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 ارلیح 

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ی

   رمی ا روح 

اہ  جیاز ار

 

 ش

 

ار
م
  و یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ی

ن

  و اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ی
 
را ین  ی   ای 

ر

ن

 
ار  یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول،   ی

ن

رپ اانپ ی

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع  ، ی

 

ا اچںیہ ، یش

ن

 رکوای

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل   لیی

 ںیہ یھب  رکےت وہےئ ںیمہ

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 دےیئ ےئلیک  تالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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 مہ اس ےیل یھب 
ی

ن

خ
ل

 مہ اک ےہ ۔اس رہش وک راس ا
ی

ن

خ
ل

رے رہش راس ا

ٹ

ہی رظنم دیئب ےک تہب ی 

ا ےہ ویکہکن اہیں ومیخں ےس اشم

ے

 رےنھک واےل وھچےٹ وھچےٹ اکمن ںیہ اہک اجی

ے

 ہمب ت

 وج اسلح دنمسر رپ وموجد ںیہ ۔

 

ے
ے

ا اھت نکیل اس وق

ے

وہ اس رطح ےک وھچےٹ وھچےٹ اکم رکےن ےک ےیل وخد ںیہن آی

ارف اک اھت 

 

 ڈنیہ ش

ٹ
ن

 وسال اس ےک الی 

ر اک رشی  ۔  رای  ر اکم ںیم ی 
م
 وہ وج نپچب ےس اس ےک اسھت اھت اس ےک ہ

ری لیج ںیم اھت ۔اس آج وہ اےس اہنت ںیہن وھچ

ٹ

 دیئب یک ای  تہب ی 

ے
ے

ڑ اتکس اھت وہ اس وق

 اک وافدار اسیھت اس رپ اجن اھچنور رکےن واےل وک وہ اس رطح ےس ںیہن وھچڑ اتکس اھت ۔ 

ہی چس اھت ہک ڈان وک اس ےس وکیئ تبحم ہن یھت اس ےک اسھت وکیئ دیل وایگتسب ہن یھت رگم وہ 

ا  

ے

 اھت اور ڈان وک اےسی یہ ولوگں یک رضورت یھت ۔ اس ےک ےئل اجن دےنی اک وحہلص رھک

ا رات ںیم 

ے

ران اور اخومش وہی  مہ رہش دن ںیم انتج وی 
ی

ن

خ
ل

 اھت راس ا

ے
ے

رات ای  ےجب اک وق

ا ۔ 

ے

 اانت یہ رووینشں ےس رھبا وہی

اہ اکر وک 

ن

اور ڈان ارثک اےنپ اکم رووینشں ںیم رکےن اک اعدی اھت ویکہکن اےس ہتپ اھت ۔ہک گ

اہ ںیہن  

ن

اہ اپھچےن اک رطہقی امر داتی ےہاس اک گ

ن

 ہکلب گ

ا اھت ۔ 

ے

ا وہ اےنپ یسک یھب اکم ںیم وکیئ یطلغ ںیہن رکی

ے

ا ےلھک اعم رکی

ے

 اس ےیل وہ وج یھب رکی
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د یہی وہج یھت ہک   ای 

 

اوہں یک داین ںیم   32ش

ن

درورڈل اکرڈان اھت ۔گ

ٹ ن

اسل یک رمع ںیم وہ ای

ایم ںیہک ڑیکے وکم

ن

 ڑوں وک لسم ڈاال دقم رےتھک یہ ڈان ےن اس رہش ںیم ڈان ی

 دویئب اک ہچب ہچب ڈان داڈویل وک اجاتن اھت نکیل وکیئ یھب اس یک لکش ےس وافق ہن اھت 

ا اھت ےک اسھت ڑھکے رضخ وک یھب اتپ ںیہن اتلچ ۔ 

ے

 وہ اینت افصیئ اور وہایشری ےس اکم رکی

اہ ےیک ےھت نکیل سج زیچ اک ازلام ایھب  

ن

اہ ںیہن اھت اس ےن یھب ںیہک گ

ن

ارف ےب گ

 

اےس ش

دی ا اجراہ اھت وہ اس ےن ںیہن ایک اھت اور ڈان وک ہی وظنمر ہن اھت ہک اس یک میٹ ںیم یسک وک اس 

 ایک اجےئ

ٹ

ارگ

ٹ

 رطح ےس ی

ا اھت ہن یہ دویتس اور 

ے

ا ان ےس وہ وکیئ قلعت ںیہن رھک

ے

اےس نج ولوگں ےس بلطم ہن وہی

 ہن یہ دینمش نکیل 

 

ٹ
ن

ارف رپ ازلام اگل ےک اےس واقث کلم ےن اےس اسےنم ےس اکلرا اھت اس ےک الی 

 

 ڈنیہ ش

 لیج ےک ادنر رکوا دی ا اھت اور یہی زیچ ڈان وکہصغ دالریہ یھت ۔ 

ارف وک اھپیسن ےک دنھپے 

 

واقث کلم وجہک وفن رپ اےس دایکمھں دے اکچ اھت ہک وہ ش

 اس ےس پھچ رک ان وھچےٹ وھچےٹ اکمونں ںیم ےس یسک 

ے
ے

 اچنہپےئ اگ ۔اس وق

ے

ی

 ای  اکمن ںیم اھت ۔ 

ے ےس رتہب ےہ ہک وہ اسےنم آ رک اس ےس ی ات رکے   اس

ن

ب
 
پھپ
چ

ےن واقث کلم وک اہک اھت ہک 
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 ےس لیج 

ے
ے

ارف ای  ےتفہ ےس زی ادہ وق

 

ا ایس یک وہج ےس آج ش

ن

نکیل واقث کلم ہن امی

 ںیم اھت۔ 

 ڈنیہ اھت اےس لیج ںیم یسک زیچ یک یمک ہن یھت اے۔ یس 'یٹ وی' ڈیب وہ ڈان 

ٹ
ن

وہ ڈان اک الی 

ر زیچ ایہم یک یئگ یھت ۔ اک اخص دنبہ اھت 
م
  اےس ہ

ا 

ن

ر وہی
م
نکیل لیج ےس زی ادہ ڈان وک اہیں اس یک رضورت یھت سج یک وہج ےس اس اک ی اہ

 رضوری اھت ۔ 

اا وہا ای  رھگ ےک ادنر دالخ وہا اہجں اس ےک ھچک آدیم ای  آدیم وک 

ے

کلت

ن

ن
وہ گنت یلگ ےس 

اےن ڑھکے ےھت ۔ 

ے

 زنیم رپ اھٹیبےئ اس ےک رس رپ دنبوںیق ی

ر ہن اھت ۔ وہ ی ا

 

ای

ے

 لکل اخومیش ےس آرک وصےف رپ ھٹیب ایگ اس ےک رہچے رپ وکیئ ی

واقث کلم ےن ذرا یس اگنہ ااھٹ رک اس ےک رہچے یک رطف داھکی ۔ےنگ اکےل ی ال وج ےھچیپ 

یک رطف وپین ںیم دنبے وہےن ےک ی اووجد یھب امےھت وک وکر ےیک وہےئ ےھت ۔رسخ و 

ا اھت اس دیفس رتگن ۔زبس آںیھکن یکلہ یکلہ داڑیھ

ے

  ی ات رکی
 
 ذرا ذرا یس ومچ ۔وہ ج

ا ۔نکیل ہی صخش اتسنہ ںیہن اھت ۔ 

ے

 ےک اگل رپ ای  ڈلپم امنی اں وہی

 سج ےن یھب اس ےک اگل اک ڈلپم داھکی اھت اس ےس ی ات رکےت 

ے

اس ےیل آج ی

 وہےئ یہ داھکی اھت ۔ 
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 ڈااتہ وہ اگ

ے

 ےب کش وہ رعیب زہشادہ ےتسنہ وہےئ یھب ایقم

ان ےب اینزی 

 

  اکےنٹ یک اواقت ہن وہ وت وھبانکن یھب ںیہن اچےیہ وہ اس ےک اسےنم ش
 
ج

 ےس وصےف رپ اتھٹیب وہا وبال

 واقث کلم وکڈان ےک اسےنم اینپ اواقت اک ادنازہ اےھچ ےس وہ اکچ اھت ۔ 

ے

 اب ی

 آ رک پھچ ےک ھٹیب اکچ اھت نکیل ڈان ےن اےس اہیں ےس وہ اےنت وھچےٹ ےس العےق ںیم

د اکنال ۔ 

ٹ ن

 یھب ڈوھی

ےھجم اعمف رکدو ڈویل ھجم ےس یطلغ وہیئگ ۔مت اسیج وہک ےگ ںیم واسی رکوں اگ زیلپ ےھجم 

ا ۔ 

ن

 امری

ے

 م

 اےس ےسیج یہ ادنازہ وہا ہک اب وہ ڈان ےس چب ںیہن اتکس وہ روےن اگل ۔ 

ا اےنپ آ

ن

اہ وہےن اک ںیم ںیہمت ایھب وبثت داتی مت۔ںیہمت وبثت اچےیہ ی

ن

دیم ےک ےب گ

  اس ےک آدویمں ےن دنبوق رپ زور ڈال رک 
 
وہں وہ دلجی ےس زنیم ےس اےنھٹ اگل ج

 اےس واسپ اھٹبدی ا

 چنہپ اتکس وہں وت ایک مت ےس وبثت اکنانل ریمے ےیل 

ے

ںیہمت ایک اتگل ےہ ارگ ںیم اہیں ی

 ل رک وپےنھچ اگل لکشم ےہ وہ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈا 

وےسی تہب افصیئ ےس اکم ایک ےہ مت ےن ےھجم اہمترا اکم رکےن اک ادناز دنسپ آی ااس ےک ےجہل 
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ا وہا وسحمس رک راہ اھت

ے

 ںیم واقث کلم اانپ ذماق اڑی

  اچوہں 
 
ا لکشم ےہ ںیہن ںیم ج

ن

ارف وک ڑھچوای

 

ںیہمت ایک اتگل ےہ واقث ریمے ےیل ش

 اس ےن اےنپ اہھت یک دو اویلگنں ےس یکٹچ اس اےس لیج ےس ولکنا اتکس وہں اےسی اےسی

 ےک آوھکنں ےک اسےنم اجبےت وہےئ اہک

ارف ےک ےئل 

 

د راہ وہں واقث کلم ںیم ںیہمت ش

ٹ ن

مت اجےتن وہ ںیم ںیہمت ویکں ڈوھی

دوی اہمترے یپاس ےہ 

ٹ

د راہ وہں سج یک وی 

ٹ ن

 ںیہن ہکلب ان ڑلویکں ےک ےیل ڈوھی

ریک ںیم ںیہ نکیل 

ے

دوی آج یھب اہمترے یپاس وہ ڑلایکں وج ی اافحتظ ی

ٹ

ان یک احفش وی 

 وموجد ںیہ 

ارف ےک ےئل ںیہن ہکلب ان ڑلویکں ےک ےئل آی ا وہں ۔ 

 

 ںیم اہیں ش

 ریمے اسےنم رومی رکو اور ی ایق یک وخد رکواؤ ایھب اہمترے 

ٹ
ن

 رپی

ن

 

دوی اک اورج

ٹ

اس وی 

 ٹنم ےہ ۔  10یپاس رصف  

 اس ےن اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےتل وہےئ اہک

 رپ رزیلی وہیکچ ےہ ۔اب وت رکڑووں نکیل اب ںیم 

ٹ
 

دوی وت اسی

ٹ

 ھچک ںیہن رک اتکس وہ وی 

 ولگ دھکی ےکچ وہں ےگ

اےتن وہےئ اس یک ی ات اکیٹ 

ے

ری ہلصیف ےہ ڈان ےن اس ےک رس رپ دنبوق ی

ن

ایک ہی اہمترا آخ
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 ۔

ا وہ رھپ ےس ااجتل رکےن اگل 

ن

 امری

ے

ا وہں ےھجم م

ے

 ہن ںیہن روک ںیم ھچک رکوای

  افسک اھت ۔ دس ٹنم ڈان اک ہجہل

  داھکےن اگل اینپ اجن اچبےن ےک ےئل ہی صخش 

ے

اور رھپ اسےنم ڑھکا صخش اےس اےنپ رکی

ا وت یھبک 

ے

پااےت اہوھتں ےس یھبک ای  رطف وفن رکی کت
پ ت
ک
ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت وہ 

 دورسی رطف ۔ہکبج اس ےک آدیم اس ےک رھگ یک التیش ےل رےہ ےھت ۔ 

ویمں اک راکیرڈ تہب اصف اھت اور وہ ںیہن اچاتہ اھت ویکہکن وج یھب اھت اس ےک اسرے آد

ا وبثت رےہ 

ٹ

ارف ےک الخف یھب ااسی وکیئ وھجی

 

 ہک ش

ر مسق یک دورسی 
م
 ےس ہ

ٹ
 

دوی اسی

ٹ

ر وی 
م
اور رھپ ویہ وہا دس ٹنم ےک ادنر ان ڑلویکں یک ہ

 احفش ہگج ےس دور رکدی یئگ ۔ 

ادی ےک دعب اےنپ اخودن ےک اسھت ینہ ومن ےک ےیل

 

اہیں آیئ یھت   وہ ڑلویکں وج ش

دویز انبںیئ ےنیج دعب ںیم اسڈیئ 

ٹ

ر ںیم رمیکہ اگل رک ان یک وی 

ن

 ےک روم

ٹ

۔واقث کلم ےن وہٹ

 رپ رزیلی رکےک تہب ہسیپ امکےن اک ارادہ اھت ۔ 

د ہی یھب ںیہن اجےتن ےھت ہک ان ےک اسھت ایک وہےن اج راہ اھت ۔نکیل ڈویل  ای 

 

ر ش

ن

ز
پل ت
ک

وہ 

ری اد وہ یتکس ےہ ۔ اجاتن اھت وہ اجاتن اھت ہک ان یک زدنیگ   سک رطح ےس ی 
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 رومیو رکوا دی ا ےہ نکیل وہ راک 

ٹ
ن

ر مسق اک رپی
م
 ڈویل ںیم ےن ہ

ا  نکیل ایک۔۔۔۔؟ وہ ےصغ ےس الچی 

 یپااتسکن اچنہپ دی ا ایگ ےہ ۔اس یک ی ات نس رک ڈویل ےن ای  اگنہ 

ٹ
ن

 
دویز اک ای  رپی

ٹ

ان وی 

تہب یپاک اصف ےہ تہب   اےنپ داںیئ رطف رھکے رضخ رپ ڈایل وج اتہک اھت ہک اس اک کلم

ا نکیل اب یپااتسکن یھب داین ےک 

ے

کین ےہ ۔اس ےک کلم ںیم وکیئ احفش اکم ںیہن وہی

 اسھت اسھت لچ راہ اھت رضخ اس ےس اگنہ ںیہن الم یپا راہ اھت 

وکیئ ی ات ںیہن یپااتسکن ےس ںیم ولکنا ولں اگ اےس ای  ےتفہ دعب دصقی یک یٹیب وصعمہم  

 دوں اگ وہ ےل آےئ یگ ۔رضخ ےن لح شیپ ایک ۔وت ڈان اہیں آےن وایل ےہ ںیم اےس ہک 

 اھٹ رک ڑھکا وہایگ اب اس اک اہیں وکیئ اکم ہن اھت

را اور واسپ اس ےک اسےنم آ رک راک 

ٹ

 رھپ ےھچیپ م

ا وہ دورسوں یک امں ویٹیبں یک 

ے

اجےتن وہ واقث ولگ ےتہک ںیہ ہک سج اک وکیئ اانپ ںیہن وہی

  

ے

 
ای

 

 رکدی ا ہک ہی ی ات ی الکل طلغ ےہ ۔زعت رکےت ںیہ نکیل آج مت ےن ی

دوی انبیئ وہ ا یھب اینپ زدنیگ رشوع رک ریہ یھت ذرا وسوچ ارگ 

ٹ

نج ڑلویکں ےک مت ےن وہ وی 

 
 
 چنہپ اجیت وت ایک یھبک زدنیگ ںیم وخد ےس رظن المےن ےک اقٹ

ے

دوی ان ڑلویکں ی

ٹ

وہ وی 

 ریتہ ۔
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ا ںیہن رکےن دے اگ

ن

 ۔ وچری رکو ڈاہک ڈاول لتق رکو نکیل ڈویل زی

 مت ای  اےھچ آدیم ےھت وہ راک 

 رگم ےھت

واقث کلم وک ی ات ےنھجمس اک ومعق دےنی ےس ےلہپ یہ وگیل یلچ اسےنم ڑھکا ووجد ےب اجن 

 وہ ایگ

     

وہ حبص است ےجب ےک ایھٹ وہیئ یھت روز یک ی ا تبسن آج اکم اانت زی ادہ اھت ہک اےس رصع 

ر

ن

 یھب ہن الم حبص ےس اسسن ےنیل یک یھب ف

ے
ے

تص ہن یھت آج رھگںیم ون مسق ےک ڑپےنھ اک وق

ر راہین ایپ اک رہتش وج آراہ اھت ۔وہ ادنر ایتر وہ ریہ یھت اینپ دو ونہبں 

ن

اھکےن انبےئ ےئگ آخ

اہین امری ا ےک اسھت 

ے

 ی

 اس ےک اہھت ںیم ذلت یھت

وہ حبص ےس یہ نچک ںیم یسھگ یھت س  اکم رک یکچ یھت اےس نیت ےجب ےس ےلہپ یہ رھگ ےس 

اا اھت ویکہکن 

ن

کلت

ن

ن
 

ے

  ی

ے

 ہی رےتش واےل اہیں ےس ےلچ ہن اجےئ ی

ے

  ی
 
 ایم اک مکح اھت ہک ج

ا اس اھت ہک وکیئ یھب پھچ رک ہن ھٹیب اتکس 

ٹ

 اینپ لکش یسک وک ہن داھکےئ ان اک رھگ اانت وھچی

اہین اور 

ے

ت ااں راہین ی

ٹ

 ت پ
ب
وپرے رھگ ںیم رصف دو یہ رمکے ےھت ای  ںیم اہجں ان یک 

ر امری ا ریتہ یھت دورسا رمکا اہجں  
م
ا اس رھگ اھت ہک ی اہ

ٹ

ایم راہ رکیت یھت اور رسیتا نچک ہی اانت وھچی
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ا ۔ 

ے

 ڑھکے صخش وک وپرا وپرا رمکہ رظن آی

ا نب اجےئ اور اسرا اکم متخ وہاجےئ وہ دلجی ےس 

ن

اس ےئل ایم اک مکح اھت ہک ےسیج یہ اھکی

 اہیں ےس اھٹ رک افہمط یب ےک رھگ یلچ اجےئ ۔ 

راب ویکہکن وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک وسیلیت

ن

 یٹیب ای  ی ار رھپ ےس اس یک ویٹیبں اک اکم خ

رکدے ۔وہ حبص ےس نھگ رکچ ینب وہیئ یھت ۔اور آج اافتق ااسی اھت ہک ایم ےن حبص ےس 

 اےس ای  یھب ڑپھت ہن امرا اھت ۔ 

رآن اےس رصف افہمط یب یب ےک رھگ اجےن یک ااجزت یھت اہجں  

ے

دورہپ ںیم وہ وچبں وک ف

 ڑپھٓایت یھت سج یک افہمط یب یب اس یک ایم وک وخنتاہ دیتی یھت ۔ 

اےکس العوہ ےلحم ےک وچبں ےک وادلنی یھب اےس ھچک ہن ھچک دےتی رےتھ ارگ اےس روح 

 م اےس بک اک اس رھگ ےس اکنل یکچ وہیت ۔ 

ی

 

ظ

ے

ن

ا وت 

ے

 ےک ووجد ےس وکیئ افدئہ ہن وہی

ر ےک دوھ
م
ر ان ےک وشہ

ن

 ےک ےس وت ہی اوالد یھت ۔آخ

ت ااں  

ٹ

 ت پ
ب
 م ےس نج ںیم ےس ان یک نیت 

ی

 

ظ

ے

ن

ادی 

 

ادی اں یک ںیھت یلہپ ش

 

ر ےن دو ش
م
اےکن وشہ

 م ےس پھچ 

ی

 

ظ

ے

ن

ادی رکیل نکیل 

 

یھت اٹیب ہن وہےن یک وصرت ںیم اوہنں ےن دورسی ش

 رک

ر وہیکچ یھت اٹیب وت اںیہن دورسی ویبی ےس یھب ہن   م وک ہی ی ات اتپ یلچ وت تہب دی 

ی

 

ظ

ے

ن

  
 
ج
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 وہا سب ای  ان اچاہ ووجد روح داین ںیم آیئگ۔ 

ا اھت 

ے

ر یسک ےس ایپر رکےن وایل نکیل اہیں اےس وکیئ ایپر ںیہن رکی
م
وہ وصعمم یس ڑلیک ہ

 وساےئ افہمط یب یب ےک ۔

اسل یک وہیکچ یھت وگرٹنمن وکسل ںیم   19وہ وصعمم ڑلیک اانپ نپچب وھک یکچ یھت وہ  

رک رک ایل نکیل اس ےک آےگ  

ٹ

 
اانپ یمیلعت ہلسلس اجری ہن رھک یکس وہ ڑپانھ اس ےن م

 اچیتہ یھت ھچک اننب اچیتہ یھت نکیل ھچک یھب ہن رک یپایئ 

اس ےک ہصح ںیم ںیتبحم ہن یھت ارگ ھچک اھت وت نیت ونہبں ی ا ایم ےک ڑپھت وہ دن ںیم 

 درونجں ےک اسحب ےس اس ےک ہنم رپ اےنپ شقن انبےت

ےس یھب تبحم ںیہن رکیت یھت اےس افہمط یب یب وہ ااسحس رتمکی اک اکشر ڑلیک اےنپ آپ  

ےک رھگ ںیم اجےن یک ااجزت یھب رصف اس ےئل یھت ویکہکن وہ اس یک ایم وک ےنیہم ےک 

رار روےپ دیتی یھت ۔

ن

م
 یپاچن ہ

ا ےہ روح نپچب ےس ان 

ے

افہمط یب یب اجیتن یھت ہک اس ےک اسھت اس رھگ ںیم ایک ایک وہی

ر یھت ےک یپاس آیت یھت ہک اںیہن وہ ایپری یس

ن

  ڑلیک تہب زعی 

ام ونر اھت ۔اور اس ےک ی اپ وک اس ےس تبحم ہن یھت ۔اس یک امں ےن اس اک 

ن

اس یک امں اک ی

ام روح ونر راھک اھت ینعی ہک وہ اینپ امں یک روح یھت اس ےس اس یک نپچب یک ی ادںی نیھچ 

ن

ی
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  اس یک امں اےس داین یک وھٹرکوں ںیم وھچڑ
 
رک   یل یئگ ۔وہ رصف دنچ دونں یک یھت ج

ہشیمہ ےک ےئل یلچ ںیئگ اس ےک ی اپ وکاس۔ ےس وکیئ بلطم ہن اھت وہ وت سب اےس ااھٹ 

 ےک اس یک وسیلیت امں ےک یپاس ےل آی ا اھت ۔ 

ا ےہ ۔اس ےک ی اپ ےن یھبک ا ےس ایپر ےس ہن 

ے

وسیلیت اوالد ےس یھب الب وکیئ تبحم رکی

 داھکی اور است اسل یک رمع ںیم یہ وہ میتی وہیئگ ۔

ر اک ڈر اھت ہک اس ےک اسےنم روح وک ھچک ہن یتہک وہ اس یک وسیلیت
م
 امں وک وج ذرا اس اےنپ وشہ

 م ےن اصف 

ی

 

ظ

ے

ن

متخ وہ ایگ است اسل یک رمع ںیم یہ اس ےس اس اک نپچب نیھچ ایل ایگ 

ا وہاگ ۔ 

ن

ری یک رویٹ ںیہن ےلم یگ اکم رکی

ن

 وظفلں ںیم اہک ہک ف

 روح ےن اےنپ وھچےٹ وھچےٹ است اسل اک ہچب وج اےنپ ڑپکے یھب وخد ںیہن دبل اتکس

اہوھتں ںیم اجرو ااھٹ ایل اےس اسھت ھٹیب رک اھکےن یک ااجزت ہن یھت وج اتچب ےہ ویہ 

 اھکےن وک اتلم ۔ 

 وہ رویت ہن یھت اےس ان س  زیچوں یک اعدت وہیکچ یھت ۔ 

ا اھت نکیل اےس 

ے

ان یھت اےس یھب ہصغ آی

ن

اےس آواز اکنےنل یک ااجزت ہن یھت وہ یھب ان

  ہصغ
 
ا ےہ وہ اےنپ آپ رپ اکنیتل یھت  ج

ے

 آی

 ایم ےک وھچےٹ ےس رمکے ںیم سب ای  یہ ڈیب اھت اےس زنیم رپ وسےن یک ہگج رسیم یھت 
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  ےس وس ریہ یھت 
 
اےس ہی ہتپ ہن اھت ہک ہی اٹچیئ بک ےس اس ےک یپاس ےہ نکیل وہ ج

 اےس یہی یٹھپ رپاین اٹچیئ دی یئگ یھت ۔ 

 وکسل اجیت ریہ وج ایس ےک ےلحم 

ے

رک ی

ٹ

 
 ںیم ای  وگرٹنمن وکسل اھت ہی یھب افہمط م

یب یب یک یہ رہمی این یھت وج اس یک ایم یک ںیتنم رک ےک اوکسل ںیم دالخ رکوا دی ا ۔وہ ڑپاھیئ 

 ںیم تہب ایھچ یھت افہمط یب یب اک انہک اھت ہک ارگ وہ ایسی ڑپیتھ رےہ وت ھچک نب یتکس ےہ ۔ 

رک یپاس ایک وت 15

ٹ

 
  اس ےن م

 
 ایم ےن ہک دی ا ہک آب رھگ ےک اکم اسل یک رمع ںیم ج

ا اھت ۔ 

ے

 اکج ےھکیس یگ وہ ایک یتھکیس اےس س  ھچک آی

نپچب ےس یہ وہ س  ھچک رک یتیل یھت رگم اےس یسک ےک اسےنم وبےنل یک ااجزت ہن یھت 

د ہی یچب  ای 

 

ا وت یہی وساتچ ہک ش

ے

یطلغ ےس ان ےک رھگ ںیم وکیئ امہمن ی ا وکیئ رہتش دار آی

 وگیگن ےہ ۔ 

وں ایھب ونکاری   6س  ےس وھچیٹ نہب امری ا یھب اس ےس   اس یک 

ن

 

ے

ری یھت اور ت

ٹ

اسل ی 

  اوہنں ےن روح وک اسےنم 
 
یھت اس ےس ےلہپ رااین ےک ےئل ای  رہتش آی ا اھت نکیل ج

ادی رکواین ےہ ارگ آپ وک وظنمر وہ وت

 

 داھکی وت ہک دی ا ہک ںیمہ اس ےس ش

یہ زمخ ےھت ایم ی ات ی ات رپ اےس سج ےک دعب روح اچیبری ےک مسج رپ ہن اجےن ےنتک  

 امرےن یتگل یتہک وت وج ان ےک اسےنم آیئ ایس ےیل ریمی یچب اک رہتش وٹٹ ایگ
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ا اھت اس یک وہ اسری رات رویت یھت اور وہ ےب سح وعرت 

ے
ن

وہ رویت ڑتیتپ نکیل وکن س

 ےسج ولگ امں ےتہک ےھت ےبربخ وسیت ریتہ ۔

ںیہن ےہ اور افہمط یب یب وہ وت رصف رپونس ےہ وہ وہ اجیتن یھت ہک اس داین ںیم اس اک وکیئ  

رار روہیپ اس یک امں یک یلیھتہ رپ رھک دیتی یھت اےس ای  ہٹنھگ 

ن

م
ام رپ یپاچن ہ

ن

سب اس ےک ی

ر رےنہ یک ااجزت یھت نکیل رصف افہمط یب یب ےک رھگ اور ںیہک اجےن یک 
م
رھگ ےس ی اہ

 اس ےک زمخ دھکی رک وہ ردمحل وخاشہ یھب ہن یھت وہ رصف افہمط یب یب ےس اانپ دھک ی اتٹن 

 وعرت ارثک رو ڑپیت 

 اور یتہک

  اہمتری زدنیگ ںیم ای  زہشادہ آےئ اگ اور ںیہمت اس داین ےس اکنل 
 
وہ دن دور ںیہن ج

ر وخاشہ وک 
م
رک اےنپ اسھت ےل اجےئ اگ ۔ںیہمت وخایشں دے اگ تبحم دے اگ اہمتری ہ

 وپرا رکے اگ ان یک ی ات نس رک وہ سنہ دیتی 

 زہشادویں یک زدنیگ ںیم آےت ںیہ افہمط یب یب ۔ زہشادے  

ا ۔ 

ے

 آ اکچ وہی

ے

ا وت اب ی

ے

ا وہی

ن

 ریمی زدنیگ ںیم وکیئ زہشادہ ںیہن آےئ اگ ارگ اےس آی
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ایم تہب زی ادہ رپاشین یھٹیب یھت امہمونں وک ےئگ وہےئ ایھب رقتابی دو ےس نیت ٹنم یہ 

ں یہ اتب یئگ یھت راہین ان ول
 
کلپ

 

ش

وگں وک ھچک اخص دنسپ ںیہن آیئ وہےئ ےھت نکیل ان یک 

 ۔

ایم ےھجم ںیہن اتگل ہک ہی ولگ رہتش رکںی ےگ دوھکی ےسیک بیجع ےس وسال وپھچ رےہ ےھت 

اری راین ےس ۔ امرہی ےن ی ات رشوع یک ۔ 
م
 ہ

رنی دوعت یک یئگ یھت 

ے

لبیٹ رپ اھکےن ےنیپ یک زیچںی رھکبی وہیئ یھت ایھچ اخیص یگنہم ی

رےچ اک وسچ وسچ

ن

اہین وک وتخ

ے

 رکوہل اھٹ رےہ ےھت ۔   ی

 وہ ےھجم وت اتگل ےہ ہی رہتش وہاجےئ اگ اب ریمی راین ےہ یہ اینت 

ے

ارے رپاشین م

 وخوصبرت ایم ےن راہین اک کیم اپ ےس دلا رہچہ دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

ری اہمرت ےس وپاھچ اھت ارے راہین یج یپاریٹ کیم اپ رکےت 

ٹ

ہکبج ڑلےک یک نہب ےن ی 

ا ےسیک انبی ا ۔ وہےئ وت نیت ےس اچر ےٹنھگ  

ن

 گل اجےت ںیہ آپ ےن ہی اانت اسرا اھکی

ر نف ومال ےہ ۔
م
 سج رپ ایم ےن اہک ہک ان یک یٹیب ہ

وےسی ایم ای  ی ات آپ ےن ونٹ یک ان ولوگں ےن رصف اھکےن یک یہ رعتفی یک وہ 

اہین ےن اسری وتہج روح یک 

ے

ووس ےک اہھت ےک ےنب وہےئ اھکےن یک ۔ی
ہ

ن

می
یھب اس 

 رطف دولاںیئ ۔ 
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 البںیئ اےس ہی اسرا اسامن ااھٹےئ اہیں ےس ےھجم وت اس رےتش وکیئ ایھچ ادیم اہں ایم

 ںیہن ےہ امرہی ےن اےتھٹ وہےئ اہک ۔ 

 اور رھگ یک دویار ہپ اجےک ڑھکی وہیئ

افہمط یب یب روح وک رھگ ںیجیھب ےجہل ںیم داین رھب یک زعت اور تبحم ومسرک اہک ویکہکن داین 

  ہکلب یگس ںینہب ںیھتےک اسےنم وہ روح یک وسیلیت ںیہن

 ہی ی ات اگل یھت ہک افہمط یب یب ےس ھچک یھب اپھچ وہا ہن اھت 

 یہ روح ےن اکیتپ آواز ےس اہک آیپ ںیم سب ایھب آیئ اور 

ے
ن

ایس ےئل وت امری ا یک آواز نس

 دوڑےت وہےئ دروازے ےس لکن رک اےنپ رھگ ےک دروازے ےک ادنر آیئگ

و ہی س  ۔راہین ےن

 

ووس۔ ااھٹئ
ہ

ن

می
اےنپ رہچے رپ آےئ وہےئ ی اولں وک ااٹسلئ ےس   آیئگ 

 ےھچیپ رکےت وہےئ اےس اہک

ریھ اور اسامن ااھٹےن یگل

ٹ

 وت وہ زیتی ےس آےگ ی 

ر نحص ںیم رکویسں رپ یھٹیب یھت 
م
 رےھک ویہ ی اہ

ن

ان

ٹ

 ہپ ی

ن

ان

ٹ

  ہک وہ اچروں ی
 
 ج

  دروازہ اجب اور ای  وخوصبرت اس ونوجان ادنر دالخ وہا راہین وفرا ارلٹ وہیئگ ۔۔ 
 
 ج

ی

 ھل

می
س

اہین یھب ڑھکی وہ رک اےس دےنھکی یگل س  ےس ےلہپ ایم 

ے

  ہک امرہی اور ی
 
 ج

ادمی ادناز ںیم اہک

 

ا ایم ےن وخش

ن

 ارے وادح اٹیب ھچک وھبل ےئگ ےھت ایک آؤ ی
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راھ اور آیٹن درالص ریما ومی الئ واہں لبیٹ  

ٹ

رپ رہ ایگ ےہ وادح رکسماےت وہےئ آےگ ی 

  یہ روح نچک ےس یلکن اور لبیٹ یک رطف آیئ 

ے

 زیم ےس اانپ وفن ااھٹےن اگل ی

وہ اسےنم رھکے ڑلےک وک دےھکی ریغب یہ لبیٹ ےس اسامن ااھٹےن یگل ۔نکیل اس اک اسرا  

 دایھن روح ےپ دھکی ےک راہین ہک آںیھکن ےصغ ےس رسخ وہےن یگل

ر آےن یک رضورت ایک یھت ۔ اےس ایک  
م
 ہلئسم اھت وادح ےک اسےنم ی اہ

ارے رھگ ںیم اکم رکیت ےہ ایم ےن وادح اک دایھن روح یک رطف دےتھکی وہےئ روح 
م
ہی ہ

ارہ ایک روح وفراً یہ 

 

وک اہھت ےس چنیھک رک ےھچیپ ایک تخس رظنوں ےس اےس ادنر اجےن اک اش

 نچک ںیم اج رک پھچ یئگ ۔

ا ےہ اس اک ذرک آپ ےن ےلہپ ںیہن ایک وادح اک آیٹن آپ ےک رھگ ںیم وک

ے

یئ ونرک اکم رکی

  وہیئ یھت 

 

 دایھن ایھب یھب نچک ےک دروازے یک رطف ےہ اہجں روح ایھب اغی

اہں اٹیب وہ درالص ایس ےلحم ےس یہ آیت ےہ وھتڑا تہب اکم رکیت ےہ وت ریمی راہین اےس 

رھپ ےس راہین یک رطح دالےن  ھچک ہن ھچک دے دیتی ےہ اوہنں ےن اس اک دایھن ای  ی ار

یک وکشش یک نکیل اس یک لکش یک زیباری یہ اتب ریہ یھت ہک اےس راہین ںیم وکیئ 

 ںیہن ےہ

ٹ

 ارٹنس

ایس ےلحم ںیم رھگ ےہ اس اک۔ ۔ ۔۔۔اہکں ۔۔۔۔؟وادح ےن ےسیج ان یک ایلگ ی ات ینس یہ 
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 ہن یھت

 آیت وہیئ  

ے

ام

 

 رظن آریہ یھت ہکبج ادنر یھٹیب روح وک ای  ی ار رھپ ےس اینپ ش

ر س  ےس ےلہپ راہین ےک ےنخیچ الچےن یک 
م
ر دعب ی اہ اور رھپ واسی یہ وہا رقتابی ھچک یہ دی 

ا رشوع وہںیئ

ن

 آوازںی آی

ا ایم ہی ڑلیک ریما رھگ ںیہن ےنسبدےیگ داھکی داھکی آپ ےن ےسیک وہ اس یک 

ن

ںیم ےن اہک اھت ی

 رک رطف دھکی راہ اھت اور ایس ےک ی ارے ںیم وپھچ راہ اھت اور  

ن

ں

 

 ش
ت گپ

ٹ

 سپ
ن

اس ےک رھگ یک اون

 راہ اھت 

ہی ڑلیک یھبک ریما رھگ ںیہن ےنسب دے یگ ںیم اےس اجن ےس امر ڈاولں یگ اجن وبھج رک ہی 

وادح ےک اسےنم آیئ ےہ وہ زیتی ےس نچک یک رطف یک اور روح ےک وک ی اولں ےس ڑکپ رک 

ر الےن یگل ۔
م
 ٹیسھگ رک ی اہ

اہین اور امری ا یک  

ے

  ہک ااسی رکےن ےس ی
 
آںیھکن کمچ اںیھٹ اںیہن یھب وت اہھت اصف ج

 رکےن اک ومعق لم یہ ایگ اھت ۔اںیہن وت حبص ےس ای  ی ار یھب اہھت ااھٹےن اک ومعق ہن الم اھت 

ر  دویار ےس دویارڑجی وہےن یک وہج ےس اےس الچےن یک ااجزت ہن یھت ہن اجےن ینتک دی 

 اخومیش ےس ان اچروں یک امر اھکیت ریہ ۔ 

 اھت ہک وہ اھبگ اجےئ اس داین ےس ی ا وخد یشک رک ےک رم یہ اجےئ وہ یھبک یھبک دل اچاتہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
20 

ارثک اہلل ےس وپیتھچ یھت ارگ اس ےک امں ی اپ امر ڈاےل وت اےس زدنہ ویکں زدنہ راھک 

ا 

ے

 وہیت وت وکیئ وت اس ےس تبحم رکی
 
رزگ ہن یھت ارگ تبحم ےک اقٹ

م
 ڑلیک وت ہ

 
تبحم ےک اقٹ

 ۔

ا وج اس ےک زومخں رپ

ے

ا وہ ای  ااچناہ ووجد یھت اینت امر اھکےن ےک وکیئ وت وہی

ے

 رممہ اگلی

ا انبی ا وخد اھکےن یک تمہ ہن یھت ۔ 

ن

 ےک ی اووجد اس اھٹ رک رات اک اھکی

ے

 ی اووجد اینت ذل

 اشعء یک امنز ادا رکےک اٹچیئ رپ ٹیل یئگ 

  وہ ولگ واسپ آےئ اںیہن اینت دلجی وجاب یک ادیم ہن 
 
ی ر

ے

اےلگ دن دورہپ ایگرہ ےک ف

 ر ہن یہ راین لک ےک رطح آج ایتر یھت ہکلب وہ وت ایھب ایھب ایھٹ یھتیھت او

ادمی ادناز ںیم اںیہن البی ا نکیل ایلگ ی ات رپ ان اک رہچہ ُاقف وہایگ

 

 ایم ےن وخش

وہ ڑلیک وج آپ ےک رھگ ںیم اکم رکیت ےہ ذرا اتبںیئ اس اک رھگ اہکں ےہ وہ درالص وادح 

 وک
پ
  ےس اےس داھکی ےہ ںیمہ ای  ٹ

 
  یھب نیچ ںیہن ےنیل دی اےن ج

رے ےھت ۔ 
م
پ یئگ یھب وت لک ےک زمخ ہ

ن

 نچک ںیم ڑھکی روح یک روح ای  ی ار رھپ ےس اکی

دورموت وھبیل ا ںیہن انسےن 

ن

ٰ
ر ایم یک آواز آےن یگل وہ امتم ل

م
ر ںیم ی اہ   ہک ھچک یہ دی 

 
ج

 ںیم رصموف یھت ۔ 

وت روح یھب ںیہن ےلم یگ   ایم ےن اویچن اویچن آواز ںیم اہک ارگ اےس راہین دنسپ ںیہن ےہ
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 ویکہکن وہ ایس رھگ یک ڑلیک ےہ۔ 

ووس ےن دورے ڈاےل وہےگن اس رپ ےلہپ وت ںیم اےس رعف دعف رکویگن اس رھگ 
ہ

ن

می
ایس 

 ےس ۔ایم ےن ےصغ ےس الچےت وہےئ اہک ۔

ہکبج ان ولوگں وک ادنازہ وہ اکچ اھت ہک اس رھگ ںیم آ رک اوہنں ےن اس یچب یک اجن لکشم 

 ںیم ڈال دی ےہ

اس وعرت ےن ای  رظن نچک یک ڑھکیک ےس اھجیتکن وصعمم یس اس ڑلیک رپ ڈاںیل وج اینپ 

 اک ااظتنر رک ریہ یھت

ے

ام

 

 ش

 اور یلچ یئگ

ر یلکن ۔اہجں  
م
ایم اویچن اویچن آواز ںیم روح وک اکپر ریہ یھت وہ تسس دقومں ےس یتلچ ی اہ

ارہ رک ریہ یھت

 

پ ااھٹےئ ۔۔ اےس یپاس آےن اک اش

 

 ۔ایم اہھت ںیم یپای

     

ام ےھکل ںیہ نج ےک 

ن

رس وہ افلئ ریمے اہھت گل یکچ ےہ سج رپ ان س  ولوگں ےک ی

دوی یھت ۔ 

ٹ

 یپاس وہ وی 

دوی رومیو رکدی ےہ

ٹ

 اس ےک العوہ ںیم ےن وہ وی 

 اور ںیم ھچک یہ دونں ںیم دیئب چنہپ آؤں یگ 

ا وت ریما وخاب ےہ ڈان ےک اسھت اکم رک ےک یہ ںیم اےنپ ی ای ا  

ن

اک ڈان ےک اسھت اکم رکی
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دبہل ولیگن ےھجم اتپ ےہ ہک وہ ی ای ا اک دبہل ےنیل ںیم ریمی دمد رضور رکںی ےگ وصعمہم ےن 

 اافنرنشیم دےتی وہےئ اکل دنب رک دی ۔ 

 رضخ ےن ہی ی ات آرک ڈان وک اتبیئ 

ڈان ےلہپ یہ اینپ میٹ ںیم ای  ڑلیک وک رھک رک اتھچپ راہ اھت اب دورسی ڑلیک وک اےنپ اسھت 

ا اھت رےنھک اک وسال یہ دیپ

ے

 ا ںیہن وہی

اس ےیل اس ےن رضخ وک اہک ہک ینتج دلجی وہ ےکس ڑلیک ےک اسےنم اس ےک ی اپ ےک 

رھ 

ٹ

اہک وہ ڑلیک اینپ زدنیگ ںیم آےگ ی 

ے

 وک متخ ایک اجےئ ی

ے

 اقٹ

 یلیلٰ ےک ل  

 

ش

ل

 

ئ

  وصےف رپ یھٹیب ااٹس
 
ی ر

ے

  ہک یسک اور ڑلیک اک ہن نس رک ڈان ےک ف
 
ج

 رکسما اےھٹ

 وکیئ یھب ڑلیک ریمی ہگج ںیہن ےل یتکس اس ےن دقرے یکلہ ےھجم اتپ ےہ اس داین ںیم 

ا آالوڈ ںیہن 

ن

آواز ںیم رضخ ےس اہک ویکہکن ڈان ےک اسےنم اس رطح یک وکیئ یھب ی ات رکی

 اھت

ر دعب یلیلٰ یھب یلچ یئگ  ھچک دی 

 مت یلیلٰ ےک ی ارے ںیم ایک وسےتچ وہ رضخ ےن اس ےک رہچے وک دےتھکی وہےئ اہک

 ایک وساتچ وہں وہ ای  ڑلیک ےہ ریمی میٹ ںیم اکم رکیت ےہ ارگ ؐ یلیلٰ ےک ی ارے ںیم 
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ا

ے

د ںیم اےس اےنپ اسھت ںیہن رھک ای 

 

 ایھچ وررک ہن وہیت وت ش

 یلیلٰ ای  تہب ایھچ رکیہ وہےن ےک اسھت اسھت تہب وخوصبرت یھب یھت۔

ا اچیتہ ےہ رضخےن اس اک دایھن یلیلٰ رپ 

ن

ادی رکی

 

یلیلٰ ںیہمت دنسپ رکیت ےہ وہ مت ےس ش

ااکم یس وکشش یک 

ن

 ےل اجےن یک ی

 وت ڈان ےن اس رہچے یک رطف دےتھکی وہےئ اہک

ادی رکول رھگاسبو وہ اہمترا اکم یھب یتھجمس ےہ یلیلٰ ےک اسھت ایھچ زگرے یگ

 

 مت ش

 وہ نپچب

ے

ارا ںیم اےنپ اہوھتں ےس ںیہمت رضخ مت ریمے نپچب ےک دوس
م
 اک اسھت ےہ ہ

امئ اکنل ےک زی ادہ ںیہن سب آداھ ہٹنھگ مت وخد یشک رک ول 

ٹ

ا اچاتہ ایس ےیل یسک دن ی

ن

ںیہن امری

 ویکہکن ےھجم ںیہمت اےنپ اہوھتں ےس امرےت وہےئ ی الکل ااھچ ںیہن ےگل اگ ۔ 

 وہ افسک ادناز ںیم وبال ۔

ے ےئل ےہ وہ اہیں رپ ںیہمت اس ےک ی ارے ںیم وہ تبحم رکیت ےہ مت ےس رصف اہمتر

 وسانچ اچےیہ وہ اہمترے اسھت وافدار ےہ ۔ 

ااکم وکشش یک نکیل اس ی ار ڈویل یک وھگری ےن اس اک ہنم دنب رک دی ا 

ن

 رضخ ےن ای  اور ی

درورڈل اکڈان وہں رضخ قشع ےس نیسح ےہ ریمی داین 

ٹ ن

 ںیم ای

 وہ ہک رک اجےن اگل 
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  ۔۔۔؟رضخ ےن ےسیج آج اہر ہن امےنن یک اھٹن ریھک یھت اور ارگ ںیہمت قشع وہ ایگ وت

 اس داین ںیم وہ ڑلیک یہ ںیہن ینب سج ےک قشع ںیم ی ارم اکیمظ رگاتفر وہ اجےئ

ا واہں ےس لکن ایگ 

ے

 وہ اےس تخس رظنوں ےس وھگری

ان اک وجڑ انب ےہ اس داین ںیم ںیہمت یھب وکیئ ہن وکیئ رضور ےلم یگ رھپ وپوھچں اگ مت 

ن

ر ان
م
ہ

 قشع نیسح ےہ ی ا اہمتری داینےس  

 ۔

     

  وت 

ے

  اس اک ی اپ رما اھت ی
 
 یہ اہک اھت اس ڑلیک وک رھگ ےس اکنل دو ج

ے
ے

ںیم ےن وت اس وق

ری یک ونرکاین اچےیہ یھت

ن

 ںیہمت ف

ے
ے

 مت ےن ریمی ی ات ینس ںیہن اس وق

ام دب

ن

ری اد ہن رک یئگ وت ی ل ایھب وت ھچک ںیہن اس یک وخوصبریت ریتی اسری ویچبں یک زدنیگ ی 

 دانی

 ایصق اخہل وج ہک ایم یک نپچب یک یلیہس یھت ان ےک رھگ ںیم آیئ یھت 

ری اد رک دے یگ دورسی ی ار  وتںیم ایک رکوں مت یہ اتبو ہی ڑلیک ریمی ویچبں یک زدنیگ ی 

ا ےہ 

ٹ

 ونکاری یھٹیب ےہ  29راہین اک رہتش وٹی

ے

 اسل یک وہیئگ ےہ وہ نکیل ایھب ی

ووس ریتی ویٹیبں اک بیصن
ہ

ن

می
 اھک اجےئ یگ  اہےئ ہی 

 ایصق اخال ےن دوونں اہھت ےتلم وہےئ اہک
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اینپ ویٹیبں وک اھٹب ای  رطف اور دلجی ےس اس ےک اہھت ےلیپ رکےک اس وک رعف دعف رک 

ا ہک ریتی ویٹیبں ےک اےھچ رےتش آےئ اخہل ےن اہک

ے

 ی

ری لکشم ےس 

ٹ

ے وھپیٹ وکڑی ںیہن ےہ ی 

 

لب
 
کت
س

ادی ریمے یپاس ا

 

ارے اہکں ےس رکو ش

ر عمج ایک ےہ  ںیم ےن اینپ

ن

ز
ہ
چ 

 ویٹیبں ےک ےئل 

 وکن راہ ےہ ںیم ای  وعرت وک اجیتن وہں وہ ہن رےتش رکوایت 

ن

ر امن

ن

ز
ہ
چ 

ارے ھجت ےس 

 ےہ

 نکیل ھچک ںیہن یتیل اےٹل ےسیپ دیتی ےہ

 ایصق اخہل ےن رسوگیش واےل ادناز ںیم اہک 

اہن اھت ۔ 

 

 ایک بلطم ےہ اہمتری اس ی ات اک ایم اک ادناز یھب رسوگش

دیئب ںیم خیش راتہ ےہ ڑلیک وخوصبرت اور مک رمع وہین اچےیہ وفن رپ ڑلیک   ارے وہ وکیئ 

ےس اکنح ڑپاھےت ںیہ اور دیئب الب ےتیل ںیہ ےلہپ ڑلیک اس خیش ےک اسھت ریتہ ےہ اور دعب 

 ںیم ۔ اخہل وبےتل وبےتل اخومش وہیئگ

 دعب ںیم ۔۔۔؟ 

ر وج ڑلیک ےک آی اؤ 

ن

داد وک رمق داتی ےہ وہ واسپ دعب ںیم خیش ڑلیک وک آےگ چیھب داتی ےہ آخ اج 

 ووصل یھب وت رکین وہیت ےہ
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 ایک بلطم ےہ ڑلیک چیب دےتی ںیہ ایم اب ی ات وک ںیھجمس یھت 

رزگ ںیہن رکوں یگ دنچ وسیپں ےک 
م
وتہب وتہب وصعمم یس ڑلیک ےہ ںیم اس ےک اسھت ااسی ہ

 ےیل ںیہن وچیبں یگ ایم ےن وفرا ااکنر رک دی ا 

ےس وہشمر یھت ہک ڑلویکں ےک اکنح دیئب ںیم ڑپاھیت ےہ ایصق یک یلہس وج اکیف رعےص  

ال دیتی 

ٹ

 اس ےن یہک ی ار اہک ہک ریمی ویٹیبں ےک اکنح رکوا دو نکیل ایصق اخہل ہشیمہ یہ ی

 دو ںیم وت 

 

ج

 ھ
ب ی

ارے کیھٹ ےہ یسیج اہمتری رمیض ںیم ہی وھتڑی ہک ریہ وہں اےس 

 ی ا دی اسب مت ہک ریہ یھت ہک راےتس ےس اٹہؤ ںیم ےن وت سب آڈیئ

ری اد رک ریہ ےہ     25اب اہمتری وٹیبں یک زدنیگ ی 

ے

  ی
 
اسل یک وت امری ا وہیئگ ےہ اور ج

 اہمتری ویٹیبں اک ںیہک وکیئ اچسن ںیہن ےہ

ے

  ی

ے

 ہی اہیں رںیہ یگ ی

اور ںیہنج مت دنچ ےسیپ ہک ریہ وہں ہن یب سیب الھک ںیہ ارے دوھم داھم ےس اینپ  

ادی رک یتکس وہ مت اخال

 

  سب اانت وبل رک اانپ گیب ااھٹ رک اےنھٹ یگلویٹیبں یک ش

 سیب الھک ۔ایم اکہنم رمق نس رک لھک ایگ 

ی ہک روح ےہ وت سیب سیچپ اور   
ج ی

ارے ہی وت ھچک یھب ںیہن ڑلیک وخوصبرت اور مک رمع وہ 

ر لکن یئگ
م
د الچل دےتی وہےئ رھگ ےس ی اہ ری 

ن

 ںیہ اخہل م

ے

 سیت ںیم یھب دبل تکس
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 م ہن اجےن بک ےس اگنںیہ روح ےک وسےئ    رات ےک رقتابی نیت ےجب اک

ی

 

ظ

ے

ن

 اھت 

ے
ے

وق

 وہےئ ووجد رپ ڈاےل اےس اینپ رظنوں ںیم ےیل وہےئ یھت ۔ 

  ےک دامغ ںیم ی ار ی ار ایصق یک ی اںیت وگجن ریہ یھت۔ 
 
 ج

ل اجیگیئ اور اسھت ںیم اس تبیصم ےس 
 ھ

می
س

 م اہمتری ویٹیبں یک زدنیگ 

ی

 

ظ

ے

ن

ذرا وسوچ 

 یھب اکٹھچرہ لم اجےئ اگ ۔

ا اھت اور وھبول  

ے

ر ےک دوھےک اک ہجیتن ےہ وہ مت ےس تبحم ےک دوعے رکی
م
 ہی اہمتری وشہ

ے

م

ادی رک ریھک یھت ہکلب اس ںیم ےس 

 

مت ےس پھچ اپھچ رک یسک اور ڑلیک ےس ہن رصف ش

 ای  اوالد یھب دیپا یک وہیئ یھت

ارے وسیلیت امںیئ اہکں وپیتھچ ںیہ رگم مت ےن ہن رصف اےس رھگ ںیم راھک ہکلب اس یک 

 رپورش یھب یک ۔ 

ت ااں اس یک وہج ےس ونکاری یھٹیب 

ٹ

 ت پ
ب
 ایس ےک ی ارے ںیم وسیتچ روہ یگ اہمتری 

ے

بک ی

 ںیہ راہین اک دوی اررہتش اس یک وہج ےس وٹٹ اکچ ےہ ۔

 م مگیب ےک دامغ ںیم ایصق اخہل یک ی اںیت لچ ریہ یھت 

ی

 

ظ

ے

ن

 روح 

ے

ہکبج یک آںیھکن اب ی

 ےک وصعمم ےس رہچے وک دھکی ریہ یھت ۔ 

ر ڑلیک ےک سیب الھک روےپ داتی ےہ نکیل اس ےک وپرے سیت الھک اموگنں یگ
م
 وےسی وت وہ ہ
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ارے زرا وسوچ سیت الھک روےپ دے اگ خیش اور وکیئ اےسی یہ ںیہن ااھٹ ےل اجےئ اگ ےلہپ 

ر رےتش ںیم ی ادنھ رک 

ن
 

رھپ البےئ اگ اےس واہں ۔اور دیئب اجےئ یگ ذرا   اکنح ڑپھٓاےئ اگ اجی

ری اد وہیئ ےہ ۔  رے کلم اج رک یھب یھبک یسک یک زدنیگ ی 
م
 وسچ ی اہ

 اور ہی وت اینت زیت رطاز ےہ وخد یہ س  اھبنسل ےل یگ ۔ 

 م ےن ای  ی ار رھپ ےس اس ےک وصعمم رہچے وک داھکی ایک وایعق 

ی

 

ظ

ے

ن

ایصق یک اس ی ات رپ 

 پ وخد اھبنسل ےل ۔ وہ اینت زیت ےہ ہک اانپ آ 

اہ ںیم وسچ یھب ےسیک 

ن

را گ

ٹ

ںیہن ںیہن ۔ںیم اس ڑلیک ےک اسھت ااسی ںیہن رکوں یگ اانت ی 

ااجےن وہ خیش اس اک ایک احل 

ن

یتکس وہں ںیہن ںیم ںیہن رکوں یگ اس ےک اسھت ااسی ی

 رکدے۔

 وہ اس اک رہچہ دےتھکی وہےئ اھٹ رک ھٹیب یئگ

ی

ے

کلی

ن

ن

ت ااں ںیہ ریتی رمعںی 

ٹ

 ت پ
ب
اج ریہ ںیہ لک وکن اہبےئ اگاںیہن ےلہپ اس   نیت نیت 

 تبیصم ےس اجن ڑھچا ۔

 ای  ی ار رھپ ےس ایصق یک ی اوتں ےن اےس اکدایھن اینپ رطف اچنیھک ۔

ت ااں ںیھت نج ےس وہ ےب احتہش تبحم رکیت یھت اور ان یک 

ٹ

 ت پ
ب
ای  رطف اس یک نیت 

ر امں یک رطح اس اک
م
 یھب وخاب اھت ہک اس زدنیگ ںیم ےب ااہتن وخایشں دانھکی اچیتہ یھت ہ
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ت ااں وخاحشل زدنیگ زگارے ۔ 

ٹ

 ت پ
ب
 یک 

ہکبج دورسی رطف وصعمم یس روِح ونر وج رصف اس ےک اہسرے رپ یھٹیب یھت وج 

رصف اس ۔ وک اجیتن یھت رصف اس رپ رھبوہس رکیت یھت وج اےس ایم ہک رک البیت یھت وہ 

 یھب وت اس یک یٹیب یھت اہں رگم وسیلیت ۔ 

     

ارف ےس نلم 

 

  لیج ںیم آی ا اھت وہ آج ش

ر زیچ ایہم یک یئگ ےہ نکیل رھپ یھب ااسی اتگل ےہ  
م
ںیہن اھبیئ ںیم ی الکل کیھٹ وہں اہیں ےھجم ہ

ان یھبک 

ن

ے ان

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

رض ںیہن اھبن راہ ومت یھبک یھب آ یتکس ےہ ےتلچ رھپےت اےتھٹ 

ن

ےسیج اانپ ف

 یھب رم اتکس ےہ ےھجم ڈر ےہ اھبیئ ںیم اس رطح ےس ہن رم اجؤں 

ا

 

رف یہ اےساھبیئ ہک رک الباتکس اھت ویکہکن وہ نپچب ےس یہ اس ےک اسھت اھت رصف ش

ر وہ یھب اےس ڈویل اتہک اھت اس یک میٹ ںیم اکم رکےن واےل ی ایق س  ولگ اےس 

ے

زی ادہ ی

ا اھت 

ے

ام ےس البی

ن

  ہک رضخاےس یھبک ڈویل ی ا اس ےک ی
 
 رس ی ا ڈویل ہک رک اکپرےت ےھت ج

ںیم آپ ےک ےئل ھچک ہن ھچک رک راہ وہں اھبیئ ںیم آپ   ںیم اچاتہ وہں ےھجم ومت آےئ وت

 ےک ےئل اجن دانی اچاتہ وہں ۔

ا ای  دن آپ ےک ےیل اجن رضور دوں اگ ۔ 

ن

 اور دےیھکی اگ ںیم ای  ی

ر اب دنب رکو ہی ڈراہم ںیم ںیہمت ہی اتبےن آی ا اھت ہک ھچک دونں ںیم  وہ یئگ اہمتری رقتی 
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ےک یپاس ای  افلئ وہیگ سج ےن ان س  یپااتسکن ےس ای  ڑلیک آےن وایل ےہ اس  

دوی ےہ ۔اور ان س  ےک یھب نج ےک  

ٹ

ام ےھکل ںیہ نج ےک یپاس وہ احفش وی 

ن

ولوگں ےک ی

دوی یھت ۔

ٹ

 یپاس یھبک وہ وی 

 ارگ اچاتہ وت ںیم اس افلئ وک یسک اور رطےقی ےس یھب اہیں وگنما اتکس اھت ۔ 

 ےہ ایس ےئل ںیم ےن ہی اک
 
 م اےس دی ا ےہ ۔ نکیل دصقی یک یٹیب رھبوےس ےک اقٹ

اور آےگ ہی اکم مت رکو ےگ ںیم ھچک یہ دونں ںیم ںیہمت اہیں ےس ولکنا ولں اگ اہمتری 

ایہ اک وبثت ریمے یپاس ےہ اےلگ ھچک دونں ںیم وکرٹ ںیم یشیپ وہیگ اور ںیہمت 

ن

ےب گ

ری رک دی ا اجےئ اگ۔  ی ازعت ی 

 ریمی رطف

ے
ے

ر وق
م
 داھکی رکو وھچےٹ   اور ارگ اہیں رپ ہلئسم وہ وت وخد اھبنسل انیل ہ

ے

م

ومےٹ ڑگھجے رک رک ںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم اسرے اکم اکج وھچڑ رک اہمتری حلص 

رکواےن اہیں آؤاگن ۔وت اہمتری طلغ یمہف ےہ وکیئ وھچےٹ وکسل ےک ےچب ںیہن وہ وج 

دورسے ےچب ےس ڑلو ےگ وت وادلنی ںیہمت اچبےن آںیئ ےگ ۔اس ےیل رتہب وہاگ ہک 

 ہن ےلم ۔ آدنئہ ےھجم اہیں اہمت

ے

 
 ری وکیئ اکشی

وہ تہب دونں ےس آپ وک داھکی ںیہن اھت اس ےئل ںیم آپ وک سم رک راہ اھت اھبیئ ۔آپ وک 

 وہایگ

ن  

 وت ہتپ ےہ آپ ےک العوہ ریما ےہ یہ وکن ی ات رکےت رکےتوہ اومیش
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ا

ے

  ڈویل اتہک وت مت ہک رک البی
 
ا اور ج

ے

  اےس اھبیئ اتہک وت آپ ہک رک اکپری
 
 وہ ج

رڈنی وہں وج مت ےھجم سم رک رےہ ےھت ۔اور اب مت ےھجم دوھکی ےگ وت اہمتری رگ

ن

ل ف

ر اعقش یک رطح ۔وہ بک ےس 

ن

ںیہمت نیچ آ اجےئ اور وکسن ےس ھٹیب اجؤ ےگ یسک ولف

ارف 

 

احومش اھٹیب ا ےس نس راہ اھت نکیل اب وبال وت یپاس ڑھکے رضخ اور اسےنم ےھٹیب ش

 دوونں یک یسنہ وھچٹ یئگ

 وہ اتسنہ ںیہن اھت ۔   نکیل وہ ںیہن سنہ 

 ہن ےلم ےھجم ای  یہ ےتفہ ںیم ںیہمت اہیں ےس ولکنا ولں اگ ۔ 

ے

 
 اب اہمتری وکیئ اکشی

وہ اےتھٹ وہےئ تخس رظنوں ےس ان دوونں وک وھگرےت وہےئ وبال وت دوونں یک یسیتب 

 اخومش وہ رک ادنر ھٹیب یئگ

     

ر الچ ایگ وت رضخاس ےک اسےنم وایل رکیس رپ 
م
 ھٹیب ایگ   ڈان اھٹ رک ی اہ

یلیلٰ ایک کیھٹ ےس ان وک گنت ںیہن رک ریہ وج اس رطح ےس رمںیچ اپھچےئ وہےئ ںیہ 

ارف ےن ےصغ یک وہج وپیھچ

 

 ش

اری میٹ ںیم وکیئ اور 
م
  ےس اس ےس ہتپ لچ راہ ےہ ہک ہ

 
ارے وہ ایک گنت رکے یگ ج

 ڑلیک آےن وایل ےہ اچبری لج لج رک دوھاں وہ ریہ ےہ ۔ 

رار ی ار وتلک اک ہی ہک 

ن

م
 یکچ ےہ ہک ارگ وہ ڑلیک وصعمہم اس ےس زی ادہ وخوصبرت وہیئ وت  ہ
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 اس اک ایک وہاگ ۔ 

ہکبج ہی ی ات وہ اےھچ رطےقی ےس اجیتن ےہ ہک ڈان وک اس ںیم ی الکل یھب وکیئ ارٹنٹسی 

 ںیہن ےہ ۔

رھپ یھب ڈان ےک ےھچیپ اہھت دوھ رک ڑپی ےہ ےھجم وت اتگل ےہ یسک دن گنت آرک ڈان اس ےس 

ادی رک یہ 

 

 ےل اگ ۔ ش

ادی یلیلٰ اھبیھب ےس وہیگ ایس ےیل وت ںیم ےن اےس ایھب 

 

ےھجم یھب نیقی ےہ ہک اھبیئ یک ش

ا رشوع رک دی ا ےہ ۔ 

ن

 ےس اھبیھب البی

ا اےس اھبیھب ںیم یھب وت دوھکیں ریتے ہنم ںیم 

ن

اہں اٹیب ای  ی ار ڈان ےک اسےنم یھب البی

 زی ان ریتہ ےہ ہک ںیہن

 رضخ ےن وگی ا اےس جنلیچ ایک ۔ 

 وسری ںیم ایھب ریتا ہی جنلیچ وبقل ںیہن رکاتکس ویکہکن ریمی ہی زی ان ایھب تہب امی

اےم رسااجنم دےنی وایل ےہ اس ےیل ےھجم اس یک رضورت ےہ ۔

ن

 اسرے اکری

 ےسج ںیم رکس ںیم ںیہن ڈال اتکس ۔ 

ر ایس زی ان ےس یہ وت ںیم ےن اہلل ےک اسےنم اھبیئ ےک ےیل داعںیئ رکین ےہ ہک 

ن

آخ

ادی وہ اجےئ ۔ دلجی ےس اںیہن

 

  یلیلٰ ےس تبحم وہ اجےئ آےئ اور رھپ اس ےس ش
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ا وہں ۔ویکہکن تبحم وت ان 

ے

نکیل رھپ ہی تبحم وایل ی ات وسچ ےک ہن ںیم وھتڑا ویفنکز وہ اجی

دی ات یہ ںیہن 

ن

دی ات وہں ۔اھبیئ ےک ادنر وت وکیئ ج 

ن

ولوگں وک وہیت نج ےک ادنر وکیئ ج 

 ںیہ۔

ے دل اہلل یپاک ےن انبےئ ںیہ س  ےک ادنر نکیل رھپ ںیم ہی وساتچ وہں ےک اسر

ا ای  دن اھبیئ ےک دل ںیم یھب تبحم اسیج 

ن

دی ات یھب ویہ دیپا رکےت ںیہ ۔ای  ی

ن

ج 

دہب رضور دیپا وہاگ ۔ 

ن

 ج 

ارف ےن اہک ۔ 

 

 ش

دی ات یلیل ےک ےیل  

ن

دیپا رکے اگ ۔رضخ ےن ھچک وسےتچ اور ںیہمت ایک اتگل ےہ ہک اہلل وہ ج 

 وہےئ وپاھچ ۔

یلیلٰ یک تبحم ںیم اچسیئ ےہ یلیلٰ ےس زی ادہ ایپر اںیہن اورایپر وکیئ ںیہن رک اتکس اور اہلل یسک 

ا وہ

ے

 ےک دل ںیم تبحم ایس ےک ےئل ڈااتل ےہ وج اس ےس یچس تبحم رکی

 ایپر ںیہن رک اتکس اور ںیہمت ہی یھب اتگل ےہ ہک ڈویل وک یلیلٰ ےس زی ادہ اور وکیئ  

د داھکی ںیہن یلیلٰ ےن دو ی ار اھبیئ ےک ےئل وگیل اھکیئ ےہ اہجں یھب  ای 

 

اہں ی الکل مت ےن ش

 اھبیئ یک اجن رطخے ںیم وہیت ےہ وہ س  ےس آےگ وہیت ےہ ۔ 

یلیلٰ اھبیئ ےس تہب ایپر رکیت ےہ اس ےک ایپر اک اقمہلب وکیئ ںیہن رک اتکس اور ےھجم نیقی ےہ 
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  وک وخد ےس ایپر رکےن رپ وبجمر رکدے یگ ہک یلیلٰ اھبیئ

 اور ارگ ڈویل وک یسک اور ےس ایپر وہایگ ریما بلطم ےہ یسک رسیتے ےس وت ۔ 

 رضخ ےن اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔

اہاہاہاہ ںیہمت ایک اتگل ےہ ااسی یھبک وہ اتکس ےہ اھبیئ وک ایپر اہاہاہ)وجک آف دا ڈے ( اھبیئ وک 

 تبحم ںیہن وہیتکس ۔  یھبک یسک ےس

 رکے یگ اےنپ اور  

ے
 

رداس اور ارگ وہ یھب یئگ وت ںیہمت ایک اتگل ےہ یلیل یسک رسیتے وک ی 

 اھبیئ ےک چیب ںیم ۔ 

 ایس ےیل وت ںیم وصعمہم وک ےل رک رپاشین وہں ۔

 ھجمس ںیم ںیہن آ راہ ہک اچیبری ےسیک وہکں وصعمہم وکیئ یلیلٰ وک 

     

ر آےن دوں اگ ںیہمت ایک اتگل ےہ ڈویل ںیم ا
م
ینت آاسین ےس اہمترے آدیم وک لیج ےس ی اہ

 ےنچنہپ 

ے

ارف وک اب اھپیسن ےک دنھپے ی

 

۔ںیہن ااسی ںیہن وہاگ ںیہن وہےن دوں اگ ش

 ےس وکیئ ںیہن روک اتکس ۔ 

زر اصمئ ےن اس ےک اسےنم آےت  

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

اب مت یھب اےنپ وافدار آدیم وک وھبل اجؤں ا

 وہےئ اہک ۔ 

زر اصمئ آپ اہی

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 وت آپ یک یچب ےک وکسل ےس یٹھچ اک ےہ ہن اب ارے ا

ے
ے

ں ہی وق
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دار رکےن ےک ےئل آپ اینپ یچب وک اوکسل ےس ےنیل ںیہن ےئگ ۔   ےیہک اگ ہک ریما دی 

ے

 ہی م

  آپ ےن ریش ےک ہنم ںیم اہھت ڈاال وہ ۔ 
 
  ج

ے

 اینت الرپوایئ ایھچ ںیہن وہیت وہ یھب ی

 دںیھکی ارٹکپسن اصج  ارے ںیم  

ے

آپ یک یچب وک ھچک ںیہن ےھجم اس رطح ےس م

ا ہی ڈویل ےک اکم رکےن اک 

ے

رکوں اگ ڈویل اےنپ دونمشں یک زمکورویں وک اامعتسل ںیہن رکی

 ادناز ںیہن ےہ ۔ 

رگم آپ یک یٹیب تہب ایپری ےہ ۔ںیم اور ھچک ںیہن اچاتہ سب اانت اچاتہ وہں ہک آدنئہ ھجم 

 ری ےہ ۔ ےس اخمبط وہےن ےس ےلہپ آپ ی اد رںیھک ہک آپ یک یٹیب تہب ایپ

 ی ات رکےت وہےئ اس ےک اگل رپ ڈلپم امنی اں وہ راہ اھت ۔ 

ہکبج اسےنم ڑھکے ارٹکپسن اصمئ اک دل اچاہ ہک اس ےک وخوصبرت رہچے وک اگبڑ رک رھک 

 دے وج اس ےک اچراسہل یٹیب ےک ی ارے ںیم ی ات رک راہ اھت ۔ 

 یتکس یھت اور دیئب یک نکیل وہ وبجمر اھت دویئب یک وپسیل یسک اعم ی ادنشے رپ اہھت ںیہن ااھٹ

 وعام یک رظنوں ںیم ڈان ای  اعم آدیم اھت سج ےس تہب مک ولوگں ےن دھکی راھک اھت ۔ 

     

دواسن ںیم یپاچن الھک یھب دےی 

ٹ

ر یجیھب یھت ان ولوگں ےن ای  ارے ںیم ےن رصف وصتی 

 ںیم ےن وت ایھب اہک یھب ںیہن اھت ہک ڑلیک وک ںیچیب ےگ یھب ےک ںیہن

 اسےنم یپاچن الھک یک ڈگی رےتھک وہےئ اہک ۔   ایصقٰ ےن اس ےک
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ایصق ںیم ااسی وکیئ اکم ںیہن رکوں یگ ںیم ےن ںیہمت ےلہپ یھب اتبی ا اھت ںیم روح وک ںیہن 

 وچیبں یگ ںیہک ںیہن اجےئ یگ وہ یہی رےہ یگ ۔ 

ر یجیھب  اور اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ریمی ااجزت ےک ریغب مت ےن ان ولوگں وک وصتی 

 م

ی

 

ظ

ے

ن

 مگیب وک ہصغ آایگ اھت۔  ویکں۔۔۔۔؟ 

 ریمی ںیتنم رک ریہ یھت ہک اس ڑلیک ےن ریمی زدنیگ ابتہ رکدی ےہ اس 

ے
ے

اووہ اس وق

دردی یہ یک یھت ۔ 
م
ا اچیتہ وہں ںیم ےن اہمتری ہ

ن

 تبیصم ےس اکٹھچرا احلص رکی

دردی ریمے یہ ےلگ رپ اجےئ یگ ۔ 
م
 رگم ےھجم ایک اتپ اھت ہک ہی ہ

 وہ ولگ سیت الھک دےنی وک یھب ایتر ںیہ ۔  ان ولوگں وک ڑلیک دنسپ آیئ اور

ری اد رکین ےہ  نکیل ںیہمت ایک رضورت ےہ ان وسیپں یک ںیہمت وت اینپ ویٹیبں یک زدنیگ ی 

 ۔

 ریما ایک ےہ ںیم وت ہی ےسیپ واسپ وجیھبا دوں 

ن

 
اےسی یہ اسری زدنیگ یھٹیب ونکاری رہ اجنی

 یگ

ر دھکی رک یپاچن الھک چیپ ڈاےل   را وسچ اہکں ےس اہکں چنہپ اجںیئ الھک ز 30رصف وصتی 

ت ااں ۔

ٹ

 ت پ
ب
 یگ ریتی 

ریخ ریتی رمیض ایھب ںیم ذرا اھبیئ ےک رھگ اج ریہ وہں ہی ےسیپ مت اےنپ یپاس روھک وایسپ رپ 
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 ےل اجؤں یگ۔ 

ر لکن یئگ ۔ 
م
ارطاہن ادناز ںیم ےتہک وہےئ گیب ااھٹی ا اور ی اہ

 

 ایصق ےن ش

پااےت اہوھتں ےس وہ ڈگی ڑکپی ا کت
پ ت
ک
ور ادنر اج رک اےنپ رمکے ںیم رےنھک ہکبج میظعت ےن 

 ںیگل اس اک اسرا دایھن ان وسیپں رپاھت 

ل یتکس یھت اور اسھت ںیم روح ےس اجن یھب وھچٹ 
 ھ

می
س

وں ویٹیبں یک زدنیگ 

ن

 

ے

اس یک ت

یتکس یھت نکیل اس اک ریمض اےس ی ار ی ار ااسی رکےن ےس روک راہ اھت اس اک ریمض ای  وصعمم 

ری اد وہےن ںیہن  ۔۔۔۔؟ڑلیک یک زدنیگ ی 

ے

  دے راہ اھت نکیل بک ی

     

 االسم مکیلع دووتس ےسیک ںیہ آپ س  

ووڈ  
 ش
 تپپ
ب

 اف آل ںیم ا

ٹ

ووڈیبمل دںی دن ںیم دو دو دںی افس
 ش
 تپپ
ب

آپ س  ےتہک ںیہ ہک ا

ووڈ دیتی وہں اس ےک ی اووجد یھب  
 ش
 تپپ
ب

دی تہب یبمل دے ریہ وہں ںیم ینتک یبمل ا

ٹ

آرلی 

دیم وہیت ےہ اور ھچک ولوگں اک انہک ےہ ہک اہکین ےھجم اےنت القئ ںیہن ےتلم ینتج یک ےھجم ا

ا اچوہں یگ اہکین اک ایھب 

ن

زیت رکںی اہکین یک وت ھجمس یہ ںیہن آ ریہ ںیم ان ولوگں وک اتبی

ا ہک آےگ اہکین ںیم ایک   2رصف اٹسرٹ وہا ےہ یلہپ  

ے

ی ووڈ ںیم وکیئ یھب ھجمس ںیہن یپا
 ش
 تپپ
ب

ا

 آپ ولگ ریما اسھت ںیہن دںی

ے

  ی
 
ےگ ںیم ےسیک وھکلں یگ اس رپ   وہےن واال ےہ ج

 رک رطح ےنھکل یک وکشش یک ےہ 

ٹ

م
 ںیم ےن اک ظفل قشع ےس ہ
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 اب ےھجم رصف روح اچےیہ روِح ونر

ر تمیق ہپ اچےیہ نس ول ایصق ۔ 
م
 ےھجم روِح ونر ہ

ر ےھجم یجیھب یھت ںیہمت ےنجیھب ےس ےلہپ ی اد رانھک اچےیہ اھت ہک ارگ اس  مت ےن اس یک وصتی 

آایگ وت یسک یھب رطح اےس احلص رک ےل اگ ۔اس ڑلیک ےک رھگ واےل   ڑلیک رپ خیش اک دل 

 ےہ ان    24امےن ی ا ہن امےن نکیل اب وہ ڑلیک ےھجم اچےیہ اہمترے یپاس  

ے
ے

 24ےٹنھگ اک وق

ےٹنھگ ںیم ارگ مت ےن ان ولوگں وک اکنح ےک ےئل ایتر ہن ایک وت ںیم اہمترا وہ احل رکوں اگ وج 

 اچ وہاگمت ےن یھبک وخاب ںیم یھب ہن وس

ر وکشش رک یکچ وہں نکیل اس یک وسیلیت امں اےس ےنچیب رپ ایتر یہ ںیہن 
م
خیش اصج  ںیم ہ

 ےہ ۔

 ہک ںیم ےن ہی یھب اتب دی ا ہک آپ اےس سیت الھک دےنی وک ایتر ںیہ نکیل وہ امےنن 

ے

اہیں ی

 وک ایتر یہ ںیہن ۔ 

ےھجم ھجمس ںیہن آراہ ہک ںیم ایک رکوں نکیل ارگ آپ ےتہک ںیہ وت ںیم ای  اور وکشش رک 

 ولں یگ ۔ 

الھک رپ ںیہن امےتن وت رھپ اںیہن اچسیل ےپ انمؤ اور ارگ رھپ یھب ںیہن امیتن وت    30ارگ  
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 رصف وہ ڑلیک ںیہن ہکلب 

ے
ے

ریمے ولگ اےس ااھٹ الںیئ ےگ ۔اور ی اد رانھک ہک اس وق

 

ٹ

 ت پ
ب
ھااری 

م

ے

ت

 ت ااں یھب اسھت وہں یگ 

خیش ےک ی ات ےن ایصق ےک روےٹگن ڑھکے رک دےی ااسی یھب ایک ےہ اس ڑلیک ںیم ہک خیش 

ا تہب وخوصبرت ےہ  

ن

اس رپ اےنت ےسیپ اٹلےن وک ایتر ےہ ںیمہ وت یھبک اینت ایھچ ںیہن یگل امی

 نکیل خیش ےن اس ےس ےلہپ یھب وت تہب وخوصبریت دیھکی وہیگ 

  ےس ںیم ےن اےس داھکی ےہ ریما دل یسک اکم ےھجم وہ ڑلیک اچےیہ یسک 
 
 یھب تمیق رپ ج

 وکسن ےس 

ے

  ی

ے

 ںیم اس ڑلیک وک احلص ہن رک ول ں ی

ے

  ی
 
ےپ ںیہن گل راہ اب ج

 ںیہن وھٹیبں اگ

 خیش داھڑےت وہےئ وبل راہ اھت 

پ ریہ یھت 

ن

 ہکبج اس ےس وکوسں دور ڑھکی ایصقٰ رھت رھت اکی

ری وکشش رکیت وہں وہ 

ن

اتکس ےہ اس ی ار وہ امن اجےئ آپ رہمی این خیش اصج  ںیم آخ

 ےئجیک اگ ںیم اےس انم ولں یگ ۔ 

ے

 رکےک ریمی ویٹیبں وک ھچک م

ایک رضورت ڑپی یھت ےھجم یھب روح یک وفوٹ اینت دلجی ےنجیھب یک ہی خیش وت ی الکل یپالگ وہایگ 

 ےہ ۔

 م ای  ربمن یک اسفدان ےہ ہی اےنپ اسھت اسھت ریمی ویٹیب

ی

 

ظ

ے

ن

ں وک یھب کیھٹ یہ یتہک ےہ 
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ووس
ہ

ن

می
 اسھپےئ یگ 

 م ےک رھگ اجےن اک 

ی

 

ظ

ے

ن

 م ےک رھگ اجؤں یگ خیش اک وفن دنب رکےک وہ 

ی

 

ظ

ے

ن

حبص وہےت یہ ےلہپ 

 الپن انبےن یگل

     

 

ا رضوری ںیہن مت ولگ اجؤ وہ اسےنم ڑھکے رضخ ےس ہک راہ اھت 

ن

ریما ایسی یپارزیٹ ںیم اجی

ر ےس یپاریٹ رپ اجےن ےک ےیل انم راہ اھت   ۔ وج اےس ینتک دی 

ا رضوری ےہڈویل ان ولوگں ےن اانت ارصار رکےک البی ا ےہ اور اسھت ںیم ںیہمت ہی 

ن

اجی

یھب اتب دوں ہک ان ولوگں وک مت ےس تہب رضوری اکم ےہ وج اہمترے العوہ اور وکیئ 

ا ۔رضخ اک ارادہ آج اکپ اےس اےنپ اسھت ےل اجےن اک اھت 

ے

 ںیہن رک اتکس ی

ا ایپےس اکم ان وک ےہ۔ ےھجم ںیہن ایپاس وخد  

ے

ا ےہ ونکا لچ رک ںیہن اجی

ے

ونکے ےک یپاس آی

 ںیہ نکیل 

ے

ےک یپاس ۔اںیہن ارگ ھجم ےس اانت یہ رضوری اکم ےہ وت آ رک ھجم ےس لم تکس

 کیل 

ٹ
ن

 
 ایپاری

 وہ ۔ 

ے

 ارگ ریما ارادہ وہا وت ںیم ولمں اگ اب مت ولگ اہیں ےس اج تکس

ر اوجناےئ رکںی ےگ   ابلس ڈویل ڈارگنل ےتلچ ںیہ ہن مہ وھتڑی دی 

ے
پ

۔یلیلٰ اےنپ گنت چ

  آیئ اور اس یک ےلگ ںیم ی اںیہ ڈاےتل وہےئ وبیل ۔ 
 
ی ر

ے

 ںیم یتلچ وہیئ اس ےک ف
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ش ںیم راہ رکو ہی ہن وہ ےک ںیہمت ااھٹ رک ای  

ٹ

مپ
ل

ںیم ںیہمت ینتک ی ار ہک اکچ وہں یلیلٰ اینپ 

ی ا ہن ی ار رھپ ےس ویہ کنیھپ آوں اہجں ےس ااھٹ رک الی ا اھت وےسی یھب اہمترے وہےن  

ا وہ اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ تہب ھچک التج راہ 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

وہےن ےس ےھجم وکیئ ف

 اھت ۔ 

ا ےہ ۔اور نیقی رکو سب ای  ی ار 

ے

ا نکیل ےھجم وت ڑپی

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

اجیتن وہں ںیہمت وکیئ ف

رق ڑپےن ےگل اگ ۔ 

ن

 اک ومعق دو ںیہمت یھب ف

ے

دم

ن

 ےھجم اینپ ج

ل ےک اسےنم یہ رکیت یھت اور یسک ںیم اینت تمہ ہن یلیلٰ اس رطح یک وگتفگ رصف ڈوی

 وہیت ہک یلیلٰ ےک اسےنم زی ان یھب وھکل یپاےئ 

دنب رکو اینپ وکباس اور ولکن اہیں ےس ربخدار وج آدنئہ اس ےجہل ںیم ھجم ےس ی ات یک ای  

ا اور ہن 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ی ات اکن وھکل رک نس ول اہمترے وہےن ی ا ہن وہےن ےس ےھجم وکیئ ف

  زدنیگ ںیم یھبک ڑپے اگ یہ آےگ 

ںیہمت اےنپ اسھت رھک رک ںیم ھچک زی ادہ وخش یھب ںیہن وہں اس ےیل رتہب وہاگ ہک انتج 

دلجی وہےکس اانپ وبری ا رتسب وٹیمس اور ریمی رظنوں ےس دور وہ اجؤ ویکہکن ارگ ںیم ےن دور 

د مت داین ےس یہ دور وہ اجؤ ای 

 

 ایک وت ش

 وہےئ اہک  ای  ےکٹھج ےس اےس وخد ےس دور رکےت
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ںیم مت ےس ایپر رکیت وہں ڈویل تہب ایپر ںیہمت ای  دن ہن دوھکیں وت ااسی اتگل ےہ ےسیج  

ریمی اسںیسن ٹھگ ریہ وہں اور مت ےتہک وہ ہک ںیہمت وھچڑ رک یلچ اجؤں ںیہن اجیتکس 

ڈویل ںیم مت ےس دور ںیہن اجیتکس تہب تہب ایپر رکیت وہں مت ےس اور ےھجم نیقی ےہ ہک 

  یھب ھجم ےس ایپر رکو ےگ ۔ ای  دن مت 

 اس ےن ردنیھ وہیئ آواز ںیم اہک ۔ 

را اگل نکیل سج ےک ےیل وہ ہی س  ھچک وبل ریہ یھت اس ےک وتاکن ںیم وجں  رضخ وک ی 

 ۔ 

ن

 
 یھب ہن رنی

 

ا یلیلٰ ۔ےھجم یھبک یسک وعرت ےس  

ے

ریمی زدنیگ ںیم ڑلیک اک ووجد وکیئ اتیمہ ںیہن رھک

ر وع
م
ا وہں اہمتری یھب ۔ےھجم وعرت ایھچ تبحم ںیہن وہ یتکس ۔ںیم ہ

ے

رت یک زعت رکی

دا 

ن

دا اک ہفحت ےہ نکیل اوسفس ےک ج

ن

یتگل ےہ امں ےک روپ ںیم نہب ےک روپ ںیم ہی ج

ےن ہی ےفحت ےھجم ںیہن دےی ۔ ایپر تبحم ےس ںیم تہب دور وہں اور تہب دور رانہ یھب 

امئ ےہ ۔ںیم ںیہن

ٹ

 اماتن ہک ای  اچاتہ وہں ریمے ےیل ہی ایپر تبحم رصف وٹسی آف ی

ان ےس اینت وٹٹ رک تبحم وہیتکس ےہ ہک وہ اس ےک ےیل ھچک 

ن

ان وک ای  دورسے ان

ن

ان

ا یھب ےہ وت ی ارم اکیمظ وک ںیہن وہاگ ےھجم یھبک 

ے

یھب رکےن وک ایتر وہ اجےئ ۔ اور ارگ ااسی وہی
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 یسک ڑلیک ےس تبحم ںیہن وہ یتکس۔

 یک یھت ۔   آج اس ےن تہب دونں دعب اس ےس رنم ےجہل ںیم ی ات

 اب مت ولگ یپاریٹ ںیم اجؤ سب اانت ہک رک وہ اجےن اگل ۔ 

اور ارگ ںیہمت یسک ےس ایسی تبحم وہیئگ وت رھپ ایک رکو ےگ ۔۔۔۔۔۔؟ آواز اب یھب 

د وہ اےنپ آوسنؤں وک ےنہب ےس روک ریہ یھت  ای 

 

 ردنیھ وہیئ یھت ش

 وھگم رک وبال 
 
رویں ےک ٹ

ٹ

 ںیہن وہیئگ وہ ای 

 ۔۔۔۔؟ اس ےن رھپ ویہ وسال ایک ۔۔۔ اور ارگ وہیئگ وت۔۔۔۔

ا ںیہن وہیگ ۔وہ رھپ ےس اجےن اگل 

ن

 اہک ی

 ںیم وبیل 

ے

 ارگ وہیئگ وت ۔۔۔۔۔۔۔۔؟ وہ وٹیٹ رھکبی احل

وت ںیم وخد اےس اےنپ اہوھتں ےس امر دوں اگ اس ی ار وہ اےنت زور ےس الچی ا اھت ہک وپرے 

ا لیھپ ایگ ۔ 

ٹ

 اہل ںیم اس یک آواز ےک دعب انسی

ا وہ اہل ےس لکن ایگ   اور وہ ےبمل

ے

 ےبمل ڈگ رھبی

 

     

م یپاوچنںی ی ار اھٹ رک ااملری ےک یپاس آیئ یھت اور ااملری وھکل رک داھکی وت وہ وسیپں 
 

ی

 

ظ

ے

ن

 ےس رھبا افلہف ایھب یھب وںیہ رپ وموجد اھت 
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ی اور رھپ ای  رظن زنیم رپ وسیئ 

ے

ھی
ئ ک

ہن اجےن ےس ایک ڈر اھت ہک ی ار ی ار اھٹ رک ان وسیپں وک د

یروح وک  

ے

ھی
ئ ک

 د

 اگایلں دیتی نکیل اس ےک ی ارے ںیم یھبک اانت طلغ ہن وساچ اھت انتج 

ے
ٹ

 

پ

ر روز امریت پ
م
وہ اےس ہ

 طلغ ایصقٰ ےن وسچ ایل وہ یھبک ےس ےنچیب اک ںیہن وسچ یتکس یھت ۔ 

ا ۔ 

ے

ا یھب لکشم ےس بیصن وہی

ن

 اک اھکی

ے
ے

 ان ےک رھگ ےک احالت اےنت گنت ےھت ہک دو وق

  ںیم وھچےٹ دہعے اک آرسیف اھت ۔ ونر اک ی اپ ای  رساکری کنیب

ا لکشم اھت اورنیت ویٹیبں یک 

ن

اس یک نشنپ آج یھب آیت یھت نکیل اس ےس رھگ اک زگارہ رکی

انکمم اھت 

ن

ادی وت ی

 

 ش

اےسی ںیم اےس وگڈلن اچسن لم راہ اھت اینپ ویٹیبں یک زدنیگ ونسارےن اک ہکلب اےھچ ےس 

ادی رکےن اک 

 

 اےھچ رطےقی ےس ش

ری این دینی یھت اینپ نیت ویٹیبں یک تبحم ںیم ہی 

ے

نکیل اس س  ےک ےئل اےس روح یک ف

 لکشم وت ہن اھت وہ وت وےسی یھب اس ےک رس رپ وھتیپ یئگ یھت ۔ 

وہ وکیئ اس ےس تبحم وت ںیہن رکیت یھت اور ہن یہ وہ اس یک اوالد یھت وہ وت ای  دوھےک اک 

ر ےن دی ا اھت ۔ 
م
 ہجیتن اھت وج اس ےک وشہ

ووس یھت سج ےن اس یک یٹیب راہین یک و
ہ

ن

می
ہ ویکں اینت رکف رکیت اس یک ۔ روح وت 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
45 

ادی وتڑوا دی

 

 دوی ارش

 اےس رفنت یھت اس ےس رھپ ویکں وسیتچ اس ےک ی ارے ںیم 

وہ ںیہن یھت وہ اس یک یٹیب اور ارگ یٹیب یھت یھب وت وسیلیت اےس اینپ یگس ویٹیبں ےک ی ارے 

 ںیم وسانچ اھت 

 

     

 

ری ی ار ی ات رکےن ےک ےئل آپ یک ےب   خیش اصج  ںیم

ن

ان ےک رھگ اج ریہ وہں آخ

ا ارگ ںیم ےن ان ولوگں وک انم یھب ایل وت 

ے

ت ااں وت دح ےس وسار ںیہ ےھجم ھجمس ںیم ںیہن آی

ن

ت پ پ
ج

 

روح ےس اکنح ےک ےیل وت ےسیک آپ ای  یہ دن ںیم اےس اےنپ یپاس ےل ےک اجںیئ ےگ 

 اس اک انشیتخ اکرڈ انب ویکں ہک اس ڑلیک ےک یپاس ہن وت یپاوپسرٹ ےہ او

ے

ر ہن یہ ایھب ی

 ےہ ۔

 اسل یک ےہ ۔ خیش ےن وپاھچ  19انشیتخ اکرڈ ںیہن انب ہی ےسیک نکمم ےہ مت ےن وت اہک اھت وہ  

اہں خیش اصج  اس اک ھچک ںیہن انب اس یک وسیلیت امں ےن رضوری ںیہن اھجمس اس اک انشیتخ 

ا ۔ 

ن

 اکرڈ ونبای

ےک یپاس ےسیک ےل ےک اجںیئ ےگ آپ اےس ای  اور وکیئ یپاوپسرٹ یھب ںیہن ےہ اس  
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 دںی ںیم اس یک امں وک یھب انم 

ے
ے

یہ دن ںیم اتبںیئ ےھجم ۔آپ ربص رکںی ےھجم وھتڑا وق

ا اچاہ 

ن

 ولں یگ اور انشیتخ اکرڈ اور یپاوپسرٹ اک ااظتنم یھب رکوا ولں یگ ایصقٰ ےن اےس السھپی

د ااظتنر ںیہن رک اتکس ےھجم وہ ڑلیک اچےیہ ری 

ن

اور ہی یپاوپسرٹ اور انشیتخ اکرڈ یک  ںیہن ںیم م

 رکو س  ھچک ںیم ڈنہل رکولاگن اےسی تہب اسرے ولوگں وک البی ا ےہ ںیم ےن ۔ 

ے

رکف م

 خیش ےن ایصقٰ ےک ارادوں رپ یپاین ریھپےت وہےئ اہک ۔ 

کیھٹ ےہ خیش اصج  ںیم اس یک امں ےس ی ات رکیت وہں اس ےن اکل دنب رکےت وہےئ 

 دروازہ اٹھکٹھکی ا 

 م اچریپایئ ہپ یھٹیب یھت ۔   ادنر آیئ

ی

 

ظ

ے

ن

 وت 

 م الؤ دو ریمے ےسیپ ےھجم واسپ رکو وج خیش اصج  وک واسپ رکےن ںیہ ۔ 

ی

 

ظ

ے

ن

 اہں 

ے وہےئ وبیل

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

 وہ اسھت ںیم رکیس رپ 

ںیم ےن لک رات اہمتری اس ی ات ےک ی ارے ںیم وساچ اور یہی ہلصیف ایک ہک ےھجم ریمی 

 م ےن لمحت ےس اہک ویٹیبں یک زدنیگ ونسارےن ےک ی ارے ںیم وسانچ

ی

 

ظ

ے

ن

  اچےیہ 

 بلطم بلطم مت روح اک اکنح رکواےن وک ایتر وہ۔ایصق وخیش ےس ےتکہچ وہےئ وبیل 

  مت اچوہ ومولی اور خیش وک ےل رک 
 
اہں ںیم روح اک اکنح رکواےن ےک ےیل ایتر وہں ج

 اہیں آاجؤ مہ اکنح رپوا دںی ےگ ۔ 
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 ےل آوں یگ اور خیش ںیہمت رکف رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ومولی اصج  وک ںیم 

اصج  وفن رپ یہ اکنح رکںی ےگ اس ےک دعب اےس مہ دیئب یھب دںی ےگ ۔ایصقٰ ےن 

ا رشوع ایک ۔

ن

 اےس دلجی دلجی اتبی

ا ۔ 

ن

 وت ےگل اگ ی

ے
ے

 نکیل روح اینت دلجی ںیہن اجیتکس اکرڈ اور یپاوپسرٹ ےننب ںیم وق

 م ےن اہک۔ 

ی

 

ظ

ے

ن

 

 ںیہن ےہ و

ے
ے

ہ اےس اےسی یہ ےل اجےئ اگ ارے ںیہن ںیہن اس ےک یپاس ی الکل وق

اک ےس یھکم اڑایئ 

ن

 ۔ایصقٰ ےن ی

 م ےن رپاشین وہےت وہےئ اہک

ی

 

ظ

ے

ن

 اےسی بلطم ریغاقونین رطےقی ےس 

 رکو خیش ااسی ےلہپ یھب رک اکچ ےہ وہ یئک ولوگں وک اےسی ےل ےک اج اکچ 

ے

ارے اہں اور رکف م

را ہلئسم ںیہن

ٹ

 ےہ اس ےک ےیل وکیئ ی 

 

ادی ےک ارگ ھچک ااٹل دیساھ وہ یھب  

 

ام ںیہک ںیہن آےئ اگ اب مت راہین یک ش

ن

ارا ی
م
ایگ وت ہ

 ی ارے ںیم وسوچ ںیم ذرا خیش وک وخربخشی انس ےک آیت وہں ۔ ۔ 

 روح اچےئ انب رک الیئ وتایصقٰ اھٹ یکچ یھت ۔ 

روح وتلک ایتررانہ لک ںیم ومولی اصج  وک ےل ےک آؤں یگ لک ریتا اکنح ےہ دیئب 
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ر لکن یئگ ہکبج اجےئ یگ وت دیئب ایصقٰ روح ےک
م
 رس رپ دامھہک رکیت دلجی ےس ٹیگ ےس ی اہ

زنیم رپ اگڑے   ۓوہ ےب ینیقی ےس اینپ امں ےک رہچے وک دھکی ریہ یھت وج رظنںی اکھج

 وہےئ یھت

ر ںیم اس اک اکنح اھت یسک ےن اس ےس ھچک ہن وپاھچ  ھچک یہ دی 

 را اکنح ےہ ۔ اس رپ وت ہی یھب ااسحن اھت ہک اکنح ےس ےلہپ اتب دی ا ایگ ہک لک اہمت

افہمط یب یب اس ےک یپاس آ یھٹیب نکیل اس ےس ےلہپ ےک افہمط یب یب اس ےس ھچک وپیتھچ 

  آ یھٹیب یئگ
 
ی ر

ے

 امری ا اےکس ف

ےسج اس یک ایم ےن تخس رظنوں ےس وھگر رک اجیھب اھت ہک ںیہک وہ افہمط وک ھچک اتب یہ ہن 

ایم وہ

ن

 دے اور رھپ وپرے ےلحم ںیم ان یک دبی

 رس اکھجںیئ یھٹیب ریہ ہن وت یسک وک داھکی اور ہن یہ یسک ےس وکیئ ی ات یک ۔   وہ اخومیش ےس

ام ایک ےہ ۔اور ہن یہ اےس اجےنن 

ن

ر اک ی
م
اےس وت ہی یھب ہن اتپ اھت ہک اس ےک وہےن واےل وشہ

 وہاکچ اھت 

ے

 
ای

 

ا رو ریہ یھت آج حیحص ونعمں ںیم ی

ن

ںیم دیپسچل یھت وہ وت آج اینپ یمیتی اک روی

  یھت اس ےک امں ی اپ اےس داین ںیم اہنت وھچڑ رک ےلچ ےئگ ۔ہک وہ ای  میتی 

 اور اب یسک ریھب رکبی یک رطح اس یک ریس وک یسک اور ےک وحاےل ایک اج راہ ےہ ۔ 

اےس امر اھکےن اور اگویلں ےنہس یک اعدت یھت نکیل ہن اجےن وہ صخش اس ےک اسھت ایک 
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 رکے اگ سج ےک وحاےل وہ رک دی اجریہ یھت ۔

 

     

 ےس یپااتسکن ےس اہیں آےن وایل ےہ ےسیج ونس و

ٹ
 

ہ ڑلیک وصعمہم آج ےھچ ےجب یک الفی

ارف ےک وحاےل رک دانی وہ لک لیج ےس وھچٹ  

 

یہ وہ رپیپز ںیہمت ںیلم مت اںیہن ش

 اجےئ اگ 

 نکیل سمش اک ایک رکںی ےگ ۔۔۔۔۔؟رضخ ےن وپاھچ 

ر ںیم ںیم اس اس اک مت ھچک ںیہن رکو ےگ اےس ںیم وخد ڈیہل رک راہ وہں ۔ایھب ھچک  یہ دی 

 ےس نلم اجؤں اگ ارگدیسھ رطےقی ےس امن ایگ وت کیھٹ ےہ

ورہن وےسی یھب تہب دونں ےس ںیم ےن اےنپ ویفرٹ ایھتہر اک اامعتسل ںیہن ایک اس ےن 

ارہ ایک ۔

 

 اےنپ اہھت ںیم رںیھک ڈیلب یک رطف اش

 ںیم لسنیک وہ ایگ ۔
پ
 رضخ اک وت اس ےک اسھت اجےن اک ارادہ اھت وہ ای  یہ ٹ

ا اھت نج رپ اےس دح ےس زی ادہ ہصغ وہ ۔ 

ے

 وہ ڈیلب ےس ان ولوگں وک امری

اک ومت داتی اھت ہک یسک ےک یھب روےٹگن ڑھکے وہاجںیئ ۔۔ 

ن

 اور ڈیلب ےس وہ اینت طحری

 رضخ وک اس ےک اس ہک اس ایھتہر ےس رفنت یھت ۔

ا ا

ے

ا اجی

ے

پ یک رطح اےلگ دنبے ےک مسج رپ راتگنی اور رسخ ریکلںی وھچڑی

ن

س اکڈیلب یسک اسی
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 ۔

ا وہ ۔ 

ن

  اےلگ دنبے وک ڑتیپا ڑتیپا رک امری
 
ا اھت ج

ے

  رکی

ے

 وہ ڈیلب اک اامعتسل ی

رضخ وک اس ےک ڈیلب ےس ینتج رفنت یھت اانت یہ ڈر اتگل اھت ارثک اینپ رپاشیینں یک وہج وہ 

ا اھت 

ے

 ایس ےس اٹمی

 

     

اےم رپ خیش ےک دطختس ےلہپ یہ وہ ےکچ 

ن

ر ںیم ومولی اصج  یک آواز آیئ اکنح ی ھچک یہ دی 

 ےھت ۔ 

اہم ہن داھکی اےس اہجں اہک ایگ اس ےن اسنئ رک 

ن

اس ےن ای  رظن یھب ااھٹ رک وپرا اکنح ی

 دےی ۔

ا ی ا ہن 

ن

ومولی اصج  ےن رمس ادا یک نیت ی ار اس ےس اس یک رمیض وپیھچ یئگ سج اک وہی

ا  

ن

ی ریہوہی

ے

ھی
ئ ک

ا اھت وہ اخومیش ےس اسری اکروایئ د

ے

 یسک ےئلیک اتیمہ ہن رھک

 اس ےس ےیک ےئگ وساولں رپ اس ےن احیم رھب دی

 اہں اےس وہ صخش وبقل اھت ےسج اس ےن یھبک داھکی یھب ہن اھت ۔ 

 ایم وت ےلحم وایل وعروتں ےک اسےنم خیش یک رعتںیفی ےئک اج ریہ یھت 

  نکیل رھپ یھب اےس وخش لکش ہک ریہ یھت ۔ وخد اس یک لکش وت ہن دیھکی یھت
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ارے ںیم اینپ ویٹیبں ےک ی ارے ںیم ےلہپ وسیتچ وت ولگ ےتہک ہک وسیلیت امں ےہ وسیلیت  

ری وہیت ےہ اس ےئل ںیم ےن ےلہپ اس ےک ی ارے ںیم وساچ  امں تہب ی 

ا ےہ ۔ایم رعتںیفی یتٹیمس

ن

ر لک اےلگ اہجن ںیم اج رک اس ےک ی اپ وک ہنم یھب وت داھکی

ن

 آخ

 ےس اگلیت ایپر رک ریہ یھت ۔

ن

 اےس ی ار ی ار اےنپ نس 

 ہی یھب اس یک زدنیگ ںیم یلہپ ی ار یہ وہ راہ اھت ۔

  آیئگ یھت ۔
 
ی ر

ے

 رھپ امرہی اور راہین اس ےک ف

ر انتک اریم آدیم ےہ اس ےک یپاس اانت ہسیپ ہک وکیئ نگ یھب ہن ےکس 
م
ںیہمت اتپ ےہ اہمترا وشہ

 ۔

ا ۔ریما بلطم ےہ ںیمہ وفن راج رک و یگ راج اور واہں  

ن

 اجی

ے

اجےک ںیمہ وھبل م

 وریغہ رکیت رانہ ۔ 

 آیپ آپ وت ایسی ہک ریہ ںیہ ےسیج ںیم آج یہ اج ریہ وہں روح ےن ےب دیل ےس اہک۔ 

 اہں وت آج یہ وت اج ریہ وہ امرہی ےن اس ےک رس رپ دامھہک ایک ۔ 

 ایک بلطم ۔۔۔۔؟اس ےن ریحت ےس وپاھچ

امن وریغہ کیپ رک دی ا ےہ ریخ اہمترا اسامن ےہ یہ انتک ارے بلطم مہ ےن اہمترا اس

 وہےئ ڑپکے ےھت نکیل ںیم ےن اور 

 

ارے رپاےن دی 
م
اہمترے ڑپکوں ںیم وت ویہ ہ
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ارے دیع واےل وسٹ ےھت ہن وہ اہمترے ڑپکوں ںیم رےھک ںیہ اس ےک 
م
امری ا ےن ہ

اہین

ے

 اور راہین ےک العوہ یھب ںیم ےن اےنپ ھچک وسٹ اہمترے ڑپکوں ںیم رھک دےی ںیہ ی

ڑپکے ںیہمت کیھٹ ےس وپرے ںیہن آےت نکیل ریمے ڑپکوں ںیم مت اےھچ ےس 

 اٹسج رک یتکس وہ ۔ 

ر ےل یہ دے اگ اور ڑپکے ۔نکیل 
م
ایھب وت مت دیئب اج ریہ وہواہں ںیہمت اہمترا وشہ

زگارے ےک ےئل مہ ےن رھک دےی ںیہ اب وہ ہی ہن ےہک ہک مہ ےن ںیہمت ھچک دی ا یہ 

 ںیہن ۔

د رک الںیئ وہ   ری 

ن

اےنپ رپاےن ڑپکوں اک ااسحن یھب اس رطح ےس اتج ریہ یھت ےسیج ےئن خ

 وہں ۔

 وہ ھچک ہن وبیل اخومیش ےس اںیہن یتنس ریہ ۔ 

     

  آیئگ
 
ی ر

ے

ر ےک دعب افہمط یب یب ای  ی ار رھپ ےس اس ےک ف  وھتڑی دی 

 م ےن اتبی ا 

ی

 

ظ

ے

ن

مت ےن ےھجم اینپ  ےھجم وت ہتپ یہ ںیہن اھت ہک مت آج یہ اج ریہ وہ ہی وت ایھب 

ادی ےک ی ارے ںیم ویکں ںیہن اتبی ا اوہنں ےن رپاشیین ےس وپاھچ

 

 ش

م رپ رھبوہس ںیہن اھت اجنےن وہ وعرت اس ےک اسھت ایک ےس ایک 
 

ی

 

ظ

ے

ن

چس وت ہی اھت ہک اںیہن 

 رکدے ۔
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ںیم ںیہمت تہب ھچک دانی اچیتہ یھت نکیل مت ےن ےلہپ ےھجم اتبی ا یہ ںیہن ہی ھچک زیچںی ںیم 

 ےئل الیئ وہں ۔   اہمترے

ر ای  یپاٹک انتج اھت ۔اس ےک اسھت 

ن
 

رآن سج اک اسی

ے

ر اک ف

ن
 

اوہنں ےن اس وھچےٹ اسی

 اکلہ آامسین 

ن

 اکسف اھت اس اک رن

ن

ای  اجےئ امنز ۔ای  ابعی ا دی ا سج ےک اسھت مہ رن

 اھت ۔ 

 انیقی اوہنں ےن اےنپ اہھت ےس اےس السیئ ایک اھت ۔ 

ال رک دے ریہ یھت اور اس ےک اےنپ وج آج وہ ای  ریغ وعرت وہ رک اےس یئن زیچںی  

رن دے رےہ ےھت ۔ 

ے

 اےس اہیں ےس ےتجیھب وہےئ یھب اینپ ای

وں زیچںی ڑکپیل ۔ 

ن

 

ے

 اس ےن اخومیش ےس وہ ت

ر اسیک وہاگ ںیم ےن وت انس ےہ ہک دیئب ےک رمدوں ےن اچر اچر اکنح 
م
ےھجم ںیہن اتپ اہمترا وشہ

اع رکیت وہں ہک اہمترے اسھت ااسی ھچک ےیک وہےت ںیہ نکیل رھپ یھب ںیم اہمترے ےئل د

 ہن وہ ۔

ر رطح یک وچسنشی ےک ےئل ایتر روہ وہ وغر ےس  
م
ںیم اچوہں یگ ہک مت تقیقح دنسپ ونب ہ

افہمط یب یب وک نس ریہ یھت ویکہکن وہ اجیتن یھت ہک ہی وعرت اےس یھبک طلغ وشمرہ ںیہن 

 دے یگ 
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ر وک ںیہن داھکی ںیم ںیہن اتب یتکس
م
 ہک وہ اسیک وہاگ ۔رگم اانت ہک یتکس ںیم ےناہمترے وشہ

وہں ۔ہک ےھجم مت رپ وپرا رھبوہس ےہ ےھجم نیقی ےہ ہک اہمتری وصعمتیم اور وخوصبریت 

اےس اہمتری رطف رابغ رک ےل یگ ہکلب مت اےس وخد ےس تبحم رکےن رپ وبجمر رک دو یگ 

 ۔

 وہا اب اہلل ریتے مت وخد ربص ےس اکم انیل ریمی یچب ریتی زدنیگ ںیم یھبک ھچک ااھچ ںیہن

را ںیہن رکے اگ ۔   اسھت اانت ی 

ر ےہ ریتا اسابئن اس یک رمیض ےک  
م
ر مسق یک وچسنشی ےک ےیل ایتر رانہ وہ ریتا وشہ

م
سب وت ہ

ر ھجم ےس ی ات رکےن یک ااجزت 
م
ا ۔ہی ریما ربمن ےہ ریتا وشہ

ن

 رکی

ے

الخف یھبک وکیئ اکم م

ا اس

ٹ

ا ۔اوہنں ےن ای  وھچی

ن

اکذغ اس یک رطف دےتی وہےئ اہک دے وت ےھجم وفن رضور رکی

 ۔

اانپ تہب اسرا ایخل رانھک زدنیگ ریہ وت دوی ارہ رضور ںیلم ےگ وہ اس اک اماھت وچےتم اس ےک 

  ےس ایھٹ ۔
 
ی ر

ے

 ف

  روح ےن ان اک اہھت اھتام اور ا ھٹ رک ڑھکی وہیئ اور  
 
 ےس گل رک وھپٹ ج

ن

ان ےک نس 

 وھپٹ رک رو دی۔ 

ا ےہ وہ رپاشین یس 

ن

 ےس ےس دیئب اجی

ٹ
 

ر ےک دعب اےس اتبی ا ایگ ہک ھچ ےجب یک الفی وھتڑی دی 
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 ڑھکی س  وک دھکی ریہ یھت

وہ ےسیک یسک دورسے کلم اج یتکس یھت اس ےک یپاس یسک دورسے کلم اجےن ےک 

  ۔ اکذغات یہ اہکں ےھت اس ےک یپاس وت ھچک یھب ہن اھت

 آیئ یھت رھپ اےس ھچک اکذغات 

ے

ت ااں اےس وھچڑےن ارئیوپرٹ ی

ٹ

 ت پ
ب
ایم اور ان یک نیت 

اہم اھت ہی وت وہ اجیتن یھت نکیل دورسے اکذغات ںیم 

ن

اور ای  افلئ دی سج ںیم اکنح ی

 یپاوپسرٹ اور انشیتخ اکرڈ اھت ۔ 

ر یگل   ام رپ ہن اھت نکیل انشیتخ اکرڈ رپ ایس یک وصتی 

ن

یھت۔ ہی س  ھچک وج مک ازمک اس ےک ی

ا اھت وہ ڑکپی اجیتکس یھت نکیل اہیں ےسیک رپوا یھت اےس ریغ اقونین رطےقی ےس 

ٹ

وھجی

 دورسے کلم اجیھب اجراہ اھت ۔ 

رہچ رکےن وک ایتر  

ن

ر آرگ اانت خ
م
ان ولوگں وک اینت یھب ایک دلجی یھت ربص رک ےتیل اس اک وشہ

 اھت وت ایلص اکرڈ اور یپاوپسرٹ یھب وت ونبا اتکس اھت ۔ 

ر ںیم ھچک آرسیف اس ےک یپاس آےئ   رھپ ھچک یہ دی 

 دیئب اچنہپ دںی ےگ وہ وفن رپ یسک ےس 

ے

ا آپ یک زسم وک مہ حیحص السم

ن

آپ رپاشین ہن وہی

ر اھت ۔ 
م
 ی ات رک راہ اھت انیقی اس اک وشہ

دا  ا اچیتہ یھت اونپں ےس ج 

ن

اہین ےن رسرسی ےس اےس ےلگ ےس اگلی ا وہ روی

ے

امری ا راہین اور ی
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ا اچیتہ یھت ۔ وہےن ےک مغ ںیم

ن

  وہ تہب روی

  ایم ےن اےس ےلگ اگلی ا وت ان یک آواز 
 
وں اک روےن اک وکیئ الپن ہن اھت نکیل ج

ن

 

ے

نکیل ان ت

 ںیم یمن یھت

 دانی 

ے

نس روح ںیم ےن ریتے اسھت وج ھچک یھب ایک ےھجم اعمف رک دانی ےھجم یھبک دب داعم

اہکں یھبک ایم اک ہی ہجہل انس اس اک اماھت وچےتم وہےئ اوہنں ےن روےت وہےئ اہک اس ےن  

 اھت ۔ 

 اور رھپ س  ےس لم رک وہ یلچ یئگ ارسیفز ےن اےس ال رک اہجز ںیم اھٹبی ا ۔

پ رےہ ےھت وہ ی الکل ایلیک یھت وکیئ ںیہن اھت اس ےک اسھت یسک وک 

ن

اس ےک اہھت ریپ اکی

ر ےک یپاس انچنہپ اھت 
م
 ںیہن اجیتن یھت وہ سب اےس اےنپ وشہ

 یہ اہسرا اھت ۔ ویہ اس اک آرسا اھت و 

     

د وہ ا  ای 

 

اس ےن سمش وک تہب اھجمسےن یک وکشش یک رگم اس ےن ڈویل یک ی ات ہن امین ش

اسل   45ےس کیھٹ ےس اجاتن ںیہن اھت اس اک یہی انہک اھت ہک ای  سیت سیتب اسل اک رمد  

 ےک آدیم اک ایک اگبڑ اتکس ےہ

  اھت ۔ اسہل آدیم ےن یھبک ںیہن وساچ45اور رھپ اس ےن وہ ایک وج اس  

پ یک رطح اینپ 

ن

رضخ یک وسچ ےک اطمقب ڈیلبسمش ےک مسج رپ رگنی راہ اھت یسک اسی
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ا وہا ۔ 

ے

 رسخ ریکلںی وھچڑی

یلیلٰ ےن اےس ای  یہ ی اراس ادناز ںیم داھکی اھت اس ےک دعب وہ ای  ہنیہم اس ےس دور 

 رںیہ ۔

ر یک یھت نکیل اس ےک اہھت  

ن

ںیم ڈیلب دھکی رک اس ےن آج یھب یلیلٰ وک اےنپ اسھت آےن یک آف

 وہ اس ےک اسھت ہن آیئ ۔

 اس ےن سمش ےک ہن رصف اہوھتں یک ہکلب وپری مسج یک رںیگ اکٹ ڈاںیل ۔ 

 اگلس 

ٹ

 
وہ اس ےک اسےنم ڑتپ ڑتپ رک رم راہ اھت نکیل وہ اسھت وایل رکیس رپ ھٹیب رک رگسی

 راہ اھت ۔ 

 اس یک ںیخیچ نس رک اےس بیجع اس وکسن لم راہ اھت ۔ 

اسری رںیگ اکٹ دی نکیل رگدن یک رگ ںیہن اکٹ یپای ا ویکہکن وہ اےنپ اس ےن اس یک  

ر اس یک ںیخیچ  ا وت اےس اینت دی 

ے

اسھت رصف سیت ڈیلب الی ا اھت ارگ ای  یھب افوتل الی ا وہی

 ہن رکین ڑپیت ۔ 

ے
 

رداس  ی 

     

 ہکبج دورسی رطف رضخ وصعمہم وک الےن ارئیوپرٹ ےک ےئل لکن اکچ اھت ۔ 

اہک اےس وکیئ وصعمہم ےن اس ےس اہک اھت

ے

 ہک وہ اس ےس وکرڈورڈ ںیم ی ات رکے یگ ی

یھب اچہپن ہن یپاےئ نکیل رضخ وک اینپ ویبوقیف رپ تہب اوسفس وہ راہ اھت ویکہکن اس ےن 
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 ہن امیگن ۔ 

ے

ر ی  وصعمہم ےس اس یک وصتی 

 اب وہ اےس ےسیک اچہپےن اگ ۔ 

 وپھچ  

ن

ایل ۔ورہن آج وت ولچ ہی یھب رکش اھت ہک اس ےن وصعمہم ےس اس ےک ڑپکوں اک رن

ا اھت وےسی یھب وہ آج ڈیلب ویز رک راہ اھت ۔ 

ن

 انیقیً ڈویل ےن اس اک ھچک ہن وھچڑی

  رظن اسےنم ےس آیت ای  وصعمم یس ڑلیک 
 
ر رطف رظنںی دوڑا راہ اھت ج

م
وہ ایھب ڑھکا ہ

 رپ ڑپی وج اکیف ڈری یمہس یھت ۔ 

 

ن

 اک ابعی ا انہپ اھت سج ےک اسھت اس ےن مہ رن

ن

 اک یہ اس ےن آامسین رن

ن

 آامسین رن

 ااکسف ایل اھت ۔ 

ا   آی 
 
ی ر

ے

 لم یئگ وصعمہم ۔وہ زیتی ےس اتلچ ےہ اس ےک ف

ا مت 

ن

مت چنہپ یئگ ںیم وت رپاشین وہ ایگ اھت ہک ںیہمت اچہپونں اگ ےسیک ۔ریخ وہ رپیپز وت الیئ وہی

ر وہاجیت وت 

ٹ

ری 

ٹ

۔۔۔؟ اس ےن رکف دنمی ےس وپاھچ ویکں ہک ارگ اس ی ار رپیپز ںیم ھچک گ

 ل اےس ںیہن وھچڑےن واال اھت ۔ ڈوی

ر اس ےن ریحایگن ےس وپاھچ ۔
م
 یج اہں ںیم رپیپ ےل آیئ وہں وت آپ ںیہ ریمے وشہ

ر ۔۔۔؟ رضخ وک اکٹھج اگل
م
 وشہ

رس آپ ےھجم ارئیوپرٹ رپ ےنیل آےئ ےگ وت ںیم آپ وک واہں وکرڈواڈ ںیم احمبط رکوں 
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۔اےس وصعمہم یک وفن رپ یک یئگ   یگ ویکہکن ےھجم اتگل ےہ ہک ریمے ےھچیپ ھچک ولگ ےگل ںیہ

 وگتفگ ی اد آیئ ۔ 

ا  ر اہمترا رھگ ےپ ےہ ولچ ںیم ںیہمت ایس ےک یپاس ےل اجےن آی 
م
ر۔۔۔۔۔اہں وشہ

م
وشہ

 وہں رپیپز ےھجم دو ۔رضخ ےن ی ات اھبنسےتل وہےئ رپیپ امےگن

 ںیہن رپیپ وت ںیہ ایہن وک دویگن اس ےن وصعمتیم ےس اہک 

 اک وافدار آدیم وہں ۔رضخ ےن اہک   مت ھجم رپ نیقی رک یتکس وہںیم اس 

ںیہن رپیپز ںیم ایہن وک دوں یگ ۔رضخ وک اگل ےک اس ےن ای  ی ار رھپ ےس اس ےس رپیپ 

ام یک وصعمہم ںیہن رھپ وہ چس ںیم تہب وصعمم 

ن

امےگن وت وصعمہم روےن ےگل یگ وہ رصف ی

 یھت

 

ٹ

ب

د گل ریہ یھتوفن رپ ی ات رکےن وایل ڑلیک وت ںیہن گل ریہ یھت وہ وت تہب وبڈل اور 

ٹ

ڈ

ٹ

ت

ن

ت لپ
 

     

  یھب روح اکیف زی ادہ ڈری وہیئ یھت 

ے

 وہ آرک اگڑی ںیم ےھٹیب ی

د اگنٹکی رکےن یک رضورت ںیہن ےہ رضخ ےن اس یک رطف  ری 

ن

اب ونرلم وہاجؤ ۔م

ارہ رک ریہ یھت ۔ 

 

 دےتھکی وہےئ اہک ہکبج اس یک یٹھچ سح اےس ھچک طلغ وہےن اک اش

 ایک بلطم روح ےنوصعمتیم ےس وپاھچ

راےن یک رضورت ںیہن ےہ رتحمہم اینپ اتیلص 
 
بلطم ہی ہک اب ںیہمت ڈرےن اور ھگ
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 رپ آ اجؤ ۔اور وہ افلئ ریمے وحاےل رک دو ۔۔

ا لکشم وہ راہ اھت ۔ 

ن

 رکی

ے
 

رداس د ی  ری 

ن

 رضخ ےس اب م

ہی آپ ایک ہک رےہ ںیہ اھبیئ ےھجم وت ھچک ھجمس ںیہن آراہ اور ںیم آپ وک اتب یکچ وہں ہک ہی 

 رےہ ںیہ ھجم ےس ۔روح ےن افلئ ںیم ا

ن

ر وک دوں یگ وت آپ ی ار ی ار ویکں امن
م
ےنپ وشہ

اس یک رطف دھکی رک رپاشیین ےس اہک ویکہکن اس یک ی اںیت روح ےک رس ےک اورپ ےس زگر 

 ریہ یھت ۔ 

 

اھبیئ ںیم ںیہمت اھبیئ اتگل وہں۔رضخ ےن اےس وھگر ےک داھکی ھچک ںیہن ہک راہ ںیم 

 اگ اس ےن ااتک رک اہک اور اگڑی یک ڈیپس زیت رکدی ۔ںیہمت وت ڈویل یہ اھبنسےل  

ام اس 

ن

ہکبج روح اس یک ی اوتں اک بلطم ےنھجمس یک وکشش رکےن یگل ڈویل ایک ہی ےبڈاگن ی

ام ےہ اس ےن وت یھبک ےلہپ ںیہن انس ۔ 

ن

ر اک اھت نکیل ہی اسیک ی
م
 ےک وشہ

وصبرت  وہاتکس ےہ ایپر ےس ےتہک وہں روح ےن وساچ اور دیئب یک اصف رھتسی وخ

 ڑسوکں وک دوڑےت وہےئ دےنھکی یگل ۔ 

ہکبج رضخ وک ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت وفن رپ وت اس ےس اکیف ےب ی ایک ےس ی ات رک ریہ یھت 

رزگ ںیہن گل ریہ یھت ۔ 
م
 اور اب وہ اےس اھبیئ ہک ےک اکپر ریہ یھت ہی وفن وایل ڑلیک وت ہ
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 دھکی رک رضخ وک ااھچ اخاص ہصغ آایگ

ٹ

 اس اک ہنم وےسی یھب انب وہا اھت ڑسک رپ گنکیچ وپس

 ویکہکن وصعمہم اس ےس دیسھ رطےقی ےس ی ات ںیہن رک ریہ یھت ۔

 سج یک وہج ےس وہ اکیف زی ادہ ےصغ ںیم اھت ۔ 

اہک وہ وخد یہ اس 

ے

ا اچاتہ اھت ہک ی

ن

وہ دلجی ےس دلجی اےس ڈویل ےک اسےنم ےل ےک اجی

 ےس ی ات رکےک افلئ وصعمہم ےس ےل رک اس ےک وحاےل رک  

ے

ارف ی

 

اہک وہ ش

ے

دے ی

 وہ افلئ اچنہپےئ ۔ 

وہ ااسی یہ اھت ڈویل ا ےس وج یھب اکم داتی وہ دلجی ےس دلجی اانپ اکم متخ رکےن یک وکشش 

 اانپ اکم متخ ںیہن رک یپا راہ اھت اس اک ارادہ وصعمہم 

ے

ا نکیل اس ڑلیک یک وہج ےس وہ اب ی

ے

رکی

  وصعمہم  وک اےنپ آدیم ےک اسھت رھگ چیب رک وخد لیج اجےن اک 
 
ا ج

ے

  وہی

ے

اھت نکیل وہ وت ی

 اےس وہ افلئ دیتی ۔ 

ا اھت سج یک وہج ےس وہ یسک یھب مسق یک 

ن

ہکبج وصعمہم ےن آےگ اںیہن ےک اسھت اکم رکی

ریگ ںیہن اچاتہ اھت ۔ 

ن

 دبم

را احل وہ راہ اھت   اور اب ےصغ ےس اس اک ی 

ی ریہ رھپ اگڑی ںیم رںیھک یپا

ے

ھی
ئ ک

 روح ےلہپ اےس ایس رطح ےس ہصغ رکےت د

ے

ین یک وبٹ

رایئ  ااھٹ رک اس یک رطف ی 
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 ہی یپاین یپ ںیل آپ اک ہصغ ڈنھٹا وہ اجےئ اگ اس ےن وصعمتیم ےس اہک

 مت اانپ ہنم دنب رکو اور اخومیش ےس یھٹیب روہ وہ ےصغ ےسداھڑےت وہےئ وبال

 اگنٹکی ےسیک رک اتکس ےہ 

ے

 وکیئ اس دح ی

 انمےیئ اگ اھبیئ نکیل ہصغ اس یتگلس وہیئ ڑکلی

ے

را م یک امدنن ےہ وج دورسوں وک   ی 

 الجےن ےس ےلہپ وخد یتلج ےہ ۔ 

 رکںی اس ںیم آپ اک اانپ یہ اصقنن ےہ ںیم اجیتن وہں آپ تہب  

ے

زیلپ آپ ہصغ م

ری ںیہ تہب اکم وہ اگ آپ وک ریمی وہج ےس آپ وک اینت رپاشیین وہ ریہ ےہ وہ وبےل اج 

ن

ی 

  ہک رضخ ریحایگن اور رپاشیین ےس اےس دےنھکی
 
 ںیم رصموف اھت   ریہ یھت ج

 وھبل وت ںیہن آیئ ۔دوھکی ارگ ااسی ےہ وت زیلپ ےھجم 

ے
 

ڑلیک ریمی ی ات ونس مت اینپ ی اداس

اتبدو اہمترا رس یسک اھبری زیچ ےس وت ںیہن رکٹای ا ںیم ںیہمت ایھب ڈارٹک ےک یپاس ےل ےک 

 اتلچ وہں

ےنم یک وہ دیساھ  نکیل زیلپ اینپ ہی اکیبر ےب وضفل یس اگنٹکی ربخدار وج مت ےن ڈویل ےک اس

 وشٹ رک دے اگ ںیہمت ۔

 رضخ ےن اےس لمحت ےس اھجمسےن یک وکشش یک ۔

آپ ایک ہک رےہ ںیہ ےھجم ھجمس ںیہن آراہ اب روح یھب اس یک یکہب یکہب ی اوتں ےس 
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 رپاشین وہیئ وت آوھکنں ںیم ومےٹ ومےٹ آوسن آےئگ

ری رطح ےس اکٹھک  ہکبج اس ےک آوسن دھکی رک رضخ ی 

ر ےک ھچک ںیہن ہک  
م
راہ نہب یج۔مہ رھگ ےتلچ ںیہ ی ایق ی اںیت ویہ وہں یگ آپ ےک وشہ

 اسےنم رضخ ےن ےسیج اہر امےتن وہےئ اہک ۔ 

کیھٹ ےہ۔ اس ےن من آواز ںیم اہک ۔وت رضخ وک ای  ی ار رھپ ےس اےنپ وصعمم رہچے وک 

 دےنھکی رپ وبجمر رک یئگ ۔ 

 

     

ک  

ٹ

شت
پ لپ

د رشٹ ںیم وہوٹنں وکال ل 

ٹ

 ٹنیپ اور ری 

ٹ
 

ےس رےگن تہب نیسح گل ریہ وہ وای

 یھت ۔۔

وہ اعم ےس یلح  ںیم یھب بضغ ڈاھیت یھت اور ارگ اافتق ےس وکیئ ڈارک رلک نہپ ےل وت 

 اس یک وخوصبریت وک اچر اچدن گل اجےت 

 ںیم وہ ےب 

ن

 انہپ اھت ویکہکن وہ اجیتن یھت ہک اس رن

ن

اور آج اس ےن اجن وبھج رک ہی رن

ا یھب وت اھت ہک اہیں اس ےس زی ادہ وخوصبرت دح نیسح یتگل ےہ ریخ آےن وایل ڑل

ن

یک وک اتبی

 ڑلیک اور وکیئ ںیہن اور ڈویل رصف ایس اک ےہ ۔ 

ر ڑلےک ےک اسھت رلفٹ رک  
م
اس ےیل آےن وایل ڑلیک ان ےک اسھت اکم رکےن واےل ہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
64 

ی ریتھک ےہ ۔ 

ٰ ت ل
ل

 یتکس ےہ نکیل ڈویل ےک اسھت ںیہن ویکہکن اس اک قح رصف اور رصف 

ر لکن ایگ ۔ اگڑی اےنپ اقمم  
م
 رپ ریک اور رضخ زیتی ےس اگڑی ےس ی اہ

  ہک وہ ریحان رپاشین یس اس ےک ےھچیپ آیئ ۔
 
 ج

ازک یس ڑلیک یلیلٰ رپ ڑپی اےس ھچک اانیمطن وہا اہیں وت 

ن

وت رظن اسےنم وخوصبرت ی

 ڑلایکں یھب ںیہ

 ارادہ ہن اھت ۔ وہ یلیلٰ ےک اسےنم آ رک ذرا اس رکسمایئ رگم یلیلٰ اک ااسی ھچک یھب رکےن اک وکیئ  

 ڈویل واسپ آایگ۔۔۔۔؟ اس ےن وپاھچ ۔

 رکو ۔ 

ے

ر ےلہپ آی ا ےہ ںیم یئگ یھت اس ےک یپاس ےنہک اگل ڈرٹسب م  اہں ایھب ھچک دی 

ر آیئگ
م
ا اچاتہ ےہ ایس ےئل ںیم ی اہ

ن

 وہ رٹسی رکی

ارہ 

 

ا وہں مت ریمے اسھت آّو اس ےن روح یک رطف اش

ے

کیھٹ ےہ ںیم اس ےس لم رک آی

 رکےت وہےئ اہک ۔ 

اس ےن اہک ےہ ہک اےس وکیئ یھب ڈرٹسب ہن رکے یلیلٰ ےن اینپ ی ات رپ زور دےتی وہےئ 

 ای  یتگلس رظن یپاس ڑھکی روح رپ ڈایل۔ 

 ااکسف ںیم لمکم دیق یھت ۔وساےئ رہچے ےک 

ن

رےق اور رمہن  ےک ی 

ن

وج ہک آامسین رن

 اس ےک مسج اک وکیئ یھب ہصح ےب ابلس ہن اھت ۔ 
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رےق ںیم   ریخ یلیل ےک ےئل ہی وکیئ یئن ر وعرںیت اےسی یہ ی 

ے

ی ات ہن یھت دیئب ںیم زی ادہ ی

 یپایئ اجیت یھت ۔ 

اور ںیہمت ےھجم ریما اکم اس ےن ھجم ےس اہک اھت ہک ںیم ےسیج یہ آؤں اس ےس ولمں۔  

اھکسےن یک رضورت ںیہن ےہ ویکہکن اہیں ےپ رصف مت یہ اےس ڈرٹسب رکیت 

 وہ۔ی ایق مہ س  وت اےنپ اکم ےس اکم رےتھک ںیہ ۔

 اب رضخ وک یسک ہن یسک ہپ وت اانپ ہصغ اکنانل یہ اھت وت یلیلٰ یہ یہس ۔ 

 اےنپ رشٹ ےک رلک یک ہکبج اس یئن ڑلیک ےک اسےنم اینت ےبزعیت ےک دعب یلیلٰ ی الکل

 رطح وہیکچ یھت ۔ 

 

     

آو رضخ ای  اکم اہک اھت مت ےس وہ یھب ڈگنھ ےس ںیہن وہا رضخ وک اےنپ رمکے ںیم آےت 

 دھکی رک ڈویل ےن اہک۔ 

 ایک بلطم ںیم ھچک اھجمس ںیہن ۔ 

رضخ وک اس ےن رصف اور رصف وصعمہم وک ارئیوپرٹ ےس الےن اک اکم دی ا اھت وہ وت اس 

 رطےقی ےس ایک اب وکن ےس اکم یک ی ات رک راہ اھت وہ رضخ ھچک ھجمس ںیہن  ےن ی الکل کیھٹ

 یپای ا ۔ 
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ںیم ےن ارکم وک اجیھب ےہ وصعمہم وک ارئیوپرٹ ےس الےن ےک ےیل مت سج ڑلیک وک ےل 

 ےک آےئ وہ وہ وکیئ اور ےہ ۔

اک ایھب وہ رضخ یک تعیبط اصف رکےن یہ واال اھت ہک آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت وپرے احل  

رہ یتیل وہ رمکے ںیم دالخ وہیئ 

ن
 

 اجی

 ایک بلطم ہی وہ ڑلیک ںیہن ےہ رضخ ےن آہتسہ آواز ںیم اہک 

  آ 
 
ی ر

ے

اس ےک یپاس وہ افلئ ےہ ہی ہک ریہ یھت ہک وہ ںیہمت دے یگ ۔روح رضخ ےک ف

 رک ڑھکی وہیئ وت وہ ےنہک اگل ۔ 

 ہکبج روح اک اسرا دایھن اسےنم ڑھکے آدیم رپ اھت ۔ 

 وہیت ےہ نکیل رھگ ےس ےل رک ےتہک ںیہ اکنح ےک

ے
ے

 دووبل ںیم تہب ںیم تہب اطق

ر ےک ی ارے ںیم ھچک وسحمس ہن ایک وہ وت اےس وسانچ یھب ںیہن  
م
 اس ےن اےنپ وشہ

ے

اہیں ی

 اچیتہ یھت ۔ 

انکمم گل راہ اھت ۔ 

ن

ا یھب ی

ن

 نکیل اب وت اس ےک رہچے ےس رظنںی اٹہی

ل کیھٹ یتہک یھت وہ زہشادہ ںیہن ہکلب زہشادوں وک امت دےنی واولں ںیم  
ئ لک
ےس اھت ۔

 افہمط یب یب اس یک زدنیگ ںیم وکیئ زہشادہ یہ آےئ اگ ۔ 

ری ںیہن ےہ ینتج ےک س  ےتہک ںیہ  آج اےس نیقی آ اکچ اھت ہک اس یک تمسق اینت یھب ی 
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 ۔

ا اچےیہ اھت نکیل ہن اجےن ویکں اس یک آوھکنں ےس آوسن ےنہب ےگل ۔ 

ن

 اےس وت وخش وہی

ےس ہن اجےن ایک ی ات رک راہ اھت نکیل روح وت سب اس ےک اگل   وہ اس ےک اسےنم ڑھکا اس

ی وج وبےتل وہےئ اس ےک اگل رپ رونش اتسرے یک 

ے

ھی
ئ ک

رپ امنی اں وہےن واال وہ ڈلپم د

ا ۔ 

ے

  وہ اتسرا یھب اخومش وہاجی

ے

ا ی

ے

  وہ اخومش وہی
 
 رطح اتکمچ ۔اور رھپ ج

ا اھت مت طلغ ےس اہیں آیئگ وہ ۔ںیہمت

ن

ا اچےیہ اھت دوھکی ںیہمت اہیں ںیہن آی

ن

 اےنپ رھگ اجی

 نکیل رکف رکےن یک رضورت ںیہن ےہ رضخ ںیہمت وھچڑ آےئ اگ 

  ڑھکا آہتسہ ےس اےس اتبےن اگل ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

 نکیل رھپ اس ےن ونٹ ایک ہک ہی ڑلیک وت اس یک ی اوتں رپ ی الکل دایھن ںیہن دے ریہ ۔ 

ا ںیم ایک ہک راہ وہں اس ی ار ذرا اویچن آ

ن

ا روح ےسیج ایخولں یک مت نس ریہ وہ ی

ن

واز ںیم وبال ی

ر یلکن ۔ 
م
 داین ےس ی اہ

اہم ےک رپیپز اےس 

ن

ہی اکذغات ۔روح وک ھچک ھجمس ہن آی ا وت وفراً اےنپ اہھت ںیم رےھک اکنح ی

 داھکےن یگل ۔ 

 ہی ایک ےہ۔۔ ؟ وہ ذرا اس ااھجل نکیل اس ےک اہھت ےس رپیپز ےل ےئل ۔ 

اہم اھت ۔انیقی اسےنم ڑھکی  

ن

 اس ڑلیک اک اھت ۔ ہی ای  اکنح ی
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ام ےل رک اس یک رطف داھکی ۔ 

ن

 روح ونر ۔اس ےن اس اک ی

یج ۔ےھجم وت ھجمس ںیم ںیہن آراہ اھت ہک ںیم آپ ےک یپاس وچنہپں یگ یھب ےک ںیہن تہب ڈر 

را اھت وہ اےنپ دوونں اہوھتں وک وھکل رک اےس اتب ریہ 

ٹ

گل راہ اھت آپ وک ہتپ ےہ اہجز انتک ی 

پ   یھت ہکبج اس اک اسرا مسج

ن

رلز راہ اھت ۔ںیم وت ےلہپ یھبک یھٹیب یھب ںیہن ایھب یھب اہھت اکی

 رےہ ںیہ ۔

 وہ ذرا اس رکسما رک وبیل وہ ایک وبل ریہ یھت وہ وخد یھب ھجمس ںیہن یپا ریہ یھت ۔

ر اھت اس ےک ی ارے ںیم س  ھچک اجاتن اھت وت ایک وہ ہی ہن اجاتن 
م
اسےنم ڑھکا آدیم اس اک وشہ

رایئ وہیئ ےہ ۔وہاگ ہک وہ یلہپ دعف 
 
  رفس رکےن رپ ھگ

نکیل رھپ یھب روح اک دل اچاہ ہک آج اس ےک اسےنم لھک رک س  ھچک اتب دے اس ےن 

اسل ےس وہ ینتک   19ینتک ںیفیلکت یہس ںیہ ی ات ی ات رپ اگیل ی ات ی ات رپ امر ٹیپ ےلھچپ  

درد یہی وت اھت اس اک اانپ ۔ایس ےک اس
م
 ہس ریہ ےہ ۔یہی وت اھت اس اک ہ

ے

 
ےنم وت انلھک اھت اذی

ا اھت ۔ 

ن

 اےس ۔اےس یہ وت اےنپ دل اک احل اتبی

ر اس اک س  ھچک ۔ 
م
 ویہ وت اھت اس اک اسابئن اس اک وشہ

ا اس یک آوھکنں ےس آوسن رگےن ےگل نکیل رھپ یھب 

ن

اب ڈر ںیہن گل راہ ۔آپ لم ےئگ ی

 اس وک دھکی رک وہ رکسمایئ ۔ 
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ےس اس یک ی اوتں ےس گنت آی ا وہا اھت   او رتحمہم ایک وبل ریہ وہ مت رضخ وج ہن اجےن بک

د اس طلغ یمہف وک وہا ںیہن دے اتکس اھت ۔ ری 

ن

 اب م

ارہ ایک ۔

 

 ۔مت وھٹیب ۔اس ےن رضخ وک روک رک روح وک ےنھٹیب اک اش

ٹ

 
 رضخ وی

 وہ آوھکنں ےس آوسن اصف رکیت رکسمایت وہیئ یھٹیب ۔ 

۔وہ ھجمس اکچ اھت   مت ےن ھچک اھکی ا ۔اس ےن آرام ےس روح وک اخمبط رکےت وہےئ وپاھچ

رایئ وہیئ یھت ےہ اور ارگ اب وہ اےس ہی اتہک ہک وہ اس اک 
 
ہک ہی ڑلیک اس رفس ےس اکیف ھگ

را یتکس یھت ۔ 
 
د ھگ ری 

ن

ر ںیہن ہکلب ای  ڈان ےہ اور وہ طلغ ےتپ رپ اچنہپیئ ےہ وت وہ م
م
 وشہ

 ایس ےئل وہ اےس لمحت ےس اس ےس ی ات رک راہ اھت 

ا اھکؤ رھپ ی ات اربک ےس وہکں ہک اھکےن ےک ےئل

ن

 ھچک ےل ےک آےئ مت آرام ےس اھکی

ر لکن آی ا
م
 رکےت ںیہ اس ےن رنیم ےس روح وک اہک اور رضخ وک ےل رک ی اہ

     

ا ےہ وکیئ 

ے

ر اہکں ےہ ۔اس رطح ےس رکی
م
اہم ول اور ہتپ رکو اس ڑلیک اک وشہ

ن

ہی اکنح ی

 ۔اےسی ےسیک اےلیک یھب دی ا ڑلیک وک ۔ 

ویل یک وہج ےس اس ےس یتخس ےس ی ات رک راہ اھت اب اہں اچپری ینتک ڈری وہیئ ےہ وہ ڈ

ونرلم وہایگ ویکں ہک ڈویل وخد اس ےس اینت ۔ رنیم ےس ی ات رک راہ اھت وت وہ ایک یپالگ اھت 

ا ۔ 

ے

 اینت وصعمم ڑلیک ےس اینت یتخس ےس شیپ آی

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
70 

 مہ اس ڑلیک وک ںیہن اتبںیئ ےگ ہک وہ ااجنن 

ے

  ی

ے

ر اک ی
م
ا وہں اس ےک وشہ

ے

ںیم اتپ رکوای

 ں ےک یپاس ےہ ۔ ولوگ

  رےہ ۔رضوری ںیہن ہک 
 
ی ر

ے

اونں یک رطح اس ےک ف

ن

اور یلیلٰ ےس یھب وہک ونرلم ان

 اسیج مہ وسچ رےہ وہ وہ ایسی یہ وہ اس ی ار ڈویل ےک ےجہل ںیم ھچک اور اھت

بلطم ںیم ھچک اھجمس ںیہن رضخوک ہی ی ات ےتہک وہےئ ہشیمہ یہ رشدنمیگ وہیت یھت نکیل 

ا ڈویل ہشیمہ

ے

  ادیھ ی ات وھچڑ داتی اھتوہ یھب ایک رکی

ارے یسک دنمش 
م
رضوری ںیہن ہک وصعمم رہچوں ےک ےھچیپ ولگ یھب وصعمم وہ ں ہی ہ

 یک اچل یھب وہ یتکس ےہ 

 یلیلٰ ےس انہک ارکم آاجےئ وت افلئ ےل رک لیج یلچ اجےئ 

ر لکن ایگ ۔
م
 اس ےن رضخ اک دنکاھ اپھتپھتی ا اور ی اہ

 ای  یہ دن ںیم زدنیگ ینتک نیسح ےنگل یگل یھت ۔

ا اھت ۔ 

ے

ر ہن رصف دےنھکی ںیم ااھچ اھت ہکلب ی ات یھب ینتک تبحم ےس رکی
م
 اس اک وشہ

اہیں وت س  یہ ولگ رعیب ںیم ی ات رکےت ںیہ ۔نکیل وہ اس ےس اردو ںیم یہ ی ات رک 

 راہ اھت ۔ 

  ایم  

ے

ادی اینت نیسح آدیم ےس رکدی وت ایک اںیہن ی

 

اینت ایھچ ےسیک وہیئگ ہک اس یک ش
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 اینپ ویٹیبں اک ایخل ہن آی ا اھت ۔ 

 ی ا چس ںیم وہ اس یک الھبیئ اچیتہ یھت ۔ 

 وہ اینپ وسوچں ایھجل وپرا احل دھکی یکچ یھت ۔ 

ا رھک ےک اجےن واےل آدیم ےن اےس اتب

ن

ی ا اھت ہک ہی رھگ اےس وت رھگ یہ گل راہ اھت ۔نکیل اھکی

ںیہن ےہ ہکلب اکم یک ہگج ےہ ۔ رمکے ںیم آرام رکےن ےک ےیل یھب وکیئ زیچ ہن یھت 

 وساےئ رکیس ےک

 وہ اےس سج رمکے ںیم وھچڑ رک ایگ اھت وںیہ یھٹیب یئگ ۔ 

ر یک رمیض ےک الخف 
م
ا اھت ارگ وہ اےنپ وشہ

ے

آےگ ےھچیپ اجےن اک وت وسال یہ دیپا ںیہن وہی

ا وت ۔۔۔۔؟وکیئ اکم رکیت ا

ے

 ور وہ اس ےس روھٹ اجی

 ایھب وت وہ کیھٹ ےس اجیتن یھب ںیہن وت ےسیک انمیت وہ اےس۔ 

ا اھک رک یہی آرام رکو واسپ آ ےک ی اںیت رکںی ےگ ۔ 

ن

 اس ےن اہک اھت مت اھکی

رایت ھٹیب ےک وسیتچ ریہ ۔
 
 ںیم ایک ی ات رکوں یگ ان ےس ۔وہ رشامیت ھگ

رشوع وہیئگ اب ںیہن وبولں یگ اےسی ۔وسچ   ایک ےلہپ یھب ےب ووقوفں یک رطح وبانل 

 ھجمس رک ی ات رکوں یگ وہ ہی ہن ےھجمس ہک ںیم یپالگ وہں ۔ 

     

ںیم آپ یک ھچک دمد رک دوں ۔ اس ےن اہیں ای  زیچ وج تہب زی ادہ ونٹ یک وہ ہی یھت 
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 ای  آدیم اہل اصف رکےن یک زیچںی ےل ےک ڑھکااھت ۔ 

ا رش

ن

ر یپاچن دس ٹنم ےک دعب افصیئ رکی
م
 وع رک داتی ۔ اور ہ

د ایسی آدیم یک تنحم اک امکل اھت ۔  ای 

 

  ہک روح وک وت اہل تہب اصف رھتسا گل راہ اھت ش
 
 ج

 ونمیم مہ رک ےگنیل آپ آرام رکںی ۔

 آدیم اک ہجہل رعیب نکیل ی ات وہ اردو ںیم رک راہ اھت ۔

 

 اہیں ہپ س  ولگ اردو ںیم ی ات رکےت ںیہ۔۔۔؟ اس ےس راہ ہن ایگ وت وپےنھچ یگل ۔

 

یج میم اہیں س  یہ ولگ اردو ںیم ی ات رکےت ںیہ سج وک اردو ںیہن آیت وہ ھکیس اتیل 

 ےہ ےسیج ںیم ےن یھکیس ۔

 ڈویل اےنپ اسرے اکم اردو ںیم رکواےت ںیہ ۔ 

اہک احمفل یپاریٹ ںیمہ ہن ھجمس ےکس ۔ 

ے

 ی

 ہی ی ات اتپ ںیہن  

ے

د اےس ایھب ی ای 

 

اسےنم ڑھکے آدیم ےن اےس لیصفت ےس اھجمسی ا ۔ش

 ہک وہ وصعمہم ںیہن ہکلب وکیئ اور ےہ یھت  

 نسح مت اجؤ ںیم ان ےس ی ات رکیت وہں
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ر رک داھکی وت حبص دروازے وایل ڑلیک ڑھکی یھت نکیل اب اس ےک ڑپکے ھچک 

ٹ

روح ےن م

 اور ےھت

ارے ےس اےس ادنر رمکے ںیم البی ا روح یھب اس ےک 

 

اےس دھکی رک ذرا رکسمایئ اور اش

 ےھچیپ لچ دی 

ام ایک ےہ اہمترا

ن

 اےنس رکسما رک وپاھچ وت روح یھب ذرا اس رکسمایئ  ی

 روِح ونر

 ںیم یلیلٰ وہں اہیں اکم رکیت وہ

ر وک اچہپن ںیہن یپایئ۔یلیلٰ وک اس ڑلیک 
م
اہمترا اکنح ےسیک وہا ریما بلطم ےہ مت اےنپ وشہ

 ےک ی ارے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اہک ایگ اھت وس وہ ونریلم اانپ اکم رکےن یگل ۔

  رکےن ےس عنم ایک اھت ۔ ی ارم ےن اس رپ یتخس

ا اھت ۔ 

ن

 اچنہپی

ے

 اس ےک رھگ ی

ے

 ویکہکن اس اک ارادہ اس ڑلیک وک حیحص السم

 یج وہ درالص وفن رپ اکنح وہا اھت ںیم ےن داھکی ںیہن ان وک اس ےئل اچہپن ںیہن یپایئ۔ 

 

ا 

ے

ر یھب ںیہن دیھکی یھت آیئ نیم ےلہپ ڑلیک ےس وپاھچ اجی بلطم مت ےن اس یک وکیئ وصتی 

ر داھکیئ اجیت ےہ ی ات وریغہ وہیت ےہ وفن   ےہ ادی رکےن ےک ےیل ایتر وہ وصتی 

 

ہک مت ش
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 رپ ۔ 

ںیہن ااسی ھچک ںیہن وہا اھت ۔ےھجم وت اکنح ےس ای  دن ےلہپ ہتپ الچ اھت ہک ریما اکنح ےہ رو 

راق انب ریہ وہ ۔ 

ن

 ح ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا ےسیج اانپ یہ م

  اس ےک ااسحس رتمکی دور رکےن یک وکشش یک او ااھچ ینعی ارجنی ریمج ےہ یلیلٰ ےن

 یج وہ سب اانت یہ وبیل 

 اوےک دن ےھجم اہمترا یپاوپسرٹ اور آیئ ڈی اکرڈ لم اتکس ےہ ۔ 

 یلیل بلطم یک ی ات رپ آ یکچ یھت 

یج ںیم دیتی وہں نکیل وہ الص ںیہن ےہ ہی وت آپ اجیتن یہ وہں یگ وہ ھچک ویفنکز وہ رک 

 وبیل

 الص ںیہن ےہ ۔۔۔؟ مت اہیں ےسیک آیئ رھپ یلیلٰ وک اکٹھج اگل 

ر یہ اجےتن وہں ہک آپ ان ےس 
م
وہ س  ھچک وت ےھجم ںیہن اتپ ہی س  ھچک وت ریمے وشہ

راھےت وہےئ اہک

ٹ

 وپںیھچ اس ےن اانپ یپاوپسرٹ آیئ ڈی اکرڈ اس یک رطف ی 

ر لکن یئگ ۔
م
 ہکبج یلیل اانپ وھگاتم وہا رس ےل رک ی اہ

     

  وہ ڑلیک ریغ اقونین رطےقی ےس اہیں آیئ ےہاس اک بلطم

ام اک وکیئ آدیم ںیہن ےی اس رہش ںیم 

ن

ر رزیمخیش اس ی
م
 اور اس اک ہی وشہ
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ام یک وکیئ یھب ڑلیک دیئب آیئ یہ ںیہن 

ن

 اور ںیم ےن ارئیوپرٹ ےس یھب ہتپ ایک ےہ اس ی

 ٹ درج وہیتاور ہن یہ اےس ےنیل وکیئ ارئیوپرٹ آی ا اھت ورہن ااظتنہیم ںیم وکیئ روپر 

ام اھکل ےہ اور یپاوپسرٹ اہکں ےہ اس ڑلیک اک یلیلٰ رضخ ےن وپاھچ 

ن

 آیئ ڈی اکرڈ رپ ایک ی

اہں ںیم ےن ےل ایل اھت ہی ےہ اےنپ اہھت ںیم ڑکپا یپاوپسرٹ اور آیئ ڈی اکرڈ اس ےک 

 وحاےل ایک 

ام یسک اور اک درج اھت 

ن

ر وت ایس یک یگل یھت نکیل ی  سج رپ وصتی 

ر ےلہپ یہ لیج ےس وھچٹ رک   ےھجم وت ہی وکیئ یگ  ارف ےن اہک وج ایھب ھچک دی 

 

گل راہ ےہ ش

 آی ا اھت 

ارے اسھت ںیہن اس ڑلیک ےک اسھت 
م
 یگ وت ےہ ہی نکیل ہ

 اس ڑلیک ےک رھگ واولں ےک ی ارے ںیم ہتپ رکواؤ ۔ 

الم ںیہ

 

 اس یگ ںیم اس ےک رھگ واےل یھب ش

 اس ےن لمحت ےس اھجمسےت وہےئ اہک ۔ 

ج اا ےہ ۔بلطم ںیہمت اتگل ےہ 
 ھ
ب ی

 ہک اس ڑلیک ےک رھگ واولں ےن یہ اےس اہیں 

 رضخ ےن ی ات ںیم ہصح ایل

 ےھجم وت ااسی یہ گل راہ ےہ 
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 ریخ یلیلٰ آج یک رات اےس اےنپ اسھت ےل اجو اس ےن یلیلٰ وک اخمبط رکےت وہےئ اہک

 واہں رےنہ اک ارادہ ےہ  

ے

ر ی ہی ںیہن ڈویل ںیم وت بلک اجےن وایل وہں اور ریما وت اکیف دی 

ایلیک ریمے رھگ ںیم ایک رکے یگ اور اےس دھکی رک اتگل ںیہن ےہ ہک ہی ریمے اسھت 

پ وک اےنپ اسھت بلک وت ںیہن 

 

ای

ٹ

ا اچےہ یگ ۔یلیلٰ ےن رپاشیین ےس اہک وج نہب یج ی

ن

بلک آی

 ےل اج یتکس یھت 

ارف ےن ذرا رشاریت رگم مک آواز ںیم اہک 

 

 ۔ ریمے اسھت یھب دو ش

 داھکی انیقیً ڈویل ےن ںیہن انس اھت ارگ نس اتیل وت اس اک وقرہم انب سج رپ رضخ ےن اےس وھگر رک

 داتی 

 وصعمہم اک ایک ااظتنم ایک ےہ آج یک رات ڈویل ےن وپاھچ

 اس ےیل ںیم ےن وگدام ںیم اس اک ااظتنم 

ے

یئن ڑلیک ےہ اس رطح اےس وھچڑ وت ںیہن تکس

ہک اہجں اس ےک ی ای ا رےتہ ےھت رکوای ا اھت اس ےک ی ای ا یھب وںیہ رےتہ ےھت اس اک انہک ےہ  

 ہی ویہ رانہ اچیتہ ےہ رضخ ےنلیصفت ےس اتبی ا

ر یہ ہن 

ٹ

ری 

ٹ

 واہں اہحلس ےہ اہحلس دھکی رک ںیہک ھچک گ

ے

واہں رپ یھب اس ڑلیک وک ںیہن رھک تکس

 وہاجےئ یلیلٰ ےن اہک 

ارف 

 

د تبیصم ش ری 

ن

 ارگ وپسیل وک کش وہ ایگ وت م

ے

 ںیم یھب ںیہن رھک تکس

ٹ

اور یسک وہٹ
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 ےن اہک

وں ےک رس رپ دامھہک ایک 

ن

 

ے

 کیھٹ ےہ ہی ریمے اسھت رہ یئگ ڈویل ےن ھچک وسےتچ وہےئ ت

 اہمترے اسھت ویکں رےہ یگ وہ یلیلٰ ےناانپ ہصغ دی اےت وہےئ اہک 

ری ی ار اتب راہ وہں ۔

ن

 یلیلٰ ںیم اہمترے آےگ وجاب دہ ںیہن وہں اور ہی ی ات آخ

ر ےہ ارگ ریمے وہےت
م
د اےس اتگل ےہ ہک ںیم اس اک وشہ ری 

ن

 وہےئ وہ ںیہک یھب اور یئگ وت م

 ہلئسم نب اجےئ اگ 

را ںیہن وہےن دے اتکس اور اس یک  اہ اگر دنبہ وہں اس ڑلیک ےک اسھت ھچک یھب ی 

ن

ںیم گ

ااگہر ںیہن وہ اتکس

ن

د گ ری 

ن

 دمد ہن رک ےک م

 اس ےک رھگ اچنہپوں اگ ۔ 

ے

 اےس حیحص السم

 اس ڑلیک وک ہتپ ںیہن انلچ اچےیہ ہک مہ ایک رک

ے

  ی

ے

 ےت ںیہ اور وکن ںیہ ۔ی

اونں یک رطح اس ےک اسھت روہ اخص رکےک مت اس ےن یلیل وک وھگرےت 

ن

ونرلم ان

 وہےئ اہک ۔ 

رڈنب رپ زور دےتی وہےئ اہک

ن

م
رڈنب یتھجمس ےہ ڈویل اس ےن ہ

ن

م
 نکیل وہ ںیہمت اانپ ہ

اہں نکیل ںیم اس ےس اینپ ویبی ںیہن وھجمسں اگ ریمی رظن ںیم وہ یسک اور یک ویبی ےہ 

 اہیں ےس یلچ ںیہن اجیت   اور

ے

  ی
 
 ج

ے

 اس یک طلغ یمہف مہ دور ںیہن رکتکس

ے

  ی

ے

مہ ی
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 ۔

زر 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ارے اسھت ےہ س  ےس ےلہپ ا
م
ارگ یسک وک اتپ لچ ایگ ہک اہیں وکیئ ااجنن ڑلیک ہ

 اصرم ارلٹ وہاگ ۔

ارے ےھچیپ ڑپا ےہ
م
 وہ وت ےلہپ یہ ہ

 رصف ای  ومعق یک التش ںیم ےہ وہ رصف ای  

 

 ےس یسک یک ںیہن ہکلب ریمی ای  یطلغ رپ رظن رےھک وہےئ ےہ اور ںیم وہ یھب مت ںیم 

 اےس ومعق ںیہن دے اتکس ۔ 

 اور ارگ ڑلیک وک ہتپ لچ ایگ ہک مہ وکن ںیہ وت س  ےس ےلہپ ہی وپسیل ںیم اجےئ یگ ۔ 

زر اصرم اہمترے ےھچیپ ویکں ڑپا ےہ مہ س  یھب وت ںیہ ںیم 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ا ا

ے

ےھجم ھجمس ںیم ںیہن آی

ر اس اکدایھن اہمترے اورپ ےس اٹہ رک اےنپ رطف دالےن یک وکشش یک نکیل رھپ ینتک ی ا

دےن اتگل ےہ ارٹکپسن اصرم ںیمہ ویکں ھچک 

ٹ ن

ےس وہ اہمترے الخف وبثت ویکں ڈوھی

 ںیہن اتہک 

 ےئن  

ے
ن

ار رک کنیھپ یھب دےی اجںیئ وت یھب درج

ے

 ےس اسرے ےتپ ای

ے
ن

ویکہکن ارگ درج

 

ے
ن

 وک زنیم ےس ااھکڑ رک کنیھپ دی ا اجےئ وت وہ رجنب وہ ےتپ ااگ اتیل ےہ ۔نکیل ارگ ایس درج
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 ہپ ےہ 

ے
ن

زر اصرم یک رظن درج

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

اجےئ اگ اور اس ےک س  ےتپ وسھک اجںیئ ےگ ا

 وتپں رپ ںیہن

 

     

 ایس رمکے ںیم یھٹیب یھت  

ے

۔وہ رفس یک وہج ےس اینت وہ حبص دس ےجب ےس ےل رک اب ی

یکھت وہیئ یھت نکیل رھپ یھب اہیں رپ وکیئ آرام رکےن ےک ےئل ہگج ہن یھت اےس آرام  

رکےن یک اعدت یھب ہن یھت اسرا دن وت وہ یسک ہن یسک اکم رپ یگل ریتہ اور اب یھب رمکے 

ہ ےس دروازہ اٹھکٹھک رک وہ ادنر آی ا 

ے

شت
مپ  ہ
  آ
 
 ںیم وھگم ریہ یھت ج

 یھترھگ ںیلچ ےجہل ںیم

ٹ

م
  اب یھب ویہ رنامہ

 وہ رکسمایئ ۔ 

 یج ںیلچ

رہق نہپ راھک اھت   اس ےن حبص ےس ویہ ی 

ا  وہ اانپ اسامن ااھٹےن یگل وت ی ارم ےن اےس عنم رکدی 

ارہ رکےک وہ آےگ لچ دی ا وہ یھب دلجی 

 

مت رےنہ دو ریما آدیم ےل آےئ اگ اےس ےنلچ اک اش

 ےس اس ےک ےھچیپ آیئ 

  اگڑی اک دروازہ وھکال ۔ واہں ڑھکے آدیم ےن اس ےک ےیل
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ی یھت آج اےنپ ےیل 

ے

ھی
ئ ک

یٹ وی ڈراومں ںیم ایس رطح ےس ونرکوں وک دروازہ وھکےتل د

 ایسی اخرط وتاوضدھکی رک اس یک یسنہ لکن یئگ 

 رھپ دریھے ےس کنیھت وی وبل دی ا 

 اگڑی ںیم ان دوونں ںیم وکیئ ی ات ہن وہیئ 

  رک ہن اجےن اہکں الچ ایگرھپ ای  ہگج ی ار م ےن اگڑی رو یک اور اگڑی ےس لکن

  وھچےٹ وھچےٹ 
 
  روح یک رظن ڑسک رپ یئگ اس ےن ج

 
آےگ ےھچیپ رظندوڑایت ج

 وہےئ داھکی وت وسےنچ یگل

ٹ

 وچبں وک ڑسک رپ یل 

ی ا اہلل ہی س  رضور ریمی رطح میتی وہں ےگ وچبں یک ےبیسب داھکی اےس اانپ نپچب ی اد 

 آےن اگل 

 ی ںیم آرک اھٹیب اور اگڑی اٹسرٹ وھیئگاےس ہتپ یھب ہن الچ ہک بک ی ارم اگڑ

 اخومیش وطلی یھت ۔ 

راب وہ ریہ ےہ بک ےس اس یک 

ن

اتگل ےہ وہا یپاین دبےنل یک وہج ےس اہمتری تعیبط خ

ا وبال

ے
ن

 وسں وسں یک آواز س

 ںیہن ںیم وت ی الکل کیھٹ وہں اس ےن ردنیھ وہیئ آواز ںیم اہک 

 وک دےتھکی وہےئ اہک  اّو ااھچ مت رو ریہ وہ ۔۔ی ارم ےن اب اس ےک رہچے
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د اس  ای 

 

ویکں رو ریہ وہ مت ی ارم وخد یھب ھجمس ہن یپای ا ہک ہی وسال اس ےن ویکں وپاھچ ےہ ش

 ےن اس رطح ےس یسک وک یھبک روےت وہےئ ںیہن داھکی اھت 

 واہں وھچےٹ ےچب ۔۔۔ اس ےن ی ات ادوھری وھچڑ دی 

 ایک یپااتسکن ںیم اکیبری ںیہن ںیہ ۔۔ ۔ ؟ اس ےن آرام ےس وپاھچ

ر 
م
ںیہ نکیل ڑسک ےپ ںیہن وسےت ۔وہ اس ےس ہی ںیہن ہک یپایئ ہک وہ یھبک رھگ ےس ی اہ

 لکن رک ڑسوکں رپ اےسی وسےت یسک اکیبری وک دھکی ںیہن یپایئ ۔ 

م

م
مم
ہ

 

 

 اخومیش ای  رپ رھپ ےس اھچ یئگ

     

  آرک ریک ۔ 
 
ی ر

ے

 ےک ف

ن

 اگڑی ای  ڈلبن

ا یھب ےل اجؤ ۔ںیم اگڑی   اور ہی  8اہیں ےس ادنر یلچ اجو ہی اچیب رکپو ٹیلف ربمن 

ن

اھکی

ا وہں 

ے

 یپارک رک ےک آی

ا ڑکپاےت وہےئ اہک 

ن

 ی ارم ےن اےس اچیب اور اھکی

ر لکن یئگ ۔ 
م
 وہ وفرا اگڑی ےس ی اہ

 نکیل ادنر ںیہن یئگ ہکلب وںیہ ڑھکا وہرک اس اک ااظتنر رکےن یگل ۔ 
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ر زیچ ےس   وہ اےس ہی ےسیک یتہک ہک ا ےس اےلیک اجےن ںیم ڈر اتگل ےہ ایک وسےچ ےئگ وہ ہک
م
ہی ہ

 ڈریت ےہ ۔ایس ےئل وںیہ رک رک اس اک ااظتنر رکےن یگل 

 رقتابی اچر یپاچن ٹنم ںیم وہ اس ےک اسھت آ رک راک 

 وہ ںیم آپ اک ااظتنر رک ریہ یھت اس ےن وپاھچ ںیہن نکیل رھپ یھب روح اتبےن یگل

 کیھٹ ےہ ولچ ۔ اس ےک اہھت ےس اچیب ےل رک وہ آےگ یک رطف ےنلچ اگل ۔ 

 

  رفس اھت اس ےک ےیل وہ اس یک دقم ےس دقم الم رک ےنلچ یگل ۔ ای  این 

ر 
م
 اچنہپی ا ۔وہ اس یک ہ

ے

اس ےن ٹفل اک نٹب رپسی ایک ۔ٹفل ےن اںیہن ان یک زنمل ی

رحتک وک وغر ےس دھکی ریہ یھت ۔اس ےک رہچے وک دھکی رک ی ار ی ار ای  بیجع یس رشم  

گ 

ن

ن
ریت یھت ۔۔ یھبک وہ رشامےت وہےئ اینپ ا لت ااں یتکٹچ ۔ یھبک اینپ آےن وایل اےس آھگ 

 زدنیگ اک وسچ رک رکسمایت ۔نکیل وہ س  ھچک اجےتن وہےئ یھب ااجنن انب راہ ۔

     

را ہن اھت دروازے رپ رک رک ای  یہ رظن  اس ےن آرک ٹیلف اک دروازہ وھکال ٹیلف تہب ی 

 ںیم اس ےن اسرا ٹیلف دھکی ایل ۔ 

ںیہن اھت رضور ڈیب روم ےک اسھت ےھت۔  دو ڈیبروم ای  نچک ی اھت روم اک دروازہ ںیہک 

 نکیل ٹیلف ی الکل اصف رھتسا اھت 
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ارہ ایک

 

ا وہں اس ےن اےس ےنھٹیب اک اش

ے

ا لکن ےک الی

ن

 مت اہیں وھٹیب ںیم اھکی

ا ہی وت وعروتں ےک اکم ںیہ اس ےن دلجی ےس اس 

ن

آپ ویکں رکںی ےگ ںیم رکیت وہ ی

ارپ ےئل اور اونپ نچیک یک رط

 

 ف آیئگ ےک اہھت ےس اھکےن ےک ش

 ی ارم ھچک ںیہن وبال ویکہکن وہ یسک یھب رطح اےس کش ںیم ںیہن ڈال اتکس اھت 

 ہکبج اس یک رظنںی نچک یک رطف یھت

ر افصیئ دنسپ وپرے رھگ یک رطح ہی یھب اصف رھتسا اھت اس اک بلطم اھت  
م
ہک اس اک وشہ

 ےہ روح ےن ایھچ ویبویں ےک رطح دلجی ےس ہی ی ات اےنپ دامغ ںیم اھٹب یل 

رونتں ںیم اکنل رک الیئ  ا ی 

ن

 رھپ اھکی

ا اھکی ا 

ن

 دوونں ےن آرام ےس اھکی

رے یک 

ن

ام اھت رگم یھت تہب م

ن

 ہن اجےن اس ڈش اک ایک ی

 نکیل رھپ یھب وہ اینپ رطف ےس وہ ہی وت ںیہن اجاتن اھت ہک اےس ایک دنسپ ےہ اور ایک ںیہن

 ایسی زیچ ےل ےک آی ا اھت ےسج وہ وکسن ےس اھکےل اور ااسی یہ وہا اھت 

رنت ہن رصف واہں ےس اھٹ ےک ےل یئگ ہکلب اےھچ  ا اھکی ا اور رھپ ی 

ن

اس ےن وکسن ےس اھکی

ر آیئ 
م
 ےس دوھ رک واسپ ایس ہگج رپ رھک رک ی اہ

ا اھک رک آر

ن

ام ےس آںیھکن دنب رکےک وصےف ےس  آپ اچےئ ےتیپ ںیہ ۔۔۔؟ ی ارم اھکی
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  ےھچیپ ےس رنم یس آواز ینس
 
 کیٹ اگل رک اھٹیب اھت ج

ی 

 ہ
ی

ے

ب

ا اچیتہ یھت 

ن

د وہ اس ےس ی ات رکی ای 

 

اہں ۔اےس وسال بیجع اگل نکیل رھپ وجاب دی ا ش

 ےب ےکت وسال وپھچ ریہ یھت 

 ںیم انبؤں آپ ےک ےیل۔۔۔۔؟ اس ےن ایپر ےس وپاھچ ۔

 اہنتیئ  

ے
ے

ا اہں انبؤ وہ اس وق

ے

رق ڑپی

ن

اچاتہ اھت اب وہ اےس یسک یھب اہبےن ےس رسیم وہ ایک ف

 ےہ ۔

 نکیل اس یک ی ات نس رک روح وخیش ےس ایھٹ اور اچےئ انبےن یلچ یئگ

 اور رھپ اےلگ یپاچن ٹنم دعب وہ اچےئ ےک اسھت احرض یھت

ا اھت آج یلہپ ی ار 

ے

یسک وہ وےسی یھب رات وک اچےئ ےنیپ اک اعدی اھت نکیل ہشیمہ وہ وخد انبی

 دورسے ےک اہھت یک اچےئ ےنیپ اج راہ اھت 

ا ںیم اس رمکے ںیم وسؤں اگ اےنس اچےئ ےتیپ وہےئ اہک 

ن

 مت اس رمکے ںیم وساجی

  وہیئ یھت ۔ 

 

 ایک بلطم ںیم ھچک یھجمس ںیہن رہچے یک روقن اغی

ا ےہ مت اکیبر ںیم ڈرٹسب وہیگ وےسی یھب رفس ےس یکھت 

ن

ریما بلطم ےہ ےھجم ھچک اکم رکی

 مت اس رمکے ںیم اج رک آرام رکو ںیم اانپ اکم متخ رک ولں۔ وہیئ وہ  

 یج ااھچ ۔وہ ہک رک اچےئ ےک پک ااھٹےن یگل ۔
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ا اھت ۔ 

ے

 ہی رےنہ دو ںیم ااھٹ ولں اگ مت اجؤ آرام رکو وہ ہشیمہ ےس اےنپ اکم وخد رکی

ریمے وہےت وہےئ آپ اکم ویکں رکںی ےگ ۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ وبیل اور پک 

  یلچ یئگ ۔ااھٹ رک نچک ںیم 

رہق  ر یلکن ۔اس ےن اانپ ی 
م
رقتابی یپاچن ٹنم ےک دعب ےلیگ اہھت ااکسرف ےس اصف رکیت ی اہ

ارا اھت 

ے

 ہن ای

ے

 اب ی

 ای  ی ات وہکں آپ ےس رمکے ںیم اجیت وہیئ واسپ ٹلپ 

ر ںیم ہی ادنازہ اگلی ا اھت ہی ڑلیک تہب رشیلیم اور تہب ی اوتین  وہک ۔ی ارم ےن اس وھتڑی دی 

 ےہ۔

ا دص

ن

 ہق اجرہی ےہ ۔وہ انب ےٹلپ وفراً اےنپ رمکے یک ںیم یلچ یئگرکسمای

ری لکشم ےس رواک اھت 

ٹ

 ہکبج ی ارم ےن اےنپ اگل ےپ ارھبےن واےل ےباسہتخ ڈلپم وک ی 

 حبص ی ارم یک آھکن یلھک وت وپرے رھگ ںیم وخوبش یلیھپ وہیئ یھت ۔ 

ر آی ا وت اس ےک ادنازے ےک نیع  
م
رشی وہ رک ی اہ

ن

اطمقب روح وہ آرام وکسن ےس ااھٹ ف

 نچیک ںیم یسھگ ھچک رک ریہ یھت 

 اےنپ العوہ یسک دورسے ووجد وک اینت حبص ہن داھکی اھت 

ے

اےنپ اس ٹیلف ںیم اس ےن آج ی

 ۔
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وہ رشوع ےس یہ اس رطح ےس راتہ اھت ہک وکیئ اےس اچہپن ہن یپاےئ ہی ٹیلف سج 

د

ٹ ن

ر ای

ے

ر ریتہ یھت نج ںیم زی ادہ ی

ن

 ز
 ملٹ
فی

 ںیم اھت واہں رپ تہب اسری 

ن

نی اور یپااتسکین ڈلبن

 یھت ۔

ا اھت ارگ یسک وک ھچک اتپ اھت وتسب اانت ےک ای  

ن

ان س  وک ی ارم ےک ی ارے ںیم ھچک یھب ہتپ ی

ا ےہ ۔ی ارم اک راکیرڈ اانت اصف اھت 

ے

ڑلاک ےہ وج اہیں راتہ ےہ ۔ اور وھچیٹ ومیٹ اجب رکی

 ہن چنہپ یپاںیئ 

ے

 وپسیل اس ی

ے

 ہک آج ی

 ےنچنہپ ںیم اس یک دمد یک رگم ارٹکپسن اصرم یک تنحم اور نگل

ے

 یہ یھت سج ےن اےس اس ی

 ۔

 وہ وخد یھب ارٹکپسن اصرم وکاس یک تمہ اوراقتیلب یک داد داتی اھت ۔ 

 آیئ وت 

ے

ر لبیٹ ی
م
اہتش اگلیت وہں ۔وہ نچک ےس ی اہ

ن

ارے آپ اھٹ ےئگ آپ ےھٹیب ںیم ی

 اےس دروازے رپ ڑھکا دھکی رک وبیل 

ا

ن

ےتش ںیم ایک دنسپ رکےت ںیہ نکیل رھپ یھب ںیم ےن وےسی ےھجم ہتپ ںیہن ےہ ہک آپ حبص ی

 رپاےھٹ انبےئ ںیہ ۔ 

ے وت ھچک اور یھب انب دوں یگ ۔ 
گ

ن

ہت
ک

 نکیل آپ 

 وہ انب ابعی ا ہک اکال وچڑی دار یپااجہم اور رسخ ضیمق رپ اکال دوہٹپ ےقیلس ےس رس ہپ 

ے
ے

اس وق
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 امجیئ ڑھکی یھت ۔ 

 اہں رگم ڑپکے اس ےک احلظ ےس وھتڑے ولز ےھت ۔ 

ر رمک ےس ےچین وھجل رےہ ےھت ۔وہ  دیفس
م
 رتگن اکیل آںیھکن ۔ےبمل ی ال وج دوےٹپ ےس ی اہ

تہب وخوصبرت یھت نکیل ی ارم ینتج ںیہن اہں نکیل اس ےک رہچے یک وصعمتیم 

ان وک امت دےنی ےک ےیل اکیف یھت ۔

ن

 وخوصبرت ےس وخوصبرت ان

اہتش انبےن ےک ےیل

ن

 وی ریمے ےئل ی

ن

ے

 اور وسری ںیہمت ںیہن ۔ںیم ہی اھک ولں اگ ۔ھت

ریمے ےیل اینت زتمح رکین ڑپی وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ہک وہ اانت ویکں وبےنل اگل ےہ 

 وہ وت رضورت ےس زی ادہ یھبک ںیہن وباتل اھت 

ا ےہ ۔ 

ن

 ارے زتمح یسیک اب ہی س  ھچک ےھجم یہ وت رکی

ا ےہ ۔

ے

ا ےہ ریما بلطم ےہ رھگ یک افصیئ وکن رکی

ے

 افصیئ ےک ےیل وکن آی

  روح ےن یپاس ھٹیب رک وسال وپاھچ ۔ وہ  
 
 اھکےن ےک ےئل اھٹیب اھت ج

ا وہں ےھجم دورسوں ولوگں ےک ےیک ےئگ 

ے

ںیم وخد ںیم اےنپ رھگ ےک اسرے اکم وخد رکی

 اکم دنسپ ںیہن آےت اور دویئب ںیم آاسین ےس ونرک انلم یھب تہب لکشم ےہ ۔

 اہیں رقتابیً س  یہ ولگ اےنپ اکم وخد رکےت ںیہ ۔

ا یھب وخد انبےت ںیہ ۔۔۔؟روح ےن ریحان وہ رک وپاھچاور اھک

ن

 ی
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ا وہں ۔

ے

ر ےس ےل آی
م
ر وہ اجےئ وت ی اہ ا وہں اور ارگ دی 

ے

ر وخد یہ انبی

ے

 زی ادہ ی

اہتش رکےن اگل ۔رگم اےس ہی ںیہن ہک  

ن

ا سب اانت ہک رک وہ ی

ن

یپای ا ہک اےس اخومیش ںیم اھکی

ا اچاتہ اھت ہک وہ ای  ڈان ےہ اور ہی ڑلیک طلغ 

ن

ا دنسپ ےہ ۔ وہ سب اس ڑلیک وک ہی ںیہن اتبی

ن

اھکی

درسی رپ یچنہپ ےہ ۔ 

ٹ

 ای 

نکیل اس ےک ےیل اس ڑلیک ےس ی اںیت رکےن رضوری وت ہن یھت ۔ وہ ویکں اےس اینپ 

  اہک
 
ہک وہ دورسے رمکے ںیم وس اجےئ وت   رپلنس ی اںیت اتب راہ اھت رات ںیم اس ےن ج

 اس یک ادایس ویکں اس ےس رپاشین رک یئگ یھت ۔

وخوصبرت ےس وخوصبرت ڑلیک اس یک زدنیگ ںیم آیئ یھت اس ےن ٹلپ رک یھبک ان یک 

رطف داھکی یھب ںیہن ۔یلیل اس یک ای  رظن ہپ یھٹیب یھت نکیل اس ےن یلیلٰ وک یھبک اینت 

 اتیمہ ہن دی۔ 

یک رصف ادایس اےس رپاشین رک ریہ یھت وہ اچاتہ اھت ہک سج رطح ےس ہی نکیل اس ڑلیک  

ڑلیک یتسنہ یتلیھک اہیں آیئ ےہ ایس رطح ےس اےنپ رھگ چنہپ اجےئ اہں وہ سب اس ےک 

ری اد ںیہن وہےن دانی اچاتہ اھت   اسھت ھچک طلغ ںیہن وہےن دانی اچاتہ اھت اس یک وصعمتیم وک ی 

 سب یہی وت وہج یھت ۔ 

 ےس اسیک انب ےہ

ن

  ااچی
 
اہتش رک راہ اھت ج

ن

 ۔۔۔؟اینپ وسوچں ںیم وہ اھٹیب آرام ےس ی
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  ےس وسحمس وہیئ ۔
 
ی ر

ے

 روح یک آواز تہب ف

 وہ ااسکیڈٹئ یس ڑھکی اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔

اہتش رکےن ںیم نگم وہ ایگ

ن

 ااھچ تہب ااھچ سب اانت اس وبل رک وہ رھپ ےس ی

 اسکیڈیئ یس اس ےس وپےنھچ یگل ۔ ںیم آپ ےک ےیل روز انبؤں ای  ی ار رھپ ےس وہ ا

روز ۔۔۔؟ اہں روز انبؤ ۔ وہ ویکں اےس اتب ںیہن یپا راہ اھت ہک وہ رصف ای  ی ا دو دن اس 

ر ےہ ۔
م
ا ےہ اےنپ رھگ اہجں اس اک الص وشہ

ن

 ےک اسھت رےہ یگ رھپ وت اےس اجی

 ںیم اکم رپ اجراہ وہں مت ںیہی روہ ںیم دلجی واسپ آےن یک وکشش رکوں اگ ۔ 

اہتش رک

ن

 اس ڑلیک ےک رھگ ی

ے

  ی
 
 ےک اھٹ رک اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ ۔اس اک ارادہ ج

 واولں اک انلم اھت اس وک یہی رےنھک اک اھت ۔ 

 

ٹ
 

ی الکل اعم روزرمہ یک اجب رکےن واےل آدیم یک رطح وہ ایتر وہا۔زنیج ےک اورپ وای

رفی سیک ڑکپ رک رھگ ےس الکن اور اجےن ایئ اور اہھت ںیم ی 

ٹ

 ےس ےلہپ رشٹ اور ےلگ ںیم ی

 ےس دروازہ دنب رکےن اک وبل ایگ 

     

 ھچک ہتپ الچ اس ڑلیک ےک ی ارے ںیم اس ےنرضخ ےس وپاھچ

 ںیہن ںیم لک ےس اگل وہں نکیل اس ڑلیک ےک ی ارے ںیم ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ ۔۔ 

دںی ۔ 

ٹ ن

ت ک آیئ ڈی اکرڈ رپ مہ ےسیک اس ےک رھگ واولں وک ڈوھی
ف
 اب 
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م ۔ اور اس ٹسل اک ایک وہا  

م
مم
ہ

ارف اانپ اکم رک راہ ےہ ۔۔۔؟

 

 ش

 ںیہن اس ےن ایھب رشوع ںیہن ایک وہ ریمے اسھت اس ڑلیک ےک رھگ واولں وک 

ارا اکم ںیہن ےہ ۔ 
م
 ایک ڑلیک ڑلیک اگل راھک ےہ مت ولوگں ےن اےنپ اکم رپ دایھن دو وہ ڑلیک ہ

 اس ےن ےصغ ےس رضخیک ی ات اکیٹ ۔ 

 اہں نکیل ںیم اچاتہ اھت ہک اس ڑلیک ےک رھگ وا 

ے

ولں اک ہتپ لچ اجےئ وت مہ حیحص السم

 

ے

ےس واسپ اچنہپ دںی رھپ اےنپ اکم رپ دایھن دںی اےس ےصغ ںیم دھکی رک رضخ ےن واضج

 شیپ یک 

ں یف ااحلل اےنپ اکم رپ دایھن دو اس ڑلیک رپ 
 
ہپ
مم
ہ

اس ڑلیک ےس زی ادہ رضوری اکم ےہ 

 ںیہن ۔

د اہں نکیل ڈویل ای  دو دن ںیم یہ مہ اس ڑلیک ےک ی ارے ںیم

ٹ ن

 س  اافنرنشیم ڈوھی

 ںیل ےگ اور

جاال اس ڑلیک وک ای  اسڈیئ رپ روھک اور 
فل
رضخ مت وہ رکووج ںیم رکےن ےک ےئل ہک راہ وہں 

 رضوری اکم رکو اس ےن رھپ ےس رضخ یک ی ات اکیٹ 

 اوےک اسیج مت وہک ۔ 
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 ںیہ ۔

ے

 ےہ آپ چپ  رکتکس

ٹ
ن

کگ رکین ےہ ۔ ہی رسچ واری
ت  جپ
 ےھجم اہل 

 یھت۔   ہی اس ےنیہم ںیم 

ٹ
ن

ری گنکیچ واری
 

ے

 ت

ا 

ے

 ولکنا رک اہیں آ اجی

ٹ
ن

ا وت ااسی یہ رسچ واری

ے

  یھب افرغ وہی
 
 وہ ج

کگ رکںی ۔ 
ت  جپ
  دل اچےہ آںیئ 

 
 رضور ارٹکپسن اصرم ویکں ںیہن آپ اک اانپ یہ اہل ےہ ج

ارف ےن وپرا دروازہ وھکےتل وہےئ اہک ۔ 

 

 ش

س ےن س  ےس زی ادہ دن ےس ا   10لک یہ وت وہ لیج ےس وھچٹ ےک آی ا اھت اور ےلھچپ  

ری صخش اھت ےسج وہ آج 

ن

زر اصرم ہی وہ الہپ اور آخ

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ایس صخش یک لکش دیھکی یھت اورا

ارخی ںیم ںیہن دانھکی اچاتہ اھت ۔ 

ے

 یک ی

 تہب رکشہی اینت امہمن ونازی وت ےھجم مضہ ںیہن وہیگ اصرم ےن رکسما رک اہک ۔ 

ر آپ یک امہمن

ن

زر اصرم ا آخ

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ا ےہ ۔   مضہ وت رکین ڑپے یگ ا

ن

رض اکچی

ے

 ونازی اک ف

 

ے
ے

لیج ںیم اس رپ یسک یھب مسق اک دشتد ہن ےیک اجےن اک اوڈراھت نکیل اصرم رھپ یھب وق

ا راہ ۔ 

ے

 اہھت اصف رکی

ے
ے

 ےب وق

ارکم ارٹکپسن اصج  ےک ےیل ھچک اھکےن ےنیپ وک اگنمؤ ہی وت رھگ ےک امجیئ راہج وہےئگ ںیہ 

ے ںیہ ۔ 

ے

کب
 
ت

ٹ

ب

 وج یھبک یھب آ 

ارف ےن وصےف رپ  

 

ر دورسے رسیتے دن آےن رپ وچٹ یک ش
م
ے وہےئ اس ےک ہ

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی
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 ۔

نکیل وہ ےتہک ںیہ ہن وپسیل واےل ڈٹیھ یٹم ےک ےنب وہےت ںیہ اصرم یھب ُایس یٹم اک انب 

 اھت ۔ 

ا  اس رک دی 

ن

کگ رشوع وہیکچ یھت اصرم ےک اسھت آےئ وپسیل واولں ےن اہل اک ایتسی
ت  جپ

 اھت ۔ 

ریبیت ےس اےس رفنت یھت ۔ہی وت رکش اھت ہک ڈویل اہیں ںیہن اھت و

ے

 رہن دنگیگ اور ےب ی

ےھجم ادنازہ ںیہن اھت ہک دیئب ےک وپسیل واےل اےنت ملظ وہےت ںیہ ۔اصرم ےن اےنپ ےھچیپ 

 ےس رنم یس آواز ینس ۔ 

ازک یس ڑلیک ڑھکی یھت ۔ 

ن

رےک داھکی وت ےھچیپ وخوصبرت نکیل ی

ٹ

 م

ارف ےس وپاھچ۔ ہی ڑلیک وکن ےہ ےلہپ وت اےس مت ولوگں ےک اسھت ںیہن داھکی  

 

 اس ےن ش

اس ےس ایک وپھچ رےہ ںیہ ھجم ےس وپںیھچ ارٹکپسن اصج  ےنتج اےھچ رطےقی ےس ںیم 

  اس ےک ی ازو ںیم اانپ ی ازو 
 
ی ر

ے

آپ وک اتبؤں یگ وکیئ ںیہن اتب یپاےئ اگ وہ اصرم ےک ف

 ڈاےتل وہےئ وبیل ۔ 

دح ںیم روہ ڑلیک ہی ہن وہ ہک ایس اہھت ںیم ڑکھتہی انہپ ےک ادنر رکدو ں۔ اس ےن ای  

 ےکٹھج ےس اانپ ی ازو ڑھچوای ا
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   ےس ڑکھتہی اکنل رک 
 

ا ےہ وخد یہ اہمتری ج

ے

اہےئ اظمل ایک دایکمھں دےتی وہ ۔دل رکی

 نہپ ول ں ای  ادا ےس وبیتل وہیئ وہ اس یک رگدن ںیم اہھت ڈاےنل یگل 

 اصج  وصعمم ولوگں وک ںیہن ڑت یپاےتارٹکپسن  

اری وصعمہم وک ڑکھتہی دںیھکی ہن ےسیک ںیتنم رک ریہ ےہ آپ یک 
م
زیلپ انہپ دںی ہن ہ

ارف ےن ےسیج اس یک افسرش یک یھت ۔ 

 

 ۔ش

وصعمہم ۔۔۔۔رضورت ےس زی ادہ وصعمم ےہ ہی ۔ اور ڑکھتہی وت ںیم رضور ونہپں اگ 

 وہں ایلگ ی ار ان ےک ےئل ڑکھتہی رضور ےل اےس ۔نکیل یف ااحلل ںیم اانپ اکم رکےن آی ا

 رک آوں اگ

ے وہےئ اہک

ے

کب

ٹ

ھت
 
چ

 اس اک اہھت اینپ رگدن ےس 

ایئ ہکبج وصعمہم یک ی ات 

ٹ

پ
پ
کنپ رلکیک ونہپں یگ وصعمہم ےن وصعمتیم ےس آںیھکن پ

 نس رک آےگ ےھچیپ ڈویل ےک یھبس آدیم دیب دیب یسنہ سنہ رےہ ےھت ۔ 

  اردو ںیہن آیت یھتہی وت رکش اھت ہک دیئب یک وپسیل وک

 ہکبج وصعمہم ایھب یھب تبحم یپاش رظنوں ےس اےس وھگرے اج ریہ یھت۔

ا  اس یک رظنوں ےس گنت آرک اصرم ےن وپسیل واولں وک ےنلچ اک آرڈر دی 

 ایک دیئب ےک وپسیل واےل اےنت ایپرے وہےت ںیہ
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 اس دروازے وک وھگر ریہ یھت اہجں ےس اصرم الکن اھت ۔ 

ے

 ۔وصعمہم ایھب ی

ارف زیتی ہی  

 

 نس رک ش

ٹ

م
راہ

ٹ

ری 

ٹ

ادی دشہ ےہ ای  یچب اک ی اپ ےہ ۔وصعمہم یک ی 

 

دنبہ ش

 ےس وبال ۔ 

رایئ یھب ںیہن ۔ےھجم وت تہب ایپرا اگل   رگم رھپ یھب تہب ڈنہمس ےہ ۔النئ امرےن ںیم وکیئ ی 

ر ہن ایل

 

ادی دشہ وہےن اک وکیئ ای

 

 وصعمہم ےن اس یک ش

ارف ےن وپاھچ ویکں ہک ااسی 

 

 یلہپ ی ار وہا اھت ہک وکیئ ڑلیک ی ار م ڈویل ےس زی ادہ ۔۔۔؟۔ش

 وک وھچڑ رک یسک دورسے آدیم ےک ی ارے ںیم ی ات رکےئ 

رلی ہشیمہ یکپچ ریتہ ےہ ۔ان دوونں ںیم ھچک لچ راہ ےہ 

ٹ
پ
ارے ڈویل رس ےک اسھت وہ خ

 ایک وصعمہم ےن وپاھچ ۔

اہں لچ راہ ےہ ھچ اسل ےسوت رطکیہف یہ لچ راہ ےہ یلیلٰ ڈویل ےس تبحم رکیت ےہ 

دی ات یک وکیئ اتیمہ ںیہن ۔ 

ن

 ۔نکیل ڈویل یک رظن ںیم اس ےک ج 

ا ارف ےن اتبی 

 

 ش

رڈنی وہں ۔وصعمہم وکیلیلٰ ھچک اخص  

ن

ریت وت اےسی ےہ ےسیج ڈویل رس اس ےک وباےئ ف

ٹ

اور اک

 دنسپ ںیہن آیئ یھت
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 ی ارم ےک اجےن ےک دعب اس ےن اسرا رھگ ےشیش یک رطح اکمچی ا ۔ 

ر رک اصف  

ٹ

ررگ

ٹ

ا اس رھگ اھت اٹفٹف اصف وہایگ ای  ای  زیچ وک رگ

ٹ

 ایک ۔وھچی

رای ا ۔ 
م
 اس ےک دعب نچک ںیم آیئ ۔اور ویہ لمع نچک ںیم دہ

ر زیچ وموجد یھت ۔ 
م
 نچک ںیم اھکےن ےنیپ یک ہ

اا ےہ ۔ 

ے

کلت

ن

ن
ر اک راہتس ٹیپ ےس ںیہن ہکلب اصف افصیئ ےس 

م
 نکیل وہ اجیتن یھت اس ےک وشہ

ا یہ اھت ۔ نکیل وہ اےس وھباک یھب وت ںیہن امر یتکس یھت اھک 

ن

 ےن ےک ےئل یھب ھچک ہن ھچک وت انبی

 تہب وسچ اچبر رک ےک اےس دال اچول یہ رظن آےئ ۔

ر ےک ےئل زدنیگ ںیم یلہپ ی ار ھچک انبےن اجریہ وہں وت 
م
دح ےہ بلطم اب ںیم اےنپ وشہ

 ایک دال اچول انب ےک دؤں یگ ۔۔ 

ا ۔۔ 

ے

ا ںیہن آی

ن

 ایک وسںیچ ےگ وہ ریمے ی ارے ںیم ےھجم ھچک اور انبی

اہں وت ان ےک وسےنچ ےس ےلہپ یہ ںیم اتب دوں یگ ہک ںیم س  ھچک انب یتیل وہں نکیل رھگ 

 ںیم یہی اھت وت ںیم ےن یہی انب دی ا ۔ 

ر وسوچں وک 

ے

ا اتپ ںیہن ایک ایک وسیتچ ریتہ وہں ۔اینپ امتم ی

ن

اہں یہی کیھٹ ےہ ںیم یھب ی

ا انبےن ںیم ٹھج یئگ ۔

ن

 ای  رطف رھک رک وہ اھکی

 ل اچول اصف رک ےک یہ رےھک ےھت وج ہک ےلہپ ےس یہ اصف ےھت ۔ ایھب اس ےن دا
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 ےک دروازے یک لیب یجب ۔ 

ا وہ اےس وت ریمی وکیئ ی ات ھجمس 

ے

اہیئ ہی وکن آ ایگ ےہ وج یھب آی ا وہ رعیب ںیم ی ات ہن رکی

 ںیم ںیہن آےئ یگ ۔ 

اروں ےس اھجمس ولں یگ وہ ےسیک اھجمسےئ اگ ۔ 

 

 ولچ ںیم وت رھپ اش

 آیئ یہی س  وسےتچ وہ

ے

 ےئ وہ دروازے ی

 وخانیت ڑھکی یھت 3دروازہ وھکال وت اسےنم  

 االسم مکیلع مہ آپ ےک رپویس ںیہ ہی اسھت واےل ٹیلف ںیم ریتہ ںیہ ۔

 ای  وعرت ےن ےھٹیم ےجہل ںیم اہک 

ومکیلع السم اںیئ ادنر آںیئ ا ےس ادیم ہن ہک دیئب ںیم اردو ںیم ی ات رکےن وایل وکیئ 

 وعرت اےس ےلم یگ 

پ وک ےلہپ یھبک اہیں ںیہن داھکی ۔وہ ڑلاک وج اس ٹیلف ںیم راتہ ےہ اس وک مہ ارثک اٹیب آ

آےت اجےت دےتھکی رےتہ ںیہ ۔ آپ آج یہ آیئ ںیہ ایک دورسی وعرت ےن اس ےس 

 وسال ایک 

ادی ےک دعب ںیم یلہپ ی ار اہیں آیئ 

 

ںیہن آیٹن ںیم لک آیئ یھت ںیم ان یک ویبی وہں ۔ش

 وایل ی ات لگ رک ےک اتبی ا ۔وہں ۔اس ےن وفن رپ اکنح  
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ااھچ ااھچ تہب ایھچ ی ات ےہ ۔اچیبرہ وےسی یھب االیک راتہ اھت ۔اب مت آیئگ وہ وت اچبرے یک 

 اجےئ یگ ۔ 

ٹ
 
 اہنتیئ ی

 وہ وعرںیت اےس ی اوتں ںیم اگل ےک ادرھ ادرھ یک ی اںیت اتبےن یگل ۔ 

ا 

ن

 ےک وکن وکن ےس رھگوں ںیم ںیہن اجی

ن

ر ںیم اےس ہی یھب اتب دی ا ہک ڈلبن اور ھچک یہ دی 

 وکیسن وعرںیت ایھچ ںیہ اور وکیسن وعرںیت ایھچ ںیہن

ر یسک ےک رھگ ںیم اجےن 
م
وہ یھب س  یک ی اوتں وک اےسی ذنہ نیشن رک ریہ یھت ےسیج وہ ہ

 وایل وہ

ا ہک لک مہ ای  یٹک یپاریٹ

ن

 رںیھک ےگ ۔   ہکلب مت ااسی رکی

 یک ان س  وعروتں وک البںیئ ےگ نج ےک اسھت مت اھٹ ھٹیب یتکس 

ن

اس ںیم مہ ڈلبن

 وہ۔اہمتری رمع یک یھب ڑلایکں وہں یگ واہں ۔ 

ر آاجںیئ ںیم ان ےس وپھچ رک آؤں یگ ۔ 
م
 یج ایٹن ریمے وشہ

ر یک ااجزت ےس آی ا اجی ا رکو یگ۔ 
م
 ںیم یھب وشہ

ن

اری ڈلبن
م
 ہ

ا رضور مہ اہمترا ااظتنر رکںی ریخ وہ عنم وت ںیہن رکے  

ن

اگ نکیل رھپ یھب مت وپھچ انیل رگم آی

 ےگ ۔ 

د ھٹیب رک یلچ یئگ ۔  ری 

ن

ر م  اور وھتڑی دی 
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ی ااہلل اب ایک ایم اور آیپ یک رطح ریمی یھب ایلیہسں وہں یگ وج رھگ آی ا رکںی یگ۔ اہےئ 

را آےئ اگ 

ن

 انتک م

ری ےہ ۔اہں  

ٹ

رہ آےئ اگ ہی س  وت ھجم ےس اینت ی 

ن

نکیل اوہنں ےن ہی یھب وت اہک ایک اخک م

 ہک واہں ریمی رمع یک یھب ڑلایکں وہں یگ ۔ 

را ریہ یھت ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 زیت زیت ایپز اکیتٹ وہ وخد یہ ی 

     

ا راہ اور یلیلٰ نب یپاین یک یلھچم ینب 

ے

ی ا

ٹ

پ

ن

آج حبص ےس یہ ی ارم یلیلٰ ےک اہھت ںیہن اگل وہ اےنپ اکم پ

 ریہ

 ہ دوونں ای  اسھت ای  ٹیلف ںیم ںیہ اےس اسری رات ہی وسچ رک دنین ںیہن آیئ ہک و

ہکبج ہی ی ات یلیل ےس یپھچ وہیئ ںیہن یھت یک یسک مسق ڑلیک ی ارم وک ارٹکیٹکی ںیہن رکیت 

 ۔

نکیل رھپ یھب ی ارم اھت وت رمد ۔ہی ےسیک وہاتکس ےہ ہک اینت وخوصبرت وصعمم ڑلیک اس 

 ےک یپاس وہ اور وہ ی الکل یھب اس ںیم دیپسچل ہن ےل ۔ 

ی   نکیل وہ ھجم

 ھ
ہمی

ےس زی ادہ وخوصبرت وت ںیہن ۔ ۔ ںیم ویکں اینت وخزفدہ وہ ریہ وہ و

د ںیم ھچک زی ادہ یہ وسچ ریہ  ای 

 

ا اچاتہ ےہ ۔ش

ن

اس ڑلیک ےک ےیل ۔ےسج رصف ڈویل اچبی

 وہں۔ وہ ڑلیک وت وےسی یھب ھچک یہ دونں ںیم یلچ اجےئ یگ ۔ 
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ر ےہ اور وےسی   ادی سب اس ےک رھگ واولں ےک ی ارے ںیم ہتپ ےنگل یک دی 

 

یھب وہ ڑلیک ش

ادی دشہ ڑلیک ںیم یھبک یھب دیپسچل ںیہن ےل اگ ۔

 

 دشہ ےہ ڈویل یسک ش

 نکیل وہ ڑلیک اسرا دن اس ےک رھگ ہپ رک ایک ریہ وہیگ ۔ 

را ریہ یھت ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 وہ اسھت اسھت زیت زیت یتلچ اہل ےک رکچ اکٹ ریہ یھت اور اسھت اسھت ی 

ارف ےن اہک ۔ 

 

 لچ ےک دھکی ےتیل ںیہ ش

 ےہ ڈویل ےک رھگ ےتلچ ںیہ ۔   اہمترا بلطم

 اہں ریما بلطم ےہ ڈویل ےک رھگ ےتلچ ںیہ 

مہ ڈویل وک ےتہک ںیہ ہک آج مہ اچروں اسھت ڈرن رکںی ےگ اور اسھت اس ڑلیک وک یھب 

 ےل ےتیل ںیہ ۔نیقی رکو ڈویل اک اس ڑلیک وک وھباک امرےن اک وکیئ ارادہ ںیہن وہاگ ۔

     

 

 

ے

  ی

ے

وں اگڑی ںیم وھٹیب ںیم ی

ن

 

ے

ا وہں ی ارم ہک رک اجےن اگل نکیل مت ت

ے

 اس وک ےل ےک آی

امئ اگل 

ٹ

ر یلکن ڈویل ہن اجےن وہ ڑلیک ایتر وہےن ںیم انتک ی
م
یلیلٰ یھب دلجی ےس اگڑی ےس ی اہ

ا اچےیہ اےسی اگڑی ںیم ےھٹیب رانہ ااھچ ںیہن 

ن

ےہ ریما ایخل ےہ ںیمہ یھب اورپ یہ ااظتنر رکی

 اتگل

ار

 

ارہ ایک وج اس یک اہں ںیم اہں المےن اگل ۔ اینپ ی ات متخ رکےک اس ےن وفرا ش

 

 ف وک اش
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وں یھب اس ےک ےھچیپ یھب آےئ اس ےن 

ن

 

ے

ی ار م ان یک ثحب ےنس ریغب یہ آےگ لکن ایگ وہ ت

 دروازہ اٹھکٹھکی ا وج ادنر ےس الڈک اھت 

 روح وت ےسیج ایس ےک ااظتنر ںیم ڑھکی یھت وفرا دروازہ لھک ایگ ۔ 

ا انب وپےھچ دروازہ ویکں وھکال مت  

ن

اری ہگج وکیئ اور یھب وہ اتکس اھت آدنئہ اایتحط رکی
م
ےن ہ

 ی ارم اک ہجہل ذرا تخس اھت 

یج ےھجم اگل اب وکن آےئ اگ آپ ےک العوہ اس ےیل انب وپےھچ دروازہ وھکل دی ا وہ اینپ 

گلت ااں رموڑےت وہےئ وبیل 

ن

ن
 ا

ر اج رےہ ںیہ
م
ا دلجی ےس ایتر وہ اجؤ مہ ی اہ

ن

 ڈرن اہں کیھٹ ےہ نکیل آدنئہ اایتحط رکی

 رکےن

ی ارم ےن اےنپ ےھچیپ ڑھکے دنبوں وک اینت یھب اتیمہ ہن دںی ہک رھگ ےک ادنر البےئ نکیل 

 وہ اینت ےب رموت ہن یھت

ا وت ںیم ےن انب دی ا اھت ۔

ن

 اھکی

ر اجےن واےل ںیہ اس 
م
ام ںیم ںیہک ی اہ

 

ریما بلطم ےہ آپ ےن اتبی ا ںیہن اھت ہک مہ ش

ا انب دی ا ۔وہ رپاشیین 

ن

  ےس وبیل ےیل ںیم ےن اھکی

رجی ںیم رھک دو ۔

ن

ا مت ف

ن

 وکیئ ی ات ںیہن ڑلیک وہ اھکی

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
101 

ارے اسھت ولچ رضخ دلجی ےس وبال 
م
 اور ہ

ام ڑلیک ںیہن روح ونر 

ن

نکیل اس ےک ی ات رپ ی ار م ےن وھگم رک ا ےس داھکی یلہپ ی ات اس اک ی

 ےہ ۔

ا تہب تنحم ےس انبی ا ےہ اور اب مت ولگ ڈرن یہی رکو ےگ ۔ 

ن

 دورسی ی ات اس ےن اھکی

راےن اک اعدی ںیہن وہں سب اانت ہک رک ادنر الچ ایگ اور وہ 
م
اور رسیتی ی ات ںیم اینپ ی ات دہ

وں رشاتف ےس اس ےک دقم ےک اسھت دقم الم ےت ادنر آےئ اور آ رک ھٹیب ےئگ

ن

 

ے

 ت

وں یہی رےہ ی ارم  

ن

 

ے

 ہی ت

ے

  ی
 
یلیلٰ اک وت امون سب ںیہن لچ راہ اھت ہک وہ ھچک رک ےھٹیب ج

ر ہن
م
 الکن ۔   رمکے ےس ی اہ

د یہ یھبک زدنیگ ںیم یسک  ای 

 

ار ف ےن ےک اھکےن یک اینت رعتفی یک ہک ش

 

نکیل رضخ اور ش

 ےن یک وہ ۔ہکبج یلیلٰ ےن اانپ ہنم دنب یہ راھک 

وں ےلچ ےئگ وتروح ےن ی ارم ےک رمکے اک دروازہ اجبی ا ۔ 

ن

 

ے

 رھپ وہ ت

وں ےلچ ےئگ اس ےن وپاھچ

ن

 

ے

 وہ ت

 یج ےلچ ےئگ 

ا اگلؤ ںیم آراہ وہں ۔ہی ی ات ےنہک ےک دعب اےس ی اد آی ا اھت ہک وہ اس یک ایلص 

ن

ااھچ مت اھکی

 ویبی ںیہن ےہ ۔ 
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 یج وہ ںیم یہی وت اتبےن آیئ یھت ۔اس ےک رمکے ےک ادنر آیئگ

پ رپاکم رکےن ںیم رصموف اھت اےس ای  رظن داھکی ۔وہ حبص واےل ابلس ںیم 

ٹ

وہ پیل ی

 یہ یھت 

 ۔۔۔؟ی ارم ےن اےس رظنوں ےک اصحر ںیم ےتیل وہےئ وپاھچ ایک اتبےن آیئ یھت 

ا ںیم ےن انبی ا اھت وہ 

ن

 یھب اھکےن رپ آںیئ ےگ وت انتج اھکی

ے

وہ ےھجم اتپ ںیہن اھت آپ ےک دوس

ا ڑپے اگ ۔اس ےن وصعمتیم ےس اہک

ن

 متخ وہایگ اب مہ دوونں وک وھباک وسی

ا ںیہن اھکی ا 

ن

 دوونں وک بلطم مت ےن یھب اھکی

 رس الہی ا   اس ےن یفن ںیم

 ڑلیک مت ایک یپالگ وہ مک ازمک وخد وت اھک یتیل 

د آپ واسپ آںیئ ےگ نکیل آپ ںیہن آےئ وت ےھجم یھب ایخل ںیہن  ای 

 

وہ دن ںیم ےھجم اگل ش

ا اھکےن اک نکیل ایھب تہب وھبک یگل ےہ ۔وصعمتیم یس وصعمتیم یھت

ن

 آی ا اھکی

ام روح  

ن

 ےک اسےنم ہک رےہ ےھت ہک ریما ی

ے

ونر ےہ اور وخد ےھجم اور آپ اےنپ دوس

 ڑلیک ہک ےک الب رےہ ںیہ ۔

د ہنم الھپی ا ۔ ری 

ن

 اس ےن م

ر ےتلچ ںیہ ھچک اھکےت ںیہ ۔ارگ ی ات رصف اس یک اینپ وہیت وت وہ رات 
م
اجو ایتر وہ اجؤ ی اہ
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ا اھت 

ن

انب اھکےئ رہ اتیل نکیل ہی ڑلیک اس ےک رھگ یک امہمن یھت آج ںیہن وت لک اےس ےلچ اجی

 وھباک ںیہن امر اتکس اھت اور دورہپ ںیم یھب اس ےن ھچک ںیہن اھکی ا اھت ۔ اور چس اھت وہ اےس  

ا ےہ رصف ابعی ا یہ وت ڈاانل ےہ ایھب دو ٹنم ںیم وہاجےئ اگ ۔ 

ن

 ارے ایتر ایک وہی

اےنپ ںیہک ہک اطمقب وہ دلجی ےس دورسے رمکے ںیم یئگ اور دو ٹنم ںیم واسپ آیئگ 

 ۔

 اھچ ۔ںیلچ اس ےن دروازے ےس ذرا اس کنھج رک وپ

ر الکن 
م
 ںیلچ ۔۔۔ وہ ایس ےک ادناز ںیم وبال ی اہ

وےسی ریمی لک وایل ی ات رپ لمع ںیہن ایک آپ ےن اس ےک اسھت ٹفل ےک ادنر اجیت 

 وبیل ۔ 

 وکن یس ی ات۔۔۔؟ ی ار م ےن وپاھچ

 ارے وہ دصہق اجرہی وایل ی ات ۔ 

 یک ۔   ڈلپم ای  ی ار رھپ ےس ارھبا اھت نکیل اس ی ار اس ےن اپھچےن یک وکشش ںیہن

اگڑی ںیم وہ لسلسم اس ےس ھچک ہن ھچک ی ات رک ریہ یھت یھبک اس ےس وپیتھچ ہک اس اک 

ا ےہ وت یھبک وپیتھچ ےس اھکےن ںیم ایک دنسپ ےہ 

ن

دہ رلک وکن  دنسپ ی 

ا راہ رھپ اہک ہی س  ھچک اہمترے اجےنن ےک ےئل ںیہن ےہ ۔

ے

 ےلہپ وت وہ اونگر رکی
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ےہ ارگ ےھجم آپ یک دنسپ ہن دنسپ ولعمم یہ ارے اےسی ےسیک ریمی اجےنن ےک ےئل ںیہن 

 ںیہن وہیگ وت ےسیک آپ یک دنسپ رپ ولچں یگ 

آپ ےھجم اتب دںی آپ وک اھکےن ںیم ایک دنسپ ےہ ںیم آپ یک دنسپ یک اسری ڈزش انبؤں 

 یگ اور وج ںیہن آیت وہ یھب ھکیس ولں یگ 

ارے رپ آپ وک ای  اور ی ات وت اتبیئ یہ ںیہن آج ہن دورہپ ںیم نیت وعر
م
ںیت آیئ یھت ہ

ارے ڑپوس ےس ںیہ ۔۔۔ اوہنں ےن ےھجم یپاریٹ رپ البی ا 
م
رھگ ںیم وہ ہک ریہ یھت ہک وہ ہ

 ےہ ںیم اجؤں ایک ۔۔۔؟ وہ زیت زیت وبیتل اس ےس وپےنھچ یگل

 

ے

ںیہن ںیہک یھب اجےن یک رضورت ںیہن ےہ رھگ ہپ راہ رکو وکیئ یھب وہ دروازہ م

 ںیم وجاب دی اوھکالرکو ۔ی ارم ےن ای  یہ ےلمج 

وکیئ ںیہن ہن وہ اےنت ایپر ےس الب ریہ یھت ریمے ایخل ںیم ےھجم اجانن اچےیہ اس رطح وت 

را گل اتکس ےہ ہن   اںیہن ی 

 ںیم ےن اہک مت ںیہک ںیہن اجؤیگ اس ی ار ی ارم ےک ےجہل ںیم وھتڑی یس یتخس یھت ۔ 

 ویہ یتخس وج رھگآےن رپ انب وپےھچ دروازہ وھکےنل رپ یک یھت ۔ 

 اں ہک ریہ یھت واہں ریمی رمع ےک یھب کیھٹ  

ٹ ن

ےہ ںیم ںیہن اجؤں یگ نکیل وہ آپ

 ڑلایکں آےئ یگ ۔ 
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 ںیم وکن وکن ےس ولگ اےھچ ںیہن ںیہ اور ان ےس 

ن

اری ڈلبن
م
اور اتب ریہ یھت ہک ہ

ا ۔ی ارم وک وج اگل اھت اس رپ یتخس رکےن ےس وہ وبانل دنب رک دے یگ اس یک طلغ 

ن

 رکی

ے

ی ات م

 ںیم یہ دور وہ یکچ یھت ۔  یمہف آےگ دو ٹنم

مت انتک وبیتل وہڑلیک اانت ےسیک وبل یتیل وہ ہی یھب ںیہن وپھچ اتکس ہک مت ایک اھکیت وہ وچیٹن 

ا وہاگ ۔ 

ے

اا وت اھکیت وہ مت ڈہویں اک ڈاھہچن یھب مت ےس زی ادہ وزین وہی

ن

ت

ے

پ ت   
ج

 

 رک وکسں ۔ 

ن

اہک ںیم وکسن ےس ڈراویئن

ے

ر اخومش وہ رک ھٹیب اجؤ ی  اب وھتڑی دی 

 ےہ اب ںیم ھچک ںیہن وبولں یگ آپ وکسن ےس اگڑی الچںیئ ںیم وت وےسی یھب ھچک کیھٹ

اہین آیپ وہ وت 

ے

ںیہن وبیتل وہں ۔ رھگںیم ےھجم وکیئ ںیہن وبےنل داتی اھت امری ا آیپ راہین آیپ ی

ا اھت وت آیم یتہک یھت ہک ہی وت 

ے

  وکیئ امہمن آی
 
ےھجم ی ات یہ ںیہن رکےن دیتی یھت ۔ اور ج

  ۔ وگیگن ےہ

ا تہب اسری ۔ 

ن

ر ےس ی اںیت رکی
م
 نکیل افہمط یب یب یتہک یھت مت اےنپ وشہ

  ی ارم ےن اےس تخس اگنوہں ےس  
 
وبےتل وبےتل وہ ای  ی ار رھپ ےس رشوع وہیئگ ج

 وھگرا

 ااھچ ںیم ایھب ھچک ںیہن وبولں یگ اکپ ودعہ ۔ 

 اےنپ وہوٹنں رپ ایلگن رےتھک وہےئ دیسیھ ھٹیب یئگ ۔
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ا ڈگ رگل ۔رھگاج ےک انتج

ن
ن

 ےک دوران ےھجم ی الکل ی ات س

ن

 رمیض وبل انیل ۔ڈراویئن

 دنسپ ںیہن ۔ 

 اس اک اس رطح ےس اداس وہ رک انھٹیب اےس دنسپ ںیہن آی ا اھت اس ےئل افصیئ دےنی اگل ۔ 

اس ےک ی ات رپ اس ےن رصف رگدن الہیئ وبیل ھچک ںیہن اور رھپ اسرے راےتس 

 اخومیش ریہ 

     

 

یلیلٰ اک بلک آےن اک ارادہ اھت وج لسنیک وہ ایگ وہ دیسیھ اےنپ رھگ ںیم آیئ یھت اور اب داںیئ 

ےس ی اںیئ وھگم ریہ یھت وہ ڑلیک ی ارم ےک رھگ رپ اس رطح ےس رہ ریہ یھت ےسیج اس یک 

 ایلص ویبی وہ

ا انبےن یک 

ن

ر رطف وھگم رھپ ریہ یھت اس یک تمہ ےسیک وہیئ اھکی
م
 ےسیک اینپ رمیض ےس ہ

ہی وت رکش اھت ہک ی ارم اےس وکیئ اتیمہ ںیہن دے راہ اھت ان ولوگں ےک آےت یہ ی ارم 

 رمکے ںیم الچ ایگ 

ہکبج رضخ ےک وپےنھچ رپ ی ارم ےن اےس اتبی ا اھت ہک وہ دورسے رمکے ںیم وسیت ےہ ہی 

 ی ات اجن رک یلیل وک تہب وکسن الم

ری زنمل ںیم وہں   مت ریمی ہگج یسک وک ںیہن دوےگ ںیم اجیتن وہں ڈویل اہمتری

ن

آخ
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ا وہاگ ۔

ن

 یہ آی

ے

 ںیہمت ھجم ی

ار ریہ یھت 

ے

ریت ےشن وک اےنپ ادنر ای  ی 

ٹ
ن

 ویکس ےک وھگی

ا وہاگ ۔

ن

 اس ڑل یک وک دلج ےس دلج اہیں ےس اٹہی

ںیم وت اس وصعمہم ےس ڈر ریہ یھت ۔سج وک ڈویل ےن دورسی ی ار دانھکی یھب وگارا ہن ایک 

 ۔

ا وہ

ن

 اگ ۔نکیل ہی ڑلیک اس اک ےھجم ھچک رکی

ا وہاگ انتج دلجی 

ن

ےھجم اس ڑلیک ےک رھگ واولں ےک ی ارے ںیم دلجی ےس دلجی ہتپ رکی

 وہ ےکس اےس ڈویل یک رھگ ےس اکنانل وہاگ ۔ 

     

 ےک دوران وہ ای  ظفل یھب ہن وبیل۔ 

ن

ر ریک ۔اسری ڈراویئن
م
 ےک ی اہ

ن

 اگڑی آرک ڈلبن

ا وہں اس ےن روح یک رطف د 

ے

 ےتھکی وہےئ اہک ۔ مت ولچ اورپ ںیم اگڑی یپارک رک ےک آی

 ےس رس اکٹےئ یھٹیب یھت

ٹ

 ہکبج روح دورسی رطف ہنم ریھپے س 

رو اور اورپ اجؤ ۔ 

ے

 ڑلیک ںیم مت ےس ی ات رک راہ وہں اگڑی ےس ےچین ای

ونس ںیم مت ےس اس ےن روح اک دنکاھ الہ رک داھکی وت وہ وس ریہ یھت ی ا اہلل ںیم ےن ےسیک 

 ی ات ںیہن رکے یگ ۔ہی وس ریہ ےہ ارگ وسچ ایل ہی ڑلیک ریمے ای  ی ار ےنہک ےک دعب 

 ریما دامغ اھک یکچ وہیت ۔ 

ے

 وس ہن ریہ وہیئ وہیت وت اب ی
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و اورپ اجؤ ۔ 

 
ٹ

 روح اٹ

 اس ےن ای  ی ار رھپ ےس اس اک دنکاھ الہی ا ۔۔

 نکیل وہ ںیہن ایھٹ۔ 

 ےک ےئل ی ارم وک اس یک دنین رپ رکش آ ی ا ای  دن یھب ارگ ی ارم ایسی دنین ےل ےل 
پ
ای  ٹ

د وبڈی ےلم ۔ وت  

ٹ

 اےلگ دن حبص اس یک ڈی 

اگڑی یپارک رکےن ےک ےیل وہ اےس اےنپ اسھت یہ ےل ایگ ۔وایسپ رپ دورسی رطف 

ا اچاہ نکیل رھپ یھب وہ ہن ایھٹ

ن

 ےس آرک اےس ااھٹی

 

اےس اس رطح ےب ربخ دنین وسےت وہےئ ےب اسہتخ اس ےک اگل رپ ڈلپم امنی اں وہا وہ 

رہی وایل ی ات ی اد رکےک آج ہی ڈلپم اس ےن ےنتک وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ہک دصہق اج

 ولوگں ےس اپھچی ا اھت ۔ 

ری ی ار رکسمای ا اھت ۔اس ےن 

ن

اےس ی اد یھب ںیہن اھت ہک روح ےک آےن ےس ےلہپ وہ بک آخ

 آہتسہ ےس روح وک اےنپ ی ازوں ںیم ااھٹی ا اور رومیٹ ےس اگڑی الک یک ۔ 

  ایک ۔ اےس ےل رک ٹفل ںیم آی ا ۔اور اینپ ٹیلف اک نٹب رپسی

 رظن روح ےک رہچے رپ ڑپی اہجں رشاریت ےس اکسمن یلھک یھت ۔ 
پ
 نکیل اےلگ یہ ٹ
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اس ےن وغر ےس اس ےک رہچے رپ داھکی اہجں وہ ی ار ی ار ای  آھکن وھکل رک اےس دھکی ریہ 

 یھت نکیل رھپ اےس یھب ادنازہ وہایگ ہک روح یک رشارت وک ڑکپ اکچ ےہ 

زگری وہں اس ےس یھب مک وزن ےہ ریما اب ںیم وت ڈہویں ےک ڈاھےچن ےس یھب یئگ  

را آی ا ۔۔۔؟ اور رشارت ےس رہچے اکمچ ےک وبیل

ن

 م

 لیھپ 

ٹ

م
اس ےک رکسماےت رہچے وک دھکی رک ای  ی ار رھپ ےس اس ےک رہچے رپ رکسماہ

ارا 

ے

 یئگ ۔نکیل اس ےس ےچین ںیہن ای

 وسال رپ ی ارم ےن اس اک رہچا داھکی ۔ 

ن

ام ایک ےہ ۔۔؟ ااچی

ن

 آپ اک ی

ام ںیہن داھکی اھت وہ ہی وسال وپانھچ ںیہن اچاتہ اھت رھپ ہن اجےن ایک  ویکں اکنح

ن

اےم رپ ی

ن

ی

 وسچ رک وپھچ ایل ۔ 

ام دےنھکی اک ۔اب وت یہی وسچ وسچ ےک ںیم رپاشین 

ن

  وت ےھجم وہش یہ ںیہن اھت ی

ے

اہےئ ی

 وہ ریہ یھت ہک ےھجم اانپ رھگ وھچڑ دانی ڑپے اگ ۔ 

 آپ وک وہ ایک وبےتل ںیہ اہ

ے

ام ےہ ۔۔۔؟ ےلہپ وت آپ ےک دوس

ن

ں ڈویل ہی اسیک بیجع اس ی

ام وت وکیئ وادلنی 

ن

 مین وہ ۔ااسی بیجع اسی

ن

ںیم ےن وساچ رھپ وساچ وہ اتکس ےہ آپ اک ی

 ںیہن رےتھک ۔

ام ےہ آپ اک ڈویل ۔۔۔؟

ن

ا یہی ی

ن

 اتبںیئ ی
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ام ےہ ریما ۔ اب ی الکل اخومش وہ اجؤ ںیہن وت یہی کنیھپ دوں اگ

ن

 اہں یہی ی

ار دںی ۔وہ دلجی ےس وبیل ۔ ںیہن ےنکنیھپ  

ے

 یک رضورت ںیہن ےہ آپ ےھجم ےچین ای

 اےس ی اد ںیہن آی ا اھت ہک وہ اس یک ی اوہں ںیم انتک رشدنمہ 

ے
ے

ویکہکن اینپ رشارت ےک وق

ا اچیتہ یھت ہک وہ ڈہویں اک ڈاھاچن ںیہن 

ن

وہیگ وہ وت سب اانپ دبہل انیل اچیتہ یھت سب اےس اتبی

 ےہ ۔

  اس ی ات اک ااسحس  

ے

  وہاگ ۔نکیل ی
 
ی ر

ے

 ںیہن اھت ہک وہ اس ےک اانت ف

 اےس وہش وحاس ےس اگیبہن رک ریہ یھت ۔ انیقیً ہی صخش 

ے

 
ری

ے

 یک ف
پ
اس صخش یک ھچک ٹ

 اس اک وہایگ وت وہ وت رم یہ اجےئ یگ ۔ 

ر ایل ۔اس ےن رھگ اک دروازہ 

 

ارا ۔ہن یہ اس یک رشامےن اک وکیئ ای

ے

ی ارم ےن ہن وت اےس ےچین ای

 ےف رپ اھٹب دی ا وھکال اور اےس آےگ وص 

اہیں وھٹیب آرام ےس اور ریمی ی ات ونس وہ اس ےک اسےنم آ اھٹیب ۔ھچک اھکی ا ایپ رکو ورہن 

اا ۔ہی ہن وہ ےک 

ن

کلت

ن

ن
 

ے

ر م
م
ا وہا ےس اڑ اجؤ یگ مت اس رطح ےس ایلیک ی اہ

ن

انتج اہمترا وزن ےہ ی

د یھب ہن یپاؤں اگ اانپ ڈلپم

ٹ ن

ا وہ وہا ںیہمت اڑا ےک ںیہک ےل اجےئ اور ںیم ںیہمت ڈوھی

ے

 اپھچی

 ااھٹاورنچیک ںیم ای ا ۔ 

دو پک اچےئ انبیئ اور ای  پک ال رک اس ےک اسےنم راھک وہ وج ریحان اور رپاشین وسچ 
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ریہ یھت ہک وہ اس ےس اانپ دبہل ےل یکچ ےہ ۔س  درھا اک درھا رہ ایگ وہ وت ایھب یھب اس 

ے ےس  

ن

کلب

ن

ن
 یھب عنم رک راہ اھت ۔ ڈہویں اک ڈاھہچن ہک راہ اھت ہکلب اب وت وہا ںیم اےلیک 

 ےس اڑ اجںیئ۔

ن

 اہلل رکے ںیم اینت ومیٹ وہاجؤ ہک آپ ریمی ای  وھپی

 رےھک اھٹیب اےس دھکی راہ اھت 

ن

ان

ٹ

 ہپ ی

ن

ان

ٹ

ایک ںیم اےس دبداع وھجمس ں وہ وج آرام ےس ی

 رپوکسن ادناز ںیم وبال ۔

 ںیہن ںیم وت یسک وک دبداع ںیہن دیتی ۔ 

ا  اپ ااھٹی 

ٹ

تہب ااھچ رکیت وہ۔ اب اجؤ مت روم ںیم آرام رکو ۔ اےس مکح دے رک اانپ پیل ی

ر آی ا اھت سج ںیم وہ انیج ںیہن اچاتہ اھت ۔ 
م
 ۔ وہ اس زدنیگ ےس ی اہ

اوہں اک 

ن

وہ اجاتن اھت ای  دیسیھ اسدی زدنیگ اس یک رظتنم ںیہن ےہ ۔وہ ای  ڈان ےہ گ

اہ ۔ای  ڈویل اطیشن ۔یہی ےہ اس 

 

یک تقیقح ۔وہ اعم ولوگں یک رطح ای  اعم ی ادش

 زدنیگ ںیہن زگار اتکس ۔ 

ان ےہ سنہ وبل اتکس ےہ 

ن

ہی ڑلیک وج اےنت اسولں ےک دعب اےس ہی اتبےن آیئ یھت ہک وہ ان

 یھت یسک اور یک ویبی ۔ وہ ویکں اس یک رطف اتچنیھک اج راہ اھت ۔ 

ے
ن

 یسک اور یک اامی

ا اچاتہ اھت ۔اس یک وکیئ   ویکں وہ اس ےس دور ںیہن اج یپا راہ اھت 

ن

وہ اس ےس ی ات ںیہن رکی

ا ںیہن اچاتہ اھت ۔

ن
ن

 ی ات س
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 نکیل رھپ یھب وہ ہی س  ھچک رک راہ اھت ۔ 

اپ ےپ رظنںی امجےئ وسوچں ںیم 

ٹ

آپ ھجم ےس تبحم رکےت ںیہ ۔۔۔؟ وہ اےنپ پیل ی

  اےس روح یک آواز انسیئ دی ۔ 
 
 ڈوی ا وہا اھت ج

ری افصیئ ےس ااکنر  

ٹ

 ایک ۔ ںیہن ۔۔اس ےن ی 

رات دےنھکی اگل ۔ 

 

ای

ے

 رھپ اس ےک رہچے ےک ی

ر امنز ےک دعب داع رکوں یگ ہک آپ وک ھجم ےس تبحم وہ اجےئ وہ ادایس ےس وبیل 
م
اب ںیم ہ

ا

ے

د اس ےک روےی ےس یھب ادنازہ وہ اکچ اھت ہک وہ ےس تبحم ںیہن رکی ای 

 

 ش

ا ۔ 

ن

 رکی

ے

ا روح ااسی یطلغ ےس یھب م

ن

 رکی

ے

 م

 ںیہمت ھجم ےس اگل ںیہن رک ویکہکن ارگ ےھجم مت ےس تبحم وہ

ے
ے

 یئگ ہن وت داین یک وکیئ اطق

یپاےئ یگ مت وخد یھب ںیہن ۔ ارگ ےھجم مت ےس تبحم وہ یئگ ہن اہمتری زدنیگ ںیم وساےئ 

ر روز اتھچپویگ ھجم ےس تبحم رکےن رپ نکیل 
م
اتھچپوے ےک ھچک ںیہن رےہ اگ ۔مت ہ

رار ںیہن وہاگ ۔ وہ وبےتل وبےتل وص

ن

ےف ےس اھٹ اور دورسے  اہمترے یپاس راےئ ف

 رمکے ںیم الچ ایگ ۔ادنر ےس زور ےس دروازہ دنب رکےن یک آواز آیئ یھت ۔

ر روح استک ڑھکی اس ےک وظفلں وک ینعم دے ریہ یھت 
م
 ہکبج رمکے ےک ی اہ

ا 

ن

ہن اجےن ایک وسچ رک وہ آج رھگ دلجی آ ایگ اھت ۔ رضخ وک سب اس ےن اانت اہک ہک اےس رھگ اجی
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 اہکں ھچک وباتل اھت ۔   ےہ ۔رضخ اس ےک اسےنم

 وہ رھگ آی ا وت رھگ الڈک دھکی رک رپاشین وہ ایگ روح اہکں اج یتکس ےہ ۔ 

انیقی ڑپوس ںیم۔ اےس عنم یھب ایک اھت اےس ہک وہ ںیہک ںیہن اجےئ یگ نکیل رھپ یھب اس 

 ڑلیک ےن اس یک ی ات ںیہن ینس یھت ۔ 

وکشش ایک رکیت یھت اس وہ ڑپوس ںیم آی ا اہیں یک وعرںیت ارثک اس ےس ی ات رکےن یک  

ر یلکن اس ےن اس ےس روح ےک ی ارے ںیم وپاھچ 
م
 ےن دروازہ اٹھکٹھکی ا وت ای  وعرت ی اہ

 

اہں اٹیب اہمتری ویبی مہ ےئگ ےھت لک اہمترے رھگ اہمتری ویبی تہب ایپری ےہ تہب 

 ایپری ی اںیت رکیت ےہ نکیل وہ اہیں وت ںیہن آیئ

ا وج الص

ے

 ی ات اتبےن یک اجبےئ اینت یبمل تمہت ی ادنھ اس وعرت یک ہگج ارگ وکیئ اور وہی

 راہ ےہ وت ی ار م اےس وگیل امر ےک افرغ رک داتی ۔ 

 

