس ےک اس ااھٹےئ ےچب دوونں افعن۔  اگل رکےن ااظتنر ویہ وخد اور

۔ ایگ الچ واسپ اور ایل اںم وگد وک وچبں دوونں ےک رک ادا رکشہی ےن  

۔۔۔۔یگ رکںی دنسپ اننب امں یک وچبں ان آپ ایک  

زوتشں  ےنم ےھنن۔ یٹلپ ےس ےکٹھج ہنیمث رپ ن ات یک افروق

گ

 یک ہنیمث رک دھکی وک ق

زیھ رطف یک وچبں ان وہ یہ اایتخر ےب۔  یئگ رھب یس کمچ اںم آوھکنں

ٹ

 اور ی 

وں

گ ٹ

  ےک ھگ
 
   ےک لبیٹ ب

 
ی ز

ے

 ڑھکا وک وچبں دوونں ےن افروق اہجں یئگ ھٹیب ق

۔اھت ایک  

ز رک ڈال رظن ای   رپ رہچے ےک ہنیمث
 
 راہ ھجمس ااسحاست ےک اس وہ آایگ ن اہ

۔اھت  

 وہےئ روےت ےیل اںم وگد  وک وچبں دوونں ہنیمث وت ایگ ادنر وہ دعب ٹنم دس

 وک رظنم ےک اھچوں دوھپ اس ےس ریحت ےن افروق یھت ریہ یھب رکسما

۔داھکی  

ز وکسن ادنر ےک اس

ے

۔ایگ ای  

۔۔۔۔ےن آپ ایک ہلصیف ایک رھپ  

  دشکل رپ رہچے اور  رشارت اںم آوھکنں یک افروق ن ار اس

ٹ

 
 اس یھت رکسماہ
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ار ےک دنمی راض اور رسیخ یس یکلہ یھب رپ رہچے ےک ہنیمث ن ار

 

۔ ےھت واحض آن  

 یک اس ےچب دوونں یئگ اکھج رس رشامرک اور داھکی وک افروق رظن ای   ےن ہنیمث

 وکسن سمل  اک اہوھتں ےک ان ےھت رصموف اںم ےنلیھک اسھت ےک اس اںم وگد

ز اںم روح رک نب

ے

 ےک یہ اس ےسیجدوونں ہک اھت راہ وہ وسحمس اےس اھت راہ ای

زیس اینپ ےںہ ہصح اک ووجد

ے

 رک ےسریساب ووجد ےک دوونں ان وہ اماتم وہیئ ی

۔یھت ریہ  

۔۔۔۔۔۔دںی ال زیچںی یک ان ےھجم وہ ریہ اج رک ےل اسھت اےنپ اںیہن اںم   

۔اگل دےنھکی اےس اکب اکہ افروق ہک اہک وہےئ اتجےت قح ویں ےن ہنیمث   

ز ےیل اںم وگد وک وچبں دوونں ےس اانیمطن ہنیمث
 
 ڑھکا وےںہ افروق یئگ لکن ن اہ

ااےس اہھت رپ رس

ے

ز ریھپن
 
ا ن اہ

ے

۔راہ داتھکی اجن  

 اںم رھگ دن ا یجھب ےھچیپ ےک ہنیمث رک دے زیچںی یک وچبں وک افعن ےن افروق

۔ یھت یئگ دوڑ رہل یک وخیش  

ام اھت رھبا رصموتیف دن االگ۔ انسیئ ربخی وخش اجرک رھگ ےک ریبک ےن افعن

 

 وک ش

۔ایگ زگر دوڑےت اھبےتگ رقتابی یہ دن اسرا ےیل اس یھت یئگ ریھک دنہمی  

 اںم نج دےی وک ان ٹفگ ےب وہےئ الےئ ےیل ےک  س   ےن اممہ 

  ےس یتخس اور ےھت وسٹ وخوصبرت

ے

 
زات لک ےک یک دہای  وہ  دن واےل ی 

۔ےگ ےنہپ ڑپکے یہی س    

ز  اھت ایگ ایک یہ اںم نحص ااظتنم اک دنہمی
 
 ڈوھکل اھت ایگ البن ا ںیہن وک یسک ےس ن اہ
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ا ڑلایکں اجبےت

گ

 دنہمی وک ہنیمث اصہمئ رپ اسڈیئ ای   یھت رصموف اںم اگےن اگن

۔یھت ریہ دھکی ےس دیپسچل اممہ یھت رصموف اںم اگلےن  

۔۔۔۔ےںہ رےہ الب رھگ اھبیئ وک آپ اممہ  

۔دن ا اغیپم اک افعن اےس ےن افہمط  

زآدمے یہ وتاسےنم یچنہپ رھگ اممہ ۔اھت وہا اھٹیب رپ رکیس  افعن اںم ی   

۔۔۔۔۔اھت اکم وکیئ۔۔۔۔ ےھجم ےہ البن ا ےن آپ  

 ےس لپمس دھکی وک اس رظن یس اسدہ ای   ےن افعن وت  وپاھچ آرک ےن اممہ

 یک ڈاےنل رظن دون ارہ ےن افعن یھت ریہ گل ایپری تہب وہ یھب اںم ڑپکوں

۔یک ںیہن یطلغ  

ز اںم اچےیہ ںیہن وت زیچ وکیئ وک آپ
 
 وپھچ ےس آپ وساچ ےئل اس اھت راہ اج ن اہ

۔۔۔۔۔ول  

۔ ایک ایبن  دصقم اک البےن اےس ےن افعن  

:   اور زیل ریمے

گ

۔۔۔۔۔اگ آرےئ ےل وہ سب ےںہ وہےئگ متخ دوونں وکڈلڈری  

۔داھکی اےس ےس ریحت ےن افعن رپ ن ات یک اممہ  

  وکڈل اور سیل ےک وس نپاچن ےن آپ

گ

  رک متخ اںم دن ای   ڈری

 

۔۔۔۔۔دی   

۔یھت ریہ ںیہن ااہتن یک ریحت یک افعن  

۔۔۔۔۔۔ےںہ دےی یھب وک س   ن ایق ےںہ اھکےئ وھتڑی اےلیک ےن اںم  

۔ وہا متخ ےسیک ڈریھ اانت ہک آیئ ھجمس رکافعن رک نس ن ات یک اممہ  
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۔۔۔۔۔۔ےن آپ ڑپیھ امنزںی ینتک آج  

۔اکھجن ا رس ےس رشدنمیگ ےن اممہ رپ وپےنھچ ےک ااغفن  

۔۔۔راہ ںیہن یہ ن اد ےھجم وسری   

 ےہ آیت آواز یک اذان یہ ےسیج وک آپ....  ںیہن اکررگ اانت وکیئ اہبہن ہی اممہ

  ایس

ے
ے

   رکںی ایل ڑپھ امنز وق
 
 آپ  اطیشن وت ےںہ ڈاےتل رپ دعب وک امنز آپ خ

ا ن ار ن ار وک وک

ے

 رک ادا ہن امنز امنز مہ ہک ےہ وہیت وکشش وپری یک اس ےہ اکہبن

۔۔۔۔۔نپاےئ  

 ےس وغر ظفل ای   ای   اک اس اممہ اھت راہ اھجمس وک اس ےس رنیم ااہتنیئ افعن

۔یھت ریہ نس  

 رکےن لمع رپ ن ات یک آپ یگ رکوں وکشش اںم ےس آب۔۔۔۔۔۔ ےہ کیھٹ

   زیلپ اور یک
 
زشی ڈہب ای   وت اجںیئ ےنیل زیچںی ریمی آپ خ

گ

 یھب اک لبب اپ ق

۔۔۔اگ الرےئ  

زامشئ یک اممہ

گ

۔الہن ا رس اںم اابثت ےن اس رپ ق  

۔۔۔۔اگ اجؤں ن ازار رھپ دو وھچڑ رطف یک افہمط وک آپ اںم ںیلچ  

ز اور اور اہک ےس مہ ام ےن افعن
 
زھ رطف یک ن اہ

ٹ

 ےھچیپ ےک اس یھب  وہ ایگ ی 

ز یہ
 
۔یئگ لکن  ن اہ  

 وک ونگج ےن افعن یھت یمہگ امہگ اخیص اںم رھگ ےس حبص اھت اکنح دن اےلگ

الچ نپاس ےک اس وت داھکی رپاشین  
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۔۔۔۔وہ رےہ رھپ ےک اجس  ہنم ویکں۔۔۔۔ ےہ ایک  

۔وپاھچ رک وھگر ےن افعن  

 تہب ایگوت لچ ہتپ ھچک وک وچدہری اس ارگ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ  رپاشین تخس اںم ن ار

زا    وہاگ ی 
 
  خ

ے

  ھچک س   ی

ے

 
اےھجمرپاشیین وہ ںیہن ےس ریخی

ے

 یگ رےہ یگل اجن

انکمم اانت ھچک س   ےس ان ےںہ یہ ہپ رھگ اھبیھب

گ

۔۔۔۔ ےہ ن  

 وساتچ ھچک ڑھکا وےںہ دنچےحمل افعن۔  یک ایبن وہج ایلص یک رپاشیین اینپ ےن ونگج

   ےک اس اور دی آواز وک رمق اجےت دور ھچک رھپ اور  راہ
 
ی ز

ے

 ےک اس رپ آےن ق

 الہ رس اںم اابثت وہ آیئگ ھجمس وخبیب وک رمق وج یک ن اںیت دنچ ےس آہتسہ اںم اکن

زھ رطف یک رمکے ےک اھبیھب

ٹ

 ایتر وک اعہشئ یک اسل نیت وموجد  وہ ایگاہجں ی 

۔ںیھت رصموف اںم رکےن  

 ےک آپ ہک اھت راہ اتب وہ  اھت آن ا ہچب ای   اک اگؤں واےل اسھت ایھب ایھب اھبیھب

د اںم رھگ ای 

 

 یک وپےنھچ لیصفت ےس اس ےن اںم  ےہ وہیئ ڑلایئ وکیئ وکیئ ش

 ےس آپ وساچ ےن اںم۔۔۔۔۔۔ ایگ اھبگ ریغب اتبےئ یھب ھچک وہ رگم یک وکشش

   ول وپھچ

ے

 
۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن وت ن ات یک رپاشیین وکیئ  ےہ وت ریخی  

۔داھکی اےس ےس رپاشیین رک نس ن ات یک رمق ےن ریمحا  

ا وھکل اٹک ونا ڑیکا ںیہن ہتپ  رن ا ریمے اہےئ

ے

 رن ا ریمے اہےئ)  وچ رھگ  ےن دن

 یہ آج ےن اوہنں۔۔۔۔۔( اںم رھگ ےہ دن ا وھکل ہلئسم این اس وکن ںیہن ہتپ

ادی اسری ےھت آےئ ن اد ڑگھجے ڑلایئ

 

زا اک ش

گ

۔۔۔۔دن ا رک رکرکا م  
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۔ںیئگ وہ رشوع اںم آواز اویچن وہ  

ا رھگ یہ وخد ےھجم ال ےک ڑکپ رہشک وکیئ اج  رمق وے

گ

۔۔۔۔۔۔اگ ڑپے اجن  

  داتھکی زیتی یک اھبیھب اینپ رمق 

ٹ

 
ا اںم وہوٹنں رکسماہ

ے

ن ز دےنھکی رہشک دن ا
 
 لکن ن اہ

ز رک داھک اوگناھٹ اک اہھت وک افعن وہےئ اجےت۔ ایگ

گ

ر
م
ھ

ے

ن

ارہ اک اپ 

 

۔ایگ داتی اش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 آںیئ واسپ اھبیھب یہ ےسیج ےںہ ےتیل رھک اکنح اک آنپا ہنیمث ےلہپ ہک ےہ ایخل ریما

  ایس یگ

ے
ے

ا انتک وہ وہ اجےتن وک اھبیب مت ورہن ےگ دںی رک اکنح اک افہمط وق

 

 امتش

 اںیہن رطح اس دن ا رک اکنح اک افہمط ےس ےھچیپ ےک ان ہک اک ن ات اس یئگ انبیئ

 رک لم اسھت ےک وچدہری وہ وج ےھت اجےتن ھچک س   مہ ہک اگ اجےئ وہ ادنازہ

۔ںیھت وایل رکےن  

۔ایک اافتق ےس ن ات یک اس ےن ونگج وت اہک ےس ونگج ےن افعن  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک ڈگے ریمے امرا ےن سک۔۔۔۔۔ ےہ راہ رو ویکں ہچب ریما  

پ   ےیل اںم وگد وک ادس اینز ےب ےس ایتری اینپ ہنیمث
پ
   یھت ریہ رکوا خ

 
ی ز

ے

 ق

۔یھت وہیئ وسیئ ہی انعہی یھنن رپ اچنپایئ یہ  

پ  ہچب ےئل اس ےہ این اہھت اک آپ ایھب۔۔۔۔۔  اٹیب
پ
 نیت دو۔۔۔۔۔ راہ وہ ںیہن خ

 اںیہن وک آپ اٹیب رھپ ےگ اجںیئ وہ امونس ےس آپ ہی وت ےگ زگرے دن

۔۔۔۔۔۔وہاگ ںیہن ہلئسم اںم رکواےن اخومش  

   ےن آن ایب
 
پ  ادس ےس اس ےک وکشش ن اووجد ہک داھکی خ

پ
 وت راہ وہ ںیہن خ
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ا اہک ےس رنیم

ے

زا اےس ہک ن ۔۔اجےئ گل ہن ی   

پ  وک اس آپ رھپ۔۔۔۔۔ ااھچ
پ
۔۔۔۔۔دںی دے ےھجم ےک رکوا خ  

زاھن ا رطف یک ان وک ادس ےھنن ےن اس لکشب

ٹ

۔ی   

 وہیئ ایتر آپ ایھب۔۔۔۔۔۔ ےہ اھبنسال یہ ےن آپ زدنیگ اسری اٹیب

زاب ایتری یک آپ وہےگن واےل آےن ےئل ےک اکنح۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ

گ

 اجےئ وہ خ

۔۔۔۔یگ  

   آایگ ہصغ وک ہنیمث رپ سج یک وکشش یک اھجمسےن ےن آن ایب
 
 دوونں ےس خ

ا دل اک اس اھت ااھٹن ا  اںم وگد وک وچبں

ے

 ان یھب ےئل ےک ےحمل ای   ہک اھت رکن

دا ےس وخد وک اجونں وصعمم  وہ ےیل ےئل ےک رکےن ڈنھٹی اماتم اےنپ رکے ہن خ 

  وک دوونں ےس لک

گ

۔یھت ریہ رھپ اگلےئ ےس س   

 ےن اس اسھت ےک وچبں دوونں رات اسری ن اووجد ےک رکےن عنم ےک آن ایب 

ار رظن یک دوونں وت دہعف ینتک۔ رکیت ایپر وک دوونں ن ار ن ار۔ زگاری رک اجگ

ے

 یکچ ان

   ورہن ےھت وخش تہب س   ن ایق اور  اوب ایم رک دھکی وک اس۔ یھت
 
 اس ےس خ

 ےک سج یھت یئگ نب روپرٹ ای   وہ یھت وہیئ الطق اےس اور اڑجی وگد ےک

زےت ادنر یہ ادنر رک دھکی دھک اک یٹیب وجان ن اپ امں۔ ےھت ےکچ رم ااسحاست

ٹ

 ک

۔رےتہ  

 وجیلکں ےک ان رک دھکی رصموف ےکاسھت وچبں رطح یک نپاولگں اےس ےس لک

۔یھت یئگ ڑپ ڈنھٹ اںم  
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 اکنح اک ان۔ یھت یئگ آ واسپ ریمحا ےلہپ ےحمل دنچ ےس اکنح ےک افروق اور ہنیمث

ارہ وک ریہظ ےن افعن یہ وہےت

 

ا رس ریہظ ایک اش

ے

ز الہن
 
 یہ ےلہپ ریبک۔  ایگ لکن ن اہ

۔ اھت آن ا ےل وک وادلہ اور وادل ےک اس رمق اھت وموجد اںم رمکے  

ے ےک س  

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

زی ریہظ  یہ  

ٹ

 الن ا ادنر وک وک افہمط وہیئ اپھچیئ اںم اچدر یس ی 

 ےک اس ےس ریحایگن ےن ریمحا۔ دن ا  اھٹب ےھچیپ ےک رپدے وموجد ےس ےلہپ اور

ز اہجں دوڑاںیئ اگنہ رگد ارد اور داھکی وک ڑلیک وموجد اسھت

ے

 ےک اس اسھت ےک ن اق

 رک دھکی وک یلمیف اسری یک ریبک العوہ ےک اس۔  اھت وموجد یھب رمق اور رسس اسس

 اےس  رگم یٹلپ رطف یک دروازے وفرا وہ یجب یٹنھگ یک رطخے ادنر ےک ریمحا

۔اھت ڑھکا آےگ ےک اس  رکےک دنب دروازہ افین۔  ڑپا رانک  

 اگل وہےن رشوع اکنح اک ریبک ایھب یھٹیب ےںہ اجریہ اہکں آپ اھبیب

۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔یٹلپ رک الملت وہ وت اہک ےس ریمحا ےن  افعن  

  اور  اتبن ا ھچک ہن ےہ دن ا رک رشوع امتہش این ایک ہی

گ

 دن ا رھک اکنح یہ ااچی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت ریہ اج اھبیگ ںیہک افہمط۔۔۔۔  

ز یک ریمحا
 
  رپ امےھت ےک س   وموجد واہں  رپ ااشفین وگہ

 
 ےن یسک رگم ڑپے ب

۔ اھجمس ںیہن انمس   دانی وجاب وک ان  

۔۔۔ رکںی رشوع  اکنح آپ۔۔۔۔۔ اصخ   ومولی  

 ای   رپ رہچے ےک ریمحا۔ یئگ اھچ اخومیش اںم رمکے وت اہکں ےن وادل ےک ونگج

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

136 

 

گ

 روےپ الوھکں ےس  اسےنم ےک رظنوں یک اس اھت راہ اج ای   اور اھت آراہ رن

۔یھت یتکس رک ںیہن ھچک یھب رک اچہ وہ رگم  ےھت رےہ اج  

ز یہ ھچک زہضی اک اکنح اںم دی 

گ

ام رسااجنم ق

گ

ز وت ایگ دن ا دے ن
 
 ابمرک ےس رطف ہ

 ادنر اےنپ ےن اس ادایس یس بیجع آایگ ن اد اکنح اانپ وک اممہ یگل آےن آواز یک ن اد

زیت

ے

۔یک وسحمس وہیئ ای  

اہک دن ا رک یہ اسھت  یھب ہلصیف اک ریتصخ دعب ےک اکنح ےک افہمط

ے

 وک لک ایگن

  بیجع یک ریبک۔ وہ ڑھکا ہن ہلئسم وکیئ

ے

   یھت ریہ وہ احل

گ

 ھچک س   ےس ااچی

 اںم دل رکے ےسیک ااہظر اک وخیش اینپ ہک یھت آریہ ںیہن ھجمس اےس  اھت ایگ وہ

  ن الکل  وایل ےنسب

گ

۔یھت یئگ آ یھب اںم رھگ یہ ااچی  

ام دعب ےک ریتصخ یک امہمونں س   رک وہ افرغ ےس اھکےن

 

 یک افہمط وک ش

اہک ےھت ےطنپایئ ریتصخ

ے

ان ےک اس ااظتنم ھچک اںم رھگ ےک ریبک ن

 

ان ان ش

 

 ےیک ش

۔اجںیکس  

 اےلیک اےس ےن افعن۔۔۔۔ ےںہ ڑھکی ویکں اداس ویں۔۔۔۔۔۔ وہا ایک وک آپ

۔آن ا الچ نپاس ےک اس وت داھکی ڑھکے رطف ای    

۔۔۔۔۔وہں ڑھکی ےس وہج یک آپ ایلیک اںم  

اری   رہچہ اک افعن رپ آواز یلیٹک یک اممہ 

ے

۔وہا ن  

  اس ہک اھت اتکس ھجمس وہ

ے
ے

 یگ ںیلچ دےنھکی اگؤں۔ ےہ ریہ زگر ایک رپ اس وق

 ۔۔۔۔۔
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 اےس ہک وساچ ڑھکے ڑھکے وےںہ ےئل ےک اکنےنل ےس ادایس وک اس ےن افعن

اہک امھگ اگؤں

ے

۔اجےئ لہب دل اک اس الےئن  

ز ےئل اسھت وک اس وت دی راضدنمی ےن اممہ
 
 وہ رک وھگم ایلگں دنچ آن ا لکن ن اہ

وں

ے

 
ےن اممہ ےئگ چنہپ نپاس ےک ھک   

زدی   اےنت تیھک دہعف یلہپ اںم زدنیگ

گ
گ

 رک وھبل ادایس اسری وہ ےھت دےھکی ےس ی

ز اںم تیھک وہیئ یتلچ زیت زیت

ے

  اس یئگ ای

ے
ے

 ڑھکی ایتر رقتابی لصف یک اچول وق

   ےن افعن۔ یھت یلیھپ وس اچر  وخوبش یک اچول انبیتپس۔ یھت
 
ی ز

ے

 اک اچوولں رک آ ق

ار اٹس ای  

ے

ار اچول ےگل رپ اسڈیئوں یک اس  رک ان

ے

  اور رےھک اںم اہھت رک ان

 وک وکلھچں رےھک رپ یلیھتہ یک اس  ےس ریحت ےن اممہ یک اسےنم ےک اممہ یلیھتہ

۔داھکی  

   ےںہ اچول ہی
 
ار وک اس وت یگ اجےئ یپ  لصف خ

ے

 ایھچ اور ےگ اھکسںیئ رک ان

 واال ہی ےس اورپ ےک اچوولں ذرےعی ےک ونیشمں دعب ےک وسےنک رطح

ارےںیگ

ے

۔۔۔۔اکلھچان  

ار اکلھچ ےس داےن رک ےل اںم اہھت اچول ےن افعن

ے

 ام  ایک اسےنم ےک اممہ رک ان

۔یھت ریہ دھکی س    ےس اایتشق رطح یک ےچب وھچےٹ یسک مہ  

  ںیلچ دےنھکی ن اغ ےک امےٹل اور ارمود

 

۔۔۔۔۔ گ  

ا افعن  ۔  الہن ا رس اںم اابثت ےس دلجی ےن مہ ام  وت وپاھچ ےن افعن

ے

 وہا رکسمان

 ٹنم دنپرہ۔ الکن رطف دورسی رک زگر ےس درایمن ےک ان ےئل اسھت اےس
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ا رظن وپدے وک اممہ دعب ےک ےنلچ

گ

ز ڑپاھ ہملک اک رکش ےن اممہ وہےئ رشوع آن
 
 ن اہ

ے

ے

کلن

گ

ن
 وہج یک ےننہپ وجیت وایل لیہ۔ اھت آن ا ںیہن ایخل اک رکےن جنیچ وجےت وہےئ 

اومہار  ےھت ےگل رکےن درد او نپاؤں ےک اس ےس

گ

 لکشم تہب وہ رپ راےتس ن

۔یھت ریہ ااھٹ ےسدقم  

   ےک ن اغ ےن افعن
 
ی ز

ے

 اور یک داع السم ےلہپ ےس روھکاےل ےک واہں رک چنہپ ق

 ارمودوں دلے ےس ولھپں ےس ریحت ےن اممہ ایگ الچ ادنر  رک ےل وک اممہ رھپ

  ےک ں اموٹل اور

ے
گ

  زنیم ےس وہج یک لھپ اینہٹں یک نج  دےھکی درخ

ے

 کٹل ی

۔ںیھت ریہ  

زںی ریمی رپ اہیں آپ ۔۔۔۔۔۔یگ داھکؤں وک دووتسں اینپ اںم۔۔۔ انبںیئ وصتی   

 اور ڈایل رپ رہچے ےک اس اگنہ رنم ای   ےن افعن رپ رپ آواز وجیلیش یک اممہ 

ز اگل دےنھکی رطف دورسی  وکےتس وک آپ اےنپ رھپ
 
 ودعہ ایک ےس آپ اےنپ ن ار ہ

ا ن اد

ے

۔اھت دن ا ںیہن وک آپ اےنپ ےن اس قح اک تبحم ےس اممہ  رکن  

ز اںم ومن الئ ریمے۔۔۔۔  ںیئگ وھبل آپ زاب رمیکہ یتنب ںیہن وصتی 

گ

 ےہ خ

 ۔۔۔۔۔

۔رکوایئ داہین ن اد اےس وہےئ رشدنمہ انب ےن افعن  

 ےل وفن ےس افہمط لک اںم  ںیہن ن ات وکیئ نکیل  یھت یئگ یہ وھبل وت اںم اوہ

زںی اینپ اور یگ آؤں رک ۔۔۔۔ یگ ولں انب وصتی   

 ے ل   اےنپ ےن ااغفن وت اہک ےن اممہ
ن
 
ج

گ

 ھپ ی
ن

۔  
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د ہٹنھگ آداھ زی 

گ

ام ہک ویکں ڑپا لچ ےئل ےک وایسپ وہ رک امھگ اےس م

 

 وایل وہےن ش

۔یھت رکین  ریتصخ یک افہمط اور یھت  

 وشمرہ ےس افعن  اور وساچ اک رکےن وہمیل یہ اںم اگؤں دن اےلگ ےن افروق

ا اک س   دور اینت ہک اھت ایخل اک اس رکایل یھب

گ

ا آن

گ

 رپ یہی ےئل اس  ےہ نکمم ن

 ےن افعن رپ اس ےگ رکںیل وہمیل  دون ارہ رک اج رپ واہں۔  ےںہ ےتیل رک ارٹنمجنی

۔اھت دن ا دنعہی اک اھبنسےنل ااظتنامت ےس وخیش  

 رس رھگ اسرا ےن ریمحا اھت رظتنم اک اگنہہم ای   آےگ وت اچنہپ رھگ رک ےل وک اممہ وہ

ز  اور  اھت وہا ااھٹن ا رپ

ے

 ہک اھت ایخل اک اس یھت رصموف اںم ڑلایئ اسھت ےک ن اق

ز درھا ایک اسرا ہی

ے

۔ےہ اک ن اق  

 ہی۔۔۔۔۔۔۔  ےہ رتہبی یک آپ اںم ایس۔۔۔۔۔۔ اجںیئ وہ اخومش آپ اھبیب

  ھچک س  

گ

  رٹکیفی ےہ ریہ رہھٹا وار وصقر ویکں وک اھبیئ آپ وہا ےط ااچی

ادی اںم

 

زاھ وھتڑی وخنتاہ یک دشہ ش

ٹ

 ےن ریبک ےس وہج ایس سب ےہ اجیت دی ی 

ادی دلجی

 

اہک اچمن ا وشر اک ش

ے

۔۔۔۔ےکس وہ ااضہف اںم وخنتاہ یک اس ن  

۔دی ہہک یہ وفرا ےن اس آیئ ن ات یہ ےسیج اںم دامغ ےک افعن   

زے وک اس ےن ریمحا

ٹ

۔ وھگرا ےس ویتروں ک  

ا وہ ڑھکا ےئل ےک وبےنل اںم قح ےک س   وت وج ہی

ے

 دن ای   وہ ہن ہی  ےہ اجن

ا ےھجت

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑپے اتھچپن  

۔اکٹھج رس رک نس ن ات یک اس ےن افعن وت وبیل اںم ےجہل ازہتساہیئ  ریمحا  
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 ےس اںم ان ارگ ےہ  رکف ےب وکن یہ ےہ العوہ ےک س   ان ریما۔۔۔ اھبیب

 اگ اجؤں ںیہن ںیہک رک وھچڑ وک ان اںم یھب وت امرے یھب وجےت ےھجم ےن یسک

۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک وہےن رپاشین وک آپ ےیل اس  

 نپاوں  رک انب ہنم ریمحا وت دن ا وجاب اںم ےجہل ڈنھٹے اور رنیم ااہتنیئ ےن افعن

ی

ے

ی

گ

ج

ٹ

پی ب

ز یئگ یلچ رطف یک رمکے اےنپ 

ے

۔اھت اھٹیب رشدنمہ اکھجےئ رس ن اق  

  یہ اھکس وت زیمت یک رکےن ن ات ےس دورسوں وک اھبیھب مک ےس مک آپ 

ے

 ےںہ تکس

اہک  رکںی ایک ن ات ےس رنیم ےس ان یھب وخد

ے

 ایھب  وہ دبتلی اعدت یک ان ن

زے وھچےٹ یھت ریہ رک ن ات ےس س   رطح سک وہ

ٹ

ا ہتپ ارتحام اک ی 

گ

 اچےیہ وہن

۔۔۔۔۔ںیہن ن ا  

زے ریہظ

ٹ

 ےن اس  رگم اھت اخمبط ےس ان اںم ےصغ ڑھکا اسےنم ےک اھبیئ ی 

زا اسےنم ویکہکن اھت راھک اںم رٹنکول وک ےجہل اےنپ

ٹ

 رپ اس زعت یک سج اھت اھبیئ ی 

زض

گ

۔ یھت ق  

 ن ات وکیئ اںم لقع یک اس رگم وہں اکچ اھجمس دہعف ینتک وک اھبیھب ریتی اںم  

  ریمی ااٹل ےھجمس ن ات وکیئ ریمی اجبےئ۔۔۔۔۔۔۔ امسیت ںیہن

ے

 ےہ دیتی امر م

ا وت اںم۔۔۔۔

ے

   وہں اتھچپن
 
ادی ےس اس خ

 

اک تبحم اسری اھت ایک ہلصیف اک ش

گ

 ن

ا ںیہن دل یھب اک اگلےن ہنم وک اس ریما وت اب یئگ لکن راےتس ےک

ے

۔۔۔۔رکن  

ز

ے

 اےس  ریھپا اہھت رپ رس اےنپ ےس  رپاشیین ےن ریہظ رپ ےجہل وہےئ وٹےٹ ےک ن اق

  دقر اس اھبیئ ہک اھت ولعمم ںیہن

ے

 
۔ےہ اںم اذی  
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  اھجمس ھچک س   وک اھبیھب ےس ایپر آپ اھبیئ 

ے

 اڑلی ےس زن ان یک تبحم ےںہ تکس

ا آ اقوب یھب وھگڑا  اڑلی ےس

ے

ان ای   رھپ وت اھبیھب ےہ اجن

گ

۔۔۔۔ےہ ان  

   ےک ان ریہظ
 
ی ز

ے

ز وت وبال ےس ولخص راھک اہھت رپ دنکےھ رک ھٹیب ق

ے

 ےن ن اق

  ای   رک ھکل ڑپھ وج داھکی وک اھبیئ وھچےٹ ےس اےنپ رظن ای  
 
ان اقب

گ

 نب ان

۔اھت اکچ  

 رکوں ایک اک اھبیھب ریتی ےہ اتیل دساھر رک امر دنبہ وت وک وھگڑے ونگج

زے تہب رمد وہ ےھجم ےہ اتپ ےھجت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہھت رپ ویبی وج ےںہ ےتگل ی 

 وک ویبی ہک وہں اجاتن اانت رگم  ںیہن اھکل ڑپاھ کش ےب اںم۔۔۔۔ ےںہ ااھٹےت

زاب زن ان سب یک اس اچےیہ دینی ںیہن فیلکت یک مسق یسک

گ

 زگارا ےھجم اور ےہ خ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ ڑپےت رےنھک دنب اکن اےنپ ےیل ےک رکےن  

ز

ے

۔وہا رخف رپ اھبیئ اےنپ ریہظوک رک نس اافلظ اےسی ےس ہنم ےک ن اق  

 وک اھبیھب وت یھبک ہن یھبک رںیھک اجری وکشش اینپ آپ اھبیئ ںیہن ن ات وکیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اگ وہ ااسحس اک یطلغ اینپ  

ا  ڑھکا یہ اسےنم افعن  دنباھیئ تمہ یک ان ےن ریہظ

ے

 اھبویئں دوونں وہا رکسمان

۔اھت راہ دھکی وک  

۔۔۔۔۔ےہ ےیل ےک آپ طخ ہی اھبیئ ونگج  

زاھےت رطف یک اس اکذغ ڈگو ہچب اک ےلحم 

ٹ

 ڑکپےت طخ  ےک ونگج اور وبال وہےئ ی 

ام اک یسک رپ اس داھکی وک اکذغ اس ےس ریحت ےن ونگج الکن اھبگ یہ

گ

 ںیہن اتپ ن
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۔ایک دیساھ رک وھکل اکذغ ےن ونگج اھت  

 وک رات وہں ریہ ھکل ربمن رپ اکذغ اںم  ےہ رکین ن ات رضوری ےس آپ ےھجم

ا اکل رپ ربمن اس ےجب ایگرہ

گ

۔۔۔۔ یگ رکوں ااظتنر اںم رکن  

 طخ ہی ہک اںم ےنھجمس وک اس ےگل ےحمل دنچ اور داھکی وک طخ ےس ریحت ےن ریہظ

  آج وہیئ ریحت اےس اھت اھکل ےن سک وک اس

ے

 ےس اس یھب یھبک ےن ہسمش ی

   اھت ایک ونٹ ےن ونگج یھت یک ںیہن ن ات رطح اس
 
 ن ات ےس اس یھب خ

ا  وکشش یک رکےن

ے

 رگدااتن ومہ اانپ اےس وہ رگم دیتی رک ادناز رظن اےس وہ رکن

۔اھت  

 افہمط۔ ےھت رےہ جب ون ےک رات اہجں داھکی وک ڑھگی اینپ رظن ای   ےن ونگج

  اس اںم رھگ یھت یکچ وہ رتصخ

ے
ے

 اسھت اےنپ اصہمئ وک اممہ یھت اخومیش وق

۔یھت یئگ ےل  

 آج یھت ریہ دوڑ وک اھکےن اکٹ وک اس اخومیش یک رھگ وت آن ا رھگ اےنپ افعن

  یہ س  

ے

 رپ اچرنپایئ رک آ اںم رمکے ااغفن ےھت اںم رھگوں اےنپ اےنپ دوس

ا

ٹ

۔ ےہ اداس یہ رمکہ اسرا ےسیج اگل اےس وت ل   

۔۔۔ےسیک اہیں رھپ یھت اسھت ےک اصہمئ وت آپ   

۔داھکی ڑھکے اجسےئ ہنم وک اممہ وت وت ااھٹن ا رس ےن افعن رپ آواز یک ےکٹھک  

۔۔۔۔۔۔۔اجںیئ آ ادنر ےںہ یئگ وہ ڑھکی ویکں واہں اب ےہ ن ات ایک  

ی اممہ وت اہک ےن افعن  رک دھکی ااتسیدہ اںم دروازے یہ ویں اےس 

ے

ھکی
 
چ
 ھ
چ

 وہیئ 
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۔یئگ آ اںم رمکے  

 اےس رھپ اور ایک دیساھ رتسب وہا ڑپا رپ اچرنپایئ دورسی ےیل ےک اس ےن افعن

 رطف یک ادنر رپ ےنھٹیب ےک اس وج یھت اچرنپایئ یس اگنلھج اہک ےیل ےک ےنھٹیب

۔یئگ دسنھ  

۔۔۔۔ ےںہ ویکں اخومش آپ ےہ ن ات ایک اممہ  

پ  ویں وک اس
پ
۔ایگ ہن راہ ےس افعن دےتھکی خ  

ادی اجؤں رھگ اےنپ اب اںم ہک یھت ریہ ہہک ایم یک افہمط

 

 اےنپ ڑلایکں دشہ ش

ز
 
۔۔۔ ےںہ یتگل ایھچ یہ اںم رھگ ےک وشہ  

یھت وہیئ رھبایئ آواز یک اممہ   

ا راھک دایھن اک ن اوتں وھچیٹ وھچیٹ رپ اہیں۔۔۔۔۔ اممہ ےہ اگؤں ہی

ے

 آپ ےہ اجن

 ےگ اجںیئ ےلچ الوہر واسپ مہ رھپ ےہ ن ات یک دن دو سب وہں ںیہن رپاشین

ارے یھب افہمط ن ار اس
 
 اجےئ لم ینپمک یھب اںم رھگ وک آپ وت یگ وہں اسھت ہ

۔۔۔۔۔یگ  

 ےب ےس یلیھتہ وک آوسنؤں واےل اڈمےن ےن اممہ وت اہک اےس ےس رنیم ےن افعن

زا ےس دردی

ٹ

رگ  

ا رھگ اےنپ ےھجم

گ

۔۔۔۔نپاس ےک ن ان ا امام اےنپ۔۔۔۔ ےہ اجن  

  ےن افعن وت وبیل وہےئ روےت اایتخر ےب

ے

 
 اک یلیھتہ اور یچنیھب یھٹم اینپ ےس اذی

 اسھت ےک  نپاےئ وہےئ وٹےٹ امرا ےس وقت وپری  نپاےئرپ ےک اچرنپایئ رک انب اکم
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  ادنر رپ اسڈیئ یک یلیھتہ یک اس ڑکل وندکار

ے

س ی

ھ
گ

 کسس ےن اس رپ سج یئگ 

۔اھت اچنیھک اہھت رک  

 ریہ دھکی وک اس ےس آوھکنں یٹھپ اممہ اگل اہبےن رطح یک نپاین وخن ےس یلیھتہ

 اور آن ا ادنریھا اسےنم ےک آوھکنں دم ای   رک دھکی وخن یہ اانپ وک افعن یھت

ز رک وبالھک اممہ ایگ ڈریھوہ وےںہ
 
 دروازہ اک رھگ واےل اسھت اور اھبیگ رطف یک ن اہ

۔یگل دےنی آوازںی ےس زور وک ونگج رک اٹھکٹھک  

ا ونگج دعب وحملں یہ دنچ 

ے

  دروازے ےک رک رکاس نحص وہا دوڑن

ے

 ےکٹھج اور آن ا ی

۔وہیئ رپاشیین ونگجوک رک دھکی وک اممہ وھکال دروازہ ےس  

زن ا وہا ایک

ٹ

۔۔۔۔۔ےہ اہکں افعن ےںہ ویکں رپاشین دقر اس آپ گ  

ایب ےب اںم ےجہل ےک ونگج 

ے

۔یھت ن  

 وہ ےبوہش وہ اھت راہ لکن وخن زن ادہ اانت ےس اہھت ےک ان ںیہن اتپ وہ

۔۔۔۔۔۔ےئگ  

 افعن رک لکن ےس اسڈیئ یک اس ونگج وت وبیل دلجی دلجی وہےئ روےت اممہ 

ے دروازے اھباگ رطف یک رھگ ےک

گ

کن

ٹ

ی
ھ
ک

ز یھب رمق رپ آواز یک 
 
 اب اور اھت اکچ آ ن اہ

دوڑی ےھچیپ ےک ان یھب اممہ۔ اھت راہ اج رھگ ےک افعن ےھچیپ ےک ونگج  

زا ےن ونگج ےہ ڑپا ویکں رطح اس وہا ایک ن ار اھٹ افین
 
 وھجنھجڑارگم وک اس رک ھگ

۔اھت دسھ ےب وہ  

۔۔۔۔۔ ےہ وہا الکن وخن انتک دےھکی اہھت اک ان آپ  
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  یک افعن وج دالیئ وتہج رطف یک اہھت ےن اممہ

گ

ان

ٹ

 ونگج اھت وہا دن ا ےچین ےک ن

 ےس ےچین اہھت اک اس اور ایک دیساھ وک افعن ےس زیتی رک لم اسھت ےک رمق ےن

۔اھت وہا رھبا ےس وخن وج اکنال  

ا ےل یہ رھگ وک اصخ   ڈارٹک اںم ےہ اگل ٹک رہگا اخاص وت وک ان اھبیئ

ے

 آن

۔۔۔۔۔وہں  

ز رک ہہک ےس ونگج رمق 
 
 اسھت وک ڈارٹک وہ دعب ٹنم دس اےلگ  دوڑا رطف یک ن اہ

 رھپ اور اگلن ا انشکجن ےیل ےک روےنک اکوخن اس ےلہپ ےن ڈارٹک وہا دالخ ےیل

اےکن

ٹ

۔یک یٹپ رپ اہھت رک اگل ن  

ن ےبوہش ہی ےس وہج یک سج ےہ نشنیٹ وکیئ وک ان
 
پ

 راہ اگل انشکجن اںم ہ ں

ز ھچک وہں   ےک ان آپ اگ اجےئ آ وہش وک ان اںم دی 

ے

 ےس ان ےںہ دوس

  ن ات

ے

 
پ

اہک رکںی ایک ج

ے

 مٹسس رنوس اک ان وت رطح اس ےلکن ےس نشنیٹ ہی ن

زاب

گ

 رکںی راھک رصموف وک ان زن ادہ ےس زن ادہ۔۔۔۔ ےہ اتکس وہ خ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔

 ایک وک اس الھب وہیئ ریحایگن وک مہم ڑھکی ےھچیپ وت اہک ےس ونگج ےن اصخ   ڈارٹک

۔وساچ اںم دل یہ دل ےن اس ےہ یتکس وہ نشنیٹ  

ز یہ ھچک  سج اکٹھج ےس زور وک اہھت اےنپ اور ااھٹ وہا رکااتہ افعن وت زگری دی 

   ےس درد اںم

ٹ

یھت ریہ اھٹ ٹ  

اےکن ڈارٹک ایھب۔۔۔ ےہ راہ رک ایک

ٹ

زاب ویکں ےہ ایگ رک اگل ن

گ

ا خ

گ

۔۔۔۔ ےہ رکن  
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ے اہھت ےس دردی ےب ویں وک اس 

ے

کن

ٹ

ی
 ھ
چ

 اانپ وک افعان وبال ےس ےصغ ونگج رک دھکی 

ا رس

ے

  ایس۔ اھت راہ وہ وسحمس وہا رکچان

ے
ے

 ادنر ےئل الگس اک دودھ اںم اہھت رمق وق

 اکنل وگایلں ےیل ےک اس ےس اںم دوایئ وہیئ یجیھب یک ڈارٹک ےن ونگج وہا دالخ

 اک دودھ رھپ اور دںی ےئل ےک اھکےن وگایلں اےس اسھت ےک نپاین ےلہپ اور ںیل

زدیتس الگس ۔الپن ا اےس زی   

ا زن 

ٹ

ا رک اسھت ےک افعن  اہیں اںم اجںیئ یلچ رھگ اسھت رمقےک آپ گ

ے

 اجن

زن ا رمق۔ وہ وہں

ٹ

ا وھچڑ اںم رمکے ےک افہمط وک گ

گ

 ےک ان  انہک ےس ایم اور آن

۔۔۔۔۔یگ اجںیئ وس نپاس  

 دن ا یجھب رھگ وک دوونں اور اہک وک رمق ڑھکے اسھت ےن اس رکےت ن ات ےس اممہ

 رپ اچرنپایئ افعن ےھت ےجب دس اسڑےھ ےک رات اہجں ڈایل اگنہ رطف یک ڑھگی

پ  وج راھک اہھت رپ امےھت ےک افعن ےن ونگج اھت اکچ ٹیل واسپ

ے

 ےس اس اھت راہ ی

ز ارادہ اک رکےن ن ات

گ

 طخ دایھن اک اس ایگ ٹیل رپ اچرنپایئ دورسی ےک رک ومخ

 ےھت واےل وہےن 11:55 رقتابی اہجں ڈایل اگنہ رپ ڑھگی وت ایگ رطف یک

    اور داھکی وک افعن وہےئ وسےئ رظن ونگجای  
 

ز رک اکنل ومن الئ ےس ج
 
 ن اہ

۔یھت یئگ یل رک اڈنیٹ اکل دعب ٹنم دنچ ایک ڈالئ ربمن رک اکنل اکذغ آایگ  

۔۔۔۔۔ ےس ھجم ےن آپ یھت رکین ن ات ایک اور وکن آپ۔۔۔۔۔ مکیلع االسم  

 وک آواز وسناین وایل آےن ےس رطف دورسی وت وپاھچ وفرادعب ےک السم ےن ونگج

۔ایگ اچہپن وفرا    
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 ہک یھت رکین ن ات رضوری ایک یھب ایسی وک آپ وہں راہ نس اںم وبںیل ہسمش

۔اھت سسجت اںم ےجہل ےک ونگج۔۔۔۔ ڑپا انیل اہسرا اک طخ وک آپ  

ادی ےس آپ ےھجم

 

ادی اس زیلپ آپ رکین ںیہن ش

 

 رک ااکنر ےیل ےک ش

۔۔۔۔۔۔دںی  

۔الیھپ ریحت رپ رہچے ےک ونگج وت اہک اںم اافلظ واحض ےک یٹپل یگل ریغب ےن اس   

 ےل راضدنمی یک دوونں مہ رہتش ہی وہں اقرص ےس ےنھجمس ن ات یک آپ اںم

 یہ آج آریہ ںیہن ھجمس وہج یک ااکنر اس ےک آپ ےھجم اب ایگاھت ایک ےط رک

 یئن ای   رپ رس ریمے آپ ےہ یئگ رھگ ےک آپ رک وہ رتصخ نہب ریمی

ا ولتار

ٹ

ا ویکں ااکنر ےس ھجم آپ ےںہ ریہ پل

گ

 ن ات اس اب ےھجم ےںہ اچیتہ رکوان

ادی اںم ہک ںیل نس اانت آپ سب ںیہن رغض وکیئ ےس

 

 رکوں ںیہن ااکنر ےس ش

۔۔۔۔۔۔۔ںیہن وشق وکیئ اک انبےن منہج زدنیگ یک نہب اینپ ےھجم اگ  

 آریہ ںیہن ھجمس اےس دن ا رک دنب وفن اور یک لمکم ن ات اینپ رےک ریغب ےن ونگج 

 ےس رعےص تہب وہ وت روہی رواھک اک اس ےہ ریہ رک ویکں ااسی ہسمش ہک یھت

 رپ وسےنچ ھچک تہب ااکنر اک اس اب اھت اقرص ےس ےنھجمس رگم اھت راہ رک وسحمس

۔اھت اکچ وہ وبجمر ےس وہج یک نہب اینپ وہ رگم اھت راہ رک وبجمر  

ا رکھٹان ا اک یٹیب اینپ رگم یھت ایھچ تہب یلمیف یک اس اور ریبک کش ےب 

گ

 وک یسک اجن

ا ںیہن دنسپ یھب

ے

۔ آن  

    ومن الئ ےن ونگج
 

 دامغ و دل ایگ ٹیل رک آ اںم رمکے واسپ اور ڈاال اںم ج
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  یس بیجع اںم

گ

 
ا رکھٹان ا اانپ یھت یئگ ڑھچ چ

گ

  وک اس اجن

ے
 

زداس  اھت راہ وہ ںیہن ی 

ا ںیہن تبحم ےس ہسمش کش ےب وہ۔ 

ے

ا دنسپ اےس ارگ رگم اھت رکن

ے

 یہ ویں اھت رکن

  سک اجےن ہن ےس ڑلےت ےس ایخالت اےنپ

ے
ے

۔آیئگ دنین وق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷  

  اس  اکنیھپ رک ااھٹ ہیکت ےس ےصغ اور ایک آف  ومن الئ ےن ہسمش

ے
ے

 یک اس وق

  رگم اھت نپان ا ےط رہتش ہی ےس راضدنمی

ے
ے

 ونگج اگل وک اس اسھت اسھت ےک وق

 اچل احل اور داع السم رصف وج ونگج اس اسدہ دیساھ ںیہن انمس   ےئل ےک اس

ا ںیہن ےس اس ن ات دورسی وکیئ العوہ ےک

ے

ا ںیہن آھکن ای   اےس اھت رکن

ے

 اھت اھبن

  
 
ان ا ےس خ

ے

 رشوع ڑپانھ دیصقے ےک نسح ےک اس ےن راضمن ےٹیب ےک ن

۔ یھت یگل اڑےن اںم وہا یہ اور ےھتوہ ےیک  

   اھت اہک راضمن یہی ےلہپ
 
 یسک ہن یسک راضمن دن آےئ اھت وہا رہتش اک اس خ

ا رکچ ےک رھگ ےس اہبےن

ے

 اینپ رک ہہک اںم رعتفی یک اس ہلمج ادھ ای   اور اگلن

 دن ا اچنہپ اںم اہجں ےک وخاوبں وک ہسمش ےن لیھک ےک ےلمج ای   اس رگم اتیل راہ

زا ااھچ اانپ وہ رپ اہجں اھت  ہی اےس ےک اانت رصف وت اھت ن اد یھت یکچ وھبل س   ی 

 اھت اگل ےنکمہ ےیل ےک راضمن اب دل اک اس اور یھت ریہ گل ایھچ ن اںیت س  

اہک دے رک ااکنر ےس رےتش اس ہک  ےہک وک ونگج وہ ہک وساچ ےن اس ےیل اس

ے

 ن

  ایھب ےن راضمن احالہکن ےکس یجھب رہتش اانپ راضمن

ے

 وکیئ یک مسق اس اےس ی

زض یہ وخد ےن اس یھت یک ںیہن ن ات

گ

ادی ےس اس وہ ہک اھت ایل رک ق

 

ا ش

گ

 رکن
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یک اس یہی اور ےہ اچاتہ   

۔یھت وایل رکےن وبجمر رپ اتھچپےن وک اس وج یھت وھبل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 داتھکی  اںم وخاوبں رصف اںم وک سج آراہ ںیہن نیقی رپ یتمسق وخش اینپ ےھجم

اہک  اکانٹ وت یکٹچ یک زور ای   ذرا ےہ یھٹیب اسےنم ریمے رک نب تقیقح وہ اھت

ے

 ن

زق اک تقیقح اور وخاب ےھجم

گ

۔۔۔۔اجےئ آ ھجمس ق  

اؤ ہن داھکی آؤ ےن افہمط اھت راہ ہہک ےس وشیخ اھٹیب اسےنم ےک اس 

ے

 وفرا اور ن

۔اکیٹ یکٹچ ےس زور رپ ن ازو ےک اس ےس  

۔۔۔۔ ایک ہی یلب یلگنج  

زض اانپ آپ 

گ

ز  یئگ وھبل ق
 
 اہلل ںیہمت اب اکیٹ یکٹچ یک ےس زور اےنت وک وشہ

۔۔۔۔ ےگ وپںیھچ ایمں  

۔وبال وہا اتلم ن ازو ریبک  

ز اگ وہ وت ڑپاھ ےن آپ
 
 مکح اک آپ اب ےہ اکم اک وثاب نیع امانن ن ات یک وشہ

ال ےسیک اںم

ٹ

۔۔۔ےگ وپںیھچ ںیہن ےھجم اعتیل اہلل ےئل اس یھت یتکس ن  

  اس ذرا اور اہک  ےس دڑھےل ےن افہمط

ٹ

ھپ
گ

 ےس سج ااھٹن ا اورپ وک وک وھگں

۔یھت ریہ آ رظن وھتڑی یک اس رصف  

 وہ ریہ گل یسیک مت ہک اگ وہ ادنازہ ایک ےھجم ےس اےنت اب ول ااھٹ وھگٹھگن وپرا

 ۔۔۔۔
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 چنیھک ےچین واسپ ےس ٹھچ وھگٹھگن ےن افہمط وت اہک ےس رشارت ےن ریبک 

۔ایل  

ا ےن آپ ںیہن ےن اںم ہی

گ

 ےک دےنی داھکیئ ہنم  ےھجم یھب وہ ےہ ااھٹن

۔۔۔۔دعب  

 ریبک وت رکوان ا ن اد اےس وہےئ  ڑکپےت وھگٹھگن ےس اہوھتں دوونں ےن افہمط 

 ارمییسنج رک اج رپ اسلکیئ ومرٹ اسھت ےک رمق وہ یہ اںم دن امرا اہھت رپ رس ےن

ادی

 

۔اھت آن ا رک ےل داھکیئ ہنم ےیل ےک ش  

 وس وکیئ ہنم ہی ےن اںم لک یھب وےسی اتکس دے ںیہن داھکیئ اںم وت ایھب دوھکی

 ےس رشاتف مت ےیل اس وہاگ آن ا اگ این ھچک رپ اس اس وکن آج اھت داھکی دہعف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دو ےنٹلپ وھگٹھگن ےھجم  

۔الہن ا رس اںم یفن ےن افہمط اھت رھبا وشیخ ادناز اک ریبک    

 یگ دوں دےنھکی ہنم اانپ وک آپ اںم ہک اجںیئ یہ وھبل آپ وت رھپ ےہ کیھٹ

زہعق واال وٹیپ ےس اھٹپین اخہل    یگ ونہپں رک ےل ی 
 
  خ

ے

 داھکیئ ہنم ےھجم آپ ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ دںی ںیہن  

۔اگلن ا قہقہ ےباسہتخ ےن ریبک رپ آواز رھبی یگفخ یک افہمط   

ان اظمل تہب

گ

۔۔۔۔ رکو آےگ اہھت اانپ رپ ھجم راہ آ ںیہن رمح ذرا وہں ان  

    ےن ریبک 
 

 اس ےس تبحم ااہتنیئ رھپ اور اہک اےس وہےئ اکنےتل اوگنیھٹ ےس ج

 ریبک دعب ےک انہپےن اوھگنیٹ دی انہپ اںم ایلگن یک اس اوگنیھٹ رک اھتم اہھت اک
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 ہک اھت  روپ اانت رپ رہچے ےک افہمط یس اسدہ  ایک ےھچیپ رک ااھٹ وھگٹھگن ےن

۔ایگ داھکی اےس اس وہبمت وہ  

   وت رکش دجسہ ےہ ایک رکم اانت رپ دوونں مہ ےن اعتیل اہلل
 
۔۔۔۔ےہ واخ  

ز ےچین  رسالہیت اںم اابثت وہ وت اہک ےس افہمط ےن ریبک 

ے

ز یہ ھچک یئگ ای  وہ اںم دی 

ز دجسہ وضحر ےک اہلل دقم مہ ےک اس

گ

۔یھت ری   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

پ  مسج اسرا اک اس وت یلھک آھکن یک افعن حبص

ے

 قلح ےک اس ےس ایپس  اھت راہ ی

 داھکی تمس یک اچرنپایئ دورسی رک امھگ رگدن ےن اس ےھت رےہ ھبچ اکےٹن اںم

۔اھت راہ وس ڑپا ےبدسھ ونگج اہجں  

 درد یھب اب ےس اہجں داھکی رطف یک اہھت  اھٹیب رک اھٹ اور یک تمہ ےن اس 

ن یک
 
 سپ
پ

ٹ

ب

د یھت ریہ لیھپ اںم ن ازو ےک اس  ای 

 

ز اک دواویئں ش

 

  اھت ایگ وہ متخ ای

ا عمج تمہ

ے

  لبیٹ رک اھٹ رکن

ے

 دنمی دنمی ےن ونگج رپ آواز یک ےکٹھک ایگ ی

  یھت ڑپی اخیل وج داھکی تمس یک اچرنپایئ یک افعن ےس آوھکنں

گ

 وت ااھٹ رک وچی

۔اھت راہ رھب الگس اک نپاین وج یئگ رپ افعان  ڑھکے رپ اہھت اےٹل اگنہ  

 ےن وت وک رات یھت دی اکنل اجن ےھجت وہش اک وایسپ اںم داین ایگ آ

اری
 
۔۔۔۔۔۔۔۔ہ  

ایک ونگج اتیل امجیئ 

 

۔وبال اںم ےجہل ش  

ا ںیہن دلجی اینت رہ  رکف ےب

ے

۔۔۔۔۔۔۔ رمن  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

152 

۔اھت راہ کلھج نپ رسد اںم آواز یک افعن  

 راہ اپھچ ےس مہ وت وج ےہ یک زیچ سک نشنیٹ ےھجت ہی اور رک ایک ہن وکباس

۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔ ڈایل رپ اس رظن رھبی ےصغ ای   ےن افعن وت وبال وہےئ وہےت دیساھ ونگج  

 واسپ وک اس دن سج وایسپ یک اممہ ےہ نشنیٹ یہ ای   رصف اںم زدنیگ ریمی

 اجےئ وہ متخ وخبد وخد نشنیٹ اگ دوں رک رپسد وک وادلنی ےک اس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ  

  ےن ونگج وت اہک اںم ےجہل روےھک ےن افعن 

گ

 وغر وک رہچے ےک اس رک رک وچی

۔داھکی ےس  

 ای   یگ اجےئ وہ متخ نشنیٹ ریتی دعب ےک ےنجیھب واسپ وک اممہ ہک ےہ اتگل ےھجت

۔۔۔۔۔۔انیل وپھچ رضور ےس دل اےنپ ن ار  

  ن ات یک ونگج 

گ
گ

۔داھکی ےس ےصغ وک ونگج رک وھگر ےن افعن دعب ےک س  

 وہ یک وکباس وضفل وکیئ دعب ےک آج ربخدار ےل نس ےک وھکل اکن ن ات ای  

 اکنح اخرط یک افحتظ رصف وک اس ہک اھت ایل ودعہ ےس وخد ےن اںم ےن وت

   وہں اقمئ رپ ودعے اےنپ اںم اور وہں راہ ےل اںم
 
  خ

ے

 ےک اس وک اس ی

 وادلنی ےک اس ےھجمرھپ اگ آےئ ںیہن وکسن  داتی رک  ںیہن رپسد ےک وادلنی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہلصیف اک ان اور اجےن  

 رھبی اوسفس ےن ونگج وت اہک  وہےئ ےتخٹپ رپ لبیٹ الگس ےس ےصغ ےن افعن  
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۔ ڈایل رپ اس  اگنہ  

  بک

ے

 ہک انیل رک چپ   یہ ےلہپ وک دل اےنپ اگ وبےل وھجٹ ےس آپ اےنپ ی

ا ہلصیف اور وکیئ دعب ےک اس ےہ اچاتہ ایک وہ

گ

۔۔۔۔۔۔رکن  

ز رک ہہک ن ات اینپ داتی یکپھت رپ دنکےھ ےک اس ونگج 
 
 ای   ےن افعن ایگ لکن ن اہ

ادیئ یک ن ات یک اس  اور ایک رٹنکول وک آپ اےنپ رک ےل اسسن رہگہ

ے

 دل رکےت ن

۔السن ا  واسپ رک دے یکپھت وک  

۔۔۔۔۔۔۔ اگ ونبں ںیہن الخف ودعہ اںم  

ز زن ادہ ایک دہع ےس آپ اےنپ ےن اس رھپ ن ار ای     وہج یک وہےن ڑھکے دی 

  رپ اس ےس

ے

 
اا رس ےیل اس یھت وہریہ اطری  اقنہ

ے

ی
ک

ٹ

ی
 ھ
چ

 ٹیل رک اج رپ اچرنپایئ 

۔ایگ  

اہتش رمق وت آن ا واسپ رک دوھ اںم اہھت ونگج

گ

اہتش اھت راہ وہ دالخ ادنر رک ےل ن

گ

 ن

زدیتس وک افعن ےن اس رک اگل رپ لبیٹ  ےیل ےک دوھےن ہنم اہھت اور آن ا ااھٹ زی 

۔اجیھب  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اہکں اممہ  

  ایھب ہک آن ا ایخل وک ااغفن 

ے

۔اھت داھکی ںیہن وک اممہ ےن اس ی  

اھت دن ا یجھب نپاس ےک ایم وک رات ےھجت آیئگ ن اد ااھچ   

اہتش

گ

اےتش ےن اںم انیل اھک ےس ن اد دوآیئ ےک رک ن

گ

 ااظتنامت ےک وےمیل دعب ےک ن

ا ےئل ےک دےنھکی

گ

۔۔ ےہ اجن  
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۔ایک زنط ےن ونگج  

۔۔۔۔ےھجم ےہ یئگ ٹمچ امیبری وکیسن ایسی  ول اھک دوایئ یک زیچ سک  

۔ داھکی اےس رک وھگر ےن ونگج ےتیل وناہل رپ آواز رھبی یگفخ یک افعن  

 اجاتن رپ وطر رتہب وت ہی اب ےہ یئگ ٹمچ امیبری یسیج نشنیٹ ےھجت ےک ڈارٹک وقبل

ا اںم وہاگ

گ

س اںم دامغ ریتے وکن

ھ
گ

۔۔۔۔۔۔وہں داتھکی رک   

۔وہا اخمبط ےس یگفخ زن ادہ یھب ےس اس ونگج  

زاب دامغ اک ڈارٹک ںیہن نشنیٹ وکیئ

گ

 وہش ےب رک دھکی وخن ےس رشوع اںم اھت خ

ا وہ

ے

۔۔۔۔۔۔ںیہن ن ات یئن ہی ےیل ریمے وہں اجن  

۔اکٹھج رس ےتیل سپ  اک اچےئ ےن افعن  

ا وکن اںم

ے

 ھآاےن ےھجت وہں وہن
چ
م
س

ا دل ریتا واال 

ے

ا ںیہن  اھک دوایئ وت ےہ رکن

ے

 رکن

  وت

ے

۔۔۔۔۔۔اھک م  

ز رک رھک ویہ وناہل اںم ےصغ ونگج
 
ز وک اس ےس ریحت ےن افعن ایگ لکن ن اہ

 
 ن اہ

 ن ات یس وکن وایل رکےن ہصغ اانت اںم اس ہک آیئ ںیہن ھجمس اےس داھکی اجےت

ا وہ وج یھت

گ

ز ویں رک وھچڑ اھکن
 
 افعن رپ اجےن اھٹ رطح اس ےک اس ایگ لکن ن اہ

اےتش اور ڈاال اںم ہنم وناہل ڑکپا اںم اہھت ےس دیل ےب ےن

گ

زنت ےک ن  ٹیمس ی 

۔دےی  

اہتش وھتڑا اانت ےن آپ ایک ہی

گ

اہتش اسرا ےںہ اہکں اھبیئ اور ےہ ایک ن

گ

 یہ اےسی وت ن

۔۔۔۔۔۔ےہ ڑپا  
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ز ھچک اےتش دعبرمق دی 

گ

زنت ےک ن اےتش ےس ریحت وت آن ا ااھٹےن ی 

گ

 داھکی وک رٹے یک ن

۔ےھت ےئگ وتڑے وناےل اچر ےس نیت  رصف ےس رپاےھٹ ای   اںم سج  

اہتش ونگج ںیہن اتپ

گ

 ںیہن دل اک اھکےن ھچک ریما اےلیک اور ےہ ایگ الچ یہ ریغب ایک ن

۔۔۔ راہ رک  

زنت اور ڈایل اگنہ رھبی اوسفس ےن رمق رپ دیل ےب یک افعن ز رک ےل ی 
 
 لکن ن اہ

اہتش یھب وکیئ ےس اںم دوونں اب اھت اجاتن ےک ویکں ایگ

گ

۔اگ رکے ںیہن ن  

  اس اہجں آن ا ہگج اس دساھ ونگج

ے
ے

 اںم رکےن گنٹیس واےل رسوس ٹنیٹ وق

 رےہ رک رگناین یک اکم دوونں وادل ےک رماد اور وادل ےک ریبک ےھت رصموف

زہ ای   رک ڈال اگنہ وخد وخد اور اجیھب رھگ وک دوونں ان ےن ونگج ےھت

گ
 

اہک ایل اجی

ے

 ن

ز وکیئ

ٹ

ز گ

ٹ

ز ولگ ےک اگؤں وہ ہن ی 
 
 وہ اچےہ  ےںہ رےتہ شیپ شیپ اںم اکم ہ

ز اک ولوگں ےک اگؤں رھپ ن ا وہ اکم اک داروں رہتش
 
 یک رکاےن دمد یس اینپ ای   ہ

ا وکشش

ے

ےہ رکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اس دوونں یھت یکچ آ ےئل ےک رکےن ایتر ویبنشیٹ یک اگؤں وک ہنیمث اور افہمط

 

ے
ے

 اںم اںم رھگ رک وہ ایتر ےلہپ ہسمش ںیھت وموجد اںم رمکے یہ ای   وق

 ایھب یھت ریہ دھکی نپاین اچےئ اک امہمونں واےل آےن ےیل ےک دےنی ن اد ابمرک

زبیت پک رک رھک رٹے اںم نچک

ے

زی رک رھک ےس ی

ٹ

 ڑھکے اںم دروازے وت م

۔ایک وتمہج رطف اینپ اےس رک اھکنھکر ےن اضمن  
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۔۔۔۔۔۔وک آپ اھت اچےیہ ھچک اہیں آپ  

زا رک دھکی ڑھکے ویں وک اس ہسمش
 
۔  وبیل رک ھگ  

دار اک اجن اینپ  وصرت نیسح اینت اںم ےجیلک ریمے یئگ ڑپ ڈنھٹ  اھت آن ا رکےن دی 

ا دل رک دھکی

ے

 ہن اور وکیئ وسا ریمے ول رک دنب اںم دل ہک ےہ رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔دھکی  

زاہن

گ

 رپ سج داھکن ا نپ رھٹیک اانپ اانپ ےن راضمن رک دن ا آھکن ای   اںم ادناز ولق

 وہ اھبری آںیھکن وہا الگل الل رہچہ اگل اھکےن القن ازن اں دل اک ہسمش ےبووقف

  یٹیس یس یکلہ  داھکیاور وک اس رک رھک اہھت رپ دل راضمن ںیئگ کھج رک

 
 

۔اجبئ  

۔۔۔۔۔۔۔اگ آاجےئ وکیئ ےس اہیں اجےںہ آپ  

زا ہسمش
 
۔وبیل رک ھگ  

ا وکیئ ںیہن رپواہ یک یسک وک راضمن ریتے

ے

 ولں ٹبن اںم آےئ وت ےہ آن

۔۔۔۔۔۔اگ  

  ایس امری ڑھبک ےن راضمن

ے
ے

 وہ وت راھک اہھت رپ دنکےھ ےک اس ےن ریبک وق

زا

ٹ

زی 

ٹ

زا رک گ

ٹ

۔وہیئ مگ یٹس یک اس رک دھکی وک ریبک م  

۔ اھت آن ا ےنیل اچےئ اںم  

 ےس اسڈیئ یک ریبک اور اہک رک ایگھگ ےن راضمن یہ ےلہپ ےس وپےنھچ ھچک ےک ریبک

زا یھب  ہسمش ایگ لکن ےس زیتی رک وہ
 
 ڈاےنل اچےئ اںم وپکں اکھجےئ رس رک ھگ

۔یگل  
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ز دو رھک اںم ےھجمرٹے پک اچر ےلہپ
 
 واولں انبےن دن   ےںہ اجےن رک ےل ن اہ

۔۔۔۔۔ےئل ےک  

زاھیئ رطف یک ریبک رک انب رٹے  اگل  ےلہپ ےن ہسمش رک نس ن ات یک ریبک

ٹ

 ی 

پ  رک ڑکپ رٹے ریبک
پ
۔ایل اسسن اک ھکس ےن ہسمش۔ ایگ الچ واسپ اچپ خ  

وں دو اےلگ

ٹ
گ

  ولگ س   رقتابی اںم ھگ

ٹ

اروں ےک  راضمن ہسمش ےھت اھک

 

 رپ اش

۔یھت ریہ وھگم واہں ےس اہیں رہلایت  آلچن وہیت الگیب الل  

ایئ ریتی  ےہ اتپ ےھجت  یمش

ے

 دن ا رک اںم اگؤں واےل اسھت رہتش اک راضمن ےن ن

زی ےہ انس ےہ

ٹ

۔۔۔۔۔ےہ یھکل ڑپیھ ک  

 دےنھکی ہنم اک اس ےس ریحت وہ  وھپڑا مہ رپ رس ےک اس ےن رکن  یلیہس یک ہسمش

۔یگل  

ا ھچک ااسی ارگ یگ وہ وہیئ اںم یمہف طلغ وکیئ ےھجت

ے

 لچ ہتپ یھب وںمہ وت وہن

ا

ے

۔۔۔۔۔اجن  

زا ےن ہسمش
 
۔یک یفن یک ن ات یک اس رک ھگ  

ایئ اینپ ےہ نپالگ وت 

ے

 میمش ےھجم۔ اکنیتل ںیہن اھبپ ےس ہنم وت وہ اجیتن ںیہن وک ن

ایئ ریتی ےہ ایل رہتش اک یلیہس یک اس اس ےہ اتبن ا ےن

ے

 اںم دونں ھچک ےن ن

ادی

 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ یھب ش  

 دامغ اور دل اک اس اھت آریہ ںیہن ھجمس ھچک اےس یھت ریہ اتب ایک وک اس رکن

 ووں یک راضمن وہ اھت ااکنری ےس ن اوتں س   ان
گن

ے

ی
ف

 ریہ نپا ںیہن الٹھج وک وار
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۔یھت  

 وک یلیہس اینپ ےس اگنوہں نیقی ےب وہ اھت راہ رک اسںیئ اسںیئ دامغ اک ہسمش

  اک سج داھکی وک اس ےن رکن یھت ریہ اج دےھکی

گ

۔اھت قف رن  

 دل یہ دل ےن ہسمش۔۔۔۔۔۔ اتکس دے ںیہن دوھہک ےھجم وہ اتکس وہ ںیہن اےسی

 ےک ڑلیک ای   وک اس روضان ےس دور یہ ھچک۔ دوڑایئ اگنہ رگد ارد اور اہک اںم

زیھ رطف یک اس ےس زیتی وہ آن ا رظن ڑھکا اسھت

ٹ

۔ی   

 وت وپھچ ےس دل ریمے ےہ انہپ وجڑا الل ہی رک امن ن ات ریمی ےن وت آج دھکی

۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ریہ گل وسڑنہی ینتک  

 یک راضمن ےس اگنوہں یٹھپ یٹھپ وہ ہسیس وہا الگپ ہک ےھت اافلظ ےک راضمن

زا ن اںیت ویہ اسھت ےک ڑلیک ڑھکی اسےنم وج یھت ریہ دھکی تشپ
 
 وج اھت راہ دہ

ز ھچک ۔اھت اکچ رک اسھت ےک ہسمش ےلہپ دی   

 ہک اھت راہ آ ںیہن نیقی اےس یئگ وہیت ےھچیپ دقم ن ا دقم رےھک اہھت رپ دل آےنپ

زے یھب وہ ےہ یئگ انبیئ ویبوقف وہ  اھبیتگ اور یٹلپ دم ای   ہسمش ےس رطےقی ی 

  اس اہجں یئگ یلچ اںم رمکے اےنپ وہیئ

ے
ے

۔ اھت ںیہن یھب وکیئ وق  

۔اھتام وک رس اےنپ ےس اہوھتں دوونں اور یھٹیب رپ اچرنپایئ وہ  

 رک اابتعر رپ ن اوتں یک اس وج یھت نپالگ ینتک اںم اسھت اےنپ ایک ایک ےن اںم ہی 

 اہوھتں اےنپ اھت رھبوہس تہب ےھجم رپ سج لقع ریمی یئگ اہکں۔۔۔۔۔۔۔ یھٹیب

  ےئل اےنپ ےن اںم ےس

ے

 اںم ن ارے ریمے اگ وہ وساتچ ایک وہ یل رک ایھٹک ذل
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زی ینتک رکوں ایک اںم وہیئگ وتمہج رپ ن اوتں یک اس ن اووجد ےک وہےن ینگنم

ٹ

 ےب ی 

  اںم ونکںی ےن اںم وبےتھج اجےتن۔۔۔۔۔۔ ےن اںم دی رک ووقیف

گ

 دی اگل الھچن

 رکوں ایک اںم اہلل ن ا۔۔۔۔۔۔ یھت وخد اںم یھب وایل دےنی ومعق وک راضمن اور

زن اد وک آپ ےناےنپ اںم ےس اہوھتں اےنپ  ونگج اگ وہں وساتچ ایک۔۔ ایل رک ی 

 ن اپ امں اےنپ ےن اںم یھب ن ار ای   وہ ڑلیک یسیک اںم ہک اںم ن ارے ریمے

 اںم دل ےک ونگج وہیگ یئگ رہ زعت ایک وساچ ںیہن ےیل ےک اھبیئ

۔۔۔۔۔۔۔ریمی  

وں ہسمش

گ ٹ

زا لسلسم وہےئ روےت اکٹےئ رس رپ ھگ

ٹ

زی 

ٹ

 ےس روےن یھت ریہ ی 

 راہ رلز وہےل وہےل مسج اک اس۔ اھت اکچ لیھپ رپ رہچے اپ کیم اک آوھکنں

۔اھت  

دیت وک اس رکن

ٹ گ

داھل وی وت آیئ ادنر وہیئ ڈوھی

ٹ گ

 ےک اس ےس ریحایگن رک دھکی ی

۔یئگ یھٹیب نپاس  

۔۔۔۔۔دن ا ہہک ھچک ےن یسک ےہ ریہ ویکں رو یمش وہا ایک  

۔یگل وپےنھچ وہرک رپاشین ےس روےن ےک اس رکن  

 اںم ولچ مت یھت یئگ آ ادنر ےیل اس اھت اگل وہےن درد اںم رس ریمے ںیہن ھچک

۔۔۔۔۔وہں آیت  

ز ےک اس اور اور وہیئ اخمبط ےس رکن اھبنسیتل وک آپ اےنپ
 
 رپ اجےن ن اہ

پااےت ی
پک ی
ک

۔اھت راہ اج ڈوب ڈوب دل ایک اصف رہچہ اانپ ےس اہوھتں   
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  یھٹیب نپاس ےک افہمط اممہ

ے

 
 وےمیل یھت ریہ دھکی رکےت اکم وک ویبنشیٹ ےس وبری

زاک کیلب یک وفشن ےن اس ےئل ےک

گ

ز وگڈلن رپ سج یھت وہیئ ینہپ ق

گ

پ
 
پ

 ےگل پ

۔وہےئےھت  

۔۔۔۔ ےںہ یھٹیب ویکں اداس اےنت ےہ ن ات ایک اممہ   

۔یگل وپےنھچ وت ایگ ہن راہ ےس افہمط  

زاب اپ کیم اہمترا وت یگ وبولں زن ادہ مت وہں ریہ وہ وبر تہب اںم

گ

 وہ خ

  اس اسھت ریمے اور اگ اجےئ

ے
ے

۔۔۔۔۔ںیہن وکیئ واال رکےن ن اںیت وق  

  اینپ وک اس ےن اممہ

ے

 
۔دںی رکسما افہمط وت اتبںیئ وہج یک وبری  

 ےہ اتپ ےھجم ںیہن رپوا وکیئ یک اپ کیم اےنپ ےھجم ےہ رکین ن اںیت ینتج وک آپ

 وہ یتگل ایھچ ےک اپ کیم ریغب اںم وک اھبیئ ےک آپ اور وہ ریہ گل ایھچ اںم

زاب ےیل اس

گ

۔۔۔۔۔ںیہن رپوا وکیئ یھب وت وہایگ خ  

زے ےن افہمط

گ

۔داھکی اےس ےس ریحایگن رک وھکل ہنم ےن مہ ام وت اہک ےس م  

۔۔۔۔ےگ وہں ںیہن ہصغ رپ آپ اھبیئ ریبک  

۔یسنہ رک لھک افہمط رپ ریحت یک اممہ  

ا ںیہن ہصغ رپ ھجم وک ان انجب ںیہن

ے

۔۔۔۔۔۔ رےںہ رکف ےب ےیل اس آن  

ز رھبا ریحایگن رپ رہچے ےک اممہ رپ وجاب ےک افہمط 

 

ای

ے

۔اھت رہگا ااہتنیئ ن  

  ےن افہمط۔۔۔۔۔ ےںہ ےسیک اھبیئ افروق ںیہن اتبن ا ےن آپ آیپ ہنیمث

گ

 یہ ااچی

۔یئگ پنیھج وہ وت وپاھچ ےس ہنیمث  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

161 

 ںیہن وغر ےن اںم ےیل اس رےںہ یگل اسھت ےک وچبں اےنپ رات اسری وت اںم

۔۔۔۔۔۔۔ےںہ ےسیک اھبیئ افروق ےک آپ ہک ایک  

۔یگل دےنھکی اےس وھکےل ہنم یھب افہمط اسھت ےک اممہ رپ وجاب ےک ان   

  یھب وک ان ا ےک وچبں اسھت ےک وچبں آیپ

ے
ے

 ےگ وہں وسےتچ ایک اھت دانی دے وق

۔۔۔۔۔۔اچیبرے وہ  

۔۔۔۔دن ا کنیھپ رک اکنل رطح یک یھکم ےس اںم دودھ وک ان ےن آپ ےسیک    

  اینپ ےن ہنیمث وبیل وہےئ ےتسنہ افہمط

ٹ

 
 ہک اتبیت ایک اےس وہ اب۔ اپھچیئ رکسماہ

 اسری ےہ دنہل یک دن ےلہپ وہ ہک راہ ںیہن یہ ن اد ھچک اےس رک دھکی اسےنم ےچب

 افروق یھب ےیل ےک ےحمل ای   اےس اںم رصموتیف اسھت ےک وچبں دوونں رات

  ےک رجف حبص وت وہ اھت آن ا ںیہن ایخل اک

ے
ے

 ےک رکےن وتمہج اےس ےن افروق وق

۔ںیکٹھٹ وہ وت رواک ےس اجےن رطف یک روم ن اھت اےس رک اھٹ ےس وصےف ےئل  

 یک آپ  وہیگ رہمن این تہب وت یگ یل رک داع السم ےس ان ا ےک وچبں آپ ارگ

 ۔۔۔۔۔

  ہنیمث وت اہک ےن افروق ومڑےت رخ رطف اینپ رک اھتم اہھت اک ہنیمث ےس رنیم

زایئ رمہبت یلہپ
 
۔ھگ  

امئ ےہ ڑپینھ امنز ےھجم

ٹ

۔۔۔۔ےہ ایگ رہ مک  ن  

۔دن ا رہتس اور وھچڑا اہھت اک اس ےس آرام ےن افروق  

  یلچ ےس زیتی وہیئ اجلیت وہ

 

 اہھت اںم ن اولں ےس یسب ےب ےن افروق۔ گ
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   ایگ ٹیل رپ وصےف رک اج واسپ ریھپااور
 
  خ

ے

ز ےک رک ووض وہ ی
 
  یلکن ن اہ

 اکچ وس ریغب ڑپےھ امنز وج داھکی وک افروق ےس ریحت ےن ہنیمث اھت اکچ وس افروق

اوگاری رپ رہچے ےک ہنیمث۔ اھت

گ

زات ےک ن

 

ای

ے

   وہ ارھبے ن
 
ی ز

ے

 کجھج الب اور آیئ ق

۔وھجنھجڑا وک افروق رک رھک اہھت رپ دنکےھ  

  
 
 ووض ےس دلجی ےتیل رک یھب زتمح یک ڑپےنھ امنز وت ےئگےھت اھٹ آپ خ

  اک امنز رکے

ے
ے

۔۔۔۔۔۔ ےہ مک وق  

ا زدہ ریحت

ے

 اںم اہھت اجےئامنز اب وج اھت راہ دھکی وک اھتدینارین اس افروق وہن

زی رپ رہچے ےک افروق یھت ریہ اھچب  رخ ےک ہبعک اخہن  ےئل

ٹ

 یس ایپری ی 

 

ٹ

 
ا ادا رکش اک اہلل داتھکی اےس ےس تبحم وہ اور یکمچ رکسماہ

ے

 لچ رکےن ووض رکن

۔دن ا  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا وک رمدوں ونگج

گ

ا وک رمدوں ےلہپ اںم اگؤں اھت راہ دھکی وہےئ اھکےت اھکن

گ

 الھک اھکن

ا الھکن ا وک وخانیت رھپ رک

ے

زی یک رمدوں اھت اجن

گ

  اس وج یھت وٹیل آخ

ے
ے

ا وق

گ

 اھکن

۔یھت رصموف اںم اھکےن  

    اینپ وک ونگج
 

 اکنل وک ومن الئ وت وہا ااسحس اک رپواربئنشی ومن الئ ڑپے اںم ج

زی وک وہوٹنں رک دھکی ربمن واال رات ڈایل اگنہ رپ اکل وایل آےن رک  اچنیھب رطح ی 

    واسپ وفن رکےک رظنادناز اور
 

   راھکرگم اںم ج
 
 ومن الئ دہعف رسیتی خ

 

ٹ
 
  اس دن ا رک آف رک اکنل ومن الئ ےس ےصغ وت وہا واربئی

ے
ے

 رپ آپ اےنپ وق
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د  اس ےن ڑلیک اس رکوں ایک ہک یھت آریہ ںیہن ھجمس اےس اھت راہ آ ہصغ دشی 

اوقعمل دقر

گ

 ۔ اھت اتکس امن ںیہن یھب یھبک وہ وج یھت یک ن ات ن

ے

 یک اےسدوس

 اےنپ وہ ہک اھت راہ گل اےس یھب ایھب اھت ڈر اک اڑجےن رھگ اک نہب اور دویتس

 اگلن ا رطف دورسی دایھن اانپ ےن اس ےہ ریہ رک وفن یہ ےئل ےک اطمےبل

اہک

ے

۔ںیل ہن ڑکج وک دامغ ےک اس وسےچ یک وضفل ن  

زی رپوسں۔۔۔۔۔۔ ےںہ اجےت واسپ ےس رٹنی یک حبص لک ےہ ایخل ریما

گ

 آخ

۔۔۔ےگ رکںیل آرام دن ای   ےہ یٹھچ  

زدی   ےک ونگج

گ
گ

 الہ رس اںم اابثت ےن ونگج وت اہک ےن رماد وہےت ڑھکے رک آ ی

  اس دن ا

ے
ے

۔اھت ںیہن اںم ومڈ ےک رکےن ن ات یھب ےس یسک وہ وق  

ا وک س  

گ

امئ اک ےجب اچر الھکےت اھکن

ٹ

 ےن رماد اور ونگج اسھت ےک ریبک اھت ایگ وہ ن

زایب یک تعیبط اینپ افعن یٹیمس زیچںی اسری یک رسوس ٹنیٹ

گ

 ےس وہج یک خ

 ےھت رےہ دھکی رک اج وک اس ن اری ن اری یھبس اھت اھٹیب اکھجےئ رس رپ وکےن ای  

 داتھکی وک اب  اھٹیب وےںہ اور ینس ںیہن یک یسک ےن اس ن اووجد ےک وہےن زیت اخبر

 ےچمچ اور ،ںیٹیلپ الگس ےک رسوس ٹنیٹ رک لم اسھت ےک دووتسں اےنپ رمق۔ راہ

۔ اھت راہ رھک رک نگ  

۔ایک چپ   اخبر رک رھک اہھت رپ امےھت دون ارہ اور آن ا نپاس ےک افعن رماد  

ا ںیہن اخبر ریتا ویکں ےھجت ن ار ےہ وہایگ ایک

ے

 ےہ زیت انتک دھکی یھب ایھب راہ وہن

۔۔۔۔الؤ رک رکوا چپ   وک ڈارٹک رہش ےھجت اںم اسھت ریمے  
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زدیتس ےن رماد  لچ اسھت ےک اس ےس دیل ےب افعن ایک ڑھکا رک ااھٹ وک اس زی 

 ےس یسک اھت راہ رک دل سب یھت آریہ ںیہن ھجمس یک تعیبط اینپ وخد اےس ڑپا

  ن ات

ے

 
پ

۔رےہ اھٹیب االیک ریغب ےئک ج  

 رطح ایھچ ےن ڈارٹک۔ ایگ ےل اسھت رک ڑکپ وک افعن رک اتب وک وریغہ ونگج رماد

زاھںیئ رطف یک ان رک ھکل ادون ات دعب ےک رکےن چپ  

ٹ

۔ی   

  ہی آپ ےہ زیت اخبر ےس وہج اس ےہ انشکیفن اںم ےلگ وک ان 

گ

ن
 
پ

 دواایئں

 

ے
ے

 اھکںیئ ذغا رنم رکںی وکشش ےگ وہاجںیئ کیھٹ ہی اںم دن دو الھکںیئ وق

۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ داتی رک زمکور وک آوتنں اخبر ہک ویکں  

  ایٹنی ےن ڈارٹک

ٹ

 ےک کنیلک وک اس رماد دن ا یجھب وک ان اور اگلےئ انشکجن ن اویئی

ز
 
ز رک ےل ادون ات اور ایگ رپ وٹسر ڈیملکی وخد رک اھٹب ن اہ

 
 یک افعن اےس آن ا ن اہ

 

ے

زدی   ویہ اھت راہ ںیہن یھبک وہ وت اخومش اانت یھت ریہ گل یس بیجع احل

گ
گ

 ی

اسپ دورسی

 

  ےیل ٹکسب اور ش

ے

زدس  ٹکسب اسھت ےک وجس اےس ےھٹیب وےںہ زی 

۔ اھکن ا ںیہن ےن ھچک ےس حبص ےن اس اھت اجاتن وتوہ الھکےئ  

ام وت آےئ واسپ ولگ وہ

 

 رمکے رک اج اےس ےن رماد ےھت رےہ جب ھچ ےک ش

ز یہ ھچک وہ اٹلن ا اںم   اس ایگ وس اںم دی 

ے
ے

وں ن ایق وق

گ

 

ے

 اںم رمکے ےک ان یھب ت

  یک افعن ےھت وموجد

ے

وں وک احل

گ

 

ے

۔یھت ریہ رک رپاشین وک ت  

۔۔۔ ےہ ڈرٹسب ےس وہج یک ن ات یسک افعن ےہ اتگل ےھجم  

۔داھکی وک دورسے ای   ےن دوونں رپ ن ات یک رماد  
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 ن ات ہی اور ےہ وبجمر آےگ ہک دہع ےیک ےس آپ اےنپ رگم ےہ اھٹیب رک تبحم وہ

 وہ ےہ الپیئ رک وھگل اںم یٹھگ ن ات وک اس ےن یج امں ہک ےںہ اجےتن س   مہ

 یہ داع ےیل ےک اس سب مہ اتکس وتڑوں ںیہن دہع اانپ رگم ےہ اتکس وت رم

 

ے

۔۔۔۔۔ ےںہ رکتکس  

۔وبال اس آزردہ ونگج  

اء ان ےگ رکںی داع مہ

 

 ہک یھت یتہک یج امں۔۔۔۔  اگ اجےئ وہ کیھٹ س   اہلل ش

زی اںم داع

ٹ

  ی 

ے
ے

  اس وک املسمن ای   ےہ وہیت اطق

ے
ے

 اچےیہ رانھک نیقی رپ اطق

ا وبقل اک داع ن ایق

گ

ا ہن وہن

گ

ان وہن

گ

ز یک ان  ضعب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رصحنم رپ دقتی 

ان اواقت

گ

 قح ےک اس ارگ زیچ وہ ےہ اماتگن داع رک رو رو ےئل ےک زیچ سج ان

ان رگم ےہ اجیت دی رک رد داع یک اس وت وہ ہن رتہب اںم

گ

 ںیہن وک ن ات اس ان

دا اور اتھجمس

گ

ٓان ات وکشے ےس خ

 

ا گل رکےن ش

ے

ارے ہی سب ےہ اجن
 
 یک اامین ہ

این یک زمکوری

 
گ

 اکھجےت ںیہن رس آےگ ےک ولصیفں ےک اعتیل اہلل مہ ہک ےہ ن

ارے اںم ےلصیف اس وت دںی اکھج رس رک امن وک ےلصیف ےک اہلل مہ ارگ اور
 
 ےئل ہ

۔۔۔۔۔ےہ وہیت وپدیشہ اامن  

  اس

ے
ے

وں وہ وق

گ

 

ے

 اںم داع اس رگم ےھت رصموف اںم رکےن داع ےئل ےک اس ت

 اس اںم اس رکے یھب وج اںم قح ےک اس اہلل ہک اھت ااضہف یھب اک ن ات اس

  اےھچ ےبکش۔  وہ وپدیشہ رتہبی یک

ے

ان دوس

گ

 ان۔ ےںہ رسامن ا  ےئل ےک ان

۔ اھت اھچایئں رپھچ ےیل ےک اےلیک اس ووجد اک دووتسں  
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زاب تعیبط یک افعن

گ

 وک اممہ یھب آج اھت یہ نپاس ےک اس ونگج ےیل اس یھت خ

۔اھت دن ا یجھب ےئل ےک وسےن نپاس ےک ایم اینپ  

ایب ےب ہسمش

ے

 ےن اس۔ اھت راہ آ آف نپاورڈ وج یھت ریہ الم ربمن اک ونگج ےس ن

زی وہےئ روےت

 

 یہ ویں ےحمل دنچ۔ اکنال ہحفص اخیل رک ٹلپ احفصت اور ااھٹیئ ڈای

ی وک ملق ڑکپے اںم اہھت ےس آوھکنں رویت

ے

ھی
ب ک

 اںم ادناز بیجع دل۔ ریہ د

پااےت اگ اجےئ رک ےتلچ ےتلچ سب ےسیج۔ اھت راہ دڑھک ی
پک ی
ک

 ےن اس ےس اہوھتں 

زی ملق

 

۔راھک رپ وحفصں ےک ڈای  

۔۔۔۔۔ایھب ریبک   

 ےھت ےتہک لقع مک ےھجم آپ۔ یکس نب ںیہن نہب ایھچ یک آپ یھب یھبک اںم 

 اںم ہک وہں رکیت اافتق رپ ن ات اس اںم آج۔ یھت ڑلیت ےس آپ اںم اور

زق اںم ریہے اور رھتپ ےک لقع مک اینت وہ ڑلیک لقع مک ای   وایعق

گ

 یھب ق

ادان اس اینپ آپ۔ یکس اچہپن ںیہن

گ

 وھچڑ وھپل وج اگ دےیجی رک اعمف وک نہب ن

ے دولا اعمیف ےھجم ےس اوب ایم۔ یھت یلچ رکےن ااختنب اک اکوٹنں رک

 

ن
 
پ
 
ج
ن 

 آپ وہ اگ د

 الغیم یک سفن ےن اںم یکس نب ںیہن یٹیب ایھچ یک ان اںم ےںہ امےتن ن ات یک

۔ یک  

 ریما زہشادہ اک اہجں یئگ یلچ اںم داین ایخیل ای   اںم ےسیک آریہ ںیہن ھجمس ےھجم

وں ریمی ڑکپے اہھت

گ

 زہشادے ایخیل اس اںم داتی رک ای   آامسن زنیم اںم رعتی 
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وں یک

گ

 وج س   وہ رکیت وسحمس ولخمق یک داین دورسی یسک وک آپ اےنپ رپ رعتی 

 دوران ایس اور یگل رکےن احلص ےس رکیپ ایخیل ای   یھت اچیتہ ےس ونگج اںم

ان ےن اس

گ

۔ ایل داھر روپ اک ان  

 اھت اتگل ااھچ رک نس ےس ہنم ےک اس رعتفی اینپ ےھجم رگم اھت ںیہن زہشادہ وہ

 وہ اسل دو وک ینگنم ریمی اسھت ےک سج یگل ےن وہ یس رفنت ےس ونگج ےھجم

 یھبک ےک اچل احل اور السم وساےئ ےن اس اںم اسولں دو ان اور ےھت رےہ

ادان یہ اںم اھت کیھٹ ہگج اینپ وہ یھت یک ںیہن ن ات وکیئ

گ

 اخہل ےن سج  یھت ن

   ہک یھت یتہک کیھٹ ن الکل رتمح اخہل۔ دن ا الھب قبس وہا ڑپاھن ا اک رتمح
 
 یھب خ

   وسانچ ےیل ےک رحمم اےنپ سب  وسانچ ھچک
 
  خ

ے

  آاجےئ ہن رحمم اںم زدنیگ ی

  

ے

  ی

ے

س اطیشن اںم دامغ ن ار ای   ورہن رانھک اںم اقوب وک وسچ اینپ ی

ھ
گ

 وت ایک 

 ان ےھجم اب رتمح اخہل یھت یتہک کیھٹ انتک اگ اجےئ رھپ نپاین رپ رن اتض اسری

ےںہ آریہ ھجمس ن اںیت اسری یک   

د  آپ اانپ ےھجم ز  اینت وسںیچ ریمی ےہ راہ گل زدہ نفعت دشی 
 
 یئگ وہ آولد زہ

   آج۔  ےہ اگل ےنگل الین ووجد اسرا اانپ ےھجم ہک
 
 ونگج دعب امہ دنچ ےھجم ےن افہمط خ

د یک اسھت ےک  امرا امتہچ رک چنیھک رپ ہنم ریمے ےن یسک ہک اگل ےھجم وت انسیئ ونی 

۔ نہب یک آپ یلکن ربصی ےب تہب ایک ںیہن ربص ےن اںم ےہ  

ا ںیہن ومت رحام اںم

گ

  داع یک ومت اینپ ےس اہلل ےئل اس اچیتہ رمن

گ

 ریہ امن

 آپ یگ اجےئ وہ وبقل داع ہی ریمی ہک ےہ اتگل ویکں ےھجم اجےن ہن اور  وہ

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

168 

 یھب وک اس ےن اںم دںی رک اعمف ےیل ےک یطلغ ریمی ےھجم انہک ےس ونگج

 

ے

 
 اجن ےس ووجد ےہ ریہ رک اسسن۔۔۔ اسسن ےسیج ےہ اتگل ااسی ایھب دی اذی

ی

ے

کلی

گ

ن

 ےہ ریہ اج وہیت دممھ دڑھنک یک دل ےہ اتگل ااسی ےہ ریہ وہ وسحمس 

 زدنہ اسھت ےک ٹلگ اس آےنپ رگم وہں رکیت ایپر تہب ےس س   آپ اںم ایھب

 رم ےہ اتکس وہ ںیہن ن ا یگ روہں زدنہ اںم ہک ولعمم ںیہن ےھجم اچیتہ رانہ ںیہن

زی ہی ریمی وت اجؤں

 

 اےس وت  رےںہ زدنہ اںم ارگ اہں یگ اجےئ لم وک آپ  ڈای

  آپ

ے

 اعمیف اںم وصرت یک رےنہ زدنہ ہک ویکں یگ دوں الج ےلہپ ےس ےنچنہپ ی

  اسسن ریمی اگ رےہ الھک دروازہ اک

ٹ

۔۔ ام آاجںیئ نپاس ریمے ایم ےہ ریہ ای  

 یلچ یتکھج رطف ای   وخد وہ اور ایگ رگ اںم وگد رک لکن ےس اہھت ےک اس ملق

   ےک وہےن دنب آںیھکن یلھک یک اس۔ یئگ
 
ی ز

ے

 ای   اسسن وہیئ ایکٹ اور یھت ق

 یک اس ےن اہلل  ہک یھت ڑتپ یچس ینتک اںم داع یک اس اجےن اہلل رظتنم یک یکچہ

۔یل رک وبقل اکپر  

  ےک رجف

ے
ے

زبیت ےب ےن اس وت ایھٹ ےیل ےک امنز وکبک وق

ے

 وک ہسمش ڑپی ی

 ایک دیساھ رک ڑکپ ےس ن ازو اےس۔ آیئ نپاس ےک اس رک دوڑ اور داھکی ےس ریحت

 رہچے ےک اس ےس زیتی وہا ااسحس اس بیجع یہ ڑپےت رظن رپ رہچے ےک اس

زف وج راھک اہھت رپ ۔اھت ڈنھٹا امدنن یک ی   

ا  اھٹ یمش۔۔ےہ ڑپی ویکں اےسی۔۔ وہا ایک یمش۔۔۔یمش

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن  

زا 
 
 دروازے رک نپا ہن وجاب وکیئ اور  وھجنھجڑا رک ڑکپ ےس ن ازو دوونں اےس رک ھگ
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۔ دی آواز وک س   رک خیچ خیچ اےنس دوڑی رطف یک  

پااےت ےن ریبک ےھت وموجد اںم رمکے اس س   اںم وٹنمں یہ دنچ ی
پک ی
ک

 اہوھتں 

ا ادنازہ اک ضبن رک رھک اہھت رپ ن ازو یک اس ایک دیساھ وک اس ےس

گ

 وج اچاہ رکن

۔یھت استک   

 یفن ےہ یکچ اج رک وھچڑ وک داین اس وہ ہک ایگ وہ ادنازہ اےس اںم وحملں یہ دنچ

 اھت ایگ چم رہکام ای   اگل روےن ےس زور زور اگل ےلگ ےک امں وہ الہےت رس اںم

  وکبک اںم وحملں یہ دنچ

ے

 وہیئ وبس زنیم رک رہلا رپ ومت یک نہب یسیج دوس

زیھ آےگ وہےئ روےت  افہمط

ٹ

ز یہ ھچک  اھبنسال اےس اور ی   ےک نپاس آس اںم دی 

ز رپ ومت وجان ےھت ےکچ وہ عمج رھگ ےک ان ولگ اسرے
 
 یھت ن ار اکش آھکن ہ

زی وہیئ یلھک رظن یک اس وت یئگ ےس اکم یسک اںم رمکے ےک ہسمش افہمط

 

 رپ ڈای

زی یہ وفرا   وت ڑپی رظن یک اس رپ وظفلں دنچ ڑپی

 

 رک اج اور یک دنب رک ااھٹ ڈای

  ونگج۔ دی اپھچ اںم ااملری یک رمکے اےنپ

ے

وہ وت یچنہپ ربخ ی  

د ہک اگل اےس ایگ رہ اھٹیب استک ای 

 

 رفنت ااہتنیئ ےئل ےک ڑلیک اس ووجد اک اس ش

د اھت رھبا ای 

 

زحیج وک ومت اجبےئ ےک آےن اںم زدنیگ ےنایکس ےیلاس ایس ش

ے

 ی

۔دی  

  اس 

ے
ے

 یک اسھت یسک اےس اھت راہ زگر ےس تیفیک رھبی ےبیسب سج وہ وق

د ز ےک دواویئں افعن یھت رضورت دشی  ز زی 

 

 االطع اےس رمق اور اھت راہ وس ای

 یھت وہریہ وسحمس یس رفنت ےس آپ اےنپ وک ونگج۔ اھت اکچ اج واسپ رک دے
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 ےن اس یھب یھبک اںم رےتش اسہل دو اس ہک یک وکشش یک رکےن ن اد ےن اس

   ہشیمہ وہ اانپن ا روہی طلغ ےس ہسمش
 
 یھبک الم ےس ارتحام اور زعت الم یھب خ

 آولدہ وک وسوچں اینپ یھبک یہ ہن ڈایل ںیہن رپ ووجد ےک اس یھب اگنہ طلغ ای  

   دن ا وہےن
 
 اور ااھٹ اھبنساتل وک آپ اےنپ وت دی ںیہن داھکیئ یطلغ اینپ اےس خ

۔وھکیل آںیھکن لکشمب ےن افعن دعب ےک اگجےن ن ار نیت دو اگجن ا وک افعن  

۔۔۔۔ ےہ ویکں رپاشین رطح اس وت وہا ایک  

۔اگل وپےنھچ ےس اس رک وہ ڑھکا اور وہا دیساھ ےس زیتی افعن  

۔۔۔۔۔۔ےہ وہایگ ااقتنل اک ہسمش  

 یک اےنپ یسک اگلن ا ےلگ اےس رک ڑتپ ےن افعن رپ آواز وہیئ رھبایئ یک اس

  انتک دھک اک ومت

ے

 
اک اذی

گ

ا ن

ے

۔اھت اجاتن وکن الھب رتہب ےس اس ہی ےہ وہن  

ز یہ ھچک  وج ڑپی رپ اممہ رظن یک افعن ےھت وموجد رھگ ےک ریبک دوونں اںم دی 

پ  اےس وج یھت وموجد اصہمئ اسھت ےک اس یھت ریہ رو یھٹیب رطف ای  
پ
 خ

 ےب اکٹےئ رس اسھت ےک اچرنپایئ یک نہب وکبک یھت ریہ رک وکشش یک رکواےن

زے ےک ن ازو وک اوب اور ایم اینپ ریبک۔  یھت ریہ اہب آوسن آواز  اھٹیب ےیل اںم ھگ 

داھل ےس مغ رپ ومت یک یٹیب وجان اینپ وج اھت

ٹ گ

۔ےھت ی  

  ےک انجزہ

ے
ے

  سک وق

ے

 
 ہی ایک رتصخ اےس ےن واولں رھگ ےک اس ےس اذی

 انہپن ا نفک ےن اوہنں ےس اہھت اےنپ وک یٹیب اس وایل ےننب دنہل ےھت اجےتن ویہ

۔اھت  
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ے ےک نپاین رپ ہنم ےک وکبک افہمط 

ٹ

ن

گ

پ
 
ی
پھ
چ

 یک الےن اںم وہش اےس امرںیت 

 اک س   یھت یکچ وہ وہش ےب یھب مہ ام دور ھچک ویہ یھت ریہ رک وکشش

 وہا ںیہن ادنازہ وک یسک اک وہیش ےب یک اس ےیل اس اھت رطف یک وکبک دایھن

   ہنیمث وت وہ
 
 ڑپا رپ زنیم ویں اےس وت زگری ےس واہں ےیل ےک ےنیل نپاین خ

  اس وہیئ رکدوڑیت دھکی

ے

۔آںیئ ی  

ز اکیف ایک لقتنم رپ اچرنپایئ اےس ےس دمد یک وعروتں ھچک    دی 

ے

   ی
 
 اںم وہش خ

 یکچ آ اںم وہش وکبک اجیھب ےئل ےک ےنیل وک ڈارٹک وک ےچب ای   وفرا وت آیئ ںیہن

زآدمے دےی اہسرا وک اس افہمط یھت  نپاین رک اھٹب رپ اچرنپایئ اور آںیئ ےل اںم ی 

  ای   ےسج اگلن ا ےس ہنم ےک اس

ٹ
گ

۔دن ا رک رپے ےن اس رک یپ وھگی  

 وک وکبک ےن افہمط اگلن ا انشکجن  ای   دعب ےک رکےن چپ   وک اممہ اور آن ا ڈارٹک

 رک ڑپھ انجزہ ےس ربقاتسن ولگ ھچک یل دوایئ ےیل ےک اس رک رکوا چپ   یھب

۔ ےھت رےہ اگل درن اں ےئل ےک اھکےن رک لم اب وہ ےھت آےکچ واسپ  

زربق یہ ینتک ریبک دعب ےک دانفےن ےلت یٹم وکونمں نہب الڈیل اینپ  راہ اھٹیب رپ دی 

  
 
ی ز

ے

۔ےھت رےہ رک التوت اںم آواز اویچن وادل ےک اس یہ ق  

اہک ےھت آےئ ےلچ رمادواسپ اور ونگج افعن

ے

 ےک ن ایق اںم رھگ واےل تیم ن

 یک اس ےباایتخر وہ وت اتبن ا اک اممہ ےن ہنیمث رک دھکی وک افعن ںیکس دھکی ااظتنامت

۔دوڑا رطف  

   ےک روےن یھت ریہ وس  اںم رمکے ےک افہمط وہ
 
 اور وہیئ وسیج آںیھکن س
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  رپ رہچے

ے

 
 لم لھگ ےس س   وہ اںم رعےص ےس وھتڑے اےنت یھت رمق  اذی

  دصہم اک ومت یک ہسمش ےیل اس یھت یئگ

ے
 

زداس ۔نپایئ رک ںیہن ی   

   افعن

 

ز ےس دقومں ےکھت  اور  داھکی وک اس ےحمل دنچ ےس دامیغ ےناغی
 
 ن اہ

۔آن ا لکن  

ز دنچ  ےھت ےکچ اج واسپ ولگ یھبس رقتابی ےک اگؤں 

گ

  اس وہ ےھت زعی 

ے
ے

 وق

ز
 
زدیتس ہنیمث ےھت رصموف اںم رکےن ن اںیت ےھٹیب ن اہ ا وک ایم یک ہسمش زی 

گ

 اھکن

اہک یھت ریہ رک وکشش یک الھکےن

ے

۔ ےکس دے دواایئں وک ان ن  

۔۔۔۔۔اگ رکے رتہب س   اہلل ونگج '  

