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 ارلمیح

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

 

 (2زیسن )تبحم ااسی دری ا ےہ

 وتبل ہضفاز 

 

ار
م
  و یہ

 
ا اںم ی

 

ام وفحمظ چںہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ی

ن

  و اینپ ۔ یںمہوہےن واےل ی
 
را سون ی  ای 

ر

ن

 
ار یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ ٓاپ ہ

 
اول،  ی

ن

رپ اانپ ی

، ااسفہن، اکمل، آرنلکٹ

ٹ

اول

ن

ارع ،ی

 

ا اچچںہ ،یش

ن

 رکوای

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ اںموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل  لیی

 چںہ �جھب رکےت وہےئ یںمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک)

 
ن

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

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ  اورپ درےئ ےئلک تاالصفت ی 

 چںہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی : ادارہ  ہیرکش                  

ن

 
را م    سون ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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ری رات یک اامرس رپ ادتقار رہشِ

ے

  اںم ددنھ رپ آامسن۔ یھت ای

ٹ

 اتسرے دممھ لپ

د یک رسدی۔  ےھت رےہ اوھگن ےسیج  ےل اںم ٹیپل اینپ وک کلم وپرے ےن رہل دشی 

ہ روز زگہتش۔ اھت راھک

 

ئ
ملک
اری اںم وکاسہر   

ن

رف   ےک ی 

 

 درہج اںم آی اد االسم ی اع

  ای   یفنم رحارت

ے

 ڑسوکں اور ےھت ےجب یہ ایگرہ ےک رات ایھب۔ اھت اچنہپ اج ی

  یک

ے

 

ن

ا امگن ویں رک دھکی اسنسن

ے

ر۔ وہ یکچ تیب رات آدیھ امون ےسیج ہک اھت وہی
م
 ہ

ا رہگا ای   وس

ٹ

 ایچؤں یک ےتک امرے ےک رسدی یسک یھبک یھبک ےسیج۔ اھت اطری انسی

رنی رسد اس۔ رکیت وکشش یک وتڑےن

ے

 ےس آسیف زے ڈی یس اںم رات ی

دیھ لصتم  وھچےٹ اےنپ قحلم ےس دروازے دصر وچدیکار رمع ادڑیھ اک وہم ای 

ر ےک نبیک ےس
م
 رپ زنیم اسےنم اےکس۔ اھت اھٹیب ڑکسا رپ اوٹسل ےس وھچےٹ ی اہ

 رگم ای   رپ مسج۔ ےھت رےہ دکہ وکےلئ اںم رتسنک ےس وھچےٹ ےک نیٹ ڑپے

 اانپ ےن اس۔ یھت وہریہ ہن مک رسدی ی اووجد ےک وہےن ٹکیج اور وسرٹی اوین

   اور ےک رتسنک اوٹسل
 
ی ر

ے

 یک رسدی وہ یھبک یھبک۔ اگل ےنکنیس اہھت اور اکسھکی ا ق

راےت رک الھج ےس دشت

ٹ

ری 

ٹ

ر رہتش اک نہب امں اینپ ےس وممس وہےئ ی 
م
۔ رکداتی اظہ

ر یہ ھچک  وچدیکار۔ آئ آواز یک رےنک ےک اگڑی یسک رپ ڑسک ہک وہیگ زگری دی 

ے ڈنکیس نیت دو ضحم اگڑی۔ وہےئگ ڑھکے اکن ےک

 

ئ
 
ئ لی
ک

 دورسے رھپ اور ریک 

ی ےس زن ےحمل یہ

ے

کلت

ن

ن

  یلچ 

 

ری وکئ ہی احالہکن۔ گ

ٹ

 رسوس ہی یھت، ہن ی ات ی 

راہ یتلچ ای   روڈ
م
اہ

 

 رگم ںیھت زگریت اگڑی اں ڑکنیسوں ےس اہیں رات دن یھت ش

  اس ویکں اجنےن

ے
ے

 وک وچدیکار ےن آواز یک اجےن اور رےنک ےک اگڑی اس وق
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اےن نگ اینپ اور ااھٹ وہ۔ رکدی ا التبم اںم سسجت

 

ا ےس ش

ٹ

 لصتم ےس ٹیگ رک ٹل

ا

ٹ

ر رک وھکل دروازہ اس وھچی
م
 ےک یلجب ےگل انکرے ڑسک آج ویکں اجنےن۔ الکن ی اہ

ااکیف اںم رکےن رونش وک ڑسک رواینشں ریبوین یک امعروتں۔ ےھت ہن رونش ھک  

ن

 ی

ارچ یک ومی الئ اےنپ ےن اس۔ ںیھت

ٹ

رہ اک روینش ےک رک رونش ی

 

 اردرگد دای

  وہ تخلکی۔ امھگی ا

ن

   داںیئ۔ ایگ اس وچی

ن

  ایسہ اجی

ن

 اس ڈریھ ای   اک ڑپکوں ےک رن

کاا اماھت اک وچدیکار۔ اھت ڑپا

ن

ھئ

ٹ

ٹ

راھ آےگ ےک رک تمہ وہ۔ 

ٹ

 ےک ڈریھ ےک ڑپکوں اور ی 

  
 
ی ر

ے

 ضحم ہی ویکہکن۔ اگل اس اکٹھج اک ریحت رھپ اےس۔ امری روینش رک رک ق

این ہکلب ںیہن ڈریھ اک ڑپکوں

ن

رو احتہش ےب وہ۔اھت ڑپا اودناھ وج اھت ووجد ان

ٹ

 اھٹیب اک

 وجان ای   وہ۔ ایک دیساھ اےس ےس اہھت داںیئ رک اھتم ومی الئ اںم اہھت ی اںیئ

 ایکس ےن اس۔ یھت وہیت ولعمم یہ رمدہ وت اںم ارظنل ی ادی وج یھت وعرت ارمعل

   ےک اہھت
 
ی ر

ے

ا چپ   وک آدمورتف یک سفنت اےکس رک اج ےل اہھت ق

ن

۔ اچاہ رکی

 اس۔ یھت زدنہ وہ ہک وہئ یلست وگہن ی   وک وچدیکار رگم۔ یھت دممھ تہب اسسن

ری ےن

ٹ

ال ۓیل اےس اور ااھٹی ا اںم اہوھتں اےس ےس رھپیت ی 

ے

پ
 الچ رطف یک اس

 یھب آہنم ڈیمم ااچنچ یک وہم۔ ںیئگ اچنہپئ مہب ادماد یبط وفرا   وک ڑلیک اس۔ آی ا

 یہ احل ڑلیک ہک وہا ولعمم ہی ےس اعمےنئ ادتبائ۔ ںیھت آںیئ یلچ وچںہ وفرا  

 اس ےن آہنم ڈیمم۔ ےہ زمکور تہب اور ےہ زگری ےس رمےلح ےک زیگچ اںم

رمح وک ڑلیک

ے

 وصعمتیم اور رمعی مک رپ رہچے ےک سج داھکی ےس رظنوں آزیم ی

د وہ۔ یھت رمق دااتسن یک ای 

 

  یف رگم وہیگ ریہ ڑلیک وصرت وبقل ای   ش

ے
ے

 وت اولق
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 داھکئ ڑلیک امیبر یک دصویں اور ڑلیک زدہ افہق الرغ، وایل رہچے زرد ای   وہ

 یک رکےن علطم وفری اوکن رپ آےن اںم وہش ےک ڑلیک اس ےن اوھنں۔ یھت دیتی

 

ے

 
۔آںیئ یلچ اںم آسیف اےنپ اور یک اجری دہای  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا  
 
 اںم سیپ امؤھت اور اگلی ا ےس اکن رویسیر اک وفن ےتجب ےس وشر و زور ےن اب

۔ولیہ۔ وبیل  

ا؟ وہ یسیک! ولیہ  
 
   دورسی وہں رکریہ ی ات رویح اب

ن

ہ اجی

ن

 ئ
حی
رشی یک رو

ن

 یس ق

   اگلےئ اگلےئ ےس اکن رویسیر اور ایھٹ رکسما وہ رک نس آواز
 
ی ر

ے

 رےھک یہ ق

  ھٹیب رپ وصےف

 

۔گ  

چںہ؟ یسیک آپ وہں کیھٹ اںم! مکیلع االسم  

  اینپ مت۔ ٹف دم ای  

ے

ی ئ ت
طع

 وہں اجریہ ےس ی ااقدعیگ یپاس ےک ڈارٹک۔ انسؤ اک 

اں؟

ن

 ی

  یہ لک۔ یج یج

 

  اور۔ یھت گ

ے

ی ئ ت
طع

د ےہ ڈاؤن ھچک لک آج  ای 

 

 دبتیلی یک وممس ش

۔اتبئ لیصفت ےن اس۔ ےس وہج یک  

اں رکو ایک رٹسی مت وت اووہ

ن

 مت ےہ نیقی ےھجم۔۔۔ وہ وی   اینت یہ آےگ۔ ی ار ی

ہ۔ وہ رکریہ اونگر وک ھتلیہ اینپ

ن

 ئ
حی
۔وبیل ےس دنمی رکف رو  
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ہ ےہ ںیہن ی ات ایسی ںیہن

ن

 ئ
حی
 تہب وھتڑی نکیل وہں ریتھک ایخل اانپ اںم۔ رو

اں ےی یہ یتلچ وت چین اوچن

ن

۔ی  

چںہ؟ ےسیک ایھب ویل۔ رکو راھک ایخل اس تہب اانپ مت نکیل۔ ےہ وت ہی اہں  

ل
ب لک
۔ےھت رکرےہ ی اد وک آپ یہ حبص آج۔ چںہ کیھٹ   

Aaww my sweet bro 

ا ااھچ  
 
ےگ؟ آؤ بک آی اد االسم ولگ مت اب  

 ۔ یگ وپوھچں ےس ودیل۔ ںیہن ہتپ

ے

 
اں؟ ےہ ریخی

ن

ی  

ل اہں اہں
ب لک
  

ے

 
ادی آیٹن دعسہی اںم الص۔ ےہ ریخی

 

  یک ش

ٹ
 
ا ےنیل ڈی

ن

 اچہ آی

ہ۔ چںہ ریہ

ن

 ئ
حی
درکہ اک اسس وایل وہےن اےنپ ےن رو

ن ے

۔ایک ی  

اءاہلل مہ وہں رکیت ی ات ےس ودیل اںم۔ ےہ ی ات یک وخیش وتتہب ہی واہ

 
ن

 ان

ا۔ یگ آؤں رضور اںم وت آےکس یھب ہن ودیل ارگ اور۔ آےگنیئ رضور  
 
 رسمت دیل وک اب

۔یھت وہئ وسحمس  

   ایھب ویل ی ار اور ویشر اہں
 
۔ رکوادانی ےس ی اد ی ات ریمی ےس ان وت آںیئ رھگ ج

ا وت ی ات ای   اہں اور۔ ےہ رکین ی ات ےس ان یھب وک یمم

ن

  یہ وھبل اتبی

 

 وجالئ گ

  ےک

ٹ

رس

ن

ہ۔ چںہ آرےہ یپااتسکن یلیلٰ اور اخہل ہلیمج اںم وی   ق

ن

 ئ
حی
 اینپ ےن رو

درکہ اک اخہل میقم ڈینیکا

ن ے

۔ایک ی  
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ا۔  ےہ ی ات ایھچ تہب وت ہی  
 
۔ایک ااہظر اک وخیش ےن اب  

 رکوادانی ےس ایھب ویل ی ات ریمی ےس ی اد مت۔ وہں رکیت دنب اکل اںم اب ی ار ااھچ

۔احظف اہلل۔ رانھک ایخل اسرا تہب اانپ اور  

دل رویسیر اور اہک اںم سیپ امؤھت ےن اس۔ احظف اہلل

ٹ

۔دی ا ڈال رپ رکی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام اک آپ اٹیب

ن

 وج وپاھچ ےس ڑلیک اس اںم ےجہل قفشم ااہتنئ ےن ڈارٹک ےہ؟ ایک ی

 رطف یک ڈارٹک رک امھگ رگدن ےن اس رپ وسال اس۔ یھت وہئ یھٹیب مص مگ

ر  آںیھکن ایکس۔ داھکی
م
دی ات ےک رطح ہ

ن

۔ںیھت اعری ےس ج   

ام اک آپ

ن

رای ا وسال اانپ اںم ےجہل ایس رھپ ےن ڈارٹک ےٹیب؟ ےہ ایک ی
م
 ہن ھچک وہ۔ دہ

۔وبیل  

اےن اےکس ےن آہنم ڈیمم۔ اٹیب وبںیل

 

۔راھک اہھت رپ ش  

۔وبیل اںم آواز دممھ تہب وہ ںیہن ہتپ  

۔وپاھچ ےن ڈارٹک اھت؟ ایگ رک وھچڑ وکن اہیں وک آپ ہک ےہ ی اد وک آپ  

۔دی ا وجاب رک اکھج رس ےن اس۔ ںیہن ہتپ  

ارہ اک آےن اسھت اےنپ وک آہنم ڈیمم اور رھبا اکنہرا ےن ڈارٹک۔ وہں

 

 ےک رک اش

ر ےس رمکے
م
۔الکن ی اہ  
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روی ےس وہج یک زگرےن ےس احدےث یسک ےہ ایخل ریما ڈیمم

ن

 
 ایکن رپ وطر ج

 

ے
 

ر ی ادداس

 

  اتمی

 

 ںیکس اتب یہ ےک رک اعمہنئ رسنج سونرو ی ات رہباحل۔ ےہ وہگ

 ایھب اںم وایسپ ایکن اور چںہ وہےئ ےئگ رکایچ وہ ہک ےہ ہی ہلئسم نکیل۔ ےگ

۔اتبی ا وک آہنم ڈیمم ےن ڈارٹک۔ چںہ ی ایق دن یپاچن  

  اس وت ی ات امہ ےس س   آاجےگنیئ، واسپ یھب وہ ںیلچ

ے
ے

 یچب اس ہک ےہ ہی وق

اء ےک

 

 ےن اںم۔ اجےئ یک وکشش یک رکےن احلص ولعمامت قلعتم ےک وری

 اک دےنی ااہتشرات یھب اںم اابخرات العوہ اےکس ےہ ولبای ا وک ااچنرج ےک اھتےن

اء ےک یچب ارگ۔ ےہ ارادہ

 

 اور اچیبری ےہ وکن اجنےن۔ وہاگ ااھچ وت اجںیئ لم وری

  اس اںم رات رسد اینت وکن

ے

 آہنم ڈیمم۔ ایگ ڈال رپ ڑسک وک اس اںم احل

رمح اںم ےجہل ےک

ے

ر آزیم ی

 

ای

ے

۔اھت ی  

 ےن ڈارٹک۔ ےہ ڑپی لچ وہا یسیک یک یسح ےب ہی اںم داین ہی اجنےن! ڈیمم سی

۔اہک رک رھب اسسن ڈنھٹی  

این رتہب ےس مہ اور۔ ڈارٹک وایعق

ن

 دن۔ اگ ےکس ھجمس وکن یسح ےب یک روویں ان

  اےسی رات

 

ارے دایھکرے ک
م
  ہجہل اک آہنم ڈیمم۔ چںہ آےت یپاس ہ

ے

 ۓیل ی اس 

۔اھت وہےئ  

دیھ رکے رتمح رغقیِ اہلل   یںمہ ےن وھنجں وک اصج   ای 

ے

 

ن

ان

ن

 اک تبحم ےس ان

۔دی ا درس  
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   وہں اںم نبیک اےنپ اںم ریخ۔ اہک ےس دیقعت ےن آہنم ڈیمم! آنیم
 
 ج

   وت ےگ الںیئ رشتفی ااچنرج ےک اھتےن

ے

 اوھنں۔ یگ رکولں بلط وک آپ ی

  ےن

ے

 
۔یک اجری دہای  

ر اںم وتمسں اخمتفل دوونں وہ اور اہک اںم ےجہل ؤمدی اہن ےن ڈارٹک۔ ڈیمم رتہب

ٹ

 م

۔ےئگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ آج

ن

 ئ
حی
ا رپ زیم یک اھکےن ےک رات۔ اھت آی ا وفن اک رو  

 
۔اتبی ا وک ودیل ےن اب  

ری ۔اھت رطف یک اھکےن دایھن اک ودیل وہ ےہ یسیک یھت؟ ریہ ہہک ایک۔ ڈگ وی   

ادی ےتفہ اےلگ آیٹن دعسہی ہک یھت ریہ اتب

 

  یک ش

ٹ
 
ا رکےن سکف ڈی

ن

 ریہ اچہ آی

۔ےہ رکین ی ات ےس آپ ےن یمم اںم ےلسلس ایس۔ چںہ  

ا اںم دعب رکولں اکل وک یمم ےلہپ رھپ اںم۔ ااھچ

ن

 روم ڈاگننئ وہ۔ اگ رکوں متخ اھکی

۔اھٹیب آ اںم الؤجن رک لکن ےس  

 اںم ےجہل وخوگشار رک نس آواز یک امں وہ آپ؟ چںہ یسیک! مکیلع االسم یمم! ولیہ

ا۔ وبال  
 
پ  وہ۔ اھت رصموف ہپ وفن ودیل۔ آئ یلچ وچںہ یھب اب

پ
   ای   اچپ ج

ن

 اجی

  ھٹیب رپ وصےف

 

۔گ  

ری۔۔۔۔۔ یج یج  یک ربمتس۔۔۔۔ اگ رکوں وکشش۔۔۔۔ یمم رضور۔۔۔۔۔ ڈگ وی 
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ارخی

ے

  اجںیئ لم ایٹھچں ےھجم یج۔۔۔۔۔ یمم دںی دے ی

 

 اوہ۔۔۔۔ یج یج۔۔۔۔ گ

 آپ وت۔۔۔۔ ااھچ۔۔۔۔ وت اہں۔۔۔۔ ےہ کیھٹ ںیلچ ااھچ۔۔۔۔ چںہ آریہ اخہل

ا یھب ولگ

ن

ا۔ رھپ آاجی  
 
ی یھب وک اب

ن

ئپی ت
م
ک

۔۔۔۔ وہ ےہ کیھٹ اہں۔۔۔۔ اجیگیئ لم 

  یج

ٹ
 

ر سیل رئیک یھب اانت اںم یمم یج یج۔۔۔۔ ےہ رپارپ یھب ڈای
م
 ںیہن وشہ

 اور۔ اگ دےئجی السم ریما وک س  ۔ اوےک۔۔۔۔ ےہ کیھٹ ںیلچ۔۔۔۔ اہاہاہ۔۔۔۔ وہں

  ایخل اانپ

 

 ےک رک متخ ی ات اںم ومڈ وخوگشار تہب وہ۔ احظف اہلل اوےک۔ اگ رھک 

۔وہا وتمہج رطف ایکس  

رت ںیہن وت الرپوایہ ےس رطف اہمتری اںم ںیہک ہک ےہ رکف ہی وک یمم  وہ۔ راہ ی 

۔وبال رک سنہ  

۔رکسمائ اس دممھ یھب وہ۔ چںہ ایھچ تہب یمم  

ر

ن

ریض وہ۔ ےہ یمم ریمی وک آج

ن

 ایل اھک ےن مت۔ وہا ڑھکا اھٹ رھپ وبال رک اھجڑ اکرل ق

ا؟

ن

 اھکی

۔یج  

ی آؤ رھپ ااھچ

ن

ئپی ت
م
ک

ردیتس اےس رک اھتم اہھت ااکس وہ۔ ےھجم دو   اںم روم ڈاگننئ زی 

۔ایل اھٹب رپ رکیس وایل اسھت اےنپ اور آی ا ےل  

۔ےنیہم اےلگ چںہ آریہ یپااتسکن یلمیف ہعمب اخہل ہلیمج ہک ںیھت ریہ اتب یمم  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

11 

ہ۔ یج

ن

 ئ
حی
۔ےھجم اھت اتبی ا ےن رو  

 رپ مہ داری ذےم یک ونازی امہمن ایکن وس آیگنیئ یہ الوہر دیساھ اخہل اور۔ وہں

ا   ےن اس۔ےہ ڑپی آن

ے

۔اھت الھکی ا اےس وناہل اعدی  

 رھگ وت آاجےگنیئ ولگ وہ۔ وہں وہیت وبر ایلیک دن اسرا اںم۔ ےہ ی ات ایھچ وت ہی

۔وہاجیگیئ روقن اںم  

ے روز ھچک یھب ولگ وہ ہک ےہ اہک ےس یمم ےن اںم اہں

 

ئ
 
ئ لی
ک

 آاجںیئ یہ ادرھ 

  
 
  دن دنچ۔ آیگنیئ اخہل ج

ٹ

۔رکےگنیل اوجناےئ اھک  

ہ اور اہں

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

۔وپاھچ ےن اس یمم؟ ںیھت ریہ ہہک ایک اک ش  

 ےن اںم وس چںہ یتکس لم ایٹھچں بک ےھجم ہک ںیھت ریہ وپھچ ےس ھجم وہ ی ار

  ۔ ےہ دی ا ہہک اک ربمتس وک ان

ے

  ی

ے

  اہمتری ی

ے

ی ئ ت
طع

ل یھب 
 ئ 
ی

ٹ

ئ
س

 اس۔ یگ وہاجےئ ا

ا ےن

ن

۔اہک وہےئ رکےت اصف اہھت ےس نکپین ےک رک متخ اھکی  

ے آپ

 

ئ
 
ئ لی
ک

۔وپاھچ ےن اس انبؤں؟ اچےئ   

۔ وہا ڑھکا اھٹ رک اکسھک رکیس وہ۔ چںہ دےتھکی وموی وکئ آؤ۔ رکراہ ںیہن دل ںیہن

ا  
 
۔ایھٹ یھب اب  

ر۔ رکراہ ںیہن دل اک وموی
م
 ڑسوکں رھتسی اصف یک اھچؤین۔ رکےن واک ںیلچ ی اہ

ا واک رپ

ن

ا رکی  
 
۔اھت اتگل ااھچ تہب وک اب  
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  وہ۔ ںیلچ۔ مکح آاکپ وج ڈیمم اوےک

ن

۔وبال اںم ادناز ؤمدی اہن رک رھک اہھت رپ س   

 ےس روم ڈاگننئ اور اہک رک رکسما ےن اس۔ وہں آیت رک اوڑھ اچدر اںم۔ ںیلچ

ر
م
  لکن ی اہ

 

    ودیل۔ گ
 

۔اگل رکےن چپ   رک اکنل ومی الئ ےس ج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یک ارطسح۔ ڈیمم ےہ ںیہن رضورت وکئ یک دےنی ااہتشرات اںم اابخرات

 ویں اںیہن واےل رھگ اےکن وت یہ ۓیل یک رکےن احلص اکٹھچرا ےس ڑلویکں

ارا اک آوھکنں ےک ی اپ امں اےنپ یہ اینت ہی ارگ۔ چںہ اجےت کنیھپ

ے

 وکئ وت وہیت ی

ا کنیھپ ہن رپ ڑسک ۓیل ےک رمےن اںم رات رسد ویں اوکس

ے

 وت امںین ریمی۔ اجی

  الوارث اےنت اہجں اںم رھگ اانپ ادرھ۔ دںی �جھب رکایچ وک اچیبری اس
پ
 رےہ پ

  یھب ہی چںہ
پ
 دعب ےک اکرواویئں اورپی اورپی یک دن اچر نیت۔ یگ اجےئ پ

ام اےنپ اور الوارث ای  ۔ اھت دی ا وشمرہ وک آہنم ڈیمم ےن ااچنرج ےک اھتےن

ن

 ی

 

ے

ا ےس ی

ن

دےن وک وارنیث ےک ڑلیک آانش ی

ٹ ن

 وہیتکس دیپسچل ایک وک یسک اںم ڈوھی

 یہ ادنر ےک دونں دنچ وک ڑلیک اس اور اگل رتہب وشمرہ ہی یھب وک آہنم ڈیمم۔ یھت

 ےک رک اعمہنئ یلیصفت ی ااقدعہ ااکس ےن رسنج سونرو اہیں۔ ایگ دی ا �جھب رکایچ ادنر

د یسک زیگچ دوران ہک دی روپرٹ ہی اک دشی 

 

  ےک ش

 

روی ڑلیک ہی ی اع

ن

 
 وطر ج

  اینپ رپ

ے
 

  یک رموضیں اےسی اطمقب اےکن۔ ےہ وھکیکچ ی اداس

ے
 

 دریھے ی اداس

ا یہ اےسی رمع اسری ہی ہک ےہ نکمم یھب ہی اور ےہ وہیتکس احبل دریھے

ے

ِ
 
 ب

 اشمورت رتشمہک ےن وخانیت وایل رکےن اکم رپ وطر راضاکراہن اںم رھگ اانپ۔ دے
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ام اک ڑلیک اس ےس

ن

ی ی
ٰ
م
سل

 یک الےن واسپ رطف یک زدنیگ اےس اور اھت دی ا رھک 

۔ںیگل رکےن وکشش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔اھبنںیئ اےسی ودعہ اک ایپر  

دا وکیئ ۔۔۔۔یپاےئ ہن رکےن ج   

۔۔۔۔رماجؤں اںم وت وھبولں اںم  

ا ۔۔۔۔۔۔زیلپ ودیل  
 
۔وٹاک ےباایتخر اےس ےن اب  

  تہب وج ودیل وہا؟؟ ایک

ن

رن

ے

ا اےس اںم ی

ن

  اھت راہ انس اگی

ن

۔ڑپا وچی  

  ی اںیت یک ورےن رمےن ہی

ے

ا وہ ۔۔آپ رکںی ایک م
ّ
ھل
 
ج

۔وبیل رک   

ا ای   رصف وت ہی۔۔۔۔۔یلگپ

ن

۔دی ا وجاب رک رکسما ےن اس۔ ےہ اگی  

  ی اںیت یک رمےن اےنپ آپ نکیل وہ یھب وج

ے

۔رکںی ایک م  

۔وہایگ دیجنسہ وہ۔ رماجؤں ےلہپ ےس مت چم چس اںم ہک ےہ نکمم وت یھب ہی اور  

 رک اھٹ وہےئ روےت دکیم وہ۔ اگ دےئجی امر وگیل یھب ےھجم لبق ےس رمےن وت

 رک اھٹ اور رھبی اسسن وطلی ای   ےن ودیل۔ یئگ لکن اںم ی اوکلین وہےئ اھبےتگ

۔یھت ریہ وپھچن آوسن اےنپ ڑھکی یپاس ےک رگنلی وہ۔ آی ا ےھچیپ اےکس  
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رٹ ںیھمت اںم ۔۔وسری آمئ
م
ا ںیہن ہ

ن

 وت اہک اںم ےجہل رنم ےن اس۔ اھت اچاتہ رکی

ا  
 
ر ےن اب

ٹ

۔داھکی رطف ایکس رک م  

اری چںہ وہےئ امہ اچر رصف
م
ادی ہ

 

 ےگل رکےن ی اںیت یک رمےن آپ اور وک ش

۔وبیل اںم ےجہل وہےئ روےئ وہ  ۔۔ےہ ملظ رسارس ہی،۔ چںہ  

رقح ومت   ےس ومت وک ویبی یک وفیج ای  ۔ ایب ےہ وہیت ی 

ن
 

ا ںیہن اخئ

ن

 وہی

ے

 

ئ
 
ی
 
ہ
۔آیئ در یتخس اںم ےجہل ےک ودیل۔  اچ  

رےنس رھپ آںیھکن ایکس۔ یتکس رک ںیہن یھب وصتر اک وھکےن آوکپ اںم ۔ںیگل ی   

ا ہی اور ۔۔۔۔۔وصتر رکو وت

ن

ل ےھجم ڑلایکں وہیئ وسبریت یک البوہج۔ رکو دنب روی
ب لک
 

۔دی ا وہٹاک وک رس ےک اس ےن اس۔ دنسپ ںیہن  

ے یگیھب اینپ اےنس۔ چںہ رےہ نب ویکں وھٹکر اےنت آپ
لک
 
ب
 وصعمتیم ااہتنیئ رک ااھٹ 

ریت اںم دل اےنپ وہ وک ودیل وت وپاھچ ےس

ے

۔وہیئ وسحمس وہیئ ای  

ر وک ذنہ اےنپ۔ وہ ویبی یک وفیج ای   مت۔ وہں راہ نب دنسپ تقیقح ںیہن وھٹکر
م
 ہ

 

ے
ے

 رپ وپروں اینپ آوسن اےکس ےس رنیم ےن اس۔ رکو راھک ایتر ۓیل ےک ومت وق

۔اہک وہےئ ےتٹیمس  

  ڑھکک رک ومڑ رخ وہ۔  رکین ںیہن یہ ی ات ےس آپ ےھجم

 

۔وہگ  

  ےبکش ی ات

ے

  رخ نکیل رکو م

ے

ا ہصغ رکو ریھپا م

ے

 اس  ۔ےھجم ےہ آاجی
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   اینپ رخ ےنااکس

ن

۔ومڑا اجی  

ل ریما آوکپ
ب لک
۔وہیئ افخ وہ۔۔۔ ےہ ںیہن ااسحس   

ازلام؟ وکیئ اور  

۔۔۔ےہ ںیہن یھب ایپر ےس ھجم آوکپ  

ل
ب لک

ر ۔۔۔۔
م
اش اشہش تہب وہ اب۔ ےھجم مت وہ یتگل زہ

 

 
۔اھت راہ وبل اںم ےجہل ن  

ل آپ یھب ےھجم
ب لک
۔اکچی ا  دبال یھب ےن اس۔۔۔ ےتگل ںیہن اےھچ   

ا اس ہک اوسفس

ن

دہ ی رنی دنسپی 

ے

ادی آیکپ ےس صخش ی

 

 وہ۔۔  ۔ےہ یئگ رکوادی ش

  اںم وگوشں ےک وہوٹنں

ٹ

م
۔وبال رک دی ا رکسماہ  

ادی ےس ڑلیک ایسی وت یھب آیکپ

 

ر آوکپ وج ےہ وہیئگ ش
م
ا۔۔۔  ےہ یتگل زہ  

 
 اک اس اب

رے وس یھت یکچ ھجمس ومڈ

ن

۔وبیل ےس م  

۔وبال اںم ےجہل رھبے دھک ونصمیع وہ۔۔۔ اسھت ےک دوونں مہ ےہ ایگ وہ ملظ  

 رطف یک رمکے وہےئ ےتہک وہ۔وہں یگل وسےن اںم ۔۔۔۔دھک ہی انمںیئ آپ

۔آی ا الچ ےھچیپ ےھچیپ اےکس ودیل۔ یئگ یلچ  

 اچدن آیت رک نھچ ےس ی اوکلین رصف اںم رمکے۔ یئگ ٹیل ےک رک دنب السٹیئ وہ

 اےکس ودیل۔ اھت واحض ریغ ھچک س   اںم سج یھت وہیئ یلیھپ روینش دممھ یک

ااےن اور اھٹیب اج رساہےن

ن

ئ
گ

ن

ئ
گ

۔اگل   
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۔۔۔رماجؤں اںم وت وھبولں اںم  

۔۔۔۔۔اجےئ رم وت وت وھبےل وت  

ا  
 
 وہےئ رکےت رکتار یک رصموں دو ان ےن ودیل۔ ایل رھک ہیکت رپ اکونں ےن اب

۔دی ا ااھچل دور رک ٹپھج ہیکت  

ا وہ۔ ےہ آیئگ ویکں روح یک نسح دہمی اںم رات آدیھ اںم آپ
ّ
ھل
 
ج

۔وبیل رک   

ادنسپ ےھجم ےن مت

ن

ھاارا رات اسری اںم اب اہک؟ ویکں ی

م

ے

ٹ

وں اھک رس 

 

 وہ۔ اگ اجئ

۔اھت آامدہ رپ ڑلےن ےسیج  

ر ےھجم وت یھب ےن آپ
م
  رپ امےھت ےن اس۔ اھت اہک زہ

 
۔ڈاےل پ  

اں اھت ایک ذماق

ن

۔اکنںیل آںیھکن ےن اس ۔ی  

۔وبیل رک ااتک وہ۔ ےھجم دںی وسےن زیلپ اب۔ اھت ایک یہ ذماق یھب ےن اںم وت  

ا

ن

۔الہسےئ ی ال اےکس ےس ایپر ےن اس۔ ول نس وت اگی  

اےن ےک اس ےن اس۔ انسںیئ ںیلچ ۔۔۔ااھچ

 

 ےن ودیل۔ اہک وہےئ رےتھک رس رپ ش

 ریبمھگ اور دممھ وہےئ الہسےت ی ال ےک اس اور اگلیل کیٹ ےس رکاون ےک ڈیب

ا اےس اںم ےجہل

ن

۔یھت وسیئگ دنین رہگی اںم وٹنمں یہ دنچ وہ۔ اگل انسےن اگی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

17 

پ  وہ
پ
ا اںم ریکلوں یک اہوھتں اینپ یھٹیب اںم وکےن ای   اچپ ج

ن

 ایک اجےن ی

 وعرںیت یھبس یھٹیب واہں اور اھت راہ لچ اںم آواز انمس   وی یٹ یھت ریہ وھکج

پ  گپ  اںم آسپ

 

۔ںیھت رصموف اںم س  

ئ اال ہک وفج اھبریت
ک

ن

ب
  ااعتشل الب رپ رٹکیس 

ن

رن

 

 یک اکرٹس سونز۔ زیمخ اپسیہ یپاچن افی

رن زیت

 

 اورپ رس وہا اکھج اانپ ےکٹھجےس ای   ےن ڑلیک اس رپ آواز یسیج ےک اسی

   یک ارکسنی وی یٹ ریغب ۓاکپھج ںیکلپ وہ۔ ااھٹی ا

ن

۔یھت ریہ دھکی اجی  

   یک اھبرت اہجں

ن

  ازیگن ااعتشل رپ یس او الی ےس اجی

ن

رن

 

 اتبی ا قلعتم ےک افی

 وفج یپاک رکےت تشگ رپ ی ارڈر اںم انمرظ آےت رظن رپ ارکسنی اور اھت راہ اج

رایئ ھچک اںم ہنم یہ ہنم وہ۔ےھت آرےہ رظن وجان اہبدر ےک

ٹ

ری 

ٹ

 رک اھٹ رھپ ی 

   ےک وی یٹ وہیئ یتلچ اںم اعمل ےک وخاب
 
ی ر

ے

  ۔ آیئ ق

ے

  ی

ے

 وہیکچ متخ ربخ ی

 ےس زور زور اور یگل ےنخیچ دکیم وہ۔ ےھت وہےکچ دبتلی انمرظ رپ وی یٹ یھت

   ایکس وعرںیت رکسمایت یتسنہ۔ یگل روےن

ن

  وتمہج اجی

 

  ھچک ےس ہنم وہ۔ وہگ
 
ااقپ

ن

 ی

۔یھت ریہ رو رک اکنل آوازںی یس مہف  

ایم اہنیم وہا؟ ایک ارے ارے

ن

 وبضمیط اہھت دوونں اےکس ےن وعرت رمع ادڑیھ ی

۔ےئیل اھتم ےس  

   یک ارکسنی وی یٹ وہ۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔۔وہ

ن

ارہ اجی

 

 وٹےٹ وہےئ رکےت اش

۔وبیل اںم ےجہل وھپےٹ  
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۔ الؤ یپاین ےئیل ےک اس اور ڑلویکں رکدو دنب وی یٹ۔ وھٹیب ادرھ ولچ۔ سب اٹیب سب

  وک ڑلوکں ےن اوھنں

ے

 
۔اھٹبی ا رپ وصےف اےس وہےئ رکےت اجری دہای  

 ڈری وہ اگلی ا ےس وبلں اےکس الگس اںم ادناز رپتقفش ےن اہنیم۔ ویپ یپاین اٹیب ول

  وہےئ ےتکت ادرھ ادرھ ےس رظنوں ڈری

ٹ

ن

راھ الگس اسرا اٹغع

ٹ
پ
  ج

 

 رھپ اور گ

  رپ رہچے اےکس۔ یگل اہےنپن رک رھک رس رپ تشپ یک وصےف

ے

م
ار ےک اقنہ

 

۔ےھت آی  

۔ایک اخمبط اےس اںم ےجہل رنم ےن اوھنں اٹیب؟ یگ اھکؤ ھچک  

  وہ۔۔۔۔۔ ںیہن

ن

  لکن ےس رمکے رک اھٹ رھپ وبیل رک وچی

 

۔گ  

 اس یھب رپ رہچوں ےک س   ی ایق۔ اھت الکن اایتخر ےب ےس ہنم ےک اہنیم۔ اچیبری

ے ڑلیک

 

ئ
 
ئ لی
ک

دردی اور رمح 
م
رات ےک ہ

 

ای

ے

۔ےھت ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ودیل رک ےل یٹھچ یک دن ای   ضحم  
 
 روز ایس۔ اھت آی ا آی اد االسم اسھت ےک اب

ام

 

ہ وک ش

ن

 ئ
حی
ارخی دنپرہ یک ربمتس اسھت ےک اشمورت ی ایمہ اور آںیئ اسس یک رو

ے

 ی

  رک ےط

 

ے الوہر وک ودیل۔ گ

 

ئ
 
ئ لی
ک

اا 

ن

ئ
کل

ن

ن
ا رگم اھت   

 
 اںم ےکیم اےنپ دن دو ای   اب

ا

ن

ے الوہر حبص حبص اور ایک ہن ارتعاض وکئ ےن ودیل۔ یھت اچیتہ زگاری

 

ئ
 
ئ لی
ک

۔ ایگ لکن 

ا  
 
  ےک دورہپ اب

ے
ے

 ہن رپ رھگ اوب اور اعرم۔ آیئ یلچ ےکیم اےنپ اسھت ےک ڈراویئر وق

 رک السم یھب وہ۔ ںیھت رکریہ ی اںیت یھٹیب رپ تخت اںم نحص ایم اور دادو۔ ےھت

  ھٹیب وچںہ ےک

 

۔گ  
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 ےک اس ےس رکفدنمی ےن دادو۔ ےہ وہیئگ زمکور اینت ایک ےہ ںیہن یتیپ اھکیت

   یک رہچے زرد

ن

۔وپاھچ وہےئ ےتکت اجی  

 وہےئ اجےت رطف یک نچک رک اھٹ ےن ایم۔ اجن اامں ےہ الرپواہ یک دصا وت ہی

۔اہک  

اں رک راھک ایخل اانپ

ن

۔الہدی ا رس ےن اس وت اہک اںم ےجہل رنم ےن دادو۔ اٹیب ی  

ا ںیہن ایخل ریتا ودیل

ے

 وپاھچ اںم ےجہل رازداراہن ےن دادو دعب وحملں ھچک ایک؟ رھک

۔دی سنہ وہ وت  

  یپاس ےک ان رگم دادو ریما چںہ رےتھک ایخل تہب وت وہ

ے
ے

 ےہ، وہیت تلق یک وق

رےنت الرپوایہ ےس رطف یک تحص اینپ ےھجم ےئیل اس ا لم ومعق اک ی 

ے

 اس۔ ےہ اجی

رے ےن

ن

۔اتبی ا  ےس م  

اں ےہ ی ات یک رخف تہب

ن

 اوھنں۔ وھگرا اےس وہےئ آےت ےس نچک ےن ایم۔ ہی ی

 رک اکٹ اںم اکوشں س    اںم سج یھت ریھک اھتم ٹیلپ ای   اںم اہوھتں ےن

ے
ق
 
ئ لئ
س

۔ےھت وہےئ رےھک ےس   

ا ںیہن ےن اںم! ایم اوفہ

ن

اں ولپادںی اچےئ۔ س    اھکی

ن

را ےن اس۔ ی ۔ انبی ا ہنم اس ی 

رش اسےنم ےک اس ٹیلپ ےن ایم

ن

۔ریھک رپ تخت ق  

 ےن اوھنں۔ اھکؤ ول ہی۔ ےہ یتنب یہ وھتڑا تحص ےس اچےئ۔ اچےئ ینیپ ںیہن وکئ
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ردیتس ااچر وہ وت وھٹیسن اںم ہنم ےک اس اکش ای   زی 

ن

۔یگل اھکےن ی  

ے ادرھ ےس رسسال اےنپ اںم

 

ئ
 
سلی
۔ یج ہن رگم یگ ےلم آزادی اہیں ہک یھت آئ ا

ہ اور آیٹن واہں

ن

 ئ
حی
اےن لھپ وک رو

ن

۔آپ ادرھ اور ےہ وشق اخص ےھجم اک وھٹن  

ارکشی اک اہلل رک ادا رکش

ن

دے وک واولں تمسق۔ ی  ےن دادو۔ چںہ ےتلم رسسال ای 

۔اھت وٹاک اےس وفرا    

ر وت رکش دادو ارے
م
  ہ

ے
ے

۔۔۔۔۔۔۔۔رگم اک اہلل وہں رکیت وق  

  ی اںیت وضفل۔ ںیہن ھچک رگم ارگ

ے

 ای   اور اکیٹ ی ات ایکس ےن ایم۔ رکو وساچ م

۔وھٹیسن اںم ہنم اےکس اکش اور  

 ےن اس۔ ےس ان وہئ ںیہن ی ات وہےئگ دن اکیف ایم ےہ احل ایک اک آیپ اہین

اےین دنچ

 

۔وپاھچ دعب ی  

  یہ کیھٹ

 

 رکوادی ا دنب ےن زریب ااکس یھب وفن۔ آئ ںیہن ےس امہ دو وت ادرھ۔ وہگ

۔دی ا وجاب اںم ےجہل اداس ےن ایم۔ ےہ  

 ی ات آپ دادو۔ دیقی ی ا چںہ وہب یک رھگ ےک وھپھپ آیپ ایم وہئ ی ات ایک ہی

۔ےس وھپھپ رکیت ںیہن ویکں  

  ھچک وہ

ن
ن

اں وہک وت وہ ایتر وک س

ن

۔اہک ےس اموییس یھب ےن دادو۔ ی  

  رطح اس وت آپ

ے

ری ےس س   آپ۔ دادو ںیہک م

ٹ

 یک آپ رپ وھپھپ۔ چںہ ی 
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ر رضور اک ی ات

 

۔وہاگ ای  

ر وکئ

 

ا ںیہن ای

ے

 اہمترے۔ دیتی ڑپےن ںیہن یھب یپاین رپ رپوں اب وت آیپا۔ رپ یسک وہی

  ھچک ایکن اجبےئ ےن آیپا اور زریب رگم ےتفہ ےلھچپ ےھت ےئگ اوب

ن
ن

 یک اہین ےک س

  اگل اابنر ےک اکشوتیں

 

  اہیں وت ےن آیپا۔ دی 

ے

 یک رطح اس اںیہن ہک دی ا ہہک ی

ے ہشیمہ وک اہین وت اچچںہ ےہ ںیہن رضوررت وکئ یک وہب

 

ئ
 
ئ لی
ک

 ےل اسھت اےنپ 

پ  رکےت ایک یھب اچرے ےب اوب اہمترے۔ اجںیئ
پ
 یٹیب۔ آےئ ےلچ واسپ اچپ ج

 ںیھت، ںیھٹیب رھبی ےس بک اجےن ایم۔ چںہ ےھٹیب اٹک اہھت اےنپ وت مہ رک ایبہ

۔ںیھت ڑپی وت یہ ٹھپ اسےنم اےکس  

ل وت ہی
ب لک
اری ےسیج ےہ اتگل ویں وت ہی۔ اک ولوگں وھپھپ ےہ رطہقی طلغ 

م
 یلمیف ہ

ا وکئ ےس

ن

۔ےہ اکنہل دبہل رپای  

ادی ریتی

 

۔ ایک اور ےہ ریہ ےل دبہل اک رکےن ہن ےس ےٹیب ےک دنن یک ہلیمج ش

ا وت اہک اںم ادناز وہےئ ےلج ےن دادو  
 
  اکقلح اب

ے

روا ی

ٹ

۔وہایگ ک  

ل اعرم وےسی
ب لک
را وہ۔ چںہ وکنیئ ڈراہم وپری وھپھپ ہک ےہ اتہک کیھٹ  ُ

 ہنم اس ی 

۔وبال ہن ھچک وکئ وت وبیل رک انب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ادی اینپ وک آپ اطمقب ےک ایخل ریمے

 

اگنپ یک ش

 

 یک ڑپکوں ۓیل ےک ش

داری ری 

ن

 االسم اور ےہ یتلم ایھچ تہب یھب ورایٹئ واہں۔ ۓاچیہ رکین ےس الوہر ج
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ہ اور وہ۔ چںہ وہےت انمس   یھب دام ہپ اقمےلب ےک آی اد

ن

 ئ
حی
 اںم جنٶال وی یٹ رو

ہ یھٹیب

ن

 ئ
حی
ادی وتمعق یک رو

 

   ںیھت ریہ رک وگتفگ قلعتم ےک ایترویں یک ش
 
ا ج  
 
 اب

  ۔ دی ا اےسوشمرہ ےن
 
ی ر

ے

ا۔ یھت ریہ دھکی وی یٹ دراز مین زشاء رپ چٶاک یہ ق  اب  

  اس وج۔ داھکی رطف یک اس رک امھگ رگدن ےن اس رپ ی ات یک

ے
ے

  دیفس وق

ن

 رن

 آریہ رظن یس اعم ی الکل وبلمس اںم صیمق ولشار ےک اکنٹ ےس اسدہ ےک

 ۔۔یھت
ِ  
ااقپ

ن

۔۔۔وتہج ی  

اریلک اور ارھچہ

ن

اگنپ یہمت ےس ای

 

ا وہ رکیتکس ش  
 
 یک وعروتں الکس ڈمل یںمہ۔ اب

ا تمیق ےس داکدناروں رطح

ن

ا ںیہن رپڑگھجی

ے

ر۔ آی
م
 در ےن اس ۓوہ رکسماےت اظبہ

۔اھت ایک زنط رپ اس تقیقح  

اریلک ی ا ارھچہ اںم

ن

  اب ےن اںم اھبیھب زشا ریہ ںیہن یھب رک ی ات یک ای

ے

 ی

ری ا ٹنیک  یک ڑپکوں ہک چںہ اتبےت ودیل۔ اںم الوہر ںیہن یہ داھکی ھچک العوہ ےک ای 

اگنپ

 

 ای   زشاء۔ دی ا وجاب اںم ےجہل اسدہ ےن اس۔ ےہ ٹسیب الوہر ۓیل ےک ش

پ  وک ےحمل
پ
د وہیئگ ج ای 

 

 یس اعم اب ڑلیک یھٹیب اسےنم ہک یھت یئگ وھبل ہی وہ ش

ا الکس ڈمل  
 
۔یھت ویبی یک نسح ودیل نٹپیک ہکلب ںیہن اب  

   ی ار
 
اں آیگنیئ اخہل ہلیمج اور یلیلٰ ج

ن

۔ یپاس اہمترے یگنٶآ الوہر یھب اںم رھپ ی

 اہں ےک ولوگں مت وت رکےگنی ڈنیل یہ اںم الوہر ڈاریئٹکی یھب وےسی وت ولگ اخہل

رہ اکیف وت یگ ںٶآاج یھب اںم۔ ےگ رہھٹںی یہ
ن

 یھب الوہر وک یلیلٰ۔ اگ ۓآ م
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ادی اور ےگ امھگںیئ

 

اگنپ یک ش

 

ہ۔ رکےگنی یھب ش

ن

 ئ
حی
ا ےن رو  

 
   اینپ وتہج یک اب

ن

 اجی

۔رکوایل ذبمول  

  ڈنیل ویکں الوہر ڈاریئٹکی اخہل ہلیمج ہی

ن

 
اک ےن زشاء رویح؟ رکی

ن

راھ ی

ٹ
پ
 رک ج

۔وپاھچ  

 وہ ۓیل اس یھب رےتشدار رسسایل ھچک ےک اخہل اور اںم الوہر ےہ ربق یک اخول

  
 
   ج
 
ہ۔ چںہ اجیت یہ الوہر ےلہپ ےس س   چںہ آیت یپااتسکن ج

ن

 ئ
حی
 اےس ےن رو

۔اتبی ا  

راتک ےن زشاء۔۔ یس آیئ

ن
ن

 ےس رھپ اور دی ا مخ وک رگدن اینپ اںم ادناز رھبے ی

   یک ارکسنی وی یٹ

ن

  وتمہج اجی

 

۔وہگ  

ہ؟ چںہ ےچب ےنتک ےک اخہل آیکپ

ن

 ئ
حی
ا رو  

 
۔وپاھچ ےن اب  

۔چںہ رمع مہ یک ایھب ویل۔ یلیلٰ ےہ یٹیب ای   سب  

۔ااھچ  

۔ وہںیئ دیپا وچںہ یھب یلیلٰ۔ ےھت میقم یہ اںم ڈینیکا ےس ہشیمہ اخول اںم الص

  
 
ا یپااتسکن ۓیل ےک دونں دنچ ےس اکم یسک وک اخول وت ںیھت یک اسل دو وہ ج

ن

 آی

  روز ای   یہ دوران ےک ایقم اےنپ اور ڑپا

ن

 وافت ایکن ےس اکیٹ اہرٹ ااچی

 

 

  ۔ وہگ

ے

 دن دنچ وہ رگم آاجںیئ یپااتسکن القتسم  وہ ہک اہک ےن س   وک اخہل ی
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 رانہ واہں ۓیل اےکن وس یھت اجدیئاد اکیف یک اخول۔ ںیئگ یلچ واسپ رک زگار اہیں

 ےن اوہنں۔ آںیئ رک ےل ںیہن یپااتسکن یھبک وک یلیلٰ اخہل۔ اھت ہن لکشم اانت یھب

ہ۔اسیکھت آزادی لمکم۔ ےہ یپاال اطمقب ےک اموحل ےک واہں ی الکل وک اس

ن

 ئ
حی
 رو

۔اتبیئ لیصفت اےس ےن  

رن اینپ آپ ینعی

ن

۔ںیلم ںیہن یھبک ےس ک  

دوی رگم وہیئ ںیہن الماقت یھبک وت سیف وٹ سیف ںیہن

ٹ

 وہیت ی ات ی ار اکیف رپ اکل وی 

اسئ آ از یش۔ ےہ ریہ

ن

رارنئ ڈرسی۔ رگل ی

ن

ی وہ ویون اڈنی۔ ےہ ڈی 

ل

 

 ش
ئپی
س

 ےس مت ا

۔چںہ آریہ یپااتسکن ےنلم  

ا ؟۔۔ےنلم ےس ھجم  
 
۔وہیئ ریحت وک اب  

وویلیئ وہ۔ اہں
پ چ
ب ک

رڈ تہب ےس ایھب ویل ا

 

ای پ

ن

 دو ای   ایکس ےس ایھب ویل احالہکن ےہ ان

رڈ اور رچلکڈ اےکن وہ رگم وہیگ وہیئ ی ات یہ ی ار

ن

 
ر تہب ےس ادناز م

 

۔ وہیئ اتمی

  
 
 وکن ڑلیک وہ ہک ےہ سسجت اےس وت ےہ انس قلعتم اہمترے ےن اس ےس ج

رںی ہک اھت اہک وت ےن اںم۔ رکایل حتف وک دل ےک نسح ودیل ےن سج ےہ  وصتی 

ہ۔ یگ ےلم ےس مت آرک وخد وہ ہک اہک ےن اس رگم وہں دیتی �جھب

ن

 ئ
حی
 ےن رو

۔دی االطع ۓوہ رکسماےت  

ا وت دی ا ہمقل اںم ےجہل زنطہی ےن زشاء۔ وےسی اوکس وہیگ یہ اموییس  
 
 ریچے ےک اب

  ک

ن

اری   رن

ے

۔یئگ یلچ ےس رمکے اور ایھٹ دم ای   وہ۔ وہایگ ی  
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ری ہ۔ اھت ۓاچیہ انہک ںیہن رطح اس اےس آوکپ۔ اھبیھب زشاء ےہ ی ات ی 

ن

 ئ
حی
 رو

۔اہک اںم ےجہل اتمفس ےن  

۔وہں یتہک چس وت اںم  

ہ۔ چںہ رکیت آزاری دل ایکس آپ ںیہن یج

ن

 ئ
حی
 ای   ادناز آزیم کتہ ااکس وک رو

اےن اںم ااہظر ےک الرپوایہ ےن زشاء وجای ا  ۔ دی ا اتج وفرا   وس اھت اھبی ا ہن آھکن

 

 ش

   یک ارکسنی وی یٹ اور ےکٹھج

ن

ہ۔ وہیئگ وتمہج اجی

ن

 ئ
حی
افس رو

ے

 اھٹ الہیت رس ےس ی

۔یئگ یلچ ےس رمکے رک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےک اس ودیل مت؟ یگٶآ واسپ بک۔ چںہ وہےئگ دن نیت آج اھت اہک اک دن دو

ا۔۔۔ اس افخ افخ ھچک۔ اھت اسےنم  
 
اپ پیل ےن اب

ٹ

 رطف یک آےگ ذرا ارکسنی یک ی

۔اگلیل کیٹ ےس نٶرکا ےک رتسب اور اکھجیئ  

۔یگ ںٶآاج لک  

 ںٶاج ےل اسھت ںیہمت رپ وایسپ وت اگ ےگل رکچ اک ڈنپی رپوسں ریما۔ دو رےنہ

۔اگ  

ہ ےھجم۔ ےہ ااھچ تہب وت ہی

ن

 ئ
حی
د اسیکھت رو ری 

ن

  ھچک م

ے
ے

رے وہ۔ اگ ۓاج لم وق

ن

 م

۔وبیل ےس  
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ہ

ن

 ئ
حی
  اسھت ےک رو

ے
ے

ہ اور ےہ وہریہ وخیش ینتک یک زگارےن وق

ن

 ئ
حی
 اھبیئ ےک رو

ااین اےنس ایک؟ اک

 

 ش
  رپ بپی

 
۔ڈاےل پ  

 ےس ان اگ ےلم ومعق اہکں رھپ ودیل اجیگنیئ یلچ ارمہکی رک ایبہ وہ دعب امہ دنچ

۔اک ےنلم  

ا ارمہکی وت ارے

ن

 اجی ا یلچ ےنلم ےس اس اںم ویٹھچں یک دربمس مت۔ ےہ دور وکن

ا

ن

۔ایک شیپ لح اجبےت یکٹچ ےن ودیل۔ رکی  

رے واہ

ٹ

۔یپاس ےک آپ ایک چںہ ےسیپ افوتل ی   

  ےہ یہ اہمترا ھچک س  

ن
 

 رشارت وہ۔ یھب ےسیپ ےک اس اور یھب دنبہ ہی۔ وائ

  آزیم

ٹ

م
۔یگل ےنسنہ وہ وت وبال اسیکھت رکسماہ  

 آپ ںیہن ےس وسیپں ےک آپ ےھجم ہک ےہ رعض ۓیل ےک االطع آیکپ وےسی

۔ےہ تبحم ےس  

ریگتسج وہ۔ وٹ وی ول آیئ ا وت وبال ےس ی   
 
 دم ےب ےتسنہ ےتسنہ رک رھک اہھت رپ ہنم اب

۔وہیئگ  

رے ےنتک آپ

ٹ

۔اہک رک روک یسنہ لکشمب اےنس۔ ودیل چںہ ارٹکی ی   

  یھک یھک زی ادہ

ے

امئ اکیف ٶوساج اب رکو م
ٹ

۔ےہ وہایگ ی  

۔ےھجم آریہ ںیہن دنین ایھب  
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پ ۔ ی ازی اہبےن ون
پ
ر وک رات۔ ٶوساج رکےک ج   دی 

ے

 رگاجیت تحص ےس اجےنگ ی

۔احظف اہلل ےہ  

ادی یک ڑلیک یھب یسک اف

 

ر۔ وہ ہن ےس وفیج ش
م
  ہ

ے
ے

 تحص۔۔۔ رچکیل طبض و مظن وق

س اور

ن

ی

ٹ

ئ
ف

۔وبیل انبرک ہنم وہ۔ رکف یک   

ادی ےہ وہیئگ وت اب

 

 الگ اںم اب اور رکو ربص وس وہاتکس ںیہن ھچک اب ش

۔ اھت رکایگ آف الگ وایعق ۓوہ وبےتل زیت زیت وہ۔ ۓی ا ۓی ا وہں راہ رک آف

ا  
 
اپ پیل ےن اب

ٹ

 رپے رکےک نٶڈا ٹش اےس رھپ اور وھگرا وک ارکسنی یک ی

 ی ا جیسیم وک ودیل رگم یھت آریہ ہن وایعق اےس وت دنین۔ وہیئگ دراز مین اور اکسھکی ا

 اک ےٹنھگ ای   وپرے رپ اوصولں ےک تحص اظفحنِ  اھت بلطم اک رکےن اکل

  ہک یگل ےنلیھک میگ اور ااھٹی ا ومی الئ اےس وس۔۔ رچکیل

ے
ے

 ااھچ ےس اس اک زگاری وق

۔اھت ہن وکیئ اور رطہقی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ

ن

 ئ
حی
رن آیکپ ہک ںیھت ریہ اتب رو

ن

 ےک ےنلم اور دےنھکی ےھجم رپ وطر وصخیص یلیلٰ ک

 اگڑی اینپ ودیل ےھت اجرےہ واسپ الوہر ےس ڈنپی وہ۔ چںہ آریہ یپااتسکن ۓیل

ا ۔ اھت راہ رک ڈراویئ یہ وخد وہ یھت وایسپ ہپ ایس اور اھت آی ا اںم  
 
ر اےکس اب رای   ی 

۔یھت یھٹیب  

ای اب یسک ایک مت ویکں؟ وہ چںہ

ن

 دور ۓیل ےک دےنھکی وک سج وہ دنبر اک لسن ی
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چکااہن ےن ودیل چںہ؟ آرےہ ولگ ےس دور

ن

مض

۔وپاھچ اںم ادناز   

وویلیئ وہ۔ ںیہن یج
پ چ
ب ک

رڈ تہب ےس آپ ا

 

ای پ

ن

 ےسیج آپ ہک چںہ اچیتہ دانھکی وت چںہ ان

رڈ اور رچلکڈ

ن

 
ان م

ن

ا۔ ےہ یسیک ویبی یک ان  
 
ای اب وک وخد ےن اب

ن

 ےس دنبر اک لسن ی

 ہہ
ی ت

 

ش

ے

ن
را یھب ی الکل اک اجےن ۓدی  ۔اتبی ا اےس ریغب امےن ی   

رڈ ےس ھجم یلیلٰ

 

ای پ

ن

اےن ےن ودیل۔ ےہ االطع یئن ی الکل ۓیل ریمے ہی۔ ےہ ان

 

 ش

۔اہک رک ااکچ  

  دور دور

ے

۔یک آپ ےہ وہیئ یلیھپ رہشت ی  

انِ  اک ےن اس۔ ایک ںیہن رغور یھبک سب

 

 وےسی۔ ےکٹھج دنکےھ ےس اینزی ےب ش

اری وک اس ےن رویح ےہ؟ ویکں وشق اانت اک دےنھکی ںیہمت وک یلیلٰ
م
ادی ہ

 

 یک ش

رںی ایک؟ ںیجیھب ںیہن وصتی   

ہ۔ ںیہن

ن

 ئ
حی
رںی ہک اںیہن اھت اہک ےن رو  عنم ےن اوہنں رگم چںہ دیتی �جھب وصتی 

ا۔ یگ ںیلم سیف وٹ سیف رک وخد وہ ہک اہک اور رکدی ا  
 
۔اتبی ا اےس ےن اب  

  ےہ امکل

 

 

اےن اںم ااہظر ےک بجعت ےن ودیل۔ ب

 

۔ۓااکچ ش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اں اجؤیگن آ وت دنسپ اوکن اںم

ن

 مک وصخمص اےنپ ےن اس دعب وحملں دنچ ودیل؟ ی

۔وپاھچ اںم ےجہل رپ ےس اامتعدی  
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۔اھت امنی اں رصنع اک الرپوایہ اںم ےجہل ےل وک؟ودیل نک  

وک؟ یلیلٰ اور اخہل آیکپ  

 رطف ایکس ےس ریحت رک ومڑ رگدن ذرا یک ذرا ےن ودیل۔ایب ریسسی وی آر

 مت وک یلیلٰ اور اخہل ہک وہ رپاشین رک ےل وک ی ات اس وایعق مت بلطم۔ داھکی

 ےک ےصغ وہ۔ یک وسچ ےبووقافہن ےہ ااہتن ہک بلطم۔۔۔۔۔ ںیہن ہک یگ آؤ دنسپ

  دنسپ ںیہن۔ اھت ڑپا ٹھپ ےسیج امرے

ن

 
  وکیسن وت رکی

ے

 ارگ اور یگ آاجےئ ایقم

ا وت یگ رکںیل دنسپ

ن

۔ںیہمت یگ ڈاںیل دے السیم یک وتوپں اسیک وکن  

ا۔۔۔۔۔ رگم  
 
۔الکہیئ اب  

پ 
پ
ر۔ ااھچ رکو ج

م
اوگاری ےن اس۔ وہےئ رکےت ی اںیت اکر ےب ایسی وہ یتگل زہ

ن

 ی

۔اکیٹ ی ات ایکس ےس  

  رواہیسن وہ۔ چںہ رکرےہ ویکں ہصغ

 

۔یھت وہگ  

۔ےہ یھب ی ات وایل ےصغ  

  افخ۔ وسری ااھچ

ے

  وہےئ ےتہک اںم ادناز اصمیتحل ےن اس۔ وہں م

ن

رن  

 
ٹ

 ہپ اس

۔راھک اہھت اانپ رپ اہھت اےکس درھے  

  یب۔ اجن ریمی رکو وساچ ںیہن ااسی

ٹ
ن

 اس۔ وہ ٹسیب وہ، یسیج وہ، وج مت۔ اکڈیفنی

ا وت اہک اںم ےجہل رنم رک اپھتپھت اہھت ااکس ےن  
 
ادعباری ےن اب

ے

۔الہدی ا  رس ےس ی  
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۔وپاھچ ےس اس ےن ودیل دعب وحملں دنچ ےہ؟ یگل وھبک  

۔وھتڑی وھتڑی  

۔رکسمای ا وہ۔ وایل زیپا بلطم  

ا زیچ ہی اور۔ اھت وافق ےس رگ رگ یک اس وہ۔ وبیل وہےئ رکسماےت وہ۔ یج  
 
 اب

ے

 

ئ
 
ئ لی
ک

  زی ادہ ےس س   

ے

 
   اک وقتی

 
ِ  ااکس ہک اھت س ر ےک اس ایحت رشی 

م
ر ہ
م
 ہ

۔اھت وافق رطح ایھچ ےس روےی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا  
 
ریت ےس اگڑی اسھت ےک ودیل ےن اب

ے

 رھپ اور داھکی وک وخانیت دوونں وہیئ ای

ی

ے

ھت
ب ک

  رہ یہ د

 

  رمداہن اور زنیج۔ گ

ٹ

 رپ وطر لمکم دوونں وہ وبلمس اںم رشٹ

  رغمیب

ن

  ریگن اںم رن

 
 

 رک اکنل اسامن ےس اگڑی وک المزم ےن ودیل۔ ںیھت وہئ

  یک اچنہپےن ادنر

ے

 
رآدمے ےئیل اسھت وک دوونں ان اور یک دہای ا۔ آی ا اںم ی   

 
 اب

  دقمیم ریخ

ٹ

م
۔یھت ڑھکی اجسےئ رپ وہوٹنں رکسماہ  

ا ہی! ولیہ  
 
ا اور۔ ویبی ریمی اب  

 
 ےن ودیل۔ یلیلٰ یٹیب اولکیت ایکن ہی اور چںہ اخہل ہی اب

ری وہےئ رکسماےت

ن

ا ۔ اھت رکوای ا اعترف اںم آسپ ااکن اںم ارگنی   
 
 زدہ ریحت اب

۔ںیھت یتگل زی ادہ ںینہب اور مک یٹیب امں اںم دےنھکی دوونں وہ ویکہکن یھت  

ریھ آےچ وک ونازی امہمن وہ۔ آرےئ! مکیلع االسم

ٹ

  یپاؤں ےس رس ےن یلیلٰ۔ ی 

ے

 ی

رہ اک اس

ن
 

 دیفس وبلمس اںم رٹاؤزر دیفس اور ضیمق الگیب یس اسدہ یک اکنٹ وج ایل اجی
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  دوہٹپ

ن

 وک یلیلٰ۔ یھت ریہ دے داھکئ یس زرد اور زمکور اکیف الیھپےئ رپ س 

ا یھت وسیتچ اسیج وک ویبی یک ودیل وہ۔ یھت وہئ اموییس  
 
 یپاگنس ےک رکیپ اس وت اب

ر ےک ودیل۔ یھت ںیہن یھب رای  ادنار ایکس ڑلیک یس اعم وہ ڑھکی ی 

 

ی ش

ٹ

ئ لت

ن

سی

 ےک رپ

ل اسےنم
ب لک
  دب یہ 

 

۔یھت گ  

ے

 

ئ
 
پلی ح
ے رک لچ ادنر اخہل 

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

ا۔ وچیکن وہ وت اہک ےن ودیل۔ یلیلٰ آںیئ۔ چںہ   
 
   اب

ے

 ی

 

ے

ے اجےن ادنر ی

 

ئ
 
ئ لی
ک

ے رپ تشپ ایکس۔ یھت یکچ ٹلپ 

ن

ھئ
گ

 وچیٹ یک ی اولں ایسہ 

وں

ن ٹ

  اورپ ھچک ےس ھگ

ے

ا وت وہیت ڑلیک احلم یک ایخالت رشمیق ارگ یلیلٰ۔ یھت ی  
 
 اب

ر رضور ےس ی اولں ےبمل ےک

 

ا اںم الماقت یہ یلہپ ےن اس۔۔۔۔۔ وہیت اتمی  
 
 وک اب

  یک ودیل

ن
 

۔اھت رکدی ا رتسمد رپ وطر ےک یپارنٹ الئ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ںیہن یہ اتگل ہک چںہ یتگل گنی اینت اور۔ چںہ وخوصبرت ینتک اخہل آیکپ ودیل اف

ل وت وہ۔۔۔۔ ی ایج یلیلٰ اور۔ چںہ امں یک یٹیب وجان اینت ہک
ب لک
  ونس 

ٹ
 

۔ چںہ یتگل وای

ا  
 
ر اکیف اب وں یک یلیلٰ اور اخہل ہلیمج ےس دی 

ن

 ودیل۔ ںیھت ااسللن ربط اںم رعتی 

ر ےن

ن

ٓاج ۔داھکی رطف ایکس رک ااتک ب   

۔وپاھچ ےس دیجنسیگ ےن اس دویگ؟ ڑپےنھ اتکب ےھجم مت ایک  

ر
م
 ایک وت ےگ رکںیل ی اںیت ےس ھجم ارگ آج۔ اتکب چںہ ڑپےتھ آپ وت روز ہ

۔اہک رک انب ہنم ےن اس۔ اگ وہاجےئ  
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  اس نکیل۔ ںیہن اعر وکئ اںم رکےن ی اںیت ےس مت ےھجم

ے
ے

 اور اخہل رصف مت وق

درکہ ہی اکن ریمے اور وہ ریتھک دیپسچل اںم ڑپےنھ دیصقے ےک نسح ےک یلیلٰ

ن ے

 ی

 رظنںی وہےئ رکےت زجتہی ےس رمویت ےب ےن ودیل۔ چںہ ےکچ یپ  رک نس نس

م ڑکپی اںم اہھت اےنپ ےس رھپ
 

ت

ن

چ
ف

۔رکدی رموکز رپ اتکب   

ا رعتفی یک وخوصبریت یک یسک ایک

ن

ری رکی رے ےن اس ےہ؟ ی ات ی 

ٹ

 ویتروں ک

۔وپاھچ اسھت ےک  

ری ںیہن  ہک ےہ ی ات ہک زی ادیت رسارس وت ہی نکیل ےہ ںیہن یعطق وت ی ات ی 

 رعتفی یک دورسوں اور رکے ہن یھبک وت رعتفی یک وخوصبریت ریمی ویبی ریمی

۔اھت اہک ےس دیجنسیگ تہب ےن اس۔ المدے القےب ےک آامسن و زنیم اںم  

ر
م
وں اینپ وج یہ وخد اصج   وشہ

ن

 ۔اتلم ںیہن یہ ومعق ےھجم چںہ، رےتہ رکےت رعتی 

۔اہک زنطا ےن اس  

 رظنںی ےس اتکب ےن ودیل ۔رکو وتہب ڑلیک ۔چںہ یک رعتںیفی اینپ بک ےن اںم 

۔داھکی رطف ایکس رک اٹہ  

 ۓوہ ےتٹیل رکےک کیھٹ ہیکت ےن ان ۔وہں یگل وسےن اںم ۔وتہب رکںی آپ 

ا ۔راک آن رساہےن ےک اس رک اھٹ اور ریھک رپ زیم اتکب ےن ودیل ۔اہک  
 
 ےن اب

۔اھت وہا راھک ی ازو رپ آوھکنں  

۔اٹہی ا ی ازو ےس آوھکنں یک اس ےن اس! ڑلیک اے   
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۔وھکںیل آںیھکن ےن اس وہا؟ ایک یج   

 اطری دیجنسیگ دح از ہپ رہچے اےنپ ےن ودیل ۔ےہ رکین ی ات رضوری ای   

۔اہک ۓوہ رکےت  

۔ےہ ی ات رضوری وکئ اغابل  یھجمس یھب وہ۔ںیہک یج  

رر اور یک رسوگیش وہےئ ےتکھج اس ذرا ےن ودیل۔ وی ول آئ
مھ
ہ

 وایل ےنھکل اینپ واسپ 

ا۔ ایگ الچ رطف یک زیم  
 
۔رکسمائ ےباایتخر اب  

 رک دبل رکوٹ ےن اس رک دے وجاب اےس اںم ادناز رپوکسن۔ ےہ ہتپ ےھجم

۔ااھٹیل اتکب ےس رھپ وہےئ رکسماےت ےن ودیل۔ یل ومدن آںیھکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ روز اےلگ

ن

 ئ
حی
 ےک س   ان۔ ںیھت آیئ یلچ الوہر زشاء اور مگیب ہلیکش ہعمب رو

  گل روقن وخب اںم رھگ یہ آےت

 

ہ اور زشاء۔ یھت گ

ن

 ئ
حی
 الوہر وک یلیلٰ ےن رو

۔ یھت رکیل ذعمرت ےس اجےن اسھت اےکن وت ےن ودیل۔ انبی ا  وصنمہب اک امھگےن

 رہ ی ایق۔ اھت ہن وشق اخص ھچک اک وھگےنم الوہر یھب وک اخہل ہلیمج اور مگیب ہلیکش

ا گ    
 
ہ وک اس وت اب

ن

 ئ
حی
 دی ہن دوعت یھب یس رسرسی ےن یسک اور العوہ ےک رو

  ۓیل سب اسھت ےک اس روہی اک زشاء اور یلیلٰ۔ وک ےنلچ اسھت یھت
 

 اس اک دی 

ا یہ

ے

  ھچک اور یھت رکیت دنسپ یہ رانہ رپ رھگ یھب وخد وہ۔ اھت وہی

ے

ی ئ ت
طع

 کیھٹ یھب 

 ےک رگویمں۔ اھت رصموف تہب لک آج ودیل۔ یھت ریک یہ رپ رھگ وہ وس یھت ہن
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 ے ےبمل
مئ
ک

ہ اور یلیلٰ زشاء، دن اسرا اسرا۔ اھت زامہن اک دونں فیک ےب 

ن

 ئ
حی
 وخب رو

ملہ ر ھچک وت وہ رگم رںیتھک ےئیک ہلگ ہ را یہ دلج وت اجیت یھب ھٹیب اسھت اےکن دی 
 
 رک ھگ

  ایکس۔ اجیت اھٹ

ے

ی ئ ت
طع

۔ اتگل ہن ااھچ یھب ھچک اےس ہک یھت اجریہ ایسی ھچک یہ 

ہ

ن

 ئ
حی
 اس ےس وہج یک اخہل ہلیمج اور یلیلٰ رگم رکیت وخشش یک رےنھک ایخل ااکس رو

  زی ادہ یھب وک

ے
ے

ا لم ہن وق

ے

ی ے ےتفہ ای   وک ودیل دونں ایہن۔ اھت یپا

 

ئ
 
ئ لی
ک

 راوڈنپلی 

ا

ن

ا۔ اھت ڑپا اجی  
 
 یک امہمونں رگم۔ اھت راہ اچہ وک ےنلم ےس اوب ایم ےس دشت دل اک اب

 رےنھک ایخل اس تہب اانپ اےس ودیل۔ ایک ہن ااہظر اک وخاشہ اینپ ےن اس ےس وہج

  یک

ے

 
ام ےب رل دل اےکس وت ایگ الچ رک دے دہای

ن

  ی

 

  طلسم ادایس س

 

 ای  ۔ وہگ

ام روز

 

  ےک ش

ے
ے

 اور آےئ رک اڑ رپے ےک رپے ےک ی ادولں ےس اقف رغمیب وق

۔ ںیگل ےنلچ وہاںیئ زیت۔ ایگ ڈکھ ےس ی ادولں رسئم آامسن اسرا دےتھکی یہ دےتھکی

 مگیب ہلیکش۔ ےھٹیب آ ہپ رکویسں ریھک اںم الن یھبس وت اگل وہےن وخوگشار وممس

اامں ےن

ن

  یک انبےن اچےئ اور وکپڑے وک اخن

ے

 
 ےس نہب اینپ اور دہ دے دہای

ا۔ وہںیئگ رصموف اںم ویپگں وخش  
 
رآدمے اب  ےک اس۔ آیھٹیب ہپ ڑیسویھں یک ی 

رش ی ال ےبمل ۓوہ ےلھک
ن

وں وہ۔ ےھت رےہ رھکب رپ ق

ن ٹ

 مگ ےٹیپل ی ازو رگد ےک ھگ

۔ےھت رےہ رکٹا ےس ووجد ےک اس وھجےکن ےک وہا ڈنھٹی یھت یھٹیب یس مص  

ا ارے  
 
ی ویکں ادرھ مت اب

 ھ
ب ت

ہ وہ؟ 

ن

 ئ
حی
 ےھچیپ ےھچیپ اےکس۔ آئ یلچ یپاس اےکس رو

۔ںیھت یھب یلیلٰ اور زیشاء  

  یس یکیھپ ےن اس۔ وییہن۔ سب

ٹ

م
۔دی ا وجاب اسھت ےک رکسماہ  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

35 

اں؟ وہ رکریہ سم وک اھبئ ویل

ن

ہ ی

ن

 ئ
حی
  ھٹیب یہ اسھت اےکس رو

 

۔گ  

ہ وہےئوہ ےئگ وک ان ےئگ وہ دن زی ادہ،اےنت تہب یج

ن

 ئ
حی
ر یک دل ےس رو

م
 ی ات ہ

۔یھت یتیل رک  

  ےتفہ ای   ےھت رےہ ہک اہں

ے

د ۔ےگ اجںیئ آ واسپ ی ای 

 

  لک ی ا آج ش

ے

 واسپ ی

ہ ہن دنم رکف مت اجںیئ آ

ن

 ئ
حی
۔اہک اںم ےجہل رنم ےن وہرو  

ارے یھبک مت
م
ر۔ رکو اجی ا ھٹیب یھب اسھت ہ

ن

را امہمن رھگ اہمترے مہ وک آج

ن

ز

 

ش
می ں  ہ

۔اہک ےس رخنے ازیل اےنپ ےن  

 ۔ےہ یئگ وہ یس بیجع تہب تعیبط ریمی رگم!اھبیھب زشا وسری آمئ

ٹ

م
راہ
 
 ھگ

۔ایک اںم ےجہل وخااہہن ذعمرت اےنس ۔اتگل ںیہن دل اںم زیچ یسک ۔ےہ ریتہ وہیت  

ر اےنت رپ ہنم اہمترے

ن

ز
پل ئ
پم
ٹ

  وکیئ مت ۔چںہ 

ن

ن

سک

۔رکوایئ ںیہن ویکں رٹٹنمٹی   

complexion 

ری آدیھ اور اردو آدیھ اس ےن یلیل۔اہمترا ےہ اس اکیھپ اانت یھب

ن

 می ںااےس ارگنی 

ا ۔اھت ایک اخمبط  
 
ی رپ رہچے ےک اب

س

ن

ی

ن

ئ
ب گ

 ےھت آےئ ارھب داےن وج ےس وہج یک رپ

ی یئگ ڑپ یلیپ رتگن وج ےس وہج یک زمکوری اور

ئ ل
ئ ل
ھ

ے

ٹ

۔ایلاھت ھجمس القتسم اےس ےن   

 ےن اس۔اگ اجےئ وک کیھٹ دعب ےک ڈویلری ۔ی ایج یلیل ےہ ےس وہج یک زمکوری

۔دی ا وجاب  
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ا ایک ی ایج ہی! آن مک

ے

ل وایج ی ایج ہی ےھجم رکو اہک یلیل۔ےہ وہی
ب لک
 یلیل۔ںیہن دنسپ 

اک ےن

ن

راھ ی

ٹ
پ
۔اہک رک ج  

رےنس وبدنںی ومیٹ ومیٹ ےس آامسن یھبت وں وہ وت ںیگل ی 

ن

 

ے

 ںیئگ اھبگ اںم الن ت

 
 
 

ا ج  
 
 تہب ی ارش ۔اکپرا وک ودیل ےس دشت ےن دل ےک اس۔ریہ یھٹیب وچںہ اب

وں رہچہ اانپ ےن اس۔یھت زیت

ن ٹ

وں۔ایل اپھچ اںم ھگ

ن

 

ے

 ریہ اچم وشر وخب ڑلایکں ت

 یھبت ۔یھت ریہ رک رسوگایشں ےس ڑیپوں وہا زیت ۔ےھت رےہ رگج ی ادل۔ںیھت

پ  یک ودیل  
 

پ  اںم ویافینرم لف وہ ۔ریک آرک اںم وپرچ ج  
 

را ےس ج

ے

 دور ۔ای

ا اہھت رک رکسما وک ڑلویکں

ے

رآدمے وہا الہی راھ رطف یک ی 

ٹ

۔ی   

ا  
 
  اب اب

ے

 ےس وباھچڑ یکلہ یکلہ ی ال ےبمل ےک اس ۔یھت یھٹیب اپھچےئ رہچہ ی

ا ۔راھک اہھت رپ رس ےک اس اور راک آن یپاس ےک اس وہ ۔ےھت رےہ گیھب  
 
 اب

  ےن

ن

 رپ رہچے ےک اس رک دھکی رپ وطر وتمعق ریغ وک ودیل رھپ ااھٹی ا رس رک وچی

۔یئگ دوڑ کمچ  

ئ دد رک اڑ اڑ ی ال ےبمل۔وہیئ ڑھکی اھٹ اایتخ ےب وہ
سل
  ےک 

ن

۔ےگل رکٹاےن ےس س   

۔یھت ریہ ہہک اںم اعمل ےک وخاب وہ۔راہ آ ںیہن نیقی ےھجم آپ،  

ا۔اہک رک رکسما ےن ودیل۔ول رک نیقی رک وھچ  
 
 وھچا رہچہ ااکس ڈرےت ڈرےت ےن اب

۔دی سنہ رک لھک رھپ اور  

 امیگن داع ایھب ایھب ےن اںم ۔ودیل چںہ وہیت وبقل داعںیئ یئگ یئگ امیگن اںم ی ارش
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اور اجںیئ آ آپ ہک  

اہک رک اکٹ ی ات ایکس ےن ودیل۔ایگ آ اںم اور  

۔الہی ا رس ےنس ۔اہں  

 ےن ودیل ۔ایب ےہ ںیہن یہ نکمم ہی ونسں ہن اںم اور اکپرے ےھجم دل اہمترا

 اب دوونں وہ۔اھت ایل اںم ےقلح ےک ی ازو داںیئ اےس وہےئ ےتٹیمس ی ال ےک اس

ا۔ےھت رےہ دھکی ی ارش  
 
 وہےئ رکسماےت ودیل۔اھت وکسن تہب رپ رہچے ےک اب

ار وہ اور اھت راہ ہہک ھچک

 

۔یھت اجری ےس زورووشر ی ارش ۔یھت ریہ نس یس رسش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اھٹیب اںم رمکے اےنپ دعب ےک اھکےن ےک رات وہ-چںہ ریہ الب آیٹن آوکپ ودیل

   راہ دھکی اتکب ای  
 
ا اھتج  
 
دی االطع اےس آرک ےن اب - 

 اںم رمکے ےک مگیب ہلیکش رک لکن ےس رمکے اےنپ اور ااھٹ رک رھک اتکب وہ

ایگ ھٹیب اسےنم ےک ان وہ -ںیھت رظتنم یک ایس وہ -آی ا - 

البی ا  ےن آپ یمم یج - 

 زنطہی ہجہل ااکن-یک ےنھٹیب رک آ یپاس ےک امں وہیت ںیہن وتقیف وت وخد وک آپ یج

 -اھت

  یپاس ریمے -ھچک س   ےہ یہ اسےنم آےکپ! یمم وسری آمئ

ے
ے

 ںیہن یہ وق
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ا

ے

اہک ےس ادب رک اکھج رس ےن اس -وہی - 

  یپاس ےک آپ یھب ےلہپ

ے
ے

ا ںیہن وق

ے

  ےیل ےک یلمیف آپ رگم ویل اھت وہی

ے
ے

 وق

د اب-ےھت اکنےتل ای 

 

 خلت ہجہل اک ان -ےہ ایل ھجمس یلمیف یہ وک ویبی اینپ ےن آپ ش

 -اھت

ام ااکس

ن

ا ی  
 
ر تہب اےس اںم چںہ اجیتن آپ اور یمم ےہ اب

ن

ا زعی 

ے

 ایکس اور وہں رھک

 ڈنکنشی

ر -ےہ ریہ زگر ےس ڈنکنشی اس وج ےہ ںیہن اونیھک وکیئ وہ
م
 اس وعرت ہ

ر یھب اک یسک ےہ ےسزگریت رمےلح
م
از ےک اس ویں وشہ

ن

ا ںیہن ی

ے

 آپ ےسیج ااھٹی

چںہ رےہ ااھٹ - 

 رضورت سب رکےت ںیہن تبحم ےس ویبی وج یمم ںیھ وہےت رمد سح ےب وہ

  رس اک ودیل۔ چںہ رکےت وپری

 

  اب

 

ھکاا ب
 
ج

ا هوا 

ے

ئ له۔ ت
ک

 

رو اےنپ ےن مگیب س  وخی 

ررف ےٹیب
کئ ط

۔داھکی   

 رےہ وہ دویاےن اےنت آپ ۓیل ےک اس ںیہن یھب القئ آےکپ وج ڑلیک وہ

۔چںہ  

 رپ اینبد سک ہی آپ۔ ااھٹی ا اورپ رس وھا اکھج اانپ ےس ےکٹھج ای   ےن ودیل! زیلپ یمم

۔ںیہن القئ ریمے وہ ہک چںہ ریہ ہہک  
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ر
م
ر مک ےس آپ وہ ےس احلظ ہ

ے

ر وصرت و لکش رظنم، سپ اخدناین۔ اٹیب ےہ ی
م
 احلظ ہ

  دی رک دح یک وگئ اصف ےن اوہنں۔ ےس

ے

۔ب  

ا وک آپ وت ےلہپ یمم  
 
 ےس ینیقی ےب ےن اس۔ ےھت ۓوہ ںیہن ارتعااضت رپ اب

ا رطف یک امں ۔دکی   

  زی ادہ اسھت ےک اس یھبک ےن اںم ےلہپ ویکہکن

ے
ے

 اہیں اب۔ اھت زگارا ںیہن وق

ری تہب ےن اںم ہک ےہ راہ وہ ااسحس وت وہں ریہ رہ

ٹ

 اےس ےہ دی رک یطلغ ی 

 وہ۔ ےہ ونگار ی الکل ںیہن یہ ہقیلس اک زگارےن زدنیگ وت اںم اس۔ رک انب وہب اینپ

  ریه الگ زهر الخف اےکس
 

ے

ووں یک ودیل۔ت
ھ
ک

ن

ب

  ریحایگن اںم آ

ے

۔ب  

یھب وکی وت اںم امیبری اور یمم ےہ ںیہن کیھٹ تعیبط ایکس   

unreasonable  

ا وہ

ے

ا چںہ اجیتن رطح ایھچ چںہ وعرت ای   وت آپ۔ےھ اجی  
 
۔وک ڈنکنشی یک اب  

 اےسی۔ چںہ ۓیک دیپا ےچب نیت یھب ےن اںم۔ اںم وہں اجیتن س   اہں اہں

ھااری ےسیج ۓیک ںیہن وت رخنے

م

ے

ٹ

۔اہک رک الہ اھھت ےن اوہن ےہ رکیت ویبی   

ا۔ یمم چںہ ریہ رک زی ادیت آپ اب  
 
۔ ایک ںیہن اطمہبل وکئ ےس ھجم یھبک ےن اب

ا ایخل ااکس ارگ اںم

ے

رض ریما۔ ےھ ویبی ریمی وہ ویکہکن ےیل اس وت وہں رھک

ن

 ق

ر ایکس ہک ےه
م
روھکں ایخل لمکم اک رضورت ہ  
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ر اونےھک مت ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سب سب
م
 یھب اس ذرا ےھجم ارگ۔ ویبی اونیھک وہ ہن وشہ

ا ہبش

ے

 یک آپ یھبک اںم وت چںہ وہیت اچابلز اینت ڑلایکں الکس ڈمل ہی ہک وہی

ادی

 

ا ش  
 
  ےلج ےن اوہنں۔ رکوایت ہن ےس اب

ٹ

ُ

۔اہک اںم ادناز ک  

ے ےلچ ےس اہیں ےھجم اںم ایخل ریمے

 

ئ
 
ی
 
ہ
ااچ

ن

 وہےت ڑھکے رک ُاھٹ ےن اس۔ اجی

ری وہےئ

ن

 زعت یک امں اجرےئ اہں اہں۔ اھت ںیہن ااھچ ہجہل اک اس۔ اہک اںم ارگنی 

  رپ امےھت ےن اوہنں ےس؟ ی ات اس اک آپ ےہ ایک ےہ؟بلطم ایک یہ
 
 پ

ل یمم۔ ےہ اصف بلطم۔ ڈاےل
پک  ئ
ی

ٹ

ب

  روہی رطح یک وعروتں یس 

ے

۔ اانپںیئ م

  ڈگ۔ اعدی ہن وہں آانش ےس روےی۔اس ےک آپ اںم ویکہکن

ٹ
 

ای

ن

 تہب وہ۔ ی

ا ڈگ ےبمل ےبمل ےک رک ادا ظفل ای   ای   اںم ےجہل وہےئ رہھٹے

ے

 رمکے رھبی

۔ایگ لیھپ اجل اک وسوچں رپ رہچے ےک مگیب ہلیکش۔ایگ الچ ےس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا وت آی ا واسپ اںم رمکے ودیل  
 
اک آن رساہےن ےک رتسب وہ۔ یھت یکچ وس اب

ُ
 وہ۔ ر

 زردی اں اںم رتگن اسونیل یک رہچے ےک اس۔ یھت اںم دنین رہگی ےچنیھب ل  

ل
ھ

ُ
گ

 ےقلح ایسہ رگد ےک ےھت،آوھکنں آےئ لکن داےن اجاجب رپ ںیھت،رہچے ںیئگ 

 رک ھٹیب رپ افےلص ھچک ےس اس ودیل۔یھت یکچ وہ زمکور تہب وہ۔۔ےھت چپُ  ڑپ

رنی اعم ای   وہ۔ اگل دےنھکی وک رہچے ےک اس وغبر

ے

 ڑلیک یک ووصرت لکش ی

ا ایک اک اس وہ نکیل۔ یھت

ے

۔ اھت رکیپاجس ای   ویہ سب وت اںم دل ےک اس ہک رکی

راھ اہھت ےن اس

ٹ

وا وک رہچے زرد ےک اس رک ی 
ُ
پ

 اک اس درھا رپ ےیکت ےک اس۔چ
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  رک ےل اںم اےنپ اہھت

ن

ا وپےھچ ےس۔دل ریمے وکیئ۔ایل رھک رپ س   
 
 مت ہک ب

ا۔یھت یک رسوگیش یس دممھ ےن اس۔ وہ وخوصبرت ینتک  
 
 ڈرٹسب ھچک ےن اب

   دورسی وہےئ وہےت

ن

 اور دی ا وھچڑ اہھت اک اس ےن ودیل۔یل دبل رکوٹ اجی

ر وہ رات اس۔ یل اگل کیٹ ےس رکاون ےک رتسب   دی 

ے

ا ی

ے

۔اھت راہ اجگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اگنپ یک ولوگں آپ

 

  اہکں ش

ے

ان اور اھت دن اک اوتار یمم؟ یچنہپ ی

 

 رپ اچےئ یک ش

۔اھت راہ لچ دور اک اچےئ اںم اموحل وخوگشار اکیف ۔اھت وموجد یھب ودیل  

اگنپ یک ڑپکوں

 

   وت ش
 
ی ر

ے

   ق
 
ی ر

ے

اگنپ ہیقب اب ۔ےہ لمکم ق

 

 آی اد االسم مہ ش

ہ وجاب ۔رکےگنی یہ ےس

ن

 ئ
حی
۔اھت آی ا ےس رطف یک رو  

ا ایک؟ چںہ اجرےہ واسپ رھگ اےنپ ولگ آپ  
 
ہ ےن اب

ن

 ئ
حی
۔وپاھچ ےس رو  

ا ہی اک؟ آپ ےہ بلطم ایک

ن

 مہ اور ےہ رھگ اک آپ ہی ہک آپ چںہ ریہ اچہ اتجی

  مگیب ہلیکش ۔چںہ وسار رپ رس ےک آپ اہیں

ن

 ۔ںیھت ڑپی ٹھپ ےسیج یہ ااچی

 وبضمط ای   مگیب ہلیکش ۔یگل دےنھکی رطف یک ان اںم ادناز آزیم ریحت ھچک یہ س  

رمہ اک ان وہج ےب ویں ںیھت وعرت ی ااالخق امکل یک ااصعب ا ی 

ن

 ےک س   وہاجی

  اک اےبنھچ یہ ےیل

 

۔اھت ی اع  

ا ۔اھت ںیہن بلطم وہ ریما ۔۔۔آیٹن ںیہن ںیہن  
 
را ےن اب

 
  رک ھگ

ے

 دانی واضج

۔اچیہ  
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 یھب رک ہہک ھچک س   ۔بلطم ےک آپ اںم وہں اجیتن س   ۔۔۔سب سب

  ہنکمم یلہپ رویح ۔آپ چںہ اجیت نب اھبیل وھبیل اور وصعمم

ٹ
 

 رکواںیئ ی   الفی

ر ۔اجےگنیئ واسپ رھگ اےنپ مہ ۔یک آی اد االسم
م
 رھکی رھکی ےس می ںاا ےجہل دنخ زہ

ہ ےن اوہنں رک انس

ن

 ئ
حی
  وک رو

ے

 
 امں اکب اکہ وک وخد اچری ےب وہ ۔رکدی اجری دہای

  وصرت یک

ے

  اس یھت ریہ ی

ے

 
۔یکس ہہک ہن یھب یج رپ دہای  

ا ۔وہں ہن وت افخ آپ زیلپ ۔اہک ںیہن ھچک وت ااسی ےن اںم! آیٹن  
 
را اب
 
 یئگ ھگ

ار ےک تفخ رپ رہچے اےکس ۔یھت

 

 ےک امں رظنںی یس دیجنسہ ہک ودیل ۔ےھت آی

۔ںیھت رپ رہچے  

ا  
 
  اک ڈیمنسی یک آپ! اب

ے
ے

 ۔دوں دے ڈیمنسی وک آپ اںم ےیلچ ۔ےہ وہایگ وق

  اںم رویح اور

ٹ
 

ہ اںم ےجہل رسد ۔دو رےنہ مت وہں رکواداتی ی   الفی

ن

 ئ
حی
 ےس رو

ا اور ااھٹ وہ رک ہہک  
 
ر ےک اس رک اھتم اہھت اک اب

ن

 اںم رمکے اےس ی اووجد ےک رگی 

اری   رہچہ اک مگیب ہلیکش ۔اھت ایگ ےل

ے

۔ڑپایگ ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ۔دںی اجےن ہن ویں اوکن ۔ودیل ںیل روک وک آیٹن آپ  
 
 راگ یہی لسلسم اب

۔یھت ریہ االپ  

ا وساجؤ  
 
   یک ومی الئ اےنپ وتہج یک ودیل ۔اب

ن

۔یھت اجی  

  اعمیف ےس ان اںم! زیلپ ودیل

ن

ا ۔رکںی ی ات ےس ان آپ یگ، ولں امن  
 
 ےن اب



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

43 

 

ے

 
۔اہک اںم ےجہل آزیم اجلج  

۔وپاھچ ےس ریحت ےن ودیل اموگنیگ اعمیف ویکں مت  

۔چںہ وہیئ افخ ےس وہج ریمی وہ ہک ےہ ولعمم ےھجم ویکہکن  

ا وت واسپ وک ولوگں ان ۔ےہ ںیہن ی ات وکیئ ایسی

ن

ادی یک رویح ۔ےہ یہ اجی

 

 ش

   دن ےک
 
ی ر

ے

 ےجہل ےس اعم ےن اس ۔چںہ ی ایق ایھب اکم وس اور چںہ آرےہ ق

۔دی ا وجاب اںم  

۔۔رگم  

  ڈگ ۔ےہ اکم ھچک ۔وہں اںم روم اڈٹسی اںم ۔وساجؤ ۔۔سب

ٹ
 

ای

ن

 ےن اس ۔ی

اپ پیل اانپ اور دی ٹیمس ی ات

ٹ

ا ۔ایگ لکن ےس رمکے رک ااھٹ ی  
 
 رہچے ےک اب

ار ےک ینیچ ےب رپ

 

ر وہ ۔ےھت آی   دی 

ے

۔یھت ریہ اجیتگ ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  یک آپ

ٹ
 

  یک ےجب ون حبص ۔یمم ےہ رکوادی ی   الفی

ٹ
 

 ۔رکںیل ایتری ےہ الفی

 وکیئ وہ ۔اھت آی ا اںم رمکے ےک مگیب ہلیکش دیساھ رک لکن ےس رمکے اےنپ وہ

  ایکس ںیھت ریہ دھکی اتکب

ٹ

م
  رپ آہ

ن

   ایکس رک وچی

ن

 ایکس اور وہںیئ وتمہج اجی

ااین ایکن رک نس ی ات

 

 ش
۔ںیھت ںیئگ ڑپ ںینکش واحض رپ بپی  

 اس اںم ی اوتں یک ویبی آپ ہک اکنولں بلطم ہی اک رھپویتں دقر اس یک آپ
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ے وموجدیگ یک امں یھب آوکپ ہک چںہ آےکچ دقر

ن

کئ

ٹ

ئ
ھ
ک

 کشخ ےن اوہنں ۔ےہ یگل 

۔اہک اںم ےجہل  

ِ  وموجدیگ یک آپ ےیل ریمے! یمم

 

 دبامگاینں اںم دل اےنپ ۔ےہ رسمت ی اع

 

ے

 ادب تہب وہےئ ےتیل اںم اہھت اےنپ اہھت ااکن رک ھٹیب یپاس اےکن وہ ۔یپاںیل م

۔ںیھت وہیئ یکھج رظنںی ایکس ۔اھت وبال ےس  

  ےیل ےک وجھباےن واسپ ےھجم یھبت

ٹ
 

 ںیہن ٹنم دو اںم رکواےن گنکب یک الفی

۔اہک اںم ےجہل انکں وکشہ ےن اوہنں ۔ےن آپ اگلےئ  

ا واسپ وت یھب وخد آپ

ن

ادی یک رویح اب اور یمم چںہ اچیتہ اجی

 

 مک تہب اںم ش

 

ے
ے

ررچین ۔ےہ ی ایق اکم یہ انتک ےہ ایگ رہ وق

ن

 ی ایق اور زویرات آرڈرز ےک ق

اں چںہ رکےن یہ ےن آپ وت یھب س   ہی ۔ااظتنامت

ن

 راہ ہہک ےس راسن وہ ۔ی

۔اگل وہےن ومم دل اک مگیب ہلیکش ہک اھت رھبا تبحم اور رنم اانت ہجہل ااکس ۔اھت  

اےین دنچ ےن اوہنں آی اد؟ االسم آےگنیئ بک آپ

 

۔وپاھچ دعب ی  

ادی یمم وت اںم

 

ا رگم اہں اگ آوکسں یہ لبق ہتفہ ای   ےس ش  
 
 دواگن �جھب وک اب

  
 
۔یگ ںیہک آپ ج  

  ایک وہ

ن

 
ے ہنم یھب ادرھ دن اسرا آرک رکی

ٹ

ئ
 
ی
 
ئ
ل

 ۔چںہ ریتہ ڑپی اںم رمکے اےنپ 

ادی یک رویح ۔دی ںیہن ینپمک لمکم وک یلیلٰ اور ہلیمج ےن اوہنں یھب دن ای  

 

 ش

 ۔رطح ایھچ اںم وہں اجیتن انیل ںیہن ہصح وکیئ ےن اوہنں یھب اںم ایترویں یک
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ا یس  
 
االں تخس ےس اب

ن

۔ںیھت ی  

راب تعیبط یک اس

ن

ا   وہ اور یمم ےہ ج

ے

 یہ اجیتن وت آپ ےہ یھب رشیلیم رطفی

ا وہ ۔چںہ  
 
ا ہن روک یھبک وک وخد ےس رکےن دافع اک اب

ے

ی ۔اھت یپا  

 ای   رگم چںہ ویبی آیکپ وہ ےہ کیھٹ ۔ودیل رکںی ایک ہن رطدفاری اینت ایکن آپ

ان اعم

ن

 کمچ وہ ۔آپ رکںیل میلست ہی چںہ وہیتکس اخایمں یھب اںم ان چںہ ان

۔وبںیل رک  

ا میلست س   اںم

ے

  اکلہن وک وخد آپ ۔یمم وہں رکی

ے

 یس وھچیٹ ۔رکںی ایک م

ا ےس تبحم رک لج لم ےہ زدنیگ

ے

ِ
 
 وگتفگ اسری اےنس ۔ےہ رحج ایک وت اجےئ یل ب

 ااجتل ےسیج آںیھکن ایسہ ایکس ۔اھت داھکی رطف یک امں رک ااھٹ رظنںی ی ار یلہپ اںم

۔ںیھت ریہ رک  

 یک وگےش رگج اےنپ یھب رک اچہ وہ ۔ےہ آریہ دنین یھب ےھجم ۔وساجرےئ اجرک ااھچ

ر ےس سب اےکن انیل امن وک ااجتل اس اور ںیھت یکس ہن رکھٹا وک ااجتل یک آوھکنں
م
 ی اہ

۔ڈایل دبل یہ ی ات ےن اوہنں وس اھت وہاکچ  

  ڈگ ۔۔ااھچ

ٹ
 

ای

ن

ااین یک امں رک اھٹ اور رھبی اسسن وطلی ای   اےنس ۔ی

 

 ش
 وچم بپی

۔ںیئگ ٹیل ےیل ےک وسےن رک کٹھج رس مگیب ہلیکش ۔اھت ایگ الچ ےس رمکے رک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ ےمس اجےت ۔ےھت ےئگ ےلچ آی اد االسم س   وہ روز اےلگ

ن

 ئ
حی
ا ےن رو  

 
 دلج وک اب
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  یک آےن آی اد االسم دلج از

ے

 
 اابکیر ۔رچںہ یھٹیب سھٹ مگیب ہلیکش رگم یھت یک دہای

ادی اےس یھب

 

ر یک ےنیل ہصح اںم ایترویں یک ش

ن

 یلم ےس اس وت وہ ۔یھت یک ہن آق

  ےیل یہ ہشیمہ اسھت اےکس وت یلیلٰ اور اخہل ہلیمج ۔ںیھت ہن یھب

 

 اںم ادناز دی 

راےئ املکت اولدایع ےس ریمس یھب ےمس اجےت ۔ںیھت ریتہ
م
۔۔۔سب اور دہ  

ا ۔ےھت ےیل اگڑ ےجنپ ےن انسےٹ لمکم اںم رھگ دعب ےک اجےن اےکن  
 
 دشت وک اب

ر ودیل ۔یگل وہےن وسحمس اہنتیئ ےس
م
ا وکشش یک دےنی ینپمک اوکس نکمم ہ

ے

 رگم رکی

ا ۔اھت اتکس رہ اھٹیب ںیہن وت رساہےن اےکس ےٹنھگ وچسیب وہ  
 
 ااجنےن دل اک اب

ات

 

دش

ن

رے تہب یسک ےسیج اتگل ویں اےس ۔راتہ رھگا اںم ج

ٹ

  یک وطافن ی 

ٹ

م
 آہ

دان ااکس ۔۔ےہ  یک دل سب یپایت، ہن ھجمس یھب ھچک وہ رگم داتی وارگنن اےس وج 

ریتھ ہک یھت ینیچ ےب

ٹ

 یہ وپھچ ےس اس ےن ودیل وت روز ای   ۔یھت اجیت یہ ی 

۔ایل  

ر

ن

ر وہ ریتہ ویکں یس رپاشین اینت مت آج
م
؟ ہ

ے
ے

۔اتبؤ ےھجم وت ےہ اوشی وکیئ وق  

ا تہب دل ریما ودیل ںیہن ہتپ

ے

رای
 
 ڑکجےت ی امہ ایلیھتہں اینپ ےن اس ۔ےہ ھگ

۔اھت ارطضاری ادناز ۔دی ا وجاب وہےئ  

۔وپاھچ اںم ےجہل رنم ازیل اےنپ ےن ودیل ایب؟ ویکں نکیل  

را تہب وکیئ ےسیج ےہ اتگل ےھجم رگم ۔ںیہن ولعمم

ٹ

 ۔ودیل ےہ واال آےن وطافن ی 

 رےہ لم ہن اافلظ ےسیج ویں یئگ رک وبےتل وبےتل وہ ۔۔۔۔ےسیج ۔۔۔ےسیج
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   یک رہچے اےکس وغبر ودیل ۔وہں

ن

۔اھت راہ دھکی اجی  

ر اےکس رک اھٹ وہ ۔۔۔وہں ۔۔ےہ وہا ایک ۔۔ایب رای  ا  ۔آاھٹیب ی   
 
 ایلیھتہں اینپ اب

 اےھجل اےکس ےس رنیم ےن ودیل ۔یھت آریہ رظن ایھجل ایھجل تخس ڑکجے ی امہ

ئ ااں اںم ی اولں
گل

ن

ن
۔ریھپںی ا  

ا ۔اہک اںم ےجہل رنم اےنس ۔دوھکی ادرھ  
 
 ۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن ےن اب

اولعمم اںم آوھکنں

ن

۔یھت رمق دااتسن یک وخف ی  

اں وہں اسھت اہمترے اںم

ن

 ایک یک ڈرےن ےس وطافن یسک ںیہمت رھپ ۔ی

اں وہں اںم ۔اجن ریمی ےہ رضورت

ن

ر ی
م
 ۔ےیل ےک رکےن اقمہلب ےس وطافن ہ

 وبضمط رگم رنم اےنس وہےئ ےتیل اںم اہھت اےنپ اہھت اےکس ۔وہ ڈریت ویکں مت

ا ۔ںیھت اچسایئں اںم ےجہل اےکس ۔اھت اہک اںم ےجہل  
 
اےن اےکس ےن اب

 

 اکٹ رس ےس ش

۔دی ا  

 وبل اںم اعمل ےک وخاب ےسیج وہ ۔ویکں ںیہن ہتپ ۔ودیل ےہ اتگل ڈر تہب ےھجم

۔ےہ راہ اج ےل دور ےس ھجم آوکپ وکیئ ےسیج ےہ اتگل ۔یھت ریہ  

ا وک نسح ودیل ۔مت وہ رکیت ومہ اکیبر  
 
 ہی ےہ رکیتکس دور ومت رصف ےس اب

ا ۔اھت ہتخپ ہجہل ااکس ۔رانھک ی اد ہشیمہ  
 
 ۔اھت وہا ہن وسحمس اانیمطن دیل یھب رھپ وک اب

اےن اےکس ۔ےھت اںم رگتف وبضمط یک ودیل اہھت اےکس

 

 ودیل رک الیھپ ی ازو رپ ش

ااےن وہےل وہےل اور دی ا اکٹ ےس تشپ یک وصےف رس اانپ ےن

ن

ئ
گ

ن

ئ
گ

۔اگل   
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اجےئ ڈلھ ریتے اسھت وک ھجت ےک دھکی ےلکن وسرج  

ام ریتا رپ وبلں ریمے رمےت رمےت

ن

آےئ یہ ی  

آےئ ہن ی اد ریتی دن سج  

آاجےئ ومت وک ھجم دن اس  

 ای   اگی ا اںم آواز دمرھ ایکس احالہکن یھٹیب وٹک اےس اایتخر ےب وہ ۔۔۔ودیل

ار ارمت ےسیج اںم امسوتعں ایکس ظفل اک

ے

۔۔اھت راہ ای  

۔۔یج  

 اچوتہں یک رقیف اےنپ رک ومدن آںیھکن سب یکس ہہک ہن ھچک وہ ۔۔۔۔ںیہن ھچک

ر ےس ُ
  یپ

ے
ے

ااےن ےلمج ویہ ےس رھپ ودیل ۔یگل رکےن وسحمس وک رافق

ن

ئ
گ

ن

ئ
گ

 ۔۔اھت اگل 

ا ی ار یک اب  
 
ا ی ار ی ار ودعہ ہی اےس ۔۔وٹاک ہن اےس ےن اب

ن
ن

ا ظفح ۔۔اھت س

ن

 رکی

۔۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر ۔اپھچ اج اںم رغمب آوغشِ  وسرج اتلب اتلج اک رھب دن

 

 رھگوں اےنپ اےنپ یھب اطی

 ۔یھت ریہ ڈلھ اںم ایسیہ دریھے دریھے رسیخ یلیھپ رپ اقف ۔ےگل ولےنٹ وک

د ی ا یھت وہریہ ی ارش دور ںیہک ےسیج ۔۔یھت کہم یس بیجع اک اںم اضف ای 

 

 ش

ا ۔۔ےھت رپ راہ اینپ ی ادل  
 
رآدمے اب ر ےک ی 

پ
   ےک پ

 
ی ر

ے

 امنز اےنس ۔ریک آن ق



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

49 

 یھت حیبست دیفس ای   اںم اہھت اےکس ۔یھت ریھک ٹیپل اچدر ایسہ اںم ادناز ےک

ِ  وہ وہےئ رگاےت داےن ےک سج ر ۔یھت ریہ رک ورد وکیئ ل   زی   

ر ےحمل ھچک وہ
پ
ر ہپ الن رکےک ےط زےنی رھپ ریہ ڑھکی یپاس ےک پ

ے

 اور آیئ ای

ے دریھے دریھے

ن

ہلئ

ٹ

ٹ

 وہا یکلہ یکلہ رگم یھت ی ایق دحت ھچک ایھب اںم اموحل ۔یگل 

ر یہ ھچک ۔ریہ یتلہٹ ڑپیتھ حیبست وہ ۔یھت ہن شپت اینت اںم  ہک وہیگ زگری دی 

ا ۔یئگ رھکب ی اس یس یھٹیم یک ی ارش اںم اضف یہ اسھت یگل ےنلچ وہا زیت دکیم  
 
 اب

   یک رشمق ۔دوڑاںیئ رظنںی رپ اقف ےن

ن

 رک اڑ اڑ ی ادل رسیئم رہگے ےس اجی

 دو ےلھچپ ۔وہیئ وسحمس یس رسمت وک دل اےکس ۔ےھت وہرےہ اےھٹک رپ آامسن

د ےس وتفہں  اھت راھک ےل اںم ٹیپل اینپ وک اجنپب اسرے ےن رہل یک رگیم دشی 

  ای   ےن کلھج یک ی ادولں اب وس

ن

 یھب وےسی وہ ۔یھت دی وخیش یس ااچی

 اہجں رہش ےسیج الوہر یھت اعدی یک وممس وخوگشار ےک راوڈنپلی اور آی اد االسم

س نم ارہظ یہ وےسی رگیم یک

م

 

لس

 تہب ےس رگیم تخس دقر اس آرک اںم ےہ ا

 رک ٹیپل ہپ الکیئ حیبست اور امیگن داع رکےک متخ حیبست ےن اس ۔یھت اجیت ااتک

ارا ہن ےس رس رگم رکدی ڈیلیھ دنبش دوےٹپیک

ے

ر الن ای   اور ای  

 

پ

 ۔یئگ ھٹیب رپ چ

ری اںم وہا

ٹ

 ی ادولں رسخ آامسن اسرا دےتھکی یہ دےتھکی ۔یھت ڈنھٹک وخوگشار ی 

ا ۔ایگ ڈکھ ےس  
 
ا ااھچ تہب ومڈ اک اب

ے

 دے آواز وک المزہم اےنس ۔اھت اجراہ وہی

  یک انبےن وجس ےیل اےنپ اےس اور وگنمای ا ےس رمکے ومی الئ اانپ رک

ے

 
 دے دہای

 وت لیب ۔اگلی ا ےس اکن ومی الئ رکےک ڈالئ ربمن اک ودیل رپ ومی الئ ۔دی ا �جھب رک
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۔اھت راہ رک ہن اڈنیٹ اکل وہ رگم یھت اجریہ  

۔امھتی ا اہھت ےک وہا رک ھکل اغیپم اےنس ۔۔۔آاجںیئ دلجی  

۔اھت آی ا یہ وفرا   اغیپم وجایب ااکس ویکں  

  اےنس ۔وہں ریہ ہہک اںم ویکہکن

ٹ

م
پ  اغیپم وجایب رک دی ا اںم وہوٹنں رکسماہ

 

ای

ٹ

 ی

۔ایک  

 ہی بلطم اک اس وت چںہ وخش تہب ےس اکررکدیگ ریمی اصج   رجیم ریمے

ر ڈوییٹ اںم ہک ںیہن

ن

ز
گ

ن

ئ
م

 

ٹ

ا

ٹ

ا ںیپگ ےس ویبی اینپ اںم ی

ے

 جیسیم االگ ااکس ۔روہں اگلی

۔دی سنہ اایتخر ےب وہ رک ڑپھ  

 ے ںیہن کیھٹ تعیبط یک ویبی آیکپ دںی ہہک ےس ان
سلئ
ا رھگ ا

ن

 اےنس ۔ےہ اجی

۔ایک شیپ لح ےس دلجی  

ا ۔اپ ٹش

ے

  ااکس ۔وہں آی

 

ج

می س

ا راکیرڈ س   ےک رھپیت 

ے

ا ۔اھت آی ا وہا وتڑی  
 
 ےن اب

 رک اگل کیٹ ےس تشپ یک رکیس اور یک آف ارکسنی یک ومی الئ اںم ادناز نئمطم

 اھت راہ وھگم وصتر اک ےچب واےل وہےن اےنپ اںم ذنہ اےکس ۔ںیل ومدن آںیھکن

 ہک ےھت زگرے یہ ڈنکیسز دنچ ایھب ۔یھت راصقں اںم وہاؤں ےسیج وہ اور

رشی وہ ۔وچیکن وہ رپ آواز یک المزہم

ن

 ڑھکی یس ؤمدی اہن ےیل الگس اک وجس ق

ا ۔یھت  
 
 رک ڑپھ اہلل مسب وہ ۔یئگ ٹلپ المزہم ایل، اھتم الگس ےس رکشےی ےن اب

  ےک وجس

ٹ
ن

 ۔آیئ آواز زیت یک اہرن ےک اگڑی یک ودیل یھبت ۔یگل رھبےن وھگی
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 وہ ۔اجریک اںم وپرچ وہیئ دوڑیت رپ روش اگڑی ایکس اور وھکال ٹیگ ےن وچدیکار

را ےس اگڑی اںم ویافینرم لف

ے

 الچ رطف ایس رک دھکی ےھٹیب اںم الن اےس اور ای

۔آی ا  

۔ایک السم اعدت ح   اےنس! مکیلع االسلم  

  یس یکلہ ہپ رس اےکس وہ ۔ڑلیک ےہ اجراہ ایپ وجس اےلیک اےلیک! االسلم ومکیلع

ے

پ
پ

 ج

ا

ے

ا  ۔ایگ ھٹیب رپ رکیس وایل اسےنم وہا اگلی  
 
راھی ا رطف ایکس الگس ےن اب

ٹ

۔ی   

۔ںیل یپ آپ آداھ ایپ ےن اںم آداھ  

  ای   اور ایل اھتم ےس اہھت اےکس الگس ےن ودیل ۔وی کنیھت

ٹ
ن

۔رھبا وھگی  

اں اھت انبی ا اہبہن وہ اتبی ا ریما ۔یئگ لم ےسیک یٹھچ آوکپ وےسی

ن

ا ۔ی  
 
 ےس وشیخ ےن اب

۔وپاھچ  

رڈنی رگل ریمی رس ہک اہک وک اصج   رجیم ےن اںم ںیہن

ن

  اسیکھت ق

ٹ
 
 ےہ ڈی

ازک

ن

راتک یک احالت یھب اوکن ۔رکںی رکم ذرا وت ےہ وصراحتل ی

ن
ن

 اھت ادنازہ اک ی

ا ذماق رک انب ہنم اس اکپ یہ تہب وہ ۔دی دے یٹھچ ےس آرام وس

ے

ا اور اھت رکی  
 
 اب

۔یگل ےنسنہ وس یھت یکچ ھجمس رطح ایھچ ی الکل وک اعدت اس ایکس اب  

اں اجںیئ رھپ وت

ن

رڈنی رگل ی

ن

۔یپاس ےک ق  

اں اجؤاگن رک دبل ڑپکے ارے

ن

  وکن اںم ویافینرم ۔ی

ٹ
 
ا ڈی

ے

۔ےہ امری  
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۔وہں ایتر اجرک رھپ اجںیئ  

ان

ن

۔وھگرا اےس ےن ودیل ۔ونب ان  

  ہک چںہ رےہ ہہک وت یہ وخد

ٹ
 
ا رپ ڈی

ن

۔ےہ اجی  

   وے دا ی اےئ ۔اھت رکراہ ذماق وت وہ
 
   اھت آی ا جیسیم اہمترا ج

ے

 اںم رےتس اںم ی

 یکلہ یکلہ ےس آامسن ےمس ایس ۔راھک رپ اپتیئ الگس رکےک متخ وجس اےنس ۔اھت

رےنس وبدنںی ۔ںیگل ی   

   یک آامسن اںم اعمل ےک رسوخیش وہ ۔ی ارش ۔۔۔واہ اوہ

ن

۔وبیل وہےئ دےتھکی اجی  

رآدمے رک لچ ا رکےک جنیچ اںم ۔وھٹیب اںم ی 

ے

 ڑھکا اھٹ ےس رکیس وہ ۔وہں آی

۔ایھٹ یھب وہ وہا  

ے اںم ی ارش

ن

گئ
 
ئ
 ھ
ٹ

۔انبی ا  ہنم اےنس ۔ےہ راہ اچہ دل اانت اک   

اں ےہ وہیتکس اوجناےئ ی ارش وت یھب رک ھٹیب ادرھ ۔دنچا ڑپاجؤیگ امیبر

ن

 ااکس وہ ۔ی

رآدمے اےس اھتےم اہھت   ی 

ے

ا ۔اھت راہ اھجمس اںم ےجہل رنم وہےئ اجیلےت ی  
 
 اب

رش اھت راہ کمہ ےس دشت ااکس دل ۔دی ا الہ رس ےن ے اںم ی 

ن

گئ
 
ئ
 ھ
ٹ

۔ےیل ےک   

رشی اںم وھٹیب مت ولچ

ن

ا وہےک ق

ے

 اےس وہ ۔چںہ ےتیپ اچےئ یس ایھچ رھپ وہں آی

رآدمے ارہ اک ےنھٹیب رپ رکیس ای   یک ی 

 

 ودیل ۔یئگ ھٹیب وہ ۔وبال وہےئ رکےت اش

ا ۔یھت وہیئگ زیت تہب اب ی ارش ۔اھت ایگ الچ ادنر  
 
 ۔ےھت رےہ رکسما ل   ےک اب
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ر ھچک ۔یھت وخش تہب دعب ےک دونں تہب آج وہ  ۔اھت آی ا الچ یھب ودیل دعب دی 

 ۔یھت الریہ رک ٹیسھگ رٹایل یک اچےئ رھبی ےس ولازامت المزہم ےھچیپ ےھچیپ اےکس

ا ہک اھت راہ گل اخص اانت یھب اںم لح   ےس اعم اںم ضیمق ولشار دیفس ودیل  
 
 اب

 ےن المزہم ۔ایگ ھٹیب رپ رکیس وایل اسےنم وہ ۔اگل وہےن رکش رپ تمسق اینپ وک

۔یھت وہیکچ زیت تہب اب ی ارش۔یئگ یلچ اور یک رسو اچےئ اںیہن  

۔وپاھچ ےن ودیل دن اک آج آاکپ زگرا اسیک رھپ وت ڈیمم یج  

۔اتبںیئ ی ات ای   ودیل ۔زگرا ااھچ  

   یک کیک وتہج یک ودیل ۔وپوھچ

ن

۔یھت اجی  

ام اک اس ےن آپ

ن

ےہ وساچ ایک ی  

اک سک  

ارے
م
۔اک یب ےب ہ  

اں ےہ وساچ اہں ۔۔ااھچ اوہ

ن

ا ۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رس اےنس ۔اتبؤں ی  
 
 اب

۔الہی ا اںم اابثت رس ےن  

۔افہمط  

۔وت وہا اٹیب ارگ اور  

۔وہ دنسپ ںیہمت وج انیل رھک مت وت  
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۔اچےیہ یہ یٹیب سب آوکپ ینعی  

۔اٹیب رھپ یٹیب ےلہپ ۔اہں  

ام ےن اںم اور ۔اچےیہ اٹیب یہ الہپ وت ےھجم رگم

ن

 ۔ےہ وساچ اک ےٹیب رصف یھب ی

۔زنی  

ام ااھچ

ن

 ےہ وہیتکس وت یھب یٹیب اچےیہ ویکں یہ اٹیب رصف ںیہمت نکیل ۔ےہ ی

اں

ن

  اک اچےئ اےنس ۔ی

ٹ
ن

۔وپاھچ وہےئ رھبےت وھگی  

۔وہ اٹیب الہپ ریما ہک ےہ وشق ےھجم سب  

  ااھچ

 

 

  یہ داع سب وت مہ ۔رمیض یک اہلل وج ب

ے

 ےس دریھے وہ ۔چںہ رکتکس

ا وہ رکسمای ا  
 
ا ںیہن ثحب ےس اب

ے

اں ول کیک ہی ۔اھت رکی

ن

 ۔وہ ریہ یپ اچےئ اخیل ی

ا ایک اسےنم اےکس کیک اےنس  
 
اک ےن اب

ن

راھ وھبں ی

ٹ
پ
 ٹیلپ اینپ سیپ آداھ رک ج

 فطل ےس اچےئ اور وممس اس وہ ۔اھت اگل وٹےنٹ اب زور اک ی ارش ۔اکنال اںم

۔ےھت رےہ زگار احملت رتہبنی دنچ وہےت ادنوز  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

 لکشم انلم ایٹھچں وک ودیل ےھت، ےئگ رہ دن دنپرہ ضحم اںم ش

اوک ےن اس وس ںیھت  
 
ا۔ دی ا  �جھب آی اد االسم اب  

 
ا ریغب اےکس اب

ن

 رگم یھت اچیتہ ہن وت آی

ادی یک دنن اولکیت اعمہلم

 

 زشاء وت یئگ ہن وہ ارگ ہک یھت اجیتن وہ اور اھت اک ش

درہعی اےس ےن ودیل۔ یگ ۓانب ی اںیت تہب ی اوصخلص

ن

 اور اھت وجھبای ا اہجز وہایئ ی 
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 وت یچنہپ رھگ وہ۔ اھت ایک رویسی اےس ےن ڈراویئر رپ اڈے وہایئ ےک آی اد االسم

ہ

ن

 ئ
حی
ادی اںم رھگ۔ اھت ایک اابقتسل اپتک رپ اک اس ےن رو

 

 رھبوپر اک ایترویں یک ش

ام رسِ۔ اھت امسں

 

ر یک وریغہ ودیل یہ ش

ن
ن

ری

ن

۔ اجںیت ھٹیب رک ےل ڈوھکل وہرک ااھٹک ک

  ےئگ رات اور

ے

 ےس وہقہقں رسےلی اور اھتوپں یک ڈوھکل درودویار ےک رھگ ی

ادی۔ رےتہ وگےتجن

 

   یک ش
 
ی ر

ے

   ق
 
ی ر

ے

ری اےنپ ایتری اں س   ق

ن

 اںم رمالح آج

ر زی ادہ۔ ںیھت وہیکچ دالخ

ے

ادی وت ےن رےتشداروں ی

 

  ش

ے

رے ںیہی القتسم  ی  ڈی 

ا ی ات ای  ۔ ےھت ےیل ڈال  
 
 ہک یھت یک وسحمس ےس دشت یہ آےت اہیں ےن اب

 اںم اخرط ےسیج اےس وہ اھت ہن ااھچ یھب ی الکل اسھت ےک اس روہی اک مگیب ہلیکش

ادی ہک یھت یک وسحمس یھب ی ات ہی ےن اس۔ ںیھت الریہ ہن یہ

 

 س   یک ش

 وھبل وت اےس ےن مگیب ہلیکش۔ یھت آےگ آےگ یلیلٰ العوہ ےک زشاء اںم ایترویں

ادی یھب رک

 

 امہمونں ی الکل وہ۔ یھت دی ہن دوعت یک ےنیل ہصح اںم ایترویں یک ش

 اےنپ ےن اس دن ای  ۔ ریتہ وہیت وبر اںم رمکے اےنپ دن اسرا اسرا رطح یک

 التش یک ان ےنیل ااجزت ےس مگیب ہلیکش اور وساچ اک اجےن رطف یک اوب ایم

  وہ۔ آیئ اںم رمکے اےکن اںم

ے
ن

راع

ن

 ادنر رک ےل ااجزت وہ۔ ںیھت یھٹیب ےس ق

۔ڈایل ہپ اس رظن یس رسرسی ےن اوہنں۔ آیئ  

ر ھچک اںم آیٹن ے ےن اس اجؤں؟ یلچ رطف یک ایم ےیل ےک دی 

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

 وہےئ 

ا رظن یھکیت ای   ےن مگیب ہلیکش۔ وپاھچ  
 
  رپ امےھت اور ڈایل رپ اب

 
 ۓوہ ڈاےل پ

۔وہںیئ وگی ا  
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 اس وکن ےن مت رک رہ ادرھ۔ ٶاج یلچ ۓیل ےک ہشیمہ مت ےس رطف ریمی

ا انیل ہصح اںم اکومں

ے

 وہں ریتہ دنب اںم رمکے اےنپ وت دن اسرا ےہ، وہی

ا۔ اھت اس خلت اخاص ہجہل ااکن۔رطح یک امہمونں  
 
 مت  اسھت ےک یسک یھبک اوکن ےن اب

۔اھت داھکی ہن رکےت اامعتسل ہغیص اک  

 ہن۔ چںہ رکدیتی عنم یہ آپ وہں، اچیتہ انیل ہصح اںم اکومں وت اںم! آیٹن

۔اھت ایگ لسھپ ےس وبلں ےک اس یھب ۓوہ اچےتہ  

ا وخب ہچ۔۔ ڈاولیگ ہپ ھجم یھب ہبلم اک رحایم ڈہ اینپ مت اب ہک ینعی! وخب  
 
 یب اب

دد یہ تہب وت مت۔۔ یب

ن

ئ
م
عق

ا۔ اھت دی ا ہنعط رسارس ےن اوہنں۔ یلکن   
 
 رسخ رہچہ اک اب

۔وہایگ  

۔اہک اںم آواز تسپ ےن اس۔ آیٹن اہک ںیہن وت ااسی ےن اںم  

ارے یتہک ںیہن یھب ھچک وت مت یئھب اہں
م
! ٶاج یب یب ٶاج۔ چںہ ےتجب اکن یہ ہ

۔ رکو راہ یہ دور ےس مہ مت۔ آںیت ںیہن اچابلزی اں وایل وعروتں الکس ڈمل یںمہ

ا۔ وجڑے اہھت ی ااقدعہ آےگ اےکس ےن اوہنں  
 
د وک اب  اھت، وہا ااسحس اک کتہ دشی 

ر ےس رمکے ےک ان رک اھٹ ریغب ےہک یھب ھچک وہ
م
 رمکے اےنپ اور آیئ لکن ی اہ

ر  یہ ھچک۔ ےھت ۓآ رھب آوسن اںم آوھکنں ایکس۔آیئ یلچ اںم  ہک وہیگ زگری دی 

ہ اےس ےن المزہم

ن

 ئ
حی
ا۔ یھت ریہ الب اںم جنٶال اےس وہ دی ا، اغیپم اک رو  ےن اب  

 ےمس اس واہں۔ آیئ یلچ اںم جنٶال ےچین رک اھجلس ی ال اور دوھی ا ہنم رک اھٹ
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ہ

ن

 ئ
حی
ر یھبس یک اس اور رو

ن
ن

ری

ن

 ےک مگیب ہلیکش انن ای   یھب اخہل ہلیمج۔ ںیھت عمج ک

ہ۔ ںیھت ریہ رک ی اںیت یھٹیب اسھت

ن

 ئ
حی
ر رو

ن
ن

ری

ن

  ےک ک

ٹ

ا یھت یھٹیب اںم رھجم  
 
 وک اب

ارے ےن اس رک دھکی

 

ی وہ۔ البی ا یپاس اےنپ اےس ےس اش

ے

ھکت
 
ج
 ھ
ج

 یپاس اےکس وہیئ 

۔آیھٹیب  

ا  
 
ارے یھب مت اب

م
اں رکو اھٹیب اسھت ہ

ن

ہ۔  ی ار ی

ن

 ئ
حی
 اکلہ سب وہ۔ اہک ےس اس ےن رو

۔یئگ رہ رک رکسما اس  

ا  
 
د اب ای 

 

ارے ش
م
ان اینپ انھٹیب اسھت ہ

 

ری ےن یلیلٰ۔ چںہ یتھجمس الخف ےک ش

ن

 ارگنی 

اھت اہک اںم ادناز وہےئ رکسماےت وصخمص اےنپ اںم  

 ے ںیہن کیھٹ تعیبط ھچک ریمی ےہ ںیہن ی ات ایسی ںیہن
سلئ
  اںم وجہم ا

ٹ

م
راہ
 
 ھگ

  ےس دلجی ےن اس۔ ےہ وہیت

ے

 یس دیمیھ رپ رہچے ےک یلیلٰ۔ یک شیپ واضج

 

ٹ

م
۔یھت رکسماہ  

۔ےہ رضورت یک آرام وایعق ںیہمت ی ار، یھت ریہ رک ذماق اںم  

 س   اور االخق وخش ودیل ریما اتنج ہلیمج، چںہ یلم وہب یہ رنایل ےس داین وت ےھجم 

 وت یھب زشاء اب۔ اوکن چںہ یلم زیبارویبی آدم یہ اینت ےہ واال اجےن لم لھگ ےس

  ۔ ےہ
 
ہ ےس ج

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

ر ےہ وہیئ ےط ش
م
 اھبنسل ےس رطےقی انسح اکم ہ

ا رگم۔ ےن اوہنں ےہ راھک  
 
 مگیب ہلیکش۔ دی ا ںیہن رک اگل اہھت وک اکم یسک وت ےن اب

 رشدنمہ رشدنمہ وہ۔ ںیھت ریہ رک ااشفاینں لگ قلعتم اےکس یھٹیب اسےنم ےک اس
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۔یھت یھٹیب ۓاکھج رس یس  

ا ےہ، یک ونٹ ی ات ہی یھب ےن اںم اہں  
 
 رہھٹے دن ےنتج مہ یھب رھگ ےک اب

ادی اور۔دی ںیہن ینپمک ی الکل یںمہ ےن اس

 

 ےن اوہنں یھب اںم ایترویں یک ش

 ےک زشاء یھب اوکس وت اوصال  ےہ رطہقی طلغ ی الکل ہی احالہکن۔ ایل ںیہن ہصح وکیئ

ن ےنیل اھبنسل ااظتنامت س   اسھت
 
ی

 

 ئ
می ہ

اہک ےھت اچ

ے

  وھتڑا وک آپ ی

ے
ے

ا لم وق

ے

 اجی

 دو دو چںہ ۓوہ ڑپے رپ رس یہ آےکپ اکم اب وت ادرھ رگم اسھت، ےک یچب اینپ

ادیئ یک نہب یھب ےن اخہل ہلیمج۔ یھب ۓوہ وہےت ےک ںٶوہب
ے

۔یک ی  

راب یہ تمسق سب

ن

   یھت وسیتچ وت، ریمی ےہ ج
 
 یگ آاجںیئ ںیٶوہب دوونں ج

 اسری یگ ںٶاتب رمع یک ی ایق ےس اانیمطن وہرک اگل ےس دارویں ذےم س   وت

 آواز یک مگیب ہلیکش وبےتل وبےتل۔ ااھٹےت ااھٹےت داری اں ذےم یئگ زگر زدنیگ

ا۔ ےگل دےنی دالاس اںیہن وفرا   یلیلٰ اور اخہل ہلیمج۔ یھت یئگ ردنھ  
 
 وچر ہگج اینپ اب

۔یئگ نب یس  

ادی ےہ، ںیہن یہ اابتعر رپ ھجم ےسیج وت وک ودیل

 

ا یہ وفرا   دعب ےک ش  
 
 اسھت وک اب

۔ںیھت ریہ اہب آوسن وہ اب۔ ےئگ ےل  

ادی۔ رکںی ربص آیپا سب

 

 یک دنسپ رھپ اور۔ چںہ اجےت ےٹیبدبل ارثک دعب ےک ش

ادی

 

د اوکن اخہل ہلیمج۔ ےہ وہیت اگل یہ ی ات وت ےکدعب ش ری 

ن

راھوا م

ٹ

 ریہ دے ی 

ا۔ںیھت  
 
 اںم رمکے اےنپ رک اھٹ ےس ےکپچ وس اھت احمل انھٹیب واہں ےیل ےک اب
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۔اھت وہایگ اداس تہب دل ااکس۔ آیئ یلچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اھت رہپ اس وکن اجےن اک رات
 
ا وہیئ وسیئ ےس آواز یک ےکٹھک ےس ےکلہ ج  

 
 اب

را وہ۔ یھت ریہ لج روینش یک رمکے۔ یئگ لھک آھکن یک

ٹ

ری 

ٹ

م
 رھپ اور۔ یھٹیب اھٹ رک ہ

رآدم ےس روم ی اھت  وہیئ ریحت یس وخوگشار تہب اےس رک دھکی وک ودیل وہےت ی 

ے ےس رہچے ےلیگ وبلمس اںم رشٹ یٹ دیفس اور زرٶرٹا ایسہ وہ۔ یھت

ے

کئ
 
ئ

ٹ

ب

 ےک یپاین 

اا ےس ایلگن رطقے

ے

ئ
ک

ٹ

ئ
 ھ
ج

ا۔ رکسمای ا رک دھکی رطف ایکس   
 
 ودیل۔ رکسمایئ وجای ا   یھب اب

   ای   سیک وسٹ اک

ن

۔اھت راھک اجی  

وپاھچ ےن اس آےئ؟ بک آپ  

  
 
 ونسارےت ی ال وہرک ڑھکے اسےنم ےک آےنیئ۔ںیھت وسریہ دنین رہگی آپ ج

اتبی ا ےن اس وہےئ  

۔وسیت ہن اںم وت دےتی اتب ےس ےلہپ   

ر وک س   ی ایق اور ںیہمت ہن ویکں وساچ ےن اںم

ن
 

 ےک آےنیئ وہ۔ اجےئ دی ا رسرپای

  ےس یپاس

ٹ

م
ا۔ وہایگ دراز مین رپ انکرے دورسے ےک رتسب وہا اتلچ رک ہ  

 
 ےن اب

رشی یھب رہپ اس ےک رات وہ۔ داھکی رطف یک اس وک ومڑ رگدن

ن

 و اچق اور ق

۔اھت آراہ رظن وچدنب  

رز آوکپ وہایگ ںیہن وشق یہ زی ادہ ھچک

ن
 

رکسمایئ وہ۔ اک دےنی رسرپای  
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ےہ؟ یسیک تعیبط اہمتری اتبؤ ہی ااھچ! وکرس آف  

ےلم؟ ےس آیٹن آپ کیھٹ، ی الکل  

 اےنس۔ اگ ولں لم حبص چںہ وسرےہ س   الم ںیہن یھب ےس یسک وت ایھب ی ار ںیہن 

۔ایل رھک ی ازو رپ آوھکنں وہےئ ےتہک  

ا ےگ؟ اھکںیئ ھچک  
 
۔وپاھچ ےن اب  

 اھت، دی ا وجاب اںم آواز وہیئ رھبایئ ےن اس۔ ٶوساج یھب مت اگ، وسؤں سب ںیہن

ا  
 
۔یئگ ٹیل ےیل ےک وسےن اور دی ا اھجب پمیل اسڈیئ ےن اب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اےتش روز اےلگ

ن

 آایل ےن ریحت یس وخوگشار وک یھبس رک دھکی وک ودیل رپ زیم یک ی

ہ وصخاص ۔ اھت

ن

 ئ
حی
۔یھت وہیئ وخش تہب وت رو  

 الڈ اےنس۔ ےھجم اھت راہ گل ںیہن ااھچ یھب ھچک وت ریغب ےک آپ! ایھب ویل یچس

رکسمادی ا  ودیل وت اہک اںم ادناز رھبے  

  ایس وت ےھت آےئ وک رات آپ

ے
ے

 ےن مگیب ہلیکش ےلم؟ ںیہن ویکں ےس مہ وق

۔ایک اخمبط وک ودیل  

  ! یمم

ے

ا ڈرٹسب ےن اںم وس ےھت وسرےہ س   آپ ی

ن

 اھجمس ںیہن انمس   رکی

۔دی ا وجاب ےس راسن ےن اس۔ اھت  
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ے ویں

 

ئ
 
ہی
ک

 سج یھت، ںیہن یہ دلجی وکیئ یک ےنلم ےس نہب اور امں وک آپ ہک 

 زنطہی ہجہل اک مگیب ہلیکش۔۔ اھت اکیف سب ےیل لم ےس ان یھت دلجی یک ےنلم ےس

ا۔اھت  
 
۔ےگل ےنسنھپ وناےل اںم قلح ےک اب  

اگنپ ھچک وک مت ولچ اسھت ریمے ایھب مت رویح

 

ا اںم ےہ رکواین ش  
 
 یھب مت ےناب

اگنپ یھب اہمتری ،ٶوہاج ایتر

 

ال رک سنہ ی ات یک مگیب ہلیکش اےنس۔ ےہ ی ایق ش

ٹ

 ی

ہ اور دی

ن

 ئ
حی
  اےس اور رو

ے

 
۔اھت ایگ اھٹ ےس زیم یک اھکےن رک دے دھای  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اگنپ

 

وں وہ دعب ےک ش

ن

 

ے

  ای   ت

ٹ
ن

ا اںم روٹسیری

ن

 روز اس۔ ےھت رےک اھکےن اھکی

وں ان اور اھت وخوگشار تہب وممس

ن

 

ے

 ےسنہ رک لھک وہ۔ اھت ایک ۓاوجنا تہب ےن ت

ر ھچک وہ رپ وایسپ۔ںیھت یک ی اںیت یس تہب ےھت، ا ےکےیل دی   
 
 اوب ایم ےک اب

ر ھچک رپ واہں۔ ےئگ ےلچ ےکرھگ  ای  ۔ ایک دصق اک وایسپ رھگ ےن اوہنں رک ھٹیب دی 

۔ اھت وہا ڑگبا اخص ومڈ اک مگیب ہلیکش وت ۓآ رھگ واسپ وہ رک زگار دن رتہبنی

  وک ےنودیل اوہنں دعب اےکس۔اتلڑا وخب اںیہن یہ رپ دروازے ےن اوہنں

ٹ

 وہپ

ادی۔ دی ا �جھب تیل ےک دےنھکی ااظتنامت ےک

 

۔ اھت ایگ رہ یہ ہتفہ ای   اب اںم ش

ہ

ن

 ئ
حی
ا رکایچ وہرک رتصخ وک رو

ن

 مگیب ہلیکش اھت، ہن زی ادہ اسامن اک زیہج وس اھت اجی

۔یھت دی دے رمق اھبری اخیص اےس العوہ ےک ڑپکوں اور زویرات ےن  

ا  
 
 رمکے اےنپ رک ہہک اک ۓاچ وک المزہم وس یھت ریہ رک وسحمس نکھت اکیف اب
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ا اھبپ المزہم دعب ٹنم یہ ھچک۔ آیئ یلچ اںم

ے

۔ یھت یئگ دے گم اک ۓاچ اڑای

۔وہا دالخ اںم رکے ودیل ریھب  

 ااھچ ی ار چںہ ااھٹک امہمن اےنت چںہ رےہ وپھچ س   ےچین ی ار وہ یھٹیب ادرھ مت! ایب

ای اش ولچ۔ اتگل ںیہن

 

۔اہک رکےک اخمبط اےس ےن اس۔ ےچین ش  

۔۔۔رٹسی ذرا وہ اںم  

ا یھب رٹسی 

ے

اں اگ رےہ وہی

ن

اں ےہ یہ انھٹیب ٹسج وت یھب ےچین ولچ ایھب! اجی

ن

 ی

 اہھت ااکس اور اہک اںم ادناز آزیم تلجع رک اکٹ ی ات یک اس ےن اس۔ آن مک

۔ یھت وہیئ یمج لفحم وخب اںم الؤجن اہجں آایگ ےچین ےیل اسھت اےس اھتےم

 

ٹ
پ
رہ وگل ڑلایکں رپ اکری

 

ہ۔ںیھت اگریہ اگےن رپ ڈوھیکل یھٹیب ۓانب دای

ن

 ئ
حی
 زرد رو

ر ےک دنکسر ودیل،۔ یھت یھٹیب یہ ےکدرایمن س   ان اںم ابلس رای   رپ وصےف ی 

ا۔ ایگ ھٹیب  
 
ہ وک اب

ن

 ئ
حی
ر  اےنپ ےن رو رای  ر س   یک ودیل۔ اھٹبایل ی 

ن
ن

ری

ن

 امڈرن یہ تہب ک

اا وصخاص  ںیھت، ڑلایکں یک مسق لفحم اجن اور

 

 ش
علی
 ےس رسسال اےنپ یہ آج وج 

ہ رپ وطر اخص

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

 ےلہپ نسح ااکس۔ یھت آیئ ےیل ےک رشتک اںم ش

ہ وہ۔ یھت وہیئ اھچیئ رپ لفحم اسری وہ۔اھت وہاکچ زیخ الب زی ادہ ےس

ن

 ئ
حی
 ےک رو

ا روہی اک سج یھت وادح العوہ  
 
 ےک ےجب ی ارہ۔ اھت ااھچ تہب یھب اسھت ےک اب

  
 
ی ر

ے

 انب ۓاچ المزہم۔وہا دنلب رعنہ اک ۓاچ وت ےئگ کھت رک اگ اگ اگےن دب وہ ق

ا وت آیئ ےل رک  
 
۔یگل رکےن رسو ۓاچ اسھت ےک اس رک اھٹ یھب اب  
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ا وت ایک اخمبط وک زشاء ےن مگیب ہلیکش۔ ےٹیب دو اچےئ ےھجم! زشاء  
 
 دلجی ےن اب

دیلی اچےئ اںم پک ےس

ٹ ن

۔آیئ یلچ یپاس اےکن اور ای  

ے ےن اس۔ اچےئ آیٹن

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

 اھتم پک ےس اہھت اےکس ےن مگیب ہلیکش اہک ۓوہ 

ا ایل  
 
اوگاری ےن مگیب ہلیکش ہک یھت یہ یٹلپ وہ۔ آیئ اجن اںم اجن یک اب

ن

 ےس ی

۔اخٹپ رپ زیم پک  

ر ی ا ےہ اچےئ ہی
م
 اوہنں ڈایل؟ ںیہن ویکں ینیچ اںم ۓاچ ریمی دیعسہ دیعسہ۔ زہ

اکپرا وک المزہم ےن  

۔ وبیل اںم ادناز ؤمدی اہن دیعسہ۔ اصہبح مگیب یھت ڈایل ےن یب یب وھچیٹ اچےئ آیکپ

ا  
 
۔یئگ نب وچر ہگج اینپ اب  

  رپ دورسوں اکم اانپ

ے

ر رکو ڈاال م
م
 ںیہن رطےقی وطر ےک رھگاونں اےھچ وک یسک ہ

 اخاص ااھچ اےس دررپدہ ےن اوہنں۔ یک ڈگنھ ےھجم دو الرک ۓاچ وہےت، ولعمم

ئ ااں یس ویفنکزڈ زی ادہ ےس دح وہ ہکبج یئگ ٹلپ رساکھجےئ المزہم اھت اتلڑا
گل

ن

ن
 ا

 ںیھت، وہیئ یمج ہپ اس رظنںی ہک وفنس یھبس وموجد اںم رمکے ریہ رموڑیت

ر ےس جنٶال ےس زیتی وہ وت اگل ےنگل آوکرڈ آپ اانپ اےس  رمکے اےنپ اور یلکن ی اہم

  تہب اےس۔ آیئ یلچ اںم

ے

۔اھت وہراہ ااسحس اک ذل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ

ن

 ئ
حی
رے۔ اھت یہ اںم رھگ نشکنف۔ اھت دن اک امویں یک رو

ٹ

 س   اںم الن ےس ی 
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ا۔ ےھت ےئگ ےیک ااظتنامت  
 
  زرد ےن اب

ن

 انہپ، ضیمق ولشار اس ڈاھال ڈالیھ اک رن

 اک رہچے اےکس۔ یھت ریہ دھکی وغبر وک رہچے اےنپ وہ ڑھکی اسےنم ےک آےنیئ

 

ن

 یھبت۔ یھت ریہ اھجلس ی ال ےبمل اےنپ وہےل وہےل وہ۔ اھت وہایگ زرد تہب رن

اا رک دے دکتس یس یکلہ رپ دروازے ےک رمکے

 

 ش
علی
۔وہیئ دالخ ادنر   

ا ی ار  
 
ر ولب یپاس اہمترے اب

 

 اںم اسامن ںیہن ہتپ ریما دو دے ےھجم وت ےہ ڈرای

 وبیتل اںم ادناز فلکت ےب ازیل اےنپ وہ۔ راہ ںیہن یہ لم ےہ وہایگ مگ دکرھ

یھت آیئ ادنر وہیئ  

ا  
 
ر ولب ےس دراز ہک لبیٹ ڈرگنسی ےن اب

ن
 

راھ رطف ایس رک اکنل ڈرای

ٹ

دی ا ی   

س

ک

ن

 ئ
ھی

ے

ٹ

پ  ٶال۔ چںہ وخوصبرت یہ تہب ی ال اہمترے وےسی 
ن

 

ری

ن

 ہپ مت انبدوں وچیٹ ق

  یک ی اولں اےکس یہ وخد از وہ۔ یگ ےگل ایھچ

پ

ن

 

ری

ن

یگل انبےن وچیٹ ق  

ا  ںیہن ایخل ودیل وہ وہیئگ زمکور اکیف مت

ے

وبیل ےس رشارت وہ ایک؟ رھک  

اہک رک رکسما ےن اس۔ وہں الرپواہ ھچک یہ وخد اںم چںہ اےھچ تہب وت وہ  

اء رپ، وخد رکو دی ا وتہج وھتڑی

 

 وت آلکج اہمتری ےہ وصرت ایپری اینت اہلل امش

 یھب مت۔ چںہ یتیل انب وتہج اجذب وک وخد یھب ڑلایکں وصرت دب ہکلب اعم ےس اعم

  وک ی اولں اےکس وہ۔ اانپ رکو راھک ایخل ذرا
 
 دے وشمرے اےس وہےئ دےتی پ

پ  وہ اور۔ یھت ریہ
پ
۔یھت ریہ نس اچپ ج  
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ے تہب ی ال اہمترے! واؤ وہیئگ وت ہی

ن

ھئ
گ

 ے چںہ 
سلئ
 اےنس ےہ ریہ گل ایھچ تہب ا

 

پ

ن

 

ری

ن

ا۔ اھت اہک رک انب وچیٹ ق  
 
 تہب وایعق وچیٹ یس ومیٹ یک ی اولں اےکس۔ رکسمادی اب

۔یھت ریہ گل ایھچ  

 اس۔ سیف اہمترا ےہ وہراہ اس لیپ اکیف اہمترا، وہں رکدیتی اپ کیم اس وھتڑا الؤ

رہ اک امکالت اےنپ رپ رہچے اےکس یہ ریغب ےنس وجاب اک اس ےن
م
 یگل، رکےن اظمہ

ر یہ ھچک ا دعب دی   
 
۔اھت اگل ےنگل وتہج اجذب رہچہ اک اب  

۔ومڑا اسےنم ےک آےنیئ رخ ااکس اےنس۔ وہ ریہ گل ایپری ینتک وک وخد دوھکی اب  

اا  چم وس وی کنیھت

 

 ش
علی
ا!  
 