 یج ںیم سب یہی وپےنھچ آی ا اھت 

ی ارم واہں ےس الکن اور دورسے ٹیلف یک رطف آی ا وہ رقتابی اسڑھ اچر اسل ےس اس 

 یسک ےس ی ات ہن یک اس ڑلیک یک وہج 

ے

 ںیم رہ راہ اھت اور آج ی

ن

ےس اےس س  اک ڈلبن
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 دروازہ اٹھکٹھک اٹھکٹھک رک ی ات رکےن رپ ریہ یھت ۔ 

 

ے وہےئ داھکی اھت ۔

ے

کلب

ن

ن
ر 
م
 ےس ی اہ

ن

 اہں روح وک دورہپ ںیم۔ ںیم ےن ڈلبن

ںیم ےن وپاھچ اھت ایک وہا ےہ ںیہمت وت ےنہک یگل ےک ادنر ٹیلف ںیم نٹھگ وہریہ ےہ اس 

ر یپارک ںیم ےنھٹیب اج ریہ ےہ ویہ وہیگ وہ وع
م
ر یپارک یک ےئل ی اہ

م
رت ےن اتبی ا وت وہ ی اہ

 رطف آ ایگ ۔ 

 نکیل اوسفس اےس اہیں رپ یھب وکیئ ہن الم ۔ 

 ںیم اور ہن یہ اہیں۔ اہیں ےک 

ن

اہکں اج یتکس ےہ ہی ڑلیک ہن رھگ ںیم ےہ ہن ڈلبن

ر لکن یئگ عنم یھب ایک اھت ںیم 
م
راوتسں وک یھب ںیہن اجیتن وہیگ وہ اےسی ےسیک ہنم ااھٹےک ی اہ

 ےن ۔ 

  دلجی ےس رضخ وک وفن المی ا ۔ اس ےن

ا وہں اےسی ےسیک یہک اجیتکس ےہ ۔رضخ ےن اہک ۔ 

ے

 ںیم اتپ رکوای

دلجی ہتپ اگلؤ اجنےن وہ ڑلیک اہکں یلچ اجیگیئ ۔اس ےب ووقف وک عنم ایک اھت ںیم ےن 

 الکن ۔

ے

ر م
م
 ٹیلف ےس ی اہ

 ی ارم وک ہن اجےن ویکں اس رپ تہب ہصغ آراہ اھت 
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ا
م
ا ااھچ یہ ےہ ہ

ن

ری اجن وھچٹ یئگ ۔ہی یھب وت وہ اتکس ےہ اس وک اس اک الص ی ارم وھچڑوی

ر لم ایگ وہ اور اس ےک اسھت یلچ یئگ وہ ۔اور ارگ ااسی وہا یھب ےہ وت ااھچ وہا ےہ وہ 
م
وشہ

ارے اسھت ںیہن لچ 
م
ارے اسھت ریتہ اس رطح یک دیسیھ اسدیھ ڑلیک ہ

م
 ہ

ے

بک ی

ا اھت ۔ 

ن

 یتکس آج ںیہن وت لک وت اےس ےلچ یہ اجی

س رکےن ےک ےیل ںیہن اہک ےہ ںیم ےن وج اہک ےہ وہ رکو اس ڑلیک اک دلج ےس دلج ہتپ وکبا

 رک ےک ےھجم دو وہ ےصغ ےس داھڑا اھت ۔ 

     

  ای  ڈارٹک اور دو وپسیل 
 
ی ر

ے

اےس وہش آی ا وت اےنپ آپ وک اتپسہل ںیم یپای ا اس ےک ف

 اہ اھت ۔ واےل ےھت ان ںیم ےس ای  ویہ وپسیل واال اھت وج اس آدیم ےس ی اںیت رک ر

 ےلہپ دورسے وپسیل واےل ےن اس ےس ھچک وپےنھچ یک وکشش یک ۔ 

 نکیل وہ ہن اجےن رعیب ںیم ایک وبل راہ اھت روح وک وت ای  ظفل یھب ھجمس ںیم ہن آی ا ۔ 

 رھپ دورسا آدیم وبال آپ اہکں ےس ںیہ آپ رعیب اجیتن ںیہ ۔ 

د اےس دھکی رک اےس ادنازہ وہ اکچ اھت ہک وہ یپااتسکین ےہ ای 

 

 ۔   ش

ا ںیم رگدن الہیئ ۔وت اسےنم ڑھکا ویافینرم ںیم ارٹکپسن ھجمس اکچ اھت ہک وہ رعیب 

ن

اس ےن ی

 ںیہن اجیتن نکیل اردو ںیم اس یک ی ات ھجمس ریہ ےہ

 اہکں ےس ںیہ آپ ۔۔۔؟
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 اہیں سک ےک اسھت ریتہ ںیہ ۔۔۔۔؟ 

آپ ےب وہش وہ یئگ یھت مہ آپ وک اتپسہل الےئ ںیہ ۔نکیل رپاشین وہےن یک 

درسی اتبںیئ مہ آپ وک آپ ےک رھگ ی اافحتظ رضور

ٹ

ت ںیہن ےہ آپ ںیمہ اےنپ ای 

 وھچڑ آںیئ ےگ ۔ 

 

 اصرم ےن لمحت ےس اس ےس ی ات یک ۔ 

 وہ آدیم رمایگ ایک ۔۔۔۔؟

 اس آدیم یک الش وھگم ریہ یھت وج اس ےک اسےنم رم ایگ 

ے

 روح ےک ذنہ ںیم ایھب ی

د اس یک زدنیگ اینت یہ یھت اصرم ذرا اس   ای 

 

 رکسمای ا اھت ۔ یج اہں ش

ا ےہ ۔۔۔؟ روح ےن ےکہب ےکہب ےجہل ںیم اہک 

ے

ان اےسی یہ رم اجی

ن

 ایک ان

 اس ےک وصعمم ےس رہچے وک داھکی اصرم رھپ ےباسہتخ رکسمای ا

ا ےہ اس یک روح 

ے

ان ےسیک رمی

ن

ی ۔ان

ے

ھی
ئ ک

  ومت آیئ وہ وت وہ وہج ہی رطہقی ںیہن د
 
ج

ی ےہ ہی اہلل ےک وسا اور وکیئ ںیہن اجاتن  

ے

کلی

ن

ن

۔ اب مہ ےن یھب وساچ اھت مہ اس آدیم وک ےسیک 

اوہں ےس یپاک رکںی ےگ نکیل ااسی ہن وہاکس ۔اس ےس 

ن

رگاتفر رکےک اےنپ اموحل وک گ

 ےلہپ ہک مہ اس آدیم وک رگاتفر رکےت اہلل ےن اےس اےنپ یپاس الب ایل ۔ 
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درسی اتبںیئ مہ آپ وک آپ ےک رھگ وھچڑ آےت ںیہ ۔

ٹ

 اب آپ ںیمہ اانپ ای 

ا اچیہ ۔ اصرم ےن ےسیج ی ا

ن

 ت متخ رکی

درس ںیہن اتپ ےھجم وت اہیں آےئ وہےئ ایھب رصف نیت دن وہےئ 

ٹ

درسی ۔ےھجم وت ای 

ٹ

ای 

ے وہےئ اہک

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

 ںیہ ۔ روح ےن اھٹ رک 

 

 اچنہپ  

ے

کیھٹ ےہ وکیئ ی ات ںیہن آپ اتبںیئ ہک سک ےک اسھت ریتہ ںیہ مہ آپ وک ان ی

 دںی ےگ ۔اس کلم یک وپسیل وک

  ںیم ی ات رکےن یک ااجزت ہن یھت اعم آدیم ےک اسھت تخس ےجہل 

 وہا اھت 

ے
ے

ر ےک اسھت ریتہ وہں ۔اس ےن دلجی ےس اتبی ا ہن اجےن ایک وق
م
ںیم اےنپ وشہ

  ےہ ۔ 

 

 ےس وہ رھگ ےس اغی

ے
ے

 ی ارم رھگآ اکچ وہاگ ہن اجےن ےنتک وق

 اس صخش یک الش وھگم ریہ یھت ۔ 

ے

 اس ےن رپاشیین ےس وساچ ہکبج رظنوں ںیم ایھب ی

ر اک 
م
ام اتبںیئ ۔اصرم ےن رنیم ےس اہک ۔ آپ اےنپ وشہ

ن

 ی

ام انتک 

ن

ر اک ی
م
ام ےتیل وہےئ بیجع اس اگل ایک وسےچ اگ ہی وپسیل واال اس ےک وشہ

ن

ڈویل ۔اےس ی

 بیجع ےہ

رہ ایک اھت ۔ 
م
 ہکبج اسےنم ڑھکے وپسیل واےل ےن واعق یہ ریحت اک اظمہ
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ی ات رک  ڈویل۔ ریخ ںیم وت ای  یہ ڈویل وک اجاتن وہں اےنپ اجےن سک ےک ی ارے ںیم

د ھچک ولعمامت دے یتکس ںیہ ۔  ری 

ن

 ریہ ںیہ آپ ایک ےھجم ان ےک ی ارے ںیم م

 اصرم ےن اینپ وسچ وک الٹھج رک رھپ ےس رنیم ےس وپاھچ 

ان ےک ی ارے ںیم زی ادہ وت ںیہن اجیتن رگم وہ اہجں رپ اکم رکےت ںیہ اور ان ےک اسھت 

ارف اھبیئ اور یلیلٰ یھب اسھت ںیم اکم رکےت ںیہ

 

  ۔ رضخ اھبیئ ش

ان وک ای  اور اکٹھج دی ا اھت 

ن

 اس ےن اسےنم ڑھکے ان

ا تہب لکشم اھت ۔ 

ن

 اصرم ےک ےئل نیقی رکی

ارف وک وہ 

 

نکیل رھپ یھب اس ڑلیک وک اس رطح ڑسک رپ وت ںیہن وھچڑ اتکس اھت رضخ یلیلٰ ش

 اجاتن اھت۔ 

ے وہےئ اھٹ رک

ے

ھب
 

ج
ل

ری رطح ا ُ
ر لکن ایگ  ایک وہ وج ھچک وسچ راہ ےہ ویہ اھت ی ا ھچک اور وہ ی 

م
 ی اہ

     

 

ر ہگج ہتپ رکوا ایل اھت وہ ںیہک یھب ںیہن یھت اےس الص ی ات ھجمس ںیم ںیہن 
م
رضخ ےن ہ

 آریہ یھت ۔ 

ر ی ارم اانت رپاشین ویکں اھت اےس ایک بلطم اھت اس ڑلیک ےس ااھچ یہ اھت وج اس ےس 

ن

آخ

ر رطف ہتپ رکوا راہ اھت  
م
 ۔ اجن وھچٹ ریہ یھت نکیل ی ارم یپاولگں یک رطح اس اک ہ
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ر ہگج اےنپ آدیم اگل دےی ےھت ۔ 
م
 ی ارم ےن ہ

دےن ںیم رصموف ےھت ۔

ٹ ن

 وج ہک روح وک ڈوھی

ہکبج یلیلٰ تہب رپوکسن وہ رک یھٹیب یھت ۔ وہ تہب وخش یھت ہک ےسیج وہ راےتس ےس اٹہےن  

 یک وکشش رک ریہ ےہ وہ اےنپ آپ یہ یلچ یئگ ۔

 س  ےن یہی اہک اھت ہک ااھچ یہ ےہ ہک اس یک اجن وھچٹ یئگ و

ے

ہ اس ڑلیک وک بک ی

 ھااےتل ۔

ی

 سں

ا اھت ۔ 

ن

 آج ںیہن وت لک اس ےن ےلچ یہ اجی

ر رطف اس ڑلیک ےک ی ارے ںیم ہتپ رکوا راہ اھت ۔ 
م
ا اجےن ایک ہلئسم اھت وج ہ

ن

 نکیل ی ارم وک ی

  اج رک اس ےس وہج وپےتھچ 
 
ی ر

ے

اور یسک ںیم اینت تمہ یھب ہن وہ ریہ یھت ہک اس ےک ف

 وہ اےنت ےصغ ںیم 

ے
ے

  اھت ۔ ویکں ہک اس وق

  اجےن یک تمہ یسک ںیم ہن یھت ۔
 
ی ر

ے

 ہک اس ےک ف

 ای  ی ات وت رئیلک یھت ہک اب ارگ وہ اےس لم یئگ وت وہ روح وک اجن ےس امر دے اگ ۔ 

 ان ولوگں ےن یلہپ ی ار ی ارم وک یسک ےک ےیل اانت رپاشین وہےت داھکی اھت ۔

  یپاےئ ےھت ۔ نکیل اس ےک ی اووجد یھب وہ ی ارم یک رپاشیین یک وہج وک ھجمس ںیہن

     

ر ےک اکم رکےن یک ہگج ےہ آپ ےھجم ی الکل کیھٹ ہگج رپ الےئ 
م
یج اہں یہی ریمے وشہ
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 ںیہ روح ےن وخیش ےس ےتکہچ وہےئ اہک ۔ 

 چنہپ یھب یپاےئ یگ ی ا ںیہن ۔ 

ے

 ورہن اس ےس ےلہپ وت وہ اینت رپاشین یھت ہک ہن اجےن وہ اس ی

 وھچڑ داتی وہں اصرم ےن  

ے

 اہک ۔ آںیئ ںیم آپ وک ادنر ی

 وو آپ ےن ریمے ےئل اینت رپاشیین ااھٹیئ اب ںیم یلچ اجؤں یگ ۔ 
کب

ن

 ت
ھپ

ے

ت

 ںیہن 

ا اچیتہ یھت 

ن

د رپاشین ںیہن رکی ری 

ن

 وہ ا ےس م

اری ذہم داری ےہ اصرم ےک وبلں رپ ای  بیجع یس اکسمن 
م
ںیہن رپاشیین یسیک ہی وت ہ

 یھت ۔

ر ےک وحاےل رکےک یہ اجؤں اگ ۔ 
م
 آےیئ ںیم آپ وک آپ ےک وشہ

  ےک اس ےک دامغ ںیم سب ای  یہ ی ات یھت ینتج وہ رکسم
 
راھ ج

ٹ

اےت وہےئ آےگ ی 

 وصعمم ہی ڑلیک ےننب یک وکشش رک ریہ ےہ اینت ےہ ںیہن ۔ 

ڈویل یک ویبی اینت وصعمم وہ یہ ںیہن یتکس ۔ہی ڑلیک ےلھچپ نیت ےٹنھگ ےس اےس ےبووقف 

 انب ریہ یھت اور وہ انب اج راہ اھت ۔ 

 یک وھجٹ وبل ریہ یھت ۔اور ارگ ںیہن وت انیقی ہی ڑل

ا اھت ۔ 

ن

 وج یھب اھت ایھب ےس ہتپ لچ یہ اجی

 وہ اہل اک دروازہ وھکل رک ادنر دالخ وہا اور اسھت ںیم اس ےک ےئل یھب دروازہ وھکال ۔ 
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 وہ اس یک لکش 

ے
ے

ہکبج اہل ںیم اصرم وک دالخ وہےت دھکی رک ی ارم وک تہب ہصغ آی ا اس وق

رزگ ںیہن دانھکی اچاتہ اھت ۔ 
م
 وت ہ

د لکشم وہ ایگ ۔ نکیل ری 

ن

ا م

ن

  اس ےک ےھچیپ روح وک داھکی وت ہصغ رٹنکول رکی
 
  ج

وہ زیتی ےس آےگ رھبا اور اصرم ےک ےھچیپ ےس روح اک ی ازو چنیھک رک آےگ ایک اور انب وسےچ 

 ےھجمس درا در اچریپاچن ڑپھتوں ےس اس اک ہنم الل رک دی ا ۔ 

ا ۔ اس اک ہنم اےنپ اہھت ںیم  سک یک ااجزت ےس مت یلکن یھت ٹیلف ےس ںیم ےن عنم ایک

ن

اھت ی

کاارا اھت ۔ 

ن

پھب
ت

 دوبےچ ےصغ ےس 

  ہک روح ےن وت وساچ یھب ںیہن اھت ہک اس ےک اسھت ھچک ااسی وہےن واال ےہ ۔ 
 
 ج

ا اھچ اکچ اھت ۔ہی وت ےط اھت ہک ی ارم اےس ےنشخب واال ںیہن ےہ نکیل س  وک یہی اگل 

ٹ

اہل ںیم انسی

 ے اگ ۔ اھت ہک ی ارم ای  وگیل اک اامعتسل رک

 یم۔۔۔۔ ںیم ۔۔۔۔ روح ےن لکشمب ھچک وبےنل یک وکشش یک 

رایئ وہیئ یھت نکیل ی ارم ےک 
 
پ رےہ ےھت وہ ےلہپ یہ ھگ

ن

ری رطح ےس اکی اہھت ریپ ی 

 الہ دی ۔ 

ے

 روےی ےن اس یک روح ی

ری یطلغ یھت ۔اس ےن ےکٹھج ےس اس اک ہنم وھچڑےت وہےئ اےس 

ن

ہی اہمتری یلہپ اور آخ

 دویار ےس یگل ۔  دور اکنیھپ وہ اج رک
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 اور وںیہ زنیم رپ یتھٹیب یلچ یئگ ۔

  ہک اصرم اےنپ اسےنم ہی رکوایئ وہےت دھکی رک ریحان رپاشین ڑھکا اھت ۔ 
 
 ج

 ہکبج ی ارم اب رسکیلی گل راہ اھت ۔ 

آپ ےک اہیں رشتفی الےن یک وہج اجن اتکس وہں اس ےن ےصغ ےس اصرم یک رطف 

 داھکی ۔ 

اس ےن اہک ہک اہمتری ویبی ےہ وت ںیم اےس اہمترے  وہ ہی ڑلیک ےب وہش وہ یئگ یھت  

 یپاس وھچڑےن آی ا اھت ۔ایک ہی چس ںیم اہمتری ویبی ےہ اصرم ےن ےب ینیقی ےس وپاھچ ۔

اہں ہی ڑلیک ریمی ویبی ےہ ۔اور مت اس ڑلیک ےس مک ازمک دس ٹف یک دوری رپ روہےگ 

 وہ مت اینپ ڈوییٹ رک ےکچ وہ ۔ 

ے

 ۔اب مت اج تکس

 س یک رطف دےتھکی وہےئ اہک ۔ اس ےن ےصغ ےس ا

ادی بک یک ۔۔۔۔؟

 

 مت ےن ش

د وشتشی رکےن اک ارادہ اھت  ری 

ن

 اصرم اک یھب م

ا وھبل ایگ ۔ ی ارم ےن ےسیج ی ات متخ یک یھت ۔

ن

 رکی

ٹ
 

 وسری ںیم ںیہمت اونای

  یھب ےب ینیقی 
پ
ادی یک ےہ ایکہی چس ںیم اہمتری ویبی ےہ وہ ای

 

بلطم مت ےن چس ںیم ش

 ےس وبل راہ اھت 
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ارہ ایک ۔   وایسپ

 

 اک راہتس اس رطف ےہ ی ارم ےن اہل ےک نیم ٹیگ یک رطف اش

ا اچاتہ ۔ 

ن

د وکیئ ی ات ںیہن رکی ری 

ن

 بلطم اصف اھت ہک وہ اس ےس م

 نکیل اس ےک ی اووجد یھب اصرم واہں ےس ںیہن ایگ ۔ 

ارف وک اگل اھت ہک وہ اصرم وک چس اتبےئ اگ ۔ ہی ڑلیک اس یک ویبی ںیہن یھت وہ 

 

ہکبج رضخ اور ش

 یچنہپ یھت وہ ویکں اس ےس وھجٹ وبل راہ اھت ۔   رصف

ے

 طلغ یمہف یک انب رپ ان ی

ان رپ ڈایل اور رھپ دویار ےس یکپچ یھٹیب روح وک 

ن

ر ان
م
ی ارم ےن ای  رظن اہل ںیم ڑھکے ہ

 داھکی وج لسلسم رو ریہ یھت ۔

ے وہےئ واہں ےس

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

  آی ا اور اس اک ی ازو ڑکپ رک 
 
ی ر

ے

ا اس ےک ف

ے

 ےل وہ زیت زیت دقم ااھٹی

 ایگ ۔ 

ہکبج اب اصرم ےک اسھت ی ایق س  یھب ےب ینیقی ےس اںیہن اجےت وہےئ دھکی رےہ  

 ےھت

     

اگڑی ںیم یھب وہ لسلسم رویت ریہ ی ارم ےن ای  ظفل یھب ہن اہک اور اےس اٹیسھگ وہا ٹیلف 

 ےک ادنر ال رکاکٹپ ۔ 

ا اچےیہ اھت  

ن

ر ویکں یلکن ارگ ںیہمت اہیں ٹیلف ںیم نٹھگ وہ ریہ یھت ںیہمت ےھجم اتبی
م
ی اہ

 ۔۔۔۔؟
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  ڑھکا وپھچ راہ اھت ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ ی الکل اس ےک ف

کک۔ ےک۔۔۔۔۔۔۔۔ آآآآےن 
ک
ےھجم۔۔۔۔ لل۔ ۔۔اگل آآآآپ۔۔۔۔۔۔ 

 سس۔ ۔ے لہپ۔ ےلہپ ۔۔۔

ری ی ار اتب راہ وہں ۔

ن

ری یطلغ یھت ںیم آخ

ن

 ِؐیلہپ اور آخ

اںیگن وتڑ دوں اگ ۔ 

ٹ

ر یلکن وت ںیم اہمتری ی
م
 ارگ اب مت اس ٹیلف ےس ی اہ

اا وت دور یک ی ات ۔۔ وہ ےصغ ےس اس ےک   اےنپ

ن

کلت

ن

ن
ر 
م
ریپوں ےپ یھبک لچ یھب ںیہن یپاؤیگ ی اہ

کاارا اھت 

ن

پھب
ت

 ہنم رپ 

ش۔ ۔وسرررری۔ وہ ی ا لکشم وبیل ۔ 

ش
ش
ش

 

 ہکبج ی ار م اےنپ رمکے ںیم اج اکچ اھت ۔ 

     

ر آی ا وت روح اہیں ںیہک ںیہن 
م
اور ےل رک ی اہ

 

ر اےنپ رمکے ںیم رےنہ ےک دعب وہ ش اکیف دی 

 یھت ۔

 نیم ٹیگ الھک اھت ۔ 

 بلطم ےک اس س  ےک ی اووجد وہ رھپ ےس ںیہک یلچ یئگ۔

 وہ زیتی ےس نیم ٹیگ یک رطف آی ا نکیل واہں رپ روح یک لپچ ڑپی دیھکی ۔ 

 ای  لپچ ںیہی ڑپی یھت وہ ای  لپچ نہپ رک وت اجےن ےس ریہ 
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 وہ دروازہ اےسی یہ الھک وھچڑ رک روح واےل رمکے یک رطف آی ا ۔ 

 ں یک آواز آریہ یھت ۔ وت ادنر ویکسس

 وہ اےنپ رمکے ںیم یھت ۔وہ اٹلپ نیم ڈور دنب ایک اور نچک ںیم آی ا ۔ 

د  ای 

 

دی انب وہا اھت ش

ٹ

ا آرلی 

ن

رجی وھکال وت واہں اھکی

ن

جاال ھچک اکلہ اکلھپ اس یہ انب ےل۔ نکیل ف
فل
وساچ 

ر یلکن یھت ۔ 
م
ا انب رک ںیہک ی اہ

ن

 وہ اھکی

ری این دنسپ ےہ ۔ اب اےس ھجمس ںیم آی ا لک ی اوتں ی اوتں ںیم اس ےن وپاھچ اھت ہک   آپ وک ی 

 ہک اس ےن ویکں وپاھچ اھت ۔ 

ا رگم رک ےک اس ےن رٹے ںیم راھک اور روح ےک رمکے  

ن

اس اک ڈلپم امنی اں وہا ۔اھکی

 ںیم الی ا ۔ 

 رمکہ ادنریھے ںیم ڈوی ا وہا اھت ۔ 

 الجیئ وت داھکی وہ وکےن ںیم یھٹیب رو ریہ یھت ۔ 

ٹ
 

 اس ےن الی

  آ رک زنیم رپ اھٹیب اور رٹے اس ےک اسےنم راھک ۔ وہ آہتسہ ےس ا
 
ی ر

ے

 س ےک ف

 ںیم اس یک 

ے

اجیتن وہ روح ںیم ےلھچپ سیب اسل ےس اس کلم ںیم رہ راہ وہں آج ی

ویلگں وک ںیہن ھجمس یپای ا ںیم ےسیک امن ولں ہک طقف نیت دن ںیم مت اس کلم وک ھجمس یکچ وہ 

 یئگ ۔ےھجم اتبےئ انب ھجم ےس وپےھچاےسی یہ ںیہک لکن 
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 ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ےلھچپ یپاچن ےٹنھگ ےس ںیم انتک رپاشین اھت ۔ 

ا 

ے

ےنتج زدنیگ ےک دن ںیہن دیھکی مت ےن اےنت دنمش ںیہ رہش ںیم ریمے ۔اہکں ےس الی

ا روح۔

ے

د ی

ٹ ن

 ںیم ںیہمت اہکں ےس ڈوھی

 وہ آہتسہ آہتسہ اس ےک یپاس اھٹیب وبل راہ اھت ۔ 

ی ات وسیچ ےہ ارگ ںیہمت ھچک وہایگ وت ۔ روح ہی   ےلھچپ یپاچن ےٹنھگ ےس ںیم ےن سب ہی ای  

ا ےہ واسی ںیہن ےہ ۔

ے

 کلم اسیج دھک

ان ےک دو رہچے ںیہ ۔ روح 

ن

ر ان
م
ہی س  ھچک داھکوا ےہ ہی الص ھچک یھب ںیہن ۔اہیں ہ

 ےن رس اس رہچہ ااھٹ رک اس یک رطف داھکی ۔ 

ان اس ےک رہچے رپ واحض ےھت ۔ 

 
ن

 اس ےک اہوھتں ےک ن

ر ںیہن  روح ارگ مت ےن دو

ن

ی ارہ ایسی یطلغ یک ہن ںیہمت دوی ارہ مت ہپ اہھت ااھٹےن ےس رگی 

 رکوں اگ ۔ 

نکیل ےھجم نیقی ےہ ہک مت دوی ارہ ااسی ںیہن رکو یگ ۔ںیم دلجی یہ اہمترے ےئل وکیئ اور 

 رھگ اک ااظتنم رک دوں اگ ۔ 

ا اھکؤ ۔ 

ن

ارایگض متخ رکو اور اھکی

ن

ا دنب رکو ہی ی

ن

ا دوھی

ن

 اب روی

 ںیہن اھت ہک وکیئ اےس اےنت ایپر ےس انمےئ اگ اس ےک اےنت ایپر ےس روح ےن وت وساچ یھب
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ا ےن اگل ۔ 

ن

 ی ات رکےن رپ روح وک رھپ ےس روی

اور وہ ای  ی ار رھپ ےس وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل ۔ نکیل اس ی ار اےنپ اہوھتں ںیم ہنم 

 ںیم رس دے رک ۔ 

ن

 اپھچرک ںیہن ہکلب ی ارم ےک نس 

 رکوں یگ ۔ وہ روےت وہےئ وبیل ۔   آمی وسری ںیم آدنئہ ااسی ںیہن

 ےس اگلےئ ی ارم اکیمظ وھبل اکچ اھت ہک وہ 

ن

  ہک اےس اینپ ی اوہں ںیم رھبے اےنپ نس 
 
ج

 وکن ےہ

 آپ دورسے رمکے ںیم ویکں وسےت ںیہ اس ےن وپاھچ ۔ 

 وچاکن اھت 

ن

ا اھکےت وہےئ وہ ااچی

ن

 اھکی

ل رک وبال 
 ھ

می
س

 رھپ 

 دے راہ وہں ۔اس رےتش وک ےنھجمس

ے
ے

 ےک ےئل ای  ااجنن صخش ےک ںیم ںیہمت وق

ا تہب لکشم ےہ روح۔ ںیم ںیہن اچاتہ ہک مت ریمے اسھت 

ن

اسھت اسری زدنیگ زگاری

ا ۔ 

ے

ا ںیہن وہی

ے

ا رکو۔ اہجں وخایشں وہں واہں وھجمسی

ے

 یسک مسق اک وکیئ وھجمسی

ا ےہ ۔ 

ے

ا رضوری وہی

ن

 نکیل اس ےک ےیل ےلہپ تبحم اک وہی

ا وت الھک دی ا ای  پک اچےئ ےلم یگ

ن

 آی ا ۔   ۔اھکی

ٹ

م
 ۔ی ارم ےن اےس وموضع ےس ہ

 ںیم ےلہپ امنز ادا رک ولں اس ےن وپاھچ 
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اٹ ۔ 

ن

 وایئ ی

اپ ااھٹ ایل 

ٹ

 وہ اھٹ رک ووض رکےن یلچ یئگ وت ی ارم ےن اانپ پیل ی

 وہ رقتابی یپاچن ٹنم ںیم امنز ڑپھ ےک افرغ وہیئ اور اس ےک ےئل اچےئ انب رک الیئ 

وہیئگ داع ںیہن امیگن ایک ۔۔؟ اس ےن اچےئ اک   ہی ایک آج اہمتری امنز اینت دلجی ویکں متخ

 پک ےمھت وہےئ وپاھچ 

ا اس ےن وہج اتبیئ۔ 

ن

 اچےئ انبین یھت ی

 

ر ےہ ۔وہ رکسم آی ا اھت 

 

 داع امیتگن راہ رکو داعوں ںیم تہب ای

آپ رکسماےت وہےئ تہب ایپرے ےتگل ںیہ آپ وک ہتپ ےہ آپ ےک دوونں اگل ےپ 

ر ںیہ اس ےن ااسکیڈٹئ وہرک اس  

ن

ز
پل ت
م

 یک ولعمامت ںیم ااضہف ایک اھت ۔ ڈ

 ایک ی ات رک ریہ وہ ےھجم وت ہتپ یہ ںیہن اھت وہ لھک رک سنہ 

 آپ ای  ڈلپم ےھجم دے دانی ۔ 

 اہاہاہ مت دوونں رھک ول ۔ 

اء اہلل اس ےن لھک رک رعتفی یک یھت

 

 آپ رکسماےت وہےئ تہب ایپرے ےتگل ںیہ امش

 وہں ۔وہ رکسماےت وہےئ وبال ۔ سب اہمتری دصہق اجرہی وایل ی ات رپ لمع رک راہ  
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ااھچ ںیم اب وسےن اج ریہ وہں ۔روح ےن اےتھٹ وہےئ اہک اور اےنپ رمکے یک رطف 

 لچ دی

 ونس اس ےن اکپرا 

 یج وہ ٹلپ یھت

 داع امیتگن راہ رکو ۔وہ رکسما رک وبال اور رھپ اےنپ اکم ںیم رصموف وہایگ ۔

     

ی ارم ےس یسک ےن وسال وپےنھچ یک تمہ ہن یک اور ہن یہ وہ یسک وک وجاب دانی رضوری اتھجمس  

 اھت

ر ںیہن وہ راہ اھت ۔ 

 

 اہں نکیل یلیلٰ اےس وھگرے اج ریہ یھت سج اک اس رپ وکیئ ای

ارٹکپسن اصج  ےن ںیہن اہک ھچک یھب ریمے اجےن ےک دعب اس ےن وخد یہ ی ات رشوع  

 یک

 

 دعب وہ یھب لکن ایگ اھت نکیل ںیم مت ےس ای  ی ات وپانھچ اچاتہ ںیہن اہمترے اجےن ےک

 وہں مت ےن اصرم ےک اسےنم وھجٹ ویکں وبال ۔

ارے الخف وگایہ دے یتکس ےہ اور ارگ اس 
م
  ہ

ے

  وہ ڑلیک یلچ اجےئ یگ ی
 
اجےتن وہ ج

ری ےسھپ یگ ۔    یھب ی 

ے

 ےن وگایہ ہن یھب دی ی
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ارے اسھت ۔  دعب یک دعب ںیم دیھکی اجےئ یگ یف ااحلل وت
م
 وہ یہی ےہ ہ

رھ اکچ اھت ۔اس ےن وخدیشک رکیل ۔ 

ٹ
پ
ارا ای  آدیم امرا ایگ وہ وپسیل ےک ڈنکھتہے خ

م
 لک ہ

ا ۔ 

ن

 اس ےک رھگ واولں وک ای  ومیٹ رمق یھب دو اور اوسفس ےک ےیل یھب ےلچ اجی

ا ۔

ے

 ےھجم رضوری اکم ےہ ورہن ںیم وخد یہ الچ اجی

ارف رمکے ںیم دالخ وہا ںیم ںیہک

 

  یہ ش

ے

 ںیہن اجؤں اگ ی ار اس رطح ےس یسک ےک ی

ا ےہ

ے

 رمے وہےئ رھگ واولں وک دھکی رک ےھجم تہب بیجع اتگل ےہ اوسفس وہی

  وہ ولگ اےنپ ڑھچبے وہےئ وک روےت ںیہ ۔
 
 ج

د اب وہ ولگ ںیمہ وصقروار ھجمس  ای 

 

ارے اسھت اکم رکےت رکےت یہ امرا ش
م
وہ اچیبرہ وت ہ

 رےہ وہےگن ۔

  اےس ںیم ےن اچبی ا اھت   اےس اچر اسل ےلہپ زساےئ

ے

ومت انسیئ یئگ یھت ینعی ہک اھپیسن ی

ا ہن وت اس ےک رھگ واےل اچر اسل ےس رو رےہ وہےت ۔

ے

  رم اجی

ے

 ارگ وہ ی

نکیل اب وہ ےس اےھچ اافلظ ںیم ی اد رک ےک رو رےہ وہےگن اور اس ےن اینپ یلمیف ےک ےئل 

 اانت ھچک ایک ےہ

اھت اس ےک ادنر ےنیج یک وخاشہ وےسی یھب ںیہن یھت  وہ اینپ زدنیگ یک ادیم ےلہپ یہ وھک اکچ  

 ۔
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ا اچاتہ اھت ۔وہ ااھچ اھت ۔نکیل 

ن

ا اچاتہ اھت ریمے ےیل ھچک رکی

ن

نکیل وہ ریمے اسھت اکم رکی

 ای  نیشم ےس مک ہن اھت ۔

ںیم ہی ںیہن اتہک ہک ےھجم ریمی میٹ ںیم زدنہ دل ولگ اچےیہ نکیل اےسی آد رمدہ ولوگں 

 ںیم وکیئ ہگج ںیہن ےہ ۔ ےک ےیل یھب ریمی میٹ 

  ےس آیئ ےہ اس ےن اکم وت ھچک 
 
مت دوونں اجؤ اور اس ےن ڑلیک وک یھب اسھت ےل اجؤ ج

 ایک ںیہن ےہ ۔ 

  ہک اانپ ہلصیف انس یکچ ےہ ہک وہ اہیں ےس واسپ ںیہن اجےن وایل رضخ ےن اس یک ی ات  
 
ج

 لمکم یک 

ارف رکسمای ا اھت ۔ 

 

 ایھچ ڑلیک ےہ وہ ش

ارف ۔رضخ ےن ےصغ ےس اہک ویکہکن وہ اس یک رنیگن تعیبط ےس   وہ دصقی یک یٹیب یھت

 

ش

 اےھچ ےس وافق اھت 

ا 

ے

رزگ ہن اھت ہک دصقی یک یٹیب ےک اسھت ھچک ااسی واسی رکی
م
 نکیل رھپ یھب وہ اانت رگا وہا وت ہ

ا اھت وج وخد یہ ےس ومکلی رکیت یھت ۔ 

ے

 وہ وت ان ڑلویکں ےک یپاس اجی

     

 

ریہ وہ آدیم وج اس ےک اسےنم رما اھت اس ےن   اسرا دن روح سب ای  یہ ی ات وسیتچ
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ام ایل اھت 

ن

 ڈویل اک ی

ا ےہ

ے

 وپسیل واےل ےن اس ےس وپاھچ اھت ایک ڈویل اک آدیم ےہ ایک اور اس ےک ےیل اکم رکی

 وت اس ےن ااکنر رک دی ا اھت اس اک انہک اھت ہک وہ یسک ڈویل وک ںیہن اجاتن 

  اس ےن اس وپسیل واےل ےک اسےنم ڈویل
 
ام ایل اھت ۔وہ ےسیک بیجع   اور رھپ ج

ن

اک ی

 رظنوں ےس اےس وھگرےن اگل اھت 

نکیل رھپ ہی یھب وت اہک اھت ہک وہ ہن اجےن سک ڈویل ےک ی ات رک ریہ ےہ وہ وت ای  یہ ڈویل 

 وک اجاتن ےہ ۔ 

ر وک اجاتن اھت ۔
م
زر اس ےک وشہ

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 نکیل ہی ی ات وت ےئل کیھٹ وہ یئگ ا

 اچنہپ دی ا اےس اس ارٹکپسن

ے

 وک کنیھت وی رضور وبانل اچےیہ نکیل ہی ہت اھت ہک اور اےس اس ی

ے یک یطلغ یھبک ںیہن رکے یگ ۔ 

ن

کلب

ن

ن
 اب وہ رھگ ےس 

دا وہاگ 

ٹ ن

ہن اجےن ےنتک رپاشین وہےئ وہں ےگ ہی ریمے ےھچیپ ہن اجےن اہکں اہکں ڈوھی

 ےھجم ۔ ںیم یھب ہن ویبوقوفں یک رطح اھٹ رک لچ دی

رجی وھکےل 

ن

  وہےئ وسچ ریہ یھت آج ایک انبوں ان ےک ےئل وہ ف

 سج ےک ادنر س  اسامن وموجد اھت 

     

  آرک وبال
 
ی ر

ے

 انیپ االؤ ںیہن ےہ رٹپول پمپ اک وررک اس ےک ف

ٹ

 
 رس اہیں رگسی
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 ویکں ۔۔۔؟ 

ا  رٹیپول پمپ ےہ آگ گل یتکس ےہ اس ےن اتبی 

 اور مت ےن وج یسک یک زدنیگ ںیم آگ اگلیئ ےہ اس اک ایک ۔ 

 آدیم ےصغ ےس وبال اھت ایک بلطم ےہ آپ یک اس ی ات اک وہ  

ای  ریتہ اسل یک یچب ےک اسھت زی ادیت رک ےک مت ےن اس یک زدنیگ وک آگ یہ وت اگلیئ ےہ  

 ۔

اس ڑلیک اک ریمے اسھت ارئیف لچ راہ اھت روز ٹفگ اور ےسیپ امیگن یھت ھجم ےس ۔اینت وھچیٹ 

یک ےہ اور یچب ںیہن یھت انتج مت ولگ ھجمس رےہ وہ ںیم ےن سب اینپ دی وہیئ رمق ووصل  

ری وہ اکچ وہں ۔  وےسی یھب وکرٹ ےس ی ازعت ی 

لا 
  اس ےن اےنپ ٹیپ رپ ھچک وسحمس ایک اور رھپ درد ےس ئ لت 

 
وہ آدیم وبےل یہ اج راہ اھت ج

 ااھٹ

ا 

ن

 ںیم ںیہن ۔اور وکیئ یھب زی

ے

ری وہےکچ وہ نکیل ڈویل یک دعال وکرٹ ےس مت ی 

ری ںیہن وہاگ ۔   ےس اس رطح ےس ی 

ے

 اکرڈویل یک دعال

اہ یک زسا رصف اور رصف زساےئ ومت ےہ ۔

ن

 ںیم اس گ

ے

 ڈویل یک دعال

پ اکنال ۔ 

 

 رٹیپول وہڈلرز ےس رٹیپول اک یپای
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لاےت وہےئ آدیم ےک ہنم ںیم ڈال دی ا ۔ 
 وہ درد ےس ئ لت 

ان ےک 

ن

مت اجےتن وہ وہ ڑلیک وخدیشک رک یکچ ےہ اس ےن اینپ زدنیگ متخ رکیل مت ےسیج ان

 ےیل ۔ 

یک یچب مت ےس ےفحت اور رمق یتیل یھت نکیل ریمی رظن ںیم وہ ای    مت ےن اہک اک ریتہ اسل

 وھچیٹ یچب یھت ۔ 

 اج اکچ اھت اسسسن وھپےنل یگل یھت نکیل اہیں اسسن 

ے

رٹیپول اس آدیم ےک ادنر ی

 ےنیل یک ااجزت دی وکن راہ اھت ۔ 

ااکر ےک ےیل ۔ 

ن

ر زی
م
 ااصنف اھت ڈویل اک ااصنف ہ

 اکنال ۔امسچ یک یلت اس ےن ای  ےکٹھج ےس زنیم رپ اکنیھپ

ٹ

 
   ےس رگسی

 
 ۔اور اینپ ج

 الجی ا اور ویہ یتلج یلیت اس آدیم رپ کنیھپ دی ۔ 

ٹ

 
 ےس اانپ رگسی

 اور ای  ہحمل اضعئ ےیک ریغب واہں ےس لکن ایگ ۔ 

اےس ہن اس آدیم ےس بلطم اھت اور ہن یہ اس رٹپول پمپ ےس ۔اےس آج یہ ہتپ الچ اھت 

ا

ن

ا ےہ ہک اس رٹیپول پمپ ںیم وہ االیک ی

ے

 ڈوییٹ رکی

ٹ
 

 ی

ا ۔ 

ے

ا ڑپی

ن

 ورہن اس اکم ےک ےیل اےس وکیئ اور ہگج اک ااختنب رکی

د اس آدیم ےک ٹیپ رپ ڈیلب الچےت  ای 

 

وہ رھگ آی ا وت رشٹ ہپ رسخ وخن ےک دےبھ ےھت ش
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 وہےئ ےگل ےھت ۔ 

اس ےن رھگ اجےت یہ ڑپکے جنیچ رکےن ےک ےئل اےنپ رمکے اک رخ ایک نکیل روح اےس 

 را دوڑرک اس ےک یپاس آیئ دھکی یکچ یھت وہ وف

 ںیم یہ اس یک آوھکنں 
پ
ایک وہا ےہ آپ وک ہی وخن اہکں وچٹ یگل ےہ آپ وک ای  ٹ

 ےس آوسن ےنہب ےگل ےھت ۔

 وہایگ اھت راےتس ںیم اےس اتپسہل 

ٹ
ن

وہ ےھجم وچٹ ںیہن یگل ۔وہ ای  آدیم اک اڈیسکیی

د ڑپکوں رپ ہی دےبھ گل ےئگ ۔  ای 

 

 اچنہپراہ اھت ش

 وہ روےت وہےئ وپھچ ریہ یھت ۔آپ کیھٹ ںیہ ہن  

 وہ رکسمای ا ںیم ی الکل کیھٹ وہں ۔ 

ا وہں رھپ اانیمطن ےس دھکی انیل ۔ 

ے

 جنیچ رک ےک آی

 اس اک اگل اپھتپھت رک اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ ۔

ر الکن وت اےس امنز ادا 
م
ہکبج روح ای  ی ار رھپ ےس اجےئ امنز رپ ھٹیب یئگ وہ رمکے ےس ی اہ

 رکےت وہےئ داھکی ۔ 

ااگہر رک ریہ ےہ ۔ وہ وسےتچ وہےئ وصےف رپ آاھٹیب ہی ڑل

ن

 یک ویکں ےھجم اانت گ
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ڈویل ےن اےنپ آسف ںیم االعن ایک اھت ہک آپ اہیں رپ روح اک ذرک ی الکل یھب ںیہن ایک 

  اس ےک رھگ واولں اک ہتپ لچ اجےئ اگ اےس 
 
اجےئ اگ وہ اہجں ےہ ی الکل کیھٹ ےہ ج

 یھب دی ا اجےئ اگ ۔ 

ی یک رپاشیین اور رھبےن یگل نکیل اب آسف ںیم اس اک ذرک یھب عنم رکدی ا اس ی ا

ٰ ت ل
ل

ت ےس 

 ایگ اھت ۔ 

 ہکبج یلیلٰ وک اس ےک رھگ اجےن یک یھب ااجزت ہن یھت

ڈویل اک انہک اھت ہک س  اےنپ اےنپ اکم رپ دایھن دو ۔ہکبج رضخوک ای  یہ رپاشیین اھکیئ اج 

ر وہ ےک رھگ واولں اک اتپ

ن

  ویکں ںیہن رک راہ ی ا ویکں ںیہن رکےن دے راہ ۔ ریہ یھت ہک آخ

دےن اگل 

ٹ ن

پ ہن راہ وہ ی ارم ےس اپھچ رک روح ےک رھگ واولں وک ڈوھی نکیل رھپ یھب رضخ جپ

 نکیل ہی ی ات یھب ڈویل ےس یپھچ ہن ریہ ۔ 

ا اچےیہ وہ 

ن

ا ےہ ۔اس ڑلیک ےک رھگ واولں اک اتپ رکی

ن

آج ںیہن وت لک اس ڑلیک ےن ےلچ اجی

 ۔   یسک یک ویبی ےہ

ا اچےیہ وت ںیم وخد رک ولں اگ مت اےنپ اکم رپ دایھن دو اس ےک ادناز 

ن

ارگ ےھجم اگل ہک ااسی رکی

 ںیم ہصغ دھکی رک وہ یھب اخومش وہایگ

     

ای   ہنیہم زگر اکچ اھت۔ روح اس اک اسرا اکم اےنپ اہھت ےس رکیت یھت ی ارم ےن اانپ رھگ 
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  کیھٹ ےہ ۔۔ دبولاےن ےک ی ارے ںیم وساچ وت اس ےن اہک ہک وہ یہی 

ر یپارک ںیم ےنھٹیب یک ااجزت دےدی ۔نکیل وہ ان وعروتں ےس ی اںیت 
م
ی ارم ےناےس ی اہ

 وپھچ یتیل یھت 

ے

 
ںیہن رک یتکس یھت ۔نکیل رھپ یھب ارگ وہ اسےنم آاجںیئ وت احل و ریخی

 نکیل ی ارم ےس پھچ رک

ا اھکےن آ

ن

ر دورسے رسیتے دن اس ےک اہھت اک انبی ا وہا اھکی
م
ارف اور رضخ ہ

 

ےت ےھت ش

ی وک اہیں آےن یک ااجزت ہن یھت 

ٰ ت ل
ل

  ہک 
 
 ج

 

ر 
م
  اس ےن اہک ہک اہیں ہ

 
اس ےن ڈویل وایل ی ات اک ذرک یھب اس ےک اسےنم ایک اھت ج

 وکیئ اےنپ آپ ںیم ای  ڈویل ےہ ۔ 

 ڈویل بلطم ۔۔۔۔؟ روح ےن وپاھچ

 ڈویل بلطم اطیشن ۔۔ی ارم ےن اتبی ا ۔ 

 ی ات رپ رہچے رپ ذرا اس ڈلپم امنی اں وہا ارفغتساہلل آپ وکیئ اطیشن وھتڑی ںیہ اس یک

  وہایگ 

 

 رھپ اغی

ام ی ارم ےہ ۔ی ارم اکیمظ ۔مت ےھجم ی ارم اہک رکو ۔ 

ن

 ریما ی

 ںیم ےسیک آپ وک ی ارم وہکں وہ رشامیئ یھت ۔ 
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ام ےہ ۔ وہ وپےنھچ اگل ۔ 

ن

 ویکں ںیہن ہک یتکس ۔۔۔؟ ہی ریما ی

ام اک بلطم ۔ وہ ھچک وبےتل وہےئ احومش وہیگ ۔ 

ن

 آپ ےک ی

ام اک بلطم دربل ۔وبحمب۔ منص ۔ےہ ہن ۔وہ اس ےک رہچے رپ 

ن

ام ریمے ی

ن

اہں وبول ی

 رشم و ایحدھکی رک وفحمظ وہ راہ اھت 

 

     

اےک دن ںیم اس ےس  

ے

ی ات رک ےکس اسرا دن ایکس آج وہ اس ےئلیک وفن ےل ےک آی ا اھت ۔ی

 رظنںی اس اک ااظتنر رکیت یھت ۔ 

ن

ں
 
جپپ
ب ی 

 

ا

ے

 رھپ لک وت اس ےن ہک دی ا اسرا دن اس ےس ی ات رکےن واال وکیئ ںیہن وہی

ا اھکےت 

ن

ا ےہ آپ ےس ی اںیت رکےن وک آپ اکم ےس کھت رک آےت ںیہ اھکی

ے

ریما دل رکی

 ںیہ وس اجےت ںیہ حبص اھٹ رک ےلچ اجےت ںیہ ۔ 

ا ۔اس ےن وصعمتیم ےس ہنم انب رک اہک اھت اسرا دن ےھجم آ

ے

 پ اک رہچہ رظن ںیہن آی

  اہمترا دل رکے وت ےھجم وفن رک 
 
ااھچ ںیم لک اہمترے ےیل ومی الئ ےل آؤں اگ رھپ ج

 انیل

 ایک آپ ریمے ےئل وفن ےگنیل رھپ وت ںیم افہمط یب یب ےس یھب ی ات رکوں یگ ۔ 

 وہ وخیش ےس ےتکہچ وہےئ وبیل یھت 
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رزگ ںیہن
م
۔مت وساےئ ریمے اور یسک ےس ی ات ںیہن رک یتکس اس وفن رپ ۔اس ےن   ںیہن ہ

 ےصغ ےس اہک اھت 

  ےس اہیں آیئ وہں ای  ی ار یھب یپااتسکن وفن ںیہن ایک ایم ےس ی ات ںیہن 
 
نکیل ںیم ج

 ںیہن ینس یسک یک وہ ادایس ےس 

ے

اہین آیپ امری ا آیپ یسک ےس یھب ںیہن آواز ی

ے

یک راہین آیپ ی

 وبیل یھت ۔ 

ارگ ایسی ی ات ےہ ںیہمت وفن ےل رک ںیہن دوں اگ ںیم ںیہن اچاتہ ہک مت   کیھٹ ےہ

 ریمے العوہ یسک ےس ی ات رکو ۔ 

 اس ےن اانپ ہلصیف انسی ا اور اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ ۔ 

ر ےک دعب وہ اس ےک ےھچیپ آیئ ۔   وھتڑی دی 
 
 ج

 ااھچ کیھٹ ےہ ںیم یسک ےس ی ات ںیہن رکوں یگ رصف آپ ےس رکوں یگ ۔ 

 ںیہ ہن آپ ےک یپاس ےہ ہن نکیل آپ وت

ے

 وپھچ تکس

ے

 
 ان ےس ی ات رک ےک ان یک ریخی

 ایم اک ربمن ۔روح ےن وپاھچ

ا راتہ وہں س  ھچک کیھٹ ےہ ۔ 

ے

 اہں ںیم ارثک ان ےس ی ات رکی

 اس ےن وھجٹ وبال

اور آج اس ےک ےیل وفن ےل آی ا اھت نکیل اس ےک العوہ اس وفن ںیم س  ربمن البک 
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 ہک وہ وپسیل

ے

  ںیم یھب وفن ںیہن رک یتکس یھت ۔ ےھت ۔ اہیں ی

 ارگ اےس اینت ھجمس وہیت وت وہ رضور وپیتھچ ۔

     

اپ ںیم اھٹیب اھت 

 

 ےب ینیقی ےس اکیف ش

ے

ادی رک یل ےہ اصرم اب ی

 

ایک مت ےن وایعق یہ ش

 اس ےک اسےنم ی ارم اھٹیب آرام ےس اکیف یپ راہ اھت ۔ 

 وہ مت ےن ےھجم البی ا ںیم اہمترا نپچب اک اسیھت وہں ی ارم وت ریمے اسھت ااسی

ے

 ےسیک رک تکس

 ںیہن ۔ 

ے

 ی

ادی ںیہن وہیئ ۔ ۔اصرم بک ےس  

 

ےھجم نیقی ںیہن آراہ مت وھجٹ وبل رےہ وہ ہی ش

  یھٹیب اس یک یٹیب ےک اگولں وک وھچ راہ اھت 
 
ی ر

ے

 وبےل اج راہ اھت نکیل ی ارم بک ےس ف

رہ اوکسل ویکں ںیہن یئگ اس ےن اصرم ےک ی ات وک اونگر رکےت وہےئ
م
رہ ےس وپاھچ   امہ

 

امی

 ۔

راب یھت اچوچ ( رعیب رطزو ےجہل یک 

ن

رہ یک تعیبط خ

 

اوچ )امی

ے

امالی یک تعیبط رھکاب یت ی

  وبےنل یک وکشش رکیت وت ارثک اس یک 
 
وہج ےس وہ اردو ںیہن وبل یپایت یھت ۔اور رھپ ج

 زی ان وتالت اجیت۔ 

 ےلہپ ریمی ی ات اک وجاب دو اصرم ےن اہک ۔ 

رہ ےک  ںیم رضوری ںیہن اتھجمس اس  

 

ےن ای  یہ ےلمج ںیم ےس وجاب دے رک رھپ ےس امی
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 اسھت رصموف وہایگ ۔

 ںیہ ہن ی ارم اصرم ےن وپاھچ

ے

 مہ دوس

 ۔نکیل مت ےن ایک ایک 

ے

 اھت ۔تہب ایپرا دوس

ے

ااھچ ایک ااسیاھت یھبک ۔دصقی ریما دوس

 ۔۔وہ دیمیھ آواز ںیم رغای ا اھت ۔۔ 

رض اھبن راہ اھت ی ا رم۔ وہ ایس ےک  

ن

 ادناز ںیم وبال ںیم اانپ ف

رض اھبن راہ وہں ۔

ن

 اور ںیم اانپ ف

رض ےک اسھت دغاری رکےن واولں ےس دویتس رکےن یک 

ن

رض ےھجم ریمے ف

ن

ریما ف

 ااجزت ںیہن داتی ۔ 

ی ارم مہ ای  اسھت دیئب آےئ ےھت ۔مت ےن اور دصقی ےن طلغ راہتس ڑکپا دصقی اینپ 

 چنہپ اکچ ےہ ی ارم ںیم ںیہمت زسا ںیہن وہےن دوں

ے

اگ اقونن و ااصنف ےس   زنمل ی

 رک ۔ 

ٹ

م
 ہ

اقونن اور ااصنف ۔ںیمہ اہمترا اقونن ااصنف ںیہن اچےیہ اصرم۔مہ اانپ اقونن وخد 

 انبےت ںیہ ۔

رہ 
م
رہ ےس نلم آی ا اھت ۔ وہ امہ

 

جاال ںیم مت ےس ہی اسری ی اںیت رکےن ںیہن آی ا ںیم رصف امی
فل

 اک اگل وچےتم وہےئ ااھٹ اھت ۔ 
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  وہ ی ارم ۔ اصرم ےن وپاھچایک مت اس ڑلیک ےس تبحم رکےت

 اس اک وجاب ںیم ںیہمت ھچک دن دعب دوں اگ

 وہ اتکس ےہ ھچک دن دعب ےھجم اہمتری رضورت ڑپے ۔سب اانت ہک رک وہ لکن ایگ ۔ 

ا وہا دھکی راہ اھت ایپر تبحم یلمیف ان س  زیچوں ےس تہب دور اھت 

ے

  ےک اصرم اےس آی
 
ج

ان اھت یہ اہکں اصرم نپچب

ن

ان ۔ہکلب ان

ن

 ےس اجاتن اھت اےس ۔ ی ا اہلل ی ارم وک یھبک اس ہی ان

 ڑلیک ےس تبحم ہن وہ ورہن اس اچیبری ڑلیک اک ایک ےنب اگ 

ویکہکن ی ار م اک وج روپ ںیم ےن داھکی ےہ وہ یسک ےن ںیہن داھکی ۔اس اک یپالگ نپ اس 

 ڑلیک وک امر دے اگ ۔ 

۔ اور چس وت ہی ےہ ہک وہ  نپچب ںیم اس ےن ای  ولھکےن ےک ےئل ی ارم اک یپالگ نپ داھکی اھت

 یھب ای  ولھک ےن ےس زی ادہ اس ےک ےیل ھچک ہن وہ یگ ۔ 

 وہےن دانی 

ے

ری اد م  ای  وصعمم ڑلیک وک اس ےک اہوھتں ی 

 

     

رھت ڈے ےہ اور وہ اچیتہ ےہ ہک مہ اس ےک   ارف ےن آج یلیلٰ اک ی 

 

اسھت یپاریٹ رکںی ش

 آرک اےس اتبی ا ۔ 

 اہں مت ولگ اجؤ ںیم ےن اہکں انم ایک ےہ ۔ی ارم ےن اہک
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اپ یک رکسنی رپ اھت اہجں ای  ینم رکسنی رپ گنکیہ مٹسس ےس 

ٹ

ہکبج دایھن اسرا پیل ی

 یسک اک ومی الئ وفن الھک اھت

 ےسج ی ارم تہب وغر ےس دھکی راہ اھت 

  ےس ہی ڑلیک روح آیئ ےہ
 
مت وت ایس ےک ےھچیپ ڑپ ےئگ وہ ںیہمت ایخل یہ ںیہن   ڈویل ج

راہ یلیلٰ اک اس ےن رکسنی رپ رظنںی امجےئ داھکی اہجں روح اک ومی الئ مٹسس الھک وہا 

ا دھکی رک آج 

ن

ا دوھی

ن

ا اھت یلیلٰ اک روز روز روی

ے

اھت۔وہ روح ےک ای  ای  وموٹنم رپ رظن رھک

ارف ےن اس ےک اسےنم ہنم وھکال اھت 

 

 ش

 یھب یلیل ریمے ےیل اکم رکےن وایل ای  وررک یھت اور اب یھب ےہ ۔ اس روح ےس ےلہپ

 ےس زی ادہ ہن وہ ےلہپ ھچک یھب اور ہن یہ آےگ ھچک وہیگ ۔ 

د وکیئ وکباس رکےن یک رضورت ںیہن ولکن اہیں ےس ںیم اانپ اکم رک ولں  ری 

ن

 اب م

ارف ےن اہک

 

 وہ ایپر رکیت ےہ مت ےس ۔ش

راب رک راھک وت ںیم ایک رکوں ںیم ےن اہک ےہ  

ن

اےس ھجم ےس ایپر رکےن ےک ےیل دامغ خ

ےہ اس ڑلیک ےن اور مت دوونں ےن یھب ریما ارگ اب مت ےن ہی ایپر اک ذرک ریمے اسےنم 

ایک وت وگیل امر دوں اگ اےس یھب اور مت ولوگں وک یھب وہ ےصغ ےس داھرےت وہےئ وبال اور 

اپ ااھٹ رک کنیھپ دی ا۔ 

ٹ

 پیل ی
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 یھب ںیہ مت ےن اہک اھت ای  ںیم یپاریٹ اک ےنہک آی ا اھت

ے

 مہ رصف وررک ںیہن ںیہ دوس

رآےت وہےئ دو  
 
ارف ےن ھگ

 

ا وکیئ ااسحن وت ںیہن ش

ن

الم وہی

 

دورسے یک وخویشں ںیم ش

 دقم ےھچیپ اٹہںیئ ۔ 

ر لکن 
م
ارف ی اہ

 

افنئ ۔ ںیم آ اجؤں اگ ۔اب اجؤ اہیں ےس اس ےن وھگرےت وہےئ اہک وت ش

 ایگ ۔ 

 اور یلیل وک داھکی ۔ ذرا اس رکسمای ا رھپ دروازے ہپ رظتنم وصعمہم  

ایل اجبےت وہےئ اہک ۔ 

ے

 نشم ڈن ۔ اس ےن یلیل ےک اہھت رپ ی

 سب اب ریما اکم وہ اجےئ ۔ یلیلٰ ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہک

الم ںیہن وہں وصعمہم ےن اہک ۔ 

 

 رس وگیل امر دںی ےگ ۔ںیم مت ولوگں ےک اسھت ش

ں ںیہن آےئ اگ ڑلیک ۔ 

کہ

ام 

ن

 اہمترا ی

 نکیل ڈویل  
 
ا مہ ڈٹ

ن

ا وہاگ ۔ویکں ی

ن

را رکی

ٹ

راتھ ںیمہ ھچک ی 

ٹ
پ
ر ےس ہشن ںیہن خ

ن

 
پ
وک ای  دو پ

ارف ےن وشمرہ دی ا ۔ 

 

ر ویز رکںی ۔ش

ن

پ
 ڈوز پ

 ڈنیہ ےن نس ایل وت الپن رشوع وہےن ےس ےلہپ یہ وہ 

ٹ
 

آہتسہ وبول ےبووقف ارگ اس رای

 ںیمہ وگیل امر دے اگ ۔ 

  ڈیلب ےس امرے اگ ۔ مت ولوگں وک وت رھپ وگیل امر ےک آاسن ومت دے اگ ےھجم
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اور اانت رکو انتج ںیم ےن اہک ےہ اور وےسی یھب ںیم مت س  یک وہےن وایل امنکل وہ وت ریما 

رض ےہ یلیلٰ ےن ادا ےس اہک ۔ 

ن

 آرڈر وفول اک ہن مت رپ ف

     

رھت ڈے یک وہج ےس اس ےس اہیں ہن ڑپا ۔ہی  ا اچاتہ اھت نکیل یلیل ےک ی 

ن

وہ دلجی رھگ اجی

 یھت ۔ بلک یلیلٰ الچیت  

ا یہ اھت وےسی وپسیل یک رظن ںیم وہ ڈویل ینعی ی ارم 

ن

داین ےک اسےنم اس ےس وکیئ اکم وت رکی

 اکیمظ ےک اسھت اکم رکیت یھت سج یک دیئب ںیم ای  ڈیمنسی ینپمک یھت ۔

ہی اکم رصف وہ داین وک داھکےن ےک ےئل رکےت ےھت ۔ ورہن الص اکم اور الص نشم ان 

 ےک ھچک اور ےھت ۔ 

ر وکیئ اجاتن اھت ۔دیئب ان اک الص اکھٹہن اھت ۔۔ دصقی ااکس تہب رکامئ یک  
م
داین ںیم اںیہن ہ

 وافدار آدیم اھت وہ سیب اسل ےلہپ اس ےک اسھت یپااتسکن ےس اہیں آی ا اھت ۔ 

 ےک اسھت اصرم ےن اینپ 

ے
ے

 اصرم اےکس اسھت اھت نکیل وق

ے

ر دوس

ن

  اس اک اجن و زعی 

ے

ی

 راہ دبل ںیل ۔ 

ےن اک اکم دی ا ایگ اھت ےلھچپ ھچ اسل ےس وہ اس ےک ےھچیپ ڑپا اھت اصرم وکڈان ڈویل وک ڑکپ

نکیل وکیئ یھب ااسی وبثت وج اےس السوخں ےک ےھچیپ اچنہپ دے اصرم ےک اہھت ںیہن اگل اھت 

 ۔

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
146 

 اصرم اک انہک اھت ہک وہ ہی راہتس وھچڑ دے ۔ اس ںیم وساےئ اصقنن یک اور ھچک ںیہن ۔ 

 ڑےن ںیہن دے راہ اھت ۔ ہکبج ی ارم اک ونجن اےس ہی اکم وھچ

ا اھت اےس امر رک اس ےن اس یک رکیس اھبنسیل یھت ۔ 

ے

 وہ سج آدیم ےک آےگ اکم رکی

راتھوہ ڈویل انب اھت ۔ 

ٹ
پ
 اور رھپ اےسی یہک ولوگں وک امر رک ڑیسایھں خ

پ ےتیل یہ اس ےن  ر المیئ اھت ۔سج اک الہپ س 

ن

پ
 ڈوز پ

 
 ںیم ڈٹ

ن

ارف ےن اس ےک ڈری

 

ش

 ۔یلیل یک رطف داھکی اھت 

 

ن

را ےک رظنںی رچایئ اےس ہتپ لچ اکچ اھت ہک وہ ھجمس اکچ ےہ ہک اس یک ڈری
 
یلیلٰ ےن ھگ

 ںیم ھچک المی ا ایگ ےہ ۔ 

ایئ یھت ۔

ن

 امی وسری ۔اےس لسلسم اینپ رطف داتھکی یپا رک یلیل مم

پ ںیم متخ   ای  یہ س 

ن

ا ۔ڈری

ے

ریس رضور انبی ا وت ںیم ی 

ے

ارگ آج اہمترا منج دن ںیہن وہی

ا الگس و

ے

 یہ اتکنیھپ وہ لکن ایگ ۔ رکی

 ںیہن رکےکس اگ ۔ 

ن

ر ںیہ وہ ڈراویئن

ن

پ
 ڈوز پ

 
 ںیم ڈٹ

ن

 رضخا ےس رووک ۔اس یک ڈری

 یلیلٰ ےن رکف دنمی ےس اہک ۔ 

ر اس اک ھچک اگھبر ںیہن یتکس وہ ےشن یھبک اےنپ 

ن

پ
وہ ی ارم اکیمظ ےہ یلیلٰ ۔ایسی وھچیٹ ومیٹ پ

 وری ۔ 

ٹ
ن

 آپ رپاحوی ںیہن وہےن داتی ۔ڈوی
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  ہک وہ ےلہپ یہ اےس وفن   وہ رھگ
 
آی ا وت روح روز یک رطح اس اک ااظتنر رک ریہ یھت ج

رکےک اتب اکچ اھت ہک آج وہ دلجی ںیہن آےئ اگ ویکہکن اس ےک اسھت اکم رکےن واےل 

رھت ڈے ےہ ۔  وررک اک ی 

  
 
ی ر

ے

 ریما ااظتنر رک ریہ وہ۔وہ اس ےک ف

ے

ا مت ایھب ی

ن

ا اھک ےک وس اجی

ن

ںیم ےن اہک اھت ہن اھکی

 رک وپےنھچ اگل آ  

 ےھجم دنین ںیہن آریہ یھت اس ےیل ۔ وہ اھٹ رک اس ےک یپاس آ یئگ ۔ 

  رکےت وہےئ اہک ۔ 
 
ی ر

ے

 وہاکچ ےہ روح ۔ ۔اےس چنیھک رک اےنپ ف

ے
ے

 تہب وق

د وہ ونٹ ہن رک یپایت ۔ نکیل  ای 

 

آپ رشاب یپ ےکآںیئ ںیہ اس ےن ےب ینیقی ےس وپاھچ ش

  ںیہن
 
ی ر

ے

 آی ا اھت اور اس یک آواز ںیم امخر اس ےس ےلہپ وہ یھبک اس ےک اس رطح ےس ف

 اھت

 اہں ی الکل وھتڑا یس اےنپ وہوٹنں ےس اس اک اماھت وھچےت وہےئ وبال ۔

 آپ اجںیئ آرام رکںی ۔

 روح وک اینپ ی اوہں ںیم ےیل ی ارم یک اتسگایخں رھبیت اجریہ یھت ۔ 

 اس ےک امےھت وک اےنپ وبلں ےس وھچےت ی ارم ےن اس ےک ی ال وھکل دےی ۔

ںیم آپ ےک ےئل اچےئ انب ےک الیت وہں ۔روح ےن اانپ اہھت اس ےک دنکوھں رپ رھک رک 
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 اےسی وخد ےس دور ایک ۔ 

اور ارگ ںیم ںیہمت آج وخد ےس دور اجےن یک ااجزت ہن دوں وت ۔اس یک وھتڑی ڑکپ رک 

 ےک وپاھچ ۔  اس اک رہچہ اواچن رک

ہی ایک وہایگ ےہ آج آپ وک ۔ںیہک ایپر وت ںیہن وہ ایگ ھجم ےس اتگل ےہ ریمی داع وپری 

 وہیئگ روح ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ ۔

 ایپر اہاہاہ ایپر وت ںیہمت دےتھکی یہ وہ ایگ اھت ۔ 

  مت انب اتبےئ ںیہک یلچ یئگ اس دن ےھجم مت ےس تبحم وہ یئگ یھت ۔ 
 
 اس دن ج

 وہ ایگ ےہ ۔اور آج قشع  

انکمم وہاجیت ےہ

ن

 اور ارگ قشع وہ اجےئ وت دوری ی

ریمے ایپر اور تبحم ےن تہب ربص ایک ۔نکیل ایک رکوں ہی قشع ےبربصا ےہ ۔ ہی 

 اہمتری اہں اک ااظتنر ںیہن رکے اگ ۔ 

  رکےت وہےئ اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ ایل ۔ 
 
ی ر

ے

 ای  یہ ےکٹھج ےس ےس وخد ےس ف

 ی ارم ریمی ی ات ںینس ۔

ل وہ ا  
ئ لک
ےس اےنپ واےل رمکے ںیم ےل ےک آی ا اھت اےس ڈیب رپ اٹل رک وخد یھب اس ےک 

  ٹیل ایگ ۔ 
 
ی ر

ے

 ف
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 ی ارم ۔

 وبول ۔ 

ے

 ںیہن ۔ آج ھچک م

آج ےس مت ریمی وہ رصف ریمی ۔ی ارم اکیمظ یک ۔ آج ںیم ںیہمت اانپ انبوں اگ ۔ اب مت 

 ھجم ےس یھبک دور ںیہن اجیتکس

۔ ںیم اےنپ ایپر رپ رٹنکول رک اتکس اھت ۔ نکیل مت ےن ہی س  ھچک اہمتری وہج ےس وہا ےہ  

 رک ےھجم وخد ےس قشع رکےن رپ وبجمر ایک ۔ 

ن

 امن

ن

 داعںیئ امن

ر 

ے

  ی
 
ی ر

ے

ا وہاگ ہشیمہ ےک ےئل ۔ اس یک رمک ںیم اہھت ڈال رک اےس اےنپ ف

ن

اب مت یہ ریما وہی

 رک ایل ۔ 

 روح ےک ی ال اس ےک رہچے رپ رھکبےن ےگل ۔

 امراس ےک

ن

 رہچے ےس ی ال اٹہےئ ۔وہ الھکلھکیئ یھت   اس ےن وھپی

م ڑپھ ڑپھ رک مت ےن ےھجم وخد ےس ایپر رکےن رپ وبجمر ایک ےہ ےھجم یھب وت اتبؤ 

س

 

طلپ

اےسی یہ 

د قشع ےہ ۔

ن

ا وعتی 

ن

 ہی وکن

ںیم وت ںیہن اتبؤں یگ روح ےن رشارت ےس اہک ہکبج اہھت دوونں ی ارم ےک اہوھتں ںیم 

 دیق ےھت ۔ 

 اتبؤ روِح اجن آج ی ار

ے

 م اکیمظ اےنپ اسرے وساولں ےک وجاب وخد ےل ےل اگ ۔ م
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  روح ےک  
 
اےس وخد یھب ےتکھج دھکی رک روح ےن اےنپ اہھت ڑھچاےن یک وکشش یک ۔ج

 اہھت ےس اکچن یک وچڑی اں وٹیٹ ۔ اور اےلگ یہ ےحمل ی ارم ےن اس ےس وخد ےس دور اکنیھپ ۔

 اس ےکٹھج ےک ےیل روح ایتر ہن یھت ےب اایتخر اس ےک ہنم

ن

  ےس خیچ یلکن ۔ ااچی

 رھپ رشدنمہ یس وہ رک ی ارم وک دےنھکی یگل وج ےب ینیقی ےس دھکی راہ اھت ۔ 

ی ارم ریما وہ بلطم ںیہن اھت اس ےس ےلہپ ےک روح اس ےس ھچک یتہک ایک وہ زیتی ےس 

ر لکن ایگ 
م
 رمکے ےس ی اہ

     

دای ا ہی ایک رکےن اج راہ اھت ںیم ۔ سج اکم ےس ےھجم رفنت ےہ سج زیچ ےس ےھجم

ن

 نھگ ی ا ج

 آیت ےہ ویہ اکم ںیم روح ےک اسھت رکےن اجراہ اھت۔ 

ا رکےن اجراہ اھت۔ 

ن

 ںیم روح ےک اسھت زی

ںیم اس ڑلیک ےک اسھت زی ادیت رکےن اجراہ اھت ےسج دےتھکی یہ ریمے دل یک داین دبل یئگ 

 ۔

ےسج دےتھکی یہ ںیم ےن وخد ےس ودعہ ایک اھت ہک اےس یھبک وخد ےس دور ںیہن اجےن دوں اگ 

 ۔

ر لکن آی ا اور اےنپ وفن ےس رضخ وک اکل المےن اگل ۔ 
م
 وہ ٹیلف ےس ی اہ

 ۔۔؟

ے
ے

 اہکں وہ مت اس وق

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
151 

 ۔

ے

 
ی ےک بلق ےس واسپ آےئ ںیہ ویکں ریخی

ٰ ت ل
ل

ارف ایھب 

 

 ںیم اور ش

 ااسی رکو ای  ومولی ڑکپ و اےس ےل رک ریمے ٹیلف رپ آ اجؤ 

 ںیم ومولی اک ااظتنم اہک

ے
ے

ا اور اس وق

ن

 ےہ ی

ے

 
ں ےس رکوں اس ومولی ویکں ریخی

 وت وکیئ ومولی ںیہن آےئ اگ ۔ 

ے
ے

 وق

ںیم ےن ںیہن اہک ومولی آےئ اگ ی ا ںیہن اس ےک رس رپ دنبوق روھک اےنپ اسھت ےل رک 

ا ۔   10اہیں آؤ اہمترے یپاس رصف  

ن

 ٹنم ںیہ اور اےنپ اسھت ھچک وگاہ یھب ےل آی

ا اب ان دوونں اک اکم اھت 

ن

 وہ وفن دنب رک اکچ اھت ومولی اک ااظتنم رکی

     

 

راتمح یک وہج ےس ےلچ ےئگ ایک وہ ھجم ےس امویس وہےئگ ںیہ ۔

ن

 ایک ریمی م

اراض وہےئ وہں ےگ ھجم ےس ںیم ےسیک انموں یگ 

ن

 اہلل یج ہن اجےن انتک ی

راب رک دی ا ۔ 

ن

 ایھب وت س  ھچک کیھٹ ںیہن وہا اھت ںیم ےن خ

 ایک رضورت ڑپی یھت ےھجم اہھت ڑھچواےن یک ۔

ر اجےک  
م
دوھکیں ںیہن ںیہن ارگ زی ادہ ےصغ ںیم وہےئ وت رھپ ےس ڑپھت ںیم ایک رکوں ایک ی اہ

 اگل دںی ےگ ۔ 

 اہں وت اکم یھب وت ڑپھت اھکےن واال ایک ےہ ںیم ےن ۔
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ر ھچک ولوگں یک آوازںی آےن ںیگل ۔ 
م
 ایھب وہ یہی س  ھچک وسچ ریہ یھت ہک ی اہ

 ہی اینت رات وک وکن آی ا ےہ ۔

ی ۔ 

ے

ھی
ئ ک

 اس ےس ےلہپ ےک وہ وخد اھٹ رک د

 م واسپ رمکے ںیم آی ا ۔ ی ار

  آیئ
 
ی ر

ے

ا دھکی رک وہ وفراً اس ےک ف

ے

 اےس واسپ رمکے ںیم آی

 

ی ارم یچس ریما بلطم ہی ںیہن اھت وج آپ ےھجمس ںیم آپ وک وخد ےس دور ںیہن رک ریہ یھت 

 وہں ۔ اس 

ے

اراض م

ن

۔ ںیم وت سب اانپ اہھت وسری زیلپ ےھجم اعمف رک دںی زیلپ ھجم ےس ی

ر   ےس یگل وہ ی 

ن

 ی رطح رو ریہ یھت ۔ ےک نس 

 ونس ریمی ی ات ونس اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم ےیل ےنہک اگل ۔ 

ا ےہ 

ے

ا تہب لکشم وہی

ن

ںیم ھجمس اتکس وہں ۔ اس رطح ےس وفن ہپ وہےئ اکنح وک وبقل رکی

 ۔ اجاتن وہں مت اس اکنح وک وبقل ںیہن رک یپا ریہ ایس ےئل مت ےن وخد وک ھجم ےس دور ایک ۔ 

ر نکیل اب ںیم س  ھچک
م
ارا دوی ارہ اکنح وہ اگ اور وہ یھب آج یہ ۔ولچ ی اہ

م
 کیھٹ رکدوں اگ ہ

 آؤ ۔ںیم ےن وگاہ اور اکنح وخاں وک البی ا ےہ ۔ 

 دوی ارہ اکنح ۔۔۔؟ 
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ر ولچ ۔ 
م
 اہں دوی ارہ اکنح اب دوہٹپ رس رپ ولاور ی اہ

ر ےل آی ا ۔
م
 اس اک دوہٹپ وخد اس ےک رس رپ ڈااتل اس اک اہھت اھتم رک ی اہ

گ ےھت اور رقتابی س  یہ ی ارم ےک اکم رکےن واےل ےھت اور رقتابی وہ تہب اسرے ول 

 س  یہ ریحان اور رپاشین ڑھکے ےھت ۔ 

 نکیل س  ےس زی ادہ ریحان وت یلیلٰ یھت 

 ومولی اصج  اکنح یک رمس رشوع رکے ی ارم ےن آرڈر دی ا ۔ 

ا رضخ ےن اےس اہک اور 

ن

ا اچاتہ وہں ریمے اسھت آی

ن

ای  ٹنم ںیم مت ےس ھچک ی ات رکی

 ی ارم ےک رمکے ںیم آایگ

دلجی وبول ی ارم ےن اس ےک ےھچیپ آرک اہک ۔ڈویل ہی ڑلیک ےلہپ ےس یسک ےک اکنح ںیم ےہ 

اور اکنح ےک اورپ اکنح ںیہن وہ اتکس ۔ مت وھتڑا اس ربص رک ول ےلہپ اس یک الطق رکواؤ رھپ 

ر وہاگ اس رطح ےس اکنح ںیہن وہ اتکس ۔رضخ ےن رووح ےس اکنح

ن
 

یک وہج   اہمترا اکنح اجی

 دھکی اکچ اھت اور آج ےس 

ے

م
ہن وپیھچ یھت وہ وخد یہ اس یک آوھکنں ںیم اس ےک ےیل اچہ

 ںیہن ہن اجےن ےنتک دن ےس وہ روح ےک ےئل اس یک رکفدنمی دھکی راہ اھت

ا ےہ ہی ی ات رضخ ےلہپ یہ ھجمس اکچ اھت ۔ 

ے

دی ات رھک

ن

 وہ اس ےئلیک ج 

  ای  اور دامھاک ایک ۔ وہ آدیم رم ایگ رضخ ںیم ےن امر دی ا اےس ی ارم ےن
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 ےھت ںیہمت اےس امرےن 

ے

ایک ۔ نکیل ویکں مہ دیسھ رطےقی ےس اس ےس ی ات رک تکس

 یک ایک رضورت یھت ۔ 

ے یک وکشش یک اےس ےنیج اک وکیئ قح ںیہن اھت ۔ 

ن

ب

ن

پ
 
ھت
پ
چ

 اس ےن ھجم ےس ریمی روح وک 

 ۔   روح اس ےک اکنح ںیم یھت مت ےس نلم ےس ےلہپ یہ رضخ ےن اپھچ اپھچ رک اہک 

ر ریما ااظتنر رک ریہ ےہ ۔ 
م
ا اھت اب ریمی وہےن وایل ویبی ی اہ

ن

 اب وت وہ ایگ ہن وج وہی

ا اس 

ے

ر لکن ایگ ۔رضخ ےب یسب ےس دقم ااھٹی
م
اانت ہک ےک ی ارم راک ںیہن ہکلب رمکے ےس ی اہ

 ےک ےھچیپ آی ا ۔ 

     

 

ر دعب اکنح یک رمس ادا وہیئ   وھتڑی دی 

الم یھت یلیل آوھکنں ںیم آوسن ےیل اس ےک اکنح ںیم 

 

 ش

 ومولی اصج  ےن ےلہپ ی ارم اک اکنح ڑپوای ا 

 اور رھپ روح ےک رطف آےئ

رامیہ اکیمظ ےک اسھت  روِح ونر ودل ادمح اخن آپ اک اکنح دیس ی ارم اکیمظ وادل دیس ای 

رار یپای ا ےہ ایک آپ اک وبقل ےہ ۔۔۔۔ 

ے

 ف

ے
ے

 اچپس الھک ہکس راج اولق

 ومولی ےک اافلظ روح ےک اکن ںیم وگجن رےہ ےھت ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
155 

اس ےن ےب ینیقی ےس اسےنم داھکی ۔اہجں ی ارم اےس رظنوں ےک اصحر ںیم ےیل اھٹیب اھت 

 ۔

 ایک آپ وک ہی اکنح وبقل ےہ ومولی اصج  ےن رھپ ےس وپاھچ ۔ 

ارہ ایک ۔ 

 

 ی ارم ذرا اس رکسمای ا اھت ۔اور اےس رظنوں ےس وبےنل اک اش

یھت ۔وہ لھک رک وبقل ےہ ۔ اس ےک رہچے وک دےتھکی وہ وھکےئ وہےئ ےجہل ںیم وبیل 

 رکسمای ا اھت 

رای ا ایگ ۔ روح ےن ویہ وجاب دی ا
م
 وسال رھپ ےس دہ

 اکنح یک رمس ادا وہیئ س  ےن ابمرابکد دی ۔

 نکیل ای  وسال اھت وج روح ےک ذنہ ںیم رگدش رک راہ اھت 

ام ایل اھت ۔ 

ن

  ایم ےن یسک خیش اک ی

ے

  روح اک ےلہپ اکنح وہا اھت ی
 
 ج

ام ںیہن ایل ۔   نکیل اس اکنح وخاہ ےن یسک خیش

ن

 اک ی

 وت وہش یہ اہکں اھت ھچک اجےنن اک وخد ےنھجمس اک ۔ 

ے
ے

 نکیل اس وق

 ہی ومعق وت اےس ی ارم ےن دی ا اھت ۔ 

 

     

 اس ےک دامغ ںیم وھگم رےہ ےھت ےنتک امن ےس اس ےن وپاھچ اھت 

ے

اس ےک اافلظ ایھب ی
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 ایک آپ ھجم ےس تبحم رکےت ںیہ اس ےن اصف وظفلں ںیم ہک دی ا 

 ںیہن ۔

 ےک طقف ای  ظفل ےن اےس انتک دھک دی ا اھت ۔  اس

 وہ اسری رات وس ںیہن یکس وہ داںیئ ےس ی اںیئ رکچ اگلیت ریہ ۔ 

 لک رات ےنتک دوعے ےس اس ےن اہک اھت ہک وہ داعؤں ںیم اےس احلص رکےل یگ ۔ 

 اور اےس نیقی اھت ہک داع س  ھچک دبل دیتی ےہ 

 اہلل ےس امےگن یگ اور اہلل اےس رضور وہ اس صخش وک اس ےس ںیہن امےگن یگ وہ اس صخش وک

 دے اگ ۔ 

  ےس اہیں آیئ یھت ۔اس ےن ای  زیچ تہب ونٹ یک یھت وہ اس ےساچھکاچھک راتہ 
 
وہ ج

 اھت

ا اھت ۔ 

ے

 ںیہن اگلی

ے

 وہ اےسی اہھت ی

ا اھت اگل رمکے ںیم راتہ اھت 

ے

 ی ات یھب اخاص دور ھٹیب ےک رکی

ر ےل ےک آی ا اھت وسےتچ وسےتچ رشیلیم نکیل لک رات وہ اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ رک ادن

 ےن اس ےک وبلں وک وھچا ۔ 

ٹ

م
 ےس رکسماہ

ا اھت اس ےک دنین ںیم وہےن ےک ایخل ےس وہ اےس 

ے

وج یھب اھت اسیج یھب اھت وہ اس یک رکف رکی
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 ااھٹ رک ےل ےک آی ا اھت 

ا اھت ۔ 

ے

 نکیل وہ اس ےس تبحم ںیہن رکی

 ای  ی ار رھپ ےس اس ےک رہچے رپ ادایس اھچیئگ

 اتگل ےہ ۔ اہ

ے
ے

 ں وت اینت دلجی تبحم وھتڑی ہن وہ اجیگیئ ۔تبحم وہےن ںیم وت تہب وق

 ای  وسچ رپ وہ ریک 

ن

 ںیہن اگل ۔اےنپ ایخولں ںیم وسےتچ وہےئ ااچی

ے
ے

 نکیل ےھجم وت وق

 ںیہن اگل اھت بلطم اےس تبحم وہ یکچ ےہ ایک وہ اس صخش ےس تبحم رکےن 

ے
ے

اےس وق

ے وہ اخومیش ےس

ے

ہلب

ٹ

ت

ے 

ے

ہلب

ٹ

ت

  اےنپ رنم رگم رتسب ےپ یھٹیب ۔ یگل ےہ ۔

ا اھت ۔اس ےس دگوھں یک رطح اکم ںیہن اتیل 

ے

اہں وہ صخش ےس ی ات ی ات رپ ڑپھت ںیہن امری

ووس ںیہن اتہک اھت ۔ایس وسےن ےک  
ہ

ن

می
ا اھت اےس 

ے

اےن ںیہن امری

ے

اھت ۔ی ات ی ات رپ اےس ی

 ہن داھکی وہاگ ےئل ےنتک رنم الممئ ڈیب دی ا اھت ۔اس یک ونہبں ےن یھبک وخاب ںیم ااسی رتسب

 ۔اہجں وہ ےلھچپ دو راوتں ےس آرام رکیت یھت۔

ر ےس تبحم وہےن ےک ےیل ااظتنر 
م
اور س  ےس اخص ی ات افہمط یب یب ےن اہک اھت وشہ

ا وہ اہمترا رحمم ےہ وخد یہ اہمترے دل ںیم اینپ ہگج انب ےل اگ ۔ 

ے

ا ڑپی

ن

 ںیہن رکی

  یھٹیب یھت ۔اور اس ےن انب یل۔ وہ یلمک یس ڑلیک اس صخش ےس تبحم رک

ر اانپ رحمم یتھجمس ےہ وہ ای  دردنہ ےہ
م
 ہی اجےن ریغب ہک ےسج وہ اانپ وشہ
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ر الکن اس اک ارادہ روح ےک اےنھٹ ےس ےلہپ یہ ےلچ 
م
 وہ اےنپ رمکے ےس ی اہ

ے
ے

حبص رجف ےک وق

 اجےن اک اھت ۔ 

  ںیہن رانہ اچاتہ اھت ۔وہ اس افےلص وک اقمئ رانھک اچاتہ  
 
ی ر

ے

د اس ےک ف ری 

ن

 اھت ۔ وہ اب م

وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک سج دوعےےس لک روح ےن اہک ہک وہ اےس داعؤں ںیم احلص 

 رکے یگ اور چس وتہی اھت وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک روح وک اس ےس تبحم وہ اجےئ ۔ 

ویکہکن وعرت اےنپ دل ںیم یسک آدیم وک ای  یہ ی ار ہگج دیتی ےہ ۔وہ اےنپ دل ےک 

 ایس ےس دروازے ای  یہ ی ار وھکیتل ےہ رصف ای  

ے

 صخش ےک ےیل اور رمےت دم ی

 تبحم رکیت ےہ 

ا اھت ۔وہ یسک اور یک ہگج ںیہن ےل اتکس اھت۔ 

ن

ر ےک یپاس ےلچ اجی
م
 اس وک اےنپ وشہ

  رظن اسےنم زنیم رپ وصےف ےک اسھت یھٹیب روح رپ ڑپی 
 
ر الکن ج

م
وہ اےنپ رمکے ےس ی اہ

 ۔

 ریہ یھت ۔

ن

 وہ اجےئ امنز اھچبےئ یھٹیب داع امن

 ز ادا رک یکچ یھت ۔ بلطم اور امن

ا اکیبر اھت ۔ 

ن

 وسحمس رک یکچ یھت وت اس رطح ےس اجی

ٹ

م
 وہ اس یک آہ

  وصےف رپ آاھٹیب ۔نکیل اس ےن وساچ اھت ہک ینتج دلجی ہی داع متخ 
 
ی ر

ے

ویہ اس ےک ف
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 وہیگ ۔اینت دلجی وہیئ ںیہن یھت وہ داع ےس افرغ وہرک ایھٹ۔

 یک داعںیئ امےتگن وہ ۔وہ ےتسنہ وہےئ یپاچن ٹنم یک امنز ڑپےتھ وہ مت ولگ اور دنپرہ ٹنم

 وبال

 اس یک ی ات نس رک وہ یھب رکسما یئ ۔ 

ںیم اس ےس ےلہپ زی ادہ داعںیئ ںیہن امیگن یھت نکیل اب ںیم تہب یبمل یبمل داعںیئ امیتگن 

وہں ےھجم اہلل ےس تہب یتمیق زیچ اچےیہ اور ےتہک ںیہ ہن ہک زیچ ینتج یتمیق وہ اینت یہ نگل 

 ےیہ ۔ ےس امینگن اچ

 وہ اجےئ امنز ٹیمس رک ای  رطف رےتھک وہےئ وبیل 

 ریہ وہ۔ادناز اانت وخوصبرت اھت ہک وہ وپےھچ 

ن

دا ےس امن

ن

ایسی وکیسن یتمیق زیچ ےہ وج مت ج

 انب ہن رہ اکس 

ی وجاب آی ا۔

ف

 

لظ

 آپ ۔۔۔ اک 

 ایک بلطم ںیم اھجمس ںیہن وہ وایعق ںیہن اھجمس اھت ۔ 

 ریہ یھت ۔ںیم ےن اہک اھت لک رات آپ ےس ںیم اہلل ےس داع 

ن

بلطم ںیم آپ وک امن

 رکوں یگ ہک آپ وک ھجم ےس تبحم وہ اجےئ ۔ 

 ےگل اگ یہ ہن۔ وہ وصعمتیم ےس یتہک اس 

ے
ے

دا ےس وت وق

ن

 ریہ وہں ج

ن

اینت یتمیق زیچ امن
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  یئگ یھت ۔ےک دل یک داین الہ

ا ۔ارگ دل 

ے

 ںیم دل ںیہن رھک

ن

نکیل اس ےک ی ارے ںیم یھب وہشمر اھت ہک ڈویل اےنپ نس 

 یہ ہن اھت ۔وت رھپ دل ےک داین ےک ےنلہ اک ایک ڈر ۔ 

 وسوچں ںیم ڈوےب وہےئ ی ارم وک اےنپ رہچے رپ رنم ورگم وہا وسحمس 
پ
نکیل اےلگ یہ ٹ

 وہیئ ۔

 ریہ وہ مت ھجم 

ن

ا مسلط وھپی

ن

 امرےت دھکی رک اس ےن وپاھچہی وکن

ن

 رپ ۔اےس وخد رپ وھپی

 ریہ ۔ 

ن

 ارے مسلط ںیہن وھپی

اہک آپ وک یسک یک رظن ہن ےگل ۔ڑلایکں آپ ےس دور رںیہ ریخ ےس  

ے

 ریہ وہں ی

ن

داع امن

 اجںیئ اور ریخ ےس آںیئ ۔

 آیئ 

ٹ

م
ی ایق ھچک ںیہن نکیل ہی ڑلایکں دور رےنہ وایل ی ات رپ ی ارم ےک رہچے رپ رکسماہ

 یھت ۔

ر اک 

ن

ز
پل ت
م

ا رہچہ دھکی رک روح رپ یھب ہی راز الھک اھت ہک وہ ای  ںیہن ہکلب دو دو ڈ

ے

اور اس اک رکسمای

 امکل ےہ

ر ےک دروازے یک رطف اجےن اگل ۔ 
م
 وہ انب اس ےس ھچک وبےل ی اہ

  آواز آیئ یف اامن اہلل ۔ 
 
 ج
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 یلھک یھت۔ 

ٹ

م
 ای  ی ار رھپ ےس رکسماہ

 اامعتسل ےیک ےھت ۔دیئب ےسیج االسکم کلم اہلل احظف ۔ ہی دو ظفل اس ےن تہب رعےص دعب

روں اک رطز زدنیگ اانپ آےئ وہےئ ےھت

ن

 ںیم رےنہ ےک دعب یھب ولگ اہیں ارگنی 

نکیل آج اےنت دونں ےک دعب یسک وک اےنپ اسےنم امنز ڑپےتھ وہےئ دھکی رک اےس ی اد آی ا ہک 

 وہ یھب املسمن ےہ

داوخناہتس اس ےن وکیئ   اس یک رصف اہلل احظف ےنہک رپ وہ اےسی رشامیئ یھت ۔

ن

ےسیج ج

ک ی ات یک وہ

ٹ

ت

ن

ت پ
م
 رو

     

ڈویل ںیم ےن اس ڑلیک ےک ی ارے ںیم س  ھچک ہتپ رکوا ایل ےہ وہ سج اہجز ےس آیئ 

 ۔یپاوپسرٹ آیئ ڈی اکرڈ ۔ ۔ الص ںیم وہ وکیئ اور ڑلیک ےہ سج اک اکرڈ 

ٹ

یھت اس یک س 

ر ےہ اس ےن ویز ایک ےہ اس اک اکنح وہا اھت ومی الئ وفن رپ خیش رزیم 
م
  اس اک وشہ

 اور ںیم ےن اس ڑلیک اک اسرا ی اویئ ڈاٹی یھب ولکنا ایل ےہ اس اک رھگ اہکں ےہ اہکں ریتہ ےہ

 اس ےک رھگ ںیم وکن وکن ےہ ںیم ےن س  ھچک رپیپ ںیم ھکل دی ا ےہ ۔

یلیلٰ زیت زیت اس ےک اسھت یتلچ وہیئ رپیپ اس ےک اسےنم رکیت وہیئ اتب ریہ یھت ی ارم ےن 

 ےک اہھت ےس ایل اور ںیہک ڑکٹے رک ڈاےل ۔ وہ اکذغاس  

مت ولوگں وک ای  ی ار ریمی ی ات ھجمس ںیم ںیہن آریہ ےہ یلیلٰ ںیم ےن اہک رضوری اکم رپ 
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ارا اکم ںیہن ےہ ۔ 
م
 دایھن دو اور ہی ڑلیک ہ

اکذغ وک ڑکٹوں یک لکش ںیم دےتی وہےئ اےس یلیلٰ ےک اہھت ہپ اہھت راھک ۔ہکبج یلیل یٹھپ 

  اانپ اہھت دھکی ریہ یھت ۔ یٹھپ آوھکنں ےس

 ڈویل ںیم ےن اینت تنحم ےس ۔ 

رتہب وہاگ ہک اینپ تنحم رضوری اکم ےپ رصف رکو اور آدنئہ ںیم ہی ےب وضفل ےک اکم 

 رکےت ہن دوھکیں ںیہمت ۔اس رپ تخس اگنہ ڈااتل وہ اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ ۔ 

     

ا انب ےک افرغ وہیئ وت آرک وضےف رپ یھٹیب۔

ن

 روح اھکی

 ےن ےس آےگ ےھچیپ ںیہک یھب اجےن ےس عنم رک دی ا اھت ۔   ی ارم

ر رطف ےس دنب اھت 
م
 ہکبج ہی ٹیلف ہ

را گل راہ اھت ۔   اےس یلہپ رظن ںیم ہی ٹیلف انتج وخوصبرت اگل اھت اب اےس اانت یہ ی 

 وہ ےلھک اموحل ںیم رےنہ یک اعدی یھت اور اہیں س  ھچک دنب ۔ 

ا اے یس ااھچ گل راہ اھت ۔

ن

اور ہن یہ ہی ٹیلف اےس بیجع ےس نٹھگ وہ ریہ اےس یف ااحلل ی

 یھت اہیں ۔ 

ر وسےنچ ےک دعب وہ ٹیلف ےس یلکن ۔   تہب دی 

ر وںیہ اج رک ےنھٹیب اک اھت اےلیک ںیم اےس ڈر وت   ےک اسےنم یپارک اھت اس اک ارادہ ھچک دی 

ن

ڈلبن
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تہب گل راہ اھت نکیل اس ہگج اس ےن اسری زدنیگ زگارین یھت اس رطح ےس ڈرےت 

 وت وہ زگار ںیہن یتکس یھت اور اہیں یپارک ںیم تہب اسری وعرںیت وموجد ںیھت ۔ڈرےت  

 وہ ٹیلف الک رک ےک اس یپارک ےک ای  چنیب رپ اج یھٹیب۔ 

ازہ وہاےنیل ےک دعب اب اس اک واسپ اجےن اک ارادہ اھت ۔ 

ے

ر ی  وھتڑی دی 

ا رشوع وہںیئ ۔ 

ن

 وگایلں ےنلچ یک آوازںی آی

ن

  ااچی
 
 ج

رھ ایگ ۔ ای  آدیم اھبےتگ وہےئ  

ٹ

اآےگ ی 

ے

 زیتی ےس اس ےک یپاس ےس اھبگ

 ہکبج لمکم اکےل ویافینرم ںیم وپسیل اس ےک ےھچیپ اھبگ ریہ یھت ۔ 

 ےک امرے اس ےک اہھت ریپ اکےنپ ےگل انیقیًوہ وکیئ وچر اھت وج وپسیل ےس  

ٹ

م
راہ
 
ھگ

 اھبگ راہ اھت ۔ 

 اھت وکیئ نکیل وپسیل اےسی کلبپ زیلپ رپ وگایلں وت ںیہن الچںیتکس وت ایک وہ وک

ے

یئ اقٹ

ا تہب رضوری اھت ۔ 

ن

رنی رجمم سج اک رگاتفر وہی

ے

اک ی

ن

 رطخی

 رپ وگیل امری اور وہ وںیہ ٹیل 

ن

ان

ٹ

  وپسیل ےن اس یک ی
 
ایھب وھتڑا یہ آےگ اھباگ اھت ج

 ایگ ۔ 

ا ںیہن  

ن

اچیتہ یھت نکیل یپارک اسرے ولگ دلجی ےس واہں عمج وہےن ےگل ۔واہں اجی

 ںیم اب وکیئ یھب وموجد ہن اھت ۔ 
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ران وہ اکچ اھت ۔  ری ا وی   ےک آس یپاس اک اسرا ای 

ن

 ڈلبن

راےت وہےئ اس ہگج رپ یلچ یئگ اہجں اس وچر وک وگیل یگل یھت اور وپسیل اےس  
 
وہ ھگ

 رگاتفر رک یکچ یھت۔ 

 وہ آہتسہ آہتسہ یتلچ ی الکل ان ولوگں ےک یپاس اج رکڑھکی وہیئ۔ 

 واےل اس آدیم وک دوبےچ زنیم ےس اگلےئ وہےئ ےھت ہکبج وہ لسلسم لہ راہ اھت وپسیل

 ۔

  آی ا ۔
 
ی ر

ے

زر اصرم زیتی ےس اس ےک ف

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 ا

ا مت دلجی وبول ایس ےن اجیھب اھت ںیہمت رمتس وک امرےن ےک ےئل وہ اردو 

ن

ڈویل ےک آدیم وہی

 ںیم اس ےس وپھچ راہ اھت ۔

د آےگ ےھچیپ ےک ولگ ہن ےھجمس اس   ای 

 

 ےیل ۔ ش

 ںیم یسک ڈویل وک ںیہن اجاتن وھچڑو ےھجم ۔وہ ےصغ ےس رغای ا 

اہں ی الکل مت ےسیک یسک ڈویل وک اجےتن وہےگ مت وت اس ےک وافدار آدیم وہ ڈویل ےک وت 

 یھبس آدیم اس رپ اجن دےتی ںیہ نکیل اوسفس مت وپسیل یک وگیل ےس رموےگ ۔

 ریھک اےلگ یہ ےحمل اصرم ےن رویاولر یک ونک اس ےک رس رپ  

 ۔
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ا وہا ڈہی امن 

ٹ

نکیل اس ےس ےلہپ یک رویاولر وگیل یتلچ اس آدیم ےن اینپ رگدن ںیم ٹل

 ڈنیپ اےنپ ہنم ںیم ڈاال ۔ 

ر اھت ۔ 
م
 روح وک ھچک ھجمس ہن آی ااتپ الچ وت اانت ہک اس ڈہی ںیم زہ

اور اب وہ آدیم رماکچےہ۔زدنیگ ںیم یلہپ ی ار اس ےن اےنپ اگنوہں ےک اسےنم یسک وک 

  داھکی اھت ویں رمےت

 اس ےک اکےتپن اہھت ریپ اس اک اسھت وھچڑ ےکچ ےھت ۔ 

 اےلگ یہ ےحمل وہ زنیم وبس وہ یئگ

 ومولی اصج  ںیم آپ ےس ای  ی ات وپانھچ اچاتہ وہں

ادی دشہ وہ نکیل اس اک اخودن رم اکچ وہ۔ اور وہ یسک اور ےک اکنح ںیم 

 

ارگ ڑلیک ےلہپ ےس ش

ر ےہ ۔ی ارم

ن
 

ےن ومولی اصج  وک وھچڑےن ےک ےیل اہک اھت نکیل   آاجےئ وت ایک ہی اکنح اجی

 اس ےس ےلہپ رضخ ےن ومولی اصج  ےک اسےنم وسال رھک دی ا 

  آ رک ڑھکا وہ ایگ ۔ 
 
ی ر

ے

 ی ارم یھب اس ےک ف

ا وہں ۔

ے

 مت ےن ادوھری ی ات اتبیئ ومولی اصج  وک رضخ روکںیم وپری اتبی

ا اکنح رکایل اجےئ 

ٹ

ریما بلطم ےہ ۔ہک  ارگ ڑلیک وک دوھےک ںیم رھک رک اس ےس وھجی

 وفن رپ اکنح ایک اجےئ سب ای  رطف یک اکرروایئ لمکم یک اجےئ ۔ 
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ام ےس دطختس ےیک اجںیئ 

ن

اےم رپ یلعج ی

ن

 انسیئ اجےئ ۔ اکنح ی

ن

وفن رپ ڑلیک وک راکیرڈن

ا اکنح وہےن ےس ےلہپ یہ وہ 

ٹ

 یھب طلغ اتبیئ اجےئ ۔ رپاکنح ریما بلطم ےہ وھجی

ے

 
ودلی

ر ےہ رضخ ںیہمت اس رطح ےس ہی وسال وپانھچ اچےیہ اھت آدیم رم اجےئ وت ایک ہی اکن

ن
 

ح اجی

 ۔

  ےک وہ ریحایگن ےس دھکی راہ اھت ۔ 
 
 اس ےن رضخ ےک دنکھ رپ اہھت رےتھک وہےئ اہک ج

 اک 

ے

 
ر زگ ںیہن ہی وت اکنح یہ ںیہن ےہ ۔اکنح ںیم س  ےس زی ادہ رضوری ودلی

م
ںیہن ہ

ا ےہ ۔دوونں رطف ےس لمکم اکروایئ وگاوہ

ن

 ں ےک انب رپ یک اجیت ےہ ۔ کیھٹ وہی

ان اکنح ےسیک رک اتکس ےہ ارگ 

ن

اہں ی الکل ولگ وفن رپ اکنح رکےت ںیہ ۔ نکیل رمدہ ان

رصف اس یک آواز یھت نکیل وہ رم اکچ ےہ وت ہی اکنح وہا یہ ںیہن ۔ومولی اصج  

 ریحایگن رپاشیین ےس اکنح ےیک وردات نس رےہ ےھت

اگڑی ںیم رشتفی رںیھک رضخ ایھب آپ اک تہب رکشہی ومولی اصج  ۔آپ ںیلچ  

 آپ وک آپ ےک رھگ وھچڑ آےئ اگ 

 

     

ہی س  ھچک ایک اھت ۔مت ےن ہی س  ھچک ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا اور ہی س  ھچک مت ےن بک 

ا ۔۔۔۔؟

ن

 اجی
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 وہ آدیم ےسیک رما ۔۔۔؟

سج دن روح اہیں ہپ آیئ یھت ںیہمت ی اد ےہ ںیم سمش ےس ی ات رکےن ایگ اھت اےس 

اھت ہک وج اکم وہ رک راہ ےہ وہ طلغ ےہ مت اجےتن وہ وہ اکم ایک اھت رضخ ۔۔؟ سمش اھجمسےن ایگ  

ا اھت ینتج وخوصبرت  

ے

خیش واہں یپااتسکین ڑلویکں ےس یلعج اکنح رکےک اںیہن اہیں البی

 ڑلیک اس یک اینت زی ادہ تمیق ۔ 

 اور رھپ اںیہن اہیں الرک چیب داتی اھت ۔ 

ا اچےیہ اس ےن ریمی ی ات ںیہن امین ۔اور ںیم ےن اےس اھجمسی ا ہک اےس ہی اکم ںیہن

ن

 رکی

 ریمے اہوھتں امرا ایگ ۔ 

ا اھت ۔ 

ے

ام اامعتسل رکی

ن

 سمش اس یلعج اکنح ےک ےیل رزیم خیش اک ی

سج دن ںیم ےن یلہپ دعف روح وک داھکی ۔وہ وصعمم رہچہ ریمی داین الہ ایگ رضخ ۔ںیم اےس 

ا اچاتہ اھت ںیم اجاتن

ن

الم ںیہن رکی

 

 وہں ریمے لبقتسم ںیم ادنریھے اینپ زدنیگ ںیم ش

 ےک وسا اور ھچک ںیہن نکیل روح ےن ےھجم وبجمر رک دی ا ۔ 

اس ےن ےھجم وخد ےس تبحم رکےن رپ وبجمر رکدی ا ۔ اب اس ےک ریغب رانہ تہب لکشم وہ ایگ 

ر ی ات اس ےس رئیش رک داتی اھت اصرم ےک دعب رضخ اس ےک ےیل 
م
ےہ ۔وہ ہشیمہ ےس اینپ ہ

  ۔ تہب اخص وہ ایگ اھت
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ا وہں مت اھبیھب ےک یپاس اجؤ ی ایق ی اںیت مہ 

ے

کیھٹ ےہ ںیم ومولی اصج  وک وھچڑ ےک آی

 وہایگ ےہ ۔ رضخ ےن اس ےک دنکھ رپ اہھت رےتھک وہےئ  

ے
ے

لک حبص رکںی ےگ تہب وق

 اہک

ر اکر وہ ڑلیک ےس اھبیھب نب یہ یئگ یھت

ن

 اھبیھب ۔۔۔؟آج آخ

 رکسماےت وہےئ وبال  اہں اب اےس ڑلیک ےتہک وہےئ ااھچ ںیہن ےگل اگ وہ

 نکیل یلیل اک ایک وہاگ رضخ ےن وپاھچ

راب رکںی ۔آپ اہیں ےس 

ن

 خ

ے

ام ےل رک ریما ومڈ م

ن

 یلیلٰ اک ی

ے
ے

رام ےک اس وق

ن

رہمی این ف

 ںیہ ۔

ے

 رشتفی ےل ےک اج تکس

ا وہا لکن ایگ ۔ 

ے

ا ک ےس یھکم اری

ن

 ی ارم ی

     

 آی ا نکیل اہیں روح ںیہن یھت ۔ س  وک جیب رک اس ےن دروازہ دنب ایک اور اےنپ رمکے ںیم  

 انیقیً وہ دورسے رمکے ںیم یھت ۔ 

ری  ریمے دل یک داین الہ رک آپ دورسے رمکے ںیم ہنم اپھچےئ یھٹیب ںیہ ہی وت ی 

اااصنیف ےہ ۔ 

ن

 ی

ا وہا ےہ اس ےک رمکے ںیم آی ا ۔ 

ے

 وہ رکسمای

ٹنم ںیہ دلجی ےس دورسے رمکے ںیم آؤ ۔   2وہ ڈیب ےپ یھٹیب یھت ۔۔اہمترے یپاس  
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ا واسپ ٹلپ ایگ 

ے

 وہ دروازے ےس مکح اجری رکی

ایھب ھچک ےٹنھگ ےلہپ یھب وہ اس یک ی اوہں ںیم یھت ۔نکیل اس ےک اہھت ڑھچآےن یک وہج 

اراض رکےن ےک ی ارے ںیم وسچ یھب ںیہن یتکس 

ن

راانم ایگ رپاب وتروح اس وک ی ےس وہ ی 

 یھت ۔

 

ے

  آیئ۔وہ اانپ دل وبضمط رکیت آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت اس ےک رمکے ی

اور اےساےنپ ےھچیپ ےس دروازہ دنب رکےن یک آواز آیئ اس ےن وفرا ٹلپ رک داھکی وت وہ 

 دروازہ دنب ےیک اس ےک اسےنم ڑھکا اےس دھکی راہ اھت ۔ 

 

  اکھج ۔
 
ی ر

ے

  آ رک راک اور اس ےک اکن ےک ف
 
ی ر

ے

 وہ آہتسہ آہتسہ ی الکل اس ےک ف

 

ے آےئ اگ
ش
ک

 مت وج آ رےہ وہ ولہپں ںیم اب وہش 

  زرارک وت یہس ہی قشع انف وہ اجےئ اگاے قشع

 

WellCome to my life 

 ریما ےننب ےک ےئل رکشہی ۔
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 روح ِونر ےس روِح ی ارم ےننب ےک ےئل رکشہی ۔ 

آج ےس مت ی ارم یک روح وہاور ارگ روح ی ارم ےس دور وہیئ وت ی ار م ےب اجن وہ اجےئ اگ 

 ںیہن وہےن دو یگ ۔   ۔اور ںیم اجاتن وہں مت اےنپ ی ار م وک یھبک یھب ےب اجن

ےھجم یھبک وھچڑ رک وت ںیہن اجؤ یگ ہن ودعہ رکو ھجم ےس روح اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ یھبک 

  ڑھکا 
 
ی ر

ے

ل ف
ئ لک
 ھجم ےس دور ںیہن اجؤیگ رکو ودعہ اس ےک 

 راہ اھت 

ن

 اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم ےیل وہ اس ےس ودعہ امن

  ی ار م یک رگ
 
تف اےنپرہچے رپ ذرا تخس وہیت روح ےن سب اینپ رظنںی اکھج ںیئ۔ ج

 وسحمس وہیئ ۔ 

 اس ےن ی ارم ےک اہوھتں ےپ اےنپ اہھت رےھک ۔

 رکو ودعہ ےک ھجم ےس یھبک دور ںیہن اجؤ یگ اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ ۔ 

اب ہن الےت وہےئ وبیل ۔ 

ے

 ودعہ ۔وہ ی ا لکشم اس یک رظنوں یک ی

  وی وس چم روح ںیم ںیہمت اانت ایپر دواگن ہک ںیہمت ریم

ے

ے العوہ یسک یک رضورت ھت

 ںیہن ڑپے یگ ۔ 

رایک۔

ے

  ی
 
ی ر

ے

 اس ےک اکن ںیم رسوگیش رکےت ای  ےکٹھج ےس اےنپ ف

رار دے یگ 

ے

 آج ریمی روح وک ریمی روح ف
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 آج وت ریتا ی ارم اینپ اجن ےس اجےئ اگ ۔ 

ازک رس 

ن

ی ارم ےن وپرے ااحتسق ےس اس ےک وبلں رپ اےنپ ل  رھک دےی۔اور اس اک ی

 ےت وہےئ ڈیب ےپ ااھٹ الی ا ۔ آیپا اینپ ی اوہں ںیم رھب 

. ےس   
 
ںیہمت اتپ ےہ روح مت ےس ےلہپ ریمی زدنیگ ںیم وکیئ وخاشہ ہن یھت ۔نکیل ج

ا۔ سب ںیہمت یہ وسانچ ۔اہمترا نب 

ن

مت ریمی زدنیگ ںیم آیئ ںیہمت اچانہ ںیہمت ایپر رکی

ا ۔ 

ن

 اجی

ااشہت اہکں اف ینتک وخاںیشہ دل ںیم اجگ آیئ ےہ ۔ اتپ ںیہن مت ےس ےلہپ ہی اسری وخ

ا وہ ا ےس اینپ تبحم اک نیقی 

ے

وسیئ یھت ۔ اس ےک رہچے رپ اجاجب اےنپ تبحم یک رہم تبث رکی

دالےن اگل ۔ اےس اینپ زدنیگ ںیم یھبک یسک وعرت یک یمک وسحمس ہن وہیئ یھت ۔ نکیل روح 

ےک زدنیگ ںیم آےن ےک دعب اےس ہشیمہ اینپ زدنیگ ںیم روح یک یمک وسحمس وہیئ ۔ ہی 

ازک  

ن

 یس ڑلیک بک اس ےک ےیل اینت اخص وہیگ وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ۔ ی

  روح وک ہتپ ےلچ اگ ہک ی ار م وہ صخش ےہ یہ ںیہن سج 
 
وہ وت ہی یھب ںیہن اجاتن اھت ہک ج

 ےک ےیل وہ اینت دور اہیں آیئ ےہ ۔ 

 وہ وت سب اس ےک قشع ںیم رگاتفر وہ اکچ اھت اس ےس روح اچےیہ یھت یسک یھب تمیق رپ ۔

ا ڑپے ۔ رگم ہی ہت اھت ہک وہ روح اک 

ن

اچےہ اس ےک ےیل اےس اینپ اجن ےس یہ ویکں ہن اجی
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ام ےس یھبک اگل ںیہن وہےن دے اگ ۔

ن

ام اےنپ ی

ن

 ی

روح رصف اس یک ےہ رصف ایس اک قح ےہ اس رپ وکیئ روح وک وسےنچ ےک ےیل اےس 

 دےنھکی ےک ےیل اس ےس ی ات رکےن ےک ےیل ی ارم یک ااجزت لب گاا ۔ 

ریت ایس ےک ی اوہں ںیم انپہ یتیل ڑلیک اےس دویاہن رک ی ارم یک
 
 دشوتں اور اسجروتں ےس ھگ

ر ادناز ںیم روح ےک ےیل ےب انپہ تبحم یھت ۔ وہ اس ےک قشع ںیم ڈوی ا 
م
یئگ ۔ ی ارم ےک ہ

ا راہ ۔ 

ے

راست رکی  اس رپ اےنپ وتبحمں یک ی 

ر زگرےت ےحمل ےک اسھت روح وک ا
م
انپ آپ رات دریھے دریھے زگر ریہ یھت ۔اور ہ

ووس یتھجمس یھت ۔ ی ارم یک انپوہں ںیم 
ہ

ن

می
اور یھب اخص ےنگل اگل ۔ وہ اےنپ آپ وک یھبک 

 اتمِع اجں ےس مک ہن یھت ۔

     

 

  اذاونں یک آواز وگےنجن یگل ۔ 
 
 وہ اس ےک ی اوہں ںیم رپوکسن دنین وس ریہ یھت ج

 وہایگ ۔اس ےن آہتسہ ےس اس ےک اکن ںیم رسوگیش

ے
ے

 یک   اوھٹ ریمی اجن امنز اک وق

 ہن وس اکس 
پ
الم رکےک ای  ٹ

 

 ی ارم اےس اینپ زدنیگ ںیم ش

 روح یک وسےن ےک دعب یھب اس ےک ذنہ ںیم سب ای  یہ ی ات یتلچ ریہ ۔ 

ایک چس اجےن ےک دعب وہ اس ےس رفنت رکےن ےگل یگ ۔ سج رطح ےس اس ےک اےنپ 
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 اس ےس دور وہےئ وہ یھب ےس دور یلچ اجےئ یگ ۔ 

ر وسال  
م
اک وجاب ںیہن اھت وہ یھبک ےس وخد ےس دور ںیہن اجےن اس ےک ذنہ ںیم اےتھٹ ہ

دے اگ ۔ ا ےس ھچک یھب اتپ یہ ںیہن ےنلچ دے اگ ۔ وہ اےس یھبک ان ولوگں ےک یپاس واسپ 

ںیہن اجےن دے اگ اہجں ےس وہ آیئ یھت ۔ ارگ وہ ان ولوگں ےس یھبک ےلم یگ ںیہن وت 

 اےس ہتپ ےسیک ےلچ اگ ۔ 

  یک وہج ےس روح اس ےس دور وہ یتکس ےہی ارم اےس ان ےس دور رک دے اگ ۔نج

 رپوکسن وہ اکچ اھت 

ے

 اور ہی ہلصیف رکےک وہ ھچک دح ی

 اھٹ اجؤ اجن ہی ہن وہ ہک اہمتری دنین یک وہج ےس اہمتری امنز اضق وہ اجےئ

  ہک ںیم ےن وت ںیہمت گنت یھب ںیہن ایک 
 
رھپ وہک یگ ہک ریمی وہج ےس ااسی وہا ےہ ۔ ج

 رسوگیش رکےت اس ےک اکن یک ول وچاتم وت لسلسم ےس اگجےن زی ادہ۔ اس ےک اکونں ںیم

 یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

اک دنین ےہ اہمتری ورہن وت اہمتری دنین ےس تہب اسرے  

ن

ےھجم ںیہن اتپ اھت اینت رطخی

 ںیہ ۔

ے

 افدئے ااھٹےئ اج تکس

 وت رھپ ایک ایخل ےہ ۔۔؟ 

ا 

ے

رے ےس دنین ںیم اس یک ی اںیت نس ریہ یھت اےس واسپ رات وایل وٹن ںیم آی

ن

وہ وج م
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 دھکی رک وفرا اھٹ رک ھٹیب یئگ

 ےھجم امنز ڑپینھ ےہ ۔ 

ا وہ اھبگ رک واش روم ںیم دنب وہیگ 

ے

اس ےس ےلہپ ہک وہ دوی ارہ اس ےک وہش اکھٹےن اگلی

 ۔

ا ےہ ۔ 

ن

  آی
 
ی ر

ے

 اب وت ںیہمت اھبگ رک یھب ریمے یہ ف

ا وہا واش روم ےک دروازے وک داتھکی راہاھٹ  

ے

 رک اھٹیب اور ڈیب یک رکاون ےس کیٹ اگلی

     

 

 ےن اس ےک 

ٹ

م
ر آیئ ۔وت وہ اےس دھکی راہ اھت ای  رشیلیم یس رکسماہ

م
رشی وہ رک ی اہ

ن

روح ف

 وبلں وک وھچا ۔ 

ر اجےک امنز ادا رکویگن ۔وہ اکلہ اس انمنم
م
 یئ آپ ارگ ےھجم اےسی یہ دےتھکی رںیہ ےگ وت ںیم ی اہ

ونٹ رک راہ وہں ۔ لک رات ےس اہمتری وبیتل دنب وہیئگ ےہ ااسی یھب ایک وہایگ رات ںیم 

 ۔ وہ رشاریت ادناز اانپےئ اےس رظنوں ےک اصحر ںیم ےل اتیل وہا وپھچ راہ اھت 

ر اجےن یگل
م
ر اجریہ وہں ۔ رشامیت وہیئ اجامنز ااھٹ رک ی اہ

م
 ںیم ی اہ

اہ وہں ہک ااسی ایک وہایگ رات ںیم ااھچ کیھٹ ےہ ارے ی ار ںیم ےن ایک اہک سب وپھچ یہ وت ر

 اب ںیم ھچک ںیہن وہکں اگ
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 مت آرام ےس امنز ڑپوھ ۔ وہ رکسماےت وہےئ رظن وپرے رمکے ںیم امھگےن اگل ۔ 

ر وہےن یک 
م
ی ریہ ۔ نکیل وہ اس ےس ی الکل ےب اینز اظہ

ے

ھی
ئ ک

ر ڑھکی اےس د وہ اکیف دی 

 وکشش رک راہ اھت ۔ 

 ی ادنیھ ۔روح ےن ویہ اجےئ امنز اھچب

ے

 

ن

 یئ اور ی

اےس لمکم امنز ںیم رصموف دھکی رک ای  ی ار رھپ ےس اس ےس اجن اٹلیت رظنوں ےس  

 دےنھکی اگل ۔ 

اےس اگل اھت ہک وہ یپاچن است ٹنم ںیم امنز ےس افرغ وہ اجےئ یگ نکیل ااسی ںیہن وہا ۔ امنز 

ام ںیہن ےل ریہ 

ن

 یھت   وت وفرا متخ وہیئگ نکیل ہی داع یھت وج متخ وہےن اک ی

 رک اجامنز ااھٹےن یگل 

ن

 رھپ رقتابی دنپرہ ٹنم ےک دعب وہ داع امن

 ریہ یھت اہلل ےس اس ےن رشارت ےس وپاھچ ۔

ن

 ںیم وت لم ایگ ںیہمت اب ایک امن

ا ےہ 

ے
ن

 
 ںیہن ریہ کنیھت وی وبل ریہ یھت ۔ اوہنں ےن ریمی نس یل ۔ وت کنیھت وی وت پ

ن

امن

ر لکن یئگ ۔ہن ۔ رکسما رک اےس وجاب دیتی وہ اس ےک  
م
اہتش انبےن ی اہ

ن

 ےئل ی

اہتش لبیٹ رپ اگلی ا ہکبج ی ارم ےشیش ےک 

ن

اور ےل اکچ اھت اس ےن ی

 

اہتش انب رک الیئ وت ی ارم ش

ن

وہ ی

اےتش اگلےن رپ یہ اھت 

ن

 اسےنم ڑھکا اےس دھکی راہ اھت روح اک اسرا دایھن ی

  گل ریہ یھت ۔ 
 
ی ر

ے

 لک ےس آج وہ اےس اےنپ دل ےک زی ادہ ف
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اہتش وک

ن

ا ےہ ۔وہ اس ےس وپےنھچ اگل ۔ اینت حبص ی

ے

 ن رکی

ے یک وکشش رکریہ ےہ ۔ 

ن

ب
 
پھپ
چ

 ہکبج وہ وخد یھب اجاتن اھت ہک وہ اس ےس 

 ںیم ےن وساچ آپ وک وھبک یگل وہیگ ۔ اس ےک ہنم ںیم وج ھچک آی ا ےنہک یگل

 رک اےس  
پ
ج

ی 

ن

ھپ

ک

اہں ی ار وھبک وت تہب یگل نکیل اھکےن ےک ےیل ںیہن ایپر رکےن ےک ےیل۔ 

  رکےت
 
ی ر

ے

 اس ےک ی اولں ںیم ہنم اپھچےت وہےئ وبال۔  اےنپ ف

 روح یک وتےسیج اجن رپ نب آیئ یھت اےس رات ےک روپ ںیم واسپ آےت دھکی رک

 نکیل ےھجم اھکےن ےک ےیل وھبک یگل ےہ ۔۔۔ اس ےن اانپ آپ ڑھچاےت وہےئ وبال ۔ 

 وت ےھجم اھک اجؤ۔ مت ےھجم اھک ول ںیم ںیہمت اھک اتیل وہں ۔

  رکےت   دوونں یک وھبک متخ وہ
 
ی ر

ے

اجےئ یگ۔ اس ےن ای  ی ار رھپ ےس اےس اےنپ ف

را گنت ایک ۔   وہےئ اس وک رگتف ںیم ایل اور ی ازوں اک ھگ 

ا اچاہ

ن

 ےھجم ہی ڈش دنسپ ںیہن ںیم ںیہن اھکیت ۔ اس ےن رھپ اانپ آپ ڑھچای

ی ےہ ۔ ہی ےتہک وہےئ وہ اس ےک وبلں رپ اکھج ۔اور وپرے ااحسق 

ٹ

 شی
پ

ٹ

ئ

رٹایئ وت رکو تہب 

  آپ وک ریساب رکےن اگل ۔ ےس اےنپ

 دےنھکی اگل ۔ 

ن

  اس ےک وبلں وک آزاد ایک وت اس ےک رہچے ہپ اینپ تگنس یک رن
 
 رھپ ج

 اہجں رھکبی ایح اور رسیخ اےس وکسن دے ریہ یھت 
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یسیک یگل۔ ارگ اچوہ وت ہی ڈش ںیہمت روز لم یتکس ےہ ۔ اور ارگ ہن یھب اچوہ وتیھب ہی ڈش 

 ںیہمت روز رضور ےلم یگ ۔ 

ازک الگیب وبلں وک اوگنےھٹ ےس ویک

ن

ہکن ہی ڈش ریمی ویفرٹ ےہ ۔ اور اس ےک رنم و ی

 الہسےت وہےئ وبال ۔ 

ااکم وکشش رکےن یگل ۔ 

ن

ا ۔ وہ اینپ رشم و ایح اپھچےن یک ی

ن

اہتش ںیہن رکی

ن

 اتگل ےہ آپ ےن ی

 ںیہن ایک ۔وہ ذو 

ے

رے دار آج ی

ن

اہتش ۔ اور نیقی رکو اس ےس زی ادہ م

ن

ںیم ےن وت رک ایل ی

  ادناز ںیم وبالینعم

اور وج ںیم ےن اینت تنحم ےس انبی ا ےہ ۔ وہ اس ےس رظنںی رچاےت وہےئ وبیل ۔ ہکبج اہھت 

اوخن ہنم اج رےہ ےھت ۔ 

ن

 یھبک دوہٹپ وھگام راہ اھت وت یھبک ی

 ےس وفحمظ وہ راہ اھت ۔ 

ے

 وہ اس یک احل

ا  اہتش آؤ وھٹیب ۔ اس ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اھٹبی 

ن

 اور وخد اسےنم ھٹیب ایگ ۔ ااھچ ی ار رکےت ںیہ ی

اہتش رکےت وہےئ اےنس رھپےس اےس 

ن

وےسی مت ےن ریمے ای  وسال اک وجاب ںیہن دی ا ی

 اخمبط ایک ۔ 

 وکن یس ی ات اک وجاب ۔۔؟ وہ ہن یھجمس ےس وپےنھچ یگل

ی یک رطح لچ ریہ یھت ۔ای  رات ںیم 
پ
ج

ن

کپ ی

 وت اہمتری زی ان 

ے

ارے ویہ ہک لک ی
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  ۔ وہ رشارت ےس وپھچ راہ اھت ۔ ااسی ایک وہایگ ہک ہی دنب وہیئگ

اہتش رکےت وہےئ اس ےک اہھت اکےپن۔

ن

 ہکبج ی

اہتش رکو ںیم ھچک ںیہن اتہک ۔وہ ےتسنہ وہےئ وبال

ن

 ااھچ ااھچ وسری وکسن ےس ی

ر اجےن 
م
اہتش۔ وہ اھٹ رک ی اہ

ن

ا آپ ےک اسھت ی

ن

آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ےھجم ںیہن رکی

 یگل

  ی ار م ےن اس اک اہھت اھتم ایل ۔لک رات مت ےن ھجم ےس ودعہ ایک اھت ہک ےھجم یھبک وھچڑ 
 
ج

 رک ںیہن اجؤ یگ وت اب ویکں اج ریہ وہ وہ ی الکل ریسسی گل راہ اھت ۔ 

ا رضوری اھجمس ۔ 

ن

ر اجریہ وہں وکیئ یپااتسکن واسپ ںیہن اج ریہ روح ےن اتبی
م
 ی اہ

ر یھب یپااتسکن واسپ وت اب مت یھبک اج یھب ںیہن 
م
 یتکس ۔ نکیل ےھجم وھچڑ رک اہیں ےس ی اہ

 ںیہن اجیتکس۔ 

اہتش 

ن

ر یھب ااجزت ںیہن ےہ ۔آرام ےس وھٹیب اور ی
م
ںیہمت ھجم ےس دور اجےن یک اہیں ی اہ

ل ریسسی وہ رک وبل راہ اھت روح وک اس ےک ادناز زت ای  ےنیہم ےلہپ 
ئ لک
رکو۔۔۔ وہ 

 واےل وہ ڑپھت ی اد آےئ ۔ 

  یہ ھٹیب یئگوت رھپ ےس ای  ی ار اس 
 
ی ر

ے

 ےک ف

اہتش وہ اےس اےنپ اہھت ےس الھکےن اگل ۔ 

ن

ا ول رکو ی

ے

 ااھچ ہن ریمی اجن اب ںیم ذماق ںیہن رکی
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رنت ااھٹ رک نچک ںیم یئگ وت واسپ یہ ہن آیئ  اہتش رکےن ےک دعب وہ ی 

ن

 ی

ا وہا نچک ںیم آ اچنہپ ۔ 

ے

دی

ٹ ن

 وت وہ وخد یہ اےس ڈوھی

ا 

ن

ے یک وکشش رک ریہ وہ ی

ن

ب
 
پھپ
چ

 ہی ی الکل اکیبر ےہ مت اچہ رک یھب ھجم ےس ںیہن ہی وج ھجم ےس 

 پھچ یتکس اچےہ داین ےک یسک یھب وکےن ںیم یلچ اجؤ

د اکنےل اگ ۔

ٹ ن

ر ہگج ےس ڈوھی
م
 اہمترا ی ارم ںیہمت ہ

ے یگل آپ ےس الب ںیم وت اکم متخ رک ریہ وہں ۔ وہ رکسمایئ یھت نکیل چس وت ہی  

ن

ب
 
پھپ
چ

ںیم ویکں 

ا اچیتہ یھت  اھت ہک لک رات ےک دعب وہ اس یک ےب

ن

 ی اک رظنںی ےس پھچ اجی

 اس یک رظنںی اےس رظنںی اکھجےن رپ وبجمر رک دیتی ۔ 

ر رک ایک ریہ وہ 

ن

ااھچ آج ےس ےلہپ وت اانت اکم ںیہن اھت اہیں رپ ۔مت دو ےٹنھگ ےس اہیں یسھگ آخ

 ۔وہ اجیتچن رظنںی ےس اےس دےتھکی وہےئ وپےنھچ اگل 

ارہ رکےت وہےئ اہک ۔   ںیم افصیئ رک ریہ وہں۔ اس ےن وپرے نچک یک

 

 رطف اش

ا ۔اس ےن 

ن

آپ اہیں ایک رک رےہ ںیہ اجےئ اجرک ایتر وہں آپ ےن اےنپ اکم رپ ںیہن اجی

 رظنںی رچاےت وہےئ اہک ۔ 

امئ ڈنپس 

ٹ

ا ےہ ۔ںیم وت اینپ ویبی ےک اسھت ی

ے

ادی یک یلہپ حبص وکن یپالگ اکم ےپ اجی

 

ںیہن ش

 رکوں اگ ۔ اس ےن اانپ ہلصیف انسےت وہےئ اہک 
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ا اچےیہ تہب اسرے اکم ںیہ آپ وک اصقنن وہ اجےئ اگ ںیم وت یہی ںیہن  

ن

ںیہن آپ وک اجی

وہں ۔وہ دلجی دلجی وبیل یھت ۔ ویکہکن اس ےس ےلہپ ی ارم ای  دن یھب اس ےک یپاس 

ری ےہ اےنپ اکم ںیم وت ےنہک اگل ےک 

ن

  وپاھچ ایک وہ تہب ی 
 
رھگ ہپ ہن راھک اھت اور اس ےن ج

رتص ںیہن ۔اس ےک یپاس تہب اکم ےہ اسسن  

ن

 ےنیل یک یھب ف

ارے اھبڑ ںیم اجےئ اکم ںیم وت اینپ ویبی ےک یپاس روہں اگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت دنچ 

 دن یھب ہن زگار یپاؤں وت اانت اکم رکےن اک ایک افدئہ ۔۔۔؟

 وہ تبحم ےس اس ےک اگل وچےتم وہےئ وبال ۔ 

  ہک وہ اےنپ اگل ہپ اہھت رےھک اےس دےنھکی یگل ۔
 
 ج

اگل ہپ رسیخ وھتڑی مک وہ یئگ یھت ںیم ےن وساچ اگل دو ں وہ لمکم رشاریت وہ اہمترے  

 ادناز ںیم وبال 

 دنچ دن ۔۔؟ وہ اس یک رحتک وک اونگر رکےت وہےئ وپےنھچ یگل ۔

ا ےہ ۔ںیہمت امھگےن رھپاےن ںیم ںیہمت اینپ ویفرٹ ہگج ےل 

ن

اہں ی ار ینہ ومن ہپ اجی

ا وہں ۔ تہب  

ے

 رپوکسن ہگج ےہ ںیہمت تہب ااھچ ےگل اگ ۔ ےک اجؤں اگ اہجں ںیم ارثک اجی

 ریمے اسھت وہں ےگ وہ ھچک وسےتچ وہےئ وپےنھچ یگل ۔ 

ے
ے

 وہ آپ اسرا وق

 اسھت رےتہ ںیہ ۔ اور ںیہمت وت وےسی 

ے
ے

ر وق
م
اہں ےب یب ینہ ومن ہپ ایمں ویبی دوونں ہ
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 یھب اب ںیم وخد ےس اگل ںیہن وہےن دوں اگ

  آ رک ڑھکا روح اےنپ دایھن ںیم ہی ونٹ یہ ںیہن رک یپا
 
ی ر

ے

یئ ہک وہ بک اس ےک ی الکل ف

  ایک
 
ی ر

ے

د ف ری 

ن

 وہا ۔ اور اس ےک رگد ی ازو احلئ رکےت وہےئ اےس اےنپ م

اجیتن وہ روح ںیم ےن یھبک اےنپ ےئل اہمتری یسیج ڑلیک ےک ی ارے ںیم ںیہن وساچ اھت۔ 

ا یھب وت اینپ یسیج

ے

ادی ہن رکےن اک ہلصیف ایک اھت اور ارگ رکی

 

 یسک ڑلیک ںیم ےن وت یھبک یھب ش

 ےس نکیل دوھکی ہن ےھجم الم یھب وت وکن ۔۔۔مت 

ری ا یسیج ۔ ںیم ےن وت اینپ زدنیگ ںیم وکیئ یکین ںیہن یک رھپ اہلل ےن 

ٹ

وصعمم یس ایپری یس گ

 مت یسیج رپی ریمے بیصن ںیم ےسیک ھکل دی۔

ان وہں ۔

ن

 ںیم داین اک س  ےس وخش تمسق ان

۔ وہ اس یک دنکے رپ اکھج رس رےھک آںیھکن دنب ےیک مت ےھجم یھبک وھچڑ رک وت ںیہن اجؤیگ ہن

 وبل راہ اھت ۔ 

  ہک 
 
ا اچوہں وت یھب ایک آپ ےھجم اجےن دںی ےگ روح رشارت ےس وبیل ۔ ج

ن

ارگ ںیم اجی

رار ی ار اےس ہک اکچ اھت ہک وہ یھبک اےس وخد ےس اگل ںیہن وہےن  

ن

م
 وہ ہ

ے

لک ےس اب ی

 دے اگ

۔ اور ںیم اینپ وکیئ یھب زیچ وخد ےس دور ںیہن   ںیہن ی الکل ںیہن یھبک ںیہن ۔مت ریمی وہ
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اجےن داتی ۔وج ریما ےہ وہ رصف ریما ےہ ۔ مت وخد یھب اچوہ وت یھب ھجم ےس دور ںیہن  

 اجیپاویگ ۔ 

ا 

ن

 ی ارم آج آپ تہب وخش ںیہ ی

ریت اج ریہ یھت ۔   اہں تہب ۔وجاب رصتخم اھت رگم اسجرںیت ی 

 آپ دںی ےگ ہن ۔ آپ یک اس وخیش ںیم ںیم آپ ےس ھچک اموگن ں وت  

 ول وہ اس اک اماھت وچےتم وہےئ وبال ۔ 

ن

 مت اجن امن

رایئ یھت ۔ 

ے

 وہ وت ےہ یہ ریمی اےس امےنگن یک ایک رضورت ےہ وہ ای

 وت رھپ ایک اچےہ ۔۔۔؟ ی ارم ےن اس اک دوہٹپ ےتچنیھک وہےئ اہک ۔ 

 زیلپ ےھجم رھگ وفن رکےن دںی ۔ وہ تنم رھبے ےجہل ںیم وبیل ۔ 

اہکں راہ اھت ۔ وہ وت اس یک رگدن ںیم ہنم اپھچےئ اےس وسحمس رکےن رگم وہ اس یک نس  

 ںیم رصموف اھت ۔ 

د نس رک اونگر رک ایگ اھت ۔  ای 

 

 ی ا ش

 آیئ ول وی وسچم ۔ اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم ےیل وہ ای  ی ار رھپ ےس اس ےک وبلں رپ اکھج ۔ 

ا۔ 

ے

اری

ے

۔ وہ اس یک وخوبش وک اےنپ ادنر ای

ن

 ی ارم ریمی ی ات نس

 دموہش وہےن اگل ۔ 
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ا ۔وہا وبال 

ے

 رپ رھک

ن

 یف ااحلل مت ونس ۔ ہی دڑھنک ایک ہک ریہ ےہ ۔اس اک رس اےنپ نس 

ہی دل مت ےس ھچک انہک اچاتہ ےہ ۔ھچک انس اچاتہ ےہ ۔ ہی رصف اہمترے ےیل دڑھاتک ےہ ۔ 

  ےیک وہ اس یک اسسسن   اےس وجاب دو ۔ اس یک ی ات
 
ی ر

ے

ونس ۔ اےس اےنپ ےب دح ف

 الھت لھتپ رک اکچ اھت ۔ 

 اےس ی اوہں ںیم ااھٹےئ اےنپ رمکے ںیم ےل آی ا ۔ اور اےس ڈیب رپ اٹل رک اس رپ اکھج 

ںیم اچاتہ وہں مت رصف ریمے ی ارے ںیم وسوچ ریمے ی ارے ںیم ی ات رکو ۔ ےھجم 

 ااسی صخش ںیہن الم وج

ے

ا وہ ایپر رکو ۔ ےھجم آج ی

ے

  ھجم ےس تبحم رکی

 مت ھجم ےس تبحم رکیت وہ ہن ۔اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل وپےنھچ اگل ۔ 

 اخومش ویکں وہ وبول ہن رکیت وہ ہن ھجم ےس ایپر ۔ وہ اس ےس اکلہ اس وھجنھجڑ رک وبال 

 اہں ۔ یتہک وہں تہب ایپر رکیت وہں ۔وہ رظنںی اکھجےت وہےئ وبیل ۔

ار اسوہ رک اس رپ اکھج ۔ ہکبج اس اک ااہظر نس رک 

 

 وہ رسش

آیئ ول وی ۔اس ےک رہچے رپ اجاجب اینپ تبحم یک رہم تبث رک وہ اےس داین یک وسوچں ےس 

 دور ےل ایگ

     

ر وصےف 
م
اس اک وفن دو ی ار جب رک دنب وہاکچ اھت ۔ہکبج وہ رہگی رپوکسن دنین وس راہ اھت روح ی اہ

 ےپ یھٹیب یٹ وی دےنھکی ںیم رصموف یھت ۔ 
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 وہ ی ارم اک ی الکل اسانم ںیہن   ہکبج اےس

ے
ے

ہتپ اھت ہک ی ارم اک وفن جب راہ ےہ ۔نکیل اس وق

ا اچیتہ یھت ۔ 

ن

 رکی

 اس ےن وت یھبک وخاب ںیم یھب ںیہن وساچ اھت ہک وکیئ اس ےس اینت تبحم رکے اگ ۔ 

ا اھت اس یک آوھکنں ںیم اےنپ 

ے

ی ارم رصف اتہک ںیہن اھت ہکلب چس ںیم اس ےس تہب تبحم رکی

 دھکی رک وہ ای  یہ رات ںیم رغمور وہیئگ یھت ۔ےیل تبحم  

 وفن دوی ارہ جب جب رک دنب وہایگ ۔

ااکایمب راہ اھت ۔ 

ن

 وفن یھب ی ارم یک رہگی دنین وھتڑےن ںیم ی

اب دنبہ وفن ںیہن ااھٹ راہ وت االگ دنبہ وخدیہ ھجمس اجےئ ہک وہ وفن ںیہن ااھٹ راہ رضور وہ 

ا

ن

د اس ےس ی ات ںیہن رکی ای 

 

ا یہ رےہ اگ ہن  زیبی وہاگ ی ا ش

ے

اچاتہ نکیل ڈٹیھ نب ےک وفن رکی

 اجےن وکن ےہ ہی ۔ 

ر یٹ وی دےتھکی رصموف ادناز ںیم وبیل 
م
 ی اہ

د ی ارم وفن ااھٹےل نکیل اس ےن وت آج مسق اھک  ای 

 

 ااظتنر رکیت ریہ ہک ش

ے

ر ی تہب دی 

 ریھک رھپ وبجمر وہ رک رمکے ںیم آ یئگ ۔ 

وج دروازے ےس وبیتل وہیئ آیئ یھت   ی ارم اںیھٹ بک ےس آپ اک وفن جب راہ ےہ ۔ وہ

 ادنر ی ارم وک داھکی وت اس ےک اہھت ںیم وفن اھت وج وہ اےنپ اہھت ںیم ااٹل دیساھ امھگ راہ اھت ۔ 
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ارے آپ اجگ رےہ ںیہ وت وفن ویکں ںیہن ااھٹ رےہ اچیبرا ہن اجےن بک ےس وفن 

 رکرکےک اکلہن وہےئ اج راہ ےہ ۔ 

 اھت ہک آج ےک دن ےھجم ی الکل ڈرٹسب ہن ایک اجےئ ںیم ےن لک ان ونیمکں وک اھجمسی ا یھب

 نکیل اںیہن دوھکی اجمل ےہ وج ای  یھب اکم وخد ےس رکںیل ۔ 

 وہ وفن وک ےصغ ےس وھگرےت وہےئ وبال

وہاتکس ےہ وکیئ تہب رضوری اکم وہ آپ وک ی ات رک ینیل اچےیہ ۔وہ ےتہک وہےئ اس ےک 

  آیئگ یھت ۔
 
ی ر

ے

 ی الکل ف

ا اچاتہ وہں ۔ اب دنبہ ی الکل یھب ںیہن آج اک 

ن

اسرا دن ںیم اینپ ویبی ےک اسھت زگاری

 یھب اوجناےئ ہن رکےکس وت افدئہ ایک ےہ ان س  اک ۔۔وج یھب 

ن
 

وکسن ےس اینپ ریمج الئ

ےہ وخد اھبنسل ںیل ےگ اےنت ےنن اک ےک ںیہن وہ ریمی میٹ ےک یھبس ولگ تہب اویٹکی 

 ےہ ۔

اور اس ےک اسھت یہ ای  ی ار رھپ ےس اس اک   ی ارم ےن ےتہک وہےئ روح وک اینپ رطف اچنیھک

 وفن ےنجب اگل ۔ 

 روح الھکلھک رک یسنہ۔ 

 نکیل ی ارم دلجی ےس وفن اکٹ رک اس یک رطف وتمہج وہا
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 تہب یسنہ ںیہن آریہ ںیہمت ۔۔۔؟۔ 

  رکےت وہےئ اہک ۔ 
 
ی ر

ے

 اےس ای  ی ار رھپ ےس اےنپ ف

اوفن وکیئ رضوری اکم وہاگ ۔ روح ےن اےنت

ن

ایپر ےس اہک ۔ہک ی ارم اک دل   ی ارم ااھٹ ےئجیل ی

 اچاہ ہک وفن رکےن واےل یک اجن اکنل دے۔

  ےل 
 
ی ر

ے

 مت ےس رضوری ھچک ںیہن ےہ ۔ اس اک اہھت اےنپ وہوٹنں ےک ف

ے
ے

اجن اس وق

اجےت وہےئ وفن رھپ ےس اجب ۔اور اس ی ار ےصغ ےس ی ارم اک رہچہ رسخ وہےن اگل ۔ سج اک 

 ادنازہ روح ےن ی اآاسین اگلی ا اھت ۔ 

کاارا اھت ۔ وکن رم  

ن

پھب
ت

 ی ارم وبال ںیہن ہکلب 

ے

 ایگ ےہ وج مت ولگ وھتڑا ربص ںیہن رک تکس

ر ںیم اتپسہل ہن ےچنہپ وت یلیلٰ رضور رم اجےئ یگ   وت وکیئ ںیہن رما ےہ ارگ مت ھچک دی 

ے

ایھب ی

ارف یک آواز ارھبی ۔ 

 

 ۔ وفن ےس ش

 ایک بلطم ںیم ھچک اھجمس ںیہن وہ ایھب یھب ےصغ ںیم اھت ۔ 

 ڈرٹسب یھت اہمتری اکنح یک وہج ےس اس ےن اےنپ بلک ںیم ڈرزگ اوور  رات یلیل تہب

ڈوز ےل ایل ےہ سج یک وہج ےس اس یک اجن رطخے ںیم ےہ ۔مت ےن اس ےک اسھت 

 کیھٹ ںیہن ایک ی ارم مت ےن اس یک تبحم اک ہی ہلص دی ا ۔ 

ارف ےن دھک ےس اہک ۔

 

 ش
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 ۔ ںیم آ راہ وہں ۔ اس ےن سب اانت ہک ےک وفن دنب رک دی ا  

ںیم ےن اہک اھت ہن وکیئ رضوری اکم وہاگ ۔ورہن وکیئ اس رطح ےس آپ وک ی ار ی ار ڈرٹسب  

 ںیم آپ ےک ڑپکے اکنیتل وہ ں۔

ے

  ی

ے

رشی وہں ی

ن

ا آپ اجںیئ ف

ے

 ویکں رکی

 ی ارم ےن اہں ںیم رس الہی ا اور اھٹ رک واش روم الچ ایگ ۔ 

     

 

وہ جنیچ رکےک اجےن اگل ۔آاجو دروازہ دنب رک ول ادنر ےس ۔اس ےن روح وک اکپرا ۔ وت روح 

 آیئ۔ 

ے

ر ی
م
 اس ےک اسھت یہ ی اہ

  ی ارم اجےت اجےت اٹلپ ۔
 
 ج

ای  سک لم یتکس ےہ ۔وہ وج بک ےس ریسسی لکش انبےئ وہےئ اھت اب ٹلپ رک وبال وت 

 یہ رنوس وہےن یگل

ن

 رو ح ااچی

 اےنپ اکم رپ ۔وہ ویفنکز وہ رک وبیل ین ںیہن آپ اجںیئ ہن 

 مت ےن ےھجم ااکنر ایک اور مت اچیتہ وہ ںیم اےسی یہ الچ اجؤں ۔ وہ ی الکل ریسسی گل راہ اھت ۔ 

رشاتف ےس مت وخد ےھجم سک رکدو ویکہکن ارگ ںیم ےن ایک وت ںیہمت رشفی ںیہن ےگل اگ ۔ 

  ڑھکا اھت   اور وہاتکس ےہ ریما ادناز یھب ںیہمت دنسپ ہن اےئ۔اب ی الکل
 
ی ر

ے

 اےکس ف

رامشئ رک راہ ےہ ۔

ن

 ہکبج روح ھجمس ںیہن یپایئ ہک وہ دیکمھ دے راہ ےہ ی ا ف
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 آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ۔ وہ ہنم انب رک وبیل

را وہرک  ُ
د ی  ری 

ن

اہں ےب یب ںیم ی الکل یھب ااھچ ںیہن وہں اور ارگ مت ںیہن اچیتہ ہک ںیم م

ارہ ایک ۔ںیہی رک اجؤں وت مت ےھجم اس ےن اےنپ وہوٹن

 

 ں یک رطف ارش

 ینب رظنںی زنیم رپ اگڑے وہےئ یھت۔

ے

 
  ہک وہ ی

 
 ج

راھ ۔ 

ٹ

ا ادنر یک رطف ی 

ے

 افنئ ۔وہ ای  دقم ااھٹی

 دھکی رک وفراً وبیل ۔ 

ے

 

ن

 ںیہن ںیہن آپ اجںیئ اےنپ اکم رپ روح اس یک ی

  اکھج ۔
 
ی ر

ے

 کیھٹ ےہ رھپ وہ اس ےک ف

 آںیھکن وت دنب رکںی ۔وخد وک وھگرےت یپارکوبیل ۔

 ڈلپم امنی اں وہےئ ۔وجکُُح ریمی اجن ۔وہ آںیھکن دنب رکےت وہےئ وبال ۔ 

  اکھج
 
ی ر

ے

 اور ای  ی ار رھپ ےس اس ےک ف

 رمیت ایک ہن رکیت اس ےن اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم اھتام۔ 

د  ری 

ن

پااےت وہےئ وہوٹنں وک اس ےک امےھت رپ راھک ۔ ڈلپم م کت
پ ت
ک
اور رھپ آہتسہ ےس اےنپ 

 رہگے وہےئ ۔

ا دہ مت ےس ادیم یھب ںیہن یھت ریخ کنیھت وی وس چم ۔وہ روح یک وھتڑی وچاتم اس ےس زی 

ا وہا لکن ایگ روح ےن وکسن اک اسسن ایل ۔ 

ے

 رکسمای
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ا  وہ دیساھ وہلٹیپس آی ا اور دڑھےل ےس دروازہ وھکاتل وہا اتپسہل ےک اس رمکے ںیم آی 

 اہجں یلیلٰ یھت ۔ 

ارف اور رضخ ےلہپ ےس یہ اہیں وموجد ےھت

 

 ش

 ی ےس یلیلٰ یک رطف آی ا وج ڈیب رپ یھٹیب وہیئ یھت ۔ وہ زیت

ارف اور رضخ زیتی ےس اس یک 

 

اس ےن یلیل وک رگدن ےس ڑکپا اور ویہ ڈیب رپ اٹل دی ا ہکبج ش

ارے ےس رواتک وہا وبال ۔ 

 

رھ ےھت ںیہنج اش

ٹ

 رطف ی 

رای ا وت مت دوونں ےک ریپ اکٹ ےک دیئب یک ڑسوکں رپ  ارگ ای  یھب دقم آےگ یک رطف ی 

  وگنماؤں اگ ۔ کیھب

اور ںیہمت تہب وشق ےہ رمےن اک رضخ ریما رویاولر دو ںیم ای  یہ ی ار اس یک اجن اکناتل 

 وہں ۔

اہک اھت ںیہمت ہک ہی اسرے ڈراےم رکےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ وہ یتخس ےس اس یک 

کاار راہ اھت 

ن

پھب
ت

 رگدن رپ اہھت امجےئ وہےئ 

ارف الچی ا اھت 

 

 ڈویل وہ رم اجےئ یگ ۔ش

 ریما سس۔ اسسن دنب وہ راہ ۔۔۔پپ۔ ۔زیلپ ۔یلیل ےن ھچک وبےنل یک وکشش یک ۔ یم۔  
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ا ںیم اہمتری ومت آاسن رک راہ وہں ۔ 

ن

ا اچیتہ وہی

ن

 اہں مت وت رمی

زیلپ وھچڑو ےھجم ریما سس۔ ۔۔یلیلٰ ےن ھچک وبےنل یک وکشش یک نکیل رگدن رپ دی اؤ 

 وہےن یک وہج ےس ںیہن وبل یپایئ 

 ایک رضورت یھت یلیلٰ ریمے یپاس آ اجیت ںیم وخد وگیل امر داتی ۔ اکیبر ںیم ڈرزگ ےنیل یک 

 اس ےن ای  ےکٹھج ےس یلیلٰ وک وھچڑا وت وہ دور اج رکڈیب ےس زنیم رپ رگی ۔ 

ری ومعق ےہ 

ن

یلیلٰ ریمے اسھت ڈراےم رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔ ۔ ہی اہمترا آخ

ںیہمت اےنپ اہوھتں ےس  ۔ارگ اس ےک دعب مت ےن اس رطح یک وکیئ یھب رحتک یک وت ںیم 

 امروں اگ اور زیلپ ارگ ںیہمت وخدیشک رکےن اک تہب وشق ےہ وت ریمے یپاس آؤ ۔ 

ا ےہ ۔ 

ے

رہ آی

ن

 ںیہمت اتپ ےہ ۔ ےھجم اس رطح ےس ومت دےنی ںیم تہب م

  اےس  
 
مت ےن ریمے اسھت کیھٹ ںیہن ایک ڈویل ںیم اہمتری ویبی وک س  اتب دوں یگ ج

 وہ وہ ںیہمت وھچڑ رک یلچ اجےئ یگ ہن اجےن یلیلٰ ہتپ ےلچ اگ ہن ہک مت ای  ڈان وہ

ے

 ای  اقٹ

 ںیم اینت تمہ اہکں ےس آیئ ہک وہ وبل ایھٹ

 وہ اس ےک یپاس زنیم رپ آاھٹیب ۔اور ای  ےکٹھج ےس اےس ی اولں ےس ڑکپ رک دیساھ ایک ۔ 

 یسک وک ںیہن یلم وہیگ ۔ 

ے

ںیم اہمتری زی ان اکٹ دوں اگ ںیہمت وہ ومت دواگن وج آج ی

 ڑتپ رک رمو یگ ۔   ڑتپ
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ایک رکو ےگ زی ادہ ےس زی ادہ وگیل امر دو ےگ نکیل ںیم رھپ یھب اہمتری ویبی وک رضور اتبؤں 

رار ںیہن وت ںیہمت ویکں ےنیل دوں وہ آوھکنں ںیم آوسن ےیل 

ے

یگ ارگ ےھجم وکسن ںیہن ےھجم ف

 وبیل

ا ےہ ۔ 

ے

ان وک زنیم ےک ادنر اسیک وسحمس وہی

ن

 ۔اجیتن وہ یلیلٰ زدنہ ان

ا وہں ۔۔ںیہن

ے

  ہن۔۔۔؟ ںیم اتبی

اوبت ںیم دنب رکےک لگنج ںیم زنیم ےک ادنر دانف راہ وہں 

ے

رض رکو ںیم ںیہمت ای  ی

ن

ف

اوبت 

ے

واہں ںیہمت اسسن ںیہن آےئ یگ آہتسہ آہتسہ اہمتری اسسن رےنک ےگل یگ ۔ مت ی

 ےک ادنر وہ ںیم مت رپ یٹم کنیھپ راہ وہں

 ےھجم اکنول ےھجم اہیں ےس ریمی اسسن رک ریہ مت ادنر ےس الچ ریہ وہزیلپ ےھجم اچبؤ وھکول 

 ےہ

  اھٹیب اتب راہ  
 
ی ر

ے

۔ ںیہمت زنیم ےک ادنر دنف رک ےک ںیم اج اکچ وہں۔ وہ ی الکل اس ےک ف

اھت ۔وہ تہب وغر ےس نس ریہ یھت ویکہکن اےس ہتپ اھت اس ےک اسھت یھب ھچک ااسی یہ وہاگ  

 ۔

 واہں یلگنج ےتک یسک ےک مسج یک وخوبش وسھگن رک اہمتری ربق ےک اورپ وھگےنم ںیگل ےگ ۔ 

این مسج یک وخوبش اچہپن رک ںیچنہپ ےگ وہ وتکں وک امرےن 

ن

اےنت ںیم واہں ےک ریش یھب ان
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 ںیگل ےگ ۔ارگ ںیہمت ےتک اھکںیئ ےگ وت ریش اینپ وھبک ےسیک اٹمںیئ ےگ

پ وہ اجؤ   ڈویل ہی مت ایک ہک رےہ وہ زیلپ  جپ

د وخزفدہ رکدںی یگ  ری 

ن

 ربق ےک ادنر آیت وخانفک ںیہمت م

یلیلٰ ےن اےنپ دوونں اہھت اکونں رپ رےنھک اچےہ نکیل اس ےس ےلہپ یہ ی ار م ےن اس ےک 

 اہھت اھتم ےئل 

این مسج یک وخوبش اچہپن ےک رغاےن ےگلےگ وپرا لگنج یلگنج وخانفک اجونروں یک 

ن

وہ ان

 ۔ ربق ےک ادنر اہمتری اسںیسن روک ریہ وہیگ ۔ آوازوں ےس وگےنجن ےگل اگ  

ا اچوہں 

ن
ن

 مت وخد یھب اینپ اسوسنں یک آواز ںیہن س

 یگ ںیہک وہ یلگنج اجونر اہمتری آواز نس رک ںیہمت زنیم ےس اکنل رک ریچاھپڑ ہن دے 

پ وھچب اہمترے مسج رپ رےگنی

ن

 رھپ زنیم ےک ادنر یک ولخمق ۔ڑیکے وکمڑے اسی

  ےن روےت وہےئ اہک ۔ زیلپ سب رکدو ڈویل ۔ یلیلٰ

اوبت ےک ادنر وہ اہکں ےس اہمترے مسج رپ ےچنہپ 

ے

 ںیہمت وخد یھب ھجمس ںیہن آےئ اگ ہک ی

 اتبؤ ںیم ھچک یسک وک ھچک ںیہن وہکں یگ ۔ 

ے

 سب سب زیلپ ےھجم ھچک م

ے اجونروں وک وسحمس رکےک وہ 

ے

گب

ن

 ت
ب

سب اہمتری ویبی وک ھچک ںیہن اتبؤں یگ اےنپ اورپ ر

 الچیئ یھت ۔ 
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 اےلگ یہ ےحمل ی ار م ےن اس اک ہنم اےنپ اہھت ںیم دوباچ ۔ ۔

ارگ مت ےن روح وک ھجم ےس دور رکےن ےک ی ارے ںیم وساچ یھب ہن وت ںیم اہمتری ومت وک 

پ اںیھٹ 

ن

رار ںیلسن اکی

ن

م
اس رطح ےس وسوچں اگ ہک اہمترے ان وپسرٹ ز یک آےن وایل ہ

ارہ ایک 

 

ارف یک رطف اش

 

 یگ اس ےن اسےنم ڑھکے رضخ اور ش

 

ا اانت یھب آاسن ںیہن ےہ یلیلٰ اس ےن ای  ےکٹھج ےس یلیل وک ےھچیپ یک 

ن

ےھجم کیلب لیم رکی

 رطف وھچڑا ۔ 

 ںیم دل رصف روح ےک ےئل دڑھاتک ےہ ی ایق داین ےک ےیل ںیم ویہ ڈوی ل وہں  

ن

اس نس 

 ںیہن اکےپن 

ے

 سج ےک اہھت آج ی

پ ریہ یھت ۔ 

ن

ری رطح ےس اکی ُ
ر چنیب ہپ یھٹیب وصعمہم ی 

م
 ہکبج ی اہ

 

     

الم ںیہن وہں ےھجم ںیہن ہتپ یلیلٰ ےن ہی اسرا ڈراہم ویکں ایک 

 

ڈویل ںیم اس س  ںیم ش

 ےھجم وت سب اس ےک اتپسہل آےن ےک ی ارے ںیم اتپ الچ وت ںیم اہیں آی ا ۔ 

 ںیم ان س  اک اسھت ںیہن دے راہ اھت ےھجم اس ی ارے ںیم ھچک ںیہن اتپ ۔

ر الکن وت ںیہ رضخ 
م
یھب اس ےک ےھچیپ آی ا ۔ ویکہکن وہ اینپ ومت   وہ اتپسہل ےک رمکے ےس ی اہ
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 ویسی ںیہن اچاتہ اھت ےسیج اس ےن یلیلٰ وک اس یک ومت اتبیئ یھت ۔

 ایک آپ یلیلٰ وک وایعق وےسی امرےن واےل وہ وصعمہم ےن وپاھچ ۔

وہ اس ےس زی ادہ ی ات ںیہن رکیت یھت اس ےس دور دور یہ ریتہ یھت نکیل آج وج ھچک یھب  

ر وہا ۔اس ےک دعب  
م
ال ےک رمکے ےس ی اہ

ے

پ
د ڈر ےنگل اگل اھت نکیل رضخ ےن اس ری 

ن

وت اےس م

ارہ ایک وت وہ اسھت یتلچ وپےنھچ یگل 

 

 لکن رک اےس اسھت آےن اک اش

اہمترے ی ای ا وک اےسی یہ امرا ایگ اھت ۔ اںیہن یھب زدنہ زنیم ںیم دنف رکدی اایگ اھت ۔ںیم 

ا 

ے

ان زنیم ےک ادنر اسیک وسحمس رکی

ن

 ےہ ہحمل ہحمل اسسن رےتھک وہےئ اسیک ںیہن اجاتن زدنہ ان

ا ےہ ۔ 

ے

 وسحمس وہی

 اس دن ےھجم وگیل یگل یھت اور مہ لگنج ہک وچیبں چیب ای  وھچیٹ یس وھجڑپنی ںیم ےھت ۔ 

اک آواز آ ریہ یھت ۔ 

ن

ر ےس اجونروں یک ایسی یہ رطخی
م
  ی اہ
 
 ج

 دعب ںیم ان ولوگں ےن ےلہپ اہمترے ی ای ا وک زنیم ےک ادنر دنف رکےک اںیہن امرا اور رھپ 

ر 

ن

یلگنج اجونروں ےن ایکن الش وک زنیم ےک ادنر ےس اکنل رک ۔دصقی اس ےک ےئل زعی 

 اھت وہ آےگ ھچک ںیہن وبل یپای ا 

ر لکن ایگ ۔ 
م
ا ی اہ

ے

 ےھجم نیقی ےہ ہک مت تہب وبضمط وہ ڑلیک ۔ وہ اس ےک رس ہپ اہھت رھک

 ہکبج اینپ ی اپ یک ےب سب ومت رپ وہ آوسن اہبیت ویہ چنیب رپ ھٹیب یئگ 
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ا اچاتہ اھت آج نکیل رھپ ارگ مت اہیں آ یہ ےئگ وہ وت زیلپ 

ن

ڈویل ںیم ںیہمت ڈرٹسب ںیہن رکی

 ومیس اور رادش اک یھب لح اکنل دو ۔ 

دوی وک ڈٹیلی رکےن رپ رایض ںیہن ےہ اوہنں ےن وت ہی یھب ہک دی ا ہک وہ 

ٹ

وہ ولگ اس وی 

 یسک ڈویل ےس ںیہن ڈرےت ۔۔ 

 وت ولچ رھپ اںیھن ڈراےت ںیہ ۔

ا اچاتہ وہں ۔اس ےیل دلجی ےس دلجی 

ن

 زگاری

ے
ے

ںیم روح ےک اسھت ای  رپوکسن وق

ا ےہ ۔ 

ن

 اسرے اکم متخ رک دانی اچاتہ وہں ںیہمت ریما ای  اکم رکی

ا اچاتہ وہں دو سٹکٹ اک ااظتنم رک دو نکیل 

ن

ر ےل ےک اجی
م
ںیم روح وک اےنپ اسھت ںیہک ی اہ

ام ےپ ۔

ن

 روح ےک الص ی

ا 

ٹ

پ

ن

 اےنپ اسرے اکم پ

ے

  ی

ے

 ےہ ںیم ی

ے
ے

 ڈاولں اگ اہمترے یپاس سب اانت یہ وق

 یپاوپسرٹ ونباےن ےک ےیل ۔ 

کیھٹ ےہ ںیم رکدوں اگ ۔ ڈویل ںیم اہمترے ےئل تہب وخش وہں نکیل اہمتری زدنیگ 

ر رک یپاےئ یگ ۔ریما بلطم ےہ وت اس ڑلیک 

ن
 

تہب اگل ےہ ایک روح اس زدنیگ ےس رپمکوامی

 رےہ وہ ۔ ےک ےیل رضورت ےس زی ادہ یہ رپوویسز وہےت اج  
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ادی رکیل ۔ 

 

 ےھجم اگل اھت ہی ویتق ااسحس ےہ نکیل مت ےن اس ےس ش

  اےس ہی س  ھچک ہتپ ےلچ اگ ریما بلطم ےہ ۔
 
 نکیل ج

 وکن اتبےئ اگ اےس ی ارم ےناس یک ی ات اکیٹ ۔ 

ڈویل ہی یپھچ وہیئ ی ات وت ںیہن ےہ ۔تہب ولگ اجےتن ںیہ ارگ یلیلٰ ںیہن وت وکیئ اور یہس  

 ۔

وج یھب ھجم ےس ریمی روح وک اگل رکےن یک وکشش رکے اگ ںیم اس یک ںیم ےن اہک ہن  

 روح اکنل دوں اگ ۔ 

 مت ےب رکف وہ اجؤ اینت تمہ یسک ںیم یھب ںیہن ےہ ۔

 ےھجم ومیس اور رادش ےس انلم ےہ

ا اچاتہ اھت 

ن

د اس وموضع رپ ی ات ںیہن رکی ری 

ن

 وہ رضخ ےس م

     

 وہ رضخ ےک اسھت ومیس اور رادش ےک اکھٹےن رپ آی ا اھت۔ 

ارف اک انہک اھت ہک یلیل ےک اسھت وج ھچک یھب وہا 

 

ا ںیہن اچاتہ اھت نکیل وبجمر اھت ۔ ش

ن

ارف آی

 

ش

 ےہ وہ ی الکل طلغ ےہ ویکہکن وہ یلیلٰ وک اینپ اھبیھب امن اکچ اھت ۔ 

ااسی اتہک ےہ اس ےئل رشاتف   نکیل اس ںیم اینت تمہ ہن یھت ہک وہ ڈوی ل ےک اسےنم یھب

 ےس ان ےک اسھت آایگ ۔
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دوھکی ںیم مت دوونں وک ےلہپ ےس اتب راہ وہں ارگ لتق رکےن اک ارادہ ےہ وت ںیم ادنر ںیہن 

ااگہر آوھکنں ےس لتق ںیہن دھکی اتکس ۔ وہ ہی ںیہن ہک اتکس اھت ہک اےسی 

ن

آوں اگ ںیم ان گ

 ۔  یہ ڈویل ےک امرےن ےک ادناز ےس ڈر اتگل ےہ

 نکیل ڈویل یک وھگری ےن اےس ادنر آےن رپ وبجمر رک دی ا ۔ 

ر ان ےک آدیم اےنپ اےنپ اکم ںیم رصموف ےھت وہ دیسھ ان ےک آسف ںیم آےئ اور 
م
ی اہ

 اسےنم یک رکویسں رپ ےھٹیب ۔ 

دوی 

ٹ

دوی ےک ےئل آےئ وہ وت مہ ےلہپ یہ اتب ےکچ ںیہ ہک وہ وی 

ٹ

ارگ مت ولگ رھپ ےس اس وی 

 انھجمس ۔ ڈٹیلی ںیہن وہاگ سج  

ے

 رطح ےس مت ےن واقث کلم وک امرا ےہ اانت زمکور ںیمہ م

ے وہےئ وبال ۔

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

 ومیس 

دوی اک ذرک یھب ںیہن ایک ۔وھٹیب مہ آرام ےس ی ات رکےت ںیہ رضخ ےن اہک 

ٹ

ارے مہ ےن وت وی 

 ۔

دوی ڈٹیلی رکےن ےک 

ٹ

ری ا دے دو وت وہ اتکس ےہ وہ وی   یٹس واال ای 

ٹ
 

ای

ن

وےسی ارگ مت ںیمہ ی

 مہ وسںیچ ۔  ی ارے ںیم

ام ایل وجہک ڈویل ےک ےضبق ںیم اھت ۔ 

ن

ری ا اکی  یٹس ای 

ٹ
 

ای

ن

 اس ےن ی

دوی ڈٹیلی رکو ۔ڈوی ل ےن اہک

ٹ

 ےھجم وظنمر ےہ وہ وی 
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 ومیس ےن افاحتہن رظنوں ےس رادش یک رطف داھکی ۔ 

 ےلہپ ان رپیپز رپ اسنئ رکو وہ اسری ایتری ےیک ےھٹیب ےھت ۔ 

 

 ڈویل رپیپ ااھٹ رک دےنھکی اگل ۔ 

ارف  

 

ارف وک احمبط ایک ہکبج وہ ش

 

ومیس رادش اک آسف دوھکی انتک ااھچ ےہ ۔ رضخ ےن ش

 وسچ راہ اھت ہی وضفل ںیم ویکں وبل راہ ےہ ۔ 

ا 

ن

ارف ےن التجی

 

د رپوف ےہ ۔ش

ٹ ن

ارا آسف ااھچ ےہ ویکہکن وہ اسؤی
م
اہ زی ادہ ہ

ن

اس ےس یئک گ

 رضوری اھجمس ۔

رانئ رکوای ا اھت ۔اور اس اعم

ن

ارف ےن وخد ڈی 

 

ےلم ںیم وہ ی الکل وعروتں اسیج اھت ااکن اسف ش

 وہ اینپ زیچ وک ربمنون اتھجمس اھت ۔ 

د رپوف ےہ رادش ےن ای  اٹسلئ ںیم اہک۔ 

ٹ ن

ارا اسف یھب اسوی
م
 ہ

ارف ےن ای  

 

 امھگےت ش

ن

ان

ٹ

ا اھت اس ےک اسھت یہ رھپیت ےس ی

ن
ن

 
کنیھت وی سب اانت یہ ج

 اھت ۔ کک ےس رادش وک زنیم رپ رگای ا ہکبج دورسے وک رضخ اھبنسل اکچ  

 ۔رادش الچی ا اھت 

ے

ارے اسھت ااسی ںیہن رک تکس
م
 ڈویل ہی دوھاک ےہ مت ہ

دوی ڈٹیلی 

ٹ

وھچڑو ان س  ی اوتں وک ںیم مت ےس رصف ای  ی ار وپوھچں اگ ایک مت ولگ وی 
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ا اچوہ ےگ اور ارگ اہمترا وجاب اب یھب ںیہن ےہ وت اس ےک دعب ںیم ھچک ںیہن 

ن

رکی

 ان ےک اسےنم اتھٹیب وہا وبال   وپوھچں اگ رصف اانپ اکم رکوں اگ ڈویل

رزگ ڈٹیلی ںیہن وہاگ ومیس الچی ا ۔
م
دوی ہ

ٹ

 ںیہن وہ وی 

 افنئ اب ںیم ںیہن وپوھچں اگ مت وہ ڈٹیلی رک یھب دو وت یھب ںیہن ۔ 

ارف اک ہنم نب ایگ ۔ 

 

   ےس ای  ڈیلب اک ٹکیپ اکنال ۔ےسج داھکی ش
 

 ڈویل ےن اینپ ج

 )زیتاب( ویکں الےئ ےھت

ٹ

ارف ےن اہک ۔ ی ار ںیہن مہ وہ ای  

 

  ۔ ش

ا دنسپ رکوےگ ومیس ۔ اہمترے یپاس دو آزنشپںیہ۔ ڈویل ےن اس ےک 

ن

سک رطح ےس رمی

ارہ ایک ۔ 

 

 اسےنم دوونں زیچوں یک رطف اش

اہاہاہ ںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم ان ےس ڈر اجؤں اگ ےھجم ہتپ ےہ مت ےھجم ںیہن امرو ےگ ارگ مت 

دوی وت ڈٹیلی ےسیک رک

ٹ

 واؤ ےگ ومیس سنہ اھت ۔ ےن ےھجم امر دی ا وت وہ وی 

اس یک یسنہ ےن یتلج رپ لیت اک اکم ایک ڈویل ےن اس اک ڑبجا ڑکپا اور زیتاب یک یشیش اس 

ر ےتگل ںیہ
م
ر وموضع ےپ ےنسنہ واےل ولگ زہ

ن

دلی دی۔ ےھجم ریسی 

ٹ ن

 ےک ہنم ںیم ای

پااےن اگل ۔ کت
پ ت
ک
 ۔وہ اینت زور ےس داھڑا اھت ہک اسھت ڑھکا رادش 

 ےل وھپےنٹ ےگل ۔ اس یک اسری ںیسن لگ یکچ یھت ۔ ہکبج ومیس ےک رہچے رپ اھچ

ا رشوع وہیئ ۔ 

ن

 ہن وہا ۔اےس ااکبایئں آی

ے
 

رداس د ی  ری 

ن

ارف ےس م

 

 ش
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ر یک رطف اھباگ ۔ 
م
 وہ رادش وک ویہ اتکنیھپ واہں ےس ی اہ

ا اچوہ ےگ اس ےن وںیہ 

ن

اہں رادش اہمترے یپاس یھب دو آزنشپ ںیہ مت سک رطح ےس رمی

 ۔ دو زیچںی اب اس ےک اسےنم ریھک  

رادش ےن ےب یسب ےس رضخ یک رطف داھکی وج ہک راہ اھت ہک زیتاب ےس رمو ویکہکن ڈیلب 

 ےس تہب زی ادہ درد وہاگ

  اس اک وفن ےنجب اگل ۔
 
 اس ےن رادش اک ڑبجا ڑپا ج

ام دے رک اس ےک اگل ہپ ڈلپم امنی اں وہےئ اسرا ہصغ اھجگ یک رطح 

ن

ا ی

ے

وفن رپ اگمگجی

 اھٹیب اھت ۔ 

ارے ےس رضخ  

 

وک رادش اک ہنم دنب رکےن وک اہک اور وخد رہگا اسسن ےل رک وفن اس ےن اش

 اڈنیٹ ایک ۔ 

 اہں اجن تہب سم رک ریہ وہ ےھجم ےجہل ںیم داین اہجن یک تبحم ومس رک وبال ۔

 سم ںیہن رک ریہ سب وپھچ ریہ وہں ہک ایک انبؤں روح رشامےت وہےئ وبیل۔ 

ا وہں مہ اسھت

ے

ر ںیم آی  انبؤ ںیم سب وھتڑی دی 

ے

 مت   ھچک م

ے

  ی

ے

ر چنل رکںی ےگ ۔ی
م
ی اہ

 ایتر وہ اجؤ ۔ اےلگ دنپرہ ٹنم ںیم ںیم اہمترے یپاس وہں اگ ۔ 

 کیھٹ ےہ دلجی آےیئ اگ ۔
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   ںیم رےتھک یہ اگل ہپ ڈلپم اغی
 

اوےک اجن ںیم سب ایھب اچنہپ ۔ وفن دنب رکےک ج

 وہےکچ ےھت

 اور دے دےی اب اتبؤ سک 
پ
ااسحن امون ریمی ویبی اک سج ےن ںیہمت ےنیج ےئلیک دو ٹ

ا دنسپ رکوےگ ۔ 

ن

 رطح ےس رمی

 امرو ےھجم شخب دو وہ روےت وہےئ اس 

ے

دوی ڈٹیلی رک دوں اگ زیلپ ےھجم م

ٹ

ڈویل ںیم وہ وی 

 ےک ریپوں ںیم رگا۔ 

ا وہں وہ ےنشخب  

ے

ر ںیم ڈیلب اامعتسل رکی

ن

ز
 س
کپ

 ےک ومڈ ںیم ہن اھت ۔ رضخ ںیم اس رطح ےک 

ںیہن ڈویل ےھجم اعمف رک دو ںیم س  ھچک ڈٹیلی رکوا دوں اگ ۔وہ روےت وہےئ وبل راہ 

 اھت ۔ 

ںیہمت اس صخش اک واہطس ےسج مت س  ےس زی ادہ اچےتہ وہ ۔ںیہمت اہمترے آونپں اک 

دا ےک ےئل ریمے ےچب ںیہ وہ۔میتی وہ اجںیئ ےگ ۔ 

ن

 واہطس ج

  رکدوں اگ ۔ےھجم اعمف رک دو ںیم س  ھچک کیھٹ

ر لکن ایگ ہکبج 
م
رضخ اس ےس ڈلیٹی ےل رک س  ھچک ڈٹیلی رکوا دو ۔ سب اانت ہک ےک وہ ی اہ

 رضخ رپاشین وہ اکچ اھت ویکہکن ااسی یلہپ ی ار وہا اھت ہک وکیئ ومت ےک ہنم ےس چب ایگ وہں ۔ 

رےت ےھت

ے

 ںیم ہی ولگ ارثک ومت ےک اھگٹ ای

ے

 ڈویل یک دعال
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ر ڑھکا وہ 
م
ن اجب راہ اھت اور روح وک وفن رپ ےلہپ یہ اےنپ آےن یک ربخ دے اکچ وہ بک ےس ی اہ

 اھت

 ایتر ںیہن یھت۔اور ی ارم وک ااظتنر رکےن یک اعدت ہن یھت

ے

 نکیل وہ ایھب ی

 ےس ےچین آیئ اور آرک اس ےک اسھت اگڑی ںیم یھٹیب 

ن

 وہ زیتی ےس اھبیتگ وہیئ ڈلبن

 روح ہی ایک رطہقی ےہ۔۔۔

 ڑھکے ااظتنر رک راہ وہں اور مت رپ آرام ےس ایتر وہ ریہ وہ  ںیم بک ےس اہمترا اہیں

ا ےہ روح ےن ہنم انب رک اس یک 

ے

 وت گل یہ اجی

ے
ے

ںیم ایتر وہ ریہ یھت اب ایتر وہےن ںیم وق

 ینس ۔ 

ٹ
ن

 ڈای

 یک دقر رکین اچےیہ 

ے
ے

 یک دقر ںیہن ےہ ںیہمت وق

ے
ے

ی الکل یھب ںیہن روح ںیہمت وق

ر ںیم ےنتک ا اتکس اھت ۔   ںیہمت اتپ ےہ اس وھتڑی دی 

ٹ

پ

ن

 اکم پ

 ےس اورپ ایک ریہ یھت ںیم ںیہمت واہں ےس وفن رکےک اتب اکچ اھت ہک ںیم 

ے
ے

اور مت اےنت وق

 رھگ آ راہ وہں ۔ 

 

ے
ے

 ڑلویکں یک رطح کیم اپ رکیت وہ ۔رھپ ںیہمت اانت وق
 
 

اور مت وکن ےس وہ نشیف ای

 راہ اھت ۔ 

ن

 ویکں اگل ی ارم ای  ای  ڈنکیس اک اسحب امن

  نکیل ںیم ےن کیم اپ ایک ےہ روح ہنم انب رک وبیل ۔آپ داھکی ںیہن
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 کنپ رلک یک 

ٹ
 

اہں ی الکل ےھجم رظن آ راہ ےہ اہمتری آوھکنں ںیم اکلج ےہ اور وبلں رپ الی

ک ےہ ۔نکیل رتحمہم اےس کیم اپ وکیئ ںیہن اتہک ۔ 

ٹ

شت
پ لپ

 

رطح   ایک بلطم ویکں ںیہن اتہک ںیم ےن اینت تنحم ےس اگلی ا ےہ اب ںیم امرہی آیپ یک

ا ۔ 

ن

 رپولنشیف وت ںیہن وہں ی

آپ وک اتپ ےہ ریمی آیپ اانت ااھچ کیم اپ رکیت ںیہ اوہنں ےن وپرا وکرس ایک ےہ ۔ وپرا 

دنبہ دبل دیتی ںیہ روح ےن وخیش ےس ےتکہچ وہےئ اتبی ا ۔آج ےس زی ادہ اےس یھبک امری ا 

 ےک اس وکرس یک وخیش ہن وہیئ یھت 

اہم ںیہن

ن

ا اچاتہ وہں مت ےن ےھجم اانت ااظتنر رکوای ا اس یک او زیلپ ی ار ںیم اہمترا امری ای

ن
ن

 س

 ںیہمت زسا ےلم یگ ۔ 

 ی ارم ریسسی ادناز ںیم وبال

 زسا آپ ےھجم زسا دںی ےگ روح وک دصہم وہا ۔

اہک آدنئہ مت ہی یطلغ ی الکل ہن رکو ۔

ے

 اور ںیہن وت زسا وت ںیہمت رضور ےلم یگ ی

 رےھک

ٹ
ن

 ںیم رسیخ ےنکلھچ ی ارم ےن کھج رک اس ےک وبلں رپ اےنپ وہی
پ
 ۔ روح اک رہچہ ٹ

 اگل ۔ 

ا رضوری اھجمس

ن

 مہ اگڑی ںیم ںیہ روح ےن ی اددالی
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ا ۔ 

ے

 اہں ایس ےیل اینت مک زسا دی ےہ ۔ارگ رھگ ںیم وہےت وت وسوچ اہمترا ایک احل وہی

ا اور لکشم 

ن

  ہک رظنںی المی
 
آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ۔ اوہنں ےن ہنم انب رک اہک ج

 وہ اکچ اھت 

 

ں ںیم ی الکل یھب ااھچ ںیہن وہں اور رھگ واسپ آےن ےک دعب ھجم ےس ااھچ وہےن یک اہ

ا ۔اس ےن ہتِ دل ےس اس اک اگلی ا ازلام وبقل ایک 

ن

 رکی

ے

 ادیم یھب م

     

 

 ےک اسحب ےس  

ے

 

ن

اگنپ امل ےل ےک آی ا اور اس ےک ےیل اس یک امسجی

 

وہ اےس ےلہپ ش

 ڑپکے ےنیل اگل

اور ڑپکوں یک رضورت ںیہن ےہ آپ  ارے ریمے یپاس اےنت اسرے ڑپکے ںیہ  

ا ی الکل ااھچ 

ن

دی ری 

ن

ری اد رک رےہ ںیہ ۔روح وک ےباکر ںیم اانت ھچک خ ویکں اکیبر ںیم اےنپ ےسیپ ی 

 ںیہن گل راہ اھت ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

ری اد ںیہن وہےت اہمترے ےئل وت امکی رچ رکےن ےس ریمے ےسیپ ی 

ن

 ےبیب مت ہپ خ

 وہےئ اہک ۔   ریما س  ھچک اہمترا ےہ ۔اس ےک اگل رپ یکٹچ اکےتٹ

اگنپ ںیم رصموف وہ ایگ اس ےن س  ھچک اینپ دنسپ اکایل 

 

 رھپ ش
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 اس گیب اک ںیم ایک رکوں یگ ۔ںیم ںیہن ااھٹیت ہی رپس وریغہ ۔ 

اگنپ اک زی ادہ رجتہب ہن اھت اس ےک 

 

ا اچےیہ ۔ اےس وعروتں یک ش

ن

 ااھٹؤ نکیل یپاس وہی

ے

م

دے اج راہ اھت ۔  ری 

ن

 اہھت ںیم وجآ راہ اھت وہ خ

 ںیہک رھک رک وھبل اجؤں یگ روح ےن اانپ ذماق اڑای ا ۔ ںیم اےس  

اہاہاہ ہی یھب ایھچ ی ات ےہ مت ااسی رکو مت ےھجم اےنپ اگرڈ رولھک مت اہجں اجؤ یگ ںیم اےس ااھٹ 

 رک ےھچیپ ےھچیپ آوں اگ ۔ 

ی ارم آپ وک ایک وہایگ ےہ آپ ےلہپ وت اےسی ںیہن ھت ی ار م یک اس رطح یک ی اںیت روح وک 

  یھت ویفنکز رک ریہ

دویاہن وہ ایگ وہں اہمترا۔ اہمترا اسہی نب ےک رانہ اچاتہ وہں ۔۔ اف ہی صخش ااہظر ےک  

 اعمےلم ںیم انتک اریم اھت ی ات ی ات رپ اےنپ دل یک ی ات اس ےس اتہک اھت ۔

ا انیپ دنب رکدوں اگ ی ارم اس 

ن

انخ اھکےن ہن وھچڑے وت ںیم اہمترا اھکی

ن

روح ارگ مت ےن ی

ا رشوع رک دیتی ہکبج ی ارم وک 

ن

انخ اھکی

ن

ا ےہ وہ اےنپ ی

ے

  یھب وکیئ ذوینعم ی ات رکی
 
ےس ج

ر وہےن یگل یھت

ٹ
پ
 اس یک اعدت ےس خ

 ںیم ںیہن اھکیت ہی وت وخد یہ ہنم ںیم آاجےت ںیہ وہ وصعمتیم ےس وبیل 

 اہ

ے

اںیگن ںیہ وج اےنپ آپ لچ ےک اہمترے ہنم ی

ٹ

اونخں یک وت ی

ن

ں ی الکل اہمترے ی
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 آاجیت ںیہ ۔ 

آج ےک دعب اہمترے اہھت اہمترے ہنم ںیم دانھکی اہمترے اہھت اکٹ دوں اگ ۔ دیکمھ 

 داتی اس اک اہھت ڑکپ رک آےگ لچ دی ا ۔ 

پاایت وپےنھچ یگل ت

ٹ

تپپ

ٹ

ب
 آپ ریمے اہھت اکٹ دےگنی ۔روح آںیھکن 

 ر رک داھکی ی ارم ےنوھگ

ا 

ن

بلطم ارگ آپ ریمے اہھت اکٹ دےگنی وتںیم اھکؤں یگ ےسیک اکم ےسیک رکوں یگ اھکی

 ےسیک انبؤں یگ ۔ 

 ںیم وہں ہن اینپ ےبیب ےک اسرے اکم اےنپ اہھت ےس رکوں اگ ۔ 

د ارتعاض ہن وہ وت مہ چنل رک ںیل ۔  ری 

ن

 ارگ آپ وک م

 ی ارم رھپ ےس اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم ےل رک ےنلچ اگل

اہں ںیلچ وےسی یھب آپ یک اجراحہن ی اںیت نس نس رک ریمے ٹیپ ےک وچےہ یھب  

 وخدیشک رک ںیل ےگ ۔ 

 اور ارگ ںیم چس ںیم ااسی اجراحہن الکن وت ی ارم ےن ای  دم ریسسی وہا 

 وت ںیم اھبگ اجؤں یگ روح سنہ رک وبیل 

ا اجن ہن اکنل دی وت انہک اہھت یک رگتف تخس وہیکچ یھت ۔

ن

 اھبگ رک داھکی
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د ی ارم وک ہی ی ات دنسپ ںیہن یھت ہک  ای 

 

نکیل ھچک ںیہن وبیل سب اس ےک اسھت یتلچ ریہ ش

 واہں ےس دور اجےن یک ی ات رکے

     

 ںیم چنل ایک ی ارم ےن اس یک دنسپ ڈش وگمایئ۔ 

ٹ

 دوونں ےن وہٹ

ا اھک راہ اھت اس یک رطف دھکی یھب ںیہن راہ اھتاےس لمکم رظنادناز رک اکچ 

ن

وہ آرام ےس اھکی

 اھت

ا اراض ںیہ۔ روح وج بک ےس ونٹ رکریہ یھت ہک وہ اس ےس ی ات ی 

ن

ر م آپ ےس ی

 ںیہن رک راہ وپےنھچ یگل ۔ 

ا اھکےن ںیم رصموف وہایگ ۔ 

ن

 اہں ۔وہ رصتخم اس وجاب دے رک اھکی

اراض وہں ۔ 

ن

وسری ی ارم ںیم آدنئہ اھت ایسی ی ات ںیہن رکوں یگ آپ زیلپ ھجم ےس ی

 روح ےن اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت راھک 

ا الھکو۔ 

ن

 کیھٹ ےہ ےھجم اےنپ اہھت ےس اھکی

 ی ار م ےن اانپ اہھت اس ےک اہھت ےس اکنےتل وہےئ اہک ۔ 

 ںیم ڈاںیل وج ولوگں ےس رھبا وہا اھت ی ارم اہیں س  

ٹ

روح ےن ای  رظن وپرے وہٹ

 ےک اسےنم وہ آںیھکن اکنل رک اےس دےنھکی یگل ۔

 وملب ےہ ۔۔ویکں ۔ویبی وہ ریمی ۔س  ےک اسےنم الھکےن ںیم ایک رپ
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 آپ رھگ ںیلچ ںیم آپ وک اےنپ اہوھتں ےس الھکؤں یگ روح ےن اہر امےتگن وہےئ اہک۔

ا اچیتہ وہ وت یہی س  ےک اسےنم ےھجم اےنپ اہوھتں 

ن

اہیں ویکں ںیہن ۔ارگ ےھجم رایض رکی

ا الھکؤ ۔ 

ن

 ےس اھکی

 رکںی روح ےن تنم رکےت وہےئ اہک ۔ 

ے

 ی ارم زیلپ اےسیم

اراض یہ

ن

ارایگض ےس رہچا ریھپا ۔ہکبج ڈلپم کیھٹ ےہ مت ےھجم ی

ن

 رےنہ دو ۔ی ا ی ارم ےن ی

 اصف رشارت یک وگایہ دے راہ اھت ۔ 

ارایگض اک وسچ رک رپاشین وہ 

ن

نکیل روح وک وہش یہ اہکں اھت ڈلپم اک وہ وت سب اس یک ی

 ریہ یھت

ر اس ےن اہر امن یل اور اےنپ اہھت ےس وناہل انب رک اس یک رطف ایک 

ن

ر ےک دعب آخ وھتڑی دی 

 ۔وج ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اھکی ا ۔ 

د رشارت وسےنج یگل۔ ری 

ن

 نکیل اس یک لکش دھکی رک اےس م

 ےب یب ایک رک ریہ وہ ی ار ولگ دھکی رےہ ںیہ وہ رشارت ےس وبال ۔

د رخنے  ری 

ن

روح ےن وھگر رک اس یک رطف داھکی وہ ایس یک ی ات امن ریہ یھت اور ایھب م

 داھک راہ اھت ۔ 

ںیہ ۔ روح ےن ہنم انب رک اہک وت ی ارم اکقہقہ دنلب وہا روح ےک آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن  
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 اسےنم یلہپ ی ار ی ارم اانت لھک رک سنہ اھت ۔ 

 رگم مت تہب ایھچ وہ ۔اس ںیم ایپر ےس اس اک اگل وھچا ۔ 

ر یھب ی الکل ایپرے ںیہن ںیہ اور آپ رکسماےت وہےئ ی الکل اےھچ ںیہن 

ن

ز
پل ت
م

آپ ےک ڈ

د ہنم انب رک   ری 

ن

 اہک ۔ ےتگل ۔روح ےن م

ر ےک ی ارے ںیم ھچک 

ن

ز
پل ت
م

اوےئ ریمے ی ارے ںیم وج وبانل ےہ وبل ول نکیل ریمے ڈ

 وبانل ۔ 

ے

 م

 ریمی ویبی رمیت ےہ ان رپ۔ ی ارم ےن آھکن دی اےت وہےئ اہک ۔ 

رے ںیہ اور آپ  ُ
ر یھب ی 

ن

ز
پل ت
م

رے ںیہ آپ ےک ڈ ری ےہ آپ یھب ی  آپ یک ویبی یھب ی 

ے وہےئ اےھچ ںیہن ےتگل ۔ 

ے

سپ
 

ہ

 

ا  دہ یہ ہصغ آ ایگ اھت روح وک رضورت ےس زی 

 نکیل اس رطح ےس ہصغ اکنیتل وہ ی ارم وک تہب ویکٹ گل ریہ یھت ۔

وہ اس یک وصعمم ی اںیت نس رک سنہ راہ اھت ہکبج دور وکیئ اھت ۔ وج ایکن اس یتسنہ یتلیھک زدنیگ 

 وک دھکی رک وخش ںیہن اھت ۔

 ان ےک ےئل تہب ھچک الچ راہ اھت ۔

ے
ے

 آےن واال وق

 سج ےک ےیل ی ار م ایتراھت نکیل روح ںیہن۔ 
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ارف ایھب ایھب آسف ںیم آی ا اھت داھکی وت یلیلٰ ھٹیب ےک رو ریہ یھت اےس یسنہ یھب آ ریہ 

 

ش

 یھت اور وہ یلیلٰ ےئلیک رپاشین یھب اھت ۔ 

را آ راہ اھت ۔ 

ن

 دھکی رک اےس ہتپ ںیہن ویکں م

ے

 نکیل یلیل یک احل

ی ڈویل ےس ایپر رکیت یھت

ٰ ت ل
ل

 ہکلب رکیت ےہ نکیل ڈویل ےن وت اےس یھبک ںیہن کیھٹ ےہ 

دی ات رےھک ہی اس یک وخداسہتخ تبحم یھت ۔ 

ن

 اہک اھت ہک وہ اس ےک ےئل اےسی ج 

یٰ ویکں رورو رک اکلہن وہیئ اجریہ وہ سب رکدو ۔اےنپ آےگ ےھچیپ دوھکی اہیں تہب 

ت ل

 

ل

ان ےس دل اگل رک روےن ھٹیب

ن

 مت وت ای  یہ ان
 
 یئگ وہ   ولگ ںیہ تبحم ےک اقٹ

ا ےہ ۔

ے

ا وہں وج ھجم ےس تبحم رکی

ے

ان ےس تبحم رکی

ن

ر اس ان
م
 ےھجم دوھکی ںیم وت ہ

ر رک داتھکی یھب ںیہن ۔ 

ٹ

 اور وج ےھجم ای  ی ار رکھٹادے ںیم ےن دوی ارہ اس یک رطف یھبک م

ارف ےن اینپ اثمل دی ارثک ڑلایکں اےس اےنپ یپاس البیت یھت اور وہ وخیش وخیش س  

 

ش

ا اھت اور

ے

   ےک یپاس اجی

ے

وج ڑلیک اس یک رطف ےس ہنم ریھپ یتیل وہ اس یک رطف داتھکی ی

ا   25ںیہن اھت ۔  

ے

اسل اک ہی ڑلاک ہن رصف تہب وخوصبرت اھت ہکلب تہب وشخ تعیبط رھک

 اھت

ارف یک رطح ویتق تبحم ںیہن 

 

نکیل ہی ی ات یلیلٰ ےئلیک وکیئ اتیمہ ہن ریتھک یھت ویکہکن وہ ش

اچیتہ یھت نکیل ڈویل ےن اس یک ہگج یسک اور وک دے    رکیت یھت وہ ڈویل وک دل و اجن ےس
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 دی ۔

اس اک دل اچاتہ اھت ہک وہ روح وک اج رک س  ھچک اتب دے نکیل سج رطح ےس ڈویل ےن 

پ اجیت ۔ 

ن

 اس یک ومت اک ہشقن اچنیھک اھت وہ ہی وسچ رک یھب اکی

ا دنب رکو ںیم تہب دونں ےس وبر وہ راہ وہں ےھجم وکیئ جنلیچ

ن

ا دوھی

ن

 دو وہ ا ےس ااھچ ی ار روی

ا وت یلیلٰ اور رضخ اےس اےسی جنلیچ دےتی ےھت 

ے

  وبر وہی
 
ارف ارثک ج

 

ی اوتں ںیم اگلےن اگل ۔ش

ا اھت ۔ 

ے

 دور رکی

ے

 
ر احل ںیم رکےت وہےئ وہ اینپ وبری

م
 نج ہ

ا وہاگ 

ن

ا ںیم ںیہمت جنلیچ دیتی وہں ںیہمت ڈویل ےک ٹیلف ںیم اجی

ن

ا ےہ ی

ن

ںیہمت جنلیچ وپرا رکی

 اتبےئ ریغب ۔وہ یھب اےلیک اور اس ےک رھگ اج ےک اس یک ویبی وک اتبؤ ےگ اور وہ یھب ڈویل وک 

 ہک یلیل ینعی ہک ںیم اس یک ویبی ےس ںیہک درےج زی ادہ وخوصبرت اور ایھچ وہں

ارف ااھچ اخہص وبالھک ایگ 

 

راب وہ ایگ ےہ اہمترا ڈویل ریمی اجن اکنل دے اگ ۔ش

ن

 دامغ خ

 جنلیچ دے دی ا اب مت ڈویل وک اتبےئ ریغب اس ویکں ںیہمت جنلیچ اچےیہ اھت ںیم ےن ںیہمت

  ںیم اےس اتبؤں یگ ہک مت اس ےک رھگ ںیم وہ وت 
 
ےک رھگ ںیم اجؤ ےگ اور اس ےک دعب ج

 تہب اےھچ رطےقی ےس دور رکے اگ ۔ 

ے

 
 وہ اہمتری وبری

ی وج بک ےس اس یک ی اںیت نس ریہ یھت اینپ نشنیٹ الب رک اےس جنلیچ دےنی یگل

ٰ ت ل
ل

 

ارف اک ہشیمہ

 

ا اچےہ یسک یھب تمیق ش

ے

 ےس ای  راکیرڈ اھت وہ وج یھب جنلیچ اتیل اےس وپرا رکی
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رپ اور اب وت یلیل وک اس ےن وخد ہک رک ہی جنلیچ ایل اھت اےس وت اب اس جنلیچ وک یسک یھب احل 

ا اھت 

ن

 ںیم وپرا رکی

     

 

 ونرک اک وہ اانپ اسرا اکم اٹمن رک اےنپ روم ںیم رٹسی رکےن آیئ یھت ۔ی ارم ےن اس ےک ےیل

ااظتنم رکےن ےک ےیل اہک نکیل اس ےن اصف ااکنر رکدی ا اس ےک آےن ےس ےلہپ یھب 

ا اھت ۔ 

ے

 ی ارم اسرے اکم وخد رکی

اےسی ےن وت وےسی یھب اکم رکےن یک اعدت یھت ارگ ہی اسرے اکم رکےن ےک ےئل یھب 

ا وت اس ےک ےیل رکےن وک ھچک یھب ںیہن اتچب ۔ 

ے

 وکیئ ونرک آی

ر افرغ یھٹیب ریتہ ۔   اور رھگںیم اکم یہ ارک وےسی یھب وہ ینتک یہ دی 

ٹ

پ

ن

 انتک اھت ۔اسرا اکم پ

 ایھب وہ اسرا اکم متخ رکےک اےنپ رمکے ںیم آیئ یھت ۔ 

  دروازہ اجب ۔ 
 
 ج

امئ داھکی وت دورہپ اک ای  جب راہ اھت ۔ 

ٹ

 ی

ی ارم اک وت ایھب وفن آی ا اھت وہ اےنپ آسف ںیم اکم رک رےہ ںیہ وت رھپ وکن وہاتکس ےہ 

 روازے رپ ۔ د

 ی ارم ےن اس رطح ےس یسک ےک ےئل یھب دروازہ وھکےنل ےس عنم رک راھک اھت 
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ارف وبال ۔ 

 

ر ےس ش
م
  آ رک وپےنھچ یگل وکن ےہ وت ی اہ

 
ی ر

ے

 روح دروازے ےک ف

د رکےن یگل ۔ ارف اھبیئ روح وخش دیل ےس اےس وخش آدمی 

 

 ارے ش

 آ رک اھٹیب ۔ اہں ںیم ںیہمت ای  ی ات اتبےن آی ا وہں ڑلیک ۔وہ اتہک وہں ادنر  

ا اھت 

ے

 رکی

ٹ

 
یج ںیہک ایک ےنہک آےئ ںیہ ۔ رضخ وتا ےس ی الکل اینپ یسک وھچیٹ نہب یک رطح رٹی

ا اھت اور آج اس ےس 

ے

را اھت وہ اس ےس دیسھ ہنم ی ات ںیہن رکی

ٹ

ڑ
پھ
ج
ک

ن

ئ

ار ف اکیف 

 

نکیل ہی ش

 نلم الچآی ا ۔ 

وخوصبرت ےہ    اہں ںیم ںیہمت ہی اتبےن آی ا وہں ہک یلیل مت ےس ایھچ اور مت ےس زی ادہ

اا اھت ۔ 

ن

کلت

ن

ن
 ۔اس ےن دلجی دلجی جنلیچ متخ رک ےک اہیں ےس 

ہی وت ےھجم یھب اتپ ےہ ہک وہ ھجم ےس زی ادہ وخوصبرت ںیہ اےھچ اک وت ںیہن ہک یتکس ںیم اےکن 

ر وت ںیہن ریہ نکیل آپ ہک رےہ ںیہ وت امن یتیل وہں ۔   یپاس زی ادہ دی 

 روح ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ 

اسری یھٹیم یھٹیم ی اںیت ہن مت رصف اھبیئ ےک اسےنم ایک رکو ریمے دوھکی ڑلیک ہی  

 یہ ی اد آایگ ہک ڈویل اس ےک اھبیئ اسیج ےہ ۔ی ا رھپ 

ن

اسےنم ںیہن ۔ ۔ آج رھپ اےس ااچی

ا اچاتہ اھت ہک ڈویل یک زدنیگ ںیم اس یک تہب اتیمہ ےہ ۔

ن

د اےس اتبی ای 

 

 ش

ا 

ن

  اھکی ا آپ ےن روح وپےنھچ یگل ۔ آپ ےھٹیب ںیم آپ ےک ےئل اچےئ انب رک الیت وہں اھکی
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ںیہن ایھب ںیہن اھک یپای ا ایھب اج ےک اھکؤاگن اہں اچےئ ےل آؤ مت ۔اےس اہکں ڈویل ان ےک 

  ےس ہی ڑلیک آیئ 
 
ا اہں نکیل ج

ے

رھگ ںیم یھبک اھکےن ےنیپ وک ھچک بیصن وہا اھت وج ادیم رھک

ا دورسے رسیتے دن بیصن وہ  

ن

رے اک اھکی

ن

رے م

ن

ا ۔ یھت اس ےک اہھت اک م

ے

 اجی

 اھت اور اےس یلیلٰ اک یہ دویر اننب اھت 

ے

ر یلیلٰ اک دوس

ن

ا یھب رضوری اھت آخ

ن

نکیل رھپ رخنا داھکیی

اور اس اک دل یھب وت اتہک اھت ہک یلیلٰ اس ےس ایھچ اور اس ےس زی ادہ وخوصبرت ےہ ہی  

ا 

ے

 ی ات اگل یھت ہک وہ ہی ی ات اتبےن ےک ےئل یھبک اہیں ہن آی

ا اھکںیئ رھپ روح رکسماےت وہےئ اس ےک  

ن

ا ےل رک آیئ ۔آپ آرام ےس اھکی

ن

ےیل اھکی

 ںیم آپ وک اچےئ انب ےک دوں یگ اخیل ٹیپ اچےئ ںیہن ےتیپ ۔ 

 تہب وھبک یگل یھت اس ےئل اسرے رخنے ای  رطف رھک رک 

ے
ے

ارف وک اس وق

 

ش

ا اھکےن اگل اب ی ارم وک ہتپ ےنگل ےس ےلہپ اےس ھچک ہن ھچک اھکےن وک وت بیصن وہ یہ اکچ 

ن

اھکی

  ۔ اھت

ارف ںیم انپچب اھت اور 

 

ورہن ایک اتپ ی ارم زسا ےک وطر رپ اےس دیق اخےن ںیم یہ ڈال داتی ۔ش

ا اھت سج یک زسا ےک وطر رپ ڈویل اےس دیق 

ے

ا وہےن یک وہج ےس ارثک ایطلغں رک اجی

ٹ

وھچی

ا اھکےن وک اتلم ۔ 

ن

 اخےن ںیم ڈااتل اور واہں اےس یلتپ دال اور رویٹ ےک اسھت اھکی

رے یک یھب اور اسےنم ریھک

ن

رایئ اس یلتپ دال رویٹ ےس وت ایھچ یہ یھت ہکلب تہب م

ٹ

 نچک ک
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 یھت ۔

مت ریمی لکش دانھکی دنب رک اجؤ ریمے ےئل اچےئ انبؤ اس ےن آرڈر دی ا اھت ےسیج اسےنم 

 دی یئگ زسا اک دبالوہ روح 

ے

روح ںیہن ہکلب وکیئ ورٹیس ڑھکی وہ ۔ ولچ ی ار م ےک آج ی

 ےس ےل راہ اھت ۔ 

اےن ںیم ہی ی ات اگل

ٹ

ا وت وہ اس ےس ااٹل ٹل

ے

 یھت ہک ارگ ی ارم وک اس ی ارے ںیم ہتپ لچ اجی

ا ۔ 

ے

 ای  ڈنکیس ہن اگلی

ایھچ یلیلٰ ےہ وخوصبرت یلیلٰ ےہ اور اچےئ ےل رک ںیم آوں روح وج بک ےس اس ےک 

 رک ریہ یھت اس ےک اسےنم آرک ھٹیب یئگ ۔ 

ے
 

رداس  رخنے ی 

 اےس وھگرےن اگل

ن

 وہ وت اچےئ یک ادیم ےیل اھٹیب اھت ااچی

ارف ےن وصعمتیم ےس اہک

 

 مت یھب ایھچ وہ وت اچےہ وت دےیہ یتکس وہ ش

 وہ اچےئ اک اعقش اھت اور اچےئ ےک ےیل وت وہ ھچک یھب رک اتکس اھت 

 رپ ی ادنھ اس ےس وپھچ  

ن

ںیم یھب ایھچ وہں ی ا ںیم یہ ایھچ وہں ۔ وہ دوونں اہھت نس 

 ریہ یھت ۔ 

 اچےئ ےک اسھت وکپڑے یھب ںیلم ےگ اس ےن اجیتچن رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وپاھچ

 اہں رضور ںیلم ےگ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
216 

ارف یسک روبرٹ یک رطح 

 

مت یلیلٰ ےس زی ادہ وخوصبرت اور اےس زی ادہ ایھچ یھب وہ ش

 وبال اھت روح یک وت یسنہ لکن یئگ

 رپ اج رک وہکں اگ ۔ اور ارگ مت ےھجم جنلیچ رکو یگ وت ہی ی ات یلیلٰ ےک ہنم  

 ںیم آپ وک ااسی جنلیچ ویکں دوں یگ روح ےن ویفنکز وہ رک وپاھچ 

ر مسق ےک 
م
ا وہں ںیمہ زدنیگ ںیم ہن ہ

ے

ں ںیم وپرا رکی

 ہ
ج ی

ویکہکن س  ےھجم جنلیچ دےتی ںیہ 

اکس دے اتکس ےہ ۔ ڈویل اتہک 

ٹ

جنلیچ ےک ےئل ایتر رانہ اچےیہ وکیئ یھب ںیمہ وکیئ یھب ی

ر مسق یک 
م
 وچسنشی وک سیف رکےن ےک ےئل ایتر رانہ اچےیہ ۔   ےہ ںیمہ ہ

ا ےہ ہن  

ے

ہی زدنیگ ےہ اس ںیم یھبک یھب ھچک یھب وہ اتکس ےہ ۔ایس ےئل وج یھب ےھجم جنلیچ رکی

ا وہں ۔ 

ے

ر تمیق رپ وپرا رکی
م
 اس اک جنلیچ ہ

 وت ہی ی ات ےہ رھپ وت ںیم یھب آپ وک ای  جنلیچ دویگن

اس ےس ےلہپ ںیہمت ےھجم ای  ی ات اتب ین کیھٹ ےہ اس ےک ےئل ںیم ایتر وہں ۔نکیل  

 وہیگ

د آج ےس ےلہپ  ای 

 

ری ہن یگل یھت ۔ش ارف وک آج یلہپ ی ار ہی ڑلیک اینت ی 

 

ںیم ااھچ وہ ی ا رضخ ش

 وہ اےس یلیلٰ یک رظنوں ےس داتھکی اھت 

آپ ےس وت یھبک یلیصفت ی ات یہ ںیہن وہیئ اہں رضخ اھبیئ تہب اےھچ ںیہ ۔اس ےن دل 
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 ےس رعتفی یک 

ارف ےن ہنم انب رک اہک بلطم رضخ

 

  ھجم ےس زی ادہ ااھچ ےہ ش

الم وہےئ ولوگں وک ارثک اےنپ 

 

ارف اینپ ویفرٹ ٹسل ںیم ش

 

یپاین وپری اھکیت وہ مت ش

ا اھت ۔ 

ے

 وسیپں ےس یپاین وپری الھکی

ایک یپاین وپری اہیں دیئب ںیم روح وت وخیش ےس ےب وہش وہےن وایل یھت ۔ہکبج یپاین 

ام نس رک ہنم ںیم یپا

ن

 ین آ ایگ اھت وپری اک ی

ا وہاگ ۔ 

ن

 اہں ںیم ںیہمت الرک دے اتکس وہں نکیل اس ےک ےیل ںیہمت ریما ای  اکم رکی

 ںیم س  ھچک رکوں یگ وج آپ ںیہک ےگ روح ےن وخیش ےس ےتکہچ وہےئ اہک ۔ 

ارف ےن اےس وہاؤں ںیم اڑےن ےس ےلہپ یہ چنیھک رک زنیم رپ 

 

ڑلیک ےلہپ ی ات وت نس ول ۔ش

 ال اکٹپ

رھ رک الچ الچ رک ںیہمت اےنپ ایپ

ٹ
پ
 ےک تھچ رپ خ

ن

رے الڈےل اھبیئ رضخ ےک ےیل ڈلبن

ارف اک یھبک 

 

ر ےہ ش

ن

ارف رضخ ےس رتہب ےہ رضخ ای  ربمن اک ولف

 

یپاچن ی ار انہک وہاگ ہک ش

ارف ےن اپھچ اپھچ رک اہک ۔اس ےک دبےل ںیم مت ای  ںیہن ہکلب 

 

اقمہلب ںیہن رک اتکس ش

 ٹیلپ یپاین وپری یک الرک الھکؤں اگ ۔   5.5

 اور ارگ آرام ےس وہکں وت ای  ٹیلپ ےلم یگ ایک ۔۔۔؟ روح ےن وصعمتیم ےس وپاھچ
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 اہں ایپری انہب ویکں ںیہن نکیل اس ےک ےیل ںیہمت رضخ ےک اکن ںیم انہک وہاگ ۔ ۔ 

نکیل اس ےس ےلہپ ےک وہ ھچک یتہک دروازہ اجباور دوی ارہ اےنت اجراحہن ادناز ےس اجب ہک 

 وہ ےئگدوونں اینپ ہگج اھٹ رک ڑھکے  

     

ارف ےن ڈرےت وہےئ اہک

 

 اوٹش ڈویل آ ایگ ۔ ش

 آپ وک ےسیک نیقی ےہ ہک وہ وہں ےگ روح ےن وپاھچ

 

ر 
م
ا زیلپ ےھجم اےنپ وشہ

ن

ےھجم ہتپ ےہ ویہ وہاگ دوھکی مت ےھجم اچب انیل ۔ مت ریمی ایپری نہب وہی

 ےک اہوھتں ےس اچب انیل ۔

 اور آپ اہیں آےئگ یہی ی ات ےہ اوہنں ےن رضور آپ وک یسک اور اکم ےک ےیل اجیھب وہاگ

ا ۔ ۔۔؟ روح ےن وپاھچ ۔

ن

 ی

 اور دروازے یک رطف اجےن یگل ۔ 

 وکن ےہ ۔۔؟

ر ےس ی ارم وبال ۔
م
 ںیم وہں روح دروازہ وھکول ی اہ

 اس ےس ٹلپ رک داھکی 

 ںیم ایھچ ی ایلیلٰ ۔۔۔۔؟ ادناز ںیم رشارت اصف کلھج ریہ یھت 
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دا ےک ےیل ےھجم اچب

ن

  انیل ۔ ارے مت ایھچ وہ ریمی امں ج

ارف ےن تنم یک اور روح ےن ےتسنہ وہےئ دروازہ وھکل دی ا 

 

 ش

ارف یک رطف رھبا اور اےس رگدن 

 

ا وہا ش

ے

نکیل دروازہ وھکےتل یہ ی ارم روح وک اونگر رکی

 ےس ڑکپ ایل ۔ 

اہمتری تمہ ےسیک وہیئ اہیں آےن یک ںیم ےن عنم ایک اھت ہن مت ولوگں وک ہک اہیں وکیئ 

کاارا اھت ۔ ںیہن آےئ اگ وہ ےصغ ےس  

ن

پھب
ت

 

رایئ 
 
ی ارم ہی ایک رک رےہ ںیہ آپ وھچڑںی اںیہن روح وت ےلہپ اس ےک اجراحہن ادناز ہپ ھگ

ارف وک ڑھچواےن یگل 

 

 اور رھپ آےگ رھبرک ش

ارف مت ےن ریما رھبوہس وتڑا ےہ ویکں آےئ ےھت مت اہیں ہی یلیل ےھجم اتب یکچ ےہ ۔ 

 

 ش

یگ ی اد روھک ےگ ۔وہ ےصغ ےس اس یک رطف اہمترا وت ںیم وہ رشح رکوں اگ ےسج مت اسری زدن

  روح ےن اےس اینپ رطف اچنیھک ۔ 
 
 رھبا ج

وہ ھجم ےس نلم آےئ ےھت ۔ ایک ریما اھبیئ ےھجم اس رھگ ںیم نلم ںیہن آاتکس ۔ وبےتل وہےئ 

روح یک آواز اکیف اویچن وہیئگ ۔ربخدار وج آپ ےن ریمے اھبیئ وک ھچک یھب اہک وہ ان 

 نب ےک ڑھکی یھت ۔  دوونں ےک چیب ںیم ڈال

اھبیئ ںیم آپ اک رھبوہس یھبک ںیہن وتڑ اتکس آپ ےک العوہ ریما ےہ یہ وکن اس داین ںیم 
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ا اھکےن آی ا اھت وہ 

ن

 دورہ ڑپا اھت ۔ ںیم وت اھبیھب ےک اہھت اک اھکی

ن  

ارف وک رھپ ےس اومش

 

ش

 اب نہب ےس اھبیھب وہ یئگ یھت ۔ 

 اور ایھب ےھجم اچےئ انب ےک دےنی وایل یھت ہک آپ آےئگ وہ وصعمتیم ےس وبال ۔ 

ا وت ںیہمت ںیم الھکؤں اگ ۔وہ ای  رظن روح وک دھکی رک 

ن

تہب وھبک یگل یھت ںیہمت ۔اھکی

 اےس وھگرےت وہےئ وبال ۔

ا دنب رکںی ریمے اھبیئ سلپ دویر وک ۔او ربخدار وج اںیہن ڈااٹن اھبیئ آپ اہیں ےھٹیب

ن

 وھگری

 ںیم آپ ےک ےئل اچےئ الیت وہں ۔ 

ہی ی ارم یک تبحم یہ یھت وج اےس اانت وبےنل یک ااجزت دے ریہ یھت ۔ ی ارم یک تبحم ےن 

 ےس دنچ دن ںیم یہ تہب وکڈیفنسن دی ا اھت 

ا 

ے

ایئ ڈیل رکی

ٹ

ارف ےن ااجزت بلط رظنوں ےس ی ارم یک رطف داھکی وہ رس کٹھج اک ی

 

ش

 وںیہ وصےف رپ ھٹیب ایگ ۔

 آپ اک رھبوہس یھبک ںیہن وتڑ اتکس ےھجم ںیہن ہتپ یلیلٰ ےن آپ ےس ایک اہک نکیل اھبیئ ںیم

اس ےن ےھجم اہیں آےن اک جنلیچ ایک اھت ہک ںیم روح اھبیھب وک اہیں آ رک ہی وہکں ہک یلیلٰ 

 ان ےس زی ادہ وخوصبرت ےہ ۔

ا ےل ےک آیئ ۔ نکیل ریما نیقی رکںی ںیم آپ اک 

ن

 رھپ روح اھبیھب ریمے ےیل اھکی
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 رھبوہس یھبک ںیہن وتڑوں اگ ںیم روح اھبیھب وک یھبک ںیہن اتبؤں اگ ۔ 

اور ارگ آپ اچےتہ ںیہ وت ںیم اچےئ یھب ےئیپ ریغب اہیں ےس الچ یھب اجؤں اگ وہ 

 وصعمتیم ےک راکیرڈ وتڑےت وہےئ وبال

راکر اسےل وہ ریمے ۔ ی ارم وک آج 

ن

ا آخ

ن

ا وھٹس ےکچ وہ وت اچےئ یھب یپ ےک یہ اجی

ن

اھکی

ارف

 

یک وصعمتیم ےن ںیہن ہکلب روح ےک داگنب وبل رک اےنپ اھبیئ ےک وپسرٹ ےن   ش

اک ایک اھت ۔ 

 

 ش

     

 

ارف وک اہیں ےس ےنچیب ےک دعب وہ اےنپ رمکے ںیم الچی ا اس اک اب آسف اجےن اک وکیئ 

 

ش

 ارادہ ہن اھت ۔ 

ارف  

 

ارف روح وک س  ھچک اتبےن ےک ےئل ایگ ےہ ۔اےس ش

 

یلیلٰ ےن اےس ہی اتبی ا اھت ہک ش

ا اھت ۔ 

ے

ی  رپ تہب رھبوہس اھت نکیل رھپ یھب روح ےک اعمےلم ںیم وہ یسک رپ نیقی ںیہن رک یپا

رے وہےئ   الم وہیئ یھت ای  بیجع یس ڈرا ےس ھگ 

 

  ےس روح اس یک زدنیگ ںیم ش
 
ج

اھت ںیہک وہ اس ےس دور ہن وہ اجےئ ںیہک وہ اس ےس رفنت ہن رکےن ےگل ںیہک وہ اےس 

 وھچڑ رک ہن یلچ اجےئ ۔ 

ا وہاگ ۔ےھجم  

ن

 وخد یہ روح وک دلج ےس دلج س  ھچک اتبی
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 نکیل ایک اس ےک دعب وہ ےھجم وبقل رکے یگ ۔ 

ر دےنھکی ںیم رصموف اھت ۔ 
م
 وہ ای  اہھت ڑھکیک یک اکٹںیئ ڑھکیک ےس ی اہ

 رپ اھت اور وہ اک رس 

ن

  یسک ےن ےھچیپ ےس اس ےس اینپ ی اوہں ںیم ایل روح اک اہھت ُاےکس نس 
 
ج

 اس یک کیب رپ ۔ 

ایئ یھت ۔ آپ  

ن

اراض ںیہ ایک ۔ وہ دیمیھ آواز ںیم مم

ن

 ھجم ےس ی

اراض وہں اگ ی ارم ےن اس اک اہھت اھتم رک وچام۔

ن

 ںیم ویکں مت ےس ی

ارف اھبیئ یک وہج ےس آپ ےس اس رطح ےس ی ات یک وہ وصعمتیم ےس وبیل ۔ 

 

 وہ ش

 رپ راھک ۔ 

ن

 ی ارم ےن ٹلپ رک اس اک رس اےنپ نس 

راےئ ی ات ایک رکو ےھجم ااھچ ےگل اگ ۔  مت اےسی یہ ھجم ےس انب ڈرے انب
 
 ھگ

ارف وک اور اکم ےک ےیل اجیھب اھت نکیل وہ اہیں آی ا ۔ 

 

 ںیم ےن ش

 اور ریما اکم ویہ اک ویہ رپڑا راہ ی ارم ےن ی ات انبیئ ۔ 

ارف اھبیئ ےھجم یپاین وپری الھکںیئ ےگ ۔ روح ےن 

 

رکدںی ےگ ہن اکم ۔آپ وک اتپ ےہ ش

 وخش وہےت وہےئ اتبی ا

الم وہ یکچ وہ ۔ ریخ ایھچ ی ات ایک ی ات  

 

ارف یک ویفرٹ ٹسل ںیم ش

 

ےہ بلطم ےک مت ش

 ےہ ۔
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 وہ رصف اےنپ اور روح ےک ی ارے ںیم ی ات 

ے
ے

آج اسرا دن ایک ایک ایک ۔۔۔؟ اس وق

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 رکی

 اس ےیل اس ےس روز یک رونیٹ وپےنھچ اگل ۔ 

 رھپ روح یھب ےس اےنپ اسرے دن یک دااتسن انسےن یگل ۔ 

تہب ولگ ریمے الخف وہ ےئگ ںیہ ۔ایٹل دیسیھ ی اںیت ریمے الخف   روح آلکج

سآاےن یک وکشش یک اجریہ ےہ ۔ 
پھ
ت

 الیھپ رےہ ںیہ ۔ےھجم 

زر وج ںیہمت ےل رک آی ا اھت اس دن ریمے آسف ںیم ی ار م ےن 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ںیہمت ی اد ےہ وہ ا

 اےس ی اد دولای ا ۔ 

 اہں ےھجم ی اد ےہ ۔۔۔ روح ےن اہک 

ا اچاتہ ےہ ریمے الخف وھجےٹ وبثت انب روح وہ آدیم ریمے ےھچیپ ڑپ

ن

ا ےہ ےھجم اسھپی

 راہ ےہ وہ ںیہمت یھب ریمے الخف رک اتکس ےہ ۔

ےھجم نیقی ےہ ہک مت اس یک یسک ی ات اک رھبوہس ںیہن رکویگ ۔ نکیل رھپ یھب اگل ہک ےھجم 

ںیہمت س  ھچک اتب دانی اچےیہ ۔ ی ارم ےلھچپ ھچک دونں ےس ونٹ رک راہ اھت ہک اصرم اس 

 تہب آس یپاس رےنہ اگل اھت ۔   ےک

 ںیم وہ دوونں چنل رک رےہ ےھت وت وہ ھچک افےلص رپ اینپ پیک 

ٹ
ن

 
  روٹسیری

 
دو دن ےلہپ ج

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
224 

 ےس رہچہ اپھچےئ وہےئ اس رپ رظن رےھک وہےئ اھت ۔ 

 اےس نیقی اھت ہک ی ارم یک ریغ وموجدیگ ںیم وہ رضور روح وک س  ھچک اتب دے اگ ۔ 

 پ رکےن ےک ی ارے ںیم وساچ ۔ اس ےیل اس ےن وخد یہ روح وک رٹ

ےھجم آپ رپ وپرا نیقی ےہ وکیئ یھب ےھجم آپ ےک ی ارے ںیم ھچک ےہک اگ مت ےن نیقی 

رکولں یگ ایک ۔ آپ ی الکل ےب رکف وہ اجںیئ ۔وہ ا ےس رپاشین ہن وہےن اک ہک رک وخد 

 رپاشین وہ یکچ یھت ۔ 

امرےت وہےئ رکسما رک وےسی اےلگ ےتفہ مہ ینہ ومن ہپ اج رےہ ںیہ ۔ی ارم ےن اےس آھکن  

 اہک

 ہکبج روح اس یک اس ےب ی ایک رپ رسخ وہ یکچ یھت

 ی ارم آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ وہ ہنم انب رک وبیل 

ا اچاہ اھت۔سج ےن وہ اکایمب وہاکچ اھت ۔ 

ن

 ی ارم ےن اس اک دایھن اٹبی

     

ارف اھبیئ ےس ی ات رکین ےہ آپ ےھجم ان اک ربمن الم رک دںی اس ےن اانپ وفن 

 

ی ارم ےھجم ش

 ی ارم ےک وحاےل رکےت وہےئ اہک ۔ 

ا ںیہن  

ن

اچاتہ اھت ہک اس ےک وفن ںیم ایک ی ات رکین ےہ ریمے وفن ےس رکول وہ اےس اتبی

 اس ےک العوہ س  ربمن البک ںیہ
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 ےھجم اںیہن جنلیچ دانی ےہ روح ےن وسےتچ وہےئ اہک ۔ 

ا ۔ 

ن

 ےہ جنلیچ دےنی اک مت حبص اس ےس ی ات رکی

ے
ے

 روح ہی وکیئ وق

 ی ار م ےن وفن واسپ رےتھک وہےئ اہک

ی

گ

ا آپ ےھجم ایھب وفن الم رکدںی ایھب ںیم ان ےس ی ات رکو ں

ن

 ۔   ںیہن ی

ارف وک وفن رکےن اگل ۔ 

 

 اس ےن دضی ادناز ںیم اہک وت ی ارم ش

ر ی ات وک ویکں اماتن ےہ ۔ 
م
ر وہ اس یک ہ

ن

 وہ وخد یھب ںیہن ھجمس یپا راہ اھت ہک آخ

 اس ےن وفن المرک وفن اس ےک وحاےل رکدی ا ۔ 

ارف ےن اہک

 

 اہں ڈویل وبول ش

وتی ارم یھب  ارے ںیم وہں روح ںیم ےن آپ ےک ےئل جنلیچ وسچ ایل ےہ روح ےن اہک

 دیپسچل ےس دےنھکی اگل ۔ 

ارف یھب ااسکیڈٹئ وہ رک وپےنھچ اگل ۔ 

 

ا جنلیچ ےہ ۔۔۔؟ش

ن

 وبول ایپری انہب وکن

ا ےہ ۔ 

ے

 آی

ٹ

ارے رھگ ےک راےتس ںیم ای  وہٹ
م
 آپ وک اتپ ےہ ہ

 آےت ںیہ وکن 

ٹ

ایپری انہب اہمترے رھگ ےک راےتس ںیم ای  ںیہن ہکلب تہب ےس وہٹ

 یک ی ات رک ریہ

ٹ

 وہ مت ۔   ےس وہٹ

 ای  ٹنم ںیم وپھچ رک اتبیت وہں ۔
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ا اھکےن ےک ےئل وہ اےس ااظتنر رکےن اک وبل رک 

ن

ی ار م مہ اس رات اہکں ےئگ ےھت اھکی

 ی ارم ےس وپےنھچ یگل ۔ 

ا ام اتبی 

ن

 اک ی

ٹ

ڈدق۔ی ارم ےن رصتخم وہٹ

ن

فت
ل
ہ ا

ے

ت

ن

پ

ن

ج
ل

 ا

ا وہاگ 

ن

 واہں اجی

ے
ے

ڈدق۔آپ وک ایھب ایس وق

ن

فت
ل
ہ ا

ے

ت

ن

پ

ن

ج
ل

 ا

 آپ ےک روم ںیم ےنتج یھب دنبے ںیہ ہن بلطم رضخ اھبیئ نکیل اس ےس ےلہپ ہن آپ وک

 اور ی ایق س  ان س  ےک لبمک وچری رکےن وہں ےگ

راےن ںیہن ہکلب لبمک وہ ااھچ اخہص 

ن
ن

وچری ڑلیک مت ھجم ےس وچری رکوا ریہ وہ وہ یھب خ

را وہا

ن

 دبم

ر امنی اں وہےن ےگل ےھت وہ اجاتن اھت وہ ایک رکےن وایل

ن

ز
پل ت
م

  ےہ رگماس رطف ی ا رم ےک ڈ

جنلیچ وبقل رک رےہ ںیہ ی ا ںیہن ۔۔۔؟ وہ اےس جنلیچ یک وٹیپ انہپ رک اجنےن ایک رکےن وایل 

 یھت

ا وہں ۔ 

ے

 کیھٹ ےہ ایپری نہب ارگ ہی جنلیچ ےہ وت ںیم اےس وبقل رکی

ارف ےن ہی ہک رک وفن دنب ایک ۔ 

 

 ش

 اس ٹیلف ںیم تہب اسرے ڑلےک رےتہ ےھت وج رقتابی س  یہ ان ےک اسھت اکم رکےت

 ےھت
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ری افصیئ ےس س  ےک    ایگ اور ی 
 
ی ر

ے

ارف وچری ےس ی اری ی اری س  ےک رتسب ےک ف

 

ش

 اورپ ےس لبمک اکنےنل اگل ۔

 رٹیہز ےنلچ یک وہج ےس یسک ےن وسحمس یھب ہن ایک

آھٹ لبمک اس ےک ےضبق ںیم آ ےکچ ےھت اس ےن دلجی ےس اینپ اگڑی ںیم ڈاےل اور 

 ےک راےتس لچ دی ا ۔ 

ٹ

 وہٹ

 ی ارم ےک وفن رپ روح وک وفن ایک ۔ رھپ واہں چنہپ رک  

 وہ وت بک ےس ااظتنر ںیم یھٹیب یھت وفرا وفن ااھٹی ا ۔ 

 ےک ادنر الچ اجؤں ںیم ۔ 

ٹ

 اب ایک رکوں ایپری انہب وہٹ

 ےک اسےنم یپارآپ وک ہگج رظن آ ریہ ےہ ۔ 

ٹ

 ںیہن وہٹ

د بلب وریغہ اک ااہتشر   ای 

 

 ےہ ۔وج اخ یل ےہ واہں ادنریھا ےہ اس رپ ای  وبرڈ اگل ےہ ش

ا  روح ےن وپرا ہشقن ےتچنیھک وہےئ اتبی 

ارف ےن ہگج اچہپن یل یھت 

 

د ےہ ش

ٹ

 اہں ی الکل ےہ السٹئ اک ای 

 اورپ وبرڈ رپ ںیہن واہں ےچین دںیھکی ۔روح ےن اہک ۔ 

ارف ےن وپاھچ دوری اور ادنریھا وہےن یک وہج ےس اےس ھچک داھکیئ ںیہن 

 

ےچین ایک ےہ ش

 دے راہ اھت 
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   ںیم ڈاال اور آےگ رھب ایگرگم وہ وفن دنب رک یکچ یھت
 

ارف ےن وفن ج

 

  ش

نکیل اسےنم اک رظنم دھکی رک ۔وہ رپاشین وہ ایگ اےس نیقی ںیہن اھت ہک روح اےس ااسی جنلیچ 

 دے یگ 

 وہ وفرا اگڑی ےک یپاس آی ا اور واہں ےس لبمک اکنےنل اگل 

 دلجی ےس وہ لبمک اکنےل اور دوڑ رک اس وبرڈ ےک ےچین آی ا ۔ 

پ رےہ ےھت ۔ اہیں وھچےٹ وھچ

ن

 ےٹ میتی ےب اہسرا ےچب زنیم رپ رسدی ےس اکی

 اس ےن دلجی ےس وچبں ےک اورپ لبمک ڈاانل رشوع ایک ای  ہچب اجگ راہ اھت ۔ 

رد؟۔  ی 

ے

رلة

ن
ن

  نم ی

ن

ل اعتن
ه

 