 وک اس رظن ای   ونگجےن۔ وبال ےس رغض یک دےنی یلست اھٹیب نپاس ےک اس رماد

 ویں۔ آیئ رظن اگیبیگن بیجع اسھت ےک رسدنپ اںم آوھکنں یک اس وک رماد داھکی

۔وہ یئگ یک ن ات  قلعتم ےک ریغ یسک اسےنم ےک اس ےسیج  

۔۔۔۔۔ےس مہ ےہ راہ اپھچ ھچک وت ونگج  

۔دن ا ہہک وفرا وہ ایک وسحمس وج ےن رماد   

ا اکچ رک وت وہیت ن ات یک رکےن ےس ولوگں مت ارگ

ے

 وہں راہ یھب اپھچ ھچک ارگ  وہن

ز ھچک رپ یسک ہک ےہ یہی دصقم وت
 
ا ںیہن اظہ

گ

۔۔۔۔۔اچاتہ رکن  

۔داھکی ےس ریحت ےن رماد رپ آواز رسد یک ونگج  

 اپھچےنیک ھچک ےس دورسے ای   ہک اگل وہےن ااسی ےس بک اںم اچروں مہ

 

ے

 
۔۔۔۔۔۔ایئگ ونی  
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زار ریحت یک رماد

ے

زق   اسےنم ونگج یھت ی 

ے
گ

زات دیجنسہ اکٹےئ رظن  رپ درخ

 

ای

ے

 ےک ن

۔اھت اھٹیب اسھت  

  ای  

ے
ے

ا وق

ے

   ےہ آن
 
ان خ

گ

ا ےس رکےن ن ات یھب ےس آپ اےنپ ان

ے

 رھپ ےہ ڈرن

 

ے

  وہ رہتش یھب وکیئ اھبیئ اھبیئ نہب ن اپ امں دوس
 
 ںیہن اابتعر اقب

۔۔۔۔۔۔رگدااتن  

۔یھت نکھت یک دصویں اںم آواز یک اس  

ا ںیہن ھچک ااسی ےہ ایگ وہ نپالگ

ے

ان فیلکت اور دھک اانپ وہن

گ

زیبی یسک اےنپ ان

ے

 ےس ق

 ےن اعتیل اہلل رےتش وج اجےئ رم رک ٹھگ ٹھگ ادنر یہ ادنر وت رکے ںیہن

ارے
 
زدی   ہ

گ
گ

  اھبیئ اھبیئ مہ ن اپ امں ےںہ انبےئ ی
 
  اقب

ے

 ےیل ایس ہی دوس

اہک ےںہ انبےئ

ے

ان ن

گ

  آج ےکس رک اکلہ یج اانپ رک ہہک ےس ان دھک اانپ ان

ے

 وکیئ ی

ان وج ںیہن ن ات ایسی

گ

 ہک ےہ ن ات اور ہی رکےکس ہن رئیش ےس دورسے یسک ان

ان وہ

گ

   وہ اتھجمس ہن ھچک وک واولں اردرگد اےنپ ان

ے

 اتکس اپھچ یھب ھچک ےس ان ی

۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

ااحصہن ہجہل اک رماد

گ

۔اھت ن  

 ںیہن ھچک ےس یسک اںم ہک ںیل ھجمس وت سب وہں راہ ہہک کیھٹ وت ےہ وہاتکس

ا رئیش

گ

۔۔۔۔۔۔اچاتہ رکن  

۔۔۔۔۔اھت دضی ادناز اک ونگج  

ا ہن ےس یسک لچ

گ

  اگ وہ اابتعر زن ادہ ےس مہ  وت رپ اس انیل رک ےس افین سب رکن
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 ےل رک ن ات ےس اس وت ارگ ےہ اجاتن رطح ایھچ وت ن ات ہی ےہ اسعم ااھچ وہ۔

۔۔۔۔۔اگ اجےئ وہ اکلہ وبھج اک دل ریتے وت اگ  

ا دنکاھ ااکس رماد الہن ا رس اںم اابثت ےن ونگج وت اہک ےن رماد

ے

 یک ادنر  اپھتپھتن

زھ رطف

ٹ

۔ایگ ی   

زی اکدایھن اس وت یٹیل ےئل ےک وسےن افہمط وک رات

 

زی ایگ رطف یک ڈای

 

 رپ ڈای

 ےن اس ےیل ایس اھت آن ا ریبکرظن ایھب اےس یہ ظفل الہپ وت یھت ڑپی رظن یک اس

زی وفرا

 

۔ یھت ریھک نپاس اےنپ رکےک دنب ڈای  

ا اکٹےئ رپ تھچ رظن  وج داھکی وک ریبک ےن اس

ٹ

  ویں اھت ل 

گ

 اک ایپرے یسک ااچی

ا ڑھچب

گ

  اخاص اجن

ے

 
اک اذی

گ

ا ن

ے

ے ےس دصےم اس اور ےہ وہن

گ

کلن

گ

ن
 اںیہن  ےیل ےک 

 

ے
ے

زی ہک وساچ ےن افہمط وت ےلہپ۔ اھت دراکر وق

 

 یگ دے وک ریبک دعب دونں ھچک ڈای

  رھپ رگم

ے
گ

۔یئگ اھٹ وہ ےک رک ایخل اک اامی  

زی 

 

۔آیئ نپاس ےک ریبک رک اکنل ڈای  

زی ہی

 

ام اک آپ یھت وہیئ ڑپی رپ اچرنپایئ یک ہسمش ڈای

گ

 ااھٹ اںم ےئل اس اھت اھکل ن

۔۔آیئ ےل رک  

زی ےن افہمط

 

 رک اھٹ اور وچاکن  ریبک  وت اتبن ا وہےئ رکےت اسےنم ےک ریبک ڈای

زی اھٹیب

 

 یھت ن ات یک ریحاین ہی ےیل ےک اس یل ےس اہھت ےک اس ےس زیتی ڈای

زی ہک

 

ام اک اس اںم ڈای

گ

زی ےن اس۔ وہا سسجت اےس ےیل اس اھت اھکل ن

 

 وھکیل ڈای

ارعی و رعش اںم احفصت ےک رشوع

 

 سج الھک ہحفص وہ اجرک اںم درایمن یھت ش

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

175 

ام اک ریبک رپ

گ

اھت اھکل اںم رشوع ن  

  یک اس ایک اتپ ےسیج اور ن ا ایک رشوع ڑپانھ ےس ےس ریحایگن ےن ریبک

ے

 بیجع احل

ارعی اور اور داھکی وغبر وک اس ےن یگ وہیگ

 

زاھن اےسج اہھت ےئل ےک ش

ٹ

 ےن ریبک ی 

زی ےن افہمط دن ا رھک رپ اہھت ےک اس کجھج الب

 

  اک اس ڑپیھ ڈای

گ

۔ا وہ قف رن  

۔۔۔۔۔۔ ےن ڑلیک ےبووقف اس اھت ایک ایک ہی ' 

  ای   ےن دوونں

ے
ے

۔وسیچ ن ات یہ ای   اںم وق  

  وسچ یک ہسمش دوونں وہ

ے

 اک زیچ اس رصف وک سج  ےھت ےکس چنہپ ںیہن ی

 آوھکنں یک ریبک۔ ےہ یک ورزی الخف یک ااکحامت ےک اہلل ےن اس ہک اھت ٹلگ

دب اںم رگابین رک لکن  آوسن ےس

گ

زی ےن افہمط  ےگل وہےن خ 

 

 ےک رک دنب ڈای

 رپ دنکےھ ےک ریبکاس یئگ گل ےلگ ےک اس ےس اخومیش  اور ریھک اںم اسڈیئ

۔دن ا رو  رک وھپٹ وھپٹ  رےھک رس  

   لک یھت یک ن ات ایک ےس اھبیئ ےن ہسمش  ںیہن ہتپ
 
 ھجم دعب ےک وہمیل اھبیئ خ

 دیھکی رپاشیین اور انھجل رپ رہچے ےک ان ےن اںم وت آےئ ےیل ےک ےنلم ےس

ال ےھجم وہ رگم یھب وپاھچ ےن اںم

ٹ

۔۔۔۔۔۔ےئگ ن  

۔یگل اتبےن وک ریبک وہےئ رکےت ن اد افہمط  

 دوونں مہ ہی ہک اگ اچوہں ںیہن یھب یھبک اںم اور ےہ راز اک نہب ریمی  افہمط

  ریمی اےس آےئمت رپ زن ان یک دورسے یسک العوہ ےک

ے

۔۔۔۔۔ول ھجمس دروخاس  

۔یھت رشدنمیگ اںم ےجہل ےک ریبک   
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 یلچ ےس داین اس اب وہ یھت ںیہن رضورت یک ےنہک ن ات ہی ےس ھجم وک آپ

زی ہی اںم رکے دنلب دراجت ےک اس اہلل ےہ یئگ

 

 دوں الج حبص لک ریمی ڈای

۔۔۔۔۔گ  

 ھچک  قلعتم ےک ہسمش وہ داھکی وک اس ےس رکشت ےن ریبک رپ داہین نیقی یک افہمط

ان اس ن ارن ار ذنہ اک اس احالہکن اھت اچاتہ وسانچ ںیہن طلغ یھب

گ

 اج رطف یک ان

زی قلعتم ےک سج اھت راہ

 

 اس وت یھت یئگ ھجب آگ ارگ ہک ویکں اھت اھکل اںم ڈای

ز وک ذنہ اےنپ ےیل اس اھت ںیہن افدئہ وکیئ اک امرےن وھپےکن وک
 
 وسچ یک مسق ہ

ا آزاد ےس

ے

۔ایگ ومدن آںیھکن رکن  

زی ےن افہمط

 

ز ےک اس اور ریھک اںم ااملری واسپ ڈای زای   حبص یئگ ٹیل رک آ ی 

ا وسال یہ ای   ےس اھبیئ اےس

گ

۔اھت اہک ایک ےس اس ےن ہسمش ہک اھت رکن  

د یک دن دو یک ان وک اچروں ےن افروق حبص زی 

گ

 قلعتم ےک وظنمری یک یٹھچ م

ااتن اک ولوگں رھگ ےک ریبک دن اسرا اتبن ا

ے

 واےل اگؤں ےس ےھچیپ آےگ راہ دنباھ ن

۔ےھت رےہ آ ےئل ےیل ےک اوسفس  

امئ ےلھچپ

ٹ

   ن
 
 رمکے اےنپ رک ڑکپ وک ونگج افہمط وت وہا متخ رش اک ولوگں س   خ

۔دن ا رک دنب دروازہ اور آیئ ےل اںم  

۔۔۔۔۔ویکں رازداری اینت افہمط ےہ ن ات ایک  

۔وہا ااھبنچ وک ونگج  

 کیھٹ ےھجم آپ وہں رکیت ادیم اور ےہ وپانھچ وسال ای   ےس آپ رصف ےھجم
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۔۔۔۔۔ےگ دںی وجاب  

ا ےن ونگج وت وبیل افہمط

گ

۔داھکی وک ےساس ںیھجمس ن  

۔۔۔۔۔۔ںیہن رضورت یک اپھچےن ھچک۔۔ اھت اہک ایک ےن ہسمش وک آپ  

 ںیہن ھجمس اےس داھکی وک نہب ےس ریحایگن ےن ونگج رپ وپےنھچ دہعف اس ےک افہمط

 ن ات وکیئ یک مسق یسک ےس اس ےن ہسمش ہک ےہ اجیتن ےسیک وہ ن ات ہی ہک آیئ

۔۔۔۔یھت یک  

 ےس ھجم ےن اس ںیہن افدئہ وکیئ اک ن ات اس اب ےہ یئگ یلچ وایل اجےن افہمط

۔۔۔۔۔۔دن ا  وجاب ایک اےس ےن اںم ن ا اہک ایک  

۔وہایگ تخس ہجہل اک ونگجؤں  

 اتب اانت رصف آپ سب ںیہن ریہ وپھچ ںیہن وضفل ھچک ےس آپ اںم اھبیئ 

۔۔۔۔اھت اہک ایک ےس آپ ےن اس ہک دںی  

  یک افہمط

ٹ

 
۔رھبا اسسن رہگا ےن ونگج رپ درھیم ہ  

' ادی ےس ھجم ےن اس

 

 ااکنر اںم ہک یھت اچیتہ وہ اھت اہک اک رکےن ااکنر ےس ش

 ہی ےیل ریمے ہک اھت دن ا اھجمس اںم اافلظ اصف وک اس ےن اںم رگم رکوں

انکمم

گ

۔۔۔۔ ےہ ن ات ن  

۔۔۔۔۔دی رھک اسےنم ےک افہمط ن ات اسری رکےت ہلصیف ےن ونگج  

 یہ ادنازہ یھبک وت ےھجم یھت ووقف ےب تہب وہ دںی رک اعمف اےس آپ اھبیئ

 وہ ادنازہ اک ن ات اس ےلہپ ےھجم ارگ ےہ اچیتہ ایک ےہ وسیتچ ایک وہ ہک وہا ںیہن
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اوت

ے

د اجن ای 

 

۔۔۔۔۔وہیت زدنہ وہ آج ش  

۔وبیل یس آرزردہ وہ  

  ای   اک ومت ووقف ےب

ے
ے

ا یھب ےن سج۔ےہ رقمر وق

گ

 دشہ ےط اےنپ ےہ اجن

 

ے
ے

ا رپ وق

گ

ان سب ےہ اجن

گ

ا ااسی ارگ ہک ےہ وساتچ ہی ےس رطف اینپ ان

ے

 وت وہن

د ای 

 

ا ہن س   ہی ش

ے

وہن  

  ایس اےس اںم

ے
ے

   اھت اکچ رک اعمف وق
 
 ربخ یک ومت یک اس ےن اںم خ

۔۔۔۔ینس  

۔داھکی وک اھبیئ رظن ای   ےن افہمط وت اہک ےن ونگج  

زی ےلہپ ےس رمےن ےن ہسمش

 

 امےنگن اعمیف ےس رطف یک اس ےس آپ اںم ڈای

 اور دںی رک اعمف اےس ےس دل آپ ہک وہں اچیتہ اںم ےیل اس اھت اھکل اک

 یھت ڑلیک وصعمم تہب وہ ہک اانت رصف وت رںیھک ن اد اور دںی الھب وک ن ات اسری

۔۔۔۔۔وایل رےنہ اںم وخاب  

 ن ات ےس افہمط۔ ایل اگل ےلگ اےس ےن ونگج۔ دںی رو افہمط رکےت رکےت ن ات

 ایگ وہ اصف دم ای   ذنہ اھت راہ گل اکلھپ اکلہ آپ اانپ اےس دعب ےک رکےن

۔اھت  

ز اوھٹ ولچ
 
۔۔۔اتگل ںیہن ااھچ رطح اس۔۔۔ ںیلچ ن اہ  

 ےک اس رک اھٹ رکیت اصف رہچہ اانپ افہمط وت اہک وہےئ ااھٹےت اےس ےن ونگج

ز اسھت
 
۔آیئگ ن اہ  
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۔۔ےہ کیھٹ تعیبط۔۔۔۔ وہ یھٹیب ویکں اےسی اممہ  

ز 
 
ے ن اہ

ے

کلن

گ

ن
داھل وج ڑپی رپ مہ رظن یک اس یہ 

ٹ گ

 ےیل اس  یھت ریہ آ رظن ی

۔یکس رہ ہن وپےھچانب  

  ایھب ایم یک ہسمش افہمط

ے

 ایس امںیئ اسری ایک ےںہ ریہ رو ےک رک ن اد وک یٹیب ی

۔۔۔۔ےںہ رویت رپ اجےن ےک ویٹیبں اینپ رطح ' 

 ایک اےس  داھکی وک اس ےس ریحت ےن افہمط رپ رکب وموجد اںم  ےجہل ےک اممہ

  سک ڑلیک یس وصعمم ہی ہک اھت ولعمم

ے

 
  اںم وصتر وہ دن اسرا ےہ اکشر اک اذی

ی روےت  وک امں اینپ

ے

ھی
ب ک

۔یھت ریہ د  

 یٹیب ن ا وہ اٹیب اچےہ رھپ ےہ وہیت یہ یسیج ای   اوالد ہی ےئل ےک امؤں س   اممہ

ا یہ ای   وت مغ اک ڑھچبےن

ے

 رک آرام رک لچ اور وھچڑو ن اںیت اسری مت ےہ وہن

۔۔۔ول  

ازک ہی اہں اہک وہےئ ااھٹےت اےس ےس تبحم ےن افہمط

گ

 اعدات ایھچ ڑلیک یس ن

۔یھت یئگ رک رھگ اںم دل ےک ان ےس وہج یک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زتص یس وھتڑی ےس وچبں وک آپ ارگ  افروق زسم

گ

 ای   زیلپ وت اجےئ لم ق

۔۔۔دںی الپوا اچےئ پک  

ٓاےئ اسےنم وک وچبں دوونں ہنیمث وت وہےئ دالخ اںم رمکے افروق

ٹ

 ےس ان ل 

 دنچ افروق یک یھت وخیش دقر اس رپ رہچے ےک اس  یھت رصموف اںم ےنلیھک
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۔نپان ا اٹہ ںیہن رظن ےحمل  

ی ہنیمث

ے

پی  مپ
 ھی
چ

 ےیل اںم اہھت ولھکےن ےچب دوونں۔  یگل ےننہپ وجےت اور ایھٹ وہیئ 

 ےن اس  یگل زگرےن ےس نپاس ےک افروق وہ یہ وج ےھت رصموف اںم ےنلیھک

 ےن اسےنم اےنپ رک چنیھک اےس اور  رواک ےس اجےن رک ڑکپ ےس الکیئ ذرا وفرا

۔ایک ڑھکا  

اری آج
 
ادی ہ

 

  ایھب  ےن آپ اور ےہ دن رسیتا وک ش

ے

 ےس رطح کیھٹ ےھجم ی

   رپ ھجم آپ یگ رکںی ملظ انتک اور داھکیئ ںیہن یھب لکش اینپ
 
۔۔۔۔رپ رغی  

 یھجمس وہ۔  وہا رسخ ےس رشم رہچہ اک ہنیمث۔ یھت اچریگ ےب اںم ےجہل ےک افروق

د یھت ای 

 

 یک امں  ےیل ےک وچبں رصف اںیہن  ںیہن رپواہ وکیئ وک افروق ش

  طلغ وسچ یک اس ےن افروق رگم یھت رضورت

ے

 
ای

 

۔دی رک ن  

 وھچیٹ اور ایل اںم رگتف اینپ  ےس رنیم وک اہوھتں دوونں ےک اس ےن افروق

۔یئگ اکھج رس وہیئ رشامیت ہنیمث اتسگیخ یس  

ادی اس آپ

 

۔۔۔۔ ےںہ وخش ےس ش  

 اںم دل ےن  افروق وت الہن ا رس اںم اابثت  ےن ہنیمث  رپ وپےنھچ ےک افروق

زے ےک ن اوہنں اےس اسہتخ ےب یک وسحمس وخیش یس بیجع  ےئگ ےل اںم ھگ 

ز رک وتڑ ایلسپں دل اک ہنیمث رطف دورسی۔
 
  ےچب دوونں۔ اھت ایتر وک آےن ن اہ

۔ےھت رےہ دھکی اںیہن ے اھپڑے آںیھکن  

۔  ۔۔۔۔۔ام مم  
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 وہیئ دوڑیت اور  یلکن ےس اصحر ےک افروق  ےس زیتی ہنیمث رپ اکپر یس وصعمم

  وچبں

ے

۔یئگ ی  

۔۔۔۔ ۔۔وبول امام۔۔۔۔ہچب ریما۔۔۔۔وبول امام رھپ  

زھ آےگ ےن  افروق ےھت ےگل ےنہب آوسن ےس آوھکنں یک ہنیمث

ٹ

 اےس رک ی 

۔اھبنسال  

۔۔۔ےہ ہجیتن اک تبحم یک آپ رصف ہی وبال امام ن ار یلہپ ےن وچبں ریمے آج  

زاھ اہھت ےن ہنیمث وت وبےل رک اھٹب رپ ڈیب رک ڑکپ  رکےت اصف آوسن ےک اس

ٹ

 ی 

زار انتک وک دل ےک اس  ایل ومس اںم وخد  اسھت ای   وک وچبں دوونں رک

ے

 اھت الم ق

د وت وپاتھچ ےس اس  وکیئ ہی رک نس اکپر یک امام ای 

 

۔نپایت رک ہن ایبن اںم اافلظ وہ ش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

ا اتپ ےھجم  رکدن ا اکنح یہ ریغب اتبےئ ےھجم ےن اوہنں اصخ   وچددہری

ے

 اںم وت وہن

۔۔۔دیتی رک ربخ ےلہپ وک آپ  

  اس ریمحا

ے
ے

 ےک دہری وج یھت یھٹیب اسےنم ےک اس اںم وحیلی یک وچدرھی وق

۔یئگ اھچ رکیگتخ رپ رہچے  

ز وہ ےھجم ہک اھت اہک ےن اںم ایک ںیہن ااھچ ہی ےن وت یب یب
 
  اچےیہ اںم وصرت ہ

ے
ق
 
فن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ اجؤں ایھب اںم اکنل ڈگی   

  اینپ اےس ڈریئگ ریمحا رک نس ن ات یک وچدرھی

ے

ام

 

 وہ ارگ یھت آریہ رظن یکپ ش
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ا چنہپ رھگ

ے

ز وت اجن

ے

ا اےس ےن ن اق

گ

۔وہیئ دیسیھ وفرا وہ رک وسچ یہی اھت ںیہن وھچڑن  

 رکوےگ ایک آپ  ےںہ ےئگ وہ دن اےنت وک ایبہ ےک اس وت آپ اصخ   وچدہری

ادی ای  

 

زھ ےس ای   اںم ڈنپ ےیل ےک ڑلیک دشہ ش

ٹ

زی وسڑنہی ای   رک ی 

ٹ

 ک

دوں زہشادی ےئل ےک آپ اںم ےہ

ٹ گ

۔۔۔۔یگ ڈوھی  

ج اااہندناز وہ

ے

ملی
۔وبیل اںم   

  ےھچیپ  ںیہن رغض وکیئ ےس وکباس ریتی ےھجم

ٹ

 
م  ریتے ےلہپ ہ

ھس
ک

 دو دو ےس 

۔۔۔۔۔رکول اہھت  

ا نپالگ ےس ےصغ

ے

ارہ اک وہےن رپ اسڈیئ اےس وہن

 

ز ےک رک اش
 
 ہقیف اہجں ایگ لکن ن اہ

 ےک رھگ ےک افہمط ولگ وہ اںم ےٹنھگ آدےھ اھت رظتنم اک وچدہری اھٹیب اںم اگڑی

ےھت اسےنم  

ے
ق
 
فن

ز ےچین ےس دلجی ےن 

ے

 ےن رمق دعب وحملں یہ دنچ اٹھکٹھکن ا دروازہ اک ان رک ای

۔داھکی وک رہچوں اچہپےن اجےن وموجد اسےنم ےس ریحایگن اور وھکال دروازہ  

زامرےئ یج

گ

۔۔۔ق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زامرےئ یج 

گ

۔۔۔۔وک آپ ےہ انلم ےس سک ق  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔آن ا آےگ وچدرھی اور وہا رپ اسڈیئ ہقیف رپ وپےنھچ ےک رمق   

ز ےہ اہکں

ے

۔۔۔۔ وک اس ذرا الب۔۔۔ رپا  وڈا ریتا۔۔۔۔ ن اق  

۔اھت امنن اں ہصغ اںم آواز وچدہری  
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ا وک اھبیئ اںم۔۔۔۔۔ ےھٹیب رک آ ادنر آپ

ے

۔۔۔وہں اتبن  

زوکالبےن اںم کھٹیب رک ال وک ان ےن رمق 

ے

 ریہ وہ ریحایگن اےس۔  ایگ الچ اھٹبن ااورن اق

ز وک وچدہری ےک واےلاگؤں اسھت ہک یھت

ے

۔ےہ ایگ ڑپ اکم ایک ےس ن اق  

زادنر

ے

زے وچدہری وت آن ا ن اق

ٹ

۔اگل وھگرےن وک اس ےس ویتروں ک   

ا ےسیک اصخ   وچدرھی

گ

 اںم ےتجیھب اغیپم ےھجم آپ وت اھت اکم وکیئ ارگ۔۔۔۔۔ وہا آن

ا آ

ے

۔۔۔۔۔۔اجن  

زےن 

ے

۔ایک اخمبط ےس زعت اںیہن ن اق  

  
 
ادی ےن اںم ےس نہب ریتی ہک اھت ےناہک اںم خ

 

 ریمی ےن وت  ےہ رکین ش

  وک ن ات
 
۔۔۔اھجمس ںیہن ویکں وغر اقب  

۔اک ڑھب دم ای   وچدہری  

ا زعت تہب یک آپ اںم۔۔۔۔۔ اصخ   وچدہری

ے

 ےہ نہب ریمی وہ وہں رکن

 رک شیپ اےس اسےنم ےک آپ اںم وت ےگ رںیھک اہھت آپ ہک ںیہن زیچ وکیئ

ان اےھچ ای   آپ وہں اجاتن اںم۔۔۔۔ اگ دوں

گ

 ای   اور یھب رشفی اور ےںہ ان

   ن اںیت ایسی وک آدیم رشفی
 
 ن ات یک نہب ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دیتی ںیہن زی

ا ںیہن رھپآ ےس زن ان اینپ اںم ولوگں رشفی اور یھت ےط ےس ےلہپ

ے

 اس اجن

۔۔۔۔ےہ طلغ ہلگ اک آپ ےیل  

ز

ے

۔دن ا  وجاب وک وچدہری ےس لمحت ےن ن اق  

ز نس ن ات

ے

ادی ےن اںم اسولں اےنت۔۔۔۔۔۔ ن اق

 

 ہک ےئل اس رصف یک ںیہن ش
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 آ دل رپ اس اور داھکی ن ار ای   وک نہب ریتی۔۔۔ یھت ںیہن یتچج وک دل اس وکیئ

  ںیہن ےھچیپ ےس اس وت یھب اچوہں اںم اب۔۔۔۔۔۔ ایگ

ٹ

 
 ریتی۔۔۔۔۔۔۔ اتکس ہ

ادی ےس اس اںم۔۔۔۔۔ دولا الطق اےس وت ہک ےہ اںم ایس رتہبی

 

 اگ رکوں ش

 ےھجت وت دعب ےک وہےن ویبہ ےک اس رھپ وت ااھٹن ا ہن دقم وکیئ وخد ےن وت۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہاگ ںیہن ارتعاض وکیئ  

  وچدرھی

ے
 

ز وت وبال ےس ابخی

ے

 اور ونگج۔ ایک رٹنکول ہصغ اانپ ےس لکشم ےن ن اق

  ایس ےن افعن

ے
ے

 یک وچدرھی اںم اکونں ےک دوونں ان اھت راھک دقم ادنر وق

۔یھت یکچ ڑپھ ن ات یہک  

 واےل نہب یھب آپ۔۔۔۔ ےہ وہیت اسیھجن یک س   یٹیب نہب اصخ   وچدہری

۔۔۔اگ ےگل اسیک وک آپ وت رکںی ن ات یہی ےیل ےک نہب یک آپ مہ ارگ ےںہ  

  ونگج

ے

 
پ   دم ای   وہ وت وہا اخمبط ےس وچدہری اںم ےجہل دےمیھ اہنی  

 
 ےس ج

۔ایگ وہ ڑھکا رک اکنل وتسپل  

زات اینت ریتی
 
۔۔۔۔۔ اگ رکے ن ات اںم ن ارے ےک نہب یک وچدہری وت ےک خ

  ریتے وگایلں اسری یک اسری یک وتسپل اس

گ

ار اںم س 

ے

۔۔۔۔اگ دوں ان  

۔اسنہ یسنہ ازہتساہیئ ےس آےگ ونگج وت داھڑا اںم آواز اویچن وچدہری  

  اس اصخ   وچدرھی

ے
ے

 اہھت ریمے اکش ہک ےہ راہ رک دل یہی یھب ریما وق

  ےک آپ وگایلں اسری یک اسری یک اس اںم اور وہیت وتسپل اںم

گ

ار اںم س 

ے

 ان

 ویبہ نہب ریمی ارگ۔۔۔۔۔۔ ںیل نس رک وھکل اکن آپ ن ات ای  ۔۔۔۔۔ داتی
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وں یک آپ وت وہیئ

گ

 

ے

۔۔۔۔۔۔ یگ وہ ویبہ اںم دبےل ےک نہب ای   ریمی ںینہب ت

 اگ ااھٹرےئ دقم رک ھجمس وسچ آپ اب۔۔۔۔۔ ےہ ودعہ ےس آپ ریما ہی

۔۔ےںہ وایل وچبں یھب ںینہب وت یک آپ۔۔۔۔۔  

  ادناز کٓا اس وت وبال ونگج

ٹ

    اینپ وتسپل رپ دیکمھ یک اس ےن وچدہری۔ اھت اب
 

 ج

۔راھک اںم  

 ڑلیک ایھچ یھب ےس افہمط اںم بیصن ےک آپ ےن اعتیل اہلل اصخ   وچدہری

 اہلل ہک ہن ےںہ اجےتن آپ اتکس اٹم ںیہن وکیئ اھکل اک بیصن۔۔۔۔۔ وہیگ یھکل

ز ےک اعتیل
 
 یک آپ ےس افہمط۔۔۔۔۔ ےہ وہیت رتہبی وکیئ ہن وکیئ اںم اکم ہ

ادی

 

 وہیگ وہیئ یپھچ رتہبی وکیئ یک یہ آپ یھب اںم وہےن ہن ش

زاےب وخن۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گ

 دںی رکوا لتق وک اس آپ ارگ اگ وہ احلص ایک ےس خ

  وت ےگ

ے

 ای   آپ۔۔۔۔۔۔ ےگ دںی وجاب ایک وضحر ےک اہلل دن ےک ایقم

ان اےھچ

گ

ا ادیم اںم اور ےںہ ان

ے

 ااھٹںیئ ںیہن دقم ااہتنیئ وکیئ آپ ہک وہں رکن

زت اور ربق یک آپ ےس سج ےگ

گ

زاب دوونں آخ

گ

 رپ ن ات ریمی۔۔۔۔۔ وہں خ

۔اگ ےئجیک رضور وغر  

ا رطف ای   وک ونگج افعن

ے

 ڑھکا اسےنم ن الکل ےک وچدہری اور آن ا آےگ وخد رکن

  وہرک

ے

 
 وچدہری وت وبال ےس رغض یک اھجمسےن وک وچدہری اںم ےجہل دیمیھ اہنی

ے اور ڈایل رپ افعن رظن یلیصغ ای   ےن
ق
 
فن

ارہ اک آےن ےھچیپ اےنپ وک 

 

 ےک رک اش

ز
 
وں وموجد واہں۔ ایگ لکن ن اہ

گ

 

ے

۔داھکی ےس رپاشیین  وک دورسے ای   ےن وفنس ت  
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۔۔۔۔۔۔اگ ےھٹیب ےس آرام وچدہری ہک ایخل ںیہن ریما  

ز 

ے

۔داھکی وک ان رظن ای   ےن افعن۔ یھت اجب رپاشیین یک ن اق  

ز

ے

 یک وچدرھی ےن اںم۔۔۔۔۔۔۔ اچےیہ رینھک ادیم یک رتہبی ےس اہلل اھبیئ ن اق

اءاہلل ےہ داھکی وہےت مک ہصغ اںم آوھکنں

 
گ

ارے اہلل  ان
 
 رکے رتہب اںم قح ہ

ام آج مہ یھب وےسی۔۔۔۔ اگ

 

 افہمط اور  ےںہ اجرےہ  واسپ ےس رٹنی یک ش

ارے
 
۔۔۔۔یگ اجےئ اسھت ہ  

ز اہک ےن افعن

ے

 ادنازہ اک رپاشیین ےس رہچے ےک ان الہن ا رس اںم اابثت ےن وتن اق

 ادنر وہ یھب وخد رگم راھک رپ دنکےھ ےک ان اہھت رھبا یلست ےن ونگج۔ اھت راہ وہ

۔اھت رپاشین ےس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام آج۔۔۔ یل رک گنکیپ ےن آپ اممہ

 

اری وک ش
 
۔۔۔۔۔۔۔ےہ وایسپ ہ  

ے ےس رمکے ےک افہمط وک اممہ ےن افعن

ے

کلن

گ

ن
وپاھچ وت داھکی   

۔یھت رکدی پلیہ ریمی  ےن افہمط یج  

 اسھت ےک آپ وت ن ار اس ےںہ ریہ گل ویکں اداس اینت اینپ آپ  ےہ ن ات ایک

  یک آپ

ے

۔۔۔۔۔۔وہج یک ادایس اس رھپ ےہ ریہ اج یک دوس  

 ڈاےنل رظن ای   رپ رہچے ےک افہمط۔  وپاھچ ےس اس  اںم ےجہل دےمیھ ےن افعن

 ںیہن وک وخد دار ذہم اک اغبوت یک دل۔ اھت داھکی ںیہن دون ارہ ےن اس  دعب ےک

۔اھت اتکس رہھٹا  
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زق ایک ےس ن ات اس وک آپ

گ

ا ق

ے

۔۔۔وخش ن ا  وہں اداس  اںم ہک ےہ ڑپن  

 ڑھکی وسبرے ہنم اب وج  داھکی وک اس ےس ریحت افعن رپ ےلگ ےک اممہ

۔یھت  

زق ےھجم

گ

ا ق

ے

  یک وادلنی ےک آپ  نپاس ریمے آپ ےہ ڑپن

ے
گ

 اںم اور  ےںہ اامی

  یک ان اںم ہک اگ اچوہں ںیہن یھب یھبک

ے
گ

 اںم اسیج۔۔۔۔۔ رکو ہن ایخل اک اامی

ا واسپ وک ان  اںم یہ وےسی اھت ایل وک آپ ےن

گ

پ

گ

۔۔۔۔اگ اچوہں وسن  

 اکس ال ںیہن رپ زن ان اینپ ظفل اک ااھٹن ا وہ یھب رک اچہ۔اہک ےس رنیم ازیل ےن افعن

زا اانت وجاب اک ن ات اس اےس ہک آیئ ںیہن ھجمس وک اممہ۔ اھت  ھچک  اگل ویکں ی 

زھ ےس آپ اےنپ وک اس ےس دونں

ٹ
پ
  ۔ یھت یگل وہےن یس خ

 
 ےک افعن یھب خ

ا یفن اںم ادناز وپر رھب دل یتگل رکےن ایقس  طلغ قلعتم

ے

۔رکن  

اءاہلل یہ اجےت واسپ اںم

 
گ

 ولعمم ہتپ اک رھگ ےک اصخ   رجینم ےس آسف  ان

 اجےئ لم ےھجم ربمن اک وادل ےک آپ  ےہ ادیم ےھجم اگ اجؤں رھگ ےک ان رکےک

۔۔۔۔۔۔۔اگ  

ز ریغب ڈاےل رظن رپ اس اور اہک اےس ےن افعن
 
 تشپ یک اس ےن اممہ۔ ایگ الچ ن اہ

۔داھکی رک وھگر وک  

ا الگس اک نپاین اںم اہھت ریمے اکش وک آپ اےنپ ےہ ےتھجمس ایک ںیہن اتپ

ے

 وہن

اہک دیتی ڈال رپ ہنم ےک ان دیساھ

ے

  وحاس و وہش ےک ان ن

ے

۔۔۔وہاجےت درس  

 یئگ یلچ اںم رمکے ادنر واسپ رک کٹھج دنکےھ اور وساچ اںم دل ےن اممہ
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۔یھت ریتہ وایل ڈاےنل اںم گیب ایھب زیچںی ھچک اہجں  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رک وپرا اکم یہ آج وت ںیہک آپ ارگ ےہ مکح ایک ےیل ریمے اصخ   وچدرھی

۔۔۔دو  

زا ڑھکا اکھجےئ رس ن ادنےھ اہھت دوونں آےگ ےک وچدہری فن قاا

ٹ

 ےن وچدرھی اھت ی 

۔ںیل رک رموکز رپ زنیم دون ارہ رظنںی اینپ اور ڈایل رپ اس رظن ای    

ز  ےن اںم ہک ےہ اجاتن وت
 
زا ہ   دح یک ذات اینپ رگم ایک اکم ی 

ے

  آج۔۔۔۔ ی

ے

 ی

ان یسک یھبک

گ

 وت وہ ےہ ارادہ اک اچنہپےن آدنئہ یہ ہن اور  اچنہپن ا ںیہن اصقنن وک ان

  اہلل۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈایل دے دیکمھ یہ اےسی سب

ے گ

 
 وک امں ریمی رکے بیصن ج

اہ وہ ہک یھت یتہک

گ

 رپدلجی امےنگن ےس اہلل ےھجت اگ رکے رپ ذات اینپ وت وج گ

ان یسک رگم یگ اجےئ لم اعمیف

گ

   اعمیف یک اس وت اگ اچنہپےئ فیلکت وک ان
 
 خ

 

ے

   یگ ےلم ںیہن ی
 
  خ

ے

ان وہ ی

گ

 اس اںم ارگ  اگ ے رک ںیہن اعمف ےھجت ان

م ےک

ھس
ک

 ۔۔ ںیہن یھب یھبک۔۔ داتی رک اعمف ےھجم اہلل وت وہ داتی رموا وک 

ے

 وت ایقم

ے ےہ آین اںم دعب
ق
 
فن

ا اںم ربق ےلہپ رک رم ےن دنبے۔۔ 

گ

 ذعاب ےک ربق ےہ اجن

  وت ےلکن رک چب ےس

ے

ے ےئل اس ےگ رکںی اسانم اک ایقم
ق
 
فن

 وک دل اےنپ ےن اںم 

 ریمے ےک۔۔ دے اغیپم وک آنپاوڈی رک اج رک رطح اس وت اب اور ےہ ایل اھجمس

زی وکیئ ےیل

ٹ

 رھگ یھب ریما اب۔۔۔۔۔۔۔ ۔الک ےن اںم ایل رہ تہب ںیل وھکی ک

ا وس

گ

اہک اچےیہ اجن

ے

۔۔۔۔۔۔اجےئ ہن ادرھ ادرھ دایھن ن  
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ے رکےک لمکم ن ات ےن وچدہری
ق
 
فن

ارہ اک اجےن وک 

 

 اس ےس ےلصیف اس اےنپ  ایک اش

۔اھت راہ وہ وسحمس وکسن یھب وخد وک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 وہ ہک یھت یئگ وہ تمہ اینت یک وچدہری اس آج ےس وہج یک یلقع مک ریتی

ارے
 
 یھب ن ار ای   ےھجت۔۔۔۔۔۔۔ اھت راہ داکمھ وںمہ وہرک ڑھکے اںم رھگ یہ ہ

 یئگ دے وجاب تمہ ریمی ایگ کھت رک اھجمس اھجمس ےھجت اںم۔۔۔ آیئ ںیہن ایح

 اور ریتے ےہ دیتی الھکر ےیل ریمے ڑیھکبا این وکیئ یہ روز وت۔۔۔۔۔ ےہ

 یلچ رھگ ےک امں اینپ اور ااھٹ اسامن اانپ وت ہک ےہ یہی رتہب ےیل ریمے

د ےھجت اب اںم۔۔۔۔۔۔ اج زی 

گ

  اںم رھگ اس م

ے
 

زداس  وہج ریتی اتکس رک ںیہن ی 

  ینتج ےس

ے

۔۔۔یل ااھٹ یھت ااھٹین ذل  

ز راھک دقم اںم رھگ یہ ےسیج ےن ریمحا

ے

زھ رپ اس ن اق

ٹ
پ
  اک ریمحا۔ دوڑا خ

گ

 وہ قف رن

ز ہک یھت ںیہن ادیم اےس ایگ

ے

ز یک اس۔ اگ رکے ہصغ رطح اس ن اق
 
زی ہ  رحتک ی 

ز رپ

ے

زہ اک لمحت و ربص ہشیمہ ن اق
 
ا وکشش یک اھجمسےن اےس وہےئ رکےت اظمہ

ے

 رکن

 اھت ایخل اک اس دیتی اکنل ےس اکن دورسے رک نس ےس اکن ای   ریمحا رپ سج

زاس ہک

ے

ا تبحم ےس ن اق

ے

ز اخرط یک اس اور ےہ رکن
 
 اجےئ امن ن ات دیسیھ ایٹل ہ

ز یھت طلغ وہ رگم اگ

ے

زدی   ےک ن اق

گ
گ

۔یھت ہگج اینپ زعت اور ہگج اینپ تبحم ی  

ز وھکی

ے

  وہ ںیہن یطلغ آدنئہ  دے رک اعمف ےھجم واری اک۔۔۔۔۔۔  ن اق

 

 اںم گ

 نپاؤں ریتے اںم دے رک اعمف ےھجم ن ار اک سب یگ اجؤں ںیہن رک وھچڑ ےھجت
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۔۔۔۔وہں ڑپیت  

ز یئگ ھٹیب اںم دقومں ےک اس وہےئ روےت ریمحا

ے

 ےھچیپ ےس زیتی  دقم دو ن اق

۔وہا  

 وک نہب اینپ ےس وہج ریتی۔۔۔۔۔۔ اگ آؤں ںیہن اںم اکمری یسک ریتی اب اںم

ا رتصخ رطح یک وچروں

گ

۔۔۔۔۔ڑپا رکن  

ز

ے

زاج ڈنھٹے ن اق

گ

۔داھڑا اور اکس رھک ہن اقوب رپ آپ اےنپ  دنبہ اک م  

  اعمیف اںم

گ

 دے ومعق ای   ےھجم دے رک اعمف ن ار ای  ۔۔۔۔۔ وہں ریہ امن

۔۔۔۔۔۔۔دے  

زا یھٹیب اںم دقومں ےک اس وہ

ٹ

زگ

ٹ

ز رگم یھت ریہ گ

ے

 یتخس ونہز رپ رہچے ےک ن اق

۔یھت اطری  

ز یہ وت اخہل 

ے

 اخہل یگ اجؤں رم اںم اسھت ریمے رکے ہن ااسی اھجمس وک ن اق

۔۔۔۔اخہل رکدے اعمف وہں امیتگن اعمیف یھب ےس ریتے اںم۔۔۔۔۔۔۔  

ز رک اھبگ ریمحا

ے

 ےس رپاشیین ےن اوہنں یھٹیب اج اںم دقومں ےک امں یک ن اق

ز وکیئ اک رنیم رپ رہچے ےک سج داھکی وک ےٹیب اےنپ

 

ای

ے

۔اھت ںیہن ن  

 ےھجت۔۔۔۔۔ دبیل ںیہن اعدت اینپ ےن وت یئگ کھت رک اھجمس اھجمس ےھجت اںم امنین

ز ریتا ہک اتب وت اب رکدن ا ادناھ ےن وہس یک ےسیپ

ے

  ن ا ےہ امہ رہتش ےس ن اق

۔۔۔۔۔۔ہسیپ  

 وافق رطح ایھچ ےس اعدت یک وہب اینپ۔  اھت دھک اںم ےجہل ےک ان وت وبںیل وہ
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۔یھت دیتی اجن رپ ےسیپ وج ںیھت  

  وک یسک دعب ےک آج اخہل مسق یک اہلل

ے

 
۔۔۔۔۔یگ دو ںیہن ومعق اک اکشی  

زا رک رو رو اک ریمحا ز۔ اھت راہ وہ احل ی 

ے

رظن ای   ن اق  

 وہےئ روےت یھٹیب  رپ زنیم ویہ  وہ۔ ایگ الچ اںم رمکے اےنپ رک ڈال رپ اس

زھ آےگ ےن اخہل۔ یگل امرےن اہھت  رپ رس اےنپ

ٹ

۔ااھٹن ا وک اس رک ی   

 دل اانپ رگم اگ رکدے وت اعمف وہ ےس ےنہک ریمے رک رایض وک اس ہک اج

 اعمیف ےس اس رک اج اور اج وخد وت اگ رکے ںیہن اصف ےس رطف ریتی

 

گ

۔۔۔۔۔امن  

 رک وھکل دروازہ وہیئ ڑلیتکھ  وہ وت دالیھک رطف یک رمکے رک ااھٹ ےس ےن اخہل

ز اہجں وہیئ دالخ اںم رمکے

ے

اںیگن رپ ڈیب ن اق

ٹ

اےئ ن

ٹ

۔اھت اھٹیب ےیل رہچہ ارسفدہ پل  

ز

ے

  یسک ےھجت دعب ےک آج وہں ریہ ہہک چس اںم رک نیقی ریما ن اق

ے

 
 ومعق اک اکشی

 وکیئ ےھجم اچےیہ ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یتکس رہ ںیہن ریغب ریتے اںم یگ دوں ںیہن

  وکیئ ہسیپ

ے

۔۔۔۔۔۔۔دول  

 ڑکپ نپاؤں ےک اس ےس اہوھتں دوونں اور یھٹیب اںم دقومں ےک اس رک دوڑ وہ

۔ےیل  

ز

ے

۔ڑھچواےئ ےس اہوھتں ےک نپاؤں اےنپ رک کھج ےس زیتی ےن ن اق  

ادی وساچ تہب ےن اںم۔۔ ریہ ںیہن تمہ اںم ھجم اب ریمحا

 

 نپاچن ان ےک ش

ا وہ اخومش رک وسچ ہی اںم رگم وتڑا امن ریما ن ار یئک ےن وت اںم اسولں

ے

 ہک اجن
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 رک اچہ  ےھجت اںم ہک ےہ دن ا اھگو رہگا اانت ےن وت ن ار اس۔۔۔۔۔۔ ےہ لقع مک وت

۔۔۔۔راہ نپا رک ںیہن وحہلص اک رکےن اعمف یھب  

ز

ے

  اس وہ۔ اھت رکب رپ رہچے اور ردیجنیگ اںم آواز یک ن اق

ے
ے

  وق

ے

 
 رپ ااہتن یک اذی

ام اک نہب یک اس ن ار ن ار آدیم ریغ ای   ےس وہج یک ویبی یک اس آج اھت

گ

 ےل ن

۔اھت راہ  

 نیت ےھجت اںم۔۔۔۔۔ اج یلچ رھگ ےک امں اینپ وت ہک ےہ یہی رتہب ےیل ریتے

 ن ادنھ اسامن۔۔۔۔۔۔ اچاتہ رانھک ںیہن یھب اسھت اےنپ اہیں ےھجت رگم راہ وبل ںیہن

۔۔۔۔۔۔اگ اجےئ ےل رک آ ےھجت وہ اگ دوں رک وفن وک اھبیئ ریتے ںیل  

ز

ے

ز رکےک لمکم ن ات اینپ ن اق
 
 اہھت رپ رس یھٹیب رپ زنیم وےںہ ریمحا۔ ایگ لکن ن اہ

 اکینپ ہک اھت وہا ادنازہ اںم یہس آج اےس  یھت ریہ رو ےس وہج یک اس رےھک

زا انتک اانپ ےن ےن اس ےس وہج یک ووقیف ےب

ٹ

۔اھت ایل رک اصقنن ی   

ام

 

ز یہ س   وت  آیئ ےیل ےک ےنلم افہمط وک ش
 
زآدمے ن اہ  وساےئ ےھت ےھٹیب اںم ی 

 ریغب ےن امں  وت وپاھچ اک اھبیھب ےن افہمط دعب ےک ےنلم ےس س  ۔ ےک ریمحا

دن ا  اکھج رس دن ا وجاب  

ا ےلچ ےن اںم آج ہک اھت یھب اتپ وک اھبیب ااماں

گ

 یلچ ےکیم یھب رھپ ےہ اجن

۔۔۔۔یئگ  

ارایگض افہمط

گ

 یک دن اسرے رھپ اور داھکی اےس رظن ای   ےن امں وت وبیل ےس ن

  یک رپاشیین افہمط۔ دی انس اےس روادار

ے

 یہی یگ دےھکی وک امں وھکےل ہنم اںم احل
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 ےیل ےک ےنلم ےس ان یہ اسھت ےک افہمط وج اھت یھب اک اممہ ڑھکی ےھچیپ احل

۔یھت آیئ  

  اعمیف اھبیھب۔۔۔۔۔ ایھب

گ

 ایک ںیہن ویکں اعمف وک ان ےن آپ وت یھت ریہ امن

زی یک ان۔۔۔۔۔

گ

۔۔۔۔۔۔دےتی رک اعمف رک ھجمس یطلغ آخ  

ارایگض  اور وہیئ ڑھکی رک آ نپاس ےک اھبیئ افہمط

گ

ز۔ وبیل ےس ن

ے

 ریحت ےن ن اق

۔داھکی وک نہب ےس  

زا اانت ریتہ ےس وہج یک اس

ٹ

 اہیں ےیل ےک اس وج اور اھت اگل وہےن اصقنن ی 

۔۔۔۔ےہ ریہ وگنما اعمیف  

ز

ے

۔وہا رخف رپ روےی ےک ےک نہب اینپ وک ن اق  

زاج دورسے ذرا اھبیھب ہک ےہ ہتپ ےھجم ایھب

گ

ز ےںہ یک م
 
ان ہ

گ

 ںیہن اسیج ای   ان

ا

ے

 ےیل ےک ےنھجمس ن ات یہ وک اھبیھب ےںہ اجےت ھجمس اںم وحملں دنچ مہ ن ات وج وہن

 ےںہ ایھب ایپرے ریمے آپ ںیہن وصقر اک ان اںم اس ےںہ اجےت گل دن دو

 اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔ آںیئ ےل رھگ ےک رک اعمف وک اھبیھب رپ ےنہک ریمے ن ار ای  

  ویہ رپ رہچے ےک آپ ےھجم

ٹ

 
 اںم رھگ اس ےس وہج یک سج اچےیہ رکسماہ

۔۔۔۔ےہ ریتہ روقن  

ز وت اہک ےن افہمط

ے

زھ آےگ ےن ن اق

ٹ

۔ ایل اگل ےلگ اےس رک ی   

ا دے رےنہ ویہ وک اس دن ھچک

ے

د ھچک لقع یک اس ہک ن  

۔۔۔۔رک ہن رکف وت اگ آؤں ےل رھپ آےئ اکھٹےن  
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  رپ ن ات یک ان افہمط 

ے
گ

 اھبویئں نہب ان  رک رکسما ےن اممہ۔ دی رکسما ےس اتمی

 زن ادہ ےس دح وج آیئ ن اد یک اھبویئں دوونں وھچےٹ اےنپ اےس ےحمل اس داھکی وک

ز اور ےھت رشاریت
 
  ہ

ے
ے

اک ےک اممہ وق

گ

 ےل اسسن رہگا ای  ۔  رےتھک ےئک دم اںم ن

 اھت ایگ وہ وبلھج دم ی   دل رواک وک آوسنؤں واےل اڈمےن اےنپ ےن اس رک

 ریبک دوونں وہ دعب ےک ےنلم اےس یہ س   ےئل اس اھت اکچ آ ےنیل وک ان ریبک

ز اسھت ےک
 
 س   رک اج ادنر یھب افعن۔ ےھت وموجد رےشک دو اہجں آںیئگ ن اہ

 رےشک دورسے ونگج اور رماد ایگ ھٹیب اسھت ےک ریبک آےگ اور آن ا رک لم ےس

 اںم رےشک ولڈر رسیتے ہکبج یھت وموجد یب آن ا  اسھت ےک ہنیمث اور افروق اںم

۔اھت وموجد اسامن اک س   ان  

زا اک س   ےس نکھت وت ےچنہپ رھگ ولگ وہ ےجب نپاچن ےک حبص  ےتچنہپ رھگ۔ اھت احل ی 

 وس  اںم رمکے دورسے س   وخد اجیھب اںم رمکے ای   وک افہمط اور اممہ یہ

۔ےھت ےئگ رھگ اےنپ ےیل اسھت وک ہنیمث افروق ےئگ  

  ۔ ےھت رےہ جب ایگرہ وت یلھک آھکن یک افہمط
 
ی ز

ے

۔ یھت ریہ وس ربخ ےب اممہ یہ ق

ز اور دوھن ا ہنم اہھت رک اھٹ ےن اس
 
 ےب وک س   اںم رمکے دورسے یلکن ن اہ

 اور نچک اسرے ےلہپ۔ یئگ یلچ رطف یک نچک وہیئ رکسمایت رک دھکی وسن ا دسھ

زجی

گ

زہ اک اسامن وموجد اںم ق

گ
 

زجی ایل اجی

گ

دے رپ اہجں داھکی داھکی رک وھکل ق

ٹ گ

 اور ای

زہ اک اسامن اسرے ےھت وموجد  ڈےب ےک دودھ

گ
 

ا ےلہپ دعب ےک ےنیل اجی

ٹ

 وگدنھ آن

جہ ےیل ےک ایتری یک آٹیلم رھپ اور راھک رک
ل
 رکےن ایتر زیچںی  یگل انبےن اصم
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امئ رپ ڑھگی یک نچک  دعب ےک

ٹ

د اےس ےھت رےہ وہ ن ارہ اہجں داھکی ن  وھبک دشی 

ز ےس نچک یھت ریہ گل
 
 دو حبص دروازہ اک رمکے ےک ان ےن اس رک لکن ن اہ

۔یھت یلھک آھکن یک افعن ےلہپ ےس س   رپ سج  اٹھکٹھکن ا ن ار نیت  

اہتش اںم دںی اگج وک س    ایھب افین

گ

۔۔۔۔۔وہں یگل انبےن ن  

ز 
 
۔ اہک رک نس آواز یک افین ےن اس یہ ڑھکے ن اہ  

  ٹنم دس

ے

ز رک دوھ ہنم اہھت ن اری ن اری رک اھٹ س   ی
 
 ھٹیب رپ اچرنپایئ ڑپی ن اہ

 ھٹیب ےس آرام س   اچبںیئ الرک یھب اچرنپایئ دورسی ےس ادنر ےن ونگج۔ ےھت ےکچ

   اجںیئ
 
  خ

ے

اہتش ےن اس ی

گ

زنت اسرے ےن ونگج اور ریبک۔  ایک ایتر ن ز ی 
 
 لبیٹ ن اہ

 ارادہ اک اگجےن اےس اور داھکی  وک اممہ آرک اںم رمکے ےن افعن  دےی اگل رپ

ز ےک رک وتلمی
 
۔ایگ آ ن اہ  

ا دےتی اگج وک اممہ۔۔۔۔۔ اھبیئ افعن

گ

۔۔۔۔اجیت وس رھپ رک اھک اھکن  

 تعیبط یک اس رھپ وت اجےئ اھٹ اںم دنین یچک ارگ۔۔۔۔۔  دو رےنہ اٹیب ںیہن

زاب

گ

۔۔۔۔ یگ ےل اھک ھچک وت یگ اےھٹ ےک رک وپری دنین ےہ اجیت وہ خ  

۔یئگ ھٹیب نپاس ےک ریبک آرک  الہیت رس وہ وت دن ا وجاب ےس رنیم ےن افین   

اہتش رماد

گ

وں مہ ےس آج ول رک اصف وٹسر ےک رک ن

گ

 

ے

 ارگ ےگ وسںیئ اںم وٹسر ت

ز ھچک اںم دانی اتب وت ےہ رضورت یک زیچ یسک  اگل اجےن ےس اکم رضوری اںم دی 

۔۔۔۔۔اگ آؤں اتیل رپ وایسپ وہں  

 انب رطف ای   اگل وچہکن اوٹسر۔ الہن ا رس اںم وجاب ےن اس وت اہک ےن رعافن
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 دروازہ اک اوٹسر ویکہکن اھت ںیہن ہلئسم وکیئ ےکےیل اممہ اور افہمط ےئل اس اھت وہا

زےھ ےلپ اسھت اںم نپچب س   وہ اھت رپ رخ دورسے یھب

ٹ

 ای   اور ےھت ی 

زھ ےس س    ایخل اک زعت دورسے

ٹ

 اک اچچ ےک ریبک دعس رماد وچہکن اھت رک ی 

 اک افہمط افعن اھتاور ںیہن ہلئسم وکیئ رپ رےنہ اہیں ےک اس ےیل اس اھت اٹیب

۔اھت اوٹٹ اسھت ک س   ان ےیل ایس۔اھت اھبیئ رشی   دودھ  

اےتش

گ

 ےک ےک دورہپ وت اچنہپ آسف آن ا لکن ےیل ےک ےنلم ےس رجینم وہ دعب ےک ن

۔ےھت رےہ جب ڈاھیئ  

۔۔۔۔۔یل لم رک اج آپ ےںہ وموجد اںم آسف رس   

ام اک اس ےن ڑلیک وموجد رپ رنشپیسی

گ

 ےک اس افعن وت اہک دعب وفرا ےک وپےنھچ ن

۔ڑپا لچ رطف یک آسف وہےئ اتبےئ  

۔۔۔۔رس مکیلع االسلم  

۔وہا دالخ رکادنر وھکل دروازہ وہ وت یلم ااجزت ےس ادنر رپ اٹھکٹھکےن دروازہ  

  اکس رک ںیہن راہطب وکیئ ےس مت اںم وسری۔۔۔۔۔ وھٹیب اٹیب آؤ

ٹ
 
 یک رکامئ ارٹسی

  وہےئ اجےت ےھجم اھت ایگ نھچ ومن الئ ریما ےس وہج

گ

ان

ٹ

 دںی امر یھب وگیل رپ ن

۔۔۔راہ دالخ یھب اہلٹپس  ےس وہج ایس ' 

۔ایل اسسن رہگا ےن افعن وت اتبن ا ےن اصخ   رجیم  

۔۔۔۔۔اھت آن ا ےنیل ویہ اںم اھت ایک ودعہ اک ربمندےنی اک اصخ   ابہشز ےن آپ  

۔ایک ایبن دصقم اک آےن اےنپ ےن افعن  
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ام آج۔۔۔۔۔۔  ںیہن رضورت یک ےنیل ربمن وک آپ اب اٹیب

 

  یک ش

ٹ
 

 ےس الفی

 است۔۔۔۔۔ ےںہ رےہ آ نپااتسکن ےیل ےک رکےن اڈنیٹ گنٹیم ای   اصخ   ابہشز

۔۔۔۔۔۔ ےگ وہں اںم نپااتسکن وہ ےجب  

ز رک وتڑ ایلسپں ےسیج دل دڑھاک ےس زور دل اک افعن رک نس ن ات یک رجینم
 
 آ ن اہ

دایئ۔ اگ اجےئ   ویں ڑھگی یک خ 

گ

 یھب اںم امگن و ومہ ےک اس یگ اجےئ آ ااچی

۔اھت ںیہن  

۔۔۔۔ےگ رہھٹںی اہکں وہ  

۔وپاھچ لکشمب ےن افعن  

  اہیں ےیل ےک ان ےن اںم

ٹ

 ای   رصف وہ۔۔۔۔۔ ےہ رکوایئ گنکب اںم وہب

ام لک  ےںہ آےئ ےئلک دن

 

  یک وایسپ یک ان وک ش

ٹ
 

 ےس ان آپ۔۔۔۔۔ ےہ الفی

  ےجب آھٹ وت وت ےںہ اچےتہ انلم

ٹ

درسی وک آپ اںم۔۔۔۔ آاجںیئ وہب

ٹ

 داتی اھجمس  ای 

۔۔وہں  

  اور اہک ےن اصخ   رجیم

ٹ

ز رک لم ےس آسف۔ دن ا وکاتب ان  ووقع ےلحم اک وہب
 
 ن اہ

  ۔ یھت یگتسکش اںم دقومں ےک اس وت الکن
 
دایئ خ  ہن دل ہی رھپ وت ےہ دقمر خ 

۔اھت راہ وہ اداس ویکں اجےن  

ز یہ ینتک وہ  رکےت رگدی آوارہ رپ ڑسوکں یہ ویں راہ اتلچ رپ وکں ڑس دیپل دی 

 ھآا ہتپ اک اوررھگ رواک رہشک ےن اس نپارک اقوب رپ  آپ اےنپ۔ ےئگ وہ نپاچن
چ
م
س

 رک 

  وج ےن اصخ   رجینم۔  ایگ ھٹیب

ٹ

درسی اک وہب

ٹ

 ےک ےٹنھگ آدےھ ےس رھگ وہ اھت دن ا ای 
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۔اھت رپ افےلص  

 دن ا ربمن اک نپانپا ےن اوہنں اہک ایک وہیئ الماقت ےس اصخ   رجینم یک آپ ایک

۔۔۔۔ےن اوہنں  

ز اممہ
 
 اس وہیئ دوڑیت وہ آن ا ادنر رک وھکل دروازہ وہ یہ ےسیج یھت وموجد یہ ن اہ

 

ے

 دھکی وک یگتسکش یلیھپ رپ رہچے ےک افعن۔ یگل رکےن وسال رپ وسال اور  یچنہپ ی

۔یکٹھٹ وہ رک  

۔۔۔۔وہیگ الماقت لک۔۔ لک  

 وک اس ہک یھت ریہ وہ ںیہن تمہ یک اس۔  اہکں یہ اانت ےس اس سب ےن افعن

ا

ے

دایئ ےس اس۔ اتبن  ےک اس وہ بک ہک الچ ہتپ ںیہن اےس۔ اھت ویلا اجن ایخل اک خ 

ا دہع اانپ اےس ن اووجد ےک س   ان۔یھت یئگ وہ رضوری ااہتنیئ  ےئل

گ

 اھت اھبنن

ا رل وخد اچےہ۔

ے

 رےنہ زدنہ ینتج یھت وہیکچ رضوری اینت ےیل ےک اس وت وہ۔اجن

۔اسسن ےیل ےک  

ز ےںہ رےہ وبل وھجٹ آپ
 
۔۔۔۔۔ ےںہ دےتی رٹاخ یہ اےسی ےھجم آپ ن ار ہ  

 ہک اھت اجاتن وہ۔ ایگ رہ داتھکی اےس استک افعن۔ یھت امگن دب ااہتنیئ ےس اس وہ

  ےیل ےک اس
 
 وہا دھک اےس ےس دبامگین یک اس یھب رھپ رگم ںیہن اابتعر اقب

۔۔۔۔اھت  

۔۔۔۔۔رکوں ویکں ایبین طلغ ےس آپ اںم  وہں ںیہن رپاشین  آپ  

ا  اےس ےن افعن

گ

۔اچاہ اھجمسن  
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 رک رھپآ رھپ اہک اجےن ہن اھت اہک یہی یھب دہعف یلھچپ ےن آپ۔۔۔۔۔ اتپ ںیہن ےھجم

ا آ رھگ

ے

 نئمطم آپ ےیل اس یتکس اج ںیہن اںم ہک ہن ےہ ہتپ وک آپ۔۔۔  ےںہ اجن

۔۔۔۔۔۔ےںہ  

 اس ےس ریحت افعن۔ ڑپی ٹھپ وہ ہک اھت ویکں ہصغ اانت وک اس اجےن ہن آج

۔اھت راہ دھکی وباتل اواچن اواچن وک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ےہ وہیت امگن دب دح ےب ےس افعن اممہ . 

ز ےںہ رےہ وبل وھجٹ آپ
 
ےںہ دےتی رٹاخ یہ اےسی ےھجم ن ار ہ  ..... 

ایگ رہ داتھکی اےس استک افعن یھت امگن دب اینت ےس اس وہ . 

 اےنپ آپ لک وت وہا مکح اک اہلل ارگ راہ وبل ںیہن وھجٹ ےس آپ اںم ن ار اس

 رہ اںم وبجمری تہب اہیں آپ ہک وہں اجاتن اںم.....۔ یگ رکںی ن ات ےس وادل

دا....... ےںہ ریہ

گ

ز ےن س   مہ ےہ وگاہ خ
 
 آرام وک آپ ےہ یک وکشش نکمم ہ

اری...... یک دےنی آاسشئ اور
 
  ینتج ہ

ے

 ےئل ےک آپ ےن مہ اانت یھت ااطتسع

ارا..... ایک
 
ا ہ

ٹ

   اس وھچن
 
ان ےک آپ اخہن رغی

 

ان ان ش

 

 آپ اہیں....... ںیہن ش

زرٹین یس اے رطح یک ےلگنب ےک
 
  یک خ

ے

 وہں اجاتن اںم...... ںیہن رسیم وہسل

دہ ای   ےئل ےک آپ مہ دعب ےک اجےن ےس اہیں ادنسپی 

گ

 اجںیئ رہ رک نب ن اد ن

ا ن اد آپ ںیہنج ےگ

گ

یگ رکے ںیہن دنسپ رکن ..... 

 رمکے اور یک لمکم ن ات اینپ اںم ےجہل ریبمھگ ریغب دےھکی رطف یک اس ےن افعن
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زھ رطف یک

ٹ

ایگ ی   . 

 وہیئ مک دڑھنک یک دل ےک  اس ہک اگل اےس داھکی اجےت اےس رک ٹلپ ےن اممہ

رزدہ وہ
م

 

پی ب

زھ رطف یک رمکے اےنپ یس 

ٹ

 ےس واولں رھگ یھٹیب افہمط اہجں یئگ ی 

۔یھت رصموف اںم رکےن ن ات  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ان اےنپ ےھت ڑپے رھتپ رپ لقع ریمی ایک طلغ ےن اںم وہں اجیتن اںم اامں

زن اد رھگ اانپ ےن اںم ےس اہوھتں وھچڑی ںیہن رسک وکیئ اںم رکےن ی  ..... 

ے یھٹیب اسےنم ےک امں اینپ ریمحا
گ
 
ی
 ھ
ن

 ریہ رو دھک اانپ اںم آواز دیمیھ اور ےجہل 

 روقن ےب ن اولں اےھجل وج داھکی وک یٹیب اینپ ےس ارسفدیگ ےن امں یک اس.  یھت

ے اور رہچے
گ
 
ج
مل

یھت یھٹیب مس مگ اںم ڑپکوں  . 

  اس۔۔۔۔۔ یھت اھجمسیت ےھجت اںم

ے
ے

زی ن ات یک امں ےھجت وق  آج۔۔۔۔ یھت یتگل ی 

  
 
ان۔۔۔۔۔ ےہ راہ آ ھجمس ھچک س   ےھجت وت ےںہ اخیل اہھت ریتے خ

گ

   وک ان
 
 خ

 

ے

 رضوری وھٹرک ای   یھب ےیل ریتے۔۔۔۔۔ ںیہن اتلھبنس ےگلوہ ہن وھٹرک ی

زی اوالد۔ ۔۔۔۔۔۔یھت

ٹ

ا اک آپ ن اپ امں اےنپ  اےس وت ےہ یتگل وہےن ی 

گ

 اھجمسن

زا  اک اسولں زگرے ےک ن اپ امں ےک ان ہک  وسےتچ ںیہن ہی وہ ےہ اتگل ی 

 ڑپھ ان ن ا وہ ےھکل ڑپےھ ن اپ امں۔۔۔۔۔۔ ےہ وباتل ےس زن ان یک ان رجتہب

ا اسیج ای   رجتہب

ے

زے ےہ وہن  وخاحشیل۔۔۔۔۔ ےںہ زگرےت دوونں ےس احالت ی 

۔۔۔۔ یھب رفنںیت اور یھب ںیتبحم یک روتشں۔۔۔ یھب دباحیل اور ےںہ دےتھکی یھب
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 ڈاانل اںم اوالد اینپ وہ رجتہب ہی اور یھب ولخص اور یھب رغیض وخد یک ولوگں

اہک ےںہ اچےتہ

ے

ہہ رگم و رسد اک زامےن وہ ن
س
۔۔۔۔۔ےکس   

ے ےس ہنم ےک امں ریمحا  اور ںیھت اخمبط ےس اس اںم ےجہل دےمیھ وہ

گ

کلن

گ

ن
 واےل 

ار ادنر اےنپ وک ظفل ای   ای  

ے

اہک یھت ریہ ان

ے

زے ےک اوالد اےنپ ن

ٹ

 رپ وہےن ی 

۔دے رکےن ہن یطلغ یسیج اےنپ اےس  

 دھکی وک اعہشئ انب ن ال اےنپ ےل دوھ ہنم اہھت ےک اھٹ۔۔۔۔۔ دیھ ریمی اھٹ لچ

 ونسرے ےجس ےچب۔۔ رک ایتر رک دالھ الہن یھب وک اس۔۔۔۔  ےہ یھٹیب یمہس ےسیک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ ےتگل اےھچ یہ  

 اےس۔ یئگ اھٹ یت رک اصف رہچہ ےس ولپ ےک دوےٹپ اےنپ ریمحا وت اہک ےن یج امں

 اچےہ ےک روےک اچےہ ےہ انتگھب  یہ وخد ےن اس ایک اانپ ہک یھت یئگ آ ھجمس

۔ےک سنہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

امئ افعن

ٹ

ز ےس اس ےن ریبک۔ اھت آن ا لکن ےس رھگ رپ ن
 
 وت وپیھچ وہج یک اجےن ن اہ

ال رک ہہک اک اکم رضوری

ٹ

  ایل رہشک رک اج دور ھچک۔ ایگ ن

ٹ

 ھٹیب رک اتب ہتپ اک اوروہب

 رک یس اینپ سب رک ڈال تشپ سپ وک دوونں وہ ھچک دل اور اھت اتہک ھچک ایگدامغ

 ۔ اھت راہ

ٹ

   یک ادنر وہ رک دے رکاہی اک رےشک رک چنہپ وہب

گ

زاھ اجی

ٹ

 رنشپیسی وت ی 

۔ےئگ لم رکےت ااظتنر اصخ   رجینم اےس یہ نپاس ےک  

امئ

ٹ

۔۔۔۔  وہں نپادنب ےک ن  
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۔رسااہ اےس وہےئ رکےت اصمہحف ےن اصخ   رجینم  

ا وکشش رس سب

ے

۔۔۔۔۔وہں رکن  

زی ےن اس 

گ

 
 رمکہ رک چنہپ رپ ولفر دورسے۔  ڑپا لچ ےھچیپ ےک ان اور داھکیئ اعخ

 ونک اس اکلہ دروازہ ےن اصخ   رجینم وہرک ڑھکے اسےنم ےک سیچپ وس ای   ربمن

۔ایک  

 اور داھکی وک واےل دےنی دکتس رک وھکل دروازہ ےن دراین ابہشز دعب وحملں دنچ 

 اور رکوان ا اعترف اک افعن  دعب ےک داع السم۔ دن ا راہتس اک آےن ادنر اںیہن رھپ

 ابہشز دوران ایس۔ ےگ گل رکےن آاگہ وک ان ےس االصفتت یک گنٹیم یک لک رھپ

ز یہ ھچک وج دن ا آڈر اک اچےئ ےک رک اکل ےن اصخ   ۔آیئگ اںم دی   

  ن ات رضوری ےس ان اںم ےٹنھگ آدےھ

ے

 
پ

 افعن اصخ   رجینم دعب ےک رکےن ج

۔وہےئ وتمہج رطف یک  

ار ےس ونیہمں ھچک ہچب ہی رس

ے

  ربمن اک آپ اگلن

گ

دا اھت راہ امن

گ

 وہیئ ایسی رکین یک خ

زی نپاس ریمے یھب ربمن ےک آپ اور ایگ نھچ ومن الئ ریما ےک

 

 ںیہن اںم ڈای

 ربمن اک آپ ےن اںم۔۔  اھت آن ا آسف دون ارہ ہی یہ حبص آج دںیھکی اافتق۔۔۔۔ ےھت

 ےس آپ ہی ہک اھت اہک اک آےن اہیں اسھت اےنپ وک رات اےس اجبےئ ےک دےنی

زو ۔۔۔ےل رک ن ات روی   

۔وچےکن وہ وت اتبیئ وہج یک الےن اسھت وک افعن ےن رجینماصخ     

۔۔۔۔اںم ےلسلس سک اور ےن آپ ےہ رکین ن ات ایک  
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ز ےک ہک یھت وشتشی اںم ےجہل ےک دراین ابہشز

گ

 اےنت ویکں  ڑلاک ہی ویکں آخ

۔اھت اںم وکشش یک رکےن راہطب ےس ان ےس ونیہمں  

ا ن ات ےس آپ اںم اےلیک اںم رس

گ

 وہ ااجزت یک آپ ارگ وہ وہں اچاتہ رکن

 ۔۔۔۔

 وہاکچ لمکم اکم اک ان  ےئگ وہ ڑھکے اصخ   رجیم وت اہک رک رساکھج ےن افعن

ا اہیں اانپ اںیہن ےیل اس اھت

گ

۔اگل وضفل رہھٹن  

اءاہلل دںی ااجزت ےھجم رس

 
گ

۔۔۔۔وہیگ الماقت لک ان  

ز المےت اہھت ےس دوونں اور اہک ےن اصخ   رجیم
 
۔ےئگ لکن ن اہ  

 ےھنن ےھنن ےک ےنیسپ رپ امےھت ےک سج داھکی وغبر وک افعن ےن دراین ابہشز

 لسم لسلسم وک اہوھتں دوونں اںم تیفیک ارطضایب وہ۔  ےھت رےہ کمچ رطقے

۔اھت راہ  

۔۔۔ےھت اچےتہ انلم ویکں اتبرےئ آپ  

زان ا اور اخومش وییہن اےس  
 
۔وپاھچ یہ وخد ےن اوہنں  رک دھکی وہا ھگ  

۔۔۔۔۔یھت رکین ن ات قلعتم ےک یٹیب یک آپ رس  

  اںم قلح آواز ےسیج اھت راہ گل اےس دن ا ہہک رکےک عمج تمہ ےن افعن

ٹ

 ای

۔ےہ ریہ  

  دراین ابہشز

گ

   ےک اس ےس زیتی اور اےھٹ ےس رکیس رک وچی
 
ی ز

ے

  آےئ ق

  اک اس وہایگ ڑھکا اور یھب افعن۔

گ

۔اھت ڑپا زرد وک ےحمل ای   رن  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

204 

۔۔۔ےہ کیھٹ وہ۔۔  وہ ےںہ اہکں۔۔۔۔۔۔  ےہ رکین ن ات ایک  

دن ایت اور ینیچ ےب یک دراین ابہشز

گ

 رس ےس رشدنمیگ ےن افعن رک دھکی تیفیک خ 

 ڑتپ یک ان  وہا ادنازہ اب اےس رپ ن اپ ای   ےن اس اھت ایک ملظ انتک۔ دن ا اکھج

۔رک دھکی  

 ۔۔۔۔ ےںہ کیھٹ ن الکل وہ

ے

 
 وفحمظ دوونں زعت اور اجن یک ان!  ےںہ ےس ریخی

۔۔۔۔ےںہ  

ات وموجد اںم ےجہل ےک افعن

 

دش

گ

۔وبال ےس زیتی ےیل اس ایگ اجن  خ  

۔۔۔ ےس ڑلوکں ان اےس اھت اچبن ا ےن آپ ایک!   یٹیب ریمی یلم اہک وک آپ  

ا ادنازہ ےن دراین ابہشز

گ

ے ل   ےن افعن۔ اچاہ اگلن

ے

ن
 
ج

گ

 ھپ ی
ن

۔الہن ا رس اںم یفن   

۔۔۔رک لم اسھت ےک دووتسں اےنپ اھت ایک اوغا ےن اںم  

 ےک سج ےگل دےنھکی اےس رک کٹھٹ وہ وت اتبن ا اںیہن ڈرےت ڈرےت ےن ااغفن

افس دھک رشدنمیگ رپ رہچے

ے

۔اھت تبث ھچک ایک اجےن ہن اور ن   

  ےن دراین ابہشز
 
ااقب

گ

زات نیقی ن

 

ای

ے

زاج لمحت ااہتنیئ وہ داھکی اےس اسھت ےک ن

گ

 م

ان

گ

  اس ےھت ان

ے
ے

د ن اووجد یھب وق زہ اک لمحت وہ ےک آےن ہصغ دشی 
 
 رک اظمہ

 رک داھک ہصغ وہ یھت نپاس ےک اس وج اھت اک یٹیب یک ان اعمہلم ویکہکن ےھت رےہ

ا ںیہن اصقنن وک یٹیب اینپ

گ

۔ ےھت اچےتہ اچنہپن  

ان ربمن دو وکیئ  وہ ہک اھت ایگ وہ ادنازہ اںیہن رک دھکی وک افعن

گ

۔ںیہن ان  

۔۔۔۔۔ےھت اچےتہ انلم ےیل ےک اتبےن یہی  
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ز ھچک خ   دی 

ے

د افعن ی زی 

گ

 ےس اس اںم ےجہل ڈنھٹے وہ وت وبال ہن ھچک م

۔وہےئ اخمبط  

  یک آپ۔۔۔۔۔  رس ںیہن

ے
گ

ا رپسد ےک آپ اامی

گ

  وپری اھت اچاتہ رکن

ے
گ

 داری دن ای

۔۔۔۔اسھت ےک  

۔داھکی وک صخش ڑھکے اسےنم ےس ریحت ےن اوھنں رپ ن ات یک افعن  

  ایھب ےھجم۔۔۔۔۔اھت ایک ویکں اوغا

ے

۔۔۔۔۔آن ا ںیہن ھجمس دصقم ی  

۔دی امج رظنںی رپ وجوتں ےک ان ےن افعن یھت اجب ریحت یک ان  

زی ےیل ےک العج ےک وادلہ اینپ

ٹ

  اس سب یھت رضورت یک رمق ی 

ے
ے

 یج امں وق

 اک اسخرے۔۔۔۔۔۔۔ زگرا رک اںم آن ا اںم ھجمس وج ےئل ےک اچبےن زدنیگ یک

   وت ااسحس

ے

   وہا ی
 
وں دنچ ےک اوغا ےک اممہ خ

ٹ
گ

 ربخ یک ومت یک امں دعب ھگ

  ایس ےن مہ۔۔۔۔۔۔ یلم

ے
ے

 امین ںیہن وہ رگم ایک ہلصیف اک وھچڑےن واسپ وک اممہ وق

 ےیل ےک ن اپ امں ڑلیک وایل وہےن اوغا ےٹنھگ اےنت ہک اھت ایخل اک ان۔۔۔۔۔

   اک روسایئ
 
 اوہنں ےلہپ  یک وکشش وپری یک انمےن اںیہن ےن مہ۔ ےہ وہیت س

 مہ۔۔۔۔۔۔ اھت راھک اںیہن ےن مہ اہجں  دی رک رشوع دض یک رےنہ وےںہ ےن

 رک ااکنر ےن مہ یھب رپ اس ںیگل رکےن دض یک اجےن داراالامن  وت امےن ںیہن

 حبص دن اےلگ۔۔۔۔۔ ےھت اجےتن رطح ایھچ مہ احالت ےک واہں ہک ویکں دن ا

  ےک رجف

ے
ے

 ہک ویکں  ایل رک اکنح اخرط یک افحتظ یک ان ےس ان ےن اںم وق

ارحمم ےیل ےک ان اچروں مہ

گ

 ںیہک اسھت اےنپ رطح اس وک ان مہ اور ےھت ن
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  اج ےل ںیہن یھب

ے

۔۔۔۔ےھت تکس  

( زی دراین ابہشز رپ ن ات یک  اکنح  آن ایئ وک یج امں دعب ےک اکنح( وچےکن رطح ی 

  متخ ےک  لق ےک ان واہں اور اجےن رک ےل اگؤں

ے

 ےئگ گل دن اچر وںمہ ی

 ےلگنب ےک آپ رگم ایگ رک ےل رھگ ےک آپ  اںیہن یہ آےت واسپ اںم۔۔۔۔۔۔

اال رپ

ے

 نپااتسکن ولگ آپ ہک الچ ہتپ ےس وچدیکار واےل اسھت۔۔۔ ۔۔۔۔۔  اھت ن

  افحتظ یک یٹیب یک آپ ےن اںم۔۔۔۔۔۔۔۔ ےںہ ےکچ اج رک وھچڑ

ے
گ

 رک ھجمس اامی

زی  وہں اگہنگر اک آپ اںم یک

ٹ

 اینت ےس آپ سب۔۔۔۔۔۔  یھب قحتسم اک زسا ک

زم اسرا آپ ہک ےہ زگارش
 
  انسںیئ زسا ےھجم رک ڈال اںم اھکےت ریمے خ

  ن ایق ریمے۔۔۔۔۔۔

ے

 ریمے یھب وےسی ےھت وبجمر اںم تبحم ریمی وت دوس

 ولں لیھج زسا یک ےیک اےنپ ےس آاسین اںم ںیہن وکیئ واال روےن اب ےھچیپ

۔۔۔۔۔اگ  

ز آہتسہ آہتسہ وہ
 
ا ن ات ہ

ے

 یک اس ےس اخومیش دراین ابہشز دوران اس۔  ایگ الچ رکن

۔یک ںیہن وکشش یک روےنک اےس اںم چیب ےن اوہنں۔ ےھت رےہ نس وک ن اوتں  

 رطح سک مت رھپ وت ےہ اہمترےرھگاںم وہ وہ ےک رک اکنح ےس یٹیب ریمی مت

  ےن مت ہک وہ ےتہک

ے
گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھبنیئ داری اامی  

۔وپاھچ اںم ےجہل ےلیٹک ےن دراین ابہشز  

ا رحمم رصف وت اکنح رس

گ

زق اک رحمم ن

گ

 وجان ای  ۔۔۔۔۔۔  اھت ےئل ےک اٹمےن ق

 رفس ےک ےٹنھگ ون اسھت اےنپ رطح سک ےک رےتش یسک ریغب مہ وک ڑلیک
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ے

دا۔۔۔۔۔۔ ےھت رپےلاجتکس

گ

  آج ےن اںم رس ےہ وگاہ خ

ے

 رظن وک یٹیب یک آپ ی

 یہ وےسی ن الکل یھت ریہ رہ اںم رھگ ےک آپ ےسیج وہ۔۔۔۔ داھکی ںیہن رک رھب

۔۔۔۔ےںہ ریہ رہ نپاس ریمے  

پااےت ےن افعن ی
پک ی
ک

   رکواین داہین نیقی اںیہن اںم ےجہل 

 

۔اچہ  

۔۔۔۔۔۔۔الےئ ںیہن ویکں نپاس ریمے اےس یہ آج مت  

 یتخس اب ےیل اس اھت اکچ آ اانیمطن ےس رطف یک یٹیب اںم دل ےک دراین ابہشز

۔ےھت اخمبط ےس  

ا آاگہ ےس تقیقح اسری ےک رک ن ات ےس آپ ےلہپ رس

گ

 آپ۔۔۔ اھت اچاتہ رکن

۔۔۔ںیلچ اسھت ریمے ایھب کش ےب  

۔ےسنہ یسنہ زنطہی دراین ابہشز وت اہک ےن افعن  

اہک

ے

۔۔۔۔ول رک اوغا ےھجم مت ن ار اس ن ' 

۔اکس رک وسحمس ںیہن افعن وج یھت رشارت اںم ےجہل ےک دراین ابہشز   

 وک سج نپاس ریمے اھت رہتش یہ ای   اگ رکوں اوغاہ ےئل سک اب رس ںیہن

۔۔۔۔وہں اہھت اخیل اںم اب۔ ااھٹن ا دقم اظاملہن اانت ےن اںم ےیل ےک اچبےن  

۔دےی الیھپ اسےنم ےک دراین ابہشز ےس یسب ےب  اہھت دوونں ےن اس   

 وک فیلکت یتکلھج ےس ےجہل ےک اس اور ےنس اافلظ ےک اس وغبر ےن دراین ابہشز

 داین۔  اھت نیقی رپ ن ات ای   ای   یک ڑلےک ڑھکے اسےنم  اںیہن۔  ایک وسحمس

۔اجےت اچہپن وک اےلگ یہ ےس ادناز اور ےجہل یھت دیھکی  
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۔۔۔۔۔ےگ دو بک الطق  

  اک افعن رپ ن ات یک ان

گ

 ںیہن پھچ ےس اگنوہں یک دراین ابہشز وج ڑپا زرد رن

ار ےک رہچے ےک اس رپ وطر ےک ردلمع ےک ن ات اینپ ےن اوہنں۔ اکس

ے

زاھؤ ان

ٹ
پ
 خ

۔ایک المہظح وغبر وک  

۔۔۔۔۔اگ ولں ونبا رپیپ رس یہ لک  

  ااہتنیئ اںم ےجہل وٹےٹ ےک افعن

ے

 
 وخبیب ےن دراین ابہشز وج اھت رکب اور اذی

۔ ایک وسحمس  

ا زسا

گ
گ

۔۔۔۔ےگ اچوہ س  

زات ےک ان 

 

ای

ے

 وطر ذینہ وہ۔ دن ا الہ رس اںم اابثت ےن ااغفن ےھجم۔ ےھت دیجنسہ ن

ز وک آپ اےنپ رپ
 
۔اھت اکچ رک ایتر ےئل ےک زسا یک مسق ہ  

پ  وک آپ ےس اہوھتں اےنپ رک اکنل دل اانپ

گ

زی ےس اس وہں راہ وسی

ٹ

 زسا ایک ی 

۔۔۔ےئل ریمے وہیگ  

۔وہا اخمبط ےس وخد اںم دل یہ دل افعن    

۔۔۔اگ اجؤں وہ شیپ اںم اھتےن یہ رکےت وحاےل ےک آپ وک یٹیب یک آپ اںم  

 اسیج اوغا وج داھکی وک ڑلےک اس ےس ریحایگن ےن دراین ابہشز وت اہک ےن افعن

زم نیگنس
 
 اےنپ وخد اب اور ایگ وہ شیپ اسےنم ےک ان یہ وخد دعب ےک رکےن خ

۔اھت راہ رک بختنم یھب زسا ےیل  

۔۔۔۔ولچ ےل ولماےن ےس یٹیب ریمی ےھجم ےلہپ  ےںہ دےتھکی اںم دعب وک زسا  
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ایب ےب اںم ےجہل ےک اصخ   ابہشز

ے

ز اینت وہ۔ آیئ در ن  اقوب رپ آپ اےنپ ےس دی 

 نپاس ےک رگج تخل اینپ رک آڑ ہک اھت راہ اچہ دل اک ان اب۔ ےھت وہےئ رےھک

۔اجںیئ چنہپ  

 ون اسڑےھ ےک رات اہک ےیل ےک ےنلچ  اںیہن اور الہن ا رس اںم اابثت ےن ااغفن

امئ اک دس ےتچنہپ رھگ اںیہن ےھت رےہ جب

ٹ

 اس اھت آن ا رماد وھکےنل دروازہ۔ وہایگ ن

د ااجنن اسھت ےک

ٹ ٹ

د وسی

ٹ ٹ

۔وچاکن رک دھکی وک صخش وبی  

۔۔۔۔ےںہ وادل ےک اممہ ہی  

  اک رماد رپ رکواےن اعترف ےک افعن

گ

۔ اڑا رن  

۔۔۔رس آرےئ  

  اڑا اک  رماد 

گ

 ےن اس رکےک رپ اسڈیئ ےس اہھت اےس رکےک ادناز رظن رن

زآدمے ےیل اسھت اںیہن افعن۔دن ا راہتس اک آےن ادنر وک دراین ابہشز  آایگ  اںم ی 

۔اھت دنب دروازہ اک رمکے ےک اممہ   

 وپاھچ رکاکم دے آواز ےن اممہ ےس ادنر رپ سج اٹھکٹھکن ا دروازہ اس اکلہ ےن افعن

  وھکےنل دروازہ ےک اس ےن اصخ   ابہشز۔ اھت

ے

 داھکی وک رھگ اس ےس المل ی

  اور اھت وہا اڑھکا ےس ہگج ہگج رتسلپ اک سج

گ

 ہک اھت اتگل رک دھکی وک رونغ و رن

  وک دویاروں ےںہ یکچ تیب یھب دصن اں

گ

۔وہےئ بیصن رن  

۔۔۔۔ےہ آن ا ےنلم وکیئ ےس آپ  اممہ  

ارےن ینخٹچ دعب وحملں دنچ  اہک ےس اس ےن افعن وت آیئ آواز دون ارہ یک اممہ

ے

 یک ان
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۔آیئ آواز  

۔۔۔۔۔وک رات آدیھ یھب وہ ےنلم ےہ آن ا وکن  

  اینپ وہ

گ

ز اںم وھجی
 
۔آیئ ن اہ  

۔۔۔۔۔اجین نپانپا  

  دےھکی ےس ینیقی ےب اںیہن ےحمل دنچ اکب اکہ اممہ

 

 رک خیچ رپ آےن نیقی رھپ اور گ

  ووجد اانپ اںم یٹیب ن اپ اےس ایگ ٹلپ ےس وےںہ افعن یئگ گل ےلگ ےک ان

۔اھت اگل وضفل  

۔۔۔۔۔ہچب ریما ےہ اسیک  

زے ےک ن اوہنں اےس ۔وپاھچ ےس تبحم ےن اوہنں وچےتم اماھت ےئل اںم ھگ   

  ایھب اممہ  

ے

ی اںیہن رک ااھٹ رہچہ ن ار ن ار یھت ےبنیقی ی

ے

ھی
ب ک

د رھپ  اور د زی 

گ

 زور م

   ےک ن اپ ےسیج  یتیل ڑکج وک ن اپ ےس

 

 اصخ   ابہشز۔۔ وہ ڈر اک اجےن وہ اغی

۔ےئگ ھٹیب رک ےل رپ ڈیب اںم اھت یہ ویں اےس اب  

دایئ یبمل اینت وت اجیت آ رھگ رک امن ن ات یک افعن دن ایس ارگ ہچب ریما  اکینٹ ہن خ 

۔۔۔وںمہ ڑپیت ' 

۔ اہک ےس تقفش ےن اوہنں  

 اںم دےتی رک ااکنر ےس رکےن وبقل ےھجم آپ ارگ۔۔۔۔۔۔  نپانپا یھت یئگ ڈر اںم

 اتکس وہ ہک اہک ےن افعن اںم دعب۔۔۔۔۔ یکس وسچ ںیہن یھب ھچک آےگ ےک اس

 وج دعب ےک اس ےسانلماچےیہ ولوگں آپ ےھجم ن ار ای   وہں وسیتچ طلغ اںم ےہ
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۔۔۔۔ یگ اجےئ دیھکی وہاگ  

۔اہک اںم وہےئےجہل ردنےھ رکےت اصف آوسن ےن مہ امں  

۔۔۔۔۔۔یل امن ن ات یک ان وہ رھپ ےن یٹیب ریمی وت  

۔دن ا الہ رس اںم اہں ےس ےس وصعمتیم ےن اس وت وپاھچ ےن اوہنں  

 رات اسری اںم ےھت آےت ن اد تہب س   ےھجم ےںہ ےسیک س   ابعشن احبسن امام

۔۔۔۔۔۔ےھت رکےت ن اد ےھجم ولگ آپ یھت ریتہ رویت ےک رک ن اد وک س   آپ  

 اںم وخد وک اس ےن دراین ابہشز ہک یھت آس یسیک اجےن ہن اںم ےجہل ےک اس

۔ایل چنیھب  

۔۔۔۔ ےھت امےتگن داعںیئ یک ےنلم ےس آپ رات دن وت مہ  اٹیب ریما ںیہن ویکں

 اگ اتبؤں ںیہن اںیہن اںم ےںہ رویت اانت یھب آج امام یک آپ ےک رک ن اد وک آپ

ز وک ان مہ

گ
 

۔۔۔۔۔ےگ دںی رسرپای  

۔اہک  وہےئ رکےت اصف آوسن ےک اس ےن دراین ابہشز  

۔۔۔ ےںہ ریہ آ ن اد تہب امام ےھجم  

۔دی رو دون ارہ ےک رک ن اد ےھجم وہ  

ا ںیہن اب اٹیب سب

گ

 نپاوپسرٹ اک آپ وہں داتی رکوا ٹکٹ اک آپ اںم یہ لک رون

زا ےہ نپاس ےک ابعس

گ

۔۔۔۔وہاگ ںیہن ہلئسم وکیئ ےہ وہا اگل وی   

  اور ںیکمچ آںیھکن یک اس رک نس ن ات یک دراین ابہشز

ٹ
گ

۔رکسماےئ وہی  

  اسھت ریمے آپ ایھب

ٹ

 لک وہ وہں داتی رکوا ی   روم اک آپ اںم ںیلچ وہب
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  یک رات رھپ اور ےہ گنٹیم ای  

ٹ
 

۔۔۔۔۔ وایسپ ےس الفی  

۔وسبرا ہنم ےن مہ اھت وت اتبن ا اےس رپورگام اانپ ےن اوہنں  

 اسھت ےک آپ یہ ےس اہیں لک یگ رکوں ایک اںم روم اےلیک اںم اجےن نپانپا

۔۔۔۔۔یگ اجؤ ےلچ  

  ےن اوہنں رپ ن ات یک اممہ

گ

 یک ڑپےنھ رہچہ اک اس اور داھکی وک یٹیب اینپ رک وچی

 اںم رمکے ےس وھچےٹ اس اجبےئ ےک اجےن اسھت ےک ن اپ وج یک وکشش

زحیج وک رہھٹےن

ے

۔یھت ریہ دے ی  

۔۔۔۔۔ےںہ ایلیک وت یھب اہیں  

۔اانپن ا ہجہل رسرسی ےن اوہنں  

ز افعن وک رات اہک ایلیک نپانپا ںیہن
 
 ریمے اںم دن اور ےںہ وہےت وسےئ ن اہ

  یک اھبیئ ریبک اور نہب یک اھبیئ ونگج ےہ وہیت افہمط اسھت

گ
 

۔۔۔۔۔ وائ  

۔دےی سنہ وہ وت اتبن ا وہےئ رکسماےت ےن اممہ  

۔۔۔۔نپاس ریمے اجےئ رک یہ اہیں آپ  

۔وچام اماھت اک اس ےن اوہنں رپ ن ات یک اممہ  

  دواایئں اسری ریمی ہچب ریما

ٹ

 لک آپ اب ےںہ ویہ یھب ڑپکے ےںہ اںم وہب

 

ے

۔۔۔ےگ وہں اسھت س   مہ رھپ اور رکںی ربص ی  

 الہ رس اںم اابثت وہےئ رکسماےت  ےن اممہ وت اہک وہےئ دےتی یلست ےن اوہنں

۔دن ا  
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۔۔۔۔الؤ البرک اےس ےہ اہکں افعن۔۔۔ دوھکی اجؤ  

ز اکیف وموجدیگ ریغ یک اس وہ ۔ےھت رےہ اجچن ےس دی   

۔۔۔۔۔۔وہں الیت رک الب اںم ےگ وہں اںم رمکے ےک اھبیئ رماد وہ  

ز اور ایھٹ اممہ
 
 آن ا اںم رمکے ےھچیپ ےک اممہ وہ دعب وحملں یہ دنچ۔ یئگ لکن ن اہ

۔  یھت اںم رمکے اےنپ افہمط ہکبج۔ ےھت یھب ونگج اور ریبک رماد  ےھچیپ ےک اس

وں ان ےن دراین ابہشز ن ا ایک االسم رتشمہک یہ آےت ادنر ےن اوہنں

گ

 

ے

 وغبر وک ت

۔۔داھکی  

وں مت 

گ

 

ے

الم ت

 

۔۔ ۔اسھت ےک افعن ےھت ش  

وں دراین ابہشز

گ

 

ے

زہ اک ےنت

گ
 

وں تیمس افعن وت اہک  وہےئ ےتیل اجی

گ

 

ے

 ےن ت

۔دےی اکھج رس ےس رشدنمیگ  

 مہ۔۔۔  ےںہ یھب اگبلطر ےک اعمیف۔۔۔۔۔ ےںہ رشدنمہ تہب ےس آپ س   مہ 

 اعمیف وہ ےن اوہنں  رگم یک بلط  اعمیف یک ےیک اےنپ یھب ےس نہب اممہ ےن

۔۔۔۔ےںہ ایتر یھب ےیل ےک زسا اینپ  مہ رکدی رشموط رپ ےنلم ےک آپ  

وں وہ

گ

 

ے

 اممہ رک ےل اسسن رہگا ای   ےن دراین ابہشز ےھت رےہ وبل ن اری ن اری ت

  وج داھکی وک

ٹ

 
۔یھت ریہ دھکی رس ےکھج ےک س   ان  دن ایت رکسماہ  

۔۔۔۔۔وہاگ ویہ یگ ےہک یٹیب ریمی وج یگ رکے اممہ وت ہلصیف اک اس  

۔دن ا وک اممہ اایتخر اسرا ےس رطف اینپ ےن اصخ   ابہشز   

۔۔۔۔۔یگ رکو اعمف رپ رشط ای   وت اںم  
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  ےن اچروں وت وبںیل اممہ

گ

 یہ اگل آج رپ رہچے ےک سج  داھکی اےس رک وچی

۔رچاںیئ رظنںی ےن افعن یھت کمچ  

زیھ وایل ےپگ وگل ایس وک افہمط اور ےھجم لک اھبیئ ریبک

ٹ

 ےگ اجںیئ رک ےل رپ ری 

اپ اس ےھجم اور ےںہ اھکےت ےپک وگل ولگ آپ ےس اہجں

 

 یھب اچٹ یک ش

۔۔۔۔اھت ایک ودعہ اک اجےن رک ےل وک افہمط ےن آپ رپ اہجں ےہ اھکین  

زا اممہ

گ

۔داھکی وک دورسے ای   ےن اوہنں  وت وبیل رک ےل م  

  مہ  رکںی ہن اعمف وںمہ آپ

ے
 

زداس  اور ےپگ وگل وک آپ رگم ےگ ںیل رک ی 

  یک ےلگ ےک آپ وج دعب ےک الھکےن اچٹ

ے

ارے امیترداری  وہ ےہ وہیت احل
 
 ہ

زی آپ اںم امیبری رطح یک ےچب وھچےٹ یسک۔۔ ںیہن ن ات یک سب

ٹ
پ
زخ

ٹ
پ
 اجیت وہ خ

۔۔۔۔۔ ےںہ  

۔اھت اسہتخ ےب قہقہ اک اصخ   ابہشز رپ ن ات یک ریبک  

 اھت داھکی ارتحام اور زعت اںم آوھکنں یک اچروں ےن اوہنں ےیل ےک یٹیب اینپ

 اںم دل ےک ان دکورت وج ےس وہج یک ادقام  طلغ ےئگ ےیک ےک ان۔۔۔۔۔۔

 ےن وھنجں۔ےئگ وہ اقلئ ےک رشاتف یک ان وہ۔۔۔۔ یئگ وہ متخ یھب  وہ  یھت

 ےک آوغا دن آےئ ورہن راھک اسھت ےک ارتحام اور زعت وک ڑلیک ااجنن ای  

۔ ےھت رےتہ ڑپےتھ اںم اابخروں وہ ااجنم اک ان اور وااعقت  

۔۔۔۔ےہ ارادہ ایک اک آپ رھپ اٹیب اممہ  

 ےہ یتکس رک اصف ےئل ےک س   ان دل اانپ وہ ہک اھت ادنازہ وک اصخ   ابہشز
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۔اچیہ ینیل راےئ ےس اس یھب رھپ ارگ رگم  

 ےس اھکےن اچٹ اور ےپگ وگل وک یٹیب یک آپ اسےنم ےک آپ ےن اوہنں ایھب

۔۔۔اجےئ دی زسا ایک وک ان ےہ ایخل ایک اک آپ ےہ ایک ااکنر  

ااہہن ادناز اک اممہ

 

۔اھت ش  

 ےک اس۔۔۔ ےہ دی رک ایبن یہ اسھت یھب وہج یک الھکےن ہن ےن اوہنں یئھب

۔۔۔۔ یک رکےن ہن اعمف یتجب ںیہن وہج وکیئ دعب  

۔اہک وہےئ دےتھکی وک یٹیب ےن اصخ   ابہشز  

 یکچ رک اعمف ےلہپ تہب ےس وہج یک اعدات ایھچ یک ان وک س   ان ےن اںم

  اےنپ یھب وہ ااھٹن ا دقم طلغ ای   ای   ےن اوہنں کش ےب۔۔۔۔۔۔ یھت

ے

 دوس

 ےک اس دن ا ارتحام اور زعت وج  ےھجم ےن اوہنں رھپ۔۔۔۔۔ اخرط یک وبجمری یک

۔۔۔یھت ںیہن نپاس ریمے وہج وکیئ یک رکےن ہن اعمف دعب  

 رگدن  ےن اوہنں  وت یک لمکم ن ات اینپ وہےئ وکدےتھکی اصخ   ابہشز ےن اممہ

ادیئ یک اس رک الہ

ے

زا تہب ایگای   رھب ےس رکشت دل اک اچروں ان یک ن

ٹ

 ان وبھج ی 

  ےس دل ےک

ٹ

 
۔اھت ایگ ہ  

ام لک اںم

 

  ایلیک ہی اگایھب آؤں ےنیل وک یٹیب اینپ وک ش

ٹ

 ایتر رپ رےنک اںم وہب

اےم اکنح ےھجم افعن۔۔۔۔۔ ںیہن

گ

 ےک اکروایئ ی رضور اچےیہ یھب اکیپ یک ن

۔۔۔۔ےیل  

  اک افعن

گ

 یک دراز وادح وموجد اںم رمکے ےس دقومں ہتسکش وہ ڑپا دیپس رن
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زاھ رطف

ٹ

اےم اکنح یہ اسےنم وھکال اےس رک اکنل اچیب اور ی 

گ

 یھت ڑپی  اکیپ یک ن

 اہھت ےک دراین  ابہشز الرک اکیپ  اور ایک دنب دون ارہ وک  دراز ےن اس  رک اکنل وہ

۔امھت اںم  

زہ اک اس رک وھکال اکذغ ےن اوہنں

گ
 

 آیئ ےک ان اور اکرڈ ڈی آیئ ےک اممہ ایل اجی

۔ یھت اخیل ہگج یک ربمن ےک اکرڈ ڈی  

زدد ںیہمت اگ ولں ونبا رپیپز اںم ےہ کیھٹ

ے

 اہمتری  ںیہن رضورت یک رکےن ی

ا اک یٹیب اینپ ےن اںم زسا

ے

 آسف ریمے لک ےہ دی رک اعمف رک دھکی رہچہ رکسمان

ا

گ

۔۔۔۔ اگ دوں رک دنبوتسب اک اجب اہمتری آاجن  

۔ےھت ےکچ رک تخس ہجہل اانپ وہےئ رکےت ن ات ےس اس دراین ابہشز  

۔۔۔رکشہی تہب اک آپ ےہ اجب نپاس ریمے رس وسری  

ز آںیھکن ےن اصخ   ابہشز دن ا رک ااکنر وفرا ےن افعن

ٹ

 ر
سکٹ
 ایھب داھکی اےس  رک 

۔یھت واحض ادایس رپ رہچے ےک اس یھب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رضورت یک ےنیل اسامن وکیئ ےس اہیں وک آپ وہ وہں اتلچ اب اںم۔ اٹیب اممہ

د رک اج واہں س   ن ایق رانھک زیچںی رضوری دنچ سب۔۔۔۔ ںیہن زی 

گ

۔۔۔ےگ ںیل خ  

ادیک ےن دراین ابہشز

ے

  دروازے اںیہن۔ دن ا الہ رس ےن اممہ وت یک ن

ے

 وہ وھچڑےت  ی

  اجےن  رک ھٹیب اںم اگڑی

ے

ی ی

ے

ھی
ب ک

 وخش اڑیت رطح یک یلتت رھپ اور  ریہ د

ایب ےب اک لک اےس۔  یئگ اھبگ اںم رمکے وہیت

ے

   اھت ااظتنر ےس ن
 
 امں اینپ وہ خ
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ز۔  وہیت نپاس ےک اھبویئں اور
 
 ایگ اہر ھچک س   اانپ وہ ےسیج اھت اےسی ووجد ڑھکا ن اہ

۔وہ  

 اجےن ےک اممہ۔ ایگ ھٹیب اںم اںم نحص افعن۔ ےھت ےکچ اج اںم رمکوں اےنپ  س  

ز یہ ینتک وہ۔ اھت اکیف ےیل ےک اکنےنل اجن یہ ایخل اک ا  اںم نحص دی 

ٹ

 یسب ےب ل 

اروں ےس

ے

یئگ گل آھکن یک اس بک اجےن ہن رطح ایس اور راہ داتھکی وک ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  بک ایھب 