اا۔ یھت رکسمادی رک لھک اب

 

 ش
علی
اٹ نشنیم 

ن

 رک اگل رعنہ اک ی

ر ولب

 

ا۔ یئگ یلچ ےس رمکے رک ےل ڈرای  
 
 ڈایل اگنہ یس نئمطم ای   رپ وخد ےن اب

ر ےس رمکے اور الیھپی ا رپ ووجد اور رس اےنپ رطح ایھچ دوہٹپ اانپ اور
م
۔ آیئگ ی اہ

 الن ایھب ایھب اغابل  اںم لح   ےس یلیم وہ۔ وہیئگ ڑیھب ڈمھ ےس ودیل رپ زونیں

ا رک رکوا ااظتنامت ےس

ٹ

۔رکسمای ا اںم ادناز مسبتم رک دھکی اےس۔ اھت ولی  

ری

ٹ

۔وہ ریہ گل ایھچ ی   

رکسمایئ وہ! وی کنیھت  

ا اںم رمکے ٹنم دو

ن

   یک رمکے ےس آوھکنں اےنس۔ آی

ن

ارہ اجی

 

 اھت، ایک اش

۔یھت رشارت اںم آوھکنں  
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 اےس اےنس۔ ےہ واال وہےن رشوع نشکنف وہاجںیئ ایتر ےس دلجی اجرک آپ

 ہہ
ی ت

ن

ئ

ے

ب
ریھ رطف یک زےنی ےلچن وہرک ےس اسڈیئ اےکس اور یک 

ٹ

۔ی   

اں ول نس وت ی ات

ن

اہک اںم ےجہل دممھ رک اھتم الکیئ ایکس ےن ودیل۔ ی  

ا۔ وہں ایتر اجرک ایھب یگ ولں نس اںم دعب  
 
 زےنی اور ڑھچوایئ الکیئ اینپ ےن اب

  دور ےن اگنوہں رکسمایت یک ودیل رکیئگ ےط ےس دلجی

ے

۔اھت ایک اھچیپ ااکس ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اری   تہب رات

ے

 ےس دممھ یھب اتسرے۔ اھت اس ابغر اک اںم اضفء اسری یھت، ی

ری اور ےھت،

ن

اروخیں آج

ے

 اوالئ۔ اھت راہ گل اس دموقق ھچک یھب اچدن رو رزد اک ی

رنی رگم اس یک وجالیئ

ے

   ی

 

دیھ اںم س ا ی الکل اںم رٹنس ای 

ٹ

 وعرںیت امتم۔ اھت انسی

ا

ن

 امسجین و ذینہ ایکس اب۔ یھت ریہ اجگ یملسٰ نکیل۔ ںیھت وسیکچ رک اھک اھکی

 

ے

ارلم لمکم وہ رگم یھت رتہب تہب احل

ن

  یک ولوگں ی

ے

الم وہ اںم رہفس

 

 ںیہن ش

ر زی ادہ وہ۔ یھت وہیتکس

ے

 اںم الخ ارثک ریتہ، یھٹیب اںم وکےن ای   یسک یس مص مگ ی

ا دی ا دے اکم وکیئ ارگ۔ ریتہ وھگریت

ے

پ  وت اجی
پ
ا رکدیتی، اچپ ج

ن

 ےک اھکےن اھکی

 یک ڈارٹک۔ دیتی زگار وھبیک دن اسرا اسرا ورہن اجیت یلچ وت اتیل الب وکیئ ارگ ۓیل

  اطمقب ےک روپرٹ

ے

د یسک اںم زیگچ احل رنی دشی 

ے

 رنوس اےکس ےن دصےم ی

را تہب رپ مٹسس ر ی 

 

  ےک سج ےہ ڈاال ای

 

 داںیتش ی اد یک زدنیگ زگری ایکس ی اع

  ی اد ایکس چںہ، یئگ یلچ اںم الوعشر ےس وعشر

ے
 

 ہی ۓیل ےک وہاجےن کیھٹ داس
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 نکمم ہی رگم اجےت ۓدال ی اد وااعقت ےک زدنیگ زگری ایکس وک اس اھت رضوری

ا زدنیگ رطح ایس اےس وس۔ یھت الوارث وت وہ اھت ہن یہ

ن

 الوارث اور۔ یھت زگاری

 اسھت ےک ڑلیک یس وصعمم اس وک یھبس اںم اکھٹےن وفحمظ اس ےک ولوگں

دردی
م
ر س   وہ یھت ہ

م
 ی اںیت ےس اس وعرںیت ارثک رےتھک ایخل اک اس نکمم ہ

   یک اس رگم ریتہ رکیت

ن

ر یپارک ہن وجاب ےس اجی

ن

پ  آج
پ
 یک یملسٰ۔ وہاجںیت ج

 رپ سج اھت ٹیلس اصف ای   ذنہ ااکس۔ یھت ہن مک ےس ویلھبں وھبل یس زدنیگ

 وک وسکعں ان وہ یہ وجں اور ارھبےت سکع ددنھےل ددنھےل ھچک یھبک یھبک

 ھجمس ھچک یھب رک اچہ وہ۔ وہاجےت دعموم اںم وادح آنِ  وہ رکیت وکشش یک ےنھجمس

۔یھت یپایت ہن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ

ن

 ئ
حی
رے۔ اھت ہپ رعوج نشکنف اک امویں یک رو

ٹ

   اس اںم الن ےس ی 
 
 اک رقتی

 

ے

ردس ہ۔ اھت ایگ اہبی ا رطح یک یپاین ہسیپ۔ اھت ایگ ایک اامتہم زی 

ن

 ئ
حی
 یک رھگ اس ، رو

ارے اچدن ےس آامسن ہک اھت اتلچ ہن سب اک مگیب ہلیکش وس یھت یٹیب اولکیت

ے

 وتڑ یھب ی

ہ۔ رکدںی گنس ےک یٹیب اینپ رک

ن

 ئ
حی
ادی یک ودیل ینعی)لبق امہ ھچ اکنح اک رو

 

 ےک ش

ر ااکس اور اھت وہاکچ( دعب دونں یہ دنچ
م
ا اھباجن اک یپار دور اک مگیب ہلیکش وشہ

ے

۔ اھت وہی

ادی اور اھت میقم اںم ارمہکی اخدنان اسرا ااکس

 

ہ دعب ےک ش

ن

 ئ
حی
 ارمہکی یھب وک رو

ا ےلچ

ن

ادی یک یٹیب مگیب ہلیکش۔ اھت اجی

 

 اسھت یہ اسھت نکیل ںیھت یھب رسمور رپ ش

۔اھت یھب ہبلغ اک ادایس رک وسچ وسچ اک اجےن ےلچ دور اےنت اےکس  
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   دورسی

ن

 ایخل ےک رکےن رتصخ وک نہب الڈیل اولکیت یھب دنکسر اور ودیل اجی

ا اور۔ ےھت ارسفدہ اںم دل یہ دل ےس  
 
 اس ویکہکن یھت یھب وہ وت ارسفدہ۔۔۔ اب

درد وادح ایکس دعب ےک ودیل اںم رھگ
م
ہ ہ

ن

 ئ
حی
 سج۔ یلیہس وادح ایکس۔ یھت یہ رو

ر یک دل اےنپ وہ ےس
م
۔یھت یتکس رک ی ات ہ  

ل ےک ارماء نشکنف
پئ ک
ی

ٹ

ب

ر 

ن

ز

 

ش

ن

ی

 

ش

ن

فی

 یسک اور امنشئ و ومند یک ےسیپ نشیف رطح یک 

د نشیف

ٹ

ووں ریغب۔ اھت اسیج رپی 

ن

 ئ
ی

ے

ئ
س

راک ےبمل ےبمل ےک آ

ن

د ےنہپ، ق دی   اںم ادنازوں ج 

  اںم اٹسزلئ فلتخم وک ی اولں ےلیکمچ ےٹک

ٹ

  یک رات ،ۓیک س 

ے

 
 ۓیک ےس انمس

راتک ڑلایکں ۓوہ ےیک اپ کیم اومسیک ۓگ

ن
ن

 ادرھ رکیت ی اںیت یتسنہ، ےس ی

ر وھگیتم ادرھ ےس ِ
پ
ا اںم اموحل اس۔ ںیھت ریہ پ  

 
۔ یھت وماقف ریغ یہ ی الکل اب

د نشیف اس ووجد ااکس ی اوجد ےک اپ کیم اور ابلس یتمیق

ٹ

 نب ںیہن ہصح اک رپی 

 اعم اس ےک ایحیئ ےب۔ اھت رہظم اک یپازیکیگ اور اسدیگ رسایپا ااکس ویکہکن اھت، اتکس

رے
م
پ  وہ۔ یھت یتنب ںیہن ہگج وکیئ وااتعق  ایکس اںم اظمہ

پ
   ای   اچپ ج

ن

 اجی

ایئ یسک ڑھکی

 

ر ےک ودیل رطح یک امتش

ن
ن

ری

ن

ملہ وک ک ۔ یھت ریہ دھکی رکےت ہلگ ہ

 یھت وہیکچ رمس۔ یھت دیتی انسیئ ہن آواز ڑپی اکن ہک اھت زی ادہ اانت وشر اک ویمزک

اچ اب اور

ن

ر س  ۔ اھت راہ لچ دور اک اگےن ی

ن
ن

ری

ن

 رپ اگےن یسک رک انب انب وجڑے ک

ہ۔ دےتی داد یہ وخب اوکن س   ی ایق اور دےتی رپافرسنم

ن

 ئ
حی
 اںم وجہم ایس یھب رو

ا۔ یھت ریہ اچم وشر ڑھکی  
 
 وہ رھپ اور ںیھت، ریہ رک التش وک ودیل اگنچںہ یک اب

اا رپ افےلص وھتڑے۔ اھت ایگ آیہ رظن ُاےس

 

 ش
علی
 صیمق ولشار دیفس۔ اھت وگتفگ وحم ےس 
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ریھ اںم

ٹ

 تہب رطح یک ہشیمہ یھب اںم ۓیلح ےس اعم اسیکھت ویش وہیئ ی 

ادنار

 

 اےس رطح یک ہشیمہ وہ اھت ایل دھکی اےس ےن ودیل۔ آیئ یلچ یپاس اےکس وہ۔ ش

۔اھت رکسمای ا رک دھکی  

اا ۔اچےیہ وہین یھب یک ویبی اہمتری اور اہمتری رپافرسنم ای   وےسی

 

 ش
علی
 ےن 

۔دی ا ہمقل  

۔ایک شیپ رکوجاز رکسما ےن ودیل ۔ےہ ںیہن دنسپ س   ہی وک ویبی ریمی  

ر وت یہی! ی ار آن مک

ن

 ایپرے ےنتک وک زشاء اور دنکسر دوھکی وہ چںہ وہیت ومیمری 

اا ۔چںہ رےہ گل

 

 ش
علی
   یک اسےنم ےن 

ن

ارہ اجی

 

 زشاء اور دنکسر اب اہجں ایک اش

 ےس اسڑیھ زرد سیل کیب ۔ےھت رےہ رک رپافرم رپ اگےن یسک ےک کلم ڑپویس

ا اچدنی اک زشاء اھجاتکن

ے

ر وموجد واہں ووجد اکلچی
م
ر اک اگنوہں یک رمد ہ

ن

ا ۔اھت رمک  
 
 اب

۔ڑپیھ اافغتسر اںم دل یہ دل ےن  

ا اور اہمتری اب ۔ی ار آؤ یھب مت! ویل  
 
رن ےک ودیل ۔ی اری یک اب

ن

 اےس ےن رمع ک

۔وہےئگ وتمہج رطف یک ایہن یھب س   ی ایق ۔اکپرا  

۔دی ا وجاب اںم آواز دنلب ےن ودیل ۔رکو اوجناےئ ولگ مت ی ار ںیہن  

ا ودیل یھب س   ی ایق ۔اھت آی ا  الچ یہ یپاس اےکس وت رمع ولچ! ی ار آن مک  
 
ام ےک اب

ن

 ی

ا ۔ےگل رکےن وہگنٹ یک  
 
رےن ہنیسپ رپ ویلیھتہں یک اب

ے

 ودیل اہھت ااکس ارگ ۔اگل ای

ا دی ا ہن اںم اہھت ےک

ے

اریخ یک ےحمل ای   وہ وت وہی

ے

   یک ادنر انبء ےیک ی

ن

 اھبگ اجی
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۔اجیت  

  دور دور ریما ےس واسن ڈاسن ی ار ارے

ے

 ےن ودیل ۔ںیہن واہطس وکیئ اک ی

چکااہن وہےئ اگلےت اہھت وک اکونں

ن

مض

۔اہک اںم ادناز   

ا رھپ وت ےہ کیھٹ

ن

۔دی ا ہمقل ےن یلیلٰ ۔انسؤ اگی  

ا مت ویل ۔۔۔سی اوہ

ن

اا ۔سب انسؤےگ اگی

 

 ش
علی
ایل 

ے

 یھب ےن س   ی ایق ۔وبیل رک اجب ی

رای ا اطمہبل یہی وہرک زی ان کیب
م
اار ےس ادنر ۔ینب یہ امےتن وک ودیل وت دہ

ٹ

 ئ
گی

 وگنمای ا 

 اےکس س   ی ایق اور ۔یئگ ریھک رکیس ےیل ےک ودیل ۔ایگ رکدی ا دنب ویمزک۔ایگ

را رگد اار رپ رکیس ودیل ۔وہےئگ ڑھکے رک ڈال ھگ 

ٹ

 ئ
گی

 وموی ۔ایگ ھٹیب رک اھبنسل 

ر

 

 ااحہط اک ووجد رپششک ےک ودیل ےن روینش یلیکمچ زرد ۔ایک آن رمیکہ ےن یم

ہ ۔ایک

ن

 ئ
حی
اا اور رو

 

 ش
علی
روتشں 

ن

ا  رطح یک ق  
 
 ۔۔ںیھت ڑھکی ی انیئ داںیئ ےک اب

  یھب امکیئ ےن رمع ۔۔یس ااسکیڈٹٰی

ٹ

اار ےن ودیل اور ۔رکدی ا س 

ٹ

 ئ
گی

اروں ےک 

ے

ر ی
م
 ہ

  ای   ۔ریھپا وقس

ن

 ڑھکے اںم وٹویلں دور دور اور رھکبی اںم اضفء یس رتلجن

  یکلہ یکلہ ۔وہےئگ وتمہج ادرھ یھب امہمن

ٹ

م
ااہ

ن

ئ
 ھ
ت

ن

 ھی
ٹ

 یئگ وتڑ دم یھب آوازںی یک 

۔ںیھت  

ا ۔ارھبی اںم امکیئ آواز دشکل یک ودیل! ایب  
 
  رسایپا اب

ے

ا ہی ۔یئگ نب امسع

ن

 اگی

 دشکل اور ےجہل دنگےھ ےس تبحم اےکس ۔۔ےیل اہمترے رصف اور رصف

 

ٹ

م
اایلں زوردار رپ رکسماہ

ے

ا  ۔ںیھت ڑپی ی  
 
 رطح ےب وہ ۔وہایگ رسخ رہچہ اک اب
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  پنیھج

 

ا اںم اصحر ےک رظنوں اےس ےن ودیل ۔یھت گ

ن

۔ایک رشوع اگی  

اھبنںیئ، اےسی ودعہ اک ایپر  

ا۔ یئگ دب آواز یک ودیل اںم وگجن یک ۓوہ ۓاو وطلی یک س    دل اک ب  

۔ااھٹ دڑھک  

۔۔۔اھبنںیئ اےسی ودعہ اک ایپر  

۔۔یک رکتار یک رصمےع ایس رھپ اےنس  

دا وکیئ ۓیپا ہن رکےن ج   

ان ےس دل رک ڈوب تہب ےسیج ےن اس

ے

 وکست لمکم رپ عمجم اسرے۔ یھت اگلیئ ی

۔وہایگ اطری  

و وت وھبےل وت ں،ٶرماج اںم وت وھبولں اںم
ُ

ے

۔۔ۓرماج ئ  

۔۔۔اھبنںیئ اےسی ودعہ اک ایپر  

اار رک اکھج رس وہ

ٹ

 ئ
گی

اروں ےک 

ے

 وک س   ےن دنھ یس دمرھ۔ اگل ریھپےن وقس ہپ ی

۔اھت رکدی ا نگم  

و وخاشہ یلہپ ریمی
ُ

ے

ری ےہ، ئ

ن

و  رسحت آج
ُ

ے

۔۔ےہ ئ  

دایئ، روےھٹ وت روےھٹ وت

ن

و تمسق ریمی ج
ُ

ے

۔۔ےہ ئ  
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ا  
 
   یک ایس وہ ااھٹںیئ، رظنںی ےن اب

ن

 ایسہ یک ودیل ےمس اس۔ اھت وتمہج اجی

رن دنمسر اک وتبحمں ےیل اےکس اںم آوھکنں

ن

 
ا۔ اھت ومج  

 
 تبحم رحب اس دل اک اب

۔۔اگل ڈوےنب دریھے دریھے اںم  

۔۔دڑھنک یک دل ہی ۓاج رک  

۔۔ۓآ ہن اسسن وت ولں یھب اسسن  

۔۔اھبنںیئ اےسی ودعہ اک ایپر  

اار اور ااھٹ ےس رکیس وہ اب

ٹ

 ئ
گی

 الچ رطف یک ایس ےیل اںم اہھت امکیئ رک رھک 

۔آی ا  

ۓاج ڈلھ ریتے اسھت وک، ھجت ےک دھکی ےلکن وسرج  

اک آن اسےنم اےکس نیع وہ
ُ
۔ر  

ام ریتا ہپ وبلں ریمے رمےت رمےت

ن

۔۔ۓآ یہ ی  

۔اھت اقمئ وسفں ای   رپ اموحل اسرے۔ ایل اںم اہھت اےنپ اہھت ااکس ےن اس  

،ۓآ ہن ی اد ریتی دن سج  

ۓآاج ومت وک ھجم دن اس  

۔۔اھبنںیئ اےسی ودعہ اک ایپر  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

73 

ا اب وہ  
 
۔آایگ اںم درایمن ےک س   ےیل اسھت اےس اھتےم اہھت اک اب  

دا وکیئ ۔۔ۓیپا ہن رکےن ج   

و وت وھبےل وت ں،ٶرماج اںم وت وھبولں اںم
ُ

ے

 اےسی ودعہ اک ایپر۔۔ ۓرماج ئ

۔۔اھبنںیئ  

را رصمےع ااتتخیم ےک اگےن وہ ڑھکا ےیل اسھت اےنپ رطح یک ازعاز یسک اےس
م
 دہ

ا۔ اھت راہ  
 
ا وجیہن۔ اھت وہا دی ا اںم اہھت وبضمط اےکس اہھت اک اب

ن

اویلں وہا متخ اگی

ے

 اک ی

 رکدی ا اقمئ رحس ےسیج رپ اموحل اسرے وت ےن آواز دمرھ یک ودیل۔ وگاجن وشر اک

۔۔اھت ایگ وٹٹ ےس نھچ مسلط یہ رےتک آواز ایکس۔ اھت  

ا ودیل  
 
ر ےس عمجم ےیل اسھت اےس اھتےم اہھت اک اب

م
 اور یسک س   وہ اب۔ الکن ی اہ

 وت دی آواز وک ودیل ےن مگیب ہلیکش۔ ےھت ےگل رکےن ایخل ابتدہل قلعتم ےک اوٹکییٹ

 ڑھکی رمہاہ ےک اخوتن وایل اجےنن یسک اینپ وہ ۓآ ےلچ رطف اس یہ دوونں وہ

۔ںیھت  

اء ےہ نٹپیک ہی ۔ودیل اٹیب ریما ہی اعرم زسم

 

 ودیل ےس اخوتن ےن اوہنں ۔اہلل امش

  ایھچ تہب ریمی ہی ویل اور ۔اھت رخفہی ادناز ۔رکوای ا اعترف اک

ے

 اعرم زسم دوس

۔چںہ  

۔رکسمای ا ےس االخیق وخش ودیل ۔آیٹن مکیلع االسلم  
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 رکسما اخوتن وہ ۔چںہ رکیت ذرک تہب آاکپ یمم آیکپ ۔۔اٹیب وی آر اہؤ! االسلم ومکیلع

راتک رک

ن
ن

۔وبںیل ےس ی  

وویلیئ
پ چ
ب ک

اں ےہ وہیت مک مک الماقت ےس یمم ریمی ا

ن

 ے ی
سلئ
 ےھجم چںہ رکیت سم ہی ا

ا تہب یھب اںم وت سم اور

ے

 ےک ی ازو سک امں رک رکسما اےنس ۔وک یمم وہں رکی

ا اںم اانثء ایس اھت ایل اںم اصحر  
 
ا ۔اھت ایگ وھچٹ ےس اہھت اےکس اہھت اک اب  

 
 اب

۔یئگ یلچ اںم بقع دکیم  

 ےہ رہتش اس بیجع اک دل ریمے ےس ویل رگم ےہ اٹیب ااھچ تہب ریما یھب دنکسر

ا ۔ںیھت ریہ اتب وک اخوتن ان مگیب ہلیکش ۔اعرم زسم  
 
 ہگج اس آپ اانپ دکیم وک اب

 اٹلپ ودیل ےحمل ایس نیع یٹلپ وک اجےن رھپ اور یٹہ ےھچیپ دقم ای   وہ اگل ااضیف رپ

۔رواک اوکس رک اھتم اہھت ااکس اور  

ا چںہ ویبی ریمی ہی آیٹن  
 
ا ۔رکوای ا اعترف ااکس ےس اخوتن اےنس ۔اب  

 
 ےن اب

ا رک رکسما ےن اخوتن ۔اھجڑا السم ےس دلجی  
 
ایپا اک اب

ے

رہ رسی

ن
 

۔ایل اجی  

م

علک

 مسبتم ےن اوہنں ۔آپ چںہ اجریہ ےننب دادی ہلیکش یئھب وہ ابمرک! االسلم و

 واحض رپ رہچے ےک مگیب ہلیکش ۔ومڑا رطف یک مگیب ہلیکش نخس رخِ  اںم ےجہل

اوگاری

ن

۔ارھبی ی  

۔رکسماںیئ لکشمب وہ ۔ےہ رکم اک اہلل سب یج یج  

ا ےن اخوتن آیکپ؟ چںہ اویٹکیزیٹ ایک اور  
 
۔وپاھچ ےس اب  
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۔اہک اںم ےجہل دممھ وجای ا   اےنس ۔وہں وہیت یہ اںم رھگ سب ںیہن اخص ھچک یج  

ا  
 
  ای   اب

ٹ

ئ کت
ف
  اہؤس رپ

ن
 

 ےن ودیل ۔اطمقب ےک دنسپ ریمی نیع ۔آیٹن ےہ وائ

۔اہک رک رکسما  

۔وپاھچ اںم ےجہل زیخ ینعم ےن اخوتن ےہ؟ ریمج ول  

۔دی ا وجاب اںم ےجہل رشاریت ےن ودیل ۔۔اںیمس ےہ کش وکیئ آوکپ  

اٹ اہاہ

ن

  ی

ٹ
 
ا روامونی اانت ۔ےہ آراہ رظن وک س   وت وہ ۔آل ای

ن

 ےیل ےک ویبی اگی

۔وبںیل وہےئ وہےت وظحمظ اخوتن ۔چںہ اگےت ولگ مک یہ مک  

ا  
 
اں وہیت ںیہن یک یسک وت یھب ویبی یسیج اب

ن

ا رکےک وا ی ازو ےن ودیل ۔آیٹن ی  
 
 اب

   ےس وخد وک
 
ی ر

ے

ا ۔رکایل ق  
 
 ہلیکش زتسماد رپ اس اور یھت وہریہ ویفنکز تہب اب

۔یھت وچسنشی آوکرڈ اکیف ۔۔زاوےی ڑگبےت ےک رہچے ےک مگیب  

 ووزیم وہں آیت اںم ۔ےہ اکم ھچک ےھجم ودیل
شکئ
ب ک

  وہ ۔آیٹن ا

ے
ے

روق  رک انب اہبہن ی 

  ےس واہں

ٹ

م
۔یھت یئگ ہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا آوکپ یھت رضورت ایک  
 
 ےئگ رات یک؟ رکواےن اعتمرف ےس اعرم زسم وک اب

ر ااتتخم نشکنف دی 

ن

۔البی ا اںم رمکے اےنپ وک ودیل ےن مگیب ہلیکش وت وہا یپ  

۔یھت الرپوایہ اںم ےجہل ےک ودیل یمم؟ اھت رحج ایک اںیمس  
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 الکس ڈمل ہک ںیگل ےنہک ےس ھجم وہ یہ ےتٹہ آےکپ ۔اھت رحج تہب اھت رحج

 اوہنں اںم ی اوتں ی اوتں ۔ےھجم وہیئ رشدنمیگ اینت ۔آپ ایک چںہ الںیئ وہب ےس

 اےکس وج آیئ دنسپ ڑلیک لکش اینت وک ےٹیب رپششک اےنت ہک انسدی ا  یھب ہی ےھجم ےن

 ےجہل دےب دےب مگیب ہلیکش ۔یتچج ںیہن یھب دصیف ای   اسھت اےکس ڑھکی اںم ولہپ

۔ںیھت ریہ وبل اںم  

 رک دے وجاب وتڑ ہنم اوکن ۔ےہ وہیت اعدت یک انبےن ی اںیت وک ولوگں! یمم

پ 
پ
۔وبال ےس اانیمطن وہ ۔اچےیہ رکوادانی ج  

 ےس اابحب ہقلحء اےنپ اںم اخرط یک ویبی یک اخدنان وھچےٹ اس اہمتری ینعی

۔رکوبںیل کمچ وہ ۔ولں ےل ومل ڑگھجے  

 ہہ ےن ودیل ۔۔۔یمم
ی ت

ن

ئ

ے

ب
۔اہک اںم ےجہل واےل رکےن   

 رطح سج ۔ےس اسےنم ےک رظنوں ریمی وہاجرےئ دور اجرےئ ۔۔اپ ٹش

ا آج ےن آپ  
 
ا ےیل ےک اب

ن

 رشدنمی اںم اابحب ہقلحء ریمے ےھجم اگرک اگی

ا اور آیکپ ریما دعب اےکس ےہ رکوای ا  
 
 اچہ ںیہن دل یھب وک دےنھکی وصرت یک اب

۔راہ  

را ہجہل ااکن اور ی ات ایکن وک ودیل ۔چںہ ریہ رک زی ادیت آپ ۔۔یمم ۔اھت اگل ی   

۔وبںیل ےس زیباری رک الہ اہھت مگیب ہلیکش ۔۔زیلپ اجرےئ  
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ر ےس ھجمس ریمی وہج یک اجےن دبل روہی اک آپ ۔۔یمم
م
ا ۔ےہ ی اہ  

 
 رھگ اس اب

ر رطح سج اےس ےن آپ ۔ےہ وہب یک
م
 وہ ےہ وہا ایک النئ اسڈیئ اںم نشکنف ہ

ہ ارگ ۔ےہ آراہ رظن رطح ایھچ ےھجم

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

ا ہن ہلسلس اک ش

ے

 اینپ اںم وت وہی

رزگ کتہ دقر اس یک ویبی
م
  یھب ہ

ے
 

رداس ا ہن ی 

ے

۔اھت وبال ےس ےصغ دکیم وہ ۔رکی  

ر
م
 یھب وک نہب اب ۔اںم تبحم یک ویبی چںہ ےکچ وھبل آپ وت احلظ اک رےتش ہ

۔وبںیل دودبو مگیب ہلیکش ۔اجرےئ وھبل  

 اںم روتشں س   وج وہں ودیل ویہ اںم ورہن یمم ےہ ارتخاع ذینہ آیکپ ہی

ا ااصنف

ن

۔اہک اںم ےجہل وبضمط ےن ودیل ۔ےہ اجاتن رکی  

 یہ وک داین اسری ۔۔امنیب ےک روتشں آپ چںہ رکرےہ اقمئ ااصنف وخب تہب

۔اھت اہک زنطا   ےن مگیب ہلیکش ۔ےہ آراہ رظن  

۔زیلپ ۔۔یمم  

ا اںم ۔رکںی رمح رپ ھجم آپ ۔ودیل زیلپ  
 
اہم اب

ن

 ۔وہں آیکچ گنت رک نس نس ی

  ےک رکواےن اعتمرف یھب ہگج یسک
 
ارے ۔وہ چںہ ںیہن اقپ

م
 اںم اابحب ہقلحء ہ

 ان چںہ رھبی رک وکٹ وکٹ اامتعدی مک ۔وہ رکیتکس ںیہن ی ات یھب ےس یسک

ا اوسفس وت ےھجم ۔اںم

ے

 آےکپ یھب وطر یسک وہ ۔رک دھکی رمہاہ آےکپ اوکن ےہ وہی

 یہ وہ سب ےہ وہیت ڑھکی اہجں ۔ےہ اامتعد ی ا ینتک دںیھکی وک یلیلٰ ۔ںیہن القئ

۔چںہ آیت رظن وہ  
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  وکیئ اںم یلیلٰ یسک ےھجم ۔۔یمم رکوں ایک اںم وت

ٹ

ادی اینپ اںم ںیہن ارٹنس

 

 ش

  ڈگ ۔وہں وخش اور رپوکسن تہب اںم زدنیگ دشہ

ٹ
 

ای

ن

اوگاری وہ ۔ی

ن

 ایکن ےس ی

 ےصغ مگیب ہلیکش ۔اھت ایگ لکن ےس رمکے اےکن وہا اتہک اںم ےجہل زیت رک اکٹ ی ات

  اںم
 
۔ںیھت ریہ اھکیت پ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اجےن اںم رمکے اےنپ اور الکن ےس رمکے ےک مگیب ہلیکش وہا الھجنھجی ا تخس وہ

 ایھچ یک اس ۔ںیھت ریہ گلس ایٹپنکں ایکس ۔ایگ الچ اںم روم اڈٹسی اجبےئ یک

 ےک روےی اےکن وہ ۔ےن مگیب ہلیکش اھت دی ا رھک رک انب ہلئسم ای   وک زدنیگ یلھب

ا وہ ۔اھت اقرص یعطق ےس ےنھجمس وک ریغت اس  
 
 الیئ رک ایبہ ےس ایپر تہب وک اب

ر یک اس وک ان ویکں اجنےن اب رگم ںیھت
م
ر ہ
م
ر ےس ی ات ہ

ٹ
پ
 ۔یھت یگل وہےن ج

ا  
 
ا وک دل ےک ودیل وہ اھت اقمم وج اںم رھگ اس اک اب

ے

 زشاء مگیب ہلیکش ۔اھت اگلسی

ر وک یلیلٰ اور
م
ر ہ
م
ر رمس ہ

م
ر ہ
م
ا ۔ںیھت ریتھک آےگ آےگ اںم نشکنف ہ  

 
 لمکم وک اب

  یک ودیل ی ات ہی اور اھت راہ اج ایک ادناز رظن رپ وطر

ے
 

رداس ر ےس ی 
م
 وہ ۔یھت ی اہ

ا ےلھب ہک اھت اجاتن  
 
  یھبک رک ہہک ےس زی ان اب

ے

 
 نکیل یگ رکے ںیہن اکشی

ر اانتعیئ ےب اس یک رسسال
م
ا تہب دل اسحس ااکس ہ

ے

 وت اتلچ سب اک ودیل ۔اھت دھک

ا  
 
ادی یک نہب الڈیل اولکیت ۔اھت وبجمر وہ رگم اتچنہپ ہن دھک وکیئ یھبک وک اب

 

 اک ش

 ارطضاری وہ ۔اھت رکاتکس ںیہن یھب ی ات وٹک دو اسیکھت یمم ایھب وہ اھت اعمہلم

ے اںم ادناز

ن

ہلئ

ٹ

ٹ

۔یھت دی زگار یہ اںم اڈٹسی اےنس رات اسری وہ ۔اگل   
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ

ن

 ئ
حی
ا یھب اںم نشکنف ےک دنہمی یک رو  

 
   اور ۔اھت ایگ ایک اونگر لسلسم وک اب

ے

 ی

  یک ودیل

ے
 

رداس    یئگ دے وجاب ی الکل ی 
 
ا اںم وفوٹ رگوپ ےن مگیب ہلیکش ج  

 
 اب

ا ۔اہک وک وہاجےن رپ اسڈیئ وک  
 
   ۔اھت وہایگ رسخ ےک کتہ امرے رہچہ اک اب

 
ی ر

ے

 ق

راھ آےگ وہ ڑپیت رو وہ ہک اھت

ٹ

۔ی   

  آیئ یمم

ن

ے

ا اور اںم ت  
 
 اےنس ۔چںہ کیھٹ یہ اگل ےس وفوٹ رگوپ یلمیف اب

ہ اور مگیب ہلیکش ہلیمج یلیلٰ زشاء دنکسر وموجد رپ اجیٹس ۔اہک اںم ےجہل وبضمط

ن

 ئ
حی
 رو

  وچکم رسسال یک

ن

۔ےئگ وچی  

۔اکنںیل آںیھکن ےن مگیب ہلیکش ۔ونبارےئ وفوٹ رگوپ آرک ےہ رطہقی ایک ہی! ویل  

ا یھب ڑھکا اںم واہں یتنب ںیہن ہگج اںم وفوٹ رگوپ سج یک ویبی ریمی

ن

 دنسپ وہی

ا ںیہن

ے

رش وہ ۔ایب ولچ ۔رویح وسری آمئ ۔یمم رکی

ے

ا رک ہہک ےس رویئ ی  
 
 اہھت اک اب

راھ رطف یک امعرت راہیشئ اتلچ ےس دقومں زیت ےک اھتم

ٹ

را دنکسر ۔ی 

ٹ

ری 

ٹ

م
 رک ہ

را ےس اجیٹس اںم تلجع

ے

ہ ۔ ای

ن

 ئ
حی
ر ےس اجیٹس اکپریت ایھب ویل یھب رو

ے

 رطف ایکن رک ای

۔آیئ  

اراض ہی ۔ی ار آن مک

ن

 ۔رپ اجیٹس ولچ اھبیھب اور مت ۔ےہ ںیہن ومعق اک وہےن ی

ئ ااانل ی ات ےس اھبسؤ ےن دنکسر
ھ

ن

ست

۔اچیہ   

ہ ۔ی ار ولچ زیلپ ایب ۔ایھب ویل زیلپ

ن

 ئ
حی
ا ےن رو  

 
  رک اھتم اہھت اک اب

ے

 
 ےجہل آزیم اجلج
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ر اصف ےس رہچے ےک ودیل ۔اھت اہک اںم
م
 راہ وھکل ادنر یہ ادنر وہ ہک اھت اظہ

پ  وہ رک دھکی لحم ومعق رگم۔اھت
پ
ہ ۔اھت آی ا ٹلپ واسپ اچپ ج

ن

 ئ
حی
 وبضمیط ےن رو

ا ےس  
 
۔اھت راھک اھتم اہھت اک اب  

ار اپ کیم وہ ۔اھت آی ا الچ اںم رمکے ےک مگیب ہلیکش ودیل ےئگ رات روز اس

ے

 ای

۔ںیھت ریہ  

 یہ آےت ادنر وہ ۔رکےک وتعق ےب اسےنم ےک س   وک ایب آج یمم آوکپ الم ایک

۔وبال اںم ےجہل رھبے دھک  

دی ا وجاب اںم ےجہل ومہار ےن اوہنں ۔ےہ دالیئ ی اد اواقت ایکس اوکس  

۔اواقت ایکس ےہ ہی یمم ےہ نسح ودیل زسم وہ  

۔ںیہن القئ ےک ےننب نسح ودیل زسم وہ  

ا الہپ وک اخدنان آےکپ ۔۔یمم ےہ نسح ودیل زسم وہ

ے

 ہی ۔ےہ وایل دےنی وپیت ی ا وپی

 

ے

۔اھت واال اتجےن ہجہل اک ودیل ۔رکںی اجی ا وھبل م  

   اک یطلغ ریمی س   ہی
 

ن
ے

 دو وہ ہن یتکیٹ ےنٹھگ آےگ ےک دض آیکپ اںم ہن ۔ےہ ت

ن رطف ایکس رک خٹپ رپ زیم اھگنسر اکنٹ وہ ۔یتنب ویبی آیکپ ڑلیک یک ےکٹ
 
ی

ٹ

ئ
پل ب

۔  

  ۔۔یمم

ے

   آوکپ وج اافلظ وہ ےیل اےکس ںیہک م
 
 امےھت ےک ودیل ۔دےتی ںیہن زی

۔ںیئگ وھپل رںیگ یک  
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 ےن اوہنں ۔ودیل ےہ وہریہ ویکں فیلکت اینت وہےئ دےتھکی آہنیئ اک تقیقح آوکپ

۔وپاھچ اںم ےجہل ےھکیت  

ری ااسحس آاکپ ںیہن تقیقح ہی

ے

ری ا ۔یمم ےہ ی   
 
ر اب
م
 ڑلیک ایھچ ای   ےس احلظ ہ

۔ےہ  

  ی ات وک سج اجلہ ونگار یٹپل اںم اچدر ۔۔ڑلیک ایھچ وہہہن

ے

 زیمت یک رکےن ی

ی ڑلیک ایھچ ۔چںہ رےہ ہہک ڑلیک ایھچ آپ اےس ںیہن

ن

ھت
ب ک

 دےیھکی وک یلیلٰ وت ےہ د

۔اھت آایل ےن ریحت وک ودیل ہک اھت خلت اانت ہجہل اک مگیب ہلیکش   

ری ودیل ۔یلیلٰ اجےئ اںم اھبڑ پ  رطح ی 

ے

۔ایگ ی  

۔ےہ اھبیجن ریمی وہ ۔رکںی ی ات ےس زیمت  

 ریمی ۔یمم ےہ ویبی ریمی وہ چںہ ریہ ہہک ڑلیک یک ےکٹ دو آپ وک سج 

ریک اےنس ۔ےہ زعت

ے

ریک ہب ی

ے

دی ا  وجاب ی  ۔ 

   وت اںم ۔۔۔ودیل رکدںی سب
 
 وہیئگ التبم اںم اتھچپوے وہں یلم ےس یلیلٰ ےس ج

ا اواچن ےس رخف رس ریما وت یتنب وہب ریمی وہ ۔وہں

ے

۔وہاجی  

د ۔۔وہایگ تہب سب ۔۔یمم ری 

ن

  ظفل ای   م

ے

 رک ہہک ےس ےصغ وہ ۔اگ وبےیل م

ا ۔آی ا اںم رمکے اےنپ دیساھ اور الکن ےس رمکے اےکن وہا اتخٹپ یپاؤں  
 
 ہن وموجد اب

ا رات آج ہک اھت ولعمم اےس ۔رگایگ رپ رتسب تیمس وجوتں وہ ۔یھت  
 
 ےن اب
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ہ

ن

 ئ
حی
ا رات اسری وہ ۔اھت رانہ یہ اںم رمکے ےک رو

ے

۔اھت راہ اجگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یس تہب روز االگ ۔ںیھت یک ی اںیت اسری وخب ےن دوونں ان رات امتم

ہ ۔اھت وہا ولطع رک ےل رصموایفت

ن

 ئ
حی
  ودیل ۔یئگ یلچ یپاررل رو

ٹ

 ااظتنامت ےک وہپ

ا اور ایگ الچ دےنھکی  
 
 اںم نشکنف رکےک وفن وک اوب ایم اےنس ۔یگل وہےن ایتر اب

 ےھت آےکس ہن وہ وت اںم زنشکنف زگہتش ۔یھت رکوادی داہین ی اد یک رکےن رشتک

۔اھت ارادہ وپرا اک آےن ےک اوب ایم اںم ی ارات رگم  

ا  
 
  رہگے ۔ایک دبتلی ابلس رک اہن ےن اب

پ
  رپپ

ن

  ونخٹں یک رن

ے

راک آیت ی

ن

 ق

 ےک نشکنف اس رپ وطر اخص ےن ودیل ےھت وہےئ رھکبے اتسرے ولسر رپ سج

دا ےیل اےکس ےیل ری 

ن

ر وہ ۔اھت ج

 

 ۔یگل اھکسےن ی ال رینھگے ےبمل اےنپ ےس ڈرای

 وبلمس یہ اںم صیمق ولشار ادیف وایل لک وہ ۔آی ا ادنر ودیل اور الھک دروازہ یھبت

۔رکسمای ا رک دھکی رطف ایکس ۔اھت  

رےتھ رطف یک وارڈروب ۔وہ ریہ گل ایپری تہب

ٹ

 ےک ومعمل ےن اس وہےئ ی 

۔یک رعتفی ایکس اںم ادناز  

۔رکسمایئ یھب وہ ۔انجب رکشہی  

اں آےگنیئ آیٹن الکن

ن

 رھتی ویلب سونی دشہ گنیہ اانپ ےس وارڈروب اےنس آج؟ ی

۔وپاھچ ےس اس وہےئ اکنےتل وسٹ سیپ  
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 رک الہ رس ودیل ۔دی ا وجاب ےن اس ۔ےس ایم اھت وپاھچ ےن اںم آےگنیئ یج

   یک روم ڈرگنسی

ن

رھ اجی

ٹ

ا ۔ ایگ ی   
 
 اس اکلہ اور انبی ا وجڑا رک اھکس ی ال اےنپ ےن اب

رہ اک ایتری اینپ وہ ایھب ۔یل نہپ یھب ویجرلی یکلھپ یکلہ ۔ایل رک اپ کیم

ن
 

 یہ اجی

ر ےس روم ڈرگنسی ودیل ہک یھت ریہ ےل
م
۔الکن ی اہ  

اں دو وھکل ی ال! ایب

ن

 وہےئ رکےت کشخ ی ال ےس وتےیل اےنس ۔چںہ ےتگل اےھچ ی

۔دی ا وشمرہ  

اہ انتک وت ی ال ریمے ےگ دںیھکی س   ۔ودیل واہں وہےگن ولگ اےنت

ن

 اگ ےلم گ

اں

ن

 ۔یگل وگدنےنھ وچیٹ رک وھکل ی ال اور دی ا وجاب اںم ےجہل ےس اسدہ اےنس ۔ی

ایئ

ٹ

۔ےھت ےمھت ول ہظحل ای   اہھت ےک ودیل وہےئ اگلےت ی  

رھ آےگ وہ ۔دوں ی ادنھ اںم الںیئ

ٹ

ایئ ایکس اور ریک آن اسےنم نیع اےکس رک ی 

ٹ

 ی

 ےکلہ ۔ےھت وہےئ دنبےھ اںم وچیٹ آدےھ ی ال ےبمل اےکس ۔یگل ی ادنےنھ رگہ یک

 وہ ۔۔وک دل ےک ودیل ۔۔۔یھت ریہ گل ایھچ تہب وہ اسھت ےک اپ کیم ےس

  ای   اےس

ٹ

۔ایگ دےھکی ی  

۔یھٹیب وپھچ رک دی ا اںم وہوٹنں مسبت اس دامیھ وہ چںہ؟ رےہ دھکی ویکں اےسی  

  یہ اںم داین وت ےھجم ہک وہں راہ دھکی

ے ن

 
 ۔۔۔ےن اعتیلٰ اہلل دی دے وحر یک ج

دب وہ ۔وہاگ وکیئ یھب بیصن وخش اسیج ھجم

ن

ا ۔وبال اںم اعمل ےک ج   
 
ایئ ایکس اب

ٹ

 ی

ایئ ایھب اہھت اےکس رگم یھت یکچ ی ادنھ رگہ یک

ٹ

 ہک ودیل ۔۔ےھت اےھجل یہ ےس ی
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   ےک دڑھونکں
 
ی ر

ے

۔۔ق  

۔وبیل رک پنیھج ۔یھب آپ چںہ رکےت ی اںیت یسیک  

 دڑھںینک ایکس اتہک اںم ےجہل دممھ تہب وہ ۔وہ ایھچ تہب مت ۔۔ایب وی ول آیئ

راھ

ٹ

۔یئگ ٹلپ رک رکسما وہ ۔اھت ایگ ی   

 بقع وہ ۔ریمی اجیگیئ رہ یہ رسحت ی ا ےھجم وہکیگ یھب وٹ وی ول آیئ وجای ا   مت یھبک

۔وبال ےس  

۔رکسمای ا ودیل ۔اھت دی ا وبل زیت زیت اےنس ۔وخش اب سب ۔۔وٹ وی ول آیئ  

  امےئ ومر وی ول

ٹ

 

 

۔اگل ےننہپ وکٹ رک ہہک ےس ایپر وہ ۔اہرٹ وسن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ہ

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

  ےک ریتصخ ایکس ۔اھت ایگ ٹمن ےس اولسیب وخش نشکنف اک ش

ے
ے

 وق

ا  
 
  یس بجع وک اب

ٹ

م
راہ
 
را آن ےن ھگ ہ ۔ھگ 

ن

 ئ
حی
 ۔یھت ریہ رو رک وھپٹ وھپٹ رو

دہ یھب دنکسر اور ودیل مگیب ہلیکش ۔اھت ایگ دنبھ امسں اس راویتی  ادرھ۔ےھت آدبی 

ہ

ن

 ئ
حی
ا ادرھ وہیئ رکرواہن ھٹیب اںم اگڑی رو  

 
 ااکس ۔یئگ یس ڈےھ رپ رکیس ای   اب

۔آی ا یپاس اےکس ےس زیتی رک دھکی اےس وت اٹلپ واسپ ودیل۔اھت وہایگ ول دکیم یپ یب  

۔وپاھچ اںم اعمل ےک رپاشیین اےنس وہا؟ ایک ایب  

ا۔ ےہ اجراہ اھٹیب دل سب ںیہن ہتپ  
 
 ہہ اب

قت

ن

ن
 ہلیکش یھبت۔ دی ا وجاب اںم ےجہل ےن
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۔آںیئ ٹلپ رمہاہ ےک ہلیمج ، مگیب  

ا یپ  ےس اہں ےک رویح وک یلیلٰ اور زشاء ےن آپ اٹیب ویل

ن

  رات ےہ رکی

ے

۔ ی

  وک ودیل ےن مگیب ہلیکش

ے

 
ا ےس رظنوں آزیم وشتشی ودیل۔ دی دھای  

 
 رطف یک اب

۔اھت راہ دھکی  

ا اںم یمم  
 
 وجای ا   اےنس ۔ےہ ںیہن کیھٹ تعیبط ایلس وہں اجراہ رھگ رک ےل وک اب

ر امےھت ےک مگیب ہلیکش ۔اہک اںم ےجہل آزیم وشتشی
م
  ہ
 
۔ڑپےئگ پ  

ادیک ہی رپ وطر اخص رویح

ے

ر آپ ہک ےہ یئگ رکےک ی
م
 ےس اس آںیئ وصرت ہ

۔اہک رک دے زور ہپ ظفل اک ای   ےن اوہنں ۔ےنلم  

ا ےک رھگ وک ایب ایھب اجؤاگن الچ اںم دعب اںم یمم

ن

 اںم ےلہپ ہکلب ےہ رضوری اجی

ا یپاس ےک ڈارٹک ںیہمت

ے

  یھب ھچک وہ ۔اوھٹ وہں ےلاجی

ن
ن

 ںیہن اںم ومڈ ےک س

ا اےنس ۔اھت  
 
ا ےس درایمن ےک س   رک ےل اےس اور ڑکپا اہھت اک اب

ے

 وہ اج ہی وہی

  ےک وخن مگیب ہلیکش ۔اج

ٹ
ن

۔ںیھت یئگ رہ رک یپ وھگی  

ا دیساھ ےس واہں ودیل  
 
 ڈارٹک ۔اھت ول یپ یب ااکس ۔ایگ یپاس ےک ڈارٹک رک ےل وک اب

   اچنہپ رھگ رک ےل اےس ودیل ۔ںیھت دی ھکل دواںیئ ھچک ےن

ے

  ی

ے

 مگیب ہلیکش ی

رے دوونں وہ ۔اھت رمہاہ اےکن دنکسر ۔ںیھت آیکچ رھگ یھب

ٹ

 وموجد اںم رمکے ی 

ا ودیل ۔ےھت  
 
ا آی ا ےک اںم رمکے وک اب  

 
 ودیل ۔یئگ ٹیل رکےک دبتلی ڑپکے اب

ر ھچک ا ی اںیت اھٹیب یپاس اےکس دی 

ے

 رک اھجب یتب وہ وت یگل آےن دنین اےس رھپ راہ رکی
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رے اہجں ۔آی ا اںم وپرنش ےلچن رکےک ےط زےنی ۔آی ا الچ ےس رمکے

ٹ

 رمکے ی 

۔آی ا الچ وچںہ وہ ۔ےھت ےھٹیب مگیب ہلیکش اور دنکسر اںم  

ا رطف یک رویح اںم یمم

ے

 اںم ےجہل ےکلھپ ےکلہ ےن اس ۔یگ ںیلچ آپ ۔وہں اجی

۔اہک  

۔اہک ےس نپ رنوےھٹ ےن مگیب ہلیکش ۔چںہ اجرےہ دنکسر اور اںم آپ دںی رےنہ  

ا الچ اںم یمم

ے

۔۔۔لم ےس رویح وہں اجی  

ے لم لک ےس رویح

 

ئ
 
ی
 
ج
لت 

 اھٹ اور اکیٹ ی ات ایکس اںم ےجہل زیت ےن مگیب ہلیکش ۔اگ 

۔ااھٹ یھب دنکسر یہ اسھت اےکن ۔وہںیئ ڑھکی  

  اانپ وہ ۔احظف اہلل ۔اٹیب ںیلچ

 

س

ل

 

ب

 رمہاہ ےک دنکسر رک ڈال رپ اکدنےھ گیب اس اٹس

ا وہ اب ۔یل اسسن وطلی ای   ےن ودیل ۔ںیھت یئگ یلچ ےس رمکے  
 
 رھگ وک اب

ر
م
 اور چںہ افخ تخس یمم ہک اھت ادنازہ اےس ۔اھت اتکس ںیہن یھب اج اک وھچڑ االیک ہ

  ےک اجےن ہن اےکس

 

ہ ی اع

ن

 ئ
حی
ر وہ ۔وہیگ افخ تہب یھب رو

م
ے رپ اہن ی اہ

ن

ہلئ

ٹ

ٹ

 ۔اگل 

ہ ذنہ ااکس

ن

 ئ
حی
۔اھت وہا ااھجل اںم یگفخ وتمعق ایکس اور رو  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا آج ےن آپ ہک ےہ یھب ادنازہ آوکپ  
ِ
 اںم ےجہل خلت ےن مگیب ہلیکش ۔۔ےہ ایک ک

رو اےکن اکھجےئ رس ودیل ۔اہک ۔اھت روی   
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 دھک انتک اوکس ےس وہج یک آےن ہن آےکپ ۔یھت رظتنم آیکپ ےس دشت ینتک رویح

۔ےہ آیت رظن ویبی اینپ ای   اںم داین وپری سب وت آوکپ ۔رپواہ ایک وکپ آ رگم ۔وہا  

۔اہک اںم ےجہل ومہار اےنس ۔اگ رکولں ی ات ےس رویح اںم یمم  

 اخص ےس س   ےک زدنیگ ایکس ۔۔اہں ۔۔۔ےس اس آپ ےگ ںیل رک ی ات ایک

ردارویں یک ویبی اینپ اجبےئ ایکس اھبیئ ایپرا ےس س   ااکس اںم دن ازی 

ن

 اںم ی

۔ےہ اکیف تہب ےیل ےک رکدےنی دیھک اوکن ی ات یہی ۔اھت رصموف  

۔ےہ راتہ ایخل اک س   ےھجم یمم  

 زنطہی ےن اوہنں  ۔ےہ راتہ ایخل اک س   وک آپ انتج اںم وہں اجیتن اہں اہں

۔اکیٹ ی ات ایکس اںم ےجہل  

۔وہں رشدنمہ اںم یمم  

 یھب وہ ۔چںہ ےئگ گل ےنلچ انمتقف رطح یک ویبی اینپ یھب آپ ۔دےیجی رےنہ

ل وہ ےس ادنر ہکبج ےہ یتنب وھبیل اور وصعمم تہب ےس اورپ
پئ ک
ی

ٹ

ب

 اچابلز رطار زیت 

ر وہ ۔ےہ وعرت الکس ڈمل یک مسق
م
ر ےک رمکے ۔ںیھت ریہ الگ زہ

م
 ےس ی اہ

ا زگریت  
 
۔یئگ رک یہ اسہتخ ےب اب  

ا ےہ وصقر ریما ہی یمم  
 
م وک اب

 

ب لت

  

ے

۔اہک ےن ودیل ۔رکںی م  

ا وصقر اسرا  
 
 ایس وعرںیت الکس ڈمل ہی ۔ےہ اکہبیت آوکپ یہ وہ ۔ےہ یہ اک اب
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ر یک ےنلچ اچںیل دبوبدار یک مسق
م
ا اور ۔چںہ وہیت امہ  

 
ادی وت ےن اس ۔۔اب

 

 ےس ش

 وبیتل اںم ےجہل خلت وہ ۔ےہ وہا راھک رک اچن رپ اویلگنں اینپ وک آپ یہ اک ےلہپ

ر ےک رمکے ۔ںیھت اجریہ
م
ا ڑھکی ی اہ  

 
۔ایگ رھب ےس دھک دل اک اب  

ادی آپ ارگ وہیت وخیش تہب ےھجم ویل واٹ ون وی

 

اا ےیل ےک ش

 

 ش
علی
 اںم یلیلٰ ی ا 

ارے دوونں وہ مک ےس مک ۔رکےت ااختنب اک یسک ےس
م
ارے چںہ یک اخدنان ہ

م
 ہ

 اس وہ ۔چںہ ںیہن اسزیش رطح یک ویبی ونگار الکس ڈمل اس آیکپ ۔چںہ یسیج

ا ۔ںیھت ریہ رک ااہظر اک رفنت ےس  
 
پ  اب
پ
۔یئگ ٹلپ اچپ ج  

  آوکپ آدنئہ ۔ڈاؤن وکل زیلپ یمم

ے

 
ر زیلپ آپ ۔اگ ےلم ںیہن ومعق اک اکشی

م
 ی ات ہ

ا ازلام اک  
 
۔ےہ ڑلیک ایھچ تہب وہ ۔رکںی دی ا ڈال ہن رس ےک اب  

  رک ااھٹ اہھت مگیب ہلیکش ۔ودیل رکدںی سب

ٹ

م
 وہ ۔وبںیل اںم ادناز رھبے ااتکہ

 یہ وخد سب آوکپ ےن اوہنں ےسیک ۔ےہ آراہ رظن وک داین اسری ہی ےہ ایھچ ینتج

 

ے

۔ےہ رکایل دحمود ی  

  ااسی یمم 

ے

 اتیمہ ینتک وک روتشں اور وتبحمں اںم چںہ اجیتن ےھجم آپ ۔ںیہک م

ان واال دےنی

ن

۔ایک رد وک ایخل اےکن ےن ودیل ۔وہں ان  

ادی

 

  ےلہپ ےس ش

ے

ادی رگم ےھت دےتی اتیمہ وک روتشں س   آپ ی

 

 دعب ےک ش

د  ےہ ایگ رہ رہتش یہ ای   سب آاکپ ےس ای 

 

ا ےہ وہ اور ش  
 
۔۔اب  

 یک وپسرٹ ریمی زی ادہ ےس س   اوکس اںم ڈنکنشی اس ۔ےہ ںیہن ااسی یمم
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ِ  بک ںیہن ولعمم ھچک ہک ےہ ایسی زدنیگ ریمی یمم اور ۔ےہ رضورت

ے
ن

 رج

 ے ڑپے ی ادنانھ رفس
سلئ
  زی ادہ ےس زی ادہ اںم ا

ے
ے

ا وق  
 
۔وہں اچاتہ دانی وک اب  

ارے
م
  اک ےصح ہ

ے
ے

۔۔۔یھب وق  

  ااسی اکڈنئیل ۔۔ےہ اںیہن اسی ۔۔یمم 

ے

 ایگ اہر کھت ےسیج وہ ۔زیلپ م۔وسںیچ م

۔اھت  

 اںم ہک وہں یئگ ھجمس رطح ایھچ اںم ۔ےہ ایک امویس تہب ےھجم ےن آپ ودیل

رامربندار ےس س   اانپ ےن

ن

 ںیہن ویل اٹیب ریما اسےنم ریمے اب ۔ےہ دی ا وھک اٹیب ق

ا ہکلب  
 
ر  اک اکمظ اب

م
۔ےہ ڑھکا وشہ  

 رپ آوھکنں اینپ ےن آپ ہک ےہ اینت رصف ی ات ۔۔یمم وہں اٹیب یہ آاکپ اںم

راھ کنیع یک رفنت

ٹ
پ
 رظن وہےئ ددنھالےئ ےکسکع وتبحمں وت یھبت ےہ یل ج

   اور ۔آوکپ چںہ آرےہ
 
ان ج

ن

 اےس وت ےہ اتگل دےنھکی ےس اگنوہں یک رفنت ان

  یپای اں ےب

ے

م
  یھب اچہ

ن

 تہب وہ ۔ےہ دیتی داھکیئ یہ ڈوکھہلس اور ڈوھن

زرے
ہ
ھہ

ٹ

ٹ

را ظفل اک ای   اںم ےجہل وہےئ 
م
 ےس واہں اھت ںیہن راک واہں رک دہ

ا اہجں ۔اھت آی ا الچ اںم رمکے اےنپ دیساھ  
 
 مص مگ ۔یھت یکٹ انکرے رتسب اب

۔۔۔یس  

ایک اخمبط اےس اےنس ںیہمت؟ ےہ وہا ایک  ۔ 

۔وہیئ ڑھکی اھٹ ےس دلجی وہ ےھت؟ اہکں آپ ۔ںیہن ھچک  
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راھ رطف یک رتسب رک دے وجاب اںم ےجہل کشخ وہ ۔اھت ںیہی

ٹ

ااین ایکس ۔ی 

 

 ش
 رپ بپی

۔اھت وہا اھچب اجل اک رکفتات  

۔۔چںہ رےہ گل رپاشین ھچک  

ر رحِف  ویہ ےگل ںیہمت وج ہک ےہ ںیہن وت رضوری

ن

 ےجہل خلت دکیم وہ ۔وہ آج

۔وبال اںم  

 ھچک آپ ہک ےہ راہ گل ےس رہچے ےک آپ رگم ۔۔اہک ںیہن وت ہی ےن اںم

ر ےس ھجم ۔چںہ رپاشین  

  

۔وبیل اںم ےجہل رنم وہ ۔رکںی ش  

  
 
 ۔وہ وہریہ وسار رپ رس ریمے ویکں وت وہا ںیہن ھچک ہک ےہ وبال ےن اںم ج

ا ۔اھت الچی ا ےس ےصغ دکیم وہ  
 
  رپ اختبط ادناز اس اب

ن

 اےکس وہ ۔یئگ رہ دن

  ی ات اںم آواز اویچن اسےنم

ے

ا ںیہن ی

ے

ا ہک اجک اھت رکی

ن

۔الچی  

  ہی

ٹ
 

ا ۔دنبرکدو الی

ن

 ذعاب ہک ےہ زدنیگ ۔ںیہن وکسن اک ٹنم دو ۔ےھجم ےہ وسی

  دنلب ایکس ایگ ٹیل رکےک دیساھ ہیکت وہ ۔ےہ

ٹ

م
راہ

ٹ

ری 

ٹ

ا آباسین ی   
 
 امسوتعں یک اب

 

ے

پ  اےنس ۔یھت ریہ چنہپ ی
پ
  اچپ ج

ٹ
 

 انکرے دورسے ےک رتسب اور یک دنب الی

ا   وہ ۔یئگ ٹیل آرک

ے

راھ اہھت ہک یھت ہن وت تمہ اینت اںیمس وس یھت ڈروپک رطفی

ٹ

 ی 

 ی اتمہ اینت وہ ۔۔ ۔وہایگ ویکں خلت اانت روہی ااکس ہک وپیتھچ رک وھجنھجڑ وک ودیل رک

پ  وس ۔یھت ہن یھبک
پ
ریتھ اچپ ج

ٹ

   دورسی ۔ریہ ک

ن

د یھب ودیل اجی  ذینہ دشی 

اار

 

ش

ے

ی

ن

ب
   و بیجع ےک یمم ۔اھت اکشر اک ا

 
 ایکس ےن اابنر ےک اکشوتیں اور روےی رغی
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ریپا اجیہن ای   اںم زدنیگ یس وکسن رپ  ہک یھت آریہ ہن ھجمس اوکس ۔اھت رکدی ا ی 

  اس
پ
  پ
پ
 ان رات اسری وہ ۔رکے رٹنکول ےسیک وک وصراحتل وہیئ ڑگبیت پ

 یک رجف ودیل روز اےلگ ۔یھت زگاری وہےئ اجےتگ رپ وہگجں اینپ اینپ ےن دوونں

ا رک ڑپھ امنز

ٹ

ا وت آی ا اںم رمکے وہ ۔اھت رپوکسن اکیف رپ وطر ذینہ وت ولی  
 
 وک اب

ر امنز اجےئ
م
  داع ےیک دنلب اہھت وہ داھکی ےھٹیب ہ

ن

 دقومں دےب وہ ۔یھت ریہ امن

   اےکس اتلچ
 
ی ر

ے

  ےک وجنپں ق
 
 ۔ایگ دےھکی اےس ودیل ۔یھت داع وحمِ وہ ۔ایگ ھٹیب پ

 ۔اھت وہا انب رپ دل اےکس رہچہ اس اعم ۔۔اس وصعمم وہ اںم اہےل ےک اچدر ایسہ

ا  
 
  داع ےن اب

ن

۔ریھپے اہھت رپ رہچے رک امن  

 رطف ایکس رک ومڑ رگدن اور وچیکن وہ وت اکپرا اےس اںم ےجہل رنم ےن اس ۔۔ایب

۔داھکی  

۔یج  

اں ےہ کیھٹ تعیبط

ن

اہمتری؟ ی  

۔وہں کیھٹ ی الکل ۔۔یج   

وہ؟ افخ ےس ھجم  

چںہ؟ افخ آپ ۔۔ںیہن   

۔الہی ا  رس اںم یفن اےنس۔۔ںیہن یھب ی اکل  
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۔چںہ رکےت ےط ی ات ای   ولچ! ایب   

ی ات؟ یسیک  

ر اںم آسپ مہ وہ اوشی یھب وکیئ اچےہ! ایب   

  

 لح رک ھٹیب لم ۔رکےگنی ایک ش

 الچںیئ رپ ے دورس اک ۔وہےگن ںیہن افخ ےس دورسے ای   نکیل ۔ےگ اکنںیل

ا ۔اھت راہ وبل اںم آواز دممھ تہب وہ ۔ںیہن ےگ  
 
 ایکس رک ومڑ رگدن ےن اب

 اںم ضیمق ولشار دیفس ےس اعم وہ اںم وحملں ان ےک اصدق حبص ۔داھکی رطف

ریبیت ےب رپ امےھت ی ال ٹک وفیج اےکس ۔اھت آراہ رظن دشکل اور اخص اسیک یھب

ے

 ی

۔ےھت وہےئ رھکبے ےس  

۔رکسمایئ اس دممھ وہ ۔ڈن اوےک  

۔رکسمادی ا یھب ودیل ۔ڈن  

۔وہا ڑھکا اھٹ رک اپھتپھت اگل ااکس وہ ۔وہ ریہ اجیتگ رات اسری ۔وساجؤ اب ولچ  

 رکےت ہہت امنز اجےئ رک اھٹ یھب وہ ۔چںہ اجےتگ رات اسری وساجںیئ یھب آپ

۔یھت وبیل وہےئ  

ا ۔اھت الہی ا رس ےن ودیل ۔میم اوےک  
 
 وہےئ رکےت ڈیلیھ دنبش یک اچدر اینپ اب

   یک رتسب

ن

رھ اجی

ٹ

۔یئگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ہ

ن

 ئ
حی
ا ۔اھت ایگ زگر ےس اولسیب وخش تہب نشکنف اک وےمیل ےک رو  

 
 اس ودیل اور اب

 وخویشں ایکن ہک ےھت اجےتن ہن ہی اںم احملت ان وہ رگم ۔ےھت وخش تہب روز

ری دب رظن یک یسک وک  اکس چب وکن الھب ےس دب رظن اور ۔یھت یکچ گل رطح ی 

۔ےہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دل وبلھج تہب وہ اور آےئگ آرڈرز ےک وپگنٹس ایسنچ یک ودیل روز اےلگ

ا اےنس ےمس اجےت ۔اھت آی ا الچ اسیکھت  
 
ر تہب وک اب   دی 

ے

 اصحر ےک ی اوہنں اینپ ی

دب اںم وخد وک وخوبش ایکس ےسیج وہ ۔اھت راھک ےیل اںم

ن

 وہ ۔اھت اچاتہ رکانیل ج 

پ  دوونں
پ
ِ  ۔ںیھت من آںیھکن یک دوونں ۔۔ےھت ج

ے
ے

 اچنہپ آن رپ رس رتصخ وق

ااین یک ایحت رشی   اینپ وبہس وطلی ای   ےن نسح ودیل وت

 

 ش
 اور ایک تبث رپ بپی

ا ۔اھت ایگ ٹلپ ےیل اسامن اس رصتخم اانپ  
 
  اگنہ دحِ اب

ے

 ودیل ۔یھت ریہ یتکت اےس ی

 دل ےک دوونں ان ۔اھت راہ داتھکی رک ٹلپ ٹلپ اےس ی ار یئک اجےت اجےت یھب

د ایکن۔۔ےھت نیچ ےب د ےن تبحم دشی  ای 

 

 ہی وصرت یک ااہلم وک دولں اےکن ش

ا ہی ہک یھت ڈایل دے وارگنن  
 
ا یک ودیل اور ےس ودیل یک اب  

 
ری۔۔۔ےس اب

ن

 آج

۔۔۔یھت الماقت  

د ہک یھت آیئ ربخ ےس ایسنچ روز ای   دعب امہ دو ےک وپگنٹس رنی دشی 

ے

رف ی  ی 

  ےک وطافن ےک

 

 ۔ےھت وہےئگ الہتپ ااکلہر وفیج ھچک انیعتت رپ رٹکیس ایگری ی اع

 یک مب یسک رپ واولں رھگ ےک ودیل ربخ ہی ۔اھت ای   ےس اںم ان نسح ودیل اور
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ا ۔یھت رگی رطح  
 
ری ےک لمح وج اب

ن

 ربخ ہی ۔یھت ریہ زگری ےس رمالح آج

  ےک رکاجےن وشٹ یپ یب اور ۔یھت یکس ہن اھبنسل وک وخد رک نس

 

 اتپسہل ی اع

ہ ہکبج ۔ںیھت یئگ یس ڈےھ یھب مگیب ہلیکش ۔وہیئگ لقتنم

ن

 ئ
حی
ر اےنپ ہک وج رو

م
 وشہ

  اس یھت وہیئ یئگ رکےن رمعہ اسھت ےک

ے

 ھچک۔یھت یئگ اچنہپیئ ہن ربخ ہی ایھب ی

ر ولک وس دو ۔۔وسد ےب رگم ریہ اجری التش یک وفویجں الہتپ روز

ٹ

 
 ہٹنھگ یف م

رافین واےل ےنلچ ےس راتفر ہک  رمدوں وپرے اوےچن ےنتک اجےن وت ڑکھج ےک وہا ی 

 ۔۔۔اسبط ایک یک وفویجں اچر نیت ہی ۔۔یھت یئگ ےل اڑا رطح یک وتپں کشخ وک

ر دیہش وک وجاونں اچروں ان تیمس ودیل دعب ےک التش وتڑ رس یک روز دنچ  

 

 ڈلک

   یھت رات وطافین رسد ای   وہ۔اھت ایگ رکدی ا
 
  رھگ ےک نسح ودیل ربخ ہی ج

ے

 ی

  دصہم ہی وت مگیب ہلیکش ۔یھت یچنہپ

ے
 

رداس  ڑپںی رگ رک اھک شغ اور رکںیکس ہن ی 

ا ہکبج  
 
 ربخ ہی ۔۔یھت آیئ رھگ ےس اتپسہل رپ وہےن رتہب تعیبط یہ آج وج اب

رد و وہش یہ یپاےت

ن

۔یھت وہیئگ اگیبہن ےس ج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔ہصح دورسا  

 کہم یک وھپولں یئک اںم اضفء ۔یھت یکچ رھکب وس اہچر روینش یلیکمچ یک وسرج

رھ تیچس ۔یھت وہیئ یلیھپ

ٹ

   ےک النئ ی ارڈر گ
 
ی ر

ے

 اںم اگؤں ےس وھچےٹ ای   ق

 یک نجھب اور نٹ نٹ یک ویٹنھگں یک دنمروں رطح یک ہشیمہ آاغز اک اصدق حبص

 ہصح رتشیب اک آی ادی یک اگؤں اس ےک العےق ےک ومجں ۔اھت وہا ےس آوازوں
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رادی دنہو    ےک ی ارڈر ۔اھت لمتشم رپ ی 
 
ی ر

ے

 اور لیلق آی ادی یک اگؤں اس آی اد ق

رھ تیچس ارثک ی ایس ےک اہیں ۔یھت اسدہ تہب زدنیگ

ٹ

 ےک رکےن دورہ اک النئ گ

 وک ایسوحں ان ونوجان وہایشر ھچک ۔ےھت رکےت داھکی وک ایسوحں واےل آےن ےیل

رام ولعمامت ھچک قلعتم ےک ارطاف ان

ن

 رکےت ایل انب یھب ےسیپ ھچک رکےک ق

 تنحم دن اسرا ولگ شک تنحم ےک اہجں اھت العہق اہپڑی ای   ہی ۔ےھت

ردوری

ن

 دنین یک نیچ رکےک ادا رکش اک وگھبان رک اھک وسیھک رویھک اور رکےت م

 رکنش اخدنان ای   اںم اخدناونں ےس تہب واےل ےنسب واہں ۔ےھت رکےت وساجی ا

 اگؤں اسرا اور ۔اھت اجپری اک دنمر ےس وھچےٹ ےک اگؤں وہ ۔اھت یھب اک داس

ا ارتحام ااکس

ے

ا دساھر دنمر رک اھٹ ادنریھے ہنم وہ ۔اھت رکی

ے

 ااظتنم اک یپاٹ اور اجی

ا

ے

  ےک واولں آےن اںم دنمر اظنم اک رھگ ۔رکی

 

دراونں ےئگ دی 

ن ن

راھوؤں اور ی

ٹ
پ
 ج

 ایکس ۔۔امکری رشداہ ۔یھت اوالد یہ ای   ےک داس رکنش ۔اھت اتلچ ےس وسیپں ےک

 دوی ارہ ےن رکنش ۔یھت یئگ وہ اںم ےلسلس ےک دیپاشئ یک رشداہ وافت یک ویبی

ادی

 

ام ےک رپورش یک یٹیب اولکیت زدنیگ اینپ اور یک ہن ش

ن

 نپچب ۔رکدی وفق ی

 نجھب اںم زی ان وتیلت اینپ اور اجیت دنمر رمہاہ ےک ی اپ رشداہ یھنن یہ ےس

ری وہ وجں وجں ۔یھت ولچ تہب اںم آواز یس ی اری   ایکس ۔اگیت

ٹ

 یئگ وہیت ی 

 امسپدنہ ےک اگؤں وک رشداہ اےنس اور اتسی ا وشق اک دولاےن میلعت اےس وک داس رکنش

رک اےنس ۔یھت وشنیق یک ڑپاھیئ رشداہ ۔رکدی ا دالخ اںم وکسل رساکری ےس

ٹ

 
 م

 

ے

ان ایمیلعتہتف ےس س   یک اگؤں اور رکیل احلص میلعت ی

ن

 اگؤں اب ۔یئگ نب ان
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   اںم
 
ا طخ وکیئ وک یسک یھب ج

ن

ا ی ا وھکلای

ن

ا ڑپوھای

ے

 یک رھگ ےک داس رکنش وہ وہی

  

ن

ا اجی

ے

 ےنجب اںم دنمر دن رات واہں اھت قحلم ےس دنمر رھگ اک رکنشداس ۔اھبگ

اوقس اور ویٹنھگں وایل

ن

۔ںیھت رکیت آی ا آوازںی یک ی  

   اےس ۔یھت ریتھک نیقی ےس دل ہپ وگھبان رشداہ
 
  وکیئ یھب ج

ے

 
 وہ وہیت احج

ا  اکیل ریھک اںم رمکے ای   یہ ےک رھگ رک اھٹ ادنریھے ہنم

ے

 ےک ومریت یک امی

 اور رکیت داعںیئ اسیکھت نیقی لمکم اور دل وپرے یتکیٹ اماھت رکیت یپاٹ اسےنم

 یھب اور اامین ےک رشداہ زیچ ہی ۔۔رکںیت وہاجی ا وبقل ہشیمہ داعںیئ یک اس

   ۔رکدںیتی وبضمط
 
رس رتسہ وہ ج  اےھچ ای   ےک اگؤں ےیل اےکس وت وہیئ یک ی 

 ےک اگؤں وت ےیل ےک ڑلیک وخوصبرت یسیج رشداہ ۔آی ا رہتش ےس رھگ ےتیپ اھکےت

   وہ اھت دڑھاتک دل اک ڑلوکں یھبس
 
   ج
 
 اسرے وت آیت رھبےن یپاین رپ ےمشچ ج

 یک الب یھب وہ رگم۔رےتہ رکچاےت یپاس آس ےس اہبےن یسک ہن یسک وجان ریش

ی ہن رک ااھٹ آھکن وک یسک یھبک ۔یھت رغمور

ے

ھت
ب ک

 اک اس ےن داس رکنش رہباحل ۔د

اری دنسر ےس س   یک اگؤں اور یئگ رکدی ادا رمس یک روےک ۔رکدی ا اکپ رہتش

ن

 ی

اھت رام

ن

ام ےک ی

ن

اھت رام ےھت ےئگ رہ رک وسمس دل وجان یھبس ۔وہیئگ ی

ن

 اواچن ی

اری اں یہ ینتک رپ سج ۔اھت وجان ابمل

ن

 دل ااکس رگم ۔ںیھت دفا ےس اجن و دل ی

  ی اپ ااکس اور وہ ۔اھت اریس اک آوھکنں زبس رہگی یک رشداہ

ے

 
راےتش ی

ے

 رہش اور ی

  اجرک

ے
ن

روج

ن

اھت رام ۔یھت اخیص ایھچ آدمن ۔ےھت آےت رک ق

ن

 رک پھچ ارثک ی

ا  اجیھب ےفحت وک رشداہ

ے

 یھبک ۔۔امال رہنسی یھبک وت وچڑی اں رسخ یک اکچن یھبک ۔رکی
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 ےفحت رشداہ ۔۔دنبی ا  یلیکمچ یھبک وت ۔۔یپازںیبی ےیل ےک ریپوں ےسیج اچدنی اےکس

 ےس وبدیسہ ڑپے اںم رمکے اےنپ ےفحت اور رکیت ادا رکشہی اس دیجنسہ ای   یپارک

  ےک ولےہ

ن

اھت رام ویکں اجےن دل ااکس ۔دیتی ڈال اںم رٹی

ن

 یھبک ےیل ےک ی

ان ااھچ ای   وہ ۔اھت دڑھاک ہن رپ ےل ااجنین یسک

ن

 ےس س   اور وج حلص اھت ان

ایم تبحم رگم یھت رکیت دقر ایکس رشداہ ۔واال آےن شیپ ےس االخیق وخش

ن

دےب ی

ن

 ج 

ادلب ونہز وہ ےس

ن

۔یھت ی  

   ےک حبص حبص وہ روز ای  
 
ی ر

ے

 مج دقم اےکس اایتخر ےب وت یئگ ےنیل یپاین ہپ ےمشچ ق

ھک وہ ۔اھت ڑپا اودناھ وکیئ انکرے اٹچن ۔ےئگ ےس

ٹ

ھت

ٹ

ٹ

  اک اصدق حبص ۔یئگ 

ے
ے

 وق

۔یھت یلیھپ ہن روینش رپ وطر لمکم ایھب ۔اھت  

 دل اےکس رک دھکی ڑپے ویں وک ایبنج ای   رگم یھت ہن ڑلیک ڈروپک وکیئ رشداہ

 ہن یہ ڈاوک وکیئ ںیہک ۔۔اھت وکن وہ اجےن ۔ااھٹی ا رس ےن اہبشت ےس تہب اںم

ر ھچک وہ ۔وہ را یج رھپ ریہ وسیتچ دی 

ٹ

ریھ آےگ رکےک ک

ٹ

 اور راھک رپ زنیم ڑھگا ۔ی 

ے

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

   ےک ایبنج وہےئ 
 
ی ر

ے

روں ق

ٹ

 ےک رس اےکس اھت یھب وکیئ وج وہ ۔یھٹیب اک

ریبیت ےب ی ال

ے

رےھ ےس ی

ٹ

 ابلس اس اک دیقویں ےک لیج رپ مسج اور ۔ےھت وہےئ ی 

  ی اںیئ ایکس ۔اھت

ن

ان

ٹ

ا  ولعمم زیمخ وہ ۔۔یھت رسخ ےس وخن ی

ے

 ےن رشداہ۔اھت وہی

 اسسن رہگی ےن رشداہ ۔۔وہیئ ہن یھب شبنج اںیمس ۔۔وھچا اےس رکےک تمہ

ازک اےنپ اور رھبی

ن

ازک ی

ن

 دیساھ لکشمب وک رمد وپرے اوےچن اس ےس اہوھتں ی

ا ولعمم رمدہ وہ اںم ارظنل ی ادی ۔ایک

ے

 ےباحتہش یھب ی ال ےک داڑیھ اےکس۔اھت وہی
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رےھ

ٹ

  رپ رہچے ۔ےھت وہےئ ی 

ے

م
 ایکس ےن رشداہ ۔ےھت یھب زمخ ھچک ۔یھت اقنہ

اک

ن

   ےک ی
 
ی ر

ے

 ہک اھت نکمم نیع ۔ںیھت دممھ تہب اسںیسن ایکس ۔اچنی ا اہھت ق

ر ھچک وہ ا رم یہ ےس رسدی وت راتہ ڑپا اہیں اور دی 

ے

رزگ ابلقل یقش رشداہ ۔اجی
م
 ہ

 اھت الکن رکےک اانشن ایھب ایھب ی اوپ ۔یچنہپ رھگ اےنپ وہیئ اھبیتگ رک اھٹ وہ ۔یھت ہن

ھک وت داھکی آےت اںم دبوحایس اےس ۔اھت اںم ایتری یک اجےن دنمر اور

ٹ

ھت

ٹ

ٹ

۔ایگ   

۔ایک اخمبط اےس اںم ےجہل الممئ اےنپ اےنس ایٹب؟ وہا ایک  

۔اتبی ا درایمن ےک اسوسنں وھپیل اےنس ۔۔ےہ وہا ڑپا وکیئ رپ اٹچن وہ! ی اوپ  

ےہ؟ ڑپا وکن ۔۔وگھبان ےہ  

۔اجےئ ہن یہ رم ںیہک ۔اچیبرہ ےہ اھگلئ ۔۔ی اوپ ںیہن ہتپ   

۔وہ ہن ڈاوک وکیئ ںیہک اری  

ان وت ےہ ۔ی اوپ وہا ایک وت ےہ یھب ڈاوک ارگ

ن

اں یہ ان

ن

 ادرھ اےس رک لچ ولچ ۔ی

این اںم دل ےک رشداہ ۔آںیئ ےل

ن

دردی ان
م
دی ات ےک ہ

ن

 اجگ رپ وطر لمکم ج 

۔ےھت ےکچ  

۔ےہ وہایگ ےمس اک یپاٹ ۔اجؤں ہن وت اںم ایٹب ہن ہن  

ان وہا انبی ا اک وگھبان ایس وت یھب وہ! ی اوپ

ن

اں ےہ ان

ن

 اجرےہ رکےن یپاٹ یک سج ی

ا اقلئ وک ی اپ اںم ےجہل رنم ےن رشداہ ۔ںیل اچب اجن ایکس رک لچ ولچ ۔وہ

ن

 رکی
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ان رپ وطر رطفیت داس رکنش ۔اچاہ

ن

  ان

ے

 مہ اک یٹیب یھب دل ااکس وس اھت اادیم دوس

  ےمشچ رمہاہ اےکس وہ اور ایگ یہ وہ ایخل

ے

  اب ایبنج وہ اہجں ۔آی ا ی

ے

 ےب ی

 ورتف آدم یک ولوگں رگم ۔یھت یگل ےنلیھپ روینش یکلہ یکلہ اب ۔اھت ڑپا وہش

 ادنروین اور آےئ رک ےل رھگ اےنپ رک ااھٹ اےس دوونں وہ ۔یھت وہیئ ہن رشوع

۔دی ا اٹل اںم رمکے  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 الب وک اکاک رسشی رک دوڑ وہں رکیت اکم ای   اںم ۔اچیبرہ ےہ اھگلئ وت ہی ی اوپ

رمح رشداہ ۔رکدےگنی یٹپ رممہ ایکس وہ وہں الیت

ے

 دسھ ےب ےس رظنوں آزیم ی

۔ایک اخمبط وک ی اپ وہےئ دےتھکی رطف یک یک ایبنج ڑپے  

 ایبنج یسک ےن مہ ہک ےلچ ہن ہتپ وک یسک اںم اگؤں ۔رک ی ات یک لقع ھچک ارے

۔ےہ ااھٹی ا ےس انکرے ےک ےمشچ وک  

ی اوپ؟ ویکں وہ  

ی اری

ے

ھت
ب ک

 لیج رضور ہی ۔ےہ انہپ ابلس اسیج دیقویں ےک لیج ےن اس ںیہن د

۔ےل ہن نس وکیئ ابمدا اہک اںم آواز دممھ تہب ےن رکنشداس ۔ےہ اھباگ ےس  

۔وبیل رک کنت رشداہ ۔دںی رکاجےن وییہن اےس ایک وت  

   یک ایبنج رکنشداس ۔وہں داتھکی اھگؤ ااکس اںم ال رممہ رک ااسی وت ںیہن ںیہن

ن

 اجی

رےتھ

ٹ

 ایھچ ےن داس رکنش ۔آیئ ےل یٹہ اور رممہ رک اھبگ رشداہ ۔وبال وہےئ ی 
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د وگیل رگم اھت زمخ اک وگیل ۔ایک اعمہنئ اک زمخ رطح ای 

 

  ضحم ش

ے
 

 وہیئ اھپڑیت وگس

 دوھےن اہھت اور ۔رکدی یٹپ رکےک اصف زمخ رطح ایھچ اےنس ۔یھت یئگ لکن

   یک پمپ ڈنیہ ےگل اںم آنگن ےچک ےس وھچےٹ ےیل ےک

ن

رھ اجی

ٹ

 رشداہ ۔ایگ ی 

پ  اںم رمکے
پ
 ےک ایبنج رظنںی ایکس ۔یھت ڑھکی رساہےن ےک رتسب اچپ ج

ربیت ےب رپ سج ۔ںیھت رپ رہچے

ے

 دح ےب ۔۔ےھت اکنھجر اھجڑ ےک داڑیھ ی

 

ے

م
 ےتکت اےس ۔ےھت وہےت ولعمم دشکل وقنش اےکس ی اووجد اےکس رگم ۔۔یھت اقنہ

 یبمل ینتک ۔۔۔دے وھکل آںیھکن اینپ وہ ہک اچاہ دل اک رشداہ ویکں اجےن ےتکت

۔۔۔یسیج ڑلویکں ی الکل ایکس ںیھت ںیکلپ یبمل  

ر ےس رمکے ےس زیتی رھپ وچیکن رطح ےب وہ رپ اکپر یک ی اوپ ۔۔رشداہ
م
۔آیئ ی اہ  

۔یج  

ا اکیل ذرا اںم ۔آ ےل وک اھکےن ھچک رک ااسی وت ۔ایگ لکن ےمس اک وپاج وت اب

ے

 امی

  وک یٹیب ےن رکنشداس ۔وھچولں رچن ےک

ے

 
 رمکے ےس وھچےٹ اس رکےک دھای

   یک

ن

راھےئ دقم اجی

ٹ

 یہ اںم آنگن ےن رشداہ ۔ےھت رکےت ایک وپاج وہ اہجں ی 

   ای  

ن

 اچےئ اور الجںیئ ڑکلی اں اںم وچےہل رک ھٹیب اںم نچک ےس ےچک ےنب اجی

راھی ا یپاین اک

ٹ
پ
 یھب رشداہ ۔اھت راہ ڑپھ ولشک ےک اتیگ اںم آواز دنلب اب ی اوپ ۔ج

اہتش اںم ےنتج ۔یگل وھجےنم

ن

   وہا ایتر ی

ے

  ی

ے

 اںم ۔اھت آایگ رکےک یپاٹ ی اوپ ی

اہتش

ن

۔ی اوپ وہں الیت اںم رمکے ی  
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ے رپ اچریپایئ رھکدری یک ی ان وہ ۔اگ وھٹیبں ہپ اھکٹ ںیہی اںم ںیہن

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

 وہےئ 

اہتش اےس ےن رشداہ ۔وبال

ن

 ی اوپ ۔ریہ ڑھکی اںم ادناز ؤمدی اہن وخد اور ایک شیپ ی

اہتش ےن

ن

رنت وہ وت رکایل ی اہتش وخد رک ھٹیب اور آیئ اںم نچک ےٹیمس ی 

ن

۔ایک ی  

رک ارادہ اک اجےن دنمر آج ےن ی اوپ

ے

اےتش وس اھت رکدی ا ی

ن

 اچریپایئ وچںہ دعب ےک ی

اےتش ےن رشداہ ۔وہایگ دراز مین ہپ

ن

رنت دعب ےک ی  ےچک ےس وھچےٹ اور دوھےئ ی 

 وپےنھچ اک رکنشداس اجپری ای   ےس دنمر اںم اانثء ایس ۔یگل رکےن افصیئ یک رھگ

رایب تعیبط یک رکنشداس ےن رشداہ ۔آی ا الچ

ن

رےھ دن ی اوپ ۔انبدی ا  اہبہن اک ج

ٹ
پ
  ج

ے

 ی

ا رپ اچریپایئ وچںہ

ے

راھ رپ وچےہل زبسی رکےک افصیئ یک رھگ ےن رشداہ ۔راہ وسی

ٹ
پ
 ج

  یھب اںم رمکے وہ اسھت اسھت ۔دی

ن

  اب ایبنج ۔یتیل اھجی

ے

 وہش ےب ی

 وسچ ھچک اور آیئ یلچ یپاس اےکس وہ ۔یھت یگل وہےن وشتشی اب وک رشداہ ۔اھت

 ےک ایبنج ۔یک وباھچڑںی یک یپاین رپ رہچے اےس رک ےل یپاین اںم وٹکرے رک

اہن ااکس رک روک اہھت ےن رشداہ ۔یھت وہیئ شبنج یس یکلہ اںم وپپوٹں

 

 ۔الہی ا ش

۔اھت رکااہ وہ  

 اےنس ۔اھجمسدی ا دماع وک رشداہ ےن شبنج یس وموہم یک وہوٹنں ےک اس ۔۔۔یپاین

  وہ ۔اگلی ا ےس وبلں اےکس یپاین ےس دلجی

ٹ
ن

  وھگی

ٹ
ن

 دریھے رھپ اگل ےنیپ وھگی

 یک ایبنج داھکی اےنس یھت وہیئ یکھج ہپ اس رشداہ ۔دںی وھکل آںیھکن دریھے

 اک اںم آوھکنں ان ۔۔۔رہگی ۔۔۔یسیج رات اکیل ۔۔۔ںیھت ایسہ تہب آںیھکن

 دیقم اںم رحس یسک وہ اگل وک رشداہ ۔۔یھت انقمتیسیط ۔۔یھت کمچ یس بیجع
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۔ےہ وہیئگ  

را رشداہ ۔اھٹیب اھٹ رھپ وبال وہےئ رکاےتہ وہ ۔۔وہں اہکں اںم ۔۔۔مم

ٹ

ری 

ٹ

م
 رک ہ

۔وہیئگ ڑھکی دیسیھ  

ا یلست وک ایبنج ےن اس ۔وہ رستشک مت رکو یتم اتنچ

ن

 ےن ایبنج ۔اچیہ دالی

۔اھت داھکی رطف ایکس وغبر ی ار یک اب ےسیج رک ومڑ رگدن  

اہتسئ تہب ہجہل ااکس وکن؟ آپ

 

۔اھت ش  

ام ریما

ن

 ےھتوس اھگلئ مت اھت داھکی یپاس ےک ےمشچ ںیہمت ےن اںم ۔ےہ رشداہ ی

۔اتبیئ لیصفت اےس اےنس ۔آےئ ےل رھگ اےنپ ںیہمت ی اوپ اور اںم  

ےہ؟ اس وکن العہق ہی رگم ۔۔رکشہی اہمترا  

رھ تیچس

ٹ

۔دی ا وجاب ےن رشداہ ۔گ  

رھ تیچس

ٹ

رای ا اںم ہنم یہ ہنم ایبنج ۔۔گ

ٹ

ری 

ٹ

 وھگر ایسہ ایکس ےن رشداہ اور ۔ی 

۔دیھکی کمچ یس اونیھک اںم آوھکنں  

اں؟ ےہ ایسوکلٹ یپار ی ارڈر

ن

۔وپاھچ اںم آواز دممھ اےنس ی  

اک ےن رشداہ ۔چںہ رےتہ ےلسم یپار ی ارڈر ادرھ ۔اہں

ن

راھ ی

ٹ
پ
 ےن ایبنج ۔اتبی ا رک ج

۔رکسمادی ا  اور رھبی اسسن رہگی  

آی ا؟ ےسیک اھگؤ ہی اہمترا  
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د ۔۔۔ہی ای 

 

 اینپ اےنس ۔ںیہن ی اد ھچک ےس کیھٹ ےھجم اںم الص ۔۔یھت یگل وگیل ش

  زیمخ

ن

ان

ٹ

۔ریھپا اہھت ہپ ی  

۔وہ ےھٹیب ےس آرام اےنت۔۔وہراہ ںیہن درد ںیہمت  

 رکسمای ا رھپ وہ ۔وہےت ںیہن احلئ اںم راہ یک وخیش ریمی زمخ ومےٹ وھچےٹ ہی

۔اھت  

اں اھبےگ ےس لیج مت

ن

وہی  

۔۔اہں  

 ےن ایبنج ۔۔اھت ایک ایک اجےن وشق ریحت اںم آوھکنں زبس یک رشداہ وہ؟ ڈاوک

ادعباری

ے

۔الہدی ا اںم اابثت رس ےس ی  

  رک دلہ ےن رشداہ! ۔۔وگھبان ےی

ن

۔راھک اہھت رپ س   

  ڈرو 

ے

 وک ومت رپ اچنہپےن اصقنن وکیئ وک ونسحمں اےنپ اور وہں اتہن ۔۔م

رحیج

ے

۔دواگن ی  

۔الکہیئ رشداہ ۔۔رگم  

 ایپری رکویگ ںیہن ویسا ریمی دن ھچک مت ایک وہں زیمخ انتک دوھکی یئھب ارے

 اانپ اںم داھکدو یھب رہتس اک اخےن لسغ اہں اور دو دے ابلس وکیئ ےھجم ۔ڑلیک

  ہیلح

ے

۔اگ رکولں درس  
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را ی اوپ ۔اھبیگ رطف یک آنگن اکپریت ےس وچںہ رشداہ ۔۔۔۔ی اوپ

ٹ

ری 

ٹ

م
۔ااھٹ اجگ رک ہ  

دویی ایگ وہ ایک اری وگھبان ےہ  

۔۔ڈاوک وہ ۔ایگ اجگ وہ ی اوپ  

۔وہایگ ڑھکا رک الھچ ےس اچریپایئ یھب رکنشداس ۔ےہ ڈاوک چم چس وہ ایک وت ۔۔ڈاوک  

رایئ تخس یھب رشداہ ۔ےھجم اتبی ا  وخد اےنس ی اوپ اہں
 
۔یھت وہیئ ھگ  

ے اجن یک رکنشداس ۔رک رکیپا اینپ رپ مہ ۔۔وگھبان ےہ

ن

کلئ

ن

ن
 ےک رمکے یھبت ۔یگل 

  زیمخ وہ ۔وہا ومندار ایبنج رپ دروازے

ن

ان

ٹ

۔اھت راہ لچ لکشمب اسھت ےک ی  

  ڈرںی دںیھکی

ے

   ۔وہں اچاتہ انپہ ادرھ دن دنچ سب اںم ۔م
 
 رھب زمخ ریما ج

 وہا وباتل اںم ےجہل رنم وہ ۔رکںی رھبوہس رپ ھجم ۔اگ اجؤں الچ اںم اگ اجےئ

   ےک رکنشداس
 
ی ر

ے

اےن اےکس اور آی ا ق

 

 اھت دواتسہن اانت ہجہل ااکس ۔دی ا  رھک اہھت رپ ش

  اک رکنشداس

ٹ

م
راہ
 
۔وہیئ مک ھچک ھگ  

  اگ اتبرےئ وک یسک

ے

 انیج آاکپ ولگ ۔وہں زگنی انپہ اںم رھگ ےک آپ اںم ہک م

۔رکدےگنی رحام  

۔۔رگم ۔۔مم  

ے

 

ئ
 
ھی

ب ک

  ےک رھپےن ےنلچ اںم ۔۔دن دنچ ضحم ۔د
 
 الچ ےس ادرھ یہ وہےت اقپ

 ریہ دے وہٹےک وک رکنشداس رشداہ ۔دی اکٹ ی ات یک رکنشداس اےنس ۔اگ اجؤں
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۔یھت  

ارا مت رگم ےہ کیھٹ
م
۔رکوےگ ںیہن اامپن ہ  

 رکنشداس ۔اھت رکسمای ا ایبنج ۔چںہ نسحم ریمے دوونں آپ ۔اتکس ںیہن یہ وہ ااسی

ا  

ے

ان ڈروپک رطفی

ن

 رموعب تہب یہ رک نس اک وہےن ڈاوک ےک ایبنج وہ ۔اھت ان

 ۔یھت ہن یہ تمہ اںیمس وت یک رکےن االتخف ےس ی ات یسک ایکس وس اھت وہاکچ

 دیفس وہا دالھ ای   اک رکنشداس رک ٹپھج رشداہ اماگن ابلس ےس رشداہ ےن ایبنج

س اںم اخےن لسغ ایبنج ۔آیئ ےل ابلس

ھ
گ

ر ھچک ۔ایگ     دعب دی 
 
 لسغ وہ ج

رآدم ےس اخےن  ۔یھت یکچ رہ ی ایق اںم وصرت یک ویش یکلہ ضحم داڑیھ وت وہا ی 

 ےب رک دھکی اےس یھت ڑھکی یہ اںم آنگن رشداہ ۔ےھت ےکچ ٹک یھب ی ال اور

ھک اایتخر

ٹ

ھت

ٹ

ٹ

 اھت لمتشم رپ ضیمق ولشار دنہواہن ہک وج ابلس دیفس ےک ی اوپ ۔یئگ 

 اےکس ۔یپایئ اٹہ ہن رظنںی ےس رپ اس وہ ہک اھت آراہ رظن رپششک اانت ایبنج وہ اںم

ر دح از وقنش ےک رہچے

ن

ادنار اوکس مسج رسکیت اور دق ابمل ۔ےھت دآلوی 

 

ا ش

ے

 ۔اھت انبی

۔یئگ ےکت اےس رشداہ ۔۔اھت ہمسجم اک ایپاول ےسیج وت وہ  

  اینپ وہ وت ایک اخمبط اےس ےن ایبنج اگ؟ ےلم وج اھکےن ھچک

ے

 
۔وچیکن ےس وحمی  

۔وپاھچ ےس دلجی اےنس اھکؤےگ ایک ۔۔اہں  

 یہ رپ اچریپایئ اتہک ےس یفلکت ےب وہ ۔ےہ یگل وھبک تہب دو دے ےہ یھب وج

 اںم اخےن ی اوریچ وہ ۔یھت وہریہ ریحت رپ یفلکت ےب ایکس وک رشداہ ۔اھت ایگ ھٹیب
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   یک ایبنج وہ اگبےہ اگےہ ۔یگل اگلسےن ڑکلی اں رک ھٹیب

ن

 رس وج یتیل دھکی یھب اجی

ردگ ااھٹےئ   اجنگن ےک ی 

ے
ن

اوخں ہک درج

 

 اانت وہ ۔اھت راہ وھکج ایک اجےن اںم ش

 و تسشن ایکس ۔اھت داھکی ہن رمد ااسی اںم زدنیگ اینپ وت ےن رشداہ ہک اھت رپششک

 

ے

راخس  امےنن اک درھم دنہو وہ وک رشداہ ویکں اجےن ۔۔یھت تنکمت ای   اںم ی 

۔اھت اگل ہن واال  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

کاایت ی ار ی ار دایھن اک رشداہ وج یھت کمچ یس بیجع اک رپ رہچے اےکس

ٹ

 ھئ
ٹ

 ۔یھت 

ر ینتج اہتش وہ دی 

ن

ر وموجد اںم آنگن ےن ایبنج اس ریہ رکیت ایتر ی
م
 وھگرا وک زیچ ہ

اہتش وہ ۔ےک رشداہ وساےئ اھت

ن

   ےک اچریپایئ رکےک ایتر ی
 
ی ر

ے

 رک اکنھکر اور الیئ ق

۔ایک وتمہج اےس  

  اےنس ۔رکشہی

ن

اہتش ےن رشداہ ۔اہک رک وچی

ن

 رک اکھج رس وہ ۔راھک اسےنم اےکس ی

ا ۔اگل وتڑےن ےمقل

ن

 اہک ھچک اںم ہنم یہ ہنم ےن اس لبق ےس رکےن رشوع اھکی

۔ریہ ڑھکی وچںہ رشداہ ۔یھت یکس ہن نس رشداہ وج اھت  

 ایکس رک ااھٹ رس وہےئ وتڑےت ہمقل الہپ ےن اس وہ؟ ڑھکی ویکں مت وہا ایک

۔داھکی رطف  

   اںم ۔اھکؤ مت

ے

  ی

ے

۔دی ا وجاب ےن رشداہ ۔وہں ڑھکی ںیہی ی  

ویکں؟ نکیل  
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ا رمد ج

ن

 ڑھکی یپاس اےکس ےس ایھکل ےک آرام اےکس وعرت وت چںہ اھکےت اھکی

اہک ۔ےہ ریتہ

ے

   ی
 
رورت یک زیچ یسک اےس ج

 
۔۔ڑپے ج  

 ی ا اجؤ ھٹیب مت ۔اگ ولں ےل وخد اںم وت ڑپی رضورت یھب یک زیچ یسک ےھجم رگم

۔اھت اہک اںم ےجہل رنم اےنس ۔ول اٹمن اکم وکیئ اانپ  

الم وک رشداہ ۔ےہ ی ات گلط وت ہی

ے

۔اھت ی  

   ینعی
 
  ج

ے

روہیگ؟ وسار رپ رس ریمے مت اگ اھکؤں اںم ی  

۔وہں ریہ رک ایھکل اک آرام اہمترے وت اںم وہں وسار بک رپ رس  

۔دی ا رھک واسپ ہمقل ےن ایبنج ۔۔ی ار ایک  

۔اگ اجےئ اھکی ا ںیہن ھچک ےس ھجم وت روہیگ ڑھکی اےسی ۔اجؤ ھٹیب  

۔وہں کیھٹ یہ اےسی اںم ںیہن  

 رک ٹلپ وہیت یس ریحان ھچک رشداہ ۔الہی ا  اہھت رک ااتک ےن ایبنج ۔اجؤ زیلپ ی ار

پ  ی اوپ ۔یئگ یلچ اںم رمکے
پ
۔اھت اھٹیب اچپ ج  

ا ی اوپ

ن

۔وپاھچ ےن اس اھکؤےگ؟ اھکی  

ےہ؟ دکرھ ایبنج وہ اتب وت ۔ایٹب ںیہن نم یھب  

اہتش

ن

رورت یک زیچ یسک ےھجم ےہ اتہک وہ ےہ اس یہ بیجع ۔ی اوپ ےہ راہ رک ی
 
 ڑپی ج
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  ومڑاھ رشداہ ۔اگ ولں ےل وھکد وت

ٹ

ست
ھی 

گ

۔یئگ ھٹیب رک   

   اب ۔ےہ وہریہ اتنچ تہب وت ےھجم ۔ےہ وکن اجےن وگھبان
 
  ج

ے

 ادرھ ہی ی

۔اگ اجیپاؤں ہن دنمر اںم اگ رےہ  

الھب؟ اجؤےگ ہن ویکں دنمر ی اوپ ویکں  

۔اجؤں وھچڑ اہنت ےھجت ایک وت  

 اتنچ ریمی وت ۔ںیہن یھب ےس یسک وریت ڈریت اںم اور ۔ی اوپ وہں بک اہنت اںم

 

ے

۔اہک رک الہ اہھت ےن رشداہ ۔رک م  

 اسیک رتلچ ااکس اجےن ۔اجاتکس ںیہن ںیہک رک وھچڑ ےھجت اںم وہےت ےک ایبنج اس

 رشداہ اھت وزن اںم ی ات یک رکنشداس ۔اںم رکاتکس ںیہن ووشاس رپ اس ۔ےہ

ر ھچک ۔الہی ا رس اںم ادناز واےل وہاجےن اقلئ ےن  ےیل ےک ی اوپ وہ دعب دی 

ر ےس رمکے انبےن اپچایتں
م
  رپ اچریپایئ وک ایبنج وت یلکن ی اہ

ے

پ
  ج

ٹ

 وہ ۔یپای ا ل 

  وک ووتعسں یک آامسن دیساھ انبےئ ہیکت اک ی ازوؤں دوونں

ے

 اےس رشداہ ۔اھت راہ ی

اےتش ۔آیئ یلچ اںم اخےن ی اوریچ وہیئ وھگریت

ن

رنت ےک ی  ۔ےھت وہےئ دےلھ ی 

   یک ایبنج رک ومڑ رگدن رھپ اابکیر ےن رشداہ

ن

 ےس شیپ و رگد وج داھکی اجی

ا  رظن اینز ےب ی الکل

ے

 ےک انبےن اپچایتں ۔یگل اگلسےن ڑکلی اں رک ھٹیب وہ ۔اھت آی

   ایکس یھب اابکیر وہ رگم۔راہ اگل رطف یک ایس دایھن ااکس یھب دوران

ن

 وتمہج اجی

ا وک ی اوپ رک اکنل اسنل اںم وٹکری وہ ۔اھت وہا ہن

ن

 ےن ی اوپ ۔یئگ یلچ دےنی اھکی
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ا

ن

رنت وت اھکایل اھکی   اب وہ ۔آیئ ٹلپ واسپ ےیل ی 

ے

ا اںم وپزنشی ایس ی

ٹ

 وہا ل 

ا یہ رک ھٹیب اںم اخےن ی اوریچ ےن رشداہ ۔اھت

ن

رنت رھپ ۔اھکی ا اھکی  رےھک رک دوھ ی 

ریھ رطف یک پمپ ڈنیہ رک ٹیمس زیچںی یک اخےن ی اوریچ اور

ٹ

 دوھ ہنم اہھت ۔ی 

ردگ وہ رک   ےک ی 

ے
ن

ریھ رطف یک وھجےل دنبےھ ےس درج

ٹ

 ھٹیب رپ اس اور ی 

۔یئگ  

ام اہمترا

ن

۔ایک اخمبط وک ایبنج دعب وحملں دنچ ےن اس ےہ؟ ایک ی  

   ایکس رک امھگ رگدن اےنس ےن؟ مت اہک ھچک ۔۔اہں

ن

۔داھکی اجی  

ام اہمترا

ن

رای ا وسال اانپ ےن رشداہ ےہ؟ ایک ی
م
۔دہ  

ام ریما

ن

ام ۔۔ول اکپر اچےہ یج وج ۔۔۔ی

ن

رق ایک ےس ی

ن

ا ق

ے

 اس مہبم اےنس ۔ےہ ڑپی

۔دی ا وجاب  

ام ھچک رگم

ن

اں وہاگ راھک وت ی

ن

ا اہمترے ی

ے

۔اہمترا ےن اتپ امی  

درکے اس وھچڑو

ن ے

ےہ؟ ویکں وخزفدہ ےس ھجم ی اپ اہمترا ہک اتبؤ ہی مت ۔وک ی  

ے رکانیل ووشاس ہپ مت اوکن ایک وت

 

ئ
 
ی
 
ہ
 ڈاوک اور وہ ایبنج مت ۔رکےک دنب آںیھکن اچ

را وکیئ ےسیج ویں ۔رکسمای ا  اایتخر ےب وہ ۔وبیل رک کمچ رشداہ ۔وہ یھب

ٹ

 ےچب یسک ی 

ایھجمس یک

ن

ا رپ ی

ے

 ھچک ۔یھت ریہ وھجل وھجال دریھے دریھے رشداہ ۔ےہ رکسمای

در یک اخومیش ےحمل

ن ن

  ۔وہےئگ ی

ے
ن

اوخں یک درج

 

  یک رپدنوں ےپھچ اںم ش

ٹ

م
 اہچہچہ
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ری

ٹ

 دوونں وہ ۔یگل وہےن دکتس رپ وکاڑ وبدیسہ ےک ڑکلی اکیی   ۔یھت یتگل یلھب ی 

۔یئگ رطف یک دروازے ےس زیتی رک اھٹ رشداہ رھپ اور وچےکن  

 اںم آنگن وہا اتٹیسھگ یپاؤں یھب رکنشداس ۔وپاھچ اںم آواز دنلب ےن اس ےہ؟ وکن

۔وہایگ ومندار  

اھت رام

ن

 یک ی اپ رک ٹلپ ےن رشداہ ۔اھت اہک اںم آواز دنلب ےن واےل آےن ۔ی

  رپ رہچوں ےک دوونں ان ۔داھکی رطف

ٹ

م
راہ
 
 ھچک اےکن ۔یھت وہیئ ومندار ھگ

  زیمخ اینپ اور ااھٹ ےس اچریپایئ ایبنج یہ لبق ےس ےنہک

ن

ان

ٹ

 داتی دی اؤ لکشمب رپ ی

   یک رمکے ادنروین وہا

ن

رھ اجی

ٹ

 اسسن یک ھکس ےن رشداہ اور رکنشداس ۔ایگ ی 

اھت رام ۔دی ا  وھکل دروازہ اور ڈاال رپ رس آلچن اک اسڑیھ ےن رشداہ ۔رھبی

ن

 ادنر ی

  و دق انمس   ای   وہ ۔وہا دالخ

ے

 الیجس ی ااکن ای   اک وتش و نت اےھچ اور اقم

ر زی ادہ ۔اھت وجان

ے

ا رظن وبلمس اںم دوھیت اور ضیمق دیفس ی

ے

 رک اگل لیت ی ال ۔آی

ا امجےئ رطف یک ےھچیپ

ے

ر کلت رپ امےھت رھک
م
  ہ

ے
ے

۔وہیت تبث وق  

ام

ن

ام رک وجڑ اہھت یہ وہےت دالخ ادنر اےنس! یج ڈنپت رپی

ن

 وہ ۔اھت ایک رپی

۔اھت اتہک یہ یج ڈنپت وک رکنشداس  

ام

ن

اھت رام ۔انمنمیئ یھب رشداہ! رپی

ن

رھ آےگ ےن ی

ٹ

 یپاؤں ےک رکنشداس رک ی 

۔وھچےئ  

۔راھک اہھت ہپ رس اےکس ےن رکنشداس ۔روہ وھکش  
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ے ی اوب امجیئ آرےئ

 

ئ
 
ی
 
ح
   یک اچریپایئ اےنس ۔ریبا

ن

ارہ اجی

 

اھت رام ۔اھت ایک اش

ن

راامجن ی  ی 

 ےہ اجیھب ےن ی اوپ ےھجم ۔یھت ڑھکی وچںہ رشداہ ۔ایگ ھٹیب یھب رکنشداس ۔وہایگ

ادی واےل رسسال ےک یجیج ۔یج ڈنپت

 

ارخی یک ش

ے

  ی

ن

 ھبش ۔چںہ رےہ امن

ا آوکپ ےیل ےک اکنےنل وہمرت

ن

اھت رام ۔وہاگ آی

ن

۔ایک ایبن دماع ےن ی  

رور اںم اہں اہں
 
ا بک ۔آاجؤاگن ج

ن

ےن؟ واولں رسسال ےک ایٹب لتیش ےہ آی  

  
 
   ےگ ںیہک آپ ج

ے

اھت رام ۔آےگنیئ ےلچ وہ ۔دےگنی �جھب اغیپم اوکن ی

ن

 ادب ی

 اںم الگس ےک لیٹس اور یئگ اںم اخےن ی اوریچ رشداہ ۔اھت اھٹیب رساکھجےئ ےس

اھت رام ۔آیئ ےل یپاین

ن

  ی

ے

 
۔اھت اعدی اک ےنیپ یپاین اسدہ لبق ےس اچےئ ی ا رشی  

 ۔دی ا وجاب ےن رکنشداس ۔دعب ےک وپاج یک حبص آاجؤاگن لک اںم ۔ےہ کیھٹ

۔آیئ یلچ ےیل یپاین رشداہ  

اھت رام الگس ےن اس ۔ےیجیل لج

ن

   یک ی

ن

راھی ا اجی

ٹ

 الگس اسیکھت رکشےی اےنس ۔ی 

۔ایل اھتم  

۔وہا ڑھکا اھٹ رک یپ یپاین وہ ۔دےیجی ااجزت اب ۔اتبدواگن وک ی اوپ اںم ےہ کیھٹ  

ے! ی اوب امجیئ ںیہن ںیہن ارے

 

ئ
 
ھی

ٹ

ب ی ت

اہتش اچےئ 

ن

 رکنشداس ۔اگ اجرےئ رکےک ی

۔وبال ےس دلجی  

اھت رام ۔اگ ولچں اب ۔یج ڈنپت ںیہن

ن

۔اچکچہی ا ی  
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اھت رام ےن رکنشداس ۔رک ااظتنم اک اچےئ اج رشداہ ۔اجرےئ ھٹیب

ن

 ۔اھت ایل اھٹب وک ی

اھت رام اور رکنشداس ۔یئگ یلچ رطف یک اخےن ی اوریچ رشداہ

ن

 رکےن ی اںیت ی

۔ےگل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےسیک ہک وہں وساتچ اب رگم آاجؤاگن حبص لک ہک ےہ دی ا وت ہہک وک رام ےن اںم

اھت رام ۔رک وھچڑ االیک ےھجت وہں اجاتکس

ن

 رکف یئن وک رکنشداس دعب ےک اجےن ےک ی

۔آایل ےن  

  رکف آپ

ے

  وہ ۔رکواگن افحتظ لمکم یک یٹیب آیکپ اںم ۔رکںی م

ن

 آنگن یہ ااچی

۔وہےئگ وتمہج رطف ایکس یٹیب ی اپ دوونں وہ ۔اھت وہا ومندار اںم  

۔اہک رک کنت ےن رکنشداس ۔وہں رکاتکس ووشاس ےسیک ہپ ایبنج ای   اںم  

ا اصقنن وک آپ اںم ارگ

ن

 ریمے ۔ںیہن لکشم ھچک ہی ےیل ریمے وت اچاتہ اچنہپی

 اھچپڑ ےس آرام وک آدویمں ی ارہ دس ےسیج آپ ہک ےہ دم اانت ایھب اںم ی ازوؤں

 دھکی اوکس ےس مص مگ رشداہ اور رکنشداس ۔اھت راہ وبل اںم ےجہل وبضمط وہ ۔ولں

ان ینحنم اسیج رکنشداس ۔یھت چس ی ات ایکس ۔ےھت رےہ

ن

 ایبنج اس وایعق وت ان

۔اھت امر یک وھگےسن ای   ےک  

 ہپ ھجم افحتظ یک آپ چںہ نسحم ریمے ولگ آپ ۔رکںی نیقی رپ ھجم آپ

رض

ن

  اےس رطح یک زدہ رحس یسک دوونں وہ ۔اھت اہک ےس راسن اےنس ۔ےہ ق

ے

 ی
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۔یھت وایل اجےن اھچ تہب تیصخش ایکس ۔ےھت رےہ  

رای ا رکنشداس ۔رکاتکس ںیہن یھب عنم اںم ےہ اعمہلم اک رسسال یک یٹیب ریمی

ٹ

ری 

ٹ

۔ی   

 لمکم یک رھگ ےک آپ اور یٹیب آیکپ اںم ہک ےہ ودعہ ریما ۔اجرےئ رضور آپ

   ےک رکنشداس وہ ۔رکواگن افحتظ
 
ی ر

ے

اےن اےکن اور آی ا ق

 

۔راھک رپ اہھت ےک ش  

 وپاج رک اھٹ اور ڑپا رنم ھچک رکنشداس ۔اہمترا ےہ رہگا اھگؤ ۔رکو آرام اجرک مت

۔اھت ڑھکا وچںہ ایبنج ۔ایگ الچ رطف یک رمکے واےل  

را اںم ۔اھجمسؤ وک ی اپ اےنپ  وک رشداہ اںم ےجہل رنم اےنس ۔وہں ںیہن آدیم ی 

۔ایک اخمبط  

۔وہیئ ڑھکی اھٹ رشداہ ۔رکاتکس ںیہن ووشاس وکیئ رپ ڈاوک ۔وہ ڈاوک مت  

 رفنت ےس ھجم دوونں مت رک نس ہی وہں وکن اںم نکیل ۔وہں ںیہن ڈاوک اںم

 اس وہ ۔داھکی رطف ایکس ےن رشداہ ۔اھت وہایگ دیجنسہ ہجہل ااکس ۔وگلےگ رکےن

۔اھت ابمل اکیف اںم دق ےس  

مت؟ وہ وکن بلطم ایک  

ر ای   اںم ہک ول ھجمس ہی سب مت ۔۔وھچڑو

ن

 ۔وہں ایگ کٹھب راہتس اور وہں اسمق

ان اک زنمل ےھجم

 
ن

   ۔اچےیہ ن
 
 وھگرےت اںم الخء وہ ۔اجؤاگن الچ اںم ایگ لم ج

   یک رشداہ وہ ۔وبال وہےئ

ن

۔اھت داتھکی مک تہب اجی  
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۔وہ رکےت ی اںیت بیجع مت  

ر  وایعق اںم ڑلیک

ن

 الچ وت اجےئ رھب اھگؤ ہی ۔وہں ایگ کٹھب راہتس وہں اسمق

 ایکس ۔یھت ی ات یک ےحمل ای   سب ۔داھکی رطف ایکس رک کٹھج رس اےنس ۔اجؤاگن

 اےکس ےسیج اگل وک رشداہ ۔اھت اھجاکن اںم آوھکنں زبس یک رشداہ ےن آوھکنں ایسہ

 ومڑ رخ اک رظنوں ےن ایبنج ےحمل یہ دورسے ۔یئگ دوڑ ینسنس اںم ووجد وپرے

۔اھت ایل  

ا اچےئ ںیہمت

ن

۔وپاھچ ےن ایبنج ےہ؟ آیت انبی  

  رشداہ ۔۔اہں

ن

۔وبیل رک وچی  

اہتسئ تہب وہ ۔زگرے ہن رگاں ںیہمت ارگ یگ انبدو پک ای  

 

 اںم ےجہل و ل   ش

ا ی ات

ے

 اک اکم یھب یسک ۔اھت ازیگن ریحت وہ ۔داھکی رطف ایکس ےن رشداہ ۔اھت رکی

ا زگارش ےس ادب اھت داتی ںیہن مکح

ے

۔اھت رکی  

   یک اخےن ی اوریچ یتہک ےجہل رنم وہ ۔رکو آرام اجرک مت ۔وہں دیتی انب

ن

 یلچ اجی

ا وہ ۔یئگ

ے

 وپاج ی اوپ یک ایتر اچےئ اںم ےنتج ےن رشداہ ۔ایگ الچ اںم رمکے وہا ڑگنلای

۔اھت آایگ واسپ رکےک  

  ےب ےس بک ےن وت

ے
ے

۔وپاھچ ےس اس ےن ی اوپ رکدی؟ رشوع انیپ اچےئ وق  

۔دی ا وجاب ےن رشداہ ۔وہں ریہ انب ےیل ےک اس  
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ارے اںم تفم وت ہی
م
را ےن رکنشداس ۔ےہ ایگ ڑپ ےلگ ہ ۔انبی ا ہنم اس ی   

ر اور ۔اچیبرہ ےہ اھگلئ

ن

۔ےہ ایگ کٹھب راہتس ہک اھت اتبراہ ۔ےہ یھب اسمق  

۔۔ےہ ڈاوک  

ر ہک اھت اتبراہ ۔وہ ےہ ںیہن ڈاوک ۔۔ی اوپ ںیہن

ن

۔ےہ ایگ کٹھب راہ ےہ اسمق  

ا

ٹ

۔ےہ وھجی  

ا الچ اںم وت رکےت ںیہن نیقی ہپ ھجم مت اتہک ںیہن وھجٹ اںم

ے

 دکیم وہ ۔وہں اجی

۔وہےئگ وتمہج رطف ایکس دوونں وہ ۔اھت آایگ یہ  

 رکولں ووشاس اکےہ اںم وت اتبی ا ںیہن چس یھب ھچک یںمہ اںم ی ارے اےنپ ےن مت

۔اہک رک کنت ےن رکنشداس ۔ہپ مت  

۔رکو نیقی ہپ ھجم مت ارگ اتبدواگن ںیہمت اںم ہی وہں وکن اںم  

ان

ن

 زی ان ایکس ایھب ی ات ایکس ۔انبی ا  ہنم ےن رکنشداس ۔رھبوہس ایک اک ابجن یک ان

 ۔اھت ایگ رہ اکہاکب رکنشداس ۔یل دوبچ رگدن ایکس ےن ایبنج ہک یھت یہ اںم

 اک رشداہ ےس اہھت دورسے اےنس ہک اھت وھکال یہ ہنم ےیل ےک ےنخیچ ےن رشداہ

  اب ۔ایل دوبچ ہنم

ے

 اںم لگنچ ےک ی ازو داںیئ ےک ایبنج ہک یھت ہی احل

 سب ےب ی الکل دوونں وہ اور ۔یھت رشداہ اںم ےجنکش ےک ی ازو ی اںیئ اور رکنشداس

۔اھت اطوتقر اک الب ایبنج ۔ےھت  
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 ان ۔یک رسوگیش یک مسق زیت اےنس ۔وہں رکاتکس متخ رطح ایس وک دوونں مت اںم

 وھچڑ وک دوونں ان ےن ایبنج دکیم ۔ںیھت ریہ اڑ وہاایئں رپ رہچوں ےک دوونں

  ےھچیپ دقم دو اور دی ا

ٹ

م
۔ایگ ہ  

  اںم یھب اب ایک ہک رکںیل ہلصیف آپ اب
 
ااقپ

ن

 راک رک ہہک وہ ۔وہں اابتعر ی

ر یہ ینتک دوونں وہ ۔اھت ایگ الچ اںم رمکے ہکلب اھت ںیہن   دی 

ے

 ڑھکے مص مگ ی

۔ےھت رےہ  

را وہ ا ےن رشداہ ۔ی اوپ ےہ ںیہن آدیم ی 

ٹ

۔وتڑا انسی  

م

م
مم
ہ

۔یھت رشدنمیگ رپ رہچے اےکس ۔رھبا اکنہرا ےن رکنشداس ۔۔  

 وہ ادنر ۔یئگ یلچ اںم رمکے رک ااھٹ پک وہ ۔وہں آیت رک دے اچےئ اےس اںم

۔اھت وہا اھٹیب انکرے رتسب  

راھی ا رطف ایکس پک اےنس ۔ول یپ اچےئ

ٹ

۔ااھٹی ا رس ےن ایبنج ۔ی   

   رپ ھجم

ے

  ی

ے

   ےہ رحام یھب یپاین اک رھگ اس ی
 
  ج

ے

 ہپ ھجم ی اپ اہمترا اور مت ی

  اےنس ۔رکوےگ ہن اابتعر

ے

 عت
قطئ

۔اہک ےس   

 رہگی ےن ایبنج ۔وہا دالخ ادنر وہےئ ےتہک رکنشداس ۔ےہ ووشاس رپ مت یںمہ

۔رھبی اسسن  

 یھبک رھبوہس اک آپ اںم ۔ایل اھتم پک ےس اہھت ےک رشداہ ےن اس ۔رکشہی
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۔وتڑواگن ںیہن  

  دنمر اںم

ے

 رشداہ رک رسالہ ےن رکنشداس ۔رکےل دنب وکاڑ رشداہ وہں اجراہ ی

۔اٹلپ ےیل ےک وایسپ رک اور اہک ےس  

۔وپاھچ ےس بقع ےن رشداہ ی اوپ؟ وہ اجرےہ ویکں دنمر ےمس اس  

 

ُ

 ۔ایگ رک یپار دروازہ اور دی ا وجاب ےن اس ۔ےہ دانھکی ااظتنم اک وپاج یک دویی ک

 اںم آنگن وک ایبنج وت یٹلپ واسپ وہ رکےک دنب وکاڑ ۔آیئ ےھچیپ ےھچیپ اےکس رشداہ

 ایبنج ۔یھت یگل ےنلیھپ رسیخ رپ اقف رغمیب ۔اھت راہ ڈلھ دن اب ۔داھکی آےت

   ای   ےک آنگن ےچک رشداہ ۔اگل ےنیل ایکسچں یک اچےئ رک ھٹیب رپ اچریپایئ

ن

 اجی

ریھ رطف یک ڑیسویھں یچک ینب

ٹ

 اس ۔آیئ رپ تھچ رکےک ےط ڑیسایھں اور ی 

 یلچ ےچین اور ڈاال اںم وٹرکی رک ٹیمس اںیہن ںیھت ریھک وک اھکسےن رمںیچ ےن

 یپاین اںیمس ۔ایک چپ   ڑھگا اک یپاین ےن اس رک رھک اںم اخےن ی اوریچ وٹرکی ۔آیئ

۔اھت مک  

را اںم
 
۔اتبی ا وک ایبنج ےن اس ۔رانھک ایھکل اک رھگ مت وہں آیت رک رھب یپاین ج  

۔دوں ال اںم الؤ  

اں ایل دھکی ےن واولں اگؤں۔وہےئگ ںیہن وت یپالگ ۔۔مت

ن

 اگ وہاجےئ رحام انیج وت ی

ارا
م
۔وبیل رک کنت وہ ۔ہ  
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وہےگن؟ ہن ریحان واےل اگؤں وت اجؤیگ رک وھچڑ االیک رھگ مت وت  

اں مت ویکں االیک

ن

۔وہی  

 وجاب دودبو اےنس ۔رھگ اہمترے وہں اںم ہک ہتپ ںیہن وت وک واولں اگؤں نکیل

پ  وک ہظحل ای   رشداہ ۔دی ا
پ
۔اھت ذنیہ اک الب وہ ۔رکیئگ ج  

۔آیئ ٹلپ رک ڈکھ وک ڑھگے رھپ ۔الہی ا رس اےنس ۔وہ کیھٹ مت وت ےتہک  

ےہ؟ وکن اہمترا وہ اھت آی ا وج اںم دورہپ  

۔دی ا وجاب ےن رشداہ ۔ےہ یتپ واال وہےن ریما  

 بلطم ریما ۔وبال ےس دلجی رھپ۔اہک اںم ادناز رعتیفی اےنس ۔ےہ ڈنیہمس تہب

۔اھت دنسر تہب ےہ  

۔وبیل رک الہ رس وہ ۔ےھجم ےہ آیت ارگنیجی اینت وہں اجیتن  

۔ایک ااہظر اک ریحت ےن ایبنج ۔۔۔ااھچ  

رک ۔اہں

ٹ

 
۔ےن اںم ےہ ایک م  

ڑپاھ؟ ںیہن ویکں آےگ ۔ےہ ی ات ایھچ تہب  

ا رہش ۔ےہ ںیہن اکجل اہیں

ن

ا اجی

ے

۔اتکس �جھب ںیہن اےلیک ےھجم ی اوپ اور ڑپی  

رے تہب اچےئ ۔رسالہی ا ےن ایبنج ۔۔ممہ

ن

۔ےہ یک م  
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ا اںم

ن

۔وبیل وہرک وخش وہ ۔وہں انبیت ااھچ تہب یھب اھکی  

۔ںیہن یہ وپاھچ اک اھکےن وت ےھجم آج ےن مت نکیل  

اہتش ےن مت

ن

رےھ دن وج ی

ٹ
پ
۔اھت ایک ج  

۔ایگ ڈلھ یھب دن وت اب ھچک الھکدو اب وت  

ر ھچک ۔وہں یگل اکپےن ایھب  رطف یک اخےن ی اوریچ وہں یتہک وہ ۔رکو ااظتنر دی 

ریھ

ٹ

دی رک ھٹیب رپ ڑیپیھ اور ی 

ٹ ن

 اچول ےن اس ۔اھت مک اسنل ۔اھجاکن اںم اہی

 اگل ےنلیھپ ادنریھا اب ۔یگل ےننچ رک ےل اںم رپات اچول اور ایک ارادہ اک اکپےن

۔اھت  

۔وپاھچ ےن ایبنج ےہ؟ یلجب اںم رھگ اہمترے  

 واال روینش زرد اگل اںم آنگن رک اھٹ اور ریھک وچںہ رپات ےن رشداہ ۔ےہ اہں

۔اجیھٹیب رپ ڑیپیھ ےس رھپ اور ۔رکدی ا رونش بلب  

۔وہاگ درد اںم اھگؤ ےس رسدی وھٹیب اجرک ادنر مت  

۔ےہ بک رسدی اینت  

ریہ؟ گل ںیہن رسدی ںیہمت  

۔ںیہن  
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۔اسنہ ےس وہےل ایبنج ۔وبیل رک رسالہ وہ ۔وہ بیجع مت  

۔ےہ اس رشالیم اکیف رتیگنم اہمترا  

۔اوکس ایل دھکی ےسیک ےن مت  

 رکسماےت ۔ڑپی رکسما رشداہ ۔وبال ےس وگیئ اصف وہ ۔ےس رھجی یک دروازے

رےھ رہگے تہب اںم اگولں دوونں اےکس وہےئ

ٹ

۔ےھت ڑپےت گ  

۔اکپرا اےس دعب وحملں دنچ ےن ایبنج ۔۔۔ونس  

۔یھت نگم اںم ےننچ اچول وہ ۔وہک  

ا رھپ ی ار ای  

ن

رامشئ ایکس ۔۔رکسمای

ن

 ایکس رک ااھٹ رس ےن رشداہ ۔یھت اونیھک تہب ق

  

ن

۔داھکی اجی  

 ویکں؟

  اہمتری

ٹ

م
۔اھت ایگ اس وھک وہ ۔ےہ دالیت ی اد یک یسک ےھجم رکسماہ  

۔وپاھچ ےن رشداہ یک؟ سک  

وبال رک کٹھج رس وہ اہمتری؟ رکوں دمد اںم اکم یسک ٶاتب مت۔۔ وھچڑو  

۔چںہ رکےت رمد ںیہک یھب ےکاکم روسیئ الھب۔ ںیہن  

ان یک رمد ویکں

 

ایک؟ ےہ یتٹھگ ش  
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 رشداہ ۔ےہ یپاپ اہم وت ہی۔۔ رام رام رکے اکم ےک رھگ رمد وہےت ےک وعرت

۔رکسمای ا ایبنج۔ ۓوھچ اکن اےنپ ےن  

ان یک رمد

 

 کھت رکےک اکم اانت وعرت۔ ےہ ںیہن یتٹھگ ےس اکومں ےک رھگ ش

 راہ وبل ےجہلاںم رنم وہ۔ اٹبدے اہھت اس وھتڑا ااکس رمد ارگ وہایگ ایک وت ےہ اجیت

 رک التبم اںم ریحت اےس ی اںیت ایکس۔ داھکی رطف ایکس ااھٹرک رس ےن رشداہ۔ اھت

 وک وعرت۔ےہ ی ادنی یک رمد وعرت ہک اھت انس یہی ہشیمہ ےن اس ۔ںیھت ریہ

۔اھت داھکی ےتلم یہ درہج رتمک ےس رمد  

۔وہیئ ریحان وہ ۔۔وہ وسےتچ ااسی وہرک دنہو مت  

۔رکسمای ا وہ ۔وہں دنہو اںم اہک ےن سک وک مت  

 ےن ایبنج ۔داھکی رطف ایکس رک وھکل آںیھکن وپری ےن رشداہ ایک؟ وہ ںیہن

۔الہی ا رس اںم یفن رک دی ا اںم وہوٹنں مسبت اس دامیھ  

۔یھت وبیل رکنٹس وک رکنچس اںم ادناز داہییت وہ وہ؟( رکنچس)رکنٹس  

۔رسالہی ا اںم یفن ےن ایبنج ۔ںیہن  

وہ؟ امےتن وک دباھ  

۔۔ںیہن ی الکل  

۔یھت ریہ لیھک وسکیٹ ےسیج وہ وہ؟ ھکس  
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۔ںیہن  

۔۔رھپ  

   وکیئ ارگ ول وسچ
م
۔۔وہ ایگ رہ ذمہ  

 اس امھجاک ای   اںم ذنہ دکیم ۔یئگ ڑپ اںم وسچ رشداہ ۔۔۔درھم وکیئ اور

   ای   ۔۔وہا
م
 رظنادناز اےس ےن رشداہ ۔۔اھت ایگ ایک رہ ۔۔اھت ایگ رہ وایعق ذمہ

   وہ ۔اھت رکدی ا
م
را تہب ای   ۔۔اھت وخف ای   ۔۔اھت ںیہن ذمہ

ٹ

 اےکس اھت رطخہ ی 

  
م
   اک واولں یپار ی ارڈر ۔۔ےیل ےک ولوگں ےک ذمہ

م
راروں ےک ریمشک ۔۔ذمہ

ن

م
 ہ

   اک ولوگں
م
   وہ ۔۔ذمہ

م
ام ےک رپورداگر ای   واےل امےنن ےک سج ہک ذمہ

ن

 رپ ی

   آامسین وہ ۔۔ےھت رےہ اٹک رس ےس دصویں
م
 اک واولں امےنن ےک نج ہک ذمہ

 اانت رپ رب دےھکی ان اس واےل امےنن اےکس اور ۔۔اھت داھکی ان رب اتکی و وادح

ام اےکس ہک ےھت رےتھک نیقی

ن

 وہ ۔۔ےھت اکھجےت ںیہن رس رگم ےھت رمےت ٹک رپ ی

  
م
 ےک وفج اھبریت اںم ریمشک ےس اسولں رتس واےل امےنن ےک سج ہک ذمہ

  اظممل

ے
 

رداس  آیئ ہن زغلش اںم االقتسل یپاہیء ےک ان رگم ےھت رےہ رک ی 

   وہ ۔۔یھت
م
   ےک داین اسری وج ۔۔ذمہ

م
 ےیل ےک واولں امےنن ےک ذماہ

ام ےک سج ہک دنی وہ ۔۔اھت یٹنھگ یک رطخے

ن

 ہصح ای   اک دنہواتسن اس رپ ی

   وہ۔۔اھت ایگ نب یپااتسکن
م
   اک اعتیلٰ اہلل وج ہک ذمہ

م
ی  دمحمِ وج وہ ۔۔ےہ ذمہ  طصمٰ

   اک
م
   وہ ۔۔ےہ ذمہ

م
   وہ ۔۔ےہ االسم وج ذمہ

م
 واےل امےنن ےک سج ذمہ
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۔۔۔چںہ املسمن  

۔وھگرا وک ایبنج رک لگن وھتک ےن رشداہ  

۔یھت یسیج رسوگیش زیت آواز ایکس وہ؟ ےلسم  

اری ےن ایبنج ۔وہں املسمن ہلل ادمحل

 

 ےس اہھت ےک رشداہ ۔الہی ا رس ےس رسش

۔ےھت ےئگ رھکب اچول اردرگد اےکس ۔یئگ وھچٹ رپات  

۔ںیہن ویکں اتبی ا ےن مت  

۔۔بک وپاھچ ےن مت  

اڈک وہ ۔۔۔ےلسم مت

 

۔یھت ش  

ام ۔۔وہں املسمن دیپایشئ ہلل ادمحل

ن

ر ےن اس ۔نسح ودیل ےہ ی

ن

ٓاج  اعترف اانپ ب 

۔یئگ رہ ےس دکھ رشداہ ۔۔اھت رکوادی ا  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

دیھ   ےک حبص حبص اںم وہم ای 

ے
ے

اےتش دعب ےک امنز وعرںیت یھبس وق

ن

 ایتری یک ی

پ  گپ  اںم آسپ س   وہ ۔ںیھت وغشمل اںم

 

 یملسٰ وساےئ ںیھت ریہ رک یھب س

پ  ی الکل اںم وگےش ای   وج ےک
پ
 اںم الخء رظنںی ایکس ۔یھت یھٹیب اچپ ج

 یھت یھٹیب اںم وپزنشی ای   ایس ےس بک وہ ۔ںیھت ریہ رک التش ایک اجےن

 مگ گلھت اگل ایکس اب وعرںیت س   ہی ۔اھت ایک ہن اخمبط اوکس یھب ےن یسک
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۔اھت وھچڑدی ا رپ احل اےکس اےس ےن اوہنں ۔ںیھت وہیکچ اعدی یک رےنہ مص  

ر یہ ھچک ا وچدیکار ہک وہیگ زگری دی 

ے

 اںم ی ازوؤں ےن اس ۔آی ا ادنر وہا اھبگ

رھ ای  

ٹ

 ایکس یھبس وہ ۔اھت اجراہ الچ روےئ لسلسم وج اھت راھک ااھٹ ہچب اسہل ڈی 

۔آںیئ لکن ےس رمکے اےنپ یھب دقہیس ڈیمم ۔وہےئگ وتمہج رطف  

۔وپاھچ ےس وچدیکار ےن اوہنں وچدیکار؟ وہا ایک  

ر اکیف ہچب ہی ڈیمم ا اور اھت راہ وھگم ادرھ ادرھ ےس دی 

ے

 ےہ اتگل ےھجم ۔اھت اجراہ روی

 اھپڑ اھپڑ الگ ہچب ۔ایک ایبن دماع ےن وچدیکار ۔ےہ ایگ ڑھچب ےس رھگواولں اےنپ ہی

 وہےن عمج رگد ےک وچدیکار رک وھچڑ اکم اےنپ وعرںیت س   ۔اھت راہ رو رک

۔ںیگل  

 وک وپسیل اںم ۔دےیجی ےھجم اےس ۔آےئ ےل ادرھ اوکس وج ایک ااھچ ےن آپ

ر یھب آپ ۔وہں رکیت االطع
م
 دقہیس ڈیمم ۔ےیجیک ھچگ وپھچ ےس ادررگد اجرک ی اہ

 ادناز ؤمدی اہن وچدیکار ۔اھت راہ رو لسلسم یھب اب وہ ۔ایل ےل ےس ان ہچب ےن

پ  وک ےچب دقہیس ڈیمم ۔ایگ الچ واسپ رک الہ رس اںم
پ
 وکشش یک رکواےن ج

 اےس ےن وعروتں فلتخم درگیے دعب ےکی ۔وہںیکس ہن اکایمب رگم ںیگل رکےن

پ 
پ
ااکم رگم یک وکشش یک رکواےن ج

ن

۔رچںہ ی  

رات ےس رنم یملسٰ ۔وچںیکن وہ رپ آواز یس رنم ای   ۔دںی ےھجم ادرھ

 

ای

ے

 ےیل ی

   یک ےچب

ن

ارہ اجی

 

 اےس ہچب وہےئ اچکچہےت ھچک ےن ی ایج زادھہ ۔یھت ریہ رک اش
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۔اھت ایل اںم وگد اںم ادناز رھبے اتمم اےس ےن یملسٰ ۔دی ا امھت  

   ےہ وہا ایک یج
 
 

 ۔یگل الہبےن وہےئ الھجےت اےس وہ وہ؟ رےہ رو ویکں ۔۔وک ب

ا ہچب

ن

۔اھت اگل وھگرےن اےس رک وھچڑ روی  

   ۔۔وہا ایک
 
 

   ریمے امرا ےن سک۔۔ےہ امرا ےن سک وک ب
 
 

 اےس وہ وک؟ ب

 رک یھب ی اںیت ےس اس اسھت اسھت اور ۔یھت ریہ لہٹ وہےل وہےل ااھٹےئ

   ایکس ےس رظنوں زدہ ریحت احرضنی س   وموجد اںم رمکے ۔یھت ریہ

ن

 اجی

رے یھب ہچب اور ۔یھت آریہ رظن نگم دح ےب وہ ۔ےھت رےہ دھکی

ٹ

 ےس وغر ی 

  ی اںیت ایکس

ن
ن

۔اھت اگل س  

ارلم وک یملسٰ ےن س   ان ی ار یلہپ اںم اسولں ھچ زگہتش

ن

 یب رطح یک ولوگں ی

 یہ اینپ ایکس وہ ےسیج وہیئ نگم ویں ھچک اسیکھت ےچب وہ ۔اھت داھکی رکےت ویہ

۔اھت وہایگ امونس اکیف اسھت ےک اس یہ دلج یھب ہچب اور ۔وہ اوالد  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یس رنم رپ رہچے ےک اس ۔داھکی رطف یک ودیل ےس وغر تہب ےن رشداہ

 

ٹ

م
۔یھت رکسماہ  

ا املسمن ریما ایک یئھب وہا ایک

ن

ر ےک دصےم یسک ےیل اہمترے وہی رای   اےنس ےہ؟ ی 

۔وپاھچ رک سنہ ےس وہےل  

 اہیں ٹنم ای   ںیہمت وہ وت یئگ لچ ہتپ وک ی اوپ ی ات ہی ارگ ہک وہ اجےتن مت
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۔دی وارگنن اےس ےن رشداہ ۔اگ دے رےنہ ںیہن  

 اتبیئ ںیہمت رصف ےن اںم وت ی ات ہی ۔اگ ےلچ ہتپ ےسیک اںیہن نکیل ۔وہں اجاتن

۔ےہ  

۔اہک رک کنت ےن رشداہ ۔اتبؤیگن ہن وک اوکن اںم ےہ اتگل ایک ںیہمت وت  

دویگ؟ اتب ایک وت  

دردی وکیئ ےس ےلسم ای   ےھجم ۔وہں یتکس یھب اتب
م
 رمویت ےب وہ ۔وہیتکس ںیہن ہ

 ی اتشل اک اسڑیھ ۔یگل ڈاےنل اںم رپات رک نچ ےس زنیم اچول اور وبیل ےس

 دبل زاویی اک اگنوہں ےن ودیل ۔اھت اقرص ےس ڈاھےنپن دبن وگرا ااکس البؤز رھب

۔ایل  

ان یسک وت کیھب یک رمح ۔دانی اتب ےس وشق ےہ کیھٹ

ن

 یہ اماتگن یھبک اںم ےس ان

 ہجہل ااکس ۔اسبط ایک یک دنبے ۔ےہ ذات یک رب سب وت رامحن ویکہکن ںیہن

۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رس ےن رشداہ ۔اھت وبضمط تہب  

اں ایگ لچ ہتپ وک یسک اںم اگؤں

ن

 الھکدںی وک وتکں رکےک ڑکٹے اہمترے وت ی

ا اےس اےنس ۔ےگ

ن

ا وک ریپوں اےنپ اکھجےئ رگدن ونہز وہ ۔اچاہ ڈرای

ے

 ۔راہ وھگری

۔یھت الرپوایہ دح از رپ رہچے  

راروں ےسیج مت اںم ۔رکول ااھٹک وک یتسب اسری اجرک اجؤ

ن

م
روں ہ

ن

 داتی اکھجیئ وک اکق
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 رب اتکی و وادح ریما ہک ےہ اامین ریما ۔اگ رکاجؤں یپار ی ارڈر اک دسی اےنپ

راروں ریھک اںم دنمروں اہمترے

ن

م
 اافلظ اےکس ۔ےہ اھبری رپ ومرویتں یک رھتپ ہ

ا  رس رشداہ ۔۔اکٹھج زوردار اک یلجب ہک ےھت

ے

پ  یپا ی

ن

۔یئگ اکی  

اں اجؤ

ن

  اب ی

ے

 ےس سٹ رشداہ ۔اکللرا اےس رھپ اےنس ۔وہ یھٹیب ویکں اہیں ی

۔یھت رکدی گنگ زی ان یک رشداہ ےن نیقی اےکس ۔۔وہیکس ہن سم  

ر ھچک وہ؟ ےک یپار ی ارڈر مت ۔وپاھچ لکشمب ےن اس دعب دی   

۔وہں وفیج اک یپار ی ارڈر ۔اہں  

ارے
م
ےھت؟ آےئ رکےن اجوسیس اںم دشی ہ  

۔اھت آی ا ےل احدہث ای   ۔آی ا ںیہن اہیں ےس وخد اںم ۔ںیہن  

۔داھکی رطف یک اس ےس رظنوں وساہیل ےن رشداہ ۔۔احدہث  

 اھٹ اور وھچڑی وچںہ رپات ےن رشداہ ۔رھبی اسسن رہگی ای   ےن ودیل ۔۔اہں

  رپ انکرے دورسے ےک اچریپایئ رک

ٹ

۔اھت اھٹیب اکھجےئ رس ودیل ۔یئگ ی  

 یک آامسن رک ااھٹ رس ےن ودیل ۔یھت یسیج رسوگیش آواز ۔وپاھچ اےنس احدہث؟ اسیک

۔اھت وھکاج ایک اجےن اںم ووتعسں  

رافین روز ای   ۔اھت وپڈٹس اںم ایسنچ اںم  زد اںم اور ےلچ ڑکھج ےک وہاؤں ی 

   ۔آایگ اںم
 
۔یپای ا اںم لیج وک وخد وت یلھک آھکن ج  
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۔اکیٹ ی ات ایکس ےن رشداہ ۔وہ اھبےگ ےس لیج مت اھت کیھٹ ایھکل اک ی اوپ وت  

۔رسالہی ا ےن ودیل ۔وہں اھباگ ےس لیج ۔اہں  

الم اںم رکےنیل نیقی رپ اس وک رشداہ ۔رکولں ووشاس ےسیک اںم

ے

 ےن ودیل ۔اھت ی

۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن  

۔وہں راہ ہہک چس اںم مسق یک اہلل ریمے ےھجم  

ری تہب

ٹ

۔ول وسچ ۔وہ رےہ اھک مسق ی   

۔ےہ اھکیئ مسق یہ رک ھجمس وسچ  

  بک ہک اتبؤ ہی مت ۔اگ اجےئ داھکی ۔۔ولچ

ے

 وہ ےہ؟ ارادہ اک رےنہ اہیں ی

رےتھ رطف یک اخےن ی اوریچ رک اھٹ ےس اچریپایئ

ٹ

۔یھت ریہ وپھچ وہےئ ی   

  رکےن یپار ی ارڈر

ے

۔۔ی  

۔داھکی رطف ایکس ےس ریحت رک ٹلپ ےن رشداہ رکوےگ؟ یپار ی ارڈر  

۔اہک ےن ودیل ۔اہں  

 رک روھکایل یک ی ارڈر وج وہ وفیج ںیہمت ےگ دںی رھک رک وھبن ۔۔ایک وہ یپالگ

۔وہ ہن یہ اجاتن س   ہی وت وہ ےسیج اتبی ا  ویں اےس ےن رشداہ ۔چںہ وہےت رےہ  

ر ےیل ےک اجےن واسپ ونط اےنپ اںم ۔ںیہن رپواہ یک ااجنم ےھجم
م
 زگر ےس دح ہ
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۔اجؤاگن  

 رپم یسیج ای   ۔چںہ وت یہ دشی ےسیج ای   یپااتسکن اور اھبرت ۔ول رہ یہ ادرھ

۔انہس رانہ اسیج ای   رواج ےسیج ای   رپاںیئ  

 مہ ۔نہس رنہ ہن ادقار ہن رواںیتی ہن! یب یب رشداہ ےہ ںیہن اسیج ای   یھب ھچک

ارا ۔چںہ املسمن
م
ارے دنی ہ

م
 ےک داین وک ھچک س   ےنیپ اھکےن نہس رنہ رچلک ہ

ر
م
  اگل اینپ املسمن مہ ۔ےہ رکداتی اگل ےس رچلک ہ

ے
ن

 ہی اور ۔چںہ رےتھک انشج

 وت وہںیت یہ یسیج ای   اوقام اسری اںم دنہواتسن وپرے ارگ ہک وسوچ وت یھب

۔آیت شیپ ویکں رضورت یک انبےن یپااتسکن  

ام ایک اس وساھک التپ اھت وج اک ولسمں وت وہ

ن

 یلع دمحم اہں ۔۔اس لکشم اک اس اھت ی

 ےس یپاین اچول رشداہ ۔اھت وشق اک ڈاےنل اسفد اںم درھم دوونں وک اس ۔انجح

۔یھت ریہ اگنھکل  

 ورہن ۔اھت ااھٹی ا دقم ہی ےیل ےک رکواےن متخ اسفد ےن انجح یلع دمحم امظع اقدئ

۔اھت راھک رک رحام انیج اک املسمونں ےن دنہوؤں اںم ےطخ اس ےس دصویں  

 واےل امےنن ےک درھم دنہو ۔چںہ ی اںیت وھجیٹ وہیئ انبیئ یک ولسمں س   وت ہی

ارا ۔چںہ رکےت تبحم ےس س  
م
 ذات درھم یھب یسک ہک ےہ یہی یہ امانن وت ہ

رھ ےس یپات

ٹ

  ےہ وہ اور ےہ زیچ یہ ای   رک ی 

ے

 

ن

ان

ن

 ویہ رپ زی ان یک رشداہ ۔ان

 ذرےعی ےک ڈیمی ا اےنپ ےس زامےن ای   دنہو رپاچر اک سج ےھت اافلظ ےٹپ ےسھگ
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۔چںہ رےہ رک  

 

ے

 

ن

ان

ن

ادان ارے ۔ےن مت یہک وخب ہی ۔ان

ن

  نسحمِ! ڑلیک ی

ی

ے

 

ن

ان

ن

 ریپواکر ےک ان

ارے ۔۔مہ چںہ
م
این ےن وملس ہیلع اہلل یلص یپایک یبن ایپرے ہ

ن

دردی ان
م
 وج یک ہ

ارخی وپری وت ریظن ایکن چںہ یک اقمئ اثمںیل ایلعٰ

ے

ارے ۔یتلم ںیہن ںیہک اںم ی
م
 ہ

رھ ےس املسمن الھب ۔ےہ ینبم رپ آیتش و انم تبحم ایپر یہ اینبد وت یک دنی

ٹ

 رک ی 

 

ے

 

ن

ان

ن

 اھبری داللئ ےک ودیل ۔رپ زنیم روےئ ےہ وہاتکس وکن وخاہ ریخ اک ان

 ےس االسم اور املسمن۔۔۔یھت ڑلیک دنہو اھبریت ای   یھب اسےنم رگم۔ےھت

۔یھت دوڑیت اںم روگں یک سج رفنت  

اونں اںم داین اسری ےلسم

ن

 ےس س   ۔چںہ رےہ لیھک وہیل ےس وھکن ےک ان

رے

ٹ

راؤن ایپز اےنس ۔چںہ ےلسم وادی آکنت ی  ۔اہک وہےئ رکےت ی   

  انسیئ ینس

ے

ر مت ۔ڑلیک وبول م
م
 ریہ رک رپ اینبد یک رفنت یک دصویں ضحم ی ات ہ

زردوں وک املسمونں ےہ داھکی ےن اںم ۔وہں وفیج ای   وخد اںم ہکبج ۔وہ
گ

ے

ئ

 

مس
ہ

 د

زردی ےہ ایل ہصح وخد ےن اںم ۔وہےئ ڑلےت الخف ےک
گ

ے

ئ

 

مس
ہ

  الخف ےک د

ن

 
 ج

۔۔اںم  

ا وھکن درھم اہمترا ہک وہں اجیتن ہی سب ہتپ ںیہن اانت ےھجم ۔۔سب

ن

ا اہبی

ے

 اھکسی

را وک س   ی ایق العوہ اےنپ ےلسم مت اور ۔ےہ  رک ااھٹ اہھت ےن رشداہ ۔وہ ےتھجمس ی 

۔اکیٹ ی ات ایکس  
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۔ایک وسال قلعتم ریغ ےن ودیل اہمتری؟ ےہ رمع ایک  

۔۔وپاھچ ویکں ےن مت رگم ۔۔۔اسل ارھٹہ  

یلم؟ ےس املسمونں ےنتک مت اںم زدنیگ اسہل ااھٹرہ اینپ  

ے چںہ رےتہ اجےت آےت ادرھ ۔ںیہن یھب ےس یسک
س
مل

 اوکن رکےن ریس یک ی ارڈر 

 ۔ےھت دےھکی ےلسم ھچک واہں وت یھت یئگ ومجں اابکیر ۔داھکی یہ ےس دور دور سب

 رصموف ےن اںم اگلےن اھگبر اک اچوولں اسھت اسھت وہ ۔دی ا  وجاب ےن رشداہ

۔یھت  

  ی ات ی ااقدعہ ےن مت ےس سج وہں املسمن الہپ اںم ومجمیع تیثیحبِ ینعی

ے

 
پ

 ج

۔ےہ یک  

۔اہں  

 اےکس ںیہن یہ اجیتن مت وک درھم سج ںیہن یہ یلم یھبک مت ےس وقم سج وت

  رکےک نیقی رپ انسیئ ینس قلعتم

ٹ

 ای   ہی اتگل ںیہن ںیہمت ۔۔رکانیل اقمئ راےئ اپ

ان ی اوعشر

ن

ان یک ان

 

 رگدن ےن رشداہ ۔اھت رنم ہجہل اک ودیل ۔ےہ الخف ےک ش

۔یھت ڑپیئگ اںم وسچ وک ےحمل ای   ےسیج وہ ۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ  

ر ھچک اےنس ۔وہ کیھٹ مت وت ےتہک ۔اہک وجای ا   دعب دی   

ان

ن

۔ےہ انبی ا اولخملاقت ارشف ےن اعتیلٰ اہلل وک ان  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