ارف ےن وپاھچ ۔۔۔۔؟

 

 ایک ںیہمت رسدی گل ریہ ےہ ش

وون۔
ع

 

ن
 اج

ن

ن

 اربلدو ن

ا

 

د اےس یھب یلہپ دعف وکیئ رسدی یھب اور وہ وھبک یھب ےچب ےن روےت وہےئ اہک ش ی 

درد الم اھت ۔ 
م
 ہ

 ںیم ایگ ۔ 

ٹ

ا ایگ وہ وفرا اھٹ رک اس یپار وہٹ

ن

د وبالی ری 

ن

ارف ےس م

 

 ش

ا 

ن

ا ایل ۔اور رھپ دلجی ےس واسپ آ رک اںیہن اھکی

ن

اور واہں ےس ان س  وچبں ےک ےیل اھکی

 الھکےن اگل ۔ 
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دردی اک ۔
م
د ہ ای 

 

 اس یک آھکن ےس ای  آوسن اکلچ ش

 وہ روح اک رکش زگار اھت آج اس یک وہج ےس یلہپ ی ار وکیئ یکین یک یھت ۔ 

را  ورہن اےس وت ہشیمہ ےس اےسی زجنلیچ ےلم ےھت ےنیج وپرا رکےن ےک دعب اےس ی ا وت تہب ی 

ا ۔نکیل آج وہ دل ےس وخش اھت ۔ 

ے

ا ی ا وخد رپ ہصغ آی

ے

 وسحمس وہی

 روح وک وفن ایک اس ےن  

 روح ےن وفرا وفن ااھٹ ایل

ا  کنیھت وی ےھجم ورڈلیک ٹسیب نہب دےنی ےک ےیل ۔ سب اانت ہک ےک اس ےن وفن دنب رک دی 

 ۔

 وہ ےتسنہ وہےئ ی ارم وک دےنھکی یگل ۔ 

 مت ےھجم یھب وت ہک یتکس یھت اس اکم ےئلیک ی ارم ےن اہک ۔ 

ارف اھبیئ  

 

ےن ہی اےنپ ےئل ایک ےہ ۔وہ ےتسنہ اہں نکیل آپ ہی اکم ریمے ےئل رکےت ش

ا اچاہ

ن

  رکی
 
ی ر

ے

 وہےئ وبیل وت ی ارم ےن اےس اےنپ ف

ری ڈراہم متخ ںیہن وہا ۔ 

ن

 ایھب ریما آخ

ر اجےن یگل ۔
م
  ےس اھٹ رک ی اہ

 
ی ر

ے

 وہ وفرا اس ےک ف

ای  ہی ڑلیک اور دورسے اس ےک ڈراےم وہ ااھٹ اور اس ےک ےھچیپ آرک وصےف رپ اھٹیب 
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  ںیم ڈویب وہیئ یھتہکبج روح وپری رطح ڈراےم

وہ یھبک یٹ وی رکسنی یک رطف داتھکی وت یھبک اینپ ایپری ویبی ےک ارپسکینشی وج رصف 

ی ںیہن یھت ہکلب لیف رکیت یھت 

ے

ھی
ئ ک

 ڈراہم د

     

 رپ رس رےھک اس ےک وفن وک اہوھتں 

ن

ی ارم آپ ےک وفن اک یپاوسرڈ ایک ےہ ۔ اس ےک نس 

گلت ااں ریھپ راہ اھت ںیم ےیل وپھچ ریہ یھت ی ارم آںیھکن ومدنے ا 

ن

ن
 س ےک ی اولں ںیم ا

 سیگ رکو ی ار م ےن آںیھکن ومدنے وہےئ اہک

 ڈویل وہاگ ۔روح اےس دےتھکی وہےئ وبیل 

 اور ےنھکل یگل

 ہی وت طلغ ےہ روح ےن ہنم انب رک اہک ۔ 

ا وہں ی ارم ےن اس یک دمد 

ے

ام ےہ سج ےس ںیم س  ےس زی ادہ ایپر رکی

ن

ان اک ی

ن

اس ان

 رکین اچیہ 

ام ےنھکل یگل  روح ےن ےلہپ

ن

 وساچ یھب رشامےت وہےئ اانپ ی

ام ےہ روح ےن رشامےت وہےئ اہک

ن

 ارے اس اک یپاوساڈ وت ریما ی

 ایک ی ات رک ریہ وہ ےھجم وت اتپ یہ ںیہن اھت ی ارم ےن ریحان وہےت وہےئ اہک وت روح ےنسنہ یگل 

 آپ تہب اےھچ ںیہ ۔ وہ وخیش ےس ےتکہچ وہےئ وبیل ۔ 
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ا اھت

ے

ام رپ راھک اھت وہ اس ےس اانت ایپر رکی

ن

  ہک اانپ یپاوسرڈ یھب اس ےک ی

 وہک اب مت رھپ ےس رشامؤ یگ ےھجم مت رپ رھپ ےس ایپر آےئ اگ اور رھپ ںیہمت ںیم 

ے

اےسی م

 ی الکل یھب ااھچ ںیہن ےنگل اگلوں اگ۔ 

 ی ار م رشارت ےس اتہک وہا اس رپ اکھج ۔ 

 اس ےس ےلہپ ہک وہ اس یک ی ات اک بلطم ھجمس رک وہ اھبیتگ ڑکپی یئگ 

     

  ےس اس ےن روح وک اینپ زدنیگ 
 
  یہ وس ریہ یھت ج

 
ی ر

ے

وہ حبص ااھٹ وت روح اس ےک ف

ا اھت یہی وہج یھت ہک حبص امنز ڑپھ ےک روح 

ے

ر ےس اجی الم ایک اھت وہ اکم رپ یھب دی 

 

ںیم ش

 دوی ارہ وس اجیت ۔ 

ر آی ا ۔ 
م
رشی وہ رک ی اہ

ن

ا وھچڑ رک ف

ے

 وہ اےس اےسی یہ وسی

ر آپ وک اےنپ زسمی ارم اکیمظ آپ روز ریمے ےئل 
م
اہتش انبیت ںیہ آج آپ اک وشہ

ن

 ی

اہتش رکواےئ اگ ۔ 

ن

 اہوھتں ےس ی

اہتش انبےن اگل ۔ 

ن

 وہ ھچک وسےتچ وہےئ اس ےک ےئل ی

  یہ دروازے رپ دکتس وہیئ اس ےن اج رک دروازہ وھکال وت اسےنم یہ رضخ ڑھکا اھت ۔ 

ے

 ی

 ںیم اہیں ےس اج راہ وت وساچ اسھت ےتلچ ںیہ وہ رکسماےت وہےئ وبال
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ارہ ایک

 

 ی ا رم ےن دروازہ وھکل رک اےس ادنر آےن اک اش

رات وک ای  بیجع واہعق وہا ڈویل مہ س  ڑلوکں ےک لبمک وچری وہ ےئگ بلطم دح 

ےہ اب ڈان ےک گنیگ ںیم وچری اں وہےن یگل ںیہ ۔ےھجم وت اتگل ےہ اےنپ یہ یسک ڑلےک 

 یک رشارت ےہ

ا  ں وہا ۔ رضخ ےن اہک وت ی ارم ےک اگل رپ ذرا اس ڈلپم امنی 

ا دھکی رک وپےنھچ اگل ۔ 

ے

 مت ایک رک رےہ وہ وہ اےس نچک ںیم ھچک رکی

اہتش انب راہ وہں ی ارم ےن اہک

ن

 اہمتری اھبیھب ےک ےیل ی

 بلطم وجڑو اک الغم رضخ ریحان اور رپاشین وہ رک اس یک رطف دھکی راہ اھت 

اہتش انبیت ےہ ریمے ڑپکے دوھیت ےہ ریما رھگ اھبنسیتل

ن

 ےہ ۔ وہ روز ریمے ےئل ی

اہتش انبؤں اگ وت 

ن

ر رضورت اک ایخل ریتھک ےہ اور ارگ ای  دن ںیم اس ےک ےیل ی
م
ریمی ہ

 ایک ںیم وجڑو اک الغم وہ اجؤں اگ ۔ 

 ی ارم ےن اس یک رطف دھکی رک اہک 

ر ارے ریما وہ بلطم ںیہن اھت ۔۔اس ےس ےلہپ ےک رضخ ھچک اور 
م
اتہک روح رمکے ےس ی اہ

 لکن یک رظن آیئ ۔ 

 االسم مکیلع اھبیئ ےسیک ںیہ آپ ۔۔۔؟
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 ومکیلع السم ںیم کیھٹ وہں 

اہتش 

ن

اہیں آںیئ اھبیھب آج آپ ےک اخودن رتحمم ےن اےنپ اہوھتں ےس آپ ےک ےئل ی

 انبی ا ےہ ۔رضخ رکسماےت وہےئ وبال

 ۔ آپ ےن ویکں انبی ا ںیم انب دیتی ہن روح وک رشدنمیگ وہیئ  

 مت روز انبیت وہ وساچ آج ںیم ںیہمت اےنپ اہوھتں اک ذاہقئ اکچوں ۔ 

 ی ارم ےن اس ےک ےیل رکیس یٹسھگ ۔ 

ااجےن روح ےک دل ںیم ایک امسیئ ہک وپےنھچ 

ن

رضخ اھبیئ آپ ےک رھگ ںیم وکن وکن ےہ ۔ ی

 یگل ۔

 وکیئ ںیہن ۔رضخ یک ہگج وجاب ی ار م ےن دی ا اھت 

 ںیم وکن وکن ےہ رضخ ےن رکسما رک وپاھچ آپ ےھجم وھچڑںی آپ اتبںیئ آپ ےک رھگ

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

د وہ اےنپ ی ارے ںیم ی ات ںیہن رکی ای 

 

 ۔ش

ریمے رھگ ںیم ایم اور نیت ںینہب ۔اور ڑپوس ںیم افہمط یب یب وہ یھب ی الکل ریمی امں 

  ریمی یگس ایم اور اوب وفت وہےئگ ےھت ےھجم ریمی 

ے

  ںیم دیپا وہیئ ی
 
یسیج ںیہ ج

 ال ےہ ۔دورسی ایم ےن یپا

 دورسی ایم بلطم وسیلیت امں رضخ ےن وپاھچ ۔
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 یج ۔روح سب یہ وبیل 

 ی ارم زیلپ ےھجم آج رھگ وفن رکےن دںی ۔ 

وہ اینت تبحم اور تنم رھبے ادناز ںیم وبیل ی ار م اےس دھکی رک رہ ایگ ارگ وہ اس ےک ہنم رپ 

رٹ وہیت ۔ایس ےیل اہبہن انبےن اگل
م
ا وت آج وہ تہب ہ

ے

 ااکنر رکی

 

الص ریمے یپاس اب ربمن ںیہن ےہ روح ورہن ںیم اہمتری ی ات رکوا داتی  وہ در

 اہمترے رھگ واولں ےس ۔ی ارم ےن ی ات انبےن یک وکشش یک ۔ 

راب وہایگ اھت اور ربمن اسرے ڈٹیلی وہےئگ ےھت ۔ رضخ ےن 

ن

اہں اھبیھب وہ ڈویل اک وفن خ

 یھب اسھت دےنی یک وکشش یک۔ 

ادی واےل دن اوھنں ےن ےھجم ںیم ایھب الیت ریمے یپاس افہمط یب یب اک ربمن ےہ ریم

 

ی ش

 وہں روح دلجی ےس ایھٹ اور رمکے ںیم یلچ یئگ ۔

 ڈویل اب ایک وہاگ ۔رضخ ےن رپاشیین ےس وپاھچ ۔

ںیم اےس وخد ےس دور ںیہن اجےن دوں اگ اچےہ وج یھب وہ اجےئ ارگ آج چس ہتپ لچ یھب 

وہ ریمی ےہ اور ںیم اجاتن وہں ریما ایگ وت یھب ںیم اےس وخد ےس دور ںیہن اجےن دوں اگ ۔

 اگ ۔ی ارم ےن رمکے ےک دروازے یک رطف دےتھکی وہےئ 

ن
ن

 

پ

دا اےس ھجم ےس ںیہن چ

ن

ج
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 اہک اہجں ایھب روح یئگ یھت ۔

 وہ اہھت ںیم اکذغ اک ای  ڑکٹا ےیل وہےئ ان یک رطف آیئ ۔ 

 ہی ربمن ےہ ۔وہ ی ارم ےک آےگ ےس وفن ااھٹرک ربمن المےن یگل 

 ۔۔وہ ااسکیڈٹئ وہےت وہےئ وبیل ۔   لیب اجریہ ےہ

 ہکبج رضخ ی ارم وک دھکی راہ اھت وج لبیٹ رپ اہھت یک ایلگن ےس الںینئ انبےن ںیم رصموف اھت ۔ 

ا اھت ۔اور رھپ اےسی یہ اس نشنیٹ یک وہج وک ڑج ےس 

ے

ا اھت وت اےسی رکی

ے

  نشنیٹ ںیم وہی
 
ی ارم ج

 ااھکڑ داتی ۔ 

ےتکہچ وہےئ وبیل ۔اور ی ارم وک اگل ہک وکیئ اس یک   االسم مکیلع یسیک ںیہ آپ افہمط یب یب وہ

 اسوسنں یک ڈوری وک آہتسہ آہتسہ چنیھک راہ ےہ۔

رضخ وک ادنازہ اھت آج ںیہن وت لک وت روح وک س  ھچک ہتپ لچ یہ اجےئ اگ نکیل اانت دلجی ۔ 

 اےس وت یہی گل راہ اھت ہک روح ےک یپاس یپااتسکن اک وکیئ راہطب ںیہن ےہ ۔ 

  وہں ۔یج وہ یھب ی الکل کیھٹ ںیہںیم ی الکل کیھٹ

 ںیہن وہ تہب اےھچ ںیہ ریما تہب ایخل رےتھک ںیہ ۔

اہں ںیم تہب وخش وہں ۔ روح یک ی اوتں ےس یہی ادنازہ اگلی ا اجاتکس اھت ہک دورسی  

 رطف وج وعرت ےہ اےس ی ارم ےک ی ارے ںیم ھچک یھب ںیہن اتپ ۔ 
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سمش اور روح ےک وھجےٹ اکنح ےک ی ارے  ہکبج ہی ی ات ی ار م ےلہپ یہ رئیلک رک اکچ اھت ۔ہک 

 ںیم وکن وکن اجاتن ےہ اور وکن وکن ںیہن ۔ 

سمش اک یپااتسکن ںیم روح ےک رھگ ںیم یسک ےس یھب وکیئ راہطب ہن اھت ۔وہ وت رصف ای  

وعرت ےک رھتو ہی س  ھچک رک راہ اھت ی ار م اس یک اسری اافنرنشیم اکنل اکچ اھت اےس 

 نیقی اھت ۔ 

 وفن رکے یگ وت اس ی ارے ںیم وکیئ یھب ںیہن اجاتن وہاگ نکیل رھپ یھب ارگ روح اےنپ رھگ

 وہ روح رپ وکیئ رکس ںیہن انیل اچاتہ اھت ۔ 

یپااتسکن ںیم وموجد ولگ یہی ےتھجمس ےھت ہک سمش زدنہ ےہ اور وہ اس ےک یپاس ےہ 

 ۔سمش یک ومت یک ربخ وک اس ےن ی الکل یھب ےلیھپ ہن دی ا اھت 

 ےک ی ارے ںیم وسچ یھب ںیہن اتکس اھت ۔ارگ وہ س  ھچک ےلہپ وہ اےس وخد ےس دور رکےن

ا وت روح وک اینت آاسین ےس یپااتسکن ںیم یسک ےس ی ات ںیہن رکےن 

ے

یہ الپن ہن رک اکچ وہی

 داتی ۔

نکیل رھپ یھب اس ےک ادنر ای  ڈر اھت ںیہک روح ےس دور ہن وہ اجےئ ںیہک اےس س  

 ھچک ہتپ ہن لچ اجےئ 

ر اس ےک  وفن رپ افہمط یب یب ےس ی اںیت رکیت ریہ ۔  وہ ینتک یہ دی 
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اہتش رک راہ اھت ۔ 

ن

  ہک ی ارم یھب اب ےب رکفی ےس ی
 
 ج

 ںیم ےن ںیہمت روح ےک یپاوپسرٹ اوراکرڈ اک اہک اھت ۔ 

اہں ںیم دو دونں ںیم ااظتنم رک داتی وہں ںیم س  ھچک رکوا اکچ وہں رضخ یھب رپوکسن وہ 

 ایگ

     

وت آیئ اکرڈ یپاوپسرٹ اور ینہ ومن یک ٹکٹ اہوھتں ںیم ی ارم ہی ریما آیئ ڈی اکرڈ ےہ ۔وہ  

 ےیل ےب ینیقی ےس وپھچ ریہ یھت ۔ 

اہں ریمی اجن ہی اہمترا ےہ ۔ ںیہمت ی اد ںیہن مت ےن وفوٹ ونبای ا اھت اور ان رپیپ ےپ اےنپ 

 اسنئ یھب ےیک ےھت ۔ 

ا اس ںیم ۔وہ اکرڈ رپ اانپ وفوٹ  

ن

 دےتھکی وہےئ وبیل ۔ ںیم ینتک ایھچ یگل وہں ی

 ی ارم ےب اایتخر رکسمای ا ۔

ریمی اجن ےہ یہ تہب وخوصبرت ۔اس اک اماھت وچےتم وہےئ ایپر ےس اس ےک اہھت ےس 

رپیپز ےل ےیل۔ویکںکہ اےس ینہ ومن اور یپاوپسرٹ ےس زی ادہ اانپ اکرڈ ےننب یک وخیش 

 وہریہ یھت ۔ 

وون وٹر ےک ےئل لکن  
 م
ی

ن

مپ ہ

رےہ ںیہ نکیل اس ےس ےلہپ دو دن ےک دعب مہ اہیں ےس اےنپ 

ت ک یپاوپسرٹ ےس دیئب البی ا ایگ 
ف
اہیں رپ اہمتری اسری ررٹسجنشی رضوری ےہ ںیہمت 
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ا وہاگ ۔ 

ن

 اھت وہ س  ھچک یھب کیھٹ رکوای

 ی ارم ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہک ۔ 

ا ای  اور 

ن

ا ی

ے

اف ی ارم ارگ آپ ےھجم کیھٹ رطےقی ےس اہیں البےت وت ہی س  ھچک ںیہن وہی

  آپ وک اینت دلجی ویکں یھت ۔ تبیصم اتپ ںیہن

رے ہنم انبیت ٹیل یئگ۔ 

ٹ

 روح ڑیٹے م

 اہں وت اہمترے ریغب ںیہن راہ اج راہ اھت وہ اس ہپ اتکھج زور ےس اس اک اگل وچےتم وہےئ وبال 

 ی ارم مہ اہکں اجںیئ ےگ ۔وہ ااسکیڈٹئ وہ رک اس یک رطف رکوٹ ےل رک وپےنھچ یگل۔ 

 احلئ رکےت وہےئ اہک  آسئ ڈنیل اس ےن اس ےک رگد اےنپ ی ازو

 اہیں ےس ینتک دور ےہ ۔

 ںیم ایگرہ اسڑھ ایگرہ ےٹنھگ گل اجےت ںیہ ۔ 

ٹ
 

 زی ادہ ںیہن الفی

د  ری 

ن

ر مہ ےسیک ںیھٹیب ےگ اہجز ںیم ۔وہ اس ےک م ی ااہلل ایگرہ اسڑھ ایگرہ ےٹنھگ اینت دی 

  وہ رک وپےنھچ یگل
 
ی ر

ے

 ف

 یھٹیب یھت ۔

ے

 وےسی یہ ےسیج مت یپااتسکن ےس دیئب ی

 ن ےس دیئب تہب دور ےہ ہن ۔۔ یپااتسک

 آسئ ڈنیل یھب دیئب ےس تہب دور ےہ ۔
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 وہےئ وسےن ےک ےیل آںیھکن دنب 

ے
ن

واہں رپ اہچڑ ںیہ۔ ۔۔۔؟ ی ارم ےن اس یک ی اںیت نس

 یک وت وہ اس ےک ہنم رپ اہھت رھک ےک وپےنھچ یگل ۔ 

د روح ےک وسےن اک وک  ای 

 

یئ وہ ارثک اےسی یہ ی اںیت رکےت وہےئ وسےت ےھت نکیل آج ش

 ارادہ ہن اھت ۔ 

رف ےہ دنمسر ںیہ ۔ اور تہب رسدی ےہ  اہں واہں رپاہپڑ ںیہ ی 

 وھتڑی تہب 

ے
ے

ر ےک اڈنی ںیم دیئب ںیم اخیص رگیم یھت رصف رات ےک وق اوتکی 

ازک ےھت ۔ 

ن

 رسدی یتگل نکیل اہیں ےک ولگ وت اےنت ی

 ںیہن اتگل اھت ہک ایھب ےس لبمک ےنیل ےگل ۔ہکبج روح وک وت اےنپ رپ لبمک ی الکل یھب ااھچ  

۔ ارگ رات ںیم ی ار م یطلغ ےس اس رپ لبمک ڈال اتیل وت وہ دلجی ےس اٹہ دیتی اور یتہک اینت 

 رگیم ںیم آپ ےسیک لبمک ےلےک وسےت ںیہ ۔

  وہےن یک وہج ےس اہیں اکیف ڈنھٹ ڑپ ریہ یھت ۔ 
 
ی ر

ے

 ہکبج اس العےق ںیم دنمسر ےک ف

ا

ے
ن

 راہ ھجم اےسی آسئ ڈنیل ںیم رات اےسی یہ زگری اسری رات ی ارم اس یک ی اںیت س

 وھگےنم رھپےن یک ی ات رک ریہ یھت ۔ 

 ی ارم نس رک ےنسنہ اتگل 

 واہں تہب رسدی ےہ ریمی اجن ۔ 
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اہں ےسیج اہیں آپ وک تہب رسدی یتگل ےہ ی الکل وےسی یہ ہن ۔ںیم ےلہپ اتب دیتی وہں مہ 

 ےسھگ ۔ اسری وہگجں رپ وھگےنم اجںیئ ےگ ۔ربخدار وج آپ واہں اجےک رتسب ںیم  

 وہ ایھب ےس اےس دایکمھں دے ریہ یھت ۔

  یھب وسےن اتگل رھپ اےس وکیئ ی ات ی اد آاجیت ۔ 
 
 وہ ج

اسری رات وس یت اجیتگ تیفیک ںیم زگر یئگ ۔ہکبج روح وت ای  ڈنکیس ےک ےیل یھب ہن 

 وسیئ یھت ۔ 

     

 

اہتش رکےک ی ارم اےنپ اکم رپ اجےن اگل وہ ینہ ومن رپ اجےن ےس ےلہپ

ن

 اسرا اکم حبص اےتھٹ یہ ی

ا دانی اچاتہ اھت ۔ 

ٹ

پ

ن

 پ

رنت دوھ ریہ  وہ دروازے رپ رک ےک روح اک ااظتنر رکےن اگل ۔وج ہک نچک ںیم ڑھکی ی 

 یھت ۔

ا ےہ ۔ 

ن

 روح ی ار دلجی آؤ ےھجم اکم ےپ اجی

ر یلکن۔ 
م
 اس ےن اکپرا وت دلجی دلجی اہھت اصف رکیت نچک ےس ی اہ

 ںیم اکیف مک یھت

ٹ

 

 

 روح ی ارم ےس اہی

ا ۔   ی ارم وکاس ےک

ے

 اسےنم لمکم انکھج ڑپی
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ی ارم اس ےک اسےنم اکھج اور ہشیمہ یک رطح اس ےن رشامےت وہےئ اس ےک رس رپ وبہس 

 دی ا ۔ 

رار یھت

ے

رف  ہی اعدت ان ےک اکنح ےک روح ےس ی 

 ہکبج ی ارم وک اس یک ہی اعدت س  ےس ایپری یگل یھت

ا ر م ےک ڈلپم امنی اں  اس ےک رس رپ ایپر رک ےک وہ ہشیمہ رشامیت اور اس ایپری یس ادا ےپ ی 

 وہےت ۔

رھپ ی ار م ےن دروازہ دنب رکےن اک آرڈر دی ا سج یک روح ےن لیمکت رکےت وہےئ وفراً 

 دروازہ دنب رک دی ا ۔ 

 اور ای  ی ار رھپ ےس اسئ ڈنیل ےک ی ارے ںیم وسےنچ یگل ۔ 

  لک رقتابی ای  ہٹنھگ افہمط یب یب ےس ی اںیت رکیت ریہ اس ےک ان ےس رھگ اک ربمن یھب اماگن

 اھت

نکیل افہمط یب یب ےن اہک ہک اںیہن وت یھبک ربمن یک رضورت ںیہن ڑپی نکیل لک ی ا رپوسں وہ 

 اس ےک رھگ اج رک اس یک ایم اک ربمن ےل ںیل یگ ۔ 

وون رپ وکیئ وہ اچیتہ یھت ہک وہ آج یہ ایم ےس ی ات رک ےل ویکہکن ی ارم  
 م
ی

ن

مپ ہ

ےن اہک اھت ہک 

 اںیہن ڈرٹسب ںیہن رکے اگ ۔ 
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ارف آسف اچنہپ س  ےس ےلہپ رکٹاؤ اس اک یلیلٰ ےس وہا

 

 ش

 

ے

ا اچیتہ وہں اور مت ےھجم دےتھکی ی

ن

مت ےھجم اونگر ویکں رک رےہ وہ ںیم مت ےس ی ات رکی

سلہ ےہ ںیہمت
م
 ںیہن ایک 

ا اچاتہ مت ےن وج اس دن ریمے   ےھجم وکیئ ہلئسم ںیہن نکیل ںیم مت ےس ی ات ںیہن

ن

رکی

 اسھت ایک ےہ ہن ویہ تہب ےہ مت ےن ڈویل یک رظنوں ںیم ےھجم رگاےن یک وکشش یک ۔ 

یلیلٰ ےھجم اگل اھت مت اچےہ ینتک یھب یبلطم ویکں ہن وہ اجؤ نکیل اےنپ بلطم ےک ےئل یسک 

ہک مت ڈویل وک دورسے اک اامعتسل ںیہن رکو یگ تہب طلغ وسچ یھت ریمی ںیم ہی وساتچ اھت 

 یپاررنٹ وہ نکیل چس وت ہی ےہ ہک مت اس ےک 

ن
 

 الئ

ٹ

ت کت
ف
یتھجمس وہ مت اس ےک ےئل ای  رپ

ارف ای  ای  ظفل اپھچ اپھچ رک وبال ۔ 

 

 یہ ںیہن وہ۔ش
 
 اقٹ

 مت اس دو ےکٹ یک ڑلیک ےئلیک ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یھب زی ان اھبنسل رک ی ات رکو یلیلٰ وت ریمی نہب ےک ی ارے ںیم ی ات رک ریہ وہ ارگ ای   

 ظفل اور اہک وت زی ان اکٹ دوں اگ اہمتری وہ ےصغ ےس داھڑا اھت 

 ہکبج یلیل وت اس اک ادنازہ و ہجہل دھکی رک رہ یئگ ۔ 

ری ی ار اتب راہ وہں یلیلٰ ارگ مت ےن ریمی نہب یک وخویشں ںیم آگ اگلےن 

ن

ںیم ںیہمت آخ
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 یھت اس ےن ' یھت '  

ے

 رپ زور دی ا ۔ یک وکشش یک وت ںیم وھبل اجؤں اگ ہک مت ریمی دوس

ا وہ اےس لکن ایگ ۔ 

ے

 اور ےبمل ےبمل ڈگ رھبی

 ہکبج یلیل رسخ رہچہ ےئل اےس اجےت وہےئ دھکی ریہ یھت ۔ 

     

راقن اھبیئ ریمی دمد رکے ڈویل ےن ریمے اھبیئ وک امر دی ا ریمی آوھکنں ےک اسےنم 

ن

ف

ے آپ نیقی ںیہن رکںی ےگ اس ےن ریمے اھبیئ وک ےسیک ڑتیپا ڑتیپا رک امرا اس ےن ریم

 ڈال دی اس یک اسری ںیسن لھگ 

ے

راب ےس رھبی وہیئ وبٹ

ن
ے

اسےنم اس ےک ہنم ںیم ی

 یکچ یھت اھبیئ وہ ریمے اسےنم رم ایگ 

دویز یھب ڈٹیلی رکوا 

ٹ

 ہک وہ ریمے یپاس وموجد اسری وی 

ے

ںیم ھچک ںیہن رک اکس اہیں ی

 ےکچ ںیہ ۔ 

 ےہ ۔ےھجم اور ھچک ںیہن اچےیہ سب ےھجم ریمے اھبیئ یک ومت اک دبہل انیل  

راقن اھبیئ آپ ےک العوہ اور وکیئ ریمی دمد ںیہن رک اتکس ۔ 

ن

 ف

ارے الخف ںیہ ۔اںیہن یھب ہی اکم دنسپ ںیہن اھت ورہن وہ اس اعمےلم 
م
ورکم دادا یھب ہ

 ںیم ریمی دمد رضور رکےت نکیل اےس ڈویل ےک اکم رکےن اک ادناز دنسپ ےہ ۔ 

ا وہں ےھجم

ے

راقن اھبیئ ںیم آپ ےک اسےنم اہھت وجڑی

ن

اور ھچک ںیہن اچےیہ سب اینپ   ف

 آوھکنں ےس ڈویل یک الش دانھکی اچاتہ وہں ۔ 
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را 

ٹ

راقن اک تہب ی 

ن

راقن یک ںیتنم رک راہ اھت ۔ف

ن

 اےنپ اسےنم وصےف رپ ےھٹیب ف

ے
ے

رادش اس وق

ا اھت ۔ 

ے

 گنیگ اھت ۔ وہ اےنپ آپ ںیم تہب یپاور رھک

را دنمش

ٹ

ا اھت ۔رپڈویل وک اانپ س  ےس ی 

ے

 رکی

ے

  اماتن اھت ۔ وہ اس العےق رپ وکحم

 ی ات ورکم دادا یک ےہ 

ے

 رکو رادش ںیم اہمترے اسھت وہں ۔اور اہجں ی

ے

مت رکف م

۔وت مہ ان وکرصف یہی اتبںیئ ےگ ڈویل ےک اہوھتں اہمترا اھبیئ امرا ایگ ہی ںیہن ہک وہ 

ارا اسھت رضور دںی ےگ ۔ 
م
 ویکں امرا ایگ ورکم دادا ہ

 اےن اسحب اکھج ولاگن ۔ اور رھپ ےگل اہھت ںیم یھب ڈویل ےس اےنپ رپ 

ا 

ن

ا ےہ ۔ ریش یک رطح داھڑی

ے

ا اانت یھب آاسن ںیہن وہ ی ازیک رظن رھک

ن

نکیل ڈوی ل وک متخ رکی

ا اجاتن ےہ ۔ 

ن

 اجاتن ےہ وت ےتیچ یک رطح ڑیچی

ارے اہھت ںیہن آےئ اگ اورپ ےس اس یک وکیئ زمکوری یھب ںیہن ہن 
م
وہ اینت آاسین ےس ہ

 ا 

ے

ا دول

ن

ا وعرت ی

ن

 ہن اسیھت ی

ے

ر سک رطح ےس مہ اس وک امت دںی ۔دوس

ن

 خ

ا اانت آاسن ںیہن ۔ 

ن

 ڈویل وک راےتس ےس اٹہی

 نکیل مہ ورکم اور مہ ای  اسھت وہ اجںیئ وت ہی زی ادہ لکشم یھب ںیہن رےہ اگ ۔

     

 

 مت س  ھچک اھبنسول ےگ ہن رضخ۔
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رزگ ںیہن ۔ 
م
ارف یک رطف ےس وت ہ

 

 اک ومعق ہن ےلم ۔ اور ش

ے

 
 ےھجم اکشی

 رضخ وک  

ے
ے

 اسرا اکم اھجمس راہ اھت وہ اےنپ ےھچیپ رضخ وک وھچڑ رک اجراہ اھت ۔ وہ اس وق

ا ۔ 

ن

وون اوجناےئ رکی
 م
ی

ن

مپ ہ

 رکو ںیم وہں ہن مت کیھٹ ےس اانپ 

ے

 مت ی الکل رکف م

 

ے

 
ارف یک رطف ےس یھب ںیہمت وکیئ اکشی

 

اہیں ںیم س  ھچک اھبنسل ولں اگ اور ش

 راہ ۔ ںیہن ےلم یگ اہں نکیل ںیم یلیل یک وکیئ اگریٹن ںیہن دے  

ر یھٹیب اینپ 
م
وہ رس رھپی ڑلیک نیت دن ےس اہیں ںیہن آریہ یھت اور آج ایئ ےہ وت ی اہ

 نشیف یک داکن وھکل ریھک ےہ ۔ 

ںیم ےن اےس اہک وھتڑا اکم ہپ دایھن دو وت یتہک ےہ سج رپ دایھن دیتی یھت اےس وت ریما 

 دایھن یہ ںیہن ۔ 

  اکیف ااتکی ا وہا اھت ۔ ےھجم وت اتگل ےہ اس اک رس وھگم ایگ ےہ رضخ یلیل ےس

وج یسک وک اھکےت ںیم یہ ںیہن ال ریہ یھت ہکبج گنکیہ اک اسرا اکم رصف یلیلٰ رک ریہ یھت 

 وج تہب دونں ےس راک وہا اھت ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

 البؤ اےس ںیم وخد ی ات رکی

 ی ارم ےک آرڈر رپ رضخ ےن وفرا اےس البی ا اور اےلگ یپاچن ٹنم ںیم وہ اس ےک نبیک ںیم یھت 
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 ںیہن ےہ وت مت اہیں ےس ہشیمہ ےک ےئل اج   دوھکی

ٹ

یلیلٰ ارگ ںیہمت اکم رکےن ںیم ارٹنس

 یتکس وہ ےھجم اہمترے ےسیج وررک ںیہن اچےیہ 

 ےجہل ںیم ی ات یک ۔ 

ٹ

 ۔ڈویل ےن دو ی

ا دوں یگ یلیلٰ اجیتن یھت 

ٹ

پ

ن

 ںیہن ےہ ۔ںیم آج یہ اسرا اکم پ

ٹ

ںیم ےن بک اہک ےھجم ارٹنس

یھب دے اگ اہجں ےس وہ اےس الی ا اھت اور واہں واسپ وت  ہک ڈویل اےس واسپ وںیہ رپ  

 اینت دلجی اہیں 

ے

 
ا اچیتہ یھت نکیل اےس ہی ںیہن اتپ اھت ہک اکشی

ن

 ںیہن اجی

ے

رمےت دم ی

 چنہپ اجےئ یگ ۔ 

م مت اج یتکس وہ اجؤ اانپ اکم رکو ۔ 

مہ
ممہ
ہ

 

ر لکن یئگ ۔
م
 اےلگ آرڈر رپ یلیلٰ وفرا رمکے ےس ی اہ

 وہ دورسی ڑلیک اہکں ےہ ۔۔۔؟ ڈویل ےن وصعمہم اک وپاھچ

 

 

ٹ
 

ارف ےن اہک اھت ہک وہ دوونں اسی

 

 رپ اکم دےنھکی یئگ ےہ ۔ ش

ٹ
 

ارف ےک اسھت اسی

 

وہ ش

ارف یک دمد رکے یگ ۔ 

 

 رپ اکم رکںی ےگ اور وہ ش

ارف وک اسڈیئ ےپ اکم رکےن ےک ےیل بک ےس دمد یک رضورت ڑپ ےن یگل ۔ڈویل ےن 

 

ش

 وپاھچ 
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  ےس وصعم
 
 ہم رتحمم آیئ ےہ رضخ ےن لج رک وجاب دی ا ج

     

وہ یھٹیب وسچ ریہ یھت ہک اسئ ڈنیل ںیم اجےن ےک ےیل وہ وکن یس مسق ےک ڑپکے کیپ  

 رکے ہک دروازے یک یٹنھگ یجب

ارف اھبیئ وہں ےگ ۔ 

 

امئ ںیہن وہا رضور ش

ٹ

 ارے ہی وکن آایگ ی ار م اک وت ایھب وایسپ اک ی

  ۔ وہ وسےتچ وہےئ دروازے یک رطف آیئ 

ا اس ےک ےیل لکشم ہن اھت ہی وت ویہ 

ن

ان ڑھکا اھت اےس اچہپی

ن

دروازہ وھکال وت اسےنم وہ ان

زر اھت وج اےس اس دن ی ارم ےک آسف وھچڑ ےک آی ا اھت ۔ 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 ا

 االسلم مکیلع یسیک ںیہ آپ ایک ںیم ادنر آ اتکس وہں اس ےن رکسما رک وپاھچ ۔

ر رھگ رپ ںیہن
م
 ۔روح وک ی ار م  ومکیلع السم امی وسری ریمے وشہ

ے

 ںیہ آپ ادنر ںیہن آ تکس

ا اچاتہ ےہ ۔

ن

 یک ی اںیت ی اد آیئ ی ارم ےن اےس اتبی ا اھت ہک ہی آدیم اےس اسھپی

 اسٹ اوےک کیھٹ ےہ ںیم ادنر ںیہن آراہ ۔وہ ڈوھٹں یک رطح رکسمای ا اھت ۔ 

ا  

ے

ر ایک اکم رکی
م
ےہ ںیم وت سب آپ ےس ہی وپےنھچ آی ا اھت ایک آپ اجیتن ںیہ ہک آپ اکوشہ

 اصرم وفر اےنپ بلطم یک ی ات ےپ آی ا اھت ۔ 

ا  یج اہں وہ ای  ینپمک الچےت ںیہ روح ےن وفرا وجاب دی 

 سک مسق یک ینپمک ۔۔۔۔۔؟اصرم ےن رھپ وپاھچ
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 وہ وکیئ دواویئں یک ینپمک الچےت ںیہ ۔ 

 سک مسق یک دواایئں ۔۔۔۔۔۔؟

ا  اجن اچبےن وایل دواایئں ۔۔۔۔۔روح ےن وجاب دی 

ر اجن اچبےن وایل دواایئں ںیہن ہکلب تہب طلغ ولعمامت  
م
دی یئگ ےہ آپ وک آپ ےک وشہ

 ہک یئک ولوگں یک اجن یھب 

ے

 رکےت ںیہ اہیں ی

ے
ن

روج

ن

د و ف ری 

ن

اجن ےنیل واےل اےحلس یک خ

 ےل ےکچ ںیہ ۔ 

 ےہ ۔ 

ے

ر ای  اقٹ
م
 آیئ امی وسری روح نکیل اہمترا وشہ

اوہ

ن

را ڈان ےہ ۔ڈان اک بلطم یتھجمس وہ مت گ

ٹ

اہ ۔ دویئب اک ای  تہب ی 

 

 ں یک داین اک ی ادش

 ۔سج یک رظنوں ںیم یسک یک اجن یک وکیئ اتیمہ ںیہن ۔

ے

 ای  اقٹ

 اٹچخ۔

رام ےک اہیں ےس ےلچ 

ن

ر ےک الخف ای  ظفل یھب اہک رہمی این ف
م
ربخدار وج آپ ےن ریمی وشہ

ر ولکناوں۔
م
 اجںیئ ۔ی ا رھپ ںیم اگرڈز وک الب رک آپ وک دےکھ رموا رک اہیں ےس ی اہ

 اجیتن یھت ہک اس ںیم اینت تمہ اہکں ےس آیئ ۔   روح وخد یھب ںیہن

ر اانت ااھچ ںیہن ےہ انتج وہ نب راہ ےہ وہ 
م
ری یطلغ رک ریہ وہ اہمترا وشہ

ٹ

روح مت تہب ی 

 ںیہمت دوھےک ںیم رھک راہ ےہ ۔ 
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 تہب اتھچپؤ یگ روح ریمی دمد رکو ۔ 

ان یک اعم داین ںیم وکیئ ہگج ںیہن ےہ اس یک ہگج لیج ےک ادنر ےہ  

ن

 ۔ اےسی ان

ان ںیہن دردنہ ےہ ڈویل اک بلطم یتھجمس وہ اطیشن وہ ای  اطیشن ےہ روح اور  

ن

وہ ان

اونں یک داین ںیم اطیشونں ےک ےیل وکیئ ہگج ںیہن ےہ 

ن

 ان

دا ےک ےیل ےلچ اجںیئ اہیں ےس روح رقتابی الچےت وہےئ وبیل اور اس 

ن

سب رکے ج

 ےک ہنم رپ ےس دروازہ دنب رک دی ا ۔ 

 دروازہ

ے

ر ی ا راہ نکیل روح ےن دروازہ ںیہن وھکال ۔  اصرم اکیف دی 

ے

 اٹھکٹھکی

ر ےک دعب وہ الچ ایگ وت روح ےن ی ارم وک وفن رکےک س  ھچک اتبی ا ۔  وھتڑی دی 

 وہ وفن رپ یھب لسلسم رو ریہ یھت 

وہ وت رکش ےہ ی ارم آپ ےن ہی اسری ی اںیت ےلہپ یہ ےھجم اتب دی ورہن ہن اجےن ہی رگا وہا 

ا ۔آپ وک ہتپ ےہ وہ ایک ہک راہ اھت وہ اتہک ےہ آپ آدیم ےھجم آپ ےک الخف ایک ایک

ے

 اتبی

 ںیہ آپ ےن وخن ےیک ںیہ ولوگں ےک

ے

 اقٹ

 ںیہ 

ے

نکیل ںیم ےن یھب اےس اتب دی ا ہک آپ اےسی ںیہن ںیہ اور ہن یہ آپ ااسی یھبک رک تکس

 ۔وہ روےت وہےئ وبل ریہ یھت

ر آوسن ی ارم ےک دل رپ رگ راہ اھت ۔۔ 
م
 اور اس اک ہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
250 

 وہ نکیل ریمی ںیم ےن ںیہمت

ے

 عنم ایک اھت اصرم ریمے اکم ںیم دلخ ادنازی رک تکس

ا اچاہ ۔ 

ن

 ںیم ںیہن ۔مت ےن ریمی روح وک ھجم ےس دور رکی

ن
 

 رپلنس الئ

 اس یک تمیق ںیہمت اکچین ڑپے یگ 

     

 روح اک وفن دنب وہےت یہ اس ےن اصرم وک وفن ایک اھت ۔ 

 اس اک ربمن دےتھکی یہ اصرم ےن وفن ااھٹ ایل ۔ 

 یھب ےک اہھت اک ڑپھت اسیک اگل الہپ وسال یہ ےب ڈاگن اس اھت ۔ اھب

ی ارم وت تہب طلغ رک راہ ےہ اس ڑلیک وک دوھہک دے رک آج ںیہن وت لک اےس س  ھچک ہتپ 

 لچ اجےئ اگ رھپ ایک رکے اگ وت ۔ 

 آج وبثت ںیہن اھت ریمے یپاس لک رضور وہاگ ۔

 اور ےھجت اتگل ےہ ہک وہ ریتے وبثوتں رپ نیقی رکے یگ ی ارم زرا اس رکسمای ا اھت ۔ 

 اصرم وہ یھبک ھجت رپ نیقی ںیہن رکے یگ ۔نکیل ریمی ھٹیپ ےھچیپ ریمے 

ے

وسانچ یھب م

ا ۔ورہن وت اجاتن 

ن

 رکی

ے

ری یطلغ یک ےہ وت ےن ۔ آج ےک دعب ایسی یطلغ م

ٹ

رھگ آ رک تہب ی 

ا ےہ ۔ ےہ ریمے اسھت دغاری رکےن  

ے

 واولں اک ااجنم ایک وہی

ارے 
م
 ریتی اس دویتس یک اخرط ےھجت وھچڑ راہ وہں ۔وج یھبک ہ

ے

نیقی رک ںیم ایھب ی

دےن رپ یھب رظن ہن آو ۔ 

ٹ ن

 درایمن یھت ۔آج ےک دعب روح ےس دور رانہ ۔اانت دور ہک ڈوھی
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رس اجےئ اگ ۔ 

ے

 ورہن اینپ ویبی اور یچب وک دےنھکی ےک ےئل ی

 ےتٹ وہےئ اہک ۔ ی ا رم ےن اس یک ی ات اک 

او وت اب مت اےنپ ایعمر ےس رگ رک ےھجم ریمی ویبی اور یچب یک دایکمھں دے رےہ وہ 

 اصرم ےصغ ےس الچی ا ۔ 

ا ڑپے اگ ہن اصرم

ن

 ںیم ارٹن ریف رکوےگ وت ےھجم یھب وت رکی

ن
 

 ارگ مت ریمی رپلنس الئ

ر ےہ

ن

ر ںیہ ایس رطح ےس ےھجم روح زعی 

ن

رہ زعی 
م
 دور رانہ سج رطح ےس ےھجت اھبیھب اور امہ

ارف وک وفن ایک ۔ 

 

 اس ےس ۔ی ار م ےن وفن اکٹ رک ش

 اہں ڈویل وبول ۔ 

 رظن روھک ارٹکپسن رپ ۔آج ریمے رھگ چنہپ ایگ اھت وہ ۔

ارف اک وجاب نس رک اس ےن وفن اکٹ رک لبیٹ 

 

ا وہں اس رپ ش

ے

 وری ںیم رظن رھک

ٹ
ن

ڈوی

 راھک اور رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگل رک ھٹیب ایگ 

 ایک اصرم ۔ ارگ وہ ھجم ےس دور وہیئ وت ںیم ںیہمت زدنہ ںیہن وھچڑوں ہی مت ےن ااھچ ںیہن

 اگ ۔

 آںیھکن دنب ےئک وہ اانپ ہصغ رٹنکول رکےن یک وکشش رک راہ اھت 

     

 یھت ۔

ٹ
 

 آج ی ارم اور روح یک اسئ ڈنیل یک الفی
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 روح وت اجےن ےک ےیل تہب ااسکیڈٹئ یھت نکیل اہجز ںیم ےنھٹیب ںیم اےس ڈر یھب گل راہ اھت

 ۔

  وہ ایلیک یھت اب ی ارم 

ے

ےلہپ یپااتسکن ےس دیئب آےت وہےئ یھب وہ انتک ڈرریہ یھت نکیل ی

 اس ےک اسھت اھت 

 اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔ 

ٹ
ن

 ےک اونمس

ٹ
 

 ارئیوپرٹ رپ ےھٹیب اینپ الفی

ے
ے

 وہ اس وق

رف ےک چیب  روح وتہی وسچ وسچ رک وخش وہ ریہ یھت ہک وہ اہپڑوں دنمسروں اور ی 

 اجریہ ےہ ۔ 

ر ہن یلکن یھت اور ایھب اےنت دور دورسے کلم ںیم وہ ہشیمہ 
م
وہ وت اےنپ رھگ ےس یھب یھبک ی اہ

ا اک وخاب اسیج 

ن

رف رگی رف رگےت دانھکی اچیتہ یھت نکیل اتلمن ےسیج رہش ںیم ی  ےس ی 

 اھت ۔ 

 ی ارم اک اسرا دایھن اس ےک رہچے ےک ارپسکیزنشی رپاھت ۔ 

 اج ر

ن

 آراہ اھت اور ای  رن

ن

اہ اھت وہ اےنپ رہچے ےس اےنپ دل اک احل اپھچ اہجں ای  رن

 ںیہن یتکس یھت۔

ا اچاتہ ےہ ۔وہ 

ن

اصرم ےک ی ارے ںیم اس ےن روح وک دوی ارہ یھب یہی اتبی ا ہک وہ اےس اسنھپی

 اس ےک دونمشں ےک اسھت الم وہا ےہ ۔ 
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ا ی ارم وک ٹلگ ںیم التبم رک ایگ اھت ۔نکیل رھپ  

ن

یھب روح اک اس یک ای  ای  ی ات رپ اامین الی

ا اھت ۔ 

ے

 وہ اےس ھچک ںیہن اتب یپای ا اور ہن یہ اےس ھچک یھب اتبےن اک ارادہ رھک

 وہیئگ ۔ 

ٹ

ت

ن

مب
س

ن

ن

اؤ

ن

 یک ای

ٹ
 

ر ںیم الفی  وھتڑی دی 

 اجےیئ اگ ۔ اسرا 

ے

ی ارم ریما اہھت ڑکپ ےک رےیھک اگ ھجم ےس ای  ڈنکیس ےک ےیل یھب دور م

 ریمے اسھت رےئہ اگ ۔ارگ ںیم وس یئگ وت یھب ےھجم االیک

ے
ے

 اجےیئ   وق

ے

وھچڑ ےک ںیہک م

 اگ ۔ ےھجم تہب ڈر ےگل اگ ۔روح اس ےک اسھت رقتابی یکپچ وہیئ زیت زیت وبل ریہ یھت ۔ 

 

ٹ

ریمی اجن ںیم ںیہمت وھچڑ رک ںیہک ںیہن اجؤں اگ ۔ وہ اےس اےنپ اسھت ےئل اینپ س 

 ےپ آ اھٹیب اھت 

ر ےک دعب اہجز ےن اڑان رھبین یھت ہکبج روح آںیھکن دنب ےیک  اس اک اہھت وھتڑی دی 

را ریہ یھت ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

ر ل  ی   دوونں اہوھتں ںیم وبضمیط ےس اھتےم اجنےن ایک زی 

رآین آی ات ڑپھ 

ے

ی ارم ےن ذرا وغر ایک اور اس ےک وبلں ےک یپاس اانپ اکن راھک وت ہتپ الچ وہ ف

 ریہ یھت ۔ 

اف ڈروپک ڑلیک ی ارم اس ےک ڈر رپ ذرا اس رکسمای ا اور اس اک اہھت وبضمیط ےس اےنپ اہھت 

 ٹلیب انہپےن اگل ۔ ںیم

ٹ

  اھتم رک اےس س 

 ںیم ہنم اپھچ یئگ ۔ 

ن

 اڑان رھبےن یگل وت وہ خیچ امر ےک اس ےک نس 

ٹ
 

  الفی
 
 اور رھپ ج
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ررک ہن داھکی ۔ 

ٹ

د ولوگں ےک ےئل ہی وکیئ یئن ی ات ہن یھت اس ےیل یسک ےن یھب م ای 

 

 ش

ا ی ارم وک رپوا یھت ۔ 

ن

 اور ارگ وکیئ داتھکی یھب وت وکن

 ےس اگلےئ ی الکل رپ وکسن اھتوہ وت اےس اےنپ

ن

  نس 

 

     

 روح اس رطف دوھکی ی ارم ےن اےس ڑھکیک یک رطف وتمہج ایک۔ 

 ی الکل ان ےک اسھت اسھت رظن آ ریہ یھت ۔ 

ن

رج ہفیلخ یک ڈلبن  اہجں ےس ی 

ا اھکےن اجےت ںیہ ۔روح ےن 

ن

ا ےہ ہن اہجں مہ اھکی

ے

 ےس یھب رظن آی

ٹ

ی ارم ہی وت اس وہٹ

 ےس ہنم

ن

 اکنل رک وپاھچ ۔  ذرا ےس اس یک نس 

 ےہ

ن

رنی ڈلبن

ے

 اہں روح ویکں ہک ہی داین یک س  ےس اویچن ی

 دوھکی اےس ہی ینتک وخوصبرت گل ریہ ےہ ۔ 

ی انبےت ںیہ ۔

ت لف
ش

 مت وت ےب اکر ںیم اواچنیئ ےس ڈریت وہ ولگ اہیں ہپ آ رک 

ی ںیم ںیہی رپ کیھٹ وہں ۔ 

ت لف
ش

 ےھجم ںیہن انب ین وکیئ 

 ںیم ےتسھگ

ن

د اس ےک نس  ری 

ن

  وہےئ وبیل ۔ وہ م

را وبضمط  اہیں رپ وت ںیم یھب رضورت ےس زی ادہ کیھٹ وہں وہ اس ےک رگد ی ازو اک ھگ 

 رکےت وہےئ وبال ۔ 
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ارا ڈیبروم ںیہن ےہ آپ ریمے اورپ ےس اہھت اٹہںیئ 
م
 ی ارم ہی ہ

وہ ہنم انب رک وبیل ۔رگم چس وت ہی اھت ہک وہ ہی وسچ رک ہک ولگ اںیہن دھکی رےہ وہں ےگ اےس 

 اس 

ے
ے

رشام ریہ یھت نکیل وہ اےنپ وصعمم ےس ڈر اک ایک رکیت ۔یپااتسکن ےس دیئب آےت وق

ےک ذنہ ںیم ہی ی ات یھت ہک ہن اجےن ی ارم اسیک وہاگ ۔وہ یھب ایہن ولوگں اسیج وہاگ نج 

 ریتہ آیئ ےہ ۔ ےک اسھت وہ آ

ے

 ج ی

د وہ ربص اور رکش ےس زدنیگ زگار یتیل نکیل ی ارم وت اس ےس ےب ااہتن  ای 

 

ا وت ش

ے

ارگ وہ ااسی وہی

ا اھت ۔ اور روح یک رظن ںیم وہ ڑگب یکچ یھت ی ارم یک وتبحمں ےن اےس اگبڑ دی ا اھت ۔ 

ے

 تبحم رکی

 ںیہن رکیتکس یھت ۔ اےس اب رصف ی ارم یک  

ے
 

رداس تبحم یہ اب وہ ی ارم یک یتخس ی 

 اچےیہ یھت

ا اس اک ایخل رانھک اےس تبحم دانی وکیئ یھب ی ات اےس ایپر ےس 

ن

۔ی ارم اک اس یک رپواہ رکی

د روح زدنہ یھب ہن رہ یپاےئ ۔  ای 

 

ا ۔ارگ ہی س  ھچک دبل اجےئ ۔وت ش

ن

 اھجمسی

ر ولکن 
م
 ےس ی اہ

ن

( ریما بلطم ےہ ریمے نس 
 
 وت کیھٹ ےہ مت یھب ذرا اےنپ )ٹ

ارا ڈیبروم وھت 
م
ر ہی ہ

ن

ڑی ےہ ۔اس ےن روح ےک رس وک ذرا اس اےنپ آپ ےس اگل ایک آخ

 رپ اانپ رس رھک دی ا ۔ 

ن

 رگم روح ےن دوی ارہ اس ےک نس 

 ںیہن ںیم یہی کیھٹ وہں سب آپ اےنپ آپ رپ رٹنکول رکںی۔ 
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 وت رھپ ںیم یھب اےسی یہ کیھٹ وہں ۔ی ارم ےن رھپ ےس اس ےک رگد اےنپ ی ازو رےھک ۔ 

م یس لکش انب رک اس یک رطف داھکی وت ی ارم ےن اس ےک زیلپ ںیہن ہن ۔۔۔روح ےن وصعم

 رگد ےس اہھت اٹہ ےیل ۔ 

ر دعب وہ رہگی دنین وس یئگ ۔   اور وھتڑی یہ دی 

راب ہن وہ ۔ 

ن

اہک اس یک دنین خ

ے

 وتی ارم ےن اےنپ اہھت دوی ارہ ےس اس ےک رگد رھک ےیل ی

     

را انبےئ ا  ےس آھکن یلھک وتی ارم اب یھب اس ےک رگد اےنپ ی ازوں اک ھگ 

ن

ےس اےنپ نس 

 اگلےئ تبحم ےس دھکی راہ اھت ۔ 

 ںیہن ےچنہپ ۔روح ےنآںیھکن ےتلم وہےئ وپاھچ وہ رہگی دنین ےس اجیگ 

ے

ی ارم مہ ایھب ی

 یھت ۔

 ںیہن ریمی اجن ایھب وت لکشمب آداھ رفس وہا ےہ ۔

 رپ اانپ رس رھک 

ن

ہی وت تہب دور ےہ ۔روح وصعمتیم ےس یتہک ای  ی ار رھپ ےس اس ےک نس 

  ۔یئگ

ی ارم آسئ ڈنیل ایک وگروں اک کلم ےہ ۔۔۔؟ دنین وت وہ وپری رکیکچ یھت وت اس اک وساانلہم 

 ای  ی ار رھپ ےس رشوع وہایگ ۔

ا اھت وہ 

ے

روں اک کلم ےہ ۔ی ارم روح ےس ےلہپ یھبک یسک ےس اینت ی ات ںیہن رکی

ن

اہں ہی ارگنی 
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ر وسال اک ہی وساتچ اھت ہک وہ اےنت وسال اہکں ےس الیت ےہ اور وہ انب ااتک
م
ےئ اس ےک ہ

 وجاب تبحم ےس داتی ےہ ۔

 ںیم ےن وت ربخوں ںیم یھبک اس کلم ےک ی ارے ںیم ھچک اخص ںیہن انس ۔ 

ر کلم اینپ ڑلاویئں اور وفج یک وہج 
م
ا یہ ںیہن ہ

ے

اہں ویکں ےک اس کلم ںیم ھچک اخض وہی

ا۔ 

ے

د ںیم ااسی ھچک ںیہن وہی

ٹ

ڈ

ن

 ت
سلپ

 

ن

ا ےہ ہکبج آ

ے

 ےس وہشمر وہی

ں رطف دنمسر ےہ ںیہمت اتپ ےہ روح آسئ ڈنیل داین اک وہ وادح کلم آسئ ڈنیل ےک اچرو

ےہ سج ںیم وکیئ وفج رسے ےس ےہ یہ ںیہن ۔ ی ارم ےن اس یک ولعمامت ںیم ااضہف 

 رکےت وہےئ اتبی ا

ایک بلطم وفج ےک ریغب کلم ےسیک اتلچ ےہ ایک ان رپ ےلمحںیہن وہےت روح ریحان اور 

 رپاشین اس ےس وپےنھچ یگل

ا ہی داین اک س  ےس انم دنسپ کلم ےہ اہیں رپ   ںیہن روح

ے

اس کلم ںیم ااسی ھچک ںیہن وہی

 ہک اہیں یک وپسیل یھب اےنپ یپاس وتسپل دنبوق ی ا اس رطح یک 

ے

وکیئ وفج ںیہن اہیں ی

 وکیئ زیچ ںیہن ریتھک ۔ 

ام یک وپسیل ےہ اس کلم وک وپسیل یک یھب رضورت  

ن

اہیں ےک وپسیل ںیم رصف ی

ای  دورسے ےس ےب وہج ںیہن ڑلےت ۔اہیں یک وعرںیت ںیہن ۔اہیں ےک ولگ 
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ر ےک اسھت ےب وافیئ ںیہن رکیت 
م
 اےنپ وشہ

ادی ےس ےلہپ یسک ےک اسھت یھب وکیئ 

 

ادی رکےت ںیہ اور ش

 

۔اہیں ےک رمد ای  یہ ش

اقلعتت اقمئ ںیہن رےتھک ۔اور س  ےس اخص ی ات اس کلم ںیم اجونر ںیہن ںیہ ۔اور 

بلطم ےہ اس کلم ںیم اجونروں یک دعتاد رصف   وج ںیہ وہ رظن ںیہن آےت ۔ریما

اونں یک دعتاد اسڑھ نیت الھک ےس زی ادہ ۔اب نیت الھک 

ن

رار ےہ ۔اور ان

ن

م
رھ ہ

ٹ

ڈی 

انکمم ےہ ۔ 

ن

ا وت ی

ن

دی

ٹ ن

رار اجونروں وک ڈوھی

ن

م
رھ ہ

ٹ

 ولوگں ںیم رصف ڈی 

 اہیں ےک ولگ اجونر ںیہن یپاےتل ۔ 

 داین ےک س  ےس اس کلم یک رکیسن یک تمیق تہب مک ےہ نکیل س  ےس امہ ی ات ہی

رنی وکلمں ںیم ونںی ربمن رپ ےہ ۔ 

ے

 اریم ی

اور وکیئ وسال ۔۔۔؟ ی ار م ےک ذنہ ںیم وج تہب اسرے وسال آرےہ ےھت ۔ ان س  

ےک وجاب دے اکچ اھت نکیل رھپ یھب رشارت ےس اس ےس وپےنھچ اگل ۔وت وہ یفن ںیم رسالہ 

 رک ھٹیب یئگ ۔ 

 اھٹ رک وبیل 

ن

 ای  وسال اور ےہ ۔رھپ ااچی

 اےس آسئ ڈنیل ویکں ےتہک ںیہ ۔ 

رف رگیت ےہ ۔ی ارم ےن  رنی العہق ےہ اہجں س  ےس زی ادہ ی 

ے

ویکں ہک ہی داین اک رسد ی
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 رہھٹرہھٹ اک وجاب دی ا 

ا ۔ریما بلطم ےہ وج ھچک آپ اتب رےہ ںیہ اس ےک دعب ےھجم 

ن

ی ار م ہی وخوصبرت وت ےہ ی

  رک اہک وتی ارم رکسمای ا ۔ ںیہن اتگل ہک ہی ہگج ھچک اخص وخوصبرت وہیگ روح ےن ہنم انب

رنی العوقں ںیم ےس ای  ےہ ۔ 

ے

 ہی داین ےکوخوصبرت ی

 آپ وک وت اس کلم ےک ی ارے ںیم تہب ھچک اتب ےہ ۔ آپ اہیں ےلہپ یھب آےئ ںیہ ۔ 

ا وہں ۔ایھب وت ںیم ےن ںیہمت کیھٹ 

ے

  یھب وکسن اچاتہ وہں ںیم اہیں آی
 
اہں ںیم ج

کلم ںیم اینت رسدی وہےن ےک ی اووجد یھب    ےس ھچک اتبی ا یھب ںیہن ۔ںیہمت اتپ ےہ اس 

 ولگ زی ادہ ڑپکے اننہپ دنسپ ںیہن رکےت ۔ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا ۔ 

ایک بلطم اہیں ےک ولگ ڑپکے ںیہن ےتنہپ ۔روح ےک ےتہک وہےئ اگل رسخ وہ رےہ 

 ےھت ۔ 

 ےتنہپ ںیہ ریمی اجن نکیل زی ادہ ںیہن ےتنہپ مک مک ےتنہپ ںیہ

 ےئ ۔ی ارم ےک ڈلپم رہگے وہ

ر ےس مک 

ن
 

اس ےک العوہ ای  امہ المامت وج ںیم واہں چنہپ رک اتبؤں اگ اہمترے ےیل رسرپای

 ںیہن وہیگ ۔ی ار م ےن رکسما رک اتبی ا ۔ 

 ڑپکوں وایل ی ات ےپ ایکٹ وہیئ 

ے

ا اچاہ نکیل روح وت ایھب ی

ن

ی ارم ےن اےس اور یھب ھچک اتبی
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ےتچنہپ وہےئ وت رات وہ یئگ روح   یھت ۔آسئ ڈنیل ادنریھے ںیم ڈوی ا وہا اھت ی ار م ںیمہ

 ےن اس اک اہھت اھتےتم وہےئ اہک ۔ 

 وت ی ار م ذرا اس رکسما دی ا ۔ 

رھ جب راہ ےہ ۔ی ار م ےن اتبی ا وت وہ 

ٹ

ںیہن ےبیب اہیں رات ںیہن وہیئ اہیں دورہپ اک ڈی 

 ریحان اور رپاشین اےس دےنھکی یگل ۔

ام وہ ۔  ایک بلطم ےہ آپ اک ارگ اہیں دورہپ ےہ وت اانت ادنریھا

 

 ویکں وہ راہ ےہ ےسیج ش

 روح ےن دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔

 یہی وت وہ العمامت ےہ وج ںیہمت ںیم دانی اچاتہ اھت ۔ 

ا ۔ 

ے

 آسئ ڈنیل ںیم ںیم رسدویں ںیم وسرج ولطع ںیہن وہی

دونں ےک دعب ای  ی ار وہ یھب اجےئ وت رصف اور رصف نیت ےس   15اور ارگ ہتفہ  

 اسڑھ نیت ےٹنھگ ےک ےیل یہ ۔ 

ام اک رظنم اھچی ا راتہ ےہ وہ اس اک اہھت ڑکپ ےک اےنپ اسھت اگلےئ 

 

ورہن اہیں رپ اےسی یہ ش

پ ریہ یھت

ن

 آےگ ےل ےک اج راہ اھت انیقی اےس تہب رسدی گل ریہ یھت وہ وت ڈنھٹ ےس اکی

 ی ارم آپ ےن ےھجم ےلہپ ویکں ںیہن اتبی ا اہیں اینت رسدی وہ یئگ ۔ 

ال ےس وکر رکےن یک  

 

ااکم رسدی ےس انچب اانت وہ اےنپ آپ وک ش

ن

وکشش رک ریہ یھت نکیل ی
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 آاسن ہن اھت ۔ 

ںیم ےن اتبی ا اھت ےبیب نکیل مت ےن اہک ہک واہں رپ یھب ایسی یہ رسدی وہیگ ےسیج دیئب ںیم 

 وہیت ےہ ی ارم رشارت ےس وبال ۔وتروح اےس وھگر رک رہ یئگ

اال ےہ اہجں وسرج  اب اس اچیبری وک ایک اتپ اھت وہ اےس اےسی کلم ںیم ےل ےک اجےن و

ا ۔ 

ے

 ولطع ںیہن وہی

مہااں ریمی یفلک مج اجےئ یگ زیلپ دلجی ںیلچ ۔
ہ
 ی ارم 

  

ٹ

 
وون وسی

 م
ی

ن

مپ ہ

 یک اگڑی ےنیل آیئ یھت اہجں اوہنں ےن 

ٹ

ارئیوپرٹ ےس اںیہن اس وہٹ

 ی  رکوای ا اھت ۔ 

پ 

ن

 ےک ادنر اج رےہ ےھت سج رپ روح رسدی ےس اکی

ٹ

اب رصف یپارگنک ےس وہ وہٹ

پ رک ےب احل وہ  

ن

 ریہ یھت اکی

اوہ ی ایق 

ن

ا اچاتہ اھت ہک دیئب ںیم رسدی وہی

ن

امی وسری ریمی اجن ںیم وت سب ںیہمت ہی اتبی

ا یہ 

ن

ر ںیم یھب رسدی ںیہن گل ریہ یھت وت ےھجم ھچک وت رکی وکلمں ںیم ےہ اب ںیہمت اوتکی 

ا وہ اب یھب رشاریت ادناز اانپےئ وہےئ اھت ۔

ن

 اھت ی

 اس ےک ی ازو الہس راہ اھت ۔  ہکبج اسھت اسھت روح وک اےنپ اسھت اگلےئ 

 یھب جب 

ے
ن

آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ی ارم وہ ہنم انب رک وبیل ہکبج وبےتل وہےئ دای
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 رےہ ےھت ۔ 

ا ۔۔۔؟

ن

ارے رمکے ںیم ڑھکیک وت وہیگ ی
م
 ی ارم ہ

 اب ںیہمت ڑھکیک ویکں اچےیہ ۔۔۔؟ 

 انتک وخوصبرت ےہ ںیم ڑھکیک ےس دوھکیں یگ ویکہکن

ٹ

ر آےن دںیھکی ہن ی ارم ہی وہٹ
م
 ی اہ

پ ریہ یھت ۔ 

ن

 یک تمہ ںیہن ےہ ھجم ںیم اینت رسدی ےہ اہیں وہ اب یھب اکی

ایک بلطم یہ ںیہن ولکن یگ مت وت ےھجم دایکمھں دے ریہ یھت ہک ےھجم رتسب ںیم ںیہن ےنسھگ 

 دویگ ۔اب اےنپ یہ ارادے دبل ےئل رتحمہم ےن ۔ 

ںیہن اینت رسدی وہیگ ۔۔ارگ اہں وت آپ ےن ےھجم دوھےک ںیم راھک آپ ےن ےھجم اتبی ا یہ  

ا ۔ وہ ہنم انبےک اسرا ازلام اےس یہ دےنی 

ن

آپ ےھجم اتب دےتی وت ںیم اےسی اافلظ ںیہن یتہک ی

 یگل ۔

 ےسج ی ارم ےن رکسماےت وہےئ وبقل رکایل ۔ 

ر داھکےت رںیہ ےگ ۔وہ اس ےک ڈلپم وک 

ن

ز
پل ت
م

اتبںیئ ہن رمکے ںیم ڑھکیک ےہ ی ا اےسی یہ ڈ

 دےتھکی وہےئ وبیل 

  وہیئ وت ی ارم ھچک وسےتچ وہےئ وبال ارگ ںیہن

ر اھک اجؤں یگ وہ وھتڑی ہپ اہھت رےتھک وہےئ وسچ رک وبیل 

ن

ز
پل ت
م

 وت وت وت ںیم آپ ےک ڈ
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 وھبیک ںیہک یک ۔ 

 ی ار م اس ےک اگل رپ یکٹچ اکےتٹ وہےئ رجینیم ےس اےنپ روم یک اچیب ےنیل اگل 

     

 

ا   ی ارم ہی انتک ایپرا رمکہ ےہ اس ےن رمکے ںیم آےت یہ اہک  رمکے وک لمکم وھپولں ےس اجسی 

ر ہگج الل وھپولں یک ایتپں یہ ایتپں یھت ۔
م
 ایگ اھت ہ

رے وبےک ےھت ۔ 

ٹ

رے ی 

ٹ

 ہک لبیٹ اور ڈیب ےک اسڈیئ زلبیٹ رپ وھپولں ےک ی 

ے

 اہیں ی

 روح ای  ای  وھپل وک وھچیت ایلص وہےن اک ادنازہ اگل ریہ یھت ۔ 

ے ںیم رںیہ ےگ ۔ ےنتک ایپرے وھپل ی ارم ےھجم وت نیقی یہ ںیہن آراہ مہ اہیں اس رمک

 ںیہ ۔

 ےک ےئل اسری رسدی 
پ
آپ واہں آرام ےس ویکں ےھٹیب ںیہ دںیھکی وت یہس ۔وہ ای  ٹ

 وھبل یکچ یھت ۔ 

  اجرک اس ےک وھپولں وک اینپ اویلگنں ےس وھچےن یگل 
 
ی ر

ے

رھپ وھپولں ےک وبےک ےکف

 ۔

ےک اصحر ںیم ےیل تبحم وہ اس یک ای  ای  رحتک وک ونٹ رک راہ اھت اےس اینپ رظنوں  

  آ رک ڑھکا وہا ۔ 
 
ی ر

ے

 ےس دھکی راہ اھت رھپ ااھٹ اور آہتسہ آہتسہ اتلچ اس ےک ف
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دںیھکی انتک ایپرا ےہ وہ اےس وھپل داھکےت وہےئ وبیل الگب یک ای  ینن یس یلک وج ایھب 

 یلھک یھت ۔ 

ارے رھگ ںیم اینت ہگج
م
یہ  ی ارم ںیم ےن یھبک اےنت وھپل ای  اسھت ںیہن دےھکی ۔ہ

ا ای  اسھت اور ہی واال 

ن

ںیہن یھت ہک مہ وھپل وریغہ اگلںیئ ہی ےنتک ایپرے ےتگل ںیہ ی

 دںیھکی انتک ایپرا ےہ وہ ایھب یھب ایس وھپل وک وھچ ریہ یھت 

 اہں ایپرا ےہ نکیل ریمی اجن ےس زی ادہ ںیہن وہ اس اک اگل وچےتم وہےئ وبال ۔ 

  رک ایل
 
ی ر

ے

  ۔ اور اےلگ یہ ےحمل ےس چنیھک رک اےنپ ف

 وہ ںیم ہی اتب راہ اھت ہک اس رمکے ںیم ڑھکیک ںیہن ےہ ۔

  رکےت وہےئ اہک ۔ 
 
ی ر

ے

 ی ار م ےن اانپ اگل اس ےک وہوٹنں ےک ف

 وہ ہن یھجمس وہ اس ےس اچن رھب ےک افےلص رپ ڑھکی ےس دےنھکی یگل ۔ 

ا ۔ 

ن

ا اھت ی

ن

 ڑھکیک ہن وہےن یک وصرت ںیم مت ےن ریما ڈلپم اھکی

 ےھٹ ےس الہسےت وہےئ وبال ۔ وہ اس ےک وبلں وک اےنپ اوگن

ی ارم ںیم تہب کھت یئگ وہں ےھجم تہب دنین آ ریہ ےہ اور تہب رسدی یھب گل ریہ ےہ 

 ۔اس ےک ارادے اجن رک وہ وفرا وبیل۔ 

ارے ریغب مت وس ںیہن یتکس ۔ اےلگ  

ے

یہ ےحمل وک اس ےس ی ات رکےن اہں نکیل ریمی نکھت ای
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 اس ےک وبلں رپ رھک اکچ اھت ۔ 

ٹ
ن

 اک ومعق دےی ریغب اےنپ وہی

     

 

 ںیم یھب سب وسیت ریہ وہ اب یھب وسےئ اج ریہ 

ٹ
 

ا ےہ ۔ الفی

ن

اھٹ اجؤ روح ی ار انتک وسی

 وہ

وون وٹر اسرا یہ اہمتری 
 م
ی

ن

مپ ہ

اہمتری ہی دنین وپری وہین ےہ ہک ںیہن ےھجم وت اتگل ےہ ہک ہی 

 وپری رکےن ںیم زگر اجےئ اگ ۔   دنینںی

 اھٹ اجؤ ی ار ۔ 

وہ تبحم ےس اس ےک ی ال رہچے ےس اٹہےت وہےئ وبال ۔ہکبج روح ای  رظناےس دھکی 

 ےک دورسی رطف رکوٹ ےل رک وس یئگ ۔ 

د اگل اکچ اھت ۔اور ای  

ٹ ن

 اک راوی

ٹ

 اک وزٹ رک اکچ اھت ۔ وہ دو ی ار اسرے وہٹ

ٹ

ی ارم دوی ار وہٹ

 وپری ںیہن وہیئ یھت ۔   روح یھت سج یک دنین ایھب

ے

 ی

رف ی اری ںیہن وہ ریہ یھت ۔اہں نکیل اسری    اہیں ی 

ے

  وہ ولگ اہیں ےچنہپ ی
 
لک ج

رف وخد ہپ رگےت  رف ےس رھبی وہیئ یھت روح ےن اہک ہک اےس روی یسیج ی  روڈز ی 

 وہےئ دےنھکی اک وشق ےہ ۔

رف ی اری وہ ریہ یھت ۔اور روح اےنپ رتسب ںیم یسھگ   وہیئ اور حبص ےس یہ اہیں ےپ ی 
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 وںیہ وھچڑ آی ا اھت ۔اس ےن اہک اھت ہک اںیہن وکیئ ڈرٹسب ہن 

ے

یھت ۔ ی ار م اانپ وفن ی

 رکے ۔ 

 ہی ادنازہ ںیہن اھت ہک روح ےن اہیں آ رک رصف اینپ دنین یہ 

ے
ے

اہں نکیل اےس اس وق

 وپری رکین ںیہ ۔ 

ا وت ااجنم یک ذہم دار مت وخد وہیگ ۔اس یک

ن

دیکمھ ےس یھب   ارگ مت ای  ٹنم ںیم ہن اںیھٹ ی

 وہ سٹ ےس سم ہن وہیئ ۔

ی ارم اھٹ رک ڑھکیک ےک یپاس آی ا وج ہک لک وھپولں ےس ڈیک وہےن یک وہج ےس روح وک رظن 

 ںیہن آیئ یھت اور ایس اک افدئہ ااھٹ رک ی ارم ےن اہک اھت ہک اس رمکے ںیم وکیئ ڑھکیک ںیہن ۔ 

ام رپ ی  اھت 

ن

دی ی ارم ےک ی

ٹ

 اک ہی رمکہ ارلی 

ٹ

 ہکبج وہٹ

ا اھت ۔وہ اس رمکے ےک ےپچ ےپچ ےس ی ارم  

ے

  ایس رمکے ںیم رھک

ے

ا ی

ے

  یھب اہیں آی
 
ج

دا ںیہن اھت ہکلب ایھتہی ا اھت ۔  ری 

ن

 وافق اھت ۔ہی رمکہ اس یک اینپ تیکلم اھت ۔ وج اس ےن خ

 اک امکل ای  ی ار دیئب آی ا اھت ۔ 

ٹ

 وہٹ

 اکس  ےس

ٹ

 اانپ وکیئ اکم رکواےن سج ےک دبےل ںیم ی ار م ےن اس ےس اس ےک وہٹ

ام وھکلاایل اھت ۔ 

ن

 رپوکسن اور وخوصبرت رمکہ اےنپ ی

اری یک وہج   

ن

رف ر اکنال ۔ اور اےلگ یہ ےحمل اس اک اہھت زیت ی 
م
ی ار م ےن اانپ اہھت ڑھکیک ےس ی اہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
267 

رف ےس ڈےنک اگل ۔  ےس ی 

رف ےک ےچین اہھت یھب ڈنھٹہ خی وہ راہ اھت ۔   ی 

ر رک ڈیب یک رطف داھکی ۔ذرا اس ڈلپم امنی اں وہا ۔ 

ٹ

 اس ےن م

ا ڈیب یک رطف 

ے

ریما وصعمم اس ہچب۔وہ اس اک ری انشکی وسےتچ وہےئ آہتسئ دقم ااھٹی

 رھبا۔

رس آےن 

ے

ے اگل ۔نکیل اےلگ یہ ےحمل اےس ی

ن

لب
 
ئ
را اہھت اس ےک رہچے رپ اڈ

ٹ

رف ےس ی  اور ی 

 اگل ۔وہ اینپ ےبیب رگل ےک اسھت ااسی وت ںیہن رکاتکس اھت ۔ 

رف ااھٹیئ۔اور آہتسہ ےس روح اس ےن اےنپ دورسے اہھت یک وھچیٹ ایلگن ےس زر ا یس ی 

اک رپ ریھک

ن

 یک وھچیٹ یس ی

لا رک اھٹ رک یھٹیب۔ 
 وہ ئ لت 

رف دھکی رک اےس وھگرےن یگل ۔   اور اس ےک اہھت ںیم ی 

رف ےس رھبے وہےئ اہھت   ی ارم ہی آپ ایک رکےن واےل ےھت ریمے اسھت اس ےن ی 

ارہ ایک وہ دصےم ےس اےس دھکی ریہ یھت ۔ 

 

 یک رطف اش

 تہب ھچک اھت نکیل رک ںیہن یپای ا اہمترے وصعمم رہچے ےک آےگ ںیم ہشیمہ ےبیب وساچ وت

ا وہں ۔ 

ے

 ےب سب وہ اجی
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ا یہ ںیہن 

ے
ن

ا اج راہ ےہ ریمی وت وکیئ ی ات س

ے

 اہمترے اعمےلم ںیم ہی دل تہب ڈٹیھ وہی

رف ڈس نب ںیم اتکنیھپ وہا وبال ۔   وہ اہھت ےس ی 

 وہیئ ای  ی ار رھپ ےس رتسب آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ی ارم ۔وہ دصےم ےس وبیتل 

ش یئگ 

ھ
گ

 ںیم 

 ہی ایک رحتک ےہ روح مت ای  ی ار رھپ ےس وسےن یگل وہ

 اس ےن روح ےک رہچے ےس لبمک اٹہی ا ۔ 

 نکیل اوسفس روح وسےن ںیہن یگل یھت ہکلب وہ وسیکچ یھت ۔ 

 ی ااہلل وکیسن دنینںی ںیہ اس یک وج وپری یہ ںیہن وہریہ

ار رک اےس یسک ہیکت یک رطح اینپ ی اوہں ںیم رھب رک   ی ار م وساتچ وہا ۔۔۔ ٹکیج اور

ے

وشز ای

 اس ےک اسھت یہ ٹیل ایگ

 دنین وت وےسی یھب وپری رک اکچ اھت ۔ 

  اس اک وکسن اھت 
 
ی ر

ے

 نکیل رھپ یھب اہیں روح ےک ف

     

 

  ہک ی ارم اس 
 
راکر اینپ دنینںی وپری رکےک اںیھٹ وت اےس وھبک اتسےن یگل ج

ن

ررح آخ

ا وہا اھت ۔ ےک اسھت یہ آںیھکن ومدن

ٹ

 ھ ل 
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 ی ارم آپ وس رےہ ںیہ ی ا اجگ رےہ ںیہ ۔ 

روح وصعمتیم ےس اس ےک رہچے ہپ اہھت ریھپیت وپےنھچ یگل ۔ہکبج دنین ںیم وہےن یک 

 ےٹنھگ ےلہپ ی ارم ےن وج ملظ ےن اس رپ ایک اھت وہ وھبل یکچ یھت ۔  3وہج ےس  

  وہےئ وبال ۔۔ اجگ راہ وہں ےبیب وہ اس اک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ےل رک وچےتم

وت رھپ ھچک رکںی ریمی ٹیپ ںیم وچےہ وخدیشک رکےک رحام ومت رمںی ۔ اںیہن ھچک الھک 

 رک ان یک اجن اچب ںیل۔ روح وصعمتیم ےس اےنپ وھبےک وچوہں یک دااتسن انس ریہ یھت 

ںیہن ریمی اجن ںیم اہمترے وصعمم وچوہں وک اس رطح ےس رحام ومت ںیہن  

 رمےن دوں اگ

ا وہں ۔ 

ے

رشی وہ اجؤ ںیم آرڈر رکی

ن

 مت اجؤ ف

 وہ زور ےس اس اک اگل وچےتم وہےئ ااھٹ ۔ 

ر ںیلچ ےگ وھگےنم ےک ےیل ۔آج یک رات ںیم ےن اہمترے ےئل تہب الشیپس 
م
رھپ مہ ی اہ

ا وہا ڈنیل النئ وفن ااھٹےن اگل ۔ 

ے

ر الپن ایک ےہ ۔ وہ رکسما رک اےس اتبی

ن
 

 رسرپای

ر وت تہب رسدی وہیگ ہن۔
م
 وہ اےس دھکی رک وپےنھچ یگل ۔   ی ارم ی اہ

 رکو ۔ سب مت 

ے

ےبیب رسدی ینتج وسحمس رکو یگ اینت ےگل یگ ہن ۔مت اےس وسحمس یہ م

ر ےک ی ارے ںیم وسوچ ۔ 

ن
 

 آج رات ےک رسرپای
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 مہ اسری زدنیگ ی اد 
پ
ا اچاتہ وہں ۔اس اک ای  ای  ٹ

ن

ارا ٹسیب وٹر انبی
م
وون ہ
 م
ی

ن

مپ ہ

ںیم ہی 

ا اچ

ن

اتہ وہں ۔اور ںیم اجاتن وہں اےس الشیپس انبےن ںیم رںیھک ےگ ۔ ںیم اےس ا لشیپس انبی

 مت ریمی دمد رضور رکو یگ ںیہ ہن ۔۔۔۔؟ 

وہ اس اک رہچہ اےنپ دوونں اہوھتں ںیم اھتےتم وہےئ وپےنھچ اگل وت روح وجش ںیم زور زور 

 ےس رگدن الہےن یگل ۔

ا ہک اہیں اینت رسدی ےہ وت وہ اہیں یھبک

ے

  ںیہن آیت ہی ی ات اگل یھت ےک ارگ اےس ہتپ وہی

  ایس رطح گیب ااھٹ رک 
 
ی ارم ہی دںیھکی ایک وہایگ وہ ایھب اےنپ ڑپکے اکنےنل ریہ یھت ج

ر آیئگ 
م
 ی اہ

 ایک وہایگ۔۔۔۔؟

 ی ارم یھب رپاشیین ےس اےس دےنھکی اگل

 ی ارم ہی س  ریمے ڑپکے وت ںیہن ںیہ۔

 دںیھکی ہی اتپ ںیہن سک ےک ڑپکے ںیہ ہی زنیج ہی وھچیٹ یس رشسٹ۔ 

 ےن وت یھبک اےسی ڑپکے ںیہن ےننہپ ہی ریمے ںیہن ںیہ ۔ اور ںیم  

وہ ریحان اور رپاشین ای  ای  ڑپکا ااھٹ رک اےس داھک ریہ یھت وج واعق یہ اس ےک ںیہن 

 ےھت ی ارم یھب رپاشین وہ رک ڑھکا وہ ایگ 
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ا وہں ۔ 

ے

 اتگل ےہ اہمترا گیب یسک ےک اسھت جنیچ وہایگ روک ںیم رجینیم ےس وپھچ ےک آی

 ے گیب ںیم ڈاےتل وہےئ وبال ۔ وہ اسرے ڑپک

 اےسی ےسیک ریما گیب جنیچ وہایگ ہی رجینیم دھکی ںیہن اتکس اھت روح ہنم انب رک وبیل ۔ 

 روح ہنم انبےئ اینت ویکٹ گل ریہ یھت ہک ی ارم رکسماےئ انب ہن رہ اکس 

 رکو ۔ 

ے

 ےبیب ہصغ م

 مت ہی اسرے ڑپکے واسپ کیپ رک

ے

  ی

ے

ا وہں اےس ی

ے

دو سج   ںیم ایھب وپھچ ےک آی

ر لکن آی ا ۔ 
م
ا وہا روم ےس ی اہ

ے

 ےک ںیہ اےس واسپ یھب دےنی ڑپںی ےگ ہن ۔وہ رکسمای

     

 

Virkilega því miður herra Taska konan þín 

hefur breyst og þeir sem hafa skipt um töskur 

með sér hafa kíkt á hótelið 

 اک گیب نج ولوگں ےک)

ن
 

 اسھت دبال ےہ  مہ آپ ےس ذعمرت وخاہ ںیہ رس آپ یک وائ

 (وہ اہیں ےس چپ  آؤٹ رک ےکچ ںیہ ۔

ا  ےک رجینم ےن اینپ وصخمص زی ان ںیم وجاب دی 

ٹ

 وہٹ

lagiSkiptir engu að það sé í lagi 
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 (وکیئ ی ات ںیہن اسٹ اوےک ۔)

دک زی ان ںیم وجاب داتی وہں واسپ رمکے ںیم آایگ 

ٹ

ڈ

ن

 ت
سلپ

 

ن

 ی ارم ا

     

ری ربخ الی ا وہں ںیم ےبیب ھچک یھب نہپ ولان ںیم ےس ویکہکن اہمترے    ےئل ای  تہب ی 

 ی ارم رمکے ںیم آےت یہ ڈیب رپ ٹیل ایگ 

 وک وھچڑ رک اج ےکچ ںیہ ۔ 

ٹ

 نج ولوگں ےک اسھت اہمترا گیب جنیچ وہا ےہ ہن وہ اس وہٹ

 اور اس کلم ںیم ںیہمت یپااتسکین ڑپکے ںیہن ںیلم ےگ ۔ 

 رپ ہتپ لچ اجےئ ۔ہک اس اک گیب جنیچ 

ے
ے

وہا ےہ ایس ڈنکنشی   داع رکو ہک اس ڑلیک وک وق

 ںیم ںیہمت اہمترا گیب واسپ لم اتکس ےہ ۔ 

ا وہاگ

ن

 ورہن ںیہمت اہیں ہپ ایہن ڑپکوں ےک اسھت زگارہ رکی

 ںیہ نکیل ںیہمت اہیں رپ اےسی یہ ڑپکے ںیلم 

ے

ارگ مت اچوہ وت مہ وشگنپ ےپ یھب اج تکس

 ےگ ۔ 

 ڑپکے ںیہن نہپ  ی ارم ںیم وت اےس ڑپکے ںیہن یتنہپ آپ وک وت اتپ ےہ ہن ںیم ہی بیجع 

 یتکس ۔وہ رپاشیین ےس ای  ای  ڑپکا ااھٹ رک اےس داھک ریہ یھت ۔ 

ر اجےن واےل 
م
دوھکی روح دلجی ہلصیف رکو ںیم ںیہمت ےلہپ یہ اتب اکچ وہں ہک اب مہ ی اہ

راب وہ ۔ایس ےیل 

ن

ر خ

ن
 

ںیہ اور ںیم ںیہن اچاتہ ہک ڑپکوں یک دض یک وہج ےس ریما رسرپای
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  ےک القئ ڑپکے دوھکی اور نہپ ول ۔ دلجی ےس ان ںیم ےس ےننہپ

 اور رکف رکےن یک رضورت ںیہن ےہ

د ںیل ےگ ۔  ری 

ن

اگنپ رکںی ےگ اور اہمترے ےیل ھچک ےننہپ ےک القئ ڑپکے خ

 

 مہ لک یہ ش

ا ۔ 

ن

ا ڑپے اگ ی

ن

 نکیل ویتق زگارا وت رکی

 زیلپ اب دلجی رکو ۔ 

ا وت ںیم

ے

 ےچین یہی ڑپکے آپ ےن ےھجم اجحب یھب ںیہن الےن دی ا ۔ارگ وہ ریمے یپاس وہی

 نہپ یتیل ۔

 

 وبقل ڑپکے ےننہپ ےک ےئل ہک رےہ 
 
ااقٹ

ن

نکیل اب انب ابعی ا ےک آپ ےھجم ہی ےب وضفل ی

 ںیہ ۔

آپ ےن ااسی اجن وبھج رک وت ںیہن ایک روح ےن ایلگن ااھٹ رک اس یک رطف کش یک رظنوں 

 ےس داھکی

 یک وتہج انبےئ ۔ روح ںیم ان رمدوں ںیم ےس ںیہن وہں وج اینپ ویبی وک یسک اور  

ا اچوہں وت ےھجم اس رطح ےک اہبےن رکےن یک 

ن

ارگ ںیم ںیہمت اےسی ڑپکے انہپی

 رضورت ںیہن ےہ ۔ 
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ر رھک 
م
ہی ریمی وبجمری ےہ ہک ںیم ںیہمت ہی ڑپکے ےننہپ دے راہ وہں ۔ورہن بک اک ی اہ

ا ۔ 

ے

 ےک آگ اگل اکچ وہی

دےن اگل 

ٹ ن

 ڑپکے ڈوھی
 
 اب دلجی رکو ھچک دھکی رک نہپ ول ی ار م وخد یہ گیب ےس وکیئ اقٹ

 رشٹ رظن آیہ یئگ نکیل اوسفس ویلسزسیل

ن

 اور رھپ زنیج ےک اسھت ای  الن

 ہی ول ہی نہپ ول ۔ 

اہےئ ی ار م ہی ےسیک ونہپں ںیم ۔ان ڑپکوں ےک اسھت ی ازو اک ڑپکا یہ ںیہن ےہ ںیم ںیہن 

 نہپ یتکس ۔ 

ڑپکے ڈیب رپ کنیھپ رک ویہ ہنم انب رک ھٹیب یئگ نکیل ی ارم یک وھگری رپرظنںی ڑپےت   روح

 یہ اخومش وہیئگ 

 ایک اچیتہ وہ مت ںیم وخد اےنپ اہوھتں ےس انہپوں ی ارم ےن وھگررک اہک

ش یئگ ۔ 

ھ
گ

 ںیہن ںیم وخد نہپ ول ں یگ وہ ہنم انبےت وہےئ ایھٹ اور واش روم ںیم 

ایپری گل ریہ یھت یک ی ارم اک اس رپ ہصغ رکےن اک ی الکل دل   اےسی ہنم انبےئ وہےئ اینت

 ںیہن رک راہ اھت نکیل اہےئ ہی وبجمری ۔ 

اپ ےک ےھت ۔ 

ن

ل اس ےک ی
ئ لک
ر آیئ ڑپکے 

م
 وہ جنیچ رکےک ی اہ

نکیل ی ازو ہپ ی الکل یھب ڑپکا ہن اھت ۔ وہ اےنپ ای  اہھت ےس دورسے ی ازو وک اپھچےن یک 
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ےس تہب زی ادہ رشامیت یھت ۔ اور رھپ یھبک اس ےک   وکشش رک ریہ یھت اب یھب وہ ی ارم

 اسےنم اےسی ڑپکے ںیہن ےنہپ ےھت وس تہب رشم آ ریہ یھت 

 ی ارم اس یک رشم و ایح دھکی رک تہب وفحمظ وہ راہ اھت

ارا اور اےس انہپےن اگل 

ے

د رشدنمیگ ےس اچبےن ےک ےیل ی ار م ےن اانپ ٹکیج ای ری 

ن

اےس م

 ۔اس ےن یھب وفراً ٹکیج نہپ یل 

 م ی ازو اک وت وہایگ نکیل دوہٹپ ںیہن ےہ ی ار

ال ےہ ہن ۔ی ار م ےن اتبی ا وت وخش وہیئگ

 

 دوہٹپ وت ہلئسم ےہ ۔نکیل اہمترے یپاس ش

ر ےسیک اجیت 
م
ال وت یھت ورہن اےسی ےب ڈےگنھ ڑپکے وہ نہپ رک ی اہ

 

رکش ےہ اس ےک یپاس ش

 وےسی ہی ڑپکے رصف ایس وک ےب ڈےگنھ گل رےہ ےھت ۔ی ارم ےن اس ےک ےئل اےسی 

دے ےھت ےنیج وہ آاسین ےس نہپ ےکس ۔ان ڑپکوں ںیم ںیہک ےس یھب وہ 

ٹ ن

ڑپکے ڈوھی

 ےب ابلس ںیہن وہ ریہ یھت اور تہب وخوصبرت گل ریہ یھت ۔ 

     

ر اکیف ادنریھا اھچ اکچ اھت ی ار م ہی ایک اانت ادنریھا ویکں ےہ اہیں ۔ 
م
ے وت ی اہ

ن

کلب

ن

ن
ر 
م
 وہ ی اہ

ا ۔ ںیہمت اتبی ا وت اھت ہک اہیں رپدودو ےتفہ وسر

ے

 ج ولطع ںیہن وہی

  ریمی ی ات ںیہن امین اب 

ے

ںیہمت اہک یھب اھت اھٹ اجؤ دلجی ےتلچ ںیہ نکیل مت ےن ی

امئ ںیہن وہا ایھب وت رصف نیت یہ 

ٹ

ادنریھے ںیم یہ انلچ وہاگ اور وےسی یھب اانت زی ادہ ی
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 ےجب ںیہ ۔ 

ام ےک است جب رےہ ںیہ ۔روح

 

اس   اہں رصف نیت یہ ےجب ںیہ نکیل ااسی گل راہ ےہ ش

ال وٹیپ داتسونں اور 

 

ےک اسھت ےتلچ وہےئ وبل ریہ یھت ہکبج اےنپ آپ وک لمکم وطر رپ ش

 ٹکیج ےس ڈاکھ وہا اھت ۔

اہیں آےت یہ ی ارم وک ای  ی ات اتب یلچ یھت ہک اےس رسدی تہب یتگل ےہ ی ا وہ رسدی وک 

رف رگ ریہ وہ وت رسدی اینت زی ادہ   تہب زی ادہ وسحمس رکیت ےہ ہی ی ات اگل یھت ہک ارگ ی 

 وسحمس ںیہن وہیت ۔ 

ا اھت ۔

ے

 ہی اہیں ےک ولوگں اک انہک اھت اور ی ارم یھب اس ی ات ےس اافتق رکی

 ی ارم مہ اج اہکں رےہ ںیہ وہ اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ وبیل ۔ 

  ی ارم اس اک اہھت اھتےم اےنپ اسھت الچےئ اج راہ اھت ۔ 

ن

 یک یلھچپ اجی

ٹ

 وہٹ

 ےک یہ ھچک ول

ٹ

  رھپ ای  ہگج اہجں رپ وہٹ
 
ی ر

ے

گ ڑھکے ھچک رک رےہ ےھت ان ےک ف

 الچ ایگ

Allt gert 

 )س  اکم وہ ایگ (۔۔۔؟ی ارم ےن وپاھچ 

Já, báðir eruð þið með áætlun 
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 (یج س  وہ اکچ ےہآپ دوونں اوجناےئ رکںی ۔)

 آدیم ہک رک ےلچ ےئگ ۔ 

 ی ارم ہی ولگ آپ ےس ایک ہک رےہ ےھت ہی وکن یس زی ان وبےتل ںیہ ےھجم وت ہی رعیب ںیہن

 یتگل ۔

 ان ولوگں ےک اجےن ےک دعب روح ی ارم ےس وپےنھچ یگل

ر وکیئ اینپ زی ان وباتل ےہ ےسیج مہ اردو ںیم ی ات 
م
ر کلم یک اینپ زی ان وہیت ےہ روح ہ

م
ہ

رکےت ںیہ دیئب واےل رعیب ںیم ی ات رکےت ںیہ اہیں ےک ولوگں یک اینپ ای  زی ان ےہ 

 ۔

 اب مت ان س  وک وھچڑو اہیں ادنر آؤ ۔ 

 ٹنم اچپس ڈنکیس ںیم اہمتری وخاشہ وپری وہےن وایل ےہ ۔  اےلگ دو

ر ےلہپ وہ آدیم ھچک رک رےہ ےھت اہیں  وہ ا ےس چنیھک رک اس ہگج رپ الےن اگل اہجں ھچک دی 

ر 
م
ای  وگل یس لکش ںیم ای  رگلی امن وکیئ زیچ انبیئ یئگ یھت سج ےک آےگ ےھچیپ ہ

 رطف الل الگب ےگل ےھت ۔ 

 ال اور اےس ادنر الی ا ۔ی ارم ےن رگلی اک دروازہ وھک

 ی ارم ہی انتک ایپرا گل راہ ےہ ۔ روح دل ےس رعتفی رکیت وہیئ رکسمایئ۔
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 اہں نکیل مت ےس ایپرا ںیہن ۔ ی ارم ےن اس اک اماھت وچےتم وہےئ اہک ۔ 

 ایل اب ےھجم ہی اتبؤ ہک 

ن

دا ےس ےھجم وت امن

ن

 ںیم اتہک آی ا وہں آج مت وہک یگ مت ےن ج

ے

آج ی

 ہک ںیہن ۔مت یھب ریمی وہ  

ا اچاتہ وہں ایک مت ھجم ےس ایپر رکیت وہ ۔۔۔۔؟

ن
ن

 روح ںیم اہمتری زی ان ےس س

 وہ اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم اھتےم وپےنھچ اگل ۔

 روح ےن رشامےت وہےئ اہں ںیم رگدن الہیئ

 اےسی ںیہن زی ان ےس وبول ۔ 

 ےس یگل

ن

 اہں ۔رؤح رشامےت وہےئ اس ےک نس 

د ی اوہں ںیم رھبا ۔  ری 

ن

  رکےت وہےئ م
 
ی ر

ے

 اووہ وپرا وبول ےبیب ی ارم ےن اےس وخدےس ف

 ےھجم ان وگروں یک زی ان ںیم وبانل ےہ ۔اانپ انچبلکشم دھکی رک روح ےن اہبہن رگا ۔ 

 ااھچ یج ۔۔ہی یھب ایھچ ی ات ےہ ۔ 

 وت رھپ وہک ھجم ےس ہک 

ég elska þig 

 

 ۔ ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اس اک رہچہ اھتام  
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دک زی ان اک ااہظر تبحم انس ۔ 

ٹ

ڈ

ن

 ت
سلپ

 

ن

را ڑیما ہنم انب رک اس ا

ٹ

 ز
ھٹ

ٹ

ت

 ہی ایک ےہ روح ےن 

ا وہں ۔ 

ے

 اس اک بلطم ےہ ہک ںیم مت ےس ایپر رکی

 اب مت یھب وبول دلجی 

 ںیم ایک وبولں ۔۔۔روح ےن رشاریت ادناز ںیم اہک وت ی ارم اےس وھگرےک رہ ایگ ۔ 

ری آوھکنں ےس ڈر

ٹ

ری ی 

ٹ

اہن دنب رکںی ےھجم ۔ روح ےن ااسحن ااھچ ااھچ یتہک وہں ہی ی 

 رکےن واےل ادناز ںیم اہک ۔ 

ل امنی اں وہےئ 
تپ
 م
ت

 ی ارم ےک ڈ

 اہں ایک اھت وہ ںیم وھبل یئگ

و وگیم۔ 

 

 وہ آئ

و وگیم ںیہن 

 

 روح وہ آئ

ég elska þig 

دک اک ریبا رغق وہےت وہےئ انس 

ٹ

ڈ

ن

 ت
سلپ

 

ن

 ےہ ی ارم ےن دصےم ےس ا

 اہں اہں ویہ 

ég elska þig 

 داھک 

ے
ن

 ےت وہےئ اہک ۔ روح ےن دای
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رف رگےن یگل ۔ی ارم ےن وپرا ااظتنم ایک اھت ہک  اور اس ےک ااہظر رکےت یہ آامسن ےس ی 

ا رشوع وہ یگ اس ےئل وت وہ اینت دلجی 

ن

رف رگی   یہ ی 

ے

وہ اس ےس ااہظر تبحم رکے یگ ی

 اچم راہ اھت اس ےس ےلہپ 

امئ اک اسحب ایک اھت ۔

ٹ

ر ای  ڈنکیس ےک ی
م
 اس ےن ہ

ا رشوع وہیگ ۔ اہیں ےک ولوگں وک ےلہپ

ن

رف بک رگی ا اھت ہک ی 

ے

  یہ ادنازہ وہ اجی

رزگ ہن اھت ہک اس اک ااہظر تبحم اس رطح ےس وہاگ ۔ 
م
 نکیل ی ارم وک اس ی ات اک ادنازہ ہ

دک زی ان ےنھکیس اک وشق 

ٹ

ڈ

ن

 ت
 سلپ
پ

 

ئ

ا اچاتہ اھت ۔ نکیل روح اک آ

ن

ک انبی

ٹ

ت

ن

ت پ
م
 رو

ٹ

وہ اےس ومس

 اس ےک ااہظر تبحم اک ڑیبہ رغق رک ایگ اھت 

     

رف یک وہج ےس دلجی واسپ ےنلچ وک اہک   ی ارم اک ارادہ ایھب وںیہ رےنک اک اھت نکیل روح ےن ی 

 ۔

 ی ارم اک انہک اھت ہک وہ ڈرن رکےک اجںیئ ےگ ۔ 

نکیل روح ےن اہک ہک وہ ڈرنیھب روم ںیم رکںی ےگ ویکہکن اےس تہب رسدی گل ریہ 

 یھت ۔

ر ی ارم وک روح یک یہ ی ات امینن ڑپی ۔ 

ن

 آخ

ا آرڈر رکےن الچ ایگوہ اےس روم ںیم  

ن

 ےنلچ اک ہک رک اھکی
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Sjáðu hversu falleg og heit þessi stelpa er 

 ( اس ڑلیک وک دوھکی ینتک وخوصبرت اور اہٹ ےہ)

Já maður, þetta er of heitt 

 )اہں ی ار ہی وت تہب یہ زی ادہ اہٹ ےہ (۔

  یپاس ڑھکے ڑلوکں ےن اس یک رطف
 
 روح اےنپ رمکے یک رطف اج ریہ یھت ج

 دھکی رک وکسٹنم یپاس ےیک۔

روح وت ان یک زی ان یھجمس یہ ںیہن اور ہن یہ اس ےن ان ڑلوکں وک اینپ رطف وتمہج داھکی 

 ۔

 وہ وت ان ےک یپاس ےس زگر رک اےنپ رمکے یک رطف اجےن یگل ۔ 

 ہکبج ی ارم ہی س  ھچک نس اکچ اھت ۔ 

ر ارھب ریہ یھت ۔ 
م
 ی اہ

ے

 ےصغ ےس اس ےک امےھت یک رںیگ ی

 رکاتکس اھت ۔ وکیئ اس یک 

ے
 

رداس  یپاس رکے وہ ےسیک ی 

ٹ
ن

 ویبی رپ اس رطح ےس مک

وہ وت یسک دورسے یک امں نہب یک ذات رپ اس رطح ےس ی ات ںیہن رکےن داتی اھت اہیں وت 

 اس یک ویبی ےک ی ارے ںیم ی ات وہ ریہ یھت ۔ 
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ا آرڈر رکےک واہں ےس لکن رک اےنپ رمکے یک رطف اجےن اگل ۔ 

ن

 وہ اخومیش ےس اھکی

ر رک

ٹ

  م
 
 ای  دعف ان دو ڑلوکں وک داھکی ۔وجاب یسک اور ڑلیک وک دھکی رک اس رطح ج

 یپاس رک رےہ ےھت

ٹ
ن

 ےس مک

     

ا نہپ رک وج ہک زنیم رپ کٹل راہ اھت امنز ادا 

ے

اس ےن رمکے ںیم دقم راھک وتروح اس اک رکی

 رک ریہ یھت ۔ 

 اس ےن رکسما رک اےس داھکی ۔ 

ارصف تہب ایپری گل ریہ

ن

 یھت ۔ ہکلب ی ارم وت ہی وسچ رک وخش اس ےک رکےت ںیم وہ ی

 وہ راہ اھت ہک ےنتک قح ےس وہ اس یک زیچںی اامعتسل رک ریہ ےہ ۔ 

 وہ ڈیب رپ ھٹیب رک اس ےک امنز ےس افرغ وہےن اک ااظتنر رکےن اگل 

ا ےل رک آایگ ۔ 

ن

  یہی ورٹی اھکی

ے

 ی

ی ارم ےن دروازے ےس یہ اس ےک اہھت ےس اھکےن وایل رٹایل وک وخد ڑکپ رک ادنر ٹیسھگ 

 ایل ۔ 

 ریہ یھت ۔

ن

ا لبیٹ رپ اگل رک اس اک ااظتنر رکےن اگل وج ہک اب داع امن

ن

 رھپ اھکی

 ںیم ہی ڑپکے جنیچ رکےک آیت وہں

 وہ امنز ےس افرغ وہرک واش روم اجےن یگل ۔ 
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ا اچیتہ وہاہیں آؤ ارے ویکں اج ریہ وہ اینت ایپر

ن

ی وت گل ریہ وہان ںیم ویکں جنیچ رکی

ا اھکؤ ۔ 

ن

 وھٹیب اور اھکی

اہکں ایپری گل ریہ وہں ےھجم وت اتگل ےہ ںیم ان ںیم مگ وہ اجؤں یگ روح ےن ہنم انب رک 

 اہک ۔ 

  آ رک ھٹیب 
 
ی ر

ے

د اکنولں اگ ۔ ی ارم ےن ےتسنہ وہےئ اہک وت وہ اس ےک ف

ٹ ن

 وری ںیم ڈوھی

ٹ
ن

ڈوی

 یئگ ۔

وھجےٹ ںیہ ہن آپ ےتہک ںیہ آپ ھجم ےس اانت ایپر رکےت ںیہ اور ںیم آپ ےس   آپ ےنتک

 ای  زیچ امیتگن وہں وہ آپ ےھجم دےتی یہ ںیہن روح روےھٹ ادناز ںیم وبیل

ارے ریمی اجن ںیم وت ااظتنر ںیم اھٹیب راتہ وہں ہک مت بک ھجم ےس ھچک اموگن یگ اتبؤں 

 ف وتمہج اھت ۔ ںیہمت ایک اچےیہ ۔ی ارم وپری رطح اس یک رط 

  روح ےن اےنپ اہھت یک اہشدت یک ایلگن اےکس ڈلپم رپ ریھک 
 
 ج

 ہی ےھجم ہی اچےیہ ۔ 

ا وہں اس 

ے

  اچےہ ےل ول ہکلب ںیم ااسی رکی
 
ارے ریما ےبیب ہی وت ںیہ یہ اہمترے مت ج

 اگل ےپ ای  وٹیٹ ونبا اتیل وہں سج ہپ اھکل وہ روِح ی ارم یک رپارپیٹ ۔ 

اہک ہی مت ےس وکیئ یھب

ے

 ہن نیھچ یپاےئ ۔  ی
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ر یک امنشئ رکےت اےنپ ل  اس ےک اگل رپ رےھک ۔ 

ن

ز
پل ت
م

 اس ےن لمکم ڈ

 

 ی ارم آںیھکن دنب رکںی ۔روح ےن رشامےت وہےئ اہک

ویکں ۔۔ی ارم اک سب اتلچ وت وہ یھبک اس اک رشامی ا رشامی ا ےس ہی روپ اینپ آوھکنں ےس 

 اولھج ہن وہےن داتی ۔ 

ا زیلپ ۔ روح دضی ےس ادناز ںیم

ن

 وبیل   رکںی ی

 اوےک ی ارم ےن سب اانت ہک رک اینپ آںیھکن دنب رک ںیل ۔ 

گ ۔۔۔ روح ےن رھپ ےس اہک 

ن

ت

ٹ

ت پ پ
ج
 ون 

 ۔ روح ۔۔۔ی ارم آںیھکن دنب ےئک وہےئ وبال ۔ 

ٹ

 
پ

 آیئ ینر ج

  آیئ۔
 
ی ر

ے

 روح ےن نیقی رکےک اس یک آںیھکن دنب ںیہ اس ےک رہچے ےک ف

  ےل یئگ
 
ی ر

ے

 ۔   اور اےنپ وہوٹنں وک ی الکل اس ےک وبلں ےک ف

  یئگ ۔
 
ی ر

ے

 رگم تمہ ہن رک یپایئ اس ےیل ےھچیپ وہیئگ ۔ رھپ وحہلص دیپا ایک اور رھپ اس ےک ف

ر وبل ڑپا 

ن

 رےنہ دو روح مت ےس ںیہن وہاگ ی ارم آخ

 وو وہ اگ ہن ۔ ۔۔۔ روح ڈیفنکسن ےس وبیل رگم ڑلڑھکا یئگ ۔ 
ہہب
مہ
ہ

 

  وہا ۔ 
 
ی ر

ے

د اس ےک ف ری 

ن

 اااااااوےک دنئ ۔ وہ ایس ےک ادناز ںیم اتہک م
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  یئگ ۔ر
 
ی ر

ے

ر تمہ عمج یک اور اس ےک ف

ے

 وح ےن ای  ی ار رھپ ےس اینپ امتم ی

 اور رھپ تمہ اہر ےک اس ےک اگل رپ اےنپ ل  رھک دےئ ۔ 

را وہا ۔ 

ن

ا مت ےس ںیہن وہاگ ی ارم یج رھب ےک دبم

ن

 سب وہایگ اہک اھت ی

 ےئجیک اگ  

ے

ا ۔ اور آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ھجم ےس ی ات م

ے

۔ اہں ھجم ےس ںیہن وہی

ان 

ے

 لبمک ی

ے

روح اینپ رشدنمیگ اپھچےت وہےئ اھٹ رک ڈیب رپ یئگ اور رس ےس ریپ ی

 ےکٹیل یئگ ۔ 

ار رک ایگ اھت ۔ 

 

 رسش

ے

 ہکبج ااکس ایپرا اسروپ ی ارم وک ادنر ی

     

 

 اجگ راہ اھت ہکبج اس ےک یپاس یٹیل 

ے

 اھت ی ار م ایھب ی

ے
ے

رات ےک رقتابی ای  ےجب اک وق

  ۔ روح لمکم وخاوبں یک داین ںیم یھت 

  ےس ااھٹ ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ آرام ےس اس ےک ف

 اور اےنپ گیب یک رطف ایگ ۔ 

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ای  یھٹم ںیم گیب ےس وکیئ زیچ اکنیل اور اےس یھٹم ںیم دی ا رک رمکے ےس ی اہ

 وک دھکی راہ اھت ۔

ٹ

 وہ آہتسہ آہتسہ اتلچ وپرے وہٹ

 رپ ای  ڑلیک یھٹیب یھت ۔ اس ڑلیک یک آںیھکن دنب

ن

 

پ  

 رس

ے
ے

یھت وےسی یھب    اہجں اس وق
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اا اچاتہ اھت 

ن

کلت

ن

ن
 ی ارم اس ڑلیک یک رظنوں ںیم آےئ ریغب واہں ےس 

اہک وکیئ اےس اچہپن ہن یپاےئ 

ے

 اس ےن اےنپ آپ وک وہڈ ےس وکر ایک ی

 اس ڑلیک وک وسحمس ہن وہےن دی۔

ے

 ی

ٹ

م
 ی ارم اینت اخومیش ےس الکن ہک اینپ آہ

رف ی اری وہ ریہ یھت ی ارم آہتسہ ےس اتلچ وس  ی 

ے

ر ایھب ی
م
 آی اوج ہک ی اہ

ے

گنمی وپل ی

رف ےس ڈاکھ وہا اھت ۔   ی 

 وممس اوجناےئ رک رےہ ےھت ۔ 

ے

 اینت رسدی ںیم یھب اہیں رپ ولگ ےشن ںیم دھت

ر وکیئ رشاب اک اعدی اھت ۔ 
م
ا اھت اہیں ہ

ے

 اس کلم ںیم رشاب انیپ طلغ ہن اھجمس اجی

  آی ا ۔اور ان ےک دنکھ ہپ اہھت رھک رک ےنہک اگل 
 
ی ر

ے

 وہ آہتسہ ےس ان آدویمں ےک ف

Einhver þarna úti hringir í þig 

ر ںیہمت وکیئ الب راہ ےہ)
م
 ( واہں ےپ ی اہ

وہ آدیم ای  رظن دروازے یک رطف دےتھکی اور رھپ اس یک رطف اامسلئ یپاس رکےک 

ر یک رطف لکن ےئگ 
م
 ی اہ

ر ان ڑلوک ں ےک اسھت راہ وج ڈاسن اور ےشن ںیم لمکم وہش و وحاس ےس اگیبہن ی ارم ھچک دی 

 ےھت ۔ 

 رھپ آہتسہ آہتسہ ریغ وسحمس ادناز ںیم واہں ےس لکن رک ان ڑلوکں ےک ےھچیپ الچ ایگ ۔ 
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Enginn hér virðist hafa logið að okkur. 

Ég mun sjá hvers vegna hann laug að okkur. 

Við skulum sjá. Enginn hringdi í okkur hingað 

 

 اہیں رپ وت وکیئ ںیہن ےہ اتگل ےہ اس ڑلےک ےن مہ ےس وھجٹ اہک ےہ ۔)

اس ےن مہ ےس وھجٹ ویکں وبال دھکی ولں اگ ںیم اےس ۔ ولچ لچ ےک دےتھکی ںیہ ۔ اہیں 

 (رپ وت ںیمہ یسک ےن ںیہن البی ا اہیں رپ وت وکیئ ےہ یہ ںیہن ۔

  داھکی
 
رے ج

ٹ

  ی ارم اسےنم ٹیگ رپ ڑھکا اھت ۔ وہ دوونں واسپ اجےن ےک ےیل م

     

 روح یک آھکن یلھک وت اےنپ آپ وک ی ارم ےک اصحر ںیم یپای ا ۔ 

 وہ رکسماےت وہےئ ایھٹ اور واش روم اجےن یگل ۔ 

ر ےس ذرا ذرا وشر یک آواز ینس وت ڑھکیک یک رطف اجےن یگل اہجں ےس آواز آریہ 
م
  ی اہ
 
ج

 ڑھکیک ںیہن ےہ ۔یھت ی ا رم ےن اےس وھجٹ وبال اھت ہک اس رمکے ںیم  

 اس ی ات وک ی ا رم ےن وخد یہ دعب ںیم اتبی ا اھت ۔ 

ر نیم ٹیگ رظن آراہ اھت اہیں رپ ھچک 
م
ر لمکم ادنریھا اھت نکیل ی اہ

م
اس ےن ڑھکیک وھکیل وت ی اہ

 ولگ ویافینرم ںیم ڑھکے ےھت ۔ 
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 یک ااظتنہیم یھب وںیہ ڑھکی  

ٹ

ارچ ےیل آےگ ےھچیپ دھکی رےہ ےھت ۔ وہٹ

ٹ

وج ہک اہھت ںیم ی

 یھت۔

اس ےن وساچ ویکں ہن وہ ی ارم وک اگجےئ نکیل وہ رہگی دنین ںیم وس راہ اھت اس ےیل اےس 

ی ریہ ۔ 

ے

ھی
ئ ک

 اگجےئ ریغب یہ وہ ڑھکیک رپ ڑھکے ان ولوگں وک د

ر ایک ہلئسم ےہ ویکہکن ہن وت 

ن

ا اچیتہ یھت نکیل وہ ان ولوگں ےس ےسیک وپیتھچ یک آخ

ن

ر اجی
م
وہ ی اہ

ہن یہ ان ےک کلم یک زی ان ۔اس ےئل اخومیش ےس ڑھکی  اےس اشلگن کیھٹ آیت یھت اور  

ی ریہ ۔

ے

ھی
ئ ک

 ہی س  ھچک د

 رھپ واہں ای  اومیسیل آیئ اور دو ولوگں وک اگڑی ںیم ڈال رک ےل یئگ 

دای ا اس اک بلطم اہیں رپ لتق وہےئ ںیہ ۔

ن

 ی ا ج

ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک وہ ولگ امیبر وہں رضوری وت ںیہن ہک وہ ولگ رمے وہےئ  

  ارگ وہ ولگ رصف امیبر وہےت وت وپسیل اہیں ویکں آیت ۔ وہں نکیل

ا یہ رتہب اھجمس 

ن

 یہی س  ھچک دےتھکی وہےئ اس ےن ی ارم وک اگجی

     

ر وہیئ ےہ اومیسیل 

ٹ

ری 

ٹ

ر وپسیل آیئ ےہ ےھجم اتگل ےہ اہیں ھچک گ
م
ی ارم اںیھٹ ۔ دںیھکی ی اہ

 یھب آیئ ےہ ۔ 

 ھچک ولوگں وک ےل رک ےئگ ںیہ اہیں ےس 
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ی ر

ے

 آ رک اس وک اگجےن یگل ۔   وہ اس ےک ف

ر ایگ 

ٹ

د ی ارم ےک اےنھٹ اک وکیئ ارادہ ہن اھت وہ رکوٹ ےل رک دورسی رطف م ای 

 

 نکیل ش

ا دںیھکی ہن ۔روح ےن تمہ ہن اہری ای  ی ار رھپ ےس اےس اگجےن یگل ۔ 

ن

 ی ارم اںیھٹ ی

 ی ارم ےن اےس ڑکپ رک ای  ےکٹھج ےس ڈیب رپ رگای ا اور اس ےک اورپ اکھج ۔ 

ن

  ااچی
 
 ج

ایک ےہ وہ وج یھب رکںی دورسوں یک رکف رکیت وہ یھبک ریمے ی ارے ںیم وساچ ےہ   ںیہمت

 ۔

اس ےک ارادے اجن رک روح ےن وفرا ڈیب ےس اےنھٹ یک وکشش یک ۔ رگم ی ارم یک رگتف 

 اینت یھب یکلہ ہن یھت

 وہ اس اک دواٹپ ای  رطف اتکنیھپ ای  ی ار رھپ ےس اس ےک رہچے رپ اکھج اھت ۔ 

ر واہں ۔ ۔ اس ےس ےلہپ ےک روح ھچک اور یتہک ی ارم ےن اس  ی ارم ریمی ی ات وت
م
ںینس ی اہ

 ےک وبلں رپ اینپ ایلگن رھک دی ۔ 

 ریمی ی ات ونس ۔ 

 آیئ ول وی ۔ وھبل اجؤ س  ھچک رصف ریمے ی ارے ںیم وسوچ ۔ رصف ےھجم ونس ۔ 

ا وہ دریھے دریھے رسوگایشں رک راہ اھت ۔ 

ے

 اس ےک ی اولں ںیم ہنم اپھچی

ر ںیم روح    وھبل یہ یئگ ہک وہ اےس ایک ےنہک وایل یھت ۔ ھچک دی 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
290 

 ی ارم یک ی اوہں ںیم ےہ ۔دریھے دریھے اس ےک 

ے
ے

ارگ ی اد راہ وت سب اانت ہک وہ اس وق

 اکن ںیم رسوگایشں رکےت ی ارم اےس یسک اور داین ںیم ےل ایگ ۔ 

 اہجں رصف روح اور ی ارم ےھت اہجں یسک رسیتے ووجد یک وکیئ ہگج ہن یھت ۔

ےنپ وہوٹنں رپ اینپ رگدن رپ ی ارم ےک وبلں اک سمل وسحمس رکیت وہ اس اےنپ رہچے رپ ا

 رصف ی ارم وک یہ وسچ ریہ یھت ۔ 

ے
ے

 وق

ا ی ارم لمکم وطر رپ اینپ روح ںیم وھک اکچ اھت ۔ 

ے

 ہکبج اےنپ دصقم ںیم اکایمب وہی

     

 

 روح یک آھکن یلھک وت اسڑھ دس جب رےہ ےھت ی ارم رمکے ںیم ںیہن اھت ۔ 

رشی وہیئ 

ن

اور ی ارم اک ااظتنر رکےن یگل ی ار م ےک یپاس اس اک وفن ںیہن اھت ۔۔۔ وہ   اھٹ رک ف

 اانپ وفن الی ا یہ ںیہن اھت ہکبج وہ اانپ وفن اسھت الیئ یھت ۔ 

اتکس اھت ۔اور ہی ی ات روح وک اتپ یہ نکیل اس وفن رپ وساےئ ی ارم ےک اور وکیئ وفن ںیہن رک 

 ںیہن یھت

ر ااظتنر رکےن ےک دعب یھب ی ارم واسپ ںیہن آی ا ۔   اکیف دی 

 ہن اجےن اہکں ےلچ ےئگ اتب رک وت اجےت ۔ 
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اہتش ےل رک آی ا ۔ 

ن

ر رمکے ںیم یتلہٹ ریہ ۔ورٹیاس ےک ےئل ی  وہ اکیف دی 

 ویکںکہ اس اچبرے نکیل وہ اس ےس یھب ی ا رم ےک ی ارے ںیم ھچک ںیہن وپھچ یتکس یھت

 وک اردو آیت ںیہن یھت ۔ 

انکمم اھت ۔ 

ن

 اور روح اس یک زی ان ھجمس اجےئ ہی رقتابی ی

ا اھت ۔اےس ی ارم ےک وہ ڑپھت آج یھب 

ے

ر اجےن اک وسال یہ دیپا ںیہن وہی
م
وخد رمکے ےس ی اہ

 ی اد ےھت ۔ 

  ھچک یھب ہن اچب وت یٹ وی اون رکےک ھٹیب یئگ 
 
 ج

     

 آی ا ۔   ی ارم رقتابی ی ارہ ےجب واسپ

اس ےک رمکے ںیم آےت یہ روح ہنم ریھپ رک ھٹیب یئگ اس ےک اس رطح ےس ےنھٹیب رپ 

  آی ا ۔ 
 
ی ر

ے

 ی ارم ےباسہتخ رکسماےت وہےئ اس ےک ف

اراض ےہ ھجم ےس ۔ریما ہچب ی ات یھب ںیہن رکے اگ ھجم ےس ۔ وہ اس ےک 

ن

وت ریما ےبیب ی

  آی ا اور اےس اینپ ی اوہں ںیم ایل 
 
ی ر

ے

 ف

 اجےنگ اک وکیئ اچسن ںیہن ےہ اس ےیل ایگ اھت   ےھجم اگل ایھب اہمترے

ر ےس ااظتنر رکریہ وہں ۔ اجںیئ ےھجم ںیہن   ےھت ںیم ینتک دی 

ے

اہں وت اتب ےک یھب وت اجتکس

ی ات رکین ےہ آپ ےس ۔۔۔ اےسی ےسیک ےھجم اےلیک وھچڑ رک ےلچ ےئگ ۔ ۔وہ اب یھب ےصغ 
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 ےس ہنم ریھپے وہےئ یھت۔

ا آدنئہ ایسی یطلغ ںیہن

ن

  وہیگ وہ دوونں اہوھتں ےس اےنپ اکن ڑکپ رک وبال ۔ ےبیب وبالی

 اسٹ اوےک نکیل آپ ےئگ اہکں ےھت ۔ اس ےک اہھت اکونں ےس اٹہےت وہےئ وپاھچ ۔

 اےسی ںیہن اتبؤں اگ ےلہپ اینپ آںیھکن دنب رکو

 آپ ریمے ےیل ٹفگ الںیئ ںیہ ۔روح آںیھکن اکمچ ےک وبیل 

 اب آںیھکن دنب رکو  اہں الی ا وہں ی ای ا ٹفگ الی ا وہں اہمترے ےیل

 ی ارم ےن اےس ایپر ےس اکچپرےت وہےئ اہک ۔ 

 روح ےن وفراً آںیھکن دنب رک ںیل ۔ 

  روح ےن ذرا یس آھکن وھکیل ۔ 

ے

   ےس ھچک اکنےنل اگل ی
 

  ی ارم اینپ ج
 
 ج

گ ۔ ی ارم ےن یتخس ےس اہک ۔ 

ن

ت

ٹ

ت پ پ
ج
 امہم ۔ ون 

 وہےئ اہک اوےک وسری وسری اب ںیہن رکیت روح ےن زورےس اینپ آںیھکن دنب رکےت 

 ۔

  ی ارم ےن اس ےک ےلگ ےس دوہٹپ اکنےتل وہےئ ھچک انہپی ا ۔ 
 
 ج

 داین یک س  ےس اخص ڑلیک ےک ےئل ای  اخص ہفحت ۔ 

 آںیھکن وھکولں ۔ روح ےن ااسکیڈٹئ وہ رک وپاھچ ۔
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 اہں اب وھکول۔ 

  ۔ی ارم اک آرڈر ےتلم یہ روح ےن وفراً آںیھکن وھکیل اور اےنپ ےلگ ںیم انہپ الٹک دےنھکی یگل

 اک ریہا اھت ۔ اس ریہے وک اس نیچ ںیم سک رطح ےس وجڑا ایگ 

ن

سج ںیم ای  ےلین رن

 اھت انھجمس تہب لکشم اھت ۔

ر یھکل یھت ۔   ہکبج ریہے ےک ادنر ای  رحتی 

 ی ارم ہی ایک اھکل ےہ اس ےک ادنر ۔۔۔؟

 انھجمس لکشم اھت نکیل اس ےک ادنر روِح ی ارم ڑپانھ اانت لکشم ہن اھت 

Yaram elskar rooh 

ا ےہ ۔

ے

 ینعی ہک ی ارم اینپ روح ےس ےب ااہتن تبحم رکی

ر اےس انسیئ۔   ی ارم ےن اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ ریہے رپ یھکل رحتی 

 روح ےن رشام ےک رظنںی اکھج ںیل ۔ 

 وےسی مت آیئ ول وی وٹ وبل یتکس وہ ۔ی ارم ےن رشارت ےس اہک ۔ 

ںیم ےھجم اس ےک وکیئ ٹفگ دو ۔ی ارم ےن  اف ڑلیک انتک رشامیت وہ ۔ ولچ ادرھآو اور دبےل

  رکےت وہےئ اہک۔
 
ی ر

ے

 چنیھک رک اےس اےنپ ف

 ںیم ایک دوں۔۔۔؟ وہ اینت یکلہ آواز ںیم انمنمیئ ےک ی ارم لکشمب نس یپای ا۔ 
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 وہ وج لک دےنی وایل یھت ۔

 ی ارم ےن اس ےک وہوٹنں وک ایلگن ےس الہسےت وہےئ اہک ۔ 

 ںیم وت ںیہن دوں یگ ۔ 

  ہک ی ارم ےن ای  یہ روح رشارت ےس یتہک
 
 ےہ اےس داکھ دے رک دور وہیئ ۔ ج

ر رک ایل ۔ 

ے

  ی
 
ی ر

ے

 ےکٹھج ںیم اےس ڑکپ رک واسپ اےنپ ف

نکیل مت ےھجم اجیتن وہ ںیم وت ےل یہ ولں اگ ۔اس یک وہوٹنں رپ وپرے ااحتسق ےس رہم 

 تبث رکےت وہےئ اہک۔

 مت ےن ےھجم یپالگ رک دی ا ےہ ۔

 وساتچ وہں مت ھجم ےس دور یلچ یئگ وت ریما ایک وہاگ۔

ا ۔ای  ی ار رھپ ےس اس ےک 

ے

این وھچڑی

 
ن

آیئ ول وی ۔ اس ےک رہچے رپ اجاجب اینپ تبحم یک ن

 وہش اکھٹےن اگل راہ اھت ۔

 روح وک حبص واال ہصق ی اد آایگ ۔ 

ن

  ااچی
 
 ج

ر ےئگ ےھت ہن ھچک وت اتپ
م
 ںیم ایک وہا اھت آپ وت ی اہ

ٹ

 الچ وہاگ وپسیل ویکں آیئ ی ارم حبص وہٹ

 یھت ۔ روح وپےنھچ یگل ۔ 

اہں وہ دو ڑلےک ےھت یسک ےن ان یک زی ان اکٹ دی۔ اور ان ےک مسج رپ وھچےٹ وھچےٹ 
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ان ےھت ۔

 
ن

 زومخں ےک ن

 ےسیج یسک ےن ڈیلب ےس ان ےک مسج ےک وھچےٹ وھچےٹ ےصح اکےٹ وہں ۔

 ںیم ےپھچ وہےئ

ٹ

پ رک ےک اس وہٹ
 
 ےھت ۔   وےسی ربخ یلم ےہ ہک وہ ری

 وپسیل وےسی یھب ان یک التش ںیم یھت ۔ 

 ااھچ یہ وہا یسک ےن وپسیل یک پلیہ رکدی۔ ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا ۔ 

ی ارم نکیل وہ وپسیل وک رگاتفر یھب وت رکوا اتکس اھت اس رطح ےس ان رپ ملظ رکےن یک ایک 

 رضورت یھت ہی وت ےب یسح یک ااہتن ےہ ۔ 

 اور یسک ےن ان یک زی ان اکٹ دی ۔ مسج رپ ٹک اگل اجپرے ینتک فیلکت ںیم وہں ےگ 

رس ںیہن آی ا ۔ 

ے

 دےی۔ اجےن انتک ےب سح آدیم ےہ ۔ےسج ان رپ ی

ان وت وہ یہ ںیہن اتکس ۔انتک ےب رمح اھت وہ۔ اس ےن 

ن

 ان

سب تہب وہ ایگ ایک اکیبر ی اںیت ےل رک ھٹیب یئگ وہ ۔بک ےس وکباس ےیک اج ریہ وہ۔وکیئ 

را رک اس اور ی ات ںیہن ےہ ہک اہمت
 
رے یپاس رکےن یک وہ اےنت زور ےس الچی ا ہک روح ھگ

 ےس دور وہیئ۔

 ںیم وت سب ۔ وہ انمنمیئ ۔

 اجی ا رکو ھجم ےس ۔یھبک ںیہن ۔اس یک 

ے

  ایک ۔ دور م
 
ی ر

ے

  ی ارم ےن چنیھک رک ف
 
ج
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 آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےتل وہےئ وبال ۔ 

گلت ااں دیتس اس ےک اہھت یک رگتف اینت تخس یھت ۔ہک رو ح وک اےنپ ی ازو  

ن

ن
ںیم اس یک ا

 وہیئ وسحمس وہیئ۔ 

 ی ارم ےھجم درد وہ راہ ےہ ۔ ۔ اس ےن ی ارم ےک اہوھتں ہپ اےنپ اہھت رےنھک یک وکشش یک ۔ 

ا ۔۔۔؟ ای  بیجع ونجن ےس وہ وپھچ راہ اھت ۔ 

ن

 ھجم ےس دور ںیہن اجؤ یگ ی

واےن اہکں اجؤں یگ آپ ےک ریغب ایک وہایگ ےہ آپ وک وھچڑںی ےھجم ۔ وہ اےنپ آپ ڑھچ

 یک وکشش رکےت وہےئ وبیل ۔ 

ارگ ھجم ےس دور اجےن یک وکشش یک ہن وت ںیم اجن ےل ولں اگ ۔اس ےک ی ازو وھچڑ رک 

 ںیم ےتجیھب وہےئ وبال ۔ 

ن

 اس ےس اےنپ نس 

 ہکبج روح ریحان اور رپاشین اس اک ہی روپ دھکی ریہ یھت 

     

 ں آرک یل یھت ۔ ی ارم ےب دصقم اگڑی ڑسوکں رپ دوڑاہ راہ اھت ہی اگڑی اس ےن اہی

 رقتابی نیت ےٹنھگ وہ ےکچ ےھت اس رمکے ےس ےلکن وہےئ ۔ 

اور ےلھچپ نیت ےٹنھگ ےس وہ رصف اانپ ہصغ رٹنکول رکےن یک وکشش رک راہ اھت وہ اجاتن اھت وہ 

 روح وک رضور ھچک ہن ھچک رک دے اگ ۔ 

ا اچاتہ اھت وہ اےس یھبک

ن

 وخد ےس دور ںیہن  اور وہ روح وک یسک مسق یک وکیئ فیلکت ںیہن اچنہپی
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 اجےن دے اتکس اھت ۔ 

ر ی ات انہک اچاتہ اھت ۔ 
م
 ویہ وت یھت سج ےک اسےنم وہ اےنپ دل یک ہ

 وہ اےس فیلکت دےنی ےک ی ارے ںیم وسچ یھب ںیہن اتکس اھت ۔ 

ےھجم وکیئ ںیہن ھجمس اتکس مت وت ےنھجمس یک وکشش رکو ۔روح ۔ ریما وکیئ ںیہن ےہ اہمترے 

 العوہ

ا وہں وہ ی الکل یہس ےہ ریما نیقی رکو ر

ے

وح ںیم ےن یھبک ھچک طلغ ںیہن ایک ںیم وج یھب رکی

 اےھچ ےک ےئل ےہ ۔ 

ںیم ںیہمت فیلکت دےنی ےک ی ارے ںیم وسچ یھب ںیہن اتکس مت وت اس دردنے یک زدنیگ 

رہتش وہ ۔ 

ن

 ںیم آی ا وہا ف

  ی ارم ےن روح وک ےلگ اگلی ا وہ سک رطح ےس اس یک رگتف ںیم یلچم
 
 اےس ی اد اھت ۔ج

 یھت ۔

 اس ےس دور اجےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 

 الہ رک 

ے

اس ےس اانپ آپ ڑھچواےن یک وکشش رک ریہ یھت اور یہی وہ ی ات ی ارم وک ادنر ی

 رھک یئگ یھت ۔ 

  ی ارم ےن وخد یہ اےس وخد 
 
وہ اس یک رگتف وک ڑھچواےن یک وکشش رک ریہ یھت ج
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ر لکن ایگ ۔ 
م
 ےس دور ایک اور رمکے ےس ی اہ

 

     

  ریما س  ھچک وہ روحمت ریمے ےیل

 الہ ایگ روح

ے

  یلہپ ی ار مت آیئ وہ وصعمم رہچہ وہ وصعمم روپ ےھجم ادنر ی
 
 ج

 وہ وج ےھجم یلہپ رظن ںیم یہ وہیئگ وہ تبحم یھت روح

 اہں ںیم اہمترے اسےنم یلہپ رظن ںیم یہ اہر ایگ اھت ۔ 

 اہمترا وصعمم رہچہ ےھجم ای  یہ رظن ںیم اانپ دویاہن رک ایگ ۔ 

 ن ریمے دل ےن ہلصیف رکایل ہک مت ریمی زدنیگ ںیم آؤیگ ۔اس د

 نکیل ںیم اجاتن اھت ہی نکمم ںیہن ےہ ۔ ںیم اینپ داین اک ای  اطیشن وہں ۔

ا 

ے

رس ںیہن آی

ے

 ای  دردنہ ےسج یھبک یسک رپ ی

دی ات وت وک اگلم دےنی یک وکشش یک ۔ 

ن

 اےنپ ج 

ے
ے

 ںیم ےن ایس وق

 ںیم ڈر یئگ یھت وت ریما دل اچاہ ہک ںیم س  ھچک 

ٹ
 

  مت ےن ھجم ےس اہک ہک مت الفی
 
نکیل ج

 ےس اگل ےک اہمترا اسرا ڈر الھب دوں ۔

ن

 وھبل اھبل ےک ںیہمت اےنپ نس 

 رے اسےنم ںیہن آؤں اگ رمکے ےس لکن رک ںیم ےن یہی ہلصیف ایک ہک ںیم دوی ارہ اہمت

ریما دل اچاہ ںیم مت ےس یتخس ےس ی ات رکوں۔ ںیہمت رنیم ےس اخمبط رکےک ںیم 
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یطلغ رک راہ وہں نکیل ںیم ااسی ںیہن رک یپای ا روح تہب وکشش ےک ی اووجد یھب ںیم 

اہمترے اسھت یتخس ےس ی ات ںیہن رک یپای ا ایس وہج ےسہک ںیم اس دن اس رمکے ےس 

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ی اہ

 اہمترے اسےنم واسپ ہن آےن ےک ےئل ۔ یھبک  

یلیلٰ ےن ںیہمت اےنپ اسھت ےل اجےن ےس ااکنر رکدی ا ںیم وخد یھب یہی اچاتہ اھت ہک مت اس 

 ےک اسھت ںیہن ہکلب ریمے اسھت ولچ ۔ 

 ںیم ںیہمت اےنپ اسھت اےنپ رھگ ںیم ےل ےک آی ا ۔ 

 ای  ای  ڈنکیس ےھجم ےب سب رکیت 
پ
 رںیہ ۔اور اہمتری وصعمتیم ای  ای  ٹ

 اور رھپ اس دن مت یلچ یئگ ٹیلف ےس ۔ 

روح ےھجم اگل مت ےھجم وھچڑ رک یلچ یئگ ںیم ےن تہب وکشش یک ہک ںیم مت ےس دور روہں 

نکیل ںیہن رہ یپای ا اہمتری یطلغ ےہ س  ھچک اہمتری وہج ےس وہا ےہ اہں ہی س  ھچک 

ا اھت کیھٹ ےہ تبحم وت وکیئ

ے

  یھب رک اتکس ےہ ہن اہمتری وہج ےس وہا ےہ ںیم وت تبحم رکی

 رک وخد ےس قشع رکےن رپ وبجمر مت ےن ایک ۔ 

ن

 امن

ن

 نکیل امنزوں ںیم ےھجم امن

 اہں اسری یطلغ اہمتری ےہ ۔ 

 ےھجم اےنپ آپ ےس قشع رکےن رپ وبجمر رکےن وایل مت وہ ۔ 
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 مت آیئ یھت ریمے یپاس ںیم وت مت ےس دور رےنہ یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

 ےئجیک اگ وہ ےسیک ہک یتکس ےہ ہک ںیم ےب رمح   اہلل یج زیلپ ریمی روح وک

ے

ھجم ےس دور م

 ےب سح وہں 

اہلل یج ےھجم اسری داین یک رظنوں ےک اسےنم رگادںی نکیل روح یک رظنوں ںیم ااھچ انب 

 دںی 

 ںیہن رک اتکس ہک وہ ھجم ےس دور وہ اجےئ 

ے
 

رداس ریمی روح ھجم ےس رفنت ہن رکے ی 

 رک یپاؤں اگ ںیم

ے
 

رداس   اسری داین وک آگ اگل دوں اگ ۔ اہں ںیم ںیہن ی 

 ارگ وہ ھجم ےس دور وہیئ وت ںیم اےس یھب امر دوں اگ ۔

 وہ رصف ریمی ےہ ۔ 

 ڑسک رپ اگڑی دوڑاےت وہےئ وہ ونجین ادناز ںیم وبل راہ اھت ۔ 

     

 ےک روم ںیم واسپ آی ا ۔ 

ٹ

 وہ وہٹ

 رات ےک دس جب رےہ ےھت ی ارم  

ے
ے

ےن وت داھکی رمکے ںیم پھگ ادنریھا ےہ ۔اس وق

راھ رک اسری السٹئ ان رکدی۔ 

ٹ

 اہھت ی 

 وہ اجگ ریہ یھت نکیل رکوٹ دورسی رطف یل وہیئ یھت ۔ 

 ڈیب ےک وچیبں چیب ویکتں یک دویار یھت ۔ 
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ی ر

ے

اس ےن ای  رظن ویکتں یک اس دویار وک داھکی اور رھپ آہتسہ اتلچ وہا اس ےک ی الکل ف

 آی ا

ا وکیئ ووجد وہں۔ای  ای  رکےک س  ویکتں وک زنیم رپ اےسی اکنیھپ ےسیج

ے

  وہ اتیج اجگ

روح ہی وت اجیتن یھت ہک وہ ےیکت وک زنیم رپ رگا رک اینپ اور روح ےک درایمن ہی دویار اٹہ راہ 

 ےہ ۔

 نکیل وہ ہی ںیہن اجیتن یھت ہک ہی اکم وہ ےنتک ےصغ ےس رک راہ ےہ ۔ 

ر دعب اےس اےنپ ی ازو رپ ی ارم ےک وہوٹنں اک سمل وسحمس وہا ۔   رھپ ھچک دی 

ا نہپ راھک اھت ۔ ر

ے

 ی ارم اک ویہ رکی

ے

 وح ےن ایھب ی

ا ی ازو ےس اورپ ایک ۔ 

ے

 ی ارم ےن آہتسہ ےس اس اک رکی

ان ےھت ۔ 

 
ن

 اہجں رپ لین ےک ن

 تہب درد وہ راہ ےہ ۔ 

 وہ آہتسہ آہتسہ اس ےک ی ازو وک الہسےت وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ 

اراض وہں روح اخیص اویچن آواز ںیم وبیل ےسیج ہک وہ تہب

ن

  دور اھٹیب وہ ۔ ںیم آپ ےس ی

اراض ےہ ۔ 

ن

 وت ریما ہچب ھجم ےس ی

  وہا ۔ 
 
ی ر

ے

د اس ےک ف ری 

ن

 اس ےک ادناز رپ رکسماےت وہےئ ی ارم م
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 روح ےن اس یک رطف دھکی رک زور زور ےس رگدن اہں ںیم الہیئ ۔ 

 یھت ۔ 

ے

 اعمیف یک وکیئ اجنگشئ ںیہن ےہ ۔۔؟ ادناز ںیم داین رھب ےک دنام

   آپ آدنئہ ھجم رپ اس رطح ےس ہصغ

ے

ںیہن وہں ےگ ہن ۔۔۔؟ زیلپ ھجم رپ الچی ا م

 رکںی ۔ےھجم تہب ڈر اتگل ےہ ۔ 

 آپ ےک العوہ وکیئ ںیہن ےہ ریما ۔ی ارم ںیم طلغ وہں وت ےھجم اتبی ا رکںی ۔

آپ ےک اسےنم یسک دورسے ےک ی ارے ںیم ی ات ںیہن رکوں یگ ۔نکیل زیلپ ھجم رپ 

 وہا رکںی ۔

ے

 اےسی ہصغ م

 ایم اور آیپ یھب اےسی یہ الچیت ریتہ یھت ھجم رپ ۔ 

 ںیم آپ ےس یھبک دور ںیہن اجؤں یگ ۔ 

نکیل آپ ارگ ھجم رپ الچںیئ ےگ ۔وت ںیم ڈیب ےک چیب ںیم اےسی یہ دویار انب دوں یگ ۔وصعمم 

 ےس ادناز ںیم وصعمم یس دیکمھ دے ڈایل ۔ 

ا ۔ ورہن ںیم اہمترے ای  ای  ےیکت

ن

 رکی

ے

 امر امر رک ےچین ںیہن زیلپ ہی بضغ م

ن

ان

ٹ

 وک ی

 وکنیھپں اگ ۔وہ رشارت ےس وبال ۔ 

 روح یھب الھکلھک رک سنہ دی 

 وےسی ںیہمت انمےن اک الشیپس ااظتنم یھب ایک اھت ںیم ےن نکیل مت وت ےہ اےسی یہ امن یئگ ۔ 
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 ںیم ی الکل اس ےک 

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
الشیپس ااظتنم ایک ایک اھت آپ ےن دلجی اتبںیئ ےھجم وہ ااسکی

  ڑج
 
ی ر

ے

 رک ھٹیب یئگ۔ ف

  ایک
 
ی ر

ے

د اےنپ ف ری 

ن

 ی ار م ےن اس یک رمک ںیم اہھت ڈاےتل ےس م

 اہیں ںیہن اتبؤں اگ ںیہمت ریمے اسھت انلچ وہاگ ۔

 ی ارم ےن اس ےک اگل رپ اےنپ ل  رےتھک وہےئ اہک ۔ 

 وہ رشام رک ےھچیپ یٹہ ۔ 

ر تہب رسدی ےہ روح ےن ےب یسب ےس اہک ۔
م
 ی اہ

وون ںیہی رپ ولکن
 م
ی

ن

مپ ہ

ی وہ ۔ روح مت ےن اسرا 

ے

کلی

ن

ن

ر یہ ںیہن 
م
 ا دانی ےہ ۔مت وت اس روم ےس ی اہ

 ولچ دلجی اہیں ےس اوھٹ اور ریمے اسھت ولچ ۔

 ی ارم ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اینپ رطف اچنیھک ۔ 

 ااھچ ی ای ا ےھجم ڑپکے جنیچ رکےن دںی ۔ 

 ی ارم ےک ڑپکوں ںیم یھت ۔ 

ے

 روح ےن اانپ ہیلح داھکی وج ایھب ی

 ے جنیچ رکےن یک مت تہب ایپری گل ریہ وہ ان ںیم ۔ وکیئ رضورت ںیہن ےہ ڑپک

ے وہےئ اہک ۔

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

ردیتس اےنپ اسھت   اب دلجی ولچ اےس زی 

ارے ی ای ا وشز وت ےنہپ دںی ےھجم ۔ روح ےن ی ارم وک ےھچیپ یک رطف ےنچنیھک یک وکشش یک وج 
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ر ےل ےک اج راہ اھت ۔ 
م
ے وہےئ روم ےس ی اہ

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

 اےس 

  واےل ادناز ںیم اہک ۔ دلجی رکو ی ارم ےن ااسحن رکےن

اراض ںیہن یھت ۔ 

ن

 وہ ےبدح وخش اھت ویکں ہک اس یک روح اس ےس ی

 

ر الکن اور وہ روم الک رکےن یگل۔
م
 روح ےن وشز ےنہپ وت ی ارم یسنہ وخیش روم ےس ی اہ

     

 ےن ی ارم وک اخمبط رکےک اس 

ٹ

شت

ن

پ

 

پس
 سپ
ن

ے یہ واےل ےھت ہک ر

ن

کلب

ن

ن
ر 
م
 ےس ی اہ

ٹ

ایھب وہ وہٹ

  اتبی ا ۔ یک وفن اکل ےک ی ارے ںیم

 وکن ےہ ہی دبزیمت اہیں رپ یھب ےھجم وکسن ےس ںیہن رےنہ دےتی ۔ 

 آی ا ۔ 

ن
ن

 ی ارم روح اک اہھت ڑکپےت وہےئ اےس اسھت ےیل وفن نس

د اےس ادنازہ  ای 

 

 وپےنھچ یک زتمح ہن یک ۔ش

ے

 
ی ر

ن

اہں ایک وہا ےہ ۔۔؟ اےنس السم رکےن ی ا خ

 اھت ہک آےگ ےس وکن وبےنل واال ےہ ۔ 

 وک زیمخ رکدی ا ےہ مت کیھٹ وت وہ ہن وکیئ ہلئسم وت ںیہن وہا روح کیھٹ ڈویل مت ےن واہں یسک

ا رضخےن رکف دنمی ےس وپاھچ ۔

ن

 ےہ ی

 اھبیھب۔۔ اس ےک اےنت اسرے وساولں ےک وجاب ںیم ی ارم ےن سب اانت یہ اہک ۔ 

 اہں ریما بلطم ےہ روح اھب یھب ۔ 
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رکف رکےن یک وکیئ اہں اہمتری اھبیھب ی الکل کیھٹ ےہ ںیم یھب ی الکل کیھٹ وہں  

 ںیم وکیئ ہلئسم وہا ےہ ۔ دو 

ٹ

رضورت ںیہن ےہ اہیں وکیئ ہلئسم ںیہن وہا ۔ اہں وہٹ

 اہیں رپ ےھت ۔ یسک ےن ان یک زی این اکٹ ڈایل ۔ 

ٹ

 ررپیس

رضور یسیک یک ویبی ےئلیک طلغ اافلظ اامعتسل ےئک ےئگ وہں ےگ ۔ وہ آہتسہ آہتسہ ےس اتہک 

 ۔ ےہ رضخ وک س  ھچک اتب ایگ اھت  

ا ۔ 

ے

 ےل ےک اجی

ے

  ہک ی ار ی ار روح اک اےنپ اہھت ںیم ڑکپا وہا اہھت اےنپ وبلں ی
 
 ج

 سج رپ روح رشامیت آےگ ےھچیپ ےس ےب ربخ ھچک نس یھب ںیہن یپا ریہ یھت ۔

ںیہمت ہی س  ھچک ےسیک ہتپ الچ مت ےن ایک ریمے ےھچیپ اجوسس اگل رےھک ںیہ ۔۔ی ارم ےن 

 یکش ادناز ںیم وپاھچ

 ںیمہ واہں یک ربخ رینھک ڑپیت ےہ اور اہیں رپ یھب اکیف اسملئ وہےئگ  مت اہجں اجےت وہ

زر آی ا اھت ۔ 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 ںیہ وہ ا

امترے ی ارے ںیم وپھچ راہ اھت ۔ںیم ےن اےس اتبی ا ہک مت روح اھبیھب ےک اسھت ینہ 

 وہایگ ےہ اب ویکں ےئگ ںیہ ۔ 

ے
ے

ادی وک اانت وق

 

 ومن رپ ےئگ وہ وت ےنہک اگل ہک ش

زر ی ات  

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ا ےہ ۔ ہی ا

ے

ار ی

ے

 یک اھکل ُای

ا اچمرک ورکم دادا وک اےنپ اسھت رکایل ےہ ۔ 

ن

ا دوھی

ن

 اور رادش ےن روی
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 رادش ےن ورکم دادا ےک اسےنم اہک ےہ ہک مت ےن اس ےک اھبیئ اک لتق رک دی ا ےہ ۔ 

 رضخ رکفدنمی ےس اتب راہ اھت ۔ 

 ںیہمت رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ےہ رضخ۔ورکم دادا یھبک طلغ ی ات اک اسھت

 ںیہن دےتی ۔ 

اب مت وفن روھک روح وبر وہ ریہ ےہ ۔ی ارم ےن اس ےک رشامےت رہچے وک دےتھکی وہےئ 

 اہک ۔ 

د رسخ وہ اکچ اھت ۔  ری 

ن

 ی ارم ےک اس رطح ےس ےنہک رپ روح اک رہچہ م

ایک ۔ مت روح اھب یھب ےک اسھت ڑھکے ھجم ےس ی ات رک رےہ وہ۔ رضخ ےن رپاشیین ےس 

 وپاھچ ۔

 دعب ںیم ی ات رکںی ےگ ۔۔۔ ی ارم ےن سب اانت ہک رک وفن رھک دی ا 

 

     

ے وہےئ 

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

ی ارم آپ ےن اگڑی بک یل ۔۔۔؟ روح اس ےک اسھت آ رک اگڑی ںیم 

 وپےنھچ یگل ۔

ارے
م
ر ںیکن وت آپ وک ہتپ ےلچ ہک مہ ایک رک   یہی وت ہلئسم ےہ اجےننم آپ ہ

م
اسھت ی اہ

 رےہ ںیہ ۔تبحم ےس اس اک اہھت وچےتم وہےئ وبال ۔ 
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ا اور ہن یہ ںیم 

ے

اےھجم رسدی اک ڈر وہی

ن

اہں وت آپ ارگ ےھجم ےلہپ اتب دےتی ہک اگڑی ےہ وت ی

 رمکے ںیم ریتہ ۔وہ ہنم انب رک وبیل ۔ 

 مت ےن وت وںیہ ےس ےھجم اہک اھت ہک اہں وت ریما ےبیب مت ےن وپاھچ یہ بک ۔ وےسی یھب

ربخدار وج رتسب ںیم ےسھگ مہ اسری ںیہگج وھگےنم ےک ےیل اجںیئ ےگ اور اہیں آرک ااٹل یہ 

 وہایگ مت رتسب ںیم یسھگ وہ اور ںیم اہمتری ںیتنم رک راہ وہں ۔ 

 اہں وت ےھجم وھتڑی ہن اتپ اھت ہک اہیں اینت رسدی وہیگ ۔ 

 لکل ہن یھت یھت ۔ وہ یھب اہرےن ےک ومڈ ںیم ی ا

 وےسی ی ارم آپ رضخ اھبیئ ےس ایک ی ات رک رےہ ےھت وفن ےپ 

 یہ اس یک وفن اکل ی اد آیئگ ۔ 

ن

 روح وک ااچی

 اہمترے وبر وہےن ےک ی ارے ںیم ۔ وہ رشاریت ادناز ںیم وپےنھچ اگل ۔

ںیہن آپ ےک دادا ےک ی ارے ںیم ۔آپ وفن رپ اےنپ دادا ےک ی ارے ںیم ی ات رک رےہ 

ا ںیم

ن

 ےن انس اھت آپ ےن دادا اہک اھت   ےھت ی

  ی ارم 
 
ر ادناز ںیم وبیل یھت ی ارم اک قہقہ اانت یہ دنلب اھت ہی یلہپ ی ار وہا اھت ج

ن

روح ےنتج ریسی 

 ےن اس ےک اسےنم قہقہ اگلی ا ۔ 

ا وہں مت ےس ول وی ۔ وہ اگڑی یک رپواہ 

ے

او ریمی اجن مت تہب وصعمم وہ ۔اس ےئل وت ایپر رکی
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 اھت ۔ےیک ریغب روح رپ اکھج  

 وہ اجےئ اگ وہ اانپ ایح ےس داتکم رہچہ اپھچےت وہےئ وبیل ۔ 

ٹ
ن

 ی ارم اگڑی الچںیئ اڈیسکیی

 ھچک ںیہن اہمترا ی ارم ںیہمت ھچک ںیہن وہےن دے اگ ۔ 

ر اسل اہیں آںیئ ےگ 
م
ںیہمت اتپ ےہ ہی ریمی زدنیگ ےک س  ےس نیسح دن ںیہ ۔مہ ہ

 ۔اور اےسی یہ رںیہ ےگ ۔

ےل ےک آںیئ ےگ آےلگ اسل روح انب وسےچ ےھجمس وبیل یھت اہں مہ اےنپ وچبں وک یھب  

ر دےنھکی یگل 
م
  اینپ ی ات ھجمس ںیم آیئ وت ی ارم وک دےھکی ریغب ی اہ

 
 ۔اور رھپ ج

ر ادناز ںیم وپھچ 

ن

ااھچ وت ای  اسل ںیم اہمترا ےنتک ےچب دیپا رکےن اک ارادہ ےہ وہ ی الکل ریسی 

 راہ اھت ۔ 

ری وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔ی ار م دھکی رک اگڑی الچںیئ اور ریمے  

ن

 اسھت ف

ا وہ 

ن

ری وہ اجیت وہ ۔ںیہ ی

ن

ری وہ اجؤ وت مت ی الکل یہ ف

ن

اہں ی الکل ارگ اہمترے اسھت ف

 رشارت ےس آھکن دی اےت وہےئ وبال ۔ 

اڑی رہچا ےئل 

ن

ل اےھچ ںیہن ںیہ ےھجم ںیہن رکین آپ ےس ی ات وہ اانپ الل ای
ئ لک
ی ارم آپ 

 ہنم ریھپ یئگ۔ 
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ے
ے

 وہ ولگ اس وق

Reykjavík. 

 یک وخوصبرت ڑسک رپ ےھت

را ی ازار اھت ۔ 

ٹ

 اہجں رپ تہب ی 

ی ارم مہ اہیں ویکں آےئ ںیہ ۔اسرا ی ازار یہ دنب اھت رقتابی وکیئ وکیئ داکن یلھک وہیئ یھت 

 ۔

Reykjavík 

 ںیہن انبیئ اجیت 

ن

 آسئ ڈنیل ےک ان رہشوں ںیم ےس اھت اہجں رپ الپزے اور ڈلبن

 یک ابملیئ اینت زی ادہ ںیہن وہیت ےنتج ےک ی ایق رہشوں ںیم ۔   اور ارگ انبیئ یھب اجںیئ وت ان

 ی ارم اےس اےنپ اسھت ای  وبکیت ےک ادنر الی ا اھت ۔ 

 اس ےن واہں اکؤرٹن رپ ڑھکے آدیم ےس ھچک وپاھچ ۔

 اور اس آدیم ےن رکسماےت وہےئ اےس وجاب دی ا اور ںیہک اک راہتس اتبی ا ۔

 اےنپ اسھت ےل اجےن اگل ی ارم ای  ی ار رھپ ےس اس اک اہھت ڑکپ رک 

 وہ یھب انب اس ےس ھچک وپےھچ اس ےک اسھت یتلچ یئگ۔

ر 
م
ونس اس روم ےک ادنر اجؤ ہی ڑلیک ںیہمت ڈرسی داھکےئ یگ ںیہمت وہ ڈرسی نہپ رک ی اہ
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ا ےہ ۔ 

ن

 آی

ارہ رکےت وہےئ اہک ۔ 

 

 اس ےن اس ےک ےھچیپ ڑھکی ڑلیک یک رطف اش

ح انب ھچک وپےھچ اس ڑلیک ےک اسھت ادنر اجےن اس ڑلیک وک اےنپ ااظتنر ںیم ڑھکا دھکی رک رو

 یگل

راک امنڈرسی داھکی ا ۔دےنھکی واال  

ن

 اک ف

ن

ڑلیک ےن اےس ای  وخوصبرت رس خ رن

 ی اآاسین اس یک تمیق اک ادنازہ اگل اتکس اھت ۔ 

د وہ ڑلیک یھب ہی ی ات اجیتن ےہ اس ےیل رصف  ای 

 

وہ ڑلیک یک وکیئ ی ات ںیہن یتھجمس یھت ش

 ےئ اج ریہ یھت۔اےس دھکی رک رکسما

اہےئ اہلل اس ےک یھب ی ازو ںیہن ںیہ۔ ےھجم ی ارم ےس ی ات رکین ےہ روح ےن اس ڑلیک 

 ےس اردو ںیم اہک ۔ 

 ہکبج وہ ڑلیک انب اس یک ی ات ےھجمس آےگ ےس رکسماےئ اج ریہ یھت ۔ 

ر ےس ی ات رکین ےہ زیلپ اںیہن الھب دںی اس ی ار 
م
ا دنب رکںی ےھجم ریمے وشہ

ن

دےیھکی رکسمای

 لیصفت ےس اہک نکیل وہ ڑلیک رھپ یھب یپاس ڑھکی رکسمایت ریہ ۔   روح ےن

 ےسیج اےس رصف رکسماےن ےک یہ ےسیپ ےتلم ےھت ۔ 

ر لکن آیئ ۔نکیل اب واہں ی ارم ںیہن اھت۔
م
 وہ ڑلیک وک اےسی یہ وھچڑ رک ی اہ
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 ہی اہکں ےلچ ےئگ ۔۔۔؟ وہ وخد ےس وسال رکیت واسپ ادنر آ یئگ ۔ 

 ےک ےئل روح اک دل اچاہ ہک 
پ
اہجں وہ ڑلیک ایھب یھب رکسما رک اےس دھکی ریہ یھت ۔ای  ٹ

 ونچ رک ںیہک کنیھپ دے۔

ٹ

م
 اس یک رکسماہ

 یسیک بیجع ڑلیک ےہ آپ ایک رکوں ارگ ی ارم واسپ آےئگ وت ھجم رپ ہصغ وہں ےگ ۔ 

ال یک یھت اس ےک اورپ نہپ ولں  

 

اہں وت وہ رشٹ یھب وت ینہپ یھت ۔اس ےک اورپ یھب وتش

 یھب رک ولیگن ۔ 

 اور وےسی یھب ی ا رم ےن اتبی ا اھت ہک اہیں رپ ےھجم اےھچ ڑپکے ںیہن ںیلم ےگ ۔ 

ا ۔اور ی ارم ےن دھکی رک 

ن

راک ینتک وخوصبرت ےہ رصف ی ازو یہ ںیہن ںیہ ی

ن

وےسی یھب ہی ف

دا وہاگ ۔  ری 

ن

 یہ خ

  وسےتچ وہےئ ڈرسی وک اےنپ اہوھتں ںیم ایل ۔اور ےننہپ یلچ یئگ ۔اس ےن

ال یھت ۔ 

 

 ڈرسی نہپ رک واسپ یلکن ۔اہھت ںیم ی ارم ےک ڑپکے اور اینپ ش

  روح ےن وفرا یہ 
 
رھ رک اس ےک اہھت ےس وہ ڑپکے ےنیل اچےہ ج

ٹ

ڑلیک ےن آےگ ی 

ال وک اےنپ اہھت ںیم یتخس ےس ڑکپ ایل ۔ 

 

 ش

 ں وک ڈےنک یگل ۔ اور اےنپ ےب ابلس ی ازوؤ

ال ےس اس رطح ےس وکر ایک ہک وہ ںیہک ےس یھب ےب ابلس ہن 

 

روح ےن اےنپ آپ وک ش

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
312 

 وہ ۔

ر آےن اک راہتس داھکےن یگل
م
 اور رھپ اےس وہ ڑلیک ی اہ

     

 

ر یلکن وت ی ارم ایتر رھتی سیپ وسٹ ںیم ڑھکا اس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔ 
م
 وہ رمکے ےس ی اہ

 ےک وسٹ سج ںیم اس ےن  

ن

 رلک یک رشٹ ینہپ یھت وہ ےب دح ڈنیہمس اکےل رن

ٹ
 

وای

 راہ اھت ۔ 

ال کیھٹ رکےت وہےئ اہک ۔ 

 

 ےھجم ہتپ اھت مت وکر رک ول یگ ۔اس ےن روح یک ش

د رلک یک رپزسن ڈرسی ںیم وہ 

ٹ

رہ ایل ےہ ۔ ری 

ن
 

اسیک اگل ڈرسی ۔۔؟ اس ےن اس اک رھبوپر اجی

 یسک ی اریب ڈول ےس مک ہن گل ریہ یھت ۔ 

سیل ۔ روح ےن ہنم انب رک وجاب دی ا وت ی ار م ےک ڈلپم امنی اں  ااھچ ےہ ۔ نکیل ویلسز 

 وہےئگ ۔

 وکیئ ی ات ںیہن ےب یب واہں ریمے العوہ اور وکیئ ںیہن وہاگ ںیہمت دےنھکی واال

 وہ اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم اھتےتم وہےئ وبال ۔

 ۔   ی ارم مہ اہکں اج رےہ ںیہ روح ااسکیڈٹئ یس اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ وپےنھچ یگل

ر ںیم کیھٹ ےس لچ ںیہن یپا ریہ ۔اس ےن اےنپ وجوتں یک رطف 

ن

ز
ت ل م
ہ

ی ارم ںیم ان اہیئ 
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ارہ رکےت وہےئ اہک ۔

 

 اش

  رےھک  
 
ی ر

ے

وج ہک اس ڑلیک ےن اس یک ڈرسی ےک اسھت گنچیم اس ےک ریپوں ےک ف

 ےھت ۔ 

ر ںیہن ینہپ ۔ 

ن

ز
ت ل م
ہ

 وہ اےس ہی ںیہن اتپ یپایئ ہک اس ےن یھبک اہیئ 

 رشارت ےس راک اھتںیم ااھٹ ےک ےل ولچں۔ وہ  

ںیہن ںیم لچ یتکس وہں ۔اس ےس ےلہپ ہک ی ارم چس ںیم اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ اتیل وہ 

ری رطح ےس ڑلرھک آیئ ۔  ریھ اور ی 

ٹ

 زیتی ےس آےگ یک رطف ی 

 اس ےس ےلہپ ہک وہ رگیت ی ارم اےس اینپ ی اوہں ںیم رھب اکچ اھت ۔ 

 ہن ااھٹ یپا ریہ یھت

ے

 ۔ رشم ےک امرے روح اینپ اگنںیہ ی

ارںی۔

ے

 ی ارم ولگ دھکی رےہ ںیہ زیلپ ےھجم ےچین ای

ا ان س  ی اوتں ےس اور دورسی ی ات  

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ںیہن روح اہیں ےک ولوگں وک وکیئ ف

 وت ریمی ویبی وہ ںیم وج اچےہ رکوں۔

راھ اور آرک واسپ اےس اگڑی ںیم اھٹبی ا ۔

ٹ

 وہ ےتہک وہےئ زیتی ےس آےگ ی 

د اک دروازہ دنب ایک ۔ روح ےن رکش اک ہملک ڑپےتھ وہےئ دلجی  

ٹ  

 ےس اینپ اسی

 ی ارم مہ اج اہکں رےہ ںیہ آپ اتب ےت ویکں ںیہن ےھجم ۔ 
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 وہ رھپ ےس وپےنھچ یگل ۔ 

 واہں اہجں ریمے اور اہمترے العوہ وکیئ رسیتا ہن وہ ۔ 

ا ی الکل 

ن

 ےک دوران ی ات رکی

ن

پ وہ رک ھٹیب اجؤ ںیہمت اتپ ےہ ےھجم ڈراویئن اب ای  دم جپ

 دنسپ ںیہن ۔ 

 رپ ھٹیب ایگ ۔   وہ یتخس

ٹ

 ےس اتہک وہا اینپ س 

 ےک اسھت کیٹ اگل رک آںیھکن ومدنےن یگل

ٹ

 ہکبج روح س 

ا ڑپے اگ ۔ 

ن

 ۔اہمتری دنینوں اک ھچک رکی

ے

ام

ن

 ربخدار روح وسی

 وہ اےس واڑن رکےت وہےئ وبال ۔ 

     

ر دعب ی ارم ےن ادنریھے ںیم اگڑی روک دی۔  اور رھپ وھتڑی یہ دی 

رےن ےک ےئل ہک راہ اھت نکیل اس ادنریھی ڑسک 

ے

ولچ آو روح۔ وہ اےس اگڑی ےس ےچین ای

رف ےس ڈاکھ وہا ۔   رپ وہ دوونں اہکں اجےت اہیں وت رصف ای  لگنج اھت وہ یھب ی 

ادہ ای  ڑسک۔ 

 

ی ش

ے

کلی

ن

ن

 ی ا لگنج ےس 

ی ارم مہ اہیں ویکں الےئ ںیہ ادنریھے ںیم ھچک التش رکےن یک وکشش رکےت وہےئ 

  یگل ۔وپےنھچ

ویکہکن آج ںیم مت ےس ھچک وسال وپانھچ اچاتہ وہں اور ارگ مت ےن ان ےک ی الکل کیھٹ 
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وجاب دےی وت ںیم ںیہمت اےنپ اسھت واسپ ےل ولچں اگ اور ںیہن وت ںیہمت یہی لگنج ںیم 

ر ومڈ ںیم وبل راہ اھت ۔   وھچڑ دوں اگ ۔وہ ی الکل زیسی 

 ۔ںیم آپ  ارگ تمہ ےہ وت وھچڑ رک داھکںیئ ۔ ےھجم ہتپ ےہ

ے

 آپ ریمے ریغب ںیہن رہ تکس

اولگں یک رطح وھگےم ےگ آپ ۔ ایک دوعیٰ اھت وہ 
ےس دور یلچ یئگ وت اہیں یک ڑسوکں رپ یپ

 ھچک یہ دونں ںیم ھجمس یکچ یھت ہک ی ارم اےس وھچڑ ںیہن اتکس ۔ 

ام اکپرا اھت 

ن

دی ات یک دشت ےس اس اک ی

ن

 روح۔۔۔ اس ےن ج 

 دھکی ریہ یھت ۔   روح وساہیل ادناز ےس اس ےک رہچے وک 

آیئ ول وی ۔آیئ ول وی وس چم ۔ی الکل کیھٹ یتہک وہ مت ارگ مت ھجم ےس دور وہیئ ہن وت ںیم واعق یہ 

 ان ڑسوکں رپ یپاولگں یک رطح وھگومں اگ ۔ 

 یف ااحلل وت مت ےن ریما یپالگ نپ داھکی یہ ںیہن ںیم چس ںیم اہمترے ریغب ںیہن رہ اتکس ۔ 

یگ ہن ۔۔۔؟وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ہک ہی وسال وہ ی ار ی ار ھجم ےس یھبک دور وت ںیہن اجؤ  

اس ےس ویکں وپھچ راہ ےہ ہکبج وہ ہی ی ات اےھچ ےس اجاتن اھت ہک ارگ وہ ےس دور اجےن یک 

د اکنےل اگ

ٹ ن

 وکشش رکے وت وہ اےس دورسی داین ےس یھب ڈوھی

ں اجؤں یگ آپ ی ارم ںیم آپ وک وھچڑ رک ںیہک ںیہن اجؤں یگ ۔اورارگ اجویگن یھب وت اہک

 ےک العوہ ےہ یہ وکن ریما ۔ 
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 وہ اگڑی ےس لکن رک اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ ےنہک یگل ۔ 

 ااھچ اتبؤ انتک ایپر رکیت وہ ھجم ےس ۔

 رکیت یھب وہ ہک ںیہن وہ اس اک اہھت اھتےم اسھت ےتلچ وہےئ ےنہک اگل ۔ 

الم ںیہ ۔ 

 

ر ی ات ںیم ش
م
 ی ارم آپ ریمی ہ

الم ںیہ

 

ر اسسن ںیم ش
م
 ۔   آپ ریمی ہ

ر امنز ےک دعب یک داع ںیہ آپ ۔
م
 ہ

 ںیم وخد یھب ںیہن اجیتن ہک آپ ریمے ےئل ایک ںیہ

 ی ارم آپ ریمے ےئل ریما س  ھچک ںیہ ۔ 

ر ےھجم اس داین ںیم 

ن

اب آپ اےس ریمی تبحم ہک ںیل ی ا ھچک اور نکیل آپ ےس زی ادہ زعی 

 اور وکیئ ںیہن ےہ ۔ 

  آپ حبص اکم رپ اجےت ںیہ وت ںیم اسرا دن آپ  
 
  ج

 
اک ااظتنر رکیت وہں۔ اور رھپ ج

 آپ واسپ آرک وہ رشامیئ یھت ۔ی ارم ےک ڈلپم امنی اں وہےئ ۔

اایبں ایبن ںیہن رک یپایت 

ے

ر ےک اسرے دن یک ےب ی
م
ر ےک اسےنم اےنپ یہ وشہ

م
وہ اےنپ وشہ

 یھت ۔

 اجیتن وہ رؤح ریمی امں اہک رکیت یھت ۔ 
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ر امنز یک داع نب اجےئ وت
م
ھجمس ول وہ تبحم قشع نب رک آپ   ارگ یسک صخش یک تبحم آپ یک ہ

ر یکچ ےہ ۔

ے

 یک روح ںیم ای

ا اچاتہ وہں روح۔ ادنریھے ںیم آہتسہ آہتسہ ےتلچ وہےئ ہک 

ن

ری

ے

ںیم اہمتری روح ںیم ای

 راہ اھت ۔ 

 ہکبج روح ےک ووجد وک اس ےن اےنپ آپ ںیم اپھچی ا وہا اھت ۔ 

 آپ ینتک تبحم رکےت ںیہ ھجم ےس اتبںیئ ےھجم روح ےن وپاھچ ۔

  اہاہاہ ۔ وہ قہقہ اگل رک سنہ اھت ۔ تبحم

 مت ریما نیع وہ مت ریما نیش وہ مت ریما اکف وہ 

را وہا قشع ےہ۔

ے

 روح ی ارم ےک دل ےس روح ںیم ای

اب آوسن کلھچ 

ے

 روح یک آوھکنں ےس ےب ی

روح مت ریمی زدنیگ ںیم آیئ یلہپ وخیش وہ ںیم یھبک وسچ یھب ںیہن اتکس اھت ہک ںیم اانت 

ان

ن

 وہں ہک ےھجم مت یسیج ڑلیک ےلم یگ ۔   وخش تمسق ان

وہ تبحم ےس اےس اےنپ اسھت اگلےئ اس ےک آوسن اصف رک راہ اھت ہکبج آہتسہ آہتسہ ہی 

 رفس ایھب اجری اھت 

ی ارم آہتسہ آہتسہ اتہک اےس اےنپ اسھت ےل ںیہک اج راہ اھت ۔ ھچک افےلص رپ اےس وھتڑی یس 
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 روینش رظن آیئ ۔ 

 یکچ یھت ۔ ان یک اگڑی ںیہک ےھچیپ وھچٹ  

ا اس رھگ اھت ۔سج ےک ادنر یک السٹئ لج ریہ یھت ۔

ٹ

 داھکی وت اسےنم ای  وھچی

ارہ ایک ۔ 

 

 ی ارم ہی روح ےن اسےنم وھچےٹ ےس رھگ یک رطف اش

ارے وچبں ےک اسھت ہی آےن اک الپن انبی ا ےہ وت 
م
اہں ریمی اجن اب مت ےن اےلگ اسل ہ

ا اچےیہ ۔

ن

 ںیم ےن وساچ ان ےک ےیل رھگ یھب وت وہی

رے رھگ ںیہن ےتلم ۔ اہیں س  ولگ اےسی یہ وھچےٹ 

ٹ

ا رھگ ےہ وہ اہیں رپ ی 

ٹ

تہب وھچی

 وھچےٹ اکمونں ںیم رےتہ ںیہ ۔ 

ا اس رھگ ایل ےہ ۔ 

ٹ

 ںیم ےن آی ادی ےس اگل گلھت ای  وھچی

 ںیم ےن تہب وساچ ںیہمت ایک ایک ٹفگ دوں ۔ 

 وہےئ وپاھچ ۔رھپ ریمے ذنہ ںیم یہی ای  زیچآیئ ۔ اسیک اگل ۔۔؟ ی ارم ےن رکسماےت  

 تہب ایپرا ےہ ۔۔۔ی ار م ےن داھکی ہک روح روےن یک لمکم ایتری ڑکپ یکچ ےہ

 ی الکل ریمے اسیج ۔ی ارم ےن رشارت ےس اہک ۔

آپ بک ےس ایپرے وہ ےئگ ۔ایپری رصف ڑلایکں وہیت ںیہ روح ےن اس یک طلغ یمہف 

 دور رکین اچیہ ۔ 
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اہٹ یھب وہیت ںیہ۔ وہ رشارت   اہں ی ار ڑلےک وت اہٹ وہےت ںیہ ریمے ےسیج ی ا ڑلایکں

 ےس آھکن دی ا رک وبال ۔ 

ا ےہ۔ 

ن

 ی ارم آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ وھچڑںی ےھجم ریمے رھگ ےک ادنر اجی

 وہ اانپ آپ ڑھچا رک اانپ الگیب رہچہ ےیل ادنر اجےن یگل ۔ 

ارا الہپ دن ےہ ۔ 
م
ارے ےئن رھگ ںیم ہ

م
ر ہ

ن

 وسری ےبیب آج وت ںیہن وھچڑوں اگ آج آخ

 اس ےن روح وک اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ ےت وہےئ رشارت ےس اہک ۔ 

 ی ایق رھگ حبص دھکی انیل یف ااحلل رصف ڈیبروم یہ دوھکی ۔ 

رےنھ اگل ۔ 

ٹ
پ
 وہ اس رپ ےتکھج وہےئ وبال۔ اور اےس ےیل ڑیسایھں خ

     

  روح  
 
 جب رےہ ےھت ۔   10یک آھکن یلھک وت حبص ےک  حبص ج

 اس ےن اےنپ آپ وک ی ارم یک ی اوہں ںیم وپری رطح ےس دیق یپای ا ۔ 

 رشیلیم یس اکسمن رکسماےت وہےئ ی ارم اک اہھت اےنپ اورپ ےس اٹہےن یگل ۔

  ی ارم ےن اےس اور سک ےک اینپ ی اوہں ںیم رھبا 
 
 ج

    10ی ارم زیلپ وھچڑںی حبص ےک  

ے
ے

وہ اکچ ےہ ۔وہ اس یک ی اوہں ےس جب رےہ ںیہ انتک وق

 اانپ آپ ڑھچواےت وہےئ وبیل ۔ 

ا اچاتہ 

ن

ا ےہ اینت دلجی اجگ رک۔ یٹیل روہ اےسی یہ ںیم ںیہمت وسحمس رکی

ن

مت ےن ایک رکی
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 وہں وہ اس ےک ی اولں ںیم ہنم اپھچےت وہےئ وبال ۔ 

 اہک ی ار م ےھجم وھبک یگل ےہ ۔ی ارم وک رات وایل وٹن ںیم واسپ آےت دھکی رکدلجی ےس  

ا اہکں 

ے

ا اجی

ن

ہن اہمتری دنین متخ وہیت ےہ ہن اہمتری وھبک متخ وہیت ےہ ےلہپ اتبؤ اہمترا اھکی

 ےہ ۔

 دوھکی ۔ھچک اھکی ا ایپ رکو ۔ 

ے

 ںیہمت اتگل ویکں ںیہن ےہ ۔اینپ احل

ا ہک آپ یک رطح ومیٹ وہ اجؤں ۔ی ازو دںیھکی ںیہ آپ ےن اےنپ ےنتک ومےٹ ںیہ 

ے

اہں ی

 ۔۔

ےن ےک ےیل دن رات تنحم رکےت ںیہ دو اسل اک وکرس رکےک ڑلیک ولگ ایسی وبڈی ال 

 اےسی زلسم انبےت ںیہ ۔ 

ا ڑلایکں رمیت ںیہ ایسی سکل ےپ ۔ی ارم ےن اےس ان زلسم 

ن

ایپا ہک ریہ وہ ی

ٹ

اور ےسج مت ومی

ا رضوری یھجمس ۔ 

ن

 یک اتیمہ اھجمسی

اک ےس یھکم

ن

  اڑایئ ۔ اتپ ںیہن وکن یس ڑلایکں ںیہ وج ایسی سکل رپ رمیت ںیہ ۔ روح ےن ی

بلطم مت ںیہن رمیت وہ ریمی سکل ےپ ۔ی ا رم ےن اینپ وتوپں اک رخ دیساھ ایس یک 

 رطف ایک ۔ 

ولیہ ہنم دوھ رک رےھک ۔ےھجم آپ یک سکل ےس وکیئ انیل دانی ںیہن ےہ ےھجم وت سب آپ ےک  
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 ہی ڈلپم وھتڑے ےس اےھچ ےتگل ںیہ ۔روح ےن اس ےک اگل رپ ایلگن رےتھک وہےئ اہک

اری ۔وھتڑے ےس ۔ 

ے

 ی ارم ےن اس یک لقن ای

 اہں ی الکل وھتڑے ےس ی ایق آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ 

ر یک امنشئ رکےت وہےئ اہک ۔اور ےگل 

ن

ز
پل ت
م

ولچ یج ھچک وت ااھچ ےہ ۔ی ارم ےن رھبوپر اےنپ ڈ

 اہھت اک ایپری یس اتسگیخ یھب رکدی۔ 

 ی ارم آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ روح ےن رسخ وہےت رہچے ےس اہک ۔ 

ر وھتڑے ےس اےھچ ںیہ ۔ اہ

ن

ز
پل ت
م

 ں اتپ ےہ ںیم ی الکل یھب ااھچ ںیہن وہں نکیل ریمے ڈ

 ی ارم آھکن دی اےت وہےئ وبال ۔ 

وھچڑںی ےھجم۔ ےھجم ریما رھگ یھب دانھکی ےہ اس ےس اانپ آپ ڑھچاےت وہےئ دلجی ےس 

 ایھٹ ۔

     

رف رگ ریہ ےہ ۔نکیل اہیں وت ی الکل یھب رسدی ںیہن ےہ ۔ ر ی 
م
 ی ارم ی اہ

رف رگ ریہ یھتوہ ڑیسایھ ر ی 
م
ری یس دویار ےک ی اہ

ٹ

ر ےک ےچین آیئ یھت اہجں ےشیش یک ی 

ے

 ں ای

رھ ےک واسپ ڈیب روم ںیم آیئ اور ی ار م وک اتبےن یگل ۔

ٹ
پ
 وہ دلجی ےس ڑیسایھں خ

 دیھکی 

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
 ی ار م ےن رکسما رک اس یک ااسکی

  زی ادہ رسدی ںیہن وہیت اہں نکیل

ے

رف رگیت ےہ ی   ی 
 
رف   ںیم وت ےلہپ یہ اتہک اھت ج ی 
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 رگےن ےک دعب وہ تہب رسدی وہیت ےہ ۔

 اس ےئل اایتحط رضوری ےہ ۔ 

ال کیھٹ ےس اس ےک دنکوھں رپ الیھپےت وہےئ اہک ۔اس ےن ایھب 

 

ی ارم ےن اس یک ش

 رات وایل یہ ڈرسی نہپ ریھک یھت ۔ 

ے

 ی

 اجؤں اگ ۔ 

ٹ

ر ںیم وہٹ  ںیم ایھب وھتڑی دی 

ر الؤں  

ن

 
 

 اگ ۔ اور واہں ےس آےت وہےئ اہمترے ےئل ھچک ڈرت

اور اہیں رپ مت یسک یھب مسق ےک ڈرسی نہپ یتکس وہ ۔ویکہکن اہیں ریمے العوہ اور وکیئ 

 ںیہن وہاگ ۔

 مہ اےلگ یپاچن دن اہیں رںیک ےگ رھپ واسپ دویئب اجںیئ ےگ 

ا   رکےت وہےئ اتبی 
 
ی ر

ے

 ی ار م ےن اےس اےنپ ف

دا ۔ ری 

ن

روح ےن ی ارم ارگ مہ واسپ یہ اجےن واےل ےھت وت آپ ےن رھگ اہیں ویکں ےہ خ

 ریحایگن ےس وپاھچ

ر اسل اہیں ایٹھچں انمےن آںیئ ےگ ریمی اجن ۔ 
م
 ویکہکن مہ ہ

 ہن ۔ی ارم ےن ایپر ےس اس ےک ی اولں وک 

ے

 ںیم وت ںیہن رہ تکس

ٹ

ر اسل مہ وہٹ
م
اب ہ

 ڑیھچےت وہےئ اہک ۔ 
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 ی ارم آپ ےک یپاس ایک تہب ےسیپ ںیہ ۔وہ وھتڑی ےک ےچین اہھت رےھک وپےنھچ یگل ۔

 اہں تہب۔ویکں ںیہمت ھچک اچےیہ ایک ۔ وہ رکسمای ا 

رامشئ رکدی ۔ 

ن

ک ینیل ےہ ۔ روح ےن دلجی ےس ف

ٹ

شت
پ لپ

 ےھجم 

 ی ارم قہقہ اگل رک سنہ ۔ 

ک ےک ےئل ھجم ےس وپھچ ریہ یھت ہک ریمے یپاس ےنتک ےسیپ ںیہ

ٹ

شت
پ لپ

  ۔ روح مت 

ک یھت ۔

ٹ

شت
پ لپ

 اس ںیم ےنسنہوایل وکن یس ی ات ےہ ۔ریمی آیپ ےک یپاس تہب اسری 

 ںیم اتبےت وہےئ بک اس ےک اےنت 

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
وہ یھبک یھبک ےھجم یھب اگلیت یھت ۔ روح ااسکی

  ھٹیب یئگ اےس وخد یھب اتپ ہن الچ ۔ 
 
ی ر

ے

 ف

ر اکچ اھت ۔    ی ار م اےس وپری رطح ےس ھگ 
 
  وہا ج

ے

 ااسحس ی

 ںیم اس اک یہی احل ی ارم زیلپ وھچ

ے

 
ری

ے

ڑںی۔روح اک دل زور ےس دڑھےنک اگل ۔ ی ارم یک ف

ااکم یس وکشش یک ۔ 

ن

ا اھت اس ےن اانپ آپ ڑھچواےن یک ی

ے

 وہی

ااکم انب دی ا ۔ 

ن

راتمح وک ی

ن

 رھک رک اس یک م

ٹ
ن

  ی ارم ےن اس ےک وبلں رپ اےنپ وہی
 
 ج

     

ا ےہ

ن

ا ںیہی رانہ ےہ ۔ےھجم ایھب آرام رکی

ن

روح ےن اےس ہلصیف   ںیہن ےھجم ںیہک ںیہن اجی

 انسی ا 

 نکیل روح مت اہیں ےسیک روہ یگ ۔ںیم ںیہمت اےلیک وھچڑ رک ںیہن اج اتکس ۔ 
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 ںیم اےنپ رھگ ںیم یھب اےلیک ںیہن رہ یتکس ۔۔۔ی ارم ھچک ںیہن وہاگ ےھجم 

ا اچیتہ ۔ 

ن

 ی الکل رفس ںیہن رکی

ے
ے

 ایک وہایگ ےہ آپ وک ںیم اورپ روہں یگ زیلپ ںیم اس وق

ہ ےہ اہیں یلگنج اجونر ںیہ۔ ںیم ںیہمت اےلیک ںیہن وھچڑ اتکس ہن ںیہن روح اہیں رطخ

 گل اجےئ ۔ی ارم یسک احل ںیم ےس االیک وھچڑےن وک ایتر ہن اھت 

ے
ے

 اجےن ےھجم انتک وق

ر ولکنں یگ وت یلگنج اجونر آںیئ ےگ ہن اور وےسی یھب یلگنج اجونر رات وک آےت 
م
او وہ ںیم ی اہ

زیلپ آپ اجںیئ ارگ آپ ٹیل اجںیئ ےگ وت رھپ   ںیہ آج وت اینت روینش ےہ اہیں۔ اب

 ٹیل واسپ آںیئ ےگ ۔ 

اور رھپ آےت یہ ریمی دنین یک دنمش نب اجںیئ ےگ ۔روح دلجی دلجی وبیتل اینپ زی ان 

 داوتنں ےک ےچین دی ا یئگ

 اس ےک ی ات نس رک ی ارم ےک ڈلپم امنی اں وہےئ ۔ 

 واسپ آ ےک ےھجم اہمتری کیھٹ ہک ریہ وہ مت ۔دلجی اجؤں اگ وت دلجی آؤں اگ ویکہکن

 دنین اک دنمش یھب اننب ےہ 

 وہ رشارت ےس اتہک وہا ااھٹ

 او دروازہ ادنر ےس کیھٹ ےس الک رکو ۔ 

ا۔ 

ے

ا اجی

ے

 وکیئ ںیہن آی

ے

اا ۔ اہیں دور دور ی

ن

کلت

ن

ن
 

ے

ر م
م
 ںیم ہن آؤں ی اہ

ے

  ی
 
 اور ج
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ر
م
 لکن ایگ ۔  ایخل رانھک اانپ۔ ریمے ےئل ۔۔تبحم ےس اس اک اماھت وچےتم وہےئ وبال اور ی اہ

     

 اس ےک اجےن ےک دعب روح ےن وپرا رھگ داھکی وج ہک وہ حبص یہ دھکی یکچ یھت ۔

 رھگ یک گنٹیس کیھٹ ںیہن یھت وج ہک اس ےن وخد اینپ رمیض ےس رکین یھت ۔ 

گ مٹسس اگل ےہ 

ن

ت

ٹ

پ ت  م
ہ
ر ہگج 
م
ر ےک وھگےنم رھپےن ےک دعب اےس ہتپ الچ رھگ ںیم ہ وھتڑی دی 

 دی ںیہن یتگل ۔۔سج یک وہج ےس رھگ ےک ادنر رس

وہ اب یھجمس یھت ۔ ی ارم ےک ےھچپ دروازہ دنب رکےن ےک ےیل اجےت وہےئ ےس اینت 

 رسدی گل ریہ یھت ۔ 

 وت ادنر آےت یہ اےس رسدی ویکں ںیہن یگل ۔ 

رف رگےت وہےئ اینت رسدی ںیہن وسحمس وہیت یھت نکیل ہی یھب چس ےہ  ہی چس اھت ہک ی 

ان ینتج رسدی وسحمس رکںی اےس ا

ن

 ینت رسدی یتگل ےہ ۔ہک ان

اور روح ےس زی ادہ ایھچ رطح ےس رسدی وکن وسحمس رک اتکس اھت ہی ی ات ی ارم تہب 

گ مٹسس  

ن

ت

ٹ

ت پ م
ہ
ی 

ل

 

 س
تپپ
ش

زی ادہ اےھچ رطح ےس ھجمس اکچ اھت ایس ےیل اس ےن اس رھگںیم ا

 وگلای ا اھت ۔ 

 اور اب وھگےنم ےک دعب وہ یٹ وی ےک اسےنم آ یھٹیب ۔ 

رںیم وبر وہ   ےک وہ اےنپ ڈیب روم ںیم آیئ ۔ اور رھپ وھتڑی یہ دی 
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 رمکے ںیم وموجد یھت ۔

ے

 یک یلم یلج کہم ایھب ی

ٹ

 
 ی ار م یک رپویفم اور رگسی

 تہب اتیپ اھت ۔اور اس زیچ ےس روح وک وکیئ ارتعاض ہن اھت ۔

ٹ

 
 ی ارم رگسی

 یتیپ یھت ۔ 

ٹ

 
اہین یب ایم اور ونہبں ےس پھچ اپھچ رک رگسی

ے

 ویکں ہک اس یک نہب ی

ےک ی اووجد اس ےن ہی ی ات یھبک یسک وک ہن اتبیئ۔ ریخ وہ اتب دیتی وت وےسی اس وک ہتپ وہےن  

ا ۔ 

ے
ن

 یھب وکن اس یک س

 وہ یہی س  وسےتچ وہےئ آرک ڈیب رپ ٹیل یئگ ۔

وہ اب یھب اینپ آج یک اور لک یک زدنیگ ےک ی ارے ںیم وسچ ریہ یھت انتک ھچک دبل اکچ 

 اھت اہیں آےک۔

 ینتک اگل وہ یکچ یھت اس یک زدنیگ  

ے
ے

۔یپااتسکن ںیم وت اےس وخد ےک ےیل وسےنچ وک یھب وق

ہن اتلم اھت ۔واہں وکن اھت اس یک رپواہ رکےن واال ۔ اس وک وپےنھچ واال ۔وہ دن رات اکم رکیت 

ا ڈارٹک ےک 

ے

یھت وکیئ ںیہن اھت وج اس ےک امیبر وہےن رپ اےس ڈارٹک ےک یپاس ےل ےک اجی

 ںیہن

ے

ا وت دور وکیئ اےس دوایئ ی

ن

  الےک داتی اھت ۔ یپاس ےل ےک اجی

ا اور اس ےک ےیل ھچک ہن اتچب وت وکیئ اس ےس 

ے

ا متخ وہ اجی

ن

س  ےک اھکےن ےک دعب ارگ اھکی

ا اھکی ای ا ںیہن ۔ 

ن

 ہی ںیہن وپاتھچ اھت ہک مت ےن رات ںیم اھکی

ا اھت 

ے

ا اھت ۔اس یک رپواہ رکی

ے
ن

اور اہیں وکیئ اھت ۔وج اس یک ذرا یس ی ات یھب ےنتک وغر ےس س
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ا  

ن

 ہن اھکےن رپ وس ی ار وپاتھچ اھت ۔ ۔اس ےک اھکی

ا اھت اور اس قشع رپ 

ے

ینتک دبل یکچ یھت اس یک زدنیگ ۔ی ارم اس ےس تبحم ںیہن قشع رکی

 وہ اامین ےل آیئ یھت ۔ 

 وسےتچ وسےتچ ہن اجےن بک اس یک آھکن گل یئگ 

     

ام ےک نیت جب رےہ ےھت ۔ 

 

 داھکی وت ش

ے
ے

ر وھتڑا وھتڑا ادنریھا اھچ اکچ اھت وق
م
 آھکن یلھک وت ی اہ

 ںیہن آےئ ۔ 

ے

 ی ارم ایھب ی

 ہی اہکں رہ ےئگ وہ وسےتچ وہےئ ایھٹ اور ڑھکیک اک رپدہ اٹہی ا ۔ 

ال ےس وخد وک ڈاکھ وہا اھت 

 

دور ڑسک رپ ای  آدیم ےتلچ وہا اجراہ اھت ۔اس ےن لبمک امن ش

د اس ےن وکیئ ٹکیج نہپ راھک اھت ڈہی واال دور ےس ھجمس ںیہن آراہ اھت   ۔ی ا ای 

 

 ش

 ہن 

ے

ا ںیہن ۔ی ارم ےن اتبی ا اھت ہک اہیں دور دور ی

ے

ا اجی

ے

ی ارم ےن وت اہک اھت اہیں وکیئ یھب آی

 وکیئ ی ازار ےہ اور ہن یہ وکیئ رھگ ۔ 

 وت رھپ ایک آدیم وکن اھت ۔ 

 ںیہک وکیئ رہتس وت ںیہن وھبل ایگ ۔ 

ر ایک اور واسپ ڈیب رپ ھٹیب یئگ ۔ وسےتچ رای    وہےئ رپدہ ی 

 وھتڑی دن ںیم آدیم وک البرک واسپ ےچین آیئگ ۔ 
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 ںیہن آےئ ۔وفن یھب ںیہن الےئ اانپ ورہن وپھچ یتیل ۔ 

ے

 ی ارم اب ی

ی وہں ۔ اس ےن وساچاور ای  ی ار رھپ ےس یٹ وی آن رکےک ھٹیب یئگ ۔ 

ے

ھی
ئ ک

 ولچ یٹ وی د

 اہیں ےس تہب افےلص رپ اھت ۔ ی ارم وک ےئگ وہےئ رقتابی  

ٹ

 ڈاھیئ ےٹنھگ وہ ےکچ ےھت ۔وہٹ

اس ےس وت رتہب اھت اسھت یہ یلچ اجیت ۔وہ وسےتچ وہےئ ای  رپ رھپ ےس یٹ وی دنب رک ےک 

 رمکے ںیم آیئگ ۔ 

ا انبےن اک وکیئ اسامن وموجد ہن اھت ۔ 

ن

 اہیں اھکی

 ورہن ویہ انب یتیل ۔ 

د الھک رک 

ٹ

ری   اچےئ الپیئ یھت ی ارم ےن اجےن ےس ےلہپ اےس ی 

 اور اب اےس یکلہ یکلہ وھبک یھب وسحمس وہ ریہ یھت 

رمکے ںیم آےن ےک دعب اس ےن ای  ی ار رھپ ےس ی ارم ےک ااظتنر ںیم ڑسک دےنھکی ےک 

 ےئل رپدہ اٹہی ا ۔ 

 وت داھکی وہ آدیم ایھب یھب وںیہ ایس ہگج ڑھکا ےہ ۔

 ویہ 

ے

ا رشوع وہ یکچ یھت ۔اور وہ آدیم ایھب ی

ن

رف رگی ر ی 
م
 ڑھکا اھت ۔   ی اہ

رف ںیم ڑھکا ےہ ۔   ی ا اہلل ہی اسیک آدیم ےہ اس رطح ےس ی 

 انیقیً ہی آدیم راہتس وھبل ےک اس رطف آایگ ےہ ۔
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د اب یسک اگڑی ی ا ٹفل اک ااظتنر رک راہ وہاگ ۔ ای 

 

 ش

ےھجم اس یک دمد رکین اچےیہ نکیل ہی وت ریمی زی ان اتھجمس یہ ںیہن ںیم اےس ےسیک اتبؤں یگ 

 آی ا ےہ ۔ ہک وہ طلغ ہگج  

ا ےہ ہک ںیم اےس حیحص راہتس داھکؤں۔

ے
ن

 
رض پ

ن

 اف ےسیج یھب اتبؤں نکیل ریما ف

ال وک کیھٹ ےس رس رپ ایل ۔ 

 

 روح ےن وسےتچ وہےئ اینپ ش

ر لکن آیئ ۔ 
م
 اور رھگ ےس ی اہ

رےنھ یگل ۔ 

ٹ

 وہ آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت اس آدیم یک رطف ی 

 نکیل یپاس آےن رپ اےس بیجع اس ااسحس وہےن اگل ۔ 

ان ںیہن ہکلب وکیئ اور زیچ ےہ ۔  اےس

ن

 اگل سج ےک یپاس وہ اج ریہ ےہ وہ ان

  آ یکچ یھت ۔اور اس یک وسچ ی الکل کیھٹ یھت ۔وہ 
 
ی ر

ے

نکیل اب وہ اس ےک تہب ف

ان ںیہن ہکلب وکیئ اور ولخمق یھت ۔ 

ن

 ان

 وہ زیچ روح یک وموجدیگ وک وسحمس رک یکچ یھت ۔

 یک رطح دےنھکی یگل ۔  روح ےن اےنپ دقومں یہ روک ےیل ۔زیچ ٹلپ رک

ج یلکن۔ ی ارم ےن ی الکل کیھٹ اہک اھت اہیں ےپ وخانفک اور 

ن

ج
چپ

اور اےس دےتھکی یہ روح یک 

رنی اجونر ےہ

ے

اک ی

ن

 رطخی
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ا 

ٹ

ان امن دےنھک وایل ہی وکیسن زیچ یھت ۔سج ےک اہھت ںیم یسک اجونر اک ای  وھچی

ن

ہن اجےن ان

 اھت ۔ 

ے

پ
 ی

ے

 اس ہچب اور ہنم وخن ےس ل

 الگ اکشر روح یھتاور اب اس اک ا

     

رنی اجونر سج ےک ہنم اور اہوھتں رپ وخن اگل اھت اس ےن یسک وھچےٹ ےس 

ے

اک ی

ن

رطخی

 اجونر ےک مسج اک وکیئ ہصح اےنپ اہوھتں ںیم ایل وہا اھت ۔ 

اس اک وپرا مسج دیفس اھت ےھچیپ ےس ااسی گل راہ اھت ےسیج وکیئ آدیم ابمل اس رپمج نہپ ےک ڑھکا 

 ےہ ۔

 دعب ہتپ الچ ہک ہی وکیئ آدیم ںیہن ہکلب ای  اجونر ےہ نکیل یپاس آےن ےک

ا اھت ۔

ٹ

 اس اک دق یسک اعم آدیم یک رطح اھت ۔ رگم امسجین احلظ ےس اکیف ومی

 اور ی الکل اعم آدویمں یک رطح دو ریپوں رپ لچ راہ اھت 

رنی وسوریسیج یھت ۔

ے

اک ی

ن

 لکش رطخی

 روح یک وت ےسیج اسسن یہ ےنمھت یگل ۔ 

ا ۔ اک اجونر زیتی ےس اس یک رطف ٹلپ

ن

 وہ رطخی

ر ںیم اس    ےہ ۔سب ھچک یہ دی 
 
ی ر

ے

ری اسوسنں ےک تہب ف

ن

روح وک اگل ہک ےسیج وہ اینپ آخ

 یک زدنیگ متخ وہےن وایل ےہ
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رےنھ اگل اھت ۔اور اب ھچک یہ وحملں ںیم اس رپ 

ٹ

رنی اجونر اس یک رطف ی 

ے

اک ی

ن

وہ رطخی

  رکےن واال اھت ۔ ہلمح

 وہ خیچ امریت ےسیج یہ ےھچیپ یک رطف اھبےنگ یگل۔

 آ راک ۔ 

پ

 

  

اک اجونر اور روح ےک ب

ن

ا اس رطخی

ے

 اگلی

ن

 وکیئ اس ےک اورپ ےس الھچن

 اور اےنپ اہھت ںیم ریھک وہیئ وکیئ زیچ اجونر یک رگدن ےک ادنر اسھگ دی

     

 ھااںیگ ۔۔۔۔اہیں ےس ۔۔۔۔۔ ےلچ ی ارم ۔۔زیلپ

ئ پ ی

ےلچ۔۔۔ اہیں ےس   ی ارم۔۔۔ 

 ۔روح ےتہک وہےئ ااکس اہھت ڑکپ رک ےھچیپ یک رطف ےنچنیھک یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 

 ےھچیپ ویکں ڑھکا ےہ ان رپ ہلمح 

ے

نکیل روح ےک ےئل انھجمس لکشم اھت ہک وہ اجونر ایھب ی

 ویکں ںیہن رک راہ ۔ 

  اےس ےنچنیھک یک وکشش یک وت اجونر یھب اسھت دقم ااھٹ راہ اھت 
 
  ۔ روح ےن ج

 ےلچ اہیں ےس ورہن ۔ 

 ادنر اجو روح۔ وہ انب یسک ڈر ےک وبال ۔ 

  روح ےن ی ارم ےک اہھت رپ وخن اگل داھکی ۔ 
 
 نکیل روح ےن اےس انچنیھک ہن وھچڑا ۔ج

اک اجونر اک اھت ۔ی ارم ےک اہھت ںیم وکیئ زیچ یھت وج اس 

ن

وہ وخن ی ارم اک ںیہن ہکلب اس رطخی

 اجونر ےک رگدن ےک ادنر یھت ۔
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اا وہا وخں ی ارم ےک اہھت رپ رگ راہ اھت اور رگ

ے

کلت

ن

ن
 دن ےس 

 ی ارم ےن ای  ےکٹھج ےس وہ زیچ اس یک رگدن ےس اکنل رک اجونر وک داکھ امرا ۔

 وہ دور اج رک زنیم رپ رگا ۔ وخن زیتی ےس اس یک رگدن ےس لکن راہ اھت ۔ 

 ی ار م ۔۔۔۔ںیلچ۔ ۔۔ اہیں ےس ۔روح ےن ےمہس وہےئ ادناز ںیم اہک ۔ 

ا دوں ںیہن اجؤں اگ ۔ ںیہن ہی ز

ن

 ںیم اےس امر ی

ے

  ی
 
 دنہ ےہ ۔ج

ی ارم ےن ای  ےکٹھج ےس اس ےک اہھت ےس اانپ ی ازو ڑھچای ا اور رھپ ےس اس اجونر یک رطف  

راھ ۔

ٹ

 ی 

 

  ھٹیب رک اےس دےنھکی اگل وہ درد ےس ڑتپ راہ اھت ۔ 
 
ی ر

ے

 اور رھپ اس ےک ف

 

 ۔ ی ارم وھچڑےی اےس ےلچ اہیں ےس ۔روح ےن اویچن آواز ےس اہک  

ہکبج ی ارم اےلگ یہ ےحمل اےنپ اہھت ںیم ڑکپی وہیئ زیچ اس یک رگدن رپ زور زور ےس 

 امرےن اگل ۔ 

  آوازںی اکنل راہ اھت ۔ 
 
 اجونر بیجع و رغی

 سج ےس روح اور زی ادہ ڈر ریہ یھت ۔ 
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 ی ارم سب رکںی وہ رم اکچ ےہ ۔ 

  نیچ ہن الم اھت ۔ ایگرہ ےس ی ارہ ی ار اچوق اس ےک مسج ےک ادنر اسھگےن ےک دعب یھب ی ارم وک

ںیہن روح ایھب یھب زدنہ ےہ ۔بیجع ونجین ادناز ںیم وبال اور ای  ی ار رھپ ےس اینپ 

 اکروایئ رشوع رک دی 

 ی ارم سب رکدںی وہ وےسی یھب رم اجےئ اگ ۔ 

  آ رک اہک 
 
ی ر

ے

 روح ےن ای  ی ار رھپ ےس اس ےک ف

ہلمح رکےن یک ۔ہی ںیہن اےس امرےن اک قح رصف ےھجم ےہ ۔اس یک تمہ ےسیک وہیئ مت رپ 

ںیہمت ھجم ےس دور ےل ےک اجےن واال اھت ۔ہی ںیہمت امر دےنی واال اھت روح ہی ریما رجمم 

 ےہ ۔ںیم اےس اےسی ںیہن وھچڑوں اگ 

ا رشوع رک 

ن

ر رکی
م
وہ دویاونں یک رطح اتہک ای  ی ار رھپ ےس اچوق اجونر ےک مسج ےک ادنر ی اہ

 اکچ اھت ۔ 

   ادناز اھت اب روح وک اس ےس ڈر  
 

ےنگل اگل اھت وہ ےسیک یسک یک اینت ےب دردی ےس اجن ج

 ےل اتکس ےہ ۔ 

 وہ اس ےس ھچک افےلص رپ اےس دےنھکی یگل ۔

 اس ےک سن سن ںیم ی ارم اک ڈر رگدش رک راہ اھت
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ے

ر مسق یک رحتک متخ وہیکچ یھت انیقیً وہ رم اکچ اھت نکیل ی ارم اب ی
م
اجونر ےک مسج ےس ہ

 اےس امرے اج راہ اھت 

 ےک ایھٹ اور اس ےک یپاس آیئ وہ تمہ رک

 ی ارم ۔۔۔۔اب۔ ۔۔وت رم ایگ ۔۔۔۔۔اب سب۔۔۔ رکدںی۔ ۔۔ 

  آرک وبیل ۔ 
 
ی ر

ے

 روح ڈرےت وہےئ اس ےک ف

 اجری ریھک یھت ۔ 

ے

 رگم ی ار م اس یک ی ات نس اہکں راہ اھت اس ےن وت اینپ اکروایئ اب ی

 وہ لسلسم اچوق اجونر وک امرے اج راہ اھت ۔ 

ےتہک ںیہ یسک رمدہ مسج ےک ادنر ےس اچوق اکنےنل ےک ےئل تہب تمہ اچےیہ ۔ہن اجےن ہی  

 تمہ ی ارم اہکں ےس ال راہ اھت ۔ 

 رواک ںیہن اھت ۔ 

ے

 نکیل اس ےن ہی اکم ایھب ی

 

ے

پ
 ی

ے

ر اھت اجونر لمکم وطر رپ وہ وخن ےس ل
م
د ہی س  ھچک دانھکی روح ےک سب ےس ی اہ ری 

ن

م

ر  ف رپ رگا وہا اھت ۔ وہ دویاہن وار اےسی امرے اج راہ اھت اور اس اک وخن وپری رطح ےس ی 

 روح وک اس یک دویایگن ےس بیجع وخف آےن اگل ۔ 

 روح واہں ےس ایھٹ اور اےنپ رھگ یک رطف اھبگ یئگ ۔ 

 ی ارم ےن اےس دور اجےت وہےئ داھکی ۔ 
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 اور ای  ی ار رھپ ےس دویاونں یک رطح اور زی ادہ ےصغ ےس اےس امرےن اگل ۔

 ح وک امرےن آےئ ےھت مت ریمی رو

ا اچےتہ ےھت

ن

 ۔ریمی روح وک ھجم ےس دور رکی

 ۔ دوھکی ایک ااجنم وہا اہمترا ۔ 

 وکیئ یھب ریمی روح وک ھجم ےس دور رکے اگ ںیم اس اک ااسی یہ احل رکوں اگ ۔ 

روح سب رصف ریمی ےہ ۔رصف ریمی انس مت ےن ۔وہ الچےت وہےئ ہک راہ اھت اور اانپ 

 اکم اجری راھک 

     

 

ر ےک دعب واسپ آی ا وت اس ےک وپرے ڑپکے وخن ےس رھبے وہےئ ےھت وہ وھت ڑی دی 

 ۔

 روح زنیم رپ یھٹیب لسلسم رو ریہ یھت ۔ 

  آی ا ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اس اک ڈر ھجمس رک اس ےک ف

 ہصغ اکنےنل اک 

ے
ے

ے رپ تہب ہصغ آراہ اھت نکیل ہی وق

ن

کلب

ن

ن
ر 
م
اےس روح رپ اس رطح ےس ی اہ

ر اکن
م
 ےنل اک اھتںیہن اھت ہکلب روح وک اس ڈر ےس ی اہ

ا اہمترے اسھت ۔

ن

 ںیہمت ڈرےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ روح ںیم وہں ی
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 ھچک ںیہن وہاگ ںیہمت ۔ 

راھ ۔ 

ٹ

 اےنپ اہھت ےس اتہب وخن اصف رکےت وہےئ ی ارم اس یک رطف ی 

ری رطح ےس ڈری یمہس وہیئ یھت ۔   وج ی 

ی ارم ۔۔۔۔آپ ۔۔۔۔ےن۔۔۔ اےس ۔۔ی ارم۔ ۔۔ آآآپ ۔ ۔ ۔ اااااسی  

۔۔۔ ںیہ ۔روح ےن ےمہس وہےئ ادناز ںیم ی ارم اک اہھت اےنپ ۔۔۔۔۔۔ےسیک رک 

ے

 ۔۔۔تکس

 ےس دور اٹہےن یک وکشش یک ۔ 

ا وت وہ ںیہمت امر ڈااتل ۔ 

ے

 روح ںیم ااسی ںیہن رکی

راےن ی ا ڈرےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔
 
 نکیل اب ںیہمت ھگ

 وہ اجونر اب اہمترا ھچک ںیہن اگبڑ اتکس ںیہمت اس ےس ڈرےن یک رضورت ںیہن ےہ

ےھجم ۔۔۔اس ۔۔۔اجونر ےس ۔۔۔ڈڈڈر ںیہن ۔۔۔۔۔گل راہ ی ارم ۔۔۔ ےھجم آپ ےس 

 ڈڈرررر۔ ۔۔۔ گل راہ ےہ ۔

ی ارم۔ ۔۔ آپ وک ادنازہ ۔۔۔۔۔یھب ےہ آپ ےن ۔۔۔۔۔ایک ایک ےہ۔۔۔۔۔ اس 

 ےک۔۔۔ اسھت ۔ 

 آںیئ زیلپ ھجم ےس دور رںیہ روح یتہک وہیئ زیتی ےس ڑیسایھں 

ے

زیلپ ریمے یپاس م

رھ رک ادنر ےس

ٹ
پ
  دروازہ دنب رک یکچ یھت خ
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 ںیھمت ھجم ےس گل ڈر راہ ےہ روح ھجم ےس اےنپ ی ارم ےس ۔

 دویاہن وار اےنپ اہھت ںیم اگل وخن داتھکی اور رھپ دروازے یک رطف وج ادنر ےس دنب اھت ۔ 

 اانپ اسرا ہصغ وہ اجونر رپ اکنل ےک آی ا اھت ۔ 

د ڈرا ںیہن اتکس اھت  ری 

ن

 ۔   اس ےیل روح رپ ہصغ اکنل رک ا ےس م

ا اچےیہ اھت ۔روح وک واہں ےس یھب رک ےھجم 

ن

ےھجم ہی س  ھچک روح ےک اسےنم ںیہن رکی

ا اھت ۔ 

ن

 اس اجونر وک امری

 نکیل اب ایک وہاتکس ےہ ۔

 آج ںیہن وت لک وت ںیہمت س  ھچک ہتپ لچ یہ اجےئ اگ ہن ۔ 

ر ی اراےسی ڈریت روہ یگ مت
م
  ۔ ںیہمت وےسی یھب وت س  ھچک ہتپ لچ اجےئ اگ وت رھپ ایک ہ

 ںیہمت انھجمس وہاگ ۔ 

ںیہمت انھجمس وہاگ ہک ںیم ااسی یہ وہں ۔۔۔ اور ہشیمہ ااسی یہ روہں اگ ۔اور ارگ مت اےسی یہ 

ارا
م
 ڈریت روہ یگ ۔وت ےسیک زگارا وہاگ ہ

  لک مت ریمے اہوھتں ںیہک ولگ 
 
آج اجونر یک ومت رپ مت اینت اداس وہ ریہ وہ اور ج

  اہمترا ایک احل

ے

 وہاگ ۔   رمےت دوھکی یگ ی

 ںیہمت اس س  ےک ےئل ایتر رانہ وہاگ ۔۔۔ 
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 نکیل ارگ وت ھجم ےس دور وہ یگ وت ںیہن ںیم ںیہمت ھجم ےس دور ںیہن اجےن دوں اگ ۔ 

 ںیہن ںیم ںیہمت ہی س  ھچک ںیہن اتبؤں اگ ۔

 رھپ یھب ہتپ لچ ایگ وت ۔وت ںیم ںیہمت یھبک وخد ےس دور ںیہن اجےن دوں اگ ۔ 

یف ااحلل س  ھچک کیھٹ ںیہ س  ھچک ونرلم ےہ ںیہمت ھچک یھب ںیہن اتپ اور ںیم ھچک یھب 

 اتپ ںیہن ےلچ دوں اگ ۔ 

 اےنپ آپ وک رسکیلی رکےت وہےئ وبال

 اج یکچ یھت ۔ 

ے

 یھت وج ادنر ی

ے  

 نکیل ای  بیجع یس وچ

 وہ رصف ای  اجونر اھت وج روح اجن ےل اتکس اھت

 ےچین وصےف رپ اھٹیب

ے

  اےنپ رمکے اک دنب دروازہ دھکی راہ اھت ۔وہ ایھب ی

ر اگڑی ےس آرک اانپ اسامن اکنال ۔ 
م
 وہ ااھٹ اور ی اہ

 

ے
ے

اگنپ یک یھت سج یک وہج ےس اےس اانت وق

 

اس ےن آج روح ےک ےئل تہب اسری ش

 گل ایگ ۔ 

وہ اسرا اسامن ےل رک ادنر آی ا اور واہں ےس اےنپ ےئل ای  وسٹ اکنل رک اےنپ دنگے 

ارے  وخن آولد ڑپکے

ے

 ای

رشی وہا ۔

ن

 ی اھت ےل رک ف
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اہک مسج ےس اس دنگے اجونر ےک مسج ےک وخن یک دبوب متخ وہ 

ے

 ی

 اب اس اک ارادہ روح وک انمےن اک اھت ۔ھجم ےس روھٹ رک یئگ یھت ۔ 

رق ںیہن رک یپای ا اھت ہک وہ اس ےس روھٹ رک ںیہن ہکلب ڈر رک دور وہیئ ےہ

ن

 نکیل ی ارم ف

ا اکنال وج ہک وہ اےنپ اسھت الی ا اھت ۔ ی ارم ےن س  ےس ےلہپ نچک ںیم آرک اھک

ن

 ی

 وت روح وک تہب تخس وھبک یگل وہیگ ۔ 

ے

 اےس ہتپ اھت اب ی

اہتش ایک اھت اس ےن 

ن

 حبص یھب تہب اکلہ اکلھپ ی

 آی ا اور دروازہ اٹھکٹھکی ا ۔ 

ے

 رمکے ی

اراض 

ن

  ےس ی ارم ھجمس راہ اھت ہک وہ اس ےس ی

ے

دروازہ ےلہپ ےس یہ الھک وہا اھت ۔ینعی ہک وج ی

 ےہ ادنر ےس دروازہ الک رک ےک یھٹیب ےہ وہ اس یک طلغ یمہف یھت 

وں رپ رس 

ن ٹ

وں ےک رگد اہھت ی ادنھ ھگ

ن ٹ

وہ ادنر آی ا وت وہ ڈیب ےک یپاس زنیم رپ یھٹیب اےنپ ھگ

د رو ریہ یھت ۔ ای 

 

 رےیھک ش

  آ رک ھٹیب ایگ ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

 طلغ اھت ۔ روح ۔ںیم اجاتن وہں ریمی اجن آج وج ھچک یھب وہا ےہ وہ تہب  

ںیم یھب ڈر ایگ اھت نکیل اس اجونر ےس ںیہن ںیہمت وھکےن ےس ۔ںیہمت ادنازہ یھب ںیہن 

ا وہں ۔ 

ے

 ےہ ہک ںیم مت ےس انتک ایپر رکی
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 ادرھ دوھکی ریمی رطف روح اس ےن روح وک اینپ رطف رکےت وہےئ اہک ۔ 

 وج ےصغ ےس دوی ارہ ہنم ریھپ یئگ

 اہمترے العوہ وکیئ ںیہن ےہ ریما ۔ 

ا ہن ارگ ںیہمت

ے

ا ریما ںیم وت ےتیج یج رم اجی

ے

ا وت ایک وہی

ے

  ھچک وہ اجی

 رکںی ۔ 

ے

 ی ارم زیلپ ایسی ی اںیت م

وہ وج اس ےس ہنم ریھپے دورسی رطف دھکی ریہ یھت اس ےک ااسی وبےنل رپ ڑتپ رک 

 اس یک رطف وہیئ 

وت رھپ ایک رکوں روح ۔ںیم اینپ زدنیگ اہمترے ریغب وسچ یھب ںیہن اتکس ۔اور ںیہمت 

ر ۔وہ اس ےس سک
م
ر اجےن ےک ےئل اہں عنم رکےک ایگ اھت رھپ ویکں یئگ مت ی اہ

م
 ےن اہک اھت ی اہ

 وپےنھچ اگل۔

د اس رطف راہتس کٹھب ایگ ےہ ںیم وت رصف اےس  ای 

 

ر وکیئ آدیم ےہ ش
م
ی ارم ےھجم اگل ی اہ

 راہتس اتبےن اج ریہ یھت ۔وہ وصعمتیم ےس وسں وس ں رکیت وبیل 

اک اجونر وکیئ  

ن

آدیم گل راہ اھت ی ارم وک نیقی ںیہن آراہ اھت ہک وہ اینت ےب ںیہمت ای  رطخی

 ووقف ےہ ۔ 

ےھچیپ ےس وت آدیم یہ گل راہ اھت ۔ہن اجےن وہ وکن یس ولخمق یھت اور وت اور وہ دو ریپوں ہپ 
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 لچ ریہ یھت اجونروت اچر ریپوں ہپ ےتلچ ںیہ ہن ۔اس یک وسں وسں اب یھب اجری یھت 

را انم سج رپ ی ارم ےک ڈلپم امنی اں وہ ُ
ےئ وج وہ دلجی ےس اپھچ ایگ ہی ہن وہ ہک روح ی 

 اجےئ ۔ 

وےسی ںیہمت وخد اہیں اک راہتس ہتپ ےہ وج اس ےب اچرے آدیم ریما بلطم ےہ اس دو 

 ریپ واےل اجونر وک اتبےن اج ریہ یھت ۔ 

 ےک وجش ںیم ہی ی ات وسیچ یہ ںیہن ی ارم اب اس یک الکس ےل راہ اھت ۔ 

ے

 

ن

ای

ن

 ی ا ان

 ںیہن وسیچ یھت اس ےن رشدنمیگ ےس اینپ یطلغ وبقل   ہی ی ات ںیم ےن 

ے
ے

وایعق اس وق

 یک ۔ 

را انبےت وہےئ وبال ۔    ی ازو اک ھگ 
 
ی ر

ے

 اب یھب ڈر گل راہ ےہ وہ اس ےک ف

ی ارم آپ ےن اس ےک اسھت ااسی ویکں ایک ۔ےھجم اس ےس زی ادہ آپ ےس ڈر گل راہ اھت 

 

ے
ے

 آپ رک ایک رےہ ےھت ی ارم آپ وک وہ ایک ایگ اھت اس وق

 آپ ریمے ی ارم ی الکل ںیہن گل رےہ ےھت ااسی گل راہ اھت ےسیج وکیئ 

ے
ے

وک اتپ ےہ اس وق

ان ےہ

ن

 اور ان

ا ی ارم 

ن

وہ وج اس ےک ےصغ اور ےب ریمح یک وہج ےس اس ےس دور وہیئ یھت اس ںیم اانپ رپای

 ےپ رس رےھک وپےنھچ یگل ۔ 

ن

  آ یئگ اور اس ےک نس 
 
ی ر

ے

 دھکی رک رھپ ےس اس ےک ف
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اک ۔ مت ںیہن اجیتن  

ن

اک اجونر اھت ۔اہمتری وسچ ےس زی ادہ رطخی

ن

 روح وہ تہب رطخی

اک وہ اتکس اھت ۔وہ اےس 

ن

د رطخی ری 

ن

ارے ےیل م
م
ا وت وہ ہ

ے

ارگ ںیم اےس کیھٹ ےس ںیہن امری

 ایپر ےس اینپ ی اوتں ںیم السھپ راہ اھت ۔ 

اونں یک رطح اس ےئل اتلچ ےہ ویکہکن اس

ن

رافین وسور اھت ۔وہ ان  ںیہمت اتپ ےہ ۔وہ ای  ی 

 ےک رمک یک ڈہی ی الکل دیسیھ وہیت ےہ ۔

ان ویکں اگل ۔ 

ن

اونں یک رطح ۔نکیل ےھجم ہی ی ات اھجمسو ہک ںیہمت وہ ان

ن

 ان

ان ےہ ۔ی ارم اینپ یسنہ اپھچےئ وپےنھچ اگل ۔ 

ن

 بلطم ںیہمت ےسیک اگل ہک وہ ان

 آپ ریما ذماق اڑا رےہ ںیہ روح ےن روےتھٹ وہےئ اہک

را ی الکل ںیہن ریمی اجن ںیم وت سب وپ اک اجونر وج ےھچیپ ےس یھب اانت ی 

ن

ھچ راہ وہں اانت رطخی

 اتگل ےہ ۔ 

 ی ارم وک اینپ یسنہ رانک لکشم گل راہ اھت طبض ےس اس اک رہچہ رسخ وہ راہ اھت 

ان نہپ ےک را  ٙ  وہ ب

ن

ںیہن گل راہ اھت ےھجم اگل اس ےن وکیئ رپمج انہپ وہا ےہ ےسیج اعم ان

 ںیم ےنتک ولگ ےھت وج اس رطح ےک ٹکیج ےنہپ وہےئ ےھت 

ٹ

ےتلچ ںیہ ۔اب واہں وہٹ

۔ےھجم اگل اس ےن رسدی ےس ےنچب ےک ےئل اس رطح ےس اےنپ آپ وک ڈراسیپ ایک وہا 

 ےہ ۔
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 انب رک اہک ۔روح ےن اس یک ی ات اکےتٹ وہےئ ہنم  

د اانپ قہقہ روک ہن اکس  ری 

ن

 اور بک ےس اینپ یسنہ روےک ی ارم اک رہچہ رسخ وہ اکچ اھت م

ا اھکؤ ۔ 

ن

ا اھت وہ اکچ ےہ اب اھکی

ن

 ااھچ دعف رکو اےس وج وہی

 وہ ےتسنہ وہےئ ےس اھکےن یک رطف وتمہج رکےن اگل ۔ 

     

 رفس یک وہج ےس ی ارم اکیف اکھت وہا گل راہ اھت ۔ 

اگنپ رک ےک الی ا اھت ۔ وہ روح ےک ےئل  

 

 اکیف اسری ش

 روح وک ان ںیم ےس یھب مک یہ زیچںی دنسپ آیئ یھت ۔ 

 زیچںی دےتھکی وہےئ ےس ای  ی ار رھپ ےس ویہ اجونر ی اد آایگ 

ے وہےئ وبیل ۔ 

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

  ڈیب رپ 
 
ی ر

ے

 ی ارم واسپ ےتلچ ںیہ ےھجم اہیں ںیہن رانہ ۔وہ اس ےک ف

  رکےت وہےئ اس اک رس سب یپاچن دن اور مہ واسپ ںیلچ ےئگ ی ارم ےن  
 
ی ر

ے

اےس اےنپ ف

 رپ راھک ۔ 

ن

 اےنپ نس 

 ںیہن ی ارم ےھجم اہیں ںیہن رانہ زیلپ واسپ ےلچ مہ اہیں ںیہن رںیہ ےگ ۔ 

 اس اجونر ےس ڈری وہیئ  

ے

ی ارم اس اک ڈر تہب اےھچ رطےقی ےس ھجمس راہ اھت وہ ایھب ی

د اس ےس ۔  ای 

 

 یھت ی ا ش

 اےس اھجمسےن یک وکشش یک اب وہ اجونر واسپ ںیہن آےئ اگ ۔ی ا رم ےن 
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 اس ےک دنکھ ےس رس 

ن

ی ارم مہ اےلگ اسل اےنپ ےچب یھب اہیں ںیہن الںیئ ےگ ۔ااچی

 ااھٹ رک وصعمتیم ےس وبیل وت ی ارم رکسماےئ انب ہن رہ اکس ۔ 

 وک دےھکی انب 

ٹ

م
اک ہگج ےہ ہی ۔اس ےن ی ارم ےک رکسماہ

ن

ریما بلطم ےہ ینتک رطخی

 رپ اانپ رس رھک

ن

 دی ا ۔   دوی ارہ اس ےک نس 

ارے ےچب ڈر اجںیئ ےگ ۔ 
م
 ہ

روح اک ادناز ی الکل یسک وبڑیھ امں یک رطح اھت وج اےنپ وچبں یک افحتظ ےک ےیل ھچک 

 یھب رکیتکس ےہ ۔ 

ارے وچبں اک وسال ےہ ۔ی ارم ےک 
م
ر ہ

ن

اوےک اجن مہ اہیں ںیہن آںیئ ےگ دوی ارہ ۔آخ

 ڈلپم رہگے وہ رےہ ےھت

 ی ارم ےک ےنہک رپ روح ےن اس ےک رہچے یک رکسم

ن

 دیھکی رھپ رشام رک اس ےک نس 

ٹ

م
اہ

 ںیم رس اپھچ یئگ 

ایئ ۔ 

ن

 ریما وہ بلطم ںیہن اھت وہ مم

ی ارم آپ ےک اہھت ںیم دورہپ ںیم وہ وج ڑھچی یھت وہ اہکں ےہ ۔روح ےک وسال رپ وہ 

 اےس دےنھکی اگل

 ریمے یپاس یہ ےہ مت ویکں وپھچ ریہ وہ ۔ 
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  ےہ ہتپ ںیہن سک ےک یپاس ۔ ںیم ےن ویسی یہ ڑھچی یسک اور ےک یپاس یھب دیھکی

 داھکںیئ ےھجم وہ ںیم ی اد رکےن یک وکشش رکوں۔

 وھچڑو ی ار مت ےن سک ےک یپاس دھکی یل یف ااحلل ریمے ی ارے ںیم وسوچ ۔

  رکےت وہےئ اہک اس ےس ےلہپ ہک وہ ھچک اور یتہک وہ اس 
 
ی ر

ے

د ف ری 

ن

ی ارم ےن اےس اےنپ م

 رھک اکچ اھت 

ٹ
ن

 ےک وبلں رپ اےنپ وہی

 وہ رصف

ے
ے

ا اچاتہ اھت یسک رھچی ی ا اچوق   اس وق

ن

اےنپ اور روح ےک ی ارے ںیم ی ات رکی

 ےک ی ارے ںیم ںیہن 

     

 

ااجےن وکن اس رہپ اھت روح یک آھکن لھک یئگ ۔ 

ن

 رات اک ی

 ی ارم اس ےک اسھت رہگی دنین ںیم اھت ۔ 

را انبےئ راھک اھت ۔   دنین ںیم یھب اس ےن روح ےک رگد اانت ھگ 

ا اس ہچب اانپ وک

ٹ

ا ےہ ۔ ےسیج وکیئ وھچی

ے

ا اےنپ یپاس رھک رک وسی

ن

ر ولھکی

ن

 یئ زعی 

 وسیت ریہ 

ے

ر ی  دورہپ ںیم یھب وہ اکیف دی 

 رانہ روح وک لکشم اگل ۔ 

ٹ

د یل  ری 

ن

 م

 اھٹ رک ڑھکیک یک رطف آیئ دن اک رظنم اب یھب اس ےک اسےنم اھت ۔ 
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 دن ےک ی ارے ںیم وسچ رک ای  ی ار رھپ ےس وخف ےن اس ےک رگد اصحر انب ایل

ان امن اجونر داھکی اھت ۔ اس ہگج اس ےن دورہپ

ن

  وک وہ ان

ر 
م
 اون وہےن یک وہج ےس یھب ی اہ

ٹ
 

رف یک دیفسی ۔اور رھگ ےک ادنر ےس اسرے الی ی 

 اکیف روینش گل ریہ یھت

ر ایس ہگج رپ داھکی اہجں دورہپ وک ی ارم ےن اس اجونر وک امرا اھت ۔
م
 اس ےن ی اہ

 واہں ایس لسن ےک تہب اسرے اجونر ےھت ۔اس ےن داھکی ہک وہ اسرے 

ے
ے

اس وق

 ونچ ونچ رک اھک رےہ ںیہ ۔ 

ے
 

 اجونر واہں ہپ اس رمدہ اجونر اک وگس

 وکیئ ےسیک اینپ یہ لسن وک اس رطح ےس اھک اتکس ےہ ۔ 

 ی ا اہلل آپ اک تہب تہب رکشہی آپ ےن ںیمہ اس لسن ںیم ےس ںیہن انبی ا ۔

رق ےہ ۔ نکیل ایک مہ ںیم 

ن

  اور ان ںیم وکیئ ف

ایک مہ القئ ںیہ ارشف اولخملاقت الہکےن ےکاہلل ےن ںیمہ لقع دی ےہ وعشر دی ا ےہ 

 ۔

 حیحص اور طلغ یک اچہپن دی

 ۔نکیل آج یھب اےسی ولگ ںیہ وج اےنپ یہ رےتش داروں اک وخن وچس رےہ ںیہ ۔ 

امن اکم رک رےہ ںیہ وخن وچےنس اک بلطم ہی ںیہن ےہ ےک وہ ان ےک اسھت وکیئ دردنیگ 
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 ۔

 

ن
 

 وک ایھتہےن یک وکشش رکےت ںیہ ان یک الئ

ے

ہکلب سج رطح ےس وہ ان یک دول

اا اچےتہ 

ن

ت

ن

پ ت 
پھ
چ

ا اچےتہ ںیہ ان ےک اقمم وک 

ن

اٹسلئ وک اانپ رےہ ںیہ ۔ ان یک ہگج احلص رکی

 ںیہ

رق ںیہن ےہ ان ںیم اور مہ ںیم ۔ 

ن

 اہں وکیئ ف

اری اس لقع اور وعشر رےنھک وایل وقم اور 
م
ان امن ہی اجونر ی الکل ای  ےسیج ںیہ ۔ ہ

ن

 ان

رق سب اانت ےہ ہک وہ اےنپ یسیج رمدہ لسن وک اھکےت ںیہ ۔ 

ن

 ف

ان زدنہ وک اےسی ونےتچ ںیہ

ن

 رپ مہ ان

 ی ارم ےک الھک ےنہک ےک ی اووجد یھب وہ ہن امین وت ی ارم واسپ الچ آی ا ۔ 

 وہ دوونں ارئیوپرٹ رپ ےھٹیب وہ

ے
ے

 ےئ ےھت ۔ اور روح یک دض یک وہج ےس اس وق

  ہک روح اک دایھن اسےنم ےھٹیب اس آدیم 
 
ی ارم اس ےس آےگ ےھچیپ یک ی اںیت رک راہ اھت ج

 یک رطف اھت ۔ 

 ی ارم ےن دو نیت ی ار اےس ونسٹ ایک

 روح وہ تہب ڈنیہمس ےہ ایک ۔۔۔؟ 

 ی ارم ےن لج رک وپاھچ ۔ 
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 وکن ۔۔۔؟ روح ےن اہک

 

ے
ن

  سیپ رک اہک اھت ۔ وہ آدیم ےسج آںیھکن اھپڑے دھکی ریہ وہ ۔ ی ارم ےن دای

 ےھجم ایک اتپ وہاگ ایپرا ںیم وت اس یک وگد ںیم ےھٹیب ڈویگ وک دھکی ریہ وہں

ا انتک ایپرا ےہ ویکٹ اس ۔آپ وت ےتہک ےھت ہک اس کلم ںیم ولگ اجونر ںیہن 

ن

۔دںیھکی ی

 یپاےتل

 روح ےن ی ارم اک دایھن وھچےٹ ےس ےتک یک رطف ایک ۔ 

تہب اسرے ولگ ںیہ اور ہی اتک ارگ اس آدیم اک   روح ہی ارئیوپرٹ ےہ اہیں رپ داین ےک

ا اور ایپرا اس ںیہن ےہ ۔تہب زیت و ذنیہ مسق 

ٹ

ےہ یھب وت ہی اس کلم اک ںیہن ےہ اور وہ وھچی

 یک لسن ےہ ہی ۔ 

ہی رصف دےنھکی ںیم وھچےٹ وہےت ںیہ ۔اور وہ انتج ویکٹ اس گل راہ ےہ ہن ی الکل یھب 

اک ےہ ۔ 

ن

 ویکٹ ںیہن تہب رطخی

  امکل ےس وافدار وہےت ںیہ ۔ ہی رصف اےنپ

 ی ارم ےن لیصفت ےس اتبی ا رگم روح اک اس یک رطف دنسپیگ ےس دانھکی ۔ 

 اےس ااھچ ںیہن گل راہ اھت

ا اس اجونر یہ ویکں ہن وہ ۔ 

ٹ

 ۔روح ےک ایپر رپ رصف اس اک قح اھت اچےہ وہ وھچی
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ا اس آدیم ےس وپںیھچ ایک وہ ڈویگ ںیمہ دے اگ ۔ 

ن

 ی ار م زیلپ اجےئی

راب وہ ایگ ےہ اہمترا ںیم یسک آدیم ےس اس اک یپاوتل اجونر ویکں امےنگن اگل روح دام

ن

غ خ

 ۔ی ارم ےن ااکنر رکےت وہےئ اہک

 یہ اس اک ایپر 

ن

ی ار م آپ وت ےتہک ےھت ہک آپ ھجم ےس تہب ایپر رکےت ںیہ روح وک ااچی

 ی اد آایگ ۔ 

رزگ
م
ا وہں رگم اس اک بلطم ہی ہ

ے

 ںیہن ےہ ہک روح ریمی اجن ںیم مت ےس تہب ایپر رکی

 ںیم ولوگں ےس ان ےک ےتک اماتگن رھپوں اگ ۔

اور ںیہمت ایک اتگل ےہ وہ آدیم وہ اتک یسنہ وخیش ںیہمت دے دے اگ ۔اچیبرے ےن تہب 

 تنحم ےس یپاال وہاگ اےس ۔

ا اچیہ ۔ 

ن

 ی ارم ےن ی ات متخ رکی

ا وت ےہ وہ یپاولں یگ ںیم ارگ آپ اس وک اہیں ےل آںیئ  

ٹ

 ےگ وت ۔ اہک ں یپاال ےہ اانت وھچی

ک ںیہن الےئ ےھت ۔روح وک 

ٹ

شت
پ لپ

ای  ی ار وپےنھچ ںیم ایک رحج ےہ آپ ریمے ےیل 

ک ںیہن یھت ۔

ٹ

شت
پ لپ

اگنپ یک زیچوں ےک چیب ںیم 

 

 یہ ی اد آایگ ہک ش

ن

 ااچی

 روح اب ہنم الیھپ رک ھٹیب یئگ وت ی ارم وک وبجمراً اانھٹ ڑپا 

 ےس رہچہ اس یک رطف ایک ٹسیب

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
ا دھکی رک ااسکی

ے

 آف کل دوونں اہوھتں اس وک آاجی
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 ےک اوگنےھٹ داھکےت وہےئ اہک

 زیلپ اس آدیم وک انم رک ڈویگ ےل آےیئ اگ

 ی ارم ےن ای  رظن اینپ ےب ووقف ویبی وک داھکی اور رھپ اھٹ رک اس آدیم یک رطف لچ دی ا 

 اب دیئب اک ڈان ولوگں ےس ےتک اماتگن رھپے اگ ۔

     

 

Can i talk to you sir 

ے وہےئ اہک

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

  
 
ی ر

ے

 ی ارم ےن آدیم ےک ف

Oh yes..What do you want to say 

 آدیم ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ 

 اس ےک ل  و ےجہل ےس گل راہ اھت ہک وہ اردو ںیم ی ات رک اتکس ےہ ۔ 

My wife has liked your dog so much and now 

she is insisting that I get her this dog 

آدیم ےن ےلہپ رکسماےت وہےئ اس یک ی ات ینس نکیل ی ات لمکم وہےن ےک دعب اس یک 

 یھب متخ وہیئگ ۔

ٹ

م
 رکسماہ

No sir this dog is my pet i don't want to give it 
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im sorry ۔ It's like my children to me .It's been 

with me for a long time . 