ے

 اعہشئ روقن یک رھگ اس۔۔۔۔۔۔ ےگ رےںہ دےتی فیلکت وک وخد ی

 دںی وھچڑ دض۔۔۔  وہےئ ےئگ وک ان ےںہ ےئگ وہ دن نپاچن آج۔۔۔۔ ےہ ےس

۔۔۔۔۔۔۔رک اج وک ان آےئ ےل  

ز اھت راہ وہ اداس دح ےب ےیل ےئل ےک اعہشئ وج رمق

ے

ز وت وبال آرک ےس ن اق

ے

 ےن ن اق

۔داھکی وک اھبیئ وھچےٹ رک ےل اسسن رہگی ای    

ام اےس مت اگ آؤں ےل وک اعہشئ اںم

 

ا وھچڑ واسپ وک ش

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔آن  

ز

ے

ز  اور اہک وہےئ وہےت ڑھکے ےن ن اق
 
افس ےن رمق۔ ایگ لکن ن اہ

ے

 وک اھبیئ  ےس ن

۔داھکی وہےئ اجےت  

ز رگم ےھت ےکچ رک وکشش یس اینپ ن اری ن اری یہ س  

ے

 ںیہن اںم اہں ہن یک ن اق

۔دبیل  

ام رمق۔۔۔۔ دںی یجھب وک اعہشئ اخہل

 

۔۔۔۔اگ اجےئ وھچڑ واسپ وک ش  

ز ےک دروازے وہ
 
 اگؤں ےک ان  اگؤں اک اخہل۔ اھت اخمبط ےس ان ڑھکا یہ ن اہ
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۔اھت یہ اسھت ےک  

ارایگض ریتی رتپ

گ

ز وت وج وصقر ایک اک اخہل ریتی اںم اس ےہ ےس ویبی ن
 
 ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔اگ اجےئ الچ رطح یک اویبنجں یہ  

ز اک اس وک اخہل

گ

زدیتس وہ۔ اھبن ا ںیہن آھکن ای   رگی   ےب آںیئ ےل ادنر اےس زی 

دا رگد ارد  وک ریمحا ےن اس اںم اایتخری

ٹ گ

 ڑپا اخیل  نحص اسرا  وسد ےب رگم ڈوھی

ادئاوکسل اھبیئ نہب وھچےٹ ےک اس۔  اھت

 

۔یھت اخومیش اںم رھگ ےیل اس ےھت ش  

۔۔۔۔۔یج اوب۔۔ یج اوب   

زھ  اںم وگد یک اس وہیئ اھبیتگ رک دھکی وک ن اپ وت یلکن ےس رمکے اعہشئ 

ٹ
پ
 یئگ خ

  اٹچ اور

ٹ
پ
ز۔  ڈاےل وچم اگل دوونں ےک ن اپ ی

ے

 یک  دن نیت رک اگل ےنےلگ ن اق

۔اچیہ رکین وپری رسک  

ا نپاس ےک اچوچ ےن اںم یج اوب

گ

۔۔۔۔۔۔ ےہ اجن  

ز وت اہک اک وسبر ہنم ےن اعہشئ

ے

۔ایل وچم اگل اک اس ےن ن اق  

۔۔۔۔۔ےںہ ےتلچ مہ رھپ آؤ رک وہ ایتر اجو۔۔۔ وہں آن ا ےنیل وک اجن اینپ اںم  

ار ےس وگد وک اس

ے

۔ےسداھکی ریحت وک ن اپ ےن اعہشئ وت اہک رک ان  

ا رک ےل ںیہن وک ان۔۔ ےںہ امیبر یج ایم۔۔۔ یج اوب

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجن  

 ااہتنیئ یہ اںم رمع یک اسل نپاچن۔ یھت یتکس وہ اغلف ےس امں ےسیک یھت یٹیب وہ

۔یھت دھجمسار  

۔۔۔۔۔۔وک ایم وہا ایک  
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۔وچاکن وہ  

ا وہ۔۔۔ ےہ اخبر وک ایم

گ

اون روز۔۔۔۔ اھکیت ںیہن یھب اھکن

گ

 وک ایم ےںہ ڈایتٹن اانت ن

ا

گ

۔۔۔۔۔۔ اھکںیت ںیہن یھب رھپ ایم۔۔۔۔۔ رپ اھکےن ہن اھکن  

۔اھت راہ ڑتپ ادنر یہ ادنر وہ اور یھت ریہ اتب ےس وصعمتیم اعہشئ  

۔۔۔۔۔داھکن ا وک ڈارٹک ےن ایم  

اہک وپاھچ ےس آہتسہ ےن اس

ے

  اخہل آواز ن

ے

زیبی وج  اجےئ ہن ی

ے

  اںم نچک ق

۔یھت ریہ انب اچےئ  

ا ںیہن ںیہک ےن اںم ےںہ یتہک ایم۔۔۔۔ اوبیج ںیہن

گ

 ںیہن یھب دوایئ اجن

اون حبص۔۔۔۔ اھکین

گ

 ےن اںم دی رھک رپ اسڈیئ ےن اوہنں دی وگیل وک ایم ےن ن

۔۔۔اھت داھکی وخد  

  یک امں اےس اںم آواز رسیلی اینپ

ے

ز۔  یھت ریہ رک آاگہ ےس احل

ے

  یک ن اق

ے
 

زداس  ی 

د ای 

 

  ںیہی ش

ے

ار ےس وگد اےس یھت ی

ے

اون رک ان

گ

 ےک ریمحا وخد اور اجیھب نپاس ےک ن

۔ایگ آ رطف یک رمکے  

ا اج ےل ےہ واہطس اک اہلل ےھجت امں

گ

ا ںیہن ےھجم اھکن

گ

۔۔۔یھب ھچک اھکن  

ا  دون ارہ امں  اگل وک ریمحا رپ آواز یک ےکٹھک

گ

 آواز اھبری ےیل ایس ےہ آیئ ےل اھکن

۔وبیل ےس یگفخ اںم  

ا ںیہن ویکں

گ

ا  اھکن

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔اھکن  

ز

ے

  وہ رپ آواز ریبمھگ یک ن اق

ٹ
گ

 اور آںیھکن وسیج رہچہ المکن ا اک اس ایھٹ رک اھک رکی
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ز  رک دھکی ووجد امیبر

ے

 یک اس آوسن۔ یئگ اکھج رس یھٹیب وےںہ ریمحا۔ وہیئ فیلکت وک ن اق

زتسس۔  ےھت رےہ ہہب  رپ اگولں

ے

 ھٹیب رک آ اسےنم ےک اس وہا اتلچ ےس روی ن اق

۔ایگ ااھٹن ا ںیہن رس ےس ریمحا۔ ایگ  

ا

گ

  ایک ہی رک دنب رون

ے

۔۔۔۔اینپ ےہ یل انب احل  

ز

ے

 دون ارہ دعب وحملں دنچ رگم ےیک اصف آوسن ےس یلیھتہ ےن اس وت رھگاک ےن ن اق

ز رک دھکی اگیھب رہچہ

ے

۔ایل چنیھب اںم وخد رک چنیھک اےس ےن ن اق  

ا آواز ےب اک ریمحا

گ

ز۔ ایگ دبل اںم ویکچہں رون

ے

 رپ رگامشئ یک ووجد ےک اس ےن ن اق

ا وکسن اںم دل اےنپ

ے

زن

ے

 اںم فیلکت اینت ےسیک  یھت تبحم یک اس وہ ایک وسحمس آی

۔ داتی رےنہ تخس دل اانپ رک دھکی  

زے ےک  ن اوہنں یک اس ریمحا ۔دی رو رک ڑتپ اںم ھگ   

ا ارگ

گ

۔۔۔۔اگ اجؤں الچ رک وھچڑ نپاس ےک اخال ےھجت اںم وت ایک ںیہن دنب رون  

پ  اےس 
پ
ز ےیل ےک رکواےن خ

ے

 اس اہں راہ اکایمب وج آزامن ا رحہب دورسا ےن ن اق

زی   وفرا وک ویکچہں یک ۔یگل ی   

۔۔۔۔۔۔اگ اجےئ رک ےل رھگ ےھجم وت  

۔یھت اس ای   اںم ےجہل ےک اس  

زس رپ وصرت امیبر ریتی رگم اھت ںیہن وت ارادہ

ے

۔۔۔۔۔۔آایگ ی  

ز

ے

۔رکوان ا ن اور اےس ےن ن اق  

زس وت

ے

دردی اھکن ا ی
 
  ےھجت آدنئہ ےل رھک اسھت اےنپ ےھجم سب رک ہ

ے

 
 اک اکشی
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۔۔۔۔۔یگ دوں ںیہن ومعق  

ز۔ ےکپٹ  رھپ ن ار ای   آوسن ےک اس

ے

 اصف رہچہ اک اس ےس اہوھتں دوونں ےن ن اق

۔ایک  

   اںم
 
  خ

ے

 ےتلچ رھگ رھپ رک ایتر یھب وک اعہشئ اور اج وہ ایتر وت وہں اتیپ اچےئ ی

۔۔۔۔۔ےںہ  

ز

ے

ز داھکی اےس ےس رکشت ےن اس وت اہک ےن ن اق

ے

ا ن اق

ے

ز رکسمان
 
۔ایگ لکن ن اہ  

ارکشی اںم۔۔۔۔۔ ےںہ یتہک حیحص اامں

گ

ز واال رکےن ایپر اانت وہ ن
 
 ےن اںم اور الم وشہ

ا ادا رکش اک اہلل یک ںیہن دقر

گ

ز ےن سج ےہ رضوری رکن

ے

 ےئل ریمے دل اک ن اق

۔۔۔ دن ا رک رنم  

ز وسیتچ اںم دل یہ دل وہ 
 
اہک آیئ لکن ن اہ

ے

 ادا ونالف ےک رکشاےن ےک رک ووض ن

۔رکںیکس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا اکم اک رھگ افہمط

ٹ

پ

گ

 ریبک۔  یھت ریہ رھک اسامن اںم گیب وج آیئ نپاس ےک اممہ رک ن

۔ےہ ریہ اج واسپ اممہ ہک اھت اتبن ا اانت رصف ےن  

۔۔۔۔یگ آؤ بک واسپ اممہ  

   ےک اس ےن افہمط
 
ی ز

ے

 ےط رک ااھٹ وسٹ وہا ڑپا یہ اسھت اور اہک وہےئ ےھٹیب ق

۔یئگ گل رکےن  

ا ںیہن واسپ ےن اںم۔۔۔ واسپ

گ

۔۔۔۔ آن  
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۔دالن ا نیقی وک وخد ےسیج ےن اممہ  

ا ںیہن ویکں واسپ بلطم ایک

گ

 االیک وک ان ےسیک اےسی یک اھبیئ افعن وہ ویبی مت آن

۔۔۔۔۔یگ اجؤں یلچ ےیل ےک ہشیمہ  رک وھچڑ  

زہ اک ریحت ےن افہمط
 
 رک ویکں اےسی اممہ ہک آیئ ںیہن ھجمس وایعق اےس ایک اظمہ

۔ےہ ریہ  

 ےک وادلنی ریمے ہک اھت ےط ےس ےلہپ ہی اور اھت اکرٹنٹکی ای   اکنح ہی افہمط

۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ دںی دے ڈاویئرس ےھجم افعن یہ ےتلم  

 ادایس اںم دل ہک یھت آریہ ںیہن ھجمس وخد اےس۔ اہکں  اںم ےجہل دےمیھ ےن اممہ

۔ےہ ویکں  

 یھبک وہیئ ںیہن وسحمس تبحم ےس اھبیئ افعن یھبک اںم ونیہمں ھچ ان ںیہمت وت

۔۔۔۔۔رکوں رشوع زدنیگ یئن اینپ اسھت ےک اھبیئ افعن ہک اچاہ دل ںیہن  

دا اےس ےن افہمط ۔رکی   

ز یک یسب ےب ےیل رکب اںم آوھکنں رطح سک یھت یکچ دھکی وہ وک افعن  وصتی 

۔اھت راہ آ رظن  

 یسک ذنہ ےئل اس ےگ رکںی وپرا دہع اانپ وہ ہک دن ا ںیہن وھبےنل ےھجم ےن افعن

۔۔۔۔ںیہن یہ ایگ رطف اور  

۔ریھک اسےنم وہج الص ےسیج ےن اممہ  

ز وہ۔۔۔۔۔ رکےت ںیہن دنسپ ںیہمت اھبیئ افعن ہک ےہ اتگل ںیہمت
 
 اس اںم احل ہ

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

223 

۔یھت اچیتہ اھجانکن اںم دل ےک  

ا اہک ےن اںم

گ

  ای   ےئل ےک ان اںم ن

ے
گ

۔۔۔۔۔اوردہعیھت اامی  

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

ے
گ

  اںم اامی

ے
گ

  وہ ںیہن رمبکت ےک ایخی

ے

 ےک ان وقبل اور ےھت تکس

  وتڑ ںیہن یھب رک رم وہ دہع

ے

 ،۔۔۔۔ںیہن یھب ھچک۔۔۔۔ ایگ رہ ایک ن ایق رھپ  تکس

ارے یھب یھبک اںم ونیہمں ھچ ان یھب وےسی
 
 اںم ہک آن ا ںیہن ہحمل ااسی درایمن ہ

د ورہن  یتکس رک وسحمس وک رےتش اےنپ ای 

 

ا ےس اہیں ش

گ

 وہ لکشم ےئل ریمے اجن

ا

ے

۔۔۔۔۔۔۔اجن  

 وسحمس اصف وک افہمط زحن  اھچن اں رپ رہچے۔ یھت ارسفدیگ اںم آواز یک اممہ

 اھبیئ افعن۔ یگ رےک ںیہن اممہ ہک یئگ اجن وہ ایل اسسن رہگا ےن اس۔ اھت راہ وہ

۔اھت امھتن ا ںیہن اںم یھٹم یک اس ونگج اک آس وکیئ ےن  

امئ ےلھچپ

ٹ

 اور ونگج۔ اھت رمہاہ ےک اس ریبک رصف وت آن ا واسپ ےس رٹکیفی افعن ن

امئ اوور اک دوونں رماد

ٹ

 رٹکیفی حبص اہتبل ےھت آےئ ںیہن واسپ وہ ےیل اس اھت ن

۔ےھت ےئگ رک لم ےس اممہ دوونں وہ ےلہپ ےس اجےن  

 رس۔۔۔۔ ںیل رک لمکم ایتری آپ  ےہ ایگ لم ٹکٹ اک آپ اھت آن ا وفن اک رس

۔۔۔ےنیل وک آپ ےگ آےئ  

 مگ اںم وسچ یسک اممہ یہ اسےنم رےھک دقم ادنر رک اٹھکٹھک دروازہ ےن افعن

وچیکن رپ آواز یک اس یھٹیب  

۔۔۔۔۔ےہ لمکم ایتری ریمی  
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۔اھت رسرسی ہجہل اک اس  

۔ ۔۔یگ رکںی ودعہ ای   وت ےںہ ریہ اج  

۔داھکی اےس ےس ریحت ےن اس رپ ن ات یک افعن  

۔۔۔ودعہ اسیک  

۔۔۔۔یگ وھچڑںی ںیہن یھبک امنز آپ ' 

۔رھگاک وک وخد رپ یمہف وخش اینپ ےن اس ایک وت یھب  وبال افعن  

 ےس اہلل ےن اںم امنز۔۔۔۔  ںیہن رضورت یک ےنیل ودعہ وک آپ ےیل ےک اس

 اھبن ودعہ اگ ےگل وت یگ ڑپوھ رک ےل ودعہ ےس آپ۔۔۔ ےہ ڑپینھ ےیل ےک تبحم

زض۔۔۔۔ ۔وہ ریہ

گ

ا ںیہن دن اؤ اک یسک ےیل ےک رکےن ادا ق

گ

 دل وت ہی اچےیہ وہن

   ےںہ رکےت ادا ےس

ے

۔۔۔۔ےہ اتلچ ہتپ اک وہےن صلخم ےس اہلل وت یہ ی  

  اس اہجں اہک وہےئ اکٹےت رظن رپ رہچے ےک اس ےن اممہ

ے
ے

 یس بیجع وق

۔یھت اطری تیفیک  

 مہ۔۔۔ اجےئ رکےک اعمف ےس دل وک س   مہ آپ ےلہپ ےس اجےن ےس اہیں

اہ اس س  

گ

اا ےس اصحر ےک گ

گ

ی
کل

گ

ن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ اچےتہ   

زدیتس وہ ےسیج اگل وک اممہ۔ اہک ےس یگتسکش ےن افعن ۔ےہ راہ رک ادا اافلظ ےک زی   

۔۔۔۔ںیہن رضورت یک ےنہک وک آپ وک س   اھت دن ا رک اعمف یہ لک ےن اںم  

۔وہیئ رویھکن اممہ  

  ایس

ے
ے

دایئ دلجی اینت وچاکن وہ وت دن ا انسیئ اہرن اک اگڑی وق  آن ڑھگی یک خ 

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

225 

زاھ رطف یک دراز وہ۔ یھت رہھٹی

ٹ

ا ای   اور ی 

ٹ

 اس رک اکنل ن اسک یلمخم اس وھچن

۔آن ا نپاس ےک  

ا ہی

ٹ

ان ےک آپ۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ٹفگ ای   اس وھچن

 

ان ان ش

 

 یتہک ایم رگم ںیہن وت ش

۔۔۔۔۔ اچےیہ انجیھب ںیہن اہھت اخیل یھبک وک واےل اجےن ہک یھت  

زاھےت رطف یک اس ن اسک 

ٹ

 ڈنیہ اےنپ ن اسک ےن اممہ اہک ےس رنیم ےن افعن ی 

 رپ اس رک ااھٹ گیب اک اس افعن وت اجب دون ارہ اہرن اک اگڑی۔ دن ا ڈال اںم گیب

ز ریغب ڈاےل رظن
 
 ےئل ےک رکےن رتصخ اےس افہمط اور ریبک۔  اھت آن ا لکن ن اہ

د  رودی ےس وشر و زور ویکں وہ اجےن ہن ےتگل ےلگ ےک افہمط۔ ےھت ڑھکے ای 

 

 ش

۔وہرک وخزفدہ ےس نٹھگ یک ادنر اینپ  

 رک کھج آرک رپ اسڈیئ یک دراین ابہشز اور راھک اںم ڈیگ یک اگڑی گیب ےن افعن

۔ایک السم اںیہن  

  ےھجم آج

ے
ے

 ونبا رپیپ مت وت آؤاگن ن ار ایلگ  اکس ونبا ںیہن رپیپ ےیل اس الم ںیہن وق

ا وھبل ن اںیت  وہں ایگ وہ وبڑاھ اب اںم رانھک رک

ے

۔۔۔۔وہں اجن  

اری   رہچہ اک اس ےن اوہنں رپ ردلمع ےک ن ات اینپ

ے

  ایس۔ داھکی وہےت ن

ے
ے

 وق

 آوسن ےک اس۔ دن ا اکٹ رس رپ دنکےھ ےک ن اپ اور یھٹیب ادنر رک وھکل دروازہ اممہ

ام اک رےنک

گ

۔ویکں اجےن ہن۔ےھت رےہ ےل ںیہن ن  

دا وک افعن وت وہ

گ

۔الیت ےس اہکں وحہلص اانت  یھت نپایئ ہہک ںیہن یھب احظف خ  

 ایگ رھب اس ابغر اںم دل داھکی ےس رظنوں ددنھالیئ وک اگڑی اجیت دور ےن افعن
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 ےس دشت رک چنیھب اںم ن اوہنں ہیکت اور آن ا اںم وٹسر ےس دقومں ےکھت وہ اھت

ا رپ اجےن نھچ زیچ یتمیق اینپ ہچب ےسیج اےسی ن الکل دن ا رو

ے

۔ےہ رون  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا اےس وےفق یہ ویں ےس آ یگ رو انتک دو رک سب اٹیب اممہ

ے

 ےن اوہنں رک دھکی رون

۔وٹاک  

۔۔۔۔۔۔ےںہ رےہ لکن وخبد وخد آوسن۔۔۔۔۔ ن ان ا  ریہ رو ںیہن اںم  

 وہ  آن ا ایپر اسہتخ ےب رپ یٹیب اینپ وک دراین ابہشز وت اہک ےس وصعمتیم ےن اس

ا ںیہن ہلصیف یھب وکیئ ایھب رگم ےھت رےہ ھجمس وخبیب تیفیک یک اس

گ

 اچےتہ رکن

۔ ےھت  

  یک اہجز 

ٹ

 اک افعن ےس مھچ وت ںیک دنب آںیھکن ےن اس رک اگنہ ای   رپ س 

  ےن اس رہلان ا اںم اگنوہں یک اس رسانپا

گ

۔وھکںیل آںیھکن رک وچی  

ز یھب اک اجےن اہمترے وک سج وہ ریہ رک ن اد اےس مت زای   اںم ارگ اھت ںیہن دھک ی 

ا وہ وت یلم ںیہن

گ

ر ےھجم وکن  

۔۔آن ا ےنہک رک اولداع  

ادان وہ ہک اھت ولعمم ایک اےس۔ یل ومدن آںیھکن اور ڈاٹپ وک آپ اےنپ ےن اممہ

گ

 ن

۔ےہ راہ زگر ےس رکب سک  

 ےس زور زور دل اک اس  وت یئگ ھٹیب اںم یسکیٹ وہ ےیل ےک رھگ ےس ارئیوپرٹ

 اھبویئں اور امں اںم رھگ اےنپ وہ ہک اھت راہ آ ںیہن نیقی اےس۔ اھت راہ دڑھک
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 و زبس اخاص داھکی ےن اممہ وت ریک دعب ےٹنھگ ای   یسکیٹ  ےہ ریہ اج نپاس ےک

اداب

 

 اموحل ےک رھگ ےن وھپولں  وخوصبرت ڑسںیک رھتسی اصف۔ اھت العہق ش

د وک زی 

گ

 اںم دعب یھت آیئ اہیں ےن اںم ےلہپ اسل اکیف وہ یھت دی شخب روقن م

 اگل رکچ ےیل ےک  گنٹیم ےںہ وخد اصخ   ابہشز وت وہایگ رشوع اکجل اور اوکسل

۔ےتیل  

 رطف یک رھگ دقم اور اکنال اسامن رک لم اسھت ےک اصخ   ابہشز ےن اممہ

زاھےئ

ٹ

دا ےلہپ اسل دس ےن اصخ   ابہشز رھگ ہی ی  زی 

گ

 ےن اصخ   ابہشز اھت خ

 س   ےیل ےیل اس ےھت وہےئ آھٹ ےک حبص ایھب ال وھکال دروازہ ےس ڈٹیکیلپ

ارے ےک ان ےھت رےہ وس

 

 رک وھکل دروازہ اک رمکے ےک امں ےس آہتسہ رپ اش

زیھ ادنر

ٹ

۔ی   

  مگیب زنمہ

ٹ
گ

رزی
مف
ک

 اکیف ےس ےلہپ وہ ہک داھکی  ےن اس۔ ںیھت ریہ اوڑےھوس 

۔ںیھت یکچ وہ زمکور  

۔۔۔۔۔۔۔ام۔۔۔۔۔ امام  

اہک۔ اکپرا اںیہن آہتسہ آہتسہ اںم اس 

ے

ا دم ای   وہ ن

گ

 دنین وک زنمہ مگیب۔ اجںیئ ڈرن

  یگل دبےنل رکوٹ اور وہیئ نیچ ےب وہ ےہ ےہ ریہ الب اںیہن اممہ ہک اگل اںم

  
 
 آںیھکن اور ےن اوہنں وہا وسحمس اںم رگتف یک یسک اہھت اانپ اںیہن خ

۔اھت رہچہ وصعمم اک مہم اسےنم ےک رظنوں یک ان وھکںیل  

۔۔۔۔اجین امام   
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۔یئگ دیھکی ےس اےس ںیھجمس ہن وہ وت اہک دےتی وبہس رپ اہھت ےک ان ےن اممہ  

زن ا یک آپ اممہ یک آپ۔۔۔ امام

ٹ

۔۔۔۔گ  

دن ایئ رک رھب اںم اہوھتں دوونں رہچہ اک ان ےن اممہ

ٹ

 اںم ےجہل رنم اور آوھکنں ڈی 

  رک چنیھک اےس وہےت لش ےس زن ادیت یک ریحت ےن مگیب زنمہ وت اہک

گ

 اںم س 

زیس انتک۔  یئگ گل روےن ےس زورووشر اممہ۔ اچنیھب

ے

 ای   ےیل ےک سمل اس یھت ی

ایب ےب وک  شقن ای   ای   ےک اس اہجں رظنم

ے

۔ںیھت ریہ وچم ےس ن  

۔۔۔۔ےہ نپاس ےک آپ اب یٹیب یک آپ مگیب دی رک سب  

ز اکیف   دی 

ے

۔وٹاک ےن اصخ   ابہشز دعب ےک دےنھکی وک ان ی  

۔۔۔۔ابہشز وی کنیھت  

 ان رک رکسما اب داھکیوج رک وھگر ےن اصخ   ابہشز رپ رکےن ادا رکشہی ےک ان

۔ںیھت ریہ دھکی وک  

ز اکیف  رطف یک اھبویئں دایھن دعب ےک اس  ریہ یھٹیب یگل اسھت ےک ان وہ دی 

۔ایک  

۔۔۔۔۔۔ول ےل ربخ یک دوونں ان ذرا اںم  

ز اور اہک ےس وشیخ ےن اس
 
 رک ہنم رطف یک آامسن ےن مگیب زنمہ۔ دوڑی ن اہ

۔ایک ادا رکش ےک  

زایج اےنپ رکم رظن اجن مگیب

گ

دا م

گ

 دفون اہن ےک ابہشزاصخ  ۔۔۔ ںیل ڈال یھب رپ خ

ز رک پنیھج ےن اوہنں رپ ےجہل
 
 اںم آوھکنں اہجں اک وتبحمں وج داھکی وک وشہ
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۔ ےھت رےہ دھکی ےس رظنوں ومخمر اںیہن اسبےئ  

  وحم رپ ڈیب لگنس دوونں وت آںیئ اںم رمکے رتشمہک ےک اممہ

ے

 اممہ ےھت ارتساخ

زہ اک رگد ارد ےن

گ
 

  وکیئ ایل اجی
 
ز واسپ وت آںیئ ںیہن رظن زیلپ وغر اقب

 
 آںیئ ن اہ

  یک نپاین ڈنھٹے ےس اور یئگ اںم نج

ے

  اک اس ےس اانیمطن اکنیل وبب

گ

ن

ھک

 وھکل ڈ

۔اگلن ا ادنازہ اک ڈنھٹک یک نپاین رک  

۔۔ ۔۔۔ےتگل ھچک ےک اول۔۔ ےنیمک  

زا رپ ڑپےن نپاین اھٹر ڈنھٹا یہ دوونں

ٹ

زی 

ٹ

 
 ااقلن ات وک دورسے ای   اور اےھٹ رک ہ

  ۔  ےگل ونازےن ےس
 
 وموجد رپ ڈیب  اےنپ اےنپ یہ دوونں الچ ہتپ وت دن ا دایھن خ

۔ےھت  

: ۔۔۔یک الگل الل ریمے یئگ لھک آںیھکن  

  ہک یھت آواز یک اس

ٹ
گ

 رپ دنکوھں ےک اس اور ےھت اےتھٹ ےس رتسب دوونں رکی

۔ےئگ وھجل  

۔۔۔۔۔۔۔آیئ ےسیک آپ یھت اہکں ےہ کیھٹ آپ اجن آیپ۔۔۔۔ آیپ  

 وج ےیک آوسناصف  ےن اممہ ےھت رےہ اج ےیک ایپر اےس رطح یک نپاولگں دوونں

۔ےھت آےئ لکن رک دھکی تبحم یک دوونں  

۔۔وہں ںیہن رپاشین۔۔۔ الگل الل وہں کیھٹ اںم  

ے ےک اممہ

ے

کن

گ

ی
ھ
ک

زا وک وک اھبویئں ےن ےجہل 

ٹ

۔دن ا وحہلص ی   

 اس وت ڑلایئ یک ویکتں ورہن اچمن ا ںیہن اگنہہم رپ ےنہک الگل الل ےن اوہنں وت آج
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۔یھت یکپ رپ ن ات  

  یک آپ امیگن داعںیئ اینت ےن مہ

ے

 
۔۔۔۔ ےیل ےک وایسپ ےس ریخی  

زے ےک ن اوہنن دوونں وک اس  ےک اس اور آےئ ےل رپ وصےف ےیل اںم ھگ 

۔ےئگ ھٹیب ن اںیئ داںیئ  

  ن الکل اںم وت ےیل ایس اسھت ریمے یھت داعںیئ یک س   مت

ے

 
 مت ےس ریخی

۔۔۔وہ نپاس ےک ولوگں  

 ےس اس دوونں وت وبیل اںم ےجہل من ےتیل وبہس اک امےھت ےک دوونں ن اری ن اری

۔ےئگ ٹپل  

زہ دراین ابہشز

گ

اہتش ےھت ےکچ انس دااتسن یھب رپ اس وک مگیب م

گ

 وہ دعب ےک رکےن ن

 یک ن اسک درےئ ےک افعن  دایھن اک اس وت یھٹیب اںم الوجن اسھت ےک س  

زے ایگ رطف

ٹ

ا ای   اںم اس وت وھکال وک ن اسک ی 

ٹ

 رخ ےک ابملیئ سیک یلمخم وھچن

 چیب  وھکال اےس ےس اایتحط اور راھک رپ اسڈیئ ن اسک دورسا رک اکنل ےن اس اھت ڑپا

ا ای   اںم چیب ےک اس اکنال رک ڑکپ اںم اویلگنں دو وک نیچ وموجد اںم

ٹ

 اس وھچن

 ای   اںم ن اسک ایس۔ داھکی وک الٹک نیچ اس ےس ریحت اممہ اھت راہ کٹل ومیت

۔وھکال اکذغ وخد اور رںیھک رپ اہھت ےک امں نیچ ےن اممہ۔  اھت ڑپا وہا ےت اکذغ  

    مکیلع االسلم
 
 ہی ےیل اس۔ وہیگ یکچ اج دور تہب وت یگ ںیلم وک آپ ہفحت ہی خ

 وکیئ یتمیق ےس اس نپاس ریمے ےئل ےک دےنی وک آپ ک اسجرت یک ےنھکل طخ

زی یک اجن ایم ریمی ہی۔۔۔ اھت ںیہن ہفحت

گ

این آخ

 
گ

ان ےک آپ ہی۔  یھت ن

 

 ش
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ان ان

 

ا ادیم اںم یھب رھپ ںیہن وت ش

ے

 ہن ارگ۔۔ یگ آےئ دنسپ وک آپ ہک وہں رکن

دہ  نپاس ریمے ہک ویکں اگ دےئجی وجھبا واسپ  اہھت ےک رس زیلپ وہا ہفحت دنسپی 

این اولکیت یہی ای   یک امں ریمی

 
گ

 اہیں آپ وت آن ا ںیہن دنسپ وک آپ۔۔ یھت ن

 رک ھجمس رکھٹان اوہا ےس رطف یک آپ اےس اںم۔ یگ اجںیئ وھبل رک رھک واہں

ا اتسنہ دسا وک آپ اہلل۔۔۔  رےہ وخش رےہ اہجں۔ اگ ولں اھبنسل دون ارہ

ے

 رکسمان

۔۔۔۔رےھک  

 افعن 

۔ڑپیھ ابعرت اسری اںم آواز اویچن ےن اممہ  

  رپ رہچے ےک اصخ   ابہشز

ٹ

 
 آوھکنں یک یٹیب یھب وک مگیب زنمہ یئگ رھکب رکسماہ

  یلیھپ رپ رہچے اور کمچ یک

ٹ

 
۔یگل ایپری تہب اںیہن رکسماہ  

ازک اینت  ےہ ایپری ینتک امام

گ

۔۔۔ یس ن  

 ڈال اںم ےلگ رک وھکل الک رھپ اور یگل دےنھکی رک ےل اںم اہھت ےس اایتحط وہ

۔دی رک نب الک وہ ہک اھت ریھپا رطف یک امں رک  

۔۔۔۔ےہ راہ گل ایپرا امام  

ادیئ ےن اس رک ومڑ رخ رطف یک ان

ے

۔اچیی ن  

۔الہن ا رس اںم اابثت رک رکسما ےن اوہنں رپ سج  

۔۔۔۔یگ اجےئ وہ مگ ورہن یگ روھک رک نہپ اےس اںم ےہ یک وگڈل ہی  

 ےس رہچے ےک یٹیب ےن مگیب زنمہ وت اہک وہےئ رےتھک اہھت رپ ومیت ےن اممہ
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د اےس وج داھکی وک روینش وایل وھپےنٹ زی 

گ

 ےب ےن اوہنں یھت ریہ انب نیسح م

۔امیگن داع ےیل ےک وخویشں یبمل یک اس اسہتخ  

  وکیئ یک آپ واہں ںیہن اتبن ا ےن آپ آیپ

ے

۔۔۔۔ینب دوس  

 اتبےن قلعتم ےک افہمط وک ان وہ۔آن ا ایخل اک افہمط اےس رپ وپےنھچ ےک ابعشن

 ھٹیب اتبےن اںیہن ن ات وکیئ یک دونں زگرے اںم اگوں وہ ےس وےفق وےفق۔ یگل

ا رپ ن ات ن ات زرک اک افعن اںم سج۔ اجیت

ے

 ےن زنمہ مگیب اور اصخ   ابہشز۔وہن

ام اک افعن وج داھکی ےس وغر وک یٹیب اینپ

گ

  وہ رسخ اس اکلہ ےس آےن رپ زن ان ن

۔یھت اجیت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےگ وہں کیھٹ ےسیک اھکن ا ںیہن ھچک ےن آپ ےہ ن ات طلغ ینتک ایھب افین

۔۔۔۔آپ  

  ےس ڑھکی رپ رس ےک اس یھت یھب نہب رشی   دودھ یک افعن وج افہمط

۔یھت ریہ ےصغہہک  

  
 
 رک وہ یک دنچ یٹیب یک یب یب رتمح ےلہپ دن ھچک ےس اس وت وہیئ دیپا افہمط خ

 دودھ اک امں اےس ےن ڈارٹک  یھت زمکور تہب وت وہیئ دیپا افہمط یھت یئگ وہ وفت

  اھت وھتڑا تہب  رپ وطر  دقریت دودھ اک امں یک اس  رگم اہک ےیل ےک دےنی

  ےس یب یب رتمح ریتہ رویت وہ ےس وہج یک سج

ے
 

زداس  اوہنں وت وہا ںیہن ی 

 ایمں اےنپ ےن وادلہ یک افہمط رپ سج امیگن ااجزت یک الپےن دودھ اےس ےن
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۔یئگ آ اںم وگد یک ان افہمط دی دے راضدنمی اںیہن رکےک ن ات ےس  

 رتسب افعن اںم دونں دس ان۔۔ وہےئ ےئگ وک اممہ ےھت ےئگ وہ دن دس آج

۔ےھت ےئگ وہ رہگے دح ےب ےک ےقلح رگد ےک آوھکنں یک اس۔ اھت ایگ گل ےس  

 ارگ اھت ایک وہےت ہن امیبر  اےسی آج وت  ےتیل رک تمہ یس وھتڑی آپ ارگ ایھب

۔۔۔دےتی اتب  وک اس آپ  

  یکیھپ ےن افعن  رپ ن ات یک افہمط

ٹ

 
داھکی ےس رکسماہ  

ز وت وہ رگم اھت ایک دہع ےس وخد وت ےن اںم 
 
 رھپ  یھت آزاد ےس دہع ےک مسق ہ

ز رظن ای    وہےئ اجےت وت ےن اس۔۔۔ آن ا ںیہن ویکں ایخل اےس

ٹ

 یک دےنھکی رک م

۔۔۔۔۔یک یک ںیہن یھب زتمح  

۔اھت دھک اک دصویں اںم ےجہل ےک افعن  

   رکیت ںیہن ن اںیت ایسی ڑلایکں 

ے

 آپ وت ولمان ا ےس الکن ابہشز اےس ےن آپ ی

  ایس

ے
ے

 یک یک ںیہن ویکں ےلہپ ےن آپ رھپ  ےھت وہےئگ آزاد ےس دہع اےنپ وق

 وت اتبےت ےس آپ  ارگ۔۔۔۔ اتبن ا ںیہن قلعتم ےک ااسحاست اےنپ ےس اےس 

۔۔۔۔۔۔وہےت ہن امویس وی آج اجےن نیقی  

 اھت ہصغ تہب یہ رپ دوونں اےس یھت ریہ ہہک ےس اس  اںم ےجہل دیھک افہمط

ا اینپ یہ دوونں

گ

۔ےھت دبامگن ےس دورسے ای   اھتاںم آن  

  ایس

ے
ے

پ  واسٹ رپ ربمن ےک ےک افہمط وق
 
دوی ےس ربمن ونن ان رپ  ای

ٹ

 آیئ اکل وی 

پ  واسٹ رپ دی اکٹ اکل رک دھکی ربمن ایبنج ےن افہمط
 
  رپ ای

 

ج

مپ س

۔آن ا   
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۔۔۔رکو اڈنیٹ اکل ریمی وہں اممہ اںم۔۔  افہمط  

 یک اکل اےس ےن مہ ام ہک اھت آراہ ںیہن نیقی ایگ رھب ےس وخیش دل اک افہمط

دوی ےہ

ٹ

زی ڈنیہ ےتکٹل اںم ےلگ ےس دلجی ےن افہمط۔ یگل آےن اکل وی 

گ

 ومن الئ وک ق

ا اک اممہ رپ رکسنی یہ اسےنم۔ یک اڈنیٹ اکل اور اگلن ا اںم

ے

 افہمط رک دھکی رہچا رکسمان

 رک آن رمیکہ کیب اک ومن الئ اےنپ ےن اس  دعب ےک داع السم وہیئ وخیش دیل وک

 اس ہیلح اک سج داھکی وک افعن آےت رظن رپ رکسنی ےس ریحت ےن اممہ دن ا

 

ے
ے

زاب ےبدح وق

گ

اھت خ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زھ اکیف داڑیھ رپ رہچے وہےئ رھکبے ن ال ےک افعن

ٹ

 وت ےن اس یھت یکچ ی 

  
 
دیھکی یہ وھچیٹ داڑیھ یک افعن دن ا دایھن یھب خ . 

؟۔۔۔وہا ایک وک ان  

۔وپاھچ ےس ریحت ےن اممہ  

  ےس ان دھک اک اجےن ےک یسک۔۔۔۔ اتبؤں ایک

ے
 

زداس ۔۔۔راہ وہ ںیہن ی   

۔ ایگ لھک امرے ےک ریحت ہنم اک اممہ رپ ن ات یک افہمط  

؟۔۔۔۔ےہ ایگ الچ وکن۔۔۔۔ بلطم ایک  

۔یھٹیب وپھچ وت آیئ ںیہن ھجمس اےس  

 رک امیبر اںیہن دھک اک ن ات اس۔۔۔۔۔ ےس زدنیگ یک ان۔۔۔۔۔ وہ یئگ یلچ مت

۔۔۔۔ایگ  
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د وک رپاممہ ن ات یک افہمط  وک افہمط ےس رظنوں نیقی ےب ےن اس اگل اکٹھج دشی 

۔داھکی  

۔۔۔۔۔قلعت ایک ےس امیبری یک ان اک اجےن ریمے  

۔یلکن آواز رسرسایت ےس ہنم ےک اس  

   ےہ ن اد ںیہمت
 
   اھت وہا ااقتنل اک رتمح اخہل خ

ے

 یہ اےسی  ایھب افعن یھب ی

 ےس رہتش ایپرا اک ان وموجد اںم زدنیگ یک ان ہک ویکں ےھت وہےئگ رےہ امیبر

د ےس ان وہ۔ اھت ایگ وہ دور ۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت رکےت تبحم دشی   

 وت اب  وہا بلطم ایک اک اس ےہ احل یہی اک ان یھب دعب ےک اجےن اہمترے

۔۔۔ وہیگ آیئگ ھجمس ںیہمت  

ا ااسحس وک اس ےن افہمط

گ

 رطےقی وپرے ن ات یک افہمط ےسیج اممہ اور اچاہ دالن

۔یئگ ھجمس ےس  

 یک آوھکنں اور یئگ اھچ رسیخ رپ رہچے۔  اھت اگل دڑھےنک ےس زور زور دل اک اس

۔یھت یئگ وہ دینگ ےسیج کمچ  

۔۔۔۔۔ ےس ایھب ں رکواؤ ن ات اہمتری  

  اک رہچے دن ا الہ رس اںم یفن ےن اس وت وپاھچ ےن افہمط

گ

   رن
 
 وہا رسخ زی

۔اھت  

۔۔۔۔  وہ ریہ ویکں رشام مت ہی  

۔دی رکسما رک پنیھج وہ وت ڑیھچا وک اس ےن افہمط  
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۔۔۔۔۔اجےئ وہ ااھچ احل اک رمضی ےس رکےن ن ات اہمترے ایکہتپ رکول ن ات  

 ن ات ےس اس افہمط۔ دن ا الہ رس اںم اابثت ےن اس وت  اہک دون ارہ ےن افہمط

ز ےس رمکے وہےئ رکےت
 
 واسپ وت دی راضدنمی ےن اس اب یھت یئگ آ ن اہ

ز ےک دواویئں افعن رگم آیئ اںم رمکے

 

زای د اےس۔ اھت اکچ وس زی   وہا اوسفس دشی 

۔اھت ایگ لکن ےس اہھت ومعق ااھچ   

د یھت وہیئ اھکیئ دواایئن ےئگ وس وت اھبیئ اممہ وسری ای 

 

ز اک ان ش

 

 وت ورہن ےہ ای

ز  رات اسری
 
۔۔۔۔ےںہ رےتہ رھپےت اںم نحص ن اہ  

 دڑکھ ڑکپ بیجع اںم دل داع وہا ےیل ےک ااغفن ےس وت اتبن ا اےس ےن افہمط

 رطف یک روم واش اسہتخ ےب وہ دعب ےک رکےن دنب اکل یھت یئگ وہ رشوع

زیھ

ٹ

اہک ی 

ے

۔ڑپےھ لفن ےیل ےک تحص یک اس ےک رک ووض ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔رےہ امن ںیہن ن ات یس وھچیٹ ای   یک یٹیب ےںہ ن اپ ےسیک آپ اف  

 ےک ان اوعان ریمب یٹیب یک  اوعان نسحم اہجں اک اہوس اوعان اھت رظنم ہی

زی ڑھکی اسےنم

ٹ

 اک نج یھت ریہ دے داللئ اںم قح اےنپ ےس وشر و زور ی 

  لف

ے
ے

ز وکیئ رپ وادل اےنپ اےس وق

 

۔اھت آراہ ںیہن رظن وہےت ای  

 واہں وہ ریتھک رک اچم اودمھ اںم رھگ مت رطح سج۔۔۔۔ وہں اجاتن ںیہمت اںم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ رکو رشح ایک اجےن ہن وت یگ اجؤں  

۔داھکی وک ن اپ رک وھگر ےن ریمب وت ایک ااکنر رھپ رھپ ن ار ای   ےن اوہنں  
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۔۔۔۔۔۔ےہ دن ا اگبڑ زن ادہ ھچک ےن امام وک آپ  

۔اھت اسہتخ ےب قہقہ اک اوعان نسحم  رپ ےنہک رک انب ہنم ےک اس  

 زن ادہ یھب ےس ھجم وت آپ ےہ ایخل ایک اںم ن ارے اےنپ اک آپ اٹیب ریما رھپ وت

ام اک وھچڑےن وت ںیل ڑکپ اھچیپ اک ن ات ای    ےںہ وہیئ ڑگبی

گ

۔۔۔۔یتیل ںیہن ن  

زا ےن اس وت ڑیھچا وک اس ےن  اصخ   نسحم  ڈنیہمس اےنپ رک رک انب ہنم اس ی 

۔داھکی وک ن اپ  

   ہک ےہ ہتپ رطح ایھچ وک آپ
 
  خ

ے

 ااجزت یھب امام ےگ امںین ںیہن آپ ی

۔۔۔۔ےںہ رےہ رک گنت اانت ےھجم آپ ےیل ایس۔۔۔ ےگ دںی ںیہن  

ا ہنم ےن ریمب

ٹ

۔اہک رک پل  

 وت دی ااجزت ےن اوہنں ارگ انمیئ وک امام اینپ ےلہپ اھت اہک ےس آپ یھب ےن اںم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ دوں دے ااجزت یھب اںم  

۔داھکی اںیہن ےس ےصغ ن ار اس ےن می ںرزب۔ یھت رشارت اںم ےجہل ےک ان  

 اتہک وت اجؤ نپاس ےک ای  ۔۔۔  ےہ وہا اگلن ا  ڈراہم یہس  اسھت ریمے ےن دوونں 

 نپاس ےک ےلہپ ےہ اتہک وت اجؤ نپاس ےک دورسے اور اجؤ نپاس ےک دورسے ےہ

۔۔۔۔۔ےںہ اچےتہ ایک ہک دںی اتب ےھجم یہ ن ار ای   دوونں آپ۔۔۔۔ اجؤ  

 اینپ ےن اصخ   نسحم وبیل ےس ےصغ ونصمیع  وہےئ ےتھجمس اچالیک یک ان ریمب

وج داھکی وک الڈیل    

۔ یھت ںیہن وایل ےنلٹ ریغب ونماےئ ن ات اینپ  
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  داین اسری

ٹ

 

گ

 ےںہ یہ آپ ای  ۔۔۔۔ ےہ یتھکل ھچک س   ےک رک رسچ ےس ن

  وک سج

ٹ

 

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن رسواکر وکیئ ےس ن  

۔راھک رس رپ دنکےھ ےک ان رک ڑکپ ن ازو اک ان ےن ریمب وت اہک ےن اوہنں  

  نپانپا

ٹ

 

گ

زا ایک اںم ےنھکل رک دھکی ےس ن

گ

زہ الص م

گ

   وت م

ے

   اگ آےئ ی
 
 اںم اںم خ

۔۔۔۔۔۔۔۔یگ وھکلں اور یگ دوھکیں ھچک س   اںم تقیقح  

۔ےسنہ اصخ   نسحم  وت اتبن ا رظن ہطقن اانپ ےن اس  

  اٹیب ریما

ٹ

 

گ

ا اھکل یہ رکےک ررسیچ ےن اوہنں یھب رپ ن

ے

 وت یہ اےسی اب ےہ وہن

  رک ھکل وکیئ

ٹ

 

گ

۔۔۔۔۔اگ دے ڈال ںیہن رپ رپ ن  

۔اہک وہےئ اگبڑےت ن ال ےک اس ےس رنیم ےن اوھنں  

 دورسے ای   ےس ےسیج اھت اتگل ااسی ڑپیھ رک اکنل اہکاینں ینتک ےن اںم نپانپا اہک

زہ ےھجم وہ وہےئ ےھکل رک دھکی وک

گ

۔۔۔۔۔آن ا  ںیہن م  

ز وہ
 
ا اقلئ اںیہن وصرت ہ

گ

۔یھت اچیتہ رکن  

۔۔۔۔ےہ رپورگام اک ڈاھےن ملظ دن ےنتک رپ رٹکیفی ریمی اتبؤ ااھچ  

۔ڑپی الھچ ےس وخیش ریمب وت دی راضدنمی ےن اوہنں رک آ گنت  

د ٹسیب ےک داین آپ ےہ اتپ ےھجم

ٹ

 رکںی ودعہ ای   ےس ھجم آپ سب۔۔ ےںہ ڈی 

 رپ افسرش  ےن ےسجآپ یگ اجؤں ےس تیثیح یک ڑلیک اعم ای   اںم رٹکیفی

  انتک ولعمم ںیہن ےھجم اںم اس وت اکم ایگ رہ ن ایق۔ وہاگ راھک رپ اجب

ے
ے

 اگ ےگل وق

  ھچک اںم اگ رکے ںیہن آاگہ ےس احالت اےنپ ےھجم یھب وکیئ وت دلجی اینت

ے
ے

 وق
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۔۔۔۔۔یگ رکوکس احلص اامتعد اک ان یہ وت یگ زگاروں اسھت ےک ولوگں ان  

  رپوجش وہ

 
 

۔وہئ  

ا یہ اںم ےنرٹکیفی ےنیہم نپاچن اچر مک ےس مک یٹیب ریمی ےہ بلطم اک اس

گ

 درھن

۔۔۔۔ یگ رےھک رک دے  

۔ الہدن ا رس ےس وصعمتیم ےن ریمب وت اہں اہک وہےئ ےتسنہ ےن اوہنں  

ی ااں دو یک اوعان نسحم

ٹ

 ی پ
ب

زی۔ ےھت ےٹیب دو اور 

ٹ

 یھت رکریہ اے یب امی ریما یٹیب ی 

ا ےس اس

ٹ

 دوونں وھچےٹ ےس ن امس اھت راہ رک وکرس اک ٹننیٹفیل ن امس اٹیب وھچن

 ےننب ڈارٹک  ارادہ اک دوونں ےھت اںم یس اسی افی وج ےھت اقین اور الشی ڑجواں

۔ اھت اک  

 وہ ہک آن ا ایخل ےسیک اجےن ہن اںم دامغ ےک اس یھت ایٹھچں لک آج یک ریمب

 دااتسن یچس رپ زدنیگ احالت ےک ڑلویکں ےھجم واےل رکےن اکم اںم رٹکیفویں

 ارادہ اک رکےن اکم اںم رٹکیفی یک وادل یہ اےنپ ےن اس ےیل ےک سج ےھکل

ز
 
 وہےئ رایض دعب ےک رکےن گنت اکیف اےس اصخ   اوعان رپ سج ایک اظہ

۔۔ےھت  

 ارٹنووی ریما وہ لک ہک دںی اتب وک اھبیئ افروق ےک رک وفن آسف اےنپ آپ اب

 دیسےھ اےٹل ےیل اس ےہ افسرش ڑگتی نپاس ریمے وچہکن اور ےگ رکںی

۔۔۔ےگ دںی دے ونرکی ےھجم ےھجم ےک رک وسال اےھچ اجبےئ ےک رکےن وسال   

۔اٹیپ رس اانپ ےن مگیب ہمیلح آیت اںم رمکے رپ ن ات یک اس  
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ز

گ

 ےہ قلعت ےس ڑپاھیئ اہمتری اک زیچ اس۔ ےہ ایل دم یہ ونمارک ےناینپ  مت آخ

۔۔۔۔۔۔وہایگ وسار ویکں وھبت ہی رپ مت رھپ ےس ریکریئ اہمترے ہن اور  

۔وپاھچ ےس یگفخ ےن اوہنں  

 انھکل تقیقح وہ ارگ  ےہ وشق اک ےنھکل وک یٹیب یک آپ۔۔۔۔ امں ایپری ریمی

  ۔۔۔ اگ ڑپے یھب رانہ اںم داین یقیقح اےس ےیل ےک اس وت ےہ اچیتہ
 
  خ

ے

 ی

 رظن ےسیک تقیقح اںم اس وت یگ وھکلں ںیہن رک نس رک دھکی ھچک ےس وخد اںم

۔۔۔۔۔یگ آےئ  

 یٹیب نپالگ اینپ ےن اوہنں رپ سج ایک واحض اسےنم ےک امں  رظن ہطقن اانپ ےن اس

۔داھکی وک  

ھااری ہک  رانھک ن اد ن ات ای   رگم وھکل مت ےہ کیھٹ

م

ے

ن

ز یھکل   یک یسک رک ڑپھ رحتی 

۔۔۔۔ڑپے لکن رپ راےتس ےک رمگایہ وکیئ یہ ہن اور وہ ہن آزاری دل  

ا اےس ےن اوہنں

گ

زض اانپ اھجمسن

گ

۔اھجمس ق  

 یھب وج ہک ےہ وساچ ےن اںم یھب وےسی امں ےںہ ریہ ہہک کیھٹ ن الکل آپ

 اتکس اکنل  ایطلغں ریمی وکن رتہب ےس آپ یگ ڑپاھو وک آپ ےلہپ یگ وھکلں

۔۔۔۔۔۔ےہ  

 وہ ریہ ہہک ےسیج رکسمایئ رک دھکی اےس وہ رپ سج  اگلن ا نھکم وک امں ےن اس

۔وہں اجیتن رطح ایھچ تہب ںیہمت اںم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ا  ہچب ےس نپاین ڈنھٹے   ےہ راہ وہ دبتلی وممس اب ےن آپ ایک ایک ہی یب آن 

۔۔۔۔اگ اجےئ وہ امیبر  

 یھٹیب ےیل ےچین ےک ےھکنپ رک الہن وک ادس آن ایب یہ اسےنم وت آیئ اںم رمکے ہنیمث

    یھت
 
ی ز

ے

 یک ویبی اینپ ےن افروق وہےت دالخ ادنر یھت ریہ وس انعہی یہ ق

۔ینس آواز زدہ وشتشی  

   وت ای  
 
 ن ال یب یب ےہ دن ا رھک رک انب ومیئ وھچی وک وچبں وہ آیئ مت ےس خ

 نپاال اںیہن اور ےہ ےئک دیپا ےچب ےجب آھٹ  ےیک ںیہن دیفس یہ اےسی ےن اںم

 نپاےنل ےسیک ےچب ہک یگ اھکسؤں  وںمہ وپت یک زامےن ےئن مت اب وپاس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ  

ا زا اںیہن۔ آایگ یہ ہصغ وک یب آن 

ٹ

زا ی  ۔۔۔۔وٹانک اک ہنیمث اھت اگل ی   

ا  ےہ دباتل اںم دعب وممس وت اب۔۔۔ ےھت اور وممس ےک زامےن ےک آپ یب آن 

ا امیبر ےلہپ ےچب

گ

 اایتحط ےئل ےک اچبےن ےس امیبری وک وچبں ےںہ وہےت رشوع وہن

۔۔۔۔۔ےہ رضوری  

ا ےس رنیم وک ان ےن ہنیمث

گ

۔اچاہ اھجمسن  

۔۔۔۔اگلن ا  اہھت وک وچبں ےن اںم وج وتہب ریمی دعب ےک آج اٹیب اانپ یب یب ول ہی  

ز ےس رمکے رک رھک اںم ادناز ےک ےنخٹپ اںم وگد یک اس وک ادس اس وہ
 
 لکن ن اہ

ا وک افروق وہےئ ےت اج۔ ںیئگ

گ

 ونک یک دوونں ڑھکا اخومش وج وبںیل ںیہن وھگرن

 

گ

۔اھت راہ نس وھجی  
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  وک ادس ہنیمث وت آن ا ادنر افروق

گ

۔۔یھت یھٹیب اگلےئ ےس س   

ا ےیل ےک آپ اںم ںیل رک جنیچ ڑپکے آےئگ آپ

گ

۔۔۔۔وہں رکیت رگم اھکن  

 اینپ وہےئ رکسماےت ےن افروق۔ اہکں اور  وہیئ ڑھکی ےیل اںم وگد وک ادس

 اںم ونعمں حیحص اںم زدنیگ یک ان ےس آےن ےک سج ااسی۔ داھکی وک رتہب فصن

۔یھت آیئگ اہبر  

ا اراض یھب آن 

گ

۔۔۔ ےںہ یئگ وہ ن  

۔اچےیہ دالین وتہج ےن افروق   

ز وھتڑی  رےںہ رکف ےب  ےک وچبں ںیہن زگارہ اک ان۔۔ یگ اجںیئ وہ رایض اںم دی 

۔۔۔۔ریغب  

ز اےس وہےئ رکسماےت ےن افروق۔ اہک وہےئ ےتسنہ ےن ہنیمث
 
 اور داھکی اجےت ن اہ

زشی

گ

ام۔ ایگ الچ ےیل ےک وہےن ق

 

  ش

ے

 وت ےک یب آن ا۔  اھت ایگ وہ اخبر زیت وک ادس  ی

 چپ   اماھت اک ادس ن ار ن ار ےئل وصرت رپاشین ہنیمث ہکبج ےئگ وھپل نپاؤں اہھت

ز ےس اکم یسک افروق رکیت
 
   اھت الکن ن اہ

 
 ہنیمث ےن اس۔ آیئ اکل یک ہنیمث اےس خ

 ریہ رک ااظتنر اک ایس ےبینیچ ےیل اںم وگد وک ےچب ہنیمث۔  اہک اک رےنہ ایتر وک

۔یھت رصموف اںم ےنلیھک اسھت ےک ولھکونں یھٹیب ےچین انعہی۔ یھت  

۔وک ےجیلک ریمے ےہ اخبر زیت انتک ایگ وہ امیبر ہچب یب آن ا ہن داھکی  

 ریہ ہہک کیھٹ ہنیمث ہک وہا ادنازہ وک یب آن ا رک نس آواز رواہیسن یک اس

  وایعق۔یھت

ے
ے

 ےئن ان اںیہن اب اور ےھت ےئگ دبل یھب وممس اسھت ےک وق
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۔۔۔۔۔۔۔اھت انلچ اسھت ےک ومومسں  

ز یہ ھچک  وگد اےس اور ایک چپ   اخبر اک ادس ےن اس۔ اھت رھگوموجد افروق اںم دی 

ز  رک ےل اںم
 
 ےن ڈارٹک۔ یھت ےھچیپ ےک اس ےئیل گیب اک ادس  ہنیمث۔ آن ا لکن ن اہ

  ےس ےنگل ڈنھٹ دعب ےک اپ چپ  

ے

عن پ
طن 

زاب 

گ

 اےس ےن افروق۔اتبن ا  اک وہےن خ

 اکاہھت ہنیمث ےن افروق رک ھٹیب واسپ اںم اگڑی  اہک اک ےنھٹیب اںم اگڑی رک لچ

۔دن ان ا ےس رنیم اور ڑکپا  

 اک وچبں وت یگ دے وھچڑ نپاؤں اہھت امں رطح اس ارگ ےںہ رےتہ وہےت امیبر ےچب

۔۔۔۔وہاگ احل ایک  

   داھکی ےس تبحم ےن ہنیمث وت اھجمسن ا اےس ےس رنیم ےن اوہنں
 
 یک ان ےس خ

ادی

 

 اینت ےہ یئگ وھبل دھک اسرے ےلھچپ اےنپ وہ ہک اھت اتگل وک ہنیمث یھت وہیئ ش

 وہیئگ وپری ےس تبحم یک وچبں دوونں رسک ن ایق ےن افروق۔ اھت دن ا ایپر اور تبحم

ز ذرا وج  وشر اںم آواز یس ایپری اینپ وت دےتھکی اولھج ےس رظنوں وک ہنیمث دی 

۔دےتی رک رشوع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

د ےن آپ لک  ےںہ آےئگ ڈاوکسٹنم ےک آپ ےس نپااتسکن۔۔ اٹیب اممہ

ٹ

 نشیم ای 

ا ےیل ےک

گ

۔۔۔اسھت ریمے ےہ اجن  

زاھن ا رطف یک اس افلہف ای   ےن دراین ابہشز

ٹ

 اسرے ےک اس اںم سج ی 

 وک اممہ  رکے لمکم ڑپاھیئ اینپ اممہ ہک ےھت اچےتہ وہ۔ ےھت وموجد ڈاوکسٹنم
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۔ اھت وشق تہب اک ڑپےنھ یھب وخد  

 وہ ومیٹ ھچک ےس نپااتسکن ہی یھب وےسی دںی ےل اسلکیئ ن ایئ یھب وک آیپ اممہ نپانپا

۔۔وہیگ یمک اںم وزن ےک ان انیقی وت یگ الچںیئ اسلکیئ ن ایئ۔۔۔ ےںہ آںیئ رک  

 اممہ  رپ سج یک وچٹ  رپ مسج رھبے رھبے ےک نہب ےن احبسن ےھٹیب نپاس

۔داھکی رک وھگر ےس رظنوں وخوخنار اےس ےن  

۔۔۔ںیہن ایپرے ن ال اےنپ ںیہمت ےہ اتگل الل ریمے  

ز یک ےنہک ےک اممہ  وک ن اولں ےس اہوھتں دوونں اےنپ وفرا ےن ابعشن یھت دی 

۔ڈاھاپن  

ز ںیہن مک ےس یلب یلگنج یسک وت آپ آیپ رکے اعمف اہلل
 
ارے رپ ن ات ہ

 
 ہ

۔۔۔ےہ رضوری انچنیھک ن ال ایپرے  

زہ اک یگفخ ونصمیع وہ
 
۔اگل رکےن اظمہ  

ان ولگ مت وت ےںہ ےس ڈر ےک ےنچنیھک ن ال ن الکل

گ

۔۔۔۔وہ رےتہ ےنب ان  

 وک آیپ رک انب ہنم ےن اھبویئں دوونں وت اتبیئ وہج الص یک ےنچنیھک ن ال ےن اممہ

۔داھکی  

 وہ لیمج و نیسح اےنت  ن ال ےک دوونں مہ اںم ونیہمں ھچ ان آیپ ےس مسق

۔۔۔۔ےںہ وہیئ یلت رپ ابکڑارکےن اک ان آپ اب ےںہ ےئگ  

  ای   رپ رہچے ےک اممہ وت اہک ےن احبسن

گ

زی ن اد یک یسک زگرا آرک رن

ٹ

 دشت ی 

۔یھت آیئ ےس  
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ز وکیئ وت نپاس ےک اس  ہن یتیل دھکی رک اکنل رپ آےن ن اد ہک یھت ںیہن یھب وصتی 

ز رک ہہک وک افہمط ہک اھت ایگ رپ ن ات اس دایھن اک اس یہ ۔یتیل وگنما وصتی   

  ایھب وںمہ ےن آپ  آن ا ن اد آیپ اممہ

ے

ز یک اھبیئ افعن  ی  ںیہن وصتی 

۔۔۔۔۔داھکیئ  

 نہب اینپ اںیہن ےن اصخ   ابہشز۔ آایگ ایخل یہ ےھٹیب ےھٹیب ےسیک اجےن وک ابعشن

  ایھب ےن اوہنں ااحلل یف۔ اھت دن ا اتب قلعتم ےک اکنح ےک

ے

 رےتش اس ےس اممہ ی

  ھچک وہ اھت وپاھچ ںیہن قلعتم ےک اھبنےن ہن ن ا اھبنےن وک

ے
ے

 دانی وک دوونں وق

۔ ےھت اچےتہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا آپ ریمب سم وت یج

گ

ا ویکں ونرکی ہی آپ ہک یگ رکںی دنسپ اتبن

گ

 اچیتہ رکن

۔۔۔ےںہ  

 وک افروق اٹپٹپرک آںیھکن ےن اس وت ایک وسال ےس ریمب یھٹیب اسےنم ےن افروق

۔داھکی  

 دورسے ےک آپ  ارادہ ریما العوہ ےک اس وہں اچیتہ انھکیس اکم اک گنکیپ اںم

۔۔۔ےہ یھب اک ےنھکیس السیئ اںم ڈنپارٹنمٹ  

۔دن ا وجاب اںم ادناز رشاریت ےن ریمب  

اری رکے رمح ھچک۔  یگ ںیھکیس یھب السیئ آپ اب
 
۔۔رپ ونیشمں ہ  

۔دی داہیئ ےن افروق  
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اہک ںیل ارٹنووی ےس رطح کیھٹ ےس ھجم آپ اھبیئ افروق ےہ ن ات طلغ ہی

ے

 ن

۔۔۔وہں آیئ رکےن احلص ونرکی اںم ےلچ ہتپ یھب ےھجم  

  اس وہےئ ےتسنہ ےن افروق وت اہک رک انب ہنم ےن ریمب

ٹ
گ

 وک ڑلیک  یس ٹھک ی

۔داھکی  

 ارٹنووی اک آپ ےھجمس آپ سب یک دےنی ارٹنووی ےہ رضورت ایک وک آپ میم

 وسال وضفل یہ اےسی ارٹنووی اک اس وہ افسرش یک سج یھب وےسی۔۔۔۔ وہایگ

ا ایل رکےک

ے

۔۔۔۔۔ےہ اجن  

۔وھگرا وک افروق ےس ےصغ ونصمیع ےن ریمب وت اہک ےن افروق  

  یھکل ڑپیھ ای   ےںہ رےہ اچہ انہک افسریش ےھجم آپ
 
 وہےن افسریش وک ڑلیک اقب

۔۔۔ےںہ رےہ دے ہنعط اک  

۔داھکی وک افروق ےس دصےم ےن ریمب  

  اینپ رک ہہک افسریش وک آپ ےن اںم

ٹ

۔۔۔۔ ےںہ دوھےن اہھت ےس س   

۔ایک ااکنر وفرا   ےن افروق  

 رطح ایھچ وک آپ اںم ےںہ ےک نپانپا الڈےل ےنتج آپ  اھبیئ افروق رکدے سب

۔۔۔دن ا ںیہن اںم اہھت ےک آپ رٹنکول اک اسری ےن نپانپا وت یہ اےسی وہں اجیتن  

 اسنئ افلئ  وکیئ ہن وکیئ  ارثک وہ دن ا سنہ افروق وت اہک رک لج ےن ریمب

ا الچ نپاس ےک اصخ   نسحم رکواےن

ے

 اںم رٹکیفی دورسی اینپ وہ ویکہکن اھت اجن

ے

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

 نسحم یھت یتگل اخیص ایھچ یک افروق اسھت ےک اھبویئں نہب اچروں ےھت 
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زد اک یلمیف اےس ہشیمہ اھت اھجمس ںیہن وررک وک اس یھبک یھب ےن اصخ  

گ

 یہ ق

۔ےتھجمس  

۔اھت ایک یہ ےس وہج یک افروق ےن اوہنں یھب ہلصیف اک ےنجیھب وک ریمب رپ اہیں  

 ےگ آںیئ رک ےل رھگ وک اھبیھب ےن اںم اس اھت ایک ودعہ دہعف یلھچپ ےن آپ

زے

ٹ

  الخف ودعہ ی 

ے

 
ای

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ ےںہ وہےئ ن  

۔ےل یہ وپھچ اہوھتں ےگل وساچ وت آن ا ن اد ےھٹیب ےھٹیب وک  ریمب  

زاب تعیبط یک اصخ   وھچےٹ وت ااحلل یف۔۔۔ اگ الؤں رضور

گ

 وہج ایس سب ےہ خ

ا لسنیک رپورگام ےس

گ

زتص وہاگ ایک الص یہ ےسیج ڑپا رکن

گ

 یک آپ مہ اںم ق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ آںیئ رطف  

۔اہک اک ولباےن وک ونگج ےک رکےک اکل یہ اسھت اور دن ا وجاب ےن افروق  

ز یہ ھچک اک دروازہ اںم دی 

گ

 ادنر ےن ونگج رحف ریہظ اور آیئ آواز یک وہےن ن

۔راھک دقم  

 اکم اسرا وک ان داری ذہم اہمتری ےںہ وررک فون ےںہ ریمب سم ہی وھٹیب ریہظ آؤ

۔۔۔۔۔ےہ یک اھکسےن  

۔اہک وک ریہظ رھپ اور  رکوان ا اعترف ےس ریہظ اک ریمب ےلہپ ےن اوہنں  

 ھکیس رک رہ اسھت ےک ڑلویکں وررک دورسی ہی ںیہن وت لکشم اانت اکم اک گنکیپ

ا اسھت ےک ان ریما یگ اجںیئ

گ

۔۔۔۔ںیہن رضوری وہن  

زو اس ےن ریمب رپ سج دن ا وجاب اس اکٹ ےن ریہظ

ٹ

  اک

گ

ن
 
مگپ

 

س

گ

خ

 ےس اگنوہں 
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۔داھکی  

۔۔۔۔۔۔ےہ رکین یہ ےن مت ڈوییٹ ہی ریہظ  

۔وٹاک اےس ےن آوہنں  

۔؟۔۔۔ےںہ رےہ اسھپ اہک  

وور اس رظن ای   ےن ریمب وت اہک اںم ےجہل روےھک ےن ریہظ

ٹ

ھن
ک

 ڈایل رپ دنبے 

زاون ڈارک آںیھکن یک سج  وہےئ رھکبے ن ال ےس وھتڑے رپ امےھت۔  ںیھت ی 

 ڈیہ اک وررکز اںم ڈاپیرٹنمٹ گنکیپ وہ۔ یھت اھچیئ اینزی ےب رپ رہچے۔ ےھت

  وکیئ العوہ ےک اس ویکہکن ولبان ا وک اس ےن افروق ےیل اس۔اھت
 
 رھبوہس اقب

  ایھب ےس وہج یک امیبری افعن۔اھت ںیہن اںم رظن یک اس دنبہ

ے

 رپ ویل ڈیملکی ی

۔اھت  

جاال
فل

   روھک اسھت اےنپ اںیہن مت 
 
 ےک رگوپ اس وت آیئگ ھجمس یک اکم اںیہن خ

۔۔۔ےہ دھجمسار ذرا وج رانھک وک ان اسھت  

 ڈاپیرٹنمٹ گنکیپ۔ اھت آایگ ھجمس رطح ایھچ وک ریہظ بلطم اک ےنہک ےک افروق

 وصرت یک رگوپ ولگ وہ اور ےھت وہےئ انبےئ رگوپ اےنپ ےن س   اںم

۔ےھت رکےت اکم اےھٹک یہ اںم  

ز یہ س   وررک واےل رکےن اکم رس زای   ورک اعم ای   یھب ہی ےںہ وہےت ی 

زی  وھتڑی یک ان ہک ںیہن وت ااسی ںیہک۔ ےںہ

ٹ

۔۔۔وہ آیئ افسرش ی    

 وک دنبے اڑھک ےس یگفخ اخیص ےن ریمب۔ ڈاال وپھچ ےک یٹپل یگل انب ےن ریہظ
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 اخومش اںم آوھکنں یہ آوھکنں وک ریہظ وج ڈایل رپ افروق رظن دورسی اور داھکی

ارہ اک رےنہ

 

۔اھت راہ رک اش  

 ےھجم اکم اک آپ ےہ رپاملب ایک وک آپ ےس اقتیلب ن ا وہ آیئ ےس افسرش اںم

ا اکم

گ

ا شیتفت رپ وہےن افسریش ریمی ہک ہن ےہ اھکسن

گ

۔۔۔رکن  

 ےس ںیہک وج ڈایل رپ اس رظن ای   ےن ریہظ وت اہک ےس راھکیئ یھب ےن ریمب

  ےچین ھچک ےس دنکوھں ن ال ےک اس۔ یھت ریہ گل ںیہن وررک یھب

ے

 ےٹک ی

  اس اھت راہ وھجل اںم ےلگ دوہٹپ۔ ےھت وہےئ

ے
ے

ارٹ وہ وق

 

 وبلمس اںم رپیکی  ش

۔اھت راہ وہ ادنازہ اک وہےن تمیق شیب یک اس یہ رک دھکی وک سج یھت  

  ھچک ےس روےی ےک اس وک ریہظ

ٹ

 
 ریہ آ ںیہن ھجمس اےس  ایک رگم اھت راہ رک ہ

۔یھت  

ا ںیہن شیتفت رپ وہےن افسریش ےک آپ اںم 

ے

 ےس لحم اوےچن ذرا یھب آپ رکن

 یہ ےس تیثیح یک وررک وت ےںہ وررک ای   آپ  رپ اہیں آںیئ ےل رشتفی ےچین

۔۔۔آںیئ شیپ  

۔رکان ا ن اور اےس اںم ےجہل رھکدرے ےن ریہظ  

ا

گ

 رکےت ن اںیت یک مسق سک وررک ےک آپ ہی اھبیئ افروق۔۔۔۔ لحم اواچن وکن

   ای   رہھٹی اںم۔۔۔۔۔ ےںہ
 
 لحم ےن اوہنں دن ا اھٹب ےھجم اور ڑلیک یک رھگ رغی

 ہی اک اس یل نپال یمہف طلغ ےن اوہنں ےںہ اےھچ ایک ڑپکے ریمے۔۔۔۔۔ اںم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ڑلیک اریمریبک وکیئ اںم ےھجمس ہی ہک ںیہن وت بلطم  
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  ےن ریہظ وت وبیل اںم ےجہل زیت زیت رک وبالھک وہ

ٹ

 
 اور افروق ےلہپ رک دن ا رکسماہ

۔داھکی اےس رھپ  

 آپ اب۔۔۔۔۔ ےہ ایگ وہ اہیئ تہب یھب سٹیٹس اک رغوبیں اںم نپااتسکن لک آج

زھ مک ےس مک وفن آیئ فون اک ان اھبیئ افروق دںیھکی یہ

ٹ

 وت اک اورپ ےس الھک ڈی 

۔۔۔ اگ وہ  

ان رک وھکل ہنم ےن ریمب وت یک وچٹ وہےئ رکسماےت ےن اس

گ

 داھکی وک زیتان

۔۔یھت رپ وفن آیئ ڑپے اسےنم ےک اس رظن یک سج  

ان اخرط یک وشق اےنپ۔۔۔۔۔۔ ںیہن ومل وکیئ وکیئ اک وشق وت اہں

گ

 ھچک ایک ان

د ومن الئ رک ڈال یٹیمک ےن اںم وت ےہ وشق یھب ےھجم اتکس رک ںیہن زی 

گ

۔۔۔۔ ایل خ  

۔۔۔۔آیئگ یسنہ اسہتخ ےب افروق رپ اہبےن ےئگ ڑھگے ےک ریمب  

۔۔۔ےگ اڑاںیئ ذماق ریما یھب آپ اب۔۔۔ اھبیئ افروق ایک  

ارایگض ےن اس

گ

۔الہےئ اںم ااکنر رک ااھٹ اہھت دوونں ےن افروق وت  اہک ےس ن  

ا گنت وک نہب ریمی مت ریہظ

گ

۔۔۔۔رکو دنب رکن  

  رپ اس

ٹ

 
۔ اھجمس انمس   وٹانک وک ریہظ ےن اوہنں رک روک رکسماہ  

اری ایک مکح اک آپ مکح وج
 
۔۔۔۔۔ایک اجمل ہ  

 

گ

  ےن ریہظ وہےت مخ اس اکلہ رک رھک اہھت ہپ س 

ٹ

 
 اہک وہےئ دن اےت رکسماہ

۔اکنںیل آںیھکن اےس ےن افروق  

دڈ اےنپ اور وفن آیئ اانپ ہک اگ ےئجیک وکشش۔۔۔۔ اجںیئ آ آپ ےس لک

ٹ گ

زای  ی 
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 رک دھکی وک نج آںیئ رک نہپ ویہ رپ اہیں۔۔۔۔ آےئ رک وھچڑ رھگ آپ ڑپکے

۔۔۔۔وہ ہن التبم اںم رتمکی ااسحس وررک دورسے  

 اور امرا اہھت رپ امےھت ریمب۔ ایگ الچ رک انس اےس اجےت اجےت اور وہا ڑھکا ریہظ

زا ۔انبن ا ہنم اس ی   

۔۔۔اےس ےںہ رکےت ڈنیہل ےسیک آپ ےہ ڑلاک زیت انتک  

۔دےی ااکچ دنکےھ ےن افروق وت اہک ےن ریمب  

 آپ ہک ےںہ اچیتہ آپ۔۔۔۔۔  اگ آےئ ےک ےل ںیہن وفن ہی ےس لک آپ اب

الم اںم ان  رطح یک ولوگں اںیہن آپ وت وہ ےس رطےقی کیھٹ اکم اک

 

 وہ ش

  ۔۔ اجںیئ

ے

 یھب ےس سج آپ ن ات دورسی اور یگ نپاںیئ اامتعد اک ان آپ یہ ی

  اس قلعتم ےک اس رکںی وکشش رکںی دویتس

ے
ے

  وق

ے

 وپںیھچ ہن ن ات وکیئ ی

  
 
  خ

ے

 اسھت ےک آپ وہ رطح اس اجیت ںیہن لم لھگ اسھت ےک آپ وہ ی

رزلبیٹ
مف
ک

س احالت اےنپ وخبد وخد وت یگ رکںی لیف 

سک

۔یگ رکںی ڈ  

 ےیل ےک داھکےن اچین وک دورسے ای   اور دنبی رگوپ اہیں العوہ ےک اس

 ےہ رانہ اتحمط ےس ان ےن آپ۔ ےںہ اجےت ےیک اامعتسل ڈنکھتہے دیسےھ اےٹل

 یھب اک رےنھک اسھت ےک آپ وک ریہظ۔اجںیئ امری اںم ربخی ےب آپ وہ ہن ہی۔

۔۔۔۔۔ ےہ وافق ےس ڑج یک ولوگں ان وہ ویکہکن اھت وساچ ےیل ایس ےن اںم  

ز وہیئ الہیت رس وہ وت اھجمسن ا اےس ےن افروق
 
 ریہظ اہجں یگل دےنھکی رطف یک ن اہ

۔اھت ایگ  
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 تعیبط یک آپ ایھب۔ وہےئگ ایتر ےیل ےک اجےن رٹکیفی  رھپ آپ۔۔۔ ایھب افین

ی ںیہن رطح وپری

 ھل

می
س

۔۔۔۔۔ےںہ ےئگ وہ زمکور ےنتک دںیھکی۔۔۔۔۔   

 اس دامیھ رک نس ن ات یک اس وہ وت وبیل ےس ےصغ ذرا رک دھکی ایتر اےس افہمط

۔دن ا رکسما  

 اینت ےک وخنتاہ ریغب یہ آےگ۔۔۔  ںیہن یک اصخ   وادل ریمے رٹکیفی یج اٹیب

 ےلم ںیہن روہیپ ای   ےھجم ےنیہم اس وت راہ احل یہی ارگ ےںہ یکچ وہ ایٹھچں زن ادہ

۔۔۔۔اگ  

۔اھت دن ا وچنڑ اےس ےن امیبری یک دن اےنت۔ اہک ےس یتسس ےن افعن  

ی وت ن ات ریمی ےن آپ ےہ ہتپ ےھجم

گ

ی

گ

سپ

 دایھن اانپ رگم اجرےئ۔۔۔۔۔  ںیہن 

 اک ان اگ دےئجی اھکےن ںیہن زیچ وکیئ العوہ ےک ڈنیسوچ وک اھبیئ ریبک۔۔۔۔ اگ رےیھک

۔۔۔۔ ےہ اکچ وہ زمکور تہب دعمہ  

۔رےھک دایھن اک ااغفن وہ ہک اھت اہک ےس اس ےن افہمط وت الکن ریبک ےس رمکے  

ا دےنھکی یھب رھگ دورسا ےن مہ آج

گ

  اںم ڈسنفی۔۔۔۔  ےہ اجن
 
 ےہ وٹسری ڈب

۔۔۔ےہ انمس   یھب  رکاہی  

   وک رات اتبن ا  وک افعن ےن ریبک
 
 اھت وہا وسن ا افعن۔ ےھت آےئ واسپ ولگ وہ خ

۔ےکس اتب ںیہن اےس ےیل اس  

 
 
ا ایک وٹسری ڈب

گ

۔۔۔۔۔ےھت ےتیل دھکی رھگ وکیئ اک رطح ایس ےہ رکن  
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۔ الہن ا رس اںم یفن ریبکےن وت اہک ےن افعن  

  ےنیہم نیت دو

ے

ادی یھب اک رماد ی

 

 الےئ یہ اسھت وک وکبک وہ اور ےہ ارادہ اک ش

۔۔۔۔اگ  

  وہ ہک یئگ آ ھجمس وک ان وت اتبن ا ےن ریبک
 
۔ےہ راہ دھکی ویکں وٹسری ڈب  

ز اینت رماد اور ونگج ہی ز ےتچنہپ ےتچنہپ رٹکیفی ےںہ رےہ اگل ویکں دی   یگ اجےئ وہ دی 

 ۔۔۔۔۔

۔ یک ردیس دھپپ  رپ دنکےھ ےک اس  ےس ےھچیپ ےن ونگج الھجنھجن اوت ریبک  

 رہھٹا اںم رک امرا ہن ےھجم اہھت اسیج وھتہڑے اانپ ہی ےہ دن ا وتڑ دنکاھ ریما ےنیمک 

  وت اور یلسپ لگنس
 
۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈرکی ڈب  

۔۔۔اتلڑا اےس ےن ریبک  

دا

گ

  ےس اہکں ےھجت اںم۔۔۔ رک وخف اک خ
 
 ریمی۔۔۔۔۔۔۔ وہں اتگل ڈرکی ڈب

۔۔۔۔۔ےہ دن ا انب یہ ھچک اک ھچک ےھجم وت ےن وت ےہ ایھچ ایک تحص یس وھتڑی  

 رک ڑکپ ےس ن ازو وک دوونں ونگج اور ریبک ےن رماد وت اگلن ا اہھت وک اکونں ےن ونگج

ز
 
۔دالیھک ےس رطف یک ن اہ  

 اب اجبےئ ےک وررک گنکیپ وک ان یہ اںم رٹکیفی ےس احلظ ےک میلعت یک ان 

زی

ٹ

  ی 

ٹ

 اخاص ااھچ یھب اںم وخنتاوہں یک ان ےس وہج یک سج۔ یھت یئگ لم وپس

۔اھت ایگ ایک رک دھکی وک دن ادتناری اور تنحم یک ان س   ہی اور اھت وہا ااضہف  

ے رٹکیفی ولگ وہ

ے

ھن
 

چ

گ

ن

 ویٹھچں وچہکن افعن۔ ےئگ ےلچ اںم ڈاپیرٹنمٹ اےنپ یہ وپ
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  ایھب اےس ےیل اس اھت رپ

ٹ

 ےک افروق دیساھ وہ ےئل اس یھت یلم ںیہن س 

 ےلگ اور ااھٹ ےس دیل وخش رک دھکی اےس  اھت راہ دھکی افلئ اھٹیب وج  آن ا آسف

۔اگل  

ھااری۔۔۔۔ وھچڑا رتسب یھب ےن ن ارمت ےہ رکش

م

ے

ن

  یل الکس وخب ریمی ےن آیپ 

اہک اپھچیئ رک اجن  ےس  اس امیبری اہمتری ےن اںم ہک اس وقبل

ے

 ہن رک ےل ن

ا

گ

۔۔۔۔ڑپے اجن  

۔دن ا سنہ افعن وت اہک ےن افروق  

  اینپ وہ رےہ رھپ ےنب ونجمں ن ار ایک

ے

 ےک دصویں ےہ اتگل اےسی۔۔۔ دوھکی احل

۔۔۔۔وہ امیبر  

ز ھچک۔ اگل رکےن نئمطم اےس افعن وت اہک ےس وشتشی ےن افروق  افروق دعب دی 

 اور اٹکیئ السیئ یک وکٹ ٹنیپ رپ اہجں الن ا رپ اسڈیئ دورسی یک رٹکیفی وک اس

۔ اھت ایگ انبن ا رجینم واہں وک افعن۔ اھت ڈاپیرٹنمٹ اک گنکیپ  

۔۔۔۔مکیلع االسم  

 ریہظ اےس یہ اسےنم راھک دقم اںم ےصح واےل گنکیپ ےک رٹکیفی ےن ریمب

۔آن ا رظن ڑھکا  

 اکررکدیگ ایسی دن یہ ےلہپ ےںہ ٹیل ٹنم سیب آپ آج۔۔۔۔ االسلم ومکیلع

امئ ورگنک اہیں اگ رےیھک دایھن آدنئہ

ٹ

ا رشوع ےجب آھٹ ن

ے

 یھب وک آپ ےہ وہن

ا وموجد رپ اہیں ےجب آھٹ وپرے

گ

۔۔۔۔۔اچےیہ وہن  
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  یھب وکیئ اےس وہ اہک ےس راھکیئ ےن ریہظ 

ے

 
 اھت ںیہن اںم ومڈ ےک دےنی راعی

 ںیہن وہ رگم ےہ رانھک دایھن اخص اک اس ہک اھت اہک ےن افروق اےس احالہکن

ز اک ن ات اس وررکز دورسے اور رکے رنیم رپ اس وہ ہک اھت اچاتہ

گ
 

ااجی

گ

 افدئہ ن

۔ ااھٹںیئ  

  یگ رکوں وکشش وپری ےس لک وسری

ے
ے

 ڈراویئر آج اںم الص یک آےن رپ وق

۔۔۔اھت ایگ وہ ٹیل  

  ےن ریہظ وت اہک اںم اںم ادناز نگم ےن اس

گ

 دایھن اک داھکیاس اےس رک وچی

۔وہا ااسحس اک یطلغ اینپ ےس دشت اےس  ایگ رپ اافلظ اےنپ  

۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ایگ وہ ٹیل ڈراویئر ذایت اک آپ ینعی  ڈراویئر اک آپ  

۔وبال اںم ےجہل ازہتساہی رک ڑکپ ن ات یک اس اھت ریہظ یھب آےگ  

ز آپ وت ای  
 
 ےن اںم۔۔۔۔ ےںہ ےتیل اکنل ویکں ںیہن ہتپ بلطم ااٹل اک ن ات ہ

 آج ہک اہک اانت رصف وت ےن اںم اور ڈراویئر ذایت ریما ہک اہک بک ےس آپ

 وسزویک  اور ےہ اتکس وہ یھب اک ونی ریمی ڈراویئر وہ وت اھت ایگ وہ ٹیل ڈراویئر

۔۔۔۔۔۔۔یھب اک  

۔اہک وہےئ اتجےت ےن ریمب  

 ایٹل یھب ن ات دیسیھ ےہ وہایگ ایک ےھجم لک آج ںیہن اتپ۔۔۔۔ وسری وسری اوہ

 امتیل مک آپ آج وےسی۔۔۔  وہں اتیل واسپ ن ات اینپ اںم ںیلچ ےہ دیتی انسیئ

زار آھٹ ےن آپ وجرگ وج ہی رپ ےںہ آںیئ رک نہپ ڑپکے ےک

گ

 
 ےںہ ےنہپ ےک ہ
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۔۔۔۔۔۔یھت ن ات ایھچ زن ادہ وت یتنہپ  وجرگ ےس اعم وکیئ ہگج یک ان  

  ےچین ےس اورپ ےن ریہظ

ے

زہ اک اس ی

گ
 

 ےن ریمب وت یک وچٹ دعب ےک ےنیل اجی

۔امرا اہھت رپ رس  

 رہمن این ےہ ن ایق شیتفت اور وکیئ ن ا وخش اب ےںہ ےیل ےس ڈنلے ےن اںم ہی

 آپ ےہ وہاکچ اضعئ ہٹنھگ ای   یہ وےسی ےگ دںی اھجمس اکم ےھجم آپ ارگ وہیگ

۔۔۔۔۔ دوران ےک شیتفت یک  

  وک ریمب

ے
ے

زوق ۔وبیل  اںم ادناز زنطہی وہ اور  وساج وجاب ی   

  اس ےن ریہظ

گ

  اھت اہیئ اخاص ویلل اکڈیفنسن اک اس۔  داھکی وک ڑلیک یک رھب اٹھچی

 اور سٹنیپ رپ اسڈیئ ای   اہجں آن ا اںم ڈاپیرٹنمٹ ےیلگنکیپ اوکساسھت ریہظ۔

۔ںیھت ڑپی اںم وصرت یک ڈنبزل رشسٹ ویلسز لف رپاکنٹ اسڈیئ ای     

ز لگنس س   ہی

گ

پ 
 اجیت اگلیئ ہہت ےک رھک رپ وتگں وصخمص وک ان اہیں۔ ےھت پ

ز اکنم ےپ ان رھپ

گ

گ

پ
پ  رک اگل پ

 
ا ایک ری

ے

ا اجیھب رطف ایلگ رھپ اور اجن

ے

 اہجں اجن

ا ایک دنب اںم ڈوبں رکدہ وصخمص اںیہن

ے

 ےک رک وفڈل رپ یہی یھب ڈےب وہ۔اھت اجن

  وہ نپاس ےک ان۔ اجےت ےیک ایتر

ٹ
 
 ےس ارطاف اچروں وک نج ےھت آےت رٹسی

ا  ایک ایتر ن اسک گنکیپ رک ومڑ

ے

۔اجن  

ز ھچک   دی 

ے

 ھآان ا اکم اسرا وک اس ی
چ
م
س

 آن ا رک ےل رطف دورسی اےس رھپ اور  

۔ںیھت رصموف اںم گنکیپ وخانیت اور ڑلایکں اسری رھپ رپ اہجں  

زہ

گ
 

۔۔۔ںینس ن ات ریمی آپ اٹیب افی  
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 راھک رک اقنب ےن سج دی آواز وک ڑلیک ای   وبلمس اںم ابعن ا ای   ےن ریہظ

۔اھت  

۔۔۔رس یج  

   وہ
 
ی ز

ے

۔وبیل اںم ادناز ؤمدب رک آ ق  

ام اک ان ےںہ ریہ وررک یئن ہی اٹیب

گ

 رگوپ ےک آپ ہی ےس آپ ےہ ریمب ن

ا اکم وک ان ےن آپ یگ رکںی اکم اںم

گ

 رانھک یھب دایھن اک ان اور ےہ یھب اھکسن

۔۔۔۔ےہ  

ادیک ےن ریہظ

ے

۔یک ن  

۔۔۔رس رتہب یج  

 اےنپ رک ڑکپ اہھت اک ریمب اور اہک ےن اںم ادناز ومدب ےن اس رھپ ن ار ای  

 ہہت یک رشسٹ رپ لبیٹ رگوپ اک ڑلویکں آھٹ رپ اہجں آیئگ رطف یک لبیٹ

 اس رک وھچڑ اکم یہ ےن س   رک دھکی وک وررک یئن ای  ۔ اھت رصموف اںم اگلےن

۔رکدن ا رشوع دانھکی رطف یک  

۔۔۔مکیلع االسم  

۔یک لہپ اںم السم ےن رب ریمے  

۔۔۔االسلم ومکیلع  

زہ ارھبی آواز رتشمہک یک س  

گ
 

 ریمب اعترف اک ڑلویکں امتم وموجد واہں ےن افی

ادی ڑلایکں ھچ اںم رگوپ اس رکوان ا ےس

 

ادی ریغ دو ہکبج دشہ ش

 

۔یھت دشہ ش  
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د ےن ریہظ  دعب ےٹنھگ آدےھ

ٹ گ

ٓا وک ریمب وت اگلن ا راوی زی وج دی 

ٹ

 ےس دیعمجل ی 

 یک ریمب اور یک پلس نپ دل ےحمل ایس یھت رصموف اںم اگلےن نپ رپ رشٹ

  اس رک دوڑ ریہظ یھت اویچن اخیص خیچ درخلاش یک اس یئگ سنھپ اںم ایلگن

ے

 ی

زہ یھت ڑھکی دن اےئ اںم ہنم ایلگن اب ےیل رہچہ رسخ وج آن ا

گ
 

 نپ ایلگن یک اس افی

۔یھت یکچ اکنل  

ا اکم ےس اایتحط وک آپ ےںہ یئن ایھب آپ

گ

۔۔اچےیہ رکن  

   ےن ریہظ
 
ی ز

ے

 اس ہک وہا ادنازہ رک دھکی آںیھکن من یک اس اہک ےس رنیم آرک ق

۔ےہ  فیلکت یہ زن ادہ وک  

۔۔۔۔اسھت ریمے آرےئ آپ  

 یک  نپاس آس دی لچ ےھچیپ ےک اس الہیت رس ریمب۔  اہک اایتخر ےب ےن اس

ارے ہی۔ داھکی وک دورسے ای   ےس رظنوں زیخ ینعم ےن وررکز
 
 تخس ویہ ہ

۔یھت البلکریہ ن ات یہ ای   اںم ذنہ ےک س   ان۔ ےںہ ارسف ریگ  

ا دل اانت رپ ن ات وھچیٹ اینت ےئیپ نپاین ہی اور ںیھٹیب

ٹ

۔۔۔۔۔رکےت ںیہن وھچن  

ج اا وہےئ وبےتل ہکلب یھت ںیہن دردی مہ اںم ےجہل ےک اس
لہ

۔اھت تخس   

  ےس اورپ آپ اور ےہ یگل یک زور اینت ےھجم وت ای  

ٹ
گ

۔۔۔ےںہ رےہ یھب ڈای  

پ  وک ریمب رپ ےجہل تخس ےک اس

ے

زھ یہ ی

ٹ
پ
۔یئگ خ  

 رطح ایس وک ان ن ار یئک اںم دن ےںہ وررکز ےنتج واہں اسھت ےک آپ ریمب

ز

گ
گ

پ
ز ارگ ےںہ یتگل پ

 
 رٹکیفی دن اسرا وت ےخیچ رطح یک آپ وررک رپ ےنگل نپ ن ار ہ
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۔۔۔رےںہ وگیتجن آوازںی یک وخیچں ےس  

ا رانھک وبضمط آپ اانپ وک آپ وہےئ رکےت اکم

ے

 فیلکت وج رپ ےنگل نپ ےہ ڑپن

 آدنئہ ےیل اس اھت ن ار یلہپ ہی رہباحل ےںہ یتکس یھب دن ا آپ اےس ےہ وہیت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ ےئجیک اایتحط  

۔اھت رھکدرا اور تخس اور دبوتسر ہجہل اک ریہظ  

۔۔۔۔دے ہن انسیئ آواز یک آپ ےھجم دون ارہ اگ رےیھک دایھن اور اجرےئ آپ اب  

ارہ اک اجےن اےس ےن ریہظ

 

 یک ااٹسک رک اکنل افلئ ای   وخد اور دن ا اش

 اور داھکی رک وھگر وک ریہظ دےتھکی افلئ ےس ےصغ ےن ریمب اگل دےنھکی وصراحتل

ی ریپ

ے

ی

گ

ج

ٹ

پی ب

 رکسماےت داھکیاور وہےئ اجےت اےس رک ااھٹ ےنرس ریہظ یئگ یلچ واسپ 

۔دی اکٹ رظن رپ افلئ دون ارہ وہےئ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

دنشیم اک آپ اٹیب اممہ

ٹ

۔۔ایگ وہ ای   

۔وپاھچ رک دھکی ےھٹیب اںم الؤجن اےس وت آےئ رھگ  دراین ابہشز  

دنشیم نپانپا یج

ٹ

ام ایگ وہ ای 

 

 اسھت ےک ابعشن اور احبسن یگ آؤں رک ےل سکب وک ش

۔۔۔اجرک  

 رھب نپاین اںم الگس وہےئ رپڑپے لبیٹ اسڈیئ اور دن ا وجاب وہےئ اےتھٹ ےن اممہ

۔ ڑکپان ا اںیہن رک ال رک  

 اتبن ا ےن آپ اور دانی اتب ےھجم وت وہیئ رضورت یک زیچ اور یسک اٹیب ےہ کیھٹ
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 ےہافعن تعیبط یسیک آپ ںیہن ن ا وہ ن ات ےس افہمط یک آپ نپااتسکن ںیہن

۔۔۔۔یک  

زاھےت رطف یک اس الگس ےن اصخ   ابہشز

ٹ

۔وپاھچ وہےئ ی   

 رےہ اج یھب رٹکیفی ےس دن دو وہ ےںہ کیھٹ۔۔۔۔ یھت وہیئ ن ات  نپانپا یج

۔۔۔ےںہ  

ارلم ےن اممہ

گ

۔دن ا وجاب وک ان اںم ےجہل ن  

۔۔۔اںم ن ارے ےک رےتش اس  وساچ ایک ےن آپ  

ا یھب وک ےصق اس اہوھتں ےگل وساچ ےن اصخ   ابہشز

ٹ

 

گ

۔ںیل ن  

 نپانپا یھب وےسی اھبنن ا دہع اانپ رصف ےن افعن۔ ۔۔اگ وہ ایک ےس وسےنچ ریمے نپانپا

زدیتس زار رہتش اس آپ آج۔ وہےت ںیہن نپادیئار رےتش ےک زی 

ے

زق  ن ات یک رےنھک ی 

 وایل آےن آدنئہ وت اجںیئ وہ ایتر ےئل ےک ن ات اس دنبےھ امرے وہ اور رکںی

ا ای   زدنیگ

ے

ززگ اںم اور وہیگ وھجمسن
 
ا ںیہن زدنیگ یک رطح اس ہ

گ

 اچیتہ زگارن

۔۔۔۔۔ وہ ہن تبحم اںم سج  

۔داھکی رہچہ اک یٹیب اینپ وغبر ےن اوہنں رپ آواز دیجنسہ یک اممہ  

۔۔۔۔اھت  داھکی یہ اور ھچک اںم آوھکنں یک افعن وت ےن اںم اٹیب  

 وت ےن آپ ہک اتبیت ایک اںیہن وہ۔ اکٹھج رس ےن اممہ وت ےناہک اصخ   ابہشز

ز تبحم رپ سج داھکی یھب رہچہ اسھت ےن اںم ڑپیھ آںیھکن ۔یھت رحتی   

 ہتپ یہ وخد وک آپ دںی وجھبا اںیہن اور رکواںیئ ایتر رپیپز ڈآویئرس آپ ن ان ا
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زار وک رےتش اس وہ ہک اگ اجےئ لچ

ے

زق ۔۔۔۔ںیہن ن ا ےںہ اچےتہ رانھک ی   

۔یھت اچیتہ یہ وہ ےیک ادا اافلظ ہی ےس دل سک ےن اممہ  

ا وک آپ ےن اس ارگ  دوھکی وخد آپ۔۔۔  ںیل ویکں ااحتمن اک اس مہ اٹیب

گ

 وھچڑن

ا

ے

 ےن اس ہک ےہ ہی بلطم اک اس اتکس رک رکوا ایتر رپیپز ےس ےلہپ وہ وت وہن

۔۔۔۔ےہ وھچڑا رپ اایتخر  ےک آپ ہلصیف  

۔اھجمسن ا  اےس ےن اصخ   ابہشز  

 وایعق وہ ایھب۔ آیئگ ھجمس  ن ات یک ان ےسیج اور داھکی وک ان ےحمل دنچہ ےن اممہ

ا اجن ےس اس وہ ارگ

گ

ا اچاتہ ڑھچوان

ے

ا رک ونبا ز رپیپز  وت وہن

ے

 ن اپ اےس اور رھک

۔داتی دے یہ اسھت ےک رک اسنئ یھب رپیپ یہ رکےت وحاےل ےک  

 یکلہ رپ رہچے اور یئگ چم یس لچلہ اںم اںم دل ےک ےک اممہ رک وسچ ن ات ہی

  ابہشز۔ یئگ اھچ رسیخ یس

گ

 ہلگ ےس رشارت اور  داھکی رک رکسما ےن اصح

 اکنھکرے

زی ۔۔۔وہیت ںیہن ن ات ایھچ رکےت ںیہن گنت وک یسک  نپانپا ےہ ن ات ی   

 ےئل ےک ان وہےئ ےتسنہ ےس رشارت اور اہک وک ان رک انب لکش ےندیجنسہ اممہ

 یئگ ےنیل رگورسی اسھت ےک ابعشن اور احبسن زنمہ  مگیب۔  یئگ یلچ انبےن اچےئ

۔ ںیھت وہیئ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زاامجن  دہعے ےک زسمافروق بک آپ ہنیمث زسم ۔۔۔۔۔یگ وہں ی   
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   وت داھکی وہےئ ڑھکے رپ اڈنیٹس اےس ےن افروق
 
ی ز

ے

 وبےل ےس رشارت آرک ق

 رسخ ےس رشم رہچہ اک اس ےئل اس یھت آیئگ ھجمس وخبیب ن ات یک ان وک ہنیمث

۔یئگ ومڑ  رخ وہ اور وہا  

اری ےہ ایگ وہ ہنیہم ای   وہاگ ایک ےس اپھچےن ہنم رطح اس
 
ادی ہ

 

 وت اب وک ش

ا آ نیقی وک آپ

گ

 وبقل ےیل ےک اوالد اینپ رصف وک آپ ےن اںم ہک اچےیہ اجن

 ےھجم اور یھت دی رک اغبوت یھب ےن دل ریمے یہ دےتھکی وک آپ ہکلب ایک ںیہن

ا رس آےگ ےک اغبوت اس

گ

۔۔۔۔ڑپا اکھجن  

 وھگم ےس ےھچیپ افروق۔ آایگ ہنیسپ اںم اہوھتں ےک ہنیمث ےجہلرپ ریبمھگ  ےک افروق

 اںم اہوھتں اےنپ وک اہوھتں دوونں ےک اس اور وہا ڑھکا آ اسےنم ےک اس رک

زا ےن ہنیمث ایل ڑکپ ےس رنیم
 
  رگم اچےہ اچنیھک اہھت اےنپ رک ھگ

 
 رگتف یک اقمب

۔یھت وبضمط اخیص  

۔۔۔۔وت وہ ااجزت ارگاہمتری وہں راہ اچہ رانھک وہمیل وک اوتار اس اںم  

ے ای   رک ااھٹ رظن ےن ہنیمث وت اہں اہک ےس اس  ےن افروق

 

جظ
ل

 ےک افروق وک 

  اکھج رظن رک رشام اور داھکی وک رہچے

 

  رک دھکی رسیخ اھچیئ رپ رہچے ےک اس گ

 ہنم اےنپ ہنیمث ہک اھت اچاتہ وہ یھب رھپ رگم یئگ آ رظن راضدنمی یک اس وک افروق

زار ےس

ے

۔رکے اق   

۔۔۔دن ا ںیہن وجاب اک ن ات ریمی  

  الچن اانپ ےن ہنیمث وت اہک دون ارہ ےن افروق دعب ےک رکےن ااظتنر ےحمل دنچ

ٹ
گ

 وہی
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۔دن ان ا اںم داوتنں  

۔۔۔ ےہ کیھٹ  

 ایگ رھب ےس وخیش دل اک افروق۔ دی انسیئ لکشمب وک افروق آواز یس یکلہ یک اس 

زھ آےگ دقم ای   ےن اس۔

ٹ

ااین یک اس رک ی 

 

 س
۔ یل وچم بپپ  

زیت ےس ڈنھٹک اںم ووجد اےنپ وک ہنیمث

ے

 رنیم ااہتنیئ اںم سمل اس وہیئ وسحمس ای

 وہےئ رھبےت زمخ اسرے دھک اسرے ےس ووجد اےنپ اےس یھت نپازیکیگ اور

۔ےھت رےہ وہ وسحمس  

ادی یلہپ 

 

  ااہتنیئ ےن اس وج اسل دو ےک ش

ے

 
 گل اےس ےھت زگارے اںم اذی

 یک افروق اہھت اسرا اںم اس اور ےہ ریہ اج وھبیتل وک ان وہ اب ےسیج  اھت راہ

۔یھت ریہ وہ وسحمس وہیئ امسیئ اںم سن سن اینپ اےس وج اھت اک تبحم  

اگنپ یک وےمیل مہ رھپ لک ےہ کیھٹ

 

 نپارل یک آپ رھپ اور ےگ ںیلچ ےیل ےک ش

۔۔ےگ ںیل رکوا یھب گنکب ےس  

۔وہا وگن ا ےس رنیم وہ  

اگنپ

 

ادی ےہ رضورت ایک یک ش

 

 ےس اںم ان ےںہ  ڑپے یہ اےسی وجڑے ےک ش

۔۔۔۔یگ ولں نہپ وکیئ  

۔داھکی وک ویبی اینپ رک سنہ ےن افروق وت اہک ےس اسدیگ ےن ہنیمث  

اگنپ ےس دشت  وت وک وخانیت

 

 رک ااکنر آپ اور ےہ راتہ ااظتنر اک اجےن رپ ش

۔۔۔۔ےںہ ریہ  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

264 

۔وہا رشاریت افروق  

زیچ وضفل س   ہی ےھجم

گ

۔۔۔ےہ یتگل خ  

۔یک ایبن وہج الص ےن ہنیمث  

اری رتحمہم
 
 س   مگیب اینپ اںم نشکنف اس ےھجم اور ےہ نشکنف امہ اانت اک زدنیگ ہ

اگنپ مہ لک ےیل اس اچےیہ وخوصبرت ےس

 