132 

ایھجمس اےنس ےہ؟ انبی ا ایک

ن

۔وپاھچ اںم اعمل ےک ی  

ان ےن اعتیلٰ اہلل نیم آیئ

ن

 وریغہ وھبت نج وپدے اجونر ولخماقت اسری وک ان

ان ےہ رتہب ویکں وہ اجیتن ےہ اجیھب اںم داین رک انب رتہبنی زی ادہ ےس س  

ن

 ان

ےس؟ س   ان  

۔۔ویکں  

ان ےن اہلل ویکہکن

ن

رن وک ان

ن

ا ںیہن نیقی رپ انسیئ ینس وہ ۔ےہ دی یپاور یک ری 

ے

 رکی

ا رکف ےہ وساتچ ہکلب

ے

ا اقمئ راےئ وکیئ رھپ اور ےہ رکی

ے

 ےس راسن وہ ۔ےہ رکی

 یھبک ےن اس وت رپ الگنی اس ۔یگل وک دل ےک رشداہ ی ات ایکس ۔اھت راہ اھجمس

 آواز یک رکنشداس یہ اسھت اور یگل وہےن دکتس رپ وکاڑ یھبت ۔اھت ںیہن یہ وساچ

۔۔رشداہ او اری رشداہ آیئ  

پ  وک ودیل اور ۔ایھٹ ےس رھپیت رشداہ
پ
ارہ اک رےنہ ج

 

 یک دروازے رکےک اش

ریھ رطف

ٹ

  یک ولےہ اور ی 

ن

۔دی وھکل ڈنکی آولد زن  

ری
م
ری اوم ہ

م
۔وہا دالخ ادنر وہےئ ےتہک رکنشداس ۔۔اوم ہ  

۔وبیل رشداہ ۔ی اوپ ےتسمن  

۔آی ا الچ اںم آنگن وہےئ ےتہک وہ ۔۔راین ایٹب ےتسمن  

 رپے ذرا ےس ودیل رکنشداس ۔وپاھچ ےن رشداہ ی اوپ؟ وہےئگ ااظتنم س   ےک وپاج
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  یہ ہپ اچریپایئ

ٹ

۔اھت ایگ ی  

 رپی ےک س   مہ وگھبان ۔وہےئگ ااظتنم س   ےس رکیپا یک وگیپال ی ال اہں

را رکنشداس ۔رکے رساشک یک واروں

ٹ

۔اھت آراہ رظن رسمور ی   

ری
م
ری اوم ہ

م
   یک اخےن ی اوریچ وہیئ وھجیتم یھب رشداہ ۔اوم ہ

ن

رھ اجی

ٹ

 ۔یئگ ی 

۔وہا وتمہج رطف ایکس رکنشداس ۔اھت اھٹیب اںم ادناز اقلعتہن ےب ودیل  

  مہ وک وار رشی

ُ

 ااھٹک ولگ ےک یتسب اسری اںم دنمر ۔رکےگنی وپاج یک دویی ک

 ۔اگل دےنی االطع اےس وہ ۔رکےگنی یہ اسھت یھب وھبنج دعب ےک وپاج ۔وہاجےگنیئ

الم اںم وپاج یھب مت ےہ ہتپ ےھجم

 

ا ش

ن

 ںیہن ملع وک واولں اگؤں رپاوتن وہ اچےتہ وہی

 وگھبان اسری وت ڑپیئگ یھب کنھب وک یسک ارگ ےہ دی انپہ وک یسک ےن مہ ہک

 اسھت ںیہمت اںم ۔رکانیل وپاج ںیہی مت ۔ںیگل انبےن ی اںیت ایک ایک ولگ اجےن

 اب ہجہل اک رکنشداس ۔یگ دے اچنہپ وھبنج ںیہمت رشداہ ۔اتکس اج ےل ںیہن دنمر

  ہک اھت اگل یہ ےنہک ھچک ودیل ۔اھت رنم یھب اسیکھت ودیل

ن

 یک رشداہ رظن ایکس ااچی

  

ن

پ  اےس اںم آوھکنں یہ آوھکنں وہ ایھٹ اجی
پ
ارہ اک رےنہ ج

 

۔یھت ریہ رک اش  

 اںم ےجہل رنم اےنس ۔وہں اتھجمس وبجمری آیکپ اںم ۔یج ڈنپت ںیہن ی ات وکیئ

۔یھت یک اخرج اسسن یک ھکس ےن رشداہ ۔اھت اہک رک رکسما  

ر ینتک! ایٹب رشداہ ارے ۔اور یگ ےگل دی   

   آؤ رک دوھ ہنم اہھت مت ی اوپ سب
 
  ج

ے

 وت دی ا وجاب اےنس ۔وہاجےگنیئ ایتر اچول ی
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ری رکنشداس
م
   یک پمپ ڈنیہ رک اھٹ اتہک اوم ہ

ن

رھ اجی

ٹ

 وہ رک دوھ اہھت ہنم ۔ایگ ی 

۔ایگ الچ اںم رمکے ادنروین  

 یسک وہیگ ہن داری ذےم ہپ ھجم رھپ وت اتبی ا یھب ھچک قلعتم اےنپ وک ی اوپ ےن مت

۔ایک اخمبط اےس اںم آواز دممھ تہب ےن رشداہ ۔یک ی ات  

  رکف

ے

ر اجن اینپ ےھجم رکو م

ن

ر ۔ےہ زعی 

ن

  زدنہ وک آج

ے

ا وت یھب رھگ اےنپ السم

ن

 اجی

ا رک اھٹ وہ ۔رکشہی اہمترا وےسی ۔ےہ

ے

 دویار یس وھچیٹ یک اخےن ی اوریچ وہا ڑگنلای

   ےک
 
ی ر

ے

۔راک آن ق  

ارے ےس دم اچول ےن اس ۔ںیہمت وہاگ درد اںم اھگؤ ۔وھٹیب رک اج

ے

۔ای  

ا ےس دلجی ےہ یگل وھبک

ن

۔وبال رک رکسما وہ ۔زیلپ دو دے اھکی  

   یک اچریپایئ رک ٹلپ وہ ۔الہی ا اہھت ےن رشداہ ۔وہں دیتی وھٹیب اجرک

ن

رھ اجی

ٹ

 ی 

۔ایگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ری اک رات

ن

   اھت رہپ آج
 
ر ۔وہیئگ دیبار رشداہ ج

م
ا لمکم وس ہ

ٹ

ر ھچک وہ ۔اھت انسی  دی 

ر ےس رمکے رک اھٹ رھپ ریہ ڑپی رحتک و سح ےب
م
ر ھچک وک ی اوپ ۔یلکن ی اہ  دی 

 

ے

ا ی

ن

 رکےک رگم یپاین ےیل ےک اہنےن اےکس وہ لبق ےس اجےنگ اےکس وس اھت اجگ

 ہپ آگ ڈی ا رک اگلس ڑکلی اں اور رھبا یپاین اںم ڈےب ےک نیٹ اےنس ۔یھت دیتی رھک

ا ےن اس وہرک افرغ ےس اکم اس ۔دی ا رھک

ٹ

اےتش اور وگدناھ آی

ن

 یک آول ےیل ےک ی
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 اےنس ۔ایگ اجگ ی اوپ اںم اانثء ایس ۔یگل ےنلیھچ آول ےس رغض یک اکپےن ایجھب

   ۔ایک اانشن

ے

  ی

ے

اہتش ےن رشداہ ی

ن

 اکیل ٹیپ اخیل ےلہپ ےن ی اوپ ۔اھت رکایل ایتری ی

ا

ے

اہتش رھپ وھچےئ رچن ےک امی

ن

 دعب ےک اجےن اےکس ۔وہایگ رواہن دنمر رکےک ی

اہتش ےن رشداہ

ن

 ۔یھت زی ادہ ھچک رسدی ۔ریہ یھٹیب یہ یپاس ےک وچےہل اور ایک ی

   یھت ریہ کنیس اہھت وہ
 
 لکن ےس رمکے اےنپ ودیل ۔وچیکن رپ آواز یک ےکٹھک ج

   یک پمپ ڈنیہ رخ ااکس اور اھت آی ا

ن

 رک ووض وہےئ الچےت پمپ ڈنیہ وہ ۔اھت اجی

   سب وت وہ ۔ےہ راہ رک ایک وہ ہک یھت اجیتن ہن رشداہ ۔اھت راہ

 

 اعمل ےک دامیغ اغی

  اےس اںم

ے

 اس اجےن ۔ایگ الچ اںم رمکے واسپ وہ رکےک ووض ۔یھت ریہ ی

 رٹاسن یسک رشداہ ۔اھت رکدی ا رظنادناز رک دھکی رھپ ی ا اھت ہن یہ داھکی وک رشداہ ےن

 رپ دروازے ےک رمکے اایتخر ےب رھپ اور آیئ ےھچیپ اےکس رک اھٹ اںم اعمل ےک

ھک

ٹ

ھت

ٹ

ٹ

   ےک اچریپایئ وہ اںم رمکے ےس وھچےٹ ۔یئگ رک رک 
 
ی ر

ے

 رپ زنیم ق

 املسمن ہک یھت اجیتن رشداہ ۔اھت راہ ڑپھ امنز ڑھکا اھچبےئ اچدر دیفس یک رتسب

 ریہ دھکی ی ار یلہپ ڑپےتھ امنز وک یسک وہ رگم چںہ ےتہک امنز وک ابعدت یک اہلل اےنپ

اف ودیل ۔یھت

ن

   ےک دروازے وہ ۔اھت اکچ رک رشوع امنز ی ادنےھ اہھت رپ ی
 
ی ر

ے

 ق

  زیمخ ایکس ۔اکھج ےیل ےک روکع وہ ۔ریہ ریک یہ

ن

ان

ٹ

 ی ا اھت درد اجےن اںم ی

 رطح یک زدہ رحس یسک رشداہ ۔اھت راہ رک دجسہ اب وہ ۔یپایئ ہن ھجمس رشداہ ۔۔ںیہن

 ےس رھپ اور ایک دجسہ ی ار دو اےنس ۔یھت ریہ رک ونٹ وک وموٹنم ای   ای   ایکس

را لمع ویہ رھپ اابکیر وہ ۔وہا ڑھکا اھٹ
م
 دجسہ دورسا وہ ی ار یک اب رگم اھت راہ دہ
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وں اہھت دوونں اےنس ۔اھت ایگ ھٹیب اجبےئ یک وہےن ڑھکا اھٹ رکےک

ن ٹ

 ۔ےھت رپ ھگ

   ایکس اب وہ اگل وک رشداہ وت ریھپا السم اےنس

ن

 اےس رھپ وہ رگم وہاگ وتمہج اجی

  ےس رھپ ۔اھت وہا ڑھکا اھٹ

ے

 

ن

 ۔ےیک دنلب اہھت ےیل ےک ریبکت ےن اس رک ی ادنھ ن

 رگم انس ورد اک اربک اہلل ےن امسوتعں یک رشداہ ۔یھت وہیئ دنلب دقرے آؤاز ایکس

اآانشیئ ےس وظفلں

ن

  ےک ی

 

 ےن اافلظ ان ہک اھت چس ہی نکیل یپایئ ہن ھجمس ی اع

   ےن ودیل ۔یھت دی دوڑا ینسنس اک اںم ووجد وپرے اےکس
 
  ج

ے

 یک متخ امنز ی

 رکدی ا استک اےس رک امھگ ڑھچی ےن اجدورگ یسک ےسیج ویں ریہ یمج وچںہ وہ

 شیپ و رگد ےسیج وہ ۔رکدےی دنلب اہھت ےیل ےک داع رک ریھپ السم ےن ودیل ۔وہ

 اور آیئ یلچ اںم آنگن واسپ رک ٹلپ رھپ وچیکن دکیم رشداہ ۔۔اھت اگیبہن ےس

   ےک وچےہل
 
ی ر

ے

 اس اچےئ اور ڈاںیل ڑکلی اں اور ھچک اںم وچےہل اےنس ۔آیھٹیب ق

اہک دی رھک ہپ

ے

  آےن ےک ودیل ی

ے

 اس ۔اھت وہا ااھجل ذنہ ااکس ۔وہاجےئ رگم ی

 یٹیب یک ڈنپت ای   وہ ۔اھت داھکی ہن رکےت ابعدت رک ڈوب اانت وک یسک یھبک ےن

   ی اوپ اےس ۔یھت
 
وں وت رکےت یپاٹ ج

ٹ
ن

د ےیک دنب آںیھکن ھگ  ولشک ےک وی 

وں ایکن رگم ۔اجےت ڑپےھ

ٹ
ن

 وج یھت وہیت ہن رپسدیگ وہ یھب اںم یپاٹ لمتشم رپ ھگ

 ےسیج وت وہ ۔۔یھت یک وسحمس ےن رشداہ اںم امنز یک ٹنم دس یک نسح ودیل

  ۔۔اھت وہاکچ اک رب اےنپ وپرے اک وپرے

ن

ان

ٹ

 راہ یک دجسوں اےکس یھب زمخ اک ی

 ےب ےس شیپ و رگد ۔۔اھت راہ ہہب اںم رہل اک سب وت وہ ۔اھت انب ہن راکوٹ اںم

 وپاج اسےنم ےک ومرویتں ۔۔وہرک اک رب دےھکی ان اےنپ رپ وطر لمکم سب اینز
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 واےل رکےن ابعدت رک ڈوب دقر اس یک رب دےھکی ان یسک رشداہ وایل رکےن

 اہیں ۔یھت ریہ یھٹیب یس مص مگ وہیہن وہ ۔رکیت ایک اور وت وہیت ہن ریحان رپ

 

ے

ر ےس رمکے وہ ہک ی
م
۔الکن ی اہ  

رشی یک ودیل وہ؟ مگ اہکں

ن

۔وچیکن رطح ےب وہ رپ آواز یس ق  

اہتش ۔ںیہن ںیہک

ن

۔رکوےگ ی  

۔ایگ ھٹیب ہپ اس رک اھچب اچریپایئ وہےئ ےتہک وہ ۔رکواگن ی الکل  

اہتش اںم اجؤ ھٹیب ادنر ےہ ڈنھٹ

ن

 وہےئ انبےت ڑیپہ ےن رشداہ ۔اجؤیگن دے وچںہ ی

۔اہک  

۔وہں کیھٹ اہیں اںم  

۔رمیض اہمتری یسیج  

۔چںہ اجےت ےلچ دنمر دلجی اینت وادل اہمترے  

 ۔چںہ وہےت دیبار ولگ ےک یپاس آس وت یہ ےس یٹنھگ یک دنمر حبص حبص ۔اہں

۔دی ا وجاب اےنس  

رتک ےک اہلل۔چںہ اگجےت وک س   رک دے اذان وت مہ ام ی ای 

ن

 ےک ودیل ۔ےس ی

۔اھت رخف اںم ےجہل  

 وہےت یھب اسفد واہں اور ۔اابکیر یھب اذان یھت ینس اںم ومجں ۔ےھجم ےہ ہتپ
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۔یھت اتبریہ اےس وہ ۔یھبک یھبک ےہ اجیت گل یھب یپادنبی رپ اذان چںہ  

  آواز ہی ۔اتکس اگل ںیہن یپادنبی وکیئ رپ اذان

ے

  ایقم

ے

 ۔یگ رےہ دامئ و اقمئ ی

۔اہک اںم ےجہل زعم رپ ےن ودیل  

رے مت

ٹ

 نج چںہ وہےت اںم دجسم وج وہ ںیہن وت وہ ںیہک ۔وہ ےتگل ےلسم ےکپ ی 

ری ےک

ٹ

ری ی 

ٹ

ارہ ااکس ۔ےہ وہیت داڑیھ ی 

 

   یک ومولویں اش

ن

 ےب ےن ودیل ۔اھت اجی

۔ریھپا اہھت رپ رہچے اےنپ اایتخر  

۔وہں ومولی ہلل ادمحل  

۔وہ وفیج مت اھت اہک وت ےن مت نکیل  

۔وہاتکس ںیہن ومولی وفیج ایک وت  

  رک ےسیک اکم اور وکیئ واےل رکےن ویسا ہک درھم ۔ےہ وہاتکس ےسیک

ے

۔چںہ تکس  

  ںیہن ویکں

ے

۔ےہ ںیہن وت رواتک ےس رکےن اکم ےک داین یںمہ دنی ۔رکتکس  

۔ایھجل رشداہ ۔وہ رکےت ی اںیت بیجع مت  

ارا ۔ےہ ی ات یس اسدہ یئھب ارے
م
 اسھت وک دوونں داین و دنی ہک ےہ اتہک دنی ہ

 داین اور اچےیہ رانھک اجری لمع یھب رپ امیلعتت یک دنی ینعی ۔ولچ رک ےل اسھت

 وج ںیہن وت وچہل وکیئ ومولی ۔اچےیہ رانہ رکےت اسھت اسھت یھب اکج اکم ےک

ر ۔اجےئ رھپا رک اوڑھ
م
ان وہ ہ

ن

ا لمع ہپ دنی وج ان

ے

 داتی درس اک یکین ےہ رکی
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رآن ۔ےہ اتکس ڑپوھا امنز ۔ےہ

ے

ا ملع اک ق

ے

ا وک ولوگں اور ےہ یھب رھک

ے

 یھب اھکسی

ل وہ اچےہ رھپ ۔۔ےہ ملعم ۔ےہ ومولی وہ ےہ

ن

ئ

 

س
ف

رسن وہ وفیج ےس احلظ رپو

ن

 ی 

 اجعم تہب اےنس ۔وہ کلسنم ےس ےبعش اور یھب یسک ی ا وہ ہشیپ ونرکی وہ نیم

  اںم ادناز

ے

 ۔یھت وہیئگ اکوجاب وہ ۔ااھجل اور ھچک ذنہ اک رشداہ ۔یھت یک واضج

اہتش اےنس

ن

 یک ڑھگے رک ٹلپ اور راھک الرک اسےنم ےک ودیل وس اھت رکایل ایتر ی

ریھ رطف

ٹ

   یپاین اںیمس ۔ی 
 
ی ر

ے

م ق

ے

ت

ن

چ
ل

۔اھت ا  

ر اںم ۔اجؤ اںم رمکے واےل ادنر مت ۔وہں اجریہ رھبےن یپاین اںم
م
 ےس ی اہ

ادعباری ودیل ۔اہک وہےئ ااھٹےت رپ رمک ڑھگا اےنس ۔اجؤیگن رک ڈال ڈنکی

ے

 ااھٹ ےس ی

اےتش اور

ن

 اگؤں واہں ۔آیئ رپ ےمشچ رھبےن یپاین رشداہ ۔ایگ الچ اںم رمکے تیمس ی

 اور اجبںیئ ایٹیسں رک دھکی وک رشداہ رطح یک ہشیمہ ےن اوہنں ۔ےھت عمج ےلچنم ےک

د ےن رشداہ ۔ںیسک آوازںی   دشی 

ٹ

م
 ےک وایسپ اور رھبا ڑھگا اںم اعمل ےک الھجنھجہ

راھےئ دقم ےیل

ٹ

روں ان ۔ی 

ن

 زیت زیت وہ ۔ےھت رےہ رک اھچیپ ااکس ےہقہق ےک ولق

  رھگ اےنپ یتلچ

ے

 رپ اچریپایئ رک رھک ڑھگا ۔وہیئ دالخ ادنر رک وھکل ڈنکی آیئ ی

ر ےس رمکے ودیل یھبت ۔اھت وہراہ رسخ رہچا ااکس ۔یئگ ھٹیب یہ
م
 اہھت اےکس ۔الکن ی اہ

اےتش اںم

ن

رنت وجےھٹ ےک ی ۔ےھت ی   

پ  وک دریتش یلیھپ رپ رہچے اےکس وہ ۔وہا ایک

ن

۔اھت ایگ اھبی  

ا وت دل ۔رپ ےمشچ چںہ وہاجےت عمج اسرے ومایل اسےل

ے

 وک ای   ای   ےہ رکی
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۔وبیل ےس ےصغ وہ ۔امروں رھتپ  

ا ںیہن احلص ھچک ےس امرےن رھتپ وک وتکں ےک راہ

ے

 اور وہ ہک ےک اس اجبےئ وہی

رنت وہ ۔چںہ وھبےتکن ۔اھت راہ راھک رک دوھ ی   

پ  وعرت ایک رھپ وت
پ
  ااینےئ ہی اچپ ج

ے
 

رداس  ےتلچ راہ سج ہک رےہ رکیت ی 

ے آواز ہپ اس رکے دل اک ومایل ڈنغے
س
ک

دی ایت وہ ۔رکے گنت اےس 

ن

 وہریہ ج 

ے ےس اخےن ی اوریچ ودیل ۔یھت

ے

کلئ

ن

ن
۔رکسمای ا وہےئ   

 چںہ؟ اجیت ویکں اتسیئ اہوھتں ےک رمدوں دبتنیط ےتلچ راہ وعرںیت وہ اجیتن

۔رسالہی ا  اںم یفن ےن رشداہ ۔وپاھچ اےنس  

 ے
سلئ
 یپھچ وعرت ۔ںیتلکن ںیہن ےس رھگ رک اپھچ رپ وطر لمکم وک وخد وہ ویکہکن ا

  یہ ی ارپدہ وہیئ
 
 اینپ وہ ۔انیل دھکی رک آزام یھبک ۔۔رشداہ ےہ وہیت زعت اقپ

ر ھچک رشداہ ۔اھت ایگ الچ اںم رمکے رکےک لمکم ی ات  رھپ ریہ یھٹیب وچںہ دی 

 رمکہ ہی ۔آیئ یلچ اںم رمکے وھچےٹ رک اھٹ وت یگل وہےن وسحمس زی ادہ رسدی

ا ی اوپ رپ رتسب ۔آلکج اھت اںم رصتف ےک ی اوپ اور اےکس

ے

 رتسب رپ زنیم اور اھت وساجی

۔اھت رشداہ الص در رمکہ وہ اھت راک ودیل اںم رمکے سج۔۔وہ رک اھچب  

   ای   اںم رمکے

ن

  یک ولےہ اجی

ن

 رپاےن ای   اور ۔یھت ریھک ااملری آولد زن

 ےب رظنںی ایکس ۔یئگ رک اسےنم ےک آےنیئ رشداہ ۔۔آہنیئ اس ددنھال اک زامےن

 وک ووجد اےکس وااتعق  البؤز اک اسڑیھ ۔ںیھت ایھجل ےس رساےپ اےنپ یہ اایتخر
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 رگد ےک ووجد رک الیھپ رطح ایھچ رک وھکل ولپ ےن رشداہ ۔اھت اقرص ےس اپھچےن

ال رگم ےس اںم ااملری رک وسچ ھچک رھپ ۔۔اٹیپل

 

 رپ رس ولپ اک اسڑیھ اور اکنیل ش

ال رک رھک

 

 یھب اب وت نیسح وہ ۔ایل ٹیپل رطح ایھچ رگد ےک ووجد اےنپ وک ش

 رھبی اسسن رہگی اےنس ۔۔ںیہن رپششک ۔۔۔نیسح رصف رگم یھت آریہ رظن

ر ےس رمکے اور
م
۔آیئ لکن ی اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ال رطح ایس وہ حبص حبص روز اےلگ

 

 آیئ رھبےن یپاین رپ ےمشچ ےٹیپل رطح ایھچ ش

ر عمج ےس ےلہپ رپ واہں ہک داھکی اےنس ۔یھت

ن

 رتب رتت دعب وحملں یہ ھچک یپاریٹ ولق

 رھبا یپاین ےس آرام ےن رشداہ ۔ےھت وہےئ اجڑھکے دور دور اب وہ ۔یگل وہےن

   یک رھگ رک ٹلپ اور

ن

 یسک ہن آواز رپ اس ےن یسک آج ۔دی لچ واسپ اجی

 اسرا اک امکری رشداہ ےسیج اھت اتگل ویں ۔اھت ایک ہن اھچیپ اک اس ےن یسک ۔۔یھت

  رھگ روز اس ۔اھت ڑپایگ امدن نسح

ے

 وہیئگ اقلئ یک وسچ یک ودیل وہ ےتچنہپ ےتچنہپ ی

۔یھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ادی ایکس دعب دن دنپرہ کیھٹ ۔اھت ایگ ایل اکنل وہمرت ھبش اک ایبہ ےک لتیش

 

 ش

اھت رام اور ۔یھت

ن

اھت رام ۔یھت اجیکچ ریھک ڈوھکل اںم رھگ ےک ی

ن

 وادلہ یک ی

ادی آرک وخد از اتیس

 

ا اک ش

ے

 وک رشداہ اسھت یہ اسھت اور ںیھت یئگ رک دے سونی

ادیک یک آےن روز ی اوصخلص

ے

۔ںیھت یئگ رکےک ی  
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ام رسِ ےن ی اوپ ۔اھت نشکنف اک دلہی یک لتیش روز اس

 

 رےنہ ایتر وک رشداہ یہ ش

ر ۔یھت رکوادی داہین ی اد یک رای   رھگ ےک لتیش یہ اےھٹک ےن رشداہ اور وپاج وایل ی 

 

ے

ا ی

ن

ا زبس رپ سج ینہپ اسڑیھ یلیپ ےن رشداہ ۔اھت اجی

ٹ

 اسڑیھ ۔اھت وہا اگل وگی

 ۔اھت راہ کلھج دبن وگرا ااکس ےس اںم سج اھت رہگا ےس ےھچیپ الگ اک البؤز ےک

رے اںم اکونں

ٹ

رے ی 

ٹ

 یک اکچن رک اگل اکلج اںم آوھکنں زبس اور ےنہپ ی اےل ی 

اےن ولپ اور ےیل رھکبا رپ تشپ ی ال ےبمل رھپ ۔ںیل ڈال اںم الکویئں وچڑی اں

 

 رپ ش

 

ٹ

ر ےس رمکے رکےک س 
م
 وسچ سک اجےن ۔اھت وہا اھٹیب رپ اچریپایئ ودیل ۔یلکن ی اہ

ر آواز یک نھچ نھچ یک یپازوبیں یک رشداہ ۔اھت مگ اںم
م
۔وچاکن ہ  

۔وہ اجریہ  

ر اںم ۔ےہ وسایگ ی اوپ ۔اہں
م
ر وہں اجیت اگل ڈنکی ےس ی اہ  اےنس ۔یگ وہاجےئ دی 

۔اہک  

ر   دی 

ے

۔وپاھچ ےن ودیل ۔ایک ےہ ارادہ اک رےنک ی  

ر ۔اہں ادی ےہ وہاجیت وت دی 

 

 رپ دروازے یھبت ۔دی ا  وجاب اےنس ۔اںم ایبہ ش

۔وہیئ دکتس  

ریھ رطف یک دروازے وہ ۔وہں یتلچ اںم ۔آیئگ وپاج

ٹ

۔ی   

 ۔یئگ رک یپار دروازہ رکیت ینس ان رشداہ ۔اھت اہک ےس بقع ےن ودیل ۔احظف اہلل

۔اھٹیب اج رپ اچریپایئ ےس رھپ اور ۔اگلیل ڈنکی رک اھٹ ےن ودیل  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ملہ وخب اںم رمس یک دلہی ر آج وت ولجے ےک نسح ےک رشداہ ۔اھت وہراہ ہلگ ہ
م
 ہ

ر ۔ےھت امنی اں وس
م
   اور یھت رپ اس رظن ہ

 
 رہ یہ دےتھکی س   وت ایک ڈاسن اےنس ج

 ے یھت یھب وہب وایل وہےن یک رھگ اس وہ ۔ےھت ےئگ
سلئ
ر ےن اتیس ا

م
 اےکس اکم ہ

ا وک امہمونں رھپ ۔وہیئگ رات وہےت وہےت متخ رمس ۔اھت راھک رک رپسد

ن

 اھکی

  اک الھکےن

ے
ے

ا وک رمدوں رک لم ےکاسھت ڑلویکں ی ایق رشداہ ۔آی ا وق

ن

 رک رسو اھکی

رے ۔یھت ریہ

ٹ

ریش ںیک رمکے ی 

ن

 رضحات رمد رپ سج اھت اگل درتسوخان ق

راامجن ا دعب اےکس ی اری یک وعروتں ۔ےھت ی 

ن

 دعب ےک اھکےن ےک رمدوں ۔یھت آی

ر ۔یھت یگل یہ اںم اکومں لسلسم یھب ایھب رشداہ ۔آیئ ی اری یک وعروتں
م
 ہ

ام ےک ایس ےس رطف

ن

۔یھت ریہ ڑپ اکپر یک ی  

  وہ رپ اکپر یک ومیس اتیس ۔ڑپںیئگ مک وپری اں! رشداہ اری

ٹ
پ
 یک اخےن ی اوریچ رسی

  

ن

۔اھبیگ اجی  

 وپری اں ایھب وہ ۔چںہ ریہ الب اںم رمکے اےنپ دی دی لتیش آوکپ دی دی رشداہ

ر ےس بقع ہک یھت ریہ نگ رای  ۔دی االطع اےس ےن رونہ ےھنن ےک واولں ی   

 رک امھت وک رونہ وپری اں اےنس ۔آ دے وک ومیس اتیس وپری اں ہی لچ وت ۔ااھچ

   یک ےصح ےلھچپ ےک رھگ یتلچ اںم ادناز آزیم تلجع یھب وخد اور دوڑای ا

ن

ریھ اجی

ٹ

 ی 

ر ےک لتیش رمکہ ای   اہجں  رہگا ادنر ۔وہیئ دالخ اںم رمکے وہ ۔اھت رصتف زی 
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  رشداہ ۔وہایگ دنب دروازہ اںم بقع دکیم ۔اھت ادنریھا

ن

 اےکس ۔یٹلپ رک وچی

رے یٹنھگ یک رطخے اردرگد

ٹ

۔یھت یجب ےس زور ی   

 آواز ےک ےنلج امسچ اںم رمکے یھبت ۔دی آواز وک لتیش اےنس ۔۔دی دی لتیش

اھت رام چںہ وہےت رونش یتب ومم ای   رھپ اور وگیجن

ن

 وہ ۔اھت دی ا داھکیئ رہچہ اک ی

۔یئگ رہ ےس دکھ رشداہ ۔اھت ڑھکا رپ افےلص یہ ھچک ےس اس  

۔۔مت ۔۔رام  

ا دقم وھچےٹ وھچےٹ اور ریھک اںم اطق یتب ومم اےنس ۔۔اںم اہں

ے

 ایکس ااھٹی

  

ن

راھ اجی

ٹ

۔ی   

ا وپز اہبدر وک وخد اےنس ۔ےہ البی ا ویکں اہیں ےھجم ۔۔رام ےہ ایک ہی ۔۔ہی

ن

 رکی

اھت رام ۔اچاہ

ن

رھ آےگ ےن ی

ٹ

 رکیچ وچڑی اں یک اکچن ۔یل اھتم الکیئ ایکس رک ی 

۔وہںیئگ رکیچ  

   اےس اںم ےجہل ومخمر وہ ۔وہ ریہ گل دنسر تہب مت آج
 
ی ر

ے

۔وبال آرک ق  

شاایئ رشداہ ۔وٹہ ےھچیپ
م
کس

۔  

ارا ۔۔وہایگ ایک ارے
م
۔ےہ واال وہےن ایبہ ہ  

۔ںیہن وت وہا رگم ےہ واال وہےن ایبہ  

ا ایک ےس اس

ے

۔ےہ وہی  
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۔اہک ےس دریتش ےن اس ۔ےھجم وھچڑو ۔رام ےہ یپاپ ہی  

  یپاپ ارے

ن

ُ
ا ںیہن ھچک یپ

ے

  اس مت اور ۔وہی

ے
ے

 رپمی ولچ ۔دو رےنہ ی اںیت ہی وق

 رشداہ ۔ےھت رےہ رگنی رپ رمک ایکس اہھت ڈنھٹے ےک اس ۔چںہ رکےت ی اںیت یک

۔یئگ دوڑ ینسنس اںم دبن نت ےک  

  یہ ی ارپدہ وہیئ یپھچ وعرت
 
 رنم ای   اردرگد اےکس ۔رشداہ ےہ وہیت زعت اقپ

۔یھت وگیجن آواز یس الممئ  

اھت رام ےس وقت وپری اینپ اےنس ۔ےھجم وھچڑو

ن

 دروازے اور ۔دالیکھ رپے وک ی

ریھ رطف یک

ٹ

اھت رام ۔ی 

ن

رھ آےگ ےن ی

ٹ

 یک اکچن ۔دوبیچ الکیئ دورسی ایکس رک ی 

 زی ادہ ےس زومخں رگم ۔رکےئگ زیمخ وک الکیئ ایکس اکچن ۔ںیھت یئگ وٹٹ وچڑی اں

۔یھت وہریہ ےس وچسنشی اس اےس فیلکت  

ر اانت

ٹ

  ۔ےہ ریہ اکےہ اک

ے

 ےن اںم ارگ ےہ وایل ےننب ینتپ ریمی وت ہک وھبل م

 ہجہل دکیم وہ ۔اگ اگلےئ ںیہن ہنم ےھجت اور وکیئ اںم یتسب وت ایک ہن ایبہ ےس ھجت

۔اھت ایگ دبل  

ا ہن زعت یک ینتپ وایل وہےن وج ۔رپ یتپ ےسیج ھجت اںم وہں وھتیتک

ے

 رمد وہ وہ رکی

اھت رام ۔اھت ایک ردیس رپ رہچے اےکس امطہچن زوردار ای   اےنس ۔۔ںیہن یہ

ن

 ےلہپ ی

   ایکس اںم ادناز انبضغک رھپ ڑلڑھکای ا وت

ن

راھ اجی

ٹ

 رگتف وایشحہن وک رشداہ اےنس ۔ی 

ری اےس ےیل ےک راہیئ ےس لگنچ اےکس وہ ۔اھت ایل دوبچ اںم  ونچ رطح ی 
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اھت رام ۔یگل وہےن دکتس رپ دروازے یھبت ۔یھت ریہ وسھکٹ

ن

را ی

ٹ

ری 

ٹ

م
۔ایگ ہ  

۔یھت آواز یک ومیس اتیس ہی ۔۔لتیش لتیش  

ا

ے

ا وہں راہ رک دبیل ڑپکے وہں اںم یج امی

ے

اھت رام ۔وہں آی

ن

۔اگلیئ آواز ےن ی  

۔چںہ البرےہ ی اوپ ریتے ۔آ دلجی  

ا

ے

  ہیلح اانپ ےس رھپیت رھپ اگلیئ آواز اےنس ۔وہں آی

ے

 ی ال رھکبے ایک درس

   ای   رشداہ ۔ےیک دیسےھ

ن

۔یھت ریہ رک احبل سفنت اانپ دیکب اجی  

را ےس ھجم وت اہک ھچک ےس یسک ےن وت ارگ  وہ رک دے دیکمھ اےس ۔وہاگ ہن وکیئ ی 

 رک اھٹ رھپ ریہ یھٹیب اںم ادنریھے وت ےحمل ھچک رشداہ ۔اھت ایگ الچ ےس رمکے

   اور اٹیپل رطح ایھچ رگد اےنپ ولپ اک اسڑیھ
 
ی ر

ے

   ق
 
ی ر

ے

 ےس رمکے وہیئ اھبیتگ ق

 وہ رہتس امتم ۔یھت آیئ لکن ےس رھگ یہ انبء ےہک ھچک یھب ےس یسک وہ رھپ ۔یلکن

 اضف نٹ نٹ یک ویٹنھگں یک دنمر ۔یھت وک وہےن حبص ۔یھت ریہ رویت آواز ےب

   وہ ۔یھت ریہ رھکب اںم
 
 دنلب وک آواز یک رکنشداس ےس دنمر وت یچنہپ رھگ ج

 دکتس ےن اس ۔یپای ا دنب وک دروازے ےک رھگ اےنس۔ اھت راہ رک یپاٹ وہ۔ انس وہےت

 ۔وہیئگ دالخ ادنر ددنھ ادناھ وہ ۔اھت الھک دروازہ دعب وحملں یہ دنچ ۔دی

 اےکس یہ دکیم رشداہ ۔ایک دنب دروازہ اےنس ۔اھت ڑھکا ودیل اںم اوٹ یک دروازے

 

ن

۔یھت رودی رک وھپٹ وھپٹ رک گل ےس س   

اں وت کیھٹ مت ۔ںیہمت ےہ وہا ایک! رشداہ

ن

 وپرا اک رشداہ ۔اھت ایگ رہ ریحان وہ ۔وہی
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پ  ووجد

ن

اونں اےس اور ایک دور ےس وخد اےس ےن ودیل ۔اھت راہ اکی

 

 رک اھتم ےس ش

  اب ایکسسں یک رشداہ ۔دی ا اھٹب رپ اچریپایئ الےک اںم آنگن

ے

 ۔ںیھت اجری ی

۔اھت رکدی ا ااضہف اںم وشتشی یک ودیل ےن الکویئں زیمخ ایکس  

 سب وبیل ہن ھچک وہ ۔وپاھچ اںم ےجہل رنم اےنس رشداہ ےہ امرا ےن یسک ںیہمت

 رشداہ ۔امھتی ا اےس اور رھبا الگس اک یپاین ےن ودیل ۔ریہ رویت رک وھپٹ وھپٹ

  الگس اسرا رطح یک ایپےس ےک دصویں یسک ےن

ٹ

ن

راھ اٹغع

ٹ
پ
۔ایل ج  

  ےن رشداہ ۔وپاھچ اںم ےجہل رنم دعب وحملں ھچک ےن اس ےہ وہا ایک اتبؤ اب

ٹ

 ای

 

ٹ

۔دی ا انس واہعق اسرا اےس رک ای  

ئ اا انتک

ٹ

ھی

گ

ان 

ن

 ۔یک رکےن وکب و زد ویں ںیہمت وہیئ ےسیک تمہ ایکس ۔وہ ےہ ان

ر وخن اںم آوھکنں یک ودیل

ے

۔اھت آی ا ای  

۔وبیل وہےئ ےتکسس وہ ۔رکولں ایتہ آامت اںم ےہ راہ اچہ یج ریما  

ا وک ریغت ےب اس وت رم ۔رکویگ ایتہ آامت ویکں مت

ن

 وہس اانپ وج اچےیہ اجی

 

ے

۔ےہ راہ ڈال اہھت رپ زعت یک ویبی وایل وہےن ہک ےہ رپس  

۔چںہ وہےت یہ اےسی رمد س   اہیں  

ر

ن

ر ےن ودیل ۔۔۔اکق رای ا ل   زی 
م
۔یھت یکس ہن نس رشداہ ۔دہ  

ر سب اگل ےھجم ۔اچےیہ رانھک رک ڈکھ وخد وک وعرت ہک اھت اہک کیھٹ ےن مت
م
 ی اہ
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ا یہ ےس رمدوں ےک

ن

ا اینپ اچےیہ اپھچی

ے

۔۔وک دنسری  

ا ےس زونں بقن ےک رھگ رطخہ زی ادہ ےس س   وک وعرت

ے

 وہ اجیتن اور ۔ےہ وہی

ر  واال وہےن ۔۔رتیگنم ۔۔رےتش وھجےٹ ۔چںہ وہےت وکن زن بقن ہی
م
 ۔۔وشہ

۔یئگ رہ رک دھکی ےس رشداہ ۔وبال ےس رفنت وہ ۔وہہہن  

۔۔۔یھب ےس یتپ واےل وہےن  

۔۔۔اہں  

۔۔یھب ےس مت  

الم الب ےن اس ۔۔یھب ےس ھجم اہں

ے

 اےنپ اور ایھٹ دکیم رشداہ ۔دی ا وجاب ی

 اہچر رطح ایھچ اب روینش ۔ایگ ھٹیب رپ اچریپایئ وچںہ ودیل ۔وہیئگ دنب اںم رمکے

۔اھت آی ا لکن دن ۔یھت یکچ لیھپ وس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام اےس رگم اھت اہک ہن ھچک ےس ی اوپ ےن رشداہ

 

 ایل آن ےن اخبر زیت وہےت وہےت ش

ر ےن رکنشداس۔ یھت ڑپی دسھ ےب اںم رمکے اےنپ وہ۔ اھت رای   ےس رھگ واےل ی 

  رمکے اےنپ سب ودیل اںم اےسی ایل ولبا وک وپاج یلیہس ایکس

ے

 ایگ رہ وہرک دحمود ی

رے ےک اہنتیئ لمکم اردرگد اےکس۔ اھت  اک زدنیگ یتیب اںم اہنتیئ اس اور ےھت ڈی 

  اک ای  
پ
 دن وہ۔ اھت اگل ےنلچ رطح یک ملف یسک رپ ارکسنی یک ذنہ اےکس پ

  
 
  ۔۔ یھت رکسمایت زدنیگ ج

 
   ےحمل وہ رھپ اور۔۔ یھت اسھت اےکس ایب ایکس ج

 
 ج
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 زر ےک ایسنچ دور تہب ےس ایب اےس
ی

 

ئ

 

 س
گلی

ا رپ 

ن

 ہحمل لسگ اجں اسیک وہ۔۔ اھت ڑپا اجی

ِ ۔۔ اھت

ے
ے

  اےکس رھگی اںم ی اوہنں ایکس ایب ایکس رتصخ وق

ن

پ  ۓرساکٹ ےس س   جپ

 یک ںٶآوسن اور رلزش یک اہوھتں رنم ان وک نسح ودیل۔ یھت اہبریہ آوسن اچپ

 اجےن تیب اسل است ہک یھت ااہتن یک تبحم ہی۔۔ یھت وہیت وسحمس یھب آج یمن

ا اںم اسوسنں یک نسح ودیل یھب دعب ےک  
 
۔۔ یھت وہیئ ریچ وخوبش یک اکمظ اب

ازہ ایھب سمل اک اہوھتں ان رپ اہوھتں اےکس

ے

 ےنلم ےس ایب وت اھت زدنہ ارگ وہ۔ اھت ی

۔۔ اھت راھک زدنہ اےس ادیمےن یک رکےن وسحمس دےنھکی اےس اابکیر۔۔ اںم آس یک

ا واسپ ی ار یئک ےس ہنم ےک ومت نسح ودیل

ٹ

 اےنپ اور ایب اینپ اےس ہک اھت ولی

۔۔اھت اقتاض اک تبحم یہی۔۔ اھت انلم ےس ےچب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ۔وہاھٹیب ارلٹ اور وچاکن ےس ایخالت اےنپ ودیل وت وہا اس اکٹھک رپ دروازے

ا رکنشداس

ے

ار ےک رپاشیین رپ رہچے اےکس ۔وہا دالخ اںم رمکے وہا اھکنھکری

 

 آی

۔ےھت  

 رپاشیین یہ آےت ادنر وہ ۔وصرت یسک ریہ ںیہن یہ لھبنس وت تعیبط یک رشداہ

۔وبال اںم اعمل ےک  

اں البرےئ وک ڈارٹک یسک آپ وت! اوہ

ن

۔دی ا وشمرہ ےن اس ۔ی  

 وہا ایگ وپرہ ھگنس رریبن ےس اکم یسک آج وہ رگم ےہ ڈارٹک ای   اںم اگؤں ادرھ
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۔ےہ  

ال

ے

پ
۔رسالہی ا  اںم ےنیفن رکنشداس ۔وپاھچ اےنس اںم؟ اگؤں ادرھ ایک ےہ ںیہن اس  

ال

ے

پ
ا وک ڈارٹک اجرک ےھجم ۔ےہ رپ دوری ھچک اس

ن

 یھب ویتر ےک وممس ۔اگ ڑپے الی

۔اھت آراہ رظن رکفتم تہب رکنشداس ۔ےہ وک آےن ی ارش ےہ اتگل ۔چںہ رےہ دبل  

ا الچ اںم

ے

 زی ادہ ےس ااہتن اںم زمخ اےنپ اےکس احالہکن ۔وہا ڑھکا اھٹ ودیل ۔وہں اجی

۔اھت وہراہ درد  

۔اچکچہی ا رکنشداس ۔وت ایل دھکی ےن یسک ۔۔ںیہن ۔۔۔مت  

  اس دںیھکی

ے
ے

 رکف آپ ۔ںیہن زیچ وکیئ اور امہ زی ادہ ےس تحص یک رشداہ وق

 

ے

ے ہہک وت وپےھچ وکیئ رکںی م

 

ئ
 
ی
 
ج
ٹ 

ا دار رےتش اک یپار دور آاکپ اںم اگ د

ے

 ۔وہں وہی

 یک ودیل اھت رپاشین تہب یہ ےلہپ وج رکنشداس ۔اھت رکدی ا شیپ لح وفرا   ےن اس

 

  

 
پ

 وایسپ ایکس یہ دعب ٹنم دو ۔ایگ لکن ےس رمکے رک ٹلپ اور اکس ہن رکھٹا پ

  اخیک ای   اںم اہھت اےکس وہیئ

ن

راسیت یک رن ۔یھت ی   

ر اںم ۔وہاجےئ رشوع ہن یہ ی ارش ںیک راہ ںیہک اجؤ ول ہی رای   ےس واولں ی 

ا ےل اسلکیئ

ے

راسیت اےس وہ ۔وہں آی  ےن ودیل ایگ لکن ےس رمکے رک ڑکپا ی 

راسیت اےن ی 

 

ر ےس رمکے اور ریھک رپ ش
م
 ریہ اڑ رگد آج اںم آنگن ےچک ۔الکن ی اہ

 ےک ی ادولں رسیئم رپ سج داھکی رطف یک آامسن رک ااھٹ رس ےن ودیل ۔یھت

ر رکنشداس یھبت ۔ےھت رےہ اڑ رپے ےک رپے رای   ۔آی ا ےل اسلکیئ ےس واولں ی 
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ر ودیل ۔اجبیئ یٹنھگ اےنس
م
۔الکن ی اہ  

ا دلجی ول ہی

ن

  اےس ےن اس ۔آی

ے

 
راسیت ےن ودیل ۔یھت دی دھای اےن ی 

 

 رپ ش

  ایکس ۔اھبنسیل اسلکیئ رےھک یہ رےھک

ن

ان

ٹ

 رپ ڈیپل اےنس رگم اھت ااھٹ درد اںم ی

 زیت ودیل ۔ایگ الچ واسپ ادنر ےک رھگ رکنشداس ۔رکدےی رشوع امرےن یپاؤں

 درد اںم زمخ ےک ودیل ۔یھت رسد تہب وہا زیت ۔اھت راہ الچ اسلکیئ ےس راتفری

ن یک
 
 شی
ی

ٹ

ب

  اتپسہل دلج از دلج اجبےئ یک اہرےن تمہ وہ رگم ںیھت ریہ اھٹ 

ے

 ی

ال اےکس ۔راہ رصموف اںم وکشش یک ےنچنہپ

ے

پ
ے ےتچنہپ اس

ے

ئ

ن

ی
 
ج
پہ
ٹ

 وہےن ی ارش یکلہ یکلہ 

ال ۔یھت یگل

ے

پ
 اکیف ڈارٹک وادح وموجد واہں ۔یھت ڈرسنپسی یس وھچیٹ اھت ایک اس

راھ

ٹ

ز
چپ
ک

ن

ب

  

ے

 
ای

 

ر اکیف ۔اھت وہا ی   رھگ وہ دعب ےک رکےن رخنے دی 

ے

 ہپ اجےن ی

 ےس راتفری زیت اور اھٹبی ا ےھچیپ اےنپ ہپ اسلکیئ اےس ےن ودیل ۔اھت وہا راضدنم

راھ آےگ اسلکیئ

ٹ

 یہ وہےت ےط راہتس آداھ رگم ۔یھت مک راتفر یک ی ارش ۔دی ی 

راسیت ےن ودیل وہیئگ زیت ی ارش  رطح یک اسابئن اےس ےن اس امھتدی وک ڈارٹک ی 

ان رپ دوونں

ے

دا ۔ںیھت ریہ دے وگھبےئ وک دوونں وھپارںی یک ی ارش رگم ایل ی

ن

 ج

دا

ن

  رھگ وہ رکےک ج

ے

  یپاؤں ےس رس وت ےچنہپ ی

ے

 ےن رکنشداس ۔ےھت ےکچ گیھب ی

 ۔آےئ ادنر دوونں وہ ۔اھت دی ا وھکل دروازہ رک نس آواز یک یٹنھگ یک اسلکیئ

راسیت ےن ودیل ۔ایگ ےل اںم رمکے وفرا   وک ڈارٹک رکنشداس  ےک رمکے وک ی 

ای ا رپ دروازے

ٹ

راھ رطف یک اخےن ی اوریچ وخد اور ٹل

ٹ

 فیلکت یک زمخ اےکس ۔ی 

 
 
ااقپ

ن

  ی

ے
 

رداس  ڑکلی اں اںیمس رک ھٹیب یپاس ےک اےنسوچےہل ۔یھت اجریہ وہیت ی 
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   ۔اگل ےنکنیس وک اہوھتں خی اےنپ ۔الجیئ آگ اور ڈاںیل
 
 یس ذرا اںم روگں ج

 وجڑے دو ےک رکنشداس اےس ےن رشداہ ۔ایگ اںم رمکے رک اھٹ وت دوڑی رگیم

 ولےہ دورسا ہکبج اھت راھک نہپ ایھب ےن اس ای   ےس اںم نج ےھت رےھک دے

  وبدیسہ ےک

ن

ے وت ےلہپ ےس س   اےنس ۔اھت راھک وہا ایک ہہت رپ رٹی
گ
 
ئ
 ھ
ٹ

 ڑپکوں 

  اینپ رھپ انہپ وجڑا دورسا رکےک احلص اجنت ےس

ن

ان

ٹ

 وھکےنل یٹپ دنبیھ رپ ی

  زمخ ۔اگل

ے

 درد ۔اھت اگل رےنس وخن اکلہ اکلہ رھپ ےس اںیمس اور ۔اھت اکچ گیھب ی

ن یک
 
 شی
ی

ٹ

ب

  یک زمخ ۔رھبی اسسن وطلی ای   ےن ودیل ۔ںیھت ریہ اھٹ 

ے

 احل

  ارگ ہک یھت اتبریہ

ے
ے

روق راب زمخ وت ایگ ایک ہن دتارک ی 

ن

 ایس ۔اھت وہاتکس یھب ج

۔وہا دالخ ادنر رکنشداس اور وہا اکٹھک رپ دروازے ےحمل  

 اےنس ۔رکواول یٹپ رممہ یھب یک اھگؤ اےنپ ےس ڈارٹک مت ۔واد دےنھ تہب اہمترا

۔یھت رپ زمخ ےک ودیل رظنںی ایکس اہک اںم ےجہل آزیم رکشت  

راب زمخ ےہ رضورت ایکس وایعق ےھجم یج

ن

۔اھت اہک وجای ا   اےنس ۔ےہ وہراہ ج  

ا ےل یہ ادرھ وک ڈارٹک اںم

ے

 رھپ ایگ لکن ےس رمکے رک ہہک رکنشداس ۔وہں آی

 ۔یک یٹپ رکےک اصف زمخ اک ودیل ےن ڈارٹک ۔یھت وہیئ تیمس ڈارٹک وایسپ ایکس

  

ے

  ی

ے

د ی ارش ی ری 

ن

ام اںم دن ےن اسےی ےک اٹھگؤں ایسہ ۔یھت وہیکچ زیت م

 

 ش

د وک ودیل ۔اھت انبدی ا امسں اک  ےن رکنشداس ۔یھت یگل وہےن وسحمس نکھت دشی 

ر ھچک ۔آاھٹیب وچںہ یھب وخد اور ۔اچنہپیئ وک ڈارٹک اور اےس انبرک اچےئ  ولگ وہ دی 
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 اطری ونغدیگ رپ یھبس ان آہتسہ آہتسہ رھپ رےہ رکےت ی اںیت یک ادرھ ادرھ

وں وہ ۔یھت زی ادہ اکیف رسدی ۔یگل وہےن

ن

 

ے

 یہ ےھٹیب ےھٹیب رپ وہگجں اینپ اینپ ت

 رمکے ےکٹھک انبء رک اھٹ وہ ۔یھت یلھک آھکن یک ودیل ےلہپ ےس س   ۔ےگل اوےنھگن

ر ےس
م
  ایھب ی ارش ۔آی ا ی اہ

ے

ام ۔یھت وہریہ ےس راتفری زیت ایس ی

 

 اسےی ےک ش

ر
م
ر ہک اھت راہ دھکی ویتر ےک وممس ڑھکا وچںہ ایھب وہ ۔ےھت ےکچ لیھپ وس ہ رای   ی 

  رپ دروازے ےک رمکے واےل

ٹ

م
ر رشداہ اور وہیئ آہ

م
 رگدن ےن ودیل ۔یلکن ی اہ

 رشداہ اںم روینش یس ددنھیل آیت رک نھچ ےس رمکے ۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ

۔یھت ریھک ٹیپل رگد اےنپ اچدر ایسہ اےنس ۔اھت اس لحمضم اور زمکور سکع اک  

 ہہ اےنس ۔ےہ دکرھ ی اوپ
قت

ن

ن
۔وپاھچ اںم آواز   

 اےنپ ےس زیتی رک ہہک وہ ۔رکو آرام اجرک مت وہں داتی اگج اںم ۔چںہ وسرےہ وہ

راھ رطف یک رمکے

ٹ

۔ی   

۔ےمھت اایتخر ےب ےب دقم اےکس رپ اکپر یک رشداہ ۔ونس  

۔اہں  

۔واد دےنھ اہمترا  

۔۔ویکں  

 ے ۔راھک راز ریما ےن مت
سلئ
 ےک اھگؤ اس ےس دور اینت ےیل ریمے مت اور یھب ا
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۔الےئ وک ڈارٹک رک الچ اسلکیئ ی اووجد  

رض ریما س   ہی ۔وہ نسحم ریمے ولگ مت

ن

۔وبال اںم ےجہل ومہار وہ ۔اھت ق  

۔وہ اہمن مت  

ای اش اجؤ ۔ےہ رسدی تہب اہیں ۔رکو آرام اجرک اجؤ ۔ےہ ںیہن ااسی

 

 اےنس ۔ش

 ای   ےن ودیل ۔یھت یئگ یلچ اںم رمکے اےنپ رک ٹلپ وہ وت اہک اںم ےجہل رنم

۔اھت الھک در ای   اک ی ادوں ۔۔یل اسسن وطلی  

 ۔دی زعت اینت ےھجم ےن آپ یھب رھپ اھت ایک کش رپ آپ ےن اںم! ودیل

 

ٹ
 

راؤن الی ۔۔اھت دنمسر اک اک وصعمتیم اںم آوھکنں ی   

 کش اس ہک ےہ وہیت ہی ی ات ایھچ ۔ےہ آاتکس اںم دامغ یھب ےک یسک وت کش

۔اجےئ اگبڑا ہن وک روتشں رکےک احوی رپ وخد اےس اجےئ ایک مک اوور وک  

 ےب ودیل ۔یھت رموعتیب اںم ےجہل ےک اس ۔ودیل چںہ اےھچ تہب تہب آپ

۔اھت دی ا سنہ اایتخر  

ا اپھتپھتی ا اگل ااکس اےنس ۔۔وہ ویکٹ تہب تہب مت اور  
 
۔۔۔یھت ایھٹ رکسما اب  

ر ےس وسفں ےک ی ادوں وہ وت رگےج ےس زور ی ادل
م
 اردرگد اےکس ۔۔الکن ی اہ

رےتس ۔۔اھت ادنریھا ر یک ی ادولں ی 

ے

پ  وتمای

ٹ

پ  ی

ٹ

ریبی ۔۔۔یھت ی

ے

وں ےک دنمر ق

ٹ
ن

 ھگ

 اسےنم ےک اس ااھٹےئ رس احل ااکس ۔۔ںیھت آوازںی یک نجھب اور نٹ نٹ یک
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 ہگج ایسی ۔۔اھت آی ا لکن دور تہب وہ ۔۔اھت اہکں اجےن وہ ۔۔امیض اور ۔اھت ڑھکا

ا اہجں  
 
 اںم دل ےک ودیل ۔۔۔اھت ہن یھب ھچک یپاس اےکس وسا ےک ی ادوں یک اب

د رے ےن ادایس دشی  ۔۔ےھت ےیل ڈال ڈی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ال وک ڈارٹک رکنشداس وت یمھت ی ارش ادنریھے ہنم روز اےلگ

ے

پ
 ۔ایگ الچ وھچڑےن اس

ا رپ رتسب اےنپ آرک ودیل دعب ےک اجےن اےکس

ٹ

  اک رجف ۔یئگ گل آھکن ایکس وت ل 

ے
ے

 وق

را وہ ےلہپ ذرا ےس وہےن متخ

ٹ

ری 

ٹ

م
 ڈنیہ رک اھٹ دلجی دلجی اےنس ۔اھت اجاگ رک ہ

   ۔اگل ڑپےنھ امنز آرک اںم رمکے اور ایک ووض ےس پمپ
 
 وت ریھپا السم اےنس ج

   ےک دروازے وک رشداہ
 
ی ر

ے

  داع ےس اانیمطن ےن ودیل ۔یپای ا ڑھکے ق

ن

 رک امن

۔وہا ڑھکا اھٹ اور ریھپے اہھت رپ رہچے  

اہتش

ن

 اےنس ۔اٹلپ رطف ایکس ودیل ۔اھت ایک اخمبط وخد از اےس ےن رشداہ۔رکوےگ ی

 رھکبے رھکبے ی ال ۔یھت ریھک اوڑھ رگد ےک مسج اچدر رگم ایسدہ رپ اسڑیھ

 دیفس و رسخ یک رہچے یھت یئگ یس ددنھال یھب دنبی ا یگل رپ امےھت ۔ےھت ےس

 زمکور وہ ۔یھت ریہ ریت رسیخ اںم آوھکنں زبس ۔یھت یئگ لھگ زردی اںم رتگن

۔یھت آریہ رظن  

ا اںم ۔دو رےنہ مت ںیہن 

ے

اہتش وہں انبی

ن

۔ی  

دی اںم روسیئ اہکں مت ۔وہں انبدیتی اںم

ٹ ن

۔روہےگ رکےت وچاہل اہی  
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  یک امیبر اور وہ امیبر مت۔ںیہن رحج وکیئ اںیمس

ے

دم

ن

 ۔ےہ اتلم وثاب ےس رکےن ج

ر ےس رمکے اور رکسمای ا  ےس وہےل وہ
م
راھ رطف یک اخےن ی اوریچ رک لکن ی اہ

ٹ

 ۔ی 

۔یھت ےھچیپ اےکس رشداہ  

۔وپاھچ اےنس ایک وثاب  

  ولگ مت ےسج

ن

ُ
 ےس اانیمطن وس اھت اتھجمس رطح ایھچ دنہی ودیل ۔وہ ےتہک یپ

 اخےن ی اوریچ وہ ۔اھت راہ اگلس آگ اںم وچےہل ودیل ۔الہدی ا رس ےن رشداہ ۔وبال

۔وہیئگ ڑھکی یپاس ےک دویار یس وھچیٹ یک  

  
 
راب تعیبط یک رویح ی ا یمم یھبک ج

ن

 انب اک اہھت اےنپ اوکن اںم وت یھت وہیت ج

 اےس وہےئ درھےت وتا ہپ اس رک اگلس آگ وہ ۔اھت داتی رک انب وسپ اس الشیپس

۔اھت راہ اتب  

۔۔رویح  

ہ ےہ نہب ریمی

ن

 ئ
حی
۔رکسمای ا وہ ۔چںہ ےتہک رویح ےس ایپر اےس مہ رو  

 آےٹ وگدنےھ رک کھج آےگ ےس رنیم ےن رشداہ ۔اہمترے چںہ اھبیئ نہب ےنتک

ا رھب یھٹم ےس اںم

ٹ

۔یگل انبےن ڑیپا اور ایل اںم اہھت آی  

رے ےس ھجم ۔نیت

ٹ

اری رھپ اور اںم رھپ اھبیئ ای   ی 
م
۔رویح نہب ہ  

را ےھجم

ٹ

 رک ایتر رویٹ ےس اہمرت تہب رشداہ ۔وہیت نہب وکیئ ریمی ہک اھت وشق ی 
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۔یھت ریہ  

۔ایک چںہ ںیہن ایلیہسں اہمتری  

 یہ ےمس ےہ داری ذےم یک اکومں ےک رھگ یہ ےس رمعی مک رپ ھجم ۔۔مک تہب

ر سب ۔اک اگےنھٹن دوایتسں یھبک الم ںیہن رای   وھتڑی ےہ دویتس یہ ےس وپاج وایل ی 

   یک آےگ ی ال ےبمل اےکس ۔ڈاےل رپ وتے رویٹ کھج آےگ اےنس ۔تہب

ن

 اجی

۔ےھت آےئ کھج  

  ےھچیپ

ٹ

م
 ےس راسن اےنس ۔ےہ یتیل ڑکپ دلجی تہب آگ وک ی اولں۔رشداہ اجؤ ہ

 ٹیمس ےس اہوھتں وک ی اولں اےنپ اور یٹہ ےھچیپ ےس زیتی رشداہ ۔اھت اھجمسی ا اےس

   یک رویٹ یتکپ رپ وتے وتہج یک ودیل ۔ایل ٹیپل اںم لکش یک وجڑے رک

ن

 اجی

   یک رشداہ وہ ۔یھت

ن

 ریحت رپ اس یہ ہشیمہ وک رشداہ اور ۔اھت داتھکی مک یہ مک اجی

 ہی ۔۔ےہ اتکس اٹہ اگنچںہ یھب ےس وعرت نیسح رمد وکیئ الھب ۔۔یھت وہیت

ا دامغ اےکس وسال

ے

۔اھت رکچای  

  اہمترے

ے

ر اےنسھچک ۔چںہ دوس ۔ایک وسال دعب دی   

  تہب اہں

ے

  ایھچ ےس س   ریمی رگم ۔ےھت دوس

ے

 ان اںم ۔ںیھت یمم دوس

ر ےس
م
ر ی ات ہ  

  

ا  ش

ے

ارےت ےس وتے رویٹ وہ ۔اھت رکی

ے

 راہ وھک اںم ی ادوں وہےئ ای

ان رپششک دح ےب وہ ۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن ےن رشداہ ۔اھت

ن

۔اھت ان  

۔یھت رسحت اںم ےجہل ےک رشداہ ۔ےہ وہیت ایک امں ہک ںیہن یہ ہتپ وت ےھجم  
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 انبےت ڑیپہ اےنس ۔ازتماج نیسح اک رہمی این اور تبحم ۔۔ےہ ااسحس ای   امں

 ی اںیت ایکس رطح یک رہچے اےکس ۔یئگ رہ رک دھکی اےس رشداہ ۔دی ا وجاب وہےئ

۔ںیھت زدہ رحس یھب  

ا رویٹ ںیہمت

ن

۔ےہ آیت ےسیک اکپی  

ا  
 
۔وبال وہےئ رکسماےت وہ ۔یھت اھکسیئ ےن اب  

ا  
 
۔وکن اب  

۔۔ویبی ریمی  

پ  ی الکل وک ےحمل ای   رشداہ ۔۔۔ویبی
پ
۔یھت یئگ رہ ج  

ا ۔ایحت رشی   ریمی ۔۔ویبی ایپری ریمی ۔اہں  
 
 اےس اںم وہں اتہک ایب ۔۔اب

ری وہ ۔ےس ایپر

ٹ

  یس ایپری ی 

ٹ

م
۔اھت راہ اتب اےس اجسےئ رپ وہوٹنں رکسماہ  

۔وپاھچ ےن رشداہ دعب وحملں دنچ ۔وہا بک وویاہ اہمترا  

۔اھت راہ کنیس رویٹ رپ وتے اب ودیل ۔ےلہپ اسل آھٹ  

۔وبیل ےس ریحت وہ ۔۔۔ےلہپ اسل آھٹ  

ارا۔۔اہں
م
۔ےہ یھب ہچب ای   ہ  

۔ےہ اٹیب ۔ااھچ  
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۔ہتپ ںیہن ےھجم ہی   

 ویکں

 ریمے رھپ ۔یھت وہیئگ وپگنٹس ایسنچ ریمی یہ ےلہپ دن ھچک ےس دیپاشئ ایکس

دی ا اںم اور وہا احدہث ای   اسھت

ٹ ن

ارےت ےس وتے رویٹ۔ایگ چنہپ ای

ے

 ی اس وہ وہےئ ای

 رشداہ۔۔یھت رمق دااتسن یک درد رپ رہچے اےکس ۔اھت اتبراہ اےس اںم ےجہل رھبے

رس رپ اس وک

ے

۔آی ا ی  

 ۔اھت اہک اںم ےجہل رنم اےنس ۔یگ ونسں س   اںم ۔ول ہہک درد اانپ ےس ھجم مت

 اس رگم ۔رکسمای ا ےس وہےل رھپ ۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رس ےن ودیل

 

ٹ

م
۔اھت درد یہ انتک اںم رکسماہ  

۔اگل اتبےن اےس دریھے دریھے وہ ۔۔۔ےہ ی ات یک ےلہپ اسل است ہی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ربخ یک وپگنٹس ایکس

ے
ن

ا یہ س  
 
  ےک ادایس رپ رہچے ےک اب

ن

 ےئگ لیھپ رن

 یک ےنیپ آوسن اےنپ لسلسم وہ وہےئ رکواےت گنکیپ ایکس اسھت ےک ودیل ۔ےھت

 اےکس ہک اھت اجاتن وہ ۔اھت ایک ہن اخمبط اےس یھب ےن ودیل ۔یھت رکریہ وکشش

ر یک رکےن اخمبط ِ  ۔یگ ڑپںی کلھج آںیھکن ایکس ہک وہیگ دی 

ے
ے

تصخ وق
ُ
 آن ر

ا وہ دعب ےک ےنلم ےس واولں رھگ اسرے وت اچنہپ  
 
   یک اب

ن

پ  وہ ۔آی ا اجی
پ
 اچپ ج

۔۔یس مس مگ ۔۔یھت ڑھکی  
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  ۔ےئیل اھتم اںم اہوھتں اےنپ اہھت دوونں اےکس ےن ودیل

ے
ے

 اےکس ااسحس اک رافق

  اہوھتں اےکس ےس اہوھتں

ے

ا ۔اھت اگل ےنچنہپ ی  
 
 ایکس ۔ااھٹںیئ رظنںی یکھج ےن اب

 ٹیمس اںم ی ازوؤں اےس اایتخر ےب ےن ودیل ۔یھت ریہ ریت یمن اںم آوھکنں

۔ایل  

 الکم وحمِ دڑھںینک ۔۔ےھت اخومش ل   ۔یھت اخومیش بیہم ای   درایمن اےکن

راری ےب اںم دڑھونکں یک ودیل ۔۔ںیھت

ے

ا ۔۔یھت ق  
 
 وخزفدہ دڑھںینک یک اب

  رھبوپر یک دوےج اک دوونں وہ ۔۔ںیھت

ے
ے

 ویں ۔ےھت رےہ رک وسحمس وک رافق

  اک ڑھگویں یک رجہ ۔۔اگ وہےکس ہن نلم یھبک رھپ ےسیج

ٹ
ن

 وہاکچ رشوع ڈاؤن اکؤی

را اک تبحم ۔۔اھت

ٹ

 وج ۔۔ےہ ازتماج اک اقبء و انف وج تبحم ۔۔اھت اچنہپ آن ااحتمن ک

  و ااحتمن اےکس

ے

 
ای

 

 رغق وہ ایگ ڑلڑھکا وج اور یپاایگ وک اقبء وہ ایگ لیھج ےس دقیم ی

ام ےب ۔۔وہایگ

ن

ان و ی

 
ن

۔۔ایگ رہ ن  

ا اور نسح ودیل  
 
رنی اعم دو واےل ےنسب اںم داین اس اکمظ اب

ے

ان ی

ن

 اےکن ۔ےھت ان

 ہک اھت انبڈاال ااخلص اخص اوکن ےن تبحم یک دوےج اک یتیل اسسن اںم دولں

۔۔دے انب ریہا یھب وک وکےلئ وت امس اک تبحم  

ااین یک ایحت رشی   اینپ اےنس

 

 ش
 رہھٹے رپ وکلپں ایکس اور یک تبث تبحم رہمِ رپ بپی

 ۔ایگ ٹلپ ےیل ےک اجےن رک ٹیمس رپ وپروں اینپ وک رطقات ےک آوسنؤں یمنبش

ر یھب اابکیر ےمس اجےت ےن اس

ٹ

 یک وبحمب اےنپ ںیہک ہک اھت داھکی ہن رک م
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رض یمن یک آوھکنں

ن

۔اجےئ نب ہن راکوٹ یک راہ یک ق  

رار سیب ۔۔اھت آی ا الچ وہ رھپ

ن

م
 ےک داین واےل وہےن رشوع ےس دنلبی یک ٹف ہ

رنی دنلب دورسے

ے

 زر ی
ی

 

ئ

 

 س
گلی

دد ای   ہی ۔رپ ایسنچ 

ن

 ئ
چ

ن

مت

 ےک اتستلبن وج ےہ دری ا 

ایم اسوتلرو اںم اگےھچن ےعلض

ن

 یک رغمب امشل ےس راےتس واےل اجےن ےس اگؤں ی

  

ن

  ےس اجی
 
ا پ

ے

پ  رطف یک رغمب ونجب وہا اھکی

ن

 وہےئ آےت ےچین امدنن یک اسی

دی ا

ٹ ن

ِ  ےک ای ر ا متخ اںم ربنا وادی ااظتنم زی 

ے

 ےک اھبرت اور یپااتسکن ہی ۔ےہ وہی

ازع ای   درایمن

ن
ے

رنی م

ے

۔ےہ رسدح ی  

 زر ہی رپ وطر اینبدی
ی

 

ئ

 

 س
گلی

 اںم وشقنں ےس تہب ےک داین اور ےہ ہصح اک یپااتسکن 

ا داھکی ا یہ ہصح اک یپااتسکن اوکس

ے

 رپ اس ےن اھبرت اںم 4891 نکیل ےہ اجی

 راکوٹ اںم راےطب ےک آسپ ےک نیچ اور یپااتسکن ضحم دصقم اک سج رکایل ہضبق

 زر امتم ہیقب العوہ ےک رج اسوتلرو اب اور ۔اھت ڈاانل
ی

 

ئ

 

 س
گلی

 اںم ےضبق ےک اھبرت 

  الگیب اںم العےق اس ۔ےہ

ن

 یتلب وک نج ےہ اتہبت یک وھپولں یلگنج ےک رن

ا اہک ایسنچ اںم زی ان

ے

  یک ایس اور ےہ اجی

ے

 
 اک ایسنچ وک العےق اس ےس انمس

ام

ن

۔ےہ ایگ دی ا ی  

ازع اس

ن
ے

 زر م
ی

 

ئ

 

 س
گلی

 ےک یپااتسکن اور اھبرت رک ےل وک ےضبق اغابصہن اھبریت رپ 

  اب نکیل چںہ وہیکچ ڑھجںیپ اور ذمارکات یئک درایمن

ے

 وتں اک وجں ہلئسم ہی ی

 اک داین رک ےل وک انتزےع اس درایمن ےک اھبرت اور یپااتسکن اںم 4888 ۔ےہ
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رنی دنلب

ے

  دیمان ی

ن

 
 اہبدر ےک یپااتسکن اںم سج ۔اھت امج رپ اقمم ےک اکرلگ ج

دراےن ےک اجونں یئک ےن وفویجں

ن ن

 یھب رھپ انتزع ہی ےس دبیتمسق رگم ےیک شیپ ی

۔وہاکس ہن لح  

رنی رسد اس

ے

 اںم رسدویں ہکبج دس یفنم رحارت درہج اںم رگام وممس رپ اقمم ی

  اسھٹ یفنم

ے

  ےک دنلبی اور دشت یک وممس ۔ےہ اتچنہپ اج ی

 

 اہیں ی اع

  انیل اسسن وک وفویجں انیعتت

ے

ا  احمل ی

ے

اری اسل اسرا ۔ےہ وہی  

ن

رف  ےس وہج یک ی 

ا کمک اینبدی یک ےنیپ اھکےن اہیں ارثک

ن

 وہج یک سج راتہ ںیہن نکمم یھب اچنہپی

ا اسانم اک الکشمت اکیف وک وفویجں ےس

ن

ا رکی

ے

د العوہ اےکس ۔ےہ ڑپی  ےک رسدی دشی 

 

 

ااء امسجین ےک وفویجں انیعتت اہیں ی اع

ن

ض
ع
ااکرہ ا

ن

 اکیف یھب ےک وہاجےن ی

رنی رسد اس ۔چںہ وہےت وااعقت

ے

 رٹکیس ایگری وکاررٹ ڈیہ اک آریم یپاک رپ اقمم ی

 ودیل ۔یھت رپ رعوج رسدی اہیں یھب اںم امہ ےک ربمتس ۔اھت رظتنم اک نسح ودیل

اری یک دشت دن یہ اےلگ ےک ےنچنہپ ےک  

ن

رف  وک ودیل وت لہپ ےلہپ ۔یھت وہیئ ی 

د ا اسانم اک الکشمت دشی 

ن

 ےک سج اھت انیعتت اںم الوہر ےس امہ یئک وہ اھت ڑپا رکی

 

 

د اینت وہ ی اع  ےب وہ آہتسہ آہتسہ رھپ نکیل ۔اھت راہ ہن اعدی اک رسدی دشی 

 ےک دےنی رہپہ رپ وچیک ۔اگل وہےن ادنوز فطل ےس زدنیگ اس یک رسواسامین

رف رکےت ی اںیت وخب رک لج لم اسھت س   وہ اسھت اسھت   یہ رپ ی 

ے

 ی اامجع

ا رتہب وھتڑا وممس دن یسک ۔رکےت ادا امنزںی

ے

  ےک رات وت وہی

ے
ے

دوی وق

ٹ

 یک ری 

دوی اور امھگےت وسیئ

ٹ

ا رپ یپااتسکن ری 

ے

  رپورگام یپااتسکن اجگ

ے
ن

 اگےن یپااتسکین رپاےن س
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ے
ن

 ےس ےچین دن سج ۔۔الہبےت دل رکےک ی اںیت یک اخدنان اےنپ اےنپ اور س

ا اس ااھچ روز اس آیت کمک

ن

ا اھکی ا رک انب اھکی

ے

 ہک وج اپسیہ ای   اںم س   ان ۔اجی

ا  قلعت ےس دنسھ

ے

ا ااھچ یہ تہب اھت رھک

ن

ا اھکی

ے

رے اوکن وہ اھت انبی

ن

رے م

ن

 ےک م

ا انبرک اھکےن

ے

د ہک ےہ ی ات اگل وہ الھکی   ےک دنھٹ دشی 

 

رے ی اع

ن

ری این دار م  ی 

 وہ ہک اھت یہ نسح اک اک زدنیگ اس ہی رپ یھت وہاجیت یہ دبذاہقئ ڈنھٹی یھب

 فطل اانت وہےئ اھکےت اسھت ےک یسپیپ وہیئ یک رگم رپ اوٹسو وبایٹں خی ڈنھٹی

 ۔اھت آاتکس ہن یھب ےس اھکےن رک ھٹیب رپ درتسوخان رتہبنی یسک انتج رکےت وسحمس

ا اگلی ا اسحب رک ھٹیب ارثک ودیل ۔ےھت وک وہےن امہ دو وہےئ آےئ اہیں اےس

ے

 رکی

د ےس اسحب اےکس اور اھت ری 

ن

  ےتفہ ای   م

ے

ر رپ دہعے ےک وادل وہ ی

ن
 

 وہےن افی

رافین اور رحارت درہج ڈرگی اسھٹ یفنم اور اھت وہاکچ رشوع دربمس ۔اھت واال  ی 

 ھچک اےکن ۔رےتہ رھٹھٹےت ےھٹیب اںم اولگ اےنپ س   وہ وہےئ ڑلےت ےس ڑکھجوں

د یک اسسن وک اسویھتں  وہےن ہن راہطب ےس وکاررٹ ڈیہ رگم یھت وہیئگ فیلکت دشی 

  ےک

 

د ڈیملکی اوکن ی اع

ٹ

 رھب دقمور رک لم س   وہ ۔اھت ہن نکمم یھب دانی ای 

ر ۔ےھت رےہ رک اھبل دھکی یک اسویھتں اےنپ

ے

رف ےس دن دو وتمای  وہےئ ی اری ی 

 اھکےن ۔ےھت وہےکچ وبر یھب رکےت رکےت ی اںیت اںم آسپ وہ ۔یھت اجریہ یلچ

   اسامن اک ےنیپ
 
ی ر

ے

م ق

ے

ت

ن

چ
ل

۔اھت ا  

اری دعب روز دو  

ن

رف ر ھچک ی  دد اس ےن وسرج اور یمھت ےیل ےل دی 

ن

ئ
 م
ج

ن

مت

 رپ رج 

ر ےس اولگ اےنپ س   وہ ۔یھت یک وباھچڑ یک رحارت اینپ
م
 اسویھتں اےکن ۔ےلکن ی اہ
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  یک

ے

  اینپ یک ودیل ۔یھت ارتب احل

ے

راب اکیف آج یھب احل

ن

 ےک س   ان ۔یھت ج

ررمدہ رہچے

 

  کشخ دلج۔ ےھت وہےکچ یپ

ٹ
ن

 رظن الرغ وہ اور۔ ےھت ےکچ ٹھپ وہی

  رہگی نیت دو ےن ودیل۔ ےھت آےت

ن

 

ن

 اےنپ اور وہا ڑھکا اھٹ رھپ ںیل اسن

   یک اسویھتں

ن

۔ایک رخ اجی  

۔اکللرا وک وجاون رک اگل زور وپرا رپ ڑھپیھپوں اےنپ اےنس! وجاون  

۔الچےئ اگلرک زور وپرا رپ ڑھپیھپوں یھب س   وہ ۔۔رس  

۔ےہ دنلب انتک ومرال  

۔رس ےہ دنلب تہب  

 اور ایک دنلب اںم اضفء اہھت رکےک دنب یھٹم ےن اس ۔اگلںیئ وت رعنہ ای   رھپ وت

۔۔۔یپااتسکن ۔الچی ا ےس وولےل وپرے  

 وہیئ وگیتجن رک رکٹا ےس اٹچونں الگنسخ اکپر رپوجش یک وجاونں ۔۔۔۔ی اد زدنہ

  وکاررٹ ڈیہ ےک اھبرت

ے

۔یھت یچنہپ ی  

۔ااسکی ا وک وجاونں رھپ ےن ودیل ۔۔یپااتسکن  

راھ اور ھچک وجش وک وجاونں ۔ی اد زدنہ

ٹ

۔ی   

۔۔۔یپااتسکن  

 ڈاال ہصح اانپ اںم رعنے یھب ےن اسویھتں امیبر اےکن ی ار یک اب ۔۔۔ی اد زدنہ
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رف وچںہ ےن اوہنں ۔ےھت آےئگ واسپ اںم افرم ےسیج وہ ۔اھت   رپ ی 

ے

 امنز ی اامجع

   یک وچیک اورپ ودیل ۔یک ادا

ن

 ےس رسدی یھب وجان وموجد رپ اہیں ۔آی ا الچ اجی

 نیب دور وخد اور ایل ولبا وک وجاونں دورسے رک �جھب ےھچیپ اوکن اےنس ۔ےھت گنت

ر رکیل
م
   یک اھبرت رخ ااکس ۔آالکن ی اہ

ن

 وفسک ۔یھت دورنیب رپ آوھکنں اور اھت اجی

 س   ےن دشت یک رسدی ۔اھت وکسن ی الکل ےمس اس رپ اہجں یھت وچیک اھبریت

ری ار ۔اھت رکراھک احل ےب یہ وک
م
 اںم دل ےک ودیل وہےئ ےتکت وک وچیک اھبریت ہ

 الہیل زبس رپ وچیک اس ےس اہوھتں اےنپ وہ ہک یھت اجیتگ اگنم ہی ےس دشت

   اھت اجراہ ےکت وک وچیک اھبریت مگ اںم وسوچں ایہن وہ ۔رہلاےئ رپمچ
 
 رھپ ی ادل ج

 وک آامسن اسرے ےن ی ادولں دیفس دےتھکی یہ دےتھکی اور ےگل آےن رک رھگ رھگ ےس

   ودیل ۔ایل ڈکھ

ے

   وچاکن ی
 
رف ج  ےس آامسن رکےت کس کس اگےل ےک ی 

   یک وچیک وہ ۔ےگل رگےن

ن

ا ےچین واسپ اب ۔دی ا لچ اجی

ن

 ۔اھت راہ ہن نکمم وت اجی

پ  گپ  ےس وجاونں رک ھٹیب وچںہ وہ

 

 اھکےن ےس وکاررٹ ڈیہ آج ۔اگل رکےن س

 ے اھت آی ا یھب اسامن ھچک اک ےنیپ
سلئ
 ۔یھت وہیئ بیصن اچےئ وک ان دعب روز یئک ا

ر
م
اری ی اہ  

ن

رف ر ھچک ۔یھت اجریہ ےس زیتی ی  ام دعب دی 

 

 ےن اوہنں ۔یگل وہےن ش

 اشعء دعب ےک اھکےن ۔ےگل رکےن ایتری یک اھکےن ےک رات رھپ اور یک ادا امنز

ر ےن ودیل اور یک ادا امنز یک
م
رہ اک وممس رک لکن ی اہ

ن
 

اری ۔ایل اجی  

ن

رف  زیت تہب ی 

ادح۔یھت

ے

  اک رات آدیھ ۔آی ا ٹلپ واسپ وہ ۔یھت وہیئ ینت اچدر دیفس اگنہ ی

ے
ے

 وق

   اھت
 
ریتھ ہک یھت رسدی ۔ےگل ےنلچ ڑکھج وطافین ج

ٹ

 ای   ۔یھت اجریہ یہ ی 
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دوک اپسیہ را آن ےن اخبر زیت اجوی   ےچین رک ےل اےس دلج از دلج ودیل ۔اھت ھگ 

  اولگ اےنپ

ے

ا ی

ن

 وہسایلت اینبدی ھچک یک ڈیملکی رپ واہں ویکہکن اھت اچاتہ اجی

ر رگم ںیھت رسیم رہباحل
م
ر ولک وس دو ی اہ

ٹ

 
 اس واےل ےنلچ ےس راتفر یک ہٹنھگ یف م

رافین د ۔اھت ہن نکمم ہی اںم وطافن ی    یک اجوی 

ے

 ےیل اےکس یھت ریہ ڑگب احل

رےنھ ارطضاب اک ودیل ۔اھت احمل یھب انیل اسسن

ٹ

 اسہل سیب اسین ای   وہ ۔اگل ی 

 اںم وگد اینپ رس اک اس ےن ودیل ۔اھت اوالد اولکیت یک وادلنی اےنپ وج اھت وجان

د ۔اگل رکےن التوت یک رامحن وسرہ اور ایل رھک گ اجوی 

ن

پئ
ئ ی
سل

 یھب اںم گیب 

پاا لسلسم ئ
پک ئ
ک

را ےمس اس اںم آواز یک ودیل ۔اھت راہ 

ٹ

 ی ایق وموجد ۔واہ ۔اھت وسز ی 

د ۔ےھت اجری یھب ےس آوھکنں یک ودیل وت آوسن اور ۔ےھت ےگل روےن اپسیہ  اجوی 

 متس بجع یک دقرت ہی ۔ےھت سب ےب س   وہ اور ںیھت ریہ اڑھک اسںیسن یک

  رپ وچیک ہک یھت رظیفی

ن

ن
 
 چ
سکت

۔ےھت وہےکچ متخ یھب امکس آ  

د ۔۔رس   امسوتعں یک ودیل آواز ڑلڑھکایت یک اجوی 

ے

 التوت ےن ودیل وت یچنہپ ی

   ےک رہچے اےکس اکن اانپ رک روک
 
ی ر

ے

۔رکدی ا ق  

۔وجان وبول  

ا وہےئ ڑلےت ےس دنمش اںم! رس

ن

۔۔ںیہن اےسی ۔۔رس وہں اچاتہ رمی  

 رک ےل ںیہمت ایھب اںم ۔اہرو ہن تمہ ویں وجان وہاجؤےگ کیھٹ ی الکل مت

 اےنس ۔وہاجؤےگ اےھچ ی الکل مت اور یگ ےلم ادماد یبط ںیہمت رھپ ےچین اگ اجؤں
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۔اھت دی ا وجاب اںم ےجہل رنم  

ا ںیہن اےسی ےھجم! رس

ن

ا دیہش ےھجم ۔۔رمی

ن

را یہی لسلسم وہ ۔ےہ وہی
م
 ۔اھت راہ دہ

ار ےک فیلکت رپ رہچے ںیھت وا مین آںیھکن یک اس

 

 وسرہ ےس رھپ ودیل ۔ےھت آی

د یھب اپسیہ س   ۔اگل رکےن التوت یک رامحن ۔ےھت آرےہ رظن رطضمب دشی   

ر
م
رافین ی اہ د رکےک لمکم التوت ےن ودیل ۔اھت اگل وہےن مک زور اک ڑکھج ی   وک اجوی 

۔اھت ونغدہ مین وہ ۔الہی ا  

ا وجان اوھٹ

ن

۔اکپرا اےس اےنس ۔۔اوھٹ ۔۔ےہ ںیہن وسی  

۔اگلدی ا ےس وبلں اےکس یپاین رگم رگام ےس وفرا   ےن اپسیہ ای   ۔رکااہ وہ ۔۔یپاین  

ا رکےک چپ   احالت ےک وممس اںم اھبنسول اوکس

ے

ر اور ااھٹ رک ہہک وہ ۔وہں آی
م
 ی اہ

رف رگم ۔اھت وہاکچ متخ اب ڑکھج ۔الکن  رےہ اڑ اںم اضفء ایھب ایھب ذرات ےک ی 

۔آی ا ادنر واسپ وہ ۔ےھت  

 اںیہن وہےئ وہےت ایتر دلجی دلجی اےنس ۔وہں اجراہ ےچین رک ےل اےس اںم

۔اتبی ا  

۔وبال ای   وممس رس  

ر انلم ادماد یبط اوکس ۔ےہ کیھٹ وممس ازگی 

ن

  اس ۔ےہ ی

ے
ے

اری وق  

ن

رف  ہن یھب ی 

ر ےک وہےن رای  ا ےھجم ےہ استک یھب وہا اور ےہ ی 

ن

د اےنس  ۔وہاگ اجی  وک اجوی 
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گ

ن

پئ
ی ئ 
سل

 رپ تشپ ایکس اےس ےن اپسویہں دو ۔ایل الد رپ تشپ اینپ یہ تیمس گیب 

د ۔دی ا سک  اسھت ےک وبھج اس اور وبھج اک ڑپکوں رگم اھت ڑلاک اس ینحنم ای   اجوی 

رف ر یپاچن اچر رک لچ رپ ی 

ٹ

 
   یک ےچین م

ن

ا رفس اجی

ن

 ودیل رگم اھت ہن آاسن ھچک رکی

ری اں ویں وک ڑلےک اس ےن اس ہک اھت ایخل یہ ای   سب اںم دامغ ےک

ٹ

ر ای 

ٹ

 رگ

رف ۔یھت وہیئ ہن متخ ایھب رات ۔اھت ڑپا لچ وہ وس ۔دانی ںیہن رمےن رک  ےس ی 

 اکٹس اںم اہھت ای   ودیل ۔ےھت رےہ گل رپارسار تہب ےمس اس اہپڑ ڈےکھ

 ۔اھت راہ رک نیعت اک تمس ۔اھت راہ رک نیعت اک راےتس رک امج امج دقم اھتےم

اری ۔اھت راج اک ی ادولں دیفس رپ آامسن اھت رہگا تہب ادنریھا  

ن

رف  یھب وہا یھت دنب ی 

رف اںم ادنریھے ودیل ۔یھت ریہ ریچ وک دبن ےسیج رسدی اور ۔یھت استک  ی 

ا رس ادرھ ےس ادرھ اںم دنمسر اس ےک

ے

د دلا رپ تشپ ایکس ۔اھت راہ رھپ امری  اجوی 

 ے اگ اےھٹ ہن یھبک رھپ وت وسایگ وہ ارگ ہک اھت اجاتن ودیل ۔اھت وہراہ دسھ ےب
سلئ
 ا

د ۔راتہ داتی یھب آوازںی اےس اگبےہ اگےہ وں دو ۔اھت راہ رکاہ اجوی 

ٹ
ن

 تنحم یک ھگ

  اولگ اےنپ رک ےل اےس وہ دعب ےک

ے

د ۔اھت ایگ چنہپ ی    اجوی 

ے

  ی

ے

   ی
 
ی ر

ے

 ق

 دی ادماد یبط اور ایگ اگلی ا امکس آنجیسک اےس ےلہپ ےس س   ۔اھت وہراہ ارملگ

د وہےت وہےت حبص ۔یگل اجےن   یک اجوی 

ے

 تیمس ودیل ۔یھت یئگ لھبنس ھچک احل

اری ۔اھت ایک ادا رکش اک اہلل ےن س   ان  

ن

رف ام ۔یھت اجری ےس زیتی تہب ی 

 

 ش

ر وہےت وہےت

 

ارہ رپ سیل وای

 

 وچیک اھبریت ہک یلم ربخ ےس وچیک ۔وہا وموصل اش

   یک

ن

  ےس وےفق وےفق ےس اجی

ن

رن

 

 رپ وچیک اور ۔ےہ الکن لچ ہلسلس اک افی
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 اہحلس ولگ وہ اور ایل اسھت وک اپسویہں دو ےن ودیل ۔ےہ وہیئگ یمک یک اکروتوسں

 لچ رک الد رپ تشپ اینپ اینپ یھب اسامن اک ےنیپ اھکےن ھچک العوہ ےک اجت

   ۔ڑپے

ے

اری ی  

ن

رف  ۔ےھت اجرےہ رطف یک اورپ ےس زیتی وہ ۔یھت وہیکچ مک ی 

اری ہک ےھت رکیپاےئ ہن ےط یھب راہتس آداھ ایھب  

ن

رف  اور وہیئگ رشوع ےس رھپ ی 

ر یہ ھچک ۔اھت راہ لیھپ دریھے دریھے یھب ادنریھا ۔ںیگل ےنلچ وہاںیئ زیت  دی 

 اتگل ویں ہک یھت ریہ لچ ےس راتفر ایسی ھچک وہا ۔وہایگ احمل انلچ ےیل اےکن دعب

ر زی ادہ وہ  اک اکھٹےن یسک ےیل اےنپ اوکن ۔ےگ یپاںیئ رہ ہن ڑھکے رک امج دقم دی 

ا ااظتنم

ن

 ےن اوہنں ۔رکںیکس ااظتنر اک ےنمھت وطافن رک ھٹیب ےس آرام وہ اہجں رکی

رف ۔یئگ ےل اڑا اںیہن ویرش یک وہاؤں رگم اچےہ اگڑےن ےمیخ اےنپ  وطافن اک ی 

ر ۔اھت آاکچ
م
وں ان ۔ےھت رےہ اڑ ذرات دیفس وس ہ

ن

 

ے

 ےک دورسے اک ےن ت

اہک ےیل دے اہھت اںم اہوھتں

ے

 ہن وطافن اس اعم وکیئ وہ رگم رچںہ اسھت اسھت ی

رنی دنلب دورسے ےک داین ۔اھت وطافن اک ایسنچ وہ ۔۔اھت

ے

 زر ی
ی

 

ئ

 

 س
گلی

 واال آےن رپ 

رف ر ولک وس دو ۔وطافن اک ی 

ٹ

 
 وبضمط وت وہا وایل ےنلچ ےس راتفر یک ہٹنھگ یف م

ان ےس ومعمیل ای   اجےئ ےل اڑا یھب وک رھگوں

ن

 دلج دقم اےکن ۔اسبط ایک یک ان

ا اہھت اک اسیھت اےنپ دی ا اںم اہھت ےک ودیل ۔ےھت ےئگ اڑھک یہ

ٹ

 یسک وہ اور وھچی

رف اگل ڑلےنھک اںم بیشن امدنن یک دنیگ  یھت ریہ رک نس وک ووجد وپرے اےکس ی 

ری یک یسب ےب وہ

ن

 دل اےنس ۔اھت اگل وہےن نس یھب ذنہ ااکس ۔۔اھت رپ دحوں آج

دد ےسیج وت زی ان ایل ڑپھ ہملک اںم دل یہ

ن

ئ
 م
ج

ن

مت

ری ۔یھت وہیکچ 

ن

 اےس وج ااسحس آج
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 رپ رپدے ےک ذنہ ےک نسح ودیل ۔۔اھت اک ڈنھٹک یس یک ومت وہ اھت وہا

ری

ن

ا رہچہ آج  
 
اریکی رھپ اور اھت ارھبا اک اب

ے

اریکی رہگی ۔۔۔ی

ے

۔۔ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اک زدنیگ
 
ااقپ

ن

۔۔ےہ رفس مہف ی  

ان اںم رفس اس

ن

 اےس ہک چںہ آےت شیپ احالت اےسی اواقت ضعب اسھت ےک ان

ا ںیہن نیقی یہ رپ ووجد اےنپ وخد

ے

۔آی  

 ےک زدنیگ اینپ ںیئت اےنپ وت وہ ۔اھت آی ا  ہن نیقی رپ وہےن زدنہ اےنپ یھب وک ودیل

ری

ن

  ےسیج اےنپ وک وخد رپ ےنلھک آھکن دوی ارہ رگم اھت اکچ زگار احملت آج

ے
 

  وگس

ے

 وپس

اونں ےک

ن

ر یہ ینتک ۔اھت وہا بجعت دح از اےس یپارک یہ اںم ان   دی 

ے

 دنچاھیئ وہ ی

 رھپےت وھگےتم اردرگد اےنپ اسھت ےک دامغ رکےت اسںیئ اسںیئ اور آوھکنں

این

ن

   رھپ ۔اھت راہ اتکت وک وجہم ان
 
 ےس س   وت اجاگ وعشر دریھے دریھے ج

د یک درد ایتھٹ اںم دبن وپرے ااسحس الہپ  وسحمس ویں ۔اھت وہا اک وسیٹں دشی 

ا

ے

 اصف اور وھتڑا ذنہ ۔ںیھت اجریہ وھبچیئ وسایئں اںم مسج اسرے ےسیج وہی

 ادرھ ےس ادرھ ےس دعتسمی اںم آل اوور دیفس اور دویاروں ایھٹ اردرگد وت وہا

  داھکیئ ڈارٹکز رھپےت

 

 یسک وہ ہک اھت اگل یہ ہحمل اںم ےنیل ھجمس ہی اےس اور دی 

 زدنیگ یئن اس اںم دل یہ دل ےن اس ۔ےہ ڑپا رپ رتسب رگم و رنم ےک اتپسہل

   ایکس میٹ ای   یک ڈارٹکز یھبت ۔ایک ادا رکش اک اہلل رپ

ن

 یک ودیل ۔وہیئگ وتمہج اجی
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  اںم وقنش ےک رہچوں ےک ان ےن آوھکنں

ے

  ریغ ھچک ی اووجد ےک امونس 

ے

 امونس 

۔رکایگ رظنادناز وہ لہپ ےلہپ رگم یپایئ  

۔وبیل رنس ای   ۔ےہ آایگ وہش  

  ایکس اب اجےن وگھبان ۔اہں

ے
 

 ی ات یک رنس دورسی ۔ںیہن ی ا ےہ کیھٹ ی ادداس

 زیتی ذنہ ااکس ۔۔۔اجےن وگھبان۔۔۔اجےن وگھبان ۔۔وچاکن رطح ےب وہ رپ

 وت۔۔وہا امھجاک زوردار ای   اںم دامغ اےکس ۔۔۔۔ایک وت ۔۔اگل رکےن رگدان ےس

 ےن ڈارٹک ویکہکن اھت اکس ہن وسچ ھچک وہ آےگ ےس اس ۔۔اںم اھبرت وہ ایک

ایھجمس ےن ودیل ۔اھت ایک اخمبط اےس

ن

 اےس وہ ۔داھکی رطف ایکس اںم اعمل ےک ی

ا وغر رپ ےجہل و اافلظ اےکس سب وبال ہن ھچک وہ رگم اھت راہ ااسک رپ وبےنل

ے

 ۔۔راہ رکی

 وقنش ےک رہچوں ےک س   ان ہک اھت ایگ ھجمس یھب ہی ذنہ ااکس یہ اسھت

 رہچوں ےک س   ان ۔۔اےس ےھت ےگل ویکں اگل ھچک ی اووجد ےک وہےن امونس

 اھبرویتں اور ۔۔یھت رکیت اگل ےس یپااتسکسونں اںیہن رمدین یس بیجع اھچیئ رپ

  اچہپےن ےس دور وت رہچے ےک

ے

  ےک رشک و رفک ۔۔چںہ اجتکس

 

 رماھجےئ ی اع

ا رپ رظیفی متس یک تمسق وک ودیل۔۔رہچے ششک ےب وہےئ

ن

 دوی وہ ۔اھت آی ا روی

 اس ۔۔ےھت وہےئ دنبےھ یپاؤں اہھت اور ۔۔اھت اکچ ڈوب اںم دنمسر رک چب ےس

۔ںیل ومدن آںیھکن ےس رکب ےن  

 یپاؤں دوونں اےکس ہک وہیئ آاکشر تقیقح ہی رپ اس اںم دونں ھچک اےلگ رھپ
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رف   اکیف ےس وہج یک رےنہ دےب اںم ی 

 

ج

 مت 
ٹ

 ااسحن اک دقرت ہی رگم چںہ وہےئ ڈ

ررچکی رجیم یھب وکیئ رپ مسج وپرے اےکس ہک اھت یہ

ن

 انمس   اےس ۔اھت آی ا ںیہن ق

 ےن ودیل رگم ۔اھت وہراہ تحص روہب وہ دن ہب دن اور ۔یھت اجریہ دی ادماد یبط

  اب

ے

 اےکس ےن احدےث اس ہک اھت راہ رک وپز یہی وہ ۔یھت وھکیل ہن زی ان اینپ ی

ر وک ذنہ

 

  اب وہ اور ےہ ایک اتمی

ے

اک ی

 

ِ  ےک ش ر ر زی 

 

 اسرا دامغ ااکس ۔ےہ ای

ے اھبگ ےس اتپسہل اس دن اسرا

ن

کلئ

ن

ن
ا وساچ دتاریب یک 

ے

 اج اسیکھت ووجد زیمخ رگم رکی

روتشں وت ےک اس ۔اھت اتکس اہکں یھب

ن

 ےس اہکں وہ ہک یھت ہن ربخ یھب وک ق

 ۔ےہ اںم ربنا وادی وہ ہک اھت ادنازہ ذایت اک اس ہی وےسی ۔ےہ اکچ چنہپ اہکں

۔املعل واہلل ی ایق  

ئ ااب لمکم اےس

ے

جی
ص

  ےک رھپےن ےنلچ وہ اور ےھت ےگل امہ نیت اںم وہےن 
 
 اقپ

ام روز ایس یک افلنئ روپرٹ یک اوےک ایکس ےن ڈارٹک دن سج ۔وہایگ

 

 ےک ش

 

ے
ے

۔یھت رکیگتخ رپ رہچوں اےکن ۔ےھت آےچنہپ آرسیف ےک رٹلمی اھبریت وق  

اونں ےک سج آرسیف ای   ےس اںم ان! نسح ودیل نٹپیک

 

ااینں یک رکلن رپ ش

 
ن

 ن

ری ۔اھت وہا اھٹیب رپ رتسب وہ ۔ایک اخمبط اےس اںم ےجہل تخس ےن ںیھت  رطح ی 

۔ںیہن وبال ھچک رگم ۔وچاکن  

اں وہاگ وہراہ بجعت ںیہمت

ن

ام اہمترا مہ ہک ی

ن

 اطیشین وہ ۔چںہ اجےتن ےسیک ی

 

ٹ

م
۔وبال اسھت ےک رکسماہ  
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  اہمترا ہی

ے
ن

اہم انشج

ن

رآدم ےس ڑپکوں اہمترے ی  رطہقی ااھچ ےن مت ۔ےہ وہا ی 

ارے اکنال
م
 ےک اجوسیس الھب ۔ےئگ وچک مت رگم اک رکےن اجوسیس آرک اںم دشی ہ

  اانپ وہےئ آےت ےیل

ے
ن

اہم انشج

ن

ا اسھت وکن ی

ے

  یسک وہ ۔ےہ الی

ٹ
ن

رای

ن

 وپسیل ج

۔وبال ہن ھچک یھب اب ودیل ۔اھت راہ وبل رطح یک آرسیف  

 اور دن ھچک مت ایھب ۔ےہ آیت ولھکاین زی ان یںمہ رگم ۔۔وبولےگ ںیہن ھچک مت

 ںیہمت ےلسم یپااتسکین ۔ےہ ینسیپ یہ یکچ اںم لیج ںیہمت وت رھپ ۔رکول شیع

ا اھبرت

ے

 ڑپکا رپ ہنم اےکس آرسیفز ولچ ۔اگ ےلم رضور ہلص اک رکےن اجوسیس اںم امی

  وک آرسیفز اسیھت اےنپ ےن اس ۔ڈاول

ے

 
 رطف یک ودیل وہ اور ۔یک اجری دھای

رےھ

ٹ

 ے ۔اھت ںیہن ومعق اک الچےن یپاؤں اہھت ہی ۔ی 
سلئ
پ  ےن اس ا

پ
 اہھت اچپ ج

  ےس الغف ایسہ وک رہچے اےکس ےن اوہنں ۔ےیل دنبوھا ریپ

ن

 اےس اور دی ا ڈاھی

ر ہب نت رطح یک ادنوھں ودیل ۔ےئگ ےتلچ ےیل اسھت رک اھتم ےس ی ازو  وہا دقتی 

 ایکس دعب ےک رفس وطلی ای   اھت ایگ اھٹبی ا اںم اگڑی یسک اےس ۔اھت راہ لچ

 یپای ا اںم رمکے ےس وھچےٹ ای   وک وخد ےن ودیل ۔یئگ وھکیل یٹپ ےس آوھکنں

 اس وک ودیل ۔یھت ریھک رکیس ای   اور اھت رونش بلب زرد ای   رصف اںم سج

  زرد وھجےتل رپ رس نیع ےک اس ۔ایگ دی ا ڑکج ےس رویسں رپ رکیس

ن

 ےک رن

 دنب آںیھکن ےن ودیل ۔یھت ریہ زگر رگاں رپ ااصعب اےکس روینش یک بلب

۔رکںیل  

  ای  ! نسح ودیل نٹپیک

ے
ن

 ےن ودیل ۔وگیجن اںم اضف دحمود یک رمکے آواز رکج
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رے ۔اھت ڑھکا اسےنم نیع اےکس آرسیف ویہ ۔وھکںیل آںیھکن دریھے دریھے

ٹ

 ک

۔وہےئ وھگرےت اےس ےس ویتروں  

۔رکےگنی دنسپ ڈاانل روینش رپ دصقم ےک آےن اہیں اےنپ آپ  

 ےن آرسیف ۔دی ا وجاب ےس وخیف ےب ےن ودیل ۔آی ا ںیہن ےس رمیض اینپ اںم

۔وہ انسی ا ہفیطل اےس ےن ودیل ےسیج ویں اگلی ا  ہہقہق وطلی ای    

ارے وہ آےئ ےس رمیج یک سک رھپ ۔ارٹنگنٹس
م
۔اںم دشی ہ  

رافین ۔آی ا ںیہن وت رک لچ رپ ریپوں اےنپ رمیض یک اہلل  وت آی ا ےل ادرھ ڑکھج ی 

۔دی ا وجاب ےس الرپوایہ اےنس ۔رکوں ایک اںم  

 ل   اور اٹلپ واسپ رھپ اگلی ا رکچ ای   رک ٹلپ اور رھبا اکنہرا ےن آرسیف ۔۔وہں

 ۔وہایگ رسخ رہچہ اک ودیل ۔ایک ردیس رپ ہنم ےک اس امطہچن زوردار ای   رک چنیھب

۔ےس ےصغ اور کتہ  

 ادرھ ۔اگ رکولں ووشاس اںم اور انسؤےگ اہکین وھجیٹ ہی مت ےہ اتگل ایک ںیہمت

ا اھبرت وہں وچدہری امرھت رکلن اںم ےتک یپااتسکین رطف ریمی دوھکی

ے

 اہبدر اک امی

 یک رکےن یپاک درھیت اینپ ےس وتکں ےسیج مت ےن اںم ۔ویسک دشی وپست

۔اہک اںم ےجہل تخس رک ڑکپ رہچہ ااکس ےس وھٹڑی اےنس ۔ےہ اھکریھک مسق  

 وک ارادے ریمے ےہ الی ا رطف اس احدہث ای   ےھجم ہک وہں اکچ ہہک اںم
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ا نیقی ںیہمت ںیہن دلخ اںیمس

ن

ا ںیہن رکو وت ےہ رکی

ن

 اےنس ۔رمیض اہمتری وت رکی

 یک ڑپھتوں رپ ہنم اےکس ےپ در ےپ ےن امرھت رکلن وجای ا   ۔دی ا  وجاب ےس زیباری

راست    ۔رکدی ی 
 
 ۔ایگ الچ ےس رمکے رک وھتک رپ ہنم اےکس وت ایگ کھت ج

 ےک وھتک ےک اھبریت اس رہھٹے رپ رہچے اےنپ ۔اھت رپ ااہتن یک یسب ےب ودیل

 امےنگن داعںیئ ےس اہلل اںم دل یہ دل وہ ۔اقرص یھب ےس رکےن اصف رطقے

  زی ادہ یھب ےس اس ےیل ےک کلم اےس ۔اھت اگل

ے
 

رداس ا ی 

ن

۔اھت رکی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اےکس رہچہ این ای   آج ۔ےہ ایگ اجیھب رپ نشم سک اہیں ںیہمت اتبدو چس چس

  اےکس ےن ودیل ۔اھت اسےنم

ن

ھگنس ومنہ رجیم ۔داھکی جیب اگل رپ س   

۔دی ا  وجاب اےنس ۔وہں اکچ اتب اںم  

 یھب وکیئ رپ اس ےہ اہکین اٹپیئ یٹپ یہ تہب وہ ےہ انسیئ ےن مت اہکین وج دوھکی

 اںم وت اتبدوےگ چس ےھجم مت وہں ںیہن دنمش اہمترا اںم ۔رکاتکس ںیہن ووشاس

 اجاتن ودیل اور اھت راہ ہہک اںم ےجہل رنم وہ ۔رکواگن وغر قلعتم ےک راہیئ اہمتری

۔ےہ اچل ای   یھب ہجہل رنم ہی ہک اھت  

 ومنہ ۔دی ا وجاب اںم ےجہل کشخ اےنس ۔ںیہن ایبن وکیئ دورسا یپاس ریمے

  رپ رہچے ےک ھگنس
 
ااقپ

ن

رات ےس مہف ی

 

ای

ے

۔ارھبے ی  

درد اہمترا اںم دوھکی
م
ا اقلئ اےس رھپ ےن اس ۔اتبدو چس ےھجم ۔وہں ہ

ن

۔اچاہ رکی  
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دردی اہمتری ےھجم رگم رکشہی
م
ا وج اجؤ ۔ںیہن رضورت وکیئ یک ہ

ن

 رکول ےہ رکی

 آواز دنلب اےنس اھت اکیف وک اپتےن اےس ہجہل اک ودیل ۔ںیہن ڈرےت ےس یسک یپااتسکین

 ۔ڈاال دے مکح اک رکےن دالھیئ رطح ایھچ یک ودیل اور البی ا ادنر وک اپسویہں اںم

ا ارتعاف ہی ےس ودیل وہ ۔اھت الکن لچ ہلسلس ہی دعب اےکس

ن

 وہ ہک ےھت اچےتہ رکوای

   رکاتیل ےسیک ارتعاف ہی وہ رگم ےہ اجوسس یپااتسکین
 
 ںیہن یہ اچسیئ وکیئ اںیمس ج

اررچ ۔یھت

ٹ

   یھب ی اوجد ےک ااہتن یک ی
 
  ایبن اور وکیئ ےس ودیل ج

ن
ن

 وت الم ہن وک س

  رھپ اور الچ سیک امہ ھچ ۔ایگ رکدی ا ررفی وک وکرٹ سیک ااکس

ن

 اںم امسوتعں ااچی

 وک ودیل ۔وہایگ وموقف یہ ی الکل ہلسلس ہی وہےت وہےت اور اگل آےن وہفق وطلی

 یھب ٹفش رپ وہگجں فلتخم اےس دوران اس ۔ایگ رکدی ا دنب اںم السوخں یک لیج

ر رگم ایگ ایک
م
ا اجی ا ےل رک ی ادنھ یٹپ رپ آوھکنں یہ ےس اخےن لیج اےس ی ار ہ

ے

 اجی

رےن یٹپ ےس آوھکنں اور

ے

ا یہ اںم لیج وک وخد وہ رپ ای

ے

ی  یھب ںیلیج وہ ۔اھت یپا

ا ہن بیصن دانھکی آامسن یھبک وک دیقویں واےل رےنہ اںم ان ۔ںیھت بیجع

ے

 وہی

رے ۔اھت

ٹ

رے ی 

ٹ

ر ۔رمکے وھچےٹ وھچےٹ ےنب ےس رھتپوں ایسہ ی 
م
 رمکے ای   ہ

ا دیقی یہ ای   سب اںم

ے

 دو اںم دن ۔یھت ہن راسیئ یک وسرج واہں ۔اھت وہی

 

ے
ے

ا وق

ن

ا دی ا اکسھک ادنر اھکی

ے

ا ۔اجی

ن

ا ایک یھب اھکی

ے

 وسیھک اور دال یلتپ دبوبدار ۔۔وہی

ار ےس قلح یھبک وت وک دال اس ودیل ۔۔رویٹ

ے

ا ہن ای

ے

ی  ڈوب رویٹ اںم یپاین سب اھت یپا

ا ادا رکش اک اہلل اور اھکاتیل رک ڈوب

ے

  وہ ۔رکی

ے
ے

 سب ۔اھت وہاکچ آزاد ےس دیق یک وق

 اب ۔ےھت وہےکچ اسل اچر وہےئ دنب اںم لیج اےس اطمقب ےک ادنازے ای  
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 وہیکچ یپارہنی ہصقء یک بک وت امسںیتع یک سیک اور اھت وہاکچ مک یھب دشتد رپ اس

   ےک ودیل اںم رگنی ادنریھ یس دحمود اس ۔ںیھت

 

 زگر دصقم ےب روز و س

   ارثک اںم رگن ادنریھ اس ۔یھت ریہ ہن ادیم وکیئ یک وایسپ اےس ۔ےھت رےہ

ے

 ی

   اجیت لیھپ روینش
 
ا وھک اںم ی ادوں یک امیض رکےک دنب آںیھکن وہ ج

ے

 وہ ۔اجی

   دن ےلیکمچ
 
 ۔۔رشارںیت یک رویح ۔۔تبحم یک یمم وہ ۔یھت رکسمایت زدنیگ ج

  رھبی ایپر یک ایھب دنکسر

ٹ
ن

  ۔۔ڈای

ے

ا اور ۔۔اابحب دوس  
 
 رگم لیلق یک اب

  رپ ےس اچوتہں

ے
ے

   ودیل ۔رافق
 
   ج
 
 اک اںم دل اےکس وت وساتچ وک س   ان ج

ر ادیم

ے

ازہ ی

ے

 و رگ اےکس وخاشہ یک ےنلم ےس رھپ وک ایپروں اےنپ ۔۔یتگل وہےن وی

ازہ ےس رھپ وہ اور دیتی دوڑا زدنیگ اںم اجں

ے

ا دم ی

ے

 دویار یک لیج ارثک وہ ۔وہاجی

 رک اگل ریکلںی رپ دویاروں وچںہ ےس رھتپوں وھچےٹ وھچےٹ وایل ڑھجےن ےس

ا اسحب اک دونں

ے

ا اسحب اک رمع یک ےچب اےنپ ۔۔اگلی

ے

 اجےن ہک وساتچ ارثک وہ ۔۔اگلی

اوکس وہ ۔۔اک ےٹیب ی ا ےہ انب ی اپ اک یٹیب وہ   

imagine 

ا وکشش یک رکےن 

ے

ا وھتڑا اسیج اس وھتڑا ووجد الگیب اس اھنن ۔۔رکی  
 
 ۔۔۔اسیج اب

ا وھک وہ ۔۔ہلمج الہپ ظفل الہپ دقم الہپ ااکس

ے

اری   ان ۔۔اجی

ے

 ےن اس اںم دونں ی

ا وہ اںم سج یھت اسبیل داین ایخیل ای   ےیل اےنپ  
 
 س   اور ہچب ااکس اور اب

 اھت ہن یھب اسہی اک مغ اہجں ےھت زگارےت زدنیگ ی اش وخش ی الکل رھگواےل

دایئ ر اےس ۔۔اھت ہن اھگؤ وکیئ اک ج 
م
ا ڑھگی ہ  

 
 ینتک ریغب اےکس وہ ۔۔اتسیت ی اد یک اب
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ہ ۔۔وہیگ ریتہ نیچ ےب ینتک اداس

ن

 ئ
حی
ا ےلچ ارمہکی وت یھب ےن رو

ن

 اھت اجی

ا دعب ےک اےکساجےن  
 
 ےچب اےنپ اور ۔۔وہیگ یتہک ی اںیت یک دل اےنپ ےس سک اب

 یک وسحمس ینتک یمک یک ودیل ےن اس اںم ےحمل اخص اک ای   ےک زدنیگ یک

ا ولمل اور وساتچ وہ ۔وہیگ

ے

 داع یہ ای   سب رات دن ےس اہلل اےنپ ایکس ۔وہاجی

ر ی ا دلج ہک یھت  اھبرت وہ رےھک رضور دقم دوی ارہ رپ درھیت یپاک اینپ وہ دبی 

ا اںم

ن

ری اینپ وہ ۔اھت اچاتہ ںیہن رمی

ن

 اچاتہ انیل رپ رسزنیم یک ونط اےنپ اسسن آج

 اھت

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےس ی ادولں ایسہ ےس رھپ آامسن ۔وچےکن دوونں وہ وت رگےج ےس زور ی ادل

 یگل رکےن الیگ وک آنگن ےچک وبدنںی ومیٹ ومیٹ یک ی ارش اور اھت ایگ ڈکھ

 سج داھکی رطف یک الگس ےس وھچےٹ ڑکپے اںم اہھت اےنپ ےن رشداہ ۔ںیھت

 ۔یھت وہیکچ یھب اچےئ یک ودیل وت ڈنھٹی اور ۔یھت وہیکچ ڈنھٹی اچےئ ڑپی اںم

  اب دوونں وہ

ے

۔ےھت ےھٹیب یہ رپ دویار ےس وھچیٹ یک نچک ی  

 ےن ودیل ۔وتڑا وکست دعب وحملں دنچ ےن رشداہ ےسیک؟ ےلکن ےس واہں مت رھپ

 

ن

۔داھکی رطف ایکس رک وچی  

رے ریھپ ےک تمسق

ٹ

   ۔رشداہ چںہ وہےت بیجع ی 
 
 یک راہیئ ےس لیج اس ج

ر رعوج وخاشہ
م
   یھت ہ

ے

   اور الم ہن ومعق ےھجم ی
 
ارع وقبل اںم ج

 

 ےس ایصد ش
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ے اھبگ ےھجم روز ای   وت وہایگ امونس

ن

کلئ

ن

ن
  یس زیمخ وہ ۔ایگ لم اچسن اک 

ٹ

م
 رکسماہ

۔وبال اسیکھت  

ےسیک؟ رگم  

ا ایک لقتنم اںم لیج دورسی ےس ای   ی ار ی ار ےھجم اںم رشوع رشوع

ے

 رگم اھت اجی

 

ے
ے

 ےس اسولں اچر ۔ایگ مھت ی الکل وہےت وہےت مک ہلسلس ہی اسھت اسھت ےک وق

   ۔اھت اںم لیج یہ ای   اںم
 
  دن ای   ج

ن

 ریمی ایگ اکنال ےس لیج ےھجم ااچی

   ےن اںم ہک رکوکسیگ نیقی مت اور ۔یھت ہن یٹپ رپ آوھکنں
 
ی ر

ے

 اسولں است ق

 ای   ےن رشداہ ۔ایگ رک وہ ۔۔رشداہ دعب اسولں است ۔۔اھت داھکی آامسن دعب

۔یھت یگل تمعن یک وگھبان زدنیگ اینپ اےس ۔یل یس رھجرھجی  

 ۔ےئگ ھٹیب ی اںیئ داںیئ ریمے ااکلہر دو اور ایگ اھٹبی ا اںم ونی وپسیل ای   ےھجم

 وگہک ۔یھت آیئ ولٹ ادیم ۔اھت راہ وھجم ےس رسموتں دل ریما ۔ڑپی لچ ونی

 ہک اھت راہ ہہک ی ار ی ار دامغ ریما رگم وہں اںم العےق سک اںم ہک اھت ہن ملع ےھجم

 تمسق ۔اگ آےئ یہ لکن یھب راہتس اک ےنچنہپ ونط اےنپ وت ےلکن اھبگ ےس اہیں

ام ہک یھت ی اور

 

   ےک ش
 
ی ر

ے

  ق

ن

ر اور اگل دےنی آواز انجن اک ونی ااچی

ن

 ونی ی اآلج

 متخ یھب رٹپول ہک اھت بلطم اک سج یھت ریک رک ےل ےل ےکٹھج اور ۔یئگ رک

ر ہنم ےس ڑھکیک ےلہپ ےن ااکلہروں ےھٹیب اردرگد ریمے ۔اھت
م
 وہج رک اکنل ی اہ

 ۔ےہ متخ یھب رٹپول اور ےہ وہایگ رگم تہب انجن ہک اتبی ا ےن ڈراویئر ۔وپیھچ
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 اےس ےیل ےک یپاین چںہ وموجد یپاس اےکس وت نلیگ ےک رٹپول ہک اتبی ا ےن اس رگم

ریبی

ے

اےل ق

ن

  ی

ے

ا ی

ن

رےئگ ےس ونی ااکلہر ےھٹیب اسھت ریمے ۔اگ ڑپے اجی

ے

 وہ ۔ای

ا الک دروازہ

ن

ر ےن اںم ۔ےھت ےئگ وھبل رکی
م
 یچک اسنسن ای   اگڑی ۔اھجاکن ی اہ

  دور اہپڑ اوےچن اوےچن یھت ڑھکی رپ ڑسک

ے

 ےک ڑسک۔ ےھت وہےئ ےلیھپ ی

   داںیئ

ن

  ای   اجی
پ
 ڈراویئر ۔یھت آریہ لسلسم آواز رتممن یک ےنہب یپاین اور اھت پ

ر اںم بیشن ےنیل یپاین

ے

 رپ افےلص ذرا ےس الرپوایہ ااکلہر دوونں ہیقب اور ۔اھت ایگ ای

 وہےئگ الرپواہ ےس رطف ریمی وہ ویکں اجےن ۔ےھت رےہ رک ی اںیت ڑھکے

ر ےس ونی ےکٹھک انبء اںم ۔ےھت

ے

 اوٹ یک ونی رک ھٹیب رپ زنیم ےس دلجی اور ای

  رک اھٹ اںم وت ی ا ےھت راےتس دو اسےنم ریمے ۔وہایگ اںم

ٹ
پ
 وگلں اھبےنگ رسی

  ی ارھپ
پ
  ےچین ےس پ

ن

 ۔رکوں وکشش یک ےنچنہپ ںیہک وہےئ ریتےت رک اگل الھچن

 اںم وس اھت یہ انیل وت رکس ےھجم رگم اھت اامتحل اک ومت اںم وصروتں یہ دوونں

 

ٹ

  یہ ل 

ٹ

  ل 
پ
   یک پ

ن

۔اگل ےنکسھک اجی  

 ےس دلجی اںم رک نس آواز یسیج خیچ زیت یک ااکلہر ای   ۔ایگ اہکں وہ ارے

۔وہایگ اںم اوٹ یک اھجڑویں ایگ انکرے انکرے  

۔ےھت رےہ اچم وشر اب وہ ۔وہ ایگ اھبگ اوےئ ۔۔ایگ اھبگ  

دو اجرک وت اےب

ٹ ن

اں ڈوھی

ن

۔وہاگ ایگ ںیہن دور زی ادہ ی  

رے ےیل ریمے

ٹ

 ےس ادرھ وج اھت راہ دھکی اوکن ےس اوٹ اںم ۔اھت ہحمل اک ااحتمن ک
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  دایھن اک یسک ویکں اجےن ےھت رےہ رک التش ےھجم وہےئ اھبےتگ ادرھ
پ
 یک پ

  

ن

۔اھت اھٹیب اسدےھ دم اںم ۔اھت ایگ ہن اجی  

اری وت الم ہن وہ ارگ اےب
م
 ۔وہ ےہ اجوسس یپااتسکین ۔یگ اجںیئ دی اکٹ رگدںین ہ

۔آایگ واسپ یھب ڈراویئر ااکن اںم اانثء ایس ۔ےھت وہرےہ رپاشین تہب وہ  

اں دںیھکی رطف اس ارے

ن

  اوکس ےن اںم رھپ اور وبال وہ ۔ی
پ
   یک پ

ن

 آےت اجی

۔یھت یئگ یہ ڑپ رپ ھجم رظن ایکس اھت ہن لکشم اب رکانیل التش ےھجم ۔داھکی  

 ےھجم آےئ ےلچ یہ ادرھ وہےئ اھبےتگ یھب دوونں وہ ۔الچی ا وہ ۔وہ ےہ ہی اوےئ

 اھباگ رک الھچ ےس اںم اھجڑویں اںم وس ےہ اسےنم ی الکل ومت اب ہک اھت ہتپ

اؤ ہن داھکی آؤ ہن اور

ے

  ی
پ
  ےچین ےس پ

ن

 واےل اہبؤ زیتی تہب اںم ۔اگلدی الھچن

اےل

ن

 ےس اورپ اہبؤ اک یپاین وت ای   ںیئگ الچیئ وگایلں ےس اورپ ۔اھت رگا اںم ی

 ریمے رھپ اور وہا وسحمس اتسھگ وگال اک آگ اںم ریپ اےنپ ےھجم وار اک وگویلں

   ۔ےئگ وہےت اطخ اواسن
 
 یک ودیل ۔رھگ اہمترے یپای ا ادرھ وک وخد وت یلھک آھکن ج

ر ھچک ۔یھت وہیکچ متخ اھتک پ  رہگی درایمن ےک دوونں ان دی 
پ
 ۔ریہ احلئ ج

پ  یک ی ارش زیت

ٹ

پ  ی

ٹ

۔یھت ہن آواز وکیئ العوہ ےک رگج نھگ یک ی ادولں اور ی  

 ہک ےہ وہالچ اکلم نیقی ےھجم اور ےہ ااسحن اک اہلل ہی یئگ دی زدنیگ ی ار ی ار ےھجم

۔اجؤاگن رضور واسپ کلم اےنپ اںم  

ادیئ ایکس ےن رشداہ ۔اجؤےگ مت اہں

ے

۔یک ی  
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 یھب اجرک یپااتسکن اںم ۔وہں دنم ااسحن اک دوونں مت اںم وہ اےھچ تہب ولگ مت

۔اگ روھکں ی اد ہشیمہ وک دوونں مت  

ا  
 
ا یھب وک اب

ن

ارا اتبی
م
۔رکسمایئ اس دممھ رشداہ ۔ہ  

 ااکس ۔رک اجن قلعتم ےک ولوگں مت وہیگ وخش تہب وہ اور ۔اتبؤاگن رضور اہں

ری وہ ۔۔رھبا ےس وتبحمں ےہ ایپرا تہب دل

ٹ

  یس ایپری ی 

ٹ

م
 رپ وہوٹنں رکسماہ

ا رپ رہچے ےک نسح ودیل ۔یئگ رہ رک دھکی اےس رشداہ ۔اھت راہ ہہک اجسےئ  
 
 اک اب

ام

ن

ا ےل کمچ یسیک ی

ے

ا اےس ۔اھت آی  
 
۔آی ا رکش رپ تمسق یک اب  

۔اہک دعب وحملں دنچ ےن ودیل ۔اب رکو آرام اجرک مت  

ا وت ےہ دنہمی یک دی دی لتیش آج ۔ےہ کیھٹ

ن

 مت ۔اگ آاجےئ ےس واہں اھکی

ر ھچک ودیل ۔یئگ یلچ اںم رمکے اےنپ رک ہہک وہ ۔رکو آرام یھب  راہ اھٹیب وچںہ دی 

   رگم
 
رےنھ رسدی ج

ٹ

۔وہایگ دراز مین رپ رتسب اجرک اںم رمکے اےنپ وت یگل ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ایخل ایک اںم نم اہمترے رک دھکی وک اچدن

ے

۔یھت اخمبط ےس اس رشداہ ےہ آی  

ا  اںم ذنہ ریمے  
 
ا ایخل اک اب

ے

۔دی ا وجاب اےنس ۔رک دھکی وک اچدن ےہ آی  

۔اھت سسجت اںم آوھکنں یک رشداہ ایک؟ ےہ دنسر تہب وہ  

۔ےہ یتگل وت ےھجم  
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۔ےہ دنسر زی ادہ یھب ےس ھجم  

 ںیہن نیسح ینتج مت وہ ۔۔ںیہن وت وہکں ےس دنسپی تقیقح ۔۔زی ادہ ےس مت

  رپ دروازے یھبت اہک ےس وگیئ اصف ےن ودیل ۔ےہ

ٹ

م
 رکنشداس اور وہیئ آہ

ا

ے

  اس دوونں وہ ۔آی ا ادنر وہا اھکنھکری

ے
ے

۔ےھت ےھٹیب اںم نحص ےچک وق  

  ایھب وہیئ ںیہن ایتر وت رشداہ

ے

ا اںم ایبہ ےک لتیش ۔ی

ن

 آےت ےن اس ۔ےہ اجی

۔ایک اخمبط وک رشداہ یہ  

ا ںیہن ےن اںم

ن

۔ڑھگا اہبہن اےنس ۔ںیہن ااھچ یج ریما ۔ی اوپ اجی  

اشب لچ ےہ اعمہلم اک رسسال ریتے اٹیب

 

ر وھتڑی ۔وہاج ایتر ش  واسپ رک ھٹیب دی 

ا

ن

۔آاجی  

ا ںیہن ےھجم ی اوپ

ن

۔سب اجی  

۔اج اھٹ لچ ۔رشداہ ےگ انبںیئ ی اںیت س    

  وہ ۔اج الچ وت اجؤیگن ںیہن اںم ۔رپواہ ںیہن ےھجم ی اںیت رچںہ انبےت

ے

 عت
قطئ

 ےس 

۔آی ا ےھچیپ ےھچیپ اےکس رکنشداس ۔یئگ یلچ اںم رمکے یتہک  

  دض اںم اکیبر

ے

۔وہاج ایتر لچ رک م  

ا ںیہن ےھجم ی اوپ

ن

۔سب اجی  

  وکباس

ے

ا ےس دنمر اںم وہ ایتر اھٹ ۔رک م

ے

   وہں آی

ے

  ی

ے

 ےلم ایتر ےھجم وت ی
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ا ںیہن اہبہن وکیئ

ن
ن

  امتہش ریما اںم اکر ےب ےن اںم س

ے

 ےن رکنشداس ۔انب م

ر ےس رمکے اور اہک اںم ےجہل تخس
م
 ہہب آوسن ےس آوھکنں یک رشداہ ۔ایگ لکن ی اہ

  رک ٹلپ وہ ۔ےلکن

ن

  آولد زن

ن

  دیفس ۔یگل اکنےنل ڑپکے ےس رٹی

ن

 یک رن

 یگل ےننہپ زویر اور اٹیپل اںم وجڑے رک اھجلس وک ی اولں ےن اس رک نہپ اسڑیھ

ا رپ یسب ےب اینپ ۔ںیھت ریہ ہہب لسلسم آںیھکن ایکس

ن

 یھبت ۔اھت آراہ روی

۔وچیکن وہ وہیئ دکتس رپ دروازے  

۔وہا دالخ ادنر ودیل دی ااجزت اےنس ۔آاجؤ  

ادی یک لتیش وہ اجریہ مت

 

۔وپاھچ ےن اس ۔اںم ش  

۔دی ا وجاب اںم ےجہل روےئ روےئ ےن اس ۔اہں  

ا ںیہن

ن

اں دو وبل وت اچیتہ اجی

ن

۔وک ی اپ اےنپ ی  

۔ںیہن یہ اہک وت ےن اںم ےسیج  

اں اتب چس اوکس

ن

۔دوی  

۔ےھجم اگ دے الج زدنہ  

۔رشداہ وہ ےہ ی اپ  

 ے یہ وہیت وت یٹیب اور ۔۔ےہ ی اپ اک یٹیب
سلئ
 زنیم ی ا اجےئ دی ا  الج اےس ہک ےہ ا

 آوھکنں زبس یھت ریہ دے وجاب وہےئ اجسےت یٹپ اماھت وہ ۔اجےئ دی ا اگڑ اںم
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 نیسح دح ےب البہبش وہ ۔ےھت رےہ رک ااضہف اںم نسح اےکن آوسن ےتہب ےس

۔یھت  

۔ےہ وہیت رتمح وت یٹیب ۔رشداہ ےہ ںیہن ااسی  

ارے وہیگ وہیت اہیں اہمترے
م
۔ےہ وہیت وبھج وت اہیں ہ  

  روؤ مت ااھچ

ے

۔م  

۔ریما ےہ اایتخر وت یہ رپ روےن  

اء اگ رکے افحتظ اہمتری اہلل ۔انبؤ وبضمط وک وخد رشداہ

 
ن

 ےجہل رنم اےنس ۔اہلل ان

   ایکس رشداہ وت اہک اںم

ن

۔یٹلپ اجی  

اا ریمی وہ رھپ ںیہن یہ امیتن اوکس وت اںم رگم

 

ش
ھ
ک

۔اگ رکے ویکں ر  

ا افحتظ یک س   وہ

ے

۔امےن ہن اچےہ امےن اےس وکیئ اچےہ ےہ رکی  

ویکں؟ نکیل  

ر اےنپ وہ ویکہکن
م
ا ایپر اسیج امؤں رتس ےس دنبے ہ

ے

۔ےہ رکی  

۔۔ےس س    

۔ےس س   اہں  

۔ںیہن وت اک اجیت دنہو ےہ اہلل اک ولسمں وت وہ رگم  
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۔ےہ ایک بلطم اک ااعلنیمل رب وہ اجیتن ےہ ااعلنیمل رب وہ  

۔ںیہن  

 ہکلب ںیہن اک داین اس رصف رب اک اہجونں امتم ےہ بلطم اک ااعلنیمل رب

ر رپدن رچدن آامسن زنیم اک اکانئت وپری
م
۔رب اک ولخمق ہ  

چںہ؟ ےتہک ویکں اانپ رصف اوکس ےلسم رھپ وت  

 ے رہھٹاےت ںیہن رشی   وک یسک اسھت اےکس چںہ امےتن اتکی و وادح اوکس املسمن
سلئ
 ا

 ےنہک اانپ رصف اوکس یھب مت وت ول امن اتکی و وادح اوکس یھب مت چںہ ےتہک اانپ وک اس

۔یگ وگل  

۔وبیل ےس وصعمتیم وہ ۔ںیہن یہ ہتپ ااکس وت ےھجم  

   یھب ےس رگ ہش اہمتری وج اجیتن ںیہن اوکس مت ےہ بجعت
 
ی ر

ے

 رس وہ ۔ےہ ق

 ڑھکی رھگی اںم وسفں ےک اافلظ اےکس رشداہ ۔ایگ لکن ےس رمکے اور وبال رک الہ

۔یھت یئگ رہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

امام ۔۔۔امام  

۔۔وہں ادرھ اٹیب یج  

ا اںم رھگ اسرے ۔وہں وہیت یھٹیب یپھچ اںم اکررن ایک آپ امام ارے

ن

دی

ٹ ن

ا ڈوھی

ے

 ڑپی
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۔آوکپ ےہ  

۔ےہ اتلم وکسن ادرھ ےھجم اٹیب ےہ ہتپ وت آوکپ  

۔۔رطف ریمی دںیھکی ادرھ امام  

۔اجن ریمی یج  

ںیھت؟ ریہ رو آپ  

۔یگ روؤں ویکں اںم وت ںیہن ۔۔نن  

  وھجٹ

ے

 ایک اںم اہھت ےک آپ ہی اور ۔ون آیئ ںیھت ریہ رو آپ ۔وبںیل م

ر اس آپ امام ۔رچکپ یک ی ای ا اوہ ۔۔۔ےہ چںہ؟ ویکں رویت رک دھکی وک وصتی   

۔اٹیب چںہ آیت رھب آںیھکن وییہن  

اں؟ چںہ رکیت سم تہب وک ی ای ا آپ امام

ن

ی  

۔زی ادہ تہب اٹیب اہں  

 وہںیت ںیہن وخش رک دھکی ےھجم آپ رھپ وت وہں اسیج ی ای ا اںم چںہ یتہک وت آپ

 ایک؟

 اسل است اںم وت وہےت ہن مت ارگ اجن ریمی وہ اہسرا اک ےنیج ریمے وت یہمت

۔وہیت رمیئگ یہ ےلہپ  
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 اجؤاگن ںیہن یھبک رک وھچڑ آوکپ اںم اور ۔رکںی ایک ہن ی اںیت یک رمےن آپ امام

۔اگ ونبں ںیہن وفیج اںم  

 رکین افحتظ یک ونط اےنپ رطح یک ی ای ا اےنپ ےہ اننب یہ ےنوفیج مت اٹیب ںیہن

۔ےہ  

۔وہں اجاتکس ےسیک وھچڑرک اےلیک آوکپ اںم امام رگم  

 اٹیب ریما ہک وہیگ ی ات یک رخف تہب ہی ےیل ریمے سب اٹیب یگ ولں رہ ایلیک اںم

۔ےہ وفیج اہبدر ای    

۔رمیض آیکپ یسیج امام ںیلچ  

ای اش

 

ا اںم ول دوھ اہھت ہنم اب ولچ ۔ش

ن

۔وہں وگلایت اھکی  

ا اب زیلپ اور امام اوےک

ن

۔ےن آپ ںیہن روی  

رشی اجؤ مت یگ روؤں ںیہن اب

ن

۔آاجؤ وہرک ق  

۔امام اوےک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ارے یھب مت
م
 ےمس اجےت ےن رکنشداس ۔رکوےگ ایک اےلیک ادرھ ولچ یہ اسھت ہ

ر یھب اےس

ن

  دیفس رشداہ ۔یھت رکدی آق

ن

 یجس ےس زویرات اںم اسڑیھ یک رن

 ایکس داھکی رطف یک ودیل رک ااھٹ رظنںی اےنس ۔اھت وہا رماھجی ا رہچہ ااکس رگم یھت
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  کیھب ےسیج آںیھکن

ن

۔ںیھت ریہ امن  

۔ںیہن وت یھب اجاتن وکیئ واہں ےھجم اور رکواگن ایک اجرک اںم رگم۔۔۔اںم  

 اور وہ وہےت ےٹیب ےک نہب یک یپار دور ریمی مت ہک دواگن ہہک وک س   اںم ارے

ام اہمترا

ن

۔ی  

 ایکس ےس ریحت ےن ودیل ۔ڑپی وبل رشداہ یہ ےلہپ ےس وبےنل اےکس ۔۔اداھرک

۔داھکی رطف  

ام دنسر یہ تہب واہ

ن

روتشں ےک ودیل ۔وہا رتعمف رکنشداس ۔اہمترا ےہ ی

ن

 وک ق

ام اس یھب

ن

پ  وہ رگم اھت ہن ولعمم بلطم اک ی
پ
۔ایگ رسالہ اچپ ج  

 دنب اںم رھگ ےس دونں اےنت ۔ولچ ےلچ رک نب ےجیتھب ریمے مت اداھرک وت سب

 ودیل ۔اھت وخش تہب ےس اس رکنشداس ۔اگ اجےئ زگر ااھچ یھب ےمس اہمترا وہ

 ہن رکھٹا وک ااجتل اس وہ ۔یھت ااجتل اںم آوھکنں یک سج داھکی رطف یک رشداہ ےن

اھت رام ۔وہایگ ایتر وک اوراجےن اھت اکس

ن

 واہں ۔اھت واعق رپ دوری یہ ھچک رھگ اک ی

اھت رام ہک وہا ادنازہ وک ودیل رک چنہپ

ن

 ےس س   اںم اگؤں اسرے رھگاہن اک ی

ادی اور اجسوٹ یک رھگ ۔اھت امدلار زی ادہ

 

 ےس وھچےٹ اس ااظتنامت س   ےک ش

ادنار ےس اسحب ےک اگؤں امسپدنہ

 

   ولخمط ای   ہی ۔ےھت ش
 
ادی ۔یھت رقتی

 

 اک ش

ر ےک رھگ ڈنمپ
م
ری اکیف یک امہمونں ۔اھت ایگ اجسی ا رک اگل ٹنیٹ ی اہ

ٹ

 وموجد دعتاد ی 

اھت رام رک چنہپ واہں ےن رکنشداس ۔یھت آیئ ہن ی ارات ایھب ۔یھت

ن

 امں ےک ی
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 ہکبج اگل دےنھکی ااظتنامت ےک ڈنمپ وت وہ رھپ رکوای ا اعترف اک ودیل ےس ی اپ

   ای   ےیل اےس رشداہ

ن

 ۔یھت یہ اسھت اسھت اےکس ویکں اجےن وہ ۔آیئ یلچ اجی

اھت رام یھبت

ن

۔آی ا الچ رطف ایکن ی  

 ودیل اےنس ۔چںہ وہےت دار رےتش ےک یپار دور ےک رشداہ آپ ےہ انس یج ےتسمن

ام رک ی ادنھ اہھت اسےنم ےک

ن

 رپ امےھت ی ادنےھ ڑگپی الگیب رپ ریشواین یلین ۔ایک رپی

را

ٹ

را تہب وک ودیل وہ ےمس اس اگلےئ کلت اس ی  ۔اھت اگل ی   

اھت رام آپ! یج

ن

۔چںہ ی  

 رشداہ ںیھت ریک رپ رشداہ وک ےحمل ای   رظنںی ایکس ۔یتپ واال وہےن اک رشداہ ۔یج

رہنہ اینپ ۔یگل ڈےنکھ ےس ولپ وک ی ازو ی   

۔وہیئ وخیش رک لم ےس آپ  

ا ااظتنامت وک آپ آرےئ ۔یھب ےھجم

ے

۔وہں داھکی  

  ںیہن رھپ لچ زی ادہ ہی ںیہن

ے

۔وبیل ےس دلجی رشداہ ۔ےہ اھگؤ رپ ریپ اےکن تکس  

۔آوکپ وہا ایک ارے  

۔یئگ گل وچٹ اکیف رپ یپاؤں اھت ایگ رگ سب  

ا رکیس اںم چںہ ویکں ڑھکے آپ رھپ وت ااھچ

ے

۔ےیل ےک آپ وہں وگلای  

 اکم اےنپ آپ وہں ےس آرام ی الکل اںم رکںی ہن فلکت ی الکل آپ ںیہن ںیہن



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

191 

  ےن ودیل ۔دےیھکی

ے

۔ایک عنم ےس وہسل  

۔یھت رکریہ ی اد ںیہمت لتیش ولچ رشداہ ۔ےہ کیھٹ ںیلچ ااھچ  

اھت رام ۔ایک ااکنر اصف ےن رشداہ ۔اجؤ مت یگ ولں لم ےس ان اںم

ن

 ای   ےن ی

رایگ ےیل ےک وایسپ رھپ ڈایل رپ ودیل رظن اخومش

ٹ

۔م  

۔وبیل رشداہ یہ اجےت اےکس ۔ےہ رشم ےب انتک ہی  

۔رکو اونگر  

  بک

ے

ردیتس ےہ یتپ واال وہےن ریما وہ ۔۔ی ۔ےہ اتکس اجیل یھب رک ڑکپ اہھت زی   

۔۔ےسیک اےسی  

۔سب اجےتن ںیہن مت  

   اںم ۔رسکیلی ااھچ
 
  ج

ے

اء مت وہں ادرھ ی

 
ن

۔روہیگ وفحمظ اہلل ان  

   اور
 
۔رھپ اجؤےگ ےلچ مت ج  

 یہ ےن اہلل وت افحتظ اںم وصروتں دوونں وموجدیگ ریغ ریمی ی ا وموجدیگ ریمی

  دنم رکف وس ےہ رکین

ے

۔وہ م  

۔اگ رکے ویکں افحتظ ریمی الھب وہ وہں رکیت رپاانھت یک وتبں اںم  

  اب ایک وت

ے

  وہ ی

ے

 
 ی ایق یک زدنیگ ںیہمت چںہ آےئ رکےت افحتظ اہمتری ی
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رامہ وہسایلت

ن

  ےک رھتپ وہ ایک ۔چںہ رےہ رکےت ق

ے

 
  رک ھچک ی

ن

 ۔چںہ اقدر رپ تکس

 امون اےس مت اچےہ ۔ےہ ویہ وت قلطم اقدر چںہ، اکم ےک رب وت س   ہی یلگپ

۔ےہ اقدر ویہ رپ اسسن ای   ای   اہمتری رگم امون ہن اچےہ  

  یپالگ ےھجم ی اںیت اہمتری

ن

 
۔وبیل رک اھجل وہ ۔ُاداھرک رکدی  

 ےک آوھکنں اھت رکسمای ا وہ ۔ںیہن یہ نکمم رفس اک دنمی وہش ریغب وہےئ یپالگ

 زرںی یکلہ یکلہ رگد
ملکی ہ

ادی دعب اےکس ۔ااھٹ وشر اک آےن ی ارات یھبت ۔ڑپںی 

 

 یک ش

 ےک اجےن اےکس اور وہیئ رتصخ لتیش اجرک ےئگ رات ۔یئگ وہیت روسامت یھبس

رایب یک تعیبط ی ار ی ار وہ ۔اچمدی دلجی یک اجےن ےن رشداہ دعب

ن

 ریہ رک اہبہن اک ج

د اںم رھگ اس وہ تقیقح در ےہ یہ اہبہن ضحم ہی ہک اھت اجاتن ودیل یھت ری 

ن

 رانک م

 ۔اھت آایگ واسپ رھگ ےیل اسھت وک دوونں ان رکنشداس رہباحل ۔یھت اچیتہ ںیہن

   ۔آی ا الچ اںم رمکے اےنپ وت ودیل
 
 وت ےہ وسایگ رکنشداس ہک وہایگ نیقی اےس ج

ر ےس رمکے رک اھٹ ےس ےکپچ وہ
م
 وہ وہےئ اجےت رطف یک پمپ ڈنیہ ۔الکن ی اہ

 اک اہلل اےنس ۔اھت وھچڑا رھک یپاین رگم مین اںم ی ایٹل یس وھچیٹ ےن رشداہ ۔وچاکن

رامہ یک رشداہ اور اگلیئ ڈنکی آرک اںم رمکے اےنپ رکےک ووض اور ایک ادا رکش

ن

 ق

 دل اےنس روز اس ۔اگل ڑپےنھ امنز یک اشعء رک اھچب رپ زنیم وک اچدر اصف رکدہ

  یک رشداہ ےس

ے

 
 یک امکری رشداہ ہک اھت ہن اجاتن وہ اور ۔یھت امیگن داع یک دھای

 

ے

 
۔اھت وہاکچ اک بک اجےن اںم آامسونں دور ںیہک وت ہلصیف اک دھای  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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 ایس ۔یھت نگم اںیمس یھب یملسٰ ۔اھت وہایگ امونس یہ دلج اسیکھت یملسٰ ہچب وہ

اء ےک ےچب اس دوران

 

 ےچب اس دعب دن دو ضحم ۔ریہ اجری یھب التش یک وری

این یک

ن

د ےیل ےک وناےس اےنپ یھب وخد وہ ۔ایگ لم ہتپ اک ی  ۔ںیھت رکفدنم دشی 

  
 
دیھ وہ ہک یلم ربخ اوکن ج  آیئ یلچ اکیتپن اہیتپن یہ وفرا   وہ وت ےہ اںم وہم ای 

  ای   املس زسم ۔ںیھت

ٹ
 
 ےلھچپ یھت اوالد یہ ای   اےکن ںیھت ویبہ یک ویبرورکی

  ای   دونں

ٹ
ن

ر ااکس اور یٹیب ایکن اںم اڈیسکیی
م
 ہی اور ےسب لچ یہ دوونں وشہ

 ریتہ اںم آی اد االسم وہ ۔ایگ رہ یپاس اےکن اہسرا وادح اک زدنیگ ایکن( زنی)ہچب

 اینپ وہ لبق دن دو ۔ںیھت وہیئ آیئ رکایچ رھگ ےک رےتشدار یسک آلکج ںیھت

   یہ ادرھ اںم اگڑی
 
ی ر

ے

 دایھن ااکن یہ دوٹنم ںیھت وہیئ آیئ ےس اکم یسک ق

 رپ ےنلم ےک زنی اب اور ںیھت، رپاشین تہب وہ ۔وہایگ مگ ہچب اور وہا ادرھ ادرھ

 اوہنں ںیھت رکشزگار دح ےب یک س   ان وہ ۔اھت ہن اکھٹہن وکیئ اک وخیش ایکن

  ےسیپ اسرے اکیف وک یملسٰ ےن

 

 ادا رکشہی تہب تہب اک س   ان اور ےھت دی 

 زی ان وتیلت اینپ رک ٹپل ٹپل ےس یملسٰ زنی ےمس اجےت وہںیئگ رتصخ رکےک

 روز یہ اےلگ ۔وہیئگ اداس تہب یملسٰ دعب ےک اجےن اےکس ۔اھت راہ اتہک ھچک اںم

 ےس یملسٰ رھب رات ےن زنی ہک اھت انہک ااکن آںیئ یلچ رھپ تیمس زنی املس زسم

 ۔ایگ ٹپل ےس اس رک اھبگ زنی وت ایگ ولبای ا وک یملسٰ ۔ریھک اگلےئ رٹ یک ےنلم

ر ھچک املس زسم ۔یھت ایھٹ لھک ےسیج یھب یملسٰ  یلچ رکیل وک زنی رھپ یھٹیب دی 

ر ریہ رکایچ دن ےنتج وہ ۔ںیئگ رای  دیھ ی   لبق ےس اجےن ۔رچںہ آیت وہم ای 
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  ےس تہب وک یملسٰ ےن اوہنں

ن
 

  احتئ

 

 واسپ آی اد االسم وہ رھپ اور ۔ےھت دی 

پ  ےس رھپ وک یملسٰ ۔ںیئگ یلچ
پ
۔یھت یئگ گل ج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

وہ؟ ڑپےتھ ایک مت  

۔ریمی ںیہن رمع وایل ڑپےنھ اب  

۔اںم امنز ےہ بلطم ریما  

رآن اںم امنز

ے

 اذاکر وصخمص ھچک اور چںہ رکےت التوت یک وسروتں یک یپاک ق

  اک حبص ۔اتبی ا اےس ےن ودیل ۔چںہ ڑپےتھ وہ چںہ

ے
ے

اےتش۔ اھت وق

ن

 رشداہ دعب ےک ی

۔اھت اںم دنمر ومعمل ح   رکنشداس ۔یھت ریہ رک افصیئ یک نحص ےس وھچےٹ  

ےہ؟ وہا ایک ی اد س   وہ ےن مت  

رآین چںہ وہیت آاسن تہب ۔اہں

ے

۔آی ات ق  

۔ااھچ  

۔اہں  

اجؤےگ؟ واسپ ےسیک دشی اےنپ ۔ےہ وساچ ایک اک آےگ ےن مت اداھرک  

 اہمترا اںم ہک وہایگ ملع وک واولں اگؤں ہک ےہ ااھچ ہی ۔وہں راتہ وساتچ وت یہی



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

195 

رن

ن

ر اسیکھت آزادی اںم اب وہں ک
م
 یہ رھپےت وھگےتم اور اگ وکسں رھپ وھگم ی اہ

۔آؤاگن دھکی یھب ی ارڈر روز یسک  

   تہب وت ی ارڈر اہں
 
ی ر

ے

 دویار ےن رشداہ ۔وک ریس چںہ آےت ولگ تہب اور ۔ےہ ق

رویں اںم وٹکری یک یٹم ریھک رپ

ٹ
پ
۔اتبی ا وہےئ ڈاےتل داےن ےیل ےک ج  

۔اجؤاگن لک  

اں چںہ ےتلچ ایھب

ن

  ی ارڈر اہبےن ایس۔ چںہ رکین ایھٹک یھب ڑکلی اں ےن اںم ۔ی

ے

 ی

ر ےن رشداہ ۔وہآےگنیئ

ن

۔دی وجتی   

۔چںہ ےتلچ ولچ ۔آڈیئی ا ڈگ  

 یہ رپ اسڑیھ رھپ یئگ یلچ ادنر وہیئ یتہک وہ ۔وہں آیت رک ےل اچدر ذرا اںم ولچ

ال ایسہ

 