 آدیم ےن ااکنر رکےت وہےئ اہک

See, I want this dog, you can take whatever 

you want at any cost, I will give you as much 

money as you want. My wife has very fondly 

asked me and Can not avoid any of his things, 

this dog as her choice and she should get it. I 

love my wife dearly . 

اب یھب اےس انمےن یک وکشش رک راہ اھت ۔ہکبج اس اک دل اچہ راہ اھت اینپ ےھچیپ یک ی ارم  

   ےس ڈیلب اکنل رک اس یک رگدن اکےٹ اور وہ اتک روح وک دے دے ۔ 
 

 ج

You can ask me anything in the world instead 

 I'm ready to give you anything . I am willing۔

to give you 25000 Drhum for this dog . I think 

this price is enough for this Dog. 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
352 

 آدیم ےب ینیقی ےس آںیھکن اھپڑے اےس دھکی راہ اھت ۔ 

دنی رکیسن ںیم ہی ای  رکوڑ ےس اورپ وہاگ ۔ 

ٹ ن

 اہمترے ای

را اھکل اھت ۔ 

ے

 ی ارم ےن اس ےک اہھت ںیم اس اک اکرڈ دےتھکی وہےئ اہک اہجں راشیک وہلمی

راب ےہ 

ن

 مت ای  وھچےٹ ےس ےتک ےک ےیل اےنت ےسیپ دےنی وک ایتر وہ۔اہمترا دامغ خ

 آدیم یھب اب اس ےس ایس یک زی ان ںیم ی ات رکےن اگل ۔ 

اہں ںیم ںیہمت اس ےتک ےک ےئل اہمتری ہنم امیگن رمق دےنی وک ایتر وہں ارگ ہی مک ےہ وت 

 اور دےنی وک ایتر وہں ۔ 

 ےھجم ریمی ویبی وک ہی اتک ےفحت ںیم دانی ےہ ۔ 

 ےن اس یک وگد ںیم اتک دےتھکی وہےئ اہک ۔  ی ارم

ںیہمت ہتپ ےہ ےھجم اس داین ںیم سب یہی ای  اجونر ااھچ ںیہن اتگل نکیل ریمی ویبی وک ہی 

 تہب دنسپ آی ا ےہ ۔ 

 مت ہی ےھجم دے دو دبےل ںیم اینپ زدنیگ ونسار ول۔ 

If this is a golden chance for you, you can 

change your life  ۔ 

  ی ارم  

م

ا اچہ

ن

 ےن ی ات متخ رکی
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ا اچےیہ ی ارم ےن وسےتچ وہےئ دھکی رک اہک ۔ 

ن

 ومےعق ےس افدئہ ااھٹی

ر وسےنچ ےک دعب وبال وت ی ارم یک ڈلپم امنی اں وہےئ ۔ 30ںیم   رار درمہ ولاگن ۔وہ اکیف دی 

ن

م
 ہ

ا اچےیہ اس وک اتسنہ دھکی رک وہ آدیم دلجی ےس وبال ۔ 

ن

 ںیہمت وت اہک ومعق اک افدئہ ااھٹی

   ےس چپ  ی  اکنےتل وہےئ اہک ۔ اہں ی ا
 

 لکل ویکں ںیہن ۔ی ارم ےن اینپ ج

 کنیھت وی وس چم ۔ 

اراض ںیہن وہیگ۔ ی ارم ےن چپ  اسنئ رکےت 

ن

اہمتری وہج ےس ریمی ویبی ھجم ےس ی

 وہےئ اہک ۔ 

 ی ا وت اہمترے یپاس ہسیپ تہب ےہ

 ی ا مت وت اینپ ویبی ےس تہب ایپر رکےت وہ ۔ 

 ۔ آدیم ےن چپ  اھتےتم وہےئ اہک  

ارگ مت دیسھ رطےقی ےس ریما بلطم ےہ ےسیپ ےل رک ہی اتک ےھجم ںیہن دےتی وت ںیم 

ا ۔ 

ے

 ںیہمت امر رک ےل اجی

ا وہں ۔ ی ارم ےتک یک ریس ڑکپ 

ے

اب مت وخد یہ ادنازہ اگل ول ہک ںیم اینپ ویبی ےس انتک ایپر رکی

 رک اےس اتچنیھک وہا اےنپ اسھت ےل ایگ ۔ 

     

 ےگ ۔ہی انتک ایپرا ےہ ۔ ےھجم اتپ اھت آپ اےس ےل آںیئ 
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 روح ےن اس آدیم یک رطح اےس اینپ وگد ںیم اھٹبےت وہےئ اہک ۔

ر یتگل ںیہ ےھجم ہی رحںیتک ۔
م
 روح اےس ےچین رکو ایک رک ریہ وہ مت ۔ےچین رک اےس زہ

ر یتگل ںیہ اانت ایپرا اسوت ےہ۔
م
 ویکں زہ

 اہک ۔ ںیم اےس یہی وھٹبں یگ اےنپ اسھت روح ےن اس ےک اسھت ےتلیھک وہےئ  

 رؤح ہی واہں اجےئ اگ اہجں ی ایق ولوگں ےک اجونر ےھٹیب ےگ۔ 

ا الؤڈ ںیہن ےہ ۔

ن

 اےس اس رطح ےس اینپ وگد ںیم اھٹبی

ا۔ 

ن

 ہی واہں اےلیک ڈر اجےئ اگ ی

 روح ےن وصعمتیم ےس اہک ۔ 

ےبیب ہی ڈوگ ےہ ہی ںیہن رےہ اگ ۔ڈوگ تہب اہبدر وہےت ںیہ ۔مت ےب رکف وہرک 

 رکدو ۔   اےس ارئی وہسٹس ےک وحاےل

ارہ ایک ۔ 

 

 ی ارم ےن اس یک ی ات ینس ریغب یپاس ڑھکے ڑلیک وک اش

ارے یک لیمکت رکےت وہےئ اتک اس یک وگد ےس ااھٹ رک ےل یئگ ۔ 

 

 وج وفرا اس ےک اش

ی ارم وہ ایسی یسیک ھجم ےس وپےھچ ریغب ےل یئگ اےس البںیئ واسپ ۔روح دضی ادناز ںیم 

 اہک ۔ 

ےبیب اب ایک مہ ای  ےتک ےک ےیل ڑلںی ےگ اہیں ےپ۔ی ارم ےن اےس دےتھکی وہےئ 
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 اھجمسےن یک وکشش یک ۔

 ںیہک وہ ریما وشون ےہ ۔روح ےن ہنم انب رک اہک ۔ 

ے

 اےس ی اری ار اتک م

رای ا ۔ 
م
ام دہ

ن

ام یھب رھک ایل ےہ اانت دلجی وشون۔ ی ارم ےن ےتسنہ وہےئ ےتک اک ی

ن

 وا ےب یب ی

ر ےک دعب روح س  ھچک وھبل ی ارم اےنپ اس آدیم   وک ےسیک انمی ا وشون ےک ےئل ۔وھتڑی دی 

 الب رک اس ےس وپےنھچ یگل ۔

 ساا س  وک انم اتیل ےہ ےب یب ۔ی ارم ےن سب اانت یہ اہک ۔ 
 ئپپ

 ی ار م آپ وک وشون ےک ےیل ےسیپ دےنی ڑپے ۔ 

 ریمی وہج ےس آپ ےک ےسیپ اضعئ وہےئگ یسک امہ اکم ںیم آاجےت ۔ روح ادایس ےس وبیل 

 ۔

ی ارم ےک ےیل روح ےس زی ادہ امہ اور ھچک یھب ںیہن ےہ اینپ اجن یھب ںیہن ۔ی ارم ےن 

 رپ رےتھک وہےئ اہک ۔ 

ن

 اس اک اہھت اےنپ نس 

 رھپ یھب تہب زی ادہ ےسیپ ےیل وہےگن اس ےن ۔ےنتک ےسیپ ےیل اس ےن ۔

رار۔ 

ن

م
 سیت ہ

رار ی ارم آپ ےن اےنت ےسیپ ویکں دےی اےس ۔اس ےن ھجمس رک راھک ےہ

ن

م
 تہب اریم سیت ہ

ںیہ مہ ۔ای  ی ار ےھجم لم اجےئ اجن ےس امر دوں یگ اےس ۔ای  وھچےٹ ےس یپپ یک 
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ا ےہ رھگںیم۔ 

ے

رار ںیم وت ےنیہم اک رانش آاجی

ن

م
رار روےپ۔دح وہیئگ سیت ہ

ن

م
 تمیق سیت ہ

رار درمہ ںیہن اہک

ن

م
 ہ

ے

 روح ےن رپاشیین ےس اہک ہکبج ی ارم رکش انم راہ اھت ہک اس ےن ست

 دیئب ارئی

ے
ے

 وپرٹ رپ ےھت رضخ ےلہپ یہ ان اک ااظتنر رک راہ اھت ۔وہ اس وق

 ی ارم وہ ولگ اےنپ آپ یہ ںیمہ وشون وک واسپ رک دںی ےگ ی ا ںیمہ وپانھچ ڑپے اگ۔ 

اسڈے ایگرہ ےٹنھگ ےک اس رفس ںیم روح ےن ارگ اس ےس وکیئ ی ات یک یھت وت وہ اس ےک 

 وشون ےک ی ارے ںیم یہ یھت ۔

 ۔ وہ اےنپ آپ یہ واسپ دے دںی ےگ  

 ی ارم ےن اس اک اہھت ڑکپا اور اےنپ اسھت ےل اجےت وہےئ اہک ۔ 

ارے روم ںیم ی ا رھپ دورسے روم ںیم ۔اس 
م
ارے اسھت ہ

م
ی ارم وشون اہکں رےہ اگ ہ

 ےک اسھت ےتلچ وہےئ وہ وپےنھچ یگل 

ارے رمکے ںیم ویکں رےہ اگ اور وہ دورسے رمکے ںیم یھب ویکں رےہ اگ اب 
م
وہ ہ

 ڈیبروم دںی ےگ ۔ی ارم ریحایگن ےس وپھچ راہ اھت ۔ ایک مہ اےس اگل ےس ای   

ا اچےیہ ۔ 

ن

 اجونروں ےس ایپر رکی

ے

 ی ارم اب مہ اس ےس ویں یہ وت ںیہن وھچڑ تکس

دا ےہ اس وک ۔اس آدیم ےن وت ںیمہ ولٹ ایل  ری 

ن

اور اورپ ےس آپ ےن اےنت ےسیپ دے رک خ

 ۔
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رایگ ہن وت آپ ےک ےسیپ واسپ رضو

ٹ
پ
 ر ولکناؤں یگ ۔ ارگ یھبک زدنیگ ںیم ریمے اہھت خ

رار 

ن

م
  ےس وپںیھچ سیت ہ

 
راریسک رغی

ن

م
ایھچ ولٹ امر اچمریھک ےہ ان ولوگں ےن ۔سیت ہ

 یک ایک اتیمہ وہیت ےہ ۔ 

رےن ےگل ےھت۔ 

ے

 آپ اک یھب ااھچ اخاص اصقنن وہایگ ۔ اب وہ اہجز ےس ےچین ای

  ںیہن وہ اجؤں اگ 
 
رار دے دےنی ےس ںیم رغی

ن

م
روح ریمے یپاس تہب ےسیپ ںیہ سیت ہ

  وہ اجؤں اگ ۔ اہں نکیل
 
اہث وہ ںیہمت وھک دی ا وت رغی

 

  مت ریما ای

 وہ رکسمای ا اھت ۔ہکبج اس یک ی ات رپ روح رشآمیئ یھت ۔

 آپ یھب ہن ی ارم ںیہک رپ یھب رشوع وہ اجےت ںیہ ۔

ریھ۔ 

ٹ

 روح رشامےت وہےئ آےگ ی 

  ہک ی ارم ےن وہ ےتک وایل ی اٹکس ڑکپی ۔ 
 
 ج

 اور روح ےک ےھچیپ آی ا ۔ 

 اخص ی ات ہی وہیئ یھت ہک روح وک ڈر ںیہن اگل اھت ۔  اس رفس ںیم س  ےس

 ںیم ہنم اپھچیئگ یھت

ن

رےتھ وہےئ وہ ی ارم ےک نس 

ٹ

 سب اہجز ےک رپواز ی 

     

 رضخ ےلہپ ےس یہ ان ےک ااظتنر ںیم اھت ۔روح ےن ےس اہھت الہ رک اینپ رطف وتمہج ایک ۔ 

 وہ زیتی ےس آی ا اور ان ےک اہھت ےس ڑکپےن اگل ۔
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 ںیم ااھٹ ولں یگ آپ اتبںیئ ےسیک ںیہ آپ اور آپ ےک رھگ ںیم ارے ںیہن رضخاھبیئ 

 س  کیھٹ ےہ ۔۔؟روح ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ

 ہکبج اس یک ی ات رپ رضخ ےک اسھت ی ارم ےک یھب اہھت تسس وہےئ ےھت ۔

 ریمے رھگ واےل ۔۔۔۔وہ ریحایگن ےس وبال 

ارہ ایک ۔۔

 

 اہں رضخ اہمترے رھگ واےل ۔ی ارم ےن اےس آوھکنں ےس اش

ارہ 

 

اہں ریمے رھگ واےل ی الکل کیھٹ اھٹک س  ای  دم ٹف ںیہ رضخ ےن اس اک اش

 ےتھجمس وہےئ اہک ۔ 

 وی لیٹ یم اب اس ڑلیک ےک ےیل ںیمہ رھگ واےل یھب دیپا رکےن وہں ےگ ۔رضخ 

ٹ
ن

ڈوی

 ےن ےتلچ وہےئ ی ارم ےک اکن ںیم اہک ۔ 

ا   ۔ ارگ رضورت ڑپی وت اہں رضور ۔ی ار م ای  آھکن دی اےت وہےئ رکسمای 

 واہ اس ڑلیک ےن وت ںیہمت انسنہ اھکس دی ا ۔رضخ وک وخیش وہیئ یھت ۔

ارا ایک ۔وترضخ 

 

ولوگں ےس امانگن یھب اھکس دی ا ےہ ۔ی ارم ےن ےتک وایل وٹرکی یک رطف اش

 یھب رکسمای ا ۔ 

چس ےتہک ںیہ اس داین ںیم وعرت ےس زی ادہ اچالک اور وکیئ ںیہن ۔رضخاس ےک اسھت 

 ےتلچ وہےئ وبال ۔ 
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چس یہ ےتہک وہں ےگ نکیل ریمی روح وت تہب وصعمم ےہ۔ ی ارم ےک ےجہل ںیم تبحم یہ 

 تبحم یھت ۔ 

اہلل ںیہمت وخایشں بیصن رکے ۔اور مت ہشیمہ اےسی یہ روہ وخش اور نئمطم ۔رضخ ےن  

  وہےئ اس ےک دنکھ رپ اہھت راھک اھت ۔ رکسماےت

 اس وخوگشار دبتیلی ےس اےس یھب تہب وخیش وہیئ یھت ۔ 

     

 روح اور وشون وک رھگ وھچڑےن ےک دعب وہ اےنپ اسف آی ا اھت رضخ ےک اسھت ۔

ارف ےک ہنم رپ امرا اھت ۔ 

 

 اور آےت یہ الہپ ڑپھتش

دنگا اھت ی ارم ےک اسحب ےس  آسف اک ای  ای  وکہن اکمچ دےنی ےک دعب یھب اہیں رپ تہب  

 ۔

آداھ ہٹنھگ ےہ اہمترے یپاس ےھجم ای  یھب وکےن ںیم ذرا ےس دول یٹم رظن آیئ وت ںیہمت 

 اعمف ںیہن رکوں اگ ۔ 

 ی ارم ےن اجےن ےس ےلہپ اےس رصف افصیئ اک اکم وساپن اھت ۔ 

 دھکی اک ی ارم وکہی اینپ یطلغ گل ریہ یھت ۔ 

ے

 اور اب آسف یک احل

امرا اظمل ےن ۔ےھجم وت اگل اھت ہک مت ڈویل رس اک ی ای اں ی ازو وہ ۔اور مت ایک   اہےئ ےنتک زور ےس

 ےلکن آسف ےک ویپن ۔وصعمہم ےن ادا ےس ےتہک وہےئقہقہ اگلی ا ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
360 

ارے ہی س  ھچک وت اہیں اک وکیئ آدیم یھب رک اتکس ےہ ںیم وت ہی س  ھچک اس ےئل رک راہ 

ادی ےک دعب ای   

 

اہک یسک وک اتب وکسں ہک ش

ے

 وہ اتکس وہں وہں ی

ے

 
ای

 

تہب ااھچ ڈنبسہ ی

ارف ےن رکسماےت وہےئ اےس آھکن امری ۔ 

 

 ۔ش

ر انب اہمترے سب ںیم ںیہن ۔وصعمہم ےن رھپ ےس زنط ایک ۔ 
م
 اہاہاہ مت اعقش یہ ونب وشہ

  
 
 ںیہ ۔وہ ہک رک اجےن یگل ج

ے

وےسی یھب آج لک ےک ڑلےک رصف اعیقش یہ رک تکس

ارف ےن ااکس اہھت ڑکپ ایل

 

 ش

ادی رکےت  ویہ وت ہک  

 

راہ وہں اعیقش وت س  رکےتیل ںیہ مہ ھچک این رکںی ےگ ولچ ش

رھ اکچ 

ٹ

 آےگ ی 

ے

پ ںیم اکیف دح ی

 

ارف اس رنشیلی س

 

 ںیہن اھت ہک ش

ے

ںیہ۔ی ارم وک ہتپ ی

 ےہ

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

ادی ےک ی ارے ںیم ی ات رکی

 

ارف ی ارم ےس اینپ ش

 

 ہک ش

ے

 اہیں ی

  

ے

رھ رک اور ھچک ںیہن ۔ نکیل وصعمہم یھت سج اک انہک اھت ہک وہ رصف دوس

ٹ

 ںیہ اس ےس ی 

ارف ںیم ںیہمت ےلہپ تہب ی ار اتب یکچ وہں ںیم اہیں اےنپ ی ای ا یک ومت اک دبہل 

 

دوھکی ش

ادی ایبہ رکےن ںیہن ۔ 

 

 ےنیل آیئ وہں ش

 رکو۔ 

ے

 اس ےئل ی ار ی ار ای  یہ ی ات رکےک ےھجم اریبنس م

ارف اداس وہایگ ۔ 

 

 اس یک ی ات نس رک ش
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  یھب ایھچ ہن یگل یھت ۔اور اس یک ادایس وصعمہم وک

ر یک دقر رکیت وہں ۔نکیل یف ااحلل ریما دصقم ھچک اور ےہ 

ن

ز
گ

ن

ت لت
ف

ارف ںیم اہمتری 

 

دوھکی ش

 ۔

درڈنیٹس ۔وہ اس ےکاہھت ےس اانپ اہھت اکنیتل واہں ےس یلچ یئگ ۔

ٹ ن

 رٹایئ وٹ ای

 اس اک بلطم ےہ ےھجم ڈویل ےس دلج ےس دلج ی ات رکین وہیگ ۔ 

ارف یہ ایک ےسج آاسین

 

 ےس ی ات ھجمس آاجےئ ۔   وہ ش

     

 

زر اصرم اےنپ رھگ ںیم اھٹیب وفن رپ ی ات رک راہ اھت ۔ 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 اہں وبول ایک ربخ ےہ ا

ر لیھک ریہ یھت
م
ر لکن آی ا اھت ۔اہجں اس یک یٹیب ی اہ

م
 اایتحًط وہ رھگ ےس ی اہ

 اےس یہ ربخ دے دوں۔ ےھجم ایک ےلم اگ ۔ 

 اجن   ڈارگنل مت اچیتہ ایک وہ وج اچوہ یگ وہ ےلم اگ ریمی

 ہن ےچنہپ۔

ے

 وہ آواز اکیف مک رھک راہ اھت ہک اس یک یٹیب ی

ا ۔وہ ای  ادا ےس وبیل یھت ۔ 

ن

 اانت دریھے ویکں وبل رےہ وہ ایچن آواز ںیم وبول ی

ا ۔مت وبول ہن ریمی اجن ایک وہا ےہ ۔وہ ااجتل رک راہ اھت ۔ 

ن

 ڈارگنل ںیم اکم رک راہ وہں ی

 ہکبج اسرا دایھن ادنر اھت ۔ 
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ا ۔ ارگ رعوہ نس

ے

  یتیل وت ااھچ اخاص اگنہہم وہی

د اس یک ےب یسب وک اوجناےئ رک ریہ یھت ۔  ای 

 

 ےلہپ وہک وی ول یم ۔وہ ش

وورس آیئ ول وی ۔۔اہمترے ےیل ںیہمت اانت ھچک وسچ راہ وہں ۔ںیم ےن ہلصیف رک ایل ےہ 
فک
ا

ادی رکوں اگ ۔ 

 

 ۔ہی ڈویل اک سیک لح وہےت یہ ہن ںیم مت ےس ش

ی تہب اسری دمد رکین وہیگ ۔اس ےک ےجہل ںیم رصف نکیل اس ےک ےئل ںیہمت ریم

 اچسیئ یھت ۔سج رپ وصعمہم دل و اجن ےس اامین ےل آیئ یھت ۔ 

ےھجم مت رپ وپرا نیقی ےہ اصرم اور ںیم اہمتری وپری دمد رکوں یگ ااھچ ونس ریمی ی ات 

دی ا ےس ڈنمے وک دیئب آ راہ ےہ ڈویل ےن اےس اہیں البی ا  

ٹ ن

 ےہ ۔ ربخ ہی ےہ ۔ورکم دادا ای

وکیئ رادش سیک ےک ےلسلس ںیم وہ ولگ وکڈواڈ ںیم ی ات رکےت ںیہ اس ےئل ےھجم زی ادہ 

 ھجمس ںیہن آیت۔

ے وہےئ اہک ویکہکن وہ رادش سیک ےک ی ارے ںیم ھچک ںیہن اجیتن یھت ۔ 

ے

ھب
 

ج
ل

 وصعمہم ےن ا

 رپاشین وہا اھت ۔ ایک بلطم ےہ اہمترا ڈویل واسپ آایگ ےہ دیئب ۔۔۔؟ اصرم  

 اہں ڈویل رس آج یہ واسپ آےئ ںیہ

دوھکی وصعمہم اس یک رظن ےس چب رک رانہ وہ ںیہمت دھکی رک یہ س  اجن ےل اگ ۔وہ تہب 

ا ےہ ۔ 

ے

 اچالک ےہ لیچ یک رظن رھک
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ںیہمت وہایشر رانہ وہاگ ۔اب مت اجؤ ان ولوگں ےک یپاس ںیم وفن رھک راہ وہں ۔اس ےن 

 ھکی رک اہک ۔ اسےنم ےس رعوہ وک آےت د

دھکی ریہ وہں ںیم آپ وک آج لک آسف اک اکم رھگ ےپ ااھٹ الےت ںیہ مہ دوونں یک وت رپواہ 

 یہ ںیہن ںیہ آپ وک ۔وہ روےھٹ وہےئ ادناز ںیم وبیل وت اصرم رکسمای ا ۔ 

ا 

ے

وت ایک رکوں اجن نم ںیہمت دےھکی انب ریما زگارا ںیہن ۔ایس ےئل وت آسف ےس دلجی آ اجی

اہک زی اد

ے

وں ےک اسھت زگار وکسں ۔ وہں ی

ن

 

ے

 مت دوونں ںیہن ہکلب ت

ے
ے

 ہ ےس زی ادہ وق

 اس ےن تبحم ےس رعوہ ےک رھبے وہےئ ووجد وک داھکی ۔ 

 اہجں ےس دو ونیہمں ےک دعب اس اک دورسا ہچب اس داین ںیم آےن واال اھت ۔ 

     

ںیم ےن س  ھچک ڈنہل رکایل ےہ نکیل ےھجم ہی ڑلیک وصعمہم تہب اچالک یتگل ےہ ےھجم 

ر رک ریہ ےہ مہ ےس پھچ رک ۔رضخ ےن اےس اکم یک   گل

ٹ

ر ی 

ٹ

راہ ےہ ہی چیب ںیم وکیئ گ

 لیصفت اتبےت وہےئ وصعمہم ےک ی ارے ںیم اتبی ا ۔ 

ارف اک رہچہ ےصغ ےس رسخ وہےن اگل اھت ۔ 

 

 ےک دعب ش

ن
ن

 ہکبج اس یک ی ات نس

ویکں اھبیئ وصعمہم ےب کش ویکں ےہ ھجم رپ ںیہن ےہ ۔لک ہی ہک دانی ہک ںیم یھب 

رک یہ ااھٹ اھت ۔  ارف وتی 

 

 دغاری رک راہ وہں ڈویل ےک اسھت ۔ش

ارف آرام ےس وہ ی ات رک راہ ےہ ہن ۔ی ارم وک اس اک اس رطح ےس چیب ںیم وبانل ی الکل 

 

ش
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 دنسپ ہن آی ا اھت ۔ 

ا ازلام اگل راہ ےہ سج دن ےس وہ اہیں آیئ ےہ ۔ایسی یہ وکباس ےیک اج 

ٹ

ہی وصعمہم رپ وھجی

 راہ ےہ ۔

ر ہلئسم ایک 

ن

ر ی ات ںیم ںیہک ہن ںیہک اس ےن   آخ
م
ا ۔ہ

ے

ےہ اےس اس ےس ےھجم ھجمس ںیہن آی

ا ےہ ۔ 

ے

ا رضوری وہی

ن

 وصعمہم اک ذرک رکی

ارف ےصغ ےس رضخ یک رطف دےتھکی وہےئ وبال ۔ 

 

 ش

 رکو وہ یھب اےس ڑلیک ےئلیک ۔رضخ وک یھب 

ے

ارف اکیبر ںیم ریمے اسھت ثحب م

 

دوھکی ش

 ااھچ اخہص ہصغ آایگ ۔ 

 ولگں یک رطح دورسے ےس ڑل رےہ وہ مت ولگ آرام ےس ھٹیب اجؤ ۔ سب تہب وہایگ ایک یپا

 ی ارم ےک ےصغ ےس ےنہک رپ دوونں ھٹیب ےئگ ۔ 

 آج ےک دعب یسک رسیتے یک وہج ےس ںیم ےن مت دوونں وک ڑلےت وہےئ داھکی ۔ 

 وت ی اد رانھک ںیم وھبل اجؤں اگ ہک مت دوونں ریمے ےیل ایک وہ ۔ 

 وت ںیہن یئگ ںیمہ ۔ڈویل ےن اہک ۔ اور وہ یلیلٰ اہکں ےہ ۔۔۔؟ وھچڑ  

ً اہک اھت ۔  ا

ے

 ویکں مت اےس سم رک رےہ وہ رضخ ےن رشاری

 ےگل اگ اخیص ارنیج 

ے
ے

دےن ںیم وق

ٹ ن

ںیہن ارگ وھچڑ رک یلچ یئگ ےہ وت دورسی رکیہ ڈوھی
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 وٹسی وہ یگ۔ 

اور اورپ ےس یپاریٹ یھب وت رکین وہیگ الھب ےنلٹ یک وخیش ںیم۔ ی ارم ی الکل ریسسی ادناز ںیم 

ارف اک قہقہ ےب اسہتخ اھت وب

 

 ال اھت ہکبج اس یک ی ات لمکم وہےن ےک دعب رضخ اور ش

ا رشوع وہ یکچ یھت ۔ 

ن

 یک آواز آی

ٹ

 ی

ٹ

ر ےس ی
م
 ویکہکن ی اہ

ر یک یھت ۔ 

ن

ز
ت ل م
ہ

 اور ہی آواز یلیلٰ یک اہیئ 

ارے بیصن ںیم یپارزیٹ ںیہن یھکل۔
م
 ینعی ےک ہ

 متخ وہاکچ ےہ اجو اےنپ اکم رپ گل اج

ے
ے

راق اک وق

ن

 ؤ ۔ ریخ م

 ی ارم ےن وفن اکنےتل وہےئ اہک ۔ 

 اور روح اک ربمن ڈالئ رکےن اگل ۔ 

ارف اور رضخ 

 

ورکم دادا یک اخرط وتاعض ںیم وکیئ یمک ہن رےہ ۔اس ےن اجےت وہےئ ش

 ےس اہک اھت ۔ 

     

 ی ارم رات وک رھگ آی ا وت داھکی روح وس ریہ ےہ ۔ 

  آی ا ۔وہ رفس ےس اکیف زی ادہ کھت یکچ یھت ۔وہ اےس اگجےئ ریغب یہ ا
 
ی ر

ے

 س ےک ف

 نکیل اےنپ ڈیب ےپوشون وک دھکی رک اکٹھک ۔ 

 اب ایک ای  اتک ڈان ےک ڈیب ےک وسےئ اگ ۔ 
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 اس اک دل اچاہ ای  وگیل امر ےک ایھب ہی ہصق یہ امتم رکدے ۔ 

 نکیل یف ااحلل ہی اس ےک سب ںیم ںیہن اھت ۔ 

ا ایل ۔اتک اس 

ٹ

یک رطف کپل رک اس ےن رگدن ےس ےتک اک اٹپ ڑکپا اور اورپ یک رطف ٹل

رےن یک وکشش رک راہ اھت اسھت ںیم دیب دیب ںیخیچ یھب لکن ریہ یھت ۔

ے

 ےچین ای

 سج یک وہج ےس روح ڈیمم یک آھکن لھک یئگ ۔ 

 وہا ںیم کٹل 

ے

روح ہی اتک ریمے ڈیب ےپ ایک رک راہ ےہ ۔وہ یتخس ےس وبال ہکبج اہھت ایھب ی

 تیمس ۔ 
ّ

ے

 راہ اھت تک

ام وش

ن

ون ےہ ۔روح ےنی اد دالےت وہےئ دلجی ےس کپل رک ےتک وک ہی اتک ںیہن ےہ اس اک ی

ا اچاہ 

ن

 ڑکپی

  ہک ی ارم ےن ےنکنیھپ واےل ادناز ںیم ےتک وک اس یک وگد ںیم ڈاال ۔ 
 
 ج

 الیم ایپرا وش ون وچٹ وت ںیہن یگل ۔روح وشون وک وٹٹےتل وہےئ وبیل ۔ 

 ںیہن یگل اےس وچٹ وہ الچی ا اھت 

ر ۔ 
م
 روح ایھب ےک ایھب اس ےتک وک اکنول ریمے رمکے ےس ی اہ

  ی ارم ۔ے اس اک اہھت ڑکپ ایل ۔ 
 
ر ۔روح ےن اےتھٹ وہےئ اہک ج

م
 کیھٹ ےہ اجر ںیہ مہ ی اہ

 روح مت اہکں اج ریہ وہ ۔۔۔؟
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 دورسے رمکے ںیم اج ریہ وہں اور اہکں اج ریہ وہں۔

 بلطم اب مت اس ےتک ےک ےیل ہی رمکہ وھچڑ دو یگ۔

 وک اب اس رپ ہصغ آےن اگل اھت ۔ ی ارم  

ا ۔

ن

 وت اےس اےلیک دورسے رمکے ںیم ڈر ےگل اگ ی

 روح ےن ہنم انب رک اہک ۔ 

ر رکو اس رمکے 
م
ے وہےئ ڈر ںیہن ےگل اگ اےس ی اہ

ے

کلب

ن

ن
ر 
م
روح ہی ای  اتک ےہ اور اےس ی اہ

 ےس

اںیگن وتڑ دوں اگ اہمتری ۔افاحلل اےس  

ٹ

ر لکن یئگ ی
م
وش اور ربخدار وج مت اس رمکے ےس ی اہ

 ونےس زی ادہ روح ےپ ہصغ آراہ اھت وج ای  ےتک ےک ےئل اےس وھچڑ رک اج ریہ یھت 

ا وہں ۔ 

ے

ر رکو اےس ہکلب ںیم وخد رکی
م
 ی اہ

ر رکدی ا ۔ 
م
راھ اور اس اک اٹپ ڑکپ رک رمکے ےس ی اہ

ٹ

 ہی ےتہک یہ ی ارم آےگ ی 

ر اجےن یگل ۔ 
م
 روح یھب اھٹ رک ی اہ

راھ ایل ےہ ںیم روح ںیہمت ریمی ی ات ای  ی ار ںیم ھجمس ںیہن آیئ ھچک

ٹ
پ
 زی ادہ یہ رس رپ خ

 ےن ںیہمت یھب اب اےس چس چم ںیم اس رپ ہصغ آ ایگ اھت 

را 
 
ا ال ےن اج ریہ وہں۔ روح اےس ےصغ ںیم دھکی رک وایعق ھگ

ن

ی ار م ںیم وت آپ ےک ےئل اھکی
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 یئگ یھت ۔ 

ر اک یھب ایخل آی ا ۔وہ التجےت وہےئ وبال 
م
 رکش ےہ وشون ےک العوہ وشہ

ا ویکں 

ن

ر لچ ےک ھچک اھک ےتیل اینت اکھتوٹ وہیت ےہ رفس ےس    مت ےن اھکی
م
انبی ا ۔۔۔؟مہ ی اہ

 ۔

 ی ارم ھجمس اکچ اھت ہک وہ اس ےک ےصغ یک وہج ےس اینت مک آواز ںیم ی ات رک ریہ ےہ۔ 

  ی ارم ےن یلہپ ی ار اےس ڑپھت 
 
آج وہ ی الکل ایس دن یک رطح ےس ی ات رک ریہ یھت ج

 امرے ےھت ۔ 

ےک الیئ یھت وج کھت یئگ وہیگ ۔وہ وفرا یہ اےنپ رپاےن ےجہل اہجز ایک ںیم اےنپ رس رپ ااھٹ  

 ںیم وبیل ۔ 

 اس اک ہی ایپرا اس ادناز ی ارم یک اجن اھت ۔ 

اب وہ ےلہپ دن یک رطح ای  دوبیس رحموویمں اک اکشر ۔ای  ڈری یمہس ڑلیک ںیہن یھت 

 ۔

رایت یھت۔نکیل اب ی ارم اک اےس وک
 
یئ ڈر ہن ی ایق ولوگں ےس وہ آج یھب ایس رطح ےس ھگ

 اھت ۔ 

ا ےہ ۔اس ےک ےیل یسک یھب 

ے

وہ اجیتن یھت ہی صخش اس ےس دویاونں یک رطح تبحم رکی
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 اج اتکس ےہ ۔اےس نیقی اھت ہی صخش اےس یھبک وخد ےس دور ںیہن وہےن دے اگ ۔ 

ے

 دح ی

ا اچےیہ اھت 

ن

یہی وہج یھت ہک اب وہ اس ےس ںیہن ڈریت یھت ہکبج اےس رصف ایس ےس ڈری

 ۔

     

 

ا اھکےت وہےئ وپاھچ ۔اہمترے اس  

ن

 ےتک ےن ایک اھکی ا ۔ی ارم ےن اھکی

 اب ی ارم امےنن ہن امےنن روح ےک ےئل وہ اس رھگ اک ہصح اھت 

ا یھب ۔

ن

 ںیم ےن اس وک س   الھکی ا اھت اور وھتڑا اھکی

 روح مت ےن ےتک وک س   الھکی ا ۔۔۔؟ی ارم ےک ےیل ہی آج ےک دن اک دورسا اکٹھج اھت ۔ 

ارف ےک ہنم رپ وموجد اھت ۔  الہپ اکٹھج اےس اانپ آسف 

 

 ش

ے

ان اب ی

 
ن

 دھکی رک اگل اھت سج اک ن

 اور دورسا اکٹھج روح ےن ای  آرٹسنیلی ےتک وک س   الھکےئ ےھت ۔ 

 نکیل اس ی ات ےس ی ارم ےک اگل ےک ڈلپم امنی اں وہےئ ےھت ۔ 

 ااھچ ےہ اس ےتک ےس دلجی اجن وھچٹ اجےئ یگ 

 ح ےن رکف دنمی ےس وپاھچ ۔ویکں ی ارم ےتک وک س   ںیہن الھکےن اچےیہ ۔رو

 ںیہن ۔روح ہی آرٹسنیلی اتک ےہ اور اس یک اگل وخراک ےہ ۔ 

روس وک وہکں اگ وہ ںیہمت ال دے ےگ۔ 

ٹ ن

 ےک رسون

ن

 ںیم ڈلبن
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اری ڑپوس ںیم ںیہن وہیت 
م
اور ارگ آپ وھبل ےئگ وت ۔ںیم وخد ایٹن ےس وہکں یگ ہی وج ہ

ا ۔ 

ن

 وہ یتہک یھت ھچک یھب وہ وت ےھجم اتبی

  رکںی ےسیپ ےھجم دںی دے ۔آپ ااسی

ازہ زبسی اں اگنمین 

ے

ارے ےیل یھب ھچک ی
م
اور رصف وشونےک وخراک یک زیچںی ںیہن ۔ہ

 ںیہ۔

 ےس ےسیپ درمہ یک وصرت ںیم اکنل دےی۔

ٹ

 روح ےن اہک وت ی ارم ےن اےس اےنپ وول

 ہی ےنتک ےسپ ںیہ۔ ۔۔۔؟ روح ےن ونوٹں وک دےتھکی وہےئ وپاھچ۔

 ہی یپاچن وس درمہ ںیہ ۔۔ی ارم ےن اتبی ا۔ 

 ی ارم رصف یپاچن وس روےپ ےس ایک آںیئ اگ۔ 

 روح ےن بیجع ےس ادناز ںیم وپاھچ ۔ 

روح ریمی اجن ولگ اس ےس وپرے ےنیہم یک زیچںی ےل آےت ںیہ ۔رگم مت اور رھک ول 

 اکنال 

ٹ

 ی ارم ےن ےتسنہ وہ اانپ وول

 ۔ 

 

 اور یپاچن وس درمہ اکنل رک دی 

 آ اجےئ اگ ہن ۔۔؟ی ار م ےن اس یک رطف دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔ان ںیم وت  

رار روےپ ںیم اےکن رضورت یک اسری 

ن

م
د ۔روح وک اب یھب نیقی ںیہن اھت ہک ہ ای 

 

اہں ش
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 زیچںی آاجںیئ یگ ۔ 

     

 

ہی نکمم ںیہن ےہ اصرم ںیم ہی ںیہن رکیتکس یلیل وک ڈویل ےن اےنپ رھگ آےن ےس عنم ایک 

 وہا ےہ ۔

ں ںیہن اجےئ یگ وت ںیم ےسیک اج یتکس وہں ےھجم وت وہ س  وےسی یھب یسک اور ارگ یلیلٰ واہ

 اھکےت ںیم ںیہن ےتیل ۔ 

ارف یک وہج ےس یکٹ وہیئ وہ ۔ورہن ان ولوگں اک ےھجم اےنپ اسھت 

 

اہیں رپ یھب رصف ش

 رےنھک اک وکیئ ارادہ ںیہن ےہ

 ہک ریمے اسےنم وکیئ ی ات ںیہن رکےت ۔اور ہن یہ ےھجم رکےن وک

ے

 وکیئ اکم دی ا اہیں ی

 ےہ ۔

راتھ راتہ ےہ ریمے الخف ۔ 

ٹ

 ڈویل ےک اکن ی 

ے
ے

ر وق
م
 وہ رضخ وت ہ

 آمی وسری ںیم ہی ںیہن رک یپاؤں یگ ۔ 

 رٹایئ وت رکو وصعمہم ۔ی ار مت ریمے ےئل اانت ںیہن رکیتکس ۔ 

 او اہیں ںیم اس سیک ےک دعب اینپ اسری یلمیف وھچڑےن وک ایتر وہں اہمترے ےیل ۔ 

ارگ آج مت ےن ریما اکم ںیہن ایک وت آدنئہ ںیم مت ےس یھبک ی ات ںیہن ی اد رانھک وصعمہم  
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 رکوں اگ ۔ 

دی ات ےس اعری اھت ۔ 

ن

 اصرم اک ہجہل اب ج 

ر ۔ 
م
 نکیل اصرم ریمی ی ات ےنھجمس یک وکشش رکو ںیم اےس ںیہن الیتکس ی اہ

 وک ایتر ہن اھت ۔ 

ن
ن

 وصعمہم ادایس ےس اھجمسےن یک وکشش رک ریہ یھت نکیل وہ ھچک یھب نس

ری ی ار ی ات رک رےہ ںیہ وصعمہم ۔

ن

 وت ںیم ہی وھجمسں ہک مہ آخ

 اصرم ےن اس یک دیتھک رگ رپ اہھت رےتھک وہےئ اہک ۔ 

 ںیم وکشش رکوں یگ ۔ وصعمہم ےن اہر امےتن وہےئ اہک اھت ۔ 

 ےھجم نیقی ےہ مت ہی رکول یگ ۔ 

م رضور  اصرم وفن دنب رکےک دل وھکل رک سنہ اھت اےس نیقی اھت ہک وصعمہم اس اک اک

 رکے یگ ۔ 

 وہ وخد ڈویل ےک رھگ ںیہن اج اتکس اھت ویکہکن وسال اس یک وھچیٹ یس وصعمم یچب اک اھت ۔ 

ا اھت ۔ 

ے

 سج ےس وہ ےب ااہتن تبحم رکی

 اجےئ اگ وت وہ یھب ےھچیپ ںیہن ےٹہ اگ ۔ 

ے

 ڈویل ےن اہک اھت ہک ارگ اصرم اس یک یلمیف ی

ا ڈویل ےک اوصولں ےک

ن

 اجی

ے

 الخف اھت   ورہن یسک یک یلمیف ی
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 ی ارم ےلھچپ یپاچن سٹنم ےس دروازے رپ ڑھکا روک اک ااظتنر رک راہ اھت 

 روح اس ےک امےھت رپ اینپ وصعمم تبحم اک وبہس ہن دے دے ی ارم اک دن ںیہن 

ے

  ی
 
ج

ا اھت ۔ 

ے

 زگری

ا الھکےن ںیم رصموف یھت ۔ 

ن

 اےنپ وشون وک اھکی

ے

 ہکبج روح ایھب ی

ا ےہ ۔ی ارم ںیم 

ن

 سیپ رک آواز دی روح دلجی رکو ےھجم اجی

ے
ن

  دای

 یج ای  ٹنم ںیم اہھت دوھ رک آیئ۔ وت دلجی ےس ڈیبروم ںیم اجےن یگل ۔

رے ایپر ےس اےنپ وشون یک ھٹیپ 

ٹ

اور اےلگ ای  ٹنم ںیم اہھت دوھ رک آیئ نج ےس وہ ی 

 الہسریہ یھت ۔ 

 رھپ روز یک رطح ی ارم ےن کھج رک اس ےس اانپ قح ووصل ایک ۔ 

 ۔روح انب دروازہ دنب ےیک واسپ دوونں یک روح اس ےتک ےک اسھت ہن یکہچ

ے
ے

ر وق
م
 راہ رکو ہ

 رطف اجےن یگل وت ی ارم وٹےک انب ہن رہ اکس ۔ 

ی ارم اےس آےئ وہےئ ایھب رصف ای  دن وہا ےہ اور آپ اس رطح ےس ہک رےہ  

 ںیہ ۔

را ولسک ایک   رات وک یھب آپ ےن اس وصعمم ےک اسھت انتک ی 

 ایک ۔وت ںیم آپ ےس ی الکل ی ات ںیہن رکوں یگ ۔ ارگ آپ ےن دوی ارہ اس ےک اسھت ااسی  
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 روح ےن ہنم انب رک دیکمھ دی ۔وج ی ارم وک ی الکل ایھچ ہن یگل ۔ 

اس دو ےکٹ ےک ےتک ےک ےیل مت ھجم ےس ی ات ںیہن رکو یگ۔ی ارم وک ااھچ اخہص ہصغ آی ا اھت 

 اس ی ات رپ ۔ 

 وہ اتک ںیہن ےہ ریما وشون ےہ ۔وہ رھپ ےس ہنم انب رک وبیل ۔ 

 اور مت ریمی وہ ۔ی ارم ےن اس ےک وھپےل وہےئ اگل وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

ںیہن وہں ںیم آپ یک اور ہن یہ ےھجم آپ یک اننب ےہ ۔وہ الڈ ےس وبیل یھت ۔اگل اب یھب 

 وھپےل وہےئ ےھت 

 نکیل اےلگ یہ ےحمل روح ےک ی ال ی ارم ےک اہھت ںیم ےھت ۔ 

  ااسی وبےنل یک اہں ۔ریمی وہ مت ۔ ایک اہک مت ےن ریمی ںیہن وہ مت ۔تمہ ےسیک وہیئ

 ریمی روہ یگ 

ے

ری اسسن ی

ن

مت وہیت وکن وہ ریمی ہن وہےن وایل مت ریمی وہاور آخ

رھ اکچ اھت 

ٹ

 ۔ی ارم اک ہصغ دح ےس ی 

ی ارم ایک رک رےہ ںیہ آپ ی ال وھچڑںی ریمے ۔درد یک دشت ےس روح یک آوھکنں 

ے ےگل ۔ 

ن

کلب

ن

ن
 ےس آوسن 

 اسرے اسحب ےب ی اک رکےن اک اھت ۔ سک یک وہ مت ۔۔۔؟ ی ارم اک ارادہ  

پ ۔۔پ۔۔۔ یک وہں وھچڑںی ۔روح لکشمب وبل یپایئ یھت۔  پ
پ
 آی
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ا وہں مت ےس ۔ 

ے

 وبانل ۔ تہب ایپر رکی

ے

ای اش آدنئہ ااسی م

 

 ش

ر لکن ایگ۔ 
م
 اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم ےتیل وہےئ اس اک اماھت وچم رک اہک ۔اور ی اہ

 

     

 وہں ۔   ایک ایک اچےیہ ےھجم اتب دو ںیم ال داتی

ر رکےت وہےئ 

ن

ارف ےن آف

 

ی ا مت ریمے اسھت ولچ ںیم ںیہمت س  ھچک ےل داتیوہں ش

اگنپ یک ی ات رک ریہ یھت ۔

 

  وہ یلیلٰ ےس ش
 
 اہک ج

 اہں مت ایس ےک اسھت یلچ اجو ریما ںیہک اجےن اک وکیئ الپن ںیہن ےہ ۔

راب ےہ ۔یلیلٰ ےن رخنے داھکےت وہےئ اہک ۔ 

ن

 ریما ومڈ تہب خ

  ی ارے ںیم ایک اتپ ںیم آلکج یک ھچک زیچںی انیل اچیتہ وہں ۔ یلیل اےس نشیف ےک

ا ےہ ۔وصعمہم ےن اےس اتیمہ دےتی وہےئ اہک 

ے

اب مت ےس رتہب نشیف وک وکن وفول رکی

رآیئ یھت 

ے

 ۔سج رپ وہ ای

 اہں کیھٹ یہ یتہک وہ مت نشیف وک ھجم ےس رتہب وکن اجاتن ےہ ۔ 

 ےن واےل ادناز ںیم وبیل ۔ کیھٹ ےہ ںیم یتلچ وہں اہمترے اسھت ۔وہ ااسحن رک

ای ا اھت ۔ 

ٹ

ارف ےن ہنم ٹل

 

 ہکبج ش
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اگنپ رکین ےہ آج وکیئ اخص اکم ںیہن ےہ وت ایک ںیم اور وہ 

 

ی ارم وہ وصعمہم وک ھچک ش

اگنپ رپ اجںیئ ۔ 

 

 ش

 وہلٹیپس واےل دن ےک دعب وہ مک یہ ی ارم ےس اخمبط وہیت یھت ۔

 ۔ آج اکیف دونں ےک دعب وہ اس ےک آسف ںیم یھب آیئ یھت  

 اس ےک ےئل اکم ںیہن ےہ نکیل اہمترے ےئل ےہ ۔ی ارم ےن ی ات متخ رکےت وہےئ اہک

 مہ دلجی آاجںیئ ےگ ۔ںیم اےنپ اسرے اکم متخ رک یکچ وہں ۔ 

ا رہ ایگ ےہ ۔ 

ن

 کیہ رکی

ٹ
ن

 سب سٹسج ادمح ومیتر ےک ےٹیب اک ااکؤی

 یھب اچےیہ۔

ٹ

ت

ن

مب

 

ن س

 وہ ںیم واسپ آےک رکویگن ےھجم ررفی

 ےن اےس اجےن یک ااجزت دے دییلیلٰ ےن اہک وت ی ارم  

 دلج از دلج اچےیہ ۔ی ارم ےن اےس 

ٹ
ن

کیھٹ ےہ نکیل ےھجم ادمح ومیتر ےک ےٹیب اک ااکوی

 دےتھکی وہےئ اہک وت اس ےن رگدن اہں ںیم الہیئ ۔ 

 ںیم آےت یہ اکم رشوع رک دوں یگ 

     

اہک 

ے

اس اک ہی اکم سٹسج ادمح ےک ےٹیب ےن ںیہن ایک ۔اس ےن اےنپ آپ رپ ازلام ایل ےہ ی

 چب ےکس 

ے

 دوس

ارف وک اتبی ا ۔ 

 

 رضخ ےن ویپمکرٹ رپ دےتھکی وہےئ ش
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 وج بک ےس یھبک اےس اور یھبک رکسنی وک وھگر راہ اھت ۔ 

 مت وخد وک تہب اامسرٹ ےتھجمس وہ ہن ۔۔۔؟ 

ارف یک ی ات رپ اےس دےنھکی اگل انیقیً وہ لک وایل 

 

وہ وج بک ےس رضوری اکم دھکی راہ اھت ش

 وھبال ںیہن

ے

  اھت ۔ ثحب ایھب ی

 ںیہن ںیم اےنپ آپ وک اامسرٹ ںیہن اتھجمس ہکلب ںیم اامسرٹ وہں ۔ 

راھ رک اہک ۔ 

ٹ
پ
 رضخ ےن ویتری خ

 اور رظنںی رھپ ےس ویپمکرٹ رپ امجیل ۔ 

 ارگ اےنت یہ اامسرٹ وہ وت اتبؤ ۔

ردور ےنتک دن ںیم 

ن

ا ےہ ۔ایس دویار وک دس م

ے

ردور دس دن ںیم انبی

ن

ای  دویار وک ای  م

 انبںیئ ےگ ۔ 

 رک وسال رپ رضخ ےن اےس وھگر رک داھکی اھت ۔ ا

ٹ

م
 س ےک ےب وضفل اور اکم ےس ہ

 رھپ یھب اینپ اامسرسنٹ اتبےن ےک ےئل اےس اس وسال اک وجاب وت دانی یہ اھت 

 ای  دن ںیم ۔رضخ ےن وجاب دی ا اور ای  ی ار رھپ ےس ویپمکرٹ رکسنی رپ دےنھکی اگل ۔ 

ردوروں  

ن

ان وہ مت ۔آرگ وہ دویار ےلہپ ےس ینب وہیئ ےہ وت دس م

ن

ااہتنیئ ےب ووقف ان

 اےس واسپ انبںیئ ےگ یہ ویکں ۔۔؟ 
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ر لکن ایگ اھت ۔ 
م
ارف اےس زی ان داتھکی ی اہ

 

 ش

اای  ی ار رھپ ےس اےنپ اکم ںیم رصموف وہایگ ۔ 

ے

 ہکبج رضخ رگدن یفن ںیم الہی

ارف یک اکچبہن ی اںیت وکیئ اےسی 

 

 یہ رظن ادناز رکداتی اھت ۔ رضخ ارثک ش

ارف دبہل رضور اتیل اھت اس ےس ۔رضخ ےک ےئل یہی س  ولگ اس یک یلمیف ےھت 

 

نکیل ش

ارف ۔ یلیلٰ ۔اہں یلیلٰ

 

 ۔ ی ارم ۔ ش

ا اھت 

ے

 نج ےس وہ تہب ایپر رکی

 

     

 یلیلٰ ویکں ہن مہ اےس یھب اےنپ اسھت ےل ںیلچ ۔

ے وہےئ اہک

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

 وصعمہم ےن اگڑی ںیم 

 ے ۔۔۔۔؟ یلیلٰ
سپ
ک

ام ےل یگ 

ن

ارف اک ی

 

د وہ ش ای 

 

  ےن وساچ ش

راےس یھب وت ہتپ ےلچ ہک مت اس ےس رتہب وہ ۔ 

ن

ے ۔آخ
ش
ک

 ارے وہ ڈویل رس یک ویبی وک اور 

د داین یک س  ےس نیسح ڑلیک ھجمس ریہ وہیگ ویکہکن  ای 

 

ریما بلطم ےہ وہ اےنپ آپ وک ش

ادی رکیل ۔ 

 

 ڈان ےن اس ےس ش

 ہ مت ےس زی ادہ نیسح ںیہن ےہ ۔ہکبج اس ی ات ںیم وت وکیئ کش ںیہن ہک و

 ایک الپن رک ریہ وہ مت اہں ۔ںیہمت ایک اتگل ےہ ےھجم ھجمس ںیہن ریہ ۔ممہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
379 

 ایک یتھجمس وہ مت ےھجم ۔ 

 یلیلٰ ےن اس ےک رہچے یک رطف دےتھکی وہےئ اہک اہجں ای  راگن راہ اھت دورسا اج راہ اھت ۔ 

اہک

ے

ا اچیتہ وہ اس ڑلیک ےک اسےنم ۔ی

ن

ی ار ی ار وہ ےھجم ہی ےہک ہک ڈویل ااکس  مت ےھجم ذلیل رکای

ےہ ۔اور ںیم اس ڑلیک ےس ولجں۔ یلیلٰ ےن اہک وت وصعمہم یک ُاڑیئ رتگن ادکیم یہ واسپ 

ر رک ریہ یھت ۔

ن

 ولٹ ایئ رکش ےہ وہ ںیہن یھجمس یھت ہک وصعمہم آخ

ا اچیتہ وہں ۔ہک وہ ڈویل رس ےک القئ ںیہن 

ن

ر رکی
م
رزگ ںیہن ںیم سب اس ڑلیک رپ ہی اظہ

م
ہ

 ےہ ۔

ا ےہ ۔ 

ے
ن

 
 ڈویل رس اک وجڑ مت ےس پ

 ریما بلطم ےہ وہ وخد ےنتک نیسح ںیہ ان یک وجڑی اہمترے اسھت ایھچ یتگل ےہ

ا 

ن

اس روح ےک اسھت ںیہن ۔ریما ایخل ےہ ںیمہ اس ڑلیک وک اس ی ات اک ااسحس دالی

 اچےیہ ۔ 

را ںیہن ےہ یلیلٰ ےن ایکس ی ات اکےتٹ وہےئ اہک وت وہ رکسما یئ    ۔ وےسی ایخل ی 

 ڈویل رس ےس وت ااجزت ینیل ڑپے یگ ۔ 

 وصعمہم ےن اہک

 ںیہن اےس ںیم اھبنسل ولں یگ 
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 ۔ےلہپ مہ اےس اھبنسےتل ںیہ یلیلٰ ےن اگڑی ااٹسرٹ رکےت وہےئ اہک ۔ 

 رکےن ںیم رصموف وہ یکچ یھت 

 

ج

مپ س

 ہکبج وصعمہم اب وچری وچری اصرم وک 

     

 اےس وفن ایک اھت ۔ ایک رک راہ ےہ ریما ہچب ۔ی ارم ےن اےنپ اکم اٹمن رک  

ر وصےف رپ اھٹیب یٹ وی دھکی راہ ےہ ۔روح 
م
وشون ےک اسھت ںیہن وہں ادنر وہں ںیم وہ ی اہ

 حبص واےل روےی ےس ڈری  

ے

د وہ ایھب ی ای 

 

ےن وجاب دی ا ہکبج آواز تہب یہ مک یھت ۔ش

 وہیئ یھت

ارے رھگ اک اتک یھب وناب ےہ
م
 ۔  اتک یٹ وی دھکی راہ ےہ وہ یھب وصےف رپ ھٹیب ےک ۔ ہ

اراض یھت حبص وج ھچک یھب وہا اس ےک دعب اس اک 

ن

ی ارم ےن آہ رھب رک اہک انیقی وہ اس ےس ی

ا اھت ۔ 

ے
ن

 
ا پ

ن

اراض وہی

ن

 ی

 ی ارم وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ےب اایتخری ںیم وہ ایک رکےک آی ا ےہ ۔ 

ر ڈرن رکںی ےگ ۔ی ارم ےن اس اک ومڈ کیھٹ رکےن ےک ےئل 
م
ا مہ ی اہ

ن

 انبی

ے

ا م

ن

ااھچ آج اھکی

 اہک ۔ 

 کیھٹ ےہ ۔ روح وھتڑی یس آواز ںیم انمنمیئ ۔

  رکےن ےک ی ارے ںیم وساتچ ےہ اےنپ اسھت رےنھک ےک  
 
ی ر

ے

  یھب اےس اےنپ ف
 
وہ ج

 ی ارے ںیم وساتچ ےہ ہن اجےن ویکں روح اس ڈر اجیت ےہ ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
381 

ا اچاتہ اھت ہک وہ اس ےک ےیل 

ن

وہ وت سب اس ےس اینپ تبحم داھک راہ اھت وہ وت سب اےس ہی اتبی

  ریتھک ےہ ۔ ینتک اتیمہ

 اےس وت وخد یھب اتپ ںیہن الچ ہک بک وہ اس رپ اینت یتخس رکایگ ۔ 

 ڈراویئ رپ ںیلچ 

ن

د ڈرسی اننہپ ۔ںیم دلجی آ اجؤں اگ ڈرن رکےن ےک دعب مہ الن

ٹ

ااھچ ری 

 ےگ ۔ 

 کیھٹ ےہ ۔اس ی ار آواز وھتڑی یس زی ادہ یھت ۔

اراض وہ ھجم ےس ۔۔۔؟اس ی ار ی ارم یک آواز یھب اکیف مک یھت

ن

 ۔ ی

اراص ںیہ ۔۔۔۔۔؟روح ےن وسال ایک ۔ 

ن

 ںیہن ۔۔۔۔۔آپ ی

 ااسی یھبک نکمم ےہ ۔۔۔۔؟وہ ااٹل ایس ےس وپےنھچ اگل 

ا ےہ ۔ ارگ ںیم مت ےس روھٹ 

ے

ارگ مسج ےس روح لکن اجےئ ہن روح وت مسج ےب اجن وہ اجی

و ایگ وت ںیم ےب اجن وہ اجؤں اگ ۔ اور ںیم اجاتن وہں مت ےھجم یھبک یھب اجن ںیہن وہےن د

 یگ ۔ 

  روح رھپ ےس وبیل 
 
 ایتر رانہ وہ ہک رک وفن دنب رکےن اگل ج

ارے اسھت اجاگیئ ۔ 
م
 ایک وشون یھب ہ

 ےہ ۔ریمی اجن۔ مہ وشون وک ایلگ ی ار اسھت ےل رک ںیلچ ےگ۔ 

ٹ

 
ک ڈی

ٹ

ت

ن

ت پ
م
 ہی رو

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
382 

 اس ےس ےلہپ ےک روح ھچک اور یتہک ی ارم وفن دنب رک اکچ اھت ۔ 

 اراےئ اگ ہی اتک ۔ی ارم ےن لج رک وساچ ۔ 

ن

ان

ٹ

 اب ریمے روسنیم ںیم یھب ی

ا اھت ۔اس ےک دعب وہ اجاتن اھت ہک وہ انتک رصموف رےہ اگ ۔

ن

 لک ورکم دادا ےن آی

     

  دروازہ اجب
 
ر آیئ یھت ج

م
 وہ ایھب وفن رھک ےک ی اہ

  وہیگن روح وسےتچ وہےئ دروازے یک رطف رھبی ۔ ڑپوس یک آیٹن

 نکیل دروازہ وھکل رک داھکی یلیلٰ اور وصعمہم ڑھکی یھت۔

 ہن ڑپی یھت 

ے

ی ار م ےک ڈاےنٹن ےک ی اووجد یھب وپھچ رک دروازہ ےنلھک یک اعدت ےس ایھب ی

 ۔

اگنپ رپ اجرےہ ےھت وساچ ںیہمت یھب اےنپ اسھت ےل ںیلچ ۔وبر وہ اجیت وہ یگ اس

 

را مہ ش

 دن اہیں رےتہ رےتہ ۔ولچ مہ اوجناےئ رکںی ےگ ۔ 

 وصعمہم ےن اےس رکسما رک اہک ۔ 

 ہکبج یلیلٰ ےن ا ےس دےنھکی یک یھب زتمح ہن یک

اگنپ رکویگن ۔

 

ر زیچ وموجد ےہ ںیم ایک ش
م
 ریمے یپاس وت رضورت یک ہ

 اہں وشون ےک ےیل ھچک اھکےن ےنیپ یک زیچںی ینیل یھت ۔

ری وصعمتیم ےس وصےف اس ےن اےنپ ےھچیپ ےتک یک  

ٹ

ارہ رکےت وہےئ اہک وج ی 

 

رطف اش
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ا یٹ وی رپ رظنںی امجےئ دھکی راہ اھت 

ٹ

 رپ ل 

ہی اتک سک اک ےہ ڈویل وک وت وتکں ےس رفنت ےہ ۔ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ارگ اس ےن اس 

ےتک وک اہیں رپ دھکی ایل وت اس اک اور اہمترا ایک احل رکے اگ ۔یلیل ےن ےتک یک رطف دےتھکی 

ا اچاہ ۔   وہےئ

ن

 اےس ڈرای

 ایک احل رکںی ےگ اوہنں ےن یہ وت ےل رک دی ا ےہ ۔روح ےن اس ےک رس رپ داکمھ ایک 

ایک بلطم ےہ اہمترا ہی اتک ڈویل ےل ےک آی ا ےہ ہی وہ یہ ںیہن اتکس اےس وتکں ےس  

 رفنت ےہ ۔وہ یھبک زدنیگ ںیم اےسی اجونر وک اےنپ رھگ ںیم ںیہن ےنسھگ دے اگ ۔ 

ا

 

 رٹک ںیم یھت یلیلٰ ایھب یھب ش

د رکدی ا ےہ ۔وہ یھب آسئ  ری 

ن

ںیہن ۔ایسی وکیئ ی ات ںیہن ےہ ہی اتک اوہنں ےن وخد ےھجم خ

 ڈنیل ےس ۔

 اک 

ن
ن

اےس یلیلٰ یک ی ات ی الکل ایھچ ںیہن یگل یھت اس ےئل لیصفت اتبےن یگل نکیل لیصفت نس

امئ ہن اھت 

ٹ

ل ی
ئ لک

 

اگنپ

 

 آ رےہ ےھت ہک وہ ش

 

ج

مپ س

  امل چنہپ اکچ ےہ ۔ ویکہکن وصعمہم وکبک ےس اصرم ےک 

ر ےتلچ ںیہ ۔
م
 سب ہی اسری ی اںیت مہ دعب ںیم رکںیل ےگ مت ڈویگ ےل ولچ ی اہ

 وصعمہم ےن دلجی ےس اہک
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 نکیل ںیم ےن ی ارم ےس ںیہن وپاھچ ۔

 مہ رس وک راےتس ںیم اتب دںی ےگ

 سب مت دلجی ولچ ۔۔ 

 ان ےک اسھت ںیہن ارگ ہی دوونں ی ارم ےک اسھت اکم رکےن وایل ہگج رپ ہن وہیت وت وہ یھبک 

 اجیت ۔ 

نکیل ہی ی ارم ےک اسھت اکم رکیت ںیہ وت انیقیً وہ اس ےس اتب رک اہیں آیئ وہں یگ اےس ےنیل 

 وہےئ ےسیپ ااھٹےئ ۔اور وشون یک 

 

۔یہی وسےتچ وہےئ اس ےن ابعی ا انہپ ی ارم ےک دی 

 ریس ڑکپ رک لچ دی ۔ 

     

 ڈلیٹی ےھجم اتبؤ ۔   آج ںیم دلجی اجؤں اگ رھگ واسپ ۔مت ااسی رکو اکم یک

ا اچاتہ وہں ۔ 

ن

ر ےل ےک اجی
م
 ںیم روح وک ی اہ

 ی ارم ےن رضخ ےک اہھت ےس افلئ ےتیل وہےئ اہک ۔ 

ا ہی سٹسج ادمح ومیتر ےک ےٹیب یک افلئ ےہ ںیم ےن س  ھچک دھکی ایل 

ن

کیھٹ ےہ مت ےلچ اجی

 ےہ اور ںیم نیقی ےس ہک اتکس وہں 

 ےن ایک ےہ ےسج وہ  ہک ہی سٹسج ادمح ومیتر ےک ےٹیب ےن ںیہن ایک 

ے

ہکلب اس ےک یسک دوس

ا اچاتہ ےہ اجاتن ےہ ہک وہ سٹسج اک اٹیب ےہ آاسین ےس لکن آےئ اگ ۔ 

ن

 اچبی
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 اےس نیقی ےہ ہک اس اک ی اپ اےس اچب ےل اگ ۔ 

 اور سج ےچب اک لتق وہا ےہ اس اک ایک ی ارم ےن اس یک ی ات اکےتٹ وہےئ اہک ۔ 

  اس یک امں اور اچر ںینہب ںیھت ۔ ای  اھبیئ
 
ی ڈرٹسب ےہ ۔اکیف رغی

ل

ٹ

ت

ن

ت پ
م

 ےہ وج 

 ولگ ےھت ۔۔ 

 سٹسج ےن ان یک اکیف دمد یک ےہ ۔۔۔ رضخ ےن لیصفت اتبیئ

وےسی سٹسج ےن س  ھچک اھبنسل ایل ےہ ےھجم ںیہن اتگل ہک ںیمہ اس سیک ںیم ڑپانھ 

 اچےیہ ۔رضخ ےن اہک۔ 

ہل اسل یک رمع ںیہن ۔ سج ڑلےک ےن اس ےچب وک امرا ےہ اس یک اینپ رمع اسہل اسل یھت اس

 نب اکچ ےہ

ے

 ںیم ای  ہچب اقٹ

اور اس ےک ادنر ےس لتق رکےن اک وخف متخ وہاکچ ےہ ۔اس ےن ریتہ اسل ےک ای  

 ڑلےک وک ےبدردی ےس امر ڈاال ۔

ںیم یھب وہ ی الکل اچکچہےئ اگ ںیہن ارگ وہ ای  ی ار لتق رک اتکس ےہ وت دورسی ی ار لتق رکےن  

 ۔

 اےس اس یک یطلغ یک زسا ینلم اچےیہ ۔ 

 یک دمد رک راہ ےہ 

ے

سٹسج اک اٹیب اےس اےنپ رس ےل راہ ےہ ۔ وہ اینپ رطف ےس اےنپ دوس
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 نکیل وج طلغ ےہ وہ طلغ ےہ ۔

 اچنہپ دو۔

ے

زر اصرم ی

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 مت ہی اسری ولعمامت ا

 ی ارم ےن اہک ۔ 

 مہ ےن سٹسج ادمح وک اےنپ اہوھتں ںیم ےنیل ےک ےئل ایک اھت ۔ نکیل ڈویل ہی س  ھچک 

ارا اکم ںیہن رکے اگ ۔ 
م
 اس رطح ےس سٹسج ادمح یھبک ہ

 رضخ ےن رپاشیین ےس اہک ۔

 اچنہپ دو 

ے

زر اصرم ی

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

مہ یسک یک یلمیف وک ویز ںیہن رکںی ےگ رضخ ۔مت ہی س  ھچک ا

 ۔آےگ وہ وخد اھبنسل ےل اگ وہ اانپ اکم اتھجمس ےہ  

 رضخ اہں ںیم رگدن الہ رک واہں ےس الچ ایگ 

  یلیل ےن وشون وک واہں 
 
اگنپ امل ںیم اجرےہ یھت ج

 

رے ش

ٹ

 دیئب ےک تہب ی 

ے
ے

وہ اس وق

 ےک ای  دنبے وک ڑکپاےن ےک ےیل اہک ۔ 

  واسپ آںیئ ےگ وت ےل ںیل ےگ امل ےک ادنر 
 
مت اس ےتک وک ان ےک وحاےل رکدو ۔مہ ج

  ۔ ےتک ےل ےک اجےن یک ااجزت ںیہن ےہ

 یلیلٰ ےن ےنہک ےک اسھت یہ اس ےک اہھت ےس ریس اھتیم اور اس آدیم وک ڑکپایئ ۔ 

 اس دصےم ںیم یھت ہک ی ارم ےن ہی اتک وخد اےنپ رھگ ںیم راھک ےہ ۔ 

ے

 ویکہکن وہ ایھب ی
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 اس ےیل اس ےن تہب اایتحط ےس ےتک یک ریس اس آدیم وک دی یھت ۔ 

 وت ہتپ یہ ںیہن وہاگ ہک رمدوں وک ولچ آؤ ںیم ںیہمت اتبیت وہں نشیف ایک ےہ ۔ ںیہمت

 وکیسن زیچ وتمہج رکیت ےہ ۔

 یلیل ای  ادناز ےس یتلچ وہیئ آےگ رھبی ۔ 

 ےھجم ایک رضورت ےہ یسک رمد وک اینپ رطف وتمہج رکےن یک ۔ 

اءاہلل 

 

ر ےس بلطم ےہ ۔اور یسک ےس ریما وکیئ انیل دانی ںیہن اور امش
م
ےھجم سب ریمے وشہ

 ف وتمہج ںیہ ۔ وہ ےلہپ ےس یہ ریمی رط

 روح ےن رشامےت وہےئ یلیلٰ وک آگ اگلیئ یھت ۔

ا اچےیہ 

ن

 ہی وت کیھٹ ےہ رگم مت ڑلیک وہ وت ںیہمت نشیف وک وھتڑا افول رکی

ے داتی یسک ےس نلم ںیہن داتی اےنپ العوہ یسک 

ن

کلب

ن

ن
ر ںیہن 
م
۔کیھٹ ےہ ڈویل ںیہمت رھگ ےس ی اہ

ا اچےیہ یلیل ےن اینپ ےس ی ات ںیہن رکےن داتی ۔ نکیل ںیہمت رھپ یھب نشیف

ن

 وک افول رکی

 رطف ےس اس رپ زنط ایک اھت ۔ 

وہ ےھجم ےل رک ہن ھچک زی ادہ یہ یچٹ وہ ےئگ ںیہ ان وک ااھچ ںیہن اتگل ہک ںیم ان ےک العوہ یسک 

 اور ےس ایپر رکوں اب ہی وشون ےہ ہن اےس ےل رک ےھجم ڈاےنٹن ےتگل ںیہ ۔

  ےس ہی آی ا ےہ ےھجم ان یک رپ
 
 واہ یہ ںیہن ریہ ۔وہ اب یھب رشم آ ریہ یھت ۔ ےتہک ںیہ ج
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 اور ےب دایھین ںیم یلیلٰ وک آگ اگل ریہ یھت ۔ 

 وہ ۔اور رھپ 
 
 

د ےک دیتی وہں ۔وج وھتڑا نشیف ای ری 

ن

اہں کیھٹ ےہ ولچ ۔ںیم ںیہمت ھچک خ

د رک دےنی یگل ۔  ری 

ن

 یلیلٰ اےس کیم اپ وجرلیی اور ہتپ ںیہن ایک ایک خ

  روح ےن وسیپں اک  
 
ر ےس ےل ےل یگ ۔ سج رپ ج

م
ام ایل وت یلیل ےن اہک ہک وہ اس ےک وشہ

ن

 ی

 ۔

     

 

ارہ رک 

 

اصرم بک ےس ان رپ رظن رےھک وہےئ اھت اور بک ےس روح وک اےلیک رکےن ےک اش

 راہ اھت ۔ 

 ےسج ےتھجمس وہےئ وصعمہم ےن یلیلٰ وک اےنپ اسھت آےن وک اہک ۔ 

ا اب ےھجم ایک اتپ ھجم یلیلٰ وہ ڈرسی دوھکی ھجم رپ وسٹ رکے اگ ہک ںیہن ۔مت رتہب

ن

 یتھجمس وہ ی

 رپ ایک وسٹ رکے اگ اور ایک ںیہن ۔ 

 زیلپ ریمی وھتڑی پلیہ رکدو ۔ 

یلیلٰ وج بک ےس روح وک اسھت ےیل ےلج اج ریہ یھت ای  رطف وہ رک وصعمہم یک ی ات 

 یگل ۔ 

ن
ن

 نس

 ںیم وصعمہم یک وھتڑی پلیہ رکدوں ۔ 

ے

  ی

ے

 روح مت واہں اجےک ویجرلی دوھکی ی
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ارہ ایک ۔اور وخد وصعمہم ےک  اس ےن  

 

روح وک اسےنم وایل دواکن یک رطف اجےن اک اش

 ےئل ڑپکوں یک داکن یک رطف آیئ ۔ 

     

ےھجم آپ ےس ھچک رضوری ی ات رکین ےہ ۔روح اےنپ ےھچیپ اصرم یک آواز نس رک وفرا ٹلپ 

 ۔

۔وہ   آپ اہیں ایک رک رےہ ںیہ ںیہک آپ ریما اھچیپ وت ںیہن رک رےہ راہتس وھچڑںی ریما

 اجےن یگل وت اصرم اس ےک راےتس ںیم احلئ وہ ایگ ۔ 

ا 

ے

دںیھکی اھبیھب آپ ریمے ےئل تہب زعت یک احلم ںیہ ںیم آپ اک تہب ارتحام رکی

 وہں نیقی ےئجیک ںیم دل ےس آپ وک اھبیھب اماتن وہں ۔ 

ا اچاتہ اھت نکیل ی ار م ےن ےھجم دیکمھ دی ےہ ۔ 

ن

 ںیم آپ ےک رھگ آی

 اجےن یک وکشش یک وت وہ ریمی وصعمم یچب وک یھب ںیہن ہک ارگ ںیم ےن آپ ےک رھگ

 وھچڑے اگ ۔ 

اک آدیم ےہ ۔

ن

 اھبیھب زیلپ ریمی ی ات رپ نیقی رکںی وہ ای  تہب یہ رطخی

دا ےک 

ن

ری اد رک اتکس ےہ زیلپ ج آپ وک ادنازہ ںیہن ےہ ہک وہ سک رطح ےس آپ یک زدنیگ ی 

 ےئل ریما نیقی رکںی ۔ 

د آپ ےن انس ںیہن ںیم ےن ایک اہک ریما راہتس وھچڑںی روح ےن اس یک ی ات اکٹ رک  ای 

 

ش
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 اےس ےھچیپ یک رطف داکھ دی ا ۔ 

 اور آےگ ےھچیپ رظنںی دوڑارک یلیلٰ وک دےنھکی یگل ۔ 

ا آپ ہن رکںی ریما نیقی نکیل رھپ یھب آپ وک 

ن

کیھٹ ےہ آپ وک ھجم رپ نیقی ںیہن ےہ ی

رض ےہ ۔

ن

ا ریما ف

ن

 اچسیئ اتبی

 وہ صخش دیئب اکڈان ےہ اس ےئل ولگ اےس ڈویل ہک رک اکپرےت ںیہ ۔ 

رےنھ یگل 

ٹ

 ریمی ی ات ںینس اھبیھب روح اس یک ی ات رپ اکن درھے ریغب آےگ ی 

  اصرم ےن ےن اس اک اہھت اھتم ایل ۔ 
 
 ج

ا اچاتہ وہں ںیم اےس ای  ونرلم زدنیگ دانی اچاتہ وہں ۔ںیم اچاتہ وہں 

ن

ںیم اےس اچبی

ان یک زدنیگ زگاری ۔ ریما نپچب اک د

ن

 ای  اعم ان

ے

 وس

د دردنہ انہک زی ادہ رتہب رےہ اگ ای 

 

اک صخش ےہ ۔ی ا ش

ن

 وہ ای  تہب یہ رطخی

ر ےس ایک اس ےن اےنپ ی اپ اک 
م
ارگ آپ وک ریمی ی ات رپ نیقی ںیہن ےہ وت وپںیھچ اےنپ وشہ

 لتق ںیہن ایک ۔ 

اینپ امں وک اس سیک وہ وخد آپ وک اتبےئ اگ ہک سک رطح ےس اےنپ ی اپ وک امر رک اس ےن  

 ںیم اسھپی ا اھت ۔ 

 ںیم اس ےس زی ادہ آپ ےس ھچک ںیہن وہکں اگ ۔ 
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ا ہن رکںی ۔ 

ن

 آپ وک ھجم رپ نیقی ںیہن رکی

ر ےس ای  ی ار وپھچ رک ان ولوگں وک ااصنف رضور دالںیئ وج  
م
دا ےک ےئل اےنپ وشہ

ن

نکیل ج

ر ےک اہوھتں ےب دردی ےس لتق وہےکچ ںیہ
م
 آپ ےک وشہ

ےن یلیلٰ بک اس ےک ےھچیپ آ رک ڑھکی وہیئ اور اس اک اہھت ڑکپ رک روح ولچ اہیں ےس اجن 

 اےنپ اسھت ےنٹسھگ یگل۔ 

 یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ وہ ڈویل وک اسھپ راہ ےہ اور 

ن
ن

روح ںیہمت اس آدیم یک ی ات نس

 ھچک ںیہن ۔ 

 ولچ مہ واسپ ےتلچ ںیہ ۔ 

     

یہ ہک ی ارم وک رصف اسنھپےن وہ راےتس ںیم ھچک ںیہن وبیل ۔نکیل یلیلٰ اےس نیقی دالیت ر

 یک وکشش یک اج ریہ ےہ

ہکبج وصعمہم رپاشین یھٹیب وہیئ یھت اےس ادنازہ یھب ںیہن اھت ہک اصرم ھچک ااسی رکےن 

 واال ےہ ۔

  رھگ یچنہپ وت دروازہ ےلہپ ےس الھک اھت ہکبج یلیل اک ایھب واسپ اجےن اک ارادہ ہن اھت وہ 
 
روح ج

ا اچیتہ یھت ۔ ی ارم وک اسری ےس وچسنشی اتب رک 

ن

  واسپ اجی

 دروازہ الھک دھکی رک روح رپاشین وہیئگ ۔ 
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نکیل ادنر آےت یہ وج ڑپھت اس ےک اگل رپ ڑپا اھت ۔اس ےک ےئل وہ ی الکل یھب ایتر ہن یھت وہ 

 ڑلڑھکا رک دروازے ےس اجیگل ۔ 

ا ہک اس رہش ںیم ریمے ےنتک دنمش ںیہ ۔ 

ے

ر ھجمس ںیم ںیہن آی
م
 سک ےک اسھت یئگ یھت مت ی اہ

 اک ہک 

ن

ر ای  ٹیلف اک دروازہ اٹھکٹھک رک وپاھچ ںیم ےن اس ڈلبن
م
رھ ےٹنھگ ےس ہ

ٹ

ےلھچپ ڈی 

 ریمی ویبی اہکں ےہ ۔ 

ر ھجمس ںیم ںیہن آراہ ںیم ایک وپھچ راہ وہں ۔ 
م
 ویکں یئگ یھت مت ی اہ

 روح دروازے ےک اسھت ڈری یمہس ڑھکی یھت

 رپاشیین ےس آےگ رھبا ۔وہ وہ وج ےب اایتخری ںیم آج دورسی ی ار اس رپ اہھت ااھٹ ایگ اھت

رزگ ہن اھت ۔ 
م
 ےصغ ںیم اھت نکیل اس اک دصقم ااسی رکےن اک ہ

 اتپ ںیہن اھت ہک تبحم رکےن واےل ولوگں ےک اسھت سک رطح 

ے

د اےس ایھب ی ای 

 

اہں ش

ا ےہ

ے

 ےس شیپ آی ا اجی

 ہکبج روح ےک اکن ںیم رصف اصرم ےک اافلظ وگجن رےہ ےھت ۔ 

ر دیئب اک ڈان ےہ ۔
م
 آپ اک وشہ

ر ای  ڈنغا ےہ ۔آ
م
 پ اک وشہ

 ای  دردنہ ےہ ۔ 

ے

 وصعمم ولوگں اک اقٹ
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 اینپ امں وک اسھپےن واال ۔اافلظ اس ےک ذنہ ںیم وگجن رےہ ےھت ۔ 

ے

 اےنپ یہ ی اپ اک اقٹ

 ہکبج اےلگ یہ ےحمل وہ زنیم وبس وہ یکچ یھت۔ 

     

راھ اور 

ٹ

روح اس ےک اسےنم دروازے ےس یگل زنیم رپ ڑپی یھت ۔وہ زیتی ےس آےگ ی 

 س اک اگل اپھتپھتےن اگل ۔ا

 روح ایک وہا ےہ ںیہمت ۔۔۔ وبول ایک وہا ےہ ںیہمت

 روح ریمی اجن ایک وہا ےہ ںیہمت ایک وہا ےہ اےس اب وہ یلیلٰ یک رطف دھکی رک الچی ا اھت ۔ 

ںیم۔۔۔۔ ےن۔۔۔۔ ھچک ن۔۔۔ںیہن۔۔۔۔ ایک ڈویل ریما ۔۔۔۔۔۔۔نیقی رکو 

 رک اس یک رطف آیئ یھت ۔ ںیم۔۔۔۔ ےن ھچک ںیہن۔۔۔۔ ایک یلیلٰ وبالھک

 اور دلجی ےس روح وک دےنھکی یگل ۔ 

یلیل ارگ ریمی روح وک ھچک یھب وہا وت ںیم ںیہمت اجن ےس امر ڈاولں اگ ۔اور اہمتری وسچ 

اک ومت ےلم یگ ںیہمت ہی ی ات ی اد رانھک ۔ 

ن

 ےس زی ادہ رطخی

دا ےک ےئل ریما نیقی رکو ںیم ےن ھچک ںیہن ایک روح ی الکل کیھٹ  

ن

یھت ریمے ڈویل ج

 اسھت ۔

مہ ےن وت راےتس ںیم ھچک اھکی ا یھب ںیہن ۔اےنس وصعمہم یک رطف داھکی وج دروازے ےک 

 اسھت ڑھکی اںیہن دھکی ریہ یھت اس ےن دلجی ےس اہں ںیم رگدن الہیئ ۔ 
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 روح زیلپ آںیھکن وھکول ایک وہا ےہ ںیہمت ۔ 

ارے اسھت رپ ہتپ ںیہن ہی رس مہ ےن روح وک ھچک ںیہن ایک ۔روح ی الکل کیھٹ یھت  
م
ہ

 اےس ایک وہایگ ےہ ۔وصعمہم رپاشیین ےس وبیل یھت 

ن

 ااچی

وصعمہم ڈارٹک وک وفن رکو ۔یلیل ےن ڈویل وک روح ےک ےئل اانت یچٹ داھکی وت وہ وصعمہم وک 

 ےنہک یگل ۔

 ڑھکی ڑھکی ریمی لکش ایک دھکی ریہ وہ دلجی وفن رکو ڈارٹک وک ۔

 وہ الچیئ یھت ۔ 

 رٹک اک ربمن اہکں ےس آی ا ۔وصعمہم رپاشیین ےس وبیلریمے یپاس ڈا

اواگڑ ہی ڑکپو ریما وفن اور دلجی ےس اکل رکو ڈارٹک وک ۔اےس وفن ڑکپاےت ای  ی ار رھپ 

 ےس روح یک رطف وتمہج وہیئگ یھت

 ڈویل اےس ااھٹؤ اہیں ےس روم ںیم ےل رک ولچ ںیم یپاین الیت وہں 

  ےکہب ادناز ںیم وبال اھت ۔ اتپ ںیہن ریمی روح وک ایک وہایگ ۔ی ارم ےکہب

ڈویل اےس ھچک ںیہن وہا ےہ وہ ی الکل کیھٹ ےہ اےس ااھٹؤ اہیں ےس مت روم ںیم ےل 

 ےک اجؤ ڈارٹک آراہ ےہ ۔ 

 اس ےن دلجی ےس وصعمہم ےک اہھت ےس اانپ وفن انیھچ اور وخد ربمن المےن یگل ۔ 
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 یم ۔ 

ٹ

 اےسی روم ںیم ےل ےک اجؤ ھچک ںیہن وہاگ اےس رٹس

ن رپ ڈارٹک ےس ی ات رکےت وہےئ نچک یک رطف اھبیگ یھت ۔ہکبج ی ارم روح وک یلیلٰ وف

 ااھٹےئ ڈیبروم ںیم ےل آی ا ۔ 

ہکبج وصعمہم ویہ ڑھکی وسچ ریہ یھت ۔ہک وج ھچک یھب وہا ےہ اس ںیم روح یک وت وکیئ 

ان ےک اسھت اےسی رکاتکس ےہ

ن

 یطلغ ںیہن اصرم ےسیک ای  وصعمم ان

     

 ےن روح وک ایک اہک ےہ ۔وہ اہیں ےبوہش ڑپی ےہ اور ڈویل ےھجم سب اانت اتبؤ ہک مت

 وبالھکی ا وہا ےہ ۔ 

ارگ اںیہن ہتپ الچ ہک ہی س  ھچک مت ےن ایک ےہ وت وہ ںیہمت اجن ےس امر ڈاںیل ےگ اور 

 اںیہن ہتپ ےنلچ واال ےہ ہی ی ات ی اد رانھک ۔ 

 ے یگ ۔ ںیم وت اںیہن ھچک ںیہن اتبؤں یگ رگم یلیلٰ وہ اںیہن س  ھچک اتب د

 رھپ مت اےنپ ااجنم ےک ےیل ایتر رانہ ۔ 

 ےھجم ھجمس ںیہن آراہ ہک مت ےن روح وک ایک اتبی ا ےہ ۔

 دوھکی اصرم وج ھچک یھب وہا اس ےک دعب ارگ روح وک ھچک یھب وہ ایگ وت مت ںیہن وچب ےگ ۔ 

 رےہ ںیہ رھپ مت ان وک ھجم ےس رتہب 

ے

مت وت ےتہک وہ ہک ڈویل رس اہمترے نپچب ےک دوس

  اجےتن وہےگ ۔ یہ
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 وصعمہم ےصغ ےس وبیل یھت ۔

 ایک وہا ےہ اےس ںیم ےن وت اےس ااسی ھچک ںیہن اتبی ا اھت ںیہک ڈویل ےن اےس یھب ۔ 

ااسی ںیہن وہاتکس ڈویل رس اس ےس تبحم رکےت ںیہ ۔وہ اےس فیلکت دےنی ےک ی ارے  

 ۔

ے

 ںیم وسچ یھب ںیہن تکس

 ںیم ںیہن دیتی ۔ نکیل اہمترے اسھت وہ ایک رکںی ےگ اس یک رگیٹن  

 اس یک ی ات اکےتٹ وہےئ وہ دلجی ےس وبیل اور ی ات متخ رکےک وفن اکٹ یکچ یھت ۔ 

 وہ ےسیج یہ ٹلپ اسےنم رضخ ڑھکا اھت ۔ 

 سک ےس ی ات رک ریہ یھت مت ۔۔؟ رضخ ےن وپاھچ ۔

وہ ۔۔۔۔ںیم ۔۔۔۔ںیم۔۔۔درالص ۔ ۔۔۔ںیم اینپ ایم ےس ی ات رک ریہ یھت۔وہ ی ا 

 لکشم رکسمایئ یھت 

 رپ ی ادنھ اس ےک ایم

ن

 ےس اس رطح ےس ی ات یک اجیت ےہ ۔ رضخ دوونں اہھت نس 

 اسےنم ڑھکا اھت ۔ 

ارف ۔آپ دوونں اہیں بک آےئ ۔اس ےن ی ات دبانل اچیہ اور 

 

اہں وہ ںیم ۔۔۔ش

ارف وک آواز دی ۔ 

 

 اسھت ےھچیپ ڑھکے ش

رھ راہ اھت ۔ 

ٹ

ر اگڑی روک رک ادنر یک رطف ی 
م
 وج ی اہ
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ر ویکں ڑھکی وہ
م
ں اکل یک یھت ہک روح ےب وہش مت اہیں ی اہ

 
ہپ
مم
ہ

 ولچ ادنر یلیلٰ ےن 

 ےہ۔ایک وہا ےہ اےس ۔وہ اس ےس وپےنھچ اگل 

 ںیم اینپ ایم ےس ی ات رک ریہ یھت یپااتسکن ںیم ۔اس ےن رضخ وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

ارہ ایک وت وہ 

 

ارف وک ےنلچ اک اش

 

اتپ ںیہن اےس ایک وہا ےہ ولچ لچ ےک دےتھکی ںیہ ۔اس ےن ش

 دی ا ۔ آےگ لچ  

ںیہمت ایم ےس ی ات رکےن یک ی الکل زیمت ںیہن ےہ وصعمہم ۔امں ےس اس رطح 

 دبزیمتی ےس ی ات ںیہن یک اجیت ۔وہ اےس اتجےت وہےئ وبال اور رکسما رک آےگ لچ دی ا ۔ 

ہکبج اس یک ی ات نس رک وصعمہم ادنازہ اگل یکچ یھت ہک وہ اس یک اور اصرم لمکم ی ات نس 

 اکچ ےہ

 

     

 

 روح وک چپ  ایک ۔ ڈارٹک آی ا اور  

 اوہنں ےن یسک ی ات یک نشنیٹ یل ےہ ۔ وکیئ ی ات ےہ وج ان ےک رس رپ وسار وہ یکچ ےہ 

 ااسی انہک رتہب وہاگ ہک ان اک ذنہ اس ی ات وک وبقل ںیہن رک یپا راہ 

ر مسق 
م
اور نشنیٹ ےنیل یک وہج ےس ہی ےب وہش وہیئ ںیہ ۔آپ وکشش رکںی ہک اںیہن ہ
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 ۔ یک رٹسسی ےس دور راھک اجےئ  

 ہی ینتج نشنیٹ ںیل یگ اینت یہ امیبر وہں یگ ۔ 

 اور امسجین وطر رپ ہی تہب زمکور ںیہ آپ ان یک وخراک اک اخص ایخل رںیھک ۔ 

ںیم آپ وک دوایئ ھکل ےک دے اج راہ وہں رپای  ی ار ان اک اتپسہل ںیم یھب چپ  اپ رکوا 

 ےئجیل اگ ۔ 

 ڈارٹک اےس لیصفت اتب رک اانپ گیب ااھٹےن اگل ۔ 

ا اھت ۔ 

ے

 ہی ان اک رکامئ ڈارٹک اھت وج ارثک ان ےک سیک لح رکی

  رضخ 
 
ارف ڈارٹک وک ےچین وھچڑےن ایگ اھت ج

 

سک ی ات یک نشنیٹ وہ یتکس ےہ روح وک۔۔ ش

 ےن اس ےس وپاھچ ۔ 

 ےھجم ںیہن اتپ ۔ 

ر دےنی ےئلیک دلجی رھگ واسپ  

ن
 

 آی ا اھت اہیں داھکی وت وکیئ اھت یہ ںیہن ۔ ںیم وت اےس رسرپای

ر یئگ یھت واسپ آیئ وت ےھجم ایھجل وہیئ گل ریہ یھت نکیل 
م
وہ یلیلٰ اور وصعمہم ےک اسھت ی اہ

 ںیم ےن اانپ ہصغ اس رپ اکنل دی ا ۔ 

 نکیل رضخ ہی ڑپھت یک وہج ےس ںیہن وہا ۔ 

 یلیلٰ اور وصعمہم اہکں ںیہ ۔۔؟ اس ےن وپاھچ ۔
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ر یھٹیب ںیہ  
م
ارہ ایک ۔ ی اہ

 

ر یک رطف اش
م
 ۔رضخ ےن ی اہ

ر لکن آی ا اھت 
م
 ہکبج وہ وفراً یہ ی اہ

     

 ںیم دورسی دواکن ںیم یھت وصعمہم ےک اسھت

 ارٹکپسن اصرم اھت واہں ںیم ںیہن اجیتن ارٹکپسن اصرم ےن اس ےس ایک اہک ۔ 

رک   نکیل روح وک دھکی رک ےھجم ہی ادنازہ وہ ایگ اھت ہک وہ اس ےس اہمترے الخف ھچک وکباس 

 راہ اھت ۔ 

 ںیم ای  ہحمل اضعئ ےیک ریغب اےس اےنپ اسھت ےل آیئ 

 ہک اگڑی ںیم یھب اےس اھجمسیت ریہ ہک ارٹکپسن اصرم رصف ںیہمت اسنھپےن 

ے

اہیں ی

 یک وکشش رک راہ ےہ ۔ 

 مت اےس اےنپ اسھت ےل رک یہ ویکں یئگ یھت وہ ےصغ ےس داھڑا اھت ۔ 

ر رکےن ےک اےس اتبےن ےک ےئل ہک ںیم اس ےس زی ادہ وخوصب
م
رت وہں۔اس رپ ہی اظہ

ا اچیتہ یھت 

ن

ےیل ہک وہ اینت وخوصبرت ںیہن ےہ ہک اہمترے اسھت ےچج ۔ںیم اےس ہی اتبی

ہک ای  وخوصبرت رمد ےک اسھت ای  وخوصبرت وعرت ایھچ یتگل ےہ ۔ اور 

ا اچیتہ یھت ہک وہ 

ن

ا ۔ںیم اےس اتبی

ے

وخوصبریت اک وصعمتیم ےس وکیئ انیل دانی ںیہن وہی

 ے القئ ںیہن ےہ ۔اہمتر
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ا اچیتہ یھت ہک

ن

 ںیم اےس اتبی

 اٹچخ۔ ۔۔ 

اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ۔اب مت ےھجم اتبؤ یگ ہک ےھجم سک ےک اسھت رانہ اچےیہ اور سک 

 ےک اسھت ںیہن ۔ 

راھ نکیل رضخ ےن اےس اھتم 

ٹ

یلیلٰ دور زنیم رپ رگی یھت ۔ ی ارم زیتی ےس اس یک رطف ی 

 ایل ۔ 

ا رضخ وت ںیم اےس اجن ےس امر داتی وہ اس یک رطف دھکی رک ارگ ےھجم اہمترا ااسحس ہن وہ

ن

ا ی

ے

ی

 داھڑا اھت 

 ںیہن ےہ مہ دعب ںیم دںیھکی ےگ ان وک ۔وہ اےس 

ے
ے

ڈویل ریمی ی ات ونس ۔ہی یہس وق

 اھجمسےن اگل 

ر ںیم اےس وہش  یف ااحلل مت روح ےک ی ارے ںیم وسوچ ۔ڈارٹک ےن اہک اھت ہک ھچک یہ دی 

ےن ےک دعب اس ےن ںیہمت اس رطح ےس داھکی وت اس اک آاجےئ اگ اور ارگ وہش ںیم آ

 کش نیقی ںیم دبل اجےئ اگ ۔ 

 اور مہ وت ہی یھب ںیہن اجےتن ہک اصرم ےن اےس ایک ھچک اتبی ا ےہ ۔ 

ایھب ربص ےس اکم ول اور مت دوونں ولکن اہیں ےس ۔وہ وصعمہم اور یلیل یک رطف دھکی رک 
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 وبال اھت ۔ 

ا دھکی رک وصعمہم یھب   اجؤ اہیں ےس ۔وہ رھپ ےس وبال وت

ے

ے یگل اےس اجی

ن

کلب

ن

ن
یلیلٰ وفرا واہں ےس 

 اس ےک ےھچیپ آیئ ۔ 

ای  ی ات ی اد رانھک ارگ روح وک ھچک یھب وہا ۔ وت ںیم ںیہمت زدنہ زنیم ںیم اگڑ دواگن یلیلٰ 

ا دھکی رک وبال اھت 

ے

 ۔وہ اےس اجی

 اچےہ رم رک اےس ھچک ںیہن وہاگ ڈویل ۔ ویکہکن آج ںیم ہی ی ات ھجمس یکچ وہں ہک ںیم

  یھب ںیہمت احلص ںیہن رک یپاؤں یگ ۔ 

ے

 یھب واسپ آؤں ی

اےنت اسولں ںیم رصف ںیم ےن مت ےس تبحم یک ںیم ےن یھبک ںیہمت یسک ےس تبحم 

رکےت ںیہن داھکی ۔آج ںیم ےن اہمتری تبحم دیھکی ےہ ۔وہ ڑلیک ںیہمت وخد ےس قشع 

ینن ڑپے یگ ہک اس ڑلیک ںیم ھچک وت ااسی رکےن رپ وبجمر رک یئگ ۔وت رھپ ےھجم یھب وت ہی ی ات ام

د اس تبحم ےس زی ادہ وج  ای 

 

اھت وج ھجم ںیم ںیہن ۔مت اس ےس تہب تبحم رکےت وہ ۔۔۔ ش

 تبحم مت ےس رکیت وہں 

ا یھب ڑپا وت ںیم رم اجؤں یگ ۔ 

ن

 اور نیقی رکو ارگ اہمتری تبحم ےک ےیل ےھجم رمی

 اک  

ٹ

م
 اسھت ںیہن دے رےہ ےھتاہمتری روح۔وہ رکسمایئ رگم آوسن اس یک رکسماہ
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 اہمتری تبحم وک ھچک ںیہن وہاگ

ر لکن یئگ ۔
م
 یلیل اےنپ آوسن اصف رکیت واہں ےس ی اہ

  اھٹیب اھت روح وک وہ رھکبا رھکبا وسحمس وہا ۔ 
 
ی ر

ے

 روح وک وہش آی ا وت ی ارم اس ےک ف

 ںیم  

ن

  ی ارم ےن اےس اےنپ نس 
 
زر ہک راہ اھت ۔روح اھٹ رک ےنھٹیب یگل ج

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 ی ارم وہ ا

 

ج

 ھ
ب ی

 ایل ۔ 

ا ےہ وہ س  وھجٹ ےہ ۔ںیہمت ھجم رپ نیقی ےہ ہن۔روح مت ریمی ی ات ونس 

ے

وکباس رکی

ا اچےتہ ںیہ ۔ 

ن

 نیقی رکو س  ےھجم اسھپی

 ںیم ںیہن اجاتن ںیم ےن ان اک ایک اگبڑا ےہ ۔ 

 سب وہ ولگ ریمے ےھچیپ ڑپے ںیہ ۔ 

 ۔   ےھجم ںیہن ہتپ ہک وہ ھجم ےس ایک اچےتہ ںیہ نکیل مت ریما نیقی رکو 

زر اصرم مت ےس الم ےہ ۔

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 ےھجم یلیل ےن اتبی ا ہک ا

ا اچاتہ ےہ ۔وہ تہب اچالک آدیم ےہ وہ  

ن

وہ ریمے الخف وھجےٹ وبثت انب رک ےھجم اسھپی

ںیہمت ھجم ےس دور رک دے اگ ۔وہ اہمترا اہسرا ےل رک ریمے الخف اسزںیش رک راہ ےہ 

 ۔

ا وہاگ ۔ 

ن

 نکیل ںیہمت ھجم رپ نیقی رکی
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نیقی ےہ ہن ھجم رپ ںیہمت وہ وھجٹ وبل راہ ےہ ۔ںیہمت نیقی ےہ ہن اےنپ ی ارم رپ وہ اس اک 

 رہچہ اھتںیم اس ےس وپھچ راہ اھت 

 ی ارم وہ ہک راہ اھت ہک آپ ےن اےنپ ی ای ا وک ۔ 

وکباس رک راہ اھت وہ وھجٹ وبل راہ اھت وھجٹ ےہ س  ی ارم ےن اس یک ی ات اکےتٹ وہےئ 

 اہک ۔ 

ا اچاتہ ےہ   مت سب ریما نیقی

ن

ر وکیئ ںیہمت ھجم ےس دور رکی
م
رکو ۔س  وھجٹ وبےتل ںیہ ہ

 ۔

 ایگ اھت ۔ 

 

ج

 ھ
ب ی

 ںیم 

ن

 وہ ای  ی ار رھپ ےس اےنپ نس 

مت ھجم رپ نیقی رکو یگ ہن روح ۔اہمترا ی ار م ااسی ںیہن ےہ ۔اہمترے ی ارم ےن یھبک وکیئ 

 ےس طلغ اکم ںیہن ایک ۔ںیہمت ھجم رپ نیقی ےہ ہن رو ح وہ اےسی یہ اھٹیب

ن

 اےس اےنپ نس 

 اگلےئ وپھچ راہ اھت ۔ 

زر آپ ےس اتلج ےہ ۔آپ یک اکایمویبں ےس اتلج ےہ ۔ےنلج واےل ولگ ااسی یہ 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

وہ ا

 وہ دورسوں رپ اےسی ازلام اگلےت ںیہ ےھجم اتپ ےہ آپ 

ے

رکےت ںیہ وج وخد ھچک ںیہن رک تکس

 ےن ھچک ںیہن ایک ۔ 

 ںیم ہنم اپھچےئ وبےل ریہ یھت ۔  الب اےنپ ی اپ وک وکیئ امر اتکس ےہ ۔وہ اس

ن

 یک نس 
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 ہکبج روح یک اس ی ات ےن ی ارم وک تہب ھچک وسےنچ رپ وبجمر رک دی ا اھت ۔ 

ہتپ ےہ وہ اور ایک ایک وکباس رک راہ اھت وہ اتہک ےہ ہک آپ ےن اینپ امں وک اسھپی ا اےنپ ی ای ا وک 

ا ںیہک اک ۔ لتق رکےک ۔وکیئ اےنپ امں ی اپ ےک اسھت ااسی رک اتکس ےہ ایک ۔وھج

ٹ

 ی

 ےس اگلےئ ےنس اج راہ اھت ۔

ن

 روح وبےل اج ریہ یھت ۔اور وہ اےس اےنپ نس 

 ۔ےھجم آپ رپ وپرا نیقی ےہ ۔آپ اےنت اےھچ ںیہ 

ے

ریمے ی ارم ااسی یھبک ںیہن رک تکس

 ںیہ ایک ۔ 

ے

 ۔آپ الب یسک یک اجن ےل تکس

ت اا آدیم آپ وک دردنہ ہک ےک الب راہ اھت ۔بلطم اتھجمس ےہ در

ٹ

ھپ

گ

دنے اک ۔ےھجم زدنیگ وہ 

را ےہ ُ
 ںیم یسک ےس رفنت وسحمس ںیہن وہیئ رگم ہی آدیم تہب ی 

ا ےہ ۔ 

ے

 اےس وشون اک ایخل آی

ن

 ںیم اےسی یہ رس دےی ااچی

ن

ر اس ےک نس   وھتڑی دی 

 ےس ہنم اکنل رک وبیل ۔ 

ن

 ی ارم وشون اہکں ےہ۔وہ اس ےک نس 

ارف ےک یپاس ےہ۔ی ارم ےن اتبی ا۔

 

ر رضخ اور ش
م
 ی اہ

ارف اھبیئ آےئ ںیہ آپ ےن ےلہپ ویکں ںیہن اتبی ا ۔ اہےئ آج وت ںیم ایک رضخ اھبیئ

 

 اور ش

 ےن ھچک انبی ا یھب ںیہن ان ےک اھکےن ےک ےئل 

اب ریمے اھبیئ ایک ریمے رھگ ےس وھبےک اجںیئ ےگ ۔وہ زیتی ےس اےنھٹ یگل ی ارم ےن 

 اس اک ارادہ اجن رک اےس چنیھک رک ڈیب رپ اھٹبی ا ۔
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ر ےس ھچک آرڈر رک
م
 دوں اگ مت رٹسی رکو ۔  ںیم ی اہ

ر لکن آی ا 
م
ا رک ی اہ

ٹ

ردیتس ڈیب رپ اٹل رک ل   اےس زی 

     

ایب ےس لہٹ رےہ ےھت ۔ 

ے

ر ےب ی
م
ارف اور رضخ دروازے ےک ی اہ

 

ر الکنش
م
 وہ ی اہ

 اےس دےتھکی یہ کپل رک اس ےک یپاس آےئ

ایک روح اھبیھب وک س  ھچک ہتپ لچ ایگ ایک ان وک اہمترے اکم ےک ی ارے ںیم ہتپ لچ ایگ 

 وہ اجیتن ںیہ ہک مہ ایک رکےت ںیہ ایکاصرم ےن س  ھچک اتب دی ا ۔ ایک  

ارف وسال رپ وسال ےئک اج رےہ ےھت ۔ 

 

 یھبک رضخ وت یھبک ش

وکسن اک اسسن ول اےس ھچک یھب اتپ ںیہن ےہ اہں اصرم ےن اےس س  ھچک اتب دی ا اھت 

ارے ی ارے ںیم ۔نکیل ہی اگل ی ات ےہ ہک اس ےن اصرم ےس زی ادہ ھجم رپ رھبو
م
ہس  ہ

 ایک ےہ ۔ 

ا 

ن

ںیم ےن اےس اتب دی ا ےہ ہک ہی س  وھجٹ اور ازلام ےک العوہ ھچک ںیہن اصرم ےھجم اسھپی

 اچاتہ ےہ ۔ 

ر ی ات رپ نیقی ےہ ۔ 
م
 اور اےس ریمی ہ

 اصرم وک وت ںیم ںیہن وھچڑوں اگ اس ی ار اس ےن ریمی زدنیگ رپ ہلمح ایک ےہ ۔ 

 یک رطف آھکن ااھٹ رک ںیہن دےھکی ںیم ےن اہک اھت ںیم ےن اےس واڑن ایک اھت ہک ریمے رھگ
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 اگ ۔

 ی ارم وک اصرم رپ تہب ہصغ آراہ اھت ۔۔ 

 ھااول ۔اںیہن اہمتری رضورت ےہ ۔

می
س

 اےس مہ اھبنسل ںیل ےگ یف ااحلل مت اھبیھب وک 

 رضخ ےن اس ےکدنکھ ےپ اہھت رھک رک اہک ۔

 ھچک ریمے ایخل ںیم ںیہمت س  ھچک اےس اتب دانی اچےئہ ڈویل آج ںیہن وت لک س  

اجن اجےئ یگ اس ےس ےلہپ ہک اےس یسک اور ےس ہتپ ےلچ اور مت اس ےک اسےنم وھجےٹ 

 وہاجےئ ںیہمت اچےیہ ہک وخد یہ اےس س  ھچک اتب دو ۔ 

ے

 
ای

 

 ی

ارف یک ی ات اکےتٹ وہےئ 

 

ا ی ارم ےن ش

ن

اور اس ےک دعب اےس ہشیمہ ےک ےئل وھک دوں ںیہ ی

 اہک ۔ 

 ںیہمت اس ںیم ڑپےن یک رضورت ںیہن ۔ ہی ریما اعمہلم ےہ اور ںیم اھبنسل ولں اگ

ا اس رطح ےس وھبےک اجؤ ےگ وت اےس ااھچ ںیہن ےگل اگ ۔ 

ن

ا اھک ےک اجی

ن

 ھچک آرڈر رک و اھکی

 ی ا رم ےن مکح دی ا اھت ۔ 

رکش ےہ ںیمہ یھب اس رھگ ےس ھچک بیصن وہا ورہن اھبیھب ےس ےلہپ وت مت ںیمہ وھباک یہ 

ارف ےن اورپ یک رطف اہھت ا 

 

 اھٹ رک رکش ادا ایک ۔ ےتجیھب ےھت ۔ش

ا ےہ ۔۔۔ی ارم ےن اےنپ اہھت اک وماک انب رک اسےنم ایک ۔ 

ن

 اور یھب ھچک اھکی
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ا یہ اھک ےک اجںیئ ےگ وسڈٹیش یک رضورت ںیہن ےہ  

ن

ںیہن ںیہن مہ رصف اھکی

ارف ےن اس اک اہھت اےنپ آپ ےس دور رکےت وہےئ اہک ۔ 

 

 ۔ش

     

  ۔ حبص روح یک آھکن یلھک وت ی ارم اس ےک اسھت ںیہن اھت

ر آیئ ۔ اس اک ارادہ وشون ےک یپاس اجےن اک اھت 
م
ای  رظن وپرے رمکے رپ ڈال رک اھٹ رک ی اہ

 ۔

 ہی ایک ی ارم حبص حبص یہ ےلچ ےئگ ۔ 

اہتش یھب ںیہن ایک ۔ 

ن

 ی

ر دقم راھک یہ اھت نچک ےس آواز آےن یگل ۔
م
 ایھب اس ےن دروازہ وھکل رک ی اہ

ا اھت انیقیً ی ارم یہ وہاگ ۔ 

ے

 وشون وت نچک ںیم ںیہن اجی

اہتش انبےن ںیم رصموف اھت ۔ 

ن

 وہ اس رطف آیئ وت ی ارم ڑھکا ی

ے ےھچیپ ںیم انبیت وہں ۔وہ اس ےک اہھت ےس اچےئ پک 

ٹ

ب

ن

پ
 
ہ
ی ارم ںیم اھٹ وت یئگ یھت آپ 

 ےتیل وہےئ وبیل ۔ 

مت تہب زمکور وہ ۔اور ںیم مت آرام رکو ںیہمت آرام یک رضورت ےہ ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک  

یھب ی الکل ڈارٹک یک رطح یہ وساتچ وہں ۔تہب زمکور وہیت اج ریہ وہ ھچک اھکی ا ایپ رکو 

۔اہمترے العوہ وکیئ ںیہن ےہ ریمے یپاس وج ےھجم ریمے ی ارم ہک رک البےئ اگ ۔اور 
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 ریمے ڈلپم ےس ایپر رکے اگ ۔ی ارم ےن اس اک اگل وچےتم وہےئ اہک

 پک ےلایل اور اس ےک اہھت ےس

ر وہ ریہ ےہ ۔الےئ دےیجی ںیم انبیت وہں ۔روح ےن  آپ وک اکم ےپ اجےن ےک ےئل دی 

ااکم یس وکشش یک 

ن

 ای  ی ار رھپ ی

 مت ی الکل کیھٹ ںیہن وہاجیت ںیم اکم رپ 

ے

  ی
 
آرام ےس ھٹیب اجؤ ںیم ںیہک ںیہن اج راہ ۔ج

 ںیہن اجؤں اگ ۔ 

دےتلی وہےئ اہک۔ اےنت ںیم  

ٹ ن

اس اک وفن ےنجیب اگل ۔اس ےن روح ی ارم ےن اچےئ پک ںیم ای

رشی وہےن ےک ےیل اجیھب 

ن

 وک ف

 اور وفن یک رطف وتمہج وہا داھکی وت رضخ اےس اکل رک راہ اھت ۔ 

ر آی ا دورسے اہھت ںیم وفن رپرضخ ےس ی ات 
م
اےتش یک رٹے ااھٹ رک ی اہ

ن

وہ ای  اہھت ےس ی

 رکےن ںیم رصموف وہ اکچ اھت ۔ 

  آیئ ۔ وہ یھب وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت روم ںیم

ا ےہ ۔ رضخ ےن 

ن

 آؤ ےگ ڈویل ںیمہ ورکم دادا وک رویسی رکےن ےک ےئل یھب اجی

ے

مت بک ی

 اہک

  
 
ا ۔ںیم آج ںیہن آاتکس ۔ج

ن

ارف ےلچ اجؤ اور اہں وصعمہم وک یھب اسھت ےل اجی

 

مت اور ش
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 ںیم ںیہن آؤں اگ ۔ 

ے

  ی

ے

 روح کیھٹ ںیہن وہ اجیت ی

ے

 ی

ورکم دادا اہمترے رھبوےس رپ اہیں آےئ ںیہ ڈویل ہی مت ایک ہک رےہ وہ ںیہمت اتپ ےہ  

را ےگل اگ اںیہن   اور مت ارئیوپرٹ رویس رکےن یھب ںیہن اجؤ ےگ انتک ی 

 ۔رضخ ےن رپاشیین ےس اہک ۔ 

ریمی ی ات ونس رضخ روح ےس زی ادہ ےھجم وکیئ اوپمٹنیٹ ںیہن ےہ ۔اور روح یک تعیبط 

 ہک رک وفن دنب رک اکچ اھت ۔ کیھٹ ںیہن ےہ ںیم ںیہن آاتکس مت اھبنسل ول س  وہ اانت  

 ہکبج روح ہنم اہوھتں دوھرک واسپ آیئ یھت ۔ 

وھٹیب اور اھکؤ ۔ی ارم ےن اس ےک ےیل رکیس ٹیسھگ رک اےس اھٹبی ا ۔ اور اےس اےنپ اہھت 

اہتش رکواےن اگل 

ن

 ےس ی

 وسال رپ ی ارم ےک اہھت رےھک  

ن

اےتش ےک دوران ااچی

ن

ی ارم آپ ےک وادلنی اہکں ںیہ ۔ی

 ےھت ۔ 

ےک رہچے رپ وھکیتج رظنوں ےس ھچک دےنھکی اگل نکیل واہں وساےئ رھبوےس ےک  رھپ اس  

 اور ھچک ہن اھت ۔ 

 رھپ لھبنس رک وبال 

ھ وہیکچ ےہ ۔اور امں یپااتسکن ںیم ریتہ ںیہ ںیم ےن تہب وکشش یک 

ے

ب ی
ریمے ی ای ا یک ڈ
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ر ےہ ۔ 

ن

ا اچیتہ اںیہن اانپ ونط تہب زعی 

ن

 اںیہن اہیں ےل آؤں نکیل وہ اہیں ںیہن آی

ا  رم ےک ےجہل ںیم اینپ امں ےک ےیل ایپر یہ ایپر اھت ۔ ی 

رامشئ رک یھٹیب ۔ 

ن

ا ۔اتپ ںیہن روح وک ایک وسیھج ےک ف

ن

 ی ارم ریمی ان ےس ی ات رکواںیئ ی

اراض یھت اور ریمے 

ن

وہ ھجم ےس ی ات ںیہن رکیت وہ ریمے اہیں رےنہ رپ ھجم ےس ی

 ی ات ںیہن رکیت وہ اہیں رےنہ یک وہج ےس وہ ھجم ےس رویھٹ وہیئ ںیہ ۔ھجم ےس ی الکل

 ی ارم رکسمای ا اھت ۔ 

 آپ ےھجم ان ےس ولماےیئ ہن ںیم انم ولں یگ ۔روح ےن نیقی ےس اہک ۔

ا اھکؤ تہب ی اںیت رکےن یگل وہ۔ اھکےت وہےئ ی اںیت وسےت وہےئ  

ن

ہنم وھکول اور اھکی

 ںیم ی اںیت اہمتری ی اںیت یھبک متخ ںیہن وہیت ایک ۔ 

ن

 ی اںیت ڈراویئن

ردیتس اھک ا الھکےت ادرھ ادرھ یک ی اوتں ںیم اگلےن ںیم اکایمب وہاکچ اھت ۔ وہ اےس زی 

ن

 ی

آج اینپ امں ےک ی ارے ںیم ی ات رکےت وہ انتک ےبوکسن اھت ہی ویہ اجاتن اھت ۔اچہ رک یھب 

 روح وک ںیہن اتب یپای ا ہک اس ےک اس اکم یک وہج ےس اس یک امں اس ےک یپاس ںیہن ریتہ 

     

 

ش  

ٹ

پ

ن

ت
م
ک

رپ ھچک ویفنکز وہ یئگ آپ ولوگں وک ہی ویکں اگل ہک االسم مکیلع لک ںیم آپ ےک 

اول رواک 

ن

اول وک روک ریہ وہں ںیم ےن ایک ےلہپ یھبک ی

ن

ںیم اہکین آےگ ںیہن ھکل ریہ ی ا ی
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ےہ ۔ریمی وت سب یہی وکشش وہیت ےہ ہک ی ایق رارٹئز یک رطح دن سم ہن رکوں۔ 

ھجم ںیم اور ےنھکل اک ویکہکن ںیم آپ ولوگں ےس تہب ایپر رکیت وہں آپ یک رعتںیفی یہ 

 رپ ڑپےنھ اگ 

ٹ
ن

اول رپ مک

ن

ا ےہ اےنپ ی

ے

وحہلص دیپا رکیت ںیہ ۔اور ےھجم وت تہب وشق وہی

          ریخڈنسے ےسیک زگرا ریمے ریغب ۔روح اور ی ارم وک سم ایک ی ا ںیہن

ڈویل اہکں ےہ مت ولگ ےھجم کیھٹ ےس اتب ویکں ںیہن رےہ ای  وت وہ ےھجم ےنیل 

  
 
 ہک وہ اجاتن ےہ ہک ںیم اس ےک رھبوےس اہیں آی ا وہں ۔   اریئوپرٹ ںیہن آی ا ج

 وہ وت اانت ریغ ذہم دار یھبک ہن اھت ۔ 

 رپ اھٹیب اھت ہی تمہ رصف دادا ںیم 

ٹ

ورکم دادا ایھب آرک ڈویل ےک آسف ںیم اس یک س 

 یھت ۔

ام ںیم الماقت وہیگ وہ وکیئ 

 

اءاہلل ش

 

دادا آپ آرام رکے ۔ڈویل ےس آپ یک ان ش

 ےن ایگ ےہ ۔رضوری اکم اٹمن

ھجم ےس یھب رضوری اس ےک ےیل وکیئ اکم ےہ ریحت ےہ وےسی ۔اےس ۔ ریما اغیپم 

ا دادا رکسماےئ ےھت ۔ 

ے

 دے دو ہک امہمونں ےس رضوری اور ھچک ںیہن وہی

ارف اانت ہک رک الچ ایگ ۔ 

 

 یج دادا وج مکح ۔ش

  ےلھچپ اسل ںیم آی ا اھت
 
وہ مت ولوگں ےک   مت ولوگں یک میٹ ںیم وت ای  ڑلیک یھب یھت ہن ج
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 اسھت یھت ۔وہ یھب آج اہیں ںیہن ےہ ۔ 

ا ڈویل وک ۔دادا ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ ۔

ن

 دنسپ رکیت ےہ ی

 یج درالص وہ اس یک تعیبط کیھٹ ںیہن یھت اس ےیل آج یٹھچ رپ ےہ ۔

 رضخ ےن ی ات اھبنسےتل وہےئ اہک ۔ 

 اور وہ ومیتر وک وج ریمے آدیم ےک الخف وبثت ےلم ںیہ اس اک ایک ۔دادا ےن وپاھچ ۔ 

 آپ رکف ہن رکںی مہ اس اک لح اکنل ےکچ ںیہ ۔

 رضخ رکسمای ا اھت ۔ 

 اچنہپ اکچ اھت اور اس ےک ےٹیب ےک 

ے

ڈویل ےک ےنہک رپ وہ اسرے وبثت ارٹکپسن اصرم ی

 وک زسا یھب وہیکچ یھت ۔ 

ے

 دوس

د ایل اھت ہک دادا اک آدیم آاسین ےس لکن نکیل اس ےک ی او

ٹ ن

وجد یھب ڈویل ےن ھچک ااسی ڈوھی

 آےئ ۔

ری وہج وہیگ 

ٹ

ڈویل ےن رادش ےک اھبیئ ومیس وک ویکں امرا ہی وت ںیم اجاتن وہں وکیئ تہب ی 

 ۔نکیل رھپ یھب اینت ےب دردی ےس امرا ۔ےھجم ڈویل ےس ی ات رکین ےہ اےس البؤ اہیں ،۔ 

جاال ےس وہک س  ےس رضوری اکم اس اک وج یھب رضوری اکم ےہ دعب
فل
 ںیم رکےل اگ 

ا ےہ اےنپ دادا ےک یپاس ۔ 

ن

 اہیں وہی
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 رضخ اہں ںیم رگدن الہ رک الچ ایگ ۔ 

     

 

ا آرڈر ایک اھت ۔ 

ن

ر ےس یہ اھکی
م
رار ےنہک ےک ی اووجد ی ارم ےن ی اہ

ن

م
 ہ

 ی ا ےہ ۔ی ارم ایک وہایگ ےہ اب ںیم اینت امیبر ںیہن وہں آپ ےن وت ےھجم دصویں وک امیبررک د

 روح روےھٹ وہےئ ےجہل ںیم وبیل ۔ 

آج اس ےن ی الکل وشون ےک ی ارے ںیم ی ات ںیہن یک یھت ویکہکن وہ ھجمس یکچ یھت ہک ی ارم 

ا ۔ 

ے

 ںیہن رکی

ے
 

رداس  اےنپ وہےت وہےئ وشون اک ذرک ی 

 دوھکی اینپ اینت 

ے

 مت ی الکل کیھٹ ںیہن وہاجیت ربخدار وج یسک اکم وک اہھت اگلی ا احل

ے

  ی
 
ج

  مت ۔ زمکور وہ

اہں اتپ ےہ وہا آرک ےھجم اےنپ اسھت اڑا ےل اجےئ یگ اس ےن ی ارم یک یئک ی ار یہک وہیئ ی ات 

رایئ ۔ 
م
 دہ

ر ولکن ریما اہھت ڑکپ رک ےک اجی ا رکو ےھجم اسھت ےل اجی ا رکو ۔ 
م
  ی اہ
 
 ایس ےئل وت اتہک وہں ج

 وہا اک وکیئ رھبوہس ںیہن ےہ وہ رکسمای ا اھت ۔

 وت اوہنں ےن ایم اک ربمن ےل ایل وہاگ ۔ ی ارم ےھجم افہمط یب یب ےس ی ا

ے

 ت رکواںیئ اب ی

ا اچیتہ یھت آج اس اک ااھچ ومڈ دھکی رک یہ ڈایل۔ 

ن

 وہ وج ںیہک دونں ےس ی ات رکی
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جاال وھچڑ دو س  وک ریمے 
فل
 ریمی اور اہمتری ی ات وہریہ ےہ ہن 

ے
ے

ےب یب اس وق

 ی ارے ںیم ی ات رکو ۔ 

  ےتچنیھک وہےئ وبال
 
ی ر

ے

د اےنپ ف ری 

ن

 ۔   وہ اےس م

آپ ےک ی ارے ںیم ہن ۔ ۔۔۔وت کیھٹ ےہ ےھجم اینپ ایم ےس ی ات رکواںیئ۔ وہ دضی 

 ادناز ںیم وبیل ۔ 

دا اور ڈالئ رک ےک اس ےک اہھت ںیم ڑکپا 

ٹ ن

   ےس وفن اکنال وکیئ ربمن ڈوھی
 

ی ارم ےن اینپ ج

 رک وخد اھٹ ایگ ۔ 

ینتک ی ار ی ات رکو اہمتری افہمط یب یب اک ربمن ےہ اہمترے وفن رکےن ےک دعب اجےن  

ری وہےن یک وہج ےس ںیم ااھٹ ںیہن اکس آج مت ی ات رک ول ۔ 

ن

 اوہنں ےن اس ربمن رپ وفن ایک ی 

 دس ٹنم ںیم ی ات متخ وہ اجین اچےیہ ۔آج اک دن رصف ریما ےہ ۔ 

ر الچ ایگ ۔ 
م
 دلجی رکو ۔ہک رک ی اہ

 ہکبج روح اب افہمط یب یب ےس ی ات رک ریہ یھت ۔

     

 وت ۔ینتک ی ار ےھجت وفن ایک رگم یسک ےن ااھٹی ا یہ ںیہن روح ریمی اجن ریمے ےچب یسیک ےہ

 وپےنھچ ےک دعب اہک 

ے

 
 ۔افہمط یب یب ےن اس اک احل و ریخی

ری ےھت ہن اس ےیل آپ اک وفن ںیہن ااھٹ 

ن

ر اک ربمن ےہ وہ ی 
م
افہمط یب یب ےہ ہی ریمے وشہ
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 یپاےئ ۔۔ 

  آپ ےس ی ا

ے

راب یھت اس ےئل وہ رھگ رپ رک ےئگ ۔ی

ن

ت وہ یپا آج یھب ریمی تعیبط خ

 ریہ ےہ ۔ 

ا ھجت ہپ 

ے

ا اہھت وت ںیہن ااھٹی

ے

ا ےہ وہ ریتا ۔۔۔؟ اسیک ےہ ۔۔۔ہصغ وت ںیہن رکی

ے

ایخل رھک

 ۔۔۔ان ےک ےجہل ںیم امں وایل رکف یھت ۔ 

 روح ےب اایتخر رکسمایئ ۔ 

 اکش ہی وعرت چس ںیم ریمی امں وہیت ۔ 

 ےت ںیہ ھجم ےس ۔ ںیم ی الکل کیھٹ وہں اور وہ ریما تہب ایخل رےتھک ںیہ تہب ایپر رک 

اتپ ےہ ذرا یس امیبر وہ اجؤ وت یسک اکم وک اہھت ںیہن اگلےن دےتی ۔۔رس ہپ وسار وہےک  

ا الھکےت ںیہ روح رشامےت وہےئ اتب ریہ یھت ۔ 

ن

ردیتس اھکی  زی 

اءاہلل ۔اہلل مت دوونں ںیم اےسی یہ ایپر اقمئ رےھک ۔ 

 

اءاہلل امش

 

 امش

ر وک یسک دورسے ےھجم ھجت ےس یہی ادیم یھت ےھجم نیقی اھت ریت
م
ی وصعمم لکش ریتے وشہ

 ےک یپاس ںیہن اجےن دے یگ۔ 

 ایس ےیل وت اہلل ےن ےھجت ان اجلھ ولوگں ےس اکنال ۔

رتک ڈاےل ۔  ر ےک دل ںیم ریتی تبحم یک اور ی 
م
 اہلل ریتے وشہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
416 

را ےہ یٹیب ریتی ںینہب وسیپں ںیم لیھک ریہ ںیہ اجنےن اانت ہسیپ ان  اہیں اک وت احل تہب ی 

 ں ےس آی ا ۔ےک یپاس اہک

ری یطلغ رکدی اس ےن ۔ریتی ںینہب وت 

ٹ

ریتی امں وت روز رویت ےہ یتہک ےہ وکیئ تہب ی 

 رات رھگ واسپ یہ ںیہن آیت ۔ 

 وفن ربمن ےل ایل اھت ںیم ےن

ل ااھٹ وت ےھجت وھکلا دیتی وہں ۔ 
س

ن

پت پ
ب

 اکیپ 

ان ےک ےنہک رپ اس ےن وفراً یہ ی ار م یک وکیئ یپاس ڑپی اکم وایل افلئ اکنیل اور اس ےک یپاس 

ل ےس ےنھکل یگل ۔
س

ن

پت پ
ب

 ڑپی 

وفن دنب رکےن ےک دعب ی ارم ای  ی ار رھپ ےس دودھ اک الگس اور ڈیمنسی ےیل اس ےک رس 

 رپ ڑھکا اھت ۔ 

 ی ارم ںیم کیھٹ وہ یکچ وہں ۔اس ےن دلجی ےس اہک ۔ 

ا ہک مت رھپ ےس امیبر ہن وہ ۔  اجاتن وہں

ے

ا وہاگ ی

ن

 نکیل ہی وکرس ںیہمت وپرا رکی

ا دودھ الپےن اگل ۔ 

ے

ردیتس وخد یہ اےنپ اہھت ےس اس ےک ہنم ںیم دوا رھک  زی 

ا ےہ ہن ۔۔روح وک وایعق دودھ تہب دنسپ اھت ۔ 

ے

رے اک وہی

ن

 وےسی ہی دودھ ےنتک م

 ات وسےن ےس ےلہپ ایپ رکوااھچ ایسی ی ات ےہ وت ہی وپرا الگس متخ رکو ۔اور روز ر
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 ی ارم ےن ی ایق اچب وہا دودھ یھب اےس الپی ا ۔ 

 اب مت آرام رکو۔ 

 اس اک اماھت وچم رک اےنھٹ اگل ۔ 

 رںیک ی ارم ےھجم ایم ےس ی ات رکین ےہ ہی ںیم ےن ربمن ےل ایل ۔ 

مت ےن اس افلئ رپ ربمن ھکل دی ا ی ارم ےنافلئ دےتھکی وہےئ اہک اس ےک رہچے ےس رپاشیین 

ر یھت ۔ اصف اظ
م
 ہ

 ایک وہا ی ارم ںیم ےن وکیئ یطلغ رک دی ۔ 

وسری ےھجم ںیہن اتپ اھت ہی وکیئ رضوری رپیپ ںیہ ےھجم اگل اےنت دونں ےس اہیں ڑپے ںیہ 

ری یطلغ وہیئگ ھجم ےس اس ےس ےلہپ ےک روح اےنپ روےن اک لغش اجری رکیت 

ٹ

تہب ی 

 ی ارم رکسما دی ا ۔ 

 رک دی ا رکو مت ےس زی ادہ اوپمرٹ ںیہن اھت۔اور ہی اکم 

ے

ر دو ٹنم ےک دعب رشوع م
م
ہ

 ۔اس ےن اس اک رہچہ اصف رکےت وہےئ اہک ۔ 

ایم ےس دعب ںیم ی ات رک انیل ےلہپ ںیم ذرا آسف وفن رک ولں۔ اس ےن لبمک کیھٹ ایک اور 

ر آایگ ۔ 
م
 وفن ااھٹ رک ی اہ
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 ڈویل زیلپ اہیں آاجؤ دادا ےن اہک ےہ ہک وہ اہمترے رھبوےس رپ اہیں آےئ ںیہ اںیہن

ا ۔ 

ن

را اگل ےہ اہمترا اہیں ہن وہی  تہب ی 

 رضخ ےن رپاشیین ےس اتبی ا ۔ 

رضخ ںیہمت ای  ھجمس ںیہن آیئ ںیم اتب اکچ روح یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ آج ںیم ںیہن 

 آ اتکس ۔ 

 ۔

ے

 اانت اس اکم مت اھبنسل ںیہن تکس

ا  ںیم وکیئ یمک ہن رےہ ڈویل ےن آوڈر دی 

ے

دم

ن

 دادا یک ج

ا رضوری ےہ ۔روح اب ریمی ی ات ونس ڈویل ےنھجمس

ن

 یک وکشش رکو اہمترا اہیں وہی

 کیھٹ ےہ رضخ ےن اھجمسےن یک وکشش یک ۔

روح کیھٹ ںیہن ےہ ارگ وہ کیھٹ وہیئگ وت ںیم وخد یہ آاجؤں اگ اور اب ی ار ی ار ےھجم 

ا ۔ 

ن

 رکی

ے

 ڈرٹسب م

 ڈویل وفن دنب رک اکچ اھت ۔

 المےن اگل ۔ رضخےن وفن دھکی رک ای  رسد آہ رھبی اور یلیل ربمن  

     

 اب یسیک تعیبط ےہ اہمتری رضخ ےن وپاھچ ۔

 تبحم ںیم اہرے وہےئ ولگ ےسیک وہےت ںیہ رضخ۔ یلیلٰ ےن وسال ایک ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
419 

د ریمے ےسیج ۔رضخ ےن اہک ۔  ای 

 

 ش

 رضخ ںیم اہمترے ی ارے ںیم ااسی ںیہن وسیتچ ۔یلیلٰ ےن اھجمسےن یک وکشش یک ۔ 

 ںیہن وسیتچ اور ںیم ےن بک مت ےس اہک ہک ںیم اجاتن وہں یلیلٰ مت ریمے ی ارے ںیم ااسی 

 مت ھجم ےس تبحم رکو ۔ریمی تبحم ںیم ادیمِ تبحم ںیہن ےہ ۔ 

 اہں ہی ی ات اگل ےہ ہک مت ےن ڈویل ےک العوہ یسک اور ےک ی ارے ںیم وساچ یہ ںیہن ۔ 

د ںیہمت ریمی تبحم رظن آیت۔ اانپ  ای 

 

ی وت ش

ے

ھی
ئ ک

ارگ مت اس ےک العوہ رظن امھگ ےک ںیہک اور د

 ایخل رانھک ۔

 رضخ وفن دنب رکےن اگل اھت ۔ 

د ےشن ںیم وکیئ یھب  ای 

 

اہمترا رکشہی مت ےن لک رات ریما تہب ایخل راھک ےہ ۔لک رات ش

 ریما افدئہ ااھٹ اتکس اھت ۔ 

 ارگ مت واہں ہن آےت وت ۔۔یلیلٰ ےن ی ات ادوھری وھچڑ دی ۔ 

رض ےہ ۔رضخ

ن

ر تبحم رکےن واےل رپ ف
م
ا ہ

ن

  ےن اہک تبحم یک زعت یک افحتظ رکی

 ای  ی ات وپوھچں ۔۔۔رضح اس یک ی ات نس رک رکسمای ا اھت 

 وپوھچ ۔

 رطکیہف تبحم اےسی یہ فیلکت دیتی ےہ ایک ۔۔۔؟یلیلٰ اک ہجہل رھکبا وہا اھت ۔ 
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اس ےس ںیہک زی ادہ فیلکت دیتی ےہ ںیہمت ہی فیلکت ےتہس وہےئ رصف ای  امہ وہا 

یپاس وکیئ آنشپ ںیہن اھت نکیل   ےہ۔ ںیم ہی فیلکت ھچ اسولں ےس ہس راہ وہں ۔ریمے

  یھب رضخ اک 

ے

  س  راہ دنب وہ اجںیئ ی
 
اہمترے یپاس وت آنشپ اب یھب وموجد ےہ۔ ج

 دروازہ اہمترے ےئل الھک وہا وہاگ ۔ 

 وفن دنب وہ اکچ اھت ۔ 

 اور یلیل اس ےک وظفلں ںیم وھکیئ اب ہی وسچ ریہ یھت ۔ 

ر اس ےس اینت تبحم ےسیک رک اتکس ےہ ۔اس ےن وت یھبک اس ےک ی ارے ںیم 

ن

ہک ہی صخش آخ

 ہن اھت ۔وہ وت رصف ڈویل ےک ی ارے ںیم 

ے

ر رک داھکی ی

ٹ

 ہن اھت ۔یھبک اےس م

ے

وساچ ی

ی یھت ۔

ے

ھی
ئ ک

 وسیتچ یھت اےس د

   نکیل لک رات ڈویل یک تبحم اک

ے

وسگ انم ریہ یھت ۔وہ اینت ےشن ںیم یھت ہک اانپ آپ ی

 ںیہن اھبنسل یپاریہ یھت ۔

اےسی ںیم رضخ اسری رات اس ےک اسھت اس ےک رس رپ ڑھکا راہ ۔ای  ےحمل وک یھب اس وک 

 اہنتہن وھچڑا ۔ 

 اور اب اسری رات اک اکھت آسف ںیم اکم رک راہ اھت ۔ 

ا ےہ اس ےک ےیل اس ےئل لک رات رضخ ےن یلہپ دعف اےس اہک ہک وہ ا 

ے

س ےس تبحم رکی
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د اینت یہ ینتج وہ ڈویل ےس  ای 

 

ا ےہ ۔ش

ے

رپاشین راتہ ےہ ۔ویکہکن وہ اس ےستبحم رکی

 رکیت ےہ ۔ 

     

 

وےسی مت ےن ےھجم اتبی ا ںیہن ہک مت لک وشگنپ ےس ایک ایک ےل ےک آیئ یھت ۔۔۔۔ی ار م اس 

 ن ےل رک روم ںیم آیئ یھت ۔ ےک یپاس اھٹیب اس ےس وپھچ راہ اھت وج ہک ایھب لک اک اسام

ویکں اتبؤں لک آپ ےن ےھجم ڑپھت امرا اھت ۔روح وک اس اک لک واال ڑپھت ی اد آایگ اھت ۔اور 

 اھٹ رک آےنیئ ےک اسےنم ڑھکی وہیئگ

 وسری ی ار ۔تہب زور ےس اگل اھت ایک ۔۔۔ ؟۔ 

 وہ اس ےک یپاس اس ےک ےھچیپ آرک ڑھکا وہا ۔ 

د زور ےس اگل اھت ۔اس  ای 

 

ےن اانپ اگل داھکی ا ۔اہجں ی ارم یک دو اویلگنں ےک   ی اد ںیہن ۔ش

ان اب یھب وموجد ےھت ۔ 

 
ن

 ن

 اس ےک اگل رپ رےھک ۔ 

ٹ
ن

 ی ارم ےن ےب اایتخر اےنپ وہی

تہب ےب رشم ںیہ آپ تہب دنگے ںیہ وہ اانپ آپ اس یک ی اوہں ےس ڑھچوایت ےھچیپ 

 یٹہ ۔ 

 اگ ۔   ایھب مت ےن دیھکی یہ اہکں ےہ ریمی ےب رشیم وہ ںیہمت اب داھکؤں
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  ےتچنھک وہےئ وبال ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اےس اےنپ ف

اگنپ داھکیت وہں ۔ 

 

 ی ارم ےٹہ ہن ںیم آپ وک اینپ ش

اگنپ گیب ااھٹےئ ۔ 

 

ے وہےئ ش

ے

کلب

ن

ن
 روح ےن وفرا اس یک انپوہں ےس 

 اور اس ںیم ےس زیچںی ادرھ ادرھ رکےن یگل ۔ 

 دھکی رک تہب وفحمظ وہ راہ اھت ۔ 

ے

 ی ارم اس یک ریغ وہیت احل

اس ےک اسےنم رےنھک یگل ہی یھب یلیلٰ ےن ےل رک دی ا ےہ ہی یھب یلیلٰ ےن   وہ اسری زیچںی

دےن وک وبال اھت آپ اس وک ےسیپ دے دےئجی اگ ہن اجےن ےنتک ےسیپ اس ےن ریمی زیچوں  ری 

ن

خ

راب وہاکچ اھت ۔ 

ن

ام رپ ی ارم اک ومڈ تہب خ

ن

 اگل دےی ۔روح وبےل اج ریہ یھت ہکبج یلیلٰ ےک ی

ک ۔۔۔روح وک اینپ دنسپ

ٹ

شت
پ لپ

دہ زیچ لم یکچ یھت ی ارم لھک رک رکسمای ا ۔ ہی   ی 

اب وہ رھپ ےس ےس ی اد دالےن وایل یھت ہک اولکیت زیچ وہ اس ےک ےئل ںیہن الی ا اھت اور ااسی 

 یہ وہا 

 اےنپ ںیہن ےل ےک آےئ ےھت ہن ریمے ےئل ںیم وخد ےل آیئ وہں ۔

ا ۔وہ اےس وھکل رک داھکےن یگل ۔ 

ن

 ایھچ ےہ ی

  رک ےک اتبؤں اگ ہک یسیک ےہ وہ ذوینعم ادناز ںیم وبال ۔ اب مت اگلؤ یگ وتںیم ٹسیٹ

 سج ےک دعب روح ےک اگل الل وہ ےئگ ۔ 
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 آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ی ارم تہب دنگے ںیہ ۔ 

ر اجےن یگل ۔
م
 وہ اھٹ رک ی اہ

  اس اک وفن رھپ ےس اجب اس اک 
 
ارے ی ار ںیم ےن ایک ایک ےہ وہ اس ےک ےھچیپ اجےن اگل ج

را

ن

 ب وہاکچ اھت۔ ومڈ رھپ ےس خ

     

ی ارم آج یھب اےنپ اکم رپ ںیہن ایگ اھت روح ےن تہب اہک ہک اس یک وہج ےس ایٹھچں ہن 

 روح ی الکل کیھٹ ںیہن وہ اجیت وہ وکیئ اکم 

ے

  ی
 
ا اس اک انہک اھت ج

ن

رکےئ نکیل وہ ںیہن امی

 ںیہن رک یپاےئ اگ۔

اہتش روح ےن انبی ا اھت ۔ 

ن

 آج تہب ےنہک ےک ی اووجد یھب حبص اک ی

اہتش رکےک افرغ وہےئ ےھت ہک دروازہ اجب ۔ ایھب

ن

  وہ ی

  ی ارم  
 
ارے ہی وکن آ ایگ۔۔۔۔؟روح وسےتچ وہےئ اھٹ ےک دروازہ وھکےنل یگل ج

 ےن اہک ہک دروازہ وہ وھکےل اگ ۔ 

 روح دنکھ ااکچ رک واسپ ھٹیب یئگ ۔وت ی ارم دروازہ وھکےنل آایگ ۔ 

 دروازہ وھکےتل یہ ی ارم اکٹھک

 ر آںیئ۔ دادا آپ اہیں آںیئ ادن 

 ی ارم ان ےک ےلگ اتلم ان وک ادنر آےن اک راہتس دےنی اگل ۔ 
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نکیل ان ےس ےلہپ رضخ ادنر آی ا اور روح وک ادنر اجےن اک وبال وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک روح وک ان 

 ےک اکم ےک ی ارے ںیم ھچک یھب ہتپ ےلچ 

 روح اےنپ رھگ ںیم ااجنن صخش دھکی رک اھٹ رک رمکے ںیم یلچ یئگ ۔ 

ان ولوگں وک تہب اہک ہک ںیہمت البےئ نکیل ہی ہن وت ریمی مت ےس ی ات رکوا رےہ ںیم ےن 

 ےھت اور ہن یہ ریمے یپاس الب رےہ ےھت ۔ 

مت اجےتن وہ ںیم اہیں رصف اہمترے ےئل آی ا وہں ۔ینتک طلغ ی ات ےہ ہک ںیہمت آرک 

 ھجم ےس ہن ولم ۔وہ اےس اسھت یہ ےیل ےتلچ وہےئ ادنر آےئ ۔ 

ا آپ وک رویس رکےن ےک ےئل ۔وہ ان 

ے

دادا درالص ںیم ھچک زیبی اھت ۔ورہن ںیم وخد آی

ے وہےئ وبال ۔ 

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

 ےک اسھت 

 ریخ وھچڑو ان س  ی اوتں وک ںیم مت ےس ھچک امےنگن آی ا وہں ۔ 

 ںیہمت ی اد ےہ مت نپچب ںیم ھجم ےس وج ھچک امےتگن ےھت ںیم ںیہمت دے داتی اھت ۔ 

  وت ڈویل یھب رکسمای ا ۔ اوہنں ےن رکسماےت وہےئ اہک

دادا ریمے یپاس ااسی ایک ےہ وج ںیم آپ وک دوں اگ آپ ےک یپاس س  ھچک ےہ آپ اجن 

ے دے دواگن ۔

ے

سپ
 

ہ

 ےہ ےتسنہ 

ے
ن

 ےئجیل ہی یھب آپ یک اامی

ن

 امن

راج ےک الخف تہب رکسما رکرنیم ےس ی اںیت رک راہ اھت ۔ 

ن

 ی ارم آج اےنپ م
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ات ےھت ۔ ویکہکن اسےنم ےھٹیب اس صخش ےک ی ار م رپ  

ن

 تہب ااسحی

 اس یک ی ات رپ ورکم دادا ےن قہقہ اگلی ا ۔ 

ر اکنل رک اس ےک اسےنم ریھک۔  اور اےنپ اہھت ںیم ڑکپے ومی الئ ےس ای  وصتی 

ر اس ےک اسےنم رکےت وہےئ اس اک رہچا داھکی  ےھجم ہی اچےیہ ڈویل ۔ اوہنں ےن وصتی 

 اس اک رہچہ ےصغ یک دشت ےس رسخ وہ اکچ اھت ۔

 یل ۔وہ ریمی ریغت ےہ ویبی ےہ ںیم ےن اہک اج

ن

 ول وت مت ےن اہجں ںیہن امن

ن

ن امن

 ویبی ی ارم ےن وفن ااھٹ رک زور ےس دویار ہپ دے امرا ۔ 

 وھبول ےک ںیم وکن وہں ۔ 

ے

 ڈویل دح ںیم روہ م

 وھبول ہک ںیم وکن وہ اس ےس ےلہپ ہک ڑھکے ڑھکے اہمتری اجن ےل ولں دعف 

ے

مت م

 رےت وہےئ وبال اھت ۔ وہ اجؤ اہیں ےس ی ارم ےصغ ےس داھ

 ارگ اےسی ںیہن وت وےسی یہس وج زیچ ےھجم اچےیہ وہ وت ںیم احلص رک ےک روہں اگ ۔

 وھبول 

ے

 ووڈ داھکی رےہ وہ م
ب

ٹ

پ ت 

ٹ

ئ پ

ےھجم اگل اھت مت رشاتف ےس امن اجؤ ےگ ۔نکیل مت وت ےھجم ا

 ںیہمت اس اقمم رپ اچنہپےن واال ںیم وہں۔ دادا ایھب یھب رپوکسن ادناز ںیم وصےف رپ

 اھٹیب وہا وبل راہ اھت 

 ارگ ںیم ںیہمت ہسیپ ںیہن داتی وت ۔۔۔۔ 
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ہی اقمم ےھجم اہمترے ےسیپ ےس ںیہن اینپ یپاور ےس الم ےہ ۔ںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم اہمتری 

ا وہں ہک مت ےن ےھجم ہسیپ دی ا ۔ 

ے

 زعت اس ےئل رکی

ا اھت ویکہکن مت دورسوں  

ے

یک زعت طلغ یمہف ےہ اہمتری ںیم اہمتری زعت اس ےئل رکی

 یھب رظن ںیہن رےتھک ےھت ۔ 

 ںیم ےن اہمتری آوھکنں ںیم یھبک الموٹ ںیہن دیھکی یھت ۔ 

ر ےل ےک آؤ ےگ وت اہمترا اہھت اکٹ  ا ہک مت اس رطح ریمی ویبی یک وصتی 

ے

ارگ ولعمم وہی

 داتی ۔

ر ےل رک  ہی اجےن ےک ی اووجد ےک وہ ریمی ویبی ےہ مت ریمے رھگ ریمی ویبی یک وصتی 

 وہ  ریمے یپاس آےئ 

 ینعی ہک مت ےن اجےتن وبےتھج وہےئ ریمی زعت رپ رظن ڈایل ےہ ۔ 

 ںیم رھگ رپ وہں ۔ورہن ںیم اینپ ریغت رپآھکن ااھٹےن واےل یک 

ے
ے

رکش رکو ہک اس وق

 آںیھکن اکنل داتی وہں ۔

 ںیہن وہ ہک مت ڈویل ےک اسھت وھٹیب مت اس 
 
اینپ ہی لکش دعف رکو اہیں ےس مت اس اقٹ

 وہ ۔ رادش ےک اسھت ےنھٹیب 
 
  ےک اقٹ

ںیم ںیہمت دےکھ امر ےک اکنولں ی ا وخد اہیں ےس اجؤ ےگ اےس اےسی یہ اھٹیب دےتھکی وہےئ 
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 ی ارم رھپ ےسداھڑا اھت ۔ 

اج راہ وہں ںیم نکیل ای  ی ات ی اد رانھک وج زیچ ای  ی ار ورکم دادا وک دنسپ آ اجیت ےہ وہ اس 

 یک وہ اجیت ےہ ۔ 

ےہیھت نکیل اب وہ ڑلیک ےھجم ہشیمہ ےک ےئل ےھجم وہ ڑلیک رصف ای  رات ےک ےیل اچ 

 اچےہ۔

 اس ےس ےلہپ ےک دادا ھچک اور اتہک ی ار م اس اک رگابین ڑکپ اکچ اھت 

 ٹیگ آؤٹ ۔۔وہ داہڑا اھت

 ولچرضخ ورکم دادا ےصغ ےس وبال ۔ 

 اور اتلچ وہا دروازے ےک یپاس آی ا نکیل اس ےک ےھچیپ وکیئ ںیہن لچ راہ اھت ۔ 

ر رک ای  رظن رضخ

ٹ

  وک داھکی ۔ اس ےن م

ا وہا دھکی راہ اھت ۔ 

ے

 رپ ی ادنھ ڑھکا اےس اجی

ن

 وج اےسی یہ ی ازو نس 

وافداری ۔۔۔تہب وافدار وہ مت رضخ۔نکیل اہمترے ےسیج ولوگں یک دقر ںیہن ےہ 

 وہ ۔وےسی یھب اہمترا ہی ی اس وت ھچک دونں ںیم 

ے

  اچےہ ریمےیپاس آ تکس
 
اہیں ۔مت ج

 ےہ اس ےن ۔ورکم دادا رکسماےت وہےئ وبال ۔   رم اجےئ اگ ۔ورکم دادا ےس اگنپ ایل

 ےک اھک ےل اگ نکیل ڈویل ےک اسھت دغاری یھبک ںیہن رکے  

ن

رضخ ڑسوکں رپ کیھب امن
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 اگ ۔

 رضخ اےس انسےن واےل ادناز ںیم وبال ۔ 

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ورکم ےصغ ےس ی اہ

     

 ںیم یھبک وسچ یھب ںیہن اتکس اھت ہک ورکم یک وسچ ایسی وہ یتکس ےہ ۔

ا ۔ ارگ ےھجم

ے

ا وت ںیم اںیہن اہیں یھبک ہن الی

ے

  ےلہپ ادنازہ وہی

 ںیم ۔ 

ے

 وہ ھجم ےس دض رکےن ےگل ہک اںیہن مت ےس انلم ےہ یسک یھب احل

مت ےن اںیہن اےنپ آسف ںیم ےنھٹیب ےک ےیل اہک اھت ایس ےیل ںیم واہں ےل ےک ایگ نکیل 

  ںیم واہں ایگ وت وہ روح یک وفوٹ اےنپ اہھت ںیم ےیل وہےئ ےھت 
 
 ۔   ج

 ان ےک وپےنھچ رپ ںیم ےن اتبدی ا ہک وہ اہمتری ویبی ےہ ۔ 

ردیتس اسھت ٹیسھگ الےئ ۔   سب رھپ ایک اھت وہ ےھجم زی 

 رضخ اینپ افصیئ دےتی وہےئ وبال ۔ 

 ہکبج ہی ی ات اگل یھت ہک رمکہ دنب وہےن یک وہج ےس روح ھچک یھب نس ںیہن یپایئ ۔ 

نکیل رھپ یھب رضخےن رفنکم رکےن ےک ےیل اےس اچےئ انبےن اک اہک ۔وت وہ رکسماےت  

ردیتس رضخوک اھکےن رپ  وہےئ ان دوونں ےک ےئل اچےئ انبےن یلچ یئگ ۔اور رھپ زی 

 روےنک یگل ۔ 
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سج ےس رضخ ای  ی ار رھپ ےس رپوکسن وہ ایگ اھت نکیل اب وہ اس ی ات وک ےل رک یھب 

 دا وک روح دنسپ آیئگ ےہ ۔نشنیٹ ںیم اھت ہک ورکم دا

 اور ی ارم روح وک یسک احل ںیم ںیہن ونگاےئ اگ ہی وت اس یک آںیھکن یہ اتب ریہ یھت ۔ 

 وہ تہب وکشش ےک ی اووجد یھب اانپ ہصغ طبض ںیہن رک یپا راہ اھت ۔ 

     

ا 

ن

  ولوگں وک اس ےن اینپ رطف اگلی
 
اس ےن ےھجم ااکنر ایک ںیم ےن اےس ہی اقمم دی ا ۔ ج

 ےن اےس ہسیپ دی ا ۔   اھت وت ںیم 

ایک اماگن اھت ںیم ےن اس ےس رصف وہ ڑلیک ۔ای  ڑلیک ےک ےیل اس ےن ریما رگابین ڑکپ 

 اریما ورکم دادا اک ۔ 

 ےھجم وہ ڑلیک اچےیہ اربک ۔یسک یھب تمیق رپ س  وک اگل دو ۔ 

 ڈویل وک ںیم اس یک اواقت داھکؤں اگ ۔ 

ےن ااھچ ںیہن ایک ورکم وک ااکنر   ںیم اےس اتبؤں اگ ہک ورکم ےک اسھت اگنپ ےل رک اس 

 رکےک اس ےن ورکم یک وتنیہ یک ےہ ۔ 

دادا آپ رسکیلی وہ اجںیئ ڑلایکں تہب یہ وھبل اجےئ اس ڑلیک وک اہیں ای  ےس ای  

 ںیم احرض ےہ ۔ 

ے

دم

ن

 نیسح ڑلیک آپ یک ج

 اربک اےس ای  ےس ای  نیسح ڑلیک داھکےت وہےئ وبال ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
430 

  اہک ےھجم وہ ڑلیک اچےیہ ۔ ںیہمت ھجمس ںیم ںیہن آی ا ںیم ےن ایک 

 وہ ےھجم اس ےیل ںیہن اچےیہ ویکہکن وہ تہب نیسح ےہ ۔

 یسب وہیئ 

ے

ی ا ریما اس ہپ دل آایگ ےہ ںیم دانھکی اچاتہ اھت ہک وہ ڈویل ےک ادنر سک دح ی

 ےہ ۔

 وہ ڑلیک اس یک زمکوری نب یکچ ےہ ۔ 

 رکےن رپ وبجمر رکدی ا ےہ ۔ اور ریما رگابین ڑکپ رک ڈویل ےن ےھجم اس یک زمکوری رپ ہلمح  

 ورکم دادا داہڑےت وہےئ وبال اھت ۔ 

 وت ایک وساچ ےہ آپ ےن اربک ےن وپاھچ ۔

ل یہ ےب ومل وہایگ اھت 
ئ لک
 رادش اےنپ اھبیئ ومیس ےک دعب 

درورڈل ںیم اےس وکیئ ےتک ےک ی اؤ یھب ںیہن وپاتھچ اھت ۔وہ وج وسچ راہ اھت ہک ورکم 

ٹ ن

اب ای

 دبہل ےل اگ ۔ اہیں آ رک اس ےک اھبیئ اک  

 اس ےک س  ےک س  وخاب درھے ےک درھے رہ ےئگ ۔ 

اک ےہ آپ وک اتپ ےہ اس ےن ےھجم زدنہ ویکں وھچڑ دی ا ویکہکن اس 

ن

دادا ڈویل تہب رطخی

 یک ویبی اک وفن آایگ اھت ۔ 

 ومت یھب دی ہک ںیم 

ن

اس ےن ریمی آوھکنں ےک اسےنم ریمے اھبیئ وک اینت ایھبی
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پ ااتھٹ وہں ۔رادش

ن

 ےن اںیہن اھجمسےن یک وکشش یک یھت ۔  وسچ رک اکی

 ومت داتی وہں ۔ورکم داداقہقہ اگ ےک انسنہ اھت ۔ 

ن

 اب مت دانھکی ہک ںیم اےس ینتک ایھبی

     

ی ارم وک ہتپ اھت ہک ورکم اس ےک الخف رضور وکیئ ہن وکیئ الپگنن رک راہ وہاگ وہ اےس اچین 

 الچ اجےئ اگ اےس ڈر رصف ر

ے

 وح اک اھت ۔ داھکےن ےک ےئل یسک یھب دح ی

 وہ روح وک وھک ںیہن اتکس اھت ۔ 

 اےس ڈر اھت ہک یسک رطح روح وک اس یک تقیقح ہن اتپ لچ اجےئ ۔ 

 ارگ ااسی وہا وت وہ روح وک ایک وجاب دے اگ سک رطح ےس اےس اانپ نیقی دالےئ اگ ۔ 

 اینپ 

ے

  ی
 
ہی وت وہ ھجمس اکچ اھت ہک روح وخد ےس زی ادہ اس رپ اابتعر رکیت ےہ ۔روح ج

وھکنں ےس اےس اس رطح اک وکیئ اکم رکےت ہن دےھکی وہ یسک دورسے رپ نیقی ںیہن آ

 رکے یگ ۔ 

 اور اس ی ات رپ ی ارم رپوکسن اھت ۔ 

 اور اورپ ےس اصرم یھب اہھت دوھ رک اس ےک ےھچیپ ڑپاکچ اھت 

     

 یک ربخ لم ریہ 
پ
 ٹ
پ
رے س  ڈنغوں وک اےنپ اسھت الم اکچ اھت ۔ڈویل وک ٹ

ٹ

دادا وھچےٹ ی 

 یھت۔
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ر اس اک ایک ارادہ ےہ ۔   وہ

ن

 وکیئ یھب دقم ںیہن ااھٹی ا آخ

ے

 وسچ راہ اھت ہک دادا ےن ایھب ی

ا اھت رپ اس ےک ذنہ 

ن

 دادا وک وکیئ ہن وکیئ دقم رضور ااھٹی

ے

ی ار م یک وسچ ےک اطمقب اب ی

 الچ اجےئ اگ ۔ 

ے

 ںیم ایک لچ راہ ےہ وہ ڈویل وک اچین داھکےن ےک ےئل یسک یھب دح ی

 روح ےک اسھت ھچک ااٹل دیساھ رکےن اک وت ںیہن   ںیہک اس اک ارادہ 

د ھچک اور  ای 

 

پ ےہ ۔ںیہک روح وک وکیئ اصقنن ںیہن اچنہپ ےن واال ۔ی ا ش دادا ایک وسچ رک جپ

 ۔۔۔؟

 ےھجم روح وک دلج از دلج اہیں ےس اکنانل وہاگ 

     

 ےھجم ھجمس ںیہن آراہی ارم مہ ہی رھگ ویکں وھچڑ رےہ ںیہ ۔

 ۔ان اک رضوری اسامن کیپ رک رےہ 

ے
ے

اس ےک رھگ ںیم تہب اسرے ولگ ےھت اس وق

 ےھت ۔ 

ں اس ٹیلف ںیم رےنہ یک وکیئ 
 
ہپ
مم
ہ

ےبیب ویکںکہ ںیم ےن اانپ رھگ ےل ایل ےہ اور اب 

 رضورت ںیہن ےہ

را ےہ اور تہب آرام دہ ےہ مت واہں آاسین ےس وھگم رھپ یتکس وہ اب  ارا رھگ اس رھگ ےس ی 
م
ہ

دو رمکوں ےک اس وھچےٹ ےس ٹیلف ںیم رےنہ یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ںیہمت اس  

 ۔ی ارم ےن ایپر ےس اھجمسی ا
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ارف 

 

 ںیم وبیل وت یپاس ڑھکا ش

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
را وہا دار روح ااسکی

ٹ

ارا اانپ رھگ ۔اس ےس ی 
م
ایک چس ںیم ہ

 رکسمای ا ۔ 

 ںیہ ۔

ے

را ےہ ہک مہ دوونں آرام ےس ڈیبنٹنم لیھک تکس

ٹ

 اہں روح وہ اانت ی 

 تہب ھچک اہمترا ہی اتک تہب اوجناےئ رکے اگ ۔ اور یھب  

ام وشون ےہ روح ےن ہنم انب رک اتبی ا ۔ 

ن

 ہی اتک ںیہن ےہ اس اک ی

ام وکیئ 

ن

ا ی

ن

ا ویہ وشون ںیم یھب یہی ہک راہ اھت یطلغ ےس ہنم ےس اتک لکن ایگ وہ ایک ےہ ی

ن

اہں ی

ارف اینپ ی ات وک وکر رکےن ےک رکچ

 

 ںیم اور اھجل یھب رھک ول لسن وت ںیہن دبل دبیتل ۔ش

 ایگ روح ےن وھگر رک داھکی ۔ 

ام رھک ول ہی اتک ےہ اور اتک یہ 

ن

ینعی وہ اےس ہی ےنہک یک وکشش رک راہ اھت مت اچےہ وج یھب ی

 رےہ اگ ۔

ریما بلطم ےہ داین اک س  ےس ایپرا اجونر وت اتک یہ ےہ اور س  ےس ایپرے اجونر ےتک اک 

ام وشون وج داین یک س  ےس  

ن

 ایپری ڑلیک روح ےن راھک ےہ ۔س  ےس ایپرا ی

 ی ارم یپاس ڑھکا ان دوونں یک ی اںیت نس راہ اھت ۔ 

رھپ ان دوونں وک اےسی یہ ی اوتں ںیم ےگل دھکی رک اس ےن رضخ وک اخمبط ایک وج رضوری 

 اسامن کیپ رک راہ اھت 
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یلیل ےس ی ات وہیئ اہمتری ۔۔۔؟۔ویتق وطر رپ اس رپ تہب ہصغ رک ایگ اھت نکیل ہی یھب چس 

 دھکی رک ی ارم تہب رپاشین وہ   اھت

ے

ہک اس دن اس ےن ی ارم یک تہب دمد یک روح یک احل

د وہ اس  ای 

 

ایگ اھت اےس اانپ وہش یھب ہن راہ اھت ارگ اےسی ںیم یلیلٰ اس ےک یپاس ہن وہیت ۔وت ش

 وچسنشی وک ڈنیہل ہن رک اتکس

اہک   اس یک تعیبط ان دونں ھچک کیھٹ ںیہن ےہ وس ںیم ےن اےس آرام رکےن ےک ےیل

 ےہ ۔

ارف ےک اکن ڑھکے وہےئگ ۔

 

 اور وہ دورسی ڑلیک وصعمہم ی ارم ےن وپاھچ ۔وت ش

 رکو اس یک وصعمتیم وت 

ے

ووم ےہ نکیل رکف م
صع
م

وصعمہم ڈیمم رضورت ےس زی ادہ 

 ںیم اکنولں اگ ۔لف احل مت دادا واال ہلئسم لح رکو اصرم وک مہ دعب لھبنس ںیل ےگ ۔ 

ارف

 

 ان ےک یپاس ڑھکا وپھچ راہ اھت ۔   وصعمہم اک اصرم ےس ایک قلعت ش

 ےک ےئل ںیہن ۔رتہب وہاگ ہک 

ن
ن

اہم نس

ن

مہ اہیں اکم رکےن آےئ ںیہ ۔۔ اہمترا وصعمہم ی

اکم رپ دایھن دو ۔اہمترے یتیہچ آیئ ںیہن مت ےن وت اکل رکےک اےس اہیں البی ا اھت ۔رضخ 

 ےن ی ات دبانل اچیہ 

ارف سب اانت وبل رک رھپ

 

 ےس روح ےک ےتک ےک اسھت اس یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ ۔ش

 ےنلیھک اگل ۔ 
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 روح ںیہمت وخاب آےت ںیہ اس ےک یپاس ڑھکا وپےنھچ اگل ۔ 

ی ارم اور رضخ ےن ہشیمہ یک رطح اس یک ےبوضفل ی ات رپ رگدن یفن ںیم الہیئ اس اک ھچک 

 ںیہن وہاتکس رضخوبال ۔ 

آےت   وخاب وت س  وک آےت ںیہ ےھجم یھب آےت ںیہ ۔یھبک یھبک وت تہب ڈراؤےن وخاب

 ںیہ روح ےن اہوھتں ےس ڈرا ہن اچاہ وت ی ارم ےب اایتخر رکسما ی ا ۔ 

ارف یک ی ات 

 

مت ےن وخاب ںیم یھبک ےھجم داھکی ےہ ۔ریما بلطم ےہ اانت ڈنیہمس ۔ش

 لمکم وہےن ےس ےلہپ روح وبل ڑپی 

ںیہن ڈراؤےن وخاب آےت ںیہ اب اےنت یھب ڈراوےن ںیہن آےت اس ےس ےلہپ ےک  

ارف اس ےک ی ات اتھجمس

 

  ی ار م اوررضخ اک ےب اسہتخ قہقہ دنلب وہا ۔ش

ا اچاہ نکیل واہں اب وکیئ ہن اھت ۔ 

ن

 اس ےن ان یک رطف داھکی اور رھپ روح وک وھگر ی

 رھپ وہ وخد یھب رکسما دی ا ۔

 ریمی نہب یھب ریمی رطح ےہ ۔ احرض وجاب ۔

ارف یک ی ات متخ وہےن ےس ےلہپ رضخ وبال ۔ 

 

 ڈراؤین ۔۔ش

 ہن رک یپای ا اوےئ ریمی ویبی تہب ویک

ے
 

رداس  ٹ ےہ روح یک رعتفی ی ارم ی 

وں رکسماےئ اور اےنپ اکم رپ گل ےئگ 

ن

 

ے

 وہ ت
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 اےنس اہمترے الخف انشکی ویکں ںیہن ایل 

ے

ارگ وہ س  ھچک نس اکچ ےہ وت ایھب ی

 وصعمہم ےس ی ات رک راہ اھت

ے
ے

 ۔اصرم اس وق

 وہ ےھجم   یہی وت ےھجم ھجمس ںیم ںیہن آراہ ارگ ڈویل وک رضخ ےن س  ھچک اتب

ے

ا وت اب ی

ے

دی ا وہی

ا وصعمہم واعق یہ تہب ڈری وہیئ یھت 

ے

 وگیل امر اکچ وہی

راؤ ںیہن ۔ںیم وخد اس ےس ی ات رکوں اگ ۔سب اانت اتپ لچ اجےئ ہک رضخ وک انتک ہتپ 
 
مت ھگ

 لچ اکچ ےہ ۔ 

ردیتس مت ےس ی ات رکےن یک وکشش رک راہ اھت ۔   مت اسرا ازلام ھجم رپ اگل دانی ہک ںیم زی 

 ےن رپاشیین ےس اہک ۔   اصرم

 ںیہن اصرم ںیم اےنپ ےیل ںیہمت تبیصم ںیم ںیہن ڈال یتکس ۔وصعمہم رپاشین یھت

 وہ ےھجم ھچک ںیہن وہاگ ںیم س  اھبنسل ولں اگ ۔سب ای  ی ار ںیم اس 

ے

مت رپاشین م

ری اد رک اتکس ےہ   ڑلیک وک س  ھچک اتب دوں ی ارم ےسیک یسک یک زدنیگ اس رطح ےس ی 

 ںیہن ےہاس ےن اس ڑلیک وک

ے

  اینپ ویبی انب ےک راھک ےہ اےس ھچک اتبی ا ی

 ایک ےہ ےھجم گل راہ ےہ ہک ی ارم اس یک ی ات 

ٹ

ارگ

ٹ

ایس ےئل ںیم ےن اس یک ویبی وک ی

ا ےہ وت اس یک ی ات وہ رضور امےناگ ۔

ے

 اگ ۔ارگ وہ چس ںیم اس ےس ایپر رکی

ن 

 رضور نس

 اصرم ےن اہک ۔ 
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وت ایک رگیٹن ےہ ہک اچیبری ڈویل ےک اسھت   نکیل اصرم ارگ روح وک س  ھچک ہتپ لچ ایگ 

د ڈویل رس روح وک امر  ای 

 

رانہ اچےیہ یگ ےھجم وت اتگل ےہ ہک وہ اںیہن وھچڑ رک یلچ اجےئ یگ ی ا ش

 ہن دںی وصعمہم ےن رپاشیین ےس اہک ۔ 

ا ےہ ۔ 

ے

اہ وک امری

ن

ا ےہ وت اےس امرے اگ ںیہن اور ہن یہ وہ یسک ےب گ

ے

 ارگ وہ اس ےس اچس ایپر رکی

در رکےن رپ ۔اور ارگ ای  ی ار   ۔اور

ٹ

ڈ

ن

ت لت
ش
ےھجم نیقی ےہ ہک روح ی ارم وک وبجمر رک دے یگ 

 امایف اک 

ے
ے

ان متخ وہ اجےئ اگ اس وق

 
ن

ام و ن

ن

ارے اہھت گل ایگ دیئب ںیم امایف راج اک ی
م
ی ارم ہ

را ڈان ڈویل ےہ ۔

ٹ

 س  ےس ی 

ا ےہ ےھجم ہی دنگیگ متخ رکین ےہ  

ن

وصعمہم زیلپ ریمی پلیہ رکو ںیم ےھجم امایف ورڈل متخ رکی

ھچک طلغ ںیہن رک راہ اور ںیم اےنپ ودعے ےک اطمقب اہمترے ی ای ا ےک اقولتں  

دےن ںیم اہمتری دمد رضور رکوں اگ 

ٹ ن

 وکڈوھی

 وہ اور آرام رکو ۔ 

ے

 ہی ریما ودعہ ےہ مت ےس ۔اب رپاشین م

ر وہ وسیتچ ریہ ایک و ہ حیحص رک ریہ ےہ اصرم اک وفن دنب وہےن ےک دعب یھب اجنےن ینتک دی 

ری اد    روح وک ہی س  ھچک ہتپ ےلچ اگ وت وہ اسیک ری اٹیک رکے یگ روح یک وت زدنیگ ی 
 
۔ج

 وہ اجےئ یگ ۔ 

     

را اور وہا دار اھت ۔   اےنپ ےئن رھگ ںیم ےھت وج دورسے رھگ ےس اکیف ی 

ے
ے

 ی ارم اور وہ اس وق
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ار ف اوررضخ

 

  ہک ش
 
ان اک اسامن اسیک اگل ۔۔۔؟ی ارم ےن روح ےک یپاس آرک وپاھچ ج

 ادنر ےل ےک اج رےہ ےھت ۔ 

 تہب ااھچ ےہ ۔۔ روح ےن وخش وہ رک اہک 

ی ارم ےھجم ای  ی ات اتبںیئ آپ ےن وت اہک اھت ہک وہ ٹیلف یھب آپ اک اانپ ےہ وت اب آپ اس 

 ٹیلف اک ایک رکںی ےگ مہ وت اہیں آ ےئگ ںیہ ۔ روح ےن اےس دےتھکی وہےئ اہک

ارف رضخ ےک واہں اہحلس ویسرےہ اگ ۔ اس یک ی ا

 

ت اک ی ار م ےن وت وکیئ وجاب ہن دی ا نکیل ش

  وبال اھت ۔
 
ی ر

ے

 اکن ےک ف

 رضخ ےب اایتخر رکسمای ا ۔

را ںیہن ےہ ۔ رضخ ےن آھکن دی ا رک اہک   آڈیئی ا ی 

ہکبج وشون اصج  اب ی ارم ےک ریپ ےک اسھت ےکپچ وہےئ ےھت سج یک وہج ےس ی ارم 

 وہ راہ اھت ۔ 

ٹ

 

ٹ

 
 تہب زی ادہ اری

رکو ورہن ںیم ےس کک رک دوں اگ ۔ی ارم ےن یتخس ےس اس یک رطف روح اےس ےھچیپ  

 دےتھکی وہےئ اہک 

ان ںیہ آپ ای  وھچےٹ ےس اجونر وک ےل رک ااسی ےتہک ںیہ ۔ 

ن

 اف ےنتک ےب رمح ان

ر اور 
م
ارف ےن داہیئ دی۔ اور اھبگ رک ی اہ

 

 وبول ہی اہمترا وشون ےہ ش

ے

روح اےس اجونر م
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 اسامن الےن اگل ۔ 

  ےس اس یک ھٹیپ وک وھگرا اھت ۔ ہکبج روح ےن ےھچیپ 

     

 اسیج آپ ںیہک ےگ واسی یہ وہاگ ۔ 

  ڈویل اےنپ اکم رپ اجےئ اگ مہ اس ڑلیک وک ااھٹ ںیل ےگ ۔اور رھپ مہ اس ےس اےنپ 
 
آج ج

 اکم ولکناںیئ ےگ ۔ 

اےس اتگل ےہ ہک رھگ جنیچ رکےک وہ ڑلیک وک مہ ےس اچب ےل اگ نکیل ہی رصف اس یک طلغ 

ا ےہ س   24ںیہن ۔مہ اس رپ    یمہف ےہ اور ھچک 

ے

ےٹنھگ رظن رےھک وہےئ ںیہ وہ بک ایک رکی

ارے ملع ںیم ےہ
م
 ھچک ہ

وہ س  ھچک وت کیھٹ ےہ نکیل ڈویل ےن وہ وبثت وج ریمے آدیم ےک الخف اےنپ یپاس 

 راھک اھت وہ آےگ اچنہپ دی ا ےہ ۔

 ںیم وہ

ے

 رک دے یگ ےھجم یسک یھب احل

ٹ

دنی وگرٹنمن اےس رٹنسل لیج س 

ٹ ن

 لک ای

 وبثت واسپ اچےیہ ۔

 اور وہ ڑلیک یھب سج یک وہج ےس اس ےن ریما رگابین ڑکپےن یک تمہ یک ےہ ۔ 

دادا ےن اےنپ اسےنم ےھٹیب ںیہک ڈنغوں وک دےتھکی وہےئ اہک ۔وج یسک ہن یسک وہج ےس ی ارم 

 ےک دنمش ےنب وہےئ ےھت ۔ 
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 ےھت ۔ اور اب اس ےس دبہل ےنیل ےک ےیل دادا اک اسھت دےنی س  ےس آےگ ےچنہپ  

     

 رات ےک ی ارہ ےنجب ںیم ایھب رقتابی دس ٹنم ی ایق ےھت ۔ 

ارف اور رضخ یھب اےنپ اےنپ رھگ ہن ےئگ ےھت ۔ 

 

ر ایک رک راہ اھت آج ش
م
 ی ار م اجنےن ی اہ

ر یھب ںیہن آےن دے رےہ ےھت ۔ 
م
 اور اب اےس ی اہ

 اور وسےن ےک ےئل یھب عنم رک راھک اھت ۔ 

 رک دھکی یتیل وہں ہک ہی ول

ن

 گ ایک رک رےہ ںیہ ۔ ذرا اس اھجی

گ یک 

ن

ت

ٹ

ت پ پ
ج
وہ وسےتچ وہےئ ایھٹ نکیل ی ارم یک تخس دیکمھ ی اد آیئگ ارگ مت ےن ذرا یس یھب 

 وت دانھکی ںیم اہمترا ایک احل رکوں اگ ۔ 

 ہی وسےتچ وہےئ وہ دوی ارہ ھٹیب یئگ ۔ 

ا اھت 

ے

 ی ارم ےس اگنپ انیل اےس ہشیمہ یہ اھبری ڑپی

ر رک ایک رےہ ںیہ ۔۔۔؟
م
ر ہی ولگ ی اہ

ن

اب دنین یک دویی اس رپ رہمی ان وہ ریہ یھت   آخ

ردیتس اگجےئ وہےئ یھت ۔  ۔نکیل ی ارم ےک آرڈر ےک اطمقب وہ اےنپ آپ وک زی 

ا اس رمکہ دھکی رک وہیئ یھت 

ٹ

 اس رھگںیم آرک ا ےس س  ےس زی ادہ وخیش اےنپ وشون اک وھچی

 وج ہک ےتک وک دمرظن رھک رک ونبای ا ایگ اھت ۔ 

 یھب اس ےک وشون وک اینپ زدنیگ ںیم وبقل رکایل ےہ ۔   سج اک بلطم اھت ہک ی ارم ےن
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ر رکایک رےہ ںیہ ۔
م
ر وہ ولگ ی اہ

ن

 نکیل اب ہلئسم ہی اھت ہک آخ

 آج اس رھگںیم ان یک یلہپ رات یھت

ر ےس وکیئ یھب آواز ںیہن آریہ یھت ۔ 
م
د رپوف وہےن یک وہج ےس ی اہ

ٹ ن

 روم اسؤی

ر ہی ولگ ی ا 

ن

ر رک ایک رےہ ںیہ ۔اور روح وک اہیں اوی ال اھٹ رےہ ےھت ہک آخ
م
 ہ

     

 

دی ےہ ہن یسک زیچ یک یمک وت ںیہن ۔ی ارم ےن س  ھچک اےنپ اہھت ےس ایک اھت 

ٹ

س  ھچک ری 

ارف ےس وپھچ راہ اھت ۔ 

 

 نکیل وہ اب یھب ی ار ی ار رضخ اور ش

 ارے س  ھچک کیھٹ ےہ ںیہمت اب رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ۔

رھت ڈے وہاگ ۔ رھت ڈے اس اک ٹسیب ی  ادی ےک دعب روح اک الہپ ی 

 

 رکو ش

ے

 رکف م

 رضخ ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ 

رھت ڈے ٹسیب وہ ۔اور اس ےس یھب ٹسیب وہیگ لک  یہی وت ںیم اچاتہ وہں ہک اس اک ہی ی 

ام ۔ 

 

 یک ش

رھت ڈے انب دوں اگ ۔  رھت ڈے اس یک زدنیگ اک ٹسیب ی   ںیم اس اک ہی ی 

 واےل ںیہ ےلہپ ںیم اجرک اےس وش رکوں اگ رھپ ےس اہیں ےل ےک وپرے ی ارہ وہےن

 آؤں اگ مت دوونں ایتر رانہ ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
442 

 ی اوہ ی اوہ۔ وشون ےن وبل رک اینپ وموجدیگ اک ااسحس دالی ا ۔ 

اہں اہں مت یھب ۔۔ ی ارم ےن وشون وک دھکی رک اہک ۔اور رھپ رکسماےت وہےئ اےنپ رمکے یک 

راھ

ٹ

 رطف ی 

 

     

  وایل یھت۔ وہ وبجمر وہرک آ رک ڈیب رپ ٹیل یئگ ۔کھت اہر ےک اب وہ وسےن

  آہتسہ ےس رمکے اک دروازہ الھک ۔ 
 
 ج

رھت ڈے وٹ وی ۔  ی ی  پ
مپ ی ہ

 

رھت ڈے وٹ وی ۔  ی ی  پ
مپ ی ہ

 

رھ راہ اھت ۔۔ 

ٹ

ا اس یک رطف ی 

ے

 ی ارم اہھت ںیم کیک ااھٹےئ آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹی

ا دھکی ریہ یھت

ے

  ۔اور روح ریحان ورپاشین رظنوں ےس اےس اینپ رطف آی

رھت ڈے ےبیب ۔وہ اس ےک یپاس آرک اس ےک اسھت اھٹیب ۔  ی ی  پ
مپ ی ہ

 

 اور کھج رک اس ےک اگل اک وبہس ایل 

 وشڈک یک تیفیک ںیم اس 

ے

اور رھچی اس ےک اہھت ںیم ڑکپا ےن اگل ۔ہکبج روح ایھب ی

 یک رطف دھکی ریہ یھت ۔

 ڈیب رپ ھٹیب آ ڈنیکل اھجبؤ ی ارم ےن ےس اےنپ رطف دےتھکی وہےئ اہک اور اس ےک ےھچیپ آ رک 
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 رک اس ےک اہھت ںیم رھچی وک دیساھ رک ےک کیک رپ الچےن اگل 

ر وہ دوونں یھب ااظتنر رک رےہ ںیہ ںیہمت وش رکےن ےک ےئل نکیل ہی وموٹنم 
م
وےسی ی اہ

 ریما ےہ ۔ 

 س  ےس ےلہپ ںیہمت ںیم وش رکوں اگ دعب ںیم وج اچےہ رک ےل ۔ 

ا دنب رکو دلجی ےس کیک اکوٹ ی ا 

ن

ارف ےک اسھت اسھت اہمترا اب ےھجم وھگری

 

ر رضخ اور ش
م
ہ

 وشون یھب ااظتنر رک راہ ےہ ںیہمت وش رکےن ےک ےئل ۔ 

 ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اس یک رطف داھکی ہکبج روح

 ےک آوسن دھکی رک وہ اکٹھک اھت ۔ 

روح ریمی اجن ایک وہا مت رو ویکں ریہ وہ ںیم وت ںیہمت وخش رکےن ےک ےئل س  ھچک 

 رک راہ اھت ۔ 

  ااھچ ںیہن اگل ۔ایک ںیہمت

 ارگ ایسی ی ات ےہ وت ںیم یھب س  ھچک عنم رک داتی وہں ۔

ررہچا اصف رکےت وہےئ وبال ۔ 

ے

 وہ اس ےک آوسن ےس ی

۔۔۔۔۔۔ یسک۔۔ ےن ریمے۔۔۔۔۔۔ ےیل ہی  

ے

ی ارم۔۔۔۔۔۔ آج ی

۔۔۔۔۔ افوتل زیچ۔۔۔  ںیہن۔۔۔۔۔۔ ایک ۔۔۔ںیم وت۔۔۔۔ س  ےک ۔۔۔۔ےئل ای 
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۔۔۔ ھجم ےس۔۔۔۔۔۔ رفنت رکےت ےھت ۔۔۔۔۔۔ایک ںیم رفنت ےک   یھت ۔۔س 

 یھت ۔۔۔وہ وسں وسں رکےت وبیل ۔
 
 ۔۔۔اقٹ

 وہ ہی مت ھجم ےس وپوھچ ۔
 
 مت سک اقٹ

 یسک ےن اہمترے ےیل ہی 

ے

ا اھکس دی مت ےن ۔ ۔ آج ی

ن

ھجم ےسیج وٹسن اہٹ وک تبحم رکی

ر طلغ وسچ اکنل دو
م
روح۔ ںیم   اس ےیل ںیہن ایک ویکہکن ہی ریما قح اھت ۔اےنپ دامغ ےس ہ

 ںیہن اچاتہ ہک مت ان ولوگں وک وسچ رک رو ۔ 

 اور ربخدار وج مت اس وخوصبرت دن ہپ ای  آوسن یھب اہبی ا ۔ 

ےھجم اہمترے اسھت اسھت اہمترے ہی آوسن یھب تہب دنسپ ںیہ نکیل آج ےک دن اںیہن 

 اہبو۔

ے

 م

ا اچاتہ وہں سج ےن اس دن رپ ےھجم ریمی

ن

زدنیگ دی   ںیم آج اےنپ رب اک رکشہی ادا رکی

 ےہ ۔

ر اکم رکوں اگ وج اہمتری وخیش اک 
م
اب دلجی ےس اتبؤ ںیہمت ایک ایک دنسپ ےہ آج ںیم وہ ہ

 ےنب 

 

 ی اع

ا رشوع رکو ۔ 

ن

ا دنب رکو اینپ آںیھکن اصف رکو کیک اکوٹ اور اتبی

ن

 اب ےھجم وھگری

 اےس اےنپ اسھت اگلےئ کیک اکےتٹ وہےئ وپھچ راہ اھت ۔ 
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  اس ےس ےلہپ روح ےن وہ کیک   کیک اکٹ رک ای  سیپ اس ےک ہنم 
 
ںیم ڈاانل اچاہ ج

 سیپ اس یک رطف ایک 

راھی ا ۔ 

ٹ

 ی ارم ےن رکسماےت وہےئ سیپ ہنم ںیم ایل اور رھپ ویہ اہھت اس یک رطف ی 

دے وک الشیپس انبےن ےک ےئل آج 

ٹ

ھڈ

ے

ت

ر ا ایک ایک دنسپ ےہ ںیہمت اہمترے اس ی 

ن

اب اتبؤ ی

ر زیچ رکوں اگ ۔ 
م
 ںیم اہمتری دنسپ یک ہ

 ر ےس اےس اےنپ اسھت اگلےت وہےئ اہک ۔ اس ےن ایپ

 وت روح وسےنچ یگل ۔

 آج س  ھچک اتب دو

د رھبی ری 

ن

 اےس اس رطح ےس وسےتچ دھکی رک ی ارم یک دیپسچل م

  

ے
ے

 'ےئن رھگ 'حبص اک وق

ن

رے 'اہبر اک ےھجم وھچےٹ وھچےٹ وپدے ۔دیفس رن ری 

ن

 
'۔آی اد خ

 ' وممس ' یھٹیم اچےئ ' ےئن تیگ ' رہنسی دوھپ ' الہ الگ ' اور لفحم دنسپ ےہ

 اور آپ وک۔ ۔۔۔۔۔؟ 

 روح وک اگل ہک وہ ھچک زی ادہ یہ وبل یئگ ےہ ۔رھپ رک رک اس ےس وپےنھچ یگل

راں اک 

ن
ن

رے, خ ری 

ن

 
ران خ , وی 

ے
ے

ام اک وق

 

, دقمی وحایلیں, ش

ن

, اکال رن

ے
ن

ےھجم رپاےن درج

رک اچ

ٹ

 ,, رپاےن تیگۓوممس, ک
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 ی ارش, اخومیش اور اہنتیئ دنسپ ےہ 

 نکیل ان س  ےس زی ادہ مت دنسپ وہ ۔ 

ھااری دنسپ یہ ریمی دنسپ ےہ ۔

م

ے

ت

 اس ےیل آج ےس 

 اس ےک رہچے رپ ادایس دھکی رک ی ارم ےن ےسیج ی ات متخ یک یھت ۔ 

 آج یلہپ ی ار روح وک ااسی اگل ےسیج وہ رشمق ےہ اور ی ارم رغمب۔

ر اہمترے دوونں اھبیئ ااظتنر رک رےہ ںیہ ۔۔ ولچی ا
م
 ہ

 ی ار م ےن اےس اےنپ اسھت اہھت ڑکپ رک ااھٹےت وہےئ اہک ۔ 

ر آیئ۔ 
م
 روح رکسماےت وہےئ اس ےک اسھت ی اہ

     

 

ارف اور وشون ڑھکے اس اک ااظتنر رک رےہ ےھت 

 

ر رضخ ش
م
 ی اہ

 ان یک رس رپ یبمل اکذغ یک وٹایپں یھت ۔ 

رھت ڈے ےک اسھت ا ی ی  پ
مپ ی ہ

 ی  ای  اومییج انب وہا اھت۔ نج رپ 

رھت ڈے اھت   اک س  ےس ٹسیب ی 

ن
 

 ہی واہعق یہ اس ےک الئ

ر اس ےک اسھت ےھت ۔ 

ن

 سج ںیم اس ےک س  زعی 

اےس ی اد یھب ںیہن اھت ہک اس دن یھبک یسک ےن اےس وش ایک وہ نکیل ان س  وک اس ےک 
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دے ےک ی ارے ںیم ےسیک ہتپ الچ ۔ 

ٹ

ھڈ

ے

ت

ر  ی 

ا

ٹ

 ۔  اس ےن س  یک وموجدیگ ںیم کیک اکی

 اور س  وک الھکی ا ۔ 

 روح اتبؤ ںیہمت ایک ٹفگ اچےیہ ۔رضخ ےن وپاھچ۔ 

ےسج آپ اسیج اھبیئ لم اجںیئ اےس یسک ٹفگ یک رضورت ےہ الھب روح اس ےن 

 رکسماےت وہےئ اہک ۔ 

ارف وبال ۔ 

 

 رکش ےہ تچب وہیئگ ےھجم وت اگلاھت ہی ڑلیک ولٹ ےل یگ ےھجم ش

 سج رپ ی ارم اور رضخ دوونں رکسماےئ ۔ 

اگنپ رکواںیئ ےگ ۔ او  

 

 ولیہ آپ وک ںیہن اہک رضخ اھبیئ وک اہک ےہ آپ وت لک ےھجم ش

 روح ےن ہلصیف انس رکاس یک اسری وخش یمہف دور یک ۔ 

ارف اک ہنم نب ایگ ۔ 

 

 سج رپ ش

ا ےہ اینپ نہب وک ھچک ہن ھچک دےنی اک ۔رضخ وبال 

ے
ن

 
 رھپ وت ریما یھب قح پ

رےن ارصار ایک ۔اتبؤ ہن ںیم اہمترے ےئل ایک رکاتکس وہں رو

ن
ن
ن

 ح۔ خ

ایک وہکں رضخ اھبیئ چس وہکں وت ریمی زدنیگ ںیم یسک زیچ یک یمک ںیہن ےہ ۔آج وت ریمے 

 یپاس آپ ےس امےنگن ےک ےیل ھچک ںیہن ےہ ۔رکسماےت وہےئ وبیل ۔
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ا وہں مت ےھجم ےس زدنیگ 

ے

کیھٹ ےہ آج ںیہن ےہ نکیل یھبک وت وہاگ ۔ںیم مت ےس ودعہ رکی

ا   ںیم وج ھچک اموگن یگ 

ن

ںیم ںیہمت دوں اگ ۔اچ ےہ اس ےک ےئل ےھجم ھچک یھب ویکں ہن رکی

 ڑپے ۔ 

 اہمترا ہی اھبیئ اینپ اجن رپ لیھک رک یھب اہمتری وخاشہ وپری رکے اگ ۔

 رضخ ےن اس ےک رس رھک رک اےس اھبیئ اک اامن اشخب ۔ 

رھت ڈے ےک ی ارے ںیم ہتپ ےسیک الچ  نکیل ےھجم ای  ی ات اتبںیئ آپ س  وک ریمے ی 

ر وپاھچرو

ن

ا وسال آخ

ے

 ح ےن بک ےس دامغ ںیم آی

ارف اگل یہ ادناز ےس وبال ۔ 

 

 ارے ہی وھچیٹ وھچیٹ ی اںیت وت مہ اتپ اگل یہ ےتیل ںیہ ش

 

ے
ن

روح سج دن اہمترا ایلص آیئ ڈی اکرڈ انب اھت ہن اس دن ہتپ الچ اھت ۔رضخ ےن دای

ارف یک رطف دھکی رک اتبی ا ۔ 

 

 داھکےت وہےئ ش

ارف ےن اےس اھک اج

 

 ےن وایل رظنوں ےس داھکی ۔ ہکبج ش

     

ر نکمم رطےقی ےس اےس وخش رےنھک یک وکشش 
م
ی ارم آج اسرا دن اس ےک اسھت اھت ۔ہ

 رک راہ اھت ۔ 

 افہمط یب یب ےس ی ات یک یھت اور ی ارم ےن ھچک ںیہن اہک اھت ۔ 

ے

امئ ی

ٹ

 آج اس ےن تہب ی

ہکبج وہ وفن ربمن وایل افلئ ی ارم اےنپ آسف ےل ایگ اھت سج یک وہج ےس وہ اینپ امں ےس 
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 ی ات ںیہن رک یپایئ یھت 

 آج ی ارم ےن اےس وشون ےک اسھت ےنلیھک ےس یھب ہن رواک اھت ۔ 

  یک ی ارم ادنر اس ےک ےیل ھچک انب راہ اھت 
 
ر وشون ےک اسھت لیھک ریہ یھت ج

م
 وہ ی اہ

را اھت سج  

ٹ

 اک ای  رمکہ دنب اھت ۔ ہی رھگ اکیف ی 

 ی ارم اس رمکے ںیم وکن ےہ ۔ 

ارہ رکےت وہےئ اہک

 

 اس ےن دنب رمکے یک رطف اش

 اہمتری وسنت ولم یگ اس ےس ی ارم ےن رشاریت ادناز ںیم وبال 

اک وھپال رک وبیل ۔ 

ن

ر اکنولں یگ ۔روح ی
م
 ولمں یگ ںیہن رس ےس ڑکپ رک رھگ ےس ی اہ

۔وہ اس اک اگل وچےتم وہےئ واسپ نچک یک اہےئ ریمی وصعمم ویبی یک وصعمم دایکمھں 

 رطف ایگ اہجں وہ اس ےک ےئل الشیپس ھچک انب راہ اھت ۔ 

 ےبیب مت دروازہ ادنر ےس دنب رک ول ںیم ھچک اسامن ےل رک دس ٹنم ںیم واسپ آی ا ۔ 

ام ںیم اہمترے ےئل الشیپس انبؤں اگ اور رات مت ریمی الشیپس انب دانی ۔وہ 

 

رھپ آج یک ہی ش

 کھج رکزوینعم وبال ۔   اس یک رطف

 ِؐی ارم آپ ی الکل اےھچ ںیہن ںیہ ۔ وہ ریپ یتکٹپ اس ےک ےھچیپ دروازہ دنب رکےن آیئ ۔ 

راھ ۔

ٹ

ا آےگی 

ے

 ہکبج ی ارم اےنپ ڈلپم یک امنشئ رکی
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 اےنپ ےہک ےک اطمقب دس ٹنم ےک دعب وہ رھگ رپ اھت 

 ۔رھگ اک دروازہ وپرا الھک اھت ۔ 

ر اک ااسحس وہےت یہ

ٹ

ری 

ٹ

  وہ زیتی ےس رھگ ےک ادنر آی ا ۔ ی ارم وک ھچک گ

 ںیم ڑپا اھت ہکبج روح ںیہک ںیہن یھت ۔ 

ے

 وشون زنیم رپ زیمخ احل

اہن انبی ا اھت ۔ 

 
ن

 اس وک وج ڈر اھت ویہ وہا دادا ےن اےس ںیہن ہکلب روح وک اانپ ن

اس ےن اےنپ ےصغ وک رٹنکول رکےت وہےئ اےنپ آپ وک اھبنسال اور دلجی ےس رضخ وک وفن 

 س  اتبی ا ایک ۔اوع اےس

 ہی مت ےن کیھٹ ںیہن ایک۔

ری یطلغ یک ےہ مت ےن ڈویل یک زمکوری رپ اہھت ڈاےنل یک وکشش یک اکش اس 

ٹ

تہب ی 

 ےس ےلہپ مت اانپ ااجنم وسچ ےتیل

ںیہمت اانت وت ہتپ وہاگ ڈویل دورسوں یک زعت رپ اہھت ڈاےنل واےل وک یھبک اعمف ںیہن 

ا اور اہمتری اگنوہں ےن ڈوی ل یک زعت یک

ے

  رطف دےنھکی یک اتسگیخ یک ےہ ۔ رکی

 الہپ وار مت ےن ایک ےہ وت زمخ ےنہس وک یھب ایتر روہ

ارف اس ےک رھگ چنہپ ےکچ ےھت ۔ 

 

 رضخ اور ش
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 مت ولوگں ےک یپاس رصف دنپرہ ٹنم ےھجم ریمی روح اچےیہ 

     

وہ اہکں یھت وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت سب ای  ادنریھا رگاج امنرمکہ اھت اور ادنریھے 

 وت وہ نپچب ےس یہ ڈریت یھت ۔   ےس

 وہ ولگ وکن ےھت اور ویکں اوہنں ےن اےس رپھت امرے ۔ 

 اور وشون۔۔۔۔ ینتک ےب ریمح ےس ان ولوگں ےن وشون رپ ایھتہر ےس وار ایک ۔ 

 وک اچبےن یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

ے

 وہ اچیبرہ وت سب اینپ دوس

 آج یلہپ ی ار اےس ااسحس وہا ہک ی ار م کیھٹ اتہک اھت ۔ 

اک اور اچالک یھت ۔ وش

ن

 ون سج لسن اک اتک اھت وہ وایعق تہب رطخی

 ی ا اہلل ریما وشون کیھٹ وہ ۔اس ےن ےب اایتخر داع امیگن ۔ 

 ای  ادنریھے رمکے ںیم دنب یھت ۔وہ ول گ 

ے
ے

 وہ اس وق

ا اچےتہ ےھت ۔ 

ن

 اےس اہیں ویکں الےئ ےھت انیقیً ی ارم ےک دنمش ےھت وج اےس اسھپی

اگ ہک وہ ولگ ےھجم اہیں ےل آےئ ںیہ ۔ی ا اہلل ریمی زعت ےک ایک ی ارم وک ہتپ لچ ایگ  

 احمظف آپ وہ زیلپ ریمے ی ارم وک اہیں یھب دے ۔ 

 ریہ یھت 

ن

 وہ ےتکسس وہےئ داع امن
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رے ڈنغوں 

ٹ

وں زیتی ےس ورکم ےک اڈے ںیم آےئ ےھت اہجں وہ س  وھچےٹ ی 

ن

 

ے

وہ ت

 وک اےنپ اسھت المےئ ڑھکا اھت ۔ 

ن وھکل ااھٹ وہ زیتی ےس اس یک رطف رھبا اس ےس ےلہپ ہک وہ اےس دےتھکی یہ ی ارم اک وخ

ا اچاہ ۔ 

ن

ا ڈنغوں ےن اےس ڑکپی

ے

 اس اک رگابین ڑکپ ی

ا ورکم یک رطح رطف رھب راہ اھت ۔ 

ے

 ہکبج ی ارم ےب اقوب وہی

رآدم رکےئل ۔  ارف اور رضخیک التیش یل اور ایھتہر ی 

 

 ڈنغوں ےن ش

روح اہکں ےہ ی ارم الچی ا اور اےنت زور ےس الچی ا ہک رمکے ںیم دنب روح وک ی ا آاسین یک 

 آواز انسیئ دی ۔ 

 ۔ 
پ
 دی ۔وہ دوڑ رک دروازے یک رطف کپل

ن

 روح ےک ادنر یسک ےن یئن زدنیگ وھپی

د آےگ دقم ہن رھبےن دی ا ۔وہ اچہ رک یھب  ری 

ن

  ہک ریپ ںیم وموجد ڑیبویں ےن اس ےس م
 
ج

 ہن  

ے

ر دروازے ی
م
د اس رگاج ےس آواز ی اہ ای 

 

چنہپ یپایئ۔وہ ادنر ےس الچےن یگل ۔۔ نکیل ش

 ںیہن اجیت یھت یھبت وت ی ارم وک اس یک آواز انسیئ ںیہن دے ریہ یھت ۔ 

 نس یپا ریہ یھت اےس نیقی اھت ی ارم اےس اچب ےل اگ 

ے

ر ےس وہ ی ارم یک آواز ھچک دح ی
م
ہکبج ی اہ

 ۔

دا اک رکش ادا

ن

 رکیت ی ا رم اک ااظتنر رکےن یگل ۔   ی ا اہلل ریتا رکش ےہ ۔روح ج
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 ںیم ےن وپاھچ روح اہکں ےہ ۔۔۔۔؟وہ رھپ ےس الچی ا اھت 

ا راہ وہں اب یھب اھکسؤاگن ۔ 

ے

 ہتپ ےہ ایک ڈویل ۔۔ںیم ںیہمت نپچب ےس ھچک ہن ھچک اھکسی

ر ہن وہےن دو اینپ زمکوری وک اےنپ دنمش ےس اپھچ 
م
اینپ زمکوری وک یھبک اےنپ دنمش رپ اظہ

اےط ںیم ےک روھک ۔نکیل

ن

 اہیں رپ مت ےن یطلغ رکدی اور ای  ااھچ ااتسد وہےن ےک ی

 ںیہمت اہمتری یطلغ دساھرےن اک ومعق داتی وہں ۔

ری ی ار ہک راہ وہں اس ڑلیک وک ریمے وحاےل رک دو ۔اور ای  ی ار رھپ ےس 

ن

ںیم ںیہمت آخ

راھؤ

ٹ

 دویتس اک اہھت ریمی رطف ی 

 ول ھجم ےس ںیم ںیہمت اعمف رک د 

ن

را وہں اہمترا اعمیف امن ر ی 

ن

 و اگ آخ

 ورکم رہھٹ رہھٹ رک وبال ۔

 ریمی روح اہکں ےہ ۔۔۔۔؟ی ارم ےن رھپ ےس وپاھچ ۔

 ںیم ےن اہک اعمیف اموگن ھجم ےس اور وھبل اجؤ اس ڑلیک وک ۔ورکم داہڑا اھت ۔ 

رمکے ےک ادنر آیت ھچک آواز یتنس روح اس یک ی اوتں اک بلطم ںیہن ھجمس یپا ریہ یھت وہ وت 

 ہی

ے

 یھب ںیہن یھجمس یھت ہک وہ ولگ سک ی ارے ںیم ی ات رک رےہ ںیہ ۔   اب ی

ایک وہ ولگ روح ےک ےئل ی ارم ےس وکیئ اطمہبل رک رےہ ںیہ۔ یھبک آواز زیت وہاجیت وت 

 ںیہن نس یپا ریہ یھت ۔ 

ے

 یھبک آہتسہ۔وہ ان یک لمکم ی ات ی
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ا اچوہ ےگ ۔ی ا 

ن

ںیم ںیہمت امر   دلجی ہلصیف رکو ۔ڈویل زدنہ رہ رک ھجم ےس واسپ دویتس رکی

رک اثمل اقمئ رکوں ۔وےسی امانن ڑپے اگ ںیہمت ایھب اہمتری ویبی وک ڈکپین وہےئ دس 

 ٹنم ںیہن وہےئ اور وت ریمے رس ہپ آ ےچنہپ وہ ۔

 روح اہکں ےہ ورکم ۔۔۔؟وہ اس یک ی ات اکٹ رک ای  ی ار رھپ ےس الچی ا ۔

ری ا ےہ اور ںیم ںیہمت ای  ڈنکیس    ہی ریما ای 

ے

ےک ادنر ادنر ومت ےک  ڈویل وھبول م

اراتکس وہں اور اس ےک دعب ںیم اہمتری ویبی ےک اسھت ۔۔۔۔۔۔اس ےس 

ے

اھگٹ ای

ا ۔ 

ے

 ےلہپ ےک ورکم اینپ ی ات لمکم رکی

ا اس اچوق اکنل رک اس یک رطف اکنیھپ وج اس ےک ےلگ 

ٹ

ی ارم ےن اینپ آنیتس ےس ای  وھچی

 ےک وچیبں چیب ااکٹ اھت ۔ 

رےنھ یک وکشش یک ۔ اےلگ یہ ےحمل ورکم زنیم رپ رگا اھت 

ٹ

  ۔ڈنغوں ےن دادا یک رطف ی 

 ےتچنہپ ی ارم 

ے

 ااٹسرٹ رک دی۔ اس ےس ےلہپ ہک وہ ولگ ورکم ی

ن

رن

 

اور اسھت یہ افی

د دی ا اکچ اھت وہ درد ےس  ری 

ن

زیتی ےس اس ےک ےھچیپ آرک ایکس رگدن رپ اےکٹ اچوق رپ اانپ اہھت م

لا ااھٹ ۔ 
ت 
ئ ل

 

 ےک اسھت وبل   ایک رکے اگ وت ریمی روح ےک اسھت ۔۔۔؟۔ایک

ے

رکے اگ وت ریمی دوس

اسےل ۔۔۔۔۔؟زمکوری۔۔۔ زمکوری وبل راہ اھت ہن وت۔ وت نس ےل اہں وہ ڑلیک ریمی 
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ے
ے

زمکوری ےہ ۔۔۔۔اور زمکوری ےس ںیہک زی ادہ وہ ڑلیک ریمی تمہ ےہ ریمی اطق

 ےہ ۔۔ریمی اجن ےہ وہ ۔۔۔وت ےن ریمی اجن یک اجن ےنیل یک وکشش یک ۔۔ 

ا وہا وبال ۔ اس یک رگدن رپ دی ا

ے

راھی

ٹ

 ؤ ی 

     

 روح اہکں ےہ ۔رضخ ےن ای  ڈنغے وک دوبےتچ وہےئ وپاھچ۔

 وہ اسےنم واےل رمکے ںیم ےہ وہ اانپ آپ ڑھچو آےت وہےئ وبال ۔ 

 ےک وچیبں چیب وگیل الچ دی ۔

ن

 کنیھت وی ۔۔۔اھٹہ۔ اسھت یہ رضخ ےن اس ےک نس 

 ااھچ آدیم اھت ۔رضخ ےن اوسفس ےس اہک 

ا

 

 رف ےن اس اک دایھن زنیم رپ آدیم یک رطف دالی ااےب اھت ںیہن ےہ ش

 اھٹہ اھٹہ ۔ 

 رضخ ےن ای  ی ار رھپ ےس نگ ولڈ یک اور اےس دو وگایلں اور امر ڈایل۔ 

ا اچاہ ۔ 

ن

ارف ےس رفنکم رکی

 

 اب وت اھتہن ۔۔۔؟اس ےن ش

ارف ےن ای  رظن زنیم رپ ڑپی آدیم رپ ڈایل اور رھپ ااسحن رکےن واےل ادناز ںیم اہک 

 

 ش

 اسھت یہ رھپیت ےس اسےنم ڑھکے آدیم وک الت امر رک زنیم رپ رگا دی ا ۔   ممہ ۔ اور

ای  ای  رک اسرے یہ ڈنغے اب زنیم رپ ڑپے ےھت ۔ھچک ڈویل ےس اےنپ ےیک یک 

 رےہ ےھت ۔وت ھچک وخاخنر رظنوں ےس اس یک رطف دھکی رےہ ےھت ۔ 

ن

 اعمیف امن
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ارے امہمن ںیہ ۔ںیمہ ان یک امہمن ونازی رکین
م
ارف دادا ہ

 

اچےیہ اںیہن امہمن انب  ش

ارف وک اخمبط رکےت 

 

ان و وشتک ےس راھکو۔ ی ارم ےن ش

 

ارے دیق اخےن ںیم ش
م
رک ہ

 وہےئ اہک ۔ 

ارف وبال

 

 ںیم وکیئ یمک ںیہن وہیگ ش

ے

دم

ن

 ےب رکف روہ ڈویل دادا یک ج

 ںیم روح وکاکناتل وہں ۔رضخ وسےتچ وہےئ اس رمکے یک رطف رھبا

ارف مت دادا وک اھبنسول اور اہیں  

 

ےس ولکن ۔ی ارم ےن ای  ےکٹھج ےس دادا وک اس یک ش

لا راہ اھت وخن ےس وپری ضیمق الل وہیکچ یھت
 درد ےس ئ لت 

ے

 رطف ایک ۔۔۔ وج ایھب ی

ارف ےن اس ےک دوونں اہھت ی ادنھ اور آےگ یک 

 

 رکےت ںیہ ش

ے

دم

ن

ےیلچ دادا آپ یک ج

 رطف داکھ دی ا ۔ 

  ہک ی ارم ےن اےنپ دنکھ ےک زمخ ےسضیمق اگل یک ۔زمخ 
 
اانت رہگا اھت ہک اےس وفراً   ج

د یک رضورت یھت

ٹ

 ای 

ٹ

رس

ن

 ف

 اےس روح ےس زی ادہ اوپمرٹنٹ اور ھچک ںیہن اھت وہ رضخ یک ےھچیپ 

ے
ے

نکیل اس وق

  ےھچیپ ےس یسک ےن اےنپ ےجنکش ںیم ڑکجا ۔
 
راھ ج

ٹ

 دروازے یک رطف ی 

     

 

 رضخ زیتی ےس دروازہ وھکل رک اس یک رطف آی ا رمکے ںیم روینش ےس اس یک آںیھکن
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 انچنچیئ ۔ 

  آی ا اور اس ےک یپاس اھٹیب ۔ 
 
ی ر

ے

 رضخ زیتی ےس اس ےک ف

  ھٹیب رک وپےنھچ اگل ۔ 
 
ی ر

ے

 مت کیھٹ وہ روح رضخ اس ےک ف

  اانپ دھکی رک وہ کسس ایھٹ ۔ 
 
ی ر

ے

 اھبیئ ۔اےنپ ف

 وہ اےنپ اونپں ےک یپاس چنہپ یکچ یھت ۔ 

 ےس گل ےک وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل ۔ 

ن

 روح ےب اایتخر اس ےک نس 

ری ا س  ھچک کیھٹ ےہ مہ آےئگ ںیہ ہن مت ی الکل کیھٹ وہ ۔ 

ٹ

 ھچک ںیہن وہا ریمی گ

 وہ اےس اےنپ اسھت ایپر ےس اگلےئ الہبےن یک وکشش رکےن اگل اگ ۔ 

ا رظن اس ےک ریپ رپ ڑپی ۔روح ںیہمت

ے

را اس ےس ےلہپ ہک وہ اےس اےنپ اسھت ااھٹی

ٹ

 انتک ی 

 زمخ آی ا ےہ اچیب اہکں ےہ اس یک اس ےن ڑیبویں وک ےنچنیھک یک وکشش یک ۔ 

درد وہ راہ ےہ ۔۔۔وسں وسں رکےت وبیتل رضخ وک اینت ویکٹ یگل ہک وہ لکشمب اینپ یسنہ 

 دی ا رک ااھٹ 

ا وہں ۔

ے

د ےک الی

ٹ ن

 ںیم اچیب ڈوھی

 دلجی آںیئ اگ اھبیئ ۔روح ےن ےس اجےت دھکی رک اہک 

ری ا ںیم 

ٹ

ا وہں ۔ سب گ

ے

د ےک الی

ٹ ن

  ایھب آی ا سب دو ٹنم ںیم اچیب ڈوھی
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ری ا ہک رک اکپرا اھت ۔ 

ٹ

 اسین اسل دعب اس ےن یسک وک گ

دےن اگل ۔ 

ٹ ن

ر رطف اچیب ڈوھی
م
ر لکن رک آےگ ےھچیپ ہ

م
 ی اہ

     

ری لکشم ےس ڑھکی وہرک 

ٹ

روح رضخ اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔وہ اب اےنپ آپ وک اھبنسیتل ی 

ر

ے

ے دروازے ےک ف

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

  آےن یک وکشش رکےن یگل۔ ڑیبی اں 
 
 ی

 نکیل اہیں رپ اس ےن وج رظنم داھکی اھت ۔ 

 اس ےن روح اک رھبواس ںیہن ہکلب روح وک وتڑ رک رھک دی ا ۔ 

 ی الکل اسےنم اس اک ی ارم یسک وت وگویلں ےس ینلھچ رک اکچ اھت ۔ 

 اہں وہ ی ارم یہ اھت اس اکی ارم۔

     

ا

 

د وہ یھب اےس دھکی اکچ اھت وہ زیتی ےس روح ےب ینیقی ےس اسےنم ی ارم وک دھکی ریہ یھت ش ی 

  آاکچ اھت وہ 
 
ی ر

ے

ےنک یگل ی ارم اس ےک ےب دح ف
ُ
اس یک رطف آ راہ اھت روح یک اسسسن ر

  آی ا
 
ی ر

ے

 زیتی ےس اس ےک ف

  ڑھکا اس ےس وپھچ راہ اھت ہکبج وہ اس ےک 
 
ی ر

ے

روح مت کیھٹ وت وہ۔۔۔۔؟ وہ اس ےک ف

دےن یک وکشش رک ریہ 

ٹ ن

 یھت وکن اھت ہی صخش اس اک ی ارم وت  رہچے ںیم اےنپ ی ارم وک ڈوھی

را وخاب دھکی ریہ یھت اس اک ی ارم ااسی وت ںیہن اھت ہی  ںیہن اھت ہی وت وکیئ اور اھت وہ رضور وکیئ ی 
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ری ی ات ہن یھت وہ ےب دردی ےس 

ٹ

وت وکیئ ویحان اھت سج ےک ےیل یسک یک اجن انیل وکیئ ی 

رم روح وک وچٹ یگل ےہ تہب زی ادہ ولوگں یک اجن ےل راہ اھت وہ اس اک ی ارم ںیہن اھت ی ا

ری رطح ےس زیمخ  رگی وہیئ ےہ رضخ اچیب ےل رک آی ا ڈویل وک تہب وچٹ یگل ےہ ریپ ی 

ےہ ی ارم ےک دنکھ ےس وخن لکن راہ اھت ہکبج رضخ ےک اہھت ےس یھب یپاین یک رطح وخن 

اوافق ےھت

ن

ایم زیچ ےس ی

ن

د ہی ولگ دردی ای 

 

 ہہب راہ اھت نکیل ش

ان ںیہن ہکلب اصرم اک ای  ای  ظفل 

ن

 وہا اھت ی ارم ان

ے

 
ای

 

چس اھت اس اک ای  ای  رحف چس ی

اہ رضخ ےن اچیب دمد ےس ڑیبی اں وھکل دںی زمخ تہب 

 

ویحان ےہ ڈویل اطیشونں اک ی ادش

 رہگا ںیہن اھت نکیل ی ارم تہب اایتحط ےس اس اک ریپ دھکی راہ اھت 

ٹ یگل ےہ اس روح مہ س  ےس ےلہپ اتپسہل ڈارٹک ےک یپاس اجںیئ ےگ ںیہمت تہب وچ

 ےن روح وک اخمبط رکےت وہےئ اہک ۔ 

ر رک راہ اھت ویکہکن ی ارم ےن اس ےک رہچے 

ن

وہ بک ےس اس ےک رہچے رپ دےنھکی ےس رگی 

 رپ اےنپ ےیل ےب ینیقی دیھکی یھت ۔ 

اس ےک رہچے یک ےباابتعری دھکی رک اس وک دوی ارہ دےنھکی یک ی ارم اےنپ ادنر تمہ دیپا 

 ںیہن رک یپای ا 

ر وہےن اک ادنازہ اھت نکیل یف ااحلل اےساونگررک ایگ   ی ارم وک ھچک

ٹ

ری 

ٹ

 گ
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اس ےن بک اےس ااھٹی ا اور بک ال رک اگڑی ںیم اھٹبی ا اےس وہش ہن اھت وہش اھت وت سب اانت 

ال ےک اسےنم آرک ریک ۔ 

ے

پ
 ہک ی ارم ےن اس اک نیقی وتڑا ےہ اگڑی اس

 ای  ظفل ہن وبیل رپ اس ی ارم اہیں یھب اایتحط ےس اےس ااھٹ رک ادنر الی ا وہ اسرے راےتس

پ رےہ ےھت ۔ 

ن

ری رطح ےس اکی  ےک اہھت ریپ ی 

  روح 
 
رضخاور ی ارم ےن یھب وکیئ ی ات رکےن یک وکشش ہن یک رضخ رپاشین اھت ویکہکن ج

 ہن اجےن ایک وہایگ ہک روح 

ن

ےک اسےنم آی ا اھت وت وہ اس ےس ی ات رک ریہ یھت رھپ ااچی

 یک یٹپ یک ی ارم وک اس یک اخومیش تہب اس ےس یھب ہنم ریھپ یئگ ڈارٹک ےن اس ےک ریپ

ڈرٹسب رک ریہ یھت اس ےیل ی ارم ےن ڈارٹک وک اس اک لمکم چپ  اپ رکواےن ےک ےیل 

 اہک ۔ 

اس ےک دعب ڈارٹک ےن اےس ذینہ دی اؤ اک اکشر اتبی ا ڈارٹک ےک اطمقب وہ یف ااحلل ھچک یھب 

 ںیہن ریتھک یھت ۔ 

ے

 وسےنچ ےنھجمس یک الصج 

ہ رکےک روح وکدنین اک انشکجن دے دی ا اھت ہک وہ رپوکسن وہ اجےئ وہ ڈارٹک ےن اےس وشمر

  اےس رھگ ےل ےک آی ا وت وہ وس یکچ یھت ۔ 
 
 ج

 وہ اس ےس اایتحط ےس ااھٹ رک اےنپ ڈیبروم ںیم الی ا ۔ 

ورکم ںیم ںیہمت یھبک اعمف ںیہن رکوں اگ ںیہمت اس یک تہب اھبری تمیق اکچین وہیگ 
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گلت ااں

ن

ن
ا ورکم ےس اخمبط اھت   وہ روح ےک ی اولں ںیم ا

ے

 الچی

 چنہپ ایگ اھت نکیل   26ٹنم آج روح اس ےس دور وہیئ یھت  26

ے

ٹنم ںیم ی ارم اس ی

ٹنم ںیم اس ےن اانپ تہب ھچک ونگا دی ا اھت روح اک نیقی روح یک تبحم روح رپ اانپ قح   26

 اج ن یکچ ےہ ۔

ے

 دھکی رک ھجمس اکچ اھت ہک وہ انتک اور سک دح ی

ے

 وک اس یک احل

اس یک رظنوں وک انتج اچےہ اونگر رکے نکیل چس ہی اھت ہک ای  ی ار اس یک آوھکنں ںیم وہ  

 اےنپ ےیل ےب اابتعری دھکی رک وہ دوی ارہ اس یک رطف دےنھکی یک تمہ ہن رک یپای ا 

     

 ںیہن

ے

 اانت س  ھچک وہ ایگ اور مت ےن ےھجم اتبی ا ی

 ںیم اےنپ رھگ رپ یھت رضخ یسک دورسے کلم ںیہن ےلچ یئگ یھت 

 روح یسیک ےہ۔۔۔؟ یلیل ےن رپاشیین ےس وپاھچ

 ویکہکن وہ اجیتن یھت ہک روح ی ارم ےک ےیل تہب اتیمہ ریتھک ےہ ۔

 ی ارم اس ےک ےئل ھچک یھب رکاتکس ےہ۔ 

ےھجم ںیہن اتپ ےھجم سب اانت اتپ ےہ ہک اےس ھچک ہن ھچک وت ہتپ لچ اکچ ےہ مت وسچ یھب ںیہن 

 اہھت اتپسہل ںیم ریمے اہھت ےس ڑھچوآی ا اھت یتکس ےہ یلیلٰ اس ےن سک رطح ےس اانپ  

دری وہیئ یھت وہ ںیمہ ینتک ےب ینیقی ےس 

ٹ

وہ ان ولوگں ےس ںیہن ہکلب مہ ولوگں ےس ی 

پ ریہ یھت یلیلٰ 

ن

 دھکی ریہ یھت وت ادنازہ یھب ںیہن اگل یتکس وہ ڈر ےس اکی
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 رضخ ےن رپاشیین ےس اہک 

اب ایک وہ ی ارم ےک اسھت ےہ ۔ریما بلطم ےہ اس ی ارے ںیم روح ےن ایسی وکیئ ی ات 

 یک ےہ ہک وہ س  وک اجن یکچ ےہ ۔یلیل ےن وپاھچ

ےھجم ںیہن اتپ ۔۔۔ےھجم ھچک ںیہن اتپ الچ ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ ںیم تہب رپاشیین وہں 

 یلیلٰ۔

ا اہمترے اسھت یلیلٰ ےن  

ن

 وہ رضخںیم وہی

ے

 اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت راھک ۔ مت رپاشین م

ا ںیہن اچاتہ ۔ 

ن

 یلیلٰ ےھجم تہب اسولں ےک دعب ہی رہتش الم ےہ ںیم اینپ نہب وک وھکی

 رضخ ےن ےب یسب ےس اہک ۔۔ 

     

ای  آدیم زنیم رپڑپا ڑتپ راہ اھت ی ارم ےن اےس وگیل امر دی وہ الچی ا درد یک دشت ےس 

رس ںیہن آی اومت ےک وخف ےس نکیل اسےنم ڑھکے صخش وک اس رپ

ے

  ی

 ےک آر یپار رک ایگ 

ن

ا ای  اور وگیل اس ےک نس 

ے

 اس یک خیچ واکپر اونگر رکی

ری خیچ ےک اسھت وہ صخش اانپ دم وتڑ ایگ اس یک آھکن لھک یئگ وہ ےب ینیقی ےس اےنپ 

ن

ای  آخ

 اس ہگج رپ ںیہن یھت وہ وت اےنپ رھگ ںیم یھت ی ارم اس یک 

ے
ے

داںیئ ی اںیئ دےنھکی یگل وہ اس وق

  اھت ۔ ی الکل
 
ی ر

ے

  ف

ی ارم ےن اےساینپ ی اوہنں ےک اصحر ںیم دیق رک راھک اھت وہ دنین ںیم اھت دن اک رظنم یسک ملف 
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یک رطح یک آوھکنں ےک اسےنم لچ راہ اھت لک رات وہ ینتک وخش یھت اس یک اسرگلہ 

ر دی ا اھت ی ارم ےن اےس اانپ 

ن
 

ر دےنی واےل اک اھت اہں رسرپای

ن
 

را رسرپای

ٹ

 یھت لک ی ارم اےس تہب ی 

 الص رہچہ داھک ےک

روح وک رمکے ںیم نٹھگ وہےن یگل اس ےن اےنپ آپ وک ی ارم یک ی اوہں ےس آزاد ایک اور  

ر ای  دردنہ اھت وصعمم ولوگں یک اجن ےنیل واال ای  دردنہ  
م
ر یلچ آیئ اس اک وشہ

م
اھٹ رک ی اہ

 ۔

 اصرم یک ی اںیت ای  ی ار رھپ ےس اےس ی اد آےن یگل اس اک دل اچاہ ہک وہ وھپٹ وھپٹ

 رکروےئ اس صخش اک رگابین ڑکپ رک وپھچ اس اک وکن اس رہچہ الص ےہ ۔

وہ سج ےس روح ےن تبحم یک یھت ی ا وہ وج آج ےس ےب روح داھکی ا اھت ارگ وہ ااسی اھت وت 

 ویکں اےس دوھےک ںیم راھک اس ےک اسھت ااسی ویکں ایک 

این روپ ںیم دےنھکی

ن

ارف یلیلٰ س  ای  ےسیج ےھت روح ااجنےن یھب ان

 

 واےل رضخ ش

 ڑیھبویں ےک چیب ںیم یھت نکیل وہ ان ولوگں ےک اسھت ںیہن رہ یتکس یھت ۔

 ےک اسھت اس یک ویبی نب ےک رہ یتکس ےہ وہ ےسیک ان ولوگں ےک چیب 

ے

وہ ےسیک ای  اقٹ

 رےہ یگ

 وت 

ے

ا ےہ وہ ولگ ےسیج یھب ےھت مک ازمک اقٹ

ن

اا وہاگ ےھجم اےنپ رھگ اجی

ن

کلت

ن

ن
ےھجم اہیں ےس 
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ا اچےیہ وہ ریمی دمد رضور رکے اگ ۔  ںیہن ےھت ےھجم

ن

 اصرم وک اتبی

ا 

ن

وہ ےھجم ریمے رھگ اچنہپےن ںیم ریمی دمد رضور رکے اگ وہ ےھجم ریمے رھگ واسپ اجی

 ےہ روح ےن وساچ ۔ 

     

 آرام ےس وس راہ اھت ےسیک یسک یک اجن ےل رکوکیئ صخش 

ے

وہ رمکے ںیم آیئ او ی ارم اب ی

دا ںیہن اھت ایک اس ےن اہلل ےک اسےنم اسحب  ےسیک وکسن ےس وس اتکس اھت ایک اےس  

ن

وخف ج

 ںیہن دانی اھت ۔ 

ی ارم اک دن واال روپ ی اد آےت یہ وخف ےس ای  ی ار رھپ ےس اس ےک اہھت ریپ اکےنپ ےگل 

  آیئ اور ی ارم اک وفن ااھٹی ا 
 
ی ر

ے

 ۔وہ تمہ ی ادنھ رک ڈیب ےک ف

ام اھت ایک اس صخش یک اچہپن یک رطح اس اک ایپ

ن

ا اھت اس یک اہجں یپاوساڈ اس اک ی

ٹ

ر یھب وھجی

ام ںیہن ےل رےہ ےھت

ن

 آوھکنں ےس آوسن رےنک اک ی

اس ےن دلجی ےس اانپ وفن ااھٹی ا اور ی ارم ےک وفن ےساےنپ وفن ںیم اصرم اک ربمن ویس 

ر الیئ اور اصرم 
م
ایک اور وفن واسپ وںیہ رپ رھک دی ا اہجں ےس ااھٹی ا اھت وہ اانپ وفن ااھٹ رک ی اہ