 یک وےمیل اور ےگ اجںیئ رپ ش

 

ے

 
ز ےس انمس

 
دںی زیچ ہ زی 

گ

۔۔۔۔ےگ خ  

 یھت یئگ اجن وہ ویکہکن دن ا الہ رس وہےئ رکسماےت ےن ہنیمث رپ ن ات یک افروق

۔یھت اںم ایس وخیش یک افروق ہک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔وہں ریہ رک اکل ےس بک یھت اہکں  

۔وبیل ےس زیتی اممہ یک اڈنیٹ اکل ےن افہمط یہ ےسیج  

  اس اںم رتحمہم

ے
ے

دی اور یھت وموجد اںم نچک وق

ٹ گ

  انسؤ مت۔۔۔۔ یھت ریہ انب اہی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔آیئگ ن اد ےسیک دعب دونں اےنت آج  

دی ےن افہمط

ٹ گ

۔اہک وہےئ الچےت چمچ اںم یہ اہی  

ا وخد ےن مت ےہ یک اکل یہ ےن اںم یھب دہعف رسیتی آج  ےہ یئگ وہ دح

گ

 وکن

۔۔۔وہ ریہ رک یھب زنط ےس اورپ یک رکےن اکل ےھجم یک زتمح  

زیکھ اممہ

ٹ

۔ی   

  یس وھچیٹ ریمی ااھچ ااھچ

ے

 اںم۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک رکےن ہصغ زن ادہ دوس
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 زن ادہ تہب ےیل اس ےہ ایک ٹفش رھگ ےن مہ اںم الص  وہں امیتن یطلغ اینپ

  اک رکےن اکل ںیہمت ریہ رصموتیف

ے
ے

 ایک متخ اکم اسرا یہ لک الم ںیہن وق

ام ہک اھت وساچ ےن اںم حبص آج۔۔۔۔۔  ےہ

 

 اافتق اور یگ رکوں اکل ںیہمت وک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔یئگ آ یھب اکل اہمتری یہ آج دوھکی  

دی  ےن افہمط

ٹ گ

  رپ اہی

گ

ن

ھک

ز اور ایک  آہتسہ وچاھل دےرک ڈ
 
۔یئگ آ ن اہ  

۔۔ےہ ایل رھگ اہکں اب اور ایک ٹفش ویکں رھگ ویکں  

۔وپاھچ ےس ریحت ےن اممہ  

زاب تہب رھگ وہ ہک ویکہکن ایک ٹفش ےیل اس رھگ

گ

 رمکے  اس اور اھت راہ وہ خ

ادی یھب یک اھبیئ رماد ےنیہم اےلگ ےھت مک یھب

 

 یہ اہیں وک وکبک وہ اور ےہ ش

زا ےیل ایس سب  ےگ آںیئ ےل

ٹ

دوی رہھٹو ےہ ایل رھگ ی 

ٹ

 داھکیت رھگ ںیہمت رپ اکل وی 

۔۔۔۔ ں۔وہ  

دوی  وک اکل اور اہک ےن افہمط

ٹ

۔ ایک ونکرٹ رپ اکل وی   

 ای   اور اک اھبیئ ونگج ای   ریما روم ڈیب ای   اںم اس ےہ وپرنش الچن واال ہی

۔۔۔۔۔ےہ روم اک اھبیئ رماد اںم وپرنش واےل اورپ ےہ اک اھبیئ افعن  

۔داھکن ا  وپرنش اسرا اےس وہےئ امھگےت ومن الئ ےن افہمط  

۔۔۔وصقر ایک اک اچبروں ےہان دن ا کنیھپ ویکں اورپ اےلیک وک اھبیئ رماد  

۔دںی سنہ یھب افہمط رپ ن ات یک اس وت وپاھچ وہےئ ےتسنہ ےن اممہ  

: ادی این وہ ہک ےہ ہی وصقر اک ان

 

 رپاویئیسی اںیہن اور ےگ وہں وجڑا دشہ ش
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۔۔۔۔یگ وہ دراکر  

۔الہن ا رس اںم اابثت یھب ےن مہ ام رپ ن ات یک افہمط  

۔۔۔ےہ راہ اج اسیک اکجل اہمترا ےںہ ےسیک ابعشن احبسن اور آیٹن اتبؤ وت ہی ااھچ   

دی اور آیئ اںم نچک ےک افہمط

ٹ گ

  اک اہی

گ

ن

ھک

زہ اک اس رک الچ چمچ رک ااھٹ ڈ

گ
 

 ایل اجی

۔اھت وہا اسنھپ درایمن ےک دنکےھ اور اکن ےک ےک اس دبوتسر ومن الئ  

۔۔۔ےہ کیھٹ ن الکل یھب س   ن ایق اور ےہ راہ اج کیھٹ ن الکل اکجل  

ادی یک اھبیئ رماد ےن مت

 

 ےہ راہ رک دل ےس دشت ریما اور ےہ رکدن ا ذرک اک ش

ادی

 

۔۔۔اجؤں چنہپ نپااتسکن رک اڑ اںم وت ےلچ سب ریما اک رکےن اڈنیٹ ش  

  یک اممہ

ٹ

پ

گ

من

ٹ

پ ی

 

ب
۔وہیئ وخیش وک افہمط رپ ااسکی  

ادی مت ارگ اگ وہ ااھچ تہب وت ہی

 

زہ تہب ےس مسق آاجؤ رکےن اڈنیٹ ش

گ

 اگ آےئ م

۔۔۔یگ اجںیئ یہ لم ےس اکجل ںیہمت وت ایٹھچں اینت  اجؤ ےیلآ ےک ےتفہ ای    

 دل اک افعن ن ار اس ہتپ ایک۔ آےئ نپااتسکن اممہ ہک ایک دل ےس دشت اک افہمط

 وک س   ان وہ اھت احل یہ ااسی ھچک یھب اک اممہ رطف دورسی اجےئ وہ آن اد یھب

۔یھت ریہ رک سم تہب  

 رھپ وت دی دے ااجزت ےن اوہنں ارگ یگ رکوں ن ات ےس ن ان ا اںم آج ااھچ

  ںیہمت

 

ج

مپ س

زی   فونز ےن مت رگم یگ دوں رک   ن ایق رک آ نپااتسکن اںم رکین ںیہن ی 

ز وک س  

گ
 

۔۔۔یگ دوں رسرپای  

  یک اممہ

ٹ

پ

گ

من

ٹ

ی

 

ب
 یھت ریہ وہ وخیش تہب اےس یسنہ رک وھکل دل یھب افہمط رپ ااسکی
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 امن ےک الکن اںم دل یہ دل وہ  ےہ ریہ انب نیلپ اک آےن نپااتسکن اممہ ہک

۔یگل امےنگن داع یک اجےن  

 اھبیئ  افعن اہمترے اور ےںہ ےسیک اھبیئ رماد اور ونگج ںیہن یہ اتبن ا ےھجم ےن مت

۔۔۔۔۔ےہ یسیک اب ن ات تعیبط یک ان  

  
 
  ےس اممہ وت ایک ںیہن ذرک وکیئ اک افعن ےن افہمط خ

ے
 

زداس  اس وہا ںیہن ی 

۔دن ا ڑیھچ اکذرک اس ےس اہبےن ےیل  

  ایھب ےن رتحمہم ہک یھت ریہ وسچ ےس بک یھب اںم

ے

 ےس ےس زن ان اینپ ی

دا اجمزی

گ

ام اک خ

گ

۔۔۔ایل ںیہن ن ' 

۔آیئ ںیہن ن از ےس ڑیھچےن اےس افہمط  

ام رھپ وت اںم

گ

 یھب ن ار ای   ےن وہنجں دوھکی وت وک اھبیئ اےنپ وہں یتیل ےل ن

  ریمی ےک رک وفن

ے

 
ز ایک یھب اینت اںم دنبے اب۔۔ وپیھچ ںیہن ریخی

ٹ

۔۔۔اک  

ارایگض یک اممہ

گ

۔رکسمایئ افہمط رک نس آواز رھبی ن  

زاھ دقم الہپ یہ مت۔۔۔ ول رک یہ مت وت ایک ںیہن وفن ےن اوہنں ارگ نہب ریمی

ٹ

 ی 

 اہمترے ول ہہک یھب وج مت یھب وےسی۔ وہں اںم ااظتنر ایس وہ اتب ایک۔۔۔۔ ول

 ہ لہ ذماق یسنہ وت ےلہپ ےںہ ےئگ رہ رک وہ اخومش ن الکل اھبیئ افعن دعب ےک اجےن

  دعب ےک اس اور ااقتنل اک رتمح اخہل رھپ رگم اھت دنسپ تہب وک ان س   ہی ہلگ

ا ےلچ اہمترا

گ

ال لفق رپ زن ان یک ان اجن

ٹ

 وکشش وپری اینپ ےن س   مہ۔۔۔ ایگ ن

  رپ رہچے ےک ان رگم یل رک

ٹ

 
 ےھٹیب ےس مس مگ آرک رھگ سب۔ آیئ ںیہن رکسماہ

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

268 

  ایھب ےن اںم وےسی ےںہ رےتہ دےتھکی ومن الئ اانپ رھپ ن ا ےںہ رےتہ

ے

 اک ان ی

وں وہ ہک دوھکیں وت یھب اںم دو آےن اںیہن آج ذرا  ایک ںیہن چپ   ومن الئ

ٹ
گ

 ھگ

۔۔۔۔ےںہ دےتھکی ایک امجےئ رظن رپ  ومن الئ  

 افہمط یہ وےسی اممہ۔ اہک وک اممہ یہ وفرا آن ا ایخل یہ ےسیج اںم دامغ ےک افہمط

 یھت ریہ وہ رکف یک افعن یھب اےس۔ یھت یئگ وہ اداس اخیص رک نس ن اںیت یک

  انتور رک لکن ےس ہہت یک دل جیب اک تبحم

ے
گ

۔ اھت راہ رک ایتری یک ےننب درخ

ز وھتڑی د یک ادرھ ادرھ دی  زی 

گ

 رک دنب اکل ےن دوونں دعب ےک رکےن ن اںیت م

۔دی  

در ےئن رظنںی وسچ رپ ےن اممہ

ٹ

د

گ

ی
کل

   دںی اکٹ رپ 

گ

 ےس دشت دل اک اس یہ ااچی

ایہ اک اجےن نپااتسکن

گ
ے

ام ےن اس وہا م

 

 اک رکےن ن ات ےس اصخ   ابہشز وک ش

 وجےت ےیل اس یھت رضوری رکےن ن ات ےس امام  ےلہپ یھب ےس اس ن ادناھ ارادہ

زھ رطف یک رمکے ےک ان یتنہپ

ٹ

ز ھچک وہ اہجں  یئگ ی  ۔ںیھت یئگ ےلہپ دی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اپ ای   اب اور آن ا امرٹیک ےئل اسھت وک ہنیمث افروق

 

 وےمیل ےیل ےک رپاس ش

   اھت راہ دھکی ڈرسی اک
 
۔آیئ آواز یک ریمب اےس ےس ےھچیپ خ  

ا زن 

ٹ

اگنپ یھب اک آپ ےہ اتگل ےھجم ےںہ ریہ رک ایک اہیں آپ گ

 

۔۔۔ےہ ارادہ اک ش  

اگنپ وت ریما انجب یج

 

 اہک اسھت ےک اھبیھب ذرا اتبرےئ آپ ےہ ارادہ اک ش

۔۔۔ےںہ رےہ رھپ رکےت ریسے  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

269 

 ویکٹ وہ وک ہنیمث وہیئ اخمبط ےس افروق ےس دیل وخش وہ ےتلم ےلگ ےس ہنیمث

ام رخنہ اںم سج آیئ دنسپ تہب ڑلیک یس

گ

۔اھت ںیہن اک ن  

 دنسپ ھچک اہیں وںمہ رگم وہں الن ا دولاےن سیل ڈرسی اک وہمیل وک مگیب اینپ وت اںم

ا دنسپ رلک وج آراہ ںیہن

ے

زانئ اک اس ےہ آن

گ

زانئ وج اور اتگل ںیہن ااھچ ڈی 

گ

 اتگل ااھچ ڈی 

ا ںیہن دنسپ رلک اک اس ےہ

ے

۔۔۔۔۔آن  

۔اہک اک ےنلچ اسھت اےنپ وک ان ےن ریمب وت اتبیئ رپاشیین اینپ اےس ےن افروق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زاڈیئل اہجں آیئ اںم امرٹیک دورسی ےئل اسھت اےنپ اںیہن ریمب  یھت وبکیت ی 

ز امتم اسھت ےک رپڈرسی اہیں

گ

۔ںیھت وموجد ارسسی   

زہ اک وبکیت اسری ےس رظنوں اتسیشئ ےن افروق

گ
 

 اھت اک ہنیمث احل یہی  ایل اجی

۔ےھت رےہ گل اےھچ تہب ڈرسی وموجد اہیں یھب اےس  

ز یہ ھچک  ےن افروق۔ ےکچےھت ےل زیچںی امتم اسھت ےک اس اور اگنہل وہ اںم دی 

 افروق۔ اھت اکم سیفن اک رلک وگڈلن رپ سج اھت ایل اگنہل اک رلک چیپ  رپ دنسپ یک ہنیمث

 ریمب رپ سج وپاھچ یھب قلعتم ےک نپارل ےس ریمب ڑھکے ڑھکے ویہ ےن

درسی اک نپارل یہ اےنپ اںیہن ےن

ٹ

۔یھت اجیت اسھت ےک امام وہ اہجں دن ا  اھجمس ای   

زاج رنم اینت یٹیب یک رھگ اریم اےنت ںیہن یہ اتگل ےہ ڑلیک ایپری ینتک

گ

 ایلع اور م

 دب اور زیمت دب   ایچبں ےچب ےک اریموں  وت ےن اںم ورہن ےہ یتکس وہ یک االخق

۔۔۔۔ےںہ دےھکی االخق  
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ادیئ یک اس افروق وت ایک ااہظر اک راےئ اینپ ےن ہنیمث

ے

۔الہن ا رس اںم ن  

زامن ا اجب یج

گ

زتیب اسری ن ات۔۔۔ ق

ے

 نیت  اصخ   نسحم کش ےب۔ ےہ وہیت یک ی

زویں

ٹ

ر
ی ک
ف

ام رخنہ اںم ان رگم ےںہ امکل ےک 

گ

 زسم یک ان احل یہی۔۔۔۔۔ ںیہن اک ن

زاج رنم اینت  ےہ یھب اک

گ

ز اےنپ وت اصخ   نسحم۔ ےںہ اخوتن م
 
 تہب ےس وررک ہ

وں ہک ےہ وہج یہی ےںہ آےت شیپ ےس تبحم

گ

 

ے

 یسک ریغب وررکز ےک رٹکیفویں ت

 اںم رٹکیفویں یک ےن اںم ورہن ےںہ رکےت اکم ےس اامیدناری ےک اگنہومں

ال یھبک۔ ےہ داھکی رپاشین وک اموکلں اہوھتں ےک المزومں

ے

زن

ٹ

 
 یھبک اور رکےک ہ

ز اےنپ

گ
 

ااجی

گ

اہقط اک اموکلں ےک ونما اطمابلت ن

گ

 اےنپ ےن اوہنں۔ ےںہ دےتی رک دنب ن

ز ےیل ےک وررکز
 
  اںم نیٹنیک یک رٹکیفی ےہ ریھک  زیچ ہ

ے

 
ا دمعہ اہنی

گ

ا اھکن

ے
گ

 
 ن

 اجیت اکیٹ اںم دم یک اھکےن ےس اںم وخنتاہ یک ان رمق یس ومعمیل رپ اہجں ےہ

۔ےہ  

  ہی 

ے

اہک یھت دی ےیل ےک وررکز ےن اوہنں وہسل

ے

ا ےس رھگ اںیہن ن

گ

 الےن اھکن

 راھک دایھن رطف یک وررکز ےن اوہنں یھب رپ اہیں ڑپے رکین ہن زتمح یک

ا وررکز وج

گ

ز وک ان ےںہ اھکےت ےس نیٹنیک اھکن
 
 دی رمق ااضیف اںم وخنتاہ ےنیہم ہ

  اک اھکےن وہ ےس سج ےہ اجیت
 
 اجیت انبیئ دن   ن ااقدعہ رپ اہجں ےںہ دےتی ب

زے اور ےہ

گ

   اتبؤں ن ات یک م
 
 ےک اھکےن وت ےںہ اگلےت رکچ رٹکیفی وہ یھب خ

ا اسھت ےک وررکز س   رک ھٹیب رپ نیٹنیک اںم اواقت

گ

۔ےںہ اھکےت اھکن  

  اک ان وررک ےس وہج یک اعدوتں ایھچ اںیہن یک ان 

ے

 
 اور ےںہ رکےت ارتحام اہنی
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زا ا یھبک اجون نیقی

ٹ

 وک آرڈر اس  رک اگل اجن یج یہ ےہک ریغب وررکز وت وہ آرڈر ی 

امئ

ٹ

۔۔۔۔۔۔ےںہ دےتی رک وپرا ےلہپ ےس ن  

 نسحم اںیہن اور دن ا آرڈر اک اھکےن اور  آےئ وپاٹنئ وفڈ ےیل وک ہنیمث افروق

ز اخیص ہنیمث۔ ےئگ گل اتبےن قلعتم ےک اصخ  

 

 دل یہ دل ےن اس  وہیئ اتمی

 اہوھتں اےھچ وررکز ےس وہج یک نج امیگن داع یک زدنیگ یبمل یک اصخ   نسحم اںم

۔ےھت اںم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےہ ن ات ایھچ۔۔۔ آپ ےںہ رکیت اجب یک ڈراویئر اںم رھگ اریم یسک ےہ اتگل

ان

گ

۔۔۔ اچےیہ رکین وسحمس ںیہن رشم ےس رکےن وک اکم یھب یسک وک ان  

ے رکےک نپارک اسلکیئ ومرٹ وج ونگج

گ

کلن

گ

ن
 وھکےتل دروازہ اک اگڑی وک ریمب اگلاھت 

 ادیم اےس ےنس اافلظ ےک اس وہرک اکب اکہ ےن ریمب۔ وبال ےس رشارت رک دھکی

  ویں وہ ہک یھت ںیہن

گ

۔اگ اجےئ رکٹ ااچی  

۔۔۔۔ وہں ڈراویئر یک یٹیب یک اصخ   نسحم اںم  ےھجمس کیھٹ ن الکل آپ یج  

ادیئ یک ن ات یک اس رک انب لکش دیجنسہ ےن ریمب

ے

 اس رظن ای   ےن ریہظ وت یک ن

۔ڈایل رپ رہچے حیبص ےک  

   

ے

 انیقی۔۔ ےںہ یتکس رک اوفرڈ ےسیک ےھجم زیچںی یگنہم اینت آپ وہکں اںم وت یہ ی

۔۔۔۔۔وہیگ رکیت ٹفگ س   ہی وک آپ یٹیب یک اصخ   نسحم  

 اسےنم رک وھکل ہنم رھپ ن ار ای   ےن ریمب آن ا ںیہن ن از ےس ڑیھچےن اےس وہ
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 ڑپکوں ےک اس رک اج آ وہ ہک یھت ریہ آ ںیہن ھجمس اےس۔  وھگرا وک ریہظ ڑھکے

اہن ویکں یہ وک وجوتں اور

 
گ

ا ن

ے

۔اھت انبن  

ز ےھجم ۔۔۔اھت اہک اک آےن دلجی ےن ڈیمم ےہ ریہ وہ دی   

 اگڑی اور اہک ےس دلجی ےن ریمب اتہک ن ات اور ھچک ریہظ  ہک ےلہپ ےس اس

  وایل اڈمےن لکشمب ےن ریہظ۔  رکدی اٹسرٹ اگڑی وفرا رک ھٹیب اںم

ٹ

 
 وک رکسماہ

۔اگلےئ قہقہ اھت راہ اچہ وت دل ورہن رواک  

 وےںہ ریہظ۔ یھت اجیت لسھپ وخبد وخد زن ان رک دھکی اسےنم اےس ویکں اجےن ہن 

ا رھپ اور راہ داتھکی وک اگڑی وہیت ڑھکےدور

ے

اگنپ وہا رکسمان

 

 لچ رطف یک امل ش

دےن ڑپکے ےئن  ےیل ےک آسف اور اتکںیب ھچک ارادہ اک اس ےس اہجں دن ا زی 

گ

 خ

۔اھت اک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ادی وک اھبیئ افروق نپانپا

 

۔۔۔ےہ دانی ٹفگ ایک رپ ش  

   ےک ان ریمب
 
ی ز

ے

۔ یھت ریہ اکٹےئوپھچ رس ہپ دنکےھ یھٹیب ق  

 ےہ رتہب زن ادہ وت رکںی ےس ان آپ وسال ہی  ےہ اک امں یک آپ ہبعش ہی اٹیب

۔۔۔اکم اک ان اجےن وہ ن ایق ےہ دانی ےسیپ وک ان رصف وت اکم ریما  

 وک ن اپ رک وھگر ےن اس وت دن ا وجاب وک اس اںم اافلظ اصف  ےن اصخ   نسحم

۔داھکی  

زے ےنتک اور ںیل ہن اسسن ریغب ےک ااجزت یک آپ وت امام

گ

 ےن آپ ےس م
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۔۔۔۔ےہ دی ڈال رپ ان ن ات اسری  

۔اگلن ا  قہقہ ےن اصخ   نسحم وت وبیل ےس یگفخ ونصمیع ریمب  

۔۔۔۔۔۔ےںہ ریتھک ربخںی اسری یک ویبی ایمں مہ آپ ےںہ زیت تہب  

۔داھکن ا ہصغ ونصمیع ےن اصخ   نسحم ن ار اس  

۔۔۔۔ےںہ اجےت ڑگب ےچب وت رںیھک ہن ربخ ارگ اصخ   نسحم ےںہ ڑپیت رینھک  

ویکہکن وہیئ دور رک اھٹ وہےئ ےتہک ےس ادا ای   وہ  

  رپ رس

ے

پ
پ

۔اھت رطخہ اک ےنگل ج  

 یئگ ھٹیب رک وھکل ڈراہم این اس وکن مت اب ےہ ڈر اک ڑگبےن ےچب ےک نک

۔۔۔وہ  

 ںیھٹیب وپھچ اسہتخ ےب وت ےنس اافلظ ےک اس وہےئ آےت ادنر ےن مگیب ہمیلح

 ےک ان  آےت ادنر۔ اگل وگےنجن اںم الچن وپرے قہقہ اک یٹیب ن اپ دوونں رپ سج

۔داھکی وک س   ےس ریحت ےن وچبں دورسے  

۔۔۔۔ےہ راہ لچ ڈے ہفیطل وکیئ ایک ےہ ن ات ایک  

   ےئگ ھٹیب رک آ  ن اںیئ داںیئ ےک ن اپ اقین اور ن امس
 
ل ہک خ

 

 س
عپ

 امں دیسیھ 

۔یھٹیب رک اج نپاس ےک  

۔۔۔ ںیہن مک ےس ےفیطل یسک نہب اہمتری   

۔وبںیل وہےئ وھگرےت وک ریمب مگیب ہمیلح  

 ینب امں اظمل ویکں ےہ ریب اس وکن ےس ھجم وک آپ۔۔ امں ایپری۔۔۔ امں اہےئ
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۔۔۔۔ےںہ ریتھک اگلےئ نپادنبی رپ وبےنل ریمے آپ  

۔دی داہیئ ےن ریمب  

 ارگ وہ اگلیت نپادنبی رپ وبےنل وضفل۔۔۔ اگلیت ںیہن نپادنبی رپ وبےنل اہمترے اںم

 وہ لکشم رک اج آےگ وت یگ ڈاولں ںیہن اعدت یک رکےن رٹنکول زن ان ایھب 

۔۔۔یگ  

  واےل آےن ایچبں ہک یھت اچیتہ یھت امں وہ

ے
ے

 ایتر ےس ےلہپ ےیل ےئل ےک وق

۔اجاتن ںیہن وکیئ ہی ےہ اھکل ایک اںم بیصن ےک ان ویکہکن وہ  

 وپری وت ےس رطف اینپ یگ رکو چپ   رک اجب وھٹک ڑلاک وت اںم۔۔۔ امں ایپری

 یگ رکوں التش رہبے یھب رسس اسس اور وت اور وہ رہبہ ہک یگ رکوں وکشش

اہک

ے

۔۔۔وہ ہن ارتعاض وک یسک رپ وبےنل ےنسنہ ریمے ن  

زے وہ

گ

اریخ یک ےحمل ای   ےن مگیب ہمیلح۔ وبیل ےس م

ے

ا رک کھج ریغب ےیک ن

ے

 وجن

اوگنں یک اس دیساھ اور ااھٹن ا

ٹ

۔۔۔امرا دے رپ ن  

 یٹیب اس اینپ آپ اصخ   نسحم۔۔ ول وسچ ھچک ےلہپ ےس وبےنل وج ےہ یئگ اجمل

زی اہوھتں ریمے ورہن ںیل رک رٹنکول رپ

ٹ

زی ی   یہ وک آپ رھپ یگ ےٹپ رطح ی 

۔۔۔۔۔اگ آےئ ہصغ رپ ھجم  

  ایھب وج ایک رطف یک ایمں رخ اک وتوپں اینپ ےن اوہنں

ے

 رپ ن ات یک یٹیب ی

 رک انب رہچہ دیجنسہ رک وہرک دیسےھ وفرا رپ اکپر یک ویبی۔ ےھت رصموف اںم ےنسنہ

۔اھت اسہتخ ےب قہقہ اک وچبں اسرے رپ سج ےئگ ھٹیب  
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  اںم وضفل ےس وپت اسری اس سب

ے
گ

 ےلپ ےک ان ن ات یک اکم ولں ولکنا دای

۔۔۔۔ ڑپیت ںیہن  

 رطف دورسی اور آےئ نپاس ےک ان رک اھٹ اصخ   نسحم وت وبںیل ےس ےصغ وہ

 ان اماھت اانپ راھک اہھت رپ دنکےھ ےک ان ےس آرام۔ ےئگ ھٹیب رپ ہگج اخیل وموجد

۔رکٹان ا  ےس امےھت ےک  

ا ادیم

ے

 ےک ےسآپ دمد یک رکٹ اس  وکسن وموجد اںم دامغ ریمے ہک وہں رکن

  وہاگ وہایگ لقتنم  دامغ

گ

ن

گ

ی پ
ن ق

۔۔۔۔۔ وہیگ ریہ رک وسحمس آافہق آپ اب   

 اس  یئگ نب زرفعان لفحم ےس دون ارہ رپ اافلظ اور رحتک اس یک اصخ   نسحم

۔ ںیگل ےنسنہ رک لم اسھت ےک ان اور نپاںیئ روک ہن یسنہ یھب مگیب ہمیلح وت ن ار

 ےک  آایشےن اس اےنپ ےس دل اور داھکی رظن ای   وک س   ےتسنہ ےتسنہ ےن ریمب

۔امیگن داع یک رےنہ اہبر دسا  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےس نپارل وک ہنیمث افروق اھت  مک رش ےئل اس ےھت ںیہن زن ادہ امہمن اںم اہل

 اںیہن لسلسم اور ےھت نپاس ےک یب آن ا ےچب دوونں  اھت آن ا  اہل دیساھ رک ےل

۔ےھت وہےئ ےیک زچ  

ا  زےت ےچین رک کسھک وہ رگم یھت اںم وکوششں یک اھٹبےن  اںیھن لسلسم یب آن 

ے

 ای

 رک اھٹب اںم رپام وک دوونں ےن یب آن ا آرک گنت رکےت وکشش یک اھبےنگ اور

۔ آن ا ںیہن رظن لح وکیئ اںیہن العوہ ےک اس  دن ا ن ادنھ ےس ٹلیب  
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 ہنیمث ہک یھت اچیتہ ںیہن یب آن ا۔  اھت امرا اکھت رک اگھب اگھب ےھچیپ اےنپ ےن دوونں

 ادناز رظن وک اکھتوٹ آینپ ےیل اس رےہ یگل اسھت ےک وچبں یھب دن ےک آج

۔ںیھت وہیئ یگل اسھت ےک وچبں ےئک  

 یھب اھبیھب اور اھبیئ اوب ایم ےک ریہظ ےکاسھت وادلنی ےک ہنیمث ےس اگؤں

 اےلگ ہک ویکں اھت آن ا ںیہن وکیئ ےس رھگ ےک ریبک ہکبج  ےھت آےئ ےلہپ دن ای  

ادی یک بک وک ےنیہم

 

ا ںیہن اےلیک وک وکبک وہ اور یھت ش

گ

۔ےھت اچےتہ وھچڑن  

   اھت رصموف اںم رکےن ن اںیت ریہظ
 
 نسحم وہےت دالخ اںم اہل رظن یک اس خ

  اسہتخ ےب ای   ڑپی رپ یلمیف یک اصخ  

ٹ

 
 ااحہط اک رہچے ےک اس ےن رکسماہ

۔ ایک  

 یھب افروق اچنہپ آےگ ےئل ےک اابقتسل ےک ان وہ رک اھٹ ےس اانیمطن تہب

ز ےچین ےس اجیٹس

ے

۔اھت آن ا ای  

۔۔۔۔۔۔رک دھکی اہیں وک آپ وہیئ وخیش تہب۔۔۔ رس مکیلع االسلم  

 ےلگ وک اس ےن اصخ   نسحم وت اہک ےس دیل وہےئوخش المےت اہھت ےن افروق

۔دی ابمرابکد رک اگل  

 س   ان افروق ایک اصمہحف یھب ےس ریہظ ےن اوہنں  دعب ےک ےنلم ےس افروق

۔اھٹبن ا اںیہن ےس ارتحام اور  آن ا رطف یک وٹیسں  ےیل وک  

ے ےس رظنوں یک ریہظ  وت ریمب

گ

ن
 
ھپ
پ
چ

 اےس یھت ڑھکی ےھچیپ ےک نہب  ےیل ےک 

 وھگم ےس رطف دورسی ریہظ۔ وہاگ وموجد ںیہی یھب ہی ہک  ہک اھت ولعمم ںیہن
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۔آن ا ےھچیپ ےک اس رک  

۔۔۔۔ےہ ڈراویئر یک ان آپ وت ااھچ  

 

گ

ل اسھت ےک ریمب وت اہک ےن ریہظ ےس ااچی

 

 س
عپ

  یھب 

گ

زی رک وچی

ٹ

 ریمب۔ م

دے اھپڑ رس اک اس ایک دل اک  

۔۔۔۔۔وہں ڈراویئر یک سک آپ آیپ  

ل

 

 س
عپ

 ای    یھب اےس  ایک دل اک ریمب رپ اس وت  وپاھچ ےس نپ وحقن ےن 

۔اگلدںی  

ل میم

 

 س
عپ

۔۔۔۔۔ےںہ رےہ وپھچ اںم ن ارے اس ہی وہں ڈراویئر یک آپ اںم   

ارہ وک اس رک وھگر ےن ریمب

 

۔ایک اش  

 ےن اںم ےہ ن ات ایک وایل وھگرےن اس ےںہ ریہ دھکی ویکں اےسی۔۔۔ آیپ ےہ ایک

۔۔۔۔ےہ یہ وپاھچ رصف  

ل رک دھکی وھگرےت ویں اےس

 

 س
عپ

 رظنوں وساہیل ےن ریہظ وت  اہک ےس یگفخ ےن 

  داھکی وک ریمب ےس

ٹ

 
 یئک کمچ یک آوھکنں یک اس اںم رکچ ےک روےنک رکسمآہ

ا

گ

زھ گ

ٹ

۔رچاںیئ رظنںی لکشمب ےن ریمب رپ سج یھت یئگ ی   

 میم یک آپ ےئل ایس ےہ ایل رک زدہ اپ کیم ےن آپ آج ےہ اتگل۔۔۔۔ وہ او

۔۔۔۔ریہ نپا ںیہن اچہپن وک آپ  

ل وت اہک رک دن ا  یسنہ ےن ریہظ

 

 س
عپ

۔داھکی ےس یھجمس ہن وک دوونں ےن   

 ڈراویئر وک آپ ن ار ن ار ہی ریہ رک ںیہن ویکں دور یمہف طلغ یک ان آپ ےہ ایک
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۔۔۔۔ےںہ رےہ ہہک  

ل ن ار اس

 

 س
عپ

 رپ ن ازو ےک اس چلک ڑکپا اںم اہھت اےنپ ریمب وت وبیل رک الھجنھج 

۔امرا دے  

 ےںہ یتیل اھک یھب امر ےس اہھت ےک آپ ےہ ایھچ تہب وت میم یک آپ۔۔۔ واہ واہ

۔۔۔۔وہں وہا ارپمسی تہب اںم   

یک ںیہن وکشش یک روےنک یسنہ ےن ریہظ ن ار اس  

۔داھکی وک اس ےس ےصغ ےن ریمب  

ا اتپ ےھجم ارگ

ے

  یھب وک آپ ےن اھبیئ افروق ہک وہن

ٹ
 

 اںیہن اںم وت ےہ ایک اونای

 مک ےس مک وت آےت ہن ےہ اھکن ا رس ریما ےن آپ وج آرک اہیں دیتی رک عنم وفرا

۔۔۔راتہ وکسن  

۔وہیئگ رشوع دم ای   وہ ےک یٹپل یگل انب  

  اس ےہ یمہف طلغ یک آپ۔۔۔ اہ اہ اہ

ے
ے

 وج اسھت ےک ایھب افروق ےک آپ وق

زن اھبیئ اک ان ےھجم ےںہ وموجد ڈیلی

گ

 ےیل اس۔ ےہ احلص رشف اک وہےن ک

۔۔۔یھت یتکس وہ ںیہن وپری یھب یھبک وت وخاشہ ہی یک آپ  

 

گ

 افروق اےس وہےئ رکسماےت ےن ریہظ رک کھج اس زرا ےک رھک اہھت رپ س 

ز آںیھکن ےن ریمب وت اتبن ا رہتش اانپ ےس

ٹ

 ر
سکٹ
۔داھکی اےس رھپ اور ہنیمث ےلہپ رک   

۔۔۔۔وہاگ وضفل دقر اس اھبیئ اک آیپ ہنیمث ایپری اینت ہک اھت اتپ ںیہن ےھجم  

 اعدت اینپ وج داھکی وک نہب ےس ریحت ےن اس ایک ںیہن احلظ ذرا ےن ریمب
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زالخف ےک   ونک اسھت ےک ریہظ لسلسم ی 

گ

۔یھت رصموف اںم وھجی  

ے رک لچ واہں ںیلچ ےںہ ریہ رک ڑلایئ رطح یک وچبں ایک آیپ

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

۔۔۔۔ےںہ   

ل

 

 س
عپ

د ےس  زی 

گ

  م

ے
 

زداس ۔وبیل وہےئ ےتچنیھک  رک ڑکپ اہھت اک ریمب وت وہا ںیہن ی   

 ےن آپ آج وےسی  ےںہ ریہ ڑکپ ویکں اہھت اک ڈراویئر اینپ آپ۔۔۔۔ میم اووہ

۔۔۔۔۔ےہ راہ گل ااھچ اکیف ےہ ےہ دن ا  رک ےل ڈرسی وخوصبرت تہب وک ان  

پ  اےس ریہظ

ے

زاھےن ی

ٹ
پ
ی نپاوں  ریمب  آرک گنت۔ آن ا ںیہن ن از ےس خ

ے

ی

گ

ج

ٹ

پی ب

 یک امں 

۔دی لچ رطف  

 ےس ےلہپ اےس ریہظ ےہ اتھجمس ایک اےس وہ ہک یھت ںیہن رپواہ وکیئ اےس اب 

امئ اکیف ےہ یٹیب یک اصخ   نسحم وہ ہک اھت اجاتن

ٹ

 ےک اصخ   نسحم اےس  ےلہپ ن

اگنپ اسھت

 

 ریہ رک اخمبط رک ہہک نپانپا اںیہن وہ رپ اہجں اھت داھکی اںم امل ش

 رٹکیفی ےک ریمب ےس افروق ےن زریہ یک دن اےلگ ےک آےن رٹکیفی۔ یھت

۔اھت دن ا اتب اےس ےن افروق رپ سج یھت وپیھچ وہج یک آےن  

ز ھچک  ےک افہمط رپ اہجں یئگ ھٹیب اسھت ےک ہنیمث اجرک رپ جیٹس ریمب دعب دی 

 ےس س   ان اعترف اک ریمب ےن ہنیمث۔ یھت وموجد یھب اصہمئ اور اعرہف اسھت

زاج رنم اور دل اسدہ یگل ایھچ تہب س   وہ وک ریمب رکوان ا

گ

۔م  

 رک رٹنکول لکشمب وہ وک سج یھت ریہ ڑپ رپ رکریمب کٹھب کٹھب  اگنہ یک ریہظ

 کپھت رک اھجمس وک دل اےنپ وہ رگم  اھت راہ کھج رطف یک اس ن ار ن ار دل۔  اھت راہ

زق سٹیٹس اےنپ اور ےک اس وہ داتی

گ

 ےھنن یسک دل رگم اھت آاگہ  وخبیب ےس ےکق
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  دح اس وکیئ ن ار یلہپ اںم زدنیگ اھت وخادنمشہ اک ڑکپےن اچدن رطح یک ےچب

ے

 ی

 ےس اہلل ےک رک اگنہ رطف یک آامسن ےن ریہظ اھت دور ےس درتسس رگم اگل ااھچ

۔یک داع یک ربص ےبانپہ ےئل اےنپ  

 اک وخاشہ یک اجےن رک ےل اسھت اےس ےن وادلنی ےک ہنیمث رپ ااتتخم ےک وہمیل

پ  افروق وت ایک ااہظر
پ
دا اجمزی  آےنپ رظن ای   ےن ہنیمث وہایگ خ

گ

 سج ڈایل رپ خ

  وت رپ رہچے ےک

ٹ

 
ز اک یگفخ اںم آوھکنں رگم یھت رکسماہ

 

ای

ے

 راہ آ رظن امنن اں ن

۔اھت   

 یک وچبں ےن اںم یھب وےسی آج اگ آرےئ ےیل ےک ےنیل لک ےھجم ولگ آپ ایم

۔۔۔۔ےہ تہب یھب نکھت اور یک ںیہن کیپ زیچ وکیئ  

 ےن افروق رپ سج ڑھگا اہبہن دعد ای   ےس آرام ےس رطف اینپ ےن ہنیمث 

۔یھت ریہ رچا رظنںی ےس اس وجاب داھکی وک دنہل اینپ ےس ریحت وخوگشار  

زھ رطف یک اگڑویں اینپ اینپ س   رک لم ےس دورسے ای   

ٹ

 افروق ےئگ ی 

  ےیل ےک ہنیمث آن ا رطف یک اگڑی ےئل وک یلمیف اینپ

ٹ
گ

زی

گ

 آن ایب اور ایک اونپ ڈور ق

 اںم ان وک دوونں رک رھک  اکرڈ یب ےب ہک ےچب دوونں رپ ےنھٹیب ےھچیپ ےک

 یب اھتآن ا رپ رھگ اےنپ اںم ےٹنھگ آدےھ اقہلف ہی اس رصتخم ن ادناھ ےس اھٹبرکٹلیب

ز ےچین وخد اور اہک اک الےن اںم اںم رمکے اےنپ ےس افروق وک ےنوچبں

ے

 رک ای

زھ رطف یک رمکے اےنپ ےیل گیب اک وچبں

ٹ

۔  ںیئگ ی   

 زن ادہ تہب اںم رات ےچب دوونں ویکہکن ریھک ےیک اایتخر اخومیش یھب ےن ہنیمث
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۔ےلچ رپ رمیض یک افروق آج ہک یھت اچیتہ وہ اور ےھت اےتھٹ  

 ھٹیب رپ ڈیب ہنیمث آن اوت اںم رمکے واسپ رک اٹل نپاس ےک یب آن ا وک وچبں افروق 

ز اصف ےس رہچے ےک اس نکھت یھت یکچ
 
 رک درازوھکل ےن افروق یھت اظہ

اکنال الٹک ےس اںم اس رک وھکل اور ااھٹن ا  سیک وہا ایل ےیل ےک داھکیئ ہنم   

۔۔۔۔۔وہں اتکس رک اسجرت یک انہپےن ہی وک آپ اںم آج  

 دن ا الہ رس اںم اابثت رک رشام ےن ہنیمث وت اچیہ ااجزت ےس اس ےن افروق

۔ انہپ اںم ےلگ ےک اس ےس اایتحط رک وھکل الٹک ےن افروق۔  

۔۔۔۔ےہ وخوصبرت تہب ہی  

۔یک رعتفی یک اس یہ اسہتخ ےب رک دھکی الٹک ےن ہنیمث  

 یک ویبی ریمی ےن اس اور ےںہ وخوصبرت زن ادہ مگیب ریمی ےہ اتگل وت ےھجم رگم

د اںم وخوصبریت زی 

گ

۔۔۔۔ےہ دن ا رک ااضہف م  

 اس ےن ہنیمث۔ اہک ےس تبحم ےن افروق رک اھتم ےس رنیم اہھت دوونں ےک اس

 یک زدنیگ یک ان رات یک آج البہبش۔یھت رمق اچسیئ اہجں داھکی اںم آوھکنں یک

زنی نیسح

ے

۔یھت وایل ےننب رات ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 وہ اور یھت ریہ اھجل وخاوخماہ ےس رٹسم ان اںم اہل ویکں آپ اھت انپچب ایک ہی آیپ

۔۔۔۔۔اھت راہ ہہک ویکں ڈراویئر ریما ن ار ن ار وک آپ  

ل یہ آےت رھگ

 

 س
عپ

 داھکی وک نہب اینپ رظن ای   ےن ریمب یئگ گل ےھچیپ ےک اس 
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۔اکنیھپ رپ ڈیب چلک اور  

ل وت دی اتب ن ات اسری اوکس رھپ اور یک دقیم لہچ ےحمل دنچ اںم رمکے

 

 س
عپ

 وک 

۔ ایگ ڑپ دورہ اک یسنہ  

 دقر سک ےھجم۔ وہایگ دیپا اںم داین اس واال رکےن گنت یھب وک آپ آیپ یچس

 11 وک اھبیئ ریہظ اجرک رٹکیفی لک ےہ راہ رک دل وت ریما ےہ ریہ وہ وخیش

 ایل رک اقوب وک اٹپہخ یسیج آپ ےن سج آؤ رک دے السیم یک وتوپں

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

ل

 

 س
عپ

زی ےتسنہ ےتسنہ رک رھک اہھت رپ ٹیپ 
 
۔وہیئگ دوہ  

۔ یئگ یلچ رکےن جنیچ ڑپکے رک انب ہنم اور داھکی وک اس ےس یگفخ ےن ریمب

ل

 

 س
عپ

 رھبوپر ای   یھت ریہ دے انسیئ یھب اںم روم ڈرگنسی اےس یسنہ یک 

 

ٹ

 
۔۔ایک ااحہط اک رہچے ےک ےناس رکسماہ  

 رک رہ اںم دح ای   ڈٹنسی اھت اگل ااھچ اےس وہ ہک ایک میلست ےن دل ےک اس

۔واال رکےن ارتحام اک وخانیت اور واال رکےن ن ات  

ل وت آیئ اںم رمکے وہ

 

 س
عپ

 ےن ریمب یگل دےنھکی وک اس وہیئ یتسہ رھپ ن ار ای   

زھ آےگ

ٹ

۔ امرا دے رپ دنکےھ ےک اس دیساھ اور ااھٹن ا ہیکت رک ی   

زوگش ہی اےنپ

گ

  ےسیج خ

ے
گ

 آ دنین تخس ےھجم رکو جنیچ ڑپکے رک اج اور رکو ادنر دای

  وہےئ اجےت ےہ ریہ

ٹ
 

ا رک آف الی

گ

۔۔۔۔۔اجن  

 اےنپ ےن اس رک ااھٹ ہیکت دورسا یہ ےلہپ ےیل ےک ےنچب ےس وار وجایب ےک اس
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ل رپ سج  ےیک اجری آرڈر اےس اور ایک آےگ

 

 س
عپ

ی ریپ 

ے

ی

گ

ج

ٹ

پی ب

 ڈرگنسی اںم ےصغ 

  یک رمکے وہےئ اجےت رگم یئگ یلچ رطف یک روم

ٹ
 

 دبہل یئگ وھچڑ یہ آن الی

۔ےیل ےک ےنیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ادی یک اھبیئ رماد وہ یتکس اج نپااتسکن ےنیہم اےلگ اںم ایک نپانپا

 

۔۔۔۔ےہ ش  

 ےک اچےئ رھپ اور الیئ نپاین ےئل ےک ان ےلہپ رپ آےن رھگ ےک دراین ابہشز اممہ

۔یگل اگلےن رپ لبیٹ اسےنم ےک ان رک ال سکینس اسھت  

  اس 

ے
ے

 اسھت ےک ان اور اجےت وہ عمج اںم الوجن رپ آےن ےک ان یہ س   وق

ام

 

 یھت ڈایل یہ ےس رشوع ےن مگیب زنمہ اعدت ہی وک ان ےھت ےتیپ اچےئ یک ش

 ےک ان رک الب وک وچبں مگیب زنمی آےت واسپ ےس اکم اصخ   ابہشز یہ ےسیج

اہک اھٹبںیت اسھت

ے

۔رےںہ اچیٹ اسھت ےک وادل اےنپ ےچب ن  

:  یھب اکجل اک آپ ےںہ وہےئ رصف وہےئ آےئ ےس نپااتسکن وک آپ ایھب اٹیب

۔۔۔ ےہ اٹسرٹ  

ز رہچہ اک اس وت اھجمسن ا اےس ےس رنیم ےن اصخ   ابہشز

ے

 ےن اصخ   ابہشز ایگ ای

 آےگ  ےن وہنجں  ڈایل اگنہ رپ ویبی رھپ اور داھکی رہچہ وہا رماھجن ا اک یٹیب اینپ

 اس وہ  یٹیب یک ان اور اجےن وہ ہک اھت بلطم اک سج دےی ااکچ دنکےھ ےس

۔یگ وبںیل ںیہن اںم اعمےلم  

   ن ار اس نکیل اٹیب ےہ کیھٹ
 
 ہک اگ ےئجیک وکشش وت یگ اجںیئ نپااتسکن آپ خ
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زاھےن آےگ وک رےتش اےنپ اسھت ےک افعن

ٹ

زاھےن ہن ن ا ی 

ٹ

 آںیئ ےک رک ہلصیف اک ی 

 دیھکی اچسیئ اںم آوھکنں یک اس ےن اںم ےہ اگل ااھچ تہب ڑلاک وہ ےھجم۔۔۔۔

 رطف ریمی وت ےںہ رایض ےیل ےک اھبنےن وک رےتش اس ےس دل آپ ارگ ےہ

زاھ آےگ رہتش اانپ اسھت ےک ان آپ ےہ ااجزت وک آپ ےس

ٹ

۔۔۔۔ ےںہ یتکس ی 

 آپ ہک وہں راہ دے ےس وہج ایس یھب ااجزت یک اجےن نپااتسکن وک آپ اںم

 اس  اسھت ےک افعن رک اج نپااتسکن۔۔۔۔۔ دںی ومعق وک رےتش اس ن ار ای  

 ےن اںم رھپ رگم اھت اتکس رک ن ات ےس اس یھب وخد اںم رکںی ن ات رپ اعمےلم

۔۔۔۔۔ دن ا دبل ارادہ اانپ  

 وایل ےنلیھپ رپ رہچے ےک اس وت ایک آاگہ ےس رمیض اینپ اےس ےن اصخ   ابہشز

۔دن ا  رک وبجمر رپ رکسماےن وک وفنس امتم وموجد واہں ےن وخیش  

  ایھب ےںہ وجنکس ینتک آپ آیپ

ے

ز یک اھبیئ افعن وںمہ ےن آپ ی  ںیہن وصتی 

 اںیہن وت داھکی ےن مہ ےسیج ےہ راھک رک اپھچ رطح اس وک ان وت ےن آپ داھکیئ

۔۔۔۔۔یگ اجےئ گل رظن  

۔الہن ا رس اںم یفن وہےئ ےتسنہ ےن اممہ وت  وبال رک لج احبسن  

ز  وکیئ یک ان نپاس ریمے احبسن یچس  ےن اںم ںیہن یہ ہن اور ںیہن ںیہن وصتی 

۔۔۔۔ےہ امیگن ےس افہمط  

زار وک رےتش اس ےن اھبیئ اہمترے ارگ

ے

زق  ےس ان رپ وایسپ ن ار اس وت راھک ی 

ز   یھب وصتی 

گ

۔۔۔۔یگ ولں امن  
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 ارادے ےک اس وج اھت راہ آ ن اد روہی اک افعن رک رہ اےس اہک ےس ادایس ےن اممہ

۔داتی رک ڈاوناڈول وک  

اگنپ وج ےن آپ ےئل ےک اجےن نپااتسکن

 

 رک اج اسھت ےک امم اینپ ےہ رکین ش

ا رک ےل الزیم ٹفگ ےئل ےک س   ان اہں اور انیل

گ

۔۔۔ اجن  

۔الہن ا رس اںم اابثت ےن اس وت اہک ےن اصخ   ابہشز  

  اج نپااتسکن اسھت ےک آیپ یھب دوونں مہ ایک نپانپا

ے

 یک اگؤں یھب وںمہ ےںہ تکس

ادی

 

۔۔۔۔ےہ رکین اڈنیٹ ش  

 ےک نہب اینپ  اینپ اھت راہ رک دل یھب اک ان  اہک ےس الڈ اںم ابعشن اور احبسن

۔اک اجےن یہ اسھت  

ا ریس رک وھچڑ ڑپاھیئ یھب ولگ مت اب  ن ار

ٹ

 ےگ رکو ن اد ایک ولچ ااھچ رکوےگ اپسن

وں مت اںم 

گ

 

ے

۔۔۔۔اگ دوں رکوا ٹکٹ ےک ت  

   ےن اصخ   ابہشز
 
 رایض وہےئ رکسماےت وت دےھکی ہنم ےکٹل ےک دوونں ان خ

۔ رےہ اچہ انجیھب ںیہن اےلیک وک نہب وہ ہک اھت ایگ وہ ادنازہ اںیہن وہےئگ  

۔۔۔۔۔ےںہ رےہ دے ڈلیھ یہ زن ادہ ھچک وک وچبں آپ اصخ   ابہشز  

۔ وبںیل ےس یگفخ وہ  

ا ےن اوہنں ےہ ڑپیت یہ دینی وت ڈلیھ اینت مگیب

گ

ا روز روز وکن

گ

ا اجن

ے

۔۔۔ےہ وہن  

۔اھت رنم ہجہل اک ابہشزاصخ    

درز اخومش زیلپ

ٹ

س۔رکںی ایک رضور الکیئ۔ ےہ اامتلس ےس ری 

ٹ

پ

گ

 ی
مپ
ک

 ایک یھب 
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اہک رکںی

ے

وہ ادنازہ اک ارٹنس ےک آپ ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زہ

گ
 

۔۔۔ وہ ریتہ ویکں اخومش اانت مت افی  

ا رشٹ ڑھکی نپاس ےک اس ریمب

ے

۔یھت ریہ اگ ہہت رک رھک  وکگ  

ا ںیہن ھجمس ھچک ےھجم۔۔ وبولں ایک

ے

۔۔۔آن  

 گھب گل رمع یک اس۔ داھکی اےس ےس ریحایگن ےن ریمب وت وبیل ےس دیجنسیگ وہ

   ےک اسل 11
 
ی ز

ے

ز رہچہ۔ یھت ق
 
  ہ

ے
ے

 ےس وہج یک سج راتہ اپھچ اںم اقنب وق

  ایھب

ے

 اںم آوھکنں یک اس اہتبل۔  یھت دیھکی ںیہن لکش یک اس ےن ریمب ی

  ای  

ے

 
د وک ریمب وج یھت آیت رظن رمق یس اذی ۔ دیتی رک التبم اںم ارطضاب دشی 

زا وکیئ وک ڑلیک اس ہک اھت اتگل اےس

ٹ

 وہےئ ادنراپھچےئ اےنپ وہ ےسج ےہ دھک ی 

۔ ےںہ  

 وت یھب ن اںیت اینپ مہ۔۔۔ وہیت ںیہن رضوری وت ن ات اخص ھچک ےئل ےک وبےنل

 

ے

۔۔۔یک دووتسں!  یک اھبویئں نہب!  ےںہ رکتکس  

زہ وت اہک ےس دیل وخش ےن ریمب

گ
 

۔داھکی ےس رظنوں دیجنسہ اےس ےن افی  

۔۔۔۔۔ںیہن ن اںیت یھب یک اھبویئں نہب اےنپ نپاس ریمے  

۔داھکی اےس ےس ریحت ےن رمب وت اہک ےس راھکیئ ےن اس  

۔۔۔۔وہ اولکیت مت ایک  

۔ایک وسال ےن اس ےس اسحب ےک وجاب ےک اس  
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د نپاچن یک وادل ریمے۔۔ وہں ںیہن اولکیت ںیہن زی 

گ

۔۔۔ےںہ یھب اوالد م  

۔ڑپایگ دامیھ ہجہل اک اس وہےئ رکےت ن ات  

:  ےک اھبویئں نہب۔۔۔۔  ےںہ ںیہن ویکں ن اںیت یک اھبویئں نہب نپاس اہمترے رھپ

  ااھچ اانت  وت اسھت

ے
ے

ا زگرا وق

ے

 ذماق یسنہ اسھت ےک ان رشارںیت یک ان! ےہ وہن

ان وت س   ہی 

گ

اا ںیہن یھب یھبک ےس ذنہ ےک ان

ے

ی
کل

گ

ن
۔۔۔۔۔  

زہ وت اہک ےن ریمب 

گ
 

۔الہن ا رس اںم یفن ےن افی  

  اس اھبیئ نہب ےک آپ
 
 ریتھک ن اد ن اںیت یک ان آپ ےئل ایس  ےگ وہں اقب

  اس اھبیئ نہب ریمے۔۔۔  وہیگ
 
 یہ اںم ہک ںیل ھجمس ویں آپ رھپ ن ا ںیہن اقب

  ےک ان
 
ا ن ات ےس ھجم یھب وکیئ ےئل اس۔۔ ںیہن اقب

گ

ا ںیہن دنسپ رکن

ے

 اھت رکن

۔۔۔۔ وہ ریہ اھک قح اک ان اور وہں وبھج رپ ن اپ اےنپ اںم ہک اھت اتگل اںیہن۔۔  

ی اےس ےس ریحت ریمب ہک اھت نپ دھک اانت اںم اافلظ ےک اس

ے

ھی
ب ک

۔یئگ رہ د  

 اینت ےس دورسے ای   رطح سک اھبیئ نہب ےگس۔۔۔  ےہ اتکس وہ ےسیک اےسی

  رک رفنت

ے

۔۔۔ےںہ تکس  

۔ ایک ااہظر اک ریحت ےن ریمب  

  ںیہن ویکں

ے

 ۔۔ اجیتن ںیہن آپ۔۔۔ رفنت رکتکس

ے
ے

 این ہی۔۔ ےہ ایگ دبل تہب وق

 

ے
ے

 داھکےن اچین وک دورسے ای   اھبیئ نہب  رپ اہیں۔۔۔۔  ےہ زامہن این ےہ وق

ز ےئل ےک
 
 ولخص  تبحم ایپر اںم اھبویئں نہب اب۔۔ ےںہ اجےت زگر ےس دح ہ

ادیپ رےتش ےسیج

گ

 ےہ یئگ اھک وہس یک ےسیپ  وک روتشں س   ان۔۔ ےںہ  ےکچ وہ ن
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 اںم رھگ اےلگ ےھجم وہ ہک اھت اتگل اںیہن ےیل اس یھت وھچیٹ ےس س   اںم۔۔۔

 وبھج اس اور۔۔۔۔۔ اگ اجےئ وہ مک وبھج ای   ےس رھگ ےک ان وت ےگ دںی یجھب

زے ریمے ےیل ےک رکےن مک وک

ٹ

 ایک التش  رہتش ااسی ےئل ریمے ےن اھبیئ ی 

ام ےک زیہج ےس سج

گ

ادی وہ ااٹل اھت اچےیہ ںیہن ہسیپ ای   رپ ن

 

زااجت ےک ش

گ

 اخ

 ےس اہھت ومعق رہنسی ہی ےن اھبیئ ریمے۔۔۔ اھت ایتر یھب ےیل ےک ااھٹےن

د اور دن ا ںیہن اجےن ای 

 

 اھبیئ ریمے ےن وادل ریمے ہک آےئ ہن نیقی وک آپ ش

۔۔۔۔۔دن ا اسھت وپرا وپرا اک  

 ےک سج اھت ایگ سنھپ اںم قلح ےک اس وگال اک آوسنؤں ریک وہےئ وبےتل وہ

ز وھتڑی ےن اس ےیل ووں ان رک رہ اخومش دی 
ش
ش

گ

ن

ارا ادنر اےنپ وک آ

ے

  اس۔ ان

ے
ے

 وق

دن ات

گ

ے ےس آھکن اینپ ےن اس۔اھت راہ ووجدرلز اک اس ےس وہج یک خ 

گ

کن
 
ی

ٹ

ب

 واےل 

۔ایک اصف ےس ےبدردی رک اپھچ ےس دورسوں وک آوسنوں  

ز ھچک مہ آؤ ز ےئل ےک دی 
 
۔۔۔۔۔ےںہ ےتلچ ن اہ  

  یک اس

ے

زہ رگم اھتام اہھت اک اس ےن ریمب رکےک ادنازہ اک احل

گ
 

 اانپ وفرا  ےن افی

۔ایل چنیھک اہھت  

ز ںیہن
 
ا ںیہن ن اہ

گ

  تہب وت آےئگ رس ارگ اجن

ٹ
گ

۔۔۔۔۔۔۔۔یگ ڑپے ڈای  

زھ آےگ ےن ریمب وت وبیل رک ڈر وفرا   وہ

ٹ

 اےس اور اھتام دون ارہ اہھت اک اس رک ی 

۔اچنیھک اسھت اےنپ  

  
 
 اہمترے اور اجؤ امن ن ات ریمی مت سب وت وہاگ ںیہن ھچک دن ا  ہہک ےن اںم خ
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۔۔۔۔۔۔یگ ولں دھکی رطح ایھچ اںم وک رس ان  

زہ وت اہک ےس ےصغ ذرا ےن ریمب

گ
 

۔داھکی روہی اک اس  ےس ےس ریحت ےن افی  

۔۔۔۔۔اتگل ںیہن ڈر ےس رس ںیہمت  

۔یھت ریحت اںم ےجہل ےک اس  

۔۔۔ےںہ وھبت نج اس وکن رس اہمترے اگ ےگل ویکں ڈر ےھجم ول  

اک وگن ا ےن اس

گ

۔اڑایئ یھکم ےس ن  

  ےک اکم

ے
ے

۔۔۔۔۔ےںہ اجریہ اہکں دوونں آپ وق  

  ایس اافتق وسےئ

ے
ے

ز اںیہن اور راھک دقم ادنر ےن ریہظ وق
 
ے ن اہ

ے

کلن

گ

ن
 رک دھکی 

 

ٹ

۔وبال اںم ےجہل درس  

ز ھچک مہ ز ےیل ےک دی 
 
زہ  ےںہ رےہ اج ن اہ

گ
 

زاب تعیبط ھچک یک افی

گ

  ےہ خ

۔۔۔۔۔ےگ اجںیئ آ واسپ مہ رھپ وت اجےئ لھبنس وھتڑا۔۔۔۔  

زہ رک دے وجاب وک اس

گ
 

زھ آےگ رک لکن ےس اسڈیئ ےک چنیھک وک افی

ٹ

زہ یئگ ی 

گ
 

 افی

۔ داھکی اےس ےس ریحت ےن  

ا  ںیہن اےسی وک آپ

گ

۔۔۔۔۔ےگ رکںی ہصغ تہب رس اب اھت اچےیہ آن  

زا وہ
 
۔یئگ ھگ  

 ایل نس ےن اوہنں اور ےہ دن ا اتب اںیہن ےن اںم وہں ریہ ڈر ویکں اانت مت وہ او

۔۔۔۔۔۔ےگ رکںی ںیہن ہصغ وہ اب ےہ  

ا متخ وک ڈر اک اس ےن ریمب

گ

زن ا اونپ ےک نیٹنیک ےئل اسھت وک اس وہ۔ اچاہ رکن  ای 
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 یگل رکایسں ےچین ےک دروتخں ےیل ےک ےنھٹیب ےک وررکز رپ رپ اہجں یئگ آ اںم

۔ایک ااختنب اک وکےن ای   ےن اس یھت وہیئ  

ز اانپ مت آج ہک وہں اچیتہ اںم۔۔۔۔ اہکین یک آےگ   اتبؤ اب
 
 ےس ھجم  دھک ہ

اوسر ہی اور یگ روہ یتگلس ادنر یہ ادنر مت وت ںیہن  ول ہہک

گ

 یک امیبری رک نب ن

۔۔۔۔اگ دے رک وھکالھک ووجد اسرا اہمترا وج اگ ےلکن اںم وصرت  

۔اہک وہےئ اھتےتم اہھت اک اس ےس رنیم ےن ریمب  

زہ

گ
 

 ےس تبحم اور رنیم اینت وک یسک اسھت اےنپ ویں ن ار یلہپ اںم زدنیگ ےن افی

 وک وجوتں وہےئ ےٹھپ اور ویافینرم ڑپےت ےلیپ ےک اس۔ اھت انس وہےئ رکےت ن ات

 رکیت ںیہن دویتس اسھت ےک اس ڑلیک وکیئ یھب یھبک اںم اوکسل وہےئ دےتھکی

زک۔ یھت

ٹ

 
  م

ے

  یہ اےلیک اںم وکسل ےن اس ی

ے
ے

 اتکںیب رصف اہجں زگارا وق

  وادح یک اس یہ

ے

زک۔  ںیھت رکیت وہا دوس

ٹ

 
 سیف یک اکجل وچہکن دعب ےک م

د ےن وادل ےک اس ےیل اس یھت زن ادہ زی 

گ

 وہ۔ دن ا رک ااکنر اصف ےس ڑپاھےن م

 ن اپ وج یھت آاگہ وخبیب ےس احالت ےک رھگ آےنپ ویکہکن یئگ وہ اخومش یھب

زدور دار دایہڑی

گ

زاد است وہ اھت م

گ

 ویہ۔ اھت راہ ااھٹ رطح سک وبھج اک ےبنک ےک اق

زا اسل آھٹ ےس اس اھبیئ۔  اھت اجاتن

ٹ

 ن اپ ےلہپ رعہص ھچک ایھب یھب ےن اس اھت ی 

زدوری اسھت ےک

گ

ز۔ یھت یک رشوع م
 
 یک اس ےس ےنھٹیب اےنھٹ اںم ولوگں ےک ن اہ

۔یھت آیئگ دبتیلی اخیص ایھچ اںم وسچ  

۔۔۔۔۔ ےن اھبیئ ایک  ایک یھت ریہ ہہک ایک اتبؤ اب  
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زہ رپ وسال ےک ریمب

گ
 

۔داھکی وک ڑلیک یس ایپری اس ےس آوھکنں من ےن افی  

ز یج یب یب
 
ز اک ان ن اہ

 
۔۔۔۔ےنیل وک ان ےہ آن ا وشہ  

زہ ہک ےلہپ ےس اس

گ
 

 اس دی االطع رک آ ےن وچدیکار رکیت رشوع ن ات وکیئ افی

۔ داھکی وک ڑلیک یھٹیب اسےنم اےنپ ےس ریحت ےن  

ز
 
ادی مت!  ۔وشہ

 

۔۔۔۔۔ وہ دشہ ش  

  یک اہوھتں ےک اس رپ اغیپم ےک وچدیکار ویکہکن یکس وبل یہ اانت سب وہ

ٹ

 
پااہ ی
پک ی
ک

 

  اھچیئ رپ ووجد ےک اس اور

ٹ

 
زاہ
 
 رک وبجمر رپ وسےنچ ھچک تہب وک ریمب ےن ھگ

زہ۔ دن ا

گ
 

زیھ رطف یک ٹیگ دےھکی رطف یک اس ریغب اور ایھٹ ےس زیتی افی

ٹ

۔ ی 

  ٹیگ اھبیگ ےھچیپ ےک اس رک اھٹ ےس زیتی یھب ریمب

ے

زہ رک اج ی

گ
 

 یئگ رک افی

ز اک اس ویکہکن یھت
 
۔اھت ڑھکا یہ ادنر ےس ٹیگ وشہ  

 وہیگ یہ اورپ ےس اچپس رمع یک سج داھکی وک آدیم اس وہےت لش ےن ریمب 

ز رک اھپڑ ضیمق وتدن یک اس۔
 
ے ن اہ

گ

کلن

گ

ن
 ہک اھت آراہ ںیہن نیقی اےس یھت ایتر وک 

دا رمد اک اسل اچپس ےن ن اپ امں ےک اس ےیل ےک ڑلیک اسہل ااھٹرہ

ٹ گ

  اھت ڈوھی

زہ اب اےس۔

گ
 

 وہ ہک داھکی ےن اس رہتش ےک زیہج ریغب ہک آیئ ھجمس ن ات یک افی

زہ ےس ےبدردی سک آدیم

گ
 

 ولوگں ےک رگد ارد اھت راہ اج رک ےل وہا اتٹیسھگ وک افی

۔ریغب ےیک رپواہ یک  

۔۔۔۔ ےںہ ڑھکی ویکں اہیں آپ وہا ایک  

 ریحت رک دھکی ڑھکا مس مگ ویں وک اس وت آن ا رطف یک نیٹنیک ےنیپ اچےئ ریہظ
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۔ وپاھچ ےس  

۔۔۔ںیہن وہج اخص وکیئ یہ اےسی  

 ےس وغر وک رہچے ےک اس ےن ریہظ ےلکن اافلظ یہ اےنت سب ےس ہنم ےک اس

  اک سج داھکی

گ

 آوھکنں اور تیفیک ارطضایب رپ رہچے ےک اس۔ اھت وہا اڑا رن

۔اھت راہ ےل وکلہرے دھک اںم  

۔۔۔۔ےہ رپاشیین وکیئ۔!۔ ریمب ےہ ن ات ایک  

۔اکس روک ہن ےس وپےنھچ وک آپ اےنپ وہ  

۔۔۔ںیہن  

زھ رطف یک ادنر واسپ رک دے وجاب یظفل ی   اےس ریمب 

ٹ

 وحملں دنچ یئگ ی 

ز واسپ ےیل گیب ڈنیہ اانپ اےس ےن ریہظ دعب
 
 نپاس ےس اس وہ۔ داھکی آےت ن اہ

ز وہیئ زگریت ےس
 
 وہ  وہیئ ریحایگن رپ روےی ےک اس وک ریہظ ںیئگ لکن ن اہ

۔ایگ نپاس ےک وچدیکار دیساھ  

ز

گ

۔۔۔۔ اھت آن ا وکیئ ایک زعی   

ایب ےب ےن اس رک چنہپ نپاس ےک وچدیکار

ے

زہ ےن وچدیکار وت وپاھچ ےس ن

گ
 

 یک افی

ز
 
 ھجمس انشکی ری اک ریمب  ریہظ۔  دن ا رک زگار وگش ےک اس واہعق اک آدم یک وشہ

ز ےک افزیئہ۔ایگ
 
ز اک وشہ

 
۔اھت اکم یہی روز وچےھت ہ  

 وصےف وک رپس ڑکپے اںم اہھت یئگ اںم رمکے اےنپ دیساھ اور یچنہپ رھگ ریمب

 نیقی اےس۔ یگل اگلےن رکچ اںم رمکے ےس رپاشیین رک رھک اہھت رپ رمک اور اخٹپ رپ
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 ےل یھب ہلصیف اک رطح اس ےیل ےک اوالد اینپ ن اپ امں وکیئ ہک اھت آراہ ںیہن

 

ے

 اس ےیل اس اھت داھکی ھچک اک رطح اس ن ار یلہپ اںم زدنیگ ےن اس۔ ےںہ تکس

ا مضہ ےس

گ

 وہیئ یلیھپ رگد ارد اہکاینں یئک ایسی وت ورہن اھت راہ وہ لکشم رکن

۔ںیھت  

۔۔۔۔وہ یئگ آ ویکں رطح اس۔۔۔ اٹیب ےہ ن ات ایک  

 ےن ریمب۔ آںیئ اںم رمکے ےک اس وفرا مگیب ہمیلح رپ ےنلم االطع ےس المزہم

۔اںم رکےن ن ات اسری اسےنم ےک امں اگلن ا ںیہن ہحمل ای    

   اٹیب
 
  نیت ولگ وج  ےہ ےہ ن ات یس اعم وت س   ہی اںم رھگوں رغی

ے
ے

 اک وق

ا

گ

 اور دںی ےس اہکں زیہج اک الوھکں وک ویٹیبں وہ وہ اھکےت ےس لکشم اھکن

ارے
 
 رپ اہیں۔ ےںہ رکیت رہتش رک دھکی تیثیح امںیئ یک ڑلوکں اںم اعمرشے ہ

ز اور رمع مک ڑلایکں رپ اہجں یگ ںیلم اثمںیل یئک یک رطح اس ںیہمت
 
 زن ادہ  وشہ

ا رپاشین اہمترا۔ احالت ےک ان رصف ےںہ ےتنب وہج ےںہ ےک رمع

گ

زہ وہن

گ
 

 ان وک افی

۔۔۔اتکس اکنل ںیہن ےس احالت  

۔یک ایبن اسےنم ےک اس تقیقح ےن اوہنن  

۔۔۔۔۔۔ ےہ وہیئ فیلکت تہب رک دھکی س   ہی سب ےھجم۔۔ امام وہں اجیتن اںم  

زھ آےگ ےن مگیب ہمیلح یئگ وہ من آواز یک اس

ٹ

 اگل ےلگ وک یٹیب اسحس اےنپ رک ی 

۔دی یلست رک  

ل اکیپ  ےہ وہا دھک تہب دل اہمترا ایھب
س

گ

پی پ
ب

 ےک وظفلں دھک اسرا اوراانپ ااھٹؤ 
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ار رپ اکذغوں ان ذرےعی

ے

۔۔۔۔۔یگ رکو وسحمس رتہب مت ےس اس دو ان  

ز ھچک وایعق اور  ار رپ اکذغوں وک وھکنل یک ادنر اےنپ وہ دعب دی 

ے

 رتہب اکیف رک ان

 ےس رٹکیفی وہ دن واےل یٹھچ ہک اھت ایل وسچ ےن اس۔یھت ریہ رک وسحمس

درسی

ٹ

زہ رک ےل ای 

گ
 

۔یگ اجےئ رھگ ےک افی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 نپااتسکن ںیہمت ےن اوہنں۔۔۔ ےن الکن اہک ایک۔۔۔۔۔ وہیئ ن ات ےس الکن اہمتری

؟۔۔۔۔دی دے ااجزت یک آےن  

ایب ےب اور یک اکل دعب ےتفہ ای   ےس ےن افہمط

ے

۔ وپاھچ ےس ن  

۔۔۔ رکدن ا ااکنر اصف ےن اوہنں وت وپاھچ ےس نپانپا۔۔۔ ن ار اہں  

۔ وہا اوسفس تخس وک افہمط  وت اہک رک انب ہجہل اداس ےن اممہ   

زا تہب ےھجم  رکوں ن ات ےس الکن اںم وہکوت مت ارگ۔۔۔۔۔ ےہ راہ گل ی 

۔۔۔۔۔۔۔ےگ اجںیئ امن وہ نیقی رپ رکےن ن ات ریمے۔۔۔۔  

 یک ںیہن وکشش یک رکےن رٹنکول ےن اس وج آیئگ یسنہ وک اممہ وت اہک ےن افہمط

 وفن اےھبنچےس وت ینس یسنہ الھکلھکیت یک اس رطف دورسی ےک وفن ےن افہمط

۔۔داھکی وک  

۔۔۔ےہ وخیش زن ادہ تہب یک ااکنر یک الکن ںیہمت رھپ ن ا وہ یئگ وہ نپالگ مت ایک  

۔وبیل ےس یگفخ وہ ےئل آایگاس ہصغ وک افہمط  

 اسھت ریمے ںیہن یہ اںم۔۔۔  ایک ںیہن ااکنر ےن نپانپا۔۔۔۔۔ اجن ریمی ںیہن
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اری مت۔۔۔۔ ےںہ رےہ آ نپااتسکن یھب اھبیئ دوونں
 
 رکو ایترن اں یک ونازی امہمن ہ

 آےن نپااتسکن ریمے دی ڑپےن یھب کنھب وک ےنیسک مت وج ربخدار اور

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک  

 ہک یھت اچیتہ ےس دل وہ وہیئ وخیش تہب وک افہمط وت اہک وہےئ ےتکہچ ےن اممہ

۔اکنےل ےس اصحر ےک ادایس  وک افعن  اور آےئ نپااتسکن اممہ  

 اسری یگ رکوں داری اخرط یک اہمتری اںم داھکی ن ار اس یہس وت آؤ نپااتسکن مت

۔۔۔۔ےگ روھک ن اد زدنیگ  

 ادرھ رھب ہٹنھگ یگل ےنسنہ رپ ادناز ےک اس یھب  اممہ وت اہک وہےئ ےتسنہ ےن افہمط

۔ راھک وفن ےن دوونں دعب ےک رکےن ن اںیت یک ادرھ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ز اکیف افعن ا اںم رمکے اےنپ ےس دی 

ٹ

 اھت وہےئ امجےئ رظن رپ ومن الئ ریما ل 

۔راھک رپ اسڈیئ ےک رک آف ومن الئ وفرا یک اس وت راھک دقم ادنر ےن افہمط  

 اںم وفن ریمے ےہ رکین اکل وک ایم ےھجم دےگنی ومن الئ اانپ زیلپ۔۔ اھبیئ افعن

۔۔۔۔ںیہن سنلیب  

زے افہمط

ٹ

 اک ومن الئ ےس اخومیش ےن افعن وہیئ اخمبط ےس اس ےس آرام ی 

 ادا رکشہی اک اس وہیئ رکسمایت افہمط دن ا اںم اہھت ےک اس ومن الئ رک وھکل الک

ز رک ےل وفن رکےک
 
 یک اممہ یہ رپ ربمن ےلہپ وھکیل رلیگی ےس دلجی یئگ آ ن اہ

ز   ادنازہ اانپ وک افہمط یھت ریہ اگمگج وصتی 

ے

۔ وہا اانیمطن رپ وہےن درس  
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 آپ ےگ رکںی ن اد ایک وہں رکیت ایک اسھت ےک آپ اںم ذرا دںیھکی اب

۔۔۔۔۔یھب  

 اکٹ اکل اور  ایک ڈالئ ربمن اک ایم رپ ومن الئ اور اہک اںم دل یہ دل ےن افہمط

۔دی لچ ےئل ےک رکےن  واسپ وفن رک  

ز یہ ینتک افعن  ےس دشت ن اد یک اممہ راہ اھٹیب یہ ویں  امجےئ رظن رپ دویار دی 

 ربمن ےس دراین ابہشز ےن اس ہک اھت راہ وہ اوسفس اب اےس یھت وہیئ آور ہلمح

 وہں اتیل رک ن ات ےس اممہ ےس اہبےن یسک یسک وہ اہبےن ایس  اھت دن ا ںیہن ویکں

د وت ای 

 

ا لم وکسن وک دل ش

ے

د ہک راتہ وساتچ یہی وہ اجن ای 

 

د ش ای 

 

 ن ات ےس اس اممہ ش

ا

گ

 اجیت وٹٹ انطںیب یک طبض ےک اس آرک یہی اور  ںیہن ن ا یگ رکے یھب دنسپ رکن

زے اس یھب رک اچہ وہ ا ںیہن الٹھج ےس دامغ و دل اےنپ وک ایخل ی 

ے

ن  اممہ اھت نپا

۔اھت اکیف ےیل ےک اکنےنل اجن یک اس یہ وصتر اک ڑھچبےن ےس  

ز وت ایک ن ار
 
  ہ

ے
ے

ادی  ےںہ رےہ اج ن ازار مہ اھٹ لچ ےہ راتہ اسھگ ادنر وق

 

 یک ش

اگنپ

 

۔۔۔ ےئل ےک رکےن ش  

۔اہک ےس یگفخ رک دھکی ڑپے ویں وک اس وت آن ا ادنر ریہظ  

 ےںہ ڑپکے ےلہپ وج نپاس اجےنوکریمے ںیہک راہ رک دل ںیہن ریما اجؤ ولگ مت

۔۔۔اگ ولں الچ یہ وہ اںم  

زھ آےگ ےن ریہظ وت اہک ےس دیل ےب ےن اس

ٹ

 رک ڑکپ ےس ن ازو اےس رک ی 

زدیتس ز رک چنیھک اور ااھٹن ا زی 
 
۔ایگ ےل ن اہ  
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ارےاسھت ےس اخومیش آیت ںیہن ھجمس زن ان یک رشاتف ےھجت
 
 اےسی ورہن لچ ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ اجؤں ےل رک ٹیسھگ یہ  

ز ےن ریہظ
 
۔وھچڑا ن ازو اک اس الرک ن اہ  

ز اھبیئ افعن ایک
 
  ہ

ے
ے

 ااکنر ےک آپ وںمہ  ےںہ رےتہ رھپےت ےنب لبلب اداس وق

زق وکیئ ےس

گ

ا ںیہن ق

ے

ارے وک آپ ڑپن
 
ا اسھت ہ

گ

اراض اچےہ اگ ڑپے اجن

گ

 رک وہ ن

۔۔۔۔۔۔اجںیئ  

۔ داھکی اےس رک وھگر ےن افعن وت اہں اہک ےس دیجنسیگ ےن افہمط  

 اکیف اہمترے ےس رےنہ اسھت ےک ریبک یھت ںیہن زن ان اںم ہنم اہمترے وت ےلہپ

۔۔۔ےںہ آےئ لکن رپ  

۔اھت ڑپا قہقہ واہں رک نس ن ات یک اس  

اال رپ ہنم ےک وایل اےنپ آپ ااھچ

ے

اہک اگ دےئجی ڈال ن

ے

۔۔۔۔ےلھک ہن زن ان یک اس ن  

۔اہک ےس رشارت ےن افہمط  

االٰ اےس ےہ اگم زیت وایل ریمی وہ ر رکف ےب

ے

 ےلچ ںیہن اکم یھب ےس اگلےن ن

۔۔۔۔۔۔اگ  

 زیخ ینعم یہ ےن س   اتھچپن ا رک وبل وہ اور السھپ اایتخر ےب ےس ہنم ےک اس

ا تفخ وہ رپ سج  داھکی وک اس ےس رظنوں

ے

 ایگ الچ رطف یک رمکے ادنر اٹمن

۔دی رک رشوع وہگنٹ ےن س   ےھچیپ ےک اس رپ رچاےن رظنںی ےک اس  

ز وںمہ آںیئ واسپ ےس دلجی اور رکںی دنب ہن رشام اب ۔۔۔۔۔ےہ ریہ وہ دی   
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۔ایل انب رپورگام اک اجےن ن ازار ےن س   ےئل اس یھت یٹھچ وچہکن آج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زہ ےس افروق ےن ریمب

گ
 

درسی افی

ٹ

۔اھت ایل ےل اکای   

  اس وہ

ے
ے

زہ اک اردرگد ڑھکی اسھت ےک ڈراویئر وق

گ
 

   یھت ریہ ےل اجی
 
ی ز

ے

 یہ ق

۔اھت ایگ رکےن ولعمم ہتپ اک رھگ ڈراویئر ےس داکن  

۔۔۔۔ ےہ رھگ ہی رک اج آےگ اںم یلگ اس یگ ڑپے وھچڑین یہی اگڑی وںمہ میم  

  یلگ  اہک اک ےنلچ آےگ اےس ےن اس وت اتبن ا وک ریمب ےن ڈراویئر 

ے

 
 گنت یہ اہنی

 ریمب ہک اھت اانت نفعت یھت وہیئ ڑپی ڈریھن اں یک وکڑے ہگج ہگج اںم یلگ یھت

اک دوہٹپ ےن

گ

 ریہ وہ وسحمس دوشاری اںم ےنیل اسسن یھب وت راھک رک دن ا  رپ ن

 اسےنم ےک اکمن رک احل ہتسخ ای   وہ دعب ےک ےنلچ ٹنم دس رقتابی یھت

۔اھت راہ رہلا رپدہ وہا اٹھپ رپ دروازے ےک سج رںیک  

۔۔۔۔۔۔ ےہ رھگ یہی میم  

۔اہک اںم ادناز ومدب ےن ڈراویئر  

۔۔۔۔ںیہن ن ا یھب ےہ یب یب ادنر رکو وت ہتپ ےلہپ  

۔دی دکتس رپ دروازے وہےئ الہےت رگدن ےن اس وت اہک اےس ےن ریمب  

۔وہا ومندار ہچب اک اسل ن ارہ ایگرہ گھب گل رک نس آواز یک دکتس  

زہ ہی اٹیب

گ
 

۔۔۔۔۔ےہ رھگ اک ن ایج افی  

۔ الہن ا رس اںم اہں ٹھج ےن اس وت وپاھچ ےن ڈراویئر  
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زیھ آےگ ریمب

ٹ

زہ ےس اس اور ی 

گ
 

 ریغب  اےس ریغب ہچب اہک ےیل ےک ےنلم ےس افی

زھ رطف یک ادنر ےئل ےہکاسھت ھچک

ٹ

 یہ رےتھک دقم ادنر ےن ریمب  ایگ ی 

زہ اک ارطاف اچروں

گ
 

ا ایل اجی

ٹ

ا وٹن

ٹ

 ےچین ےک ےکلن ےچب دو رطف ای   اھت اکمن وھپن

اا ےس ڑکلویں  دور ھچک ےھت رےہ اہن

ے

ی
کل

گ

ن
 ایس ےن ریمب اھت آراہ رظن دوھاں وہا 

زاھےئ دقم رطف

ٹ

۔ی   

زہ

گ
 

۔۔۔افی  

ام اےنپ

گ

زہ رپ اکپر یک ن

گ
 

  افی

ٹ
گ

ی وک اس دق قہ ریمب ایھٹ اھکرک رکی

ے

ھی
ب ک

 یئگ رہ د

ان ےک وچوٹں اور لین اجب اج رپ رہچے ےک اس

 
گ

زہ۔ ےھت ن

گ
 

 اےنپ وک اس افی

۔وہیئگ رپاشین رک دھکی اسےنم  

۔۔۔۔۔ںیئگ آ ےسیک اہیں آپ  

۔یھت ریہ ڑلڑھکا آواز یک اس  

ز اہمترا ےہ وہا ایک ںیہمت ہک اتبؤ ےلہپ مت وھچڑو ےھجم
 
ا دشتد رپ مت وشہ

ے

 رکن

۔۔۔۔۔ےہ  

۔یھت ریہ وہ فیلکت رک دھکی زمخ ےک اس وک ریمب  

 دھکی اہیں وک آپ ےن ردیش ارگ  اجںیئ یلچ ےس اہیں آپ  وھچڑںی رکف ریمی

زا تہب وت ایل ۔۔۔۔وہاگ ی   

زا وہ
 
۔وبیل ےس زیتی رک ھگ  

زا ویکں بلطم ایک  آ ںیہن یھب ےنلم وکیئ ےس مت اںم رھگ اس  وہاگ ی 
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۔۔۔۔۔اتکس  

۔وپاھچ ےس ےصغ ذرا ےن  ریمب  

 وک آپ ورہن ںیہن رپ رھگ وہ ایھب آےئ یھب وکیئ رپ اہیں ےک دنسپ ںیہن اےس

۔۔۔داتی آےن ہن ادنر یھب ےس دروازے  

زہ

گ
 

۔اھت وسا ےس دح  دھک اںم آواز یک افی  

ا ن ا ےہ ریہ رک ن اںیت ڑھکی اامں

گ

امئ ایک ےہ یھب ہتپ ےھجت  ےہ ریہ انب یھب اھکن

ٹ

 ن

زا ےس وھبک ےہ ایگ وہ ارا ےہ راہ وہ احل ی 
 
۔۔۔ہ  

  ہچب ویہ

ے

 
زی اہنی

گ

 ر
مٹ

ے

ب ی

زہ ےس 

گ
 

۔اھت اخمبط ےس افی  

۔۔۔۔۔وہں دیتی اںم  ےہ واال وہےن ایتر سب  

زہ

گ
 

۔ اہک ےس دلجی ےن افی  

۔۔۔۔ےک اس ےںہ ےچب ےنتک  

زہ رک امج رظن رپ ےچب وہےئ اجےت دور ےن ریمب

گ
 

۔وپاھچ ےس اعی  

۔۔۔ےہ واال ربمن وچےھت ہی۔۔۔ نپاچن  

زہ

گ
 

۔یل رھجرھجی ےن ریمب رپ وجاب ےک افی  

 وپھچ وت آؤیگ رٹکیفی ےہاںم وپانھچ یھب وج وک آپ اجںیئ ےس اہیں زیلپ آپ

۔۔۔ اگ ےئجیل  

زہ

گ
 

۔اہک ےس زیتی ےن افی  

ارے ہی
 
ز ےک رھگ ہ

 
۔۔۔ےہ ڑھکا وکن آدیم ن اہ ' 
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ز ریمب ہک ےلہپ ےس اس
 
زاھیت دقم ےیل ےک اجےن ن اہ

ٹ

ز اک اس ی 
 
 وہا اتخیچ وشہ

۔آن ا ادنر  

۔۔۔۔ےہ ڈراویئر ریما وہ  

  نپاؤں ےس رس ےن اس وت دن ا وجاب ےن ریمب اےس

ے

زہ اک ریمب ی

گ
 

 اس ایل اجی

۔آیئ رکاتیہ وک ریمب ےس دےنھکی رطح اس ےک  

زے

ٹ

زے ی 

ٹ

زی ےن وت ےہ یل اگھٹن ن ارن اں ےس ولوگں ی 

ٹ

 امرا اہھت ہگج اویچن ی 

۔۔۔۔ےہ  

زہ اکٹ یک آواز یک اس

گ
 

۔یک وہیئ وسحمس وخبیب وک افی  

اری ہی
 
۔۔۔ےںہ وررک اںم رٹکیفی ہ  

زہ

گ
 

۔اتبن ا وہےئ اےتکٹ ےن افی  

۔۔۔۔اکم ایک اک ڈراویئر نپاس ےک وررک رٹکیفی ای     

  یک رہچے ےک اس

ے
 

۔اکیپن ریمب رپ ابخی  

زہ ےھجم

گ
 

۔۔۔۔ںیھت آیئ ےیل اس اںم اھت اکم ےس افی  

ز قلح  ےن ریمب ن ار اس

ے

 وخف ےس صخش اس اےس۔ دن ا وجاب وہےئ رکےت ی

۔اھت راہ وہ وسحمس  

۔۔۔ےلچ ہتپ وت یھب وںمہ یب یب اھت اکم ایک  

زاہن اںم آواز یک اس

گ

۔یھت کمچ یس بیجع اںم آوھکنں اور نپ ولق  

۔۔۔رےہ اسھت ریمے ےٹنھگ 12وج یھت رضورت یک المزہم ای   ےیل اےنپ ےھجم  
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۔اگلن ا قہقہ مگنہ ےب ےن ردیش رپ وبےنل ےس اانیمطن ےک اس  

  ےٹنھگ 12 ہی ارگ

ے

 اھبنسےل آرک ن اپ اک اس ایک ےچب وتریمے یگ رکے المزم

۔۔۔۔اگ  

ی اا ےک اس

ٹ

ھپ

گ

۔اکھج رس ےس اوسفس ےن ریمب رپ نپ   

زہ

گ
 

ا یھب اور ںیہک ےھجم وہں یتلچ اںم افی

گ

۔۔۔۔ےہ اجن  

زہ اور اہک ےن ریمب

گ
 

ز ےس زیتی یہ ریغب ےلم ےس افی
 
ی اا اس یئگ لکن ن اہ

ٹ

ھپ

گ

 آدیم 

زہ وہ ہک اھت رتہب ںیہک ےس وہےن ڑھکے  اسےنم ےک

گ
 

 اںم رٹکیفی ےس افی

۔رکیت الماقت  

۔۔۔۔یھت آیئ ویکں اہیں اںم ہی اتب حیحص ےھجم  

   
 
ی ز

ے

زہ ےن اس رک ااھٹ ڑکل ڑپی ق

گ
 

  یک افی

گ

ان

ٹ

زہ یک ردیس ےس وقت وپری رپ ن

گ
 

 افی

ز وج یھت دنلب اخیص خیچ یک
 
  اکونں ےک ریمب اجیت اںم یلگ ن اہ

ے

 یچنہپ یھب ی

۔یھت  

زہ رظن ای   رک ٹلپ ےن اس

گ
 

 داھکی ےس دھک اور ڈایل رپ رھگےکدروازے ےک افی

ان یلگنج اس ادنر ہک یھت ریہ اج رکفاھکےئ اےسہی۔

گ

زہ ےن ان

گ
 

 ہن اسھت ےک افی

 افدئہ وکیئ اک اجےن ادنر ےک اس ہک یھت اجیتن وہ۔ وہاگ ایک ولسک اسیک اجےن

زہ وہاگااٹل ںیہن

گ
 

۔وہیگ گنت یہ اسںیسن یک افی  

زی یک اس مگیب ہمیلح وت یچنہپ رھگ وہ

ے

زہ ہک یئگ ھجمس رک دھکی لکش ای

گ
 

 اس ےس افی

 اک انبےن اچےئ ےئل ےک اس رک دے آواز وک المزہم۔ ریہ ںیہن ایھچ الماقت یک
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۔اہک  

۔۔۔۔۔وہا ایک اتبؤ ےھجم اور نپاس ریمے وھٹیب اہیں  

۔اھٹبن ا نپاس اےنپ رک ڑکپ ےس ن ازو وک اس ےن اوہنں  

 ےن اوہنں رپ سج دی رک زگار وگش ےک امں ن ات ای   ای   ےن ریمب

افس

ے

۔اکٹھج رس ےس ن  

ز رقتابی اںم ولحمں یلگ وک آپ وت اہکاینں ہی اٹیب
 
ز یگ ںیلم اںم رھگ ہ

 
 ےک یسک ہ

 رپ جیس اس اںم اںم زدنیگ یک ولوگں ھچک وہیت ںیہن جیس یک وھپولں زدنیگ ےیل

 ےہ وہیت زگارین زدنیگ اسری ےن اوہنں اسھت ےک نج ےںہ وہےت یھب اکےٹن

زہ مت اب رک سنہ اچےہ زگارںی رک رو وہ اچےہ

گ
 

 اچپس اس وہ ول ےل یہ وک افی

 اس ہک ےہ اجیتن وہ ویکہکن ےہ وبجمر رپ زگارےن زدنیگ اسھت ےک صخش اسہل

ارا اور ںیہن ہگج ےیل ےک اس نپاس ےک ن اپ امں ےک
 
 ےک ڑلیک وجان اعمرشہ ہ

ا ولسک ایک اسھت

ے

 ڑلایکں ہن وت اب ےہ ربخ وک س   یھب یک اس ےہ رکن

 دویاری اچر اس وہ اٹیب ےئل ایس اںم وہولٹسں یہ ہن اور ےںہ وفحمظ اںم داراالامن

۔ ےںہ رکیت زگارہ یھب رک اھک امر ادنر ےک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 افروق۔ یھت ریہ اکٹ رکچ ادرھ ادرھ لسلسم اںم رمکے ےک افروق ریمب

ا امرچ اےس ےس آرام

ے

۔اھت راہ دھکی رکن  

اا لح اک رپاشیفونں ےس رکےن واک رطح اس۔۔ اجںیئ ھٹیب

ے

ی
کل

گ

ن
 واک داین اسری وت 
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۔۔۔۔۔یتلم رکیت یہ  

۔وہا اخمبط ےس اس اںم ےجہل مسبتم افروق  

 اتلچ ںیہن سب ریما!  وہں رپاشین دقر سک اںم اھبیئ افروق اجےتن ںیہن آپ

زہ رطح یھب یسک اںم ہک

گ
 

۔۔۔ول اکنل ےس واہں وک افی  

  رظن رپاشین تہب ےس رہچے وہ

 

 

۔یھت آرہ  

زن ا دوھکی

ٹ

ادی وہ ںیہن آاسن اانت ھچک س   ہی گ

 

 ن اپ امں ےک اس ےہ دشہ ش

  رک ںیہن ھچک اےلیک مہ  ےںہ اھبیئ نہب

ے

   تکس
 
  خ

ے

 ہن رایض ن اپ امں ےک اس ی

۔۔۔وہں  

۔داھکن ا  آہنیئ اک تقیقح اےس ےن افروق  

  رک ن ات ےس ان اجرک رھگ ےک ان مہ اھبیئ افروق

ے

  اھجمس اںیہن ےںہ تکس

ے

 تکس

 رکےن دور ارتعاض اک ان مہ وت وہا ارتعاض وکیئ اک مسق یسک اںیہن ارگ۔۔۔  ےںہ

زہ مک ےس مک۔۔۔ ےگ رکںی وکشش یک

گ
 

 اجےئ لم وت آزادی ےس منہج اس وک افی

۔۔۔۔۔یگ  

  ادناز اک ریمب

ٹ

ز ہک یھت یکچ وسچ وہ۔ اھت اب
 
زہ اںم وصرت ہ

گ
 

 ےس واہں وک افی

۔ےہ دولاین راہیئ  

ا ہلئسم اس وکن ہپ اہیں

 

 

گ

۔۔۔ےہ راہ اج ایک لح وغرث ف  

 اک اس۔ وپاھچ رک دھکی ڈون ا اںم وسچ رہگی وک افروق وت وہا دالخ ادنر ریہظ

ز ےس ڑھکیک ڑھکی رپ وکےن ےک رمکے وج ایگ ںیہن رپ ریمب دایھن
 
 دھکی ن اہ
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۔یھت ریہ  

 ےہ اتکس وہ اکم رپ اس ےہ ایخل ریما نپاس ریمے ےہ آڈیئن ا ای   اھبیئ افروق

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔وھگیم واسپ اںم ادناز رپوجش ریمب  

امئ اک اکم ےک وررک رٹکیفی ہی

ٹ

  اس آپ وررک سم وت ےہ ن

ے
ے

 رک ایک اہیں وق

۔۔۔ےںہ ریہ  

۔وہیئ یلجھک اںم زن ان یک ریہظ رک دھکی اےس  

 آپ اب وس ںیہن وررک یک آپ اںم اب ےئل اس ےہ دی وھچڑ اجب ےن اںم

۔۔۔رےیھک اکم ےس اکم اےنپ  

زہ اک ریحت ےن ریہظ وت اہک رک الھجنھج ےن ریمب
 
 وک افروق وہےئ رکےت اظمہ

۔داھکی  

زی ےہ دی وھچڑ اجب ےن آپ وت ااھچ

ٹ

 اجب اس اک آپ ایگ رھب دل دلجی ی 

۔۔۔ےس  

۔آن ا ںیہن ن از ریہظ  

ز ےس اہیں وک ان آپ اھبیئ افروق
 
 آپ ےہ رکین ن ات ایھب ےھجم اکنںیل ن اہ

۔۔۔ےس  

۔وہیئ اخمبط ےس افروق رک الھجنھج ریمب  

  رک  ن ات ہی وہےئ ےکوہےت ریہظ ہک ےہ ایخل ریما

ے

 ےہ اتکس وہ  ےںہ تکس
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اری ریہظ
 
۔۔۔۔ےکس رک پلیہ وکیئ ہ  

 اک اس اٹہںیئ رظنںی وفرا اور ڈایل رپ اس رظن ای   ےن ریمب وت اہک ےن افروق

۔اھت دڑھاک ےس زور دل  

۔۔۔۔اتبںیئ وہ یھت یگل دےنی آڈیئن ا وج آپ ایھب وھچڑںی ن اںیت اسری ن ایق  

۔اگلن ا رطف اس دایھن اک اس ےن افروق  

ارے ہن ےہ ولعمم وک آپ اھبیئ افروق
 
 ےس رسنیک ےلہپ امہ دنچ ویبی یک امیل ہ

 اتسسیئ ن ا سیبھچ  رمع یک اس ںیہن یھب اوالد وکیئ یک اس۔۔۔۔ ےہ وہیئ وفت

   ےک اسل
 
ی ز

ے

ارے ےہ ق
 
 اخاص ااھچ اک وصرت و لکش ےہ اٹیب اک ن ان ا امیل ےلہپ ہ

ارے وہ  دعب ےک ن ان ا امیل۔۔۔۔۔ ےہ ڑلاک امکؤ ےہ
 
  ےہ راہ رک اکم یہ نپاس ہ

  اے افی

ے

 وہا رایض وہ ارگ رکںی ن ات ےس اس مہ ہن ویکں ےہ یھب ڑپاھ ی

زہ مہ رھپ وت

گ
 

۔۔۔ےگ رکںی ن ات ےس وادلنی ےک افی  

زوش وجش ےن ریمب

گ

۔راھک اےکناسےنم آڈیئن ا اانپ ےس وخ  

 

ے

زدس  مہ وت وہایگ رایض امیل ارگ یتکس ںیہن یہ وہ ن ات وکیئ وت ایھچ ےس اس زی 

ز
 
زہ ےگ رکںی وکشش نکمم ہ

گ
 

۔۔۔۔یک ولکناےن ےس واہں وک افی  

ادیئ یک ن ات یک اس وفرا ےن افروق

ے

۔ڑپی الھچ ےس وخیش وہ یک ن  

 وفن وک آپ رھپ وہ وہں رکیت ن ات اےس اجرک یہ آج اںم ےہ کیھٹ سب

۔۔۔۔یگ دوں اتب رکےک  

 ےس دیعمجل وپری ریہظ۔ وہیئ اخمبط ےس افروق ےیک ادناز رظن رسکی وک ریہظ وہ
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زوش و وجش اک اس

گ

 آیئ ںیہن وت ھجمس یک وگتفگ یک دوونں ان اےس۔ اھت راہ دھکی خ

زہ وہ ہک ایگ وہ ادنازہ اانت رگم

گ
 

ا دقم وکیئ ےیل ےک افی

گ

 ہی ویکں ےہ ریہ اچہ ااھٹن

ا ارادہ اک وپےنھچ ےس افروق دعب ےک اجےن ےک اس وہ

ے

۔اھت رھک  

   دوھکی
 
زہ مت خ

گ
 

ا اسھت ےک ریہظ وت اجؤں رھگ ےک وادلنی ےک افی

گ

 اےلیک اجن

  یطلغ یک اجےن

ے

ا م

گ

 رٹکیفی ارگ یگ وکسں رک ںیہن ڈلی وک ولوگں ان مت رکن

زڈن اک اکم اںم ا ہن ی 

ے

ا اسھت اہمترے اںم وت وہن

ے

 ےس اجےن واہں۔۔۔۔۔۔۔۔ اجن

س رطح ایھچ اعمہلم اسرا اسھت ےک ریہظ ےلہپ

سک

 دوونں مت رطح اس انیل رک ڈ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ وکس رک جنیم ےس رطےقی اےھچ زن ادہ رکلم  

زے وج داھکی وک ریہظ وہےئ ےھٹیب نپاس رظن ای   ےن اس رپ ن ات یک افروق

گ

 م

۔ اھت رصموف اںم ےنلیھک ےس وپاٹنئ ن ال ےس  

 اگبڑ لیھک انبن ا انب اھبیئ ہی اک آپ وہ ہن ہی۔۔۔۔۔ اھبیئ افروق ںیل دھکی 

۔۔۔۔دے  

  ن ال ےن ریہظ وت ایک زنط ےن ریمب

ٹ
گ

 

 

 وک اس ےس آرام رک رھک رپ رپ لبیٹ وپائ

۔داھکی  

  اےنت اںم آپ

ٹ

زانئ ےس اجب آپ وت وہےت گ

گ

۔۔۔۔۔۔رکںیت ہن ری   

۔داھکی رک اھپڑ آںیھکن ےن اس رپ ن ات یک ریہظ  

 یک رٹکیفی اس ن ا رکو اجب اہیں اںم ےہ رٹکیفی یک نپانپا ریمے۔۔۔۔۔ رٹسم ولیہ

۔۔۔۔ےہ رپاملب ایک وک یسک اھبنسول وک اس رک نب آرن  
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۔ ڈایل اگنہ ای   رپ اس ےن ریہظ رپ ادناز ےھکیت ےک اس  

اری ہی۔۔۔ یک یطلغ رک اپھچ ےن آپ اھبیئ افروق
 
 زیمت ےس ان وںمہ ےںہ آرن ہ

زے ےک

 

 ےک رٹکیفی اںم وچہکن وسری اہں اور اچےیہ رکین ن ات رک رہ اںم دای

ز
 
ا ںیہک اسھت ےک ان ےئل اس ںیہن المزم اک ان ن اہ

گ

الم اںم ڈوییٹ ریمی اجن

 

 ش

د ےھجم ںیہن

ٹ گ

۔۔۔۔۔وہں اتلچ اںم ےہ انیل راوی  

 ےس رکےن ن ات یھب وکیئ ےک دوونں ان اور وبال ےس دیجنسیگ وہےت ڑھکا ریہظ

ز یہ ےلہپ
 
۔ ایگ لکن ن اہ  

۔۔۔۔۔وہا ایک اںیہن  

۔ اہک ےس اےھبنچ ےن ریمب رپ اجےن ےلچ ویں ےک اس  

زہ ےلہپ آپ وکوھچڑو اس

گ
 

 ن ات ےس س   ن ایق آپ  وہ ہن ہی  ول رک ن ات ےس افی

۔۔۔وہں ہن رایض وہ اور۔۔۔۔ول رک  

زہ دایھن اک اس ےن افروق

گ
 

۔وہیئگ ڑھکی الہیت رس وہ وت  اگلن ا رطف یک افی  

زہ ایھب اںم۔۔۔ اوےک

گ
 

ی یتیل رک ن ات ےس افی

ے

ھی
ب ک

 اس ےہ یتہک ایک وہ وہں وہد

۔۔۔اںم ن ارے  

  وفرا وہ 

ٹ

ز رک اتب وک افروق اور وہیئ ڑھکی ےس س 
 
 ںیہن سب اک اس آیئ لکن ن اہ

۔ےل رک لح اعمہلم اسرا یہ آج وہ ہک اھت راہ لچ  

زہ وت آیئ اںم احل گنکیپ وہ

گ
 

۔یھت رصموف اںم اکم رساکھجےئ افی  

زہ

گ
 

ز افی
 
۔۔۔ےہ رکین ن ات رضوری ےس مت ےھجم آؤ ن اہ  
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   ےک اس ےن ریمب
 