ر رک اوڑھ ش
م
 یگل ڈاھےنپن وک مسج رگم یھت ڈاھیتپن ںیہن رس وہ ۔آیئ ی اہ

 رھپ اابکیر ےن اس ۔یھت یگل ایھچ دبتیلی ہی یک ڑلیک یس وھچیٹ اس وک ودیل ۔یھت

  ےیل ےک اس ےس دل

ے

 
ر وک رھگ دوونں وہ ۔یک داع یک دھای

م
 اگلرک ڈنکی ےس ی اہ

   داںیئ

ن

ر ےس ویلگں ۔ڑپے لچ اجی
م
وں رخ اک رشداہ رک لکن ی اہ

ے

 
   یک ھک

ن

 اجی

۔اھت ےھچیپ اےکس ودیل ۔وہایگ  

ا رطف سک

ن

ڑلیک؟ ےہ اجی  

ارہ رک ااھٹ اہھت اےنس ۔دور اس وھتڑا سب

 

وں ۔ایک اش

ے

 
 اکومں اےنپ اسکن اںم ھک
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 ےس راتفر انمس   رشداہ اور وہ ۔ںیھت ریہ رھپ وھگم رکبی اں ۔ےھت رصموف اںم

ری وک مسج وہا ڈنھٹی یکلہ یکلہ ۔ےھت اجرےہ ےتلچ

ٹ

۔یھت ریہ گل یلھب ی   

  اک آوھکنں یک ینتپ اہمتری

ن

  دوونں وہ ُاداھرک؟ ےہ ایک رن

ٹ

م
   ےک رہ

 
ی ر

ے

 ق

   ےھت رےک
 
۔وپاھچ ےس اس ےن رشداہ ج  

راؤن اس اکلہ ۔دی ا وجاب ےن ودیل ۔ی   

اں وہیگن دنسر تہب

ن

۔ی  

۔یس اعم ۔۔ےہ ایھچ  

۔۔یس اعم  

۔اہں  

۔ےہ یتگل ایھچ اینت وہ ںیہمت یھب رھپ  

۔ےہ نلم اک رووحں وت ہی ۔رشداہ ےہ قلعت ایک ےس رہچے اک تبحم  

ر وت تبحم ۔ےہ وہیت ےس رشی   

دہب اعایمہن اانت تبحم ۔ںیہن

ن

  مسج ہک ںیہن ج 

ے

 روح ےس روح ہی ۔رےہ دحمود ی

۔ےہ قلعت اک  

۔ی ات ہی یھت ولعمم ںیہن وت ےھجم  
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 وہ رک یپ یپاین ۔رکسمای ا ےس وہےل وہ ۔ڑلیک وھچیٹ ےہ ایک یہ ولعمم ںیہمت ایھب

د یہ اس وھتڑا ۔ڑپے لچ رھپ ری 

ن

 ۔اھت وہایگ رشوع العہق اک ی ارڈر دعب ےک ےنلچ م

رھ تیچس

ٹ

را ریمعت رپ النئ ی ارڈر گ

ٹ

 ہکبج یپااتسکن رطف ای   ےک سج ٹیگ اس ی 

 اور ےہ راتہ یہ الھک ٹیگ ہی ۔اھت وہا ٹنیپ ڈنھجا اک اھبرت رطف دورسی

ری یک ایسوحں

ٹ

   دعتاد ی 
 
ی ر

ے

 دقم ےک ودیل ۔ےہ آیت رکین ریس یک اس یہ روز ق

ا ںیہن آےگ اور وہ ےئگ رک

ن

 ای   وہ اور ےھت وموجد وفیج واہں ۔اھت اچاتہ اجی

 اکیف داڑیھ ےن اس وگہک ۔اھت اھباگ ےس دیق یک وفج اھبریت وج ۔۔وفیج یپااتسکین

راھ

ٹ

 ےھت ویہ وت وقنش ےک رہچے رگم اھت ایل دبل یھب ادناز اک ی اولں یھت ریھک ی 

   اےنت ےک زنمل اب یھب وےسی اور
 
ی ر

ے

ر وہ رک چنہپ ق
م
رانت اایتحط نکمم ہ  اچاتہ ی 

اہک اھت

ے

  ریخ ی

ے

 
 اسےنم نیع ےک رظنوں ایکس ۔اجےئ چنہپ یپااتسکن ےس ریخی

رھ تیچس

ٹ

 ۔اھت یپااتسکن ایپرا ااکس یپار اس ےک سج ۔اھت ٹیگ اک النئ ی ادنڑی گ

   رشداہ ۔ںیگل ددنھالےن آںیھکن یک ودیل
 
ی ر

ے

 وہ اور یھت ریہ نچ ڑکلی اں یہ ق

  و استک

ے

 آیت رظن ےس یپار اس ےک ٹیگ وہ اکپھجےئ ںیکلپ انبء اھت، ڑھکا اصم

  وک یٹم یک ونط اینپ

ے

 انتک دل ااکس ۔۔ںیھت ایپیس ینتک آںیھکن ایکس ۔اھت راہ ی

دایئ ۔۔اھت اگفر ازہ ےس رھپ اھگؤ رہگا اک ج 

ے

 دنچ سب ےس زنمل اینپ وہ ۔اگل وہےن ی

 ولانٹ رمام و مین ےب اےس ہک یھت یسب ےب یسیک ہی رگم اھت رپ افےلص ےک دقم

اب وک وچےنم یٹم یک ونط اےنپ ۔۔اھت

ے

 وک وخد اےس رگم اھت راہ لچم دل ااکس ےبی

ا وبضمط

ن

  وہ ۔اکپرا اےس وت ںیل نچ ڑکلی اں ےن رشداہ ۔اھت انبی

ن

 ےک وایسپ رک وچی
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۔اٹلپ ےیل  

د آؤٹ یپاگنس اینپ اےس ۔ی اد زدنہ یپااتسکن

ٹ

 اےکس ۔ےھت آرےہ ی اد انمرظ ےک رپی 

 رک دھکی اےس رپمچ زبس اک یپااتسکن ۔داھکی رک ومڑ رگدن اےنس ۔ےگل رےنک دقم

  رھبی ادیم ۔۔اھت رکسمای ا

ٹ

م
ااین اہھت ےن ودیل ۔۔رکسماہ

 

 ش
  بپی

ے

 رپمچ اس اجیلرک ی

 رفس ےک وایسپ ۔آی ا ٹلپ ےیل ےک وایسپ اسیکھت دل وبلھج اور ایک شیپ السم وک

را رپ دل اےکس ۔اھت وبال ہن ظفل ای   وہ اںم

ٹ

۔اھت ڑپا آن وبھج اھبری ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رھگ وہ ۔ایک وسال ےن رکنشداس ےچنہپ رھگ یہ ےسیج دوونں وہ ایٹب؟ یھت یئگ دکرھ

۔اھت آاکچ  

 ڑپے ڑپے اںم رھگ ۔وہایل اسھت یھب اداھرک وت یھت اجریہ ےننچ ڑکلی اں ی اوپ

۔ڑپی وبل رشداہ یہ لبق ےس وبےنل اےکس ۔اچیبرہ ےہ ایگ کھت  

ر یھبک یھبک اہں
م
 ودیل ۔اہک رک الہ رس ےن رکنشداس ۔اداھرک رکو اجی ا ےلچ ی اہ

   یک رمکے اےنپ رک دے شبنج یس فیفخ وک رس وجای ا  

ن

رھ اجی

ٹ

 رپ دل اےکس ایگ ی 

 ریہ گل امدنن یک دیق یسک اےس اضفںیئ یک کلم اس رھگ، ہی اور اھت وبھج تہب

پ  آرک اںم رمکے وہ ۔ںیھت
پ
ر ۔ایگ ٹیل رک ومدن آںیھکن اچپ ج

م
 اںم آنگن ی اہ

۔یھت ریہ رھک ڑکلی اں اںم وٹسر ےس وھچےٹ رشداہ  

اں ےہ فلتخم انتک ےس ولوگں اعم اداھرک ہی! رشداہ اری

ن

 اےس ےن رکنشداس ۔ی
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۔ایک اخمبط  

ان ااھچ رگم ےہ وت فلتخم ی اوپ اہں

ن

۔یٹلپ واسپ رک رھک ڑکلی اں وہ ۔ےہ ان  

۔الہی ا رس ےن رکنشداس ۔ےہ وت وس  

اےین ھچک ی اوپ؟ اکپؤں ایک آج

 

۔وپاھچ ےن رشداہ دعب ی  

 دیسیھ رمک وہ ۔وہں ولں اھک ھچک س   وت اںم ۔ایٹب ےل اکپ رکے نم ریتا وج

 اخےن تمعن اور آیئ اںم اخےن ی اوریچ رشداہ ۔وہایگ دراز مین رپ اچریپایئ وک رکےن

۔اھت راہ ہن یہ دایھن اےس اور ںیھت وہیکچ متخ زبسی اں ۔اھجاکن اںم  

۔دی آواز ےس وچںہ اےنس ۔ےہ متخ زبسی! ی اوپ  

۔ںیہن ویکں اتبی ا اری  

   ۔آ ےل اجرک اج وت ۔ی اوپ راہ ںیہن دایھن

ے

  ی

ے

۔وہں یتیل اکپ اچول اںم ی  

ا زبسی اںم رک وت آج، ںیہن نم اک اچوولں ںیہن

ے

 اک اھکےن رینپ یپاکل وہں الی

۔رکسمایئ رشداہ وت وبال وہا ااتھٹ وہ ۔وت آج ےہ نم  

و وت ایھب ی اوپ
ُ

ے

۔اکپولں رکے نم ریما وج اھت راہ ہہک ئ  

دےھ راین ایٹب اب وگھبان ےہ

ٹ

 تبحم ےن رکنشداس ۔یگ ےل ڑکپ ی اںیت یک ی اپ ی 

۔وھگرا وک یٹیب ےس رظنوں یپاش  
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  وہ ۔ےن مت وبال وت یہ وخد

ٹ

م
 ےن رکنشداس وجای ا   ۔وبیل رک دی ا اںم وہوٹنں رکسماہ

  یس یکلہ ہپ اےکسرس آرک یپاس اےکس

ے

پ
پ

۔اگلیئ ج  

ا اںم

ے

راھ رطف یک دروازے رک ہہک وہ ۔رکویل دنب رطح ایھچ وکاڑ وت وہں اجی

ٹ

 ی 

۔یھت ےھچیپ اےکس رشداہ  

 اور ایک دنب دروازہ ےن رشداہ ۔رکایگ یپار دروازہ رک ہہک رکنشداس ۔رام رام

 ۔ںیھت ریہ وھگم ادرھ ےس ادرھ رمایغں اںم آنگن ےچک ۔آیھٹیب رپ وھجےل

 وہ ےھت ےھچیپ ےھچیپ ےک رمیغ وچزے ھچ وھچےٹ وھچےٹ ۔یگل ےنکت اںیہن رشداہ

ر اگےہ اگےہ یھب

ٹ

ری رھپ اور یتہک ھچک اںم زی ان اینپ اوکن رک م

ٹ

ان ی 

 

 یسک ےس ش

۔رکےت دیلقت ایکس ےچب یگل امرےن ہنم رپ داےن  

 درایمین یک رھگ اےکن اور اےنپ وہ ۔وچیکن وہ رپ اکپر یک وپاج ۔رشداہ او اری رشداہ

  رپ دویار

ٹ

۔یھت وہیئ ٹل  

۔ےہ ایک  

راھیئ آےگ ےس وچںہ ٹیلپ اےنس ۔ےل ہی ےن اںم چںہ انبےئ وکپڑے

ٹ

 رشداہ ۔ی 

ر ےس وھجےل

ے

 ٹیلپ ےس وپاج رکےک اوےچن اہھت اور آیئ رطف یک دویار رک ای

۔یل اھتم  

رے ۔ےہ یھب ینٹچ ہی

ٹ

 اےنس ۔ےہ وجھبایئ ےن یج وبا ریمی ۔ےہ وسادش یہ ی 

۔امھتیئ اےس یھب وٹکری یس وھچیٹ ای    
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را ۔واد دےنھ

ٹ

۔اک اھکےن وکپڑے اھت راہ رک نم ی   

 یکپ ےہ وہیت یہی ۔دےی �جھب انبرک ےن اںم اور ایک نم ریتا ےل دھکی سب

 وچںہ اےنس اسھت یہ اسھت یگل رکسماےن رشداہ ۔یھت وبیتل زیت زیت وپاج ۔دویتس

۔راھک اںم ہنم رک وگھب اںم ینٹچ وکپڑا ای   ڑھکے ڑھکے  

۔ایھٹ وھجم وہ ۔چںہ وسادش یہ تہب ۔۔۔واہ  

 ایگ الچ دار رےتش وہ ریتا اتب ہی ااھچ ۔اک امکل یہ ےہ رھپ وت ذاہقئ اک اہھت ریمے

۔یگل وپےنھچ اںم ادناز رازداراہن اںم آواز یکلہ دکیم وہ ایک؟  

۔ےہ یہ ادرھ ایھب ںیہن  

ےہ؟ ایک اتگل ریتا وہ ۔ااھچ  

ا ڑلاک اک نہب زاد اچچ یک یپار دور یسک یک ی اوپ

ے

۔ےہ وہی  

۔ےہ ڑلاک اک وبا ریتی ینعی  

۔اہں  

ام ۔وہ ےہ دنسر یہ تہب رشداہ وےسی

ن

ااکس؟ ےہ ایک ی  

۔اداھرک  

ام اہےئ

ن

 ےہ اتگل اےسی ںیہن یہ اتگل اک اہیں وت وہ رشداہ یچس ۔ےہ ااھچ انتک یھب ی



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

202 

۔یگل وھجےنم رکےک دنب آںیھکن وپاج ۔ےہ زہشادہ وکیئ ےسیج  

۔وبل آہتسہ  

ر ھچک آ ہپ تھچ وت   ےن وپاج ۔چںہ رکےت ی اںیت دی 

ے

 
 وہ اج ہی اور اھجڑی دھای

 آیئ یلچ رپ تھچ اور ریھک اںم اخےن ی اوریچ رک ڈکھ ٹیلپ ےن رشداہ ۔اج

  دویار یس وھچیٹ درایمین وہ ۔یھت وموجد یہ ےس ےلہپ وپاج اہجں

ن

 آیئ رک الھپن

رے ےس وھچےٹ دوونں وہ یھت  

ن

 

۔ںیئگ ھٹیب رپ ب  

 ےن وپاج ۔ےہ ایپرا یہ تہب رےتشدار وہ ریتا ہک یھت ریہ ہہک اںم وت اہں

۔وجڑا ےس وچںہ الکم ہلسلسء  

۔ےہ وت وس  

۔وہ اتگل ںیہن وت ریمشکی  

۔ےہ یہ ریمشکی  

 دممھ تہب آواز دکیم وپاج ۔ےہ اتگل اسیج واولں یپار ی ارڈر وت وہ ۔ےہ ںیہن اتگل

 وپاج یھت اجیتن وہ داھکی رطف ایکس ےن رشداہ ۔ےل ہن نس وکیئ ابمدا وبیل رکےک

 یٹ واہں وہ اور ےہ زگارا یپاس ےک اخہل اینپ اںم رہش رگن رسی رعہص اکیف ےن

ی وریغہ چیم رکٹک اور ڈراےم یپااتسکین رپ وی

ے

ھت
ب ک

دی ا ۔یھت د

ٹ ن

 رکٹک اک یپااتسکن ای

ا داھکی یھب ادرھ وت چیم

ے

اھت رام ہک وج وی یٹ وادح ےک اگؤں اھت اجی

ن

 رپ رھگ ےک ی
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ا عمج ادرھ اگؤں اسرا ۔واہں اھت

ے

 وک اھبرت ےن یپااتسکن یہ دونں ےلھچپ ۔اھت وہاجی

ر

ن

ز

ن

ی

 

پئ
 می
چپت

   یھت دی تسکش ربعانتک اںم رٹایف 

ے

 ہک یھت اھکیئ مسق ےن رشداہ ی

۔یگ دےھکی ہن رکٹک یھبک آدنئہ  

ا اھکل رپ ولکشں ایک یک واولں یپار ی ارڈر ویکں

ے

ا یھب وےسی اور ےہ وہی

ے

 ینتج دنسری

۔وبیل رک کنت ےس دلجی وہ ۔یتکس ںیہن وہ ںیہک اور اںم ریمشک  

ا اری

ے

 کمچ یس بیجع رپ ولکشں یک واولں یپار ی ارڈر ۔ےہ ںیہن ی ات یک دنسری

اں ںیہن داھکی یھبک ےن وت ۔ےہ وہیت

ن

 ے اںیہن ی
سلئ
   اںم ۔ںیہن ہتپ ےھجت ا

 
 ج

ارے واہں وت یھت ریتہ یپاس ےک ومیس
م
ر ہ رای   اھت راتہ وار رپی السم ای   اںم ی 

  ارٹن ےھجم وہ یھت دویتس ریمی ےس ڑلیک ایکن

ٹ

 

ن

 یھت داھکیت ڈراےم یپااتسکین رپ ن

۔یھت وہیئگ ااسکیڈٹیئ وہ۔چںہ وہےت اےھچ ےنتک ریہو اےکن رشداہ اتبؤں ایک  

 وہ ۔چںہ وہےت یہ کیھٹ سب وت واےل ےنلیھک رکٹک ۔یپااتسکین ےن اںم چںہ دےھکی 

۔یھت ڑلیک یک مسق ونط بحم اکیف وہ ۔وبیل رک انب ہنم  

دی اری ری 

ن

دی وپاج ۔ےہ ایپرا انتک وہ ۔ایک یئگ وھبل وک آق ری 

ن

 اور ۔یھت دویاین یک آق

دی اںم ریمشک وبقمہض وموقف ایک یہ رپ وپاج رصف ری 

ن

 زی ادہ اکیف وبقمتیل یک آق

۔یھت  

دی اںم پک اایشیء ۔یکس ہن الٹھج رشداہ ۔ےہ ااھچ وہ اہں ری 

ن

 اھوھتں ےک آق

  یک اھبرت

ے

 اھت وہا نیگمغ تہب یہ اگؤں اسرا اور یھت ی اد رطح ایھچ اےس درگ
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ے

ر ےس رپانسیٹل ایکس وہ ی اووجد اےکس رگم ی

 

۔یھت اتمی  

   اہےئ ۔ااھچ تہب تہب ںیہن ااھچ اھکیل
 
ا ےکھچ ج

ے

 اتگل اسیج ریش اسیک وت ےہ امری

 وہ رپ وموضع اس اور یھت وہیکچ رشوع اب وپاج ۔واہ ہنیس وچڑا ہی ۔ےہ

وں

ٹ
ن

۔یھت یتکس وبل اکتن الب ھگ  

ارا ۔رکدے سب
م
راٹ ہ ۔وبیل ےس دلجی وہ ۔ےہ ایپرا تہب یھب وی   

دی رپ ےہ کیھٹ یھب وہ ری 

ن

و وت ی ات ہی ںیہن وجڑ وکیئ اک آق
ُ

ے

 رشداہ اور ۔ےل امن ئ

دی دار رےتش ہی ریتا ری 

ن

  ہپ وپاج ۔ےہ اتگل وت یہ اسیج آق

ن

۔اھت وہا ااشکنف ااچی  

دی ۔وت ےہ یئگ الگپ ری 

ن

 یک اداھرک اور چںہ وھچیٹ وھچیٹ اینت آںیھکن یک آق

ری اینت دھکی آںیھکن

ٹ

ری ی 

ٹ

۔ی   

دی ےہ اتلم رک وھچڑ وک آوھکنں ری 

ن

۔وہ ےس آق  

۔یئگ الھجنھج وہ ۔ےہ ادنیھ وت اتلم ںیہن یھب ی الکل  

   ہنیس وچڑا یہ واسی ےہ اسیج اےکس ی الکل وہ وہہہن
 
 ریش ےہ اتگل وت ےہ اتلچ ج

۔ےہ اجراہ رکےن اکشر  

پ 
پ
 رتیگنم اک وپاج اوشک ۔وھگرا اےس اےنس ۔رک ایک وگر رپ دا اوشک ۔اب رکاج ج

۔اھت  

دی رگم ااھچ یہ ےہ وت وہ ری 

ن

 رشداہ وت وبیل رک دی ا آھکن ی اںیئ وہ مک وھتڑا ےس آق
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۔ایل ٹیپ رس اانپ ےن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 تہب رک نس ی اںیت ایکس ودیل ایک بک وغر اانت رپ ھجم ےن یلیہس اہمتری اہاہاہاہاہ

ام ۔اھت وہا وظحمظ

 

  اک ش

ے
ے

 وچزوں اےکن اور رمویغں رک لم دوونں وہ اور اھت وق

ادی ای   اںم یلگ ایلگ رکنشداس ۔ےھت رکرےہ دنب اںم ڈرےب رک ڑکپ ڑکپ وک

 

 ش

۔اھت وہا ایگ رکواےن  

ر سب اوکس ۔اجےن وگھبان
م
دی رمد ہ ری 

ن

ا اسیج آق

ے

۔یلگپ ےہ دھک  

دی ری 

ن

دی رھپ وت آق ری 

ن

اں ےہ آق

ن

۔رکسمای ا ودیل ۔ی  

ایک؟ ےہ دنسپ یھب ںیہمت  

ارے۔ ےہ دنسپ زی ادہ تہب
م
  ان ۔وہ ےہ ریہو وت اک کلم ہ

ٹ

ئ کت
ف

 اھت یھب الم وت اںم 

ان اےھچ تہب۔اابکیر ےس ان

ن

۔یھب ڈنیہمس اور ۔وہ چںہ ان  

اں اجےئ لچ ہتپ وک وپاج ی ات ہی افف

ن

اہ اےس ۔اجےئ ھٹیب رک ڑکپ دل وت ی

 

 ش

دی زی ادہ ےس اخن رخ ری 

ن

 وہےئ رکےت دنب دروازہ اک ڈرےب وہ ۔ےہ دنسپ آق

۔وبیل  

۔رسالہی ا ےن ودیل ۔وبقمتیل یک یپااتسکسونں رھپ ول دھکی  

ر ارا ںیہن ی ات یھب ایسی ھک 
م
اہ ہ

 

 ےہ رمیت داین اسری ےہ وہشمر تہب یھب رخ ش
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۔رپ اس  

اہ ۔ںیہن کش وکیئ اںیمس

 

دی رگم ۔ےہ ڈنجیل ای   رخ ش ری 

ن

دی رھپ وت آق ری 

ن

 ےہ آق

اں

ن

دی ےسیج ویں یگل الہےن رس رشداہ وت وبال رک رکسما وہ ۔ی ری 

ن

 وک دماوحں ےک آق

۔وہ اقرص ےس اھجمسےن  

۔ےہ وہیت کمچ یس بیجع رپ رہچوں ےک واولں یپار ی ارڈر ہک یھت ریہ ہہک وپاج  

ر ےک داین وج ےہ کمچ یک اامین ہک اھت انہک ےس اس
م
 رپ رہچے ےک املسمن ہ

ریقی افم ایسہ وہ اچےہ یگ ےلم

ن

 وت اہک اںم ےجہل دیجنسہ ےن اس ۔وہ ہن ویکں یہ اق

 اہھت ےک رشداہ ڈایتل ڑکلی اں اںم وچےہل رک ھٹیب رپ ڑیپیھ اںم اخےن ی اوریچ

۔رےک  

ا ایک اامین

ے

۔ایک وسال اےنس اداھرک؟ ےہ وہی  

ا دصتقی یک اس رماد ےس الےن اامین رپ یسک

ن

 ہی۔ ےہ رانھک نیقی رپ اس اور رکی

ا اہک وک رےنہ ےس اامن ہک وہ یتھجمس مت انم اور ےہ الکن ےس انم

ے

دا ےہ اجی

ن

ٰ
 ل

  انم، ےس اابتعر ےک وہفمم اور ینعم الص اےنپ اامین ظفل

ے
ن

 رپ رھبوےس اور اامی

 

ے

ا دالل

ے

 ےس زی ان نیقی، ےس دل وت اجےئ داھکی اںم ونعمں رشیع ارگ۔ ےہ رکی

ام اک لمع رپ وطر امسجین اور ااہظر

ن

  رپ وطر دملل ےن اس ۔ےہ اامین ی

ے

 واضج

۔یھت دی  

ا یھب زی ادہ ی ا مک اامین

ے

اداھرک؟ ایک ےہ وہی  
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  اامین

ے

راتھ ےس ااطع

ٹ

رامین اور ےہ ی 

ن

اق

ن

ا مک ےس ی

ے

۔ےہ وہی  

 

ے

بلطم؟ ایک ااطع  

 

ے

رامربنداری ےہ بلطم اک ااطع

ن

ر یک یسک ق
م
 نع و نم دانی رساکھج رپ ی ات ہ

۔ےک تجح و لیح ریغب رکانیل میلست  

ایک؟ ےہ اکپ اامین اہمترا وت ۔۔ااھچ  

ر ےک اہلل اںم ۔ہلل ادمحل
م
ا رس رپ مکح ہ

ے

ر ایکس وہں اکھجی
م
ر ہ
م
 اامین ریما رپ ی ات ہ

۔ےہ  

 ۔ںیہن ی ا یھب ےہ وہ ہتپ ایک ںیہمت ںیہن یہ داھکی یھبک اےس وت ےن مت رگم

 وایعق اہلل وہ وہ رکےت وپاج مت یک سج ہک ےہ وبثت ایک ااکس یپاس اہمترے

دا داھکی ان وکیئ ۔وہ ہن یھب وکیئ اںم آامسونں ہتپ ایک ۔ےہ وموجد

ن

 سب ۔وہ ہن ج

 وک ودیل ےن اس ںیئت اےنپ ۔یگل وبےنل زیت زیت وہ ۔وہ وصقر اک ھجمس اہمتری

دہ الھب وہ ۔اھت رکدی ا الوجاب ادی 

ن

۔اگ یپاےئ دے دلیل ایک رپ رب ی  

این اںم ی ات ای   ای   یک اکانئت اس وت ےیل ےک واولں لقع

 
ن

 ارگ رشداہ ےہ ن

 دل ای   سب ۔اگ دےھک رب اںم ذرے اک ای   اےس وت وہ آھکن وایل دےنھکی

  وہ ۔اچےیہ آاگہ

ے

 

ن

۔وبال اںم ےجہل رھبے امطن  

ارا رگم ےہ ای   وگھبان وہ ےتہک مت رگم ۔ایل امن ولچ
م
 تہب وگھبان ہک ےہ امانن ہ
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  مت ۔چںہ اسرے

ے

 
ای

 

۔ےہ یہ ای   وگھبان ہک رکو ی  

  ۔وہں رمکحان دو ےک کلم یسک ہک ےہ انس یھبک

ے

 
 وت مت دویگ اثمل یک وہمجری

اں ںیہن چںہ احلص اایتخرات وکیئ وک دصر ایک یھب اںیمس

ن

 وت رمکحان الص ی

رامظع اں ےہ یہ وزی 

ن

۔ی  

۔اہں  

۔وہ ایک وت وہں اایتخرات ےسیج ای   یپاس ےک رمکحاونں دوونں ارگ  

ا ڑگھجا اںم دوونں

ے

 ںیہن ےس دورسے ای   وسچ یک س   ویکہکن رےہ وہی

۔وہاجےئ ابتہ اظنم اک کلم اور۔یتلم  

  رک لم دنبے دو یھب رپ کلم ےس وھچےٹ ای   ینعی

ے

  ںیہن وکحم

ے

 وت ۔رکتکس

ری اینت ہک ےہ نکمم ےسیک ہی رھپ

ٹ

 زی ادہ ےس ای   واےل الچےن وک اکانئت ی 

  اک اجےن آےن ےک وسرج ۔وہں

ے
ے

رےنھ ےنٹھگ ےک اچدن ےہ رقمر وق

ٹ

 ای   اک ی 

 

ے
ے

ر اجےن آےن ےک ومومسں ےہ رقمر وق
م
ر ہک دنچ ہ

م
  ای   اک زیچ ہ

ے
ے

 رقمر وق

 زادئ ےس ای   ارگ ےہ اتکس رھک کیھٹ امکل یہ ای   ااظتنامت س   ہی وت ےہ

رمہ درمہ اظنم وت وہےگن اایتخرات ےسیج ای   یپاس ےک  اظنم اخدناین ۔وہاجےئ ی 

راہ ۔ڈاول رظن رپ ا یہ ای   رسی 

ے

ر ےک داین اسری ۔ےہ وہی
م
 ڈاول رظن رپ ےبعش ہ

ر رمکحان
م
ا یہ ای   سب ہگج ہ

ے

  یک رب ےہ دلیل یہی اور ےہ وہی

ے

 

ن

 یک وادحان

ان ےن اہلل ویکہکن

ن

 امکل اہنت رب وہ ویکہکن اور ےہ ایک دیپا رپ رطفت اینپ وک ان
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ان ےیل ایس ےہ

ن

ا افول وک ایس یھب ان

ے

 تہب ےن اس ۔ےہ رطفت ایکس ہی ےہ رکی

ا اےس اںم ادناز مہف اعم

ن

۔اھت اچاہ اھجمسی  

۔چںہ ومرںیت وج ہی اور  

 دامغ ںیہک ادنر ہک رشداہ ےہ ہی وت چس ورہن چںہ اسامن اک الہبےن وک دل وت ہی

 ای   اہلل ۔ںیہن کنل وکیئ ےس ومروتں یک رھتپ ان اک اہلل ہک ےہ اجاتن اک س  

ر اک داین تیمس مت ی ات ہی ےہ
م
 ویکہکن ںیہن اماتن سب ےہ وت اجاتن رشمک ہ

  ےس دصویں

ے

ا املئ رطف یک قح وک دل ڑپے اںم اہجل

ن

ری رکی

ٹ

 اہبدری یہ ی 

ر اور ےہ اکم اک
م
ا ںیہن اہبدر وکیئ ہ

ے

 رکدی متخ یہ ی ات ےسیج وت ےن اس ۔وہی

 ۔ایگ الچ اںم رمکے رکےک ووض ےس پمپ ڈنیہ ااھٹ وہ رکےک متخ ی ات اور ۔یھت

 اںم وکےن اس ےک آنگن اہجں اںیھٹ وک اسےنم یہ اایتخر ےب رظنںی یک رشداہ

ا اکیل ےس دروازے ےلھک ےک رمکے واےل وپاج ےنب

ے

 داھکیئ واحض ومریت یک امی

  ایسہ رہگی اجن ےب یک رھتپ ۔یھت ریہ دے

ن

 رسخ یک سج ومریت یک رن

ر ےس ہنم زی ان رسخ
م
 ۔یھت ومریت ڈراؤین ای   رپ وطر ومجمیع وہ اور یھت ی اہ

 ایک ونٹ وک وصریت دب یک ومریت اس ی ار یلہپ آج ےن اس ۔اکٹھج رس ےن رشداہ

 ایک وسال ےن دل اےکس ۔ےہ وہاتکس وخانفک اانت رب ایک ۔یھت یئگ اھجل وہ اور اھت

 رک ڑپھ امنز ودیل دعب ٹنم دنپرہ ۔یگل رکےن ایتری یک اھکےن ےک رات وہ ۔اھت

رآدم ےس رمکے  ی ادنھ روامل رپ رس اےنس ۔داھکی رطف ایکس ےن رشداہ وت وہا ی 

رس ونر رپ رہچے اےکس ےمس اس اور اھت راھک ۔اھت راہ ی   
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وہاگ؟ اسیک اںم دےنھکی اہلل اہمترا اداھرک  

۔۔نیسح تہب  

ہتپ؟ ےسیک ںیہمت  

۔ےہ ونر ااکس ۔۔ےہ ہصح ااکس روح ریمی ویکہکن وہں اجاتن اںم  

۔۔۔ونر  

 یک ڑیسویھں اجیت وک تھچ رھپ اھت رکسمای ا وہ ۔۔ےہ وت یہ ونر اہلل ۔۔ونر اہں

رھ رطف

ٹ

 رمںیچ ریھک ےیل ےک اھکسےن رپ تھچ وہ یھت اجیتن رشداہ ۔ایگ ی 

۔اگ الےئ رک ٹیمس  

پ  وہ
پ
۔یئگ رہ یھٹیب ج  

۔ےہ ونر اہلل  

۔یھت ریہ وگجن آواز ایکس اردرگد اےکس  

۔ےہ وہیت کمچ یس بیجع رپ رہچوں ےک واولں یپار ی ارڈر  

۔ےہ یک اامین کمچ ہی  

۔۔۔ےہ ونر اہلل  

 رک اھٹ اور وچیکن وہ وت اجب دروازہ یھبت ۔ریھپا اہھت رپ رہچے اےنپ ےن رشداہ
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۔وھکال دروازہ  

ری
م
ری اوم ہ

م
 رپ اچریپایئ ےھچب اںم نحص وہ ۔وہا دالخ ادنر رکنشداس ۔اوم ہ

ر اور اجریک یپاس ےک دویار یک نچک وہیئ یتلچ رشداہ ۔اجاھٹیب

ٹ

 رطف یک ی اپ رک م

اریجن ۔داھکی

ن

  ی

ن

 اےھجل ڈاےل امالںیئ اںم ےلگ اںم ابلس واےل ڈنپوتں ےک رن

اونں وہےئ

 

  ش

ے

را رپ امےھت رھکباےئ وک ی اولں دنسے دنگے آےت ی

ٹ

 کلت اس ی 

ا رکےک وپاج ایھب ایھب رکنشداس اگلےئ

ٹ

ر رہچے اےکس رگم ۔اھت ولی
م
 اھت ہن ونر وہ ہ

ر ھچک وج ۔اھت داھکی رپ رہچے ےک ودیل اےنس لبق دی   

ایٹب؟ وہا ایک  

ارلم وہ ۔یھت ریہ دھکی وک مت وییہن ۔ی اوپ ںیہن ھچک

ن

 رک ہہک اںم ےجہل ےس ی

۔اجیھٹیب اسےنم ےک وچےہل اںم اخےن ی اوریچ  

ا ذرا اںم

ے

   وت وھچولں رچن ےک راین امی

ے

  ی

ے

ا ی

ن

 وپاج وہا اتہک وہ ۔ےل اکپ اھکی

 ۔داھکی اںم تمس اس رک امھگ رگدن ےن رشداہ ۔ایگ الچ رطف یک رمکے واےل

ا اکیل

ے

ا اک امی

ن

ااؤی

ن

ئ
ھ
گ

 ی اوپ ۔یل ومڑ رگدن اےنس اھت اگل امدنن یک وھبت یسک اےس رہچہ 

۔یھت اکپر یہ ای   سب اںم امسوتعں ایکس رگم ۔اھت راہ رک یپاھٹ اںم آواز دنلب اب  

۔۔۔ےہ ونر اہلل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اگنہ دحِ تیھک رہنسے ےک داھن

ے

 یکچ نپ ےس ںیہک دور ۔ےھت وہےئ ےلیھپ ی
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  آواز یک

ٹ

م
 ویٹنھگں دنبیھ اںم ولگں ےک ولیبں اور رشاپ رشاپ لسلسم یک رہ

  اک دورہپ رھبی ۔یھت ریہ رک دیپا اسز این اک وہرک دممغ ےس نٹ نٹ یک

ے
ے

 وق

 رویٹ رگم رگام ےھٹیب ےلت اھچؤں یک دروتخں رک وھچڑ اکج اکم اےنپ اسکن ۔اھت

پ  ےس ویبویں اینپ اسھت اسھت اور ےھت رےہ اھک

ن

 اسری ۔ےھت رےہ ڑلا یھب ع

ازہ اںم اضفء

ے

دی رشداہ ۔یھت ڑپی رھکبی ی اس یک روویٹں یتکپ ی

ٹ ن

 یپاؤں رپ ڈگپی

اےئ

ٹ

 رپ تشپ یک سج اھت ہچب دیفس اس اھنن اک رکبی اںم وگد ایکس ۔یھت یھٹیب ٹل

 ریہ رہلا رپ تشپ وچیٹ یبمل ۔یھت مگ اںم وسچ رہگی یسک وہ وہےئ ریھپےت اہھت

اریجن اجبےئ یک اسڑیھ ےن اس آج اور ۔یھت

ن

  ی

ن

ردار یک رن  اسیکھت ولشار ھگ 

وں زبس رہگی

ن ٹ

اےن داںیئ دوہٹپ ۔یھت ریھک نہپ ضیمق اورپ ےس ھگ

 

 ۔اھت ڑپا رپ ش

رنی نیسح اک اک رظنم نیسح اس ےک دقرت وہ

ے

 ودیل ۔یھت آریہ رظن ہصح ی

وں رک لکن ےس رھگ

ے

 
   یک ھک

ن

 اھت الکن رکےن التش وک رشداہ درالص وہ وہایل اجی

  اب وت یھت یلکن وج یک حبص

ے

 اےس ےس دور ےن اس ۔یھت وہیئ ہن وایسپ ایکس ی

دی

ٹ ن

۔آی ا الچ یپاس اےکس اتلچ ےس دقومں زیت زیت وہ ۔اھت ایل دھکی ےھٹیب رپ ڈگپی  

   اےکس وہ؟ مگ دکرھ ڑلیک اے
 
ی ر

ے

 وہ وت اکپرا اےس اںم آواز دنلب اےنس رک چنہپ ق

وں دور رک لکن ےس رگتف ایکس ہچب اک رکبی اور وچیکن رک ڈر

ے

 
 اھبگ اںم ھک

۔ایگ  

وہا؟ ایک  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

213 

ر اینت آیئ ںیہن ویکں رھگ ۔وپاھچ ےن ودیل ےس؟ دی   

۔اھت راہ رک ںیہن نم وییہن  

۔اھٹبےئ ےھٹیب وہایگ ایک وک نم  

  اںم رھگ یھبک یھبک ۔ںیہن ہتپ

ٹ

م
راہ
 
وں وت ےہ وہیت ھگ

ٹ
ن

 ریتہ یھٹیب اہیں ھگ

۔وہں  

ا ڑپا ارثک دورہ ہی ینعی آاہ

ے

۔وبال اںم ےجہل ےکلھپ ےکلہ وہ ۔ےہ رکی  

آےئ؟ ےلچ ویکں مت  

 یہ وی یٹ ای   رک ہہک ےس رتحمم وادل اےنپ ی ار ۔اھت وہراہ وبر اںم رھگ وییہن

   ۔ول وگنما
 
  اںم رھگ اےلیک مت وت رھپ اجؤاگن الچ یھب اںم ج

ے

 
۔رماجؤیگ ےس وبری  

۔رمویگن ںیہن یھب اب وت( ریغب)ریگب ےک وی یٹ رمی ںیہن ےس اسولں سیب  

۔وہ یک اسل سیب مت ینعی ۔۔اسل سیب  

۔اہں  

  
 
ا اور ریمی ج  

 
ادی یک اب

 

   یھت وہیئ ش

ے

 وہ ۔یھت یک اسل سیب یھب وہ ی

 رک ااھٹ رس رشداہ ۔اھت دی ا داکم وک رہچے اےکس ےن ی اد یک دن ےلیکمچ اس ۔رکسمای ا

۔یگل دےنھکی رطف اےکس  
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ایک؟ اھت وہا ےس داھم دوھم تہب وویاہ اہمترا  

رے اور ۔ےس داھم دوھم تہب اہں

ن

ادی ہک ےہ ہی ی ات یک م

 

 اںم دونں ےک ش

ا اور اںم  
 
اراض ےس دورسے ای   اب

ن

۔ےھت ی  

اراج

ن

ےھت؟ اجےتن ےلہپ ےس وویاہ وک دورسے ای   دوونں مت اور ۔ےھت ویکں ی  

  اہں

 

 

ارا امہ ھچ رقتابی  ۔ےھت اجےتن ںیہن ویکں ب
م
ا وےسی ۔اھت راہ اکنح ہ  

 
 ریمی اب

  یک نہب

ے

   اےس ےن اںم یھت دوس
 
ا اےس رھپ یگل ایھچ ےھجم وہ وت داھکی ج

ن

 اجی

  ینگنم ٹھج ول ھجمس ویں وہیئگ تبحم وت

ٹ
پ
 رشداہ ۔اھت راہ رکسما لسلسم وہ ۔ایبہ ی

ا رک دھکی رسمت یلیھپ رپ رہچے اےکس وک  
 
۔اھت وہا رکش رپ تمسق یک اب  

اداھرک؟ یھت یگل ایھچ ی ات ایک اںیمس ںیہمت  

الم الب ےن ودیل ۔ایح و رشم ایکس

ے

پ  وک ےحمل ای   رشداہ ۔اھت دی ا وجاب ی
پ
 رہ ج

۔یئگ  

یھت؟ رکیت رپمی ےس مت یھب وہ  

 وہےل وہ ۔اےنس اھت ایک ںیہن ااہظر رک لھک یھبک یھت ریتہ یہ رشامیت رگم ۔اہں

۔ںیھت رموکز رپ ےطقن رمیئ ریغ یسک آںیھکن یلیکمچ ایکس اسنہ ےس  

۔۔وہ ےہ یتگل ایھچ تہب ںیہمت  

۔۔زی ادہ تہب  
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۔یھب دعب اسولں اےنت  

ا یھب دعب دصویں  
 
۔آیتکس ںیہن یمک اںم تبحم ریمی ےیل ےک اب  

۔۔۔ےس اسولں است ںیہن داھکی اےس ےن مت  

ا ایک ےس اس

ے

 است زگہتش ےن اںم ےہ یتسب اںم روح ریمی وت وہ ۔ےہ وہی

ر اںم اسولں
م
ر ہ
م
  ہ
پ
   اےنپ اےس پ

 
ی ر

ے

۔۔ےہ ایک وسحمس ق  

۔چںہ اجےت وھبل وک ویبںی وت رمد  

ا قشع ےس ویبی اینپ اںم رکےت ںیہن قشع ےس ویبی وہ

ے

۔وہں رکی  

ایل اھبیگ تہب ینتپ اہمتری

 

۔یھت یپایئ ہن روک ےس ےنہک وک وخد وہ ۔ےہ ش  

ا ےھجم ہک وہں تمسق وخش تہب اںم اںم ایخل ریمے  
 
 کین ۔یلم ویبی یسیج اب

رامربندار اور یپاراس

ن

۔ق  

 رشداہ ۔ےلم یتپ ااھچ اسیج مت یھب ےھجم ہک رکو رپاانھت ےس اہلل اےنپ! ُاداھرک

  ےن ودیل ۔یھت رسحت اںم ےجہل ےک

ن

 آوھکنں ایکس ۔داھکی رطف ایکس رک وچی

   اک آوھکنں زبس رہگی ےک رشداہ ےن

ے

   اینپ اےس اور اھت ایک اعتق

ن

 یپارک دےتھکی اجی

 یہک ان اںم آوھکنں زبس دونلاز ان ےمس اس ۔اھت ایگ دبل زاوہی اک رظنوں وہ

 اجبیئگ االرم اک وشتشی اںم دل ےک نسح ودیل وج دااتسںین وہ ۔۔ںیھت دااتسںین

۔ںیھت  
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 ی ات ۔اھت وہایگ دیجنسہ تہب دکیم وہ ۔ںیلچ رھگ ولچ ۔اگ رکے ااھچ س   اہلل

ر ۔ایگ ٹلپ ےیل ےک وایسپ وہ رکےک لمکم

ٹ

 یھت آریہ وہ ہک داھکی ہن یھب ہی رک م

 ےھچیپ اےکس ےس دقومں تسس رک اھٹ اور رھبی اسسن رہگی ےن رشداہ ۔ںیہن ی ا

۔وہیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 !ودیل

۔۔وہں  

اماگن ایک ےن آپ  

۔ھچک ےہ اماگن سب  

اں اتبںیئ

ن

۔ی  

۔اماگن ایک ےن مت ۔۔وہں اوں  

۔اماگن اٹیب وت ےن اںم  

۔۔سب  

۔یج  

۔امیگن ںیہن تبحم ریمی  
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۔امانگن ایک اےس ریمی یہ ےہ زیچ وج  

  یھب ی ات ہی

ے

 وہیت دھجمسار اکیف رک رہ رہ اسھت ریمے مت وےسی ۔ےہ درس

۔وہ اجریہ  

 اجیت یہ وہ ایطلغں وت ےس ھجم ۔وہیتکس ںیہن یھب یھبک اںم وت دھجمسار ینتج آپ

۔چںہ  

اں وہں اںم ۔ایب ایھچ ےہ ی ات ایک وایل وہےن اداس اںیمس وت ارے

ن

 اہمتری ی

۔اگ ولں ےل رس اےنپ وک ویطلغں س    

۔ودیل چںہ اےھچ تہب تہب آپ  

اں وبول وت یھب ۔وی ول آیئ اور

ن

۔ی  

ر ںیلچ رھگ ۔ےہ وہریہ دی   

ری ینتک ۔مت وہ ی   

ری تہب اںم یج ۔اب ںیلچ وہں ی   

 اک رمکے ےس وھجےکن زیت ےک وہا ۔۔وچاکن ےس ایخالت اےنپ وہ وت وہا اس اکٹھک

 ےھٹیب ےھٹیب اہیں وہ ۔ریھپا اہھت رپ رہچے اےنپ اےنس ۔اھت راہ لھک اور دنب دروازہ

   دن وہ ۔اھت ایگ وھک اںم ی اد یک دونں ےلیکمچ ان ےک لبق اسل اسھت
 
 اور وہ ج

ا  
 
ا اب

ے

ا اور ےھت ےئگ دےنی احرضی رپ دری ار دای  
 
ر تہب اب   دی 

ے

 ریہ امیتگن داع ی
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ا اںم ابلس ایسہ روز اس ۔اھت اتکس وھبل ہن یھبک ودیل دن وہ ۔یھت  
 
 تہب اب

   وہ ۔یھت ریہ گل ایپری
 
  ج

ے

 اےس ومڑے رگدن وہ یھت ریہ امیتگن داع ی

 اھت راہ اچہ یج اک ودیل ۔یھت وصعمتیم یسیک رپ رہچے یپازیکہ اےکس ۔۔اھت راہ اتکت

  ہی ہک

ے
ے

 رک چنہپ رھگ روز اس رےہ اتکت وییہن اےس وہ اور زگرے ہن یھبک وق

ا اےنس  
 
   ےس اےنپ وک اب

 
ی ر

ے

 تہب مت ایب یھت یک وسوگیش رھبی ایپر ای   رکےک ق

ادنار اس اںیمس اور وہ ریہ گل ایپری تہب

 

 اسرا ںیہن امکل وکیئ اک ڈرسی ش

ا اور ۔ےہ اک اسدیگ اور وصعمتیم اہمتری امکل  
 
 اےکس رک رشام رطح ےب اب

 ۔ےھت نیسح ےسیک ےحمل وہ ۔یھت یئگ اھبگ اںم رمکے رک لکن ےس رگتف

 

ے

 
اری

 

 بک اجنےن ۔ایھٹ یس وہک اک اںم دل ےک ودیل ۔۔رھبوپر ےس رسش

ا متخ ااظتنر ااکس

ن

 انلم ومعق اک دےنھکی رہچہ اک ایب اینپ دری ارہ اےس بک ۔۔اھت وہی

ر ےس رمکے رک رھب اسسن رہگی وہ ۔۔اھت
م
اےل آامسن ۔الکن ی اہ  

ٹ

  م

ن

 ےک رن

 اس ۔یھت رکیل اایتخر لکش یک آدنیھ ےن وہا زیت اھت ایگ ڈکھ ےس ی ادولں

 

ے
ے

ر رکنشداس اھتم االیک اںم رھگ وہ وق رای   ایگ اکنےنل ڈنکیل یک یسک اگؤں واےل ی 

ر رشداہ ہکبج یھت ہن وتمعق ےلہپ ےس رات وایسپ ایکس اور اھت وہا رای   وپاج وایل ی 

 آایگ واسپ اںم رمکے وہ ۔اھت آراہ اس وطافن اک اک رگد ۔یھت وہیئ یئگ رھگ ےک

  انکرے رتسب اور

ٹ

 دگاز تہب ویکں اجےن دل ااکس ۔ںیل ومدن آںیھکن رک ی

 ااسحس ےک نپ اخیل اس اور ۔اھت وہراہ ااسحس اک نپ اخیل ےس بجع ۔اھت وہراہ

 ورد اک رسایئ دماح یک دواہجنی آاقےئ رپ زی ان ایکس ےیل ےک رکےن دور وک



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

219 

۔اھت وہایگ اجری  

۔۔۔یھت ریہ رسک وکیئ ہن ی ایق اںم ڈوےنب ریمے؎  

۔یھت رپوسز رگم دممھ آواز ایکس  

۔۔۔یھت ریہ رسک وکیئ ہن ی ایق اںم ڈوےنب ریمے  

 ادنر ےک رھگ رک وھکل دروازہ رشداہ ےحمل ایس ۔یک رکتار یک رصمےع ےن اس

 ودیل وہ ۔یھت ریہ اڑ رگد اںم آنگن ۔یھت وہیکچ زیت تہب آدنیھ ۔وہیئ دالخ

  رمکے اےکس رکیت التش وک

ے

 یک رتسب وک ۔یئگ رک یہ رپ دروازے رھپ یئگ ی

اا ھچک ومدنے آںیھکن اکٹ ےس تشپ

ن

ئ
گ

ن

ئ
گ

  ےس وغر رشداہ ۔اھت راہ 

ن
ن

۔یگل س  

۔۔یھت ریہ رسک وکیئ ہن ی ایق اںم ڈوےنب ریمے  

۔۔۔دمحم ادملد اہک  

 ےس انکروں ےک آوھکنں دنب ایکس داھکی ےن رشداہ ۔یئگ ٹھگ اںم قلح آواز ایکس

۔یھت وہیئگ مگ اںم ی اولں اےکس وہیئ یتہب ریکل ای   یک آوسنؤں  

۔۔۔ہنیفس ایگ ارھب وت ۔۔دمحم ادملد اہک ۔۔۔دمحم ادملد اہک  

۔ریہ ڑھکی رطح یک زدہ رحس یسک وہ ۔یھت یل یکسس اےنس  

۔۔۔دمہنی وجتسج ریمی ۔۔دمحم آرزو ریمی  
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۔۔۔انیس وطرِ  ایخِل  ہن وصتر اک میلک ہن  

پ  وک ےحمل ای   وہ
پ
 اہھت رپ دروازے رشداہ ۔اھت وہایگ زیت وشر اک آدنیھ ۔وہا ج

ئ ااں یک آوھکنں ایکس ۔یھت وہیکچ اجدم ےسیج امجےئ
ل

ے

پئ
ب

۔ںیھت استک یھب   

۔۔ےہ ںیہن آرزو وکیئ اںم دل ریمے اےکس وسا  

۔۔آےئ ۔۔آےئ وج یھب ومت ےھجم  

۔۔۔آےئ وج یھب ومت ےھجم  

۔۔۔آےئ وج یھب ومت ےھجم  

۔۔۔دمہنی اسےنم وہ وت  

۔۔۔دمہنی اسےنم وہ وت آےئ وج یھب ومت ےھجم  

۔۔دمہنی وجتسج ریمی دمحم آرزو ریمی  

ر ای   آوسن ےس آوھکنں دنب ایکس ۔اھت راہ رو ےس ویکسسں اب وہ

ے

 ہہب ےس وتای

۔اھت ہن ااسحس اےس رگم یھت ریہ یھب وہ وت رو اور ۔ےھت رےہ  

ادمح ایخِل  ےٹم ہن ےس دل لیکش اے یھبک   

ا اںم آرزو ایس

ن

۔۔رمی  

ا

ن

۔۔رمی  
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ا اںم آرزو ایس

ن

۔۔۔رمی  

۔۔۔انیج اںم آرزو ایس  

ا اںم آرزو ایس

ن

۔۔انیج اںم آرزو ایس رمی  

انیس وطرِ  ایخِل  ہن وصتر اک میلک ہن  

۔۔دمہنی وجتسج ریمی دمحم آرزو ریمی  

 ۔وہ وہایگ اطری وکست رہگا اںم داین ےسیج اگل وک رشداہ ۔یھت یئگ رک آواز ایکس

ی یسک وک رشداہ رھپ اور وھکںیل آںیھکن ےن ودیل

گ

ن

ئ
س

  

ے

 
 ےک رمکے رطح یک ی

ر ےس آوسنؤن رہچہ وپرا ااکس ۔وچاکن ےبرطح وہ رک دھکی ااتسیدہ رپ دروازے

ے

 ی

 رپ ڑیسویھں یچک اجیت رپ تھچ اور یٹلپ وہ یہ لبق ےس ےنہک ھچک ےک ودیل ۔اھت

وں رس اانپ اےنس ۔یھت ریہ اڑا وک دوےٹپ اےکس آدنیھ زیت ۔آیھٹیب

ن ٹ

 ۔ایل رھک رپ ھگ

 ڑپیت رو وہےئ رکےت رپاانھت آےگ ےک وتبں ی اراہ وہ ۔اھت احل بجع اک دل اےکس

 یسیج وہیئ ہن اطری یھبک رپ اس وہےئ رکےت ابعدت وت وخدی ےب ایسی رگم یھت

 وہ احالہکن ۔یھت وہیئ رک دھکی ڑپےتھ تعن آج اور رک دھکی ڑپےتھ امنز وک ودیل

 ظفل اںیمس اھت راہ ڑپھ یھب وج وہ رگم ےہ راہ ڑپھ ایک ودیل ہک یھت ہن یھب اجیتن

رار ےب ۔۔یھت ریہ رک رنم وک دل اےکس رکتار یک دمحم

ے

 یج ااکس ۔یھت ریہ رک ق

ام ہی یھب وہ اچاہ

ن

ام ایپرا اسیک ۔۔۔دمحم ۔اکپرے ی ار ی ار ۔اکپرے ی

ن

 ےس اس ۔۔اھت ی

ام ایپرا

ن

۔۔اتلھگپ ہن ےسیک دل اک رشداہ ۔ںیہن اک یسک اںم اکانئت اسری وت ی  
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۔۔دمحم  

 الکن ہہب رہلی اک آوسنؤں ےس آوھکنں ایکس ۔یلکن آواز یس یکلہ اور ےلہ ل   اےکس

۔۔۔دمحم ۔اھت  

 زوردار اور دی ا اسھت اک اکپر ایکس ےن آامسونں ۔۔اکپرا وک اعمل دو رساکر رھپ اےنس

ر ای   وبدنںی ومیٹ ومیٹ یہ اسیکھت رگج نھگ

ے

۔ںیگل رگےن ےس وتای  

وں وہ ۔دمحم ۔۔۔اہلل

ن ٹ

  ہنم اںم ھگ

 

 ی ارش اور ۔یھت ریہ رو رک ٹھگ ٹھگ دی 

رس رپ رس اےکس ڑت ڑتا ی وہ ۔۔یھت ریہ ی 

ے

ئ گت
 ھ
ٹ

 زیتی آںیھکن ایکس یھت اجریہ 

رس ےس  اککل یک ااحلد و رفک شقن ہپ دل اےکس اںم آوسنؤں ان اور یھت ریہ ی 

ارماد وہ اھت اکپرا وک اعمل دو رتمح اےنس ۔یھت اجریہ دیتلھ

ن

 ۔۔یھت یتکس رہ ےسیک ی

۔۔یھت یئگ دی داھک راہ وک دل رمگاہ اےکس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

پ  اینت رشداہ وہا ایک
پ
وہ ویکں ج  

۔وییہن  

ری ی ات وکیئ ریمی ۔ےہ یگل ی   

۔ںیہن  

۔رھپ  
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۔ںیہن یھب ھچک  

۔وبول چس  

۔اداھرک وہں ریہ وبل یہ چس  

 اںم ےجہل وبضمط ےن ودیل ۔ریہ دے ںیہن اسھت اک زی ان اہمتری آںیھکن اہمتری

  یک دل اےنپ وہ ۔ایل دبل زاوہی اک رظنوں اینپ ےن رشداہ ۔اھت اہک

ے

 رپ یسک احل

ا ہن ایعں

ن

۔یھت اچیتہ رکی  

ر ےس رھگ رک ااھٹ ڑھگا وہ ۔رانھک ایھکل اک رھگ مت ۔وہں الیت رک رھب یپاین اںم
م
 ی اہ

 ھٹیب انکرے اےکس اور آیئ رپ ےمشچ وہ وہےئ ےتلچ ےس راتفر انمس  ۔آیئ لکن

 اںم وٹکرے ےک اہوھتں رک کھج اےنس ۔اھت راہ ہہب ےس راتفر ای   ہمشچ ۔یئگ

۔دی ا ااھچل رپ اھگس اور رھبا یپاین  

 رام ۔داھکی رک ومڑ رگدن رھپ وچیکن رطح ےب وہ رپ اکپر رمداہن ۔۔رشداہ اری

اھت

ن

   ایکس ی

ن

۔ےئگ نت ااصعب ےک رشداہ ۔اھت آراہ الچ اجی  

۔ادرھ ےہ ریہ رک ایک  

اھت رام ۔وبیل رک کنت وہ ۔وہں آیئ رھبےن یپاین ۔داتی ںیہن داھکیئ

ن

 رپ رس اےکس ی

۔راک آن  

  ےس رھگ ایلیک

ے

۔رک الکن م  
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۔ےہ فیلکت ایک ےھجت  

  ۔ریتا وہں یتپ واال وہےن

ے

 
۔اھجڑا رع   اےنس ۔ریمی رک ایک اج  

  ےلہپ

ے

 
۔وہیئ ڑھکی اھٹ اور رھبا ڑھگا ےن رشداہ ۔اج نب وت القئ ےک اج  

۔یھجمس رک ی ات ےک اھبنسل ابجن  

۔ںیہن یھب ےس ی اپ ےک یسک اںم ڈریت ۔رہ اںم دح اینپ  

 وہیئ ڑپی اںم رکچوں نک آلکج وت ےھجم ےہ ہتپ یھب ےلھچپ ریتے وت ےگ ڈرںی

اں ےہ وہا آی ا رےتشدار ریتا وج وہ ےہ

ن

۔آلکج وت ےہ ریہ دھکی ےنپس اےکس ی  

۔یئگ الملت وہ ۔رھک دنب وکباس اینپ  

  چس

ن
ن

اں ںیہن ںیہن تمہ یک س

ن

 دس ۔دواگن ےنیل ہن نیچ ےھجت یھب اںم رگم ۔ی

اھت رام وت انبی ا ہن ینتپ درھم اینپ ےھجت ادنر ادنر ےک دن

ن

ام ی

ن

 ہنم وہ ۔ریما ںیہن ی

ا ڈگ ےبمل ےبمل رکےک جنلیچ رکاےس ریھپ اہھت رپ

ے

 وہایگ دور ےس رظنوں ایکس رھبی

۔آیئ یلچ رھگ واسپ اسیکھت دل وبلھج رشداہ ۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 سب وت ےن زنی چںہ ےئگ واسپ ےس رکایچ ےس دن سج اتبؤں ایک یئھب ارے

ا یپاس ےک آیٹن یملسٰ ۔ےہ ریھک اگل رٹ یہ ای  

ن

 یپاس ےک آیٹن یملسٰ ےہ اجی

ا

ن

را رک رو رو ۔ےہ اجی ااچر ۔اانپ ےہ رکایل رشح ی 

ن

 ایھتہر آےگ ےک دض ایکس ےھجم ی
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 زنی ۔ںیھت وموجد اںم رھگ اانپ رھپ اابکیر املس زسم ۔آیئ یلچ اور ڑپے ڈاےنل

  اس اور اھت آی ا رمہاہ اےکن یھب

ے
ے

 وکیسن اجےن وک اس اھٹیب اںم وگد یک یملسٰ وق

۔اھت راہ انس اہکاینں  

 ے ۔ےہ ڑلیک دل رنم تہب یملسٰ
سلئ
 دقہیس ۔ےہ وہایگ امونس اانت ےس اس زنی ا

۔دی ا وجاب رک رکسما ےن ی ایج  

 اجیلےت یہ اسھت وک آیٹن یملسٰ ےہ اتہک ےہ وہایگ دویہن ااکس وت زنی سب ۔ی الکل

 ےیل ےک دن ھچک اوکس اںم وت دںی ااجزت آپ ارگ ۔رکسماںیئ املس زسم ۔چںہ

ر ھچک ےن اوہنں اجؤں ےل آی اد االسم اسھت اےنپ ۔وپاھچ دعب دی   

ارے ہی دںیھکی
م
۔اچکچہںیئ ی ایج دقہیس۔۔ےہ الخف ےک روزل ہ  

اں ےیجیل وپھچ ےس یملسٰ 

ن

ررطح اںم ی
م
 اینپ ی الکل وہں ایتر وک دےنی اگریٹن یک ہ

ق یگ روھکں رطح یک ویچبں

سک

ی ۔یپاس اےنپ ا

مہ
سل

 االسم اسھت ریمے ولچیگ 

الم یھب وک یملسٰ وہےئ وہےت ااسکیڈٹیئ دکیم ےن اوہنں ۔آی اد

 

 رس وہ ۔ایک وگتفگ ش

۔یگل دےنھکی رطف ایکن رک ااھٹ  

۔۔ےن آپ اہک ھچک ۔۔یج  

ارے ولچیگ آی اد االسم وپاھچ ےن اںم
م
۔اسھت ہ  

  رپ رہچے اےکس ۔ےلہ ل   ےک یملسٰ ۔آی اد االسم
 
ااقپ

ن

 ۔ےھت ریغتات ےس مہف ی
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۔یگ ولچں  

۔۔اہک ےس ی ایج دقہیس ےن املس زسم ۔۔وہیئگ رایض یھب یملسٰ وت اب دںیھکی  

ا افول اوکن چںہ روزل ھچک اںم ےلسلس اس دںیھکی ااھچ

ن

 ےلہپ ےس س   اگ ڑپے رکی

ا ی ات ےس اھبیئ لصیف ےھجم

ن

 آوکپ اںم رھپ اگ الرےئ رشتفی لک آپ ۔وہیگ رکی

ری ویکہکن دویگن وجاب یمتح وکیئ

ن

 دقہیس ۔چںہ رکےت یہ اھبیئ لصیف وت ہلصیف آج

 ےن املس زسم ۔یھت وہیئگ نگم اںم زنی ےس رھپ یملسٰ ۔دی ا وجاب ےن ی ایج

۔اھت ااظتنر اک لک اںیہن اب ۔رسالہدی ا  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ے ےس ہنم ےک رکنشداس ۔آج ےھت آےئ رسس ریتے

ن

کلئ

ن

ن
 رک نس اافلظ واےل 

۔یگل دےنھکی رہچہ اک ی اپ رک ااھٹ رس وہ ۔وہایگ ااچٹ ےس اھکےن دل اک رشداہ  

ا رھگ ےہ وہیئگ یک رھگ اےنپ یھب لتیش اب ہک ےھت رےہ ہہک

ن

 ے ےہ وہایگ وسی
سلئ
 ا

ارخی یک وویاہ ۔آںیئ ےل وہب ہک چںہ رےہ وسچ

ے

  ی

ن

 اہک ےن اںم ےھت رےہ امن

ارخی یہ رک اکنل وہمرت ھبش

ے

 ےہ البی ا رھگ اےنپ ےھجم لک ےن اوہنں وس ۔رںیھک ی

ارخی رک دھکی وہمرت ھبش مہ وچںہ

ے

رداس ۔رکدےگنی ےط ی

ن
 

ا ےس رتبغ ش

ن

 اھکی

۔یھت اجریہ رمیت وھبک ےسیج یک رشداہ اور اھت اتبراہ اےس وہےئ اھکےت  

۔ےہ ایک دلجی اینت ی اوپ  

ا وت وویاہ اب ۔ایٹب یک اکےہ دلجی

ن

اں ےہ یہ رکی

ن

 آےئ وک وہےن اسل نیت ۔ی
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۔وک اگسیئ ریتی  

۔۔ی اوپ یھب رھپ  

ا رک وھچڑ ےھجم وت وہں اجاتن اںم ۔یلگپ ایک یھب رھپ

ن

 وت وک ویٹیبں رگم اچیتہ ںیہن اجی

ا ےس رھگ ےک ی اپ دن ای  

ن

ا یہ اجی

ے

اں ےہ وہی

ن

 اںم ےجہل آزیم تقفش اےنس ۔ی

پ  وہ وت اہک
پ
 ےک اجےن رک وھچڑ اےس دل ااکس ہک اتبیت ےسیک اےس وہ رکیئگ ج

 ارگ وہج وہ اور۔یھت اور ھچک وت وہج یک المل اےکس ۔اھت ہن ولمل ےس ایخل

ا اجن رکنشداس

ے

۔رکداتی لتق ےس اہوھتں اےنپ اےس وت اجی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رھپ رکچایت اںم رھگ اسرے رطح یک یلب یک ریپ ےلج ےس حبص رشداہ روز اےلگ

اھت رام دعب ےک وپاج یک حبص ےن رکنشداس ۔یھت ریہ

ن

ا ےلچ اہں ےک ی

ن

 اور اھت اجی

اھت رام وہ ۔اھت ہن وکسن وطر یسک وک دل ےک رشداہ

ن

ادی ےس ی

 

ا ہن ش

ن

 اچیتہ رکی

ادی ےس دنہو یھب یسک وہ یھت

 

ا ہن ش

ن

 یپار ی ارڈر اںم دل اےکس ہک یھت اچیتہ رکی

ر وت ودیل یھت اجیتن وہ ۔اھت ایگ جس رکیپ اک املسمن اک آےئ ےس

ن

 اجےن ےہ اسمق

 ۔۔یھت یگل رکےن تبحم ےس اس یھب رھپ رگم اےس اجےئ لم رتصخ اذنِ  بک

 وک دل اےکس ےن اسھت اےکس اور ۔۔ےس رہگاویئں ااھتہ یک دل ۔۔ےس دشت

   اےنپ اںم ادناز وسحمس ریغ سج
م
 ہک ومرویتں اجن ےب یک رھتپ اور ذمہ

 زگرے دن یہ ےنتک ۔یھت ریحان یھب وخد وہ وت رپ اس اھت ایک رفنتم ےس ابعدت
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 رپ دل اےکس ۔یھت یئگ ہن دنمر یھت یئگ ہن اںم رمکے واےل وپاج وہ ہک ےھت

  یس بجع اک

ے  

 ومرویتں اجیبن ان وہ ہک ےس وصتر اس یھت وہاجیت اطری وح

۔رکے ابعدت یک  

  رپ دروازے

ٹ

م
 ی ال اےکس ۔اھت آاھٹیب اںم آنگن ودیل ۔وچیکن وہ وت وہیئ آہ

۔ںیھت وہریہ رسخ آںیھکن اور رھکبے  

اہتش

ن

۔وپاھچ ےن رشداہ ۔انبدوں ی  

 وھجےتل وھجال رشداہ ۔وبال اںم ےجہل ےس دیجنسہ تہب وہ ۔ںیہن وھبک ۔ںیہن

  یہ اےس وہےئ

ے

۔اھت آراہ رظن رکفتم ھچک وہ ۔یھت ریہ ی  

اھت رام اور ریمے ی اوپ

ن

 ۔رسسال ریمے ےہ وہا ایگ اکنےنل وہمرت اک وویاہ ی

۔دی االطع اےس اےنس  

م

م
مم
ہ

۔دی ا وجاب ےس دایھین ےب اےنس ۔ےہ ی ات ایھچ   

۔۔ےہ ی ات ایھچ یک اکےہ  

ادی

 

۔ےہ وت یہ ی ات ایھچ ہی اہمتری ےہ وہریہ ش  

۔وہکےگ ایک ی ارے اےکس ےہ وہریہ ےس سج  

ا ےس اہیں سب ےھجم ۔اتہک ںیہن ھچک قلعتم ےک یسک اںم

ن

 دلجی ینتج ےہ اجی

 وہ ۔ڑپیئگ یکیھپ رتگن یک رہچے ےک رشداہ وت وبال ےس زیباری وہ ۔وہےکس نکمم
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ری ےس وھجےل

ے

 اداس تہب دل ااکس ۔وہیئگ وغشمل اںم اکومں ےک رھگ اور ای

ر ھچک وہ ۔یھت یک ہن ی ات وکیئ ےس اس ےن ودیل دن اسرا ۔اھت وہراہ  رھگ وک دی 

ر ےس
م
ام ۔اھت آراہ رظن دیجنسہ زی ادہ ےس ےلہپ وت آی ا واسپ ۔اھت ایگ یھب ی اہ

 

 وک ش

ا رکنشداس

ٹ

ادی دعب ےتفہ ای   کیھٹ ہک اتبی ا اےنس وت ولی

 

 ۔ےہ الکن وہمرت اک ش

ا اںم دل ےک رشداہ

ٹ

ر انسی

ے

 وہ ۔یھت دی ابمرابکد وک رکنشداس ےن ودیل ۔اھت آی ا ای

 ےلھچپ ےک رات رگم ریہ رکسمایت رک رھک رھتپ رپ دل وہ ۔اھت آراہ رظن اس ایبنج

   رہپ
 
ر رک اھٹ وت وسےئگ س   ج

م
 ایکس رطقہ رطقہ آوسن ۔آیھٹیب رپ ڑیسویھں ی اہ

۔ےھت ےگل ےنہب ےس آوھکنں  

 وجاب اک اکپر ایکس ےس آامسونں دور اگل اےس ۔۔اھت اکپرا ےن دل اےکس ۔۔۔اہلل

وں رس اانپ ےن اس ۔ےہ آی ا

ن ٹ

 اخومیش وہ ۔یگل روےن آواز ےب اور ایل رھک رپ ھگ

 یھت سب ےب وہ ۔یھت ریہ رک اقمئ رطب اانپ ےس اکانئت رب اںم زی ان یک

 ۔۔اھت اکپرا وک اکانئت رب اےنس ۔اھت ہن وکیئ واال رکےن ریس داد ایکس یھت زمکور

ر ایکس وہ اور
م
ر ہ
م
ان ہک اگل آےن نیقی وک رشداہ ۔۔اھت راہ نس وک آہ ہ

ن

 وادح اک ان

ا رات اس ہی ےن رشداہ اھت ہن اہسرا ااکس نسح ودیل ۔ےہ یہ اہلل رصف اہسرا

ن

 اجی

رار وایعق وک دل اےکس وہےت وہےت حبص اور ۔۔اھت

ے

۔اھت ایگ لم ق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 !امام
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۔اٹیب یج  

ےھت؟ ےسیک ی ای ا  

۔ےسیج مت ی الکل  

۔وہں راہ رک ی ات یک رچین ںیہن یک کل اںم امام  

  یہ ویسی ۔اٹیب ےہ یہ یسیج اےکن ی الکل اہمتری یھب رچین

ن

  اور ریئکن

ن

۔ولن  

ادی یک ی ای ا اور اینپ ےھجم یھبک ےن آپ! امام

 

رںی یک ش ۔داھکںیئ ںیہن وصتی   

   وہ چںہ یپاد ےک وھپھپ وہ اھت وت اتبی ا اٹیب
 
 دھکی رھپ آیگنیئ رکیل وت آیگنیئ واسپ ج

۔انیل  

امام؟ آیگنیئ بک وھپھپ  

۔آیگنیئ ےنیہم اےلگ  

۔۔۔امام چس  

 اسرے تہب ہک ںیھت ریہ ہہک ےس ان یھت وہیئ ی ات لک ریمی ۔اٹیب یج

۔چںہ آریہ ےیل ےک دونں  

ا رک اتب وک دادو ایھب اںم ۔۔واؤ

ے

۔وہں آی  

۔ےٹیب ےہ ہتپ اوکن  
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۔ےن یسک اتبی ا ںیہن یہ ےھجم ای   ۔ےہ ہتپ یہ وک س    

اں یھت آیئ وک رات اکل یک وھپھپ

ن

   اور ی

ے

 آپ حبص اور ۔ےھت وسرےہ آپ ی

 داین ہک ںیھت ریہ ہہک اور ںیھت ریہ وپھچ تہب آاکپ وہ وےسی ۔ےئگ ےلچ وکسل

۔آیگنیئ رک ےل زیچںی یس تہب ےیل ےک  

  تہب وت ےھجم ۔۔واؤ

ٹ

ت

ن

مئ

ٹ

ت

 

ب
 یھب رممی اور یلع اسیکھت وھپھپ ۔امام ےہ وہریہ ااسکی

اں؟ آےگنیئ

ن

ی  

۔آےگنیئ ی الکل  

رہ انتک

ن

۔۔اگ آےئ م  

رہ تہب

ن

 ولچ آاجےگنیئ ویٹرٹ آےکپ دعب ےٹنھگ ای   وساجؤ آپ اب سب ۔اگ آےئ م

ای اش رکو دنب آںیھکن

 

۔ش  

۔وی ول ۔امام اوےک  

۔اچڈلئ امےئ وٹ وی ول  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   داںیئ ڑھگا وہ اھت اجایل رپ ےمشچ اےس ےن وپاج! رشداہ اری

ن

 ےمشچ یپاؤں رےھک اجی

اےئ اںم

ٹ

ی یک وپاج ۔یھت یھٹیب یس مس مگ ٹل

ے

ھت
ک

ن

ئ
ھ
ک

۔وچیکن رپ اکپر   

  یس یکیھپ اےنس آیئ؟ بک وت

ٹ

م
۔وپاھچ اسیکھت رکسماہ  
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ر اےکس ےس دھتپ  یھب وہ ۔ےھجت ےہ وہا ایک اتب وت ۔ی ار وہں آیئ ایھب رای   آ ی 

۔یھٹیب  

ا ایک ےھجم ںیہن ھچک

ن

۔ےہ وہی  

چںہ؟ رےہ جب ویکں ی ارہ رپ رہچے  

۔ںیہن ی ات وکیئ ایسی  

اں وہں ںیہن یہ اجیتن ےھجت وت اںم ےسیج

ن

 وت اور ےہ وویاہ ریتا دعب ےتفہ ای   ۔ی

۔آریہ ںیہن رظن وخش یھب ی الکل  

۔رک ہن اتنچ وت اںم وہں وخش  

۔ےہ وہیئ انبیئ ےن وت یسیج لکش یک ولوگں وخش ےہ وہیت ایسی ۔۔وت ےہ وخش  

 ریمے وہ ےہ اتنچ یک ی اوپ ےھجم سب ۔ی الکل وہں کیھٹ اںم ۔یھب وت ایک وپاج

۔انبیئ ی ات اےنس ۔اگ رےہ ےسیک االیک دعب ےک اجےن  

اں چںہ مہ وہیئ ی ات ایک ہی ول

ن

 رںیھک دایھن ےس اےھچ تہب اک یج ڈنپت مہ ۔ی

 ہی ۔وسچ ھبش ھبش اںم ی ارے ےک زدنیگ وایل آےن اور رک ہن اتنچ سب وت ےگ

 ےس ایپر ےن وپاج ۔یلگپ چںہ دن ےک دےنھکی ےنپس ںیہن ےک رکےن اتنچ ریتے

  یس یکلہ رپ رس اےکس

ے

پ
پ

۔رکسمادی لکشمب وہ وت اگلیئ ج  

ام آج ۔ںیلچ رھگ لچ

 

ا ےگ ںیل رھک ڈوھیکل مہ وک ش

ے

 آج ںیھت ریہ ہہک یج امی
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 ایکس اور ااھٹی ا ڑھگا ےن رشداہ ۔وبیل وہےئ اےتھٹ وپاج ۔ےہ دانی اھٹب امویں ےھجت ےس

 ۔ںیھت ریہ اہکں نس امسںیتع ایکس رگم یھت ریہ ہہک ھچک یھب اور وپاج ۔یک دیلقت

۔۔یھت دصا یہ ای   سب وت رگد ارد ےک اس  

۔۔یھت ریہ رسک وکیئ ہن ی ایق اںم ڈوےنب ریمے؎  

۔۔۔ہنیفس ایگ ارھب وت دمحم ادملد اہک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رے وگل رک اھچب دری اں اںم آنگن ڑلایکں

 

 رپ ڈوھیکل اور ںیھت یھٹیب اںم دای

ار س   وہ ۔ےھت اجرےہ اگےئ اگےن وخب

ے

 ان اور ۔ںیھت وبلمس اںم ابلوسں زری

 دل اےکس ۔یھت یھٹیب اکھجےئ رس رشداہ وبلمس اںم اسڑیھ یلیپ درایمن ےک س  

 ےسیج وت وشر اک یپاس آس ہک وشر اانت ۔۔اھت وشر یہ وشر ۔۔اھت وطافن اک اںم

۔اھت ایگ رہ یہ رک دب اںم آوازوں ان  

ام رس ودیل

 

  اب اور اھت الکن ےس رھگ یہ ش

ے

 رشداہ ۔یھت وہیئ ہن وایسپ ایکس ی

 وہ ۔ےہ راہ رک التش راےتس ےک وایسپ ےہ اکاتٹ رکچ ےک ی ارڈر وہ ہک یھت اجیتن

ر  ےیل اےکس رگم یھت رکیتکس ہن دمد ایکس
م
  ہ

ے
ے

 ونط اےنپ وہ ہک یھت رکیت داع وق

 رھک ڈوھکل ےجب ون ڑلایکں اور ریہ مگ اںم وسوچں ایہن وہ ۔یپاےل راہ یک اجےن

۔ںیئگ ولٹ وک رھگوں اےنپ اےنپ رک  

۔وپاھچ ےس اس ےن رکنشداس ےہ؟ اہکں اداھرک یٹیب  
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ر
م
۔دی ا  وجاب اےنس ۔ےہ آایگ گنت ےھٹیب ےھٹیب رھگ ۔ی اوپ ےہ ایگ ی اہ  

ر ےہ وسال ای   اںم نم ریمے رگم اچےیہ ںیہن وت انہک ےھجم ایٹب

ن

 اداھرک ہی آج

ارے
م
رہ لقتسم ادرھ وت ےن اس ۔بک اجاگیئ ےس رھگ ہ   ےہ ایل ڈال یہ ڈی 

ر ےن رکنشداس

ن

ٓاج ا رشداہ وج یھت رکدی ی ات وہ ب 

ن
ن

۔یھت اچیتہ ہن س  

را وہ ۔ی اوپ اگ اجےئ الچ ۔ںیہن وت آدیم ی   

را ارا رگم ایٹب ےہ ںیہن آدیم ی 
م
 ۔ےہ ایگ رہ رک وہ اک ںیہی وج ںیہن وت دار رےتش ہ

وں اےنپ وہ ۔رکواگن ی ات رک لھک ےس اس اںم رھپ اجےئ زگر وویاہ ریتا

ن ٹ

 رپ ھگ

ری اور ااھٹ رک دے زور
م
ری اوم ہ

م
ا دنلب دصا یک اوم ہ

ے

 یک رمکے واےل وپاج رکی

رھ رطف

ٹ

 دروازہ رک اھٹ ےن رشداہ وہیئ دکتس رپ دروازے ےحمل ایس ۔ایگ ی 

۔وہا دالخ ادنر ودیل۔ وھکال  

ےھت؟ اہکں مت  

ا ڈگ ےبمل ےبمل رک دے وجاب اںم ےجہل ےس دیجنسہ وہ ۔اھت ایگ ےس اکم

ے

 رھبی

 ریہ وسیتچ ھچک ڑھکی وچںہ ےحمل دنچ رشداہ ایگ الچ اںم رمکے رکےک یپار آنگن

۔آیئ یلچ ےھچیپ ےھچیپ اےکس رھپ  

  ی ارڈر مت

ے

اں؟ ےھت ےئگ ی

ن

۔وپاھچ اںم آواز دممھ تہب اےنس ی  

۔اہں  
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ینب؟ ی ات ھچک  

۔ھچک ھچک ۔اہں  

اچےیہ؟ دمد ریمی  

۔ںیہن  

ر اہمتری اںم اداھرک
م
 وج رپ ی ارڈر ادرھ ۔وہں ایتر وک رکےن دمد رطح ہ

  تہب یک ی اوپ ریمے وہ چںہ رکےت( ڈوییٹ)ڈیٹپ ررگنوٹ

ے

 
 رکےت( زعت)اج

  ی ات اہمتری ےس ان اںم ۔چںہ

ے

 
پ

 ےس ان ےس اہبےن یسک مت وہں دیتی رکوا ج

 رشداہ ۔انیل لکن دشی اےنپ ےس ےکپچ رھپ اور انیل ےل ااجزت یک ریس یک ی ارڈر

۔اتبی ا اےس رکےک ایتر الپن اںم آواز دممھ تہب ےن  

اروں اخردار ےس رطف یک وپرہ ھگنس رریبن اںم

ے

 وہں اجاتکس یھب ےس ےچین ےک ی

ر اںم ےہ رطخہ اک اجن اںیمس رگم

ے

 ےن ودیل ۔وہں اجراہ وچںہ ےس دونں دو وتمای

۔اتبی ا اےس  

۔انلچ لک اسھت ریمے وت امون ریمی مت اداھرک  

 اوکن اور وہں راہ اںم دیق یک اھبرت اسل است وہں وفیج یپااتسکین اںم رشداہ

ر ہعمب ہیلح ریما ہک ےہ نیقی ےھجم وہں اھباگ رک دے ڈاج  س   ےک ادرھ وصتی 

اہک وہاگ ایگ دی ا اچنہپ رپ ی ارڈرز

ے

 تہب ےھجم ۔اجوکسں ہن واسپ یپااتسکن اںم ی
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ا واسپ اسیکھت رازداری

ن

۔ےہ اجی  

ر ےس رمکے وہ رپ اکپر یک رکنشداس ۔۔۔رشداہ
م
 رگم یپاین اےس وہ یئگ یلچ ی اہ

ا ارادہ اک رکےن یپاھٹ رک اہن لبق ےس وسےن وہ اھت راہ ہہک وک رکےن

ے

 ۔اھت رھک

 اےنپ رک اھٹ ےس ےکپچ وہ دعب ےک وساجےن ےک ی اوپ رھپ ۔یک لیمعت ےن رشداہ

ر ےس رمکے
م
 دکتس یس یکلہ آرک رپ دروازے ےک رمکے ےک ودیل اور یلکن ی اہ

اریخ یک ےحمل ای   ےن ودیل ۔دی

ے

۔اھت دی ا وھکل دروازہ ریغب ےیک ی  

  اس ۔۔۔مت

ے
ے

۔۔وق  

۔وبیل اںم رسوگویشں وہ ۔ےہ رکین ی ات ےس مت ےھجم ۔اہں  

 ۔رکدی ا دنب دروازہ رک ہہک ےس راھکیئ اےنس ۔رکےگنی ی ات حبص ۔وساجؤ اجرک اجؤ

  یس اایتخر ےب ای   رھپ ریہ وھگریت وک دروازے دنب ےحمل دنچ رشداہ

ٹ

م
 رکسماہ

 اور آیئ واسپ اںم رمکے اےنپ وہیئ رکسمایت وہ ۔یھت یئگ داکم وک رہچے اےکس

۔یئگ ٹیل  

رے رکنشداس روز اےلگ رے یہ وسی   امنز ایھب ودیل ایگ، لکن ےیل ےک دنمر وسی 

ری وہ ۔اھت ااھٹ ہن ےیل ےک

ٹ

ر ےس رھگ رک اوڑھ اچدر ایسہ یس ی 
م
 اور یلکن ی اہ

ر وک دروازے
م
وں رک اگل ڈنکی ےس ی اہ

ے

 
   یک ھک

ن

 یک دقومں اےکس ۔دی لچ اجی

ر یہ ھچک وہ ۔یھت زیت تہب راتفر رھ تیچس اںم دی 

ٹ

   ےک النئ ی ارڈر گ
 
ی ر

ے

 چنہپ ق

  اس ٹیگ ۔یھت یئگ

ے
ے

 رظن ررگنوٹ دےتی رہپہ یھب ےس دور اور اھت دنب وق



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

237 

ریتھ رطف اس رشداہ ۔ےھت آرےہ

ٹ

۔آیئ یلچ ی   

ا ںیہن رظن ےہ ی ارڈر ہی ےہ آریہ دکرھ وھچری او اری

ے

 دور ےن اپسیہ ای   ۔آی

۔اکپرا اےس یہ ےس  

۔دی ا وجاب اںم آواز دنلب یھب اےنس ۔اچےیہ ڑکلی اں ےھجم  

۔ڈاٹپ اےس ےن اس ۔ےس ادرھ اھبگ لچ ںیہن ڑکلی اں وکیئ ادرھ  

 رع   ذرا اےنس ۔وہں یٹیب یک ڈنپت اںم ۔ایک وہ ںیہن اجےتن ےھجم مت ارے

ا

ن

۔۔اچاہ اھجڑی  

اری ارے

ن

اری وک اکےہ ی
م
ای اش لچ ےہ امریت الت ہپ ونرکی ہ

 

 ۔ےس ادرھ اج ش

رے اںم ڑکلی اں  اےکس اب وہ ۔دواگن اچنہپ رھگ ےک یج ڈنپت( وخد)وھکد وسی 

۔اھت راک آن اسےنم  

اں دو داھک روز یسک ۔ےہ دانھکی ٹیگ وہ یھب ےھجم ی اوب وفیج

ن

  وہ ۔ی

ے

 
 آزیم اجلج

۔وبیل اںم ےجہل  

  رصف ہپ واہں اری

ٹ

اہم ااجزت الشیپس یپاس ےک نج ۔چںہ آےت وٹرس

ن

ا ی

ے

 وہی

۔ےہ  

  داھک وت اچوہ مت

ے

اں رکو وکشش ۔وہ تکس

ن

 وسدنگ یک وگھبان۔ واہں اجؤ ےل ےھجم ی

را ےھجم

ٹ

 ہہک اںم ےجہل آزیم رسحت اب وہ ۔اک اجےن یپار ےک ٹیگ اس ےہ وشق ی 
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۔یھت ریہ  

ا ھچک اںم ےہ کیھٹ لچ ااھچ ۔۔وھچری اری

ے

۔اج رھگ وت ایھب ۔وہں رکی  

را یھب اےس یپار اس اسھت ریمے اگ ےلچ یھب ڑلاک اک ومیس ریمی ی اوب وفیج

ٹ

 وشق ی 

۔دےنھکی ی ارڈر ےہ آی ا ےس رگن رسی ۔ےہ  

 رک رسالہ رشداہ وت اچمدی تلجع اےنس ۔واسپ اج وت ایھب انلچ ےل یھب اوکس ااھچ ااھچ

 اس وہ ۔یھت ریہ لیھپ رسیخ رپ اقف رشمیق اب ۔یئگ ٹلپ ےیل ےک وایسپ

 

ے
ے

وں ےک دنگم وق

ے

 
  دور دور ۔یھت ریہ زگر ےس درایمن ےک ھک

ے

 ذی وکیئ ی

   یھت اجریہ یلچ تسم اںم دنھ اینپ وہ ۔اھت ہن روح
 
  ج

ن

 اےنپ اےس ااچی

  اںم بقع

ٹ

م
  وہ اور وہا ااسحس اک آہ

ن

اھت رام ۔یٹلپ رک وچی

ن

 آراہ ےھچیپ اےکس ی

۔ےئگ نت ااصعب ےک رشداہ ۔اھت  

رے اےنت وت یھت یئگ دکرھ رے؟ وسی  رے اےنس وسی 

ٹ

۔۔وپاھچ اںم ےجہل ک  

۔بلطم ےس ھجت  

   اےکس وہ ۔ریتا وہں یتپ واال وہےن
 
ی ر

ے

۔وبال اںم ےجہل تخس آرک ق  

  
 
اں اگ وہاجےئ ج

ن

   یتپ ی

ے

ا رع   ی

ن

  رس ریما ایھب ۔اھجڑی

ے

 راھکیئ وہ ۔اھک م

اھت رام وت وبیل ےس

ن

۔یل اھتم الکیئ یک اس ےس ی  

  سک اسرے ریتے
 
۔اںم دواگن اکنل پ  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

239 

 زوردار ای   ہپ رہچے اےکس رک الملت دکیم اےنس ۔ومایل ۔دنگے ۔ریما وھچڑ اہھت

اھت رام ۔اھت رکدی ا ردیس امچٹ

ن

  وت وک ےحمل ای   ی

ن

 ےحمل یہ اےلگ رگم ایگ رہ دن

۔ںیگل اےنلگ آگ آںیھکن ایکس  

۔امرے ڑپھت ےھجم وت ہک تمہ ہی ریتی  

   تمہ ےہ اہں
 
   ج
 
 ۔امرویگن امچٹ ےھجت وییہن اںم اگ اگلےئ اہھت ےھجم وت ج

۔وبیل دودبو وہ ۔وت اھجمس  

ری وت اسھت اےکس ےہ راتہ اںم رھگ ریتے وج وہ اور

ٹ

 وہ ایک ۔وت ےہ ریتہ وخش ی 

ا ںیہن

ے

۔ےھجت وہاگ وھچی  

۔ےہ ںیہن اچپری اک وہس رطح ریتی وہ  

ری

ٹ

۔ےھجت رپ ذرک اےکس ےہ یتگل آگ ی   

 ہنم ہک امرویگن اےسی اچر نیت۔ےہ امرا ای   ایھب ورہن رک اکم اانپ رک اج اج

ریھ آےگ ےس دقومں زیت رک ہہک وہ ۔وک یسک اگ رےہ ںیہن القئ داھکےن

ٹ

 رگم ی 

اھت رام

ن

 ےل اںم اھجڑویں رک چنیھک اےکس اور یل اھتم الکیئ ایکس رک کپل ےن ی

ا ےن رشداہ ۔یھت وسار دردنیگ رپ اس ۔ایگ

ن

اھت رام رپ ہنم اےکس رگم اچاہ الچی

ن

 اک ی

رھ تیچس ۔اھت وہا امج اہھت اھبری

ٹ

 تیھک ےک دنگم ۔اھت اطری وکست لمکم رپ گ

وں ےک دنمر ۔ےھت اخومش

ٹ
ن

 وتڑےن وک وکست اس یھب آوازںی یک نجھب اور ھگ

ااکم اںم

ن

   اور ۔ںیھت ی
 
وں رکیل وک ولیبں اےنپ اسکن ج

ے

 
   یک ھک

ن

رےھ اجی

ٹ

 وت ی 
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اھت رام

ن

۔اھت اکچ رک وپری وہس اینپ ی  

ر دنگے اس وت اب  واال رکےن وویاہ ےس ھجت اںم اب ویکہکن رہ اسیکھت رشی 

 ہہک اںم ےجہل خلت وہ ۔اتکس روک ںیہن وکیئ ےھجم ےس وھچےن ےھجت رگم اہں ںیہن

   اےکس رک
 
ی ر

ے

ا ڈگ ےبمل ےبمل رک وھتک ہپ زنیم ق

ے

وں دور رھبی

ے

 
 وہایگ مگ اںم ھک

 ےک مسج اےنپ رک ااھٹ اچدر ایسہ اینپ ایھجل اںم اھجڑویں دور ھچک ےن رشداہ ۔اھت

ر ای   آںیھکن ایکس ۔دی لچ رطف یک رھگ اےنپ اور یٹیپل رطح ایھچ رگد

ے

 وتای

ر اےنپ وہ ۔یھت اکپر یہ ای   سب اردرگد اےکس ۔ںیھت ریہ ہہب ےس
م
ان ہ

ن

 ےس ان

ا ایپر انتج امؤں رتس

ے

۔ےہ رکی  

۔ےہ ونر اہلل  

ایپاک وک ووجد اےکس وت یھبت یھت دور ےس ونر اس وہ

ن

 رمد ہی ای   ۔اھت ایگ رکدی ا ی

 دن اںم رھگ اےکس ےس امہ دو زگہتش وج اھت وہ رمد ای   اور ۔اچپری اک وہس اھت

 رشداہ وج وہ ۔اھت ہن وھچا وک رشداہ یھبک یھب ےس وھبےل ےن سج ۔اھت راتہ رات

   یک

ن

 اوکس درس اک ایح ۔۔اھت رمد املسمن وہ ۔۔اھت ہن یھب داتھکی ےس وغر اجی

اھت رام ۔اھت دی ا ےن دنی اےکس

ن

رق وت یہی اںم ودیل اور ی

ن

اھت رام اھت ق

ن

 دنہو ی

  
م
ر  وک رمد اںم سج اھت ریپواکر اک ذمہ

ے

ری ا ایک وصتر رتمک وک وعرت اور ی 

ے

 ۔ےہ اجی

 اںم امسج واےل امےنن ےک سج چںہ ےتھجمس ی ادنی وک وعرت واےل امےنن ےک سج

ر ےک رمد وعرت رای  ا رک ھٹیب ی 

ن

 رمد ریپواکر اک االسم وہ اور ۔۔یتکس اھک ںیہن اھکی
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   یک رشداہ وناہل الہپ لبق ےس اھکےن

ن

ا اجی

ے

راھی

ٹ

  ۔اھت ی 

ے ن

 
رق اک دوزخ اور ج

ن

 ق

ا ںیہن اںم دوزخ اےس ۔اھت وہایگ واحض رپ رشداہ

ن

  اےس ۔اھت اجی

ے ن

 
 ۔یھت اچےیہ ج

 ریت وہ اھت اھٹیب رپ اچریپایئ اںم آنگن ودیل ۔وہیئ دالخ ادنر ےک رھگ وار دویاہن وہ

۔آیھٹیب یپاس ےک دقومں اےکس رطح یک  

۔یھت ریہ رو وہ ۔۔دو دے ونر ےھجم! اداھرک  

  رپ رہچے اور ی ال رھکبے اےکس ودیل ۔۔رشداہ وہا ایک

ٹ
ن

   ےک وہی
 
ی ر

ے

 لین ق

۔اھت وہایگ رپاشین رک دھکی  

ا املسمن ےھجم

ن

ام اک دمحم اور اہلل ےھجم ۔۔اداھرک ےہ وہی

ن

 اےکس وہ ۔ےہ انیل ی

وں

ن ٹ

۔یھت ریہ رک تنم رےھک اہھت رپ ھگ  

  ویتق رکانیل دبتلی دنی ۔اھبنسول وک وخد! رشداہ

ے

 

ے

ن دی ا

ن

ا ںیہن ہلصیف وک ج 

ے

۔وہی  

ایپاک ووجد ریما دوھکی ہی ۔اداھرک ےہ ںیہن ھچک ویتق

ن

 ےہ وہایگ دنگا ےہ وہایگ ی

ر اوکس ےھجم

ے

ا وپی

ن

اں دو دے ونر وہ ےھجم ےہ ونر اہلل وہ ےتہک مت ۔ےہ رکی

ن

 ی

ر اںم ۔۔اداھرک

ے

ا وپی

ن

۔یھت یئگ ٹھگ اںم قلح آواز ایکس ۔وہں اچیتہ وہی  

 اںم ےجہل رنم ےن ودیل آیئ؟ ےسیک وچٹ اہمترے ۔اتبؤ ےھجم رشداہ ےہ وہا ایک

۔وپاھچ  

ر ریمے ےن یتپ واےل وہےن ریمے  ۔اداھرک رکیل وپری وہس اینپ ےس رشی 
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۔وہیئگ دنگی اںم  

۔اھت ڑپا الھچ ےسیج اایتخر ےب ودیل ۔۔ایک  

اں دو دے ونر ےھجم اداھرک وہ رےہ ایک وسچ مت

ن

 نب وھٹکر اےنت ویکں مت ۔ی

  کیھب ےس مت اںم ۔وہ رےہ

ن

 رانہ ںیہن اںم درھم اس ےھجم ۔وہں ریہ امن

 اداھرک آؤ ےل اںم درھم اےنپ ےھجم ۔دی ںیہن زعت وک وعرت ےن سج

  اےکس وہ ۔ےہ یتلم زعت وک وعرت اہجں
 
 اچدر ایکس ۔یھت ریہ کلب ڑھکی اقمپ

 ڑلیک یس وھچیٹ ڑھکی اسےنم اےنپ رظن ای   ےن ودیل ۔یھت یئگ رگ ےس رس اےکس

  اںم دل ےک سج داھکی رطف یک

ے

 
 ۔یھت وموجد یہ ےس ہشیمہ وت رقم یک دھای

۔ڈایل رپ رس ےک اس اچدر ےن ودیل  

۔وبال اںم ےجہل دیجنسہ وہ ۔۔ڑپوھ  

۔۔اہل ال  

رای ا  ےھچیپ اےکس ےن رشداہ ۔۔اہل ال
م
۔دہ  

۔اہلل اال  

۔یگل آےن یمک اںم دشت یک آوسنؤں ےتہب ےس آوھکنں ایکس ۔اہلل اال  

۔اہلل روسل دمحم  

 تبحم ۔۔ےس رع   ۔۔ےس تبیہ ۔۔یھت یئگ ٹھگ اںم قلح آواز ایکس ۔۔۔۔دمحم
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۔۔ےس دیقعت ۔۔ےس  

رای ا  رھپ ےن ودیل ۔اہلل روسل دمحم
م
۔دہ  

رایئگ اںم ویرش یک آوسنؤں ےتہب وہ ۔اہلل روسل دمحم
م
۔دہ  

 اےس وہ اب ۔ںیہن القئ ےک ابعدت وکیئ وسا ےک اہلل ہک وہں داتی اہشدت اںم

رہمج

ے

۔اھت راہ اتب ی  

 دل اےنس ۔ںیہن القئ ےک ابعدت وکیئ وسا ےک اہلل ہک وہں دیتی اہشدت اںم

رای ا  رک رھک اہھت ہپ
م
۔اھت ااھٹ اس التمط اک ےسیج اںم دڑھونکں ایکس ۔دہ  

ری ےک اہلل دمحمی اور

ن

۔چںہ روسل اور یبن آج  

ری ےک اہلل دمحمی اور

ن

 وک دل ۔یھت دی دے وگایہ اےنس ۔چںہ روسل اور یبن آج

رار دعب دصویں ےسیج

ے

 ۔یئگ ھٹیب رپ اچریپایئ وچںہ رےھک رےھک اہھت رپ دل وہ اھت الم ق

پ  وہ دی ا اےس اور ایل یپاین ےس ڑھگے ےن ودیل
پ
۔یئگ یپ یپاین اچپ ج  

اھت رام اںم

ن

  رکف ی الکل مت ولں دھکی رطح ایھچ وک ی

ے

 یھب وکیئ اب رکو م

 ذےم ریمے افحتظ اہمتری اور وہ املسمن مت اتکس ںیہن وھچ یھب وکیئ ںیہمت

 اںم ےجہل وبضمط وہےئ الےت اسنل اور رویٹ یچب یک رات ےیل اےکس اےنس ۔ےہ

۔اہک  

اا ریمی اہلل

 

ش
ھ
ک

 اںم ےجہل نئمطم وہ ۔وہں ایکس اںم اب اداھرک اگ رکےل ر
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ا ےن ودیل ۔وبیل

ن

۔راھک اسےنم اےکس اھکی  

ای اش اھکول ھچک ول

 

۔اہک اںم ےجہل رنم اےنس ۔ش  

ام اک اہلل ےلہپ ےس اھکےن

ن

اں چںہ ےتیل ی

ن

اداھرک؟ ی  

 اےکس اافلظ ہی ےن رشداہ اھت ڑپاھی ا اےس اےنس ۔ارلمیح ارلنمح اہلل مسب ڑپوھ ۔اہں

راےئ ےھچیپ
م
 ۔یھت رتبغ یس بجع اںم ادناز اےکس ۔یگل اھکےن رک وتڑ ہمقل اور دہ

پ  ودیل
پ
   ای   اچپ ج

ن

دردی ےیل ےک ڑلیک اس اںم دل اےکس ۔راہ ڑھکا اجی
م
 ہ

ا ی ا رک اچنہپ رپ اقمم وفحمظ یسک اوکس لبق ےس اجےن اب وہ ۔یھت

ن

۔اھت اچاتہ اجی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا رکیل اسھت اےنپ القتسم  آپ ارگ وک یملسٰ! املس زسم دںیھکی

ن

 اس وت چںہ اچیتہ اجی

  یک اس آوکپ لبق ےس

ے

ی وہاگ اننب رسرپس

ل

 

 ش
فی

 وس ےہ ڑلیک اہسرا ےب ای   ہی ۔آ

ا وفحمظ وک لبقتسم اےکس

ن

ارے یھب رکی
م
 ہک چںہ اچےتہ اھبیئ لصیف ۔ےہ امہ ےیل ہ

  اسل ای   اور اجںیئ نب اگرڈنیئ ایکس رپ وطر ی ااقدعہ آپ

ے

 وفاتق   واتق  یھب مہ ی

 آپ ۔ےہ وہا راھک اںم احل سک وک یملسٰ ےن آپ ہک ےگ رچںہ رکےت چپ  

  اور ی ازعت ای  
 
 اعدئ داری اں ذےم ھچک یھب رپ مہ رگم چںہ اخوتن رھبوہس اقپ

اری س   ہی چںہ رےتہ اہیں وج ایچبں ےچب وخانیت س   ہی چںہ وہیت
م
 ذےم ہ

 یںمہ لبق ےس وسےنپن وک یسک اوکن وس ںیہن اعطق  وبھج رپ مہ ہی اور چںہ داری

ا نیب اھچن تہب

ن

اہک ےہ ڑپیت رکی

ے

 ےلچ ہن اںم اہھت طلغ یسک ولگ دیھک ہی ی
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 وصراحتل امتم وک املس زسم اںم ےجہل میلح وصخمص اےنپ ےن ی ایج دقہیس ۔اجںیئ

۔یھت اتبدی  

  ایکس اںم ۔ےہ یسیج یٹیب ریمی یملسٰ ۔ےہ وظنمر س   ےھجم

ے

 ایتر وک ےننب رسرپس

الم ےن اوہنں ۔دویگن اںم اچچںہ آپ اگریٹن یھب یسیج وہں

ے

 ۔اھت دی ا وجاب البی

۔اھت آی ا ہن رمہاہ اےکن زنی آج  

ر یک ہیقب اور ۔دںی رھب افرم ہی آپ رھپ ےہ کیھٹ

ن

 ز
ی

ٹ

 ئ
ئ لی
م

 لک ےیل ےک افر

 ی ایج دقہیس ۔رکےگنی الماقت ےس آپ یھب اھبیئ لصیف لک ۔آرےئ ےل رشتفی

 اور الہی ا رس رک ےنرکسما املس زسم وت اہک وہےئ رےتھک اسےنم اےکن افرم ای   ےن

۔ںیگل رھبےن افرم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام ریما

ن

ُاداھرک؟ دو رھک ی  

ام

ن

۔۔ی  

ام ریما اہں

ن

۔دو دبل ی  

۔اگ ڑپے وسانچ  

ام ااسی ۔وسوچ

ن

ام اک ڑلویکں دمحمی! اداھرک ۔۔وہ ااھچ ےس س   وج ی

ن

 ںیہن ی

 وہاتکس؟
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ام اک رمدوں ہی ںیہن

ن

۔ےہ ی  

ام ہی ےہ اتگل ااھچ تہب ےھجم

ن

 وہےگن ےسیک دمحمی ۔رکسمایئ ےس وہےل وہ ۔ی

۔۔ُاداھرک  

 ےجہل دممھ ےن ودیل ۔رتمح ےیل ےک داین اسری ۔اےھچ ےس س   نیسح تہب

۔دی ا وجاب اںم  

ُاداھرک؟ ےھت رکےت زعت تہب یک وعروتں وہ  

 دے ںیہن وکیئ اینت ےہ دی وک وعرت ےن اوہنں زعت ینتج ۔دح ےب اہں

 وک ویٹیبں اور وہ ےھت ی اپ ےک ویٹیبں اچر اھت ںیہن اٹیب وکیئ ااکن وہ اجیتن ۔اتکس

 اور ۔ںیھت ایپری تہب اںیہن افہمط یٹیب وھچیٹ ےس س   ایکن ۔ےھت ےتھجمس رتمح

  وہ

ے ن

 
 اعم اور آاسن ےس آاسن اےس ودیل ۔چںہ رسدار یک وعروتں امتم یک ج

 ہن وت اعمل وکیئ وہ ۔اھت راہ رک وکشش یک دےنی امیلعتت یک االسم اںم ادناز مہف

اجل اینبدی یک االسم وک رشداہ ہک یھت وکشش االاکمن یتح ایکس رگم اھت

ن

دے ی ۔دی   

ر ےن رشداہ ۔۔افہمط رای ا ل   زی 
م
ام ایپرا انتک ہی ۔دہ

ن

۔۔ےہ ی  

۔اگل ااھچ ںیہمت  

۔زی ادہ تہب تہب  

ام اہمترا رھپ

ن

۔ےہ افہمط ےس آج ی  
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 اھباشیگیل ینتک اںم ۔وبیل اںم اعمل ےک رسوخیش اک وہ  ۔ےہ کیھٹ ہی ۔۔۔یچس

ام ااھچ اانت ےھجم ےن مت وج وہں

ن

 تہب وہ اداھرک واد دےنھ تہب اہمترا ۔۔دی ا ی

۔یھت یکچ وھبل رسکی وہ ےسیج وک ملظ ےتیب اسھت اےنپ ۔رسمور دح ےب یھت وخش  

ام اس

ن

رتک یک ی  اامین سب رشداہ اجیگیئ وہیت آاسن تہب زدنیگ اہمتری ےس ی 

 دیسےھ رانھک ی اد ی ات ای   ۔آںیئ ہن ویکں ںیتبیصم یھب ینتک اچےہ رانھک اکپ

 وہےت ویہ اکایمب رگم چںہ آیت راکوںیٹ تہب اںم راہ یک واولں ےنلچ رپ راےتس

ر وج چںہ
م
  وک راکوٹ ہ

ے

 
ای

 

 ہن یھبک اامین اک نج اجںیئ رک یپار ےس دقیم ی

۔ڈاگمگےئ  

  س   اںم ُاداھرک

ے
 

رداس  رفنت ےس داین اس یک رفک ےھجم سب وہں رکیتکس ی 

  یک ومروتں یک رھتپ اہجں ۔ےہ وہیئگ

ے

 
ان اجےتگ ےتیج( زعت)اج

ن

 زی ادہ ےس ان

ا رک اھٹب اسھت وک وعرت اہجں ےہ امسج اسیک ہی ۔ےہ

ن

رمد اتکس الھک ںیہن اھکی  

تہب وہ   

frustrated  

۔یھت آریہ رظن  

 وج اور ۔وہاجؤ نئمطم رپ وطر دیل مت اب رشداہ وہ آیئگ رطف یک االسم دنی مت

  اوکن آیگنیئ ںیتبیصم

ے
 

رداس ا رکیت ی 

ن

 رپ ایہن یھب ںیلکشم اور ںیتبیصم اہلل ویکہکن اجی

 رشداہ ۔اھجمسی ا  اےس اںم ےجہل رنم ےن ودیل ۔ےہ اتیل نچ وہ وک نج ےہ اتجیھب
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۔رسالہی ا  رک رکسما ےن  

رامشئ دعب وحملں دنچ اےنس ۔ُاداھرک اھکسؤ امنز ےھجم

ن

۔یک ق  

۔رطح ایس اھت اھکسی ا رطہقی ےن اںم ےسیج آؤ رکےک ووض ےلہپ ولچ اہں  

   ای   اںم نحص رک اھٹ وہ ۔وہں آیت ایھب اںم ےہ کیھٹ

ن

 پمپ ڈنیہ ےگل اجی

   یک

ن

رھ اجی

ٹ

۔یئگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اھت رام اجےن وگھبان

ن

 ہکبج اھت رپاشین دح از رکنشداس ۔وتڑا ویکں رہتش ےن ی

  یسک اںم دورہپ آج ۔یھت رسمور اںم دل یہ دل رک نس ربخ ہی افہمط

ے
ے

 رام وق

اھت

ن

۔ےھت رکےئگ ااکنر ےس رےتش آرک دنمر ی اپ ااکس اور ی  

  ایکن ی اوپ

ے

 

ن

رور اںم ن
 
 ۔رک ہن اتنچ وت رکےئگ ااکنر ویں وت یھبت ۔وہاگ وھکٹ ج

۔اھت اہک اںم ےجہل رھبے اانیمطن اےنس  

 ااکنر ہی وج ےھت ےئگ رہ ےنتک یہ دن اںم وویاہ ریتے ۔رکوں ہن اتنچ ےسیک اری

 وک اگؤں اسرے راہ ہن القئ ےک داھکےن ہنم وک یسک اںم امسج وت اںم ےئگ رک

اھت رام اور ریتی ہک اھت ولعمم

ن

 ۔ےہ واال وہےن وویاہ اور ےہ یکپ ی ات یک ی

۔اھت اہک اںم ےجہل رکفتماہن ےن رکنشداس  

ا مہ ی اوپ وھچڑ

ن

اری ۔فیلکت ایک وک یسک چںہ اھکےت ےس رھگ ےک امسج وکن
م
 دنجیگ ہ
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۔یھت یٹیب رپ وھجےل ےس الرپوایہ وہ ۔رکںی اچےہ یج وج ےہ  

اھت رام وت یہ ےن وت ںیہک  ۔ےہ آریہ رظن وھکش یہ ایجدہ ھچک وت

ن

 ااٹل ھچک وک ی

۔داھکی رطف یک یٹیب ےس اگنوہں وکشمک ےن رکنشداس ۔وبال ںیہن دیساھ  

 وصعمم اےنس ۔ںیہن یھب اجیت ںیہک ےس رھگ وت اںم ی اوپ ےس اس دانی انیل ایک ریما

اھت رام اےنس روز اےلگ یھبت اھت وہا ہن نئمطم رکنشداس رگم انبیل وصرت

ن

 وک ی

اھت رام اےنس ۔اھت آی ا یھب الچ وہ اور ۔ولبای ا دنمر

ن

   اک ےسااکنر ی
 
 وجای ا   وت وپاھچ س

ر ھچک رار وکشمک وک رکدار ےک رشداہ اےنس دعب ےک شیپ و سپ یک دی 

ے

 اور دی ا ق

  اہیں

ے

  ےک رےنھک دیپسچل رھبوپر اںم ودیل ینعی اداھرک وہ ہک دی ا ہہک ی

 

 ی اع

کااری اےس

ے

ا ہی ۔ےہ ریہ دھئ

ن
ن

  آامسن یپارہ اک رکنشداس ہک اھت س

ے

 وہ ۔ایگ چنہپ ی

  ایس

ے
ے

 ۔وہا دالخ ادنر رک وھکل دروازہ ےس داھڑ اچنہپ رھگ رک لکن ےس دنمر وق

راھ رطف یک رمکے ےک ودیل رطح یک ریت وہ اھت ہن وکیئ اںم آنگن

ٹ

 دروازہ اور ی 

  اس ودیل ۔وہا دالخ ادنر اںم ادناز اجراحہن رک وھکل

ے
ے

 ےک امنز وک افہمط وق

ارے

 

 ےک روکع وہ اور یھت ریہ دھکی اےس یھٹیب رپ زنیم افہمط ۔اھت راہ اھجمس اش

 اھجمس ایک اجےن رکنشداس ۔اھت راہ اھکس یھب املکت اےس اسھت اسھت اکھج اںم ادناز

رھ آےگ اےنس

ٹ

 یک افہمط ۔اخٹپ اجیلرک اںم آنگن رک ٹیسھگ وک افہمط ےس وچیٹ رک ی 

۔ںیھت اسہتخ ےب ارے ارے یک ودیل اور ںیخیچ  

راھ آےگ ےیل ےک اچبؤ ےک افہمط ودیل ۔آوکپ یج ڈنپت ےہ وہایگ ایک

ٹ

۔ی   
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راب وک یچب ریمی ۔ےس اہیں لکن ۔ذات دب ےس رھگ ریمے وہاج دعف وت

ن

ا ج

ے

 رکی

 رکیت رطدفاری اینت یک اس یھبت ۔وبل وت اور ۔ومایل ےس اہیں لکن لچ ےہ

  اسھت اےکس ویکہکن یھت

ن

 ظفل ظیلغ ےس ہنم ےک رکنشداس ۔یھت انمیت رایلں رن

 ےس دویاروں یک رھگوں ےک اردرگد رک نس اکپر اھگنچڑیت ایکس ۔ےھت رےہ لکن

۔ےھت ےگل اھجےنکن ولگ  

ئ اا اےسی رپ یٹیب اینپ اچےیہ آین رشم ےھجت ی اوپ

ٹ

ھی

گ

 الچ افہمط ۔وہےئ اگلےت ازلام 

۔ایھٹ  

 ےن رکنشداس ۔وھچڑا ںیہن القئ داھکےن ہنم وک یسک ےھجم ےن وت رک دنب وکباس

رھ آےگ

ٹ

۔ایک ردیس رپ ہنم اےکس امطہچن زوردار ای   رک ی   

اونں ۔ےس آرام ےس آرام

ن

 ۔رکےت ااھٹی ا ںیہن اہھت رپ یٹیب رکو ی ات رطح یک ان

راھ آےگ رک ڑتپ ودیل

ٹ

۔دی ا داکھ یھب اےس ےن رکنشداس ۔اھت ی   

۔اچےیہ دانی الج زدنہ وت وک یٹیب دبرکدار ایسی  

اں رکوےگ یہ ی ات یک الجےن وت مت اہں اہں

ن

ر ی

ن

 رک نت دکیم افہمط ۔وہ وج اکق

۔وہیئ ڑھکی آن اسےنم ےک ی اپ  

۔ایگ الملت رکنشداس ۔ومرھک ےہ یتکب ایک  

ر وت ۔اںم وہں یتہک کیھٹ

ن

 ےس اہوھتں اےنپ وک ومروتں یک رھتپ ان ی اوپ ےہ اکق
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۔ےہ وپاتج اوکن رک انب  

ارے ںیہن ومرںیت یک رھتپ رصف وہ
م
 ۔وبال دودبو رکنشداس ۔چںہ وگھبان ہ

۔اھت ایل رھک اہھت رپ ہنم ےن ولوگں اھجےتکن ےس اردرگد  

ریھ رطف یک رمکے واےل وپاج رطح یک ریت افہمط ۔۔وگھبان

ٹ

 ےس واہں اور ی 

اں ےہ وگھبان ہی ۔الیئ اںم آنگن رک ااھٹ ومریت یک امں اکیل

ن

 ہہک اوکس وت ی

راس ی ارش ےیل ریتے  اںم ادناز واےل رکےن جنلیچ وہ ۔اوکس ہہک وبل ۔دے ی 

۔اکس ہہک ہن ھچک وفرا   رکنشداس ۔وبیل  

راسےئ ی ارش ایک ہی وہہہن اا اینپ وت ہی یگ ی 

 

ش
ھ
ک

 ےس زور اےنس ۔رکیتکس ںیہن ر

 وبس زنیم اسھت ےک آواز زوردار ای   وہ ۔امری دے رپ زنیم ومریت یک رھتپ

 دوڑے رکےک اہں اہں ولگ ےس اردرگد ۔وہایگ اگل ےس دڑھ رس ااکس اور وہیئ

۔آےئ ےلچ اھبےگ رھگ ےک رکنشداس اور  

ا اکیل ۔۔رکدی ا یپاپ اہم ۔ومرھک ےن وت رکدی ا ایک ہی اری

ے

 ۔ڈایل وتڑ ومریت یک امی

۔اھت اگل روےن ی ااقدعہ وت رکنشداس ۔یگ ےلج اںم آگ یک رنگ وت ےہ یپایپ  

ےن رشداہ رکدی ا یپاپ اہم وت ہی  

۔آیگنیئ البںیئ رپ یتسب وت اب وگھبان اہےئ  

ا اکیل ےن رشداہ

ے

۔۔ڈایل وتڑ ومرت یک امی  
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ے
ن

  اھبی

ے
ن

۔ںیھت آوازںی یک اھبی  

 مت وہں املسمن اںم ےہک ہن رشداہ وکیئ ےھجم وہں افہمط اںم ۔افہمط ںیہن رشداہ

ر رطح یک ولوگں

ن

 رہچہ ای   اںم عمجم اس ۔یھت وبیل رک الچ الچ وہ ۔ںیہن اکق

اھت رام وہ اور اھت ارھبا

ن

۔اھت رہچہ اک ی  

ے اسرے ۔۔وگھبان ےہ
مع
 

ج
م

 ےسیج وت رپ رکنشداس ہکبج اگلےیل اہھت وک اکونں ےن 

۔اھت وہایگ اطری ہتکس  

کاا ےھجت ےن سک اری

ٹ

 ھئ
ٹ

ریھ آےگ وپاج ۔۔دی ا 

ٹ

۔ی   

ا کاای 

ٹ

 ھئ
ٹ

۔یھت وخف ےب آج وہ ۔ےھجم اداھرک ہی ۔ےہ الی ا رپ راہ دیسیھ ںیہن   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔الکہی ا رکنشداس ۔۔السم ۔۔وت ۔۔وت ۔۔وگھبان ےہ  

۔دی ا وجاب ےس اانیمطن ےن ودیل ۔وہں املسمن! ہلل ادمحل  

ا اٹیب اک نہب یک یپار دور آیکپ ڑلاک ہی ہک اھت اہک وت ےن آپ!یج ڈنپت

ے

 ۔ےہ وہی

اھت رام

ن

را رکنشداس ۔وبال ےس دلجی ی

ٹ

ری 

ٹ

۔اھت ایگ گ  

 ےس ان ریما ہک ےہ ہی وت چس ورہن اھت ایل اہسرا اک وھجٹ اتحلصم  ےن یج ڈنپت

ر ای   وت اںم ںیہن رہتش وکیئ

ن

ر ھچک وج وہں اسمق  ڑپاؤ االگ وہں راک اہیں وک دی 

۔دی ا وجاب اںم ےجہل وہےئ رہھٹے ےن ودیل ۔ںیہن ربخ ھچک وہ اہکں اجےن  
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 وھچڑ اہنت اںم رھگ وک ڑلیک وجان اینپ اسھت ےک دنبے ریغ ای   وگھبان ےہ

 ۔یگ رکے ایک اور وت یگ رکے ںیہن یپاپ ڑلیک وتہب وتہب ۔ڈنپت مت ےھت اجےت

  ےس عمجم

ے

۔ںیھت یگل وہےن دنلب دصاںیئ یک المم  

 رکنشداس ےہ رکایل رھبٹش درھم اانپ رک دے انپہ رھگ اےنپ وک ےلسم ای   ےن وت

رھ آےگ ےن اجپری رپاےن اکیف ای   ےک دنمر ۔ےہ ومت زسا ریتی اب

ٹ

 رک ی 

۔ایک اصدر ہلصیف  

  ےن اںم

ے

 

ن

ان

ن

اےط ےک ان

ن

 ۔اھت اھگلئ ہی ویکہکن رھگ اےنپ یھت دی انپہ وک اس ی

پاایئ ےن رکنشداس ئ
پک ئ
ک

۔اہک اںم آواز وہیئ   

ویکں؟ یہ دی انپہ اںم رھگ اےنپ وک ےلسم ای   ےن وت  

۔ےہ السم ہی ہک اھت ہتپ ںیہن ےھجم وہں اتہک رک اھک وسدنگ یک وگھبان  

ا وت

ٹ

اھت رام ۔دو اگل آگ وک رھگ ےک ان ۔ےہ یپایپ ڑلیک ریتی اور ےہ وھجی

ن

 ےن ی

رھ آےگ

ٹ

۔دی ا مکح رک ی   

 وخب یک اگہنگر اور ۔واےل اگلےن مکح اک الجےن زدنہ وک یسک وہ وہےت وکن مت

 ایکس ےن مت ایک ۔۔وہ یپاک کین مت ایک وت ےہ اگہنگر رشداہ ارگ ۔ےن مت یہک

ا اک ےنلیھک ےس زعت

ن

ااؤی

ن

ئ
ھ
گ

رم 
 
اھت رام ےن ودیل ۔وبول ایک ںیہن ج

ن

 ڑکپ رگابین اک ی

ر یک بضغ و ضیغ رپ رہچے اےکس ۔اھت دی ا اکٹھج رک ۔یھت رحتی   



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

254 

اھت رام ۔یپاس ریمے یھت آیت وخد رشداہ ہی ۔ےہ وکباس

ن

 وھجٹ دیفس ےن ی

۔وبال  

  ریمی ےن وت ومایل وھجےٹ

ے

 
 ھچک یھب رھپ ےن اںم ایک ولھکاڑ اسیکھت( زعت)اج

پ  اہک ہن
پ
 ڑھکا اںم رھگ ریمے وت ہک ےہ تمہ اینت اںم ھجت اب یل اسدھ ج

ا رپ رتلچ ریمے وہرک

ٹ

 رطح یک ریشین وھبیک یسک افہمط ۔ےہ راہ اگل النھچن وھجی

اھت رام

ن

ی رپ ی

ٹ

پت ھی
 
ج

۔یھت   

  ےھچیپ

ٹ

م
اھت رام ۔۔دنگی ہ

ن

۔اٹہی ا ےھچیپ اےس ےس رفنت ےن ی  

ر وت اںم ۔ےہ وت دنگہ

ے

 س   مت ۔ےن اںم ےہ ڑپاھ ہملک اک دمحم اور اہلل وہں وپی

   ۔۔ول نس
 
  ج

ے

 رنگ روہےگ دیلپ روہےگ وپےتج وک ومروتں یک رھتپ ان ی

ر وت ولےگ ڑپھ ہملک اک دمحم اور اہلل ارگ اہں ۔یگ اجےئ نب دقمر اہمترا

ے

 وپی

ے وہ ۔وہاجؤےگ
مع
 

ج
م

۔وبیل دنلب آبواز رکےک اخمبط وک   

ے ۔ےہ ایل دبل درھم اانپ ےن اس امرو رھتپ اوکس ۔ےہ وہیکچ یپالگ ڑلیک ہی
مع
 

ج
م

 

 اور اخک اںم ویھٹمں رک کھج کھج ولگ اور ۔ںیگل وہےن وگیمایئں ہچ اںم

 آےگ وفرا   ےیل ےک اچبؤ اےکس ودیل ےگل ےنکنیھپ رطف یک رشداہ رک رھب رھب رھتپ

راھ

ٹ

 ےک رشداہ وہ رگم یھت رکریہ دنگہ وک ووجد اور ی اولں رہچے اےکس اخک ۔ی 

۔اھت ڑھکا رک نت اسےنم  

پ  ویکں وت! ی اوپ
پ
اھت رام ۔ےہ ج

ن

۔دی داہیئ ےن رشداہ ۔وناتچ ںیہن ویکں ہنم اک ی  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

255 

 اںم ی اولں دیفس ریمے رک لم اسیکھت ےلسم اس ےن وت ۔ومرھک ےہ وھجیٹ وت

۔اھت راہ رو رکنشداس ۔ڈاںیل امر واےل اگؤں ےھجت ےہ ااھچ ۔ےہ دی ڈال اخک  

 وہں آیئ رپ راہ دیسیھ وہں وہیئ املسمن اںم ایک ںیہن یپاپ وکیئ ےن اںم ی اوپ

ا ویکں وت

ے

 ےک اہلل وک ومروتں یک رھتپ ان دے وھچڑ ۔ےس س   ان ےہ ڈری

۔یھت یک تنم ےسیج رک ڑکپ اہھت اک ی اپ اےنس ۔آاج رپ راےتس  

  دور

ٹ

م
 ۔وت یگ ےلج اںم آگ یک رنگ ۔ےہ وہیئگ دیلپ وت ۔ومرھک ےس ھجم اج ہ

۔دی ا اٹہ دور اےس ےن رکنشداس  

ے اسرے ۔اھت اھگنچڑا دکیم ودیل ۔وہایگ تہب سب
مع
 

ج
م

 اطری وکست دم ای   رپ 

۔وہایگ  

رار دس ےسیج مت ورہن ےس ادرھ س   اجؤ لکن

ن

م
ا نلکٹ یھب وک ہ

ن

ا رکی

ے

 ۔ےھجم ےہ آی

 یھبس ہک اھت الجل ااسی رپ رہچے اور رع   ااسی اںم ےجہل اےکس ۔س   ولکن

۔ےھت ےکس رہ ہن ریغب وہےئ رموعب  

ے ۔رگاج رھپ وہ ۔ےن ولوگں مت ںیہن انس ےس ادرھ ولکن
مع
 

ج
م

 وہںیئ رسوگایشں اںم 

ر ےس س   ۔ےگل اجےن رکےک اک ای   س   رھپ اور

ن

اھت رام اںم آج

ن

 ایگ رہ ی

۔اھت  

  ٹیگ

ٹ

۔ڈاٹپ یھب اےس ےن ودیل ۔۔الس  
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 ھجت اںم وہں وھتاتک ۔ےلسم دنگے ۔اک رےنک اہیں ںیہن وشق وکیئ یھب ےھجم

 ےک اجےن اےکس ۔ایگ الچ ےس رھگ اور وھتاک رپ زنیم ےس رفنت اےنس ۔وھت ۔۔رپ

۔اٹلپ رطف یک رکنشداس اور ایک دنب دروازہ ےن ودیل دعب  

روسں ۔وہا احلص ایک ںیہمت ےس واوےلی اس  لم اںم اخک زعت انبیئ ینب یک ی 

  ی ات یھب ےس آرام ےس رشداہ اور ےس ھجم مت ۔یئگ

ے

۔ےھت رکتکس  

  ریمی

ے

 
 رھگ اےنپ ںیہمت دن سج یھت یئگ لم اںم اخک روز ایس وت( زعت)اج

۔اھت راہ رو ی ااقدعہ رکنشداس ۔یھت دی انپہ اںم  

راب دامغ اہمترا

ن

۔اکٹھج رس ےن ودیل ۔ےہ وہایگ ج  

 ریما اجؤ ےل اسھت یھب وک وپٹ یک دنگیگ اس اور ےس رھگ ریمے وہاجؤ دعف

۔ںیہن واہطس وکیئ ےس اس اب  

  اگل ےسیک ازلام رپ اس مت ۔ےہ یپازیکہ یٹیب اہمتری ۔۔واٹ

ے

 ےس ےصغ وہ ۔وہ تکس

   ای   افہمط ۔وبال

ن

۔یھت ریہ رو رک وھپٹ وھپٹ ڑھکی اجی  

۔ےہ یپایپ ےہ دنگی ہی  

 اںم ملظ زی ادہ ےس اس رپ ڑلیک وصعمم اچیبری اس ۔وہایگ تہب رکنشداس سب

 

ے
 

رداس ام اس ےلہپ ۔رکواگن ںیہن ی 

ن

اھت رام رشفی اہند ی

ن

 زمخ رپ روح ایکس ےن ی

ا اک زعت رکےکایکس ااھٹک وک یتسب اسری ےن مت اب اور اگلےئ

 

 اس ۔انبی ا امتش
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  ھچک زی ادہ ےس

ے
 

رداس  ےس اس ںیہمت ےہ وبھج ہپ مت ہی ارگ ۔اجاتکس ایک ںیہن ی 

 رپ اہھت ریمے ےن اس ۔اگ اجیلؤں اسھت اےنپ اوکس اںم وت ےہ رفنت یہ اینت

 اےنپ ےھجم اور ےہ ذےم ریمے افحتظ یک زدنیگ ایکس ےہ ایک وبقل االسم

راضئ

ن

ا ق

ن

 سھٹ یہ ی الکل رکنشداس ۔اھت وبال اںم ےجہل وبضمط وہ ۔چںہ آےت اھبنی

   ای   ودیل ۔یھت یئگ ھٹیب رپ زنیم وچںہ افہمط ۔وہایگ

ن

 ۔ایگ ھٹیب رپ ڑیسویھں اجی

 یہ ای   وہ ۔اھت اھکی ا ہن ےنھچک س   ان دن اسرا ۔اھت دن بیجع ای   وہ

ام ۔ےھت رےہ ےھٹیب اںم وپزنشی

 

 ہن دبتیلی اںم وپزنشی ایکن رگم وہیئ رات ےس ش

   ۔یھت آیئ
 
 دلجی انتج وہ ۔آی ا الچ اںم رمکے رک اھٹ ودیل وت ڈیلھ ھچک رات ج

ا واسپ

ن

رھ اسملئ ےیل اےکس یہ اےنت اھت اچاتہ اجی

ٹ

 اس وہ اب ۔ےھت رےہ ی 

 وہ ۔اھت اتکس ےل ںیہن یھب رکس اک اجےن رک وھچڑ اہنت وک افہمط اںم وصراحتل

 اےکس ہی اور امردےگنی ےس اجن وک افہمط ولگ ہی وت ایگ الچ وہ ارگ ہک اھت اجاتن

  انکرے رتسب وہ ۔اجیت امری ویں ڑلیک ملسم ون ای   ہک اھت ہن وگارا وک ریمض

ٹ

 ی

ربیت وک لمع الہحئ ےک آدنئہ اےنپ رک

ے

 بک ذنہ ااکس وسےتچ وسےتچ ۔اگل دےنی ی

را اںم وادی یک دنین

ے

   وہ ۔یھت وہیئ ہن ربخ ی الکل اےس ای

ے

   وچاکن ی
 
 یک وشر ج

ر ۔ڑپںی اںم اکونں اےکس آوازںی
م
را وہ ۔یھت وہیئ یلیھپ وب یک دوھںیئ رطف ہ

ٹ

ری 

ٹ

م
 ہ

ر ےس رمکے رک
م
ر رھپ اور الکن ی اہ

م
اےین ای   رک دھکی رظنم اک ی اہ

 

  وہ وت وک ی

ن

 رہ دن

در وک رھگ ےک رکنشداس اںم ادنریھے ےک رات ولگ ےک اگؤں ۔۔اھت ایگ

ن ن

 ی

   اچروں وک رھگ ۔ےھت رےہ رک آشت

ن

 ٹیپل اےنپ ےن ولعشں ےک آگ ےس اجی
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۔اھت راھک ےل اںم  

 اںم رمکے دورسے رک اھبگ وہ ۔یھت اہکں اجےن وہ ۔۔الچی ا ودیل ۔۔۔رشداہ

 ڈاےل ریس اںم ےلگ رکنشداس ۔اھت رظتنم ااکس رظنم ددلوز اور ای   واہں آی ا

ا ےس تھچ

ٹ

  ودیل ۔یھت ریہ کسس یھٹیب رپ زنیم افہمط اور اھت وہا ٹل

ے

 رسع

راھ آےگ ےس

ٹ

 رگدن ایکس یھت ہن شبنج اںیمس ۔وھچا وک ووجد ےک رکنشداس اور ی 

   ای  

ن

 اایتحط وک مسج اےکس ےن ودیل ۔اھت وہاکچ ڈنھٹا وہ ۔یھت یکچ ڈکلھ وک اجی

ار ےس

ے

۔ڈاال رپ رتسب رک ای  

اا یںمہ اوھٹ رشداہ

ن

ئ
کل

ن

ن
ری آن مک اوھٹ چںہ رےہ اگل آگ وک رھگ ولگ وہ ےہ 

م
 ہ

اہن اک افہمط اےنس ۔اپ

 

ر ۔الہی ا ش
م
اونں ی اہ

ن

راتھ وشر اک ان

ٹ

 س   وہ ۔اھت اجراہ یہ ی 

داؤں اےنپ

ن

ان یک ج

 

۔ےھت اگرےہ نجھب اںم ش  

ا ںیہن ںیہک ےھجم

ن

 رم ںیہی ےھجم اداھرک ایگ رم ےسےس وہج ریمی ی اوپ ریما اجی

۔یھت ریہ کلب وہ ۔دو اجےن  

  ی اںیت یک ووقیف ےب

ے

 ںیہن رم وکیئ اسیکھت واولں رمےن ۔ڑلیک یپالگ رکو م

ردیتس رک اھتم ےس ی ازو اےس اےنس ۔اوھٹ ۔ےہ انیج یںمہ اوھٹ اتکس  وہ ۔اھت ااھٹی ا زی 

داھل ےس مغ

ٹ ن

۔یھت وہریہ ی  

۔یخیچ وہ ۔۔ی اوپ  

  یپالگ زیلپ رشداہ ےہ رماکچ وہ

ے

۔ونب م  
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 دقومں ےک رکنشداس رمدہ رک دوڑ وہ ۔اجؤیگن ںیہن رک وھچڑ وک ی اوپ اےنپ اںم

۔یئگ ٹپل ےس  

دی ات ہی رشداہ

ن

  اک ےنیل اکم ےس لقع ںیہن ےس ج 

ے
ے

 اجریہ یتلیھپ آگ ۔ےہ وق

 ریہ الچ ۔یھت ریہ لچم وہ ۔ااھٹی ا اےس رک اھتم ی ازو ااکس ےن ودیل ۔اوھٹ زیلپ ےہ

ے اسھت اےنپ اےس ودیل ۔یھت ریہ رو یھت

ے

ئ

ٹ

ی
 
ئ
س
ھ
گ

ر ےس رمکے وہےئ 
م
 ۔الی ا ی اہ

ی یک ااموس

ن

ھت
گ

 ۔یھت اکیف تہب روینش یک ولعشں وہےت دنلب ےک آگ اںم رات 

۔دی ا  رھک اہھت رپ ہنم ےک افہمط اےنس  

پ 
پ
پ  رک مہس وہ ۔وبال ےس یتخس وہ ۔۔ج

پ
 اجیت رپ تھچ ےیل اےس ودیل ۔وہیئگ ج

 دڑھ دڑھا نچک ۔یھت ریہ لیھپ اںم آنگن اب آگ ۔اگل رکےن ےط ڑیسایھں

 ڑیسایھں ہی یہ دلج ۔ےھت آےکچ اںم ٹیپل یک آگ یھب رمکے ۔اھت راہ لج

ن ہن وفحمظ ےس آگ یھب
 
ئ ی

ے

می ہ

 ڑیسایھں زیت زیت وہا اتپھچ ےیل اسھت اےس وہ ۔ر

ر ےک رھگ ۔آی ا لکن رپ تھچ یلھک رکےک ےط
م
اونں ی اہ

ن

 وہ ۔اھت وجہم اک اک ان

روں رپ تھچ تیمس افہمط

ٹ

ر ابمدا ایگ ھٹیب اک
م
 رظن رپ دوونں ان یک ولوگں ااھٹک ی اہ

ے وہ رک وھچڑ وچںہ وک افہمط ۔اجےئ ڑپ ہن

ے

گئ

ن

 ئ
ب

ر یبقع وہےئ ر   ڈنمی 

ے

 اور اچنہپ ی

ا ےس اہیں رگم ےھت وہرےہ دنلب ےلعش ےک آگ ۔اھجاکن ےچین

ن

 نکمم یھب رھپ اھبگ

۔آی ا یپاس ےک افہمط رک ٹلپ واسپ وہ ۔اھت  

ا ےچین ےس ذرےعی ےک دویار اس یںمہ! ونس رشداہ

ن

ری

ے

 رکین تمہ ںیہمت ۔ےہ ای
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 یک الےن واسپ اںم داین یک وہش ےسیج اےس رک اپھتپھت رہچہ ااکس اےنس ۔اوےک ےہ

۔یھت یک وکشش  

 ےجہل وہےئ ردنےھ وہ ۔دو ےنلج ںیہی ےھجم ۔اجؤ ولٹ دشی اےنپ اداھرک اجؤ مت

۔وبیل اںم  

  ی اںیت یک اکیبر

ے

۔رکو م  

ا ںیہن ےھجم اداھرک اجؤ ےلچ مت

ن

 راکوٹ یک راہ اہمتری اںم ۔اسھت اہمترے اجی

 اںم ادناز واےل رکےن تنم ےن اس ۔اجؤ ےلچ ےئیل ےک اہلل ۔اچیتہ اننب ںیہن

۔۔اہک  

  اکیبر اب مت یھجمس اجؤاگن ںیہن ںیہک ریغب اہمترے اںم

ٹ

ای

ن

  ی

ے

 ریمے ولچ رکو م

۔دی ا اکٹھج رک اھتم الکیئ ایکس اور وبال ےس یتخس ھچک وہ ی ار یک اب ۔اسھت  

 ایس ۔الچیئ اںم آواز دیب دیب رک ڑھچوا ےس رگتف ایکس ی ازو اانپ وہ ۔ےھجم وھچڑو

 ۔ںیگل آین آوازںی یک رگےن رک لچ لچ ریتہش ےک ڑکلی ےس زنمل ےلچن ےحمل

راری ےب افہمط

ے

ر رک اھبگ ےس ق   ڈنمی 

ے

 یک ولعشں ےک آگ رھگ اسرا ۔یئگ ی

۔یھت ریہ لیھپ یھب رپ زونیں آگ ہی اب اور اھت اںم زد  

ر وہ ۔۔ی اوپ  ےن ودیل ارھبا ہلعش اک اک آگ یھبت یگل ےنکسس رک رھک رس رپ ڈنمی 

رھ آےگ

ٹ

ر وک افہمط رک ی  ۔اٹہی ا دور ےس ڈنمی   
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 ےس ےصغ وہ ۔اہمترا ایک ےہ ارادہ اک رمےن رک لج ۔وہ وہیئگ ںیہن وت یپالگ مت

۔وبال  

۔یھت ریہ رو وہ ۔دو اجےن رم ےھجم ۔اداھرک اب رکویگن ایک رک یج اںم  

  وکب

ے

ر ھچک ےہ ریہ لیھپ آگ اب اوھٹ ۔م رار دعب دی 

ن

 دسمود راچںہ یھبس یک ق

۔زیلپ رشداہ اوھٹ زیلپ ۔وہاجیگنیئ  

اں اجؤ ےلچ مت

ن

۔وہ رکےت وھکیٹ راہ اینپ ےیل ریمے ویکں ی  

۔رشداہ اجؤاگن ںیہن ریغب ےیل ںیہمت اںم  

ر ےھجم دےتی اجےن ںیہن ویکں رم وہ ڑپے ےھچیپ ریمے مت ویکں ۔ویکں نکیل

ن

 آج

۔ایھٹ الھج وہ ۔ےس اجےن رم ریمے ےہ اصقنن ایک اہمترا  

 ایک اہمترا ۔انکرے ےک ےمشچ زور اس ےھجم اھت دی ا رماجےن ںیہن ویکں ےن مت

 وک ےحمل ای   وہ ۔ایک وسال ےس اس ااٹل اےنس ۔ےس ومت ریمی اھت وہراہ اصقنن

پ 
پ
۔رکیئگ ج  

 رک اھتم ےس ی ازو اےس اےنس ۔رکانیل یھبک اںم دعب ڈراےم ےک اکیبر ولچ اھٹ اب

 اس اںم ادناز اکیمیکن وہ ۔یھت یک ہن شیپ و سپ وکیئ اےنس ی ار یک اب ۔ااھٹی ا

ر یتٹسھگ اسیکھت   ڈنمی 

ے

  زنیم ےس تھچ ۔آیئ ی

ے

 اک ٹف ی ارہ ےس دس وکیئ ی

  یبمل اینت ۔وہاگ راہ افہلص

ن

ری وت ےیل ےک ودیل الھچن

ٹ

 افہمط رگم یھت ہن ی ات ی 
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ا یپار وک افےلص اس اسیکھت

ن

  جنلیچ ای   رکی

ے

 
ای

 

 ی ار ای   ےن اس ۔اھت واال وہےن ی

  دویار یلھچپ رطح وپری ایھب ےلعش ےک آگ ۔اھجاکن ےچین رھپ

ے

۔ےھت ےلیھپ ہن ی  

۔وپاھچ ےس افہمط اےنس ۔وہ یتکس امج دقم رپ دویار اس مت ایک! رشداہ  

 اےس اور یل اسسن وطلی ای   ےن ودیل ۔وبال اںم ےجہل ےس بیجع وہ ۔ںیہن ہتپ

   دورسی یپاؤں دوونں رپ دویار رک ااھٹ رپ تشپ اےنپ

ن

ا اجی

ٹ

۔ایگ ھٹیب رک ٹل  

  وک افہمط اےنس ۔رشداہ رانھک اھتےم ےس وبضمیط ےھجم

ے

 
 یک رشداہ ۔یک اجری دھای

 رک اسنھپ یپاؤں اںم وسراوخں ےک دویار ودیل ۔وہیئگ وبضمط رپ رمک ایکس رگتف

  ےس اہیں اےس ۔اھت ڑھکا اگل اسیکھت دویار ی الکل اب

ن

ا الھچن

ن

 آگ ۔یھت اگلی

 وممس رسد اس ہک یھت زی ادہ اینت دحت ۔ےھت رےہ لیھپ ےس زیتی ےلعش ےک

۔ےئگ گیھب ےس ےنیسپ ووجد اےکن یھب اںم  

 عمج وحاس اےنپ روھک اھتےم ےس وبضمیط ےھجم وہں اگل رکےن پمج اںم رشداہ

  ےچین رکول دنب آںیھکن اچےیہ وہین ںیہن ڈیلیھ رگتف اہمتری ۔رانھک

ے

 ۔دانھکی م

 ےن ودیل ۔ایک لمع ےن افہمط ۔ںیک اجری دھاںیتی دلجی دلجی وک افہمط اےنس

 یطلغ یس ذرا یک ادنازے ۔اگلی ا ادنازہ اک افےلص رک دوڑا رظنںی ےچین رھپ ی ار ای  

 دل اےنس وس ۔اھت یہ انیل وت رکس ہی رگم یھت یتکس رگا رپ ولعشں ےک آگ اےس

ام اک اہلل اںم دل یہ

ن

  رکیل ی

ن

  یک وہےن رٹڈنی ۔اگلدی الھچن

 

  اےنس ی اع

ن

 الھچن

  اگلےت

ے
ے

 امجےت دقم رپ زنیم اور اھت راھک اںم زاوےی حیحص ی الکل وک مسج اےنپ وق
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   ےس ان ےلعش ےک آگ ۔وہایگ ڑھکا دیساھ وہ چںہ
 
ی ر

ے

ر ق

ے

 ےس زیتی وہ ۔ےھت ی

  دور ۔اگل دوزڑےن

ے

 اور راک دعب ےک اھبےنگ دور ھچک وہ ےھت وہےئ ےلیھپ تیھک ی

ار ےس تشپ وک افہمط

ے

۔یھت اںم اعمل ےک وہیبیش مین وہ ۔ای  

اہن ااکس اےنس ۔وھکول آںیھکن ۔۔رشداہ

 

۔اھت الہی ا ےس زور زور ش  

۔وبیل لکشمب وہ ۔۔ی اوپ ۔۔اداھرک  

اا ےس اہیں یںمہ رشداہ

ن

ئ
کل

ن

ن
 دور ےس اہیں یںمہ ےلہپ ےلہپ ےس وہےن حبص۔ےہ 

ا

ن

 ےک دالےن تمہ اوکس وہ ۔زیلپ رشداہ انبؤ وبضمط وک وخد ۔اوھٹ زیلپ ۔ےہ اھبگ

۔وہیئ ڑھکی اھٹ لکشمب وہ ۔اھت راہ رک وکشش  

   رکو ی اد مت ۔رشداہ چںہ آیت الکشمت تہب اںم راہ یک االسم
 
  یپاک یبن ج

ن
 

 اطئ

 وسوچ ےھت وہےئگ وہلاہلن وہ ےھت امرے رھتپ اوکن ےن ولوگں وک واہں وت ےھت ےئگ

اہ ےک اہجن دو وہ ۔رشداہ

 

ری اینت وہرک ی ادش

ٹ

ری ی 

ٹ

ہہ ںیفیلکت ی 
س
 تبحم یک اہلل ےئگ 

ہہ ںیہن فیلکت یس ذرا اینت مہ ایک وت اںم
س
  

ے

 ودیل اںم ادنریھے ےک رات ۔تکس

 اںم افہمط ۔یھت امھتیئ لعشم یک ادیم اںم اہوھتں ےک ڑلیک ملسم ون اس ےن

ی  دمحمِ ۔وہیئ دیپا تمہ وھتڑی رہ اےس وت یہ تبحم یک طصمٰ

 

  االسم دای

ے

 الیئ ی

اا ںیہن ےھچیپ اےس ۔یھت

ن

ئ

ٹ

می ۔یھت اہرین تمہ یہ ہن اھت ہ  

ربیت الپن وکیئ اجرک واہں رھپ اجےگنیئ وپرہ ھگنس رریبن ےس اہیں مہ

ے

 ودیل ۔دےگنی ی

۔رسالہدی ا وہےئ ےتھجمس ہن ھچک اور ےتھجمس ھچک ےن اس ۔اھجمسی ا اےس ےن  
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ر  ی ار ی ار افہمط ۔ےگل ےنلچ دوونں وہ رھپ

ٹ

ی ےھچیپ رک م

ے

ھت
ب ک

 رھگ اک رکنشداس اہجں د

   وہ ۔اھت راہ لج دڑھ دڑھا

ے

  ی

ے

   ریہ یتکت وک آایشےن اےنپ ی
 
  ج

ے

 وہ ی

 اںم دقومں اور ںیگل ددنھالےن آںیھکن ایکس ۔اھت وہایگ ہن اولھج ےس اگنوہں

ر ےک راتفر یک ودیل وہ ۔آیئگ زیتی رای    ےنلیھپ روینش یک حبص ۔یھت ریہ لچ ی 

ے

 ی

 ےہ لیصحت ای   لمتشم رپ داہیوتں 481 ہی ۔ےھت ےئگ چنہپ وپرہ ھگنس رریبن وہ

  ےک وادی وبقمہض ےس اہیں اور

ے

   افہلص اک رگن رسی داروکحلم
 
ی ر

ے

 ولک 023 ق

ر

ٹ

 
 رولیےانشیٹس ومجں وتی ۔ےہ دہ آرام اکیف رسوس سب یک اہیں ۔ےہ م

ر ولک دنپرہ وپرٹ اریئ ہکبج ی اسیئ ےس اہیں

ٹ

 
 وہ ۔چںہ واعق رپ افےلص ےک م

  ای   رک چنہپ اہیں دوونں

ے
ن

 اج ےس رغض یک اتسسےن اںم اھچؤں یک درج

۔ےھٹیب  

داھل ی الکل وہ ۔وپاھچ ےس افہمط اےنس ۔اجےئ ایک ایک اب

ٹ ن

  یس ی

ے
ن

 ےنت ےک درج

۔یھت وہیئ یکٹ ےس  

 ہہ وہ ۔اداھرک اجؤ ےلچ دشی اےنپ مت
قت

ن

ن
 ومڑ رگدن ےن ودیل ۔وبیل اںم ےجہل 

اک رہچہ دیفس ااکس اںم اچدر ایسہ ۔داھکی رطف ایکس رک

ن

  دح رطخی

ے

 رظن زرد ی

راںیش ھچک رپ رہچے اےکس ۔اھت آراہ

ن

 وہج یک آگ رات زگہتش وج ںیھت یھب ج

ران ی الکل آںیھکن زبس ۔ںیھت آیئ ےس راھ اہھت ےن ودیل ۔ںیھت وی 

ٹ

 ایکس رک ی 

ااین

 

 ش
پ  وہ ۔وھچا وک بپی

ے

۔یھت ریہ ی  
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رای ا وہ ۔ےہ اخبر وت ںیہمت

ٹ

ری 

ٹ

را تہب وت ہی ۔ی   ےک رحتک و لقن مت اب ۔وہا ی 

 
 