 ربمن گل یہ ںیہن راہ اھت ی اری ار وکشش ےک ی اووجد یھب ربمن ںیہن ےک ربمن رپ اکل یک نکیل

ا ۔ 

ے

 آی

 

ج

مپ س

 گل راہ اھت ی ار ی ار وفن رپ ای  

You can only call this number  ۔ 
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ا وہ اےس ی  رکےک رھپ ےس اصرم اک ربمن المےن یک 

ے

ی ار ی ار ی ارم سک ربمن اسےنم آاجی

 وکشش رکیت ۔ 

پ رکرہ یئگ ےبیب مت اہیں ایک رک ریہ وہ ےھچیپ 

ن

  ےس ی ارم یک آواز رپ اکی

     

مت اہیں ایک رک ریہ وہ روح وہ اس ےک ےھچیپ ڑھکا وپھچ راہ اھت ہکبج اس ےک اہھت ںیم 

 ومی الئ وفن وہ دھکی اکچ اھت ۔ 

 ےہ ان ےس ی ات رکےن اک ۔ 

ے
ے

 ااھچ افہمط یب یب ےس ی ات رک ریہ یھت ےب یب ہی وکیئ وق

 اگ ان اک ربمن ۔   ولچ آؤ ادنر اہمترے وفن ےس ںیہن ےگل

 او ںیم وفن الم ےک داتی وہں ۔

 واہں یھب تہب رات وہ یکچ وہیگ۔ 

ے
ے

 ریمے ایخل ںیم اس وق

پ ویکں ریہ وہ ںیہمت ڈنھٹ گل ریہ ےہ ولچ آؤ ںیہمت رٹسی یک رضورت ےہ وہ  

ن

مت اکی

 اس اک اہھت ڑکپےئ ادنر یک رطف آےن اگل ۔ 

پ راہ اھت نکیل رھپ یھب

ن

 وہ اونگر رکےن یک رھبوپر وکشش رک روح اک اسرا ووجد ڈر ےس اکی

 راہ اھت ۔ 

ااکم 

ن

 روح ےن ی الکشم اانپ آپ ڑھچاےن یک وکشش یک رگم ی

راب گل  

ن

پ ویکں ریہ وہ ۔۔۔ےھجم اہمتری تعیبط زی ادہ خ

ن

ےبیب مت اس رطح ےس اکی
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 ریہ ےہ مت ھچک اھک ول ۔ 

 مت ےن حبص ےس ھچک ںیہن اھکی ا ۔ 

  ریہ یھتروح ےب اجن ووجد وک اس ےک اسھت یتٹسھگ اج

د امیبر وہ اجؤ یگ وہ رکفدنمی ےس اتہک اےس نچک یک  ری 

ن

مت زیلپ ھچک اھک ول اس رطح ےس وت م

 رطف ےل اجےن اگل ۔ 

ب۔ ۔وھبک۔۔ ںیہن ےہ ےھجم وہ اانپ اہھت ڑھچا رک اس ےس افےلص رپ وہیئ ۔اس یک آواز 

 یھت ۔

ٹ

م
پااہ کت
پ ت
ک
 ںیم 

ا ڑپے اگ ہن مت اہیں رپ وھٹیب

ن

ا اھکی

ن

ا وہں ۔ اہں ےبیب نکیل اھکی

ے

ا رگم رکی

ن

  ںیم اھکی

ا رگم رکےن اگل ۔ 

ن

ر رپ اھٹب رک اھکی  

 

پ

ردیتس چ  وہ اےس زی 

ا اچاتہ اھت نکیل ۔۔۔۔۔۔ 

ن

ام ںیم تہب الشیپس انبی

 

 آج یک ش

ر آپ ےن ےھجم دی ا  

ن
 

ام وجرسرپای

 

ےہ وہ اسری زدنیگ ی اد آپ رکف ہن رکںی۔۔۔۔ آج یک ش

روھکں یگ ۔۔۔روح ےن اس یک ی ات اکٹ رک اےس رشم دالےن یک وکشش یک رہچہ طبض 

 یھت ۔

ٹ

م
پااہ کت
پ ت
ک
 ےس رسخ وہ راہاھت۔ آواز ںیم واحض 

ا الرک اس ےک اسےنم راھک ۔ 

ن

 ی ارم ےن اس یک ی ات نس رک ای  رظن اےس داھکی اور رھپ اھکی

ںیہن مت ےس رھپ ےس وھجٹ وبال ایگ ےہ اور ےبیب ہی رصف اہمتری طلغ یمہف ےہ اور ھچک 
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 مت نیقی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس داھکی ےہ دیس ی ارم اکیمظ وہ لبیٹ رپ اہھت امر رک ایتھٹ الچ رک وبیل 

 ۔

 اس ےک اس رطح ےس ےنہک رپ ہن اجےن ویکں ی ارم رکسما دی ا ۔ 

رات داتھکی راہ

 

ای

ے

ر اس ےک رہچے ےک ی  رھپ اکیف دی 

 رہھٹ رک وبالاور رھپ رہھٹ  

 روح مت اجیتن وہ ہن آیئ ول وی ۔وہ اس یک آوھکنں ںیم داتھکی ہن اجےن اےس ایک انہک اچاتہ اھت ۔ 

  آ رک ڑھکا وہا ۔روح ےن 
 
ی ر

ے

ا وہں وہ روح ےک ف

ے

اںیم مت ےس انتک ایپر رکی

ن

مت اجیتن وہ ی

کاا ۔ 

ٹ

ب  اس یک ی ات رپ رس ج 

امرےت وہےئ مت ےن داھکی   روح مت ےن س  ھچک اینپ آوھکنں ےس داھکی ےہ اس صخش وک 

ےہ ےھجم وت ہی یھب اجیتن وہیگ ہک ںیم ےن اےس ویکں امرا وہ ںیہمت ااھٹ رک ےل ےئگ ےھت 

ا اچےتہ ےھت روح رصف ۔۔۔۔ 

ن

 ںیہمت امری

ریمی ومت ریمے اہلل ےک اہھت ےہ آپ وہےت وکن ےہ یسک یک زدنیگ اک ہلصیف رکےن 

  ای  رظن وھگر رک اےس داھکی واےل ۔روح یک آوھکنں ےس آوسن کلھچ ڑپے ۔ی ارم ےن

 رک راہ وہں ۔ 

ے
 

رداس ا اس ےئل ی 

ے

 ےھجم اینت اویچن آواز دنسپ ںیہن ےہ روح ۔مت ےس ایپر رکی

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
468 

 مت ےن ریمی دردنیگ یک ای  کلھج یھب ںیہن دیھکی ۔اور ںیہمت ںیم 

ے

ورہن ایھب ی

 رکو ۔ 

ے

ا یھب ںیہن اچاتہ وس ےھجم وبجمر م

ن

 داھکی

اری داین ںیم اینپ زمکورویں وک ڑج ےس   اور ای  ی ات ی اد روھک مت ریمی
م
زمکوری وہ ۔اور ہ

ا ےہ ۔

ے

 ااھکڑ رک کنیھپ دی ا اجی

 اور ںیم ااسی رکےن ےس ےھچیپ ںیہن وٹہں اگ 

 وہ ای  ای  ظفل اپھچ اپھچ رک وبال 

ا اھت ہک اس ےن 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

 ںیہن اھت ۔اےس وکیئ ف

ے

بلطم وہ اس ےک اسےنم رشدنمہ ی

 ےس دوھےک

ے
ے

 ںیم راھک اھت ۔   روح وک اےنت وق

 روح یک اجن انیل یھب اس ےک ےئل تہب لکشم ہن اھت ۔ 

رھ اکچ اھت وہ ےب ینیقی ےس ی ارم ےک رہچے یک رطف دھکی ریہ یھت وج 

ٹ

د ی  ری 

ن

روح اک ڈر م

 اس ےس ےب ربخ اھکےن اک وناہل انب راہ اھت 

ا ا اھکؤ مہ اس ی ارے ںیم ی ات ںیہن رکںی ےگ مت ےن حبص ےس ھچک ںیہن اھکی 

ن

 روح اھکی

ا اھکےن اک وناہل اس یک رطف ےل اجےن اگل ۔ 

ے

 ی ارم اانپ ہجہل ونرلم انبی

وہ اب یھب ےب ینیقی ےس اس ےک رہچے یک رطف دھکی ریہ یھت ی ارم ےن وناہل ی الکل 

  راھک ۔ 
 
ی ر

ے

 اس ےک وبلں ےک ف
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روح س  ھچک کیھٹ ےہ ھچک ںیہن وہا آج وج ھچک وہا مت س  وھبل اجؤ س  ھچک ےلہپ 

 اسیج ےہ ۔

ا مت ھچک 

ن

  اجیتن وہ ۔اور ہن یہ ھچک اجانن اچیتہ وہ۔ی

ا اچاتہ ۔ 

ن

ا اھکؤ ۔ںیم یتخس ںیہن رکی

ن

 ولچ اب اھکی

 وہ تخس اگنوہں ےس وھگرےت وہےئ وبال ۔ 

ردیتس اھکےن اک وناہل اس ےک ہنم ںیم ڈال دی ا ۔   اورزی 

ا ںیہمت اےنپ اہوھتں ےس الھکؤں۔ ونیٹ رگل ۔ 

ن

 او وت اب مت اچیتہ وہ ہک ںیم اسرا اھکی

 دورسا وناہل انبےت وہےئ رکسمای ا اھت ۔   وہ

ے وہےئ ی ارم ےن اےس انتج الھکی ا وہ اھکیت یئگ ۔ 

ے

ب
 
پ
 ہکبج ڈر ےس اکں

ا الھکی ا اور رھپ ڈیمنسی دےنی اگل ۔ 

ن

 ی ارم ےن اےس اس یک رضورت ےک اطمقب اھکی

ل کیھٹ 
 م
کی

ارک 

ٹ

ےبیب اب مت آرام رکو ںیم یہی وہں اہمترے یپاس ۔وہ اےس ڈیب رپ ل 

 وبال ۔   رکےت وہےئ

 ڈر ےک امرے دنین یک وگیل اھکےن ےک ی اووجد یھب روح وک دنین ںیہن آ ریہ یھت ۔ 

 ی ارم اس یک ریغ دامیغ اےھچ ےس وسحمس رک راہ اھت ۔ 

گلت ااں الچےن اگل ۔ 

ن

ن
  ٹیل رک اس ےک ی اولں ںیم ا

 
ی ر

ے

 وہ آہتسہ ےس اس ےک ف
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ونں ںیم س  ھچک ےلہپ اسیج ےہ روح س  ھچک وھبل اجؤ ھچک ںیہن وہا ۔اس ےک اک

 رسوگایشں رکےت وبال۔

ر ی ات رپ اک دل اچاہ ہک وہ وھپٹ وھپٹ رک رودے ۔ 
م
 اور اس یک ہ

 ےنتک آرام ےس اس صخش ےن اس اک اابتعر وتڑ دی ا ۔ 

 

     

 وےسی اب وہ ڈویل ہک اسھت یہ رےہ یگ ی ا اےس وھچڑ رک یلچ اجےئ یگ ۔ 

  ےس ہتپ الچ اھت ہک روح س  ھچک اجن یکچ ےہ وہ رپاشی
 
ارف وک ج

 

 ن اھت ۔ ش

 اجنےن روح ایک ہلصیف رکے اب وہ رضخ ےس وپےنھچ اگل ۔ 

 ںیہمت ایک اتگل ےہ ڈویل اےس ےلصیف اک قح دے اگ ۔رضخ اس یک رطف دھکی رک وپےنھچ اگل ۔ 

ارف ڈویل اےس ںیہک ںیہن اجےن دے 

 

یسک طلغ یمہف ںیم رےنہ یک رضورت ںیہن ےہ ش

 اگ وہ اےس اےنپ اسھت یہ رےھک اگ ۔ 

 ہک روح اس تقیقح وک وبقل رکےل ۔ سب داع رکو  

 ویکہکن رانہ وت اب اےس ڈویل ےک اسھت یہ ےہ ۔

ا ںیم ںیہن اچاتہ  

ن

 اتبی

ے

ر ےلکن ۔رضخ ےن مت وصعمہم وک اس ی ارے ںیم ھچک م
م
ہک ہی ی ات ی اہ

ارف وک ای  ی ار رھپ ےس ہصغ آایگ 

 

 اہک وت ش
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ا اھت ۔ 

ے

الم ویکں رکی

 

ر ی ات ںیم وصعمہم وک ش
م
ر وہ ہ

ن

 آخ

ارف ےن ےصغ 

 

ر ےل اجیگیئ ۔ش
م
دوھکی رضخ وصعمہم یسک یک وکیئ ربخی ںیہن ےہ وج ربخ ی اہ

 اس اک ڑلےن اک وکیئ ومڈ ہن اھت۔ 

ے
ے

 ےس اہک نکیل اس وق

زر ےس ی ات رکےت   ںیم ااسی ںیہن

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ارف نکیل ںیم ےن وخد اےس ا

 

ہک راہ وہں ش

 وہےئ انس ےہ ۔ 

اری ربخںی دیتی ےہ مت رگیٹن ےل ول وہ یھب ورکم ےک ی ارے ںیم یھب س  
م
وہ اےس ہ

 اجاتن اھت ۔ 

اور اےسی س  ھچک اتبےن وایل وصعمہم یہ ےہ مت نیقی رکو ی ا ہن رکو۔ ںیم ےن ڈویل وک اس 

 نکیل اس ےن اہک ۔ہک ںیمہ ہی اسری ی اںیت ےلہپ ںیہمت اتبین اچںیئہ ی ارے ںیم اتبی ا اھت 

را ہن ےگل ۔  اہک ںیہمت دعب ںیم ی 

ے

 ی

ا ےہ ۔ 

ے

 ورہن مت اجےتن وہ ڈویل ےک اسھت دغاری رکےن واولں اک ااجنم ایک وہی

ر اجےن اگل ۔ 
م
 وہ اس اک دنکاھ اپھتپھت رک ی اہ

 رکوں اگ رضخ ہک وصعمہم اس س  ںیم ولمث ںیہن

ے

 
ای

 

 ےہ ۔رھپ ںیہمت س  ےک ںیم ی

 اسےنم اس ےس اعمیف امینگن وہیگ ۔وہ ےصغ ےس وبال

ارف ۔تبحم ادنیھ وہیت ےہ ۔۔۔ وہ یفن ںیم ےس 

 

ں مہ رپ نیقی ںیہن ےہ ش
 
مپ

ے

ت

اوسفس 
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ر لکن ایگ 
م
ا ی اہ

ے

 الہی

     

 آھکن لھک یئگ۔ رھپ ےس ویہ رظنم آوھکنں ےک اسےنم اھت ۔ 

ن

 اس یک ااچی

 یپار داھکی اھت ۔  وج اس ےن ایھب اینپ آوھکنں ےک

 ںیم اس یک زدنیگ نیھچ 
پ
  ڑھکا اظمل دردنہ ۔وج ٹ

 
ی ر

ے

زنیم رپ ڑتاتپ وہا آدیم ۔اس ےک ف

 ایگ ۔ 

داھل یس وہ رک رتسب رپ رگ یئگ 

ٹ ن

 وہ ای  ی ار رپ ی

 ےہ ےھجم ریمے رھگ واسپ 

ے

ںیم ںیہن رہ یتکس اےسی ولوگں ےک چیب ۔ہی س  ولگ اقٹ

ا ےہ ۔ 

ن

 اجی

ا ےہ

ن

 ےھجم واسپ یپااتسکن اجی

  وکیئ یھب ااسی ںیہن ےہ وج ریمی دمد رک ےکس ۔ ایک

اصرم ےس یھب ںیم راہطب ںیہن رک یتکس ۔سب ویہ ریمی دمد رک اتکس ےی اکش ںیم ےلہپ 

 اس یک ی اوتں رپ نیقی رک یتیل۔

 ںیم اصرم ےس راہطب ےسیک رکوں ۔وہ ےب یسب ےس وسےنچ یگل ۔

اھت ہک وہ افہمط یب یب ےس اس رھپ دامغ ںیم ای  ایخل آی ا لک رات ی ارم ےن اس ےس اہک  

 یک ی ات رکواےئ اگ ۔ 
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 اچنہپ 

ے

ارگ وہ افہمط یب یب ےس ی ات رکےک اصرم اک ربمن اںیہن دے رک اسری ی ات اصرم ی

 دے وت ۔۔۔۔ 

اہں ہی وہ اتکس ےہ۔۔ رگم اس ےک ےیل ی ارم ےس ی ات رکین وہ یگ ۔ای  ی ار رھپ ےس اس 

 یک آوھکنں ںیم آوسن آ ےئگ۔

 ی ار رھپ ےس ی اد آےن اگل۔   ی ارم اک داھہک ای  

 وہ صخش اس ےک اسےنم ایک اھت اور اس ےک ےھچیپ ایک 

     

ر آیئ ۔اہجں ی ارم ھچک ولوگں ےک اسھت ڑھکا اھت ہن اجےن ہی ااجنن 
م
وہ یہی وسیتچ اھٹ رک ی اہ

 ولگ وکن ےھت ۔ 

 وہ وسےتچ وہےئ ان یک رطف آیئ ۔ 

یسیک ےہ اہمتری وہ اس ےک آو ےبیب ںیم بک ےس اہمترا ااظتنر رک راہ اھت ۔اب تعیبط  

  آ رک وپےنھچ اگل ۔ 
 
ی ر

ے

 ف

 روح وجاب ںیم ھچک ںیہن وبیل ۔ 

 ی ارم یھب اس یک اس رظنادنازی وک رظنادناز رک ایگ ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

 آو ںیہمت ھچک ولوگں ےس ولمای

ارہ ایک اہجں ای  وعرت سج یک رمع رقتابی  

 

اسل   50اس ےن ان ولوگں یک رطف اش
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ر

ن

  گل ریہ یھترضور وہیگ ۔لکش ےس وت ارگنی 

 اسل یک ڑلیک یھت ۔سج ےن ابعی ا نہپ راھک اھت ۔   30ہکبج اسھت  

 ان ےک ےھچیپ دو آدیم ڑھکے ےھت وج انیقیً ی ارم ےک رمع مہ وہں ےگ ۔

ا ہی انبںیئ یئگ ۔ 

ن

ارہ ایک آج ےس اھکی

 

 ہی" ریمی "ںیہ اس ےن وعرت یک رطف اش

 اور ہی افش رھگ ےک اکم اکج رکے یگ ۔ 

ر وکیئ یھب اکم وہ وت ہی رکے اگ آج ےس مت ہی آفص ےہ واچ نیم  
م
اور رقیف رھگ ےس ی اہ

 اینپ تحص رپ دایھن دو یگ

 تہب امیبر رےنہ یگل وہ

 آج ےس ںیم اور مت سب ای  دورسے اک ایخل رںیھک ےگ۔ 

 ےل رکایگ

ے

 وہ رکسما رک اس اک اہھت اےنپ وبلں ی

 اگ ۔ ان ولوگں ےک وہےت وہےئ اس رھگ ںیم آےن یک وکیئ تمہ ںیہن رکے  

دن ںیم ہی س  اہمترے اسھت وہں ےگ اور رات ںیم۔ ںیم ۔اب ںیم اہمتری اجن رپ 

 وکیئ رکس ںیہن ےل اتکس ۔ 

 آپ س  وک ںیم ےن آپ ےک اکم اھجمس دےی ںیہ ۔

 اس ےک العوہ س  ےس رضوری اکم ےہ ریمی ویبی اک ایخل رانھک ۔ 
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 ںیہن ینلم اچےیہ ۔

ے

 
 اور اس اکم ںیم ےھجم وکیئ اکشی

 وہ ان س  وک اجےن اک وبل رک روح یک رطف اٹلپ ۔

اہتش رکول ۔ںیم ںیہمت اہمتری ڈیمنسی داتی وہں ۔

ن

 مت ی

ارلم یہ ی ات رک راہ اھت ۔ 

ن

 وہ ی الکل ی

ر رکےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 
م
ارلم اظہ

ن

 روح یھب اےنپ آپ وک ی

  ی ات رکین ےہ ۔روح ےن تمہ ی ادنھ رک اہک وہ ےھجم افہمط یب یب ےس

 ی ارم ےن ای  رھبوپر رظن اس یک رطف داھکی 

 رکو ی ار ۔ںیم ےن اہک ہن س  ھچک وھبل اجؤ ۔مت اہیں ےس لکن 

ے

روح زیلپ الپگنن م

 ںیہن یتکس ۔اور ہن یہ یسک ےس ی ات رک یتکس وہ ۔

ارلم وہ اکچ ےہ ںیم اہمتر

ن

  ےھجم نیقی وہ اجےئ اگ ہک س  ھچک ی
 
ی افہمط یب یب ےس ج

 ی ات رکوا دوں اگ ۔ 

اور اےنپ اکچبہن ذنہ رپ زی ادہ زور ڈاےنل یک رضورت ںیہن ےہ ایسی زمیگ تہب لیھک اکچ 

ا اےس اےنپ اسھت ےل رک اجےن اگل 

ے

اہتش رکو وہ اس یک الپگنن رپ یپاین ریھپ ی

ن

وہں ںیم ۔ولچ ی

 ۔

 اینت  

ے

 آاسین ےس ےسیک اچنہپ ۔ہکبج روح وک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ اس ےک دامغ ی
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ہی ولگ وج ی ارم ےن اےس ےئلیک اکم رپ رےھک ےھت وہ اکم مک اور اس یک اجوسیس زی ادہ رک 

 رےہ ےھت ۔ 

ا ال رک اس ےک اسےنم راھک ۔ےسج اس ےن اھکےن ےس ااکنر رکدی ا حبص وت ی ارم  

ن

ریمی ےن اھکی

اہتش ایک اھت ۔ 

ن

 ےک ڈر ےس اس ےن ی

اینپ ںیہن الچ اتکس اھت ۔اس ےیل اس ےن اصف اصف   اور ی ارم ےک العوہ اس رپ وکیئ 

 اھکےن ےس عنم رکدی ا ۔ 

ان ولوگں ےک اسھت اس اک روہی یھب ااسی اھت ۔ ہک ای  ی ات ےک دعب وہ دورسی ی ات 

 ںیہن رکےت ۔ 

ا وہاگ ۔افش وج بک ےس اس ےک 

ن

ں رس وک اکل رکےک اتبی
 
ہپ
مم
ہ

ا اھک ےئجیل ورہن 

ن

میم زیلپ اھکی

 رک ریہ یھت

ے
 

رداس   اس ےک یپاس آرک وبیل رخنے ی 

سج وک رمیض اتبؤ ںیم اہمترے رس ےس ڈریت ںیہن وہں وہ ہتپ ںیہن ویکں اینت اویچن 

 آواز ںیم وبیل یھت ۔ 

د وہ اانپ ڈر رٹنکول  ای 

 

ا اچیتہ یھت ۔ہک وہ ی ارم ےس ںیہن ڈریت ی ا ش

ن

ر رکی
م
د وہ اس رپ اظہ ای 

 

ش

 رکےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 
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مت ھجم ےس ی الکل یھب ہن ڈرو وہ بک اس ےک ےھچیپ آرک   ںیم یھب یہی اچاتہ وہں ےبیب ےک

ڑھکا وہا روح وک اتپ یھب ہن الچ ہکبج اس یک آواز نس رک دل اےنت زور ےس دڑھاک اھت ہک اگل 

ر آ اجےئ اگ ۔ 
م
 ایھب ی اہ

 اس ےن ٹلپ رک دےنھکی یک یطلغ ہن یک ۔ 

ا یھبک ںیہن اھک

ن

ی ےھجم اگل یہ اھت ہک مت ان ولوگں یک ی ات امن اک اھکی

ل

 

 س
تپپ
ش

و یگ ۔ایس ےئل وت ا

 اہمترے ےئل رھگ واسپ آی ا وہں ۔ 

ا اھک ول ۔ 

ن

 ولچ اھکی

ا اہھت ڑکپ رک ی ارم ےب اایتخر رکسمای ا اھت ۔ 

ے

ی پاا کت
پ ت
ک
 اس اک 

  ی ار م ےن اےس اےنپ 
 
ا اھکےن یگل اس ی ار ج

ن

ااچےتہ وہےئ روح انب ھچک وبےل اھکی

ن

رھپ ی

رم وک اےنپ اہھت داھکےئ ےھت اہھت ےس الھکےن یک وکشش یک سج رپ روح ےن ی ااقدعہ ی ا

 نکیل زی ان ےس ہی ںیہن ہک یپایئ ہک ریمے اہھت وٹےٹ ںیہن ںیہ ۔ 

     

 وےسی مت ےن ےھجم اتبی ا ںیہن ہک اس ڈراےم ںیم رھپ آےگ ایک وہا ۔ 

رھت ڈے وایل رات وہ ی ارم وک یسک ڈراےم یک اہکین انس ریہ یھت اور رھپ اہک اھت  اس یک ی 

  آےئ یگ طسق اتبؤں یگ
 
  ۔ آےگ ج

 اھت اور ہن یہ اس ڈراےم ںیم ۔ 

ٹ

اوت اس اہکین ںیم ارٹنس

ن

 ی ارم وکی
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ن
ن

ں انبیت یھت ہک ی ارم وک وہ اہکین نس
 
کلپ

 

ش

رگم اہکین انسےت وہےئ روح اینت ویکٹ ویکٹ 

ا ۔ 

ے

رہ آی

ن

 ںیم تہب م

  اھٹیب اےس یسک 
 
ی ر

ے

روح اس ےس ی الکل ی ات ںیہن رک ریہ یھت ی ارم بک ےس اس ےک ف

ااکم راہ ۔ہن یسک ی ات رپ وبےنل 

ن

 رپ وبجمر رک راہ اھت رگم ی

 ےلچ اگ ہی س  ھچک ںیم ےن اہک ہن ںیم طلغ ںیہن وہں مت ای  ی ار ںیم 

ے

ےبیب بک ی

 ریمی ی ات یتھجمس ویکں ںیہن وہ ۔ 

روح ان ولوگں ںیم وکیئ یھب وصعمم ںیہن اھت ںیم ےن یسک وصعمم یک اجن ںیہن یل ہکلب 

اہن انب

 
ن

ی ا اھت ان ولوگں ےن۔ ںیم ےن اںیہن داین ےس اٹہ ےنتک یہ وصعمومں وک دردنیگ اک ن

 رک کین اکم ایک ےہ ۔ 

 اےسی ولوگں وک داین ںیم رےنہ اک وکیئ قح ںیہن ۔ 

 ی ارم ےن داھکی اجےن بک ےس اس ےک یپاس یھٹیب رو ریہ یھت ۔ 

ا ےہ زمکور ولوگں یک داین ںیم 

ے

ا اہیں رپ اہبدر نب ےک انلچ ڑپی

ے

روح روےن ےس ھچک ںیہن وہی

 اقت ںیہن ےہ ۔وکیئ او

  اہیں آی ا اھت تہب زمکور اھت ۔ 
 
 ںیم ج

ا اھت ۔ 

ے

 اانت زمکور ہک ولوگں ےس ی ات رکےت وہےئ یھب وخف آی
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 ےھجم اس داین ںیم س  ےس زی ادہ رفنت اےنپ ی اپ ےس یھت ۔

 ایس ےیل ںیم ےن اےس امر دی ا ۔ 

 روح ےن ےب اایتخر اس یک رطف داھکی بلطم اصرم چس ہک راہ اھت وہ اےنپ ی اپ 

ے

اک اقٹ

 اھت ۔ 

اجیتن وہ روح ریمی امں ےن ےھجم اچبےن ےک ےئل ریمے ی اپ ےک لتق اک ازلام وخد رپ 

ےل ایل ںیم ےن ںیہن اسھپی ا اھت اےس ریمی امں ےن ےھجم اچبےن ےک ےئل ہن اجےن زدنیگ 

 ےنتک اسل لیج ںیم اکےٹ ۔ 

  
 
ا اچیتہ یھت ۔ای  ااھچ اکٹ

ن

ان انبی

ن

  اےس ہتپ الچ ہک ںیم وہ ےھجم کین ان
 
ان ۔نکیل ج

ن

ان

ا وہں ریمی امں ےن ےھجم وھچڑ دی ا ۔ 

ے

 ہی اکم رکی

وہ ریمی لکش یھب ںیہن دانھکی اچیتہ روح وہ یتہک ےہ سج دن ںیم ہی س  ھچک وھچڑ 

 دوں اگ وہ ےھجم رکسما رک ےلگ اگل ےل یگ ۔ 

 وہ یھب اہمتری رطح ےہ تہب دضی ۔ 

  ہک ںیم ھچک طلغ ںیہن رک راہ ۔نکیل اہمتری رطح وہ یھب ہی ںیہن یتھجمس

 اےس وت ںیم ےن اینپ زدنیگ ےس دور اجےن دی ا نکیل ںیہمت ںیہن اجےن دوں اگ ۔ 

وہ وت ےھجم وھچڑ رک یلچ یئگ روح نکیل ںیہمت ںیہک ںیہن اجےن دوں اگ ںیہمت ریمے یپاس 
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 رانہ وہاگ ۔

 یھبک وھچڑ رک ںیہن اجؤ یگ ںیہمت ی اد ےہ ہن ی اد ےہ ہن مت ےن ھجم ےس ودعہ ایک اھت ہک مت ےھجم 

ا اچیتہ وہروح مت ںیہک ںیہن اج یتکس ںیہک یھب ںیہن ۔ 

ن

 ۔وت رھپ ویکں اانپ ودعہ وتڑ ی

ر ای  ی ات اور ارگ  
م
وھبل اجؤ س  ھچک س  ھچک وھبل اجؤ وج یھب وہا وج یھب مت ےن داھکی ہ

 ںیہن وھبل یتکس

ا رکو وےسی یھب وت وعرںیت ینتک ی اوتں ںیم وھجمس 

ے

ا رکیت ںیہ ۔ وت وھجمسی

ے

 ی

ا ےہ ۔مت رصف ای  

ے

ان اینپ زدنیگ ںیم اےنپ ایپروں وک وھبل اجی

ن

مت یھب رک ول ۔ ارے ان

 ی ات ںیہن وھبل یتکس 

ا دنب رکو اہیں زمکور ولوگں یک وکیئ وااقت ںیہن ےہ

ن

ا دوھی

ن

 وھبل اجؤ روح اور ہی روی

 اہیں رصف اطوتقر ولوگں یک یتلچ ےہ 

  اھٹیب اےس اھجمسےن
 
ی ر

ے

 اگل ۔   وہ اس ےک ف

 ہکبج روح لسلسم رو ریہ یھت ۔ 

 رھپ ےسیج کھت رک اےس دےتھکی وہےئ وبیل 

  یسک وک اس رطح ےبدردی  
 
 ںیہن اجیتگ آپ یک ج

ے

 

ن

ای

ن

ا ان

ے

رس ںیہن آی

ے

ڈر ںیہن اتگل ی

 ےس امرےت ںیہ آپ ۔۔۔؟روح ےن روےت وہےئ وپاھچ 
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 ںیہن ےہ آپ ںیم ۔۔۔۔۔؟

ے

 

ن

ای

ن

ا ان

ن

ان یہ ںیہ ی

ن

ر آپ ان

ن

 آخ

د
م
رس۔ ہ

ے

 ردی ایک ااسی ھچک یھب ںیہن ےہ آپ ںیم ۔۔۔۔؟۔رمح ۔ ی

روح الچ الچےک کھت یکچ یھت ہکبج ی ارم اس ےک اسےنم رپوکسن ادناز ںیم اھٹیب وہا اےس 

 نس راہ اھت ۔ 

 سب اانت یہ ی ا اور یھب ھچک وبانل اچیتہ وہ ی ارم ےک ےنہک رپ اس ےن رس اکٹھج 

 انہک ہک ںیم ےن ںیہمت وبےنل اک  

ے

ومعق ںیہن دی ا ۔وہ اس یک ی ات وک رھپ دعب ںیم ہی م

 ذماق ںیم ڈال راہ اھت ۔ 

ا ےہ 

ے

ل دےتھکی ںیہ سج ںیم ای  ریش ای  رکبی اک اھچیپ رک راہ وہی

ن

 ت
پ چپ

ر روز ڈوکسری 
م
مہ ہ

ان داع اماتگن ےہ ہک وہ رکبی یسک ہن یسک رطح ےس چب اجےئ ۔ 

ن

ر ان
م
 اےس دھکی رک ہ

ر نکمم رطےقی ےس اےس ڑکپےن یک وکشش  
م
ا ےہ ہکبج وہ ریش ہ

ے

 رکی

ا ےہ ۔ 

ے

ا وہی

ن

 اس اک دصقم رکبی یک اجن انیل ںیہن ہکلب اینپ وھبک اٹمی

ا اس ےیل ھجمس ںیہن اتکس ۔

ن

ا ی

ے

ان ںیہن وہی

ن

 رگم وہ ان

 ںیہن اجیتگ ۔اور وہ رکبی وک اکشر رکےن یک وکشش ںیم اگل راتہ ےہ 

ے

 

ن

ای

ن

اس ےک ادنر ان

 ۔

 رےہ

ن

وہےت ںیہ ہک وہ رکبی   اور ریش یک اس وکشش ےک اسھت مہ س  ولگ ہی داع امن
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 چب اجےئ ۔وہ اس ریش اک اکشر ہن وہ

اایلں اجبےن ےتگل ںیہ ۔اور یٹ وی دنب رک دےتی 

ے

رھپ رکبی ےک ےتچب یہ مہ ولگ وخیش ےس ی

 ںیہ۔

ری این اھکےت ںیہ  اور رھپ مہ یھب ای  رکبی وک زحب رکےک ی 

 ںیہک ںیہن اجیتگ 

ے

 

ن

ای

ن

ارے ان
م
  ہ

ے

 ی

ا ےہ ا

ے

دردی وسحمس وہیت ںیہ ۔ ںیمہ ہن اس رکبی رپ رمح آی
م
 ور ہن یہ اس ےس ہ

 ویکہکن اہیں اعمہلم ٹیپ اک ےہ ۔ 

ں اس 
 
ہپ
مم
ہ

ںیہمت اتپ ےہ ڈوکسری ےپ اس رکبی وک اکشر وہےت دھکی رک یھب الص ںیم 

ا ہکلب مہ اس ریش ےس رفنت رکےت ںیہ

ے

رس ںیہن آی

ے

 رکبی رپ ی

رس 

ے

 ہن اس ےیل اس رطح ی

ے

دردی اور رمح یک ویکہکن مہ اس ریش اک ھچک ںیہن اگبڑ تکس
م
ہ

رںی رکےت ںیہ ۔ی ارم ےن التجےت وہےئ اہک  رقتی 

 یک ی اںیت وت رکںی ےگ یہ ۔ی ارم ےک ڈلپم امنی اں وہےئ ےھت

ے

 

ن

ای

ن

ا ان

ن

ان ںیہ ی

ن

 . ان

ا۔ وہ رکسماےت وہ ےئ وبال۔ 

ے

رس ںیہن اھکی

ے

 ی

ے
ے

ان اینپ وھبک اٹمےتن وق

ن

 ریش وہ ی ا ان

 روح رس کٹھج رک ہنم ومڑ یئگ۔

ن ےل رک آپ اینپ وھبک اٹمےت ںیہ ۔ایک اصرم یک ی ات چس ےہ ہک آپ وت ایک یسک یک اج
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 دردنے ںیہ یسک اک وخن دھکی رک آپ وک وکسن اتلم ےہ وہ روےت وہےئ وبیل ۔ 

را وہےت دھکی رک ریمی  دردی وہیت ےہ روح یسک ےک اسھت ی 
م
ےھجم اےھچ ولوگں ےس ہ

 اجیتگ ےہ ۔ 

ے

 

ن

ای

ن

 ان

 اجےنگ اک ادناز وھتڑا

ے

 

ن

ای

ن

 اگل ےہ ۔  اہں ریمی ان

 ںیہن ےہ۔ 

ے

 

ن

ای

ن

 نیقی رکو روح ریمے ادنر داھکوے یک ان

رایئ اٹم رک ریما دردنہ وکسن ںیم راتہ ےہ  اس داین ےس ی 

دروڈل وک ااھکڑ دے اگ رصف داھکوے ےک ےیل اےس 

ٹ ن

اور وہ اصرم وج اتہک ےہ ہک وہ ای

 س  رصف ڈیمل اچےیہ اینپ ویافینرم رپاتسروں ےک العوہ اےس ھچک ںیہن اچےئہ وہ ہی

 ےک ےئل 

ے

 

ن

ای

ن

 ےہ ۔ںیم ان

ے

 

ن

ای

ن

ا ےہ ۔نکیل ریمے ادنر ان

ے

ھچک رپومنش ےک ےئل رکی

ا روح اور ہی اکم ںیم وھچڑ ںیہن اتکس یسک ےک ےیل یھب 

ے

ا وہں ںیم ھچک طلغ ںیہن رکی

ے

رکی

ا وہاگ 

ن

 ںیہن اہمترے ےئل یھب ںیہن ۔ںیہمت ےھجم ایس رطح ےس وبقل رکی

ا اچاتہ اھت ۔وہ 

ن

ا اچاتہ اھت ۔   وہ اےس اداس ںیہن رکی

ن

 واسپ الی

ٹ

م
 وت سب اس یک رکسماہ

 

ے

د وہ اس یک ی اوتں وک ےنھجمس ےک ےیل ایتر یہ ہن یھت اس یک رظنوں ںیم ی ارم اقٹ ای 

 

نکیل ش

 اھت ۔ 

 روح زیلپ ریمی رطف ےس ویں رفنت ےس رظن ہن ریھپو ںیم یج ںیہن یپاؤں اگ 
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 آیئ ول وی۔ ۔۔ اہےئ ریمی رطف دوھکی ۔ آیئ ول وی ۔ 

 ی ارم ےن تہب تبحم ےس اہک۔

 رگم اب ںیم ںیہن رکیت۔ وہ الچیئ یھت۔ 

 اور اھبگ رک ادنر یلچ یئگ ۔

نکیل ںیہمت رکین وہیگ۔ ںیہمت ھجم ےس تبحم رکین وہیگ روح۔ وہ یپاولگں یک رطح اتہک 

ا ےس یئک ڑکٹوں ںیم میسقت رک اکچ اھت 

ے

 ےشیش ےک زیم رپ اہھت امری

رے وہےئ  روح وک اسری رات ای  ڈنکیس وک یھب  دنین ہن آیئ ۔ای  بیجع اس ڈر اےس ھگ 

 ںیہن اگلےئ اگ ۔ 

ے
ے

 اھت ۔۔ی ارم ےن اہک اھت ہک وہ اینپ زمکوری وک متخ رکےن ںیم وق

 اور روح ی ارم یک زمکوری ےہ

 ینعی وہ اےس یھب امر اتکس اھت ۔ 

د رہگی دنین وس راہ اھت ۔  ای 

 

ی وج ش

ے

ھی
ئ ک

ر ےک دعب ایتھٹ اور ی ارم وک د ر وھتڑی دی 
م
 وہ ہ

 اےس اس رمکے ںیم نھگ وہےن یگل یھت ۔ 

 ںیم 

ے

 ےک اسھت اس یک ویبی نب ےک ےسیک رہ یتکس ےہ ۔اےس یسک یھب احل

ے

وہ ای  اقٹ

 انچنہپ وہاگ

ے

 اصرم ی

  ی ارم ےن اس اک اہھت ڑکپ 
 
  ےس اےنھٹ یک وکشش یک ۔ج

 
ی ر

ے

اس ےیل ای  ی ار ی ارم ےک ف
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 ایل

ا ۔وفراً ےس اھٹ رک اےس رکفدنمی  اہکں اج ریہ وہ مت روح اہمتری تعیبط وت کیھٹ ےہ  

ن

ی

 ےس دےنھکی اگل ۔ 

 ںیم ی الکل کیھٹ وہں اس ےن ی ارم ےک اہھت اےنپرہچے ےس ےکٹھج ۔

ی ارم ےن ےب ینیقی ےس اےنپ اہھت وک داھکی ۔روح وک ادنازہ وہایگ اھت ہک ی ارم وک اس یک ہی 

ری یگل ےہ ۔   رحتک ی 

ر اجریہ وہں ۔اس ےن 
م
 اس وک ےصغ ںیم دھکی رک افصیئ وہ ےھجماہیں نٹھگ ریہ ےہ ںیم ی اہ

 شیپ یک۔ 

ا اس ےک اسھت ااھٹ ۔ 

ے

 ی ارم اہں ںیم رگدن الہی

ر ڈنھٹی وہاول رتہب وسحمس رکو یگ ۔  ر وھتڑی دی 
م
 ولچ آّو ی اہ

 ی ارم ےن اےس ااھٹےت وہےئ اہک ۔ 

ر ی ارم ےس دور اجےن ےک ےیل وت  ںیہن آپ آرام رکںی ںیم یلچ اجؤں یگ ۔ وہ وھتڑی دی 

ر اج ریہ یھت
م
ا اچہ راہ اھت ۔   ی اہ

ن

 اب واہں یھب ی ارم اس ےک اسھت آی

 ریمی روح وک ریمی رضورت ےہ 

ے
ے

 آرام ایگ اھبڑ ںیم اس وق

  روح ےھچیپ وہیئگ۔ 
 
 ی ارم ےن اس اکاگل وچانم اچاہ ج

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
486 

نکیل اےلگ یہ ےحمل ےک روح یک ی ال ی ارم یک یھٹم ںیم ےھت ۔روح درد ےس رکاہ رک رہ یئگ 

 ۔

ا اہک ہن وھبل ںیم ےن اہک اھت ہن ہی یطلغ دو

ے

ا ۔ںیہمت ای  ی ار ںیم ھجمس ںیہن آی

ن

 رکی

ے

ی ارہ م

 رکو ہک ںیم اےنپ 

ے

اج اتکس ھچک ۔نکیل مت یتھجمس یہ ںیہن وہ روح ریمی اجن ےھجم وبجمر م

 رطےقی ےس اھجمسؤں ںیہمت ۔ 

 وہ اس یک ی ال وھچڑ رک تبحم ےس اس اک رہچہ ڑکپ رک وبال ۔ 

ا ںیہن 

ن

  اچاتہ ۔ارگ مت یھب رم یئگ وت ریما ایک وہاگ ۔ روح ےنھجمس یک وکشش رکو ںیم مت وھکی

ل وےسی یہ ےسیج یسک اجونر یک 
ئ لک
ا آہتسہ آہتسہ الہس اھت ۔ 

ے

وہ اس یک رگدن ہپ اہھت ریھپی

ا ےہ ۔ 

ے

 رگدن اکےنٹ ےس ےلہپ اےس الہسی ا اجی

ا ۔۔۔۔ےہ ۔۔وہ ی ا لکشم وبل یپایئ ویکہکن ی ارم اک اہھت 

ن

م۔۔۔ےھجم۔۔۔۔۔۔ وس۔۔۔۔ی

 رگدن رپ اھت۔   اب یھب اس یک

 دلجی ےس کیھٹ وہ اجؤ ںیم ںیہمت اےسی امیبر ںیہن دھکی اتکس ۔ 

ا۔ 

ٹ

 وہ اےس وھچڑ رک دوی ارہ ڈیب ےپ آل 

ر اجیت
م
 اب روح ںیم اینت تمہ ہن یھت ہک ی اہ

 ی ا ۔۔۔۔۔ی ارم ۔ 
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  روح ےن اکپرا ۔ 
 
 ۔وہ دورسی رطف رکوٹ ےیل وہےئ اھت ج

 ۔   اہں ےبیب وبول ۔وہ اس یک رطف رکوٹ ےل رک وبال

 وشون ۔۔۔۔رمایگ۔ ۔۔ ایک۔ ۔۔۔۔؟وہ انمنمیئ یھت ۔

 ےھجم رصف اہمترا ایخل آ راہ اھت ۔ 

ے
ے

ر وہ یئگ یھت روح ۔اور اس وق  ےھجم ےنچنہپ ںیم دی 

 ی ارم ایھب وبل راہ اھت ہک روح دو ونں اہوھتں ںیم رہچہ اپھچ رک روےن یگل۔

۔۔۔۔ ھچک۔۔۔۔ آپ یک  آپ یک ۔۔۔۔۔وہج۔۔۔۔ ےس وہا ےہ ۔۔۔۔۔س 

۔۔۔۔۔ ےس وشون۔۔۔۔۔ رم ۔۔۔۔ایگ ۔ںیم آپ۔۔۔۔ وک یھبک۔۔۔۔ اعمف وہج

  رک ایل 
 
ی ر

ے

  ی ارم ےن اس اک اہھت چنیھک رک اےنپ ف
 
۔۔۔وہ وسں وسں رکیت رو ریہ یھت ج

 ۔

پ رکاےن یک وکشش   ی ارم ےک ےلگ گل رک وھپٹ وھپٹ رک رو دی ی ارم ےن یھب اےس جپ

 ںیہن یک ۔ 

ےک ےئل ںیہن ںیہ۔ہکلب اس فیلکت ےک یھب ںیہ وج    ویکہکن وہ اجاتن اھت ہی آوسن رصف وشون

 ی ارم یک وہج ےس اےس یلم ےہ

     

ا اجےن بک اس یک آھکن گل یئگ۔

ن

 ی ارم یک ی اوہں ںیم روےت روےت ی

 اس یک آھکن یلھک ۔ 

ے
ے

 حبص اذان ےک وق
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ر رویت ریہ ۔   امنز ادا رکےک وہ داع ںیم ہن اجےن ینتک دی 

 ےھجم حیحص راہتس داھکی ی ا اہلل ریمے ےئل رتہبی رک۔

ہہ یتکس ۔ 
س
 ںیم اور آزامںیشئ ںیہن 

 ےھجم ربص دے ۔ 

ا ںیہن اچیتہ ۔ 

ن

 وہ الھک طلغ حیحص الھک اگہنگر یہس ی اہلل ںیم ی ارم وک وھکی

 ی ا اہلل اےس دیساھ راہتس داھک ۔اےس حیحص رکدے۔

راےنپ رب ےس داع رکیت ریہ  وہ ہن اجےن ینتک دی 

 ز ادا رکےک وہ اکیف رپوکسن وہ یکچ یھت ۔ امن

 وہ واسپ ڈیب رپ آیئ اہجں ی ارم رپوکسن دنین وس راہ اھت ۔ 

 امری۔

ن

 ڑپھ ےک ی ارم ےپ وھپی

ُ

ے

 اس ےن اچروں ق

  ںیہن رانہ 
 
ی ر

ے

ا اچیتہ یھت اس ےک ف

ن

وہ اس ےس ہصغ یھت۔وہ اس ےس ی ات ںیہن رکی

 اچیتہ یھت نکیل اس ےس رفنت ںیہن رکیت یھت ۔

ان ےس رفنت رکیت یتکس یھت ۔سج ےن اےس تبحم اک بلطم وہ ےسیک

ن

 ای  اےسی ان

 اھجمسی ا اھت ۔ 

 وہ ای  ی ار رھپ ےس ڈیب رپ ٹیل یئگ ۔ 
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 انتک ایپرا اتگل اھت ۔   ۓاور ی ارم وک دےنھکی یگل وہ وسےت وہ

 دو دن ےلہپ وت وہ ےس اجےتگ وہےئ یھب تہب ایپرا اتگل اھت۔ 

 یک رھپ ےس آھکن یگل ۔   اےس دےتھکی دےتھکی ہن اجےن بک روح

     

 ریمی اجن اھٹ اجو ی ار ۔ 

ا ےہ اس ےک ی اولں ںیم 

ن

بک ےس اگج راہ وہں ںیم ںیہمت۔ اھٹ اجؤ ی ار ےھجم اکم ےپ اجی

رے ایپر ےس اگج راہ اھت ۔ 

ٹ

ا ی 

ے

گلت ااں الچی

ن

ن
 ا

 روح ےن ذرا یس آںیھکن وھکل رک اےس داھکی ۔ 

راب رکدی ںیم ےن مت وخد یہ اتبؤ ںیم

ن

  ایک رکوں ۔ او ریما ہچب دنین خ

 اےس اگجےن 

ے

 مت ےھجم ایپر ےس ںیہن وجیھب یگ ںیم ےسیک اجؤاگن اکم رپ ۔وی ایھب ی

ے

  ی
 
ج

 یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

 ہکبج روح وسیئ اجیتگ تیفیک ںیم اےس دھکی ریہ یھت ۔ 

 اھٹ رک ھٹیب یئگ ۔

ن

 رھپ ااچی

 اہمتری دنینںی یسک دن ریمی اجن ےل ںیل یگ ۔

رشی وہ رک آو

ن

ا وہں ۔   دلجی ےس ف

ے

اہتش اگلی

ن

 ی

ے

  ی

ے

 ںیم ی

ری دن مت ہی ڈیمنسی اھکؤ رھپ مت 

ن

ری دن ےہ ۔سب آج آخ

ن

آج اہمترے وکرس اک آخ
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ا ی الکل دنسپ ںیہن ےہ نکیل وبجمری ےہ تحص اک ایخل 

ن

آزاد ےھجم اتپ ےہ ںیہمت ہی س  اھکی

 وت رانھک ڑپےاگ ۔ 

ر الچ ایگ ۔ 
م
ر آو وہ اس اک اگل وچاتم اھٹ رک ی اہ

م
 دلجی ےس ی اہ

 انچنہپ اھت ےسیک یھب وہ یھب وہ  

ے

ر دروازے وک وھگرےت ریہ۔اس ےن اصرم ی ینتک یہ دی 

 ی ارم وک کش وہےن دےی ریغب ۔ 

اہتش اگل اکچ اھت ۔ 

ن

ر آیئ وت ی ارم ی
م
رشی وہ رک ی اہ

ن

 وہ ف

اےتش ےک دوران ی ارم ےن وپاھچ ۔ 

ن

اراض وہ ھجم ےس ۔۔؟ی

ن

 ی

ے

 اب ی

 وہ وجاب ںیم ھچک یھب ںیہن وبیل ۔ 

اےتش ےس افرغ وہ

ن

 ہن اجےن ی ارم ی

ے
ے

رک اس ےن وخد یہ اینپ ڈیمنسی ےل یل۔اجےت وق

ر ہن یئگ ۔ 
م
ا راہ اجیتن یھت ہک وہ اےس ویکں اکپر راہ ےہ نکیل وہ ی اہ

ے

ر ےس اکپری  ینتک دی 

 ہکلب دورسے رمکے ںیم آرک ادنر ےس دروازہ دنب رکایل ۔ 

 ی ارم بک ایگ اےس ہتپ یھب ہن الچ ۔ 

     

راقن وک یتمیق ےس یتمیق ہفحت ےنجیھب وک اہک ۔   ی ار م اکم رپ آی ا اور س  ےس ےلہپ

ن

 اس ےن ف

راقن اس اک اسیھت اھت ۔ 

ن

 اب ف

 رپ ہی ربخ ہن داتی ہک ورکم دادا اہکں ےہ اور روح وک اس ےن اہکں راھک 

ے
ے

راقن ارگ وق

ن

ف
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ا ۔ 

ے

ی امئ رپ اس ےک یپاس ہن چنہپ یپا

ٹ

د وہ ی ای 

 

 ےہ ش

راقن ےن ورکم ےک اسھت دغاری رکےک ی ارم ےک اسھت دویتس اک

ن

راھی ا اھت ۔ ف

ٹ

  اہھت ی 

 رپ یپاریٹ 

ے
ے

راقن ھجمس اکچ اھت ہک ی ارم ورکم ےس اورپ ےہ ۔ایس ےیل اس ےن وق

ن

ویکہکن ف

 دبل رک ی ارم وک ربخ اچنہپ دی ۔

نکیل ی ارم یک رظنوں ںیم اس یک وکیئ اتیمہ ہن یھت ۔ویکہکن اس اک امانن اھت وج اتک اےنپ امکل 

 داری رکے اگ ۔ اک ںیہن وہاتکس وہ یسک اور ےک اسھت ایک واف

راقن وکیئ ااسحن ںیہن رانھک اھت۔ 

ن

 نکیل اہیں اعمہلم روح اک اھت ۔اس ےیل اس ےن ف

ر لکن ایگ ۔ 
م
 اس ےک آرڈر ےک اطمقب رضخ ےن رگدن اہں ںیم الہیئ اور ی اہ

ارف اہیں آی ا ۔ 

 

 اس ےک اجےت یہ ش

ر اہمترے رھگ الچ اجوں روح ےس نلم ےک ےیل ۔اس ےن  ڈویل ایک ںیم وھتڑی دی 

 آرکی ارم ےس وپاھچ ۔

 وہ ھجم ےس ںیہن یتلم مت ےس ایک ےلم یگ ی ا رم ےن رکسما رک اہک ۔ 

 وری ارگ ی ات ھجم رپ آیئ وت اسرا ازلام مت رپ اگل دوں اگ ۔ںیم اس ےس وہکں اگ ںیم 

ٹ
ن

ڈای

اہ وہں ںیم ےن  

ن

ر ےن ی الکل ےب گ
م
ھچک ںیہن ایک ھجم ےس وج یھب رکوای ا ےہ اہمترے وشہ

 رکوای ا ےہ ۔ 
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 ںیم وت وصعمم اس ہچب اھت سج وک مت ولوگں ےن ان اکومں رپ اگل دی ا 

اور رھپ ہن اجےن ایک ایک اےس اےٹل دیسھ اکم رکواںیئ ۔وہ وصعمتیم ےک س  راکیرڈ 

انیقیً روح اس رپ نیقی رک وتڑےت وہےئ وبال ارگ وہ روح ےک اسےنم اس رطح ےس اتہک وت  

 یتیل۔

واہ ۔اکش ریمی یھب لکش اہمتری رطح وصعمم وہیت ایسی وصعمم یس لکش انب ےک ںیم 

 یھب ہک داتی ہک ںیم ےن ھچک ںیہن ایک اور یسک ہن یسک ازلام رد داتی۔

نکیل اوسفس اجؤ اجرک رٹایئ رکول وہاتکس ےہ مت ےس ی ات رک یہ ےل ۔اور اس ےک اسےنم 

 وکیئ یھب وکباس رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔  ریمے الخف

ارف اک ایک رھبوہس اےنپ ےیک رپ لمع رکےک ہی س  ھچک وج اس ےن اےنپ اچبؤ ےک 

 

اب ش

 ےئل وساچ ےہ ہک یہ ہن دے اےس ۔ 

ر لکن آی ا ۔ 
م
 وری ۔وہ رکسما رک ی اہ

ٹ
ن

 ڈوی

ر اس اک ااظتنر رک ریہ ےہ ۔
م
 ااجزت دی ڈویل رس ےن وصعمہم بک ےس ی اہ

 وت اس ےن دینی یہ یھت ۔ولچ ےتلچ ںیہ ۔اہں ااجزت  

ارف ےن اہک وت وہ اس ےک اسھت لچ دی ۔ 

 

 ش

     

ر ںیہن یلکن یھت ۔ 
م
ر ااظتنر رکےن ےک دعب روح ی اہ ارف ےک اکیف دی 

 

 ش
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 ےک 

ے

ری ںیہن یگل یھت ویکہکن وہ اجاتن اھت ہک اےنپ اھبیئ وک ای  اقٹ ارف وک ہی ی ات ی 

 

ش

 روپ ںیم دانھکی اانت آاسن ںیہن ےہ ۔ 

ی ریہ ۔   وہ

ے

ھی
ئ ک

ر ےس د  اس ےک اسےنم آرک ھٹیب یئگ انب ھچک وبےل ہن اجےن ینتک یہ دی 

ارف وک رشدنمہ ایک اھت ارگ وصعمہم اس یک اینت تنم ہن رکیت وت وہ 

 

اس یک رظنوں ےن ش

ا ۔ 

ے

 یھبک اہیں ہن آی

نکیل وصعمہم اک انہک اھت ۔ہک ںیمہ اس وچسنشی ںیم اس اک اسھت دانی اچےیہ سج یک وہج 

ا

 

 رف اہیں آی ا اھت ۔ ےس ش

 وںیہ اھٹیب راہ ۔

ے

ر ی ارف انب ھچک وبےل اکیف دی 

 

 ش

ہشیمہ اس ےک یپاس ہن اجےن ینتک ی اںیت وہیت ںیھت روح ےس رکےن ےک ےئل نکیل آج 

 اس ےک یپاس وکیئ ی ات ہن یھت ۔ 

ر ںیم وہ اھٹ ایگ ۔ولچ وصعمہم واسپ ےتلچ ںیہ اس ےن وصعمم وک اخمبط ایک  وھتڑی دی 

 روےنک ےک ےئل ہن اہک ۔ روح ےن یھب اےس  

ر لکن ایگ ۔ 
م
ارف ی اہ

 

 مت ولچ ںیم واش روم ےس وہ رک آیت وہں ۔وصعمہم ےن اہک وت ش

روح واش روم اہکں ےہ ۔۔۔؟وصعمہم ےن وپاھچ وت روح ےن اس ےک ےھچیپ یک رطف 

ارہ ایک ۔ 

 

 اش
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ر یھب یہی واش روم ویز رکےت وہ ےگ ۔ 

ن ٹ
ن

 اہمترے روم ںیم اجؤیگن ۔ہی رسورن

 وت روح ےن اےس اےنپ ڈیب روم اکراہتس داھکی ا ۔اور وخد یھب اس ےک ےھچیپ وصعمہم ےن اہک

ارہ رک ریہ یھت ۔

 

 آیئ ۔وج بک ےس اےس آوھکنں یہ آوھکنں ںیم وکیئ اش

 اس ےن رمکے ںیم دقم راھک وت وصعمہم ےن وفرا رمکہ دنب رک دی ا ۔ 

ر
 
ا رک وپاھچ  ہی ایک رک ریہ وہ مت روح ےن اس ےک اس رطح ےس دروازے دنب رکےن رپ ھگ

 ۔

روح ہی ومی الئ روھک اس رپ اصرم اک ربمن ویس ےہ زیلپ س  ےس رظن اچب رک اس ےس ی ات 

ا اچاتہ ےہ ۔ 

ن

 رک ول وہ مت ےس رضوری ی ات رکی

ر لکن یئگ ۔ 
م
ام ںیہک یھب ہن آےئ ۔وصعمہم ںیتنم رک ےک رمکے ےس ی اہ

ن

 اور زیلپ ریما ی

 ڑھکی یھت ۔   ہکبج روح ےب ینیقی ےس ومی الئ اےنپ اہھت ںیم ڑکپے

دامغ ںیم سب ای  یہ ی ات آیئ یھت وت ایک وصعمہم اصرم ےک اسھت ےہ ۔اس ےن وسےتچ 

اہک 

ے

ر لکن آیئ ی
م
وہےئ ومی الئ وک داھکی ۔رھپ دلجی ےس ومی الئ رمکے ںیم اپھچ رک ی اہ

 یسک وک کش ہن وہ ۔ 

 ویکں ہک ہی ی ات وت وہ ھجمس یکچ یھت ۔ 

ا رم ےک اجوسس ںیہ وج اس رپ رظن رےھک ہک ہی اسرے ونرک وکیئ اعم ولگ ںیہن ہکلب ی 
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 وہےئ ںیہ ۔

 اچنہپےت ںیہ ۔

ے

 یک ربخ ی ارم ی
پ
 ٹ
پ
 اور اس ےک ٹ

     

ر وہ سک رطح ےس اس رپ رظن رےھک 

ن

ر یہ ریہ اور ان ولوگں وک دےتھکی ریہ آخ
م
ر ی اہ وہ اکیف دی 

 وہےئ ںیہ ۔

ر ےک دعب یسک وک وفن رکیت ۔  ر وھتڑی دی 
م
 افش ہ

ی۔   ہکبج ریمی ی اری ار اےس رکسما

ے

ھی
ئ ک

 رک د

ا یھت اس ےئل وت اےنت دونں 

ن

د اںیہن ادنر آےن یک ااجزت ی ای 

 

ر یہ ےھت ش
م
وہ دوونں آدیم ی اہ

 ےساس ےن ان ولوگں وک ںیہن داھکی 

 روح وک آج ومعق الم اھت ہی رھگ کیھٹ ےس دےنھکی اک ۔ 

  ےس آیئ یھت اس ےن اس رھگ وک کیھٹ ےس ہن داھکی وہ 
 
رھت ڈے وایل رات وہ ج اےنپ ی 

 اس رھگ ںیم آیئ یھت اس ےک اےلگ دن یہ ان ولوگں ےن اےس ڈکپین رک ایل ۔ 

 اس ےک دعب وج تقیقح اس ےک اسےنم آیئ اس وک ہی رھگ دےنھکی اک وشق یہ ہن راہ ۔ 

را اھت ۔ 

ٹ

 ہی رھگ رضورت ےس زی ادہ ی 

 وج ہک دو زنمولں رپ لمتشم اھت ۔ 

ا لکشم ںیہن اھت اس  

ن

را اس وسگنمئ ادنازہ اگلی

ٹ

ر ےھت ۔ای  ی 

ن

رھگ ںیم دس ےس زی ادہ روم
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رےگن وھپولں ےک وپدے   ی 

ن

رااگرڈن ۔دویاروں ےک اسھت ےگل رن

ٹ

وپل ۔اکیف الھک اور ی 

ر لسن اک وھپل وموجد اھت ۔
م
 ہ

ن

ر رن
م
 ۔اہیں ہ

  ہک روح ےب اینز ی ےس وپرے رھگ وک 
 
وہ ولگ لسلسم اس رپ رظن رےھک وہےئ ےھت ج

 آرام ےس دھکی ریہ یھت ۔

 وہ رھگ ںیم واسپ آیئ وت اس یک رظن اس رمکے رپ ڑپی ۔ 

 وجاب یھب دنب اھت ۔ 

 اور اس یک اچیب ی ارم ےک یپاس یھت اس ےن وہ دیھکی یھت۔ 

  وہ ولگ دورسے ٹیلف ںیم رےتہ ےھت ۔ی ارم 
 
  یھب ی ارم ےک یپاس یھب ج

ے

ہی اچیب ی

وون رپ یھب سج وھچےٹ ےس اچوق
 م
ی

ن

مپ ہ

ا اھت ۔

ے

 ےس اس ےن ای  اچیب ہشیمہ اےنپ یپاس رھک

ُاس اجونر وک امرا اھت ۔وہ اچیب ایس اچوق ےک اسھت یھت ۔۔ی ارم ےن ای  ی ار یھب اس رمکے 

 اک دروازہ ہن وھکال اھت ۔ 

 اتپ ںیہن اس رمکے ںیم ااسی ایک اھت اسرھگ الھک اھت سب ہی ای  رمکہ الک اھت ۔ 

ا اھت ۔ 

ے

 اتپ ںیہن ی ارم ہی رمکہ الک ویکں رھک

ریمی اور افش اےنپ اےنپ اکم ںیم رصموف وہ یکچ ںیہ وت وہ آرام  روح وک نیقی وہ ایگ ہک

 رکےن اک ہک رک اےنپ رمکے ںیم آیئگ ۔ 
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ا رضوری ںیہن اھت ۔ 

ن

 ان ولوگں وک اتبی

ا اچیتہ ےہ ۔ 

ن

 نکیل رھپ یھب اس ےن اہک اھت ہک اےس وکیئ ڈرٹسب ہن رکے وہ وسی

 ںیہن رکے اگ ۔ سج رپ افش ےن رکسما رک اہک میم آپ آرام رکںی وکیئ ڈرٹسب  

 رھپ وہ اےنپ رمکے ںیم آیئگ

     

 سی رس می ںم ی الکل کیھٹ ںیہ ایھب اوہنں ےن وپرا رھگ داھکی ےہ

 آپ رکف ہن رکںی مہ ان اک ایخل رھک رےہ ںیہ ۔ 

 افش ےن اہک 

 اس ےن ھچک اھکی ا ی ارم ےن رکف دنمی ےس وپاھچ ۔

 سی رس اوہنں ےن ایھب چنل ایک ےہ ۔ 

ا اچیتہ ںیہ ۔  اور اہک ےہ ہک وکیئ اںیہن

ن

 ڈرٹسب ہن رکے وہ آرام رکی

 افشء ےن اتبی ا 

ا ۔ی ارم ےن نئمطم وہرک وفن راھک ۔

ن

 رکی

ے

 اہں کیھٹ ےہ مت ولگ اےس ی الکل ڈرٹسب م

آج لک روح رات وک یھب وکسن ےس ںیہن وسیت یھت ۔سج یک وہج ےس اس یک تعیبط 

 کیھٹ ںیہن یھت ۔ 

 لکل رسکیلی وہ اجےئ ۔ ی ارم یھب یہی اچاتہ اھت ہک روح آرام رکے اور ی ا
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ا اھت اور ہن یہ یسک زیچ وک ےل رکنشنیٹ ےنیل داتی ۔

ے

 وہ اس رپ ی الکل ہصغ ںیہن رکی

وہ اجاتن اھت ہک روح آہتسہ آہتسہ یہ یہس نکیل اس تقیقح وک وبقل رکےل یگ ہک ی ارم ایک  

 ےہ ۔

 اچنہپ راہ ےہ وہ ی ارم اچہ رک یھب اس ےس دور ںیہن رہ اتکس اھت وہ اجاتن اھت ہک وہ روح وک فیلکت

ردیتس رےنہ رپ وبجمر رک راہ ےہ ۔  اےس اےنپ اسھت زی 

 نکیل اس اعمےلم ںیم وہ وخد یھب وبجمر اھت ۔ 

 

     

 

 وہ رمکے ںیم آیئ اور اپھچی ا وہا وفن اکنال ۔ 

 اور وفن ںیم وموجد ای  یہ ویس ربمن رپ اکل رکےن یگل وج اےلگ یہ ڈنکیس ااھٹ یل یئگ ۔ 

ا ۔اصرم ےن اہک ولیہ روح مت کیھٹ  

ن

 وہی

 روح اس ےک وجاب ںیم ھچک یھب ہن وبل یپایئ 

ا س  ھچک کیھٹ ےہ ہن ی ارم ےن ںیہمت ھچک اہک وت ںیہن ۔

ن

 روح مت کیھٹ وہی

 اصرم ےن رکف دنمی ےس وپاھچ 

 ںیہن ںیم کیھٹ وہں ۔روح سب اانت یہ وبیل 
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۔نکیل ںیم ھجمس  اکش مت ریما نیقی رکیتیل روح۔ ںیم ےن ںیہمت اتبی ا اھت وہ صخش اسیک ےہ  

ا تہب 

ن

 رکی

ے
 

رداس ر یک تقیقح ی 
م
اتکس وہں ۔ای  اعم یس ڑلیک ےک ےئل اس ےک وشہ

ر اتھجمس وہں روح ۔

ن

ز
گ

ن

ت لت
ف

ا ےہ ںیم اہمتری 

ے

 لکشم وہی

 مت سک فیلکت ےس زگر ریہ وہ ۔ 

ے
ے

 ںیم اتھجمس وہں اس وق

 رکو س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔ 

ے

 نکیل مت رکف م

 ںیہمت اہکں راھک ےہ ۔مت سب ےھجم ہی اتبؤ ہک ی ارم ےن  

 ںیم اہمترے ٹیلف ںیم یھب ایگ اھت ۔نکیل اب واہں وکیئ ںیہن راتہ ۔

ر ی ار م ںیہمت اہکں ےل ےک ایگ ےہ ۔ 

ن

 آخ

را رھگ ےہ ۔روح ےن وجاب دی ا 

ٹ

 ںیم ںیہن اجیتن ہک ہی ہگج اہکں ےہ سب ہی ای  تہب ی 

ارف ےک اسھت اہمترے رھگ اجےن وایل یھت ںیہمت وفن دےنی ےک ےیل اہں 

 

وصعمہم ش

 ریمی 

ے

ا اس ےن اب ی

ن

د اب وصعمہم ریمی دمد رک ےکس وہ اہمترے رھگ یئگ یھت ی ای 

 

ش

 تہب دمد یک ےہ

  ےس وصعمہم اہمترے  
 
ارگ وصعمہم ریمی پلیہ ہن رکیت وت تہب رپاملب وہ اجیت نکیل ج

  ریما اس ےس راہطب ںیہن وہا ۔ رھگ ےس یئگ ےہ اس ےک دعب

ا  اچنہپ یکچ ےہ اصرم ےن اتبی 

ے

 رکےک اتبی ا اھت ہک وہ وفن مت ی

 

ج

مپ س

 اس ےن سب ےھجم 
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ا ےہ زیلپ ریمی دمد رکںی ےھجم ریمے رھگ 

ن

اا ےہ ےھجم یپااتسکن واسپ اجی

ن

کلت

ن

ن
ےھجم اہیں ےس 

ان ںیہن ویحان ںیہ

ن

ا ےہ ںیم اہیں ان ولوگں ےک اسھت ںیہن رہ یتکس ہی ان

ن

 ۔اجی

ی ارم ےن ۔۔۔۔۔۔ی ارم ےن ریمے اسےنم اس آدیم یک اجن ےل یل ۔وہ ےتہک وہےئ 

 وھپٹ وھپٹ رک رو دی ۔ 

ا دنب رکو ںیم اہمتری فیلکت ھجمس اتکس وہں ۔ 

ن

 روح زیلپ روی

 رکو ںیم ںیہمت واہں ےس ولکنں اگ اورآیئ رپوسم ںیم ںیہمت یپااتسکن واسپ 

ے

مت رکف م

 وجھبادوں اگ ۔ 

  ریمی دمد رکین وہیگ ۔ نکیل اس ےک ےئل ںیہمت

 یسیک دمد روح ےن وپاھچ

دوھکی روح اہیں ی ارم ےک الخف وگایہ وکیئ ںیہن دے اگ ۔نکیل مت ےن اےس لتق 

 رکےت وہےئ داھکی ےہ ۔

ا اچاتہ وہں ۔اصرم ےن اےس اھجمسےت 

ن

 ںیم شیپ رکی

ے

ںیم ںیہمت وگاہ ےک وطر رپ دعال

 وہےئ اہک ۔ 

 یل ںیم ۔۔۔ںیم ےسیک روح رپاشیین ےس وب

روح مت ےن داھکی ےہ ہن اس ےن سک رطح ےس یسک یک اجن ےل یل ۔ںیم اجاتن وہں وہ 
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ارا اعمرشہ 
م
ان ہن اھت ہکلب وہ یھب ایس یک داین اک ای  ویحان اھت ۔نکیل ہ

ن

صخش وکیئ وصعمم ان

ان یک اجن ےنیل یک ااجزت ںیہن داتی ۔ 

ن

ان وک دورسے ان

ن

 ای  ان

  ںیم ےن یلھچپ 
 
دوی ریمے   دوھکی روح ی ارم وک ج

ٹ

  اس یک ای  وی 

ے

ی ار رگاتفر ایک اھت ی

 اہھت یگل یھت سج ںیم اس ےن ھچک ولوگں اک لتق ایک اھت ۔ 

دوی آج یھب اس ےک یپاس وموجد  

ٹ

دوی ھجم ےس ےل ایگ وی 

ٹ

نکیل تہب یہ وہایشری ےس وہ وی 

ا ۔ 

ے

 ےہ وہ یھبک ایسی زیچ اضعئ ںیہن رکی

دوی   مت اس ےک رھگ ںیم ریتہ وہ اس ےک اسھت ںیہمت سب وہ

ٹ

ا ےہ ۔اس وی 

ن

دی

ٹ ن

دوی ڈوھی

ٹ

وی 

ا ےہ ۔ 

ے

اےم ویس رھک

ن

 ےک العوہ ای  افلئ ےہ سج ںیم ی ارم اےنپ اسرے اکےل اکری

وہ اجاتن ےہ ہک وہ افلئ ےس سھپ اتکس ےہ نکیل اس یک وہج ہی ےہ ہک ایس افلئ یک وہج 

 ےس وہ دویئب اک ڈان ےہ ۔

دوی ںیم سج رطح ےس ا

ٹ

س ےن ڈیلب ےس اس یک وہج ےس ولگ اےس ڈرےت ںیہ ۔اس وی 

 ان ولوگں اک لتق ایک اھت ۔ولگ اس زیچ ےس ڈرےت ںیہ ۔ 

دوی ی ارم ےک س  دونمشں ےک یپاس وموجد ےہ نکیل ںیمہ وکیئ ںیہن دے اگ ۔اور 

ٹ

وہ وی 

 ہن یہ یسک ںیم اینت تمہ ےہ ہک ی ارم ےک الخف اےھٹ

د رک الین وہیگ روح ۔مہ راےطب ںیم رںیہ ےگ مت ہی وفن اپھچ دانی

ٹ ن

  ۔ وہ ںیھمت ڈوھی
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ںیم اجاتن وہں ہی اہمترے ےیل تہب لکشم وہاگ روح نکیل ی ارم ےسیج دردنے وک  

 السوخں ےک ےھچیپ اچنہپےن ےک ےئل ںیہمت ریمی دمد رکین وہیگ ۔ 

اور ہی ریما ودعہ ےہ ہک ںیم ںیہمت ہشیمہ ےک ےئل یپااتسکن وجھبا دوں اگ ۔اصرم اس ےک 

وہ اجاتن اھت ہک ارگ وہ اہیں رپ رنم ڑپ ایگ وت روےن یک آواز نس رک اخومش ںیہن وہا اھت ویکہکن  

 ڈویل وک یھبک زسا ںیہن دولا یپاےئ اگ ۔ 

ری 

ٹ

ی ارم۔۔۔۔۔۔ وک۔۔۔۔کک۔ ۔۔ ھچک وہاگ وت۔۔۔۔ین۔ ۔۔۔۔ ںیہن ہن ۔۔وہ ی 

 لکشم ےس اےنپ اافلظ ہک یپایئ یھت ۔ 

زسا   ریما نیقی رکو روح ںیم ینتج مک وہےکس اینت زسا ی ارم وک دولاؤں اگ ۔۔۔ نیقی رکو

ان نب ےک آےئ اگ ویحان نب 

ن

  وہ اہمترے یپاس واسپ آےئ اگ وت ان
 
اکےنٹ ےک دعب ج

 ےک ںیہن ۔

ا وہں ںیم ی ارم وک اھپیسن ںیہن وہےن دوں اگ ۔سب اانت ہک ےک 

ے

ںیم مت ےس ودعہ رکی

 اسےنم وفن دنب رک دی ا 

ام نس رک روح ےک روےٹگن ڑھکے وہ ےکچ ےھت 

ن

 ہکبج اھپیسن اک ی

     

ر اےسی یہ رویت ریہ۔ وفن دنب وہےن    ےک دعب یھب روح اکیف دی 

ایک وہ ی ارم ےک اسھت اس رطح ےس رک یتکس یھت وہ ےسیک اےنپ یہ ی ارم وک اس رطح ےس 
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دیت نکیل ہی 

ٹ ن

وپسیل ےک وحاےل رک یتکس یھت وہ ےسیک اصرم یک ی ات امن ہک وہ وبثت ڈوھی

 رضوری یھب اھت ۔ 

 ےک روپ ںیم ںیہن

ے

  دھکی یتکس یھت ۔وہ اسری زدنیگ ی ارم وک ای  اقٹ

ان ۔

ن

ان اچےیہ اھت ای  اعم اھت ان

ن

 اس وک ای  ااھچ ان

 اےس یسک یھب رطح ےس ی ارم وک ای  اعم زدنیگ دینی یھت ۔ 

اصرم ےن اس ےسودعہ ایک اھت ہک وہ اےس اھپیسن ںیہن وہےن دے اگ اچےہ ھچک یھب وہ 

 اجےئ رپ مک ےس مک زسا دولاےن یک وکشش رکے اگ ۔ 

اہلل ی ارم  

 

 اس ےک اسھت اعم زدنیگ زگارے اگ ۔ ان ش

 اور ی ارم وک ای  اعم زدنیگ یک رطف الےن ےک ےئل وہ ھچک یھب رک یتکس یھت ۔

ر آیئ یھت۔ ہک رظن 
م
دےن ےک ےئل ی اہ

ٹ ن

وہ اصرم ےک ی اوتں وک وسےتچ وہےئ وبثت وک ڈوھی

 اسےنم واےل رمکے رپ ڑپی۔ 

 ے ںیم ںیلم ےگ ۔ اجنےن ویکں اےس نیقی اھت ہک ی ارم ےک الخف وبثت اےس ایس رمک

  آیئ اور دروازے ےک ڈنیہل رپ اہھت رھک رک اےس وھکےنل یک 
 
ی ر

ے

وہ اس رمکے ےک ف

  دھکی ےتیل وت ہی  
 
ی ر

ے

وکشش رکےن یگل نکیل وہ الک اھت ۔ارگ ونرک اےس اس رمکے ےک ف

ر دوھپ ںیم یھٹیب یھت ۔ 
م
 وہ دوونں ی اہ

ے
ے

 اچنہپدےتی اس وق

ے

 ربخ یھب ی ارم ی
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 وہ اچیب ینیل یھت ۔  اےس یسک یھب رطح ی ارم ےس

ا رضوری اھت 

ن

ارلم وہی

ن

 اور اس ےک ےیل اےس ی ارم ےک اسھت ی

ان ولوگں یک رظنوں ےس پھچ رک وہ واسپ اےنپ رمکے ںیم آیئگ ۔اچیب ی ارم ےک یپاس 

 یھت اور اےس یسک یھب رطےقی ےس وہ اچیب ی ارم ےس ولکناین یھت ۔ 

 ھک اتہک اھت اس ےک ےیل ہی اکم اانت لکشم ںیہن ےہ ۔ 

ی

ٹ

ب

 اصرم 

 وہ ی ارم ےس آاسین ےس وہ اچیب ےل یتکس ےہ ۔ 

 نکیل اصرم ےن اےس عنم ایک اھت ہک وہ ی ارم وک ی الکل یھب کش ہن وہےن دے ۔ 

وہ ہی وسچ ریہ یھت ہک وہ اب ی ارم وک کش وہےئ ریغب ےسیک اانپ اکم رکے ۔ہکبج ی ارم وت 

 ڑپھ اتکس اھت اس یک وسچ  

ے

 ی

آج اےنت دونں ےک دعب وہ ی ارم ےک رھگ واسپ آےن اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔ویکہکن وسال 

 ےک اسھت اسری زدنیگ ںیہن زگار یتکس یھت اس 

ے

اب ان ےک ویفرچ اک اھت ۔وہ ای  اقٹ

ا اھت ۔

ن

 ےن یسک یھب رطح ی ارم وک دیسھ راےتس الی

     

ر اھٹیب داھکی  
م
ا وہا اس ےک یپاس آی ا ی ارم رھگ آی ا وت اےس ی اہ

ے

 وہ ۔رکسمای

ر اےنپ ااظتنر ںیم اھٹیب دھکی رک اےس وخیش وہیئ یھت ہن اجےن وہ اس اک 
م
اےسرطح ےس ی اہ

 ااظتنر رک ریہ یھت ی ا ںیہن نکیل تہب دونں دعب اےس اس رطح ےس داھکی اھت 
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 ریما ایپرا ےب یب وہ اس اک اماھت وچم رک وبال ۔ 

 ح رکسماےت وہےئ دھکی رک ی ارم وک ھچک بیجع اگل ۔ سج رپ وہ ذرا یس رکسمایئ اےس اس رط

ی ارم وک نیقی اھت ہک وہ روح وک اینپ تقیقح ےک اسھت اےنپ آپ وک وبقل رکےن رپ وبجمر 

 رکدے اگ نکیل اینت دلجی۔

د وپےنھچ اگل  ری 

ن

ے وہےئ ںیم م

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

  
 
ی ر

ے

 اب یسیک تعیبط ےہ اہمتری ۔۔۔؟ وہ اس ےک ف

 ںیم وبیل یھت نکیل ی ارم ےک ےیل ہی یھب تہب اھت ۔ تہب رتہب ۔وہ تہب وھتڑی یس آواز  

ر ےس وہےک آےت ںیہ وےسی یھب اےنت دونں ےس 
م
ڈگ تعیبط کیھٹ ےہ وت ولچ ںیہک ی اہ

 ڈراویئ 

ن

ر رکںی ےگ اور رھپ ای  رپوکسن الن
م
اہیں وبر وہ ریہ وہ ولچ ڈرن ںیہک ی اہ

 رپںیلچ ےگ اس ےن اس اک اہھت اھتےتم وہےئ اےنپ وبلں ےس اگلی ا 

 اسھت یہ اھٹ رک ڑھکا وہایگ ۔   اور

اا اچےہ ۔اور وےسی 

ن

کلت

ن

ن
ر وہیکچ ےہ ریمے ایخل ںیم ںیمہ اب ںیہن  ی ارم اب تہب دی 

یھب ایھب ریما ںیہک اجےن وک دل ںیہن رک راہ ۔روح ےن اینپ رطف ےس تہب اایتحط ےس 

 اہک اھت ںیہک اےس کش ہن وہ اجےئ 

د ی ارم ےن اور زور ہن دی ا ۔  ای 

 

 ایس ےیل ش

ارلم ولچ کیھٹ  

ن

ےہ یسیج ریمی اجن یک رمیض ۔وہ رکسماےت وہےئ ااھٹ آج اےس واسپ ی
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دھکی رک اےس تہب وخیش وہریہ یھت اس ےک رہچے ےس یہ روح ادنازہ اگل یتکس ہک وہ انتک 

 وخش ےہ ۔ 

رشی 

ن

رشی وہ ایگ وہں نکیل ںیم رھپ یھب ف

ن

آج ںیہمت اس رطح اےس دھکی رک وےسی یھب ف

 مت ریمی  

ے

  ی
 
ا وہں ج

ے

ا اگلےئ وہ ےک آی

ن

 ےس وہک ہک وہ اھکی

 داتی ڈیبروم یک رطف لچ دی ا ۔ 

ے

 
 وہ اےس دہای

  روح اک اسرا دایھن اس ےک اہھت ہپ اھت سج ںیم اس ےن ای  یک نیچ ڑکپ راھک اھت 
 
ج

ا اھت 

ے

 ۔اور اس یک نیچ ںیم وہ اولکیت اچیب یھت ےسج ی ارم ہشیمہ اےنپ یپاس رھک

     

 

ا آرام دہ اموحل ںیم اھکی ا ایگ 

ن

 اھکی

ر   ی ارم
م
ا یسک ی ات ںیم اگلںیئ ی اںیت رکےن یک وکشش رک راہ اھت ہکبج وہ اس یک ہ

ن

اےس یسک ی

اریلم وجاب دےنی یک وکشش رک ریہ یھت

ن

 ی ات اک ی

ااکایمب ریہ یھت ۔ 

ن

 تہب وکشش ےک ی اووجد یھب وہ اس ےک اسےنم رکسماےن ںیم ی

 ںیہن آیت ۔رو

ٹ

م
ان اداس وہوت وبلں رپ اچہ رک یھب رکسماہ

ن

  ادنر ےس ان
 
ح اک یھب یہی ج

 احل اھت 

ا راہ ۔

ے

 اس ےس ی اںیت رکی

ے

ر ی  ڈیبروم ںیم آےن ےک دعب یھب ی ارم اکیف دی 
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 روح ںیم تہب وخش وہں ںیہمت اس رطح ےس دھکی رک ۔ 

را ااسحن ایک ےہ ۔ںیہمت اتپ ےہ اہمترا ی ارم اہمترے 

ٹ

مت ںیہن اجیتن ہک مت ےن ھجم رپ انتک ی 

ا ۔ 

ے

 ریغب رم اجی

ا وہں ںیم یھبک اہمترے مت ےن اےنپ ی ارم وک اچب 

ے

ایل ۔آیئ ول وی وس چم۔ںیم مت ےس ودعہ رکی

 اسےنم ہی س  ھچک ںیہن الؤں اگ

اسیج ےلہپ اھت س  ھچک واسی یہ رےہ اگ ۔مت س  ھچک وھبل اجؤ وج یھب وہا وج یھب مت ےن 

 داھکی ان س  زیچوں وک اینپ دامیغ ےس اکنل دو ۔

ا وہں س  ھچک ےلہپ اسیج 

ے

 وہ اجےئ اگ ۔ ںیم مت ےس ودعہ رکی

 رپ رےھک وہ اےس نیقی دالراہ اھت ۔ 

ن

 اس اک رس اےنپ نس 

 ہکبج روح اک دایھن اس یک ی اوتں رپ ںیہن اسدیئ دراز رپ ریھک اس یک یک نیچ رپ اھت ۔ 

 وہ ی ارم ےک وسےن اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔ 

 اس ےک وسےن اک ااظتنر رکےت رکےت ہن اجےن بک اس یک اینپ آھکن گل یئگ ۔

     

  اس یک آھکن یلھک ۔اس ےن اسڈیئ ےپ داھکی اہجں ی ارم ہن  
 
ا رہپ اھت ج

ن

اجےن رات اک وکن

 اھت یہ ںیہن ۔ 

 اےس نیقی اھت ہک ی ارم ایس رمکے ںیم ےہ اس ےک یپاس یہی ومعق اھت س  ھچک دےنھکی اک ۔ 
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ر لکن آیئ ۔اس ےک ادنازے ےک اطمقب 
م
وہ دلجی ےس ڈیب ےس اھٹ رک رمکے ےس ی اہ

 اھت   ی ارم ایس رمکے ںیم 

 اس ےن رمکے ےک دروازے ےس پھچ رک دانھکی اچاہ ۔ 

 رمکے ںیم اس ےک العوہ وکیئ اور آدیم یھب اھت ۔

 رگم ہن اجےن وکن۔اس ےن اس آدیم وک ےلہپ یھبک اہیں ںیہن داھکی اھت ۔ 

ان 

ن

اوہں ںیم ولمث وکیئ ان

ن

ادہ ی ارم اک وکیئ اسیھت اس ےک گ

 

 ش

 ہکبج ی ارم اےنپ اہھت ںیم ڈیلب ڑکپے اانپ رس دی ا راہ اھت ۔ 

ا اچےیہ وہ ریما 

ن

ان اب ںیہمت ورکم دادا ےس وکیئ بلطم ںیہن وہی

 

اش

ن

ر آ ےکچ وہ ی
م
مت وت ی اہ

 رجمم ےہ اور ریمے یپاس ےہ ۔ی ارم ےن ای  رظناےس دےتھکی وہےئ اہک

 وھبول ورکم دادا ےک تہب ااسحن ںیہ مت رپ مت اےکس

ے

 دوھکیڈویل م

ے

 اسھت ااسی ےسیک رک تکس

 وہ وہ یھب رصف ای  ڑلیک ےئلیک ۔ 

وہ رصف ای  ڑلیک ںیہن ےہ ۔ریمی ویبی ےہ وہ ۔۔ ریمی تبحم ےہ اور اس آدیم ےن 

ریمی ویبی رپ طلغ رظن ڈایل ےہ وہ اسری زدنیگ وںیہ رےہاگ اہجں ی ارم اکیمظ اےس رےھک 

 اگ ۔

دا اھت وہ اہمت

ٹ ن

رے وحاےل رک اکچ وہں ارگ انیج اہمتری الخف وج وبثت ںیم ےن ڈوھی
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اچےتہ وہ وت ےلچ اجؤ اہیں ےس اور اج رک ورکم دادا یک رکیس رپ ھٹیب اجؤ ارگ اس وک 

دےن ولکنےگ وت اینپ اچہپن یھب وھک وھٹیب ےگ ۔ 

ٹ ن

 ڈوھی

 ےس زی ادہ ہن وہیگ ۔ 

ے

ُ

 وبول ارگ وہ واسپ آایگ وت اہمتری اواقت رھپای  تک

ے

 م

  ںیم ںیہمت ای  تنطلس دے راہ وہ

ے

ایہ دے راہ وہں الغیم وھچڑو اور وکحم

 

ں ی ادش

 رکو ۔ 

ا ورہن ںیم ںیہمت ڑتیپا ڑتیپا ےک 

ن

 رکی

ے

نکیل ی ارم اکیمظ ےس دغاری رکےن یک یطلغ م

ارہ ایک ۔ 

 

 امروں اگ ۔اس ےن ای  اہھت ںیم ڑکپے ڈیلب ےک رطف اش

اہک مت ریمے وافدار روہ

ے

 ںیم وہ رکیس اس ےیل دے راہ وہں ۔ی

وبں ےک اور ھچک ہن اھت ہگج ہگج افزلئیھت ااسی گل راہ اھت ےسیج ہی اس رمکے ںیم وساےئ اتک

ری ےہ۔   وکیئ الربئی 

ا وبثت ےلم اگ ۔ اہیں وت اتکوبں ےک العوہ ھچک 

ن

وہ یہی وسچ ریہ یھت ہک اہیں اےس وکن

پ 

ن

یھب ہن اھت ۔رگم ہن اجےن ہی آدیم وکن اھت ارگ اےس ھچک ہتپ اھت وت سب اانت ےک ایس ڈکی

  ورکم دادا اھت ۔ رکےن واال یھب

  ہک روح وک ان یک یسک ی ات یک وکیئ ھجمس 
 
وہ ولگ ایھب ےھٹیب ویہ ی اںیت رک رےہ ےھت ج

 ںیہن آریہ یھت ۔ 
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 وہ اخومیش ےس دےب یپاؤں ےسیج آیئ وےسی یہ واسپ یلچ یئگ۔

  آ رک ٹیل ایگ۔ 
 
ی ر

ے

ر ےک دعبی ارم واسپ رمکے ںیم آی ا اور اس ےک ف  وھتڑی دی 

 ینب ریہ ۔ وہ انب آواز ےئک وسیت  

     

اہتش 

ن

ری اد وہاکچ اھت ۔وہ ی ارم ےس اچیب احلص ہن رک یپایئ یھت ۔اب حبص یھب ی ارم ی لک اک دن ی 

 رکےک اجےن اگل اھت ۔ 

وہ اےس اس رطح ےس اجےن ںیہن دے یتکس یھت اےس یسک یھب رطح ےس وہ اچیب احلص 

   ںیم یھت
 

 ی ارم ےک ٹکیج یک ج

ے
ے

 رکین یھت وج اس وق

  رکےک اےس اکپرا ۔ ی ارم۔ ۔۔۔اس ےن تہب تمہ

  آےن اک ااظتنر رکےن اگل 
 
ی ر

ے

 وہ دروازے رپ روک رک زرا اس رکسمای ا ۔اور اس ےک ف

  آیئ۔
 
ی ر

ے

 وہ آہتسہ ےس یتلچ اس ےک ف

 ی ارم اجاتن اھت ہک روح ےن اےس ویکں اکپرا ےہ ۔

 وہ رکسماےت وہےئ اس ےک اسےنم اکھج اھت ۔ 

ا رضوری اھت ۔   روح ےک ےیل ہی ہحمل تہب لکشم اھت نکیل اےس اصرم

ن

 ےک ےہک رپ لمع رکی

  آیئ اور اس ےک امےھت رپ اےنپ ل  رےھک اور اےس ی الکل یھب ہتپ ےنلچ 
 
ی ر

ے

وہ اس ےک ف

 دےی ریغب اس یک ٹکیج ےس وہ اچیب چنیھک یل ۔ 
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  اےلگ یہ ےحمل ی ارم ےن اےس اینپ ی اوہں ںیم رھب ایل ۔ 
 
 ج

 اک ومعق ںیہن دوں  

ے

 
ر کنیھت وی وس چم روح ںیم ںیہمت اکشی

م
اگ ۔وہ اس اک اماھت وچاتم ی اہ

 لکن ایگ ۔ 

ری لکشم ےس اےنپ اہوھتں اور دوےٹپ ےک چیب اس یک نیچ واےل اچوق اور 

ٹ

ہکبج روح ےن ی 

 اچیب وک اپھچی ا اھت ۔ 

     

ر آی ا ۔
م
ا وہا ی اہ

ے

 ی ار م رکسمای

 وہ آج تہب وخش اھت ۔ 

یہ وہ روح ریمی اجن مت اصرم یک ی اوتں ںیم آرک یھب ریمے اسھت اس رطح ےس رک ر

نکیل مت ریمے یپاس وہ اور ریمے ےیل یہی تہب ےہ اور وکیئ دو ےکٹ اک وپسیل واال اور وہ 

 یھبک ںیہن ۔ 

ے

 اجوسس وصعمہم ںیہمت ھجم ےس نیھچ ںیہن تکس

مت یھب ینتک وھبیل وہ یسک یک یھب ی اوتں ںیم آ اجیت وہ۔نکیل ںیم وہں ہن ںیم ںیہمت یسک یک 

 ی اوتں ںیم ںیہن آےن دوں اگ ۔ 

  یھت ۔ ی ار

 

   ںیم اہھت ڈاال اہجں اس یک نیچ اغی
 

 م ےن وسےتچ وہےئ اینپ ٹکیج یک ج

 اہےئ ریمی وصعمم یس وچرین وہ دیشکل ےس رکسمای ا۔
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 ی ارم دیساھ آسف آی ا اھت اہجں رپ رضخ اس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔ 

ا دھکی رک رضخ وک ریحایگن وہیئ ویکہکن ےلھچپ ھچک دونں ےس ی ارم تہب رپاشین 

ے

اےس رکسمای

 رےنہ اگل اھت ۔ 

 ایک ی ات ےہ آج وت مت وخش گل رےہ وہ ۔۔۔؟رضخ ےن وپاھچ

 ویکں اھبیئ ریمے وخش رےنہ رپ یپادنبی ےہ ۔ی ارم ےن ااٹل وسال ایک ۔

ےس مت اکیف رپاشین ےھت اس ےئل وپاھچ   ںیہن وکیئ یپادنبی وت ںیہن ےہ رگم ےلھچپ ھچک دونں

 ۔

زر ریمی روح وک ھجم ےس دور  

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

اہں ویکں ہک ےھجم ےلھچپ ھچک دونں ےس گل راہ اھت ہک وہ ا

رکےن یک وکشش رک راہ ےہ نکیل اس ےن وت ااٹل یہ رکدی ا وہ وت روح وک ریمے یپاس ال راہ 

 ےہ ۔ی ارم رکسماےت وہےئ وبال ۔ 

ی ارے ںیم ہتپ لچ ایگ ایک الپن ایکاس ےن ۔رضخ ےن بلطم ںیہمت اس ےک الپن ےک  

 وپاھچ ۔

  رکےک ریمے الخف اسرے وبثت روح  
 
ی ر

ے

اس اک الپن ےہ ہک وہ روح وک ریمے ف

ےک ذرےعی احلص رکے اگ ۔ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا ۔آج اکیف دونں ےک دعب 

اب ےس کمچ رےہ ےھت۔

ے

ر آب و ی

ن

ز
پل ت
م

 اس ےک ڈ
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را اگل ۔   بلطم ےک روح اس اک اسھت دے ریہ ےہ ۔۔۔؟رضخ وک ی 

ںیہن رضخ ریمی روح تہب وصعمم ےہ ۔وہ س  ھچک ریمے ےئل رک ریہ ےہ ۔وہ ےھجم 

ا اچیتہ ےہ۔ 

ن

 اچبی

 ی ارم ےک ےجہل ںیم اس ےک ےئل تہب تبحم یھت ۔

 ےنچنہپ یہ ویکں دی ا ۔ارگ مت وصعمہم وک اےنپ رھگ

ے

ںیہن   نکیل ڈویل مت ےن وہ وفن اس ی

 اتچنہپ اور ہن یہ وہ اصرم ےس راہطب رک یپایت ۔ 

ے

 اجےن دےتی وت وہ وفن روح ی

 ریمے 

ے

مت ںیہن وھجمس ےگ رضخ ںیم اجانن اچاتہ اھت ہک وہ آدیم ریمی روح وک سک دح ی

الخف رک اتکس ےہ ۔ںیہمت اتپ ےہ روح ےن ایک ایک اس ےب ووقف ےن وہ وفن ھجم ےس 

ںیم ریمے یہ ڑپکوں ےک ےچین رھک دی ا ۔اس اچیبری وک وت   اپھچےن یک ہگج ریمی یہ ااملری 

ا یھب ںیہن آیت ۔ 

ن

 کیھٹ ےس زیچںی اپھچی

 مت ےن وپاھچ ںیہن ہک وفن اہکں ےس آی ا رضخ ےن رکسما رک وپاھچ ۔ 

پ ریہ وہیت ےہ 

ن

 اینت اکی

ے
ے

ںیہن ی ار اچیبری ویفنکز وہ اجیت ۔وےسی یھب وھجٹ وبےتل وق

ا ےہ ہک و

ے

 ہ وھجٹ وبل ریہ ےہ ۔ ہک اصف ہتپ لچ راہ وہی

 ہتپ ںیہن الچ ےک روح وھجٹ وبل ریہ ےہ 

ے

رگم رھپ یھب ریمی تمہ دوھکی ےھجم ایھب ی

 ۔ی ارم یک ی ات رپ رضخ قہقہ اگل سنہ۔ 
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اہک وہ اس روم 

ے

ری وہایشری ےس ریمی ٹکیج ےس یک نیچ اکنل یل۔ی

ٹ

آج حبص اس ےن ی 

  اتبی ا ۔ ںیم اجرک ریمے الخف وبثت اےھٹک رکے ۔ی ارم ےن رکسماےت وہےئ

وہ اہمترے الخف وبثت اکنل یتکس ےہ واہں ےس مت اےنت ےب رکف ےسیک وہ ۔۔رضخ ےن 

 رپاشیین ےس وپاھچ ۔ 

رپاشین ویکں وہ رےہ وہ وہ ینتک اامسرٹ ےہ ںیم اتب وت اکچ وہں ںیہمت اتگل ےہ ہک واہں 

 ےس ھچک اکنل یپاےئ یگ ۔

  یھب

ے

رض رکو س  ھچک اس یک رظنوں ےک اسےنم یھب وہاگ ی

ن

وہ اےس ھچک ںیہن ےل   ف

 یپاےئ یگ ۔ 

 ی ارم ےن ےب رکفی ےس اتبی ا ۔

  ہک چس وت ہی ےہ ہک اس اک وصعمم دامغ ہی  
 
مت اس ی ات وک ذماق ںیم ےل رےہ وہ ج

ا وت اس ےن ایسی زدنیگ یج ےہ ۔اور ہن یہ وہ ایسی زدنیگ 

ن

اچالایکں وسچ یہ ںیہن اتکس ۔ی

 ےک ی ارے ںیم ھچک اجیتن ےہ ۔

ھت رےہ یگ وت آہتسہ آہتسہ س  ھچک اجن اجےئ یگ ۔اجےتن وہ اجن اجےئ یگ ریمے اس

ارلم زدنیگ زگارےت ںیہ ۔ںیہمت اس س  ںیم ڑپےن 

ن

رضخ ںیم ےن اس ےس اہک ہک مہ ی

یک رضورت یہ ںیہن ےہ ۔نکیل رھپ یھب وہ س  ھچک اجانن اچیتہ ےہ ۔ارگ اس ےن س  
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ا وک اجانن ےہ وت ںیم اےس س  ھچک رضور اتبؤں اگ ۔ریما یھب یہی 

ن

 ایخل ےہ ہک اےس ہتپ وہی

ر ایک زیچ ےہ ۔اور اس ےک دعب یھب اےس ریمے اسھت یہ رانہ وہاگ ۔
م
 اچےیہ ہک اس اک وشہ

ہی وج اےس اتگل ےہ ہن ہک ےھجم ادنر رکوا ےک وہ واسپ یپااتسکن یلچ اجےئ یگ اس یک ہی طلغ 

دہ ڈلی یمہف ںیم ویکٹچں ںیم دور رک اتکس وہں ۔اور رکواگن ۔ںیم اےس رضورت ےس زی ا

ا اچےیہ ۔ نکیل اس ےس ےلہپ اس 

ن

دے راہ وہں ۔ریمے ایخل ںیم اب اےس ہتپ لچ اجی

ا رضوری ےہ ۔اےس اتگل ےہ ہک ریمی ویبی وک ریمے 

ن

اصرم وک یھب اس یک اواقت داھکی

 الخف رک ےک وہ ےھجم ادنر رکوا دے اگ ۔ 

ر ےہ رای   نکیل وہ ہی ںیہن اجاتن ہک ڈویل ےک ےئل س  ی 

ن ںیم روح وک یھب زسا ےلم یگ ۔اہیں رپ یطلغ رکےن واولں ےک ےیل اور ڈویل ےک اقون

وکیئ اعمیف ںیہن ۔اچےہ یطلغ رکےن وایل ریمی اجن یہ ویکں ہن وہ ۔ارگ اس ےن ھجم 

 ےس دور اجےن یک وکشش یک ہن رضخ۔ ۔ 

د ہصغ اھت   وت تہب اتھچپںیئ یگ ۔اس یک آوھکنں ںیم دشی 

رس آ راہ اھت 

ے

 رضخ وک روح رپ ی

ا اہیں وج ںیمہ ےب ووقف ھجمس رک اےنپ آپ وک تہب اامسرٹ  ۔ذرا اس اج

ن

وسس وک البی

 ھجمس ریہ ےہ ۔آج اس یک یھب طلغ یمہف دور رک دےتی ںیہ ۔ 
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 ی ار م ےن اہک 

ر لکن ایگ 
م
ا ی اہ

ے

 وترضخ اہں ںیم رگ دن الہی

     

 

 اچیب روح ےک اہھت گل یکچ یھت ۔ 

ر یھٹیب دوھپ ھکیس ریہ یھت 
م
 ی اہ

ے
ے

 ریمی اور افشء اس وق

 ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک آج دوونں اس رپ رظن ویکں ںیہن رےھک وہےئ   اےس

دا اک رکش ادا ایک اور اس رمکے ںیم آیئگ 

ن

ے وہےئ ج

ے

کب

ٹ

ھت
 
چ

اس ےن اےنپ دامغ ےس وسںیچ 

اہک وکیئ یھب ہن آ ےکس اور یسک وک کش یھب ہن وہ ۔ 

ے

 ۔رمکے وک اےھچ ےس ادنر ےس الک ایک ی

 یک ۔ رھپ اس ےن رمکے یک التیش انیل رشوع  

 اس ےن ای  ای  افلئ چپ  یک ۔سج ںیم اےس ھچک یھب ھجمس ںیہن آی ا اھت ۔ 

ا 

ے

ا اےس ںیہن آی

ن

اپ الچی

ٹ

ا ۔پیل ی

ے

د اس ںیم ےس ھچک لم اجی ای 

 

اپ ڑپا اھت ۔ش

ٹ

لبیٹ رپ پیل ی

 ںیہ وہ 

ے

 اچنہپ تکس

ے

اھت ۔اور ی ار م اےنپ الخف اےسی وبثت وج اےس اھپیسن ےک دنھپے ی

  اگ ۔ اس رطح ےس اسےنم وت ںیہن رےھک

ل اصرم ےک دامغ رپ لچ ریہ یھت اصرم ےن ا ےس وج ھچک ہک راہ اھت وہ ی الکل وےسی 
ئ لک
وہ 

 یہ رک ریہ یھت ۔ 
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 اس ےن اانپ اپھچی ا وہا وفن اکنال اور اصرم وک وفن ایک ۔ 

 اصرم اےس وج وج افلئ چپ  رکےن وک اتہک روح رکےن یگل۔

اپ وھکےنل وک اہک ۔اس ےن و

ٹ

اسی یہ ایک اور وج زیچ اےس پیل رھپ اصرم ےن اےس پیل ی

 وٹپ رپ رظن آیئ اس ےن س  ھچک اتب دںی ۔ 

ں افزلئ الھکںیئ ۔تہب ھچک چپ  رکوای ا ۔نکیل اس ےک ی اووجد یھب وہ ھچک 

 ہ
کی

اصرم ےن 

 یھب اتپ ہن وگلا یپای ا ۔ 

     

 روح اہکں ںیہ اس ےن افشء ےس وفن رپ وپاھچ ۔ 

ا  رسوہ آپ ےک آسف روم ںیم ںیہ ۔افشء ےن اتبی 

 اھچ چنل ایک اس ےن ی ارم ےن وپاھچا

 ان اک ھچک یھب اھکےن اک ومڈ ںیہن 

ے
ے

ںیہن رس ںیم یئگ یھت وپےنھچ اوہنں ےن اہک ہک اس وق

 ےہ ۔

  اس رمکے ےس لکن رک اےنپ رمکے ںیم اجےئ وت رھپ ےس وپانھچ ۔ 
 
 ااھچ کیھٹ ےہ ج

ا 

ن

  یھب عنم رکدی ا وت ےھجم وفن رکی

ے

 اور ارگ ی

 اوےک رس ۔

 سب اانت ےتہک وہےئ وفن دنب وہایگ ۔ 
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 ےب ووقف ڑلیک اجوسیس دعب ںیم یھب وت رکیتکس ےہ ےلہپ ھچک اھک وتےل ۔ 

اپ اون رکےت وہےئ رکسمای ا ۔ 

ٹ

 اتپ وت ےلچ ینتک اجوسیس رک یکچ ےہ وہ اانپ پیل ی

 اور آسف روم ںیم ےگل رمیکے یک دمد ےس اےس دےنھکی اگل ۔ 

 ےک اسدہ ےس وسٹ ںیم

ن

 دواٹپ رمک رپ ی ادنھ اانپ نشم وخبیب رس ااجنم دے  ےکلہ الگیب رن

 ریہ یھت ۔ 

ا رگم اسےنم لبیٹ رپڑپی وی اسی یب 

ن

ڈگ رگل ۔ ریمی ویکٹ یس اجوسنس۔ س  ھچک رکی

ا ۔ 

ن

 رکی

ے

 چپ  م

 وہ رکسماےت وہےئ ےس دےنھکی اگل ۔ 

 وہ وفن اکن ےس اگلےئ اصرم یک اسری دہای ات رپ لمع رک ریہ یھت ۔

ر ےک  دعب اس ےن اےنپ اہھت اور دو ےٹب ےک چیب ںیم اےھچ ےس اانپ وفن رھپ وھتڑی دی 

ااکم ریہ یھت۔ وےسی یھب واہں وکن اھت وج 

ن

 ی

ے

اپھچےن یک وکشش یک ویکں ہک اکیف دح ی

 اس یک وچری ڑکپےن واال اھت ۔ 

اپ آف رک دی ا ۔ 

ٹ

ر یلکن۔وت ی ار م ےن پیل ی
م
ر ےک دعب وہ رمکے ےس ی اہ  رھپ وھتڑی دی 

 

     

 وصعمہم  

ے
ے

ر رک اس وق
م
اس ےک اسےنم یھٹیب یھت اور اےنپ آپ وک تہب وکڈیفنسن اظہ
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 ریہ یھت

  ی ارم ےن اسڈیئ لبیٹ ےس ھچک ونوٹں یک ڈگی اں اکنل رک اس ےک اسےنم رےھک یھک ۔ 
 
 ج

 رھپ ھچک اکذغات اکنےل ۔

را مت اہیں ےس اج ریہ وہ ۔ی ارم ےن آرڈر دی ا ۔ 

ن

 ہی راہ اہمترا یپاوپسرٹ اور وی 

ں ےک اسھت اکم رکےن آیئ یھت ےھجم ریمے ی ای ا یک ومت اک دبہل رگم رس ںیم وت آپ ولوگ

ارف وک 

 

 وصعمہم ےن ای  رظن ش

ے

انیل ےہ آپ ےھجم اس رطح ےس واسپ ںیہن یھب تکس

 داھکی ۔ 

ارف رضور دے اگ ۔

 

 ویکہکن وہ اجیتن یھت اور وکیئ اس اک اسھت دے ی ا ہن دے نکیل ش

ارے ےھجم یھب یہی گل راہ ہک وصعمہم ےک مت اےنپ ی ا 
م
پ یک ومت اک دبہل ےنیل آیئ وہاور ہ

 اسھت ااھچ میٹ ورک رکو یگ ۔رضخ ےن وبانل رشوع ایک

اری اجوسیس رک ریہ وہ وہ 
م
ارے اسھت اکم رکےن یک ہگج ہ

م
نکیل ےھجم اوسفس ےہ ہک مت ہ

 یھب اس وپسیل واےل ےک ےیل ۔ 

ارف یک رطف داھکی ۔وجان  

 

ےس ےباینز وصعمہم ےن ھچک انہک اچاہ نکیل رھپ ای  رظن ش

 اےنپ ومی الئ رپ اگل اھت 

مت اجیتن وہ مہ مت ےس اینت رنیم ےس ویکں شیپ آرےہ ںیہ ویکہکن مت دصقی یک یٹیب وہ ۔ 
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ارے چیب ںیہن ےہ ۔ 
م
ارا تہب امہ آدیم اھت ۔نکیل اب وہ ہ

م
 اور وہ ہ

اہمترے اہیں آےن ےس ںیمہ وخیش وہیئ یھت وصعمہم نکیل ںیمہ ہی اجن رک تہب دھک  

 ان ولوگں اک اسھت دے ریہ وہ وہنجں اہمترے ی اپ وک امر دی ا اہں وصعمم وہا ہک مت

اہمترے ی اپ اک لتق رکےن واےل وکیئ ڈنغے ںیہن ےھت ہکلب ہی وپسیل واےل ےھت 

۔وپسیل ےن اےس اچسیئ اتپ اگلےن ےک ےئل اانت ویٹرچ ایک اھت ہک اےس زدنہ زنیم ںیم دانف دی ا 

 ۔

ے ریہ وہ اور ںیمہ دوھکی مہ رھپ یھب مت ےس رنیم ےس اور مت ان وپسیل واولں اک اسھت د

شیپ آرےہ ںیہ ۔مہ ںیہمت واسپ یھب رےہ ںیہ ںیمہ اہمتری رضورت ںیہن ےہ مت وہ 

وادح ڑلیک وہ وج ڈویل ےک اسھت دغاری رک ےک یھب زدنہ وہ اور وہ یھب رصف اہمترے 

 ی اپ یک وہج ےس ۔ 

روے اافلظ وبل راہ اھت رضخ ای  ای  ظفل ابچ ابچ رک اہک ۔ےجہل ںیم رن

ٹ

یم ہکبج زی ان ےس ک

ارف ےب اینزی ےس اےنپ ومی الئ رپ

 

 . لیھک راہ اھت PUBG ۔ہکبج ش

 دوھکی وصعمہم وہ س  ھچک اجاتن ےہ یلیلٰ وج بک ےس اےس 

ے

ارف یک رطف م

 

ی ار ی ار ش

ارف یک رطف داتھکی ونٹ رکریہ یھت رکسماےت وہےئ وبیل ۔ 

 

 ش

  روح ےک رھگ ہپ مت ےن اہک سی ڈاگنل ۔اور ںیم ہی س  ھچک اس د
 
ن ےس اجاتن وہں ج
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 اھت ہک مت اینپ امں ےس ی ات رک ریہ وہ ۔ 

ری ی ار یپااتسکن اینپ ویبی یک ومت رپ ایگ اھت ۔ 

ن

  ہک مہ س  اجےتن ںیہ ہک دصقی آخ
 
 ج

ارگ ںیم اچاتہ وت ںیم ویہ وبل اتکس اھت ہک اہمتری امں رم یکچ ےہ مت سک امں ےس ی ات رک 

ارہ رکےت ریہ وہ ںیہک اہمتر

 

ا راہطب اورپ ےس وت ںیہن۔۔ اس ےن آامسن یک رطف اش

 وہےئ وصعمتیم ےس وپاھچ ۔

 

ے

ےھجم اوسفس ےہ وصعمہم مت ان ولوگں اک اسھت دے ریہ وہ وج اہمترے ی اپ ےک اقٹ

 ںیہ ۔

د  ای 

 

دی ات ریتھک وہ ۔نکیل مت ش

ن

ںیم اجاتن وہں ہک مت اصرم ےک ےیل اےنپ دل ںیم رنم ج 

ا ےہ ّاور اہمترے ےئل وت وہ اےس ہی ںیہن اجیتن ہک اصر

ے

م اینپ ویبی ےس ےب ااہتن تبحم رکی

 یھبک ںیہن وھچڑے اگ ۔۔۔ اس اسری وگتفگ ےک دوران ی ارم یلہپ ی ار وبال اھت ۔ 

وہ اےس اھباگ رک الی ا اھت اےنپ اسھت ۔اس ےک وپرے اخدنان ےس دینمش ومل ےل رک اس 

ادی یک یھت اس ےک اسھت ۔رعوہ اس ےک دورسے ےچب

 

 یک امں ےننب اجریہ ےہ ےن ش

ادی رکے اگ ۔وہ ںیہمت ےب 

 

اور ںیہمت اتگل ےہ ہک وہ اینپ ویبی ےچب وک وھچڑ رک مت ےس ش

 ووقف انب راہ ےہ ۔اور اوسفس ےک مت نب ریہ وہ

را ےہ مت اہیں ےس اج یتکس وہں ہشیمہ ےک ےئل ںیہمت 

ن

ہی اہمترا ٹکٹ یپاوپسرٹ اور وی 
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  یھب رمق یک رضورت وہ مت مہ ےس را
 
 ہطب رک یتکس وہ ۔ ج

ارا اعمہلم ےہ مہ وخد 
م
 دصقی ےک اقولتں اک وسال ےہ وت وہ مت ےس زی ادہ ہ

ے

اور اہجں ی

 لح رک ںیل ےگ ۔ 

 اب مت اج یتکس وہ ۔ 

یلیلٰ اےس اہیں ےس ےنجیب ںیم مت اس یک دمد رکو یگ اور اےس ی اافحتظ واسپ یپااتسکن 

 اچنہپؤیگ ۔اس ےن یلیلٰ وک دےتھکی وہےئ اہک 

ر یلچ یئگ ۔اوےک ی اس
م
 ۔ یلیلٰ ےن رکسماےت وہےئ اہک اور اےس ےل رک ی اہ

ارف وک تہب ریسسی رظنوں ےس دھکی رےہ ےھت

 

 ہکبج اب ی ارم اور رضخ دوونں ش

 سج ےن اینپ یگ ںیم نگم ای  رظن ااھٹ رک ان دوونں وک داھکی

 دوھکی ںیم ی الکل کیھٹ وہں ۔اس ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ 

ے

 ےھجم اس رطح ےس م

ا ہن وھچڑا ۔ نکیل ا

ن

 ن دوونں ےن اےس وھگری

ارف ےن اںیہن نیقی 

 

ر وہایگ اھت نکیل اب ںیم کیھٹ وہں ۔ش

ن

اہں ی ار ںیم ھچک زی ادہ ریسی 

ا اچاہ ۔ 

ن

 دالی

ا ہن وھچڑا 

ن

 نکیل ان دوونں ےن وھگری

زر ےک ےیل  

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

را گل راہ ےہ اس ےن ااسی ویکں ایک وہ یھب اس ےنیمک ا اوےک افنئ ےھجم ی 
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س

ن

ن

زر ھجم ےس زی ادہ ڈنیہمس وت ںیہن ےہ وہ ادایس ےس وبال ۔ ۔ی ار وہ ہنیمک ا

ٹ

پت کٹ
پ

 

ارف یک ریبک اپ یپاریٹ ۔رضخ ےن رکسماےت وہےئ الپن 

 

آج رات یپاریٹ رکےت ںیہ ش

 انبی ا ۔

ارف نیکسم وصرت انب رک وبال ۔ 

 

 اہں ےھجم اس یک رضورت ےہ ش

     

 اس ےک اسھت 

ے
ے

ر وق
م
وصعمہم اانپ اسرا اسامن کیپ رک یکچ یھت ہکبج اس دوران یلیلٰ ہ

 یھت۔

 یلیل ےن اس اک اسرا اسامن کیپ رکےن ںیم اکیف دمد یک یھت ۔ 

 وت ینب یئگ یھت ۔

ے

 تہب ایھچ ہن یہس نکیل اس وھچےٹ ےس رعےص ںیم وہ دوس

اک ذماق اڑا رےہ ےھت ہی ہکبج وصعمہم ہی وسچ ریہ یھت ہک اےنت رعےص ےس ہی س  اس  

 س  اجےتن ےھت وصعمہم ایک رک ریہ ےہ ۔ 

ا اھت ۔۔ےنتک آاسین ےس اس ےن ہک دی ا ہک 

ے

ارف وج اس ےس تبحم ےک دوعے رکی

 

اوروہ ش

 ہن وہا ۔ 

ے

 وہ س  ھچک اجاتن اھت اس ےک ی ارے ںیم اور اےس کش ی

 

ے

  اھت وکن۔۔۔۔؟ وہ وت اےنپ ی اپ یک ومت اک دبہل ےنیل آیئ یھت ۔اور اس ےک ی اپ اک اقٹ

ان ۔ہن ہک ڈویل اسیج ۔اس ےک ی اپ وک امرےن واےل وپسیل واےل ےھت ۔

ن

 اصرم اسیج ان

 ےس وسچ ریہ یھت وہ ہک اصرم اس ےک ی اپ ےک اقولتں اک اتپ اگلےئ اگ 

ے
ے

اور وہ اےنت وق
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 وکن ےہ وہ وت سب اےس اامعتسل رک راہ اھت ۔ 

ے

  ہک وہ اجاتن اھت ہک اس ےک ی اپ ےک اقٹ
 
 ج

 ینتک آاسین ےس اامعتسل وہ ریہ یھت ۔ اور وہ  

 اکش وہ اصرم اک اسھت دےنی یک ہگج ڈویل اک اسھت دیتی ۔ 

 چنہپ یکچ وہیت ان ےس دبہل ےل یکچ وہیت ۔

ے

 آج اےنپ ی اپ ےک اقولتں ی

ا اچیتہ وہ وصعمہم یلیلٰ ےن اس ےک رہچے وک دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔

ن

 ایک مت اہیں ےس اجی

ا اچیتہ ۔واہں ریما ںیہن ۔۔ںیم اےنپ ی ای ا یک وم

ن

ت اک دبہل انیل اچیتہ وہں یلیل ںیم ںیہن اجی

یہ وکن ۔۔۔ مت ےن یھبک ای  اخیل رھگ ںیم زدنیگ یج ےہ ںیم واہں اخیل رھگںیم ریتہ 

 یھت ےلھچپ دو اسل ےس 

راروں 

ن

م
ر اسل مہ ےس نلم آےت ےھت ریمے ےئل ہ

م
ارا آےگ ےھچیپ وکیئ ںیہن ےہ ی ای ا ہ

م
ہ

د وہ ای 

 

ر الےت ےھت ۔ش

ن

ز

ٹ

گفٹ

ان ںیہن ےھت نکیل وہ اس داین ےک س    

ن

داین ےک ےئل اےھچ ان

 ےس ایپرے ی ای ا ےھت ۔وصعمہم یگیھب آوھکنں ےس رکسمایئ

  ےھجم ہتپ الچ ہک ریمے ی ای ا 
 
ر وخاشہ وک وپرا ایک ۔ںیہمت اتپ ےہ یلیل ج

م
اوہنں ےن ریمی ہ

 اس رطح اک اکم رکےت ںیہ ےھجم تہب اوسفس وہا ۔

اراض وہیئگ  

ن

 ںیہن دانھکی اچیتہ یھت ۔ ںیم ی ای ا ےس ی

ے

 ںیم ان اک رہچہ ی

نکیل ای  دن ایم ےن ےھجم اھجمسی ا ہک ریمے ی ای ا اےسی ںیہن ںیہ۔ وہ وج یھب رکےت ںیہ 
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حیحص ےک ےئل رکےت ںیہ وہ طلغ رطےقی ےس طلغ اکم وک روےتک ںیہ ریمے ی ای ا طلغ وہ رک وہ 

 اکم رک رےہ ںیہ ۔وجحیحص ولوگں وک رکےن اچےیہ ۔

 ےک اکم رکےن اک رطہقی طلغ ےہ نکیل ریمے ی ای ا طلغ ںیہن ںیہ ۔   ریمے ی ای ا 

ارے 
م
 ہ

ے
ے

ںیم اےنپ ی ای ا ےس تہب ایپر رکیت وہں ۔ریمے ی ای ا تہب اےھچ ےھت ۔زی ادہ وق

 اسھت ںیہن رےتہ ےھت ۔۔

رض اھبنی ا ےہ 

ن

اینت لکشم زدنیگ زگارےن ےک ی اووجد یھب ریمے ی ای ا ےن ی اپ وہےن اک ف

  ۔ھجم ےس اےنت دور رےنہ ےک
 
ر دھک اور ھکس ںیم ریمے اسھت ےھت ۔ج

م
 ی اووجد یھب ہ

  وہ یپااتسکن آےئ ےھت ۔ 

ے

 دو اسل ےلہپ ایم اک ااقتنل وہا ی

ںیم ےن تہب وکشش یک ی ای ا وک تہب انمی ا ہک ےھجم اےنپ اسھت ےل ںیلچ نکیل وہ ںیہن 

 امےن ۔

 وفن وہ اچےتہ ےھت ہک ںیم ان س  زیچوں ےس دور روہ ں۔ اور رھپ ای  دن رضخ رس اک 

 آی ا ےک ی ای ا ںیہن رےہ ۔ 

یسک ےن ریمے ی ای ا وک دیبردی ےس امر دی ا ۔اور ایس دن ںیم ےن ہلصیف رکایل اھت ہک ںیم 

اےنپ ی ای ا یک ومت اک دبہل رضور ولیگن ۔ریمے ی ای ا طلغ ںیہن ےھت ہن یہ وہ طلغ اکم رکےت 

رے رطےقی ےس ویکں امرا ایگ ۔ س  ولگ وہنجں ےن   ےھت ۔وت رھپ ریمے ی ای ا وک اےنت ی 
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 ریمے ی ای ا وک امرا تخس ےس تخس ااجنم ےک دقحار ےہ ۔

ےھجم نیقی ےہ ہک ڈویل رس ااسی یہ رکںی ےگ ۔وہ ان ولوگں وک زسا رضور دولاںیئ ےگ 

۔اہں ہی اوسفس ےہ ہک ںیم اےنپ ی ای ا ےک اقولتں اک ااجنم اینپ آوھکنں ےس ںیہن دھکی  

 یپاؤں یگ ۔ 

 ہکبج یلیلٰ اےس وغر ےس دھکی ریہ یھت ۔  وصعمہم روےت روےت زنیم رپ ھٹیب یئگ

مت ان ولوگں اک ااجنم ںیہن دھکی یپاؤ یگ بلطم مت ںیہک اج ریہ وہیلیل ےن ااجنن ےتنب 

 وہےئ وپاھچ ۔

ا یپایئ ۔ 

ن

 ایک بلطم ۔۔۔؟ وصعمہم ھجمس ی

بلطم وصعمہم یب یب ہی اسامن مہ اس ےیل کیپ رک رےہ ںیہ ویکہکن ںیہمت مہ ٹیلف ںیم 

 رک رےہ ںیہ

ٹ

پ فت

 

 ۔وپسیل وک کش وہ اکچ ےہ ۔نکیل مت ںیہک اج ریہ یھت ایک یلیلٰ س

 رکسماےت وہےئ اس ےک اسےنم یھٹیب ۔ 

سم وصعمہم دصقی مت ڈویل یک میٹ اک ہصح وہ ۔اہں مت طلغ راےتس رپ لکن یئگ یھت وھتڑی 

یس کہب یئگ یھت رگم اس اک بلطم ہی وت ںیہن ہک مہ ںیہمت اس رطح ےس وھچڑ دںی ےگ 

 ۔

ا اچےیہ اھت مت اجیتن وہ ڈویل اس   اہں مت

ن

 ںیہن اچنہپی

ے

ےن طلغ ایک ںیہمت وہ وفن روح ی
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ا ےہ ۔ 

ے

 اعمےلم یھب انتک یچٹ ےہ ۔ںیہمت وخد ادنازہ ےہ ہک وہ روح ےس ینتک تبحم رکی

دی ات اہمترے ےئل تہب 

ن

ارف ےک اسھت یھب کیھٹ ںیہن ایک اس ےک ج 

 

مت ےن ش

 ڑھکے ےھت ۔ 

ےن ںیہمت اعمف رک دی ا ےہ ۔ویکہکن وہ ںیہن اچاتہ    نکیل اس س  ےک ی اووجد یھب ڈویل

 ےک دن وہ دصقی ےس رظنںی ہن الم یپاےئ ۔ںیہمت اتپ ےہ وصعمہم اہمترا  

ے

ہک لک ایقم

ام اتیل اھت ۔ 

ن

 ی اپ دن ںیم سیچپ ی ار اہمترا ی

اگنپ  

 

ھجم ےس اتہک اھت مت ی الکل ریمی یٹیب یسیج وہ ںیہمت اتپ ےہ اہمترے ےئل اسری ش

 ےک یتجیھب یھت ۔ اہیں ےس ںیم رک

اگنپ ایک رکےت ےھت ۔ 

 

 مہ س  لم رک اہمترے ےئل ش

ویکہکن مہ س  ںیم ےس یلمیف رصف دصقی یک یھت۔وہ ہشیمہ اتہک اھت ہک مہ اس اک دورسا  

اخدنان ےہ ۔اور ںیہمت اتگل ےہ ہک مہ ںیہمت اس رطح ےس اہیں ےس یھب دںی ےگ 

اری یلمیف اک ہصح ںیہن وہ وصعمہم۔ یلیلٰ
م
  ےن اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔۔ایک مت ہ

 ہکبج وہ رشدنمیگ ےس رظنںی ےچین زنیم رپ اگڑےیھٹیب یھت

ارے اسھت 
م
ا ہ

ن

اری یلمیف اک ہصح وہ۔دصقی ںیہن راہ نکیل مت وت وہی
م
ںیہن وصعمہم مت یھب ہ

ان یک ی اوتں ںیم یھبک 

ن

ت اا ان

ٹ

ھپ

گ

زر اصرم ےسیج 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

۔اور ڈویل وک نیقی ےہ ہک اب مت ا
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 ںیہن آؤیگ ۔ 

ا دلج

ن

ر آؤ ںیم اگڑی ںیم اہمترا ااظتنر رک ریہ وہں اور ہی روی
م
ی ےس اانپ اسامن ول اور ی اہ

ا دنب رکو ڈویل ےک میٹ ےک ولگ روےت ںیہن ںیہ ۔یلیل وج بک ےس ایپر ےس اےس 

ن

دوھی

ر ںیم یتخس ےس وبیتل اھٹ ڑھکی وہیئ ۔ 

ن

 اھجمس ریہ یھت آخ

     

ےن رشموم اک الگس رھب رک اس ےک اب مت یھبک یھب اےس دانھکی ںیہن اچوہ ےگ ہن رضخ

 اسےنم راھک ۔ 

ارف دیھک ادناز ںیم وبال ۔

 

 ریمے ی ار ںیمہ وکیئ اور ی ات رکین اچےیہ ش

یگ وکیئ اور ی ات ںیہن مہ یہی ی ات رکںی ےگ ںیہمت ےھجم رگیٹن دینی وہیگ ہک مت یھبک زدن

ںیم اس یک رطف رظن ااھٹ رک ںیہن دوھکی ےگ اس ےن اہمترا دل وتڑا ےہ اب ہی ی ات اگل 

ازک دل دن ںیم وس ی ار وٹاتٹ ےہ ۔

ن

 ےہ ہک اہمترا ہی ی

ارف دیھک اعقش یک رطح وبال ۔ 

 

ا ےہ ش

ٹ

 اوےئ اس ی ار ریسسی واال وٹی

دی ات یک دق

ن

ر ںیہن رک اینت یتخس ےس ریما دل ےلہپ یسک ےن ںیہن وتڑا ۔ارگ مت ریمے ج 

 وت ےلچ اجؤ اہیں ےس ۔

ے

 تکس

ارف ےن رشموم ےتیپ وہےئ اہک ۔ 

 

 ش

 ی اد آایگ ہک ڈویل اھبیئ  

ن

ارف وک ااچی

 

آپ یھب یپ ںیل آپ یھب وت دیھک ںیہ آلکج ۔ش
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 اس اک اھبیئ ےہ ۔ 

ںیہن ریمی ویبی ےھجم وھچڑ رک ںیہن یئگ ۔اور ہن یہ ںیم اےس اجےن دوں اگ اور وےسی یھب 

ل دنسپ ںیہن ۔ ریمی ویبی وک ا
ت 
م
س

 س یک ا

 ی ارم ےن رشاب اک الگس وخد ےس دور رکےت وہےئ اہک ۔ 

آج ےک دعب یسک ڑلیک رپ نیقی ںیہن رکوں اگ ۔س  ڑلایکں دوھےک ی ازوہیت ںیہ 

ارف اہھت الہ الہ رک دیھک ادناز ںیم وبل راہ اھت

 

 ۔ش

 ہکبج اس ےک اس ادناز رپ رضخ سنہ سنہ ےک یپالگ وہ راہ اھت ۔ 

 ںیہن ای  ی ات وت  

ے

و اس یک لکش ی
ُ

ے

رئیلک ےہ ارگ اب وہ ریتے اسےنم یھب آاجےئ وت ئ

 دےھکی اگ ےہ ہن ۔۔۔۔؟ رضخ ےن رھپ ےس اہک ۔ 

ا اچاتہ اھت ہن 

ن
ن

ریمے ی اپ اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ ںیم اس یک لکش ںیہن دوھکیں اگ یہی س

ا اچاتہ اھت اب

ن
ن

ڑپ یئگ دل ںیم  وت وہ ریمے اسےنم آےئ یگ ںیم اےس رظن ریھپ ولں اگ یہی س

 ڈنھٹ ۔وہ ےصغ ےس الچےت وہےئ وبال

 ہکبج اہھت دوونں رصخ ےک رگابین رپ ےھت ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

 اہں ڑپیئگ ڈنھٹ ۔اب ےھجت یھب ڈنھٹ ڑپوای

اری میٹ ےک ےیل اکم 
م
ارے اسھت ہ

م
ںیہک ںیہن اج ریہ ریتی وصعمہم وہ یہی رےہ یگ ہ
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ارے ےئل
م
ارف وہ دصقی یک یٹیب ےہ اور دصقی ہ

 

ایک اھت ۔ہی وت یھب اجاتن ےہ   رکے یگ ش

 

ے

 مہ دصقی یک یٹیب وک دردبر وھٹرکںی اھکےن ےک ےیل ںیہن وھچڑ تکس

ارف اک اگل اپھتپھت رک رکسما رک وبال ۔ 

 

 وہ ش

 بلطم بلطم وصعمہم ںیہن اجےئ یگ اس ےن دوونں ےک رہچوں وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

ںیہن دوھکی ےگ اےس دےتھکی یہ اانپ اہں وہ وت ںیہن اجےئ یگ نکیل مت وت اب یھبک اس یک لکش  

 ہنم ریھپ ول ےگ ۔رضخ ےن رھپ ےس رشاریت ادناز ںیم اہک ۔ 

ارف ےن ےب یسب ےس ای  رظن ی ارم یک رطف داھکی ۔وج اس ےک اس رطح 

 

سج رپ ش

 ےس دےنھکی رپقہقہ اگل رک انسنہ اھت ۔ 

ان ھچک یھب وکباس رکداتی ےہ ریسسی  

ن

وہےن یک ی ار ںیم ےشن ںیم وہں ےشن ںیم وت ان

 رضورت ںیہن ےہ ۔ 

ارف وصعمم یس لکش انب رک وبال 

 

 ش

     

 

ر یھٹیب اس اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔
م
 ی ارم رھگ آی ا وت لک یک رطح آج یھب وہ ی اہ

ر رک ھٹیب ایگ ۔

ٹ

ُ
 
  وصےف رپ خ

 
ی ر

ے

 وہ یھب اس ےک ف

 ریما ااظتنر رک ریہ یھت ۔۔۔؟ تہب تبحم ےس وپاھچ 
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  وکشش رکےت وہےئ وبیل ۔ اہ۔۔۔اہں۔وہ اس ےس افہلص اقمئ رکےن یک

 ایک رکو مت ھجم ےس دور ںیہن اجیتکس ۔اس ےن آوھکنں ںیم یتخس 

ے

وکشش ےباکرےہ م

 ےیل اس یک اس رحتک وک روانک اچاہ ۔ 

 روح اخومش وہ رک ھٹیب یئگ ۔

  رکےت وہےئ  
 
ی ر

ے

تہب سم ایک آج ںیہمت۔ اس ےک اگل رپ اانپ اہھت راھک اس اک رہچہ ف

 وبال ۔ 

ا گل ایگ 

ن

ااکم یس وکشش یک ۔ ی ارم اھکی

ن

  وہاگ ۔اس ےن دور وہےن یک ی

ا اھکےن اک ومڈ ںیہن ےہ ۔ی ارم ےن اےنپ ل  اس ےک اگل رپ رےھک ۔روح 

ن

ایھب ریما اھکی

 اےنپ آپ وک اھبنسیتل زیتی ےس اھٹ رک ڑھکی وہیئگ ۔

ہی ایک رحتک ےہ روح ںیہمت اتپ ےہ ہی ےھجم دنسپ ںیہن ۔آوھکنں ںیم یتخس ےیل ےصغ ےس 

 ۔   وبال اھت

اہیں۔۔۔۔۔۔ رپ ۔۔۔۔ریمی ۔۔۔۔۔۔شش۔ ۔۔۔افش یھبک ۔۔۔۔۔یھب آ یتکس 

ااکم یس وکشش یک نکیل ی ارم وک ااھچ 

ن

ںیہ ۔۔۔۔اس ےیل ۔۔۔روح ےن اہبہن انبےن یک ی

 اگل اھت ۔ 

ممہ حیحص ہک ریہ وہ ولچ روم ںیم ےتلچ ںیہ ۔ی ارم اس اک اہھت اھتےم انب اےس وبےنل اک ومعق 
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 روم ںیم ےل آی ا ۔

 

 دی 

ار ےک دور اکنیھپ ۔ 

ے

 اور دروازہ الک رکےک اانپ ٹکیج ای

  رکےت وہےئ  
 
ی ر

ے

اب اہیں وت وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ وہ اس اک اہھت چنیھک اک اےس وخد ےس ف

 وبال ۔ 

ر ۔۔۔۔۔ےتلچ ںیہ۔۔۔۔ ڈرن 
م
ی ارم۔ ۔۔آپ ہک رےہ۔ ۔ےھت ہن مہ۔ ۔۔۔۔یہک ی اہ

اگنپ ۔۔۔وہ ی الکشم ا

 

 ڈراویئ ش۔ ۔۔۔ش

ن

ینپ ی ات لمکم رک ےک ےیل ۔۔۔۔۔۔الن

 یپایئ۔ 

 وھکل اکچ اھت ۔ 

ے

  ےئک اس ےک ی ال ی
 
ی ر

ے

 ہکبج ی ارم اےس اےنپ ف

 ںیم اہمترے اسھت زگاروں اگ  

ے
ے

آج ریما ںیہک اجےن اک ومڈ ںیہن ےہ آج اسرا وق

ر وہیکچ ےہ لک یک رطح ۔لک اہمترا ومڈ ںیہن اھت آج ریما ومڈ  وےسی یھب آج یھب اکیف دی 

 دن رپ اےنپ ل  رےتھک وہےئ وبال ۔ ںیہن ےہ ۔اس ےک رصایح دار رگ

زیلپ ۔۔۔۔۔چ۔ ۔۔۔۔ےتلچ ںیہ ۔۔۔ہن ۔۔ےھجم۔۔۔۔۔۔ اےنپ۔۔۔۔۔۔ ےئل ھچک 

ااکم یس وکشش 

ن

ے یک ی

ن

کلب

ن

ن
اسامن۔۔۔۔۔۔۔ انیل ےہ ۔۔۔روح ےن اس یک انپوہں ےس 

 یک ۔ 

روح ویکں ڑتیپا ریہ وہ ےھجم ۔ےنتک دونں ےس ںیم دور وہں مت ےس ۔وھتڑا اس وت ااسحس 
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 ےس ای  ی ار رھپ ےس چنیھک رک اینپ ی اوہں ںیم رھبےت وہےئ وبال ۔ رکو۔وہ ا

ی ارم پپ۔ ۔۔زیلپ ۔۔۔۔۔۔روح یک ی ات ےہ ادوھری یہ رہ یئگ ویکہکن ی ارم اس ےک 

 رھک اکچ اھت ۔ 

ٹ
ن

 وبلں رپ اےنپ وہی

ر اہمترا ااظتنر رک راہ وہں دلجی آؤ ۔ 
م
 رھپ آےلگ یہ ےحمل ی ارم ےن اےس وھچڑ دی ا ںیم ی اہ

 ںیم آج رات وہےئ رک ولں اگ اینپ وخاشہ  

 وہ سب اانت ہک رک الچ ایگ ۔ 

 ہکبج روح وک ےنچب اک وکیئ راہتس ںیہن لم راہ اھت ۔ 

  آی ا  
 
ی ر

ے

  یھب اس ےک ہی وکیئ یلہپ ی ار ںیہن وہا اھت ہک وہ اس ےک ف
 
نکیل اس ےس ےلہپ ج

 ںیہن وکیئ دردنہ ںیہن ۔ 

ے

  آی ا اھت وت اس اک ی ارم اھت وکیئ اقٹ
 
ی ر

ے

 ف

ا اچیتہ یھت۔

ن

  ںیہن اجی
 
ی ر

ے

 اور آج وہ ی ارم ےک ف

ا اےس ااسی اتگل ےسیج ایھب وہ اےس یھب امر دے اگ 

ے

  ڑھکا وہی
 
ی ر

ے

  یھب ی ارم اس ےک ف
 
ج

 اس آدیم وک امر ڈاال ۔ی الکل وےسی یہ ےسیج اس یک آوھکنں ےک اسےنم  

اور اجنےن اور ےنتک یہ ولوگں یک اجن ےل اکچ اھت ۔وہ ای  اےسی صخش ےک اسھت یھبک  

 ای  اعم زدنیگ ںیہن زگار یتکس یھت ۔ 

ا اچیتہ یھت ۔دلجی ےس ااملری یک رطف آیئ اہجں ی ارم ےک  

ن

  ںیہن آی
 
ی ر

ے

وہ اس ےک ف
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 ڑپکوں ےک ےچین اس ےن وفن اپھچ رک راھک اھت ۔

 ی ےس وہ وفن اس گیب ںیم راھک وج ی ارم ےن اےس ےل رک دی ا اھت ۔ اس ےن دلج

ر آیئ اہجں ی ارم اس اک ااظتنر رک راہ اھت 
م
 اور ی اہ

     

 

اگنپ امل ںیم آی ا اھت ۔ 

 

 وہ اےس ےل رک س  ےس ےلہپ ش

 ںیہمت وجوج اچےیہ دلجی ول رھپ ڈرن رپ ںیلچ ےگ ۔ 

اگنپ امل ےک ادنر آی ا ۔

 

 وہ اےس اےنپ اسھت ےیل ش

  ںیہن اچےئہ اھت سب ےب دصقم یہ زیچںی دےنھکی یگلاےس ھچک

ر رحتک وک ونٹ رک راہ اھت ۔ 
م
 وہ اس یک ہ

د ریہ ےہ ۔ 

ٹ ن

را گل راہ اھت ہک وہ اس ےس دور اجےن ےک اہبےن ڈوھی  اےس ہی وسچ رک ی 

ا اینت دلجی اس ےک سب 

ن

نکیل وہ اس یک ڈنکنشی یھب ھجمس اتکس اھت ای  اعم زدنیگ زگاری

 ںیم ہن اھت ۔ 

امئ وٹسی رک ریہ وہ ۔   دلجی

ٹ

 رکو روح۔ مت اکیبر ںیم ی

 ارگ ںیہمت ھچک ھجمس ںیہن آ راہ وت ںیم اہمتری پلیہ رک داتی وہں ۔ 

 وہ اس ےک اسےنم رےھک ںیہک ڈرزسی ااھٹےن اگل ۔ 
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ی ارم ہی س  ےھجم ںیہن اچےیہ ۔ںیم اینپ دنسپ ےس دھکی ریہ وہں ہن روح ےن اھجمسےن 

 یک وکشش یک ۔ 

ا اچیتہ وہ ۔ ںیہن روح مت اینپ

ن

ری اد رکی  ی 

ے
ے

 دنسپ ےس دھکی ںیہن ریہ وہ مت رصف ریما وق

 اور ںیہمت اتپ ےہ ۔ ہک ںیم ااسی ںیہن وہےن دوں اگ ۔ 

 نکیل ی ارم ہی ےھجم دنسپ ںیہن ےہ ۔روح ےن اس ےک اہھت ےس ڈرسی انیل اچےہ ۔ 

ری ا د رکےن ےب یب ارگ ںیہمت دنسپ ںیہن ےہ وت مت یسک وک دے دانی ۔نکیل ریمی ہی رات ی 

 

ے

 ےک ی ارے ںیم وسانچ یھب م

 ارے ی ارم اھبیئ ےسیک ںیہ آپ ۔۔۔۔ 

 روح ےن اےنپ ےھچیپ ےس ای  ایپری یس آواز ینس 

رہ یسیک ےہ

 

 ںیم ی الکل کیھٹ وہں رعوہ یسیک وہ مت اور امی

 ی ارم ےن رکسما رک وپاھچ ۔

ا  

ے

  وج آپ اک دل رکی
 
رہ ےس ج

 

اراض وہں ۔ہی اک رطہقی وہا امی

ن

ےہ ںیم آپ ےس تہب ی

 لم اجےت ںیہ ۔اور نہب وک وھبل ےئگ ۔ 

 رعوہ ہنم انب رک اکشںیتی رکےن یگل ۔ 

ایک رکوں ی ار اہمتری اھبیھب اسسن ںیہن ےنیل دیتی ۔یھبک ہی یھبک وہ اصرم کیھٹ اتہک اھت 
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ادی ےک دعب اتپ اتلچ ےہ آدیم وک ہک وعرت ایک ےہ ۔ 

 

 ش

ارہ رکےت وہےئ رکسما رک اہک ۔ہکبج

 

روح اخومیش ےس یھبک   اس ےن روح یک رطف اش

ال ںیم اانپ آپ 

 

ری یس ش

ٹ

ی ۔وج ی 

ے

ھی
ئ ک

ی ارم وک وت یھبک اسےنم ڑھکی اس ایپری ےس ڑلیک وک د

 یھت ۔ 

ٹ

ب ت

ن

ً وہ رپئ گپ اا

ن

ت

ن

پ ت 
ن ق
 اپھچےئ ڑھکی یھت 

آپ ولوگں وک وت سب وعروتں ےپ ازلام اگلےن ےک اہبےن اچےیہ ہکبج ہی وت لکش ےس یہ 

  ۔رعوہ ےن روح وک ےلگ اگلےت وہےئ اہک ۔ دھکی راہ ےہ ہک ینتک وصعمم ےہ ریمی اھبیھب

 اےس ہی ایپری یس ڑلیک تہب ایھچ گل ریہ یھت ۔

 ہکبج اس ےک ےھچیپ اصرم وک آےت دھکی رک روح وک ڈر ےنگل اگل ۔ 

ر آایگ ۔ایس ےس وپھچ ےتیل ںیہ ہک مہ رمد ولگ کیھٹ ںیہ ی ا مت وعرںیت۔ 
م
ول اہمترا وشہ

 رم وک ےلگ اگلی ا ۔ ویکں اصرم۔۔۔؟ ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اص

ںیہن ی ارم ان وعروتں ےس ثحب رکےن ےس رتہب ےہ ہک مہ وکیئ اور ڈگنھ اک اکم رکںیل 

 ۔اصرم ےن ی ااقدعہ رعوہ اک ذماق اڑاےت وہےئ اہک ۔ 

ااھچ وہا اصرم مت ےھجمیہی لم ےئگ ورہن ںیم آج ںیہن وت لک اہمترے یپاس رضور آےن 

وح وک اخمبط رکےت وہےئ اہک اور اس وک ےنھجمس اک واال اھت ۔روح اانپ گیب دانی ذرا اس ےن ر

 ومعق دےی ریغب یہ گیب اس ےک اہھت ےس ےل ایل ۔ 
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 اور رھپ اصرم اک دی ا وہا وفن اکنل رک اصرم یک رطف ایک۔ 

ہی اہمترا وفن واسپ رکےن ےک ےیل آےن واال اھت ںیم کنیھت وی وس چم مت ےن روح وک 

 اانپ وفن اامعتسل رکےن دی ا

ے
ے

 اس ےن اصرم ےک اہھت ںیم وفن ڑکپاےت رضورت ےک وق

 وہےئ اس یک یٹم اےنپ اہھت ےس دنب یک ۔ 

ری لکشم ےس رکسما رک وفن ےل ایل ۔ 

ٹ

 سج رپ اصرم ےن ای  رظن روح وک داھکی رھپ ی 

اءاہلل تہب دلج الماقت وہیگ ۔ی ارم ےن اہک

 

 کیھٹ ےہ اب مہ ےتلچ ںیہ ان ش

ارے تہب دلج ںیہن ہکلب رپوسں الماقت وہیگ رپوسں آ
م
ارے اسھت ہ

م
پ دوونں ڈرن ہ

ادی ےک ی ارے ںیم نکیل رھپ اوھنں 

 

رھگ رپ رکںی ےگ ۔ےھجم اصرم ےن اتبی ا اھت آپ یک ش

وون ہپ اج ےکچ ںیہ ۔
 م
ی

ن

مپ ہ

 ےن ہی اتبی ا ہک آپ دوونں 

ام است ےجب آپ دوونں ریمے رھگ ےپ وہےن اچےیہ سب 

 

نکیل اب ون اہبہن رپوسں ش

 ہ رکسما دی ا ۔ ی ات متخ ۔رعوہ ےن آرڈر دی ا سج رپ و

رہ ےک اگل رپ ایپر رکےت 

 

ال اتکس ےہ ایک ۔وہ رکسمای ا اور کھج رک امی

ٹ

اب اینپ نہب اک مکح وک ی

 وہےئ روح اک اہھت اھتم رک اجےن اگل 

پ رےہ ےھت ۔ 

ن

ری رطح اکی  ہکبج روح ےک اہھت ریپ ی 

 وہ س  ھچک اجاتن اھت اب وہ اس ےک اسھت ایک رکے اگ
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ںیہک اےس یھب اس آدیم یک رطح ۔۔۔اس ےس ارگ وہ ھچک یھب ںیہن وسچ یپایئ امرٹیک 

رنی رفس اھت ۔ 

ے

 اک رفس روح ےک ےیل داین اک س  ےس لکشم ی

ے

 ےس ےل رک اگڑی ی

     

وکسن ےس اگڑی ڈراویئ   روح ی ار ی ار رظنںی ااھٹ رک ی ا رم وک دھکی ریہ یھت وج ی الکل آرام و

رک راہ اھت راےتس ںیم ان ےک دوران وکیئ ی ات ہن وہیئ روح اس ےس رظنںی رچاےن یک 

ااکم وکشش رک ریہ یھت ۔

ن

 ی

پ اہک اھت وہ اس ےک اسھت ایک رکے اگ ۔

ن

 ہکبج دل وسےھک ےتپ یک رطح اکی

 ےپ ےھٹیب وہےئ ی ارم وک داھکی ۔اس ےک رہچے 

ٹ

 س 

ن

رپ اس ےن ای  ی ار رھپ ڈراویئن

ل یھب وکیئ ہصغ ہن اھت ۔ 
ئ لک

 

ا

ے

  ہک ی ار ی ار روح وک اینپ رطف اس رطح ےس وتمہج دھکی رک رکسمای
 
 ج

ا ۔اس ےن رکف دنمی ےس وپاھچ ۔

ن

 ایک وہا ےبیب اہمتری تعیبط وت کیھٹ ےہ ی

 راہ اھت ہن اس رپ ہصغ وہ راہ 

ٹ
ن

ر رکےن یک وکشش رک راہ اھت ۔وہ ہن وت ڈای
م
ی ارم اس ےپایک اظہ

 اھت ۔ 

ا اھکےت ےھت ۔ اگڑی  

ن

 ےک اسےنم رویک اہجں وہ ارثک اھکی

ٹ

 ایس وہٹ

ر آےن وک 
م
ولچ ےبیب تہب وھبک یگل ےہ وہ اس یک اسڈیئ اک دروازہ وھکےل ڑھکا اےس ی اہ

 وبال
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ا آرڈر ایک ۔

ن

 روح یھب انب وچں رچاں ےک اس ےک اسھت آیئ ی ار م نء اھکلی

 ےئ وبال ۔ رشوع رک ےبیب دےنھکی ےک ےئل ںیہن راھک ی ارم ےن رکسماےت وہ

ا  رپوسں ایتر رانہ رعوہ اینپ ی ات یک تہب یکپ ےہ ارگ مہ ںیہن ےئگ وت وخد آاجےئ یگ ےنیل ۔ی 

 رم ےن رکسماےت وہےئ اہک

 روح مت ھچک اھک ویکں ںیہن ریہ ۔اس ی ار وہ وشیخ وھچڑ رک ذرا ریسسی ادناز ںیم وبال ۔ 

 ےھجم وھبک ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ےہ ۔روح ےن دلجی ےس اہک 

ا اھکؤ  

ن

 ۔ی ارم یتخس ےس وبالاھکی

 اس ےن ای  رظن ااھٹ رک اس یک رطف داھکی ۔ 

ا اھکؤ اس ی ار وہ ےصغ ےس 

ن

ںیہمت ھجمس ںیہن آراہ ںیم ایک ہک راہ وہں ںیم ےن اہک ہک اھکی

 وبال۔

ا اھکےن یگل

ن

 وہ ےلہپ یہ ڈری یمہس یھٹیب یھت اس یک تخس وھگری ےس وفرا اھکی

 وہ کیھٹ ےس ہن اھکیت ی ارم اےس وھگ

ے

  ی
 
ا راہ ۔ ج

ے

 ری

ا ےھجم ی الکل ااھچ 

ن

ےبیب مت وخد ےھجم یتخس رکےن رپ وبجمر رکیت وہ نیقی رکو مت رپ ہصغ رکی

 ںیہن اتگل ۔ 

 وہ رکسما رک اےس ہک راہ اھت ےسیج رویھٹ وہیئ ویبی وک انمےن یک وکشش رکراہ وہں ۔
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ا 

ن

راب وہ راہ ےہ اھکی

ن

 ڈراویئ رپ رھپ یسک دن ںیلچ ےگ وممس خ

ن

اھکےن اب رھگ ںیلچ الن

 ےک دعب ی ارم ےن اہکوت وہ اھٹ یئگ 

ر تہب ی ارش وہ ریہ یھت ۔ہکبج روح 
م
ر رک ادنر یلچ یئگ ۔ی اہ

ے

رھگ آ اکچ اھت وہ اگڑی ےس ای

 ھجمس ںیہن یپا ریہ وت اانت س  ھچک وہاجےن ےک دعب ی ارم اانت ونرلم ےسیک ےہ

     

 

 ی ارم رمکے ںیم آی ا وت روح ڈیب رپ یھٹیب یھت ۔ 

 انب

ے

ال ےک یھٹیب وہرسدی    روح ہی ایک احل

 

ریھک ےہ مت ےن اس رطح ےس انب وسرٹی اننب ش

ر ینتک وہ ریہ ےہ ۔ 
م
 دیھکی ےہ مت ےن ی اہ

مت ااہتنیئ درےج یک الرپواہ ڑلیک وہ اانپ ںیہن وت ریما یہ ایخل رکول ںیہمت ھچک وہایگ وت ریما 

 ایک وہاگ ۔

راھ ۔ 

ٹ

 وہ اےس ڈاےتٹن وہےئ آےگ ی 

ر ےنھٹیب اک ےتہک   وہےئ لبمک اس رپ ڈاےنل اگل ۔ اور اےس ڈیب ی 

 رسدی زی ادہ وہےن یگل ےہ اانپ ایخل روھک ۔ 

 ںیہمت ھچک وہایگ وت ےلہپ یہ تہب امیبر وہ۔ 

 وہ رکسما رک اتہک ےہ اس یک وگد ںیم رس رھک ایگ ۔ 
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 رپ رےھک ۔ 

ن

 اور اس ےک اہھت ااھٹ رک اےنپ نس 

 ےل ایگ ۔ تہب اخص وہ مت تہب اخص ۔آںیھکن دنب ےیک اس اک اہھت اےنپ وبل 

ے

 ں ی

 ی ا رم وہ اصرم۔روح ےن اینپ افصیئ ھچک انہک اچاہ

  ی ارم دیساھ وہ رک ھٹیب ایگ 
 
 ج

 اصرم ےن۔ ۔۔۔ 

ا وت ویکں ےھجم ی اد ال ریہ وہ ہک مت ےن ےھجم دوھاک 

ن

 ۔ںیم ےن وپاھچ ھچک ۔۔۔؟ ںیہن ی

 

ش

ش

 

ش

اج یتکس وہ   دی ا ےہ ۔ںیم ےن بک اہک ہک ےھجم افصیئ اچےیہ ۔ںیہمت اتگل ےہ مت ھجم ےس دور

اداین ھجمس رک وبےنل یک وکشش رک راہ وہں اور 

ن

۔۔۔؟ ںیم اہمتری اس دغاری وک اہمتری ی

 مت ےھجم ی ار ی ار ی اد دالریہ وہ ۔

ا وہں 

ے

ادنازہ یھب ںیہن ےہ روح ریمے اسھت دغاری رکےن واولں اک ںیم ایک رشح رکی

ا ۔ںیم ںیہمت اس یطلغ یک وکیئ زسا ںیہن دانی اچاتہ ۔ںیم ںیہمت وخ

ن

د ےس دبامگن ںیہن رکی

 رکو ریمے اسےنم ںیم ںیہمت فیلکت 

ے

اچاتہ وہں ۔زیلپ ی ار ی اران س  ی اوتں اک ذرک م

 ںیہن دانی اچاتہ روح 

 دالؤ ہک مت ےن ریمے اسھت دغاری یک ےہ ۔ 

ے

 اس ےیل رتہب وہاگ ہک ےھجم ی اد م

ا اچاتہ وہں ےھجم وھبےنل دو ۔ 

ن

 ںیم وھبل اجی
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 آآ۔ ۔۔۔۔آپ وک ہتپ۔۔۔۔۔ ےسیک الچ ۔۔۔؟ روح رھپ ےس وبیل ۔ 

 ںیم ےن اہک ےھجم اس ی ارے ںیم ی ات ںیہن رکین ۔ 

نکیل ےھجم۔۔۔۔۔۔ رکین ےہ ۔۔۔۔ےھجم ںیہن رانہ۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےک اسھت  

ا ےہ 

ن

ا ےہ ۔۔۔۔۔۔اہیں ےس ۔۔۔۔ےھجم یپااتسکن ۔۔۔۔واسپ آی

ن

۔۔۔۔۔ےھجم اجی

 ۔۔۔۔۔آپ ےک اسھت

ڑ ےک اجؤ یگ مت ۔تمہ ےسیک وہیئ اہمتری ایسی وکباس رکےن یک ۔ی ارم اٹچخ۔ ۔۔ےھجم وھچ

 اک زوردار ڑپھتاس ےک اگل رپ ڑپا اھت ۔ 

ی ںیم ڑکج ےیل

ٹ

 ھی
می

 اس ےس ےلہپ ہک وہ ڑپھت ےس یتلھبنس ی ارم ےن اس ےکی ال 

دوی ارہ ایسی وکباس رکےن ےس ےلہپ ای  ی ات ی اد رانھک ںیم ںیہمت اجن ےس امر دوں اگ 

 دور ںیہن اجےن دوں اگ ۔وہ اس ےک ہنم رپ داہڑا اھت ۔   نکیل ھجم ےس

 

ے

 ےک اسھت ۔آپ اقٹ

ے

ںیہن رانہ ےھجم آپ ےک اسھت ریمے ںیہن رانہ ےھجم یسک اقٹ

 ںیہ۔ ںیہن رہ یتکس آپ ےک اسھت ۔۔روح الچےت وہےئ وبیل یھت ۔ 

  ی ار م ےن اس اک اہھت اھتام اور ےتٹسھگ وہےئ ینکلب ےل آی ا 
 
 ج

 ُُؐؐ یھت ی ارش اےنپ زوروں رپ

ر ی ارش ںیم داکھ دی ا ۔ 
م
 ی ارم ےن ای  ےکٹھج ےس اےس ی اہ
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ری ومعق دے راہ وہں لھبنس 

ن

 ےہ ںیم ںیہمت آخ

ے
ے

اہمترے یپاس آج رات اک وق

د ہی ی ارش اہمترے دامغ ےس ھجم ےس دور اجےن یک اس وسچ وک دوھ دے ۔ہی  ای 

 

اجؤ۔ش

  

ے

 
ری ومعق ےہ اہمترے یپاس اس ےک دعب مت ھجم ےس یسک مسق یک راعی

ن

 آخ

ے

یک ادیم م

 رانھک ۔اس ےن ینکلب ےک ےشیش اک دروازہ دنب رکدی ا ۔

     

 ی ارم وک ےسیک ہتپ الچ ہک روح ےک یپاس ومی الئ ےہ ۔

وہ ڑلیک یہ ویبوقف ےہ ۔ںیم ےسیک وسچ راہ اھت ہک اعم یس ڑلیک اس اعمےلم ںیم ریمی 

 دمد رک یتکس ےہ ۔ 

 اتپ ںیہن ی ارم اس ڑلیک ےک اسھت ایک رکے اگ ۔

 ہن اجےن وہ اہکں ےہ ۔وہ لسلسم اےنپ وفن ےس وصعمہم وک وفن رکےن یک اور وصعمہم

 وکشش رک راہ اھت ۔ 

 اس اک وفن لسلسم دنب اج راہ اھت ۔ 

 اتپ ںیہن ہی دوونں ڑلایکں کیھٹ یھب وہں یگ ی ا ںیہن ۔

 اب اور وکیئ اچرہ ہن اھت ۔اس ےنی ارم وک وفن ایک ۔ 

 ےپ یہ وفن ااھٹ ایل۔ 
 
 اور ی ارم ےن یلہپ ٹ

ا رم ریمی ی ات ونس اس س  ںیم روح یک وکیئ یطلغ ںیہن ےہ ںیم ےن اےس اہک اھت ی 
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 ۔۔۔۔ 

و ےگ ۔مت ریمی ویبی وک 

 

مت ےن اس ےس اہک اھت ہک مت ےھجم اھپیسن ےک دنھپے ےس اچبئ

ریمے اہلل الخف اامعتسل رکےن یک وکشش رکرےہ ےھت ۔مت ےن ریمی ویبی وک ڈال 

ف رک دی ا ۔وہ ریمے اسھت ںیہن رانہ اچیتہ ۔ وہ انبی ا ۔مت ےن ریمی ویبی وک ریمے الخ

ا اچیتہ ےہ ۔رصف اہمتری وہج ےس ۔

ن

 ےھجم وھچڑی

 اور اب وہ اہمتری یطلغ یک زسا تگھب ریہ ےہ

ںیم ےن مت ےس اہکاھت اصرم ریمی ویبی ےس دس دقم ےک افےلص رپ رانہ ۔ریمی یلمیف یک 

 دانھکی ۔نکیل مت ےن ریمی ی ات ںیہن

ے

امین ۔مت ےن ااھچ ںیہن ایک   رطف آھکن ااھٹ رک م

ا وہاگ ۔ 

ن

 اصرم مت ےن ریمی روح وک ھجم ےس دور رکدی ا ۔ںیہمت اس اک اسحب اکچی

ںیم ںیہمت اس ےک ےئل یھبک اعمف ںیہن رکوں اگ ی ا رم ےن ےصغ ےس ےتہک وہےئ ےتہک 

 وہےئ وفن اکٹ دی ا اور رھپ وفن وک ااھٹ رک دویار ےس دے امرا

     

ر داھکی
م
 ۔اہجں وہ ادنریھے ںیم ی ارش ےک وچیبں چیب یھٹیب یھت اس ےئل ای  رظن ی اہ

۔ی ارش ےس ےنچب یک وکیئ ہگج ہن یھت ۔روح وک فیلکت اچنہپ ہک وہ وخد ینتک فیلکت ںیم اھت ہی 

 رصف وہ اجاتن اھت ۔ 

 لمکم ی ارش ںیم یگیھب وہیئ یھت ۔

ے
ے

 ۔وہ اس وق
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ا ووجد اصف رظن آراہ اھت ۔ 

ے

پ

ن

 اس اک اکپ

رش ہپ یھٹیب رو ریہ 

ن

 یھت وہ ف

ہی اہمترے ےئل رضوری ےہ روح مت اچےہ ڈر رک ریمے اسھت روہ نکیل ریمے اسھت 

روہ ۔اہمتری زدنیگ ںیم اسرے اوزنشپ ےس نکیل ھجم ےس دور اجےن وکیئ اونشپ ںیہن 

 ےہ

 آف رک ےک

ٹ
 

 اس ےن ای  رظناےس داھکی اور رمکے یک الی

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ۔وہ ی اہ

 یک وہج ےس وج وھتڑی تہب روینش ی ا

ٹ
 

ر آ ریہ یھت وہ یھب دنب یکچ یھت۔ الی
م
 ہ

د وہ وس  ای 

 

ی ارم۔ ۔اس ےن اکیتپن آواز ےس ی ا رم وک اکپرا ۔نکیل ادنر ےس وکیئ آواز ہن آیئ ش

 اکچ اھت ۔ 

ی ار م ۔۔۔۔۔۔زیلپ ۔۔۔۔۔دروازہ وھکںیل ۔۔۔۔اس ےن ےشیشےک دروازہ اٹھکٹھکےت 

 وہےئ اہک ۔ 

 ادنر ےس وکیئ آواز ہن آیئ ۔ 

 رھپ ےس زنیم رپ ھٹیب یئگ ۔  وہ روےت روےت ای  ی ار

 ااسی گل راہ اھت ےسیج رسدی رںیگ ڑیچ ےک مسج ںیم دالخ وہ ریہ وہ۔ 
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ریتھ اج ریہ یھت ۔اس ےیل یئک ی ار 

ٹ

ام ںیہن ےل ریہ یھت ۔اور رسدی ی 

ن

ی ارش رےنک اک ی

 دروازہ ےنلھک یک وکشش یک۔اور یئک ی ار دروازہ اٹھکٹھکی ا نکیل ادنر ےس وکیئ آواز ہن آیئ ۔ 

 

     

ا  رم اگڑی ےک اسھت کیٹ اگلےئ ویں یہ ڑھکا اھت ۔ ی 

رس ریہ یھت۔   ی ارش یسک رھتپ یک رطح اس ےک مسج رپ ی 

 رسدویں یک ی ارںیش رشوع وہ یکچ یھت ۔ 

 وممس دبل اکچ اھت ۔ےلھچپ ھچک دونں ےس رات روز یہ ی ارش وہیئگ یھت ۔

رھ یکچ یھت ۔ 

ٹ

 سج یک وہج ےس رسدی تہب ی 

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

اا راہ وہ روح یک فیلکت وک وسحمس رکی

ے

 گت
ھت
 
ت

ر وںیہ ڑھکا ی ارش ںیم   وہ ینتک دی 

 وہ ولوگں ںیم ےس ںیہن اھت ۔وج اونپں وک فیلکت ںیم دھکی رک وخش وہےت ںیہ ۔ 

  ںیہ ۔ وہ ان ولوگں ںیم ےس اھت وج اونپں وک فیلکت دے رک وخد اس فیلکت وک ےتہس

  ےس روح اس یک زدنیگ ںیم آیئ ںیھت وہ وخش رےنہ اگلاھت اےس وکیئ اانپ ےنہک واال لم 
 
ج

 ایگ اھت ۔وہ روح وک وخد ےس دور ںیہن اجےن دے اتکس اھت ۔ 

ر افدئہ ااھٹ 

ن
 

ااجی

ن

ا اانت آاسن ےہ روح۔ مت ریمی تبحم اک ی

ن

ںیہمت اتگل ےہ ۔ھجم ےس دور اجی

ا  

ن

ڑپے اگ ہک ںیہمت یھب اہمتری یطلغ یک زسا رضور ےلم یگ ریہ وہ ۔ںیہمت ہی ااسحس دالی
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 ۔

اور ےھجم نیقی ےہ ۔لک حبص ےھجم ریمی روح واسپ لم اجےئ یگ ۔سج ےک دل ںیم ھجم 

 ےس دور اجےن یک وخاشہ ںیہن رےہ یگ ۔ 

 اور ارگ ااسی ہن وہا وت ںیہمت اور زسا ےلم یگ ۔ 

 رانہ وت ںیہمت ریمے اسھت یہ ڑپے اگ ۔ 

 وےسی یہ ۔ اےسی ںیہن وت  

     

 

 اون یک ۔وت داھکی ینکلب 

ٹ
 

رات ہن اجےن وکن ےس رہپ رمکے ںیم واسپ آی ا ۔اس ےن الی

 ےک دروازے ےک اسھت روح آںیھکن دنب یک وہیئ یھٹیب ےہ ۔ 

پ راہ اھت ۔ 

ن

 اس اک وپرا مسج اکی

 ی ارم زیتی ےس دروازے یک رطف آی ا 

ے وہےئ ےھت
گ
 
ھت
 
ت

  ۔ اس ےن دروازہ وھکال اس ےک اےنپ اسرے ڑپکے 

 روح ۔۔۔اس ےن روح وک اکپرا ۔ 

 روح ۔۔۔آںیھکن وھکول روح۔ ۔۔ی ارم ےن اس اک اگل اپھتپھتی ا ۔نکیل وہ ھچک ہن وبیل ۔ 

 ی ارم وک اب اس یک رکف وہےن یگل
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د وہ مین ےبوہش یھت ۔وہ اےس اایتحط ےس ااھٹ رک ڈرگنسی روم ںیم الی ا ۔  ای 

 

 ش

اول ےس اس ےک ی ال اھکسےن اگل

ٹ

 ۔   اس ےک ڑپکے دبل رک ی

 اےس ڈیب روم ںیم ال رک ڈیب رپ اٹلی ا ۔ 

ا راہ

ے

  اھٹیب اس ےک اہھت ریپ الہسی
 
ی ر

ے

ر اس ےک ف  اکیف دی 

ر دعب ی ارم وک وہ رتہب یگل  ھچک دی 

ھگ رکیت وہ ۔ 

ے

ت

 وھچیٹ یس اجن وہ اور اانت 

 اس اک اماھت وچاتم وہ واسپ ڈرگنسی روم ںیم آرک اےنپ ڑپکے دبےنل اگل ۔ 

 

ن

  آ رک اےس اےنپ نس 
 
ی ر

ے

  ںیم یھب رک ٹیل ایگ ۔ اس ےک ف

 اہمتری لقع اکھٹےن آ یکچ وہیگ ۔ 

ے

 انیقیً اب ی

 وہ اس ےک اکن ںیم رسوگیش رکےت وہےئ اس ےک وبلں رپ اکھج ۔ 

     

را رک وپرے 
م
روح یک آھکن یلھک وت وہ رمکے ںیم ی الکل ایلیک یھت اس ےن ای  رظن دہ

 رمکے وک داھکی ۔ 

ر اکنل
م
دی ا ۔رھپ وہ ادنر ےسیک آیئ ۔۔۔ اس اک ابلس   لک رات ی ارم ےن اےس ی ارش ںیم ی اہ

 سک ےن دبہل ہی انھجمس لکشم ہن اھت ۔ 

 اجری یھت ۔

ے

 ی ارش ایھب ی
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 اور رسدی اب یھب اینپ دشت ڑکپے وہےئ یھت۔

ی ارم ےن اس ےس اہک اھت ہک وہ اےس یپااتسکن ںیہن اجےن دے اگ ۔اور لک رات تمہ 

 ےک اسھت ںیہن رےہ یگ ۔   رکےک اس ےن یھب ی ارم ےس ہک دی ا اھت ہک وہ اس

اب اےس اینپ ی ات رپ اقمئ رانہ اھت ۔اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ وہ ی ارم ےک اسھت ںیہن رےہ  

 یگ ۔ 

  دروازہ الھک اور ی ارم اہھت ںیم وسپ اک ی اول ےیلادنر 
 
وہ ایہن س  وسوچں ںیم یھت ج

 دالخ وہا ۔ 

 ی ارم ذرا اس رکسمای ا ۔ 

 راہ اھت ہک ےسیک ںیہمت اگجؤں اگ ۔وہ اس ےک ارے ی ارمت وت اجگ ریہ وہ ںیم وت الپن رک

 یپاس آ ی ا اور امےھت ہپ اہھت راھک ۔ 

ے یک رضورت ںیہن ےہ آرام رکو ںیم ںیہی وہں 

ن

کلب

ن

ن
ر 
م
رتہب نکیل ایھب ںیہمت اخبر ےہ ی اہ

 ۔ہی وسپ یپ ول رتہب لیف رکویگ ۔ 

رےنھ اگل ۔ 

ٹ

 وہ ای  اوپس ن ںیم وسپ ےئل اس یک رطف ی 

  ریھپ یئگ ےھجم ںیہن اچےیہ ۔وہ ہنم

 روح اےھچ ےچب دض ںیہن رکےت ۔وہ ایپر ےس الہبےن اگل ۔ 
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ںیم یچب ںیہن وہں۔ اور ریمے اسھت اس رطح ےس ی ات ہن رکںی آپ یک اسری 

ردیتس اےنپ اسھت  تقیقح ریمے اسےنم ےہ ۔اور آپ وک وج اتگل ےہ ہک آپ ےھجم زی 

 اہیں رںیھک ےگ وت نس ےل ےھجم ںیہن رانہ آپ ےک اسھت ۔

ر ی ارش ںیم ڑھکا رک دںی ی ا اہھت ااھٹںیئ ۔روح دیمیھ 
م
اب اس ےک ےئل آپ اچےہ ےھجم ی اہ

 آواز ںیم رگم ےصغ ےس وبل ریہ یھت ۔۔ 

ر ی ارش ںیم اکنےنل یک وہج ےس وہ راہ ےہ ۔ ےب یب اانت 
م
ی اپ رے ہی ہصغ رات ںیم ی اہ

 رکو ی ار زمکور اس دل ےہ ریما اہرٹ اکیٹ وہ اجےئ اگ۔ی ارم رکسما

ے

ےت وہےئ  ہصغ م

 وبال ۔ 

 وہ اےنپ ڈر رپ اقوب یپایت وھٹس ےجہل ںیم 

ے
ے

ےھجم افہمط یب یب ےس ی ات رکین ےہ ایھب ایس وق

 وبیل ۔ 

 ی ارم اےس دض رکےت اور دھکی ےک اکٹھک اھت 

وں رپ رٹنکول رکو ےبیب ۔اہمترا ہی ی ایغ ادناز ےھجم اتسگخ وہےن رپ وبجمر رک راہ ےہ 

 

اینپ ادائ

  وچےتم وہےئ وبال ۔ وہ کھج رک اس ےک وہوٹنں وک

 روح اےس داکھ دے رک دور وہےن یگل۔

  ی ار م ےن اےس ای  ےکٹھج ںیم ڑکپ رک ڈیب رپ کنیھپ دی ا۔اور اس ےک دوونں اہھت اےنپ  
 
ج
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 اہوھتں ںیم دیقرکےیل ۔

اہمترا ہی ڑگھجاول ادناز ےھجم زی ادہ دنسپ آ راہ ےہ۔ےھجم وت ہتپ یہ ںیہن اھت ریمی ےبیب وک اانت 

ا ےہ

ے

 ۔وہ رکسماےت وہےئ وبال ۔   ہصغ آی

دا ےک ےئل ےھجم وھچڑ دںی شخب دںی ےھجم ںیہن رانہ آپ ےک اسھت ۔وہ اانپ اہھت 

ن

ی ارم ج

 ےتچنیھک وہےئ وبیل ۔ 

 رکرکسمای ا ۔

ُ

ااکم یس وکشش رپھُک

ن

 ی ارم ااس یک ی

دقر یہ ںیہن ےہ ںیہمت ریمی اس ےیل داعؤں ںیم امیتگن یھت مت ےھجم ی ارم اےسزچ 

 رکےن اگل۔ 

ااکم یس وکشش رکےن یگل ۔ ی ارم  

ن

 وھچڑںی ےھجم وہ اانپ آپ ڑھچاےن یک ای  اور ی

ر ادناز رس آوھکنں رپ ۔رگم ہی ی ار 
م
 رک راہ وہں ۔اہمترا ہ

ے
 

رداس وکباس دنب رکو بک ےس ی 

ی ار وھچڑںی وھچڑںی وایل رٹ دنب رکو ۔رفنت ےہ ےھجم اس ظفل ےس ۔آپ ارگ ںیم ےن 

 ؤ یگ ۔اہمترے ہنم ےس ہی ظفل انس وت تہب اتھچپ

رہباحل ریما ومڈ تہب ااھچ ےہ وت اگھبڑےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔تہب دونں ےس  

 رک راہ وہں ۔ 

ے
 

رداس  اہمتری نم اماینں ی 

اب ںیم رخنے ااھٹےن ےک ومڈ ںیم ی الکل یھب ںیہن وہں ۔وس اب مت ریمی نم اماینں 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
552 

 رکو اس یک رصایح دار رگدن رپ ل  رےتھک وہےئ وبال ۔ 

ے
 

رداس  ی 

 اھبنسیتل اےس وخد ےس دور رکےن یک وکشش رکےن یگل روح اینپ ےب اق

ن

وب وہیت دڑھنک

 ۔

راتمح اکیبر ےہ وت ویکں وکشش رک ریہ وہ 

ن

روح مت اجیتن وہ ہک ہک ریمے اسےنم ہی م

 ۔۔۔؟

 وہ اس ےک وبلں رپ ےتکھج وہےئ وبال ۔ 

ا ۔وہ اےس ےب سب رکایگ ۔ 

ے

ی ا

ٹ

 اس ےپ اےنپ ایپر یک دشںیت ولی

     

 جب رک دنب وہاکچ اھت نکیل اس ےن ںیہن ااھٹی ا ۔   اس اک وفن دو نیت ی ار 

 رپ رس رےھک رہگی دنین وس ریہ یھت ۔

ن

  روح اس ےک نس 
 
ی ر

ے

 اس ےک ی الکل ف

جاال وہ یسک مسق یک وکیئ ڈرٹسسنب ںیہن 
فل
ا اچاتہ اھت 

ن

 رصف اےس وسحمس رکی

ے
ے

ی ارم اس وق

 اچاتہ اھت ۔ 

وہ ڈٹیھ اقنیل رپ رگےن یک لک رات اس ےن اےنت زور ےس وفن اکنیھپ اھت نکیل رھپ یھب  

 وہج ےس لتق وہےن ےس چب ایگ ۔ 

نکیل اب ی ار ی ار اس اک انجب ی ارم وک ڈرٹسب رک راہ اھت سج یک وہج ےس ا چس ںیم اےس ی ا وفن 

 رکےن واےل وک لتق رک دانی اچاتہ اھت ۔ 
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راب وہےن ڈر ےس اس ےن وفن ااھٹ ایل  

ن

ا اچاتہ اھت نکیل روح یک دنین خ

ن

 ۔ وہ وفن ںیہن ااھٹی

 ااھٹ رک ےل ےئگ ںیہ ۔ہک مت ےس 

ٹ

ت

ن

 ب
پلپ ر ںیہمت دورسے ئ

ن ن

ارف ایک ای  

 

ایک ہلئسم ےہ ش

 ربص ںیہن وہ راہ ارگ وفن ںیہن ااھٹ راہ وت بلطم یہی ےہ ہک ںیم زیبی وہں ۔ 

  ںیم ی ات رکےن ےک ومڈ ںیم وہاگن اکل رک ولں اگ ۔اس ےن اانت ہک رک 
 
اب روھک وفن ج

 وفن دنب رک دی ا ۔ 

ا رہ ایگ ۔ ہکبج دورسی رط

ے

ارف ڈویل ڈویل یہ رکی

 

 ف ش

 وفن اکٹ رک ای  ی ار رھپ روح یک رطف وتمہج وہ ایگ۔ 

اےس لک رات روح اک ہی ادناز تہب ااھچ اگل اھت ۔وہ اس ےس ڈرے ےمہس ریغب ی ات رک ریہ 

 یھت ۔

 

ے
ے

نکیل ہی ی ات اگل یھت ہک وہ وج ی ات رک ریہ یھت وہ اےس دنسپ ںیہن یھت ۔ ی ارم اےس وق

  اھت دانی اچاتہ

  
 
ی ر

ے

 وہ دل ےس رایض ہن وہ ی ا اس ےک ف

ے

  ی
 
۔وہ اےس ےنلھبنس اک ومعق دانی اچاتہ اھت ج

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 ںیہن اجی

 نکیل روح یک ی اںیت ےس ڈرٹسب رکےن یگل یھت ۔وہ اےس وخد ےس دور ںیہن رک اتکس اھت ۔ 

ڑپا وت روھکں اگ ارگ ںیہمت اےنپ یپاس رےنھک ےک ےیل ےھجم ںیہمت وس رپدوں ںیم اپھچ رک رانھک 
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 ۔

اور مت ھجم ےس دور اج یپاؤ یگ ہی رصف اہمتری وھبل ےہ اور ھچک ںیہن ۔ایھب مت ےھجم ای  

 یھب ںیہن اجیتن ۔ وج ریما ےہ وہ رصف ریما ےہ ۔ 

ٹ
ن

 رپس

 آایگ ےہ ہک مت ےپ وساےئ ریمے اور 

ے
ے

اور اب ںیہمت اس ی ات اک ااسحس دالےن اک وق

 یسک اک وکیئ قح ںیہن ۔ 

 مت ریمی وہ ۔اور ںیہمت اتگل ےہ ہک اہمترے رس  

ے

انخ ی

ن

ےک ی ال ےس ےل رک ریپ ےک ی

 ںیم ںیہمت وخدےس دور اجےن دوں اگ ۔ 

ا اور ایپری یتگل وہ ۔

ن

  ایسی ویبوقایفں رکیت وہ ی
 
 تہب ایپری وہ مت رو ح رگم ج

 اور انتک وسو یگ ۔ 

 رےتھک

ٹ
ن

ای اش وہ اس ےک وبلں رپ اکھج اھت ۔نکیل اس ےک وبلں رپ وہی

 

 اوھٹ ش

ٹ
ن

 یہ وہ رکی

 اھک رک اجیگ اور اس ےس دور وہیئ۔

گ ےہ ےھجم کیھٹ ےس اگجےن وت دیتی ۔وہ قہقہ اگل رک اتسنہ اس یک رطف 

ن

ت

ٹ

ت پ پ
ج
اہاہاہاہ ۔ ی ار ہی وت 

 رھبا ۔

 ہکبج روح اےس وخد ےس دور رکیت اھبگ رک واش روم ںیم دنب وہیئگ۔

You are an angel sent into the life of a devil 
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رہتش وہ مت ای   )

ن

 ( اطیشن یک زدنیگ ںیم اجیھب ایگ ف

 وہ رکسماےت وہےئ آںیھکن ومدن ایگ ۔ 

     

د ی ارم ےن یٹھچ دی یھت ریخ وج یھب اھت ی ارم وخد  ای 

 

آج ریمی اور افشء ںیہن آیئ یھت ۔ ی ا ش

اہتش انب راہ اھت ۔ 

ن

 ی

ر رپ ںیم اہمتری اینت دحںیتم رکراہ وہں اور مت وہےک  
م
ےبیب ہی ملظ ےہ وصعمم وشہ

 دیسھ ہنم ی ات یھب ںیہن رکیت ھجم ےس ۔ 

ا ےہ انمؤ یگ ےسیک ےھجم ایس 

ے

رس آاجی

ے

ا ےہ روھٹ اجؤں مت ےس ۔نکیل رھپ مت ےپ ی

ے

دل رکی

 ےیل ںیہن رواتھٹ ۔ 

ا وہں

ے

 اور ای  مت وہ ۔   داھکی انتک ااسحس ےہ ےھجم اہمترا ینتک رکف رکی

ا اھکؤ وھباھک رےنہ اک ارادہ ےہ ۔ 

ن

ر آؤ ہن اھکی
م
 ولچ اب ی اہ

 وہ تبحم ےسوپےنھچ اگل ۔ 

 وھباک رےنہ اک ںیہن وھباک رمےن اک ارادہ ےہ ۔وہ انب ڈر وخف ےک اس اک اہھت کٹھج رک وبیل ۔ 

ایھب   اور ںیہمت اتگل ےہ ںیم ںیہمت رمےن دوں اگ وس ینف۔ ںیم ےن اہک ہن ےب یب مت ےھجم 

 یھب ںیہن اجیتن ۔ 

ٹ
ن

 ای  رپس

ا وت یھب وت ںیم وکسن ےس ںیہن رمےن دوں اگ اسھت آؤں اگ ارے 

ن

ارگ مت رم یھب اجؤ یگ ی
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 مہ وت زدنیگ اور ومت ےک اسیھت ںیہ ۔ 

 ہشیمہ اسھت رںیہ ےگ اہیں یھب اور واہں یھب ۔

 دی اےک رش

ٹ

م
 ںیم یھب ھجم ےس اھبیتگ رھپو یگ مت ی ارم رکسماہ

ے ن

 
اریت ادناز ںیم اور ایک ج

 وپےنھچ اگل ۔ 

 ےلم یگ ۔اس یک آوھکنں 

ے ن

 
آپ وج رکےت ںیہ اس ےک دعب آپ وک اتگل ےہ آپ وک ج

د رشدنمہ رکےن یک ای  وکشش یھت۔ ای 

 

 ںیم آںیھکن ڈال رک وپےنھچ یگل ش

 یک امنز ڑپیتھ ےہ 

ے
ے

وورس ےلم یگ ریمی اجن ۔ریمی ویبی اینت کین ےہ یپاچن وق
فک
ا

 افسرش ںیہن رکے یگ آف وکرس رکے یگ ۔ ریمے ےیل اہلل ےک اسےنم  

 رک ےھجم احلص رکیتکس ےہ وہ ایک اہلل ےک اسےنم 

ن

وج داین ںیم ریمے ےیل اینت داعںیئ امن

 ریمی افسرش ںیہن رک یتکس ۔

 ی ارم اب یھب رشاریت ادناز ںیم وبال ۔ 

آپ ےھجم ی ار ی ار اس ی ات اک ہنعط وت ںیہن امرںیئ ہک ںیم ےن آپ ےسیج صخش ےک ےیل 

 ںیئ امںیگن ۔ داع

ا  روح ہنم ریھپ یئگ وہ رکسمای 

 ریخ اب وت مت ےن ےھجم احلص رک ایل ۔ اب وتگھب وہ رکسما رک اتہک ای  دم ریسسی وہ ایگ۔
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ردیتس اےس اھکالھکےن اہک۔   اور زی 

رے ںیہ ی ارم۔اس ےن یلہپ ی ار ہی اہک اھت اس ےس ےلہپ وہ یتہک یھت ی ارم آپ   ُ
آپ تہب ی 

را ی ارم انب اینپ اےھچ ںیہن ںیہ نکیل آج ا ُ
د تہب ی  ای 

 

رے ںیہ اہں ش ُ
س ےن اہک اھت ہک آپ ی 

ا راہ ۔ 

ے

ا الھکی

ن

ردیتس ےس اھکی ر ےیک زی 
م
ر اس رپ اظہ

ن

ز
گ

ن

ت لت
ف

 

     

 

ا الھک رک اےس رمکے ںیم یھب دی ا ہکبج وخد وہ آسف روم ںیم آی ا اھت ۔ 

ن

ردیتس اھکی  روح وک زی 

ر وہیئ یھت اہیں ےھٹیب ہک اس ےک ومی ا لئ رپ افہمط یب یب یک اکل ایھب اےس وھتڑی یہ دی 

 آےن یگل ۔ 

ا اھت نکیل اس ےن یھبک ااھٹی ا ںیہن ۔ 

ے

 روح یک ریغ وموجدیگ ںیم یھب ان اک وفن اکیف ی ار آی

 االسلم مکیلع۔اس ےن وفن ااھٹےت یہ ارتخام ےس السم ایک ۔ 

 ومکیلع االسلم اٹیب روح ےس ی ات وہ یتکس ےہ ۔ 

 ےن اہک   اےس تہب رضوری ی ات اتب دی ےہ ۔افہمط یب یب

ںیہن افہمط یب یب وہ وت رھگ ےپ ےہ آپ ھجم ےس ہک یتکس ںیہ وج ھچک انہک اچیتہ ںیہ ںیم اےس 

 اتب دواگن ۔ی ارم ےن اہک ۔ 

را  ال ںیم ےہ ۔تہب ی 

ے

پ
اہین رھگ وھچڑ رک یلچ یئگ ےہ اس یک امں اس

ے

اٹیب روح وک اتب دانی اھت ی
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ا اچیتہ ےہ ںیم ےن اےس ربمن احل ےہ اچبری اک وہ یتہک یھت ہک وہ اینپ امں ےس ی ات رک

ن

ی

 یھب دی ا اھت نکیل اس ےن اکل ںیہن یک ۔افہمط یب یب ےن اہک ۔ 

یج وہ ںیم اس یک ی ات ںیہن رکوا یپای ا ۔ںیم روح وک اتب دوں اگ آپ اک رکشہی اتبےن ےک ےئل 

۔۔۔ ی ارم ےن وفن دنب رکےک ای  رطف راھک ۔نکیل اےس ےب ینیچ وہےن یگل ایک اےس 

 اتبین اچےیہ ۔روح وک ہی ی ات  

 وہ اےنھٹ یہ اگل اھت ہک اس اک وفن ای  ی ار رھپ ےس ےنجب اگل۔

ارف اس ےن وفن ااھٹ رک اہک 

 

 اہں وبول ش

ا اھت ۔اور اس ےک اسرے آدیم 

ے

ڈویل ہی ورکم تہب زیت آدیم اھت وہ ڑلویکں اک ددنھا رکی

ان ۔وہ اہمترے تہب الخف وہ اکچ ےہ 

 

ارے الخف وہ ےکچ ںیہ ۔اخص رکےک وہ ش
م
ہ

 اہیں اس یک زی ان ںیہن لھک ریہ یھت اور واہں اجےک ںیمہ دایکمھں دے راہ ےہ ۔ 

اری رطف ےس دوعت رپ البؤ مہ ےس دویتس اک اہھت 
م
اہاہاہ مت ااسی رکوں ان س  وک ہ

 رھباںیئ ےگ 

ارف اب ںیم آہتسہ آہتسہ س  ھچک کیھٹ رک دوں 

 

روح وک ہی س  ھچک دنسپ ںیہن ےہ ش

 ںیم آوسن ںیہن دھکی اتکس ۔   اگ ںیم اینپ روح یک آوھکنں

ارف ہن اجےن ایھب ایک ایک وبل راہ اھت نکیل ی ارم وفن دنب رک اکچ اھت ۔ 

 

 ش
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ر لکن یئگ۔ 
م
 اور رپدے ےک ےھچیپ ڑھکی روح آہتسہ ےس ی اہ

 یھب ںیہن ۔ 

ٹ
ن

 یھب ںیہن اجیتن ای  رپس

ٹ
ن

ا مت ےھجم ای  رپس

ن

 ںیم ےن ںیہمت اہک اھت ی

وسیس رکویگ ریمی ۔مت وت تہب اہبدر وہیئگ روح  اہےئ ریمی ایپری یس اجوسنس ینتک اج

رہ آےئ اگ اہمترے اسھت ۔ 

ن

 اب تہب م

ا وہا وبال 

ے

 وہ رکسمای

  زنیم 
 
ی ر

ے

ی ارم رمکے ںیم آی ا وت روح ڈیب رپ یھٹیب وہیئ یھت ۔وہ آہتسہ ےس اتلچ اس ےک ف

 رپ آ رک ھٹیب ایگ ۔ 

ر ےلہپ د وہ ایھب وھتڑی دی  ای 

 

 یک وہےن وایل ی ارم یک اور اانپ رس اس یک وگد ںیم رھک ایل ۔ش

ر یھت اس ےئل اس یک رحتک رپ ھچک ںیہن وبیل 

 

ر ای
م
ارف ےک اسھت وگتفگ ےک زہ

 

 ش

روح ںیم ےن تہب وساچ ہک وج اکم ںیم اینپ امں ےک ےیل ںیہن رک یپای ا وہ ںیم اہمترے ےئل 

 ویکں رکوں ۔ 

نکیل رھپ ےھجم ااسحس وہا ہک سج رطح ےس ےھجم ریمی امں ےھجم وھچڑ رک یلچ یئگ ایس 

 رطح ےس مت یھب یلچ اجؤ یگ ۔ 

ا ےہ ۔اور مت وت ریما وادح رہتش وہ ۔ سج ےک 

ے

ان ےب اجن وہ اجی

ن

روح روتشں ےک ریغب ان

 اسھت ریمے دل اک رہتش ےہ ۔ 
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ا ںیم ںیہمت وخد ےس دور ںیہن رک اتکس وہ اس ےک ےئل اچ

ن

ےہ ےھجم ھچک یھب ویکں ہن رکی

 ڑپے ۔ 

 ےک اسھت رانہ لکشم ےہ ہن ۔مت ےھجم اس ےیل وبقل ںیہن رک 

ے

اہمترے ےئل ای  اقٹ

ا وہں ۔ 

ے

 یتکس ویکہکن ںیم ہی اکم رکی

کیھٹ ےہ ارگ اس اکم یک وہج ےس مت ھجم ےس دور وہ ریہ وہ وت ںیم ںیہن رکوں اگ ہی س  

 ھچک ںیم س  ھچک وھچڑ دوں اگ ۔

  آہتسہ اس اک اہھت اھت ےم وبال ۔ وہ آہتسہ

 ی ار م آپ چس ہک رےہ ںیہ اب س  ھچک وھچڑ دںی ےگ روح ےن ےب ینیقی ےس وپاھچ ۔

مت ریمی زدنیگ وہ روح ایس ےئل اب ںیم ےن وساچ ےہ ہک ںیم ااسی وکیئ اکم ںیہن رکوں 

 اگ وج مت ھجم ےس دور رکدے

وساتچ وہں وت اسںیسن رےنک یتگل روح مت ریمی اجن وہ مت ےس دور وہےن ےک ی ارے ںیم  

 ںیہ وہ اس اک اہھت اےنپ دل ےک اقمم رپ رھک رک وبال

ا ۔ںیم چس اتہک وہں ںیم رم اجؤں اگ اہمترے ریغب 

ن

 اجی

ے

روح زیلپ ےھجم وھچڑ ےک م

ا ۔ 

ن

 اجی

ے

 ۔۔زیلپ ریما نیقی رکول زیلپ ےھجم وھچڑ ےک م

 ںیم ںیہن اجؤں یگ ی ارم ںیم ہشیمہ آپ ےک اسھت روہں یگ
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 ےس گل یئگ ۔   وہ

ن

 روےت وہےئ اس ےک نس 

د راہ ےہ ۔ 

ٹ ن

 نکیل روح اصرم وت ریمے الخف وبثت ڈوھی

 ںیم اصرم وک اےنپ الخف وکیئ وبثت ںیہن دے اتکس ۔ 

 وت وہ ےھجم اقونن ےک وحاےل رک 

 

ویکہکن ارگ ںیم ےن اےس اےنپ الخف وبثت دے دی 

اہ دے اگ اور وہ ولگ رجمومں ےک اسھت ایک رکےت ںیہ ہی مت اجیتن 

ن

 وہ ںیم ےن اےنت گ

 ےیک ںیہ روح ےک وکیئ ےھجم اچب ںیہن ےکس اگ اصرم رصف ےھجم وھجےٹ دالےس داتی ےہ ۔

ا رمع دیق ےس ںیہن اچب 

ے

د وہ ےھجم اھپیسن ےس اچب ےل نکیل ی ای 

 

 ےہ ش

ے

وہ ریما تہب ااھچ دوس

 یپاےئ اگ ۔ 

 ںیم اسری زدنیگ لیج ںیم رسوں اگ مت ےس دور وہ اجؤں اگ 

 ہن چنہپ یپاےئ ۔ی ارم وت آپ  

ے

اہک وہ اصرم ی

ے

ا ی

ن

 وہ وبثت ںیہک اپھچ دےی

ا ارگ آپ یسک وک دںی ےگ یہ ںیہن وت یسک وک ھچک ہتپ 

ن

وہ وبثت وت رصف آپ ےک یپاس ےہ ی

 ںیہن ےلچ اگ ۔ 

اہ یک زسا دی اجےئ رضوری وت  

ن

ر گ
م
اور آپ وت وےسی یھب وہ اکم دوی ارہ ںیہن رکںی ےگ ۔ہ

 ےس یگل وہیئ  

ن

 وبیل ۔ ںیہن وہ اس ےک نس 

نکیل روح اصرم وک وت ےھجم رگاتفر رکےن رپ ڈیمل ںیلم ےگ اس یک رپومنش وہ اجےئ یگ 
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دےن یک وکشش رکے اگ ۔ 

ٹ ن

 ۔وہ یسک یھب احل ںیم وبثت ڈوھی

 اور رھپ ںیہمت ھجم ےس دور رکےن ۔۔۔۔۔۔ 

ںیم ںیہن ںیہک ںیہن اجؤیگن ی ارم ںیم ہشیمہ آپ ےک یپاس روہں یگ وہ اس یک ی ات 

 یل ۔ اکےتٹ وہےئ وب

 

ے

اصرم ےس ںیم وخد ی ات رکویگن ۔س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔آپ زیلپ رپاشین م

 وہں ۔آپ سب اےسی دنگے اکومں ےس وتہب رکںیل ۔س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ

 ںیم ےجیھب ۔اےنپ ڈلپم  

ن

  ی ارم اےس اےنپ نس 
 
روح ایپر ےساےس اھجمسےن یگل ۔ج

ااکم وکشش رک راہ اھت ۔ 

ن

 اپھچےن یک ی

     

ن دنین وس راہ اھت ہکبج روح اس ےک اسھت یھٹیب ہی وسچ ریہ یھت ہک وہ اےس ی ارم رپوکس

 اصرم ےس ےسیک اچبےئ ۔

 ی ارم ۔ی ارم اںیھٹ۔ اس ےن ی ارم وک اگجی ا 

 ایک وہا ےب یب دنین ںیہن آ ریہ ۔۔۔؟ ی ارم ےن ایپر ےس وپاھچ۔

 ی ارم وہ وبثت اہکں ںیہ۔ ۔۔۔؟ 

 وکن ےس وبثت ۔۔۔۔؟

 وہ وبثت آپ ےن اہکں رےھک ںیہ دںی ےھجم ۔روح ےن اہک ۔ ی ارم وج آپ ےک الخف ےہ  

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
563 

 مت ریمی اچیب وچری رکےک یئگ وت یھت واہں وںیہ رپ ڑپے ںیہ۔ ی ارم ےن رکسما رک اہک ۔ 

 آپ وک وہ اچیب واسپ اہکں ےس یلم۔روح ےن رشدنمیگ ےس وپاھچ

رو ربمن داتی وہں ںیہمت اہمت ری ےبیب مت ڈرگنسی لبیٹ رپ رھک ےکوھبل یئگ یھت ۔زی 

اجوسیس ےک ۔لیف وہ وت اجوسیس ںیم ایک رکو یگ ان وبثوتں اک ویکں وپھچ ریہ وہ 

 ۔۔۔۔ی ارم ومدے ہپ آی ا ۔ 

ر ایگ ۔اور اےنپ الخف 
م
آپ وہ وبثت ےھجم دںی وت یہس روح ےن اہک وت ی ارم اچیب ااھٹ رک ی اہ

 ےنتج یھب وبثت ےھت اسرے اےھٹک رکےک اس ےک اسےنم ال رک رےھک ۔ 

 ۔۔اور تہب اسرے ویاسی زیب یھت۔   سج ںیم دو افلئ

اس دن ہی س  زیچںی اسےنم لبیٹ رپ ڑپی یھت روح ےن س  ھچک داھکی سب ان زیچوں 

 وک رظنادناز رک یئگ ۔ 

اس ےک اسحب ںیم اسےنم ریھک یئگ زیچوں ںیم ایک انلم اھت ۔ی ارم اس یک وسچ ڑپ ھ 

 ےکلھک رک رکسمای ا ۔ 

ا ےہ ہی س  ھچک اصرم وک دانی ےہ

ن

  ھٹیب رک وپےنھچ اگل ۔ اب ایک رکی
 
ی ر

ے

  ۔ی ارم اس ےک ف

ر ادنریھا وہےن یک وہج ےس 
م
ارہ ایک ی اہ

 

ر ےنلچ اک اش
م
روح ےن وہ س  ھچک ااھٹی ا ۔اور اےس ی اہ

 اےس ڈر گل راہ اھت ی ارم اتھجمس اھت ۔ 
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ر آےئ روح ےن س  ھچک الن ےک ای  وکےن ںیم راھک ۔اور رھپ اےس اسھت 
م
وہ دوونں ی اہ

 ےئل نچک ںیم آیئ۔ 

 ےس امسچ یل اور ان س  زیچوں وک الجےن یگل ۔   واہں

 ۔ ۔ ۔ ی ارم ےن اےس ہن رواک اور ہن یہ ھچک اہک ۔ 

ا اچاہ ۔ھچک وت لج یئگ نکیل ھچک ولےہ یک وہےن یک وہج 

ن

روح ےن ای  ای  وی اسی یب وک الجی

 ےس ںیہن یلج ۔ 

اومں ےک وبثت اٹم ریہ 

ن

ر ےک اکری
م
ی ارم ہی وت لج یہ ںیہن ریہ وہ وہایشری ےس اےنپ وشہ

 یھت ۔ی ارم رکسمای ا ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

 مت رووک ںیم ای  ٹنم ںیم آی

  واسپ آی ا وت اس ےک اہھت ںیم ای  یشیش یھت ۔سج ںیم 
 
وہ اےس ہک رک ادنر الچ ایگ ۔ج

 اجنےن ایک اھت 

 ےس اہمترا اہھت یھب لج اتکس ےہ ۔ روح اہھت اچب ےک ہی زیتاب ےہ اس  

 وھکل رک ان زیچوں 

ے

ی ارم ےن اایتحط ےس اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم اھتم رک ےشیش یک وبٹ

 رپ کنیھپ دی۔ 

 ولےہ یک وی اسی یب ےنلگ یگل یھت ۔ 
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 ےکچ ےھت

ٹ

 اور ی ارم ےک الخف س  وبثت م

 رکوں اگ ۔ی ارم آج مت ےن ےھجم آزاد رکدی ا ےہ روح ۔ اب ںیم دوی ارہ یھبک ہی اکم ںیہن

 ےن اس اک اماھت وچاتم اےس اےنپ اسھت اگل ایگ ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

ر ںیم آی  اب مت ادنر ولچ ۔اور آرام رکو ںیم وھتڑی دی 

 ی ارم آپ ںیلچ ہن ادنر ۔روح ےن اہک ۔ 

ا ںیم 

ے

 ہک س  ھچک کیھٹ ےس لج ںیہن اجی

ے

  ی
 
اہں ےبیب ںیم سب ایھب آی ا مت ولچ ج

 اہییہ رووکں اگ ۔ 

 رگدن الہیت ادنر اےنپ رمکے یک رطف لچ دی ۔   روح اہں ںیم

   ےس ومی الئ اکنال اور اس رپ ربمن ڈالئ رکےن اگل 
 

 ہکبج ی ارم ےن اینپ ج

     

امئ یک رطف داھکی اہجں 

ٹ

 ےھجم وفن ویکں رک راہ ےہ اصرم ےن ی

ے
ے

ی ارم ۔۔۔ ہی اس وق

 ڑھگی رات ےک دو اجبریہ یھت ۔ 

 اس ےن وسےتچ وہےئ وفن ااھٹی ا ۔ 

ا اھت ہک ںیہمت اصرم وسری ںیم

ن

 ںیہمت رات وک ڈرٹسب رک راہ وہں ےھجم ںیہمت ہی اتبی

ری ربخ دےنی واال وہ ۔  تہب یہ ی 

ر  وہ وبثت نج ےک ےئل وت ریمی روح وک ریمے الخف اامعتسل رک رےہ ےھت وہ وھتڑی دی 
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 ےلہپ روح ےن الج دےی ںیہ ۔

ر روح ےن زیتاب ےس  

ن

د ان زیچوں یک راگ یھب ںیہن یچب آخ ای 

 

الجی ا ےہ ان اب وت ش

 س  وک ۔ 

ریمی ویبی وت ھجم ےس یھب زی ادہ افصیئ ےس ہی اکم رکیت ےہ ۔ی ارم ےن رکسماےت وہےئ  

 االطع دی ۔

 ایک وکباس رک رےہ وہ مت اصرم ےسیج وہش یک داین ںیم آی ا ۔ 

رار وسال وپےھچ یگ سک سک وسال اک وجاب دو 

ن

م
آواز مک روھک رعوہ اجگ اجےئ یگ رھپ ہ

 ےگ مت ۔ 

ی ات اکن وھکل رک نس ول آج ےک دعب ارگ مت ےن ریمی ویبی وک ریمے الخف   اور ای  اور

رے رطےقی ےس شیپ آؤں اگ ۔  اامعتسل ایک وت ںیم اہمترے اسھت تہب ی 

ر ےہ اصرم نکیل نیقی رکو روح ےس زی ادہ ی ارم وخد یھب ںیہن ۔ 

ن

رہ ےھجم یھب تہب زعی 

 

 امی

ر ی ار اتشخب ںیہن ےہ ۔ اب ارگ مت وار رکوےگ وت وار ےنہس ےک ےیل ایتر رانہ ۔
م
 ی ارم اکیمظ ہ

 ی ارم وفن دنب رک اکچ اھت ۔ 

 ہکبج اینپ دنین آرام ےس وپری رکےن واےل ارٹکپسن اصرم یک دنین رحام وہ یکچ یھت ۔ 
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ام وک اصرم ےک رھگڈرنےہ ۔ںیم ھچک اسحب وپرے رکےک واسپ  

 

ایتررانہ ےبیب آج ش

 آؤں اگ ۔ 

 وہ رھگ ےس اجےت وہےئ وبال ۔ 

  

ن

 اےس افہمط یب یب یک ی ات ی اد آیئگ ۔ ہک ااچی

ا سج ےن روح وک یہ جیب دی ا ۔ 

ے

 نکیل وہ ایسی وعرت ےک ی ارے ںیم روح وک ایک اتبی

رھپ اس ےک دل ںیم ہی ڈر یھب اھت ہک ںیہک وہ وعرت خیش سمش ےک ی ارے ںیم ہن اجیتن وہ 

 اگ اور یف ااحلل ہک وہ رم اکچ ےہ ارگ ہی راز روح رپ ایھب لھک ایگ وت ای  اور ہلئسم نب اجےئ

 ی ارم اور وکیئ این اگنپ ںیہن انیل اچاتہ اھت ۔ 

ارف وصعمہم رضخ اور یلیل اتیبیب ےس 

 

وہ رھگ ےس لکن رک دیساھ آسف ںیم آی ا اھت اہجں ش

 اس اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔ 

 ےس وہ اےھچ ےس وافق اھت اس ےئل رمکے ںیم دالخ وہےت یہ رکسمای ا ۔ 

ے

 ان یک احل

ارف ایک ہک

 

 راہ ےہ ایک مت ہی اکم وھچڑ رےہ وہ ۔۔؟ایک مت ےن لک اےس وفن رپ اہک ڈویل ش

د ہی س  ھچک ںیہن رکو ےگ ۔  ری 

ن

 ےہ ہک مت م

 رضخ ےن رپاشیین ےس وپاھچ ۔

آج ںیم اور روح اصرم ےک رھگ ڈرن رپ اج رےہ ںیہ ۔ںیم ںیہن اچاتہ اھت ہک روح واہں اج رک 
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ےھجم نس ریہ یھت اس ےیل ںیم ےن اصرم یک ی اوتں ںیم آےئ روح ریمے ےھچیپ ڑھکی  

ارف ےس اس رطح ےس اہک اھت ۔ 

 

 ش

ا رےہ اگ ۔ 

ے

 ولظمومں رپ ملظ وہی

ے

  ی
 
 ہی اکم ںیہن وھچڑے اگ ج

ے

 اور ی ارم رمےت دم ی

رےتش نب رک دیپا وہں ی ا اطیشن 

ن

 ی ارم ےسیج ولگ دیپا وہےت رںیہ ےگ اچےہ ف

ے

  ی

ے

ی

 نب رک 

     

 روح اور ی ارم اصرم ےک رھگ رپ ڈرن رک

ے
ے

 رےہ ےھت ۔اےس اصرم یک ویبی رعوہ اس وق

 تہب ایھچ یگل نکیل اب اےس اصرم ااھچ ںیہن اتگل اھت ۔ 

رگنئ یھت ۔ 

ن

رہ ی ارم ےک اسھت تہب ف

 

 ہکبج ان دوونں یک یٹیب امی

اتبےن یگل ہک ان اک اکنح رعوہ ےن ان ےک اکنح ےک ی ارے ںیم وپاھچ ۔۔۔ سج رپ روح  

 وفن رپ وہا ےہ نکیل اس ےس ےلہپ یہ ی ارم وبل ااھٹ ۔ 

ارا اکنح وفن رپ وہا اھت رھپ ای  دورسے وک ےنھجمس ےک دعب مہ ےن رھپ ےس اکنح ایک 
م
ےلہپ ہ

ےہ ۔ویکہکن مہ دوونں یہ اس اکنح وک وبقل ںیہن رک یپا رےہ ےھت ویکں روح ںیم کیھٹ 

 ہک راہ وہں ۔۔ 

 اہک اور روح ےن دھکی رک رکسماےت وہےئ اہں ںیم رگدن الہیئ ۔ ی ارم ےن  

ر ی ات وک ونٹ رک راہ اھت ۔اہیں ی ارم یک روح یک ی ات اکٹ رک وخد 
م
ہکبج اصرم وج ان یک ہ
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 وبانل اےس کش ںیم التبم رک ایگ ۔ 

اصرم ےن روح ےس اےلیک ںیم ی ات رکےن یک تہب وکشش یک ۔نکیل ی ارم ےن اےس ااسی 

  ۔ وکیئ ومعق ہن دی ا 

     

رہ ےک 

 

رہ ینتک ایپری ےہ ینتک ایپری ی اںیت رکیت ےہ ہن روح اگڑی ںیم لسلسم امی

 

امی

 ی ارے ںیم ی ات رک ریہ یھت ۔ 

ےھجم یھب ی الکل یسیج یہ یٹیب اچےیہ ۔ی ارم ےک ےنہک رپ یک وبیتل دنب وہیئگ ۔ا ےس ادیم ہن 

 ہی ی ات رکے اگ ۔ 

ن

 یھت ہک ی ار م اےس ااچی

پ ویکں وہیئگ رہ یسیج یٹیب ںیہن اچےیہ ی ارم ےن رکسماےت    ایک وہا مت جپ

 

ایک ںیہمت امی

 وہےئ اس اک رشامی ا وہا روپ داھکی ۔ 

را وہں ی ارم اس یک ی ات اکٹ رک وبال ۔  ا۔ ۔۔اتپ ےہ اتپ ےہ تہب ی 

ن

 ی ارم آپ ی

 تہب اےھچ ںیہ آپ ۔وہ اس ےک ی ازو رپ رس رےتھک وہےئ وبیل ۔ 

رہ یسیج یٹیب بک دے ریہ وہ

 

 ےھجم ۔وہ رھپ ےس رشاریت ادناز ںیم وپےنھچ  ااھچ رھپ اتبؤ ہن امی

 اگل

 ےک دوران 

ن

ی ارم آپ۔ ۔اخومش وہ رک اگڑی الچںیئ آپ وک ی اد ںیہن ےہ ڈراویئن

ا دنسپ ںیہن ےہ ۔روح ےن ےس ایس یک ی ات ی اد دالیئ سج رپ ی ار م قہقہ اگل 

ن

آپ وک ی ات رکی
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 رک سنہ 

پ وہ رک اگڑی الچین اچےئہ ۔ہکلب اخومیش ےس ا اچےیہ ۔   اہں اھبیئ جپ

ن

 اانپ ویفرچ الپن رکی

 وت رھپ مت ایک یتہک وہ مہ اہکں ےل 

ے

نکیل آسئ ڈنیل وت مہ اےنپ وچبں وک ےل ےک اج ںیہن تکس

 ےک اجی ا رکںی ےگ اںیہن ی ارم رھپ رشاریت ادناز ںیم وپےنھچ اگل ۔ 

ام اکپرا سج رپ ای  ی ار رھپ ےس ی ارم اک قہقہ وھگاجن

ن

 ۔   ی ارم ۔۔۔۔روح ےن وھگر رک اس اک ی

     

ااجےن ایک رک راہ اھت ۔ی ارم ےن اس ےس اہک اھت ہک س  ھچک وھچڑ 

ن

ی ارم اےنپ آسف روم ںیم ی

 ہی س  ھچک ںیہن  

ن

 ےگل اگ ای  ای  زیچ اک ایخل رانھک ڑپے اگ وہ ااچی

ے
ے

ےن ںیم اےس وق

 وھچڑ اتکس 

ر اس اک ااظتنر رکیت ریہ رھپ وس یئگ ۔   روح اکیف دی 

  ا
 
 ےس اےنپ اورپ ھچک اھبری اس وسحمس وہا ۔ رات اک اجےن وکن اس رہپ اھت ج

 آںیھکن وھکیل وت داھکی ی ارم اس رپ اکھج اےس لمکم اینپ دیق ںیم ےل اکچ اھت ۔ 

ام یھب وسچ ےیل ںیہ ۔ 

ن

 ےبیب ںیم ےن وت اےنپ وچبں ےک ی

 وہ رسوگیش ےس اتہک ۔اس یک رصایح داررگدن رپ اےنپ ل  رھک ایگ ۔ 

ں رشم و ایحےس وہ وخد ںیم ٹمس ریہ یھت ی ارم  ی ارم ےن ای  رظن ااھٹ رک اےس داھکی اہج

 ےب اایتخر اس ےک وہوٹنں رپ اکھج اور اےنپ ایپر یک رہم تبث یک 
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ام رسچ ےیک ںیہ 

ن

ا وہاگ اےنت ایپرے ایپرے ی

ن

ںیمہ دلجی ےس دلجی ےچب اک ااظتنم رکی

ںیم ےن ۔ںیہک وٹسی ہن وہاجںیئ ۔وہ اس ےس وہوٹنں وک آزادی شخب رک رھپ ےس 

 اجری یھت ۔   وبےنل اگل 

ے

 ہکبج اتسگایخں ایھب ی

 ںیم ہنم اپھچ یئگ 

ن

ا الےت وہےئ اس ےک نس 

ن

اب ی

ے

 روح اس یک اس اتسگویخں یک ی

     

 

ا اس ےس دور وہ راہ اھت وہ اس ےک 

ے

وہ اھبےتگ وہےئ اج ریہ یھت ۔ی ارم زیت زیت دقم ااھٹی

 ےھچیپ اھبیتگ اےس اکپر ریہ یھت ۔ 

اس یک آھکن لھک یئگ اس ےن اےنپ آےگ ےھچیپ داھکی اور رھپ ی ارم اس ےس دور الچ ایگ اور  

 اہجں رمکے ںیم وہ ی الکل ایلیک یھت ۔ 

 وہ رصف ی ارم وک دانھکی اچیتہ یھت

ے
ے

ر آیئ اس وق
م
 وہ زیتی ےس ی اہ

ر آرک اس ےن افشء ےس وپاھچ وت اس ےن اہک ہک ی ارم اکم رپ اج اکچ ےہ ۔اس ےک ےب ینیچ 
م
ی اہ

 دح ےس زی ادہ وسار وہےن یگل

ر آرک ی ارم اک ربمن المےن یگل ۔ ی ارم اےنپ
م
  اکم رپ اج اکچ اھت ۔اس ےن اانپ وفن اکنال اور ی اہ

د  ری 

ن

ا ۔اےس م

ے

ا ۔نکیل ی ارم آےگ ےس وفن ہن ااھٹی

ے

دو نیت ی ار وفن ےنجب ےک دعب دنب وہ اجی

 اےس رصف ی ارم وک دانھکی اھت ۔ 

ے
ے

 وہےن یگل اس وق

ٹ

م
راہ
 
 ھگ
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امیتگن ی ار ی ار وفن المیت نکیل ی ارم آےگ ےس   ی ا اہلل ی ارم ی الکل کیھٹ وہں وہ اہلل ےس داع 

ر یک رطف ااھٹےئ ۔ 
م
ا رھپ اس ےن ای  ہلصیف ایک اور دقم ی اہ

ے

 وفن ہن ااھٹی

ا ےہ ۔ 

ن

ر آرک المزم ےس اہک ہک اےس ی ار م ےک اسف اجی
م
 ی اہ

 اس ےن ای  ٹنم وساچ رھپ اےس اگڑی اک دروازہ وھکل رک ےنھٹیب وک اہک 

ر ےک دعب وہ ی ارم    ےک آسف ںیم یھت ۔اور ھچک یہ دی 

 وصعمہم ےک العوہ اور وکیئ ہن اھت ےسج وہ اجیتن یھت

اس ےن وصعمہم ےس ی ارم ےک ی ارے ںیم وپاھچ وت اس ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا ہک وہ 

اسڈیئ رپ ےئگ ںیہ ۔اور وہ وفن اس ےئل ںیہن ااھٹ رےہ ویکہکن ان اک وفن اہیں آسف ںیم 

رایئ وہیئ ویکں
 
 وصعمہم ےن روح ےس وپاھچ  ڑپا ےہ نکیل مت اینت ھگ

وصعمہم زیلپ ےھجم ی ار م ےک یپاس ےل رک ولچ ںیم ای  ی ار اںیہن دانھکی اچیتہ وہں روح ےن  

 اےنپ اکےتپن اہوھتں ےس وصعمہم اک اہھت اھتام ۔ 

 ںیم ںیہمت ایھب رس ےک یپاس ےل یتلچ وہں ۔وصعمہم ےن  

ے

راو م
 
کیھٹ ےہ روح مت ھگ

  روح انب ھچک وبےل اس ےک اسھت لچ دی ۔اہک اور اےس اےنپ اسھت ےنلچ وک اہک

     

ا ہک ی ارم ےک اسھت دغاری رکےن واےل وک ی ارم ںیہن اتشخب 

ن

ںیم ےن ںیہمت اھجمسی ا اھت ی

 نکیل مت ےن ریمی ی ات ںیہن ینس ۔ 
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 اب ںیہمت اس یک زسا رضور ےلم یگ ۔ 

 ںیہن اچنہپؤں اگ ںیم 

ے

دا ےک ےئل ےھجم اعمف رک دو ںیم آدنئہ اہمتری ربخ یسک ی

ن

ڈویل ج

دا ےک ےئل ریمی اجن شخب دو

ن

 ہی س  ھچک وھچڑ دوں اگ ںیم یپااتسکن الچ اجؤں اگ ج

 وہ روےت وہےئ اس ےک ریپ ڑکپےن اگل ۔ 

ا رم ی ارم ےک اقونن ںیم دغار ےک ےیل وکیئ اعمیف ںیہن ےہ ۔رصف ای  زسا ےہ ۔ی 

ارہ ایک ۔

 

 ےن اہھت ںیم ڑکپے ڈیلب یک رطف اش

 اوراس ےک اسھت یہ وہ ڈیلب اس یک الکیئ رپ الچےن اگل ۔ 

 آدیم درد ےس ڑتےنپ اگل ۔

پ یک رطح 

ن

 اج ریہ یھت ی ارم اک ڈیلب یسک اسی

ے

اس ےک ےنخیچ الچےن یک آوازںی دور دور ی

 راتگنی وہا اس ےک مسج رپ لچ راہ اھت ۔ 

ںی نب ریہ یھت۔ وہ اویچن اویچن آواز ںیم رو راہ اھت نکیل اہیں اس ےک مسج رپ رسخ ریکل

رس اھکےن واال وکیئ ہن اھت ۔ 

ے

 ی

ارف ےن اہک ۔ 

 

 ڈویل زیلپ دلجی رکو ریمے اکن ںیم درد وہےن اگل ےہ ش

را ںیہن آےئ اگ ی ار م ےن رکسمارک اہک

ن

 دلجی ںیہن ےھجم م

 ڈویل زیلپ دلجی رکو ےھجم اور یھب اکم ںیہ رضخ ےن اہک ۔ 
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مت ولگ یھبک یھب وکسن ےس ےھجم ریما اکم ںیہن رکےن دےتی ہی ےتہک وہےئ ی ارم ےن ڈیلب 

 اس آدیم یک رگدن رپ دے امرا ۔ 

رھپ آدیم ےک خیچ ےک اسھت ای  اور خیچ دنلب وہیئ ی ا رم ےن ٹلپ رک داھکی اہجں روح زنیم 

 رپ ےب وہش ڑپی یھت 

     

ش ڑپی یھت وہ زیتی ےس اس یک ی ارم ےنےسیج یہ ٹلپ رک داھکی روح زنیم رپ ےب وہ

 رطف آی ا اور اےس ااھٹےن اگل ۔ 

ایک وہا ےہ اےس وکن الی ا ےہ اہیں رپ اےس ی ارم ےن ےصغ ےس وصعمہم یک رطف داھکی وج 

رایئ وہیئ ڑھکی یھت ۔ 
 
ری رطح ھگ  وخد ی 

رس ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک آپ ولگ اہیں اس ےیل آےئ ںیہ آپ ولگ وت ی ات رکےن آےئ 

رایئ وہیئ یھت اس ےیل ںیم اےس اہیں ےل آیئ ۔وصعمہم ےن اینپ    ےھت روح اکیف
 
ھگ

 افصیئ شیپ یک ہکبج ی ارم اک دل اچاہ ہک وہ اس اک ہنم وتڑ دے 

اینت لکشم ےس اس ےن س  ھچک کیھٹ ایک اھت اور وصعمہم یک ای  یطلغ یک وہج ےس 

ری اد وہ اکچ اھت ۔   س  ھچک رھپ ےس ی 

 اتب ریہ یھت ہک وہ س   

ے

ھچک نس یہ ںیہن ہکلب اینپ آوھکنں ےس دھکی یھب روح یک احل

 یکچ ےہ ۔ 
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 ی ارم ےن اایتحط ےس اےس ااھٹی ا اور واہں ےس دیساھ لکن ایگ ۔ 

ارف ےن اےس ڑکپ رک زور دار ڑپھت 

 

  ش
 
وہ یھب رضخےک اسھت اس ےک ےھچیپ اجےن یگل ج

 اس ےک ہنم رپ امرا ۔ 

 یک رضورت ےہ  مت ی اوتں ےس دسرھےن واےل ںیہن وہ وصعمہم ںیہمت رٹٹنمٹی

 ڈویل یک میٹ ںیم اکم رکےن واےل ولگ اینت ایطلغں ںیہن رکےت ۔ 

ارف وک دھکی ریہ یھت ۔ 

 

 اےنپ ہنم ےپ اہھت رےھک وصعمہم ریحان و رپاشین رظنوں ےس ش

ارف ہی اج وہ اج وہ اکچ اھت

 

  ہک اےس اس یک یطلغ اتب رک زسا دے رک ش
 
 ج

     

 

ارف رضخ وصعمہم وہ اےس دیساھ ےل رک رھگ آی ا اھت ڈارٹک رھگ 

 

رپ یہ اےس چپ  رک راہ اھت ش

 یلیلٰ س  ولگ اہیں رپ ےھت ۔ 

 س  ولگ اینپ اینپ ہگج رپاشین ےھت ۔ 

 ان س  ےس فلتخم یھت وہ ای  ڈنکیس ےک ےیل یھب آرام ےس ہن  

ے

نکیل ی ارم یک احل

د آےگ ےک ی ارے ںیم اجاتن اھت ۔  ای 

 

 اھٹیب ہکلب لسلسم لہٹ راہ اھت وہ ش

 ےن روح وک اانپ اابتعر دولای ا اھت اور س  رپ یپاین رھپ اکچ اھت ۔ ینتک لکشم ےس اس  

  آ رک اعمیف امےنگن یک وکشش رک یکچ یھت ۔
 
ی ر

ے

 وصعمہم ینتک ی ار اس ےک ف
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ا اچاتہ ھچک یھب ںیہن اس ےن اافلظ اگل اگل رکےک 

ن
ن

 ھچک ںیہن س

ے
ے

وصعمہم ںیم اس وق

 ادا ےیک ۔ 

 وت وصعمہم اخومش وہرک ھٹیب یئگ

     

اراض ےہ وہ ےلہپ ےس یہ اس رپ تہب ہصغ ےہ وصعمہم اج

ن

ارف اس ےس ی

 

یتن یھت ہک ش

ارف اس ےس دیسھ ہنم 

 

 وصعمہم ےن وج اس ےک اسھت ایک اس یک وہج ےس ش

ے

اب ی

 ی ات ںیہن رک راہ اھت ۔ 

ارف وک یھبک ںیہن اہک اھت وہ 

 

ری وصقروار ہن یھت اس ےن ش

ٹ

نکیل رھپ یھب وصعمہم اینت ی 

اد

 

 ی رکے یگ ۔ اےس اچیتہ ےہ ی ا اس ےس ش

ے ےس رواک اھت اس ےن ہشیمہ یہی اہک اھت ہک وہ 

ن

کب

ٹ

ھت
 
ت

دی ات وک 

ن

ارف ےک ج 

 

اس ےن وت ہشیمہ ش

 اہیں رصف اےنپ ی اپ یک ومت اک دبہل ےنیل آیئ ےہ ہن ہک رھگ اسبےن ۔

 رضخ ےک اسھت زگاریت یھت ۔وہ رضخ وک ےنھجمس یگل یھت ۔ 

ے
ے

 ہکبج یلیل اب اانپ اسرا وق

ر ای  دورسے ےک  
م
 یہ ےھت ۔نکیل رضخ ےک ادنر ای  ادیم اجیگ یھت ایک  وہ ی ااظہ

ے

دوس

 اتپ یلیلٰ اس یک تبحم وک وبقل رکےل ۔ 

 ںیم وہ ارثک اےھٹک رظن آےت ۔اہیں 

ے
ے

ہکبج یلیلٰ وک اب رضخ اک اسھت ااھچ اتگل اھت ۔افرغ وق

رڈنی یھب ےنہک یگل یھت

ن

 ہک یلیل اب رضخ وک اانپ ٹسیب ف

ے

 ی
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 ۔

  

ے
ے

وہ اکچ اھت نکیل یسک ںیم یھب اینت تمہ ہن یھت ےک ادنر اس روح وک وہش آےئ اکیف وق

 ےک یپاس اجےئ ۔ 

 ںیم اج رک ی ات رکوں اس ےس یلیلٰ ےن اہک ۔ 

 ںیہن ںیم وخد اجؤں اگ ۔ی ارم ےن دیمیھ آواز ںیم اہک۔ 

د وکیئ یھب وھجٹ وبےنل یک رضورت ںیہن ےہ ۔ ری 

ن

 وت رھپ اجؤ اور اتبؤ اےس اور اب م

ا ڈویل مت وھجٹ ےس س  ےس زی ادہ رفنت رکےت ےھت اور اینپ یہ 

ے

ےھجم ھجمس ںیم ںیہن آی

 وھجٹ وبل رےہ وہ ۔

ے

 تبحم ےس مت اس دح ی

 رضخ ےن اس ےک دنکھ رپ اہھت رےتھک وہےئ اہک ۔ 

ا وہں ںیم اہں ویکں ہک ںیم اےس وھک

ے

ا وہں ۔رضخ ںیم اس ےس تہب ایپر رکی

ے

ےن ےس ڈری

 اےس ںیہن وھک اتکس ۔ 

وہ یتہک ےہ ہک ںیم ہی س  ھچک وھچڑ دوں نکیل ںیم ہی س  ھچک وھچڑ ںیہن اتکس ۔اجےن 

ےنتک یہ ولگ ںیہ وج ہی وسچ رک وسےت ںیہ ہک اہلل ان ےک ےیل یسک ہن یسک وک رضور ےئجھب 

 رکے اگ ںیم ان ولوگں یک ادیم ںیہن وتڑ اتکس ۔   اگ وج آرک ان یک فیلکت دور

نکیل روح ےس دور یھب ںیہن رہ اتکس روح ریمی اجن ےہ ںیم ںیہن رہ اتکس اس ےک ریغب 
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ان ےہ ےسیج ںیم انب یسک یطلغ ےک زسا دے راہ وہں ۔ 

ن

 ۔ںیہمت اتپ ےہ روح وہ وادح ان

 ی ارم اےس دےتھکی وہےئ ااھٹ اور رمکے ےک ادنر اجےن اگل 

     

 

 ہ رمکے ںیم آی ا روح ی الکل اخومش ڈیب رپ یھٹیب یھت ۔ و

  یھب ھچک ہن وبیل۔ 

ے

  آرک اھٹیب وہ ی
 
ی ر

ے

 ی ارم اس ےک ف

  ی ارم ےن اس اک اہھت اھتےنم یک وکشش یک روح ےن اانپ اہھت ڑھچوا ایل ۔ 
 
 نکیل ج

 اگلےئ ےھجم دوھاک دی ا ےہ آپ ےن ےھجم ۔آپ وےسی یہ ںیہ۔ ی الکل یھب ںیہن 

ے

اہھت م

  رہ یتکس آپ ےک اسھت ۔ےھجم ںیہن رانہ اہیں ےھجم یپااتسکن ےجیھب ۔ دبےل ۔ںیہن

 ںیم اےنپ رھگ واسپ اجؤں یگ ۔روح اےس دھکی رک وبیل 

ا وہں نکیل ںیم ہی س  

ے

زیلپ ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو ںیم مت ےس تہب ایپر رکی

 ھچک ںیہن وھچڑ اتکس ۔ 

وہےئ وبیل نکیل اس یک ی ات لمکم   وت کیھٹ ےہ ےھجم وھچڑ دںی روح اس یک ی ات اکےتٹ

 وہےن ےس ےلہپ ی ارم اک زوردار ڑپھت اےس ڈیب رپ رگا ایگ اھت ۔ 

ربخدار وج ایسی وکباس دوی ارہ یک وہ ای  اہھت ےس اس یک ی ال اینپ یھٹم ںیم ڑکپےت وہےئ 

 وبال

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
579 

ردیتس اہیں ںیہن رھک  ںیم ںیہن روہں یگ اہیں یلچ اجؤں یگ اہیں ےس اور آپ ےھجم زی 

  

ے

 ۔تکس

ان ںیہ ۔اور 

ن

ا ےہ آپ ای  ےب سح اور ےب رمح ان

ن

ےھجم ریمے رھگ واولں ےک یپاس اجی

ان انہک یھب 

ن

ان ےک اسھت زدنیگ ںیہن زگاری اجیتکس ہکلب آپ وک وت ان

ن

آپ ےسیج ان

 یک وتنیہ ےہ ۔ 

ے

 

ن

ای

ن

 ان

ا

ن

ان ںیہن وہ اتکس ۔ےھجم اہیں ںیہن رانہ ےھجم یپااتسکن واسپ اجی

ن

 یسک یک اجن ےنیل واال ان

ا ےہ اےنپ رھگ واولں ےک یپاس وہ الچ الچ رک وبیل ۔ 

ن

 ےہ ےھجم ریمے رھگ اجی

وکن ےس رھگاور وکن ےس وھگ واول یک ی ات رک ریہ وہروح ان ولوگں یک وہنجں ےن 

ںیہمت چیب دی ا ۔وکیئ یسنہ وخیش اکنح ںیہن رکوای ا ایگ اھت اہمترا اچیب ایگ اھت ںیہمت اہیں 

 رپ وہ ولگ 

ے

ام یک دول

ن

شیع رک رےہ ںیہ ۔ںیہمت چیب رک وج رمق اںیہن یلم ےہ ۔اہمترے ی

ا 

ے

ا انتج دیس ی ارم اکیمظ رکی

ے

اس رپ یج رےہ ںیہ ۔روح ںیہمت داین ںیم وکیئ اانت ایپر ںیہن رکی

 رکو ۔ 

ے

 ےہ ۔ریمے ایپر اک اقمہلب ان ولوگں ےک اسھت م

ےیل ںیم ےب سح وہں ےب رمح وہں نکیل اانت رگا وہا ںیہن وہں ہک اینپ وخویشں ےک  

 یسک وک چیب دوں ۔ 

ںیہمت ادنازہ یھب ےہ اہیں اہمترے اسھت ایک ایک وہ اتکس اھت ۔نج ولوگں ےک ےئل 
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ا وہ مت ےس تبحم ںیہن رکےت ںیہمت چیب رک اینپ زدنیگ 