ی ز

ے

۔اہک ےس آیگتسہ رک آ ق  

زہ

گ
 

۔یگل ےنلچ ےھچیپ ےک اس رک وھچڑ ویہ اکم اور داھکی اےس رظن ای   ےن افی  

 اےسی زدنیگ اسری وت ےس مہ۔۔۔ ومج یک واولں اگلےن ن اری ےہ وہیت ہی دوھکی

 آےئ اہیں وہےئ ںیہن دن آھٹ ہعمج ہعمج ذرا دوھکی وک اس وہےئ ںیہن اکم

ایت اںم رٹکیفی وپری ےسیک  وہےئ

گ

۔۔۔۔۔۔ےہ رھپیت ددنن  

زی دعتاد زن ادہ اںم نج وعرںیت یک رگوپ دورسے

ٹ

 الب یھت یک وعروتں یک رمع ی 

۔یھت رصموف اںم رکےن وباھچڑ یک ازلاامت رپ ذات یک اس کجھج  

۔اگل ےن اکلھچ وخن یہ اںم وحملں دنچ رہچہ اک ریمب  

۔۔۔۔رکے ن ات رک آ اسےنم ریمے ےہ فیلکت وک سک   

   ےک ان رک ٹلپ ےس ویہ ریمب
 
ی ز

ے

۔ وبیل ےس ےصغ اور آیئ ق  

زوی ہشیمہ ن ات یچس یب یب

ٹ

 وکیئ رپ اس ےھجم ےہ وبال وج ےن اںم!  ےہ یتگل ک

۔۔۔۔۔ںیہن رشدنمیگ  

ااسیل اچسیل

ے

ی

گ

پ پی 
ب

  اخیص اںم دےنھکی وعرت وہ اسہل 

ٹ
گ

زای

گ

۔یھت یتگل خ  

ا رھپ  ےںہ ریہ رک ن ات یچس آپ ہک ےہ ایخل اک آپ وت!  ااھچ

گ

 رکںی دنسپ اتبن

۔۔۔ےہ یتگل یچس ےسیک وک آپ ن ات یچس ہی ہک یگ  

  ریمب

ے

 
 ڑھکی رک اج اسےنم ےک اس رک نب ن ازو دوونں ےس اانیمطن اہنی

۔وہیئ  

  اس دوھکی ول

گ

 اہل اس!  ےہ آریہ وک ہنم ریمے ےسیک!  وک ڑلیک یک رھب اٹھچی
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زر ےئن اس ےک ےہ اجیتن وعرت ای   یک

گ
 

 رپ سک لک آج رکم رظن یک رپسوای

۔۔۔ےہ  

ایم رہیض

گ

۔وبیل اںم آواز اویچن کھجھج الب وعرت وہ ن  

ا ےس ہنم ےک آپ اںم!  ولعمم ںیہن ےھجم

گ
گ

 ہتپ وت یھب ےھجم!  وہں اچیتہ س

۔۔۔۔ ےہ راہ البلک ڑیکا اس وکن اںم ذنہ ےک آپ ہک ےلچ  

۔اہک اںم ےجہل ڈنھٹے ےس وکسن ااہتنیئ ےن ریمب  

ارے وبےتھج اجےتن ھچک س   یک دریلی اہمتری یب یب ےہ دح
 
ا ےس ہنم ہ

گ

 ولہکان

ادی ےک رک لیم کیلب وک ڑلےک اس ارادہ اہمترا انیقی!   وہں اچیتہ

 

 اک رکےن ش

 اہمتری اور یگ اتبؤں ن ات اسری رک رو وک اس مت رک اج ےس اہیں۔۔۔۔۔ وہاگ

ادی اےس رک دے واہطس اک زعت اینپ اینپ ہک وہیگ وکشش

 

 وبجمر ےیل ےک ش

۔۔۔رکو  

زاےٹ زن ان یک اس

گ

۔یھت ریہ رھب ق  

دا

گ

 وک آپ ےںہ ریہ رک ن اںیت یک مسق سک آپ ہی!  رکںی رمح  آنپا ےئل ےک خ

دا

گ

زا اانت ن ادنانھ اتہبن رپ یسک ںیہن وخف اک خ

ٹ

اہ ی 

گ

۔۔۔۔ےہ گ  

زہ

گ
 

۔یئگ وہ ڑھکی اسےنم ےک رہیض رک وجڑ اہھت دوونں افی  

  ایھب یگ ونب یچمچ یک اس وت مت

ے

ز ی

گ

 ریہ رھپ دن اےئ اںم لغب ںیہمت آخ

۔۔۔۔۔۔ےہ  

زا ےن رہیض زہ رک انب ہنم اس ی 

گ
 

۔اہک ےس افی  
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 رک وارن ن ار دو وک آپ یھب ےلہپ اںم۔۔ ےن س   آپ ےہ وہا اگلن ا امتہش ایک ہی

 دح اسری ےن آپ آج یھٹیب ںیہن ن ات ریمی اںم دامغ ےک آپ رگم وہں اکچ

 ڑچیک رپ اس آپ اور ےہ ےہ ڑھکی اسےنم ےک اپ ڑلیک وج ہی ےہ یل رک رکاس

۔۔۔۔۔۔ےہ امکل یک رٹکیفی اس ہی ےںہ ریہ ااھچل  

  ایس اور ایھب وک آپ اںم

ے
ے

ا افرغ وق

ے

 اتکب اسحب اانپ رک آ لک وہں رکن

۔اگ ےئجیل ےل ےس رلکک  

۔داھڑا ےس ےصغ اور آن ا  ادنر دم ای   ریہظ  

۔ںیئگ ھٹیب رک اج رپ ہگج اینپ وعرںیت س   ےلہپ یھب ےس ڈنکیس ای    

 اکنل ےس ونرکی ےھجم آپ ارگ  اھت اتپ ںیہن ےھجم اصخ   دںی رک اعمف ےھجم

۔۔۔۔یگ نپاولں ےسیک ٹیپ اک وچبں اےنپ اںم وت ےگ دںی  

زاےن وہ

ٹ

زگ

ٹ

ی وک اس ےن ریہظ رگم یئگ گل گ

گ

ے

ی

 

ش

ز ےس در
 
 اس۔ دن ا مکح اک اجےن ن اہ

 ہک اھت ولعمم ںیہن اےس یھت ریہ نس وک اس ڑھکی ےس اخومیش ریمب دوران

۔ےںہ انبیت ڑگنتب اک اس رطح سک رک ڑکپ وک ن ات یس ومعمیل ای   وعرںیت ہی  

 وھچےٹ ریمے  اکنےل ہن ےس ونرکی ےھجم وہں ڑپیت نپاؤں ےک آپ اںم یب یب

۔۔۔یگ ولں نپا وک ان رطح سک وہ ویبہ اںم ےںہ ےچب وھچےٹ  

۔یئگ ھٹیب اںم ریپوں ےک ریمب وہ  

 یک آپ رک وہ امں یک وچبں وھچےٹ وھچےٹ رک وہ ویبہ ای   آیت ںیہن ھجمس ےھجم

 رپ اافلظ ےئگ وبےل اےنپ یھب ن ار ای   وک آپ ےہ دنگی دقر سک زن ان

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

312 

ی اا دقر اس  اںم رٹکیفی ریمی ہک ےہ راہ وہ اوسفس ےھجم ںیہن رشدنمیگ

ٹ

ھپ

گ

 

 وک س   آپ اںم ہک راہ لچ ںیہن سب ریما۔ ےںہ رکیت اکم وعرںیت یک ذتینہ

  ایس

ے
ے

اہک دو رک افرغ وق

ے

 رگم اجےئ وہ افصن ا اک دنگیگ ےس اںم رٹکیفی ریمی ن

 وہیت وکن اںم وہں ڈریت تہب ےس اہلل اںم ہک ویکں ںیہن یگ رکو ااسی اںم

ے رزق اک یسک وہں

گ

ن

گ

پ
 
ی
پھ
چ

 وکےن وکےن ےک رٹکیفی اس دعب ےک آج۔۔۔۔۔  وایل 

 یک مسق یھب یسک ےھجم ارگ  وہیگ راکیرڈ ن ات ای   ای   ےگ ںیگل رمیکے اںم

  وکیئ

ے

 
زی اںم رٹکیفی اس اک اس وت وہیئ وموصل اکشی

گ

۔۔۔ وہاگ دن آخ  

ز ےھجم ادنر ادنر ےک دن دو ای   اصخ   ریہظ
 
 بصن رمیکے اںم اہل ہ

۔۔۔۔اچےیہ  

۔ اھت  تخس ااہتنیئ ہجہل اک ریمب وہےئ رکےت ن ات  

۔۔۔۔اجےئ وہ اکم اسرا اںم دن دو اگ رکوں وکشش وپری اںم میم یج  

زہ اور الہن ا رس ےن ریمب وت اہک ےن ریہظ

گ
 

ز ےس اہل رک ڑکپ اہھت اک افی
 
 یئگ لکن ن اہ

زہ

گ
 

۔یھت ریہ اج یلچ یتٹسھگ اسھت ےک اس ےس دششر افی  

۔ےہ اسھت ےک اس  امکل یک رٹکیفی ہک اھت راہ آ ںیہن نیقی اےس  

۔۔۔وہ ریہ لچ اسھت ےک آپ اںم دںی وھچڑ اہھت ریما آپ اںم زیلپ  

زہ

گ
 

۔اہک ڈرےت ڈرےت ےن افی  

پ 
پ
 یگ دوں انس دو ای   یھب ںیہمت ہپ ںیہی ورہن ولچ اسھت ریمے ےک رک خ

ارےن ہصغ  رطح حیحص ےھجم یھب وےسی

ے

 ہصغ اسرا  ہک وہ ہن ہی الم ںیہن ومعق اک ان
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۔۔۔۔۔۔۔اجےئ لکن رپ مت  

زالخف ےک اعدت ریمب ۔وبیل ےصغاںم ی   

زہ

گ
 

۔ یچنہپ اںم نیٹنیک ےئل اےس وہ یھت ریہ دوڑ رقتابی اسھت ےک اس افی  

اہتش حبص اتبؤ ےلہپ

گ

۔۔۔ےگ رکںی ن ات دورسی رھپ ںیہن ن ا اھت ایک ن  

 اںم وہنہ یھب رک اچہ الہن ا رس اںم یفن وہےئ ڈرےت ےن اس وت وپاھچ ےن ریمب

 ایگ  ںیہن ھچک ےک نپاین وساےئ اںم ٹیپ ےک اس ےس رات لک یکس الہ ںیہن رس

 اھت

اےتش رک الب وک وھچےٹ ےن ریمب

گ

۔وگنمایئ اچےئ ےئل اےنپ اور دن ا آرڈر اک ن  

 ےک افروق ن ات اسری وہ اھت راہ الملت ےس ےصغ اںم رمکے ےک افروق ریہظ

 اس رطح سک ہک یھت وہریہ رشدنمیگ رک رہ رہ وک ریہظ اھت اکچ رک زگار وگش

اہن ےک رک ینھتن اسھت ےک ریمب وک ذات یک

 
گ

۔اھت ایگ انبن ا ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ےئل ےک دن دنپرہ یھب مک ےس مک اہمتری ےہ ریہ اج ایتری یسیک

گ

 ہتفہ ای   آن

۔۔۔اتلچ ںیہن یھب ہتپ وت اک زگرےن  

  اس یھت وگتفگ وحم ےس اممہ افہمط

ے
ے

 الؤجن وہ  ےھت رےہ رک آرام س   س   وق

۔ یھت رصموف اںم رکےن ن ات ےس اممہ ےیک دنب آواز یک وی یٹ یھٹیب اںم  

 ےن نپانپا ےہ یلم ےس لکشم تہب ایھب یٹھچ  ےںہ اجےت چنہپ دن دنپرہ رقتابی اہں

وں مہ سب ےںہ ےںہ دےی رکوا ٹکٹ

گ

 

ے

اگنپ اینپ ت

 

 ےںہ رصموف اںم رکےن لمکم ش
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امئ اک اجےن امرٹیک رپ وایسپ ےس اکجل

ٹ

ا مک تہب ن

ے

اگنپ ایھب ےیل اس ےہ وہن

 

 ش

۔۔۔۔آؤ رک ےل ایک ےس اہیں ےیل اہمترے اتبؤ مت وکیئ وہیئ ںیہن لمکم  

اگنپ اینپ اےس ےلہپ ےن اممہ

 

 افہمط  وپاھچ ےس اس رھپ اور انسیئ االصفتت یک ش

۔دن ا رک ااکنر یہ وفرا ےن  

زا ےس س   یہ ہی وت ےیل ریمے وہں ریہ آ وخد مت

ٹ

زدد وکیئ اور ےہ ٹفگ ی 

ے

 ی

۔۔۔۔ںیہن رضورت یک رکےن  

۔اھجمسن ا ےس رنیم  اےس ےن افہمط  

 ٹفگ ےک دنسپ اینپ ےس اہیں ےئل ےک س   مت یہ وخد اںم دو یہ رےنہ وت مت

ا یہ ااکنر رشیم رشام ےن ولوگں مت وت رپ وپےنھچ یگ آؤں رک ےل

گ

 ںیہن ہی ےہ رکن

  ہک وسیتچ 

ے

 اصف اںم رموت سب  ںیل وگنما ےس اس ھچک ہن ھچک وت ےہ دوس

۔۔۔رکدن ا  ااکنر  

 گل ےنسنہ  رک نس ن ات یک اس افہمط وت وبںیل رطح یک ےچب روےھٹ اممہ

 یھب ےس ڈنکیس ای   رک دھکی وک افعن آےت ادنر وہےئ رکےت ن ات ےن افہمط۔یئگ

  مک

ے
ے

دوی اںم وق

ٹ

۔ایک رطف یک افعن رخ اک ومن الئ ےک رک آن وی   

دوی اینپ ےس دلجی

ٹ

ا ھچک ںیہمت رکو آن وی 

گ

۔۔۔۔ ےہ داھکن  

دوی ےن مہ ام رپ اچمےن دلجی ےک افہمط

ٹ

 اک افعن رپ رپ رکسنی وت یک ان اکل وی 

زو اےس دل اک اس اگل آےن رظن واحض رہچہ  ایس دڑھاک ےس زور زور رک دھکی روی 

 

ے
ے

  ےن ےن ابعشن اور احبسن ےس ےھچیپ وق

گ

 اںم ومن الئ ےک اس رک اھجی
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۔داھکی  

ارے ہی ںیہک اگڈ امیئ او
 
۔۔۔۔ںیہن وت اصخ   ونہبیئ ایپرے ہ  

 یھب ےن افعن اسھت ےک افہمط ےک اگل وک اممہ  اہک اںم آواز اویچن ےن دوونں

   رگم وہاگ ایل نس
 
  ےن افہمط خ

 

ج

مپ س

  ومن الئ اک اس ہک ایک 

ٹ

پ

گ

 ن
لپ

 

ب
 ےہ ےہ رپ اس

۔آیئ اسسن اںم اسسن یک اس وت  

۔۔۔۔۔ےہ دنبہ ڈنیہمس  تہب آیپ ےس مسق   

 اںم دےنھکی اابخر اب  افعن اہجں یھت رپ رکسنی یھب ایھب رظن یک ابعشن

ز رک اکٹ وھتڑی اینپ رپ اہھت  ےن اممہ اھت رصموف   دی 

ے

زہ اک اس ےس آرام  ی

گ
 

 اجی

۔ ےھت آرےہ رظن واحض ےکلہ ےچین ےک آوھکنں یک اس ےس وہج یک رےنہ امیبر ایل

۔اھت راہ گل زمکور اکیف ےس ےلہپ  

د ٹنم دنچ ےن افہمط زی 

گ

دوی  م

ٹ

دا رھپ اور دکٓایئ وی 

گ

  اک احظف خ

 

ج

مپ س

 اکل رکےک 

ار دل اک اممہ دی رک ڈراپ

 

 دونں اےنت ہک اھت آراہ ںیہن نیقی اےس ایگ وہ رسش

۔ےہ دیھکی لکش یک افعن دون ارہ ےن اس دعب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زہ

گ
 

زی ول ھجمس نپاس اہمترے دانی وجاب ےس کیھٹ ےھجم اک ن ات ای   افی

گ

 اچسن آخ

۔۔۔ےہ  

اہتش ےک اس

گ

  ےن اس وت اہک ےس اس  ےن ریمب دعب ےک رکےن متخ ن

گ

 رک وچی

۔داھکی وک ریمب  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

316 

۔۔۔۔۔۔ےںہ اچیتہ انہک ایک آپ آریہ ںیہن ھجمس یک ن ات یک آپ ےھجم ڈیمم  

۔یھت ریہ کلھج رپاشیین ےس ےجہل ےک اس  

 اک نپاےن اکٹھچرا ےس ردیش ںیہمت ارگ ہک اتبؤ ےھجم مت ےلہپ اگ اجےئ آ ھجمس ںیہمت

   وکیئ
 
ا اےس مت ایک وت ےلم  س

گ

۔۔۔یگ اچوہ وھچڑن  

۔داھکی وک ریمب ےس ریحت ےن اس رپ وسال ےک ریمب  

ادی  ےںہ ریہ رک ن اںیت یسیک آپ

 

ز اےنپ بک وعرت دشہ ش
 
 وھچڑیت رھگ اک وشہ

۔۔۔ےہ  

اہک اگلےئ اےس ای   رک چنیھک اچاہ دل اک ریمب یھت دنمی رکف اںم آواز یک اس

ے

 ن

۔اجےئ آ اکھٹےن لقع یک اس  

۔ںیہن ن ا  وہں اچیتہ رانہ اسھت ےک ردیش مت ہک اتبؤ ہی ےھجم رصف مت  

زہ وت وپاھچ ےس ےصغ ذرا ن ار اس ےن اممہ

گ
 

ی ااں اینپ اںم تیفیک ارطضایب  افی
گل

گ

ن
 ا

۔یئگ گل رموڑےن  

ا اںم ووجد اک سج ویکں یہ وسوچں ن ات ایسی اںم ہک ےہ ہی ن ات میم

گ

 یہ آن

انکمم

گ

۔۔۔ےہ ن ات یس ن  

زہ

گ
 

ا ےس ےجہل ےک افی

گ

۔یکلھچ ادیمی ن  

 واال اکنےنل ےس ددلل  اس ںیہمت۔۔۔۔ااھٹو  دقم الخف ےک ملظ اس سب مت

 اک دعت ہکلب یگ دولاو اکٹھچرا ےس ردیش ںیہمت رصف ہن اںم۔۔وہاگ ریما اہھت

 

ے
ے

ادی رپ ہگج یس ایھچ اہمتری دعب ےک اس یگ زگاروں نپاس ریمے مت وق

 

 ش
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اءاہلل اہجں یگ رکو

 
گ

۔۔۔یگ زگارو زدنیگ وکسن رپ مت ان  

۔داھکی اےس رک اھپڑ آںیھکن ےن رکاس نس ن ات یک اممہ  

 اےس۔۔۔۔ اگ دے اگڑ اںم زنیم ےھجمزدنہ اھبیئ ریما وت وہیئ ن ات وکیئ ایسی ڈیمم

ام اینپ

گ

ز تہب زعت اہند ن

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ زعی   

دب اںم رکدوےٹپ کپٹ آوسن ےس آوھکنں یک اممہ

گ

۔ ےئگ وہ خ   

ا

گ

ز رون
 
ا ںیہن لح اک ہلئسم ہ

ے

ان وہن

گ

 ڑپےتھ الہےن نپاؤں اہھت یھب وخد وک ان

۔۔۔ےںہ  

ا وک اس ےن ریمب

گ

۔اچاہ اھجمسن  

۔۔۔۔۔یگ رکو ےسیک اںم  

۔یھت ویہ ونہز رپاشیین یک اس  

ارے دااتسن یک ملظ وایل وہےن اورپ اےنپ ےن مت
 
 انسین وک ن اپ امں اےنپ اسےنم ہ

 اہمترے مہ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک وہےن رپاشین اورںیہمت کجھج الب ےہ

 ارگ ےگ رکںی وکشش یک رکےن رایض اںیہن اور ےگ رکںی ن ات ےس ن اپ امں

 ےن مت سب۔۔ےگ الچںیئ اکم ےس دیکمھ مہ ورہن  کیھٹ وت وہےئگ دنم راض وہ

 

ے

 
ای

 

 اںم وت اچوہ ڑپانھ مت ارگ دعب ےک اس اہرین ںیہن تمہ ےہ رانہ دقم ن

د رک رھک نپاس اےنپ ںیہمت زی 

گ

۔۔۔۔یگ ڑپاھوں م  

زہ یھت نگل یک رکےن ھچک اںم آوھکنں یک اس اھت مکحتسم ہجہل اک ریمب

گ
 

 ینتک افی

ز اا ےس منہج اس وہ ریہ یھٹیب مس مگ دی 

گ

ی
کل

گ

ن
 رظن آس وکیئ ارگ اب۔ یھت اچیتہ 
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 دانھکی ںیہن وخاب وکیئ وہ۔ اھت ایگ ھٹیب اںم دل ےک اس اس ڈر ای   یھت آیئ

۔ ےہ وہیت فیلکت زن ادہ رپ وٹےنٹ ےک وخاوبں ہک ویکں یھت اچیتہ  

 یئک ےہ یئگ دے وجاب اب یھب تمہ ریمی۔۔۔۔۔ ںیہک آپ ےسیج ےہ کیھٹ

  وک آپ وساچاےنپ وت ن ار

ے

 
اک اذی

گ

 مکح اک اہلل رھپ رگم دو دولا آزادی ےس زدنیگ ن

ا ن اد

ے

ادنسپ وک ومت رحام ےن اعتیل اہلل۔۔۔۔۔ یتیل ن ادنھ دنب رپ وسوچں اینپ وت  آن

گ

 ن

دہ ےک اعتیل اہلل اںم اور ےہ ایک ادنسپی 

گ

 ہک وسیتچ یھبک یھت اچیتہ اننب ںیہن دنبی ن

  ۔۔ اجؤ اھبگ ںیہک رک اھچڑ وھچڑ ھچک س  
 
ا ایخل خ

ے

ز  ہک آن
 
 ےس اس داین یک ن اہ

 ےیل ریمے لیبس وکیئ  اہلل ارگ یتیل روک وک دقومں اےنپ ےہوت اظمل زن ادہ یھب

۔۔۔یگ رکوں رضور ےیل اےنپ وکشش ای   اںم وت ےہ راہ رک دیپا   

زہ

گ
 

زاھےن دقم ےک اس وک ریمب وت اہک ےس زعم ہتخپ ےن افی

ٹ

 وخیش دیل ےس ی 

۔وہیئ  

ام یہ آج اںم وہا ےط  رھپ وت

 

 ےک وادلنی اہمترے رک ےل اسھت ںیہمت وک ش

۔۔۔یگ اجؤں رھگ  

۔اہک رک وہ رپوجش ےن ریمب  

۔۔۔۔۔وہیت ںیہن ایھچ ن ازی دلج اینت میم  

 رسخ رہچہ اک اس داھکی ےھچیپ ےس ےکٹھج ےن ریمب وت اہک ےن ریہظ ڑھکے ےھچیپ

د  وہا ای 

 

ز ھچک ش ز اک ن اوتں واےل وہےن ےلہپ دی 

 

۔ اھت ای  

ز ےک اس ےھجم ےلہپ 
 
اہک دںی ےنیل ولعمامت اںم ن ارے ےک وشہ

ے

 ےکس لچ ہتپ ن
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  ےہ اںم ولوگں نک انھٹیب اانھٹ اک اس۔۔۔ ۔ ےہ رمد اک امقش اک سک وہ ہک

گ

 ویکی

پ  ومایل  ڈنغہ ولگ اےسی ارثک

 

ای

ٹ

 اک اصقنن ےیل ےک آپ وج ےںہ وہےت ےک ن

 

 

  نب ن اع

ے

 یگ رکںی اوناول وک وپسیل  اںم اعمےلم اس اےنپ آپ ارگ۔۔ ےںہ تکس

زہ اور وک آپ رطح اس ےہ رتہب زن ادہ وت

گ
 

 یھب ادنہشی اک ےنچنہپ اصقنن وک نہب افی

۔۔۔۔ وہاگ ںیہن  

 یک اس رھپ اور ںیھجمس اور ینس ن ات یک اس ےن ریمب اھجمسن ا وک اس ےن ریہظ

ادیئ

ے

۔دن ا الہ رس اںم ن  

  ےک نپانپا ںیہن ہلئسم وکیئ وت اک وپسیل

ے

اری وج اںم وپسیل ےںہ دوس
 
 رک دمد ہ

 

ے

ام آج اںم ےںہ رےہ ہہک کیھٹ آپ۔۔۔۔ ےںہ تکس

 

 یگ رکوں ن ات ےس نپانپا وک ش

 راض یک اہلل وج ن ایق ںیل ااھٹ دقم وکیئ مھ یہ لک ہک یگ رکوں وکشش اور 

۔۔۔۔۔۔وہیئ  

ز دنمی راض ےن ریمب 
 
۔یک اظہ  

 ای   اںم دل ریمے۔۔۔۔ یگ روہں دنم ااسحن یک آپ زدنیگ اسری اںم ڈیمم

 ےک آپ وک آپ اعتیل اہلل ہک یگ اموگن داع ےس اہلل اےنپ اںم ےہ وہیئگ دیپا اس

۔۔۔۔۔۔۔۔ دالےئ اکٹھچرا ےس منہج اس ےھجم اور رکے اکایمب اںم دصقم اس

 ۔۔۔

زہ

گ
 

۔الہسن ا ےس رنیم رک ڑکپ اہھت اک اس ےن ریمب وت اہک وہےئ روےت ےن افی  

اءاہلل

 
گ

اری اعتیل اہلل ان
 
ا ںیہن رپاشین ےن مت سب  ےگ رکںی رضور دمد ہ

گ

ا وہن

گ

 مت ن
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۔۔۔۔۔ےہ وفن نپاس اہمترے اور رکو لمکم اکم اانپ اور اجؤ واسپ رکو ااسی  

زہ ےن ریمب رک وسچ ھچک

گ
 

۔ایک وسال ےس افی  

۔۔۔۔ںیہن وت وفن۔ ڈیمم ںیہن  

زہ

گ
 

۔دن ا وجاب ےس رشدنمیگ ےن افی  

 ےل اسھت یہ ےس رٹکیفی اےس۔۔۔۔۔ دںی رےنہ ٹھجنھج اک وفن آپ میم

۔۔۔ےگ اجںیئ  

۔وٹاک اےس ےن ریہظ  

۔۔۔۔ےہ آڈیئن ا کیھٹ یھب ہی  

زہ ےن ریمب

گ
 

  ڑھکی یھب اوروخد  اجیھب اںم اہل واسپ وک افی

 

۔وہگ  

 تہب ےساںم وہج ریمی یئگ ڑپ ںینس ن اںیت وضفل تہب وک آپ آج وسری امی

۔۔۔۔۔وہں رشدنمہ  

 رظن ای   ےن ریمب وت وبال ےس دیجنسیگ امجےئ رظن رپ ایکری یک وھپولں ریہظ

۔رپ رہچے ےک اس یھت اینزی ےب ای   داھکی وک اس  

زق وکیئ ےس ن اوتں ان ےھجم ہک وہکں اںم ارگ

گ

ا ںیہن ق

ے

 ںیہک ایک آپ وت ڑپن

۔۔۔۔ےگ  

 رپ رس وک ن اوتں وضفل یک ولوگں ےہ ن ات ایھچ تہب ہک اگ وہکں یہی اںم رھپ

ا ںیہن وسار

گ

 اےسی نکیل یک انبےن وکا اک رپ ےہ وہیت اعدت یک ولوگں اچےیہ رکن

ا رضور قبس وک ولوگں

گ

 وخنتاہ ریغب دنپرہ وک رہیض ےن اںم ےیل اس اچےیہ اھکسن
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 دی دے ڈلیھ وک ولوگں اےسی ارگ ویکہکن  ےہ دی زسا یک رکےن اکم ےک

۔۔۔۔ےہ وہیت دہ اصقنن یھب ےیل ےک ولوگں دورسے ہی وت اجےئ  

۔یھت رپ وپدوں اسےنم ونہز رظن یک ریہظ  

دوکیئ وہ ایل رک وغر رپ رٹسہی یک وپدوں ارگ زی 

گ

۔۔۔۔ےہ اجیتکس یک ن ات وتم  

 رظن رپ رہچے حیبص ےک اس رک ٹلپ ےن وتریہظ اہک ےس رشارت ےن ریمب

۔ڈایل  

زی اںم میم

گ

ا اںم آسف ہک وہ ق

ے

۔۔۔۔ےیھٹیب نپاس ےک اھبیئ افروق آپ وہں آن  

ا ریہظ

ے

زھ رطف یک ادنر واسپ رک ہہک اےس  وہا رکسمان

ٹ

۔ایگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا رک ےل بک ن ازار دون ارہ ےن آپ ریبک

گ

 وایل ےنیل زیچںی ھچک یک وکبک!  ےہ اجن

 اس ےںہ دےتی رھک یہ رپ اہیں رک ےل زیچںی ہک یھت ریہ وسچ اںم ےںہ یئگ رہ

 ےل اگؤں ےک رک کیپ زیچںی س   مہ ےلہپ۔۔۔۔ وہیگ ںیہن لکشم وںمہ رطح

۔۔۔۔آںیئ رک ےل واسپ رھپ اور اجںیئ رک  

 دن ھچک  وج داھکی رطف یک ویبی یس ایپری اینپ ےن ریبک وت اہک ےن افہمط

د یک ےننب ن اپ ےلہپاےس  یس بیجع رپ رہچے ےک اس لک آج۔ یھت یکچ دے ونی 

ا ںیہن اٹہ اگنےںہ وہ ہک ریتہ کمچ

ے

ن ۔اھت نپا  

۔۔۔ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم رکںی اچےںہ رطح سج۔۔۔ اک آپ مکح وج  

ز اےنپ رظن ای   ےن افہمط وت اہک ےن ریبک
 
 رےہ گل وہےئ ےکھت وج ڈایل رپ وشہ
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۔ےھت  

۔۔۔۔ اگ اجرےئ ےل ن ازار ےھجم آپ رپ وایسپ ےس رٹکیفی ےہلک کیھٹ  

 رپ سج داھکی وک اس ےس رظنوں وہیت اثنر ےن ریبک وت اہک رک رکسما ےن اس

۔۔۔ںیھت اکھجںیئ رظنںی رک رشام ےن افہمط  

: امئ ڈیمنسی اسری ہک اتبؤ ہی ےھجم ےلہپ۔۔۔۔۔ ےگ اجںیئ ےلچ وت ن ازار

ٹ

 ےل رپ ن

۔؟۔۔ وہ ریہ  

۔ الہن ا رس اںم اہں ےن ےن افہمط رپ سج۔ وپاھچ ےن اس وت آن ا ن اد وک ریبک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےک آپ اںم نپااتسکن اٹیب اممہ

ٹ
گ

زار سیت الھک ای   اںم ااکؤی

گ

 
 ایگ ایک رٹارفسن ہ

 ےیک ےن سک ہی ہک ےگ رکںی ولعمم وہ ےہ اہک ےس رجینم ےن اںم۔۔۔ ےہ

؟۔۔۔ےںہ  

ام اصخ   ابہشز

 

 رپ ومن الئ ےک ان ہک آن ا ن اد وک ان وت ےھت وہےئ ےھٹیب وک ش

  ےس کنیب

 

ج

مپ س

۔اھت آن ا   

  ریمے

ٹ
گ

۔۔۔۔۔ اںم ااکوی  

 اےس۔ وہا کلک ھچک اںم ذنہ ےسیج رھپ اور داھکی وک ان ےس یھجمس ہن ےن اممہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہاگ اکم اک سک ہی ایگ لچ ہتپ  

 ےن افعن ےسیپ ہی انیقی۔۔۔۔۔۔ ںیہن رضورت یک ےنیل ولعمامت وک آپ نپانپا

  ریمے

ٹ
گ

 اھت اتبن ا وک آپ ےن اںم۔۔۔۔۔۔ ےگ وہں رکواںیئ رٹارفسن اںم ااکؤی
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  وےفق وےفق وک ان ےن اںم ہک

ے

زدس  ےھجم ےن اوہنں اور ےھت دےی ےسیپ ےسزی 

زض رپ ان ہی ہک اھت اہک

ے

 اھت اتبن ا ےن افعن ےلہپ دن ای   ےس آےن اہیں ےہ ق

  ریمے ےسیپ وہ یگ ےلکن یہ ےسیج یٹیمک یک ان ہک

ٹ
گ

 دںی رکوا رٹارفسن اںم ااکوی

۔۔۔۔ےگ وہں ےسیپ ویہ ہی نپانپا انیقی۔۔ ےگ  

 اںم زامےن ےک آج۔ وہیئ ریحت وایعق وک اصخ   ابہشز وت اتبن ا وک ان ےن اممہ

 اںیہن وت اب رےتھک نپاس اک زن ان اینپ رطح اس وج ےھت ےتلم اہکں ولگ اےسی

 ریہا ای   وایعق افعن ںیہن طلغ راےئ یک ان قلعتم ےک افعن ہک وہایگ نیقی

۔اھت ڑلاک  

 وہیئ وخیش تہب ےس ادقام اس ےک افعن ےھجم ےہ ن ات ایھچ وت ہی!  اٹیب 

۔۔۔ایک وپرا اہک اانپ ےن اس۔۔۔ ےہ  

 افعن ےس اجن و دل وج داھکی وک وادل اےنپ رک رکسما ےن اممہ وت اہک ےن اوہنں

۔ےھت ےگل رکےن دنسپ وک  

زںی یک افعن ےلہپ دن دنچ ےن افہمط اھت یھب اک وادلہ یک اس احل یہی   وصتی 

پ  وسٹ اےس
 
 اچیتہ یھب وہ اور ںیھت آیئ دنسپ تہب وک مگیب زنمہ وج ںیھت یک ای

زار رہتش ہی ہک یھت

ے

زق ۔ےہ ی   

 وہ اھتوت وجڑا ےس صخش اس یہ اےسی ارگ بیصن اک یٹیب یک ان ےن اعتیل اہلل 

زدی   ےک ان ےھت رایض ےس اجن و دل رپ رےتش اس

گ
گ

 ںیہن ینعم وکیئ اسٹیٹس ی

ا

ے

دی وت وہ اھت رھک ان اےسی نکیل ےھت اریم یتشپ خ 

گ

 آےگ رپ ن ازو زور اےنپ وج ان
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زےھ

ٹ

۔اھت ای   ےس اںم ان افعن ےھتاور دنسپ تہب اںیہن وہ ی   

اگنپ اینپ ےن آپ اٹیب 

 

 رک اج اسھت ےک امام وت ےہ انیل اور ھچک ارگ رکںیل لمکم ش

  یک رٹسڈے  آںیئ ےل

ٹ
 

ای

گ

وں آپ ن

گ

 

ے

  یک ت

ٹ
 

۔۔۔۔ےہ الفی  

اہک دوڑی ادنر اور ایلھچ ےس وخیش مہ ام وت اہک ےن اصخ   ابہشز

ے

 اور احبسن ن

اب ےب ےئل ےک اجےن نپااتسکن یھب دوونں وہ ےکس اتب وک ابعشن

ے

۔ےھت ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا رپ لبیٹ ڈاگننئ رک لم اسھت ےک امں ریمب

گ

 وہےن اچرک ونرک یھت ریہ اگل اھکن

ا اکم ےس اہوھتں اےنپ مگیب ن اووجدہمیلح ےک

گ

ا ںیھت رکیت دنسپ زن ادہ رکن

گ

 رشوع اھکن

ا اںم امیبری یک ان رصف المزہم۔ ںیھت آیئ انبیت وخد وہ ےس

گ

 اوہنں۔انبیت اھکن

۔یھت اھکسیئ وکگنک اںم رگناین اینپ وک دوونں الشی اور ریمب ےن  

۔۔۔۔الؤ البرک ےئل ےک اھکےن وک س   آپ اجؤ  

زنت رپ لبیٹ ڈاگننئ ز یہ ھچک اجیھب وک ریمب ےن اوہنں وت وہےئ لمکم ی   اںم دی 

  س  

گ

 

 

۔ ےھت وموجد رپ لبیٹ ڈائ  

۔۔۔ یھت رکین ن ات رضوری ای   ےس آپ ےھجم نپانپا  

ا ےن س   ایھب

گ

۔ڑپی وبل ریما ہک اھت ایک ںیہن رشوع اھکن  

ا ےلہپ ےس اخومیش ریمب

گ

ا ن ات دعب ےک اس  اھکؤ اھکن

گ

ا رکن

گ

 وت وہایگ ڈنھٹا اھکن

زا اک اھکےن

گ

۔۔۔اگ آےئ ںیہن م  

ا  الہیت رس اںم اابثت وت وٹاک وک اس ےن مگیب ہمیلح

گ

۔یگل اکنےنل اھکن  
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ا

گ

ارہ اک آےن اسھت اےنپ وک اس ےن اصخ   نسحم دعب ےک اھکےن اھکن

 

 اور ایک اش

زنت اقین ۔ےئگ گل رکےن اےھٹک ی   

۔۔۔۔ےن آپ یھت رکین ن ات ایک اتبرےئ اٹیب یج  

ے رپ وصےف

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

۔  اھٹب نپاس اےنپ یھب وک ریمب ےن اوہنں وہےئ   

زہ ےن ریمب

گ
 

 نسحم۔ امیگن دمد ےس ان رھپ اور اتبیئ ن ات اسری قلعتم ےک افی

 اینپ اںیہن اینپ اںیہن اھت زعم ای   اہجں داھکی رہچہ اک یٹیب اینپ وغبر ےن اصخ  

 رکیت وسحمس درد اںم دل اےنپ ےیل ےک دورسوں وج وہا وسحمس رخف رپ یٹیب

۔یھت  

۔۔۔۔اچےیہ دمد یک مسق سک ےس ھجم وک آپ  

۔ایک اافتسر ےن اوھنں  

 اسی ےک العےق اس ہک ںیہک ےس ان اور رکںی وفن وک ارکام الکن آپ نپانپا

ارے اسھت اسھت ےک وپسیل وکڈیلی او اچی
 
 ےل وک ان مہ ںیجیھب نپاس ریمے ہ

۔۔۔۔ےگ اجںیئ واہں رک  

۔دن ا الہ رس اںم اہں رھپ اور وساچ ےلہپ ےحمل دنچ ےن اوہنں وت اہک ےن ریمب  

 اتبن ا ےن ریمب وت وپاھچ وہےئ وسےتچ ےن اوہنں۔۔۔وپسیل وک آپ اچےیہ بک

زہ وہ ےلہپ ہک

گ
 

۔یگ رکے ن ات ےس وادلنی ےک افی  

 وہں اچیتہ اںم ہک ویکں۔۔۔ ےھجم دںی ونبا یھب رپیپ ےک ڈراویئرس آپ زیلپ نپانپا

 مہ ہک ںیہن ایسی آن ادی وہ ںیل رک لمکم اکم اسرا ہی اںم دن یہ ای   مہ ہک
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۔۔۔۔اجںیئ روز روز واہں  

  ایس ےن اوہنں وت اہک ےن ریمب

ے
ے

 ن ات ےس ولیک اےنپ اور اکنال ومن الئ اانپ وق

  اک دن ای   ےس ان ےن ولیک اہک اک رکےن ایتر رپیپز اےس رکےک

ے
ے

۔اماگن وق  

۔۔۔ےگ دںی ےجب ون حبص حبص رپوسں رپیپز وہ ےہ وہیئگ ن ات ےس ولیک اٹیب  

 وہ رشوع اکم اک اس ہک وہیئ وخیش وک ریمب وت ایک آاگہ اےس ےن اصخ   نسحم

۔اھت ایگ  

زہ لک ارادہ ریما نپانپا ےہ کیھٹ

گ
 

اہک ےہ اک اجےن رطف یک وادلنی ےک افی

ے

 ےھجم ن

 رپ ن ات یک ریمب۔۔ےگ دںی ردلمع اسیک رپ وچسنشی اسری اس وہ ہک وہ آڈیئن ا

ادیئ ےن اوہنں

ے

۔الہن ا رس اںم ن  

ا ںیہن یطلغ یک اجےن اےلیک اٹیب

گ

۔۔۔انیل رک ن ات ےس افروق ےلہپ رکن  

 زگار وگش ےک ان ن ات وہیئ ےس اھبیئ ےنافروق اس وت وٹاک اےس ےن اوہنں

۔ےئگ وہ نئمطم وہ رپ سج دی رک  

۔۔۔ےہ ڑلاک وہا اھجلس ااھچ ےہ وہیئ الماقت ےس ےچب اس ن ار نیت دو ریمی  

 وخیش اینت ویکں اجےن ہن وک ریمب وت یک رعتفی یک ریہظ ےن اصخ   نسحم

۔ وہیئ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اءاہلل ن ار اس ںیل ڑکپ  ایتری یھب آپ اب اھبیئ افعن

 
گ

 ےیل ےک آپ اںم ان

دوں دنہل یھب

ٹ گ

۔۔۔یگ ونسں ںیہن ااکنر وکیئ اںم اور یگ ڈوھی  
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 یک اس رسانپا اک اممہ۔ دڑھاک ےس زور دل اک افعن  وت اہک ےس الڈ ےن افہمط 

۔الملھجن ا اںم اگنوہں  

جاال اںم ہک ےںہ ریہ وبل آپ اٹیب
فل

۔۔۔۔۔وہ اںم اکنح ےک یسک   

ا ن اد اےس ےن افعن

گ

۔۔۔اچاہ دالن  

 وہ متخ وت ن ات وہ یھت دنسپ وہ اس وکن وک آپ۔۔۔  رطح ایھچ اںم وہں اجیتن

 آےگ آپ ہک ےہ قح یھب اک آپ اب ےہ یکچ اج ےس اہیں وہ ےہ یکچ

زںیھ

ٹ

۔۔۔۔۔ی   

۔وہں رھکبا رک وٹٹ دل اک اس ےسیج اگل اےس رپ ن ات یک افہمط  

۔۔۔۔۔اچاتہ ںیہن ھچک ااسی ایھب اںم افہمط زیلپ  

ے رس ےن افعن

ے

کن

ٹ

ی
 ھ
چ

۔اہک وہےئ   

  بک ااسی اھبیئ

ے

وں ےک آپ اگ ےلچ ی

گ

 

ے

  ت

ے

ادی دوس

 

 ان ےگ اجےئ وہ دشہ ش

ادی ریغ یہ آپ ای   اںم

 

۔۔۔۔۔ےگ اجںیئ رہ دشہ ش  

 وہ۔ ڈایل رپ ےلیصغرہچے  ےک نہب رظن ای   ےن افعن وت وبیل ےس یگفخ افہمط

 وسوچں یک اس اچاتہ وسانچ ںیہن قلعتم ےک اور یسک وہ ہک اھت اتکس اتب ںیہن اےس

۔یھت دی اڑا دنین یک راوتں یک اس ےن سج یھت ڑلیک یہ ای   وت وحمر اک   

 وج اںم قح ےک اس اہلل ہک اھت نیقی اےس اور یھت امیگن دمد ےس اہلل ےن اس

۔اھت وہےئ ےیک اایتخر اخومیش لمکم وہ ےیل ایس اگ رکے رتہب اگ رکے یھب  

د یھب ھچک ےس رہچے ےک اس رگم ریہ وھگریت وک افعن ےحمل دنچ افہمط

گ گ

 ںیہن اخ
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 وہ رپدہ ہی اور ےہ داری رپدہ یک سج ےہ ھچک ہک یھت یئگ اجن وہ وت اانت رکنپایئ

۔یھت ریتھک ارادہ اک ااھٹےن رپ آےن ےک اممہ  

ز ےس وسوچں اینپ افعن رپ آواز یک لیب رپ ٹیگ
 
 ےس دقومں ڈےلیھ اور الکن ن اہ

   یک ٹیگ

گ

ز اسھت ےک ریبک ریہظاور رماد اگل ےنلچ اجی
 
۔اھت وہا ایگ ن اہ  

ان وموجد اسےنم اےنپ رپ وھکےنل ٹیگ

گ

 اور ےگل ےحمل دنچ اےس اںم اچہپےنن وک ان

  
 
۔ایگ رہ دششر وہ وت وہیئ ےط زنمل یک اچہپن خ  

 اکچ دبل رسکی اںم اسولں نپاچن ان وج ایگ رہ داتھکی وک اھبیئ ڑھکے اسےنم اےنپ وہ

زھ آےگ ےن رن ان اھت

ٹ

ووں اےس رک ی 
ہ
 وہ  دوری یک اسولں نپاچن ایل چنیھب اںم ن اں

ا ےحمل ایس

گ

۔اھت اچاتہ اٹمن  

 فلتخم ےس اس یھب احل اک رن ان۔ ےگل ےنہب  آوسن ےک افعن ےگل ےلگ ےک اھبیئ

 ربخ دوسلز یک ااقتنل ےک امں اےنپ اےس رپ اہجں اھت اچنہپ اگوں دیساھ وہ۔ اھت ںیہن

 ےک ےنلم ےس افعن ےیل اسھت وک رمق اور آن ا واسپ وہ رک وہ ےس ربق یک امں۔ یلم

 ای   اھبیئ دوونں ےحمل یہ ےنتک۔ اھت اکچ اج رک ےل ادنر اسامن رمق۔ آن ا لکن ےیل

زیت ڈنھٹک اںم ونیسں اےنپ ےگل ےلگ ےک دورسے

ے

۔رےہ رکےت وسحمس ای  

 ںیلچ یھب ادنر ن ا ےہ ارادہ اک رےنہ ڑھکے رپ ںیہی اب ایک۔۔۔۔  اجن اھبیئ

۔۔۔۔ےگ  

  
 
ز اکیف خ   دی 

ے

ز یہ وخد افہمط وت آےئ ںیہن ادنر دوونں ی
 
 رن ان۔ آیئ لکن ن اہ

 آےگ اور ایگ اچہپن اںم ڈنکیسوں اور ڈایل رظن رپ ڑلیک وایل رکآےن وہ ےھچیپ ےن
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زھ

ٹ

 ہنم اس اینپ اےس دن ا  وبہس رپ امےھت ےک افہمط ےن اس ےس تبحم تہب رک ی 

۔یھت تبحم تہب ےس نہب وبیل  

زشی وک دوونں ان ےلہپ ےن افہمط

گ

 وفن وک ریبک یہ اسھت اور وہےنےکےیلاجیھب ق

ز رکےک
 
ا ےس ن اہ

گ

 اںم ےھترھگ رےہ جب ون ےک رات ویکہکن اہک ےئل ےک الےن اھکن

ا

گ

امئ اکیف اںم انبےن اھکن

ٹ

ا گل ن

ے

۔اجن  

زشی رن ان

گ

ز رک وہ ق
 
۔اھت راہ رک ااظتنر اک اس اھٹیب ویہ افعن وت آن ا ن اہ  

ز ینتک وت اںم ںیہن ےںہ ےئگ دبل تہب آپ اںم اسولں نپاچن اھبیئ  وک آپ دی 

۔۔۔۔نپان ا ںیہن اچہپن  

۔ اہک وہےئ دےتھکی وک اھبیئ اےنپ ےس تبحم تہب ےن افعن  

 آںیھکن رھبی ےس رشارت وشیخ وہ اہمتری وہ ےئگ یھب مت وت دبل اجن ریمی

۔۔۔۔وہ ےئگ وہ ویکں دیجنسہ اےنت ےہ ایگ دبل س    

   ےک اس
 
ی ز

ے

  ےن اس ےس تبحم تہب رک الیھپ ن ازو رپ دنکےھ ےک ھٹیب ق

۔وپاھچ ےس اھبیئ وھچےٹ  

 اتسنہ ےیل ےک سک اںم۔۔۔۔  یئگ وھچڑ االیک اجن ایم رھپ اور ےئگ ےلچ آپ ےلہپ

ا

ے

  یس وھتڑی وج ہی رکسمان

ٹ

 
 ہی ےہ آریہ رظن رپ رہچے ریمے وک آپ رکسماہ

۔۔۔وھچڑا ںیہن االیک ےھجم ےن وہنجں ےہ امکل اک س   ن ایق اور افہمط  

د ےیل ےک س   ان اںم دل ےک افعن  ےس وظفلں ےک اس وج یھت تبحم دشی 

۔یھت ریہ کلھج یھب  
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اری وہں اجاتن اںم
 
  اسرے ہی اہمترے اور نہب ہ

ے

  وایعق دوس

ے

 الہکےن دوس

  ےک
 
۔۔۔۔ےںہ اقب  

ز یہ ھچک  اھت ےئلرخف ےک س   اںم ےجہل ےک ان وں ن ایق اںم دی 

گ

 

ے

 وبل ہ لہ ےن ت

۔دن ا  

زا اسل دو ےس ان رن ان 

ٹ

 وکیئ یک یفلکت ےب درایمن ےک ان ےئل اس اھت اھت ی 

۔یھت ںیہن دح  

ا

گ

 یھت دلجی یہ وک س  ۔  ےئگ ھٹیب رک وہ اےھٹک اںم الچن س   دعب ےک اھکےن اھکن

 رک لم اسھت ےک افہمط ےن رمق۔  وکانسےئ ان دااتسن یتیب اورپ اےنپ رن ان ہک

زنت اسرے  رھک ےئل ےک وہےن ایتر یھب اچےئ یہ اسھت ےن افہمط۔ دولھاےئ ی 

 رےھک اںم رٹے پک ےن رمق وت ریھک رک ڈال اںم وپکں ےک رک ایتر اچےئ۔ دی

ز رک ااھٹ اور
 
 یک نچک اور رںیھک رک دوھ یلتیک یک اچےئ ےن افہمط ایگ لکن ن اہ

 

ٹ
 

ز رکیت آف الی
 
۔آیئ لکن ن اہ  

  ےئلچ

 
 

۔۔۔۔اسل نپاچن ہی ےک آپ زگرے ےسیک ذرا اتبرےئ ےس دلجی اب اھبئ  

ے ےن افہمط

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

ایب ےب یک اس رن ان وت اہں اہک یہ 

ے

۔اگل ےنسنہ رپ ن  

 ےس رطےقی حیحص ےھجم وہ اک اہلل ےہ رکش۔۔۔ اھت ایگ رھتو ےک اٹنجی سج اںم

د دی رکوا ریمج رپیپ ریمی اںم دن یہ دو ےن اس رک اج واہں۔ ایگ رک ےل ای 

 

 ش

 ںیہن اسانم اک لکشم یسک ےھجم ےئل اس یھت اسھت ریمے داعںیئ یک امں ریمی

ا

گ

  ای   رپ واہں وک نپااتسکفونں یئک ےن اںم ورہن ڑپا رکن

ے
ے

 یھب ےیل ےک رویٹ یک وق
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زےتس

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ داھکی وہےئ ی  

زی اسل نیت ےس ھجم وہ یھت وہیئ ریمج رپیپ ےس ڑلیک سج ریمی

ٹ

 اک اس یھت ی 

زونک قلعت  اھت اکرون ار اھٹک کیھٹ اک وادل ےک اس اںم آرٹسایلی۔ اھت ےس یلمیف ی 

زونک رگم   ےک اس۔ یھت وہیئگ یس بیجع وہ ےس وہج یک یلمیف ی 

ٹ
گ

 اںم ااکؤی

 اےنپ اےس ےک اس وقبل یھت رکیت ںیہن اامعتسل وک ان وہ رگم ےھت ڈارل الوھکں

۔یھت رکیت ںیہن اامعتسل یھب ہسیپ اک اس وہ ےئل اس یھت رفنت ےس ن اپ  

  
 
ارے وت یک ریمج رٹنکٹکی ےس اس ےن اںم  خ

 
 یک دےنی ےسیپ اماہہن درایمن ہ

   ےن اںم وج یھت وہیئ ڈلی

ے

  ی

ے

   ےھت دےنی وک اس ی
 
  خ

ے

 ہن رپیپ ریمے ی

۔اجےت نب  

د یھب وہ یئگ گل ےنگل ایھچ ڑلیک وہ ویکں اجےن ہن ےھجم ای 

 

زیس وک روتشں ش

ے

 وہیئ ی

  وک اس ےن اںم آہتسہ آہتسہ اھت راہ رک رئیش ٹیلف اک اس ااحلل یف اںم۔ یھت

ے
ے

 وق

 اس اںم انبےن ہصح اک داین اس  واسپ اےس  ےھجم ےگل ےنیہم ھچ ایک رشوع دانی

۔دی رکوا رپ ہگج ایھچ ےس اسحب ےک اوجینشیک ریمی یھب اجب ریمی یہ ےن  

د زی 

گ

 اس رکایل وبقل یھب االسم ےن اس ہک وہیئگ دبتلی اینت وہ اںم اسل ای   م

 

ے
ے

ام االسیم اک ان اور ےںہ اھبیب یک ولوگں مت وہ وق

گ

۔ےہ اعہشئ ن  

 ےلگ ےک اھبیئ افعن۔ اھت ایک ااہظر اک وخیش تہب یہ ےن س   رپ ن ات یک رن ان

یھت وہیئ وخیش تہب اےس ایگ گل   

ام اک سج ےہ یھب اجیتھب اک اسل نیت اس ایپرا تہب ای   اک ولوگں مت

گ

 دبعاہلل ن
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۔ ےہ  

ز یہ اسھت وہےئ اتبےت ےن افعن  ےک س   ان رک اکنل ےس ومن الئ یھب وصتی 

ز ن الکل اںم دےنھکی ہچب اس ویکٹ۔ یک اسےنم

گ

 ےس رن ان شقن ےک اس  اھت اتگل ارگنی 

  اک ن اولں ےن اس رگم ےھت ےتلم تہب

گ

۔اھت رچان ا ےس امں اینپ رن  

۔۔۔۔۔آےت ےل یھب وک اھبیھب آپ  ےہ یک یطلغ ینتک ےن آپ اھبیئ  

ایب ےب تہب وک سج داھکی وک اھبیئ اےنپ ےن وترن ان اہک ےن افعن

ے

۔یھت ن  

ادی یک رماد وہ اگ دوں رک وفن وک اھبیھب امتری یہ لک اںم

 

 آاجںیئ ےلہپ ےس ش

 ےس یتخس ےھجم اور ےہ اجیھب یھب ااپسرسن ےئل اہمترے ےن اھبیھب اہمتری۔ ےگ

ادیک

ے

 وشق تہب اےس آؤ رک ےل یہ اسھت ںیہمت وہےئ آےت اںم ہک یھت یک ن

۔۔۔۔اک ےنلم ےس مت ےہ  

۔داھکی وک اھبیئ ےس ریحت ےن افعن وت اہک ےن رن ان  

۔۔۔۔ اجؤ ہن ںیہک رک وھچڑ نپااتسکن وت اںم  

۔ایک ااکنر یہ وفرا ےن اس  

 مک ےس مک۔۔۔ امکؤ رک رہ واہں رعہص ھچک ےہ راہ ہہک وکن اک وھچڑےن نپااتسکن

 ےہ ارادہ یہی یھب ریما۔۔۔ وکسں رک رشوع اکرون ار وکیئ اانپ اںم نپااتسکن ےک اانت

ھااری رگم

م

ے

ن

 اک ن ات یک اس اںم اور رےںہ یہ آرٹسایلی مہ ہک ےںہ اچیتہ اھبیھب 

 اانپ مہ ہک ےہ انہک اک اس۔۔۔ وہں یہ اںم ارٹسایلی ااحلل یف  وہےئ رکےت ارتحام

ز رک رکوا ریمعت ےس دون ارہ رھگ واال اگؤں
 
امئ ھچک اسل ہ

ٹ

 رکںی زگارا اںم نپااتسکن ن
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اہک ےگ

ے

ارا ےس نپااتسکن ن
 
زار رہتش ہ

ے

زق ارے اور رےہ ی 
 
 وہ ولعمم یھب وک وچبں ہ

۔۔۔ےہ رپ یہی ڑجںی الص یک ان ہک  

۔وہیئ وخیش دیل وک افعن رک نس ن ات ےک رن ان  

زی اینپ اجن ایم

گ

  اسسن آخ

ے

 ن اد تہب وہ  رےںہ رکیت یہ داعںیئ ےیل ےک آپ ی

۔۔۔۔وک آپ یھت رکیت  

۔اہک اںم ےجہل ولگریگ ےن افعن  

ا  ن اد تہب یھب اںم

ے

 وہ۔ داھکی ن ار یئک اںم وخاب اںیہن ےن اںم وک اجن ایم اھت رکن

 وخش اور دیتی وبہس رپ امےھت ریمے رک رھک اہھت رپ رس ریمے وہےئ رکسماےت

 نفک اںم وخاب وک ان ےن اںم رات ای   رھپ۔ اجیت یلچ رک دے داع یک رےنہ

  اس داھکی ےنہپ

ے
ے

  رپ رہچے ےک ان یھب وق

ٹ

 
 اک یسک نپاس ریمے۔  یھت رکسماہ

 وت وپیھچ ریبعت یک وخاب ےس رٹنیس االسیم ےک واہں ےن اںم  اھت ںیہن ربمن

 ہی وہ یئگ یلچ ےس داین اس وادلہ یک آپ ےہ اتکس وہ ہک اہک ےھجم ےن اوہنں

ارہ ےئل ےک آپ

 

 اںم وخاب وک ان ےن اںم۔۔۔  اھت اماتن ںیہن دل ریما  وہ اش

اداب و رسزبس ن ار ن ار یئک

 

۔۔۔ایگ وہ نئمطم دل ریما وت داھکی رپ وہگجں ش  

۔اتبن ا  وک س   ان اںم ےجہل ریبمھگ وہےئ رکےت اصف آوسن اےنپ ےن رن ان  

ز ےہ ےہ داھکی رپ وہگجں ایسی ن ار یئک وک اجن ایم یھب ےن اںم
 
 اںم وخاب ن ار ہ

۔۔۔ںیلم وہیئ رکسمایت ےھجم وہ  

 تبحم  وک دورسے رکای   رکسما ےن اھبویئں دوونں وت وت اہک یھب ےن افعن
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۔ےسداھکی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےلھچپ اور اتبن ا اک آےن ےک رن ان وک افروق ےلہپ ےس س   آرک رٹکیفی ےن ریہظ

امئ

ٹ

۔یل رھب احیم ےن افروق رپ سج  اہک اک الےن وکرھگ آیپ ہنیمث ن  

۔۔۔مکیلع االسلم  

 ےن دوونں رپ سج ایک السم اںم آواز اویچن رک وہ دالخ اںم آسف ےن ریمب

۔دن ا وجاب اےس اںم آواز اویچن یہ  

۔۔۔رپیپز ڈراویئرس رےہ ہی۔۔۔ اھبیئ افروق  

 ںیہن نیقی اےس وہیئ ریحایگن وک افروق ےیک اسےنم ےک افروق رپیپز ےن ریمب 

۔یگ دے رک رشوع دلجی اینت س   ہی ریمب ہک اھت راہ آ  

  اانپ آپ اب
 
زہ ارادہ ریما ہک ویکں دںی یجھب اسھت ریمے دنبہ اقب

گ
 

 ہک افی

زہ اںم اور ےہ اک اجےن رطف یک وادلنی

گ
 

 اجؤں رک ےل یہ اسھت یھب وک افی

۔۔۔۔یگ  

۔داھکی رطف یک ریہظ وہےئ رکسماےت ےن افروق وت اہک ےن ریمب  

  ےس ریہظ
 
  لف دنبہ اقب

ے
ے

 اسھت ےک ایس وک آپ ںیہن رسیم نپاس ریمے وق

ا زگارا

گ

۔۔۔۔اگ ڑپے رکن  

۔اانپن ا ہجہل رشاریت ےن افروق  

  اک اپ ہی ارگ
 
 رک ےل اسھت وک ان ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم وت ےہ دنبہ اقب
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۔۔۔رپ اجےن  

ااہہن ےک ریمب

 

۔داھکی اےس رک ےنوھگر ریہظ رپ ادناز ش  

  اعیمل یک آپ

گ

 
  وک آپ ےئل ےک سج ےںہ ریہ اج ےنتیج چ

 
زاد اقب

گ

 یک اق

۔۔۔ےہ رضورت  

۔آن ا ںیہن ن از ےس رکےن زنط ریہظ  

ا ن ات ےس ےھکل ڑپےھ ےہ ایخل ریما

گ

ا ن ات  ےس ڑپھ ان اور رکن

گ

 دوونں۔۔۔ رکن

ان وک ےھکل ڑپےھ ےںہ ےںہ زیچںی اگل

گ

 رضورت زن ادہ اینت یک اھجمسےن وک ان ان

   ڑپیت ںیہن
 
ا اخیل دامغ اسرا اانپ ےئل ےیل ےک اھجمسےن وک ڑپھ ان ہک خ

گ

ا رکن

ے

 ڑپن

   یس یسک ہی۔۔۔ ےہ

گ

 
۔۔۔ںیہن وت مک ےس چ  

ادیئ یک اس یہ ےن دوونں ریہظ اور افروق وت ایک ایبن رظن ہطقن اانپ ےن ریمب

ے

 ن

ز یہ ھچک۔ الہن ا رس اںم زہ اںم دی 

گ
 

 اگل ہٹنھگ ای   ےئگ ھٹیب اںم ےیلاگڑی اسھت وک افی

زہ اھت

گ
 

۔اںم ےنچنہپ رھگ ےک افی  

 رگم ےھت وھپےٹ وٹےٹ یہ رھگ اسرے ےک نپاس آس اھت رپ رکاےئ یھب رھگ اک ان

 ڑھکی ےھچیپ تہب اگڑی ولگ وہ۔ ےھت تمینغ یھب ہی ےیل ےک ونیکمں ےک واہں

۔ ےھت آےئ ےک رک  

  ےہ اتگل وت رپ اہیں

ے

 اےسی دوھکی رشح اک ویلگں ڈاںیل ںیہن اگنہ یھبک ےن وکحم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن یہ ینب یھبک ےسیج ےہ اتگل  

۔رکسمان ا  ریہظ اتلچ اسھت ےک اس ایک ایخل ااہظر وہےئ ےتلچ ےن ریمب  
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اری۔۔۔ میم
 
 آیت رظن اسےنم وج ےہ  ڈایتل اگنہ رپ ویلگں ان رصف وگرٹنمن ہ

ا ےن سک رکےن اظنرہ اک رہش ن ا اگؤں ادنرون اہیں وہں

گ

  ۔۔۔ ےہ آن
 
 رغی

ا اچےیہ ووٹ رصف اںیہن ےس ولوگں

ے

 متخ اکم اک ان دعب ےک اس سب ےہ وہن

ارے ھچک
 
ا یھب یک ولوگں اےنپ ہ

گ

   ےہ ایلہ ن
 
 وت ےہ وہیت رشوع وٹانٹ ایلگں خ

ا ںیہن ادقاامت ےیل ےک دریگتس یک  وھپٹ وٹٹ یک ان یھب وکیئ

ے

 آپ اب رکن

 اںیٹنی وھپیٹ وٹیٹ اور یٹم تہب وھتڑی نیکم ےک یلگ اس ارگ ںیل ےل یہ یلگ ہی

 ہن ہی ےںہ ریہ دھکی دنگیگ اور رچکا وج ہی انیقی وت دےتی رک کیھٹ  وک اس رک ڈال

۔۔۔وہیت  

زہ الہن ا رس اںم اابثت ےن ریمب وت اہک ےن ریہظ

گ
 

 اخومیش یہ اسھت ےک اس افی

۔یھت ریہ لچ ےس  

 وت وزٹ اک اسڈیئ یک وخانیت رپ وطر اس اچےیہ رانہ اگلےت رکچ رٹکیفی وک آپ

ا رضوری

گ

 رےھک اگنہ رپ ان اماکلن ہک ےہ اتگل ڈر اںیہن رطح اس  اچےیہ رکن

۔۔۔ےںہ وہےئ  

 اس رک وھگم وہےئ ےتلچ ےن ریمب وت یک ن ات ےس اس یہ آےت ن اد ےن ریہظ

۔ڈایل اگنہ رپ  

۔۔۔ریتہ ںیہن رضورت یک رکف وک اماکلن رپ واہں وہ ڈیہ ےسیج آپ رپ اہجں  

۔ایک متخ یہ ہصق ےس رطف اینپ ےن ریمب  

اری ےںہ رےہ رک ونرکی رپ واہں وت یھب مہ۔۔۔ ںیہن یج
 
 رضوری وت یھب رگناین ہ
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۔۔۔ےہ  

۔الہن ا رس اںم یفن ےن ریمب وت اہک ےن ریہظ  

اری آج یہ ےس وہج یک ولوگں دن ادتنار امیتن ںیہن اںم
 
 ریہ لچ رٹکیفی ہ

  آج ےہ رکش اک اہلل۔۔۔ ےںہ

ے

اری یھب یھبک ی
 
وں ہ

گ

 

ے

 اک مسق یسک اںم رٹکیفویں ت

زی ےس س   یک اس وہا ںیہن اصقنن ن ا الپھگ وکیئ

ٹ

 دن ادتناری یک نپانپا ریمے وہج ی 

ز۔۔۔۔ ےہ نیقی رپ اعتیل اہلل اور
 
 اور ےںہ اکنےتل دصہق ےلہپ ےس س   نپانپا ےنیہم ہ

 وہ ہن رپاشیین وک المزم یھب یسک ےک رٹکیفی یک ان ہک ےںہ رکےت وکشش وپری

 ۔۔

ادیئ یک اس ےن ریہظ وت اہک ےن ریمب

ے

 رک دھکی رصموف اںم ن اوتں وک ان یک ن

زہ

گ
 

  یئگ وہ آےگ دقم دنچ ےس ان افی

 
ے

۔۔۔۔۔۔ت  

د آپ

ٹ

ج د
گی 

گ

ب

۔۔۔۔۔ ےںہ ا  

  ےن ریہظ وت یک ن ات ہقلعتم ریغ  ااہتنیئ ےس دم ای   ےن ریمب

گ

 اےس رک وچی

  یک اس ارگ یھت ریہ لچ رےھک اسےنم اگنہ وج  داھکی

ے

 یک وجاب ےک ریہظ امسع

۔یھت رظتنم  

ا وجاب اسیک آپ

گ
گ

؟۔۔۔۔یگ رکںی دنسپ س  

۔داھکی اےس ےس ریحت ےن اس رپ وپےنھچ ےک ریہظ  

 ن ا ےہ دشہ ینگنم آپ ہک ےہ وپاھچ ےس آپ لپمس وت ےن اںم وہیئ ن ات ایک ہی

۔۔۔۔وہاگ ایک ےس رکےن دنسپ وجاب ریمے ںیہن  
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۔اانپن ا ہجہل رسرسی ےن ریمب  

   ںیلچ
 
زق وکیئ ےس وجاب ریمی وک آپ  خ

گ

ا ںیہن ق

گ

 وجاب ریما رھپ وت ڑپن

۔۔۔۔۔ںیہن افدئہ وکیئ یھب اک دےنی  

زے ریہظ

گ

 داکھ اںم یلگ ایس اےس ایک دل اک ریمب اگل رکسماےن رک وبل ےس م

۔دے دے  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رن ان رک لم اسھت ےک رمق رمکہ ای   ےس اںم رمکوں اخیل وموجد اورپ  ےن افہمط

  ےئل ےک یلمیف یک

ٹ

۔ ایک س   

  رمکہ ہی ولچ

ٹ

ےہ رکین گنٹیس اںم رمکے واےل اسھت اب ےہ وہایگ س  ... 

۔۔داھکی وک نہب ےس ریحایگن ےن اس وت اہک ےس رمق ےن افہمط  

  ےیل ےک رمکہ واال اسھت

ٹ

ا س 

گ

 راہ رک رئیش  روم اک اھبیئ ونگج وت اںم ، ےہ رکن

د یک ےچین اورپ ںیہن ارادہ وکیئ ریما اور وہں

ٹ

 ےس آرام ےھجم آپ ، اک رکےن رپی 

۔۔۔دںی رےنہ یہ ےچین  

اک ےن اس

گ

۔ڑھچاھن ا  ن  

  ےئل ےک اور یسک ںیہن ےئل اہمترے رمکہ ہی ، اھبیئ وھچےٹ ریمے

ٹ

 راہ وہ س 

۔۔۔ےہ  

 نہب ےس ریحت ےن اس وت یک دور یمہف طلغ یک اس وہےئ رکسماےت ےن افہمط

۔داھکی وک  
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  رمیکہ ےیل ےک سک ، واال آےن ےہ ایگ رہ وکن اب

ٹ

ا س 

گ

۔۔ےہ وہن  

زہ اک ریحایگن ےن اس
 
۔ایک اظمہ  

ا ےن سک  وھچڑو وک اس مت

گ

۔۔۔رکواؤ اکم اسھت ریمے ےس اخومیش ، ےہ آن  

اانل وک اس ےن افہمط

ٹ

۔ اھجمس انمس   ن  

۔۔۔۔یگ اپھچںیئ ن اںیت یھب ےس ھجم آپ ،اب  یئھب ےہ کیھٹ  

 رطح یک ےچب یسک۔  داھکی وک اھبیئ رک وھگر ےن افہمط وت وبال اںم ےجہل رنوےھٹ رمق

  اہھت دوونں ےہ وسبر ہنم

گ

۔اھت ڑھکا الھپےئ ہنم ن ادنےھ رپ س   

  ڈیب اسھت ریمے ہی اور رکو دنب ن ازی ڈراےم اینپ ہی!  ونس ن ات

ٹ

 

 

 ڈولاو  س

۔۔۔ ےںہ رےہ گل دنگے ےس وہج یک یٹم رکو جنیچ رپدے ہی دعب ےک اس اور  

ارایگض یک اس ےن افہمط

گ

ارایگض ےن اس وت اہک وہےئ الےت ہن اںم اخرط ن

گ

 ےس ن

۔یھت ریہ گل ںیہن روادار یک اتبےن اےس وج داھکی وک نہب  

ا ںیہن ےن آپ! ےہ ن ات ہی ااھچ

گ

دہ ، ےھجم اتبن

گ

 

 

 ن ات وکیئ ےس آپ یھب اںم آئ

۔۔۔ےںہ یگل اپھچےن ن اںیت  ھجم آپ اگ رکوں رئیش ںیہن  

ا لیم کیلب وک اس ےن رمق

گ

۔ امرا اےس رک چنیھک رک ااھٹ ہیکت ےن افہمط وت اچاہ رکن  

۔۔۔یگ دوں اتب ںیہمت اںم وت ےگ اگلؤ ڑتن اں ےھجم مت ہک ےہ ایخل ایک اہمترا  

زان ا اےس ےن افہمط

ٹ
پ
۔خ  

 وپوھچں ےس مت اںم یہ اسےنم ےک ان دو آےن وک س   آپ۔۔۔ رھپ ےہ کیھٹ

  ےیل سک ےن مت رمکہ ہی ہک اگ

ٹ

۔۔۔ ےہ رکوان ا س   
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ام اےنپ یھب وہ

گ

اہک یک ن ات رک امھگ ےن اس اھت یہ ای   اک ن

ے

 اتبےن اےس افہمط ن

۔اجےئ وہ وبجمر رپ  

۔۔۔۔ وہےئ رکےت لیم کیلب وک نہب ںیہمت آیت ںیہن رشم وہ ےنیمک دقر سک مت  

 ہن وک رمق وہ ارگ ویکہکن اھت آراہ ںیہن رظن اچرہ وکیئ اےس۔ یخیچ ےس ےصغ افہمط

ام وہ انیقی  وت اتبیت

 

 لھک ن ات اور وپاتھچ رک وبھج اجن ےن اسےنم ےک س   وک ش

ز وبجمرااانپ ےن اس ےئل اس اجیت

گ
 

ا رک رئیش ےس اس رسرپای

گ

 وخیش تہب وک رمق ڑپا ن

 دنسپ تہب ےیل ےک اھبیئ ےس ڈٹنسی اےنپ یک ڑلیک یس ویکٹ وہ اےس یھت وہیئ

زا تہب یہ وک س   رک نس اک اجےن ےک اس۔ یھت آیئ  روم ےن افہمط۔  اھت اگل ی 

 

ٹ

زہ اک زیچوں اسری رظن ای   دعب ےک رکےن س 

گ
 

 اور احبسن رمکہ ہی وہ ایل اجی

۔ یھت ریہ رک ایتر ےئل ےک ابعشن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زہ دعب ےک ےنلچ ٹنم سیب

گ
 

   ےک دروازے ےک رھگ ےک افی
 
ی ز

ے

 ن ایق وت ےچنہپ ق

ز س  
 
زہ اور  رےہ ڑھکے یہ ن اہ

گ
 

۔  وہیئ دالخ ادنر ےئل اسھت وک ریمب افی

 یس اگنلھج ن ادنےھ دوہٹپ رپ رس ےنہپ وسٹ الیچک الیم  امں یک اس یہ اسےنم

 وک اوٹنیں  ہگج یک نپاےئ وہےئ وٹےٹ رطف ای   یک سج یھت یھٹیب رپ اچرنپایئ

۔اھت ایگ دن ا اہسرا وک اچرنپایئ رک وجڑ  

 الجےن آگ وہیئ یھجب اںم وچےہل رک امر امر وھپںیکن ڑلیک ونوجان ای   دور ھچک

 رظن احیل ہتسخ یک ڑپکوں ےک اس یہ ےس دور وک ریمب یھت ریہ رک وکشش یک
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 یٹم ےنہپ رکن یس وھچیٹ ای   ہچب اک اسل ای   رقتابی نپاس ےک اس۔ یھت یئگ آ

اںیگن اور اہھت ہنم اسرا اک اس اھت رصموف اںم اھکےن

ٹ

 وہیئ رھبی ےس یٹم ن

زس رپ ےچب اس وک ریمب۔ یھت رصموف اںم اکم اےنپ امں یک اس رگم یھت

ے

 ی

زہ۔ آن ا

گ
 

ا اسھت ےک ڑلیک ااجنن وک اس ےن امں یک افی

ے

۔وھگرا رک دھکی آن  

۔۔ایم مکیلع االسلم  

زہ

گ
 

 اںم آواز اویچن یہ ےھچیپ ےک اس یھب ےن ریمب وت ایک السم وک ان ےن افی

زہ۔ ایک السم

گ
 

  وج الیئ ااھٹ ومڑاھ ےئل ےک اس اور یئگ ادنر افی

ے

 دقرےرتہباحل

۔اھت اںم  

۔۔۔ےہ آیئ ےل اسھت وک سک وت ہی  

زہ وت وبںیل اںم آواز وہیئ یٹھپ وہ ریغب ےیک احلظ اک ریمب

گ
 

 ےس رشدنمیگ ےن افی

۔ایل اکھج رہچہ  

زہ آیٹن

گ
 

زہ اںم ہکلب الیئ ںیہن اسھت اےنپ ےھجم افی

گ
 

 آیئ رک ےل اسھت اےنپ وک افی

۔۔۔وہں  

د وک آوھکنں وھچیٹ اینپ ےن اوہنں یک دور یمہف طلغ یک ان ےن ریمب زی 

گ

ا م

ٹ

 وھچن

  نپاؤں ےس رس اےس ےک رک

ے

 وہیئ ینیچ ےب یس بیجع وک آاس داھکی رک وھگر  ی

۔ریہ یھٹیب اخومش وہ رگم  

زاہن وکیئ۔۔۔ وہ آیئ ےنیل ایک اہیں یب یب

گ
گ

 اہیں اںم وھکج یک سج ںیہن دنف وت خ

۔۔۔۔اتبؤ دصقم اک آےن اےنپ دیساھ دیساھ ےیل اس وہ آیئ  
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زہ رظن ای   ےن ریمب وت اہک ےک یٹپل یگل یسک ریغب ےن وتبالں

گ
 

 اک سج ڈایل رپ افی

 

گ

۔۔اھت ڑپا اکیھپ رک نس ن ات یک امں رن  

زہ اہیں اںم

گ
 

۔۔۔وہں آیئ ےئل ےک افی  

 ےس ینیچ ےب وج داھکی وک یٹیب رک وھگر ےن وتبالں وت اہک ےتکجھجوہےئ ےن ریمب

ی ااں
گل

گ

ن
ا ا

گ

۔یھت ریہ رموڑن  

؟۔۔۔ویکں  

  ہجہل اک وتبالں

ے
گ

۔اھت رکخ  

ادی یک اس ےن آپ

 

زے اےنت ش

ٹ

 و ملظ رپ اس وج دی رک ےس آدیم ےک رمع ی 

ا ےس دردی ےب اینت اےس وہ ےہ اکچ رک ااہتن یک متس

ے

اا امرن

ے

ی

ٹ

پ پی 
ب

 یھب ونرکی ہی ےہ 

 اجونروں ن اووجد ےک س   ان دںیھکی یھب رھگ اھبنسےل یھب اوالد یک اس رکے

۔۔۔۔ےہ ااصنف اک اہکں ہی اھکےئ یھب امر رطح یک  

۔یئگ ھٹیب رک وہ دیسیھ وتبالں وت اہک ےن ریمب  

ارے ہی   یب یب دوھکی
 
  اںم اس مت۔۔ ےہ اعمہلم ذایت اک رھگ ہ

گ

ان

ٹ

 وت اڑاؤ ہن ن

اری ےہ رتہب زن ادہ
 
ا ایک ےن مہ ےہ اتپ وںمہ ےہ یٹیب ہ

گ

۔۔۔ےہ رکن  

ی ےن وتبالں

گ

ے

ی

 

ش

 اےنپ ےسج داھکی وک وتبالں ےس ریحت ےن  ریمب وت اہک ےس در

ز ریت یک ملظ واےل وہےن رپ یٹیب زای  د یھت ںیہن رپواہ یھب ی  ای 

 

 یھب اک اس وصقر ش

  دو اھتاہجں ںیہن

ے
ے

 رس وک یٹیب اںم تفم واہں وہ ڑپے الےل ےک رویٹ یک وق

اررکاوہنں ےس

ے

۔وہاگ ایل اسسن اک ھکس ےن ان  
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زاب تہب احالت ےک آپ ہک وہں امیتن اںم

گ

 وت بلطم ہی اک اس نکیل ےںہ خ

ا ےس ڑکلی وہیئ یتلج وک اس وہ اجںیئ وھبل ن الکل وک یٹیب اینپ آپ ہک ںیہن

ے

 امرن

ا ںیہن دل اک آپ یھب رک نس ن ات ہی ےہ

ے

پ

گ

۔۔۔۔اکن  

۔اھت ڈون ا اک دل اانپ اک اس وہےئ اتبےت وک وتبالں  

ارے یب یب
 
 اھک وسایٹں یک ن اپ ےک اس یھب اںم ےہ ن ات اعم ہی اںم رھگوں ہ

 آ رظن یھٹیب نپاس ےک وچےہل ونہ ریمی وہ دھکی ادرھ۔۔۔وہں وہیئ وبڑیھ رک

م ےلہپ رھب ہٹنھگ ےہ ریہ

ھس
ک

۔ ۔۔ےہ ریہ اٹمن اکم رکاب اھک وجایتں ےس   

۔یھت افستیک اںم ےجہل ےک وتبالں وہےئ رکےت ن ات  

  اک رہچے ےک اس یل رھجرھجی ےن ریمب

گ

۔اھت اڑا رن  

د اب اںم زی 

گ

ا ںیہن اںم ثحب م

گ

 اکٹھچرا ےس منہج وک یٹیب اینپ آپ ارگ اچیتہ ڑپن

 وبےل ںیہن ھچک اںم اعمےلم اس اب آپ ےگ رکںی مہ اکم ہی وت دولایتکس ںیہن

۔۔۔یگ  

۔ یسنہ اںم ےجہل  ازہتساہیئ وتبالں رپ ن ات یک ریمب  

 ہی ےہ ایخل ایک ریتا وت یگ ودعے اکنل ےس منہج اس وک اس وت ارگ ااھچ ااھچ

 اجو۔۔۔۔ ےگ اجںیئ انہپےئ اہر ےک وھپولں اےس رپ واہں یگ اجےئ اہجں دون ارہ

اوپ راہتس اانپ اجؤ یب یب

گ

ارے ن
 
ز اںم رھگاونں ےسیج ہ

 
 ےہ اہکین یہ ہی اںم رھگ ہ

۔۔۔یگ رکوں دمد رک اج اہکں اہکں  

۔اھت واحض زنط اںم ےجہل ےک وتبالں  
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 اس ریما آپ ہک وہں ےہاورادیمرکیت یک ےس رھگ ےک آپ رشواعت ےن اںم

 یگ رکو ن ات یھب ےس ےٹیب ےک آپ اںم۔۔۔۔ یگ دںی وپراوپرااسھت اںم اعمےلم

ام ےک اکم ٹیپ امر ہی ںیہن وجڑ ےب رہتش اک وہب اور ےٹیب ےک آپ 

گ

 اک ےنلم ن

ا رپ ویبی اینپ وہ وج ےہ ہصغ

ے

ارن

ے

ز رمد ہک وہں امیتن اںم۔ ےہ ان
 
 اہرا اکھت ےس ن اہ

ا

ے

 روہیپ ای   اںم اہھت ےک اس یھب دعب ےک تنحم یک دن وپرے ارگ اور ےہ آن

  ۔۔۔ دیتی ےنیل ںیہن نیچ وک اس رکف یک دن اےلگ وت وہ ہن
 
 نپاس ےک اس خ

ا رپ ویبی اینپ وھکنل اینپ وہ وت اتچب ںیہن راہتس اور وکیئ

ے

ارن

ے

 ےنیہم اٹیب اک آپ۔  ےہ آن

 ےک وہب یک آپ روہی اک ےٹیب ےک آپ ہک اگ ےئجیل دھکی آپ وت اگ رکے امکیئ یک

  دح سک اسھت

ے

ا دبتلی ی

ے

۔۔۔۔ےہ وہن  

 نپا اگل ںیہن ادنازہ ےس رہچے ےک اس رگم اھجمسن ا وک وتبالں ےس رنیم ےن ریمب

زق وکیئ وک ےسوتبالں ن اوتں یک اس آن ا ہک یھت ریہ

گ

۔ںیہن ن ا ڑپا ق  

ارے اور مت وہ وکن یب یب ےہ ن ات ایک
 
۔۔۔وہ ریہ رک ایک اںم رھگ ہ  

 وکیئ اور آیئ آواز یک ےنلھک دروازہ رکیت ن ات اور وکیئ ریمب ہک ےلہپ ےس اس

   ےک ان وہا اتلچ زیت زیت
 
ی ز

ے

ے ےلیم۔  داھکی رک ااھٹ رس ےن ریمب۔ راک رک آ ق
ل
 
ی
 

ج
ک

 

  اک ن اولں ےھت داغ ےک یٹم اجب اج رپ نج ےنہپ ڑپکے

گ

  اس یھب رن

ے
ے

 یٹم وق

ز اںم ےنھجمس وک افہمط اھت آراہ رظن رطح یک زہ ہی ہک یگل ںیہن دی 

گ
 

۔ےہ اھبیئ اک افی  

۔۔۔ںینس ن ات ریمی رک ھٹیب ےس آرام زیلپ آپ  

۔اھت اکچ وہ دالخ ادنر یھب ریہظ یہ ےھچیپ ےک اس  اہک ےس رنیم ےن ریمب  
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۔۔۔۔ یک آےن ادنر رک ااھٹ ہنم دی ااجزت ےن سک ںیہمت  

این دھکی ڑھکا وک ریہظ

 

۔اخیچ ش  

 وہں ڑھکا ےیل ےک افحتظ یک ان اہیں اںم ےس زیمت اور رکںی ن ات ےس آرام

ز اںم ےئل اس اھت ںیہن رمد وکیئ اںم رھگ ےک آپ ےلہپ
 
 آپ ایھب نکیل اھت ن اہ

 ھٹیب ےس اخومیش اہیں آپ۔۔۔۔  وہں آن ا ادنر اںم ےئل اس ےںہ وموجد اہیں

ز وت یک وکشش یک رکےن رشان ا وشر زن ادہ ارگ ںینس ن ات یک ڈیمم اور اجںیئ
 
 ن اہ

 ےل رک ااھٹ وک آپ ہک وہ ہن ہی ےںہ ےکچ دھکی یھب وپسیل اسھت ریمے آپ

۔۔۔ںینس وہ ےںہ ریہ ہہک ڈیمم وج ہک ےہ اںم ایس رتہبی یک آپ اجںیئ  

این رک نس ہجہل ن ارع   اک ریہظ

 

  اک رہچے ےک ش

گ

 رظن ای   ےن اس دبہل رن

  رپ نپاےئ ےک اچرنپایئ وےںہ  اور ڈایل رپ امں

ٹ

۔ایگ ی  

این ن اںیت اسری ےس دون ارہ رھپ اور داھکی وک ریہظ رظن ای   ےن ریمب

 

 ےک ش

زایئ آےگ
 
این وت یک متخ ن ات ےن ریمب دہ

 

 وک اویبنجں دوونں ان  ےس ریحت ش

۔اگل دےنھکی  

ارے آپ ہک اہک ےن سک وک آپ یب یب 
 
  اینپ اںم ےلئسم ولی رھگ ہ

گ

ان

ٹ

 اڑاںیئ ن

ارا ہی
 
اری ن اپ امں ریمے اور ےہ نہب ریمی ےہ اعمہلم ذایت ہ

 
 وج مہ رمیض ہ

ارے ںیہن احلص اایتخر وکیئ وک آپ رکںی ےیل ےک نہب اینپ ہلصیف یھب
 
 ہ

۔۔۔اک وبےنل اںم اعمےلم  

این

 

 وفرا   رپ سج داھکی اےس رک وھگر ےن ریہظ وت وبال اںم آواز اویچن اںم ےصغ ش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ڈاؤن وامیل اانپ ےن اس یہ  

ان نہب یک آپ ایک۔۔۔ اھبیئ 

گ

   ںیہن ان
 
 ہک وہں ریہ ہہک ےس آپ اںم خ

 اےنپ وک اس اںم دںی دے ےھجم آپ اایتخر اسرا اک اس دعب ےک الطق یک اس

ادی یک اس اںم امےن نیقی اور یگ اجؤں رک ےل اسھت

 

 ہگج ایھچ تہب یھب ش

 وخنتاہ۔ یگ دو اجب اںم رٹکیفی اںم وک آپ وت آپ ےئگ رہ ن ایق اور یگ رکوں

زار دنپرہ ےلہپ

گ

 
زی یھب ڈیملکی اک یلمیف یک آپ۔۔۔  یگ وہ رشوع ےس ہ

گ

 وہ ق

زدوری اس۔۔۔۔اگ

گ

۔۔۔۔۔یگ اجےئ وھچٹ اجن یک آپ ےس اکم ےک م  

این وت اہک رک وسچ ھچک ےن ریمب

 

۔داھکی ےساےس ریحت ےن ش  

 وہا ڑپاھ دس رصف وت اںم یگ ےلم اجب اںم رٹکیفی وایعق ےھجم ایک ڈیمم

۔۔۔وہں  

 ریمب اور ریہظ ن ار ن ار اھپڑے آںیھکن ےس زن ادیت یک ریحت رمد اسہل سیت وہ

  ادنازہ اک ریمب۔اھت راہ وکدھکی

ے

 داھکن ا رک اکم اانپ ےن کمچ یک ےسیپ الکن درس

۔اھت  

زہ آپ یہ آج ہک ےہ ہی یہ رشط یک دےنی اجب اںم رٹکیفی

گ
 

ز ےک افی
 
 ےس وشہ

اہم الطق

گ

 دمد یک وپسیل اںم اکم اس وک آپ ارگ اور ےگ الںیئ رک رکوا اسنئ ن

ارا آپ وت اچےیہ
 
  اج رک ےل اسھت اےنپ دنبہ ای   ہ

ے

۔۔۔۔۔۔ ےںہ تکس  

این وت اہک ےن افہمط 

 

 وہ ہک یھت ریہ آ ںیہن یہ ھجمس وت اےس۔ وہایگ ڑھکا وفرا ش

 اکذغ آاجےس ارگ رک اھک دےکھ ےیل ےک ونرکی اسولں اےنت۔  رکے ایک ےس وخیش
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 ےس اجن یج وہ وت اھت راہ نب اچسن اک ےنلم ونرکی ےس رکواےن اسنئ ای   رپ

 یگ اجےئ وہ ن اہتف الطق نہب یک اس ہک یھت ںیہن رکف یک ن ات اس اےس اھت ایتر

زہ اور ریمب ن ات ہی اور یھت ریہ آ رظن ونرکی اینپ سب اےس

گ
 

 اںم قح ےک افی

  رتہب 

ے

 
ای

 

۔یھت ریہ وہ ن  

 اگ ولں رک ن ات وخد اںم ےس ان ا۔۔۔ ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم وہں رایض اںم

ا ےل رک رکوا اسنئ ایھب اںم دںی اکذغ ےھجم آپ

ے

 رھگ اےس ےن اںم۔۔۔ وہں آن

۔۔۔۔۔ےہ داھکی وہےئ اجےت  

این

 

 ریہظ رپیپ اور داھکی وک ریہظ رظن ای   ےن ریمب وت وبال اںم آواز رپوجش ش

  دے اںم اہھت ےک

 

۔دی   

ا یھب دنبہ اک وپسیل ای   اور ےگ اجںیئ اسھت ےک آپ ہی

ے

 اسنئ رپیپ وفرا   وہ ہک ن

۔۔۔دے رک  

ز رک ےل وک ریہظ اور وہا ڑھکا ےس دلجی وہ وت اہک ےن ریمب
 
 ریمب ایگ لکن ن اہ

زہ رظن رکسمایت ای   ےن

گ
 

 اس یھت وہیئ یھٹیب یمہس ڈری یھب ایھب وج  ڈایل رپ افی

  ایھب اھبیھب یک

ے

 نیقی وک ریمب۔ یھت یھٹیب اگیبہن ےس اردرگد نپاس ےک وچےہل ی

این دعب ےک ےنلم ونرکی ہک اھت

 

 اجےئ وہ دبتلی اسھت ےک ویبی اینپ روہی اک ش

 رپ زیتویں یک ےٹیب اےنپ اےس یھت یھٹیب دششر امرے ےک ریحت وت وتبالں۔ اگ

۔اھت راہ آ ںیہن یہ نیقی  

این  دعب ےٹنھگ وپےن

 

 ےک ریمب رپیپ دشہ اسنئ اور آن ا واسپ اسھت ےک ریہظ ش
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۔دےی دے اںم اہھت  

۔۔۔ےن دیشے اچمن ا ںیہن وت اگنہہم وکیئ  

۔وپاھچ ےس ےبینیچ ےن ریمب  

 ڈنھٹا ےس وہج یک وپسیل رگم یک ےن اچم اگنہہم ےن اس یھت یک وت وکشش

۔۔۔وہایگ  

ز یہ ھچک الہن ا رس ےس اانیمطن ےن ریمب وت اہک ےن ریہظ زہ وہ اںم دی 

گ
 

 وک افی

 ےس آاسین اینت ہک اھت راہ آ ںیہن نیقی اےس۔  آیئ لکن ےیل ےک وایسپ ےیل اسھت

این۔ ایگ وہ ھچک س  

 

 رپ سج یھت آیئ وبل اک آےن رٹکیفی دن اےلگ وہ وک ےہش

این

 

زہ۔ یھت ریہ ںیہن وپدیشہ ےس رظنوں یک ان  روقن یک رہچے ےک ش

گ
 

 اک افی

زی تہب دل  رس ےک اس یھب ن ار ای   ےن اھبیئ اور امں یک اس اھت داھک رطح ی 

 وہ ن اووجد ےک اس اھت اہک اک رےنک رھگ یہ ہن اور اھت دن ا ںیہن ایپر رک رھک اہھت رپ

۔ےہ ایگ لم اکٹھچرا وک اس ےس اجونر ےسیج دیشے ہک یھت ریہ ڑپھ ہملک اک رکش  

  اسھت ےک المزہم اینپ اور آیئ رھگ دیساھ رک ےل وک اس ریمب

ٹ
گ

 وکاررٹ رسوی

ز واہں۔ ےھت رپ اسڈیئ یلھچپ یک رھگ دن اوج وجھبا اںم
 
  یک مسق ہ

ے

 یھت وموجد وہسل

زہ

گ
 

  ےن افی

ٹ
گ

زا ای   داھکی اےس ےس ریحت وت راھک دقم اںم وکارٹ رسوی

ٹ

 رمکہ اس ی 

ا وھچ رطف ای   اھت وارشوم یہ ادنر ےک سج اھت

ٹ

 اھت وہا انب نچک اونپ  اس ن

زجی روم وی یٹ اںم رمکے

گ

   ریحایگن یک اس۔ اھت وموجد یھب ارئیوکرل اور ق
 
 یھت ب

۔اھت وکداتی المزنیم  وہسایلت یک رطح اس وکن ورہن  
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وں ےک اہیں

گ

 

ے

۔۔۔ےںہ اےسی یہ وکاررٹ ت  

 آرام اےس اور ایک اتبن ا رک رک دھکی ےس ریحت یک اس ےن المزہم ڑھکی ےھچیپ

  یلچ اںم وکیھٹ واسپ وخد رک ہہک اک رکےن

 

۔گ  

ا ذعمرت وہ رگم یک وکشش یک روےنک وک ریہظ ےن ریمب

ے

 اک اکم ےک رٹکیفی رکن

۔ایگ الچ واسپ رک انب اہبہن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ذنہ اک اس۔  اھت دراز مین ومدنے آںیھکن اکٹےئ رس  رپ رکیس اںم الن افعن

 ن اد ےس دشت وپری وہ آج ویکں اجےن ہن اھت راہ ٹلپ رطف یک اممہ ن ارن ار

۔ اھت اتکس رک ںیہن ھچک یھب رک اچہ وہ رگم یھت آریہ  

د اےس رپ یسب ےب اینپ  اممہ ےس افہمط ہک ایک دل اک اس یھت ریہ وہ وکتف دشی 

  ربمن اک

گ

ا رھپ رگم  ےل امن

گ

 ن اد ملظ اانپ ایگ ایک اسھت ےک اس اجیت آ آڑے ان

ا

ے

۔ آاجن  

 ےس رطف یک اس رگم وہےئ ےئگ وک اممہ ےںہ ےئگ وہ ےنیہم ےھچ ہک اھت ریحان وہ

 اھت وحہلص ھچک وک اس ہک یھت وہج یہی ےھت ےئگ امےگن ںیہن ز رپیپز ےک الطق

۔اھت وہےئ رےھک زدنہ ادیم اینپ وہ ےس وہج یک وحہلص ایس اور  

۔۔۔ وہ ےھٹیب مگ اںم ایخولں ےک ہنیسح سک ےہ ن ات ایک  

  وہ وت الم امرا اہھت رپ دنکےھ ےک اس ےن ےن ریہظ

گ

۔وہا دیساھ رک وچی  

ز
 
  ہ

ے
ے

  ںیہن ایھچ وکباس یک وق

 
ے

۔۔۔۔وہئ  
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۔اتلڑا اےس ےس یگفخ ےن افعن  

 ےک اھبیھب وت رات دن ےھجت ںیہن اجاتن ےسیج اںم۔۔۔ اھبیئ ریمے رکدے سب

ا اھٹیب انب ونجمں دوھکی اہجں  ےہ راتہ مگ اںم ایخولں

ے

 ںیہن ویکں تمہ۔۔۔  ےہ وہن

ا

ے

 یھٹیب اںم ےکااظتنر راےطب ریتے یھب وہ اتپ ایک یک رکےن ن ات ےس اھبیب رکن

۔۔۔۔وہں  

۔وہا دیساھ رک ےل اسسن رہگا افعن رگاھک اےس ےن ریہظ  

 اس ایک وت دے یھب رک اعمف ےھجم وہ ارگ ےہ آاسن س   ہی ےہ اتگل ایک ےھجت

زار اچسیل ای   وک یٹیب اینپ ےںہ امکل ےک اجدیئاد یک رکوڑوں وج وادل ےک

گ

 
 اماہہن ہ

ان دنسپ تقیقح اںم۔۔۔۔ ےگ دںی اںم اہھت ےک واےل امکےن

گ

 اوےچن وہں ان

انکمم ریبعت یک نج داتھکی ںیہن وخاب

گ

  ھچک وہں اکچ اھجمس وک آپ اےنپ  وہ ن

ے
ے

 وق

۔۔۔ اںم وھبےنل اگ ےگل  

 رپ رہچے وہےئ ےتس ےک اس رظن ای   ےن ریہظ وت وبال اںم ےجہل دےمیھ افعن

  و رکب اہجں  ڈایل

ے

 
۔۔۔۔۔۔یھت امنن اں اذی  

 ےس ھجت اجن یک یٹیب اینپ  وہ ارگ وہ طلغ ادنازہ ریتا ہک ےہ اتکس وہ وت یھب ہی

ااچےتہ

گ

ج رک ےل رک رکوا اسنئ رپ ےس ھجت وہےئ اجےت وت ڑھچوان  

  یک اس ےس ریہظ

ے

 اممہ ےس رطےقی یھب یسک ہک اھت اچاتہ وہ یھت ںیہن یفخم احل

ا ںیہن اکن رپ ن ات یک اس افعن رگم ےل رک رایض رپ رکےن راہطب ےس

ے

 درھن

۔اھت  
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ا رپیپ وہ  ہک اھت اہک وہےئ اجےت ےن اوہنں 

گ

 ےلہپ دن دنچ ےںہ ےئگ وھبل ونبان

زھ ای   ہک اھت راہ اتب وہ یھت وہیئ ےس رجینم ےک ان الماقت ریمی

ٹ

 دعب ےنیہم ڈی 

   وہ انیقی۔ اگ ےگل رکچ نپااتسکن اک اصخ   ابہشز

ے

 ونباںیئ رپیپز یہ ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ  

۔ یھت ریہ وہ وسحمس وخبیب وک ریہظ آرزردیگ یک ےجہل و ل   ےک افعن  

 ریتا وت اجےئ امن ن ار ای   ن ات ریمی ارگ ےہ ایگ ھٹیب رک ن ادنھ دض ویکں وت ن ار

۔۔۔۔۔اگ اجےئ ایک  

ا اےس ےن ریہظ

گ

۔اچاہ انمن  

د وت الم ااکنر ےھجم اںم اںم وجاب ےک وسال ریمے ارگ ن ار اجاتن ںیہن وت ای 

 

 اںم ش

 

ے
 

زداس ۔۔۔نپاؤ رک ہن ی   

افس اےس ےن ریہظ رپ تیفیک ارطضایب یک اس

ے

۔داھکی ےس ن  

ز یہ ےلہپ وت  اتکس وہ ںیہن ھچک ریتا 
 
۔۔۔۔ےہ اھٹیب ےک رک وسار رپ رس وک زیچ ہ  

ا رکیس اور اہں اہک ےس یخلت ےن ریہظ

ے

   یک ادنر وہا وکوھٹرکامرن

گ

زھ اجی

ٹ

۔ایگ ی   

۔دن ا رساکٹ ےس تشپ یک رکیس رک کھت ےن افعن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہاااگر ان اینپ داھکی وخد ےن اںم

گ

 امرا ڑپھت ےس زور ےناےنت اس ےس آوھکنں گی

۔۔۔۔وک ادس اھت  

این یک ادس

گ

   یھت ریہ خیچ اںم آواز اویچن ن
 
ی ز

ے

پ  رھت ہنیمث یہ ق

گ

 ںیھت ریہ اکی
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۔ اھت دیفس رہچہ اک اس  

این یک وچبں یھبک اور داتھکی وک ہنیمث یھبک  رپاشین افروق

گ

 اخومش وطر یسک وج وک ن

ام اک وہےن

گ

زاب اینپ یب آن ا۔ یھت ریہ ےل ںیہن ن

گ

 دواںیئ ےس وہج یک تعیبط خ

۔ںیھت ااجنن ےس اعمےلم اسرے ےیل اس یھت وہیئ وسیئ رک ےل  

۔۔۔ اھت اگلن ا اہھت اس اکلہ رصف افروق اھت امرا ںیہن ےس زور ےن اںم  

۔ڈایل رپ رہچے اےکسروےتوہےئ رظن ای   ےن افروق رپ ن ات یک ہنیمث  

 یہ اجن ریمی رون ا ےس زور اےنت ہچب ریما۔۔۔ اھت اہھت اکلہ ےس اہکں۔۔۔ اہھت اکلہ

 رھپ ےلاجیت اںم دےتی اتب ےھجم وت اھت راہ گل لکشم یہ اانت نپاانل ےچب ارگ یئگ لکن

۔۔۔۔ےکاسھت ویبی ونیلی یئن اس اینپ رےتہ کشیب مت  

 اںم اعمےلم اس وہ ہک یھت آریہ ںیہن ھجمس وک افروق۔  اہک ےس رفنت ےن اوہنں

۔ وبےل ایک  

این یک وچبں وج مگیب دیمہفہ

گ

ز ھچک یھت ن  آیئ اسھت ےک لبنس یٹیب اینپ ےلہپ دی 

  ےن ادس ےھٹیب اںم الؤجن۔ ںیھت

گ

 رگم اک اچےئ رپ سج اچنیھک وکر اک لبیٹ یک ااچی

  یس یکلہ اور رواک رک ڑکپ اہھت اک اس دم ای   ےن اھتہنیمث وموجد گم

ے

پ
پ

 اگلیئ ج

د ادس۔ ای 

 

  ش

گ

 اگل روےن ےس زور زور ےئل اس اھت ایگ ڈر ےس ڑکپےن اہھت ااچی

 ںیہن ڈنکیس ای   ےن اوہنں داھکی ےن مگیب دیمہفہ وہیت دالخ ادنر رظنم ہی اور

  اک رمیض اینپ اےس اھت اگلن ا

گ

۔اںم دےنی رن  

 ہک اھت راہ گل اےس۔ یھت ڑھکی وہیئ یمہس ےس وہج یک روےی ےک افروق ہنیمث
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۔ےہ راہ ھجمس طلغ اےس یھب افروق  

 ےیل ےک آیٹن اجو ایھب یگ اگلؤں ںیہن اہھت وک وچبں ریمے مت آدنئہ ہنیمث

۔۔۔ رکو ااظتنم اک اچےئ  

 ہک یھت ںیہن ادیم اےس۔ یئگ رہ اہتں یک اہجں ہنیمث رپ ےجہل تخس ےک افروق

۔اگ رکے ن ات اںم ادناز اور ےجہل اس ےس ہنیمث اسےنم ےک ان افروق  

۔۔۔وک ادس امرا ںیہن اںم چس ےن اںم افروق  

زا ن ات اینپ اںم ادناز ہتسکش ہنیمث
 
۔یھت ریہ دہ  

۔۔۔ےس اہیں اجو۔۔ آیت ںیہن ھجمس دہعف ای   ن ات ریمی ںیہمت  

 دل اک اس یئگ یلچ ادنر وہیئ رویت ہنیمث رپ آواز اویچن اور اگنہ زیت دنتو یک افروق

۔ روےئ رک امر داھڑںی ہک اھت راہ اچہ  

۔۔۔۔۔۔آؤ ےل ےئل ےک اھکےن ھچک ےیل ےک آپ اںم یھٹیب آپ آیٹن  

زا رک رو رو اک ہنیمث اہجں آن ا اںم نچک رک اھٹ اور اہک ےن افروق  اکچ وہ احل ی 

۔اھت  

زا آن ےن رشدنمیگ وک افروق    اس ھگ 

ے
ے

 اس ےس وہج یک مگیب دیمہفہ رصف وق

اہک یھت یک ن ات اںم ادناز اس ےس ہنیمث ےن

ے

زےھ ہن زن ادہ اعمہلم ن

ٹ

 وہ ویکہکن  ی 

 وہ وت اتیل ےل اسڈیئ یک ہنیمث وہ ارگ اھت وافق رطح ایھچ ےس رطفت یک ان

۔اھت اچاتہ ںیہن وطر یسک وہ وج اجیت یلچ رک ےل وک وچبں دوونں اںم ےصغ  

۔۔۔اگ رکوں ن ات ےس مت وک رات اںم زیلپ ہنیمث  
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   ےن افروق
 