۔ریہ ںیہن اقپ  

 وجاب اسیکھت آوھکنں وہیت دنب اےنس ۔رکاجؤ یپار ی ارڈر ےس ادرھ اداھرک اجؤ مت

۔دی ا  

۔یگ ولچ ںیہن یپااتسکن اسھت ریمے مت ۔۔مت اور  

ا انیج ریما وہں ریمشکی اںم ۔ںیہن وقتیم ےہ دبال درھم ےن اںم ںیہن

ن

 رمی

 ہہ اےنس ۔ےہ ےس ریمشک
قت

ن

ن
 ےن ودیل ۔اھت دی ا وجاب اںم ےجہل وبضمط رگم آواز 

۔یل اسسن وطلی ای    

  ملسم یسک یہ اںم ریمشک ںیہمت اںم رھپ ےہ کیھٹ

ے

 
 یسک اںم العےق واےل ارثکی

  یھب اےنس ۔اجؤاگن یپااتسکن واسپ یہ دعب ےک وھچڑےن رپ اقمم وفحمظ

ے

 عت
قطئ

 ےس 

۔اہک  

د اوکن اداھرک وہےگن ےتکت راہ اہمتری ہچب اور ینتپ اہمتری ری 

ن

 ۔رکواؤ ہن ااظتنر م

۔اہک وہےئ ریھپےت زی ان رپ وبلں کشخ اےنس  

ا ریما رشداہ اھت ایگ رم لبق اسل است اںم وت ےیل اےکن

ن

ر ےیل اےکن اجی

ن
 

 رسرپای

اب رطح ےب ےیل ےک ےنلم ےس ان اںم اہں ۔وہاگ

ے

 اینپ اںم رگم وہں ےبی

۔اجاتکس ںیہن رک وھچڑ آرسا ےب ںیہمت اخرط یک وخویشں  
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۔ےہ اسھت ریمے اہلل ریما اداھرک وہں ںیہن آرسا ےب اںم  

پ  سب
پ
پ  وہ ۔ڈاٹپ اےس اےنس ۔دی ا  ہہک وس دی ا ہہک وج ےن اںم ۔ج

پ
۔وہیئگ ج  

اےین دنچ ۔اجےگنیئ اہکں مہ اب رھپ

 

۔وپاھچ ےن رشداہ دعب ی  

۔اتبؤ یہمت  

۔اسرے چںہ رےتہ املسمن واہں چںہ ےتلچ رسرگنی  

۔ےہ کیھٹ ممہ  

  ےس رٹنی ی ا سب

ے

 راہ وسچ ھچک وہ ۔الہدی ا  رس ےن ودیل اتبی ا ےن افہمط ۔چںہ اجتکس

۔اھت  

رااجت وت رپ رفس نکیل

ن

ارے رکںی ایک اب ۔آےگنیئ اج
م
 ںیہن یھب ےسیپ وت یپاس ہ

۔وبیل وہرک رواہیسن وہ ۔اداھرک چںہ  

ا وت ھچک ہن ھچک

ن

 اانیمطن اےس ےن ودیل ۔وہ ہن رپاشین مت ۔ی ار اگ ڑپے یہ رکی

ر ھچک ۔دولای ا  اوہنں رک رک ہگج ای   ۔ڑپے لچ رھپ وہ دعب ےک اتسسےن دی 

وں اور ایپ یپاین ےس پمپ ڈنیہ ےن

ے

 
 وہ ۔اھت رسد اخاص وممس ۔وہےیل اںم ھک

۔ےھت اجرےہ ےتلچ تمس ےب دوونں  

 رپ رہچے اےکس۔اہک ےن افہمط ۔اجےئ یل ےل انپہ رھگ ےک یسک ہن ویکں ونس

 

ے

م
ار ےک اقنہ

 

 راھک ےل اںم ٹیپل اینپ وک ووجد وپرے اےکس ےن اخبر ۔ےھت آی



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

267 

۔رسالہدی ا  رھپ داھکی ےس وغر رطف ایکس ےن ودیل ۔اھت  

ار ےک یتسب اسےنم رطف اس ۔ولچ ااھچ

 

 ۔چںہ ےتلچ وچںہ ولچ۔چںہ آرےہ رظن آی

وں رک ااھٹ اہھت ےن ودیل

ے

 
   یک اطقروں یک رھگوں ےچک آیت رظن یپار ےک ھک

ن

 اجی

ارہ

 

 ےک رھگ ای   ےن اوہنں رک چنہپ اںم یتسب ۔ےگل ےنلچ رھپ وہ اور ایک اش

ری افہمط۔دی دکتس رپ دروازے پ  رطح ی 

ن

 یس وبڑیھ ای   ۔یھت ریہ اہی

 ریھک نہپ ضیمق ولشار اجبےئ یک اسڑیھ ےن سج اھت وھکال دروازہ ےن وعرت

ری اور یھت

ٹ

را رہچا ونراین ااکس اںم اچدر دیفس یس ی 

ٹ

۔اھت راہ گل ااھچ ی   

   وہ ۔اٹیب یج مکیلع االسلم 
 
ایگتسئ اںم ےجہل اےکس وت وبیل ج

 

 افہمط اور ودیل ۔یھت ش

۔داھکی رطف یک دورسے ای   ےن  

ر مہ یج امں ۔االسلم ومکیلع یج

ن

 وک اھکےن ھچک چںہ آےئ ےس دور تہب چںہ اسمق

اہتسئ ےن ودیل ۔ےہ اتکس لم

 

۔اہک اںم ےجہل ش  

   ای   ےن وبڑیھ۔یٹیب آؤ ۔آاجؤ اٹیب یج یج

ن

  اجی

ٹ

م
 یک آےن ادنر اںیہن رک ہ

ا رھتسا اصف ای   ہی ۔وہےئ دالخ ادنر دوونں وہ دی ااجزت

ٹ

 رھگ اچک اس وھچی

   ای   اںم آنگن ےچک ۔اھت

ن

  ےک مین اجی

ے
ن

 رپ سج یھت یھچب اچریپایئ ےلت درج

   ای   ۔اھت راھک ہیکت ای  

ن

ا اجی

ٹ

ر اںم سج اھت اخہن ی اوریچ اس وھچی
م
 زیچےقیلس ہ

   ای   اںم آنگن ۔یھت ریھک ےس

ن

 ےچک رمایغں اور اھت راھک ڈرہب اک رمویغں اجی

  وخش اسےنم ےک رمکوں دو ےنب رپ بقع ۔ںیھت ریہ رھپ وھگم اںم آنگن

ن

 رن
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۔ےھت رےہ وھجل رپدے  

   یک اچریپایئ ےن وبڑیھ ۔اٹیب وھٹیب

ن

ارہ اجی

 

 ےن وبڑیھ ۔ےئگ ھٹیب دوونں وہ ایک اش

 یپاین اھٹیم ڈنھٹا وہ ۔امھتی ا اںیہن رک اکنل اںم وٹکروں ےک یٹم یپاین ےس ڑھگے

را وک دوونں ان ےمس اس

ٹ

۔اھت اگل الھب یہ ی   

راھےت رطف ایکس وٹکرا ےن ودیل ۔یج امں رکشہی تہب

ٹ

۔اہک وہےئ ی   

۔وپاھچ وہےئ دےتھکی وک افہمط ےن وبڑیھ ۔ےہ ریہ گل امیبر ھچک ویبی اہمتری  

۔اہک ےس وفرا   ےن ودیل ۔ےہ وایعق امیبر رگم یج امں ےہ ںیہن ویبی ریمی ہی  

 وک دوونں ےس رظنوں وکشمک ےن وبڑیھ ۔ےہ وکن رھپ وت ےہ ںیہن ویبی

۔ایھٹ وبل یہ لبق ےس ےنہک ھچک ےک ودیل افہمط ۔وھگرا  

ارے یج امں ےہ نسحم ریما ہی
م
 ےہ وہ اور ےہ رہتش اوٹٹ ای   درایمن ہ

۔ریہ وھگریت اںیہن وک ےحمل ای   وبڑیھ رک نس ی ات ایکس ۔االسم  

۔وپاھچ اےنس ۔۔وہ املسمن  

۔وبےل وہرک زی ان ی   دوونں وہ ۔ہلل ادمحل  

۔ںیئگ ڑپھ رنم ھچک وہ ۔اٹیب وہں املسمن یھب اںم  

۔وپاھچ ےن افہمط ۔ایک چںہ ریتہ ایلیک اہیں آپ  
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  وہ ےہ اٹیب ای  

ے

 
ر ےہ ایگ الچ والی

م
 یہ ایلیک اب سب ۔ےہ وہیکچ وافت یک وشہ

ر اب یھت ڑپاھیت اںم وکسل رگزل رساکری ےک اہیں ےلہپ ۔وہں ریتہ

 

 راٹیی

  وہں وہیئگ

ن

ن

 

س

ن

پئ ی
ب

 زعت یھب ولگ ےک اگؤں ۔ےہ اتلچ رسب زگر ااھچ وت ےہ آیت 

۔ںیئگ وبیتل اںم ےجہل نیتم وہ ۔چںہ دےتھکی ےس اگنہ یک  

۔وہ آےئ ےس اہکں دوونں مت  

رھ تیچس

ٹ

ان ےن اس رھپ وبیل افہمط ۔ےس گ

ن

 ےک وبڑیھ اھتک اسری اینپ ااٹسپ ی

۔ںیھت رکدی رظنادناز یعطق اےنس وھگری اں یک ودیل۔رکدی زگار وگش  

  وک افہمط ی ااقدعہ وت وبڑیھ ۔ےن وت ےلیھج متس ےنتک یچب ریمی

ن

 رک چنیھب ےس س 

ر ۔اھت آراہ ہصغ رپ رشداہ اب وک ودیل ۔یگل روےن یھب افہمط ۔یھت دی رو
م
 یسک ہ

۔یھت رکیتیل اابتعر رکےک دنب آںیھکن ےسیک رپ  

ااین یک افہمط ےن وبڑیھ ۔ےہ اخبر زیت انتک وت ےھجت

 

 ش
 وچںہ اےس رھپ اہک وھچرک بپی

۔یئگ یلچ اںم اخےن ی اوریچ رک اھٹب رپ اچریپایئ  

 اخمبط وک اس اںم زی ان دیب ےن ودیل ۔یک اتبےن ھچک س   یھت رضورت ایک

۔ایک  

درد اور کین ۔چںہ وعرت یلھب اینت
م
 رکےت اصف آوسن ےس آوھکنں اینپ وہ ۔ہ

۔وبیل وہےئ  
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۔ڑلیک ووقف ےب رکےت ںیہن اابتعر رپ یسک دلجی اینت  

اں دی ا ںیہن دوھاک ےھجم ےن مت وہا ایک رھپ اابتعر ےن اںم اھت رکایل وت یھب رپ مت

ن

 ۔ی

اء

 
ن

 ںیہن ی از دوھےک املسمن ویکہکن ےگ ںیلم ںیہن دوھےک ےھجم یھب آےگ اہلل ان

 یلچ اھتےم الگس اک لیٹس ای   وبڑیھ یھبت وبیل اںم ادناز رپنیقی وہ ۔وہےت

۔آیئ  

  یک زاکم ےس لک یھب ےھجم ۔ول یپ اکڑاھ اٹیب ول

ے

 
 یہی وت یھت وہریہ وسحمس اکشی

   ایکس الگس اےنس ۔ےس اس وہاگ اافہق اکیف ۔وہں رکریہ اامعتسل

ن

راھےت اجی

ٹ

 ی 

 ےک رشموب دبذاہقئ اور اھتام الگس ےن افہمط ۔اتبدےی یھب وفادئ اےکس وہےئ

 

ٹ
ن

۔یگل رھبےن وھگی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 !امام

۔ےٹیب یج  

آیگنیئ؟ بک وھپھپ  

۔آاجیگنیئ دعب دن نیت  

  
 
ادی یک ی ای ا اور اینپ ےھجم آپ رھپ آیگنیئ وہ ج

 

رںی یک ش اں؟ داھکیگنیئ وصتی 

ن

ی  

ر وھپھپ ارگ

ن

ر
 م
لت

۔یگ داھکؤں رضور وت آںیئ رک ےل اسھت ا  
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ر یھب ای   وکیئ اینپ اور ی ای ا یپاس ےک آپ امام  یھبک ےن دوونں آپ ۔ںیہن وصتی 

ی اںم ومی الئ

ئ لف
س

یھت یل ںیہن   

رںی ںیھت اںم ومی الئ رپاےن اٹیب راب وہ وصتی 

ن

رںی وت وہایگ ج  اضعئ یھب وصتی 

رںی یس تہب ںیھت اںم ومی الئ ےک ی ای ا  اہمترے ۔وہںیئگ  اانپ وت وہ رگم وصتی 

۔ےھت ےئگ رک ےل اسھت ومی الئ  

رے

ٹ

یک دوونں آپ ںیہن رچکپ وکیئ یھب اںم وفن لیس ےک یپایپا ی   

رںی یپاس اےکن وہیگن ریہ اہکں دعب اسولں اےنت ۔اٹیب ںیہن ہتپ ۔وصتی   

رڈنی ریمے ےہ ہتپ آوکپ امام

ن

ادی یک رٹسس یک ینس ق

 

رںی لک وہ ےہ وہیئ ش  وصتی 

گ واز یش۔اھت آی ا رکیل

ن

ئ
لک

۔ںیھت ریہ گل یسیک رک نب دنہل آپ امام ۔رپیٹی وس   

۔اںم وہیگن ریہ گل یسیک ےہ ایخل ایک اہمترا   

  ونس ی الکل رپیٹی تہب یہ چںہ وت آپ امام ایھچ تہب

ٹ
 

۔یسیج وای  

۔وہ ےس ایپرے اےنت یھبت وہ اجن یک امام آپ اور ۔یج ااھچ  

۔یتلم ںیہن ویکں ےس آپ لکش ریمی امام  

۔وہ ےسیج ی ای ا اےنپ آپ ویکہکن  

وہںیت یسیج آپ آںیھکن ریمی امام وش آیئ  
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۔اںم آوھکنں ان ےہ اجن وت یک امام چںہ ایپری تہب آںیھکن یک ےٹیب ریمے  

۔امام وی ول آیئ  

۔ول امےئ وٹ وی ول آیئ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےلچ یپاس اےکس ولگ مت ارگ ۔ےہ ریتہ اںم رگن رسی وج ےہ نہب ای   ریمی

 اگؤں ےک یچب اس ںیہک ہک وہاجؤےگ آزاد ےس ووسوسں ان مک از مک وت اجؤ

 اکنال لح ہی دعب ےک اچبر وسچ اکیف ےن وبڑیھ ۔رکںیل ہن التش اوکس واےل

۔اھت  

م ویکں انپہ یںمہ وہ اور ۔ایک ےگ ںیہک اجرک اوکن مہ رگم
 

گت

ن

 ئ
ب

 ےس دلجی افہمط د

۔وبیل  

ام اےکس اںم

ن

اں وہں دیتی ھکل طخ ای   ی

ن

ری وہ اٹیب اور دانی دے اوکس مت وہ ی

ٹ

 ی 

۔یگ دے انپہ ےس دل ےلھک ںیہمت ےہ ریتہ ایلیک ۔ےہ وعرت یلھب  

وپاھچ ےن ودیل ۔چںہ وہےت دکرھ ےچب ایمں اخدنان ااکن چںہ ریتہ ایلیک ویکں وہ  

 اچیبری نہب ریمی ۔رھبی اسسن ڈنھٹی ےن وبڑیھ ۔۔اچیبری یلج منج وہ ارے

ادی ریمی اور ایکس ۔ےہ رھبی دھک تہب دااتسن یک

 

 یھت وہیئ دن یہ ای   ش

ر اےکس ۔ریہ اںم رگن رسی وچںہ وہ ہکبج آیئگ ادرھ رک ایبہ وت اںم
م
 ےشخب اہلل وشہ
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ان کین یہ تہب

ن

 دو ےن اہلل ۔یھت ریہ زگار زدنیگ ایھچ نہب ریمی ۔ےھت ان

 ای   ۔یئگ گل رظن وک رھگ ےتسب ےتسنہ اےکس سب ۔دی ا وناز ےس ویٹیبں دو اور وٹیبں

راب تہب احالت دن

ن

ر ےس رھگ املسمن یھب وج ۔اھت اگلوہا رکویف ےھت ج
م
اا ی اہ

ے

ئ
کل

ن

ن
 

 اجےن دجسم ےن ونہبیئ ریمے وک ےحمل ای   سب اںم اےسی ۔امرڈاےتل اےس اھبریت

ر دقم ےس رھگ ےس رغض یک
م
ر ےن اظوملں اور اکنال ی اہ

 

 ایکن ۔دےی وھکل افی

را ہک ےھت زگرے ہن یھب دن دس ایھب وک اہشدت

ٹ

 رپ وایسپ ےس داکن اٹیب ی 

 روز ای   ہک ےھت رھبے ہن زمخ یہی ایھب ۔ایگ امرا اہوھتں ےک وفویجں اھبریت

ری رپ وایسپ ےس اوکسل

ٹ

 دن ھچک اور وہںیئگ اوغاء ایلیہسں ھچک ایکس اور یٹیب ی 

ا ےس س   اور یٹیب یلھجنم ۔ںیلم ےس ڈریھ ےک رچکے الںیش ایکن دعب

ٹ

 اٹیب وھچی

 روز ای   ہک یھت ریہ زگار زدنیگ اہسرے ےک ایہن نہب ریمی ےھت ےچب زدنہ

ال لمکم اںم رگن رسی

ے

ری

ٹ

م
زردی یک وفویجں اھبریت یھت ہ

گ

ے

ئ

 

مس
ہ

 ھچک ہک یھت اجری د

س اںم رھگوں ےک املسمونں ےن وفویجں

ھ
گ

 اکنل انجزے ےک زعوتں ایکن رک 

 

 

  اس اھباجن ریما ۔دی 

ے
ے

   اھت وہا ایگ اکجل وق
 
  رپ رھگ ےس ےھچیپ ج

ے

 زگر ایقم

 یہ ےس رشم اچیبری وہ اور ایگ ایک زعت ےب اسےنم ےک امں وک ڑلیک یلھجنم ۔یئگ

   ۔رمیئگ
 
ا رھگ اھباجن ریما ج

ٹ

رہنہ یک نہب وت ولی  اور یپای ا ڑپے اںم نحص وک الش ی 

داھل رک رو رو وج امں یھٹیب رساہےن اےکس

ٹ ن

 اھبےجن ریمے دن اس ۔یھت وہیکچ ی

 رک نب اجمدہ ریمشکی وہ ہک ایک دہع رک ی ادنھ رپ رس دوہٹپ آولد وخن اک نہب ےن

ام ےک رحتی   یک آزادی وک زدنیگ

ن

ارے وک نہب ریمی ےن اس ۔اگ رکدے ی
م
 ہ
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ارے اںم اگؤں آی ایئ
م
ا ااکس وخد اور رکدی ا لقتنم اںم رھگ آی ایئ ہ

ن

ا آی

ن

 راتہ اگل اجی

ر زی ادہ ۔ےہ

ے

ا رھگ یھبک ۔ےہ راتہ یہ اسیکھت اجمدہنی وہ ی

ے

 اتھکل طخ ےھجم وت ےہ آی

اء ریمااھباجن ےہ کین یہ تہب ۔ےہ

 

۔یھت یئگ کہب وبےتل وبےتل وبڑیھ ۔اہلل امش  

ا وت ےھجم یج امں دںیھکی

ن

 راضدنم رپ اجےن اسھت ریمے ہی یپااتسکن واسپ ےہ اجی

 ے ےہ ںیہن
سلئ
پ  اںم اہوھتں وفحمظ اوکس اںم ا

ن

ا رک وسی

ن

 ودیل ۔وہں اچاتہ اجی

۔آی ا  رپ ی ات یک بلطم  

 اور نہب ریمی رگم اہں ۔اٹیب ےہ ںیہن وت وفحمظ ےیل ےک املسمونں وادی وبقمہض

  اھباجن
 
  یس رپالمل وہ ۔وہں دیتی اگریٹن اںم ایکس چںہ اابتعر اقپ

ٹ

م
 رکسماہ

۔وبںیل اسیکھت  

۔اجےگنیئ لکن یہ آج مہ ۔دےیجی ھکل طخ آپ ےہ کیھٹ  

 ااھٹےئ رس افہمط ۔یئگ یلچ اںم رمکے رک اھٹ اور اہک ےن وبڑیھ ۔اٹیب ےہ کیھٹ

  ایک اجےن اںم ووتعسں یک آامسن

ے

 یچک اجیت رپ تھچ رک اھٹ ودیل ۔یھت ریہ ی

ا ےس مھچ ےس اہکں اجےن اںم دل اےکس ۔آاھٹیب رپ ڑیسویھں  
 
را رکیپ اک اب

ے

 ۔اھت ای

وں رس اانپ اےنس ۔اھت الھک در اک اک ی ادوں

ن ٹ

 دن رونش ای   وہ ۔ایل رھک رپ ھگ

  ی اد ایکس

ے
 

   اھت ارھبا رپ داس
 
  وہ روز اےلگ ےس اکنح ج

ن

ا ااچی  
 
 ایگ رھگ ےک اب

 وہےئ رھکبے ی ال اےکس ۔یھت ریہ دوھ ڑپکے رک لم اسھت ےک اہین وہ اور اھت

ے ےک ضیمق ۔ےھت
گ
 
ئ
 ھ
ٹ

 دنہمی اور ےھت رےہ کپٹ رطقے ےک یپاین ےس دانم 
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  الکویئں اہھت رےچ

ے

ر ےس یپاین ی

ے

 اگل داںیئ اےکس اور یھت ریہ سنہ وہ ۔ےھت ی

ا اںم

ے

 وہ ۔۔اھت ایک وسحمس رک وھچ رک ونھبر اس ی اراہ ےن ودیل ۔۔ونھبر رہگا وہ ڑپی

ا ڈوب اںم ونھبر اس

ے

 ےس اسوسنں اینپ اےس یھب آج سمل اس رنم وہ ۔اھت اجی

   یھب
 
ی ر

ے

ر ق

ے

ا وسحمس ی

ے

 یھبک اےس وہ ۔اھت اتکس ںیہن الھب یھبک اےس وہ ۔اھت وہی

  یھب ںیہک یھب

ن

ا ۔۔یھت بک یہ وھبیل اےس وہ ۔۔یھت آاجیت ی اد ااچی  
 
 اکمظ اب

ا اگل ےس وخد اےس وہ ۔یھت یتسب اںم روح ایکس وت

ے

۔۔ےسیک اتیج وت رکی  

اہن ااکس ےس زور ےن یسک ۔۔۔اداھرک

 

 ااھٹ رس اےنس ۔وچاکن ےبرطح وہ وت الہی ا ش

۔یھت ڑھکی افہمط ۔داھکی اسےنم رک  

ار ےک ریحت اںم آوھکنں یک افہمط ۔اداھرک وہ رےہ رو مت

 

 ودیل ۔ارھبے آی

۔ںیھت ڑپںی کلھچ آںیھکن ایکس بک اجےن ۔۔وھچا وک اگولں اےنپ اایتخر ےب ےن  

د ای 

 

رے اگل اےنپ اےنس ۔ش

ٹ

۔رگ  

ا  
 
اں ےھت رےہ رک ی اد وک اب

ن

 ےس دےمیھ سب وبال ہن ھچک ودیل ۔وپاھچ ےن افہمط ۔ی

ری اںم آوھکنں ایسہ ایکس الہدی ا رس اںم اابثت

ٹ

  ی 

ے

 
۔یھت اذی  

  ےن افہمط ۔۔اداھرک ےہ ویکں رالیت تبحم

ن

۔اھت ایک وسال ااچی  

 اچےہ ۔۔ےس آوسنؤں ےہ رہتش رہگا اک تبحم ہک ےہ چس ہی نکیل ۔۔اجےن اہلل

ان اور یسک ی ا وہ یک یپاک روسل وہ یک اہلل تبحم وہ

ن

 اسسن رہگی اےنس ۔۔۔یک ان

۔اہک رک رھب  
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اں وہ ےئگ رھگ اںم الکشمت تہب ےس وہج ریمی مت

ن

۔اداھرک ی  

  ااسی مت ۔ےہ ںیہن ی ات ایسی

ے

 ریمے داری ذےم یک احمتظف اہمتری ۔وسوچ م

  ےیل

 

 یک اسنسر اسرے ےن سج وہ ڑلیک اہبدر وہ مت ویکہکن ےہ رخف ی اع

 اک ومت ۔۔وہں املسمن اںم اہں ہک ایک االعن ہی رک ڈال آںیھکن اںم آوھکنں

۔رشداہ وہ میظع تہب مت ۔۔ںیہمت اھت ںیہن ڈر  

۔رکسمای ا ودیل ۔یک حیحصت ایکس ےن افہمط ۔افہمط  

ام اک یٹیب اینپ اںم وہ اجیتن

ن

ا ارگ ہک ےہ نکمم نیع ۔اھت اچاتہ رانھک افہمط ی  
 
 اب

ام ااکس اےنس وت وہ وہیئ والدت یک یٹیب اہں ےک

ن

 اےس اےنس ۔وہاگ راھک یہ افہمط ی

۔رکسمایئ ےس ارسفدیگ افہمط ۔اتبی ا  

اھت وبال ہن ھچک ودیل ۔یئگ ٹلپ رک ہہک وہ ۔وہں ںیہن یٹیب اہمتری اںم رگم  

ر ےس رمکے یج اامں یھبت ۔وبال ہن ھچک ودیل
م
 دیفس ای   اںم اہھت اےکن ۔آںیئ ی اہ

  ایسہ ای   اور افلہف

ن

رہعق اک رن ۔آی ا الچ یپاس اےکن رک اھٹ ودیل ۔اھت ی   

ام اےکس اور اتپ لمکم اک رھگ ےک نہب ریمی اںیمس اٹیب ول

ن

 اےکس ےہ یھب طخ ای   ی

 رطف یک ودیل افلہف ےن اوہنں ۔ےہ یھب رکاہی اک اجےن ےک ولوگں مت العوہ

راھےت

ٹ

۔اہک وہےئ ی   

 وک رس ےن ودیل ۔ےگ یپاںیئ اکچ ہن یھبک مہ ااسحن ہی اک آپ یج امں رکشہی تہب
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 داع رک ریھپ اہھت رپ رس اےکس ےن یج اامں ۔اھت اہک اںم ےجہل آزیم رکشت رکےک مخ

۔وہںیئ وتمہج رطف یک افہمط اور دی  

  ہتسکش اکیف اچدر اہمتری اٹیب

ے

رہعق ہی مت ہک ےہ رتہب ےہ اںم احل  ۔ول اوڑھ ی 

رہعق ےن اوہنں راھےت رطف ایکس ی 

ٹ

  وہےئ ی 

ے

 
 رس ےن اس وت یک اجری دھای

رہعق اور ۔الہدی ا اںم اابثت اےین دنچ ۔یئگ یلچ اںم رمکے رک اھتم ی 

 

 ایکس دعب ی

ایپا رس ۔یھت وہیئ وایسپ

ے

رےعق ایسہ ےک رطز رپاےن ی  رہچے رپدہ اےنس وبلمس اںم ی 

۔اھت راہ دھک یپازیکہ تہب رہچہ اس وصعمم ااکس ۔اھت وہا رگای ا ہن رپ  

اء

 

ر ۔اٹیب اہلل امش
م
ے ی اہ

ے

کلئ

ن

ن
  

ے
ے

  اےس ےن اوہنں ۔رگاانیل رپ رہچے رپدہ وق

ے

 
 دھای

ر ھچک ۔دی رکسما افہمط وت دی  ادا رکشہی تہب تہب اک یج اامں دوونں وہ دعب دی 

ریبی اور آےئ لکن ےس رھگ رکےک

ے

 وشیئم ۔وہےئگ رواہن رطف یک ااٹسپ سب ق

 ےن اوہنں ۔یلم ایتر ےیل ےک روایگن سب وایل اجےن رگن رسی اوکن ہک تمسق

دے ٹکٹ ری 

ن

۔وہےئگ وسار اںم سب اور ج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ادناز نئمطم اور دوڑایئ رظن رپ اکذغ ڑکپے اںم اہھت اےنپ رھپ اابکیر ےن ودیل

۔دی ا رسالہ اںم  

 اردرگد ااھٹ رس وج ایک اخمبط وک افہمط ےن ودیل ۔چںہ ےئگ چنہپ رپ ےتپ حیحص مہ

  وک انمرظ نیسح ےک دقرت ےلیھپ

ے

ارہ رطف داینہ ےن ودیل ۔یھت ریہ ی

 

 ایک اش
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رےن اںم بیشن وہ اور

ے

 وہ ےتلچ ےتلچ ۔ںیھت اطقرںی یک اکمونں ےچک اہیں ۔ےگل ای

 داھکیئ یھب رتف و آدم یک ولوگں ھچک رپ اہیں ۔ایگ رک اسےنم ےک اکمن ای  

 ےن ودیل ۔رگایل اقنب رپ رہچے اےنپ ےس دلجی ےن افہمط ۔یھت ریہ دے

راھ دقم ےس رھپ اور ایک رفنکم اتپ ےس راریگہ ای   رک رک

ٹ

  ی 

 

 ےک ودیل وہ ۔دی 

 ریپوں ےک افہمط ۔ایگ رک وہ اسےنم ےک اکمن ای   ۔یھت ریہ لچ ےھچیپ ےھچیپ

ری   یھب وک  رپ اس ےن ودیل ۔اھت دروازہ اس وبدیسہ اک ڑکلی اسےنم اےکن ۔یگل ی 

اسونں دنچ ۔دی دکتس

 

۔ایگ لھک دروازہ دعب ی  

 ریمشکی رپششک ااہتنیئ اواچن ابمل اور اٹچ وگرا ای   اسےنم اےکس ۔وکن آپ ۔یج

 اھبری اینپ اےنس ۔وہیگ ریہ درایمن ےک سیتب ےس سیت رمع یک سج اھت ڑھکا

 ے اھت ایگ ایک اںم زی ان ریمشکی وسال ۔وپاھچ ےس ودیل اںم آواز
سلئ
 ھچک ودیل ا

۔یپای ا ہن ھجمس اخص  

  ی ات اںم اردو آپ ایک

ے

رو اس اےنس ۔چںہ رکتکس ۔وپاھچ ےس ونوجان وخی   

رامرےئ ۔رضور یج

ن

 دری اتف اںم اردو ہتسش اےنس ۔وہں رکاتکس دمد ایک آیکپ اںم ق

 یکس ڑپ ہن رپ اس رظن یک ونوجان اور ۔یھت اںم بقع ےک ودیل افہمط ۔اھت ایک

۔یھت  

 طخ وہا دی ا ااکن ہی ۔ےہ اجیھب ےن اخوتن زامین اخہل آیکپ ےس وپرہ ھگنس رریبن یںمہ

ام ےک وادلہ آیکپ ےہ

ن

   ایکس طخ وہےئ ی ادنےتھ دیہمت اےنس ۔ی

ن

راھی ا اجی

ٹ

 ۔ی 
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 اور دوڑاںیئ اگنچںہ دلجی دلجی رپ اس رکیل ےک اہھت ےک اس طخ وہ ےن ونوجان

۔رھبی اسسن رہگی رھپ  

 اہھت اانپ ےن اس ۔رعتفی آیکپ چںہ ےتہک ابعس دیحر ےھجم ۔آرےئ ےل رشتفی

راھی ا رطف ایکس

ٹ

۔اھت ی   

 اور ایک اصمہحف ےس اس رک رکسما وہےئ وہےت دالخ ادنر ےن ودیل ۔نسح ودیل

  اب افہمط ۔داھکی رک ٹلپ رھپ

ے

 ایسہ رہچی ااکس ۔یھت ڑھکی یہ رپ وچٹھک ی

۔اھت وہا اپھچ اںم اقنب  

ی وہ وت ایک اخمبط اےس اےنس ۔افہمط آاجؤ

ے

ھکت
 
ج
 ھ
ج

۔وہیئ دالخ ادنر وہیئ   

ر اجن اامں ۔اصج   ودیل رےیھک رشتفی رای    رھگ ےک واولں ی 

ے

ر ھچک چںہ یئگ ی  دی 

 

ے

ارہ اک ےنھٹیب رپ اچریپایئ یھچب اںم آنگن وک ودیل ےن دیحر ۔چںہ آاجیت ی

 

 ایک اش

ی افہمط ۔اھٹیب اج ےس آرام وت ودیل

ے

ھکت
 
ج
 ھ
ج

 رہچے اور ۔ریک آن اںم آنگن وہیئ 

   ایکس دیحر ےحمل ایس نیع ۔اٹہی ا اقنب ےس

ن

 وج ےحمل ای   رظن ایکس ۔اھت اٹلپ اجی

   یک رہچے ےک افہمط

ن

 ایکس ےن افہمط ۔یئگ وھبل انٹلپ ےسیج رھپ اور ایھٹ اجی

رھ رطف یک اچریپایئ ےس دلجی وہ وس اھت رکایل وسحمس اراکتز اک رظنوں

ٹ

 ۔یئگ ی 

 ھٹیب یس اٹمسیئ یٹمس وہ اور انبیئ ہگج ےیل اےکس وہےئ ےتکسھک اںم وکےن ےن ودیل

 رھپ وک رہچے ےک افہمط اور اٹلپ دیحر ۔اھت ایل رگا رپ رہچے ےس رھپ اقنب یئگ

 اس اھت رحس اسیک اجےن ۔اگل وہےن رشدنمہ آپ یہ آپ رک دھکی اںم اقنب ےس
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  وھبل انٹلپ اگنہ ایکس ہک اںم رہچے

 

 کشخ ایکس اھت اجمدہ اہبدر ای   وہ ۔یھت گ

ازک اس ےمس اس رگم اھت ہن ھچک العوہ ےک وخن و تشک اںم زدنیگ یس

ن

 یس ی

 اجبدی یس ایٹنھگں ےسیج اںم دل ےک وجان ےسیج وفالد اس ےن ڑلیک ریمشکی

  ےس رظنم اس یہ وفرا   وہ ۔ںیھت

ٹ

م
 امہمونں اور ایگ الچ اںم اخےن ی اوریچ رک ہ

۔اگل رکےن ایتر اچےئ ےیل ےک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  روداد اسری ایکن

ن
ن

 آںیھکن اینپ ےن اخوتن آہیس نہب یک اخوتن زامین دعب ےک س

   دیحر ۔اھت ایل امن یٹیب اینپ وک افہمط وہےئ رکےت اصف

ے

  ی

ے

 اکچ اج ےس رھگ ی

د اھت اکم ھچک اےس اھت ای 

 

 اخوتن آہیس ۔اھت اکس نس ہن وہ اھتک ہی یک دوونں ان ۔ش

 ۔دی ا اگل رتسب یہ اںم رمکے اےنپ وک افہمط اور رکدی ا دررس رمکہ ےیل ےک ودیل ےن

ر رات اےس وہ وس اھت الم اسعم وکیئ دعب رعےص تہب اوکن   دی 

ے

 رموحم اےنپ ی

ر اور وچبں
م
 یھبک وت ںیتگل روےن وہ یھبک وبےتل وبےتل رچںہ انسیت ےصق ےک وشہ

  اےتن دااتسن یک دوھکں اےکن وک افہمط ۔اجیت وھچ وک وہوٹنں اےکن اکسمن

ے
ن

 س

ے یھب آںیھکن ایکس اور ےگل آےن ی اد ےس رھپ دھک اےنپ

ن

گئ
 
ئ
 ھ
ٹ

۔ںیگل   

  اس ۔اھت آی ا ولٹ دیحر حبص ایلگ

ے
ے

اہتش اھٹیب ودیل رپ اچریپایئ یھچب اںم آنگن وق

ن

 ی

 ۔ںیھت اںم اخےن ی اوریچ اخوتن آہیس یھت ہن اجیگ ایھب افہمط ہکبج اھت راہ رک

۔آاھٹیب یپاس ےک ودیل دیساھ آرک دیحر  
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ام اک آپ اںم اگ ےیجیک اعمف۔رتحمم چںہ ےسیک

ن

اہتسئ اےنس ۔ایگ وھبل ی

 

 اںم ےجہل ش

۔ایک آاغز اک وگتفگ  

۔یک اسےنم اےکس ٹیلپ اینپ اعدت ح   ےن ودیل ۔نسح ودیل  

۔اھکرےئ آپ رکشہی  

 ے اھت رھبا اانپتیئ ارسار اک ودیل ۔ےہ ںیہن اعدت یک اھکےن اہنت ےھجم ےیجیل
سلئ
 ا

اہتش یہ اسھت اےکس اور رکاکس ہن ااکنر دیحر

ن

 اخوتن آہیس اںم اانثء ایس ۔اگل رکےن ی

 اںم زی ان ریمشکی ےس دیحر ےن اوہنں ۔آںیئ یلچ ےیل رپاھٹ رگم رگام اور ای  

۔ںیئگ یلچ اںم اخےن ی اوریچ واسپ رھپ اور یک وگتفگ ھچک  

 وو  وک ڑلیک اس اور چںہ وفیج یپااتسکین آپ اصج   ودیل وت اہں
 شکئ
ن

 الےئ رکےک ر

۔یک رشوع ی ات اےنس ۔چںہ  

۔وہا ولعمم ےسیک آوکپ رگم یج  

ر یہی رصتخما   اںم طخ ےک اخہل ۔اھت رحتی   

رحیج یلہپ ریمی ۔رسالہی ا ےن ودیل ۔ااھچ اوہ

ے

ا اںم اہوھتں وفحمظ وک افہمط ی

ن

پ

ن

 وسن

۔اگ وسوچں قلعتم ےک وایسپ یپااتسکن اںم دعب اےکس ےہ  

 رغض یک اجوسیس ایک ۔۔ےئگ ےسیک چنہپ ادرھ آپ اور آپ اجےگنیئ ےسیک واسپ

 وگش اےکس اھتک اسری اینپ ےن ودیل وجای ا   ۔ایک وسال ےن دیحر ۔ےھت آےئ ےس
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ر اکیف دیحر ۔رکدی زگار

 

۔اھت آراہ رظن اتمی  

ا شیپ السم وک اہبدری آیکپ اںم

ے

ااین اہھت اےنس ۔نٹپیک وہں رکی

 

 ش
  بپی

ے

 اجیلرک ی

۔اھت اہک ےس دیقعت  

 

ے

 اھبرت ےس اسولں رتس اںم وادی وبقمہض اس وج چںہ ولگ آپ وت اہبدر دوس

ہہ اظممل ےک
س
 ۔آیئ ںیہن زغلش اںم االقتسل یپاہیء ےک آپ رگم ۔چںہ رےہ 

۔چںہ اجمدہ یھب آپ ہک ںیھت ریہ اتب اخہل آیکپ  ۔اہک اںم ےجہل وتیفیص ےن ودیل  

  آج ۔ہلل ادمحل ۔یج

ے

 رکاکچ والص منہج وک اھبرویتں اظمل یئک ےس اہوھتں اےنپ ی

ات اےسی یہ اںم دور ےک اطیملعبل ۔وہں

 

ا اسانم اک احدی

ن

 اھٹن ےن دل ہک ڑپا رکی

دودہج ےیل ےک آزادی زدنیگ ہیقب یل  اک ےن اںم۔ےہ زگارین وہےئ رکےت ج 

 آہتسہ رگم ےھت مک ولگ اسھت ریمے لہپ ےلہپ ۔وساچ اک انبےن رگوپ مظنم

ارا۔ایگ نب اقہلف وپرا آہتسہ
م
اء مہ ۔اصج   ودیل ےہ وبضمط تہب رگوپ ہ

 
ن

 اہلل ان

 دل ےن ودیل اھت زعم اںم ےجہل اےکس ۔ےگ رچںہ رکےک احلص آزادی دن ای  

۔اھت اہک آنیم ےس  

 ھچک آپ ہک ےہ وخاشہ ریمی ۔ےہ وہیت رسمت تہب رک لم ےس یپااتسکسونں

۔رںیک اہیں دن  

۔ےہ رکین الپگنن ےہ وسانچ ھچک قلعتم ےک وایسپ اینپ ےھجم رگم ۔رضور  

دامت ریمی

ن

  ان ۔چںہ احرض ج

ٹ

ئ کت
ف

ارا 
م
 آیکپ اںم رکواےن یپار ی ارڈر رگوپ ہ
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 روک اہھت ےس اھکےن ودیل ۔اہک اںم ےجہل رپوجش اےنس ۔ےہ رکاتکس دمد رھبوپر

۔اگل ےنکت اےس رک  

۔یھت ادیم اںم ےجہل اےکس ۔وایعق ایک  

اء یج

 
ن

ر ےس رمکے افہمط یھبت ۔اھت دالی ا نیقی اےس اےنس ۔اہلل ان
م
 ےمس اس آیئ ی اہ

 اور ںیھت وہریہ آولد وخاب آںیھکن ایکس ۔یھت وہیئ یٹپل اںم اچدر ایسہ وہ

۔اھت وہا وتمہج رطف ایکس یہ ارادہ الب دیحر ۔یھت یئگ دوڑ رسیخ رپ رہچے  

  ےن افہمط ۔ایک اخمبط اےس وخد از اےنس! مکیلع االسلم

ن

 رطف ایکس رک وچی

۔داھکی  

 رس ےن دیحر ۔یئگ یلچ اںم اخےن ی اوریچ رک وبل ےس دلجی وہ! السم ومکیلع یج

۔اھت مگ اںم وسچ سک اجےن وج داھکی رطف یک ودیل رک کٹھج  

  ےئگ وھک اہکں

ے

۔وچاکن وہ وت اجبیئ یکٹچ اسےنم ےک آوھکنں ایکس اےنس ۔دوس  

 وخیش رک دھکی ےھجم وہ ۔اھت راہ وسچ ےکقلعتم ےچب اور ویبی اینپ سب ںیہن ںیہک

 چںہ ےکچ رو ےلہپ اسل است ےھجم وت واےل رھگ س   ریمے ۔وہاجےگنیئ یپالگ ےس

رڈ اوکن اجرک اںم اب ۔۔دیحر

ن
 

 راہ نب ےنپس ےس آوھکنں یلھک وہ ۔رکدواگن رسرپای

۔۔اھت ایک وسحمس اںم دل اےنپ وک درد اےکس ےن دیحر ۔اھت  

اےن اےکس اےنس ۔ےہ ودعہ ےس مت ریما ہی ودیل اجؤےگ یپااتسکن دلج تہب مت

 

 رپ ش
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۔دی ا رکسما ےس آوھکنں من ودیل ۔اھت اہک اںم ےجہل وبضمط رک رھک اہھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷  

 یلچ آی اد االسم رمہاہ ےک املس زسم یملسٰ اور ےھت وہےئگ لح وخبیب رمالح امتم

 رپ رہچے ےک یملسٰ وہیئ دالخ اںم دحود یک رہش آی اد االسم اگڑی وجیہن ۔آیئ

ار ےک ینیچ ےب یس بیجع اک

 

۔ےگل آےن رظن آی  

  ی ار ی ار اوکس ۔اٹیب وہا ایک

ٹ

 اںم ےجہل رنم ےن املس زسم رک دھکی دبےتل ولہپ رپ س 

۔وپاھچ  

۔وپاھچ رک کٹھج رس اےنس ۔آیٹن چںہ ریتہ اہکں آپ ںیہن ھچک  

 ےس بیجع رپ رہچے ےک یملسٰ وت دی ا وجاب ےن املس زسم ۔اںم نیٹ افی

رات

 

ای

ے

راےت وہ ۔نیٹ افی ۔۔نیٹ افی ۔ارھبے ی

ٹ

ری 

ٹ

ااین اینپ وہےئ ی 

 

 ش
 ےنلسم بپی

۔یگل  

۔وچیکن وہ وت اکپرا اےس ےن زنی ۔آیٹن  

۔رکسمایئ وہ ۔اٹیب یج  

اں اجیگنیئ ںیہن وت واسپ یھبک اب آپ

ن

۔وپاھچ اںم زی ان وتیلت اینپ اےنس ۔ی  

 اےکس ےس تبحم رک کھج ےن یملسٰ ۔یگ روہں اسھت آےکپ ہشیمہ اںم اب اٹیب یج

۔یھت یئگ دوڑ کمچ اںم آوھکنں وصعمم یک زنی ۔ےیل وچم اگل وھپےل وھپےل  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔آیئگ وھپھپ ۔۔امام  

۔ااھچ اوہ  

اں ںیلچ امام یج

ن

۔ایھب چںہ ریہ لم ےس دادو وہ ی  

۔وہں آیت اںم اٹیب ولچ مت  

۔سب ںیلچ آپ امام ںیہن  

  وت وچنیھک ےھجم داین اوفہ

ے

۔اٹیب م  

۔ںیلچ ںیلچ ںیلچ  

اں وہں ریہ لچ اوےک

ن

۔ی  

۔ںیلچ دلجی  

۔ایک اجؤں گل اھبےنگ اب وہں ریہ لچ وت یہ دلجی  

۔۔وھپھپ ۔۔وھپھپ  

۔۔داین اہےئ  

۔آںیئگ امام وھپھپ  

چںہ اہکں  
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۔ریہ ہی  

۔رویح وہ یسیک ولیہ  

۔وہ یسیک مت وہں کیھٹ اںم  

۔راہ اسیک رفس اہمترا ۔کیھٹ یھب اںم  

ر اےنپ آپ اٹیب داین ۔راہ ااھچ

ن
ن

ری

ن

۔وہں ولمایت آوکپ اںم آؤ ۔ےلم ںیہن ےس ک  

ادی یک ی ای ا اور امام آپ ہک اتبںیئ ہی آپ ےلہپ وھپھپ

 

روں یک ش  الیئ امبل اک وصتی 

۔ںیہن ی ا چںہ  

روں ۔۔۔امبل اک وصتی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اھت روز اسوتاں ےچنہپ واہں اںیہن اداھرک وہ اجرےہ مت
 
 اک اجےن ےک ودیل ج

۔وپاھچ ےس اس ےن افہمط رک نس  

ا

ن

۔یہ ےہ وت اجی  

۔اداھرک دلجی اینت رگم  

ا اںم اہوھتں وفحمظ ںیہمت اںم افہمط

ن

پ

ن

 ولگ ہی ہک ےہ رکش اک اہلل ۔اھت اچاتہ وسن

 ے ۔وہں اکچ وہ نئمطم اںم اب وس چںہ اےھچ تہب
سلئ
۔وہں راہ وسچ اک وایسپ ا  
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 یپاےئ وہ ہن الماقت یھبک دوی ارہ ریمی ےس مت ایک اداھرک رگم ۔ےہ وت ہی وہں

۔یھت ادایس اںم آوھکنں زبس یک افہمط ۔۔یگ  

د ۔۔ہتپ ایک ای 

 

 وہےل وہ ۔آےئ ےل اسےنم آےنم رپ ومڑ یسک رھپ یںمہ تمسق ش

۔رکسمای ا ےس  

۔۔یئگ رک ےتہک ےتہک ھچک ےسیج وہ ۔۔اداھرک  

ام ریما یئھب ےھجم مت وہ البیت ویکں اداھرک ہی

ن

۔ےہ ودیل ی  

۔۔وہ وت یہ اداھرک ےیل ریمے مت ویکہکن  

۔ےہ ایک بلطم اک اداھرک رگم ااھچ  

۔دالےئ اجنت وک یسک وج وہ ینعی اداھرک  

۔۔ددنہہ اجنت ینعی  

د اہں ای 

 

 اخومیش ےحمل دنچ ۔رسالہی ا ےن افہمط ۔وہاگ بلطم یہی ااکس اںم اردو ش

در یک

ن ن

۔وہےئگ ی  

۔وپاھچ وسال ےن اس اداھرک ےگ روھک ی اد ےھجم مت  

 یپاس ریمے یک رےنھک ی اد ںیہمت ویکہکن روھکں ی اد ہشیمہ ںیہمت اںم افہمط اہں

 س   اور ۔دی زدنیگ یئن ےھجم اچبیئ اجن ریمی ےن مت ۔چںہ ووجاہت یس تہب

رھ ےس

ٹ

رض ریما ےھجم ےس تیثیح یک املسمن ےن مت افہمط رک ی 

ن

 ورہن ۔دالی ا ی اد ق
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  یک اجےن واسپ یپااتسکن رصف ےس اسولں است وت اںم

ے

م
 مت ۔اھت اھٹیب ےیل اچہ

 ریما اجیھب ویکں ریمشک ےن دقرت ےھجم ہک آی ا ھجمس ےھجم وت آیئ اںم زدنیگ ریمی

ے یسک اھت دی ا ومعق ےھجم ےن اہلل ۔اھت ایک دصقم اک آےن ادرھ
ک

ٹ

ئ
 ھ
ٹ

 راہ وک وہےئ 

 ۔افہمط ےہ وھجنھجڑا وک املسمن ےکپ ےک ادنر ریمے ےن مت ۔ےیل ےک داھکےن

ا رصف زدنیگ ہک الچ ہتپ ےھجم  
 
 یک اہلل وت زدنیگ الص ہکلب ےہ ںیہن تبحم یک اب

ام اک ےنیج اخرط

ن

 ۔افہمط چںہ اھکسےئ ینعم الص ےک تبحم ظفل ےھجم ےن مت ۔ےہ ی

  اہمتری ۔وہں راہ اج واسپ رکیل دل نئمطم ےس ہگج اس اںم اب اور

ے

 
ای

 

 ی

 اہلل دںی وھچڑ ںیتبحم اسری اینپ ےن مت افہمط ےہ دی ا وحہلص تہب ےھجم ےن دقیم

  ی ات ہی اخرط یک تبحم یک
 
  دم رمےت اب اںم اور ۔ےہ دیلقت اقپ

ے

 یک اہلل ی

وں اںم تبحم

 

 
 

اء اگ ج

 
ن

   اور ۔اہلل ان
 
   ج
 
ری این ےس ھجم تبحم یک اہلل ج

ے

 امےگن ق

ری این اہمتری آؤیگ ی اد مت ےھجم یگ

ے

 اانپ اںم راہ یک اہلل وخبیش اںم اور یگ آےئ ی اد ق

ری ان ھچک س  

ے

 اںم ےجہل رپ ےس زعم اک وہ ۔اگ وہاجؤں ایتر ےیل ےک رکےن ق

  اےس رطح یک زدہ رحس یسک اسیکھت آوھکنں من افہمط اور ۔اھت راہ اج وباتل

ے

 ی

۔یھت ریہ  

ان اےھچ ےس س   واےل آےن اںم زدنیگ ریمی مت! اداھرک

ن

 ےن مت ۔وہ ان

  آج وت اںم ۔ےہ اھکسی ا ڈگنھ اک ےنیج ےھجم

ے

اونں سب ی

ن

 ریہ یتیج اخرط یک ان

 ہی ےہ اھکسی ا انیج ےکاہسرے اہلل رک امھت روینش یک اامین ےھجم ےن مت رگم یھت

را تہب رپ ھجم اہمترا

ٹ

 اسری دبےل ےک ااسحن اس اںم اور۔اگ رےہ ااسحن ی 
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   ۔روہیگن رکیت رپاانھت ےیل ےک وھکویشں اہمتری دنجیگ
 
 رک چنہپ یپااتسکن مت ج

اں ولمےگ ےس وار رپی اےنپ

ن

 ریما وک ےچب اےنپ اور انہک السم ریما وک ینتپ اینپ وت ی

 من یھب آںیھکن یک ودیل ۔اھت اہک اسیکھت آوسنؤں ےتہب ےن اس ۔دانی ایپر تہب

۔ںیگل وہےن  

 اےکس اےنس ۔ےہ نیقی ےھجم افہمط وہاگ یہ ااھچ ھچک س   اب اںم زدنیگ اہمتری

 یلچ ہہب اطقر و زار آںیھکن ایکس ۔ایل رساکھج ےن افہمط ۔اھت راھک اہھت رپ رس

رےنی ۔ںیھت

ے

ر ےس ق
م
ا اظہ

ے

ِ  ےسیج اھت وہی

ے
ے

تصخ وق
ُ
۔ےہ اچنہپ آن ر  

۔وپاھچ اےنس ۔۔اداھرک وہ رےہ اج ایھب مت  

ر ھچک ہک اھت اہک ےن دیحر   دی 

ے

 ڈوب دل اک افہمط ۔اتبی ا ےن اس ۔ےگ ںیلکن ی

۔ارھبا رک  

۔یکس ہہک یہ اانت سب وہ! ُاداھرک  

 

ے

ا وت ےھجم ۔افہمط روؤ م

ن

۔اھت یہ اجی  

 ےن ودیل ۔یئگ رہ رک ٹھگ اںم قلح اےکس آواز ایکس ۔۔رگم ۔۔وہں اجیتن اہں

 ایسہ یس یبمل رپ ابلس ڈاھےل ڈےلیھ ےس ےلھک وج ۔ڈایل رپ افہمط رظن رہگی ای  

 اس ۔وہیئ اہبیت آوسن اکھجےئ رظنںی ۔یھت آریہ رظن یپازیکہ تہب اوڑےھ اچدر

ا اںم افہمط اےس ےمس  
 
 وت اک البزیخ نسح ےک افہمط احالہکن ۔اھت آی ا رظن سکع اک اب

ا یھب ریشع رشع  
 
 اںم دوونں ان وج یھت یپازیکیگ وہ رگم اھت ہن یپاس ےک اب
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۔یھت رتشمک  

 !افہمط

 رھبی ابلل   آںیھکن زبس ۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رظنںی اےنس ۔اداھرک اہں

۔ںیھت وہیئ  

 یک اہوھتں اںم ادناز اکیمیکن ےن افہمط وت اہک اںم ےجہل رنم اےنس ۔رکو اصف آوسن

ر اگںیل ےس تشپ

ٹ

۔ڈاںیل رگ  

  تہب ۔افہمط ےن ےہمت رانھک وبضمط تہب وک وخد

ن

  وھپی

ن

 رےنھک دقم رک وھپی

 وہ اچیتہ رانہ ںیہی مت رگم ولچ یپااتسکن اسھت ریمے مت ہک اھت اچاتہ وت اںم ۔چںہ

 ہی افہمط دوھکی ۔رکواگن رضور ںیتحیصن ھچک رگم رکاتکس ںیہن وبجمر ںیہمت اںم وت

  رپ یسک یھب یھبک ہک رانھک ی اد ہی رگم چںہ اےھچ تہب ولگ

ن

 اامتعد ادناھ ےس ااچی

 ولتار یک ملظ وس وہ رہشی املسمن ای   یک وادی وبقمہض مت ۔اچےیہ رکانیل ںیہن

ر رپ رس اہمترے
م
  ہ

ے
ے

  دہ فیلکت یھب انتک اںم زدنیگ ۔یگ رےہ یتکٹل وق

ے
ے

 وق

ا  ہن ےس االسم یھبک آےئ ہن ویکں

ن

  ہشیمہ ۔رھپی

ے

 
ای

 

 ےن اںم ۔رانھک دقم ی

  یپاس ریمے ۔افہمط چںہ یک انمتںیئ کین تہب ےیل اہمترے

ے
ے

 ورہن ےہ مک وق

ر کین ای   ےیل اہمترے وخد اںم
م
د وشہ

ٹ ن

ا رک ڈوھی

ے

 ہشیمہ داعںیئ ریمی نکیل ۔الی

اء مت ۔یگ رچںہ اسھت اہمترے

 
ن

 وہ ۔یپاؤیگ رفس رشی   اصحل اور ااھچ تہب اہلل ان

 امسوتعں اینپ افہمط ظفل ای   ای   ااکس اور اھت اخمبط ےس اس اںم ےجہل دممھ
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ا ےن ودیل ۔وچےکن دوونں وہ وت اجب دروازہ یھبت ۔یھت ریہ رک وفحمظ اںم

ٹ

 اس وھچی

 اخیک رپ ضیمق ولشار دیفس ۔وہا دالخ ادنر دیحر ۔وھکال دروازہ رکےک یپار آنگن

 اکدنےھ گیب رفسی وہ اسیکھت ی اولں رھکبے ےنہپ اجرگز اںم ریپوں ےنہپ ٹکیج

۔۔اھت راہ گل اس اکھت اکھت ڈاےل رپ  

۔وپاھچ یہ وھچےتٹ اےنس ۔اصج   ودیل چںہ ایتر آپ! مکیلع االسلم  

۔دی ا وجاب ےن ودیل ۔وہں ایتر ی الکل اہں  

 وہےئ درھےت دقم ادنر ےک رھگ اےنس ۔چںہ دکرھ اامں ۔ںیلچ رھپ وت سب

   ای   اںم آنگن افہمط ۔وپاھچ

ن

 ہن رپ اس رظنںی یک دیحر ۔یھت ڑھکی وہرک اجی

۔ںیھت ڑپی  

 ۔ایگ الچ اںم اخےن ی اوریچ دیحر ۔اتبی ا اےس ےن ودیل ۔چںہ اںم اخےن ی اوریچ وہ

 رضوری دوران ےک رفس سب اےنس اھت ہن وت اسامن اخص ھچک یپاس ےک ودیل

 ےک دیحر وہ ۔ڈاال رپ اکدنےھ گیب وہ اےنس ۔ںیھت یل ڈال اںم گیب ای   زیچںی

  ایسہ اھت وبلمس اںم ضیمق دیفسولشار

ن

 یک ریت افہمط ۔اھت اک ایس یھب وسرٹی اک رن

۔ریک آن اسےنم اےکس رطح  

۔ُاداھرک رانھک ایخل اانپ  

۔افہمط رانھک ایخل اانپ یھب مت  
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ُاداھرک وہاتکس ںیہن دنبوتسب وکیئ اک رےنھک راہطب  

  یپااتسکن ارگ ےہ ایل رھک یپاس اےنپ ربمن ومی الئ اک دیحر ےن اںم

ے

 زدنہ ی

 

ے

 وجاب اےنس  ۔رکواگن راہطب رضور وت راہ یپاس ریمے اسامن اور ایگ چنہپ السم

۔دی ا  

رایئ افہمط ۔۔۔ ارگ

ٹ

ری 

ٹ

۔ی   

 اجیتکس یہک ےسیک ی ات رفنکم وکیئ اںم اےسی افہمط چںہ اسےنم اہمترے وچسنشی

 ےس اخےن ی اوریچ تیمس امں اینپ دیحر یھبت اہک اںم ےجہل رنم ےن ودیل ۔ےہ

رآدم ۔وہا ی   

  ںیلچ

ے

۔اھت ایک اخمبط اےس ےن دیحر ۔دوس  

۔اکھج امیظعت  اسےنم ےک اخوتن آہیس وہ ۔دےیجی ااجزت یج امں ااھچ ۔ولچ اہں  

  اسھت ںیہمت اہلل ۔اٹیب روہ ےتیج

ے

 
 ےن اخوتن آہیس ۔اچنہپےئ ونط اےنپ ےک ریخی

۔دی داع ےس دل رک ریھپ اہھت رپ رس اےکس  

  ایخل تہب اک افہمط

 

 اجراہ وھچڑے رپ آرسے آےکپ اےس اںم ۔یج امں اگ رھک 

دردی اوکس ۔ےہ ڑلیک دیھک تہب ای   ہی ہک اگ رےیھک ی اد ہی ۔وہں
م
 تبحم اور ہ

۔اھت اہک اںم ادناز واےل رکےن زگارش اےنس ۔ےہ رضورت تہب یک  

   اٹیب ےہ اہک یٹیب اینپ ےن اںم وک افہمط
 
  ج

ے

 اںم ےہ دم اںم دم ریمے ی
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 ےن اخوتن آہیس ۔وہاجؤ رکف ےب ی الکل مت ۔یگ روھکں رک اگل ےس ےجیلک اےنپ اوکس

۔اھت دی ا وجاب اںم ےجہل وبضمط وہےئ ےتیل اںم ےقلح ےک ی ازو اےنپ وک افہمط  

ر یںمہ ۔ودیل ولچ ۔اٹلپ وہ وت ایک اخمبط اےس ےن دیحر ۔ےہ وہریہ دی   

 دیحر اور الہی ا اہھت وک دوونں ان اےنس ۔احظف اہلل افہمط ۔یج امں ااھچ ۔ولچ اہں

راھ رطف یک دروازے دایلخ دقم رمہاہ ےک

ٹ

  ی 

 

 دقم ای   ےس اس دیحر ۔دی 

   ایگ رک یپار دروازہ وہ اھت آےگ
 
اےن ےک ودیل اور آیئ ےس زیتی افہمط ج

 

 رپ ش

۔راھک اہھت  

   ایکس ودیل ۔وبیل اںم آواز وہیئ رھبایئ وہ ۔ُاداھرک

ن

 ےک دروازے ۔اٹلپ اجی

 ےک دورسے اک ودیل اور افہمط ۔وہایگ وتمہج رطف ایکن یھب دیحر ڑھکا یپاس

اونں رک ڈکلھ اچدر ےس رس ےک افہمط ۔ےھت ڑھکے اسےنم آےنم

 

  ش

ے

 آن ی

ر اک آوسن ےس آوھکنں زبس ایکس یھت یچنہپ

ے

۔ےھت اجری ےس وتای  

ا ےھجم

ن

۔ںیھت ریہ رک وارن اےس ےسیج آںیھکن یک ودیل ۔افہمط ےہ اجی  

ے وھتک ےن افہمط ۔۔وہں اجیتن

ے

گلئ

ن

ن
 یک ےنیپ آوسن اےنپ وہ ۔دی ا وجاب وہےئ 

ر اک ہک ےھت آوسن رگم یھت ریہ رک وکشش

ے

۔ےھت رےہ ہہب ےس وتای  

 ایک وبقل االسم ےن مت ۔ےہ رظتنم اہمتری زدنیگ یئن ای   ۔افہمط اھبنسول وک وخد

ا اںم ۔رانھک ی اد ہشیمہ اںم داعؤں ےھجم اہں اور رکو احلص امیلعتت ایکس ےہ  
 
 اب

 ۔اھت رکسمای ا اس دممھ وہ اںم ااتتخم ےک ی ات ۔اگ اتبؤں رضور قلعتم اہمترے وک
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ا ےس آوھکنں من ۔رکسمایئ یھب افہمط

ن

 اچدر ایکس ےن ودیل ۔اھت نھٹک اسیک رکسمای

۔اوڑاھیئ رپ رس اےکس  

  ہشیمہ ںیہمت اہلل

ے

 
 ۔یھت دی داع ےس دل اےس اےنس ۔افہمط رےھک اقمئ رپ دھای

 ڑپی کلھچ یھب آںیھکن ایکس ۔راھک اہھت رپ رس اےکس ےن ودیل ۔وبیل ہن ھچک وہ

۔ںیھت  

 افہمط اھت اہک اںم آواز آہتسہ تہب اسیکھت آوھکنں من اےنس ۔۔رشداھ ۔اولداع

  یس وسوگار رپ وہوٹنں ےک افہمط ۔اھت یپای ا ہن نس وکیئ وسا ےک

ٹ

م
 لیھپ رکسماہ

۔یئگ  

ر اسحب یھب ےن اس ۔ُاداھرک اولداع رای   رھپ ۔رکسمای ا رک لھک ودیل ۔اھت رکدی ا ی 

   ےک وچٹھک وچںہ وہ ۔ایگ ٹلپ وک اجےن رک الہ اہھت اےس
 
ی ر

ے

 دم اےس ڑھکی ق

ا دور دم ہب

ے

ی اجی

ے

ھت
ب ک

ر یھب ی ار ای   ےن ودیل ۔ریہ د

ٹ

 افہمط ۔اھت داھکی ہن رک م

  اہیں ریہ یتکت اےس

ے

 دریھے وہ ۔وہایگ اولھج ےس رظنوں ایکس وہ ہک ی

۔یئگ ھٹیب رپ زنیم یپاس ےک دروازے وچںہ دریھے  

 س   یک زدنیگ ریمی یہک ان وہ یہک ںیہن یھبک ےس مت ےن اںم وج ی ات ای  

ری ےس

ٹ

 اںم ارگ ۔اھت رانہ یہ اہک ان وت وک اچسیئ اس رگم ۔۔اداھرک ےہ اچسیئ ی 

  یہ اےنپ ںیہمت وت وہیت رشداھ دار داین اور رشمک یسیج ےلہپ

ے

 رکےن دحمود ی

 اسھت اہمترے وت اچیتہ ارگ اںم ۔رکیتکس ںیہن ااسی افہمط رگم ۔۔رکیت نتج ےک



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

295 

 ۔یتکس نب ںیہن راکوٹ اںم راےتس ےک تبحم اہمتری اںم رگم اجیت یلچ یپااتسکن

دایئ یک دورسے ای   اسل است ےن ینتپ اہمتری اور ےن مت  چںہ زگارے اںم ج 

 یک اامین وج ےن مت ۔ںیہن اجنگشئ یک رسیتے یسک درایمن ےک دوونں مت

 یتکس زگار رمع اسری اںم روینش یک اس اںم ُاداھرک ےہ امھتیئ ےھجم لعشم

۔وہں  

ری ںیہمت اںم

ن

  دم آج

ے

 ی ات ای   وہ وک یسک یھبک رگم ُاداھرک یگ روھکں ی اد ی

 راز ریما وت وہ ویکہکن ۔۔یہک ہن یھب ےس وخد یھبک ےن اںم وج ۔۔یگ اتبؤں ہن

 اخمبط ےس ودیل اںم دل یہ دل وہ ۔اجےت ںیہن اتبےئ وک یسک راز اور ۔۔ےہ

۔۔ےھت رےہ ہہب ےس آوھکنں ایکس رطقہ رطقہ آوسن اور یھت  

 اابکیر ۔وہیئ ڑھکی اھٹ رھپ وچیکن وہ وت اکپرا اےس ےن اخوتن آہیس ۔ولچ ادنر یٹیب

ر ےس دروازے رھپ
م
ر  ۔اھت اسنسن راہتس اہپڑی ۔اھجاکن ی اہ

ن

 اور ۔۔ےھت اجےکچ اسمق

روں

ن

ا وت وک اسمق

ن

 س   ےس رہچے اےنپ رک رھب اسسن رہگی ای   اےنس ۔اھت یہ اجی

۔آیئ ٹلپ ادنر رکےک دنب دروازہ اور ڈاےل اٹم آوسن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ۔اھت رمہاہ اےکس دیحر ۔اھت ایتر وک رکےن یپار ی ارڈر ودیل اںم ادنریھے ےک رات

را تہب ای   ہک وج اھت راہ رک یپار ی ارڈر رپ وطر اقونین ریغ ودیل

ٹ

 رگم ۔اھت رکس ی 

 یک ااموس ۔داھکی رطف یک دیحر رک ٹلپ اےنس ۔اھت یہ انیل وت رکس ہی اےس
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ی

ن

ھت
گ

ا اںم ادنریھے رہچہ اک دیحر اںم رات 

ٹ

 نیت زگہتش دوونں وہ ۔اھت وہا لپ

 ےس دمد یک ےشقن ےن ودیل ۔ےھت رےہ رک چپ   وپزنشی یک ی ارڈر ےس دونں

اروں اخردار ۔اھت ایل ھجمس رطح ایھچ وک ی ارڈر

ے

ا یپار ی ارڈر ےس ےچین ےک ی

ن

 تہب رکی

اک

ن

ر ودیل رگم اھت رطخی
م
۔اھت ایتر ےیل ےک رکےن اقمہلب اک رطخے ےک رطح ہ  

۔یھت ہن دنلب گس رسوگیش آوا ایکس ۔وبال دیحر ۔۔وس  

۔وبال اںم ادناز ایس یھب ودیل ۔۔وس  

۔ےہ الپن ایک اب  

۔دی ا وجاب اےنس ۔رکواگن ومو رطف یک ی ارڈر اںم یہ ےتجب نیت سب  

 مب اک دوھںیئ ای   اخرط یک اٹبےن دایھن اک وفویجں وموجد رپ ڈوییٹ اںم اور

اک رخ اانپ مت ۔اگ وکنیھپں

ن

   ی اںیئ مب اںم رانھک اںم دیسھ یک ی

ن

 اگ وکنیھپں اجی

اہک

ے

 الپن اسرا ےن دیحر ۔اجؤ رک یپار ی ارڈر آباسین مت اور اجےئ چم دگھبڑ ای   ی

رای ا
م
 ےن ڑھگی یہ ےسیج ۔ےھت ےھٹیب اسدےھ دم دوونں وہ ۔الہدی ا رس ےن ودیل ۔دہ

 دورسے اک اور ایک اعمہقن اولدایع ےس دیحر ےن ودیل اجبےئ نیت ےک رات

 اںم وتمسں اخمفل یہ دوونں وہ دعب ےک رکےن ابتدہل اک املکت اولدایع ےس

 یک یلکپھچ یسک اںم اھجڑویں ودیل ۔اھت رہگا تہب ادنریھا اک رات ۔ےئگ رگنی

  رطح

ن

  ےک س 
 
  رس یس یکلہ اںم اھجڑویں اھت راہ رگنی پ

ٹ

م
 ۔یھت ہن یھب رساہ

 اںم ذنہ ےک ودیل ۔یھت اجیت رکوایئ ی ااقدعہ اںیہن قشم یک رےنگنی رطح اس
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   راہ راتگنی وہ اھت وفحمظ ہشقن اسرا
 
 ےس ی ارڈر وہ اطمقب ےک ادنازے اےکس ج

 تشگ وفیج وایل دےنی ڈوییٹ رپ ی ارڈر ۔ایگ رک وہ وت ایگ رہ رپ افےلص ےک دقم دنچ

اروں اخردار ااھبرا رس اس ذرا ےس اھجڑویں اےنس ۔ےھت رےہ رک

ے

 رطف اس ےک ی

ر۔اھت یپااتسکن ایپرا ااکس
م
اریکی وھگر رطف ہ

ے

 یک رگنیھجوں اںم انسےٹ اور اھت راج اک ی

 ادنازے اےکس ۔راہ اکپچ ےس زنیم اسدےھ دم ودیل ۔ںیھت واحض تہب آوازںی

 ےس اخومیش وہ ۔اھت اچےیہ دانی کنیھپ مب اک دوھںیئ وک دیحر اب اطمقب ےک

 

ٹ

م
   اھت راہ ےل آہ

 
  ج

ن

 وچانک ودیل ۔وگیجن آواز زیت یک اول یسک اںم اضفء ااچی

 ای   ہی ۔وہایگ ارلٹ ی الکل وہ اور دی انسیئ رھپ ی ار ای   آواز یک اول ۔وہایگ

 ےس زیتی ودیل ۔ےہ اگل ےنکنیھپ مب اک دوھںیئ وہ ہک ےس رطف یک دیحر اھت لنگس

اک

ن

ارںی اخردار ۔اگل رےنگنی اںم دیسھ یک ی

ے

 وہ ۔ںیھت رپ دوری یس ذرا ےس اس ی

  رک رک

ٹ

م
 ایس ۔ےھت آرےہ رطف اس وفیج واےل رکےن تشگ ۔اگل ےنیل آہ

ر  یہ اسیکھت آواز زیت یک دامھےک مب ےحمل
م
 ۔ےئگ کپل وکدنے ےک روینش رطف ہ

ر ۔اھبےگ رک ڑھبک وفیج ۔راہ داکب اںم اھجڑویں ودیل
م
 ۔یئگ چم دگھبڑ رطف ہ

 تبیصم وفیج اور ۔یھت وہیئ یگل آگ دور ۔ااھبرا رس ےس اھجڑویں ےن ودیل

   اس رطح یک زدوں

ن

   دورسی ۔ےھت اجرےہ اھبےگ اجی

ن

 یھب وفیج یپااتسکین اجی

   ایس

ن

 ےس زیتی وہ ۔اھت اصف دیمان ےیل ےک ودیل ۔ےھت وہرےہ ااھٹک اجی

اروں دار اخر وہا راتگنی

ے

 وہیئگ زیمخ تشپ ایکس ۔رکایگ یپار ی ارڈر ےس ےچین ےک ی

  آےگ اکیف ۔راہ راتگنی ںیہن راک وہ رگم ۔یھت

ے

 ایگ رک ہلسلس اک اھجڑویں اجرک ی
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  ےک آگ ۔داھکی رک ومڑ رگدن ےن ودیل ۔اھت

ٹ

  آامسن لپ

ے

 اور ےھت اجرےہ ی

 ۔ےھت اجرےہ رطف یک ی ارڈر وجق در وجق اب یھب ولگ ےک اگؤں ونایح

راھ آےگ وہا اتکسھک ودیل ۔اھت رپ افےلص یہ ھچک وجہم اک اک داہیویتں اقمیم

ٹ

 اور ی 

  وجہم

ے

 رگم ےھت اجرےہ رطف یک ی ارڈر س   وہ ۔وہایگ مض اںم اس رک چنہپ ی

 ٹلپ ےیل ےک وایسپ س   وہ وس ۔اھت دی ا اجےن ہن ےکیپاس ی ارڈر اوکن ےن وفویجں

 اےنپ اےنپ ولگ ۔آی ا الچ اںم آی ادی اںم اگؤں اتلچ اںم وجہم ایس یھب ودیل ۔ےئگ

ر یہ ھچک ۔ایگ کسھک رطف ای   ےس ےکپچ وہ ۔ےھت اجرےہ وک رھگوں  دعب دی 

 دو ےن ودیل ۔اھت ڑھکا اہنت وہ ےلت آامسن ےلھک ۔ےھت وہےئگ اسنسن ی الکل تیھک

 رگ اںم دجسے اور اکھج رپ زنیم یہ اایتخر ےب رھپ ںیل اسںیسن رہگی رہگی نیت

 وہ ۔رکش ریتا اہلل ی ا ۔ڑپا رو رطح ےب وہ ۔۔اھت ایگ چنہپ واسپ ونط اےنپ وہ ۔ایگ

را اافلظ یہی سب
م
 وک رسزنیم یک ونط اےنپ ےن اس دعب اسل است ۔اھت راہ دہ

 اسوسنں اینپ وک وخوبش ایکس رک رھب یٹم اںم اہوھتں دوونں ےن اس ۔اھت وھچا

ارا اںم

ے

ر تمیق شیب ےک داین کہم یک یٹم اےس ۔ای

ن

 ںیہک ےس کہم یک رپویفم

 ےک وخیش وہا ااتلھچ رطح یک ےچب ےھنن یسک وہ اچاہ دل ااکس ۔یھت یگل الضف زی ادہ

ا اور وہا ڑھکا رک اھٹ وہ ۔۔رکے دنلب رعنے

ے

 ۔اگل اگلےن رکچ ےک تیھک وہا اھبگ

 اسل است ۔اھت راہ وھجم دل ااکس ۔ایگ ھٹیب ہگج ای   وت ایگ کھت اھبےتگ اھبےتگ

   لبق
 
 یھت ہن ادیم یھب دصیف ای   ہی اےس وت اھت آی ا وہش اںم اھبرت اےس ج

 رکم اسیک اک رب اےکس ہی رگم اگ درھے دقم رپ رسزنیم اس واسپ یھبک وہ ہک
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  زدنہ رک چب ےس ہنم ےک ومت ی ار یئک وہ ہک اھت

ے

 آی ا ولٹ ونط اےنپ السم

۔یھت ی ات یس دقریت وھجانم ےس وخیش اک نسح ودیل ۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر وفوٹ ہک ںیھت یتہک وت آپ امام

ن

ر
 م
لت

 ںیہن وت یپاس اےکن رگم چںہ یپاس ےک وھپھپ ا

۔چںہ  

د ای 

 

۔یگ وہں یئگ وھبل رک رھک ںیہک اںم ش  

 ےن آپ ۔آیگنیئ رک ےل وہ ےہ اہک ےن وھپھپ ہک ںیھت ریہ ہہک وت آپ رگم

اں اھت وبال وھجٹ

ن

۔امام ی  

 وسال رطح یک اھتدیناروں ویں ےس ھجم اہمتری وہں امں اںم ۔اٹ ااٹسپ داین

  وجاب

ے

۔رکو م  

۔۔وسری آمئ  

۔وساجؤ اجرک اجؤ  

اراض زیلپ امام

ن

  ی

ے

ر یھبک آدنئہ اںم ۔وہں م

ن

ر
 م
لت

۔رپاسم آیئ اگ وپوھچں ںیہن اک ا  

  رس ریما ایھب ۔اجرک وساجؤ زیلپ ۔کیس اگڈز افر داین

ے

۔اھکؤ م  

ا اجرک اںم امام ےہ کیھٹ ااھچ

ے

۔ںیل ہن اریٹسسی زیلپ آپ وہں وساجی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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 وہ ۔یھت یگل آےن رظن ڈرٹسب اکیف رپ وطر ذینہ آرک رھگ ےک املس زسم یملسٰ

ریبی ےیل اسھت وک زنی ی ا ریتہ ڑھکی رپ ریٹس ارثک

ے

 زسم ۔یتھٹیب اج اںم یپارک ق

   اک ینیچ ےب اس ےس اس ی اراہ ےن املس
 
   اےکس وخد وت وہ رگم وپاھچ س

 
 ےس س

ادلب

ن

 دنین رہگی دعب رعےص وطلی اک ےسیج ذنہ اک اس ۔۔اتبیت ایک اںیہن یھت ی

اکم اںم ااجےل وہ ایھب رگم ۔اھت وہا دیبار ےس

ٹ

 ےسیج ویں یھت ریہ امر وٹایئں ی

ر تہب ارگ   دی 

ے

  دعب ےک رےنہ اںم ادنریھے ی

ن

 وت اجےئ آی ا اںم ااجےل ااچی

ر ھچک   دی 

ے

  ےک دےنھکی آںیھکن ی
 
 وہا ااسی ھچک یھب اسیکھت یملسٰ ۔رںیتہ ںیہن اقپ

 حطس یک وعشر ال و وعشر اےکس یھت ریہ رہ اںم ادنریھے ےس اسولں است وہ اھت

 ےب اک آےن التمط اک اںم لیھج رپوکسن اس اب رگم ۔یھت وکسن رپ ی الکل

رار

ے

۔اھت ق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

    یک ودیل
 

 آریم رمہلح الہپ ےس س   اسےنم اےکس اور اھت ہن روہیپ ای   اںم ج

  آی ادی رہشی یہ دیپل وہ ۔اھت درشیپ اک رکےن راہطب ےس وکاررٹ ڈیہ

ے

 ۔اچنہپ ی

را امرے ےک وھبک  رکےن احبل اسسن رک رک ہگج ای   وہ ۔اھت وہراہ احل ی 

  اک دورہپ ۔اگل

ے
ے

ش اکیف رپ ڑسوکں ۔اھت وق
َ
 ۔ایگ ھٹیب رپ یپاھت ٹف وہ ۔اھت ر

را امرے ےک ایپس اک ودیل ورہن اھت وممس اک رسدویں ہک یھت تمینغ  وہاکچ احل ی 

ا

ے

 ای   یپار اس ےک ڑسک ۔اھت راہ دھکی ادرھ ادرھ ےس رظنوں اخیل اخیل وہ ۔وہی

 وہ اور ااھٹی ا رس ےن ایخل ای   اںم ذنہ ےک ودیل ۔اھت ڑھکا واال وپسیل ی اوردی
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۔آی ا الچ یپاس ےک واےل وپسیل رکےک یپار ڑسک ےس زیتی رک اھٹ  

۔ایک اخمبط وک واےل وپسیل اےنس! مکیلع االسلم  

رامںیئ االسلم ومکیلع یج

ن

 اھت ہن ااھچ تہب ہیلح اک ودیل ۔وہا وتمہج رطف ایکس وہ ۔ق

 ے
سلئ
ے اںم آوھکنں ایکس ا

ہ
 
ت

 

س
ئ ااں یک 

ھلک
 
ج

۔ںیھت   

ام ریما

ن

اہتسئ اور رنم اےنس ۔ےہ رضورت ہک دمد آیکپ ےھجم ۔ےہ نسح ودیل ی

 

 ش

۔اہک اںم ےجہل  

رامرےئ یج

ن

۔ق  

ا قلعت ےس آریم یپااتسکن اںم

ے

 وپڈٹس اںم ایسنچ اںم لبق اسل است ۔وہں رھک

 اںم اسل است رھپ ایگ چنہپ اھبرت اںم وہرک اکشر اک وطافن ای   رپ واہں اور اھت

 اںم اسسن یہ ای   اےنس ۔وہں آی ا اھبگ اب دعب ےک رےنہ اںم لیج واہں

ے اںم آوھکنں یک واےل وپسیل ۔انسدی اھتک اینپ رصتخما  
ہ
 
ت

 

س
ئ ااں یک 

ھلک
 
ج

د  ری 

ن

رھ م

ٹ

 ی 

۔ایل اھتم ی ازو اک ودیل رک ٹپھج اےنس اور ںیئگ  

 وخد وکیئ وہ ابمدا وٹٹال مسج ااکس دلجی دلجی اےنس ۔وت ےہ وکن اتب چس چس اوےئ

۔وہ ہن ابمبر شک  

  وکاررٹ ڈیہ آریم زیلپ آپ ۔ےہ اتبدی ا چس چس س   قلعتم اےنپ آوکپ ےن اںم

ے

 ی

رر ۔اھت اہک اںم ےجہل رنم ونہز اےنس ۔ےھجم دںی اچنہپ
ھ
م

 اےس ےن واےل وپسیل 
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  افےلص ےک دقم دنچ اور دوباچ ےس رگدن

ے

پ
 واہں ۔آی ا ےل اںم وچیک ینب ی

 ڈال ڑکھتہی اں اںم اہوھتں اےکس اور ینس اھتک ایکس یھب ےن آیئ اسی اے وموجد

پ  ی الکل اںم رکروایئ اسری اس ودیل ۔آےئ ےل اھتےن رک الد اںم الری رک
پ
 ج

ا  نیقی رپ ی ات ایکس ہک اھت اجاتن وہ ۔راہ

ن

 ےن ااچنرج ےک اھتےن ۔اھت لکشم رکی

  ی ات اسری یک اس

ن
ن

ر  ھچک دعب ےک س  اک وفن رک اھٹ رھپ اجھکیئ داڑیھ اینپ دی 

 اکزل ھچک درگیے دعب ےکی ۔اگل رکےن ی ات ےس اکحم ایلعٰ اےنپ رک ااھٹ رویسر

۔اھت ڑھکا اکھجےئ رس وج داھکی رطف یک ودیل رک رھک رویسر اےنس دعب ےک رکےن  

ام

ن

رک اےنس ۔اہمترا ےہ ایک ی

ٹ

۔وپاھچ اںم ےجہل ک  

  اےنس ۔اخن ادمح نسح ودل نسح ودیل

ے
ن

ری

ے

۔دی ا وجاب ی  

 راہ ےل ااحتمن ااکس ںیئت اےنپ وہ ۔ےھت اںم اٹبنیل وکیسن اتبؤ ڈلیٹی اجب اینپ

۔اتبدی اٹبنیل اینپ کھجھج الب ےن ودیل ۔اھت  

  ےٹنھگ آدےھ اےلگ ۔دی ا مکح وک رحمر ےن ااچنرج ۔رکو راکیرڈ ایبن ااکس

ے

 ااکس ی

ا راکیرڈ ایبن

ے

 رپ وفن ےس رھپ اور انس ےن ااچنرج ایبن وہ دعب اےکس راہ وہی

ر ہعمب ایبن اک ودیل ۔ایگ رصموف  وک ودیل اور ایگ رکدی ا اراسل وک آریم وصتی 

   یک آریم یہ دعب روز ای   ۔ایگ دی ا ڈال اںم وحاالت

ن

 راکیرڈ ےک ودیل ےس اجی

 واہں ۔ایگ ایک بلط اںم ایسوکلٹ وکاررٹ ڈیہ آریم اےس اور یئگ رکدی دصتقی یک

  اور ایگ زگارا ےس رمالح انشیتخ ھچک اوکس

ے
ن

 ینس ےس رھپ اھتک ایکس دعب ےک انشج
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 ےن آرسیفز اےکس وت انسیئ دااتسن امتم یئگ یتیب رپ وخد ےس لیصفت ےن ودیل ۔یئگ

 واولں رھگ ےک ودیل ۔یئگ رکدی اجری رزیلی رپسی اور دی داد وخب اےس

  آج ولگ وہ ہک تمسق وشیئم ۔ایگ ایک راہطب ےسیھب

ے

 ایس اںم آی اد االسم ی

 رویسی رپ وپرٹ اریئ اےس ۔ایگ دی ا �جھب آی اد االسم وک ودیل ۔ےھت رےتہ اںم رھگ

ہ اور دنکسر یمم ےیل ےک رکےن

ن

 ئ
حی
 رک دھکی وک امں اینپ وت ودیل ۔ےھت آےئ رو

 

ن

 آیت رظن یہ اسہی اک مگیب ہلیکش وخوصبرت اور نیسح اس وہ ۔اھت ایگ رہ یہ دن

 ۔ںیھت یگل ےنگل ردیسہ رمع زی ادہ ںیہک یھب ےس رمع اینپ الرغ اور زمکور ۔ںیھت

 ۔اھت اجری اھبدوں اسون ےس آوھکنں ایکس ۔ایگ ٹپل ےس امں اایتخر ےب ودیل

  یہ س   وہ ۔ںیھت ریہ کسس یھب مگیب ہلیکش

ن

 است وک ودیل سج ۔ےھت دن

  زدنہ آج وہ ےھت ےکچ رو وہ لبق اسل

ے

 وخش وہ ۔اھت ڑھکا اسےنم اےکن السم

راھت ےس ھجمس ایکن دیھک ی ا وہےت
م
راری ےب رظنںی یک ودیل رطف دورسی ۔ی اہ

ے

 ق

ا ےس  
 
۔یھت دی ہن داھکیئ ںیہک اےس وہ رگم ۔ںیھت ریہ رک التش اک اب  

ا یمم  
 
ر اےنس ۔ےہ دکرھ اب

ن

ٓاج ۔ایل یہ وپھچ ب   

اں چںہ ےتلچ رھگ

ن

ہ ۔ایھب ی

ن

 ئ
حی
ریھ آےگ ےس دلجی رو

ٹ

 اںم اقمےلب ےک ےلہپ وہ ۔ی 

رار یھب آج وخوصبریت ایکس رگم یھت یکچ رھب ھچک

ے

رق ۔یھت ی   

اں ےہ ہپ رھگ ایب

ن

۔یھت ہپ رعوج ینیچ ےب ایکس ۔رویح ی  

   اینپ اےس ےن دنکسر ۔ےل لم وت ےس ھجم اھبیئ ریمے ارے

ن

 رکایل وتمہج اجی
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   ایکس یھب وہ اور اھت

ن

ا دامغ ااکس رگم اھت وہایگ رضور وتمہج اجی  
 
 ااکٹ یہ اںم اب

  ۔اھت وہا

 

ج

پ
ج
ک

اےین 

 

ری یک دنکسر س   وہ دعب ی

ٹ

 رھگ رک ھٹیب اںم رکوال ایسہ یس یہ ی 

ہ ۔وہےئگ رواہن

ن

 ئ
حی
 ریہ اتبیت قلعتم ےک وچبام اور یلمیف اینپ اےس رہتس امتم رو

  رھگ ےس اڈے وہایئ ۔الم ہن یہ ومعق اک ےنہک ھچک وک ودیل

ے

 اکیف افہلص اک ی

دا ۔اھت اگل وطلی یہ زی ادہ ھچک راہتس ہی آج وک ودیل اھت وطلی

ن

دا ج

ن

 اگڑی رکےک ج

 وہاکچ دبتلی ٹیگ سب اھت یہ واسی یھب آج رھگ اعاشیلن وہ ۔ریک اسےنم ےک رھگ

  اک دویاروں ریبوین اور اھت

ن

 رک نس آواز یک اہرن ےن وچدیکار ۔رونغ و رن

 وپرچ وہیئ ریچیت ہنیس اک روش رھتپیلی ےس زن اگڑی ۔وھکال ٹیگ ےس دلجی

رآدمے اور الن ۔ریک آن اںم  ون یسک دل اک ودیل ۔ںیھت رونش ایتبں امتم یک ی 

 ۔وہ اجراہ رکےن الماقت ےس وبحمہب اینپ ی ار یلہپ وج اگل اےنلھچ رطح یک اعقش رمع

ا  
 
 ااسکیڈٹیئ وہ اور یگل وھگےنم اںم ذنہ اےکس یمن یک آوھکنں ایکس رہچہ ریحان اک اب

ا اس

ے

ر  ےس اگڑی وہی

ے

راھ رطف یک دروازے دایلخ ےس زیتی رک ای

ٹ

 اک ڑکلی ۔ی 

 دروازہ ہک یھت ریھک ہن ایلگن رپ یٹنھگ االطیع ےن اس ایھب ۔اھت دنب دروازہ شقنم

ر ہچب اس ایپرا تہب اسہل آھٹ است ای   اور الھک
م
 ی ال ےک رس ےک سج الکن ی اہ

رے ای   وہ ۔ےھت رےہ رگ رپ امےھت اور ےھت ایسہ اور ےلیکمچ ریمشی تہب  رھچی 

 رھپ ۔داھکی رطف یک ودیل رک ااھٹ رگدن وپری اےنس ۔اھت ہچب اس رھپالیت اک دبن

۔ںیگل ےنکمچ آںیھکن ایکس  

وں اایتخر ےب ودیل ۔الچی ا اںم آواز یس ی اری   اینپ وہ ۔۔۔ی ای ا

ن ٹ

  ےک ھگ
 
 اےکس پ
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۔اھٹیب اسےنم  

اں ےٹیب ریمے مت

ن

 ااکس وہوہب وج وپاھچ ےس اس اںم اعمل ےک ینیقی ےب اےنس ۔وہی

۔الہی ا ےس زور زور رس اسھت ےک آوھکنں ایسہ یتکمچ اےنس ۔اھت سکع  

ہ ےس بقع ۔ےہ اٹیب یہ آاکپ ہی ایھب ویل یج

ن

 ئ
حی
 ےب ےن ودیل ۔اھت اہک ےن رو

۔اھت اسیج اےکس وہوہب وہ ۔وھچا وک ےٹیب اےنپ اایتخر  

ا ۔۔وبال آواز ےب وہ ۔۔زنی  
 
ام یہی وت وک اب

ن

۔اھت دنسپ ی  

ام ریما

ن

 ےب یک وہوٹنں اےکس وہ ۔چںہ یتہک داین ےس ایپر امام رگم ی ای ا ےہ دااینل ی

۔اھت ایگ ھجمس یھب وک شبنج آواز  

رای ا ینیقی ےب ےن ودیل ۔دااینل
م
ا ۔ےسدہ  

 
دہ اےکس ےن اب ام دنسپی 

ن

 ۔اھت راھک ی اد وک ی

  وک ےٹیب اےنپ اایتخر ےب اےنس

ن

۔ںیھت ایھٹ کلھچ آںیھکن ایکس ۔ایل چنیھب ےس س   

۔ےھت وہرےہ ادا رک وٹٹ اافلظ یہی سب ےس وبلں اےکس ۔۔ہچب ریما  

ار ےس تبحم وااہلہن یک ی اپ وہ ۔اھت داتھکی رچکپ آیکپ روز اںم! ی ای ا

 

 اےس اس رسش

۔ایل وچم رہچہ ااکس ےن ودیل ۔اھت اتبراہ  

۔اتبی ا  اےنس ۔ی ای ا چںہ رکیت ی اد تہب آوکپ امام  

 اےس وہ ۔چںہ اہکں امام اہمتری ۔اٹیب ایک ی اد تہب تہب وک دوونں مت یھب ےن اںم

۔وہا ڑھکا اھٹ ےیل اںم وگد  
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  آاکپ چںہ ادنر امام

ٹ
 
 ۔وہا دالخ ادنر ےیل اےس ودیل ۔امام امام ۔چںہ ریہ رک وی

 اور دنکسر مگیب ہلیکش اںم بقع ۔اھت راہ الب وک امں اینپ ےس زور زور دااینل

ہ

ن

 ئ
حی
۔ےھت یھب رو  

 ای   ےس رمکے واےل اسےنم یہ اسیکھت آواز یس رتممن ای    داین ےہ ی ات ایک

ر ووجد رطعم
م
۔ےمھت یہ اایتخر ےب دقم ےک ودیل ۔اھت الکن ی اہ  

  ےن دااینل ۔آےئگ ی ای ا دںیھکی امام

ٹ

ت

ن

مئ

ٹ

ت

 

ب
 اسےنم ۔اھت اتبی ا اںم ےجہل رپ ےس ااسکی

 ےکچ مھت دقم اےکس ۔اھت ارھبا التمط اس بجع اک رپ رہچے ےک وعرت ڑھکی

 ووجد ڑھکے اسےنم آںیھکن رحتک ےب ایکس ۔اھت ایگ یھب ودیل وت مھت اور ۔ےھت

اک اور ریحت رپ رہچے اور ۔ںیھت یمج رپ

 

رات ےلج ےلم ےک ش

 

ای

ے

۔ےھت ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےک ی اوپ ۔اھت درد اک دشت اںم رس اےکس ۔ریہ یٹیل ےس آیسکل افہمط دن اسرا

 ےتیب رپ وخد مغ اک اجےن وھچٹ اگؤں ایپرا اانپ مغ اک اجےن ےک ودیل مغ اک اجےن

 ےکپچ ےکپچ وہ اور ۔ےھت وہےئگ اےھٹک وج ےھت دھک ےنتک یہ اجنےن ۔۔مغ اک ملظ

 اےکس ہک یھت اجیتن وہ ڑیھچا ہن اےس یھب ےن اخوتن آہیس ۔یھت ریہ اہب آوسن

 یک رےنھک رھبم اک آوسنؤں اےکس ےن اوہنں۔رکاتکس ںیہن وکیئ دماوا اک دوھکں

رامہ اہنتیئ لمکم اےس اخرط

ن

ام ۔یھت رکدی ق

 

 رک اھٹ وہ وت ےگل ےنلیھپ اسےی ےک ش

ر ےس رمکے
م
   ای   اںم نحص اخوتن آہیس ۔یلکن ی اہ

ن

 یپاین ےس پمپ ڈنیہ ےگل اجی
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۔آیئ یلچ وچںہ یھب وہ ۔ںیھت رکریہ ووض رک اکنل  

۔وپاھچ ےس ان اےنس ۔چںہ یگل ڑپےنھ امنز  

 اریمضل امیف رگم اھت ہن اصف ی الکل ہجہل اک اردو ااکن ۔رکول ووض یھب مت ۔اٹیب اہں

راھںیئ آںینیتس ےن افہمط ۔ںیھت یتیل اھجمس

ٹ
پ
 ایل ڈنمھ رپ تشپ یک رس وک اچدر ج

 ایھچ رگد ےک رس وک اچدر اینپ ےن اخوتن آہیس ۔یگل رکےن ووض رک کھج اور

   یک رمکے اور اٹیپل رطح

ن

رھ اجی

ٹ

 رس اچدر رکےک ووض ےس رھپیت افہمط ۔ںیئگ ی 

  اھچبےئ امنز اجء اخوتن آہیس اہجں آیئ اںم رمکے یتٹیپل رگد ےک

ے

 

ن

 ی ادنےنھ ن

۔ںیھت یگل  

 اےس رک رسالہ ےن اخوتن آہیس وت ۔اہک ےس دلجی اےنس ۔دںی ڑپاھ امنز یھب ےھجم

ر  اےنپ رای  ارہ اک وہےن ڑھکے ی 

 

ر  اےکن افہمط ۔ایک اش رای   آہیس ۔وہیئ آڑھکی ی 

  اںم آواز دنلب دقرے اخوتن

ے

 

ن

 ۔یگل رکےن دیلقت ایکن افہمط ۔ںیگل ی ادنےنھ ن

 امنز اجء رھپ اور ۔ڑپاھںیئ داعںیئ ھچک اوکس ےن اوہنں دعب ےک ادایگیئ یک امنز

 رپ ااصعب ےک افہمط ےن امنز ۔آںیئ یلچ اںم اخےن ی اوریچ دوونں وہ رک ٹیمس

ر ااھچ اخاص

 

۔یھت یگل رکےن وسحمس اکلھپ اکلہ اکیف وک وخد وہ اور ۔اھت ڈاال ای  

رآن ںیہمت اںم ےس لک

ے

ا ق

ن

۔اہک ےن اخوتن آہیس ۔رکویگن رشوع ڑپاھی  

اں یگ رکواںیئ ی اد یھب امنز ےھجم اور۔رسالہدی ا  وخیش وخیش اےنس ۔ےہ کیھٹ ہی

ن

۔ی  

 وہاجےئ ی اد یہ وخد ںیہمت وت ڑپوھیگ امنزںی یپاوچنں اسھت ریمے روز مت وت وہ
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رآن ۔اٹیب یگ

ے

 وچےہل ےن اوہنں ۔چںہ وہاجیت ی اد ےس آاسین تہب وسرںیت یک ق

۔یگل رکےن دمد ایکن یھب افہمط ۔دی ا وجاب وہےئ ڈاےتل ڑکلی اں اںم  

 ریبوین یھبت اہک ےن اخوتن آہیس دعب وحملں ھچک ۔اگ آےئ بک ںیہن ہتپ دیحر

۔یگل وہےن دکتس رپ دروازے  

 اھت اہک اںم ادناز ےس رصموف ےن اوہنں ۔ےہ آی ا دیحر وھکانل دروازہ اجرک اٹیب اج

ی افہمط ۔ںیھت اچہپیتن دکتس یک ےٹیب اےنپ وہ

ے

ھکت
 
ج
 ھ
ج

ر ےس اخےن ی اوریچ وہیئ 
م
 ی اہ

۔ریک آن اسےنم ےک دروازے ےس وبدیسہ ےک ڑکلی رکےک یپار آنگن اور یلکن  

۔اھت ایک دری اتف اںم آواز دنلب اخرط یک یلست اینپ اےنس ۔ےہ وکن  

ر ۔دیحر
م
 وہ وہا دالخ ادنر دیحر ۔دی وھکل ڈنکی اےنس وت الم ےسوجاب ی اہ

۔وہیئگ اںم اوٹ یک دروازے  

ا السم اںم آواز دنلب وہ! مکیلع االسلم

ے

 رظن ہپ افہمط وت اٹلپ وک رکےن دنب دروازہ رکی

۔یھت ڑھکی یٹپل اںم اچدر ایسہ وہ اںم ادنریھے ےس ےجگلم ۔یئگ ڑپ  

اہتسئ وہےئ رکےت دنب دروازہ اےنس ۔آپ چںہ یسیک

 

۔وپاھچ اںم ےجہل ش  

۔دی ا وجاب اےنس ۔وہں کیھٹ  

۔چںہ دکرھ اامں  

راھ رطف یک اخےن ی اوریچ وہ وت دی ا وجاب اےنس ۔اںم روسیئ

ٹ

۔ی   
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۔اٹلپ رک رک وہ اکپرا اےس اایتخر ےب اےنس ۔ںینس  

۔یج  

 زی ان وک ایخل ارھبےت ےس بک اںم دل اےنس ۔ایگ الچ دشی اےنپ ۔۔اداھرک

۔دی  

ام ااکس وےسی ۔ےہ ایگ الچ یج

ن

 ۔چںہ یتہک ویکں اداھرک اےس آپ ےہ ودیل وت ی

۔ایل وپھچ وییہن ےن دیحر  

 وجاب ےس ااصتخر ےن افہمط ۔اھت آی ا رک نب یہ اداھرک اںم دنجیگ ریمی وہ

۔دی شبنج یس فیفخ وک رس ےن دیحر ۔دی ا  

ان ااھچ تہب وہ وایعق

ن

ادیئ یک ایخل ےک افہمط اےنس ۔ےہ ان

ے

 ی اوریچ رھپ یک ی

ر ھچک وہ ۔ایگ الچ رطف ہک اخےن  یلچ رطف یک رمکے رھپ ریہ ڑھکی وچںہ دی 

۔ےہ ایگ الچ واسپ ونط اےنپ ودیل ہک رک نس ہی اھت وہایگ نئمطم دل ااکس ۔یئگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اےکس ۔۔ایب

ٹ
ن

ار ےس وگد وک دااینل یہ اایتخر ےب اےنس ےلہ آواز ےب وہی

ے

 ۔دی ا ای

ا وہ

ے

۔ایگ الچ یپاس ےک امں اینپ وہا دوڑی  

ر ںیل لم وت ےس ی ای ا آپ امام
م
  ہ

ے
ے

 اک امں اینپ وہ ںیھت رویت رکےک ی اد اوکن وت وق

  چنیھک اہھت

پ

ج

ن

ھی ت
پ
ج
ک

 ںیکلپ ودیل ۔وہیئ ہن سم ےس سٹ وہ رگم اھت راہ ہہک رک 
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را رطف یک مگیب ہلیکش وہ تخلکی اھت راہ داھکی رطف ایکس ریغب اکپھجےئ

ٹ

۔م  

ا ۔۔یمم  
 
 ےک مگیب ہلیکش ۔یھت ایپس یک دصویں اںم آواز ایکس ےہ؟ دکرھ اب

  رپ رہچے

ٹ

م
راہ
 
ار ےک ھگ

 

۔ارھبے آی  

ا یمم  
 
ر  ظفل ای   ای   اےنس ۔ےہ دکرھ اب

م
رای ا وسال اانپ رک دے زور ہ

م
 ہلیکش ۔دہ

اری   رہچا اک مگیب

ے

ہ ۔ایگ ڑپ ی

ن

 ئ
حی
 ےن ودیل رگم یگل ےنٹہ ےس رظنم رک ریھپ رخ رو

۔یل اھتم الکیئ ایکس رک ٹپھج  

ا ۔۔رویح اتبؤ ےھجم  
 
ری یک طبض اےنس ۔ےہ دکرھ اب

ٹ

 وہےئ رکےت ےط زنمںیل ک

ہ ۔اھت ایک دری اتف ےس اس

ن

 ئ
حی
۔ںیل رچا رظنںی ےن رو  

ا  
 
د ہک الچی ا رکےک اورپ ہنم وہ ۔۔۔۔اب ای 

 

ر ےچین ےس زنمل اورپی وہ ںیہک ش

ے

 ای

۔اھت وہا ہن ھچک ااسی رگم ۔۔آےئ  

ا  
 
ررح یپاولگں وہ ۔۔۔اب

کئ ط
ہ ۔الچی ا 

ن

 ئ
حی
ریھ آےگ اںم ادناز ارطضاری رو

ٹ

۔ی   

 رکی نیس اسےنم ےک داین ۔چںہ رکےت ی ات رک ھٹیب مہ ۔ڈاؤن اکم زیلپ ایھب

 

ٹ
 
  ای

ے

 ودیل ۔اہک اںم ےجہل آزیم تنم رک اھتم ی ازو اک ودیل اےنس ۔زیلپ رکںی م

ری یک طبض ےن

ٹ

 دااینل ۔ڈایل اگنہ اک رپ احرضنی وہےئ رکےت ےط زنمںیل ک

اوگنں یک امں اینپ

ٹ

ا ےس ی

ٹ

 اگنہ رپ رہچے ےک وعرت اس اےنس ۔اھت ڑھکا اس امہس لپ

را ےس ےکٹھج ای   وہ ۔اھت ہن ایک ایک دھک امل رکب اہجں ڈایل

ٹ

 ڈگ ےبمل ےبمل اور م

ا

ے

ہ ۔ایگ الچ اںم رمکے اہل رھبی

ن

 ئ
حی
 رچا رظنںی وہ داھکی رطف یک امں ےن رو
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۔ںیئگ  

 رووبٹ یسک وہ دی ا مکح وک امں یک دااینل ےن دنکسر ۔اجؤ ےل اںم رمکے وک داین

ررح
کئ ط

۔یھت یئگ یلچ ےس واہں ڑکپے اہھت دااینل   

ا وک ایھب یمم

ن

ہ ۔یہ وہاگ وت اتبی

ن

 ئ
حی
۔اہک ےس امں ےن رو  

  دہ فیلکت وہ ےہ ںیہن تمہ وت اںم ھجم

ے
ے

 دھک ےن مگیب ہلیکش ۔یک رکےن ی اد وق

۔اہک ےس  

  تمہ وت آپ یمم

ے

۔وبال دنکسر ۔اہرںی م  

 سج ہک دوں دے ربخ ہی اےس ےسیک اںم ےہ آی ا رھگ دعب اسولں اےنت ہچب ریما

 ہلیکش ۔سب اور اھت رساب ای   وہ اھت اجس اںم آوھکنں ایکس وصتر اک یلمیف آڈیئلی

۔وبںیل اںم ےجہل رپ ےس دھک اںم آواز دیب دیب مگیب  

ارا اںم س   اس یمم رگم
م
اں ےہ ںیہن وصقر وکیئ وت ہ

ن

 اڑھکے ےن دنکسر ۔ی

۔اہک اںم ےجہل اڑھکے  

م یہ یںمہ وہ رگم
 

ب لت

 رطح ایھچ وک ےٹیب اےنپ وہ ۔وہں اجیتن اںم اگ رکے 

۔ںیھت یتھجمس  

 اےکن اقحقئ س   اور ےیلچ آپ ۔چںہ ںیہن لقع ےب یھب اےنت ایھب ویل یمم

ہ ۔سب دںی رھک اسےنم

ن

 ئ
حی
وں وہ ۔دالیئ تمہ وک امں ےن رو

ن

 

ے

ے ت

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

 وہےئ 
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رے

ٹ

دو الگس وایل اسےنم ودیل اہجں وہےئ دالخ اںم رمکے ی 

ٹ ن

 ڑھکا یپاس ےک وی

  اھت

ٹ

م
۔ںیھت وہریہ رسخ آںیھکن ایکس ۔اٹلپ رپ آہ  

اں ےہ رمیئگ ایب

ن

وں وہ ۔وپاھچ اںم ےجہل وہےئ ردنےھ اےنس ۔رویح ی

ن

 

ے

 دکھ ت

۔ےئگ رہ ےس  

۔وبںیل مگیب ہلیکش ۔وہ رماجیت اکش  

 ےن اںم ۔اتبںیئ ےھجم زیلپ یمم ۔وہ ےہ اہکں ۔۔ےہ زدنہ وہ ایک ۔۔بلطم ایک

 راہ وت یہ ڑتپ یھب آج وہ ۔چںہ زگارے رک ڑتپ ڑتپ اںم ی اد ایکس اسل اےنت

ہ ۔اھت

ن

 ئ
حی
۔ڑپںی کلھچ آںیھکن یک رو  

 ۔ڑتیتپ رطح ایس ےیل ےک آپ یھب وہ اکش ویل رےہ ڑتےتپ آپ ےیل ےک سج

  ےن مگیب ہلیکش

ے

۔اہک اںم ےجہل رھبے ی اس   

ئ ااں زیلپ یمم
پہل
ٹ

  

ے

 افہلص اک دقم دنچ وہ ۔ایب ےہ اہکں اتبںیئ ےھجم ۔وجھباںیئ م

۔اھت راک آن اسےنم اےکن نیع رکےک ےط  

 چںہ اجرےہ انسےن ںیہمت مہ ربخ وج ویکہکن ودیل رکو دیپا تمہ اںم وخد ےلہپ مت

دی ایت ریغ ےن دنکسر ۔ےہ ںیہن آدنئ وخش وہ

ن

 ےک ودیل اھت اہک اںم ادناز ج 

ریپا اجیہن اک رپ رہچے ۔۔اھت ی   

 زیلپ یمم ںیل ہن ااحتمن اانت اک ربص ریمے ۔ےہ اہکں ایب ریمی اتبںیئ ےھجم زیلپ
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 اب یھت یتکس زگار ںیہن ہحمل اک ریغب ریمے وت وہ ےہ دکرھ ایب اتبدو ےھجم وکیئ

۔اھت راہ رک تنم وہ ۔ےہ یپھچ اج اہکں وہ رک نس ربخ یک آےن ریمے  

 ۔ےلہپ اسل است ںیہن آج ےس رھگ اس ےہ اجیکچ ۔ایب آیکپ ےہ یئگ اھبگ

 رک اٹہ رپدہ یھبت ۔اٹہ ےھچیپ دقم دو اایتخر ےب ودیل ںیھت ایھٹ الچ دکیم مگیب ہلیکش

۔اھت اتہک امں دااینل وک سج وہیئ دالخ اںم رمکے وعرت وہ  

۔اہک ےس ینیقی ےب ےن ودیل ۔۔ںیہن  

ا ۔ودیل ےھت اتبرےہ ںیہن آوکپ مہ وج ےہ چس یہی  
 
 یک دااینل لبق اسل است اب

  یلچ رک وھچڑ اںم اتپسہل اےس یہ دعب وفرا   ےک دیپاشئ

 

  اہکں وہ یھت گ

 

 مہ گ

 وہا ملع اںم دعب یںمہ ۔ںیلم ہن وہ ایک التش تہب اےس ےن مہ رگم اجےتن ںیہن

 ےل اسھت یھب دقنی اور زویرات س   اےنپ ۔یھت رکیت دنسپ وک اور یسک وہ ہک

 ےک نسح ودیل اور ۔ںیھت ریہ رھک اسےنم اےکس آہنیئ اک چس مگیب ہلیکش ۔یھت یئگ

رف لبق اسل است وہ ہک یھت اجیگ اگنم ہی ےس دشت اںم دل  اس ےک ی 

ا رمایگ یہ اںم وطافن

ے

۔وہی  

۔۔الہی ا رس اںم یفن اےنس ۔ےہ ںیہن ایسی ایب ۔یمم اماتن ںیہن اںم  

یچس ایب آیکپ ای   سب وھجےٹ اھبیئ نہب وھجیٹ امں آیکپ اہں  

ا ۔وہ وہیئ یمہف طلغ وک س   آپ ےہ وہاتکس رگم چںہ ںیہن وھجےٹ ولگ آپ  
 
 اب

 ںیہن ہلصیف وکیئ ایلیک وہ یمم ےس داین ےہ ڈریت تہب وہ ےہ ںیہن ایسی
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۔۔اھت راہ ہہک اںم ےجہل نیقی رپ وہ وہں اجاتن اےس اںم۔رکیتکس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

دی ایت

ن

 یھت دبرکدار ویبی اہمتری ۔یگ وہاجےئ ںیہن دبتلی ےستقیقح وہےن ج 

  ربخ یک اہشدت اہمتری ےیل ایس

ے
ن

 ویبہ اہمتری ۔اھبیگ لکن رک ڑتوا زریجنںی یہ س

 ے اھت ہن افدئہ وکیئ ااکس اںم رےنہ رک نب
سلئ
رار ےن اس ا

ن

 ۔رکایل اایتخر راہتس اک ق

 یک رہچے ےک ےساھبیئ ینیقی ےب ےن ودیل ۔اھت اہک اںم ےجہل کشخ ےن دنکسر

  

ن

۔داھکی اجی  

 دقم ااسی وہ ۔وہں اجاتن رطح ایھچ تہب اےس اںم اھبیئ دنکسر ےہ ںیہن ایسی ایب

ری تہب وکیئ وک س   آپ ۔یتکس ںیہن یھب وسچ اک ااھٹےن

ٹ

 ۔ےہ وہیئ یمہف طلغ ی 

ا رپ ؤمفق اےنپ ودیل

ٹ

۔اھت وہا ڈی  

 ۔چںہ رےہ یج اںم یمہف طلغ مہ ےس اسولں است ۔ےہ وہیئ یمہف طلغ یںمہ

 

ٹ
ن

وں دنچ اانپ یپاس ےک نج چںہ وہ مہ ۔ودیل یلس یب ڈوی

ٹ
ن

 وہ رک وھچڑ ہچب اک ھگ

   ۔یھت یئگ اھبگ

ے

 یک اوالد اینپ اےس اور ایل اںم وگد ہچب اہمترا ےن یلیلٰ اس ی

اری مت ۔یپاال رطح
م
ری اسونں ہ

ے

رار ےسیک یمہف طلغ وک زدنیگ رھبی ےس ق

ے

  دے ق

ے

 تکس

 رپ وکلپں یک یلیلٰ ڑھکی یپاس ےک دروازے ۔ںیھت ڑپی ٹھپ ےسیج مگیب ہلیکش ۔وہ

رےن یمن

ے

۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن ےن ودیل ۔یگل ای  

اں ےھت س   آپ ۔وک دااینل یپاال ویکں ےن یلیلٰ

ن

 ویکں وک زدنیگ یک اس رھپ ی
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۔وپاھچ ےس مگیب ہلیکش اےنس ۔ایک دحمود  

ا لبق اسل است ۔ودیل اھت ہلصیف اانپ ریما ہی  
 
 ےسےلہپ س   ےکدعب اجےن ےک اب

 ہچب ریما ہی ہک اھت اہک ےن دل ریمے یھبت اور اھت ایل اںم وگد ےن اںم وک دااینل

ریھ آےگ یلیلٰ ۔یگ یپاولں یہ اںم اوکس ےہ

ٹ

 زگرے اںم آوھکنں رہنسی ایکس ی 

۔وبال ہن ھچک ودیل ۔اھت رکدی ا رمق ےسیج وک دیجنسیگ ےن اسولں  

ا التش وک ایب ےھجم یمم

ن

 رکےن ی ات ےس اس اںم ہلصیف اک وھجٹ اور چس ۔ےہ رکی

ر اےنسھچک ۔رکواگن یہ دعب ےک ۔اہک اںم ےجہل نک ہلصیف دعب دی   

ا واسپ اےنس ارگ ایھب چںہ ےکچ تیب اسل است

ن

ا آی

ے

ہ ۔وہیت وتآیکچ وہی

ن

 ئ
حی
 رو

۔رسالہی ا  اںم یفن ےس دشودم ےن ودیل یھت وبیل اںم ےجہل ےکھتےکھت  

 اےس اںم ۔وہیگ یئگ سنھپ اںم لکشم یسک رضور وہ ۔ےہ ںیہن ایسی ویبی ریمی

د

ٹ ن

ا ڈگ ےبمل ےبمل اور اہک اںم ےجہل ہتخپ اےنس ۔اگ اکنولں ڈوھی

ے

 الچ ےس رمکے رھبی

۔ںیئگ ھٹیب رپ وصےف ڑکپے رس مگیب ہلیکش یہ اجےت اےکس ۔ایگ  

 اسل یئک۔وتےل رپ ےیل ےک اجےن ےن دنکسر ۔آؤاگن لک ۔وہں اتلچ اںم یمم ااھچ

۔اھت وہاکچ ٹفش ےس رھگ اس وہ زگرے  

ر  وک امں ۔رک وھچڑ وک امں اجؤ ےلچ س   ۔اجؤ ےلچ اہں اہں
م
 وہ ۔دو دے یہ زہ

 دنکسر۔ںیگل روےن ےس زور زور اور وبںیل اںم ادناز رٹسہی   رک ااھٹ رس

اوگاری

ن

۔داھکی رطف یک امں ےس ےنی  
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  وکنیئ رٹڈجیی اںم البوہج کیس اگڈز افر یمم

ے

 وت اخدنان وپرا ۔رکںی اجی ا نب م

 وت اب اور چںہ رےتہ اجےت آےت یھب ےچب اور زشاء اںم ےہ راتہ یپاس آےکپ

  رکی نیس اںم اکیبر ویکں۔ےہ ہلئسم ایک آوکپ رھپ ےہ آایگ واسپ یھب ودیل

ٹ
 
 ای

۔ایگ وباتل اںم ادناز وہےئ ااتکےئ وہ ۔آپ چںہ ریتہ رکیت  

ہ ۔وک آپ ےہ وہایگ ایک زیلپ ایھب

ن

 ئ
حی
۔اھت اہک اںم ادناز المیتم ےن رو  

ر ےہ وہیکچ اعدت وک یمم ۔زیلپ رویح
م
  رکی ڈراامز ولیم ےک رطح اس روز ہ

ٹ
 
 ای

ری ےس س   وک وخد ۔یک رکےن

ٹ

 ۔ےہ ںیہن ھچک ااسی ہکبج ۔ہی چںہ یتھجمس ولظمم ی 

 ہلیکش ۔اھت ایگ الچ ےس رمکے اتلچ ےس دقومں زیت زیت وہا وباتل اںم ےجہل خلت وہ

د اںم آوسن ےک مگیب ری 

ن

۔یھت آیئگ زیتی م  

  زیلپ یمم

ے

ہ ۔روںیئ م

ن

 ئ
حی
وں یپاس اوکن رو

ن ٹ

  ےک ھگ
 
۔یئگ ھٹیب پ  

 ۔اب یگ ںیل دم یہ رکےک وپری طسق یک روےن اینپ ہی ۔رویح دو روےن اوکن

ہ ۔یھت یئگ یلچ ےس رمکے اور اہک اںم ےجہل آزیم رخسمت ےن یلیلٰ

ن

 ئ
حی
 یک رو

ری رظن ای   اےنس ۔یھت انھجل اںم آوھکنں  رطف یک امں وہیئ یتکلب رطح ی 

ر ےس رمکے رک رھب اسسن رہگی رھپ داھکی
م
 اورپی اںم التش یک ودیل اور آیئ ی اہ

۔آیئ یلچ یپاس اےکس وہ ۔اھت ڑھکا رپ ریٹس ودیل ۔آیئ یلچ رپ زنمل  

۔اکپرا اےس اےنس ۔ایھب ویل  

 اس رپ ریٹس ۔وبال اںم آواز دممھ وہ ۔ےہ ںیہن ایسی ایب ۔اماتن ںیہن اںم رویح
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۔یھت دواں رواں رٹکفی رپ ڑسک اسےنم ۔اھت ادنریھا اجگلم ےمس  

   یھت ںیہن ادرھ یھب وخد وت اںم ایھب

ے

   ۔ی
 
  ہی وت آیئ واسپ اںم ج

ے

 زگر ایقم

ہ ۔یھت یکچ

ن

 ئ
حی
۔اتبی ا اےس ےن رو  

 رگدن ےن ودیل ۔رویح ںیھت آیئ ںیہن یپااتسکن مت رک نس ربخ یک اہشدت ریمی

۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ  

  یک دعب دن دو ےھجم

ٹ

 

 

 وک رات روز ایس وت ڈویلیری یک ایب ہکبج ۔ایھب یھت یلم الفن

۔یھت آیئ ربخ یک اہشدت آیکپ دن سج یھت وہیئگ  

   رگم ۔۔روز ایس

ے

۔ااھجل ودیل ۔۔وت ی  

  از لبق

ے
ے

 یک ایب رک نس سونز ہی ہک چںہ اتبےت ولگ یمم ۔ہی یھت ڈویلیری وق

 

ے

 ھچک ۔دی ا منج وک دااینل اےنس اہجں ایگ اجی ا ےل اتپسہل اےس یھت یئگ ڑگب احل

ر    ےنیل زیچںی ھچک ںیھت آیئ رھگ اسھت ےک ایھب دنکسر یمم ےیل ےک دی 
 
 وہ ج

ال واسپ

ے

پ
ہ ۔اھت اںم رنرسی دااینل اور یھت اجیکچ ایب وت ںیچنہپ اس

ن

 ئ
حی
 ےن رو

ااین یک ودیل ۔اتبیئ لیصفت

 

 ش
۔اھت اجل اک ونکشں رپ بپی  

  از لبق

ے
ے

 وہ ہک رویح وہیگ ایسی ڈنکنشی ایکس ایک دعب ےک دیپاشئ یک ےچب وق

ہ ۔ایک وسال ےس رویح اےنس ۔اجیتکس ںیہک

ن

 ئ
حی
اےن ےن رو

 

۔ااکچےئ ش  

۔داھکی ںیہن ھچک ےس آوھکنں وت ےن اںم ۔ایھب ویل اجےن اہلل  
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ا میلست ی ات ہی ذنہ اہمترا ایک ۔وہ یتھجمس اچالک اینت وک ایب مت ایک رویح

ے

 ےہ رکی

۔یھت ایسی ایب ہک  

 یھب اچرہ وکیئ وسا ےک رکےن نیقی رگم اھت آی ا ںیہن یھب ےھجم نیقی وت وپںیھچ چس

 ہی رگم ایک التش تہب وک ایب ےن اوہنں ہک چںہ ےتہک ولگ یمم ۔ایھب اھت ہن وت

 اہیں یہ ہتفہ ای   سب اںم ویکہکن ےہ یہ انسیئ ینس سب ےیل ریمے یھب ی ات

  یک اسس ریمی یھت یکس رک

ے

عئ ت
طئ 

راب 

ن

 ے یھت ج
سلئ
ا واسپ یہ دلج ا

ن

 اھت ڑپا اجی

 ۔دعب ےک دیپاشئ یک ےٹیب اےنپ یھت آیئ یپااتسکن اابکیر سب اںم دعب اےکس اور

  

ے

ہ ۔وہں آیئ اب اںم دعب اےکس اور ۔یھت ریہ ںیہی امہ دو اںم ی

ن

 ئ
حی
 ےن رو

 ہی یئگ ںیہن ویکں ڈینیکا واسپ وہ ۔یپاال ویکں وک دااینل ےن یلیلٰ اور ۔اتبی ا اےس

  آج ےھجم ی ات

ے

 اجےن ںیھت یتکس یپال یھب وخد یمم وک دااینل ۔آیئ ںیہن ھجمس ی

۔ایل اہسرا اک یلیلٰ ےن اوہنں ویکں  

 رغض ےب ہک ںیہن وت رغض ےب اینت یلیلٰ ۔رھبا اکنہرا وطلی ےن ودیل ۔۔۔یلیلٰ

ری اینت وہرک

ٹ

ری این ی 

ے

۔اوکس وہں اجاتن اںم وت اانت ۔دے ق  

 تبحم ینتک ےن یلیلٰ ہک ےہ اجاتن اخدنان اسرا وت ی ات ہی رگم ۔ایھب ویل ںیہن ہتپ

ایپا وک وخد ےن اس ےیل اےکس ۔ےہ یپاال وک داین ےس

ے

 وک یلیلٰ وخد اںم ۔انبایل اماتم رسی

ریھ ای  

ٹ

ز
چپ
ک

ن

ب

ری این میظع اس ایکس رگم یھت یتھجمس ڑلیک 

ے

 اک اس یھب ےھجم ےن ق

ہ ۔ےہ رکایل دقتعم

ن

 ئ
حی
الم ےن رو

ے

دوتمں یک یلیلٰ البی

ن

 ےک ودیل ۔اھت ایک ارتعاف اک ج
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رات اےسی رپ رہچے

 

ای

ے

ہ وہ ےسیج ےھت ی

ن

 ئ
حی
۔وہا ںیہن اقلئ ےس داللئ ےک رو  

وہں اجراہ رھگ ےک اوب ایم ےک ایب اںم ریخ  

۔رےتہ ںیہن ادرھ اب وت ولگ وہ رگم  

درسی ۔۔چںہ وہےئگ ٹفش اور ںیہک

ٹ

۔اجؤاگن الچ اںم اتبدو ای   

ر ےس یپااتسکن وہ ارے
م
۔چںہ ےکچ اج ی اہ  

ر  یپااتسکن
م
 در ریحت اںم آوھکنں یک ودیل ۔بک نیم آیئ ۔۔ویکں رگم ۔۔۔ےسی اہ

۔آیئ  

ا اور اھت ایگ الچ دویئب اعرم دعب دونں یہ دنچ ےک اجےن ایسنچ آےکپ  
 
 اس ےک اب

ایم دعب ےک ادقام

ن

 اےنپ یھب وک دادی اور اوب ایم اےنپ اےنس ےس وخف ےک دبی

ر اےنپ وہا رعہص اکیف یھب اہین ۔ایل الب یپاس
م
 ۔ےہ وہیکچ لٹیس رطق اسیکھت وشہ

ااین یک ودیل وت اتبیئ لیصفت اےنس

 

 ش
۔ایگ ھچب اجل اک ونکشں رپ بپی  

ر یہ س   ےسیک اےسی
م
ا ایک ۔ےئگ ےلچ ی اہ  

 
 التش اےس یھب ےن وادلنی ےک اب

 ویں رپ انسیئ ینس یھب ےن اوہنں ایک ۔یھت یک ںیہن وگارا زتمح یک رکےن

دی ایت وہ ۔اھت رکایل نیقی رکےک دنب آںیھکن

ن

۔وبال اںم ادناز ج   

ا ی ار یہ ای   سب وت اسےنم ریمے  
 
 اےکن یھب اہین ےھت آےئ اہیں وادلنی ےک اب

ا ہک اھت اتبی ا یںمہ یہ ےن اہین ۔یھت رمہاہ  
 
ادی اب

 

ایم اربک یسک ےلہپ ےس ش

ن

 ڑلےک ی
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ادی اور یھت رکیت دنسپ وک

 

 وت مہ ۔یھت رکیت ایک ی اد وک ایس ارثک یھب دعب ےک ش

ا چںہ ریغ  
 
ا اھت رکایل نیقی ےن ریپسٹن اےنپ وت ےک اب  

 
 ۔اک دبرکداری یک اب

ہ

ن

 ئ
حی
 وہ اھت اجراہ الچ یہ ااتھجل ذنہ اک ودیل اور یھت ریہ رک ااشکنف ہپ ااشکنف رو

 آج رمکہ ہی ۔وہایگ دنب اںم رمکے اےنپ اتلچ ےس دقومں زیت زیت اور اٹلپ دکیم

اال ہپ اس دعب ےک ودیل۔اھت ایگ وھکال دعب اسل است

ے

 اس مگیب ہلیکش اھت راتہ ی

 رکیت رکدی ا لفقم ےس رھپ رمکہ رک رکوا یہ اںم رگناین اینپ یھب افصیئ یک رمکے

  ےن ودیل ۔اھت ایگ وھکال رمکےوک اس رپ ومعق ےک آدم یک ودیل آج ۔ںیھت

ٹ
 

 الی

ررچین ویہ ۔اھت ایگ رک وھچڑ وہ اسیج اھت یہ واسی ی الکل رمکہ ۔یک رونش

ن

 رپدے ق

 

ٹ
پ
ا اور اےکس ےگل رپ دویاروں ۔۔یھت یمک ای   سب ۔۔اکری  

 
ای یک اب

 

 وفوٹ ےک ش

رزمی

ن

ا اور ق   
 
 رساہےن ےک رہسمی نیع اتلچ دریھے دریھے وہ ۔ووجد اتکہم اک ان

  ایکس ۔۔راک آن

ے
 

 وہرےہ ڈم ڈگ رظنم ےلیکمچ ھچک ےک امیض رپ رپدے ےک ی ادداس

ادی ایکن وہ ۔ےھت

 

 اھت وہا رھبا ےس کہم یک الگوبں رسخ رمکہ اسرا ۔۔دن اک ش

ازہ رہسمی

ے

ایئ یٹمس چیب وچیبں ےک اس اور یھت یجس ےس الگوبں ی

ٹ

 یھٹیب یس سم

ا  
 
ر اںم دل ےک اس ےسیک وہ ینب دنہل روایتی اںم ےگنہل رسخ ۔۔اب

ے

 ۔یھت ریہ ای

ا وسفں اک ی ادوں ۔اکٹھج رس ےن ودیل

ٹ

 رپ رہسمی اںم ادناز اہرے ےکھت وہ ۔اھت وٹی

۔ایگ اس رگ  

۔رماجؤں ےلہپ ےس مت چم چس اںم ہک ےہ نکمم وت یھب ہی اور  

۔اگ دےئجی امر وگیل یھب ےھجم لبق ےس رمےن وت  
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اری چںہ وہےئ امہ اچر رصف
م
ادی ہ

 

 ےگل رکےن ی اںیت یک رمےن آپ اور وک ش

۔۔ےہ ملظ رسارس ہی،۔ چںہ   

 ۔یھت وہیتکس اسزیش اینت ےسیک وہ یھت یتکس رک ہن یھب وصتر اک ومت ایکس وت وہ

ا نیقی ےیل ےک ودیل

ن

انکمم رکی

ن

 ایکس ۔یھت ویبی ایکس ںیہن ریغ وکیئ وہ ۔اھت ی

رایت یھب وہےئ رکےت ی ات ےس اس رک الم رظن وج وہ ۔۔اسیھت یک ولخوتں
 
 ھگ

   ےھت ی اد دن وہ یھب آج وک ودیل ۔یھت وہیتکس ےسیک کھجھج ےب ایسی وہ یھت
 
 ج

ادی

 

ا لبق ےس ش  
 
ا اسانم ااکس اور اب

ے

ی انتک وہ اھت وہی

ے

ھکت
 
ج
 ھ
ج

رایت ۔۔یھت 
 
 ھگ

ادی وت وہ۔۔یھت

 

رب اک اس یھب دعب ےک ش

ے

 رکیت وہاجی ا یس ومیئ وھچیئ یپارک ق

 ےسیک وہ یھت دیھکی رمق دااتسن یک ایح ہشیمہ اںم آوھکنں ایکس ےن ودیل ۔یھت

 ےک رفس رشی   اینپ رپ اینبد یک ایح ایکس ےن اس وک سج ڑلیک وہ ہک اتیل امن

 یھبک رپ ی ات اس وہ ۔یھت وہیتکس انمقف اور کھجھج ےب ایسی وہ اھت ایک بختنم ےیل

ا ایکس ہک اھت رکاتکس ںیہن نیقی  
 
۔یھت واف ےب اب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہک ایک ڑھچاکؤ اک یپاین رک اگل اھجڑو اںم آنگن ےن افہمط

ے

 اور اجےئ ھٹیب رگد ی

  ۔دی ا وھکل ڈرہب اک رمویغں

ن

ریگن رن  اسیکھت وچزوں ےلیپ ےلیپ اےنپ رمایغں ی 

ر
م
 تعیبط یک اخوتن آہیس ےس حبص آج ۔ںیگل رکےن واک اںم آنگن رک لکن ی اہ

رےتھ رسدی یھت ہن ایھچ ھچک

ٹ

را ےن ولف اوکن یہ ی   درد رس وہ رات اسری اھت آھگ 

  ےک

 

   ےک حبص ںیھت یکس ہن وس ی اع
 
ی ر

ے

 ے یھت یگل آھکن ایکن آرک ق
سلئ
 افہمط ا
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ا اںیہن ےن

ن

 ےنب رپ تھچ ۔اھت ااھٹ ہن وسرک ایھب دیحر ۔اھت اھجمس ہن انمس   اگجی

   یک اورپ رک ااھٹ رگدن وییہن ےن افہمط ۔اھت اک ایس رمکہ وادح

ن

 آامسن ۔داھکی اجی

ی رظنںی ایکس ۔ےھت وہرےہ ااھٹک ی ادل رپ

ے

کت

ٹ

ئ
 ھ
ٹ

رے ےچک وہںیئ   

ن

 

 یپار اس ےک ب

  رمکے ےنب

ے

رآدم دیحر اور الھک دروازہ وبدیسہ اک ڑکلی یھبت ںیئگ ی  اےکس ۔وہا ی 

  رسیئم اور رشٹ یٹ یس رپاین ایسہ رپ مسج

ن

 یھب اےنس ۔اھت رٹاؤزر رگم اک رن

 وہوٹنں رھبے رھبے اےکس ےن اکسمن یس یکلہ ای   یھبت اھت ایل دھکی وک افہمط

 رساکھجےئ اور ایک دبتلی زاوہی اک رظنوں اےنپ دم ای   ےن افہمط ۔رکایل ااحہط اک

ا ۔دوھےئ اہھت اےنس رک الج ڑکلی اں ۔آیئ یلچ اںم اخےن ی اوریچ یتلچ زیت زیت

ٹ

 آی

 ی اوریچ یھبت ۔یگل انبےن ڑیپہ اک رپاےھٹ اور راھک وتا رپ وچےہل اےنس اھت ڑپا وگدناھ

  رپ دروازے ےک اخےن

ٹ

م
 اںم تلجع تہب دیحر ۔وچیکن رطح ےب وہ وت وہیئ آہ

 وک دقومں اےکس رک دھکی ےھٹیب اسےنم ےک وچےہل وک افہمط رھپ اور وہا دالخ ادنر

ری   اایتخر ےب ادم ھچک وہ ۔ےھت ےگل ی 

ن

۔اھت اگل دےنی داھکیئ اس ی  

ایک ااسفتسر ےن اس? چںہ دکرھ اامں  

  ےئیل ےن افہمط ۔ںیہن ایھچ تعیبط ایکن ۔چںہ وسریہ

 

۔دی ا وجاب اںم ادناز دی   

اہتش ۔ااھچ

ن

ے ےن دیحر ۔ےہ اتکس لم ی

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

۔وپاھچ وہےئ   

 وہےئ ڈاےتل رپ وتے رپااھٹ ےن افہمط? آپ چںہ اھکےت ایک ۔وہں انبدیتی یج

۔وپاھچ  
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ادعباری تہب الہرک رس وہ ۔چںہ ریہ انب آپ وج

ے

 رپاےھٹ ےن افہمط ۔اھت وبال ےس ی

ر ےس یھگ وک انکروں ےک

ے

 رطف یک اس رک ااھٹ رس ذرا یک ذرا وہےئ رکےت ی

ووں آدیھ ایس وہ ۔داھکی

ن

 ئ
ی

ے

ئ
س

 رسکیت ااکس اںم سج اھت وبلمس اںم رشٹ یٹ وایل آ

ریبیت ےب ی ال وھبرے اھت وہراہ امنی ا مسج

ے

 ایکس ےھت وہےئ رھکبے رپ امےھت ےس ی

  ےب ھچک یھب داڑیھ

ے

۔یھت یس رمم  

ا رپااھٹ ای   ریما ایک وہا ایک

ن

ر تعیبط آیکپ اکپی
م
 ےہ ااسی ارگ ۔ےہ راہ زگر رگاں ہ

اہتش اانپ اںم ںیہن ی ات وکیئ وت

ن

 ےس بیجع ےک رہچے اےکس وہ ۔اگ ولں انب وخد ی

رات

 

ای

ے

د ہک اھت اھجمس یہی ےس ی ای 

 

اہتش ےیل اےکس وہ ش

ن

ا ںیہن ی

ن

 دلجی وس اچیتہ انبی

۔رکایل اایتخر ادناز واضیتح ےس  

 یھبت ۔وہیئگ وتمہج رطف یک رپاےھٹ رک کٹھج رس وہ ۔ےن اںم اہک ںیہن وت ااسی

ر
م
 اھجاکن اںم آنگن ےن دیحر ۔یگل اےنھٹ وخوبش وسدنیھ وسدنیھ یک یٹم ےس ی اہ

رےنس وبدنںی ومیٹ ومیٹ ےس آامسن  وھجاکن زیت ای   اک وہا ڈنھٹی ۔ںیھت یگل ی 

 ےس دویار اور دی ا ڑیھب وکاڑ ےن دیحر ۔یل یس رھجرھجی ےن افہمط وت آی ا ادنر

ر رک اگل کیٹ
م
 ےس وموجدیگ ایکس وک افہمط ۔یھت زیت تہب ی ارش ۔اگل اھجےنکن ی اہ

۔یگل وہےن انھجل  

۔اھت وپاھچ وسال ےباکت ای   اےنس? ےگ اھکںیئ ےسیک رپااھٹ آپ  

۔اھت آی ا وجاب اس دیجنسہ۔ےس ہنم اور اہھت  
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۔ایل اھبنسال ےس دلجی ےن افہمط? انبؤں اچےئ ےہ بلطم ریما  

رہ ااکس ےس وتہج تہب اب وہ ۔وہیگ رہمی این وت یگ انبںیل ارگ یج

ن
 

 ۔اھت راہ ےل اٰجی

ارا ےس وچےہل وتا ےن افہمط

ے

 وبدنںی زیت یک ی ارش ۔دی ا رھک یپاین اک اچےئ اور ای

   ای   ےک آنگن

ن

رس رپ تھچ یک نیٹ یک رمکے امن اوٹسر ےنب اجی  رک ی 

 

ن

۔یھت ریہ رک دیپا رتلجن  

 ہک آی ا ی اد دکیم وک افہمط ۔ایک دری اتف ےن دیحر? ایک یگ اھکںیئ ںیہن ھچک آپ

۔اھت انبی ا رپااھٹ یہ ای   رصف اےنس  

۔دی ا وجاب اںم آواز دیمیھ اےنس ۔یگ اھکولں یھب اںم رھپ اھکںیل آپ  

۔اگل رکےن ثحب وہ? ےہ ارتعاض وکیئ ہپ اھکےن اںم وموجدیگ ریمی ویکں  

۔ےہ ںیہن ااسی  

ےہ اسیک رھپ ? 

 ڈاےنل ینیچ اور یتپ اںیمس وہ وس اھت اگل اےنلب یپاین ۔یئگ ااتک وہ ۔ہتپ ںیہن ےھجم

پ  اھت وبال ہن ھچک دیحر ۔یگل
پ
 الچ یپاس ےک امں رک لکن ےس اخےن ی اوریچ اچپ ج

ار ےس وچےہل یلتیک رکےک ایتر اچےئ اور ایل اسسن اک ھکس ےن افہمط ۔ایگ

ے

 رک ای

 یکلہ رک ڈال اچےئ اںم پک ای   وس اھت راہ رک ہن دل اک اھکےن ھچک وت وخد۔ریھک

 ہک وہےگن زگرے ٹنم یہ دو ۔یھت اجری ونہز ی ارش ۔یگل ےنیل ایکسچں یکلہ
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۔وہیئ آدم دوی ارہ یک دیحر  

۔دی االطع اےس یہ آےت ادنر اےنس ۔ےہ اخبر وت وک اامں  

ی اںم

ے

ھت
ب ک

اہتش آپ اںیہن وہں د

ن

 ااکس اور ۔وہیئ ڑھکی اھٹ وفرا   وہ ۔رکںیل ی

 ۔آیئ یلچ یپاس ےک اخوتن آہیس رک لکن ےس اخےن ی اوریچ یہ ریغب ےنس وجاب

  رس لبمک وہ

ے

اےن ی

ے

۔ںیھت وہےئ ی  

۔اکپرا اںیہن اجرک رساہےن اےکن اےنس ۔اامں  

۔رکاچںہ وہ ۔وہں  

اہتش

ن

۔وپاھچ ےس ایپر اےنس? رکویگ ی  

۔راہ رک ںیہن دل  

اں اھکول وت ھچک

ن

۔ی  

دے اچےئ  ےن افہمط وت دی ا وجاب رک اٹہ لبمک ےس ہنم ےن اخوتن آہیس ۔سب دی 

۔دی ا امھت اںیہن یہ ہک ڑکپا اںم اہھت اےنپ  

اہتش ےن دیحر

ن

رکایل ی ? 