ن

اہمترے دل ںیم اینت تبحم ےہ ی

رھ ےکچ ںیہ روح ۔ 

ٹ

 ونسار ےکچ ںیہ وہ آےگ ی 

 وہ ی ارم رشوع ںیم ےنتج ےصغ ےس وبال اھت اب اس اک  

ے
ے

ہصغ اانت یہ ڈنھٹا وہ اکچ اھت اس وق

 روح اک رہچہ اھتےم تبحم ےس اھجمسےن یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

 وںیہ رویک یھت ہک اےس چیب دی ا ایگ اھت ۔ 

ے

 ویکہکن روح یک وسچ ایھب ی

 اس اک اکنح ںیہن رکوای ا ایگ اھت ہکلب وسیپں یک اخرط اےس چیب دی ا ایگ اھت ۔ 

ام ےک ےنعط یتنس یھت ۔ایم ہشیمہ اےس اہک رکیت یھت ۔ریتا نپچب ےس وہ اےنپ امومں ےک  

ن

ی

  اس اک امومں رصف  

ے

  دیپا وہیئ ی
 
 13امومں ےھجت وھچڑ رک اھبگ ایگ ۔۔۔روح ج

 ںیہن اجیتن یھت سب اانت اتپ اھت ہک اس اک ای  رہتش ےہ وج داین 

ے

ام ی

ن

اسل اک اھت وہ وت اس اک ی

ں یک زدنیگ یک داعںیئ امیتگن یھت ۔اہں ںیم اب یھب وموجد ےہ وہ ہشیمہ اےنپ اس اموم

ا اےس اس اک اہسرا اتلم وت وہ اس رطح ےس ہن یتکب ۔ 

ے

  وہی
 
ی ر

ے

د وہ صخش آج اس ےک ف ای 

 

 ش

اسل ےلہپ یہ اینپ نہب ےک رمےن ےک دعب اےس   18نکیل وہ اب اےس اہکں اتلم ۔۔۔ وہ وت  

  وہایگ اھت 

 

 وھچڑ رک ںیہک اغی

 روح روےت روےت زنیم رپ ھٹیب یئگ ۔ہکبج

ن

 ی ارم ےن یھب زنیم رپ ھٹیب رک اےس اےنپ نس 

 ےس اگلی ا اھت ۔ 
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 روح یک ذات اینت ےب ومل یھت آج ای  اور راز روح رپ افش وہا اھت 

     

ارف اور وصعمہم  

 

اہں یج یسیک یگل ایک اتگل ےہ آپ وک یلیلٰ رضخ یک تبحم وبقل رکے یگ ش

ایک وہاگ ۔روح ایک اب اس ںیم س  ھچک اوےک اوےک وہ اجےئ اگ ۔ی ارم اک االگ دقم اب  

ےک اسھت رےہ یگ ۔اصرم ان ےک الخف ایک الپن رک راہ ےہ اور روح اک امومں وکن ےہ  

را آےئ 

ن

اہک ےنھکل ںیم اور م

ے

درکہ رکںی ی

ن ے

 ۔لیصفت ےس ی

ا اجےن بک روح یک آھکن گل یئگ ۔ 

ن

 رات وک روےت روےت ی

ا اچاتہ اھت وہ ی ارم ےن اےس زنیم ےس ااھٹ رک ڈیب رپ اٹلی ا ۔ی ارم روح وک فیلکت  

ن

ںیہن اچنہپی

ا ہک اس یک امں ےن اس ےک اسھت ایک ایک ےہ ۔ 

ے

 اےس یھبک یھب ہن اتبی

 نکیل اس یک ی ار ی ار یپااتسکن اجےن یک دض اےس وبجمر رک یئگ یھت ۔ 

د وہ یپااتسکن اجےن یک ی ات ہن رکے۔  ای 

 

 اب ش

 نکیل اس ےس دور اجےن یک وکشش رضور رکے یگ ۔اب وہ انب ڈر و وخف ےک اس ےس

 یتہک یھت ہک اس ےک اسھت ںیہن رےہ یگ ۔ 

ر احل ںیم اےس اےنپ اسھت رانھک اھت ۔اچےہ اس ےئلیک اب اےس ھچک یھب ویکں 
م
اور ی ارم وک ہ

ر ےی۔ 

ن
 

 ںیم س  ھچک اجی

ن

 
ا ڑپے ۔وےسی یھب ایپر اور ج

ن

 ہن رکی
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  وس ریہ یھت ۔ 
 
ی ر

ے

 حبص وہ ی ارم ےک ی الکل ف

  راھک اھت ۔ ی ار م ےن یسک ےیکت یک رطح اےس وخد ںیم یھب

 رات ےب ینیچ ںیم زگر یئگ اےس ای  ڈنکیس یھب دنین ہن آیئ ۔ 

 وہ اب یھب اجگ راہ اھت ۔

ا اھت ۔ 

ن

 وہےن اگل اھت ۔روح ےن انیقیً اےلگ یپاچن دس ٹنم ںیم اجگ اجی

ے
ے

 امنز اک وق

ا راہ ۔

ے

 وہ اسری رات اس ےک اجےنگاک یہ وت ااظتنر رکی

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن
ٹ ن

ی ی اپ

ن

جپپ ی
ب ی 

 وہ اس یک 

ساایئ ۔ 
م
کس

 اس ےک ایخل ےک نیع اطمقب روح زرا اس 

اےلگ یہ ےحمل روح وک اےنپ اورپ رپ وزن وسحمس وہےن اگل اسھت یہ اےنپ آپ وک اس یک 

 رظنوں ےک اصحر ںیم وسحمس ایک اس ےن اجن وبھج رک آںیھکن ںیہن وھکںیل ۔ 

 اظتنر ایک ۔ ی ارم ےن اس یک آںیھکن وھکےنل اک ا

د وہ اینپ آںیھکن ںیہن وھکل ریہ یھت اس  ای 

 

  وموجد اھت اس ےیل ش
 
ی ر

ے

وہ اس ےک اےنت ف

 یک اجوسنس اداکرہ یھب یھت ۔ی ارم ےک ڈلپم امنی اں وہےئ

ان واحض ےھت ۔ 

 
ن

 ی ارم ےن اس ےک اگل یک رطف داھکی اہجں اس یک اچر اویلگنں ےک ن
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ا ےہ ر

ے

  اےس ایپر ےس اھجمسےن یک وکشش رکی
 
وح رضور ایسی وکیئ ی ات رکیت ہک وہ ج

 اس اک اہھت اےھٹ ۔ 

 لک رات یھب اس ےن ااسی یہ ایک ۔ 

 اور ی ارم اک اہھت اس ےک رہچے رپ پھچ ایگ ۔ 

ر اےنپ وہوٹنں یک    رےھک۔اجےن ینتک دی 

ٹ
ن

ی ارم ےن ےب اسہتخ اس ےک اگل رپ اےنپ وہی

ان رپ اس ےن اےنپ  

 
ن

ر ن
م
ا راہ ۔اس ےک رسیخ املئ اگل ےک ہ

ے

وہوٹنں ےس رممہ  ایپس اھجبی

 اگلی ا ۔ 

  ےس روح ےن ذرا اس ےھچیپ ےنٹہ یک وکشش یک نکیل ی ارم ےن اس یک 
 
ی ر

ے

اس ےک اےنت ف

ااکم انب دی ا 

ن

 وکشش وک ی

روح ےن ےس دور ےنٹہ یک وکشش یک ہکلب ی ارم وت اس ےک رہچے ےک وقنش ںیم وھک اس ایگ 

 اھت ۔ 

 ہپ اہھت رھک رک اےس وخد ےس

ن

  دور ایک ۔رھپ روح ےن ی ااقدعہ اس یک نس 

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

راب ںیہن رکی

ن

 رھپ رکسما رک اس ےس دور وہا وہ یف ااحلل اس اک ومڈ خ

  ےس  
 
ی ر

ے

ر وسچ ےس دور رانھک اچاتہ اھت ۔ی ارم آہتسہ ےس اس ےک ف
م
اور اےس رات یک ہ

 اھٹ رک دیساھ وہا ۔ 
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  ےس  
 
ی ر

ے

راےت وہےئ اس ےک ف

ٹ

ری 

ٹ

ری وہ اجےت ںیہ ۔روح ی 

ن

وسی ا دھکی رک ی الکل یہ ف

 یگل ہکبج ی ارم نس اکچ اھت ۔   اےنھٹ

 اےلگ یہ ےحمل ی ارم ےن اےس چنیھک رک ڈیب رپ رگای ا اور وخد اس ےک اورپ آ ایگ ۔

وت ااسی وہک ہن ےبیب وسےئ وہےئ ایپر رک راہ اھت وت ااھچ ںیہن اگل اجےتگ وہےئ ایپر رکو ۔وہ اس 

 ےک وبلں رپ ےتکھج وہےئ وبال اور اس یک اسسن روک ایگ ۔ 

ا راہ ۔آج اس اک ےنشخب اک   اجےن ینتک یہ

ے

ر وہ اس ےک وبلں رپ اکھج اےنپ آپ وک ریساب رکی دی 

 وکیئ ارادہ ہن اھت ۔ 

 اگل رکےت وہےئ وہ اس یک رگدن رپ اکھج ۔

ٹ
ن

 اس ےک وبلں ےس اےنپ وہی

ی ارم زیلپ ےھجم امنز ادا رکین ےہ ۔روح ھجمس یکچ یھت ہک ارگ اب یھب ھچک ہن وبیل وت ی ارم حبص 

ری لکشم ےس ہی اافلظ ادا رک یپایئ حبص اس ےک وہش  

ٹ

 اکھٹےن اگلےئ اگ ۔روح ی 

ی ارم ےن رظنںی ااھٹ رک ای  رظن اس اک رہچہ داھکی۔ اہجں یسک مسق یک وکیئ ےب زاری ہن 

 یھت۔

  آےن رپ یھبک ےب زار ںیہن وہیت یھت اور ہی یہ زیچ ی ارم وک رپ وکسن رکیت 
 
ی ر

ے

وہ اس ےک ف

ج دےتھکی یہ اھبگ یلکن۔ ۔ ی ارم ےن اس ےس افہلص اقمئ رکےت وہےئ

ق

  ہنم انبی ا وت روح وم

 ی ارم ےن ای  رسد آہ رھب رک واش روم ےک دروازے وک داھکی۔ 
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ے ریہ ۔ 

ے

ہلب

ٹ

ت

 ی ارم ےک اجےن ےک دعب روح ےلہپ وپرے رمکے ںیم 

ے ںیہن دے اگ ۔اور اب وہ اجیت یھب وت 

ن

کلب

ن

ن
ہی وت وہ ھجمس یکچ یھت ہک ہی آدیم اےس اہیں ےس 

  امں ےن وت اےس چیب دی ا ۔ اہکں اجیت اس یک 

 نکیل ویکں ایک وہ اینت ےب ومل یھت ۔ 

روح وسےتچ وہےئ وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل وہ اس یک یگس امں ہن یھت نکیل وہ امں وت 

 یھت ای  امں اینپ یٹیب ےک اسھت اینت رگی وہیئ رحتک ےسیک رک یتکس ےہ ۔

وں ویٹیبں ںیم ےس وکیئ او

ن

 

ے

ا وت ایک وہ اس ےک اسھت ااسی ارگ اس یک ہگج اس یک اینپ ت

ے

ر وہی

 رکیت یھبک ںیہن ۔ 

 ےنچیب ےک ےئل وت اس ےک یپاس وسیلیت یٹیب یھت ۔ 

 ےسج ےنچیب ےک دعب اس وک وکیئ اوسفس ہن اھت ۔ 

 اہکں وہیت ہی وسچ یھب اس ےک دل ےک 

ے
ے

ا وت۔اس وق

ے

ارگ ی ارم اس ےس تبحم ہن رکی

 ںیہک ڑکٹے رک ریہ یھت ۔

 ےک اسھت اہج

ے

انکمم اھت ویہ وہ اینپ امں ےک یپاس یھب ںیہن ی ار م ےسیج اقٹ

ن

ں اس اک رانہ ی

 اج یتکس یھت ۔ 

ر آ یئگ ۔ 
م
 اینپ ےب یسب رپ انتج رو یتکس یھت رویئ رھپ اھٹ رک ی اہ
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ارگ ی ار م س  ھچک وھچڑ داتی ۔وت اس ےک اسھت ای  یئن زدنیگ یک رشواعت رکیت ۔نکیل 

 ہ اھت ۔ اب ںیہن ی ارم یھبک ںیہن دبل اتکس اھت وہ ای  دردن

 اس ےیل اس ےن ی ارم وک وھچڑےن اک ہلصیف رک ایل اھت ۔ 

 ےک اسھت اسری 

ے

روح یک زدنیگ ںیم ی ارم ےسیج صخش یک وکیئ ہگج ہن یھت ۔ وہ ای  اقٹ

 زدنیگ ںیہن زگار یتکس ۔ 

رجی ےس یپاین یک 

ن

اےس تہب ایپس گل ریہ یھت وہ دیسیھ نچیک ںیم آیئ ۔ایھب اس ےن ف

 اکنیل یہ یھت ہک اس

ے

ر وبٹ
م
  ہک وہ دوونں ی اہ

 
ےنم لبیٹ رپ اےس افش اک وفن رظن آی ا ج

 دوھپ ںیم یھٹیب یھت۔ 

روح ےن دلجی ےس وفن ااھٹی ا ۔اور اےنپ رمکے ںیم آیئ ۔ی ارم سک رطح ےس اس یک 

ا 

ن

ر رحتک رپ رظن رےھک وہےئ اھت وہ ںیہن اجیتن یھت نکیل اس یک ی اوتں ےس ہی ادنازہ اگلی
م
ہ

  
پ
ا ےہ ۔لکشم ہن اھت ہک وہ اس ےک ٹ

ے

 یک ربخ رھک
پ
 ٹ

ا ۔ی ارم یسک ہن یسک 

ن

دی

ٹ ن

 اجرک وبثت ڈوھی

ے

اس یک وچری ےس ےل رک اس ےک آسف روم ی

 رطےقی ےس اس رپ رظن رےھک وہےئ اھت ۔ 

روح ےن ااہتنیئ اایتحط ےس افش اک وفن اےنپ اہھت ںیم اپھچی ا اور ڈیب ےک اسڈیئ ےس اانپ وفن 

 وفن ںیم ویس اھت۔   ااھٹی ا ۔ویکں ہک اس ےک یپاس اصرم اک ربمن ایس
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ا اھت اہجں افش اور ریمی یک رظن ےس چب ےکس۔

ن

 اب روح وک یسک ایس ہگج اجی

ر یلکن اور رظن تھچ یک ڑسویھں رپ ڑپی اس ےس ےلہپ  
م
وہ یھبک تھچ ےپ ںیہن یئگ وہ ی اہ

ر الن یک رطف داھکی ۔ اہجں وہ دوونں ی اوتں ںیم رصموف 
م
یھت۔ اس ےن ای  رظن ی اہ

اہک اس ےک دقومں یک آواز 

ے

ا رشوع ایک ی

ن

ری

ٹ
پ
یھت۔ اور رھپ اس ےن آہتسہ آہتسہ ڑسایھں خ

ر ہن اج ےکس۔ 
م
 ی اہ

     

 تھچ ےپ اج ےک اس ےن اصرم وک وفن یک ۔ 

 رک ااھٹی ا ۔   ااجنن ربمن اصرم ےن وسچ ھجمس

 

ے

اصرم زیلپ ےھجم اہیں ےس اکنںیل ںیم ی ارم ےک اسھت ںیہن رہ یتکس وہ یھبک ںیہن دبل تکس

رس آی ا ۔ 

ے

 روح ےن روےت وہےئ اہک اصرم وک ےب اسہتخ اس رپ ی

 وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک اس یک اور ی ار م ےک چیب اس وصعمم ےک اسھت ھچک طلغ وہ ۔

س یک وکیئ دمد ںیہن رک یتکس اب ا ےس ی ارم ےک یپاس رانھک وہ ہی وت ھجمس اکچ اھت ہک روح اب ا

 ےب دصقم اھت ۔وہ اےنپ بلطم ےک ےئل ای  وصعمم اک اامعتسل ںیہن رکاتکس اھت ۔ 

 اہکں وہ ںیم ولنشیک رٹسی رک ےک واہں اتچنہپ وہں مت سب واہں ےس 

ے
ے

روح مت اس وق

 ولکن ۔اصرم ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک ۔ 

 ےسیک ولکنں ںیم وت تھچ ےپ وہں آپ ےس پھچ رک ی ات نکیل اصرم ںیم اہیں ےس
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ر 
م
  ڈراویئر ڑھکا ےہ ی اہ

 
ی ر

ے

ر الن ںیم وہ دوونں یھٹیب ںیہ اگڑی ےک ف
م
رک ریہ وہں ی اہ

 دروازے رپ وچدیکار ےہ ںیم اہیں ےس ںیہن لکن یتکس روح ےن روےت وہےئ اہک ۔ 

 وکیئ ہن وکیئ اھت 

ے
ے

ر وق
م
 اس اک بلطم اھت ہک روح ےک اسھت ہ

آےگ ےھچیپ دوھکی ںیہک وت وکیئ ہگج وہیگ ےلکن یگ ۔اصرم ےن اےس اھجمس رک اہک وت تھچ ےک  

دےن یگل ۔ 

ٹ ن

ے یک ہگج ڈوھی

ن

کلب

ن

ن
 وہ تھچ ےس آےگ ےھچیپ واہں ےس 

ر وھچیٹ یس روڈ ےپ اتلھکےہ ۔نکیل تھچ اس 
م
ا اس دروازہ ےہ وج ی اہ

ٹ

اہیں رپ ای  وھچی

 ےن ےب یسب ےس اہک ۔ ےس تہب اواچنیئ ہپ ےہ ںیم واہں ںیہن چنہپ یتکس ۔روح  

ی ریہ وت واہں ےس یھبک ںیہن 

ے

ھی
ئ ک

 دوھکی ۔ارگ مت ہی س  ھچک د

ے

روح افہلص اور اواچنیئ م

ا وہں مت اانپ یپاروپسرٹ 

ے

لکن یپاو یگ ںیہمت تمہ رکین وہ یگ۔ ںیم اہمتری ولنشیک رپ اچنہپی

رہ اور اکرڈ ااھٹ الو ارگ نکمم وہ وت ۔اصرم وفن دنب رک اکچ اھت۔ 

ن

 وی 

  یک اور ای  ی ار رھپ ےس وہ دروازہ داھکی ۔ روح تمہ عمج 

     

وہ ُدلجی ےس ےچین آیئ افشاک وفن اایتحط ےس ایس ہگج رپ راھک اہجں ےس ااھٹ ےک ےل یئگ 

 یھت ۔

وہ رمکے ںیم آیئ اور رمکے یک س  ڑھکیک دروازے دنب رک دےی ۔رھپ ڈیب رپ ٹیل رک 

 آف رک دی ۔ 

ٹ
 

 الی
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ری لکشم ےس ادنریھے ںیم اانپ 

ٹ

رہ اور یپاوپسرٹ الکن اصرم ےن اس اےس ےن ی 

ن

 اکرڈ وی 

 مت رپ رظن 

ے
ے

ر وق
م
ےس اہک اھت ہک رضور رمکے ںیم یس یس یٹ وی رمیکہ اگل ےہ سج ےس وہ ہ

ا ےہ ۔ 

ے

 رھک

 اس ےن اصرم ےک آڈیئی ا ےک اطمقب یہ اکم ایک اھت ۔ 

 وہ اینپ زیچںی ااھٹ رک ای  ی ار رھپ ےس آ رک ڈیب رپ ٹیل یئگ ۔ 

 آن رک ےک ےب زاری دےنھکی یلگ۔ روح ےن اسرے اکذغ اےھچ

ٹ
 

 ےس اپھچےئ اور الی

ردیتس وسےن یک  اہک وہ ہی داھکیےن ںیم اکایمب رےہ ہک اےس دنین ںیہن آ ریہ اور وہ زی 

ے

ی

 وکشش رک ریہ ےہ۔ 

ے یگل اور ےتلچ ےتلچ ای  ی ار رھپ 

ن

مب
ھ
گ

ر لکن آیئ۔ اور ای  ی ار رھپ ےس 
م
رھپ وہ ہنم انبیت ی اہ

رےن یگل۔ 

ٹ
پ
 ڑسایھں خ

ج رک ےک آںیھکن دنب یک اور تھچ ےس وکد یئگ۔ وہ تھچ  

م
چ 

 ےپ آیئ اور اینپ اسرم تمہ 

ا یھب تہب آی ا ۔ 

ن

 ایھچ اخیص وھچٹ گل یئگ روی

 اےنپ روےن اک الپن لسنیک رکیت وہ دروازے یک رطف آیئ وکدےن یک 

ے
ے

نکیل اس وق

 وہج ےس مسج اک ای  ای  ہصح درد رکےن اگل اھت ۔ 

ر 
م
یک رطف اھبیگ ۔اہجں ےھچیپ اےس ااسی اگل ہک وکیئ اگڑی   وہ دروازہ وھکل رک زیتی ےس ی اہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
590 

 اس ےک ےھچیپ آریہ ےہ ٹلپ رک داھکی وت اصرم اینپ اگڑی ےک اسھت اس ےک ےھچپ آ راہ اھت ۔ 

 وہ اھبگ رکاس یک رطف آیئ اور اس یک اگڑی ںیم ھٹیب یئگ 

ں ےس روح ںیہمت وت تہب زی ادہ وچٹ یگل ےہ اس ےن روح یک الکیئ دےتھکی وہےئ اہک اہج

 وخن لکن راہ اھت 

 وچٹ تہب زی ادہ یگل ےہ ںیمہ ےلہپ وہلٹپس انلچ وہاگ اصرم ےن رکف دنمی ےس اہک ۔ 

 ہکبج وہ اےنپ آوسن روےک رصف اہں ںیم رگ دن الہ یئگ

     

 

 ی ارم اےنپ آسف ںیم آی ا اہجں یلیلٰ وک وہ تہب یہ رضوری اکم دے رک ایگ اھت ۔ 

ر

ے

 رپ یھٹیب یھت یلیلٰ س  ھچک کیھٹ ےہ ہن وہ اس ےک ف

ٹ

  آ رک وپےنھچ اگل وج اس یک س 
 
ی

 اےس دےتھکی یہ اھٹ رک ڑھکی وہیئگ

اہں ڈویل س  ھچک کیھٹ ےہ روح ےن ےلہپ وسےن یک وکشش یک رگم اےس دنین ںیہن آیئ 

 وت رھپ آےگ ےھچیپ وھگےنم یگل اور اب وہ تھچ رپ ےہ

 ارگ اپچاپچ ی اد وہ اکچ وہاگ یلیل

ے

 ی

ے
ے

  ےن رکسما رک اہک ۔ ریمے ایخل ےس اےس اس وق

د وہ تھچ رپ یھت  ای 

 

 رپ ھٹیب رک اےس دےنھکی اگل اےس وہ ںیہک یھب رظن ہن آیئ ش

ٹ

ی ارم اینپ س 

اور تھچ رپ وکیئ یس یس یٹ وی رمیکہ ںیہن اگل اھت ۔اس ےن افش اک وفن رک ےک روح وک دےنھکی  
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 وک اہک ۔ 

  رک دھکی یتکس ۔ویکہکن تھچ رپ وکیئ یھب ایسی زیچ ہن یھت ےسیج وہ اظنرہ انب

را ےک وفن رکےک اےس اتبی ا ہک روح رھگ رپ ںیہک ںیہن ےہ 
 
ر ےک دعب افش ےن ھگ  وھتڑی دی 

ے وہےئ اہک۔ 

ے

ب
 
پ
 
ج
 ھ
ت

 ںیم ںیہمت اس ےک ےیل اعمف ںیہن رکوں اگ اصرم ۔ی ارم ےن ایھٹم 

ہ 

ن

ض

ن

غ
ج ااوں اگ۔ ی ارم ےن 

م
س

۔ اب اصرم وک ںیم ایس ےک رطےقی ےس 
ْ
رہ وک ااھٹ الو

 

رضخ امی

 رک ےن یک وک شش ںیہن یک ۔ رٹنکول  

     

رہ وک وکسل ےس یپ ایک اور اےنپ اسھت ےل آی ا ۔ 

 

 ی ارم ےک مکح ےک اطمقب رضخ ےن امی

ا رضخ ےک ےئل لکشم اھت ویکہکن وہ آاسین ےس اےس اس ےک اسھت 

ن

اوکسل واولں وک انمی

 ںیہن یھب رےہ ےھت ۔ 

ل یک ونک رپلپسن رس رپ نکیل رضخےئلیک ہی اانت یھب لکشم ہن اھت ۔اس ےن رصف اینپ وتسپ 

رہ اب ےک اسھت یھت ۔ 

 

 ریھک یھت ۔اور امی

 نکیل ی ار م ےن اےس اےنپ آسف ںیم الےن یک اجبےئ اسڈیئ رپ الےن وک اہک اھت ۔ 

ا اھت ۔اور آج 

ے

ا اھت وہ ہشیمہ آدیھ ی ات رکی

ے

ی وہ ہشیمہ ےس یہ ی ارم ےک دامغ وک ھجمس ںیہن یپا

  دی ا سج یک اس ےن لیمکت رکدی ۔ یھب یہی وہا ی ارم ےن آدیھ ی ات رکےک اےس مکح

ا اچاتہ اھت اس ی ارے ںیم اےس ھچک یھب ہن اتپ اھت ۔ 

ن

 اب وہ آےگ ایک رکی
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را 

ٹ

رہ وک ےل ےک اسڈیئ رپ اچنہپ وت ی ارم ایفض ےک اسھت اھت ۔ایفض اصر م اک س  ےس ی 

 

امی

 دنمش اھت ۔ 

 العج ہن وہ

ے
ے

روق ےن یک وہج ویکں ہک ایفض ےک اھبیئ دیحر وک اصرم ےن وگیل امری یھت ی 

 اکٹ دی یئگ اور وہ اسری زدنیگ ےک ےیل ذعمور وہایگ ۔ 

ن

ان

ٹ

 ےس اس یک ی

اب وہ یسک یھب رطح اصرم ےس دبہل انیل اچاتہ اھت نکیل اس اعمےلم ںیم وکیئ یھب اس اک 

 اسھت ںیہن دے راہ اھت ۔

     

 

ن

 وہ رک ریمے نس 

ے

 اھت نکیل آج وہ ریما دنمش ےہ ۔اےنس دوس

ے

اصرم یھبک ریما دوس

 ںیم رجنخ وھگاپن ےہ ۔ 

ںیم اےس یھبک اعمف ںیہن رک اتکس ۔وہ ریمے اسرے اوصولں ےس وافق ےہ اےس  

 ہتپ ےہ ہک ںیم اےنپ بلطم ےک ےئل یھبک اس یک یٹیب اک اامعتسل ںیہن رکوں اگ ۔ 

س یک یٹیب اک ھچک ںیہن اگبڑ اتکس نکیل مت اس یک یٹیب ےک اسھت ھچک اےس نیقی ےہ ہک ںیم ا 

 وہ ۔ 

ے

 وہ مت اچوہ وت اس ےس اےنپ اھبیئ اک دبہل ےل تکس

ے

 یھب رک تکس

رہ یک 

 

 وہ ۔ہی اصرم یک یٹیب ےہ ی ارم ےن دور ےس آیت امی

ے

مت اصرم ےس اانپ دبہل وپرا رک تکس

ارہ ایک ۔ 

 

 رطف اش

وں اگ ہی ی ات وہ یھبک ںیہن امےن اگ اور ریما دصقم وپرا ںیہن ںیم اس یک یٹیب وک اصقنن اچنہپ
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 وہاگ ۔

 وہ ریمی ویبی وک ریمے الخف رک ےک اےنپ اسھت ےل ایگ ےہ ۔ 

ا مت اےس اس یک یٹیب ںیہن 

ے

 وہ ریمی ویبی وک واسپ ریمے وحاےل ںیہن رکی

ے

  ی
 
اب ج

 دوےگ ۔ 

 ی ارم ےن مکح دی ا اھت ۔ 

ری ی ات امونں اگ ۔ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک ںیم اس اور ںیہمت ویکں اتگل ےہ ہک ںیم اہمت

یک یٹیب وک یہ امر ڈاولں۔ اصرم وک اس یک یٹیب یھب ہن ےلم اور اہمتری ویبی یھب ہن ےلم اور 

 ںیم اےنپ اھبیئ اک دبہل یھب ےل ولں ایفض ےن ےتسنہ وہےئ اہک ۔ 

 ۔ویکہکن اےنپ اھبیئ اک  

ے

 رکاس ںیہن رک تکس
 
دبہل ےنیل ےک ےیل ںیہن ایفض مت ےھجم ڈٹ

ا اچےیہ ۔ 

ن

 اہمترے یپاس اہمترا اھبیئ یھب وہی

 ایک بلطم ےہ اہمترا ی ارم یک ی ات نس رک ایفض اھٹ رک ڑھکا وہایگ ۔ 

 بلطم ہی ےہ ہک ی ارم یھبک یچک وگایلں ںیہن اتلیھک ۔ 

  یہ ریمی ویبی رھگ 

ے

مت اس یچب اک ھچک ںیہن اگبڑو ےگ مت رصف اصرم وک ڈراؤ ےگ ۔ ی

 اصرم وک اس یک یٹیب ےلم یگ اور ںیہمت اہمترا اھبیئ واسپ ےلم اگ ۔   واسپ آےن رپ

ا اچےیہ ۔ 

ن

رہ وک ھچک ںیہن وہی

 

 ارگ اےنپ اھبیئ یک زدنیگ اچےتہ وہ وت امی
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ا  وہ ۔ی ارم ےن آرڈر دی 

ے

 ےھجمس ۔اب مت اجتکس

     

روح ےک ی ازو یک ڈہی وک وچٹ یگل یھت ۔اور وچٹ تہب رہگی یھب یھت ہی وت رکش اھت ہک 

 وٹےنٹ ےس چب ایگ ۔   ی ازو

 اصرم اس ےک ےئل اکیف رپاشین اھت ۔ 

ا ۔ 

ے

ا ہک روح ےک ی ازو اک ہی احل ےہ وت وہ ہن اجےن ایک رکی

ے

 ارگ ی ارم وک ہتپ لچ اجی

رس آ راہ اھت ۔وج ای  اعم یس زدنیگ زگارےت وہےئ وہ  

ے

اصرم وک اس وھچیٹ یس ڑلیک رپ ی

 اہکں آ یچنہپ یھت ۔ 

 ی ارم یلہپ یہ رظن ںیم اس رپ اانپ دل اہر اتھٹیب نکیل روح تہب زی ادہ وخوصبرت ہن یھت ہک

ر یھت ۔ 
م
 ی ارم یک دویایگن اصرم یک ھجمس ےس ی اہ

 ہن یک یھت 

ے

وہ اس ڑلیک وک اانت ےسیک اچےنہ اگل اھت ی ارم ےن وت یھبک یسک وعرت یک وخاشہ ی

 ۔

 ایھب ںیم یہی س  ھچک وسچ راہ اھت ہک اس اک وفن اجب ۔ 

ر اکل ااھٹین ڑپیت یھت ۔ ربمن ااجنن اھت اس یک اج 
م
 ب ایسی یھت اےس اےنپ وفن رپ آےن وایل ہ

 ولیہ اصرم ےن وفن ااھٹ رک اہک۔ 

 اینپ یٹیب یک زدنیگ اچےتہ وہ وت ڈویل یک ویبی وک اس ےک رھگ اچنہپ دو ۔ایفض ےن اہک ۔ 
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 وکن وہ مت اور ریمی یٹیب اہکں ےہ ۔اصرم ےن ےصغ ےس وپاھچ ۔

زر اصرم  

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ویہ ایفض سج ےک اھبیئ وک اسری زدنیگ ےک ےیل ذعمور ںیم ایفض وہں ا

رک دی ا اھت مت ےن ۔وکیئ تہب رپاین ی ات ںیہن ےہ سب یپاچن امہ ےلہپ مت ےن ریمے اھبیئ وک 

ارے ےضبق ںیم ےہ ہکبج ریما اھبیئ 
م
 ںیہن وھچڑا اہمتری یٹیب ہ

 
دوی ارہ اھٹ رک ےنلچ ےک اقٹ

 ہن اچنہپی ا ڈویل ےک ےضبق ںیم ےہ ۔ارگ مت ےن اےلگ ای  ےٹنھگ

ے

 ںیم ڈویل یک ویبی وک اس ی

 اچنہپ دے اگ ۔

ے

 وت وہ ریمے اھبیئ یک الش ھجم ی

زر اصرم وت اہمتری یٹیب وت وھجمس یئگ ۔ 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

 اور ارگ ریما اھبیئ رما ہن ا

 اینپ یٹیب یک اجن ایپری ےہ وت دلج ےس دلج ڈویل یک ویبی وک اس ےک رھگ اچنہپ دو

اصرم ہی وسچ راہ اھت ہک ارگ ڈویل ےن روح ےئلیک اےس وکیئ دیکمھ وفن دنب وہاکچ اھت اور وج 

 دی یھب وت یھب وہ اس وک ی ا اس یک یلمیف وک ھچک ںیہن رکے اگ ۔ 

ا ۔ اور رکے یھب  

ے

اہ وک اامعتسل ںیہن رکی

ن

ویکہکن ی ارم اےنپ بلطم ےک ےئل یھبک یسک ےب گ

 وت اےس وکیئ اصقنن ںیہن اچنہپ اتکس 

رے ڈنغے ےک یپاس یھت نکیل اس یک یٹیب ی ارم ےک

ٹ

  یپاس ںیہن ہکلب یسک تہب ی 

 اور اب حیحص ونعمں ںیم اصرم ےک اہھت ریپ وھپل ےکچ ےھت ۔ 
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وہ روح ےک ٹکٹ ی  رکواےن واال اھت یپااتسکن ےک ۔ڈارٹک ےن روح وک یٹپ ی ادنیھ اور 

 اہھت الہےن ےس ی الکل یہ عنم رکدی ا ۔ 

 یھب وہ وہلٹپس ںیم یہ ےھت ۔ وہ رمکے ںیم آی ا وت روح وک اکیف رپاشین اگل ا 

 ایک وہا اصرم آپ اےنت رپاشین ویکں ںیہ س  ھچک کیھٹ ےہ ہن ۔۔روح ےن وپاھچ

رہ ڈک پین وہ یکچ ےہ ۔اصرم ےن رپاشیین ےس اتبی ا ۔

 

 امی

 ایک ی ارم ےن روح ےن رپ ینیقی ےس وپاھچ ۔

ا وت ےھجم وکیئ رپاشیین ںیہن وہیت نکیل ہی اکم ی ارم ےن ںیہن

ے

ہکلب ای  تہب   ارگ ی ارم رکی

رے ڈنغے ےن ایک ےہ۔ روح وہ ریمی یٹیب ےک اسھت ھچک یھب رک اتکس ےہ ۔ 

ٹ

 ی 

 اصرم تہب رپاشین اھت ۔

رصف ی ارم یہ ریمی دمد رک اتکس ےہ ۔ویکہکن ایفض اکاھبیئ دیحر ی ارم ےک ےضبق ںیم ےہ 

  

ے

 ںیہمت واسپ رھگ ںیم یہ اچنہپ داتی ی

ے

  ی
 
۔اور اس ےن ہی رشط ریھک ےہ ہک ںیم ج

 

ے

  وت ایفض ےک اھبیئ وک ںیہن وھچڑے اگ ۔ ی

 ریمی یٹیب واسپ رھگ ںیہن آےئ یگ اور 

ے

  ی

ے

 ایفض اکاھبیئ آزاد ںیہن وہاگ ی

ے

  ی
 
اور ج

 ےہ 

ے
ے

 ریمے یپاس رصف ای  ےٹنھگ اک وق

اور وج ھچک ںیم ی ارم ےک اسھت رک اکچ وہں اب ی ارم ریمی دمد ںیہن رکے اگ اصرم ےن 
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 رپاشیین ےس اہک ۔ 

 د رضور رکںی ےگ اصرم آپ ےھجم سب رھگ وھچڑآںیئ۔ی ارم آپ یک دم

راب وہ ایگ ےہ روح اینت لکشم ےس ںیہمت واہں ےس اکنال ےہ اور اب مت 

ن

اہمترا دامغ خ

 ہک ریہ وہ ںیم ںیہمت واسپ واہں ےپ وھچڑآوں ۔ 

ری اد ںیہن رک اتکس ۔   اینپ یٹیب ےک ےیل اہمتری زدنیگ ی 

ر ںیہ وہ زی ادہ ےس زی ادہ ریم 
م
 ںیہ ۔روح ےن اہک ۔ ی ارم ریمے وشہ

ے

 ے اسھت ایک رک تکس

ا اچاہ ۔

ن

 دوھہک دےنی واولں وک اجن ےس امر داتی ےہ وہ ۔اصرم ےن اھجمسی

 ےھجم ڈر ںیہن ۔روح ےن ےب وخیف ےس اےتھٹ وہےئ اہک ۔ 

رہ اک ایخل اھت 

 

 رصف اور رصف امی

ے
ے

 ہکبج اصرم وک اس وق

یھبک وساچ یھب ںیہن اھت ہک اصرم آج اےنپ آپ وک ےب دح ےب سب وسحمس رک راہ اھت اےنس  

ر ڑھکے 
م
 وہ ی ارم ےک رھگ ےک ی اہ

ے
ے

 الرک واسپ وھچڑ اجےئ اگ اس وق

ے

وہ روح وک اہیں ی

 ےھت ۔ 

ا 

ن

روح ای  ی ار وسچ ول ےھجم ںیہن اتگل ہک ےھجم ںیہمت اس رطح ےس اہیں رپ وھچڑ رک اجی

رہ وک اچبےن اک 

 

 اچےہ ںیم وکیئ اور رطہقی اکناتل وہں امی

یئ ریمے ےئل ریغ ںیہن ںیہ ہک ےھجم ان ےس اسھت ڈر ےگل اگ زرا ںیہن اصرم ی ارم وک
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رہ سک احل ںیم وہ یگ ۔ 

 

 وسںیچ امی

دٹسج رک ولیگن ۔ی ارم وک اھجمسؤں یگ ہک ںیم ان ےک اسھت ںیہن رانہ اچیتہ ںیم 

ٹ

ںیم ای 

ا یہ ڑپے 

ن

اس ےس دحیلعیگ اچیتہ وہں اور وےسی یھب یھبک ہن یھبک وت ےھجم ان ےس اگل وہی

 اگ ۔

را ہلصیف اس اور

ٹ

الطق ےک ریغب وت ںیہک ںیہن اج یتکس روح وخد یھب ںیہن اجیتن یھت ہک اانت ی 

ےن بک ایک نکیل ہی ی ات وت رئیلک یھت ہک ی ارم یھبک ہی اکم ںیہن وھچڑےن واال اور ای  

 ےک اسھت اس ای  اعم زدنیگ زگارےن اک وخاب یھبک یھب لمکم ںیہن وہاتکس اھت ۔ 

ے

 اقٹ

  ںیہن ہکلب ی ارم ےک ےئل یھب رپاشیین اک س   یھت ۔وہ رصف اےنپ ےئل یہ

 ےھت ۔ 

ے

 ی ارم اگل داین اک ی ایس اھت وہ دوونں ای  ںیہن وہ تکس

ان ےک اسھت ںیہن رہ 

ن

ارگ ی ارم ہی س  ھچک وھچڑ ںیہن اتکس اھت ۔وت روح یھب ای  اےسی ان

 یتکس یھت وج دن رات ولوگں اک لتق رکے ۔ 

 

     

 

ارف یھب یہی رپ ےھت ۔  وہ دوونں رھگ ےک ادنر دالخ

 

 وہےئ وت رضخ اور ش

  ےس ہی س  ھچک وہا اھت روح اک رضخ ےسای  ی ار یھب اسانم ہن وہا اھت ۔وہ وج یھبک 
 
ج
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ا اھت آج روح یک رظنںی ڑپھ رک 

ے

اےنپ اکم ےک ےئل یسک ےک اسےنم رشدنمہ ںیہن وہی

 رشدنمیگ ےس رظنںی اکھج ایگ ۔ 

راب وہایگ اھت ایک اہکں یلچ یئگ یھت مت روح ہی ایک رحتک یک ےہ مت ےن اہمترا دام

ن

غ خ

 ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ڈویل ےنتک ےصغ ںیم ےہ ۔

ایک رکںی ےگ آپ ےک ڈویل لتق رکدںی ےگ ےھجم یھب سج رطح ےس وہ اور ولوگں وک 

ارف یک ی ات اکےتٹ وہےئ وبیل ۔ 

 

 امرےت ںیہ روح ش

ارف ےن روح ںیہمت ادنازہ یھب ںیہن ےہ ہک اہمتری یطلغ یک ایک زسا وہ

 

یتکس ےہ ۔ش

ااکم یس وکشش یک ۔ 

ن

 اےس اھجمسےن یک ای  ی

ارف اھبیئ ہک ںیم ےن آپ وک اھبیئ اہک اھت ۔آپ 

 

ےھجم رشم آیت ےہ ہی وسےتچ وہےئ ش

 یھب یہی اکم رکےت ںیہ ہن ولوگں یک زدنویگں ےس ےتلیھک ںیہ ۔ 

را 

ٹ

رگ

ٹ

ا ےہ گ

ے

  وکیئ آپ ےک اسےنم ڑتاتپ ےہ روی
 
ا ج

ے

رس ںیہن آی

ے

ا ےہ ایک آپ وک یھب ی

ے

ی

ا ۔ 

ے

رس ںیہن آی

ے

 آپ وک اس رپ ذرا ی

 روح اےس رشم دالےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔

ارف تہب وہا اب اجو دیحر وک ےل اجؤ اصرم یک یٹیب وک ڑھچاؤ ۔ 

 

 سب ش

ر الچ ایگ 
م
ار ف ہی ہک رک ی اہ

 

ا وہں ش

ے

 ںیم ایھب دیحر وک ےل ےک آی
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ارا اکم رکدی ا ورہن آپ اک اک
م
زر اصرم آپ ےن ہ

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ا ںیہ رضخ کنیھت وی ا

ے

م یھبک ںیہن وہی

 اس وک اونگر رکےک اصرم ےس اخمبط وہا ۔ 

اور ںیمہ رشم دالےن ےس رتہب ےہ روح ےک مت وخد رشم رکو ۔ںیہمت اتپ ےہ وج رحتک 

ا

ے

 مت ےن اہیں دیئب ںیم یک ےہ وںیہ ارگ یپااتسکن ںیم یک وہیت وت ایک وہی

 ںیہن ریتہ ای  اھبیگ وہیئ ڑل
 
یک یک ایک زعت وہیت ےہ ہی وت  یسک وک ہنم داھکےن ےک اقٹ

 مت یھب اجیتن وہ ۔ 

 اصرم 

ے
ے

رہی وت مت ااسحن امون ی ارم اک۔ ۔وہ اس وق
م
ا اےس اخدنان وپاتھچ ےہ اور ہن یہ وشہ

ن

ی

 وک لمکم اونگر ےیک وہےئ اھت ےسیج اہیں اصرم وموجد یہ ہن وہ ۔ 

 نکیل اس ےک ی ات لمکم وہےن ےس ےلہپ یہ روح ایھٹ 

ےک ی ارم وک ہک ےھجم وپںیھچ ںیم وت ایھب یھب یہی ہک ریہ وہں ںیم ےن ںیہن اہک اھت آپ  

 ہک ےھجم ان ےک اسھت ںیہن رانہ ۔ 

ردیتس ںیہن رک اتکس وقبل آپ ےک ہک ںیم رھگ ےس اھبیگ  اور وکیئ یھب ریمے اسھت زی 

وہیئ ڑلیک وہں وت ان یک رظنوں ںیم وت وےسی یھب ریمی وکیئ زعت ںیہن ریہ وت رتہب 

ےک وھچڑ دںی ےھجم ۔اور ںیم اےنپ رھگ واسپ یلچ اجؤں روح ای    ےہاینپ زعت انبےن

 ای  ظفل اپھچ اپھچ رک وبیل
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ا اچیتہ وہ ان ولوگں ےک یپاس نج ولوگں ےن ںیہمت چیب دی ا ۔ 

ن

 روح مت واہں اجی

ا اچیتہ وہں نکیل ان ولوگں ےک یپاس ںیہن ۔ہکلب ان ولوگں ےک یپاس 

ن

اہں ںیم واسپ اجی

 ےت ںیہ اور ہن یہ دورسوں وک لتق رکےت ںیہ ۔ وج ہن وت ویٹیبں اک وسدا رک 

اعمف ےئجیک ہک رضخ اھبیئ یپااتسکن ںیم داراالامن یک یمک ںیہن ےہ۔روح ےن ےصغ ےس اہک 

 ۔

دیئب ےک ڈان یک ویبی دارااملن ںیم رےہ یگ ۔لھبنس اجؤ روح۔ مت ایک رکیت رھپ ریہ وہ 

ارا اسرا  
م
اکم راک وہا ےہ ۔اور اہیں ۔ ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ڈویل انتک رپاشین ےہ ۔ہ

اہمترے وچےلچن متخ ںیہن وہ رےہ ۔ایک رک دی ا ےہ ان اچر ونیہمں ںیم مت ےن ی ارم ےک 

ااچےتہ وہےئ یھب اس ےک 

ن

اسھت ۔ہک اےس یسک اور زیچ اک وہش یہ ںیہن ےہ ۔رضخ ی

د اس یک ی ات یہ ھجمس رک وہ ی ارم وک  ای 

 

اسےنم ی ارم یک ےبیسب ایبن رک راہ اھت ۔ہک ش

 اک ہلصیف دبل دے اور اینپ اکچبہن رحںیتک وھچڑ دے ۔   وھچڑےن

 رضخ ایھب اس ےس ھچک اتہک اس ےس ےلہپ یہ دروازہ وھکل رک ی ار م ادنر دالخ وہا ۔ 

 ےس 

ن

راھ اور اےس اےنپ نس 

ٹ

ومکلی کیب ےب یب ی ارم اےس دھکی رک رکسماےت وہےئ آےگ ی 

 اگلی ا ۔س  ےک اسےنم ہی رحتک روح وک رشدنمہ رک یئگ ۔ 

راق راہ آیئ سم

ن

د ںیہن انیقی اس اک م ای 

 

 وی وس چم ۔ یسیک ریہ اہمتری کنکپ اوجناےئ ایک وہ ش
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 اھت ۔ 

ارف دیحر وک ےنیل ایگ وہا اھت 

 

 وہ رٹنکول رک ایگ ویکہکن ش

ے
ے

اصرم وک ہصغ وت آی ا نکیل یف اولق

 ۔اور وسال اس یک یٹیب اک اھت ۔ 

دنیھ یٹپ وک دےتھکی وہےئ ہی اہمترے ی ازو ہپ ایکوہاےہ روح ی ارم ےن اس ےک ی ازوےپ ی ا

 اہک ۔ 

اا اھت ایک ایک ےہ مت ےن ریمی 

ٹ

پلت ت
ل
 ےس ےلہپ یہ وہ اصرم یک رطف 

ن
ن

نکیل اس اک وجاب نس

 ویبی ےک اسھت ۔ 

 ےسیک یگل اےس وچٹ رضخ ڈارٹک وک البؤ ۔ 

راری ےس اس اک ی ازو دےنھکی اگل ۔ 

ے

 وہ ےب ف

 ہکبج اسھت اسھت اصرم وک تخس اگنوہں ےس وھگر راہ اھت 

تھچ ےس وکدےت وہےئ وچٹ گل یئگ روح انب ڈراور رشدنمیگ ےک وبیل یھت ۔اس یک 

 اس ادا ےپ ی ارم رکسماےئ انب ہن رہ اکس ۔ 

وں ےس وہ 

ٹ
ن

ہکبج رضخ دل ایک ہک اس یک اس رحتک رپ اس اک رس اھپڑ دے۔ےلھچپ نیت ھگ

د یھبک اس ای 

 

 روح دھکی یتیل وت ش

ے

ےس دور   اس یک رقیباری دھکی راہ اھت ارگ اس یک احل

 وہےن اک ایخل یھب اےنپ دل ںیم ہن الیت۔
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  روح 
 
رضخ تھچ یک دورسی اسڈیئ ہپ ڑیسیھ وگلا دو ںیم ںیہن اچاتہ ہک دورسی ی ار ج

 رھگ ےس اھبےنگ یک وکشش رکے وت اےس وچٹ ےگل ۔ 

وےسی ےھجم ادیم ںیہن ےہ ہک اس ےک دعب مت ایسی وکیئ رحتک رکویگ نکیل رھپ یھب ےبیب 

  رک اتکس ۔مت رپ نیقی ںیہن

  روح ےن اانپ اہھت چنیھک ایل ۔ 
 
 ےل رک اجراہ اھت ج

ے

 وہ اس اک اہھت ڑکپ رک اےنپ وہوٹنں ی

ا 

ن

ر نکمم رطےقی ےس اانپ ہصغ رٹنکول رک راہ اھت وہ روح وک وخد ےس دبامگن ںیہن رکی
م
وہ ہ

 اچاتہ اھت نکیل 

د روح ےن اےس آج ہصغ دالےن یک مسق اھکیئ یھت  ای 

 

 ش

 

ے

ارف اہک ں ےہ بک ی

 

 آےئ اگ وہ دیحر وک ےل رک ریمی یٹیب اہکں ےہ اصرم ےک ےجہل ش

 ںیم اینپ یٹیب ےک ےیل رکفدنمی یھت ۔ 

 ہکبج رضخ اےس اونگر ےیک ڈارٹک وک وفن رک راہ اھت ۔ 

ں یھب وت 

 ہ
می

ے

ت

ر مت اینپ یٹیب ےک ریغب ڑتوپ  ر ںیم اینپ ویبی ےک ریغب ڑتیپا وہں وھتڑی دی  اینت دی 

ام ےہ ۔ی ارم سب اانت ہک رک روح اک اہھت ڑکپ رک ہتپ ےلچ تبحم ںیم ڑتپ سک الب

ن

 اک ی

ردیتس ادنر ےل اجےن اگل ۔   زی 

 ےبیب مت رٹسی رکو مہ اس ی ارے ںیم دعب ںیم ی ات رکںی ےگ ۔ 
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 رکو ریمے اسھت ریمی یٹیب یک زدنیگ اک وسال ےہ اصرم ڑتپ ااھٹ ۔ 

ے

 ی ارم زیلپ ااسی م

 ںیہ ںیم یھبک وسچ  ی ارم اتبںیئ اںیہن ہک ان یک یٹیب اہکں ےہ آپ اےنت

ے

 ےب سح وہ تکس

ردیتس اس ےک اہھت ےس اانپ اہھت ڑھچوای ا ۔   یھب ںیہن یتکس یھت روح ےن زی 

ا یہ ںیہن اچےیہ اھت ی ارم ےن  

ن

مت ایپر ےک القئ یہ ںیہن وہ روح ےھجم ںیہمت اانت رسرچای

ردیتس اس اک اہھت ڑکپا اور اےس ٹیسھگ رک ادنر ےل ایگ ۔   زی 

  ےک ےھچیپ ےس اصرم
 
 یک آواز آیت ریہ ےسج وہ لمکم اونگر رک ایگ اھت ۔   ج

     

زر اصرم لم اجےئ یگ ںیہمت اہمتری یٹیب ۔ھچک ںیہن وہاگ 

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

ویکں رمے اج رےہ وہ ا

اےس ۔سب ںیہمت اہمترے ےیک یک زسا لم اجےئ ۔رضخ ےن ےسیج اس یک ےب یسب اک ذماق 

 اڑای ا اھت ۔ 

دا ےک ےیل

ن

ا وہں ج

ے

 رکو اس س  ںیم ریمی رضخںیم اہمترے آےگ اہھت وجڑی

ے

 ااسی م

 وصعمم یچب اک ایک وصقر وہ یچب ےہ ۔اصرم ےن اےس اھجمسےن یک وکشش یک ۔ 

ارے الخف 
م
اری یچب وک ہ

م
روح یھب یچب ےہ نیقی رکو وہ یھب ریمی یچب ےہ ۔مت ےن ہ

 رکےن وکشش یک ریمے اولکےت رےتش وک ھجم ےس دور رکےن یک وکشش یک ۔ 

 رضخ ےصغ ےس اس یک رطف آی ا 

 اہمترا رہتش اہمترا روح ےک اسھت ایک رہتش ےہ ۔۔؟ اصرم ےن رپاشیین ےس وپاھچ ۔
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ا 

ن

ا اچےیہ ںیہمت سب اہمتری یٹیب ےس بلطم وہی

ن

ںیہمت اس ےس وکیئ بلطم ںیہن وہی

د ںیہمت آج لم اجےئ ۔ی ارم ےن ہی سیک ریمے وحاےل ایک ےہ ۔  ای 

 

 اچےیہ ۔وج ش

 وں اگ ۔ اور نیقی رکو اےس ںیم اےنپ رطےقی ےس ڈنیہل رک

ا وہا ادنر آی ا اھت 

ے

ارف رکسمای

 

ر لکن ایگ اہجں اسےنم ےس ش
م
رضخ اس اک دنکاھ اپھتپھتےت ی اہ

الم اھت ۔ 

 

د وہ یھب اس ےک نیلپ ںیم ش ای 

 

 اس ےک اسھت دیحر ںیہن اھت ش

 ایک ایخل ےہ اس یک یٹیب واسپ رکںی ی ا ہن رکںی 

 رضخ ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ

ارف ےن ںیم ریتے وسال اک وجاب دوں اگ ےلہپ

 

 وت ریمے وسال اک وجاب دے ۔ش

 وھتڑی ہپ اہھت رھک ےک اہک ۔ 

ان یک رطح دو آزنشپ اس ےک اسےنم رےھک ۔ 

ن

ارف ےن یسک دنملقع ان

 

 روح ی ایلیلٰ ش

 ی ارم ۔رضخ ےن وجاب دی ا ۔ 

ر رک وبال ی ارم ریتے ےھچیپ ڑھکا ےہ ارگ 

ٹ
پ
ارف خ

 

ا رصف دو آنشپ ںیہ روح ی ا یلیلٰ ش

ن

وبالی

 رک ےھچیپ   اینپ اجن اچبین ےہ

ن

ارف ےن وچی

 

 وت اکم رپ گل اج رضخ ےن ربخ دی وت ش

ر رک داھکی رضخ یھب اہیں ںیہن اھت۔ 

ٹ

 داھکی اہجں وکیئ ںیہن اھت۔ اس ےن م

     

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
606 

ا اتپ ہن اھت ۔ 

ے

رہ اک وکیئ ای

 

 اصرم وک رضخ ےن واسپ رک یھب دی ا اھت اور امی

  ۔اصرم وک سب ہی اتپ اھت ہک اس یک یٹیب رپوملب ںیم ےہ

 ںیہ ۔

ے

 وہ ولگ یھبک یھب اس یک یٹیب یک اجن ےل تکس

انکمم 

ن

ا ہی ی ات ی الکل ی

ے

ی ا رم ےک اسھت انتج وہ رک اکچ اھت اس ےک دعب ی ارم اس یک دمد رکی

 یھت وہ وت اب اتھچپ راہ اھت ہک وہ روح وک واسپ وھچڑ آی ا ۔ 

رہ وک اس ےک  

 

وحاےل ہن ویکں ہک روح وک واسپ وھچڑےن ےک دعب یھب ان ولوگں ےن امی

 ایک اھت ۔ 

ام ےل ریہ یھت ۔ 

ن

راب یھت اور اےسی ںیم وہ ی ار ی ار رصف اینپ یٹیب اک ی

ن

 رعوہ یک تعیبط خ

 اصرم ےک یپاس اس ےک یسک وسال اک وکیئ وجاب ہن اھت ۔ 

 یف ااحلل وت رصف اور رصف ی ار م یک ںیتنم رک اتکس اھت ۔ 

 ۔ نکیل اس ےک ےیل یھب ی ار م اس اک وفن ںیہن ااھٹ راہ اھت  

     

ڈارٹک ےن روح ےک ی ازو یک کیھٹ ےس ڈرگنسی یک یھت س  ھچک کیھٹ اھت اس یک ڈہی 

 وٹےنٹ ےس چب یئگ یھت ۔ 

ر دعب ڈارٹک اےس دہای ات اتب رک الچ ایگ  وھتڑی دی 

ارف ےک وپاھچ

 

رہ اور اصرم واسپ ےلچ ےئگ روح ےن ش

 

رہ کیھٹ ےہ امی

 

 امی
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ا اچیتہ یھت 

ن

 وہ یسک ےس ی ات ںیہن رکی

ے
ے

  ہک اس وق
 
 ج

ا

 

 رف ےن ای  رظن رضخ وک داھکی ۔ ش

ارف ےک اس رطح رضخ وک دےنھکی رپ روح وک رھپ ےس ہصغ آےن اگل اھت

 

 ش

دا ےک ےئل اس وصعمم وک یہی اچےتہ ےھت ہن مت ولگ 

ن

آوت یئگ وہں ںیم واسپ اب وھچڑ دو ج

 آیئگ وہں ںیم اہیں واسپ ۔روح ےصغ ےس الچےت وہےئ وبیل ۔ 

ر ےک رھگ واسپ آیئ وہ ۔ وکیئ ااسحن ںیہن ایک ےہ مت ےن واسپ
م
  آرک اینپ وشہ

 ووڈ ذرا مک رکو نج ولوگں ےک یپاس اج ریہ یھت ہن اس رھگ ںیم اہمتری ایک 
ب

ٹ

پ ت 

ٹ

ئ پ

اور اانپ ہی ا

 اواقت ےہ اےھچ ےساجےتن ںیہ ۔رضخ ےصغ ےس وبال ۔ 

 رضخ سب رکو وہ ےلہپ یہ فیلکت ںیم ےہ ۔ی ارم ےسیج ڑتپ ااھٹ ۔ 

رہ وک مہ

 

 رکو امی

ے

  ےن اصرم ےک اسھت واسپ یھب دی ا ےہ ۔ اہں ےبیب مت رکف م

ر لکن ایگ ۔
م
رہ اب ی الکل کیھٹ ےہ ۔وہ رضخ وک وھگرےت وہےئ وبال وت رضخ رمکے ےس ی اہ

 

 امی

ر لکن ایگ 
م
ارف وک اہک وت وہ وفرا رمکے ےس ی اہ

 

ا وجیھب روح ےک ےئل ۔اس ےن ش

ن

ارف اھکی

 

 ش

 

     

ا دے رک الچ ایگ ی ارم روح ےک ےیل اھک 

ن

ارف دروازے ےس یہ اھکی

 

ا ےل رک آی ا وت اس ش

ن

ی

 ےن ہنم ریھپ ایل ۔ 
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ا اھک ریہ یھت۔ 

ن

ا اس ےس وکیئ ی ات رک ریہ یھت اور ہن یہ اھکی

ن

 وہ ی

 ی ارم اانپ ہصغ رٹنکول رکے ایھب یھب اےس ایپر ےس انمےن یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

ا ہی وہ وخد یھب 

ے

ارگاس یک ہگج یسک اور ےن ہی رحتک یک وہیت یک ی ارم اس اک ایک احل رکی

  اجاتن اھت ۔ ںیہن

 وھبیک روہیگ ریمی اجن زیلپ ھچک اھک ول 

ے

ا اھکول بک ی

ن

 زیلپ اھکی

  روح ےن اس اک اہھت اکٹھج وت یھب اانپ رٹنکول وھک اھٹیب ۔اور ای  زور دار ڑپھت 
 
اس ی ار ج

 اس ےک ہنم رپ دے امرا ۔

راب ےہ وج ںیم بک ےس ایپر ےس انمےن یک وکشش رک راہ وہں ۔

ن

 ریما دامغ خ

د  ری 

ن

ا اھکؤ ورہن۔ اس ےس ےلہپ ہک ںیم م

ن

 رکاتکس ۔رشاتف ےس اھکی

ے
 

رداس  رخنے ںیہن ی 

وہ ھچک اتہک اس ےن روح ےک رہچے وک داھکی اہجں وہ اےنپ رہچے رپ رےھک ےب ینیقی ےس 

 اےس دھکی ریہ یھت ۔ 

ا اچاتہ اھت وہ اےنپ آپ رپ انتج 

ن

ی ارم ےن اس ےک اگل ہپ اہھت راھک وہ اس ےپ اہھت ںیہن ااھٹی

 رک راہ اھت روح اانت یہ اس ےک ےصغ وک وہا دے ریہ یھترٹنکول  

  روح اےس دےنھکی یگل
 
 ی ارم تبحم ےس اس ےک اگل وک الہس راہ اھت ج

 دوھکی ےھجم ۔اجنےن وہ 

ے

 دوھکی ںیہمت ھجمس ںیہن آراہ ںیم ہک راہ وہں اےسی م

ے

اےسی م
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 ںیہن الم یپا راہ اھت

ے

  ۔ یسیک رظنوں ےس دھکی ریہ یھت ی ارم اس ےس رظنںی ی

 رکو ریمے اسھت اس رطح ںیم یھبک اانت ےب سب ںیہن وہا انتج اہمترے 

ے

زیلپ م

 اسےنم

دا ےک ےیل ریمی ی ات امن ول ۔یہک ںیہن اج یتکس مت اہیں ےس 

ن

ا وہں مت ےس ج

ے

تہب ایپر رکی

 ۔ینتک زی ادہ وچٹ یگل ےہ ںیہمت ۔وہ اس اک ی ازو اھتےتم وہےئ وبال ۔ 

  وہےئ آہ رھبی۔اوچ۔۔۔۔۔۔۔روح ےن وفراً ی ازوڑھچاےت

راب وہایگ ےہ اہمترا ایک رک ریہ وہ درد وہاگ ۔ی ارم ےن ےب اایتخر اس اک ی ازو اھتام ۔ 

ن

 دامغ خ

ںیہن وہراہ ےھجم درد آپ دے رےہ ںیہ ےھجم درد ی ار ی ار ریمے اسےنم آ رک ریمے اسھت 

ردیتس رک رےہ ںیہ ریمے  ردیتس رک ےک ںیہن رانہ اچیتہ ںیم آپ ےک اسھت ویکں زی  زی 

 س  ےس زی ادہ ےھجم اس

ے
ے

ا ۔ےلچ اجںیئ آپ اہیں ےس اس وق

ن

ا ےھجم اھکی

ن

ھت ۔ںیہن اھکی

 فیلکت آپ وک دےنھکی ےس وہریہ ےہ ۔روح ےتہک وہےئ روےن یگل

 زیلپ ےلچ اجںیئ ۔۔۔ 

 یک یھت ۔

ے ن

ا وت اھک ول ۔ی ارم ےن ےسیج م 

ن

 روح ںیم الچ اجؤں اگ زیلپ مت اھکی

ا ےھجم ےل اجےئ اےس اہیں ےس

ن

 زیلپ ےلچ اجںیئ اہیں ےس ںیم اہھت وجڑیت ھچک ںیہن اھکی

 وہں آپ ےک آےگ وہ اس ےک اسےنم اہھت وجڑےن یگل
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ر لکن ایگ 
م
ری ی ار اےس داتھکی رمکے ےس ی اہ

ن

 ی ارم ای  آخ

     

ر لہٹ راہ اھت 
م
ر الکن وت رضخ ےصغ ےس ی اہ

م
 وہ رمکے ےس ی اہ

اہک وہ دوی ار

ے

را رک رےہ وہ ی ارم ںیہمت اس وک زسا دینی اچےئہ اےس ی

ٹ

ہ ایسی یطلغ تہب ی 

 رک رےہ وہ ۔

ٹ

 
 رکےن ےک ی ارے ںیم ہن وسےچ نکیل مت وت ایپر ےس رٹی

اہک وہ ھجم ےس دبامگن وہ رک ےھجم ہشیمہ ےک ےئل وھچڑرک یلچ اجےئ ۔ی ارم 

ے

اہں زسا دوں ی

 ےک ےجہل ںیم ڈر اھت ۔ 

 رکےن ےس ایک وہ ہشیمہ اہمترے یپاس رےہ یگ ںیہن ی ارم۔ مت رپ ہی 

ٹ

 
اس رطح ےسرٹی

 ںیہن رکیت ۔رنیم وسٹ  

رہتش ےننب یک رضورت ےہ ۔

ن

 مت اطیشن وہ اطیشن روہ ف

 انتج ااھچ ونب ےگ روح اینت مت ےس دور اجےئ اہمترارنم ہجہل اےس وخد رس انب راہ ےہ ۔ 

مت انتج اےس ایپر ےس ی ات رکو ےگ وہ اےنت مت ےس دور وہ یگ ویکہکن اس ےک دل ںیم اہمترا 

 ڈر متخ وہاکچ ےہ ۔

ی اد رانھک ی ارم روح اہمترے ڈرےس اہمترے یپاس رہ یتکس ےہ ۔نکیل مت ےس ایپر رک ےک 

 وہ یھبک اہمترے اسھت ںیہن رہ یتکس ویکہکن اس یک داین اگل ےہ مت ےس ۔

ا اچیتہ ےہ ۔ 

ن

 اور وہ اینپ داین ںیم واسپ اجی
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 ارگ ھجم رپ نیقی ںیہن ےہ وت ایپر ےس آزام ول ورہن وج وہ ویہ نب رک داھکؤ

وج اس ےک اسےنم ےننب یک وکشش رک رےہ وہ مت ںیہن وہ ی ا رم مک از مک اینپ تبحم ےک   مت

 اپھچؤ 

ے

 ےیل اانپ آپ م

ر لکن ایگ ۔ 
م
ا ی اہ

ے

 ۔وہ اےس آہنیئ داھکی

 

     

ا   ںیہن یپ ریہ یھت ۔ اھکی ا وت ی 

ے

روح ےن لک ےس ھچک ںیہن اھکی ا اھت وہ وت یپاین اک ای  رطقہ ی

 ویسی ںیہن یھت یسیج ہک روح یک۔ وہ اچاتہ وت اس رم ےن یھب ھچک ہن اھت نکیل اس 

ے

یک احل

ردیتس رک اتکس اھت ۔نکیل لک سج رطح ےس روح اس ےس دور وہیئ یھت وہ  رپ یتخس ی ا زی 

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 اس رپ ی الکل ہصغ ںیہن رکی

ی ارم ڈر ایگ اھت ںیہک وہ چس ںیم اےس وھچڑ رک ہن یلچ اجےئ ۔ ہی اگل ی ات یھت اس یک چنہپ 

رت راہ اھت وہ اانت یہ اےس ہنم ںیہن اگل ریہ   ےس دور ںیہن اجیتکس یھت ۔وہ اےس انتج رنیم ی 

 یھت

 ی ارم اک ہصغ ایپر س  ھچک ےباکر اجراہ اھت ۔ 

ا ےہ اس ےن ی ار م اک دامغ  

ن

سب ای  یہ رٹ ےک ےھجم آپ ےک اسھت ںیہن رانہ یپااتسکن اجی

راب رک راھک اھت ۔ 

ن

 خ
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ان اور اس ےک س  اسویھتں 

 

وک دوعت رپ البی ا اھت سج یک وہج ےس آج آج اس ےن ش

ا یھب تہب رضوری اھت نکیل روح وک وھباک وھچڑ رک وہ ںیہک ںیہن اج اتکس اھت 

ن

اس اک آسف اجی

 ۔

ری وکشش رکےن وہ اس ےک رمکے ںیم الچ ایگ ۔ 

ن

 اس ےئل ای  آخ

اور لک ےس یھب اس رمکے ںیم ںیہن آی ا اھت ویکہکن روح ےن اہک اھت ہک وہ اس یک لکش 

ر رکےل ۔ ںیہن

ن
 

 دے راہ اھت ہک وہ اس ےک اسھت رپمکوامی

ے
ے

  دانھکی اچیتہ وہ اےس وق

ویکہکن ہی ی ات وت وہ یھب ھجمس اکچ اھت ہک وہ یھبک اینپ رمیض ےس اس ےک اسھت ںیہن رانہ 

 اچےہ یگ 

     

 روح اب مت ےھجم وبجمر رک ریہ وہ ہک ںیم مت۔ رپیتخس رکوں زیلپ ھچک اھک ول ۔ 

  یھب ھچک ںیہن اھکؤں یگ ۔ےھجم ںیہن رانہ آپ ےک اسھت آپ ےھجم اجن ےس امر  

ے

دںی ی

 کشخ وہ رےہ ےھت ۔ 

ٹ
ن

 ۔وہ ےصغ ےس ہنم رھپےت وہےئ وبیل ۔اس ےک وہی

دا ےک ےئل ھچک اھکول ویکں رک ریہ 

ن

 وھباک رےنہ اک ارادہ ےہ ۔ج

ے

روح ریمی اجن بک ی

 اگ ۔   وہ مت ہی س  ھچک اس رطح ےس وھبےک ایپےس رےنہ ےس ںیم ںیہمت وھچڑ دوں

ااسی ھچک ںیہن وہاگ روح ہی وسچ یھب ےھجم فیلکت دیتی ےہ ۔مت اہیں ےس ںیہک ںیہن اج 

 یتکس ںیہک یھب ںیہن ۔ 
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ا اہمتری رکچ ںیم ںیم ےن یھب لک ےس 

ن

ا اھک ول دوھکی ی

ن

اس ےیل ہی وضفل دض وھچڑو اور اھکی

د وہ ایس اک ااسحس رکےل ۔  ای 

 

 ھچک ںیہن اھکی ا ۔ی ارم وک اگل ش

را وت اگل نکیل وہ اس ےک ںیم ےن آپ ےک   ا ی 

ن

ا ہن اھکی

ن

اہھت ںیہن ی ادنھ روح وک اس اک اھکی

ا اچیتہ یھت ۔ 

ن

 اسےنم زمکور ںیہن ڑپی

ا اھک ریہ وہ ی ا ںیہن وہ اب ےصغ ےس وبال اھت ۔ 

ن

ری ی ار وپھچ راہ وہں مت اھکی

ن

 روح ںیم آخ

 یہ اس اک ڑپھت ی اد آایگ ۔ 

ن

 روح وک ااچی

ان اھت ۔ روح ےن اسےنم ےشیش یک رطف داھکی اہج

 
ن

 ں اس ےک اگل رپ ی ارم ےک اہھت اک ن

 ی ارم اس ےک اس رطح دےنھکی رپ ےب اایتخر رکسمای ا ۔ 

ا ےہ مت رضور ایسی وکیئ رحتک رکیت وہ ہک ےھجم 

ے

ان اجی

 
ن

  یھب ہی ن
 
ںیم ایک رکوں اجن ج

ا ےہ ۔ 

ے

ان دانی ڑپی

 
ن

 دوی ارہ ےس ںیہمت ہی ن

 اس ےک اگل رپ رےتھک وہےئ وبال نکیل اب ںیم رٹنکول رکوں اگ آیئ رپوسم وہ اےنپ ل  

  روح اےس داکھ دے رک ےھچیپ وہیئ ۔ 
 
 ج

روح ںیم ینتک ی ار اتب اکچ وہں ےھجم اہمتری ہی رحتک ںیہن دنسپ ۔وہ ےصغ ےس وھگر رک وبال 

 اھت ۔ 

د وہ  ای 

 

اک الھپ رک وبیل ی ار م ےب اایتخر رکسما ی ا ۔ش

ن

اور ےھجم آپ دنسپ ںیہن روح ےصغ ےس ی
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 یلم یلج تیفیک ںیم یھت ۔رگم تہب وخوصبرت گل ریہ یھت ۔ وھب ک اور ےصغ یک  

ا 

ن

 ےک ےئل لچم راہ اھت ۔نکیل یف ااحلل وہ روح وک گنت ںیہن رکی

ے

 
ری

ے

ی ارم اک دل اس یک ف

 اچاتہ اھت ۔ 

ای  دن یک وھبک ںیہمت کیھٹ ںیہن رک یتکس مت وھباک رہ رک اس رزق یک ےب دقری رک 

 دن وھبےک وسےت ںیہ ۔ اور مت دیسھ ریہ وہ ںیہمت ادنازہ یھب ےہ اہیں ولگ ےنتک

ا اہمتری لقع اکھٹےن اگلےن وک ۔ 

ن

 رطےقی ےس ںیہن امیتن ۔۔ نکیل ںیم وہی

ا ںیہن 

ن

 مت وخد اھکی

ے

  ی
 
ر ںیہن اجےئ یگ ۔اب ج

ٹ

ا ہن اھکےن ےس اہمتری اک

ن

ای  دن اھکی

 اموگن یگ وکیئ اہمتری امںیتن ںیہن رکے اگ ۔ 

ر لکن ایگ
م
  ۔ ی ارم اانت ہک رک اھٹ رک ی اہ

     

 

ان اس اک اخص آدیم کلم اور اس ےک ی ایق س  آدیم ان ےک آسف ںیم 

 

 ش

ے
ے

اس وق

 ڈاگننئ لبیٹ رپ ےھٹیب ےھت ۔ 

ان وک اس ی ات یک دقر ںیہن 

 

اہ انبی ا اھت نکیل ش

 

ان وک اس ےک گنیگ اک ی ادش

 

ی ارم ےن وایعق ش

 یھت ۔

 اس ےک اسےنم اھٹیب

ے
ے

 رظن وہ دور ھٹیب ےک اےس دایکمھں دے راہ اھت نکیل اس وق
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ا اھکےن ںیم رصموف اھت ۔ 

ن

 اکھجےئ اھکی

ان یک اسری دایکمھں رصف رضخ 

 

اس ےن رظنںی ااھٹ رک ی ار م یک رطف ہن داھکی چس اھت ش

رو اھت ۔  ارف ےک ےیل یھت ی ارم ےک اسےنم وہ اب یھب زی 

 

 اور ش

 ی ارم تہب دیپسچل ےس دھکی راہ اھت ۔ 

 ا ی ا ۔ اس ےک اس رطح ےس رظنںی رچاےن رپ ی ارم ےب اایتخر رکسم

 ہن رےہ ۔ی ارم 
 
ا اچےیہ سج ےک دعب وہ رظن ااھٹےن ےک اقٹ

ن

ان وک ااسی اکم ںیہن رکی

ن

ان

ان وک رطخے یک وب آریہ یھت ۔ 

 

ا اچاہ ہکبج اس ےک ےجہل ےس یہ ش

ن

 ےن رکسما رک اھجمسی

ارف اور رضخ وک داھکی ۔

 

ا اھک ول اس ےن اسےنم ڑھکے ش

ن

 مت ولگ یھب اھکی

 ںیہن

ے
ے

ارے اھکےن اک ایھب وق
م
د وہ اس یک رطف ہ ای 

 

 وہا رضخ ےن رکسما رک وجاب دی ا ش

راھ رےہ ےھت

ٹ

 دویتس اک اہھت ی 

ان ےن دواتسہن ادناز ںیم اہک۔ 

 

ارا اسھت اھبنؤ ۔ش
م
 ڈویل مت وت ہ

  ےس  
 
ا وہں ۔ج

ے

ا دنسپ رکی

ن

ادی یک ےہ اس ےک العوہ یسک ںیم اینپ ویبی ےک اہھت اک اھکی

 

ش

ا 

ے

ا دنسپ ںیہن رکی

ن

 اور ےک اہھت اک اھکی

 ورکم اہکں ےہ ۔ی ارم اک وجاب نس رک وہ ی ات دبےنل اگل ۔ 

 اھک رےہ وہ ۔ی ا رم ےن دواتسہن ادناز ںیم ان ےک رس رپ دامھہک ایک ۔ 

ے
 

 ایس اک وت وگس
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 ہکبج اےلگ یہ ےحمل ڈاگننئ روم اک احل دبل اکچ اھت ۔ 

ان اور اس ےک

 

گ رکےن ںیم رصموف وہ ےکچ ےھت ۔   11 اسھت آےئ  ش

ٹ

 ت
مپ
 ولگ وو

ورکم ےن ریمی ویبی یک رطف آھکن ااھٹ رک داھکی اس ےن وخد یہ ےھجم وبجمر ایک اس ےک 

 اسھت ہی رکوں ۔ 

ا ےہ ۔ 

ے

ا ےننب یک ہگج اہمترے اسھت ھٹیب رک اھک راہ وہی

ن

د وہ یھب آج اہمترا اھکی ای 

 

 ورہن ش

 رپ اہھت راھک اھت نکیل اس ےن ریمی زعت یک رطف  

ن

آھکن ااھٹ رک داھکی ی ارم ےن اےنپ نس 

 ۔

 اھکںیئ۔ ومعق 

ے
 

ان ںیم ںیہن اچاتہ ہک ورکم یک ہگج ولگ اہیں ھٹیب رک اہمترا وگس

 

ش

 دے راہ وہں لھبنس اجو۔

 ی ارم اکیمظ روز روز ومعق ںیہن داتی ۔

 رکوں اگ ےھجم اعمف رکدو ڈویل ھجم ےس یطلغ وہیئگ ںیم اہمترے الخف یھبک ھچک ںیہن

دا ےک ےئل ےھجم اعمف رکدو 

ن

۔مت ےن ےھجم ڈان انب ی ااور ںیم اہمترے یہ الحف اج راہ اھت ج

 ھجم ےس یطلغ وہیئگ ۔

ا وت مت اجےتن وہ اہمترا احل ایک 

ے

 زدنہ وہ۔ارگ اعمف ہن رکی

ے

اعمف ایک ےہ ایس ےئل ایھب ی

ا ۔

ے

 وہی
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ا اس ےن کلم یک ی ایق یک ی اںیت رات ریمے رھگ ہپ وہں یگ ۔اےس یھب اسھت ےل  

ن

آی

رگل راہ اھت 

ٹ

ری 

ٹ

ارہ ایک ۔اےس کلم ھچک گ

 

 رطف اش

ارا یھب اخص ےہ ۔ےھجم نیقی ےہ ہک مت ہی دوعت یھبک وھبول ےگ 
م
اہمترا اخص آدیم ہ

ارف ےن قہقہ اگلی ا ۔ 

 

 ںیہن ۔ی ارم یک ی ات ےپ یپاس ڑھکے ش

ارف وک داھکی 

 

 ںیم ےن وکیئ ہفیطل انسی ا ےہ اس ےن وھگررک ش

ار

 

 ف ےن ھچک وبانل اچاہ ۔ ںیہن وہ درالص ش

 رکو ہک ںیم 

ے

ارف رٹنکول ںیم روہ ےھجم وبجمر م

 

رےت اجرےہ وہ ش

ٹ
پ
ھچک زی ادہ یہ رس خ

 ںیہمت اہمتری اواقت ی اد رکاوں۔اس ےن ےصغ ےس وھگرےت وہےئ اہک ۔ 

     

 روح ےن ھچک اھکی ا اس ےن رھگ آرک وپاھچ ۔ 

 ںیہن رس اوہنں ےن ھچک ںیہن اھکی ا ۔ 

ا اگلؤ

ن

 ں افش ےن وپاھچ ۔رس آپ ےک ےیل اھکی

ا اھت ۔ 

ن

ری

ے

 روح ھچک ںیہن اھک یتیل اس ےک قلح ےس وےسی یھب ھچک ںیہن ای

ے

  ی
 
 ںیہن ۔ج

 ںیم یھٹیب یھت اس 

ے

وہ رمکے ںیم آی ا وت روح رپوسں واےل ڑپکوں ںیم تسس یس احل

گاا ںیہن ایک اھت ۔ 

ن

 اےنپ ی اولں ںیم گب

ے

 ےن ایھب ی

وں ںیم دےی زنیم رپ یھٹیب یھت 

ن ٹ

 وہ رس ھگ
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 دیھکی ےہ مت ےن اینپ ی ارم ےن اس روح  

ے

 انب ریھک ےہ مت ےن ۔۔۔احل

ے

ہی ایک احل

  روح اےس داکھ دے رک ےھچیپ وہیئ۔
 
 ےک رس ےپ اہھت رےتھک وہےئ اہک ج

 اگلںیئ دور رںیہ ھجم ےس ۔ںیہن رانہ ےھجم آپ ےک اسھت ۔

ے

 زیلپ ےھجم اہھت م

ردیتس رک رےہ ںیہ آپ ریمے اسھت ںیہن رانہ زیلپ ےھجم   اجےن دںی اہیں ےس ویکں زی 

 ۔روح روےت وہےئ اس ےک اسےنم اہھت وجڑ ےن یگل ۔ 

ا وہں مت 

ے

روح ویکں رک ریہ وہ ہی س  ھچک ۔ریمے یپاس وہج ریمی تبحم ےہ ۔ایپر رکی

ےس ۔ںیہن رہ اتکس اہمترے ریغب ۔اور مت سک قح ےس ھجم ےس دور اجےن یک ی ات رک ریہ 

 اجؤ یگ اب مت وکن وہیت وہ ےھجم وھچڑےن وہ ودعہ ایک اھت مت ےن ےھجم یھبک وھچڑ رک ںیہن 

 وایل ۔ 

ا وہں مت ےس ۔ ںیم ںیہن رہ اتکس اہمترے ریغب ۔اوھٹ ڑپکے دبول ی ال کیھٹ رکو 

ے

قشع رکی

 ںیم ںیہن دھکی اتکس

ے

 اےنپ ۔ںیم ںیہمت اس احل

  روح ےن رپ رھپ ےس اےس داکھ دے ےک وخد  
 
ا اچاہ ج

ن

ی ارم ےن ای  ی ار رھپ ےس اس وھچی

 ۔  ےس دور ایک

ر یطلغ یک زسا ےلم یگ وہ ےصغ ےس 
م
ں ہ

 ہ
می

ے

ت

ری یطلغ ےہ اس ےک دعب 

ن

روح ہی اہمتری آخ

ر لکن ایگ ۔ 
م
 اھٹ رک ی اہ
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 ۔نکیل تمہ ںیہن اہری ۔ 
ِ
پ رک رہ ِگ

ن

 نکیل اس ےک ےجہل ںیم ھچک ااسی رضور اھت ہک وہ اکی

 اب اس ےن وسچ ایل اھت ہک اب وہ ی ارم ھجم ےس اےس دور اجےن ےک ںیہن ہکلب الطق ےک

 ی ات رکے یگ ۔ 

ام ےس رات وہیئگ ی ارم رمکے ںیم واسپ ںیہن آی ا اور ہن یہ وہ اس ہگج 

 

ام ش

 

دن ےس ش

 ےس ایھٹ ۔

 وہ اینپ اسری تمہ عمج رکےک ی ارم ےس الطق یک ی ات رکےن اک وسچ ریہ یھت 

 

     

 

ان اور کلم ایھب ایھب آ رک اس ےک آسف روم ںیم ےھٹیب ےھت ۔

 

 رضخ۔ ش

د ےیل دورسے اہھت ےس اانپ رس دی ا راہ اھت ۔   وہ ای  اہھت ںیم ہشیمہ یک

ٹ

ڈ

ٹ

 ت
ئ لپ
 رطح 

د ںیہن وہ انیقیً نشنیٹ ںیم اھت ۔  ای 

 

 ش

 زدنہ ےہ ۔

ے

ان ہی وسچ راہ اھت ہک اس وک نشنیٹ دےنی واال ایک ایھب ی

 

 ہکبج ش

 ایئ وہ ںیہن اجیتن یھت ہک ادنر وکن ےہ اس ےس 

ے

وہ آہتسہ آہتسہ یتلچ اےکس آسف روم ی

 اچہپن اکچ اھت ۔ ےلہپ ہک وہ دروازہ اجب

ٹ

م
 یت وہ اس یک آہ

 ادنر آ اجؤ ےبیب ۔۔دکتس دےنی ےک ےیل اس اک اہھت واسپ رگ ایگ ۔
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 ی ارم ےن ای  رظن دروازے یک رطف داھکی 

ر یھت ۔ 

ے

 دن ےس یھب دبی

ے

 اس یک احل

 

ر وتمہں اک اابنر عمج رکےک اہیں  

ے

  رویکانیقیً وہ اینپ امتم ی
 
ی ر

ے

 آیئ یھت۔ وہ آرک اےکس ف

 ی ار م ھجمس اکچ اھت ہک اس ےس رضوری ی ات رکےن آیئ ےہ 

ےھجم۔۔۔ آ۔۔پ ےس الطق۔۔ اچےیہ یم۔ںیم آپ ےک اسھت۔۔ ای  ڈنکیس۔۔ ںیہن 

 س۔یتک ۔۔ 

 ڑلڑھکایت آواز ںیم اس ےن اانپ ہلمج لمکم ایک ۔ 

 رگی یھت ۔ 

ے

وں ووجوں رپ رپ ایقم

ن

 

ے

 رمکے ںیم ےھٹیب ی ایق ت

ا  ر م لکشم ےس اانپ ہصغ رٹنکول رکےت اس یک ی ات رپ رکسمای ا اھت ی 

ارہ رکےت 

 

ارصف اےنپ یپاس ریھک رکیس یک رطف اش

ن

اہیں وھٹیب ریمے یپاس اس ےن ی

 وہےئ اہک ہکلب اہھت ڑکپ رک اےس یپاس اھٹب ایل ۔ 

رانئ انبےن

ن

 اےلگ یہ ےحمل اس ےن ای  ڈیلب اکنال ۔اور اس ڈیلب یک دمد ےس اس یک الکیئ رپ ڈی 

ااکم

ن

 اگل روح ےن درد یک دشت ےس اانپ اہھت ڑھچواےن یک وکشش یک نکیل ی

 

ے
 

رداس د اس درد یک یھب وکیئ ااہتن یھت اینپ الکیئ رپ وہےن واال ہلمح اس ےن یپاچن ی اری  ای 

 

ش
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 ایک ۔ 

ااکم ریہ یھت 

ن

 اہھت ڑھچاےن یک وکشش ںیم وہ لسلسم ی

ا یپایئ 

ن

ر وہ اکچ اھت آپ وت ھجم ےس تبحم رکےت ںیہ ۔۔؟وہ وپےھچ انب راہی

ے

 ی

ے

  ۔آوسن ےس ہلگ ی

 اس ےک وسال رپ وہ ےب اایتخر رکسما ی ا 

ا وہں ۔

ے

 ںیم مت ےس قشع رکی

 وت ۔۔ھپ۔ر ہی ۔س  ۔؟

ا وت 

ے

ا وہں اس یک ایطلغں اعمف ںیہن رکی

ے

ہی داین وک اتب راہ وہں ہک ںیم سج ےس تبحم رکی

ا وہں ان ےک اسھت ںیم ایک ولسک رک اتکس وہں ۔ 

ے

 سج ےس رفنت رکی

پ رےہ ےھت اور امےھت رپ ےنیسپ یک   اےلگ

ن

یہ ڈنکیس کلم رکیس ےس اھٹ ایگ اس ےک اہھت اکی

ان یھب راہ اھت نکیل وہ اھٹ 

 

پ وت ش

ن

ر اھباگ اکی
م
ےب احتہش وبدنے یھت ۔اھٹ رک رمکے ےس ی اہ

 روح یک کٓایئ یھت ۔ےسیج وہ ایھب یھب 

ے

ر ںیہن ایگ ۔ ۔ہکبج ی ارم ےک اہھت ںیم ایھب ی
م
رک ی اہ

 ر ہن اھت ۔ وھچڑےن وک ایت

ںیم۔ ےن ک۔ایک یطلغ ک۔ی ےہ ۔۔؟یٹھچ ی ار ڈیلب اےنپ اہھت یک رطف آےت دھکی رک 

 وہ وپےنھچ یگل۔

ا اچیتہ وہ ہن ھجم ےس الطق اچیتہ وہ۔۔؟وہں۔ ۔؟

ن

 ریمی اجن مت ھجم ےس دور اجی
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ری وہین اچےیہ نکیل اہمترے اعمےلم ںیم ریما دل 

ٹ

ُ
اہمترے وظفلں یک زسااس ےس ی 

 مت ےن دوی ارہ ھجم ےس دور اجےن یک ی ات یک وت ںیم ایس رھگ ےک ادنر تہب رنم ےہ ۔ ارگ

اہمترے ےیل ربق وھکد رک ںیہمت زدنہ اگڑ دوں اگ ۔رھپ روز حبص اھٹ رک اس رپ افہحت ڑپاھ 

 رکوں اگ ۔ 

 اس یک الکیئ وک یتخس ےس ڑکپ ےک وبل راہ اھت ۔ 

  

ے

جاال ںیم ھچک تہب رضوری اکم رک راہ وہں رگم مت ہی م
فل
وسانچ ہک اہمتری زسا متخ ریخ 

وہیئگ اوھٹ اجؤ رمکے ںیم ۔ںیم گنٹیم متخ رک ےک آؤاگن رھپ مہ ںیہی ےس رشوع رکںی  

 ےگ ۔ 

 نیقی ہن دے ی ار م ےن اس اک اہھت اکٹ 

ے

وہ ای  ای  ظفل اپھچرک وبال اھت روح وک ایھب ی

 دی ا ۔ 

     

  یھب داتھکی ےہ اےس  
 
ر وہےن اےس کلم رپ ےلہپ دن ےس یہ کش اھت ۔وہ اےس ج

ٹ

ری 

ٹ

ھچک گ

ا ۔ 

ے

 اک ااسحس وہی

 رکاس رکےن یک وکشش رک راہےہ۔ 
 
ان دوونں وک ڈٹ

 

 اےس نیقی اھت کلم اےس اور ش

 ڈویل ےن ھچک ہن اہک ۔ 

ے
ے

 نکیل اس وق

 

ے
ے

رہ اس وق

 

رہ وک اصرم ےک رھگ وھچڑ آےئ ایک رک ریہ ےہ امی

 

ارف وک وجیھب ےک امی

 

رضخ ش
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 کیھٹ وت ےہ ہن 

  ںیم اہی
 
ل کیھٹ ےہ ج

ئ لک
ارف اور یلیلٰ ےک اسھت لیھک ریہ یھت ۔ اہں اہں 

 

 ں آی ا ش

 ممہ ۔۔اےس واسپ یھب دو امں ی اپ وک سم رک ریہ وہ یگ 

ر الچ ایگ
م
ا ی اہ

ے

ری

ٹ

 اوےک ۔وہ اہیم ی 

 ان ولوگ وک یھب رک وہ رمکے ںیم آی ا۔ 

 ہہب راہ اھت۔ 

ے

 اہجں وہ ڈیب ےپ یھٹیب رو ریہ یھت وخن ایھب ی

 الچی ا اھت ہک اس یک سن ہن ٹک اجےئ اےس اس ےن تہب اایتخط ےس اس یک الکیئ رپ ڈیلب

 اس اکم اک تہب رجتہب اھت۔

د ی اسک ااھٹ ےک اس ےک یپاس آی ا۔درد اانت زی ادہ اھت ہک روح ھچک 

ٹ

 ای 

ٹ

رس

ن

وہ انب ھچک وبےل ف

 یھب ہن وبیل۔ 

ا ی ارم وک فیلکت دے راہ اھت۔

ن

 رگم وسں وسں اجری یھت۔اور اس اک روی

کب ف دی۔  اس۔ اک دل اچاہ اانپ اہھت اکٹ دے سج

ے

ئ
 ےس اس ےن اینپ روح وک 

ر الچ ایگ
م
  ےس اھٹ رک ی اہ

 
ی ر

ے

 وہ ےب یسب ےس اس ےک ف

ا اچاتہ اھت۔ 

ن

کب ف وک وسحمس رکی

ے

ئ
 اس اےنپ آپ ےس رفنت وہ ریہ یھت۔ وہ روح یک 

ا دھکی رک روح یھب اجنےن ایک وسیتچ اس ےک ےھچیپ آیئ 

ے

 اےس اس رطح رمکے ےس اجی
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 ان ولوگں وھچڑ ےک آ اکچ اھت۔ھچک وسچ ےک وہ نچک ںیم آی ا۔ رضخ یھب  

 اےس نچک ںیم دھکی رک وہ یھب اہیں آی ا۔ 

  ڑھکا داھکی 
 
ی ر

ے

 اور اےس وچےہل ےک ف

 

     

 

 ڈویل ہی یپاین ویکں رگم رک رےہ وہ رضخ ےن نچک ںیم آ رک وپاھچ ۔ 

 راہ اھت رقتابی آدھ ےٹنھگ ےس ہی یپاین اس ےن  
 
 اےسی یہ وچےہل رپ راھک وہا اھت یپاین اٹ

ا راہ ۔ 

ے

 ی ارم ےن اس یک ی ات اک وکیئ وجاب ہن دی ا سب یپاین وک وھگری

 وت ےہ مت ےھجم کیھٹ ںیہن گل رےہ رضخ ےن رپاشیین ےس اہک ۔ 

ے

 
 ڈویل ریخی

 ںیم کیھٹ ںیہن وہں رضخ اس ےن وچاہل دنب رکےت وہےئ اہک ۔ 

اڈک رہ ایگ ۔ نکیل اےلگ یہ ڈنکیس وج رحتک ی ارم ےن یک یھت اےس

 

  دھکی رک رضخ ش

 ی ار م ےن اانپ دای اں اہھت اےتلب یپاین ںیم ڈال دی ا ۔ 

رھ 

ٹ

راب وہایگ ےہ اہمترا ہی ایک رحتک یک ےہ مت ےن وہ آےگ ی 

ن

ڈویل ایک رک رےہ وہ دامغ خ

ر اکنےنل یک وکشش رکےن اگل ۔ 
م
 رک اس اک اہھت یپاین ےس ی اہ

  اہھت ڈاےل ڑھکا اھت ۔ ہکبج ی ارم انب یسک درد انب یسک فیلکت ےک یپاین ںیم
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ری لکشم ےس اس اک اہھت یپاین ےس اکنال ۔

ٹ

 رضخ ےن ی 

ہی ایک ایک ےہ مت ےن ی ار م اہمترا اہھت لج اکچ ےہ اس اک وپرا اہھت وپری رطح ےس لج اکچ 

 اھت ۔ 

ردیتس اس اک اہھت انچنیھک اچاہ  ںیہمت فیلکت ںیہن وہ ریہ ایک رضخ ےن زی 

ہی فیلکت اس فیلکت ےک اسےنم وج ںیم ےن روح وک ںیہن ہی فیلکت مک ےہ تہب مک ےہ  

 دی ےہ ۔

اس ےن رضخ اک اہھت اکٹھج اور دورسی رطف آی ا اہجں کمن اور ینیچ وریغہ ےک ڈےب 

 رےھک وہےئ ےھت ۔ 

 اس ےن واہں ےس رمچ اک ڈہب ااھٹ ی ا اور وھکل رک وپرا ڈہب اےنپ اہھت رپ اکنیھپ ۔ 

 رک ےھچیپ وہ اکچ اھت ۔  رضخ اس یک نلج وسچ رک یہ اس اک اہھت وھچڑ

 ڈویل مت یپالگ وت ںیہن وہ ایگ ایک رک رےہ وہ مت ۔

اہں یپالگ وہایگ وہں ںیم ںیم ےن اس اہھت ےس اینپ روح وک فیلکت دی ںیم ےن اس اک 

اہھت اکٹ دی ا اس اہھت ےس اس اہھت وک زسا رضور ےلمیگ ۔وہ زور زور ےس اہھت دویار رپ 

ا وکیئ دویاہن یہ گل راہ اھت 

ے

 رھپ دورسا ڈہب ااھٹ رک اےنپ اہھت رپ کمن ڑھچےنک اگل اھت ۔ امری

ے اگل ۔ 

ن

کلب

ن

ن
ر 
م
ا نچک ےس ی اہ

ے

 ہکبج رضخ اس یک فیلکت وسحمس رکی
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  روح  
 
ی ر

ے

رآی ا وتواہں دروازے ےک ف
م
ا وہں ۔رضخ ی اہ

ے

د ی اسک ےل آی

ٹ

 ای 

ٹ

رس

ن

ںیم ف

پ ریہ یھت ۔ 

ن

 ڑھکی اکی

رھ ایگ ۔

ٹ

 رضخ ےن ای  رظن اےس داھکی اور آےگ ی 

د فیلکت اچنہپےن ےک ےیل  روح ےن نچیک یک ری 

ن

 رطف داھکی اہجں ی ارم اےنپ آپ وک م

د راہ اھت 

ٹ ن

 وکیئ زیچ ڈوھی

 ںیم ںیہن دھکی یتکس یھت 

ے

روح وک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ ایک رکے وہ ی ارم وک اس احل

 نکیل اس ےک یپاس اج ےن اک وت وسچ یھب ںیہن یتکس یھت آج وہ اس اک ہصغ دھکی یکچ یھت ۔ 

ر وہ   ر وہیئگ وت وہ آہتسہ آہتسہ دقم اکیف دی 
م
  ی ات سب ےس ی اہ

 
وخد رپ رٹنکول رکیت ریہ ج

 ایتھٹ اس ےک ےھچیپ آیئ ۔

 اےنپ ےھچیپ اس یک وخوبش وک وسحمس رکےت وہ وفرا اٹلپ ۔

ا اچےیہ اہمتری تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ ۔

ن

 مت اہیں ویکں آیئ وہ ںیہمت آرام رکی

ای  اہھت ےپ ڈارٹک ےن یٹپ ی ادنیھ یھت اور   وہ اس ےک دوونں ی ازو دےتھکی وہےئ وبال اہجں 

 دورسے اہھت ہپ ےپ اس ےن وخد ۔ 

آپ ہی۔ ۔۔۔۔۔س  ھچک۔ ۔ ۔۔۔۔ ویکں رک رےہ ںیہ ی ارم اس ےن ی ارم اک اہھت اےنپ  

 اہھت ںیم ےتیل وہےئ اہک ۔
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ا وخد وک فیلکت ویکں دے رےہ ںیہ ۔ 

ن

 آپ اانپ ہصغ ھجم رپ اکنےل ی

 ۔اور ںیہمت فیلکت ںیم دھکی رک ریمی اجن اجیت ےہ ویکں ہک مت ریما ہصغ ںیہن ہس یتکس

ردیتس اس اک رخ ریھپےت وہےئ ےنجیھب اگل۔   ۔اب اجؤ اہیں ےس آرام رکو وہ زی 

دےن اگل سج ےس وہ اینپ 

ٹ ن

را رک اےنپ ےئل وکیئ زیچ ڈوھی
م
اور ای  ی ار رھپ ےس نچک ںیم رظن دہ

د رھبا ےکس ۔ ری 

ن

 فیلکت وک م

 ی ارم ریمی ی ات ںینس روح ےن اس یک

ن

  ی ارم ےن اےس اےنپ نس 
 
 رطف ٹلپ رک اہک ج

 ےس اگل ایل ۔ 

ںیم ےن اہک ہن اجؤ اہیں ےس ویکں ںیہن یتنس وہ ریمی ی ات وہ اےس یتخس ےس اےنپ اسھت 

اگلےئ ہک راہاھت اس یک ڑکپ ںیم اینت یتخس یھت روح وک اینپ اسسن ےس دنب وہیت وسحمس 

 وہےن یگل ۔

 اس ےس ڑھچواےن یک وکشش رکےن یگل ۔   ی ارم ۔۔۔ وھچڑںی ےھجم ۔وہ اانپ آپ

  ھجم ےس دور اجےن یک ی ات رکیت وہ وہ ایھب 
 
اےسی یہ ریمی اسںیسن رےنک یتگل ےہ ج

 ںیم ےجیھب وہےئ وبل راہ اھت ۔ 

ن

 اےس یتخس ےس اےنپ نس 

ے

 ی

د فیلکت اچنہپ ریہ  ری 

ن

وھچ۔ ۔وھچڑںی ۔۔اہھت ریپ امرےن یک وکشش ںیم اےنپ آپ وک م

 یھت ۔

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
628 

   ہکبج ی ار م ےن 

ن

 یک مسق اھک ریھک یھت ۔نکیل اےلگ یہ ےحمل ی ارم ےن ااچی

ن
ن

اس یک ہن نس

 اےس وخد ےس دور ایک ۔ 

ا۔ںیہمت فیلکت دےتی وہےئ  

ن

 رکی

ے

اجو اجےک آرام رکو ۔اور آج ےک دعب وکیئ یطلغ م

 ںیم دھکی رک ۔ 

ے

 
ا وہں وہ ںیہمت اذی

ے

 رمی
پ
 ٹ
پ
 وخیش ںیہن وہیت ےھجم وخد ٹ

  رضخ
 
  واسپ آی ا ۔ وہ ےصغ ںیم وبل راہ اھت ج

ردیتس رئیچ رپ ےنھٹیب اگل ۔  ا ی ارم وک زی 

ے

د ی اسک ڑکپای

ٹ

 ای 

ٹ

رس

ن

 روح ریمی دمد رکو اےس ف

 رضخ ےن لکشم ےس یہ یہس نکیل ی ارم ےک اہھت یک یٹپ رکدی ۔ 

وہ ںیہک ںیہن اج ریہ اہمترے یپاس ےہ اور مت ا ےس فیلکت ںیہن دوےگ وت وخد وک یھب 

 ںیہن وہیگ وہ اےس یسک وھچےٹ ےچب 

ے

 
 یک رطح اھجمسےت وہےئ وبال اور اسھت یہ اذی

 روح اک اہھت ڑکپ رک اس ےک یپاس اھٹب دی ا ۔ 

 یک رطح روہ مت 

ن
 

ِؐہی ںیم اےس ںیہن ںیہمت یھب ہک راہ وہں ۔ونرلم ڈنبسہ وائ

 ھجمس آ 

ے

د اس یک ی ات ھچک دح ی ای 

 

دوونں ۔وہ ی ارم وکاھجمسےن یک وکشش رک راہ اھت ےسج ش

رات رظن ںیہن آرےہ یکچ یھت ۔سج یک وہج ےس اب  

 

ای

ے

اس ےک رہچے رپ ےصغ ےک وکیئ ی

 ےھت

ا الھکؤ ۔ رضخ ےن ےتہک وہےئ اس ےک اہوھتں یک رطف داھکی ۔اور رھپ وخد 

ن

روح اےس اھکی
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 یہ رشدنمہ وہایگ۔ 

ا ںیہن اھکی ا ۔ 

ن

 وہ اجاتن اھت ان دوونں ےن ےلھچپ نیت دن ےس اھکی

ا وہں ۔ 

ے

ا الھکی

ن

 رووک ںیم مت دوونں وک اھکی

ا

ے

ا اکنےنل اگل اےھچ رسرھپےاعوقشں ےس واہطس  رضخ رکسمای

ن

 وہا ان دوونں ےک ےیل اھکی

رای ا ی ارم لھک رک سنہ ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 ڑپا ےہ ریما ۔وہ دنلب آواز ی 

رایئ یھت "ںیم ںیہن رصف ہی

ٹ

ری 

ٹ

ری لکشم ےس ی 

ٹ

 " ہکبج روح ی 

 

     

ا دھکی رک وہ ھجمس یکچ یھت ہک 

ے

وہ رمکے ںیم آی ا وت روح وسےن یک ایتری رک ریہ یھت اےس آی

ا ےہ ۔

ے

 آج وہ اےنپ روم ںیم یہ وسےن اک ارادہ رھک

روح وک اےنپ دوونں اہوھتں ںیم فیلکت وہ ریہ یھت وہ کیھٹ ےس دوونں اہھت دیسھ 

 ںیہن رک یپا ریہ یھت ۔ 

ر

ے

 دھکی رک اےس روح رپ ی

ے

  ہک اےنپ آپ رپ ہصغ ۔ اس یک احل
 
 س آےن اگل ج

  آی ا اور اس ےک ےھچیپ ہگج انب رک ےنھٹیب اگل ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

 روح ھچک ںیہن وبیل ۔اور ہن یہ رظنںی ااھٹ رک اس یک رطف داھکی وہ اس ےک ےھچیپ آ اھٹیب ۔ 

 رپ راھک ۔ 

ن

 ے ےس اےس ڑکپ رک اےنپ اسھت اگلی ا اور اس اک رس اےنپ نس 
ج
 ھ
پی ب
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دوونں اہھت اےنپ اہوھتں ںیم رےھک مت وس اجو روح ںیہمت فیلکت ںیہن وہ ُؐرھپ اس ےک  

یگ وہ اس ےک دوونں اہھت اےنپ اہوھتں ںیم انب اہسرے ےک اورپ رےھک وہےئ اھت سج ےس 

 واہعق یہ روح وک فیلکت ںیہن وہ ریہ یھت ۔ 

 ہکلب اس نکیل وہ اجیتن یھت ااسی رکےن ےس ی ارم وک فیلکت وہیگ اس اک یھب وت اہھت الج ےہ

ےن وخد الجی ا ےہ ۔نکیل وہ اچہ رک یھب اےس ھچک ںیہن وبل یپایئ ہن اجےن ویکں ہک اےس 

 ی ارم ےس وخف آےن اگل اھت

  وہ اس اکاہھت اکٹ راہ اھت ۔ 
 
  یھب ںیہن اگل اھت ج

ے

 اانت ڈر وت اےس ی ارم ےسی

پ  نکیل اب وج ی ارم ےن اےنپ اسھت ایک اھت اےس اس ےس وخف آےن اگل ہی صخش اےنپ آ

ا۔ اور اس ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت ۔ 

ے

 ےس تبحم ںیہن رکی

رہ وک واسپ رھگ اچنہپ ےکچ ےھت ۔ 

 

 وہ ولگ امی

 سج یک وہج ےس اب اصرم اکیف رپ وکسن وہ اکچ اھت ۔ 

را گل راہ اھت وج ی ارم ےک اسھت ںیہن رانہ اچیتہ یھت ۔   نکیل اےس روح ےک ےئل ی 

ری ی ار اس ےس وپانھچ وہ اینپ رمیض ےس یئگ یھت واہں ہپ ۔

ن

نکیل رھپ یھب اصرم ای  آخ

 اچاتہ اھت ہک ایک وہ ی ارم ےک اسھت رانہ اچیتہ ےہ ۔

 ایس ےئل آج اس ےن روح ےک رھگ اجرک اےس نلم اک ہلصیف ایک اھت ۔ 
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 ارگ وہ ی ارم ےک اسھت ںیہن رانہ اچیتہ وت وہ وکٹ ےک رھتو اےسالطق دولا اتکس اھت ۔ 

ری اد ںیہن رکاتکس ۔ ی ارم اس رطح ےس یسک ڑلیک   یک زدنیگ ی 

ا 

ے

ردیتس اےنپ اسھت رھک اتکس ںیہن ےہ ےب کش وہ ےس ایپر یہ ویکں ہن رکی وہ روح وک زی 

ردیتس ںیہن رکےن دے اگ ۔   وہ۔نکیل وہ اس ےک اسھت زی 

     

د اےس اےنپ اہھت ںیم ی الکل یھب  ای 

 

اہتش رکوای ا ش

ن

حبص ی ارم ےن اےنپ اہوھتں ےس اےس ی

 ےک اسےنم اینپ فیلکت رپ رٹنکول ےیک وہےئ اھت۔فیلکت ںیہن یھت ی ا اس 

ا اھک ریہ یھت ۔ 

ن

 ہکبج روح انب ھچک وبےل آرام ےس اس ےک اہھت ےس اھکی

ان ایک ایک رکاتکس اھت وہ انب وسےچ 

ن

اب اےس اس صخش اک وکیئ رھبواس ہن اھت اجنےن ہی ان

 ےھجمس اےنپ آپ وک فیلکت اچنہپ اتکس اھت وت روح وک ویکں ںیہن ۔ 

ا ےہ روح یھب وت دغار    رضخ ےن

ے

اےس اتبی ا اھت ہک وہ اےنپ دغاروں ےک اسھت اسیک ولسک رکی

 یھت ۔

 زور ڈاول اےنپ ےھنن ےس ذنہ رپ اس وکوسوچں ںیم ااھجل دھکی رک وبال ۔ 

ے

 اانت م

ا وہں ۔ 

ے

ر ڈرن رکےت ںیہ ۔ہکلب ھچک دونں ںیم ںیم ںیہک آوگنیٹ اک نیلپ انب ی
م
ام ی اہ

 

 آج ش

ارے رےتش ںیم تہب دوری وہیئگ ےہ ۔نکیل ںیم دھکی راہ وہں اس س  
م
 یک وہج ےس ہ

 ںیم س  ھچک کیھٹ رکدوں اگ ۔
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ارک دلجی واسپ آ اجؤں اگ ۔ 

ٹ

پ

ن

 س  ھچک ےلہپ اسیج ۔ ںیم ای  دو رضوری اکم پ

 اانپ ایخل رانھک ۔۔ 

ر وںیہ ےھٹیب دروازے وک  وہ اس ےک امےھت رپ وبہس داتی لکن ایگ ۔ہکبج روح ہن اجےن ینتک دی 

ی

ے

ھی
ئ ک

 ریہ ۔اہجں ےس ی ارم لکن رک ایگ اھت ۔  د

     

 ےھجم زسم ی ارم ےس انلم ےہ اصرم ےن آ رک وچدیکار ےس اہک۔ 

 

ے

 آیئ امی وسری رس مہ یسک وک اس رط ح ےس ادن ںیہن یھب تکس

 رتہب وہاگ ہک آپ رس یک وموجدیگ ںیم آںیئ۔ وہ ادب ےس ذعمرت رکےت وہےئ وبال ۔ 

 وت یہس ےک ارٹکپسن اصرم اس ےس انلم اچاتہ ےہ ۔وہ آپ ادنر اج ےک ای  ی ار روح وک اتبںیئ

 رضور ھجم ےس انلم اچےہ یگ اصرم ےن اھجمسےت وہےئ اہک۔

ا رضوری ےہ ویکہکن رس یک ااجزت ےک ریغب ادنر 

ن

رس ہی ی ات ڈیمم وک ںیہن ہکلب رس وک اتبی

 وکیئ ںیہن اج اتکس ۔ 

ا وہاگ ۔ اور ارگ آپ دیسیھ رطح ےس اہیں ےس ہن ےئگ وت ےھجم وبجمراً  

ن

 ڈویل رس وک وفن رکی

د وہ یھب اس ےک ی ارے ںیم اجاتن اھت ۔  ای 

 

رمہ وہا ش  اس ی ار وچدیکار ی 

 دوھکی ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو ریما روح ےس انلم تہب رضوری ےہ ۔

   ےس ھچک ونٹ اکنےتل وہےئ اس ےک اہھت ںیم رےھک ۔
 

 اس ےن اینپ ج
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 ہک دنچ ونوٹں ےک ےیل اینپ اامیدناری چیب رس ہی یطلغ ہن رکںی مہ اےنت ےئگ زگرے ںیہن

 دںی۔ وچدیکار ےن ایس ےک ادناز ںیم ونٹ واسپ اس ےک اہھت ںیم رےھک ۔ 

راےت 

ٹ

ری 

ٹ

ر آیئ وت افش وک ی 
م
ام یہ ںیہن ےل راہ روح ی اہ

ن

ان ےہ اجےن اک ی

ن

بیجع ڈٹیھ ان

 وہےئ انس ۔ 

 رک دےنھکی یگل ہک وکن ےہ ۔ 

ن

 وت اھجی

اس ےناصرم وک وت ہن داھکی اھت نکیل اس یک آواز اچہپن یکچ   وچدیکار اںیہن ادنر آےن دو۔

 یھت ۔

 نکیل ڈیمم رسےن ۔۔۔

 انتج اہک ےہ اانت رکو ۔۔وہ ےصغ ےس وبیل وت وچدیکار رس اکھج ایگ ۔ہکبج اصرم ادنرآاکچ اھت ۔ 

 

     

 وہ اصرم وک ےل رک ادنر آ یئگ ۔ 

اتن وہں ہی اہمترے  وھٹیب روح ںیم مت ےس تہب رضوری ی ات رکےن واال وہں ںیم اج

ا وہاگ ۔اصرم 

ن

ےیل تہب لکشم وہاگ نکیل ارگ مت آاسن زدنیگ اچیتہ وہ وت ںیہمت ہی رکی

 ےن ی ات رشوع یک 

آپ ایک انہک اچےتہ ںیہ ںیم ھچک یھجمس ںیہن ۔وہ اجیتن یھت ہک وہ اہیں ایس ےیل آی ا ےہ 
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اہک اےس اہیں ےس اکنل ےکس نکیل وہ ھجمس یکچ یھت ہک اس اک ی ارم ےس 

ے

ا لکشم یہ ی

ن

دور اجی

انکمم ےہ ۔ 

ن

 ںیہن ہکلب ی

 وہ یھبک اےس وخد ےس اگل ںیہن وہےن دے اگ ۔

 روح ںیم اہمترے ےئل الطق ےک اکذغات ونبا رک الی ا وہں

ارگ مت ان رپ اسنئ رک دو وت ںیم آاسین ےس اہمتری الطق رکوا ےک ںیہمت اہیں ےس یھب 

 ۔اتکس وہں اور رھپ ی ارم یھب ھچک ںیہن رک یپاےئ اگ  

ا اہمترے سب ںیم ںیہن ےہ ۔ 

ن

 ںیم اجاتن وہں ی ارم ےسیج صخش ےک اسھت زدنیگ زگاری

ںیم اہمترے ےئل سب اانت یہ رک اتکس اھت اس ےن اکذغات اس ےک اسےنم رےتھک وہےئ  

 نیپ اس ےک اہھت ںیم امھتی ا ۔ 

  ای  دامھےک ےک اسھت دروازہ الھک 
 
 روح ےن ای  رظن ان اکذغات وک داھکی ج

 ےحمل اصرم ےک ہنم رپ ای  زور داراکم اگلسج ےس وہ دور زنیم رپ اج رگا ۔   اور اےلگ یہ 

  
 
ی ر

ے

اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ریمے رھگ ںیم دقم رےنھک یک وہ داھڑےت وہےئ اس ےک ف

 آی ا ۔ 

ا اچےتہ وہ اس ےن اصرم ےک رگی ان وک ڑکپ رک اےس 

ن

مت ھجم ےس ریمی روح وک دور رکی

 دوی ارہ ڑھکا ایک ۔ 
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پ ریہ یھت ہکبج اس ےک اس رط

ن

 ح ےس آےن رپ روح وکےن ںیم ڑھکی ڈر ےک امرے اکی

تہب احلظ رک ایل ںیم ےن اہمترا آج ںیم ںیہمت زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ ی ارم ےن اےس ای  

   ےس وتسپل اکنال 
 

 زوردار اکٹھج دی ا اور اسھت یہ اینپ ج

ارف زیتی ےس اس یک رطف آرک ا ےس اھتےنم یک وکشش رکےن ےگل ۔ 

 

  رضخ اور ش
 
 ج

ری لکشم ےس اس ےک اہھت ےس وتسپل اکنال ۔ ا

ٹ

 ور رضخ ےن ی 

د ڈر  ری 

ن

وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک روح ےک اسےنم ایسی وکیئ رحتک رکے سج ےس وہ اےس م

 اجےئ

  وچدیکار ےن وفن رپ اےس اصرم 
 
وں یسک رضوری اکم ےک ےیل اجرےہ ےھت ج

ن

 

ے

وہ ت

 رھگ یک رطف ےل آی ا ےک اہیں آےن یک ربخ دی۔ی ارم اانپ اکم وھچڑ رک اگڑی دیسیھ اےنپ

 ۔

ایک رکےن آےئ ےھت مت اہیں ایک ہک رےہ ےھت مت روح ےس وہ ےصغ ےس وپھچ راہ اھت ہکبج 

ارف لبیٹ رپ ےس الطق ےک اکذغات ااھٹ اکچ اھت ۔ 

 

 ش

ارف ےن رپیپز دےتھکی وہےئ اہک ی ارم ےن ےب ینیقی ےس روح یک 

 

ہی وت الطق ےک رپیپ ںیہ ش

 رطف داھکی ۔ 

ر اس یک رطف داتھکی راہ وج یھبک ی ارم وک وت یھبک ان اکذغات وک دھکی اور رھپ ہن اجےن   ینتک دی 
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 ریہ یھت ۔ 

 ںیہن تہب یہ وشق 
 
اس ی ار مت ےن دح رکدی روح اہمتری ہی یطلغ وایعق اعمیف ےک اقٹ

ا ےہ ھجم ےس الطق اچیتہ وہ مت ۔ 

ن

راھ ےہ ںیہمت ھجم ےس دور اجی

ٹ
پ
 خ

رار  آج ےک دعب اہمترے دامغ ںیم یھبک ایسی ی ات

ن

م
ںیہن آےئ یگ ۔ااسی وسےنچ ےس ےلہپ ہ

 ی ار اہمتری روح اکےپن یگ۔

 یک رطف ےل اجےن اگل ۔

ٹ

ت

ن

مب
ئ پ س

ے وہےئ 

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

 ی ارم ےصغ ےس اتہک اےس 

ی ارم ےھجم۔۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن۔۔۔۔۔ اتپ اس۔۔۔۔ ی ارے ںیم ۔۔زیلپ۔ ریما نیقی 

 ۔۔۔۔۔رکںی ریمی۔۔۔۔۔۔ ی ات ںینس ۔۔۔

  اتبےن یگل ۔ روح اس ےک اسھت ےتچھک روےت وہےئ

 نکیل ی ارم وک اس ی ات یک رپوا ہن یھت ۔ 

 ںیم آرک ای  دروازہ وھکال اور روح وک 

ٹ

ت

ن

مب
ئ پ س

ہک وہ اس ےس ایک ہک ریہ یھت ۔ی ارم ےن 

 ادنر ڈال رکےک دروازہ دنب رکدی ا ۔ 

ری یطلغ ےہ ۔ 

ن

 ہی اہمتری زدنیگ یک آخ

 ااسی ھچک رکےن ےک ی ارے ںیم ںیہن وسوچ

ے

  یگ۔اس یک دعب مت رمےت دم ی

 ی ارم دروازے ےک اسھت گل رک ڑھکا وہ ایگ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
637 

ارف اور رضخ یھب ےچین آ ےکچ ےھت ۔وہ ھجمس ےکچ ےھت 

 

ہکبج اصرم وک واہں ےس اکنل رک ش

ر اج یکچ ےہ 
م
 اس ی ار ی ات ی ارم ےک سب ےس ی اہ

 

     

ر اکنںیل ےھجم 
م
ر اکنںیل ۔ویکں دیق ایک ےہ آپ ےن ےھجم ہن ی اہ

م
ی ارم زیلپ ےھجم اہیں ےس ی اہ

 وہ زور زور ےس دروازہ اٹھکٹھکیت الچ ریہ   اہیں ےس

ے

آپ ریمے اسھت ااسی ںیہن رک تکس

 یھت ۔

ارف اھبیئ رضخ اھبیئ وکیئ وت وھکول ۔اہیں تہب ادنریھا ےہ ۔زیلپ ےھجم ڈر گل راہ ےہ ۔ 

 

 ش

 اینپ ےب یسب رپ وہ روےت روےت اور زور ےس الچےن یگل

 دروازہ وھکول ۔زیلپ وکیئ دروازہ وھکول ۔ 

ان ڑھکا ںیہن وہ اتکس اھت ۔   ہی تہب یہ

ن

ا اس رمکہ اھت اہیں ای  ےس زی ادہ ان

ٹ

 وھچی

انھٹیب وت تہب دور یک ی ات ۔ ی ارم وکیئ اس ےس تہب دور ہن اھت ۔سب ھچک اچن ےک افےلص رپ 

اھت ۔اور ایہن اوچنں ےک درایمن ای  دروازہ اھت ۔سج یک ای  اسڈیئ روح اور دورسی  

 اسڈیئ ی ارم اھت ۔ 

ا

 

 رف اور رضخ ڑھکے ےھت اس ےک اسےنم ش

 وہ زور زور ےس الچ ریہ یھت۔
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ر ہن اھت ۔

 

 نکیل ی ار م دروازے ےک اسھت ڑھکا اھت ۔اےس روح یک یسک خیچ یسک اکپر اک وکیئ ای

  اےس اگل ےک اس ےک مسج رپ وکیئ زیچ رگنی ریہ ےہ 
 
روح الچےت الچےت کھت یگل۔ ج

 ۔

پ 

ن

را اسی

ٹ

 ےہ ۔ےب اایتخر اس یک خیچ دنلب اےلگ یہ ےحمل ےس ہتپ لچ ایگ وہ زیچ ای  تہب ی 

 وہیئ ۔

رق ہن ڑپا اھت ۔ 

ن

 نکیل دروازے ےک یپار ڑھکے صخش رپ وکیئ ف

راھ ۔

ٹ

ارف ای  دقم آےگ ی 

 

 ڈویل ےھجم اتگل ےہ ش

ارف اےس زسا ےلم یگ۔ 

 

۔ روح ےن یطلغ یک ےہ ش

 

ش

ش

 

ش

 

 رک راہ وہں وت مت یھب 

ے
 

رداس ھجم ےس زی ادہ ایپر ںیہن رکےت مت اس ےس ۔ارگ ںیم ی 

 

ے
 

رداس  وت ےلچ اجو اہیں۔ی 

ے

  رکو ۔اور ارگ ںیہن رک تکس

 ںیہن وہ ریہ یھت وہ 

ے
 

رداس ارف ےس اس یک ںیخیچ ی 

 

ر یھت ش ڈویل ےک ےنہک یک دی 

ر لکن ایگ ۔
م
 رمکے ےس ی اہ

ارف اھبیئ ۔۔۔۔۔رضخ 

 

۔ ۔۔ش

 

ش

 

ش

 

ش

زیلپ اکنول۔ ۔۔۔۔زیلپ اکنول ۔۔۔۔۔

 اھبیئ۔۔۔۔۔۔ ی ارم ۔۔۔۔وکیئ وت وھکول ۔ 

  یھت ۔ روح یک اسسسن اھتےنم یگل
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پ اس ےک وپرے مسج رپرگنی راہ 

ن

وہ ےخیچ اج ریہ یھت۔ اس اک اسرا مسج اکےنپن اگل اھت اسی

 اھت ۔ 

 اک رفس رشوع وہاکچ ےہ

ے

 روح وک اگل ہک ےسیج اس اکوخف ےس ومت ی

ا راہ 

ے
ن

ر واہں ےھٹیب روح وک س  ی ارم ہن اجےن ینتک دی 

۔مم۔ ۔۔۔۔۔ ی ار زیلپ۔۔۔۔م۔ ۔۔ ےھجماہیں ۔۔۔۔۔اہیں ےس ۔۔۔۔۔اکنںیل۔  

ںیم آدنئہ ایسی ۔۔۔۔۔کک۔ ۔۔۔وکیئ رحتک ۔۔۔۔۔ین۔۔ںیہن رکوں یگ 

دا ےک ےئل ۔۔۔۔۔ےھجم اہیں 

ن

۔۔۔۔۔۔زیلپ ےھجم اعمف۔۔۔۔۔ رک دںی ۔۔۔۔۔۔ج

۔۔۔۔ےس اکنل ںیل۔۔۔ی ارم اہکں ےہ آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجم س۔۔۔۔۔نس 

رےہ ںیہ ہن ۔۔۔۔۔؟ںیم اجیتن وہں۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ اہیں ںیہ 

 ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ 

ے

 ےھجم چ۔ ۔۔۔۔۔وھچڑ رک۔۔۔۔۔۔ ںیہن اج ۔۔۔۔۔تکس

ںیم۔۔۔۔۔آآآ۔ ۔۔ آپ ۔۔۔۔۔وک ۔۔۔ھچ۔ ۔۔۔۔۔وھچڑ رک۔۔۔۔۔۔۔ یھبک 

ںیہن اجؤں یگ۔۔۔۔ ی ارم۔ ۔۔۔۔۔زیلپ ےھجم۔۔۔۔۔ اہیں ےس۔۔۔۔ اکنںیل۔ 

۔ ۔۔۔ ےھجم۔۔۔۔ک۔ ۔۔ اکٹ ےل۔۔۔ اگ  پ

ن

 ۔۔۔ ہی اسی

ںیم آپ ۔۔۔۔۔۔ےک آےگ ی ارم۔ ۔۔۔۔ زیلپ دروازہ۔۔۔۔۔ وھکںیل ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ زیلپ ےھجم اہیں۔۔۔۔۔۔ ےس اکنےنل ںیم  پ پ
پ
اہھت۔۔۔۔۔۔ وجڑیت وہں۔۔ی
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آدنئہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایسی وکیئ رحتک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رکوں۔۔۔۔۔ یگ ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔آآآ۔۔آپ وک وھچڑ ۔۔۔۔۔۔رک ںیہک ںیہن۔۔۔۔۔۔ اجؤں یگ 

 وھتڑی ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ی ارم۔ ۔۔۔۔ اہیں تہب۔۔۔۔۔۔ ادنریھا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔تہب

یس ہگج ےہ۔۔۔۔۔۔ ںیم ڑھکی رہ۔۔۔۔۔۔۔۔ رک کھت یکچ ۔۔۔۔وہں ریمے 

پ 

ن

یپاؤں ۔۔۔۔۔۔۔ںیم درد وہےن۔۔۔۔۔۔ اگل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ہی اس۔ ۔اسی

ریمے اورپ ۔۔۔۔۔لچ راہ ےہ زیلپ۔ ۔۔۔۔۔دروازہ ںیلھک۔ ۔۔۔۔ہی۔ ےھجم اکٹ 

 ےل اگ ۔۔۔ 

 وھکںیل۔۔۔۔۔ ی ارم ےھجم۔۔۔۔۔۔ تہب ڈڈ۔۔۔۔۔۔ ڈر گل۔۔۔۔۔۔ راہ ےہ ۔زیلپ

ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔تہب ڈر گل ۔۔۔۔۔۔۔راہ ےہ۔۔۔۔۔۔ ۔ی ارم آپ  

ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔ ی ات نس۔۔۔۔۔۔۔۔ رےہ ںیہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔ زیلپ دروازہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔وھکےل ےھجم تہب۔۔۔۔۔۔ ڈر گل راہ ےہ ۔

ر ڑھکا ی ارم اےس نس 
م
وہ بک ےس دروازہ اٹھکٹھکیت الچےئ اجریہ یھت اور دروازے ےک ی اہ

 راہ اھت ۔ 

 رھپ آہتسہ آہتسہ آواز متخ وہیت دنب وہیئگ

ے یک رطح ڑھکا راہ ۔ 
م
س

 

خ
م

 ہکبج ی ارم یسک ےب اجن 
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 اھت ۔۔ی ارم ےن آہتسہ ےس دروازہ وھکال 

ے
ے

رھ ےجب اک وق

ٹ

 رات ڈی 

 روح دویار ےک اسھت یگل زنیم رپ ڑپی یھت ۔ 

پ اس ےک مسج رپ رگنی راہ اھت ۔ 

ن

 اسی

پ 

ن

ا اسی

ٹ

 اھت ۔  وہ رقتابی ون ٹف ابمل اور اکیف ومی

پ ااھٹ رک اس ےس دور ایک ۔ 

ن

راھ رک وہ اسی

ٹ

 ی ار م ےن اہھت ی 

 رھپ اس ےن آہتسہ ےس روح ےک ےبوہش وموجد وک ااھٹی ا ۔ 

را ںیم  ری یطلغ ےہ ۔اور نیقی امون اس ےس زی ادہ ی 

ن

ےھجم نیقی ےہ اجن ہی اہمتری آخ

 اہمترے اسھت رک یھب ںیہن اتکس ۔ 

  ۔ ںیہمت فیلکت اچنہپ ےک وخیش ںیہن یتلم ےھجم 

 اینت یس ی ات ویکں ںیہن یتھجمس وہ ںیہن وھچڑ اتکس ںیم ہی س  ھچک ۔ 

ںیم اس ددنھل ںیم تہب آےگ لکن اکچ وہں ۔اہیں ےس وایسپ اک وکیئ راہتس ںیہن ےہ 

 روح۔ اور وکیئ راہتس ےہ یھب وت رصف ومت اور ںیم وت اہمترے اسھت انیج اچاتہ وہں ۔ 

 آی ا ےہ ۔ریمے ادنر ےنیج اک وحہلص دیپا وہا روح مت آیئ وہ وت ےھجم زدنیگ اک بلطم ھجمس 

ا اچیتہ وہ۔ 

ن

 ےہ وخاوشہں ےن منج ایل ےہ اور مت ھجم ےس دور اجی

 اب اہمترے اہیں ےس اجےن ےک س  راہ ںیم دنب رک اکچ وہں ۔ 
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 اب اہمترے یپاس رصف ای  راہتس ےہ اور وہ راہتس ی ارم اکیمظ ےہ ۔

ری  

ن

ر اسسن ےک اسھت آخ
م
اسسن یھب ی ارم اکیمظ ےک اسھت یہ ینیل اب ںیہمت زدنیگ یک ہ

 وہیگ ۔ورہن ںیم ہی اسںیسن نیھچ ولں اگ ۔ 

 ںیم آایگ ۔ 

ٹ

مب ت
ئ پ س

 رصف ریمی وہ مت رصف ریمی ۔وہ اےس ڈیب رپ اٹل رک واسپ 

 

     

ر ےک رمکے ںیم آی ا ۔ 

ن
 

پ واال دروازہ دنب ایک ۔ اور دورسے ایس اسی

ن

 اس ےن اسی

 واہں ےس ای  اچی  ااھٹی ا ۔اےنپ آپ وک یھب دردی ےس امرےن اگل ۔ 

ر فیلکت دےنی ےک دعب یھب اےس وکسن ہن الم اھت ۔   اےنپ آپ وک اجنےن ینتک دی 

ارواک ۔وہ روح وک فیلکت 

ن

اےنپ آپ وک امرےت امرےت اس ےک اہھت دےنھک ےگل نکیل وہ ی

 اچنہپےن یک زسا وخد وک دے راہ اھت ۔ 

ا ںیم اجاتن وہں ر

ن

ا وہں نکیل ںیم ایک رکوں ںیم ااسی ںیہن رکی

ے

وح ںیم ںیہمت فیلکت اچنہپی

ا ےہ روح ریمے ادنر ڈر ےہ ہک مت ےھجم وھچڑ رک 

ے

اچاتہ نکیل رھپ یھب ھجم ےس ااسی وہاجی

 یلچ اجؤ یگ وت ںیم ےسیک ویجں اگ ۔

 روح ںیم رم اجؤاگن ںیم چس اتہک وہں اہمترے ریغب ںیم رم اجؤں اگ ۔ 

ں مت آاسین ےس ریمے اسھت ںیہن رہ یتکس ایس ےیل وت ںیم ےن ہی س  ھچک ںیم اجاتن وہ
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 ایک ۔ 

 اجؤ ۔ 

ے

 مت ھجم ےس ایپر ںیہن رک یتکس ہن وت ہن رکو نکیل ےھجم وھچڑ رک م

گ 

ن

ت

ٹ

ت پ م
ہ
ںیم ےسیک ویجں اگ اہمترے ریغب ۔۔۔۔۔ اےنپ آپ وک اچی  امرےن ےک دعب وہ 

ر یھب ی الکل

ن
 

پ ےسیج روم انتج اھت ۔   روم ںیم آ رک ڑھکا وہایگ اس اک اسی

ن

 اس اسی

اوسر انب ریہ یھت ارثک وہ اےنپ دونمشں ےک ےیل اس اک 

ن

گ ی ارم ےک زومخں وک ی

ن

ت

ٹ

ت پ م
ہ
ہی 

ا اھت ۔ 

ے

 اامعتسل رکی

ا روح ےس اےنپ ےیک یک اعمیف اماتگن راہ ۔ 

ے

 اچنہپی

ے

 
ر اےنپ آپ وک واہں اذی  وہ اجنےن ینتک دی 

ا اچ

ن

اتہ اھت اےس روح ےک اسےنم اےنپ ویکں ہک ہی س  ھچک اور وہ ےک اسےنم ںیہن رکی

ا اھت 

ن

 آپ وک وبضمط داھکی

 رک ےکس ہک اس ےس دور اجےن یک وکیئ یھب زسا اےس لم یتکس ےہ

ے

 
ای

 

اہک وہ اس رپ ہی ی

ے

 ی

     

 

 اس ےک مسج رپ وکیئ زیچ رگنی ریہ یھت وہ دنین ںیم ی ار ی ار اےنپ اورپ اہھت ریپ امر ریہ یھت ۔ 

 ےس اہھت امرےک ا

ن

ان

ٹ

 ےس وخد ےس دور رکیت وت یھبک اےنپ ی ازو وک الہسیت ۔ وہ یھبک اینپ ی

 

ے

د ںیہن انیقی ایھب ی ای 

 

ا اس یک اسری رحںیتک ونٹ رک راہ اھت ۔ش

ٹ

  ل 
 
ی ر

ے

ی ارم اس ےک ف

ر ںیہن یلکن یھت ۔
م
پ ےک وخف ےس ی اہ

ن

 اس اسی

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
644 

 ےس اگل ایل ۔ 

ن

رھ رک اےس اےنپ نس 

ٹ

 ی ارم ےن آےگ ی 

ا اہمترے اسھت ۔ 

ن

 ھچک ںیہن ےہ روح ںیم وہی

ر
 
 اےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔ھگ

پ ںیم ےن واسپ ایس رمکے ںیم دنب رک دی ا ےہ وہ واہں ےس 

ن

ھچک ںیہن وہاگ ںیہمت وہ اسی

 ںیہن لکن اتکس ۔ 

ا اھت ۔ 

ٹ

ا اےنپ اسھت اگلےئ ل 

ے

 ی الکل ڈرےن یک رضورت ںیہن ےہ وہ رنیم ےس اس وک الہسی

ر ںیم رپوکسن وہ ےک    رھپ ےس وس یئگ ۔ ہکبج روح اےس اےنپ یپاس وسحمس رکیت وھتڑی دی 

     

راب یھت ۔ 

ن

 روح یک تعیبط تہب خ

 اےس تہب اخبر وہ راہ اھت ۔

پ ریہ یھت

ن

 ڈر ےک امرے وہ دنین ںیم یھب اکی

ارایگض اک ااہظر رکےت وہےئ وہ اس ےس ی ات ںیہن رک ریہ یھت ۔ 

ن

 ی ا رم ےس اینپ ی

ا اھک یتیل ۔ 

ن

 ہکبج اس ےک ڈر ےس وہ وفراً اانپ اھکی

دوایئ اھکےن وک وباتل وفراً اھک یتیل اےس ڈر اھت ہک ی ارم اےس واسپ اس رمکے ی ارم ا ےس وج

 ںیم ہن وھچڑ آےئ 

ا ۔ 

ے

  ہن اجی
 
ی ر

ے

 ہکبج اس ےک ڈر یک وہج ےس ی ارم رشدنمیگ ےس اس ےک ف
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 وہ ی ارم ےس ڈرےن یگل یھت ۔

 یہ اےس یسک ےن یسک زیچ اک ڈر راتہ ۔ 

ے
ے

ر وق
م
 ہ

 

ئ 

ی یھت اےس ان دوونں ےس یھب وخف  وہ افش اور ریمی وک یھب بیجع رظنوں ےس د

ے

ھی
ک

 آےن اگل اھت ۔ 

ر نکمم رطےقی ےس اس اک ایخل رےنھک یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 
م
 ہکبج وہ دوونں ہ

 

     

 ڈر ےک امرے روح یک آھکن لھک یئگ اس اک وپرا مسج ےنیسپ ےس رشوبر اھت ۔ 

ن

 رات ااچی

 یگلوہ اےنپ اہھت یپاؤں رپ زیت زیت اہھت امرےن یگل ۔اور اسھت روےن  

راےن یک رضورت ںیہن  
 
روح ھچک ںیہن وہا ںیم اہیں وہں اہمترے اسھت ڈرےن ھگ

 ےہ دوھکی ںیم اہیں وہں ۔ 

  رکےت ےنہک اگل ۔ 
 
ی ر

ے

ا ےہ اےس اےنپ ف

ے

 آن رکی

ٹ
 

 وہ الی

پ اہیں ریمے ریپ رپ۔ اہیں ریمی رگدن رپ  

ن

۔اہیں دںیھکی ہن ریمے ی ازو ی ارم وہ اسی

 رپ وہ اےنپ مسج ہپ اہھت امرےت اےس ہن اجےن ایک داھک ریہ یھت

را ریہ وہ دوھکی اہیں ھچک ںیہن ےہ ۔ 
 
 روح ھچک ںیہن ےہ ۔مت ویکں ھگ

پ ںیہن ےہ اہیں رپ وہ اےس 

ن

رصف ںیم اہمترے اسھت ۔۔مت کیھٹ وہ وکیئ اسی
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پ روح وک ایھب یھب اےنپ

ن

  مسج رپ راتگنی وہا وسحمس وہ راہ اھت ۔ اھجمسےن اگل ہکبج وہ اسی

ا ۔ 

ن

 رکی

ے

 ی ارم ںیم آپ یک اسری ی اںیت امونں یگ زیلپ ےھجم واسپ واہں دنب م

پ ۔ 

ن

 ےھجم زیلپ واہں تہب ڈر اتگل ےہ تہب ادنریھا ےہ وہ اسی

ا 

ن

 رکی

ے

 ی ارم زیلپ ےھجم واہں دنب م

 ےس ےتگل وہےئ ےنہک یگل ۔

ن

 وہ ڈری یمہس اس ےک نس 

 

     

ےس روح وک اخبر اھت ۔وہ اس س  ےس اانت ڈر یکچ یھت ہک اس اک ذنہ ایھب   آج اچر دن

پ ںیم ااکٹ وہا اھت 

ن

 ایس اسی

ے

 ی

 . وہ ارثک رات ںیم ڈر رک اھٹ اجیت آپ ےن اہھت ریپوں رپ یسک زیچ وک وسحمس رکیت

  ےس ےنلہ ںیہن دیتی 
 
ی ر

ے

اس دوران وج زیچ س  ےس ایھچ وہیئ یھت ہک وہ ی ارم وک اےنپ ف

 یھت ۔

ر الکن اھت ۔ اچ
م
 ر دن ےس ی ارم ہن وت اےنپ اکم رپ ایگ اھت اور ہن یہ رھگ ےس ی اہ

ی ارم وچسیب ےٹنھگ اس ےک اسھت راتہ ۔آج حبص اےتھٹ یہ روح ےن اہک ہک وہ اس اسوپنں 

 واےل رھگ ںیم ںیہن رےہ یگ ۔ 

پ ےس اانت ڈریت ےہ رگم اےس ہی ی ات ہتپ لچ یکچ یھت

ن

 ی ارم وک ادنازہ ںیہن اھت ہک روح اسی
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ر زیچ ےس ڈریت ےہ ۔ 
م
 ہک وہ ی ارم ےک العوہ ہ

پ دیق ےہ وہ واہں ےس ںیہن لکن اتکس نکیل روح 

ن

ی ارم ےن اےس تہب اھجمسی ا ہک وہ اسی

 ےن اس یک ای  ی ات ہن امین ۔ 

ارایگض اور ی ارم یک 

ن

 وہ اینپ اسری ی

ے
ے

 اےنپ اسھت اچیتہ یھت اس وق

ے
ے

ر وق
م
اور سب اےس ہ

 تقیقح وک الھب یکچ یھت۔

ا اھت ۔ اور ایس ڈ

ٹ

 اس اک اخبر ہن وٹی

ے

 ر یک وہج ےس ایھب ی

 

     

را اھت ۔  پ تہب ی 

ن

 ی ارم مہ ہی رھگ وھچڑ دےتی ںیہ ےھجم اہیں ںیہن رانہ آپ وک ہتپ ےہ وہ اسی

ا وہا اھت وہ اےس اانپ اہھت داھکےت وہےئ اتب ریہ یھت ۔ 

ٹ

پ  وہ اےسی اےسی ریمے ی ازو رپ ل 

ر ی ات ی ارم وک رشدنمہ رک ریہ 
م
 یھت ۔ہکبج اس یک ہ

 ی ارم مہ واسپ اےنپ اس ٹیلف ںیم ےتلچ ںیہ ےھجم ںیہن رانہ اہیں ۔ 

 ہپ اہھت رےھک ےکاےس اینپ رطف وتمہج ایک وج اجنےن 

ن

روح ےن رھپ ےس اس ےک نس 

 اہکں وھکی ا وہا اھت ۔ 

 ہکبج روح وک لمکم اےنپ اصحر ںیم دیق یک وہ اس ےک اسھت اھٹیب اھت ۔ 

ر ںیہن روح مہ یہی رںیہ ےگ ۔اور وہ  
م
 ںیم اےس ہن وھکول ں وہ ی اہ

ے

  ی
 
پ دیق ےہ ج

ن

اسی
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 ںیہن آاتکس ۔ 

ر ی ات 
م
د اس ےک ی ارے ںیم ی ات ںیہن رکو یگ ےلھچپ اچر دن ےس روح یک ہ ری 

ن

اور اب مت م

پ ےپ متخ وہریہ یھت ۔ 

ن

پ ےس رشوع وہرک اسی

ن

 اسی

ر ی ات ںیم زیلپ مہ ہی رھگ وھچڑ دےتی ںیہ
م
ا ےہ ۔ہ

ے

ہن   ی ارم ںیم ی ات ںیہن رکیت وہ وخد آ اجی

رایئ یھت ۔ 
م
رار ی ار دہ

ن

م
 اس ےن ہی ی ات وکیئ ہ

کیھٹ ےہ ی ای ا مہ دلجی ہی رھگ وھچڑ دںی ےگ ۔ارگ مت ااجزت دو وت ںیم ذرا آسف ےس 

 وہآوں ۔

 رپ 

ن

وہ ایپر ےس اےس الہبےت وہےئ وپےنھچ اگل ہکبج روح یفن ںیم رگدن الہیت اس ےک نس 

 رس رھک یئگ۔

 اجںیئ ںیہک رپ یھب ںیہن

ے

 یہی رےہ ریمے یپاس وہ اےس زور ےس ںیہن ںیہن آپ م

 ڑکپےت وہےئ ےنہک یگل ےسیج وہ ا ےس وھچڑ رک الچ اجےئ اگ ۔ 

ریما ہچب ںیم دلجی آ اجؤں اگ ۔اور ریمی اور افش وت یہی ےہ اہمترے یپاس ی الکل ڈرےن یک 

ر ںیم واسپ آ اجؤں اگ   رضورت ںیہن ےہ ۔ںیم سب ھچک یہ دی 

ر ااجزت دے دو ۔وہ اےس     روح یک آوھکنں ںیم آوسن زیلپ وھتڑی دی 
 
الہبےن اگل ۔ج

 دھکی رک اخومش وہایگ ۔ 
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ا دنب رکو ںیہن اج راہ ںیم ںیہک یھب وہ اےنپ اہوھتں ےس اس ےک آوسن 

ن

ااھچ ریما ےبیب مت رو ی

 ےس اگل ایگ ۔ 

ن

 اصف رکےت اےس اےنپ نس 

     

 

راقن اور کلم ےلم وہےئ ںیہ ۔اور کلم 

ن

 اہں ڈویل ںیم وپرے نیقی ےس اتہک وہں ف

راقن اک یہ آدیم ےہ ۔ 

ن

 ف

 اچنہپ راہ ےہ ہی رصف ای  اجوسس ےہ ۔ 

ے

ان یک ربخںی اس ی

 

 وج اہمتری اور ش

ارف ےن اہک ۔ 

 

ان وک اتبین اچےیہ ش

 

 اور ریمے ایخل ےس ہی ی ات ںیمہ ش

 ںیہن ہی ی ات اےس اتبےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔ںیمہ اتپ لچ ایگ اانت یہ اکیف ےہ ۔ 

ا ےہ

ے

ارے ےئل اکم رکی
م
ان ہ

 

راامدناری یھب وت وکیئ نکیل ش

ن

 اےس ہی ی ات اتب وہین اچےیہ آخ

ارف ےن ویفنکز وہےت وہےئ اہک ۔

 

 زیچ ےہ ش

ا رضوری ےہ اور  

ن

اری میٹ اک آدیم ںیہن ےہ سج ےک اسھت ںیمہ وافدار وہی
م
ارف وہ ہ

 

ش

ارے اکم ںیم وکیئ وافدار ںیہن ےہ ہی ی ات ی اد روھک ۔ 
م
 ہ

؟ ی ارم ھچک دن ےس آسف ںیہن اج راہ اھت کلم وک رضخ ڈنیہل رکےل اگ اہکں ےہ وہ ۔۔۔

 اس ےک اسرے اکم رضخ اھبنسل راہ اھت ۔ 

 رپ ایگ ےہ ریما بلطم ےہ وہ دوونں چنل رکےن ےئگ ںیہ ۔ 

ٹ

 
 رضخ وت یلیلٰ ےک اسھت ڈی
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ارف ےن دلجی ےس ی ات دبیل ۔ 

 

 ش

ارف ےلھچپ ھچک دونں  

 

 مت یھب امر ےتیل ۔ش

ٹ

 
ےس ی ار م ےک ےصغ اک اکشر وہ ایسی یہ ای  ڈی

 راہ اھت آج ی ار م تہب اےھچ ومڈ ںیم اھت اس ےیل اس ےس ےنہک اگل ۔ 

 سک ےک اسھت 

ٹ

 
رڈنی یہ ںیہن یتلم ڈی

ن

اری ایسی تمسق اہکں ںیمہ وت رگل ف
م
اہےئ اھبیئ ہ

ارف ےن ای  رظن اسےنم ےس آیت وصعمہم وک داھکی ۔ 

 

 امرںی۔ ش

  ےس زگر یئگ وہ دوونں یہ ای  ےسج دےتھکی یہ وہ ہنم ریھپ ایگ ہکبج  
 
ی ر

ے

وصعمہم ف

 دورسے وک اونگر ےیک وہےئ ےھت ۔ 

 ویکں وصعمہم اک ایک وہا۔۔ ی ار م ےن اہک 

ر ۔۔۔ اس یک ی ات نس رک ی ارم  رای  ا اسحب ی 

ے

وہ ےھجم ہنم ںیہن اگلیت ںیم اےس ہنم ںیہن اگلی

 رکسماےئ انب ہن رہ اکس۔ 

 اکپ رک دںی وصعمہم ےک اسھت نکیل مت وت ںیم وت وسچ راہ اھت ہک ںیم اور روح اہمترا رہتش

 ارٹنڈٹس یہ ںیہن وہ ۔ 

 ی ارم ےن رکسما رک اہک ۔ 

ںیم ےن بک اہک ہک ںیم ارٹنڈٹس ںیہن وہں آپ ےن وت اس ی ارے ھجم ےس ی ات یہ ںیہن 

 یک ۔ارگ ی ات رکےت وت ںیم اتہک ےھجم دل و اجن ےس وبقل ےہ ۔ 
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ر آی ا ۔ زیلپ ھچک اگجڑ رک ںیل ۔ وہ ای  ااٹسلئ ںیم اتہک 

ے

  وہا اڈنی رپ وتنمں رپ ای

 سج رپ ی ار م قہقہ اگک رک سنہ دی ا۔ 

 ےلہپ یلیلٰ اوررضخاک ھچک وہاجےئ رھپ اہمترے ی ارے ںیم وساتچ وہں ۔ی ارم ےن یلست دی

رڈنی 

ن

 امرےت وہےئ دورسے وک ٹسیب ف

ٹ

ا دوونں ڈی 

ن

ارے ان دوونں اک ھچک ںیہن وہی

 وبل رےہ ںیہ ۔ 

ارف ےن ہنم وسبر رک اہک ۔ ےسیج مہ لقع ےک ادنھ ںیہ  

 

 ںیمہ ھچک ھجمس یہ ںیہن ش

 وہ دوونں وخد ےس ی ات ںیہن رکےت ںیم ہی ی ات ںیہن  

ے

  ی
 
اہں ںیم اجاتن وہں نکیل ج

اہک وہ کیھٹ ےس ای  دورسے وک 

ے

 دانی اچےیہ ۔ی

ے
ے

ا اچاتہ ںیمہ ان دوونں وک وق

ن

ڑیھچی

 ھجمس رک ہلصیف رکںی ۔ 

ا ۔روح اک وھتڑہ دایھن اب مت اےنپ اکم رپ دایھن دو ۔ اور آج س  

ن

 ڈرن ریمےرھگ ہپ رکی

 اجےئ اگ ۔ 

ٹ
 
 ی

 وہ وفن دنب رکےت وہےئ وبال

     

 

ارف وک اکل رکےن ےس ےلہپ اس ےن روح وک نچک 

 

دےت نچک ںیم آی ا ۔ش

ٹ ن

وہ روح وک ڈوھی

 ںیم آےن اک اہک اھت ۔ 
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 وہ نچک ںیم آی ا وت روح وچےہل رپ ھچک رےھک انبےن ںیم رصموف یھت ۔

ا انبےن روح مت ہی ایک رک

ن

ا اھکےن ےک ےئل البی ا ےہ اھکی

ن

 ریہ وہ ںیم ےن ںیہمت اہیں اھکی

 یئگ

ن

 وبال ہک وہ وچی

ن

 ےک ےیل ںیہن وہ اےنت ااچی

 رکایئ ےنلہ یک وہج ےس اس اک وھتڑا اس یھگ اس ےک اہھت رپ رگ ایگ ۔ 

ن

 اور ااچی

 چنہپ اکچ  

ے

 اھت ۔ سس۔ ۔۔روح ےن وفراً اےنپ اہھت ےھچیپ چنیھک ایل ہکبج ی ارم اس ی

 اچنہپی ا رک تہب وکسن اتلم ےہ وت 

ے

ہی ایک ایک ےہ مت ےن ینتک ی ار عنم ایک ےہ وخد وک فیلکت م

ری ی ار اھجمس راہ وہں آج ےک دعب مت ایسی وکیئ 

ن

ےھجم درد ںیم دھکی رک ۔روح ںیم ںیہمت آخ

 یطلغ ںیہن رکو یگ سج ےس ںیہمت وکیئ فیلکت وہ ۔

 ورہن ںیم اسری رنیم الھب دوں اگ ۔ 

 راہ اھت ۔ اب  

ٹ
ن

ا تخس ےصغ ےس اےس ڈای

ے

 وت اہیں ےس ولچ وہ اس ےک اہھت وک رنیم الہسی

ا اھت ہک ی ارم یھبک 

ے

  ہک روح ای  ظفل یھب ہن وبیل ۔ی ارم اک ہی ہصغ اےس ہی ی ات ی اد دالی
 
ج

 یھب اس ےک اسھت ھچک یھب رک اتکس ےہ

ا ےہ ۔اانت یہ اس ےک اعمےلم

ے

ںیم رپزوویسےہ   وہ ھجمس یکچ یھت وہ اس ےس انتج ایپر رکی

 ۔روح وک وخد یھب اےنپ آپ وک فیلکت اچنہپےن یک ااجزت ہن یھت 
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آج لک ی ار م ی ات ی ات رپ اس رپ ہصغ وہےن اگل اھت وہ رکیت یہ ایسی رحںیتک یھت ہک اےس 

ال وہ یتنہپ ںیہن یھت سج 

 

ا اور اس ی ارش ےک وممس ںیم وکیئ رگم ڑپکے ی ا ش

ے

ہصغ آاجی

 رتہب وہیئ یھت  یک وہج ےس ی ار م ےک ےصغ اک

ے

اہن یتنب ایھب ایھب اس یک احل

 
ن

ر روز ن
م
رقتابی ہ

ہک رھپ ےس ہی الرپوایہ ی ارم وک دنسپ ہن یھت اس ےیل ی ارم اک دایھن اکم رپ مک اور اس رپ زی ادہ 

 یھب وہ آسف ںیم اھٹیب ایس ےک ی ارے ںیم وسچ راہ اھت 

ے
ے

 راتہ اس وق

راقن وک البؤ اہیں ذرا وپوھچ وت یہس مہ ےس دغا 

ن

ری رکےن یک تمہ اہکں ےس آیئ اس ف

ا رف ےس اہک 

 

 ےن ش

راقن اک ےہ ریما بلطم ےہ اصرم یھب وت وہ اتکس ےہ اس 

ن

ڈ ویل ںیہمت اتگل ےہ ہی اکم ف

 ےک ےھچیپ ےھجم اصرم رپ کش ےہ

را ڈنغا وھگڑا ارگ اھگس 

ٹ

ارف اصرم ای  وپسیل ارٹکپسن ےہ اور کلم ای  تہب ی 

 

ںیہن ش

راقن اک ےہےس دویتس رکے اگ وت وہ اھکےئ  

ن

 اگ ایک ہی اکم اصرم اک ںیہن ہکلب ف

ا اچےیہ ی ار م ہی ےتہک وہےئ اھٹ 

ن

لک ریمے آےن ےس ےلہپ وہ اہیں ریمے آسف ںیم وہی

ر یک راہ یل 
م
 رک ی اہ

     

 

 ڈیمم مہ اج ریہ ںیہ رس ےن وفن ایک ےہ ہک وہ آرےہ ںیہ افش ےن اہک 
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ر رک اجؤ ی ارم آےن یہ واےل ںیہ روح یک ا ب افش ےس ایھچ دویتس وہ افش ایھب ھچک دی 

یکچ یھت ہکبج ریمی وک اردو کیھٹ ےس ںیہن آیت یھت نکیل اس ےس ی ات رکےن ےک ےئل 

 وہ اردو ںیم ی ات رکےن یک ارثک وکشش رکیت 

میم رس ےن وفن ایک ےہ وہ آرےہ ںیہ ںیہ افشء ےن اہک وت روح ےن اںیہن اجےن یک ااجزت 

 دے دی

 مک وہ اکچ اھت 

ے

پ اک ڈر اب ھچک دح ی

ن

رھ ایگ اھت اسی

ٹ

  نکیل ی ارم اک ڈر ی 

ر ی ات ںیم اےس ڈاےنٹن اگل اھت نکیل وہ اجیتن یھت ہک اس ںیم یطلغ اس یک اینپ ےہ
م
 وہ ہ

 نس یتیل وہ یھب ایک رکیت ی ارم اےس اھبول انب رک 

ٹ
ن

اس ےئل اخومیش ےس اس یک اسری ڈای

 رانھک اچاتہ اھت 

  رظن ایکس   اور وہ اھبول نب رک ںیہن رہ یتکس یھت افش ےک اجےن ےک
 
ر آیئگ ج

م
دعب وہ ی اہ

ر   اھت وت ویکں ہن وہ وھتڑی دی 

ے
ے

وسگنمئ وپل رپ ڑپی ایھب ی ارم ےک آےن ںیم تہب وق

 اوجناےئ یہ رکےل 

 

     

 

ر ایک رک ریہ وہ ی ارم اک ہجہل تخس اھت ۔ 
م
 مت اہیں اینت رسدی ی اہ
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ل ےک نکیل اےلگ یہ ےحمل ی ارم ےن ونٹ ایک ہک وہ دربمس ےک اس وممس ںیم وسگنمئ وپ

 یھٹیب ےہ ۔

 

 ادنر ریپ دی 

را رک اھٹ رک ڑھکی وہیئگ ۔
 
 اےساےنپ ےھچیپ دھکی رک روح ھگ

لک یہ ی ارم ےن اس ےس وہ۔۔۔ مم۔ ۔ںیم وت ۔۔۔ سب۔۔اےس وکیئ اہبہن ہن وساچ ایھب  

اہک اھت ہک وہ اینپ ذات وک ای  ےکنت اک اصقنن ںیہن اچنہپ یتکس ۔اور اب ہی اینت رسدی ںیم 

 وسگنمئ وپل ںیم ریپ دےی یھٹیب یھت

 وشز اہکں ےہ اہمترے ۔۔۔۔؟ اس ی ار وہ ےصغ ےس داھڑا اھت ۔ 

وہ ریہ یھت   ےلہپ وت وپل ںیم ریپ دےی اےس اےنپ ریپوں ںیم زرہ یس فیلکت وسحمس ہن

رف نب ےکچ ےھت ۔  رش رپ اس ےک ریپ ی 

ن

 نکیل اب ڈنھٹے ف

تہب وشق ےہ ںیہمت اس رطح ےس اےنپ آپ وک فیلکت اچنہپےن اک ۔ی ارم اک ہجہل رسد اھت 

 ۔

راھی ا وت وہ ےھچیپ ےنٹہ یگل ی ارم وک اس رطح ےس اےس وخد ےس 

ٹ

اس ےن اس یک رطف دقم ی 

ا دانھکی ی الکل ااھچ ہن اگل

ے

 دور اجی

ا رشوع ایک ۔اور اےس اینپ رطف آےت دھکی رک اس ےن 

ن

رای

ٹ

ای  ای  دقم اس یک رطف ی 

 وہ ےھچیپ یک رطف اجےن یگل ۔
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 نکیل دلج یہ دویار ےن اس اک راہتس روک دی ا ۔ 

ویکں وخد وک فیلکت اچنہپیت اچیتہ وہ۔۔۔۔؟۔ںیہمت ںیم اتسنہ اتلیھک وخش راتہ ااھچ ںیہن 

 اتگل ایک ۔۔۔؟ ۔ 

 اچنہپیئ بلطم ےھجم فیلکت دی اب اس یک زسا دو ںیہمت رضور  مت ےن اےنپ آپ وک فیلکت

 ےلم یگ ۔ 

 ی ارم اک ہجہل اب یھب رسد اھت

ںیہن ی ارم ےھجم فیلکت ںیہن وہ ریہ ےھجم اعدت ےہ اس رطح ےس یپاین ںیم ریپ رےنھک یک 

ا اجےن ہی رس رھپا اعقش اےکس اسھت ایک رکدے۔

ن

 روح ےن دلجی ےس اتبی ا ی

ںیہن وہ ریہ یھت ۔۔۔۔؟ ی ارم ےن اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن   وت ںیہمت فیلکت وسحمس

 ڈال رک وپاھچ ۔ 

 اےس اےنپ ریپ رپ ھچک وسحمس وہا ۔ 
پ
 سج رپ روح ےن ہن ںیم رگدن الہیئ نکیل اےلگ یہ ٹ

 آوسن وٹٹ رک اس یک وکلپں ےس رگا ی ارم اک ی اری وبٹ اس ےک ریپ ےک اورپ اھت 

ریمے ریپ ےس اٹہںیہ اس ےک رہچے ےس اس ےھجم فیلکت وہ ریہ ےہ زیلپ ی ارم اانپ ریپ 

 یک فیلکت اک ادنازہ ی ارم وخبیب اگل راہ اھت ۔ 

رے رطےقی ےس الچک  نکیل اس یک فیلکت یک رپواہ ےیک ریغب ی ارم ےن اس اک ریپ اور ی 
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ووں ےس ےب اسہتخ خچ یلکن ۔ 

ٹ

ب
 سج رپ روح ےک وہں

  یہ اکٹ دوں اگ ۔ آج ےک دعب ارگ ںیم ےن ںیہمت ےگنن ریپ داھکی وت ںیم اہمترے ریپ

اروں یگ روح 

ے

زیلپ ی ارم ریپ اٹہںیئ ےھجم فیلکت وہ ریہ ےہ ںیم اب وجےت یھبک ںیہن ای

 رہگی وہیئگ ۔

ٹ

م
 ےن روےت وہےئ اہک ۔سج رپ ی ارم ےک رہچے یک رکسماہ

ریمے ہچب وترو دی ا ۔ی ارم ےن اس ےک ریپ ےس اانپ ریپ ااھٹےت وہےئ اہک ۔ولچ اجؤ اےنپ 

ایپر ےس ااکس رہچہ اصف رکےت اےس اکچپرےت وہےئ رمکے ںیم  رمکے ںیم ۔اب یک ی ار

 اجےن اک اہک ۔ 

ا یھب احمل وہ ایگ فیلکت ےس ای  ی ار رھپ ےس اس 

ن

  ہک روح ےک ےئل ای  دقم ااھٹی
 
ج

 یک آوھکنں ںیم آوسن آےئگ

 نکیل اےلگ یہ ےحمل اس ےن اےنپ آپ وک ی ارم یک ی اوہں ںیم وسحمس ایک ۔ 

 ف ےل اجےن اگل ۔وہ اےس ااھٹےئ رمکے یک رط

اتپ ےہ روح ںیم اچاتہ وہں ںیم اہمترے ریپ اکٹ دوں ویکہکن ںیم ںیہمت ہشیمہ اےسی یہ 

اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ رک انلچ اچاتہ وہں ۔ی ارم ےک ادناز رپ روح ےن ےب ینیقی ےس اس یک 

 رطف داھکی وج ایس وک دھکی راہ اھت 

 ذماق اھت اجن مت وت ریسسی وہیئگ ۔
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ردیتس رکسمادی اب اس یپالگ صخش اک ایک رھبوہس چس ی ارم ےن ےتسنہ   وہےئ اہک وت وہ یھب زی 

 ںیم یہ اس ےک ریپ ایس وہج ےس ہن اکٹ دے ۔ 

ا اچےیہ اس رطح ےس ریپ یپاین ںیم رےنھک ےس دعب ںیم فیلکت وہیت ےہ وہ 

ن

ااسی ںیہن رکی

 اےس ایپر ےس اھجمس راہ اھت اور اس ےک وسےج وہےئ ریپ رپ رممہ اگل راہ اھت ۔ 

یپاین ںیم ریپ رےنھک ےس ںیہن ےنلچک ےس فیلکت وہیت ےہ اس اک ہصغ مک دھکی رک روح ےن 

 یھب اےنپ دل یک ی ات یہک

ا وت مت روز ہی اکم  

ے

ںیم ںیہمت فیلکت یھبک ںیہن دانی اچاتہ اجن نکیل ارگ ںیم آج ہی ںیہن رکی

 رکیت۔

ہہ ول 
س
 روز روز فیلکت ےنہس ےس رتہب ےہ ہک ای  یہ ی ار 

     

 ےن ھچک ںیہن ایک ںیہمت ااسی ویکں اتگل ےہ ہک ںیم یھبک اہمترے الخف اج اتکس ڈویل ںیم

 وہں ںیم اہمترا وافدار وہں زیلپ ریما نیقی رکو 

راقن اےنپ ےٹک وہےئ اہھت یک رپواہ ےیک ریغب ی ارم وک اینپ وافداری اک نیقی دالےن ںیم 

ن

ف

 رصموف اھت 

راقن رم وت اتکس ےہ نکیل اہمترے اسھت یھبک

ن

 دغاری ںیہن رک اتکس ہی اسرا اکم ڈویل ف

رضور اس ارٹکپسن اک وہاگ ںیم نیقی ےس ہک اتکس وہں ہک ویہ اہمترے الخف اےنپ 
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آدویمں وک وھچڑے وہےئ ےہ مت ھجم رپ نیقی رکو ںیم ںیہمت س  ھچک ہتپ وگلا رک دوں اگ 

راقن اس ےک اسےنم اھٹیب اےنپ ای  اہھت ےس اےنپ دورسے اہھت اک وخن روےک وہ

ن

ےئ  ف

ری رطح ےس ہب راہ اھت   اھٹیب اھت وج ہک ی 

 داتی وہں ےھجم لک ان ولوگں ےک ی ارے ںیم اسری 

ے
ے

راقن ںیم ںیہمت وق

ن

کیھٹ ےہ ف

اافنرنشیم اچےیہ وج ریمے الخف ہی اکم رک رےہ ںیہ ہی اہمترے یپاس ااھچ ومعق ےہ 

دعب ےھجم ےھجم اینپ وافداری اک وبثت دےنی ےک ےیل اب مت ریمے ےنتک وافدار وہ اس ےک  

ارف اھٹ رک 

 

ارف اےس اتپسہل ےل اجؤ ڈویل اک آرڈر ےتلم یہ ش

 

ہتپ لچ یہ اجےئ اگ ش

راقن یھب اےس دھکی رک اھٹ ایگ 

ن

 ڑھکا وہ ایگ اور ف

ادی ےک ےیل بک رپوپز رکو ےگ ان دوونں ےک اجےن ےک دعب اس ےن رضح 

 

مت یلیل وک ش

 ےس وپاھچ 

یہ ںیہن دے ریہ وت ںیم ایک رک اتکس   ڈویل ںیم رپوپز رک اکچ وہں اب ارگ وہ وکیئ وجاب

 وہں 

مہ ھچک دن ےک دعب ںیہک آؤگنٹ اک الپن انبےت ںیہ واہں مت یلیلٰ وک رپووپز رکوےگ ڈ وی ل 

 ےن آرڈر دی ا اھت 

ا  اوےک رس اور وکیئ مکح رضخ رکسمای 
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را ایپر ایپر رک راہ ےہ دعب ںیم ہتپ ےلچ  

ٹ

ادی ےک دعب ایھب وت ی 

 

اگ آرڈر وت ےھجت یلیلٰ دے یگ ش

 ےک یلیل ٰسک تیھک یک ومیل ےہ

 ی ار ڈرا ویکں رےہ وہ ایھب وت یلہپ زنمل ہپ یپاریک ےہ ایپر یک رضح رکسماےت وہےئ ااھٹ 

 وہ ںیم اتلچ وہں آج ریما یلیلٰ ےک اسھت ڈرن الپنی ےہ رضخ رکسماےت وہےئ اھٹ رک الچ ایگ 

     

 

۔ویکہکن ی ارش تہب زیت یھت نکیل وہ اگڑی ےس الکن اور زیتی ےس رھگ ےک ادنر اجےن اگل  

ر ںیم وہ آدھ ےس زی ادہ گیب اکچ اھت   رھپ یھب اینت یس دی 

ر ویبی وک دانھکی اچاتہ اھت

ن

 ہشیمہ یک رطح آج یھب وہ س  ےس ےلہپ اینپ اجن زعی 

س  ےس ےلہپ اس ےن نچک ںیم اجاکن اہجں وہ ارثک یپایئ اجیت یھت نکیل آج واہں ںیہن یھت 

 یگنیقی وہ ڈیبروم ںیم وہ 

 ڈیب روم اک دروازہ وھکال وت واہں یھب ںیہن یھت

ا 

ے

 اس ےک ریغ وموجدیگ ںیم اس ےک یسک دنمش ںیم یھب اینت تمہ ہن یھت ہک وہ اہیں آی

 وت رھپ وہ اہکں یئگ ۔۔۔؟

ر الکن 
م
 وہ سج رطح ےس رھگ ےک ادنر آی ا اھت وےسی یہ ی اہ

  رظن اسےنم تھچ 
 
 رپ زیت ی ارش ںیم اور اگڑی ںیم ھٹیب رک اگڑی اٹسرٹ رکےن اگل ج
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ی اس یک اجن ےس ایپری ویبی رپ ڑپی 

ے

ت گی
 ھ
ت

 

  وہےن رپ اےس ااھچ اخہص ہصغ آراہ اھت اور اب وہ 

 

ےلہپ وت اس ےک اس رطح ےس اغی

 ی ارش ںیم اہن ریہ یھت 

ا زیتی ےس اورپ یک رطف ایگ 

ے

ری

ٹ
پ
 ی ارم ےصغ ےس ڑیسایھں خ

 نکیل آج اس اک روح رپ ہصغ رکےن اک وکیئ ومڈ ہن اھت 

د اےنپ یپالگ نپ رپ رٹنکول اچاتہ اھت اب وہ ا ای 

 

ا اھت ش

ے

 ےس ایپر ےس اھجمسےن یک وکشش رکی

د یہ اےس یسک وعرت وک اانت اچاہ اھت   32اب اورپ ڑھکا اےس دھکی راہ اھت   ای 

 

اسہل زدنیگ ںیم ش

وہ وعرت ذات ےس دور اھبےنگ واال سک رطح ےس ای  ڑلیک اس ےک ذنہ و دل رپ وسار 

  اک وصتر یھب رکےت وہےئ یھب اس یک اجن رپ نب آیت یھتوہیئگ ہک اس ےک ریغب ےنیج

ر رک ںیہن داھکی ویکہکن وہ 

ٹ

روح وک اےنپ ےھچیپ یسک ےک وہےن اک ااسحس وہا نکیل اس ےن م

 اجیتن یھت ہک وساےئ ی ارم ےکاور وکیئ ںیہن آ اتکس

 ے اگالچےئ اگ ہک مت ی ارش 
ب

ن

خ
چپ

رے اےنپ اکم ںیم رصموف ریہ اب وہ اس 

ٹ

وہ انب ےھچیپ م

 ںیم ایک رک ریہ وہ

 ےک ےئل ایتر رک ایل اھت 

ن
ن

 نس

ٹ
ن

 روح ےن اےنپ آپ وک اس یک ڈای

 وکیئ آواز ہن آیئ رھپ اےس اینپ رمک رپ یسک ےک وبضمط رگتف اک ااسحس وہا 

ے

ر ی  اکیف دی 
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 روح ےن اینپ آںیھکن زور ےس دنب رک ںیل 

 ھجمس ہن یپایئ یھت ہک اس صخش ںیم ااسی ایک اھت وج وہ اس یک

ے

  وہ آج ی

ے

تبحم ںیم اس دح ی

 ہن ریہ

ے

 ڈوب یئگ ہک اےسحیحص اور طلغ یک اچہپن ی

ان ےلم اےس ایپر رکے ی ا ہن رکے 

ن

وہ اےنپ رب ےس داع امیتگن یھت ہک اےس اسیج یھب ان

 اےس زعت ہن دے اس ےک قح ہن دے ۔ 

 ےس اعری ہن وہ ۔ 

ے

 

ن

ای

ن

 نکیل ایم ےک اسیج ان

ا اھت ۔ نکیل اہیں وج صخش اےس الم اھت وہ اس ےس تبحم

ے

  ںیہن ہکلب قشع رکی

ام یک اس ںیم وکیئ زیچ ہن 

ن

 ی

ے

 

ن

ای

ن

ا اھت اےس اس ےک وقحق داتی اھت نکیل ان

ے

اس یک زعت رکی

 یھت ۔

 

 ی ارم ےن اےس دیساھ ایک وہ ڑلڑھکایت 

ن

  ااچی
 
ایھب وہ یہی س  ھچک وسچ ریہ یھت ج

 ےس یگل ۔

ن

 وہیئ اس ےک نس 

 رپ راھک نکیل 

ن

اےلگ یہ ےحمل اس یک رشٹ ہپ وہ داغ دھکی رک وہ   اور اانپ ای  اہھت اس ےک نس 

 اےس دور یٹہ ۔ 

اوخن انتج داغ

ن

 طقف ای  ی
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ر یک رطف داھکی
م
 اس ےن ےب ینیقی ےس اےنپ وشہ

 اور رھپ ای  یہ ہحمل اضعئ ےیک ریغب واہں ےس اھبگ یئگ 

 اھت 

ے

 اک اقٹ

ے

 

ن

ای

ن

 ںیہن ہکلب وہ ان

ے

 

ن

ای

ن

ر ےک ادنر ان
م
 اس ےک وشہ

ر

ے

 یت ےچین آیئ اور اےنپ رمکے ںیم دنب وہ یئگ وہ زیتی ےس ڑیسایھں ای

ا رشوع وہیئ اس ےک ادنر اک 

ن

ر ےس زیچںی ےک وٹےنٹ آوازںی آی
م
ر دعب ی اہ وھتڑی یہ دی 

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 زگاری

ے
ے

ا اچاتہ اھت اس ےک اسھت وق

ن

  آی
 
ی ر

ے

 دردنہ اجگ اکچ اھت وہ اس ےک ف

 نکیل روح ےن اس یک تبحم اک اقمہلب ای  وھبدن وخن ےس رکدی ا ۔ 

آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت ڈیب رپ آ یھٹیب اےس نیقی اھت ی ارم اچےہ انتک یہ ہصغ ویکں ہن وہ   وہ

 یھبک ہی رمکہ وھکل رک ہی ادنر ںیہن آےئ اگ ۔ 

ا 

ے

ویکہکن ہی ی ات وت وہ یھب اجیتن یھت ہک ی ارم اک ادنر اک دردنہ یھب روِح ی ارم ےس قشع رکی

 ےہ

     

  

ے
ے

اراض وہ روح وہ ڈرن ےک وق

ن

اس ےس وپھچ راہ اھت وجہنم الیھپےئ آرام  مت ھجم ےس ی

ا اھک ریہ یھت

ن

 ےس یھٹیب اھکی

اراض وہ وہ ھچک ہن وبیل وت ی ارم ےن رھپ ےس وپاھچ ۔ 

ن

 روح مت ےس وپھچ راہ وہ ایک مت ھجم ےس ی

اراض وہ ھجم ےس اب ی ارم ریسسی ادناز ںیم اس ےس وپےنھچ اگل ۔ 

ن

 ویکں ی
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ا اھکےن یگل اس یک اس رحتک رپ ی ارم    ریمی رمیض .روح ہنم انب رک وبیل اور رھپ ےس

ن

اھکی

 رکسماےئ انب ہن رہ اکس ۔ 

 نکیل رمیض یک وکیئ وہج یھب وت وہین اچےیہ اب اےسی یہ وت روےنھٹ ںیہن دوں اگ ںیہمت ۔ 

ا الھک راہ اھت نکیل آج وہ وخد اھک ریہ یھت

ن

 وہ تہب دونں اےس اےنپ اہھت ےس اھکی

اراض وہ ۔ 

ن

 لک رات یک وہج ےس ی

ںیم ےن ےصغ ںیم ہتپ ںیہن اہل اک ایک احل رک دی ا ۔نکیل مت یھب وت اےسی ھجم ےس وسری روح  

 دور وہیئ یھت ےھجم ہصغ آایگ ۔آدنئہ ااسی ںیہن رکوں اگ

 آپ ےک رپیپےپ وچٹ یسیک یگل ی ارم ۔ ی ارم ایھب وبل راہ اھت ہک وہ اےس دھکی رک وپےنھچ یگل 

وازے ےک چیب آ ایگ اھت وہ رکسما رک ارے ہی آج وھتڑی یگل ےہ ہی وت لک یگل یھت ریپ در

 اتبےن اگل

 دروازے ےک چیب ایگ اھت ی ا آپ وخد ےل ےک آےئ ےھت ۔وہ ےصغ ےس وپےنھچ یگل

 ریما ہچب ںیم ااسی ویکں رکوں اگ ۔ ی ارم اےس الہبےن یک وکشش رکےن اگل 

ویکںکہ آپ ےن ریمے ریپ رپ وچٹ اگلیئ یھت ںیم اجیتن وہں آپ ہی س  ھچک اجن 

رکےت ںیہ ۔ی ارم ےھجم اانت یھب درد ںیہن اھت ہک آپ اےنپ آپ وک فیلکت دںی  وبھج رک  

 یطلغ ریمی اینپ یھت نکیل وج آپ رک رےہ ںیہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
665 

  ےھجم فیلکت وہیت ےہ 

ے

  ںیہمت فیلکت وہیت ےہ ی
 
وت مت اینت ال رپواہ ویکں وہ روح ج

دھکی رک   اہمترا درد ریمی اجن ےل اتیل ےہ ویکں ںیہن یتھجمس وہ مت ںیہمت فیلکت ںیم

وکسن ےس ںیہن رہ اتکس ۔زیلپ اب ہی س  ھچک وبقل رک ول ںیم اب ںیہمت افصایئں ںیہن 

 دوں اگ ۔

ان ےک اسھت اسری زدنیگ رانہ ےہ ۔ 

ن

 ںیم ااسی یہ وہں اور ںیہمت اےسی یہ ان

 اب ومڈ کیھٹ رکو اانپ وہ اس اک اہھت وچم رک وبال ۔

 ےھجم افہمط یب یب یس ی ات رکین ےہ ۔ 

ر   وہےک وبیل ۔   وھتڑی دی 
 
ی ر

ے

  ٹیسھگ ےک ف
 
ی ر

ے

 ےک دعب وہ رکیس اس ےک ف

 ھچک دن دعب ی ات رکوا دوں اگ ۔ ی ار م رکسما رک وبال

ی ارم ںیم اںیہن آپ ےک ی ارے ںیم ھچک ںیہن اتبؤں یگ آپ ایک اکم رکےت ںیہ آپ 

ی الکل ےب رکف رںیہ ںیم ںیہک ںیہن اجؤں یگ روح دلجی ےس وبیل ےسیج ی ارم وک افہمط یب 

  ڈر اگل وہں ۔ یب اک

ےبیب مت اںیہن اتب یھب دو وت وہ ریما ایک اگبڑ ںیل یگ ۔اےنپ دامغ ےس ہی وسچ اکنل دو یک وکیئ 

 ریمے الخف ھچک رکاتکس ےہ ی ا مت اہیں ےس اج یتکس وہ ۔ 

 ھچک دن دعب ی ات رکواں دوں اگ ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
666 

 ےھجم ایھب ی ات رکین ےہ ررح دضی ادناز ںیم وبیل 

 رکو

ے

ا اھکؤ دض م

ن

 روح اھکی

ا روح اھٹ رک اجےن یگل ۔ ںیہن

ن

ا ےھجم اھکی

ن

  اھکی

ا اھکؤ آرام ےس ورہن مت اجیتن وہ ںیم ایک رکاتکس وہں ۔وہ 

ن

روح واسپ آؤ کیھٹ ےس اھکی

 ےصغ ےس وبال

روح ےن ٹلپ رک وھگر رک ای  رظنا ےس داھکی اور رھپ آ رک اس ےس اسڈیئ وایل رکیس رپ ھٹیب 

 یئگ

ارایگض ںیم

ن

اراض وہ نکیل ی

ن

ا ۔ےھجم ہی رحتک   انتج اچےہ ی

ن

 وھچڑی

ے

ا یھبک م

ن

ا اھکی

ن

اھکی

 ی الکل دنسپ ںیہن 

ا اچےیہ ۔ںیمہ ای  

ن

 ریمے اسھت وہی

ے
ے

 رصف ریما ےہ ۔ںیہمت اس وق

ے
ے

ہی وق

ا اچےیہ اھت ہک مہ دوونں ای  دورسے وک اور رتہب 

ن

 زگاری

ے
ے

دورسے ےک اسھت وق

 رطےقی ےس ھجمس ےکس 

  
 
اراض وہں اور ج

ن

ریما دل وہ اگ ںیم وخد یہ   ی ات ںیہن رک ریہ ںیم آپ ےس۔ ںیم ی

رایض وہ اجؤں یگ ۔ی ار ی ار ےھجم انمےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔یف ااحلل ھجم ےس ی ات  

ا اھکںیئ وہ ےصغ ےس ہنم الھپ رک وبیل 

ن

 رکےن یک رضورت یہ آرام ےس ھٹیب رک اانپ اھکی
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 اوےک وی اہزنی ۔ 

ا اھکےن اگل 

ن

ا اھکی

ے

 ی ارم اانپ ڈلپم اپھچی

     

ر آسف روم ںیم ا اھت وہ اکیف دی 

ے

  اھٹیب اانپ اکم رکی

ا ۔اکم زی ادہ اھت اس ےیل وہ اسرا اکم متخ 

ے

ر ںیم اےس روح اک وھپال اک رہچہ ی اد آاجی ر وھتڑی دی 
م
ہ

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 رکےک یہ ڈیب روم ںیم اجی

 اس ےن دلجی دلجی اانپ اکم متخ ایک وہ وخش اھت ہک روح ےن اےس وبقل رکایل ےہ ۔ 

ر فیلکت وک وسحمس  
م
رکیت یھت ی ار م ےن اانپ زمخ وخد ےس یھب اپھچ راھک اھت ہن روح اس یک ہ

 اجےن بک روح ےن دھکی ایل ۔ 

 اس دن روح اک ریپ لچک رک وہ تہب ےب وکسن اھت ۔ 

 اس ےیل ایس رات اس ےن اانپ ریپ دروازے ںیم دے رک وخد وک فیلکت اچنہپیئ یھت ۔ 

 وہا ہک روح اک ڈراس یک تبحم ےس اقم

ے

 
ای

 

 ہلب ںیہن رکاتکس ۔ رھپ ایک اھت ی ارم رپ ی

 وہ اس ےس انتک یھب ڈرے نکیل وہ اس ےس تبحم یھب رکیت یھت ۔ 

ی ارم وک وج ےلھچپ دونں گل راہ اھت ہک روح اک ڈر روح یک تبحم رپ احوی وہ راہ ےہ اب ی ارم 

 اس ےب ینیچ ےس آزاد وہ اکچ اھت 

 وہ ےتسنہ وہےئ اھٹ ڈیبروم ںیم آی ا 
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اراض وہ روح رکوٹ ےیل وسریہ

ن

 ی

ے

  آی ا ۔  اب ی
 
ی ر

ے

  وہ اس ےک ف
 
 یھت ج

 

ے
ے

ا وہں ۔ اور ہی وق

ے

ریمی اجن ویکں رویتھٹ وہ ھجم ےس مت اجیتن وہ ںیم انتک ایپر رکی

 ںیہمت ھجم ےس ی اںیت رکین اچےیہ ۔مت ےھجم افہمط یب یب ےس 

ے
ے

رصف ریما ےہ اس وق

ا ےنہک

ے

گلت ااں ریھپی

ن

ن
ا اچیتہ وہ وہ اس ےک ی اولں ںیم ا

ن

امئ وٹسی رکی

ٹ

  اگل ۔ ی ات رک ےک اسرا ی

  اےس ااسحس وہا ہک روح وس وہریہ ےہ 
 
 ج

 آج ںیم ٹیل وہ ایگ ی اروح دلجی وس یئگ ۔ 

راےت اس اک اگل وچام۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 ی ارم ےن وخد ےس ی 

 رھپ اےس اینپ ی اوہں ںیم رھب رک لبمک کیھٹ رکےک وخد یھب آںیھکن دنب رک ایگ ۔ 

 اب زدنیگ آاسن ےنگل یگل یھت ۔ 

 زدنیگ دی یھت ۔وہ تہب وخش اھت روح ےن اےس وبقل رکےک اےس ای  یئن  

     

ر روز یک رطح اےنپ آپ وک ی ارم یک ی اوہں ںیم دیق یپای ا ۔ 
م
 روح یک آھکن یلھک وت ہ

ی ریہ ۔ 

ے

ھی
ئ ک

ر اےس ایس رطح د  وہ ینتک یہ دی 

ااین ےس اسرے ی ال ےھچیپ ےیک ۔ 

 

 س
راھ رک اس یک ئپپ

ٹ

 اہھت ی 

ا راتہ

ے

 وہ اانت وخش رےنہ اگل اھت ہک دنین ںیم یھب ارثک رکسمای

پ ی الکل اےھچ ںیہن وہ۔سب یہی وجآپ اک ڈلپم ےہ ہن ۔وہ اس ےک ڈلپم رپ ایلگن آ
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 ریھپےت وہےئ وسچ ریہ یھت 

اراض وہں اس ےن ٹھج اینپ ایلگن ااھٹیئ

ن

 او ںیم وت ی

 اور ای  ےکٹھج ےس ی ارم اک اہھت وخد ےس اگل ایک ہک ی ارم یک آھکن لھک یئگ ۔

اراض وہں آپ

ن

ےس وہ ہصغ داھکےت وہےئ اھٹ رک   اانپ اہھت اھبنسل ےک رےیھک ںیم ی

 واش روم یلچ یئگ ۔ 

ا وہا رکوٹ ےل رک رھپ وس ایگ 

ے

اراایگضں ۔وہ رکسمای

ن

 اہےئ ہی وصعمم ی

     

 ھچک ہتپ الچ ںیم ےن ںیہمت اس ےک ی ارے ںیم اتپ اگلےن ےک ےیل اہک اھت 

 ںیہن ھچک ہتپ ںیہن الچ وج وکیئ یھب ےہ تہب وہایشری ےس اانپ اکم رک راہ ےہ ۔رضخ ےن

 وجاب دی ا

ارف ںیہمت ںیم ےن اکم دی ا اھت کلم اک اھچیپ رکےن اک وت مت اہیں ایک رک رےہ وہ اس ےن 

 

ش

ارف وت دےتھکی یہ وپاھچ ڈویل ںیم سب اج راہ اھت

 

 ش

 یسک ہن 

ے
ے

ر وق
م
ارف ںیم ںیہمت وج اکم داتی وہں ںیہن رک یپاےت ہ

 

تہب ریغ ذہم دار وہ مت ش

 وہ ھچک وھکیس رضخ ےس  یسک یتسم ںیم ےگل رےتہ وہ مت اچےتہ ایک

ا ےہ 

ے

 اوسفس وہی

ے

 
ا ےہ اور ای  مت وہ ہک اہنی

ے

 رپ متخ رکی

ے
ے

سک رطح ےس اانپ اکم وق

 ںیہمت اینپ میٹ ںیم دھکی رک
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 ڈویل ںیم ایھب اج راہ وہں

 ںیہن ایھب اجےن یک ایک رضورت ےہ یہی رپ روہ ی ارم ےصغ ےس اتہک اےنپ آسف ںیم الچ ایگ 

  اھت ہکبج رضخ رظن ےچین ےیک سنہ راہ

 اےس اینپ ےبزعیت رپ تہب ہصغ آی ا 

رو وہ رضخ وک وھگرےت وہےئ     ڈویل وک ںیم ٹسیب وگلاگن اور رضخ زی 
 
ای  دن آےئ اگ ج

 وبال وج ایھب یھب اس رپ سنہ راہ اھت 

راےت 
م
ا دنب رک وج اکم دی ا ےہ وہ رک ی ا ںیم ھچک اھکیس دوں اس ےن ی ارم یک ی ات دہ

ن

اٹیب وھگری

ارف وک اور

 

رھ ایگ   وہےئ اہک وت ش

ٹ
پ
 ہصغ خ

ر لکن ایگ 
م
اےنپ اکم ےس بلطم روھک رضخ ںیم اانپ اکم اےھچ ےس اجاتن وہں وہ ےس اتہک ی اہ

 ہکبج رضخ اےس دھکی رک رہ ایگ وہ وت رصف ذماق رک راہ اھت 

     

 

 ایک ربخ ےہ ۔کلم ےن وپاھچ

ارف یک ڈویل ےک اہوھتں ےب زعیت وہیئ ےہ ۔ 

 

 رس یج آج حبص حبص ش

 اق اڑای ا ۔ سج رپ رضخ ےن اس اک ذم

ارف رضخ وک اےسی وھگر راہ اھت ےسیج اس یک اجن ےل ےل اگ ۔ 

 

 نیقی رکںی ش
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ڈگ ۔ہی مت ےن وایعق تہب ایھچ ربخ انسیئ ۔اب وفن دنب رکو ان ولوگں رپ رظن روھک کلم 

 وفن دنب رک اکچ اھت ۔ 

ارف ریمے اہھت گل اجےئ ۔وتںیم اےس رضخ ےک الخف اامعتسل رک اتکس وہں ۔ 

 

 ارگ ش

ری زمکوری   اور ارگ

ٹ

ارف وک چیب ےس اکنل دو ں رھپ ڈویل یک س  ےس ی 

 

ںیم رضخ اور ش

 وہیگ اس یک ویبی ںیم اس یک ویبی وک ےل رک ڈویل ےس وکیئ اکم یھب رکوا اتکس وہں ۔ 

 اور رھپ دیئب اکڈان وہاگ کلم ۔کلم وخد یہ اےنپ ایخالت رپ لھک رک سنہ

     

ارف مت ےن ےھجم اہیں ویکں البی ا کلم مہ آسف ںیم  

 

آج وےسی یھب ےلم ںیہ واےل ےھت ش

 اسڈیئ رپ کلم ےس نلم آی ا اھت ۔ 

  ڈویل اہمتری اس رضخ یک وہج ےس اینت ےبزعیت 
 
ارف ےھجم ی الکل ااھچ ںیہن اتگل ج

 

ش

ا ےہ ۔ 

ے

 رکی

 اجےن مت ےسیک ہی س  ھچک ہس ےتیل وہ 

رات اجےنن

 

ای

ے

ا وت رضخوک اجن ےس امر داتی کلم ےن اس ےک ی

ے

 ےک ارگ ںیم اہمتری ہگج وہی

 ےئل اہک ۔ 

ہی ایک وکباس رک رےہ وہ مت ہی س  ی اںیت رکےن ےک ےئل مت ےن ےھجم اہیں البی ا ےہ 

ارف ےصغ ےس وبال ۔ 

 

 ش
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ا ےہ 

ے

ر ااسی ایکرکی

ن

ںیہن ںیم ےن ںیہمت رضخ یک ہگج دولاےن ےک ےیل اہیں البی ا ےہ وہ آخ

  ہک مت ا
 
س ےس سج یک وہج ےس وہ ڈویل یک رظنوں ںیم اینت اتیمہ اک احلم ےہ ج

زی ادہ اور اس ےس رتہب اکم رکےت وہ ۔نکیل رھپ یھب ںیہمت وہ اتیمہ ںیہن یتلم وج اس یک 

 ےہ وہج اجےتن وہ وہج ہی ےہ ہک وہ نپچب ےس اس ےک اسھت ےہ ۔ 

 ےسیک انب انیقی ڈویل 

ے

 ےہ ۔اور وہ اس اک دوس

ے

وہ اس اک وررک وہےن ےس ےلہپ اس اک دوس

  وت ااسی ایک وہاگ ۔ یک دویتس احلص رکےن ےک ےیل اس ےن ھچک

ا اچےتہ وہ ارگ مت رضخ یک ہگج انیل اچےتہ وہ وت ںیہمت یھب 

ن

ارگ مت اس یک رظن ںیم اتیمہ یپای

ا ڑپے اگ سج ےک دعب ڈویل ہی وسےنچ رپ وبجمر وہ اجےئ ہک مت 

ن

اس ےک ےئل ھچک ااسی رکی

 اس ےک الص وافدار اسیھت وہ

ارف وک اس یک ی ات کیھٹ

 

 یگل ایس ےئل وپےنھچ اگل ۔   نکیل ںیم ااسی ایک رکوں ش

 مت ڈویل یک ویبی وک اوغا رکول 

ارف ےن اس اک رگ ی ان ڑکپا ۔ 

 

راب وہایگ ش

ن

 اہمترا دامغ وت ںیہن خ

ارے ںیم سب ہی ہک راہ وہں ہک مت اس یک ویبی وک ڈکپین رک ول ہی ںیہن ہک راہ ہک اےس 

 وکیئ اصقنن اچنہپؤ ۔ 

  وہ ڈویل یک رظن
 
وں ےس دور وہ یگ وت وہ یپاولگں یک وہ ڑلیک ڈویل یک زمکوری ےہ ج
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دے اگ اےسی ںیم مت اس یک ویبی وک واسپ ےل ےک آؤ ےگ وت وہ ںیہمت 

ٹ ن

رطح اےس ڈوھی

 رضخ ےس زی ادہ اتیمہ دے اگ

ارف یھب رکسما دی ا

 

 اور رھپ رضحاک اتپ ٹک اور اہمترا اتپ ان کلم رکسمای ا وت ش

را ںیہن    ےہ ۔ ی ارم یک رظنوں ںیم اتیمہ احلص رکےن اک الپن ی 

ارف ےن کلم وک اےنپ ےلگ اگلےت وہےئ اہک

 

 ش

     

ارف ےن ی ات 

 

کلم مت ریمی اینت پلیہ رک رےہ وہنکیل ےھجم ای  ی ات اک وجاب وت دو ش

 اک آاغز ایک 

 اہں وبول ایک وپانھچ اچےتہ وہ

مت ریمی اینت دمد ویکں رک رےہ وہ ریما بلطم ےہ اہمتری رضخ ےک اسھت ایک دینمش ےہ  

ارف ےن وپاھچ

 

 ۔ش

ریمی اس ےک اسھت وکیئ دینمش ںیہن ےہ نکیل وہ ویکں اکیبر ںیم ڈویل یک رظن ںیم اانت 

 امہ انب وہا ےہ ہکبج اس ںیم ااسی ھچک ںیہن مت اس ےس رتہب وہ ۔ 

ایک افدئہ ۔اب مت اےنت اےھچ وت وہ ںیہن ہک ریمے ایپر ںیم   نکیل رھپ یھب ںیہمت س  ںیم 

ارف ےن وپاھچ

 

 ہی س  ھچک رک رےہ وہ ۔ش

ان ےک اسھت اکم رکےن 

 

ےھجم ہی افدئہ ہک رضخ وک اکنل رک مت ےھجم ڈویل یک میٹ ںیم الوےگ ش
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 اک ایک افدئہ وہ وخد ای  الغم ےہ ۔

گ آیت ےہ ہکبج ڈویل ےک

ن

ت لت
ف
اسھت ےتلچ وہےئ ااسی اتگل ےہ   اس ےک اسھت الغومں وایل 

 ۔ےسیج ورن اج راہ وہ 

رو ےہ اور اےنپ اسھت اےنپ اسرے  ان ےک اسھت یہ ایک ۔۔ھچک یھب ںیہن وہ وخد یھب زی 

 

ش

رو رک راہ ےہ ۔   اسویھتں وک یھب زی 

ارف ےن وپاھچ 

 

م۔ ۔وےسی مت ہی س  ھچک سک ےک ےئل رک رےہ وہ ش

م
مم
ہ

 

ارف 

 

 ےھجم یسک ےس وکیئ بلطم ںیہن ۔ ںیم ہی س  ھچک اےنپ ےئل رک راہ وہں ش

ا ےہ ۔ 

ے

ا ڑپی

ن

 اہیں رپ ےنیج ےک ےیل اےنپ ےیل س  ھچک رکی

ا اچاتہ وہں اس ےک ےئل ںیم ھچک یھب رک اتکس وہں ۔ 

ن

 ںیم ڈویل یک رظنوں ںیم آی

 مت وت رصف اس یک ویبی وک ااھٹرےہ وہ ںیم اس یک ویبی وک امر یھب اتکس وہں ۔

 الجےت وہےئ اہک ۔ 

ٹ

 
 کلم ےن رگسی

ا ےہ اس ےس روح ڈویل یک زمکوری ےہااسی

ے

 وہ تہب ایپر رکی

ے

  وسانچ یھب م

 ایس ےیل وت ںیم الہپ ہلمح یہ اس یک زمکوری رپ رک راہ وہں کلم ےن ےتسنہ وہےئ اہک

     

 

 وہ رھگ آی ا وت روح اب یھب ہنم انبےئ یھٹیب یھت
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ا   آی 
 
ی ر

ے

 وہ ےتسنہ وہےئ اس ےک ف

 ارادہ ےہ آپ اک ڈیمم آپ ےن اہک اھت آپ وخد یہ رایض وہاج 

ے

ںیئ یگ وت رھپ بک ی

  ھٹیب رک وپےنھچ اگل 
 
ی ر

ے

 رایض وہےن اک وہ اس ےک ف

 ںیم ڈراہم دھکی ریہ وہں زیلپ ےھجم ڈرٹسب ہن رکںی روح ےن ایلگن ہنم رپ رےتھک 

 

ش

ش

 

ش

ارہ ایک ۔ 

 

پ رےنہ اک اش  وہےئ اےس جپ

دنی ارٹکیسی اےنپ امتم  

ٹ ن

ر ولجے ی ارم ےن ای  رظن رکسنی رپ داھکی اہجں وکیئ ای

ے

ی

 ریھکبے ڈاسن رک ریہ یھت ۔

ا دھکی ریہ وہ ۔روح ادرھ دوھکی ہن ریمی رطف ںیم ی ات رک راہ وہں مت 

ن

اچ اگی

ن

روح ایک ی

 ےس ۔ی ارم ےن اس اک رہچہ اینپ رطف ایک 

اراض 

ن

ایک ہلئسم ےہ ڈراہم دےنھکی دںی ےھجم ۔اور آپ ی ات ویکں رک رےہ وہ ھجم ےس ںیم ی

 رقتابی ای  ٹف اک افہلص انبےت وہےئ وبیل ۔ وہں آپ ےس ےٹہ ےھچیپ وہ اس ےس 

  وہا 
 
ی ر

ے

ا ی ارم اور اس ےک ف

ن

 اہں وت ںیم انمےن یک وکشش رک راہ وہں ی

ںیم ےن اہک اھت ںیم اےنپ آپ رایض وہ اجؤں یگ وت رھپ آپ ویکں وکشش رک رےہ ںیہ 

 رپے ےٹہ وکسن ےس ڈراہم دےنھکی دںی ےھجم ۔ 

 روح۔۔۔ ی ارم ےن الڈ ےس اکپرا ۔ 
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راب رک رےہ ںیہ روح ےن یٹ وی یک رطف ی ارم اںیھٹ

ن

 اہیں ےس آپ ریما ڈراہم خ

ارہ رکےت وہےئ اہک ۔

 

 اش

 مت رایض ںیہن وہیت ںیم ںیہمت 

ے

  ی
 
کیھٹ ےہ مت رایض وہ اجؤ رھپ مت ڈراہم دھکی انیل ج

 وکیئ ڈراہم ںیہن دےنھکی دوں اگ

د ںیم آپ ےس رایض وہےن ےک ی ارے ںیم ھچک وس ای 

 

چ یتکس آپ اجںیئ اہیں ےس وت ش

 وہں ۔۔روح ےن ہنم انب رک اہک وت ی ار م ےک ڈلپم امنی اں وہےئ

د ےہ ۔ایمں اجےئ اھبڑ ںیم ی ارم ےن آںیھکن داھکےت وہےئ  

ٹ ٹ

بلطم ڈراہم اانت اوپمری

 اہک ۔ 

ا روح ےن یسک رجمم یک رطح ی اد دالی ا ۔ 

ن

اراض وہں ی

ن

 اہں وت ںیم ی

ا وہ یھب ایس ےک ادناز ںیم وبال

ن

  ۔ اہں وت ںیم انم راہ وہں ی

ا اچاہ ۔ 

ن

 نکیل ںیم وخد رایض وہاجؤں یگ روح ےن اھجمسی

روح اہمترے یپاس دو ےٹنھگ ںیہ ارگ مت رایض وہ یتکس وہ وت وہاجو ورہن رھپ ںیم ںیھمت اےنپ 

 رطےقی ےس انمؤں اگ ۔ 

 ی ارم اھٹ رک ادنر الچ ایگ ۔

اراض یھب ںیہن وہاتکس اینپ رمیض ےس رایض یھب ںیہن وہ اتکس

ن

 دنبہ اینپ رمیض ےس ی
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 روح اویچن آواز ںیم وبل ریہ یھت ۔ 

اراض وہےن ےک ےیل وہ اہکں ےھچیپ 

ن

اہں وت سک ےن اہک ےہ اےنت ویکین ااٹسلئ ںیم ی

 رےنہ واال اھت اتہک وہں اےنپ آسف روم ںیم الچ ایگ ۔ 

     

ادی ےک ےئل اہں 

 

ای  ی ات وت اتبو یلیلٰ ارگ رس رضخ ےن ںیہمت رپوپز ایک ےہ وت مت ان ےس ش

 رکدیتی   ویکں ںیہن

 اب وت مت یھب اںیہن دنسپ رکیت وہوصعمہم اس ےک یپاس ھٹیب رک ےنہک یگل

رھ ہنیہم ےلہپ ایک اھت اب ایک ںیم اےنت 

ٹ

اس ےن ےھجم ایھب آرک وپز ںیہن ایک وصعمہم ڈی 

 رپاےن رپوپزل اہں رکوں یگ ۔ 

 اےس اچےیہ ہک اب رھپ ےس ےھجم رپووپز رکے ۔

ایل ایس اچےیہ ہک ای  ی ار رھپ ےس ےھجم اینپ تبحم ںیم رپاےن رپوپزل ہپ اہں ںیہن رکےن و

 اک ااسحس دالےئ ۔ 

رھ  

ٹ

ہنیہم ےلہپ رپوپز ایک ےہ ںیم اس ہپ ارگ وہ اس ادیم ہپ اھٹیب ےہ ہک اس ےن ےھجم وج ڈی 

 اہں رکو یگ وت ہی اس یک طلغ یمہف ےک العوہ اور ھچک ںیہن ےہ ۔ 

یلیل ای  اداےس یتہک رھپ ےس اےنپ اکم ںیم رصموف وہیئگ ہکبج وصعمہم ےن اےنپ ےھچیپ 

 ڑھکے رضخ وک داھکی ۔ 
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 وج ایس ےک ےنہک رپ یلیلٰ ےس ہی وسال وپھچ ریہ یھت ۔

  ےہک اےنپ نبیک یک رطف آایگوہ انب اس ےس ھچک

ا ڑپے اگ ۔ 

ن

ا گل راہ ےہ اب رھپ ےس رپوپز رکی

ن

رھ ےنیہم واال رپوپزل رپای

ٹ

 رتحمہم وک ڈی 

 وہ رکسماےت وہےئ وبال ویکہکن اس ی ار اےس ادیم یھت ہک یلیلٰ اےس ااکنر ںیہن رکے یگ ۔ 

اےت وہےئ وسچ  ی ارم ےن آوگنٹ اک الپن انبی ا ےہ ویہ ںیم یلیلٰ وک رپووپز رکواگن ۔وہ رکسم

 راہ اھت 

     

 

 ںیہمت نیقی ےہ ڈویل رھگ رپ ںیہن ےہ ۔ارگ وہ رھگ ہپ وہا ہن وت تہب رپاملب وہ اجےئ یگ 

ارف ےن دقم ےھچیپ رکےت وہےئ اہک

 

 ںیم ںیہن اجراہ ش

راب وہایگ مہ وپری الپگنن رک ےک آےئ ںیہ اور اب مت ادنر اجےن 

ن

اہمترا دامغ وت ںیہن خ

 ےن ےصغ ےس اس یک رطف داھکی ےس عنم رک رےہ وہ کلم  

د اےس ڈویل اک ڈر اھت  ای 

 

 ھجم ےس ںیہن وہاگ ںیم ہی ںیہن رک اتکس وہ اکیف ڈرا وہا اھت ش

ارف ادنر ولچ ریمے اسھت ورہن اہمترے قح ںیم رتہب ںیہن وہاگ ارگ 

 

وکباس دنب رکو ش

ام س  ےس ےلہپ ولں اگ اب وہ ےصغ ےس وبال ۔ 

ن

 ڑکپا ایگ اھت وت اہمترا ی

ردیتس   اےس اگل ےک یسک ےن اس ےک رس رپ ھچک وہ زی 
 
 ےس اےنپ اسھت ےل اج راہ اھت ۔ج
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ر رک داھکی وت رضخ ڑھکا اھت ۔

ٹ

 امرا ےہ اس ےن ےھچیپ م

 ہکبج کلم زنیم رپ ےب وہش ڑپا اھت 

     

 

را رک ااھٹ اھت ۔ 

ٹ

ر ی 
م
 یسک ےن اس رپ ڈنھٹا یپاین اکنیھپ وہ ہ

اھت ہکبج رضخ اس ےک رس رپ ڑھکا اھت آںیھکن وھکل ےک داھکی وت ای  رکیس ےک اسھت دنباھ  

 ۔

ار ف اہیں 

 

اس ےن آےگ ےھچیپ رظن امھگ رک داھکی ڈویل اسےنم رکیس رپ اھٹیب اھت ہکبج ش

 ںیہک ںیہن اھت 

 

 ےھجم اہیں دوھکی ۔یسک ےن تہب ایپری یس 

ے

ر دوس

ن

ںیم اہمترے ےھچیپ وہں ریمے زعی 

 آواز ںیم اہک اھت ۔ 

 ےصغ ےس کلم اک رہچہ رسخ وہےن اگل ۔ 

 ہکبج رضخ ےناس اک رہچہ دھکی رک قہقہ اگلی ا اھت 

ارف یک 

 

اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ےھجم دوھاک دےنی یک ۔کلم ھجمس اکچ اھت ہک ہی س  ھچک ش

 اکایمب یھب راہ اھت 

ے

 اچل یھت وہ اےس اسھپ راہ اھت اور ھچک دح ی
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ا   آی 
 
ی ر

ے

  ی ارم آہتسہ آہتسہ اتلچ اس ےک ف
 
 ج

ر  رک رےہ ےھت ےھجم ی 

ن

 
ا ںیہن اگل نکیل مت ریمے وصعمم ویبی وک اےنھٹ ریمے الخف ج

 واےل ےھت ۔ 

 مت ریمی ویبی وک ڈک پین رکےن واےل ےھت ۔

وہ یھب ریمے آدیم ےک اسھت لم رک ںیہمت اگل ہک ںیم ااسی وہےن دوں اگ ایک واعق یہ اانت 

 آاسن ےہ ہی کلم ۔وہ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک وبال ۔ 

  ہک اس ےک اہھت ںیم ڈیلب 
 
  وہ ےلہپ یہ دھکی اکچ اھت ج

 ڈویل ویکہکن مت اجےتن وہ ارگ ںیم ےن ںیہمت ںیہن اتبی ا ےک اہمترے 

ے

مت ےھجم ںیہن امر تکس

گ وکن رک راہ ےہ ںیہمت اور وکیئ ںیہن اتب یپاےئ اگ رصف ںیم اجاتن وہں ہک 

ن

ت

ن

ت پ
پل ئ
الخف 

 وہ وکن ےہ

 

ا اچہ راہ ےہ اہمتری ہگج احلص رکےن یک وکشش 

ن

ں اسنھپی
 
مپ

ے

ت

 رک راہ ےہ مت اجےتن یھب وج 

ںیہن وہ اہمترے اسھت ایک ایک رکےن ےک ی ارے ںیم وسچ ری ا ےہ کلم ےتسنہ ےن وہےئ 

ا اھت اس ےک ےنسنہ رپ ی ار م یھب ےنسنہ اگل 

ن

 اہک اس ےک رہچے رپ وکیئ ڈر ی

اور ںیہمت اتگل ےہ کلم مت وہ وادح آدیم وہ ےسج وہ ےجیھب اگ اہیں اہمترے دعب یھب تہب 
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 ۔ آںیئ ےگ 

پ رکےن ےک 
 
 وہ مت اور اہمترا ی اس رھپ ےھجم رٹی

ے

گ رک تکس

ن

ت

ن

ت پ
پل ئ
اور مت س  ولگ رصف 

 

ے

 وہ رک ںیہن تکس

ے

 ی ارے ںیم وسچ تکس

ریمی وصعمم ویبی وک اس ںیم ںیہن انٹیسھگ اچےیہ اھت ی ارم ےصغ ےس وبال اس ےک ادنر اک 

 دردنہ اجگ اکچ اھت ےسج وہ تہب دونں ےس السےئ وہےئ اھت ۔ 

ر ںیم اس اک وپرا مسج ی ارم اک ڈیلب  پ یک رطح رےنگن اگل ۔وھتڑی دی 

ن

 اس ےک مسج رپ یسک اسی

 ولوہولاہن وہاکچ اھت وہ خیچ راہ اھت ی ارم وک اس یک ںیخیچ وکسن دے ریہ یھت

 ی ارم ےن اس ےک مسج اک ای  ای  ہصح اگل ایک ۔

 رپ اس یک وخیچں یک آواز وپرے اہل ںیم وگجن ریہ یھت ہی احل رھگ ےس وھتڑے افےلص 

 اھت

 سج اک آج یلہپ ی ار اامعتسل ایک ایگ اھت ۔ 

 اورپ اج اکچ  

ے
ے

 دے رک آی ا اھت نکیل اب آدیھ رات ےس یھب وق

ے
ے

وہ روح وک دو ےٹنھگ اک وق

 وس یکچ وہیگ ۔ 

ے

ا اھت ہن اجےن روح اب ی

ن

 اھت اےس واسپ اجی

 اس ےک ڑپکے وخن ےس رےگن وہےئ ےھت ۔

 ںیم اس ےن اب یہی داع امیگن ہک روح وس یہ اجےئ

ے

 ویکں ہک ارگ اس ےن ےس اس احل
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د دبنظ وہ اجےئ یگ ۔  ری 

ن

 دھکی ایل وت اےس م

ری ومت دےنی ےک دعب یھب اس اک ہصغ مک ںیہن وہ راہ اھت   کلم وک اینت ی 

 زگرےن اک ااظتنر رکےن اگل 

ے
ے

د وق ری 

ن

 وہ ویہ ھٹیب رک م

     ۔

 رات ےک رقتابیً ڈاھیئ ےجب وہ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہا ۔ 

 یھت اور مسج ےس تہب دنگی دبوب آریہ یھت ۔ 

ے

پ
 ی

ے

 اس یک رشٹ وخن ےس ل

ری رطح رھکب ےکچ ےھت ۔اس ےک ادنر اکدردنہ  ُ
آںیھکن رسخ ااگنرے یک امدنن یھت ی ال ی 

اےن ڑھکا اھت ۔ 

ے

 ہنیس ی

اےس نیقی اھت وہ وسیکچ وہیگ ۔ڈیب روم ںیم اجےن یک اجبےئ دورسے رمکے ںیم ایگ 

دنگے دبوبدار ڑپکے اگل رکےک اس رمکے ںیم   ۔اےنپ مسج ےس وخن آولدہ

اولشار وسٹ اکنال۔

ے

ری
ُ
 ےننہپ واال اکال ک

ے
ے

 رضورت ےک وق

ر آی ا ۔اور ان دنگے ڑپکوں وک آگ اگل رک الج دی ا ۔ 
م
 ڑپکے جنیچ رک ےک وہ ی اہ

 رپوکسن وہ رک اےنپ ڈیب روم ںیم آایگ ۔ 

 اہجں اس یک روح لمکم نسح اور وصعمتیم ےیل وس ریہ یھت ۔ 

 یک ہگج ےل یل   وہ دو

ٹ

م
اراض یھت۔ دیجنسیگ ےن اطیشین رکسماہ

ن

دن ےس اس ےس تہب ی
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 ۔

ار ےک اس ےک ہنم رپ دے امرا 

ے

ا وج نہپ رک اہیں آی ا اھت ای  ےحمل ںیم ای

ے

ری
ُ
ایھب ایھب اکال ک

لا رک ایھٹ۔ 
 ۔وہ ئ لت 

اسےنم ڑھکا ی ارم لمکم نیقی رک ےک وہ وپرے وہش و وحاس ںیم اھٹ یکچ ےہ اس ےک 

  ھٹیب  
 
ی ر

ے

 ایگ ۔ ف

اراض وہ وت ےھجم  

ن

  ایک ۔ےھجم اتگل اھت مت ھجم ےس ی
 
ی ر

ے

اہھت ڑکپ ےک اےس ٹیسھگ ےک اےنپ ف

رض وپرا رکےن دو ۔تہب وصعمتیم 

ن

ا اچےیہ اب مت رایض ںیہن وہ ریہ وت ےھجم اانپ ف

ن

انمی

 ےس اہک ۔ 

ا اس یک 

ن

 اصف اتب ریہ یھت ہک اس اک انمی

ٹ

م
  ہک اس ےک رہچے ےک اطیشین رکسماہ

 
ج

  زی ادہ دشت دنسپوہاگ۔تبحم ےس یھب

 ںیم اہھت ڑھچا رک اس ےس افہلص اقمئ رکےن یک وکشش یک ۔ 
پ
 روح ےن ای  ٹ

پ یئگ۔ 

ن

 اکی

ے

 نکیل ی ارم یک ای  یہ وھگری ےس وہ ادنر ی

  آیئگ
 
ی ر

ے

ا ہن وھچڑا وت وخد یہ اس ےک ف

ن

 ی ارم ےنوھگری

 ںیم یہ اےس ےب سب رک ےک
پ
  ایگ ۔ ڈگ رگل ۔چنیھک ےک اینپ ی اوہں ںیم ےل رک ای  یہ ٹ

 نکیل چس وت ہی اھت ہک اس ےک اسےنم ی ارم وخد ےب سب اھت ۔ 
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ا اھت۔ 

ے

 ۔ویکہکن ی ارم ےک ادنر اک دردنہ یھب روِح ونر ےس قشع رکی

ے رپ وبجمر وہیئگ

ن

کب
 
ت

ٹ

ب

 او اس ےک قشع ےک اسےنم روح یھب ےنٹھگ 

     

  وس ریہ یھت ۔ 
 
ی ر

ے

 حبص ی ارم یک آھکن یلھک وت روح اس ےک ی الکل ف

ر اےس داتھکی راہ رھپ رشارت ےس اس ےک وبلں رپ کھج ایگ۔  ےلہپ  ی ارم ینتک دی 

 ہپ اہھت رھک ےک اےس وخد ےس دور ایک ۔ 

ن

 روح ےن اےلگ یہ ےحمل اس ےک نس 

ان ےک اسھت ایسی رحتک رکےت وہےئ  

ن

آپ وک رشم ںیہن آیت یسک وسےئ وہےئ ان

 روح اینپ رشم ای  اسڈیئ ریتھک ےصغ ےس وپےنھچ یگل ۔ 

ا ا رہچہ دھکی راہ اھت ہکبج ی 

ے

 رم تہب دیپسچل ےس اس اک رسخ وہی

ان وہں اور اہمترے 

ن

ںیہن ےھجم ی الکل یھب رشم ںیہن آیت ںیم تہب یہ ےب رشم ان

 اسھت ھچک یھب رکےت وہےئ وت ےھجم ی الکل یھب رشم ںیہن آیت ۔

 ےتہک وہےئ ی ارم ای  ی ار رھپ ےس اس ےک وبلں رپ اکھج اور ایپری یس رشارت یک ۔ 

 وبلں وک اتشخب ای  رظن ااھٹرک اےس داھکی رھپ رکسمای ا   اس ےک

ا روح اس ےس داکھ امریت اس ےک 

ے

اہن انبی

 
ن

اس ےس ےلہپ ہک وہ اس یک وبلں وک دوی ارہ اانپ ن

  ےس اھٹ یئگ
 
ی ر

ے

 ف

ا اےھچ ےس آیت ےہ ےھجم ۔وہ اانپ ایح ےس داتکم رہچہ 

ن

آپ ےسیج ےب رشم ولوگں وک رشم دالی
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 ریھپ رک وبیل 

 اً رات رضخ اھبیئ ےن وفن ایک اھت ہن ہک مہ وھگےنم اج رےہ ںیہ ۔اب اںیھٹ وفر

ارے اسھت روح ےن اےسی اہک ےسیج ایس اک الپن وہاجےن 
م
 ںیہ ہ

ے

ا ےہ وت آ تکس

ن

آپ وک ارگ آی

 اک ۔ 

ا 

ن

ریمے یہ الپن ںیم ۔ںیم مت ےس وت ااجزت ںیہن اموگنں اگ اجےن یک ی ارم ےن اےس اتب ی

 ےہ ۔ اچاہ ےک وھگےنم اک یپان ایس اک  

 ںیم وکیئ ثحب ںیہن اچیتہ ریما ومڈ تہب ااھچ ےہ اور ںیم اج ریہ وہں ایتر 

ے
ے

ی ار م اس وق

 وہےن ۔

 وہ وخیش وخیش اجےن یگل ہک ی ارم ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اچنیھک ۔ 

 رپ رگی

ن

 سج ےس وہ دیسیھ اس ےک نس 

 

ے

  ی

ے

مہ اےنپ وہےن   ےبیب وہ وج یلیلٰ ےہ ہن ایتر وہےن ںیم رقتابی یپاچن ےٹنھگ اگلےئ یگ ی

ا ۔ 

ن

 واےل وچبں یک الپگنن رکےت ںیہ ی

را   اس یک ی ات نس وک روح ای  ی ار رھپ رشم و ایح ےن آ ھگ 

 ہکبج ی ارم ایپر ےس ےتہک وہےئ اس ےک دوونں اہھت دیق رک دےی ۔ 

 ںیم ی الکل یھب 

ے
ے

ری وہےن یک ی الکل رضورت ںیہن ےہ اس وق

ن

ی ارم ریمے اسھت ف
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  ےھچیپ ںیٹہ۔ وہ رظنںی اکھج رک وبیل آپ یک وکیئ ی ات ںیہن امےنن وایل

ااکم وکشش یک ۔ 

ن

 ہکبج اہھت ڑھچاےن یک ی

 ایگ وگی ا ی ارم ےن اس اک ذماق اڑی ا ۔

ٹ

م
 اہں مت ےن ہک دی ا اور ںیم ےھچیپ ہ

آپ اک روسنیم رکےن اک ےجب    10:00یھبک وت دھکی ایل رکںی دن ےہ رات ےہ ۔اب حبص  

 ومڈ وہ راہ ےہ ۔

 رکو ںیم ےن روامسن یک ی ات ںیہن اےنپ وہےن واےل وچبں یک الپگنن یک 

ے

طلغ ایبین م

 ی ات رک راہ وہں 

ا اچےتہ ںیہ ۔ 

ن

 رکو ۔ریمے ےچب داین ںیم دلجی آی

ے

 اب ےھجم ی الکل ڈرٹسب م

ا ای  ی ار رھپ ےس اس رپ اکھج ۔

ے

 وہ اےس آںیھکن داھکی

ری وکشش یک اےس روےنک یک رگم وہ ی ارم یہ ایک وج رک اجےئ ۔ ی ارم ۔۔روح ےن

ن

  آخ

ر روح ےن اس یک دشوتں ےک اسےنم تمہ اہر رک اانپ آپ اس ےک وحاےل رک یہ دی ا 

ن

 آخ

 

     

ارف یلیلٰ وصعمہم اچروں اگڑی ںیم ےھٹیب ان دوونں اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔ 

 

 رضخ ش

اہک س  دلجی رکو ی ار اہک یھب اھت۔مہ ولگ دلجی ںیلکن ےگ

ے

 ایس ےئل وت رات وک اتبی ا اھت ی

 رپ ںیلکن۔

ے
ے

اہک مہ وق

ے

 رپ ایتر وہ اجو ی

ے
ے

 ولگ وق
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 رضخ ےن رصف یلہپ النئ یہ اویچن آواز ںیم وبیل یھت ی ایق وت وہ رصف انمنمی ا اھت ۔ 

ر آےت وہےئ اانپ اسامن اگڑی یک ڈیگ ںیم رےتھک 
م
اہں ایک ہک رےہ ےھت مت ی ارم ےن ی اہ

 وہےئ وپاھچ ۔

 اچےیہ وت مہ اہیں ااظتنر رک ےتیل ںیہ ھچک ںیہن

ے
ے

 ںیم وت سب وپھچ راہ اھت ہک ںیہمت اور وق

ارف اک قہقہ دنلب وہا ۔ 

 

 مت ولگ آرام ےس آ اجؤ رضخیک ی ات رپ ش

ارف وک قہقہ اگلےت دھکی رک وپاھچ ۔

 

 اےس ایک دورے ڑپےن ےگل ںیہ ی ارم ےن ش

 اک دایھن اٹبی ا ۔   دعف رکو ڈویل مت وت اجےتن وہ اس یپالگ وک ۔رضخ ےن اس 

ر آیئگ ۔ 
م
  روح یھب دلجی ےس ی اہ

 
 ج

 آج ی ار م یک نم امینں ےن اںیہن تہب ٹیل رک دی ا اھت ۔ 

 یھب ی ارم اےس ایسی رظنوں ےس وھگر راہ اھت ہک روح وک اس ےک ارادے 

ے
ے

اس وق

اک ےگل ۔ 

ن

 رطخی

 مہ ھچ ولگ اج رےہ ںیہ روح ےن وخیش ےس وپاھچ ۔

راھےت وہےئ اہک ۔ ھچ ںیہن است وصعمہم ےن ای  وھچ

ٹ

ا اس ڈہب اس یک رطف ی 

ٹ

 ی

ارہ رک 

 

ےسیج روح ےن وخیش ےس اھتم ایل اور ی ارم یک رطف دےنھکی یگل وج اےس وھکےنل اک اش

 راہ اھت ۔ 
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 روح ےن ڈہب وھکل ےک داھکی وت اےس نیقی ںیہن آراہ اھت اس اک وشون زدنہ اھت ۔ 

 وک دوی ارہ   وہ ےب ینیقی ےس اےنپ اسےنم ےتلہ ےتلج اےنپ وشون وک دھکی

ے

ریہ یھت وج اینپ دوس

 یپا رک تہب وخش رظن آ راہ اھت ۔ 

اس دن مہ ںیہمت ےل رک اتپسہل ےلچ ےئگ ہکبج وصعمہم اور یلیلٰ وشون وک اچبےن ںیم گل 

 ںیئگ ان دوونں ےن اےس اچب ایل 

راب وہیئگ یھت ہک اس اک انچب لکشم اھت 

ن

 اینت خ

ے

اس ےک رس رپ وچٹ ےنگل یک وہج ےس احل

 ںیم ےن مت ےس اہک ہک وہ رم اکچ ےہ ۔اس ےئل 

ویکہکن ںیم ںیہن اچاتہ اھت ہک مت دعب ںیم زی ادہ اداس وہ ی ا اےس اےنپ اسےنم رمےت وہےئ  

 دوھکی ۔ 

ارف رشارت  

 

دی ات ش

ن

وےسی یھب ڑلایکں زی ادہ رتہب رطےقی ےس ھجمس یتکس ںیہ اےسی ج 

 ےس وبال وت وصعمہم ےن اےس وھگر رک داھکی ۔ 

ارف ےن دبےل ںیم اےس وھگر رک وپاھچ ۔مت ھچک زی ادہ ںیہن  

 

 وھگرےن یگل ےھجم ش

ریض اکرل اجڑےت وہےئ اےنپ آپ وک ڈنیہمس انہک اچاتہ ۔ 

ن

ارف ےن ف

 

 ااھچ ںیم ھجمس ایک ش

راب ںیہن ےہ ۔وصعمہم ےن اےس آگ اگلیئ اور اج رک 

ن

 وری ریما ٹسیٹ اانت یھب خ

ٹ
ن

ڈوی

 اگڑی ںیم ھٹیب یئگ ۔ 
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 ےک دنکھ رپ اہھت رھک رک اےس دالہس دی ا اھت ہکبج ی ارم اور رضخ دوونں ےن اس  

     

رے چیب رپ وموجد ےھت ۔   دیئب ےک س  ےس ی 

ے
ے

 وہ ولگ اس وق

را وہا اھت  ر رطف ےس دنمسر ںیم ھگ 
م
 ہی العہق وےسی یھب ہ

ری رہلںی ان ےک یپاؤں وک وھچ رک واسپ 

ٹ

ری ی 

ٹ

  ہک دنمسر یک ی 
 
ڈنھٹی وہاںیئ رہچے وک ج

 یلچ اجیت ۔ 

 ح وک رسدی اک ااسحس وہ راہ اھت یتلھک دوھپ ںیم یھب رو

 یلیلٰ اور رضخ ای  دورسے ےک اسھت اسھت ےگنن یپاؤں یلیگ یٹم رپ لہٹ رےہ ےھت 

ہکبج وصعمہم اور روح دوونں اےنپ وشون ےس لیھک ریہ یھت ۔روح ےن دلجی یہ اس 

 ی ات اک ادنازہ اگل ایل اھت ہک وصعمہم یھب وشون ےک اسھت تہب اچیٹ وہیکچ ےہ

 وصعمہم ےک اسھت وھگل لم اکچ اھت ۔ اور وشون یھب  

ے

 اکیف دح ی

 یھت ۔ 

ے

 اب اس یک ای  ںیہن ہکلب دو دو دوس

ارف ایس یک رطف 

 

ارہ ایک ہکبج ش

 

ر ےک دعب ی ارم ےن روح وک ھچک دور آےن اک اش وھتڑی دی 

 الچ آراہ اھت 

ں ڈویل البراہ ےہ ۔

 ہ
می

ے

ت

 روح 

 اےس ی ارم اک اغیپم داتی وہں وشون یک رطف آی ا 
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 اکنانل اس ےن وصعمہم وک دھکی رک وبال  ےھجم اہیں ڈ

ے

ویل ےن اجیھب ےہ وکیئ طلغ بلطم م

 ۔

 ںیم ویکں طلغ بلطم اکنولں یگ وصعمہم ےن ہن یھجمس ےس وپاھچ ۔ 

ارف ےب اینزی ےس 

 

   ںیم اہھت وسری اب اہمترا وکیئ رھبوہس ںیہن ۔ش
 

اتہک اینپ ج

ے اگل ہکبج وصعمہم اےس وھگر رک رہ یئگ

ن

ہلب

ٹ

ت

 ڈاےل 

 یک رطف آ ایگ ۔ 

ٹ
 

 ی ارم روح وک ےل رک چیب ےک ای  اسی

 ںیہمت اتپ ےہ مہ اہیں ویکں آےئ ںیہ اس ےن روح اک اہھت اھتم ےک وپاھچ۔

 وھگےنم رھپےن روح ےن وصعمتیم ےس وجاب دی ا ۔ 

 وہےئ۔ےباایتخر ی ارم ےک ڈلپن امنی اں  

اہں ریما ےب یب وہ وت مہ آےئ ںیہ نکیل اہیں آج ای  اور اخص ی ات یھب ےہ ۔ی ارم ےن 

ا اچاہ ۔ 

ن

 اےس رضخ اور یلیلٰ ےک ی ارے ںیم اتبی

آج اہمترا اھبیئ اہمتری اھبیھب وک رپووپز رکےن واال ےہ اس ےن یلیل اور رضخ یک رطف 

ارہ رکےک اتبی ا ۔ 

 

 اش

 سج رپ ی ارم ےن اس رکسماےت وہےئ اہں ںیم ایک یچس روح ےن ااسکیڈٹئ وہرک وپاھچ

 رگدن الہیئ
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 یہ زنیم رپ ھٹیب ایگ ۔ 

ن

 رضخ ےتلچ ےتلچ ااچی

را رک دو دقم ےھچیپ اٹہےئ نکیل رھپ رکسما دی وہ اجیتن یھت رضخ ایک رکےن واال 
 
یلیلٰ ےن ھگ

 ےہ ۔

 اچنہپ دی یھت۔

ے

 وصعمہم ےن اڑیت اڑیت ربخ اس ی

 اھٹیب اھت رھپ اس ےن اس اک اہھت اھتامرضخ اس ےک اسےنم زنیم رپ  

رھ ےنیہم ےلہپ واےل رپوپزل اک وکیئ وجاب دےنی اک ارادہ ںیہن 

ٹ

ںیم ےن انس ےہ ہک مت ڈی 

 ریتھک وت ںیم ےن وساچ ویکں ہن ای  ی ار رھپ ےس ںیہمت اینپ تبحم اک ااسحس دالدوں۔

ا اچاتہ وہں۔

ن

 وس سم ام یلیلٰ ۔ںیم ںیہمت زسم رضخ انبی

 تبحم وک وبقل رکو یگ ۔   ایک مت ریمی

رضخ وک وپرا نیقی اھت وہ ااکنر ںیہن رکے یگ نکیل اس ےک ی اووجد یھب اس اک دل تہب 

 زیتی ےس دڑھک راہ اھت ۔ 

ا اچاہ نکیل دوونں 

ن

ےباایتخر یہ یلیلٰ یک آھکن ےس اک آوسن رگا وج اس ےن وفرا اصف رکی

 یئ۔ اہھت رضخ ےک اہوھتں ںیم وہےن یک وہج ےس وہ ااسی ہن رک یپا 

 رکو یلیلٰ مت یھب ای  اعم ڑلیک وہ ای  اعم ڑلیک 

ے

ان آوھکنں وک اپھچےن یک وکشش م

 انبرکو ۔ 

ے

 یسیج دل ریتھک وہ اہبدر م
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ر ادناز ےس وافق ےہ ۔
م
ر ہ
م
 ہی رضخ اہمترے ادنر ی اہ

  یلیلٰ زنیم رپ یھٹیب اور اس یک ی اوہں ںیم امس یئگ ۔ 
 
ر یھت ج  رضخےکسب ےنہک یک دی 

اچ ریہ یھت ۔ہکبج ان ےس اکیف  

ن

 دور افےلص رپ ڑھکی روح۔ ی ا رم ےس یکپچ ی

  ےک اس یک اس وصعمم رحتک رپ ی ارم اےس اےنپ اسھت اگلےئ رکسماےئ اج راہ اھت ۔ 
 
 ج

اایلں اجبےن ںیم رصموف یھت ۔

ے

 ہکبج دور وصعمہم وشون وک اےنپ ےلگ اگلےئ ی

ارف یپاس ڑھکا اےنپ ےیل ای  اےسی یہ دن اک ااظتنر رک راہ اھت 

 

 ش

     