ی ز

ے

۔۔اہک ےس رکےتآیگتسہ اصف رہچہ اک اس آرک ق  

 وہیئ ںیہن وتقیف یھب اینت وت وک ویبی ریتی ڑکپا نپاین الگس ای   افروق اہےئ آےئ

  دو وک امہمن آےئ رھگ ہک

ٹ
گ

۔۔۔ےل وپھچ نپاین وھگی  

 دیمہفہ اھت وہا دور ےس ہنیمث یہ وفرا افروق رک نس آواز یک دقومں ےھچیپ اےنپ

۔ںیھت آیئ یلچ اںم نچک یہ ےھچیپ ےھچیپ ےک اس مگیب  

ز ےلہپ اجو اجےئ اھجمسن ا وک سج ںیہن وھچیٹ مت ہنیمث
 
 اور آؤ رک دے نپاین ن اہ

   انبؤ اچےئ دلجی
 
  خ

ے

ا ہی رکو دنب اور وہ ایتر اچےئ آؤ واسپ اںم ی

گ

 رون

ا

گ

۔۔۔دوھن  

  ہجہل اانپ ےن افروق ےس وہج یک دیمہفہ

ے
 

 وہےئ روےت وت ہنیمث۔ راھک یہ درس

  افروق ےس وہج یک مگیب دیمہفہ۔ یھت ریہ دھکی روپ ہی اک افروق ےس ریحت

 الچ ےس واہں ےس اخومیش اںم وبجمری ےیل اس اھت اتکس ںیہن یھب اھجمس وک اس

۔ایگ  

   یک ایتر اچےئ ےن اس  وہےئ روےت۔ یئگ رہ رک سلک ہنیمث
 
  خ

ے

 افروق ی

 اک اس یھت ریہ رک ااظتنر اک اس رےھک رپ فلیش پک ےک اچےئ وہ آن ا واسپ

اوےفق

گ

۔اھت اجری ےس وےفق رون  

 ان۔ وکاس وک آپ اےنپ اںم دل یہ دل وہےئ رےتھک رپ فلیش زیچںی ےن افروق

   ےن مگیب دیمہفہ اںم ونیہمں ھچ
 
 رک اگل رضور امتہش وکیئ ہن وکیئ اگلن ا رکچ یھب خ

۔یھت اجںیت  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ہجہل اانپ ےن افروق ےس وہج یک دیمہفہ

ے
 

 وہےئ روےت وت ہنیمث۔ راھک یہ درس

  افروق ےس وہج یک مگیب دیمہفہ۔ یھت ریہ دھکی روپ ہی اک افروق ےس ریحت

 الچ ےس واہں ےس اخومیش اںم وبجمری ےیل اس اھت اتکس ںیہن یھب اھجمس وک اس

۔ایگ  

   یک ایتر اچےئ ےن اس  وہےئ روےت۔ یئگ رہ رک سلک ہنیمث
 
  خ

ے

 افروق ی

 اک اس یھت ریہ رک ااظتنر اک اس رےھک رپ فلیش پک ےک اچےئ وہ آن ا واسپ

اوےفق

گ

۔اھت اجری ےس وےفق رون  

 ان۔ وکاس وک آپ اےنپ اںم دل یہ دل وہےئ رےتھک رپ فلیش زیچںی ےن افروق

   ےن مگیب دیمہفہ اںم ونیہمں ھچ
 
 رک اگل رضور امتہش وکیئ ہن وکیئ اگلن ا رکچ یھب خ

۔یھت یئگ وہ یہ دح وت ن ار اس رگم اجںیت  

ز آپ افروق
 
۔۔وہں رکیت دمد یک ہنیمث اںم ںیلچ ن اہ  

  لبنس

گ

   ےک ہنیمث وج افروق وت وبیل رک آ ادنر یہ ااچی
 
ی ز

ے

 اٹپٹس اھت اگل اجےن ق

ام اک اس آج لبنس واےل ےنہک اھبیئ افروق ےس ہشیمہ وہا ےھچیپ رک

گ

 ریہ ےل ن

۔ایک دششر وک افروق ےن ن ات اس یھت  

ز ولازامت درگی اسھت ےک اچےئ ہنیمث
 
   اور یئگ یلچ ادنر رکواسپ رھک ن اہ

 
  خ

ے

 ی

ز ےس رمکے وہ ںیئگ ںیہن واسپ مگیب دیمہفہ
 
 نپاس ےک افروق ےچب۔  یلکن ںیہن ن اہ

ز ینتج ےھت رےہ لیھک زدیتس وک افروق لبنس ےھٹیب ولگ وہ یھب دی   اںم ٹیلپ زی 
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 ریہ رک رپاشین رحںیتک یک اس وک افروق۔  ریہ رکیت شیپ رک رھک ھچک ہن ھچک

۔اھت اقرص ےس ےنہک ھچک وہ رگم ںیھت  

وں ہنیمث وت آن ا اںم رمکے وہ 

گ ٹ

 وچبں دوونں ےن اس یھت یھٹیب  دےی رس رپ ھگ

   ےک ہنیمث وک
 
ی ز

ے

 وچبں اور آدم یک اس۔ ایگ ھٹیب رک انب ہگج یھب وخد اور اھٹبن ا ق

۔ ااھٹن ا ںیہن رس اانپ ےن ہنیمث یھب رپ آوازوں یک  

 افروق وت دن ا ںیہن روپسسن وکیئ ےن ہنیمث رگم البن ا دہعف دو وک اس ےن افروق

 رظن رپ رہچے ےک اس۔ ایک اواچن رک ڑکپ رس اک ہنیمث ےس ےس اہوھتں دوونں ےن

  وہ یہ ڑپےت

گ

۔ ایگ رہ دن  

وں ںیھت یکچ وسج آںیھکن یک ہنیمث رک رو رو

گ ٹ

 واہں اھت رس اک اس اہجں رپ ھگ

ز ےس آوسنؤں ضیمق یک اس ےس

ے

زا آن ےن رشدنمیگ وک افروق یھت ی ۔ھگ   

ا وفرا۔۔ ہنیمث ےہ ووقیف ےب ایک ہی

گ

  اینپ رکو دنب رون

ے

زاب ینتک دوھکی احل

گ

 یل رک خ

۔۔ےہ  

 ےس اگولں یک اس ےس دمد یک اوگنوھٹں رک اھتم رہچہ اک اس ےس اہوھتں دوونں

 ےک اس ےس آرام رک رھک اہھت رپ اہوھتں ےک اس ےن ہنیمث۔ےیک اصف آوسن

۔ےیک رپے اہھت  

 یھب یھبک ہک اھت ایک دہع ےس آپ اےنپ ےن اںم یہ ےتیل ےل اںم وگد وک وچبں

 ان اںم ہک الچ ہتپ ےھجم آج رگم یگ دوں وہےن ںیہن وسحمس یمک یک امں وک ان

ا یھب اجن اینپ ےیل ےک وچبں

ٹ

 لک لک ن ا آج یگ روہں یہ وسیلیت یھب وت دو ولن
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ا  اسری ریمی اور اگ دے ااھٹ وسال رپ اتمم ریمی یھب ںیہک یھب وکیئ رپوسں ن 

 رکیت دیپا ےس ٹیپ اےنپ وک اوالد وج امں وہ ایک۔ یگ اجےئ لم اںم یٹم رن اتض

وں اےنپ وہ ےہ ّ پ
 

 یتخس ےیل ےک اھجمسےن وک وچبں اےنپ وہ ن ا ااھٹیت ںیہن اہھت رپ ب

زہ اک
 
زا ااھچ وک وچبں امں ن ار یئک اںم دن رکیت ںیہن اظمہ  ےیل ےک اھجمسےن ی 

 ےک وچبں ھچک س   یہی ارگ نکیل ےہ رکیت اامعتسل اک اہھت یھبک اور زن ان یھبک

ا نپ وسالیت وہ وت رکے امں دورسی یک ان اسھت

ے

۔۔۔۔۔ےہ الہکن  

۔ یھت ریہ دے اتب اک اشفلخر ادنروین اور ذینہ ےک اس آواز رلزیت یک ہنیمث   

  ارتب یک اس وک افروق

ے

۔۔۔یھت وہریہ فیلکت رک دھکی احل  

 یھب تبحم اہمتری ےئل ےک اوالد ریمی!  وہ کیھٹ ہگج اینپ مت۔۔۔ اجن ریمی

ارے۔ ےہ نپاک ےس رغض
 
 وک لمع انماقفہن یھب ےک یسک اںم اعمرشے ہ

ا دن ا رک الوگ رپ دورسے

ے

ارے ہی!   ےہ اجن
 
زی ےس س   یک اعمرشے ہ

ٹ

زایب ی 

گ

 خ

 وسیلیت ھچک۔۔ ےںہ وہیت ایھچ رطح اہمتری امںیئ اسری ہک اتہک ںیہن ہی اںم ےہ

زی تہب وایعق امںیئ ارے رگم ےںہ وہیت ی 
 
 ایس یھب وک امں ایھچ  اعمرشہ ہ

رزی
ی گ

ٹ

پ ی 
ک

ا اںم 

ے

ام ےک اس ویکہکن ےہ رھک

گ

ا اکچ وہ ااضہف اک وسیلیت اسھت ےک ن

ے

 وہن

زق ےس ن اوتں یک رسوں دو  وک آپ ےںہ یھکل ڑپیھ آپ۔ ےہ

گ

ا ںیہن ق

گ

 ڑپن

 ںیل ن ادنھ ریب ےس یسک ن ار ای   وہ وہ اجاتن رطح ایھچ وک آیٹن دیمہفہ اںم۔ اچےیہ

ھاارے۔ وھچڑںیت ںیہن اھچیپ اک اس وت

م

ے

ن

۔ ےہ ایل  ن ادنھ ریب ےن اوہنں یھب اسھت 

ا دل اانپ رپ ن ات یھب یسک ےک ان مت

ٹ

 یلہپ آےئ وہ یہ ےسیج رکو ایک ںیہن وھچن
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زتص

گ

  رصف احلظ اک ان اںم اگ ولں دھکی وخد وک ان اںم۔  رکو وفن ےھجم اںم ق

ا ےیل اس

ے

این یک وچبں ریمے اور اممین ریمی اںم رےتش ہک وہویکں رکن

گ

 ن

۔۔۔۔ےںہ  

 یک افروق ےس اخومیش وج داھکی اکرہچہ ہنیمث ےک رک لمکم ن ات اینپ ےن افروق

۔یھت ریہ نس ن ات  

ز وہ ہک وہا ہی وت بلطم اک اس
 
 آپ آور یگ رکںی ذلیل ےھجم  رطح ایس ن ار ہ

۔۔ےگ ںیہک ںیہن ھچک اںیہن رکےت احلظ اک رےتش  

د یک ااعتشل ادنر ےک ہنیمث ۔وبیل اواچن اخاص ےس ےصغ وہ اور ایھٹ رہل دشی   

۔۔۔ےںہ اھپڑےن رپدے ےک اکن ایک۔۔۔ اظمل  

 وت اہک ےن افروق رک رھک اہھت رپ اکونں دوونں رپ آواز اویچن رھبی ےصغ یک اس

ا متخ ہصغ اسرا اانپ وک ہنیمث

ے

 اس ےس وچبں ہک اھت چس ہی اہجں۔وہا وسحمس وہن

زی یھب ےس اس واہں یھت اجھبیئ ایپس یک اتمم اینپ ےن

ٹ

 افروق ہک یھت اچسیئ ی 

ا اےس ےن

 

ز ےک تبحم ایس اور یھت دی تبحم ےباحتش ز زی 

 

ز اینپ وہ ای
 
 فیلکت ہ

۔ یھت یکچ وھبل  

زی ہی

گ

ا وکیئ ےن آیٹن دیمہفہ دعب ےک اس اھت دہعف آخ

 

 وت یک وکشش یک اگلےن امتش

 رکسمایت اینپ ےھجم دوھ ہنم رک اھٹ اوھٹ اب۔اگ دو اھجمس رطح ایھچ وک ان اںم

۔۔۔وایل لکش وہیئ ڑسی دوھیت رویت ہک ہن اچی    اجن وہیئ  

 اس ےسج امرا دے وک افروق رک ااھٹ نشک ڑپا نپاس ےن ہنیمث رپ ن ات یک افروق
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۔اھت رواک رک ااھٹ اہھت دوونں ےن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 تہب یہ ےس حبص افہمط ےیل اس یھت ریہ چنہپ نپااتسکن یلمیف یک رن ان آج

 دن ا رک یھب دنبوتسب اک المزہم ای   ےیل ےک دمد یک اس ےن ریبک یھت رصموف

۔یھت یئگ وہ آاسین تہب وک اس ےس وہج یک سج اھت  

۔۔۔ وہں راہ اج اریئوپرٹ  اسھت ےک اھبیئ رن ان اںم  

 ای   ٹیلپ ڑکپی اںم اہھت ےن افہمط آن اوت ےئل ےک وکاتبےن اس اںم ریبکنچک

۔۔داھکی وک ریبک رک وھگم اور ریھک رپ اسڈیئ  

  آج اجؤں ارئیوپرٹ یھب اںم ےہ راہ رک دل ریما

ے

 ںیہن ارئیوپرٹ ےن اںم ی

۔۔۔داھکی  

۔داھکی اےس وہےئ رکسماےت ےن ریبک رپ وخاشہ یک افہمط  

د آپ رتحمہم ای 

 

  یک آپ دعب دونں ھچک ہک ےہ ریہ وھبل ش

ے

 رشتفی یھب دوس

   یگ

ے

۔۔انیل رک وپری ےس آرام رسحت ہی اینپ آپ ی  

 امرا اہھت رپ رس ےن افہمط وت رکوایئ داہین ن اد اےس وہےئ رکےت رشارت ےن ریبک

  اور

ے

 
۔اچنیھک اصحر رگد ےک  ریبک رک ڑپھ ارکلیس آی  

۔۔۔ اجںیئ آپ اب ںیلچ  

ز ےس اہھت وک ریبک ےن اس رک دھکی آےت ادنر وک المزہم
 
 ورہن دالیکھ رطف یک ن اہ

۔داتی رک اضعئ ہٹنھگ آداھ ویہ ہک اھت ہن دیعب ھچک ےس ریبک  
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ز ےس نچک ریبک
 
 ومن الئ اںم رمکے اےنپ وج دی آواز وک افعن ےن اس وت آن ا ن اہ

  ایس اھت ایگ ےنیل

ے
ے

ا ڑیسویھں ےس وق

ے

زن

ے

۔آن ا  رظن رن ان  وہا ےسای  

زے اںم وخیش یک آےن ےک مگیب وت آج یج واہ

ٹ

۔۔ےںہ رےہ کمچ ی   

  آف

ٹ

 

 

  ےننہپ واٹکس کیلب رپ ضیمق ولشار وان

گ

 ریبک رپ رن ان ایتر کس ی

۔۔اھت اواچن اخاص قہقہ اک رن ان وجان ا یک ےنوچٹ  

 رےہ الھک لھک ےسیک اصخ   اھبیئ اںم وخیش یک آےن ےک ویبی افعن ےل دھکی

۔۔۔۔ےںہ  

  
 
ی ز

ے

 رظن ای   ےن افعن وت اہک ےس رشارت ےن ریبک رک دھکی وک افعن آےت ق

پاا  یہ ڑپےت رظن یک اس وج  ڈاںیل رپ اھبیئ اےنپ ی

گ

ی پ
 ھ
چ

۔  

 اینپ دعب ےتفہ دو وپرے۔۔۔۔ ےہ راہ ڑیھچ وک اھبیئ ریمے ویکں دے رک سب

ز!  ےگ ںیلم ےس مگیب

گ

ا ایتر آخ

گ

ا وت وہن

ے
گ

 
۔۔۔۔ےہ ن  

زھ آےگ ےن رن ان وت ایل ہصح اںم رشارت یک اس یھب ےن افعن

ٹ

 دوونں رک ی 

۔یک ردیس دھپپ   وک  

 اور اجںیئ وہ ٹیل مہ  اںم ن ازویں ڈراہم یک ولوگں مت وہ ہن ہی ول ولکن اب

۔۔۔۔۔رےںہ رکےت ااظتنر ریما رپ رپ ےچبارئیوپرٹ ویبی ریمے  

اایبں ےب ہی اف

ے

زارن اں ،ےب ن

ے

 وھچڑ وںمہ رن ان ہک ےلہپ ےس اس افعن لچ ق

۔۔۔اجےئ الچ یہ وخد رک  

وں وت اہک ےن ریبک

گ

 

ے

ز دقم یہ ےن ت
 
زاھ رطف یک ن اہ

ٹ

  ی 

 

۔دی   
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۔۔ےںہ رکیت اکم اک اھبویئں اسرے اےنپ آپ  یج یب یب  

ام اک سج المزہم

گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت ریہ وپھچ ےس افہمط اھت میمش ن  

اہتش اک حبص رصف اںم۔۔ ںیہن ارے

گ

 انبیت اسنل وک دن ن ا وہ رکیت ایتر ن

ام وہ وہیت ایلیک اںم دن۔۔۔ وہں

 

 رھپ اور ےںہ آےت ےل وہےئ آےت رویٹ وک ش

  رات رک لم اچروں

 

زنت اور اچےئ ک اےتش حبص ےںہ دےتی دوھ  ی 

گ

زنت ےک ن  یھب ی 

۔۔۔۔ ےںہ اجےت رک دوھ  

۔اتبن ا ےس راسن ےن اس  

 ںیہن یھب نپاین رک لح وت اھبیئ ورہن ےںہ اےھچ تہب وت اھبیئ ےک آپ واہ

۔۔۔۔دےتی  

۔دی سنہ افہمط وت یک رعتفی ےن المزہم  

 اکم اےنپ س   ایل دھکی  وہ ریہ آ ےس دن اےنت مت ںیہن اےسی اھبیئ ریمے میمش

 اب ےھت دےتی رکوا یھب اکم اک وریغہ افصیئ اسھت ریمے ااٹل ےںہ رکےت وخد

۔۔۔ےہ راھک ںیہمت ےن مہ ےس وہج یک وہےن زن ادہ امہمن  

زی یک میمش۔ دن ا الہ رس ےن اس وت اتبن ا ےن افہمط

ٹ

 رکیت اکم اںم رٹکیفی نہب ی 

   ےن اس یھت
 
 ےیل ےک اکم اںم رھگ اےس ےن ریہظ وت اہک اک ونرکی یک نہب خ

۔ایل الب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ان ےس واولں رےنہ رگد ارد ےک ان اجبےئ ےک وپےنھچ وخد ےس ڑلویکں وک آپ
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 ایھٹک ولعمامت قلعتم ےک ان نپاس ےک آپ رطح اس اچےیہ وپانھچ قلعتم ےک

  ن ات ےس ان وک آپ وت یگ اجںیئ وہ

ے

 
پ

 ےسیج۔۔۔ یگ رےہ آاسین اںم رکےن ج

زہ دویتس یک وفزہی

گ
 

زہ آپ ےہ زن ادہ ےس افی

گ
 

 یتکس وپھچ قلعتم ےک وفزہی ےس افی

۔۔۔۔ھچک س   الکشمت احالت ےک اس ےںہ  

  اس ریہظ

ے
ے

ز ھچک وج اھت راہ رک ن ات ےس ریمب یھٹیب اسےنم اےنپ وق  یہ ےلہپ دی 

د اور یھت آیئ رٹکیفی زی 

گ

  ن ات ےس ڑلویکں م

ے

 
پ

۔یھت ریتھک ارادہ اک رکےن ج  

۔۔۔۔۔وہں رکیت رٹایئ اںم ےہ کیھٹ یھب ن ات یک آپ  

۔رھبی احیم ےن ریمب  

۔۔۔ےیل ےک آپ وگنماؤں اور ھچک ن ا یگ ےئیپ اچےئ  

۔ اھبنیئ زیمن این آداب ےن ریہظ  

اہتش ےن اںم وگنماںیئ ےئل ےک اھکےن ھچک دںی رےنہ وک اچےئ ااحلل یف

گ

 ںیہن ن

۔۔۔۔ےہ اجری اوکپمل یک وچوہں اںم ٹیپ ےئل اس ایک  

زامشئ البکجھج ےن ریمب

گ

 نیٹنیک رک ااھٹ رویسر وہےئ رکسماےت ےن ریہظ وت یک ق

۔دن ا آرڈر اںم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ن ا ےہ دشہ ینگنم آپ ہک ںیہن اتبن ا دن اس ےن آپ  

 اینپ ریہظ اھت سسجت اںم دل ےک اس۔ یھٹیب وپھچ دون ارہ وت آن ا ن اد وک ریمب

زرو

گ

 یہ اسھت  یہ اھت وت رظن اجذب اھت آن ا دنسپ تہب اےس ےس وہج یک تعیبط ری 

 ےئگ گل اچدن اچر وک تیصخش یک اس ےس وہج یک االخق ایلع ےک اس
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  یمسلط  یک اس ےن ریمب۔ےھت

ٹ

 
۔رسااہ اںم دل یہ دل وک رکسماہ  

۔۔۔۔۔وت وہا دشہ ینگنم اںم ارگ  

  اک ریمب رپ ن ات یک اس

گ

 ںیہن پھچ ےس رظنوں یک ریہظ وج ڑپا اکیھپ رن

۔اکس  

۔۔۔۔ےہ ارادہ ااسی وکیئ اںم لبقتسم یہ ہن اور ںیہن دشہ ینگنم اںم  

 دیھکی وہیت دینگ کمچ یک آوھکنں یک ریمب رپ ردلمع ےک ن ات اینپ ےن ریہظ

۔ وہا ااسحس ےناک وہ طلغ ھچک اےس  

۔۔۔۔۔الکن کیھٹ کش ریما ہک ےہ رکش  

۔داھکی وک اس ےس ریحایگن ےن ریہظ رپ ن ات یک ریمب  

؟۔۔۔۔اک ن ات یک آپ ےہ بلطم ایک  

ز ومن الئ وت وہےت دشہ ینگنم آپ ارگ ہک یھت وسیتچ اںم ہک ہی بلطم 
 
  ہ

ے
ے

 وق

ا اںم اہھت ےک آپ

ے

  ےس رتیگنم اینپ اور وہن

 

ج

مپ س

زی رپ 

گ

 یہی ےن اںم سب۔رےتہ ی 

۔۔۔۔۔اک وہےن دشہ ینگنم ریغ ےک آپ اگل ادنازہ ےس  

۔اگلن ا قہقہ اسہتخ ےب ےن ریہظ رک نس ن ات یک ریمب  

  ن ات ےس رتیگنم اینپ اںم ہک ےہ اتکس وہ ےہ افرومال اس وکن ہی

ے

 
پ

ا ج

گ

 دنسپ رکن

ا ہن

ے

  ن ات ےس ھجم رتیگنم ن اریمی وہں رکن

ے

 
پ

ا ج

گ

۔۔۔۔وہ رکیت ہن دنسپ رکن  

۔الہن ا رس اںم یفن ےن ریمب وت اہک ےن ریہظ  

۔۔۔ ےہ اتکس رک ادناز رظن ےسیک وکیئ وک دنبے ےسیج آپ امیتن ںیہن اںم  
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  اک رہچے ےک ریہظ رپ ن ات یک ریمب

گ

 ورہن نپاایگ اقوب رپ آپ اےنپ وہ  دبہل رن

۔اںم ےحمل اس وک اس اھت آن ا ںیہن ن اد ھچک ایک  

 یسک اںم ہک ںیہن دنسپ وایعق ےھجم ےںہ ریہ اگل ادنازہ طلغ اںم ن ارے ریمے آپ

 وہ ارگ اہں  اگلؤ گپ  اںم وضفل وہ ہن ویکں یہ رتیگنم ریمی وہ اچےہ ےس ڑلیک

پ  ےھجمگپ  وت وہیئ رحمم ریمی

 

۔۔۔۔ںیہن ارتعاض وکیئ اںم اگلےن س  

ز آںیھکن ےن ریمب وت ن ا ایک واحض رظن ہطقن اانپ ےن ریہظ

ٹ

 ر
سکٹ
۔وھگرا اےس رک رک   

پ  گپ  اسھت ریمے ےس ےٹنھگ ای   ےلھچپ وج وت ااھچ

 

 ےک اس ےںہ رےہ اگل س

۔۔۔۔اک آپ ےہ ایخل ایک اںم ن ارے  

۔اہک رک ڑتخ ےن ریمب  

ا ن ات ےس آپ

گ

 ےںہ یٹیب یک ن اس ریمے ریمے آپ  ےہ وبجمری ریمی رکن

ا ن ات یک آپ

گ
گ

۔۔۔ےہ رضوری ےیل ےک اچبےن ونرکی اینپ  دانی وجاب اور س  

۔آایگ ہصغ وک ریمب وت رکان ا ن اور اےس ےن ریہظ  

 رپ وہےن یٹیب یک ن اس ےھجم آپ ےس دن اےنت  ںیہن تیثیح وکیئ اینپ ریمی ینعی

د ےک یھجمس ووقف ےب اںم اور  ےھت رےہ دے رپووٹوکل اانت ای 

 

 دنسپ ےھجم آپ ش

 رپاشین ےیل ریمے اور ےںہ رےتھک ایخل ایخل اانت ریما ےیل اس ےںہ ےگل رکےن

۔۔۔ےںہ وہےت  

 رہچے اےنپ رگم داھکی اےس رک ڑتپ ریہظےن رپ ےجہل من اور آواز دیھک یک ریمب

زات ےک

 

ای

ے

ارلم ن

گ

ز آپ اانپ رپ اس یھب یھبک وہ رےھک ن
 
ا ںیہن اظہ

گ

 اھت اچاتہ رکن
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 اےس رگم اھت اتکس وہ وت وخش رک دھکی ےس دور ےسج اھت اچدن وہ ریمب ویکہکن

۔اھت اتکس ےل ںیہن اںم درتسس  

زق اک آامسن زنیم اںم سٹیٹس ےک آپ اور ریمے۔۔۔۔ ریمب دںیھکی

گ

 ےہ ق

ان واال ےنیج اںم تقیقح اںم

گ

 ےںہ وھچےٹ وھچےٹ تہب وخاب ریمے وہں ان

  تہب ےیل ریمے دےھکیآپ ںیہن وخاب اوےچن ےس اےنپ یھبک ےن اںم
 
 اقب

ا زعت تہب یک آپ اںم ےںہ ارتحام

ے

 ےن اںم۔ ںیہن ھچک العوہ ےک اس وہں رکن

 اےھچ ےس آپ اور رپ ےنہک ےک اھبیئ افروق رصف یک دمد یھب ینتج یک آپ

۔۔۔۔ ےہ ہصح اک ونرکی ریمی اچل وبل ےس رطےقی  

 اس االاکمن یطح وہےئ رکےت ن ات اھت اخمبط ےس اس اںم آواز دیمیھ ریہظ

  رپیپ وموجد رپ لبیٹ اگنےںہ اینپ ےن

ٹ
 
۔رںیھک رپ وی  

ادی ےس آپ ےھجم ہک وہکں اںم ارگ

 

 ایک وجاب اک آپ وت ےہ رکین ش

۔۔۔۔۔وہاگ  

 یک اس۔  داھکی اےس رک کٹھٹ ےن ریہظ ہک یھت آس یسیک اںم ےجہل ےک ریمب

زاھ دڑھنک یک دل ےک ریہظ وج یھت آریہ رظن  ادیم اےس اںم رظنوں

ٹ

۔یئگ ی   

انکمم ہی ہک وہں اکچ ہہک یہ ےلہپ ےس آپ اںم

گ

   اچےئ آپ ےہ ن

 

 اںم پپ

۔۔۔۔وہں راہ اج ےنیل راوڈنئ  

ز یھب یک ےحمل ای   اور ااھٹ وہےئ دےتی وجاب اےس ریہظ ز ریغب ےیک دی 
 
 لکن ن اہ

ز اںم زدنیگ۔ ےئگ ہہب رپ اگولں رک کپٹ آوسن ےس آوھکنں یک ریمب۔ ایگ
 
 ہ
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 ےن دل ےک اس وخد وخاشہ یک سج آج اور ریہ وہیت وپری امےگن انب وخاشہ

 ےس دقومں ہتسکش رک وھچڑ وےںہ اچےئ اور ایھٹ وہ۔یھت دور ےس درتسس وہ یک

ز
 
 اںم ااحےط ےک رٹکیفی وج اھت رطف یک اگڑی اینپ رخ اک اس۔ یئگ لکن ن اہ

۔یھت ڑھکی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

ٹ
 

ز اکیف آےئ الفی ایب ےب ولگ وہ یھت یکچ وہ دی 

ے

 اک دبعاہلل اور اھبیب اعہشئ ےس ن

ز یہ ھچک ےھت رےہ رک ااظتنر د دی  زی 

گ

زےتھ آےگ وک رن ان وت زگری م

ٹ

 وہ رک دھکی ی 

  لچ ےھچیپ ےک اس یھب دوونں

 

۔ دی   

 اسہل نیت یھت یہ آر یٹیسھگ رٹایل ڑلیک ای   وبلمس اںم ابعن ا ایسہ دور یہ ھچک

   ےن رن ان۔ اھت وہا اھٹبن ا رپ اسامن ےن اس وک دبعاہلل
 
ی ز

ے

 ن ازو وک اس رک چنہپ ق

زے ےک  دبعاہلل رھپ اور دن ا وبہس رپ رس ےک اس ےس تبحم تہب اور ایل اںم ھگ 

  رک ااھٹ وک

گ

 ےک تبحم یک رن ان ڑھکے دور دقم دنچ دوونں وہ۔ ایل چنیھب اںم س 

زے
 
۔ ےھت رےہ دھکی ےس رظنوں رشاریت اظمہ  

۔۔۔۔اھت راہ رک ن اد وک آپ اںم نپانپا  

 ےس ریحت ےن وتدوونں وہا اخمبط ےس ن اپ اںم اردو اور آواز اصف دبعاہلل

۔داھکی وک ےچب وھچےٹ  

 ےک آپ ےنیل وک آپ دوھکی ےھت رےہ رک سم تہب وک آپ یھب نپانپا اجن ریمی

۔۔۔۔ےںہ آےئ اچوچ  
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زاھےت رطف یک افعن وک دبعاہلل ےن رن ان

ٹ

 ےئل ےک ااھٹےن وک اس اہک وہےئ ی 

زاھ اہھت اےنپ

ٹ

ا دبعاہلل۔ اھت اکچ ی 

ے

 تہب ےن رن ان ایگ آ اںم وگد یک اس وہا رشامن

 من ےس وخیش آںیھکن یک اس  ایک ایپر رپ اگل  اگلےت ےلگ وک دبعاہلل ےس تبحم

۔ںیھت ںیئگ وہ  

 اچوچ ےںہ وت الیک ای   وہ وہں اتگل ھچک اک اس یھب اںم دے دے یھب ےھجم

۔۔۔۔ںیہن  

 اس وک دبعاہلل اںم ادناز ےک ےنچنیھک ےن ریبک رک دھکی اگلےئ ےلگ وک دبعاہلل لسلسم

 دوونں ان یھت ریہ دھکی وہےئ رکسماےت وک دوونں ان اعہشئ۔  ایل ےس وگد یک

 آن ا دنسپ تہب ادناز اک ان وک اعہشئ یھت دی داع رک رھک اہھت رپ رس ےک اعہشئ ےن

۔اھت راہ رکسما یھب اںم وگد یک ریبک دبعاہلل  

۔  ےہ راہ لم ےس ان ن ار ن ار یلہپ ہچب وہ ہک اھت اتگل ںیہن ےس ںیہک رک دھکی اےس

زھ آےگ رک ےل اسامن افعن

ٹ

۔اھت اکچ ی   

ایب ےب افہمط وت ےچنہپ رھگ ولگ وہ

ے

 اگڑی یہ ےسیج۔ یھت ریہ رک ااظتنر اک ان ےس ن

ز ےس دلجی اخہمت دن ا انسیئ اہرن اک
 
 الن ا ادنر اگڑی افعن وھکال اورٹیگ ںیلکن ن اہ

ز ےس اگڑی ولگ وہ وت آیئ واسپ رکےک دنب ٹیگ افہمط

ے

۔ےھت ےئگ ےکچ ای  

  ریمی ہی اھبیب

گ
 

۔۔۔ ےہ افہمط وائ  

   ےک افہمط 
 
ی ز

ے

 ےن دوونں۔  رکوان ا ےس اعہشئ اعترف اک اس ےن ریبک آےنرپ ق

زاھ آےگ دقم

ٹ

۔اھبنیئ رمس یک ےنلم رک گل ےلگ ےک دورسے ای   رک ی   
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ز ےچین دبعاہلل 

ے

ا  رک ای

ے

  رپ اہجں ایگ رپ وکےن ےک الن وہا دوڑن

گ

زیگن رن زڈز ول ی   ی 

 رپ رہچوں ےک س   رپ اجےن ےک اھبگ ویں ےک اس اھت وموجد رجنپہ اک

 

ٹ

 
۔یئگ دوڑ رکسماہ  

زھ ادنر ےئل وک اعہشئ افہمط 

ٹ

 اکنےنل اسامن ےس اگڑی افعن اور ریبک ہکبج یئگ ی 

   ےک رجنپے ےھچیپ ےک دبعاہلل رن ان  ےگل
 
ی ز

ے

 ااہتنیئ دبعاہلل ویکہکن اھت اکچ چنہپ ق

۔اھت ہچب رشاریت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اری آج ےہ ن ات ایک
 
زاب ویکں ومڈ اک یٹیب ہ

گ

۔۔۔۔ےہ خ  

 اےنپ رظن ای   ریمےنب وت اہک رک دھکی وک رب اںم یھٹیب اخومش ےن دراین نسحم

۔ڈایل رپ ن اپ  

۔۔۔۔وہےت ہن اریم اےنت مہ نپانپا اکش  

۔داھکی وک یٹیب اینپ ےس ریحایگن ےن دراین نسحم رپ ن ات اوہنین یک ریمب  

ارکشی آپ اٹیب وت ہی

گ

۔۔۔۔ےںہ ریہ رک ن ات یک ن  

۔یک ہیبنت  اںم ےجہل تخس ےن اوہنں  

ارکشی اںم

گ

۔۔۔۔وہں ریہ رک ن ات ای   رصف نپانپا ریہ رک ںیہن ن  

د یک ن ات یک ان وفرا ےن ریمب زدی 

ے

۔یک ی  

ا ن ات!   اٹیب

گ

ارکشی یھب رکن

گ

ا اںم زرمے ےک ن

ے

 ےس یٹیب اینپ اںم وےسی ےہ آن

۔۔۔اہک ویکں ااسی ےن اس ہک وہں اتکس وپھچ  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

369 

 رک ن ات اںم ادناز اس ریمب وج وکیئ وہیئ ن ات ایک ایسی ہک اچاہ اجانن ےن اوہنں

۔یھت ریہ  

  وہج یک اریمی اس وک یٹیب یک آپ آج

ٹ

 ی کپ
 ج
ن

۔۔۔۔ےہ ایگ دن ا رک ےسر  

 یھٹیب ارسفدہ وج داھکی وک یٹیب اینپ ےس اےھبنچ ےن اوہنں رپ ےجہل ہتسکش ےک اس

  وہ یک اس۔ یھت

ٹ

 
ز وج رکسماہ

 
  ہ

ے
ے

 آج یھت ریتہ یتکمچ رپ رہچے ےک اس وق

  

 

۔یھت اغی  

  ےن سک ایک

ٹ

 ی کپ
 ج
ن

۔۔۔ وک آپ ایک ر  

 ہنم ےک ریمب وہ وج یھت ںیہن ن ات وکیئ ایسی یھب اںم امگن و ومہ ےک ان

۔ےھت رےہ نس ےس  

 اک اریمی ریمی رپ ہنم ریمے ےن  ریہظ ڈیہ ےک ڈاپیرٹنمٹ گنکیپ ےک آپ

الم اںم زدنیگ اینپ ےھجم رک امر امطہچن

 

۔۔۔۔۔ےہ ایک ااکنر ےس رکےن ش  

 مگیب ہمیلح آیت ادنر۔ ےئگ رہ اکب اکہ دراین نسحم رک نس آواز ڈویب اںم درد یک اس

 ولکز تہب ےس ن اپ اےنپ یٹیب یک ان ہک اھت ولعمم اںیہن اٹیپ رس اانپ اںم حیحص ےن

ز اور ےہ
 
  اس رگم  ےہ رکیت رئیش ےس ان ن ات ہ

ے
ے

د رپ اس اںیہن وق  ہصغ دشی 

 رک ن ات رپ وموضع اےسی اسھت ےک ن اپ الھبےئ ایح و رشم اینپ وہ وج اھت راہ آ

ا ن ات رپ سج یھت ریہ

گ

ز رکن
 
ا لکشم تہب ےیل ےک ڑلیک ہ

ے

 ریمب وہ رگم اھت وہن

۔اگل ےس س   یھت دراین  

  ن ات اسری وایل وہےن درایمن ےک ریہظ اور اےنپ ےن اس

ے

 
پ

 دراین نسحم ج
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۔  دی رک زگار وگش ےک  

 ےیک اونگر اںیہن وہ رگم اکنںیل آںیھکن اےس ن ار یئک ےن مگیب ہمیلح دوران اس

۔ریک ںیہن انب ےیک لمکم ن ات آینپ  

 اس وک آپ ےن اوہنں ےئل اس وہں رکےت دنسپ وک اور یسک وہ ےہ اتکس وہ آیپ

۔۔۔۔۔وہ ایک ااکنر رطح  

ل
م

 

س

ز ھچک وج ا   ن ات اسری یھت یھت آیئ واہں ےلہپ دی 

گ
گ

۔وبیل دعب ےک س  

د وہ

ٹ

ج د
گی 

گ

ب

 رک رفنکم ےس اھبیئ افروق اںم۔ےںہ رکےت دنسپ وک یسک یہ ہن اور ںیہن ا

۔۔۔۔وہں یکچ  

 ردیس اھجڑپن دعد ای   وک الڈیل اینپ ہک ایک دل اک مگیب ہمیلح رپ ن ات یک ریمب

  یک رےتش اےنپ یہ وخد وج رکںی

ے

۔یھت یگل اںم دود و ن  

 یک رٹکیفی ایس ڈنپارٹنمٹ ڈیہ رٹکیفی ای   ہک ےہ ن ات ازیگن ریحت وایعق وت رھپ

 رک وبھج اجن س   ہی وہ ہک ںیہن وت ااسی۔۔ ںیہک دے رکھٹا رہتش اک یٹیب یک امکل

دیگ یک آپ اےس ےہ اتکس وہ وہں راہ رک  وہ اب اور وہ ایگ وہ ادنازہ اک دنسپی 

۔۔۔۔۔ےل رھب احیم اںم دعب اور رےہ انب وخددار ےلہپ اسےنم ےک آپ  

ل
م

 

س

  ااکچ دنکےھ ےن اس رپ سج داھکی اےس ےن س   رپ ن ات یک ا

 

۔دی   

ان ااسی وہ۔۔۔ ںیہن یج

گ

 ےس اس رپ وےمیل ےک اھبیئ افروق آپ نپانپا۔۔۔۔ ںیہن ان

۔۔۔ےہ اتگل اسال اک اھبیئ افروق اںم رےتش۔ ےھت ےلم  

 رپ رپدے ےک ذنہ ےک ان الماقت وہیئ ےس ریہظ وت رکان ا ن اد اںیہن ےن ریمب
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 اک ےنھٹیب اےنھٹ ادناز اک رکےن ن ات ےک اس اھت آن ا دنسپ تہب ڑلاک وہ اںیہن رہلایئ

 نسحم یھب رک اجن ہی وہ ہک اھت ایک وسحمس ےن اوہنں۔ ےھت ایلع یہ س   رطہقی

  ن ات یہ اےسی اسھت ےک ان ےںہ امکل رٹکیفی ےک ان دراین

ے

 
پ

 اھت راہ رک ج

ان اعم ای   وہ ےسیج

گ

 یک ان ےن اس  رطح یک وررک اعم۔  وہں اخمبط ےس ان

۔یھت یک ںیہن اچولپیس  

ان ااھچ ای   وہ اٹیب وایعق

گ

ادی اٹیب رگم ےہ ان

 

ا دانھکی ھچک تہب ےیل ےک ش

ے

 ےہ ڑپن

 ۔۔

۔اھجمسن ا وک  ریمب ےس رنیم ےن اوہنں  

 یھب ےس دنسپ ہی اب اور اھت ایل رک دنسپ یہ اںم رظن یلہپ وک اس ےن اںم نپانپا

  اس اںم ےہ ن ات یک آےگ

ے
ے

  وق

ے

   یگ رکوں ااظتنر اک اس ی
 
  خ

ے

 اےنپ وہ ی

زار وک ااکنر

ے

۔۔۔۔اتیل دبل ںیہن اںم اق  

 ےیک المہظح ویتر ےک یٹیب اینپ ےس ریحائگن ےن مگیب ہمیلح۔اھت مکحتسم ہجہل اک اس

۔ےھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اگنپ وںمہ آپ آپ لک اھبیئ

 

۔۔۔ ےگ اجںیئ رک ےل ےئل ےک ش  

 ن ایق۔ اھت رصموف اںم ےنلیھک اسھت ےک دبعاہلل وج یھت اخمبط ےس رن ان افہمط

۔یھت یھٹیب اںم الوجن اسھت ےک افہمط اعہشئ۔ ےھت ےکچ اج رٹکیفی اچروں  

اگنپ اںم نپااتسکن یھب ےھجم

 

 زیچںی س   رپ اہیں  ےہ وشق تہب اک رکےن ش
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 ےںہ دنسپ تہب ےھجم ڑپکے ےک اہیں رپ وطر اخص  ےںہ یتلم وخوصبرت تہب

ادی ےہ وساچ ےن اںم

 

۔۔۔یگ ول ڈرسی ویہی ےیل ےک ش  

 وک افہمط۔ یھت ریہ رک آاگہ ےس وخاشہ اینپ اںم اردو وھپیٹ وٹیٹ وک افہمط اعہشئ 

 اسھت ےک رن ان۔ یھت یتگل ایھچ تہب اردو اںم ےجہل اشلگن ےس ہنم ےک اس

۔یھت ایتکٹ اںم وبےنل رپ یھت اجیت ھجمس اردو وہ ےس وہج یک رےنہ  

اگنپ اینپ یھب ےھجم ےگ ںیلچ رضور مہ لک۔   ںیہن ویکں

 

 رماد اور  ےہ رکین ش

 ریشواین یھب ےئل ےک دبعاہلل مہ اھبیئ۔۔ ےںہ ےنیل یھب ٹفگ ےئل ےک وکبک  اور

۔۔۔۔ےہ یل ےیل ےک اھبیئ رماد یسیج ےگ ںیل  

زھ آےگ ےن افہمط

ٹ

۔اہک وہےئ ےتیل ےس رن ان وک دبعاہلل رک ی   

 نہپ ڑپکے ہک رانھک اںم دایھن ہی سب ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم انیل رمیض ےسیج

ادی اسری ےن اس ورہن وہ ہن ینیچ ےب وک دبعاہلل رک

 

ارے اںم ش
 
اک ہ

گ

 اںم ن

۔۔۔۔۔ ےہ رانھک رکےک دم  

 دی رک یطلغ یک انہپےن سیپ رھتی وک اس ن ار ای   ےک ویکں ایک آاگہ ےن رن ان

   یھت
 
  خ

ے

ا ےک اھپڑ الگ وہ رکواےئ ںیہن جنیچ ڑپکے ےک اس ی

ے

 اس  راہ رون

۔ےھت رکےت اایتحط وہےئ ےتیل ڑپکے ےک اس ےس دعب ےک  

ز وھتڑی سب مہ ںیہن ن ات وکیئ   دی 

ے

 سج ےگ دںی رکوا جنیچ رھپ ےگ انہپںیئ ی

۔۔۔اگ ڑپے ںیہن گنت یھب وہ رطح  

ادیئ یک اس ےن ایلاعہشئ اکنل یھب لح ےن افہمط

ے

 تہب یلمیف ہی الہن ااےس رس اںم ن
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 اتگل اےسی اھت وہا ںیہن ااسحس اک اتیبنج یھب ن الکل اےس رک آ اہیں یھت یگل ایھچ

۔ےہ ریہ آ ریتہ اسھت ےک ولوگں اںیہن ےس ہشیمہ ےسیج اھت  

اگنپ وخب اسھت اسھت ےک ان اور یک یٹھچ ےس رٹکیفی ےن ریبک  دن اےلگ

 

 ش

اگنپ وج اھت دبعاہلل وت وخش ےس س   یک

 

اپ ای   یھبک رک دوڑ اںم امل ش

 

 ش

 ےھت وہےئ رےھک رظن لسلسم رپ اس  ریبک اور رن ان اںم دورسی یھبک اتسھگ اںم

اہک

ے

۔اجےئ وہ ہن ےھچیپ آےگ وہ ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اگنپ وںمہ آپ آپ لک اھبیئ

 

۔۔۔ ےگ اجںیئ رک ےل ےئل ےک ش  

 ن ایق۔ اھت رصموف اںم ےنلیھک اسھت ےک دبعاہلل وج یھت اخمبط ےس رن ان افہمط

۔یھت یھٹیب اںم الوجن اسھت ےک افہمط اعہشئ۔ ےھت ےکچ اج رٹکیفی اچروں  

اگنپ اںم نپااتسکن یھب ےھجم

 

 زیچںی س   رپ اہیں  ےہ وشق تہب اک رکےن ش

 ےںہ دنسپ تہب ےھجم ڑپکے ےک اہیں رپ وطر اخص  ےںہ یتلم وخوصبرت تہب

ادی ےہ وساچ ےن اںم

 

۔۔۔یگ ول ڈرسی ویہی ےیل ےک ش  

 وک افہمط۔ یھت ریہ رک آاگہ ےس وخاشہ اینپ اںم اردو وھپیٹ وٹیٹ وک افہمط اعہشئ 

 اسھت ےک رن ان۔ یھت یتگل ایھچ تہب اردو اںم ےجہل اشلگن ےس ہنم ےک اس

۔یھت ایتکٹ اںم وبےنل رپ یھت اجیت ھجمس اردو وہ ےس وہج یک رےنہ  

اگنپ اینپ یھب ےھجم ےگ ںیلچ رضور مہ لک۔   ںیہن ویکں

 

 رماد اور  ےہ رکین ش

 ریشواین یھب ےئل ےک دبعاہلل مہ اھبیئ۔۔ ےںہ ےنیل یھب ٹفگ ےئل ےک وکبک  اور
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۔۔۔۔ےہ یل ےیل ےک اھبیئ رماد یسیج ےگ ںیل  

زھ آےگ ےن افہمط

ٹ

۔اہک وہےئ ےتیل ےس رن ان وک دبعاہلل رک ی   

 نہپ ڑپکے ہک رانھک اںم دایھن ہی سب ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم انیل رمیض ےسیج

ادی اسری ےن اس ورہن وہ ہن ینیچ ےب وک دبعاہلل رک

 

ارے اںم ش
 
اک ہ

گ

 اںم ن

۔۔۔۔۔ ےہ رانھک رکےک دم  

 دی رک یطلغ یک انہپےن سیپ رھتی وک اس ن ار ای   ےک ویکں ایک آاگہ ےن رن ان

   یھت
 
  خ

ے

ا ےک اھپڑ الگ وہ رکواےئ ںیہن جنیچ ڑپکے ےک اس ی

ے

 اس  راہ رون

۔ےھت رکےت اایتحط وہےئ ےتیل ڑپکے ےک اس ےس دعب ےک  

ز وھتڑی سب مہ ںیہن ن ات وکیئ   دی 

ے

 سج ےگ دںی رکوا جنیچ رھپ ےگ انہپںیئ ی

۔۔۔اگ ڑپے ںیہن گنت یھب وہ رطح  

ادیئ یک اس ےن ایلاعہشئ اکنل یھب لح ےن افہمط

ے

 تہب یلمیف ہی الہن ااےس رس اںم ن

 اتگل اےسی اھت وہا ںیہن ااسحس اک اتیبنج یھب ن الکل اےس رک آ اہیں یھت یگل ایھچ

۔ےہ ریہ آ ریتہ اسھت ےک ولوگں اںیہن ےس ہشیمہ ےسیج اھت  

اگنپ وخب اسھت اسھت ےک ان اور یک یٹھچ ےس رٹکیفی ےن ریبک  دن اےلگ

 

 ش

اگنپ وج اھت دبعاہلل وت وخش ےس س   یک

 

اپ ای   یھبک رک دوڑ اںم امل ش

 

 ش

 ےھت وہےئ رےھک رظن لسلسم رپ اس  ریبک اور رن ان اںم دورسی یھبک اتسھگ اںم

اہک

ے

۔اجےئ وہ ہن ےھچیپ آےگ وہ ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ز ھچک اںم رںیھک رک وگنما اچےئ ےئل ریمے  ےس آیٹن رہیض ذرا وہں آیت اںم دی 

  ن ات

ے

 
پ

۔۔۔آؤ رک ج  

اک دروازہ انب ریمب

گ

 آرڈر اور اخٹپ  رپ لبیٹ گیب اانپ یسھگ ادنر ےس دڑھےل ن

۔ یئگ لکن واسپ رک دے  

 اس ہک وہایگ ادنازہ اےس یک المہظح اکروایئ اسری یک اس رک وھکل ہنم ےن ریہظ

د وہ ےس وہج یک ن ات یک دن ای 

 

۔ےہ یئگ وہ افخ ش  

  واسپ اور دن ا آرڈر اک اھکےن اںم اسھت اور اچےئ اںم نیٹنیک رک ااھٹ رویسر  

۔وہایگ رصموف اںم افلئ  

 ےس دن دنچ دںی ولعمامت وپری قلعتم ےک آیٹن ہلیمج ےھجم زیلپ آپ آیٹن رہیض

 رکےن آرام ےک ان رمع ہی۔ ےںہ یتگل رپاشین تہب وہ وہں ریہ دھکی وک ان اںم

۔۔۔ےںہ ریہ زگار رک اھک دےکھ اںم رٹکیفی اہیں وہ وج ےہ یک  

ز ےس اہل گنکیپ وک رہیض وج ریمب
 
 رپ چنیب ےنب رطف ای   ےھت آیئ رک ےل ن اہ

۔یھت اخمبط ےس اس رک ھٹیب  

ی ااں نیت اور ےٹیب دو ےک اس۔۔۔ ےہ ویبہ ہلیمج ڈیمم

ٹ

پ  ی 
ب

 اٹیب اکای   ان ےںہ 

 امکےت اھٹک کیھٹ وہب اور اٹیب دورسا اتکس رک ںیہن اکج اکم وکیئ وہ ےہ ذعمور

 یک ہلیمج۔ ںیہن دالیھ ای   نپاس ےک ان ےئل ےک ویٹیبں یک اس اور ہلیمج رگم ےںہ

ی ااں

ٹ

 ی پ
ب

ادی 

 

 یھب اک یسک  ےس وہج یک وہےن ہن زیہج رگم ےںہ یکچ چنہپ وک رمع یک ش

ا ںیہن رہتش

ے

 ای   وک ویٹیبں دوونں الیت ںیہن رٹکیفی ےس وہج یک ڈر وک ان وہ وہن
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زااسں اںیہن ولگ ھچک واہں رگم یھت دولایئ ونرکی اںم رٹکیفی
 
 وہ ےھت رکےت ہ

ز ےس رھگ وک ویٹیبں اینپ یھبک ےن اس دون ارہ دن اک آج اور دن
 
 اکنال ںیہن ن اہ

ی ااں یک اس ےہ ایسی یھب رکین یک اہلل۔۔

ٹ

 ی پ
ب

 اگلےئ اہھت ہک ےںہ وخوصبرت اینت  

زی ڈیمم ےہ یک وبیصن اسری ن ات رگم ےںہ وہیت یلیم

ٹ

 وہ اسل 11 رمع یک وایل ی 

 یہ ای   یک اس سب ےہ یک اسل سیب ای   اور یک اسل 12 ای   ےہ یکچ

۔۔۔ دے رک اک رھگ وک ویٹیبں اینپ رطح یھب یسک ہک ےہ وخاشہ  

 ریمب۔ دی رک زگار وگش ےک ان دااتسن اسری یک ہلیمج آہتسہ آہتسہ ےن رہیض

د وک زی اینپ ز ڈیہزگن دنچ ےن اس رک نس ھچک س   وہا اوسفس دشی 

 

 اںم ڈای

۔دی رک دنب ڈاریئی اور ںیھکل  

 ےھجم اچےیہ رینہ اںم چیب ےک آپ اور ریمے ن ات ہی اور اجںیئ آپ ےہ کیھٹ

۔۔۔ےہ ایک ذرک اک ن ات اس یھب اسےنم ےک یسک ےن آپ ےلچ ہن اتپ  

ی ہ وک اس ےن ریمب
ی ہ

گ

پ

ے

ب
ارضوری 

گ

 ریہظ واسپ وخد وہ رک یجھب وک اس۔ اھجمس رکن

۔اھت رصموف اںم ےنھکل ھچک اںم افلئ لسلسم اکھجےئ رس وج  یئگ آ اںم روم ےک  

 اےس ےہ اخیل روم وج واال اسڈیئ ٹفیل ےیل ےک آپ ہک وہں راہ وسچ اںم میم

 

ٹ

۔۔۔ دو رکوا س   

 رک وھگر اےس ےن ریمب وت اہں اہک رک ااھٹ رس ےن ریہظ رپ ےنھٹیب ےک ریمب

۔داھکی  

۔۔۔ےہ رپاملب ایک وک آپ ےس ےنھٹیب اہیں ریمے ویکں  
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۔وپاھچ ےس یخلت ےن اس  

 رگم ںیہن رپاملب وکیئ ےس ےنھٹیب اہیں ےک آپ ےھجم ےہ آسف اک آپ یھب ہی میم

 یھب وےسی۔۔  رکے ن ات وکیئ اںم ن ارے ےک آپ یھب وکیئ ہک اچاتہ ںیہن اںم

۔۔وہیگ آاسین زن ادہ وک آپ وت یگ رکںی اکم رک ھٹیب اںم روم اےنپ ارگ آپ  

ا  اےس ےن ریہظ

گ

۔اچاہ اھجمسن  

 رصف وت اک ولوگں۔ اتگل ںیہن ااھچ انھٹیب اہیں ریما وک آپ ہک ںیہک رطح دیسیھ

۔۔۔ےہ اہبہن  

زا ریہظ ااھٹن ا وک گیب ڑپے رپ لبیٹ اور ایھٹ ےس ےصغ ریمب

ٹ

زی 

ٹ

 
 وہا ڑھکا رک  ہ

۔آن ا رپ اسڈیئ یک اس ےس دلجی اور  

 اچاتہ ہی رصف اںم ںیہن رپاملب وکیئ ےس ےنھٹیب اہیں ےک آپ ےھجم۔۔ ریمب زیلپ

ز ویکں رکںی ےس یلست اکم اکم اانپ آپ ہک وہں
 
 اور دار وچیک آپ رک ھٹیب ن اہ

۔۔۔ ےںہ آیت اںم رظنوں یک وررکز لیم دورسے واےل رکےن اکم اںم رٹکیفی  

 ن ات رک لھک وہ وت یگ رکںی ن ات ےس ےس وررک یھب یسک رک ھٹیب اہیں آپ

 

ے

 
پ

ا وموجد رپ اہیں اںم ہک ویکں ےگ ےکس رک ںیہن ج

ے

 اںم روم اےنپ۔۔ وہں وہن

  ن ات یلیصفت ےس ان ےس آرام آپ آپ

ے

 
پ

۔۔۔۔ےںہ یتکس رک ج  

ا  اےس ن ات ےس رنیم وہ وہےت ڑھکے  اسےنم ےک اس

گ

 رگم اھت راہ اچہ اھجمسن

 ےصغ اور ڈاال رپ دنکےھ رک ااھٹ گیب ےئک ادناز رظن وک اس یھت ریمب یھب آےگ

ز رکیت رپ اسڈیئ ےس  اہھت ای   اےس ااھٹرک ومن الئ ےس
 
۔ یئگ  لکن  ن اہ  
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 وت وہ ہک اھت اتکس ہہک ںیہن  ہی اےس  اب  وہ اکٹھج رس ےس اوسفس ےن ریہظ

 ےس تیثیح یک وہےن وررک۔ اگ وسےچ ںیہن ھچک وکیئ قلعتم ےک اس ےہ امکل

  سج ریمب ویکہکن اھت راہ اج رہھٹان ا وکشمک  رضور رکدار اک ریہظ

ے
ے

 آیت یھب وق

ے اںم رظنوں یک س   وہ ےیل اس آیت اںم آسف ےک اس دیساھ

گ

کن

ٹ

ی
ھ
ک

اھت اگل  . 

 اک اس  اگل دےنھکی رطف یک تھچ رک ھٹیب رپ رہظرکیس دعب ےک اجےن ےک اس

 ایھچ تہب اےس وہ ہک ےہ چس ہی۔  اھت راہ وسچ قلعتم ےک ریمب لسلسم ذنہ

 ےئل اس اھت راہ رک وسحمس سب ےب اںم اعمےلم اس وک آپ اےنپ وہ یھت یگل

 ےک اس  ن ار ن ار یہ وخد وہ رگم وہ مک ےس مک ےس اسانم اک ریمب ہک اھت اچاتہ

۔یھت ریہ آزام وحےلص ےک اس آرک  اسےنم  

ا ہصغ رپ آپ اےنپ اےس 

ے

  اہجں اھٹیب اگل دل اہکں وہ ہک اھت آن

ے

 یھب چنہپ ی

۔ںیہن نکمم  

 افلئ ےس ےبدیل اور وھچڑا  ڈالیھ وک آپ اےنپ ےن اس ےتیل اسسن رہگی ای  

۔اگل دےنھکی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زو اس نپانپا

ٹ

 اور ںیہک درتف اانپ اںم ہک دن ا ہہک اصف اصف ےھجم آج ےن اخن اک

 اےنپ اںم وہیئگ ںیہن دح وےسی۔۔ اگ دے ںیہن ےنھٹیب اںم رمکے اےنپ ےھجم وہ انبؤ

 س   اک دصی اس یتکس اج ںیہن اںم رمکے یسک ےس رمیض اینپ اںم رٹکیفی یہ

زا ےس

ٹ

۔۔۔ ےہ ہفیطل ی   
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 ےصغ ےن مگیب ہمیلح آیت ےس ادنر یھت ریہ وھپڑ وھپھپےل ےک دل ےلج ریمب

۔ وھگرا وک یٹیب اینپ ےس  

زے اصہبح یٹیب رےہ رک ںیہن ااھچ آپ ہی!   اصخ   نسحم

گ

 اینپ وک آپ ےس م

 ےھٹیب ایتر ےئل ےک ازفایئ وحہلص یک اس آپ اور ےںہ انسیت دااتسن یک تبحم

۔۔آپ ےںہ ن اپ اونےھک ےک داین ےںہ وہےت   

۔اھت اجراحہن ادناز اور  خلت ہجہل اک ان  

ز اینپ ےس ھجم یٹیب ریمی ہک ےہ وخیش ےھجم مگیب
 
 ن ات اس ےہ رکیت رئیش ن ات ہ

  وکیئ یھب اںم

ے

 ریہ اتب کجھج ن اال ےھجم قلعتم ےک تبحم اینپ وہ ہک ںیہن ابقخ

 ہی وت ےہ امیتگن  وشمرہ ےس ھجم رکے دیساھ ااٹل ھچک وہ ہک ےک اس اجبےئ  ےہ

زی ہک ہن وہیئ اعدت ایھچ ای   ۔۔۔ی   

۔اھت مسبت دامیھاس رپ رہچے اور رنیم اںم آواز یک ان  

۔۔ےک ن اپ ہک ہن ےںہ وہیت یک رکےن ےک امؤں ن اںیت ہی  

۔اھت رپ زینے وسا  دبوتسر ہصغ اک ان  

اہک رکیت ن ات اسھت ےک آپ

ے

زار ای   ےھجم آپ ن

گ

 
 ےب اںم ہک  دیتی رچکیل ہ

د ڑلاک ےئل اےنپ ےس رشیم

ٹ گ

ا رکش  وت وک آپ  وہ ریہ ڈوھی

گ

 اںم ہک اچےیہ رکن

  داامد اک آپ رک اجب وھٹک ےس اےھچ  وہ ریہ رک آاسن اکم اک ولوگں آپ

ٹ

 س 

اراض ےس ھجم آپ ااٹل۔وہں اںم وکوششں یک رکےن

گ

۔۔۔۔ےںہ یئگ ھٹیب رک وہ ن  

 ےحمل یہ اےلگ اور ایگ رپ وجےت اےنپ دیساھ اہھت اک مگیب ہمیلح  رپ ن ات یک ریمب
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۔یھت یکچ پھچ ےھچیپ ےک ن اپ گل پمج ریمب  

 رکوں اںم دعب ن ات اںم رکیت ںیہن ن ات وکیئ ےیل ایس ےس آپ اںم داھکی

ا آپ

ے

۔۔۔ےںہ ااھٹیت ےلہپ وجن  

۔اھت اسہتخ ےب قہقہ اک اصخ   نسحم وت اہک ےس نپ رنوےھٹ ےن اس  

ا وک سک

ے

۔۔۔ےہ ریہ وہ ایتری یک ڑپےن وجن  

 اجرک اور وہیئ ڑھکی رک الھچ ریمب وت اہک اںم آواز اویچن ےن ن امس آےت ادنر

 وہ اھت آن ا رھگ رپ یٹھچ یک دن دو دیساھ ےس اڈیکیم وج یئگ گل ےلگ ےک ن امس

ا اسل ای   ےس ریمب

ٹ

 اےس ےن مگیب ہمیلح دعب ےک ےنلم ےس س   اھت وھچن

زشی

گ

ا ےئل ےیل ےک اس وخد اور اجیھب ےیل ےک وہےن ق

گ

 نچک ےئل ےک انبےن اھکن

س اںم

ھ
گ

ل اھت آن ا دعب ےک ےنیہم دو وپرے وہ ن ار اس یئگ 
م

 

س

 امرٹیک اقین اور ا

  ےک ن امس ورہن ےھت وہےئ ےئگ

گ

ا آاکچ وھباچنل رپ آےن ااچی

ے

۔وہن  

 اچےیہ انھٹیب ںیہن اںم روم ےک اس وک آپ۔   ےہ یک ن ات کیھٹ ےن ریہظ اٹیب

  روم اک آپ وہ اگ دوں رک وفن وک افروق اںم

ٹ

۔۔۔اگ دے رکوا س   

 ےن اس وت اھجمسن ا ےس رنیم وک ریمب ےن اوہنں دعب ےک اجےن ےک ن امس

۔داھکی وک اصخ   نسحم  اسھت ےک ہنم وھپےل  

 اںم وہیئ ن ات ایک ہی یتکس دھکی ںیہن یھب لکش یک ان اںم ہک ےہ بلطم اک اس

 یسک ےیل ےک ویچبں یک آیٹن ہلیمج رک ےل اسھت وک ان ہک یھت ریہ وسچ وت

ادی

 

۔۔رکو ن ات اںم درتف  ش   
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۔ےئگ اپھچ وہ رگم آیئ یسنہ وک اصخ   نسحم رپ ن ات یک ریمب  

زی اس وکن اںم اس وت

ٹ

 اسھت وک اس ےس آرام آپ دعب ےک رٹکیفی ےہ ن ات ی 

د ڑلےک یہ اںم رٹکیفی آپ ہک اھت راہ وسچ اںم وےسی ےںہ یتکس اج رک ےل

ٹ گ

 ڈوھی

۔۔۔یگ رےہ آاسین زن ادہ ںیل  

۔دن ا وشمرہ اانپ ےن اوہنں  

۔۔وہاگ ہلئسم ای   رگم ےںہ رےہ ہہک کیھٹ آپ وےسی نپانپا  

۔داھکی وک یٹیب ےس رظنوں وساہیل ےن اوہنں وت اہک ےن ریمب وہےئ وسےتچ ھچک  

ز وہ یسیک یلمیف یک ان اتپ ایک ےںہ رکےت اکم ڑلےک وج اںم رٹکیفی نپانپا دںیھکی
 
 ہ

۔۔ےہ وساتچ ےس رطےقی اگل ای     

ادیئ ےن اوہنں یک ن ات یک ریمب

ے

۔یک ن  

 ڑلےک اےسی وخد وہ ہک ںیہک ےس ریہظ آپ ںیہن رحج وکیئ اںم رکےن ن ات اٹیب

 ڑلےک اےسی ےس رٹکیفی ہک ےہ نیقی ےھجم وہیئ ںیہن ینگنم ایھب یک نج دےھکی

ادی یک ویچبں یئگ رہ ن ایق ےگ اجںیئ لم

 

  ےک ش

ے
ے

 وت ن ات یک اھکےن اور زیہج وق

وں اںم دںی وھچڑ رپ ھجم آپ وہ

گ

 

ے

ادی یک ویچبں ت

 

زہچ اک ش

گ

 رےتش۔ اگ ااھٹؤں خ

وں آپ دعب ےک ےنلم

گ

 

ے

۔۔۔ اگ ےئجیل ےل زیچںی اسری یک رضورت یک ویچبں ت  

 ہی یک ن اپ اےس یئگ گل ےلگ ےک ان ےس وخیش وہ رپ ن ات یک اصخ   نسحم

   یھب یسک وہ ہک یھت دنسپ تہب اعدت
 
 رےتہ ںیہن ےھچیپ اںم رکےن دمد یک رغی

۔ےھت  
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 ریمی یھب وہ یھت یک ن ات ےس دووتسں ھچک اےنپ یھب ےن اںم۔۔۔ نپانپا وی کنیھت

وں مہ نپانپا دانھکی آپ۔۔۔ یگ رکںی دمد

گ

 

ے

ادی یک ویچبں ت

 

 ےس رطےقی اےھچ ش

۔۔۔ےگ رکںی  

  وہ

ے

 
اا وت ےنس ایخالت ےک نہب اینپ ےن ن امس یھت رپوجش اہنی

ے

ی
ن ق
خق

 تہب اےس 

زاج اگل یہ ےس رشوع وہ۔وہیئ وخیش

گ

۔دل رمح اور اسدہ یھت یک م  

۔۔۔۔ےگ ولچ رھگ ےک آیٹن ہلیمج اسھت اسھت ریمے مت لک ن امس  

  
 
ی ز

ے

۔یل رھب احیم وفرا ےن اس وت اہک ےن ریمب رک دھکی وک ن امس آےت ق  

۔۔۔دو ےنکٹ اںم رھگ اےس ےہ آن ا ےیل ےک دن دو اچیبرہ وہ ریمب  

۔وٹاک رک نس ن ات یک اس  ےن مگیب ہمیلح  

۔۔۔ےگ اجںیئ آ دلجی مہ امام ںیہن ن ات وکیئ  

 حبص ریمب ےیل اس یھت یٹھچ ےس رٹکیفی دن اےلگ۔ دی یلست اںیہن ےن ن امس

زے درسی آںیئ لکن ےیل ےک اجےن رھگ ےک ہلیمج ےیل اسھت وک ن امس یہ وسی 

ٹ

 ای 

۔یھت یکچ ےل ےس افروق یہ ےلہپ وہ  

  اک ان رک دھکی اسےنم وک ڈیمم وھکال یہ ےن آیٹن ہلیمج دروازہ

گ

۔اڑا رن  

 آیئ ےیل ےک ےنلم ےس آپ اہیں اںم ےںہ ریہ وہ ویکں رپاشین آپ آیٹن ہلیمج

۔۔۔وہں  

زھ آےگ ےن ریمب رک دھکی وک رہچے ن اہتخ وحاس ےک ان

ٹ

 اگل اسھت اںیہن رک ی 

  ۔ ریک رک کٹھٹ رک دھکی وک اویبنجں رخ امہ آیت ےس اسےنم دی یلست رک
 
 ہک خ

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

383 

زی رپ رہچے حیبص ےک اس ایگ رہ یہ داتھکی وک اس وت ن امس

ٹ

زی ی 

ٹ

 ریحایگن آںیھکن ی 

د ےس زی 

گ

زی م

ٹ

زا ےس اراکتز ےک رظنوں یک ن امس۔ ںیھت ریہ گل ی 
 
 وفرن وہ رک ھگ

 اھبیئ وہ  ےیل اس اھت رطف یک ہلیمج دایھن اسرا اک ریمب۔  یئگ یلچ ادنر واسپ

  یک

ے

  ایھب وج یھت ااجنن ےس احل

ے

 یئگ وہ ےس اہجں اھت راہ دھکی وک ہگج ایس ی

 اھت راہ وسچ ےس ونیہمں اےنت وہ وک رہچے سج ہک اھت ولعمم ںیہن اےس۔یھت

  ویں

گ

۔اگ آاجےئ اسےنم ےک رظنوں ااچی  

  ےس وھچےٹ ےئل اسھت اںیہن ہلیمج

گ

 

 

۔آںیئ اںم روم ڈرائ  

۔۔۔۔وہں آیت اںم ںیھٹیب آپ  

۔۔۔ ںیھٹیب نپاس ریمے آںیئ اہیں اجرےئ ںیہن یہک آپ  

۔۔۔۔۔ےگ دںی ہہک ےس آپ کجھج الب وت اگ وہ اچرےئ ھچک وںمہ ارگ  

زدیتس رک ڑکپ وک ان ےن ریمب   رپ رہچے ےک ن امس۔ اھٹبن ا اسھت اےنپ زی 

ٹ

 
 رکسماہ

 رپی اس دون ارہ ےن سج۔ اھت راہ رک ادا رکش اک اہلل اںم دل یہ دل وت وہ یلیھپ

۔ایک بیصن دانھکی رہچہ اک رکیپ  

وں یک آپ ےھجم

گ

 

ے

زںی یک ویٹیبں ت  یھب رےتش ےئل ےک ان اںم  اچےیہ وصتی 

وں  ان اور یگ دوھکیں

گ

 

ے

ادی یک ت

 

۔۔۔یگ رکواوں یھب ش  

 وک ہلیمج۔ دبال ولہپ ےس ینیچ ےب ےن ن امس ویہ وچیکن ہلیمج اہجں رپ ن ات یک اس

۔دںی وجاب ایک اںیہن وہ ہک آیئ ںیہن ھجمس  

 وکیئ ن ا الچل وکیئ اک مسق یسک ےھجم!   آیٹن ہلیمج ےںہ ریہ وسچ ویکں اانت آپ
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وں ان اںم ںیہن رغض

گ

 

ے

 ےہ نیقی ےھجم اور وہ ریہ ایبہ رک ھجمس ںینہب اینپ وک ت

 رکںی دیپا آاساینں ےئیل ریمے  انیقی  وہےئ دےتھکی وک یصلخم ریمی اعتیل اہلل ہک

وں ان وج ن ایق۔  ےگ

گ

 

ے

۔۔۔اگ ےلم ویہ وک ان وہاگ اںم بیصن ےک ت  

  اس  ےلکن ہہب آوسن ےس آوھکنں یک ان رپ ن ات یک ریمب

ے
ے

زی یک ان وق

ٹ

 یٹیب ی 

۔آںیئ ادنر اھتےم رٹے یک اچےئ ہیفص   

زی ریمی ہی

ٹ

۔۔۔ےہ ہیفص یٹیب ی   

 یک  ااھٹسیئ یھب ےس ںیہک وہ داھکی ےن وتریمب رکوان ا اعترف اک اس ےن ہلیمج

ازک اک ان یھت ریہ گل ںیہن

گ

 داھک رمع مک تہب اںیہن وصرت یس وھبیل رسانپا ن

۔ یھت ریہ  

۔۔۔اسھت ریمے ےھٹیب اہیں آیپ آےئ   

   اےنپ اےس ےن ریمب رک اھتم اہھت اک ہیفص
 
ی ز

ے

۔ایل اھٹب یہ ق  

۔۔۔۔یگ ولم یھب ےس ان اںم البںیئ یھب وک ویٹیبں دورسی آپ آیٹن  

 ن الکل ہ اسھت ےک ان وت آںیئ واسپ۔ ںیئگ یلچ ادنر رک اھٹ وہ وت اہک ےن ریمب

 لم ےس ہلیمج زن ادہ لکش یک اس یھت ڑلیک امسرٹ اور ملس رطح یک یہ ہیفص

۔یھت ریہ  

۔۔۔۔۔وھچیٹ ےس ہیفص زرنیم ہی اٹیب  

زاھ اہھت ےن ریمب رپ رکواےن اعترف ےک آیٹن ہلیمج

ٹ

 وہ  ایل السم ےس اس رک ی 

۔یھت ڑلیک رپاامتعد اخیص یھب  
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۔۔۔۔ےہ اہکں یٹیب رسیتی یک آپ  

  وحملں دنچ 

ے

۔وپاھچ ےن ریمب دعب ےک رکےن ااظتنر ی  

۔۔۔ےہ ریہ کجھج وہےئ آےت اہیں اںم الص وہ  

 اس وج ن امس۔  وہیئ ڑھکی یتکٹھج رس ریمب وت اہک اںم آواز یکلہ ےن ہلیمج آیٹن

۔ایگ وہ امویس اھت اھٹیب اںم ااظتنر ےک  

۔۔۔وہں آیت لم ےس اس وخد اںم ںیہن ن ات وکیئ  

 امہ وک ریمب۔ یئگ یلچ ادنر ےیل اسھت اےس وہیت رشدنمہ ہیفص وت اہک ےن ریمب

زی دوونں اینپ وہ یھت وہیئ وخیش تہب رک لم ےس رخ

ٹ

 زن ادہ ےس ونہبں ی 

 وہ ےس ےسیج اگل وک ریمب ہک یھت وصعمتیم اینت رپ رہچے ےک اس یھت ویکٹ

۔وہ یچب وھچیٹ  

۔۔۔ےہ اگل ااھچ تہب رک لم ےس س   آپ ےھجم  

وں وت اہک وہےئ رکسماےت ےن  ریمب

گ

 

ے

 داھکی وک رپی دل کین اس ےن ونہبں ت

۔اھت راہ اتب ہتپ اک تیثیح یک اس ابلس اک سج  

ا نپار یلگ اسھت ےک اس یھت یلکن وخش تہب ےس واہں وہ

ے

 راہ رکسما لسلسم وہا رکن

 ےنہک ےک ہلیمج وج یھت یئگ لم وک دےنھکی کلھج یک رپی اس وہےئ آےت ویکہکن اھت

۔یھت آیئ ےنہک اولداع وک ریمب رپ  

۔۔۔الم ےس سک اںم آج وہ اجیتن ریمب  

 اونیھک رپ رہچے ےک سج۔ داھکی وک اھبیئ ےس ریحایگن ےن ریمب رپ ن ات یک ن امس
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۔یھت کمچ  

۔۔۔۔ےںہ رےہ کمچ دقر اس وج  انجب وہیئگ الماقت ےس سک  

۔اھت رشاریت ادناز اک اس وپاھچ ےس ریحت ےن ریمب  

 یطلغ اسھت ےک اھتسج ایک ذرک اک ڑلیک ای   ن ار ای   ےن اںم ےہ ن اد ںیہمت

۔۔۔۔اھت ایگ وہ اجنیچسکی گیب اک اکجل ریما ےس  

۔آایگ ن اد وفرا وک ریمب وت یک وکشش یک رکواےن ن اد اےس ےن ن امس  

۔۔۔یلم اہکں ڑلیک وہ ںیہمت اب وت ااھچ ےھجم آایگ ن اد۔۔ اہں اہں  

   ہک یھت اجیتن ریمب
 
 ایگ گل رےنہ وخش تہب اھت الم ےس ڑلیک اس وہ ےس خ

۔اھت  

۔۔۔ ےہ داھکی رھگ ےک آیٹن ہلیمج واہں ےن اںم اےس  

۔دیھکی لکش یک اھبیئ رک رک ےس ےکٹھج ےن اس رپ ن ات یک ن امس  

۔۔۔ےہ یٹیب یک آیٹن ہلیمج وہ ہک ےہ بلطم  اک آپ  

۔الہن ا رس اںم اابثت ےن ن امس رپ ن ات یک ریمب  

۔۔۔ درایمین ن ا وھچیٹ  وکیسن  

۔وپاھچ ےن اس  ےتیل اسسن رہگا  

۔۔۔رخ امہ وھچیٹ ےس س    

کاان ا اےس ےیل ےئلک ےحمل دنچ ےن ن ات یک ن امس

ٹ

ھن

ٹ

ن

۔  

۔۔۔ےہ ارادہ ایک آےگ اب  
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۔یھت وافق رطح ایھچ ےس دیجنسیگ یک اس وہ ہک ویکں اچاہ اجانن ےن ریمب  

 وررک رٹکیفی ےک ان ہک ےگ وہں رایض رپ ن ات اس نپانپا اور امام ایک۔۔۔ اتبؤ مت

۔۔۔آےئ رھگ ےک ان رک نب وہب یٹیب یک  

۔راھک اسےنم ےک اس وسال اانپ ےن ن امس  

 ن ات ےس ن ان ا امام ےھجم ےلہپ یتکس ہہک ںیہن ھچک اںم اعمےلم اس اںم ااحلل یف

 ہلصیف ایک وہ ہک وہاگ ادنازہ یہ دعب ےک رکےن ن ات ےس ان وت ہی  دو رکےن

۔۔۔ےںہ رکےت  

 رطح ایھچ وہ ےس ن اپ امں اےنپ ہک ویکں  اہک وک اھبیئ ےس دیجنسیگ ےن ریمب

۔یھت وافق  

ز ہک آن ا وساتچ یہی وہ رےتس اسرے۔ ارھبا رک ڈوب دل اک ن امس

گ

ز آخ
 
 اک اس ہ

 

ٹ
گ

۔اگ ےھٹیب رکوٹ سک اوی  

ز  وک اصخ   نسحم  ےس لیصفت ےن اس یہ آےت رھگ
 
 اصخ   نسحم اتبیئ ن ات ہ

۔البن ا آسف اےنپ دن اےلگ رکےک اکل وک ریہظ ےھٹیب وےںہ ےن  

۔۔۔ یھت رکین ن ات اور ای   ےس آپ نپانپا  

 وک یٹیب ےس رظنوں وساہیل ےن اوہنں اہک ےس ان کجھج الب ےن رب ریمے

۔داھکی  

۔۔۔ےہ یئگ رہ وایل رکےن ن ات ایک اب  

۔ایک اافتسر ےن اوہنں  
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۔۔۔یگ رکوں ن ات اسےنم ےک ان دںی آےن  وک امام ےلہپ  

 اکیف  ےیل ےک اصخ   نسحم وج یگل رکےن ااظتنر اک مگیب ہمیلح اور اہک ےن ریمب

۔آںیئ ادنر ڑکپے اںم اہھت پک اک اکیف وہ یہ دعب ٹنم دنچ ںیھت یئگ انبےن  

  ایھب ےہ ن ات ایک

ے

۔۔۔وہیئ ںیہن متخ گنٹیم یک یٹیب ن اپ ی  

۔ وپاھچ وہےئ رکسماےت ےن اوہنں  

اری امام
 
 اںم سج ےہ وہین اٹسرٹ گنٹیم یئن اب ےہ وہیئگ متخ گنٹیم ہ

ا اک رئیچنیم

گ

۔۔۔ےہ رضوری وہن  

 وج ڈایل رپ اصخ   نسحم رظن ای    ےن اوہنں رپ ادناز رشاریت ےک ریمب

۔ےھت رےہ دھکی وک ویبی اینپ ےس رظنوں رکسمایت  

 رےہ نس طلغ ھچک اکن ریمے ن ارھپ الکن ںیہن وت ےس رغمب ںیہک وسرج آج

۔۔۔ےہ یئگ ڑپ رضورت یک امں اںم گنٹیم اینپ وک اصہبح ریمب ےںہ  

 ےلگ ےک ان  رک وہ آےگ وھتڑا ےن ریمب۔  اھت واال ڑیھچےن ادناز اک ان ن ار اس

۔ایک ایپر رپ اگل ےس زور اور ڈاےل ن ازو اںم  

ی ریمی وت آپ

گ

ج گی

امئ زن ادہ ذرا اںم  ےئل ےک رکےن گنت وک آپ سب ےںہ 

ٹ

 نپانپا ن

۔۔۔وہں زگاریت اسھت ےک  

ارہ ےس آھکن وک اصخ   نسحم

 

۔وبیل وہےئ رکےت الڈ ےس امں وہ  ےہ رکیت اش  

۔۔۔آؤ رپ ن ات اینپ رطح دیسیھ اجبےئ ےک رکےن ن ازی نھکم ہی  

 رک زگار وگش ےک ان ن ات اسری ےس اانیمطن ےن ریمب وت اہک ےن اوہنں
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۔دی  

 وکیئ ہک ےہ اھکیئ مسق ےن اوالد اسری یک آپ ہک ےہ اتگل ےھجم۔۔  اصخ   نسحم

ا ںیہن اکم دیساھ

گ

 اےنپ رھگ ےک وررک رٹکیفی ای   مہ ایک اتبںیئ آپ اب۔۔  رکن

 ےیل ےک ےٹیب اےنپ وںمہ ہک ولگ ےگ ںیہک ایک۔۔ ےگ اجںیئ ےنیل رہتش اک ےٹیب

۔۔۔یلم ںیہن ڑلیک وکیئ  

 رظن ای    ےن اصخ   نسحم وت ںیئ الملت ےس ےصغ مگیب ہمیلح رپ ن ات یک ریمب

۔داھکی وک ویبی  

۔۔۔وک اس ےںہ یئگ وھبل رھپ ن ا ےہ ن اد ن اون یک سیتھچ چپ  وک آپ  

ام اک ن اون ےس ہنم ےک ان

گ

۔یئگ وہ رشدنمہ مگیب ہمیلح رک نس ن  

ان الص مگیب

گ

 ہک ےہ ایخل ریما وھباتل ںیہن یھبک اواقت اینپ وج ےہ ویہ وت ان

۔۔۔وہیگ آیئگ ھجمس رطح ایھچ وک آپ ن ات ریمی  

۔یھت رگیم اںم ےجہل اور رنیم اںم ادناز ےک ان  

ایھجمس ےن ریمب

گ

۔ںیہن ھچک وپاھچ رگم  داھکی وک دوونں ےس ن  

ز ریمب ارے دںیھکی وت یھب مہ داھکؤ وت وہں الیئ وصتی 
 
 اےنپ ےن زہشادے ہ

۔۔ایکےہ دنسپ وک سک ےئل   

ارلم ہجہل اک ہمیلح مگیب ن ار اس

گ

زی ےچین وفرا ریمب۔ اھت ن

ے

 رطف یک رمکے اور ای

اہک دوڑی

ے

ز یک رخ امہ ن ۔الےئ رک اکنل ےس رپس  اےنپ وصتی   

۔۔۔اچےیہیھت رکین ںیہن ن ات اےسی ےھجم نسحم وہں رشدنمہ تہب اںم  
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 رک اھٹ اصخ   نسحم  وت وبیل ےس رشدنمیگ مگیب ہمیلح دعب ےک اجےن ےک اس

   ےک ان
 
ی ز

ے

 ان ےس تبحم۔  ااھٹن ا  رک اھتم ےس اہوھتں دوونں وک ان اور آےئ ق

زے ےک ن ازو ےس رطف ای   اںیہن رک دے وبہس رپ امےھت ےک ۔ایل اںم ھگ   

۔۔ےہ دھجمسار تہب مگیب ریمی ےہ ولعمم ےھجم  

  ےک ان  وہےئ ےتسنہ ےن ہمیلح اھت رشاریت ہجہل اک ان

گ

 ایس ریمب امرا اہھت رپ س 

 

ے
ے

۔یھت آیئ ادنر ےس دروازے ےلھک وق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اھٹب اےس وہ  اھت وموجد اںم آسف ےک ان رپ البےن ےک اصخ   نسحم آج ریہظ

 اہھت اےٹل ےک ان ریمب۔ ےھت رصموف اںم رکےن اسنئ رپیپ رضوری  ھچک رک

زنی یھٹیب  رپ وصےف وموجد رپ

گ

 
 ایک اونگر لمکم وک ریہظ ےن اس۔  یھت ریہ دھکی م

۔دن ا  اںم دل یھب وجاب اک السم ہک یتح اھت  

۔۔۔اکیف ن ا اچےئ ےگ ںیل ایک اتبرےئ ریہظ   

 ےسااکنر آرام ےن اس  وت ایک اخمبط وک ریہظ ےن اوہنں دعب ےک رکےن اسنئ

 اک ڈنیسوزچ اسھت ےک اچےئ  رک ااھٹ رویسر ےن اوہنں ن اووجد ےک اس۔ دن ا رک

۔دن ا  آرڈر  

 اگرسٹنم اقین آپ وہں اچاتہ اںم ہک ےہ دی زتمح ےئل اس وک آپ ےن اںم

 وج ےس اںم ان رکںی ایھٹک ولعمامت اںم ن ارے ےک ڑلوکں واےل رکےن اںم

  اںم ذنہ ن ات ہی رکںی رک اگل وک ان ےںہ ڑلےک دشہ ینگنم ریغ

 

 ہک اگ رھک
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 ےس ااھٹسیئ  یک ھچک اور وہ درایمن ےک اسل سیتنیپ ےس سیت رمع یک ھچک

 ڈلیٹی یک یلمیف یک ان ےس ان ےن آپ دعب ےک اس۔۔۔ درایمن ےک اسل سیتب

ادی یک نج ےںہ ریھک دھکی ڑلایکں آھٹ ےن ریمب۔ ےہ ینیل

 

 وخد ےن اس ش

ا ایھٹک ولعمامت اسری سب اکم اک آپ  ےہ رکواین

گ

۔۔۔۔ےہ رکن  

۔وساچ رک اکھج رس ےحمل دنچ ےن اس وت یک دہان ات اےس ےن اصخ   نسحم  

ادن اں یک ڑلوکں اےنپ ےس رطح اس یھب وکیئ ںیہن آاسن اانت ھچک س   ہی رس

 

 ش

۔۔۔وہےگن ںیہن رایض رپ رکےن  

ا ےن ریہظ

گ

۔اچاہ اھجمسن  

   ہک ےہ ایخل ریما
 
ادویں یک ان مہ خ

 

زچ اسرے ےک ش

گ

 آرام وت ےگ ااھٹںیئ خ

ادی ےس

 

ا ںیہن نیقی وک آپ ےگ اجںیئ امن ےئل ےک ش

ے

 ڑلاک ای   وکیئ آپ وت آن

د

ٹ گ

 وخد وک آپ رھپ یگ اجؤں ےنلم ےس یلمیف یک اس رمہاہ ےک آپ اںم ںیل ڈوھی

۔۔۔اگ اجےئ وہ ادنازہ  

 یھٹیب وہیئ رویھٹ وج داھکی وک اس رک ااھٹ رس ےہ ریہظ رپ آواز یلیصغ ریمب

۔یھت  

ادی وہ وت یگ دںی الچل اںیہن رطح اس آپ ارگ میم

 

 وہ رایض وک ےیل ےک ش

 اس رپ اکر رطہقی ےک آپ رصف اںم وہ یھب یسیج ڑلیک اچےہ رھپ  ےگ اجںیئ

ادی اںیہن آپ۔۔۔۔ وہں راہ رک ارتعاض رپ

 

زہچ اک ش

گ

  الچل ےناک ااھٹ خ

 

 ریغب دی 

ادی

 

 ےس ان آپ دعب ےک اس اجںیئ وہ  رےتش ےک نج رھپ  رکںی ن ات یک ش
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ادی

 

زہچ اک ش

گ

اری۔۔۔۔ وہیگ ن ات اگل ای   ہی وت ےگ رکںی ن ات یک ااھٹےن خ
 
 ہ

 وج رکںی التش رھگاےن اےسی ےیل ےک ڑلویکں ان مہ ہک اچےیہ وہین وکشش

 یھب اسبین ںیہن یہ ایبینہ ڑلایکں ےن مہ ہک ویکں وہ اسدےھ دیسےھ اور صلخم

۔۔۔۔ےںہ  

 یک ن ات یک اس ےن اوہنں۔۔ وہےئ وخش اصخ   نسحم رک نس ن ات یک ریہظ

ادیئ

ے

۔ایک رایض ےیل ےک امےنن ن ات یک ریہظ یھب وک ریمب  اور یک ن  

 اکم رضوری ھچک ےس ریہظ ےھجم  ںیھٹیب اںم روم گنٹیم رک لچ آپ اٹیب ریمب

    ےہ
 
  خ

ے

۔۔رکںیل چنل آپ ی  

زنی وہ وت اہک ےس  ریمب ےن اوہنں

گ

 
۔وہیئ ڑھکی ریتھک رپ اسڈیئ م  

ا ںیہن چنل اےلیک ےھجم

گ

 رکوں چنل اسھت ےک آپ اںم وت اجںیئ وہ افرغ آپ رکن

۔۔۔۔یگ  

ز اور  وبیل رک وسبر ہنم رطح یک وچبں ریمب
 
 ےتسنہ ےن اصخ   نسحم یئگ لکن ن اہ

۔اکٹھج رس وہےئ  

۔۔۔ایک ویکں ااکنر ےس رےتش ےک یٹیب ریمی ےن آپ ذرا اتبرےئ آپ اٹیب وت  

 نیقی اےس۔ اگل دےنھکی لکش یک ان ےس ریحایگن ریہظ رک نس وسال اک اصخ   نسحم

  وپھچ وسال ااسی ےس اس وہ ہک اھت راہ آ ںیہن

ے

۔ےںہ تکس  

۔۔۔ایک ویہ ےن اںم اگل کیھٹ وج ےھجم  رس وسری   

۔دن ا  وجاب دیساھ یٹپل یگل انب ےن اس  
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 ایک وجاب اک آپ رھپ وت ںیہن ارتعاض وکیئ رپ رےتش اس ےھجم ہک وہکں اںم ارگ

۔۔وہاگ  

۔ ایک اافتسر ےس رظنوں وساہیل ےن اصخ   نسحم  

زق تہب اںم اسٹیٹس ریمے اور ےک آپ رس

گ

زہ اںم  ےہ ق  ےک اخن اغزی ڈی 

  
 
ی ز

ے

  رپ زنیم یک وادل ریمے وہں راہیشئ اک اگؤں ےس وھچےٹ ق

ے
 

 اکری اکس

زے ریمے ےںہ رکےت

ٹ

 رس ےںہ رکواےت اکاکتشری اسھت ےک ان یھب اھبیئ ی 

ان اس ومعمیل یہ تہب ای   اںم  ہک ےہ ہی دصقم اک اتبےن

گ

۔۔۔وہں ان  

۔ایک آاگہ اںیہن ےس تقیقح اینپ ےس اانیمطن وہےئ رشدنمہ ریغب ےن ریہظ  

ام اک سیتھچ چپ  یھبک ےن آپ

گ

۔۔۔ ےہ انس ن  

۔الہن ا رس اںم یفن ےن ریہظ رپ وپےنھچ  

 یک ےچین  ڑسک یچک ای   ےس روڈ یٹ یج وت آےئ آےگ ہٹنھگ آداھ ےس رجگات

زیت رطف

ے

د رپ روڈ اس ےہ  ای زی 

گ

ا سیتھچ رپ اجےن آےگ ہٹنھگ ای   م

ے

  ےہ آن

زوش یلھچم دیمح انیل وپھچ یھب ےس یسک رک اج واہں

گ

۔۔۔۔۔۔۔رھگ اک ق  

 نگل اور تنحم ریمی اںم اس  وت وہ رےہ دھکی اھٹیب رپ رکیس اس ےھجم آج ارگ

الم

 

زوش یلھچم دیمح اںم۔۔۔۔  ےہ ش

گ

 رخف رپ وحاےل اس اےنپ  ےھجم اور وہ اٹیب اک ق

 اس اںم آج اور دولایئ میلعت ےھجم  رک چیب یلھچم ےن ن اپ ریمے ویکہکن  ےہ

ارا وہں رپ اقمم
 
ارے وحاہل ہ

 
  اک رشدنمیگ ےئل ہ

 

ا ںیہن ن اع

ے

 رخف وت وںمہ وہن

ا

گ

 اواقت اینپ  ولگ ھچک ہک وہں اماتن اںم ےںہ ایک اور ےھت ایک مہ ہک اچےیہ وہن
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اونں اور ےںہ اجےت وھبل

گ

 امانن ریما ےںہ دےتی رک رشوع انھجمس ولخمق ریقح وک ان

ان ہک ےہ

گ

 یک یٹیب اینپ ےھجم۔۔۔۔۔اچےیہ وھبانل ںیہن یھب یھبک الص اانپ وک ان

  ےئل ےک وسےنچ آپ ارگ ںیہن رشدنمیگ وکیئ رپ دنسپ

ے
ے

  وت ےںہ اچےتہ انیل وق

 ایخالت وضفل ےس ذنہ اےنپ مت ےک وہں اچاتہ اںم ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم

زایب وکیئ اںم یٹیب ریمی العوہ ےک اس دو اکنل

گ

  رک ااکنر  رک اتب ےھجم وت ےہ خ

ے

 تکس

۔۔۔۔۔وہ  

زہ اک اس وہےئ اگلےت کیٹ ےس رکیس ےن اوہنں

گ
 

 ن ات یک اصخ   نسحم۔  ایل اجی

  رپ رہچے رپ

ٹ

 
   رک دالھک بھچ رکسماہ

 

۔وہیئگ اغی  

  اہجں اور ںیہن ھچک اور ےئل ریمے ےںہ دی رک ےن آپ وت ن اںیت اسری

ے

 ی

زایب اںم ریمب

گ

 زرا سب ےہ ای   اںم الوھکں یٹیب یک آپ وت ےہ وسال اک خ

پ  داھوسن

 

ای

ٹ

زاج رنم۔  ےںہ یک ن

گ

   یھب م
 

   یھب یلیصغ۔۔ ی
 

ز ینعی  ی
 
  ہ

گ

 ےہ رن

  یہی ےس ےس ان اںم اور اںم ان

گ

اا رن

گ

ی

گ

ی پ
پھ
چ

 یس ومعمیل ریمی۔ اچاتہ ںیہن 

 و شیع زدنیگ اسری وج ڑلیک ای   ےہ لکشم تہب زگارہ اک ان اںم وخنتاہ

زیھ یلپ اںم رشعت

ٹ

 ذعاب یسک زدنیگ الکس ڈمل ای   ےیل ےک اس  وہں ی 

۔۔۔۔وہیگ ںیہن مک ےس  

۔اھت دامیھ ہجہل اور وبضمط اںم آواز یک ریہظ  

زوخردار ادی ےس یٹیب  ریمی ی 

 

زق اںم تیثیح یک آپ دعب ےک ش

گ

 اگ اجےئ آ ق

  رک رشوع اکرون ار اانپ آپ ےس اجدیئاد یک ےصح ےک اس

ے

  اانپ ےںہ تکس

گ
 

 الئ
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  اٹسلئ

 

گ

پ

  رک چ

ے

۔۔۔۔ےںہ تکس  

 ن ازی ریہظ ہک ےھت اچےتہ دانھکی وہ اکنیھپ ہتپ اسےنم ےک ےناس اصخ   نسحم

۔ ےہ اتلیھک ےسیک  

  وہ اسھت ےک ذعمرت وہکں ن ات ای    رس

ے

 
 وج وہاگ صخش ریغت ےب اہنی

ز ایسی یھب رک رم ےھجم رےھک رظن رپ امکیئ یک ویبی

گ

۔۔۔۔ںیہن وبقل آق  

۔دی وہےن ںیہن اویچن آواز اینپ ےن اس رگم اھت تخس وھتڑا ن ار اس ہجہل اک ریہظ  

 ایس یگ ےل رک اجب یھب ریمب۔۔۔۔۔ ےہ وموجد یھب آنشپ دورسا رھپ وت ااھچ

 ںیہن ہلئسم وکیئ وت ےگ اجؤ وہ واےل امکےن دوونں مت رھپ اںم رٹکیفی

۔۔۔۔۔وہاگ  

۔داوالچ اانپ ےن اوہنں رھپ ن ار ای    

ات ان اںم  ےںہ طلغ آپ یھب رپ اہیں

 
 

 نج اگ رکوں دنسپ رانہ ریغب ےک آاسن

ز ےس رھگ وک ویبی ریمی ےئل ےک
 
اا ن اہ

گ

ی
کل

گ

ن
 یھب یھبک اںم رس ن ات دیسیھ ڑپے 

زاب زدنیگ یک ڑلیک ایسی

گ

 ےکس رہ ہن اسھت ےک تیثیح ریمی وج اگ رکوں ںیہن خ

د اور ےںہ یگل رکےن دنسپ ےھجم میم ریمب ہک وہں اجاتن اںم ای 

 

 ریمے ںیہک ش

دن ات رنم ےیل ےک ان یھب اںم دل

گ

۔۔۔۔ےںہ وموجد  خ   

ا لم تبحم 

گ

زاہن یتمیق وکیئ ےسیج ےہ یہ ااسی اجن

گ
گ

ان  اجےئ گل اہھت خ

گ

 اتگل وک ان

   رس رگم یئگ لم داین اسری اےس ہک ےہ
 
 اھک ڑیپھتے ےک احالت تبحم یہی خ

  اسھت اےنپ ےس فیلکت ایس اںم ےہ دیتی فیلکت تہب وت ےہ دبیتل روپ رک
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ا یھب وک آپ  میم ریمب

گ

۔۔۔۔وہں اچاتہ اچبن  

ی لسلسم ریہظ

م
ھ

 دل یہ دل ےن اصخ   نسحم۔ اھت اخمبط ےس ان اںم آواز د

۔ اھجمسںیئ ےسیک وک ریمب وہ ہک یھت آریہ ںیہن ھجمس اںیہن  رسااہ وک اس اںم  

زے ےس ھجم  ہک الچ ہتپ آپ رگم وہں نپالگ اںم ہک اھت اتگل ےھجم

ٹ

 نپالگ یھب ی 

زاب احل اانپ  وہےئ رےتھک اںم ذنہ وک لبقتسم اےنپ وج ےںہ وموجد

گ

 ےتیل رک خ

 دل اےنپ وک آپ اںم۔۔۔۔۔ وہیئ وخیش تہب رک اجن ایخالت ےک آپ۔۔  ےںہ

 آپ۔۔۔ وہں یتکس دے وک اور یسک ہگج یک آپ یہ ہن اور یتکس اکنل ںیہن ےس

 وت ےن آپ ںیہن وکیئ وت ںیہن آپ ہک اھت ایک دہع ای   ےس دل یہ ےتلم ےس

 ریمے ںیہن ہلگ وکیئ ےس آپ ےھجم دن ا دے اںم اںم اہھت یہ ریمے ودعہ ریما

 آپ رکشہی تہب اک آپ دمد یک دورسوں  ےہ دصقم ای   اک ےنیج زدنیگ  نپاس

۔۔۔۔یگ ولچ رک ےل اسھت دصقم ہی اانپ زدنیگ اسری اںم اب ےس وہج یک  

  رپ رہچے اور آوسن اںم آوھکنں یک ریمب

ٹ

 
 رپ ادناز ہتسکش ےک اس یھت رکسماہ

زا تخس وک ریہظ   ھچک ریمب اگل ی 

ے
ے

 آیئ البےن ےیل ےک چنل وک ان  یہ ےلہپ وق

 اکونں ےک اس ن اںیت اسری ےس ےس وہج یک وہےن الھک اس وھتڑا دروازہ یھت

 آوسن ےس آوھکنں یک اس  ن اووجد ےک رکےن وبضمط وک آپ اےنپ ڑپی وخبیب اںم

۔ ےئگ لکن  

زیھ رطف یک وصےف وموجد رپ اسڈیئ یک رمکے ےس زیتی وہ 

ٹ

 گیب ڈنیہ اانپ ی 

ز اور ااھٹن ا
 
۔یئگ لکن ن اہ  
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  اس وک ریہظ 

ے
ے

 ووز ےس ان ےیل اس  اھت راہ وہ ادنازہ اک ڈنکنشی یک اس وق
سکن
ب ک

 ا

ا

ے

 ھٹیب ےچین اگلےئ کیٹ ےس اگڑی رک چنہپ اںم نپارگنک وج دوڑا ےھچیپ ےک اس رکن

وں رک

گ ٹ

۔یھت ریہ رو زارواطقر رےھک رس رپ ھگ  

  اک رہچے ےک ریہظ 

گ

   ےک اس ےس زیتی وہ اڑا رن
 
ی ز

ے

 اور اھٹیب رک اج ق

 نپاےت سمل اک اہوھتں ایبنج ریمب ایک اواچن رک ااھٹ رس اک اس  ےس اہوھتں دوونں

ھک یہ

ٹ

ھی

ٹ

ن

 استک وہیئ رویت رک دھکی وک ریہظ ےن اسےنم رگم  وہیئ دیسیھ رک 

۔یئگ وہ  

 ےک اس اور ایک اصف ےس روامل اےنپ رہچہ اک اس ےیک ن ات وکیئ انب ےن ریہظ

زدیتس رک ااھٹ اےس اور وھکال دروازہ رک ےل اچیب یک اگڑی ےس اہھت  اںم اگڑی ی 

  رک وھکل دروازہ الھچپ اھٹبن ا

ٹ

  یک نپاین ےس گیب س 

ے

 ےک اس نپاین رک اکنل وبب

۔ امھتن ا اںم اہھت  

۔۔۔ںیہن ےیل ےک دےنھکی ےہ ےئل ےک ےنیپ ہی ریمب  

 وےسی ونہز وہ رگم وٹاک ےن ریہظ رک دھکی اھتےم اںم اہھت الگس یہ ویں وک اس

 ایل ےس اہھت ےک اس الگس رک وہ آےگ ےتیل اسسن رہگا ےن اس وت ریہ یھٹیب یہ

   اگلن ا  اسھت ےک ہنم ےک اس وخد اور 
 
  وت یکچ یپ نپاین وہ خ

ے

 الگس اور  وبب

  وہ رک رھک واسپ

گ

  ڈراویئن

ٹ

۔آن ا رپ س   

زاھ آےگ ےن اس ےک رک اٹسرٹ اگڑی ےس اخومیش

ٹ

ز یہ ھچک دی ی   وہ اںم دی 

ےھت ڑھکے اسےنم ےک رھگ ےک دراین نسحم  
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۔۔۔۔۔یگ رکںی وسحمس رتہب آپ ںیل دنین یس ایھچ اجرک اور اجںیئ ادنر  

 وپرچ اگڑی رپ ےنلھک ٹیگ۔ دن ا اہرن ےن اس رک روک اسےنم ےک ٹیگ اگڑی

 ااھٹ آںیھکن ےن ریمب وت اہک رک دھکی وک ریمب رظن ای   اور یک ڑھکی رک ال اںم

۔داھکی رگوک متس اس رک  

 دنین ےھجم ہک وہا وکولعمم آپ ےس دمد یک سج ےہ ملع اک بیغ نپاس ےک آپ

۔۔۔یگ آاجےئ  

   یک ادنر ےیل گیب ریغب ےئک ااظتنر اک وجاب ےک اس رک وبل وہ

گ

زھ اجی

ٹ

 ی 

  ےن ریہظ۔یئگ

گ

زن  

 
ٹ

افس امرےت اکم رپ س

ے

 وک اگڑی۔ داھکی اجےت ادنر اےس ےس ن

ز وہ ےک رک وحاےل ےک وچدیکار اچیب ےک رک الک
 
۔ایگ لکن ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رک اڑ ہک ےہ راہ رک دل وت ریما ےہ یل رک لمکم گنکیپ اسری ےن اںم ن ار

۔۔۔۔اجؤں چنہپ نپااتسکن  

دوی ےس افہمط اممہ

ٹ

۔یھت رصموف اںم رکےن ن ات رپ اکل وی   

۔۔۔۔دوں ونبا اچےئ پک ای   اٹیب افہمط  

  ےس زیتی ےن رہچے ےک اممہ وت ارھبی آواز یک افعن ےس وفن

گ

 دبال رن

 ےک آپ اممہ اب رکدن ا آن رمیکہ کیب اور داھکی اےس ےس رشارت ےن افہمط

 رصموف  اںم دن اےن رس اانپ  اگلےئ ےسکیٹ وصےف اسےنم وج اھت افعن اسےنم

۔وہیئ زیت دڑھنک یک دل ےک اممہ اھت  
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۔۔۔ےہ درد اںم رس ےک آپ ایک اھبیئ افین  