۔دی ا وجاب ےن اس ۔ےہ دی ا انب یج  

 اھکےن یہ وخد وک دیحر اور ےہ یتلچ یہ ایسی وت تعیبط ریمی ۔اٹیب رکشہی اہمترا
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۔چںہ ڑپےت انبےن  

 رپ ھجم ےہ دی انپہ ےھجم ےن ولوگں مت اامں ںیہن ی ات وکیئ یک رکشےی اںیمس

 ااسحدنمن وہ ۔ےیل ےک دوونں مت رکیتکس ںیہن یھب اانت اںم ایک وت ےہ ایک ااسحن

۔یھت  

 یک امں دایھکری ھجم ۔وہ یٹیب ریمی مت ۔ایک ںیہن ااسحن وکیئ ےن مہ اٹیب ںیہن

 اسیکھت آوھکنں من وہ ۔ےہ یلم وک دےنھکی وصرت یک یٹیب دعب اسولں وک آوھکنں

۔وبںیل  

  دیھک مت

ے

۔رکسمادںی لکشمب وہ وت الہسی ا رس ااکن ےس ایپر اےنس ۔اامں رکو وہا م  

ر ےس رمکے اور یٹلپ رک ہہک وہ ۔وہں آیت رک ٹیمس اخہن ی اوریچ اںم
م
 ۔یلکن ی اہ

 ےک وجں ڑیپھتے ےک وہاؤں رسد رگم یھت آیئگ یمک اب اںم راتفر یک ی ارش

ااین وک اچدر ایسہ اینپ اور یل یس رھجرھجی ای   اےنس ۔ےھت وتں

 

 ش
  بپی

ے

 ےتچنیھک ی

اہتش دیحر ۔آیئ اںم اخےن ی اوریچ وہےئ

ن

د رکےک ی ای 

 

 اجاکچ اںم رمکے اےنپ ش

   ےک وچےہل وہ ۔اھت
 
ی ر

ے

 ھچک اںم روامں رےھک اںم ریگنچ ۔یئگ ھٹیب رپ ڑیپیھ ق

ا

ٹ

ی رظنںی ایکس ۔اھت راھک رپااھٹ اھکی ا ادھ اںیمس وت وھکال اےس اےنس اھت وہا لپ

ے

کت

ٹ

ئ
 ھ
ٹ

 

  یلتیک وہںیئ

ے

 ۔یھت ڑپی یھب اچےئ آدیھ اںم پک ڑپے یپاس اےکس ںیئگ ی

۔۔اھت آی ا ی اد ےس دشت وکیئ اےس ۔ںیھت ددنھالیئ اایتخر ےب آںیھکن یک افہمط  

 رشی   اںم اھکےن اےنپ اےس ےن سج اھت نسح ودیل رمد وہ ی ار یلہپ اںم زدنیگ



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

327 

 دوونں اھت وہ اور ۔یھت دقررتشمک ای   اںم دوونں ۔۔۔ دیحر اب اور اھت ایک

 اےکن وہں واےل رےنہ ےطخ یھب یسک اچےہ رمد املسمن ہی ۔۔۔االسم ۔۔دنی اک

رے یھب ےنتک ہی ۔ ۔چںہ ےتلج ےتلم ےنتک اوصل ےک ریغت اور ادقار  رگم وہں ی 

الم اںم یٹھگ ایکن دانی زعت وک وعرت

 

ا ش

ے

 یک وعرت وہ ہن ویکں اور ۔ےہ وہی

ا وت رکتمی

ن

۔ےہ ےن االسم یہ اھکسی ا وک داین وت رکی  

 اور ےھت دےتی امن اسیک اوکس رگم ےھت ےتگل ہن ھچک ےک اس وج ےھت ہی رمد دو

ر واال وہےن ااکس وج اھت رمد وہ ای  
م
 ایگ نب ریٹلا اک زعت ایکس رگم ۔۔اھت وشہ

۔اھت  

ر ۔ڑپی رو زارواطقر وہ ڑکپے اںم اہھت رپااھٹ اھکی ا ادھ
م
 وہیکچ زیت رھپ ی ارش ی اہ

۔یھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ےن ودیل  
 
 اخرط وکیئ رگم یھت یک نیب نیھچ اکیف اجرک اںم ےلحم رپاےن ےک اب

ہ ۔اھت وہاکس ہن افدئہ وخاہ

ن

 ئ
حی
د یھب ھچک العوہ ےک االطاعت یئگ یلم ےس رو ری 

ن

 م

ادی ۔اھت وہاکس ہن ولعمم

 

ا وجانئ ڈوییٹ وک ودیل ویکہکن دعب وفرا   ےک ش

ن

 یھت رکی

 ے
سلئ
ا ۔ےھت وہےئگ رواہن الوہر یہ دعب دن نیت ےک وےمیل وہ ا  

 
 اخدنان ےک اب

ا وہ ہک یھت وہج یہی اور ۔اھت رکاکس ہن وبقل وہ دوعت یھب یک یسک ےس اںم  
 
 اب

 وہ لبق اسل است ارگ ۔اھت راہ اتھچپ وہ اب اور ۔اھت ہن اجاتن اانت وک اخدنان ےک
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ا انلج انلم ھچک ےس واولں اخدنان اےکس

ے

اکم اںم ادنریھے ویں آج وت رھک

ٹ

 وٹایئں ی

ام وہ دعب ےک وخاری لجخ یک رھب دن ۔اھت راہ امر ہن

 

  ےک ش

ے
ے

 وت اچنہپ رھگ وق

اا ۔اھت ایک اابقتسل ااکس ےن اگنہےم ای   واہں

 

 ش
علی
 وچبں نیت اور ایمں اےنپ 

ہ اور دااینل ۔یھت وہیئ آیئ تیمس

ن

 ئ
حی
 ےھت وموجد وچںہ یھب ےچب دوونں ےک رو

ریپا دبزیمتی وطافنِ  اخاص ااھچ  انبء ےیک اخمبط یھب وک یسک ےس وصختیص وہ ۔اھت ی 

رھ رطف یک ڑیسویھں رکےک السم

ٹ

۔ایگ ی   

 اایتخر ےب وہ ۔اھت اکپرا اےس ےن دااینل ےس بقع ۔چںہ آیئ وھپھپ اعیش ۔۔ی ای ا

۔امھت یہ  

اا ویل؟ وہ ےسیک

 

 ش
علی
اا۔ اٹلپ وہ اھت اکپرا اےس یھب ےن 

 

 ش
علی
 دیفس اںم ضیمق ولشار زبس 

ال رگم

 

اےن ش

 

ر اکیف اںم اپ کیم ےکلہ ےکلہ ڈاےل رپ ش ۔ یھت ریہ گل وسی 

ر وکیئ رپ نسح اوکس ےن اسولں زگرے

 

۔اھت وھچڑا ہن ای  

۔وبال ےس دیجنسیگ وہ وہ؟ یسیک مت۔وہں کیھٹ  

راھ آےگ رک رھب اسسن رہگی ودیل۔ رکسمایئ وہ۔ وہں کیھٹ

ٹ

ر اےکس اور ی 
م
 ےس وشہ

  اور ایک ابتدہل اک ولمجں افرلم ھچک رکےک اصمہحف

ٹ

 ھچک اخرط یک ااہظر ےک رکٹ

ر   وچںہ وک دی 

ٹ

ایگ ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اا ےہ؟ وہراہ لیف اسیک آرک واسپ ویل انسؤ اور

 

 ش
علی
۔وپاھچ ےس ودیل ےن   
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۔رکسمای ا لکشمب وہ۔ ےہ ایگ دبل تہب ھچک س    

۔ وبیل ےس زیخی ینعم وہ۔ ےہ ایگ دبل یہ ھچک س   وت ےیل اہمترے وایعق اہں

ہ یھٹیب رپ افےلص ھچک ےن ودیل

ن

 ئ
حی
 وکیئ یک رممی یٹیب اینپ وج داھکی رطف یک رو

۔یھت ریہ نس ےس دایھن ی ات  

ا مت ہک ںیھت ریہ اتب آیٹن  
 
اا۔ وہ رےہ رک التش وک اب

 

 ش
علی
 دیتھک ایکس ویکں اجنےن 

اا اگنہ یس دیجنسہ ای   ےن ودیل۔ یھت اںم ومڈ ےک ڑیھچےن وک روگں

 

 ش
علی
 ڈایل رپ 

۔داھکی رطف یک دااینل ےتلیھک اسیکھت یلع رھپ اور  

ولچےگ؟ اھکےن آرکسئمی ولگ آپ یلع دااینل  

۔ےھت ڑپے الھچ ےس وخیش رک اھچڑ وھچڑ لیھک اانپ دوونں وہ۔۔ سی  

۔آیئ یلچ یپاس اےکس وہیئ ایتلھچ وفرا   یھب رممی اسہل نیت۔ یگنٶاج یھب اںم امومں  

اری ںیہن ویکں اہں اہں
م
 وھپےل وھپےل اےکس ےن ودیل۔ یگ ںیلچ یھب رپسسن ہ

 دالخ اںم رمکے یلیلٰ یھبت۔وہا ڑھکا اھٹ ےیل اںم وگد اےس اور۔ ےیل وچم اگل

راک ےبمل دیفس۔ وہیئ

ن

  ونس ی الکل اںم ق

ٹ
 

۔۔یسیج وای  

ارے یھب آپ چںہ اجرےہ رک ےل الھکےن آرکسئمی یںمہ ی ای ا امام
م
 ںیلچ اسھت ہ

اں؟ یگ

ن

 یھبس تیمس یلیلٰ۔ اھت ایک اخمبط اےس ۓوہ وہےت رپوجش ےن دااینل ی

   یک ودیل رظنںی یس دیجنسہ یک احرضنی

ن

 ےس رممی ےس یقلعت ال وج اںیھٹ اجی
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۔اھت رصموف اںم رکےن الڈ  

۔اھت دی ا وجاب اںم ےجہل رسد تہب ےن یلیلٰ۔ ٶاج ولگ مت اٹیب ںیہن  

اں ںیلچ زیلپ امام

ن

اں ںیہک وک امام ی ای ا ی

ن

ارے ی
م
 یفلکت ےب ےن دااینل۔ ںیلچ اسھت ہ

۔ اھت اک آزامشئ ےیل ےک ودیل ہحمل وہ۔ یک ااجتل ےس اس رک اھتم اہھت اک ودیل ےس

 اےکس سفن اک ای   وموجد ےمسواہں اس دوڑایئ رپ احرضنی اگنہ ای   اےنس

۔اھت رظتنم اک وجاب  

 ےس دیجنسہ اےنس۔ رکےت ںیہن ارصار رپ اجیلےن اسھت اوکن وہ ہن ومڈ اک نج اٹیب

۔دی ا وجاب وک دااینل اںم ےجہل  

رہ ریغب ےک امام وت ےھجم رگم

ن

ا ںیہن م

ے

 ںیہن یھب اںم وت یگ اجںیئ ںیہن امام ارگ۔ آی

۔۔ایگاھت نب اٹیب اک امں دکیم وہ۔ اگنٶاج  

رہ وت ےگٶاج اسیکھت ی ای ا
ن

۔یئھب اگ ۓآ ںیہن ےسیک م  

رہگج اںم
م
ا اسیکھت امام ہ

ے

  وت اسیکھت آپ وہں اجی

ٹ

رس

ن

امئ ق

ٹ

 وہ۔ وہں اجراہ ںیہک ی

 ےک دااینل اور ےک اس۔۔ اھت وہا ااسحس دکیم وک ودیل۔ وبال اس اڑھکا اڑھکا

  ےب داین اسری اےس۔ یھت وہیئگ احلئ دوری یک اسولں است درایمن

ن

 ےنگل رن

۔۔یگل  

ارے یھب مت ولچ
م
 یک ےنلچ اسھت یھب وک یلیلٰ رک رھک رھتپ رپ دل اےنس۔ اسھت ہ
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۔یھت ڈایل دے دوعت  

اں ںیلچ زیلپ امام اہں

ن

 اںم ےجہل و رہچے ےک دااینل۔ دی ا ہہک یھب ےن ی ای ا وت اب ی

ازیگ

ے

  رپ رہچے ےک یلیلٰ۔ یھت یئگ دوڑ ی

ے

 

ن

ار ےک امطن

 

 یک دااینل وہ اور ارھبے آی

اا اور رھبی اسسن رہگی ےن ودیل۔ یئگ ٹلپ رک اھتم ایلگن

 

 ش
علی
 یھب وک وچبں ےک 

ر رک ہہک اک آےن اسھت
م
   یک ی اہ

ن

راھ دقم اجی

ٹ

۔ۓدی ی   

ری ا ویلب وہ    اگڑی رک لکن ےس یپاررل آرکسئمی وہشمر ای   ےک ای 

ن

ای  
 
رےھ ک

ٹ

 ودیل ی 

  ڈراویئگنی ےن

ٹ

ر یلیلٰ اھبنسیل س  رای    وایل ی 

ٹ

د ابغرے ےچب ۔آیھٹیب رپ س  ری 

ن

 ج

 اںم روینش یس یجگلم وج داھکی رطف یک یلیلٰ رک ومڑ رگدن ےن ودیل ۔ےھت رےہ

۔یھت ریہ دکم یھب  

ا اںم زدنیگ ریمی مت رگم ےہ اتکس ھجمس امں اینپ ںیہمت وت ہچب وصعمم وہ  
 
 یک اب

۔یھت ڈنھٹک اںم ےجہل اےکس ۔یتکس ےل ںیہن یھبک ہگج  

ا اںم  
 
ردی   ریمے وہ اچیتہ ںیہن یھب انیل ہگج ہک اب

ن
ن

 آج یھت رتمک یھب لک ی

۔اھت رسد تہب یھب ہجہل اک یلیلٰ ۔ےہ ویہ اسٹیٹس ااکس یھب  

ر ےس ڈراےم ےک رغیض ےب اینپ وک داین اسری مت یلیلٰ

 

 ےھجم رگم وہ رکیتکس اتمی

  اب رات وہ یک لبق اسل است اںم ۔ںیہن

ے

۔وھبال ںیہن ی  

  یھب وھبانل

ے

 رات اس اںم یھب اسل است آج ۔یھت تقیقح ای   وہ ویکہکن م

 ہی دی ا یھب ومعق ےھجم ےن تمسق دوھکی اور وہں اقمئ رپ ی ات ای   ای   اینپ یہک
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 رگدن وہ ۔اھت حیحص رحف ہب رحف وہ اھت اہک ےن اںم وج ہک اک رکےن رپوو

راےئ

ٹ

ر اک

ن

 اھت واال یہ ےنہک ہلمج اس تخس وکیئ وجای ا   ودیل ۔یھت ریہ وبل ےس افتج

 اک ای   رک وھکل دروازہ الھچپ اک اگڑی رکسماےت ےتسنہ اور آےئ ےلچ ےچب ہک

  ےن ودیل ۔ےئگ ھٹیب ادنر رکےک

ن

ن

 

 س
ی

ن

ئ
گ

زر امھگیئ یجنک اںم ا

ٹ

ئ ی
شل
ب ک

 دی اؤ اک یپاؤں رپ ا

ا وجار ای   ادنر اےکس ۔دی دوڑا اگڑی اور ڈاال

ٹ

 رشی تہب ۔اھت راہ اھٹ اھبی

 

ن

 اخمبط یھب ےس یسک اور رویک اسےنم ےک رھگ اگڑی ےن اس رکےک ڈراویئن

 رپ آگ یتلج ادنر اےکس ےن ڈاٹھیئ یک یلیلٰ ۔آی ا الچ اںم رمکے اےنپ ریغب وہےئ

ے اںم رمکے وہ ۔اھت ایک اکم اک لیت

ن

ہلئ

ٹ

ٹ

ر اےکس ۔اگل 
م
 ارطضاب ای   اںم دقم ہ

   دن وہ ۔اھت ایگ چنہپ لبق اسل است ذنہ ااکس ۔۔اھت
 
ہ ج

ن

 ئ
حی
 ےک وےمیل ےک رو

ا ۔ےھت ےچنہپ رھگ ولگ وہ دعب  
 
 رک الھک دوا اےس ےنس ا وس یھت یکچ کھت تہب اب

  یک وسےن

ے

 
   اور یک اجری دھای

ے

  ی

ے

   راہ اھٹیب رساہےن اےکس ی
 
  ج

ے

 وہ ی

ری رک اھٹ وہ دعب ےک وسےن اےکس ۔یھت یئگ ہن وس دنین رہگی  آاھٹیب اںم الربئی 

  دور دور اںم آوھکنں ۔اھت

ے

 ے یھت ہن دنین ی
سلئ
 ۔ایگ ھٹیب رک ےل اتکب ای   ا

ر یک ڑھگی ۔ےھت وسےکچ رک کھت یھبس۔اھت راج اک وکست اںم رھگ اسرے

ے

 وتمای

 

ٹ

  ی

ٹ

ر اکیف وہےئ ڑپےتھ اتکب اےس ۔یھت ہن آواز وکیئ العوہ ےک ی  وہیکچ دی 

   یھت
 
ری ج   رپ دروازے ےک الربئی 

ٹ

م
  اےنس ۔وہیئ آہ

ن

 ۔امھگیئ رگدن رک وچی

   ریمشی ایسہ ۔یھت وہیئ دالخ ادنر یلیلٰ رک وھکل دروازہ

 

 اںم س ابل ےک وخایب س

 یک وھچلں ی ال رہنسے اےکس ۔۔ری ا وہش اور نیسح زی ادہ ںیہک ےس ہشیمہ
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اونں اےکس اںم وصرت

 

 ڑھکا اھٹ یہ اایتخر ےب ودیل ۔ےھت وہےئ رھکبے رپ ش

۔وہا  

۔وپاھچ ےس یلیلٰ اےنس وہا؟ ایک  

ارلم اےنس ۔ولں دھکی یہ اتکب وکیئ وساچ یھت آریہ ںیہن دنین ےھجم ۔ںیہن ھچک

ن

 ی

راھ رطف یک ری   واےل ی ازو ی اںیئ دقم اور دی ا وجاب اںم ےجہل ےس

ٹ

  ی 

 

 ۔دی 

راامجن رپ تسشن اینپ ےس رھپ ودیل ۔امجدںی رپ اتکب رظنںی اور وہایگ ی   

ا اہمتری  
 
اں؟ ےہ ریمج ول ےس اب

ن

  اتکںیب ی

ے ٹ

 ےس رسرسی اےنس ۓوہ ےتٹلپ ال

۔وپاھچ ےس اس اںم ےجہل  

۔دی ا وجاب ریغب ۓاٹہ رظنںی ےس اتکب ےن ودیل۔ اہں  

ری رطف ایکس ۓیل اںم اہھت اتکب ای   وہ وہج؟ اخص وکیئ یک ول

ٹ

 ےن ودیل۔ م

   رہپ اس ےک رات وج داھکی رطف ایکس رظن ای  

 

 ابلدے ایسہ ےک وخایب س

اک اںم

ن

  دح رطخی

ے

ام ایح۔۔ وخوصبرت رصف نکیل۔ یھت ریہ گل وخوصبرت ی

ن

 ی

۔۔اںیمس یھت ہن زیچ وکیئ یک  

   یک اتکب ےس رھپ وہ رک دے وجاب رحیف ای  ۔ ایح

ن

۔وہایگ وتمہج اجی  

ردی   ریمے۔ ےہ دلیل وبدی ی الکل وت ہی۔۔ ولی

ن
ن

  ی

ن
 

 ہسیپ میلعت اںم یپاررنٹ الئ

ادنار اور ڈگسکل

 

 ٶاک س   ہی ریکریئ ش
ٹ
ن

ا ی

ے

 ڑکپے اںم اہھت اتکب وہ۔ ےہ رکی
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ری اےنپ

ن

۔یھت ریہ رک واحض رظن عمطم اانپ اںم ہجہل و ل   ارگنی   

ر
م
ا رظنہی اانپ اانپ اک یسک ہ

ے

ی ی ات وادح وج اںم وعرت ےھجم۔ےہ وہی

فی س

  

ٹ

 

ن

 رکیت ن

۔دی ا وجاب اںم ےجہل ومہار اےنس۔ ےہ ایح وہ ےہ  

ک اکیف مت

ٹ

ئ
س

ن

ن
او

 

ری ےس س   ایکس ہک ےہ اتگل ےھجم اور وہ وہےئگ ش

ٹ

 اہمتری وہج ی 

ری ےن اس۔ ےہ ویبی اجلہ یپھچ اںم ٹنیٹ الکس ڈمل

ٹ

ا ےس یفلکت ےب ی   
 
 یک اب

ااین یک ودیل۔ اھت ایک وپامٹسرمٹ اک تیصخش

 

 ش
  رپ بپی

 
۔ےئگ ڑپ پ  

   مت اںم ایخل ریما
 
  وک دحود یک ذہتی

ن

 ہہ اےنس۔ وہ ریہ الھپن
ی ت

ن

ئ

ے

ب
 واےل رکےن 

 ےسیج اںم وکست اس ےن یسنہ اےکس۔ الھکلھکیئ ےس وہےل یلیلٰ۔ اہک اںم ادناز

 

ن

۔یھت دی ریھکب رتلجن  

 ے ودیل وہں ںیہن اقلئ یک افلکتت اںم
سلئ
ری وہ۔ رکویگن ی ات اصف ا

ن

 اںم ارگنی 

  اےنپ مت ےھجم۔ وہیئ وگی ا

ن
 

 ویبی اہمتری اور وہ دنسپ تہب رپ وطر ےک یپاررنٹ الئ

  اہمتری ےھجم وت ےس دعب ےک ےنلم ےس

ے
ے

 اےنت مت۔ ےہ اگل وہےن اوسفس رپ امحق

د ڈنیہمس

ٹ

د

ٹ

ئ

ن

ئ لی

ٹ

ب

 اور رکو ونرکی مت ہک ےہ ںیہن اقمم اہمترا ہی وہ اوجیڈٹیک ولی اور 

 ان ویلل اہمترا۔ رکول وبقل اںم تیثیح یک ویبی اینپ وک وعرت یس اجلہ ای  

۔ےہ اواچن تہب ےس ی اوتں س    

۔وپاھچ اںم ےجہل رسد ےن ودیل ےہ؟ ایک بلطم اہمترا ےس ی اوتں س   ان  

   اےکس ۓوہ وبےتل وہ۔ ودیل ےہ واحض ی الکل بلطم ریما
 
ی ر

ے

 ایکس اور آیئ یلچ ق
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 ودیل ی ال رہنسے وخوبشدار اےکس یکھج وک آےگ رک کیٹ اہھت رپ تشپ یک رکیس

  ےسیج ودیل۔ ےھت ۓرکٹا ےس رہچے ےک

ٹ
ن

ا۔ اھت االھچ ےس رکیس اھکرک رکی  
 
 وک اب

ئ اا ہی ولچ ڈینیکا اسھت ریمے۔ یم ریمی اڈنی دو الطق

ٹ

ھی

گ

 القئ اہمترے کلم اس 

۔یھت رکدی لمکم ی ات اینپ ےس اانیمطن اےنس۔ ےہ ںیہن  

۔وہ رگیتکس اانت مت ہک اھت اتکس ںیہن یھب وسچ اںم۔  اپ ٹش  

 اینپ ےھجم۔دی ا ہہک ایک لیف وج ےن اںم۔ ےہ ی ات ایک یک وہےن وہا رگا اںیمس

ر

ن

ز
گ

ن

ئ
ئ ل
ف

ا 

ن

ا اسھت اہمترے زدنیگ اینپ اور وی الکیئ آیئ۔ آیت ںیہن اپھچی

ن

ای

ے

ِ
 
 اچیتہ ب

ا مت اب۔ اٹ دسٹی وہں  
 
 ڈینیکا اسھت ریمے اور رکو ہلصیف اک دےنی الطق وک اب

   اےکس وہ۔ ولچ
 
ی ر

ے

  ےک ودیل اہھت ےسیج اچدنی اےکس۔ یھت آیئ یلچ ق

ن

 رگنی رپ س 

ان ےک اویلگنں یپاوچنں رپ ہنم ےک یلیلٰ اور اھت ااھٹ اہھت اک ودیل۔ ےھت رےہ

 
ن

 تبث ن

۔یئگ ڑلڑھکا وہ۔ ےھت وہےئگ  

 رک ااھٹ ایلگن وہ۔ ےس ھجم روہ دور۔ وہں وھتاتک اںم رپ وعرت ایح ےب یسیج مت

۔اٹلپ وہا داتی وارگنن اےس  

 ی ات ہی نسح ودیل ےہ رتہب ںیہک ےس ویبی دار ایح اس اہمتری وعرت ایح ےب ہی

  ںیہمت

ے
ے

 ےن ودیل وت وبیل اںم ادناز ۓوہ رہھٹے ےس بقع وہ۔ اگ ۓاتب وق

 الل اک امطےچن رپ اگل ےسیج رویئ دیفس اےکس۔ داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن

ان

 
ن

۔اھت واحض تہب ن  
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۔وہاگ ںیہن یھبک ااسی  

 ۔ نسح ودیل وہاگ یہ ااسی

ے
ے

 دقومں ےک وعرت ایح ےب ایس دن ای   ںیہمت وق

 اور اکٹھج رس ےن ودیل۔ اھت اہک اںم ادناز واےل رکےن جنلیچ اےنس اگ ۓآ رکیل اںم

ر

ٹ

ا ڈگ ےبمل ےبمل رک م

ے

 یہ حبص ہک اھت رکایل ہیہت اےنس۔ اھت ایگ الچ ےس رمکے رھبی

 لم ہن ومعق اک اس اےس رگم۔ اگ رکے ی ات ےک لھک رپ وموضع اس ےس یمم

 وپگنٹس ایسنچ اےکس یھت وہیئ یبلط ویک اچی یج ایکس حبص یہ حبص روز اےلگ اھت اکس

 ایک ایک ےس ےھچیپ اےکس۔ اھت ایگ الچ اںم دونں یہ دنچ وہ اور ےھت آےکچ آرڈرز ےک

ر ایکس ےس اس ےن اسل است۔ اھت اجاتن ہن ھچک وہ وہا
م
۔ یھت یل نیھچ وخیش ہ

  ای  

ٹ

ئ کت
ف
  وہ اھت داھکی ےن اس وخاب وج اک یلمیف رپ

ے
ے

 ںیہک اںم دوھل یک وق

 اںم اھجلسےن وک نج ےھت ےئگ اھجل داھےگ ےک ایحت ایکس۔ اھت ایگ رہ رک دب

  انتک اجےن اےس

ے
ے

ا گل وق

ن

۔اھت اجی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا واسپ رکایچ وہ اگل وک املس زسم۔ یھت نیچ ےب تہب یملسٰ

ن

 وہ وس ےہ اچیتہ اجی

دیھ اےس اور آںیئ یلچ رکایچ ےیل اسھت اےس اہک دی ا وجھبا وہم ای 

ے

 دن ھچک وہ ی

اےل اسھت ےک اسویھتں رپاین اینپ

ے

ِ
 
 یک یملسٰ رک رگ ےس ڑیسویھں دونں ایہن۔ ب

  ےک سج یئگ وٹٹ ڈنپیل داںیئ

 

  ےک رحتک و لقن وہ ی اع
 
دا ریہ ہن اقپ

ن

ٰ
 ل

  ےنلھک الپرٹس ااکس

ے

 اک یملسٰ۔ اھت رکایل ارادہ اک رےنک یہ اںم رکایچ ےن املس زسم ی

ررچکی

ن

 ےن املس زسم۔ اھت انلھک دعب امہ نیت الپرٹس ااکس اور اھت اک ونتیع دیجنسہ اکیف ق
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 یملسٰ وہںیئگ ٹفش القتسم  اںم سٶاہ افرم اےنپ اور ولباایل یہ رکایچ یھب وک زنی

۔یھت رمہاہ اےکن یھب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا یھب ےس ںیہک وک ودیل  
 
 رپ اس ےس اورپ۔ اھت یپاراہ وہ ہن ولعمم ھچک قلعتم ےک اب

رےنھ اک اکم

ٹ

رات ایکس اور یھت رکیل وجانئ ڈوییٹ ےن اس۔ اھت اگل رپرشیی 
 
 ےک ج

رے یلمع
م
  یک اظمہ

ے

ریق اوکس دبول

ے

۔ اھت ایگ رکدی ا اطع رکنی اک رجیم رک دے ی

دامت ایکس ےن تکلمم دصر

ن

رات اےسالہل ےکویعض ج
 
 ودیل۔ اھت ونازا یھب ےس ج

ااحل

ے

ا دلج از دلج وہ اور اھت انیعتت یہ اںم ڈنپی ی  
 
۔ اھت اچاتہ رکانیل التش اک اب

 ےس س   رگم اھت رکراہ وکشش وپری یس اینپ رکےک اامعتسل روسیرزس اےنپ وہ

ری

ٹ

ا یپاس اےکس ہک یھت ہی لکشم ی   
 
ر وکیئ یک اب ا ےس رھگ۔ یھت ہن یھب وصتی   

 
 اب

ر اک ای   یک    ویں وصتی 

 

ا ےسیج یھت وہیکچ اغی  
 
ایم اب

ن

 یہ آیئ واہں یھبک ڑلیک ی

ا اس رگم اھت اہرا ےک رک رک التش ودیل۔ یھت ہن  
 
ر وکیئ یک اب ۔ یھت یلم ہن وصتی 

دی ایت یس یبمل ایکن اںم وجاب وت ایک ااسفتسر ےس مگیب ہلیکش

ن

ر ج  ی رقتی 

ن

ت

ن

سی

 یھت ڑپی 

ا ہک اھت ہی ابلب ل   اک سج  
 
ر یک وعرت دبرکدار یسیج اب  رھگ اس وہ یھب وصتی 

  اںم

ے
 

رداس  اےس اھت اسنھپ آن اںم ادنریھے ی الکل اب ودیل۔ رکںیتکس ںیہن ی 

ران ایہن۔ اھت اتگل اہنت ی الکل آپ اانپ اںم داین رھبی اس    وی 

 

 ای   اںم روز و س

ام وہ دن

 

  ےک ش

ے
ے

 رظنںی رپ الیل یتلیھپ رپ اقف رغمیب اھٹیب ہپ رکیس رپ ریٹس وق

رنی اںم ووتعسں یک آاکش۔ اھت ۓوہ ۓامج

 

 ۓوہ اڑےت وغل ےک وغل ےک اطی
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 رظن دور دور۔  اھت اصف ی الکل علطم ےھت اجرےہ واسپ وک آایشونں اےنپ اےنپ

  وک آامسن ۓااھٹ رس اہپڑی اں رسیئم یک امرہلگ آںیت

ے

 ایسہ یک ودیل۔ ںیھت ریہ ی

 ایکس سکع اک الیل یک وسرج ڈوےتب اور ںیھت رموکز رپ ووتعسں یک آامسن آںیھکن

  وہل وک آوھکنں

ن

۔اھت راہ رک رن  

 ایکس رک ومڑ رگدن رھپ وچاکن رطح ےب وہ رپ اکپر وصعمم یس یھنن ای  ۔۔ ی ای ا

 ریپوں اور ٹیہ رسرپ ےنہپ وسرٹی رسیئم رپ ٹنیپ یس یلھک ایسہ وج۔ داھکی رطف

 یسیج ودیل ی الکل لکش ایکس۔ اھت راہ گل ایپرا اور وصعمم تہب ےنہپ اجرگز اںم

 الچ یپاس اےکس البکھجھج وہ۔ البی ا یپاس اےنپ اےس رکےک وا ی ازو ےن ودیل۔ یھت

۔اھتےم اہھت دوونں اےکس ےن ودیل۔آی ااھت  

ےھت؟ اہکں  

۔دی ا وجاب رطح یک وچبں اےھچ اےنس۔ اھت راہ ڑپھ  

ری مت؟ وہ اںم الکس سک ڈگ وی   

۔اںم رھتی  

ای اش

 

ا۔ ش

ن

اہمترا؟ ےہ ویفرٹ ٹکیجبس وکن  

الم الب اےنس۔ رگایف ویج

ے

 ی اد ھچک اےس۔ اگل اس داکھ وک دل ےک ودیل۔اھت دی ا وجاب ی

۔اھت آی ا  
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ا آوکپ

ن

ی ای ا؟ ےہ دنسپ ٹکیجبس وکن  

  ےن دااینل۔ اھت رکسمای ا اس دممھ وہ۔ ےہ دنسپ ویجرگایف یھب ےھجم۔۔۔ ےھجم

ٹ
ن

 وہی

ا ی الکل ادا ہی ایکس۔ اھت ایگ رہ اتکت اےس ودیل۔ الگن وھتک رک چنیھب  
 
 اور یھت یسیج اب

ا اںم اگل داںیئ اےکس

ے

ا وہ۔۔ ونھبر رہگہ ڑپی  
 
ا ہن ےسیک اسیج اس۔۔ اھت اٹیب اک اب

ے

۔وہی  

 آںیھکن ایکس۔ اھت وہا رپوجش وہ۔ ےہ میس میس وت وچاسئ ریمی اور آیکپ۔۔ ی ای ا ٶوا

۔یسیج ودیل ی الکل ںیھت ایسہ رہگی  

 ے وہ
سلئ
 ۓوہ دی اےت وک درد ارھبےت اںم دل وہ۔ وہ ےٹیب ریمے آپ ویکہکن ا

  وک اکانئت لک اینپ

ے

۔اھت راہ ی  

  وہں اٹیب یھب اک امام وت اںم

ٹ
 
 ےہ ںیہن میس ی ات یھب وکیئ وت ایکن اور ریمی ی

  اورپی وہ۔ ےس ان ریمی یتلم ںیہن یھب لکش

ٹ
ن

 اور اھت وباتل رک چنیھب چنیھب وہی

  اںم ااتتخم ےک ےلمج

ٹ
ن

  ی امہ وہی

ے

اا وھتک رکےک ویپس

ے

ئ
گل

ن

ن
ا ی الکل۔۔ اھت   

 
 یک اب

۔ےیل وچم اگل اےس اایتخر ےب ےن ودیل۔ رطح  

اں وہ ےتلم وت ےس ھجم

ن

 رپمن وہ۔ آںیھکن یسیج ریمے سیف اسیج ریمے۔  آپ ی

  اےس اسیکھت آوھکنں

ے

۔اھت راہ ی  

دی ا آپ ی ای ا

ٹ ن

 ایک وسال ےس وصعمتیم ےن دااینل ےھت؟ رکےت سم ےھجم اںم ای

۔اںیھٹ کلھچ آںیھکن یک ودیل۔ اھت  
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پاا آواز ایکس۔ اٹیب وہں اہسرے ےک ی ادوں یہ ایج وت اںم ئ
پک ئ
ک

 ےن دااینل۔ یھت ریہ 

۔وھچا ےس وپروں یھنن یھنن اینپ وک یمن یتہب رپ اگولں ایکس  

ا سم تہب آوکپ یھب اںم

ے

 وچام اگل اک ی اپ ےس تبحم اےنس۔ وی ول آیئ۔ ی ای ا اھت رکی

 اھت اٹیب ااکس وہ۔ اھت اجرگا دور رک رسک رھتپ اک طبض راھک رپ دل ےک ودیل۔ اھت

ا اور اےکس  
 
این یک تبحم یک اب

 
ن

  وک وگےش رگج اےنپ اےنس۔ ن

ن

 اور ایل چنیھب اںم س 

ا وہ۔ اھت دی ا اجےن ہہب وک ںٶآوسن  
 
 وک وخوبش ایکس وہ۔۔ اھت ہصح اک ووجد ےک اب

ار اںم اسوسنں

ے

دراہن۔ اھت راہ ای  اںم ااحےط اےنپ وک ووجد وپرے اےکس ےن تقفش یپ

  وک اوالد اینپ وہ۔ اھت ایل ےل

ن

۔اھت وہایگ اگیبہن ےس داین اسری ۓاگل ےس س   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر اب اخبر اک اخوتن آہیس

ے

  رگم اھت ایگ ای

ے

م
 لمکم اںیہن ےن افہمط وس۔ یھت ی ایق اقنہ

 اور دیتی ااجنم ےس رطےقی انسح اکم س   ےک رھگ وہ۔ اھت رکواراھک رٹسی ڈیب

ر اخوتن آہیس۔ رکیت اھبل دھکی رطح ایھچ تہب یھب ایکن
م
  ہ

ے
ے

 دیتی داعںیئ اےس وق

۔اھت داھکدی ا رک نب یٹیب ایکن یہ آےت ےن سج  

 اینپ رپ درھیت ےن وسرج اور ےھت ےٹھچ ےی ادل آامسن دعب دونں اکیف روز اس

 ادا رکش ےن ولوگں ےک ںٶاگ ےس وھچےٹ اس۔ اھت ڈاال سکع اک رکونں رگم رنم

 ںیہک ےس دن نیت دیحر۔ وہا احبل زدنیگ اکروی ارِ  وہا راک ےس دونں یئک اور ایک

   یھت وہیئ وایسپ ایکس ادنریھے ہنم اھت وہا ایگ

ے

  اب ےس ی

ے

 رمکے اےنپ وہ ی
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 رھگ دن اسرا اسرا وت یھبک ےھت بیجع اواقت ےک اجےن آےن اےکس۔ اھت یہ اںم

 افہمط۔ داتی لچ رک اھٹ یہ ادنریھے ہنم یھبک اور داتی زگار اںم رمکے اےنپ رپ

 اجریہ وہیت اعدی یک ومعمالت ان اےکس اب رگم یھت وہیت ریحان لہپ ےلہپ

ان واال رےنھک اکم ےس اکم اےنپ یھب وےسی وہ۔ یھت

ن

ا یھب اںم رھگ۔ اھت ان

ے

 وت وہی

ر زی ادہ

ے

 سونز اھٹیب اسےنم ےک وی یٹ رھپ ی ا راتہ رصموف یہ اںم ومی الئ اےنپ ی

اک ہکلب دیجنسہ ای   اےس ےن افہمط۔ راتہ داتھکی زلنیچ

ن

  دح رطخی

ے

ان دیجنسہ ی

ن

 ان

۔ یھت رکیتکس ںیہن تمہ یھب یک وہےن اخمبط ےس اس وت ےس وخد وہ۔ اھت یپای ا

 ٹیپل اینپ وک افہمط وخف اس رطفی اک اںم وموجدیگ ایکس اںم رشوع رشوع

ا ےیل اںم

ے

 ریخ۔ اھت رکدی ا نئمطم وک دل اےکس یہ دلج ےن رشاتف ایکس رگم اھت رھک

 یک وسرج رپ اقف ےلین۔ اھت دن نیسح وہ۔ یک دن ےلیکمچ ای   یھت وہریہ ی ات

 رکےک افصیئ یک رھگ ےن افہمط۔ اھت اس رھکنا رھکنا امسں۔ ںیھت ڑپی رھکبی اعشںیع

ر ےس ڈرےب وک رمویغں
م
 دوھپ رک اھچب اچریپایئ یھب وخد اور اکنال اںم آنگن ی اہ

 ےس رغض یک رکےن دیسیھ رمک ذرا وہ۔ںیھت ہن اجیگ ایھب اخوتن آہیس۔ یگل ےنکنیس

راوٹ وک سج دوھپ یس رنم۔ وہیئگ دراز مین رک اگل کیٹ ےس ےیکت

ے

 ریہ شخب ی

ر ےس رمکے اےنپ رکےک وپری دنین اینپ دیحر ےحمل ایس۔ یھت
م
 ےچک اور الکن ی اہ

رے  

ن

 

 ںیکلپ وہ رپ اچریپایئ یھچب اںم آنگن۔ اھجاکن ےچین رک رک یپاس ےک ب

 ریہ لھگ الگایبں اںم رتگن دیپس ااہتنیئ یک رہچے اےکس۔ یھت دراز مین ومدنے

  ی امہ ل   الگیب ںیھت،

ے

راھ اس فیفخ اںم وھٹڑی۔ ےھت ویپس

ٹ

اک اور۔۔ گ

ن

 ےسیج ی
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 ےن اہوھتں ےسیج دودھ اےکس۔ اھت اںم اصحر ےک اچدر ایسہ ووجد ااکس۔۔ وہ یک ومم

 رےہ وھچ وک زنیم ںٶیپا دیپس اوردگاز ےھت رےھک اھتم اںم یھٹم ولپ ےک اچدر

 رسایپا۔۔۔ یھت ہمسجم اک رمرم وہ۔ اھت داھکی ہن یھبک نسح لمکم اانت ےن دیحر۔ ےھت

ااکہر اک انصیع یک دقرت

 

 افہمط ادرھ۔۔اھت وہایگ وحم اںم دےنھکی اےس دیحر۔ یھت ش

۔ دںی وھکل آںیھکن اایتخر ےب ےن اس وت وہا ااسحس اک اگنوہں یک یسک رپ وخد وک

 اک۔ ںیھت وہیئ دیق اںم اصحر ےک آوھکنں رہنسی یک دیحر آںیھکن زبس ایکس

اریخ یھب یک ےحمل اک رھپ اور یھت وچیکن افہمط ےلہپ ےس س  ۔ اھت وسفں اک ےحمل

ے

 ی

 رپ دامغ اےکس۔ ایل دم آرک یہ اںم اخےن ی اوریچ وہیئ اھبیتگ رقتابی   رک اھٹ انبء ےیک

 

ٹ

م
 یپاین اک اچےئ رپ وچےہل اور الجںیئ ڑکلی اں اےنس۔ یھت وہریہ اطری الھجنھجہ

  رپ دروازے ےک اخےن ی اوریچ یھبت۔ راھک

ٹ

م
 افہمط۔ وہا ومندار اوردیحر وہیئ آہ

ااین یک

 

 ش
۔ںیھت واحض ںینکش رپ بپی  

۔اھت واال اھکےن اھپڑ ادناز ااکس۔ یج  

 وارن اےس ےن دیبکیگ یلیھپ رپ رہچے ےک افہمط۔ اکس ہہک یہ اانت وہ۔۔ ۓاچ

۔اھت رکدی ا  

۔دی ا  وجاب رک انب ہنم اےنس۔ ےہ ریہ نب  

 اسہل سیب اسین ای   اجمدہ اہبدر اک اسل سیت وہ اگ؟ ۓاج لم پک ای   ےھجم

۔اھت اگل الکہےن اسےنم ےک ڑلیک  
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 ۓی اال احلظ س   ی ار یک اب وہ۔ یگنٶاج یپ ںیہن وت ایلیک اںم ۓاچ ڈریھ اینت

ریمہ رک رھک اطق ۔وبیل ےس ی   

ا اکن وہ۔۔۔ وسری۔۔ اوہ

ے

۔اھت ایگ الچ ےس اخےن ی اوریچ رک ٹلپ اجھکی  

ا ر ےن افہمط یہ وہےت مگ ےس رظنم اےکس۔اسال ابکڑی   ونازا ےس بقل اےس ل   زی 

۔یھت اجیگ رشداہ یک ادنر اےکس دعب رعےص تہب۔ اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اک یٹھچ ۔وپاھچ ےس اس ےن دااینل زگارے؟ اںم دیق اسل ےنتک ےن آپ ی ای ا

ام ےس حبص ۔ اھت زگارا اسیکھت ایس ےن ودیل دن اسرا

 

  ش

ے

 وھگےتم اںم رمی ی

 اےنپ واہں ۔آی ا الچ سیم آریم ےیل اسھت اےس وہ آرک واسپ آی اد االسم رھپ رےہ

 ۔اھت وہا وخش تہب آرک واہں دااینل ۔ رکوای ا اعترف اک ےٹیب اےنپ ےس وکزگیل ھچک

 اےکس دااینل ۔ ےھت وسےکچ یہ دوونں یلیلٰ اور مگیب ہلیکش وت ےچنہپ رھگ وہ وک رات

 رپ رتسب رک دبل ڑپکے دوونں وہ اب اور ۔اھت آی ا الچ یہ اںم رمکے اےکس اسھت

۔ےھت رےہ دھکی وموی ای   دراز مین  

۔دی ا وجاب ےن ودیل ۔اسل است رقتابی   

ری ےن دااینل ۔۔اسل است

ن

رای ا اںم ارگنی 
م
ر زی ادہ وہ ۔دہ

ے

ری ی

ن

 ی ات یہ اںم ارگنی 

ا

ے

 وہاکچ متخ ےس ملف دایھن ااکس ۔اھت اسیک لیج وہ ےھت دیق اہجں آپ ی ای ا ۔اھت رکی

اپ پیل ےن ودیل وس اھت

ٹ

 کیٹ ےس رکاؤن ےک ڈیب اور اکسھکی ا رپے رکےک دنب ی
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۔اگلیل  

۔وہ ےتھجمس زدنان ۔اھت زدنان ںیہن لیج وہ  

۔الہی ا اںم یفن رس ےس وصعمتیم ےن دااینل ۔ی ای ا ںیہن  

ا اخہن دیق وہ زدنان

ے

اریکی وھگر سب وہ ہن روزن وکیئ ںیہک اںم سج ےہ وہی

ے

 ی

  اںم امیض ےچنیھب آںیھکن وہ ۔۔نٹھگ اور نلیس

ن

 زدہ رحس یسک دااینل ۔اھت راہ اھجی

   یک رہچے ےک ی اپ رطح یک

ن

  اجی

ے

ا س   اےس ودیل ۔اھت راہ ی

ے

 دیق ۔ ایگ اتبی

ا  ےس واہں اانپ ۔دااتسن یک اظممل ےتیب رپ وخد اںم اخےن

ن

 یک رشداہ رھپ ۔۔اھبگ

راز و بیشن ےک زدنیگ ایکس ۔۔رہمی ااینں

ن

ا املسمن ااکس ق

ن

ا س   اےس وہ ۔وہی

ے

 اتبی

ا ےس اامہنک وہ اور ایگ

ے
ن

 ی اپ رک اھٹ اایتخر ےب اےنس رپ ااتتخم ےک اہکین ۔راہ س

۔اھت ایل وچم اماھت اک  

  اےکس وہ ۔وی آف رپاؤڈ آمئ ۔ی ای ا چںہ اہبدر ےنتک آپ

ن

 ایگ ٹیل رک رھک رس رپ س 

ا ادا ہی ایکس اور اھت ہچب اس فلکت ےب تہب وہ ۔رکسمای ا اایتخر ےب ودیل ۔اھت  
 
 اب

  ی الکل ےس

ٹ

۔یھت ال  

ا تہب ےس ادنریھے وت اںم

ے

 الہسےت ی ال اےکس ۔اھت اتبراہ اےس وہ ۔ی ای ا وہں ڈری

   اھت آی ا ی اد اےس ۔امھت اہھت اک ودیل وہےئ
 
   اھت واال وہےن دیپا دااینل ج

ے

ا ی  
 
 اب

 ودیل ۔یھت رکیت اجی ا اجگ رک ڈر وک رات ارثک وہ یھت ڈریت تہب ےس ادنریھے

۔چںہ ےتیل رچا ی ات ایک ایک یک ی اپ امں ےچب ۔یل اسسن رہگی ای   ےن  
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رویو وت آپ اں وہ ی 

ن

۔وہ ڈرےت ویکں ےس ادنریھے رھپ ی  

۔ےہ اتگل ڈر تہب اںم ادنریھے سب ےھجم ی ای ا ںیہن ہتپ  

  ادنریھے یھبک آوکپ اںم اجن ریمی ااھچ
 

ٰ

 کھج اےنس ۔دواگن ںیہن یہ رےنہ م

۔ایک ایپر رپ امےھت اےکس  

۔وپوھچں ی ات ای   ی ای ا  

وپوھچ اجن ریمی یج  ۔ 

اراض ےس امام آپ

ن

 وہ ارگ ۔اھت راھک اہھت رپ رگ دیتھک یک ودیل اےنس ۔ایک چںہ ی

ا یہ ارپمنشی طلغ اک امں ایکس رپ دامغ اےکس یھب وت اتبداتی اچسیئ اسری وک اس

ن

 ڑپی

  ےیل اےنپ ےک اس ہی وت رکاتیل میلست امں ایکس وک یلیلٰ وہ ارگ اور اھت

ے

 
 فیلکت اہنی

ا وک ذنہ ےس ےھنن ےک دااینل وہ اھت لمع دہ

ن

۔اھت اچاتہ ںیہن ااھجلی  

   ۔دی ا وجاب رک رھک رھتپ اھبری رپ دل اےنس ۔ںیہن ی ات وکیئ ایسی اٹیب ںیہن
 
 اج

 

ے

ا ی  
 
ا قلعتم اےکس وک دااینل اجیت ںیہن لم اب

ن

 وک ذنہ ےک ےچب رسارس اتبی

۔اھت رتمادف ےک ااھجلےن  

ارے آپ رھپ
م
ارے اسھت ہ

م
 ےلہپ وسال االگ ااکس ۔رےتہ ںیہن ویکں اںم رمکے ہ

۔اھت ویلا اجن زی ادہ ےس  

۔ایک ےہ رضوری رانہ اںم رمکے اس  
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رڈنیز س   ریمے

ن

ر روم ای   ی ای ا امام ےک ق  

  

 اگل دوونں آپ رھپ وت چںہ رکےت ش

ر اگل

ن

 اچاہ دل اک ودیل ۔اھت وہا ااھجل دامغ اس اھنن ااکس ۔چںہ رےتہ ویکں اںم روم

 رک وہ رگم یتگل ںیہن ھچک ایکس وہ ےی اتھجمس امں وہ وک سج ہک اتبدے اےس وہ

۔اھت ایگ  

ر روم ےھجم  

  

 ۔اھت اتبی ا اےس ےس راسن اےنس ۔اٹیب ےہ ںیہن اعدت یک رکےن ش

۔الہدی ا  رس ےن دااینل  

 امام دن ای   اور رکواگن وسی ا یپاس ےک پ آ دن ای   اںم رھپ وت ی ای ا ےہ کیھٹ

۔یپاس ےک  

ر
م
۔ںیہن ں ویکِ یپاس ریمے روز ہ  

 رپ دل ےک ودیل ۔اھت وبال ےس وصعمتیم وہ ۔ی ای ا آیت ںیہن دنین ریغب ےک امام ےھجم

ا ای  

ن

 اےنپ اےس یھب رک اچہ وہ ۔یھت اقضب رپ ےچب اےکس وعرت وہ ۔ڑپا وھگن

۔اھت رکیپاراہ ںیہن دور ےس زدنیگ یک ےٹیب اےنپ اور  

 روہےگ یپاس ےک امام اہیں آپ وت وہاجؤں وپڈٹس رہش دورسے یسک اںم ارگ اور

ری ای   اےنس ۔ولچےگ اسھت ریمے ی ا

ن

۔اھت الیھک داؤ آج  

 وسےچ ریغب ےن دااینل ۔یپاس ےک امام ںیہی ورہن یپاس آےکپ وت ںیلچ اسھت امام ارگ

 زر ی الکل ہلئسم ہی ےیل اےکس ۔اھت ڈاال دے وجاب
ٰی کل
۔اھت   



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

347 

ری یک ودیل۔ولےگ رہ ریغب ےک ی ای ا

ن

۔اجیگ ادیم آج  

 اتکس رہ ںیہن ریغب ےک امام اںم رگم ےہ اعدت یک رےنہ ریغب آےکپ وت ےھجم ی ای ا یج

اےن ۔یھب ٹنم ای  

 

 ےک ودیل ۔اھت دی ا وجاب ےس اانیمطن تہب اےنس رک ااکچ ش

ا رپ دل

ن

ا اور ااکس وہ ۔ڑپا وھگن  
 
 اعدی اک رےنہ ریغب ےک دوونں ان اٹیب اک اب

 وعرت وہ ۔یھت یتگل ہن ھچک ایکس وہ اھت اتکس رہ ںیہن وہ ےکریغب سج اور۔۔اھت

ا وک ودیل وج یھت  
 
 یھت رظیفی متس یسیک یک تمسق ۔یھت اچیتہ رکدانی دور ےس اب

اوک  
 
 رگم اھت انبی ا یہ امں یک ےٹیب اےس ےن اہلل اور یھت انمت یک ےننب امں یک ےٹیب اب

ار اسیک اںم وخیش یک آےن ےک اوالد اینپ وہ ۔یکس رہ ہن اسھت اےکس وہ

 

 اھت رسش

  وصرت ایکس وت وہ رگم

ے

ا وہ ۔ ۔۔اھت یپای ا دھکی ہن ی  
 
ا اک ودیل اب

ن

پ
 یک اور یسک س

ا روےئ ےس زور زور وہ اچاہ دل اک ودیل ۔اھت ایگ نب تقیقح یک زدنیگ  
 
 وک اب

 اور یسک وک اوالد اینپ ویکں مت رگم اھت وبجمر وت اںم ہک وپےھچ ےس اس ۔۔اکپرے

 ۔۔یپاال ےس تبحم وک ےٹیب اےنپ ہن ویکں ےن مت ںیئگ وھچڑ رپ رکم و رمح ےک

  اہمتری ںیہمت ےن وبجمری وکیسن

ے ن

 
 رک وھجنھجڑ وھجنھجڑ اےس وہ ۔رکدی ا  دور ےس ج

۔۔اہکں یھت وہ رگم اھت اچاتہ وپانھچ وسال ہی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اخوتن آہیس ۔آیھٹیب رپ اچریپایئ یھچب اںم آنگن اور رےھک رپ دم اچول ےن افہمط

ر وہ اور یھت کیھٹ ی الکل اب تعیبط یک رای    رھگ واےل ی 

ے

 ۔ںیھت وہیئ یئگ ی

   وہ ۔اھت ہن رپ رھگ دیحر

 

 رکیت دقیم لہچ اںم آنگن اںم اعمل ےک دامیغ اغی
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   یھت ریہ دھکی وک رمویغں
 
  رپ دروازے ریبوین دکیم ج

ٹ

م
 وکاڑ اور وہیئ آہ

۔وہا دالخ ادنر دیحر رک وھکل  

 ضیمق ولشار رسیئم اےنس ےمس اس ۔وپاھچ یہ وھچےتٹ اےنس ۔ےہ الھک ویکں دروازہ

 روامل رپ رس اور ےھت لپچ ےس ےتسس اںم یپاؤں ۔یھت ریھک نہپ ٹکیج زبس رپ

۔اھت راھک ی ادنھ  

ر ومیس وہ رای    رھگ واےل ی 

ے

ا دنب اںم وت یھت ںیئگ ی

ن

 وجاب اےنس ۔یئگ وھبل رکی

۔دی ا  

 یک وتکں وفیج اھبریت ۔چںہ ںیہن اےھچ احالت ےک اہیں ۔اچےیہ رکین اایتحط آوکپ

 وہں ریحان یھب رپ اامں اںم اور چںہ رھپےت وسےتھگن وب یک وعروتں املسمن رطح

ریمہ وہ ۔ںیئگ یلچ رک وھچڑ االیک اںم رھگ آوکپ وہ ہک  دنب دروازہ وباتل ےس ی 

 اےکس رک انب ہنم ےن افہمط ۔وہایگ دنب نیم رمکے اےنپ الھپاتگن دوزےنی دو رکےک

اری لقن یک ادناز

ے

 ےس دم وک اچوولں ۔آیئ یلچ اںم اخےن ی اوریچ رک ٹلپ اور ای

ارا

ے

ا  ںیہن اچول دیحر ۔راھک رپ وچےہل ےس رھپ وک اسنل اور ای

ے

 ے اھت اھکی
سلئ
 اےکس ا

۔اھت راھک انب اسنل اےنس ےیل  

۔یھت اخمبط ےس وخد اںم دل یہ دل وہ ۔اک ںیہک ڑسلی وت ہی ےہ ابکڑی ا وپرا  

ا

ن

۔وچیکن وہ وت اھجاکن اںم اخےن ی اوریچ ےن دیحر ۔اگ ےلم اھکی  

 ٹلپ وہ وت اہک وجای ا   اےنس ۔وہں ڈایتل روایٹں سب اںم ۔ےہ وہراہ رگم اسنل یج
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ر رک اکنل اسنل ٹیلپ اور اکپںیئ روایٹں دو ےس رھپیت ےن افہمط ۔ایگ
م
 ےل ی اہ

ا اےنس اھت وہا اھٹیب رپ اچریپایئ وہ ۔آیئ

ن

۔راھک اسےنم اےکس اھکی  

۔اھت ایل وپھچ اےنس یہ لبق ےس ےنٹلپ اےکس ۔اھکایل ےن آپ  

۔اھکؤیگن یہ اسھت اےکن وت آاجںیئ ومیس  

رامشئ اےنس ۔ںیہن ی ا چںہ یتکس ھٹیب ادرھ وت وک دےنی ینپمک ےھجم وت

ن

 افہمط یھت یک ق

 الہ رس وہ ۔اھت آی ا ی اد رطح ےب ودیل اےس ۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رظنںی ےن

 ۔یئگ ھٹیب رپ افےلص ھچک ےس اس اور آیئ واسپ رک ےل یپاین اںم الگس اور یٹلپ رک

  اب ےن دیحر

ے

ا ی

ن

ے اےکس اھت ایک ہن رشوع اھکی

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

 اہلل مسب دنلب آبواز اےنس یہ 

۔وتڑا ہمقل الہپ اور ڑپیھ  

   ایکس اجبےئ ڈاےنلیک اںم ہنم اےنپ ہمقل وہ اےنس ۔ےیجیل

ن

راھی ا اجی

ٹ

 افہمط ۔اھت ی 

۔اھت آی ا ی اد ےس دشت وکیئ رھپ اوکس ۔یئگ کھجھج  

 اںم ہنم رک ےل ےس اہھت اےکس ہمقل اور وچیکن وہ رپ اکپر یس رنم یک دیحر ۔افہمط

ا رساکھجےئ ےس اامہنک اب دیحر ۔ایل رھک

ن

 ۔اھت وہاکچ وغشمل اںم اھکےن اھکی

ا وسحمس وک ذاےقئ ےک ےمقل ای   اس ےن افہمط

ن

 یمن یک آوسنؤں رگم ۔۔اچاہ رکی

ر ےن
م
 ےب وہ وت یگل ددنھالےن حطس یک آوھکنں ایکس ۔اھت رکدی ا نیکمن وک ذاےقئ ہ

۔یھت آیئ یلچ اںم رمکے رک اھٹ اایتخر  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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رآن اور امنز اےس اخوتن آہیس یھت ی ات یک رات روز ایس

ے

 رک ڑپاھ قبس اک ق

ر ےس رکرمکے اھٹ ےس ےکپچ وہ ۔یھت آریہ ہن دنین اےس ہکبج ںیھت وسیکچ
م
 ی اہ

اب و آب وپری اچدن اک وچدوہںی رپ آامسن ۔یلکن

ے

 اںم ےلھک ۔اھت راہ کمچ ےس ی

 آنگن اور یٹیپل رطح ایھچ رگد اےنپ اچدر اےنس ۔اھت وہراہ دودنچ ااسحس اک رسدی

ے اںم

ن

ہلئ

ٹ

ٹ

۔یھت ریہ گل یلھب اےس ےمس اس یھب رسدی یتسھگ اںم ڈہویں ۔یگل   

 ۔اھت ایک اخمبط اےس وہےئ اھجےتکن ےچین ےس اورپ ےن دیحر ۔ںیہن ویکں وسیئ

  وہ وت ےلہپ

ن

رے ےچک وہ ۔یگل دےنھکی اورپ رک ااھٹ رگدن رھپ ایلھچ رک وچی  

ن

 

 رپ ب

 نھچ نھچ روینش ےس دروازے ےلھک ےک رمکے اےکس اںم بقع اور اھت وہا اکھج

ر رک
م
۔یھت آریہ ی اہ  

  وہ ۔رمیض ریمی

ن

ریھ ی

ٹ
پ
۔وبیل رطح یک ڑلویکں ج  

د یھب وہ ۔چںہ وھگیتم یہ دبروںیح وت رطح اس وک رات آدیھ ای 

 

 ےک ذماق ش

۔اھت اںم ومڈ  

 لتق آوکپ ورہن رکںی آرام اںم رمکے اےنپ اجرک آپ وہں روح دب اںم اہں یج

ان اس ویکں اجےن ۔یھت وہیئ یپت تہب وہ ۔رکدویگن

ن

 یہ رک دھکی لکش یک ان

  اےس

ٹ

م
۔یھت یتگل وہےن الھجنھجہ  

 اک لتق ادقام ۔ وہ ریہ دے دیکمھ یک لتق االالعن یلع ڑلیک ڈرو ےس اہلل

  ایکس اھت وہراہ وظحمظ وہ ۔ہپ مت ےہ اتکس نب دقمہم

ٹ

م
راہ

ٹ
پ
رج

ٹ
پ
۔ےس ج  
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  ی اںیت ڑیٹیھ آڑی ےس ھجم آپ یج دںیھکی

ے

 اکم اانپ اجرک اجںیئ ۔رکںی م

۔آی ا الچ ےچین رکےک ےط زےنی دیحر ۔اہک رک الہ اہھت اےنس۔۔رکںی  

۔ےہ امیبری یک رےگجت رطح آیکپ یھب ےھجم اںم الص  

۔یھت آریہ ںیہن دنین وییہن آج سب ںیہن امیبری وکیئ ایسی ےھجم  

 یہ یپاس ےک زونیں وہ ۔وہاجےئ القح امیبری ہی یھب آوکپ ےس آج ےہ وہاتکس

 

ن

۔اھت ہمسجم اک ایپاول ےسیج وہ وہا اہنی ا اںم روینش یک اچدن ۔اھت ڑھکا ےٹیپل ی ازو رپ س   

ااین رک ٹلپ رطف ایکس ےن افہمط ۔امیبری وکیسن

 

 ش
  رپ بپی

 
۔ڈاےل پ  

   وہےئ ےتکھج اس ذرا وہ ۔یک دل
 
را افہمط ۔اھت وبال اںم ےجہل درفلی

ٹ

ری 

ٹ

 ٹلپ رک گ

۔یئگ  

۔امیبری یک دل یگل وہےن ویکں ےھجم  

۔ےہ وہیت ڑلایئ وت ےس ویکں  

۔ڑپی ٹلپ وہ ۔وہں ںیہن ڈریت ےس ڑگھجوں ڑلایئ اںم  

ر ےس لکش آیکپ وت وہ
م
۔ےس اظہ  

د وہ ۔وہں یتگل ڑلااک ےس لکش اںم آاکپ ےہ ایک بلطم ری 

ن

پ  م

ے

۔یئگ ی  

 اےنس ۔وہں داتی داد یک انشیس وخد آیکپ اںم رگم ےن اںم اہک ںیہن وت ااسی
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ٹ

م
۔اھت اہک رک دی ا اںم وبلں رکسماہ  

۔چںہ رےہ دال ہصغ ےھجم آپ  

ا یھب ہصغ آوکپ ۔۔ااھچ

ے

را اےس وہ ۔ےہ آی

ٹ
پ
۔اھت راہ ج  

ا زی ادہ تہب

ے

۔۔ہک زی ادہ اانت ۔ےہ آی  

۔۔ہک  

۔وہں اجریہ وسےن اںم ںیہن ھچک  

۔آریہ ںیہن دنین وت آوکپ رگم  

ان ےہ ااھچ ےس رکےن ی اںیت ےس آپ

ن

۔یٹلپ رکیت نف نت وہ ۔وساجےئ ان  

ری ان دنین یک رات اخرط یک رکےن ی اںیت ےس ھجم آپ یھبک ےہ نکمم

ے

 وک رکےن ق

رحیج

ے

دںی ی  رگدن ےن افہمط اھت وبال اںم ادناز ےس رپنیقی تہب ےس بقع وہ ۔دی 

ی یپاؤں اور ڈایل ہپ اس رظن یھکیت ای   رک ومڑ

ے

ت

ن

چ

ٹ

پت ب

 ۔آیئ یلچ اںم رمکے وہیئ 

ر  ےک اخوتن آہیس رای  ۔ایل اوڑھ لبمک اےنس رک ٹیل ی   

 ۔یھت ریہ وناز ےس ااقلی ات اےس اںم دل یہ دل وہ ۔امرا وحنمس ۔۔اسال ابکڑی

  ایکس ےس ومیس

ے

 
 وہکں ےس ان اںم رگم ۔ایک ہیہت اےنس ۔یگ ڑپے رکین اکشی

 رھپ ۔ڈایل رظن طلغ یھبک ہن ےن ابکڑےی اس ایک ںیہن گنت یھبک ےھجم ۔۔ ایک یگ

ر ےھجم اٹیب آاکپ ہک ہی وہکیگن ایک وک ومیس اںم
م
 ۔ایکٹ وسےتچ وسےتچ وہ ۔اتگلےہ زہ
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 ےہ ںیہن اجاتن ےھجم ہی ۔یگ اھکسوں قبس ااھچ اوکس اںم اب ۔ےہ یھب وج ۔۔ریخ

ارے اںم دن اوکس

ے

  ہن ی

 

ام ریما وت داھکدی 

ن

 وہ ۔اک ںیہک ابکڑی ا ۔۔ںیہن رشداہ ی

ی

ے

ست
کل

۔یھت وسیئگ وہیئ   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر ےس رہش ےیل ےک دن دو وک ودیل
م
ا  ی اہ

ن

ہ رپ وایسپ ےس واہں اھت ڑپا اجی

ن

 ئ
حی
 یک رو

 وہیئ وسحمس ادایس وک ودیل ۔یھت اجریہ واسپ دن اےلگ وہ ۔یلم االطع یک وایسپ

ان وادح وہ اںم رھگ وپرے اس ۔یھت

ن

ا ےسج یھت ان  
 
دا ےس اب

ن

 ہن ریب اک واےطس ج

ہ ےمس اجےت ۔اھت رکاتکس ی اںیت یک دل اےنپ وہ ےس سج ۔اھت

ن

 ئ
حی
 اہک اےس ےن رو

ا ۔رکںی رشوع ےس رسے ےئن وک زدنیگ اینپ زیلپ آپ اھبیئ ہک اھت  
 
 اب اب

 ارھبا درد اںم آوھکنں یک ودیل رک نس ی ات یک اس ۔ےہ یکچ نب ہصق اک امیض

ہ ےہ ویبی ریمی وہ ۔اھت

ن

 ئ
حی
 وسنمب ےس ایس س   لبقتسم احل امیض ریما رو

۔ےہ  

 ےہ اجیت دبل داین ۔چںہ ےکچ تیب اسل است ۔ایھب ےہ ںیہن ںیہک اب وہ رگم

ان ای  

ن

ا ۔وموقف ایک ہپ ان  
 
 ومو زیلپ آپ ۔ںیہن ی ا وہیگ یھب زدنہ اجےن اب

۔رکںی آن  

ا اںم  
 
۔اھت زعم اک اںم ےجہل ےک اس ۔اگ روہں رکےک التش وک اب  

 

ٹ
ن

  ۔ایھب یلس یب ڈوی

ے

 

ے

ن دی ا

ن

ر ےس ج 
م
 اھبےنگ ےھچیپ ےک رساب ۔وسںیچ رک لکن ی اہ
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۔ےہ رضورت آیکپ اےس ےہ اٹیب آاکپ داین ۔دںیھکی وک تقیقح اجبےئ یک  

ا اور ریما دااینل  
 
۔اتجی ا اےنس ۔ےہ اٹیب اک اب  

ا ۔اویر واٹ  
 
   ۔یھت یئگ یلچ رک وھچڑ اےس اب

 
 اںم ی اپ امں ےک ےچب اس ج

   اھت ںیہن یپاس اےکس وکیئ ےس

ے

 آپ ۔دی ا ایپر اک امں اےس ےن سج یھت یلیلٰ ی

رو وک رسوزس ایکس   زی 

ے

۔رکںی م  

پ  وہ ۔انہپؤں اکررکدیگ نسح ہغمت اےس رکوں ایک وت

ے

۔ایگ ی  

ا ۔دںی رےنہ امں یک دااینل اےس  
 
 ہی یلمیف آیکپ ۔ےہ وہاکچ متخ اب نیس اک اب

۔۔یلیلٰ اور دااینل ےہ  

۔اکیٹ ی ات ایکس ےس وفرا ودیل ۔ےہ ںیہن کنل وکیئ ریما ےس یلیلٰ  

ادی ۔انبںیل وت ےہ ںیہن

 

ہ ۔ںیل اانپ وک یلمیف اینپ اور ےس اس رکںیل ش

ن

 ئ
حی
 ےن رو

۔اھت وھپڑا مب ےسیج رپ رس اےکس  

ریمہ وہ ۔۔اپ ٹش ٹسج رویح اپ ٹش ۔وبال ےس ی   

  ہصغ

ے

  اب آپ ارگ ۔ےہ تقیقح یک زدنیگ آیکپ اب یہی ایھب رکںی م

ے

 ی

ا رطح یک اعقش رمع ون یسک  
 
ا اب  
 
 وغر رپ تقیقح اور ےگ رںیھک اگلےئ رٹ یک اب

اٹیب آاکپ زی ادہ ےس س   وت رکےگنی ںیہن  suffer ایکس ےہ یکچ اج وج ۔اگ رکے 

  دے ںیہن زسا وک وصعمم اس آپ اخرط

ے

 ۔ےہ اوالد آیکپ ےس یتمسق دب وج تکس
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 روپ ےک دوونں ی اپ امں وک یلیلٰ یہ ےتلھک آھکن اےنس ۔ایھب ےہ یطلغ ایک ایکس

ا آپ ۔داھکی اںم  
 
 یک امں اینپ اےس وہ ایک وت آںیئ یھب ےل رکےک التش وک اب

 اور روتشں ااکس ےس وہےن ااسی ہکلب ںیہن یھب یھبک ۔اگ رکےل وبقل اںم تیثیح

دی ایت وہ ۔اگ وہاجےئ متخ ی الکل اابتعر ےس وتبحمں

ن

۔یھت یئگ یلچ وبیتل اںم ادناز ج   

 ےجہل رسد اےنس ۔یھت وچاسئ اینپ ایکس وہ ایک ھچک وج ےیل ےک دااینل ےن یلیلٰ

۔اہک اںم  

ہ ۔ایھب چںہ رغض وخد تہب آپ

ن

 ئ
حی
 یئگ ٹلپ وک اجےن رک ہہک اںم ےجہل المیتم رو

۔اھت راہ داتھکی اجےت اےس ڑھکا وچںہ ودیل ۔یھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   ج

 

رںی ےک دل س

ے

ےہ ںیہن وکیئ ق  

یئک چںہ وا در ےک امسلطت دور ےس آھکن  

ات وخاب در وخاب
ّ
جل
م

یئک چںہ وا در ےک   

ےہ، ںیہن وکیئ ںیکم اور  

   آج

 

رںی ےک دل س

ے

ےہ ںیہن وکیئ ق  

ر وکیئ وخوبش، وکیئ ہمغن، وکیئ

ن

وصرت اکق  

د، وکیئ  

ّ

ر آس وکیئ ام

ن

وصرت اسمق  
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ںیقی وکیئ کش، وکیئ کسک، وکیئ مغ، وکیئ  

ےہ ںیہن وکیئ  

   آج

 

رںی ےک دل س

ے

ےہ ںیہن وکیئ ق  

ور ی ا وہ یپاس رمے وت وہ، ارگ مت
ُ
مت وہ د  

ر
م
مت وہ روجنر اخرطِ رگِ اسہی ڑھگی ہ  

ےہ ںیہن وکیئ ںیہن، وکیئ۔۔ ںیہک وت وہ ںیہن اور  

   آج

 

رںی ےک دل س

ے

ےہ ںیہن وکیئ ق  

  

 

 یک ی ادوں یپاس ےک آدشتان اںم رمکے اےنپ نسح ودیل اںم انسےٹ ےک س

 دانم اخیل یھب یپارک وک تبحم ہک اھت بیصن رحامں اسیک وہ ۔اھت اھٹیب الجےئ آگ

   ۔راہ یہ
 
ا اےنس ج  

 
ادی ےس اب

 

   یھت یک ش

ے

 دششر وج ےھت ولگ یہ ےنتک ی

۔ےھت ےئگ رہ  

۔ےئگ لم واےل رکےن تبحم دو ےسیک ویں الھب  

۔آی ا ہن ویکں امسج اظمل درایمن اےکن  

ے تبحم ےس آاسین اینت
س
ک

۔الھب ےہ رکیت الم   

 وکیئ ۔یھت ی اںیت اینپ اینپ یک س   ۔چںہ تمسق وخش ےنتک دوونں ہی اہےئ
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ا رکش

ے

دسح وکیئ وت رکی  

 اںم زدنیگ ایکس ۔۔یھت یئگ گل رظن یک احدسنی رک وخویشں ایکس اتگل وک ودیل

ری اد و ابتہ ھچک س   ےک یلچ آدنیھ یسیک  امہ آھٹ ضحم ایب اور اب وہ ۔وہایگ ی 

دایئ ہک ےھت یپاےئ رہ اسھت  اخےن دیق ےن اس اسل است ۔ایگ لم رپواہن اک ج 

اریکی یک

ے

 یکچ وھک یک بک اجےن وت وہ اھت راھک ےیک رونش ےس ی ادوں یک سج وک ی

ا التش اہکں اےس وہ ۔۔یھت

ے

ا التش ےسیک ۔۔رکی

ے

 وہاکچ وبجمر انتک وہ ۔۔رکی

 است ںیہن اسل است ےسیج ویں اھت ایگ رھکب یہ ریشازہ وت اک زدنیگ ایکس۔اھت

 وعرت ریغ ای   زی ادہ ےس اس اوالد اینپ ایکس اٹیب ااکس ۔وہں یئگ تیب دصی اں

   ےک
 
ی ر

ے

  ےیل ےک ودیل وعرت وہ اور اھت ق
 
ااقپ

ن

  ی

ے
 

رداس  ااکس یھبک یھبک ۔یھت ی 

 اےکس ایخل ہی رگم اجےئ الچ دور تہب ےس اہیں رک ےل وک دااینل وہ اچاتہ دل

ا نب زریجن یک ریپوں

ے

 اےکس وہ ےہ اتھجمس امں اینپ وک وعرت اس اٹیب ااکس ہک اجی

۔۔اتکس رہ ںیہن ریغب  

ا  ےنٹھگ دم ااکس یھب اںم رمکے اشکدہ اےنت ۔اھت رکااہ وہ ۔۔اںم رکوں ایک! اہلل ی 

اری   و گنت اس وت نٹھگ اینت ۔اھت اگل

ے

 اس اہجں یھت ہن یھب اںم اخےن دیق ی

  زگار اسل است ےن

 

 ادیم و ایخل اک ےنلم ےس ایب واہں ویکہکن۔۔ےھت دی 

 زدنیگ وک ودیل ۔یھت یگل وٹےنٹ یھب ادیم وت اب نکیل ۔اھت امدنن یک وہا وخوگشار

۔یھت یگل وہےن رفنت ےس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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  رھپ اور داھکی رطف یک آامسن رک ااھٹ رس ےن افہمط

ن

 ھچک ایھب ۔یئگ رہ دن

 ادا امنز یک رہظ رکےک ووض ےس پمپ ڈنیہ ےگل اںم نحص وہ وت یہ ےلہپ وٹنمں

   یھت یئگ رکےن

ے

  ی

ے

 دعب ٹنم سیب لکشمب اب اور اھت اصف ی الکل علطم وت ی

 اک وممس ےک اہیں ۔ےھت ےکچ ےل اںم ٹیپل اینپ وک اقف اسرے ی ادل اکےل

 اچریپایئ ۔یگل ےنٹیمس زیچںی رھکبی اںم نحص ےس رھپیت وہ ۔اھت اتلچ ہن ہتپ ھچک یھب

 ااحےط اےکن وک رکبویں ۔ایک دنب اںم ڈرےب وک رمویغں ۔یک ڑھکی اںم وکےن

 رھک وک اھکسےن رمںیچ ےن اخوتن آہیس اہجں آیئ یلچ رپ تھچ اور ایک دنب اںم

 وہ ۔یگل ےنلچ وہا رسد اور زیت ہک یھت یہ یچنہپ رپ تھچ وہ ایھب ۔ںیھت وھچڑی

  دور دور رظنںی ایکس ۔یھت یئگ رک وچںہ اایتخر ےب

ے

 رپ اٹچونں رسزبس یلیھپ ی

 اسیک ۔ںیھت وہیئ ڈیکھ اںم ی ادولں رسیئم وچایٹں اویچن اویچن ۔ںیھت ریہ لسھپ

 وج دیحر ڑھکا رپ وکےن دورسے ےک تھچ یھبت ۔یئگ وھک وہ ۔اھت اظنرہ اسرح

 اور اٹلپ رکےت رکےت ی ات اھت وگتفگ رصموِف  ےس یسک اگلےئ ےس اکن ومی الئ

   وہ ۔ایگ مھت اایتخر ےب رک دھکی وک افہمط رھپ
 
 ےن دیحر یھت آیئ اہیں ےس ج

۔اھت داھکی رپ تھچ ی ار یلہپ اےس  

ر ھچک ںیہمت اںم ااھچ ا اکل دعب دی 

ے

 رک ٹیمس ی ات اںم تلجع اےنس ۔وہں رکی

   ایکس رطح وپری اور اکیٹ اکل

ن

 ڑھکی اںم وپزنشی ایسی وہ ۔وہایگ وتمہج اجی

د یک اکنٹ ایسہ اےنس ۔اھت اتکس دھکی رخ دای اں ااکس وہ ہک یھت

ٹ ٹ
ن

 رپ ضیمق ولشار رپن

ال رگم رسخ

 

 یک زدہ رحس یسک وہ اور ۔یھت ریھک ٹیپل اںم ادناز ےک امنز ش
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  وک ی ادولں اڑےت رپ اقف رشمیق رطح

ے

 وھچ وک ووجد اےکس وہا ڈنھٹی ۔یھت ریہ ی

  یس یکلہ رپ رہچے اےکس اور ۔یھت ریہ

ٹ

م
۔یھت رکسماہ  

   اےس اتلچ ےس دقومں تسس یہ ارادہ الب دیحر
 
ی ر

ے

 زبس یک افہمط ۔آی ا الچ ق

ر ےک اجدو یسک ےسیج وہ ۔اھت سکع اک ی ادولں رسیئم اںم آوھکنں ر زی 

 

 یپاس اےکس ای

   وہ وچاکن ۔اھت آی ا الچ اتچنھک

ے

   ی
 
 رطف ایکس رک ومڑ رگدن دکیم ےن افہمط ج

   اےنپ اےس رھپ داھکی
 
ی ر

ے

ااین ایکس رک دھکی ق

 

 ش
اوگاری رپ بپی

ن

 یئگ ڑپ ںینکش یک ی

ریھ رطف اس وہیئ یتلچ وہ ۔اھت اھکنھکرا اایتخر ےب دیحر ۔ںیھت

ٹ

 اہجں ی 

رے

ے

 اوکن ےن وہا زیت ۔ںیھت ریھک وک اھکسےن رمںیچ ےن اخوتن آہیس رپ وبچی

۔یگل رکےن ااھٹک رمںیچ دلجی دلجی رک کھج وہ ۔اھت رکدی ا رشتنم  

۔یک رشوع ی ات ےن دیحر ۔ےہ ااھچ تہب وممس  

۔وبیل ریغب دےھکی رطف ایکس وہ ۔یج  

۔ےہ دنسپ ی ارش آوکپ  

ادنسپ آوکپ ویکں

ن

   وہ ۔ایک ےہ ی
 
   ج
 
 اےکس ویکں اجےن رکیت ی ات ےس اس ج

۔یھت آیت رھب یخلت اںم ےجہل  

ا وک سک ی ارش ںیہن

ن

۔ےہ وہیتکس دنسپ ی  

 اںم وٹرکی رک ٹیمس رمںیچ وہ ۔وہج یک وپےنھچ ےس ھجم وسال اکت ےب ہی رھپ وت
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راہ رک وہ ڑھکی دیسیھ وس یھت یکچ ڈال   ی 

ے

۔داھکی رطف ایکس راس  

ر آپ ۔اھت ایل وپھچ وییہن
م
  ہ

ے
ے

 یک رٹاؤزر اےنس ۔چںہ ریتہ ویکں اںم ےصغ اےنت وق

ر زی ادہ اںم رھگ وہ ۔ڈاےل اہھت اںم وبیجں

ے

 وسرٹی دیفس اور رٹاؤزر رگم ایسہ ایس ی

ا وبلمس اںم

ے

 وہ ۔رےتہ ریتےت ڈورے رسخ اںم آوھکنں رےتہ اےھجل ی ال ۔اھت وہی

گاا ےب ی الکل اںم اعمےلم ےک ابلس رگم ۔۔اھت دشکل تہب

ن

۔ڈھئ  

ر وج وہں ںیہن یپالگ اںم
م
  ہ

ے
ے

را اےنس ۔روہں اںم ےصغ وق  وجاب رک انب ہنم اس ی 

۔دی ا  

ر رپ امےھت ےک آپ افہمط آن مک
م
  ہ

ے
ے

 یھبک وج ےہ اجمل چںہ ریتہ ڑپی ںینکش وق

ر ۔وہ داھکی رکسماےت اںم ادناز وخوگشار آوکپ ےن اںم
م
  ہ

ے
ے

 ااھچ یھب ہصغ اک وق

ا ںیہن

ے

  یس یکلہ وہ ۔ےہ وہاجیت وہا دیشکل اسری یک رہچے ۔وہی

ٹ

م
 وبلں رکسماہ

 اجےن ےچین رک کٹھج رس افہمط ۔اھت راہ وبل اںم ےجہل ےس رنم وہےئ دی اےئ اںم

ریھ رطف یک زونیں ےیل ےک

ٹ

۔ی   

  

ن

۔اکپرا اےس ےس بقع اےنس س  

رایئ اور اب ا ی 

ن

 اںم ادناز واےل اھکےن اھپڑ رک ٹلپ وہ ۔ایک ےہ ایگ رہ ی ایق رکی

۔اھت وہراہ الل امرے ےک ےصغ رہچہ اک افہمط ۔ڑپا سنہ اایتخر ےب وہ وت وبیل  

  اب ےسیج اھت اہک اںم ادناز دواتسہن ویں اےنس ۔دویگ انب اچےئ پک ای  

ے

 اےکن ی

 اےس رک وھگر ےن افہمط ۔وہ ریہ وہیت وگتفگ اںم اموحل دواتسہن تہب درایمن
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 اس یہ ےسیج ۔آیئ یلچ ےچین رکےک ےط ڑیسایھں اور یٹلپ رکیت نف نت رھپ داھکی

رےنس وبدنںی ومیٹ ومیٹ ےس آامسن راھک دقم اںم آنگن ےن  اےنس ۔ںیگل ی 

 اخوتن آہیس ۔آیئ اںم رمکے اور ریھک اںم اخےن ی اوریچ وٹرکی یک رموچں

۔ںیھت وہیئ یلکن وک ریس یک ےلحم ومعمل ح    

اں وہں المزہم ےسیج وہہہن ۔۔انبدوں اچےئ

ن

را وہ ۔ی

ٹ

ری 

ٹ

۔یھت ریہ ی   

ا  رظن اںم آےنیئ ےس ددنھےل اسےنم رظن ایکس دکیم وبےتل وبےتل ۔وت وہ ہن ابکڑی 

ااین ایکس ۔ڑپی رپ سکع اےنپ آےت

 

 ش
ری ںینکش ڑپی رپ بپی

ٹ

 دیحر اےس ۔ںیھت واحض ی 

۔یھت آیئ ی اد ی ات یہک یک  

رات ےک رہچے اےنپ ےس دلجی ےن اس

 

ای

ے

۔ےیک کیھٹ ی  

ر ریتہ ںیہن اںم ےصغ وکیئ اںم
م
  ہ

ے
ے

 ۔ےہ وباتل اںم اکر ےب ابکڑی ا وہ وییہن ۔وق

 ۔یئگ رہ رک وسبر رگم یک وکشش یک رکسماےن رھپ ۔یھت اخمبط ےس آپ اےنپ وہ

  ےس اسےنم ےک آےنیئ وہ رک الھجنھج

ٹ

م
۔آیئ ہ  

 دیتی انبرک ںیہن وہہہن ۔انبدو اچےئ اھت راہ دے مکح ےسیک ۔ےہ ایک اتھجمس ےھجم ہی

 رکچ اںم رمکے اںم ادناز ارطضاری وہ ۔اچےئ اوکس اںم دوں انبرک ویکں اچےئ

۔یھت ریہ وسچ دنلب آبواز وہےئ اگلےت  

 ںیہن اجاتن ۔ابکڑی ا وہ اگ رکے ی اد ہک دویگن انبرک اچےئ ایسی ۔۔۔انبرک وہں دیتی

ام ریما ےھجم وہ ےہ

ن

۔ےہ رشداھ یھب ی  
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۔یٹلپ احتہش ےب وہ ۔یھت یک حیحصت ےن دیحر ڑھکے اںم دروازے افہمط  

۔وہیئگ مگ یٹس یک افہمط ۔اھت راہ رکسما وہ  

ا اچےئ ایھچ تہب اںم

ے

 وہ ۔وپاھچ اںم ادناز دواتسہن اےنس ۔یگ ںیئپ آپ وہں انبی

۔یکس ہہک ہن ھچک وجای ا    

ام ریما وےسی

ن

را اانت ھچک ی ام اک رمیض اینپ ےن آپ ہک ںیہن یھب ی 

ن

 دی ا دے ی

اہتسئ ۔ےھجم

 

 ہک احل ہی اک افہمط اور ۔اھت ایگ ٹلپ وہ رک اتج اےس اںم ادناز ےس ش

۔اںم دبن ںیہن وہل وت اکوٹ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر

ن

  بک آج

ے

 اورپی ایھب رک چنہپ رھگ اہرا اکھت وہ ۔اجؤےگ کھت ۔ودیل ےگ اھبوگ ی

   یک زونیں واےل اجےن زنمل

ن

راھ اجی

ٹ

 رہھٹی یک یلیلٰ ےس بقع ہک اھت یہ ی 

را اںم ادناز وہےئ ااتکےئ وہ ۔ےیل ڑکج دقم اےکس ےن اکپر وہیئ

ٹ

 ایپزی وہ ۔م

 

ن

راک ےبمل ےک رن

ن

  مہ اںم ق

ن

اونں دوہٹپ رن

 

 یک ی اولں رہنسے الیھپےئ رپ ش

 تنکمت اک ڈاےل اکلج رک رھب رھب اںم آوھکنں اسدہ ڈاےل رپ اکدنےھ وچیٹ

۔اھت رکدی ا دنچ دو وک نسح اےکس ےن اسولں زگرے ۔یھت ڑھکی ااھٹےئ رس ےس  

ااین ےن ودیل ۔دصقم اک ی ات اس

 

 ش
۔ڈاںیل ںینکش رپ بپی  

۔رکسمایئ ےس ڈاٹھیئ وہ ۔وہ اجےتن مت وت دصقم ریخ  
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 اںم ےجہل زیت وہ ۔ںیہن دیپسچل وکیئ ےس دصقم یھب یسک اہمترے ی ا ےس مت ےھجم

۔وبال  

اں ےہ دیپسچل وت ےس دااینل یہس ہن ےس ھجم

ن

۔اتجی ا اےنس ۔ںیہمت ی  

   اںم ۔ےہ اٹیب ریما دااینل
 
 اتکس اج ےل دوت تہب ےس مت اےس اچوہں ج

 ے رصف وت ےہ دی وھچٹ ںیہمت ارگ ۔وہں
سلئ
 اتھجمس امں ںیہمت اٹیب ریما ہک ا

ا دن سج ۔ےہ الہتپ ااحلل یف امں الص ایکس اور ےہ  
 
 اںم دن اس یئگ لم اب

 اںم ادناز واےل ے رک وارن اےنس ۔اجؤاگن الچ ےس اہیں رک ےل وک ےٹیب اےنپ

۔اھت اہک  

ا  
 
اں رھپ یلم اب

ن

۔یسنہ ازہتساہیئ وہ ۔ی  

۔ےہ نیقی ےھجم ۔یگ اجےئ لم  

 ۔وہ اگےت نگ ےک ایس مت یھب دعب اسل است وہ یھت ڑلیک امکل تہب یئھب

 افرن وخوصبرت اینت اںم ۔آیکس ہن ویکں اچالیک ایسی اںم ھجم وہں وسیتچ یھبک

 دب ونگاد اجلہ وہ اور رکیکس ہن ریخست دل اک نسح ودیل ای   یھب وہرک وکاافیلڈیئ

 نھبچ یک اکچن وٹےٹ اںم ےجہل ےک یلیلٰ ۔ےہ اقضب رپ مت یھب وہرک وصرت

۔یھت  

 ے
سلئ
ا دصقم اہمترا ویکہکن ا  

 
ا وک اب

ن

رای
م
ا ہگج اںم دل ےک نسح ودیل اھت ہ

ن

 ںیہن انبی

راےن وک یسک ی ازی وج یب یب یلیلٰ اور
م
 ےک امت اںیمس ےہ اجیت یلیھک ےیل ےک ہ
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 اھت ںیہن راک واہں وہ رکےک ادا رک رہھٹ رہھٹ ظفل اک ای   ۔اتلم ںیہن ھچک وسا

  دور ےن اگنوہں یک یلیلٰ ۔اھت ایگ الچ ےس واہں رکےک ےط زےنی ہکلب

ے

 ااکس ی

۔اھت ایک اھچیپ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یلچ اںم اخےن ی اوریچ اور وساچ اک انبےن وکپڑے اےنس وس اھت وخوگشار تہب وممس

  ٹھج ۔آیئ

ٹ
پ
جہ اک وکپڑوں ی

ل
رایہ رک الج ڑکلی اں ۔رکایل ایتر اصم

ٹ

 ہپ وچےہل ک

 یھگ وھگال نسیب اےنس اںم ےنتج ۔یگل وھگےنل نسیب رک ڈال یھگ اںیمس اور ریھک

 اخوتن آہیس ۔یگل ڈاےنل اںیمس وکپڑے ےس اایتحط وہ ۔اھت وہاکچ رگم رطح ایھچ

 ےس حبص یھب دیحر ےس یتمسق دب اور ۔ںیھت یہ ہپ رھگ ومعمل الخف آج یھب

 اوکس وہ ویکں اجےن ۔یھت اجریہ وسےچ قلعتم ےک ایس افہمط اھتم ۔ایگ ہن ںیہک

راےن

ٹ
پ
د ی ا ۔۔اھت داتی اجےن ہن ےس اہھت ومعق وکیئ اک ج ای 

 

 ےس وصرت ایکس وہ ش

ریت یہ

ٹ
پ
ری اینت ھچک وصرت ایکس رگم ۔یھت ج  ااھچ ۔یکہب وسچ ایکس۔یھت ہن وت ی 

ان رپششک اخاص

ن

 اجےن رگم ۔اھت اتگل دشکل یھب اںم لح   ےس ڈےگنھ ےب ۔اھت ان

ا ہن آھکن ای   وک افہمط ویکں

ے

 وکپڑے ہک ایھجل ایسی اںم رو یک وسچ وہ ۔اھت اھبی

رایہ

ٹ

رایہ دکیم ےس دی اؤ ےک ریگفک اکنےتل اکنےتل ےس ک

ٹ

راب وتازن اک ک

ن

 اور وہا ج

 وک رھگ اسرے ےن خیچ ددلوز ایکس ۔آرگا رپ اہھت اےکس یھگ وہا ااتلب رگم رگم

 ی اںیئ اہھت دای اں اور وہیئ ڑھکی اھٹ ےس ڑیپیھ رک ڑتپ وہ ۔اھت ڈاال وھجنھجڑ

ری دی اےئ اںم اہھت  اخوتن آہیس رک نس ںیخیچ ایکس ۔یھت اجریہ ےخیچ رطح ی 
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   یک اخےن ی اوریچ ےس زنمل اورپی دیحر اور ےس رمکے اےنپ

ن

۔ےھت اھبےگ اجی  

 رھپ اور وہںیئ دالخ ادنر وہیئ وبالھکیئ اخوتن آہیس ۔وہایگ ایک یچب ریمی اہےئ

 داںیئ ےک افہمط ۔ےھت وہےئگ مگ وحاس اےکن رک دھکی وک اہھت وہےت رسخ اےکس

  یک اہھت

ے

ہ احل

ے

ئ
گف

ن

ب
 اجریہ ےلچ روےئ لسلسم امرے ےک فیلکت وہ اور یھت ہب 

  دیحر یھبت ۔یھت

ے

۔وہا دالخ ادنر ےس رسع  

۔وہا ایک  

   ایکس وہ وت اتبی ا ےن اخوتن آہیس ۔اک اچیبری ایگ لج اہھت

ن

 اانپ وج وہا وتمہج اجی

۔یھت ریہ اہب آوسن ڑکپے اہھت رضموب  

راھ آےگ وہ ۔اوہ

ٹ

  ےن افہمط وج ڑکپا اہھت ااکس اور ۔ی 

ے

 ۔ایل چنیھک واسپ ےس رسع

 اک زمخ رک اھتم اہھت ااکس ےس رھپ اور اہک اںم ےجہل تخس ذرا اےنس ۔دو دےنھکی زمخ

۔یھت یک ہن شیپ و سپ وکیئ ی ار یک اب ےن افہمط ۔اگل رکےن اعمہنئ  

ا رک ےل یپاس ےک ڈارٹک وت ہی ےہ ایگ لج اکیف

ن

 وشتانشیک اےنس ۔اگ ڑپے اجی

۔ایک اخمبط وک امں اںم ےجہل  

۔رکایہ وہےئ روےت وہ ۔اجؤیگن ںیہن یپاس ےک ڈارٹک اںم ںیہن ںیہن  

 اخوتن آہیس ۔دیحر یپاس ےک ڈارٹک اےس اجؤ ےل ۔اجؤیگ ںیہن ویکں ارے

 ےس اجےن ںیہک رمہاہ ےک دیحر ۔یھت ریہ الہ رس اںم یفن لسلسم افہمط ۔وبںیل
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 اےنس ۔ےل نس یک یسک وج ایک یہ دیحر وہ رگم ۔ریتہ رمیت ےس درد وہ اھت ااھچ

 

ے

ر ےس اخےن ی اوریچ اےس اور اھتام اہھت اک افہمط ےس رسع
م
۔الی ا ی اہ  

د اںم ا ی اکیئ ےس اجوی 

ے

  رکےک اخمبط وک امں وہ ۔اامں وہں الی

ے

ا ےس رسع

ٹ

 وھچی

ر ےس رھگ رکےک یپار آنگن اس
م
ری یک طبض افہمط ایگم لکن ی اہ

ٹ

 ےط زنمںیل ک

 ھٹیب رپ اچریپایئ وچںہ وہ ۔یھت وہریہ ہن مک وطر یسک ہک یھت فیلکت ۔یھت رکریہ

۔یئگ  

درداہن ےن اخوتن آہیس ۔ایک ےہ وہریہ نلج تہب یچب ریمی
م
 ۔وپاھچ اںم ےجہل ہ

۔الہی ا اںم اابثت رس اسیکھت آوسنؤں ےتہب اےنس  

 یھبت ۔اہک اںم ےجہل اتمافسہن ےن اوہنں ۔اگلدیتی ویہ ورہن اںم رھگ ںیہن یھب دہش

۔اھجاکن ادنر ےس دروازے دایلخ ےن دیحر  

 آہیس ےس رظنوں بلط دمد اےنس وت اکپرا اےس اںم آواز دنلب اےنس ۔افہمط آاجؤ

۔داھکی رطف یک اخوتن  

ای اش یٹیب ریمی لچ

 

 ےن اوہنں ۔اجےئ لم آرام رکوارک یٹپ رممہ ےس ڈارٹک ۔ش

اونں اےس

 

 اچرہ وکیئ وسا ےک اجےن اب یھت اجیتن افہمط ۔ااھٹی ا رک ڑکپ ےس ش

ااچر وس ںیہن

ن

  دروازے دایلخ وہیئ یتٹسھگ رقتابی  اسھت اےکن وہ ی

ے

 آہیس ۔آیئ ی

 طبض نلج یک اہھت وہ ۔دی ا ٹیپل رگد ےک رس اےکس وک اچدر ایسہ ایکس ےن اخوتن

ر ےس رھگ رکیت
م
ی وہ ۔اھت رظتنم ااکس اھٹیب رپ ی اکیئ دیحر اہجں یلکن ی اہ

ے

ھکت
 
ج
 ھ
ج

 وہیئ 



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

367 

ے اےکس ےن دیحر ۔یئگ ھٹیب ےھچیپ اےکس اھتےم ولپ اک اچدر ےس اہھت ی اںیئ

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

 یہ 

راھ آےگ ےس زیتی ی اںیئ

ٹ

۔یھت دی ی   

فف
ف
۔الچیئ وہ ۔الچںیئ آہتسہ ۔۔۔ا  

 ےک وشر ےک ی اکیئ ۔یگ وہاجےئ رات آےت آےت واسپ ےہ دور اکیف کنیلک

 

 

رزگ رےتس اہپڑی ۔اھت دی ا وجاب رک خیچ اےنس ی اع
م
 رطح یک ڑسوکں رہشی یھب ہ

اا   اور وہاجیت الماقت ےس ڈھکے یسک رپ دقم ۔وہےت ںیہن ومہار

ے

 ئ
 چ
ت

ے

ی

ن

ب

 یکلھپ یکلہ 

   ہک رگی اب وہ اتگل وک افہمط یس

ے

۔۔ی  

  ےن دیحر ۔ڑکپو ےس وبضمیط اجؤیگ رگ

ے

 
۔یک اجری دھای  

 ڑکپا ولپ اک اچدر ےس دورسے ےہ وہا الج اہھت ای   ڑکپوں ےسیک ابکڑےی وحنمس

۔ےہ وہا الج اہھت ریما ۔وبیل اور اہک اںم دل رک نھب لج اےنس ۔ےہ وہا  

۔آی ا وجاب ےس ٹھک ۔ںیہن دوونں ےہ وہا الج اہھت ای    

   ےلج اہھت اہمترا رکے اہلل ابکڑےی اجؤ اںم اھبڑ

ے

 انتک ےھجم آےئ ھجمس ںیہمت ی

  اس ےہ وہراہ درد

ے
ے

 ےن دیحر ۔یھت ہن ھچک وبیل وساچرگم رک سلک ےن اس ۔وق

۔یھت رکدی دیمیھ دقرے راتفر ہک ی اکیئ  

ر ھچک ۔ایک ےہ وہریہ نلج زی ادہ ۔یھت وہیئ یلجھک رھپ وک زی ان ایکس دعب دی   

رہ تہب ںیہن

ن

 وہایگ زیت ہصغ اک افہمط ۔اگل ےنسنہ وہ ۔وبیل رک لج وہ ۔ےہ آراہ م
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۔اھت  

را ۔ےہ ایگ لج زی ادہ تہب وایعق وت اہھت اہمترا

ٹ

 ۔وت اک اہھت اہمترے وہاگ آرپنشی ی 

۔یھت یھٹیب ھجمس چس وہ اور اھت اتبی ا اےس ےس دیجنسیگ اےنس  

ا ںیہن آرپنشی ےن اںم

ن

۔وبیل رک ڈر وہ ۔رکوای  

د ای 

 

 اجےئ ٹک اہھت ۔یئگ دلہ افہمط ۔اھت دیجنسہ ونہز وہ ۔ڑپاجےئ اکانٹ یہ اہھت ش

 دیحر ۔یل رھجرھجی ای   رھپ ۔یگل وسےنچ وہ ۔۔۔یگ وہاجےئ ذعمور وہ رھپ ۔۔اگ

ر ےک سج ۔دی روک اسےنم ےک کنیلک ےس وھچےٹ ای   ی اکیئ ےن
م
 ےگل ی اہ

ری اںم رحوف یلج رپ وبرڈ

ن

۔اھت اھکل نیسح اجسد ڈارٹک اںم زی ان ارگنی   

 ی اکیئ اسیکھت دل رلزےت وہ ۔ایک اخمبط اےس وہےئ روےتک ی اکیئ اےنس ۔ولچ

ری ےس

ے

   یک دروازے دایلخ ےک کنیلک اور یک الک ی اکیئ ےن دیحر ۔ای

ن

 اجی

راھی ا دقم

ٹ

 وہےئ دالخ اںم کنیلک ےھچیپ آےگ دوونں وہ ۔ےھت ےھچیپ اےکس وہ ۔ی 

ری اہجں

ٹ

 یسک وہا اھٹیب ریمشکی رمع ادڑیھ وصرت دیجنسہ ای   ےھچیپ ےک زیم ی 

۔اھت رکراہ اعمہنئ اک رمضی  

 اھجڑا السم دنلب آبواز اںم ادناز افلکتہن ےب ےن دیحر ۔اصج   ڈارٹک مکیلع االسلم

  ڈارٹک وت

ن

  دقمیم ریخ ای   رھپ وہا وتمہج رطف ایکس رک وچی

ٹ

م
 اےکس رکسماہ

۔ارھبی رپ رہچے  

 ےس وھچےٹ اس وت آج ۔اصج   ابعس دیحر انجب آرےئ آرےئ االسلم ومکیلع
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 ےن دیحر اھت وبال رک اھٹ ےس تسشن اینپ وہ ۔ےئگ اجگ یہ اھبگ ےک کنیلک

رھ آےگ

ٹ

   ایکس اہھت رک ی 

ن

راھی ا اجی

ٹ

۔ایک اصمہحف ےس وجیش رگم ےن دوونں ی   

 دیحر اںم زی ان ریمشکی اےنس ۔رکولں افرغ وک رمضی اےنپ اںم ےیھٹیب دوٹنم

ر ےس ھجمس یک افہمط ہک وج اہک ےس

ے

۔اھت ی االی  

ری اہھت ااکن اور چںہ رمضی یھب اسھت ریمے ۔اگ ےیجیک دلجی  ایگ لج رطح ی 

   یک افہمط اےنس  ےہ

ن

ارہ اجی

 

  اہھت اےکس رظن یک ڈارٹک ۔ایک اش

ے

۔ںیئگ ی  

 البی ا اک رنس ےس رمکے ےس وھچےٹ ہقحلم رک ریھپ ہنم اےنس ۔۔رنس رنس اوہ

  وہ

ے

   ےک وبپ
 
۔یھت وہیئ احرض رطح یک ج  

۔رس یج  

 رپ ےنہک اےکس ۔دوھکیں زمخ اںم الںیئ ادرھ اوکن دیحر ۔ےہ رکین ڈرگنسی ایکن

۔دی ا وہٹاک وک افہمط ےن دیحر  

 رمے وہ وت اتبی ا اےس اںم آواز آہتسہ اےنس ۔ےگ دںیھکی زمخ اصج   ڈارٹک ولچ

ی ےھچیپ ےک دیحر ااھٹیت دقم رمے

ے

پت ھی
پ
ج

  زیم ےک ڈارٹک وہیئ 

ے

۔آیئ ی  

 یک اگرڈ ی اڈی وہ ۔یئگ ھٹیب رپ اوٹسل وہ وت دی ا وہٹاک اےس رھپ ےن دیحر ۔وھٹیب

ا اعمہنئ اک زمخ رک ڑکپ اہھت ااکس ےن ڈارٹک ۔اھت ڑھکا رپ رس اےکس رطح

ن

 رشوع رکی

۔۔ایک  
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۔اھت دیحر اخمبط ااکس ۔الج ےسیک  

 اک نلج وت یک افہمط اھت آی ا یہ ےس رطف یک دیحر یھب وجاب ۔ےس یھگ رگم

رھ اور اب ااسحس

ٹ

۔اھت ایگ ی   

  دن ھچک ےہ زمخ رہگا تہب

ے

 ےن ڈارٹک  ۔وہیگ رکواین ڈرگنسی ےس ی ااقدعیگ ی

 روم دورسے ادرھ اوکن ۔اتبی ا  وک دیحر اںم زی ان ریمشکی دعب ےک رکےن اعمہنئ

ر اےنس ۔چںہ رکدیتی ڈرگنسی ایکن رنس اجںیئ ےل اںم رای     یک رمکے واےل ی 

ن

 اجی

ارہ

 

ارہ اک اےنھٹ وک افہمط وہےئ رسالہےت ےس دیجنسیگ ےن دیحر وت ایک اش

 

 وہ ۔ایک اش

دت

ن

دی 

ن ے

 اور ارٹسرچی ای   اہجں آیئ اںم رمکے ےھچیپ اےکس اور ایھٹ اںم اعمل ےک ی

۔ںیھت ریھک دواںیئ اںم رسکی فلتخم  

ارہ رطف یک ارٹسرچی ےن دیحر ۔اجؤ ھٹیب

 

 رپ رہچے اےکس رگم یئگ وت ھٹیب وہ ۔ایک ش

۔یھت ریہ دے وہالےئ اےس دیجنسیگ رہگی یلیھپ  

۔ایل یہ وپھچ رکےک تمہ اےنس ۔اہک ایک ےن ڈارٹک  

ا آرپنشی ےہ رہگا تہب زمخ ہک ےہ راہ ہہک ڈارٹک وہ ۔اہں

ن

 ایھب اگ ڑپے رکی

  ےن اس ۔وفرا  

ے

 
 اےکس رک نس ےسج یھت اچنہپیئ االطع اےس رک انب ہنم اس اکپ اہنی

 اک ڈرگنسی اور وہیئ دالخ اںم رمکے رننس یھبت ۔ںیگل اڑےن وہاایئں رپ ہنم

۔آیئ رطف یک افہمط رک ااھٹ اسامن  

ا ںیہن آرپنشی ےن اںم

ن

 رطف ایکس ےس ریحت ےن رنس ۔یگل ےنخیچ وہ ۔رکوای
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۔۔داھکی  

رای ا ےس بجعت اےنس ۔۔آرپنشی
م
۔دہ  

ا ںیہن آرپنشی ےن اںم رگم وہ یگل رکےن آرپنشی ریما مت اہں

ن

 زور رس وہ ۔رکوای

 یک رکےن طبض یسنہ وت دیحر اور یھت ریہ ہہک وہےئ الہےت اںم یفن ےس زور

۔اھت وہایگ ڑھکا رک ومڑ رخ ےس اس اخرط  

ری رپ وچٹ یس اینت ۔آوکپ ےہ وہایگ ایک ارے
 
ا وکن رسج

ے

پ  ۔ےہ رکی
پ
 رکےک ج

 اہھت ااکس اور وبیل رک کنت وہ ۔چںہ رپ وگنٹی یھب رمضی اور رکواںیئ ڈرگنسی

 چںہ یگل ےنھبچ وسایئں ےسیج اگل وک افہمط ۔یگل رکےن اصف زمخ ےس رویئ رک ڑکپ

 سج یھت ریہ وھکل رپ دیحر وہ ادنر یہ ادنر ۔ںیل چیم آیھکن ےس زور اںیمس

ر ی الکل اںم رکےن ڈرگنسی ےن رنس ۔اھت انبی ا ووقف ےب اانت اوکس ےن  اگلیئ ہن دی 

  وج وہیئ وتمہج رطف یک دیحر وہ یہ اجےت اےکس ۔یھت

ن

 ےٹیپل ی ازو رپ س 

 

ٹ

م
۔اھت ڑھکا دی اےئ اںم وہوٹنں رکسماہ  

 ادناز ڑلااک اےنس ۔انبی ا  ویکں ووقف ےب ےھجم ۔وبال ویکں وھجٹ ےس ھجم ےن آپ

۔وپاھچ اںم  

 ہن ھجمس ی ات ایکس وت ےلہپ افہمط ۔اھت اسنہ وہ ۔ےہ بلطم ایک ےس انبی ا ووقف ےب

   اور یکس
 
   یھجمس ج

ے

  ی

ے

ی اںم دل یہ دل وہ اھت اجاکچ ےس رمکے وہ ی

ے

ست
کل

 

۔اھت اخمبط ےس ڈارٹک وہ اہجں آیئ ےھچیپ اےکس وہیئ  
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 ےل وگیل ای   وت وہ زی ادہ نلج ارگ وہں راہ دے رک ھکل ڈیمنسی ای   اںم ہی

  وہےئ ےتھکل ہخسن ےن ڈارٹک ۔اگ ےیجیل

ے

 
ام اک ٹنشیپ ۔دی دھای

ن

۔ی  

 لیقث اینت افہمط ۔اھت ڑپا وبل دیحر یہ لبق ےس وبےنل اےکس ۔ابعس دیحر زوہج

 ے یھت یتھجمس ہن اردو
سلئ
ی رطف ایکس ےس اگنوہں آزیم انھجل ا

ے

ھت
ب ک

 ڈارٹک ۔ریہ د

ام ےن

ن

  رھبوپر ای   لبق ےس ےنھکل ی

ٹ

م
 سج یھت ااھچیل رطف یک دیحر رکسماہ

 ےن دیحر ۔امھتی ا وک دیحر رک ھکل ہخسن اےنس ۔اھت امنی اں رصنع اک زیخی ینعم اںم

ر ےس کنیلک ےتلچ ےھچیپ آےگ دوونں وہ اور یک ادا سیف ایکس
م
 اقف رشمیق ۔آےئ ی اہ

ام ۔ےھت آرےہ رک رھگ رھگ ی ادل ےس

 

 وہا خی ڈنھٹی ۔ےھت وج ےنلیھپ اسےی ےک ش

۔یھت ریہ ریچ وک دبن  

ا   وہ وت ایک اخمبط اےس وہےئ امرےت کک وک ی اکیئ ےن دیحر ۔ولچ

ے

 ولپ اک اچدر اعدی

رایم کبس ی اکیئ ۔یئگ ھٹیب ےھچیپ اےکس رک اھتم اںم اہھت ی اںیئ

ن

ریھ آےگ ےس ج

ٹ

۔ی   

ام ریما وک ڈارٹک ےن آپ

ن

وپاھچ اےنس رپ آےن ی اد دکیم ۔اھت وھکلای ا ایک ی  

۔ابعس دیحر زوہج  

۔ایک زوہج  

 کھب وت افہمط ۔اھت ایگ دی ا وجاب ےس اایمطن امکل ۔ینتپ ینعی ۔۔ویبی ینعی زوہج

۔یئگ اڑ ےس  
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ام ہی وہیئ ےسیک تمہ اہمتری ارے

ن

 ےھجم ےن مت وحنمس ابکڑےی ۔یک وھکلاےن ی

 ایکس ےن دیحر ۔یخیچ امرے ےک ےصغ وہ ۔رووک اسلکیئ ومرٹ رووک ۔ےہ ایک اھجمس

رزگ رپ اغفں و آہ
م
ا ی اکیئ ےٹیپل اکن ہکلب درھے ہن اکن ہ

ے

 الھج ےن افہمط ۔راہ الچی

اےن اےکس رک

 

لا امرے ےک فیلکت یہ وخد اور ایک ردیس اہھت دای اں ہپ ش
ئ 
ب ل
 رہ رک 

۔یئگ  

ا اچٹ یک مسق ایلعٰ تہب ںیہمت آؤ وہ رکیت ویکں ہصغ

ے

 اےس اےنس ۔وہں ولھکای

اھت اکچپرا  

ر
م
۔دی ا وجاب رک کنت اےنس ۔ےھجم ولھکادو زہ  

 ڑسک ی اکیئ رک دے وجاب ےس اانیمطن اےنس ۔دواگن ڈولا اںم اچٹ اوےک

 ےک ڈاھےب ی اکیئ یہ ےسیج ۔ومڑدی رطف یک ڈاھےب ےس وھچےٹ ےنب انکرے

  ایس ریک اسےنم

ے
ے

۔یھت رگی وبدن یلہپ ےس آامسن وق  

 اگلےت ےچین ےک ڈیش ی اکیئ ےن دیحر ۔ںیھٹیب رک لچ ادنر ولچ ۔یئگ آیہ وت ہی اوہ

ارہ اک ےنلچ ادنر اےس وہےئ

 

ااچر وہ اھت ایک اش

ن

 وھچےٹ ۔آیئ یلچ ادنر اسھت اےکس ی

   اںم ڈاھےب ےس
 
ی ر

ے

ر ق
م
 ادرھ ےس ادرھ ریب ۔یھت آی اد ےس رمدوں زیم ہ

ا ےس دعتسمی

ن

 بقع ےک دیحر رک کھجھج افہمط ۔ےھت آرےہ رظن رکےت رسو اھکی

   یک دوونں ان رظنںی یک یھبس ۔وہیئگ اںم

ن

 دنبہ ای   یھبت ۔ںیھت یئگ اھٹ اجی

  ےس اکؤرٹن ےس زیتی

ٹ

م
   ایکن رک ہ

ن

۔آی ا اجی  
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ر یج آںیئ

ن

  زیم ااتفدہ دور ای   اےنس ۔ےہ ااظتنم اک رپدے ےیل ےک ڈیلی 

ے

 ایکن ی

ے اےکن اور یک رامنہیئ

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

 ای   ہی اب ۔دی ا چنیھک رپدہ اس الیم ےس رھپیت یہ 

ا

ٹ

۔ےھت ےھٹیب اسےنم آےنم دوونں وہ ۔اھت ایگ نب نبیک اس وھچی  

۔اھکؤیگ ایک  

۔وبیل رک انب ہنم وہ ۔ںیہن ھچک  

  دایھن رپ ی ات ایکس وہ ۔اھکؤیگ یہ اچٹ ی ا وگنماؤں ومسےس اور اچےئ

 

 ریغب دی 

 ہک یھت اچیتہ یہ انہک خلت ھچک وہ داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رس ےن افہمط ۔وبال

۔وہایگ ڑھکا ؤمدی اہن اور ۔وہا دالخ ادنر ریبا ای   رک اٹہ رپدہ  

 وہ ایک سیلپ آرڈر اےنس ۔اچےئ دو اور وایل اصمےحل وخب آؤ ےل اچٹ انچ ی ار

۔ایگ ٹلپ اکھجےئ رس رطح ایس  

پ  اانت مت اتبؤ اب

ے

۔ںیھت ریہ ویکں ی  

ام ریما ےن آپ

ن

۔دبال ویکں ی  

۔ںیہن وت دبال  

اں یک وت وکشش

ن

۔یک دبےنل ی  

  اہمتری رصف ۔یک ںیہن یھب وکشش

ے
ن

۔دبیل انشج  

 زبس ۔وبیل ےس اچیبریگ دکیم وہ ۔چںہ رکےتیل احلص ایک رک اتس وک اچیبری ھجم آپ
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ے انکرے ےک آوھکنں

ن

گئ
 
ئ
 ھ
ٹ

۔یگل رھکےنچ حطس یک زیم رک اکھج رس وت ےگل   

ا

ے

 ے وہ یتگل اینپ وہ یتگل ایھچ ےھجم مت ۔ںیہمت وہں ںیہن وت اتسی
سلئ
 ااہظر اک اانپتیئ ا

ا

ے

 ےس اعم وہ اںم ےجہل ےس الممئ ۔ےس ھجم وہ ریتہ افخ ویکں مت اجےن ۔وہں رکی

۔یھت یکس ہن ااھٹ رس اکھج اانپ وہ ۔اھت ایگ ہہک ی ات اخص ینتک اںم اافلظ  

 اانت رصف دصقم اک رکےن وسنمب ےس وخد ںیہمت اںم کنیلک واہں افہمط دوھکی

را ںیہمت ارگ یھب رھپ ۔وہ ہن سسجتم قلعتم اہمترے وکیئ ہک اھت  آمئ ۔وت اگل ی 

 ۔وہایگ رصموف ہپ ومی الئ اےنپ وہ رکےک لمکم ی ات اینپ اںم ےجہل رنم ۔وسری

ر ھچک ۔ریہ رساکھجےئ سب ۔وبیل ہن ھچک افہمط  اجس رپ زیم آرڈر ااکن ریبا دعب دی 

د دح ےب یہ اںم دےنھکی اچٹ وہ ۔داھکی رطف یک ٹیلپ ےن افہمط ۔ایگ

ن

 گل ذلی 

م ےن دیحر ۔اگل آےن یپاین اںم ہنم اےکس ۔یھت ریہ
پ
ج
م
جپ

   ایکس رک رھب 

ن

راھی ا اجی

ٹ

 ی 

۔اھت  

۔یگ اھکولں وخد اںم  

  دض

ے

۔ےہ فیلکت اںم اہھت اہمترے رکو م  

ا چمچ اںم اہھت دیسےھ رھپ وہیئ دضب وہ ۔یگ اھکولں وخد اںم ںیہن

ن

 یس رپ اچاہ ڑکپی

 اابکیر اےس اےنس ۔آایگ ی اد ودیل ہک اھت یہ ڑکپا چمچ اںم اہھت ی اںیئ ۔یئگ رہ رکےک

 

ے

 
ا ےس اہھت اےٹل املسمن رشداھ ہک یھت یک دھای

ن

ا ںیہن اھکی

ے

 اایتخر ےب وہ ۔اھکی

   ایکس چمچ ےن دیحر ۔دی ا رھک واسپ چمچ اور یئگ رک

ن

راھی ا اجی

ٹ

 یک اب اور اھت ی 
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پ  اےنس ی ار
پ
ا ےس اہھت اےکس اچپ ج

ن

 ےساچٹ اہھت اےکس ۔اھت رکدی ا رشوع اھکی

  زاوےی ےک رہچے ےک افہمط یھب وہےئ اھکےت

ے

۔ےھت وہےکس ہن درس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اھت اھٹیب ےیک ادنریھا اںم رمکے اےنپ وہ ی ای ا
 
 وا اس ذرا دروازہ ےن دااینل ج

۔اھت وچاکن ےس ایخولں اےنپ وہ ۔اھجاکن ادنر رکےک  

۔آراک یپاس ےک رکیس آرام وہا اتلچ دااینل ۔اھٹیب وہ دیساھ وہ ۔آاجؤ اٹیب یج  

۔وپاھچ اںم آواز یس ی اری   اینپ اےنس ۔ی ای ا چںہ ےھٹیب ویکں اےلیک آپ  

ااین اےنس ۔اھت ایگ کھت ھچک ۔اٹیب وییہن سب

 

 ش
۔دی ا وجاب وہےئ ےتلسم بپی  

د وہ ۔اجین ی ای ا ےہ درد اںم رس ای 

 

۔اھت اھجمس یہی ش  

۔وھتڑا وھتڑا  

ا رس آاکپ اںم ںیھٹیب رک اگل کیٹ ےس آرام آپ

ے

ی  اےنپ اےنس ۔اجین ی ای ا وہں دی ا

  اےکس ےس اہوھتں ےھنن ےھنن

ن

 ےس تشپ یک رکیس آرام اےس رک درھ اہھت ہپ س 

   ۔وہا ڑھکا آن رساہےن اےکس وخد اور اگلی ا
 
ا درد اںم رس ےک امام ج

ے

 وت ےہ وہی

ا رس ااکن وییہن اںم

ے

ی  وہ وہےئ دی اےت رس ااکس ےس اہوھتں رنم ےھنن ےھنن ۔وہں دی ا

۔ںیل ومدن آںیھکن ےن ودیل ۔اھت اتبراہ اےس  

ر آپ ی ای ا
م
  ہ

ے
ے

ر ھچک اےنس ۔چںہ رےتہ ےھٹیب ویکں اےلیک وق   دعب دی 

ن

 وپاھچ ااچی



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

377 

ارے آپ یھبک ۔اھت
م
ے اسھت ہ

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

ا ںیہن یہ 

ن

ارے یھب اھکی
م
 ںیہن اسھت ہ

۔اھکےت  

ری

ن

ا ی ات اےنس ۔اٹیب وہں راتہ ی 

ن

۔اچیہ انبی  

   ی ای ا
 
 ۔چںہ رےتہ ےھٹیب یہ اںم رمکے اےنپ سب وت چںہ وہےت یھب رپ رھگ آپ ج

امئ اسیکھت س   مہ آاکپ

ٹ

 ی ات اھت اٹیب اک ایس یھب وہ ۔اچاتہ ںیہن دل اک زگارےن ی

ر  اک اکنےنل ی ات ےس اںم
م
۔امہ  

د ےس وہج یک رےنہ دور ےس س   اسولں اےنت ای 

 

 ی ات اےنس ۔وہں وہایگ ااسی ش

۔انبیئ  

۔یکہب رو ذینہ یک دااینل ۔ی ای ا ےھت اےلیک ی الکل واہں آپ  

 رپ رہچے اےکس رکب ۔اھت اجاگ درد ےسیج اںم دل ےک ودیل ۔۔االیک ی الکل اہں

۔اگل ےنیل رہلںی  

 اسسن وطلی ےن ودیل ۔اھت وپاھچ ےس وصعمتیم اےنس ۔اھت اتگل ںیہن ڈر وک آپ

 رطح یک ہشیمہ وہ ۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن اور وھکںیل آںیھکن رک رھبی

راؤن رگاےئ رپ رس ڈہ یھب آج  ےس وصعمتیم ےیل اماھت ڈاکھ ےس ی اولں ےلیکمچ ی 

  اےس

ے

۔اھت راہ ی  

 وخف ےس اہنتیئ اںم اخےن دیق ادنریھے اس اسل است ےھجم دااینل ےہ ہتپ
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 ےن اس ۔وہں اگل ڈرےن اںم ےس اہنتیئ یک رمکے اس اںم امہ نیت رگم آی ا ںیہن

 ۔یھت یکمچ یمن اںم انکروں ےک آوھکنں ایسہ ۔اھت دی ا وجاب اںم ےجہل آزیم رکب

ایھجمس دااینل

ن

  اےنپ اےس ےن ودیل ۔اھت راہ دھکی رطف ایکس اںم اعمل ےک ی

ن

 س 

ا وموجد اہیں دن ےک دیپاشئ آیکپ اںم ہک اٹیب وش آیئ ۔ایل اگل ےس

ے

 اےس ۔وہی

عدد

ن

چ
۔اھت راہ رک ی ات یک دل اےنپ ےس اوالد اینپ وہ وہےئ ےچنیھب ےس   

ر وہ وہںیت وخش یھب امام وت وہےت آپ ارگ
م
  ہ

ے
ے

 ۔ںیھت رویت رکےک ی اد آوکپ وق

راھوا وک درد ےک ودیل ےن وجاب ےک دااینل

ٹ

۔اھت دی ا ی   

ا اہیں اںم روز اس ارگ

ے

اری   زدنیگ ۔۔وہےت ہن اصقنن ےک دصویں وت وہی

ے

 ہن ی

ارے امں اہمتری ۔۔ایب ریمی ۔۔وہیت
م
 ہن ھچک ےس زی ان وہ ۔۔۔وہیت اسھت ہ

 رپ زیچ یسک اور العوہ ےک وسوچں ۔اھت ایگ وسےچ اسیکھت آوسنؤں ےتہب سب اھت وبال

۔اھت ہن اایتخر ااکس وت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ایک یک اہھت ےک افہمط

ے

 امں ایتر وک اجےن ںیہک دیحر حبص حبص ۔اب ےہ احل

۔اھت راہ وپھچ ےس  

ر ھچک ایھب۔ےہ ریہ نیچ ےب امرے ےک فیلکت رات اسری  ۔ےہ وسیئ ےلہپ دی 

۔اتبی ا اےس ےن اوہنں  

۔اےس ےن آپ یھت الھکیئ وہ یھت دی دوا وت یھب ےک رکےن مک نلج ےن ڈارٹک  
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 یہ آہتسہ آہتسہ ۔ےہ وہیت زی ادہ تہب فیلکت یک ےنلج نکیل ۔یھت دی الھک اٹیب اہں

۔ںیئگ ھٹیب رپ اچریپایئ وہےئ اھکےتسن اور دی ا وجاب اوہنں ۔وہیگ کیھٹ  

رھ ےس دونں ھچک اھکیسن یک آپ

ٹ

 ےل یپاس ےک ڈارٹک آوکپ ںیلچ ۔اامں ےہ یئگ ی 

۔داھکی رطف یک رہچے ےس زمکور ےک امں ےس دنمی رکف اےنس ۔ولچں  

 ی ات وکیسن وایل وشتشی اںیمس ۔اٹیب ےہ اجیت یہ وہ اھکیسن ےھجم اںم رسدویں

 ہہ ےن اوہنں ۔یگ وہاجےئ کیھٹ یھب اھکیسن وت وہاگ کیھٹ وممس۔ےہ
قت

ن

ن
 ےجہل 

۔دی ا وجاب اںم  

د زی ادہ اھکیسن آیکپ ی ار اس  یلست ریمی آپ ۔ےہ وہیت رکف ےھجم ۔اامں ےہ دشی 

روں رپ زنیم یپاس ےک امں وہ ۔ںیلچ یلچ یپاس ےک ڈارٹک ےیل ےک

ٹ

۔ایگ ھٹیب اک  

۔داھکی وک اتمع تمیق وادح اینپ ےس تبحم ےن اوہنں ۔وت ےہ یپااتل رکفںی اکر ےب  

 اےنس ۔وکن یہ ےہ وسا ےک آپ ریما اںم داین اس ۔اامں رکوں ہن رکف ےسیک

ر یھبت ۔اھت اھتام رہچہ زمکور زرد اک امں اںم اہوھتں وبضمط اےنپ
م
 اور ااھٹ اس وشر ی اہ

۔وچےکن دوونں وہ  

راںیئ اخوتن آہیس ۔ےہ وشر اسیک ہی

ٹ

ری 

ٹ

ا یھب دیحر ۔ی 

ن

 آوازوں اںم اعمل ےک یھجمس ی

ر ۔ےھت وہےئ درھے اکن رپ
م
 چم دگھبڑ ےسیج ںیھت آریہ آوازںی ایسی ےس ی اہ

  دکیم ۔وہ یئگ

ن

رن

 

 اںم اضفء اور ۔ںیگل وگےنجن اںم اسرے یھب آوازںی یک افی

۔ںیگل وہےن دنلب دصاںیئ یک یج رام ےج  
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 دنب ےس ادنر دروازہ اور اجںیئ اںم رمکے ادنر آپ اامں ۔۔وفیج اھبریت ۔۔اوہ

  وک امں اےنس ۔رکںیل

ے

 
 ےنب رپ تھچ وہا الھپاتگن ڑیسایھں وخد اور دی دھای

  س   اخوتن آہیس ۔آی ا  ےک وتسپل ولڈد ےس رمکے اےنپ

ے

 تیفیک یک وگوگم ی

ر ۔ںیھت ڑھکی وچںہ اںم
م
ر ےس آوازوں آیت ےس ی اہ

م
 رھگ رھپ آج ہک اھت وہراہ اظہ

س رھگ

ھ
گ

ار زعںیت یک املسمونں رک 

ے

ار ی

ے

۔چںہ اجریہ یک ی  

۔اجںیئ زیلپ اںم رمکے ادنر اجںیئ ۔ادرھ چںہ ڑھکی ویکں  

۔وت اور  

ا ںیہن ںیہک وہں ںیہی اںم

ے

 ادناز واےل رکےن تنم اےنس ۔اجںیئ زیلپ آپ اجی

 آن اور ںیگل ڑپےن رضںیب رپ دروازے ےس وبدیسہ ےک رھگ اےکن یھبت اہک اںم

ووں دروازہ اںم وادح

ٹ

ھئ
ک

 ےک وفویجں اھبریت ۔وہایگ وبس زنیم رک اڑھک ےس وچ

۔ےھت حلسم رطح وپری وہ ۔وہےئ دالخ ادنر وجان اچر  

 ۔اچےیہ آزادی ۔اںم اگؤں ےن ولوگں مت ےہ راھک اچم وشر ایک ولسمں یئھب اہں

اےن ےک سج ای   ےس اںم ان ۔آزادی وک ولوگں مت دوں

 

ااینں یک رجیم رپ ش

 
ن

 ن

  ںیھت

ے
ن

راھ آےگ وہا وباتل اںم آواز رکج

ٹ

۔ی   

راںیئ اخوتن آہیس ۔دو شخب یںمہ ۔اجےتن ںیہن ھچک مہ ۔۔مہ

ٹ

رگ

ٹ

۔گ  

و
ُ

ے

پ  ئ
پ
رایھ رک ج

ٹ

ُ
و ۔ی 

ُ

ے

 اینپ اےنس ۔آلکج اںم اگؤں ےہ وشرش ایک ہی ۔ےلسم اتب ئ

ال یک نگ

ن

اہن اک دیحر ےس ی

 

 راہ دھکی اںم آوھکنں ایکس ےس اہبدری وہ ۔الہی ا ش
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۔اھت  

 اخوتن آہیس ۔اھت دی ا  وہٹاک اےس رھپ اےنس ۔ےہ راہ وھگر ایک رکٹ رکٹ اےسی ۔وبل

۔ںیھت ریہ دھکی رطف یک دوونں ان ےس رظنوں یمہس  

کااریت اےنس ۔وہں ںیہن دہ وجاب ںیہمت اںم

ن

پھئ
ٹ

۔دی ا وجاب اںم آواز وہیئ   

ری ۔رکسمای ا رجیم( وخب)وھکب تہب واہ

ٹ

رایھ ےہ رگیم ی 

ٹ

ُ
و اںم ےٹیب ریتے ی 

ُ

ے

۔ئ  

ادان ےہ ہچب ہی انہک ہن ھچک اوکس

ن

 یک وشر یھبت ۔ںیگل روےن اخوتن آہیس ۔ےہ ی

  دروازے ےک رمکے اور وہیئ دیبار افہمط رک س   آوازںی

ے

ر آیئ ی
م
 رظنم اک ی اہ

۔یھت یئگ رہ گنگ وہ رک دھکی  

ادان ہن وہں ہچب اںم ہن

ن

 ےس ولوگں مت اور وہں املسمن ی اوعشر ای   اںم ۔ی

  ےن دیحر ۔ےگ رچںہ رک ےل مہ آزادی

ن

ال یک دنبوق ریھک رپ س 

ن

 رپواہ یک ی

 وایل وہےن وظحمظ رپ وہوٹنں ےک رجیم ۔اھت دی ا وجاب ےس اہبدری ریغب ےیک

 

ٹ

م
۔ارھبی رکسماہ  

رنج نٹپیک ےہ( ایخل)ایھکل ایک
ُ
 ۔اجےئ رکوایئ ریس یک کھٹیب وک وجےلیش اس د

 ےس دم و دش ےن ای   ےس اںم ان ۔وپاھچ ےس امتحت اےنپ رک ٹلپ اےنس

۔رسالہی ا  

۔ےہ رضورت اوکس رجیم ی الکل  
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رایھ

ٹ

ُ
 آہیس اےنس ۔چںہ اجرےہ ےک ےل مہ وک املسمن ی اوعشر وجےلیش اس ریتے ی 

۔اھت ایک اخمبط وک اخوتن  

  اوکس ۔ےہ ایک ایک اےنس ۔ںیہن ںیہن

ے

راںیئ وہ ۔اجؤ رک ےل م

ٹ

رگ

ٹ

 وہ رگم ۔گ

ر دل تخس

ن

  یک یسک اکق

ے
ن

 ایسہ رپ ہنم ےک دیحر دےتھکی یہ دےتھکی ۔ےھت اہکں یہ س

 ۔ںیھت ریہ اھک اھچپڑںی اخوتن آہیس ےئگ ےل اسھت اےنپ اےس رک ٹیپل الغف

  دورہپ ۔یھت یگل وہےن اکلہن اںم وکشش یک اھبنسےنل اںیہن افہمط

ے

 اںم رھگ ی

 رکےن دوجلیئ یک اخوتن آہیس س   وہ ۔راہ اجری ہلسلس اک آدم یک واولں ےلحم

 ںیہن واسپ یھبک وہ یھت اجیت ےل وک املسمن سج سج وفج اھبریت ۔ےھت آےئ

ا آی ا

ے

 ے اھت رکی
سلئ
 ہن نیقی وک اخوتن آہیس رگم ۔یھت یئگ دی ڑپھ افہحت یھب رپ دیحر ا

ا

ے

 وصتر اک وھکےن وک اتمع وادح اس دعب ےک دےنی وھک اوالد اسری اینپ وہ اھت آی

ام ۔ںیھت رکیتکس ہن یھب

 

 افہمط ۔اھت ایل آن ےن اخبر زیت اںیہن وہےت وہےت ش

ر ےس رمکے رک الس اور ۔دی دوا اوکن ےن
م
 فیلکت یک اہھت اےنپ اےکس ۔یلکن ی اہ

ام ۔یئگ ھٹیب رپ اچریپایئ وہ ۔یھت وسیئ اج اںم اخونں اہنں نک ےک وعشر اجےن

 

 ش

 اھت راہ اگمگج اچدن وپرا رپ آامسن ۔ےھت ےکچ ڈلھ اںم رات اسےی ددنھےل ےک

ریت اںم ڈہویں اور

ے

را یکنخ ای

ٹ

 اس رات ہی ۔یھت ریہ رک شیپ رظنم اس ارسار رپ ی 

ری رپ یتسب

ٹ

ری یس وسوگار ی 

ے

ر دیحر ۔یھت ای
م
ر ہ

ن

ا اجی ا ےل ویں ااکس اھت دزعلی 

ن

 اجی

ان اس ۔یھت یھب وہ وت زمغدہ اور ۔اھت رکایگ زمغدہ وک س  

ن

   وج ےیل ےک ان
 
 ج

ا اسےنم

ے

ریت رک رھب یج وہ وت اھت وہی

ٹ
پ
ر ےسیج وت وہ اھت ںیہن آج رگم ۔یھت ج

م
 وس ہ
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 ےط زےنی یتلچ ےس دقومں ہتسکش اور ایھٹ اسیکھت دل دیھک وہ ۔اھت ویہ سب

 اور وہیئ دالخ ادنر وہ ۔اھت اداس ی الکل رمکہ اک دیحر ۔آیئ رپ زنمل اورپی رکےک

ا وہ ۔الجیئ یلجب رک امر اہھت رپ وبرڈ وسچئ

ٹ

 اںم سج اھت رمکہ رھتسا اصف اس وھچی

 ریھک رکیس ای   اور زیم یک ےنھکل یس رپاین ای   رتسب اک ڑکلی اک رطز رپاےن ای  

   ای   اںم رمکے العوہ اےکس ۔یھت

ن

ربیت اتکںیب فلتخم اجی

ے

 ںیھت ریھک ےس ی

ربیت ڈریھ اک ررٹسجوں رپ زیم یک ےنھکل

ے

 یھب ملق اسرے تہب اور اھت ڑپا ےس ی

راہن رپ رمکے وپرے ۔ےھت رےھک

 

 اک دیحر ۔وچیکن وہ دوڑاےت دوڑاےت یس اطی

 وہ ۔یھت ریہ ھجب لج ی ار ی ار رکسنی یک اس اور ۔اھت ڑپا رپ رتسب وفن ومی الئ

ریھ آےگ

ٹ

 ےھت رےہ اگمگج اافلظ ھچک ےک اردو رپ رکسنی ۔ایل اںم اہھت اےس اور ی 

ادلب وہ ےس نج

ن

ایھجمس اےنس ۔یھت ی

ن

 ھچک رھپ اور امرا اہھت ہپ رکسنی اںم اعمل ےک ی

۔اگلی ا ےس اکن وفن رک وسچ  

   دورسی ۔دیحر ولیہ

ن

را وہ وک ےحمل ای   ۔اھت راہ وبل رمد وکیئ ےس اجی

ٹ

ری 

ٹ

۔یئگ گ  

  اںم آواز یک رمد ی ار یک اب ۔رےہ ںیہن ویکں وبل دیحر ولیہ

ٹ

م
 امنی اں الھجنھجہ

۔یھت  

۔یک رشوع ی ات اںم ادناز اتحمط اےنس ۔وکن آپ ۔۔یج  

۔ےہ دکرھ دیحر چںہ وکن آپ  

۔چںہ ںیہن رپ رھگ وہ  
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 وت ےلہپ اےنس الرپوایہ ایسی وہ ایگ وھچڑ رھگ ویکں ومی الئ اانپ رگم ۔۔ںیہن رپ رھگ

۔یک ںیہن یھبک  

۔اھت السھپ اایتخر ےب ےس وبلں ےک افہمط ۔یئگ ےل رک ڑکپ وفج اھبریت اوکن  

اک اںم آواز یک رمد ۔۔بک اگڈ اوہ

 

۔اھت ش  

۔وک دورہپ آج  

 عطقنم اکل رک ہہک اںم تلجع اےنس ۔احظف اہلل ۔رکشہی ےہ کیھٹ ااھچ ۔۔اگڈ

 رک رھک وچںہ اےس رھپ اور وھگرا وک رکسنی یک ومی الئ ےن افہمط ۔یھت رکدی

ر رکےک لگ یتب یک رمکے
م
ر وک رمکے اور یلکن ی اہ

م
 ےط زےنی رک اگل ڈنکی ےس ی اہ

 وپرے ےسیج ااسحس اک اہنتیئ ۔اھت وہراہ اداس تہب دل ااکس ۔آیئ یلچ ےچین رکےک

پ  وہ ۔اھت وہےئ ڑکجے اںم لگنچ اےنپ وک رھگ
پ
 اور آیئ یلچ اںم رمکے اچپ ج

ر  ےک اخوتن آہیس رای  ۔یئگ ٹیل ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہتش حبص وہ ۔ودیل

ن

ے ےس رھگ یہ ریغب ےیک ی

ن

کلئ

ن

ن
 رپ البےن ےک مگیب ہلیکش ہک اھت واال 

رے دقم رھپ اور ایگ رک

ٹ

   یک رمکے ی 

ن

۔ںیھت رظتنم ایکس وہ ۔ےیل ومڑ اجی  

۔یمم یج  

۔ےیھٹیب  
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۔یمم وہں وہراہ ٹیل اںم  

  آےکپ وہں امں آیکپ اںم رگم ۔آپ چںہ رصموف تہب وہں اجیتن

ے
ے

 ریما رپ وق

ررشویئ دقرے ی ار یک اب ےن اوہنں ۔اجںیئ ھٹیب ۔ےہ قح یھب

ے

 وہ وت اہک ےس ی

ااچر

ن

۔ایگ ھٹیب ی  

۔اب ںیہک یج  

۔وپاھچ ریغب ی ادنےھ دیہمت ےن اوہنں ۔ودیل ےہ وساچ ایک اک آےگ ےن آپ  

۔اک آےگ ےہ وسانچ ایک  

ادی آیکپ

 

۔اںم وہں ریہ رک ی ات قلعتم ےک ش  

ادی وکیئ ےھجم زیلپ یمم

 

  رپ امےھت اےنس ۔رکین ںیہن ش
 
۔ڈاےل پ  

  وکباس

ے

ادی آوکپ ۔ودیل رکںی م

 

ا ش

ن

 ےک آپ ےس اسولں است یلیلٰ وہیگ رکی

۔وہا اہیئ یپارہ ااکن ۔چںہ یھٹیب اںم ااظتنر  

 ی اےئ وت اںم اور ۔ےھٹیب اںم ااظتنر ریمے ہک اھت اہک ںیہن ےن اںم وک اس وت

ا ہن یھبک اںم ارگ آایگ واسپ اچسن

ے

 ۔ایک ریتہ یھٹیب ونکاری زدنیگ اسری وہ وت آی

۔وبال اںم ےجہل زیت وہ  

  

ے

  ینتج ےن اس ۔چںہ آےئگ آپ وت اب رگم ۔وہیت ی ات اور ی

ے

دم

ن

 اور ریمی ج

۔اچےیہ انلم رضور اوکس ہلص ااکس ےہ یک اوالد آیکپ  
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  ایکس رگم یمم اگ ےیجیک اعمف

ے

دم

ن

الم رصنع اک ری ا یھب اںم ج

 

۔ےہ ش  

  اانت ۔۔ودیل سب

ے

   ےن ڑلیک اس ۔اںم رظنوں ریمی وک وخد رگاںیئ م

ے

 آیکپ ی

   ایل وگد وک اوالد
 
۔یھت یئگ یلچ رک کنیھپ اےس امں یگس ایکس ج  

این ےن اس وج اھت ںیہن وارث ال وکیئ اٹیب ریما ۔زیلپ یمم

ن

دردی ان
م
 رپ وطر ےک ہ

ا دیپا ہی وسال رھپ ےھت واےل رھگ ےک ایب ےھت س   آپ ۔ایل یپال اےس

ے

 ےہ وہی

 رظف یھب اس اانت ۔ڈاال ویکں یہ اںم وگد یک یلیلٰ وک دااینل ےن س   آپ ہک

  ےل ذےمداری یک ےچب وصعمم ای   اک ولوگں آپ اھت ںیہن

ے

 آوکپ ارگ اور تکس

 رویح ی ا رکدےتی وحاےل ےک واولں رھگ ےک ایب اےس وت ہچب ریما اھت رگاں یہ اانت

اری اھکل یک ی ال اےنس ۔دےتی دے وک

ے

۔ای  

دیھ ھجم

ٹ

راج ےک زشاء ۔اھبنسیتل وک ےسےچب وھچےٹ ہک اھت دم اانت اہکں اںم ی 

ن

 م

ا ےئگ رہ اور ۔اھت ی ار رھگ اانپ اک رویح ۔چںہ یہ اجےتن آپ وت وک  
 
 رھگ ےک اب

 اوہنں ۔ی ات یک دور وت یپاانل ےھت ہن روادار ےک دےنھکی وک ےچب اس وت وہ وت واےل

۔الہی ا اںم یفن رس ےن ودیل ۔ےھت رکدےی رد ارتعااضت س   اےکس ےن  

دیل ہی یک یلیلٰ یھب رھپ

ن

راج

ن

ر ےس ھجمس ریمی ق
م
۔ےہ ی اہ  

را ےس دل وک یلیلٰ سب ےن آپ ر آوکپ یھبک ااھچیئ ایکن وت ےہ ایل امن ی 

 

 ںیہن اتمی

۔رکیتکس  

ر رضور ےس ااھچیئ ایکس اںم

 

ا اتمی

ے

ا ہن وافق ےس اتیلص ایکس ارگ وہاجی

ے

۔وہی  
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ادی آیکپ ہک ےہ رکایل ہلصیف ےن اںم ۔وہایگ تہب ۔سب ودیل سب

 

 یہ ےس یلیلٰ ش

۔اھت اہک اںم ےجہل یمتح ےن اوہنں ۔وہیگ اںم امہ ایس اور وہیگ  

 اور یسک ہگج یک ایب رگم وہں اتکس وت رم اںم ۔یمم ںیل نس یھب ہلصیف ریما رھپ وت

۔ایگ الملت وہ ۔اتکس دے ںیہن وک وعرت  

۔ےلہپ اسل است ےہ اجیکچ رک وھتک رپ ہنم آےکپ وعرت دبرکدار وہ  

۔الچی ا وہ ۔۔۔یمم  

  الچںیئ

ے

 ہہ رک ااھٹ ایلگن ےن اوہنں ۔رکںی اسانم اک چس ۔م
ی ت

ن

ئ

ے

ب
 وجاب وہ ۔یک 

 

 

ا ڈگ ےبمل ےبمل رک ٹلپ یہ ریغب دی 

ے

۔اھت ایگ الچ ےس رمکے رھبی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اھبنسےنل اںیہن افہمط اور ںیھت ریہ کنھپ اںم اخبر اخوتن آہیس ےس دن نیت

 ادنر رطح یک دکمی ےسیج اوکن دصہم اک اجےن ےک دیحر ۔یھت وہریہ اکلہن اںم

 ۔یھت وہیئگ متخ یہ تمہ یک ےنیج ےسیج ایکن ۔اھت رکایگ وھکالھک ےس ادنر یہ

   یک رہچے زرد اےکن یھٹیب رساہےن اےکن وہ رپ ااتتخم ےک روز رسیتے

ن

  اجی

ے

 ی

۔یھت ریہ  

۔وھکںیل آںیھکن لکشمب ےن اوہنں۔راھک اہھت رپ اگل اےکن ےس ایپر اےنس ۔اامں  

اں وہاجںیئ کیھٹ

ن

 آواز ایکس ۔اںم داین اس ےہ وکن وسا ےک آپ ریما ۔اامں ی
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۔یھت یکلھج یمن اںم  

۔اںیھٹ کلھچ آںیھکن یک افہمط ۔رکاچںہ وہ ۔دیحر ریما  

اں وہں یٹیب آیکپ وت یھب اںم اامں

ن

 ایک وکشہ اےنس ۔آوکپ ںیہن رکف وکیئ ریمی ۔ی

۔اھت  

 راہ اںم زدنیگ ریمی دعب ےک دیحر ورہن وہں ریہ یج وج ےہ رکف وت یہ ریتی

ااین ایکن رک کھج ےن افہمط ۔وبںیل وہےئ رکاےتہ وہ ۔یٹیب ےہ ایک یہ

 

 ش
۔وچیم بپی  

۔رںیھک ادیم ایھچ ےس اہلل آپ ےگ آاجںیئ وہ اامں  

 ۔ںیل ومدن رھپ آںیھکن ےس رکب ےن اوہنں ۔۔اٹیب چںہ ںیئگ وتڑ دم ادیمںی

ر ےس رمکے رک وھچڑ وییہن اںیہن رھپ داھکی رطف ایکن ےس دھک ےن افہمط
م
 ی اہ

 اورپ وہ ۔اھت اپھچ اںم اوٹ یک ددنھ یھب اچدن ۔یھت زی ادہ تہب رسدی ۔آیئ لکن

وں اور یئگ ھٹیب رپ زونیں اجےت

ن ٹ

 یھت یتھجمس اوراںم ۔ےیل ٹیپل ی ازو رگد ےک ھگ

 وخد اںم دل یہ دل وہ ۔ےلم ںیہن وک یسک دھک زی ادہ ےس ھجم اںم داین اس ہک

ری)آرھکی اینپ ڑپی رپ رتسب ادنر وج وعرت ہی اب ۔وہیئ وگی ا ےس

ن

 اسںیسن( آج

د ہک اںم ااظتنر اس ےہ ریہ نگ ای 

 

 زی ادہ ےس وعرت اس آےئ ولٹ اٹیب ااکس ش

 یک وعرت اس ۔دے �جھب واسپ وک دیحر اہلل ی ا ۔وہاگ وکیئ یھب دیھک

ری)آرھکی

ن

وں وہ ۔دانی ہن وٹےنٹ وک ادیم( آج

ن ٹ

  رس اںم ھگ

 

 اسےنم ےک اہلل دی 

را

ٹ

رگ

ٹ

د وہ اور ۔یھت ریہ گ ای 

 

   ےک حبص ۔اھت ہحمل اک وبقتیل ش
 
ی ر

ے

 دروازے ریبوین ق
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ر  ےس رسدی ووجد وپرا ااکس وچیکن وہ وت وہیئ دکتس یس دممھ رپ

ٹ

 اھٹ وہ ۔اھت راہ اک

  دروازے رک

ے

پاایئ اور آیئ ی ئ
پک ئ
ک

ےہ وکن ایک دری اتف اںم آواز   

ر ۔ابعس دیحر
م
 لسھپ ےس اہوھتں ےک افہمط ڈنکی سء کھٹ ۔اھت ایگ اتبی ا ےس ی اہ

ے رک دلیکھ دروازہ وہ ۔یئگ
ل
 
ج
ع

 وک دروازے اور وہا دالخ ادنر اںم ادناز رھبے 

 نہپ لبق دن اچر وج اھت ابلس ویہ رپ مسج اےکس ۔اٹلپ رطف ایکس رک اگل ڈنکی

ان ےک زومخں رپ رہچے اور اھت راھک

 
ن

۔ےھت ن  

۔اھت وپاھچ اںم ےجہل رنم اےنس ۔افہمط وہ یسیک  

۔یھت اںم اعمل ےک وخاب ےسیج وہ ۔چںہ ےسیک آپ ۔وہں کیھٹ اںم  

۔چںہ اہکں اامں ۔کیھٹ اںم  

راب)رھکاب زی ادہ تہب تعیبط ایکن ۔اںم رمکے ادنر

ن

۔اتبی ا اےس اےنس ۔ےہ( ج  

۔اںیہن وہا ایک اوہ  

ا اںم ادناز آزیم وشتشی وہ رپ اتبےن اےکس ۔ےہ اخبر ےس دن نیت

ے

 وہا رسالہی

ر ھچک وہ ۔ایگ الچ رطف یک رمکے  ی اوریچ رک وسچ ھچک رھپ ریہ ڑھکی وچںہ دی 

ری اہھت ااکس ۔آیئ یلچ اںم اخےن   اب ۔اھت راہ دھک رطح ی 

ے

 ی ادنےھ یٹپ ویہ ی

 یپاین اک اچےئ اور الجںیئ ڑکلی اں لکشمب ےس اہھت ی اںیئ اےنس ۔یھت ریہ وھگم

۔راھک  
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۔وچیکن وہ اھت وہا ومندار رپ دروازے ےک اخےن ی اوریچ یھبت دیحر ۔افہمط  

۔یج  

۔ےہ اسیک اب اہھت اہمترا  

۔وھکیل ںیہن یہ یٹپ وت ےن اںم ںیہن ہتپ  

اری ںیہن یٹپ ےس دونں اےنت ۔اوہ

ے

 اہمترا اںم آؤ ادرھ س   ہی وھچڑو ااھچ ۔ای

پ  وہ ااھٹی ا  اےس رک اھتم اہھت ااکس ےس یفلکت ےب اےنس ۔دوھکیں زمخ
پ
 اچپ ج

ر یتلچ اسھت اےکس
م
 رپ اچریپایئ اےس اور ایک رونش بلب زرد اےنس آیئ اںم آنگن ی اہ

ارہ اک ےنھٹیب

 

  وایسپ ایکس دعب ٹنم دو ۔ایگ الچ رپ زنمل اورپی وخد رکےک اش

ٹ

رس

ن

 ق

د

ٹ

 اور اھتام اہھت ااکس ےس رنیم اےنس رک ھٹیب اسےنم اےکس ۔یھت وہیئ اسیکھت ی اسک ای 

ارےن یٹپ

ے

۔اگل ای  

 اےنس ۔ےہ ںیہن ایھچ ی الکل تعیبط ایکن اجںیئ ےلچ رکیل یپاس ےک ڈارٹک وک اامں

۔اھت اہک اںم آواز دممھ  

 ےس رصموف وہ ۔وہ چںہ ریہ وس ےہ دی دے دوا ایھب ۔اجؤاگن رک ےل حبص

۔وبال وجای ا   اںم ادناز  

۔اھت وپاھچ اایتخر ےب اےنس ۔آےئگ ےسیک واسپ آپ  

۔اھت رکسمای ا ےس دریھے وہ وہےئ رکےت اصف زمخ ااکس ۔اجؤں الچ واسپ  
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 واضج   اےنس ۔یھت ریہ وپھچ سب وت اںم۔اہک ںیہن ہی ےن اںم ںیہن۔۔۔نن

۔دی ا وجاب اںم ادناز بلط  

ا واسپ ریما آوکپ اگل ےھجم ااھچ

ن

۔اگل ںیہن ااھچ آی  

 ولٹ آپ وہا ااھچ ںیھت ریہ رک ی اد تہب آوکپ اامں ۔ںیہن ی ات وکیئ ایسی ںیہن

۔اہک ےس دیجنسیگ وجای ا   ےن اس ۔یگ وہاجںیئ کیھٹ وہ اب ۔آےئ  

۔ےھجم ںیھت ریہ رک ںیہن ی اد آپ اور  

را اےنس ۔رکویگن ی اد ویکں اںم ا ی 

ن

 افہمط ۔اھت راہ اگل دوا رپ زمخ اےکس دیحر ۔اھت امی

۔یگل وہےن یس نلج وک  

د ہک اگل ےھجم ای 

 

  رپ رہچے اےنس ۔وہاگ ایک ی اد وک اچیبرے ھجم ےن آپ ش

ے

ئ ت

ن

ی ئ 
شک
م

 

۔وبیل ہن ھچک افہمط اھت اہک رکےک اطری  

  اےس ےن دیحر رک اگل دوا رپ زمخ ۔دو رےنہ یہ الھک وک اس اب

ے

 
 اور یک دھای

رھ رطف ےک پمپ ڈنیہ رک اھٹ

ٹ

۔ایگ ی   

۔ےہ وہریہ یس نلج  

 

ے
 

رداس ۔اھت دی ا وجاب اےنس وہےئ دوھےت اہھت ۔رکو ی   

۔یھت اتبین ی ات ای   وک آپ ےن اںم وہ  

۔اٹلپ واسپ وہ ۔ی ات ایک  
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 یئگ اںم رمکے ےک آپ اںم دن اس یھت یئگ یلچ رک ےل وفج آوکپ دن سج

 ۔ریمی یھت وہیئ ی ات ےس یسک رپ اس وت اھت ڑپا(ومی الئ)وملیب آاکپ واہں یھت

ے اےنس

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

۔اتبی ا اےس وہےئ   

ئ ک ان ۔وہں اجاتن
ف

 ریمی اےس مت اور وہیت ہن ی ات ےس اس اہمتری ارگ -

  ۔وہیت ہن بیصن راہیئ ےھجم وت اتبیت ہن قلعتم ےک رگاتفری

ٹ

رس

ن

د ق

ٹ

 دنب ی اسک ای 

۔یھت وبیل ہن ھچک افہمط۔اھت اہک اںم ےجہل رنم وجای ا   اےنس وہےئ رکےت  

ا اچےئ اںم ولچ

ے

اں ویپیگ مت وہں انبی

ن

۔اچےئ ی  

۔وہں انبیت اںم  

 رنم وہ ۔ےہ ںیہن کیھٹ ایھب ڈنکنشی یک اہھت اہمترے وھٹیب ےس آرام مت ںیہن

  یس

ٹ

م
   ایکس رکسماہ

ن

رھ رطف یک اخےن ی اوریچ رک ااھچل اجی

ٹ

 افہمط ۔اھت ایگ ی 

۔ریہ یھٹیب وچںہ یس مص مگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  یک یمم مت اب زیلپ رویح

ے

  واکل

ے

اپ پیل اےنس ۔اسےنم ریمے رکو م

ٹ

 یک ی

ہ اہجں وھگرا وک رکسنی

ن

 ئ
حی
رات وہےئ ےپت اکیف رو

 

ای

ے

۔یھت وموجد اسھت ےک ی  

  اںیمس

ے

 ےن یلیلٰ ۔ےہ ی ات یک اوصل وت ہی ۔ایھب ےہ ی ات وکیسن وایل واکل

  ولث ےب اسل است

ے

دم

ن

 ںیہن یتہک ھچک وہ ارگ اب یک داین اور ےہیمم یک ج

 ااکس ںیل ھجمس یہ الغم دام ےب اےس مہ ہک ےہ ںیہن وت ہی بلطم ااکس وت ےہ
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ا قح وکیئ یھب

ے
ن

 
۔اہک اںم ےجہل زیت ےن اس ۔رپ وخویشں ےہ ن  

ادی رکےک اجرک اجےئ وت اہں

 

 اےنپ وہں آایگ واسپ اںم اب ۔یھب ےس یسک ش

۔یپاس ےک ےٹیب  

۔ےھت ہن وت اےسی آپ ۔ایھب ےہ وہراہ اوسفس رپ رغیض وخد یک آپ ےھجم  

دی آل اںم ۔رویح زیلپ

ٹ

د ےھجم وہں اکشر اک دی اؤ ذینہ تہب ری  ری 

ن

  نشنیٹ م

ے

 م

۔دو  

ام اک دی اؤ ذینہ اس ےک آپ

ن

ا ی  
 
   وج ےہ ویہ ۔ےہ اکمظ اب

 
اری ےس ج

م
 ہ

 ایکس ےہ وحنمس وہ چںہ یتہک کیھٹ یمم ۔وہایگ ابتہ ھچک س   آیئ اںم زدنویگں

 

ے

اری اسےی ےک وحنس
م
ہ ۔ےئگ لگن وک وخویشں امتم یک زدنیگ ہ

ن

 ئ
حی
 ےن رو

۔اھت اہک اںم ےجہل ازیگن رفنت  

اپ پیل رک ہہک اںم ےجہل تخس اےنس ۔اپ ٹش

ٹ

 اسڈیئ اور رکدی دنب رکسن یک ی

 ڑکٹے ےک اکچن ۔امرا دے رپ زنیم اںم اعمل ےک شیط رک ااھٹ الگس ےس لبیٹ

ری یک طبض وہ ۔ےھت ےئگ رھکب ادرھ ادرھ اسیکھت آواز یک انھچےک

ٹ

 ےس زنمولں ک

۔ےھت ےنیل ااحتمن ےنتک اور ےس اس اجےن ےن زدنیگ ۔اھت راہ زگر  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اںم ےلسلس ےک اکم ای   وک ودیل روز اےلگ

ٹ

 دعب روز دنچ وہ اھت ایگ اجیھب آی اد ان  

ا ےس س   اس انتج وہ ۔اھت ایگ ڑھچ وموضع ویہ رھپ وت آی ا واسپ

ن

 اھت اچاتہ اھبگ
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انکمم یہ اینت راہیئ

ن

ال لسلسم وہ ۔یھت آریہ رظن ی

ٹ

 اھت ےلراہ اکم ےس وٹمل ی

  بک رگم

ے

 رکےن ہن رپادنگہ وک ذنہ وصعمم اےکس اور لبقتسم ےک دااینل ۔۔ی

روا ہی اےس اخرط یک

ٹ

  ک

ٹ
ن

ا وھگی

ن

 میلست وک ی ات اس دل ااکس رگم ۔اھت یہ رھبی

۔اھت ااکنری ےس رکےن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دصویں وت وہ ہک رگی ےس زیتی ایسی ھچک اںم دونں دنچ تحص یک اخوتن آہیس

ال ےک رہش ےن دیحر ۔ںیھت یگل آےن رظن امیبر یک

ے

پ
 رکواےئ ٹسیٹ اےکن اںم اس

 رساطن اک رگج اںیہن ۔رکدی وپری یھب رسک یہس ریہ ےن روپرسٹ یج نج ےھت

ری

ن

 اھت اہسرا اک دواؤں ااحلل یف ۔ےھت ہن رپادیم اخص ھچک ڈارٹکز ۔اھت رپ اجیٹس آج

  بک رگم

ے

 وت رسامہی اانت یپاس ےک دیحر ۔رںیتہ ڑتیتپ ےس درد رات دن وہ ۔۔ی

ردوری رات دن وہ ۔اتکس رکوا العج اگنہم اک رسنیک وہ ہک اھت ہن

ن

 ۔اگل رکےن م

 یپایت لم ہن اجب اےس رپ اینبد یک وہےن املسمن ضحم ی اووجد ےک وہےن ایمیلعتہتف

  اب

ے

دوں راسولں فلتخم وہ وت ی ری 
 
 ذرےعی ےک اگنری ومضمن اور اکمل اںم ج

ا ھچک

ے

 رات دن اےنس وس یھت رضورت یک وسیپں زی ادہ اےس اب رگم اھت راتہ امکی

ردوری تنحم

ن

  وفق وک م

 

 یک اخوتن آہیس دن امتم افہمط رطف دورسی ۔رکدی 

 