ارے آپ ولگ اہکں اجرےہ ںیہ آج س  ںیہی رک اجںیئ ہن روح ےن اںیہن اجےت 

 دھکی رک اہک ۔ 

 ںیہ وکیئ رپاملب 

ے

را ےہ اہیں آپ س  ولگ آاسین ےس رہ تکس

ٹ

ارا رھگ یھب تہب ی 
م
اب وت ہ

 ںیہن وہیگ ۔ 

ادی یک الپگنن رکںی ےگ اس ےن یپاس ڑھکی 

 

وصعمہم مہ رات وک رضخ اھبیئ یک ش

  اہک ۔ وصعمہم وک دھکی رک

 سج رپ ھچک افےلص رپ ڑھکی یلیل ےک اگل رسخ وہےن ےگل ۔ 

ارف ےن اہک ۔ 

 

ادی ش

 

 اینت دلجی ش

 اہں وت ایک رضخ اھبیئ یلیلٰ وک رصف رپوپز رپ رٹاکےن اک ارادہ رےتھک ںیہ 
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ادی ےک الپگنن رکین اچےیہ ۔ 

 

 اب یلیلٰ ےن اہں رکدی ےہ وت ںیمہ ش

 دھکی رک مہ ان اک اکنح رکںی ےگ ارے ںیم وت یتہک وہں اےس ےتفہ یک وکیئ ایھچ

ٹ

 
  یس ڈی

 روح ےن وگی ا ای  اور دامھہک ایک ۔ 

ای  ٹنم ای  ٹنم روح ےلہپ دواہل اور دنہل ےس وت وپوھچ ہن مت وت اینپ الپگنن ےیک اج 

 ریہ وہ ی ارم ےن اہک ۔ 

ری ا ےہک ریہ ےہ وہ ی الکل کیھٹ ےہ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ںیم 

ٹ

یئھب وج ھچک ریمی گ

 داہل ےننب ےک ےئل ایتر وہں رضخ یلیلٰ وک دھکی رک رکسمای ا ۔   یسک

ے
ے

 یھب وق

ارف وبال ۔ 

 

 اہں نکیل یلیلٰ وک وت ارتعاض وہاتکس ےہ اس ےس وت وپھچ ول اس ی ار ش

 ںیہن ااھٹ یپاریہ یھت ۔ 

ے

 ہکبج س  وک اینپ رطف وتمہج یپا رک یلیلٰ اینپ آںیھکن ی

یلیلٰ ویفنکز یس وبیل وہ وبڈل یس ڑلیک آج ےک ےھجم ویکں دھکی رےہ وہ اسرے ںیم ایک وبولں 

 دن ںیم اںیہن اےنپ تہب اسرے ےپھچ وہےئ ادناز داھکی ریہ یھت وج وکیئ ںیہن اجاتن اھت ۔ 

ارف ےن رعنہ اگلی ا ۔ 

 

 یلیلٰ یب یب رشامیت یھب ےہ ہی وت امکل وہ ایگ ش

ا

ن

اکم وکشش رکےن یگل ںیم رشام ںیہن ریہ ںیم وت سب اتب ریہ وہں یلیل اینپ ایح اپھچےن یک ی

ے اگل رک ےنسنہ ےگل ۔ 
قہق

 سج رپ س  یہ 

 وت سب ڈاسیڈیئ وہایگ رضخ اور یلیلٰ اک اکنح ایس ےتفہ وہاگ ۔ 
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 ی ارم ےن روح وک دھکی رک اہک ۔ 

     

ادی یک ی ات وہیئ یھت روح اور وصعمہم دوونں یہ یلیل ےک یپاس یھٹیب یھت 

 

  ےس ش
 
 ج

ارف رضخ واےل رمکے ںیم ےھت ۔ 

 

 ہکبج ی ارم اور ش

ادی ایس ےتفہ وہیگ ںیہمت ایک اتگل ےہ وکن اس دن س  ےس 

 

ولچ اب ڈاسیڈیئ وت وہ ایگ ہک ش

 رتہب ےہ اکنح ےک ےیل ۔

 ریمے ایخل ےس اس ےعمج وک اکنح رکےت ںیہ 

ف ابمرک دن ےہ س  ھچک ابمرک وہ اگ ۔اور وےسی یھب وکیئ وشر رشاہب وہاگ ںیہن رص

 اسدیگ ےس اکنح رکںی ےگ اور ریتصخ رضخ ےن اہک ۔ 

ایک بلطم وشررشاہب ںیہن وہاگ ۔روح وج ایھب ان ےئلیک اچےئ ےل ےک آیئ یھت وپےنھچ 

 یگل ۔

ادی ےک  

 

دےھکی رضخ اھبیئ آپ وک وکیئ وشق ںیہن وہاگ وشر رشاہب اک نکیل یلیلٰ ےن اینپ ش

 ی ارے ںیم ایک ایک وساچ وہ اگ

 ںیہ ہک وشررشاہب ہن اجےن ایک ایک وخ

ے

اب اجس ےک یھٹیب وہیگ اور آپ اےسی ےسیک ہک تکس

 ںیہن وہاگ مہ اسری رمس ادا رکںی ےگ 

 رصف اکنح ۔اور ریتصخ ہی ایک ی ات وہیئ ۔ 
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 مہ اسری رمس ادا رکںی ےگ

ادی یھب اینت اسدیگ ےس وہیئ وکیئ رمس ںیہن وہیئ ۔ 

 

 ریمی ش

ا ےہ اینپ

ے

ادی زدنیگ ںیم رصف ای  یہ آپ وک ایک اتپ ڑلویکں اک انتک وشق وہی

 

 رومسں اک ش

 ی ار وہیت ےہ ۔ 

ا اچےیہ

ن

 اےس رھبوپر رطےقی ےس اوجناےئ رکی

ادی رھپ 

 

امویں دنہمی رکےگنی دن ڈاںیل ےگ ۔رھپ دوھم دام ےس اکنح وہاگ ۔رھپ ش

 ریتصخ اور رھپ وہمیل اسری رمس ادا وہں یگ ۔ 

ادی رکےن اک  

 

وت دنہل وکیئ اور ےل ںیل یلیلٰ اور ارگ آپ وک اانت یہ وشق ےہ اسدیگ ےس ش

ادی ںیہن رکے یگ ۔ 

 

 آپ ےس ش

ر لکن یئگ ۔ 
م
 روح ےصغ ےس یتہک رمکے ےس ی اہ

ر اب وہ وہاگ وج ریمی ویبی اچےہ یگ ی ار م ےن آرڈر دی ا ۔ 

ن
 

 اگی

اہں ی ار وےسی یھب روح ی الکل کیھٹ ہک ریہ ےہ ڑلویکں یک ینتک وخاشہ وہیت وہیگ 

ا

 

ادی یک اور مہ ےسیک اسدیگ ےس ش

 

 دی ےک ی ارے ںیم وسچ رےہ ےھت ۔ ش

ادی ےہ ںیمہ اس ےک اسرے ارامن وپرے رکےن اچےیہ 

 

وےسی یھب ہی یلیلٰ یک یلہپ ش

ارف ےن دھجمساری اک وبثت دےتی وہےئ اہک ۔

 

 ش
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ادی 

 

ری ش

ن

ادی ےس ریتی ایک رماد یھت ہی یلیلٰ یک یلہپ اور آخ

 

اےب اوےئ یلیلٰ یک ہی یلہپ ش

پ یہ ایگ 

ے

 ےہ رضخ ی

ادی وہ اتکس ےہ  ارے ی ار ریما و

 

ہ بلطم ںیہن اھت ںیم وت سب ہی ہک راہ اھت ہک یلیل یک یلہپ ش

ارف ےن وخد یہ اےنپ ےئل تبیصم البیل یل ۔ 

 

 ھچک دن ںیم اس اک ومڈ دبل اجےئ ش

راھ 

ٹ

ا وہں رضخ ےصغ ےس اھٹ رک اس یک رطف ی 

ے

 رکی

ے

رک اٹیب ےلہپ ںیم ریتا ومڈ درس

 وش دےنھکی

ن
 

 دھکی رک ی ارم الئ

ے

  ےک ےئل اسےنم وصےف رپ آاھٹیب ہکبج ان یک احل

     

 

رے آرام ےس اس ےک اسھت 

ٹ

وہ رمکے ںیم آی ا روح اینپ وشون وک اس یک ہگج رپ رےھک ی 

 ی اوتں ںیم رصموف یھت ۔

ارے اسھت وت س  ھچک کیھٹ اھت ہی وھبانت رھپ ےس آایگ ۔ی ارم وکہصغ آی ا 
م
 ہی ںیہن اھت ہ

 روح ایھب ےک ایھب اس وک اہیں ےس ےچین رکو 

 راھک رکو اےسی ۔ ینتک

ے

  ی ار اہک ےہ ںیہمت ریمے ڈیب رپ م

ا اس ےک ےٹپ وک ڑکپ اکچ اھت ۔ 

ے

 وہ ےصغ ےس نت نف رکی

ی ارم ںیم وبل ریہ وہں اس وک ذرا یس یھب وھچٹ یگل وت ںیم یھبک آپ ےس ی ات ںیہن 

 رکوں یگ 
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 روح ےن دیکمھ دی ۔ 

  ۔ ہکبج اس ےس ےلہپ یہ ی ارم ا ےس ےٹپ تیمس زنیم رپ کنیھپ اکچ اھت

ی ارم ہی آپ ےن ااھچ ںیہن ایک آج ےس ںیم آپ ےس ی الکل ی ات ںیہن رکوں یگ وہ ےصغ 

 وج اس یک رطف دوڑ ےک واسپ آ راہ اھت ۔ 
پ
 ےس یتہک اےنپ وشون یک رطف کپل

ا دھکی 

ے

اےس ریمے رمکے ےس اکنول وفرا ایھب ےک ایھب ۔روح وک اس یک رطف واسپ اجی

ا ۔   رک وہ یھب ایس یک رطف ٹلپ

ارے روم ںیم رےہ اگ ۔  وشون ںیہک
م
 ںیہن اجےئ اگ ہی ہ

 روح ےن ہلصیف نک ادناز ںیم اہک ۔ 

ارے رمکے ںیم رےہ اگ وت ںیم اہیں ںیہن روہں اگ ی ارم ےن ایس ےک 
م
روح ارگ ہی ہ

 ادناز ںیم ہلصیف انسی ا 

ا ارہ رکدی 

 

ر ےک دروازہ یک رطف اش
م
 سج رپ روح ےن ی اہ

 ںیہ ۔

ے

 بلطم آپ اج تکس

ر اکنل ریہ وہ ی ار م وشڈک ںیم اھت ۔   روح مت اس ےتک ےک ےئل
م
 ےھجم رمکے ےس ی اہ

 ںیہ وت ےھجم یھب آپ وک رمکے ےس 

ے

  ای  ےتک ےک ےئل اس رمکے وک وھچڑ تکس
 
آپ ج

 ںیہ ۔

ے

 اکنےنل ںیم وکیئ ارتعاض ںیہن آپ اج تکس
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ر لکن رک 
م
ارہ ایک سج رپ ی ارم ےصغ ےس ی اہ

 

روح ےن ای  ی اررھپ ےس دروازے یک رطف اش

ارف ا ےس دھکی رک رکسما دیساھ رضخ او

 

ارف واےل رمکے ںیم آایگ اہجں رضخ اور ش

 

ر ش

 رےہ ےھت

 بلطم دیئب ےک ڈان وک ویبی ےن رمکے ےس اکنل دی ا ۔ 

ا  رضخ ےن اویچن آواز ںیم قہقہ اگلی 

ا 

ٹ

ا ان ےک چیب آل 

ے

 سج رپ ی ار م ان دوونں وک آںیھکن داھکی

     

ادی یک ایتری اں رشوع وہیئگ۔ 

 

 حبص وہےت یہ ش

روح ےک اطمقب آج ےک دن یہ دن ڈاےنل اک اھت یھبت اج ےک ہعمج ےک دن رپ ان اک اکنح 

ا اھت ۔ 

ن

 وہی

  

ے

 وہ دوونں ای  دورسے یک لکش ںیہن دھکی تکس

ے

روح ےک آرڈر ےک اطمقب اکنح ی

  ۔ ےھت

ا اھت ۔ 

ن

 اور آج یہ اںیہن امویں اھٹبی

ا اچاہ 

ن

 روح ہی س  ھچک ایک رک ریہ وہ مت مت وت ریمی اسڈیئ ےپ وہ یگ وہ رضخ ےن اےس اھجمسی

ارف اھبیئ 

 

ارے ںیہن رضخ اھبیئ ںیم اور وصعمہم یلیل یک اسڈیئ ےپ ںیہ وہ ی ارم اور ش

 آپ یک اسڈیئ ہپ ۔ 
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ارف اور ی ارم وک اتبی اوس ںیم ڑل یک وایل اور آپ ولگ ڑلےک واےل 

 

  اس ےن ش

ری امت ریمی اسڈیئ ےپ وہ

ٹ

 ںیہن گ

 اور اہمترے العوہ ان س  وک ںیم ڑلیک وایل اسڈیئ ےپ یھب داتی وہں

ری ا اچےیہ اینپ اسڈیئ ںیم رضخ ےن تہب ایپر ےس اہک ۔ 

ٹ

 ےھجم سب ریمی گ

 آپ یک اسڈیئ اور ہی اسرے یلیل یک اسڈیئ  ۓ بلطم ںیم الیک

  اہک روح ےن ہنم انب رک

 وہریہ ےہ وج ںیہمت وپری میٹ یک رضورت  

ن

 
ادی وہ ریہ ےہ وکن اس ج

 

اہں وت روح ش

 ےہ ۔ی ارم ےن ہمقل دی ا 

  آ رک ڑھکا وہا ۔ 
 
ی ر

ے

ارف اس ےک ف

 

 ارے ویکں ںیم وہں اہمترے اسھت ش

ارف ےن اہک 

 

 ہی وصعمہم اور ی ارم یلیلٰ یک رطف ںیم اور مت رضخ یک رطف ۔ش

روح ےن وصعمم یس لکش انب رک اہک ۔سج ےس ی ار م ےک   نکیل ےھجم گین ںیہن ےلم اگ ہن

 ڈلپم امنی اں وہےئ 

ارف اس یک لکش دھکی رک وبال ۔ 

 

 ویکں ںیہن ےلم اگ نہب وک وت اانت ھچک اتلم ےہ ش

ارف اھبیئ نہب وک تہب ھچک اتلم ےہ نکیل اسویلں وک یھب وت تہب ھچک اتلم ےہ ہن اس 

 

اہں ش

ا

 

ارف وک آوھکنں یہ آوھکنں ںیم اش

 

 رہ رک رک اتبی ا ۔ ےن ش
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 ای  ی ار رھپ ےس لھک ُایھٹ

ٹ

م
 سج رپ ی ارم یک رکسماہ

 وری روح ںیہمت زی ادہ ےلم اگ ۔رضخ وفراً ےس وبال ںیہک وہ چس یھب یپاریٹ جنیچ ہن 

ٹ
ن

ڈوی

 رکےل ۔ 

ا انتک رضوری ےہ

ن

ان اجاتن اھت ہک روح اک رضخ یک رطف وہی

ن

ر ان
م
 اور اہیں ڑھکا ہ

جاال ڑلےک واےل یک رط
فل
  مت ارے روح مت 

ے

  گین یک ی اری وہیگ ی
 
ف ےس وہ اجؤج

ارف ےن اس ےک اکن ںیم 

 

ا بلطم ای  ریت ےس دو اکشر ۔ش

ن

ڑلیک واےل یک رطف وہ اجی

 اہک

  دنہل وک آپ ےک یپاس الےک 
 
کیھٹ ےہ اھبیئ ںیم آپ یک رطف وہں ۔نکیل ایک ج

 اھٹبںیئ ےگ ہن ںیم ڑلیک واولں یک رطف ےس وہ اجؤں یگ ۔ 

 روح ےن ہلصیف رکایل 

ا اچںیہ ےگ۔ ای  ٹسل انب دے ۔روح ےن اہک امہم

ن

ے البی
ش
ک

ے 
ش
ک

 ونں ںیم آپ 

ادی ےپ ۔ 

 

 وکیئ ٹسل انبےن یک رضورت ںیہن ےہ مہ دنچ ولگ وہں ےگ ش

رڈنی وکیئ یلمیف ربمم ایک وکیئ ںیہن وہاگ روح ےن ریحایگن ےس 

ن

 وکیئ ف

ے

ایک بلطم وکیئ دوس

 وپاھچ ۔

 مہ س  ای  دورسے ےک  

ے

یلمیف ربممز ںیہ ںیمہ مہ س  ای  دورسے ےک دوس
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 یسک اور یک رضورت ںیہن ےہ ۔

 رضخ ےن رکسما رک اتبی ا ۔ 

 

ے

وت روح یھب اخومش وہیئگ سج رطح اک وہ اکم رکےت ےھت ان یک وکیئ یلمیف ی ا دوس

 وہیگ ہی وہ وسچ یھب ےسیک یتکس یھت ۔ 

ر ںیہ وکن ۔ 

ن

 ان س  یک تگنس ںیم تہب ےس وھبل یہ اجیت یھت ہک وہ ولگ آخ

     

ا ۔ ی ار م  

ن

 ہی الگنٹئ اگلےن ںیم دمد رکںی ی

 ہک یلیل اور رضخ وک یھب اس ےن یسک ہن یسک 

ے

یھبس وکیئ ہن وکیئ اکم رک رےہ ےھت اہیں ی

ا ۔ 

ن

 اکم رپ اگلی ا اھت ای  ی ارم یہ اھت وج آرام ےس اھٹیب وہا وھت ےسیج وکیئ اکم ںیہن رکی

 ۔ اےنپ وشون وک وبول ہن سج یک وہج ےس ےھجم رمکے ےس اکنال اھت  

 ی ارم وھگر رک رھپ ےس اےنپ ومی الئ رپ رصموف وہایگ ۔ 

ش وہ رک دض اگل رےہ ںیہ ۔

 ت ل
ج

 آپ ریمے ویکٹ ےس ایپےل ےش ےبیب ےس 

ا ےبیب ریمے رمکے ںیم رات وک ریمے ڈیب ےپ وسی ا اھت ۔ 

 

ا ایپال ش

 

 وہ ویکٹ ش

 اور ہی اس یک رطف ےس دض یھت اب ریمی رطف ےس دض ےہ ۔ 

 وہک اےنپ الڈےل وک ےک دمد رکے اہمتری وہ ےصغ ےس اتہک افش وک اچےئ ےک ےیل ےنہک اگل ۔ 

اراض ںیہ ھجم ےس روح وصعمم یس لکش انب رک وبیل 

ن

 ی ارم آپ ی
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اراض وہں مت ےس ۔اب ھجم ےس رقتابی دو ٹف ےک 

ن

اراض وہں اور تہب تخس ی

ن

اہں ی

ا ۔ اف

ے

ا آالؤڈ ںیہن وہی

ن

  آی
 
ی ر

ے

ارایگض ںیم اانت ف

ن

 ےلص رپ ر وہ ی

  آےن رپ وچٹ رکےن اگل 
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

  اور یھب زی ادہ ویکٹ ےتگل ںیہ ی الکل 

ے

اراض وہےت ںیہ ی

ن

  ی
 
آپ وک ہتپ ےہ آپ ج

 وھچےٹ ےبیب یک رطح 

ری وصعمتیم ےس الہب اچاہ ۔

ٹ

 روح ےن اےس ی 

 اس رطح ےس الہبؤ یگ ۔روح ںیم آھٹ اسل اک ہچب ںیہن وہں ےسج مت  

اراض وہ وت 

ن

ر ی
م
 یک امنزںی ڑپیتھ وہ ںیہمت اانت ںیہن اتپ ارگ وشہ

ے
ے

یسیک ویبی وہ مت یپاچن وق

رےتش اس رپ تنعل ےتجیھب رےتہ ںیہ ۔ 

ن

 ف

ے
ے

ر وق
م
 ویبی یک امنز وبقل ںیہن وہیت اور ہ

 ی ا ۔ یھچ روح اہلل ےکاسےنم اہمترا اامعانلہم وت تہب دنگا وہ راہ ےہ ی ار م ےن اےس ڈرا

را 
 
وت ںیم آپ وک عنم وت ریہ وہں آپ وک روح اس یک ای  ای  ی ات رپ اامین الیت وفرا ھگ

 رک وبیل ۔ 

اہکں انم ریہ وہ بک انمی ا ےہ ےھجم وت ںیہن اتگل ہک مت ےھجم انم ریہ وہ ی ارم دوونں اہھت رمک  

ا وپےنھچ اگل ۔ 

ے

 ےپ رھک

ا روح ےن وفراً اہ

ن

ھت م اس یک رشٹ ےک نٹب رپ بلطم ایھب ںیہن انمی ا اب انمؤں یگ ی
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 رےھک ۔

رو ح ےھجم انم ریہ وہ ی ا اچر اسل ےک ےچب یک رطح ریمے نٹب ےک اسھت لیھک ریہ وہ 

 کیھٹ ےس انمو ےھجم اس رطح ےس ںیہن امےنن واال ںیم ۔ 

 ی ارم ےن االعہین اہک ۔ 

 ےسیک امںین ےگ ںیم وےسی یہ آپ وک انمیت وہں ۔ 

  وہیئ
 
ی ر

ے

د ف ری 

ن

 وت ی ا رم ےن اس یک رمک رپ اےنپ اہھت رھک ےئل روح رکسما رک اس ےک م

 ۔اس یک اس رحتک رپروح رشامیئ ۔

ی ارم ےن اس یک وھتڑی ہپ اہھت رھک ےک اس اک رہچہ اواچن ایک وت روح ےن وفراً اینپ آںیھکن 

 دنب رک ںیل 

ارف زیتی ےس رمکے ےس الکن وج روح وک 

 

اس ےس ےلہپ یک ی ارم اس ےک وبلں رپ اتکھج ش

  ۔ اکپر راہ اھت 

ارف ےن اےس اھتم ایل 

 

 ی ار م ےن ےکٹھج ےس اےس وھچڑا اس ےس ےلہپ ہک وہ دویار ےس یتگل ش

ا وہں ۔نکیل ریما وشمرہ یہی ےہ ہک مت ولگ 

ے

مت ولگ زیبی وہ وت ںیم دعب ںیم آ اجی

 روسنیم دعب ںیم رک انیل ےلہپ مہ اکم رک ےتیل ںیہ ۔

ارف یہ ایک وج دیسھ رطےقی ےس وکیئ ی ات رکدے ۔

 

 وہ ش
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ا واہں ےس الچ ایگ ۔ 

ے

 ی ارم ا ےس آںیھکن داھکی

  ہک وہ اینپ رشدنمیگ اٹمےن ےک ےیل اےس ادرھ ادرھ ےک اکم اتبےن یگل یھت
 
 ج

     

 ےئگ ےھت ۔لک امویں اور دنہمی یھت ۔ 

 

 آج دن ڈال دی 

اگنپ رک ول ۔ 

 

ر وک آرڈر دے دےی ےئگ ےھت ہک اینپ اینپ ش

ن

 س  ڈیلی 

 یلیلٰ روح اور وصعمہم  

ے
ے

 وشون تیمس وشگنپ رپ یئگ وہیئ یھت ۔اور اس وق

ادی اک ڈرسی روح یک رمیض ےس ایل ہکبج وےمیل اک ڈرسی اس ےن وصعمہم یک 

 

یلیلٰ ےن ش

 رمیض ےس ایل اھت ۔ 

 دنہمی اکاگنہل اس ےن وخد دنسپ ایک اھت ۔ 

د وہ ی ارم ےک ےئل اس یک تبحم دھکی یکچ  ای 

 

وہ روح وک تہب زی ادہ اتیمہ دے ریہ یھت ۔ ش

رضخیک وہج ےس ۔ نکیل یچس یہی اھتہک اب یلیل ےک ےیل روح تہب اخص وہ   یھت ی ا رھپ 

 یکچ یھت ۔ 

 نب یکچ یھت ہکبج وشونیک وہج ےس وصعمہم یھب روح ےک  

ے

اب وت یلیلٰ روح یک ایھچ دوس

  آیکچ یھت۔
 
ی ر

ے

 تہب ف

اب روح ےن ان س  وک وبقل رکایل اھت وہ اجیتن یھت وہ ی ارم ےسدور ںیہن اج یتکس وہ 

ا وہاگ ۔اچےہ ی ا  

ن

 ہن اچےہ اےس ہی س  ھچک وبقل رکی
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 ی ارم وک اس ی ات یک زسا دیتی ریتہ ۔

ے

 وت رھپ وہ بک ی

روح ی ار مت ہی اسڑیھ ویکں ںیہن یتیل مت رپ تہب وسٹ رکے یگ یلیلٰ ےن وخوصبرت 

ارہ ایک ۔ 

 

 اسڑیھ یک رطف اش

ز یھب ںیہن ںیہن ی ار ںیم ہی ںیہن نہپ یتکس تہب بیجع یس ےہ ۔اور وت اور اس ےک وت ویلس

 ںیہ۔

 ی ارم وک یھب ااسی ابلس دنسپ ںیہن ۔ 

د وفرس ہن ایک ۔  ری 

ن

 روح ےن ہنم انب رک اہک وت یلیلٰ ےن م

اگنپ اینپ رمیض ےس یک ۔ 

 

 نکیل رھپ یھب اس یک اسری ش

اگنپ رکےن ںیم 

 

ارف یک ش

 

ویکں ہک روح وک اانپ وہش یہ اہکں اھت وہ وت ی ارم رضخ اور ش

 ی ایق اکم اھبنسل رےہ ےھت  رصموف وہ یکچ یھت وج رھگ ہپ

     

ارے ےئل ای  
م
رے امرےن یلچ یئگ ںیہ اجمل ےہ وج ہ

ن

دح ےہ ی ار ںیمہ اکم رپ اگل ےک وخد م

 یھب زیچ یل وہ یگ۔ 

دےن ںیم رصموف وہ یئگ وہں یگ اور وت اور وہ وصعمہم اےس وت   ری 

ن

س  اینپ اینپ زیچںی خ

اگنپ رکےن اک 

 

 اہبہن اچےیہ ش

ار ف ےن آہ رھب رکاہک ۔ اہےئ ےھجم الجےن ےک ےئل اسر

 

 ےنہپ یگ ش

ن

 ے رن
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ا ےہ ۔وچیل رگگا اگنہل ۔ےبمل ےبمل دوےٹپ ۔وہ یبمل یبمل ڈنیسر ۔اور رھپ وہ اکن وک 

ے

وہ ایک وہی

ارا ایخل آاجےئ ۔ 
م
 ڑیچےن واےل ےکمھج اجمل ےہ وج ہ

ر اور ڈنیسل یننہپ ےہ وت

ن
ن

ری

 

 ی ار اانت ویکں رپاشین وہ رےہ وہ ارگ ںیہمت وچیل رگگا ےبمل آی

 ںیم ںیہمت ےل داتی وہں ۔ 

ادی اک ہفحت رضخ ےن وصعمتیم ےس اہک ۔ 

 

 ریمی رطف ےس اہمترے ےیل ریمی ش

ادی اک ہفحت دانی اچاتہ ےہ وت 

 

اہں اھبیئ ویکں ںیہن س  ھچک ےل دے نکیل ارگ وتےھجم ش

اہک وہ س  ھچک وکیئ نہپ یھب ےکس ۔ 

ے

ادی رکا دے ۔ی

 

 ریمی ش

ر یک ۔اس ےن رمکے ںیم مت دوونں اہیں ےھٹیب ایک رک رےہ وہ ال
م
گنٹئ اگل دی مت ےن ی اہ

 آرک رضخ ےس وپاھچ۔

 ںیہن ی ار سب ایھب اگلےن واال وہں رضخ ےن اےتھٹ وہےئ اہک ۔ 

ر دو نیت ٹنم ےک 
م
ی ار دلجی رکو ویکں ریمی اجن ذعاب ںیم ڈاےنل واےل وہ ۔روح ہ

 دعب وفن رک ےک وپھچ ریہ ےہ

 یس زیلپ ی ار اوھٹ ارگ وہ اکم وہےئ ریغب چنہپ آ

ن

ں

ت ک
ش
م

یئ وت رھپ وھچڑے یگ ںیہن ۔ی ارم ےن 

 لکش انب رک اہک وت دوونں وک یسنہ آیئگ۔ 

ا ےہ ۔ی ار ہی ربخ وت حبص ےک ینز رپیپ ںیم آین اچےیہ رضخےن 

ے

دویئب اک ڈان اینپ ویبی ےس ڈری
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ر ےل اجےت وہےئ اہک ۔ 
م
ارف ےک دنکھ ہپ اہھت رھک رک اےس ی اہ

 

 ش

اک وت اتپ ںیہن ہی ربخ رضور آےئ یگ ہک دویئب اکڈان اینپ  اٹیب دلجی اکم متخ رکو ورہن اس ربخ

 ویبی ےک اہوھتں ےب ریمح ےس امرا ایگ ۔ 

 ی ارم ےن ان یک یتسس دھکی رک اہک ۔ 

ر لکن ےئگ
م
 وت دوونں ےتسنہ وہےئ ی اہ

ادی  

 

ادی ےہ ہی ہن وہش

 

رےن واال ی ار ریمی لک ش

ٹ
پ
راج ںیم وت ںیہن خ

ٹ
پ
ارف اٹیب اورپ خ

 

لچ ش

  وٹٹ اجےئ ۔ ےس ےلہپ ریما اہھت ریپ 

ا وبقل ںیہن ےہ ےنہک ںیم رضخ ےن وصعمم یس لکش انب رک اےس  

ن

یلیلٰ ےن وت ای  ہحمل ںیہن اگلی

رای ا ۔ 

ٹ
پ
 اورپ خ

ا ڑپراہےہ 

ن

ی ار ایک ڑلےک واےل یک رطف وہں نکیل ڑلیک واولں اک اسرا اکم وت ےھجم رکی

ارف ےن ہنم انبی ا 

 

 ش

و وت رصف ڑلےک واال ےہ ںیم ڑلاک وہں ےھجم اانت
ُ

ے

ا ڑپ راہ ےہ ریما وسچ ۔رضخ اےب ئ

ن

 اکم رکی

 ےن اہک ۔ 

ارف قہقہ اگل رک سنہ دی ا

 

 وت ش
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 وہ واسپ آےئ وت روح ےک اطمقب اسرا اکم وہ اکچ اھت ۔ 

 ےھت ۔ 
 
 ڑلوکں ےن تہب تنحم یک یھت آج وہ اسرے یہ رعتفی ےک اقٹ

ل یھب ہن اھت ایس  
ئ لک
راےن اک 

ٹ
پ
ےیل اونگر نکیل ڑلویکں اک ارادہ ان یک رعتفی رک ےک رس خ

رںیھ ۔ 

ٹ

 رکےک آےگ ی 

 لک دنہمی یک رمس ںیم تہب اکم اھت 

 ھٹیب رک اوجناےئ رکےن اک ارادہ اھت روح وت ڑلےک وایل یھت 

ے

ر ی ہکبج ان ولوگں اک رات دی 

 اس ےن وت ڈوھیکل دنبوتسب رک راھک اھت ۔ 

 اوجناےئ رکےن اک ارادہ رےتھک ےھت 

ے

ر ی  ایس ےئل آج رات وہ وخب دی 

 دورسی رطف یلیل یھت۔ ای  رطف رضخ وت  

رضخ وک اس رطف آےن یک ااجزت ہن یھت وت یلیلٰ وک یھب اس رطف اجےن یک ااجزت ہن 

 یھت ۔

     

ارف ےھٹیب اگےن اگ رےہ ےھت اور چیب ںیم ولوگں ےن رضخ وک اھٹبی ا وہا 

 

 روح اور ش

ے
ے

اس وق

 اھت ۔ 

رے آرام ےس رکیس رپ اھٹیب اھت ہکبج وصعمہم زنیم رپ یھٹیب   دورسے رمکے ںیم ی ارم ی 

اگنپ داھکی ریہ یھت 

 

 ۔یلیلٰ وک ش
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ڑلویکں ایک ڑلیک واےل یک رطف ےس وکیئ رمس ںیہن وہیت اس رطح اخومیش ےس ویکں 

ملہ ہلگ رکو   یھٹیب وہھچک ہ

 وہیت ےہ ایک ی ارم ےناہک ۔ 

ن

ادی اینت وبرن

 

 ڑلویکں یک ش

ادی ای  یہ ی ار وہین ےہ ان یک رط

 

ی ریتہ وہ ش

ے

ھی
ئ ک

ح وکیئ اگےن ہی اسری زیچںی وت ارثک د

 آواز آ ریہ ےہ سک رطح ےس الج الج ےک اگ رےہ ںیہ اورپ ےس 

ے

ر ی
م
وریغہ اگو دوھکی ی اہ

رےرگنس ںیہ ہی ولگ ۔  ُ
 ےنتک ی 

ڈویل ارگمت اےنت یہ اےھچ رگنس وہ وت مت اگول وےسی یھب اہیں رپ ےنلج ےس رتہب ےہ ہک مہ یھب 

  وت ریمی میٹ ںیم آےئ ےھت ہن یھبت ںیم  
 
ےن ادنازہ اگل ایل اھت ہک ریمی ھچک رک یہ ںیل ج

 یہ وہین ےہ ۔

ن

ادی وبرن

 

 ش

 یلیلٰ ےناےس دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

بلطم ںیہمت اتگل ےہ ںیم ان ولوگں یک رطح اگےن ںیہن اگ اتکس ۔ی ارم ےک ےجہل ںیم 

 رغور اھت 

 وہ یلیل ےن وپاھچ 

ے

 ایک مت اگ تکس

 ان ےس رتہب ی ارم وجاب دےتی وہےئ زنیم رپ اھٹیب ۔ 

 اگلےن اگل وصعمہم دلجی ےس ڈوھیکل ےل ےک آو ۔   اور ان یک 

ٹ
 

 اسری زیچںی ای  اسی
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 اجین اچےیہ ی ارم ےن دروازہ وھکےنل اک 

ے

اری آواز یھب واہں ی
م
دروازہ وپرا وھکل دو ہ

 آرڈر دی ا ۔

ا رشوع ایک

ن

ا اگی

ن

 اور رھپ ایہن یک رطح اویچن آواز ںیم اگی

 

 "نس وسین نس ددلار " 

ا

ے

  وہں ایپر ۔""وخد ےس یھب زی ادہ ےھجت رکی

 

ا ےہ 

ے

 یلیلٰ ےن ہنم وھکل رک اس یک رطف داھکی اےس ادیم ہن یھت ی ارم اانت ااھچ اگی

ا رشوع ایک یپار رمکے ںیم آواز چنہپ یکچ یھت ۔ 

ن

ا اگی

ن

 ی ار م ےن ےسج یہ اگی

 واؤ ہی وکن اگ راہ ےہ س  ےس ےلہپ روح وبیل ۔ 

ہم ےس اےھچ اگےن ےک ادیم ایکن میٹ ںیم وت سب ای  یہ ڑلاک ےہ ی ارم اور وکن وہاگ وصعم

 ںیہن یک اج یتکس نکیل ی ار م

ایک ریمے ی ارم ںیم اانت ااھچ اگےت ںیہ ۔روح دوونں اہھت وھتڑی ےک ےچین رںیھک 

 وصعمتیم ےس وبیل وت رضخ ےباسہتخ رکسمای ا

 اہں وہ اکجل ںیم یھب تہب ااھچ اھت 
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 ںیم نس ےک آیت وہں

ٹ

 
 اہؤ وسی

  دروازے یک رطف آیئ روح وفراً واہں ےس ایھٹ اور ان ےک

 

 "اتگل ےہ ڈر وت وھچڑہن اجےئ"

 "اجےئ وت اجن گنس ےل اجےئ " 

دار "   "دل یک دڑھنک آوھکنں اک دی 

ا وہں ایپر "

ے

 "وخد ےس یھب زی ادہ ےھجت رکی

 

دی ات اک ااہظر رک راہ اھت ہکبج دروازے رپ روح اس 

ن

ی ار م اینپ وخوصبرت آواز ںیم اےنپ ج 

 ےس راتفر سب اےسی یہ دےھکی اج ریہ یھتیک آواز ےک رحس ںیم وپری رطح  

  ی ارم یک ےب اایتخر رظن اسےنم دروازے رپ ڑپی ۔اور اینپ اجن وک اسےنم دھکی رک ےب 
 
ج

ل امنی اں وہےئ
تپ
 م
ت

 اسہتخ اس ےک ڈ

 

 ددلار "

ن

 "نس وساین وسن

 "وخد ےس یھب زی ادہ ےھجت رکےت ںیہ ایپر " 
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 ی ارم اگےت اگےت ااھٹ ۔ 

  ایکدروازے ےک یپاس آی ا اور رو
 
ی ر

ے

 ح اک اہھت اھتم رک اےس اےنپ ف

ا آہتسہ آہتسہ ومو رکےن اگل

ے

 وہ اےس اےنپ اسھت اگلی

 

دا مہ انبںیئ ےگ "   "اانپ اہجن س  ےس ج 

 رک داین ےس الںیئ ےگ "

ن
ُ
پ

 "ایپری یس وخایشں چ

 "اانت وت رک ھجم ہپ اابتعر"

ا وہں ایپر "

ے

 "وخد ےس یھب زی ادہ ےھجت رکی

 

ارف وک اس رط

 

ا دھکی رک وصعمہم ےن دلجی ےس یلیلٰ اک وھگٹھگن ہکبج رضخ اور ش

ے

ف آی

 اچنیھک

ا اگی ا اب وت ںیہمت یھب اینپ تبحم اک 

ن

روح آج وت االقنب وہایگ ی ارم رس ےن اہمترے ےیل اگی

ا 

ن

اایلں اجبی

ے

ر یھت ہک اسھت اسھت س  ےن ی ا یہ ڑپے اگ وصعمہم یک ےنہک یک دی 

ن

ااہظر رکی

 رشوع رک دی ا
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  ی ارم ےن اس اک رہچہ اھتم ہک اےس اینپ   روح ےن ای  رظن س  یک رطف 
 
داھکی ج

 رطف دےنھکی رپ وبجمر رکدی ا

ارہ ایک

 

 رھپ آوھکنں ےس اش

 

 "ریتی رپاھچیئ ےس دور ےسیک اجؤ ں یگ "

 "ھجت ںیم یسب وہں ںیم ھجت ںیم وھک اجؤں یگ "

 "ریمی وکلپں ہپ ریتا ااہظر " 

 "وخد ےس یھب زی ادہ ےھجترکیت وہں ایپر "

 ددلار سب" "نس وساین نس  

 " وخد ےس یھب زی ادہ ےھجت رکیت وہ ایپر " 

 

 رپ اانپ رس رھک یئگ

ن

 وہ اگےت اگےت اس ےک نس 

 

 ےہ ںیمہ وج المی ا ےہ"

ے

 
دا یک انعی

ن

 " ج

 "دی ا ایپر واال ہی دل ںیم الجی ا ےہ "
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 "ےہ وت اسوسنں ںیم آوھکنں ںیم ریمے ی ار "

 "وخد ےس یھب زی ادہ ےھجت رکےت ںیہ ایپر " 

 

  رک ایل ۔ اس وک رشام
 
ی ر

ے

د اےنپ ف ری 

ن

 ی ا وہا دھکی رک ی ارم ےن اےس م

 سج ےپ س  ےن دیب دیب یسنہ یسنہ 

ہکبج رضخ وت سب رظنںی اچب ےک یلیلٰ وک دےنھکی یک وکشش رک راہ اھت اور وصعمہم اےس رضخ یک 

 رظنوں ےس اچبےن یک رھبوپر وکشش رک ریہ یھت ۔

ا رف وج اںیہن اس دقر  

 

  دھکی رک اںیہن ی اد دالےن یک ولچ ڑلےک واولں واسپ ولچ ۔ش
 
ی ر

ے

ف

 وکشش رک راہ اھت ہک وہ دوونں احمفل یپاریٹ ںیہ وبل ااھٹ ۔ 

  روح وک ےسیج یہ ی اد آی ا ہک وہ دوونں اخمفل یپاریٹ ںیہ دلجی ےس ی ارم یک 
 
اور رھپ ج

 یلیل وک دےنھکی 

ے

ی اوہں ےس اےنپ اہھت ےچنیھک ۔ اور رشامےت وہےئ رضخ اک اہھت اھتام وج ایھب ی

ر لکن یئگیک  
م
 وکشش ںیم اگل اھت ی اہ

ر ی ارم یک آواز ںیم وھکیئ ریہ  واسپ آےن ےک دعب یھب ہن اجےن ینتک دی 

 اہےئ ںیم دصےق

ارف ےن اےس 

 

زر ںیہ وہ وھکےئ وہےئ ادناز ںیم وبیل وت رضخ اور ش
گ

ن

 ت
سپ

ریمے ی ار م وت 
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 داھکی وج اینپ ی اوتں ںیم رصموف ےھت

ارف اوےئ ڑلیک مت وت اےنپ ایمں یک آواز ےس ی ا

 

ر ںیہن لکن ریہ وہ وہ اخمفل یپاریٹ ےہ ش
م
ہ

 ےن اس ےک دنکھ رپ اہھت رھک رک اہک ۔ 

 اہں وہ وت ےھجم یھب اتپ ےہ نکیل ی ارم یک آواز اہلل یسک یک رظن ہن ےگل وہ رھپ ےس وبیل 

ارف اب لج رک وبال ۔وتروح ےن 

 

مت ااسی رکو ایس یک یپاریٹ ںیم یلچ اجؤ دغار ںیہک یک ش

 اےس وھگر رک داھکی 

ا روح ںیم یہی ہک اتکس 

ن

 ےھجم سج رطح ےس مت اس یک آواز رپ رمی اج ریہ وہی

ے

وھگروم

 وہں 

ا اگی ا لک ہن اجےن ایک رکےگنی روح مہ ڑلےک واےل ںیہ 

ن

۔آج اوہنں ےن مہ ےس رتہب اگی

ارف ےن اھجمسی ا 

 

 ڑلےک واےل ہشیمہ ڑلیک واےل ےس رتہب اور زی ادہ الہ الگ رکےت ںیہ ش

اری
م
ارف نکیل ہ

 

اری روح ےن یھب ااھچ اقمہلب ایک   اہں ش
م
روح ےن تہب ااھچ اگی ا ےہ ہ

 ےہ اخمفل یپاریٹ اک رضخ ےن رعتفی یک ۔ 

 ہی اقمہلب اخمفل یپاریٹ ہی س  ھچک ایک 

ن

 
ادی رک ریہ ںیہ ی ا ج

 

ای  ٹنم ای  ٹنم مہ ش

 ےہ ۔

ر اکچ اھت 

ٹ
پ
 خ

ن

 
ادی یک رقتابیت ںیم دیماِن ج

 

 روح ےن رپاشیین ےس اہک اہجں ش
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ارف ےن اےنپ امےھت ہپ اہھت امر رک اس یک لقع رپ ڑلیک یھبک  

 

ادی رپ ںیہن یئگ ایک ش

 

یسک یک ش

 اممت ایک

اےنپ ےس رتہب ںیہن وہےن روح ہی ای  مسق اک وار ےہ ڑلےک واےل یھبک ڑلیک واولں وک  

ارف ےن 

 

دےتی ںیہ ورہن ڑلےک وک ہشیمہ ڑلیک یک الغیم ںیم زدنیگ زگارین ڑپیت ےہ ش

 اھجمسی ا

ارف اھبیئ رضخ اھبیئ ےن وت وےسی یھب یلیل اک الغم نب رک یہ رانہ ےہ۔ داھکی ںیہن 

 

نکیل ش

ی اھت آپ ےن ےسیک دھکی رےہ ےھت یلیل یک رطف پھچ رک روح ےن رضخ یک وچری ڑکپ

 وتوہ ادرھ ادرھ دےنھکی اگل ۔

ارف ےن ےب ینیقی ےس اےس رشم 

 

ارا س  ےس وبضمط ایھتہر یہ زمکور ےہ ش
م
بلطم ہ

 دالیت رظنوں ےس داھکی ۔ 

 ی ار وہ اینت ایپری گل ریہ یھت ہک رضخ ےن اینپ یطلغ وبقل یک 

ارف ےن ےصغ ےس اہک 

 

 مت کیھٹ ہک ریہ وہ روح اس یک رحںیتک یہ الغم وایل ںیہ ش

ادی اوجناےئ رکےت ںیہ   ویہ

 

 یہ لیف ےہ مہ س  لم رک ش

ٹ

وت اس اقمےلب اک رزل

 وھچڑںی ہی اقمہلب وریغہ روح ےن اہک 

مت ی الکل کیھٹ ہک ریہ وہ روح ںیمہ وت رںیمس یھب اسھت یہ رکین اچےیہ ہی ایک ی ات 
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 وہیئ وہ اینت دور یھٹیب ےہ اور ںیم اہیں رضخ ےن ادایس ےس اہک۔ 

وہےن یک وصرت ںیم یھب رمس اگل اگل یہ وہں یگ روح ےن اینپ   رضخ اھبیئ اقمہلب ہن

 یسنہ اپھچیئ سج رپ رضخ اکہنم نب ایگ ۔ 

ر رک راہ اھت دن ںیم اس ےن اہک ہک وہ روح رات ںیم ےس 
م
ارایگض اظہ

ن

حبص ی ارم اس ےس ی

ر ہن وہےن دی
م
ارایگض اس ےن یسک رپ اظہ

ن

 انمےئ یگ وت وہ رایض وہاگ ہکبج وہ ی

 یہ ی ارم اک ایخل آایگ  رمکے ںیم وشون وک

ن

 رک ےل اجےت وہےئ اےس ااچی

اراض وہا اھت اس ےن وشون وک وصعمہم ےک یپاس وھچڑا 

ن

لک وشون یک وہج ےس ی ارم اس ےس ی

 سج ےن وخیش وخیش وشون وک رھک ایل 

اراض اھت ی ا ںیہن نکیل یف ااحلل 

ن

اب اس اک رمکہ ںیم اجےن اک ارادہ اھت اتپ ںیہن وہ اس ےس ی

ا اچیتہ یھت روح ایس ےک یپا

ن

 س اجی

     

 آف یھت 

ٹ
 

 وہ رمکے ںیم آیئ وت رمکے یک الی

 ی ارم وس ےئگ ایک ۔۔۔؟ 

 وہ ےتہک وہےئ آےگ آیئ 

  آ رک وپےنھچ یگل 
 
ی ر

ے

 ی ارم وس ےئگ ایک ۔۔۔؟وہ ےتہک وہےئ ڈیب ےک ف

 اےس اینپ ی اوہں ںیم ایل اےس یہ ایھب وت ریمی ایپری یس ویبی ےن 

ن

  یسک ےن ااچی
 
ج
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 ںیہن 

ے

 ےھجم انمی ا ی

ا 

ے

ووں ںیم ااھٹی
ہ
ی ارم ےن کھج رک اس یک اگل وک وچام ڈارگنل ےسیک انمؤ یگ ےھجم وہ اےس ی اں

 ڈیب رپ ےل آی ا۔ 

ر ڈاںیل 
م
 روح ےن اس ےک ےلگ ںیم ی اہ

اراض ںیہ ایس اسحب ےس انمؤں یگ روح ایس ےک ادناز ںیم وبیل 

ن

 آپ اتبںیئ ےنتک ی

اک وک وھچ رک وب

ن

 ال تہب تہب تہب زی ادہ ی ارم اس یک وھچیٹ یس ی

اراض بلطم آاسین ےس ںیہن امےنن واےل روح ےن ڈرےن یک 

ن

تہب تہب تہب زی ادہ ی

 اگنٹکی یک 

 ی الکل ںیہن تہب تنحم رکین ڑپے یگ ریمی وھچیٹ یس اجن وک ی ارم ےن رکسما رک اہک ۔ 

ان وک ںیہن انمی ا 

ن

 رھپ وت ںیہن انم یپاؤں یگ ویکہکن ںیم ےن یھبک اانت زی ادہ روےھٹ وہےئ ان

 ےکٹھج دے رک اس وک اےنپ اورپ ایک ۔ ی ارم ےن ای   

ردی 

ن

 رٹایئ وت رکو ںیم دلجی امن اجؤں اگ ی ار م ےن آف

 آںیھکن دنب رکںی روح ےن اہک

 سک رکو یگ ی ا رم ےن رکسما رک وپاھچ

 آف دنگے۔۔ دنبوت رکںی ےلہپ روح ےن وھگر رک اہک 
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ا سک رکےت

ن

 ےبیب اس ادنریھے ںیم اہمتری وھگڑی اں وسحمس اتکس وہں نکیل وکن

 وہےئ مت ےھجم رظن آؤ یگ ی ارم رشاریت ادناز ںیم وبال ۔ 

ر یگل الگنٹئ یک وہج 
م
نکیل رمکے ںیم اانت ادنریھا یھب ںیہن اھت ہک ی ارم وک رظن ہن آےئ ی اہ

 آن وت یھبک آف وہریہ یھت ۔

ٹ
 

 ےس ادنر یھبک الی

 نکیل رھپ یھب مت یتہک وہ وت ںیم آںیھکن دنب رک اتیل وہں 

 اس ےس سک ےنیل اک اھت یھبت وت اس ےن رکسماےت وہےئ آںیھکن دنب رک ی ارم اک ارادہ آج اکپ 

 ںیل

روح ےن آیگتسہ ےس اانپ آپ اس یک ی اوہں ےس ڑھچآی ا اور اس ےک دل ےک اقمم رپ ل  

 رھک دےی

رھپ ویہ اانپ اکن رھک رک ٹیل یئگ آپ وک اتپ ےہ ےھجم ہی ہگج تہب دنسپ ےہ اور ہی آواز ی ارم 

ام اکپر رےہ ںیہآپ وک ہتپ ےہ ےھجم اتگل

ن

ر دڑھنک ےک اسھت ریما ی
م
  ےہ آپ ہ

ر اسسن ےک اسھت ھجم ےس اینپ تبحم اک ااہظر رک رےہ ںیہ ےھجم اتگل 
م
ااسی اتگل ےہ آپ اینپ ہ

مھاا ںیم آپ ےس دور یلچ اجؤں یگ نکیل ںیم طلغ یھت ی ارم ںیم وت آپ یک ریغب رہ یہ ںیہن 

ہ

 یتکس

وگنماےئ ےھت مت ےن ی ارم ےن اس یک ایس ےیل اصرم ےک اہوھتں الطق ےک اکذغات  
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 ی ات اکےتٹ وہےئ اہک 

رںیم ےن ںیہن وگنماےئ ےھت اصرم اھبیئ وخد ےل ےک آےئ ےھت لک وہ 

ن

پ
 
پ

ںیہن ی ارم وہ پ

دنہمی رپ آںیئ ےگ ہن آپ وخد ان ےس وپھچ ےئجیل اگ وہ اکذغات اصرم اھبیئ وخد الےئ ےھت 

  ںیہےھجم وت ہتپ یھب ںیہن اھت ہک وہ ااسی ھچک رکےن واےل

ری زسا دی وہ 

ٹ

روح ےن اہک وت ی ارم وک ای  اینپ یطلغ اک ااسحس وہا اس ےن روح وک اینت ی 

راب ںیہن 

ن

 وہ روح اک ومڈ خ

ے
ے

زسا سج ںیم اس یک وکیئ یطلغ یھب ںیہن یھت نکیل اس وق

ا اچاتہ اھت 

ن

 رکی

وہ وت کیھٹ ےہ ےبیب نکیل ںیم سک رھپ یھب ولںگاا ی ارم ےن وصعمتیم ےس اہک اھت اس 

 رپ رس رےھک وہ ےب اایتخر رکسما یئ ےک  

ن

 نس 

ا اھت 

ے
ن

 
ا پ

ن

 اور ارگ ںیم ہن دوں وت۔۔۔؟ اب وت رخنے داھکی

ا ےہ۔۔ رتہب ےہ مت وخد یہ دے دو ہی رشم ایح ای  رطف روھک اور ےھجم سک 

ے

ےھجم انیل آی

ا ڑپے اگ 

ن

 رکو ورہن رھپ دعب ںیم ںیہمت اتھچپی

رزگ ںیہن ےنلٹ 
م
  واال ۔دعب ںیم ںیم ای  سک رپ وت ہ

ری وصعمتیم ےس وپاھچ

ٹ

 اجںیئ ےگ روح ےن ی 

ٹ

 اب ایک ای  سک رپ ٹ

ا ہن ڑپے اگ

ن

ر اتھچپی ں زی ادہ دی 
 
مپ
ہ

ے

ت

 ںیہن نکیل ارگ مت وخد ای  سک دو یگ وت 
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 ی ارم ۔ روح ےنھچک انہک اچاہ 

  اچنھک اور روح یک رمک رپ 
 
ی ر

ے

امئ وٹسی رک ریہ وہ وہ ڑلیک سک یم ی ار م ےن اےس اےنپ ف

ٹ

مت ی

  روح ےن رھپ ےس ھچک ےنہک یک وکشش یک اہھت ڈاال

 روح آیئ امی وگنٹی ی ارم ےن اہک

 ی ارم آپ وک اتپ ےہ

 ےھجم س  ھچک ہتپ ےہ روح اب سک یم ی ارم ےن اس یک ی ات اکیٹ 

 اوےک ےبیب ںیم ےن آںیھکن دنب رک ںیل ی ار م ےن ی ات متخ رکےت وہےئ

ر اہرامن اک ی ارم ےک وہوٹن

ن

ں اےنپ ل  رےھک اور اس ی ارم یک آںیھکن دنب یھت روح ےن آخ

 ںیم رہچہ اپھچ یئگ

ن

 ےک نس 

 رمکے ںیم ی ارم اک قہقہ وگاجن ۔

آج اہمترا وبڈی اگرڈ اہکں ےہ ی ارم ےن اس ےک رس ےک ی اولں وک رپ اہھت ریھپےت وہےئ  

 اہک

 وت روح ےن رس ااھٹ رک اس یک رطف داھکی ۔ 

ا وشون ی ارم ےن اس یک

 

اریاہں اہکں ےہ اہمترا ےبیب اہمترا یپاال ش

ے

  لقن ای

ا ےہ ۔ 

ے

 وہ وصعمہم ےک یپاس ےہ وہ اےس وصعمہم یک اعدت وہیئگ ےہ تہب دنسپ رکی
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 رپ راھک ہکبج 

ن

وہ یھب اےس ریمی رطح تہب ایپر رکیت ےہ روح ےن رس واسپ اس ےک نس 

اس یک ی اںیت رھپ ےس رشوع وہ یکچ یھت اےنت دونں ےس ی ارم ےن اس یک ہی ی اںیت ںیہن 

 ینس یھت

ا اھت

ے

 وہ اینپ رپاین روح وک ۔آہتسہ آہتسہ س  ھچک کیھٹ وہ راہ اھت ی ارم تہب انتک سم رکی

 وخش اھت 

     

 ےس یپاین ےنیل آ ایگ 

ے
ے

ارف یھب ایس وق

 

 وصعمہم نچک ںیم یپاین ےنیل آیئ اافتق ےس ش

 مت ریمے ےھچیپ آےئ وہ وصمہم ےن اےنپ ےھچیپ ےس دھکی رک وپاھچ

 یک رطح رانہ اچیتہ یھت نکیل

ے

 رھپ یھب ہن اجےن ویکں وہ اس اور اس ےک اسھت دوس

 یھب وہ اس ےس تہب روڈ یل ی ات رک ریہ یھت ۔ 

ے
ے

 ےک اسھت اینت روڈ وہاجیت اس وق

ارف وک تہب اپت یئگ یھت

 

 وج ہک ش

ری وکیئ رپی وہ سج ےک ےھچیپ آدیھ رات وک ںیم نچک ںیم آؤں 

ے

وحر وہ مت ی ا آامسن ےس ای

 س ےیل ایس یک رطح خلت ےجہل ںیم وبال ۔ اگ وصعمہم اک ہجہل اےس ی الکل دنسپ ہن آی ا اھت ا

 ںیہن رک یپا ریہ وہ 

ٹ

سپ ت
پ  کپ
ئ

 ںیہمت ہتپ ےہ وصعمہم اہمترا ہلئسم ایک ےہ مت اینپ اہر وک ا

 مت اےنپ آپ وک اوور اامسرٹ ھجمس یھٹیب یھت نکیل دعب ںیم ںیہمت ہتپ الچ ہک مت ںیہن وہ

دعب ںیم اتپ الچ ہک ہی س  ھچک   ںیہمت اتگل اھت ہک ںیم اہمترے ایپر ںیم رم اج راہ وہں نکیل
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ارا الپن اھت 
م
 ہ

 مت اصرم وک دنسپ رکےن یگل نکیل وہ ںیہمت دوھاک دے راہ اھت ۔ 

اور ںیہمت اتگل ےہ ہک ہی س  ھچک ریمی وہج ےس وہا ںیہمت اتگل ےہ ہک ںیم اہنتیئ ںیم 

ا وہں

ے

 اہمترا ذماق اڑای

 ل ںیہن رک یپای ا۔ نکیل ااسی ھچک ںیہن ےہ وصعمہم ۔ںیم وت اینپ اہر وک وبق

ےھجم اگل اھت ہک ںیم ںیہمت اینپ تبحم ےس اقلئ رکولں اگ ںیم ںیہمت اس ی ات اک ااسحس 

د مت یھب ےھجم اچےنہ وگل ۔ ای 

 

ا وہں وت ش

ے

ا اچاتہ اھت ہک ںیم مت ےس ایپر رکی

ن

 دالی

اراض وہ اس دن ےک دعب مت ھجم ےس کیھٹ ےس ی ات ںیہن رک 

ن

مت اس دن ےس ھجم ےس ی

 ریہ ۔ 

دی ات ےک اسھت  اور ارگ یھبک

ن

 مت ےن ھجم ےس ی ات یک ےہ وت اینت روڈیل۔مت ریمے ج 

اہن 

 
ن

ےنلیھک یک وکشش رک ریہ یھت ںیم ںیہن اصرم ںیہمت دوھہک دے راہ اھت اور ےھجم اانپ ن

 ںیہن ہک مت ےن ریمے اسھت ایک ایک ےہ ۔ 

ے

 
 انب راہ اھت ںیم ےن یھبک مت ےس اکشی

اراض ےھجم

ن

ا اچےیہ ۔ی

ن

ا اچےیہ رخنے ےھجم داھکےن اچےہ۔ نکیل   مت ےس روڈ ےھجم وہی

ن

وہی

 اجنےن مت ہی س  ھچک ویکں رک ریہ وہ ۔ 

ا وہں مت ےھجم ےلہپ دن ےس ایھچ یتگل وہ ںیم 

ے

ہی چس ےہ وصعمہم ںیم مت ےس ایپر رکی
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اراض 

ن

دی ات اک ااہظر رک راہ وہں نکیل مت ھجم ےس ی

ن

اہمترے اسےنم ہشیمہ ےس اےنپ ج 

 ی ہگج رھک رک وسوچ ۔ویکں وہ مت ای  ی ار وت وخد وک ریم

دی ات ےک اسھت اےسی یھب اتلھک وت ایک رکیت مت ۔ 

ن

 ارگ ریمی ہگج مت وہیت اور ںیم اہمترے ج 

یھبک زدنیگ ںیم ھجم ےس ہنم انگل دنسپ رکیت ایک رھپ یھب اس رطح ےس اینپ تبحم اک ااہظر رک 

 ریہ وہیت ۔ 

اراض وہ یئگ وہ

ن

 ںیہن مت وت اینپ یہ یطلغ رپ ھجم ےس ی

 یطلغ رکےک زسا ےھجم دے یتکس وہ ۔   مت وخد

ا وہں ںیم اہمترے وجاب اک ااظتنر رک راہ وہں ۔ 

ے

 نکیل ںیم رھپ یھب مت ےس تہب ایپر رکی

رھ وکسں ۔ 

ٹ

اہک ںیم یھب اینپ زدنیگ ںیم آےگ ی 

ے

 ےھجم دلجی ےس دلجی اانپ ہلصیف انس دو ۔ی

ر وسیتچ ریہ ۔  ارف اجنےن بک اک اج اکچ اھت ۔ہکبج وصعمہم ینتک دی 

 

 ش

  وہ چس ںیم اینپ ویطلغں یک زسا اےس دے ریہ یھت ۔ ایک

 ایک وج ھچک وہا اس ںیم یطلغ رصف اس یک اینپ یھت ۔

     

 ایھب یلیلٰ وک ال رک اجیٹس اھٹبی ا ایگ اھت دنہمی یک رمس سب رشوع وہےن وایل یھت۔ 

 اصرم ےک آےن ےس رپاشین وہےئگ ۔

ن

  ااچی
 
 س  ےب رکف وہ ےک ےھٹیب ےھت ج

ا اچاتہ اھت 

ن

راب ںیہن رکی

ن

اےس اہیں سک ےن انبی ا ےہ ۔وکیئ یھب آج ےک دن اانپ ومڈ خ
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 نکیل اصرم وک دھکی رک س  اک ہنم نب ایگ اھت 

د ںیم اہمتری یھبک لکش یھب ہن ای 

 

را مت ےن ایک ےہ اصرم اس ےک دعب وت ش ُ
دانھکی اچاتہ   انتج ی 

 اک ظفل اامعتسل 

ے

ارے اجےنن واولں ںیم ےس وہ۔)اس ےن دوس
م
نکیل ایک ےہ ہک مت ہ

ً ومکلی ایک ۔ ا

ے

ادی ہپ البی ا ی ارم ےن رموی

 

 ںیہن ایک ( ایس ےئل ںیہمت اس ش

 ایک اھت ۔ 

ٹ
 

ی اونای

ل

 

 س
تپپ
ش

رہ اور رعوہ وک رضخ ےن وخد ا

 

 ہکبج امی

 ھت اھٹبی ا ایگ وت وہ اےس وھگرےن یگلرمس رشوع وہےن وایل یھت رضخ وک یلیلٰ ےک اس 

 

ن

 
ادی ےہ وکیئ دیمان ج

 

اری رمس ای  اسھت وہیگ وےسی یھب ہی ش
م
 آج ہ

ے

وھگرو م

ادی رکںی ےگ ۔ 

 

 ںیہن اہجں مہ ڑلےت ڑلےت ش

ری ا اک انہک ےہ ۔

ٹ

 ااسی ریمی گ

اری رمس اسھت یہ وہیگ وہ 
م
اب آرام ےس ھٹیب اجؤ ویکہکن اہمترے وھگرےن ےس یھب ہ

ر

ن

شکاا ۔وھتڑا اس م
ک
  
 
ی ر

ے

د اس ےک ف  ی 

پ رک اہک ۔ 

ے

 رضخ زرا ےھچیپ وہ رک ھٹیب اجؤ ریمی وگد ںیم انھٹیب ےہ ایک یلیلٰ ےن ی

 ےھجم ارتعاض ںیہن ےہ ارگ ہگج مک ڑپ یئگ وت وںیہ ھٹیب اجؤں اگ رضخ ےن آھکن دی ا رک اہک ۔ 

را رکرکا رک دی ا مت ےن یلیلٰ ےن انھب رک اہک ۔ 

ن

ادی اک م

 

 اسری ش

ونیچں وک اوجناےئ رک ریہ یھت رضخ اک پھچ پھچ رک ان ےک رمکے وہ وج رضخ یک ےب
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ا یلیلٰ وک تہب 

ن

دی

ٹ ن

ا پھچ پھچ رک اےس دانھکی اس ےس ی ات رکےن ےک اہبےن ڈوھی

ن

 آی

ے

ی

ا اچیتہ یھت ہک وہ اس ےک اسھت آرک 

ن

را آ راہ اھت اور آج یھب وہ ہی س  ھچک اوجناےئ رکی

ن

م

 ھٹیب ایگ ۔ 

 وہ اور اصرم ےن ان وک دنہمی اگلیئ ۔ رمس رشوع وہیکچ یھت س  ےس ےلہپ رع

 رےہ ۔رعوہ رکسماےت وہےئ 

ے

 مت دوونں یک وجڑی ہشیمہ السم

 

اہلل ںیہمت وخش رئھک

ی ےس یلم۔

ٰ ت ل
ل

 

ری اد ںیہن رک رےہ  دی ےہ ااھچ ایک مک ازمک مت وت یسک یک زدنیگ ی 

ٹ ن

اےنپ ےئل اےنپ یسیج ڈوھی

 ۔   اصرم ےن رضخ وک دنہمی اگلےت وہےئ دیمیھ آواز ںیم اہک

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

راب ںیہن رکی

ن

 اانپ ومڈ خ

ے
ے

 نکیل رضخ وجاب ںیم ھچک ںیہن وبال اس وہ وق

 اب ی ارم اور روح یک ی اری یھت

 س  ےس ےلہپ ایک اگلےت ںیہ ی ارم ےن وپاھچ ۔

اووہ ی ارم آپ وک وت ھچک یھب ںیہن اتپ ہی لیت وایل ایپیل ااھٹںیئ اور لیت رضخ اھبیئ ےک رس رپ 

  اتبی ا اور ی ارم ےن ایپہل ااھٹی ا ۔ اگلںیئ روح ےن رطہقی

ے دنلب رک یئگ 
قہق

 اور اس ےک دعب وج رحتک ی ارم ےن یک وہ یلیل ےک اسھت س  ےک 

دلی دی ا ۔

ٹ ن

 ی ارم ےن وپرا اک وپرا ایپال رضخ ےک رس رپ ای
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 ایک وہا مت ولگ س  سنہ ویکں رےہ وہ ںیم ےن کیھٹ ایک ہن ی ارم وصعمتیم ےس وبال ۔ 

  اگلےن اک اہک اھت وت ےن وت ےھجم لیت ںیم الہن دی ا ۔ ی ارم ےک ےچب زرا اس لیت

ارف ےن ہمقل دی ا 

 

ری اد وہ یئگ ش ادی وت ی 

 

ا ےگل اگ اٹیب ریتی ہی ش

ٹ

 اکپ رضخ دواہل نب رک اکال ولکی

 اب دنہمی اگلین ےہ ی ا رم ےن ااجنن ےتنب وپاھچ ۔

ا ریمے اھبیئ وت ےن انتج اگل دی ا ےہ تہب ےہ ریتا آج اک وک

ن

ا وپرا وہ ایگ رضخ ےن ھچک ںیہن اگلی

ٹ

ی

 اس ےک اسےنم اہھت ی ادنھ اب وہ اجنےن اس ےک اسھت ایک رکےن واال اھت ۔ 

اوےک افنئ ںیم وت رصف رمس ادا رک راہ اھت ی ا رم ےن وصعمتیم ےس اہک نکیل وہ اانت وصعمم 

  ےس اھٹ ایگ ۔ 
 
ی ر

ے

ا ۔وہ ےتسنہ وہےئ ان ےک ف

ے

 اھت ںیہن ہک وکیئ اس یک ی اوتں ںیم آاجی

اول ےس اک رس اور ہنم اصف رکےن یگل ۔ ریمے ایپ

ٹ

 رے اھبیئ وک لیت ےس الہن دی ا روح ی

ارف ےن وشر اچمی ا ۔ 

 

 ریمی ی اری ریمی ی اری ش

اہں اب آپ یک ی اری روح ےن رکسما رک اہک وت وہ اھبےتگ وہےئ آےگ آی ا اور رضخ ےک 

 اسھت ھٹیب ایگ ۔ 

ارف رکسمای ا   وصعمہم مت یھب ھٹیب اجؤ رمس رک ول دعب ںیم ایلیک رہ اجؤں

 

یگ ی ارم ےن اہک وت ش

 ۔

را ۔  ااجےن ویکں وصعمہم وک رشم ےن آ ھگ 

ن

 ہکبج اس ےک اس رطح ےس رکسماےن رپ ی

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
728 

ولچ وصعمہم ی ارم ےن رھپ ےس اہک وت وصعمہم وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت آ رک دورسی  

 اسڈیئ یھٹیب ۔اور رمس ادا رکےن یگل ۔ 

یک رطف داھکی ہن اجےن ویکں آج   وصعمہم ےن ای  رظن ااھٹ ےک اسےنم ڑھکے اصرم

 ہی صخش اےس ی الکل ااھچ ہن اگل اھت ۔ 

ان ںیہن اھت 

ن

ارف دوالغ ان

 

ارف اےس ااھچ گل راہ اھت ویکہکن ش

 

آج اس ےک اقمےلب ںیم ش

ا اھت ۔ 

ے

ا اھت ویہ زی ان رپ رھک

ے

 وہ وج دل ںیم رھک

ا اھت اصرم یک رطح اےس دوھہک ںیہن دے راہ اھت اص

ے

رم ےک وہ اس ےس یچس تبحم رکی

اسھت ڑھکی رعوہ ای  لمکم لپک ےھت وصعمہم وک اےنپ آپ رپ ہصغ آی ا ارگ ہی س  ھچک چس 

ری اد رک دیتی ۔  ا وت ایک وہ رعوہ اک رھگ ی 

ے

 وہی

ارف یک رطف داھکی وج ایس وک دھکی راہ اھت 

 

 اس ےن دلجی ےس رظنںی ریھپ رکش

ارف یک   وصعمہم ےن اسری وسںیچ ذنہ ےس کٹھج رک رمس ادا یک ۔رھپ رکسما رک

 

ش

 رطف داھکی وج اس یک لقن رکےک رمس ادا رک راہ اھت ۔ 

را رک ایھٹ ۔

ٹ

ری 

ٹ

 اکیپ ٹیک وہ ی 

ارف یھب اھٹ ایگ 

 

 وت ش
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 رمس ادا رکےک اصرم رعوہ وک ےل رک الچ ایگ ۔ 

ہکبج وہ س  اب ھٹیب رک ی اںیت رک رےہ ےھت ۔یلیلٰ اک رپدہ متخ وہاکچ اھت ویکہکن رںیمس 

 اسھت وہ ریہ یھت 

 سج رپ اس اک ہنم انب وہا اھت ۔ 

 رضخ اےس اھجمسےن 

ے

ا مہ ای  یہ رھگ ںیم رہ رک پھچ وت ںیہن تکس

ن

یلیلٰ ی ار ومڈ کیھٹ رکو ی

 اگل

 دانھکی اھت مہ ےن ای  

ے
ے

 دورسے وکنکیل مت ےن س  ھچک ی الکل ںیہن اکنح ےک وق

 رکو وہ ےصغ ےس ہنم ریھپ یئگ 

ے

راب رکدی ا اب ھجم ےس ی ات م

ن

 خ

یلیلٰ ںیہمت دھک اس ی ات اک ےہ رمس ےس ےلہپ رضخ ےن ںیہمت دھکی ںیل ی ا رضخ ےن ںیہمت 

ارف ےن رشارت ےس وپاھچ 

 

 دھکی ایل ش

رک ریہ یھت ہی وت  ریما بلطم ےہ رضخ وک اےنپ آےگ ےھچیپ ےگل دھکی رک مت اکیف اوجناےئ 

 ںیہمت دےنھکی ےک ےئل رما اج راہ اھت ۔ 

د  ری 

ن

ارے دےہل وک م
م
رن ےہ اہمترا ومڈ آف وہےن اک ایھب اہمترا ارادہ ہ

ن

ےھجم اتپ ےہ یہی ری 

ارف ےن اس اک 

 

گنت رکےن اک اھت وج لیف وہ اکچ ےہ سج یک وہج ےس اہمترا ومڈ آف ےہ ش

 راز وھکال 
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 یلیلٰ ےن وبالھک رک اہک ۔ ارے ںیہن ںیہن ااسی ھچک ںیہن ےہ  

ارف ےن 

 

اہں ےسیج مہ وت ھچک اجےتن یہ ںیہن نکیل ارگ مت یتہک وہ وت امن ےتیل ںیہ ش

 رشارت ےس اہک ۔

 س  ےلم وہےئ وہ مت اتگل ےہ دنہل وایل ںیم رصف ایلیک یہ وہں ۔ 

 مت س  وت اس ےک اسھت وہ ۔

رات ےل ےک آؤ ےگ د ھکی انیل مت یلیلٰ ےن ہنم حبص ںیم ایلیک یھٹیب وہں یگ اور مت س  ی 

 وسبر رک اہک ۔ 

 اس ےک ےلگ ںیم ی اںیہ ڈال رک وبیل ۔ 

ٹ

 
 ںیہن یلیلٰ ںیم اہمترے اسھت وہں وصعمہم ج

اور ںیم یھب دانھکی مت مہ ان ڑلےک واولں یک ےسیک ڈنیب اجبےت ںیہ ی ار م اس ےک دورسی 

 رطف آرک اھٹیب وت وہ ےب اسہتخ رکسما دی۔ 

     

 ےکچ ےھت ۔ہکبج روح ای  رظن اسرے ااظتنامت رپ ڈال س  ولگ وسےن ےک ےیل اج

ر وہ 

ٹ

ری 

ٹ

 ریہ یھت ویکہکن لک اکنح اھت اور وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک ھچک یھب گ

ر اےلیک ڑھکے رضخ وک داھکی 
م
  اس ےن ی اہ

 
 ج

  
 
ی ر

ے

رے اگ وہ رشارت ےس یتہک اس ےک ف

ٹ
پ
اوداہل ایمں وس اجںیئ ورہن حبص روپ ںیہن خ

 آ رک ڑھکی وہیئ 
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ر وہیئگ ہکبج رضخ وک  

ن

 رپاشین دھکی رک ریسی 

 ایک وہا رضخ اھبیئ آپ رپاشین گل رےہ ںیہ ۔

 ںیہن سب اینپ یلمیف وک ی اد رک راہ اھت رضخ ےن اہک 

 آپ یک یلمیف ۔اہکں ںیہ آپ یک یلمیف روح ےن وپاھچ

 مت وہ ریمی یلمیف رضخ ےن رکسما رک اہک وت وہ یھب رکسمایئ ۔ 

 وہ اور وکن وکن ےہ ہی اتبںیئ وہ وپےنھچ یگل ںیم وت وہں یہ رضخ اھبیئ نکیل ریمے الع

ریمی یلمیف ںیم اب وکیئ ںیہن ےہ روح ریمے امں ی اپ وت ریمے نپچب ںیم یہ ااقتنل 

 رک ےئگ مہ دو نہب اھبیئ ےھت ۔ 

ادی دشہ اھت 

 

ادی اےسی صخش ےس رک دی وج ےلہپ ےس ش

 

ریمے اچاچ ےن ریمی نہب یک ش

 اھت ہک دعب ںیم اجدیئاد ںیم ںیمہ وکیئ ہصح ہن اور ےھجم یھب ریمی نہب ےک اسھت یھب دی ا

 دانی ڑپے ۔ 

 ہچب اھت روح ھچک ںیہن رک اتکس اھت 

ے
ے

اا ںیم اس وق

ے

ت

ٹ

پ پت 
ب
ا 

ے

وہ آدیم دن رات ریمی نہب وک امری

 اانت ےب سب ہک اینپ نہب وک امر اھکےت دھکی رک رصف رو اتکس اھت ۔ 

 ےپ العج ہن وہےن یک وہج ےس ریمی نہب ےک اہ

ے
ے

ں ہچب وہےت یہ وہ رم یئگ رمع مک اور وق

 ۔
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 اور رھپ ےھجم رھگ ےس اکنل دی ا ایگ ۔ںیم اھبگ رک اہیں آایگ رضخ ےن اہک

 وت رھپ اس ےچب اک ایک وہا اھبیئ وہ وپےنھچ یگل ۔ 

  ہک اس ےک وجاب ںیم رضخ ھچک یھب ںیہن وبل یپای ا وہ اچہ رک یھب اےس ںیہن اتب یپای ا اھت 
 
ج

 ہک وہ ہچب روح ےہ اور وکیئ ںیہن ۔ 

 اس ےک ےھچیپ 

ن

مت اہیں ایک رک ریہ وہ ںیم بک ےس اہمترا ااظتنر رک راہ وہں ی ارم ااچی

 ےس وبال

 ںیم رضخ اھبیئ ےس ی اںیت رک ریہ یھت ۔ 

د وہ اس یک آںیھکن ڑپھ اکچ اھت  ای 

 

دوےہل ایمں مت یھب وس اجؤ ی ایق ی اںیت دعب ںیم رک انیل ش

  یہ اس ےک دنکھ رپ اہھت راھک دالہس دےتی ادنا

ے

 ز ںیم وبال اور روح وک ادنر ےل ایگ ۔ ی

ر وںیہ ڑھکا راہ اےس آج یھب وہ دن ی اد اھت   ہکبج رضخ ینتک یہ دی 

 ہن 

ے

  اس یک نہب رتسب رپ کسس کسس ےک رم یئگ اور اس صخش ےک اکن ںیم وجں ی
 
ج

 

ن

 
 رنی

 وہ ویکں اانت ےب سب اھت ہک اےس اچب ںیہن یپای ا ۔ 

  ایگ اھت ۔ وہ صخش اےس اینپ یلہپ ویبی ےک رھگ ےل ےک

ا ہن دیتی ونرکوں یک رطح دن رات اکم رکوایت ۔ 

ن

 یھت اھکی

ے
ٹ

 

پ

 وج ایس دن رات امریت پ
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ر اھٹب دیتی وہ اسری رات رسدی  
م
ام ےک اسےئ رہگے وہےت ںیہ اےس رھگ ےس ی اہ

 

اور ش

ا نکیل وہ اظمل وعرت اےس روح  

ے

ا ڑتاتپ سب ای  ی ار روح ےس نلم یک وخاشہ رکی

ے

ںیم روی

 

 
ت

ے دیتی ۔ ےک یپاس یھب ہن 

ن

کب

ٹ

ھت

 

رھپ اس ےن ای  دن وساچ ویکں ہن وہ اہیں ےس ںیہک دور الچ اجےئ ےسیپ امکےئ اور رھپ 

 روح وک اےنپ اسھت ےل رک ای  اگل رھگ انبےئ ۔

نکیل اہیں آےن ےک دعب اس ےن ےسیپ وت امکل ےیل نکیل اینپ روح ےک اسےنم رظن ااھٹ رک 

 ہن راہ وہ ےسیک اےس اتہک اھت ہک 
 
 ےہ   ےنیج ےک اقٹ

ے

 وہ ای  اقٹ

 ےہ ۔ےبکش  

ے

اہں وہ روح وک یھبک ہی ی ات ںیہن اتب اتکس اھت ہک اس اک امومں ای  اقٹ

اہن انبی ا اھت ۔ 

 
ن

اہ وک اانپ ن

ن

 اس ےن یھبک یسک وصعمم یک اجن ںیہن یل یھت یسک ےب گ

 ںیہن 

ے

 اھت ۔اورروح یک رظنوں ںیم وخد وک اقٹ

ے

نکیل اقونن یک رظنوں ںیم وہ ای  اقٹ

 دھکی اتکس اھت 

     

ادی ےک ےفحت ںیم رضخ تہب وخوصبرت ٹیلف دی ا اھت ۔ 

 

 ی ارم ےن ش

ادی ےک دعب یلیلٰ اوررضخ رےنہ واےل ےھت رضخیک ی ارات وںیہ ےس یلچ یھت  

 

سج ںیم ش

 ۔

 رتصخ رکےن واےل ےھت ۔ ہکبج یلیلٰ وک ی ارم ےک رھگ ےس  
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رض اھبنےت وہےئ اںیھن 

ن

ی ارات ےک آےت یہ وصعمہم ےن ای  ایھچ نہب وہےن اک ف

الم ےھت ۔ 

 

رات ںیم ش  ومکلی ایک ۔۔۔ اصر م اور رعوہ ان یک وھچیٹ یس ی 

 ۔ایھب وت مہ ےن دودھ الپیئ یک رمس 

ے

رںیک رضخ اھبیئ آپ اس رطح ےس ادنر ںیہن آ تکس

  ادنر ےل اجےت دھکی رک روح دیمان ںیم وکدی رکین ےہ وصعمہم وک اےس اےسی

ارے اہں وہ وت ںیم وھبل یہ یئگ دودھ الپیئ یک رمس یھب وت وہین ےہ وصعمہم ےن رس ےپ 

 اہھت امرےت وہےئ نچک یک رطف دوڑ اگلیئ ۔ 

 اور وفراً دودھ ال رک اس ےک اسےنم راھک ۔ 

   یکلہ رک
 

ےت وہےئ اس اھتیل ںیم رضخ اھبیئ رمس ھچک ویں ےہ ہک ےلہپ آپ وک اینپ ج

ے رھپ ہی دودھ اک الگس آپ اک روح ےن رمس اتبیئ ۔ 
گ
 ےسیپ رےنھک وہں

ارف ےن ی اد دالی ا ےسج روح اونگر رکیئگ۔

 

ارے اسڈیئ وہ ش
م
 روح مت ہ

ری ڈنھجی داھکیئ ۔ 
م
 ےھجم ی الکل ایپس ںیہن یگل روح ےھجم ہی دودھ ںیہن اچےیہ رضخ ےن ہ

 آپ وک انیپ ڑپے اگ ۔   ارے اےسی ےسیک ںیہن اچےیہ دودھ وت

   یکلہ 
 

روح ےن وفرا الگس ااھٹ رک اس ےک وبلں ےس اگلی ا ۔سج یک وہج ےس دعب رضخ وک ج

 رکین ڑپی ۔ 

     

 رضخ وک الرک احل ںیم یھب ااھٹی ا ایگ اہجں ومولی اور وگاہ ےھٹیب ےھت ۔ 
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 ان ےک آےن ےک وفرا دعب یہ اکنح رشوع وہایگ ۔ 

 اھت سج یک وہج ےس وہ اےس دھکی ںیہن یپای ایلیلٰ وک رپدے ےک ےھچیپ راھک ایگ  

راڈیئل ڈرسی ںیم ںیہن ےہ   رپدے ےک ےھچیپ ےس یھب وہ ادنازہ اگل اتکس اھت ہک وہ ی 

اس ےن تہب ےکلہ اکم واال ڈرسی انہپ اھت وج تہب ںیتنم رکےن ےک دعب روح اس ےک ےیل 

ے ںیم وت اس ےس الچ یھب ںیہن اج راہ 
ہگ

ن

لی

ادی واےل 

 

 اھت ۔ الیئ یھت ویکہکن ش

ر روح اس ےک ےئل ای  لپمس ڈرسی الےن ےک ےیل 

ن

سج وک دمرظن رےتھک وہےئ آخ

 رایض وہیئگ نکیل وہ اانت یھب لپمس ہن اھت ۔ 

 نکیل وہ اانت یھب ویہی ںیہن اھت ہک یلیلٰ نہپ ہن ےکس

     

 اکنح یک رمس تہب اسدیگ ےس یک یئگ ۔ 

ر اجیٹس رپ اھٹبی ا ایگ
م
  ۔ اور رھپ اس رمس ےک دعب یلیل وک ی اہ

   ںیم ھچک ںیہن ےچب اگ ۔ 
 

 اور اہیں یھب رضخ اجاتن اھت ہک اس یک ج

ا یھب ای  رطح اک ذعاب ےہ اس ےن یلیلٰ ےک ای  رطف روح اور دورسی  

ن

داہل وہی

 رطف وصعمہم وک ےھٹیب دھکی رک اہک 

   اخیل رکںی ورہن آپ وک مہ  
 

ازل وہ اکچ ےہ ےلچ اینپ ج

ن

اور اب آپ رپ یھب ہی ذعاب ی

  دںی ےگ ۔ اہیں ںیہن ےنھٹیب 
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 وصعمہم ےن اہک

 مہ ای  ہسیپ ںیہن دے وفراً اوھٹ واہں ےس ی ارم اب رضخ یک میٹ ںیم آرک وبال

ا ہی رمس ےہ ںیلچ وفراً ےس اکنںیل ےسیپ ورہن مہ 

ے

ارے ہی ایک ی ات وہیئ اےسی ںیہن وہی

 آپ وک اینپ دنہل ںیہن دےگنی روح ےن اہک 

ےیہ ی ارم لمکم ڑلایئ ےک ومڈ ںیم وبال سج رپ مت اینپ دنہل روھک اےنپ یپاس ںیمہ ںیہن اچ

 رضخ رپاشین وہ 

 ایگ ۔اس اک سب ےلچ وت ی ارات یہ واسپ ےل اجےئ

   ےس ای  ڈگی ونوٹں 
 

ےھجت ںیہن اچےیہ ےھجم ریمی دنہل اچےیہ ہی ول رضخ ےن وفراً ج

راھیئ ۔ 

ٹ

 یک اکنل ےک ان ےک رطف ی 

 وج ان دوونں ےن وخیش وخیش اھتم یل۔ 

     

 

  اک ااظتنم رکےن یگلروح اھکےن ےنیپ 

  اصرم اھٹ رک اس ےک ےھچیپ ایگ ی ارم ےن اس رطح ےس اجےت وہےئ دھکی ایل اھت 
 
 ج

 یسک ےن اےس زوردار داکھ امر رک ےھچیپ یک رطف اٹیسھگ اھت ۔ 

ن

  ااچی
 
 وہ اج راہ اھت ج

مت دیسیھ رطح ےس ویکں ںیہن امےتن ںیہمت ای  ی ات ھجمس ںیم ویکں ںیہن آیت اصرم  

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
737 

 ی اجن ےل ولں اگ ۔ ںیم اہمتر

اہمتری وہج ےس ان اہوھتں ےس ںیم ےن اینپ روح وک فیلکت دی ۔اہمتری وہج ےس 

امترے ان الطق ےک اکذغات یک وہج ےس ۔وج مت ےل ےک آےئ ےھت سج یک زسا ںیم 

 ےن اےس دی

 یپای ا اس ےس ۔ 

ن

 ںیہن امن

ے

 رشدنمہ وہں ہک اعمیف ی

ے

 ںیم اس ےس اس دح ی

ار
م
ار امرےت وہےئ وبل راہ اھت ۔ ویکں ںیہن وھچڑ دےتی ہ

ے

 ا اھچیپ اہں وہ اےس اگلی

ی ارم ںیم روح ےس وپےنھچ اج راہ اھت ہک۔ اصرم ایھب وبل یہ راہ اھت ہک ی ارم ےن ای  

 زوردار اکم اس ےک ہنم رپ اھجڑا۔ 

ادی ںیم 

 

 نب رک آےئ وہ اس ش

ے

ام یھب ںیہن انیل دوس

ن

اینپ زی ان ےس ریمی ویبی اک ی

 نب رک روہ ی ارم اکیمظ یک دینمش ںیہمت تہب یگنہم ڑپے یگ اصرم وہ اےس ای  

ے

دوس

 ےکٹھجےس وخد ےس دور کنیھپ رک وبال ۔ 

 اور انب اس یک رطف دےھکی روح ےک یپاس نچیک ںیم الچ ایگ 

     

ا وھچڑا ۔ اسری رںیمس ادا وہ  

 

ارف ےن لپک ڈاسن اک وشش

 

  ش
 
 یکچ یھت ۔ج

 اور رضخ اور یلیلٰ وک دیمان ںیم ےل آی ا ۔ 

ا  یلیلٰ ےن رکسما رک اس ےک دنکھ رپ اہھت راھک ۔سج رپ وہ یھب رکسمای 
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آپ ولگ ایک رصف ہی س  دےنھکی آےئ ںیہ اںیھٹ آپ ڈاسن رکںی اس ےن رعوہ وک 

ارہ ایک

 

 ۔اصرم رکسماےت وہےئ ااھٹ اور اک اہھت اھتم ایل ۔   ااھٹی ا اور اسھت ںیم اصرم وک اش

ری ہنیہم لچ راہ اھت اب یھبک یھب ان ےک رھگ ںیم اھنن امہمن آےن واال اھت ۔ 

ن

 رعوہ اک آخ

 اصرم ہی آپ ےک اگل ےپ ایک وہا وہ اس اک زمخ دھکی رک وپےنھچ یگل 

 اصرم ےن ای  رظن ی ار م یک رطف داھکی سج ےن اےس ہی ٹفگ دی ا اھت ۔

 ںیہن وہ رگ ایگ اھت ۔اصرم ےن وھجٹ وبےتل وہےئ اس اک اہھت اےنپ دنکھ رپ راھک ۔   ھچک

ارف روح اور ی ارم وک یھب دیمان ںیم ےئل ایک ےہ ۔ 

 

 رھپ ش

ر رکےن اک اھت ۔ 

ن

 اب اس اک ارادہ وخد وصعمہم یک رطف اج رک اےسڈاسن ےک ےیل آف

ا دھکی رک رکسمایئ نکیل اس ےس ےلہپ

ے

رہ اس ےک یپاس  وصعمہم اےس اےنپ رطف آی

 

یہ امی

ا ےہ ۔ 

ن

ارف ایھب ےک اسھت ڈاسن رکی

 

 آیئ اور وبیل ہک ےھجم ش

رہ اک اہھت اھتم رک اےس وگل وگل 

 

ارف ےن رکسما رک ای  رظن اےس داھکی اور رھپ امی

 

ش

 امھگےن اگل ۔ 

 ہکبج وصعمہم وشون وک ااھٹےئ دریھے دریھے ڈاسن رک ریہ یھت ۔ 

رہ ےک اسھت روح ےھجم اتگل ےہ ںیمہ ہن دعب ںیم اےلیک

 

ا اچےیہ یف ااحلل ںیم امی

ن

 ڈاسن رکی

ا اچاتہ وہں ۔ 

ن

 ڈاسن رکی
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ا اچاتہ ےہ ۔اس ےنروح اک 

ن

اور ریمے ایخل ںیم اہمترا وشون اہمترے اسھت ڈاسن رکی

ارف اور وصعمہم یک رطف دولای ا ۔ 

 

 دایھن ش

ارف ا

 

ور واو ی ارم آپ وت تہب اامسرٹ وہےئگ ںیہ ۔ ی ارم ےن لک یہ اےس اتبی ا اھت ہک ش

 وصعمہم ای  دورسے ںیم ارٹنڈٹس ںیہ نکیل اینپ تبحم اک ااہظر ںیہن رک یپا رےہ 

 وہ اےس داد دیتی وہ وشون یک رطف آیئ اور وصعمہم ےس اےس ےل ایل۔ 

ارہ رک اکچ اھت ۔ےسج 

 

ارف وک اس یک رطف اجےن اک اش

 

رہ اک اہھت اھتم رک ش

 

ہکبج ی ارم امی

ارف وفراً وصعمہم یک رطف ایگ ا

 

ر یک۔ےتھجمس یہ ش

ن

 ور اےس ڈاسن یک آف

 ےسج وصعمہم ےن وبقل رکایل۔

ارف ےن وپاھچ۔ 

 

 وت رھپ ایک وساچ مت ےن ریمی اس ی ات ےک ی ارے ںیم ش

وصعمہم اجیتن یھت ہک وہ لک رات وایل نچک ںیم وہیئ ی ات ےک ی ارے ںیم ی ات رک راہ 

 ےہ ۔

 وصعمہم ےن آیگتسہ ےس اانپ رس ےک دنکھ رپ راھک ۔ 

ارف 

 

ادی رکںی ےگ ےھجم وظنمر ےہ ش

 

نکیل ریمے ی ای ا اک دبہل وپرا وہےن ےک دعب مہ ش

 ۔وصعمہم آیگتسہ ےس وبیل ۔ 

ا وہں وصعمہم ںیم اہمترے ی ای ا یک ومت اک دبہل رضور ولں اگ ۔ 

ے

 ںیم مت ےس ودعہ رکی
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  اس ےن ی ارم 
 
 لپک گل رےہ ےھت روح رک تہب وخش وہ ریہ یھت ج

ٹ

ت کت
ف
وں رپ

ن

 

ے

وہ ت

 امری ۔ یک رطف دےتھکی وہےئ اےس آھکن  

 ہکبج ی ارم اس یک اس ادا رپ رکسماےئ یھب ہن رہ اکس

ارا گین 
م
روںیک رضخ اھبیئ مہ آپ وک اےسی یہ رمکے ںیم ںیہن اجےن دںی ےگ ےلہپ ہ

 اکنںیل روح ےن دروازے رپ یہ اےس روک ایل 

 بلطم اب اہیں یھب ےسیپ دےنی وہےگن وھبیک اہیں یھب امےنگن آ یچنہپ ۔

ےک ےئن ٹیلف ںیم الی ا ایگ اھت اور اہیں یھب اس ےک اسھت   یلیلٰ وک رتصخ رک ےک رضخ

 س  ولگ آ ےئگ ےھت 

ا  اہں وت آپ وک ایک اگل مہ اےسی یہ آپ وک وھچڑ دںی ےگ اتبںیئ ادنر اجےن یک رمیض ےہ ی 

 ںیہن روح ےن وپاھچ

 ولٹ یکچ وہ اب ریمے یپاس ھچک یھب ںیہن ےہ مت 

ے

مت دوونں حبص ےس ےھجم اکیف دح ی

  ےک ےئل نیقی ہن آےئ وت ےھجم چپ  رک یتکس وہدوونں وک دےنی

 اور ارگ نیقی آایگ وہ وت ریمی اجن وھچڑ دو رضخےن ےب یسب ےس تنم یک یھت 

ی الکل یھب ںیہن آپ ےن وساچ یھب ےسیک ہک مہ آپ یک اجن وھچڑ دںی ےگ اس ی ار وت مہ 

ارہ ایک

 

 ھچک زی ادہ ںیل ےگ وصعمہم ےن زی ادہ ےتہک وہےئ روح یک رطف اش
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ا ےہ زی اد

ے
ن

 
ر مہ ےن اینت وخوصبرت ڑلیک دی ےہ قح پ

ن

ہ ںیہن وصعمہم تہب زی ادہ آخ

 روح ےن اہک

 داھکی ےسیک یپاریٹ دبیل ےہ اہمتری نہب ےن ی ارم ےن اہک

ارف ےن آہ رھبےت وہےئ ی ارم ےک اسےنم اہھت الیھپی ا وتی ار م 

 

ملظ یک وت ااہتن یہ وہیئگ ش

 ےن وساہیل ادناز ںیم اےس داھکی

اس ےک یپاس ھچک ںیہن ےہ ںیمہ یہ اےس ادنر ےنجیھب ےک ےیل اینپ   ریمے اھبیئ اب

ارف ےن اہک 

 

ری این دینی وہیگ ش

ے

 وبیجں یک ف

ارف ےن یھب یہی 

 

   ےس وج یھب اہھت آی ا ان ےک اہھت ںیم ڑکپا دی ا رھپ ش
 

وت ی ارم ےن اینپ ج

رای ا اور ےسیپ اس ےک وحاےل رکدی ا 
م
 لمع دہ

  وھچڑ رک اےس ادنر چیب دی ا سج ےک دعب دوونں ےن یسنہ وخیش اس اک راہتس

     

یلیلٰ تہب وخوصبرت گل ریہ یھت رضخ اک دل اچاہ ایک آج اس یک رعتفی ںیم زنیم آامسن  

 ای  رکدے 

  آ رک اھٹیب ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

 یلیل زرا یس ےھچیپ یٹہ ۔ 

 مت رشام ریہ وہ ھجم ےس رضخ ےن رکسما رک وپاھچ
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راب وہایگ ںیم ویکں رشامےن یگل مت ےس یلیل اینپ رشم اپھچ رک اس ےس ڈاےتپٹ 

ن

دامغ خ

 وہےئ وبیل

ادئ آج یہ وکیئ رشم رک ول رضخ رشارت ےس وبال وت یلیلٰ ےن اےس وھگر رک 

 

ااھچ ےھجم اگل ش

 داھکی

 رضخ قہقہ اگل رک ےتسنہ وہےئ اس یک وگد ںیم اانپ رس رھک ایگ ۔ 

 ےھجم ہتپ ےہ مت رشامےن وایل زیچ ی الکل یھب ںیہن وہ۔تہب وخوصبرت گل ریہ وہ  

 رپ راھک 

ن

 رضخ ےن رکسماےت وہےئ اس اک اہھت اےنپ نس 

کنیھت وی نکیل مت اےنت رپاشین ویکں گل رےہ وہ یلیل ےن اس یک رعتفی اک رکشہی ادا 

 رکےت وہےئ اس یک رپاشیین یک وہج اجانن اچیہ 

ا یلیلٰ آج روح ےھجم اھب

ن

ا ی

ے

یئ یک ہگج امومں انب رک اس رمکے ںیم یتجیھب انتک ااھچ انتک ااھچ وہی

ا ہن وہ ریمے اکنح ںیم ریمی نہب یک ہگج ریمی اھبیجن نب رک رشی  وہیت ۔رضخ ےن 

ے

وہی

 اہک

مت اےس اتب دےتی ہک مت اس ےک اھبیئ ںیہن اس ےک امومں وہ ےھجم وت ھجمس ںیہن آراہ ہک مت 

 وپاھچ  اس ےس ہی ی ات اپھچ ویکں رےہ وہ ۔یلیلٰ ےن

  اےس ہتپ ےلچ اگ ہک 
 
ویکہکن ںیم ںیہن اچاتہ ہک وہ ھجم ےس رفنت رکے اجیتن وہ یلیلٰ ج
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را ےگل اگ وہ ھجم ےس  ا وہں وت اجیتن وہ اےس انتک ی 

ے

ںیم اس اک امومں وہں اور ںیم ہی اکم رکی

 رفنت رکےن ےگل یگ اور ںیم ایکس آوھکنں ںیم اےنپ ےیل رفنت ںیہن دھکی اتکس 

 اور ی ارم وک اس رپ یتخس رکےن یک مت اس یک آوھکن

ے

ں ںیم اےنپ ےیل رفنت ںیہن دھکی تکس

 وہ یلیل ےن زنط ایک ۔ 

ے

 وشمرے دے تکس

ادنازہ یھب ےہ ںیہمت رضخ مت ےن ی ارم وک اس رپ ینتک یتخس رکےن رپ وبجمر ایک ی ارم ےن وج 

 وہ اہمتری اھبیجن ےہ مت اینپ

ے

اھبیجن رپ اانت ملظ   ھچک یھب ایک اہمترے ےنہک رپ ایک اھت وھبول م

 وہ

ے

 ےسیک وہےت دھکی تکس

ا ےہ اینپ 

ے

را آی

ن

ا وہں ےھجم م

ے

ںیہمت ایک اتگل ےہ یلیلٰ ایک اس یک فیلکت دھکی رک ںیم اوجناےئ رکی

روح وک فیلکت ںیم دھکی رک اےس درد دے رک ےھجم وخیش یتلم ےہ ںیہن یلیلٰ اےس فیلکت 

 ںیم وسحمس رک اتکس وہں ۔ںیم دھکی رک ےھجم وخد فیلکت وہیت ےہ اس اک درد  

د مت ےن ی ارم اک درد ںیہن داھکی ای 

 

 نکیل ش

د یھبک ونٹ ںیہن ایک یلیلٰ ںیٰم ےن  ای 

 

 دبل اکچ ےہ مت ےن ش

ے

ان اچر امہ ںیم ی ارم سک دح ی

 ٰؐ ونٹ ایک ےہ

 دبل اکچ اھت ہک اےس ی اد یھب ںیہن راہ اھت ہک وہ ایک ےہ یلیلٰ وہ وھبل اکچ اھت 

ے

ی ارم اس دح ی

 دردنہ ےہ وہ وھبل اکچ اھت ہک وہ ولوگں یک اجن اتیل ےہ وہ وھبل اکچ اھت ہک وہ ہک وہ ای  
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 ڈویل ےہ وہ اینپ اچہپن وھک اھٹیب اھت ںیم ےن اےس اس یک اچہپن واسپ دی ےہ

 سب یکچ ےہ یلیل ارگ روح اس یک زدنیگ 

ے

وہ روح ےئلیک دبل راہ اھت روح اس ےک ادنر ی

ی ار م روح ےک ےیل رم اتکس ےہ ارگ وہ اےس ہی س  ھچک   ںیم ہن ریتہ وت ی ار م یھب ہن راتہ

 وھچڑےن رپ وبجمر رکے وت وہ ہی س  ھچک وھچڑ دے اگ 

اور ارگ اس ےن ہی س  ھچک وھچڑ دی ا وت وج دہع مہ ےن نپچب ںیم ایک اھت اس دہع اک ایک وہاگ وہ 

رو وک ولےنٹ   ںیہن ہلصیف ہک مہ یسک وعرت رپ ملظ ںیہن وہےن دںی ےگ یسک وعرت یک آی 

ر ای  وعرت وک اچب 
م
دںی ےگ یسک وک رسے ی ازار ینکب ںیہن دںی ےگ ںیم اماتن وہں مہ ہ

ار 

 

 ایگ ارگ اس ےن ہی اکم وھچڑ دی ا ںیم مت اور ش

ٹ

م
 نکیل ارگ ی ارم اہیں ےس ہ

ے

ںیہن تکس

 ف مہ ھچک یھب ںیہن یلیلٰ

 ی ارم ےہ وت مہ ںیہ

رار امؤں ونہبں یک 

ن

م
زعت ولےتٹ وہےئ ںیہن   اور ںیم رصف اینپ اھبیجن ےک ےیل ان ہ

دھکی اتکس نکیل ںیم ےن ہی یھب وسحمس رک ایل اھت ہک ی ار م روح ےک ریغب ںیہن رہ اتکس ایس 

ردیتس یہ یہس وہ اس ےک  ےیل ںیم ےن ی ار م وک روح رک یتخس رکےن ےک ےیل اہک اھت ہک زی 

ا اور مہ ای  رمد

ے

ان اسھت رےہ ویکں ہک ارگ روح اےس وھچڑ اجیت ہن وت ی ارم رم اجی

ن

ہ ان

 

ے

 ےک اسھت اانپ نشم ٹیلپمک ںیہن رک تکس

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
745 

اری داین 
م
ر وہےت ںیہ ایس رطح ہ

ن

ز

ن

ٹ

 

س

ن

ت پ
م

ںیہمت اتپ ےہ سج رطح ےس اقونن یک داین ںیم 

 ںیم یھب نشم ںیہ ہی ی ات اگل ےہ ہک مہ اقونن وک وتڑ رک اانپ نشم وپرا رکےت ںیہ 

ہی اکم وھچڑے اور ہن یہ   ںیم ےن ی ارم وک روح رپ یتخس رکےن ےک ےئل اہک اھت ہک ہن وت ی ارم

 روح اےس وھچڑ رک اجےئ

ر ی ات ںیم 
م
اور وےسی یھب وہ روح ےک اسےنم اینپ وھجیٹ اچہپن انب راہ اھت وہ روح ےس ہ

 وھجٹ وبل راہ اھت ۔ 

ان نب ےک رانہ اچاتہ اھت ۔اجیتن وہ یلیلٰ روح وک 

ن

وہ روح یک رظنوں ںیم ای  تہب ااھچ ان

 ویکں اگل ویکں ہک ی ار م ےن اس ےک اسےنم ای  ہی س  ھچک وبقل رکےن ںیم اانت و

ے
ے

ق

وھجیٹ اچہپن انبیئ یھت ۔ی ارم ےن اےنپ آپ وک طلغ رطےقی ےس اس ےک اسےنم شیپ ایک 

ا 

ے

اہک وہ ایک ےہ اور اس ےک اسےنم اینپ یچس اچہپن انبی

ے

اھت ارگ ےلہپ دن یہ ی ارم اےس اتب دںی ی

یک ی ات رکے نکیل ڈر ےس   وت روح ںیم یھبک اینت تمہ یہ ہن یھت ہک اےس وھچڑےن

ا ےہ 

ے

ان اور زی ادہ ےب سب وہ اجی

ن

 ان

اب روح یھب ی ارم وک تہب اچیتہ ےہ اس ےس تہب تبحم رکیت ےہ اور اےس نیقی ےہ 

 ی ارم یھبک اےس وخد ےس دور ںیہن اجےن دے اگ ۔

ا 

ے

اب رصف ی ارم یہ ںیہن ہکلب روح یھب اس ےک ریغب ںیہن رہ یتکس ۔۔۔ اور ںیم داع رکی
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 ہ دوونں ہشیمہ اسھت رےہوہں ہک و

ا وج ملظ ریمی نہب ےک 

ے

روح ریمی یچب ےہ یلیلٰ اس ےس زی ادہ تبحم ںیم یسک ےس ںیہن رکی

 اسھت وہا وہ ںیم یسک اور یک نہب ےک اسھت ںیہن وہےن دھکی اتکس ۔ 

رار ںیم چیب دی ا ۔ 

ن

م
 مت یھبک وسچ یھب ںیہن یتکس ریمے اچوچ ےن ریمی نہب وک سیب ہ

رار یک 

ن

م
 ہ

 
 

ایئ ےہ ۔رضخ ےن اینپ  اور اس یب
ُ
تمیق ریمی نہب ےن دن رات امر اھک ےک چپ

 آوھکنں ںیم آی ا آوسن ےب دردی ےس اصف ایک ۔ 

مہ سج دن یپااتسکن ےس اھبگ رک اہیں آےئ ےھت ہن یلیلٰ اس دن مہ ےن مسق اھکیئ یھت 

ر وبجمر وعرت وک ااصنف دالںیئ ےگ اور مہ اےنپ اس ودعے رپ آج 
م
مہ اےنپ اسےنم آیئ ہ

   یھب

ے

ے دوں اگ ںیہن ںیمہ رمےت دم ی

ن

کب

ٹ

ھت
 
ت

ووں اک ںیہن اور ی ارم وک ںیم 
ک

ٹ

ھت
 
ت

اقمئ ںیہ ںیم 

ا ےہ ۔ 

ن

 اانپ دہع اھبنی

 رضخ ےن ای  ای  ظفل رپ زور دےتی وہےئ یلیلٰ وک رشدنمہ رک دی ا اھت ۔ 

 نکیل رضخںیہمت بک اتپ الچ یک روح اہمتری اھبیجن 

  ی ار م اور روح ینہ ومن رپ ےئگ ےھت اور ی ارم
 
اانپ وفن ےھجم دے رک ایگ اھتای  دن   ج

افہمط یب یب اک وفن آی ا اھت ان ےس ی ات رک ےک تہب ااھچ اگل اور ںیم ان ےس ی اںیت رکےن اگل 

ی اوتں وہیئ ی اوتں ںیم ےھجم روح ےک ی ارے ںیم اتبےن یگل۔ اینپ ی اوتں ںیم اوہنں ےن 
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ام ایل ۔ 

ن

 میظعت ی ایج اک ی

ام رپ وت ےھجم ےلہپ یہ کش اھت

ن

ام ںیم ےن وخد راھک اھت ۔ روِح ونر روح ےک ی

ن

 ویکہکن روح اک ی

۔رھپ اوھنں ےن ےھجم اتبی ا ہک وہ اینپ وسیلیت امں اور نیت وسیلیت ونہبں ےک اسھت ریتہ یھت 

اس ےک دعب ںیم ےن ان یک اسری ارفننشیم اکنںیل وت اسری اچسیئ اےنپ آپ ریمے 

 اسےنم آیئگ

ی ےس ااظتنر رکےن اگل ہک 

ن

جپپ ی
ب ی 

 بک وہ اہیں آےئ یگ اور ںیم اےس اتبؤں اگ ںیم روح اک 

 ہک ںیم اس اک امومں وہں ۔ 

رھپ وہ ااظتنر ڈرںیم دبےنل اگل ۔ی ارم ےن وفن رپ ےھجم اتبی ا ہک اس ےن واہں دو ولوگں یک 

 زی ان اکٹ دی ےہ سج ےک دعب روح ےک ری انشکی ےن ی ارم وکڈرادی ا

 چس اتپ لچ ایگ وت نیقی امون وہ یھبک وہ اچسیئ اجن ریغب ریمے اسھت وت ےہ یلیلٰ ۔۔ ارگ اےس

 ںیہن دانھکی اچےہ یگ 

ے

 ریما رہچہ ی

ویکہکن ی ارم یک اچسیئ ہتپ ےنلچ ےک دعب اس ےن سک رطح ےس ری اٹکی ایک ےہ س  

 اجےتن ںیہ ںیم یک آوھکنں ںیم اےنپ ےیل رفنت ںیہن دھکی اتکس یلیلٰ ۔ 

 رضخ اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

 رک

ے

 و س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ یلیلٰ ےن اس ےک اہھت رپ اانپ دورسا اہھت راھک ۔ مت رکف م
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 وےسی ںیہمت ی الکل یھب رشم ںیہن آ ریہ رضح ےن وموضع دبال۔ 

رارک وبیل۔ 

ے

رے دن ںیہن آےئ ریمے یلیلٰ ای  ںیم مت ےس رشامؤ یگ اینت یھب ی 

چنیھک رک اےس اےنپ اورپ  اور ارگ ںیم ںیہمت رشامےن رپ وبجمر رک دوں وت رضخ ےن اس اک اہھت

 رگای ا ۔ 

 دعب یک دعب ںیم دیھکی اجےئ یگ ۔یلیلٰ ےن ای  ادا ےس اہک 

ا اچوہں وت ۔۔۔؟رضخ رشارت ےس ےتہک اس ےک رہچے رپ اکھج اھت 

ن

اور ارگ ںیم ایھب داھکی

 ۔

 یلیلٰ ےن ےتسنہ وہےئ اس یک انپہ ںیم اینپ ہگج انبیئ 

     

 اںیھن ٹیلف ںیم وھچڑ رک وہ اچروں واسپ اےنپ اےنپ رھگ آےئگ ےھت ۔

درسی جنیچ رک یکچ یھت ۔

ٹ

 وہ اگڑی روک رک رمکے ںیم آی ا وتروح اانپ ای 

 ارے ہی ایک مت ےن جنیچ رک ایل ی ارم ےن ہنم انبی ا ۔ 

 ۔اہں وت ایہن ڑپکوں ںیم وساجیت

 

ے

ا اور وےسی یھب ایھب ی

ے

ا اہمتری وھتڑی یس رعتفی رکی

ے

ںیہن ریما ااظتنر یہ رک یتیل ںیم آی

 وت ںیم ےن اہمترے اسھت ڈاسن یھب ںیہن ایک ۔

 ی ارم ےن اس اک اہھت چنیھک رک اےس اینپ ی اوہں ںیم ےل ایل ۔ 
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ںیم تہب کھت یکچ وہں ےھجم تہب دنین آ ریہ ےہ روح ےن اانپ آپ ڑھچاےت وہےئ  

 ے داھکےئ ۔ رخن

اور ںیم ںیہمت وسےن دوں اگ وجک آف دا ڈے ۔ی ار م ےن ےتہک وہےئ اےس اینپ ی اوہں 

 ںیم رھبا 

 روح ےن رشامےت وہےئ اس ےک دنکھ رپ اانپ رس رھک ایل ۔ 

ںیہمت اتپ ےہ رؤح مت ایک وہ وہ اس اک ای  اہھت اےنپ دنکھ رپ رھک رک اس یک رمک ںیم اہھت 

 ڈاےل وپےنھچ اگل 

 ؟اس ےن وپاھچایک۔ ۔۔۔

رہتش ےسیج اطیشن ےک ےیل انبی ا ایگ ےہ ۔ی ارم ی الکل ریسسی ادناز ںیم 

ن

ل ۔۔۔ای  ف
ج 

ن

ب ی

ا

 وبل راہ اھت 

 ںیہمت اتپ ےہ روح ںیہمت ریمے ےیل اجیھب ایگ ےہ اور ںیم ایک وہں 

ا نکیل 

ے

رس ںیہن آی

ے

ڈویل ای  اطیشن ولوگں یک اجن ےنیل واال ویحان ۔ےسج یھبک یسک رپ ی

ا اھکسی ا ےہ ۔ مت ےن اےس تبحم 

ن

  رکی

ا روح ںیم رم اجؤں اگ اہمترے ریغب ۔ 

ن

 اجی

ے

 ےھجم یھبک وھچڑ ےک م

را اسیج یھب ےہ ہشیمہ چس ںیم س  

ٹ

ا ی 

ٹ

 وبےل اگ ی ارم وھچی

ے

آپ ھجم ےس یھبک وھجٹ م
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 ںیہن 

ے
 

رداس د وھجٹ ںیم ی  ری 

ن

ہہ ولیگن س  ھچک وبقل رکولں یگ نکیل اب م
س
ھچک 

 رکوں یگ 

 اچسیئ ھجم ےس ںیہن اپھچںیئ ےگ ۔اس ےن اانپ اہھت ودعہ رکے آپ یھبک یھب وکیئ یھب

 اس ےک اسےنم رکےت وہےئ اہک ی ارم ےن وفرا اس اک اہھت اھتم رک وچم ایل ۔ 

 ےس اگل رک 

ن

یھبک ںیہن ںیم مت ےس ھچک ںیہن اپھچؤں اگ ہشیمہ چس وبولں اگ وہ اےس اےنپ نس 

 وبال

 روح ےس  

ے

را چس اس ےن اب ی

ٹ

را ہی اجےن ریغب ےک ای  تہب ی 

ٹ

اپھچی ا ےہ ای  تہب ی 

 وھجٹ وبال ےہ سج ےک اسےنم اسرے چس ےب ومل ںیہ

     

 رضخ یک آھکن یلھک وت یلیل آےنیئ ےک اسےنم ڑھکی اینپ وخوصبرت ےبمل ی ال ونسار ریہ یھت ۔ 

  یلیل اک دایھن اس یک 
 
ر اےس داتھکی راہ ج وہ رکسما رک اےس دےنھکی اگل اور ہن اجےن ینتک یہ دی 

 رطف ایگ 

ا یپا رک وہ وفرا یہ اےنپ   رضخااھچ

ے

وہا مت اجگ ےئگ ہی ڈرزسی دوھکی وکن اس ونہپں اےس اجگ

 بلطم ےک اکم رپ آیئگ ۔

ےلہپ رضخےن رکسما رک اےس داھکی نکیل ےسیج یہ دایھن اس یک ڈرسی رپایگ دل اچاہ ۔ 

 دوونں ڈرزسی اس ےک اہھت ےس نیھچ رک آگ اگل دے
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راب وہ ایگ ےہ مت ایسی 

ن

 ڈرسی ونہپ یگ وہ اچےنہ ےک ی اووجد اانپ ہصغ یلیل اہمترا دامغ خ

 رٹنکول ہن رک اکس 

رایب ےہ اس ڈرسی ںیم اس ےک ےصغ یک وہج یلیل ھجمس ںیہن یپایئ یھت 

ن

 اہں ایک خ

 یہس ایک ےہ اس ڈرسی ںیم وج مت ھجم ےس وپھچ ریہ وہ

ے ےگل اس 

ن

کلب

ن

ن
ےھچیپ ےس اسرا اٹھپ وہا ےہ آےگ اسرا اٹھپ وہا ےہ رضخ ےک رسےسدامھےک 

 ےک ڑپکے دھکی رک

رارنئ ڈرسی ےہ ۔یلیل ےن ےصغ ےس اس ےک اہھت ےس 

ن

رضح ہی اٹھپ وہا ںیہن ےہ ہی ریما ڈی 

 اانپ اڈرسی انیھچ 

 دوھکی اس یک ۔اس ےک اسےنم 

ے

رارنئ ڈرسی وکن اتہک ےہ احل

ن

رارنئ اہاہاہ اےس ڈی 

ن

یلیل ڈی 

 ٹلپ رک ےک داھکےن یک وکشش رکےن اگل ۔ 

ٹ

 ڈرسی وک ال

ادی ےک دعب ےنہپ ےک ےیل ونبای ا اھت اور مت ۔۔۔۔ہی ںیم ےن ا لشیپس  

 

 ش

 یلیل ےن روےنھٹ واےل ادناز ںیم اہک 

 اہں ویکہکن ہی ااہتنیئ ےب وہا اور وکباس ڈرسی ےہ ۔رضح اب یھب ی از ہن آی ا 

ا دنسپ رکو ےگ ےھجم اب یلیلٰ وک اس یک ی اوتں رپ ہصغ آےن اگل 

ن

رایب ھ اس ںیم ذرا اتبی

ن

 ایک خ

یلیلٰ ایک ہی ڈرسی ےننہپ ےک القئ ےہ اےسی ڑپکے ےننہپ اک ایک افدئہ سج اس ںیم ااھچ ایک ےہ  
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ااچیہ 

ن

ے ےس زی ادہ امنی اں وہ رضخ ےن اےس وہج اھجمس ی

ن

ب
 
پھپ
چ

 ںیم اہمترا مسج 

  وت مت ےن یھبک ارتعاض ںیہن 

ے

ادی ےس ےلہپ یھب اےسی یہ ڑپکے یتنہپ یھت ی

 

رضخ ںیم ش

 ایک

  ںیم ںیہمت روےنک اک ںیہمت عنم رک 

ے

ا ویکہکن ی

ے

ا اھت نکیل اب رھک

ے

ےن اک قح ںیہن رھک

 وہں 

اور ںیم اینپ ویبی وک وپری داین ےک اسےنم امتہش ںیہن ےننب دواگن ۔رضخ ےن اس ےک 

ر کنیھپ دی
م
دوز ےس ی اہ

ٹ ن

ی اور وی

ن

ھپ ی
پ
چ

 اہوھتں ڈرسی 

ر کنیھپ دی ا ۔ 
م
 مت ےن ریما اانت اگنہم ڈرسی ااھٹ رک ی اہ

 یلیلٰ ےصغ ےس اےس دےنھکی یگل ۔ 

ںیم ںیہمت اس ےس زی ادہ وخوصبرت اوراگنہم ڈرسی ےل رک دوں اگ اور اس القئ وہاگ ہک 

 انہپ اج ےکس ۔ 

 رضخ ےن رکسماےت وہےئ اہک اب اس اک ارادہ اےس انمےن اک اھت ۔ 

رمہ وہیئ ۔   رکو ھجم ےس وہ اےس رکسماےت دھکی رک اور ی 

ے

 ربخدار رضخ ی ات م

یئن زدنیگ یک یلہپ حبص یہ ھجم ےس ڑلےن وہےئ    ااھچ ہن ی ای ا وسری وبل وت راہ وہں اب ایک

 رکو یگ ۔ 
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 وہ ا ےس ایپر ےس انمےن اگل

اراض وہےن اک وکیئ ومڑ ہن اھت ۔ 

ن

 ہکبج یلیلٰ اک یھب اس ےس ی

     

ارف ےن اےس آسف ےس ادنر 

 

ایک ی ات ےہ آج وت آپ حبص حبص اہیں رشتفی ےل آیئ ش

 آےت دھکی رک اہک 

رس آایگ وت اہں ویکں رس ےن ےھجم اہک اھت ہک اچیب

ے

رے مت اےلیک اکم رک رےہ وہ وت ےھجم مت رپ ی

 وساچ ویکں ےن اہمتری وھتڑی یس پلیہ رکدوں ۔ 

 وصعمہم ےن رکسماےت وہےئ اےس وجاب دی ا ۔ 

ارف اس ےک ی ال اکونں ےک ےھچیپ رکےت وہےئ تبحم 

 

وت ایک ایک پلیہ رکو یگ مت ریمی ش

 یپاش رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وبال

  ںیہمت ریمی وہ ایس ےک ادناز ںیم وبیل ایک ایک پلیہ اچےیہ 

 پلیہ وت تہب اسری اچےیہ ۔

ےسیج ہک رضخ ےک وےمیل یک ایتری رکین ےہ سج ںیم اہمتری تہب اسری دمد اچےیہ وہیگ 

ر ادناز ںیم وبال ۔ 

ن

ارف اب ی الکل ریسی 

 

 ش

ی ےہ ۔ 

ن

ھی
ئ ک

 اس ےک ےئل س  ےس ےلہپ ںیمہ احل لچ ےک واہں یک ڈوکیرنشی د

ارف ےن اےس را

 

 ہتس دےتی وہےئ اہک ۔ ش
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 وت وہ یھب رکسماےت وہےئ اس ےک اسھت لچ دی

 لک رات اصرم ےن اس ےس اےنپ ےیک یک اعمیف امیگن یھت

دی ات ےک اسھت لیھک رک کیھٹ ںیہن ایک 

ن

 اس ےن اہک اھت ہک اس ےن وصعمہم ےک ج 

 سج یک وہج ےس وہ تہب رشدنمہ ےہ

را ہن اگل  اجنےن ویکں وصعمہم وک اس اک اعمیف امانگن ی 

د وہ اس ےس یہی ادیم ریتھک یھت ای 

 

 ش

ارف اک اہھت اھتم ےک اےس اعمف ایک اجنےن ویکں اےس 

 

  اس ےن لک رات ش
 
ج

ارف ےن اس ےس واف اھبنےن اک وکیئ ودعہ ہن ایک اھت نکیل رھپ 

 

اردف اانپ وبضمط اہسرا اگل ش

 

ش

 یھب وصعمہم وک نیقی اھت ہک وہ اےس یھبک دوھاک ںیہن دے اگ ۔ 

     

ادی یک وہج ےس وہ وہ بک ےس ر

 

د اس ش ای 

 

وح وک اگجےن یک وکشش ںیم اگل اھت نکیل ش

 رضورت ےس زی ادہ کھت یکچ یھت اسرے اکم یھب وت اس ےن وخد ےیک ےھت

ادی تہب دوھم داھم ےس وہیئ یھت۔

 

 زی ادہ امہمونں ےک ہن وہےن ےک ی اووجد یھب ہی ش

 اور اس ںیم س  ےس زی ادہ امہ ذہم داری روح ےن اھبنسیل یھت 

رے ریم

ن

  یھب وہ م

ے

ا ےہ مت ےن ۔وہ وجگنگ رکےک واسپ آی ا ی

ن

ی اجن اھٹ اجؤ انتک وسی

 ےس وس ریہ یھت ۔ 
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 روح اب مت ںیہن اجیگ وت ںیم ںیہمت اےنپ رطےقی ےس اگجؤں اگ ۔ 

ے وس ریہ یھت 
ھ
 

ج
ب ی 

د وہ وھگڑے دگھ  ای 

 

 ی ار م ےن ہشیمہ یک رطح دیکمھ دی نکیل ش

 ڑلیک اب ریمی وکیئ یطلغ ںیہن ےہ

د ےھجم وبجمر رک ریہ وہ ہک ںیم اہمترے اسھت ھچک ااسی واسی رکوں وہ رکسماےت اب مت وخ

 وہےئ اس ےک اسھت ٹیل ایگ 

ری دیکمھ دی اب ھجم ےس وکیئ 

ن

ری ی ار ہک راہ وہں ی ارم ےن اےس آخ

ن

روح ںیم آخ

ا 

ن

 رکی

ے

 م

ے

 
 اکشی

جااق ےس اس ےک وبلں رپ اینپ تبحم 
شق

 ی ارم ےتہک وہےئ اس ےک وبلں رپ اکھج اور رھبوپر ا

 یک رہم تبث یک ۔ 

 اےنپ اورپ وزن وسحمس رکےک روح وفراً اج یگ ۔ 

  ہک ی ارم اک قہقہ  
 
ان ںیہ آپ روح اےس داکھ دےتی وہےئ وبیل ج

ن

تہب یہ دنگے ان

ام ںیہن ےل راہ اھت

ن

 رےنک اک ی

ریمے یپاس ںیہمت اگجےن اک اانت ااھچ رطہقی ےہ وت ںیم وساتچ وہں ںیم اینت تنحم ویکں 

ا راتہ وہں

ے

 رکی

 ہ اب یھب ےتسنہ وہےئ وبل راہ اھت ۔ و
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ی ارم آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ وہ اےس وخد ےس دور رکیت اھٹ وک واش روم ںیم اجےن 

  ی ارم اک وفن ےنجب اگل ۔ 
 
 یگل ج

     

 ُؐاہں اصرم وبول ویکں وفن ایک ےھجم 

ر ایگ

ٹ

ز
 ھگ
ت

 ی ارم اک ومڈ حبص حبص 

ا وہں اصرم وخوگشا

ے

 ر ےجہل ںیم اخمبط وہا ۔ےلہپ اانپ ومڈ کیھٹ رکو رھپ اتبی

 مت ےس ی ات رکےن اک ی الکل یھب وکیئ ارادہ ںیہن ےہ ۔

ے
ے

 اصرم ریما اس وق

ا وہں وہ وفن دنب رکےن اگل ہک اصرم وبل 

ے

 ںیم دیپسچل ںیہن رھک

ن
ن

ںیم اہمتری وکباس نس

 ڑپا ۔ 

 ںیم ی اپ نب ایگ وہں ۔۔اصرم ےن دلجی ےس اہک

 ایک وبل راہ ےہ ی اررعوہ کیھٹ ےہ ہن ی ارم ےن وفرا وپاھچ ۔

 ںیم اور روح دس ٹنم ںیم ریتے رھگ چنہپ رےہ ںیہ ی ار م ےن اہک ۔ 

ا وہں ۔

ے

درسی ڈنیس رکی

ٹ

 ارے رھگ ںیہن مہ وہلٹپس ںیم یہ ںیم ےھجت ای 

 

ے

ا ںیم اچاتہ وہں ریمی وخیش ریمے س  دوس

ن

ا س  وک ےل ےک آی

ن

 آی

ے

اور اےلیک م

الم وہں  

 

 اصرم ےن اہک ۔ ش

 کیھٹ ےہ ںیم س  وک وباتل وہں ۔ 
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ارف وک وفن رکولں ۔ 

 

 روح مت دلجی ےس ایتر وہ اجؤ ںیم رضخ اور ش

ا ےہ روح ےن وپاھچ ۔

ن

 ایتر ویکں وہی

 اصرم ےک رھگ ےب یب وہا ےہ مہ اےس دےنھکی اتپسہل اج رےہ ۔ 

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ی ارم ےن رکسما رک اتبی ا اور وفن ااھٹ رک ی اہ

ےٹ وھچےٹ ےب یب وت تہب ویکٹ وہےت ںیہ ںیم یھب ولچں یگ وہ وفرا ایتر اہےئ اہلل وھچ

 وہےن یلچ یئگ

     

دںیہ ہن۔ یلیلٰ اس ےک وھچےٹ وھچےٹ اگل وھچےت 

ٹ

ہی انتک ایپرا ےہ اس ےک اگل ےنتک ری 

 وہےئ وبیل ۔ 

رہ ےن  

 

ا یپاال ےہ)ہی ریما اھبیئ ےہ اس ےیل اانت ایپرا ےہ ( امی

ے

ا ات ےیل ای

ن

ڈیب ہپ ہی الیم ی ایئ ی

 ڑھکے وہرک ےس دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

 سج رپ اسرے رکسماےن ےگل ۔ 

 ونس ےھجم یھب ااسی یہ ےبیب اچےیہ ۔ 

 رضخ ےن یلیل ےک دنکھ رپ وھتڑی رےتھک وہےئ ےھچیپ ےس ےبیب وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

 ےھجم یھب بک ال ےک دے رےہ وہ یلیلٰ اس یک رطف ٹلپ رک وپےنھچ یگل ۔

 اہ مت ال ےک دو یگ رضخ ےن وفرا اہک ںیم ںیہن ال ےک دے ر
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 اب ریما دامغ اانت یھب رحاب ںیہن ےہ ہک ںیم اانپ ہچب ںیہمت دے دوں یگ ۔ 

 یلیل اےس وھگر رک وبیل۔ 

 ایک بلطم ےہ یلیل ےبیب مہ دوونں اک وہاگ رضخ وک آج یہ رپاشیین اھکےن یگل ۔ 

ل ںیہن الہپ ےبیب ریما االیک وہاگ اس ےک دعب ںیہمت ےل انیل
ئ لک

 اسرے ےک اسرے یلیل 

 ےن دری ادیل داھکےت وہےئ اہک ۔ 

 ایک بلطم ےک اسرے ںیم ےل ولں رضخ وپری آںیھکن لھک یئگ ۔ 

ارے ۔۔۔رضخ ےن اویلگنں رپ ےتنگ وہےئ وپاھچ ۔
م
 ےنتک ےچب وہےگن ہ

 دوھکی رضخ ےھجم تہب اسرے ےچب اچےیہ ےھجم ےچب تہب اےھچ ےتگل ںیہ ۔

ام وس

ن

ام روھکں اور ںیم ےن وت اےنت اسرے ی

ن

چ ےک رےھک ںیہ ںیم اسرے ےک اسرے ی

 یگ اےنپ وچبں ےک یلیلٰ ےن ای  رظنےی ےس داھکی اور رھپ ےبیب یک رطف وتمہج وہیئگ ۔ 

 ہکبج رضخ رصف رس الہ ےک رہ ایگ ۔ 

 اہےئ انتک ایپرا ےہ ہن وصعمہم بک ےس اےس ےیل اڑے اج ریہ یھت 

را رک

ٹ

ری 

ٹ

ارف آہتسہ ےس اس ےک اکن ںیم ی 

 

اءاہلل ش

 

 ےھچیپ وہا ۔  ان ش

 ہن ااھٹ یپایئ یھت 

ے

 ہکبج وصعمہم رشم و ایح ےس اانپ رس ی
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اب ھجم ےس ربص ںیہن وہاگ ےھجم ریما ےبیب اچےیہ ی ارم دضی ادناز ںیم اس ےک اکن ےک 

  وبال ۔
 
ی ر

ے

 ف

 مہ وہلٹپس ںیم ںیہ روح ےن ی اددالےت وہےئ اےس وھگرا ۔ 

ی ارم ےن اےس    اہں وت ایک وہلٹپس ںیم مہ اےنپےبیب ےک ی ارے ںیم ی ات

ے

ںیہن رک تکس

 اور زی ادہ وھگرا ۔ 

 ی ارم یھبک وت ریسسی وہ اجی ا رکںی ۔ 

  اج رک رویک ۔ 
 
ی ر

ے

 روح رشامےت وہےئ رعوہ ےک ف

     

ا اھت رعوہ ےن  

ن

راب یھت نکیل آج اںیہن اصرم ےک رھگ اجی

ن

روح یک تعیبط حبص ےس یہ خ

وصعمہم اور روح ےن اس یلیلٰ اور رضخ ےک ےئل اےنپ رھگ رپ دوعت ریھک یھت اور ایس ےیل  

 یک دمد رکےن ےک ےیل حبص یہ حبص اجےن اک ہلصیف ایک اھت ۔ 

 وصعمہم اہیں آیئ وت روح وک وصےف رپ اھٹیب دھکی رک رپاشین وہ یئگ

 ایک وہا روح مت کیھٹ وہ ۔

ر ےس اس اک ااظتنر رک  اہں ںیم کیھٹ وہں ولچ روح ےن اےتھٹ وہےئ اہک ویکںکہ وہ اکیف دی 

 ریہ یھت ۔ 

  اہمتری تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ ۔ ےھجم
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 اس ےن روح وک دےتھکی وہےئ اہک

 ںیہن ںیہن ںیم ی الکل کیھٹ وہں ولچ ۔ 

ر یک رطف لچ دی ۔ 
م
 وہ اےس رکسما رک نیقی دالےت وہےئ ی اہ

     

 ارے ڑلویکں ےھجم یسک اکم وک اہھت اگلےن دو ۔ 

ر دو ٹنم ےک دعب نچک ںیم چنہپ رک ان یک دمد رکےن یک وکشش رکیت ۔ 
م
 رعوہ ہ

آپ وک ھجمس ںیہن آراہ اج ےک ےب یب اکایخل رںیھک ارگ آپ ےب یب اک ایخل ںیہن رہ یتکس وت 

 اےس یھب مہ اےنپ یپاس رھک ںیل ےگ ۔ 

 اہبہن اچےیہ اھت اس وھچےٹ ےس وگل وٹمل ےب یب ےک یپاس اجےن اک  

ے
ے

ر وق
م
 ۔ روح وک ہ

 اوہنں ےن اےسواسپ یھب دی ا ۔ 

ے
ن

 رعوہ یک ای  یھب ہن نس

 س  ھچک وصعمہم اور روح ےن انبی ا اھت ۔ 

 ہکبج یلیل وت اےنپ آپ وک وی ایئ یپ ہک ریہ یھت

ر اس ےک ےئل وت ہی دوعت ریھک یئگ یھت ۔ 

ن

 آخ

ارف وہ وت وصعمہم ےک آےگ ےھچیپ اگل اھت ۔

 

 اور ش

ا ۔ 

ے

ر رضورت اک ایخل رھک
م
 اس یک ہ

ر  
م
ا ھچک اچےیہ ںیم ےل آؤں ۔ ہ

ے

 دو ٹنم ےک دعب اس ےک ےھچیپ ڑھکا وہی
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 ہکبج اس یک ہی رحںیتک دھکی رک روح اور یلیلٰ دل یہ دل ںیم رکسماےئ اج ریہ یھت 

ا اھت ۔ 

ن

ام وک اہیں آی

 

 ہکبج رضخاور ی ارم دوونں یہ اکم رپ ےھت ان وک ش

ارف اک ہی ایپر دھکی رک تہب وخیش وہ

 

 ریہ یھت ۔   اصرم وک وصعمہم ےک ےئل ش

ارف یک رکف دھکی رک اےس اینت یہ وخیش 

 

ای  وصعمم اک دل داھکےن رپ وہ انتج رپاشین اھت ش

 وہیئ یھت ۔ 

     

ام ںیم س  ولگ اصرم یک رطف ےھت ۔ 

 

 ش

ا تہب آرام دہ اموحل ںیم اھکی ا ایگ ۔وہ اچےہ انتج یھب ااکنر رکںی اصرم ان ےک ےئل 

ن

اھکی

 تہب امہ اھت ۔ 

 

ے

  اھت ۔ وہ ان اک نپچب اک دوس

ا 

ے

الم ہن رک ںیکس نکیل ان یک وخویشں رپ وہ الہپ قح رھک

 

وہ اچےہ اینپ وفیلکتں ںیم اےس ش

 اھت ۔ 

ا ےہ ہکبج دل 

ے

ی ارم ےن روح وک ہی وت ہک دی ا ہک اصرم ہی س  رصف ڈیمزل ےک ےیلرکی

ا ےہ اور اس یک الھبیئ اچاتہ ےہ ۔ 

ے

 ےس وہ یھب اجاتن اھت ہک اصرم اس ےس تہب تبحم رکی

 ن رپ اہکں اج رےہ وہ مت دوونں اصرم ےن یلیل اور رضخ ےس وپاھچینہ وم

ا  یف ااحلل مہ ےن ھچک ںیہن وساچ ۔۔رضخ ےن وجاب دی 
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ادی 

 

اری رطف ےس مت دوونں یک ش
م
راھی ا ہی ہ

ٹ

  اصرم ےن ای  افلہف اس یک رطف ی 
 
ج

 اک ٹفگ ۔ 

وون یک دو سٹکٹ 
 م
ی

ن

مپ ہ

ریک 

ے

  یھت ۔ رضخ ےن رکسماےت وہےئ اس افلےف وک اھتم ایل سج ںیم ی

ش ۔۔یلیل ےن رکسما رک اہک ۔ 

ک

ن

ھت

ے

ت

 

 اصرم ےک رھگ ےس وہ س  ولگ ی ارم یک اگڑی ںیم آےئ ےھت ۔ 

ان س  وک اےنپ اےنپ رھگ وھچڑ رک وہ روح وک ےل رک رھگآایگ روح اکیف یکھت وہیئ گل ریہ 

 یھت ۔

د آےت یہ وس یئگ ای 

 

 ایس ےیل ش

 

     

وک ہن اجےنن وکن اس رہپ اھت ہک ایک وہا روح اہمتری تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ ۔رات  

ر یہ آایگ 
م
ر داھکی وت وہ یھب ی اہ

م
  روح وک ی اہ

 
 ی ارم آھکن لھک یئگ ج

ر آیئ یھت 
م
 ںیہن ںیم ی الکل کیھٹ وہں دنین ںیہن آ ریہ یھت سب ایس ےیل ی اہ

  ھٹیب رک وبال ۔ 
 
ی ر

ے

 دنین ںیہن آریہ وت ےھجم اگج یتیل وہ اس ےک ف

 اگ ےک وسالےت وہ رشرات ےس رکسما رک وبیل آپ وک اگج یتیل وت آپ ایک ےھجم ولری  

ےبیب اہمترے ےئل ہی اکم یھب ںیم تہب دل ےس رکوں اگ وہ رکسماےت وہےئ اےس اےنپ 
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  رک ےک وبال ۔ 
 
ی ر

ے

 ف

 روح رکسماےن یگل ۔ 

ںیہمت ںیہن اتگل ہک مت دن ی ا دن اور زی ادہ وخوصبرت وہیت اج ریہ وہ۔وہ اس ےل 

 ےس ہک راہ اھت ۔  رہچےوکاےنپ اہوھتں ںیم ےیل تہب تبحم

 رپ اانپ رس راھک ۔ 

ن

ری یھب یتگل وہں ۔روح ےن اس ےک نس   آپ وک یھبک ی 

 ڈا ریہ وہ ۔ 

ے

 ںیہن مت وت ےلہپ دن ےس یہ ایقم

ادی اک ہلصیف 

 

ی ارم آپ ےن یلہپ ی ار ےھجم اہکں داھکی ۔ریما بلطم ےہ آپ ےن ھجم ےس ش

 ےسیک ایک ۔ 

 روح وپےنھچ یگل ۔

 وخاب ںیم ی ارم ےن رکسما رک اہک ۔ 

ںیہن ہن ںیم یچس وپھچ ریہ وہں آپ وک ریمے ی ارے ںیم ےسیک ہتپ الچ ۔ریما بلطم 

ادی ےسیک وہیئ ۔ 

 

اری ش
م
 ےہ آپ ےن ریمے رھگ رہتش ےسیک اجیھب ہ

 اس ےن رھپ ےس وپاھچ اھت ی ارم اخومش وہایگ ۔ 

ارے ٹیلف ںیم وہیئ
م
ادی اہمترے اہیں آےن ےک دعب ہ

 

اری ش
م
  یھت ۔ہ

مہ ےن آےنم اسےنم ھٹیب ےک دورسے وک وبقل ایک اھت ی ارم ےن اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں 
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 ںیم اھتم ےتیل وہےئ اہک ۔

 وبقل وت ںیم آپ وک ےلہپ یہ رک یکچ یھت روح رکسمایئ

 رپ ی ارم اس اک اسھت ہن دے اکس 

ٹ

م
 ہکبج اس یک اس رکسماہ

ارے اکنح یک اہمتری رظن ںیم ایک اتیمہ ےہ
م
 ی ارم وپےنھچ اگل  روح ہ

 ی ار م اکنح یک ایک اتیمہ وہیت ےہ روح ااٹل ایس ےس وپےنھچ یگل

ریما وہ بلطم ںیہن اھت روح ںیم ہی اجانن اچاتہ وہں ہک وفن ےپ وہےئ اس اکنح یک 

 اہمتری رظنوں ںیم ایک اتیمہ ےہ ی ارم ی الکل ریسسی ادناز ںیم وپھچ راہ اھت ۔ 

ارا سج ےن ےھجم  
م
 آپ اک رک دی ا ۔ ی ارم وہ اکنح ےہ ہ

ا  ام ےک اسھت وجڑ دی 

ن

ام ہشیمہ ےک ےئل ریمے ی

ن

ام ھکل دی ا آپ اک ی

ن

سج ےن ےھجم آپ ےک ی

 ںیم آپ ےک یپاس آ یئگ روح رکسماےت وہےئ وبیل ۔ 

 اور اس اکنح یک وج مہ ےن ٹیلف ںیم ایک ۔ی ارم رھپ ےس وپےنھچ اگل وت روح اےس دےنھکی یگل

ارا  
م
ےلہپ وہاکچ اھت ۔آپ وفن ےپ وہےئ اس اکنح وک وہ یھب اکنح اھت ی ارم نکیل اکنح ہ

وبقل ںیہن رک یپاےئ ےھت اس ےئل آپ ےن دورسی ی ار اکنح ایک نکیل ںیم آپ ےک یپاس 

آیئ آپ ےک اسھت رےنہ یگل آپ ےس تبحم رکےن یگل ویکہکن ےھجم آپ ےک اکنح ںیم 

 ی ادنھ رک اہیں اجیھب ایگ اھت ۔ 
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ر لکن ایگ نکیل حبص یک اسڑھ   روح ےھجم تہب رضوری اکم ےہ ۔ی ارم اانت ہک
م
اھٹ رک ی اہ

 اچر ےجب اےس ایک اکم وہاتکس ےہ روح وسچ ںیم ڑپ یئگ ۔ 

     

 رھگ واسپ ںیہن آی ا ۔ 

ے

 ی ارم حبص ی

د وہ اےنپ اکم رپ الچ ایگ وہاگ ۔ ای 

 

 ےلہپ اس اک ااظتنر رکیت ریہ رھپ اےس اگل ہک ش

ر آرام رکےن یلچ یئگ  افشاور ریمی ےک آےن ےک دعب وہ وھتڑی دی 

  وصعمہم وشون وک واسپ 
 
ویکہکن اےس اسری رات دنین ںیہن آیئ یھت اس یک آھکن یلھک ج

 ےل رک آیئ ۔ 

 ایک وہا روح اہمتری تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ وصعمہم ےن اےس دھکی رک اہک ۔ 

 ےھجم رکچ آرےہ ںیہ لک ےس تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ ۔ 

 حبص لکن ےئگ ۔ آج حبص ی ارم وک اتبےن وایل یھت نکیل وہ حبص یہ 

ا وہا رس اھتم رک اتبی ا ۔ 

ے

 ورہن ان ےک اسھت وہلٹیپس یلچ اجیت ۔روح ےن اانپ رکچای

ا ںیم ںیہمت اتپسہل ےل یتلچ وہں ۔اور ی ار م رس وک ںیم 

ن

ارے ی ارمت ریمے اسھت ولچ ی

 ایھب وفن رکےک اتب دیتی وہں ۔

 ولچ اوھٹ وصعمہم ےن اانپ وفن اکنےتل وہےئ ی ارم اک ربمن المی ا ۔ 

راب وسحمس وہ ریہ یھت ۔ 

ن

 ہکبج روح وک اینپ تعیبط تہب خ
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  ہک ی ارم ےن اہک اھت ہک وہ آدھ ےٹنھگ ںیم 
 
وہ وصعمہم ےک اسھت اتپسہل آیئگ ۔ج

ال چنہپ اجےئ اگ ۔ 

ے

پ
 اس

ر ںیم روپرٹ آپ وک لم اجےئ یگ ڈارٹک اےس وبل رک ادنر یلچ یئگ   رکںی ھچک دی 

ٹ

 
آپ وی

ر 
م
 اھٹب یکچ یھت ۔   ہکبج وصعمہم اےس اھتم رک ی اہ

راب ےہ مت ےن ںیمہ اتبی ا ویکں ںیہن ینتک ال رپواہ وہ مت ۔ 

ن

 اہمتری تعیبط بک ےس خ

ا اتبیت مک از مک رس وک وت اتب دیتی وصعمہم ڈاےتٹن وہےئ وبیل ۔ 

ن

 ںیمہ ی

 ی الکل کیھٹ یھت ہتپ ںیہن آج یہ ہی رس وھگم راہ ےہ ۔

ے

 ارے ی ار ںیم لک ی

 ڈارٹک ےسیک رکسما ریہ یھت ۔وصعمہم ےن رشارت ےس اہک اہےئ وہاتکس ےہ وکیئ ڈگ ینز وہ

 وت روح رشامےن یگل ۔

اہےئ روح چس ںیم ارگ ہی وہاجےئ وت اہمترا یھب وگل وٹمل اس ایپر اس ےب یب وصعمہم  

 دوونں اہھت ای  دورسے ےس ڑجے ایخیل داین ںیم وھک یکچ یھت ۔ 

 ںیم داع دےنی یگل ۔ اہلل رکے ااسی یہ وہ وصعمہم زور اےس اےنپ ےلگ اگلےت ا

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
 اسکی

 آنیم ۔روح ےب اسہتخ وبیل ۔ 

     

راقن 

ن

  ےھچیپ ےس ف
 
ارے اھبیب یج آپ اہیں ۔ڈارٹک اےس روپرٹ دےنی وایل یھت ج
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 آرک اےس اکپرا ۔ 

ن

 ےن ااچی

را یئگ نکیل رھپ اےس ی اد آی ا ہک روح وت 
 
راقن وک دھکی رک ای  ڈنکیس ےک ےیل ھگ

ن

وصعمہم ف

  ھچک اجیتن ےہ ۔اب ی ارم ےک ی ارے ںیم س  

راقن ڈویل اک آدیم وہں ۔ 

ن

ا وہاگ ںیم ف

ن

 یسیک ںیہ آپ ۔ آپ ےن ےھجم ںیہن اچہپی

  
 
ا وہں ںیم ج

ے

ا وت ریما دصقم ےہ ۔ایہن ےئلیک اکم رکی

ن

ر ےس وافداری رکی
م
یج آپ ےک وشہ

ا ےہ ۔ 

ے

 ان وک داتھکی وہں آپ ےک اسھت وت دل وخش وہاجی

ا ےہ اینت

ے

تبحم ہک آپ یک تبحم ںیم ھچک یھب رکےن  ڈویل وت آپ ےس ےب ااہتن تبحم رکی

وک ایتر ےہ اب آپ اس یک تبحم اک ادنازہ یہی ےس اگل یتکس ںیہ ہک اس ےن خیش وک لتق 

 رکےک آپ ےس اکنح رکایل ۔ 

راقن تہب بیجع گل راہ اھت اس ےک ی ات رکےن اک ادناز اس رطح ےس اےس 

ن

اےس ف

 

ن

ا اور رھپ ااچی

ن

ا اخمبط رکےک ی ارم ےک ی ارے ںیم ی ات رکی

ن

 یہ اس ےک رس رپ دامھاک رکی

 روح اےس دھکی رک رہ یئگ ۔

 نیقی ںیہن آ راہ ہک ڈویل ےل سمش خیش اک لتق آپ ےک ےیل ایک اھت ۔ 

ے

 ےھجم وت اب ی

ر وک یہ ۔ 
م
 تبحم رک اھٹیب ہک اس ےن آپ ےک ےلہپ وشہ

ے

 وہ آپ ےس اس دح ی

راقن ایھب وبل یہ راہ اھت ہک اےس ےھچیپ ےس اےنپ دنکھ رپ وبھج وسحمس وہا اس 

ن

ف
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 ےنومڑ رک داھکی وت ی ارم اس ےک ےن دنکھ رپ اہھت اھت 

راقن 

ن

ارے ڈویل مت آےئگ ںیم اہمترے ی ارے ںیم ںیہ اھبیھب یج ےس ی ات رک راہ اھت ف

  اھترکسماےت وہےئ وبال ہکبج وہ رسخ آوھکنں ےس اب روح وک دھکی راہ

 وج آوھکنں ںیم ےب انپہ ہصغ اور آوسن ےیل ا ےس دھکی ریہ یھت

 روح ریمی ی ات ےنھجمس یک وکشش رکو زیلپ ۔ 

ام وت نس اکچ اھت ۔

ن

 اےس نیقی اھت ہک وہ روح وک تہب ھچک اتب اکچ ےہ سمش اک ی

ی ارم ےن ا ےس اھجمسےن یک وکشش یک نکیل اس ےس ےلہپ یہ روح ےن اس ےک اہھت ےس 

 

 

 کٹھج دی 

ر لکن یئگ
م
 اور اس ےس دور وہےت وہےئ وہلٹیپس ےس ی اہ

     

 روح مہ رھگ لچ ی ات رکںی ےگ ولچ اہیں ےس ی ارم اس اک اہھت اھتم رک وبال 

 آپ ایک ی ات رکںی ےگ ی ارم اب ی ات رکےن ےک ےیل ھچک ںیہن اچب ۔ 

 آپ ےس اہک اھت ہک اب آپ ےھجم دوھاک ںیہن دںی ےگ نکیل آپ ےن ےھجم ۔ 

ر 
م
 اک لتق رکےک ےھجم یہ ویکں ی ارم ویکں آپ ےن ایک ااسی ۔ آپ ےن ریمے وشہ

 روح کلب کلب رکروےت وہےئ وبیل 

 ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو مہ رھگ لچ ی ات رکےت ںیہ۔ 
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 ی ارم ےن روح اک اہھت اھتانم اچاہ 

دور رںیہ ھجم ےس وکیئ رہتش ںیہن ےہ ریما آپ ےس آپ ای  ااہتنیئ دوھےک ی از صخش 

ا   ںیہ دوھہک دےنی

ے

 ےک العوہ ھچک ںیہن آی

ر وک لتق ایک ویکں ی ارم ۔ 
م
 آپ ےن ریمے وشہ

  رظنوں ےس اںیہن دےنھکی اگل بلطم روح ھچک ںیہن اجیتن یھت ۔ 
 
راقن بیجع اور رغی

ن

 ف

وہ وت سب ی ار م یک رظنوں ںیم ااھچ وہےن ےک ےئل اس یک ویبی ےس اےنت اےھچ ےس ی ات 

 رک راہ اھت ۔ 

د وہ روح ےس ایھچ ےس ی ات ای 

 

 رکےک ی ارم ےس اانپ اکم لکن واےل  ہک ش

نکیل اہیں احالت اور دبل ےکچ ےھت روح وت اس ےک ی ارے ںیم ھچک یھب ںیہن اجیتن 

 یھت اب ڈویل ےک اہوھتں اس یک ومت یکپ یھت ۔

اا رتہب اھجمس ۔

ن

کلت

ن

ن
 اس ےن ومعق دھکی رک واہں ےس 

ارف یک اکل اڈنیٹ رکےت وہےئ

 

اےس س  ھچک   ہکبج وصعمہم ےن اےنپ وفن رپ آےن وایل ش

 اتب دی ا ۔ 

 روح مہ رھگ لچ رک ی ات رکےت ںیہ اس ی ارے ںیم اہیں کیھٹ ںیہن ےہ ۔

ا اچاہ نکیل وہ ےنھجمس یک وکںیشش ںیہن رک ریہ یھت وہ اےس اےنپ آپ 

ن

ی ار م ےن اےس اھجمسی
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 ںیہن دے ریہ یھت ۔ 

ے

 وک وھچےن ی

ر رہتش وجڑا ۔ 

ن
 

ااجی

ن

ر آپ ےن ریمے اسھت ی

ن
 

 س  ھچک ہن اجی

ر وک لتق رک دی ا۔ اکنح ےک او
م
 رپ اکنح رکایل ریمے وشہ

 وپری ںیہن وہےن دیتی ۔ 

ے

 ریمی دعت ی

 ڈاھیئ ےنیہم انبیسیک رےتش ےک ےھجم اےنپ اسھت راھک ۔ 

 وہ اانپ رساہوھتں ںیم اھتےم وبل ریہ یھت 

ارا اکنح وہا ےہ ۔ 
م
ر ںیہن ےہ ہ

ن
 

ااجی

ن

 ھچک یھب ی

 رشیع اور اقونین رطےقی ےس مت ریمی ویبی وہ ۔

  وکن یس دع
 
 ںیہن اھت وت وکن یس دعت مت رپ وکیئ دعت وا ج

ے

ت مت ےن اےس داھکی ی

 ںیہن ۔

 اور وکیئ اکنح یھب ںیہن وہا اھت رصف ای  داھکوا اھت ۔ 

راھےت وہےئ وبیل 

ٹ
پ
 وھچںیئ ۔وہ اانپ اہھت خ

ے

 زیلپ ےھجم م

ردیتس ےک اور وکیئ راہتس ہن اھت ۔   اب ی ارم ےک یپاس وساےئ زی 

ردیتس اس اک اہھت   ے وہےئ اےنپ اسھت ےل آی ا ۔اس ےنزی 

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

 اھتام اور 

     

 اگڑی ےس لکن رک رمکے ںیم دنب وہ یئگ 
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دیہ  ای 

 

ا راہ نکیل ش

ے

وہ اسرے راےتس لسلسم رویت ریہ ی ارم اےس اھجمسےن یک وکشش رکی

 وہ اس یک ی ات ھجمس ریہ یھت 

را اھت روح اےنپ

ٹ

د ہی اکٹھج اس ےک ےئل تہب ی  ای 

 

ےلہپ   ےلہپ ی ارم ےناےس اےلیک رےنہ دی ا ش

 اکنح وک س  ھچک ےھجمس وہےئ یھت۔

ا اھت ٹیلف ںیم وہےئ ی ارم ےک اسھت اکنح وک وہ رصف 

ے

اس ےک ےیل ویہ اکنح اتیمہ رھک

 ی ارم یک دض ھجمس ریہ یھت

 وہ وت ھچک اجیتن یہ ںیہن ہک اس اک الہپ اکنح اکنح یہ ںیہن اھت ۔ 

 وہ رصف ای  ڈراہم اھت وج روح وک ےنچیب ےک ےیل ایک ایگ اھت ۔ 

 ایک وہا ی ارم س  کیھٹ وت ےہ روح وک ےسیک ہتپ الچ ہک رضخ ےن اس ےس وپاھچ ۔

راقن یک وہج ےس اےس وت ںیم زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ وہ آج ریمے اہوھتں رضور لتق وہ  

ن

ف

 اگ ی ارم ےصغ ےس وبال ۔ 

ےس زی ادہ اہمتری یطلغ ےہ ںیہمت روح وک ےلہپ یہ اابتعر   اانپ ہصغ رٹنکول رکو ی ا رم اس

 ںیم انیل اچےیہ اھت ۔ 

 ںیہمت ہی اچسیئ اےس ےلہپ یہ اتب دینی اچےیہ ی ارم ہی وکیئ وھچیٹ یس ی ات ںیہن ےہ ۔

 ںیہمت اکنح ےک وفرا دعب اےس س  ھچک چس چس اتب دانی اچےیہ اھت ۔ 
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ےن اہک ایک وہ اس اکنح وک وبقل رکیت اب وہ ایک ہک ریہ ےہ ریما بلطم ےہ مت ےس اس  

ر امن ریہ ےہ ۔ 
م
 ےہ ی ا خیش وکیہ اانپ وشہ

 رضخ ےن وپاھچ ۔ 

 ےھجم ھچک ںیہن اتپ وہ ھجم ےس ی ات ںیہن رک ریہ ںیم اس یک وسچ ڑپھ ںیہن یپا راہ ۔ 

ارے رےتش وک سک رطح ےس ےل ریہ ےہ ۔
م
 وہ ہ

 ٹک ایک ےہ ۔ ےھجم سب ہی اتپ ےہ ہک مت اےس اھجمسو ہک ںیم ےن اےس رپوڈ

ا ۔ 

ے

ا وت وہ خیش اس ےک اسھت اجنےنایک رکی

ے

 ارگ ںیم اےس ںیہن امری

ر ںیہن ۔ 
م
 زیلپ اھجمسؤ ہک وہ خیش اس اک وشہ

ر ںیم وہں
م
 اےس اھجمسؤ اس اک وشہ

 ھجمس راہ اھت ۔ 

ے

 ی ار م ےب ینیچ ےس وبل راہ ھت رضخ اس یک احل

ا وہں ۔ 

ے

 رکو ںیم ھچک رکی

ے

 مت رکف م

 رمکے ںیم ےہ در

ے

وازہ ںیہن وھکل ریہ ایک رکو ےگ۔ ی ارم ےن رمکے یک وہ اب ی

ارہ ایک 

 

 رطف اش

ری وہ اجؤ ۔ 

ن

 اچیب دو ےھجم ںیم اھبنسل ولں اگ ںیم اھجمس ولں اگ اےس مت نشنیٹ ف

 وہ ریمی ی ات ےھجمس یگ وہ اےس دالہس دے رکاجےن اگل 
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 اچہپن اتبںیئ۔ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ ی ا اہلل ےھجم دیساھ راہتس داھکںیئ ےھجم یہس یک  

 ایک حیحص ےہ ایک طلغ

ر ںیہ وت وہ وکن اھت ۔ 
م
 ارگ ی ارم ریمے وشہ

ر ےن لتق رکدی ا ۔ 
م
ر وک ریمے وشہ

م
 ریمے وشہ

 ںیم ایک رکوں ۔ 

ر 

ن
 

ااجی

ن

اہ وہایگ ایک ی ارم ےک اسھت ریما رہتش ی

ن

را گ

ٹ

 ایک ھجم ےس تہب ی 

ر یتھجمس ی ارم ےک اسھت اس یک ٹیلف ںیم انب یسک رےتش ےک ڈاھیئ ےنیہم ںیم اںیہن  
م
اانپ وشہ

 ریہ

  اجیت ریہ ۔ 
 
ی ر

ے

 انب یسک رےتش ان ےک ف

 ان یک رمکے ںیم ان یک رھگںیم۔ےھجم خیش ےک اہوھتں اچیب ایگ اھت ۔ 

ا سک سک ےک رتسب یک 

ے

ارگ ی ارم ہن وہےت وت اجنےن ےھجم سک سک ےک رمکے ںیم اجیھباجی

ا ی ارم ےن ریمی زعت اچبیئ وہ ریمے احمظف ںیہ ۔ 

ے

 زتنی انب ی ا اجی

  رہ رک ےھجم اچسیئ ہن اتب رک اوہنں ےن ےھجم دوھہک دی ا ےہ ۔ نکیل
 
ی ر

ے

  ریمے اےنت ف

 ںیم یسک اور ےک اکنح ںیم یھت 
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 ی ارم ےن ےھجم اےنپ اسھت ویکں راھک ۔ 

 ایک اوہنں ےن ریمی وہج ےسخیش وک لتق رکدی ا ۔

 ایک وہ آدیم چس ہک راہ اھت ۔

 ح رک ایل یسک اور ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ ی ا رم ےن ھجم ےس اکن

ر ںیہن 

ن
 

 نکیل اکنح ےک اورپ اکنح اجی

ر ےہ ۔ 

ن
 

 ایک ی ارم ےک اسھت ریما رہتش اجی

 وہ یہی س  وسچ ریہ یھت ہک دروازہ الھک 

     

  آ رک اھٹیب ںیم مت 
 
ی ر

ے

رضخ وک اےنپ رمکے ںیم دھکی رک وہ ھچک یھب ںیہن وبیل وہ اس ےک ف

ا اچاتہ وہں

ن

 ےس ی ات رکی

۔

ن
ن

 رضخاھبیئ ریمی ی ات نس

ری ا اور ےنھجمس یک وکشش رکو  مت ریمی

ٹ

 ی ات ونس گ

 ںیم وباتل وہں مت ےن ای  ظفل ںیہن وبول یگ 

ے

  ی
 
 ج

 اہمتری وسیلیت امں ےن ںیہمت خیش ےک اہھت چیب دی ا اھت ۔ 

 رضخ اھبیئ ۔۔۔ 

 روح ریمی ی ات ونس ےنھجمس یک وکشش رکو رھپ مت وج وہیگ ےھجم وظنمر وہاگ ۔
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ا سمش ےن ایسی ینتک یہ 

ے

اہمتری امں ےن اہمترا اکنح خیش ےس ایک نکیل وہ اکنح ںیہن وہی

ا اکنح رک ایکن ان یک زدنیگ ابتہ رک دی یھت 

ٹ

 ڑلویکں ےک اسھت وھجی

 یھت وج دن 

ن

ا اکنح اس ےیل ویکں ہک وہ خیش یک اینپ آواز ںیہن رصف ای  راکیرڈن

ٹ

وھجی

 ںیم سیب ی ار اامعتسل یک اجیت یھت ۔ 

ا اھت ۔وہ  

ے

 دن ںیم سیب ڑلویکں یک زدنیگ ابتہ رکی

 وہ ہن رھپ اںیہن اہیں الب رک اںیہن چیب داتی ےہ

د ااسی رک راہ اھت ۔  ری 

ن

 اور اجنےن ےنتک یہ ولوگں ےک اسھت م

 وہ وصعمم ویچبں یک زدنیگ ےک اسھت لیھک راہ اھت ۔ 

ا
م
ا اچاہ نکیل اس ےن ہ

ن

  ی ا رم وک ہی ی ات ہتپ یلچ وت مہ ےن اےس اھجمسی
 
ری ی ات ںیہن امین ج

 ۔

اہمترے اکنح ےس ای  دن ےلہپ یہ خیش رم اکچ اھت ی ارم ےلہپ یہ اےس امر اکچ اھت ۔اہمترا 

ان ےک اسھت ںیہن وہاتکس ہن روح۔

ن

 اکنح یسک رمدہ ان

 اہمترا الہپ اکنح وہا یہ ںیہن رصف ی ارم ےک اکنح ںیم وہں 

ر  
م
ر ےہ ۔ی ارم اہمترا وشہ

ن
 

 ےہ رصف ی ارم اور وکیئ ںیہن ۔ ی ارم ےک اسھت اہمترا اکنح اجی

ری ا اہمترا اکنح رصف ی ارم ےک اسھت وہا ےہ خیش رصف اور رصف 

ٹ

ا گ

ن

مت ھجمس ریہ وہ ی
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ا ےہ ۔ 

ے

ری اد رکی  ڑلویکں یک زدنیگ ی 

ری اد رک داتی ۔  ا وت وہ اہمتری زدنیگ یھب ی 

ے

 ارگ ی ارم ںیہن وہی

ارے یپاس یچنہپ ۔ 
م
 ہی وت دقرت اک ااصنف اھت ہک مت اہیں ہ

ارے یپاس اہیں یچنہپ ۔ اہلل ےن ںیہمت 
م
ا اھت ایس ےئل وت مت ہ

ن

  ی ارم ےس المی

 اہلل ےن ںیہمت ی ارم ےک ےیل انبی ا اھت ۔ 

 ںیہمت یلہپ ی ار دےتھکی یہ وہ مت ےس تبحم رک اھٹیب ۔

 اچےنہ اگل اھت ہک ںیہمت اےنپ ٹیلف ںیم ےل آی ا ۔ 

ے

 وہ ںیہمت اس دح ی

 یک ۔وہ اہمترے ےئل اینپ نکیل اس ےن یھبک اینپ دحود رکاس رکےن یک وکشش ںیہن

 تبحم وک یپازیکہ رانھک اچاتہ اھت

روح ی ارم ےس یطلغ وہیئ ےہ ہک اس ےن ںیہمت چس ےلہپ ںیہن اتبی ا نکیل اس یک تبحم وک 

 وہک ۔ 

ے

ر م

ن
 

ااجی

ن

 ی

ا ےہ ۔ 

ے

 وہ مت ےس ےب ااہتن تبحم رکی

 زیلپ اےس اعمف رکدو ۔ 

 رضخ ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک ۔ 

 اسی ںیہن ےہرکیتکس ںیم ی ار م وک اعمف ںیہن رک یتکس ۔ںیہن رضخ اھبیئ ںیم ا
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 اوہنں ےن ہشیمہ ےھجم دوھاک دی ا ےہ ۔ 

اںیہن ےھجم ےلہپ اتب دانی اچےیہ اھت ہی س  ھچک ںیم امیتن وہں اہلل ےن ےھجم ی ارم ےک بیصن 

 ںیم اھکل اھت نکیل رھپ یھب اںیہن ےھجم اچسیئ اتبین اچےیہ یھت ںیم ڈاھیئ ےنیہم ان ےک اسھت 

 انب یسک رےتش ےک ریہ ۔ 

راب وہیت وت وہ یھبک ھجم ےس اکنح ہن رکےت 

ن

 ھجم رپ خ

ے

 

ن

ارگ ڈاھیئ ےنیہم دعب یھب ان یک ی

اسری زدنیگ اےسی یہ ےھجم اےنپ اسھت رےتھک انب یسک رےتش ےک روح ای  ی ار رھپ ےس 

 روےن یگل ۔

 ںیہن روح ی ارم مت ےس تبحم ۔۔۔۔۔رضخ ےن ھچک انہک اچاہ

 ہشیمہ دوھےک ںیم راھک ےھجم ان یک تبحم رپ کش ںیہن ےہ رضخ اھبیئ ۔ ی ار م ےن ےھجم  

جاال اس رےتش وک وبقل ںیہن رک یتکس ۔روح ایھب یھب رو ریہ یھت
فل
 نکیل ںیم 

اھبیئ آپ وک ی اد ےہ آپ ےن ھجم ےس ریمی اسرگلہ ےک دن ودعہ ایک اھت ہک ںیم آپ ےس 

ا وہ اگ ۔وجھچک اموگنں یگ آپ ےھجم رضور دںی ےگ اب آپ وک وہ  

ن

 ودعہ اھبنی

ا ںیم ان ےک اسھت ںیہن روہں یگ ۔ 

ے

 ی ارم وک ان یک یطلغ اک ااسحس ںیہن وہ اجی

ے

  ی
 
 ج

ی ارم وک اتگل ےہ ہک ںیم ان ےک ریغب ںیہن رہ یتکس ۔ایس ےیل وہ ہشیمہ ےھجم دوھہک ںیم رےتھک 

د اور ںیہن ۔ ری 

ن

 ںیہ نکیل اب م
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ا اچیتہ وہں 

ن

 ںیم یپااتسکن اجی

 ۔   افہمط یب یب ےک یپاس 

 ھجم ںیم اانت وحہلص ںیہن ےہ ہک ںیم اب ی ارم ےک اسھت روہں ۔

 اچےہ ۔

ے
ے

 رضخ اھبیئ ےھجم اس رےتش وک وبقل رکےن ےک ےیل وھتڑا اس وق

 روح ی ارم ںیہمت ںیہن اجےن دے اگ ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو

رضور اھبنںیئ   آپ اانپ ودعہ اھبنںیئ ۔ارگ آپ ےھجم دل ےس اینپ نہب امےتن ںیہ وت اانپ ودعہ

 ےگ ۔ 

 روح ےن اےنپ آوسن اصف رکےت وہےئ اہک ۔ 

 ہکبج رضخ اےس اھجمس ںیہن یپا راہ اھت وہ ی ارم وک ےنھجمس یک اجبےئ اےس زسا دے ریہ یھت ۔ 

ر ی ار ی ارم یک ںیہن ینلچ یھت ی ارم اہیں یطلغ رپ اھت اور اےس یطلغ یک 
م
نکیل ہی یھب چس اھت ہ

 زسا ینلم یھت ۔ 

 روح۔ ۔۔۔۔۔ 

رضخ اھبیئ آپ ےن اہک اھت ہک ںیم آپ یک ی ات ونسں یگ وت آپ ریمی ی ات امںین ےگ 

 آپ اانپ ودعہ اھبنںیئ 

جاال ی ارم ےک اسھت ںیہن رہ یتکس ۔ 
فل
 ںیم 
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 روح آوھکنں ےس آوسن اصف رکےت وہےئ وبیل ۔ 

ر لکن آی ا اہجں ی ارم ےبینیچ ےس اس اک 
م
ہکبج رضخ اخومیش ےس اس ےک رمکے ےس ی اہ

ے اج راہ ااظتنر رک راہ 

ن

ب

ن

پھپ
چ

 اھت ۔ نکیل ی ار م ےس وہ ےسیک ی ات رکے اگ وہ ی ارم ےس اس یک روح 

 اھت

     

 روح ےھجم وھچڑ رک ںیہک ںیہن اج یتکس ۔ 

 اور ہن یہ ںیم اےس ںیہک اجےن دوں اگ ۔ 

 مت ےن ایک وسچ ےک اس ےس ودعہ ایک رضخ اب وہ اس اک رگابین ڑکپ ےک ڑھکا اھت ۔ 

  ھجم ےس وپاھچ اھت ںیہن ہن ۔ ایک مت ےن اس ودعہ رکےن ےس ےلہپ

ے وھچڑ رک ںیہک ںیہن اجےئ یگ اور ہن یہ ںیم اےس ںیہک اجےن دوں اگ ۔ 
ھ
 

ج
م
چ

 ریمی رو

 ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو ھچک ںیہن انھجمس ےھجم وہ اس یک ی ات اکٹ رک وبال ۔ 

اہکں ےس   دوھکی ی ارم ۔۔۔ھچک ںیہن دانھکی ےھجم وہ رھپ ےس داھڑا اھت اس ںیم اینت تمہ

 آیئگ ہک وہ ےھجم وھچڑےن یک ی ات رک ریہ ےہ ںیم وخد اس ےس اجرک وپاتھچ وہں ۔

  رضخ ےن اےس ڑکپ ایل ۔ 
 
رےنھ اگل ج

ٹ

 ی ارم روح ےک رمکے یک رطف ی 

 اچےیہ ۔ 

ے
ے

 دوھکی ںیم وج ہک راہ وہں ےنھجمس یک وکشش رکو روح وک وق

ا اس ےک ےئل لکشم ےہ ۔ 

ن

ری تقیقح وبقل رکی

ٹ

 اینت ی 
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وک وبقل ںیہن رک یپا ریہ ہک وہ انب اکنح ےک ڈاھیئ ےنیہم اہمترے اسھت ریہ ےہ    وہ اس ی ات

 ۔

ر ی ار اہمتری ںیہن ےلچ یگ ںیہمت روح یک ی ات ینھجمس ںیہن ڑپے یگ ۔ 
م
 دوھکی ی ارم ہ

ا اچاتہ ۔

ن

 رضخ ےن اےس اھجمسی

 ااھچ۔۔۔۔ ی ار م زنطی ا رکسمای ا ۔ 

 اچےیہ وہ ےھجم وھچڑ رک اجےن یک اب ےھجم انھجمس اچےیہ ۔حیحص ہک رےہ وہ ی ار ےھجم انھجمس

 ی ات رک ریہ ےہ اور مت ےھجم اھجمس رےہ وہ

ا ےہ رک ول رضح وہ ےھجم وھچڑ رک ںیہن اجےئ یگ ںیم اےس ںیہک اجےن 

ن

ںیہمت وج یھب رکی

 ںیہن دوں اگ وہ ےصغ ےس اتہک رمکے ںیم اجےن اگل 

پ واےل رمکے ںیم دیق رکو ےگ ی ا امرو ےگ

ن

 وٹیپ ےگ ایک رکو ایک رکوےگ اےس واسپ اسی

 ےگ ۔ 

 اتبؤ ےھجم وہ ےصغ ےس وبال ۔

ںزر اہمترے یہ ےنہک رپ ںیم ےن 

ن

 چ

ے

ہ مت ےھجم ںیہن دے تکس

ن

پ یک ی ات اک طت

ن

 اسی

پ ےک آےگ کنیھپ دو ۔ 

ن

 ںیم ےن ہی ںیہن اہک ہک اےس اسی

ری زسادو ںیم ےن ںیہمت رصف اس رپ یتخس رکےن  ںیم ےن ںیہن اہک اھت ی ارم اےس اینت ی 
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 اھت ۔ ےک ےئل اہک  

 اور ںیم ےن ویکں اہک اھت ۔۔

ھااری وکیئ یطلغ ںیہن یھت وہ ےب وہج مت ےس دور اھبگ ریہ یھت نکیل اب 

م

ے

ت

  

ے

ویکہکن ی

ا اچےیہ یھت ہک ہک مت خیش سمش ںیہن ہکلب ی ارم 

ن

مت یطلغ رپ وہ ںیہمت ہی ی ات روح ےلہپ اتبی

 اکیمظ وہ ۔ 

 ورہن ۔یطلغ اہیں اہمتری ےہ اس یک ںیہن ۔اس ی ار مت اےس ھچک ںیہن 

ے

  ہک تکس

ورہن۔۔۔۔۔؟ مت ےھجم ورہن یک دیکمھ دو ےگ رضخ ںیم ےن انبی ا ےہ ںیہمت۔ریمی دویتس 

 ےس زی ادہ رھب ایگ ی ار م ےصغ ےس وبال 

ے

 وھبل یئگ ی ا رھپ اھبیجن اک ایپر امومں ےک ےیل دوس

 ی ارم انتج ںیم مت ےس وافدار وہ اانت روح ےس ںیہن ںیم اہمترے ےئل آج یھب رو ح ےک

 یپاس ایگ اھت ںیم اہمترا وکیئ ااسحن وھبال ںیہن وہں ۔ 

 اور ہن یہ اہمترے اسھت یسک مسق یک وکیئ دغاری رک راہ وہں ۔ 

ے یک ی ات رک رےہ وہ اس ی اری ارم 

ن

ب

ن

پ
 
ھت
پ
چ

دغاری ںیہن رک رےہ ہکلب ھجم ےس ریمی اجن 

  آ اھٹیب
 
ی ر

ے

 رپاشیین ےس ھٹیب ایگ وت رضخ یھب اس ےک ف

 نب ایگ اھت ںیم ےن روح ےس اس یک ںیم واہں ادنر اس اک اموم

ے

ں ںیہن اہمترا دوس

 وخاشہ وپری رکےن اک ودعہ اےس اینپ اھبیجن ںیہن اھبیھب انب رک دی ا اھت ۔
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ی ارم ںیم یھب اچاتہ وہں مت دوونں اسھت روہ۔ریمی یھب یہی وخاشہ ےہ ہک وہ 

 اہمترے اسھت وخش رےہ ۔

 دی ا اج

ے
ے

ر رےتش وک ےنھجمس ےک ےئل وق
م
ا ےہ مت رو ح ےس اس ےک ےلصیف اک قح نکیل ی ارم ہ

ے

ی

 نیھچ رےہ وہ ۔

 ریہ ےہ وج ڈاھیئ ےنیہم ریغب اکنح ےک اس ےن اہمترے اسھت 

ن

 امن

ے
ے

وہ سب مت ےس وق

 زگارے ںیہ

ارگ وہ سمش ےک اسھت وہےت وت ہن اجےن ونتکں ےک اسھت زگاریت ی ارم رھپ ےس اس یک 

 ی ات اکٹ رک وبال اھت ۔ 

یسک سمش ےک اسھت ںیہن یھت وہ اہمترے اسھت یھت اس ےک ںیم اماتن وہں ی ارم نکیل وہ  

ر ےھت ای  ڑلیک وج روتشں وک یتھجمس ےہ ایمں ویبی ےک رےتش ےک 
م
ےیل مت اس ےک وشہ

اقتےض وک یتھجمس ےہ وہ ہی ی ات وبقل ںیہن رک یتکس ہک اس ےن ڈاھیئ ےنیہم یسک اےس صخش 

 اھت ۔  ےک اسھت زگارے ںیہ سج ےک اسھت اس اک وکیئ قلعت یہ ںیہن

اہمتری ی ات کیھٹ ےہ ی ارم ارگ وہ سمش ےک اسھت وہیت وت ہن اجےن ےنتک ولوگں ےک 

 اسھت اس ےس آےگ وہ ھچک ںیہن وبل یپای ا ۔ 

ا نکیل مت ےس وہ ایپر رکیت 

ے

ا ڑپی

ن

وہ وبجمر وہیت ی ارم اےس وبجمری ںیم ہی س  ھچک وبقل رکی
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 ےہ اہمترے اکنح ںیم ےہ وت اےس وبجمر ویکں ایک اجےئ ۔ 

اس ےک یپاس ااکنر یک وکیئ وہج ںیہن ےہ وت ولٹ رک اہمترے یپاس یہ آےئ یگ اےس   ی ارم

 دے دو ۔

ے
ے

 ہی رہتش وبقل رکےن ےک ےیل وھتڑا اس وق

ا وہں ہک 

ے

اس ےس ںیم ےن ودعہ ایک ےہ ہک ںیم اانپ ودعہ اھبن ؤں اگ اور مت ےس ںیم ودعہ رکی

 ںیم روح وک واسپ ےل ےک آؤں اگ ۔ 

 اک ۔ ںیم اےس مت ےس دور ںیہن  

ے

 اجےن دوں اگ ہی ودعہ ےہ اہمترے دوس

 نب رک راہ وہں روح اک امومں نب ےک ںیہن ۔رو ح اچےہ 

ے

اور ہی ودعہ ںیم اہمترا دوس

ر ںیہن ےہ وہ ریمے ےیل ۔ 

ن

 ریمی اھبیجن وہ نکیل مت ےس زی ادہ زعی 

ا یسک ریغ ےک یپاس اج ریہ ےہ واہں 

ن

زیلپ ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو اور وہ وکن

 رضخےن اھجمسےت وہےئ اہک ۔ 

 

ے
ے

ںیم اس ےس ی ات رکوں اگ ارگ وہ ریمی ی ات ںیہن یھجمس وت کیھٹ ےہ ںیم اےس وق

 دوں اگ ۔

 نکیل زی ادہ ںیہن ۔ی ارم ےن ھچک وسچ رک ےتہک وہےئ دقم رمکے یک رطف رھباےئ ۔ 

     

 

 اچےیہ ںیہمت اس ےن رمکے ںیم آےت وہےئ اہک ۔ 

ے
ے

 انتک وق
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 ایک ۔۔۔روح ےن وپاھچ

 اچےیہ ںیہمت اس رےتش وک ےنھجمس ےک 

ے
ے

ایک اک ایک بلطم ےہ ںیم وپھچ راہ وہں انتک وق

 ےئل وہ ےصغ ےس وبال اھت ۔

 دںیھکی ی ارم۔ رؤح ےن ھچک انہک اچاہ 

ا سب ےھجم اتبؤ ںیہمت

ن

 اچےیہ ریما اسھت وبقل وکیئ یھب وضفل ی ات ںیہن رکی

ے
ے

 انتک وق

 رکےن ےک ےئل ۔ 

ای  ہٹنھگ دو ےٹنھگ ای  دن دو دن ای  ہتفہ دو ےتفہ ہی ای  ہنیہم اس ےس زی ادہ ںیم 

 ںیہمت ای  ڈنکیس ںیہن دے اتکس ۔ 

 دلجی ےس ہلصیف رکو ۔ 

ںیہن اج   ورہن ںیم ہلصیف رکوں اگ ریما ہلصیف مت اجیتن وہ وہ رھپ یھب ںیہمت انس داتی وہں ںیہک

 یتکس وت ےھجم وھچڑ رک ۔ 

ہکلب اجےن یک رضورت یھب ایک ےہ ںیہی روہ وسوچ وھجمس اس رےتش ےک ی ارے ںیم ںیم 

 ںیہمت ڈرٹسب ںیہن رکوں اگ ۔ 

 ںیہمت ںیہک اجےن یک رضورت ںیہن ےہ روح مت ںیہی رہ رک وکیئ یھب ہلصیف رک یتکس وہ ۔ 

ا ہک 

ن

ںیم ےن ںیہمت ھچک ںیہن اتبی ا وت یہی ہلئسم ےہ  مت ےھجم ریمی یطلغ یک زسا دانی اچیتہ وہی
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ہن ہک ںیم ےن ںیہمت اچسیئ ںیہن اتبیئ اےنپ ی ارے ںیم ۔وہ اس یک دوونں اگولں رپ اےنپ 

 اہھت رےھک وپھچ راہ اھت ۔ 

ںیہن ی ارم ےھجم اس ی ات ےس ارتعاض ںیہن ےہ ایک آپ ےن اینپ اچسیئ اپھچیئ ۔ہن یہ ےھجم 

  ھجم ےس وھجٹ وبل رک اکنح ایک ۔ اس ی ات ےس ارتعاض ےہ ہک آپ ےن

 ںیم وت وخش وہں اہلل اک رکش ادا رکیت وہں ہک آپ ےن ریمی زعت اچبیئ ۔ 

ا اھت اور آپ اجےتن ےھت ہک ریما وکیئ 

ٹ

نکیل دھک ےھجم اس ی ات اک ےہ ہک ارگ وہ اکنح وھجی

 اکنح ںیہن وہا وت ےن وفرا ےس اکنح ویکں ںیہن ایک ڈاھیئ ےنیہم دعب ویکں

ا اچےتہ ےھت ےھجم اینپ رلیھک ۔۔۔۔۔۔۔اس ایک آپ رص

ن

 زگاری

ے
ے

ف ریمے اسھت وق

 ےک ی ات ایھب چیب ںیم یہ یھت ہک ی ارم اک اہھت روح رپ رھپےس ااھٹ اھت ۔ 

ت اا ی ات اہمترے دامغ ںیم آیئ ےسیک ۔

ٹ

ھپ

گ

 وسیچ یھب ےسیک مت ےن اینت وکباس 

 رسیم یھت مت  

ے
ے

ر وق
م
ا وت ہ

ے

ا وہی

ن

ےھجم یھبک یھب اامعتسل رک ںیم ےن ارگ ںیہمت اینپ رلیھک انبی

 اتکس اھت ۔ 

  اچےہ ںیم 
 
ر امیتن یھت ج

م
ےھجم مت ےس اکنح رکےن یک ایک رضورت یھت مت ےھجم اانپ وشہ

 اےنپ یپاس الب اتکس اھت 

نکیل روح ںیم ےن مت ےس اکنح ایک ےہ ںیہمت اینپ ویبی انبی ا ےہ اور سج ےس اکنح ایک 
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 اجےئ وہ زہشادی اں وہیت ںیہ رںیلیھک ںیہن

ام ےھجم

ن

ت اا ی

ٹ

ھپ

گ

 وت رشم آیت ےہ ان ولوگں رپ وج اینپ ویبی وک رلیھک ےتہک ںیہ اےنپ ویبی وک ہی 

رق اڑاےت ںیہ ۔ 

ن

 دےتی ںیہ اکنح ےسیج یپازیکہ دنبنھ اکم

 اکنح زہشادویں ےک وہےت ںیہ مت وت زہشادی وہ ریمی زہشادی

 اکنح ںیہن ایک ویکہکن ںیم وکیئ رہتش

ے

ا اچاتہ   نکیل ںیم ےن مت ےس ڈاھیئ ےنیہم ی

ن

ںیہن انبی

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 اھت یسک وک اینپ زمکوری ںیہن انبی

 ںیم ںیہمت ی اافحتظ یپااتسکن واسپ انجیھب اچاتہ اھت ۔ 

ںیم وت اےنپ دل و دامغ رپ رٹنکول رک اکچ اھت ںیم ےن وسچ ایل اھت ہک ںیم یسک ےس ایپر ںیہن 

 رکوں اگ

 ھچک اور اھت یھبک اینپ یلمیف ںیہن انبؤں اگ ویکں ہک ریما دصقم  

 نکیل مت ےن ےھجم وخد ےس تبحم رکےن رپ وبجمر رکدی ا ۔ 

دی ات وک وظفلں ںیم ایبن یھب ںیہن رکاتکس ںیم 

ن

ا ظفل ےہ ںیم اےنپ ج 

ٹ

تبحم تہب وھچی

ا وہں 

ے

 تبحم رکی

ے

 ںیہمت اتب یھب ںیہن اتکس ہک ںیم مت ےس سک دح ی

ری ااحتمن ےہ اس ےک دعب مت 

ن

ہشیمہ ےک ےئل ریمے نکیل وھچڑو اب ی اوتں وک ہی ریما آخ

ارے درایمن وکیئ ںیہن آےئ اگ وکیئ دوری ںیہن 
م
یپاس آؤ یگ ریمی نب رک اس ےک دعب ہ
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 رےہ یگ ۔ 

 دے راہ وہں ۔ای  ےنیہم 

ے
ے

 اچےیہ ںیہمت ۔۔ںیم ںیہمت ای  ےنیہم اک وق

ے
ے

وبول انتک وق

 ےک دعب ںیم ےنیل آوں اگ ۔

 ولم یگ ۔ اور اس ای  ےنیہم ےک دعب مت ےھجم رصف ریمی روح نب رک  

 نس ریہ وہ ہن مت ۔ی ارم ےتہک وہےئ اس ےک وبلں رپ اکھج اھت ۔ 

 اور اس ےک وبلں رپ اینپ تبحم یک رہم تبث رکےک ےھچیپ اٹہ ۔ 

 رمواگن
پ
 ٹ
پ
 ااظتنر رکوں اگ اہمترا اس ای  ےنیہم ںیم ٹ

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ی ارم ےتہک وہےئ ی اہ

ی ریہ ۔

ے

ھی
ئ ک

ا وہا د

ے

 اور وہ اخومیش ےس اےس اجی

     

 رمکے ںیم آی ا وت روح وسیت نب یئگ ۔   رات وہ

  آی ا اےس اینپ ی اوہں ںیم ےل ایل 
 
ی ر

ے

 ی ار م آہتسہ ےس اس ےک ف

ر ےک دعب اےس ی ارم اک سمل رگدن رپ وسحمس وہا  ھچک دی 

ر اےس دویاہن ور داتھکی راہ ۔   وہ اےس اینپ ی اوہں ںیم ےجیھب ینتک یہ دی 

ر دعب اےس اینپ رگدن رپ یپاین وسحمس وہا روح ےن ےباسہتخ آںیھکن وھکل رک  رھپ ھچک دی 

ا اھت ۔ 

ٹ

 اےس داھکی نکیل وہ آںیھکن دنب ےیک ل 
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د ںیہن انیقی وہ اس ےک ےئل رو راہ اھت ۔  ای 

 

 ش

وہ صخش ےسج اس ےن یھبک یسک ےک اسےنم ےتکھج وہےئ ںیہن داھکی آج وہ اس ےک ےیل 

 آوسن اہب راہ اھت ۔ 

 روح اک دل اچاہ ہک س  ھچک الھب رک اس یک ی اوہں ںیم امساجےئ ۔ 

ری ار اینپ 
م
نکیل وہ ی ارم وک اس یک یطلغ یک زسا دانی اچیتہ یھت وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک ی ار م ہ

ری اک درہج دانی اچیتہ یھت ۔ رای   نم امین رکے وہ اےنپاور ی ارم ےک رےتش وک ی 

ا

ے

 اس ےک ریغب رانہ اچیتہ یھت ی

ے
ے

 ہک وہ اس ےک رےتش وک ھجمس ےکس ۔ وہ ھچک وق

ر ےک دعب ی ار م ےن آںیھکن وھکیل وت اس ےن وفراً اینپ آںیھکن دنب رک دںی ۔   وھتڑی دی 

 ی ارم ےن وپری رطح اینپ ی اوہں ںیم دیق رک راھک اھت ۔ 

 ہکبج ی ارم ےک آوسن وہ اب اےنپ دنکھ رپ وسحمس رک ریہ یھت ۔ 

ر اھت
م
ا اس ےک سب ےس ی اہ

ن

 رکی

ے
 

رداس د ی  ری 

ن

 اس ےن ای  ےکٹھج ےس ی ار م ےس اانپ اب م

  ےھچیپ ےس ی ارم یک آواز انسیئ دیتی ۔ 
 
ر اجےن یگل ج

م
 آپ وھچڑوی ا اور اھٹ رک ی اہ

 اجؤ ےھجم وھچڑ ےک اہمترے ریغب ںیم رم اجؤں اگ ںیم ےن ںیہمت اتبی ا اھت ہن ہک 

ے

م

مح رکو اہمترے ریغب ریمی زدنیگ ھچک ںیہن وت ویکں ھجم ےس ریمی زدنیگ نیھچ ریہ وہ ر

 اجؤ 

ے

 روح م
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ا 

ن

ای
ُ
ی ارم ےن ےب دردی ےس اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف رکےت وہےئ اےس اےنپ یپاس ب 

 اچاتہ ۔ 

 اینپ دوونں ی اںیہ ےلھک وہ اےس نیقی ےس الب راہ اھت ہک وہ اےس وھچڑ رک ںیہن اجےئ یگ ۔ 

 اچےیہ 

ے
ے

نکیل روح اہیں تمہ ںیہن اہریتکس یھت اےس ہی رہتش وبقل رکےن ےک ےئل وق

ا اھت ۔ اھت

ن

  ی ار م وک ہی ی ات اھجمسےن ےک ےیل ہک وہ طلغ ےہ اےس ےس دور اجی

ر لکن یئگ ۔ 
م
 ںیم ٹلپ اور دروازے ےس ی اہ

پ
 رصف ای  یہ ٹ

ا وہا دھکی رک راہ اھت 

ے

 ہکبج ی ارم ےب ینیقی ےس اجی

     

ر آ یئگ یھت ۔ 
م
 روح ی ارم اکاابتعر وتڑ ےک ی اہ

ر آیئ 
م
اس اک دل اچاھ وھپٹ وھپٹ رک روےئ نکیل وہ اجیتن یھت سج اک اابتعر وتڑےک وہ ی اہ

پ رکواےن ںیہن آےئاگ  ےہ وہ اےس جپ

ری ومعق اھت یسک یھب رطح ےس اےس اک اعم 

ن

نکیل اس ےک یپاس ی ارم وک دبےنل اک آخ

ا اھت

ن

ان انبی

ن

  ۔ زدنیگ دینی یھت اےس ی ارم وک ای  اعم زدنیگ دینی یھت ای  اعم ان

ی یھت

ن

ی

ن

پھپ
چ

 اجنےن ےنتک ولوگں یک زدنیگ 

ی ار م آپ وت ےتہک ںیہ ہک وج اکم رکےت ںیہ وہ ی الکل کیھٹ ےہ نکیل اجن انیل بک ےس 

 کیھٹ وہےن اگل ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
790 

 اھت اور اےس ی ارم وکزدنیگ دینی یھت

ے

 وہ ای  اقٹ

ر آیئ ۔ 
م
 یسیج وہ اچیتہ یھت آج اس ےن ی ارم اک دل داھکی ا اس اک اابتعر وتڑ ےک ی اہ

د ی ارم ا ےس اس یطلغ ےک ےیل یھبک اعمف ہن رکے ۔ و ای 

 

 ہ اجیتن یھت ش

نکیل اس ےن وسچ ایل اھت اب وہ واسپ آےن یک ہی یہ رشط رےھک یگ ہک ی ارم وک ہی اکم 

ا ڑپے اگ ۔ 

ن

 وھچڑی

 وہ دورسے رمکے ںیم آ رک ٹیل یئگ دنین وت ان دوونں وک ںیہن آین یھت ۔

ری اد وہا اھت   ویکہکن آج ان دوونں اک دل ی 

     

را اور 

ن

اسری رات وہ ای  ڈنکیس وک یھب ہن وسی ا اور حبص روینش وہےت ںیہ رضخ اس اک وی 

 یپاوپسرٹ ےل ےک آی ا اھت ۔ 

د روح ےناےس ہی س  ھچک رکےن ےک ےئل اہک اھت ۔  ای 

 

 ش

  روح رمکہ وھکل ےک ادنر آیئ 
 
ا اھت ج

ٹ

 ۔وہ اےسی یہ رمکے ںیم ل 

یل اخیل رظنوں ےس اےس داتھکی راہ نکیل روح انب اےس دےھکی اانپ اسامن کیپ رکےن یگل وہ اخ

 ےن ای  رظن اس رپ ہن ڈایل ۔ 

 اس ےک اسےنم اس ےن اانپ اسرا اسامن کیپ ایک ۔

د رضخےک العوہ وکیئ یھب ہن اھت ایس ےئل اور وکیئ آواز انسیئ ہن دے ریہ یھت نکیل  ای 

 

ر ش
م
ی اہ
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ر اج ےک اہک ہک وصعمہم وشون ںیم اہمترے وحاےل رک
م
  روح ےن ی اہ

 
 ےک اج ریہ وہں ج

 اس اک تہب ایخل رانھک ۔ 

ر ںیہ ۔ 
م
 ی ارم وک ہتپ الچ ہک وہ اچروں ی اہ

د وہ یھب اس یک رطح اس ےک اجےن اک مغ انم رےہ ںیہ ۔  ای 

 

 نکیل ش

ر آی ا ۔روح ےن ایھب یھب اس یک رطف ہن داھکی ۔ 
م
 وہ آہتسہ ےس اھٹ رک ی اہ

 نکیل رضخ ےن ای  رظن داھکی اور دوی ارہ ہن دھکی یپای ا ۔ 

 وہ یئگ یھت اس یک آںیھکن اس ےک رات رھب روےن  ای  

ے

 یہ رات ںیم اس یک ایک احل

 یک یلغچ رک ریہ یھت ۔ 

 دھکی رک اےس  

ے

 ےس گل اجےئ اس یک احل

ن

ارف اک دل اچاہ ہک ایھب اج ےک اس ےک نس 

 

ش

اا وہا وسحمس وہا ۔ 

ے

ت

ٹ

پھپ
ت

 اانپ دل 

رس ویکں ںیہن آراہ اھت ۔ 

ے

ازک یس ڑلیک وک اس رپ ی

ن

 ہن اجےن اس ی

ری ڑیسیھ رپ ڑھکا اھت ۔ و

ن

 ہ تبحم ےک اسرے رمےلح ےط رکاکچ اھت وہ قشع یک آخ

 نکیل اس اک اسھت دےنی ےک ےئل روح ایتر ہن یھت ۔

یھبک ںیہن اجےن دے اگ ۔ہشیمہ رضخ وک اگل ہک اب یھب روح اہیں ےس ہن یلکن وت ی ار م اےس  

 ےک ےئل دیق رکےل اگ ۔ 
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 ولچ روح ۔

ر 
م
وں یھب ی اہ

ن

 

ے

ر لکن ایگ ہکبج رضخ ےک ےھچیپ وہ ت
م
اس ےن ےتہک وہےئ روح اک گیب اھتام اور ی اہ

 لکن ےئگ ےھت ۔ 

  روح وک اےنپ ےھچیپ ےس یسک اک اصحر وسحمس وہا ۔ 
 
 ج

وےس وھچڑ ےک اج ریہ وہ ںیم وت ای  یہ رات ںیم اہمترے ریغب کھت ایگ سک ےک رھب

 ےھجم ۔ 

ر یلچ یئگ ۔
م
اا وہا وسحمس وہا وت اس ےک اصحر ےس لکن رک ی اہ

ے

 گت
ھت
 
ت

 روح وک اانپ دنکاھ رھپ ےس 

 ی ارم ےن اانپ وفن اکنال اھت ۔ 

راقن وک وبل دو ہک اینپ ربق ایتر رکوا ےل ویکہکن اس ےک ےھچیپ وکیئ ںیہن ےہ وج اس ےک 

ن

ف

  رک وہ وفن دنب رک اکچ اھت ۔ ےئیل ربق ونباےئ اگ سب اانت ہک

ر آی ا ۔ 
م
 رھپ ی اہ

 روح ےک اسھت وہ اچروں ارئیوپرٹ وھچڑےن اجرےہ ےھت ۔ 

ا اےس ڈر اتگل ےہ ۔ 

ن

 رضخ الشیپس رسوزس روھکای

 وہ رضخ وک ہک رک ےھچیپ وہ ایگ اھت ۔ 

 ہکبج روح اس یک آوھکنں ںیم دےنھکی یک تمہ ہن رک یکس ۔ 
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اور وہ ہی یھب اجیتن یھت ہک ای  ی ار ارگ اس ےن   اس ےن تہب تمہ ےس ہی ہلصیف ایک اھت 

 ی ارم یک رظنوں ںیم دھکی ایل وت دوی ارہ یھبک اےس ہی ومعق ںیہن ےلم اگ

 

     

اےسںیہن اگل اھت ہک اےس ارئیوپرٹ رپ اصرم نلم آےئ اگ اصرم وت اجاتن یھب ںیہن اھت ہک وہ 

 یپااتسکن اجےن وایل ےہ 

 وپاھچ ۔وت مت اج ریہ وہاےس وھچڑ ےک اصرم ےن  

ا اچےیہ اجنےن ویکں روح خلت۔ وہیئ 

ن

 آپ وک وت وخش وہی

ا ےہ وت ںیم اس ےس اس یک زدنیگ 

ے

ا ہن وہ مت ےس ینتک تبحم رکی

ے

  ادنازہ وہی

ے

ارگ ےھجم ی

ا تہب یتسس ںیہن یلکن اہمتری تبحم ۔۔۔؟

ے

ے یک یطلغ یھبک ہن رکی

ن

ب
 
پ

ن

ھت
پ
چ

 

 ریخ وخش روہ ۔اصرم یھب ایس ےک ادناز ںیم وبال ۔ 

روپرٹ ےپ  اک ااظتنر رکےن یگل۔   ای 

ٹ
ن

اومس

ن

 اک ای

ٹ
 

 وہ اینپ الفی

اجیتن وہ روح ںیم ےن یھبک وساچ ںیہن اھت ریمی یھب یلمیف وہیگ تہب وھچیٹ یس رمع ںیم 

 ڑلیک  

ے

  ی
 
ر بلک اک ای  رول ےہ ج

م
اسل   18ےھجم ای  بلک ںیم چیب دی ا ایگ دیئب ےک ہ

ا ۔ اےس ادیم

ے

 ہن یھت ہک یلیلٰ اس ےس اس یک ہن وہاجےئ اےس یسک ےک اسےنم اچیب ںیہن اجی

 رطح ےس وکیئ ی ات رکے یگ ۔ 
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 یگل ۔

ن
ن

 وہ اخومیش ےس نس

ر زیچ اجےن اک وشق اھت ےھجم ونجن اھت ہک ںیم یسک ےک یھب 
م
د ہ

ٹ

ےھجم ویپمکرٹ یک اے وٹ زی 

ر زیچ وک ڈنیہل رکوں۔ 
م
 ویپمکرٹ ںیم اج رک اس یک ہ

ے یھب یگل یھت ۔ 

ن

ھب
سک

 ںیم 

 ےس قشع رکےن وایل ڑلیک ای  بلک ںیم ڈاسن رکیت یھت ۔ ہک ےھجم چیب دی ا ایگ ویپمکرٹ 

ا اھک ےکس ۔ 

ن

 اک اھکی

ے
ے

اےنچ ےک دعب ںیمہ رصف اےنت ےسیپ ےتلم ےھت ہک ای  وق

ن

 اسرا دن ی

اےسی ںیم ریما ویپمکرٹ آرپرٹی ےننب اک وخاب ادوھرا یہ رہ ایگ ۔نکیل رھپ یھب ںیم ےن ویپمکرٹ 

ا اھت ۔  ےس یھبک دوری ںیہن انبیئ ہی ریمے وشق اھت

ن

ر تمیق رپ وپرا رکی
م
 ےسج ںیم ےن ہ

ای  دن وہ بلک دنب وہایگ س  ڑلویکں وک آزادی لم یئگ اجیتن وہ وہ آزادی سک ےن 

دولایئ یھت اہمترے ی ار م ےن۔ اور رھپ اس ےن ےھجم اےنپ اسھت ویپمکرٹ گنکیہ ےک اکم رپ 

 رھک ایل ۔ 

ےس اچبےئ ےھت   اس ےن رصف ریمی زعت ںیہن اچبںیئ اس ےن ریمے وخاب وٹےنٹ

 ۔

ںیم ہی ںیہن یتہک ہک ی ارم حیحص ےہ وہ طلغ ےہ اسری داین ےک ےئل طلغ وہاگ نکیل وہ 

اہمترے ےئل طلغ ںیہن ےہ اس ےن مت ےس تبحم ںیہن یک روح اےنس مت ےس قشع ایک ےہ  
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 ۔

ا وہ اہمترے 

ن

ںیم ہی ںیہن یتہک ہک مت ایھب ریمے اسھت واسپ ولچ نکیل زیلپ واسپ آ اجی

 اجےئ اگ ۔ ریغب رم  

ارف یک آواز انسیئ دی ۔ 

 

  اےس ش
 
 یلیلٰ اخومش وہ یکچ یھت ج

د اک ڈاویئرس وہایگ ۔ 

ٹ

 ںیم ایگرہ اسل اک اھت ریمے ومم ڈی 

ادی رکیل ۔ 

 

 دوونں وک ریمی رضورت ںیہن یھت دوونں ےن اگل اگل ش

 اور ےھجم وھبل ےئگ ۔ 

 ےھت وج ےھجم اےنپ اسھت ایسی وہگجں رپ ےل ےک اجےت  

ے

اہجں وہ ولگ ریمے ھچک دوس

 ےھجم آہتسہ آہتسہ ےشن اک اعدی انبےن ےگل ۔ 

 سج ےک دعب ارثک وہ اےنپ اکم ھجم ےس ولکناےت ۔

رھ یئگ ہک ںیم 

ٹ

 ی 

ے

 اس دح ی

ے

ںیم ای  ڈراپ ےک ےئل وچری اں رکےن اگل ۔ےشن یک ل

 یسک اک لتق رکےن وک یھب ایتر اھت ۔ 

 ایس رطح ای  دن ےھجم ی ار م الم ۔ 

 وہےئ داھکی ۔ںیم ےن اس ےس اہک ہک ےھجم یھب وتسپل دو اور ںیم ےن اےس لتق رکےت

ںیم یھب یسک وک یھب امر دوں اگ اور دبےل ںیم مت ےھجم ےسیپ دانی اجیتن وہ ی ارم ےن ےھجم ایک دی ا 
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 ۔

ارف رکسما رک 

 

 اگل ہپ امطہچن اور ای  امطےچ ےس یہ ریمی لقع اکھٹےن گل یئگ ش

ٹ
 

رای

 وبال اھت ۔ 

  ہک زیلپ ےھجم اےنپ اسھت رھک ول ریما وکیئ ںیہن ےہ ۔ رھپ ںیم ےن اس یک ںیتنم یک

 وت اجیتن وہ اس ےن ایک اہک ۔ 

 انہک اہمترا وکیئ ںیہن ےہ ںیم وہں اہمترا ۔ 

ے

 اس ےن اہک ہک آج ےک دعب م

ارف ایھب یھب رکسما راہ اھت ۔ 

 

 ش

را نکیل اہمترے اعمےلم ںیم اس ےس ااھچ اور وکیئ ںیہن ےہ ی ارم  وہ وہاگ س  ےک ےئل ی 

 ےس زی ادہ ںیہمت اور وکیئ ایپر ںیہن رک اتکس ۔ 

ری یطلغ اعمف رک دںی ںیم ان ےک دونمشں 

ٹ

اجیتن وہ روح اوہنں ےن ریمی س  ےس ی 

ارف یک ی ات ایھب متخ ںیہن

 

 وہیئ یھت ہک ےک اسھت لم رک اںیہن دوھاک دےنی یگل یھت ش

 وصعمہم وبل ایھٹ ۔ 

 یک یٹیب وہں وہ ےھجم 

ے

نکیل اوہنں ےن اہک ہک ںیم ان یک یلمیف وہں ۔اس ےک دوس

 

ے

 ڑسوکں رپ روےنل ےک ےئل ںیہن وھچڑ تکس

 وہ یھبک یسک وک اعمف ںیہن رکےت ہن اجےن ایک وسچ ےک ےھجم اعمف رک دی ا 
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 ںیہ وہ اہمتر

ے

ر یطلغ اعمف رکتکس
م
ی ہی یطلغ یھب اعمف رک دںی ےگ نکیل روح اہمتری ہ

ا ۔وصعمہم تہب آہتسہ آہتسہ وبل ریہ یھت 

ن

 زیلپ واسپ آ اجی

ر ےک ےیل ی ات رکین ےہ رضخ ےن س   اب س  اجؤ مت ولگ ۔۔۔ ےھجم روح ےس ھچک دی 

ارہ ایک وت وہ ولگ اخومیش ےس اھٹ رک ےلچ ےئگ ۔ 

 

 وک اجےن اک اش

     

  آ رک اھٹیب وت وہ ےنہک یگل  آپ یک اہکین ںیم ےلہپ یہ نس یکچ وہں رضخ اھبیئ
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

د اس ی ار ںیہمت ریمی اہکین ایھچ ہن ےگل ۔ ای 

 

 ولچ ای  ی ار رھپ ےس نس ول ش

 اجؤ ی ار م اہمترے ریغب رم راہ ےہ ۔

ے

ا م

ن

 ںیم ہی ںیہن وہکں اگ ہک واسپ آ اجی

  سب اانت وہکں اگ ہک اہمترے امومں ےن ودعہ ایک ےہ ہک اس یک اھبیجن واسپ رضور آےئ

 یگ اور ارگ مت ےن اےنپ امومں اک ودعہ وتڑا وت ںیم ںیہمت یھبک اعمف ںیہن رکوں اگ ۔ 

رضخ ےن اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف رکےت وہےئ ےس دھکی رک اہک وت روح ےبینیقی ےس  

 دےنھکی یگل ۔

  اس ےن یلہپ ی ار اےنپ ی اپ اک لتق ایک اھت 
 
 وہ ریتہ اسل اک اھت ج

اور ےک رتسب رپ یھب راہ اھت اور ی ار م یک ریغت ےن وگارا ہن ایک اس اک ی اپ اس یک امں وک یسک  

ری اد ایک اجےئ ۔   ہک اس یک امں یک زعت وک اس رطح ےس ی 

ر روز دن رات 
م
رار یک تمیق وہ ہ

ن

م
رار ںیم اچیب ایگ اھت اور اس سیب ہ

ن

م
ریمی نہب وک سیب ہ
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 اہمترے ی اپ یک امر اھک ےک اکھچیت

ا ۔ اہمترا ی اپ دن رات اجونروں یک رطح 

ے

ر رات وک اامعتسل رکی
م
ا اھت اور ہ

ے

 اےس امری

 ںیہن رکوای ا ۔ضحم وسہل اسل یک یھت 

ے

  امں ےننب وایل یھت وت اس اک العج ی
 
اور رھپ وہ ج

  ںیہمت منج دےتی وہےئ رم یئگ ۔ 
 
 اہمتری امں ج

ا  اور ںیہمت الرک اہمتری وسیلیت امں اور اس یک ویٹیبں ےک اسےنم کنیھپ دی 

 یک رضورت یھت وج ریمی وصرت ںیم اںیہن لم ایگ ۔ اور اںیہن ای  ونرک 

وہ ولگ دن رات ھجم ےس اکم رکواےت رصف اہمتری ای  کلھج داھکےن ےک ےئل ںیم 

ا اور اانپ اکم ولکنا رک وہ ےھجم 

ے

دن رات ںیہمت ای  رظن دےنھکی ےک ےیل یپاولگں یک رطح دوڑی

ر  
م
ر کنیھپ دےتی اسرا دن اسری رات ںیم رھگ ےس ی اہ

م
 رسدی ںیم ڑتاتپ راتہرھگ ےس ی اہ

 وکیئ ںیہن اھت وپےنھچ واال ۔

 سج دن ی ار م لتق رکےک رھگ ےس اھباگ ںیم یھب اس ےک ےھچیپ اھبگ آی ا ۔ 

واہں ےس اھبگ رک مہ رولیے انشیٹس ےچنہپ اہجں دو ڑلےک ای  ڑلیک وک زی ادیت اک اکشر انب 

 رےہ ےھت ۔ 

ارے اسےنم ای  ڑلاک ںیم ےن اےس رھتپ امرا اور ی ارم ےن اےس اانپ اچوق دےتھکی
م
 یہ دےتھکی ہ

 دانی اور ںیم ےن 

ے

رم ایگ اور دورسا اھبےنگ اگل ی ار م ےن ےھجم آرڈر دی ا ہک اےس اھبےنگ م
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 اس ےک آرڈرز وفول رک راہ وہں ۔ 

ے

 اےس اھبےنگ ںیہن دی ا اور اس ےک دعب ںیم آج ی

 ہی ےتہک وہےئ ےھجم رشم ںیہن آیت ہک ںیم ی ارم اک آدیم وہں

ای  دنمسر ےک یپاس ےچنہپ وت واہں ھچک ولگ وچری ےس دیئب اجرےہ ےھت مہ دوونں  

اںیہن ںیم دصقی اور اصرم یھب ےھت اصرم میتی ڑلاک اھت ےسج دصقی اےنپ اسھت ےل ےک 

  اےس ہتپ الچ ہک مہ یھب میتی ںیہ وت وہ ںیمہ یھب اےنپ اسھت ےل ایگ 
 
 اج راہ اھت اور ج

ا ےہ نکیل اس ےن ںیمہ تہب اےھچ وکسل ںیمہ ںیہن اتپ اھت ہک دصقی واہں ایک اک

ے

م رکی

اری ایھچ میلعت اک ایخل رےنھک اگل ںیم ےن اےس اتبی ا ہک ںیم اہیں رپ تہب ہسیپ 
م
ںیم ڈاال اھت ہ

 امک ےک ںیہمت اےنپ اسھت ےل ےک آؤں اگ ۔ 

دصقی ےن ریمی تہب دمد رکےن یک وکشش یک نکیل ای  دن ںیمہ ہتپ الچ ہک وہ ہی اکم 

ا ےہ وہ دیئب

ے

ا ےہ ۔رکی

ے

  ےک ڈان ےک آےگ اکم رکی

ا ےہ وت وہ ںیمہ وھچڑ رک 

ے

  اےس ہتپ الچ ہک دصقی ہی اکم رکی
 
اصرم دنپرہ اسل اک اھت ج

 ای  میتی اخےن ںیم الچ ایگ اور وںیہ اینپ ڑپاھیئ لمکم رکےن اگل ۔ 

 وج اےس ہی س  ھچک طلغ اتگل اھت نکیل ےھجم اور ی ارم وک ہی س  ھچک ی الکل کیھٹ اتگل اھت ویکہکن

ارا دصقم اھت ہک مہ یسک 
م
ا اھت وہ سب ایس اکم ےس وپرا وہ اتکس اھت اور ہ

ن

دصقم مہ ےن وپرا رکی

 یھب وعرت وک اامعتسل ںیہن وہےن دںی ےگ ۔ 
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اسل یک رمع ںیم ی ارم ےن اس ڈان وک لتق رکدی ا اور وخد   16اورمہ ےن اانپ دصقم وپرا ایک  

 اس یک ہگج ھٹیب ایگ ۔ 

اک ڈان ےہ اور ںیم اس اک س  ےس اخص آدیم ےھجم رخف ےہ ہی   اس ےک دعب ےسی ارم دیئب

 ی ات ےنہک ںیم ۔ 

 وہیئگ ۔ 

ٹ

ت

ن

مب
س

ن

ن

اؤ

ن

 یک ای

ٹ
 

 رضخ ایھب وبل راہ اھت ہک روح یک الفی

 ےہ ۔ویکہکن وہ ای  

ے

اجوروح مت ی ارم وک اس ےیل وھچڑ ےک اج ریہ وہ ویکہکن وہ ای  اقٹ

ا  

ے

ےہ ہی ےنہک ںیم ہک ںیم اس اک آدیم ڈنغہ ےہ ولوگں یک اجن اتیل ےہ نکیل ےھجم رخف وہی

 وہں۔

  مت ی ارم ےک یپاس واسپ آو یگ ورہن یہی 
 
ںیہمت اینپ اھبیجن انب رک اس دن ےلگ اگلؤں اگ ج

 اک دل داھکےن وایل ای  اعم یس ڑلیک وہ ےھجم ریمی 

ے

وسوچں اگ ہک مت ریمے دوس

دقم ااھٹیت اہجز یک اھبیجن یھبک یلم یہ ںیہن یھت رضخ اج اکچ اھت ہکبج روح آہتسہ آہتسہ  

 رطف اجےن یگل ۔ 

رق ںیہن رک یپا ریہ یھت 

ن

  وہ یہس اور طلغ ںیم ف
 
 ےہ ج

ے
ے

 اور ہی وہ وق

     

 وہ اہجز ںیم یھٹیب لسلسم روریہ یھت

ام ںیہن ےل رےہ ےھت 

ن

 آوسن ےھت وجروےنک اک ی
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 دل اھت وج مغ ےس اٹھپ اج راہ اھت ۔ 

ر رہتش آج رصف اس صخش 

ن

 ےک ےئل اےس وھچڑ رک اس اک اانپ امومں اس اک س  ےس زعی 

 الچ ایگ ۔ 

 ویکہکن وہ حیحص اھت اور اس ےک امومں ےن حیحص وک انچ اھت ۔ 

  آ رک وپھچ یکچ یھت می ںم آپ وک ڈر وت ںیہن گل 
 
ی ر

ے

ارئی وہرٹسز وکیئ دس ی ار اس ےک ف

 راہ ۔

 جنیچ رکوا دںی ارگ آپ وک اہیں ڈر گل راہ ےہ وت

ٹ

 می ںم مہ آپ یک س 

 اور وہ اےس ای  ی ار یھب ہی ںیہن اتب یپایئ۔ 

ا ےہ ۔

ے

 ےس گل رک متخ وہی

ن

 ہک اس اک ڈر رصف اور رصف ی ارم ےک نس 

 

     

مت ےب رکف وہ اجؤ ی ارم ںیم ےن اسرا ااظتنم رکوا دی ا اھت روح آرام ےس یپااتسکن چنہپ اجںیئ 

 اےس واہں وکیئ ہلئسم ںیہن وہاگ ۔یگ  

 ںیم ےن ڈراویئر اک ااظتنم رکا دی ا ےہ وہ اےس دیساھ افہمط یب یب ےک رھگ ےل اجےئ اگ ۔ 

ااکم یس وکشش یک ہکبج ی ارم رمکے ںیم ادرھ ےس 

ن

رضخ ےن اےس ےب رکف رکےن یک ی

 ُادرھلہٹ راہ اھت اور ی ار ی ار ای  یہ ی ات رک راہ اھت ۔ 
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  ۔ہک وہ تہب ڈر یئگ وہیگ

  اس ےن ھجم ےس ی ات یک 
 
  وہ یلہپ ی ار اہیں آیئ یھت اور یلہپ ی ار ج

 
اجےتن وہ رضخج

 یھت وت اس ےن ایک اہک اھت ۔

 اس ےن اہک اھت وہ اہجز ںیم تہب ڈر یئگ ےہ اےس تہب ڈر گل راہ ےہ ۔

اور اس دن ںیم ےن اےنپ آپ ےس ودعہ ایک اھت ہک ںیم اس ےس یھبک اےلیک رفس ںیہن 

 ۔ رکےن دوں اگ  

 ںیم وت اےنپ آپ ےس ایک وہا ودعہ ہن اھبن اکس ۔ 

 اور وہ وج یتہک یھت یھبک ےھجم وھچڑ رک ںیہن اجےئ یگ وہ یھب اانپ ودعہ وتڑ یئگ ۔ 

ری زسا دوں اگ ۔اور مت ےھجم ی الکل ںیہن رووک 

ٹ

  آےئ یگ ہن ںیم اےس یطلغ یک تہب ی 
 
وہ ج

 ےگ ۔ 

 وہ اےس ایلگن داھکےت وہےئ وبال ۔ 

 رپ ھچک ںیہن وبل یپا راہ اھت ہکبج رضخ اس یک  

ے

 احل

  ےھچیپ ےس ی ارم یک 
 
  یپااتسکن چنہپ اجےئ وت ےھجم اتب دانی رضخ رمکے ےس اج راہ اھت ج

 
وہ ج

ر لکن ایگ 
م
ا ی اہ

ے

 آواز انسیئ دی وہ نس رک رگدن الہ ی
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ر اگڑی اس اک ےلہپ یہ ااظتنر رک ریہ یھت ۔ 
م
 ارئیوپرٹ ےک ی اہ

رضخ ےک ی ارے ںیم اتبی ا اور رھپ اےس افہمط یب  اس ےس اس ےک ی ارے ںیم وپھچ رک اےس

ر وھچڑ آےئ ۔ 
م
 یب ےک رھگ ےک ی اہ

 اےنپ ےلحم ںیم چنہپ رک تہب اسرے ولگ اےس اچہپن ےکچ ےھت ۔ 

 اور واہں رپ امرہی یھب اےس دھکی یکچ یھت ۔ 

ااےن یگل ۔

ٹ

کت

ٹ

ھت
ک

 نکیل اےنپ رھگ یک رطف اجےن یک اجبےئ وہ افہمط یب یب اک دروازہ 

 ےس اگلی ا ۔ افہمط یب یب  

ن

 ےن دروازہ وھکل رک اےس اےنپ نس 

ر ےھجم ےلہپ یہ دے اکچ ےہ ۔ 
م
 ریتی آےن یک ربخ ریتا وشہ

 وہ اےس رکسماےت وہےئ اتبےت ادنر ےل آںیئ ۔ 

د وہ سب اس ےک اہیں آےن ےک ی ارے ںیم اجیتن یھت  ای 

 

 ش

     

 رضخ ےن اےس ایھب آرک اتبی ا اھت ہک روح یپااتسکن چنہپ یئگ ےہ۔

  ےہ ۔ اور ی الکل کیھٹ 

ا راقن وک البؤ ۔ی ارم ےن دورسا آرڈر دی 

ن

 کیھٹ ےہ ف

 مت اس ےک اسھت ایک رکےن واےل وہ ۔اس اچیبرے ےن رضخ ےن ھچک انہک اچاہ 

 اس اچیبرے ےن ھجم ےس ریمی زدنیگ دور رک دی ےہ اےس زسا رضور ےلم یگ ۔ 
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ی ےہ

ن

ھپ ی
پ
چ

 اس ےن ھجم ےس ریمی زدنیگ 

 اب ںیم اس ےس اس یک زدنیگ ونیھچں اگ ۔ 

ا اچےیہ ۔ 

ن

 اےلگ دس ٹنم ںیم وہ اہیں وہی

راقن اک ااجنم وساچ وت اس ےک اےنپ امےھت رپ ےھنن ےھنن ےنیسپ ےک رطقے آےن 

ن

رضخ ےن ف

 ےگل ۔ 

راقن وک اس ےک ےیک یک زسا رضور ےلم یگ ۔ 

ن

 نکیل وہ اجاتن اھت ف

 ویکہکن اس یک یطلغ وھچیٹ ںیہن یھت 

     

  ےس آیئ یھت افہمط یب یب یک وگد ںیم رس
 
  رھک ےک روےئ اجریہ یھت ۔وہ ج

و ویکں آیئ یھت روح ۔ 
ُ

ے

را گل راہ ےہ وت ئ

ٹ

ا اانت یہ ی 

ن

 ارگ ےھجت واہں ےس آی

ر ےک یپاس ۔ارگ وہ حیحص ےہ وت ویکں آیئ وت اےس وھچڑ ےک ۔ 
م
 وںیہ رک اجیت اےنپ وشہ

 اماگن ےہ

ے
ے

ا دنب رک اور وےسی یھب وت ےن اس ےس وق

ن

 سب ریما ہچب وت روی

ا ےہ ریتے ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر ےہ 

ے

 وہ ھجت ےساینت تبحم رکی

  وت اچےہ یگ وہ آاجےئ اگ ےھجت ےنیل۔یلگپ وہ وکیئ 
 
ارے اک رظتنم ےہ ج

 

وہ ریتے ای  اش

 وھچڑ وھتڑی ہن راہ ےہ ےھجت وج اس رطح ےس رو ریہ ےہ 

  وت ےھجم ای  ی ات اک وجاب دےنکیل
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 ۔ارگ ےھجت س  ھچک ہتپ لچ ایگ اھت وت واہں ےس واسپ ویکں ںیہن یلچ یئگ ۔

گلت ااں 

ن

ن
افہمط یب یب ایپر ےس اس اک رس اینپ وگد ںیم رےھک آہتسہ آہتسہ اس ےک ی اولں ںیم ا

 الچےت وہےئ ی ات رک ریہ یھت ۔ 

 ۔ 

ے
ے

 افہمط یب یب ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت اس وق

 نکیل اسرے راےتس ای  ی ات ںیم یھجمس وہں ںیم ان ےک ریغب ںیہن رہ یتکس۔ 

ا ےہ ۔ 

ن

 ےھجم ان ےک یپاس واسپ اجی

 وہیکچ یھت ۔رضخ اھبیئ ریما بلطم ےہ 

ٹ

مت
س

ن

ن

او

ن

نکیل ںیم ںیہن اج یپایئ۔اہجز ےک ای

 امومں ےن ےھجم اجےن ےک ےئل وبال۔ 

ا ےھجم وںیہ ےس  

ن

ا اچےیہ اھت ی

ن

ا اچےیہ اھت ۔وہ روےت وت ںیم آیئگ ۔ےھجم ںیہن آی

ن

ولٹ اجی

 وہےئ وبیل ۔ 

 ںیم ویکں آیئگ افہمط یب یب ۔وہ روےت وہےئ وبیل ۔ 

 ویکہکن وت وعرت ےہ ۔ 

 ای  وعرت اینپ تبحم ےک دراجت ہشیمہ دنلب ریتھک ےہ ۔ 

ا، دض، رغور 

ن

ا ےہ ہن وت ای

ے

  رمد قشع رکی
 
ا ےہ ج

ے

ا رمد قشع رکی

ے

نکیل رمد تبحم ںیہن رکی

 س  وھچڑ داتی ےہ ۔ 
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 اینپ تبحم ےک اسےنم ےنٹھگ کیٹ داتی ےہ ۔   وہ

 نکیل وعرت یک تبحم ںیم دض وہیت ےہ وہ تبحم ےک دبےل تبحم اچیتہ ےہ ۔ 

ا ےہ وت رغمور وہ اجیت 

ے

  اےس ہی ہتپ لچ اجےئ ہک وہ رمداس ےس تبحم رکی
 
اخص رک ج

 ےہ ۔

 وت یھب وت رغمور وہیئگ ےہ ۔دھکی اہلل ےن ےھجت اہکں ےس اہکں اچنہپ دی ا ۔

 ھجت ںیم اینت تمہ ہن آیئ ہک وت اس صخش ےک یپاس ولٹ رک یلچ اجےئ وج ریتے نکیل

ا رہ ایگ ۔ 

ے

 ےئل روی

 اس صخش ےن تبحم ںیم ےھجت رغور دی ا ۔اوروت اس اک رغور وتڑ ےک آیئگ ۔

را ۔ای  دل ےک یئک ڑکٹے رکآیئ۔  را ایک وت ےن روح تہب ی   تہب ی 

 دی ا ےہ اس نکیل ایھب یھب ھچک ںیہن دبال ۔اج ولٹ اجؤ اس ےک  

ے
ے

ا ےل اےس انتک وق
ُ
یپاس ب 

 ےن ےھجت ۔افہمط یب یب ےن وپاھچ ۔

 ای  ہنیہم ۔۔روح وصعمتیم ےس وبیل ۔ 

اعقش ےہ ریتا ےلہپ آاجےیئ اگ ۔آزام ےک دھکی ےل اس ااحتمن ںیم یھب وپرے وس ربمنوں  

 ےس یپاس وہ اگ 

 ۔ 

ن

دا ےس اعمیف امن

ن

 اھٹ اجےک امنز ادا رک اجج
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ا ےہ ریتی

ے
ن

 یھب ےنس اگ ۔   وہ س  یک س

  ےس ایھٹ
 
ی ر

ے

 افہمط یب یب ےتہک وہےئ آہتسہ ےس اس ےک ف

     

راقن اس ےک اسےنم زنیم رپ ڑپا اھت ۔ 

ن

 ف

رار وہ راہ اھت۔ 

ن

ارف اےسارئیوپرٹ ےس ڑکپ رک الی ا اھت ۔وج ی ارم ےس ڈر رک کلم ےس ف

 

 ش

رے ےھجم اعمف رکدو ڈویل ھجم ےس یطلغ وہیئگ ںیم ںیہن اجاتن اھت ہک اھبیھب اہمترے ی ا

 ںیم ھچک ںیہن اجیتن 

 ںیم وت سب اںیہن ہی اتب راہ اھت ۔ 

راھ دی ا ۔ 

ٹ
پ
ارپ اس ےک ہنم رپ خ

 

  ی ار م ےن ای  الپکٹس ش
 
راقن ایھب وبل یہ راہ اھت ج

ن

 ف

ے ےتہک ںیہ ۔ 
ش
ک

راقن اسسن روانک 

ن

 اجےتن وہ ف

 "اےس"

ارپوک زور ےس ڑکپےت وہےئ اس یک اسسن دنب رکےن اگل ۔ 

 

 وہ ش

ا اجن اج ریہ ےہ ۔ اسیک وسحمس وہ راہ ےہ 

ن

 اسسن روک ریہ ےہ ی

 ریمی یھب اجریہ ےہ ۔ 

 رم راہ وہں ۔ 
پ
 ٹ
پ
 ےلھچپ آھٹ ےٹنھگ ےس ٹ

 ای  ای  ڈنکیس ڑتپ راہ وہں ۔
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ی الکل اہمتری رطح یہی ریما یھب احل ےہ ۔ںیم اس ےک ریغب رم اجؤں اگ نکیل ںیہمت 

 ےنیج ںیہن دوں اگ ۔ 

د کادنازہ یھب ںیہن ےہ ہک مت ےن ھجم ےس ایک انیھچ  ری 

ن

ارپ وک م

 

س رک ڑکپےت ٙ   ےہ ۔وہ ش

 وہےئ وبال ۔ 

ا اچاہ ۔ 

ن

راقن ےن اس ےک اہوھتں رپ اےنپ اہھت رھک رک اانپ ہنم وھچڑوی

ن

  ف
 
 ج

  رم اجؤ ےگ ںیم وھچڑ دوں اگ
 
راقن ج

ن

 ایھب مت رمے ںیہن ف

 وہ رپوکسن ادناز ںیم وبال ۔

ااچےتہ وہ ںیم ںیہمت آاسن ومت دے راہ وہں اس ےن 

ن

ویکں ڑتپ ڑتپ ےک رمی

راتمح ہن وھچڑی وتی ارم ےن اہک ۔ 

ن

 م

ا اےس ےھچیپ یک رطف داکھ دےاکچ اھت ۔ 

ے

راتمح اونگر رکی

ن

 مت اےسی ںیہن امون ےگ وہ اس یک م

 دےتھکی یہ دےتھکی وہ آگ یک ٹپل ںیم آےن اگل ۔ 

 اج 

ے

ریہ یھت رگم اس آگ ےس اےس اچبےن واال وکیئ ہن اھت   ےنخیچ الچےن یک آواز دور دور ی

 ۔

     

ا  ای  ہتفہ زگر اکچ اھت نکیل روح ںیم اینت تمہ ہن آیئ ہک ی ارم ےس ی ات رک ےکساور ہن یہ ی 

 رم ےن اےس وفن ایک۔ 
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اداین رپ اتھچپ ریہ یھت ۔ 

ن

 دوونں یک رطف ےس اخومیش یھت روح اےنپ ےلصیف اور ی

 اک ےب ینیچ ےس ااظتنر رک راہ اھت ۔ ہکبج ی ارم اس یک رطف ےس لہپ  

 رضخ ےن اےس نیقی دالی ا اھت ہک وہ واسپ رضور آےئ یگ ۔ 

مت آج یھب رھگ ںیہن ےئگ رضخ ےسیج یہ اےنپ آسف آی ا اےس آسف ںیم اھٹیب دھکی رک وپےنھچ اگل 

  ےس روح یئگ یھت وہ واسپ اےنپ رھگ ہن ایگ ۔
 
 ج

 راہ ےہ ۔ویکں اجؤں رھگ ہپ وکن ےہ وج ریما ااظتنر رک  

ااظتنر رکےن وایل وت وھچڑ رک یلچ یئگ۔ی ارم رکیس یک تشپ ےک اسھت کیٹ اگلےئ آںیھکن 

 دنب ےیک وبل راہ اھت ۔ 

ادنیہ رک یکچ یھت 

 
ن

 رسخ آںیھکن رات رھب ہن وسےن یک ن

  آ رک وپاھچ ۔ 
 
ی ر

ے

 رشاب یپ ےہ مت ےن ۔رضخ ےن اس ےک ف

وک دنسپ ںیہن وہ ےھجم یھب دنسپ   مت اجےتن وہ ںیم انیپ وھچڑ اکچوہں ۔وج زیچ ریمی روح

 ںیہن۔

 وہ ایھب یھب ایس ادناز ںیم وبال اھت ۔ 

  ھٹیب رک رےنہ اگل ۔ 
 
ی ر

ے

 روح وک اہمتری ادایس یھب دنسپ ںیہن ےہ وہ اس ےک ف

 ارگ اےس ریمی ادایس دنسپ ہن وہیت وت یھبک وھچڑ رک ںیہن اجیت ۔ 
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ے

  ےس وہ یئگ ےہ ویش ی
 
 دوھکی اینپ ۔ج

ے

ںیہن یک ےہ مت ںیم ۔روح   رھگ اجؤ ی ارم احل

ےس ےلہپ یھب اہمتری ای  زدنیگ یھت ۔اس ےس ےلہپ یھب مت یج رےہ ےھت وت اب ویکں 

ری اد رک راہ اھت ۔   ںیہن ۔رضخ وک اب اس رپ ہصغ آےن اگل اھت وج روح ےک ےئل اانپ آپ ی 

 ںیہ رضخ۔ وہ ڑلیک ریمی اجن ےہ ۔وہ اس داین یک یلہپ ڑلیک ےہ

ے

وج   مت یھبک ںیہن ھجمس تکس

ےھجم ریمے ی ارم ہک ےک اکپریت ےہ وج ےھجم اانپ یتہک ےہ ۔وہ ریمی اسوسنں ںیم یتسب ےہ 

 اس ےک ریغب اسسن ںیہن ےل اتکس وہں ۔ 

 اور مت ےتہک وہ اس ےک ریغب یج ول 

اہں اس ےس ےلہپ ریمی زدنیگ یھت اس ےک دعب ھچک ںیہن ےہ ارگ وہ ےھجم وھچڑ رک یلچ یئگ 

ا رم اجؤاگن اہمترے و

ن

 دعے ےپزدنہ وہں ی اد رانھک ۔ ےہ ی

ر لکن ایگ
م
 وہ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال اتہک ی اہ

     