 ایک اخمبط وک افعن ےن افہمط  ےیل ےک رکےن اسےنم رطح وپری رہچہ اک اس

 اس اممہ۔ الہن ا رس اور داھکی وک افہمط رک وہ دیسےھ ےن افعن وخاشہ ح   اور

  ےن افہمط رپ سج یئگ رشام رک دھکی رپ رکسنی رہچہ اک

ٹ

 
ااکم یک روےنک رکسماہ

گ

 ن

۔یک وکشش  

۔۔۔۔وہ ریہ رک ن ات ےس سک افہمط  

۔اھٹیب وپھچ وت ںیگل وکشمک ھچک رحاکت یک اس وک افعن  

  یک اکجل ریمی

ے

۔۔۔۔اھبیئ ےہ دوس  

دا اےس اممہ اہجں ڈایل رظن رپ رکسنی ےن افہمط

گ

 ےن افہمط۔ یھت ریہ ہک احظف خ

ز یہ ھچک۔ راھک رکےک آف ومن الئ اور اکنےل ےس اکونں وفن اریئ  وہ اںم دی 

۔ آیئ نپاس ےک افعن رک ےل رلک نیپ اور ڈنیسوچ اںم اسھت رک انب اچےئ  

۔۔۔۔۔۔اگ آاجےئ آرام۔ ںیل اھک ٹلبیٹ رک یپ اچےئ۔۔۔ اھبیئ ںیل ہی  

۔ایگ وہ دیساھ اور وھکںیل آںیھکن اینپ ےن  افعن وت اہک ےن افہمط  

۔'۔۔رکےت ںیہن سم وک اممہ آپ  

۔ وپاھچ رک انب ہجہل اس رسرسی ےن افہمط  

۔۔۔۔ںیہن  

۔داھکی وک افعن رک وھگر ےن  اممہ دن ا وجاب یظفل ای   ےن اس   

' ز ےس مہ ویکں آپ
 
 اصف رپ رہچے ےک آپ۔۔۔۔ ےںہ وبےتل وھجٹ ن ار ہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ رکےت سم زن ادہ تہب اےس آپ ےہ اھکل اصف  

۔ایل اکھج اوررس داھکی وک افہمط رظن ای   ےن افعن وت اہک ےس ڈاٹھیئ ےن افہمط  

۔رکین ںیہن ن ات وکیئ رپ وموضع اس ےھجم  

 ن ات اب ہک یھت اجیتن یئگ اھٹ افہمط وت ایک عنم اےس اںم اافلظ اصف ےن افعن

  ایس ںیہن افدئہ وکیئ اک رکےن

ے
ے

۔وہا دالخ ادنر  ریہظ وق  

۔۔۔ےںہ وہےئ ےجب ویکں ن ارہ رپ رہچے ےک آپ  

  اڑا اک اس دعب ےک رکےن السم

گ

۔ایک اافتسر ےن افہمط رک دھکی رن  

۔۔۔۔ںیہن ھچک  

رزدہ وہ
م

 

پی ب

   یک رمکے اساےنپ 

گ

زھ اجی

ٹ

۔یئگ ےھچیپ ےک اس وفرا افہمط ایگ ی   

  یک آپ اھبیئ ونگج

ے

 
 ہلئسم ایک دںی اتب ےھجم ےس اخومیش ہک ےہ اںم ایس ریخی

ا ںیہن اھچیپ اک آپ ےن اںم ورہن ےہ

گ

۔۔۔۔وھچڑن  

 ںیہن یھبک ےس اس ونگج وت یک ںیہن ن ات ایھب ےن اس ارگ ہک یھت اجیتن افہمط

۔یھت آیئ یلچ یہ ےھچیپ وہ ےیل اس اگ اتبےئ  

 ارگ وک افہمط اھت وافق رطح ایھچ وہ ےس اعدت یک اس داھکی وک نہب ےن ونگج

   وت یتکٹھک ن ات وکیئ
 
  خ

ے

  ہہت یک ن ات وہ ی

ے

 یتٹہ ںیہن ےھچیپ اجیت چنہپ ںیہن ی

 اسےنم ےک اس ن ات اسری  ریغب ےک شیپ و سپ یسک ےن ریہظ ےئل اس یھت

۔دی رھک  

  ن ات اسری ےن افہمط

گ
گ

داھکی وک اھبیئ ےس اوسفس دعب ےک س  
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ز ہک ےہ اھکل اہکں ہی ےںہ طلغ آپ رپ اہیں اھبیئ ونگج
 
 وہیت یسیج ای   ڑلیک ہ

اہ اک وتڑےن اکدل ریمب رک انب اینبد وک ن ات وضفل ای   آپ ےہ

گ

 ےںہ رےہ رک گ

 اتبںیئ وخد آپ۔۔۔۔ ےہ ڑلیک فلتخم تہب وہ ہک دن ا اتب یہ وخد ےن آپ وےسی

دردی اینت اںم دل اےنپ ےیل ےک ولوگں دورسے وج
 
 ےک زدنیگ وہ ےہ ریتھک ہ

یگ دے وھچڑ ےسیک االیک وک آپ رپ ومڑ یسک  

 ہلصیف یمتح وکیئ رھپ اور وسںیچ رطح ایھچ وخب رپ ن ات اس ہتفہ ای   آپ

 ےس اجےن اگؤں۔۔۔۔ےںہ دےتی اصقنن ہشیمہ ےلصیف ےئگ ےیک اںم دلجن ازی رکںی

ادی ہک ےہ ایک ہلصیف ےن اںم ہک ویکں اچےیہ ہلصیف اک آپ ےھجم ےلہپ

 

 مہ رپ ش

۔۔۔۔ےگ اجںیئ رک ےل اگؤں اےنپ وک ریمب  

۔الہن ا  رس اںم یفن ےن ریہظ اہک ےن افہمط  

 ای   ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ دی االطع وک آپ ہکلب ںیہن وپاھچ ےس آپ ےن اںم

ا اھبیھب ایھچ اینت اںم اچےیہ اںم اہں وجاب اک آپ دعب ےتفہ

گ

 ںیہن وھکن

۔۔۔۔اچیتہ  

 وت اہکں اںم ےجہل دضی وہےئ الےت ہن اںم اخرط وک ااکنر ےک اس ےن افہمط

 افہمط۔  ایگ وہ دنب اںم روم واش رک اھٹ اور داھکی وک نہب اینپ رظن ای   ےن ونگج

ز یک ااکچ دنکےھ
 
اہک آیئگ ن اہ

ے

 وک یلمیف اینپ رن ان ےل انب اچےئ ےئل ےک اس ن

 اگنہہم دبعاہلل ورہن یھت اخومیش اںم رھگ ےئل اس اھت وہا ایگ رک ےل امھگےن

ا اچمےئ

ے

ا ااسحس اک زدنیگ اںم رھگ اور رھک

ے

۔وہن  
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   ریمب
 
 آںیئ اںم رمکے ےک مگیب ہمیلح یھت دنب اںم رمکے یھت آیئ ےس خ

زھ آےگ ےن اوہنں یھت یٹیل ےیک ادنریھا وہ وت

ٹ

  رک ی 

ٹ
 

 ےس ڈیب وہ یک آن الی

 وک امں اسھت ےک رہچے رسخ اور آںیھکن وہیئ وسیج یھت یھٹیب اگلےئ کیٹ

۔یگل دےنھکی  

۔۔۔وہ یھٹیب اےسی ویکں ےہ وہا ایک  اانپ ےہ وہا انبن ا احل ایک ہی اٹیب ریما ریمب  

   ےک اس ےس زیتی تہب وہ
 
ی ز

ے

ے نپاس اور آںیئ ق

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

 ےس رپاشیین وہےئ 

۔ںیگل وپےنھچ  

 ےن اس اچاہ وک سج ےہ دببیصن تہب اںم اعمےلم ےک تبحم یٹیب یک آپ امام

  ریمی ےھجم

ے

۔۔۔۔دن ا رکھٹا ےس وہج یک دول  

۔۔دںی رو رک گل ےلگ ےک امں دم ای   وہیت آےگ وہ   

۔۔۔وہ ریہ وہ رپاشین اںم رو ںیہن رطح اس اٹیب ریما  

۔یھت یتگل ایھچ یہ ےتکہچوہےئ وت وہ اگل ےنھٹیب دل اک ان رک دھکی زمغدہ ویں اےس  

  ےس ھجم امام

ے
 

زداس ا دل ریما راہ وہ ںیہن ی 

ے

 دو اگل آگ وک داین اسری ےہ رکن

۔۔۔اسھت ریمے وہا ویکں۔۔۔ ااسی  

 اخبر اک اس رک رھک اہھت رپ امےھت ےن اوہنں وت اگل رگم مسج اک اس وک مگیب ہمیلح 

۔ ایک چپ    

 آیت رکےک وفن وک ڈارٹک اںم وٹیل اہیں ےہ راہ وہ اخبر زیت تہب ںیہمت ریمب
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۔۔۔۔وہں  

زدیتس ےن گیب ہمیلح ان ا  رپ ہیکت اےس زی 

ٹ

 ےئل ےک رکےن وفن وک ڈارٹک وخد اور ل 

ز
 
ز ھچک ںیئگ آ ن اہ  دعب ےک رکےن چپ   اےس اھت وموجد اک ڈارٹک یلمیف اک ان اںم دی 

زایب یک تعیبط ےس وہج یک نشنیٹ ےن اوہنں

گ

۔اتبن ا خ  

زدیتس ےن گیب ہمیلح دعب ےک اجےن ےک ڈارٹک  ڈیمنسی رک الپ وسپ ےس اےس زی 

   اور دںی
 
  خ

ے

ل ریہ یھٹیب یہ نپاس ےک اس یئگ ںیہن وس وہ ی
م

 

س

 رکچ دہعف دو ا

ز یئگ رک دھکی اںیہن رک اگل
 
ارہ اےس ےن مگیب ہمیلح ن ار ہ

 

ز ےک اش
 
 ان وہ دن ا یجھب ن اہ

 اعمےلم اسرے اقین اور وہ ےہ نشنیٹ ایک وک ریمب ہک یھت اچیتہ وپانھچ ےس

۔ےھت ےبربخ ااحلل یف ےس  

 اسری وک اصخ   نسحم رکےک اکل ےن مگیب ہمیلح دعب ےک وسےن ےک اس

  وہےئگایس رپاشین یھب وہ وت اتبیئ احل وصرت

ے
ے

 دیساھ وہ رک وھچڑ اکم اانپ وق

ا وک ریمب آےئ رھگ

ے

 مگیب ہمیلح ےن اوہنں وہیئ یلست وھتڑی وک ان رک دھکی وسن

 ونع عنم اںیہن اوحال اک الماقت وایل وہےن ےس ریہظ اںم رٹکیفی رپ ےکوپےنھچ

دن ا انس   

زدیتس مہ وک ریمب یگ اھجمسؤں اںم    وہ ںیہن طلسم رپ یسک زی 

ے

۔۔۔ تکس  

 اینپ یھب وخد وہ دن ا الہن ا رس اںم اابثت ےن اصخ   نسحم وت اہک ےن گیب ہمیلح

۔ےھت رپاشین ےیل ےک الڈیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ز اکیف ہنیمث ز ےس رمکے وہ رگم یھت ریہ رک ااظتنر اک یب آن ا ےس دی 
 
 آںیئ ںیہن ن اہ

ا اںیہن  آیئ اںم رمکے ےک ان رک وھچڑ اتلیھک اںم الوجن وک وچبں دوونں وت

ے

 وسن

امئ اس ویکہکن وہیئ ریحاین اےس رک دھکی

ٹ

زآن رک ھٹیب ومعام وہ ن

ے

 التوت یک نپاک ق

زھ آےگ ےن اس یھت وہیت ریہ رک

ٹ

 ڈنھٹا وہ وت اگلن ا اہھت وک امےھت ےک ان رک ی 

دےش ےک اوہنین یسک اھٹراھت

گ

 وت ایک دیساھ اںیہن ےس دلجی ےن ہنیمث تحت ےک خ

 اور دوڑی وفرا وہ یئگ لکن خیچ یک ہنیمث یئگ ڑلکھ رطف ای   رگدن یک ان

۔ المن ا ربمن اک رکافروق ااھٹ ومن الئ  

ا رک ےل وک ڈارٹک اور آںیئ رھگ دلجی افروق

گ

 وہ ےہ وہایگ ایک وک یب آن ا ںیہن اتپ آن

۔۔۔ریہ ںیہن اھٹ  

 دنب اکل وہرک رپاشین یھب افروق وت  وبیل ےس اتیبیب ہنیمث یہ وہےت اڈنیٹ اکل

ا

ے

ز رکن
 
زاںم یہ ھچک  دوڑا ن اہ  رکےن چپ   ےن ڈارٹک  آن ا رھگ رمہاہ ےک ڈارٹک وہ دی 

۔داھکی وک افروق رظن ای   دعب ےک  

۔۔۔۔ومر ون از یش وسری امی  

  ےن افروق رپ ن ات یک ڈارٹک

ے

 
 ای   دعب ےک ن اپ امں ںیچیم آںیھکن ےس اذی

 یہ اجےت ےک ڈارٹک ایگ الچ دور یھب وہ آج نپاس ےک ان اھت اچب وت رہتش ویہ

ا وک افروق اور آیئ اںم رمکے وہیئ اھبیتگ ہنیمث

ے

 ااسحس اک اوہنین یسک رک دھکی رون

زھ آےگ اور الہیئ رگدن اںم یفن وہےئ دےتھکی وک ہنیمث ےن افروق وہا

ٹ

 آن ا رک ی 

پ  ےس اچدر رہچہ اک یب

گ

 اھت آراہ ںیہن نیقی اےس  یئگ لکن خیچ یک ہنیمث  دن ا ڈاھی
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  ویں ووجد رہمن ان اانت ہک

گ

 اےس وہےت ےک ان  ےہ ایگ الچ رک وھچڑ اےس ااچی

ز یہ ھچک یھت وہیئ ںیہن رپاشیین وکیئ یھب یھبک  ولوگں افعن  ےن افروق اںم دی 

ام ےس حبص رھگ ےک ان  یہ س   دن اچر نیت اےلگ دن ا اتب رکےک وفن وک

 

  ش

ے

 ی

 اگؤں واسپ دعب ےک لق اور آےئ یھب وادلنی ےک ہنیمث ےس اگؤں رےتہ وموجد

۔ ےئگ ےلچ  

 اںم رمکے ےک ان ن ار ن ار وہ یھت اعدت یک اہھت ےک یب آن ا وک وچبں وھچےٹ

ا رک دھکی اخیل ڈیب اور اجےت

گ

 وخد وکاھبنسیتل دوونں ان ہنیمث۔۔  دےتی رک رشوع رون

 ےئگ زگر ےتفہ دو رطح ایس  اںم ےنلھبنس وک مہ ےئگ گل دن اکیف۔ دیتی رو یھب

۔ اھت اخبر وک ہنیمث یہ ےس حبص دن اس  

امئ اک آےن ےس آسف ےک افروق

ٹ

 السےن وک وچبں ےن اس ےیل اس اھت راہ وہ ن

ز یہ ھچک یئگ ھٹیب رپ رکیس وےںہ اور ریھک اچےئ دعب ےک  وہ یجب لیب ڈور دعب دی 

  دروازے

ے

 اسےنم  وہاگ افروق اگل دن ااےس وھکل دروازہ یہ وپےھچ انب اور یئگ ی

 ادنر وک ان ےن ہنیمث ںیھت ڑھکی اسھت ےک آدیم ای   اور یٹیب اینپ مگیب دیمہفہ

۔آن ا ںیہن ادنر وکیئ ےک آدیم اس وساےئ رگم دن ا رہتس ےیل ےک آےن  

۔۔۔۔وہں آیت اںم ٹنم دس ذرا اںم اھٹبؤ اےس ےہ اجیتھب ریما ہی  

ز یہ ےلہپ ےس ےنہک یھب ھچک ےک ہنیمث ڑکپےت اہھت اک یٹیب مگیب دیمہفہ
 
 لکن ن اہ

۔ںیئگ  

ز آپ 
 
   اجںیئ ن اہ

 
  خ

ے

ز ےںہ آیت واسپ آیٹن دیمہفہ ی
 
۔۔۔۔رکںی ااظتنر ن اہ  
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  وہ وت اہک ےن اس رک وھکل وپرا دروازہ

ے
 

۔۔اگل ےنسنہ ےس ابخی  

۔۔ول رک وت وہ وہں آن ا ےئل ےک اکم سج اجن ےسیک اےسی  

  رپ رہچے ےک اس

ے
 

 یہ آوھکنں وہ ےسیج۔۔ اھت اتگل ویں اور یھت وہیئ اھچیئ ابخی

زاب یہ ےلہپ تعیبط یک ہنیمث اگ اجےئ لگن وک ہنیمث اںم آوھکنں

گ

 یئن ہی یھت خ

  ایس۔ یھت ریہ اکنل اجن یک اس ےسیج وصراحتل

ے
ے

    یک آدیم اس وق
 

 ڑپا اںم ج

  ۔  رھترھتان ا ومن الئ
 
  خ

ے

۔اٹپھج رپ اس دم ای   وہ یتھجمس ھچک ہنیمث ی  

۔۔۔افروق۔   افروق۔۔۔۔ وھچڑو وہں ریہ ہہک اںم۔۔۔ ےھجم وھچڑو  

 وہ وت ینس آواز وہیئ یتخیچ یک ہنیمث ےن افروق آےت ادنر ےس دروازے ےلھک

اک اےس ےن وصراحتل یک ادنر  دوڑا ےس رپاشیین

 

۔اگلن ا  ش  

ا ںیہمت اھتاور البن ا وخد ےھجم ےن اس

ے

۔۔۔ےہ یگل ےنخیچ ہی رک دھکی آن  

ز داتی داکھ وک افروق اور اہک یہ ےلہپ ےس رکےن ھچک ےک افروق ےن آدیم اس
 
 ن اہ

زش گنگ ےس ریحت وت افروق۔ ایگ دوڑ

گ

۔اھت راہ دھکی وک ہنیمث ڑپی رپ ق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ایس یھت ریہ آ ںیہن ھجمس ھچک وک افروق

ے
ے

۔آںیئ آےگ مگیب دیمہفہ ےس ےھچیپ وق  

 ہنیمث ہی اہےئ۔۔۔۔ ےہ وت ریخ اٹیب وہا ایک ےہ اھباگ آدیم ای   ےس اہیں ایھب

۔۔۔ےہ ڑپی اےسی ویکں  

۔ںیئگ وہ رشوع ےس اکمری یہ آےت مگیب دیمہفہ   

 اک آپ ےن اںم اھت اگبڑا ایک۔۔۔ ااسی اسھت ریمے ےن آپ ایک ویکں
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 ےک یٹیب یک یسک آپ وہےئ وہےت ےک ویٹیبں آیئ ںیہن رشم وک آپ۔۔۔۔۔۔

ااوین اینت اسھت

گ

ی
ھ
گ

۔۔۔ےںہ یتکس رک ےسیک رحتک   

زھ رپ دیمہفہ اور ایھٹ اھبنسیتل آپ اانپ ہنیمث وباتل ھچک افروق ہک ےلہپ ےس اس

ٹ
پ
 خ

۔دوڑی  

  دامغ اک ویبی اہمتری ےہ اتگل افروق

ٹ

 ریغ اہمتری آدیم ریغ ای   ےہ ایگ ال

 دھکی امتہش س   ڑھکے اخومش مت اور اھت وموجد اںم ٹیلف اس اںم وموجدیگ

  ایس رک ڑکپ ےس وچیٹ وک اس اھت اچرےئ وت ںیھمت وہ رےہ

ے
ے

 اور وبول ظفل نیت وق

ز  اکنل ےس اہیں
 
۔۔۔۔۔۔رکو ن اہ  

 اسری ڑھکا ویہ وج داھکی وک افروق رک کٹھٹ ےن ہنیمث رپ ن ات یک مگیب دیمہفہ

۔اھت راہ رک وکشش یک ےنھجمس وچسنشی  

 ےک ان آدیم ہی البن ا ںیہن وک یسک ےن اںم ےہ وھجٹ س   ہی ںیہن افروق

 یئگ رک وھچڑ اےس وخد ہی ےہ اھباجن اک ان ہک یھت ریہ ہہک ہی اھت آن ا اہیں اسھت

۔۔۔یھت  

   ےک افروق ےس دلجی ہنیمث
 
ی ز

ے

۔اتبن ا  اےس رک ڑکپ ن ازو اور آیئ ق  

 مت ازلام اسرا ےیل ےک اچبےن وک آپ اےنپ۔۔ وہ ریہ رک وکباس ویکں ڑلیک اے

 رک ااظتنر اک رمےن ےک یب آن ا مت ےہ اتگل وت ےھجم۔۔۔ وہ ریہ ڈال رپ رس ریمے

 آلکج وہ رکیت ھچک یہی مت یھب وہےئ وہےت ےک ان ہک ےہ اتکس وہ ، یھت ریہ

ا ںیہن ھچک ایک

ے

  وہں دیتی الس رک دے وگیل یک دنین یھب وک  آن ایب مت اتپ ایک ، وہن
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ا اںم رٹکیفی دن اسرا وت اچیبرا ہی

ے

 ایک اںم رھگ ویبی یک اس ربخ ایک اےس ےہ وہن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ الھکیت لگ  

۔وھگام رطف یک ان دم ای   افروق یھت دنخق آےگ ےک زن ان یک مگیب دیمہفہ  

 اک آپ دہعف تہب ےن اںم ںیہن قلعت وکیئ اک آپ ےس اوالد ریمی دعب ےک آج

زھ زن ادہ ےس دح آپ ن ار اس رگم ایک احلظ

ٹ

 ہک اھت ایخل ایک اک آپ۔۔۔۔ ےںہ یئگ ی 

ا اسرا ہی آپ

 

 رگم اگ اجؤں وہ دبامگن ےس ویبی اینپ اںم اور یگ رکںی امتش

 امتہش اسرا ہی وہں اجاتن اںم! ۔۔ ںیکس وہ ںیہن اکایمب اںم اس آپ اوسفس

اہک اھت راچن ا ےیل ےک دولاےن الطق وک ہنیمث ےن آپ

ے

ادی ریمی آپ ن

 

 اینپ ش

ادی رک اھبگ ےس رھگ ےلہپ وج ںیکس رکوا ےس یٹیب ن اہتف الطق یئن اس

 

 یکچ رک ش

 ربخ ھچک ےھجم ہک اھت ایخل ایک اک آپ۔۔۔۔    آیئگ واسپ رک ےل الطق رھپ اور یھت

این یک وچبں ریمے آپ ہک رک وسچ ہی رصف وت اھت اخومش اںم ارگ ںیہن

گ

 ن

ز اینپ ےن آپ آج رگم  ےںہ
 
 اےنپ ےھجم آپ ارگ دعب ےک آج دی رک نپار دح ہ

   ےک ٹیلف
 
ی ز

ے

 ہحمل ای   اںم وٹکاےن رپہچ الخف ےک آپ اںم وت آیئ رظن یھب ق

۔۔۔۔۔اگ اگلؤں ںیہن  

زش اںیہن اںم ےحمل یہ ای   ےن افروق

گ

 وہش ےب  ہنیمث دوران اس اخٹپ رپ ق

 ہنم اک اس ویکہکن وہیئ ںیہن وک افروق ربخ یک سج ںیھت یکچ رگ ےچین وہرک

۔۔۔۔۔اھت رطف دورسی  

ااکیم یک الپن اےنپ مگیب دیمہفہ 

گ

ز ےٹیپل ہنم رپ ن
 
 یک اس وت اٹلپ افروق۔ ںیئگ لکن ن اہ
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   ےک اس ےس زیتی وہ ڑپی رپ ہنیمث وہیئ رگی ےچین رظن
 
ی ز

ے

۔ آن ا ق  

 ااھٹ اےس۔ وسد ےب رگم یک وکشش یک الےن اںم وہش رک اپھتپھت اگل ےک اس 

ز یہ ھچک اہک اک آےن دلجی رکےک وفن وک ڈارٹک اور اٹلن ا رپ ڈیب ادنر رک  اںم دی 

  ھکل ڈیمنسی ھچک رک اگل انشکجن ای   دعب ےک رکےن چپ   وک ہنیمث اور  آن ا ڈارٹک

زاھن ا رطف یک افروق رپہچ رک

ٹ

د  اور اھت اخبر 153 وک ہنیمث ی  ای 

 

 اور نشنیٹ  وہ ش

۔یھت یئگ رگ رک وہ وہش ےسےب وہج یک زمکوری  

  یک ڈارٹک ےن اس دعب ےک اجےن ےک ڈارٹک 

ے

 
 ایٹپں وک ہنیمث اطمقب ےک دہای

ا

گ

۔وھکںیل آںیھکن وہےئ رکاےتہ ےن ہنیمث وت وہا مک اخبر یک رشوع رکن  

زاب تعیبط ارگ  اجن ریمی وہایگ ایک

گ

 ںیہن ویکں رکےک وفن ےھجم وت یھت خ

۔۔۔اتبن ا  

۔ںیئگ گیھب آںیھکن ایس رک ن ات یک افروق  

۔۔۔رکںی نیقی ریما آپ اھت البن ا ںیہن اےس ےن اںم  

۔راھک اہھت رپ ہنم ےک اس وفرا ےن افروق رپ آواز وہیئ ردنیھ یک ہنیمث  

 اک مگیب دیمہفہ امتہش اسرا ہی۔۔ ںیہن رضورت یک ےنیل نشنیٹ ںیہمت وہں اجاتن اںم

 ریمی۔۔ یگ آےئ ںیہن رظن اںم رھگ اس وعرت وہ دعب ےک آج۔۔۔  اھت وہا اگلن ا

ز ،  اجن
 
 وپرا رپ مت ےھجم۔۔  اجاتن ںیہن وکیئ وک رکدار ےک ویبی زن ادہ ےس وشہ

۔۔۔ ےہ رھبوہس  

 ےن وصراحتل اسری اس داھکی اےس ےس رکشت ےن ہنیمث رک نس ن ات یک افروق 
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۔یھت وھچڑی ںیہن رسک وکیئ اںم اکنےنل اجن یک اس  

ا وک اھکےن ھچک ےیل اہمترے اںم

ے

ا ےئل ےک ےنیل ڈیمنسی ےھجم رھپ وہں الن

گ

 اجن

 ایگ الچ اںم نچک رک اھٹ اور اہک ےن افروق رک دے وبہس رپ رس ےک اس ےہ

 ۔۔۔

۔ےھت رےہ وس ےبربخ ےس امایف و داین ےچب دوونں  

 اس اےس ےن سج ایک ادا رکش الھک الھک اک اہلل اںم دل یہ دل ےن ہنیمث

۔اھت دن ا اکنل ریخبواعتیف ےس وصراحتل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام اک وہےن مک اخبر اک ریمب

گ

 اےس رک وہ رپاشین اصخ   نسحم۔ اھت راہ ےل ںیہن ن

ار دن اچر۔ ےئگ ےل اہلٹپس

ے

 انلھبنس تعیبط یک اس  دعب ےک دےنی رٹٹنمٹی  اگلن

 اھت دن ا رھک ےک وچنڑ اےس ےن امیبری۔ ایک ڈاچسرج اےس ےن ڈارٹک وت وہیئ رشوع

۔ےھت وہےئگ  رہگے ےقلح رگد ےک آوھکنں یھت یکچ ڑپ امدن کمچ یک رہچے  

ان اعتیل اہلل اٹیب ریمب

گ

ز یک ان
 
 ںیہن  ویکں۔۔۔ رکےت ںیہن وپری وخاشہ ہ

ارے اہکہلل وہاگ ڑپاھ ےن مت ےںہ اجےتن وہ ہک ےس وہج اس ہی۔۔۔رکےت
 
 ےئل ہ

 اہلل وہ ہک اجؤں وھبل وک اس رک وسچ ہی ہچب ریما۔۔۔ ےںہ وسےتچ رتہب ےس مہ

 ںیہن یطلغ یک امےنگن اںم داع اےس۔۔۔۔ ایک ںیہن بختنم ےیل اہمترے ےن اعتیل

ا

گ

 دل اک اس وخد اعتیل اہلل وت اگ وہ اںم بیصن اہمترے وہ ارگ ہک ویکں  رکن

ز داع ای  ۔۔۔ ےگ دںی ومڑ رطف اہمتری
 
 ہک رکو ایک رضوری دعب ےک امنز ہ
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 انتک دل اہمترا  دانھکی رکے رتہب رکے یھب وج اںم قح اہمترے اعتیل اہلل

۔۔۔اگ اجےئ وہ نئمطم  

  ںیھٹیب رساہےن ےک ریمب مگیب ہمیلح

ے

 
 ںیھت ریہ اھجمس اےس ےس تبحم اہنی

زا ےس ےبدردی وک آوسنؤں واےل ےنہب ےس آوھکنں ےن ریمب

ٹ

۔رگ  

ا ںیہن وسار رپ رس وک زیچ اس ےھجم۔۔۔ امام ےںہ یتہک کیھٹ آپ

گ

 ےھجم اھت اچےیہ رکن

 ھچک ےئل ریمے ےن اعتیل اہلل ےک اھت اچےیہ انیل امن وک ن ات اس دن یہ ےلہپ

ز ےک اعتیل اہلل کش ےب۔۔۔   وہاگ راھک رتہب
 
 آپ۔۔۔ ےہ وہیت رتہبی اںم اکم ہ

 ہلیمج  اسھت وہےت کیھٹ ےھجم یھب وےسی یگ اجؤ وہ کیھٹ ن الکل اںم  امام دانھکی

ادن اں یک ویٹیبں یک آیٹن

 

ارع امام وےسی۔ ےہ رکواین ش

 

ےہ اہک وخب ایک ےن ش   

۔۔۔۔۔وسا ےک تبحم اںم زامےن ےںہ مغ یھب اور  

 اور یھٹیب رک اھٹ اس وھتڑا وہ رکیت اصف ےس اہوھتں دوونں وک رہچے اےنپ

  رپ رہچے

ٹ

 
  زمغدہ ےن اوہنں وت وہیئ اخمبط ےس امں رک اجس رکسماہ

ٹ

 
 رکسماہ

۔ایل چنیھب اںم وخد اےس اسھت ےک  

 ےںہ رپاشین ےنتک دوھکی وک نپانپا اےنپ  آؤں ہن رظن رپ رتسب مت ےھجم اب اٹیب ریما سب

ز مت
 
۔۔۔۔ ےگ وہں کیھٹ وہ یہ وت یگ ولکن ن اہ  

 ن ات ےہہی ڑلیک وبضمط تہب وہ الہن ا رس اںم اابثت ےن ریمب وت اہک ےن اوہنں

  ےن اس اب

ے

 
ای

 

۔ یھت رکین ن  

۔۔۔۔۔۔وہں الیئ رک انب وت ےیل اہمترے ےس اہوھتں اےنپ اںم ول ہی  
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ل
م

 

س

۔ راھک اںم وگد یک اس تیمس رٹےی ےنن اول ا  

 انبن ا ےن اںم وسپ اسرا ےس وہج یک وھجیٹ یسیج مت وہیت ںیہن ن ارش ےئل ایس

دٹ اسرا اور ڈاال اںم ن اؤل اخیل ےن مت ےہ

ٹ

۔۔۔ وہ یئگ ےل وخد رکی   

زاھ آےگ وفرا انس یہ ےسیج ےن اقین آےت ادنر ےھچیپ ےک اس 

ٹ

۔وبال رک ی   

 اںم اھکےت سک وہ اکںیٹ  زبسن اں اسری  یھت دی رکےک اصف نکچ وج وہ۔  ایک

۔۔۔ےہ  

ل
م

 

س

۔وبیل امرے ےک دصےم ا  

زاب تعیبط یک نہب دوونں مت دو رک سب 

گ

 ڑلاےن وچںیچن وک دوونں مت اور ےہ خ

زتص ےس

گ

۔۔۔ںیہن ق  

۔رگاھک اںیہن ےن مگیب ہمیلح  

۔۔۔ ےھت رےہ رک ارٹننیٹ وک آیپ رصف مہ امام  

 رپ رہچے ےک اس وج داھکی وک اھبیئ اےنپ رک رکسما ےن ریمب وت اہک ےن اقین

 

ٹ

 
  ونک یک وضفل ےیل ےک الےن رکسماہ

گ

۔ےھت رےہ رک وھجی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زی رپ گنکیپ اینپ ےن اممہ

گ

اہک ڈایل رظن آخ

ے

ام وت وہ یئگ رہ زیچ وکیئ ارگ ن

 

 اج وک ش

  یک ان  دعب دن دو  آےئ ےل رک

ٹ
 

  وک افہمط وہ یھت الفی

ٹ
 

اگنمئ یک الفی

ٹ

  ن

 

ج

مپ س

 

 اںم ایترویں یک اجےن ےس وشر و زور یھب ابعشن اور احبسن یھت یکچ رک

۔ ےھت رصموف  
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س دورسے ھچک ہی اور ول رھک ےیل ےک افہمط ڑپکے ہی اٹیب اممہ

ٹ

گفپ

 اےنپ  ےںہ 

س ےس اگل ےیل ےک افہمط ےن اںم دانی دے وک س   ےس اسحب

ٹ

ی پ
کل

 وگنمایئ اچ

۔۔۔ رانھک رضور وہ ےںہ  

ارپ کیلب وج ہی

 

 رک اگل پیٹ رپ اس۔ ےںہ زیچںی ھچک ےیل ےک افعن اںم اس ےہ ش

ام اک افعن

گ

اہک دو ھکل ن

ے

۔۔۔اجےئ وہ ہن سکم ن  

 ےن اممہ وت اہکں وہےئ وہےئ رےتھک اسےنم ےک اس زیچںی اسری ےن اوہنں

زبیت وک زیچوں ان اور الہن ا رس اںم اابثت

ے

 رکےت اکم۔ یگل رےنھک اںم رٹایل ےس ی

پاا اہھت ےک اس وہےئ ی
پک ی
ک

 دل ےک اس ایخل اک رکےن اسانم اک افعن ےھت رےہ 

زاھ دڑھنک یک

ٹ

۔اھت ایگ ی   

  ایھب گنکیپ یک آپ آیپ

ے

 گنکیپ اینپ وت مہ دںیھکی وںمہ وہیئ ںیہن لمکم ی

۔۔۔۔ےںہ ےکچ رک یھب افلنئ ےک رک چپ   دون ارہ  

 وہا ااھجل اسھت ےک اسامن اےس وت آےئ اںم رمکے ےک اس ابعشن اور احبسن

۔وبےل ےس رشارت رک دھکی  

 ریہ رک کیپ رٹاایلں نیت اہیں اںم اور یھت رکین کیپ رٹایل ای   ےن دوونں مت

زی ہی یھب ایھب وہ

گ

 وپرا اںم اس راہ گل ںیہن ےھجم وج ےہ راتہ اسامن اک رٹایل آخ

 اںم اس اسامن ہی  دو ےھجم وہ ےہ ریکی ڈنیہ وج نپاس ےک ولوگں مت اگ آےئ

۔۔۔یگ روھکں  

 ای   ےن دوونں وت اہک ےس ان رک رک ڈال رپ اسامن ن ایق رظن ای   ےن اممہ
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۔داھکی وک دورسے  

اری اب ےںہ ےیل ےل ےن آپ وت گیب اسرے آیپ
 
 آپ یھب رپ ریکی ڈنیہ ہ

۔۔یگ رکںی ہضبق  

۔داھکی اےس رک وھگر ےن اممہ وت اہک رک انب ہنم ےن احبسن  

۔۔۔ےہ ڑپیھ امنز یک رغمب ےن دوونں مت ہک اتبؤ ےھجم ےلہپ امرو وگیل وک گیب  

  ۔  وپاھچ یہ وفرا   وت ڑپی رپ ڑھگی اگنہ یک اس 
 
 وپری یھت آیئ ےس نپااتسکن ےس خ

 رکواےئ نپادنبی  یک امنز یھب وک اھبویئں دوونں اسھت اےنپ ہک یھت رکیت وکشش

 امنز رکےت وکشش یھب اصخ   ابہشز اور مگیب زنمہ اب دیھکی داھکی ےک اس

اہک یک رکےن اقمئ

ے

۔ڑپے ااھٹین ہن رشدنمیگ اسےنم ےک وچبں ن  

زآن اور ےھت ےکچ ڑپھ یھب امنز

ے

 رکںی لمکم گنکیپ اینپ سب آپ  یھب نپاک ق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں داتی رک ال ریکی ڈنیہ وک آپ اںم۔۔  

ز اور اہک ےن ابعشن
 
ز ھچک۔ ایگ لکن ن اہ ا ای   اںم اہھت ےک اس دعب دی 

ٹ

 ڈنیہ وھچن

  اںم اس اسامن ن ایق ےن اممہ اھت ریکی

ٹ

 رپ وگیبں س   ےس اانیمطن اور ایک س 

۔ڈایل رظن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اںم دونں ایہن ےںہ ریہ آ نپااتسکن آیپ 
 
ادی یک رماد خ

 

۔۔۔ےہ ش  

  ےن اس وت اتبن ا وک ہنیمث ےن افروق ےتلیھک ےس ادس

گ

 داھکی وک ایمں اےنپ رک وچی

۔یھت ریہ آ نپااتسکن دعب اسل نیت نہب یک نج  
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ادی یک رماد اںم ہک ےہ بلطم اک اس

 

۔۔یتکس رک ںیہن اڈنیٹ ش  

 اہبےن اس ہک یھت یھٹیب رک انب رپورگام اک بک وت وہ اہک ےس ادایس ےن ہنیمث

   یگ ےل زگار اسھت ےک ن اپ امں دن ھچک
 
ادی ےس خ

 

 رصف یھت وہیئ ش

 دیتی رک ااکنر ےس اجےن یہ وخد وہ ےس وہج یک وہےن ابمل رفس یھت یئگ دہعف ای  

۔یھت  

ادی یک رماد  

 

 یک وےمیل ےک رماد مہ یگ ےچنہپ نپااتسکن آیپ دن رسیتے ےک ش

  رک رویس وک آیپ ےس آرام وت آںیئ واسپ رات

ے

۔۔ ےںہ تکس  

۔داھکی وک افروق ےس اموییس ےن ہنیمث وت دن ا وجاب اےس ےن افروق  

ادی اںم ہک اھت وساچ ےن اںم

 

 وت اہیں یگ آؤں رک رہ ہتفہ ای   وت یگ اجؤں رپ ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ریہ وہ ن ات یک آےن یہ اجےت  

۔اگل ںیہن ااھچ وک آپ زرا وک افروق رپ رگیگتف دل ےک اس  

۔۔اگ رےہ اسیک وت اجںیئ ےلچ ےلہپ دن ھچک مہ ارگ  

  رپ رہچے ےک اس رھپ اور وساچ ےحمل دنچ ےن ہنیمث وت اہک ےن افروق

ٹ

 
 رکسماہ

۔یکمچ  

 آاجںیئ واسپ رات یک وہمیل رھپ اور ےگ اجںیئ ےلچ ےلہپ مہ۔۔۔ ےہ کیھٹ ہی

۔۔۔۔ےگ  

  یلھک ےک اس

ٹ

 
 ایحت رشی   اینپ ےس رظنوں وہیت اثنر ےن افروق رپ رکسماہ

۔اھت رکدن ا آراہتس ےس اہبر وک زدنیگ یک اس اںم چس ےن سج داھکی وک  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام ریما۔۔ مکیلع االسلم

گ

۔۔۔ وہں آن ا ےس رٹکیفی اںم۔۔۔ ےہ ریہظ ن  

 ڑھکا اںم ارتحام ےک ان ریہظ وہںیئ دالخ اںم روم ڈراگنئ مگیب ہمیلح یہ ےسیج

۔وبال رک وہ  

۔۔۔ ےںہ دار رہتش ےک افروق آپ۔۔۔ االسم ومکیلع  

ام اک اس  ےن گیب ہمیلح

گ

  ن

ے
گ

  یہ س

گ

 الہ رس اںم اابثت ےن اس وت وپاھچ رک وچی

۔دن ا  

ا ےسیک

گ

۔۔۔وہا آن  

۔وہا ااھبنچ رپ وموجدیگ اہیں یک اس اںیہن  

 رھگ ےک ان آج ےھت دےنھکی رےتش ےیل ےک ویٹیبں یک آیٹن ہلیمج وک ریمب میم 

ا

گ

۔۔۔۔وہں آن ا ےنیل اںیہن اںم ےیل اس ےہ اجن  

۔ ایک آاگہ ےس آدم اینپ اںیہن ےن ریہظ  

  ےس اعمےلم اس آپ اٹیب

ٹ

 
 یسک وہ یگ وہک ےس نپانپا ےک ریمب اںم۔۔۔ اجںیئ ہ

ز ےیل ےک پلیہ یک ریمب وک اور

 

۔۔۔۔ےگ ںیل رک اہی  

  ےن اس وت اہک ےس ریہظ اںم ےجہل رھکدرے ےن اوہنں 

گ

۔داھکی رک وچی  

زا وک آپ ارگ میم  ۔۔۔وہں اتکس رک درن اتف وہج ےس آپ اںم وت ےگل ہن ی   

 ااکنر ےک اس ہک اھت ںیہن اںم امگن و ومہ ےک اس۔ وپاھچ ےس ریحت ےن ریہظ

  یک ریمب ےس وہج یک

ے

زاب احل

گ

۔۔۔۔ےہ خ  
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د ہتفہ وپرا۔۔۔ ےہ یلھبنس ےس لکشم تہب یٹیب ریمی  ارگ اب ےہ ریہ امیبر دشی 

 اجےئ وہ لکشم اھبنسانل آپ ےساانپ اس وت ےگ آںیئ اسےنم ےک اس ن ار ن ار آپ

۔۔۔ںیلم ہن ےس اس آدنئہ آپ ہک ےہ اںم ایس رتہبی اگ  

۔ ایگ وہ تخس دقرے وہےئ رکےت ن ات ہجہل اک ان  

د ےن ریہظ   ایس دبال ولہپ اںم ارطضاب دشی 

ے
ے

 اور وہیئ دالخ ادنر ریمب وق

۔یئگ کٹھٹ دھکی اھٹیب واہں اےس  

۔۔۔دںی وجھبا اچےئ زیلپ امام  

ے اسےنم ےک ریہظ رپ وصےف

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

 رکےک ہنم رطف یک امں ےن ریمب وہےئ 

ز یھب وکیئ رپ رہچے ےک سج داھکی وک یٹیب اینپ  ےحمل دنچ ےن اوہنں وت اہک

 

ای

ے

 ن

۔ اھت ںیہن  

زات اپسٹ وہ

 

ای

ے

 وہ ادنازہ اںیہن۔یھت یھٹیب ڑکجے اہھت دوونں اےنپ اسھت ےک ن

۔اگ وہ ںیہن افدئہ وکیئ اک رکےن عنم اےس ہک ایگ  

 ڈون ا دل اک اس۔ یھت ریہ گل امیبر یک دصویں وج داھکی اےس رظن ای   ےن ریہظ

  یک اس

ے

  اینپ یک اس رک رک دھکی احل

ے

زاب احل

گ

 اےس آج یھت یگل وہےن خ

 رکیکچ اایتخر تیثیح ایک ےیل ےئل ےک اس ریمب ہک وہا ااسحس اںم ونعمں حیحص

۔ےہ  

  ایک آینپ ہی ےن آپ

ے

۔۔۔ےہ یل انب  احل  

 اھت راہ گل اےس وت ورہن ےیک ادا اافلظ ےن اس رکےک عمج تمہ ےس لکشم تہب
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۔اگ ےکس ہہک ںیہن ظفل ای   وہ اسےنم ےک ریمب آج ہک  

۔۔۔ںیہن رضورت یک وہےن زدہ وشتشی وک آپ۔۔۔  وہں کیھٹ اںم  

۔دن ا وجاب اںم آواز دیمیھ ےن اس  

۔۔۔انب ایک اک ان اھت اہک ےن نپانپا قلعتم ےک روتشں نج اتبںیئ آپ  

ا ںیہن ن ات اور وکیئ وہ ہک وہا ادنازہ اےس رپ وپےنھچ ےک ریمب

گ

 اس۔اچیتہ رکن

  اب ےن ریہظ ےیل

ے

 اور دی رک زگار وگش ےک اس ولعمامت اسری وہیئ عمج ی

۔۔اھت اکچ ہہک اک آےن وہ وک نج اتبن ا یھب اک اجےن اںم رھگوں دو آج یہ اسھت  

۔۔۔وہں آیت رک وہ ایتر اںم ےئیپ اچےئ آپ  

ز رچایت رظنںی رک ہہک اےس  ریمب یھت ریہ اگل رپ لبیٹ اچےئ المزہم
 
 یئگ لکن ن اہ

 وہرک ایتر دالیت اانیمطن اوکن وہ  رگم یک وکشش یک روےنک اےس ےن مگیب ہمیلح

۔یئگ لکن اسھت ےک ریہظ  

  ےن ریہظ رک آ رپ روڈ نیم

گ

 یھٹیب اخومش رظن ای   وہےئ رکےت ڈراویئن

ز لسلسم وج ڈایل رپ ریمب
 
۔یھت ریہ دھکی ن اہ  

۔۔۔یک آپ ےہ یسیک تعیبط اب  

۔ایل وپھچ یہی ےیل ےک رکےن آاغز اک ن ات ےن ریہظ  

 اکم اےنپ سب آپ۔۔ ںیہن رضورت یک وہےن رکفدنم وک آپ۔۔۔وہں کیھٹ

۔۔رںیھک  اکم ےس  

  یک آواز االاکمن یتح ےن ریمب

ٹ

 
پااہ ی
پک ی
ک

 ےس راھکیئ ےک اس۔ راھک اںم اقوب وک 
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  ےس رپاشیین ےن ریہظ رپ وبےنل

ٹ
گ

 اہجں ڈایل رپ روڈ اسےنم اگنہ رک چنیھب وہی

 اگڑن اں ددنھ ادناھ ےیل ےک وھچڑےن ےھچیپ وک دورسے ای   ڈراویئر ےک اگڑویں

۔ےھت رےہ اڑا  

اراض زن ادہ تہب ےس ھجم آپ

گ

 یک آپ ایک یھب وج ےن اںم۔۔ ےںہ ریہ گل ن

  یک لک ےہ ایک ےیل ےک الھبیئ

ے

 
 ہلصیف رتہب یہ  آج مہ ہک ےہ رتہب ےس اذی

زار دنچ وک ٹیلف ےک رمکے دو ریمے آپ ارگ الک۔ رکںیل

گ

 
 تیمس وخنتاہ یک ہ

  اس اںم وت ںیئگ یلچ رک امر الت

ے

 
  وک اذی

ے
 

زداس  ایھب۔۔۔اگ وکسں رک ںیہن ی 

 آپ ےہ ایل رک اقوب وک دل اےنپ ےن اںم۔۔ ےہ اںم اہھت ریمے اایتخر س   وت

دہ ںیل رک یھب

گ

 

 

۔۔۔۔ یگ وہ رپوکسن ےیل ےک آپ زدنیگ آئ  

 داھکی اےس ےس رظنوں دار اکٹ رک ومڑ رگدن ےن اس رپ ن ات ےک ریہظ

د ےئل ےک ریہظ اںم آوھکنں ۔اھت رفنت دشی   

۔۔۔ اگ رےہ وکسن اںم زدنیگ ریمی ریغب ےک تبحم ہک ےہ اتگل وک آپ  

۔وبیل اںم ےجہل وہےئ ردنےھ وہ رک  ومڑ رہچہ اانپ  

د اینت وک آپ اںم الماقوتں نپاچن ےس ھجم  اےنپ ےن آپ ہک ےہ یئگ وہ تبحم دشی 

  دح اس وک آپ

ے

۔۔۔۔۔۔۔ےہ ایل رک امیبر ی  

 دےتھکی اےس اںم رظن یلہپ اک اکس اتب ںیہن ہی اےس وہ وپاھچ ےس ریحت ےن ریہظ

۔۔۔۔۔۔۔۔اھت دن ا اچم وشر ےن دل ےسیک یہ  

 اواقت ریمی ےھجم آپ اہں آراہ ںیہن ھجمس دصقم اک ن اوتں ان ےک آپ اب ےھجم
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 رپ اکم اےنپ آپ آےئ اجبےئ ےک ن اوتں س   ان ہک وہاگ رتہب ےںہ ےکچ اتب

 وہں آیئ ےس وہج اس رصف اںم اسھت ےک آپ ایھب ریمی۔۔۔ رکںی وفسک

 ےن اںم ےئل اس  ےںہ یل ولعمامت اسری قلعتم ےک ڑلوکں ان ےن آپ ویکہکن

زحیج وک اجےن اسھت ےک آپ  اجبےئ ےک اجےن اسھت ےک اور یسک

ے

 ےہ دی ی

 ںیہن ن ات وکیئ رپ وٹیپ  اس ےس ھجم آپ دعب ےک اس ہک وہں رکیت ادیم۔۔۔

۔۔۔۔ےگ رکںی  

  ادناز اور یتخس اںم ےجہل ےک اس 

ے
 

۔اھت درس  

ا اسانم اک فیلکت وک آپ ےس وہج ریمی ہک وہں اچاتہ ذعمرت اںم اوےک

گ

 رکن

۔۔۔۔ڑپا  

  دایھن اسرا اانپ اور اہکں اںم ےجہل ریبمھگ ےن ریہظ

گ

 یہ ھچک۔ دن ا اگل اںم ڈراویئن

ز   ہگج ولطمہب وہ اںم دی 

ے

زےن ےس اگڑی ےھت ےکچ چنہپ ی

ے

 اسھت اےس ریہظ رپ ای

 اک اس ہک آن ا دایھن وک ریمب وت اچنہپ اںم درایمن ےک رکےک رکاس روڈ ےئل

زںی اںم سج ےہ ایگ رہ یہ اںم اگڑی وت گیب ۔ںیھت وصتی   

۔۔۔۔۔۔ےہ ایگ رہ اںم اگڑی گیب ریما دے اچیب یک اگڑی ےھجم  

زاھ اہھت ےن ریمب 

ٹ

۔امیگن اچیب یک اگڑی رک ی   

ا ےل اںم!  ۔رںیک آپ

ے

۔۔۔وہں آن  

 راھک اسےنم دبوتسر اہھت وہےئ الہےت رس اںم یفن ےن اس وت  اہک ےن ریہظ

زاھین رطف یک اس اچیب وک ریہظ وبجمرا

ٹ

 اگڑن اں ےحمل دنچ ےن رب ریمب ڑپی ی 
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۔اھت رپ ریمب دایھن اسرا اک ریہظ راھک دقم رپ روڈ رھپ اور ایک ااظتنر اک زگرےن  

ان ہنم اےنپ وہ زھ آےگ دی 

ٹ

 ہک اھت اہکں اجےن ہن اکدایھن ریمب یھت ریہ ی 

۔ دن ا  ںیہن انسیئ یھب اہرن اک اگڑی اےس  

  اس اور دوڑا رک اگل وقت وپری ریہظ

ے

زے ےک ن ازو اےنپ رک چنہپ ی  اںم ھگ 

   ااہتنیئ ےک ان ےس زن اگڑی دالیکھ رطف یک آےگ رک ےل
 
ی ز

ے

 ےس ق

۔زگری  

۔۔۔دن ا  ںیہن انسیئ اہرن اک اگڑی وک آپ اھت اہک دایھن اک آپ ریمب  

۔وپاھچ رک خیچ ےس شیط ےن ریہظ وہےئ وجنھجڑےت رک ڑکپ ےس ن ازو دوونں اےس  

۔۔۔دن ا ںیہن انسیئ اہرن وکیئ وت ےھجم ںیہن ہتپ  

   یک اس

 

 اںم اصحر اےنپ اےس یہ اایتخر ےب وہ اگل اکٹھج وک ریہظ رپ دامیغ اغی

اا اجن ہک الچ ہتپ اےس اںم ونعمں حیحص۔ ایگ ےل

گ

ی
کل

گ

ن
ے 
ش
ک

   ےںہ ےتہک 
 
 ےک اس خ

پاا اںم اصحر ی
پک ی
ک

۔ یھت ریہ   

اپ رک دوڑ وخد اور اھٹبن ا اےس رک وھکل دروازہ اک اگڑی ےن ریہظ 

 

 اس ےس ش

ز ھچک آن ا رک ےل وجس  ےیل ےک ی تعیبط یک اس اںم دی 

 ھل

می
س

 ےن ریہظ وت 

۔اہک اک ےنلچ واسپ  

ا ےک رک وپرا آج ےںہ آےئ ےیل ےک اکم سج وہ کیھٹ اب اںم ںیہن

گ

 اجن

۔۔۔ےہ  

۔داھکی اےس رک وھگر ےن ریہظ رپ ادناز دضی ےک اس  
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 اور یسک رپ اکم ہی اجرےئ ھٹیب رک وہ اخومش ںیہن دنسپ ااکنر ےس ن ات اینپ  ےھجم

 وفن وک ڑلوکں ان اںم رکںی آرام رک اج رھگ آپ ااحلل یف اگ اجےئ وہ دن

۔۔۔اگ دوں اتب اک دن اور یسک رکےک  

 ےلہپ ےس اس اور وبال ےس یتخس ریہظ الےت ہن اںم اخرط یسک وک ن ات یک ریمب

ا اٹسرٹ اگڑی وہ رکیت ن ات وکیئ ریمب ہک

ے

 کھت ےن ریمب آن ا ےل رپ روڈ رکن

  رک

ٹ

  ایھب یل ومدن آںیھکن رک اگل کیٹ ےس تشپ یک س 

ے

 نپاؤں اہھت ےک اس  ی

  اںم

ٹ

 
 واسپ اےس ےس اخومیش ایس ریہظ۔اھت رہ ٓا وہ الیپ رہچہ اور یھت انسنسہ

۔اھت وسا ےس دح درد اک دل۔ آایگ رھگ دیساھ رک وھچڑ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ریبک رکںی دلجی

ٹ
 

  ایھب۔۔۔ وہیگ وایل ےنچنہپ الفی

ے

 ےھٹیب یہ اںم رھگ مہ ی

۔۔۔۔ےںہ  

۔داھکی وک ویبی رک وھگم ےن ریبک رپ آواز وہیئ الجنھجیئ یک افہمط  

  ہک ےہ رعض ےئل ےک االطع یک آپ  رتحمہم 

ٹ
 

 اس۔۔ ےہ ٹیل ےٹنھگ دو الفی

امئ رپ مہ رںیھک وحہلص  ےیل

ٹ

۔۔۔۔ےگ ںیچنہپ رپ ن  

۔داھکی وک اس رک وسبر ہنم ےن افہمط رپ ن ات یک ریبک  

   وہں راہ رک ونٹ اںم!   ڈیمم
 
 آپ ےہ انسیئ وخربخشی ےھجم ےن آپ ےس خ

۔۔۔۔ےہ اگل آےن یہ زن ادہ ھچک ہصغ وک  

ااکم یک دےنھکی رک وھگر ےن افہمط رپ ادناز رشاریت ےک ریبک

گ

 یک ریبک رگم یک وکشش ن
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۔یئگ رچا رظنںی رک رشام رپ واریگتف  

  اک امنز!   مگیب ایپری ریمی

ے
ے

 ںیل ڑپھ امنز ےلہپ ےیل اس ےہ واال وہےن وق

اہک

ے

۔۔۔ڑپے رکین ہن اضق ہک ن  

  اک اذان یک رہظ اہجں ڈایل اگنہ رپ ڑھگی ےن ریبک

ے
ے

ز یہ ھچک۔  اھت ایگ وہ وق  دی 

۔ وہےئگ رصموف اںم ڑپےنھ امنز  دوونں اںم  

ز اکیف افہمط اور ریبک۔ اھت رش اخاص رپ ارئیوپرٹ ے ےک اممہ ےس دی 

گ

کلن

گ

ن
 رک ااظتنر اک 

ز ایھب اےس ہک اھت اتگل رگم ےھت رےہ
 
ز اںم آےن ن اہ د ہٹنھگ آداھ۔ ےہ دی  زی 

گ

 م

۔دی داھکیئ وہیئ آیت اسھت ےک اھبویئں دوونں افہمط اےس دعب ےک رکےن ااظتنر  

  
 
ی ز

ے

   یگل ےلگ ےک افہمط رک دوڑ اممہ رپ آےن ق
 
زھ آےگ ےن ریبک ہک خ

ٹ

 رک ی 

 احل رک رھک اہھت رپ رس ےک افہمط اںم دعب اور ن ا اگلن ا ےلگ وک ابعشن اور احبسن

  آےن رھگ۔ ایک درن اتف اوحال

ے

 اںم ن اوتں اسھت ےک اممہ  لسلسم افہمط ی

  ریبک ہکبج ریہ رصموف

گ

 ن اوتں ےس ابعشن اور احبسن اسھت اسھت ےک ڈراویئن

۔ اھت رصموف اںم  

 ےک ان اسامن اک ان رک لم اسھت ےک ابعشن اور احبسن ےن ریبک رپ ےنچنہپ رھگ

 رمکے ےک افعن رپ ےنہک ےک افہمط ےن ریبک  اسامن اک اممہ اچنہپن ا اںم رمکوں

وں ےن افہمط۔ دن ا رھک اںم

گ

 

ے

زشی وک ت

گ

اہک دن ا یجھب  ےیل ےک وہےن ق

ے

ز نکھت ن

ے

 ای

۔اجےئ  

ام

 

امئ اک اورپ ےس  است ےک ش

ٹ

 یک ریبک وک افعن اور  رماد  ریہظ۔  اھت راہ وہ ن
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ے

 
ز رپ  دہای

 
وں  ایک چپ   ااظتنم اک اھکےن  ےن افہمط۔ اھت وہا ایگ رک ےل ن اہ

گ

 

ے

 ت

 ےک ان افہمط ل ےیل اس اھت دن ا رک ااکنر ےس ےنیپ اھکےن یھب ھچک ااحلل یف ےن

۔یئگ ھٹیب یہ اںم الوجن  اںم ااظتنر  

 لیب ےلہپ ےس ےنچنہپ رھگ انہک ےس ان اور اجںیئ آ واسپ اب ںیہک ےس اھبیئ ونگج

 اھت ایک وبجمر رپ ےنجیھب رک ہہک ایک اںیہن ےن آپ وےسی۔۔ ےگ دںی اتب رک دے

ار ےک اجےن ےک ان ےھجم ویکہکن

 

۔۔۔۔ےھت آرےہ  یہن رظن آن  

۔داھکی وک ویبی رک رکسما ےن اس وت وپاھچ ےس ریبک رپ آےن ن اد ےن افہمط  

ان دبزیمت اک ربمن ای   وکیئ اھبیئ اہمترا

گ

ا وت ےلہپ۔۔  ےہ ان

گ

 ےھجم رھپ۔۔ ںیہن یہ امن

ا ودعہ اک اجےن رک ےل رپ ڈرن وک اھبیئ اہمترے  ےیل ےک انمےن اےس

گ

 رکن

 اخوخماہ ےہ اکلہ اک ٹیپ وہ ہک آن ا دایھن رھپ دو اتب اےس وساچ ےن اںم وت ےلہپ۔ڑپا

 یک ڈرن ےیل ایس سب اگ رکے وکشش یک رکےن زچ  وک افعن اںم ن اوتں ن اوتں

۔۔۔یل رک وبقل ڈلی  

زے ےن ریبک

گ

۔داھکی وک ایمں اےنپ رک وھگر ےن افہمط وت اتبن ا ےس م  

ان دبزیمت وہ ارگ!  ااھچ

گ

د آپ وت ےہ اھبیئ ریما ان ای 

 

 آپ ہک ےںہ رےہ وھبل ش

  رگجی اک

ے

۔۔۔ےیہ یھب دوس  

اا انلج اک اس دن ا سنہ رپ ن ات یک ریبک وت اہک ےن افہمط

گ

ی

گ

 ھپ
ن

زا اےس 

ٹ

زہ ی 

گ

۔اھت داتی م  

ز یہ ھچک  ویکہکن ےھت نئمطم ریبک اور افہمط۔ آےئگ ےچین ابعشن اور احبسن اںم دی 

ز یہ ھچک  اھت وہا داھکی ںیہن وک دوونں ان ےن افعن  رپ ومن الئ ےک ریبک اںم دی 
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 ےک افعن اور وہیئ ڑھکی وفرا افہمط۔ ایک اافنرم  وک افہمط ےن ریبک وت آیئ لیب 

زیھ رطف یک رمکے

ٹ

 دروازہ دعب ےک رکےن ااظتنر ےحمل دنچ رک دے دکتس۔ ی 

 وموجد ےیک اقنب اںم اگؤن لف اممہ یہ اسےنم اہجں وہیئ دالخ ادنر رک وھکل

  یک افعن اممہ اہجں داھکی رپ اسڈیئ ےک اس ےن افہمط۔یھت

ے

 ےک انبےن درگ

  اسامن ےیل

ٹ

۔آیئ یسنہ یہ ےت رک وصتر وک افہمط۔یھت یکچ رک س   

  ویکں ےہ ایک

ے
گ

۔۔۔۔وہ ریہ اکنل دای  

۔داھکیئ یگفخ ونصمیع ےک رک ےچین اقنب ےن اممہ  

زے ےباچرے۔۔ آیئگ یسنہ رک وسچ وک متس واےل وہےن اسھت ےک اھبیئ  ںیٹپ ی 

۔۔۔آج ےگ  

ھاارے

م

ے

ن

 اعطق اجنگشئ یک رنیم اںم اس۔۔۔۔ےہ زسا یہ ہی یک اھبیئ 

۔'۔۔۔۔۔ںیہن  

 دڑھنک یک دل ےک اس۔اہک اسھت ےک رہچے رسخ رکےت طبض یسنہ ےن اممہ

۔یھت ریہ اچم وشر  

دردری ریمی
 
 دنبوتسب اک ڈیمنسی ےیل ےک ان اںم۔۔۔۔ےہ اسھت ےک اھبیئ ہ

۔۔۔یگ ڑپے رضورت وک ان دعب ےک ےلمح اجراحہن۔۔۔۔ وہں رکیت  

۔اھت ےباسہتخ قہقہ اک اممہ وت وبیل وہےئ ےتسنہ افہمط  

 واےل آےن اھبیئ ہک یھت آیئ اتبےن ںیھمت اںم۔۔۔ دوھکی احل ریما

۔۔۔۔۔ےںہ آےئگ ہکلب۔۔۔۔۔ےںہ  
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۔وبیل ےس دلجی افہمط رک نس لیب وایل وہےن رپ ٹیگ  

۔ےںہ ےگل اکےنپن نپاؤں اہھت ےک اس ےسیج اگل وک اممہ رک نس ن ات یک افہمط  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دانی دے لیب ےھجم زیلپ۔۔ آےنںیگل  اںم رمکے یہ ےسیج  

ز وہیئ رکسماےت افہمط وت اہک  ےس زیتی ےن اممہ

گ

ر
م
ھ

ے

ن

ارہ اک اپ 

 

ز ےہ رکیت اش
 
 ن اہ

۔یئگ لکن  

ز یہ ھچک وں وہ اںم دی 

گ

 

ے

  رک دھکی وک ڑلوکں ایبنج وت وہےئ دالخ ادنر واسپ ت

وں

گ

 

ے

 ےک  رن ان ہی ہک اتبن ا اںیہن  ےن ریبک رپ سج ایک ااہظر اک ریحت ےن ت

ادی یک اگوں اور ےںہ ٹسیگ

 

۔ےںہ آےئ ےیل ےک دےنھکی ش  

۔ےئگ ھٹیب اںم الوجن ویہ دعب ےک ےنلم ےس دوونں ان وہ  

۔یھت یکچ رک علطم رک دے لیب وک مہ ام  رپ وہےن دالخ ادنر ےک ان افہمط  

اپ پیل اانپ ےن اںم رمکے ےک آپ۔۔ایھب  افین

ٹ

 ال وہ ےھجم آپ  اھت راھک ن

۔۔۔۔دںی  

ز اکیف ز وک افہمط دعب ےک وسےنچ دی 

گ

ا  آخ

گ

ز یک وبےنل ےک اس۔ ایگ آیہ ن اد اہبن  دی 

ا رس افعن یھت

ے

   یک رمکے اےنپ اور وہاااھٹ الہن

گ

زھ اجی

ٹ

 ریبک اور افہمط ےھچیپ ایگ ی 

  ےباسہتخ رپ رہچے ےک

ٹ

 
۔یکمچ رکسماہ  

 ےک رک دمد یک اممہ وہ ویکہکن اھت مسبت دن ا دن ا یھب رپ وہوٹنں ےک ابعشن احبسن 

 ےسیج۔ یھت آیئ وہیئ یتلچ دقومں دےب  یھب افہمط یہ ےھچیپ یک افعن۔  ےھت آےئ

 ای   وہیئگ رشوع ن ارش یک ونشکں رپ اس راھک دقم اںم رمکے ےن افعن یہ
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ام اک رےنک اممہ  نشک ای   دعب ےک

گ

  ۔ یھت ریہ ےل ںیہن ن
 
 ھجمس وک افعن ہک خ

 وہ رک دھکی وک ڑلیک وموجد اںم رمکے اےنپ ےہ ایک وہا ہک  یھت ریہ آ ںیہن

 رک رھک اہھت رپ ڈنیہل ےک دروازے وہےت ےھچیپ اںم ریحایگن ایس  اھت زدہ ریحت

۔اھت اکچ وہ الک وہ رگم یک وکشش یک وھکےنل دروازہ ےن اس  

 وموجد وکیئ۔ اںم رمکے ہک اھت ہتپ ںیہن ےھجم۔۔۔ وسری۔۔۔۔۔ دںیھکی زیلپ

۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔اھت وہا وبالھکن ا وہ رکےت چیک نشک ےس اہوھتں دوونں  

 ےس ن اٹکس وہیئ رھبی ےس ن ال رکٹک ڑپی نپاس ےن اممہ یہ وہےت متخ نشک

اک رک ااھٹ ن ال

ے

اک ن

ے

اےن رک ن

 
گ

 ہک یھت آریہ ںیہن ھجمس ھچک وک افعن۔یگل ےنیل ن

 رگم ایگ کھت یھب ےک رک رک چیک ےس دنیگ وہ۔۔۔ےہ راہ وہ ایک اسھت ےک اس

 
 
ار وکیئ ےک نکھت اںم اقمب

 

۔ےھت ںیہن آن  

ن ن ات ریمی آپ۔۔۔۔۔۔میم۔۔۔ زیلپ
 
ی پ

گ

سپ

۔۔۔۔  

ا چیک ن ال وہ

ے

 اھت اتگل رگم وبال وہےئ ےتکھج ےچین ےیل ےک ےنچب ےس ن ال ایلگ رکن

 
 
  وقت اقمب

ے

۔ےہ رحموم ےس امسع  

ے ای  ۔ یھت یچب دنیگںی نیت،اچر اہجں یئگ رپ وٹرکی اگنہ یک اممہ
چ
م
سل

 وہ اںم 

زیھ رپ ڈیب رک الھچ

ٹ
پ
پ  اک کنیٹ رپسے ےنہپ ےھچیپ اےنپ اور خ  

 

 اک اس رک ڑکپ نپان

زف یہ رکےت ےچین اورپ ڈنیہل اک کنیٹ اور ایک رطف یک افعن رخ  نپاین واےل ی 

ا زچ ےباچرا وہ۔یگل وگھبےن وک افعن دیسیھ وباھچڑ یک

ے

 ڈنھٹے اس اب وہن
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 وکر وک وخد ےس ان رک ااھٹ وک ونشکں ڑپے رپ زنیم  ےیل ےک ےنچب ےس نپاین اھٹر

  ایھب اےس۔اھت راہ رک وکشش یک رکےن

ے

  ںیہن ھجمس ی

 

 

 ےک اس ہک یھت آرہ

۔ےہ راہ وہایک اسھت  

ز ذرہ وک آپ  یک رکےن اونگر ےھجم وہیئ ےسیک تمہ یک آپ زای   آیئ ںیہن رشم ی 

  ای   یک ںیہن اکل یھب ن ار ای   ےھجم ےن آپ اںم ےنیہم ھچ

 

ج

مپ س

۔۔۔۔ایک ںیہن   

 اہھت ےک  اورافعن الھک ہنم اک اممہ ےک رک وسحمس مک دقمار یک نپاین اںم یکنیٹ

 ےس ریحت اور اھت اکچ  کٹھٹ  رک نس آواز یک اس وہ۔رگے ےچین نشک ےس

  ایس۔  اںم اچہپےنن اےس ےھت ےگل ڈنکیس دنچ سب۔ ایگ دےھکی اےس

ے
ے

 ےن اممہ وق

 یک اس ےکدقم رک چیک ہیکت ےن افعن۔ اکنیھپ رطف یک اس رک ااھٹ ہیکت رک کھج

زاھےئ رطف

ٹ

 یہ ای   وہ یتکنیھپ رپ اس ہیکت دورسا مہ ام ہک ےلہپ ےس اس ی 

 

ے
 

   اںم ح
 
ی ز

ے

۔اھت اکچ ڑکج اہھت دوونں ےک اس  آرک ق  

 ڑکجا ےس وبضمیط وک اہوھتں دوونں ےک اس ےن افعن یھت اںم اقنب اممہ

  ۔ یھت ریہ رک وکشش یک ڑھچواےن اہھت  لسلسم وہ ہک ویکں
 
 یک افعن خ

د رگتف زی 

گ

زک وکشش اینپ ےن اس وت وہیئ وبضمط م

ے

 رظنںی یک افعن۔ دی رک ی

 اور یھت  ریہ  وہ لھتپ الھت دڑھنک یک دل اممہ یھت ریہ رک وطاف اک اس

  یہ نیقی وت اےس افعن

گ
 

گ

۔یھت اممہ راین یک اھجیسن ہی ہک اھت آراہ ن  

 وخد اںم ےئل اس  ےنجیھب ںیہن ےک رک اسنئ  رپیپ ےھجم وت ےن آپ وساچ ےن اںم

اہک آیئگ یہ

ے

۔۔۔ڑپے رکین ہن زتمح وک آپ ن  

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

429 

  اک رہچہ اور ڑپی امدن کمچ یک آوھکنں یک رپافعن آواز یلیٹک یک اممہ

گ

 دبال رن

۔دےی وھچڑ اہھت ےک اممہ اور یک ڈیلیھ رگتف یک اہوھتں اےنپ یہ وفرا ےن اس  

 ن ایق ایھب سمل اک افعن رپ سج داھکی وک اہوھتں اخیل اےنپ ےس دھک ےن اممہ 

 اک اس رگم اگ امجےئ قح اانپ رک دھکی اسےنم اےس افعن وت آج ہک اھت اگل اےس۔ اھت

زی نیقی ا رطح ی 

ٹ

۔یئگ دےھکی ےس رظنوں استک وک اس  وہ اھت وٹن  

۔۔۔ یھت اچےیہ رکین ںیہن زتمح یک آےن اہیں ےئل ےک اکم ےس اےنت وک آپ

۔۔۔۔ داتی رک اکم اک آپ اںم دیتی رکوا وفن ےھجم آپ  

 ےس آوھکنں من رھک اہھت رپ ہنم ےن اممہ  رپ ےجہل ہتسکش اور آواز دیمیھ یک اس

 افعن۔آےئ لسھپ رپ اگولں رک وتڑ دنب آوسن رگم یک وکشش یک دےنھکی اےس

 رظن رپ اس اسھت ےک رس ےکھج ڑھکی رپ ڈیب یھب ایھب وہ۔ایگ دےھکی اےس دششر

۔یھت ڑھکی امجےئ  

ان وھٹکر ےسیج آپ اںم ہک اھت اتپ ںیہن ےھجم

گ

 یھٹیب رک اطخ یک رکےن تبحم ےس ان

ا  اینپ وک سج  وہں

گ

ا ںیہن رظن ھچک آےگ ےک ان

ے

 ےس آپ اےنپ ےن آپ۔۔۔  آن

 رعےص ےبمل اےنت وک آپ اںم۔۔۔۔ ایک دعب ےک اس  ایک وپرا اےس اور ایک ودعہ

 دل اک آپ یھب ن ار ای   اںم رعےص امتم اس۔۔۔ آیئ ںیہن ن اد یھب ن ار ای   اںم

زار وک رےتش اس آپ ہک ایک ںیہن

ے

زق ۔۔۔۔ رکںی راہطب ےس ھجم ےیک ےک رےنھک ی 

زی تہب  اںم

ٹ

 یلچ دوڑی اہیں رپ آس سک اجےن ہن وج یھت ووقف ےب ی 

ا ھجمس ےھجم۔۔۔۔۔ آیئ

گ

  ای   رصف ےیل ےک آپ اںم ہک اھت اچرےئ اجن

ے
گ

 اور اامی

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

430 

۔۔۔۔۔ یھت دہع  

 رس ےس آوھکنں رھبی ےس آوسنوں یتھٹیب رپ ڈیب اںم آواز ڈویب اںم درد اممہ 

۔یھت اخمبط ےس افعن ےس درگلیگتف اںم آواز ردنیھ  اکھجےئ  

 وھجنھجڑا وک افعن  ےن اافلظ ےک اس۔  رک دھکی روےت وک اس ایگ ھٹیب دل اک افعن

زھ آےگ ےس زیتی وہ

ٹ

   ےک اس رک ی 
 
ی ز

ے

 اےنپ رہچہ اک اس اور ایگ ھٹیب زاون دو ق

۔ایل رھب اںم اہوھتں دوونں  

ا ںیہن اتیمہ وکیئ ےئل ےک آپ اںم اگل ےھجم

ے

 ےک اس ایک ےن اںم ھچک وج رھک

 ای   ےھجم ارگ۔۔۔ یھت ںیہن ادیم وکیئ یک تبحم ےئل اےنپ ےس آپ ےھجم  دعب

دیگ یک آپ یھب دصیف ا وہ ادنازہ اک دنسپی 

ے

 وپری یک نپاےن اسھت اک آپ اںم وت اجن

ا وکشش

ے

۔۔۔ رکن  

 ریبمھگ ےن افعن رکےت اصف رہچہ اک اس ےس اہوھتں دوونں اٹہےت اقنب اک اس

 داھکی وک اجں دنمش اس رک ااھٹ ںیکلپ  یگیھب ےن اممہ وت اہک ےس اممہ اںم آواز

ز یہ ینتک۔ یھت آیئ ولٹ روینش یک آوھکنں اور کمچ یک رہچے ےک سج  ای   دی 

 وت ولےٹ اںم وحاوسں آےنپ دوونں رپ آواز یک ےکٹھک۔ ےئگ دےھکی مس مگ وک دورسے

زار ےب  اور امجیئ اگنہ رپ رہچے ےک اس ےن افعن

ے

 رپ امےھت ےک اس رک وہ ق

ایب اور دن ا وبہس ےس رنیم

ے

۔ایگ ےل اںم اصحر اےنپ ےس ےبن  

اویہں اینپ رھپ ن ار ای   ےس آپ اںم

ے

ز ےھجم آپ۔۔۔ وہں اماتگن اعمیف یک وکن
 
 ہ

۔۔۔۔اھت داھک دل اک آپ یھب یھبک ےس سج دںی رک اعمف ےئل ےک ن ات اس  
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۔الہن ا  رس اںم یفن ےن اممہ وت اہک  ےن افعن  

اراض ےس آپ اںم 

گ

  یھت یکچ رک ےلہپ تہب وک آپ اںم وت اعمف اور ںیہن ن

د رپ آپ سب ۔۔۔۔۔وہایگ متخ یھب وہ اب اھت ہصغ دشی   

  یس رشیلیم یک اس 

ٹ

 
 رھک ہن اقوب رپ آپ اےنپ افعن رپ ادناز وصعمم اور رکسماہ

زھ دڑھنک یک دل ےک اممہ ایگ رک دیقم اںم اصحر اےساےنپ دون ارہ اور اکس

ٹ

 یئگ ی 

۔رکےت وسحمس سمل اک اس یھت  

زی اینت ےھجم ےن اعتیل اہلل ہک آراہ ںیہن نیقی ےھجم

ٹ

 رکش ےہ ونازا ےس وخیش ی 

 ںیہن سب ریما امیہ۔دی رھب ےس وخویشں وھجیل ریمی ےن سج اک رپورداگر اس

۔۔۔۔رکو ایبن اںم وظفلں ےسیک وخیش اینپ اںم ہک راہ لچ  

 اھت راہ وبل اںم آواز یگیھب وہ رکےت اسےنم اےنپ رک اھتم ےس دنکوھں وک اس

۔ےھت من یھب انکرے ےک آوھکنں یک اس۔  

 اس ڈایل تبحم ےئل ےک دورسے ای   اںم دل ےک دوونں مہ ےن اعتیل اہلل

   وت رکش دجسہ ےیل ےک زگاری رکش یک اعتیل ن اری ذات
 
۔۔۔۔۔ ےہ واخ  

 آںیھکن یک اس ےس وپروں یک اویلگنں اینپ ےن اممہ رپ آواز ریبمھگ یک افعن

ز یہ ھچک۔ الہن ا رس اںم اابثت اور  یک اصف  یک اس ےک رک ووض دوونں اںم دی 

ز دجسہ اںم ن اراگہ

گ

۔ےھت ری   

۔۔۔۔ےہ ایگ ھٹیب یہ ادنر رک اج ےہ ایگ وہ ہٹنھگ وہا ایک وک افعن ہی  

ز اکیف ریہظ  وک ریبک رک رکسما ےن اممہ وت وبال ےس یگفخ دعب ےک رکےن ااظتنر دی 
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۔داھکی  

ز وھتڑی ز  ےںہ اجےت آ اجںیئ رک ربص دی 
 
۔۔۔۔ن اہ  

  ےن ریہظ وت اہک ےن افہمط

گ

۔داھکی اےس رک وچی  

 ن ات اخص وکیئ آج ےس ےسیج ےہ اتگل ویکں اےسی ےھجم  وہ ریہ اپھچ ھچک مت

۔۔۔۔یھت  

 افہمط ہک اھت رکراہ ونٹ ےس حبص وھگراوہ وک اس ےس رظنوں وکشمک ےن ریہظ

۔ےہ ریہ آ رظن وخش زن ادہ ےس رضورت آج  

ا اھٹیم لھپ لھپ اک ربص ںیہن انس ےن آپ ربص اھبیئ ریمے ربص

ے

۔۔۔۔ےہ وہن  

 ریغ آیئ آواز یک ےنلھک دروازہ اک رمکے ےک افعن اںم اانث ایس اہک ےن افہمط

 اور رماد ےحمل یہ اےلگ اور ایھٹ رطف یک دروازے اگنہ یک س   رپ وطر ارادی

۔ ےھت ےکچ وہ ڑھکے ریہظ  

زن ا اممہ

ٹ

۔۔۔۔آںیئ بک آپ۔۔۔ گ  

۔وپاھچ ےس ریحت دےتی وجاب اک السم ےک اس ےن ریہظ  

۔۔۔۔۔ ےلم ےس اھبویئں ریمے آپ۔۔۔  ےںہ وہےئگ ےٹنھگ دو وہےئ آےئ ےھجم  

   ےک افعن وہ دن ا وجاب ےس آرام ےکجھج ریغب ےن اممہ
 
ی ز

ے

 اس یھت ڑھکی یہ ق

 ڑھکے اب وج داھکی وک ابعشن اور احبسن رک وھگم ےن دوونں رک نس ن ات یک

زھ آےگ ےیل ےک ےنلم ےس افعن وہرک

ٹ

۔ےھت رےہ ی   

۔۔۔۔ابعشن ہی اور ےہ احبسن ہی  افعن ' 
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 رماد اور ریہظ۔ ریگوہا لغب ےس دوونں افعن وت رکوان ا اعترف اک دوونں ےن اممہ

ھ رپ ےکرس اممہ یھب

ے

سپ
ہ 

۔ےھت ےکچ ھٹیب واسپ رک ریھپ   

ز وت آپ اھبیئ افعن گ ڈگ زن ادہ یھب ےس وصتی 

گ

ی
لک

۔۔۔۔ےںہ   

۔اکٹھج رس رک پنیھج ےن افعن وت یک رعتفی یک اس وہےئ رکسماےت ےن احبسن  

  ریمی وت ںیہن ںیل رک ن ات ےس امام ریمی ےلہپ آپ

ٹ
گ

 اوہنں۔۔۔۔ ےہ یکپ  ڈای

 ن ات ےس اس ریمی وفرا اجےئ وہ ےسن ات افعن اہمتری یہ ےسیج اھت اہک ےن

ا

گ

۔۔۔۔رکوان  

 دح ےب ڑھکے اسھت وج داھکی وک دوونں ان رک رکسما ےن س   رپ ن ات یک اممہ

ا ادنازہ رک دھکی کمچ یک رہچوں ےک دوونں ےھت رےہ گل اےھچ

ے

 دوونں ہک اھت وہن

۔ےںہ وخش ےنتک رک نپا اسھت اک دورسے ای    

   یک اممہ وفن اور المیئ اکل رک ااھٹ ومن الئ اانپ ےن افہمط

گ

زاھ اجی

ٹ

 وہ  دن ا ی 

۔ آےئگ رپ اسڈیئ ای   وہےئ ےتلچ دوونں  

۔۔۔۔۔آپ ےںہ یسیک۔۔۔۔ امام مکیلع االسلم  

دوی

ٹ

۔۔۔وپاھچ وہےئ ےتکہچ ےن اممہ یہ اسھت وہےت اڈنیٹ اکل وی   

۔۔ ےہ وخش تہب رک اج واہں یٹیب ریمی ہک ےہ اتگل ےھجم۔۔۔ اٹیب وہں کیھٹ اںم

۔۔۔وہیئگ ن ات ےس افعن ایک  

 رخ اک ومن الئ ےن اممہ وت وپاھچ  ےن اوہنں رک دھکی وک رہچے رکسماےت ےک اس

   یک افعن

گ

۔اھت ڑھکا رپ اہھت ےکدیسےھ اس وج دن ا رک اجی  
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۔۔۔مکیلع االسلم  

 وجاب اک السم دےتھکی وغبر اےس ےن مگیب زنمہ وت ایک السم اکھجےئ رظنںی ےن اس

۔ دن ا  

 تہب ےن آپ ےس وہج ریمی  وہں اگر بلط اک اعمیف ےس آپ اںم آیٹن

 

ے

 
۔۔۔۔دںی رک اعمف ےھجم آپ اکیٹ اذی  

ز اک رشدنمیگ رپ رہچے ےک افعن

 

ای

ے

۔یھت امنن اں ارسفدیگ اںم آواز اور ن  

 ےن سج وہں زگار رکش یک آپ ہکلب۔۔۔ اٹیب وہں یکچ رک اعمف وک آپ اںم

  نپاچن وک یٹیب ریمی

ے
ے

ز  اک یکین اس یک آپ دن ا انب امنزی اک وق
 
 دے وک آپ اہلل اخ

ارا ےس وہج یک آپ آج اگ
 
  نپاچن رھگ اسرا ہ

ے
ے

 یک آپ ےہ اکچ نب امنزی اک وق

۔۔۔۔ اھت دن ا رک اعمف ےس دل ےچس دبےل ےک یکین اس  ےن اںم وک یطلغ  

۔داھکی اںیہن ےس رکشت ےن افعن وت اہک وہےئ رکسماےت ےن مگیب زنما  

  ہشیمہ وک وجڑی یک دوونں آپ اعتیل اہلل

ے

 وفحمظ ےس دب رظن اور رےھک  السم

۔۔۔۔ےہ ارادہ ایک اک آپ آےگ  اٹیب افعن۔۔۔۔۔ رےھک  

۔ےہ اچاتہ ایک وہ ہک اچاہ اجانن ےن اوہنں  

۔۔۔اگ رکوں یہ واسی اںم یگ اچےہ اممہ اسیج آیٹن  

۔دن ا وجاب اںیہن وہےئ دےتھکی وک اممہ ےن افعن  

 دورسی اور  وہیگ وخیش زن ادہ ےھجم وت ںیہک امام ںیہن آیٹن ےھجم آپ اٹیب وت ےلہپ

ا ایک ںیل رک ےط رک لم دوونں آپ ےہ کیھٹ  ن ات

گ

 وخیش یک آپ مہ  ےہ رکن
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۔۔۔ےںہ وخش اںم  

ز ھچک اور اہک ےن اوہنں د دی  زی 

گ

 ےن افعن دن ا رک دنب وفن  دعب ےک رکےن ن اںیت م

  یک سج داھکی وک اممہ رک رک رکسما

ٹ

 
ام اک ےنٹہ ےس رہچے رکسماہ

گ

 ےل ںیہن ن

۔یھت ریہ  

  رات

ے

 قلعتم ےک رن ان وک اممہ افعن رےہ ےگل اںم ویپگں وخش ےھٹیب س   ی

ا ریس دن اےلگ وج اھت اکچ اتب

ٹ

۔ےھت آرےہ واسپ رکےک لمکم اپسن  

 وہےئ ےکھت یھب ےچب۔۔۔  اجؤ وس ےک اھٹ۔۔۔ ےہ وہیئگ تہب رات اھبیئ ولچ

۔۔۔۔ےںہ  

 اےنپ افہمط اور ریبک۔  وہےئگ ڑھکے یہ س   وت اہک وک س   وہےئ اےتھٹ ےن ریبک

   ےئگ ےلچ رطف یک رمکے
 
 اورپ اسھت ےک ڑلوکں دوونں اور ریہظ رماد ہک خ

۔ ایگ الچ  

۔۔ےہ رپورگام اک وسےن ڑھکے یہی ایک۔۔ ےہ ارادہ ایک اک آپ  

 سنہ رک پنیھج وہ وت وپاھچ اںم ادناز رشاریت ےن افعن رک دھکی امج وےںہ وک اممہ

   یک رمکے ریغب ےیک ااظتنر اک اس اور دی

گ

زھ اجی

ٹ

ز ےک ان۔یئگ ی 
 
 ےک آےن ن اہ

 اےس ےن افعن۔ ۔یئگ یلچ ادنر ےس رغض یک رکےن اصف رمکہ المزہم دعب

۔ایگ آ ےھچیپ ےک اس یھب وخد اور داھکی اجےت ادنر ےس رظنوں رکسمایت  

۔۔۔۔۔اگ اجؤں وس رپ وصےف اہیں اںم اجںیئ وس رپ ڈیب آپ  

 رطف یک اس اممہ وت  اہک ےن افعن رک دھکی ڑھکا اںم درایمن ےک رمکے اےس
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۔ یٹلپ  

 آیئ رک ےل رپنشیم ےس امام اںم۔۔۔وسےئ رپ وصےف آپ اہک ےن سک وک آپ

  وس اسھت ریمے رپ ڈیب اس اہیں آپ۔۔۔ یھت

ے

 رک رہ اںم دح  رگم  ےںہ تکس

 انشخب وک آپ ےن اںم۔۔ یک وکشش یک ڑیھچاخین ےس ھجم ےن آپ وج ربخدار

۔۔۔۔۔ںیہن  

  رکیت وارن اےس ےس ایلگن یک اہشدت اممہ

ٹ

 
 وت وبیل وہےئ رکےت طبض رکسماہ

زھ آےگ ےن افعن

ٹ

۔ایل ڑکپ اہھت ویہ اک اس رک ی   

ز  اںم وت ےہ رطخہ وکیئ ےس ھجم ارگ 
 
 اعدت وایل ےلہپ اینپ وہں اتکس وس رک اج ن اہ

۔۔۔ںیہن وھبال اںم  

۔داھکیئ یگفخ ونصمیع ےن افعن  

ز آپ رھپ ےہ کیھٹ ےہ ن ات ایھچ اور وت ہی ںیہن یہ وساچ ےن اںم وت ہی او
 
 ن اہ

۔۔۔وہ رکیت وپری دنین اینپ ےس اانیمطن اہیں اںم  اجںیئ وس رک اج  

 یہ ویں وک اس ڑھکا ےحمل دنچ افعن وت  وبںیل ےس رغض یک ڑیھچےن اےس  اممہ

۔ راہ داتھکی وخد ےب  

۔۔۔رمیض یک آپ ےسیج ےہ کیھٹ ےلچ   

 آیئ آےگ ےس زیتی اممہ۔ اٹلپ ےئل ےک اجےن واسپ اور وبال ےس اانیمطن افعن

ز اےس رک ڑکپ ن ازو اک اس اور
 
۔رواک ےس اجےن ن اہ  

ز چم چس آپ یھت ریہ رک ذماق اںم
 
 یک آپ اںم  وہےئگ ایتر ےیل ےک اجےن ن اہ
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 ااجزت ےس ن اپ امں اینپ اںم۔۔۔ ےہ قح وپرا رپ ھجم اک آپ اور وہں ویبی

 ریتصخ انہک ےس افعن ہک اھت اہک ےن امام سب۔۔ وہں  آیئ نپاس ےک آپ رک ےل

۔۔۔رکےل رضور ااظتنر اک  

 ھآا ھچک تہب وک افعن یتہک رک اچکچہ اممہ
چ
م
س

۔یئگ   

زھ آےگ ےن افعن

ٹ

۔ایل اںم اصحر اےنپ وک اس رک ی   

  یک وادلنی اےنپ نپاس ریمے یھب آج آپ۔۔ امیہ

ے
گ

   ےہ اامی
 
  خ

ے

 آپ ی

 اامعتسل قح وکیئ اانپ رپ آپ اںم ےگ آںیئ ںیہن نپاس ریمے رک رک وہ رتصخ

 ےس ایہن اںم دںی  دے ےھجم آپ اایتخر ومےٹ وھچےٹ سب۔۔  اگ رکوں ںیہن

۔۔۔اگ ول رک زگارا  

  ےک اس اکم ای   ےن اممہ رپ ےنہک ےس رشارت ےک افعن

گ

۔دن ا  ڑج رپ س   

ا متخ ڑپاھیئ اینپ اںم

گ

 وخاشہ یھب وکیئ العوہ ےک اس وہ وہں اچیتہ رکن

 اںم ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم یھب وت ےںہ اچےتہ ریتصخ ےلہپ آپ ارگ۔۔۔ ںیہن

۔۔۔یگ ولں رک لمکم ڑپاھیئ اینپ رک رہ اسھت ےک آپ  

۔ایگ ھٹیب رپ ڈیب ےل اسھت اےس  افعن وت ےناہک اممہ  

ز زن ادہ وخیش یک آپ ےھجم اچیتہ ایک آپ اتبںیئ وخاشہ اینپ ےھجم آپ امیہ

گ

 زعی 

۔۔۔ےہ  

 رظن ےن اممہ وت وپاھچ ےس رنیم ےن افعن رک اھٹب رپ ڈیب ےئل اسھت اےنپ اےس

  یلیھپ رپ رہچے ےک اس رک ااھٹ

ٹ

 
  یک اس وج داھکی وک رکسماہ

ے

 
د اںم واجہ زی 

گ

 م
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۔یھت ریہ رک ااضہف  

 اجب اینپ آپ واہں۔۔۔ ںیلچ دنلن اسھت ریمے آپ ہک وہں اچیتہ اںم

۔۔۔رکوں لمکم میلعت اینپ وےںہ اںم اور رکںی  

 رک وہ دیساھ رھپ اور ہ راہ داتھکی وغبر اےس ےحمل دنچ افعن رک نس ن ات یک اممہ

 وہےن رپاشیین وک اممہ رک دھکی دیجنسیگ وایل اھچےن رپ رہچے ےک اس  ایگ ھٹیب

۔یگل  

ان ڈیم فلیس ای   اںم اممہ دےھکی

گ

  ہک اگ اچوہں ںیہن یھبک اںم۔۔۔ وہں ان

  اھبیئ العوہ ےک اس ےہ اجب یھب رپ اہیں  ول ااسحن وکیئ اک وادلنی ےک آپ

زا ریما

گ

 ےنلچ آرٹسایلی اسھت ریمے آپ ارگ ےیل ےک آرٹسایلی ےںہ آےئ رک ےل وی 

 آپ ایھب ارگ اگ اجؤں ےل آرٹسایلی رک رکوا رتصخ وک آپ اںم وت وہ رایض رپ

۔۔۔۔اگ رکوں ااظتنر اک وہےن لمکم میلعت یک آپ اںم وت اچیتہ ںیہن ااسی  

 وک افعن رک ااھٹ رظن ےن  اممہ  اھت راہ وبل اھتےم اہھت اک اس ےس رنیم افعن 

ز ھچک داھکی   وایل ےلہپ دی 

ٹ

 
   ےس رہچے ےک اممہ رکسماہ

 

 وک افعن۔ یھت اغی

۔ آیئ ںیہن دنسپ وک اممہ ن ات یک اس ہک وہایگ ادنازہ  

ا وجاب اک آپ اںم اممہ

گ
گ

۔۔۔وہں اچاتہ س  

۔اہک رک دے زور ےن افعن  

 یہ وخد آپ اب۔۔۔  آن ا ںیہن دنسپ وک آپ رگم ےہ دن ا اتب وک آپ ےن اںم

ا ایک  ںیل رک ڈاسیڈیئ

گ

۔۔۔یگ ولں امن ن ات یک آپ اںم ےہ رکن  
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ز یہ ینتک افعن وت اہک ےس ارسفدیگ ےن اممہ  ںیہن ھجمس اےس۔ ایگ دےھکی اےس دی 

 اور اھت اگر بلط اک اسھت ےک اممہ دل۔ دے وجاب ایک وک اممہ ہک یھت آریہ

 رہچے ےک سج داھکی وک اممہ ےن افعن۔ رےہ اںم نپااتسکن وہ ہک اھت اچاتہ دامغ

   روقن یک

 

۔یھت یھٹیب رظتنم یک ےلصیف ےک افعن وہ یھت یکچ وہ اغی  

زدی   ےک وادلنی ےک آپ مہ ہک ےںہ اچیتہ آپ

گ
گ

۔۔۔رےہ ی  

ز اںم ہہت یک ن ات وہ اور آیئگ ھجمس یک ارسفدیگ یک اس ےسیج وک افعن

ے

 وبال رک ای

 وپمکز وک وخد رک ےل اسسن رہگا ای   ےن افعن۔  دن ا الہ رس اںم اابثت ےن اممہ

۔ایک  

دوں ےسیک اجب اںم دنلن اںم

ٹ گ

۔۔۔۔اگ ڈوھی  

  ےن اممہ رپ ن ات یک اس

گ

۔ااھٹن ا رس رک وچی  

د اجب

ٹ گ

 اھبنسل آسف اک ان اسھت ےک نپانپا آپ  ےہ رضورت ایک یک ےن ڈوھی

۔۔۔ انیل  

۔الہن ا  رس اںم یفن ےن افعن وت اہک وہےئ وہےت وخش ےن اممہ  

  یہ اںم نپااتسکن مہ ایک اممہ

ٹ

  وہ ںیہن س 

ے

ارے اہیں دںیھکی وخد آپ تکس
 
 ہ

 رایض رپ وہےن ٹفش نپااتسکن یھب وک آیٹن الکن مہ ےںہ رےتش ایپرے اےنت نپاس

۔۔۔ےگ ںیل رک  

۔ آن ا دنسپ زن ادہ آڈیئن ا ہی وک اممہ وت اہک رک وسچ ھچک ےن افعن  

 زن ادہ رک اج دنلن امام یھب وےسی یگ ولں رک ن ات ےس نپانپا امام اںم۔۔ ےہ کیھٹ ہی

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

440 

۔۔۔۔۔ ںیئگ رہ اہیں وت دویتس اسری یک ان ںیہن وخش  

 اچاتہ وہ ویکہکن ایک ادا رکش رک دھکی وہےت وخش وک اس ےن افعن وت اہک ےن اممہ

 اےس رن ان یھب وےسی۔وہ ےس راضدنمی اور وخیش دیل یک اممہ وہ وہ یھب وج اھت

 دیجنسیگ رپ ن ات اس وہ اب اور اھت اکچ ہہک یھب اک رکواےن اکرون ار اںم نپااتسکن

ا وغر ےس

گ

اہک اھت راہ اچہ رکن

ے

ا ہن دواچر ےس ےلئسم یسک وک اممہ ن

گ

۔ڑپے وہن  

  وہےن لمکم ڑپاھیئ یک آپ مہ رھپ ےہ کیھٹ

ے

۔۔۔۔۔ےگ رےںہ دنلن ی   

 دن ا اکٹ رپ دنکےھ ےک اس رس اانپ وہےئ رکسماےت ےن ےن اممہ رپ ن ات یک افعن

  یک ےکرہچے اس اھت دن ا وبہس رپ رس ےک اس ےس رنیم ےن افعن۔

ٹ

 
 رکسماہ

۔ےھت رےہ دے ہتپ اک وخیش ادنروین اانیمطن اور  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اسھت ےک اس مت ارگ یھت اجیتن اںم ویکہکن اھت ایک عنم ےئل ایس ںیہمت ےن اںم

زاب رھپ تعیبط اہمتری وت یئگ

گ

 ںیہن ن ات یک امں اینپ ےن مت رپ یگ اجےئ وہ خ

  ایک اہمتری ےس نشنیٹ دوھکی اب۔۔۔ امین

ے

۔۔۔ےہ ریہ وہ احل ' 

داھل رپ ڈیب ریمب۔ ںیھت ریہ اکٹ رکچ اںم رمکے ےس رپاشیین مگیب ہمیلح

ٹ گ

 یٹیل ی

۔یھت  

 ڈیمنسی ےہ وہایگ اخبر دون ارا ےس وہج یک زمکوری سب  ںیہن نشنیٹ وکیئ ےھجم امام

  لک انیل دھکی آپ ہن وہ ریہ ےل

ے

۔۔۔۔یگ اجؤ وہ کیھٹ ی  

 وک مگیب ہمیلح۔ یھت وہیئ ڑپی دیپس رتگن یک رہچے اور دیمیھ آواز یک ریمب
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۔وہیئ وسحمس  واعض آرزردیگ یک ےجہل و ل   ےک اس  

زی ہی

گ

 اعطق ااجزت یک ےنلم ےس ریہظ ںیہمت اںم دعب ےک اس ریمب اھت ن ار آخ

۔۔۔۔۔یگ دوں ںیہن  

د یک ااعتشل ادنر ےک ان ۔ڑپںی ٹھپ ےس ےصغ وہ اور ایھٹ رہل دشی   

۔ وہاگ ںیہن ھچک ااسی اہک ےن اںم۔۔۔ ےںہ ریہ رک ہصغ اانت ویکں آپ رسکیلی امام

 رٹکیفی یھب یھبک دعب ےک آج اںم وت ےںہ اچیتہ آپ ارگ رکںی نیقی ریما آپ

ی لا اںم ہک دںی دے ااجزت اینت سب یگ اجؤں ںیہن
 م
چ

ادی یک یٹیب یک آیٹن 

 

 ش

۔۔۔دو رکوا  

 ےس یسب ےب اور اچریگ ےب وہ یھٹیب رک وہ دیسیھ لکشمب رک دھکی ہصغ اک ان وہ

 ادنر دل ہک ن ات اور ہی یھت ریہ رک وکشش یک دالےن نیقی وک امں اینپ

۔اھت راہ اھک اھچپڑے  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ادی ےس ڑلیک اریم  ای   وت افین

 

۔۔۔۔۔ےہ نئمطم دل ریتا ایک ےہ اکچ رک ش  

   ےھت رےہ واک رپ تھچ دعب ےک امنز یک رجف حبص دوونں دوونں وہ
 
 ریہظ خ

  ےن

گ

۔ وپاھچ ےس ااچی  

 ےسیک اور بک  اکنح ہی ہک ےہ اجاتن وت۔۔۔۔  اک ن ات اس ریتی ےہ بلطم ایک

۔۔۔۔دصقم اک وسال اس رھپ۔۔۔۔۔  وہا  

۔یھت ںیہن وتعق یک وسال اےسی ےسیسک ریہظ اےس  یھت اجب ریحت یک افین  
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 نپاین رک لہ یھبک ےن اس۔۔۔۔  وہیئ یلپ اںم الڈوں ےہ یٹیب یک ن اپ اریم  وہ

۔۔۔اگ زگارے زدنیگ ےسیک اسھت ےک ڑلیک ایسی وت۔۔۔ ایپ ںیہن  

۔ ڈایل رپ اس رظن وہیئ ایھجل ای   ےن افعن رپ وسال ےک ریہظ  

 قلعت وکیئ ےس اممہ اور ریمے اک اریمی یک ان۔۔۔ ےہ اریم تہب وہ ارگ وہا ایک

 ن ات ریمی ےن اوہنں اور وہں اکچ رک ااکنر اصف ےس زیہج وک الکن اںم ںیہن

 ےس ھجم وہ ہک ےہ ولعمم اانت سب ےھجم وت رکو ن ات یک اممہ ن ایق ےہ یل یھب امن

ا زدنیگ آدنئہ اسھت ریمے اور ےہ رکیت تبحم

گ

۔۔۔ ےہ اچیتہ زگارن  

۔۔۔وہا ںیہن نئمطم ریہظ رگم اہک اےس وہےئ رکسماےت ےن افعن  

 نج یگ اجےئ ااتک یہ اںم اسولں دنچ اسھت ریتے وہ ہک اتگل ںیہن ےھجت

ات

 
 

 رگم ےہ یتکس زگار وت اسل دنچ ےنیہم دنچ ریغب ےک ان ےہ اعدی وہ یک آاسن

۔۔۔۔۔۔۔ںیہن زدنیگ اسری  

افعن وت اہک اںم ےجہل وہےئ ےتھبچ اےس ےن ریہظ   

۔داھکی ےس یھجمس ہن اےس ےن  

ارے ےنیہم ھچ ےن ڑلیک اتبسج ن ات ای  
 
 اںم ونیہمں ان اور زگارے اسھت ہ

د  ےن اس یھبک۔۔۔۔۔۔۔  الکن ںیہن وکشہ ےس ہنم ےک اس یھب اںم رگیم دشی 

زن ادی اینپ وک یسک ارا وت اچیتہ وہ ارگ احالہکن  رہھٹان ا دار ذہم اک ی 
 
 رک رحام  انیج ہ

 ےس یسک ےس اںم مہ یھب یھبک ےن اس اںم ونیہمں  ھچ ان رگم یھت یتکس

زی وہ ےن اس یھب دعب ےک ےنلم ےس الکن ےک یتح یک ںیہن دبزیمتی

گ

 رات  آخ
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ارے یھب
 
زحیج وک زگارےن یہ اسھت ہ

ے

۔ ۔۔۔۔۔دی ی  

  
 
ز ےس روہی ن ا ن ات یھب یسک اینپ ےن اس وت ےئگ اگؤں مہ خ

 
 ہک دن ا وہےن اظہ

زے اےنپ وہ

ٹ

 بک ےس اس ےھجم ہک ولعمم ںیہن ےھجم ےہ یٹیب یک ن اپ امں ی 

 دل ریمے ےس وہج یک اعدات ایھچ اینپ وہ ہک ےہ ہتپ اانت سب وکیئ وہیئ تبحم

۔۔۔۔رکیئگ رھگ اںم  

ز آہتسہ آہتسہ افعن
 
ار ےک شکمشک رپ رہچے ےک ریہظ اھت راہ رک ن ات ہ

 

 رک دھکی آن

ے دنچ افعن
مہ
ل

ا وک اس 

ے

۔۔۔راہ وھگرن  

 رطح دیسیھ۔۔۔ ےہ راہ اچہ انہک ھچک اور اور ھچک وت ہک ےہ اتگل ویکں اےسی ےھجم

۔۔۔۔ےہ ریہ رک گنت ےہ ن ات ایک دے اتب  

دب اےس

گ

دی 

گ ے

۔ڈاال وپھچ اھبسو دیسےھ وت ایگ ںیہن راہ ےس افعن رک دھکی اکشر اک ی  

 رک ااکنر اصف اںیہن ےن اںم رپ سج اھت دن ا رپوپزل اانپ وخد ےھجم ےن ریمب میم

د ےس وہج یک ااکنر اس وہ اور دن ا ۔۔۔ ۔وہںیئگ یھب امیبر دشی   

 وہیکچ ومندار دیپسی یک حبص۔اتبن ا رک امج اگنہ رپ وسرج وہےئ ارھبےت ےن ریہظ

 یس یکلہ اںم وہا۔ےھت آےئ وھچڑ آایشےن اےنپ اںم التش یک رزق رپدنے۔ یھت

۔یھت یکنخ  

۔۔۔۔ایک ویکں اےسی ےن وت۔۔ ایک  

۔وپاھچ ےس ریحایگن ےن افعن  

ا ںیہن لیم ےس اسٹیٹس ےک اس اںم

ے

 ن اوتں یک ولوگں وہ لک وت ںیہن آج۔ اھکن
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 ےہ دن ا دانف وک تبحم اس اںم دل اےنپ ےن اںم وت آج۔ دیتی وھچڑ ےھجم آرک اںم