ے

دم

ن

   ۔ریتہ رکیت ج
 
   ج
 
 ۔ااتھٹ ڑتپ دل اک افہمط وت رکایتہ ےس درد وہ ج

 یک رات دن ک دیحر ہک یھت یگنہم اینت وہ یھت دوا وج دتارک اک درد اےکن

ا انتج دعب ےک تنحم

ے

رچ اںم ایس وہ امکی

ن

ا ج

ے

  یک افوقں ۔وہاجی

ے

 
 یتچنہپ آن یھب ونی
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  دھکی ہن اںم فیلکت وک اخوتن آہیس رگم رکےتیل افہق وت وخد دوونں وہ رگم

ے

 تکس

 ی ات یھب ںیہک ویکں اجےن رگم اھت رکراہ وکشش یھب ےیل ےک اجب دیحر ۔ےھت

 نب ڈاھہچن اک ڈہویں اخوتن آہیس ۔ےئگ تیب امہ نیت رطح ایس ۔یپایت نب ہن یہ

ال رساکری اوکن ےن دیحر ۔ںیھت یکچ

ے

پ
ر یک رکواےن دالخ اںم اس

ن

 وہ رگم دی وجتی 

ام روز ای   ۔ںیھت امیتن ہن وطر یسک

 

  ےک ش

ے
ے

 واعق یمک ھچک اںم درد ایکن وق

 الیئ الب اےس ےس ٹھج وہ ۔اہک وک البےن وک دیحر وک افہمط ےن اوہنں وت وہیئ

ر ھچک وک افہمط ےن اوہنں ۔یھت ر دی 
م
 اںم اہنتیئ ےس ےٹیب اےنپ وہ اہک اک اجےن ی اہ

ا ی ات

ن

پ  وہ ۔یھت اچیتہ رکی
پ
 یپاس ےک امں دیحر ۔یئگ یلچ ےس رمکے اچہ ج

۔آاھٹیب  

۔وبںیل وہےئ رکاےتہ وہ ۔اٹیب ںیہن ہتپ ھچک اک زدنیگ ریمی دیحر  

۔ااھٹ ڑتپ وہ ۔ںیہک ہن ااسی زیلپ اامں  

 یسک ریغب اںم رھگ اس اسھت اہمترے وہ ۔اٹیب یگ اجےئ رہ ایلیک افہمط دعب ریمے

 دایھن رپ ی ات ایکس وہ ۔یگ دے ںیہن ےنیج اےس داین یتکس رہ ںیہن ےک رےتش

 

 

دی ایئ سب وبال ہن ھچک وہ ۔وبںیل ریغب دی 

ٹ

   اینپ ےس آوھکنں ڈی 
 
ی ر

ے

 امں ارملگ ق

۔راہ داتھکی رہچہ اک  

 اانپ اےس ۔رکول اکنح ےس افہمط مت ہک اٹیب ےہ وخاشہ یہی ےلہپ ےس رمےن ریمی

اہک ول

ے

 آرسا ےب اںم داین اس وہ وہاجےئ بیصن تھچ اینپ یھب وک دایھکری اس ی



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

396 

۔یھت یک تنم ےسیج رک اھتم اہھت اےکس ےن اوہنں ۔اٹیب رےہ ہن  

دہ ای   اےس ہک وہاگ ملظ رپ اس ہی رکیت ںیہن دنسپ ےھجم وہ اامں ان ی ادنسپی 

ن

 ان

۔اجےئ دی ا ی ادنھ اسھت ےک  

اھجمس وہ

ن

۔روھکےگ وخش اوکس مت ےہ نیقی ےھجم وہ دھجمسار مت ۔اٹیب ےہ ی  

۔۔رگم اامں  

ری ریمی

ن

ر رطح یک یٹیب اینپ ےھجم وہ ۔اٹیب رکول اکنح ےس اس رک ھجمس آج

ن

 زعی 

 ۔ےہ اجراہ اھکےئ ایخل ااکس ےھجم یھب وہےئ اجےت اںم ہنم ےک ومت اٹیب ےہ

اہک ےچب ریمے رکدو آاسن لکشم ریمی

ے

 آوھکنں ایکن ۔رموکسں ےس وکسن اںم ی

ااین یک امں رک کھج ےن دیحر ۔یھت یکلھج یمن رپ انکروں ےک

 

 ش
۔یل وچم بپی  

 وبال ےس آوھکنں من وہ ۔ےہ احرض ےیل آےکپ یھب اجن ریمی اامں مکح آاکپ وج

۔اھت  

ر ۔الؤ ولبا وک اقیض مت اور وجیھب یپاس ریمے اےس رای  ا یھب رھگ ےک واولں ی 

ے

 سونی

ام آج اکم کین ہی ۔دو دے

 

ا یہ وک ش

ن

 امجےن رسوسں رپ یلیھتہ وہ ۔اچےیہ وہاجی

ر ےس رمکے ر اور ااھٹ رک رسالہ دیحر ۔ںیھت ایتر وک
م
 اںم آنگن افہمط ۔الکن ی اہ

۔یھت یھٹیب رپ اچریپایئ  

 یلچ اںم رمکے رک اھٹ رھپ اور وچیکن وہ اتبی ا اےس اےنس ۔چںہ ریہ الب اامں ںیہمت
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۔ںیھت دراز مین اہسرے ےک ویکتں اب اخوتن آہیس اہجں آیئ  

۔اامں یج  

 ےک رمکے ےن اوہنں ۔ذرا وھکانل وہ ےہ ڑپا دنصوق اکال وج اںم وکےن وہ اٹیب

ارہ رطف ہک وکےن داںیئ

 

پ  ےن افہمط ایک اش
پ
 دنصوق اس ۔یک لیمعت اچپ ج

رق زرق ھچک اںم ۔اھت راھک ڈہب اک زویر ای   اور ڑپکے ی   

  ایکن ۔الؤ اکنل اےس ےہ وجڑا رسخ اور ڈہب اک زویر وج ہی

ے

 
 لمع اےنس رپ دھای

۔رںیھک الےک رپ رتسب رک اکنل زیچںی ولطمہب اور ایک  

ر  اےنپ ےن اوہنں ۔وھٹیب یپاس ریمے ادرھ اب رای  ارہ ی 

 

 ھٹیب یپاس اےکن وہ ۔ایک اش

۔یئگ  

 ےس ایپر ےن اوہنں ۔رطح یک زیبی اینپ ی الکل وہ ایپری تہب ےھجم مت یچب ریمی

۔اھت اہک  

ا اینپ ی الکل آپ یھب ےھجم

ے

ا ریمی ارگ چںہ یتگل یسیج امی

ے

 آپ ی الکل وت وہںیت امی

۔وہںیت یسیج  

رھ ےس اوالد یگس وت ےن مت اور ۔اٹیب وہں یہ امں اہمتری اںم

ٹ

  رک ی 

ے

دم

ن

 یک ج

۔روہ وخش ہشیمہ ۔ریمی ےہ  

۔وہاجںیئ کیھٹ ےس دلجی اب آپ اامں  
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ری ےک زدنیگ وت اب اٹیب

ن

۔چںہ وہےئگ رشوع دن آج  

  اےسی

ے

۔ایھٹ ڑتپ وہ ۔ںیہک م  

 ۔ےھت انبےئ ےیل ےک دنہل یک دیحر اےنپ ےن اںم زویر اور وجڑا ہی وہ اجیتن

 وسےن اس اکلہ ای   ۔وھکال ڈہب اک زویر ریغب درھے اکن رپ ی ات ایکس ےن اوہنں

  اک

ٹ

۔داھکی رطف ایکس ےس وتیہج دعم ےن افہمط ۔اھت راہ اگمگج س   

ازک ےن اوہنں ۔ہی اگ ےچج انتک رپ مت

ن

 افہمط ۔اھت اجسی ا رپ امےھت اےس ہکیٹ اس ی

را

ٹ

ری 

ٹ

۔یئگ گ  

۔اٹیب ےہ ایک ہلصیف ای   ےن اںم  

۔ہلصیف اسیک  

ادی یک دیحر اور اہمتری

 

 ارتعاض وکیئ ںیہمت ہک ےہ نیقی اورےھجم ۔ہلصیف اک ش

۔اھت رگای ا مب ہپ امسوتعں ایکس ےسیج ےن اوہنں ۔وہاگ ںیہن  

۔۔۔ےسیک اںم ۔۔۔اامں رگم ۔۔۔مم  

۔ےسیک مت بلطم ایک  

ادی ےس دیحر ےسیک اںم

 

 اںم اھت وہا البداکر ریما چںہ اجیتن آپ ۔وہں رکیتکس ش

۔وبیل اںم ےجہل وخزفدہ وہ ۔اامں وہں ںیہن القئ اےکن  

 ۔رکدے رد ںیہمت انبرک اینبد وک ملظ ےتیب رپ مت ہک ےہ ںیہن رظف مک اٹیب ریما
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۔روہ رکف ےب مت  

۔ایک اتبدی ا اوکن ےن آپ رگم ۔۔مم  

 رکیل وک اصج   اقیض دیحر ۔وہاجؤ ایتر ےس دلجی اور ۔روہ رکف ےب سب مت اہں

ا

ے

۔وہاگ یہ آی  

۔۔۔۔ایھب  

ای اش ولچ ۔ایھب اہں

 

 وہ اھت اہک ےس ایپر ےن اوہنں ۔وہاجؤ ایتر ےس دلجی ش

 وگااہن اور اصج   اقیض بک رھپ ۔وہیئگ ایتر رک اھٹ اسیکھت ذنہ وہےئ اےھجل

 اجس رمکہ اک دیحر آرک وعرںیت یک ےلحم بک یئگ یک ادا رمس یک اکنح اور آےئ

 ےسیج وت ایکس ۔یھت یکس ھجمس ہن ھچک وہ ۔ںیئگ اچنہپ اںم رمکے اےس اور ںیئگ

دد یہ ایسحت

ن

ئ
 م
ج
م

 رہسمی اجسیئ یجس رمکےاںم اےکس یس نس وہ ۔ںیھت یئگ رہ وہرک 

وں یہ دنچ زگہتش ۔یھت یھٹیب رپ

ٹ
ن

 وہ ۔اھت رکدی ا دبتلی رسکی وک زدنیگ ایکس ےن ھگ

دہب وکیئ اںم دل اےکس رگم ۔یھت یئگ نب ابعس دیحر زوہج ےس افہمط الوارث

ن

 ج 

 رعویس ہلجحء رک اجس وک رووبٹ یسک ےسیج ویں ۔۔یھت مص مگ وہ ۔اھت وہا ہن دیبار

   یھت ریہ گیھب رات ۔وہ ایگ دی ا اھٹب اںم
 
  ج

ن

 ادنر وہ رک وھکل دروازہ ااچی

 ولشار ایسہ ۔داھکی رطف ایکس ےس آوھکنں اخیل اخیل ےن افہمط ۔اھت وہا دالخ

 راہ گل ااھچ تہب البہبش وہ امجےئ ےس ےقیلس ی ال ےنہپ وسرٹی یہ ایسہ رپ ضیمق

  دقمیم ریخ ویہ ۔اھت رکسمای ا رک دھکی رطف ایکس وہ ۔۔اھت

ٹ

م
 اےکس وج رکسماہ



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

400 

دی ات ےک افہمط ۔یھت اخاص اک رہچے

ن

 اےکس نیع وہا اتلچ وہ ۔رےہ یہ رسد ج 

۔اھٹیب آن اسےنم  

 ہن ھچک وہ ۔اھت ایگ وپاھچ اںم ےجہل ےس رشاریت ۔ابعس دیحر زوہج چںہ یسیک

 ےیل ےک دےنی ںیہمت یپاس ریمے رپ دن اخص اےنت ہک ےہ اوسفس ےھجم۔وبیل

 ےجہل دیجنسہ دعب وحملں دنچ اےنس ۔ےہ ںیہن ھچک اور ےک تبحم و ولخص وساےئ

   وہ ۔داھکی رطف ایکس ےن افہمط ۔اھت اہک اںم
 
ی ر

ے

 یھب اور اںم دےنھکی ےس ق

۔اھت دشکل زی ادہ  

۔اھت السھپ یہ اایتخر ےب ےس وبلں اےکس ۔۔زعت اور  

 رک ےل اںم اہھت اےنپ اہھت ااکس ۔افہمط ےہ اسیھجن اہمتری اور ریمی وت زعت

ا تبحم تہب ےس مت اںم وہ اجیتن ۔اھت اہک ےس رگوجمیش اےنس

ے

 ےس اب وہں رکی

   ںیہن

ے

   ےس ی
 
 زبس اہمتری ۔اھت داھکی اںم رھگ اےنپ ی ار یلہپ ںیہمت ےن اںم ج

 اںم ان ۔۔ونھبر ہی ےک اگولں اہمتری اور افہمط رکڈاال یپالگ ےھجم ےن آوھکنں

ا وت رک ڈوب

ن

 ۔اھت وھچا اگل ااکس ےس ایلگن یک اہشدت اےنس ۔ںیہن یہ نکمم ارھبی

  اںم ےپ و رگ یک افہمط ااسحس اس بیجع اک

ے

 
۔اھت رکایگ رسای  

۔الکہیئ وہ ۔۔آپ۔۔۔آ  

اں وہکں اہں

ن

۔اھت رسمور تہب وہ ۔ی  

ادی ےس ھجم رپ رکےن وبجمر ےک اامں ےن آپ

 

اں ےہ یک ش

ن

۔ی  
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ا ی ات ہی ےس ان ےھجم یھب وت ںیتہک یھب ہن اامں ارگ ۔۔یلگپ

ن

 اںم اہں یھت یہ رکی

 رمںیچ ہشیمہ وت مت رگم وہاجےئ ولعمم رمیض اہمتری ےلہپ ہک اھت اچاتہ ہی رصف

 اےس وہ ۔اگل رکےن دکھ دکھ دل اک افہمط ۔اھت رکسمای ا وہ ۔یھت ریتہ ابچےئ

۔یھت اچیتہ اتبدانی چس س    

 ےیل ےک نسح اےکس اجےن وہ ۔یسیج رپویں ی الکل ۔افہمط وہ وخوصبرت تہب مت

 لبق ۔اھت وہا ااھجل رصف وت ذنہ ااکس رگم ۔اھت الی ا رکےک التش اہیبشتت اہک ایک

دی ات وہ ہک اےکس

ن

ا کہب اںم رو یک ج 

ے

 ےس رگتف ےک اہوھتں اےکس اےنس اجی

۔ڑھچواےئ اہھت اےنپ  

ا ھچک وک آپ ےھجم

ن

  وہ ہک اھت دیجنسہ اانت ہجہل ااکس ۔ےہ اتبی

ن

۔ایگ وچی  

ا ایک

ن

۔ےہ اتبی  

۔اچسیئ یک زدنیگ اینپ  

۔اںم وہں اجاتن وت ھچک س   افہمط اچسیئ یسیک  

د وج ےہ ااسی ھچک ۔اجےتن ںیہن س   آپ ںیہن ای 

 

 وہ ۔اجےتن ںیہن وایعق آپ ش

۔یھت ریہ وبل اںم ےجہل وبضمط تہب  

 یھت رکیت دنسپ وک یسک اںم امیض مت ہک وہ اچیتہ انہک ہی مت ارگ دوھکی ۔۔چس اسیک

ری وکیئ ےیل ریمے ہی وت

ٹ

 رسواکر وکیئ ےس امیض اہمتری ےھجم ۔ںیہن ی ات ی 
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۔یھت رکدی متخ یہ ی ات ےسیج اےنس ۔ںیہن  

ری یھب ےس اس ںیہن

ٹ

۔ےہ ی ات ی   

۔رکیل اایتخر دیجنسیگ یھب اےنس افہمط وبول رک لھک  

   اںم
 
   یھت دنہہ ج

ے

 وویاہ اور یھت وہیکچ اںم رھگاےن دنہو ای   اگسیئ ریمی ی

 ۔ایگ دبل س   اور آایگ اںم دنجیگ ریمی اداھدک رھپ رگم ۔اھت واال وہےن یھب

۔ی ادنیھ دیہمت اےنس  

۔یھت رکیت دنسپ وک رتیگنم اےنپ مت وت اوہ  

۔۔۔ںیہن  

۔رھپ وت  

 دنب آںیھکن اےنس ۔۔اھت ایک اکر البد ریما ےن رتیگنم ریمے ۔۔۔ہک ہی ۔۔۔رھپ

را ےس س   اک زدنیگ اینپ ےس زیتی رکےک

ٹ

را چس ی 
م
 اایتخر ےب دیحر ۔اھت دی ا دہ

 اےکس ریمے اھت اتھجمس وہ یھت رفنت ےس اداھرک اےس ۔اٹہ دور ھچک ےس اس

ر اسھت

ن
 

ااجی

ن

ادی یک نہب اینپ اےنس چںہ دنبمسھ ی

 

 یک دبزیمتی اسھت ریمے اںم ش

   رگم

ے

وں ےنےھجم اس روز ای   رگم آیئ اھبگ ےس واہں اںم ی

ے

 
 روک اںم ھک

 اپھچ اںم اہوھتں دوونں رہچہ اانپ وہ یھت یئگ ٹھگ اںم قلح آواز ایکس ۔۔۔اور ایل

رمح اںم آوھکنں یک دیحر ۔رودی رک وھپٹ وھپٹ رک

ے

ر ھچک وہ ۔اھت ی پ  دی 
پ
 ج
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ر ےس رمکے رک اھٹ رھپ راہ داتھکی ےتیل ایکچہں اےس اھٹیب اچپ
م
 آامسن ۔آی ا لکن ی اہ

ری رپ

ن

اروخیں آج

ے

 دشت یک رسدی ۔اھت داتی داھکیئ اداس تہب اچدن رو زرد اک ی

 ےس ڑھگے رھپ ںیل اسںیسن رہگی رہگی اچر دو اےنس ۔یھت وہیلچ مک ھچک اب

دلی اںم الگس یپاین

ٹ ن

 اےکس وہ ۔یھت ریہ رو رطح ایس وہ آی ا الچ ادنر واسپ رک ای

۔آی ا الچ یپاس  

 رطف ایکس رک ااھٹ رس روےت روےت اےنس ۔راھک اہھت رپ رس اےکس اےنس ۔افہمط

۔اھت درس انتک اںم آوھکنں زبس ایکس ےمس اس ۔داھکی  

ر اےکس اور اہک اںم ےجہل رنم وہےئ امھتےت اےس الگس اےنس ۔یل یپ یپاین ول رای   ی 

ارا ےس قلح یپاین لکشمب وہےئ ےتیل ایکچہں ےن افہمط ۔ایگ ھٹیب

ے

 دوران اس ۔ای

پ  ی الکل دیحر
پ
۔اھت راہ ج  

د ۔ےہ اتبدی ا ےن اوہنں اہک ےن اوہنں اتبدںی چس آوکپ اھت اہک وک اامں ےن اںم ای 

 

 ش

 ے آوکپ ےن اوہنں
سلئ
 رک وبل وھجٹ اںم رگم ۔رکدےتی ااکنر آپ ہک اتبی ا ںیہن ا

۔یھت ریہ وبل زیت زیت وہ ۔رکیتکس ںیہن رشواعت یئن یک زدنیگ  

   وہ ۔افہمط دباتل ین ہلصیف ریما یھب وت دںیتی یھب اتب س   ہی ےھجم اامں ارگ
 
 ج

۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن اےنس ۔اھت ومہار ی الکل ہجہل ااکس وت وبال  

ر ریما وہں ںیہن القئ ےک آپ اںم ۔۔ویکں رگم ۔۔مم ۔ےہ دنگہ( مسج)رشی   

  ای   وہ وہا وج اسھت اہمترے ۔وہ یپاک ی الکل مت افہمط ںیہن

ن

 اھت وخاب ایھبی
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 ےن مت اںم امیض ہک اتبںیت ہی ےھجم مت ارگ اھت امیض اہمترا وہ ۔اجؤ وھبل اےس

ر اسیکھت رمد یسک ےس رمیض اینپ

ن
 

ااجی

ن

 یھب رھپ اںم وت ےھت رکرےھک اقمئ اقلعتت ی

ا یہ ںیہمت

ے

   ویکہکن اانپی

ے

  مت ی

ے

 
اہ ےک اجتیلہ دور اور ۔یھت ںیہن رپ دھای

ن

 وت گ

اہ وکیئ وت ےن مت ۔ےہ رکداتی اعمف یھب اہلل

ن

 وہ ۔وہ ولظمم وت مت ںیہن یہ ایک گ

 آںیھکن یک افہمط ۔اھت راہ رھک اھپےہ رپ زومخں ےک روح ایکس اںم ےجہل رنم ےسیک

دی اےن رھپ اابکیر

ٹ

۔ںیگل ڈی   

 وہ تبحم ریمی وہ ی اایح وہ املسمن مت ہک افہمط ےہ ہی ی ات امہ ےیل ریمے

 وہ ۔ےھت ےئگ وھچٹ دنبنھ ےک طبض ےک افہمط رپ ااتتخم ےک ی ات ایکس ۔۔سب

  اےکس

ن

 زی ادہ ےس س   ۔۔۔اھت اانپ ااکس وہ اہں ۔یھت یگل روےن رک گل ےس س 

ر اےنپ وہ ۔۔اھت دی ا ااعنم وخب ایک اوکس ےن اہلل ۔۔۔اانپ
م
 اینپ اںم آوغش یک وشہ

ر ےک زدنیگ
م
ا ہن یھبک اےس دعب ےک آج ہک یھت اچیتہ رکانیل اممت اک دھک ہ

ن

 روی

۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ار الپرٹس اک یملسٰ

ے

 س   وہ دعب دونں ھچک وس یھت کیھٹ اب وہ ۔اھت ایگ دی ا  ای

 یک اہبر اب اںم رسدی ۔اھت اکچ لھک اکیف اب وممس ۔آےئ ولٹ آی اد االسم

ر  یھت یگل ےنلھگ اچینش
م
  وس ہ

ن

  رن

ن

رن  آی اد االسم یملسٰ ۔ےھت رےہ لھک وھپل ی 

را ےس دشت تہب دل ااکس روز ای   ۔یھت وہیئگ ڈرٹسب ےس رھپ آرک واسپ
 
 ھگ

 اور ںیھت اںم رمکے اےنپ املس زسم ۔اھت لمع اک ےجب دس ےک رات ۔اھت راہ
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ر ےس رھگ اور ایھٹ وییہن وہ ۔اھت اکچ وس زنی
م
  اس وچدیکار ۔آیئ لکن ی اہ

ے
ے

 وق

ر اےس وہ ورہن اھت ہن وموجد
م
 اںم اعمل ےک اذلینہ اخیل وہ ۔داتی اجےن ہن ی اہ

 تمس سک اےس ہک اھت ہن ولعمم ھچک اےس ۔یھت اجریہ یتلچ اںم ویلگں اسنسن

ا

ن

   ای   دقم اےکس رگم ےہ اجی

ن

 ہہب اںم رو ای   ےسیج وہ ۔ےھت رےہ اھٹ اجی

اےن دوہٹپ ۔ںیھت ایلگں ومہار ےچین ےک دقومں اےکس ۔یھت ریہ

 

 وہا ڈاکلھ رپ ش

ایپا وہ ۔ےھت رھکبے ی ال اھت

ے

ری ادی رسی  یلگ ای   وہ ےتلچ ےتلچ ۔۔یھت دااتسن یک ی 

 اایتخر ےب دقم اےکس رھپ اور ۔یھت آیئ یلچ اںم رسیتی ےس دورسی دورسی ےس

  اس وغبر اےنس ۔اھت راہ اگمگج رھگ ای   دور اںم یلگ ۔۔ےمھت

ٹ

م
 رھپ وھگرا وک اگمگجہ

 ےسیج ویں ۔ںیھت آاجریہ اگڑی اں ۔یھت لہپ لہچ ھچک اںم یلگ ۔۔یلچ اور ایس

 رظن وک رھگ اس ےس ویلتپں استک یک آوھکنں وہ ۔اھت وہراہ نشکنف وکیئ واہں

رھ تمس یک ایس وہےئ ےیل اںم ااحےط ےک

ٹ

 اسےنم ےک رھگ اس ۔یھت ریہ ی 

ے یسک ےسیج ویں ۔یھت یئگ رہھٹ ۔۔یھت یئگ رک دکیم وہ رک چنہپ
ک

ٹ

ئ
 ھ
ٹ

ر وہےئ 

ن

 اسمق

  وک

ن

 ذنہ اور ددنھال آوھکنں ایکس ےن اکتن یک رفس رگم اجےئ لم زنمل ااچی

 یھب اںم اچہپےنن وک زنمل اینپ ڑھکی اسےنم اےنپ وہ ہک وہ رکدی ا رپادنگہ اانت وک

 

ے
ے

ر یہ اےسی یسک یھب وہ ۔رکے وسحمس دق

ن

 وہیئ دنچایھیئ رطح یک اسمق

  وک دویار و در ان ےجس رطح یک دنہل ےس آوھکنں

ے

 ی الکل وہ ۔۔یھت ریہ ی

  اہیں یھت ڑھکی استک

ے

ئ ااں یک آوھکنں ایکس ہک ی
ل

ے

پئ
ب

  

ے

 داتعف  ۔ںیھت استک ی

 اےنس ۔۔اھت ایگ رک رپ ےطقن ای   دامغ ااکس ۔۔ےھت ےلہ ل   اےکس اور وچیکن وہ
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۔۔الچیئ ےس زور اور ایل رھک اہھت رپ آوھکنں دکیم  

۔۔۔۔ودیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ےس الوہر دعب روز نیت وہ

ٹ

  وک دامغ اےکس یہ ےتچنہپ رھگ اور اھت ولی

ے

ردس  اکٹھج زی 

ادی یک یسک ےسیج ویں ۔اھت اجس رطح یک دنہل رھگ اسرا ۔اھت اگل

 

 وہراہ نشکنف اک ش

ادی یک سک رگم۔۔۔وہ

 

کاا وہ ۔۔ش

ٹ

ھئ

ٹ

ٹ

راھ رطف یک ادنر ےس دلجی رھپ 

ٹ

رے ۔ی 

ٹ

 ی 

  زیخ ینعم س   وہ ےھت عمج ولگ ےک اخدنان ھچک اںم رمکے

ٹ

م
 اسیکھت رکسماہ

   ایکس

ن

۔ےھت وہےئ وتمہج اجی  

اا ۔آےئگ یھب ایمں دےہل یج ول

 

 ش
علی
۔یھت وبیل ےس وشیخ   

۔ااھجل وہ ۔داہل وکن  

  وصعمم اےنت اب ۔وکن اور مت

ے

 اہمتری ہک ںیہن یہ ولعمم ںیہمت ےسیج ونب م

ادی یک یلیلٰ اور

 

اےین ای   ےن ااشکنف اےکس ۔ےہ وہریہ ش

 

 رکدی ا نس اےس وت وک ی

ا وک امں اںم اعمل ےک شیط وہ ےحمل یہ اےلگ اھت

ے

 آی ا اںم رمکے اےکن وہا اکپری

۔اھت وچںہ یھب دااینل۔ںیھت وموجد اسیکھت یلیلٰ  ینب دنہل وہ اہجں  

۔داھڑا وہ ۔ےہ امتہش ایک ہی ۔۔۔یمم  

۔وبول آہتسہ  
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۔وبولں آہتسہ اںم اور اگلدںی امتہش اک زدنیگ ریمی آپ ۔وبولں آہتسہ ویکں  

 اس ریحان دااینل ۔وبںیل اںم زی ان دیب وہ ۔ودیل چںہ اگلرےہ وخد آپ امتہش

۔اھت راہ دھکی رطف یک ی اپ  

ا وتمہج وک ی اپ اےنس ۔چںہ ریہ گل ایپری ینتک امام دںیھکی ی ای ا

ن

 ودیل ۔اھت اچاہ رکی

د اںم یسکیم رسخ رظن ازیگن رفنت ای   ےن دی   رپ یلیلٰ ینب دنہل یک ااٹسلئ ج 

۔ڈایل  

 آج طبض ااکس ۔ےہ وعرت اکمر وھجیٹ ای   ہی ۔دااینل ےہ ںیہن امں اہمتری ہی

۔اھت ایگ کھت اھبنےت اھبنےت وک وھجٹ اس وہ اھت ایگ دے وجاب  

رات ےس بیجع اںم آوھکنں یک یلیلٰ ۔اںیھٹ الچ مگیب ہلیکش ۔۔۔ودیل

 

ای

ے

 ارھبے ی

ا دقم دنچ ودیل ۔ےھت

ے

راھ آےگ ااھٹی

ٹ

وں اسےنم ےک دااینل اور ی 

ن ٹ

  ےک ھگ
 
۔اھٹیب پ  

ام اک امام اہمتری ےہ ںیہن امام اہمتری ہی دااینل ونس ےس وغر ی ات ریمی

ن

ا ی  
 
 ےہ اب

 ۔ےہ ی از دوھےک اور وھجیٹ ای   رصف وعرت ہی ۔چںہ وہیکچ مگ ںیہک وہ اور

اونں وک دااینل

 

 تقیقح خلت یک زدنگ ایکس وک وصعمم اس اےنس رک اھتم ےس ش

 دممھ وہ داھکی رطف یک یلیلٰ رک ومڑ رگدن ےن دااینل اھت رکوای ا روانشس ےس

۔یھت رکسمایئ اس  

 اس ۔ںیہن ی ای ا ریمے آپ ۔چںہ یہی امام ریمی ۔ی ای ا چںہ رےہ وبل وھجٹ آپ

 ۔ایگ ٹپل ےس یلیلٰ رک اھبگ اور ڑھچوای ا ےس رگتف یک ودیل وک وخد دکیم ےن



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

408 

 رطف یک ودیل ےس اگنوہں رکیت جنلیچ وہےئ ااھٹےت اںم وگد اےس ےن یلیلٰ

۔داھکی  

۔۔چب وی  

وک امام ریمی آپ ی ای ا   

abuse  

 

ے

 اسےنم اےکس ۔۔اٹیب ااکس دااینل ۔آےت ہن یہ واسپ آپ ۔آپ اجںیئ رکںی م

  یک وعرت ریغ ای  

ے

 ۔۔ڈایل رپ یلیلٰ رظن زیمخ ای   ےن ودیل ۔اھت راہ رک واکل

۔اھت ایل نیھچ ھچک س   ااکس ےن اس  

ادی ےس مت ہک یب یب یلیلٰ روھک ی اد ہی

 

 وہں اجراہ اںم ۔رکواگن ہن یھب رھپ اںم ش

 لکن ےس رمکے رک ہہک اںم ےجہل رسد وہ ۔آؤاگن ہن رک ولٹ یھبک اب اور یمم

۔داھکی رطف یک دورسے اک ےن یلیلٰ اور مگیب ہلیکش اھت ایگ  

۔دو اجےن ہن وک ےٹیب ریمے یلیلٰ رووک اےس  

 وہ۔اجاتکس ںیہن رک وھچڑ وک دااینل اگ آاجےئ یہ وخد اخہل رووکں ےسیک اںم

ر ےس رمکے ےس ینیچ ےب مگیب ہلیکش ۔وبیل ےس اانیمطن
م
 ےن یلیلٰ ںیئگ لکن ی اہ

اونں

 

ر ےھچیپ اےکن یھب وخد رک وسچ ھچک رھپ دی شبنج وک ش
م
 ایکس دااینل یلکن ی اہ

۔اھت یہ اںم وگد  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رآدمے رک وھکل دروازہ دایلخ اںم اعمل ےک شیط ودیل  اےنپ یھبت اھت آی ا اںم ی 

ام

ن

 ۔۔یھت اچہپین اجین یسیک اکپر وہ ۔۔ےھت ڑکجے دقم اےکس ےن اکپر زوردار یک ی

ا ایکس ۔۔۔ےسیج ےسیج  
 
 ٹیگ رکےک ےط روش اایتخر ےب وہ ۔اھت اکپرا اےس ےن اب

   ےک
 
ی ر

ے

۔یھت ریہ خیچ اھتےم اںم اہوھتں دوونں رہچہ ڑلیک ای   ۔اچنہپ ق  

 ۔۔اٹہےئ اہھت ےس رہچے اےنپ ےن ڑلیک ۔وبال اںم اعمل ےک وخاب وہ ۔۔وکن

۔۔۔یئگ مھت آوازںی وگیتجن اردرگد اےکس ےسیج اگل وک ودیل اور  

 زمکور ۔۔۔اھت راہ یپا ںیہن یھب اچنہپن اےس وہ ہک ویں یھت اسےنم ےک اس وہ

راین اںم آوھکنں ایکس ۔۔ےسیج وہ امیبر یک دصویں ۔۔دموقق الرغ رے ےک وی   ڈی 

  ۔۔ےھت

ٹ
ن

 ۔ںیھت یکچ لھگ زردی اں اںم رتگن یک رہچے اور کشخ وہی

وں یھبک وج ی ال وخوصبرت

ن ٹ

 دموہش اےس وخوبش یک نج ہک ےھت وھچےت وک ھگ

  اورپ ھچک ےس رمک اب ۔۔یھت رکیت رکدی ا

ے

 وخوصبریت اسری ایکن اور آےتےھت ی

  وک اس ےس رظنوں ایبنج یسیک وہ ۔۔یھت یل وچنڑ ےن یسک ےسیج

ے

 ۔۔یھت ریہ ی

۔۔یھت وہیتکس ںیہن ایب ایکس وہ ۔۔ےہ وہیئ یمہف طلغ اےس اگل وک ودیل  

 است وہ اور یھت اسےنم اےکس وہ ۔۔وخاب وکیئ یہ ہن یھت یمہف طلغ وت ہن ہی رگم

  اےس دعب اسل

ے

راری ےب وہ اھت اگل داکھ ےسیج وک دل اےکس ۔۔اھت راہ ی

ے

 ےس ق

راھ آےگ

ٹ

۔۔ایل ٹیمس اںم ی اوہنں اینپ وک ووجد الرغ اس اور ی   
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۔اھت یپای ا ہہک یہ اانت سب وہ ۔۔اجن ریمی ایب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رکںین رہنسی یک وسرج ۔اھت اس دالھ دالھ آامسن وگلینں ۔ےھت ےکچ ٹھچ ی ادل

 یھنن یھنن وھپیتٹ ںیہک ںیہک رپ دروتخں ڈنم ڈنٹ ۔ںیھت رکریہ ونمر وک درھیت

 اموحل اچینش یس یھٹیم یھٹیم یلھگ اںم وہا اور ںیھت ریہ دے ایپم اک اہبر وکںیلپن

 رطح یک دونں اعم دن وہ اںم اگؤں ےس وھچےٹ اس ۔یھت رکریہ رطعم وک

رے حبص ۔اھت وہا ولطع ے ےیل ےک اکومں اےنپ اےنپ ولگ وسی 

ے

کلئ

ن

ن
 دےتی داھکیئ 

ازہ ےک یھگ دیسی اںم دوھںی اےتھٹ ےس اخونں ی اوریچ ےک اکمونں ےچک اور

ے

 ی

 اھت دن اک ومعمل ای   وہ ۔یھت ریہ رھکب اںم اضفء وہرک دممغ کہم یک رپاوھٹں

  ۔یھت یئگ رہھٹ رت اہبر دایمئ ےسیج وت اںم زدنیگ یک دیحر اور افہمط رگم
ِ
 

 

 س

   یھب وےسی حبص ایلگ ےس رعوس
 
 ےک دوونں ان اور ۔ےہ وہیت اسرح اور درفلی

 ااسی اںم وصرت یک دیحر ےن افہمط ۔۔یھت اخص یہ زی ادہ ھچک رحس ہی وت ےیل

 یک افہمط ےن دیحر اور ےہ وہیتکس وک ڑلیک یھب یسک اچہ یک سج اھت یپای ا اسیھت

ر ایسی ای   اںم وصرت  یہ آرزو سب وہ یک سج یھت یپایئ ویبی کین اور اصی 

۔اھت رکاتکس  

ر اےنپ رجف امنز
م
 وت ااھٹےئ اہھت ےیل ےک داع ےن افہمط رکےک ادا ےھچیپ ےک وشہ

 امں دوونں وہ امنز دعب ۔اھت وہاکس ہن ادا ھچک اور ےس وبلں ےک رکش ہملک وساےئ

 اسھت وک دوونں ان ۔ںیھت وہیکچ دیبار اخوتن آہیس ۔آےئ ےلچ ےچین یپاس ےک
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 اںم ضیمق ولشار دیفس ۔یئگ دوڑ رسیخ یک رسمت رپ رہچے زرد اےکن وت داھکی

 ی اولں ےلھک اںم یپااجےم رکےت الگیب ڑھکی اںم ولہپ اےکس اور دیحر اس رھکنا رھکنا

اونں دوہٹپ اسیکھت اھگنسر انبؤ ےس ےکلہ اور

 

 ۔۔افہمط یس یکہم یکہم الیھپےئ رپ ش

 ڈایل ےل البںیئ یک دوونں اںم دل یہ دل وت ےن اوہنں ۔وجڑی لمکم ای  

وں وہ ۔ںیھت

ن

 

ے

ر یہ ھچک ۔ےگل رکےن ی اںیت رک ھٹیب وچںہ ت ر ہک یھت زگری دی  رای   ی 

اےتش اخہل وایل

ن

۔آںیئ یلچ ااھٹےئ تشط یجس ےس ولازامت ےک ی  

۔وبیل افہمط ۔۔ایک ہی اخہل ارے  

اہتش

ن

۔اٹیب ےہ ی  

۔وہیئ رشدنمہ وہ ۔یھت رضورت ایک یک فلکت اس اخہل  

اں وہں وت اںم وہا ایک وت چںہ امیبر اسس اہمتری اٹیب

ن

از ےک دنہل ونیلی یئن ی

ن

 ی

۔اھت اہک اںم ےجہل رھبے اانپتیئ ےن اوہنں ۔وک ااھٹےن  

اہتش اخہل نکیل

ن

 ۔یھت وہریہ وسحمس رشدنمیگ اےس ۔یھت یگل یہ انبےن اںم وت ی

۔آی ا لکن اںم آنگن یھب دیحر یھبت  

۔اخہل مکیلع االسلم  

۔اہک وہرک اہنل ےن اخہل ۔روہ وخش روہ ےتیج االسلم ومکیلع  

۔اخہل آںیئ ےل ایک ہی  
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اہتش

ن

دی دنہل ونیلی یئن اب ۔اٹیب ےہ ی

ٹ ن

 ے یتگل ںیہن وت ایھچ رکیت وچاہل اہی
سلئ
 اںم ا

اہتش ےیل ےک وچبں اےنپ ہک وساچ ےن

ن

۔اجؤں ےل انب وخد اںم ی  

 ۔اھت ایک ادا رکشہی ےس دل اےنس ۔چںہ ایھچ ینتک آپ ۔اخہل رکشہی تہب تہب

اہتش ۔رکسمادںی اخہل

ن

 رھگ اےنپ وت اخہل دعب اےکس ایگ اھکی ا اںم اموحل وخوگشار اکیف ی

 رمکے اےنپ رک اھٹ دیحر ۔ںیئگ ٹیل رک ےل دوا اخوتن آہیس اور ںیئگ دساھر

ر ۔آیئ لکن اںم آنگن افہمط ۔ایگ الچ اںم
م
 ی اولں اےنس ۔یھت ریہ اڑ رگد رطف ہ

 اھبنسل اھجڑو رک ی ادنھ رپ رس دوہٹپ اور اٹیپل اںم لکش یک وجڑے رک ٹیمس وک

۔اھجاکن ےچین ےس اورپ ےن دیحر رک نس آواز یک ےنگل اھجڑو ۔یل  

  گل اںم اکومں نک ہی

 

 افہمط ۔اھت وپاھچ رک دے آواز یہ ےس اورپ اےنس ۔مت گ

۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رگدن ےن  

۔وہں ریہ رک افصیئ  

 وہ ریہ رک ویکں مت ہک وہں راہ وپھچ ہی اںم نکیل ۔وہں راہ دھکی یھب اںم وت وہ

۔اکم س   ہی  

 دیحر ۔یل اھبنسل اھجڑو ےس رھپ رک ہہک وجای ا   اےنس ۔اتگل ںیہن ااھچ رھگ دنگا

  ڑیسایھں

ن

۔آی ا الچ ےچین رک الھپن  

ا اںم الؤ ادرھ

ے

 افہمط رگم اچیہ انیل ےس اہھت ےک اس اھجڑو ےن اس ۔وہں رکی

۔رکایل ےھچیپ اہھت دکیم ےن  
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ے رک اکھج رظنںی ۔یج رکےت ںیہن اکم اک رھگ رمد

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

 وہ ۔یھت وبیل وہےئ 

۔رکسمای ا  

ان یک رمد ےس رکےن اکم اک رھگ

 

 ادناز ےک ایس وہ ۔یج وہاجیت ںیہن یمک اںم ش

۔رکسمادی اایتخر ےب وہ وت وبال اںم  

 دوونں اےکس ےس رنیم ےس اہوھتں دوونں اےنس ۔وہےئ ےتسنہ وہ یتگل ایپری ینتک

  ےک ایح رپ رہچے ےک افہمط ۔ےھت اپھتپھتےئ اگل

ن

۔ےگل رھکبےن رن  

ام وھچڑو مت س   ہی

 

ارا وک ش
م
ر اکم ہی ۔رکو ایتری ایکس مت ےہ وہمیل ہ رای   وایل ی 

ر اےنس ۔یگ رکدے رہیق

ن

ٓاج ۔یھت یل ےل ےس اہھت اےکس اھجڑو ب   

ام وت وہ

 

۔رکوں ایتری ایک ےس ایھب ےہ وک ش  

ادی یک یسک وت ایتری یک ڑلویکں یئھب ارے

 

 وت ہی آیت ںیہن رپ وہےن متخ اںم ش

ادی اینپ اہمتری

 

۔رکسمای ا وہ ۔ےہ ش  

۔ےہ ںیہن وشق اانت اک ڑپکوں ونہگں ےھجم  

 وہ ۔وہ نیسح اینت یہ اےسی ۔ےہ ںیہن وت یھب رضورت یک س   ان ںیہمت

۔یئگ اکھج رظنںی وہ ۔اھت وہا دیجنسہ  

 رک رشام چم چس وہ ۔اگل ےنسنہ رھپ وبال ےس ریحت وہ ۔افہمط وہں ریہ رشام مت

۔یھت وہریہ الگل  
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ر وج ےہ ڑلیک ویہ ہی ہک ےھجم آراہ ںیہن نیقی
م
  ہ

ے
ے

رہنہ ریشمش وق  ریتہ ینب ی 

۔اھت راہ ڑیھچ اےس اب وہ ۔یھت  

ایھجمس اےنس ۔۔یھت ریتہ ینب ایک

ن

۔داھکی رطف ایکس اںم اعمل ےک ی  

رہنہ ریشمش ۔رکدے ملق رس اںم وار یہ ای   وج وایل داھر زیت ولتار یگنن ینعی ی   

۔۔وییہن آپ ۔اہک ںیہن ھچک یھبک آوکپ ےن اںم  

 وک رات دن اس اور ۔اھت ڈااٹن ےن سک ےھجم رپ تھچ دن اس ۔وھجٹ دیفس

 ابکڑی ا ےھجم اور ںیھت انسیئ رھکی رھکی ےھجم ےن سک وہرک ڑھکے ہگج ایس اہیں

۔اھت راہ ونگا متس اےکس رکےک اک ای   وہ ۔اھت اتہک وکن  

اں ااھچ

ن

   ےہ ی ات رپاین وہ ی

ے

۔یھت ںیہن اجیتن آوکپ اںم ی  

   ایکس وہ ۔وہ اجیتن اب اور ااھچ

ن

 ایکس رک ااھٹ رظنںی ےن افہمط ۔اھت اکھج اجی

رہ اک وکسن اںم آوھکنں زبس ایکس ۔داھکی رطف ۔اھت ڈی   

۔یھت وبیل اس دممھ وہ ۔۔یج  

۔یپای ا اسیک ےھجم ےن مت رھپ وت  

 اےکس ےن دیحر ۔اھت اہک ےس دل ےچس ےن اس ۔ااھچ ےس س   ۔۔ااھچ تہب

۔اھجاکن اںم آوھکنں ایکس رک ےل اںم اہھت اےنپ اہھت دوونں  

اں وہ وخش اسھت ریمے مت

ن

۔اھت وہا ےیل دیجنسیگ وسال ااکس ۔افہمط ی  
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 رک لھک وہ ۔اھت وگاہ اک اچسویئں یک ےجہل اےکس رہچہ ااکس ۔وہں نئمطم تہب اںم

۔رکسمای ا  

 رک دبل وٹن دکیم وہ ۔وہ ریہ گل دعمجارین یکپ ےس رس وھکول دوہٹپ ہی ولچ ااھچ

 ےلگ اےس رک وھکل دنبش یک دوےٹپ ۔دی سنہ وہ وت وبال اںم ےجہل آزیم رشارت

۔ڈاال اںم  

۔کیھٹ اب  

 کیھٹ اب ۔دی ا اوڑاھ رپ رس اےکس ولپ اک دوےٹپ اور رسالہی ا اںم یفن اےنس ۔اووہنں

ار وہ ۔اھت رکسمای ا وہ ۔ےہ

 

۔یئگ اکھج رس یس رسش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رآدمے ۔اھت وہایگ اطری وکست ےسیج رپ عمجم اسرے  یلیلٰ مگیب ہلیکش ڑھکی اںم ی 

 ۔اھت رکڈاال استک رک امھگ ڑھچی یک اجدو ےن یسک ےسیج وک واولں اخدنان ہیقب اور

 اجدو اس یھب دااینل اتکت وک رظنم اس ےس رظنوں ریحان ریحان اںم وگد یک یلیلٰ

۔اھت راہ گل اکشر اک  

 ایسی مت ۔ںیہمت وھکاج انتک ایک التش انتک ںیہمت ےن اںم ایب یھت یئگ یلچ اہکں مت

 آی ا ہن ایخل ریما یھب ی ار اک ںیہمت ۔۔افسک اینت ۔۔درد ےب اینت ۔۔یھت ہن وت

 اےس وہ ۔اگ وکسں رہ زدنہ ےسیک ریغب اہمترے اںم ہک وساچ ہن یھب اابکیر ےن مت

 

ن

ا ۔اھت راہ کلب ۔اھت راہ رو ےچنیھب ےس س   
 
 اور وہیئ یس رحتک اںم ووجد ےک اب
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۔رکوای ا آزاد ےس رگتف یک ودیل وک وخد ےس وقت وپری اےنس  

   وہ ۔۔وکن آپ
 
 ۔یھت اتیبنج یسیک اگیگن ےب یسیک اںم ےجہل اےکس وت وبیل ج

ایپا ودیل

ے

پ  رسی

ن

۔ایگ اکی  

 آزیم انھجل وہ ۔یئگ یس ٹھگ اںم قلح آواز ۔۔ڑھپڑھپاےئ ل   اےکس ۔۔اںم ایب

   ایکس اںم ادناز

ن

  اجی

ے

۔یھت ریہ ی  

راےت وہ ۔آیئگ دکرھ اںم ہی

ٹ

ری 

ٹ

 وخاب یسک ےسیج ویں یگل دےنھکی ادرھ ادرھ وہےئ ی 

۔یھت آیئ یلچ اہیں اںم اعمل ےک  

رھ آےگ اےنس ۔ںیہمت ےہ وہایگ ایک ۔۔ودیل اہمترا اںم ایب

ٹ

اونں اےس رک ی 

 

 ےس ش

ا  ۔وھجنھجڑا رک اھتم  
 
۔یگل ےنکت اےس ےس رظنوں یس بیجع اب  

  ےس وبلں اےکس ۔۔۔ودیل

ٹ

م
۔یھت یلکن آواز اںم ادناز ےک رسرساہ  

ر اہمترا ۔۔ودیل اہں
م
۔۔وشہ  

 اعمل ےک وخاب یسک رھپ ۔یھت وبیل رک دے زور دقرے وہ ی ار یک اب ۔۔۔ودیل

 یسیک اںم سمل اےکس ۔۔وھچا وک رہچے ےک ودیل ےس ایلگن یک اہشدت اےنس اںم

 راھک رممہ ےن یسک رپ روح ایکس دعب اسل است ےسیج اگل وک ودیل ۔۔یھت اھٹمس

  وک رہچے اےکس رطح یک زدہ رحس یسک وہ ۔۔وہ

ے

 یک اچہپےنن ےسیج ۔۔یھت ریہ ی

  یک یسک وک وسفں اس یھبت وہ ریہ رک وکشش

ے
ن

 وتڑ اںم رھب ےحمل ےن اکپر رکج
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ا ۔دی   

ا رظن وچدیکار ےس لح   ۔وہ ریہ رک ایک ادرھ آپ یج ڈیمم او

ے

 دق دراز وہ آی

ان رمع ادڑیھ

ن

 وچےکن یھبس تیمس ودیل ۔اھت آی ا الچ ادنر دیساھ ےس ٹیگ ےلھک ان

ا ۔ےھت  
 
۔داھکی رطف ایکس رک ٹلپ ےن اب  

ا ےن وچدیکار ۔چںہ وہریہ رپاشین تخس اصہبح مگیب ۔ولچ رھگ یب یب ولچ  
 
 وک اب

۔اھت ایک اخمبط  

۔وپاھچ ےس رکیگتخ ےن ودیل ۔مت وہ وکن  

اری ہی وہں وچدیکار اک ایھچیس ربمن ہلگنب اںم
م
 رمض اک وھبےنل اوکن چںہ یب یب ہ

 ے ےہ
سلئ
  ےس دلجی اےنس ۔چںہ اجیت لکن ادرھ ادرھ ارثک ا

ے

۔یک شیپ واضج  

رای ا ےس بجعت ےن ودیل ۔۔یب یب اہمتری
م
۔مت ےھجمس ےہ ویبی ریمی ہی ۔دہ  

اری ہی ۔ایک ےہ راھک ھجمس یپالگ اھبیئ او
م
ری یب یب ںیلچ ےہ یب یب ہ

ٹ

 اصہبح مگیب ی 

  رک ہہک اںم ادناز اڑھکے اڑھکے ےن وچدیکار ۔وہیگن وہیت رپاشین

ے

 
 ینب ی

ا ڑھکی  
 
  وہ ۔اکپرا وک اب

ن

۔وہیئ وتمہج رطف ایکس رک وچی  

  امج ںیہن قح ویں رپ ویبی ریمی مت اپ ٹش

ے

ا ۔تکس  
 
 اسھت ریمے مت ولچ اب

ا اےنس ۔رکےگنی ی ات رک ھٹیب ےس آرام مہ  
 
 رطح یک وہوقنں وہ اھتام ی ازو اک اب

اےنک ہنم ااکس

ے

۔یگل ی  
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ا اہھت وک وعروتں رپایئ ویکں اھبیئ او

ے

 رشفی وت ےس لکش رکو رشم ھچک ےہ اگلی

۔اجیگ ریغت یک وچدیکار ۔مت وہ ےتگل آدیم  

 ڑگبے ےن ودیل ۔مت ےھجمس ےہ ںیہن وعرت رپایئ وکیئ ےہ ویبی ریمی ہی

ریک اسیکھت ویتروں

ے

ریک ہب ی

ے

رآدمے یھبت ۔دی ا وجاب ی اویئں ڑھکے اںم ی 

 

 امتش

۔آی ا الچ رطف ایکن رک لکن دنکسر ےس اںم وجہم ےک  

ا ہی ےہ وہیئ یمہف طلغ ںیہمت اںم ایخل ریمے ودیل  
 
ل وکیئ ایکس ںیہن اب

ک

 

س
مم
ہ

 

اےن ےک ودیل ۔ےہ

 

۔اھت اہک اںم ےجہل رنم اےنس رک رھک اہھت رپ ش  

ا ہی وہں ںیہن اقمح اںم اھبیئ زیلپ  
 
 اکپرا رک دے آواز ےھجم ےن اس ےہ یہ اب

ا ہی وہں اجاتن اںم ۔اھت  
 
 وچدیکار دوران اس ۔اٹہ ےھچیپ رک دبک وہ ۔ےہ یہ اب

 

ٹ

م
ا ہکبج اھت راہ اتکت وک دوونں ان اںم ادناز رھبے ااتکہ  

 
 یس مص مگ ی الکل اب

۔یھت ڑھکی  

  بک یھب ولچ یب یب او

ے

 اٹمنےن ڑگھجے ےک دورسوں وہرک ڑھکے ادرھ ی

ری ولچ ۔چںہ

ٹ

ر ۔چںہ ریہ ااظتنر اصج   مگیب ی 

ن

ٓاج ا رک ااتک اےنس ب   
 
 ایک اخمبط وک اب

۔وچیکن رھپ اابکیر وہ ۔اھت  

 دقم ےھچیپ ےک وچدیکار رک ہہک اںم ےجہل وھکےئ وھکےئ ےن اس ۔ولچ اہں

راھےئ

ٹ

رآدمے ۔ےھت ی    یس آوسدہ ہپ وہوٹنں ےک یلیلٰ ڑھکی اںم ی 

ٹ

م
 رکسماہ

۔یکمچ  
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ا  
 
ا  ےھچیپ اےکس رک ڑتپ ودیل ۔ونس ی ات ریمی ۔روک ۔۔اب ۔ٹلپ  

ارا اب وج ربخدار ۔رکو رشم وھتڑی رکدو سب اصج   او
م
اری ایک اھچیپ ہ

م
ری ہ

ٹ

 ی 

ری تہب اصہبح مگیب

ٹ

اں رکوایگنیئ رتھچول ایسی رک ولبا وک وپسیل چںہ مگیب ی 

ن

 ی

 ٹلپ ےن وچدیکار ۔رکدوےگ ااکنر ےس اچہپےنن یھب وک ویبی ایلص اینپ ہک اہمتری

 اےس اور اھتام ی ازو اک ودیل رک اھبگ ےن دنکسر ۔اھت رھگاک اےس اںم ادناز ںیگمشخ

 ےس زیتی رک ڑھچوا ی ازو اانپ ےس اس ودیل رگم رواک ےس رکےن اھچیپ اک دوونں ان

ا ۔اگل رکےن اھچیپ اک دوونں ان  
 
ر یس ریحان ریحان اب

ٹ

ر م

ٹ

ی رطف ایکس رک م

ے

ھت
ب ک

 د

ر ودیل ۔یتگل ےنلچ رھپ رپ رھگیک یک وچدیکار اور رای   یھب دنکسر ۔راہ یہ ےھچیپ اےکن ی 

ر ۔اھت راہ رک یعس یک رکےن اقمہلب اک راتفر ایکس ےس یسب ےب

ن

ٓاج  وکیھٹ ولگ وہ ب 

ا رک وھکل ٹیگ ےن وچدیکار ۔ےچنہپ اسےنم ےک ایھچیس ربمن  
 
 اک اجےن ادنر وک اب

ارہ

 

۔داھکی رطف یک ودیل رک ٹلپ اور ایک اش  

 ی ا وہ اجےت ۔اگ آےئ نیچ ےک رکوا رتھچول ےس وپسیل ںیہمت ےہ اتگل اوےئ

 آوھکنں ایکس رک نت ےن ودیل وجای ا   اچاہ داکمھہن وک ودیل ےن اس ۔وک وپسیل البؤں

کااریت رھپ اور دھکی اںم

ن

پھئ
ٹ

۔وبال اںم آواز وہیئ   

رے ےک زیمت

 

 ۔وہ اخمبط ےس آرسیف آریم ای   مت رکو ی ات رک رہ اںم دای

۔وھگرا اےس ےس رظنوں وکشمک ےن وچدیکار  

ا وفن وک وپسیل

ن

 یک اکم ارٹن یھبت اہک اںم ادناز رپوسچ اےنس ۔اگ ڑپے یہ رکی
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 ایکس دعب وحملں یہ ھچک ۔ایگ الچ اںم نبیک ہقحلم ےس ٹیگ وہ اور دی انسیئ آواز

۔یھت وہیئ وایسپ  

 اےس اںم ےجہل اڑھکے اڑھکے اےنس ۔چںہ ریہ الب ادنر ںیہمت اصہبح مگیب ولچ

 دالخ ادنر یہ انبء دےی وجاب ودیل ۔رکدی ا  وا یھب ٹیگ یہ اسھت اور ۔دی ا اغیپم

   یک دنکسر رک ٹلپ اور وہا

ن

راتھ رطف یک امعرت راہیشئ ریغب دےھکی اجی

ٹ

 الچ ی 

 ےیل اسھت اےس وہ ۔اھت وہا اگل ےھچیپ اےکس رطح یک اسےی یھب ایھب وچدیکار ۔آی ا

ر رمع ادڑیھ ای   اہجں آی ا اںم الؤجن  ۔ںیھت وہیئ یھٹیب رپ وصےف اخوتن یس وسی 

ر آںیھکن وک ودیل ےن اوہنں

ٹ

 ز
سکی
 اخمبط ےس وچدیکار رھپ داھکی ےس وغر ذرا رک 

۔وہیئ  

اجؤ اب مت ارکم   

  ادرھ ےھچیپ ےھچیپ اےکن ےہ رسوہراہ ےک یب یب یملسٰ البوہج ہی اصہبح مگیب

ے

 الچ ی

 وچدیکار ۔وہں دنبہ اک آریم ےہ راہ ہہک وت دی دیکمھ یک وپسیل ےن اںم ۔آی ا

ا ایبن اکرزگاری اں یک ودیل ےس راتفری زیت رےک انبء

ے

۔ایگ الچ رکی  

ام ااکس

ن

ا ںیہن یملسٰ ی  
 
 تخس وکیئ رک الھج وچدیکار ۔اہک رک ٹلپ ےن ودیل ۔ےہ اب

۔دی ا  وٹک اےس ےن املس زسم ہک اھت واال یہ ےنہک ی ات  

۔ی ات وہں رکیت اںم اجؤ مت ارکم  

اری یہ اویںی ہی اصہبح مگیب
م
 رتھچ دو ےک وپسیل ےہ ایگ ڑپ ےھچیپ ےک یب یب ہ
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 وھکال ہنم وک ےنہک ھچک ےن ودیل ۔وبال رک ڑگب وہ ۔اگ وہاجےئ دیساھ ی الکل وت ڑپےگنی

۔ڑپںی وبل املس زسم ہک اھت یہ  

 وچدیکار وت اہک اںم ےجہل رنم ےن اوہنں ۔اجؤ مت وہں رکیتیل ی ات اںم ےہ کیھٹ

۔یھت رتمحش اانیمطین ےب ےس آوھکنں ایکس رگم ایگ ٹلپ وک اجےن  

د آپ ای 

 

 ی ارڈر ےس اھبرت دعب اسل است لبق امہ یپاچن اچر وج چںہ وفیج ویہ ش

 یک ادنازے اےنپ رگم اھت ایل اچہپن اےس ےن اوہنں ۔ےھت آےئ رکےک رکاس

۔الہی ا اںم اابثت رس ےن ودیل ۔ںیھت اچیتہ دصتقی  

۔وہں ویہ اںم یج  

 ریخ ےن اوہنں ۔ےہ داھکی اںم ربخوں ی ار اکیف آوکپ ےن اںم رےیھک رشتفی

  دقمیم

ٹ

م
   یک وصےف اسیکھت رکسماہ

ن

ارہ اجی

 

 اںم ادناز فلکت رپ ودیل ۔ایک اش

راری ےب رظنںی یک اس ایگ ھٹیب

ے

ا ےس ق  
 
۔ںیھت ریہ رک التش وک اب  

راہ ا آپ رکم ی   
 
۔اھت اہک اںم ادناز یجتلم اےنس ۔ولبادںی وک اب  

ا وکن  
 
ا وکیئ ادرھ ۔اب  

 
۔ریتہ ںیہن اب  

۔ےہ اہکں وہ یھت آیئ رھگ ایھب وج ڑلیک وہ  

۔وگرسن یک وناےس ریمے ےہ یملسٰ وہ ۔۔وہ  

ا ےہ ویبی ریمی وہ ڈیمم ارے ۔۔وگرسن واٹ  
 
راہ ۔اب ۔دےیجی ولبا اےس رکم ی   
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 اسیکھت آدیم ااجنن یسک وت ویں اںم ۔ےہ ویبی آیکپ وہ ہک آںیئ ےل وبثت آپ

 ریغب رےھک یٹپل یگل ےن اوہنں ۔ےہ داری ذےم ریمی وہ ۔یتکس �جھب ںیہن اوکس

۔اہک  

 اور البںیئ اےس آپ ۔ےہ ویبی ریمی وہ رکںی نیقی البدںی اےس آپ دںیھکی

 زسم ۔اھت اہک اںم ادناز واےل رکےن تنم ی ار یک اب اےنس ۔ںیل وپھچ ےس اس

ان ااسی وہ ۔وھگرا اےس ےس اگنوہں رپوسچ ےن املس

ن

 اس یک سج اھت ہن وت ان

۔اجاتکس ایک ومحمل رپ نپ وھچھچر وک رقیباری  

  اک وسےن ےک زنی ۔ےہ یپاس ےک زنی وہ وت ایھب

ے
ے

۔ےہ ریہ الس اےس ےہ وق  

 دقرے اےنس ۔ںیتکس رھک ںیہن اںم اج ےب سبحِ اےس آپ ےہ ویبی ریمی وہ

۔اہک اںم آواز دنلب  

 وبثت ایک یپاس اہمترے ۔ااھٹی ا اہھت اںم ادناز رپوکسن ےن املس زسم ۔ٹنم ای  

 است ےلھچپ وج ےہ ڑلیک الوارث ای   وت وہ ویکہکن ےہ ویبی اہمتری وہ ہک ےہ

دیھ ےس اسولں  وت رپ امسوتعں یک ودیل رپ ااشکنف اےکن ۔یھت ریتہ اںم رٹنس ای 

۔اھت رگا مب ےسیج  

دیھ رای ا ےس ینیقی ےب اےنس ۔۔۔اںم رٹنس ای 
م
۔دہ  

  ی اد اینپ وہ اور اہں

ے
 

۔ےہ یکچ وھک داس  
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 اےنس ۔۔ےہ ایب یہ ریمی وہ۔وہا ڑھکا اھٹ اتہک اںم ادناز رطضمی اہن وہ ۔۔وت رھپ

ام

ن

 اچہپن ےھجم وہ ۔ںیلچ ےل یپاس اےکس ےھجم زیلپ دںیھکی ۔اھت اکپرا ےھجم رکیل ی

 ےھجم زیلپ یتکس وھبل ںیہن ےھجم نکیل ےہ یتکس وھبل وک داین اسری وہ ۔یگ ےل

 ےسیج ےس ان رھگا اںم تیفیک یلج یلم یک وخیش اور مغ وہ ۔اجںیئ ےل یپاس اےکس

۔ڑپںیئگ اںم وسچ املس زسم ۔اھت راہ رک تنم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا  
 
ام اک ودیل وہ ۔یھت یپایت ہن اچہپن یھب رک اچہپن وک ودیل اب

ن

 رہچہ ااکس یھت یتیل ی

ھک رک دھکی

ٹ

ھت

ٹ

ٹ

 ۔یھت یکچ وھبل ہحمل اک ای   اک زدنیگ زگری اینپ وہ رگم اجیت 

ا وبثت ریغب املس زسم رطف دورسی  
 
 ہن ایتر رپ رکےن میلست ویبی یک ودیل وک اب

ا اور اےنپ رات راوتں رکےک اامعتسل ذراعئ اےنپ ےن ودیل ۔ںیھت  
 
 اکنح ےک اب

اےم

ن

ر ہلئسم اب وکنایل اکیپ ڈٹیکیلپ یک ی ا اور ایکس ۔اھت درشیپ اک وصتی   
 
 یک اب

ادی

 

ر یھب ای   وکیئ یک ش ہ اےنس ۔یھت ہن یپاس اےکس وصتی 

ن

 ئ
حی
 وہ ایک راہطب ےس رو

ر ھچک رھپ یھت ڑپیئگ اںم وسچ یھب  ڈی آیئ لیم ای رپاین ای   اینپ اےس دعب دی 

ا اامعتسل ےس اسولں اکیف اےنس وج آی ا ایخل اک

ن

 آیئ وہ اےنس ۔یھت دی وھچڑ رکی

ا وت داھکی رک وھکل ڈی  
 
ادی یک ودیل اور اب

 

ر امتم یک ش ہ ںیئگ لم اصتوی 

ن

 ئ
حی
 ےن رو

رتص یلہپ

ن

ر وہ اںم ق  اےنپ ےن ودیل اںم اانثء اس ۔رکدںی افرورڈ وک ودیل اصتوی 

 آاسین رمالح اسرے وس ۔اھت رکایل راضدنم رپ وگایہ یھب وک وگااہن ےک اکنح

دیھ ۔یپاےئگ ےط ےس ا ےس رٹنس ای   
 
 سج وہ اور یئگ یک احلص رٹسہی سیک یک اب
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ے

دیھ ےک آی اد االسم اںم احل ر ےک وہم ای 
م
 رک اجن ہی یھت یئگ یپایئ ڑپی ی اہ

ر وخن اںم آوھکنں یک ودیل

ے

 دوران اطمقب ےک روپرٹ یک ڈارٹکز ۔اھت آی ا ای

د یسک یہ زیگچ   ےک ےکٹھج ذینہ دشی 

 

ا ی اع  
 
را اکیف رپ مٹسس رنوس ےک اب ر  ی 

 

 ای

ام ےک ودیل وساےئ ۔یئگ وھبل وااعقت یھبس ےک زدنیگ اینپ وہ اور ڑپا

ن

 اےس ےک ی

 یھبک یھبک رپ سج اھت وہاکچ اسیج ٹیلس اصف ےسیج ذنہ ااکس ۔اھت ہن ی اد یھب ھچک

ام ےک ودیل

ن

ا ہطقن اک اک ی

ے

 رھگ اےکس اسیکھت ودیل وہ ۔۔اجیت چم یس لچلہ اور ارھبی

 ی ار وہ ۔اھت یہ اس بیجع روہی ااکس اسیکھت ودیل ۔یھت وہیئگ ایتر ےس آرام رپ ےنلچ

ام اک ودیل ی ار

ن

ام اانپ اوکس ودیل ی ار ی ار اجیت وھبل ی

ن

ا ی

ے

 ےنکت ےس وغر اےس وہ اور اتبی

 وہ دعب روز نیت ۔اھت راہ رو آوسن وخن دل اک ودیل ۔دیتی رکسما اس اکلہ دعب ےک

 اگڑی اےنس ۔یھت اقمئ اضفء یک وسگ ای   رپ رھگ اسرے ۔آی ا ےل رھگ اےس

ا رک روک اںم وپرچ  
 
رےن ےچین وک اب

ے

پ  اےنس اھت اہک وک ای
پ
۔یک لیمعت اچپ ج  

  وہم ومکلی

ن
 

ر اےکس ۔وائ رای   اخمبط اےس اںم ےجہل مسبتم اےنس وہےئ رےتک آرک ی 

ا اھت ایک  
 
  ےن اب

ن

۔داھکی رطف ایکس رک وچی  

 ااکس ےن ودیل ۔وبیل ہن ھچک وہ ۔اھجاکن اںم آوھکنں ایکس ےن ودیل ۔ںیلچ ادنر

   یک امعرت راہیشئ ےیل اسھت اےس اور ایل اھتم اہھت

ن

  دقم اجی

 

راھدی 

ٹ

 وہ ۔ی 

 ایلگن رپ لیب اکل ےن ودیل۔یھت ریہ لچ اسھت اےکس رطح یک رووبٹ یسک

 ےک یلیلٰ ڑھکی اسےنم اور اھت الھک دروازہ دعب ےک وےفق ےک ٹنم یہ دو ۔ریھک

  اک رہچے

ن

ا رن  
 
اری   واحض رک دھکی وک اب

ے

۔اھت ڑپایگ ی  
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ا ۔ودیل  
 
۔وہا وتمہج رطف ایکس وفرا   ودیل ۔وہیئ شبنج اںم وبلں ےک اب  

 بقع ےک ودیل سب اور وبیل ہن ھچک وہ وجای ا   وپاھچ اںم ےجہل رنم اےنس ۔ایب وہا ایک

ے اںم

ن

ئ
 
ھی
پ
ج

  یلیلٰ۔یگل 
ِ  
ااقپ

ن

 ریہ دھکی رطف ہک دوونں ان ےس رظنوں نیقی ی

ا ےن ودیل ۔یھت  
 
 ادنر وہےئ ےیک ادناز رظن رپ وطر لمکم وک یلیلٰ اور اھتام اہھت اک اب

   یک زونیں اجےت وک زنمل اورپی رخ ااکس ۔وہا دالخ

ن

   ۔اھت اجی
 
 اسےنم ج

۔وہںیئ دالخ ادنر مگیب ہلیکش رک وھکل دروازہ اک رمکے واےل  

دار ےن اوہنں۔ودیل اجؤ رک  اٹلپ رگم ایگ رک ودیل ۔اکللرا اےس اںم آواز رگج 

ا ہکبج ںیہن  
 
 یہ اایتخر ےب اےنس رھپ اھت داھکی رطف ایکن رک ومڑ رگدن ےن اب

۔اھت ایل اھتم ےس وبضمیط ی ازو اک ودیل  

 تخس ےن مگیب ہلیکش ۔آپ چںہ الےئ ادرھ وک ڑلیک اس ےس ااجزت یک سک

۔وپاھچ اںم ےجہل  

 یک ااجزت یک یسک ےھجم تیل ےک الےن اہیں اوکس اور ےہ ویبی ریمی ہی

۔اہک اںم ےجہل ےھکیت رک ومڑ رگدن ذرا یک ذرا اےنس ۔ےہ ںیہن رضورت  

 ۔دویگن اںم ااجزت یک رےنہ وک سج اگ رےہ ویہ اہیں ودیل ےہ رھگ ریما ہی

۔یھت ڈنھٹک اںم ےجہل ےک مگیب ہلیکش  

د آپ ای 

 

ام ےک اوب رھگ ہی ہک چںہ ریہ وھبل ش

ن

 اور اقونین ےک ی اپ اور ےہ ی

دا ۔چںہ وہےت یہ ےچب اےکن وارث رشیع

ن

ٰ
 آاکپ انتج ےہ یہ اانت یھب ریما رھگ ہی ل
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ا اےنس رک دے وجاب اںم ےجہل کشخ ۔ےہ  
 
 زنمل اورپی اور دھکی رطف یک اب

۔دی ا درھ دقم رپ زونیں ےک  

۔یتکس رہ ںیہن اہیں ڑلیک ہی  

  وبجمر رپ دقم تخس یسک ےھجم یمم

ے

  سج ۔رکںی م

ے

 یلم واسپ ےھجم ہی اںم احل

ر امتم ایکس ےہ

ے

 ارگ ےن ولوگں آپ ۔ےہ وہیت اعدئ ہپ س   آپ داری ذےم ی

اں ےہ ایک ملظ وکیئ رپ اس

ن

 ۔رکواگن ںیہن اعمف وک یسک اںم ہک رںیھک ی اد ہی وت ی

  ےک رات آدیھ وک ویبی ریمی یھب ےن سج

ے
ے

  اس وق

ے

دیھ اںم احل  وہم ای 

ر ےک
م
 ۔اھکؤاگن ںیہن رمح رپ اس اںم وہ یھب وکیئ رھپ اچےہ وہ اھت دی ا کنیھپ ی اہ

   وہ
 
پ  اںم ےجہل اےکس وت وبال ج

ن

   ای   یلیلٰ ۔یھت اکپھپر یس یک اسی

ن

پ  اجی
پ
 ج

۔یھت ڑھکی اچپ  

ا ۔الچںیئ مگیب ہلیکش ۔ےہ ریہ رک ڈراہم ۔ےہ اکمر وھجیٹ ہی  
 
 ودیل رگتف یک اب

د رپ ی ازو ےک ری 

ن

۔وہیئگ وبضمط م  

ا ںیہن ھچک ےھجم ۔افن یمم سب

ن
ن

ا س  
 
 ےس ےکٹھج ای   وہ ۔ایب ولچ الخف ےک اب

را

ٹ

 داھکی رطف یک یلیلٰ ےن مگیب ہلیکش ۔رکایگ ےط زےنی ےیل اسھت اےس اور م

رف رہچہ اک سج ۔اھت وہاکچ دیفس رطح یک ی   

راںیئ مگیب ہلیکش ۔اب آیئگ ےس اہکں تبیصم ہی

ٹ

ری 

ٹ

ی   

۔یھت ہن یہ ینس ی ات ایکن ےسیج ےن یلیلٰ ۔ےہ دکرھ داین ۔۔اخہل  
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 اجریہ وپےھچ اک ایس ی ار ی ار ےس حبص ںیہمت ےہ وہایگ ایک اٹیب ےہ وہا ایگ وکسل

۔داھکی رطف اہکن رک کٹھج رس ےن یلیلٰ ۔ںیئگ الھج وہ ۔وہ  

۔یٹلپ وہیئ یتہک وہ ۔وہں اجریہ ےنیل اےس اںم  

 رہ یہ اکپریت ےس ےھچیپ وہ ۔ایک روہیگ رکیت ااظتنر ےٹنھگ دو چںہ ےجب ی ارہ وت ایھب

۔یھت ریک ہن وہ رگم ںیئگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اچروں یس ریحان ریحان وہ ۔آی ا اںم رمکے اےنپ ےیل اسھت اےس وہ

ن

 اجی

را رطف ایکس ودیل ۔یھت ریہ دوڑا رظنںی

ٹ

۔م  

ارا ہی! ایب
م
اں ےہ ی اد ۔ےہ رمکا ہ

ن

ا ۔اھت وپاھچ اںم ےجہل رنم اےنس ۔ںیہمت ی  
 
 اب

  ےن

ن

۔وہ یکس ہن ھجمس ی ات ایکس ےسیج ویں داھکی رطف ایکس رک وچی  

اونں اےس ےن ودیل ۔وھٹیب ادرھ ااھچ

 

 اےکس وخد اور اھٹبی ا  ہپ اکؤچ رک اھتم ےس ش

روں رپ زنیم اسےنم

ٹ

۔ایگ ھٹیب اک  

ا وجای ا   ۔وپاھچ ےن ودیل ۔اھکؤیگ ھچک  
 
۔الہدی ا رس اںم یفن ےس دریھے ےن اب  

ا رک ےل رطف یک ی ادوں یک امیض اےس وہ ۔رکوں آرڈر زیپا

ن

 رگم ۔اھت اچاتہ اجی

ا  
 
۔ریہ یہ رہمی رسد اںم آوھکنں یک اب  

 ۔یھت رکیت وگنمای ا زیپا وک رات آدیھ رکےک دض ےس ھجم مت ےہ ی اد ںیہمت! ایب
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ا ی اد اےس اےنس

ن

 ادرھ ےس اگنوہں رھتپیلی سح ےب ۔وبیل ہن ھچک وہ ۔اھت اچاہ دالی

۔ریہ یتکت ادرھ  

 اجےت لکن وک ریس یک اکولین دعب ےک امنز یک رجف حبص روز مہ ےہ ی اد ںیہمت ایب

 رکیل زیل ےس واہں اتلم الھک اوٹسر رنجل داک ااک وکیئ یھب وج ہپ وایسپ اور ۔ےھت

  اںم دونں ےلیکمچ ےک امیض وہ ۔ےھت آےت رھگ وہےئ اھکےت

ن

 وہ ۔اھت راہ اھجی

ا رگم ۔ےھت رسامہی لک ااکس وج دن  
 
ا ی الکل ےسیج وت اب

ن

 ایکس ےن ودیل ۔یھت آانش ی

۔رےھک اہھت اےنپ رپ اہوھتں رسد اےکس درھے اںم وگد  

ا ۔اھت وبال اںم ےجہل آزیم دھک وہ ۔ایب ںیہن ی اد یھب ھچک ںیہمت ایک  
 
 یھب اب اب

پ 
پ
۔یھت ریہ ج  

اری ۔ایب ایگ وھبل س   ںیہمت
م
ادی ہ

 

ارا ۔۔ش
م
ارا ۔۔رھگ ہ

م
 اک ای   وہ ۔اٹیب ہ

درکہ اک وخویشں یک زدنیگ رکےک

ن ے

پ  یھب اب وہ ۔اھت راہ رک ی
پ
۔یھت ریہ یہ ج  

ا ۔اھت دی ا اکٹھج وک اہوھتں اےکس اےنس ۔یہس وت دوھکی رطف ریمی ۔۔ایب  
 
 ےن اب

۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن  

۔یھت یکس ہہک یہ اانت سب وہ ۔ودیل  

۔ںیھت ایھٹ کلھچ آںیھکن یک ودیل ۔۔اجن یک ودیل  

ام اانپ مت

ن

ا ۔اھت وپاھچ اںم ےجہل ردنےھ اےنس ۔ایب ںیئگ وھبل یھب ی  
 
ایھجمس اب

ن

 ےک ی
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  اےس اںم اعمل

ے

۔یھت ریہ ی  

ام ایک اہمترا

ن

۔وپاھچ ےن ودیل ۔ےہ ی  

ر ھچک ۔۔ودیل  دل اک ودیل ۔یھت وبیل اںم اعمل ےک وخاب وہ دعب ےک وسےنچ دی 

ر اےکس اایتخر ےب اےنس اگل آےن رھب رای  ے ی 

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

اےن اےنپ رس ااکس وہےئ 

 

 اگل ےس ش

 زی این رغجاہیف اک یپااتسکن وپرے وک سج وہ ۔یھت رظیفی متس یسیک یک تمسق ۔ایل

ر ام اانپ وہ ۔۔اھت ازی 

ن

  ی

ے

ام ای   سب اھت ی اد اےس اہں ۔۔یھت یکچ وھبل ی

ن

 وہ ۔۔ی

ام

ن

ام اک تبحم ایکس وج ی

ن

د نیقی اک نسح ودیل ۔۔اھت ی ری 

ن

 ایب ایکس ۔اھت وہالچ ہتخپ م

ام اےکس وک سج وہ ۔۔یتکس ںیہن یہ وہ واف ےب

ن

 اکچ وھبل ھچک س   وسا ےک ی

۔۔یھت وہیتکس ےسیک واف ےب وہ ۔۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یہ دنچ ۔یھت دی آواز اےس وہےئ امجےت اہھت رپ رگنلی ےن ودیل ۔۔۔داین

ا وہ رک وھکل دروازہ اک رمکے واےل اسےنم دعب وحملں

ے

ر وہا اھبگ
م
۔الکن ی اہ  

۔وپاھچ رک ااھٹ اورپ ہنم اےنس ۔ی ای ا یج  

ا ےس یسک آوکپ اٹیب آؤ اورپ

ن

ا اس ااسکیڈٹیئ دااینل۔اھت اہک ےن ودیل ۔ےہ ولمای

ے

 رکسمای

راھ رطف یک زونیں وہا

ٹ

ر ےس رمکے یھب یلیلٰ یھبت ی 
م
۔یلکن ی اہ  

۔اھت ایگ مھت وہ وت اکپرا اےس اےنس ۔رکول ورک وہم ولچ داین  
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 یک یلیلٰ ےن ودیل ۔رکانیل ورک وہم دعب اےکس ول نس ی ات ریمی ےلہپ آپ داین

۔اھت ایک رظنادناز وک  

۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رس ےن یلیلٰ ۔ےہ زی ادہ تہب ورک وہم ااکس  

ا

ے

۔ےل نس ی ات ریمی ہی ہک ےہ ہی ارم رضوری ایھب ۔اںم دعب اگ رےہ وہی  

 یلیلٰ ۔وہں اچیتہ رانھک یہ دور اوکس اںم ےس اس ےہ اکم رضوری وج وک مت

۔آی ا الچ ےچین رکےک ےط زےنی ودیل ۔وبیل ےس رسدرہمی  

 آیکچ امں الص ایکس اب ۔ےن مت ایل امج قح تہب رپ اوالد رپایئ یلیلٰ رتحمہم ونس

دامت تفم ان اینپ وس ےہ

ن

اری وہرک دربتسدار ےس ج
م
ارے اوالد ہ

م
 وحاےل ہ

  اےنس وہےئ رےتک آرک اسےنم نیع ےک یلیلٰ ۔رکدو

ے
ن

  رپ دای

ے
ن

 تخس امجرک دای

۔اھت ایک وارن اےس اںم ےجہل  

 ونما ےن مت ارگ اور ۔ےہ امں ایکس وہ ہک ےس اس ول ونما اجرک اجؤ ۔۔امں وہہہن

اں ایل

ن

ری ریما اںم رھگ اس وہ وت نسح ودیل ی

ن

 ی ات یک ی ای ا داین اجؤ ۔وہاگ دن آج

 اور یھت دی ااجزت وک دااینل اےنس رک ہہک اںم ادناز واےل رکےن جنلیچ ۔ول نس

۔اھت رکسمای ا اںم ادناز رپوکسن یپارک ااجزت وہ  

 وھگرےت وک یلیلٰ ےس اگنوہں ںیگمشخ ودیل ۔اھتام اہھت اک ودیل اےنس ۔ی ای ا ںیلچ

 رپ زنمل اورپی رکےک ےط زےنی دوونں وہ اور اٹلپ ےیل اسھت وک دااینل وہےئ

۔آےئ  
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ا ےس سک ی ای ا

ن

۔یک رسوگیش ےن دااینل ۔ےھجم ےن آپ ےہ ولمای  

پ  شش
پ
  دروازے ےک رمکے ےیل اسھت اےس وہ ۔آؤ سب۔ج

ے

۔آی ا ی  

 اںم آواز دممھ اےنس ۔اوےک ۔البؤاگن ںیہمت رھپ اجؤاگن ادنر ےلہپ اںم روک ںیہی مت

  اےس

ے

 
 دی ا دی ا رپ رہچے وصعمم اےکس ۔الہدی ا رس ےن دااینل وت یک اجری دھای

ا ۔وہا دالخ ادنر رک وھکک دروازہ ودیل ۔اھت وجش  
 
 دراز مین رپ رکیس آرام اب

۔یھت ریہ وھگر وک تھچ  

ا  
 
  وہ اہک اںم آواز دنلب ےن ودیل ۔ےہ آی ا وکن ےنلم ےس مت دوھکی اب

ن

 رک وچی

ارے ےن ودیل ۔وہیئ وتمہج رطف ایکس

 

۔البی ا ادنر وک دااینل ےس اش  

ا دوھکی ہی  
 
 ایک ااشکنف ےن ودیل ۔چںہ امام آیکپ ہی دااینل اور دااینل اٹیب اہمترا ہی اب

رل ےن دااینل ۔اھت

ن

۔داھکی رطف یک ی اپ وہرک اس یپ  

ا ۔وبال ےس ریحت وہ ۔۔امام ریمی  
 
 ۔ںیھت یمج رپ رہچے ےک دااینل رظنںی یک اب

   ےک دااینل اور ایھٹ ےس تسشن اینپ اںم اعمل ےک رٹاسن یسک وہ
 
ی ر

ے

۔آیئ ق  

 ےن ودیل ۔چںہ ہی دمر رلیئ آیکپ ےہ ںیہن دمر آیکپ یلیلٰ ۔چںہ امام آیکپ ہی اٹیب یج

ا ۔اتبی ا اےس  
 
  ےک ریپوں اب

 
 اہھت رک رہچے اےکس اور یھٹیب اسےنم ےک دااینل پ

ا ےس

ن

  ےھچیپ رک دبک وہ رگم اچاہ وھچی

ٹ

م
۔ایگ ہ  

 ۔وبال اںم تیفیک اجیہین وہ ۔چںہ رےہ وبل وھجٹ آپ ۔چںہ ںیہن امام ریمی ہی
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ا  
 
ر اس بیجع اںم آوھکنں یک اب

 

ای

ے

۔اھت ی  

۔وبال ودیل ۔چںہ امام آیکپ یہی رکو نیقی اک ی ات ریمی اٹیب  

 ےس دبزیمتی وہ ۔امام ۔۔امام ۔۔۔چںہ ںیہن امام ریمی ہی ۔چںہ وبےتل وھجٹ آپ

ا وک یلیلٰ اںم آواز اویچن وہا وباتل

ے

ر ےس رمکے وہا اکپری
م
۔اھت ایگ اھبگ ی اہ  

 رکےک ےط زےنی ےس زیتی وہ رگم اھباگ ےھچیپ اےکس ودیل ۔ونس ی ات ریمی دااینل

ا امام امام

ے

 داھکی وہےئ رکےت ےط زےنی ےن ودیل ۔اھت ایگ الچ رپ زنمل یلچن اکپری

ر ےس رمکے واےل اسےنم
م
ی ی اہ

ے

کلت

ن

ن

 وہ ۔اھت ایل ااھٹ اںم وگد وک دااینل ےن یلیلٰ 

۔یھت ریہ وچم اماھت ااکس ےس تبحم  

اں چںہ امام ریمی آپ

ن

اں چںہ ںیہن امام ریمی آیٹن وہ ۔ی

ن

 دصتقی ےس اس وہ ۔ی

۔اھت اچاتہ  

 اےس اںم ادناز اانیمطن رپ وہ ۔ںیہن امام آیکپ آیٹن وہ وہں امام آیکپ یہ اںم اٹیب یج

ری ےن ودیل ۔یھت ریہ اتب

ن

ر اس رک رک رپ زےنی آج

ن

 رظنوں وہیئ یتگلس وک نم

۔داھکی ےس  

ااین یک دااینل وبہس ای   ےن یلیلٰ ۔رکو ورک وہم اجرک آپ اجؤ

 

 ش
 تبث رپ بپی

ارا ےس وگد اےس رکےک

ے

ا وہ ۔ای

ے

 و ضیغ ےن ودیل ۔ایگ الچ اںم رمکے وہا اھبگ

رھ آےگ اںم اعمل ےک بضغ

ٹ

۔اھتام ی ازو اک یلیلٰ رک ی   
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  وک ےٹیب ریمے مت رطح اس وہ یتھجمس ایک مت

ے

 
 

 اجےئ نب اٹیب اہمترا وہ ۔ولیگ ج

۔اگ  

 اںم وک دااینل ۔نسح ودیل ےہ ایک یہ رضورت ےھجم یک ےنتیج اوکس ےہ ریما وج

  یہ لبق اسل است ےن

ے

 
 

  اک ےنیل امن اہر اہمترے اب ۔اھت ایل ج

ے
ے

 آایگ وق

 مت ۔اھت اہک اںم ےجہل ڈنھٹے ےن یلیلٰ وہےئ دےتھکی اںم آوھکنں ایکس ۔ےہ

ا ی اپ ایلص ےک دااینل  
 
 یلیلٰ ای   یھب رک لم دوونں مت ۔۔امں ایلص یک دااینل اب

  ںیہن اکنل ےس زدنیگ ایکس وک

ے

۔ےہ ریھپ اک تمسق یہی ۔تکس  

 مت ول اجن ہی ۔رکیتکس ںیہن دور ےس اس وک اوالد یک یسک رگم رکول یھب ھچک مت

ا اور ریمی وہ رکےل رطدفاری یھب ینتک اہمتری اچےہ دااینل ہک  
 
 ےہ اوالد یک اب

ر اور

ن

ٓاج ارے اےس ب 
م
ا واسپ یہ یپاس ہ

ن

 ایکس ےس ےکٹھج ای   ےن ودیل ۔ےہ آی

۔دی وھچڑ ی ازو  

 مت لبق اسل است وج امطہچن وہ نسح ودیل ونس ۔یسنہ ازہتساہیئ وہ ۔ےگ دںیھکی

 ےس مت دبہل اک امطےچن اس دعب اسل است آج اھت امرا رپ رہچے ریمے ےن

  وک وعرت اس اور ںیہمت ےہ ایل ےل ےن ےٹیب ریمے

ٹ

 ئ کت
 چ
ٹ

 یک سج رکےک ر

  ےھجم ےن مت ےس وہج

ٹ

 ئ کت
 چ
ٹ

  وک ایس ۔اھت ایک ر

ے

 
 

 اںم ےجہل کشخ وہ ۔چںہ ےتہک ج

 دنب اںم اعمل ےک یسب ےب ےن ودیل ۔یھت یئگ یلچ اںم رمکے رک ٹلپ رک ہہک

  ےب دقر اس وک وخد ۔وھگرا وک دروازے

ے

۔اھت ایک ہن وسحمس یھبک اےنس ویپا دس  
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  ملظ ہی اسیکھت داین آپ زیلپ ایھب

ے

  لیھک ہی اسیکھت زدنیگ ایکس ۔رکںی م

ے

 م

ا آپ اب ےہ اتھجمس امں اینپ وک یلیلٰ وصعمم وہ ۔ںیلیھک  
 
 ڑھکا اسےنم اےکس وک اب

  دامیغ ایکس رکےک

ے

  ابتہ وک احل

ے

 ۔رپ ےچب وصعمم اس رکںی رمح ۔رکںی م

ہ

ن

 ئ
حی
اپ پیل ےن ودیل ۔یھت اسےنم اےکس رو

ٹ

۔وھگرا وک ارکسنی یک ی  

 یسیک وہ ۔ےہ ایک ڈنکنشی یک ایب ےہ یھب ادنازہ ںیہمت ۔وہ ریہ ہہک مت ہی رویح

 
 
  رمح اقپ

ے

۔ےہ اںم احل  

  اس اینپ

ے

 است اےنس جیب وج اک یسح ےب ۔ایھب ےہ وخد وہ دار ذےم یک احل

  انتور ای   وہ اب اھت وبی ا لبق اسل

ے
ن

اخ ےہ ایگ نب درج

 

اخ در ش

 

 ےب یلیھپ ش

ہ ۔یگ رےہ یہ اجری اب وج نیچ ای   یک یسح

ن

 ئ
حی
۔اہک ےن رو  

 چنہپ وک احل اس وہ ہک ایک ایک اسھت اےکس ےن س   مت اجےن ۔ےہ وصقر ےب وہ

۔یئگ  

ی اس آںیئ لکن ۔ایھب آن مک اوہ

س

ٹ

ی

ن

 ئ
فی

اتہب آیکپ ہک ےس   
 
 ۔ےہ یپاک کین یہ اب

د ہک اھت اتگل یھب ےھجم ےلہپ ای 

 

 ےک دےنھکی ڈنکنشی ہی ایکس رگم وہ وصقر ےب وہ ش

 زسا ہی اےس ےن دقرت وت یھبت ےہ اگہنگر ویہ ہک ےہ وہایگ نیقی ےھجم دعب

ہ ۔دی

ن

 ئ
حی
۔اھت اہک اںم ےجہل دنت ےن رو  

ررشویئ ےن ودیل ۔رویح اپ ٹش

ے

اپ پیل رک ہہک ےس ی

ٹ

 رکدی دنب رکسنی یک ی
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اپ پیل اور

ٹ

 اںم رمکے اںم ادناز ارطضاری ےک اھٹ رک رھک رپ اسڈیئ ای   ی

ے

ن

ہلئ

ٹ

ٹ

 ےھچیپ ہن راہتس اک اجےن آےگ ہن اھت راک آن اںم یلگ دنب یسک ےسیج وہ ۔اگل 

 ۔یھت یک ہن وسحمس یھب اںم دیق اھبریت اےنس وت یسب ےب دقر اس ۔ااکمن اک ےنٹلپ

ا  
 
ایہ ےب یک اب

ن

 وہا اہکں داللئ یپاس ےک دل اور اھت دل ااکس وگاہ وادح اک گ

۔چںہ رکےت  

ا وہ روز اےلگ  
 
ا اےنس ۔ایگ رک ےل یپاس ےک سونروولٹسج وہشمر ےک رہش وک اب  

 
 اب

 دوا ۔ایک ےط رٹیپن اک العج اےکس دعب ےک اجچن ایکن اور ےیک ٹسیٹ ھچک ےک

  وک ودیل اےنس اسیکھت

ے

 
ا وہ ہک یھت دی دھای  

 
 رک ےل رپ وہگجں اچہپین اجین وک اب

  اسیکھت ودیل اےنس اہجں رپ وہگجں س   ان اجےئ

ے
ے

 زیچںی ہی ۔اھت زگارا وق

رتص یلہپ ودیل ۔چںہ یتکس دے دمد اںم رکےن ی اد ھچک س   وک ذنہ اےکس

ن

 اںم ق

ر اےس وہ ۔اھت آی ا ےل الوہر اےس
م
ادی اہجں ایگ رک ےل رپ ہگج اس ہ

 

 دعب ےک ش

ا رگم ۔ےھت رےہ اجےت وہ  
 
 ۔یھت وہیئ دور ہن یسح ےب اھچیئ رپ ایسحت یک اب

ا وہ دعب ےک زگارےن اںم الوہر دن است  
 
 آی ا ولٹ رمام و لین ےب ےیل وک اب

۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

راب تہب تعیبط یک اخوتن آہیس ےس حبص

ن

پاال اوکن ےن دیحر ۔یھت ج ئ

ے

شی
م ہ

 ےل 

   ےک دورہپ ۔اھت رکایل لمکم ااظتنم اک اجےن
 
ی ر

ے

وں وہ ق

ن

 

ے

 ۔وہےئگ رواہن اتپسہل ت

  ااہتنیئ وک اخوتن آہیس اہجں

ے
 

  ایکن ۔ایگ رکایل لقتنم اںم وارڈ ےک دہگناس

ے

 احل
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راب تہب

ن

  ےک رات ۔ےھت ہن ادیم رپ اخص ھچک ڈارٹک ۔یھت ج

ے
ے

 ےن اوہنں وق

پ  رہپ یسک ےک رات اور یک ی اںیت دنچ ےس اس رک الب یپاس اےنپ وک دیحر
پ
 ج

اک وت افہمط ۔یھت رکںیئگ وکچ ےس داین اس اچپ

 

 روجنر ۔یھت اںم اعمل ےک ش

 ۔آی ا ےل اگؤں اخیک دسج اک امں اور اھبنسال وک وخد اےنس رگم اھت تہب یھب دیحر وت

  رات ۔یھت یئگ رکدی دتنیف ایکن روز اےلگ

ے

 اک ای   یھب واےل ےلحم س   ی

 اںم آنگن وک افہمط وت آی ا رھگ دیحر ۔ےئگےھت ولٹ وک رھگوں اےنپ اےنپ رکےک

ر اےکس اور آی ا الچ یہ یپاس اےکس وہ ۔داھکی ےھٹیب اںم ادناز مص مگ رپ اچریپایئ رای   ی 

۔ایگ ھٹیب  

ا ےن مت! افہمط

ن

۔اھکی ا اھکی  

۔اھکی ا ےن آپ ۔۔ںیہن  

۔ںیہن  

ر ۔یئگ یلچ اںم اخےن ی اوریچ رک اھٹ وہ ۔ےیل ےک آپ وہں الیت ھچک اںم رای   ی 

ا ےس رھگ اےنپ اخہل وایل

ن

 اور رکایل رگم ویہ ےن افہمط ۔ںیھت یئگ رھک انبرک اھکی

ر ےیل روایٹں یٹپل اںم روامل رک اکنل اںم ٹیلپ اسنل
م
ا ۔آیئ ی اہ

ن

 ےک دیحر اھکی

 وہ ۔یئگ ھٹیب یھب وخد اور ۔آیئ ےل یھب یپاین اںم الگس رک ٹلپ رک رھک اسےنم

ا درایمن اےکن ےھت ےھٹیب اسےنم آےنم اںم روینش زرد یک بلب دوونں

ن

 ۔اھت ڑپا اھکی

 رک وتڑ ونال ای   ےن افہمط دعب وحملں ھچک ۔اھت اگلی ا ہن اہھت اےس یہ ےن دوونں
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   یک ہنم ےک دیحر

ن

راھی ا اجی

ٹ

الم الب ےن دیحر ۔ی 

ے

 اور اھکایل وناہل ےس اہھت اےکس ی

   یک ہنم اےکس رک وتڑ وناہل ای  

ن

راھی ا اجی

ٹ

الم یھب ےن افہمط ۔ی 

ے

 وہ ۔اھت ایک ہن ی

ا ےس اہھت ےک دورسے ای   دوونں

ن

پ  ی الکل یھب وہےئ اھکےت اھکی
پ
۔ےھت ج  

رنت ےک اھکےن ۔ےگ ںیئپ اچےئ  دیحر ۔وپاھچ ےس اس ےن افہمط وہےئ ےتٹیمس ی 

رنت افہمط ۔رسالہدی ا  اںم یفن ےن ۔یئگ ھٹیب آرک واسپ رھک اںم اخےن ی اوریچ ی   

۔افہمط  

۔یج  

۔ںیہن وہکیگ ھچک مت  

۔وہکں ایک  

۔یھب ھچک  

اےن اےکس رھپ ۔وبیل رک ےل اسسن وطلی وہ ۔دیحر ںیہن ھچک وک ےنہک

 

 اہھت رپ ش

۔راھک  

 اانپتیئ تہب اںم ےجہل اےکس ۔یگ ونسں س   اںم ںیل ہہک ےس ھجم دھک اانپ آپ

اےن اےکس ےن دیحر ۔یھت

 

 افہمط ۔اھت دی ا اجےن ہہب وک آوسنؤں رک اکٹ رس ےس ش

۔اھت رضوری تہب انہب اک آوسنؤں ان ہک یھت اجیتن وہ ۔یھت وبیل ہن ھچک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ا ایک ہی

 

 رضورت ایک یک الےن رھگ وک ڑلیک اس ۔ودیل ےن مت ےہ راھک اگل امتش

رے ےن دنکسر ۔یھت

ٹ

۔اھت وھگرا اےس ےس ویتروں ک  

۔دالی ا ی اد اےس ےن ودیل ۔اھبیئ دنکسر ےہ ویبی ریمی وہ  

دیھ اکھٹہن الص ااکس اور ےہ وعرت دبرکدار ای   وہ ۔اویر واٹ  ۔ےہ یہ وہم ای 

۔وبال اںم ےجہل کشخ دنکسر  

۔ےہ ںیہن دبرکدار وہ  

  ہہک ےسیک مت ہی

ے

۔وہ تکس  

  ہہک ےسیک آپ رھپ وت

ے

ریک ےن ودیل ۔ےہ دبرکدار وہ ہک چںہ تکس

ے

ریک ہب ی

ے

۔اہک ی  

  
 
   یھت اھبیگ وہ ج

ے

۔ںیہن مت اہیں اھت وموجد اںم ی  

۔اھت داھکی اھبےتگ اےس ےس آوھکنں اینپ ےن آپ  

۔رک وھچڑ وک داین یھت یئگ وت اھبگ وہ رگم ںیہن  

 دبرکدار وہ ہک وہں اجاتن ی ات ای   رصف اںم ۔اماتن ںیہن وک ی اوتں ان اںم

۔ےہ ںیہن  

۔اہک اںم ےجہل خلت ےن دنکسر ۔وہ ریمض رونش مت  

ا اںم رگم ںیہن  
 
۔وہں اجاتن رطح ایھچ تہب وک اب  
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ری اد وکسن اسرا اک رھگ ےن مت  یلیلٰ ۔چںہ رپاشین اگل یمم ۔ےہ وہا راھک رکےک ی 

ا رپ وسیل اگل وک

ٹ

  دامیغ یک داین ۔ےہ راھک ٹل

ے

ر اگل احل

 

ر ۔ےہ وہریہ اتمی

ن

 آج

ا اس مت  
 
 وعرت یپالگ اس اب ۔اوکس رکدو دعف دےتی ںیہن ویکں وھچڑ اھچیپ اک اب

انخ ےک لقع ۔احلص ایک ںیہمت ےس

ن

ادی ےس یلیلٰ ۔ول ی

 

 وخاحشل اور رکو ش

دردی تہب ےن دنکسر ۔زگارو زدنیگ
م
۔اھت اہک ےس ہ  

ا اور ریما دااینل  
 
 مہ ےہ رصنع ااضیف ای   یلیلٰ چںہ یلمیف مہ اور ےہ اٹیب اک اب

وں

ن

 

ے

۔وبال ودیل ۔درایمن ےک ت  

۔وہیئ دالخ اںم الؤجن وہیئ الملتیت دکیم یلیلٰ ۔مت ےھجمس ےہ اٹیب ریما دااینل  

۔ےہ اٹیب اہمترا وہ ہک یپاس اہمترے ےہ وبثت ایک  

ا وہ ہک ےہ وبثت ایک یپاس اہمترے  
 
۔ےہ اٹیب اک اب  

  اوہ

ے

  ی اںیت یک اہجل

ے

ا ںیہمت اںم ٹنم ای   ٹسیٹ اے انی ڈی ۔رکو م

ٹ

 وھجی

 

ے

 
ای

 

۔ےہ رکاتکس ی  

۔الچیئ وہ ۔مت ےھجمس دویگن ںیہن وک یسک وک دااینل اںم  

 اہمتری ےھجم ےیل ےک اجےن رکیل یھب ںیہک اسھت اےنپ اےس ےہ اٹیب ریما وہ

۔ےہ ںیہن رضورت یک ااجزت  

اری اجؤ لکن ۔وہاجؤ دعف مت اجؤ ےلچ
م
 وایل ی اولں ےبمل اس اجؤ ےل ۔ےس زدنیگ ہ
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رلی

ٹ
پ
۔یھت الچریہ اںم ادناز ذہی این وہ ۔یک داین اور ریمی وھچڑدو اجن ۔وک ج  

 رس ےس دویاروں ۔چںہ ونےنچ یھب ی ال اےنپ وک مت وت ایھب ۔۔الچؤ ےس وشق الچؤ

ا یھب

ن

ا ااجنم یہی اک واولں اتجےن قح اانپ رپ زیچوں یک دورسوں ۔ےہ رکٹای

ے

 وہی

۔آںیئ یلچ وچںہ یھب مگیب ہلیکش یھبت ۔اہک ےس اانیمطن ےن ودیل ۔ےہ  

۔الچیئ رھپ یلیلٰ ۔۔وک رھگ اس وک ےٹیب اہمترے دی دے زدنیگ اسری ےن اںم  

ا ی ا ۔اھت اہک ےن اںم ۔اہمتری ںیھت یک ںیتنم ےن سک  
 
۔اھت اہک ےن اب  

راومیش ااسحن ۔ودیل رکو رشم

ن

  ق

ے

۔ڑپںی وبل مگیب ہلیکش ۔رکو م  

ا ےن وعرت اس ۔زیلپ یمم  
 
 یقیقح ایکس وک دااینل ہی ےہ ڈاال ڈاہک رپ قح ےک اب

۔ےہ ریہ رک دور ےس امں  

۔وبال دنکسر ۔یھت دکرھ ےس اسولں است امں یقیقح  

ا اںم ۔دانی ںیہن وجاب وکیئ اک ی ات یسک ےھجم  
 
 ےس اہیں رک ےل وک دااینل اور اب

۔سب اجؤاگن الچ  

  اج ںیہن رکیل وک دااینل مت

ے

۔وبیل یلیلٰ ۔تکس  

 ۔ںیہن اہکں اور وہں اجاتکس رک ےل اہکں وک ےٹیب اےنپ اںم ہک ےھجم اتبؤیگ مت ہی

۔داھکی رطف ایکس ےس رظنوں یھکیت اےنس  

   ایکس یھبس وہ رپ اکپر یس دیجنسہ یک دااینل ۔ی ای ا

ن

 دروازے وہ وہےئگ وتمہج اجی
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۔اھت ڑھکا یپاس ےک  

۔اٹیب یج  

ایپا یلیلٰ رگم اھت اس اسدہ تہب وسال ااکس ۔چںہ وکن امام ریمی

ے

پ  رسی

ن

۔یھت یئگ اکی  

۔راک آن یپاس اےکس ودیل ۔دن اس اھت وت اتبی ا آوکپ اٹیب  

  آج وہ رھپ وت

ے

 ۔۔اھت اٹیب ااکس وہ ۔یپاال ںیہن ویکں ےن اوہنں ےھجم یھت اہکں ی

۔واال اکنےنل ی ات ےس ی ات  

 ےن ودیل ۔ایھٹ وبل یلیلٰ ۔یھت یئگ اھبگ امں ایکس ہک اےس اب اتبؤےگ ایک اہں

۔داھکی رطف ایکس ےس رظنوں ںیگمشخ رک ٹلپ  

۔اپ ٹش  

۔وپاھچ ےن دااینل ۔چںہ ریہ ہہک ایک ہی ی ای ا  

ا ںیہمت اںم آؤ اسھت ریمے مت

ے

۔وہں اتبی  

۔ایل اھتم ی ازو اک دااینل رک دوڑ ےن یلیلٰ ۔داین  

  ی ات یک ی ای ا ےھجم

ن
ن

 یک یلیلٰ ی ازو اینپ رک ہہک اںم ےجہل ےس رسد اےنس ۔دںی س

ر ےس رمکے اسیکھت ودیل اور ڑھچوایئ ےس رگتف
م
 ےک یٹم یلیلٰ ۔اھت ایگ الچ ی اہ

۔یھت یئگ ھٹیب رپ زنیم رطح یک ڈریھ  
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ر ےس رمکے ےن دااینل ۔ی ای ا اتبںیئ
م
۔اھت وپاھچ یہ آےت ی اہ  

  رعےص اےنت وہ ںیھت امیبر امام آیکپ اٹیب

ے

 آایگ واسپ اںم اب رچںہ اںم اتپسہل ی

 ے وہں
سلئ
  اینپ وہ ۔آی ا ےل رھگ اںیہن ا

ٹ

  یپاس

ن
 

 وھبل ھچک س   قلعتم ےک الئ

ا وک ےچب اےنس ۔چںہ یکچ

ن

۔اھت ایگ یھب لہب ہچب اور اھت اچاہ الہبی  

 ےن ودیل ۔اھت وپاھچ ےس ریحت اےنس ۔ںیہن یھب اںم ی ای ا ںیہن ی اد یھب ھچک اوکن

ااین ایکس

 

 ش
۔وچیم بپی  

۔ےگ دالںیئ ی اد ھچک س   اںیہن رک لم مہ اٹیب  

۔ی ای ا ےسیک  

  زی ادہ ےس زی ادہ یںمہ ۔ےہ رضورت یک وتہج یک ایپر اوکن اٹیب

ے
ے

 اسھت اےکن وق

ا

ن

۔ےہ زگاری  

۔یگ وہاجںیئ کیھٹ وہ رھپ  

۔اٹیب یج  

امئ اسھت اےکن اب اںم ۔ی ای ا ےہ کیھٹ

ٹ

 ےس وصعمتیم اےنس ۔رکواگن زگارا ی

 واےل اورپ دوونں وہ ۔وہا وسحمس اانیمطن وگہن ی   وک ودیل ۔الہدی رگدن

ا آےئ اںم رمکے  
 
راامجن رپ تسشن وصخمص اینپ اب ے دااینل ۔یھت ی 

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

 

۔وہا اجڑھکا یپاس اےکس وہےئ  
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ا  
 
ا ےن ودیل ۔اٹیب اہمترا ۔ےہ آی ا دااینل دوھکی اب  

 
 ومڑ رگدن اےنس ۔اھت اکپرا وک اب

اا وہ ۔داھکی رطف یک دااینل رک

ے

ئ
ھک
 
ج
 ھ
ج

 ادناز ےس رنوس ۔اھت ڑھکا یپاس اےکس وہا 

ا ۔رکسمای ا اںم  
 
  یس دممھ ای   رپ وبلں کشخ ےک اب

ٹ

م
 اےنس ۔ارھبی رکسماہ

 ےک امں ےس اہوھتں ےھنن اےنپ ےن دااینل ۔الہسےئ اگل وھپےل وھپےل اےکس

را سمل وہ ۔وھچا وک رہچے

ٹ

۔وہیئ مک ھچک کھجھج ایکس ۔۔اھت امونس ی   

ا اںم رکو ی اںیت اسھت ےک امام آپ

ے

 اور اہک رک الہس رس ااکس ےن ودیل ۔وہں آی

  رپ امام ظفل ذنہ ااکس ۔اھت راہ ڑھکا وچںہ دااینل ۔ایگ الچ ےس رمکے

ٹ

 ۔اھت ایگ ای

ا سکع یہ ای   سب ےس امام ظفل اںم ذنہ اےکس

ے

 ۔اھت اک یلیلٰ سکع وہ اور اھت ارھبی

ا  
 
 ویفنکز ےس دشت ہچب اس وصعمم وہ ۔یھت وہیپاریہ ہن ٹف ہگج یک سکع اس اب

۔اھت وہاکچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا اکم اک زدنیگ

ن

 ی ا وہں احملت اےھچ اچےہ ۔ےہ اجیت یہ زگر وہ وس ےہ زگری

رے ۔۔ی   

ارلم آہتسہ آہتسہ یھب زدنیگ یک دیحر اور افہمط

ن

 ےک دیحر ۔یھت یئگ آیہ رپ ڈرگ ی

   ویہ

 

د یک اسویھتں اےکس اور ایکس ےیل ےک آزادی ےھت روز و س  ےلہپ دہج و ج 

  دونں یئک یئک وہ ارثک ۔یھت یکچ ڑکپ زور زی ادہ یھب ےس

ے

ا ہن رھگ ی

ے

 اور اھت آی

 رپ وطر لمکم اب وہ ۔یھت رکیت اماگن داعںیئ یک السیتم ایکس افہمط دوران اس
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 یک اجمدہ ریمشکی ای   وہ ۔یھت یکچ ڈلھ اںم اسےچن ےک ویبی اعشر واف ای  

۔ےھت دنلب تہب وحےلص اےکس اور یھت ویبی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ۔اھت اکچ کھت ودیل  
 
 ریہ دے ہن آےک ی اد ی اںیت یک امیض یھب وطر یسک وک اب

ا ہک ےھت ےگل ےنہک یھب ڈارٹکز وت اب ۔ںیھت  
 
 رپ وطر الوعشری ذنہ اک اب

ا ںیہن ی اد ھچک اب یہ وخد وہ ۔چںہ وہےئ رچاےئ رظنںی ےس وتقیقحں

ن

۔اچیتہ رکی  

 اب ۔یھت وہیئگ امونس اسھت اےکس یھب وہ اھت وہاکچ امونس اکیف اسھت اےکس دااینل

ان اےسی یسک وہ رگم یھت ریتہ ہن اخومش رطح یک ےلہپ وہ

ن

 زدنیگ رطح یک ان

 ریہ یج اںم احل سب وہ ۔۔لبقتسم ہن اھت امیض وکیئ ہن اک سج یھت ریہ زگار

ا ارگ ےن دااینل ۔۔یھت  
 
 وک یلیلٰ وہ اسھت یہ اسھت اےکس وت اھت رکایل میلست وک اب

ا یہ رک ہہک امام وک یلیلٰ وہ ۔اھت یپای ا ںیہن اکنل ےس زدنیگ اینپ یھب

ے

 ایس اھت اکپری

ا یپاس ےک

ے

ا ےس اہھت ےک ایس وسی

ن

ا اھکی

ے

  اب وہ ۔اھکی

ے

ا یھب ی  
 
 رک ہہک امں وک اب

ا تہب ایخل ااکس وہ رگم ۔اھت رکاکس ہن اخمبط

ے

۔اھت رھک  

ا وہ ۔اھت ہن نئمطم ودیل رگم  
 
اب ےب وک اجےنن قلعتم ےک امیض ےک اب

ے

 وہ اھت ی

ارلم ای   اےس

ن

رار اےنس ۔اھت اچاتہ دانھکی زگارےت زدنیگ ی

ن

م
 ۔ےھت رکےیل نتج ہ

ر اےس
م
ر ہ
م
 رتہبنی یھبک ےن دوونں ان اہجں اہجں اھت ایگ رک ےل ہگج اس ہ

 

ے
ے

 ۔ایگ زگر اسل ای   رطح ایس ۔یھت وہیکچ رھتپ ےسیج وت وہ رگم ۔اھت زگارا وق
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  روز ای  

ن

را آن ےن ےصغ ےس رھپ وک مگیب ہلیکش ااچی  وک ودیل ےن اوہنں ھگ 

۔اھت ایل اہوھتں آڑے  

ئ اا اس

ٹ

ھی

گ

را ےس ھجم ورہن ودیل رکو اتلچ ےس اہیں وک ڑلیک  ۔وہاگ ہن وکیئ ی   

۔یمم اجیگیئ ںیہن ںیہک وہ  

 یھب وک اختبط رطز وصخمص اےنپ اںم ےصغ وہ ۔رکیل اوکس وہاجؤ دعف یھب مت

۔ںیھت یئگ وھبل  

۔اجؤاگن الچ ےہ کیھٹ  

۔ےس وہج یک وعرت دبرکدار اس ریما مت الجؤےگ دل انتک ودیل  

۔زیلپ یمم  

  اب ۔اپ ٹش ٹسج اپ ٹش

ے

 دبرکدار وہ ہک آی ا ںیہن نیقی ںیہمت یھب ی

  ہی ایکس ارے ۔ےہ

ے

 وہیت یپاراس کین وہ ارگ ۔ےہ زسا یک دبرکداری ایکس احل

 اور اٹلپ رک الملت ودیل ۔ںیھت وبیل رک اچن اہھت مگیب ہلیکش ۔وہیت ہن اںم احل اس وت

ا وت وہا دالخ اںم رمکے ۔آایگ رپ زنمل اورپی رکےک ےط زےنی  
 
 اوکیرمی وک اب

پ  یپاس ےک
پ
  ریتیت اںم یپاین افشف ۔داھکی ےھٹیب اچپ ج

ن

  رن

ن

رن  وک ویلھچمں ی 

۔یھت مس مگ ی الکل وہ وہےئ ےتکت  

ا  
 
رھ آےگ اےنس! اب

ٹ

 وبانل ےن مت۔۔ااھٹی ا ےس رکیس رک ڑکپ ےس ی ازو اےس رک ی 
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 وھجنھجڑےت اےس ۔وبول ۔ںیہن ی ا اتبؤیگ ھچک قلعتم ےک امیض ےھجم ۔ںیہن ی ا ےہ

ررٹسنشی اینپ وہ وہےئ

ن

۔یئگ مہس وہ ۔اھت راہ اکنل ق  

ا وبول  
 
 اجؤں رم اجںیئ ٹھپ رںیگ یک دامغ ریمے وہ اچیتہ ایک مت ۔وبول زیلپ اب

ا ۔ااھٹ الچ وہ ۔اںم  
 
رات ےس بیجع رپ رہچے ےک اب

 

ای

ے

۔ارھبے ی  

ا ںیہن

ن

۔یھت وبیل اںم ادناز وہےئ ےمہس وہ ۔ںیہن رمی  

اں وہ اچیتہ یہی وت مت ںیہن

ن

 ے رماجؤں اںم ہک ی
سلئ
 ودیل ۔اگ اجؤں رم اںم اب ا

را رک وھچڑ اےس وہ ۔اب اگ رماجےئ

ٹ

 رپ زیم وہےئ رھبےت ڈگ ےبمل ےبمل اور م

۔ایل ااھٹ اچوق داھر زیت ےس وٹرکی یک ولھپں ڑپی  

۔دواگن امر وک ودیل اںم  

ا ںیہن ول ودیل ںیہن

ن

ا ۔امری  
 
۔وبیل اںم ادناز وہےئ ےمہس اب  

۔راھک رپ الکیئ اینپ اچوق ےن ودیل ۔اںم امردواگن  

۔ایل ڑکپ اہھت واال اچوق اک اس اور آیئ یپاس اےکس رک خیچ وہ ۔۔۔۔ںیہن  

ا دور اےس ےن ودیل ۔ےھجم وھچڑدو

ن

ری رےھک اہھت رپ رس اےنپ وہ رگم اچاہ اٹہی  ی 

۔یھت یگل ےنخیچ رطح  

ا ںیہن

ن

ا  ںیہن وک ودیل ۔۔وک ودیل امری

ن

 رپ زنیم ےتخیچ ےتخیچ وہ ۔۔ودیل ۔۔ودیل ۔۔امری

 اگیبہن ےس شیپ و رگد ےسیج وہ اھتےم اںم اہوھتں دوونں رس اانپ ۔یھت یئگ ھٹیب
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روں یپاس اےکس رک کنیھپ اچوق ودیل ۔یھت وہیکچ

ٹ

۔اھٹیب اک  

۔یھت ریہ اہکں نس وہ رگم ۔اھت اکپرا اےس اےنس ۔ایب  

داھل ۔۔یھت ریہ ڑپ تسس اب وہ ۔۔ںیہن ۔۔ودیل ۔۔۔ںیہن

ٹ ن

 ۔یھت وہریہ ی

۔یئگ وھجل اںم ی ازوؤں ےک ودیل وہرک وہیبش وہ دےتھکی یہ دےتھکی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا اننب ویبی یک نسح ودیل  
 
 اھت رمد ااسی وہ ۔اھت ہحمل اک یتخب وخش ےیل ےک اکمظ اب

ر وخاشہ یک یپاےن اسھت اک سج
م
 لم یہ امےگن نب وہ وت اےس ۔ےہ رکیتکس ڑلیک ہ

ادی ۔اھت ایگ

 

   ےس ہنم ےک اس رات یک ش
 
  تبحم ااہظرِ  اںم اافلظ درفلی

ن
ن

 س

 یک دوےج اک دوونں وہ ۔اھت وہایگ راصقں اںم وہاؤں دل ااکس وت دعب ےک

 

ے

م
  ایسہ ےن ودیل ےیل ےک نشکنف ےک وےمیل ۔ےھت ومخمر یپارک اچہ

ن

 میھت یک رن

ا ۔یھت ریھک  
 
رارنئ ےبمل ایسہ اب

ن

راک ڈی 

ن

  رپ رس دوہٹپ رہنسا اھبری اںم ق

ٹ

 س 

ر ےک ویبنشیٹ یگنہم ےس س   یک رہش ۔یھت آریہ رظن نیسح تہب رکواےئ
م
 امہ

  ویجرلی رکیل ےس ڑپکوں اےکس ۔اھت دی ا ونسار وک رہچے اےکس ےن اہوھتں

ے

 ی

  یھب آج اےنس دوہٹپ اہں ۔اھت راہ داھک وہب یک الکس اٹیلی اےس ھچک س  

ن

 رپ س 

   یک آےگ ذرا رپ رس الیھپرک

ن

  اںم ادناز ےک وھگٹھگن اجی

ٹ

 رپ سج اھت رکوای ا س 

 یئگ رکیت ینس ان وہ رگم ۔اھت دی ا یھب رچکیل اکیف رپ نشیف راجئ اےس ےن ویبنشیٹ

ادنار اںم وسٹ سیپ رھتی ایسہ ۔یھت

 

راسن وت آج ودیل اس ش

ن

ر یسک ےک ق  

ن 

 ووبب
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ا اسیج

ے

ادنار ہی واال وہےن اںم سیم آریم ۔اھت دھک

 

ر نشکنف ش
م
  ےس احلظ ہ

 
 اقپ

   اور ۔اھت رکش
 
  اہھت اںم اہھت دوونں وہ ج

 

ر وت وہےئ دالخ اںم اہل دی 
م
 ہ

   ایکن رظن

ن

 ۔۔دسح اںم ھچک وت یھت رعتفی اںم رظنوں ھچک ۔یھت یئگ اھٹ اجی

ا تسم اںم وخیش اینپ ۔۔رفنت اںم ھچک وت اھت رخسمت اںم ھچک  
 
 دسح اور رفنت اب

اونں اےس اور یھت یپایئ رک ہن جج وک رظنوں رھبی ےس

ن

ا جج وک ان

ن

ا رکی

ے

 اہکں یہ آی

 وک ودیل اطمقب ےک رمس ۔ےئگ ےل اسھت اےنپ اےس اوب ایم دعب ےک وےمیل ۔اھت

اک اکیف ےن زشاء ۔اھت رانک یہ اہں اےکن رات یھب

ن

راھی ا وھبں ی

ٹ
پ
 یسک ودیل رگم ج

ا یک

ے
ن

ر ھچک آرک رھگ ۔آی ا الچ یہ اسیکھت ان وہ ۔اھت بک س  الچ دور اک اچےئ دی 

ا ےن ایم رھپ  
 
ا ےیل ےک ودیل اور اب  

 
  رمکہ اک اہین اور اب

ٹ

ا رمکہ وہ رکدی ا س   
 
 اور اب

 دوونں وہ رکےک دبتلی ڑپکے ےئگ رات ۔اھت راتہ یہ اخیل ےس اجےن ےک اہین

 یک زنشکنف س   یئگ یل اںم ومی الئ اےنپ اےس ودیل ۔ےھت ےھٹیب وہرک رسکیلی

رںی ر ۔اگل داھکےن وصتی 
م
ر ہ   رپ وصتی 

ٹ
ن

 ۔ےھت رےہ سنہ دوونں وہ وہےئ رکےت ک

ر ۔ںیھت وہےئ ےیک اسہی رپ ان وخایشں
م
   ہ

 

ر وبلھج س
م
 ودیل ۔۔یھت یلیکمچ رحس ہ

ر وہ ۔اھت دویاہن ااکس ےسیج
م
ا اسھت اسھت اےکس رطح یک اسےی ہحمل ہ

ے

 اہجں وہ ۔وہی

ادی ۔ںیھت رکیت اھچیپ ااکس رظنںی رپوشق یک ودیل اجیت

 

 دعب دن یہ دنچ ےک ش

 آرک اہیں ۔آی ا الچ الوہر ےیل اسھت اےس وہ اور وہںیئگ متخ ایٹھچں یک ودیل

ری ا ٹنیک رے ےلمل اںم ای 

ٹ

ا وت اںم رشوع رشوع اںم رھگ ےس ی   
 
 تہب اب

رااجیت
 
 وگہک ودیل ۔یگل وہےن امونس ےس اموحل اس وہ آہتسہ آہتسہ رگم یھت ھگ
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  یھب رھپ وہ ےیل اےکس رگم اھت اگل رےنہ رصموف آرک اہیں

ے
ے

ا ایل یہ اکنل وق

ے

 رکی

ادی ۔اھت

 

  وہ امہ یہ دورسے ےک ش

ٹ

ت

ن

ئ

ن

 اک وخیش یک دوونں ان ۔وہیئگ یھب رپب گی

ا ۔اھت ہن اکھٹہن وکیئ  
 
 ڑپےنھ ےس رھپ وہ وت ایگ رکواایل امرگیئنشی اںم ویسونریٹس اک اب

ا اںم ڑپاھیئ اب رگم ۔اھت داتی ڈراپ اڈنی یپ  اےس ڈراویئر ۔یگل  
 
 اتگل ہن دل اک اب

  اسرا وہ ۔اھت

ے
ے

 ودیل ۔ریتہ یتنب ےنپس ےس وحاےل ےک ےچب واےل آےن اےنپ وق

رھ یھب ےس وخد ےن

ٹ

 ی ار یئک اںم دن وہ ۔اھت رکدی ا رشوع رانھک ایخل ااکس رک ی 

  ایکس رکےک جیسیم ی ا اکل

ے

 
ا ایک دری اتف ریخی

ے

 ہلیکش ی ار آدھ ای   اںم ےتفہ ۔رکی

ہ ی ا مگیب

ن

 ئ
حی
ا یھب وفن اک رو

ے

ا یھبک آاجی  
 
 ےس اوب ایم ۔رکیت رکایل وفن اںیہن یھب اب

 رپ آامسن اسوتںی ےسیج وہ ۔اھت وخوصبرت تہب ھچک س   ۔وہاجیت ی ات ارثک یھب

 ۔ڑپی ےس آدم یک اخہل ہلیمج اور یلیلٰ یلہپ رپ لحم شیش ےک وخویشں ایکس ۔یھت

ر ےن رضوبں ےپ در ےپ وت دعب اےکس اور

ن

ٓاج  ےس دڑھام وک لحم شیش اس ب 

ر ےس ھجمس ایکس روہی دباتل اک مگیب ہلیکش ۔ایل دم یہ ےک رکوا وبس زنیم
م
 ۔اھت ی اہ

  وک یسک وہ ہک یھت ایسی ھچک یھب تعیبط ایکس یک دونں ان

ے
ے

 یپایت دے ہن وق

ے اور اکیلہ اےس دن اسرا مگیب ہلیکش اور ۔یھت
م
ک

ن

ب

ا ۔رکںیت دی ا ےنعط ےک نپ   
 
 اب

پ 
پ
دا ۔اھت ںیہن رصنع اک دبزیمتی اںم عبط ایکس ہک یتہس اور یتنس س   اچپ ج

ن

 ج

دا

ن

 دعب روز یہ ھچک رگم ۔ےھت دساھرے آی اد االسم واسپ ولگ س   وہ رکےک ج

ادی یک رویح

 

 اوکس وخد ہکبج دی ا �جھب آی اد االسم وت اےس ےن ودیل اںم ےلسلس ےک ش

ا دعب دن ھچک

ن

ا آرک اہیں ۔اھت آی  
 
 اکچ دبل انتک ھچک س   ہک وہا ااسحس وک اب
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 اکم یسک اےس مگیب ہلیکش اھتم ایگ دی ا انب ایبنج ی الکل ےیل اےکس اموحل اک رھگ ۔ےہ

ا ۔رںیتہ اڑھکی اڑھکی ےس اس ارثک دںیتی ےنیل ہن ہصح اںم  
 
 یک روےی اےکن اب

ادی اور اچنہپ آن ودیل رہباحل۔یھت اقرص ےس ےنھجمس ڑج

 

 رشوع زنشکنف ےک ش

ی روز ےک دنہمی ۔وہےئگ

ئ ل
ک

 

س

  یک اجےن لکن ےس وفوٹ رگوپ اےس مگیب 

ے

 
 دھای

 ۔اھت ایگ ڈٹ ےیل اےکس ودیل رگم۔اھت وہا ااسحس اک کتہ ےس دشت اےس وت دی

ا یھب اںم زنشکنف ہیقب رھپ  
 
ا اسانم اک کتہ ی ار ی ار وک اب

ن

 ہک ودیل وہ رگم ڑپا رکی

ہہ رک وسچ ہی ھچک س   اہسرے ےک اچوتہں
س
 ےہ ی ات یک دن دنچ ہک یئگ 

ا یہ ےلچ الوہر واسپ اےس وت دعب اےکس

ن

 تمسق ہک اھت ہن ولعمم اےس رگم ۔ےہ اجی

ہ ۔اھت وظنمر یہ اور ھچک وک

ن

 ئ
حی
 ایسنچ یک ودیل یہ روز اےلگ ےک وےمیل ےک رو

 ےک ودعوں ھچک رک دے دالےس ےس تہب اےس وہ اور آےئگ آرڈر ےک وپگنٹس

 ۔یگل رگےن لسلسم تعیبط ایکس دعب ےک اجےن اےکس ۔اھت ایگ الچ رک امھت ونگج

ہ

ن

 ئ
حی
ر اےنپ دونں ان رو

م
 سج ےھت وہیئ یئگ ےیل ےک ادایگیئ یک رمعہ اسیکھت وشہ

ا ےلچ اے ویاسی اےس دعب ےک

ن

ہ ۔اھت اجی

ن

 ئ
حی
 یھت یک اے اسی وی دیپاشئ یک رو

 ے
سلئ
ی اےس ا

ٹ

لت

ن

ئ

 

 س
ی

ن

ب

ا اںم رھگ ۔اھت ہن ہلئسم وکیئ اک اکذغات ی ا   
 
 زشاء ےیل ےک اب

راتھ اک مگیب ہلیکش اور ےنعط ےک

ٹ

  ہصغ وہا ی 
 
ااقپ

ن

  ی

ے
 

رداس ا ی 

ے

 ےک ایم وہ وت وہاجی

  ای   ےک اوب اور اھت اںم ایترویں یک اجےن وعسدہی اعرم ۔آیت یلچ رھگ

ے

 دوس

ا ااکس ےس وتطس ےک

ن

   اجی
 
ی ر

ے

   ق
 
ی ر

ے

 رھگ وہ روز ای   دونں ایہن ۔اھت یہ رفنکم ق

 زی ادویتں یک وھپھپ اور رسسال اےنپ وہ ۔داھکی ڑگھجےت ےس اوب ایم وک اہین وت یچنہپ
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  ےک

 

 وک زریب اور اےس اجبےئ یک اعرم اوب ہک یھت اچیتہ اور یھت گنت تخس ی اع

ر
م
 ۔رکدی ا  ااکنر اصف ےن اوہنں وس ۔اھت ہن ہسیپ اانت یپاس ےک اوب ۔دںی �جھب ی اہ

۔یھت ایھٹ ڑھبک اہین رپ سج  

ا ہسیپ یھبک وت ےیل ریمے یپاس ےک ولوگں آپ

ے

۔ںیہن یہ وہی  

ا ےن اںم اٹیب ےہ ںیہن ی ات ایسی

ن

ا رکیل اسھت اںم ربق وکن

ن

 ریمی مت ۔ےہ اجی

ادویں یک دوونں مت اںم اھت انتج یپاس ریمے رکو وکشش یک ےنھجمس وبجمری

 

 اور ش

رے ےک اعرم

ن

رچ اںم دم یک وی 

ن

 ےن اںم رک رھک رگوی داکن ۔وہں رکاکچ ج

رض اک زریب امہ ےلھچپ

ے

ارا ق

ے

 ہی ۔ےیل ےک دوونں مت اںم رکوں ایک اور اب اھت ای

۔اھت آایگ ہصغ یھب وک اوب ۔دوں چیب رھگ  

ا  
 
اں ںیل ےل ےس اب

ن

ر دودنمتل اانت ی
م
   ای   رپ ی ات ایکس ۔ااکس ےہ وشہ

ن

پ  اجی
پ
 ج

ا یھٹیب اچپ  
 
  اب

ن

ا۔ایھٹ وچی  
 
اں دے مت اب

ن

ر یںمہ دوی
م
 اہین ۔ےسیپ ےک اجےن ی اہ

  ےن

ے

 
۔اھت اہک اںم ےجہل آزیم اجلج  

۔۔اںیھٹ ڑھبک ایم ۔دے ویکں ہی  

ر ےہ اریم اینت رھپ اور ریم ےہ نہب ۔دے ہن ویکں

ن

 ارگ اگ اجےئ ایک ااکس آج

۔وت یگ دے دے روہیپ الھک دس ےھجمآھٹ  

  ریمے ۔ےہ ںیہن شیک اانت یپاس ریمے آیپ ۔۔الھک دس آھٹ

ٹ
ن

 ودیل اںم ااکؤی

ر
م
 وجھبایت ےسیپ وک ایم ےس ی ااقدعیگ ےس اںیمس اںم ےھت رکواےت عمج رمق وک امہ ہ
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۔وہں ریہ  

ا ہک یک ی ات اس ےھجم دی ےنگل ہن وہا یھبک وت ےن آپ ایم  
 
 وجھبایت ےسیپ آوکپ اب

۔وبیل رک کمچ اہین  ےہ  

۔اھت اہک اںم ےجہل ایس وجای ا   یھب ےن ایم ۔ےہ امں ریمی وت اتبیت ویکں ےھجت  

  
 
 چیب زویر اس وھتڑا وہا ایک وت ںیہن شیک ۔دو یھب ےھجم وت وہ ریہ دیتی وک ایم ج

 اک زیچ ای   ای   وک اہین ۔اھت دی ا زویر اانت یہ اک ڈاڈنمئ ںیہمت وت ےن ودیل ۔دو

۔اھت اسحب  

  ڈاڈنمئ ای   رصف ریما آیپ

ٹ

س ہی اور س 

ئ کل

ن

ب

 الرک س   ی ایق چںہ یپاس ریمے 

۔ےہ اںم  

  واال ڈاڈنمئ ویہ وت

ٹ

  ویپر وہ ےہ ویہی اانت ےھجم دو دے س 

ٹ
 

 ریما ۔واال وگڈل وای

۔اگ اجےئ لچ اکم  

ری ےن آیٹن وہ یتکس دے ںیہن اںم وہ  اک زیچ ای   ای   اوکن اور اھت راھک اںم ی 

ا دی ا ےن ودیل ۔ےہ اسحب

ے

 اسحب اک زیچوں ان ےس ھجم ودیل یھت ی ات اور وت وہی

۔وہں دی دے ےھجم ےن اوہنں وج ےتیل ںیہن  

ازک تہب اعمالمت ےک رسسال ۔ںیہن رضورت وکیئ ی الکل

ن

 وت اور ۔چںہ وہےت ی

ادی ۔اب رھگ اےنپ اج لچ اہین

 

اں ےہ یک ےس رمیض اینپ ےن وت ش

ن

 اھبن اجرک وت ی
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۔اب یھب  

۔وہیئگ رواہیسن اہین ۔ولسک اےنپ رانھک ی اد ایم  

   وت آوسن ےک ھچم رگم یہی

ے

   یھت اہبیت یھب ی
 
ادی ےس زریب ج

 

 رکےت ےسعنم ش

 ای   ےن اہین ۔یھت رمویت ےب اںم ےجہل ےک ایم ۔تگھب اج اب ےھجت مہ ےھت

ا اگنہ ازیگن رفنت  
 
ا ۔یئگ یلچ اور ڈایل رپ اب  

 
ام اب

 

 اور ای   وت آیئ واسپ رھگ وک ش

اک

 

 ی اوتں ےسآیت رمکے اہل وت وہیئ یہ دالخ اںم رھگ وہ ۔اھت ایتر ےیل اےکس ش

ام اانپ ںیہک ںیہک اںم آواز یک

ن

   اس دقم اےکس اایتخر ےب رک نس ی

ن

رھ اجی

ٹ

 ی 

   ےک دروازے وہ ۔ےئگ
 
ی ر

ے

  وکیسن اجےن یئگ رک یہ ق

ے
ے

 ادنر اےس ےن اطق

۔ںیھت واحض تہب آوازںی اب ۔اھت دی ا روک ےس اجےن  

ا  
 
۔یھت آواز یک آیٹن ہلیمج ہی ۔ںیہن القئ ےک ودیل وصرت یھب یسک اب  

ادیئ ےن آواز یک مگیب ہلیکش ۔وہں اتھچپیت وخد وت اںم

ے

۔یک ی  

ئ اا الکس ڈمل اس وج ےہ اقمح یہ ودیل آیٹن

ٹ

ھی

گ

 ۔ایگ سنھپ اںم اجل ےک ڑلیک 

ا ۔یھت آواز یک یلیلٰ ہی  
 
۔یئگ رہ رک رلز اب  

 ہلیمج ۔ےہ وایل دےنی وج وارث وک اخدنان وہہہن ۔اتکس ںیہن یھب وہ ھچک وت اب

۔وبںیل آیٹن  

۔رھبی آہ ےن مگیب ہلیکش ۔وت مہ ےئگ سنھپ سب  
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دردی ےس آپ ےھجم
م
 اںم دوھےک ےن اچیبرے ۔یھب ےس ودیل اور ۔اخہل ےہ ہ

ادی ےس اجلہ دبوصرت یسیک

 

ر یلیلٰ  ۔رکیل ش
م
ا ۔یھت ریہ الگ زہ  

 
 ےیل ےک اب

 رکےک ےط زےنی ےس دقومں ہتسکش رک ٹلپ وہ وت وہایگ احمل رانہ ڑھکے واہں

 ریہ رویت ےس وےفق وےفق وہ رات اسری ۔آیئگ اںم رمکے اےنپ رپ زنمل اورپی

ا اہیں وہ ۔ریہ رکیت ی اد اک ودیل

ے

 رات اس ۔ااتھٹ ڑتپ رپ آوسن ای   اےکس وت آی

رف اںم اہپڑوں دور اور اھت اکپرا اےس ےس دشت اےنس  ےسنھپ اںم وطافن ےک ی 

اا ےک دل ےک نسح ودیل

ن

 ئ
ی

ٹ

ئ

ن

ب ی
 ی اراہ اھت ایک چیک وک لنگس اس ےک تبحم ی ار ی ار ےن ا

رف ۔۔اھت دڑھاک دل ااکس  وہےئ اجےت اںم انپوہں یک ومت رک ڑلکھ اںم ی 

ری

ن

ا رپ رپدے ےک ذنہ اےکس رہچہ آج  
 
۔اھت ارھبا یہ اک اب  

ا روز اےلگ  
 
 ےچین وہ وہرک افرغ ےس رضوری ات ۔اھت وہراہ اھبری تہب رس اک اب

 مگیب ہلیکش وت اھجاکن ادنر اےنس اھت راہ لچ وی یٹ اںم آواز دنلب اںم الؤجن وت آیئ

 ےن زشاء ہک یھت وایل یہ ےنٹلپ ایھب وہ ۔ےھت وموجد آیٹن ہلیمج اور زشاء یلیلٰ

ل

ن

 ئ
ی حپ

ل سونز ای   اور دبال 

ن

 ئ
ی حپ

۔رکدی ا  استک ھچک س   ان ےن ربخ وایل ےنلچ رپ   

رف اںم ایسنچ   ےک وطافن ےک ی 

 

 ریہ خیچ اکرٹس سونز ۔الہتپ ااکلہر وفیج ھچ ی اع

ا ۔یھت  
 
ر ھچک ۔اھتام وک دویار اایتخر ےب ےن اب  ےس ڈیہوکاررٹ آریم دعب دی 

  یک وفویجں الہتپ یھب ودیل ہک وہںیئ وموصل االطاعت

ے

الم اںم رہفس

 

 ۔ےہ ش

ااحل رگم

ے

 ایگ چم رہکام اک اںم رھگ ۔وہیئ ںیہن وموصل ربخ یک اہشدت ایکس ی

  و استک رطح یک رھتپ یسک س   وہ ۔اھت

ے

ا ۔ےھت ےھٹیب وھکےل وی یٹ اصم  
 
 اب
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 ی اد رات وہ اےس وہےئ امےتگن زدنہگ ہک ودیل ۔یھت زگاری رپ ےلصم رات وہ ےن

   یھت آیئ
 
  ربخ یک دامھےک رطح ایس ج

ن
ن

 یک زدنیگ یک ودیل اےنس دعب ےک س

  داعںیئ

ن

  ےک حبص اور یھت زگاری رات رک امن

ے
ے

  اےس وق
ِ
 ۔اھت الم زدنیگ ایپم

 اسرے تہب رھپ ۔اھت آی ا ہن ایپم رھبا ادیم وکیئ ۔۔یھت یئگ تیب رات وہ رگم

 یک اجےن ےک اعرم دونں ایہن ۔ریہ اجری التش یک ودیل ۔ےئگ زگر یھب دن

ارخی

ے

ا وہ اور آیئگ ی

ن

ا ۔الچ یھب وہےئ اچےتہ ی  
 
 یھبک ریتہ یپاس ےک اوب ایم یھبک اب

رار وطر یسک وک دل اےکس ۔رسسال

ے

 ہی رھپ ۔اھت اہسرا اک داع ای   سب اھت ہن ق

   ۔ایگ وٹٹ یھب اہسرا
 
 ریہ یپ اچےئ ھٹیب یہ اسیکھت مگیب ہلیکش وہ روز ای   ج

 ےن دنکسر ربخ ہی ۔یئگ رکدی دصتقی یک اہشدت ہک ودیل اور آی ا وفن ہک یھت

ا اور ۔یھت انسیئ وک س   اںم آواز وہیئ ردنیھ دنلب آبواز  
 
 اس ےن امسوتعں یک اب

  وک ربخ

ے
ن

ا اکم ےسیج چںہ س

ن

 اھت ااھٹ درد اک دشت اںم رمک ایکس ۔اھت دی ا وھچڑ رکی

ری وہےئ ےتخیچ ےس فیلکت وہ اور
م
 رک ےل اتپسہل وکن اےس رھپ ۔یھت وہیئگ دہ

ر ینتک واہں وہ ایگ  وھبےل یسک ھچک س   اےس زگری ےس رمالح ےک فیلکت دی 

 ایسحت رمدہ ایکس ااسحس ای   رصف ۔۔اھت ی اد ددنھال رطح یک وخاب رسبے

  یک ااسحس اس اور ۔۔ااسحس اک وھکدےنی وک ودیل اھت وہ اھت زدنہ اںم

ے

 
 دردِ  اذی

  از لبق ۔یھت دیچیپہ تہب ڈنکنشی ایکس ۔یھت ریہ ڑپ اھبری یھب رپ زہ

ے
ے

 وق

 ےس جنلیچ ای   سیک ہی ےیل ےک ڈارٹکز اںم وصراحتل ایسی یھب وہ اور ڈویلیری

ا ویکہکن اھت ہن مک  
 
 یک ےچب ےس آرپنشی احل رہب ۔یھت ووجد سح ےب ای   اب
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ا ۔۔ہچب زمکور ااہتنیئ اس ینحنم ۔یھت وہیئ نکمم دیپاشئ  
 
   اب

ے

 یھت وہش ےب ی

ری یک وہش ۔ایگ دی ا �جھب رنرسی وفرا   وک ےچب

ن

 وہ یھت ریہ ی اد اےس وج ی ات آج

۔ےہ وہایگ دیہش ودیل ۔اھت الکن ےس ہنم ےک دنکسر وج اھت ہلمج ای   وہ سب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا  
 
 یپار اس ےک ددنھ اھچیئ رپ آوھکنں وت وھکںیل آںیھکن دریھے دریھے ےن اب

ا تہب وہ دی ا داھکیئ رہچہ وج اےس

ن

ا اجی

ن

 دنب آںیھکن ےس زور اابکیر اےنس ۔اھت اچہپی

 وک رہچے اس وغبر اےنس ۔اھت واحض ی الکل رہچہ اک ودیل یک اب اور وھکںیل رکےک

اک وشتشی ودیل ۔یھٹیب اھٹ ےس دریھے رھپ داھکی

ن

   ایکس ےس رظنوں ی

ن

 اجی

 ایکس ۔اھت ایگ دبل انتک وہ ۔یھت ریہ دھکی دعب اسل است اےس وہ اور اھت راہ دھکی

 ےھت ڑپےکچ ےقلح رگد ےک آوھکنں یلیکمچ ایسہ ۔یھت یکچ ونسال رتگن دیفس و رسخ

 رپ اگل داںیئ ی اووجد ےک داڑیھ ۔ںیھت وہںیت ولعمم دیسنھ وک ادنر ھچک وہ اور

ان اک رضب رہگی یسک

 
ن

 زمکور اکیف اںم اقمےلب ےک ےلہپ وہ ۔اھت وہاکچ تبث ن

۔اھت وہاکچ  

  اےکس اایتخر ےب وہ اھت آی ا یپاس اےس ودیل ۔وبیل اایتخر ےب وہ ۔ودیل

ن

 رس رپ س 

۔ڑپی رو رک رھک  

  ایک اینپ ےن آپ ہی رگم ۔یھت یئگ ڈر وت اںم ودیل چںہ زدنہ آپ ےہ رکش

ے

 احل

ر ای   آوسن ۔یھت ریہ وپھچ وہ وہےئ وھچےت وک رہچے اےکس ۔ےہ یل انب

ے

 ےس وتای



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

457 

۔اگل وہےن ھچک وک دل ےک ودیل ۔ےھت رےہ وگھب رہچہ ااکس  

ارے اب ۔ودیل آےئگ آپ ےہ رکش
م
  دیپاشئ یک ےچب ہ

ے

 اجرےئ ہن ںیہک آپ ی

رہ اک ووجد اےنپ یہ اایتخر ےب اےنس وہےئ ےتہک ےس امن تہب ۔اگ

ن
 

 رھپ ایل اجٰی

 

ن

۔۔یئگ وچی  

   اینپ اےس رک اھتم اہھت دوونں اےکس دکیم اےنس ۔ونس ی ات ریمی ایب

ن

 وتمہج اجی

ارا ۔اسل آھٹ چںہ ےکچ تیب اسل آھٹ۔ایک
م
 اھبرت اںم۔ےہ اک اسل است اٹیب ہ

 اک اسل آھٹ اٹیب اہمترا اور ریما ۔وہں آی ا واسپ لبق اسل ای   اھت اںم دیق یک

دیھ رعہص اسرا ہی ےن مت اور ےہ وہاکچ  رو یہ ای   اےنس ۔اھت زگارا اںم وہم ای 

ا ۔ےھت رکڈاےل ااشکنف اسرے اںم  
 
۔یئگ رہ اکب اکہ اب  

 ایگ ھٹیب اسےنم اےکس ودیل ۔یھت اںم زد یک ریحوتں وہ ۔چںہ رےہ ہہک ایک آپ ہی

ا س   اےس دریھے دریھے اور

ے

رافین ۔ایگ اتبی ا چنہپ اھبرت ااکس ۔وطافن ی 

ن

 ۔۔اجی

 ۔انچنہپ یپاس ےک رشداھ رک اھبگ دن ای   رھپ ۔۔رانہ اںم دیق اسل ھچ اسڑےھ

راز و بیشن یھبس ےک زدنیگ یک رشداھ

ن

ر اور ق

ن

ٓاج ا املسمن ااکس ب 

ن

 یک دیحر ۔۔وہی

ا  یپار ی ارڈر ےس دمد

ن

 س   وااعقت س   واےل آےن شیپ آرک اہیں اور ۔۔رکی

  س   ہی اور ۔ھچک

ن
ن

ا دعب ےک س  
 
رےن یمن رپ وکلپں یک اب

ے

۔یھت یگل ای  

   وہ ۔دی ا وھک وک اوالد اینپ ےن اںم ینعی
 
 ےنتک اںم آواز ایکس ۔اانت سب وت وبہل ج

۔ےھت رےہ رو دھک  
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ارا وہ
م
 وعرت دبرطفت یسیج یلیلٰ ۔اتکس نیھچ یہن  وکیئ ےس مہ اوکس ایب ےہ اٹیب ہ

۔دواگن ہن ےنتیج یھبک اںم وک  

  وت وہ

ے

 
 

 اںم ےجہل رھبے ی اس اےنس ۔۔وہ یکچ رک ینلھچ رگج ریما ۔۔ودیل یکچ ج

۔اھت اہک  

 امونس تہب ےہ اتھجمس امں اینپ ںیہمت وہ ۔ےہ ںیہن ھچک ااسی اجن ریم ایب ںیہن

 اےس رک اپھتپھت اہھت ااکس اےنس ۔اجؤیگ اجن وت ولمیگ ےس اس مت ۔ےس مت ےہ

ا رگم ۔یھت اچیہ دانی یلست  
 
 آںیھکن اےنس ۔اھت وہایگ رتصخ وکسن اک دل ےک اب

 رات اس ہک اھت ریھپ اسیک اک تمسق ہی۔دی ا اکٹ ےس تشپ یک رتسب رس رک ومدن

 یسک رکےت وجڑ وتڑ یک وسکعں ددنھےل ددنھےل ےن اس اسل است دعب ےک

  زگار رطح یک ادنےھ

 

اک اک ومت یک ودیل ۔۔ےھت دی 

 

ایکس ےس اس ش   

sanity  

 وک ذنہ اےکس یہ ےن وخف ےک ومت یک ودیل آج اور ۔اھت ایگ رکےل نیھچ

 اک امیض وہ اور ںیھت وہیئ دیبار اںم وادح آنِ  ایسحت س   ایکس ۔اھت ڈاال وھجنھجڑ

 ےس دےنی زور تہب رپ ذنہ دوھرا آداھ وت یھب رساغ ہی رگم ۔یھت یپایئگ رساغ

دیھ اےس  رطح یک وخاب وھبےل یسک دن زگرے رھگ ےک املس زسم اور وہم ای 

ا ہن ی اد ہحمل وہ رگم آےت ی اد

ے

   آی
 
 س   یک ےلسلس اس اور ۔یھت یچنہپ واہں وہ ج

ری امہ ےس

ٹ

  ای   ویہ ک
پ
۔اھت پ  
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🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   یھت ی ات یک رات دن ایس
 
 اےس اور اھت آی ا ےل ےس رھگ وک دااینل ودیل ج

ا  
 
ر ھچک وھچڑ یپاس ےک اب اا دااینل ۔ایگ الچ ںیہک وک دی 

ے

ئ
ھک
 
ج
 ھ
ج

 رطف ای   اس وہا 

ا ۔اھت ڑھکا  
 
 ۔اھت لکش یک ودیل وہب وہ وہ ۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن ےن اب