د دعب اسولں دنچ رگم ای 

 

زی دعب ےک اجےن ےک وھچڑ ےک اس اںم ش

گ

 اسسن آخ

ا ےل ہن حیحص یھب

ے

ن ۔۔۔۔نپا  

۔ دے اھپڑ رس اک اس ایک دل اک افعن رپ ےجہل درگلہتف اور ادناز ہتسکش ےک اس  

ادی ےس ڑلیک یک یلمیف یسیج اےنپ یسک وت ارگ ےہ ایخل ایک ریتا

 

 ایک وت اگ رکے ش

  ےھجت وہ

ے

 رپ انب یک رفموےض ای   ےن وت۔۔یتکس اج ںیہن رک وھچڑ ےھچیپ ےک دول

زن اد زدنیگ اینپ  ایک اںم نہب ریمب ہک اتب ےھجم۔۔ ایل رک دنبوتسب اکپ اک رکےن ی 

زایئ ۔۔۔۔۔ےہ ی   

د رپ ےبووقیف یک آس وک افعن او دشی 

ے

۔آن ا ن  

زایئ زاروں ااھچایئں اہتبل ںیہن وکیئ وت ی 

گ

 
۔۔۔۔ ےںہ ہ  

۔ایگ رک وبجمر رپ رکسماےن وک ریہظ وصتر اک اس  

  اینت وج۔۔۔یگ ےلم اہک ڑلیک یسیج نہب ریمب ےھجت

ے

 اسدہ ن اووجد ےک دول

 

ے

عن پ
طن 

اںیہن ن ار یئک ےن اںم۔ےہ یک    

 وج ےن نہب ریمب وھچڑ یھب ہی۔۔داھکی اجےت ویین رک اھک دےکھ اںم سب اعم

زہ ھچک

گ
 

  ےک رکےن ادناز رظن وہ ایک۔۔۔۔۔۔ایک ےیل ےک افی
 
 ارگ۔۔۔۔ ےہ اقب

زہ ےن اس اخیل ہک وسںیچ ہی مہ

گ
 

 ےک آیٹن ہلیمج ھچک وہ وج اب وت یک دمد یک افی

 ایخل ایک اہمترا اںم ن ارے ےک اس ےہ ریہ رک ےئل ےک ویٹیبں یک ان اور ےیل

 ےہ
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 نج ےںہ رکےت ولگ ویہ وت ااسی ںیہن وت زدنیگ یک دن ای   یک اس ہی۔۔۔۔ 

 وہ وہں ااسحس ےیل ےک دورسوں اںم دل ےک ان اور وہ رنم دل ےک

 تہب اںم داین ولگ اےسی ن ار۔۔۔۔۔۔ ںیھجمس فیلکت اینپ وک فیلکت یک دورسوں

زس اسھت اسھت ےک وہےن اریم وج ےںہ وہےت مک

ے

دای

گ

 وہ ےھجت۔۔۔۔۔ وہ یھب خ

 یھت ڑلیک ڈنمھگی دقر سک ےہ ن اد یٹیب یک اصخ   امکل واےل رٹکیفی دورسی

زے یسک یہ ہن یھت دیتی رک ےبزعیت یک وررکز اسرے

ٹ

 وھچےٹ ہن اور احلظ اک ی 

زدی   ےک اس اک

گ
گ

   اھت ھچک س   ہسیپ ی
 
 تیثیح یک ویچیٹن ےئل ےک اس رغی

  یھب یسک وہ ںیہنج ےھت رےتھک

ے
ے

 ن ان ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت یتکس لچک اںم نپاؤں وق

 دن اس سب یک ان یھت یطلغ ایک اھت امرا ڑپھت رپ ہنم ےن اس ےسیک وک اخن

زایب یک تعیبط ےن اوھنں

گ

 یھت یک ںیہن ڈگنٹس یک آسف ےک اس ےس وہج یک خ

 ہک اگ دوں وشمرہ ےھجت وت اںم زادن اں اریم وہیئ ڑگبی ےںہ وہیت ایسی۔۔۔۔۔۔

 ےہ رکیت دنسپ ےھجت ارگ ےہ ڑلیک ایھچ تہب وہ وسچ ےس دامغ اور دل ڈنھٹے

 اانپ یہ رپ رکےن دنسپ رصف وکیئ ورہن وہاگ اعمہلم اک آےگ ےس اس انیقی وت

 یکچ ڑپ یھب امیبر ےس ااکنر اہمترے وہ ہکبج  داتی دے ںیہن رپوپزل

۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

 ہنم ےک اس لسلسم ریہظ۔ اھت راہ ہہک ےس اس آہتسہ آہتسہ رک وسچ ھچک افعن

ے ےس

گ

کلن

گ

ن
ادیئ ہکلب اھت راہ نس رصف ہن وک اافلظ واےل 

ے

 راہ الہ یھب رگدن اںم ن

۔اھت  
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۔۔۔۔ےہ راہ وسچ ایک  

۔اکس ںیہن رہ انب وپےھچ وسال رک دھکی ڈوےب اںم وسچ وک ریہظ  

  ن اںیت اسری ریتی ںیہن ہتپ

گ
گ

 ویکں نئمطم دل ریما ن اووجد ےک امےنن اور س

  تہب دانی وھک رھپ اور انلم اک تبحم ےہ اتگل ڈر تہب ےھجم ںیہن

ے

 
اک اذی

گ

ا ن

ے

 ےہ وہن

  ایس ےھجم اور

ے

 
۔۔۔۔ےہ اتگل ڈر ےس اذی  

۔اھت امنن اں وخف اںم آواز یک اس  

زاب وت دامغ ریتا

گ

زاب زدنیگ اینپ ےھچیپ ےک ن ات وضفل ای  ۔۔۔۔ ںیہن خ

گ

 رک خ

۔۔۔۔ اگ ےئج اسل ےنتک ےہ ہتپ اک زدنیگ اینپ ےھجت اتب ن ات ای  ۔۔۔۔۔ ےہ راہ

 دے وھچڑ وک ن اوتں اینبد ےب اور وضفل ںیہن ربخ یک لک اور ےہ آج وت اہیں

 ریتے اعتیل اہلل دھکی رھپ رک روجع ےس اعتیل اہلل ےلہپ ےس رکےن ہلصیف اانپ اور

 ےئل ریتے ہلصیف اک اعتیل اہلل اںم وصروتں دوونں۔۔۔۔ ےںہ رکےت ہلصیف ایک ےیل

 اھجمس اںیہن رکےک ن ات ےس ریمب میم  وت آن ا یفنم ااختسرہ ارگ اگ وہ راہ لعشم

 ولک دو اھٹمیئ ایھچ ےس س   یک الوہر ےیل ریمے رھپ وت آن ا تبثم ارگ اور دانی

ا ےل وسٹ ولشار اگنہم ےس س   اک ڈاٹ ےج اور

گ

۔۔۔۔آن  

ز رکےت رکےت ن ات

گ

 ای   ےن ریہظ وت وبال اںم ادناز رشاریت افعن آرک اںم آخ

۔امرا دے اںم ٹیپ ےک اس اکم  

ان ڈٹیھ

گ

۔۔۔۔ےہ یئگ ڑپ اینپ ےھجت اور ںیہن انب ھچک ایھب ریما ان  

۔الہن ا ےس زور رک رھک ن ازو رپ دنکےھ ےک اس ےن افعن رپ ن ات یک ریہظ  
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  وچںیل یک دامغ ریتی ہی

ٹ

اہتش افہمط ےچین لچ اب۔۔۔ اھت ےئل ےک رکےن س 

گ

 ن

۔۔۔وہیگ ریہ ونبا  

 اےنپ افعن۔ےھت ےکچ اجگ س   اہجں آےئگ ےچین دوونں اور اہک اےس ےن افعن

ا وک اممہ وت آن ا اںم رمکے

ے

 یھت یئگ وس دون ارہ رک ڑپھ رجف وہ۔دن ا رکسما رک دھکی وسن

 ارادہ اک اگجےن اےس اور راھک رپ ڈیب واسپ رک ااھٹ ہیکت اانپ ےس وصےف ےن افعن

زک

ے

ا ی

ے

ز ےیک دیپا آواز انب رکن
 
۔ےھت رےہ وس یھب ابعشن اور احبسن۔ آایگ ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دوونں سب اںم دںی اجےن  ےھجم زیلپ آپ  ےہ کیھٹ تعیبط ریمی آج امام

 اجؤں ںیہن ےھچیپ آےگ ںیہک العوہ ےک اس یگ آؤں رک وہ ےس رھگ ےک ڑلوکں

۔۔۔۔یگ  

اراض اور  داھکی رک وھگر اےس ےن ہمیلح مگیب وت آیئ ےچین رک وہ ایتر ریمب

گ

 ن

۔ںیگل وہےن  

۔۔۔ےہ رپ یٹھچ آج وت ڈراویئر ؟۔۔۔وہ ریہ اج اسھت ےک سک  

  یس یکلہ وک امں ےن ریمب وت وپاھچ ےس یگفخ ےن اوھنں

ٹ

 
۔داھکی ےس رکسماہ  

۔۔۔۔ ےگ اجںیئ ےک ےل ےھجم یہ وہ اھت البن ا وک ریہظ ےن اںم۔۔۔ امام   

۔الہن ا رس اںم یفن ےن ہمیلح مگیب وت اہک ےس آیگتسہ وہےئ اکھجےت رس ریمب  

 اھبیئ افروق اور ےںہ ےکچ یھب لم ےس دوونں وہ ےہ اتپ اںیہن ڈلیٹی اسری امام

ان ااسی وکیئ العوہ ےک ان ہک ےہ اہک ےن

گ

 یجھب ےھجم وہ اسھت ےک سج ںیہن ان
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 یگ روھک دایھن وپرا اانپ اںم وہں ریہ رک رپاسم ےس آپ اںم وہ نئمطم رک

 ۔۔۔۔

 وت وبیل وہےئ رکےت ایپر رپ اگل یتگل ےلگ ےک ان ریمب رک دھکی اںم ےصغ اںیہن

۔ایگ رھب ےس ارسفدیگ ےیل ےک یٹیب اینپ دل اک ان  

 بیصن ےک اس یہ وہ اور اھت ایک دنسپ دقر اس وک یسک ےن یٹیب یک ان ن ار یلہپ 

 امیگن داع یک بیصن اےھچ ےک یٹیب اینپ اںم دل یہ دل ےن اوہنں اھت ںیہن اںم

دا اںیہن ریمب

گ

ز رک ہہک احظف خ
 
 اک اس اںم وپرچ ریہظ اہجں ںیھت یکچ اج ن اہ

۔اھت راہ رک ااظتنر  

؟۔۔۔۔آپ ےہ تعیبط یسیک۔۔۔ مکیلع االسم  

   ےک اس
 
ی ز

ے

۔وپاھچ وہےئ رکسماےت ےن ریہظ رپ آےن ق  

۔۔۔ےہ رکش تہب اک اہلل   

ان اانپ ےن ریمب  وجاب اےس وہےئ رےتھک رطف یک دروازے ےک اگڑی دی 

  یک ریہظ ا۔دی

ٹ

 
۔وہیئگ رہگی رپ داھکےن ریخ ےب یک اس  رکسماہ  

  ٹنم دس

ے

  ےس اخومیش ریہظ ی

گ

ا ڈراویئن

ے

  ےن اس رھپ  راہ رکن

گ

 ےک ڈراویئن

ات و رحاکت یک  ریمب دایھن اسرا اانپ اسھت

گ

ز لسلسم وج اگلن ا رپ کس
 
 دھکی ن اہ

۔وہ ہن اکم وکیئ رضوری ےس اس ےسیج یھت ریہ  

  ےس اےھچ یسک ےلہپ ہن ویکں ےہ راہ رک دل اک ےنیپ ریمااکیف ریمب

ٹ
گ

 
 روٹسیرن

۔۔۔۔ںیل یپ اکیف ےس  
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 ایس ےںہ رےہ اج ےیل ےک اکم سج مہ۔۔۔ ےہ االتخف ےس ایخل ےک آپ ےھجم

 ڈراپ ےھجم وت ےہ راہ رک دل تہب اک آپ ارگ اور وہاگ رتہب وت رںیھک وفسک رپ

  وپرا وشق اانپ آپ رکےک

ے

۔۔۔ےںہ رکتکس  

ز دایھن اانپ ےن ریمب
 
 اھبری اک آواز یک اس  دن ا وجاب اےس اور راھک یہ ن اہ

۔اکس رہ ںیہن یفخم ےس ریہظ نپ  

ز یک ےنیپ اکیف ن ار یلہپ وک آپ ےن اںم ریمب

گ

 ےک رک ااکنر ےن آپ اور یک آق

۔۔۔ےہ دی رک ااہتن ےک رمویت ےب  

زہ اک یگفخ ونصمیع ےن ریہظ
 
 داھکی اےس ریحاین رک ومڑ رخ ےن ریمب وت ایک اظمہ

۔اھت راہ رک وبجمر رپ وچےنک ن ار ن ار اےس ےس روےی اےنپ آج وج  

 ںیہن دل ریما ےہ یک ن ات لپمس ےن اںم داھکیئ ںیہن رمویت ےب وکیئ ےن اںم

۔۔۔ول رھب احیم ےسیک اںم وت وک ےنیپ اکیف راہ اچہ  

  ےن ریہظ وت اہک ےس راھکیئ ےن ریمب 

ٹ

 
 اک اس داھکی وک اس دن اےت رکسماہ

۔اھت راہ وہ رسخ اںم رکچ ےک رکےن طبض ہصغ اب رہچہ  

اراض آپ۔۔۔ ےہ کیھٹ ااھچ

گ

 ےنچنہپ رھگ ےک ان مہ اب یھب وےسی وہں ںیہن ن

۔۔۔ ےںہ واےل  

د ہگج یک نپارگنک  ےن اس۔ اھت رش اہجں یک اگنہ اسےنم  ےن ریہظ

ٹ گ

 رک ڈوھی

 ڑھکی ریمب اہجں آن ا رپ اسڈیئ دورسی وہ ےک رک الک اگڑی یک نپارک اگڑی

   ےک اس وہ یھت
 
ی ز

ے

   یک روڈ رک اھتم اہھت اور ایگ ق

گ

زاھ اجی

ٹ

 اانپ ےن ریمب۔ ی 
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۔یھت وبضمط اخیص رگتف یک ریہظ رگم یک وکشش یک ڑھچاےن اہھت  

زا ںیہن  ن ار اس رجتہب اک دہعف یلھچپ ںیلچ اسھت ریمے ےس آرام آپ
 
 دہ

۔۔۔اتکس  

 دعب ےک رکےن رکاس روڈ اور رکان ا ن اور ےس رنیم ےن ریہظ رپ ےنچنیھک اہھت ن ار ن ار

۔وھچڑا اہھت اک ریمب  

  یلھچپ رک زگر ےس اںم امرٹیک وہ

ٹ

۔  ےھت وہےئ ےنب وکارٹ اہجں  آےئ رپ س 

 اس ےس دنبے ای   ڑھکے واہں اور اکنال اڈرسی رک اکنل ومن الئ ےن ریہظ

ادنیہ یک اس۔ وپاھچ قلعتم ےک

 
گ

زاھ آےگ ےئل اسھت وک ریمب وہ رپ رکےن ن

ٹ

 ی 

ز یہ ھچک اجبیئ لیب ےن ریہظ رک چنہپ نپاس ےک وکاررٹ ولطمہب  اھبری ای   اںم دی 

۔وھکال دروازہ ےن اخوتن رھبمک  

۔۔اھت اتبن ا اک آےن اےنپ اےس ےن مہ ےہ ےسانلم ادجم وںمہ  

۔داھکی رک وھگر وک دوونں ےن وعرت اس وت اہک ےن ریہظ  

ز اکیف اںم آاجؤ ادنر وت وہ ویہ ارگ۔۔۔ ںیہن وت واےل رےتش ںیہک ولگ مت  دی 

۔۔۔یھت ریہ رک ااظتنر اک ولوگں مت ےس  

 اک آےن ادنر وک دوونں رک دے وجاب یہ وخد اور وسال یہ وخد ےن اخوتن اس

۔دن ا راہتس  

۔۔۔ولگ ےگمت ول ںیہن وت نپاین اچےئ  

اپھچیئ ریحت اینپ ےن دوونں رپ ےجہل روےھک ےک اس  
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۔ںیہن یج  

۔ایک ااکنر ن اآواز ےن ریہظ  

ا  ےہ ڑپی وھپٹ ون ا یئن لک آج

گ

ارے داھکی ہن اور انس ےلہپ ن
 
 مہ ےںہ ےٹیب ہ

ادن اں یک ان اچےہ اہجں

 

 رظن رپ ڑلوکں لک آج ےہ اتگل اےسی وت ولگ رکںی ش

۔۔۔۔ےںہ ڑپےت  وٹٹ وفرا داھکی ڑلاک ااھچ اہجں۔ ےںہ وہےئ رےھک  

ے ےس ہنم ےک ان وت وھکال ہنم اانپ ےن اخوتن

گ

کلن

گ

ن
اک وک ےنریمب اافلظ واےل 

 

 ش

ارلم ہی ےیل ےک ریہظ ہکبج دن ا

گ

۔۔۔یھت ن ات ن  

زدیتس وکیئ رپ آپ مہ  رےتش اےھچ ےیل ےک ویچبں وںمہ ےہ رےہ رک ںیہن زی 

زںی یک آپ ےںہ دراکر  آےگ ن ات مہ وت آیئ دنسپ وک آپ ارگ ںیل دھکی وصتی 

زاھںیئ

ٹ

۔۔۔ےگ ی   

۔ایک آاغز اک ن ات وہےئ ےتکجھج ےن ریمب  

۔۔۔ےںہ رپن اں وحر وکیسن داھکؤ الؤ  

د وک ریمب رپ ےنہک ےس راھکیئ ےک ان ن ط رگم ایک آن ا ہصغ دشی 

 

 گیب۔ یئگ رک ط

زوں ےس ز دوونں رک اکنل افلہف واال وصتی  ۔رکدںی اسےنم ےک ان  اور اکنیل وصتی   

ا ایک ن اپ اک ان ےںہ ریہ گل کیھٹ وت اںم دےنھکی

ے

 ذایت اک ان رھگ اک اور ےہ رکن

۔۔۔ےںہ رےتہ رپ رکاےئ  ن ا ےہ  

ز ےس رظنوں رکیت ارسکیے ےن اخوتن  رک ااھٹ ہنم رھپ اور  داھکی تہب وک وصتی 

۔ایک اخمبط ریہظوک  
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  اںم رٹکیفی وادلہ یک ان ےںہ میتی ہی  ںیہن وادل ےک ان

ے

 اور  ےںہ رکیت المزم

۔۔۔ےہ اک رکاےئ یھب رھگ اک ان  

زامہ ولعمامت وک ان ےن ریہظ

گ

زھ ویترن اں یک ان وت یک ق

ٹ
پ
 رپ رہچے اور یئگ خ

د ار ےک ےصغ و مغ دشی 

 

۔۔۔۔۔۔۔ےگل آےن رظن آن  

ا ںیہن وںمہ ےںہ یئگ رہ ےئل ےک وٹیبں ریمے یہ میتی ہی یب یب ڑکپو ہی

گ

 رکن

ز ریت یک زیہج ےس اہجں رہتش اہیں زای  ۔۔۔ںیہن ادیم ی   

زںی ےن اوہنں زاھےت رطف یک ریمب وصتی 

ٹ

 ای   ےن ریمب۔ اہک وہےئ وہےئ ی 

زات رھتپےلی ےک ان رظن

 

ای

ے

   یک رہچے ےجس ےس ن

گ

زںی داھکیاور اجی  اھتم وصتی 

۔یئگ وہ ڑھکی اور ریھک رک ڈال اںم افلےف واسپ رک  

  اس ولگ ہی۔۔۔ اصخ   ریہظ ںیلچ
 
 دںی وک ان ایچبں اینپ مہ ہک ںیہن اقب

 ےھت دےنی الھک نیت نیت اںم زیہج وک ویچبں دوونں ہک ولچ اتبیت وک آپ وےسی۔

۔۔۔۔دںی ااجزت وںمہ ریخ۔۔ےن مہ  

۔ وھپڑا مب رپ رس ےک ان وہےئ وہےت ڑھکے ےن ریمب  

  ن ات رک ھٹیب۔۔۔ ےہ ایک دلجی اینت اٹیب دوھکی

ے

 
پ

۔۔۔ ےںہ رکےت ج  

 یک روےنک ےن اس اور آیئ یسنہ وک ریمب رپ سج دبہل رتنیپا وفرا ےن اخوتن

۔دن ا رکسما رک دھکی اتسنہ وک اس ریہظ۔ یک ںیہن وکشش  

 آپ وںمہ۔۔۔ یئگ دبل یھب وسچ یک آپ وفرا ےگلوت آےن رظن الوھکں وک آپ

ز دے ااجزت وںمہ۔۔۔ دینی ںیہن ایچبں اںم ولوگں الیچل ےسیج  ریہ وہ دی 
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۔۔۔ےہ  

ز  اور اہک وہےئ وہےت دیجنسہ ےن ریمب
 
   یک ن اہ

گ

زاھ دقم اجی

ٹ

  ی 

 

 اس ریہظ دی 

۔ںیگل وکےنس وک آپ اےنپ رپ ن ازی دلج اینپ اخوتن اھت رمہاہ ےک  

 ولگ اےھچ۔۔۔ اگ ڑپے واہطس ےس ولوگں یہ اےسی وک آپ رپ دقم دقم رپ اہیں

ز ےک کمن اںم آےٹ زای   وک کمن ےس اںم آےٹ ےسیج اور ےںہ ےںہ ےئگ رہ ی 

ا

گ

دن

ٹ گ

ا وک ولوگں اےھچ یہ وےسی ن الکل ےہ ارم لکشم ای   ڈوھی

گ

دن

ٹ گ

 یہ ااسی یھب ڈوھی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

ز
 
ے ن اہ

ے

کلن

گ

ن
 رظن ای   ےن ریمب وت اہک وہےئ ےتلچ رمہاہ ےک ریمب ےن ریہظ یہ 

۔داھکی وک ریہظ  

 یک دورسوں ےںہ ےئگ وہ ےسیک دل گنس دقر اس  ولگ ہک آیت ںیہن ھجمس ےھجم

ا ںیہن رمح ذرا اںم دل ےک ان ےئل ےک ویٹیبں

ے

۔۔۔۔آن  

د وک اس ۔اھت وہا آن ا ہصغ دشی   

   ےک روڈ
 
ی ز

ے

زاتمح یک اس اور اھتام اہھت اک اس  ےن ریہظ  رپ ےنچنہپ ق

گ

 رظن وک م

ا ادناز

ے

۔اگل رکےن رکاس روڈ رکن  

۔۔ےںہ ےتیل ڑکپ ن ار ن ار اہھت اک سج ںیہن یچب وکیئ اںم  

۔ےسوبیل یگفخ ریمب  

 اجیت یک یہ اےسی  افحتظ یک زدنیگ اور ےہ وت زدنیگ یک یسک یہس ہن یچب

۔۔۔ےہ  
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   ےن ریہظ
 
ی ز

ے

ز دروازے ےک اگڑی رک وھگم اور وھچڑا اہھت اجرک ق
 
 وہ۔  اکھج ہ

زات ےک ریمب ےیل اس اھت راہ وھکل الک اک اگڑی

 

ای

ے

 ریحایگن اہجں اکس دھکی ہن ن

۔یھت رمق  

۔۔ےگ اجںیئ رھگ ےک ڑلوکں دورسے رھپ۔۔۔ ںیلچ ےنیپ اکیف  

 داھکی وک اس رک ومڑ رخ ےن ریمب وت اہک وہےئ رکےت اٹسرٹ اگڑی ےن ریہظ

ز ھچک  اہبئ اک ن ات وہیئ یہک ےلہپ دی 

 

  ش

ے

۔رپ رہچے ےک اس اھت ںیہن ی  

۔۔وہ یکچ اتب یھب ےلہپ اںم ینیپ ںیہن اکیف ےھجم  

۔یھت امنن اں یکشخ اںم آواز یک ریمب  

۔۔۔ےہ یل ن ادنھ دض اسھت ریمے ےن آپ آج  

  رپ رہچے ےک اس

ٹ

 
۔اھت راہ وہ وفحمظ ےس یگفخ یک ریمب وہ یھت رکسماہ  

 اںم۔۔ ےںہ ےئگ ڑپ ےھچیپ ےک ن ات ای   یہ آپ ن ادنیھ ںیہن دض وکیئ ےن اںم

ز اےس وہ آیئ اسھت ےک آپ ےیل ےک اکم سج
 
 دانی ااجنم یہ آج اںم احل ہ

اہک وہں اچیتہ

ے

ا ںیہن اسھت ےک آپ ن ار ن ار ےھجم ن

گ

ا آن

گ

۔۔۔ڑپے ہن اجن  

ز ےس ڑھکیک ریمب
 
 اس۔۔ وہیئ اخمبط ےس ریہظ  اںم ےجہل من وہےئ دےتھکی ن اہ

 رپ اسڈیئ ای   اگڑی ےن ریہظ۔ اکس رہ ںیہن یفخم ےس ریہظ نپ اگیھب اک آواز یک

  اک دورہپ دی روک

ے
ے

 رک ومڑ رخ اس اکلہ اور یھت اسنسن روڈ ےیل اس اھت وق

   یک ریمب

گ

 ریہ دھکی ےس رظنوں وساہیل اےس رپ روےنک اگڑی وج اگل دےنھکی اجی

۔یھت  
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زی وک آپ ارگ ن اںیت ریمی۔۔۔ ےںہ ویکں افخ اینت  ےس آپ اںم وت ےںہ یگل ی 

زٹ وک آپ ارادہ ریما وہں اماتگن اعمیف
 
 اقحقئ سب ےن اںم اھت ںیہن اک رکےن ہ

۔۔۔ےھت رےھک اسےنم ےک آپ  

۔اھت راہ رک ن ات ےس اس اںم ےجہل رنم ریہظ  

 آپ ںیہن دصقم وکیئ اک ڑیھچےن وک ن ات اس ےیل اس ےہ یکچ وہ متخ ن ات وہ

ا واسپ رھگ دلجی ےھجم الچںیئ اگڑی

گ

۔۔۔ےہ اجن  

 اسےنم ےک اس وہ  اہک ےس راھکیئ  وہےئ اھبنسےتل وک آپ اےنپ ےن  ریمب

ا ںیہن ےبسب

گ

۔ ایگ دےھکی اےس یہ ویں ےحمل دنچ ریہظ یھت اچیتہ وہن  

ی رپ رہچے اور یمن اںم آوھکنں یک ریمب

گ

ے

ی
ش
گ

 

س

ز رہگا اک 

 

ای

ے

 ای   ےن ریہظ۔ اھت ن

 اسڈیئ اور ایک ایتر ےئل ےک رکےن ن ات ایلگ وک آپ اےنپ رک ےل اسسن رہگا

   
 

ا رک ڈال اہھت اںم ج

ٹ

۔اکنال ن اسک ٹفگ اس وھچن  

ا  ادیم ےہ ایل ےیل ےک آپ ےن اںم ہی

ے

۔۔۔۔اگ آےئ دنسپ وہں رکن  

 ریحت ےن ریمب ےسج راھک رپ اہھت درھے اںم وگد یک ریمب ن اسک ےن اس

۔داھکی ےس  

۔۔یتکس ےل ںیہن ہی اںم  

   یک اس رک ااھٹ ن اسک ےن ریمب

گ

زاھن ا اجی

ٹ

۔ی   

ے واسپ وت آن ا ںیہن دنسپ دںیھکی رک وھکل اےس آپ

 

ن
 
پ
 
ج
ن 

۔۔۔۔۔اگ د  

زےھ ےک اس ےن ریہظ

ٹ

۔۔اہک وہےئ رکےت ادناز رظن وک اہھت وہےئ ی   
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  ہی ےھجم

ٹ

پپ  ن
سپ
ب ک
ا ںیہن یہ ا

گ

ا ںیہن دیپا یہ وسال اک دےنھکی رھپ وت رکن

ے

۔۔۔ وہن  

 وخد رک ااھٹ ن اسک رھپ اور داھکی اےس رظن ای   ےن ریہظ۔ اھت تخس ہجہل اک ریمب

ار ررپی اک اس یہ

ے

زاھن ا رطف یک اس رک وھکل ن اسک رک ان

ٹ

 رپوھچےٹ ےنلھک ن اسک۔ی 

  ڑھکی اسےنم رک کھج ےن ڑلےک ےس

ٹ

 

 

 اھت ایک شیپ وھپل اک الگب وک رپی وان

اھت راہ جب ویمزک اک یم ریمی وی ول اںم اسھت  

 ےن ریہظ۔ یھت ریہ دھکی وک سیپ ڑکپے اںم اہھت ےک اس یس دششدر ریمب

زاھ اہھت

ٹ

۔۔راھک رپ وبڑد ڈشی ےک اگڑی رک ی   

زاق اسیک ہی

گ

۔۔ےہ م  

پاایئ آواز یک ریمب ی
پک ی
ک

۔  

  ایھب ن اووجد ےک رکےن رپوپز ےک ڑلےک۔۔۔ ریمب ایک ںیہن وغر ےن آپ

ے

 ی

۔۔۔۔اھتام ںیہن وھپل ےن ڑلیک  

  ایھب ڑلاک وایعق داھکی وک سیپ ےس وغر ےن اس رک نس ن ات یک ریہظ

ے

 اکھج ی

۔اھت وہا  

۔۔۔وہاگ اتلچ یہ اانت سیپ ہی  

 اینت۔۔ےہ ریہ آزام ربص اک اس ڑلیک رگم۔۔ ےی رظتنم اک اہں یک ڑلیک وہ۔۔ ںیہن

زامہ وخیش وک ڑلےک اس ےک رک اہں دلجی

گ

ا ںیہن ق

گ

 اانت اےس ےن سج اچیتہ رکن

۔۔۔اتسن ا  

زے ریہظ

گ

ایھجمس ریمب۔ اھت راہ ہہک ےس م

گ

 ای   ےن ریہظ۔یگل دےنھکی اےس ےس ن
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زا ےچین رک وھکل دروازہ اور داھکی اےس رظن

ے

 ریمب ےن اس آرک رطف یک اس۔ ای

اا ای   اور وھکال دروازہ اک

گ

ی

ٹ

ھپ

گ

۔ایگ ھٹیب رک اکٹ رپ ڑنیم ےک رک وفڈل   

۔۔۔یم ریمی وی ول  

 یلیھپ یک اس ےن ریمب۔ ایک وسال ےن ریہظ رک الیھپ اسےنم ےک اس یلیھتہ اینپ

  ڑپی رپ یلیھتہ

گ

۔داھکی ےس ریحت وک رن  

ازیچ ھجم آپ ایک

گ

ا زدنیگ وپری اینپ اسھت رک ن

گ

ازیچ ہی۔۔۔یگ رکںی دنسپ زگارن

گ

 ن

اویہں امتم یلھچپ اینپ

ے

ا ودعہ اور ےی اماتگن اعمیف ےس دل دصق یک وکن

ے

 ہک ےہ رکن

دہ

گ

 

 

ز وک آپ اںم زدنیگ آئ
 
۔۔۔۔اگ رکے وکشش یک دےنی وخیش ہ   

 رک وبالھک ریہظ دی رو ےس زورووشر رک اکھج رہچہ ریمب رپ آواز ریبمھگ یک ریہظ

ا دنب یھٹم

ے

۔ وہا دیساھ رکن  

 زعمرت ےس آپ اںم وت اگل ںیہن ااھچ وک آپ۔۔ ںیہن روےئ آپ وسری ریمب

ا

ے

۔۔۔ وہ رکن  

زان ا ریہظ
 
وو ےن ریمب۔وبال ےس اس وہا ھگ

ش
ش

گ

ن

 اک اس رک ااھٹ رہچہ رھبا ےس  آ

  سج داھکی اہھت

 

 ےک اس ےک رک ااٹل اہھت اانپ اور یھت دیق اوھگنیٹ  اںم یھٹم ک

  رپ وہوٹنں ےک اس اسھت ےک آوسنوں ن ار اس۔ دن ا  رک اسےنم

ٹ

 
 یھت یھب رکسماہ

۔ایگ دےھکی وک رظنم ےک اھچوں دوھپ اس ن ادنےھ یکٹکٹ ریہظ۔  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اھت راہ لچ ںیہن سب اک ایگاس دےھکی رظنم اک  اھچوں دوھپ ن ادنےھ یکٹکٹ ریہظ
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پ  اےس وہ ہک
پ
  دح سک ےیل ےک رکواےن خ

ے

۔ اجےئ الچ ی  

 یھٹم اینپ ےس دلجی رپ آےن اورھجمس داھکی وک تشپ یک اہھت ےک ریمب ےن اس

ی دد
ق
۔داھکی رک وھکل اوگنیھٹ مں  

ا تبحم تہب ےس آپ اںم

ے

 اور اھت ااکنری ےس وہج یک سٹیٹس ےک آپ۔وہں رکن

  مک ریمی ےھجم آپ ںیہک

ے  

 ےس آپ دںی ہن وھچڑ رک اج آےگ وہج یک ح 

۔۔۔۔۔ اھت ایک ااکنر وک آپ ےن اںم ےس ڈر ےک ڑھچبےن  

۔اھت راہ وھگل رس اںم اکونں ےک ریمب رک نب ارمت ہجہل ریبمھگ اک اس  

س ےس ھجم ڈر اانپ آپ

سک

  رک ڈ

ے

 ڈےلیھ ےک دامغ ےک آپ ںی۔۔۔۔۔۔۔ ےھت تکس

  رطح ایھچ جیپ

ٹ
 

ای

ٹ

اہک رکیت ن

ے

  واسپ رپزے دامیغ ےک آپ ن

ٹ

 س 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہاجےت  

  وک ریہظ

گ

ن
 
مگپ

 

س

گ

خ

 وت وبیل وہےئ رکسماےت ےس آوھکنں من وھگریت ےس رظنوں 

۔اھت اسہتخ ےب قہقہ اک ریہظ  

زی یک زدنیگ اںم اںم وت اب

گ

  اسسن آخ

ے

 اچںیئہ ےسیج۔۔۔۔۔ وہ اک آپ ی

ازیچ دنبہ رکںی ولسک

گ

  اف ن

ے

۔۔۔۔۔اگ رکے ںیہن ی  

  دوونں ادناز اور ہجہل اک ریہظ

ے

ن ںیکلپ انب روےک اسسن ریمب۔ ےھت اقب
 
کپ
یپ
پھ
چ

 

دا دل۔یئگ دےھکی اس

گ

ز دجسہ اںم ن اراگہ یک خ

گ

۔رپ رکم ےک اس اھت ری   

۔۔۔۔۔ےںہ الںیئ ےیل ےک رےنھک رک اھبنسل ایک وک اوھگنیٹ اس  

ارہ رطف یک یھٹم دنب یک اس ےن ریمب

 

 وہ دوران ےک ن اوتں اںم سج ایک اش
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۔اھت اکچ رک دیق دون ارہ اوھگنیٹ  

  ریمی وک آپ اےنپ یگ رںیھک آپ ےس آج وت رک اھبنسل

ے
گ

۔۔۔۔ رک ھجمس اامی  

ا دیساھ رک اھتم اہھت اک اس درھا اںم وگد

ے

 اخمبط اںم ادناز رشاریت رکن

زاست یک روگنں رپ رہچے ےک ریمب۔اھت ز ی 

ے

 وھکل یھٹم ےن ریہظ۔یھت آیئ ای

۔ ااھٹیئ اوگنیھٹ ےس اہھت دورسے رک  

  
 
ی ز

ے

 اور وھگرا وک دوونں ےس رظنوں ن ار ہلعش ےن وسار اسلکیئ ومرٹ آےت ق

    رک روک ن اکیئ وےںہ
 

ا اہھت اںم ج

ے

ن کلپ اسھگن
 
پ

ے

ی
پک ی
پھ
چ

   ےک ان اںم 
 
ی ز

ے

 ق

۔آن ا  

زن اد زدنیگ ریمی  وت آج۔۔۔ ےئگ لم ےھجم اسھت ای   ولگ دوونں واےل رکےن ی 

دا

گ

ا لم یھب وہ وت اماتگن یھب اور ھچک ےس خ

گ

۔۔۔۔۔اھت اجن  

اےن وتسپل رپ ان

ے

  رپ رہچے دیشا ن

ے
 

اڑ وک دوونں اجسےئ ابخی

ے

 ےن ریمب۔ اھت راہ ن

 یئگ دب ںیہک یہ اںم قلح آواز رگم اچاہ انخیچ رک دھکی وتسپل اںم اہھت ےک اس

ا اںم یھٹم دون ارہ وک  اوھگنیٹ ریہظ اھتام اہھت اک ریہظ رک وہ وخزفدہ ےن اس

ے

ن   دن ا

۔اھت اکچ وہ ڑھکا رک نب ڈاھل اسےنم ےک ریمب  

زن اد زدنیگ اینپ مت زہ مت ارگ۔ وہ وخد واےل رکےن ی 

گ
 

این اسھت ےک افی

گ

 روا ولسک ان

اےن رپ مہ  مت وج وتسپل ہی۔۔وہےت ہن اہھت اخیل ویں آج وت رےتھک

ے

 وہ ڑھکے ن

ھاارے وت امں۔۔ ںیھمت ےہ ادنازہ اک اصقنن واےل وہےن ےس اس

م

ے

ن

 یک وچبں 

اا ےس ان یھب ن اپ اب ںیہن یہ ےلہپ

گ

ی

گ

پ ی 
پھ
چ

۔۔۔۔۔۔وہ اچےتہ   
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 اےس ن ار نیت دو ریمب۔ اھت ڑھکا اسےنم ڑھکا اس رک ڈٹ ورطخ وخف انب ریہظ

۔راہ ڑھکا امج وےںہ ریہظ رگم یھت یکچ رک وکشش یک اٹہےن  

ز اک اس رپ سج دانی وک اور یسک رچکیل ہی

 

۔۔وہ یھب ای  

  دیشا

ے
 

 ےیک اضعئ ہحمل رک دھکی وک اگڑی آیت ےس دور اور وبال وہا اتسنہ ےس ابخی

ز ریغب

 

۔ دن ا وھکل افی  

 ریمب وہیئ یتخیچ وگایلں دو ایلگ اور وہا ےچین رک ڑلڑھکا یہ ےتگل وگایلں دو ریہظ

ز ادنر ےک

ے

ا اخیل رپ ان وتسپل اینپ دیشا۔ ںیئگ ای

ے

   اگڑی رکن
 
ی ز

ے

 ےلہپ ےس ےنچنہپ ق

 آوھکنں وا مین رک وھکل یھٹم رھبی ےس وخن ےن ریہظ۔ایگ ےل اگھب ن اکیئ یہ

 رگدن ےن اس اھت اھٹیب لکشمب اکٹےئ اسھت ےک اگڑی رمک وہ دیھکی اوگنیھٹ ےس

زد وہش وج اچاہ دانھکی وک ریمب رک امھگ

گ

  اگیبہن ےس وخ

ٹ

 کٹل ےچین آدیھ ےس س 

 ےن اس ےلہپ ےس وہےن دنب آںیھکن اھت راہ وھجل ےچین ن ازو اک اس یھت ریہ

پااےت اوھگنیھٹ ی
پک ی
ک

 ایس اور یک وکشش یک انہپےن  اںم ایلگن یک ریمب ےس اہھت 

زا وہ اںم وکشش
 
ا دہ

ے

   ےک ریمب وہن
 
ی ز

ے

  ۔ اھت ایگ ڑلکھ یہ ق
 
ی ز

ے

 اگڑی آیت ق

زی   یہ ےس دور ھچک ےن ۔یھت اگلیئ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اہکں اھبیئ ونگج ہی زرا رکںی ہتپ ریبک

 

۔۔۔۔ےںہ اغی  

 زن ادہ ےس ےٹنھگ اچر اںیھن اب اور ےہ اکم اک ےٹنھگ دو ہک اھت اہک ےن اوہنں

۔۔۔۔وہےئ ےئگ ےںہ وہےئگ  
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۔اھت نیچ ےب ویکں اجےن ہن دل اک افہمط  

 ےہ ایگ وہ اہجں۔۔ ےہ اتگل ےہ اجراہ دنب وفن اک اس رگم ےہ ایک وفن ےن اںم

۔۔۔۔۔ےہ ہلئسم اک لنگس واہں  

 ےک اس اںم اانثء ایس۔ ایک آاگہ وک افہمط وہےئ رکےت ڈالئ ربمن دون ارہ ےن ریبک

 ےک اکن وفن ےک رک اڈنیٹ اکل ےن ریبک۔ یگل آےن اکل یک افروق رپ ومن الئ

  ن ات ایلگ  اور اگلن ا اسھت

ے
گ

 یک اس۔  وہایگ ڑھکا وہا وباتل اںم آواز اویچن یہ س

   ےک اس ےس دلجی  افعن رماد رپ آواز رپاشین
 
ی ز

ے

۔ےھت آےئ ق  

۔۔۔ےںہ امرںی وگایلں ےن یسک وک ریمب میم اور ونگج  

  اس رک دوڑ اممہ رگی رک رہلا افہمط رپ آواز رپاشین یک ریبک

ے

 زنیم وہ رگم آیئ ی

۔یھت یکچ وہ وبس  

زھ آےگ ےس زیتی ےن ریبک

ٹ

 اہھت ےک اس اٹلن ا رپ وصےف رک ااھٹ وک اس رک ی 

پ 

گ

دہش اک اوہنیہن یسک۔ ےھت رےہ اکی

گ

 رک ےل الگس اک نپاین اممہ۔ اھت راہ ااھٹ رس خ

ے رپ ہنم ےک اس ےس دلجی اور آیئ

ٹ

ن

گ

پ
 
ی
پھ
چ

ز یہ ھچک امرے   وہش  رک رکاہ اںم دی 

۔ آںیئ واسپ اںم داین یک  

ز وہےئ دوڑےت افعن اور رماد
 
 داھکی وہےئ اجےت وک ان ےن ریبک ےھت ےلکن ن اہ

  اس

ے
ے

۔اھت اتکس اج ںیہن رک وھچڑ اںم احل اس وک افہمط وہ  وق  

 اہک ےیل ےک آےن رھگ رکےک اکل وک ڈارٹک ےن ریبک وہےئ دےتھکی تعیبط یک افہمط

ز یہ ھچک اہک دن ا انشکجن اک دنین اےس  ےن ڈارٹک اںم دی 

ے

 اس وج ےکس ےل دنین وہ ن
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 احبسن اور مہ ام یہ وسےت ےک اس ریبک  یھت رضوری ےیل ےک ےچب اور ےک

ا اچیب یک ومرٹاسلکیئ وخد رک وھچڑ نپاس ےک افہمط وک ابعشن

ے

ز ااھٹن
 
 احبسن دوڑا ن اہ

۔ آن ا ادنر ےک رکےک دنب ٹیگ اور ایگ ےھچیپ ےک اس  

دور وت اچنہپ اتپسہل ولطمہب افعن

ٹ

 ینیچ ےب  دراین نسحم اسھت ےک افروق اںم اکری 

ا وہ  ےھت رےہ اگل رکچ ےس

ے

  ان وہا دوڑن

ے

۔اچنہپ ی  

۔۔۔۔ریمب اور ےہ اسیک ونگج  

ایب ےب ےن اس

ے

   یھب رماد وپاھچ ےس افروق ےس ن
 
ی ز

ے

۔اھت اکچ آ ق  

  یک دوونں

ے

ازک تہب احل

گ

 اںم اامن و ظفح اےنپ وک دوونں اہلل رکںی داع ےہ ن

۔۔رےھک  

 دورسے وہ۔  اھت اسھت اک نپچب اگل ڈوےنب اکدل افعن رک نس ن ات یک افروق

   زن ادہ ےس ونگج تبسن یک دوونں
 
ی ز

ے

  ایسی یک رگج اےنپ  اھت ق

ے

 رک نس اک احل

ز دجسہ وےںہ وہ۔   ےہ ڈاال اہھت اںم ےجیلک ےن یسک ےسیج اھت راہ گل ویں

گ

 رماد وہ ری 

   ےک دراین نسحم ےس زیتی اھبنسل وک آپ اےنپ
 
ی ز

ے

 رپ دنکےھ ےک ان اور ایک ق

داھل اور امیبر ےک دصویں ےس مغ ےک یٹیب وج دی یلست رک رھک اہھت

ٹ گ

 آ رظن ی

  ایس ےھت رےہ

ے
ے

ز ڈارٹک اور الھک دروازہ اک وی یس آیئ وق
 
۔آےئ ن اہ  

 دل وک ان رگم یک وکشش وپری یک اچبےن وک دوونں ےن مہ۔۔۔ وسری امی آیئ

   ےک
 
ی ز

ے

اری ےس وہج یک وگویلں وایل ےنگل ق
 
۔۔ ںیئگ رااگیئں وکںیشش امتم ہ

۔۔۔۔۔دے ربص وک آپ اہلل  
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 آاگہ اںیہن اںم ادناز وراہن ہشیپ ےن ڈارٹک رک رھک اہھت رپ دنکےھ ےک دراین نسحم

   یک رمکے اےنپ دےتی داع ایکاور

گ

زھ اجی

ٹ

 ے ی 
ن

 

گپ
 رگےت رپ رکیس دراین نسحم۔ 

ا رس ےس دجسے افعن۔ درےئ رو رک وھپٹ وھپٹ

ے

 رک نس آواز یک روےن ااھٹن

ا ےگل ےلگ ےک افروق وک رماد اور وہا دیساھ ےس زیتی

ے

 رک ڑلڑھکا رک دھکی رون

۔وہا ڑھکا  

۔۔۔۔وبول وہ رےہ رو ویکں ےہ وہا ایک  

۔داھڑا افعن رکےت اگل ےس افروق رک چنیھک وک رماد  

۔۔۔۔۔ رک وھچڑ وںمہ ایگ الچ ونگج  

  ےس افروق رماد

ٹ

 
  وبال وہےئ روےت اںم آواز اویچن اتگل ےلگ ےک اس رک ہ

 ےھٹیب رپ رکیس ےھچیپ ےس اورپ ےک دنکےھ ےک رماد ےس رظنوں استک افعن۔

ا وک دراین نسحم

ے

۔ اھت راہ دھکی رون  

  ایس

ے
ے

زدی   ےک ان ریبک وق

گ
گ

ا رھکب ویں اںیہن اور اچنہپ ی

ے

 اوہنین یسک رک دھکی ن

   ےک ان  رک دوڑ ےس ایخل ےک
 
ی ز

ے

 اںم یفن رک دھکی اےس ےن افروق۔ اچنہپ ق

۔ ایگ ھٹیب ےچین اتیل اہسرا اک دویار رک ڑلڑھکا ریبک  الہن ا رس  

زے ےک ن ازووں وک اصخ   نسحم افروق ۔اھت راہ دے اہسرا ےئل اںم ھگ   

 مت۔۔۔۔اگ الو وک ہنیمث رھپ رک وھچڑ رھگ وک تیم اسھت ےک اصخ   نسحم اںم

  دعب ےک رکےن لمکم ااظتنامت اسرے رکو ایتری یک اجےن رک ےل  تیم ولگ

۔۔۔۔ےگ اجںیئ ےل اگؤں دیساھ ےس اہیں وک تیم  
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ز ھچک افروق ۔وبال آرک نپاس ےک ان دعب دی   

   ےک ان افروق
 
ی ز

ے

وں وبال رک آ ق

گ

 

ے

داھل ےس مغ ت

ٹ گ

زش ی

گ

 افروق ےھت ےھٹیب رپ ق

وں ان ےحمل دنچ ےن

گ

 

ے

ز ےئل ےک رکےن ااظتنم اک اوبمیسنیل رھپ اور داھکی وک ت
 
 ن اہ

ز یہ ھچک۔ ایگ الچ  اسھت وک دراین نسحم رک روھکا اںم اوبمیسنیل وک تیم وہ اںم دی 

وں وہ آن ا لکن ےیل ےیل

گ

 

ے

داھل ویہ  ت

ٹ گ

 یھب یک یسک ےس اںم ان ےھت ےھٹیب ی

۔ ےتیل دھکی رہچہ اک اس رک اج ادنر ن ار ای   رک اھٹ ہک یھت ریہ وہ ںیہن تمہ  

ز اکیف وفن اک افعن  اکنل ومن الئ ےس اہوھتں رلزےت ےن اس اھت راہ چب ےس دی 

ام  اک اممہ اہجں ایک اسےنم رک

گ

۔اھت راہ کمچ ن  

ز ینتک اںم افعن ۔۔۔۔ےہ ےںہ ےسیک اھبیئ ونگج وہں ریہ رک اکل ےس دی   

ایب ےب یہ وہےت اڈنیٹ اکل ےن اممہ

ے

۔وپاھچ ےس ن  

 وک س   مہ ہک یھت تبحم اینت ےس ریمب اےس۔۔رک وھچڑ االیک ےھجم ایگ الچ وہ

۔۔۔۔دن ا  لچ رکےن اسھت ےک اس رفس اک اہجن اےلگ رک وھچڑ اہیں  

د وک اممہ ےن آواز ڈویب اںم درد ہجہل ہتسکش اک اس اک دشی 

 

 رک دنب وفن وہ اگلن ا ش

زیھ رطف یک  ابعشن اور احبسن ےس ریتی ےک

ٹ

  وک اس ےھٹیب رپ وصےف وج ی 

ار ےک رہچے

ے

زاھو ان

ٹ
پ
۔ےھت رےہ دھکی ےس وکوغر خ  

ھ یک اھبیئ ونگج

ے

ب ی
۔۔۔ےہ وہیئگ ڈ  

   ےک دوونں ان رکیت دنب وفن اممہ
 
ی ز

ے

 رسوگیش اںم آواز وہیئ ردنیھ رک اج ق

ا وبیل ےس

ے

  افہمط وہیئ وسیئ ادنر آواز یک اس ہک ن

ے

 یھب دوونں وہ۔ اجےئ ہن ی
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وہےئگ رپاشین   

 یک افہمط اسھت ےک رکےن لمکم ایتری اینپ ےن مہ ام اںم ےٹنھگ آدےھ اےلگ

ن ایق یک یھب گنکیپ  

۔دی وھچڑ رپ آےن ےک ان گنکیپ یک رماد اور ریبک   

۔ےھت دنباھں اتشگن رپ رظیفی متس اس یک دقرت وہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اور داھکی ےس رپاشیین ےن وچدیکار وت آیئ رپ ٹیگ ےک اہؤس دراین اوبمیسنیل

زن اک اس ریک آرک اںم وپرچ اوبمیسنیل۔ دن ا وھکل ٹیگ

 

 ےس ادنر رک نس اسی

ز وہےئ دوڑےت یہ س  
 
۔ےھت ےلکن ن اہ  

ز رک اھتم وک اصخ   نسحم ےس اگڑی  ےن افروق
 
  یک ان اکنال ن اہ

ے

 اخیص احل

زاب

گ

۔یھت ریہ وہ خ  

۔۔۔۔ےہ آیئ ویکں اوبمیسنیل نپانپا  

 ریمب وک یسک اںم رھگ ےئل اس ےھت ےئگ اہلٹپس دیسےھ ےس درتف اصخ   نسحم

۔یھت ںیہن ربخ یک احدےث واےل وہےن اسھت ےک  

  یک اہلل  ریمب!  ۔اقین

ے
گ

۔۔۔یل ےل واسپ ےن اہلل یھت اامی  

 امشلئ اور ہمیلح مگیب ڑھکی ےھچیپ ےک اقین۔ ےیک ادا اافلظ لکشمب ےن افروق 

ے ےس ہنم ےک افروق ےس ریحت

گ

کلن

گ

ن
 یک ان  رگم یھت ریہ نس وک اافلظ واےل 

۔یھت ینیقی ےب اںم رظنوں  
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زھ آےگ ےن اصخ   نسحم

ٹ

 مگیب ہمیلح اگلن ا ےلگ وک یٹیب اور ویبی وہےئ روےت رک ی 

۔ںیئگ وھجل اںم ن ازوؤں ےک ان رک وہ ےبوہش   

 یک اس رپ وہےن آف وفن اک اس اور المن ا ربمن اک ن امس وہےئ روےت ےن اقین

 

ٹ
گ

۔دن ا دے اغیپم اںم ویی  

  آدنیھ وج یک دھک

گ

 ہی اھت دن ا الہ ےس ہگج اینپ وک س   ےن اس یھت یلچ ااچی

ان رپ دقم اےلگ اہجں یھت زدنیگ

گ

ا ںیہن اتپ وک ان

ے

 اک احالت ےسیک اےس ہک وہن

ا اسانم

گ

ز۔ اگ ڑپے رکن ان دقتی 

گ

 ےک اس وج ےہ اجیت لیھک لیھک ااسی  اسھت ےک ان

ا ںیہن یھب اںم امگن و ومہ

ے

ان اور وہن

گ

 اہلل ہک ےہ یہی یھب تقیقح الص یک ان

۔زن ادہ یک ھچک اور مک یک ھچک۔ ےںہ ریھک رک رقمر اسںیسن یک اس ےن اعتیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رپدے ےک ذنہ اھت اخیل رمکہ داھکی اردرگد اےنپ ےن اس وت یلھک آھکن یک افہمط

زی ےچین رک اھٹ ےس زیتی وت رہلایئ وگتفگ وایل وہےن ےس ریبک  رپ

ے

 رپ اسڈیئ اور ای

ز ریتھک رپ دنکےھ رک ااھٹ دوہٹپ ڑپا
 
۔دوڑی ن اہ  

 کیھٹ اھبیئ ونگج وہیئ ن ات اہمتری آےئ ںیہن ویکں واسپ ایھب ولگ ہی اممہ

۔۔۔ےںہ  

ز
 
   ےس زیتی وت ڑپی رپ اممہ یھٹیب اسےنم رظن یک اس یہ آےت ن اہ

 
ی ز

ے

 آےت ق

 آوسنؤں وج ایگ رپ رہچے ےک  اممہ دایھن اک اس دوران ایس یگل وپےنھچ وہےئ

ز ےس

ے

۔اھت ی  
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۔۔۔۔۔ اتبؤ ےہ وہا ایک وہ ریہ رو ویکں اممہ  

دےش یسک وہےئ وھجنھجڑےت وک اس  وہ

گ

۔ وبیل اںم آواز وہیئ یٹھپ تحت ےک خ  

ھ یھب یک ریمب ےئگ ےلچ رک وھچڑ وںمہ اھبیئ ونگج

ے

ب ی
۔۔وہیئگ ڈ  

  ۔ دی رو زارواطقر وہےئ ےتگل ےلگ ےک اس رک وہ ڑھکے اممہ
 
ی ز

ے

 احبسن یہ ق

 وہ ہک اھت ولعمم ںیہن اںیہن۔  ںیھت من یھب آںیھکن یک ان  ےھت ےھٹیب  ابعشن اور

ادی سج وخیش وخیش

 

 اک وصراحتل ایسی اںیہن  واہں ےںہ آےئ رکےن اڈنیٹ وک ش

ا اسانم

گ

۔اگ ڑپے رکن  

 روےت۔ یھت ریہ رو رک امر  داھڑںی یگل ےلگ ےک دورسے ای   ہن افہمط اور اممہ

 وصےف اےس ےس زیتی ےن اممہ وت ںیگل وہےن وہش ےب مین افہمط وہےئ

زے ےک ن ازوؤں ایکاور رطف    دالیکھ ےھچیپ ےئل اںم ھگ 
 
  خ

ے

 رپ وصےف وہ ی

اہک ریہ اھبنسےل اےس یئگ ںیہن ھٹیب

ے

  ادنر ےک اس ےس رگےن ن

ے

پ

گ

پ

 وک اجن یھنن پ

۔دوڑااھت ےیل ےک ےنیل نپاین رک اھٹ ےس زیتی احبسن۔ ےچنہپ ہن اصقنن وکیئ  

  ایس

ے
ے

  یگل رپ ٹیگ وق
 
ز یہ ھچک ایگ الچ ےیل ےک وھکےنل ٹیگ ابعشن یجب ب  دی 

  یک دوونں راھک دقم ادنر ےن ریبک اور افعن اںم

ے

زی احل  اممہ۔ یھت ریہ وہ ی 

  اک سج  داھکی وک افعن رک ااھٹ رظن رکےت اصف آوسن اےنپ ےن

گ

 اکچ ڑپ دیفس رن

۔ںیھت ریہ وہ ااگنرہ الل آںیھکن۔اھت  

   ےس زیتی رک دھکی وہش ےب  وک افہمط ریبک
 
ی ز

ے

 ےس اہوھتں دوونں اور آن ا ق

پاان ا رک اھتم رہچہ اک اس ی

ے

یپپ
ھ

ے

ن

۔  
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 ےس آوھکنں وا مین اھتےتم ےس اہوھتں دوونں وک رس اےت رکچ لکشمب ےن افہمط

 اصحر اےنپ رک چنیھک اےس ریبکےن یگل روےن ےس زور زور دون ارہ اور داھکی وک ریبک

۔دن ا رو یھب وخد اور ایل اںم  

   ےک افعن اممہ
 
ی ز

ے

 اہھت اےس ایک اصف رہچہ اک اس ےس اہوھتں اےنپ اور آیئ ق

 ےسج ایک رطف یک اممہ الگس اک نپاین ےن احبسن۔ اھٹبن ا رپ وصےف رک ال رک ڑکپ ےس

زدیتس رک ڑکپ ےن اممہ   دنچ اگلن ا اسھت ےک ہنم ےک افعن زی 

ٹ
گ

 دعب ےک ےنیل وھگی

 نچک الگس وج دن ا وک احبسن واسپ الگس ےن اممہ۔ دن ا رک رپ اسڈیئ الگس ےن افعن

  ایس۔  ایگ الچ ےئل ےک رےنھک اںم

ے
ے

ز ابعشن وت وہیئ لیب رپ ٹیگ دون ارہ وق
 
 ن اہ

   اھت راہ الپ نپاین وک افہمط ریبک۔ایگ لکن
 
 دقم ادنر ےن آیپ ہنیمث وہیئ رویت خ

 یک ان۔یھت آیئگ زیتی اںم روےن ےک س   رھپ ن ار ای   رک دھکی اںیہن۔ راھک

 وج اھت دن ا امھت وک ابعشن اور احبسن ےن اممہ رک ےل وک وچبں وموجد اںم وگد

۔ےھت ےگل روےن رک ڈر ےس آوازوں  

ز یہ ینتک  ا اک س   دی 

گ

ا  رھپ راہ اجری رون

گ

 رپ رہچوں ےک س   رگم وہایگ مک وت رون

  وج

ے

 
 اتبن ا ےک رک وفن وک رن ان ےن افعن۔۔یھت دہ فیلکت تہب وہ یھت رمق اذی

اڈک وہ وت

 

  اس رن ان۔ ایگ رہ ش

ے
ے

۔اھت اںم وسات اسھت ےک یلمیف وق  

ز یہ ھچک  اسھت ےک اوبمیسنیل رماد۔ ےئگ لکن ےیل ےک اگوں س   وہ اںم دی 

زی ےس اسحب ےک دنبوں ےن افروق۔اھت

ٹ

اہک یھت یک ارجنی اگڑی ی 

ے

 آرام س   ن

۔ ںیکس رک رفس ےس  
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  وہ ہک اھت راہ آ ںیہن نیقی وک یسک ےئگ زگر یہ وی دن نیت اےلگ

گ

 اںیہن ااچی

۔ ےہ ایگ وہ رواہن رپ رفس اےلگ رک وھچڑ  

زوں س  

ٹ

ادی ہک ےہ ایک ہلصیف ےن ی 

 

ارخی رقمرہ ش

ے

 دی رک ےس اسدیگ رپ ن

۔اجےئ  

اھت راہ اتب ادنازاںم ڈاھےل ڈےلیھ اھٹیب درایمن ےک س    ریبک  

ادی ایھب ےھجم

 

 دن ےئگ وک ونگج ایھب۔۔۔ یگ اجےئ دیھکی اںم دعب۔  رکین ںیہن ش

ا وخایشں اہیں مہ اور  ےںہ وہےئ ےنتک یہ

گ

۔۔۔۔دںی رک رشوع انمن  

 ےن اس ےن ےکمچ آوسن اںم آوھکنں یک اس  وہایگ نیگمغ وہےئ رکےت ن ات رماد

ز ےس دردی ےب

ٹ

۔ایک اصف رک رگ  

ارے آج وہ ارگ ہک  وسچ ہی وت رگم ن ار ےںہ اجےتن مہ
 
ا درایمن ہ

ے

 ےھجت وت وہن

ادی ویں

 

ارخی یک ش

ے

۔۔۔۔۔ داتی اک رکےن آےگ ن  

ا اےس ےن ریبک

گ

۔اچاہ اھجمسن  

ادی ایھب ےھجم اماتن ںیہن دل ریما

 

۔۔۔۔وک ان ا اامں دو اتب ہک اج رکین ںیہن ش  

  رکےت اصف آںیھکن ےن رماد

ٹ

 
۔اہک ےس درھیم ہ  

 رتصخ رکےک اکنح ےس اسدیگ نشکنف وکیئ ہن اور ےہ ریہ وہ دنہمی وکیئ ہن

 اچاتہ اںم۔۔۔  ےہ نہب ریمی وکبک ہک راہ ہہک ںیہن ےیل اس اںم ےگ دںی رک

ارے وکبک وت اجںیئ واسپ مہ ہک وہں
 
  یک افہمط۔۔ وہ اسھت ہ

ے

 ےہ دیھکی احل

  وک اس۔۔۔۔ ےن وت

ٹ

 
۔۔۔۔یگ اجےئ لم دورساہ  
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   راہ داتھکی اےس رماد رپ ن ات یک ریبک

ے

   افعن یہ ی
 
ی ز

ے

 ےک اس اور اھٹیب رک آ ق

 اکھج رس ےس اخومیش ےن رماد۔ الہیئ رگدن اںم اابثت  رک رھک اہھت ہپ دنکےھ

 امین ںیہن ن ات یک اس وت ےںہ ےکچ رک ےط دوونں ہی ارگ ہک اھت اجاتن وہ دن ا

 یک اکنح ےس اسدیگ دعب ےتفہ ای    اںم وموجدیگ یک ولوگں ان نکیل یگ اجےئ

۔آےئ لکن ےیل ےک وایسپ س   دن یہ اےلگ اور یئگ یک ادا رمس  

۔۔۔۔اںم ن ارے ےک اکنح ےس اممہ  اتبن ا ںیہن ویکں ےھجم ےن مت   

 اگؤں وت اےس اھت راہ وپھچ اھٹیب اسےنم ےک افعن رن ان دن اےلگ ےک ےنچنہپ رھگ

 ےک ان اںیہن ےن ریبک وہیئ ریحت رک دھکی وک ڑلیک وموجد اسھت ےک افعن اںم

۔اتبن ا قلعتم ےک رےتش امنیب  

زار رہتش ہی ہک اھت ںیہن ولعمم وخد ےھجم

ے

زق  آپ ےیل ایس سب ںیہن ن ا اگ رےہ ی 

۔۔۔ایک ںیہن ذرک ےس  

 رز
ہٹ

گ

ض

د وہ دعب ےک اجےن ےک  زی 

گ

۔اھت ایگ وہ دیجنسہ م  

  اکیف وہں راہ وسچ اک اجےن واسپ اب یھب اںم اہمترا ےہ ارادہ ایک اب

ے
ے

 وق

 رک وھچڑ وک سج ےہ ہلئسم یھب اک اھبنسےنل اکرون ار ےھچیپ اںم نپااتسکن ےہ وہایگ

ا اڈنیلگن اےس ےھت آےئ

گ

۔۔۔۔ےہ اجن  

۔ایک آاگہ اےس ےن رن ان  

 اممہ وت وہں وساتچ اک اجےن اسھت ےک آپ۔۔ راہ نپا رک ںیہن ہلصیف وکیئ ایھب اںم

ا ایخل اک

ے

 اک اجب رپ واہں وت وسوچں اک اجےن اسھت ےک اممہ ارگ اور  ےہ آن
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۔۔۔اچاتہ انیل ںیہن دمد یک وادل ےک اممہ اںم۔ اگ وہ ہلئسم  

کلام ےس رن ان ےس دیجنسیگ افعن
 م
ہ

۔اھت   

 اہمترے اںم اجؤ ےلچ  دنلن ےہ رتہب وت وہ اچےتہ ریتصخ اسھت ےک اممہ مت ارگ

 

ٹ
گ

 انیل رک رشوع اکم ذایت اانپ رپ واہں اگ دوں رکوا رٹارفسن ےسیپ اںم ااکؤی

امئ  اکیف اںم دنلن وادل ےک اممہ۔۔۔۔۔

ٹ

 ےک ان ےںہ رےہ رک اکرون ار ےس ن

  ےل دمد ےس ان مت یگ وہں ولعمامت اسری نپاس

ے

۔۔۔وہ تکس  

 ےھت اسھت ےک اس س   اہیں کش ےب رےہ ہن االیک وہ اب ہک اھت اچاتہ رن ان

زیبی اک اس اب رگم

ے

 زدنیگ اسری اینپ ےن اس اسھت ےک سج یھت اممہ رہتش ق

۔ یھت زگارین  

۔۔۔اگ ولں رک یہ وےسی اںم ںیہک آپ ےسیج۔۔۔ اھبیئ ےہ کیھٹ ' 

۔دی راضدنمی ےن اس  

زسن اانپ ہک وہں راہ وسچ یھب اںم

گ

 اںم ولں رک ٹفش نپااتسکن آہتسہ آہتسہ ی 

 

ٹ

 یہ اںم نپااتسکن یھب مت اگ ولں ولبا ےس دنلن یھب ںیہمت وت اگ اجؤں وہ س 

 

ٹ

ا وہ س 

گ

زسن اک وادل ےک اممہ ہک اھت اتبن ا ےن ریبک اجن

گ

 یھب اںم نپااتسکن ی 

۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

س الپن  اانپ ےس اس اںم آواز دیمیھ رن ان

سک

 اںم اابثت ےن افعن۔ اھت راہ رک ڈ

 یک اممہ رگم اھت اک رکےن اکرون ار یہ اںم نپااتسکن یھب ےلہپ ارادہ اک اس  الہن ا رس

 لسنیک نیلپ اانپ ےن اس ےیل ےک رعےص ھچک ےیل اس یھت امہ زن ادہ ڑپاھیئ
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ا اہک رکدن 

ے

۔ےکس رک  لمکم ڑپاھیئ اینپ اںم دنلن ےس آرام اممہ ن  

ز ھچک وہ د دی  زی 

گ

ا ن اںیت اھٹیب اسھت ےک ان م

ے

 ےک دبعاہلل اور اعہشئ اممہ  راہ رکن

 رگم ےھت ےئگ وہ دن دنپرہ زگرے وک ونگج یھت اںم رمکے ےک افہمط اسھت

 صخش ای   اھت وہا ڈون ا اںم اخومیش رھگ وپرا ےہ ن ات یک لک ےسیج اھت اتگل اےسی

  یک ان اجےت اجےت

ٹ

 
۔اھت ایگ ےل یھب رکسماہ  

۔۔۔۔ےن آپ  ےہ وساچ ایک  یگ اجںیئ وہ متخ دعب دن نپاچن ایٹھچں ریمی  

ام

 

   یھت وہیئ یھٹیب رپ تھچ اسھت ےک  افعن اممہ وک ش
 
 ےس ےنافعن اس خ

۔وپاھچ  

۔۔۔۔ںیل ںیہن نشنیٹ ریمی۔۔ رکںی رشوع ڑپاھیئ اینپ اجرک واسپ  آپ  

۔اھت ارسفدہ افعن  

ی اےس اخومش ےحمل دنچ اممہ

ے

ھی
ب ک

 ےک اس۔ یئگ یلچ ےچین رک اھٹ رھپ اور ریہ د

  یئگ دہموم رک ارھب اور اکسمن یس دممہ رپ وہوٹنں ےک افعن  رپ دقومں اےتھٹ

اراض اممہ ہک اھت اکچ اجن وہ

گ

۔ےہ یئگ رک وہ ن  

ز یہ ینتک اھٹیب رپ تھچ وہ   وہا زگارا اسھت ےک ونگج دی 

ے
ے

ا ےک رک ن اد وق

ے

 راہ رون

ا طبض رطح سج رپ آپ اےنپ وہ اسےنم ےک س  

ے

 اب اھت اجاتن ویہ اھت رکن

د وہ ےس وہج یک ےلصیف ےک اجےن وھچڑ نپااتسکن زی 

گ

۔اھت ڈرٹسب م  

 یہ ےلہپ دن ای   ابعشن اور احبسن یھت وہیئ اھچیئ اخومیش اںم رھگ وت آن ا ےچین

 اںم ایتری اینپ یھب رن ان۔ یھت یئگ وہ متخ ایٹھچں یک ان ویکہکن ےھت ےئگ واسپ
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۔اھت رصموف  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

زہ دون ارہ رظن ای   ےک رک کیپ اسامن ےن اممہ

گ
 

اپ پیل افعن یھب یک ایل اجی

ٹ

 ن

۔ اھت رصموف اںم اکم یسک رپ  

۔۔۔۔ےگ آںیئ دنلن بک آپ  

   ےک افعن ےن اممہ
 
ی ز

ے

ے ق

ے

ھن

ٹ

ب پ ی

 ہک اھت راہ اچہ ںیہن دل ذرا اک اس وپاھچ وہےئ 

۔اھت اکچ رک ااکنر ےس افعن رگم اجےئ واسپ ریغب ےک ااغفن وہ  

   ںیہن ارادہ وکیئ ریما ایھب
 
 اتب ےک رک اکل وک وک آپ اںم وت انب رپورگام خ

۔۔۔۔۔اگ دوں  

اپ پیل افعن

ٹ

 وک آوھکنں یگیھب  ےن اممہ وت  وبال اںم آواز  دیمیھ یہ ےکھج رپ ن

و ڑپے اںم اسڈیئ

 
ٹ

 ےک اس افعن ہک یھت اچیتہ ںیہن وہ ایک اصف رک ااھٹ ٹ

۔وہں رپاشین اور دےھکی آوسن  

۔اھت اکچ اج واسپ آرٹسایلی رن ان  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ے دروازہ

گ

کن

ٹ

ی
ھ
ک

 نسحم  ڑھکے اسےنم وت وھکال دروازہ رک اھٹ ےن ہلیمج رپ آواز یک 

۔ںیئگ وہ ن اہتخ وحاس رک دھکی وک دراین  

۔۔۔۔الںیئ رشتفی آپ رس  

 واےل امہمن دیسیھ اور ن ا دن ا رہتس اک اجےن ادنر وک ان رک وہ رپ اسڈیئ یہ وفرا

۔اھت یھب ن امس اسھت ےک ان آںیئ رک ےل اںم اںم رمکے  
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اری نہب ہلیمج
 
 رکےن وپرا ودعہ وہ مہ آج اھت  ایل ودعہ ای   ےس مہ ےن یٹیب ہ

۔۔۔۔ ےںہ آےئ  

۔۔ایک اصف وک آوھکنں من اہینپ وہےئ رکےت ن ات ےن زنمہ  مگیب  

۔۔۔اصہبح مگیب ودعہ اسیک  

۔یھت ریحایگن اںم آواز یک ہلیمج  

 آج ںیل انب وہب وکاینپ یٹیب وھچیٹ ےس س   یک آپ مہ ہک یھت وخاشہ یک اس

ارا۔  ےھت آےئ اںم ےلسلس ایس مہ
 
 مہ ہک ےںہ اچےتہ مہ رگم ےہ راہ ڑپھ ایھب اٹیب ہ

  اینپ رکےک ےس اسدیگ اکنح اک اس

ے
گ

۔۔۔۔اجںیئ ےل اامی   

 وک اس آج۔  ےھت ےگل ےنہب آوسن ےس آوھکنں یک ان وہےئ رکےت ن ات یک یٹیب

امئ زن ادہ ےس امہ دو ےئگ

ٹ

ا ںیہن وکسن وک دل رگم اھت وہایگ ن

ے

۔اھت آن  

۔۔۔۔۔۔ وہاگ رہتش وجڑ ےب ہی اہکں آپ اور اہکں مہ اصہبح مگیب  

۔اھت رطح ایھچ ادنازہ اک تیثیح اینپ اےس  دن ا رک ااکنر یہ وفرا ےن ہلیمج  

اری آپ نہب ہلیمج
 
 ہک ےںہ رکےت ودعہ ےس آپ دںی رک ادناز رظن وک تیثیح ہ

ارے وک یٹیب یک آپ
 
زی یک آپ ےن ریمب۔۔ وہیگ ںیہن فیلکت وکیئ رھگ ہ

ٹ

 ی 

ھ یک اس دن سج اھت اہک اک دےنھکی رےتش یھب ےئل ےک ویٹیبں دوونں

ے

ب ی
 وہ وہیئ ڈ

 اہلل زدنیگ یک اس یھت یئگ دےنھکی رےتش ےیل ےک ویچبں یک آپ یھب دن اس

 مہ ےیل اس رکںی وپرا اکم اک اس مہ ہک ےںہ اچےتہ مہ یھت یھکل یہ اینت ےن

زی یک آپ ےن

ٹ

۔ےںہ دےھکی رےتش یھب ےیل ویٹیبں دوونں ی   
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 آےگ ن ات مہ وت آےئ دنسپ وک آپ ارگ دےنھکی ےک لم ےس ولوگں ان آپ 

زاھںیئ

ٹ

  اہجں ےگ ی 

ے

 البںیئ اہیں وک اس آپ ےہ ن ات یک یٹیب وھچیٹ یک آپ ی

ارے اور
 
 ہلصیف اک یٹیب یک آپ یھب وج رھپ ںیل ےل راےئ یک اس ےن اسےنم ہ

۔۔۔ وہاگ وبقل وںمہ وہاگ  

 وشمرہ ےس ویٹیبں۔ ںیئگ یلچ ادنر اور ایھٹ ہلیمج رک نس ن ات یک اصخ   نسحم

   اےنپ اور آیئ اںم رمکے رک ےل وک یٹیب وھچیٹ وہ دعب ےک رکےن
 
ی ز

ے

۔ایل اھٹب ق  

 رپ رہچے ےک اس ںیل اکھج رظنںی رھپ اور داھکی وک اس رظن ای   ےن ن امس 

۔یھت اھچیئ رپ زرک ےک نہب وج یھت امنن اں ارسفدیگ  

ارے اور  وہاگ ایک ذرک انیقی ےس آپ ےن وادلہ یک آپ اٹیب
 
 یھب وہج یک آےن ہ

۔۔۔۔اتبںیئ راےئ اینپ کجھج الب آپ وہیگ یک ایبن   

 واحض ینیچ ےب رپ رپ رہچے ےک ان۔  داھکی وک س   ان رک ااھٹ  رظن ےن رخ امہ

۔اھت اھٹیب ےک اکھجےئ رس وج داھکی  یھب وک مس ن ا ےن اس یھت  

۔۔۔۔وہاگ وظنمر وہ ےھجم  یگ رکںی ہلصیف وج وادلہ ریمی ےئل ریمے  

۔وبیل وجان ا ےس دیجنسیگ رک دھکی وک ہلیمج رخ امہ  

ا وشمرہ یھب ےس ےٹیب اےنپ آپ رھپ ن ا ےہ راےئ ایک یک آپ اب 

گ

 اچیتہ رکن

۔۔۔ےںہ  

۔اتبن ااھت یھب قلعتم ےک ےٹیب ےک ان ےن ریمب  ہک آن ا ایخل اںیہن  

ز  ےک وہےن ہن ےیل ریمے اٹیب ریما  زای   ےس ےلئسم یھب یسک ےک رھگ اےس۔۔  ےہ ی 
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 رےتش اس اںم۔۔۔  ےںہ الےئ رشتفی ےس تبحم  تہب اہیں آپ ںیہن  رسواکر

۔۔۔۔بیصن  اک وچبں وج آےگ وہ رایض ےئل ےک  

۔وبںیل ےس آزردیگ اکھجےئ رس وہ   

 وہےن متخ یٹھچ ہک وہں اچاتہ اںم ےہ یئگ رہ مک یٹھچ یک ن امس۔۔  نہب ےہ کیھٹ

 ڑپاھیئ اینپ ےلہپ ےچب دوونں واول رک رتصخ یچب اور دو رک اکنح اک ن امس ےلہپ ےس

۔۔۔۔۔اگ روھک وہمیل اک ان  اںم دعب ےک اس ےگ رکںی لمکم  

۔ریھک ن ات اسری اسےنم ےک ان ےن اصخ   نسحم  

۔۔۔۔۔۔ںیہن ارتعاض وکیئ ےھجم وت ںیھجمس انمس   آپ اسیج  

ارے آپ لک
 
 دھکی یھب رےتش ےک ویٹیبں دوونں دورسی اینپ ےک لچ اسھت ہ

ی ااں یک آپ۔۔۔  ےںہ دار رہتش ےک نپار دور ریمے ولگ وہ  ںیل

ٹ

پ  ی 
ب

 رھگ ےک ان 

  اںم رٹکیفی ریمی  ڑلےک دوونں ےہ ریماگریٹن ہی یگ رےںہ وخش

ے

 رکےت المزم

اء۔۔ ےںہ

 

زآن احظف اہلل امش

ے

 اہھت ای   ےک وچبں وچبں دوونں ان ارگ رگم ےںہ ق

  رک ںیہن اکم کیھٹ وہ ےس وہج یک سج ےہ صقن دیپایشئ اںم

ے

 وک آپ اںم تکس

اہک وہں راہ اتب آج ےیل ایس

ے

ااہلل ےچب  دوونں ںیل وسچ آپ ن

 

 وخوصبرت  امش

۔یہ  

۔داھکی ان ےس ریحایگن ےن اوہنں وت اتبن ا ےس لیصفت وک ان ےن اصخ   نسحم  

 آےئ ےل اہیں ےلہپ وک وچبں دوونں ان اجبےئ ےک اجےن رک ےل ےھجم آپ

اہک

ے

 ارتعاض وکیئ ےھجم وت آیئ دنسپ ایچبں اںیہن ارگ ںیل دھکی وک ویٹیبں ریمی وہ ن
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۔۔۔ےگ وہ آںیئ رک وسچ یہ ااھچ ھچک آپ ویکہکن۔ رپ روتشں ان ںیہن  

ڈاال رپ دنکوھں ےک اصخ   نسحم اھبر اسرا ےن اوہنں  

۔ ےھت وموجد رھگ ےک ان اسھت ےک یلمیف اس دن یہ اےلگ اصخ   نسحم  

 یک آپ ےن اوہنں۔۔  وہ آیئ رک ےل اسھت وک وٹیبں دوونں اےنپ اںم!  نہب

زآن احظف ہی ےہ دن ا رک ااکنر ےس دےنھکی ایچبں

ے

 اعتیل اہلل ہک ےہ انہک اک ان ےںہ ق

 وج ںیل دںیھکی وک ان آپ  وہاگ رتہبنی وہ  ےہ ایل ہلصیف وج ےیل ےک ان ےن

۔۔۔ےہ قح آپ ہی ویکہکن ںیہن ارتعاض وکیئ وںمہ  ںیل وپھچ ےںہ اچیتہ وپانھچ  

  آج یگ رکوں ںیہن ایبین طلغ ےس آپ اںم 

ے

 ےک وچبں اےنپ یھب اہجں ی

 ویٹیبں اینپ آپ  دن ا رک ااکنر رک دھکی ذعموری یک ان ےن اوہنں یئگ دےنھکی رےتش

 ےئل اےنپ وک وٹیبں ریمے ایچبں وک لک اچیتہ ںیہن اںم دںی ولما ےس ان ےلہپ وک

۔۔۔ںیھجمس ذعاب  

 داڑیھ۔   اھت ونر بیجع رپ رہچوں ےک دوونں ےھت رساکھجےئےھٹیب لیقع اور لیکش

۔۔یھت ریہ جس تہب رپ رہچے ےک ان  

ات اےسی  ےہ ن ات یک وبیصنں وت ہی نہب

 

ادی وت احدن

 

 اجےت وہ یھب دعب ےک ش

  اہجں اور ےںہ آےئ دنسپ تہب ےچب ےک آپ ےھجم ےںہ

ے

 وسال اک ویٹیبں ریمی ی

 دھکی وک ان یھب آپ وہں یتیل ولبا یہی اسےنم ےک آپ وک ان ایھب اںم وت  ےہ

۔۔۔۔۔ںیل  

ز یہ ھچک دی آواز وہےئ ےھٹیب ےس وےںہ اور اہک ےس رنیم ےن اوہنں  اںم دی 
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وہںیئ دالخ ادنر ےس دروازے دوونں  

زات اور وہےئ ےکھج رس ےک دوونں

 

ای

ے

۔ےھت اپسٹ ن  

   ےک امں اور ایک السم اںم آواز اویچن دقر ےن دوونں رک وہ دالخ ادنر
 
ی ز

ے

 ق

۔ںیئگ ھٹیب  

 ےقیلس ےن دوونں انبےئ ایٹچں یس اسدہ ےھت ےس اعم شقن نین رتگن دنگیم

۔اھت وہا اوڑاھ دوہٹپ ےس  

اءاہلل

 

 وہ ادنازہ یہ رک دھکی وک امں ےںہ آیئ دنسپ تہب ایچبں یک آپ ےھجم نہب امش

ا

ے

اءاہلل اور وہیگ یسیک ایچبں ہک  ےہ اجن

 

 اانت ادناز اور اچل وبل اینپ یک آپ امش

  
 
ی ااں یک آپ وت ےہ درفلی

ٹ

 ی پ
ب

۔۔۔۔یگ وہں یہ ایسی یھب   

  اس  رمع ریمی آیٹن

ے
ے

۔۔۔۔ اسل اتسسیئ یک نہب ریمی اور  ےہ اسل اسیتن وق  

ز ےن امں ہک اگل وک ہیفص
 
 دیمیھ ےیل اس یگ وہ اپھچیئ رمع یک ان رطح یک ن ار ہ

۔وبیل اںم آواز  

 دوونں اٹیب اور ےںہ ڑجواں ہی ےہ اسل اسیتک  رمع یک وٹیبں دوونں ریمے اٹیب 

 دوونں رگم رکےت ںیہن رحتک اہھت ےک ان ےںہ ذعمور  دیپایشئ ےس اہھت ای  

  اںم رٹکیفی یک اصخ   نسحم  یہ

ے

۔۔۔۔ےںہ رکےت المزم  

  ایس اتبن ا وہےئ رکسماےت ےن اوہنں

ے
ے

 یک دورسے ای   رظن یک اچروں وق

۔ےھت ےئگ پنیھج رپ اایتخری ےب اینپ یہ اچروں۔یئگ کھج اور ایھٹ رطف  

اءاہلل

 

   امش
 
 ہی مہ رھپ وت ںیہن ارتعاض رپ روتشں وک یسک ےس اںم دوونں آپ خ
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۔۔ںیھجمس اکپ رہتش   

   ےس رطف دوونں ےن دراین نسحم
 
 وپھچ اایتخر ےب وت داھکی اعمہلم اسرا خ

۔ےھٹیب   

اری اصخ   اھبیئ یج
 
   ولگ آپ  ےہ اہں یھب ےس رطف ہ

 
ادی اچےںہ خ

 

 ش

  ال رشتفی ےیل ےک

ے

  اانت ےھجم سب۔ ےںہ تکس

ے
ے

 اںم ہک اگ دےئجی دے رضور وق

۔۔۔۔وکسں رک ایتری  ھچک ےئل ےک ویٹیبں اینپ  

 من اینپ ےس ولپ ےک دوےٹپ ےن اوہنں  یئگ ردنھ آواز یک ان وہےئ رکےت ن ات

۔وپںیھچن آںیھکن  

ام ےک زیہج نہب

گ

ام اک اہلل آپ سب اچےیہ ںیہن یھب اکنت ای   رپ ن

گ

 اینپ رک ےل ن

اری رکںی ایتری یک رکےن رتصخ وک ویٹیبں
 
زات ےس رطف ہ   یھب اںم ی 

الم ولگ دس زن ادہ ےس زن ادہ

 

 ںیہن وبھج افوتل وکیئ رپ آپ اںم ےگ وہں ش

۔۔۔۔ڈاانلاچیتہ  

د وک ہلیمج رک نس ن ات یک ان زی 

گ

ا م

گ

 رھک رپ رہچے دوہٹپ ےن اوہنں اور آایگ رون

ا  ےس زور زور  رک

گ

 نپاس ےک ان رک اھٹ ےس دلجی رپونی دن ا رک رشوع رون

 وخیش اور  دھک اک رکےن رتصخ یٹیب یھت اجیتن ایل اگل اسھت اےنپ اںیہن اور ںیئگ

۔ےںہ وہےت اسھت اسھت دوونں  

ادی یک ویچبں دوونں ےن یٹیب ریمی دںیھکی

 

زہچ اک ش

گ

 ھجم اھت ایل ودعہ اک ااھٹےن خ

ا ودعہ ایک ےس یٹیب اینپ اںم۔۔۔  ےس

گ

ادی ولگ آپ وہں اچاتہ اھبنن

 

ارخی یک ش

ے

 ن
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ا ااظتنامت دںی دے

گ

۔۔۔۔ےہ اکم ریما رکوآن  

 اک رتمح وج داھکی رطف یک ان ےس رکشت ےن  ہلیمج  وت اہک ےن اصخ   نسحم

زہتش

گ

۔ےھت آےئ رک نب ق  

 وک ویچبں دوونں یک ہلیمج ےن اصخ   نسحم اطمقب ےک ودعے دعب دن دس

ز اںم زیہج وک دوونں ان ایک رتصخ  اسھت ےک زعت ااہتنیئ
 
 رک ےل زیچ وہ ہ

زات اسھت اسھت ےک اس ےہ وہیت رضورت اںم رھگ ای   یک سج دںی  اور ی 

زہچ اسرا اک دنہمی

گ

 رپ دنہمی اور یھت ن ات یس رصتخم ااھٹن ا وخد ےن اوہنں یھب خ

ادنار ااہتنیئ ااظتنامت اسرے ےن اصخ   نسحم ےھت ولگ ےس رصتخم یھب

 

 ش

۔دی رےنہ ںیہن یمک یک مسق یسک یھب اںم اھکےن ےھت رکواےئ  

ادی یک ویچبں دوونں

 

 اکنح ےس اسدیگ ااہتنیئ اصخ   نسحم دعب ےتفہ ای   ےک ش

۔ ےئگ ےل رھگ وک رخ امہ ےک رک  

دنشیم اک آپ ےن اںم یگ وہں ڈرٹسب تہب ایھب آپ ہک  وہں اجاتن اںم 

ٹ

 ای 

 مگیب ریمی اچاتہ ںیہن اںم  رکںی رشوع دون ارہ ڑپاھیئ اینپ آپ ےہ دن ا رکوا

ارے
 
۔۔۔۔وگلاےئ ویٹرٹ ےیل ےک وچبں ہ  

۔ایل اکھج رہچہ  رک رشام ےن رخ امہ رک ن ات یک ن امس  

 اس اےس ےن یسک۔ یھت دی تبحم اور زعت اےس ےن س   اہیں۔ یھت وخش وہ

  یک

ے

 
زے اےنت ن ا رغی

ٹ

 اتگل اےس ہکلب اھت دن ا ںیہن ہنعط اک آےن رک ایبہ اںم رھگ ی 

۔ےہ آریہ ریتہ یہ اسھت ےک ان ےس بک وہ ےسیج اھت  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اںم رمکے اےنپ وک وکبک  رماد رپ ارسار ےک اممہ۔ ےھت ےکچ وہ ایتر ولگ س  

 رماد دعب ےک رکواےن رتصخ ےس اگوں۔ایگاھت امن ےیل ےک رکواےن رتصخ

 یھت رپ دض اممہ اب اور۔ اھت ایگ راھک اںم رمکے اگل وک وکبک رک امن ن ات یک

 ںیہن ااکمن وکیئ اک یٹھچ دون ارہ اور یھت وایل وہےن متخ ایٹھچں یک اممہ ویکہکن

۔اھت  

ااہلل

 

۔۔۔ ےہ ارادہ اک ےنیل اجن یک ایمں ایک آج امش  

 یک اس رہچہ اک اممہ۔ وبال اایتخر ےب رک دھکی  ونسرا اجس وک اس وت آن ا ادنر افعن 

   ےن افعن یگ ومڑ رخ وہیئ یتپنیھج وہ اور وہا رسخ رپ رعتفی
 
ی ز

ے

 اےس آرک ق

۔امھگن ا رطف اینپ رک ڑکپ ےس ن ازو  

۔۔۔ ےںہ ریہ اپھچ ویکں رہچہ اانپ آپ ےہ ن ات طلغ ہی  

  اےنپ اےس
 
۔اہک ےس رشارت ےن افعن رکےت ڑھکا اقمب  

  دشمگہ یک افعن

ٹ

 
۔آیت ٹلپ یہ دےتھکی وک اممہ رکسماہ  

۔۔۔دںیھکی ںیہن اےسی آپ ےہ ریہ آ رشم ےھجم  زیلپ  

زایت اممہ
 
۔آیئگ یسنہ اسہتخ ےب وک افعن وت وبیل وہےئ اکھجےئ رظن  رشامیت ھگ  

 ریمےی ہک اجاتن ںیہن اںم اب  وہں راہ دھکی ےس تبحم وک آپ سب وت اںم

۔۔۔  ےہ آریہ ویکں رشم اینت وک آپ رپ دےنھکی ےس تبحم  

۔وبال وہےئ ڑیھچےت اےس افعن  
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ز ےھجم
 
۔۔وہیگ ریہ رک ااظتنر ریما افہمط  دںی اجےن ن اہ  

زاےئ  ےن مہ ام ےیل ےک ےنچب ےس شپت یک رظنوں یک اس
 
 اںم ےجہل وہےئ ھگ

 رنیم تہب اور ایل اںم اہوھتں اےنپ  وک اہوھتں دوونں ےک اس ےن افعن وت اہکں

۔ دن ا وھچڑ رک دن ا ےس  

ا ایک رک روک وک آپ ےن اںم  اجںیئ ےہ کیھٹ

گ

 وارگنن ےن امسج اظمل ےہ رکن

 مکح ےک ان دنبہ رشفی رہھٹا اںم اور ےہ دانھکی رصف وک مگیب ہک ےہ  دی

۔۔۔وہں اتکس رک ےسیک ااکنر  ےس  

 رپ وفن ن ار یلہپ اںم سج دن ا وحاہل اک ن ات وایل وہےن ےس مگیب زنمہ  ےن افعن

 اممہ رصف ایھب ہک اھت رکان ا ن اور  اےس ےس رشارت ےن اوہنں رپ رکےن ن ات

 

ے
گ

 اےس ہک ویکں یگ رےہ  اںم رمکے ےک اس نپاس ےک اس رپ وطر ےک اامی

  یھب وےسی

ے
گ

 ںیہن ارتعاض وکیئ اےس رپ سج ےہ رپسٹکی یک رےنھک رک اھبنسل اامی

 اسھت ےک اس نپاس ےک اس اممہ ہک اھت تہب یہی ےیل ےک وخیش یک اس اھت

۔ ےہ وموجد  

 اانتابملرفس ےھت آےئ واسپ الوہر  دیساھ ولگ وہ رک رکوا رتصخ وک وکبک

  یک س   دعب ےک رکےن

ے

زی تہب احل  االگ اور رات وپری ای   یھت ریہ وہ ی 

۔ زگارا رک وس ےن س   دن آداھ  

زاھ ایٹھچں اینپ آپ آیپ اممہ

ٹ

 واسپ لک آپ  اور وہں آیئ ایھب اںم یتیل ی 

۔۔۔ ےںہ یگل اجےن  
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 اہھت اک اس رک رکسما ےن اممہ وت وبںیل ےس یگفخ یھٹیب نپاس ےک اس وکبک

۔اھتام  

 اےلگ  یھت یلم یٹھچ یہ اینت ےیل اس ےںہ واےل وہےن ازگیام ریمے اجن ریمی

 اسھت ےک ولوگں آپ ایٹھچں اسرا اور یگ اگلؤں رکچ دون ارہ اںم ویٹھچں اسل

۔۔یگ زگاروں  

 ےلہپ ایتری اینپ وہ  یھت وایسپ دن اےلگ یک اممہ۔  اہک وہےئ  رکسماےت ےن اممہ

 اسھت ےک اس ااحلل یف ےن اس رپ وپےنھچ ےس افعن۔ یھت یکچ رک لمکم یہ

۔یھت دربلداہتش اخیص اممہ رپ سج  اھت دن ا  رک ااکنر ےس اجےن  

اےئ ہنم  دوونں وکبک اور افہمط رپ اجےن ےک اممہ اھت رھبا ادایس دن االگ

ٹ

 پل

   اھت اکچ رھک اںم اگڑی اسامن اسرا رک لم اسھت ےک رماد افعن یھت ریہ رھپ

 الپن اک اجےن اسھت ےک افعن ےیل ےک وھچڑےن اریئوپرٹ وک اممہ یہ ےن س  

۔اھت انبن ا  

۔۔۔ےںہ رےہ وہ اداس ےنتک اھبیئ افعن ےس اجےن اہمترے دوھکی اممہ  

  وج داھکی وک اجں دنمش رک ااھٹ رظن ےن  اممہ وت اہک ےن وکبک

ٹ

 
 اجسےئ رکسماہ

۔اھت راہ دھکی یہ اےس  

زق وکیئ اںیہن ےس اجےن ریمے ارگ

گ

ا ق

ے

ا ڑپن

ے

  اس ہی وت وہن

ے
ے

 ےک رےنہ اہیں وق

۔۔۔وہےت رےہ اج اسھت ریمے اجبےئ  

ے ےن اممہ
گ
 
ی
 ھ
ن

 ینعم ےن س   رپ سج۔ اہک ےس افہمط ا وہےئ رچاےت رظن ےجہلاںم 
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۔اکنںیل آںیھکن وک س   ےن افعن داھکی وک افعن ےس رظنوں زیخ  

  ےنچنہپ وپرٹ ارئی

ے

و  ن ار ینتک ےن مہ ام ی

 
ٹ

۔ ںیک اصف آںیھکن یگیھب اینپ ےس ٹ

اہک  دن ا وھچڑ رھپ اور وٹاک اےس ن ار نیت دو ےن افعن

ے

اکنےل ڑھباس اینپ رک رو ن  

 ےک افہمط وج داھکی وک اممہ اور ایک ڑھکا رطف ای   ان اسامن اک اممہ ےن افعن

 ۔ ڈایل اگنہ رپ ڑھگی ےن افعن۔ یھت رصموف اںم روےن یگل ےلگ

ٹ
 

  اک الفی

ے
ے

 وق

۔اھت واال وہےن  

  یک آپ ورہن رکںی سب اممہ

ٹ
 

۔۔۔یگ اجےئ وہ سم الفی  

 ےن ریبک رماد  اور یگل ےلگ ےک دوونں رھپ ن ار ای   اھبنسیتل وک آپ اےنپ مہ ام

   ےک افعن دی رکداع رھک اہھت رپ رس ےک اس
 
ی ز

ے

دن ایئ ےن اس رک رک ق

ٹ

 ڈی 

دا اور داھکی وک ایحت رشی   اےنپ  ےس رظنوں

گ

 رٹایل اور ریکی ڈنیہ یتہک احظف خ

ی گیب

ے

ی

ٹ

ی پ
ش
ھ
گ

زھ رطف یک ادنر 

ٹ

 ےھچیپ رطح اس دعب ےک ےنلچ دقم دنچ۔ یئگ ی 

  یس یکیھپ اور داھکی

ٹ

 
   یک ادنر ااھچیتل رطف یک ان  رکسماہ

گ

زھ اجی

ٹ

۔ یئگ ی   

  دور ےن رظنوں یک افعن

ے

   ےس رظنوں ےک اس اھت ایک اھچیپ اک اس ی

 

 اغی

زا وہ  رپ وہےن

ٹ

   ےک س   ان اور م
 
ی ز

ے

۔ایگ رہھٹ رک آ ق  

  
 
ا رضور رپ ربق یک ونگج اور یج امں ےگل رکچ اگؤں یھب خ

گ

 ےک ن اروشں اور اجن

۔۔  ۔ ۔ےگ رںیھک دایھن اخص اک ربقوں انہک وک اچاچ اںم وممس  

۔۔۔۔اگ روہں ےسیک  ریغب ےک ولوگں مت واہں اںم اتپ ںیہن ےھجم  

وں  اھت احل یہ اسیج اس یھب اک رماد اور ریبک دن ا رو افعن ےگل ےلگ ےک ریبک

گ

 

ے

 ت
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ز ےس آوسنوں آںیھکن یک

گ

 یھب اک وکبک اور افہمط ڑھکی نپاس احل یہی ںیھت ربلی 

۔اھت  

 روز  اجےئ وھبل وںمہ رک اج واہں وہ ہن ہی دھکی اور رانھک ایخل تہب اانپ یھب وت

ا ایک وفن

گ

ا ںیہن وکسن وںمہ ریغب دےھکی وصرت ریتی رکن

ے

۔۔۔آن  

ے  اںم وخد اےس ےن رماد ےگل ےلگ ےک افعن

ے

ن
 
ج

گ

 ھپ ی
ن

۔اہک وہےئ   

ا وفن ںیہن داری ذہم ریمی اخیل 

گ

ا وفن ےھجم روزاہن یھب ولگ مت رکن

گ

 ورہن  رکن

اہک ےہ اگلین یٹنیھپ یس ایھچ ای   آرک واسپ وک ولوگں مت ےن اںم

ے

 یک ولوگں مت ن

 

ے
 

۔۔۔۔۔آاجںیئ واسپ ن ادداس  

 رکےت اصف رہچہ ےس اہوھتں دوونں ےن افعن وہرک ڑھکے اسےنم ےک ان

زے ےک ن ازو وک اس  اسھت ای   دوونں وت اہک وہےئ  ان ارگ ےئگ ےل اںم ھگ 

ا اںم سب ےک

ے

دا ےس وخد اےس یھب یھبک وہ وت وہن  اںیھن اھت ایپر اانت رکےت ہن خ 

۔ےس افعن  

زی ایکاور ایپر وک وکبک  اور افہمط وبال افعن رک لم ےس ان

گ

 رظن اولدایع آخ

   یک ادنر اتچنیھک ڈنیہل اک گیب رٹایل۔ڑپا نپاس  رک ڈال

گ

زھ اجی

ٹ

ز ھچک وج  ایگ ی   دی 

۔اھت الن ا رک اکنل ےس اگڑی رماد ےلہپ  

د دل اک اس یھت ریہ رک کشخ آںیھکن اینپ ےس وشیٹ ن ار ن ار امہ  ن ار اھت اداس دشی 

زے ہک اھت راہ رک دل ن ار

ے

 رپویفم رمداہن اجےئ یلچ نپاس ےک افعن دیساھ اور ای

   ےک اس وخوبش یک
 
ی ز

ے

 کش ےب  یئگ ھٹیب رک ٹمس وھتڑی وہ وت ایھٹ ےس ق
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 یئگ وہ رشوع یگفخ یس بیجع اےس رگم اھت افہلص اخاص امنیب ےک وٹیسں دوونں

۔ یھت  

د ارگ زی 

گ

 یگ اجںیئ رگ ےچین ےس ڑھکیک یک اہجز وت یکسھک رطف دورسی م

۔۔۔۔آپ  

  
 
ی ز

ے

 ےس ریحت ےن اممہ رک ااھٹ رس ےس ےکٹھج رپ آواز مسبتم وایل ارھبےن ےس ق

۔یھت یمن یھب ایھب رپ وکلپں یک سج داھکی وک افعن  ےھٹیب نپاس  

۔۔۔آپ افعن  

۔یکس وبل یہ اانت ےس زن ادیت یک ریحت وہ  

۔۔۔افعن اک آپ  اںم۔۔۔۔ اجن یج  

  ےن افعن

گ

  رپ رہچے ےک اس  اہک رک کھج وک آےگ رےھک اہھت رپ س 

ٹ

 
 رکسماہ

۔یھت   

 اانت ےھجم وبال وھجٹ ےس ھجم ےن آپ  ےںہ رےہ اج دنلن اسھت ریمے آپ

۔۔۔۔۔رالن ا  

زاسیت ےکم ےپ در ےپ رپ ن ازو ےک اس اممہ ریغب ےیک رپواہ یک اردرگد  آواز اویچن ی 

۔ایک اقوب اےس ےس لکشم تہب ےن افعن  یھت ریہ وبل اںم  

 وسںیچ ایک واےل اہجز ہی ایھب انیل ےل دبہل رک اج رھگ س   ن ایق دںی رک سب

۔۔۔ڈاال ٹیپ وک ایمں ےس دردی ےب اینت آپ ےہ ویبی اظمل ینتک ےگ  

ا اقوب وک اہوھتں دوونں ےک اس

ے

اسنہ رک وھکل دل افعن رکن  
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 یتمیق یھب ےس س   ان رگم اھت اجراہ رک وھچڑ رےتش یتمیق تہب اہیں وہ کش ےب

 اور  اھت ایل ہلصیف ہی ےن اس ےیل ےک سج یھت اسھت ےک اس زدنیگ یک اس 

۔ اھت نئمطم تہب ےس ےلصیف اےنپ وہ  

 دوونں ابعشن احبسن اور مگیب زنمہ اسھت ےک اصخ   ابہشز رپ اریئوپرٹ دنلن

 وکیئ ےسیج ایک یہ اےسی اابقتسل اک اس ےن مگیب زنمہ اور اصخ   ابہشز ےھت وموجد

ا اک ےٹیب  اےنپ

ے

۔دوروہیئگ اںم وٹنمں دنچ  کھجھج یک افعن  ےہ رکن  

 رطح وپری ےس ادنر وہ ااھٹےت دقم ےکلہ اھتےم اہھت اک اممہ رمہاہ ےک س   ان

 اک اس اور  ڈایل رپ ایحت اتمع اینپ رظن ای   ےتلچ ےن اس  اھت اکچ وہ نئمطم

د اہھت زی 

گ

زھ آےگ اھتےم ےس وبضمیط م

ٹ

۔ ایگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ❤متخ دشہ❤

 

 

 

 

 

 

http://www.neweramagazine.com/


زار 

گ

 
 ہ

گ

ازاز زدنیگ ریتے رن

گ

 New Era Magazine اتسرہ ن

www.neweramagazine.com    

488 

 

 

 

 

ار
 
  و یہ

 
ا اںم ی

 

ام وفحمظ ےںہ عیش

گ

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

گ

۔ وہےن واےل ن

  و اینپ وںمہ
 
زا فون ی ز ای 

گ

 
 یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

ار
 
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرھلکٹ ی

ٹ

اول

گ

اول، ن

گ

ارع ،رپ اانپ ن

 

  ،یش

ٹ

وپس

ا اچےںہ

گ

پ رک  اںموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

  یجھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ وںمہ لیےک دنمرہج ذن

ے

تکس

 ۔ ےںہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک)

 
گ

ز رحت ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و ی  ا ی 
 
 رک د ی

ٹ

زاجےئ یگ یرپ وپس

گ

د۔ م  تاالصفت ی 

 ےںہ اورپ درےئ ےئلک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

زنی : ادارہ  ہیرکش                  

گ

 
زا م    فون ای 
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