  ویہ آںیھکن ویہ

ٹ
ن

 اوالد اینپ دل ااکس ۔۔ی ال ےلیکمچ ایسہ رگےت رپ امےھت ویہ وہی

   یک

ن

۔اھت اکمہ رطح ےب اجی  

   اےنپ اےس رکےک وا ی ازو اےنس ۔آؤ ادرھ
 
ی ر

ے

ا ھچک وہ ۔البی ا ق

ے

 رتسب اےکس وہا اچکچہی

   ےک
 
ی ر

ے

ا ۔آی ا ق  
 
۔ےیل اھتم اہھت ےھنن ےھنن اےکس ےن اب  

۔یھت ریہ ٹھگ اںم قلح آواز ایکس ۔وہ ےسیک! دااینل  

۔وبال رک الہ رس ےس اعسددنمتی وہ ۔وہں کیھٹ  

رامشئ ےس آوھکنں من اےنس ۔وپوھچ ےس ھجم وسال یہی

ن

  ےن دااینل ۔یک ق
ِ
 ح 

  ی امہ ل   دوونں اعدت

ے

 رہگا اںم اگل داںیئ اےکس ۔اھت الگن وھتک رکےک ویپس

ا ۔اھت ڑپا ونھبر  
 
 ہن اسیج ودیل وہوہب وہ ۔ارھبا ےک ڈوب اںم ونھبر اس دل اک اب

۔۔اٹیب ااکس ہصح اک ووجد اےکس ۔۔۔اھت یھب اسیج اس وہ ۔۔اھت  

۔وپاھچ اںم آواز یس ی اری   اینپ ےن دااینل ۔چںہ یسیک آپ  

 دل اےکس ۔دی ا وجاب اےنس وہےئ روےتک آوسن رک کپھج کپھج ںیکلپ ۔وہں کیھٹ

 سج یھت داین اظمل یسیک اجنےن ۔۔یھت اجیگ کسک یسیک ۔۔اھت ارھبا درد اسیک اںم
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ر ےک نپچب ےک سج وہ ۔اھت ایل نیھچ اسھت اک ےچب اےکس ےس اس ےن
م
ر ہ
م
 ےحمل ہ

  رطقہ رطقہ امہ است اسڑےھ ےس اس ےنپس ےک رکےن اوجناےئ رھبوپر وک

ن

ُ
 ی 

ے وہ ۔ایگ ےل ونچ وکن اجےن ےس آوھکنں ایکس ےنپس اسرے وہ ۔۔ےھت
س
ک

 

ر ۔۔رہھٹایت ازلام ومردِ   اےنپ یپاس اےکس ۔وک ولوگں نک رگم ۔۔ولوگں ی ا اک دقتی 

۔اھت ہن رساغ وکیئ اک رجمم  

اےین دنچ ۔چںہ امام رلیئ ریمی ۔۔آپ۔۔آ

 

ے ےن دااینل دعب ی

ے

ھکئ
 
ج
 ھ
ج

 ۔وپاھچ وہےئ 

ا  
 
۔الہدی ا اںم اابثت رس ےس دریھے اور ۔داھکی رطف ایکس ےن اب  

۔وہں اتہک امام وک ان وت اںم رگم  

۔اکیٹ ی ات ایکس اےنس ۔وہ ےتہک امام وک یلیلٰ آپ وہں اجیتن  

۔الہی ا رس ےن دااینل ۔یج  

۔ےہ یپاال آوکپ ےن یلیلٰ ۔اٹیب وہں اںم امام یک آپ رگم  

۔ےھجم یپاال ںیہن ویکں ےن آپ  

۔ںیھت یکلھچ آںیھکن ایکس ۔اٹیب یھت امیبر اںم  

۔چںہ وہیئگ کیھٹ آپ اب  

 ںیہن ںیہک رک وھچڑ وک ےٹیب اےنپ اور وہں وہیئگ کیھٹ ی الکل اںم اب اہں

  اےس وہ ےھت ےئگ وٹٹ دنبنھ ےک طبض اےکس ۔اجؤیگن

ن

 ڑپی رو رک چنیھب ےس س 
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  ےک امں ۔یھت

ن

رہتش اھنن وہ رک گل ےس س 

ن

 اسیک ۔اھت یپاایگ وکسن ےسیج یھب ق

ا وج اںم رحارت اس یک اماتم اھت وکسن  
 
 ۔یھت ریہ وھپٹ ےس ووجد ےک اب

ا ایک ووجد اک امں ۔اھت ایج ی ار یلہپ وک ااسحس اس ےن دااینل اسہل است

ے

 ےہ وہی

ا آج اےنس ہی

ن

ا رطف دورسی ۔اھت اجی  
 
  وک اوالد اینپ یھب اب

ن

 وکسن اگلےئ ےس س 

ا ی ار یلہپ اںم زدنیگ ۔یھت ریہ رک وسحمس  
 
 ایک وسحمس اہبدر وک وخد ےن اکمظ اب

ا وہ ۔اھت  
 
 رک ہن دنلب آواز ےیل ےک قح اےنپ ۔۔یھت ڈریت ےس داین وج اکمظ اب

ا ویہ ۔یھت یتکس  
 
  وک اوالد اینپ اکمظ اب

ن

 ایتر وک اجےن ڑل ےس داین ومسرک اںم س 

۔یھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا  
 
  رات وک اب

ے

 رھگ دیساھ دااینل اور ودیل وہ ۔یھت یئگ لم یٹھچ ےس اتپسہل ی

ا ی ات وٹک دو ےس س   ان آج وک ودیل ۔ےھت آےئ یہ

ن

رے ۔یھت رکی

ٹ

 رمکے ی 

 ادنر اھتےم ایلگن یک دااینل وہ یہ ےسیج ۔ےھت رظتنم اےکن یلیلٰ اور مگیب ہلیکش اںم

۔آیئ رطف ایکس رک ٹپھج یلیلٰ وہا دالخ  

ا وکسل حبص مت ےھت دکرھ داین

ن

ر اینت اٹیب ےہ اجی  دااینل ۔آپ وہ آےئ ےس دی 

   اینپ اےس اےنس رک ڑھچوا ےس اہھت ےک ودیل اہھت

ن

ا یھبت ۔اھت اچنیھک اجی  
 
 ادنر اب

رات ےس دیجنسہ ۔وہیئ دالخ

 

ای

ے

۔ڈایل رظن ای   رپ دوونں ان ےن اس اسیکھت ی  

 رنیم ۔ےہ ںیہن رضورت یک وہےن دنم رکف ںیہمت یلیلٰ اھت یپاس ریمے اٹیب ریما
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 رک دھکی رطف ایکس وہ ۔اھت ریھپا اہھت رپ رس ےک دااینل اےنس وہےئ ےتہک ےس

رل ےن یلیلٰ ۔دی ا رکسما

ن

 ڑھکی اھٹ یھب وہ ۔داھکی رطف یک مگیب ہلیکش وہرک یس یپ

۔ںیھت وہیئ  

ا  
 
  ےن اوہنں! اب

 
ااقپ

ن

رای ا اںم ادناز نیقی ی
م
۔دہ  

ا اںم یج  
 
 ایکن ےس وخیف ےب وہ ی ار یلہپ اںم زدنیگ ۔یھت رکسمایئ وہ ۔اکمظ اب

۔یھت ڑھکی ڈاںیل آںیھکن اںم آوھکنں  

  ی اد ریمی

ے
 

 دااغ وسال اےنس ۔یمم وہیئ ںیہن وخیش آوکپ رپ وہاجےن کیھٹ داس

رات ےس بیجع رپ رہچے ےک یلیلٰ ۔اھت

 

ای

ے

۔ےھت ارھبے ی  

 وہب اینپ وک یلیلٰ وت آوکپ ۔چںہ وہیتکس وخش ےسیک آپ ۔یئگ یہ وھبل وت اںم اہں اوہ

 اکایمب ےن آپ رک ڈال اںم وگد یک یلیلٰ وک ےٹیب ریمے ۔اھت ارامن اک انبےن

ری اد وک الپگنن اسری آےکپ ےن وایسپ ریمی اوسفس رگم یھت رکیل الپگنن  ۔رکدی ا ی 

۔یھت ریہ وبل اںم ےجہل رھبوپر ےس اکٹ زنطہی وہ  

این وت ےن اس اگ آاجےئ واسپ ودیل ہک اھت ہتپ ایک وک یلیلٰ ۔ہی ےہ وکباس

ن

 ان

دردی
م
۔اںیھٹ وبل ےس دلجی مگیب ہلیکش ۔ےہ یپاال وک دااینل اخرط یک ہ  

ا اک ودیل

ن

 ےک ڈاےنل اںم وگد یک یلیلٰ وک ےٹیب ریمے رگم یہس یہ زجعمہ ای   آاجی

رام اسزش وکیئ آیکپ رضور ےھچیپ

ن

دیھ ےھجم اور ۔یھت اکرق  وکن واےل ےنجیھب وہم ای 

  اب یھب ی ات ہی ےھت ولگ

ے

 س   ان آپ ایک ۔ےہ یہ اںم راز رپدہء ی
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  یک ی اوتں

ے

 ابچ ابچ رک دے زور رپ یمم ظفل اےنس ۔یمم یگ ںیکس رک شیپ واضج

۔اھت وبال ظفل ای   ای   رک  

ر وچںہ دکیم رپ رہچے ےک مگیب ہلیکش ُ
رات رغور یپ

 

ای

ے

 تیصخش یک ان وج ارھبے ی

۔ےھت اخاص اک  

اوہں اےنپ مت

ن

ارے ہبلم اک گ
م
  رس ہ

ے

 وک ےچب وصعمم ونزادیئہ اےنپ۔ ڑلیک ڈاول م

رار اسھت ےک آانش اےنپ رک وھچڑ

ن

۔وبںیل رک اچن اہھت وہ۔ یھت ںیئگ وہ وخد مت وت ق  

ا ازلام اینبد ےب ہی! زیلپ یمم

ن

  ہی روپرٹ یک ڈارٹک اب۔ دےیجی وھچڑ اگلی

ے

 
ای

 

 ی

ا یہ دوران ےک دیپاشئ یک دااینل ہک ےہ رکیکچ  
 
  یک اب

ے
 

ر ی ادداس

 

 وہیئگ اتمی

ا۔ یھت  
 
اوگاری ودیل یہ لبق ےس وبےنل ےک اب

ن

۔اھت ڑپا وبل ےس ی  

  یک اس ہک اجےن ایک مہ وت وہہہن

ے
 

ر ی ادداس

 

 رک انب ہنم مگیب ہلیکش۔ یھت وہیئگ اتمی

۔وبیل  

 ایکس وت ےھت ےئگ رک ےل ولگ آپ اتپسہل وک اس۔ یمم اگ اجےن وکن اور وت

اں وہاگ یہ وک ولوگں آپ یھب ملع اک ڈنکنشی

ن

ریک ےن ودیل۔ ی

ے

ریک ہب ی

ے

۔اہک ی  

  رپ ھجم ارے

ے

را ےس دصےم اانپ ریما۔ الچؤ م  ہک ےھجم اھت ںیہن وہش اھت احل ی 

ا ایک ایک

ے

۔اھت اچبی ا ولہپ وفرا   ےن مگیب ہلیکش۔ راہ وہی  

 ےن اوہنں۔ اتپسہل اوکس ےھت ےئگ رک ےل یہی وہےگن اجےتن دنکسر اور یلیلٰ ہی
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ارہ رطف یک یلیلٰ

 

۔اھت ایک اش  

را وہ اٹلپ، رطف یک اس ودیل! یلیلٰ وبول 

ٹ

ری 

ٹ

۔یئگ گ  

س

س
س

 وت اںم اتپسہل ویکہکن۔۔۔۔۔ یمم رھپ ی ا وہےگن اجےتن اھبیئ دنکسر۔۔۔۔۔ 

را اںم اس۔ ےھت دوونں ویہ

ٹ

ری 

ٹ

  رک گ

ے

۔یک شیپ واضج  

 ای   ےن اس۔۔۔ اخہل اور۔ وہں اتیل ولباےئ ایھب اںم وک اھبیئ دنکسر۔ ےہ کیھٹ

 اسل ای   زگہتش ہک ےہ ی ات بیجع ینتک چںہ؟ دکرھ اخہل۔ ایک وتفق ےک ےحمل

   ہک آی ا ہن ایخل ہی یھب ی ار ای   ےھجم اںم
 
 یلچ اہکں اخہل وت وہ ادرھ مت ج

ار ےک انھجل اںم آوھکنں یک اس اھت اخمبط یہ ےس یلیلٰ وہ۔ ںیئگ

 

 یلیلٰ۔ ےھت آی

رل ےن

ن

۔داھکی رطف یک مگیب ہنیکس رک وہ یس یپ  

 ےن یلیلٰ۔ یھت ںیئگ یلچ واسپ ڈینیکا یہ دعب دن دو ےک دیپاشئ یک دااینل وت یمم

 

ے

۔یک شیپ واضج  

ے ریغب اہمترے وہ
س
ک

 ڑچھکی ایک ےس ےھچیپ ریمے ولگ مت ںیھت؟ یئگ یلچ واسپ 

ر وہ رےہ اکپےت

ن

ر وہ۔ آج

ٹ
پ
۔وبال رک ج  

ر مت

ن

  ےن مگیب ہلیکش۔ ودیل وہ ےئگ ھٹیب ویکں رک ےل ی اںیت س   ہی آج

ٹ

م
 ااتکہ

۔اہک اںم ادناز رھبے  

ا۔ یمم ےہ ی ات امہ تہب ہی  
 
ری اد زدنیگ یک اب  رک لم ےن س   آپ ےہ یک ی 
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ارے
م
 وہج یک ملظ اسرے اس اںم اور۔ ےہ ایک رحموم ےس اتمم یک امں وک ےچب ہ

ا وک اھبیئ دنکسر ایھب اںم۔ آپ ںیل نس۔ اگ وھٹیبں ہن ےس نیچ ریغب اجےن

ے

 ولبای

 رک ادا رک ابچ ابچ ظفل ای   ای  ۔ وہیگ یہ اسےنم ےک ان ی ات اسری اب۔ وہں

ا ایگ لکن ےس رمکے اور اٹلپ ےک  
 
۔یھت یک دیلقت یک اس یھب ےن اب  

 یک اس ےس رظنوں یس ایبنج ےن اس۔ اکپرا وک دااینل رک ڑتپ ےن یلیلٰ! داین

۔داھکی رطف  

 ایک اخمبط وک مگیب ہلیکش ےن اس۔ دادو اھت اکنال ےس رھگ وک امام ریمے ےن آپ

۔اھت  

ا۔ ےگ رکںی ویکں ااسی مہ اٹیب، وت ںیہن۔۔۔ نن  
 
در سم وکیئ وک اب

ٹ ن

  ای

ن

 اڈنیٹسن

ا وک ےچب ےن اوہنں۔ ےہ وہیئگ

ن

۔اچاہ الہبی  

۔یھت ڑتپ اںم ےجہل ےک یلیلٰ۔ اٹیب وہں اںم وت امام آیکپ! داین  

 وہ وت امں ریمی۔ ےہ یپاال ےھجم رصف وت ےن آپ۔ ریمی چںہ ںیہن وت امام آپ

ر۔ اھت ہچب ذنیہ تہب وہ۔ چںہ
م
 یک اس وک یلیلٰ یھبک۔ واال ےنھجمس رطح ایھچ وک ی ات ہ

 

ے
ن

ا رخف رپ ذاہی

ے

 یک وچبں اعم دااینل ہک اچاہ یج اایتخر ےب اک اس آج رگم اھت وہی

ا رطح

ے

۔واال ےنھجمس ہن ی اںیت یس تہب۔۔۔۔ وہی  

۔وبںیل مگیب ہلیکش۔ اجںیت ویکں رک وھچڑ ںیہمت وت وہیت امں یہ اینت وہ ارگ  
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 اوہنں۔ اھت دی ا اکنل ےس رھگ ےن یسک وک ان۔ یھت ںیئگ ںیہن رک وھچڑ ےھجم وہ

 یئگ وہ وہش ےب وہ رک نس سونز یک اہشدت ےک ی ای ا ہک ےہ اتبی ا وخد ےھجم ےن

اےئ رےٹ ےن دااینل۔ ںیہن ی اد ھچک اںیہن دعب ےک اس اور۔ ںیھت

ٹ

 اںم ادناز ری

  اک رہچے ےک یلیلٰ۔ اھت دی ا وجاب

ن

اری   واحض رن

ے

۔اھت ڑپا ی  

ا اٹیب ےہ ںیہن ی ات وکیئ ایسی  
 
 انیل اھبنسال ےن یلیلٰ۔ ےہ اتبی ا طلغ وک آپ ےن اب

را دااینل رگم اچاہ ۔ایگ الچ ےس رمکے رک انب ہنم اس ی   

۔اھت اکپرا وک مگیب ہلیکش رطح یک وہےئ ڈوےتب یسک ےن یلیلٰ ۔ اخہل وہاگ ایک اب  

ا

ن

  آج۔ اگ اجےئ وہ یپاین اک یپاین دودھ، اک دودھ اگ آےئ دنکسر۔ ےہ ایک وہی

ے

 سج ی

  اب راھک ڈاال رپدہ ےن مہ رپ ی ات

ے
ے

 دی اتب یھب وہ وک ودیل ہک ےہ آایگ وق

ا دے وگایہ رک آ وہ ہک وہک وک اس رکو راہطب ےس اہین مت۔ اجےئ  
 
 یک اب

 رکیت ی ات ےس اس وخد اںم ہکلب۔ یھت آریہ رظن نئمطم مگیب ہلیکش۔ یک دبرکداری

  ارگ۔ وہں یتیل رپ النئ یھب وک ہلیمج اور وہں

ے

ا دعال

ن

 رھپ وت ےہ وصقمد یہ اگلی

دویاکل یھب رویح اور دوونں ہی

ٹ

 رپ ومی الئ اےنپ ےن اوہنں۔ وہیگن وموجد رپ وی 

   الپن وہےئ دوڑاےت رظنںی ےس زیتی رپ راوطبں وفحمظ

ے

 ی الکل یلیلٰ۔ایک رمی

پ 
پ
   ای   اچپ ج

ن

۔ یھت وہےئ امجےئ رظنںی رپ ےطقن رمیئ ریغ یسک ڑھکی اجی

۔اھت اپسٹ ی الکل رہچہ اک اس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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رے

ٹ

  ای   اںم رمکے ی 

ے

   داںیئ۔ یھت یکچ جس دعال

ن

رے رےھک اجی

ٹ

 رپ وصےف ی 

 اور ودیل رپ وصےف وتمازی ےک اس اور۔ ےھت ےھٹیب مگیب ہلیکش اور دنکسر زشاء

ا  
 
راامجن اب دوز الگس۔ ےھت ی 

ٹ ن

  رساک رپدے ےس وی

 

 ی الکل الن اور ےھت ےئگ دی 

اری  

ے

د اھت، ی

ٹ ن

 چیب وچیبں ےک رمکے۔ ںیھت یئگ ہن الجیئ آج یھب رواینشں یک اپمکؤی

رے ڑپے

ٹ

اپ پیل نیت رپ حطس افشف یک ےشیش یک زیم ےس ی 

ٹ

ربیت ی

ے

 رےھک ےس ی

ہ رپ ای   ےس اںم نج ےھت

ن

 ئ
حی
دوی رو

ٹ

 ہلیمج رپ دورسے اور یھت وموجد رپ اکل وی 

 یلیلٰ۔ یھت اجریہ یک وکشش یک رکےن اقمئ راہطب ےس اہین رپ رسیتے ہکبج۔ اخہل

   ےک زیم
 
ی ر

ے

وں ق

ن ٹ

  ےک ھگ
 
اپ پیل یھٹیب پ

ٹ

 رک اھچڑ ڑیھچ اسھت ےک زیک یک ی

 لیھک اںم رمکے دورسے اسھت ےک وچبں ےک دنکسر اور زیشاء دااینل۔ یھت ریہ

۔اھت راہ  

۔یھت اقمئ رپ اضف یک رمکے اس وکست ای    

ا اھبیئ دنکسر اور آپ اخہل ہلیمج  
 
 ےک وکست ۔ےھت ےئگ رک ےل اہلٹپس وک اب

 اےنپ اےنپ س   وہ ۔اھت اکنیھپ ےن ودیل رھتپ الہپ اک آواز اںم ونکںی ادنےھ

  وس ایخالت

ن

   ایکس رک وچی

ن

۔وہےئگ وتمہج اجی  

۔اھت آی ا ےس رطف یک اخہل ہلیمج وجاب ۔اہں  

۔ایک وسال ےن ودیل  اھت وہا ایک واہں دعب اےکس  

ر ھچک مہ ہک اھت وہا ہی دعب اےکس  ویبی یپاراس کین اہمتری اور ےھت آےئ رھگ وک دی 
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   یک دنکسر وجاب ۔یھت یئگ اھبگ اسیکھت آانش اےنپ

ن

 ےجہل اےکس ۔اھت آی ا ےس اجی

ر اںم
م
ا ۔اھت وہا رھبا زہ  

 
۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن ےس ےکٹھج ای   ےن اب  

ا ۔اھبیئ دنکسر چںہ رےہ ہہک ایک آپ ہی  
 
۔وبیل ےس ریحت اب  

۔اخہل وبںیل۔یک ی ات اس چںہ وگاہ اخہل ۔وہں راہ ہہک کیھٹ ی الکل  

ادیئ ایکس یھب ےن اخہل ہلیمج ۔ےہ چس ہی اہں

ے

۔یک ی  

ا ۔ںیہن یہ ی اد ھچک وت ےھجم یھت وہش ےب وت اںم, ےہ وھجٹ ہی  
 
 آوھکنں یک اب

ری یمن اںم

ے

۔ای  

 راہطب ےس اہین ایھب ۔اھت ُااھٹی ا رپدہ ےس رکوتوتں اسرے اہمترے ےن نہب اہمتری

ا رپ ااشکنف ےک مگیب ہلیکش ۔یگ اتبےئ وخد وہ وت وہاگ  
 
 رہ گنگ وک ےحمل ای   وت اب

۔یھت یئگ  

۔قلعتم ریمے اھت اہک ایک ااسی اےنس رگم ۔۔ےن اہین  

ادی مت ہک اھت اتبی ا وخد یںمہ اےنس

 

 اصدق ڑلےک ای   ےک ےلحم اےنپ لبق ےس ش

   وہ رگم یھت رکیت دنسپ وک
 
 ے اھت رغی

سلئ
ادی ےس ودیل ےن مت ا

 

اہک رکیل ش

ے

  ی

ے

 دول

ان ےک رمیض اینپ رکےک احلص

ن

ادی اسیکھت ان

 

 ااشکنف ےک مگیب ہلیکش ۔رکوکس ش

ا  
 
۔ےھت رگے رطح یک مب یسک رپ امسوتعں ےک اب  

ا ۔ےہ اتہبن ۔۔ےہ وھجٹ ہی  
 
 ای   ےن ودیل ۔اھت اہک اںم آواز ردنیھ ےن اب



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

469 

۔رھبی اسسن وطلی  

۔اھت ایک اجری مکح وک یلیلٰ اےنس ۔وفرا   رکو راہطب ےس اہین یلیلٰ  

۔دی ا وجاب اںم آواز دیمیھ ےن یلیلٰ ۔ےہ ںیہن آالننئ وہ  

اں ےہ وت یھب ربمن وفن اک اس یپاس اہمترے اوکس آالننئ ول الب وت

ن

 ایسہ یک ودیل ۔ی

ر ےب آںیھکن

 

ای

ے

اےین ای   ےن یلیلٰ ۔ںیھت ی

 

 رھپ اور ایک اسانم اک آوھکنں ان وک ی

 یلیلٰ ےس اسےنم ےک یلیلٰ رک اھٹ ےس تسشن اینپ ےن ودیل ۔یئگ رہ رک اکھج رس

۔المیئ اکل رک اکنل ربمن اک اہین رپ اس اور ااھٹی ا ومی الئ وک  

راھی ا رطف یک یلیلٰ ومی الئ رکےک آن رکیپس اےنس ۔رکو ی ات ۔ول

ٹ

 ےن یلیلٰ ۔ی 

راھی ا ہن اہھت ےیل ےک ےنیل وفن

ٹ

 دم وفنس س   اور یھت اجریہ لیب ۔اھت ی 

۔ےھت ےھٹیب اسدےھ  

 اہوھتں رلزےت اےنس وت ڈاٹپ وک یلیلٰ ےس یتخس ےن ودیل ۔ےس اس رکو ی ات ۔ڑکپو

۔اھت ڑھکا رپ رس اےکس ودیل ۔ایل اھتم ومی الئ ےس  

ا ۔یھت دی انسیئ آواز یک اہین دعب ےک زلیب دنچ ۔ولیہ  
 
 یھب اسسن ایکس اگل وک اب

۔ےہ یئگ مھت  

 رلزش واحض اںم آواز یک یلیلٰ ۔یلیلٰ وہں ریہ وبل اںم اہین ۔۔ولیہ ۔۔۔ےہ

۔یھت  
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 ےب ےن اہین ۔یئگ ڑپ رضورت یک رکواےن اعترف ےس بک ںیہمت ی ار ون آیئ

۔دی ا وجاب ےس یفلکت  

۔داھکی رطف یک ودیل رک ااھٹ رس ےن یلیلٰ  

 

ے
ے

۔وبیل لکشمب وہ ۔۔وہ یسیک مت ۔۔ی  

 رکدی ونبا وچڑی اں ھچ یک وسےن ےھجم ےن زریب ےتفہ ےلھچپ ۔ی ار وہں اھٹک کیھٹ

ر وت اںم ی ار اںم چس ۔چںہ
م
  ہ

ے
ے

 اینت یھبک زدنیگ ریمی وہں دیتی داعںیئ ںیہمت وق

ل
 ئ 
ی

ٹ

ئ
س

ا ۔یھت اجریہ وبیتل اںم ادناز رکشتم اہین ۔وہیت ہن مت ارگ وہیت ہن   
 
 وک اب

۔یھت وہریہ وسحمس اںم رس دکمھ یک دڑھےنک ےک دل اےنپ  

    اینپ ےن ودیل ۔یکس ہہک یہ اانت سب یلیلٰ ۔۔۔ممہ
 

 اس رک اکنل ومی الئ ےس ج

پ  ھچک ےس دلجی رپ

 

ای

ٹ

 ےس اس اھت اھکل ۔یک اسےنم ےک یلیلٰ رکسنی رکےک ی

د وک اس وپوھچ ری 

ن

 رظن بلط رمح ای   ےن یلیلٰ ۔ںیہن وت رضورت یک وسیپں م

اب یک رظنوں تخس ایکس اور یک رطف یک ودیل

ے

۔یئگ اکھج رس وہےئ الےت ہن ی  

پ  یھب وبول ھچک
پ
۔اہک آرک گنت ےس اخومیش ےن اہین ۔وہ ویکں ج  

د ۔۔۔ ںیہمت ہک اھت وپاھچ ہی ےن اںم ۔۔ اہین ۔۔وہ اہں ری 

ن

 رضورت یک وسیپں م

رای ا وسال رک رک رک ےن یلیلٰ ۔ںیہن وت
م
۔اھت دہ  

  اب وہ ےھت وجھباےئ الھک دو وج امہ ےلھچپ ےن مت ی ار ںیہن

ے

 رےھک یہ وےسی ی
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  یہ ےس وہج اہمتری یھب اکروی ار اک زریب ۔چںہ

ٹ

 وہں وسیتچ وت اںم ےہ وہا س 

ا ارگ ہک  
 
 ہی اںم وت یھت وہیتکس آاسن اینت زدنیگ ریمی ےس اگلےن ازلام رپ اب

 وت ےھجم ی ار اںم چس ۔یھت ریہ سنہ اہین ۔وہں ایتر وک رکےن یھب ی ار ی ار اکم کین

ا یہ ےس ہشیمہ  
 
ر تہب اب

م
 اس ےھجم سب ںیہن وہج وکیئ یپاس ریمے یھت یتگل زہ

   اور ۔وہہہن۔۔وصرت دب اھت ںیہن دنسپ رہچہ اک
 
 ےھجم وت ایک دنسپ اوکس ےن ودیل ج

   ۔یھت وہیئگ رفنت ےس اس
 
ر ےھجم ےن مت ج

ن

ا ہک دی آق  
 
 رپ رکدار ےک اب

ر رماد دیل ریمی اگل ہی ےھجم وت دویگ الھک سیچپ ےھجم مت دبےل ےک اگلےن ازلام  ی 

ا ۔ےیک ااسحن دو رپ ھجم ےن مت ےہ آیئ  
 
ر قلعتم ےک اب

م
 دے ومعق اک اےنلگ زہ

 وہ اور ۔یئگ ونسر زدنیگ ریمی آرک دویئب اسیکھت زریب اور وہا اکلہ دل ریما رک

ایل دنگی یسک ےہ ریہ ڑس وحنمس دبلکش

ن

 یک اہین ۔یھت القئ ایس وہ اور ۔اںم ی

ا اںم آواز  
 
ا ۔یھت رفنت ااہتن ےب ےیل ےک اب  

 
ریھ آےگ اایتخر ےب اب

ٹ

 یلیلٰ اور ی 

۔ایل ٹپھج ومی الئ ےس اہھت ےک  

ا اجیئ امں اہمتری وہں ریہ وبل اںم ہی  
 
 و دسح اےنپ ےن مت اہین وبول ۔۔اب

۔یھت ریہ وپھچ ےس دھک وہ ۔ایک ویکں احوی اانت رپ وخد وک رفنت  

ا  
 
۔ارھبی ریحت اںم آواز یک اہین ۔۔اب  

۔۔اہین ااسی ےن مت ایک ویکں ۔۔اںم اہں  

 اںم ۔یھت ڑلڑھکایئ زی ان ایکس ۔۔یھت رضورت یک وسیپں ےھجم ۔۔۔ےھجم ۔۔۔مم
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 ےس ےنچیب داکن یھب ےن اوب اھت رکدی ا ااکنر ےن مت رگم ےھت امےگن ےسیپ ےس مت ےن

  ڈانمئٍ اانپ ےھجم ےن مت ۔یھت رکف یک اعرم اوکن اھت رکدی ا ااکنر

ٹ

 ااکنر ےس دےنی س 

 ےس رھگ اس رکیل وک زریب اںم اھت رکراھک رحام انیج ریما ےن وھپھپ ۔اھت رکدی ا

ا یلچ دور ںیہک

ن

 آل زدنیگ ریمی ۔ایک ےن اںم اگل رتہب وج ےھجم وس یھت اچیتہ اجی

دی

ٹ

 وہےت دور ےس ھجم یھب زریب ۔زعت ہن اھت ہسیپ ہن اںم یھت لکشم تہب ری 

 اوکن اںم رکےک وپرا وشق ہی ااکن اور اھت وشق اک اجےن دویئب اوکن ےھت اجرےہ

ر یک یلیلٰ ےن اںم وس یھت یتکس انب اانپ ےیل ےک ہشیمہ

ن

اہ اےنپ وہ۔یل امن آق

ن

 ےک گ

۔یھت ریہ رک شیپ وتاہیجت ےیل  

رحیج وک وخیش اینپ ہشیمہ ےن مت اہین وہ رغض وخد یسیک مت

ے

 اتیمہ آوکپ اےنپ دی ی

ادی ےس اھبیئ زریب ۔دی

 

 ریمے اسےنم ےک وھپھپ ےن مت ےیل ےک رکےن ش

ا وسدا اک لبقتسم

ن

   اھت اچاہ رکی

ے

ر ےن مت ایک اعمف ںیہمت ےن اںم ی
م
 ریمے ی ار ہ

ا اہلکڑی رپ یپاؤں

ن

ر ےن اںم اچیہ امری
م
 اںم اب رگم ۔۔ایک اعمف ںیہمت ی ار ہ

   اور ۔اہین رکویگن ںیہن اعمف یھبک ںیہمت
 
  ج

ے

 ںیہن اعمف ںیہمت اںم ی

ری اد مت ۔رکےاگ ںیہن اعمف ںیہمت یھب اہلل ریما رکویگن  مت ول نس ۔وہاجؤیگ ی 

ری اد ۔اھت امرا دے رپ زنیم رک ااھٹ لیس وہےئ روےت رک خیچ خیچ اےنس ۔وہاجؤیگ ی   

ا وہیئ رویت ےن ودیل ۔ولگ آپ وبںیل اب  
 
 رض اانپ رک اٹہ رظنںی ےس اب

   یک مگیب ہلیکش

ن

ہ ۔ومڑا اجی

ن

 ئ
حی
 وہیکچ النئ آف دوران اس اخہل ہلیمج اور رو

۔یھت  
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 وہش ےب وت اںم ۔۔ وت ۔۔اںم ۔۔ودیل اھت ںیہن ولعمم س   ہی ےھجم ۔۔مم

   ۔یھت
 
ہ اور اہین ہلیمج دنکسر وت آی ا وہش ج

ن

 ئ
حی
 اور ۔انس س   یہی زی این یک رو

ا  
 
 ایس ادرھ ۔۔یھت یک اایتخر اخومیش رپ ی ات یک اہین یھب ےن وادلنی ےک اب

 نس وک نج ےھت ےیک ااشکنافت س   ہی ےن اہین ےھت وہےئ عمج س   اںم رمکے

 ےلچ امےتگن اعمایفں رک وجڑ اہھت ےس ھجم وہےئ روےت وادلہ اور وادل اےکس وک

ر وہ ہک الچ ہتپ وک دعب آےئ ہن یھبک رھپ وہ دعب اےکس ےھت ےئگ
م
 ۔چںہ ےئگ ےلچ ی اہ

  ےس دلجی ےن مگیب ہلیکش

ے

۔یھت یک شیپ واضج  

   یک دنکسر ےن ودیل ۔اھبیئ دنکسر آپ اور

ن

 وطلی ای   ےن دنکسر ۔داھکی اجی

۔رھبی اسسن  

 رات اس ۔وہں ایگ ھجمس ھچک تہب اںم اب رگم اھت ںیہن ولعمم س   ہی ےھجم

 رک چنہپ رھگ اھت اجیھب رھگ اہبےن ےک الےن اسامن اک ےچب ےس رھگ ےن اخہل ہلیمج

 اگلدی ا اںم اکم اس ہٹنھگ ای   رقتابی  اےنس وت اہک وک الےن اسامن ےس یلیلٰ ےن اںم

   اور اھت
 
 یک ایہن ںیھت یلم وہیئ رویت ےھجم اخہل ہلیمج وت اچنہپ واسپ اتپسہل اںم ج

ا ہک وہا ولعمم زی این  
 
ایم اصدق ےنیل وک اب

ن

 وہ رمہاہ ےک سج اھت آی ا صخش ای   ی

ا وت اتبؤں چس ےھجم ۔یئگ یلچ  
 
 یھت ہن دیپسچل وکیئ ےس ےچب اہمترے ی ا ےس اب

ا ںیہن راےئ ایھچ وکیئ قلعتم ےس ڑلویکں الکس ڈمل ان اںم دورسا

ے

 اںم وس رھک

 ۔وہیئگ دعف رعف ی ات اور یک ںیہن وسحمس رضورت یک رکےن قیقحت زی ادہ ےن

   ازاں دعب
 
 ایسفنیت وک یمم روز اںم رھگ اور ایل ےل وگد ےن یلیلٰ وک دااینل ج
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 ہی ےس دعب اےکس ۔وہےئگ لقتنم اںم رھگ اگل زشاء اور اںم وت ےگل ڑپےن دورے

اری ےہ دن
م
ارا ںیہن دانی انیل وکیئ ےس یسک ےہ زدنیگ اگل اینپ ہ

م
   اب ۔ہ

 
 ج

  رصف اںم وت چںہ یئگ لھک ی اںیت س   ہی

ے

رم

ن

 اس ےک یلیلٰ وہں رکاتکس یہ م

 ےس اعمےلم اسرے اس وک وخد اںم ےجہل ومہار یہ تہب ےن دنکسر۔یک روےی

  قلعتم ریغ ی الکل

ے

 
ای

 

 یک رھتپ یسک ی الکل درھے اہھت اںم وگد یلیلٰ ۔اھت رکدی ا ی

۔یھت یھٹیب رطح یک ومرت  

 وصقر ےب اور وصعمم وک وخد ےن آپ ےس وخوصبریت یسیک ۔۔واہ ایھب دنکسر واہ

 

ے

 
ای

 

دا رکدی ا ی

ن

اہ اس ےک یلیلٰ مسق یک ج

ن

ر یھب دوونں آپ اںم گ رای   رشی   ےک ی 

 رپ اینبد یک وہےن الکس ڈمل ضحم وک یسک چںہ وہےت وکن ولگ آپ اور۔چںہ

ئ اا

ٹ

ھی

گ

 ےھجم ۔چںہ وکن آپ واےل رکےن اصدر ےلصیف ہی ۔۔واےل ےنھجمس دبرکدار ی ا 

 تبحم یک دورسے اک چںہ یلمیف ای   اھبیئ نہب س   مہ ہک یھت یمہف طلغ یسیک

  اب ےن اںم ہک فیح دص ۔۔چںہ وچر اںم

ے

ا اںم یمہف طلغ زدنیگ یک ی

ے

ِ
 
 ۔دی ب

  یھبت سب مہ

ے

   ےھت اخدنان ای   ی
 
  ج

ے

   ےھت رپے ےس افمدات ذایت ی
 
 ج

 داین رھبی اس ےھجم ےن س   آپ ۔وہےئگ اگل س   وت آیئ ی ات یک افمدات

 آپ افحتظ یک ےچب ریمے ویبی ریمی دعب ریمے ۔اھبیئ دنکسر رکدی ا اہنت اںم

ا وک س  

ن

 ےس مت اںم اور ۔۔ےئگ نب ریٹلے وچر وت س   آپ رگم یھت رکی

 ایک وک مت ۔۔رکےک س   ہی الم ایک ںیہمت ۔اٹلپ رطف یک یلیلٰ وہ ۔یلیلٰ وہں وپاتھچ

  ۔۔اھت اچےیہ

ے

 ہلیمج اور ںیہمت ۔۔وہں اجاتن س   وہں اجاتن ۔۔اجدیئاد ۔۔دول
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اری لبق اسل آھٹ وک اخہل
م
  یک ولوگں مت ہکلب ںیہن تبحم ہ

ے

 
 ےل یپااتسکن رغی

  ںیہمت یھت ںیہن تبحم ےس ھجم ںیہمت ۔یھت آیئ رک

ے

 اںم ڈینیکا یھت اچےیہ دول

 یک نسح ودیل مت ہک اھت رضوری ےیل اےکس اور ےیل ےک وہےن لٹیس ےس رھپ

 وہں وپاتھچ اںم اور ایک اایتخر راہتس طلغ انتک ےن مت یلیلٰ رگم ۔اجںیت نب ویبی

 زنیم اہجں ہن ہک ےہ ریک آن رپ اقمم اےسی ای   مت آج ۔۔الم ایک ںیہمت

 دااینل اسل است ےن مت ۔وہ وہیکچ رسواسامن ےب مت ۔۔آامسن ہن ےہ اہمتری

 مت ۔۔اںم ےننب اک ی اپ امں الص اےنپ وک اس اگل ہحمل ای   رگم یپاال رک نب امں وک

  ےن

ے

 ۔اھت ایگ کھت وبےتل وبےتل وہ ۔۔یلیلٰ وھکدںی ںیتبحم ےن مت ۔۔یپایل دول

ا دااینل ےحمل ایس

ے

  رویت اور آی ا ادنر وہا دوڑی

ٹ
پ
وں رپ اکری

ٹ
ن

 ےٹیپل ی ازو رگد ےک ھگ

ا رویت زارواطقر  
 
۔ایگ ٹپل ےس اب  

 رکےت ایپر رپ رس اےنس ۔چںہ دنگے ولگ س   ہی روںیئ ہن آپ امام وی ول آیئ

 رس ےن یلیلٰ ۔اھت راہ رک ااہظر اک تبحم اینپ اںم ادناز رھبے وصعمتیم وہ وہےئ

۔اھت ااھٹ اس التمط اک اںم آوھکنں ایکس ۔داھکی وک رظنم اس رک ااھٹ  

۔اھت اکپرا اےس رک ڑتپ اےنس ۔۔داین  

ام ریما آپ

ن

  ی

ے

 س   آپ ۔رالی ا  اانت وک امام ریمی ےن آپ چںہ وِچ آپ ںیل م

 رفنت ۔روںیئ ہن آپ امام وی ول آیئ ۔چںہ ایھچ امام ریمی رصف چںہ دنگے ولگ

ا  اےنس رک ڑھجک وک یلیلٰ اںم ادناز آزیم  
 
ا ۔اھت وچام وک رس ےک اب  

 
 اےنپ ےن اب
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  وک ےٹیب

ن

۔اھت اگلایل ےس س   

  وک رظنم اس اسدےھ دم وفنس امتم وموجد اںم رمکے

ے

 ۔۔ےھت رےہ رےہ ی

راھ آےگ ودیل

ٹ

ا اور ی   
 
اونں وک اب

 

  رک اھتم ےس ش

ٹ
پ
ا ۔ااھٹی ا ےس اکری  

 
 یسک اب

ان وہےئ اہرے

ن

  اےکس رطح یک ان

ن

 ےن ودیل ۔یھت یگل ےنکسس رک اکٹ رس ےس س 

ا اھتےم ایلگن یک دااینل اور الہسی ا رس ااکس  
 
 رمکے ےیل اںم ےقلح ےک ی ازو وک اب

۔اھت ایگ الچ ےس  

ا ایک ےن مت ہی  
ِ
اےین دنچ ۔یلیلٰ ک

 

۔ںیھت وبیل مگیب ہلیکش دعب ی  

را تہب وہا یھب وج ۔الہی ا رس اںم ااہظر ےک اوسفس یھب ےن زشاء  ۔وہا ی   

ادی اک ودیل

 

ر ںیلچ رھگ البؤ وک وچبں زشاء ولچ وے اینی اھت طلغ یہ ہلصیف اک ش  دی 

 یتہک اوےک وہ وت دی ا  آرڈر وک زشاء وہےئ ےتہک رک انب ہنم ےن دنکسر ۔ےہ وہیئگ

۔یئگ یلچ ےس رمکے رک اھٹ  

 ہلیکش ۔وہ اجرےہ رک وھچڑ وک امں اںم ڑھگی لکشم اس ۔دنکسر وہ اجرےہ مت

۔اگڑدںی رپ رہچے ےک دنکسر آںیھکن من اینپ ےن مگیب  

 س   آپ ےچب اور زشاء اںم رںیھک یہ دور ےس ڑگھجوں ان وت ےھجم یمم زیلپ

 ےہ ایک اسیکھت ویل ےن ولوگں آپ ھچک وج ۔رےتھک ںیہن رسنکن وکیئ ےس ولوگں

ن یھب زسا ایکس
 
ی

ے

ئ
 ھگ
ٹ

 اہلل اتکس نب ںیہن دار ےصح اںم زسا یک یسک وت اںم اب 

ا ڈگ ےبمل ےبمل رک ہہک اںم ادناز اڑھکے اڑھکے وہ ۔احظف

ے

 الچ ےس رمکے رھبی
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 وھپٹ وھپٹ رک اپھچ رہچہ اںم اہوھتں دوونں مگیب ہلیکش یہ اجےت اےکس ۔اھت ایگ

 رطقہ رات ۔دی ا رھک رپ زیم رس اانپ اور یل یس یکسس ای   ےن یلیلٰ ۔رودںی رک

ے رطقہ

ن

گئ
 
ئ
 ھ
ٹ

۔یھت یگل   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا رویت لسلسم ےن ودیل  
 
  اسےنم اےکس وخد اور اھٹبی ا رپ وصےف وک اب

ٹ
پ
 رپ اکری

وں

ن ٹ

  ےک ھگ
 
پ  یھب دااینل ۔ایگ ھٹیب پ

پ
   اس اچپ ج

 
ی ر

ے

۔اھت ڑھکا یہ ق  

پ 
پ
ا اجؤ رک ج  

 
 اہک اںم ےجہل تخس اےنس ۔وہاگ ںیہن احلص ھچک ےس روےن ۔اب

۔اھت  

ر ۔ودیل اھت اچنہپی ا اصقنن ایک وک یسک ےن اںم

ن

 وہ ۔اھت اگبڑا ایک اک یسک ےن اںم آج

۔یھت ریہ کلب  

ا دو اجےن زیلپ  
 
۔اجؤ وھبل اےس وہا وج ۔اب  

 اسل است ےک زدنیگ ریمی ےس ھجم ےن س   ان ۔ودیل اجؤں وھبل ےسیک

 اانپ اےنس ۔یکس ہن یپال اےس اںم ۔یکس دھکی ہن نپچب اک ےچب اےنپ اںم ۔ےیل نیھچ

پ  ےس اہوھتں دوونں رہچہ

ن

۔ایل ڈاھی  

ا ایک ویہ ےن اس اھت رظف انتج اک سج  
 
۔اب  

 ہن وگایہ یک یپاراسیئ ریمی یھب ےن اوب ایم ہک ودیل ےہ اک ی ات اس دھک ےھجم
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 اٹہ اہھت ےس رہچے اےنس ۔۔وہں طلغ یہ اںم ہک ےئگ امن ےس آرام وہ ۔۔دی

 آےکپ اںم داین اسری اس ۔وبال ہن ھچک ودیل ۔اھت اہک اسیکھت آوھکنں رویئ رویئ رک

 اس ۔۔ودیل رپ ھجم ایک اابتعر ویکں ےن آپ ۔۔ایک ہن اابتعر رپ ھجم ےن یسک وسا

۔اھت وپاھچ ےس اچریگ ےب ےن  

رہتسج وجاب اک ودیل ۔ےہ تبحم ےس مت ےھجم ویکہکن ا ۔اھت ی   
 
 ےب آوسن ےتہب ےک اب

  اور ھچک اےس دعب اےکس ۔۔اھت وجاب لمکم ہی ۔ےھت ےمھت اایتخر

ن
ن

  یک س

ے

 
 ہن احج

  یہ تبحم آاغز تبحم ۔یھت

ے
ن

 آوسن اےنپ اےنس ۔۔اک اجوداین ایحتِ  اس ےہ ای

ے

ے

ھئ
 

ج

ن

ٹ

ر اےنپ وہےئ وپ
م
 ولطع رحس رونش اک ۔ایل اھتم ےس وبضمیط اہھت اک وشہ

۔یھت وک وہےن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےک دوونں ان ۔ںیھت ریہ یھٹیب اںم وپزنشی یہ ای   دوونں وہ رات امتم

ات ےک آوسنؤں ےٹم ےٹم رپ رہچوں

ن

ای

 
ن

  اب ےس رات ۔ےھت ن

ے

ہ ی

ن

 ئ
حی
 اور رو

 ہک یھت ہن تکس اینت اںم یسک ےس اںم ان رگم ںیھت رکیکچ اکزل ی ار یہ ینتک اہین

دوز الگس ۔آی ا لکن دن ڈیلھ رات ۔رکںیتکس رویسی اکل

ٹ ن

 نھچ دوھپ ےس وی

 اھٹ وہ اور وہیئ دیپا رحتک اںم ووجد ےک مگیب ہلیکش وت یگل آےن ادنر رک نھچ

ر ےس رمکے یتلچ اںم ادناز اکیمیکن رک
م
 یلیلٰ دعب ےک اجےن اےکن ۔ںیئگ یلچ ی اہ

 رپ افےلص یہ ھچک ومی الئ ااکس ۔دوڑایئ اگنہ اردرگد رک ےل اسسن وطلی ای   ےن

اسپ پیل رےھک رپ زیم ۔اھت ڑپا اودناھ ہپ زنیم

ٹ

 ۔یھت وہیکچ متخ رٹیبی اں یک ی
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الہ وہ ۔اھت وکست اس بجع اک اںم رمکے

ے

 الگس اور وہیئ ڑھکی اھٹ ےس ن

دو

ٹ ن

ریھ رطف یک وی

ٹ

پ  المزہم ۔یھت وہیئ رھکبی دوھپ یلیکمچ رپ الن ۔ی 

 

 یپای

راپ اگلےئ

ٹ
 

راپ ش

ٹ
 

 ےس دعتسمی امیل ۔یھت ریہ اہب یپاین رپ وے ڈراویئ وطلی ش

ی رظنںی ایکس اھت رصموف اںم اھچیٹن اکیٹن یک وپدوں

ے

کت

ٹ

ئ
 ھ
ٹ

 وچیبں ےک الن وہیئ 

 ےن یلیل ۔اھت رکدی ا استک اےس ےن سج اھت رظنم ااسی ای   وہ ۔۔رہھٹی اجرک چیب

دو الگس

ٹ ن

وں ودیل ۔داھکی وک رظنم اس رظن ای   رک امج اہھت رپ وی

ن ٹ

  ےک ھگ
 
 پ

س

ھ
گ

  دیفس اھٹیب رپ 

ن

 ڑھکے یپاس اےنپ ااھٹےئ رپ اہوھتں وک ےچب ےک یلب ےک رن

ا ڑھکی یپاس ےک ان اور اھت راہ ہہک ھچک ےس دااینل  
 
 ۔یھت اجریہ یتسنہ لسلسم اب

  ےن ودیل رکےت رکےت ی ات ۔ےھت رےہ یھب دااینل اور ودیل وت سنہ اور

ن

 ااچی

ا ہچب اک یلب  
 
راھی ا رطف یک اب

ٹ

ری   وک یسنہ وہ اور ی    ےھچیپ ےک ڈر رک اگل ی 

ٹ

م
 ہ

ا رک اھٹ ودیل ۔اھت اگل ےنسنہ رےھک اہھت رپ ہنم دااینل ۔یئگ  
 
 ےک یلب ی ار ی ار وک اب

ا اور اھت راہ ڈرا ےس ےچب  
 
 یک اھبےنگ ادرھ ادرھ اخرط یک اچبؤ اےنپ وہےئ ےتسنہ اب

 اسیک ۔اتیل روک اےس رک ڑکپ ی ازو ااکس ی ار ی ار دااینل رگم یھت ریہ رک وکشش

وں وہ ۔۔اھت رظنم لمکم

ن

 

ے

  ی الکل اسیکھت دورسے اک ت

ٹ

ئ کت
ف
 ۔ےھت آےت رظن رپ

 ۔آیئگ اںم رمکے اےنپ وہیئ یتلچ ےس آزردیگ رک ٹلپ اور دی ا چنیھک رپدہ ےن یلیلٰ

رات یک الجےن روینش وہ اھت، ادنریھا ی الکل اںم رمکے
 
 یھبک ۔یھت رکیکس ہن ج

اریکی ادنر نم یھبک

ے

ا ریسبا ااسی اک ی

ے

ر ہک ےہ وہاجی
م
رق دنچاں وہ رظنم یھب اسیک ی اہ

ن

 ق

ا ںیہن

ے

اریکی ریبوین ۔ڑپی

ے

   وت ی

ے

   ےہ یتلھک ی
 
   اور وہ ااجال ادنر نم ج

 
 نم ج
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ر وت وہ الیم یہ
م
 دنچایھ وت آںیھکن اجےئ لیھپ ہن ویکں یہ دوھپ دکمچار اچےہ ی اہ

۔ےتلھک ںیہن لفق ےک دولں چںہ اجیت  

ر راگنک وہ  

 

پ

اری   اےکس ۔یگل وھجےنل ےھچیپ آےگ رک ھٹیب رپ چ

ے

  ی

ن

َ
ا اک اںم م

ٹ

 انسی

ر ۔۔اھت
م
اریکی یک ی اہ

ے

اریکی یک ادنر ی

ے

 اگل رساغ ۔۔یھت ریہ وھکج ھچک رک لم ےس ی

اہ یسک ۔۔رساغ اک زغلش یسک ۔۔یھت ریہ

ن

ری اور ۔۔وھکج اک گ   ی 

ے

 

ن

را ےس ن

ٹ

 ی 

اہ

ن

ا اور گ

ن

ری ےس س   ادنر ےک زاد آدم ۔ےہ وہاتکس وکن

ٹ

 ہک ےہ ہی زمکوری ی 

  اےنپ رگم ےہ رکاتیل وفرا   وت نیعت اک دنگویگں یک ی انط اور اخویمں یک داین وہ

ن

َ
 م

ا رظنںی ےس دنگیگ یک

ن

ر ےس سب ےک اس المی
م
ا ی اہ

ے

 رپ وطر الوعشری ۔۔ےہ وہی

ر اجاتن
م
  دنگیگ یسیک اںم عبط ایکس ہک ےہ وکیئ ہ

ے

پ

ن

پ

ا میلست اوکس رگم ےہ پ

ن

ر رکی
م
 ہ

۔ںیہن ی ات یک سب ےک ای    

دہیک ۔۔یھت زادی آدم یس اعم اک یسیج یھبس یھب ااہفصین امجل یلیلٰ

ن ے

 ےس سفن ی

ا اعتبق ۔۔۔دور

ن

  ۔۔ادنشی ی

ے

 

ن

 وایل االےنپ راگ اک اںم سب ےیل وھکٹ اںم ن

۔یٹیب یک وحا یس اعم ای    

ر راگنک اےنس  

 

پ

 اسحب اک اسولں آھٹ زگہتش ےک زدنیگ اینپ وہےئ وھجےتل رپ چ

ا

ن

۔اھت ایک رشوع اگلی  

 ےن یمم ایکس ۔یپای ا ےتیل اسسن اںم اضف آزاد یک ڈینیکا وک وخد وت وھکیل آھکن اےنس

ر ایکس رکےک تنحم رات دن وہ اھت یپاال ےس آزادی لمکم اےس
م
 وپری وخاشہ ہ
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 نکمم اہیں وہ ںیھت اچیتہ دانی وک یٹیب اینپ وہ زدنیگ رپشیعت وج رگم ۔ںیھت رکیت

  ہی یلیلٰ  ےس نپچب ۔اھت ہن

ے
ن

ری وہےئ س

ٹ

 ےس یپااتسکن اریم یسک اےس ہک وہیئ ی 

ادی

 

ا رک ےل ڈینیکا اےس رکےک ش

ن

اہک ےہ آی

ے

 شیعت رپ ای   یٹیب امں دوونں وہ ی

۔ںیکس زگار زدنیگ  

  ای   وہ
 
 ےط زنمںیل یک آےگ رپ ووفیظں اںم دیمان یمیلعت وس یھت اطملعبل اقپ

  ی ات ایکس ارثک ۔یئگ رکیت

ے

 
پ

 ۔یھت رکیت وہاجی ا یھب ےس وچبں ےک اخہل اےنپ ج

و وہ

ن

 

ے

 یک سج وہ زی ادہ ےس س   ۔االخق وخش اور ذہمب ۔ےھت دنسپ اےس ت

ر تیصخش

 

 رکےن ی ات رک رکسما وہےل وہےل وہ ۔اھت نسح ودیل وہ یھت ےساتمی

ان واال آوھکنں یلیکمچ ایسہ واال

ن

ا اےس ان

ے

 زی ادہ تہب ےس اس یھبک وہ رگم ۔اھت اھبی

  ی ات

ے

 
پ

ا راہ رصموف تہب وہ ویکہکن یھت یکس رک ہن ج

ے

 ڈینیکا دونں ایہن ۔اھت رکی

  اور ۔ےگل ڑگبےن احالت امیل اےکن اںم

ے

 
  اہیں ونی

ے

 وج ےن یلیلٰ ہک یچنہپ آن ی

راگننئ نشیف

ن

 اور رکاےی ےک رھگ ےسیپ اےکن ےھت ےیک رشوع رپاٹکیج ےک ڈی 

رچ یہ اںم دم یک رگورسی

ن

 اجرک واسپ یپااتسکن ےن دوونں ان ۔ےگل وہےن ج

ادی یک ودیل اور یلیلٰ

 

ادی یک ودیل یہ ےلہپ ےس اس رگم ۔انبی ا  وصنمہب اک ش

 

 وہیئگ ش

 امں اور اہری ہن تمہ ےن یلیلٰ رگم ۔یئگ ڑپ اوس رپ ارامونں ےک دوونں ان اور

ا ۔آیئ یلچ یپااتسکن اسیکھت  
 
۔یھت وہیئ اموییس دح از اےس رک لم ےس اب  

 القئ یھب وطر یسک وت ےک ودیل وج ہک یھت ڑلیک وایل وصرت و لکش اعم یسیک وہ

ا ےس زدنیگ یک ودیل وہ ہک رکایل ارادہ ممصم اںم دل اےنس ۔یھت ہن  
 
 اکنل وک اب
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 ااسی رگم ۔اجیگیئ ےل ڈینیکا اسھت اےنپ وک ودیل اور یگ رےہ رک ےل ہگج ایکس رک

ا ودیل ۔اھت وہیپاراہ ہن نکمم وصرت یسک  
 
ا اےس اھت دویاہن اک اب  

 
 وکیئ وسا ےک اب

ا ہن رظن یھب

ے

 وک ودیل رگم اھت رکایل رام ےس آرام ےن اس وت وک مگیب ہلیکش ۔اھت آی

ا اقوب

ن

ہ ۔اھت اکم لکشم تہب رکی

ن

 ئ
حی
ادی یک رو

 

 ےس ودیل ےن اس اںم دونں ےک ش

 رہ گنگ وہ رک دھکی ردلمع اک ودیل رگم ۔ایک ہلصیف اک رکےن ی ات اںم اافلظ واحض

 اےکس ےن امطےچن اس اور اھت امرا دے امطہچن رپ رہچے اےکس ےن ودیل ۔یھت یئگ

 ۔یھت ُایھٹ لج اںم آگ یک ااقتنم وہ ۔ںیھت دی رھب اگنچری اں ےسیج اںم ووجد

 ےک اجےن اےکس ۔ایگ الچ ایسنچ ودیل اور اھت اھکی ا اٹلپ اںم قح اےکس ےن تمسق

ا وغر ون رس از رپ الپگنن اینپ اےنس دعب

ن

 ڈینیکا ارصار اک یمم ایکس۔ایک رشوع رکی

ا لٹیس ےس رھپ اجرک واہں وہ اھت رپ اجےن واسپ

ن

 ہن رسامہی رگم یھت اچیتہ وہی

  ےک وہےن

 

ا نکمم ااسی ی اع

ے

اگنپ روزٰ  ای   دونں ایہن ۔اھت آراہ ہن رظن وہی

 

 ش

ہ اےس ےن اس دی داھکیئ اہین انکرے ڑسک اےس وہےئ اجےت ےیل ےک

ن

 ئ
حی
 رو

ادی یک

 

 ۔دی روک یپاس اےکس اگڑی اور یئگ اچہپن وفرا   وس اھت راھک دھکی اںم ش

ر یک رکےن ڈراپ اوکس

ن

 ۔آیھٹیب اںم اگڑی دعب ےک شیپ و سپ ھچک وہ وت یک آق

۔دوڑادی رپ ڑسک اگڑی ےن یلیلٰ  

 ےس اگنوہں رھبی رسحت وج وپاھچ ےس اس ےن اس ۔یھت ڑھکی ویکں اہیں

رہ اک اگڑی رپشیعت اس

ن
 

۔یھت ریہ ےل اجی  

۔دی ا وجاب ےن اہین ۔یھت ریہ رک ااظتنر اک ونی ےیل ےک اجےن رھگ  
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د وت آج ای 

 

ال یک رٹاوپسنرٹ کلبپ ش

ے

ری

ٹ

م
۔ےہ ہ  

۔دی ا  وجاب ےن اہین ۔آیئ ںیہن ونی سب وکیئ ےس ےٹنھگ ای   یھبت  

 رظن رپاشین ھچک وہ ۔دی ا اتب اتپ اانپ ےن اہین وپاھچ ےن اس ۔مت وہ ریتہ اہکں ۔ممہ

۔یھت آیت  

ر ۔ایک وہ رپاشین ھچک مت

ن

ٓاج ۔ایل یہ وپھچ ےن یلیلٰ ب   

۔وہں تہب وت رپاشین ۔۔یج  

۔یگل روےن اہین وت وپاھچ اںم ےجہل رنم ےن یلیلٰ ۔وہا ایک  

ری زدنیگ ریمی

ٹ

 وک ےحمل ای   رگم وہں ایبیہ رھگ ےک وھپھپ یگس ۔ےہ لکشم ی 

ر ںیہن وکسن
م
ر یھب وشہ

م
  ہ

ے
ے

ا وق

ے

 ۔ےہ ایل ااھٹ اہھت یھب ےن ی اپ امں ۔ےہ داکمھی

 اصف آںیھکن ےس ےکولپ اچدر ایسہ اینپ وہ ۔زدنیگ ریمی یگ زگرے ےسیک اجےن

۔وبیل اںم آواز ردنیھ وہےئ رکےت  

۔ےس س   مت چںہ رکےت تبحم تہب وت وادلنی اہمترے رگم  

ا چںہ ےچب دو سب اےکن  
 
را اےنس ۔اعرم اور اب  ےک دوونں ایہن سب ۔انبی ا ہنم اس ی 

۔اںم منہج اجؤں اںم ۔چںہ وسےتچ قلعتم ےک لبقتسم رتہب  

درکے اس وک یلیلٰ ۔چںہ رکرےہ ویکں ااسی وہ نکیل

ن ے

 وہیلچ دیپسچل ھچک ھچک اںم ی

۔یھت  



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

484 

ا اوکن سب  
 
 افی وت ےھجم دولایئ میلعت ایلعٰ اوکس ۔ےہ راھک رک اںم یھٹم اینپ ےن اب

ادی ایکس ۔ایل اھٹب رھگ رک رکوا اے

 

 ےک وھپھپ ےھجم اور وساچ رتہبنی ےیل ےک ش

 تقیقح اور ۔یھت ریہ رک یپار دحںی یک آرایئ ابمہغل وہ ۔دی ا ی ادنھ اسیکھت ڑلےک

ا ےس

ن

۔یھت اجریہ الہیت رس سب یلیلٰ آانش ی  

۔وپاھچ اس رسرسی ےن اس ۔ےہ اوشی ایک اہمترا اب وت  

ا ایک اوشی

ن

ر ریمے ۔ےہ وہی
م
ا دویئب وشہ

ن

 رایض رک دے ےسیپ اوب رگم چںہ اچےتہ اجی

ر وک اعرم رک اگل اھتج عمج اسرا ےن اوہنں ںیہن
م
 رکوں ایک اںم اب ےہ دی ا �جھب ی اہ

ا ںیہن ھجمس ھچک

ے

۔آی  

۔الہی ا رس ےن یلیلٰ ۔۔یس آیئ اوہ  

 ولوگں مت ےسیک لکش دب وہ اور وہں ریہ رل ویں وخوصبرت ینتک اںم دوھکی ےھجم

  اس وصرت ایکس ۔ےہ ریہ رک راج رھگ ےک
 
 زہشادہ اسیج ودیل اوکس ہک یھت اقپ

۔ایل اھپسن اوکس ےس اچالویکں اینپ اےنس رگم ۔اتلم  

ا اور ودیل رگم  
 
ادی وت یک اب

 

  ی ات یھبک لبق ےس ش

ے

 
پ

 یلیلٰ ۔یھت وہیئ ںیہن یھب ج

رادی ی ات انسیئ ینس ےن
م
۔دہ  

اں وہں اجیتن اںم ۔چںہ ی اںیت یک ےنہک سب وہہہن

ن

 داھک اداںیئ ےن اس ےسیک ی

ردنخ اہین ۔اھت اسنھپی ا وک ودیل رک داھک
م
۔وبیل اسیکھت ےجہل زہ  
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ا ںیہن وت یتگل ایسی ااھچ  
 
۔وےسی اب  

را ےن اہین ۔وہ ےہ اچالک اور زیت یہ تہب ۔وہ بک یہ اجیتن اوکس مت  ہنم اس ی 

۔انبی ا  

 اہک وہےئ روےتک اسےنم ےک یلگ ایکس اگڑی ےن یلیلٰ  ۔آایگ رھگ اہمترا ریخ ولچ

۔اھت  

۔وپاھچ ےن اہین ۔آؤیگ ںیہن ادنر  

  اس ںیہن

ے
ے

 رک رکسما اےنس ۔ی اےئ ۔آؤیگن یھبک رھپ وہں اںم دلجی ھچک وق

ر ےس اگڑی رکےک ادا رکشہی ااکس اہین اھت دی ا وجاب

ے

اگنپ یلیلٰ اور یئگ ای

 

 ارادہ اک ش

ر تہب وہ روز اس ۔آیئ یلچ رھگ رکےک وتلمی   دی 

ے

 قلعتم ےک ی اوتں یک اہین ی

راھےن دویتس اسیکھت اہین اےنس ۔یھت ریہ وسیتچ

ٹ

 روز اےلگ اور وساچ قلعتم ےک ی 

 اہین ۔اھت ایگ ایک اابقتسل ےس رہمی رسد ااکس واہں ۔یچنہپ اج رھگ اےکس ےنلم ےس اس

  ی ات ےس اہین روز اس ۔یھت یئگ ےل اںم رمکے اےنپ اےس رک ٹپھج

ے

 
پ

 ج

ے ےس اخےن دیق اس اہین ہک اگلی ا ادنازہ اےنس دعب ےک رکےن

ن

کلئ

ن

ن
 یھب یسک ےیل ےک 

  دح

ے

اہک یگل دےنی ےسیپ ھچک اگےہ اگےہ اےس وہ ۔ےہ اجیتکس ی

ے

 رپ وطر لمکم وہ ی

دہ ایکس   افمد وہا یہی اور ۔اجےئ نب رگوی 

ے

 اےکس اور وہیئگ دماح ایکس اہین رپس

ارے ای  

 

 اک آزامےن وک وافداری یک اہین ۔یگل رےنہ ایتر وک رکےن یھب ھچک رپ اش

۔اھت ایگ لم یہ دلج وک یلیلٰ ومعق  
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ا اںم الپگنن یک یلیلٰ  
 
الم یھب یھبک رپورگام اک ےنیل وگد وک ےچب ےک اب

 

 راہ ہن ش

ا رصف وہ اھت  
 
  دبرکدار وک اب

ے

 
ای

 

 ےس زدنیگ یک ودیل اور رھگ اےس رک رکوا ی

ا

ن

 اس ۔آیئگ ربخ یک دشمگیگ یک ودیل ہک رظیفی متس یک تمسق رگم یھت اچیتہ ولکنای

۔یھت یک ی ات االصفت  ےس اس رک اھٹب یپاس اےنپ اےس ےن مگیب ہلیمج روز  

  اک ااحتمن اب یلیلٰ دوھکی

ے
ے

 یھبک وفیج واےل وہےن دشمگہ اںم ایسنچ ۔ےہ وق

ا اب آےت ںیہن واسپ  
 
 اس وہ اور ےہ رپ رکم و رمح ےک ہلیکش ہچب ااکس اور اب

ا اور رکو اامعتسل وک وافداری یک اہین مت اب ۔ےی زیبار یہ وےسی ےس  
 
 رھگ وک اب

۔ولکناؤ ےس  

  وہ یمم رگم

ٹ

ت

ن

ئ

ن

ا ھچک ااسی یہ دعب ےک وہاجےن ہچب ااکس ۔ےہ رپب گی

ن

 اےس ۔اچےیہ رکی

الم

ے

۔اھت ی  

ا اابکیر ارگ ۔ےہ ومعق حیحص ےس س   یہی  
 
 وت دی ا دے دہع ویل وک رھگ ےن اب

 اچزسن ےک آےن واسپ ےک ودیل ہکبج اب یگ رکےل میلست اتیمہ ایکس یھب ہلیکش

ا ہلیکش چںہ ےئگ رہ مک تہب  
 
 ۔یگ رکے التش وک ودیل یہ اںم اوالد ایکس اور اب

دی ایت اس مت

ن

 دنکسر اس اور ۔ول لچ اچل اینپ یہ ےلہپ ےس ےننب ےک وصراحتل ج 

   ےگ رکںیل مہ دنبوتسب ھچک یھب اک یلمیف یک
 
  ج

ے

 یںمہ ےہ اجکی اخدنان ہی ی

 آیئگ اںم تیفیک یک وگوگم وہ رک نس ی ات یک ہلیمج ۔یتکس لم ںیہن یھب یپایئ ای  

ر ھچک اےس ہلیمج ۔یھت ا وہ اور یئگ یک ی ات ےس اہین ۔رچںہ اھجمسیت الپن دی   
 
 اب
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ر اےنپ اور اانپ اےنس اںم دبےل وہیئگ ایتر وک دےنی وگایہ وھجیٹ الخف ےک
م
 اک وشہ

را اک دویئب

ن

رااجت ےک امہ دنچ ہعمب وی 

ن

 ےک رکاےئ ای   ےن ہلیمج ۔اھت اماگن ےک اج

ا وہ آدیم  
 
ا اک اب

ن

 رگم ۔اھت رکایل آامدہ یھب رپ آےن اسےنم ےک س   رک نب آانش رپای

ھاادت یک ودیل اور وہیئگ ایٹل دتریب ایکن رھپ ی ار ای  

 

س

  وہ ۔آیئگ ربخ یک 

ے

 اک ایقم

ا اھت ہحمل  
 
رد و وہش مگیب ہلیکش اور اب

ن

 اور مگیب ہلیمج ۔ںیھت وہیئگ اگیبہن ےس ج

ا دنکسر  
 
 ہک ایک آاگہ وک یلیلٰ ےس اتپسہل ےن مگیب ہلیمج اور ےئگ ےل اتپسہل وک اب

ا  
 
 آور وکسن ےن ڈارٹک وک مگیب ہلیکش ۔ےہ اںم شکمشک یک زدنیگ و ومت اب

ر ےک ادوی ات ر زی 

 

 ہک اھت رکدی ا عنم ےس یتخس وک یلیلٰ ےن مگیب ہلیمج۔اھت وہا راھک ای

ا یھب وک یسک ایھب  
 
ھاادت یک ودیل ی ا اجیلےن اتپسہل وک اب

 

س

 ایک ہن آاگہ قلعتم ےک 

  ای   ای   وہ ۔اجےئ
پ
ایت رک نگ نگ پ

ے

ِ
 
 اور وہا دیپا دااینل رھپ ۔یھت ریہ ب

 وفرا   ےن یٹیب امں دوونں ان ہحمل اک دامیغ احرض وہ ۔رکدی ا آاگہ اےس ےن مگیب ہلیمج

ا رک �جھب رھگ ےس اہبےن وک دنکسر ۔اھت ایک ایتر الپن رتشیپ ےس  
 
 ےک رکاےئ وک اب

  ےک اتپسہل ذرےعی ےک آدویمں

ٹ
 
   ےس روم رپاویئی

 

دیھ ےک رکوا اغی  وہم ای 

   یلیلٰ ۔ایگ وکنیھپادی ا اسےنم ےک

ے

  ی

ے

 وصنمہب اک مگیب ہلیمج ہک یھت یتھجمس یہی ی

ا ہضبق رپ اجدیئاد اسری اور رھگ اس اںم وصراحتل لکشم اس

ن

 اوکس رگم ےہ رکی

  اس داکچھ

ے
ے

   اچنہپ وق
 
۔۔۔اھت ڈاال اںم وگد ایکس وک دااینل ےن ہلیمج ج  

   اھت دن االگ ےس دیپاشئ یک دااینل وہ
 
 ااھٹک وک اخدنان اسرے ےن مگیب ہلیمج ج

ھاادت یک ودیل رکےک

 

س

ا اور   
 
جہ رمچ وک ربخ یک اجےن اھبگ ےک اب

ل
 رک اگل اصم
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ا ۔اھت ایک شیپ  
 
 اطمقب ےک الپن ےن اہین اور ایگ ولبای ا یھب وک واولں رھگ ےک اب

ا  
 
ا ۔رکدی تجح اامتم رک اگل تمہت رپ رکدار ےک اب  

 
 ای   تیمس وادلنی ےک اب

 ںیھت روجنر دح ےب وج مگیب ہلیکش ۔اھت آی ا ےل اامین رپ وگایہ یک اہین سفن ای  

ا ۔ںیئگ یس ڈےھ ی الکل  
 
 اھنن اور ےئگ ےلچ دوھےت روےت یھب وادلنی ےک اب

  یف وج دااینل

ے
ے

در اںم اتپسہل اولق

ٹ ن

ررونشی ای

ن

 ۔ایگ رہ وہرک آرسا ےب ی الکل اھت آی 

 یک یلیلٰ وک دااینل ےن اوہنں ںیھت رکیکچ ایتری یک اجےن واسپ ڈینیکا مگیب ہلیمج

 رھگ اس اور یپاےل وک ےچب اس رعےص ھچک وہ ہک اھجمسی ا اےس دےرک اںم وگد

 اس لہپ ےلہپ یلیلٰ ۔آےئ یلچ ڈینیکا رک ٹیمس اجدیئاد رھپ اور امجےئ دقم اںم

ہہ رک ھجمس وبھج وک داری ذےم
س
 رپ امجےن ہضبق رپ اجدیئاد دایھن اسرا ااکس ۔یئگ 

دردی ےن یلیلٰ ۔ںیھت یھٹیب وھچڑ یپاؤں اہھت وت مگیب ہلیکش اھت
م
 ےس ان رک اتج ہ

دٹ اور امی یٹ اے اےکن آہتسہ آہتسہ

ٹ

 اور اہین دوران ایس ۔ےیل ایھتہ اکرڈز رکی 

ا  
 
ر یھب ی اپ امں ےک اب

م
ریتھ یک یلیلٰ اںم رھگ ۔ےئگ ےلچ ی اہ

ٹ

 ےس اتیمہ وہیئ ی 

 رپ رھگ اسرے یلیلٰ ویں اور ۔وہےئگ لقتنم اںم رھگ اگل دنکسر اور زشاء رک ااتک

 رپ وطر وسحمس ریغ زیچ ای   وج دوران ےک س   اس رگم ۔یگل رکےن راج لمکم

 بک ووجد وصعمم اس اھنن وہ ۔۔یھت تبحم یک دااینل وہ یھت وہیئگ احوی ہپ اس

  دل اےکس
 

ٰ

ر م

ے

 ایگ اگج اماتم ادنر اےکس بک اجےن وہ ۔۔الچ ہن یھب ہتپ اےس ایگ ای

   اور ۔۔یکس ہن یہ اجن وہ اھت
 
ا ج

ن

 وہ ی اووجد ےک وہاجےن لٹیس ھچک س   وت اجی

  ےس مگیب ہلیکش وہ ہک یتہک اےس ی اراہ مگیب ہلیمج ۔اجیکس ہن ڈینیکا واسپ

ے

 دول
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ر اوکن وہ رگم آیئ یلچ اہیں رک ایھتہ
م
 ۔یکس اج ہن واسپ وخد رگم دیتی �جھب ےسیپ امہ ہ

ا رک اھتم اںم یھٹم اینپ ایلگن ایکس رھب رات وج ووجد الگیب اس اھنن وہ

ے

 ۔اھت وسی

 یہ دےتھکی اوکس وج وہ یھت آیت وخوبش یس یھٹیم ےس اسوسنں رگم رنم یک سج

 یک سج وہ ۔۔اجیت یلچ ےسیک رک وھچڑ اےس وہ اھت اتگل امرےن اکلکری اں رک رکسما

ایپا ےیل اےکس بک یھت یلچ رکےن ڈراہم اک ےننب امں

ے

 وخد اےس یئگ نب اماتم رسی

ان ہک ےہ ہی وت چس اور ۔وہاکس ہن ملع یھب

ن

 اےنپ اےکس رصف تسکش وک ان

دی ات

ن

  دے یہ ااسحاست اور ج 

ے

ری ۔چںہ تکس
م
  یسک ی اہ

ے
ے

 ںیہن دم اانت اںم اطق

ا

ے

ان یسک وہ ہک وہی

ن

را وک ان
م
 ریک آن رپ اقمم اس دعب اسولں آھٹ آج یلیلٰ ۔ےکس ہ

  اوکس ہک یھت

ے

 سب زدنیگ ایکس ۔۔اھت ہن دانی انیل ھچک ےس زیچ یسک اجدیئاد دول

   یھت وہیئگ دیقم اںم ےحمل ای   اس
 
 رظنوں ازیگن رفنت اےس ےن دااینل ج

روسں زگرے ان ۔اھت داھکی ےس   وساچ یھبک ےن اس اںم ی 

ے

 اسبط ہک اھت ہن ی

ا رھپ اور آدم یک ودیل ۔یگ اےٹل ویں  
 
 و دنت ےسیج وہا ااسی ھچک س   ہی ۔۔انلم اک اب

 امجل یلیلٰ وہ ۔چںہ رکاجیت ابتہ رہش ےک رہش ادنر ادنر ےک ےحمل ای   ومںیج زیت

ر ۔۔نیسح دح ےب ۔۔ااہفصین
م
  ےس احلظ ہ

ٹ

ئ کت
ف
 اچاہ وج اںم زدنیگ ےن سج ۔۔رپ

 اینپ ۔۔ےس سک وت یھب اہری وہ ۔۔اھت ہن یہ اھکیس امانن اہر ےن سج ۔۔یپای ا وہ

 ۔۔۔ےس سک رگم ۔۔یھت وہیئگ امت ہش وک اس ۔۔ےس اماتم یلھگ اںم رطفت

۔۔ےس آپ اےنپ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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رے اس

ٹ

ا ۔ےھت عمج س   آج اںم رمکے امن اہل ےس ی   
 
 وج واےل رھگ ےک اب

 ےک وچبں اےنپ اور زریب اہین اور ےھت ےچنہپ یپااتسکن ےس رعب وعسدی یہ آج

ر اےنپ ےن ودیل ۔رمہاہ

 

 یپااتسکن اوفلر یف وک س   ان رکےک اامعتسل اک روسخ و ای

 ہکلب ےس آےن رصف ہن یھت رکیل ذعمرت ےس آےن ےن مگیب ہلیمج ۔اھت ایل ولبا

 مگیب ہلیکش اور یلیلٰ دماع اسرا رکےک ذعمرت دیل ےیل ےک س   اس وہاکچ ھچک وج

ری رک ڈال رپ  ےن اس ۔یھت ہن یھب رغض ےس ان وک ودیل ۔یھت وہیئگ اذلہم ی 

ا اہیں وک س   ان آج  
 
 ےس ی اپ امں اےنپ اابکیر وہ اھت ایک عمج رپ اامیء یک اب

ا وسال

ن

 رجمم اوکس ویکں ۔ایک ہن ویکں التش اوکس ےن اوہنں ہک یھت اچیتہ رکی

۔۔ےک وبثت یسک ریغب ایل امن  

 ہک ایم وہں اچیتہ اجانن اانت رصف اںم وت ےہ یکچ لھک تقیقح اسری ہکبج اب

ا ۔اھت دی ا ڈال ویکں اںم وگد یک وعرت ریغ وک ےچب ریمے ےن دوونں آپ  
 
 اب

راھےپ اانپ ےن ایم ۔یھت وگیجن اںم رمکے آواز یک

ٹ

رات ےک ی 

 

 وہا رماھجی ا ےس ای

۔ااھٹی ا اورپ رہچہ  

 ےس اہیں سب ۔ےھت رےہ ںیہن القئ ےک داھکےن ہنم وک یسک ۔رکےت ایک مہ

ا

ن

۔دی ا وجاب اںم ےجہل ےس زمکور ےن اوہنں ۔اھت لح وادح یہ اجی  

ر  وہں وپیتھچ اںم

ن

ا ااسی اںم رکدار ریمے آج

ن

 ےن س   آپ اھت داھکی وھکٹ وکن

اریخ یک ےحمل ای   ہک

ے

 اےنس ۔رپ وگایہ وھجیٹ یک اہین آےئ ےل اامین ریغب ےیک ی
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۔اھت ہن وجاب وکیئ یپاس ےک یسک ۔اھت ایک اخمبط وک س    

ا دافع اانپ ےن اوب ۔ےھت وبجمر مہ اٹیب

ن

۔اچاہ رکی  

ا ںیہن وکیئ وبجمر اوب ںیہن

ے

راحیجت ۔۔وہی

ے

 ےن س   آپ ۔ےہ وہیت ی ات یک ی

 ہشیمہ ۔یھت ںیہن امہ یھب یھبک ےیل ےک یسک وت اںم ۔دےھکی افدئے اےنپ اےنپ

 اخر ےس اسدیگ ریمی ااھچیئ یک رطفت ریمی ۔اںم یگل وبھج وک ولوگں آپ

 آپ ےگل رکےن دسح وت الم رفس رشی   اسیج ودیل ےھجم ۔س   آپ رےہ اھکےت

 ےن س   آپ ۔ےنس ےنعط ےک ااھچیئ اینپ زدنیگ اسری ےن اںم ۔ےس ھجم ولگ

د اطمل   وہ وہ ےس روویں ریمے

ن ن

 ہن یھب اںم امگن و ومہ ریمے وج ےیک اج

 ےن ولوگں س   آپ ۔۔رپور ہنیک۔۔احدس یہ ااسی یھب وہ وت الم رسسال ۔ےھت

 وہں ےسوپیتھچ آپ اںم ۔ےک وہج یسک ریغب ۔۔یپاےل االتخف رصف ےس ھجم

 انیج ریما یہ آےت ےک یلیلٰ ےن آپ وج ےن اںم اھت اچنہپی ا رضر ایک وک آپ یمم

 مت ۔۔ایک ہن ویکں دافع ریما ےن آپ اھبیئ دنکسر اتبںیئ آپ ۔اھت رکدی ا رحام

 ۔۔اھت اگبڑا ایک اہمترا ےن اںم یلیلٰ اتبؤ مت اور ۔اھت اوشی ےس ھجم وک مت زشاء وبول

ر  اہمترے ودیل ایک
م
 ےک تبحم ےس مت وہ ی ا انیھچ ےن اںم وک نج ےھت وشہ

   ۔۔ےھت دوعےدار
 
 ویکں دسح اانت ےس ھجم ےن مت وت ںیہن یہ اھت ھچک ااسی ج

۔۔ےیل لگن اسل است ےک زدنیگ ریمی ےن دسح ےک س   آپ ۔۔ایک  

 دار دوعے ےک تبحم ےس ھجم ۔چںہ دوعےدار ےک تبحم ےس ودیل وج س   آپ
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  افمد رصف تقیقح در چںہ

ے

 زریب وک اہین ۔داھکی افدئہ اانپ ےن س   ۔چںہ رپس

ادی ےس

 

ا ش

ن

ادی ریمی وت یھت رکی

 

 ڈلی یک رکواےن ےس ڑپھ ان اجلہ ای   ش

 وک اوب ایم ۔اگلدی تمہت رپ رکدار ریمے وت اھت اچےیہ اکٹھچرا ےس رسسال ۔رکیل

ر
م
ا ی اہ

ن

 وک وھجٹ اتبےئ ےک اہین ےک ڑھچوا اھچیپ ےس اوالد ریمی ےس ھجم وت اھت اجی

  اک تبحم ےس ودیل وت اھت اچےیہ ہسیپ وک یلیلٰ ۔ےنب ےتلچ رک امن چس

ٹ

ای

ن

 ۔ایل راچ ی

 ڈینیکنی وت اتسی ا وشق اک اجےن ڈینیکا وک مگیب ہلیکش ۔یل ایھتہ ےس ھجم اوالد ریمی

 وک مگیب زشاء اور اصج   دنکسر ۔ںیگل دےنھکی وخاب اک انبےن وہب وک اھبیجن لنشین

رسن اگل اور رھگ اگل ای  

ن

 رک �جھب تنعل رپ اوالد ریمی اور رپ ھجم وت اھت اچےیہ ی 

  لچ

 

۔دی   

ر ےس تبحم وت اںم  افدئہ اانپ ےن س   رگم ۔یھت ےس اںم واولں وہاجےن زی 

 اک تبحم واہں وہ ہن یہ افدئہ اہجں ۔ےہ وھگیتم رگد ےک افدئوں وت زدنیگ۔داھکی

اونں ۔اکم ایک

ن

 وہ ۔ےہ وہیت ےس افدئوں ۔۔تبحم ےہ وہیت وھتڑی ےس ان

 ریکلںی یک رکب اںم آوھکنں ایسہ یک ودیل ۔یھت ریہ وبل اںم ادناز اتمافسہن

ان اور ۔ںیھت

 

 اخدنان اعم اس آج اخدنان وپرا ہی وچر اںم ےشن ےک وشتک و ش

۔اھت وہایگ الوجاب اسےنم ےک ی اوتں یک ڑلیک وایل وصرت و لکش اعم یک  

ا اسانم اک رفنوتں ویکں یہ ےھجم ہک یھت وسیتچ ہشیمہ اںم

ن

ا رکی

ے

 یہ ےھجم ےہ ڑپی

ا اسانم اک اخموتفلں ویکں

ن

ا رکی

ے

د ےہ ڑپی ای 

 

ری یہ اںم ش  زدنیگ اینپ آج رگم وہں ی 

ا ےن اںم دعب ےک دےنی وھک اسل اےنت ےک

ن

ری اںم ہک ےہ اجی رے ںیہن ی   ی 
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 ی اںیت ےھجم وت یھبت ےہ اواچن ےس س   اںم رگوہ اس دق ریما ۔چںہ س   آپ

 

ن
ن

  اسھت ریمے ںیلم وک س
 
ملا
ع

را  ا ااھچ وج ۔ایگ ایک ی 

ے

   ےک اہلل ےہ وہی
 
ی ر

ے

ا ق

ے

 وہی

 اےنپ اےنس ۔ےہ انیج یہی ۔۔ےہ زدنیگ یہی ۔چںہ ڑپےت وک ایس یھب رھتپ ےہ

۔ےھت وپےھچن آوسن ےس رہچے  

 اںم ںیہن ہگج وکیئ ےیل ےک یسک اںم دل ریمے ہک وہں یتہک ہی آج اںم

ر اےنپ
م
 اںم سج زدنیگ ایسی رکویگن رشوع زدنیگ یئن ای   اسھت ےک ےچب اور وشہ

  یسک

ے

 یٹلپ رطف یک ودیل وہ ۔ودیل ںیلچ ۔ےہ ںیہن ہگج وکیئ یک رگوہ افمدرپس

اوگنں یک ودیل رک دوڑ دااینل ۔اھت وہا ڑھکا اھٹ اںم ادناز اکیمیکن وہ اور یھت

ٹ

 ےس ی

ا اور ااھٹی ا اںم وگد اےس رک کھج اےنس ۔اھت ایگ ٹپل  
 
وں وہ ۔اھتام اہھت اک اب

ن

 

ے

 ت

  اور ۔ےھت ےئگ ےلچ ےس رمکے

ے

 
 وہیئ رھتپایئ یک وفنس امتم ان ےھٹیب ےنب ی

۔ےھت ےئگ اہر آج س   وہ ۔یھت ہن شبنج وکیئ اںم آوھکنں  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  رک وھچڑ ےھجم

ے

 رک ااھٹ رظن ےن ودیل ۔ںیھت اسےنم اےکس مگیب ہلیکش ۔ودیل اجؤ م

اروں ےک اچدنی وبلمس اںم ڑپکوں دیفس ےس ےجگلم ۔داھکی رطف یک امں اینپ

ے

 ی

 ہن یھب اسہی اک ہلیکش اس امں ایکس وایل رہچے زدہ رھجویں رھکباےئ ی ال ےسیج

ادنار یک سج یھت یتگل

 

 اےکس ۔ےھت اجےت کھجھج یھب رمد اسےنم ےک تیصخش ش

ا ےسیج رپ دل

ن

وں وہ ۔اھت ڑپا وھگن

ن

 

ے

  اس ت

ے
ے

 رےہ روھکا اںم اگڑی اسامن اانپ وق

ا ۔ےھت  
 
ر ےس دروازے دایلخ رمہاہ ےک دااینل اب

م
 دھکی وک دوونں ان اور یلکن ی اہ
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۔یئگ رک رک  

ا ےھجم

ن

   وہ ۔یمم ےہ اجی
 
۔اھت دممھ ہجہل ااکس وت وبال ج  

 ددنھالیئ زبس ایکن ۔ویل وہ اجرےہ رک وھچڑ اہسرے ےک سک وک امں وبڑیھ اینپ

۔یھت ریہ ریت یمن اںم آوھکنں وہیئ  

۔ںیہن وت ایلیک آپ ۔ےہ یلیلٰ چںہ اھبیھب زشاء چںہ اھبیئ دنکسر  

 زسا ایکس ایک ےن آپ وج ےہ اتہک دنکسر ۔ںیہن یھب وکیئ ریما ںیہن یھب وکیئ

ن اےلیک
 
ی

ے

ئ
 ھگ
ٹ

  اہکں اچیبری یلیلٰ ۔

ے

 وہ ۔ےہ زدنیگ وکیئ وت یھب ایکس ےھجم دےھکی ی

ا ۔ںیھت ڑپی رو  
 
۔ںیگل وہےن من ںیکلپ یک اب  

ا ہن ےہ وہایگ اخیل رھگ وت اب رچںہ آرک ادرھ وہ ںیہک وک ایھب دنکسر آپ یمم  
 
 اب

ا ہن ےہ  
 
ا ڈاؤن ڈنیٹسرڈ اک ولوگں آپ ےس وہےن ےک سج ہچب اک اب

ے

ا ۔اھت وہی

ن

 ی

۔اھت وہایگ زنطہی ہجہل ااکس یھب وہےئ اچےتہ  

۔اجےگنیئ رہ اہنت یلیلٰ اور اںم اںم لحم اعاشیلن اس ۔ویل چںہ ےئگ ےلچ س   وہ  

ان لحم اعاشیلن ہی اھت اچےیہ وت س   یہی وک یلیلٰ  اور وک آپ یمم وت

 

 ۔وشتک و ش

 ےس تقیقح وک یسک ےن اںم ۔ےہ زعت تہب آیکپ اںم وساسیٹئ یمم امےین نیقی

  ۔رکواگن ہن اور ایک ںیہن آاگہ

ے

ایم و ذل

ن

ا اور ریمے داغ وج اک دبی  
 
 امےھت ےک اب

 اےنس ۔اہسرے ےک دورسے اک ےگ ںیل یج اسیکھت ایس مہ ےہ اکچ گل رپ
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ا ۔اھت ڑھچوای ا ی ازو اانپ ےس رگتف یک امں ےس رنیم  
 
 رک رھب اسسن رہگی ےن اب

راھےئ آےگ دقم رک اھتم ایلگن یک دااینل

ٹ

 رظنوں امیتگن رمح یک مگیب ہلیکش وہ ۔ی 

رھ رطف یک وپرچ رکےک ادناز رظن وک

ٹ

۔یھت یئگ ی   

۔یھت یک تنم ےن اوہنں ۔اجؤ ہن رک وھچڑ ےھجم ویل رکدو اعمف ےھجم  

ا ںیہن وکیئ اںم یمم

ے

 وکشہ ای   سب ےس آپ ےھجم ۔واال رکےن اعمف آوکپ وہی

 ریمے آپ رگم اھت ایگ رک وھچڑ اہسرے آےکپ وک ےچب اور ویبی اینپ اںم ۔۔ےہ

 زدنیگ اسری اںم وت وہ رصحنم رپ ھجم رصف ارگ ۔رکںیکس ہن افحتظ یک آایشےن

ا ۔ےہ یک اورےچب ویبی ریمی ی ات اب رگم دوں زگار اںم دقومں آےکپ  
 
 وک اب

 ہک رکے اطمہبل ےس ھجم وہ ہک ےہ قح ہی ااکس اب اور ےہ ںیہن اابتعر رپ آپ

زی ادہ ےس س   اںم وصراحتل اسری اس ویکہکن ۔دوں وھچڑ آوکپ اںم   

suffer  

 آمئ ۔اتکس وھچڑ ںیہن رپ رکم و رمح ےک یسک اےس اب اںم ۔ےہ ایک ےن اس

ا ےھجم ۔وسری

ن

ااین یک امں ۔احظف اہلل ۔وہاگ اجی

 

 ش
 ےیل ےک اجےن اےنس رک وچم بپی

راھ دقم

ٹ

   یک وپرچ ۔ےھت دےی ی 

ن

( اوالد)یتیھک ایکس اور تبحم ایکس اہجں اجی

  دور ےن رظنوں رھبی رسحت یک مگیب ہلیکش ۔ےھت رظتنم اےکس

ے

 ایک اھچیپ اک ان ی

۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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   یھت یٹیل ےیک ادنریھا اںم رمکے اےنپ وہ ۔اخہل
 
 اور وہیئ دالخ ادنر یلیلٰ ج

  امر اہھت رپ وبرڈ وسچئ

ٹ
 

ای

ن

 یلیلٰ ۔ںیھٹیب رک وہ اورپ لکشمب وہ ۔رکدی ا رونش بلب ی

۔یھٹیب آ اسےنم اےکن یتلچ اچل انمس    

  اںم ےجہل اےکن ۔اٹیب وبول

ے

م
۔یھت اقنہ  

 رنم ےن اس رک ےل اںم اہھت اےنپ اہھت ااکن ۔وہں اجریہ ڈینیکا واسپ اںم اخہل

۔اھت اہک اںم ےجہل  

۔اکپٹ آوسن ای   ےس آھکن ایکن ۔وہ اجریہ یھب مت  

ا وت ےھجم

ن

۔یھت ریہ رک طبض وہ رگم اھت راہ ردنھ الگ ااکس ۔اخہل اھت یہ اجی  

۔ےیل ےک ےنتگھب وک ذعاب ےک اہنتیئ اس اجؤیگن رہ ایلیک اںم  

 ےن اس ۔اگل اگل اچےہ رچںہ اسھت اچےہ اخہل ےہ دقمر اک دوونں مہ وت اہنتیئ

۔رھبی اسسن وطلی ای    

  وت دھک اک دورسے اک وت ےگ رچںہ اسھت

ٹ
ن

۔ےگ ںیکس ی ای  

  ںیہن وکیئ وک دھک اس ۔اخہل اتکس اج ںیہن ایبن رک ہہک وج ےہ وہ دھک ہی

ٹ
ن

 ی ای

۔اھت الہی ا رس اںم یفن اےنس ۔اتکس  

۔اٹیب وہں رجمم اہمتری اںم  

ا ںیہن رجمم اک یسک وکیئ اںم داین اس ۔۔اخہل ںیہن

ے

ر ۔۔وہی
م
 اک ےیک اےنپ سفن ہ
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ا دبہل

ے

ی ر ۔ےہ یپا
م
راھ اںم ربق یک ووجد اےنپ وہ ےہ روجنر وج ہک وہ ہ

ٹ

ر ۔ےہ گ
م
 وہ ہ

اد وج ہک

 

  ےک ااجےل ےک نم اےنپ وہ ےہ ش

 

ار ی اع

 

 اک یسک وکیئ ۔ےہ رسش

ا ںیہن رجمم

ے

ر ۔۔وہی
م
ان ہ

ن

ا رجمم اک ذات اینپ وخد ان

ے

 وہں رجمم اینپ اںم ۔ےہ وہی

م آوکپ اںم ہن ۔چںہ رجمم اینپ آپ
 

ب لت

 وبےتل وبےتل وہ۔ےھجم آپ ہن وہں رکیتکس 

پ  وت یئگ کھت
پ
 اگل ےنہب اتھچپوا رطقہ رطقہ ےس آوھکنں یک مگیب ہلیکش ۔وہیئگ ج

۔اھت  

  یک حبص ریمی

ٹ
 

  اعمیف ےس یسک اںم اور ےہ الفی

ن

 ویکہکن ۔اجریہ ںیہن رک امن

ا  وت ہن ظفل اک اعمیف  
 
 ۔ےہ اتکس ٹھگ اتھچپوا ریما ہن ےہ رکاتکس مک فیلکت یک اب

 رمکے رک اھٹ اور وچام وک اہوھتں اےکن رک کھج اےنس ۔اگ رےیھک ایخل اانپ آپ

 ۔دی ا  اکٹ ےس تشپ یک رتسب رس رک رھب اسسن ڈنھٹی ےن مگیب ہلیکش ۔یئگ یلچ ےس

ا وک ویکینں دسح

ے

 مسھب رک الج وک ڑکلویں آگ ےسیج رطح ایس ی الکل ےہ اھکاجی

 داھکی ےتلج ڈرھ دڑھ وک ویکینں یک رھب زدنیگ اینپ ےن مگیب ہلیکش ۔ےہ رکدیتی

۔اھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ۔ےہ اجریہ واسپ یلیلٰ  
 
 رطف ایکس رک ومڑ رگدن ےن ودیل رک نس ی ات یک اب

 امجےئ رظنںی رپ ےطقن رمیئ ریغ یسک اگلےئ کیٹ ےس تشپ یک رتسب وہ ۔داھکی

 اور اھت راہ دھکی وی یٹ اںم الؤجن دااینل اھت لمع اک ےجب ون ےک رات ۔یھت وہیئ

۔اھت آی ا رھگ ایھب وہ  
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۔اتبی ا  ےن سک ںیہمت  

 وجاب ےھٹیب ےھٹیب اںم وپزنشی ایس اےنس ۔اتبی ا  ےن اوہنں ۔اھت آی ا وفن اک یمم آج

۔دی ا  

۔وفن اک یمم  

۔۔یج  

  یک یلیلٰ رضور

ے

۔وہیگن ریہ رک واکل  

۔یہک ی ات ای   ےن اوہنں سب ۔۔ںیہن  

۔ایک  

ر اک داین ہک اہک ےن اوہنں
م
 ااہفصین امجل یلیلٰ وایل رکےن رپ اینبد یک افدئے اکم ہ

  اںم دل اےنپ

ے

پ

ن

پ

 نع و نم ےن اس ۔ےہ وک اجےن واسپ رک اہر ےس اماتم پ

را اافلظ اےکن
م
  دہ

 

۔ےھت دی   

۔وہ ریہ وسچ ایک اب مت وت  

  اںم دل ےک یلیلٰ ارگ وہں ریہ وسچ

ے

پ

ن

پ

 وک دااینل وت وہیت ہن رغض ےب اماتم پ

اں ےہ وہیت رغض ےب وت اماتم ۔یپااتل وکن

ن

 یک ودیل رک ومڑ رگدن اےنس ۔ودیل ی

۔اھٹیب اج اسےنم اےکس نیع اور رھبی اسسن رہگی ای   اےنس ۔اھت داھکی رطف  

۔ایب ےہ ویکں رنم اانت دل اہمترا  
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   ےک اہلل وج اھت اہک وت یہ ےن آپ ۔وہں ںیہن یسیج ان اںم ویکہکن
 
ی ر

ے

 ق

 اںم اگل داںیئ یھت رکسمایئ ےس وہےل وہ ۔چںہ وہےت رنم دل اےکن چںہ وہےت

راھ

ٹ

۔اھت ڑپا گ  

 اھتم اہھت اک ودیل ۔ےہ ادیم یہ ےس آپ سب اوکن ۔رکںی راہ اجےت ےنلم ےس یمم

۔اھت اہک اںم ےجہل رنم اےنس رک  

۔ول لم ےس ان اابکیر یھب مت چںہ اجرےہ واسپ اوب ایم  

۔الہی ا رس ےس دریھے اےنس ۔یگ ولں لم ےہ کیھٹ  

ا اب ولچ

ن

۔ںیل اھک اھکی  

رشی آپ

ن

ا اںم وہاجںیئ ق

ن

 رک اھٹ اور دی ا وھچڑ اہھت اک ودیل اےنس ۔وہں اگلیت اھکی

ر ےس رمکے
م
 رک اھٹ اور دںی کٹھج وسںیچ امتم یھب ےن ودیل یھت یئگ یلچ ی اہ

   یک روم ڈرگنسی

ن

رھ اجی

ٹ

۔ایگ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ےک یلیلٰ یھٹیب اںم روم وگنٹی ےک اڈے وہایئ االوقایم نیب ےک آی اد االسم

رے ےک دیجنسیگ رپ رہچے   دوہٹپ وبلمس اںم ضیمق ولشار ایسہ ۔ےھت ڈی 

ن

 رپ س 

 ڈال رظنںی اخیل اخیل رپ وناح رگدو وہ ااکٹےئ الگزس نس ایسہ رپ رگابین الیھپےئ

 رظتنم دل ااکس ویکں اجےن رگم یھت یکچ اہر وہ اھت وہاکچ متخ ھچک س   ۔یھت ریہ

 وہ ۔اھت راھک ڑکج وک دل اےکس ےن تبحم یک سج اک ووجد ےس ےھنن اس ۔۔اھت
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ری ایکس یھت اجیتن   ی 

ے

 

ن

 اےکس ےہ ایل نیھچ ھچک س   ےس اس ےن الچل اور ن

  وساےئ یپاس

ے

ا اںم اجدیئاد یک ی اپ ےن ودیل ۔اھت اچب ہن ھچک ےک دول

ے
ن

 
 اانپ ن

ر امتم

ے

 وخاحشل ای   اںم ڈینیکا اب دوونں وہ ۔اھت دی ا وجھبا وک مگیب ہلیمج ہصح ی

 اکایمب نشم دعب ےک رعےص وطلی ےک اسولں آھٹ ۔ںیھت یتکس زگار زدنیگ

 یلیلٰ وکیئ رگم ۔اھت آی ا رکیل یپااتسکن لبق اسل آھٹ اےس وج نشم وہ ۔۔اھت وہاکچ

  اسری ےس ھجم ہک یتہک وہ وت وپاتھچ ےس

ے

 رانہ اںم وھجڑپنی ےھجم ول ےل دول

  افےق

ے
 

رداس ا ی 

ن

 ووجد اس اھنن وہ ےھجم ۔۔رکدو واسپ داین ریما ےھجم سب وبقل رکی

 داتی رھب ڈنھٹک اںم دل ریمے ظفل اک امام الکن ےس ہنم ےک سج رکدو واسپ

۔اھت  

ری اد ےس سک وہ رگم

ن

 اب وک زسا اس اےس اور یھت زسا ایکس وت ہی ۔۔رکیت ق

۔اھت انتگھب رمع اسری  

 

ٹ
 

ریت اںم آوھکنں اینپ اےنس وت اگل وہےن االعن اک الفی

ے

 اخرط یک اپھچےن وک یمن ای

 اس رصتخم ااکس ۔وہیئ ڑھکی اھٹ ڈاےل رپ اکدنےھ گیب اانپ اور اگلںیئ الگزس نس

 مٹسک دقم رک اھتم ڈنیہل ااکس اےنس ۔اھت راھک یپاس ےک ریپوں اےکس سیک وسٹ

   یک

ن

راھےئ اجی

ٹ

۔ی   

ر رگم ۔یھت ریک احتہش ےب وہ رپ اکپر یس امونس ای   ۔۔۔امام

ٹ

 تمہ یک دےنھکی رک م

 ےنلچ ےس دقومں زیت وہ اھت وہاتکس وت یھب دوھہک اک امسوتعں س   وہ ۔وہیئ ہن
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۔یگل  

   اےکس یھب اچپ یک دقومں ےھنن ےھنن ی ار یک اب ۔اجںیئ وت رک امام

ے

 اںم اعتق

 اھنن ےنہپ پیک یپ رپ رس ےنہپ رشٹ ویلب رپ زنیج ویلب ۔یٹلپ اایتخر ےب وہ یھت

ا دااینل

ے

   ایکس وہا اھبگ

ن

 ڈنیہل اک سیک وسٹ ےس اہھت ےک یلیلٰ ۔اھت آراہ اجی

ا ےب وہ اور ایگ وھچٹ

 

 وہےئ اھبےتگ دااینل ۔یئگ ھٹیب رک وہ دوزاون رپ زنیم احتش

۔اھت ایگ امس اںم ی اوہنں ایکس  

 اےس وہےئ رکےت احبل سفنت اانپ اےنس ۔وہں آی ا رکےن آف یس آوکپ اںم امام

۔وچام اماھت ااکس ےن یلیلٰ ۔اھت اتبی ا  

۔داین وہ آےئ اسیکھت سک  

 ےن یلیلٰ ۔داھکی یھب رک ٹلپ ےھچیپ اسھت اسیکھت دےنی وجاب اےنس ۔اسیکھت ی ای ا امام

ا اور ودیل ۔ااھٹی ا رس  
 
 اصف ےک دصا ۔ےھت آرےہ وہےئ ےتلچ اسھت اسھت اب

  ۔وہیئ ڑھکی اھٹ وہ ۔دل

ٹ
 

 رک ٹلپ اےنس ۔اھت اگل وہےن ےس رھپ االعن اک الفی

۔داھکی  

ا ےھجم

ن

۔داھکی رطف یک دااینل ےن اس ۔داین ےہ اجی  

 ی ای ا امام رکواگن آاجی ا ڈینیکا ےنلم ےس آپ یھبک یھبک اںم ۔اجںیئ آپ امام ےہ کیھٹ

۔رکسمایئ لکشمب یلیلٰ ۔اھت وخش وہ ۔اسیکھت  
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ا ےس رظنوں آزیم رکشت اےنس ۔وی کنیھت  
 
۔اھت داھکی رطف یک ودیل اور اب  

  اہمتری

ٹ
 

  اک الفی

ے
ے

 رہگی وہ ۔اھت اہک اںم آواز دیجنسہ ےن ودیل ۔ےہ وہایگ وق

ا ہن یک رھتپ وہ ہک اھت دانھکی ںیہن رک ٹلپ اوکس ۔یئگ ٹلپ رک رھب اسسن

ن

 اچیتہ وہی

 ۔یھت یکس ہن روک ےس دےنھکی رک ٹلپ وک وخد وہ ی ار ای   اجےت اجےت رگم ۔یھت

ا  
 
 یپاس ےک دوونں ان دااینل اور ےھت ڑھکے اسیکھت دورسے ای   ودیل اور اب

  ای   ۔اھت راہ الہ اہھت اےس ڑھکا

ٹ

ئ کت
ف
 ںیگل ددنھالےن آںیھکن یک یلیلٰ ۔۔یلمیف رپ

 رھب یلجب اںم دقومں اےکس ۔یئگ ٹلپ وک اجےن اور اگلیل الگزس رپ آوھکنں اےنس وت

 ہن ولعمم اےس وہےئ رےتھک دقم رپ رسزنیم یک یپااتسکن لبق اسل آھٹ ۔یھت یئگ

  یپاس اےکس ہک وہیگ ویں وایسپ ایکس ہک اھت

ے

۔اگ رےہ ہن یھب ھچک وسا ےک دول  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ھچک وہ۔اھت یپای ا وہےئ رکےت کیپ اسامن وک زریب وت وھکال دروازہ اک رمکے ےن اہین

ریھ آےگ وہیت یس ریحان

ٹ

۔ی   

۔چںہ اجرےہ ںیہک آپ  

۔اھت دی ا وجاب ریغب دےھکی رطف ایکس اےنس ۔وہں اجراہ واسپ اہں  

۔ےچب اور اںم اور  

۔اگ روہں اتجیھب ےسیپ  
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 ےلچ رک وھچڑ اہنت وک وچبں اور ےھجم اہیں آپ ۔آاکپ ےہ بلطم ایک ۔۔ےسیپ

اےن اےکس اےنس۔اجےگنیئ

 

   اینپ رخ ااکس رک رھک اہھت رپ ش

ن

۔اھت ومڑا اجی  

 ےن مت ایطلغں ۔اتکس نب ںیہن رشی   اںم زسا اہمتری ۔اںم وہں اجراہ اہں 

 ریمی اور یگ رکے دی ا ںیہن یھب ےسیپ یلیلٰ وہ وت اب ۔وتگھبں ویکں اںم ںیک

 ےنیج زدنیگ ریمی ےھجم اور یپاول ےچب ادرھ اب روہ مت وہایگ رحج تہب اک ونرکی

 وچدہ اےکس ےن امطےچن زوردار ےک اہین وجای ا   رگم اھت اہک ےس رمویت ےب اےنس ۔دو

  رونش قبط

 

۔ےھت رکدی   

راومش ااسحن

ن

ان ق

ن

  ہی رپ مہ آج ارگ ان

ے
ے

ر اںیمس یھب مت وت ےہ آی ا وق رای   ےک ی 

ا ےن اںم ۔وہ رشی    
 
 اہمتری رپدہ سپِ اےکس ںیک زی ادایتں وج وج اسیکھت اب

رام افمد اہمترا تبحم

ن

   ۔اھت اکرق
 
ا رکےک ےسڈلی مت ےن اںم ج  

 
 یک رےتش ےک اب

   یھت یک ی ات

ے

   یھت دی اکل اپ ٹش ہن ویکں ےھجم ےن مت ی
 
 ےن یلیلٰ ج

ا ےھجم  
 
   اھت اہک اک دےنی وگایہ الخف ےک اب

ے

 �جھب تنعل ہک اہک ہن ویکں ےن مت ی

رے اہین دو

ن

  رگم ےگ رکںیل افےق مہ رپ وی 

ے

ہت
م

ے

ٹ

ری ارگ ۔ےگ اگلںیئ ںیہن   اںم ی 

اں وہں

ن

رے وت زریب ی  وتگھبں ںیہن اےلیک اںم ذعاب ہی اب اور ۔وہ یھب مت ی 

 اںم ادناز اجراحہن اسیکھت آوسنؤں ےتہب وہ ۔وتگھبےگ اسھت ریمے یھب مت یگ

 اور اھت راھک آہنیئ اسےنم اےکس ےن اہین ۔اھت اکچ ڑپ دامیھ زریب ۔یھت یئگ یلچ وبیتل

اوہں یک دورسے ای   ولگ وج ہک ےہ یہی وت چس

ن

 چںہ رکےت انپیہ تشپ اںم گ

ر یھب اںم زسا یک دورسے اک وہ رای  ۔چںہ وہےت رشی   ےک ی   
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 اینپ اور اںم رھگ ایس ےگ رچںہ اںم کلم ایس مہ ہک زریب ےہ یہی زسا اب

رو وک زدنیگ  وکیئ مت ےس اس ےہ ایک ادناز سپ ھچک وج ۔رکےگنی رشوع ےس زی 

  رشوع ےس آرام اکروی ار

ے

 ززیب ۔اھت رکدی ا شیپ لح آاسن ےن اہین ۔وہ رکتکس

 رشوع اکروی ار ای   وہ ہک اھت وت اھتج عمج اانت وایعق یپاس ےک ان ۔رسالہدی ا  ےن

 ےھت وموجد واسلئ ےک زگارےن زدنیگ ایھچ رپ وطر امیل ای   یپاس اےکن ۔رکاتکس

 وج ولخص ۔۔اھت ولخص وہ یھت وہیئگ اقنعء درایمن ےک ان زیچ وج ےس آج رگم

 

ے

ا اومنل وج ولخص ۔۔اتکس لم ںیہن ویعض ےک اہپڑ ےک دول

ے

۔ےہ وہی  

   یک رب یپاس ےک ان چںہ رےتھک رطفت یک لہج اوب ولگ ھچک

ن

 یلھک ےس اجی

ااینں

 
ن

رار وہ رگم ےہ ایک اچسیئ ہک چںہ ےتیل اجن دل ےک ان چںہ آاجیت ن

ے

 ںیہن اق

 ےھت ےس اںم ولوگں یہ اےسی یھب زریب اور اہین ۔وھچڑےت ںیہن ڈرگ اینپ رکےت

ا ےن اوہنں ہک ےھت ےکچ اجن وج  
 
 ےکچ اجن وک ااھچیئ ایکس وہ ایک طلغ اسیکھت اب

  ہن میلست یطلغ اینپ اسےنم اےکس رگم ےھت

ے

 اس یک    ولوگں اےسی اور ۔ےھت رکتکس

ری ےس

ٹ

 ۔دںی زگار اںم رپیتس افمد رمع اسری وہ ہک ےہ وہیتکس ایک اور زسا ی 

 اک اہلل یہی ۔۔وہےئ اگلےت اسحب اک اصقنن افدئے رصف ۔رپے ےس وتبحمں

ا ااصنف

ے

۔ےہ وہی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا اور ےھت اجرےہ واسپ یپاس ےک اعرم اوب ایم  
 
 اڈے وہایئ رکےن رتصخ اوکن اب

 ےٹیب اےنپ رمع اریخ اینپ وہ ۔یھت امیگن ہن اعمیف ےس اس ےن اوب ایم ۔یھت آیئ رپ



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

505 

ا ےس وکسن یپاس ےک وہب اور

ن

ئ ااں ۔ےھت اچےتہ زگاری

ٹ

ی  ئ 
ب

 سب دعب ےک دےنی ایبہ 

ل واےل رےنھک رغض یہ ےس وٹیبں
پئ ک
ئ ی

ٹ

ب

۔۔۔ی اپ امں   

ا  
 
 ۔ںیہن یھب اھت وکشہ وکیئ ےس ان اےس ۔۔اھت ایک ہن وکشہ وکیئ ےس ان ےن اب

ل ویہ رپوردہ ےک اعمرشے اس وہ
پئ ک
ی

ٹ

ب

 ےنھجمس وبھج وک ویٹیبں واےل رےنھک وسچ 

ا ےس رس وبھج سب وک ان ۔ےھت ولگ واےل

ن

اری

ے

ر یھب ےسیک اچےہ رھپ ےھت ای

ے

 ای

۔اجےت  

ا  
 
 دعب ےک وہےن اولھج ےس رظنوں اےکن اور اھت اہک اولداع رک رکسما اوکن ےن اب

ر یمن اںم آوھکنں ایکس

ے

 وک ی اپ امں اےنپ آج ےن اس یھت اجیتن وہ ۔یھت آیئ ای

ری

ن

را اسیک آاگیہ ۔ےہ داھکی ی ار آج

ٹ

۔اھت ایل اجن ےن اس ہی ۔۔ےہ ذعاب ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دوونں وہ ۔ےھت آےئ وک ریس یک لیھج راول دوونں وہ دعب دونں تہب آج

   ےک لیھج
 
ی ر

ے

روں ےنب ق

ے

ی بصن رپ ای   ےس اںم وبچی

گ

ن

ئ
س

 ۔ےھت ےھٹیب رپ چنب 

ام رپ اقف رغمیب ۔اھت راہ لیھک ےس ی ال ٹف رپ افےلص ھچک دااینل

 

 لیھپ الیل یک ش

اریکی رپ تنطلس یک وسرج ۔یھت ریہ

ے

 امہگ اہیں ےمس اس ۔اھت وک وہےن راج اک ی

رھ تہب یمہگ

ٹ

 رظن رھپےت ادرھ ےس ادرھ ولگ رکسماےت ےتسنہ۔ےہ رکیت اجی ا ی 

ا ۔چںہ آےت  
 
ر اےنپ رک ومڑ رگدن ےن اب رای   ایسہ ۔داھکی رطف یک ودیل ےھٹیب ی 

 آراہ رظن وتہج اجذبِ  یھب اںم لح   ےس اعم رطح یک ہشیمہ وہ اںم رشٹ ٹنیپ
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۔اھت  

۔ایک اخمبط اےس اےنس ۔ودیل چںہ رےہ وسچ ایک  

۔داھکی رطف ایکس رک ومڑ رگدن اےنس ۔وہ ریہ وسچ ایک مت ۔ںیہن یھب ھچک  

  ینتک زدنیگ ہک وہں ریہ وسچ
ِ  
ااقپ

ن

اں ےہ وہیت مہف ی

ن

۔ی  

  اس پک اتگل ںیہن ںیہمت رگم ۔ےہ وت وس اہں
ِ  
ااقپ

ن

رہ یہ اک زدنیگ مہف ی

ن

 ۔ےہ م

رہ ایک الھب وت وہں اجےتن ھچک س   قلعتم ےک لبقتسم مہ ارگ

ن

 ےنیج اگ آےئ م

ر وہ ۔اںم
م
ا ۔اھت اعدی اک دےنھکی ولہپ رونش اک ی ات ہ  

 
رر اےنپ رھپ اابکیر وک اب

سف
مم
ہ

 رپ 

۔اھت وہا رخف  

ادیئ رک الہ رس ےن اس ۔چںہ رےہ ہہک کیھٹ آپ وت ہی

ے

 اکنح ودیل ےہ ی اد ۔یک ی

 رپ دااینل ودیل ۔اھت اھجاکن اںم امیض اےنس ۔ےھت آےئ ںیہی مہ روز اےلگ ےس

۔رکسمای ا امجےئ رظنںی  

  ےچین ےس رگنلی ادرھ ےن مت اور اہں

ن

 ۔اھت ایک ااہظر اک وخاشہ یک اگلےن الھچن

   داںیئ رکےک وا ی ازو اےنس

ن

ارہ اجی

 

ا ۔ایک اش  
 
 دبتلی زاوہی ےن رظنوں یک اب

   اس رکےک

ن

۔داھکی اجی  

  آل یھت الچیئ رطح سج وبٹ ومرٹ ےن آپ اور

ٹ

 ۔اھت رکدی ا الہک ےھجم ومس

 ےک امیض ےس آوھکنں یلھک وہ ۔یھت اکسمن یس دممھ رپ وبلں ےک دوونں ان



 New Era Magazine ہضف وتبلاز(2زیسن )تبحم ااسی دری اےہ

www.neweramagazine.com    

507 

  اںم وحملں وخوگشار

ن

۔ےھت رےہ اھجی  

۔اسنہ ےس دریھے وہ ۔اھت اچمی ا وشر انتک ےن مت  

۔یھت رکدی یہ دح وت یھب ےن آپ  

ازہ ی اد یک امیض رھپ آج ےہ ایخل ایک

ے

   ایکس دکیم وہ ۔اجےئ یک ی

ن

را اجی

ٹ

۔م  

ا ۔وتہب ریمی ۔ںیہن یج  
 
۔اگلےئ اہھت وک اکونں ےن اب  

رہ تہب ۔ایب آن مک اوہ

ن

 زر  مک داین۔۔داین ۔اگ آےئ م
ی

 

ئ م
ہ

د اےنس ۔

ٹ

 

 

 وہےت ااسکیئ

۔وہا وتمہج رطف ایکس وہ ۔دی آواز وک دااینل وہےئ  

ا وہ ۔ی ای ا گنمک

ے

 ےک ی ازوؤں اےس ےن ودیل ۔آایگ یپاس اےکس رک دوڑ وہا رکسمای

۔وچےم اگل دوونں اےکس رک ےل اںم ےقلح  

۔وپاھچ ےس اس اےنس ۔رکںی وبگنٹ  

۔اھت وہا رپوجش وہ ۔اٹ ول آیئ ۔ی ای ا سی  

ا ۔ےسیج ای   اٹیب ی اپ دوونں یج ول  
 
۔انبی ا ہنم ےن اب  

 ےس الڈ وہےئ ےتگل اسھت اےکس ےن دااینل ۔چںہ رکےت وبگنٹ ںیلچ یھب آپ امام

رامشئ

ن

۔یھت یک ق  

ا وسگنمئ وت ہی اتگل ںیہن ڈر ی الکل ےس یپاین وک امام آیکپ اٹیب

ن

 کیل چںہ اچیتہ رکی
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۔اگلی ا ڑکٹا ےس رشارت ےن ودیل ۔اںم  

 دااینل وہ وہےئ وھگرےت وک ودیل ۔چںہ رکےت وبگنٹ ولچ ےہ ںیہن ی ات وکیئ ایسی

۔وہیئگ ڑھکی اھٹ اھتےم اہھت اک  

  ول وسچ

ن
 

 اھٹ ےن ودیل ۔وہاگ ہن ذہم ریما وت وہیئگ الہک ارگ ی ار یک اب وائ

۔یھت یک رسوگیش اںم اکن اےکس وہےئ وہےت ڑھکے  

ر اےنپ ےھجم
م
  ۔دےگنی ےنچنہپ ںیہن رضر یھبک ےھجم وہ ےہ رھبوہس وپرا رپ وشہ

ے

 

ن

 امطن

   اس اہھت اک دااینل وہ رک دے وجاب اںم ےجہل رھبے

ن

رھ رطف یک ےچک اجی

ٹ

 ی 

 رھب رپ وہوٹنں ےک ودیل ۔چںہ ریتہ ادناز رگنل ایتشکں یک رکاےئ اہجں یھت یئگ

  وپر

ٹ

م
ا یھب وہ ےحمل یہ اےلگ یھت ارھبی رکسماہ

ے

 وسرج ۔اھت ےھچیپ اےکن وہا رکسمای

۔اھت ایگ پھچ اںم آوغش یک رغمب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

پ  مگیب ہلیکش
پ
ر الن ای   اچپ ج  

 

پ

 اڑےت اطقر در اطقر رپ آامسن یھٹیب رپ چ

  وک رپدنوں

ے

   ںیھت ریہ ی
 
  ایسہ ای   اںم وپرچ ج

ن

 ۔ریک آرک رکوال یک رن

ر ودیل ےس اگڑی ۔دی ا ہن دایھن ےن اوہنں

ے

۔اھت آی ا الچ رطف ایکن رک ای  

ا  ےب وہ۔اھت راھک اہھت رپ رس ےک امں اےنس! یمم مکیلع االسلم

 

۔وچیکن احتش  

۔یھت ریحت اںم آواز ایکن ۔۔ویل  
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روں یپاس ےک ریپوں اےکن وہ ۔ویل آاکپ اںم یمم یج

ٹ

 من ےن اوہنں۔اھت ایگ ھٹیب اک

۔اھتام اںم اہوھتں اےنپ رہچہ ااکس ےس آوھکنں  

۔آےئگ مت  

ا اور یمم یج

ے

ا آی

ے

ا آسف اور رکںی تمہ یھب آپ ۔اگ روہں اجی

ن

 ۔رکںی رشوع اجی

 وہا اہرا ہی ۔ےہ داھکی اںم روپ ےک اخوتن وبضمط ای   ہشیمہ آوکپ ےن اںم

ا ںیہن وسٹ ی الکل رپ آپ روپ

ے

 ےس تبحم اےنس وہےئ وچےتم اہھت اےکن ۔رکی

۔اھت اہک  

اں اجؤ رہ یپاس ریمے لقتسم مت

ن

۔ی  

 ودعہ ریما ہی نکیل ۔اکم ریما رھپ اور ےہ یلمیف یھب اینپ ریمی ۔یمم اتکس رہ ںیہن

 وبضمط ےن اس ۔اگ وہں ںیہن یھبک رپواہ ےب ےس آپ اںم ہک ےس آپ ےہ

۔اھت اہک اںم ےجہل  

۔ےھت رےہ انب راہتس رپ اگولں اب آوسن اےکن ۔ےل لم ےس ھجم وہک ےس دنکسر  

  رکف ۔یمم آےگنیئ یھب وہ

ے

اونخں ۔رکںی م

ن

دا امس ےس ےسیجی  ایس وہاتکس ںیہن ج 

وں مہ آپ ۔وہیتکس ںیہن اگل اوالد ےس امں رطح

ن

 

ے

 یہ آپ یںمہ چںہ وحمر اک ت

 ۔یھت تبحم یسیک اںم ےجہل اےکس ۔وہاجےئ یھب ھچک اچےہ ےہ وھگانم رگد ےک

رےنھ اتھچپوا اک مگیب ہلیکش

ٹ

ا الھب ایک ۔اگل ی 

ے

ا وہ ارگ وج وہی  
 
 میلست ےس دل وک اب

ن ہن دقمر ااکن اہنتایئں ہی آج وت رکںیتیل
 
ی

ے

ئ

ن

ب ی

 ےک اگلےن آگ وک آایشےن اےنپ ۔
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رامہ یہ ےن اوہنں وک ہلیمج اور یلیلٰ وت ادنینھ ےیل

ن

 اب وت اتھچپوا ہی ۔اھت ایک ق

۔اھت رانہ یہ رمع اسری  

   امیتن ہن ی ات یک یلیلٰ اور ہلیمج اںم اکش
 
 ریمی وہ ہک اھت اہک ےھجم ےن یلیلٰ ج

   ےہ اچیتہ اننب وہب

ے

 وہب ریمی ہک یتہک اےس اور دیتی اکل اپ ٹش اوکس اںم ی

ان ۔ویل راتہ یہ ااھچ ھچک س   وت ےہ ایھچ تہب

ن

ا ی از دلج اسیک ان

ے

اں ےہ وہی

ن

 ۔ی

ا ےن اںم

ن

ایپادیئار ےسیک وہ وہں رکریہ ہیکت اںم رپ اہسروں نج ہک ںیہن یہ اجی

ن

 ی

 رس ااکن رک اھٹ ےن ودیل ۔ےھت رےہ ہہب ےس زیتی آوسن ےس آوھکنں ایکن ۔چںہ

 اوکن یپاس ےک ودیل اور ںیھت یگل روےن رک وھپٹ وھپٹ وہ ۔اگلایل اسھت اےنپ

ا اب وک مگیب ہلیکش اور ۔ےھت ہن اافلظ ےیل ےک دےنی دالاس

ے

ا رمع ی

ن

 لمکم وہ اھت روی

 اکنت اکنت اھت رکدی ا ابتہ وک آایشےن اس ےن زغلش یس ذرا ایکن رگم ںیھت ہن وصقروار

  اینپ ےن اوہنں اابکیر ۔اھت دی ا ریھکب

ے

 رغور رپ واقر اخدناین اور رمےبت اےنپ دول

 یھبس ےک اخدنان اوےچن اےکن ۔اھکل ااجنم اسیک اک رغور اےکن ےن دقرت اور ایک

 یئگ الیئ ےس اخدنان ایلعٰ اٹیب ااکن یٹیب اولکیت ایکن ۔ےھت ےئگ وھچڑ وک ان رپدوردہ

 یک ابتیہ یک سج اٹیب ہی ااکن سب وت اھت یپاس اےکن ۔اھت وھچڑدی ا اںیہن ےن س   وہب

 ےس مگیب ہلیکش ۔ںیھت رکیکس ہن وہ زعت یک ویبی یکسج ۔ںیھت وخد وہ دار ذےم

 ےک ڈنمھگ اےنپ ےن وہنجں ہک اںم داین اس اھت وہاتکس وکیئ دبتمسق یھب زی ادہ

۔اھت رکڈاال ابتہ وک آایشےن ےتسب ےتسنہ اےنپ اہوھتں  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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رش ےک نحص ےچک وک زبنی یھنن وت آی ا رھگ دیحر

ن

 اھکےت یٹم ےس اامہنک ےھٹیب رپ ق

۔اھت یپای ا وہےئ  

ے یچب ۔ااھٹی ا اںم وگد اےس رک دوڑ اےنس ۔یچب دنگی ےہ وہراہ ایک ہی ارے

ن

لئ
 
ج
م

 

ری   وک اویٹکییٹ دنسپ نم اینپ اوکس ۔یگل ۔اھت آایگ ہصغ رپ ےنگل ی   

 وت آی ا اںم اخےن ی اوریچ وہا داتی آوازںی وک افہمط وہ مت وہ اہکں افہمط ۔۔افہمط

۔یپای ا وہےئ الہےت چمچ اںم یلیتپ اےس  

ر الڈیل اہمتری ہی اور وہ ادرھ مت
م
۔یھت ریہ رک لغش ےس یٹم ی اہ  

 ریتگنی ہی اور ےہ وہیت ادرھ ادرھ رظن ریمی ذرا ےس ڑلیک اس وہں گنت اںم

ر وہں
م
را ےن افہمط ۔ےہ اجیت لکن ی اہ ۔انبی ا  ہنم اس ی   

 ہنم وہا ڑھتلا ےس یٹم اک یچب ےس تبحم ےن دیحر ۔یچب دنگی ۔ےہ یئگ یہ رپ مت

۔یھت یگل امرےن اقلقری اں ےس وخیش وجای ا   وہ ۔ایل وچم  

 اںم نپچب وک آپ ہک ںیھت رکیت اتبی ا رموحہم اامں ےہ یئگ رپ آپ ںیہن رپ ھجم

 وہےئ اےتھٹ ےس ڑیپیھ رک ڈکھ یلیتپ ےن افہمط ۔یھت اعدت یک اھکےن یٹم

۔اپھتپھتی ا اگل ااکس ےس ایپر ےن دیحر ۔اھت اہک رک رکسما  

ا انجب وت

ن

۔اںم نپچب اےنپ وہیگ اھکیئ ںیہن یٹم ےن آپ وکن  

 اخےن ی اوریچ وہرک ےس اسڈیئ ایکس وہ ۔رھتسی اصف یھت یچب ایھچ تہب اںم
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ر ےس
م
۔اھت ےھچیپ ےھچیپ اےکس دیحر ۔آیئ لکن ی اہ  

ا ںیہمت

ن

۔ےہ ی اد نپچب اانپ وکن  

   ای   اںم نحص اور ایل ےس وگد ایکس وک زبنی یھنن ےن افہمط ۔ےھجم ےہ ی اد

ن

 اجی

پ  ےگل

 

پ  ااکس رک وھکل داھر زیت یک یپای

ن

۔یگل دولھاےن م  

ا ی ات ای   ںیہمت افہمط ارے

ن

ے رپ اچریپایئ وہ ۔یھت اتبی

ے

ھئ

ٹ

ب ی ت

۔وبال وہےئ   

پ  اےنس ۔ایک

 

 کشخ ےس ولپ ےک اچدر اینپ ہنم اک زبنی رکےک دنب داھر یک یپای

۔ایک  

 اابخر اک املسمونں اخاتصل  وج ےہ ایک رشوع اابخر اانپ رک لم ےن دووتسں س   مہ

 اینپ اوکن ہک رکےگنی دیبار وعشر اںم املسمونں ےک ریمشک مہ ذرےعی اےکس ۔وہاگ

  یک آزادی

ن

 
ا اوتسار رپ وطخظ نک وک ج

ن

۔اچےیہ رکی  

اعئ اںم زی ان سک اابخر وہ نکیل ۔ےہ ی ات ایھچ تہب وت ہی

 

۔وہاگ ش  

اری رگم اںم اردو رصف وت اںم رشوع رشوع ایھب
م
 ےہ رکریہ اکم رپ اس میٹ ہ

  ایکس یھب اںم زی اونں العاقیئ امہ دنچ یہ دلج

ے

اع

 

 مہ ۔ےکس اج انبی ا نکمم وک اش

 یسک املسمن ےک وادی ےس اسولں رتس ہک افہمط ےہ وساچ ہی رک لم ےن س  

 

ٹ

  ےک دقفان ےک الپن س 

 

ری ان اجںین رصف ی اع

ے

   آزادی چںہ رکرےہ ق

ے

 ی

 

ے

   وہیگ ہن نکمم ی
 
  ج

ے

 اےس وہ ۔ےگ ںیلچ ہن رک ےل اڈنجیا رپارپ ای   مہ ی
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۔آیھٹیب یہ یپاس اےکس یھب رشداھ ۔اھت رکراہ آاگہ ےس االصفتت  

 وک دصقم میظع یھب یسک اھت اتہک اداھرک ۔ےن آپ یہک کیھٹ ی الکل ی ات ہی

 ہک اھت اتہک وہ ےہ وہیت رضورت یک یلمع تمکحِ رتہبنی ےیل ےک رکےن احلص

 

ن

 
  اہر اںم ج

ے

 
 

راےن اوقال ےک ودیل ارثک وک افہمط ےہ وہیت ےس الپگنن ج
م
 دہ

۔یھت اعدت یک  

ئ ک مت افہمط وےسی ۔ی الکل وہ اھت اتہک کیھٹ
 س
فی

د رکو التش اوکس رپ  ای 

 

 لم ش

۔اجےئ  

۔ارھبی کمچ اںم آوھکنں یک افہمط ۔ںیہن یہ وساچ یھبک ےن اںم وت ہی ارے  

ئ ک
 س
فی

 ۔رکو التش وک ویبی ایکس ی ا اوکس مت چںہ رکےت اامعتسل یھبس آلکج ی ار وت 

ام

ن

اں ےہ ہتپ ی

ن

 کمہ وج ایل ےس وگد ایکس وک زبنی ےن دیحر ۔اک ویبی ایکس ی

۔یھت آریہ یپاس اےکس رک کمہ  

ا ےہ ی اد یج  
 
۔ںیھت وہیئگ رموکز رپ ےطقن رمیئ ریغ یسک رظنںی یک افہمط ۔اب  

 ےن دیحر ۔اجےگنیئ لم ہک ےہ نیقی ےھجم رکو التش وک دوونں ان مت رھپ سب

 اںم ایخیل ےب ےن افہمط ۔اھت دی ا وجاب وہےئ رکےت ڑھکا اںم وگد اینپ وک زبنی

ر یک دیحر ۔دی ا الہ رس

ن

۔یھت یگل وک دل اےکس وجتی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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۔۔دعب امہ ھچک  

ال یہ اںم الؤجن اسیکھت دااینل ۔اھت وموجد رپ رھگ دعب دونں اکیف ودیل  

ٹ ن

 ےتلیھک ف

رشی اکیف وہ وہےئ

ن

ا ۔اھت آراہ رظن ق  
 
اپ پیل اب

ٹ

   ای   وھکےل ی

ن

 رپ اکؤچ اجی

 رک لمکم میلعت اینپ اور یھت رکیل وجانئ ویسونریٹس ےس دوی ارہ اےنس ۔یھت دراز مین

  دح اکیف زدنیگ ۔یھت ریہ

ے

ارلم ی

ن

۔یھت آیکچ رپ ڈرگ ی  

۔اکپرا اےس دکیم اےنس ۔ںینس ی ات ودیل  

 دااینل وت وبال ےس وچںہ وہ وہےئ اگلےت کک زوردار وک ی ال ٹف ۔نم اجنِ  یج

۔اگل رکےن یھک یھک  

ئ ک ےھجم ہی
 س
فی

 یک نسح ودیل آپ ایک ےہ وہا آی ا جیسیم اک دیحر افہمط یسک رپ 

 

ن
 

اپ پیل ےن اس ۔چںہ وائ

ٹ

 دکیم ودیل اھت اتبی ا وہ امجےئ رظنںی رپ رکسنی یک ی

۔وہایگ استک  

ام اک سک وکن

ن

۔ےن مت ایل ی  

 رک وھچڑ وچںہ ی ال ٹف ودیل اھت اتبی ا اےنس ےہ ریتہ اںم ریمشک ومجں ۔دیحر افہمط

اپ پیل اور آی ا یپاس ےک اس رطح یک ریت

ٹ

 ایگ ھٹیب رپ زنیم وچںہ رکیل ےس اس ی

راری ےب رظنںی ایکس

ے

اپ پیل ےس ق

ٹ

 رپ سج ںیھت ریہ رگنی رپ رکسنی یک ی

ا  
 
ئ ک یک اب

 س
فی

 وہ ۔اھت اسےنم ےک رظنوں ایکس جیسیم اک افہمط اور یھت وہیئ یلھک 

پ  جیسیم ےس دلجی اےنس ۔یھت آالننئ

 

ای

ٹ

۔ایک ی  
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۔رشداھ وی آر  

اریخ یھب یک ےحمل ای   ۔یج

ے

 یکمچ یس یمن رپ وکلپں یک ودیل ۔اھت آایگ وجاب ےس ی

دوی اےنس یھت

ٹ

۔یھت یئگ رکیل رویسی ہک وج المیئ اکل وی   

 اںم اچدر ایسہ ۔۔۔لیمج و نیسح یک دصا ۔یھت اسےنم اےکس وہ ےحمل یہ اےلگ

  یس یپازیکہ ۔۔یٹپل

ٹ

م
۔اجسےئ رپ وہوٹنں رکسماہ  

   وہ ۔۔اداھرک
 
  اںم آواز ایکس وت وبیل ج

ٹ

م
پااہ ئ
پک ئ
ک

ا ۔یھت   
 
 کھج آےگ یھب اب

۔یگل دےنھکی رک  

ا ای   ےس بقع ےک افہمط ۔اھت رکسمای ا وہ ۔رشداھ ۔۔۔ اںم اہں

ن

ا اجی

ن

 رہچا اچہپی

 زی ادہ یھب ےس ےلہپ ۔اھت دیحر وہ ایگ اچہپن اںم ےحمل ای   ودیل ۔اھت ارھبا

۔۔ڈنیہمس  

ر وت

ن

د آج

ٹ ن

رشی وہ ۔آوکپ ےن اس اکنال یہ ڈوھی

ن

 ودیل چںہ ےسیک ۔وبال اںم ادناز ق

۔اصج    

۔وہ ےسیک مت وہں کیھٹ ی الکل اںم  

۔چںہ اصہبح اھبیھب اسھت آےکپ ہی ۔اک ومال ےہ رکم  

ا ویبی ریمی ہی ۔اہں  
 
۔اھت رکوای ا اعترف ےن ودیل ۔چںہ اب  

ا چںہ یسیک  
 
۔ایھٹ وبل ےس دلجی افہمط ۔اب  
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ا ۔آاکپ ودیل چںہ رکےت ذرک تہب چںہ یسیک آپ کیھٹ ی الکل اںم  
 
 وخش ےن اب

۔یکمچ یس یمن اںم آوھکنں زبس یک افہمط ۔اھت اہک ےس االخیق  

  اب ےھجم یھت یتھجمس وت اںم

ے

 رک رکسما لکشمب وہ ۔آپ وہےگن ےکچ وھبل ی

۔وبیل  

 وک دوونں مت اںم ایک وے دا ی اےئ ۔یلگپ ےہ وھباتل وکیئ یھب وک ونسحمں اےنپ

ادی

 

 ای   دیحر اور افہمط ۔اھت وہا وشخ دکیم وہ ۔دوں دے ابمرابکد یک ش

   یک دورسے

ن

۔ڑپے سنہ رک دھکی اجی  

ادی رصف

 

 دیحر وجاب ۔اصج   ودیل دےیجی ابمرابکد یھب یک یٹیب ںیہن یہ یک ش

۔اھت دی ا ےن  

اء

 

 ۔وہں وخش تہب ےیل ےک دوونں مت اںم ۔وہ ابمرک تہب تہب اہلل امش

رر اسیج مت وایعق افہمط
سف
مم
ہ

ررو 

ن

 افہمط اھتم اہک ےس دل ےچس ےن ودیل ۔ےہ رکیت ڈی 

  رپ رہچے ےک

ے

 

ن

۔یھت اکسمن رھبی امطن  

ا ۔داھکںیئ وت یٹیب اینپ  
 
۔اھت اہک اںم ےجہل رپاایتشق ےن اب  

 دعب ٹنم یہ دو وہ وت اہک ےس دیحر ےن افہمط ۔الںیئ اےس دیحر وہں البیت اہں

رھ ای  

ٹ

 افہمط ی الکل وہ ۔اھت آی ا ےل ااھٹےئ اںم وگد وک یچب یس ایپری اسہل ڈی 

۔یھت یسیج  
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اء ےہ ایپری ینتک

 

ام ایک ۔اہلل امش

ن

ا ۔ےہ ی  
 
۔یھت وہیئ وسحمس دیپسچل وک اب  

۔اھت دی ا وجاب رک رکسما ےن افہمط ۔ابعس زبنی  

اء

 

ام ااھچ ےس اس ےیل ےک یچب اس اہلل امش

ن

 ودیل ۔اھت وہاتکس ںیہن وکیئ اور ی

۔وبال  

ا  ےس اکم ای   اںم

ے

 رےہ یہ وہیت ی ات اب وت ےس آپ اصج   ودیل وہں آی

۔یھت اچیہ ااجزت ےن دیحر ۔یگ  

اء ان

 

۔رکسمای ا ودیل ۔رضور اہلل ش  

 ایکس زبنی یھنن وہا ڑھکا اھٹ وک اجےن وہ ۔اھبیھب احظف اہلل ۔احظف اہلل رھپ اوےک

۔یھت اںم وگد  

ا ۔احظف اہلل  
 
۔ےھت وبےل وہرک زی ان ی   ودیل اور اب  

۔اھت آدکمھ یھب دااینل ۔چںہ وکن ہی امام  

دی ا ےن وہنجں چںہ آیٹن ویہ ہی

ٹ ن

ا ۔یھت اچبیئ اجن یک ی ای ا اںم ای  
 
 اتبی ا اےس ےن اب

اپ پیل وہرک اتشمق وہ وت

ٹ

۔اکھج رپ ی  

 اانپ ےن اس ۔چںہ یسیک آپ ۔اٹیب اک یپایپا امام وہں دااینل اںم ۔آیٹن مکیلع االسلم

۔دی سنہ اایتخر ےب افہمط اھت رکوای ا اعترف  

۔وہ ویکٹ تہب وت آپ اٹیب وہں کیھٹ ی الکل اںم  
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 اک دصا اںم اعمےلم ےک رکےن رعتفی دااینل ۔آیٹن چںہ ایپری تہب یھب آپ

۔۔رطح یک ودیل ی الکل اھت امکل اک دل ےلھک  

ا واسپ رک اھک ونڈزل اںم آیٹن ااھچ

ے

ا آپ وہں آی

ن

  اجی

ے

 رک الہ اہھت اےس اےنس ۔م

ا رخ  
 
۔ومڑا رطف یک اب  

ا وس اھت آایگ رپ دض وہ ۔دلجی اںیھٹ دںی رک انب ونڈزل ایھب سب ےھجم امام  
 
 وک اب

 ےس رمکے رمہاہ رک دااینل رک اھٹ رکیت ذعمرت ےس افہمط وہ ۔ینب یہ اےتھٹ

   یک نچک

ن

   یک رکسنی وہےئ رکسماےت ےن ودیل ۔یھت یئگ یلچ اجی

ن

۔داھکی اجی  

۔رشداھ وہ یسیک مت  

ام ریما

ن

۔یھت یک حیحصت اےنس ۔اداھرک ےہ افہمط ی  

ام ریما

ن

اں ےہ ودیل وت یھب ی

ن

۔رشداھ ی  

  اںم زدنیگ ریمی ۔۔وہ یہ اداھرک مت وت ےیل ریمے رگم

ے

 
 آیت ہن یھبک دھای

۔آےت ہن مت ارگ  

 ریہ یھب وہ وت رکسما اور ۔اھت رکسمای ا وہ۔رکیپ یک واف ۔وہ یہ رشداھ وت یھب مت

۔یھت  

اں وہ وخش اسیکھت دیحر مت

ن

۔ی  

ر یک زدنیگ ےھجم ےن دیحر ۔وہں وخش تہب
م
 رپ رہچے اےکس ۔ےہ دی وخیش ہ
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ے

 

ن

ار ےک امطن

 

۔وہیئ وسحمس یلست وگہن ی   وک دل ےک ودیل ۔ےھت آی  

۔وہےگ ےکچ یھب وھبل ےھجم مت یھت یتھجمس وت اںم  

ا  وھبل ںیہمت اںم ہک ےہ نکمم ےسیک ہی الھب ۔وہ ریہ رک ی اںیت یسیک

ے

 وت مت ۔اجی

 تنم رموہن یہ اہمتری وہ وہں راہ یج آج اںم وج زدنیگ ہی ۔وہ ہنسحم ریمی

۔ےہ  

۔اداھرک ےہ اہلل وت واال دےنی زدنیگ  

۔اھت انبی ا ںیہمت وت وہلیس ےن اس نکیل  

۔یھت ریہ رک ااظتنر اہمترا وج ایب اہمتری ۔۔اداھرک اھت یہ رانہ زدنہ وت ںیہمت  

۔ںیھت ااھٹیئ ںیفیلکت ینتک ےن ایب دعب ےک اجےن ریمے رشداھ وہ اجیتن ۔۔اہں  

۔ںیفیلکت  

 آںیھکن یک افہمط ۔ڈاال انس ھچک س   رصتخما   اےس رھپ اور الہی ا رس ےن ودیل ۔اہں

۔ںیھت وہیئگ من  

ا اگل وک دوونں مت اچاہ انتک ےن ولوگں

ن

  یہ یک تبحم رگم رکی

ے

 
 

ر وہیئ ج

ن

 ۔اںم آج

۔اھت رکش اںم ےجہل اےکس  

 تبحم ۔رشداھ ےہ ریتھک وجڑے ےس دورسے ای   یںمہ وج ےہ وت یہ تبحم ہی

 اجیت نب تبسن رک ڑج ےس یسک وج تبسن وہ ۔ےہ الہکیت تبسن زی ادہ ےس قلعت
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ر اور وبثت و وگایہ,  اکمن و زامن ۔ےہ
م
 وہیت اموراء ےس داللئ ےک رطح ہ

رنی اچس اک اکانئت ۔ےہ

ے

 اںیہن ۔چںہ اجیت یک وبقل اچسایئں اور ےہ تبحم چس ی

ا ںیہن اھجمسی ا اور ونمای ا

ے

 رمکے اور ۔اھت وبال اںم ےجہل اسرح وصخمص اےنپ وہ ۔اجی

ا آیت واسپ اںم  
 
   ال اایتخر ےب ےن دل ےک اب

 
رای ا( کش ےب)ری

م
۔اھت دہ  

 ےس بقع اےکس یھبت ںیک اصف آںیھکن اینپ ےن افہمط ۔اداھرک وہ ےتہک چس

۔اھت ارھبا رہچہ اک دیحر  

  اب واہ ارے

ے

ا وہ ۔آپ چںہ آالننئ ی

ے

ر ےک افہمط وہا رکسمای رای   ایگ ھٹیب یہ ی 

ا ۔اھت  
 
ر ےک ودیل آرک اب رای    رپ دو ۔یئگ ھٹیب ی 

ٹ

ئ کت
ف

۔۔لپک   

  وت وہیئ ی ات دعب رعےص اےنت سب یج

ے
ے

 ودیل ۔الچ ںیہن یہ ہتپ اک زگرےن وق

۔اھت رکسمای ا  

اں آرےئ یپااتسکن یھبک ولگ آپ

ن

ا ۔ی  
 
۔وبیل اب  

ا ہصح اک یپااتسکن اوکس یںمہ ۔چںہ کیھٹ یہ اںم ریمشک اےنپ مہ اھبیھب ںیہن

ن

 انبی

 ۔وہیئ ریحت یس وخوگشار وک ودیل ۔اھت دی ا وجاب ےس زعم ای   ےن افہمط ۔ےہ

  اےنپ وایعق اےس ےن دیحر

ن

  اںم رن

ن

 اک اںم اموحل وخوگشار وہ ۔اھت ایل رن

پ  گپ  ےس دورسے

 

  ۔ےگل رکےن س

ے
ے

  اور ۔اھت راہ لچ ہیہپ اک وق

ے
ے

 اکم اک وق

ا ےتلچ وت

ن

ر ی اال ےس اکمں و زامن ۔ےہ یہ اجی
م
دہب وج رپے ےس رفتقی ہ

ن

اونں ج 

ن

 ان

   وک
 
ی ر

ے

ا ق

ے

ا  ےن ودیل وج تبحم وہ ۔ےہ وت یہ تبحم وہ ےہ الی  
 
 یھت یک ےس اب
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ا  
 
 ۔۔یھت یک ےس دیحر ےن افہمط اور افہمط ےن دیحر ۔یھت یک ےس ودیل ےن اب

 ہک یھت یک ےس اداھرک ےن رشداھ اور رشداھ ےن اداھرک وج تبحم وہ اور

  یئک وت ےک تبحم

ن

۔۔چںہ رہچے یئک رن  

  وصرت ای   یسک اوکس

ے

دہب اعریگمل ااسی وت ہی ۔ںیہن یہ نکمم رکدانی دحمود ی

ن

 ج 

 رصتخم وک رجتےب ےک اجےن ڑھچب طیحم رپ زامونں یئک اور العوقں یئک وج ہک ےہ

   ےس دورسے اک وک س   رکےک
 
ی ر

ے

ا ےل ق

ے

۔ےہ آی  

ا اھٹںیھٹ اک سج ہک ےہ دری ا  ااسی اک وج تبحم

ے

 اتحمج اک مھج رم یسک یپاین امری

 آب ےک تبحم ہی ویکہکن ۔۔ےہ رانہ امرےت یہ ومںیج دصا وت وک رحب اس ۔ںیہن

   اور ےہ روح یک قیلخت وج تبحم ۔۔ےہ انب ےس
 
 ابثت وک یسک وسا اےکس الری

۔ںیہن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ❤متخ دشہ❤
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ار
م
  و یہ

 
ا اںم ی

 

ام وفحمظ چںہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ی

ن

۔ وہےن واےل ی

  و اینپ یںمہ
 
را سون ی ر ای 

ن

 
 یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

ار
م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرنلکٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ی

ن

ارع ،رپ اانپ ی

 

  ،یش

ٹ

وپس

ا اچچںہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ اںموت اردو  رکوای

 

ای

ٹ

  �جھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ یںمہ لیی

ے

تکس

 ۔ چںہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک)

 
ن

ر رحت ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و ی  ا ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م  تاالصفت ی 

 چںہ اورپ درےئ ےئلک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی : ادارہ  ہیرکش                  

ن

 
را م    سون ای 

 