 افہمط یب یب آپ ےن وت اہک اھت وہ ےھجم الب ںیل ےگ نکیل وہ وت ےھجم وفن یہ ںیہن رک رےہ۔

 وت وخد رکےل افہمط یب یب ےن رکسماےت وہےئ اہک

 نکیل روح اب روےن وایل وہیئگ یھت

اراض وہں ےگ ۔اب روح یک آوھکنں ںیم چس چم آوسن ےنہب ںیم ےسیک رکوں وہ  

ن

ھجم ےس ی

 ےگل ۔ 
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ا۔ 

ے

ا ںیہن آی

ن

ر وک انمی
م
 وت ایک ےھجت وشہ

اراض ںیہن وہےت ھجم ےس روح ےن ےب یسب ےس اہک ۔ 

ن

 وہ ی

اراض ںیہ ۔ 

ن

 امومں وک وفن رکیت وہں ۔نکیل وہ یھب وت ھجم ےس ی

 وہ رھپےس ادایس ےس ھٹیب یئگ ۔ 

ارف اھبیئ وک وفن رکو

 

ں نکیل ان ںیم ےس وت یسک اک ربمن ںیہن ےہ ریمے یپاس ریمے ش

 یپاس رصف ی ارم اک ربمن ےہ ۔

  وسچ وسچ ےک کھت اجیت وت ھٹیب 
 
وہ ومی الئ اہھت ںیم رےیھک وسےچ اج ریہ یھت رھپ ج

 رک روےن یتگل ۔ 

     

  ےس اہیں آیئ یھت ای  زیچ اس ےن تہب وسحمس یک یھت ہک افہمط یب یب یک 
 
وہ ج

راب رےنہ یگل ےہ وہ ارثک اھکیتسن ریتہ ۔ تعیبط تہب ز

ن

 ی ادہ خ

دو نیت ی ار اس ےن وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ھچک ںیہن سب وممس یک وہج ےس اںیہن اھکیسن 

 ےہ ۔

  وہ افہمط یب یب آپ ےک ی ال تہب ڑجرےن ےگل ںیہ ۔وہ ان ےک  
 
  یھٹیب یھت ج

 
ی ر

ے

ف

 اےنپ ی ال انبےن یگل ۔ 

 ارے اب ںیم وبڑیھ وہ یئگ وہں ی ال وت رگںیئ ےگ یہ ہن 
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 وہ ایھب یہی اسری ی اںیت رک ریہ یھت ہک دروازہ وھکل ےک میظعت اور امرہی ادنر آیئ

 وہ ای  ےتفہ ےس اںیہن اونگر رکےن یک رھب وپر وکشش رک ریہ یھت 

ا دھکی رک وہ ادنر اج

ے

  امری ا وبل ایھٹ ۔ اںیہن آی
 
 ےن یگل ج

 دوھکی اامں ڈیمم وک دیئب ےس ایک وہےک آیئ ےہ رخنے یہ ںیہن متخ وہےت ۔

 لچ اٹیب تہب وہےئگ رخنے آےگ لچ اسرا رھگ دنگہ ڑپا ےہ ذرا اھجڑو وپاچیہ اگل دے ۔ 

 میظعت ےن امرہی وک وبےنل ےس روانک اچاہ ۔ 

 اس ےک بیصن ںیم یہی س  ھچک ارے ایم وھچڑو ۔ دیئب ےس آیئ ےہ۔ آ وت یئگ ےہ ہن

ا اھکل ےہ ۔ 

ن

 رکی

ا ںیہن اھکل ریمے بیصن ںیم ایک اھکل 

ن

ںیہن امرہی ی ایج ریمے بیصن ںیم ہی س  ھچک رکی

 ےہ ےلحم ےک چیب ںیم ڑھکی وہ رک اتبؤں یگ ۔ 

د وہ ولگ ذرا ےس رشدنمہ وہں ےگ نکیل وہ وت اےس چیب اک وکسن یک  ای 

 

اےس اگل اھت ہک ش

  ۔زدنیگ زگار رےہ ےھت

د ہصغ دالی ا  ری 

ن

 امرہی یک ی ات ےن اےس م

 وپرے ےلحم وک الچ الچ ےک اتبؤں یگ ہک ےسیک آپ ےن سمش ےک اہوھتں ےھجم چیب دی ا ۔ 

وٹ ےک آیئ وہں ںیم ۔یج ںیہن ریمی زعت اک احمظف ریما اہلل ےہ 

ُ

ایک اتگل ےہ آپ وک ل
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ر آپ ےک ارادے اکایمب ںیہن وہےئ اس ےس ےلہپ
م
 ہک ںیم اور اس ےک دعب ریما وشہ

 اس وپرے ےلحم ںیم آپ یک وکڑی یک یھب زعت ںیہن وھچڑوں ںیلکن اہیں ےس ۔ 

وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت ہک اس ںیم اینت تمہ اہکں ےس آیئ ۔نکیل آج وہ اانپ اسرا 

ہصغ ان رپ اکنل دانی اچیتہ یھت وہ امں وہ رک ای  یٹیب وک چیب یتکس یھت وت رھپ وہ یکیھب وہیئ 

 ےنپ قح ےک ےیل ڑلے ویکں ہنڑلیک وہ رک ا

اور رھپ سج رطح ےس اس اک امومں رصف اس وک ای  کلھج دےنھکی ےک ےئل ڑتیپا اھت وہ 

دردی اتجیت
م
 ویکں ان ےس ہ

اا وہاگ ۔ 

ن

کلت

ن

ن
ر 
م
 اتگل ےہ آپ ولگ اےسی ںیہن اجںیئ ےگ ےھجم یہ ی اہ

  میظعت ےن اس اک ی ازو رکپایل ۔ ۔
 
ر یک رطف ااھٹےن یگل ج

م
 وہ دقم ی اہ

دایئ ےن اےس تہب دبل  ہن اجےن د یٹیب یک ج  ای 

 

ویکں وہ وعرت اےس دصویں یک امیبر یگل ش

 دی ا اھت ۔ 

اہین رھگ ےس اھبگ یئگ یھت ہی ربخ وت اےس اہیں آےت یہ لم یکچ یھت ۔ 

ے

 ی

 ہکبج امرہی وہ ویسی یہ یھت ےسیج وھچڑ رک یئگ ۔ 

 یھت رشدنمیگ یھت

ے

 اج مہ اج رےہ ںیہ میظعت یک آواز ںیم دنام

ے

 ااجتل یھت وت ںیہک م

ا اچیتہ یھت اور ہن یہ میظعت یک لکش دانھکی اچیتہ یھت وہ وت ںیہک ی اںیت ےل 

ن
ن

ےسج ہن وت وہ س
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د ای  ظفل ہن وبل یپایئ  ری 

ن

 دھکی رک م

ے

ےک آیئ یھت اےس انسےن ےک ےیل نکیل اس یک احل

 سب اانپ اہھت ڑھچا رک ادنر رمکے ںیم یلچ یئگ

 مت آج یھب رھگ ںیہن ےئگ ۔

 وت اےس ےھٹیب دھکی رک وپےنھچ اگل ۔   وہ آسف آی ا 

  اجی ا رکوں اگ ۔یف ااحلل ےھجم وہ رھگ اکےنٹ 

ے

  روح واسپ آےئ یگ ی
 
ںیہمت اتب اکچ وہں ج

ا ےہ ۔ 

ے

 وک دوڑی

ا ۔ 

ن

ر اتگل ےہ ےھجم واہں اجی
م
 زہ

 روح ےک ریغب س  ھچک اخیل اخیل ےہ ۔ 

 ۔   اس یک آواز یہ انس دو رضخ ےنتک دن وہ ےئگ ںیہ اس یک آواز ںیہن ینس

 ی ارم ےن اہک ۔ 

 دن وہےکچ ںیہ رضخ ادایس ےس رکسمای ا ۔   13آج اےسےئگ وہےئ  

اسیل ٹنم ی ارم ےن اہک ۔ 

ے
ن

پ
 ریتہ دن ںیہن رضخ ریتہ دن دس ےٹنھگ پ

 وہ واسپ آ اجےئ یگ۔ اس ےن افہمط یب یب اک ربمن المےت وہےئ ی ارم ےس اہک ۔ 

ا ڑپے اگ رضخ۔

ن

 اےس واسپ آی

     

ر یھت ہک وہ دوڑ ےک افہمط االسم مکیلع افہمط یب یب ےسیک  ںیہ آپ ۔۔رضخ ےک وپےنھچ یک دی 
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  آ یھٹیب ۔
 
ی ر

ے

 یب یب ےک ف

ر اسیک ےہ اوہنں ےن رکسما رک اس یک 
م
اہں اٹیب ںیم ی الکل کیھٹ وہں ریمی روح اک وشہ

 رطف داھکی ۔ 

ر ےہ ریما روح ےس 
م
یج وہ یھب سب کیھٹ یہ ےہ اس یک اجن وت آپ ےک یپاس ےہ ۔وہ ی اہ

  دل اچہ راہ اھت اس ےیل وفن رک ایل رضخ ےن رکسما رک اہک ۔ ی ات رکےن اک تہب

راھ رک اھٹ رک یلچ یئگ ۔ 

ٹ

 اہں اٹیب ویکں ںیہن ۔ہی ول اٹیب ی ات رکو وہ وفن اس یک رطف ی 

  ہک رضخےن وفن ارکیپس رپ ڈال دی ا ۔ 
 
 ج

ولیہ رضخ اھبیئ ریما بلطم ےہ امومں ےسیک ںیہ آپ اور وہ ےسیک ںیہ ۔وہ تہب دممھ یس  

 ںیم وبیل   آواز

ہکبج اس ےک امومں ےنہک رپ اہجں رضخ اک دل وخش وہ ایگ اھت وںیہ اس ےک وہ ےنہک رپ ی ار م 

 لھک ااھٹ اھت ۔ 

اہمترا وہ اسیج وھچڑ ےک یئگ یھت واسی یہ ےہ اور ںیم ی الکل کیھٹ وہں رضخ ےن ای  

ارے ےس اےس اےنپ ی ارے ںیم ھچک 

 

رظنی ارم یک رطف داھکی وج اےس آوھکنں ےک اش

 اتبےن ےس عنم رک راہ اھت ۔   یھب

ر ےس وشر یک آواز آےن یگل ۔
م
 وہ ایھب ی ات رک رےئہ ےھت ہک روح وک ی اہ

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
816 

امومں رھگ ےس وشر یک آواز آریہ ےہ ںیم آپ ےس دعب ںیم ی ات رکوں یگ وہ دلجی 

ر یک رطف یلچ یئگ ۔ 
م
 ےس وفن رھک رک ی اہ

     

ری یطلغ وہیئگ ےھجم اگل اھت وہ ےھجم 

ٹ

دا ےک ےئل ےھجم اعمف رک دںی ھجم ےس تہب ی 

ن

ایم ج

 تہب ایپر رکے اگ 

ادی رک ےل اگ نکیل اےس رصف ریمے مسج ےس ایپر اھت ۔ 

 

 ھجم ےس ش

ادی اک اھجہسن دے رک ریمی زعت وک دو وکڑی اک رکایگ ۔ 

 

 وہ ےھجم ش

اہین میظعت ےک دقومں ںیم رگایئ روےئ اجریہ یھت

ے

 ۔ ی

 ہکبج وپرا ہلحم اس رپ تنعل ڈاےنل ںیم رصموف اھت۔ 

سک ہنم ےس آیئ ےہ اہیں واسپ ویبہ امں وک ےنیج دے اچر دن دعف وہ اج اہیں ےس 

۔ےلحم واےل اےس ی اںیت انسےن ںیم رصموف ےھت ہکبج میظعت دروازہ ادنر ےس دنب ےیک 

 روےئ اجریہ یھت ۔ 

 ف رواہن وہ ےکچ ےھت ۔ س  اےس ی اںیت انس انس رک اےنپ اےنپ رھگ یک رط 

رےتھ وہےئ اس ےک دنکھ رپ اہھت راھک ۔ 

ٹ

  افہمط یب یب ےن آےگ ی 
 
 ج

 اعمیف ںیہن ےہ نکیل وہ امں ےہ آج ںیہن وت لک اس اک دل 
 
ولچ اٹیب ادنر اہمتری یطلغ اکٹ

 لھگپ یہ اجےئ اگ 
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اس اک   وفن دنب وہےن ےک دعب رضخاس ےس ادرھ ادرھ یک ی اںیت رکےن اگل وہ اچاتہ اھت ہک 

 اجےئ 

ٹ
 
 دایھن ی

 نکیل وہ ہی یھب اجاتن اھت ہک ی ارم اک دایھن یھبک روح ےس ںیہن ےٹہ اگ ۔ 

زر ای  رضوری گنٹیم ےک ےیل دیئب آےن واال ےہ ہی ومعق ااھچ ےہ دصقی  

ٹ

پت کٹ
سپ

ن

ن

آج وہ ا

 اک ااقتنم ےنیل ےک ےیل 

سج رطح ےس اس ےن دصقی وک زنیم ےک ادنر زدنہ دنف رک دی ا اھت اےس ای  ای  

ری ومت دںی ےگ اےس ۔   اسسن ےک ےیل اتحمج رک دی ا اھت مہ اس ےس یھب ی 

 ی ارم ےن ےصغ ےس اہک رھپ اےس اتبےن اگل ۔ 

د ںیم اےس اعمف رک داتی  ای 

 

ا ش

ے

رص ےک ےئل رکی

ن

اجےتن وہ رضخ ارگ وہ ہی س  ھچک اےنپ ف

 نکیل ہی س  ھچک اس ےن ےسیپ ےئیل ایک ۔ 

را اھبیئ نیھچ

ٹ

ارا ی 
م
 ہ

ے

ارا دوس
م
رض ےس دغاری رکےن اس ےن مہ ےس ہ

ن

 ایل اس ےسیج ف

 واےل صخش ےک ےئل اس داین ںیم وکیئ ہگج ںیہن

 وک اےنپ اہوھتں ےس 

ے

ا وہ اےنپ ی اپ ےک اقٹ

ن

 ےپ واہں چنہپ اجی

ے
ے

مت وصعمہم وک ےل رک وق

 امرے یگ ۔ 
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اہین وک اےنپ رھگ ےک ادنر ےل ےک اجےن یگل اہجں وہ روح وک اےنپ ےلگ اگل رک وھپٹ 

ے

وہ ی

 ےن یگلوھپٹ رو

را ولسک ایک ۔  ےھجم اعمف رک دو روح ںیم ےن اہمترے اسھت تہب ی 

 ےب وہج ےب بلطم مت ہپ اہھت ااھٹیت رںیہ ںیہمت ذلیل رکیت 

ے

نپچب ےس کیل وجاین ی

 رںیہ اور دوھکی آج ںیم وخد ذلیل وہ رک رہ یئگ ۔ 

 اس ےن وت ےھجم اگل اھت وہ اس داین اک س  ےس ااھچ صخش ےہ ےھجم تہب وخش رےھک اگ نکیل

 ےھجم دو وکڑی اک ہن وھچڑا ۔

پ  اہین روےت وہےئ وبیل ہکبج وہ ویں یہ اےس اےنپ اسھت اگلےئ جپ

ے

ںیم ںیہک یک ہن ریہ ی

 رکواےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 

     

 

ااجےن وصعمہم وک اےنپ اسھت اہکں ےل ےک اج راہ اھت اتپ وت سب اانت یک آج وہ یسک تہب 

ن

رضخ ی

رے دصقم ےک ےئل ںیہک اج

ٹ

 رےہ ںیہ ۔ ی 

 ڑسک رپ ادنریھا اھت ی ارش یک وہج ےس رسدی یک دشت ںیم یھب امکل اک ااضہف وہا اھت ۔ 

 وہ ولگ واہں ےچنہپ ی ارم ای  آدیم وک ڑسک رپ ےکنیھپ اس ےک رس رپ ڑھکا اھت ۔ 
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د ںیہن انیقی وہ وپسیل واال اھت اس وپسیل واےل ےک  ای 

 

اس ےن ویافینرم نہپ ریھک یھت ۔ش

ا اانت رضوری ویکں اھت اسھت ایکن ایک دینمش

ن

  وہ یتکس ےہ اور وصعمہم اک اہیں آی

آو وصعمہم ںیم اہمترا ااظتنر رک راہ اھت ۔ی ا رم ےن اےس دھکی رک وتسپل اس یک رطف 

راھںیئ ۔

ٹ

 ی 

۔ ںیم ںیہمت دس ڈنکیس داتی وہں متخ رکو اےس ۔

ے

 ہی ےہ اہمترے ی اپ اک اقٹ

راھ رک ےنہک اگل ہکبج اےس

ٹ

 دےتھکی یہ وصعمہم اک وخن وھکل ااھٹ اھت وت وہ وتسپل اس یک رطف ی 

 ۔سج ےن ای  ای  ڈنکیس اس ےک ی اپ وک ڑتیپای ا اھت ۔ 

ے

 ہی اھت اس ےک ی اپ اک اقٹ

پ رک رہ اجےت وےسی ومت اس ےک ی اپ وک دی یھت ۔ 

ن

 ایسی ومت اےس وسچ رک ولگ اکی

ا آ راہ اھت  

ن

یک اس ےس دےنھکی ےصغ ےس ںیہک زی ادہ اےس اےنپ ی اپ یک ومت اک وسچ رک روی

 اس رپ رمح ہن آی ا اھت ۔ 

ان اھت 

ن

 وہ وت س  یک الھبیئ اچےنہ واال ان

وصعمہم ےھجم ںیہن اتگل ےہ مت ںیم اینت تمہ ےہ ی ارم ےن اس ےک اہھت ےس وتشپل انیل اچاہ 

 ۔

وج وصعمہم وک اےنپ اہھت رپ یسک ےک اہھت یک رگتف تخس وہیت وسحمس وہیئ اس ےن ےھچیپ 

ارف اس

 

ر رک داھکی وت ش

ٹ

 ےک اہھت رپ رپ اہھت رےھک ڑھکا اھت   م
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 ےہ 

ے

 ںیہن ڈویل وصعمہم زمکور ںیہن ےہ اسےنم دوھکی وہ اہمترے ی اپ اک اقٹ

یہی ےہ وہ صخش سج ےن اہمترے ی اپ اک لتق ایک اھت ایک مت اےس اےسی یہ اجےن دویگ 

ارف ےن وپاھچ وتاس ےن روےت وہےئ یفن ںیم رگدن الہیئ ۔ 

 

 ش

یک زدنیگ نیھچ ول سج رطح ےس اےس اہمترے ی اپ ےس  وت اسےنم دوھکی ۔ اس ےس اس  

 اس یک زدنیگ نیھچ رک ںیہمت میتی رکدی ا ۔ 

 وصعمہم ےن اس صخش یک رطف داھکی وج زنیم رپ ےب وہش ڑپا اھت 

ارف ےن اس اہھت ںیم ڑکپے وتسپل ےک رٹرگی رپ زور ڈاال ۔ 

 

  ش
 
 ج

 یگل ۔ دےتھکی یہ دےتھکی ای  وگیل اس ےس یلکن اور اسےنم ڑپے آدیم وک  

 وہ آدیم ذرا اس الہ رھپ ےب اجن وہ ایگ ۔ 

 رم ایگ اہمترا دبہل وپرا وہا ۔ 

ے

 ابمرک وہ وصعمہم دصقی اک اقٹ

 ےس گل رک وھپٹ وھپٹ رک 

ن

ر یھت ےک وصعمہم اس ےک نس  ارف ےک ےنہک یک دی 

 

ش

 روےن یگل ۔

  ہک رضخ ےن وخیش ےس ی ارم وک ےلگ اگلی ا اھت ۔
 
 ج

 یھبت ی ارم اک وفن ےنجب اگل ۔

 وفن رپ افہمط یب یب اک ربمن اگمگج راہ اھت اس ےن وفرا وفن ااھٹی ا ۔ 
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 ولیہ امومں ۔روح یک آواز وگیجن ۔ 

 ںیم وہں ی ارم۔ ی ارم ےن اہک اور اےلگ یہ ےحمل وفن دنب وہایگ 

  آی ا اھت ۔ ی ار م وک روح یک اس رحتک رپ ہصغ

اےنپ امومں ےس ریما احل وپھچ یتکس ےہ ھجم ےس ی ات رکےت وہےئ اجن اجیت ےہ 

 اسرے اسحب اکچو یگ روح یب یب اینت آاسین ےس اعمف وت ںیم یھب ںیہن رکوں اگ ۔ 

   ںیم ڈال اکچ اھت ۔ 
 

 وہ ےصغ ےس وفن واسپ ج

     

 روح ےن ایھب ی ارم ےک وفن رپ وفن ایک اھت 

 ہک وہ رضخ ےس ی ات رک ریہ یھت  اہبہن وت رضخ اک اھت

 اور ھچک ںیہن وت ی ار م یک آواز یک نس یتیل

ر اھبگ یئگ 
م
اہین یک خیچ ےک اسھت وہ واسپ رمکے ےس ی اہ

ے

یھبت افہمط یب یب وہیبش وہ یئگ ی

 یھت ۔

  یھٹیب ۔ 
 
ی ر

ے

 ایک وہایگ وہ رکفدنمی ےس ان ےک ف

ن

اہین ی ایج اںیہن ااچی

ے

 ی

 ےس ےبوہش وہیئگ

ن

 ںیہ ولچ دلجی ےس وہلٹیپس ےل ےک ےتلچ ںیہ  اتپ ںیہن روح ااچی

اہین ےن اہک وت وفرا ےس اینپ اچدر ےل رک اھٹ یئگ 

ے

 ی

     

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
822 

ر وکیئ اس یک ادایس یک وہج اجاتن اھت ۔ 
م
 وصعمہم تہب اداس یھت اور ہ

ا 

ن

ا اچےیہ ۔سج دصقم ےک ےئل مت اہیں آیئ یھت مت وج رکی

ن

وصعمہم ںیہمت وت وخش وہی

 اج اچنہپ ےہ ۔  اچیتہ یھت وہ دصقم وپرا وہایگ

ے

 اےنپ ااجنم ی

ے

 اہمترے ی اپ اک اقٹ

ا ۔ 

ن

 ںیہ ںیہمت دصقی یک تہب ی اد آریہ ےہ ی

ے

 مہ س  ھجمس تکس

 چس وہکں وت ںیمہ یھب ان یک تہب ی اد آیت ےہ ۔ 

رے اھبیئ یک رضورت وہیت ےہ ان یک ی اد آیت ےہ ۔ 

ٹ

  یھب ای  ی 
 
 ج

  ہی وسےنچ یتگل وہ

ے

  یھب وکیئ ی ات ھجمس ںیم ںیہن آیت ی
 
ں ہک سک ےس اج ےک ج

 تحیصن ولں ۔ 

 دےنی ےک ےیل ۔ 

ے

 
  یھب رپاشین وہیت وہ ں وکیئ ںیہن اتلم دہای

 
 ج

 وہ ےھجم اینپ یٹیب ےتہک ےھت ۔ 

 اور ںیم ہشیمہ وسیتچ یھت ہک ان یک یٹیب ینتک وخش بیصن ےہ ۔ 

 وج ان یک ایلص یٹیب ےہ ۔ 

ا دنب رکو ۔ 

ن

 اب روی

ا اب مہ اہمترا دورسا وخاب وپرا رکےن ےک آج وت وخیش اک دن ےہ ۔اہمترا وخاب وپرا وہ

 ی ارے ںیم وسںیچ ےگ یلیل ےن اہک 
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 دورسا وخاب دورسا وکن اس وخاب ۔۔۔۔؟وصعمہم ےن وپاھچ ۔

ا ےہ یلیلٰ ےن رشارت ےس اہک اھت وت وہ رشامیئ ۔ 

ن

 ارے ںیہمت دنہل یھب وت انبی

ارف دواہل ےننب ےس ےلہپ یہ دیہش وہ اجےئ اگ ۔ 

 

 رشامؤ ی ار ش

ے

 اانت م

ارف ےک ی ارے ںیم وسچ رک وہ یھب رکسماےن یگل ۔ 

 

 یلیلٰ ےن رکسما رک اہک وت ش

     

راب ےہ ۔ 

ن

 دںیھکی ان یک تعیبط تہب خ

 آ اجےئ یگ ۔ 

ے

 ان اک اخص ایخل رںیھک روپرٹ لک ی

 داع رکںی وج ےھجم گل راہ ےہ ااسی ھچک ہن وہ ڈارٹک ےن اںیہن ایھچ ادیم ہن دولاےت وہےئ اہک ۔ 

اہین ےن وپاھچ ۔آپ وک ایک گل راہ  

ے

 ےہ ڈارٹک ی

 روپرٹ آاجںیئ 

ے

دںیھکی ںیم اکیبر ںیم آپ ولوگں وک وکیئ رپاشیین ںیہن دانی اچاتہ لک ی

 یگ ںیم رفنکم رک ےک اتبؤں اگ آپ وک سب اانت یہ اتہک وہں ہک ایھچ ربخ ںیہن ےہ ۔

ت ااں ںیہ ڈارٹک ےن وپاھچ ۔

ٹ

 ت پ
ب
 آپ دوونں ان یک 

ت ااں ںیہن ںیہ  

ٹ

 ت پ
ب
مہ ان ےک ڑپوس ںیم ریتہ ںیہ ان اک سب ای  یہ اٹیب ںیہن مہ ان یک 

ا ۔

ے

 ےہ وج اہیں ںیہن وہی

ا اہین ےن لیصفت ےس اتبی 

ے

 ی

آپ ان ےک ےٹیب وک البںیل اہیں ۔رتہب وہاگ ہک ی ایق وت مہ آپ وک لک یھب روپرٹ آےن 
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 ےک دعب یہ ھچک اتب ںیکس ےگ ۔ 

 نکیل اانت ہک اتکس وہں ۔

 ان ےک اونپں یک رضورت ےہ ۔

ے
ے

 ہک اںیہن اس وق

اہین وک دھکی ریہ یھت ۔ 

ے

 ڈارٹک ےن اہک ہکبج روح رپاشیین ےس ی

 وت وخد یھب تہب رپاشین یھت ۔

اہین ی ایج آپ افہمط یب یب ےک ےٹیب وک اجیتن ںیہ ۔روح ےن وپاھچ۔

ے

 ی

 ںیہن روح ںیم ےن وت ےلحم واولں ےس یہ انس ےہ ہک ان اک وکیئ اٹیب ےہ ۔

اہین ےن اتبی ا ہکبج اس یک ی ات نس رک 

ے

وج ای  ی ار اہیں آی ا اھت اس ےک دعب واسپ ںیہن آی ا ۔ی

 روح اور رپاشین وہ یکچ یھت ۔

 وت مہ ان وک ےسیک اتبںیئ ےگ افہمط یب یب یک تعیبط ےک ی ارے ںیم ۔

 افہمط یب یب ےس یہ وپںیھچ ےگ ۔ 

     

ل یھب کیھٹ ںیہن ےہ آپ 
ئ لک
 ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک 

 ےہ آپ اک اٹیب   اہکں

 وفن رکے اےس اہیں البےئ ڈارٹک ےن اہک ےہ آپ وک آپ ےک اونپں رضورت ےہ

ا 

ن

وےسی مہ اس ےس زی ادہ آپ ےک اےنپ ںیہ نکیل رھپ یھب وہ آپ اک اٹیب ےہ اےس ہتپ وہی
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 اچےئہ آپ یک تعیبط ےک ی ارے ںیم ۔ 

 ل رانھک ےہ ۔ ںیلچ وفن رکےک البںیئ اےس ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک اب آپ اک تہب اسرا ایخ

ر اجےن یگل 
م
 روح ان یک ڈیمنسی اکنےتل وہےئ یپاین اک الگس ےنیل ی اہ

 ااکس رسوھگام اس ےس ےلہپ ہک وہ رگ اجیت دلجی ےس دروازہ ڑکپ رک ڑھکی وہیئ 

ن

  ااچی
 
 ج

اہین وفرا اس یک رطف اھبیگ 

ے

 ی

 ایک وہا روح مت کیھٹ وت وہ ۔۔؟

اہین اک یج ںیم کیھٹ وہں سب ذرا رس رکچا ایگ

ے

 اھت ۔   یج ی

ہی رکچ ےھجت تہب دونں ےس آرےہ ںیہ روح وت کیھٹ وت ےہ آج اہلٹپس یئگ یھت وت چپ  

 ویکں ںیہن رکوای ا ۔ 

ںیم کیھٹ وہں افہمط یب یب اور ںیم ےن چپ  اپ رکوای ا اھت روپرسٹ وت وصعمہم ےک یپاس 

 یھت اتپ ںیہن ایک آی ا وہاگ روپرسٹ ںیم ۔روح ادایس ےس وبیل ۔ 

  وہاگ روپرسٹ ںیم افہمط یب یب ےن وپاھچ ۔ےھجت ایک اتگل ےہ ایک

ر یلچ یئگ ۔۔ 
م
 ےھجم ایک ےگل اگ۔۔ ےھجم ھچک ںیہن اتگل وہ رشامےت وہےئ ی اہ

اہین ےن افہمط یب یب وک رکسماےت دھکی رک وپاھچ ۔

ے

 افہمط یب یب اےس ایک وہا ےہ ی

دی ںیہ   ھچک ںیہن یلھج ےہ ی الکل ۔اجیپاین ےل ےک آ دھکی وگایلں اکنل ےک اہھت ںیم رھک
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اہین وک یپاین 

ے

ریمی اور یپاین دےنی یک ہگج رشامیئ اج ریہ ےہ افہمط یب یب ےن رکسماےت وہےئ ی

 الےن اجیھب ۔ 

 

     

 آج تہب دونں ےک دعب وہ رھگ آی ا اھت ۔ 

ر زیچ ںیم دشت ےس وسحمس وہ ریہ یھت ۔ 
م
 وپرا رھگ اخیل اخیل گل راہ اھت روح یک یمک ہ

 انتک اہنت اھت وہ اس ےک ریغب

 یہ اس ےن وفن اکٹ دی ا ۔   نکیل

ے
ن

 تہب ہصغ یھب اس یک آواز نس

 وہ اےنپ رمکے ںیم آرک اھٹیب ۔ 

د اہمترے ریغب ںیہن رہ اتکس ۔  ری 

ن

 سب تہب وہایگ روح اب ںیم م

 مت البؤ یگ ںیہن ںیم ےسیک آؤں اگ ۔

ے

  ی
 
 نکیل ج

ر دےتھکی وہےئ وبال اور رھپ افہمط یب یب اک ربمن المےن   زیلپ الب ول روح وہ ومی الئ رپ اس یک وصتی 

 اگل ۔ 

رٹیبی ول ےہ ۔اس ےن رٹیبی وک دےتھکی وہےئ اہک وکن اس روح ےن ھجم ےس ی ات رک ینیل 

 ےہ ۔

ر گلپ رکےن اگل 
 
ر اےنپ ومی الئ اک اچرخ

م
 وہ وفن ااھٹ رک ی اہ
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  رظن ای  افلئ رپ ڑپی
 
 ج

ل ےس الیئ

ٹ

 ت
تپپ
مش
ہ

 یھت   سج رپ زسم ی ارم اکیمظ اھکل اھت ہی ویہ روپرٹ یھت وج اس دن وہ 

ر لبیٹ رپ ڑپی ےہ ۔
م
 وصعمہم ےن اجےن ےس ےلہپ اتبی ا یھب اھت ہک روپرٹ ی اہ

 اس ےن دلجی ےس افلئ ااھٹرک وھکںیل ۔ 

 نکیل روپرٹ ڑپھ رک وہ ےب ینیقی ےس ی ار ی ار ڑپےنھ اگل

 ۔ںیم ی اپ ےننب واال وہں ریما ہچب روح امں  

ٹ

ت

ن

ےننب وایل ےہ اس یک وخیش یک روح رپئ گب

 وکیئ ااہتن ہن یھت ۔ 

ارایگض الھب اکچ اھت ۔ 

ن

ر ی
م
 وہ اانپ اسرا ہصغ ہ

ے
ے

 اس وق

 اس ےن دلجی ےس وفن اکنال ۔ 

ا  ولیہ ولیہ ۔ولیہ اصرم ۔ںیم ی ات رک راہ وہں ی ا رم۔ ی ار م ےن دلجی ےس اتبی 

ا

 

د روح واسپ آ یکچ یھت ہکبج اس یک آواز ےس یہ اصرم اس یک وخیش اک ادنازہ اگل اکچ اھت ش ی 

 ۔

 یھبت وت وہ ایس وک وفن الم ےکاانپ اعترف رکوا راہ اھت

 آےگ وبل ںیم اجاتن وہں وت ی ارم ی ات رک راہ ےہ ۔اصرم ےن اہک ۔ 

 ںیم ی اپ ےننب واال وہں ۔ی ار م ےن وخیش ےس اتبی ا ۔ 
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ں روح تہب تہب تہب ابمرک وہ ی ا رم ہی وت تہب وخیش یک ی ات ےہ ںیم اچاچ ےننب واال وہ

 واسپ آیئگ ایک ۔اصرم ےن وپاھچ ۔

ی ار م یک وخیش دنم ڑپیئگ ںیہن نکیل اب آاجےئ یگ ںیم ےل آؤں اگ اےس ۔ی ارم ےن 

 دلجی ےس وفن دنب ایک ۔

 االگ وفن اس ےن رضخ وک المی ا اھت ۔ 

 ںیم اینپ روح وک ےنیل اج راہ وہں اس ےن السم داع اک فلکت ےیک ریغب اہک ۔ 

ر وہ اکچ ےہ  رضخ وک اگل ہک سس ربص

ن

 اک امیپہن ربلی 

 ںیم ٹکٹ ی  رکوا دو ں اب وہ ی ارم ےس یہی وپھچ اتکس اھت ۔ 

 رھپ ریمی ٹکٹ ی  رکوا ۔ 

ٹ
ن

 اہں ےلہپ اھٹمیئ وگنما س  وک ی ای

شکاا وہا گل راہ اھت ۔ 
ک
 اھٹمیئ سک ےئل روح وک واسپ آےن وت دے رضخ وک ی ار م 

 پ ےننب یک وخیش ںیم ےہ ۔ اےب اھٹمیئ روح یک وایسپ یک وخیش ںیم ںیہن ریمے ی ا

 ایک۔ ۔ بک یک ی ات ےہ ہی ۔

ا  سج دن روح اہیں ےس یئگ اس دن یک ی ار م ےن اتبی 

ایک ہی مت ایک ہک رےہ وہ ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا اےنت دونں ےس ہتپ ےہ ںیہمت مت ےن اےس 

 اجےن ےسیک دی ا رضخ وک اب اس رپ ہصغ آےن اگل ۔
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ال   او اھبیئ ےھجم ںیہن اتپ اھت ےھجم وت

ے

پ
آج اتپ الچ ےہ ےھجم وت ہتپ یہ ںیہن اھت ہک وہ اس ےیل اس

 یئگ ےہ ۔ 

ا ےہ اینپ روح ےک یپاس 

ن

 ریخ وھچڑ ان س  ی اوتں وک ےھجم یپااتسکن اجی

ا وہں ای  ریتے ےیل ای  اےنپ ےئل مہ دوونں ےتلچ  

ے

اوےک ی اس ۔ںیم دو ٹکب رکوای

 ںیہ ۔رضخ ےن وخیش ےہ اہک۔

 ےہ ایس ےئل وت ںیہن رصف ںیم اج راہ وہں ںیم اےس رضخ وہ امں ےننب وایل ےہ ینب ںیہن

 ےل رک دلجی واسپ آ اجؤں اگ ۔ی ارم ےن اس ےک ارامونں رپ یپاین ریھپےت وہےئ اہک

اب وبل اوےک ی اس ی ارم ےن ی ااقدعہ اس اک ذماق اڑای ا وت رضخ سنہ دی ا ےنتک دن ےک دعب وہ 

 وخش اھت ۔ 

     

ر   ںیم ےن این اسل رشوع وہےن واال اھت ۔ رات ےک ی ارہ وہےن واےل ےھت وھتڑی یہ دی 

  افہمط یب یب واش روم اجےن ےک ےئل ایھٹ 
 
 ج

 اجںیئ روح ےن روانک اچاہ 

ے

 رںیھک رںیھک رںیھک افہمط یب یب ایھب م

 ویکں ہن اجؤں اگ افہمط یب یب ےن ریحایگن ےس وپاھچ

 ارے افہمط یب یب یپاچن ٹنم ںیم این اسل رشوع وہےن واال ےہ ۔ 

ںیم اور واسپ   2019روم ںیم یپاچن ٹنم گل ےئگ وت آپ اجںیئ یگ    ارگ آپ وک واش
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اہین ےک اہھت ےپ اہھت امرےت وہےئ قہقہ اگل ی ا ۔   2020آںیئ یگ  

ے

 ںیم روح ےن ی

 رک اج ھجم ےس یتسم رکے یگ وت افہمط یب یب اس اک اکن رموڑ رک واش روم یلچ یئگ 

اہین اےس دھکی رک ےتسنہ وہےئ

ے

 وبیل یھبت دروازہ اجب ۔  ینتک رشاریت وہ یئگ وہ مت ی

ایپ ڑپا۔   2020اہےئ ہی  

ٹ

 یک رشواعت وہےن ےس ےلہپ وکن ی

 وکن وہ اتکس ےہ ۔ 

ے
ے

 ویبوقف رات ےک وق

افہمط یب یب وت واش روم ںیم ںیہ ہتپ ںیہن دروازے رپ وکن ےہ ی ایج آپ اج ےک دےیھکی ہن 

 وبیل ہتپ ںیہن وکن وہاگ ےھجم وت تہب ڈر گل راہ ےہ روح رتسب ںیم ےتسھگ وہےئ

ش 

ھ
گ

اہین یھب رتسب ںیم 

ے

اہں وت ایک رصف ںیہمت ڈر اتگل ےہ ےھجم ںیہن اتگل ںیم ںیہن اج ریہ ی

 یئگ اور دروازہ لسلسم جب راہ اھت ۔ 

ا ڑپا۔

ن

 وبجمر روح وک اھٹ رک دروازے یک رطف اجی

 اھک اھک ہن یئگ یھت اس ےن انب وپےھچ دروازہ وھکل دی ا ۔ 

ٹ
ن

ری اعدت وج ی ارم یک ڈای  اور ی 

ی پ
مپ ی ہ

ین ارئی ریما ہچب ۔وہ ےب ینیقی ےس اسےنم ڑھکے رکسماےت وہےئ اس صخش وک دھکی   

 ریہ یھت ۔ 

ا کھج رک اس اک اگل وچم اکچ اھت ۔ 

ے

  ہک وہ اےنپ ڈلپم یک امنشئ رکی
 
 ج

 ی ارم ۔۔۔روح سب اانت یہ وبل یپایئ 
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ا ۔ےھچیپ ےس 

ے

افہمط اہمترا ی ارم۔ اس ےس ےلہپ ہک ی ارم آےگ رھب رک اےس اےنپ ےلگ ےس اگل ی

 یب یب آیئگ ۔ 

  ی ارم ےن 
 
ی ارم ۔۔ریمے ےچب افہمط یب یب ی اںیہ الیھپںیئ اس یک رطف آ ریہ یھت ج

 ےس اگل ایل ۔ 

ن

 آےگ رھب ک اںیہن اےنپ نس 

   
 
 

زارواطقرروےت وہےئ اس ےک وقنش وک ایم ۔۔اور ان ےک ےلگ گل ایگ ہکبج افہمط ب

 اےنپ وبلں ےس وچم ریہ یھت 

 ریما ہچب وت واسپ آایگ ۔ 

 وہ روےت وہےئ وبیل ۔ 

ا یہ اھت وہ ان ےک آوسن اصف رکےت ای  ی ار رھپ ےس 

ن

آپ ےن وت ںیہن البی ا رپ ےھجم وت آی

 اںیہن اےنپ ےلگ ےس اگلےن اگل ۔ 

وونں وک دھکی ریہ یھت وت ایک ی ارم ہکبج روح دروازے رپ ڑھکی ایھب ےب ینیقی ےس ان د

 افہمط یب یب ےک ےٹیب 

     

 رات یک رقتابی وپےن دو ےجب وہ اےنپ رھگ ےس اینپ اسری وجرلی ےل رک اھبگ یئگ یھت ۔ 

ری تنحم ےس انبیئ یھت ۔ 

ٹ

ادی ےک ےئل اس یک امں اور اھبویئں ےن ی 

 

 وج اس یک ش

ا اچےتہ ےھت اینپ اولک

ن

ادی رکی

 

یت نہب یک زدنیگ ںیم وہ ولگ دوھم داھم ےس ایکس ش
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ا اچےتہ ےھت ۔

ن

 وخایشں الی

 نکیل وہ تبحم یک راہ ںیم تہب آےگ لکن یکچ یھت ۔

اینت آےگ ےک اےس اس تبحم ےک اسےنم اینپ امں اور اھبویئں یک تبحم یھب ےب ومل 

 ےنگل یگل ۔ 

ایب ےس اس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔ 

ے

رامیہ ےب ی  رولیے انشیٹس ےپ ای 

رامیہ نکیل اکش ارگ رھگ واےل امن اجےت آپ ےن وج اہک اھت ںیم   س  ھچک ےل آیئ وہں ای 

د ریمے بیصن ںیم ہی  ای 

 

وتںیم ینتک وخیش ےس آپ ےک اسھت رتصخ وہیت نکیل ش

 وخیش یھکل یہ ںیہن ےہ

راؤ ںیہن افہمط ںیم اہمترے اسھت وہں اہیں ےس ےتلچ ںیہ مہ اکنح رک ںیل ےگ ۔ 
 
 مت ھگ

رامیہ اس اک اہھت اھتےتم وہےئ    رٹنی ںیم وسار وہایگ ۔ ای 

ہکبج وہ اانپ رہش اےنپ امں اھبویئں یک زعت وک ہی ریپوں ےلت رودنےت اس ےک اسھت 

 وہیئگ۔ 

ری دجسم ےک اقری اصج  یک س  ےس وھچیٹ اور اولکیت یٹیب یھت ۔

ٹ

 وہ ی 

رے اھبیئ ےھت اقری اصج  ےک دعب اس ےک اھبویئں ےن تہب الڈ ایپر 

ٹ

اس ےک نیت ی 

 ےس اےس یپاال اھت ۔ 
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 ور آج ان اھبویئں اک رس اکھجےت وہےئ افہمط ےن ای  ی ار یھب ہن وساچ ۔ ا

ان ےک اسھت وجڑ 

ن

د تبحم یہ ایسی وہیت ےہ ی ایغ رکدےنی وایل ۔ہی سب ای  یہ ان ای 

 

ش

دی ات یھب ااسحاست یھب ۔

ن

 دیتی ےہ ج 

الم ںیہن وہےن دیتی 

 

 ہی اینت وخد رغض وہیت ےہ ہک یسک رسیتے وک چیب ںیم ش

     

ادی ےک دعب  

 

رامیہ یک تبحم دےنھکی وک یلم ۔ش  یہ اےس ی 

ے

 ھچک رعےص ی

رامیہ یک تقیقح ےنلھک یگل ۔   دلج یہ اس ےپ ای 

ان اھت ۔ 

ن

ایئ اور وجاری ان

 
ن

رامیہ ای  ن  ای 

 ےسج ویتق وطر رپ افہمط یک وخوصبریت ےن اینپ رطف رابغ ایک اھت ۔ 

ر ایگ ۔ 

ے

 دلجی یہ اس رپ ےس افہمط اک ہشن ای

 نگم وہ ایگ ہک اےس افہمط اک وہش یھب ہن راہ ۔   اور وہ اےنپ رپاےن اکومں

ے

 ںیم اس دح ی

افہمط یک اسری وجرلی اور ہسیپ وج اےنپ رھگ ےس ےل ےک آیئ یھت وہ وت ےلہپ یہ اس ےس 

 ےل رک ُاڑا اکچ اھت 

ا وکیئ تہب لکشم اکم ہن اھت ۔وہ اانت 

ن

اس ےک ےیلیسک یھب ڑلیک وک اینپ رطف رابغ رکی

ڑلیک اےس ای  ی ار دھکی رک اس یک رطف وتمہج وہ اجیت اس یک   وخوصبرت اھت ہک وکیئ یھب

آوھکنں ںیم ااسی رحس اھت وج یسک یھب ڑلیک وک آاسین ےس اانپ اکشر انباتکس اھت افہمط یھب اس اک 
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 ای  اکشر یھت ۔ 

ادی رکےن رپ وبجمر ایک اھت سج رپ اب وہ اتھچپ راہ 

 

نکیل افہمط یک وخوصبریت ےن یہ اےس ش

  وہ امں ےننب اھت ویکہکن اف
 
  ج

ے

ر اھت وہ یھب ی
م
ا اس ےک سب ےس ی اہ

ن

ہمط یک ذہم داری ااھٹی

 وایل یھت ۔ 

رنش رکوا ےل ۔نکیل افہمط ےن اس یک ای  ی ات  اس ےن افہمط وک تہب وبجمر ایک ہک وہ ای 

 ہن امین ۔ 

 وخد یہ رھگںیم ےلحم ےک وچبں وک ڑپاھ رک اےنپ ےٹیب یک ذہم داری ااھٹیئ۔ 

     

رامیہ وت ےن ارغص  ےک ےسیپ واسپ ںیہن ےیک ۔اب وہ ےھجت ںیہن وھچڑے اگ ۔ ای 

د راہ ےہ ۔

ٹ ن

ر رطف ڈوھی
م
 وہ ےھجت ہ

 اج اھبگ اج اہیں ےس اس ےس ےلہپ ہک وہ ریتی اجن ےل ےل ۔ 

رےنھ ںیگل وت وہ ولوگں ےس اداھر ےنیل اگل اںیہن ںیم 

ٹ

  ےشن یک بلط دح ےس زی ادہ ی 
 
ج

 ےس ای  ارغص یھب اھت ۔ 

ام

ن

 ڈنغا اھت   وج ہک ای  تہب یہ دب ی

ری زمکوری 

ٹ

ا اس ےک ےیل ی اںیئ اہھت اک لیھک اھت نکیل اس یک س  ےس ی 

ن

ولوگں اک لتق رکی

 یھت وخوصبرت وعرت ۔
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 سج ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت ۔ 

  ولگ اس اک اداھر ہن اکچ یپاےت وت وہ ارثک ان یک وعروتں ےک 
 
وہ ولوگں وک اداھر داتی اور ج

ا

ے

 اھت ۔  اسھت اینپ راںیت رنیگن رکی

اور ایس رطح ےس ای  ی ار اس ےن افہمط وک دھکی ایل ہی اجےتن وہےئ یھب ہک وہ ای  ی ارہ 

رامیہ وک اانت ہسیپ دے دی ا ےسج وہ اکچ ہن یپاےئ ۔  ردیتس اس ےن ای   اسہل ےٹیب یک امں ےہ زی 

ا وکیئ لکشم ی ات ںیہن وہیت ۔

ن

ان ےک ےیل ہسیپ اڑای

ن

ایئ ان

 
ن

 اور ای  ن

رامیہ ےن وہ اسرا ہسیپ ےشن ںیم اڑا دی ا ۔   ای 

د راہ اھت ۔ 

ٹ ن

ر رطف ڈوھی
م
 اور اب ارغص اےس ہ

     

 دںی ںیم آپ ےک اسرے ےسیپ اکچ دوں اگ ۔ 

ے
ے

 ارغص اھبیئ ےھجم وھتڑا اس وق

 دے راہ وہں اب ےھجم ریما ہسیپ ایھب ایس 

ے
ے

 اچےیہ ےھجت ھچ ےنیہم ےس وت وق

ے
ے

اور انتک وق

 اچےئہ ںیہن وت ںیم ریت

ے
ے

 ی اجن ےل ولں اگوق

 امرںی ریما ای  ہچب ےہ ریمے دعب وہ میتی وہ اجےئ اگ ۔ 

ے

دا ےک ےئل ےھجم م

ن

 ںیہن ج

سک ےک اہسرے ےئج یگ ریمی ویبی رمح رکںی ھجم رپ ںیم آپ ےک اسرے ےسیپ اکچ 

 دوں اگ ۔

ارگ ایسی ی ات ےہ وت ریمے اسرے ےسیپ ای  یہ رات ںیم اکچ اتکس ےہ ۔ارغص ےن اےنپ 
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ارطاہن دام

 

 غ ےس اچل ےتلچ وہےئ اہک ۔ ش

رہض 

ے

وت اینپ ویبی وک ای  رات ےک ےیل ریمے یپاس یھب دے وہ ای  یہ رات ںیم ریتا ف

 اکچ دے یگ ۔ 

 ارغص وہس زدہ ےجہل ںیم وبال ۔ 

ت اا اکم یھبک زدنیگ ںیم ںیہن 

ٹ

ھپ

گ

ںیہن ریمی ویبی ایسی ںیہن ےہ وہ تہب یپازیکہ ےہ ۔وہ ااسی 

 رکے یگ ۔ 

ا ۔ارگ ےھجت اینپ اجن ایپری ےہ وت اج اینپ ویبی وک   ریتی اجن اچبےن ےک ےئل

ن

وت رکے یگ ی

 ریمے یپاس ےل آ ہکلب آج رات ںیم ریتے رھگ آؤں اگ۔ 

 ارگ اماتن ےہ وت کیھٹ ےہ ورہن ریتے ویبی ےچب ےک اسےنم ریتی اجن ےل ولں اگ ۔ 

 اچوہں اےنپ یپاس روھکں اگ

ے

  ی
 
 اور رھپ اےس ای  رات ںیہن ہکلب ج

اا الچ ایگاہاہاہ ارغص قہق

ے

کلت

ن

ن
ا واہں ےس 

ے

 ہ اگلی

     

رامیہ ےک ہنم رپ دے امرا ۔   افہمط ےن ای  زوردار ڑپھت ای 

ایئ وہ نکیل ےھجم ہی ادنازہ ںیہن اھت ہک مت ریما یہ وجا لیھک ےک 

 
ن

ت اا وہ ن

ٹ

ھپ

گ

ہی وت ہتپ اھت ہک مت 

 آ اجؤ ےگ ۔ 

 اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ےھجم ےنچیب یک ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
837 

ان اہمترے اسھت آرک ںیم 

ن

ت اا ان

ٹ

ھپ

گ

  ےلھچپ وچدہ اسل ےس اتھچپ ریہ وہں۔

 نکیل مت ےھجم یھبک اےنت رگے وہےئ ںیہن ےگل ہک ہی رحتک رکو ۔

 ںیہمت وھچڑ رک اس ےیل ںیہن یئگ ویکہکن ےھجم اہمتری رظنوں ںیم اےنپ ےیل 

ے

ںیم آج ی

 زعت رظن آیت یھت ۔ 

ا ہن نکمم ےہ

ن

 زگاری
پ
ان ےک اسھت ای  ٹ

ن

ایئ اور وجاری ان

 
ن

  ۔ ورہن مت یسیج ن

 ۔  14ںیم ےن اہمترے اسھت اینپ زدنیگ ےک  

 

 اسل زگار دی 

 اورر اب مت ےھجم ہی ہلص دے رےہ وہ ۔

ارے بک یک وھچڑ رک یلچ اجیت ںیہمت اےنپ ےچب وک ےل رک رصف اس ےیل ںیم ںیہن یئگ 

 ۔

 ویکہکن مت ریمے ےچب ےک ی اپ وہ ںیم اس رپ ےس اہمترا اسی ا نیھچ ںیہن یتکس یھت ۔ 

ر رک تبحم ےس ںیہن داھکی ۔ نکیل مت ےن ہشیمہ

ٹ

 ایک ای  ی ار اس یک رطف م

ے

 
ای

 

  ےھجم طلغ ی

 ںیہن رہ یتکس ںیم 
پ
رامیہ ۔اہمترے اسھت ای  ٹ ر دح یپار رک ےکچ وہ ای 

م
نکیل آج مت اینپ ہ

 اجریہ وہں اانپ ہچب ےل رک ۔ 

رھ رک ی ارم اک اہھت اھتام یہ اھت ےک زور دار دامھےک ےس دروازہ الھک  

ٹ

 ۔ ایھب اس ےن آےگ ی 

رامیہ یک رطف داکھ دی ا ۔  رامیہ اےنپ ےٹیب وک ےل اج اہیں ےس اس ےن ی ارم وک ڑکپ رک ای   ای 
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 ہکبج اےلگ یہ ےحمل اس اک ی اپ اےس اےنپ اہوھتں ںیم اقوب رک اکچ اھت ۔ 

ردیتس رمکے یک رطف ےل رک اجےن اگل ۔   اور افہمط وک ارغص زی 

ان ںیم یتہک وہ وھچڑ ےھجم افہمط زو

ن

ت اا ان

ٹ

ھپ

گ

 ر زور ےس الچےن یگل۔وھچڑےھجم 

ارے ریمی لبلب اینت آاسین ےس وھچڑ دوں ےھجت اینت تمیق دی ےہ ریتی ۔مسق ےس 

ی ےہ ۔ 

ے

ھی
ئ ک

رے ےچب یک امں ےہ رھپ یھب امکل د

ٹ

 اےنت ی 

رامیہ اےس  راھ نکیل ای 

ٹ

وھچڑ ریمی امں وک ورہن اجن ےس امر ڈاولں اگ ی ارم ےصغ ےس آےگ ی 

ری رطح اینپ دیق ںیم ےیل وہےئ اھت ۔   ی 

رامیہ اھبنسل اےس وچبں یک اجن ںیہن اتیل ںیم وہ وخ ن وجش امر راہ ےہ ریتے ےٹیب اک ای 

 افہمط وک ٹیسھگ ےک رمکے ںیم ےل اجےت وہےئ وبال ۔ 

ردیتس ی ار م وک رمکے یک رطف ےل اج راہ اھت ۔  رامیہ زی   ہکبج ای 

ر نکمم رطےقی
م
 ےس اےنپ آپ ای ا وھچڑ دو ےھجم وہ ریمی امں وک امر دے اگ ۔اچبؤ ایم وک ی ارم ہ

 وک ڑھچواےن یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

  اس ےک امں یک ںیخیچ دنلب وہےن یگل وہ زور زور ےس دروازہ اجب ریہ یھت ہکبج وہ 
 
ج

 اطیشن ارغص اس رپ ےسنہ اج راہ اھت ۔ 

  ی ارم دروازے وک ڑکپ رک اچویبں اک 
 
ے وہےئ رمکے ںیم ےل آی ا ج

ے

ب

ٹ

پ
 
شت
ھ
گ

رامیہ اےس  ای 
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ارا سج ےک اسھت ا

ے

ا اھت ۔اھچگ ای

ٹ

ا اس اچوق یک نیچ ےک وطر رپ ٹل

ٹ

 ی  وھچی

ںیخیچ دنلب وہےن یگل ۔اس یک امں اویچن آواز ںیم رو ریہ یھت ۔اور اس ےک ی اپ وک دمد 

  ی ارم ےن یک نیچ ےس اچوق اکنل رک اےنپ یہ ی اپ ےک ٹیپ 
 
ےک ےیل اکپر ریہ یھت ج

 ںیم وھگپ دی ا ۔ 

ا ےہ ایگ ہی یتحٰ ہک اچوق اک 

ے

ا اس ڑکٹا وٹٹ رک اس ےک اہھت ںیم آ رگا ۔ اور رھپ لسلسم امری

ٹ

  وھچی

رامیہ وک زنیم رپ  ر الکن اور واہں ای 
م
را رک ی اہ

 
ر ےس روےن الچےن یک آوازںی نس رک ارغص ھگ

م
ی اہ

 ڑتےتپ دھکی رک وبالھک ایگ ۔

رامیہ وک دےنھکی یگل ۔  افہمط دلجی ےس اس ےک ےھچیپ آرک ای 

اس ےچب ےن لتق رک دی ا اس ےس ےلہپ وپسیل اہیں رپ آاجےئ ولکن اہیں ےس ۔ارغص دلجی 

ر ڑھکے اےنپ آدیم وک مکح داتی اھبگ ایگ ۔
م
 ےس ی اہ

     

 ی ارم وت اج اہیں ےس اس ےس ےلہپ ہک وپسیل اہیں چنہپ آےئ اھبگ اج اہیں ےس ۔ 

 م وک اھجمسےت وہےئ وبیل ہکبج آوسن لسلسم ہہب رےہ ےھت ۔ وہ ی ار

ر ہشیمہ ےک ےئل اےس وھچڑ رک اج اکچ اھت سج ےن اےس یھبک وکیئ ایھچ ی اد وت ہن دی 
م
اس اک وشہ

ام ھکل دی ا اھت 

ن

 یھت ۔ہکلب اےس چیب رک اس یک زدنیگ ےک ایس افصت رپ اانپ ی

 ںیہن ایم آپ وک وھچڑ رک ںیہک ںیہن اجؤں اگ 
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 آرک ےھجم ڑکپ رک ےل اجےئ ۔ی ارم اینپ امں ےک ےلگ گل رک روےت وہےئ  ےبکش وپسیل

 وبال نکیل اےس اےنپ ی اپ ےک رمےن اک وکیئ دھک ہن اھت ۔ 

ا وہاگ ےھجت اینپ امں یک ی ات امینن وہیگ ۔ 

ن

 ںیہن ی ارم ےھجت اہیں ےس اجی

 وت اینپ امں اک ہچب ےہ ہن اج الچ اج اہیں ےس ںیم س  اھبنسل ولیگن ۔ 

ر یک وہ اس ا
م
ردیتس ی اہ ےنپ یپاس رےھک ھچک ےسیپ ی ار م ےک اہھت یک یھٹم ںیم دی ایت اےس زی 

  ہک دور ےس اےس وپسیل یک اگڑی یک آواز آےن یگل ۔ 
 
 رطف ےنجیھب یگل ج

ر یھب یکچ یھت ۔ 
م
 وہ ی ارم ےک رہچے رپ اجاجب ایپر رکیت اےس ی اہ

ً ارغص ےن یہ دی یھت ۔  اا

ن

ت

ن

پ ت 
ن ق
 وپسیل وک ربخ 

ر یک وم 
م
ت اک دھک اھت نکیل وہ اےنپ ےچب وک اس زسا ںیم اسری زدنیگ رمےت اےس اےنپوشہ

 ںیہن دھکی یتکس یھت ۔ 

ر یک ومت اکازلام اےنپ رس ےل ایل 
م
 ایس ےئل اس ےن اےنپ وشہ

     

 ہی لتق فلیس ڈسنفی ںیم ایک ایگ اھت ۔ 

 اس ےئلیک افہمط وک مک زسا دی یئگ ۔ 

ا   وہ لیج ےس واسپ آیئ ۔س  ےس ےلہپ ی 
 
 رم اس ےس نلم آی ا اھت ۔ است اسل دعب ج

ا ےہ وت اےس تہب اوسفس وہا وہ اےنپ ےٹیب 

ے

  ی ارم ےن اےس ہی اتبی ا ہک وہ ایک اکم رکی
 
نکیل ج
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یک ایھچ زدنیگ ےک ےئل لیج یئگ یھت اور اس ےک ےٹیب ےن ایک ایک اےنپ یہ راہ ںیم اےنپ 

 اہوھتں ےس اکےٹن رھب ےیل ۔ 

 اب اس یک یھبک لکش ںیہن دانھکی اچیتہ ۔ افہمط ےن اےس واسپ یھب دی ا اور اہک ہک وہ  

ا ۔ 

ے

 وہ ہی س  ھچک وھچڑ رک ںیہن آی

ے

  ی
 
 ج

 اور رھپی ارم یھبک واسپ ہن آی ا وہ اینپ امں وک تہب اسرے ےسیپ اتجیھب ۔ 

رچ ںیہن یک یھت ۔ 

ن

 ےسج وہ ای  ااملری ںیم دنب ریتھک اس ےن یھبک ی ارم یک رمق خ

رآن ڑپاھیت

ے

 ۔   وہ ےلحم ےک وچبں وک ویٹنش اور ف

 اور اانپ زگارا رکیت ۔ 

آج اےنت اسولں ےک دعب وہ اینپ یلہپ یک زدنیگ وسےتچ وہےئ ی ارم اک رس اینپ وگد ںیم 

 رےھک وہےئ یھٹیب یھت ۔

آج اےس ی ار م ےس وکیئ الگ ہن اھت اےنت اسولں ےک دعب اانپ ڑھچبا اٹیب دھکی رک اس یک اتمم 

 اجگ ایھٹ یھت ۔ 

  ڑتپ ریہ یھت ۔ وج اےنت اسولں ےس اےنپ ےٹیبےک ےئل

ر روز اس رمکے یک افصیئ رکیت یھت۔ 
م
 ی ارم اک رمکہ آج یھب واسی اھت وہ ہ

وہ وت اںیھن اتبےن واال اھت روح ےک ی ارے ںیم نکیل روح ےن اںیہن اس رطح ےس 
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ارہ ھجمس رک اس ےن ویتق 

 

روےت دھکی رک ی ارم وک ھچک یھب اتبےن ےس عنم رکدی ا روح اک اش

 اتبی ا اھت ۔  وطر رپ اںیہن ھچک یھب ہن 

نکیل روح ےن ہی ی ات ویکں اپھچیئ وہ اس ےس وپانھچ اچاتہ اھت ۔روح ےن وت اس ےس اور 

 یھب تہب ھچک اپھچی ا اھت 

 نکیل یف ااحلل وہ ہی احملت یج راہ اھت سج ںیم وہ اینپ امں ےک اسھت اھت ۔

 ان اک 

ن

  اس ےن ااچی
 
  ےس ایھٹ ج

 
ی ر

ے

ا دھکی رک افہمط آہتسہ ےس اس ےک ف

ے

اےس وسی

 اہھت اھتم ایل ۔ 

 اہکں اج ریہ ںیہ آپ ۔۔؟ی ارم ےن وپاھچ

وت اجگ راہ ےہ ےھجم اگل وتوس ایگ وہ ڑلایکں ںیہ ہی اےلیک رمکے ںیم ڈر اجںیئ یگ اس ےئل 

 اجریہ ںیھت ان ےک یپاس ۔ 

 وت اب آرام رک ۔حبص تہب اسری ی اںیت رکںی ےگ ۔ 

ر لکن یئگ ۔ 
م
 وہ ایپر ےس اس اک اماھت وچےتم رمکے ےس ی اہ

     

ا ۔ 

ن

 روح افہمط یب یب اک اٹیب انتک ایپرا ےہ ی

 اانت وخوصبرت آدیم ںیہن داھکی ۔ 

ے

 ںیم ےن وت آج ی

اہین وک 

ے

افہمط یب یب یھب وت تہب وخوصبرت ںیہ وت نس ریہ ےہ ںیم ایک ہک ریہ وہں ی
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 وجاب ہن الم وت وہ روح ےس وپےنھچ یگل ۔

 ںیم یھب یہی وسچ ریہ وہں ۔روح انمنمیئ ۔ 

اہین ےن 

ے

ادی دشہ ےہ اس ےک ی ارے ںیم ےھجم وسےنچ دے ی

 

 وسچ وت ش

ے

وت ھچک م

 رشارت ےس رکسما رک اہک وت روح اےس وھگر رک رہ یئگ ۔ 

 ی ار اانت وخوصبرت ےہ ہک اس ےک ی ارے ںیم وکیئ یھب وسچ اتکس ےہ ۔وی 

ے

وھگر م

 ی ارم ےک رحس ںیم وھکیئ یھت ۔ 

ے

 ایھب ی

اہین 

ے

  یک ہی ی ات ی الکل یھب ایھچ ںیہن یگل یھت ۔ ہکبج روح وک ی ارم ےک ی ارے ںیم ی

 ایھب اےس ی ارم ےس اےلیک ںیم ی ات رکین یھت ۔

 ویکہکن ہی وتیکپ ی ات یھت ہک وہ اس ےک ےیل اہیں آی ا اھت ۔ 

 نکیل افہمط یب یب ےس پھچ رک وہ اس ےس ےسیک ی ات رکے یگ ۔ 

 ی ا وہ اتکس ےہ ی ارم ان وک س  ھچک اتب اکچ وہں ۔ 

را اتگل ےہ ہی وسچ رک ہک سج ےٹیب ےس وہ اےنت اسولں ےک دعب یلم   نکیل افہمط یب یب وک انتک ی 

ادی رک اکچ ےہ ۔ 

 

 ںیہ وہ ان ےک ریغب یہ ش

ر ےک  یف ااحلل سب وہ ہی وسچ ریہ یھت ہک سک رطح ےس ی ار م ےس ی ات رکے وھتڑی دی 

 دعب افہمط یب یب رمکے ںیم آ رک ٹیل یئگ ۔ 
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اجںیئ اور وہ ی ارم ےک رمکے ںیم اس ےس ی ات  ہکبج وہ ااظتنر رکےن یگل ہک بک وہ وس

 رکےن اجےئ ۔ 

اور ی ار م وک نیقی اھت ہک وہ آج رات اس ےس نلم رضور آےئ یگ ۔اور وہ اس ےس اےلگ 

 ےلھچپ امتم اسحب ےب ی اک رکے اگ ۔ 

     

  اس اک دروازہ اجب۔
 
 ی ارم اینپ رپاین زدنیگ ےک ی ارے ںیم وسچ راہ اھت ج

  ۔وہ رکسماےت وہےئ ااھٹوس رتحمہم رشتفی ےل یہ آںیئ

ال ےس وکر ےیک ڑھکی یھت ۔ 

 

 دروازہ وھکال وت اسےنم اےنپ آپ وک ش

ی ار م آپ افہمط یب یب ےک ۔اس یک ی ات ایھب لمکم ںیہن وہیئ یھت ی ارم ےن اےس رمک ےس 

 چنیھک رک رمکے ےک ادنر ایک اور دروازہ دنب رک دی ا ۔

پ روہ ںیم  وباتل وہں ۔  اب وبول ایک وبانل ےہ ہکلب رووک مت جپ

ہکلب ااسی رکےت ںیہ مہ دوونں یہ ںیہن وبےتل وہ ےتہک وہےئ اس ےک وبلں رپ اکھج اور 

 ااقحتسق ےس اس ےک وبلں رپ اینپ تبحم یک رہم تبث یک ۔ 

 اک افہلص ےط رکےن ںیم اس ےن دنچ ڈنکیس اگلےئ 

ے

اور رھپ اس ےک وبلں ےس رگدن ی

 ےھت ۔ 

 ی ارم ریمی ی ات ۔ 
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۔ ۔وکیئ ی ات ںیہن

 

ش

ش

 

ش

ی ںیم ےن اہمتری ۔مت ونس ریمی ی ات انتک ڑتایپ ےہ مت ےن   

ن

ی

ن

سپ

ر ی ات اک اسحب اکچو۔
م
 ےھجم۔ہ

ر رات اک اسحب دو ۔
م
 ریمی ہ

 ےک آج یک رات مت ھجم ےس دو روہیگ۔ریمے یپاس روہ یگ آج 

ے

وسانچ یھب م

 ے یگ روح یب یب۔
ب

ٹ

مپ
ردوری 
م
 ہ

ر اسسن یک ڑتپ اک اسحب ولں اگ 
م
 اینپ ہ

ری وخربخشی نکیل س  ےس ےلہپ وت مت ےھجم

ٹ

 اس ی ات اک اسحب دو یگ ہک مت ھجم ےس اینت ی 

 ویکں اپھچیئ 

اراض وہں مت ےس ۔مت ےن ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا روح ویکں اپھچیئ ھجم ےس اینت 

ن

تہب ی

ری ی ات ۔ 

ٹ

 ی 

 ںیم ی اپ ےننب واال وہں ۔مت اجیتن وہہن ینتک ےب ینیچ ےس ااظتنر رک راہ اھت ںیم اس ربخ اک ۔ 

 اتبںیئ اہیں آیئگ ۔ اور مت ےھجم انب  

 اس ےس اےنپ 

ے

روح ی ا رم ےک رہچے وک ریحایگن ےس دھکی ریہ یھت ہکبج ی ارم ایھب ی

 وکشےئ رک راہ اھت ۔ 

پ رےنہ ےس مت چب ںیہن اجؤ یگ اتبؤ ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا مت ےن  روح اس رطح ےس جپ
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ری وخربخشی ویکں اپھچیئ مت ےن ھجم ےس

ٹ

 اینت ی 

ا

ے

ر یطلغ اعمف رکی
م
  وہں نکیل ہی یطلغ اعمف ںیہن رکوں اگ ۔ ںیم اہمتری ہ

اڈک یھت ۔ 

 

 ش

ے

 وہ اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم اھتےم وپھچ راہ اھت ہکبج وہ وت ایھب ی

 ہکبج اس یک رہچے ےس وہاایئں اڑیت دھکی رک اب ی ار م یھب رپاشین وہ اکچ اھت ۔ 

 روح مت کیھٹ وت وہ ۔۔ی ارم ےن رپاشیین ےس وپاھچ ۔

 وایل وہں۔۔۔؟روح ےن ریحایگن ےس وپاھچ۔  ںیم ۔۔ںیم امں ےننب 

 وہں ۔۔؟وہ ریخ ایگن ےسی ارم وک دھکی ریہ یھت ہکبج ی ارم اس یک 

ٹ

ب ت

ن

ایک ںیم چس ںیم رپئ گپ

 ااھٹ ۔ 
ِ
 اس رطح ےس ااجنن وہےن رپ ھُک

 ںیہمت ںیہن اتپ اھت ۔۔وہ اس ےس وپےنھچ اگل۔ 

ے روح ےس رظنںی ںیہن آپ وک ےسیک ہتپ الچ ۔ی ارم آپ وک سک ےن اتبی ا ۔رشم ےک امر

 ںیہن ااھٹیئ اج ریہ یھت

ے

 ی

  ی ا رم ےن اس اک رشامی ا وہا 
 
 وشڈکیک تیفیک ںیم اس ےس وپھچ ریہ یھت ج

ے

وہ ایھب ی

 ےس اگل ایل ۔ 

ن

 روپ دھکی رک اےس اےنپ نس 

ارا ہچب اس داین ںیم آےن واال ےہ ۔ 
م
 روح مہ امں ی اپ ےننب واےل ںیہ ہ

ری وخیش د

ٹ

ےنی ےک ےئل ۔اس ےن رکسماےت وہےئ روح ےک  کنیھت وی وس چم ےھجم اینت ی 
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 امےھت یھب اےنپ ل  رےھک

 ی ارم اب ےھجم انلچ اچےیہ وکیئ دھکی ےل اگ ۔روح ےن اس ےس اگل وہےت وہےئ اہک ۔

ی الکل یھب ںیہن اہیں وٹیل آرام ےس آج یک رات ںیم اینپ ویبی اور ےچب ےک اسھت 

 زگاروں اگ ۔

 رپ اس ےن روح یک وکیئ دورسی ی ات ںینس ریغب

ن

 ڈیب رپ ہگج انبےت وہ اس اک رس اےنپ نس 

 رھک دی ا

     

مت ےن ایم وک ےھجم ہی اتبےن ےک ےئل ویکں عنم ایک ہک مت ریمی ویبی وہ ۔وہ ی ار م ےک ےک 

  ی ار م ےن وپاھچ ۔
 
 رپ رس رےھک یٹیل یھت ج

ن

 نس 

 ی ارم آپ افہمط یب یب یک اولکےت ےٹیب ںیہ ۔ 

ادی ےک ےئل ۔ 

 

 ہن اجےن ےنتک وخاب دےھکی وہں ےگ اوہنں ےن آپ یک ش

 ہن اجےن ایک ایک وسچ راھک وہاگ ۔ 

را ےگل اگ   اںیہن ہی ںیہک ےگ ہک ںیم آپ یک ویبی وہ وت ےن انتک ی 

ن

اور اب ارگ آپ ااچی

 ےہ ۔ںیم افہمط یب یب یک وہب وہں ۔اور وےسی یھب ےھجم ان ےس بیجع ےس رشم آےن یگل

 روح رکسمایئ ۔ اور اس ےک ادناز رپ وہ یھب ےب اسہتخ رکسما دی ا

 ایس ےئل ےھجم اگل ہک آپ وک ہی ی ات یف ااحلل ایہن ںیہن اتبین اچےیہ ۔ 
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ادی ےک ی ارے ںیم اتبںیئ ےگ ۔ 

 

 مہ دعب ںیم اںیہن اینپ ش

 روح ےن آہتسہ ےس اہک ۔

ا ےہ ۔دعب وہ ریمی امں ںیہ آج ںیہن وت

ے

رق ڑپی

ن

 لک وت ہی ی ات اںیہن اتپ ینلچ یہ ےہ وت ایک ف

ںیم یھب وت اںیہن ہی ی ات اجن رک دھک وہاگ ہن ۔اور وےسی یھب اوہنں ےن وخد ےھجم اےنپ 

 آپ ےس اگل ایک اھت ۔ 

اوہنں ےن آپ وک وخد ےس اگل ایک وت آپ وت ی الکل یہ اگل وہےئگ آپ اںیہن دعب ںیم ہی 

را ںیہن ےگل اگ مہ کیھٹ ےس اںیہن اھجمسںیئ ےگ ۔ ی ات اور احالت اتبںیئ   ےگ وت ےن ی 

 ںیم وخد اںیہن اتب دوں یگ ۔ 

اور مت اںیہن ہی ی ات بک اتبؤیگ روح ۔ںیم اہیں ںیہمت ےنیل آی ا اھت اور ہی یھب اجاتن وہں  

 ہک ںیم ریمے اسھت یھبک ںیہن آںیئ یگ ۔ی ارم ےک ےجہل ںیم ادایس یھت

 اتب دوں یگ ی ارم ۔ 

 ےہ لک یہ اتب دانی ۔ںیم ںیہن اچاتہ ہک مت اےنت دن ھجم ےس دور روہ ۔کیھٹ  

اہین آیپ چ گ اجںیئ روح اےنھٹ 

ے

ی ارم ریمے ایخل ےس یھب ےھجم انلچ اچےیہ ہی ہن وہ ےک ی

  رک ایل ۔ 
 
ی ر

ے

  ی ارم ےن اےس اےنپ ف
 
 یگل ج

 اےنت دونں یک دعب یلم وہ اور دور اجےن یک ی اںیت رک ریہ وہ ۔ 
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  ںیم ںیہمت اجےن دوں اگ ۔ اور ںیہمت اتگل ےہ

  رکےت وہےئ اس ےک رہچے رپ اکھج اھت ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ ای  یہ ےکٹھج ںیم اےس اےنپ ف

 ی ارم افہمط یب یب آاجںیئ یگ۔

 رھک  

ٹ
ن

  ی ارم ےن اس ےک وبلں رپ اےنپ وہی
 
روح یک ی ات ایھب لمکم ںیہن وہیئ یھت ج

 دےی ۔

د وہ آج اےس ےنشخب ےک ی الکل ومڈ ںیم ہن اھت ۔  ای 

 

 ش

ا

ے

 ہین آیپ ۔۔۔۔ ی ارم ی

ر ےک اسھت 
م
راب رک ریہ وہ ۔یسک اور ےک اسھت ںیہن وہں اےنپ وشہ

ن

روح مت ریما ومڈ خ

 وہ مت ۔ 

ا اچاتہ 

ن

 رئیک ۔ںیم سب ںیہمت وسحمس رکی

ٹ
ن

وکیئ آںیئ اجںیئ اجےگ اےھٹ وسںیئ آیئ ڈوی

 وہں ۔

ری زسا دینی اچےیہ ےھجم ںیہمت نکیل ںیم   وج مت ےن ریمے اسھت ایک ےہ ہن اس یک تہب ی 

 مت ےس ایپر رک راہ وہں۔

 رکو ۔ 

ے

 ےھجم ی الکل گنت م

ے
ے

 نکیل وھچڑوں اگ ںیہن اسرے اسحب ولاگن نکیل اس وق

 اےھچ وچبں یک رطح اانپ ہنم دنب روھک اور ےھجم ریما اکم رکےن دو ۔ 
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 ورہن ںیم ایھب ایم وک اج ےک اتبؤں اگ ہک مت ریمی ویبی وہ اور ہشیمہ ےک ےئل ےل آؤں اگ ۔ 

راتمح ہن ی ارم ےتہک وہ

ن

ےئ رھپ ےس اس ےک وبلں رپ کھج ایگ اور اس ی ار روح ےن وکیئ م

 یک ۔ 

ا ےہ۔

ے

 ویکہکن وہ اجیتن یھت ہک ہی آدیم وج اتہک ےہ وہ رکی

     

ر ںیم آزان رشوع وہاجیگیئ افہمط یب یب اجگ  ا وھتڑی دی 

ن

ی ا رم اب ےھجم اجےن دںی ی

 اجںیئ یگ۔ 

ااکم  

ن

  ےس اےنھٹ یک ای  اور ی
 
ی ر

ے

 یس وکشش یک ۔روح ےن اس ےک ف

  رک ایل۔ 
 
ی ر

ے

  ی ارم ےن اےس رھپےس ڑکپ ےک اےنپ ف
 
 ج

 یلچ اجؤ نکیل اجےن ےس ےلہپ ریمی ای  رشط ےہ ۔

 آج اس ےئن اسل یک یلہپ حبص ںیم مت ےس اس ےئن اسل اک ہفحت اماتگن وہں ۔ 

 ی ارم ےن اس ےک وبلں رپ اوگناھٹ ریھپےت وہےئ اہک ۔ 

د ریم ری 

ن

ے یپاس ھچک ںیہن ےہ آپ وک دےنی ےک ںیم آپ وک ہفحت دے یکچ وہں ۔آپ م

را رک وبیل ۔ 
 
ارہ ھجمس رک ھگ

 

 ےیل ۔روح اس اک اش

 نکیل وہ ہفحت وت ںیم ےن دی ا ےہ ۔اہمتری ی اری وت اب آیئ ےہ ۔ 

 وہ ےتہک وہےئ ای  ی ار رھپ ےس اس رپ اکھج اھت ۔ 
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 ںیہن ی ارم زیلپ اجےن دںی۔

ا

ن

راںیتمح ےب اکر ںیہ رھپ یھب ی

ن

 اکم یس وکشش رکےن یگل ۔ وہ اجیتن یھت اہیں س  م

 ہکبج ی ارم اس یک یسک یھب ی ات ہپ دایھن ہن دےتی وہےئ اےنپ اکم ںیم نگم اھت ۔ 

  اذان رشوع وہیئگ۔
 
 ج

ر اھبیگ یھت ۔ 
م
 ی ارم وھچڑںی ےھجم ۔وہ اےس ےھچیپ دلیکھ یک ی اہ

ے اگل ۔ 

ن

سپ
 

ہ

 ہکبج ی ارم اس یک ڈیپس دھکی رک 

ادی رکےک آی ا ےہ وت 

 

 اینپ امں وک ہی اتہک ےہ ہک وہ ش

ن

اس یک ی ات کیھٹ یھت ارگ ی ارم ااچی

را ےگل اگ ۔   اںیہن ی 

 نکیل روح وک ان ےس رشم ویکں آریہ یھت ۔ 

 رتحمہم ےک الج  یہ بیجع ںیہ۔

 وہ رکسماےت وہےئ دوی ارہ ٹیل ایگ 

  یھب دنین رحام وہیت ےہ مت یپاس وہیت وہ  

ے

ری این مت یپاس ںیہن وہیت ی

ے

  یھب دنین یک ف

ے

ی

 دینی ڑپیت ےہ ۔ 

روح ےب یب ویکں ریمی دنین یک دنمش ینب وہیئ وہ ۔وہ ای  رھبوپر اڑگنایئ ےل رک اےنپ 

 اورپ لبمک ڈاےنل اگل 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
852 

ر ےلہپ روح اس ےک اسھت یھت وہ ےب اسہتخ    رظن اس ہگج یگ اہجں ایھب وھتڑی دی 
 
ج

 رکسمای ا ۔ 

ا وسےن یک وکشش رکےن اگل ۔ تہب اظمل وہ ی ار ۔وہ اس ہگج رپ اہھت ریھپ 

ے

 ی

     

 وہ دلجی ےس رمکے ںیم آیئ اور اینپ ہگج رپ ٹیل یئگ ۔ 

ا رشوع ایک ۔ 

ن

 ہکبج رقتابی دو ٹنم دعب یہ افہمط یب یب ےن اےس اکپری

 روح اھٹ امنز ڑپھ ےل ۔

ر یھت ہک وہ اھٹ رک ھٹیب یئگ ۔   ان ےک ےنہک یک دی 

آےت وہےئ دنب ایک اھت افہمط یب یب   ارے ہی دروازہ سک ےن الھک وھچڑ دی ا ںیم ےن وت

 وسےتچوہےئ ایھٹ ۔

 وہ ںیم یپاین ےنیل یئگ یھت روح ےن وفرا وھجٹ وبال

 افہمط یب یب اہں ںیم الہیت اھٹ رک واش روم یلچ یئگ ۔

اہلل وپےھچ آپ وک ی ارم ےئن اسل یک یلہپ حبص یہ ھجم ےس وھجٹ ولبای ا وپرے اسل یہ 

 وھجٹ وبیتل روہں یگ۔

رشی وہےن یلچ یئگ ۔ وہ ی ارم وک  

ن

 وکیتس اھٹ رک ف
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ایک وہا روح ےھجت دنین آ ریہ ےہ رات وک کیھٹ ےس ںیہن وسیئ ایک۔ افہمط یب یب ےن اےس 

 تسس دھکی رک وپاھچ ۔ 

 وک یھب ہن وسےن دی ا ۔ 
پ
مکت اا اتبیت ہک ان یک ےٹیب ےن اسری رات اےس ای  ٹ

ہ
 اب ان وکو

 ںیہن افہمط یب یب ایسی وت وکیئ ی ات ںیہن ۔ 

  وت ی الکل کیھٹ وہں ۔ںیم

ےھجم وت کیھٹ ںیہن گل ریہ آج ریمی روپرٹ ےنیل ڈارٹک ےک یپاس اجےئ یگ ہن وت واہں 

 ےس اانپ یھب چپ  اپ رکوا انیل ۔ 

 وہ اتکس ےہ وکیئ وخربخشی یہ وہ افہمط یب یب ےن ایپر ےس اس ےک اگل وک وھچا ۔ 

ہمط یب یب وخیش ےس لھک وخربخشی یہ ےہ ےھجم اتپ ےہ روح ےن رشامےت وہےئ اہک وت اف

 ُاںیھٹ ۔ 

 ایک چس ےھجت ےسیک ہتپ الچ ۔۔؟ افہمط یب یب ےن وپاھچ ۔

  ی ارم ےن ےھچیپ ےس اںیہن اکپرا ۔ 
 
را رک ادرھ ادرھ دےنھکی یگل ج

 
 وت وہ ھگ

 ایم ھچک انبدے تہب وھبک یگل ےہ وہ الڈ ےس ان ےک ےلگ ںیم ی اںیہ ڈال رک وبال ۔ 

ا انبیت ےہ ریما ہچب ایھب انبیت وہں ۔ہکلب

ن

 روح ےھجت رپ ااھٹ انب ےک دے یگ تہب ااھچ اھکی

 ۔افہمط یب یب ےن رعتفی یک ۔ 
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ا راتہ وہں آپ اک تہب رعےص ےس ںیہن اھکی ا ۔ی ارم  

ے

ارے ایم اس اک وت ںیم اھکی

ےباساتخ وبال وت روح ا ےس وھگرےن یگل ہکبج افہمط یب یب ریحان اور رپاشین رظنوں ےس 

 دھکی ریہ یھت ۔ 

ا ےہ اور یسک ےک اہھت اک ںیہن ی ارم ریما بلطم

ن

 ےہ ےھجم ریمی ایم ےک اہھت اک رپااھٹ اھکی

 ےن ی ات دبیل ۔ 

 افہمط یب یب رکسمایئ ۔ 

اہین اجؤ اور روپرٹ ےل 

ے

 مت اور ی

ے

  ی
 
ااھچ کیھٹ ےہ ںیم ریتے ےیل ھچک انبیت وہں ج

 آؤ۔

 افہمط یب یب ےن اہک ۔ 

ا اھک 

ن

ر رک اجؤ ی ارم اھکی  ںیل رھپ مت دوونں وک اےنپ اسھت ےل اجےئ ہکلب ااسی رکو وھتڑی دی 

 اگ ۔

ے واال  

ن

ھب
 

ج
ب ی 

اہکں ی ازاروں ںیم وخار وہیت رھپو یگ ۔اموحل ںیہن ےہ ڑلویکں وک اےلیک 

 ۔افہمط یب یب ی ارم وک یتہک نچک ںیم اج یکچ یھت ۔

  اےنپ اگولں رپ رنم 
 
ہکبج روح رظنںی زنیم ہپ اگڑے ہن اجےن ایک وسچ ریہ یھت ج

 ۔   سمل وسحمس وہا
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 رک اےس داھکی ۔ 

ن

 روح ےن وچی

ی ای  ےکٹھج ےس ےھچیپ وہیئ ۔ 

ے

ھی
ئ ک

 ِؐی ارم ایک رک رےہ ںیہ آپ روح آےگ ےھچیپ د

 ںیم ےن ایک ایک ی ارم ےن وصعمتیم ےس اہک۔

  

ے

ایک رکںی ۔وہ ایلگن داھکی رک ی ار م آپ رپ ہن ہی وصعمتیم وسٹ ںیہن رکیت وت ڈراےم م

 وبیل ۔ 

 ےھت 

ٹ
ن

اہن اس ےک وہی

 
ن

  ی ارم ےن ویہ ایلگن ڑکپ ےک ےس اینپ رطف اٹیسھگ اور اب ن
 
ج

 ۔

 اس ےک وبلں رپ رھبوپر رہم تبث رکےک اب دو دقم ےک افےلص رپ ڑھکا وہا اھت ۔ 

ارگ وصعمتیم وسٹ ںیہن رکیت وت داھکےن یھب ںیہن اچےیہ ھجم رپ رصف روامسن وسٹ  

ا ےہ یہی انہک اچیتہ یھت ہن مت ۔وہ آوھکنں ںیم رشارت ےئل وپھچ راہ اھت ۔ 

ے

 رکی

  افہمط یب یب یک آواز آیئ ۔ 
 
 ج

 آاج ی ارم رپااھٹ نب ایگ ۔ 

را احل وہ    ہک روح اک دنین ےس ی 
 
افہمط یب یب یک آواز رپ وہ ےتسنہ وہےئ نچیک ںیم الچ ایگ۔ج

 راہ اھت ۔ 

 ااھچ ںیہن رک رےہ آپ ریمے اسھت  اہلل وپےھچ آپ وک ی ارم ۔ ی الکل یھب 
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ایم ںیم آپ ےس انہک اچاتہ اھت ہک اس دورسی ڑلیک وک ریمے اسھت ےنجیھب یک ایک رضورت  

رے ےس ایہن ےک اہوھتں ےس رپااھٹ 

ن

رے م

ٹ

ےہ رصف روح وک یہ ںیجیھب ہن۔ وہ ی 

 اھکےت وہےئ وبال ۔ 

ں وجیبں وہ ویکں روح یھب وت ای  ڑلیک ےہ اےس ںیم ریتے اسھت اس رطح ےس ویک

 اےس وھگر رک وپےنھچ یگل ۔

ایم ۔ارگ آپ وک ہی اتگل ےہ ہک ےھجم اتپ ںیہن ےہ ہک آپ وک ہی ہتپ ےہ ہک روح ریمی ویبی 

 ےہ وت ہی آپ یک طلغ یمہف ےہ

ر یک امنشئ رکےت وہےئ اہک

ن

ز
پل ت
م

 ی ارم ےن رھبوپر اےنپ ڈ

 ااھچ وت ےھجت س  اتپ ےہ ۔اس ی ار افہمط یب یب یھب رکسمایئ یھت ۔ 

ر اےنپ  ر اینت دی 
م
یج اہں ےھجم س  ہتپ ےہ آپ وک ایک اتگل ےہ وہ آپ اےسی یہ یسک ڑلیک وک ی اہ

 ےٹیب ےک یپاس ڑھکا رک دںی یگ ۔ 

 اور ےھجم ہی یھب ہتپ ےہ ہک آپ آج ےس ںیہن ہکلب تہب ےلہپ ےس ہی ی ات اجیتن ںیہ ۔ 

اچیتہ ہی ی ات   ںیم آپ وک لک رات یہ س  اتبےن واال اھت رپ روح ےن عنم رکدی ا وہ ںیہن

 آپ وک دھک اچنہپںیئ ۔ 

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
857 

را ےگل اگ ۔  ادی ےک ی ارے ںیم نس رک آپ وک ی 

 

 اےس اتگل ےہ ریمی ش

اور ںیم اجاتن وہں ہک آپ اس دن ےس س  اجیتن ںیہ سج دن مہ ےن یلہپ ی ار وفن ہپ 

 ی ات یک یھت ۔ 

ا یہ ےھجم کش ںیم ڈال ایگ اھت 

ن

ام ےلرک اکپری

ن

 روح اک آپ اک ی

  ںیم اجاتن وہں نکیل ںیم آپ ےس زی اد 
 
  ج

ے

ر ہی ی ات ںیہن اپھچ اتکس اھت ۔وہ یھب ی ہ دی 

 ہک آپ س  چس اجیتن ںیہ ۔

 ی ار م ےن ان اک اہھت وچام ۔

 ریمے اسھت زگاریت یھت  

ے
ے

ر ی ات وہ اانپ اسرا وق
م
وہ ڑلیک نپچب ےس اجیتن ےہ ریمی ہ

ادی رکوں یگ ۔ 

 

 ںیم ارثک اےس اتبیت یھت ہک ریما اٹیب آےئ اگ اس یک ش

ادی ےک ےیل ایس ےیل روح وک اگل ےک ھچک وخ

 

اب ےھت وج ںیم ےن اجسےئ ےھت ریتی ش

ادی اک نس ےک ۔ 

 

را ےگل اگ ریتی ش  ےھجم ی 

ادی اک روح ےک اسھت نس رک ےھجم تہب وخیش وہیئ ۔ 

 

 نکیل چس وت ہی ےہ ہک ریتی ش

 رسالہی ا ۔ وہ ایک چس ںیم امں ےننب وایل ےہ افہمط یب یب ےن رکسما رک وپاھچ وت ی ار م ےن اہں ںیم  

 ںیم دادی ےننب وایل وہں ۔افہمط یب یب یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت ۔ 

 ہکبج ی ارم ان یک وخیش دھکی رک تہب وخش اھت ۔ 
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اب وت اسرے طلغ اکم وھچڑ دے ۔رصف اینپ ویبی اور ےچب ےک ی ارے ںیم وسچ افہمط 

ر یھت ی ارم اکومڈ رھپ ےس آف وہایگ ۔   یب یب یک ےنہک یک دی 

ھچک اجیتن ںیہ رھپ یھب اس رطح ےس ویکں یتہک ںیہ ںیم ہی اکم ںیہن وھچڑ ایم آپ س   

ا وہں ۔

ے

 اتکس ۔اور ہن یہ یھبک وھچڑےن اک ارادہ رھک

 وہ سب اانت ہک رک اھٹ رک رمکے ںیم الچ ایگ ۔ 

ہکبج افہمط یب یب آج یھب اےس اس راےتس ےس اٹہ ںیہن یپایئ یھت سج راےتس وہ ی ارہ اسل یک 

 ۔  رمع ےس الچ اھت

     

ا وہاگ ہن ۔

ے

ارے کلم ےس تہب اگل وہی
م
 ی ارم یج دیئب وت ہ

اری روح یھب یپاچن ےنیہم دیئب ںیم رہ ےک آیئ ےہ ۔ 
م
 وےسی ہ

 نکیل وہ دیئب ےک ی ارے ںیم زی ادہ ی ات ںیہن رکیت وہ یتہک ےہ ہک یپااتسکن زی ادہ ااھچ ےہ

  اتگل ےہنکیل آپ وت اےنت اسولں ےس دیئب ںیم ےھت وت اتبںیئ ہن دیئب آپ وک اسیک

اہین اس ےک اسےنم یھٹیب دیئب یک ی اںیت رک ریہ یھت ہکبج روح ی ار ی ار دروازے ےس  

ے

ی

ر ےس ایک ی ات رک ریہ 
م
اہین اس ےک وشہ

ے

ر ی

ن

 رک ہی دےنھکی یک وکشش رک ریہ یھت آخ

ن

اھجی

 ےہ

اہین اک ی ارم یک وخوصبریت رپ رصبتہ اےس دنسپ ہن آی ا اھت ۔ 

ے

 ہکبج لک رات ی
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ر ڑھکے 
م
اہین اےس ی اہ

ے

ر آیئ   ی
م
 ےتسپ وہےئ ی اہ

ے
ن

 دھکی رک دای

 ایک ہلئسم ےہ ےھجت وکیئ اکم رک ےھجم ان ےس ی اںیت رکےن دے ۔ 

 ایک اتپ ریتے اسھت اسھت ںیم یھب دیئب یلچ اجؤں ۔ 

اہین ےن اےس اجےن وک اہک ۔ 

ے

 ی

ر اس ےک ارادے 

ن

اہین ی ایج روح ےن ریحان وہ ےک اس ےس وپاھچ آخ

ے

آپ ےسیک ںیلچ یگ ی

 ایک ےھت ۔ 

ارے ےب ووقف ڑلیک ےسج ںیم ےن دل دی ا وہ وت ےب ریغت ےھجم وھچڑ رک الچ ایگ اب اینپ 

زدنیگ ےک ی ارے ںیم ےھجم ھچک وت وسانچ ےہ ایس ےئل ںیم ےن وساچ ویکں ہن ان ہپ رٹایئ 

ارا وت وپرا اخدنان لج رک راھک وہ 
م
ااہلل ےس اےنت وخوصبرت ںیہ ہک ہ

 

رکوں وےسی یھب امش

 اجےئ ۔ 

ر ےک   اب ارگ ریمی
م
ادی ان ےک اسھت وہیئگ وت مہ دوونں دویئب اجںیئ ےگ وت اےنپ وشہ

 

ش

 اسھت ںیم اےنپ ی ار م یج ےک اسھت

و اانپ اکم رک ںیم رٹایئ امریت وہں ۔
ُ

ے

 ئ

ارہ ایک ۔ 

 

اہین ےن اےس وپری ی ات اھجمس رک واہں ےس اجےن اک اش

ے

 ی

 ہکبج ی ارم ےک ےلتپ اکن اس اک اسرا الپن نس ےکچ ےھت ۔ 
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رہچہ دھکی رک ی ارم اک دل اچاہ ہک قہقہ اگل رک ےسنہ نکیل اانپ قہقہ رٹنکول رکےن ںیم اور روح اک  

 اس اک رہچہ رسخ وہ اکچ اھت ۔ 

اہین ےک ےھچیپ 

ے

ا ۔۔۔ ی ارم ےن ی

ن

ر ےھجم ینپمک دںی ی اہین یج ںیم وبر وہ راہ وہں زیلپ وھتڑی دی 

ے

ی

 ےس آرک اہک ۔ 

 ای  پک اچےئ انب دےئجی ی ارم ےن اینپ

ے

  ی

ے

یسنہ رٹنکول رکےت وہےئ اےس   روح یج ی

 آرڈر دی ا ۔

اہین اس ےک اسھت آ رک واسپ ھٹیب یئگ ۔ 

ے

 ہکبج ی

ر یلچ یئگ 
م
 اور روح اس یک لکش دےتھکی وہےئ ی اہ

     

ا ہین ی ایج یک ۔ 

ے

 انجب وک اچےئ اچےیہ اور ینپمک اچےیہ ی

ا رو ریہ یھت ہکبج افہمط یب یب بک اس ےک ےھچیپ آ  

ن

رنت یتکٹپ اانپ روی رک ڑھکی وہ ای  ای  ی 

 وہیئ اےس ہتپ یھب ہن الچ ۔

رنت وٹٹ اجںیئ ےگ ۔وہ اینپ یسنہ اپھچےئ وپےنھچ یگل  روح ایک رک ریہ ےہ اٹیب ی 

 ھچک ںیہن افہمط یب یب اچےئ انب ریہ وہں آپ ےک ےٹیبےک ےیل ۔ 

 وہ اانپ ہصغ رٹنکول رکےت وہےئ وبیل 

  دےتھکی یہ دےتھکی روح ےن یتپ ےک دو ںیہن ہکلب اچر یپاچن چمچ
 
 ۔ ج

 

  رھب رک ڈال دی 
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روی اچےئ سک ےک ےیل انب ریہ ےہ ۔

ٹ

 روح اٹیب ہی ایک رک ریہ ےہ اینت ک

رھ رک اس ےس وپےنھچ یگل

ٹ

 افہمط یب یب رپاشیین ےس آےگ ی 

روی اچےئ ےنیپ ےگ وت دلجی آرام آےئ اگ ۔ 

ٹ

 افہمط یب یب ان ےک رس ںیم درد ےہ اس ےئل ک

ا یھب وت ےہ آپ یک روپرسٹ الےن

ن

 ۔   رھپ مہ ےن اجی

 روح اانپ ہصغ رٹنکول رکےت وہےئ اچےئ یک یتپ واال ڈہب دنب رکےن یگل ۔ 

ہکبج افہمط یب یب اےنپ ےٹیب یک رشارت رپ اس وک نلم وایل زسا ےک ی ارے ںیم وسچ رک تہب 

 وخش یھت ۔ 

 اجںیئ افہمط یب یب ہی اچےئ اےنپ ےٹیب وک دے آںیئ ۔ 

راھےت وہےئ اہک

ٹ

 اس ےن رٹے ان یک رطف ی 

  ےہ وت اجےک وت یہ دے افہمط یب یب رکسماےت وہےئ زبسی اکےنٹ یگل ۔ وت ےن انبیئ

ر لکن آیئ 
م
 اور روح رٹے ااھٹ رک ی اہ

     

اہین وک آواز دے رک اےنپ 

ے

  افہمط یب یب ےن ی
 
ایھب روح ےن رمکے ںیم دقم راھک یہ اھت ج

 یپاس البی ا ۔ 

ر یلچ یئگ ۔
م
 اور وہ اھٹ رک ی اہ

راب وہاکچ اھت ۔ ی ار م یک زی ان اک ذاہقئ وت اچےئ اک الہپ

ن

پ ےتیل ںیہ تہب خ   س 
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اہین ےک اجےت یہ وہ ٹھپ ڑپا ۔ 

ے

 ہی اچےئ انب یل ےہ مت ےن ایسی وہیت ےہ اچےئ ی

اہں اچےئ انبیئ ےہ اور ایسی یہ اچےئ انبین آیت ےہ ےھجم ۔وہ یھب رمک ہپ اہھت رےھک ڑلااک 

 وعروتں یک رطح وبیل ۔ 

  ی ارم ےن اس یک رمک ںیم اہھت ڈال ےک اےس  
 
  ایک ۔ ج

 
ی ر

ے

 اےنپ ف

ا ےہ 

ے

ا آی

ن

راب اچےئ انبین آیت ےہ ںیہمت نکیل ایک ےہ ہن ےھجم اس اک ذاہقئ کیھٹ رکی

ن

تہب خ

 وہ اس ےک وبلں رپ اوگناھٹ ریھپےت وہےئ وبال ۔

اہین ی ایج واسپ آےن وایل وہیگن وہ افہلص اقمئ رکےن یک وکشش رکےن یگل ۔ 

ے

 ںیہن ی ارم ی

ر 

ے

د اےنپ ف ری 

ن

  ی ارم ےن ای  ےکٹھج ےس م
 
  رک ایل ۔ ج

 
 ی

روی اچےئ انب رک دی ےہ اب ھچک اھٹیم وہاجےئ ۔ 

ٹ

 وت ںیم ایک رکوں ۔۔مت ےن ےھجم اینت ک

اہین ی ایج اس یک ی ات ہنم ںیم یہ رہ یئگ ۔ 

ے

 ںیہن ی ارم ۔ی

ااکم وکشش یک ۔ 

ن

 اس ےک ادناز ںیم دشت دھکی رک روح ےن ےھچیپ ےنٹہ یک ی

اہین ےک دقومں یک آواز نس رک ی ارم ےن اےس وخد

ے

  ی
 
 ےس دور ایک ۔   ج

ا ےہ 

ن

ی ار م یج آپ ےن اچےئ یپ یل ںیلچ ۔وہ ایک ےہ ہن روح وک یھب مہ ےن چپ  رکوای

ا اچیتہ یھت ۔ 

ن

ارے اسھت ںیہن آی
م
 ۔ورہن ہی ہ

ا ہین ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا ہکبج وہ ہی یھب ونٹ ہن رک یپایئ ہک اس ےک ھچک افےلص رپ 

ے

ی
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ارلم رکےن یک رھبوپر وک

ن

 وک ی

ے

 شش رک ریہ یھت ۔ڑھکی روح اینپ احل

  ہک ی ارم آرام ےس اھٹیب اچےئ یپ راہ اھت 
 
 ج

ا اہین ےن رکسما رک اہک اھت ی ارم یھب رکسمای 

ے

 اتگل ےہ اچےئ تہب ایھچ ینب ےہ ی

د   ای 

 

 ںیہن یپ ش

ے

دار اچےئ وت ںیم ےن آج ی ری 

ن

آپ انبیت وت اس ےس یھب اس ےس زی ادہ م

ر لکن ایگ 
م
ا وہا ی اہ

ے

 رھبا ۔اور اےس الجی

ٹ
ن

ری وھگی

ن

زی ادہ ایھچ یتنب ۔ی ار م ےن اچےئ اک آخ

ر لکن یئگ 
م
اہین یھب رمکے ےس ی اہ

ے

 ۔ہکبج ی

اریت ےھچیپ آیئ ۔ 

ے

 آپ انبیت وت اس ےس یھب ایھچ یتنب وہ اس یک لقن ای

     

ارا اانت  
م
 ھجمس ںیہن آراہ ہک ہ

ے

ھاارا وپرا رھگ الج ایگ ی ار م ےھجم ایھب ی

م

ے

ت

را دنمش وکن ےہ وج 

ٹ

ی 

 ےہ

را دقم ااھٹی ا ےہ ۔ 

ٹ

ر سک ںیم اینت تمہ آ یئگ ےہ سج ےن اانت ی 

ن

 آخ

دا اک رکش ےہ ہک مت ولگ 

ن

ای  ی ار ریمے اہھت گل اجےئ وہ زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ وہ وت ج

ںیہن اہیں ںیہن وہ ۔وہ آدیم مت ےس دینمش ےل رک اہمترے ی ارے ںیم لمکم اافنرنشیم  

ا اےس ہتپ یہ ںیہن اھت ہک مت رھگ رپ ںیہن وہ 

ے

 رھک

د وہ آدیم اجاتن ےہ ہک مت ولگ اہیں ںیہن وہ نکیل اےنس رھپ یھب اہمترے رھگ رپ ہلمح  ای 

 

ی ا ش

 ویکں ایک ۔ 
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 اہمترے رھگ ےس ایک دینمش ےہ ارگ اس یک وکیئ دینمش وہ یگ وت مت ےس وہیگ ۔ 

ا
م
ارے الخف اکم رک راہ ای  وت مہ ےن اس کلم وک یھب امر دی ا ہ

م
ری میٹ ںیم وکن وکن ہ

 ےہ مہ اب ھچک ںیہن اجےتن

 رضخ ایک وہایگ ےہ اینت رپاشیین یک ی ات ںیہن ےہ انتج مت رپاشین وہ رےہ وہ ۔

 اہں اس ےن ریما رھگ الج ےک طلغ ایک ویکہکن اس رھگ ںیم ریمی تہب اسری زیچںی ںیھت ۔ 

 سج اک اسحب اےس دانی وہاگ ۔

س ی ارے ںیم ھچک یھب اتبےن یک رضورت ںیہن ےہ وہ ےب اکر ںیم رپاشین نکیل روح وک ا

 وہ اجےئ یگ ۔ 

را اصقنن ںیہن وہا اور وہ وج یھب آدیم ےہ ھجم ےس دینمش ےل  

ٹ

رصف رھگ یہ الج ےہ وکیئ ی 

 راہ ےہ وہ ہی وت اجاتن یہ وہاگ ہک ںیم ایک وہں۔

 رکو

ے

ںیم آرک س  ھچک اھبنسل ولں اگ   مت رھگ وک رھپ ےس کیھٹ رکوا دانی اور ی ایق مت رکف م

 ۔

 اس ی ار ںیم وکشش رک راہ وہں یک ایم یھب ریمے اسھت آےن ےک ےئل امن اجںیئ ۔ 

اجےتن وہ ںیم اور ایم لم رک روح وک ےب ووقف انب رےہ ںیہ ۔روح وک اتگل ےہ ہک ایم وک ہتپ 

ر ااکن اٹیب ےہ ۔ 
م
 یہ ںیہن ہک روح اک وشہ
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  وہےئ اتبی ا ۔ ی ار م ےن اےنپ ڈلپم یک امنشئ رکےت

 بلطم افہمط یب یب اجیتن یھت ہک وہ مت وہ رضخ ےن ریحایگن ےس وپاھچ ۔ 

 اہاہاہاہ رضخںیم ان اک اٹیب وہں وہ ریمی امں ےہ ایک وہ ےھجم وفن رپ اچہپن ںیہن ےکس یگ ۔ 

ا وہں ںیم ایم یک روپرٹ الےن ڈارٹک ےک یپاس اج راہ وہں روح یھب ریمے 

ے

وفن رھک

 اسھت ےہ ۔

س یک نہب یھب اس یک نہب ےس ےھجم ااھچ اخاص افدئہ وہ رےہ وہ راہ ےہ ۔ی ارم ےن اور وہ ا

 ےتسنہ وہےئ اہک 

 افدئہ بلطم ۔رضخ ےن وپاھچ 

افدئہ بلطم ںیم اس یک نہب وک ےل رک اوکس تہب الج راہ وہں اےلگ ےلھچپ اسرے اسحب 

 اکنل راہ وہں ۔ 

ا وت ریم

ن

ا ےہ ہن ۔اب اس ےن ےھجم اےنت دن گنت ایک ےہ وھتڑا گنت رکی

ے
ن

 
 ا یھب پ

ا وہں ۔

ے

 لچ دعب ںیم ی ات رکی

 ی ارم ےن ےتسنہ وہےئ وفن راھک ۔ 

     

اہین ےس وپاھچ ۔ 

ے

اہین یج ۔اس ےن روح وک اونگر رکےک ی

ے

 ںیلچ ی

 وھکےنل یگل ۔

ٹ

اہین اس یک اگڑی یک یلھچپ س 

ے

  ی
 
 ج
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 اور روح ایلگ 

اہین یج زیلپ آپ آےگ ےھٹیب ہن ےھجم راہتس کیھٹ ےس ںیہن اتپ ۔ا

ے

ور آپ ےن یہ وت اتبی ا ہک ۔ی

 روح یج یھب دیئب ےس آیئ ںیہ ۔وت اںیہن اہکں راہتس ہتپ وہاگ ۔ 

اہین وت لھک ایھٹ ۔ 

ے

ر یھت ی  ی ار م ےک ےنہک یک دی 

ارہ ایک ۔ 

 

 اور روح وک ےھچیپ ےنھٹیب اک اش

 وھکےنل یگل ۔ 

ٹ

 روح ےن ای  زوردار دامھےک ےس اگڑی اک دروازہ دنب ایک اور یلھچپ س 

  ی ار م ےن
 
 اےنپ اہھت ںیم ڑکپے رومیٹ ےس اگڑی الک رک دی ۔  ج

 ہی وت لھک یہ ںیہن ریہ روح ےن ےصغ ےس دھکی رک اہک ۔ 

 ی ار م ےن رکسماےت وہےئ اس ےک اہھت ہپ اہھت رھک ےک اگڑی وھکیل ۔

ا روح یج ی ارم ےن اس ےک اگل رپ یھٹیم ےس 

ن

اینت آاسین ےس وت لھک یئگ آپ یھب ی

 اسجرت رکےت وہےئ اہک ۔ 

 اس یک ےلھک اعم اس رحتک رپ روح ےصغ اور رشم ےس رسخ وہ یئگ ۔ہکبج  

اہین ےب ربخ آےگ یھٹیب ےہ ی ارم ےک اسھت ےنھٹیب یک وخیش انم ریہ یھت ۔ 

ے

  ہک ی
 
 ج

     

 ویکں ہن ےلہپ آرکسئمی اھک یل اجںیئ ی ارم ےن اسےنم آرکسئمی یپارل دےتھکی وہےئ اہک ۔ 

 وہ ریہ یھت وفراً ااکنررکیئگ ۔

ٹ

 

ٹ

 
 روح وج بک ےس ان یک ی اوتں ےس اری
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 یج ںیہن مہ وج اکم رکےن آےئ ںیہ ےلہپ وہ رک ےتیل ںیہ وہ ےصغ ےس وبیل ۔ 

ا ےہ ھچک رکےن اک مہ وںیہ اج رےہ ںیہ رصف روپرسٹ یہ  

ے

ان اک ومڈ یھب وہی

ن

روح یج ان

 وتالین ںیہ ۔ 

اہین ےس وپےنھچ اگل ۔ ےل آںیئ ےگ ےلہپ ھچک اھک ںیل ویکں  

ے

اہین یج وہ رکسماےت وہےئ ی

ے

 ی

 یج ی الکل ی ارم یج آپ کیھٹ ہک رےہ ںیہ ۔ 

ا ویلفر اھکںیئ یگ آپ ی ارم ےن ای  ی ار رھپ ےس رکسما رک اےس داھکی ۔ 

ن

 وت وکن

اہین وک اس ےک ڈلپم ںیم اانپ دل ںیم ڈواتب وہا وسحمس وہا ۔ 

ے

 ہکبج ی

ری وہ رشامےت وہےئ وبیل ۔   اوٹسی 

اسئ ےہ آپ یک ی الکل آپ یک رطح تہب یھٹیم ۔ی ار م ےن وت آج النئ امرےن ےک ایک وچ

 اسرے راکیرڈ یہ وتڑ دےی ۔

 ہکبج روح اک دل اچاہ ےک وپری آسئ رکمی نیشم ااھٹ رک اس ےک رس رپ دے امرے ۔

  روح ےن 
 
ر رکاےس دےنھکی اگل ج

ٹ

ا ویلفر دنسپ رکںی یگ ۔اب و ہ ےھچیپ م

ن

روح یج آپ وکن

 اچٹیلک اہک وج ہک ی ارم اک ویفرٹ ویلفر اھت ۔   تہب الڈ ےس

اہین یج آپ اک ٹسیٹ تہب ااھچ ےہ ۔

ے

 وچاسئ ےہ آپ یک رگم ی

ن

 تہب وبرن

ر یھت ہک روح یک آوھکنں ںیم  ری اھکںیئ ےگ ۔ی ارم ےک ےنہک یک دی  مہ دوونں اوٹسی 
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 ومےٹ ومےٹ آوسن آےئگ ۔

ر دےنھکی یگل وہ اس رپ یسک اور وک وفتیق دے راہ اھت ۔وہ اےنپ آوسن ےھچیپ
م
 دیتلیھک اگڑی ےس ی اہ

 ۔

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ہکبج ی ارم اس ےک آوسنؤں اک ونسٹ ےیل ریغب یہ ی اہ

ا ر ےک دعب وہ آرکسئمی ےل ےک واسپ آی   وھتڑی دی 

اہین 

ے

اہین وک آرکسئمی دی وت ی

ے

ارے ی ارم یج آپ اےنپ ےیل ںیہن الےئ اس ےن روح وک اور ی

 ےن وپاھچ

ری ویلفر یھت ۔  ی ار م ےن ادایس ےس اتبی ا وت روح وخش وہیئگ۔وہ ای  یہ اوٹسی 

ر یک 

ن

اہین ےن وفرا آف

ے

 ی ار م یج آپ ہی اھک ںیل ۔ی

ا وہں ااھچ اگل مہ دوونں ریش رک ےتیل ںیہ وہ ںیم ےن انس ےہ ہک رئیش 

ے

اب ںیم االیک اھکی

رکےن ےس ایپر ۔۔۔۔ی ار م ےن ی ات ادوھری وھچڑی وت روح ےن وھگر رک اےس داھکی 

اہین اک رہچہ ای  ی ار رھپ ےس الگب یک رطح الھک دی ا ۔   ہکبج ی ارم یک ی ات

ے

 نس رک ی

  ی ار م 
 
راھںیئ اور ج

ٹ

اہین ےن وھتڑی یس آرکسئمی اھک رک اس یک رطف آرکسئمی ی 

ے

رھپ ی

 ایل روح ےک اسھت اس اک دل یھب اکےنپن اگل ۔ 

ٹ

 

 

 ےن آسئ رکمی اک ی ای

ر اھت ۔ 
م
د دانھکی اس ےک سب ےس ی اہ ری 

ن

 اب م
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ا اھت ۔ اور ہن یہ اب اس ےک آ

ن

 وسنوں ےن رٹنکول وہی

ر رکو ہن ی ارم یج ہی اچٹیلک یھب تہب   

  

روح مت یھب اینپ آرکسئمی ی ارم یج ےک اسھت ش

اہین ےن ےسیج اس یک لکشم آاسن رکدی

ے

ا اچےیہ ۔ی

ن

ا ےہ آپ وک رٹایئ رکی

ے

 ااھچ وہی

اہین ےک اسھت 

ے

روح یج آپ ریمے اسھت اےنپ آرکسئمی رئیش ںیہن رکںی یگ ی ار م اک ی

ا اےس ی الکل دنسپ ہن آی ا اھت اس اک دل اچاہ ای  ڈنکیس ںیم اس آسئ رک

ن

می رئیش رکےک اھکی

اہین اک 

ے

ر ےہ ی
م
 ی اد آایگ ہک ی ارم اس اک وشہ

ن

ےک ہنم ااکنر رپ دے امرے نکیل رھپ اےس ااچی

 ںیہن ۔

 ایل وت روح اک دل وخش وہےن اگل ۔ 

ٹ

 

 

 اور رھپ ی ارم ےن اس اک اہھت ڑکپ ےک آسیئ رکمی اک ی ای

  وصعمم رہچہ اس ےک دل یک وخیش ایبن رک راہ اھت ۔ اس اک 

 ی ارم ےب اایتخر اس یک وصعمتیم رپ رکسمای ا ۔ 

 ایھب دو ٹنم ےلہپ وہ ینتک اداس یھت ۔ 

ی ارم اچےہ اس ےس اانپ دبہل ےل اس ےس اسحب وپرے رکے نکیل چس ہی اھت ہک وہ اس 

 ےک رہچے رپ ادایس ںیہن دھکی اتکس اھت ۔ 

     

وک اینپ ذہم داری اک ااسحس ںیہن ےہ ایک ۔یپااتسکن ںیم س  ولگ ای  دح وہ یئگ ڈارٹک  

ےسیج ںیہ یسک وک اینپ ذہم داری اک ااسحس ںیہن ۔دیئب ںیم لچ ےک دوھکی ای  داکن دنب 
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 ںیہن وہیگ اور اہیں وپرا ی ازار دنب ےہ 

اا اچےیہ اھت آج ہعمج

ن

کلت

ن

ن
اری ےہ ںیمہ رھگ ےس وسچ ھجمس رک 

م
 ی ار م یج یطلغ ان یک ںیہن ہ

 اک دن ےہ اور ہعمج ےک دن سکنیلک دنب وہےت ںیہ ۔

  ی ارم اک ہصغ رٹنکول ہن وہا وت روح وبیل 
 
اہین ےن اس اک ہصغ دھکی رک اہک ج

ے

 ی

ہی یپااتسکن ےہ اور یپااتسکن ںیم ےعمج یک دقر یک اجیت ےہ آپ ےک دیئب یک رطح ںیہن ےنہک 

ا ےہ ۔ وک وت وہ یھب االسیم کلم ےہ نکیل ےعمج ےک دن اسری داکںین

ے

  ایک وپرا ی ازار الھک وہی

 روح ےن ےصغ ےس اہک ۔ 

اھبیجن یھب امومں ےک یسیج یہ ےہ وبل ےک داھکؤ یپااتسکن ےک الخف ۔ی ار م یک 

 روح ےن نس یل۔ 

ٹ

م
راہ

ٹ

ری 

ٹ

 ی 

 رپ اج یھٹیب۔ 

ٹ

 نکیل اونگر رکےک وہ واسپ اگڑی یک یلھچپ س 

     

 

ا ۔افہمط یب یب ےن اس ےس

ن

 اہک۔ ۔   وکیئ ی ات ںیہن آرام رھپ ےلچ اجی

 ہکبج رھگ آےن ےک دعب روح ےن اینپ لکش ہن داھکیئ یھت ۔ 

د اےس رضورت ےس زی ادہ یہ الج دی ا ۔  ای 

 

 ش

 اہں کیھٹ ےہ مہ حبص دوی ارہ اجںیئ ےگ 
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اہین وک اسھت ںیہن انجیب ۔ی ارم ےن افہمط یب یب ےس اہک ۔ 

ے

 وہ ی

 اسھت ویکں یھب ریہ وہں ۔ اور ںیم روح ےس ایک وہکں یگ ہک ںیم اےس یسک ریغ رمد ےک  

ری ہلصیف ےہ لک ںیم 

ن

دح وہیئگ ےہ ھچک یھب ہک دےئجی اگ ےھجم رپوا ںیہن ۔سب ہی ریما آخ

 اور روح اجںیئ ےگ ۔ 

 ی ارم سب اانت ہک رک الچ ایگ ۔ 

 ہکبج افہمط یب یب اےنپ دضی ےٹیب وک دھکی ریہ یھت

 اٹیب امں وک اسھپ ےک وخد لکن ایگ ےہ ۔ 

ا ےہ ۔  روح یھب اچےیہ اور

ن

 اےس گنت یھب رکی

ی ااہلل رکش ےہ آپ اک آپ ےن ی ارم ےک دل ںیم روح ےک ےیل تبحم ڈایل ۔وہ رکسماےت  

وہےئ اہلل ےس یتہک رھپ نچک ںیم آیئگ آج رھپ اوہنں ےن ی ارم یک دنسپ یک وکیئ زیچ انبین 

 یھت

     

اہین وک اےنپ رھگ ںیم

ے

  رھک ایل ۔ داھکی ےسیک افہمط یب یب ےن ںیمہ اچین داھکےن ےک ےیل ی

اری وھتوھت وہ ریہ ےہ ۔ 
م
 ایم آپ ںیہن یتھجمس وپرے ےلحم ںیم ہ

ادی دشہ ےہ نکیل 

 

اےکن رھگ ںیم وجان اہجن آدیم آی ا ےہ ۔اور وہ دوونں ولچ روح وت ش

ی ںیہن ںیہ ایک آپ وک 

ے

کلی

ن

ن

اہین یک وہج ےس وپرا ہلحم ی اںیت انس راہ ےہ آپ وت رھگ ےس 

ے

اہین ۔ی

ے

ی
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 ایک ہتپ ےلچ ۔ 

 وز یک رطح آج یھب ی اںیت انسںیت اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ ۔ امرہی ر

 ہکبج وہ وسچ ریہ یھت ۔ 

ادی روح ےک ےجیھب وہےئ وسیپں ےس رکدںی ۔اس رحام ےسیپ یک وہج 

 

ہک ای  یٹیب یک ش

 ےس آج یھب ان یک یٹیب ھکس ںیم ںیہن ۔ 

اہین رھگ ےس اھبگ یئگ ۔اور امرہی یک ڑلوکں ےک اسھت دویتس ان ویٹیبں ےک ےیل

ے

 اس ی

 ےن روح وک چیب دی ا اھت ۔ 

 اسل ےلہپ اس وصعمم ڑلےک ےک اسھت ایک ایک ہن ایک ۔   18اور  

اج اےس اینپ ویطلغں اک دشت ےس ااسحس وہ راہ اھت ۔ارگ افہمط یب یب یک رطح وہ یھب 

 امں یتنب وت آج اےس اینپ اوالد یک دبزیمتی اں ہن یہس ڑپیت 
 
 اقٹ

     

  ےب ینیچ وہےن یگل یھت ۔ رات وہ اس ےک اسےنم ہن آیئ۔اب اےس

اراض ےہ ۔نکیل وہ اس ےک اسےنم ویکں ںیہن آ ریہ ۔ 

ن

 ہی وت یکپ ی ات ےہ روح اس ےس ی

 ںیہن ےل ریہ یھت وہ 

ے

ام ی

ن

 ایگ ۔نکیل وہ اسےنم آےن اک ی

ے

نیت ی ار وہ اس ےک رمکے ی

ر ہن آیئ 
م
ا اھکےن ےک ےئل یھب ی اہ

ن

 وت اھکی

ر وہراہ اھت ۔ 
م
 ےس ی اہ

ے
 

رداس  اب ی ار م یک ی 
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 ےن وت افہمط یب یب ےس یھب ایھچ اخیص اکشںیتی رکدی ۔   اس

 نکیل اوہنں ےن اہک ہک وہ وس یکچ ےہ ۔ 

 اےسی ےسیک وس یئگ ۔ایھب وت ںیم ےن ی ات یھب ںیہن یک اس ےس ۔ 

ی الکل کیھٹ ںیہن رک ریہ آپ یک وہب ریمے اسھت وہ ےصغ ےس اتہک ان یک وگد ںیم ٹیل 

 ایگ ۔ 

ی رپ ےتسنہ  

ن

جپپ ی
ب ی 

 وہےئ اس ےک رس رپ اہھت ریھپےن یگل ۔ ہکبج وہ اس یک 

 ںیہن رک اتکس ۔افہمط یب یب 

ے
 

رداس ا ےہ رھپ وخد یہ اس یک ےب ریخ ی 

ے

وخد اےس گنت رکی

 ےن ےتسنہ وہےئ اہک ۔ 

ر ےک دعب افہمط یب یب اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ ۔   وھتڑی دی 

 ہکبج ی ارم وک دنین ہن ایئ ۔ 

ا   ۔ رات ےک رقتابی ای  ےجب وہ ان ےک رمکے ںیم آی 

 انب آواز دیپا ےیک آرام ےس روح وک ااھٹ ےک اےنپ رمکے ںیم ےل آی ا ۔

 ںیہن ۔ 

ے

 اس ےن ہی س  ھچک اےنت ہن وسحمس ادناز ںیم ایک ہک روح اجیگ ی

ا۔اور ایپر ےس اس ےک وبلں وک وھچا اور دورسی   

ٹ

ی ار م ےن اےس آہتسہ ےس الرک ڈیب ل
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 رطف آ ےک وخد ٹیل ایگ ۔ 

  بک اس یک آھکن گل یئگ ۔اےس دےتھکی دےتھکی ہن اجےن

روح یک آھکن یلھک وت اےنپ آپ وک وخاب ںیم ھجمس رک رکسماےت وہےئ ی ارم ےک اگل ہپ 

 اہھت راھک ۔ 

نکیل اچروں رطف وگیتجن اذان یک آواز ےن اےس ااسحس دالی ا ہی وکیئ وخاب ںیہن ہکلب 

 ی ار م چس ںیم اس ےک اسھت ےہ ۔

  یھت وت اہیں ےسیک آیئ ۔ ںیم افہمط یب یب ےک اسھت ان ےک رمکے ںیم

 اےنپ آپ وک ی ارم ےک اصحر ںیم دیق یپارک اٹفٹف اےنپ آپ وک ڑھچواےن یک وکشش یک ۔ 

 نکیل ی ارم دنین ںیم یھب اےس راہیئ دےنی وک ایتر ہن اھت ۔ 

ی ارم وھچڑںی ےھجم ںیم اہیں ےسیک آیئ ی ارم وھچڑںی ےھجم ۔وہ اےتھٹ وہےئ ی ارم اک اصحر 

 یھت ۔ وتڑےن یک یک وکشش ںیم  

د اےنپ آپ ںیم ےجیھب اج راہ اھت۔  ری 

ن

 نکیل ی ارم اھت وج اےس م

 ی ارم آپ ےھجم وھچڑ رےہ ںیہ ی ا ںیم۔ 

 اس یک آوھکنں ںیم اھجےتکن وہےئ وپےنھچ اگل ۔ینعی وہ 

ے

راہ راس ی ا ایک رک ول یگ مت اب وہ ی 

 راہ بک ےس اجگ رک اےس اتسےن ںیم اگل اھت ۔اور روح وک اگل ےک وہ دنین ںیم اےس گنت رک
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 ےہ ۔

 آپ ےھجم اہیں ویکں الےئ وہ ےصغ ےس وپےنھچ یگل ۔

ےھجم ریمی ویبی ےک ریغب دنین ںیہن آیت ۔وجاب ےک اسھت یہ وہ اےس ای  ی ار رھپ ےس 

 اےنپ اسھت اگلےن اگل ۔ 

اہین ی ایج ےک ریغب اہں  

ے

داھکی اھت لک ےسیک کپچ رک رےہ ےھت ریمے ریغب دنین ںیہن آیت ی ا ی

دوونں ای  اسھت آرکسئمی اھک رےہ ےھت وہ یھب رئیش رکےک ۔اب یھب اجںیئ ہن اںیہن 

ا اھت اہیں ےھجم ویکں الےئ ۔

ن

 ےک یپاس اںیہن ااھٹ ےک الی

 روح انب وسےچ ےھجمس وبیل ۔ 

ا وہاگ

ن

 رکی

ٹ

 
 یف ی ار وہ ریمی ویبی وھتڑی ےہ وج ںیم اےس الؤں اگ۔اب اس ےک ےیل وی

ااحلل اہمترے اسھت یہ زگارہ رکوں اگ ۔اس یک آدیھ ی ات رپ وہ وخش وہیئگ نکیل ایلگ 

ازک اہوھتں ےس ےکم امرےن یگل

ن

 رپ درادر اےنپ ی

ن

 یہ ی ات رپ اس ےک نس 

رے ےس اھک راہ اھت ۔ 

ن

رے م

ٹ

ے وہےئ ی 

ے

سپ
 

ہ

 وج ی ارم 

  ی ارم ےن اس ےک دوونں اہھت ڑکپ رک اورپ یک رطف رساہےن ےس اگلےئ ۔ 
 
 ج

 ر اینپ ی ات یک افصیئ دی ےہ ریغب اس یک رگدن رپ اکھج ۔ او

را رک ی ات دبےنل یگل 
 
  آےن رپ یہ روح ھگ

 
ی ر

ے

 ہکبج اس ےک اس رطح ےس ف
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ی ا رم آپ ےن ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا ہک افہمط یب یب آپ یک امں ںیہ۔ وہ لمکم ےکہب اج راہ اھت 

  روح وبیل ۔ 
 
 ج

  اسری اچسیئ مت ہپ
 
ج یہ بک دی ا ۔ج

ق

  مت ےن وم

ے

 یلھک یک ںیم خیش ںیہن ہکلب ی ارم وہں ی

 مت ےھجم وھچڑ رک اہیں یلچ آیئ ۔ 

ا افہمط یب یب ایھب امنز ےک ےیل اجگ اجںیئ یگ ۔ارگ اوہنں ےن 

ن

ااھچ ی ارم اب وھچڑ دںی ی

دےن ںیگل یگ اور اہیں آیئگ وت ۔زیلپ اجےن دںی ےھجم ۔روح 

ٹ ن

ےھجم ۔ واہں ہن داھکی وت ڈوھی

 ےن تہب تبحم ےس اہک ۔

 ےہ اجؤ نکیل آج رات مت اہیں ریمے اسھت زگارو یگ اور اب ںیم وکیئ اہبہن کیھٹ

ا اچاتہ ۔ 

ن
ن

 ںیہن س

اہین ی ایج وک الب ولں اگ ی ارم ےن ڈلپم یک امنشئ 

ے

ویکہکن ارگ مت ںیہن آیئ وت ںیم اہمتری ی

 رکےت وہےئ دیکمھ دی

 ی ارم آپ وہ ےصغ ےس سب اانت یہ وبل یپاںیئ 

 وں اگ ی ارم ےن اےس آزادی دےتی وہےئ اہک ۔ ولچ اجو ورہن ںیہن اجےن د

ر لکن یئگ ۔ 
م
 وت وہ وفراً یہ اھٹ رک رمکے ےس ی اہ

 ہکبج اس یک نلج رپ وہ لھک رک سنہ اھت 
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ر ادا اجن ویلا ےہ ۔
م
 اہمتری ہ

     

اہین ےک انبےئ 

ے

اہتش انبی ا نکیل اس اک دایھن ی

ن

روح ےن تہب تبحم ےس ی ارم ےک ےیل ی

اےتش رپ اھت ہی سک ےک ےیل

ن

  اینت تنحم رک ریہ یھت ۔ وہےئ ی

  وہ رٹے ںیم اجسیت ی ارم رمکے ںیم ےل یئگ ۔ 
 
  ہتپ الچ ج

ے

 نکیل ی

 وہ یھب اس ےک ےھچیپ آیئ ۔ 

اہتش انب ےہ ۔ 

ن

 ی ارم یج آج حبص حبص ںیم ےن آپ ےک ےئل ی

 وہ رمکے ںیم دقم رےتھک وہےئ ےنہک یگل ۔ 

اہین یج آپ وک ریما انتک ایخل ےہ روح وک ےھچیپ

ے

  دھکی رک ی ارم ےن وفرا اہک ۔ کنیھت وی وس چم ی

  روح انب ھچک وبےل ٹلپ رک اجےن یگل ۔ 
 
 ج

ا ۔ی ارم ےن وفرا اہک ۔ 

ے

دے ںیہن اھکی

ٹ ن

 نکیل ںیم وت ای

 وت روح وخیش ےس وفرا ٹلپ ںیم ےن وھچےل وپری انبیئ ےہ

 یھت ہک ی ارم ےک ااکنر رکےن یک وکیئ اچسن یہ ہن ےھت ۔ 

ٹ

ت

ن

مب

ٹ

ی

 

ب
 آواز ںیم اینت ااسکی

 ج ویہ اھک ںیل ےگ ۔ی ارم ےن اہک وتوہ وفراً نچک یک رطف اھبیگ ۔ ویکں ںیہن آ

رہ وہےت وہےئ اےس  

ن

اہین ےن دبم

ے

ا ےہ ی

ن

ہی ایک ی ار م اھبیئ آپ ےن وت اہک اھت ہک روح وک الجی

 داھکی ۔ 
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اہین اب ںیہن اب ںیم اےس اداس ںیہن دھکی اتکس ی ارم ےن اےس دےتھکی 

ے

سب تہب وہایگ ی

 وہےئ اہک وت وہ رکسما دی 

اہین وخیش ےس اہک ۔ اہےئ

ے

  آپ انتک ایپر رکےت ںیہ اس ےس ی

 وتی ارم یھب رکسما دی ا۔

ر 
م
ا وہں وہ ےتہک وہےئ رمکے ےس ی اہ

ے

ںیم وخد یھب ںیہن اجاتن ہک ںیم اس ےس انتک ایپر رکی

 لکن ایگ ۔ 

     

اہین ےن نیشم اگل یل ےہ مت ی ارم ےک اسھت ڈارٹک ےس روپرٹ ےل آؤ ۔ 

ے

 روح ی

راےن یک رضورت ںیہن ےہ
 
 ریما اٹیب ےہ افہمط یب یب ےن رکسماےت وہےئ اہک وت وہ یھب ھگ

 رکسمایئ ۔ 

 کیھٹ ےہ افہمط یب یب ںیم یلچ اجؤیگن ںیم ایتر وہیت وہں ۔

اہین ی ایج ان ےک اسھت ںیہن اج ریہ 

ے

وہ وخیش وخیش رمکے ںیم یلچ یئگ رکش ےہ آج ی

 یھت۔

ر اج
م
ر ی ارم ےک اسھت ںیہک ی اہ

ن

 ریہ یھت ۔وہ اکیف اےھچ ےس ایتر وہیئ ۔آخ

ا دھکی رک رکسمای ا اس یک امں 

ے

ر آیئ وت ی ارم اس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔وہ اےس آی
م
وہ ایتر وہ ےک ی اہ

 ےن اس یک ی ات امن یل یھت ۔

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
879 

 اس یک وخیش اتب ریہ یھت ہک ی ارم ےک اسھت آ رک وہ تہب وخش ےہ ۔ 

     

 ی ار م اس ےک اسھت تہب وخش اھت ۔ 

جاال وہ 
فل
اس اک یف ااحلل اتپسہل اجےن اک وکیئ ارادہ ہن اھت وہ وایسپ ےپ اتپسہل اجےن واال اھت 

 روح ےک اسھت اوجناےئ رکےن واال اھت ۔ 

 ی ارم دلجی رھگ ےتلچ ںیہ ہن وہ ولگ ایک وسںیچ ےگ ۔ 

ارے ی ار ہک دںی ےگ رٹکفی تہب ےہ وےسی یھب یپااتسکن ںیم رٹکفی تہب ےہ ۔ی ارم 

  ےس یپااتسکن وک چیب ںیم ےل آی ا وت روح ےن وھگر رک اےس داھکی ۔ ای  ی ار رھپ 

وسری ںیم وھبل ایگ اھت اہمترے یپااتسکن ےک الخف ای  ظفل ںیہن وبانل ۔ی ار م ےن اس اک 

 آف ومڑ دھکی رک وفرا وسری ہک دی ا ۔ 

ی ار م ںیم آپ ےس ای  ی ات وہکں امںین ےگ ۔روح اس ےک دنکھ رپ رس رھک رک وبیل 

 ۔

اجن وج ںیہک یگ ںیم س  امونں اگ ۔وہ اس ےک امےھت ےپ اےنپ ل  رےتھک وہےئ ریمی  

  روح ےن اس اک اہھت اھتم ےک اےنپ رس رپ راھک ۔ 
 
 وبال ج

ی ارم مسق اھکےئ ہک آج ےک دعب آپ یسک یک اجن ںیہن ںیل ےگ ۔وہ اینت نیقی ےس اےس 

 ہک ریہ یھت ی ارم اچہ رک یھب ااکنر ہن رکیپای ا 
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ا اچاہ ںیم اجیتن وہں ی ارم رھپ یھب آپ   روح ںیم وکیئ طلغ

ن

ا اس ےن نیقی دالی

ے

اکم ںیہن رکی

 یسک یک اجن ںیہن ںیل ےگ مسق اھکںیئ۔ 

 ی ارم ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہں ںیم رگدن الہیئ ۔ 

 اور اب اس اک ارادہ دیساھ اتپسہل اجےن اک اھت ۔ 

     

 آپ یک دمد وک رسنیک ےہ

 اب ان

ے

 اجیٹس مہ اںیہن ںیہن اچب تکس

ٹ

 اک وکیئ العج ںیہن۔   الس

 ڈارٹک ےن ان ےک رسوں رپ دامھہک ایک اھت ۔ 

 ڈارٹک وکیئ اچسن وہاگ وکیئ وت العج وہاگ ۔ 

 روح ےن ی ارم وک داھکی وج اخومیش ےس اھٹیب ڈارٹک یک ی ات نس راہ اھت ۔ 

د وہ اینپ امیبری ےک ی ارے ںیم  ای 

 

ر رک دی ےہ ش وکیئ اچسن ںیہن ںیہ اوہنں ےن تہب دی 

  یھت ۔ وخد یھب اجیتن

امی وسری اب اےکن ےنچب ےک وکیئ اچسن ںیہن ںیہ ایس ےیل مہ ےن دلج ےس دلج ان ےک  

ریبی رہتش دار وک البےن ےک ےئل اہک اھت ۔ 

ے

 یسک ف

 ڈارٹک روپرٹ ان ےک اہھت ںیم امھت رک اج اکچ اھت ۔
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 انب وںیہ اھٹیب راہ 

ے

 
ر ی  ہکبج ی ارم ینتک یہ دی 

     

واسپ یلم یھت وہ وخش رےنہ اگل اھت ےنیج اگل اھت اور ایھب ہی ایھب ایھب وت ی ارم وک اس یک یلمیف  

 ربخ ۔ 

 ایھب وت اینپ امں وک یج رھب ےک دھکی یھب ںیہن یپای ا اھت ۔ 

 کیھٹ ےس اس یک وگد ںیم رس رھک رک وس یھب ںیہن یپای ا اھت ۔ 

 ںیہن یپای ا اھت ۔ 

ے

 ےسیک زگاری اس ےن اس ےک ریغب زدنیگ وپھچ ی

 الہ

ے

  یئگ یھت اس یک امں اجیتن یھت ہک اےس وکیئ امیبری ےہہی ربخ ی ارم اک ادنر ی

ری امیبری ےس ڑل ریہ ےہ ۔ 

ٹ

 نکیل وہ ہی ںیہن اجیتن یھت ہک وہ اینت ی 

پ اچپ رھگ آی ا اھت ۔   ی ارم انب ھچک وبےل جپ

 اس یک ادایس دھکی رک روح یھب ھچک ہن وبیل اسرا راہتس اخومیش ںیم ٹک ایگ ۔ 

 روپرٹ ان وک امھت دی ۔   وہ رھگ آی ا وت روح ےن اخومیش ےس

 ارے ایک اھکل ےہ روپرٹ ںیم افہمط یب یب ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ۔

 اس ںیم اھکل ےہ ہک آپ وک رسنیک ےہ ۔ 

راب یھت نکیل آپ ےن چپ  

ن

 اجیٹس ۔آپ یک تعیبط تہب رعےص ےس خ

ٹ

وہ یھب الس

 اپ ںیہن رکوای ا ۔ 
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 ےہ آپ ےک ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک اب آپ ںیہن چب یتکس ای  ےنیہم ےس یھب

ے
ے

 مک وق

 یپاس ۔ 

 داھکےن یتگل 

ٹ

ت کت
ف
ڈارٹک ےن اہک ےہ رسنک ایسی امیبری ےہ وج رشوع وہےت یہ اےنپ اسڈیئ 

 ےہ ۔

ڈارٹک اک انہک ےہ ہک آپ وک ادنازہ اھت ہک آپ وک وکیئ امیبری ےہ نکیل آپ ےن اانپ العج 

 ںیہن رکوای ا ۔ 

ا دنسپ رکںی یگ ہک آپ ےن ےھجم ویکں ںیہن

ن

 اتبی ا اس ی ارے ںیم افلئ وک ایک آپ ےھجم اتبی

 ای  اسڈیئ رپ اتکٹپ وہ ان ےس وپےنھچ اگل ۔ 

 ی ارم ہی ذرا یس ی ات ۔۔۔۔

 ںیہن ےہ آپ ےک یپاس 

ے

ذرا یس ی ات ںیہن ےہ ہی ایم آپ رمےن وایل ںیہ ای  ہنیہم ی

 اجیٹس رپ چنہپ اکچ ےہ ںیہن چب یتکس آپ ۔اور آپ وک اتگل ےہ ہی ومعمیل 

ٹ

آپ اک رسنیک الس

پ رک رہ یئگ ۔ ی ات  

ن

 ےہ ۔وہ اینت اویچن آواز ںیم داھڑا ہک روح اکی

  ی ار م ےن اانپ اہھت ااھٹ رک 
 
ی ارم اٹیب مت ی ات وت ونس ریمی افہمط یب یب ےن ھچک انہک اچاہ ج

ارہ ایک

 

 اںیہن اخومش رےنہ اک اش

 اور انب ھچک ںیہک ادنر الچ ایگ
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ر لچ ںیم ےن ریتے دنسپ
م
ری این انبیئ ےہ ۔ ی ارم وت اہیں ایک رک راہ ےہ ی اہ   یک ی 

 آج ںیم ےھجت اےنپ اہوھتں ےس الھکؤں یگ سج رطح ےس نپچب ںیم الھکیت یھت ۔ 

تہب دضی اھت وت ےہوت اب یھب تہب دضی نکیل ریتے نپچب ںیم ریتی امں یک یتلچ 

 یھت

ا اھت ںیم دو اگل ےک ریتا ہنم دنب رک دیتی یھت افہمط یب یب یتسہ وہیئ اس 

ے

  یھب دض رکی
 
وت ج

  یھٹیب ۔ےک
 
ی ر

ے

  ف

 وجڈیب ےس کیٹ اگلےئ زنیم رپ اھٹیب اھت ۔ 

 آپ ےن ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا ہک آپ وک وکیئ امیبری ےہ وہ انب ان یک رطح دےھکی وبال ۔ 

 وپرا وہایگ ےہ اور ہی امیبری ہی وت سب ای  اہبہن 

ے
ے

ںیم ی الکل کیھٹ وہں ی ارم سب ریما وق

ان رمےت ںیہ س  وک اےنپ رھگ 

ن

ان اک الص رک وہ دو زگ ےہ یھبس ان

ن

ر ان
م
ا ےہ اور ہ

ن

اجی

ا ےہ ۔ 

ن

ا ےہ ہی داین افین ےہ رعیض اکھٹی

ے

 زنیم ےہ سج ںیم وہ ہشیمہ ےک ےئل امس اجی

ا اھت ۔اور رھپ آپ ریما اہلل ےھجم الب راہ ےہ ۔ 

ن

 ےھجم وت وےسی یھب اجی

 وہ س  وک البےئ اگ اور اس رطح ےس رپاشین وہ رک ویکں اھٹیب ےہ اہں ُاھٹ ںیم ےن

 رک اسمےل یھب زیت رےھک ںیہ سج رطح ےس 

ے

ری این انبیئ ےہ اور رکف م ریتے ےئل ی 

 ےھجت نپچب ںیم دنسپ یھت ۔
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  اےلگ یہ ےحمل  
 
  ےس اےنھٹ یگل ج

 
ی ر

ے

افہمط یب یب ایپر ےس اےس الہبےت وہےئ اس ےک ف

 ی ار م ےن ان یک وگد ںیم رس راھک ۔ 

را وہں ںیم آپ ےک ےئل یھبک ھچک ںیہن رک یپا ی ا ںیم اوالد وہےن اک قح ںیہن اھبن ںیم تہب ی 

یپای ا ںیم ےن آپ ےس ںیہن وپاھچ آپ وک ایک اچےیہ آپ یک وخاشہ ایک ےہ آپ ےن  

ری اد رک دی ۔   ریمے ےئل اینپ زدنیگ ی 

اور ںیم آپ وک وھچڑ رک الچ ایگ انتک وخد رغض وہں ںیم اب یھب آپ وک ںیہن اجےن دانی 

 اچاتہ ۔اےنپ یپاس رانھک اچاتہ وہں ۔ 

اتہ وہں آپ ریمے یپاس رںیہ ںیم آپ یک وگد ںیم رس رھک رک وس اجی ا رکوں آپ ںیم اچ

ا اھکی ا رکوں۔

ن

 ےس ی اںیت ایک رکوں آپ ےک اہھت اک اھکی

ا 

ے

ھچک یھب وت ںیہن رک یپای ا ںیم آپ ےک ےئل ھچک یھب ںیہن ی ارم اینپ آھکن ےس آوسن اصف رکی

ا اتبےن اگل 

ٹ

 ان یک وگد ںیم ل 

 ہک وت ریمے ےیل ھچک رک ںیہن یپای ا ۔   ااھچ وت اس ےیل رو راہ ےہ

سک ےن اہک ےہ ھجت ےس ہک وت ےن ریمے ےیل ھچک ںیہن ایک ےھجت اتپ ےہ ریتے اہیں ےس 

  ریمی روح یھت ۔ 
 
ی ر

ے

 اجےن ےک دعب ریمے دل یک س  ےس ف

ںیم تہب ایپر رکےن یگل یھت اس ےس نکیل اس یک امں ونہبں ےن اس ےک اسھت ایک ایک 
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 اےس چیب دی ا ۔ 

ا نکیل وتےن ریمے ےٹیب ےن اےس اچب ایل ۔   ہن اجےن

ے

 وہ اس ےک اسھت ایک ایک وہی

ل 
 ھ

می
س

ام دی ا ۔اس ےس اکنح ایک ۔ریمی وخاشہ یھت ریمی روح یک زدنیگ 

ن

اےس اانپ ی

اجےئ اور وت ےن اس یک زدنیگ اھبنسل یل سب ای  وخاشہ یھت ریمی ہک ںیم اےنپ ےٹیب یک 

ادی اےنپ اہھت ےس رکوں۔

 

 ش

 وھتں ےس ادا رکو ں۔ اسری رمس اےنپ اہ

ادی رکیل ۔ 

 

 نکیل وت ےن ویہ روح ےس ش

ی یھت ہن وت ارثک وسیتچ یھت ہک اس وک ںیم اےنپ رھگ یک وہب 

ے

ھی
ئ ک

  ںیم روح وک د
 
نپچب ںیم ج

 انب ولں یگ ۔ 

 رھپ دھکی اہلل ےن ریمی ےسیک نس یل ۔ 

 وہ آہتسہ آہتسہ اس ےک رس رپ اہھت ریھپ دی اتب ریہ یھت ۔ 

اہین ےن اںیہن

ے

  ی
 
ر ےل ج

م
ردیتس ی ارم وک اےنپ اسھت ی اہ ا ےنگل یک ربخ یھت ۔وت وہ زی 

ن

 اھکی

 آںیئ

     

ادی یک اسری رںیمس ادا رکےکس اس ےن 

 

اہک ریمی امں ریمی ش

ے

ادی رک راہ وہں ی

 

ںیم ش

 اھکےن ےک زیم رپ دامھہک ایک ۔ 
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ادی یک اسری رںیمس اےنپ اہھت ےس رکںی

 

 آپ یک وخاشہ ےہ ہن ایم ہک آپ ریمی ش

 یک ہی وخاشہ رضور وپری رکوں اگ ۔ وت ںیم آپ  

ادی یک اسری رںیمس آپ اےنپ اہوھتں ےس رکںی یگ ںیم لک یہ اےنپ س  

 

ریمی ش

 دووتسں وک اہیں البؤں اگ ۔ 

ادی رکوں اگ ۔ 

 

 اور رھپ روح ےس ش

ادی ۔ 

 

 اور آپ سج رطح ےس اچیتہ ںیہ وےسی یہ وہیگ ریمی ش

 ریہ یھت ۔   ی ارم ےن افہمط یب یب ےس اہک اھت ہکبج روح اےس دھکی

 وت ایک وہ اںیہن س  ھچک اتب اکچ ےہ ۔ 

 افہمط یب یب ےن رکسماےت وہےئ اہں ںیم رگدن الہیئ ۔ 

د ای  ےنیہم ےس یھب مک اور ںیم  ای 

 

 ےہ ۔ش

ے
ے

وہ ڈارٹک اتہک ےہ آپ ےک یپاس تہب مک وق

 اس ای  ےنیہم ںیم آپ یک اسری وخاشہ وپری رکوں اگ ۔ 

 آھکن ںیم آی ا آوسن رگےن ےس ےلہپ یہ اصف رک دی ا ۔   وہ وج ںیم ںیہن رک اکس ۔ی ا رم ےن اینپ

ادی دوھم داھم ےس وہ اس ںیم ی الکل 

 

اہں نکیل ریمی ای  اور وخاشہ یھب ےہ ہک ش

 یھب وکیئ اداس ہن وہ س  ھچک وخیش وخیش وہ اور ریما اٹیب تہب وخش وہ۔

وک وھچڑ رک   ویکہکن ارگ دواہل اداس وہایگ وت ںیم یھب اداس وہ اجؤں یگ ںیم ادایس ےس س  
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ا اچیتہ وہں ۔ 

ن

ا اچیتہ ی ارم ںیم مت س  وک ےتسنہ رکسماےت وہےئ وھچڑ رک اجی

ن

 ںیہن اجی

 ریمی ہی وخاشہ وپری رکو ےگ ہن ۔ 

افہمط یب یب ےن اس اک اداس رہچہ دھکی رک اہک وت اس ےن رکسماےت وہےئ اہں ںیم رگدن  

 الہیئ نکیل رھپ یھب آھکن ںیم آی ا آوسن اگل رپ رگ ایگ ۔ 

ںیم ہن وپرے ےلحم یک ڑلایکں ریتے ڈلپم رپ رمیت یھت ۔ںیم اسرا دن ریتی رظن   نپچب

اریت ریتہ یھت ۔ 

ے

 ای

ا اچیتہ یھت

ن

د اداس ںیہن رکی ری 

ن

 افہمط یب یب ےن ی ات دبےتل وہےئ اہک وہ ی ارم وک م

ر وپرے ےلحم یک ڑلویکں اک وہ ایک وبےتل ںیہ اہں رکاش 
م
اتپ ےہ روح نپچب ےس یہ ریتا وشہ

  ۔ انب وہا اھت

ر ای  اک دروازہ اٹھکٹھک 
م
یھبک ای  ااھٹ ےک ےل اجیت یھبک دورسی ااھٹ ےک ےل اجیت ںیم وت ہ

 رک وپیتھچ ہک ریما اٹیب اہکں ےہ ۔ 

 یھبک ای  ےک رھگ رپ اتلم وت یھبک دورسے ےک رھگ افہمط یب یب رکسما رک اےس اتبےن یگل ۔

ادی یک وہج وپیھچ اور ہن یہ روح ےک

 

 اسےنم اس ی ات اک ااہظر ہن اوہنں ےن ی ارم ےس ش

 ایک ہک وہ اس ی ارے ںیم ھچک اجیتن ںیہ 
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ارف یلیل وصعمہم وشون س  ولگ یپااتسکن چنہپ ےکچ ےھت ۔ 

 

 دو دن دعب رضخ ش

 افہمط یب یب سج رطح ےس ہک ریہ یھت ایتری ی الکل اس رطح ےس وہ ریہ یھت ۔ 

ا نکیل اہنتیئ ںیم اداس راتہ ۔ 

ے

 ی ارم ان ےک اسےنم رکسمای

 رصف  اس یک 

ٹ

م
ر وکیئ اجاتن اھت ۔افہمط یب یب اجیتن یھت ہک اس یک رکسماہ

م
 ادایس یک وہج ہ

 اںیہن ےک اسےنم ےہ ۔ 

 نکیل اس اعمےلم ںیم وہ ھچک ںیہن رکیتکس یھت 

 ہی اہلل اک ہلصیف اھت ۔ 

 اور اب اںیہن وکیئ ںیہن اچب اتکس اھت ۔ 

راب یھت س  ھچک اجےنن ےک ی اووجد  

ن

یھب وہ یھبک ڈارٹک ان یک تعیبط تہب رعےص ےس خ

ری امیبری ےہ ۔

ٹ

 ےک یپاس ہن یئگ وہ اجیتن یھت اںیہن وکیئ ی 

ی وہیئ وسحمس وہیت ان ےک رس ےک 

ے

کلی

ن

ن

وہ ارثک ےب وہش وہاجیت ےن اےنپ مسج ےس اجن 

ر ےھت ۔  رای   ی ال اب ہن وہےن ےک ی 

 نکیل ان س  ےک ی اووجد یھب وہ وکیئ دوایئ ںیہن اھکیت یھت ۔ 

رد  یتس ڈیمنسی دےنی اگل اھت نکیل اب ی ارم اںیہن زی 

 اور یسک یک امےن ہن امےن نکیل ی ارم یک ی اوتں ہشیمہ امن یتیل یھت ۔ 
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ر ےہ اور اس ےس نلم 
م
  ےس ہتپ الچ اھت ہک ی ارم افہمط اک اٹیب ےہ وج روح اک وشہ

 
میظعت وک ج

ا اچیتہ یھت 

ن

 اجی

  وہا اھت ایس  18ویکہکن اںیہن ہتپ اھت  

 

  ی ار م اہیں ےس اغی
 
 دن رضخ یھب اسل ےلہپ ج

  وہ ایگ اھت ۔ 

 

 اغی

ری 

ن

وہاتکس ےہ ی ارم رضخ ےک ی ارے ںیم ھچک اجاتن وہں ارگ ااسی وہا وت ان ےک یپاس ہی آخ

 ومعق وہاگ اینپ یطلغ وکدساھرےن اک

ا اچیتہ یھت 

ن

 وہ اینپ اسری ایطلغں دساھڑی

 ہک روح ےس لم رک اےس اعمیف امانگن اچیتہ یھت نکیل امرہی اںیہن ںیہک اج

ے

ےن اہیں ی

 یہ ںیہن دے ریہ یھت ۔

 ںیہن رک یپا ریہ یھت ۔ 

ے
 

رداس  وہ روح ےک اسےنم اینپ امں اک انکھج ی 

  یھت

 

 آج حبص ےس امرہی رھگ ےس اغی

 اس یک ڑلوکں ےک اسھت دویتس ےن میظعت وک گنت رک راھک اھت ۔ 

ا اھت ۔ 

ن

 اب اجنےن امرہی ےن بک رھگ ولٹ ےک آی

 وہ اھٹ رک افہمط ےک رھگ آیئگ ۔

ادی اک اکرڈ لم اکچ اھت ۔ وپرے ےلحم  

 

 وک یہ ی ار م یک ش
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ادی وفن رپ یھب ی ارم ےس یہ 

 

اور افہمط وک س  ےن یہی اتبی ا ہک میظعت ےن روح یک ش

  ی ار م اہیں ںیہن آ اتکس اھت اس ےیل وفن رپ اکنح وہا ۔

ے

 رکوایئ یھت ی

ادی رکںی یگ

 

 نکیل اب وہ اسرے رمس و رواج ےک اسھت دوی ارہ ان یک ش

     

ازک دل   میظنت اہیں 

ن

آرک روح ےس یلم اور اس ےس اےنپ ےیک یک اعمیف امےنگن یگل ۔وہ ی

 ڑلیک اس وعرت وک روےت وہےئ ںیہن دھکی یکس ۔

ااگہر رک ریہ ںیہ

ن

 سب رکںی ایم آپ ویکں ےھجم گ

را ولسک  ںیہن روح ےھجم ریمے ےیک یک اعمیف امےنگن دے ںیم ےن ریتے اسھت تہب ی 

 ریہ

ے
ٹ

 

پ

 اجونروں یک رطح ھجت ےس اکم یتیل ریہ ۔   ایک دن رات ےھجت امریت پ

اینپ ویٹیبں ےک ےئل اور ان ویٹیبں ےن ریمے اسھت ایک ایک ےھجم ںیہک ہنم داھکےن ےک 

 القئ ںیہن وھچڑا ۔ 

 ںیہن وہں وہ 
 
سب وت ےھجم اعمف رک دے روح ںیم وت ھجت ےس اعمیف امےنگن ےک یھب اقٹ

 روےت وہےئ وبیل ۔ 

ا دنب رکںی ۔ایم ںیم ےن آپ وک اعمف ایک زیلپ 

ن

  آپ روی

پ رکواےت وہےئ وبیل ۔ 
پ
 روح اںیہن ج

  ےہ سج دن ےس ریتا 

 

ر ےس انلم ےہ ریتا امومں ایس دن ےس اغی
م
روح ےھجم ریتے وشہ
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  وہا اھت ۔ 

 

ر اہیں ےس اغی
م
 وشہ

 وہاتکس ےہ ریتے امومں ےک ی ارے ںیم ہتپ لچ اجےئ ۔ 

 میظنت ےن اک آس ےس وپاھچ ۔

  روح ےن ےھچیپ ڑھکے رضخ یک  
 
ارہ ایک ۔ ج

 

 رطف اش

 وہ ںیہ رضخ امومں ۔ 

دیئب ںیم س  ےس ےلہپ ںیم اںیہن ےس یلم یھت روح ےن رکسما رک اتبےت وہےئ ان یک 

 رپاشیین دور یک ۔ 

 وگارا ہن رکے اگ ۔ 

ے

را وہ ایگ ےہ ےھجم وت دانھکی ی

ٹ

ااہلل انتک ی 

 

 امش

 میظعت ےن رکسماےت وہےئ اےس داھکی ۔ 

 اکھج یئگ ۔   رھپ رشدنمیگ ےس ای  ی ار رھپ رظنںی

ا ےہ وہ رضور اتلم ےہ ۔ 

ے

 ںیمہ آپ ےس وکیئ ہلگ ںیہن میظعت ی ایج وج بیصن ںیم اھکل وہی

ادی ںیم رضور آےئ اگ ۔

 

 ش

  راک اور اینپ ی ات لمکم رک ےک واسپ الچ ایگ ۔ 
 
ی ر

ے

 وک ان ےک ف
پ
 رضخ ای  ٹ

 اچنہپیئ یھت ۔ 

ے

 نکیل اس ی ات ےن میظعت وک تہب راج

     

ےھت ہکبج ی ارم زنیم رپ افہمط یب یب یک وگد ںیم رس رےھک اھٹیب س  ںیھٹیب ی اوتں ںیم نگم  
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 اھت

  ان اک وفن اجب 
 
 میظعت ان ےک اسھت ایتری اں رکریہ یھت ج

 میظعت ےن امرہی اک ربمن دےتھکی وہےئ وفن ااھٹ ایل ۔

 وکیئ ربخ ہن یھت

ے

 رات ےک آھٹ جب رےہ ےھت امرہی یک اب ی

 

ر ےس رھگ آیت یھت ایس  ےئل افہمط یب یب ےن اانت دایھن ہن دی ا نکیل آج اس وہ ارثک یہ اینت دی 

 ےن اںیہن وفن ایک اھت ۔ 

 وفن ااھٹےت یہ اںیہن امرہی یک آواز انسیئ دی

دا ےک ےیل ےھجم اچب ںیل ہی آدیم ےھجم امر ڈاےل اگ ۔ 

ن

 ایم ےھجم اچب ںیل ج

 ۔اںیہن زیلپ ےھجم اچب ےل ایم ۔امرہی الچےت وہےئ وبل ریہ یھت ہکبج میظعت ڑھکی وہ یئگ

 وہا ایک ےہ

ن

 دےتھکی وہےئ اسرے یہ اینپ اینپ ہگج رپاشین ےھت ہک ااچی

 وت اہکں ےہ ایک وہا ےہ ےھجت وبل اتب ےھجم ۔ 

 امرہی وت ھچک وبل ویکں ںیہن وبل ریہ ۔ 

 ایم وہ ریمے یپاس آ راہ ےہ زیلپ ایم اچب ںیل ےھجم 

 ایم۔ ۔۔۔۔ای  خیچ ےک اسھت وفن دنب وہایگ
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 وک ایک وہا ےہ تہب خیچ ریہ یھت ۔   اتپ ںیہن امرہی

 ہن اجےن وہ اہکں ےہ ہن اجےن سک احل ںیم وہیگ ریمی یٹیب ۔ 

ر یک رطف اجےن یگل ۔ 
م
 میظعت روےت وہےئ افہمط یب یب وک اتبےت وہےئ ی اہ

 ای  ٹنم ےھجم امرہی اک ربمن دںی ۔

 ےنچنہپ یک وکشش رکںی ےگ اہلل س  رتہب رکے  

ے

 اگ ۔ مہ اس اک ربمن رٹسی رکےک اس ی

 آپ زیلپ نشنیٹ ہن ںیل 

 رضخ ےن ان ےک اہھت ےس وفن ےتیل وہےئ اہک ۔

  یہ دروازہ اجب ۔ 

ے

 ی

 اصرم اور رعوہ اےنپ وچبں ےک اسھت ادنر دالخ وہےئ۔

 

ے

ااھچ وہا اصرم مت آ ےئگ دلجی ےس ہی ربمن رٹسی رکو ںیمہ دلجی ےس دلجی اہیں ی

 انچنہپ ےہ امرہی یک اجن رطخے ںیم ےہ ۔ 

راھےن اگل ۔ رضخ ومی الئ  

ٹ

 اصرم یک رطف ی 

ارف ےن ان ےک دنکھ ہپ اہھت رےتھک 

 

راںیئ ںیہن امرہی وک ھچک ںیہن وہاگ ش
 
آپ ھگ

 وہےئ دالہس دی ا ۔

 ہکبج وہ ےب اجن یس ویہ رکیس رپ ھٹیب یئگ ۔ 
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ا ۔ی ااہلل ںیم  

ن

اہ اگر یہس ریمی یٹیب یک اجن ی ا اہلل ریمی یچب یک زعت یک افحتظ رکی

ن

الھک گ

 اچبںیل۔ 

اوہں یک زسا ریمی ویچبں وک ہن دے 

ن

 ی ااہلل ریمی ویطلغں یک ریمے گ

 میظعت روےت وہےئ وبل ریہ یھت 

اہین اور روح اےس اھبنسےنل ںیم گل یکچ یھت

ے

 ی

     

 ربمن رٹسی وہ اکچ اھت ۔ 

 ولنشیک یلم یھت ۔ وہ دلج ےس دلج اس ہگج رپ اج ےچنہپ اہجں ےس اںیہن امرہی یک  

ٹ

 الس

ران یھت ۔   ہگج لمکم وی 

 یھت ۔ 

ن

ِ ریمعت ڈلبن ر  انیقی ہی وکیئ زی 

 ولنشیک وت یہی یک ےہ نکیل اہیں رپ وت وکیئ یھب ںیہن اصرم ےن اہک ۔

 نب ےک وسچ ان ےک ولنشیک اےنپ آپ اتپ 

ے

 وسچ اقٹ

ے

اصرم وپسیل واال نب ےک م

 لچ اجےئ یگ ۔ 

ا 

ے

ارف اس ےک دنکھ ہپ اہھت امری

 

رھ اکچ اھت ۔   ش

ٹ

 آےگ ی 

ا ےہ ۔ 

ن

 اب ای  ڈنغا ےھجم اھکسےئ اگ ہک ےھجم یسک وک ےسیک اچبی

 وہ دوونں اہھت اسےنم ی ادنھ وپےنھچ اگل ۔ 
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رھ ےکچ ےھت ۔ 

ٹ

 ہکبج رضخ اور ی ارم اںیہن اینپ ی اوتں ںیم ااھجل دھکی رک آےگ ی 

 ےہ۔ 

ن

 ی ارم ہی دوھکی ہی وت یسک ڑلیک اک ارئی رن

 رپ ےگل وخن وک دےتھکی وہےئ اہک ۔ اکیف ےب دردی ےس وناچ ایگ

ن

  ےہ اس ےن ارئیرن

ازہ ےہ بلطم ےک وہ ولگ زی ادہ دور ںیہن ےئگ ۔ 

ے

 وخن ی

     

دا ےک ےیل وھچڑ دو ۔وہ اےنپ آپ وک اچبےت وہےئ وبیل

ن

 وھچڑ دو ےھجم ج

اےسی ےسیک وھچڑ دوں اجےن نم ہی اانت اگیموفن اےنت ےگنہم ڑپکے ہی ریپوں ںیم ینہپ 

ری ںیم وت ںیہن آی ا ۔   وہیئ ڈنیسل ۔ہی

ن

 گیب ف

 ےھجم ہمکچ دے رک اھبگ اجیت ےہ آج ےسیک اھبےگ یگ ۔ 

ے
ے

ر وق
م
 ہ

رہچ رکایل ریتے اورپ ۔ 

ن

 آج ےھجت ان س  زیچوں یک تمیق اکچین ےہ تہب خ

ادی رکو ےگ ۔اب وت ریمے اسھت اس 

 

مت ےتہک ےھت ہک مت ھجم ےس ایپر رکیت وہ ھجم ےس ش

 رطح ےس رک رےہ وہ ۔اانت ایپر رکےت  

ے

ےھت مت ھجم ےس مت ریمے اسھت ااسی ےسیک رک تکس

 وہ ںیہمت اہمتری تبحم اک واہطس ۔امرہی روےت وہےئ اےس اینپ تبحم اک واہطس دےنی یگل ۔ 

اہاہاہاہ وکن یس تبحم ۔ہی س  ھچک وت ںیم ےن ںیہمت ای  رات ےک ےیل یپاےن ےک ےیل ایک 

رہچ ایک مت رپ اانت ھچک دی ا وت ںیم اور مت دیسھ

ن

 رطےقی ےس ریمے اہھت یہ ںیہن آ ریہ اانت خ

ا نکیل اہمترے اسھت 

ے

 ںیہن زگری

ے
ے

ںیم یسک یھب ڑلیک ےک اسھت ای  ےنیہم ےس زی ادہ وق
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 ےنتک رعےص ےس وہں ۔

 اور مت ےھجم یہ رخنے داھک ریہ وہ ۔ 

 ایک اہمتری تبحم یچس ےہ ۔ایک مت چس ںیم ھجم ےس ایپر رکیت وہ ۔ 

 اھاھاھ ںیہن س  وھجٹ ےہ

   
 
  مت ولوگں وک ہی یسک رغی

 
ےس وت مت ولوگں وک تبحم وہیت ںیہن ۔ویکہکن وکیئ رغی

 اسری زیچںی ںیہن دے اتکس ۔ 

اگنپ ےک ےیل ےسیپ ںیہن 

 

ا رھپ یھبک مت ھجم ےس ش

ن

ارگ مت ولوگں وک یچس تبحم یک دقر وہیت ی

 امیتگن ۔ 

 ی ات ہن  ارگ ںیہمت ھجم ےس یچس تبحم وہیت ہن امری ا وت اےنپ رھگ واولں ےس پھچ رک ھجم ےس

 رکیت ۔ 

ا ۔ 

ے

ا اس ںیم ڈر ںیہن وہی

ن

 وج تبحم یچس وہ ی

مت یسیج ڑلویکں وک یسک یک تبحم یک رضورت ںیہن وہیت مت ولوگں وک رصف ہسیپ اچےیہ 

 اور ےھجم مت یسیج ڑلایکں ۔ 

 یک اسری انعوتیں یک تمیق اکچو۔ 

ے

ا دنب رکو اور ریمی اب ی

ن

ا دوھی

ن

 سب اب ہی روی

 ےہ ۔اس ےک اسھت ڑھکے دورسے آدیم ےن اہک ۔   ی ار ہی وت تہب وشر اچم ریہ
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  آےت وہےئ وبال
 
ی ر

ے

ا وہں رسیتا اس ےک ف

ے

 وکیئ ی ات ںیہن اس اک ہنم ںیم ایھب دنب رکی

  رکےن یک وکشش رک راہ اھت ۔
 
ی ر

ے

ردیتس اےنپ ف  وہ اس اک ہنم ڑکپ ےک زی 

  ای  زوردار دےکھ ےس وہ دور اجرگا۔ 
 
 ج

ارف ان رپ وٹٹ ڑپے ۔   اس ےس ےلہپ ےک ی ایق دوونں وک ےنلھبنس اک 

 

 ومعق اتلم رضخ اور ش

   ےس وتسپل اکنل رک اس ےک امےھت رپ راھک ۔ 
 

 ی ارم ےن اینپ ج

 اصرم ےن اےس اھجمسےت وہےئ  

ے

ںیہن ی ار م مت اقونن وک اےنپ اہھت ںیم ںیہن ےل تکس

ا اچاہ ۔ 

ن

 ےھچیپ رکی

 ںیم اصرم ان ولوگں وک ےنیج اک وکیئ قح ںیہن ۔وج رمد وعرت یک زعت ںیہن رک اتکس 

 اےس زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ ۔ 

ام رپ ڑلویکں وک ویبوقف انبےت ںیہ اور اےسی ولوگں وک ےنیج اک وکیئ قح 

ن

ہی ولگ تبحم ےک ی

ا اےس روح وک دی وہیئ مسق ی اد آیئگ ۔

ے

ی  ںیہن اس ےس ےلہپ ہک وہ رٹرگی دی ا

ا رضخ ےس وبال ۔ 

ے

ا اچاتہ وہں نکیل ںیہن امر اتکس وہ اصرم وک اونگر رکی

ن

 رضخ ںیم اےس امری

  رضخ ےن اانپ وتسپل 
 
اہمتری اھبیجن ےھجم تہب یگنہم ڑپ ریہ ےہ رضخ۔ اس ی ار وہ الچی ا اھت ج

 اکنل ےک زنیم رپ ےھٹیب اس آدیم رپ وگیل الچ دی ۔

 ےئ وبال ۔ اب کیھٹ ےہ رسکیلی رضخ اس یک رطف دےتھکی وہ
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 ہکبج اصرم ان یک اس رحتک رپ رسد آہ رھب رک رہ ایگ

 اور دورسے دوونں وخزفدہ رظنوں ےس ان یک رطف دھکی رےہ ےھت ۔ 

اری وکیئ یطلغ ںیہن 
م
زیلپ ںیمہ اجےن دےئجی مہ ےن ھچک ںیہن ایک ںیمہ اعمف رک دےیجی ہ

 ےہ ۔

 ںیمہ اجےن دےئجی آج ےس مہ یسک ڑلیک یک رطف آھکن ااھٹ رک ںیہن دںیھکی ےگ زیلپ

ری رطح روےت وہےئ وبل رےہ ےھت ۔   ۔ڑلےک ی 

نکیل سج ڑلیک یک رطف داھکی ےہ اس اک اسحب وت اکچہن وہاگ اس ےس ےلہپ ہن اجےن ینتک 

 ڑلویکں ےک اسھت مت ہی رحتک رک ےکچ وہ ےگ ۔

اہ یک وکیئ اعمیف ںیہن ۔

ن

 اور ڈویل ےک اقونن ںیم اس گ

  ۔ںیم اور رضخ وھتڑی ںیم آےت ںیہ ۔مت ولگ امرہی وکےل رک اہیں ےس ولکن

ا وہا امرہی وک ےل رک 

ے

ارہ ایک وت وہ اس ےک مکح یک لیمکت رکی

 

ارف یک رطف اش

 

اس ےن ش

 واہں ےس لکن ایگ 

     

ارف ےن اےس 

 

ری رطح ڈری وہیئ یھت ش آپ ولگ وپسیل ںیم ےہ ایک امرہی وج تہب ی 

 یپاین ال رک دی ا ےسیج ےتیپ وہےئ وہ ان ےس وپےنھچ یگل ۔

ا

 

 رف ھچک ہن وبال نکیل اصرم ےن اہں ںیم رگدن الہیئ ۔ ش
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ر ںیم رضخ اور ی ارم آ ےکچ ےھت ۔   ھچک یہ دی 

کنیھت وی وس چم ی ارم اھبیئ آپ ےن ریمی اجن اچب یل ارگ آپ ںیہن وہےت وت ہن اجےن وہ 

 ہن ریتہ امری ا ےن 
 
ولگ ریمے اسھت ایک رکےت ےھت ںیم یسک وک ہنم داھکےن ےک اقٹ

 روےت وہےئ اہک

 امری ا آج وج ھچک یھب وہا اس ںیم ان ےس زی ادہ اہمتری یطلغ ےہ ۔ 

وہ ڑلےک ںیہمت دےنھکی یک یھب تمہ ویکں رک یپاےئ ویکہکن مت ےن ان وک ومعق دی ا ےہ ااسی 

اگنپ ےک 

 

رکےن ےک ےئل۔اس ےن ںیہمت ےفحت دےی مت ےن ےل ےیل اس ےن ںیہمت ش

د رک دںی وت وخیش ےس ےیل ہسیپ دی ا مت ےن اڑا ایل ۔اس ےن ںیہمت یگنہم ےس ری 

ن

 یگنہم زیچ خ

 یتیل رںیہ اور ان س  وک ایکس تبحم یتھجمس ریہ نکیل ہی س  تبحم ںیہن ےہ امرہی ۔

 تبحم ان س  زیچوں یک اتحمج ںیہن وہیت ۔ 

ا وت ۔

ے

 ایکہنم داھکیت اینپ امں وک ارگ اہیں اہمترے اسھت ھچک طلغ وہ اجی

اےنپ یہ رھگ ںیم یھکس ںیہن ےہ ۔دورسی یٹیب وہ وعرت ےتیج یج رم اجیت اس یک ای  یٹیب  

دا ہن اخہتس 

ن

ام رک یکچ ےہ اور مت ایک رکےن اج ریہ یھت مت ج

ن

ام دب ی

ن

رھگ ےس اھبگ رک اس اک ی

ا آج لک یک ڑلیک اس وک ےنھجمس یک وکشش ویکں 

ے

 رپ ںیہن ےتچنہپ وت ایک وہ اجی

ے
ے

ارگ مہ وق

 ںیہن رکیت ںیہ ۔ 
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ا ےہ وہ اہمتری تبحم یک الچل ںیم ںیہن اہمترے وج آدیم مت رپ یپاولگں یک رطح ہسیپ  

ے

ی ا

ٹ

ولی

ا ےہ ۔

ے

 مسج یک الچل ںیم رکی

ر رمد وک طلغ ںیہن اتہک ۔ھچک وہےت ںیہ یچس تبحم رکےن واےل نکیل وہ اےسی ںیہن 
م
ںیم ہ

 وہےت۔ 

دا ےئلیک ھجمس اجؤ ۔ 

ن

 امری ا ج

 ہی ولگ مت ےس تبحم ںیہن رکےت تبحم ایسی ںیہن وہیت ۔

س ںیم ینتج یطلغ ان ولوگں یک یھت اینت یہ اہمتری ےہ ارگ وہ طلغ آج وج ھچک یھب وہا ا

 ےہ وت یہس مت یھب ںیہن وہ ۔

 زی ادہ ےہ وہ 

ے

 ےک سج ےک یپاس دول

ے

رازو ںیم وتےتل وہ دول

ے

مت ولگ تبحم وک وکےسن ی

ا ےہ وتہی رصف طلغ یمہف ےہ اور ھچک ںیہن

ے

 تبحم زی ادہ رکی

ری وکشش رکےت رھگ ولچ میظعت آیٹن اہمترا ااظتنر رک ریہ  

ن

ںیہ ۔وہ اےسی اھجمسےن یک آخ

 وہےئ اگڑی ںیم ھٹیب اکچ اھت ۔ 

 امرہی روےت وہےئ ان ےک اسھت آ یھٹیب 

     

ری یطلغ وہیگ 

ٹ

دا ےک ےئل ےھجم اعمف رک دںی ھجم ےس تہب ی 

ن

 ایم ج
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ا اس ےن اےنپ دووتسں ےک اسھت لم 

ے

آپ کیھٹ یتہک یھت ایم وہ ھجم ےس تبحم ںیہن رکی

رد  یتس رکےن یک وکشش یک ۔ رک ریمے اسھت زی 

 واہں چنہپ ےئگ ورہن ںیم یسک وک ہنم 

ے

دا اک رکش ےہ ہک ی ارم اھبیئ اور ان ےک دوس

ن

وہ وت ج

 ںیہن ریتہ ۔ 
 
 داھکےن ےک اقٹ

ےھجم اعمف رک دںی ایم ںیم ےن آپ یک اسری ی اوتں وک طلغ اھجمس ںیم آپ وک اانپ دنمش 

 ھجمس یھٹیب یھت

 رک وبیل ۔   امرہی روےت وہےئ میظعت ےک ےلگ گل

 ہکبج وہ رکشزگار رظنوں ےس ان یک رطف دھکی ریہ یھت۔ 

 افہمط یب یب رخف ےس اےنپ ےٹیب وک دھکی ریہ یھت ۔

  ےتہک  
 
ی ر

ے

ارف ےن اصرم ےک اکن ےک ف

 

الم وہےئگ ش

 

ابمرک وہ مت یھب ڈنغوں ںیم ش

 وہےئ اینپ یسیتب یک امنشئ یک ۔ 

 ںیم نگم وہ ایگ  ےسج وھگر رک دےتھکی وہےئ اصرم افہمط یب یب ےس ی اوتں

     

ا  ر لکشم ںیم ریما اسھت دی 
م
افہمط یب یب ںیم اےنپ وچبں ےک ےیل ھچک ںیہن رک یکس روح ےن ہ

ارے رھگ یک زعت اچبیئ ۔ 
م
 آج رضخ ےن ہ

را   ہن انمںیئ وت ایک روح یک ریتصخ ںیم یھبک ان وچبں وک ان اک قح ںیہن دے یپایئ ارگ آپ ی 
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 ریمے رھگ ےس وہ یتکس ےہ ۔

 میظعت ےن ان ےک اسےنم اہھت وجڑےت وہےئ اہک وت افہمط ےن ان ےک اہھت وفرااھتم ےیل 

 ہی مت یسیک ی اںیت رک ریہ وہ میظعت روح اہمتری یٹیب ےہ ۔ 

 وہ اہمترے اسھت رضور اجےئ یگ ۔ 

 رضخ وک دےنھکی یگل ۔  افہمط یب یب ےن ےلھک دل ےس ااجزت دی وت وہ 

ارے اسھت ولچ اس ی ار 
م
رضخ مت ریمے رھگ ےک ےٹیب وہ یلیلٰ ریمے رھگ یک وہب ےہ مت یھب ہ

  رضخ ےن یھب ان ےک اہھت اھتم ےئل 
 
ا اچےہ ج

ن

 اس ےن رضخ ےک اسےنم اہھت وجڑی

ںیم وت آپ ےک اسھت ےنلچ وک ایتر وہں میظعت ی ایج نکیل ی ارم روح وک اجےن یک ااجزت 

 اگ ۔رضخ ےن اہک ۔ ںیہن دے  

ادی وہیئ ںیہن ےہ 

 

ادی یک ی ات یلچ ےہ ش

 

ا ےہ عنم رکےن واال ایھب رصف ش

ے

وہ وکن وہی

وج وہ اس رپ مکح الچےئ اگ میظعت مت اینپ یٹیب وک ےل اجؤ ںیم دوھم داھم ےس اینپ وہب ایب ےک 

 الؤں یگ ۔ 

 افہمط یب یب ےن رکسما رک اس یک رطف داھکی وت وہ رشامیئ ۔

ا ر م ےس ںیہن رشامیت انتج ھجم ےس رشامیت ےہ ہی ۔افہمط یب یب ےن رکسماےت  یلگپ اانت ی 

 وہےئ اس یک البںیئ ںیل
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 ےکچ ےھت ہکبج افہمط یب یب آرام ےس یھٹیب ان 

ٹ

 
ادی یک ایترویں ںیم ج

 

س  ولگ ش

 س  وک دھکی ریہ یھت ۔ 

دھکی رک وپےنھچ   ایک وہا ایم آپ وک ہی س  ھچک دنسپ ںیہن آ راہ وہں ی ارم اںیہن اخومش ےھٹیب

 اگل ۔ 

ادی رکےن 

 

ادی ےئلیک ارے ہی وکن اس رطہقی ےہ ش

 

ایک ےہ ہی س  ھچک ی ارم ںیم ےن اہک ش

اک ہن ڑلاک ڑلیک ےلم ںیہ ہن ای  دورسے ےس ی ات وہیئ ےہ ہن ای  دورسے وک دنسپ ایک 

رٹکی یہ دن ڈاےنل گل ےئگ وہ ۔

 

 ےہ اور ہن یہ ینگنم وہیئ ےہ مت ولگ وت ڈای

ادی یک 

 

  وخاشہ ںیہن ےہ ریمی ۔ ایسی ش

ر ےل ےک اجؤ ڈرن  
م
ادی ےلہپ مت روح ےس ولماےس ی اہ

 

ردیتس رک ریہ وہ اہمتری ش ںیم وکیئ زی 

 رکواؤ ایپر تبحم یک ی اںیت رکو

 رھپ ڑلیک وک اہیں ےل ےک آؤ ۔ 

ادی افہمط یب یب ےن ریسسی ادناز 

 

ھجم ےس المو ارگ ےھجم دنسپ آیئ وت ںیم رکویگن اہمتری ش

 ںیم اہک 

دا ہن وہیئ نکیل    ای  ڈنکیس وک یھب ج 

ٹ

م
 اس س  ےک دوران ی ارم ےک وبلں ےس رکسماہ

ا اچیتہ ۔ی ار م ےن اںیہن ےک ادناز ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہں 

ن

وت آپ ریمی ولریمج رکوای
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 ںیم رگدن الہیئ ۔ 

ا وہں رھپ دریھے 

ے

وت ںیم اینپ دنسپ یک یہ ڑلیک ہن ےل آؤ ں ےلہپ اس ےک اسھت رکچ الچی

ا وہں ۔ دریھے ی ات  

ے

 امری

ٹ

 
راھےت وہےئ اس ےک اسھت ڈی

ٹ

 آےگ ی 

ا وہں 

ے

  آپ ےس المےن الی

ے

ادی رکین ےہ ی

 

  رفنکم وہ اجےئ ہک اس ےک اسھت ش
 
رھپ ج

ا وہں ۔

ے

 ورہن وںیہ وھچڑ رک وکیئ دورسی اٹپی

 ی ار م اںیہن دےتھکی وہےئ وبال ہکبج ایکن وھگری رپ وہ اخومش وہایگ ۔ 

 ۔رشاتف ےس روح وک اجرک اٹپؤ ۔   ریمی وہب نب ےک روح یہ اس ںیم آےئ یگ 

اہک ںیم اس ےک رھگ رہتش ےل ےک اجؤں ۔افہمط یب یب ےک ادناز رپ وہ قہقہ اگلرک سنہ

ے

 ی

  ہک 
 
ینعی اب ںیم ول ریمج یھب ںیم آپ یک رمیض ےس رکوں اگ ۔وہ اںیہن ہک راہ اھت ج

 وہ دروازہ دنب رک ےک ادنر یلچ یئگ ی ارم قہقہ ای  ی ار رھپ ےس ےب اسہتخ اھت

     

 

 ںیم نلم واےل 

ٹ

دوھکی روح ریمی ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو لک مت اور ی ارم ای  وہٹ

 وہ ۔

 رانہ اچےیہ ۔ی ار م وکہن زنیج ںیم ڑلایکں تہب اٹکی رکیت ںیہ 

ٹ

ت کت
ف
اور واہں س  ھچک رپ

 ۔
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 مت لک زنیج نہپ ےک اس ےس نلم اجؤیگ ۔ 

 ۔   اور ریمی اہیئ لیہ چپ  رکو وہ ںیہمت ٹف آ ریہ ںیہ

وصعمہم اجؤ ریمے کیم اپ اک اسامن اکنول وکیئ یھب زیچ سم ںیہن وہین اچےیہ ںیم لک 

 ںیہمت تہب وخوصبریت ےس ایتر رکےک وجیھبں یگ ہک ی ارم ااکنر یہ ہن رک ےکس ۔ 

ای  ٹنم ای  ٹنم یلیلٰ ںیہمت سک ےن اہک ہک ی ارم وک زنیج ںیم ڑلایکں دنسپ ںیہ ااسی ھچک 

 اہک ۔   ںیہن ےہ روح ےن نیقی ےس

ام ےس ہن البی ا رکو 

ن

یلہپ ی ات اکن وھکل اک نس ول ںیم اہمتری امیم وہں ےھجم ریمے ی

راےت وہےئ اہک ۔ 

ے

 ریمے رےتش یک وھتڑی زعت رکو یلیلٰ ےن ای

 وت وصعمہم ےن رظنںی امھگںیئ ۔ 

اور ی ارم وک ایک دنسپ ےہ ایک ںیہن ںیم مت ےس رتہب اجیتن وہں وپوھچ ےسیک یلیل ےن اس ےک 

 وجاب دےتی وہےئ وسال ایک ۔ اسےنم  

 ےسیک۔۔۔؟ روح ےن ہن اچےتہ وہےئ وپاھچ ۔ 

 یلیلٰ وک وکیئ وجاب ہن وساج

امئ ےس اس ےک یپاس ریہ وہ مت ںیہمت ںیہن ہتپ ۔ریخ ںیم اتب یہ دیتی وہں 

ٹ

ےسیک ایک اےنت ی

ا اچےیہ ےسیج وہ ےلہپ یھبک مت ےس ںیہن

ن

 دوھکی روح ی ارم وک لک مت ےس لم رک ااسی وسحمس وہی
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 الم ۔

ادی ویکں رکے اگ ےلہپ 

 

بلطم ہک ارگ اےس ویہ رپاین وایل روح ینلم ےہ وت وہ دورسی ش

رایئ وت ںیہن ےہ ۔ںیہمت وت وےسی یھب احلص رک اکچ ےہ ںیمہ  واےل اکنح ںیم یھب وکیئ ی 

 اس یک آاسکڈیئ ٹنیم رھباین وہیگ ۔ 

ا وہاگ ہک اس ی ار اےس رپاےن وایل ںیہن ہکلب ا 

ن

ر رکی
م
 ی  یئن روح ےلم یگ اس رپ ہی اظہ

ا اچےیہ وہ ںیہمت دےتھکی یہ مت رپ دفا وہ 

ن

اور اس روح وک دےتھکی یہ وہ یلہپ رظن اک اعقش نب اجی

 انبؤں یگ ہک وہ ںیہمت داتھکی رہ اجےئ اگ اور وفرا زنیم رپ 

ُ

اجےیئ ںیم لک اہمتری ھچک ُل

 ھٹیب رک ںیہمت رپوپز رکدے اگ ۔ 

 یلیلٰ ےن اہک ۔ 

ر ایک اھت ۔ 

 

 وہ س  ھچک وت کیھٹ ےہ یلیل ۔ریما بلطم ےہ یلیلٰ امیم یلیلٰ یک وگری ےن ای

ا 

ے

ر ںیم وت ےھجم انلچ یھب ںیہن آی

ن

ز
ت ل م
ہ

ںیم ان ےک اسےنم زنیج نہپ ےک ےسیک اجؤں یگ اور اہیئ 

 ۔روح ےن اینپ رپاشیین اتبںیئ ۔

ر ےک اسےنم

ن

ز
ت ل م
ہ

 رےتھک وہےئ اہک ۔   ہی ول ڈیمم رپسٹکی رکو ھٹیب ےک اس ےن اینپ اہیئ 

اور زنیج یک ںیہمت نشنیٹ ےنیل یک رضورت ںیہن اہیں ےس وت مت ابعی ا نہپ ےک اجؤ یگ واہں 

ار دانی اور اس ےک دعب وج ںیم وہکں مت ی ارم ےک اسےنم ی الکل 

ے

 ےک روم ںیم اجرک ای

ٹ

وہٹ
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 میس وٹ میس ویہ وہک یگ ۔ 

گ آین اچےیہ اس ےن وصعمہم یک

ن

ت لت
ف
رطف رظنںی امھگ ےک داھکی اور   ی ار ی ار م وک ھچک ین 

 رشارت ےس یسنہ۔

ر اھبگ یئگ
م
 ہکبج وصعمہم اانپ قہقہ رو یتک رمکے ےس ی اہ

     

ںیم ےلہپ اتب راہ وہں آپ یک رمیض یک ڑلیک ےھجم دنسپ ںیہن آیئ وت ںیم وفراً ااکنر رکدوں اگ 

 ۔

 ی ارم ان یک وگد ںیم رس رےھک وہےئ رکسما رک وبال ۔

 ےہ ےب کش وت وجان وہ ایگ ےہ نکیل رمیض اب یھب زی ادہ اڑےن یک رضورت ںیہن

 ریمی یہ ےلچ یگ ۔ 

 افہمط یب یب ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک

 ڑلایکں ی الکل 

ن

ےھجم ںیہن ہتپ سب آپ اکن وھکل رک نس ںیل ۔ےھجم روح یسیج وبرن

 ڑلیک اچےیہ

 

ش

ل

 

ئ

 اور ااٹس

ٹ
ن

 یھب ںیہن دنسپ ۔ ےھجم وت وکیئ اکڈیفنی

د اپت دی ا روح یسیج ڑلیک اک ایک اف  ری 

ن

 دئہ ۔ی ار م ےن اںیہن م

ا اکنےتل وہےئ وبیل ۔ 

ے

 ی ارم مت تہب وٹیپ ےگ ریمے اہوھتں وہ ےصغ ےس اانپ وجی

 ااھچ ااھچ دل وھکل ےک ٹیپ ےئجیل اگ ےلہپ دوایئ اھک ںیل ۔ 
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 وہ ڈیمنسی ااھٹےت وہےئ وبال ۔ 

 ےھجم ںیہن اھکین تہب دنگا ذاہقئ ےہ اس اک افہمط یب یب ےن ہنم انبی ا ۔ 

ا ایپرا ی ارم ےن رشارت ےس اہک  

ے
ن

 دںیھکی ک

ن

ی الکل یھب دنگا ذاہقئ ںیہن ےہ اس اک رن

 سج رطح نپچب ںیم وہ اےس دوایئ دےتی وہےئ یتہک یھت ۔ 

اس ےک اس رطح ےس ےنہک رپ وہ ےب اایتخر رکسما ایھٹ ۔ی ارم یھب اےنپ نپچب وک ی اد رکےت 

 آوسن آےئگ وہےئ رکسمای ا ۔نکیل ہن اچےتہ وہےئ یھب آوھکنں ںیم  

ر لکن ایگ ۔ 
م
 ان اک اسھت رصف دنچ دونں اک اھت وہ اںیہن دواایئں الھک رک ی اہ

ر مغ رئیش رک اتکس اھت نکیل دو دونں 
م
آج اےس روح یک رضورت یھت سج ےک اسھت وہ اانپ ہ

 ںیہن یپا راہ اھت ۔ 

ے

 ےس وہ اےس دھکی ی

ر رکو   

  

ں اگ ہی حبص بک وہیگ لک اک اسرا دن مت ریمے اسھت وہیگ وت مت ےس اینپ ی اںیت ش

اک وھگری ےس ونازےت وہےئ اہک ۔

ن

 اس ےن ادنریھے وک ای  رطخی

ا اھت 

ن

ر ہن وہی

 

 نکیل اوسفس ادنریھے رپ ی ارم یک وھگری اک وکیئ ای

     

 ںیم اچنہپ اھت رس آپ اکروم گنٹیس ولفر رپ ےہ ریباےن آرک اتبی ا 

ٹ

 وہ ایھب ایھب وہٹ

 ےھتروم ویکں ی  رکوا دی ا مہ وت سب نلم واےل 

 دےنی ےک ےیل روم ی  ایک۔ 

ے
ے

 بلطم رضخ ےن اےس روح ےک اسھت وہ رپوکسن اس وق
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 ںیہن آیئ وہیگ 

ے

وہ رکسماےت وہےئ روم یک رطف اجےن اگل اےس اگل اھت روح ایھب ی

 نکیل ڈیب رپ اس اک ابعی ا دھکی رک وہ رکسمای ا 

 ر رکےن اگل واش روم اک دروازہ دنب اھت وہ رکسماےت وہےئ ڈیب رپ ھٹیب رک اس اک ااظتن

     

 

ولیہ یلیلٰ ریما بلطم ےہ یلیلٰ امیم ی ارم رمکے ںیم آےئگ ںیہ ںیم ےسیک ان ےک اسےنم اج 

یتکس وہں یلیلٰ اور رضخ اےس روم ںیم وھچڑ رک اج ےکچ ےھت اور وہ واش روم ںیم وخد وک دیق 

 ےئک وہےئ یھت

اہمتری وہ اٹپیئ رکوں یگ روح دوھکی وج ںیم ےن اہک ےہ ارگ مت ےن ںیہن ایک وت دانھکی ںیم  

 ںیم اہمتری امیم وہں اور امایمں تہب اظمل وہیت ںیہ یلیلٰ ےن اےس 

ے

ہک سب وھبول م

 ڈراےت وہےئ وفن دنب رک دی ا 

ویکں ہک اسےنم ےس رضخ آراہ اھت اس ےک ےیل آرکسئمی ےل رک ہی ںیل ڈیمم آپ یک 

 آسئ رکمی رضخ ےن آسئ رکمی اےس دےتی وہےئ اہک

 وو یلیلٰ  
کب

ن

 ت
ھپ

ے

ت

 رکسما یئ 

اہین اہمترے اسھت زی ادہ ںیہن یتکپچ یلیلٰ ےن اتجیتچن رظنوں 

ے

وےسی ای  ی ات وت اتبؤ ہی ی

ا ےہ وہ یھب ریمی اھبیجن یتگل ےہ رضخ 

ے

رق ڑپی

ن

د ریخ ایک ف ای 

 

ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک ااھچ ش
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 ےن الرپوایہ ےس اہک

ھااری ایک یتگل ےہ ا

م

ے

ت

ا ہک وہ رےتش ںیم 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ور وےسی یھب اہمتری اھبیجن او ولیہ ےھجم ف

ےک وطر رپ ںیم رصف روح وک یہ وبقل رک یتکس وہں اس ےیل رتہب وہاگ ہک اس ےس ہک 

 اجؤ ورہن یلیل ےن ریسسی ادناز امس ےس دور روہ ورہن یلیلٰ ےن واڑن ایک 

ے

یپاس زی ادہ م

 وہ وت رضخ ےن رکسما رک اہں ںیم رگدن الہیئ 

 اس ےک اگولں وک اےنپ وبلں ےس وھچا  ڈگوباےئ یلیلٰ ےن ےتہک وہےئ ےب اسہتخ

 یلیل ہی یپااتسکن ےہ رضخ ےن ی اد دالی ا 

ا االؤڈ ںیہن ےہ یلیل ےن وصعمتیم ےس وپاھچ

ن

ی وک ایپر رکی  
مپ ی ہ

 وت ایک یپااتسکن ںیم اےنپ 

 االؤڈ ےہ ریمی اجن نکیل رصف اےنپ رمکے ںیم 

ر رساعم ںیہن رضخےن اھجمسی ا وت یلیلٰ وسری وبل رک ی ات متخ رک
م
 یکچ یھت ہکبج رضخ ویں ی اہ

 اجاتن اھت ہک اس یک ی ات وک وہ ی الکل یھب ںیہن یھجمس

     

 

ر لکن آںیئ 
م
 ںینس ایم یک وہب ی اہ

ا وہں ی ارم اےس دےنھکی ےک ےئل انتج ےب نیچ اھت وہ اانت یہ اس 

ے

ورہن ےھجم اتب دںی ںیم الچ اجی

 ی ااک طبض آزام ریہ یھت اب ی ار م ےن ی ااقدعہ واش روم اک دروازہ اٹھکٹھک 
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ری لکشم ےس ہی اافلظ ادا رکےت وہےئ اےنپ آپ وک 

ٹ

یج ی ارم ںیم سب آ ریہ وہں روح ی 

ر رکےن یک وکشش رکےت وہےئ دروازہ وھکےنل یگل 
م
 وکڈیفنسنی اظہ

 رکین ےہ ےک وت  

ے

 
ای

 

رپاین ںیہن ہکلب یئن روح تمہ رک روح ی ارم رپ وت ےن ہی ی ات ی

ر یک رطف 
م
 روح ےن اےنپ آپ وک تمہ دےتی وہےئ دقم ی اہ

ٹ
ن

 اور اکڈیفنی

 

ش

ل

 

ئ

ااٹس

 ااھٹےئ

 یپ راہ اھت۔ 

ٹ

 
ی ےس رمکے ےک رکچ اکےتٹ وہےئ رگسی

ن

جپپ ی
ب ی 

 اہجں ی ارم 

د وٹپ رپ ڑپی اسرے ی ال وپین لیٹ ںیم ی ادنھ 

ٹ

  ومڑا وت رظن ایکس زنیج رپ وشٹ ری 
 
ج

ت ک اگلیئ ریپوں ںیم اہیئ لیہ نہپ یسک یھب الگنی ےس وہ اس وہوٹنں رپ رہگی الل  

ٹ

پسپ
لپ

 یک دیسیھ اسدی روح ںیہن گل ریہ یھت 

 ےک ےیل ی ارم اس ےک روپ ںیم وھک اس ایگ ہکبج اس یک رظنوں ےس ویفنکز 
پ
ای  ٹ

 وہ ایگ ہک وہ اس یک وصعمم یس دیسیھ اسدی  

ے

 
ای

 

ریھ اور آےگ یہ دقم رپ ی

ٹ

وہےت آےگ ی 

 روح یہ ےہ

ری رطح زنیم رپ رگیتی ارم ےن رھ رک اےس اھتم ایل ورہن وہ ی 

ٹ

  دلجی ےس آےگ ی 

پ ریہ یھت 

ن

اس یک ی اوہں ںیم وھجیتل وہ آںیھکن دنب ےئک اس یک رگتف ںیم اکی

ر رےہ ےھت ی ارم اک دل امیبن وہےن اگل ان وبلں وک وھچےن یک رسحت 

ن

وخوصبرت ل  رلی 
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 دشت ےس اجیگ 

اکھج روح وک نیقی وہےت یہ ہک وہ رگےن ےس  سج رپ کیبل ےتہک وہےئ وہ اس ےک وبلں رپ 

ری لکشم 

ٹ

چب یئگ ےہ وفراً اس یک رگتف ےس یلکن اور ی ارم یک رسحت رسحت یہ رہ یئگ وہ ی 

ےس اےنپ آپ وک رگےن ےس اچب یت ڈیب رپ آ یھٹیب اینپ وخاشہ وپری ہن وہےن رپ ی ار م ےن 

رکےک یلیلٰ یک اتبیئ اےس وھگرا ہکبج وہ اس یک وخاشہ ےس ااجنن اےنپ آپ وک رپوکسن  

 وہیئ ی اوتں وک وسےنچ یگل

 ےک ڑکٹے یک 

ٹ

 
 ےتیپ ںیہ اس ےن زنیم رپ ڑپے رگسی

ٹ

 
یج وت رٹسم ی ارم آپ رگسی

ارہ ایک 

 

 رطف اش

د ا ےس اچبےت وہےئ اس ےن زنیم رپ رگا دی ا اھت اس ےک ادناز رپ وہ رکسمای ا ینعی اےس  ای 

 

وج ش

 لمکم ایتری ےک اسھت اجیھب ایگ اھت 

 ےنیپ ےس ی ارم یھب یج اہں ںیم  

ٹ

 
 اتیپ وہں آپ وک وکیئ رپاملب ےہ ریمے رگسی

ٹ

 
رگسی

ادی وہیئگ ےہ روح ےن 

 

اری ش
م
ا ہ

ن

اس ےک اسےنم ھٹیب رک وبال ےھجم ویکں رپوملب وہیگ وکن

 الرپوایئ ےس اہک 

ادی ےک دعب رپوملب وہیتکس ےہ ی ارم ےن دیپسچل ےس وپاھچ

 

 بلطم ش

ادی وہیئ  

 

ادی ےک دعب وسںیچ ےگ ارگ ش

 

وت ریما بلطم ےہ مہ ای  دورسے وک ہی ش
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 دنسپ آےئ وت روح وت اکڈیفنسن ےک یھب اسرے راکیرڈ وتڑ رک وبیل 

ر اچےیہ آپ وک ی ار م ےن وپاھچ
م
 وت سک رطح اک وشہ

)ےھجم وت سب آپ یہ اچےیہ( روح ےن دل ںیم وساچ اچیبری ےن رصف ڑپکے یہ وبڈل 

 ےنہپ ےھت وہ ادنر ےس ویہ ویبوقف یس روح یھت ۔

 اس ےن یلیلٰ واال وجاب دی ا سج رپ وہ رکسمای اولی ا

ن

 وجیڈٹیک ڈنیہمس رئیکن

ردی  آیئ اور اس ےک 

ن
ن

آپ وک سک رطح یک ویبی دنسپ ےہ روح ےتہک وہےئ اس ےک ی

ے وایل وہ ریمے اہوھتں ریمی 

ن

ب

ٹ

پ
 
پت
ب

اہھت وک اےنپ رنم ےس اہوھتں ےس وھچا )یلیل مت تہب 

 ےن وساچ  وصعمم یس روح وک ایک ےس ایک انب ڈاال ( ی ار م

 اور اس ےک اہھت ےس اانپ اہھت اکنال

د  ری 

ن

ریخ ےھجم دیسیھ اسدیھ ی ار م ےن ایھب وبانل رشوع یہ ایک اھت ہک روح اس ےک م

ردی  آیئ 

ن
ن

 ی

 ریمی یسیج روح ےن اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم اھتم رکےت وہےئ اہک

 ای  ی ار اس دیسیھ اسدی وھبیل اھبیل وصعمم یس ےسیج دےتھکی یہ وکسن ےلم ںیم دن ںیم

یک لکش دھکی ولں وت وپرا دن وخوگشار زگرے ی ارم ےن اس ےک دوونں اہھت اےنپ رہچ ےس 

 اٹہرک اھتم ےئل 
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 یسیج ہک ریمی روح ےہ ی ارم ےن تبحم ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک 

ارہ رکےت 

 

اس اک بلطم اس دو ےٹنھگ یک تنحم اک وکیئ افدئہ ںیہن وہا روح اینپ رطف اش

 یل ۔ وہےئ ڑھکے وہ رک وب 

پ یک ڑلایکں دنسپ ںیہ 

 

ای

ٹ

 ںیہمت سک ےن ہک دی ا ہک ےھجم اس ی

ارہ رکےت وہےئ اہک اور اسھت یہ اس یک ایتری رپ 

 

ی ارم ےن اس ےک یلح  یک رطف اش

 ای  لمکم رظن یھب ڈایل ۔

 اگل ریہ وہ

ے

 
 یلیلٰ ےن روح ےن ہنم انب رک اہک ےسیج یلیلٰ یک اکشی

 وہیت وت واہں ایک ایسی ڑلویکں یک یمک ےہ ےھجم وت ریما ہچب ےھجم اس رطح یک ڑلیک ارگ دنسپ 

  اھٹبی ا وت روح  
 
ی ر

ے

ریمی روح اک ااظتنر اھت ی ارم ےن اس اک اہھت اھتم رکاےس واسپ اےنپ ف

ار رک دور ےکنیھپ ریپوں ںیم 

ے

ر ای

ن

ز
ت ل م
ہ

ےن س  ےس ےلہپ اےنپ ریپوں ںیم ےنہپ وہےئ اہیئ 

 یھب درد وہ ایگ ریمے وت ۔

 ںیم ڑپکے جنیچ رکےک آیت وہں روح ےن اےنپ یپاس ڑپا گیب ی ارم دو ٹنم ااظتنر رکںی

 5ااھٹی ا بلطم ہک وہ اس یک یھب ایتری رک ےک آیئ یھت ی ارم ےن اےس ااجزت دی وت وہ  

 اک وسٹ نہپ ےک آیئ ۔ 

ن

 ٹنم ےک دعب اسدہ اس دیفس رن

  آرک یھٹیب 
 
ی ر

ے

 اور ی ارم ےک ف
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ری ینتک ایپری وت گل ریہ یھت ۔

ے

ک ویکں ای

ٹ

شت
پ لپ

 ےبیب 

ک ںیم داھکی اھت سج یک ارثک وہ اس ےس ی ار

ٹ

شت
پ لپ

 یک 

ن

م ےن آج یلہپ ی ار اےس اس رن

رامشئ رکیت یھت

ن

 ف

ادی ےک دعب روح ےن ہشیمہ یک رطح الرہ اگلی ا 

 

 ایھب ںیہن وہ ش

  رکےن اگل اور اےنپ دل 
 
ی ر

ے

ںیم تہب سم رک راہ اھت ںیہمت وہ اس اک اہھت ڑکپ رک اےنپ ف

 ںیم یتلچم وخاشہ وپری رکےن اگل 

ادی ےک دعب روح دلجی ےس وبل رک ےھچیپ یٹہ ہی  

 

 یھب ش

 ایگ وہ اینپ امں یک وخاشہ ےئلیک اانت وت رکیہ اتکس اھت اےس ےھچیپ 

ٹ

م
وت ی ارم یھب رکسما رک ےھچیپ ہ

 اتٹہ دے رک وہ رپوکسن وہ رک یھٹیب 

ی ارم ںیم اجیتن وہں آپ تہب رپاشین ںیہ نکیل ی ارم آپ اےنت ویکں ےب سب وہےئگ 

یب یب وک دیئب ی ا یسک دورسے کلم ےل ےتلچ ںیہ اہجں ان اک العج اور رتہب ںیہ مہ افہمط  

 رطےقی ےس وہےکس روح ےن رکف دنمی ےس اہک

روح ںیہمت ایک اتگل ےہ ہک ںیم ےن اینپ امں وک اچبےن یک وکیئ وکشش ںیہن یک ںیہمت ایک 

ا روح وہ رسنیک 

ے

 ےک اتگل ےہ ارگ ان ےک ےنچب ےک اچسن وہےت وت ایک ںیم وکشش ہن رکی

 ا جیٹس رپ چنہپ یکچ ںیہ وج دامغ ےس وپرے مسج ںیم لیھپ اکچ ےہ وہ ےلہپ فیلکت 

ٹ

الس
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 رکیت ریہ ںیہ اور یسک وک ھچک اتبی ا ںیہن 

ے
 

رداس  ی 

 ںیمہ ہتپ الچ روح ان ےک یپاس سب یہی دنچ دن ںیہ ںیم 

ے

  مہ ھچک ںیہن رک تکس
 
اور ج

ےل اتلچ وہں وت اوہنں ےن ےن ان ےس اہک ہک ںیم ےن یسک دورسے کلم العج ےک ےیل  

ا اچیتہ ںیہ 

ن

 اےنپ اونپں ےک اسھت زگاری

ے
ے

ری وق

ن

 اہک ہک وہ اانپ آخ

 آزاد اور ےب رکفی ارم ےن روح وک افہمط یب یب ےک ی ارے ںیم اتبی ا وت وہ اور رپاشین وہیئگ

 آوھکنں ںیم یپاین آ ےکچ ےھت 

ے

 ی ارم بلطم مہ ھچک ںیہن رک تکس

د ی ارم ہک دے ےک ھچک وہ اتکس ےہ روح ےن رھپ ےس وپاھچ ای  آس ای  نیقی  ای 

 

 ےک ش

 نکیل ی ار م ےن اےس وھجیٹ ادیم یھب ہن دولایئ 

 وخوصبرت انبےن ےک

ے
ے

ری وق

ن

 وساےئ ان اک آخ

ے

 ںیہن روح مہ ھچک ںیہن رک تکس

 ےس اگلی ا 

ن

 ی ارم ےن روح ےک آوسن اےنپ اہوھتں ےس اصف رکےت وہےئ اےس اےنپ نس 

راب وہایگ روح ےن روےت وہےئ اہکایھب وت س  ھچک کیھٹ وہا اھت ی ارم 

ن

 س  ھچک خ

ری دن ںیہ ںیمہ ہی دن وخوصبرت انبےن ںیہ اںیہن 

ن

ا دنب رکو ہی ان ےک آخ

ن

روح زیلپ روی

وہ وخایشں دینی ںیہ نج یک وہ انمت رکیت ںیہ وہ اےس ایپر ےس اھجمسےت وہےئ وبال وت روح  

 ےن اابثت ںیم رس الہی ا 

     

اڑرےہ وہ ڑلےک ںیہمت ایک اتگل ےہ ےھجم ہتپ ںیہن لچ راہ ریمے رھگ ںیم 

ے

ہی مت ایک ڑلیک وک ی

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
917 

ر رگی وہ ریہ ےہ

ے

 وکیسن وبکی

ارف ےک اکن ڑکپ رک اہک وج بک ےس وصعمہم وک  

 

ر دوھپ ںیم ےھٹیب ش
م
افہمط یب یب ےن ی اہ

 اینپ رظنوں ےک اصحر ںیم ےیل اھٹیب اھت ۔ 

  وہ اانپ اکم ںیہن رک ریہ یھتاور اس یک رظنوں ےس ویفنکز وہےت

 وہ وج یھبک اس ےک اس رطح ےس وھگرےن رپ رشامیت وت یھبک ےصغ ےس وھگریت

رآن 

ے

ارف ڈٹیھ انب اےس وھگرے اج راہ اھت وج افہمط یب یب وت ایک رھگ ںیم آےئ ف

 

نکیل ش

 ڑپےنھ واےل وچبں ےن یھب ونٹ رک ایل 

 کیھٹ ےس رکریہ ےہ ی ا ںیہن افہمط یب یب ںیم وت دھکی راہ اھت ہک ہی اانپ اکم  

ارف ےن اانپ اکن الہسےت وہےئ اہک

 

 ش

وت ایک رنجل اگل ےہ وت اس رپ وہ اانپ اکم کیھٹ ےس ںیہن رکے یگ وت زسا دے اگ اےس لچ 

دلجی ےس اھجڑو ااھٹ اور اجرک تھچ یک افصیئ رک ای  ای  وکہن اکمچ ےک اور ارگ افصیئ 

 رکو 

ے

ں یگ ہک وپرا ہلحم دےھکی اگ افہمط یب یب ےصغ کیھٹ ےس ہن وہیئ وت ںیم ریتی وہ احل

 ےس وبیل

اک یلکن 

ن

راک اجنیشن اھت ہک افہمط یب یب اس ےس یھب زی ادہ رطخی

ٹ

ز
ت ل م
ہ

 ی ارم ایک مک 

رےنھ اگل 

ٹ
پ
ر آےت وہےئ ڑیسایھں خ رای 

ٹ

 وہ ی 
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ادی رک رھپ دل 

 

ر رگی اں ےھجم دنسپ ںیہن اس یک یھب ش

ے

آاجےئ ی ارم وت یتہک وہں ہی وبکی

ا وہ اےنپ رمکے ںیم اجےت وہےئ وبیل وھکل ےک ای  دورسے  

ن

 یک آوھکنں یک ایپس اھجبی

ارف 

 

ہکبج ان ےک ی اںیت نس رک وصعمہم اک رہچہ ےصغ اور رشم ےس رسخ وہایگ دح ےہ ش

 یھبک ی از ںیہن آےئ اگ 

     

 

ا دےنی آیئ وت وہ وس ریہ یھت 

ن

 وصعمہم رمکے ںیم افہمط یب یب وک اھکی

 

ے
ے

ا دی ا اجےئ اور ڈیمنسی یھبی ارم ےن یتخس ےس اہک اھت ہک اںیہن وق

ن

 رپ اھکی

 

ے
ے

  آیئ وےسی یھب امنز اک وق
 
ی ر

ے

وصعمہم ےن وساچ اور اںیہن اگجےت وہےئ ان ےک ف

 وہےن واال اھت 

  آ رک ےنہک یگل 
 
ی ر

ے

 وہےن واال ےہ وہ ان ےک ف

ے
ے

ا اھک ںیل اور امنز اک وق

ن

 افہمط یب یب اھکی

 

ٹ

م
  ےس اجگ اجیت یھتنکیل وہ ہن یلہ ہکبج ایکن دنین تہب یچک یھت وہ ذرا یس آہ

ا اچاہ نکیل وہ ںیہن ایھٹ وصعمہم وک رپاشیین 

ن

افہمط یب یب وصعمہم ےن اںیہن اہھت اگلرک اگجی

 وہےن یگل

ادی یک 

 

ارف تھچ یک افصیئ رک ےک رضخ ےک یپاس اج اکچ اھت ہکبج اصرم اور رعوہ ش

 

ش

اگنپ ےک ےیل ےئگ وہےئ ےھت

 

 ش
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 وکشش یک   اس ےن ای  ی ار رھپ ےس افہمط یب یب وک اگجےن یک

ا وہ ان ےک یپاس اج رک وپےنھچ یگل

ن

 افہمط یب یب اںیھٹ آپ یک تعیبط وت کیھٹ ےہ ی

ااکم وہیت وہ 

ن

را یئگ اںیہن اگجےن یک وکشش ںیم ی
 
نکیل اس ی ار یھب وہ ہن اجیگ وت وصعمہم ھگ

 آیئ 

ے

ر یک رطف اھبیگ اور میظعت ےک رھگ یک دویار ی
م
 ی اہ

 یب یب وک ھچک وہایگ ےہ وہ اانت یتہک واسپ رمکے آیٹن زیلپ دلجی ےس یسک وک یھب دںی افہمط

 یک رطف اھبگ یئگ

     

یف ااحلل وہ کیھٹ ںیہ نکیل آےگ یھب کیھٹ رںیہ یگ مہ اس ی ات یک اگریٹن ںیہن دے 

 

ے

 تکس

ا ڑپ 

ن

ال یک رضورت ےہ اںیہن اسسن ےنیل ںیم یھب دوشاری اک اسانم رکی

ے

پ
دںیھکی اںیہن اس

 راہ ےہ

د 

ٹ

د اصقنن ہن ےچنہپآپ ان سک اتپسہل ںیم ای  ری 

ن

اہک ان یک تحص وک م

ے

 ٹیم رکواںیئ ی

 ڈارٹک ےن اھجمسےت وہےئ اہک

ایک آپ ےک اتپسہل ںیم رےنہ ےس ںیم چب اجؤں یگ افہمط یب یب ےن رکسماےت وہےئ  

 وپاھچ 

ا 

ن

 اےنپ وچبں ےک اسھت زگاری

ے
ے

ری وق

ن

ںیم اجیتن وہں ہک ںیم ںیہن وچبں یگ ںیم آخ
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 اچیتہ وہں

ا اچیتہ وہں ںیم اجیتن وہں ںیم وکس 

ن

 ن ےس یج ںیہن یتکس نکیل ںیم وکسن ےس رمی

ی ار م اب رھگ ولچ ےھجم اس اموحل ںیم نٹھگ وہ ریہ ےہ افہمط یب یب ےن ڈارٹک وک اونگر 

 رکےت وہےئ ی ارم ےس اہک وت وہ اںیہن واسپ رھگ ےل اجےن ےک ےئل ااھٹ 

     

ار رک وبیل وج ی ارم ےن

ے

  ڑکپ رک دوی ارہ اگل دی ا ڑلیک دنسپ آیئ وہ ہنم ےس آنجیسک امکس ای

ا  یج دنسپ آیئ ی ارم ےن وجاب دی 

وت رھپ دلجی ےس رہتش ےل ےک ےتلچ ںیہ زی ادہ دن ںیہن ںیہ ریمے یپاس ی ارم ریمے 

 دن متخ وہ رےہ ںیہ وہ ےب یسب ےس وبیل وت ی ام رو دی ا ۔ 

ر وہ رمد ےس ہچب نب ایگ 

ن

 اجںیئ ےھجم وھچڑ رک آج آخ

ے

 زیلپ م

ا اہلل اک

ن

ا وت ڑپے اگ ی

ن

  البوا آی ا ےہ اب ااکنر یک اجنگشئ ںیہن ےہاجی

آپ ںیہک ہن ان ےس ہک آپ ےک ےٹیب وک آپ یک رضورت ےہ وہ وےسی یھب وت آپ یک 

 اسری ی اںیت امےتن ںیہ ی ارم یسک وھچےٹ ےچب یک رطح ان ےس ٹپل رک رو راہ اھت 

 اےسی روےت وہےئ ےجیھب اگ وتںیم وخیش وخیش ںیہن اج یپاؤں یگ 

ا اچیتہ وہں رگم مت اس رطح ےس روےت وہےئ    ںیم مت س  وک وخیش

ن

وخیش وھچڑ رک اجی

 رتصخ رکو ےگ وت ےھجم وکسن ںیہن آےئ اگ
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افہمط یب یب یھب اس ےک آوسن دھکی رک رو دی وت ی ارم ےن وفراً ان ےس اگل وہرک اینپ آوسن 

 اصف ےیک

 ںیہن رو راہ ںیم ی الکل یھب رپاشین ںیہن وہں

د  ای 

 

ر لکن ایگ ش
م
ںیم ی الکل کیھٹ وہں اور وخش وہں وہ ان ےک امےھت رپ وبہس دے رک ی اہ

د ان ےک اسےنم اےنپ آوسن روک ںیہن اتکس اھت  ری 

ن

 م

ارف اس اک ااظتنر رک رےہ ےھت اس یک آںیھکن دھکی رک رضخ ےن 

 

ر رضخ اصرم اور ش
م
ی اہ

رھ رک اےس اےنپ ےلگ ےس اگلی ا وت اصرم یھب ان دوونں ےک اس 

ٹ

ارف یھب آےگ ی 

 

ھت آ اگل ش

ا ےہ ان ےک اسھت آایگ

ے

 اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف رکی

س  اداس ےھت نکیل وہ اجےتن ےھت ہک اںیہن وخش رانہ وہاگ اےنپ ےیل ہن یہس اینپ امں 

اہک وہ اےس وخیش وخیش رتصخ رک ںیکس

ے

 ےک ےئل ی

     

 ارے افہمط یب یب آںیئ ہن میظعت ےن اںیہن دروازے رپ دھکی ےک اہک 

ےن وت آپ وک آرام رکےن ےک ےیل اہک اھت آپ اس رطح میظعت اںیہن دھکی رک ریحان   ڈارٹک

 وہںیئ یھت۔

 اہں ںیم اےنپ ےٹیب ی ارم اک رہتش امےنگن آیئ وہں اہمتری یٹیب روح ےک ےئل

 وےسی وت ہی دوونں ای  دورسے ےس لم یہ ےکچ ںیہ اور دنسپ یھب رک ےکچ ںیہ ۔ 
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ر یسیک   ۔۔ وت ںیم ےن وساچ کین اکم ںیم دی 

ریمے ےٹیب وک وت اہمتری یٹیب تہب دنسپ آیئ اینپ یٹیب ےس یھب وپھچ ول ہک اےس ریما اٹیب دنسپ 

ےہ ی ا ںیہن رھپ مہ ی ایق ی اںیت یھب رک ےتیل ںیہ افہمط یب یب ےن ڈراےت وہےئ اہک وت میظعت 

 رکسما دںی

 اںیھن  آپ ادنر لچ ےک ںیھٹیب وت یہس رھپ اسری ی اںیت آرام ےس رکےت ںیہ میظنت ےن 

 ومکلی ایک

 ڑلویکں روح وک دلجی ےس ےل ےک آؤ میظعت ےن اہک ۔ 

اےسی یہ ہن ےل ےک آؤ اچےئ ےل ےک آؤ اچےئ اتبؤ ےس ہک اسس آیئ ےہ اس یک افہمط یب 

 یب ےن اویچن آواز ںیم اہک ۔ 

ر یک رطف دوڑ اگل یت روح نچک یک رطف اھبیگ۔
م
 ی اہ

ر ںیم اچےئ ےل ےک آیئ ۔   اور رھپ ھچک یہ دی 

 م ےن رظن رھب رک اس یک رطف داھکی ی ار  

ا ےہ ںیہمت وسال وپاھچ 

ے

ا آی

ن

ا انبی

ن

 اہں وت اھکی

ا ےہ روح ےن رشامےت وہےئ اہک

ے

 یج آی

رنت اھجڑو ڑپکے وریغہ  ی 
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ا ا ےہ روح ےن دلجی ےس اتبی 

ے

 یج ۔ یج س  آی

او ومولی وک افہمط یب یب ےن دامھہک ایک 
ُ
 ایھچ ی ات ےہ ب 

 اینت دلجی ومولی ی ارم ےن وپاھچ

ا ےہ ارگ اکنح وہ اجےئ وت اہں  

ے

س  ےس ےلہپ اکنح وہاگ س  ےس رضوری وت اکنح یہ وہی

 انبؤ اجؤ اجرک ومولی وک البؤ 

ے

ادی وہیئگ اب ی اںیت م

 

 وھجمس ش

اےن 
ُ
اوہنں ےن یتخس ےس اہک اور رضخ اور اصرم وک یپاس وایل دجسم ںیم ومولی اصج  وک ب 

ر ںیم اکنح یک رمس ادا یک یئگ ےک ےیل اہک وت وہ وفرا یہ احرض وہ ےئگ اور رھپ ھچک   یہ دی 

 اہں وت میظعت اب ےس اہمتری یٹیب ریمی وہیئ آج رات دنہمی یک رمس وہیگ

 رھپ لک حبص مہ ی ارات ےل ےک آےت ںیہ افہمط یب یب ےن ہلصیف انسی ا 

 نکیل افہمط یب یب اینت دلجی ریما بلطم ےہ وپرا ہلحم دموع ےہ میظعت ےن رپاشیین ےس اہک

تحص اس ی ات یک ااجزت ںیہن دے ریہ ےھجم ریمی تعیبط کیھٹ ںیہن میظعت ریمی  

گل ریہ ےھجم ںیہن اتگل ہک ںیم دنچ دن یھب ایھب وہ ھچک ہک یہ ریہ یھت ہک ی ار م ےن ان 

 ےک دنکھ ہپ اہھت راھک۔۔وت وہ اخومش وہ یئگ

م  رھپ وبیل سب مت ولگ ایتری رکو دنہمی یک رمس آج یہ وہیگ اور حبص ی ارات دوھم داھ

 ےس ےل ےک آؤں یگ اس ی ار میظعت ھچک ہن وبیل 
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 دنہمی اک نس رک رممی یھب آج یہ چنہپ آیئ اور س  ایترویں ںیم ان اک اسھت دےنی یگل

ادی وت اےھچ رطےقی ےس رک دی نکیل اس 

 

روح وک یچیب وہیئ رمق ںیم اوہنں ےن رممی یک ش

د یپایئ  ری 

ن

 ےک ےیل وخایشں ںیہن خ

 اداس ںیہن یھت نکیل ہشیمہ یک رطح آج وہ  

رممی اٹیب س  ھچک کیھٹ وت ےہ آج مت تہب وخش گل ریہ میظعت ےن وپھچ یہ ایل ویکہکن ان 

 یک یٹیب ارثک اداس وہیت یھت

ا ھچک اچیتہ یھت رممی 

ن

ادی اک اموحل اھت ایس ےیل ںیم آپ وک اتب ںیہن یپایئ ںیم آپ وک اتبی

 

وہ ش

 ےن رشامےت وہےئ اہک ۔

 اور اب رالیح ریما تہب ایخل رےتھک ںیہایم ںیم امں ےننب وایل وہں  

اںیہن ےن اینپ امں نہب س  ےس اہک ارگ یسک ےن ےھجم ھچک اہک وت وہ رھگ وھچڑ دںی ےگ اس 

 ےک دعب ےس ھچک کیھٹ وہ ایگ ےہ

 ان یک امں یھب ےچب یک ربخ نس رک آج لک تہب وخش رےنہ یگل ںیہ 

اء اہلل  

 

س  ھچک کیھٹ وہ ایگ ےہ رممی اور س  ریما تہب ایخل رےھک رےہ ںیہ اب وت امش

دا اک ایک اہلل ےک رکم ےس اب ایکن یٹیب یھب اےنپ رھگ 

ن

ےن وخیش وخیش اتبی ا وت میظعت ےن رکش ج

 ںیم وخش یھت 
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 لکشم اھت نکیل رھپ یھب ڑلےک اور ڑلویکں ےن لم رک اسرا ااظتنامت اھبنسل ےئل

ر 

ن

 اک ف

ے

ض اھبنےت وہےئ اس ی ارم یک رمس اےنپ رھگ ںیم یک یئگ سج ںیم رضخ ےن دوس

 ےک رھگ آ رک وخب ڑگنھبے ڈاےل

  ہک 
 
دلی دی ا ج

ٹ ن

اوروت اور رضخ ےن اینپ دنہمی اک دبہل ےتیل وہےئ وپرا لیت اک ایپہل اس رپ ای

ادی دلجی وہیت ےہ 

 

ارف وک ےسیج یہ ہتپ الچ ہک دےہل یک یچب وہیئ دنہمی اگلےن ےس ش

 

ش

ار ف ےن ی ارم وک یھب دنہمی ہن اگلےن دی ہکلب  

 

 اسری یک اسری وخد اگل یل ۔ وت ش

ر انب   سج یک وہج ےس اس ےک دوونں اہھت یہ دنہمی ےس رےگن وہےئ ےھت اور رھپ وصتی 

رہ ےن یھب ڑگنھبے ڈاےل

 

 ےک وصعمہم وک ڈنیس رک دی اصرم اورامی

 ی ارم یک رمس ادا رکےن ےک دعب وہ اسرے روح یک رطف آےئگ 

ام یک دنہمی اگل رک اس اک دل وخش رکدی ا ہکبج وصعمہم ےن اینپ دنہمی 

ن

یلیلٰ ےن رضخ ےک ی

ارف وک ڈنیس رک ےک اےس یھب وخش رکدی ا 

 

ر واسٹ اپ رپ ش  یک وصتی 

وت وہ   ہکبج روح ی ارم دوونں ڑھچبے وہےئ اعوقشں یک رطح ےھٹیب ےھت س  ےک اسےنم

وخش ےھت نکیل الص ںیم تہب اداس ےھت ۔ویکہکن وہ دوونں یہ ای  دورسے وک ںیہن 

 دھکی یپاےئ ےھت ہکبج س  یہ ان یک رعتںیفی ےیک اجرےہ ےھت 

     

ل رکےن 
س

ن

کپ

راب یھت ی ار م ےن ی ارات 

ن

آج حبص ےس یہ افہمط یب یب یک تعیبط تہب خ
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 ےک ےیل اہک نکیل افہمط یب یب ںیہن امین 

داھم ےس ی ارات ےل رک اس ےک اسھت آںیئ نکیل ی ارم وک آج حبص ےس یہ   اور اب دوھم

 بیجع یس ےب ینیچ وہریہ یھت 

ا اچاتہ اھت 

ن

را راہ اھت نکیل افہمط یب یب وک اتب رک وہ اںیہن رپاشین ںیہن رکی
 
 اس اک دل ھگ

ےیل یھب   وہ افہمط یب یب وک اےنپ اسھت رھک راہ اھت اس اک دل ںیہن اچہ راہ اھت وہ ای  ڈنکیس ےک

 اںیہن وخد ےس دور رکے ۔ 

ا  افہمط یب یب ےن تہب اھجمسی 

 ی ارم ںیم ی الکل کیھٹ وہں 

آپ ی الکل کیھٹ ںیہ ںیم اجاتن وہں نکیل آپ ریمے اسھت رںیہ ی ارم ایھب یھب اینپ 

 ی ات رپ اڑا وہا اھت 

  ےلحم یک وعروتں افہمط یب یب ےک یپاس آیئ وت ہن اچےتہ وہےئ یھب ی ارم وک ان ےس دور 
 
ج

ا ڑپا 

ن

 وہی

 نکیل رھپ یھب اس اک اسرا دایھن ایہن یک رطف راہ

     

رھپ روح وک الرک ی ارم ےک ولہپ ںیم اھٹبی ا ایگدنہل ےک رسخ ےگنہل ںیم روح بضغ ڈاھ  

 ریہ یھت وت دےہلےک ابلس ںیم ی ارم یھب اینپ اثمل آپ اھت ۔ 
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 وہ رعیب زہشادہ آج اینپ دنہل اک دل دڑھاکراہ اھت 

ی یہ رہ یئگ اےس اس رطح ےس اینپ رطف دےتھکی وہےئ ی ا رم  روح ےب اایتخر اےس د

ے

ھی
ئ ک

 ےن آھکن امری ۔ 

 سج رپ روح رشام دی 

ام ںیہن 

ن

رھپ رشوع وہا ےلحم ےک ولوگں ےک اسھت ملف انبےن اک ہلسلس وج متخ وہےن اک ی

 رپ سنہ ریہ یھت ۔ 

ے

  ہک روح اس یک احل
 
ری رطح ےس ااتک اکچ اھت ج  ےل راہ اھت ی ار م ی 

ں وہ اس ےک اکن ںیم وبال وت روح ےن اےس سنہ ول ےب

مہ

ے

ت

ا وہں 

ے

یب سنہ ول رات وک اتبی

 وھگر رک داھکی 

ر وک وھگر ریہ 
م
 ےھجم ولگ ایک ںیھجمس ےگ ینتک ےبرشم دنہل ےہ وج اینپ وشہ

ے

وھگرو م

رے ےس اہک ۔ 

ن

 ےہ ی ار م ےن م

 ی ارم آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ روح ےن ہشیمہ واےل ڈاالیئگ وبال

ر یک رھبوپر  اہں اہں ی ا

ن

ز
پل ت
م

ی ا اجاتن وہں ریما رصف ڈلپم یہ ااھچ ےہ ی ارم ےن اےنپ ڈ

 امنشئ رکےت وہےئ اہک وتوہ رکسما دی

     

 

ری 

ن

ی ار م آج ںیم تہب وخش وہں آج ںیم رم اجؤں وت یھب ےھجم مغ ںیہن وت ےن ریمی آخ
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ادی دوھم داھم ےس یک یہی وت وخاشہ یھت ریمی 

 

وخاشہ وپری رکدی ںیم ےن ریتی ش

  ےس
 
ادی ےک وخاب دےنھکی یگل یھتج

 

  ےس یہ ریتی ش

ے

  وت دیپا وہا اھت ی

ر وخاشہ وپری وہیئگ ۔افہمط یب یب ےن وخیش ےس اہک
م
 سب آج ریمی ہ

نکیل ای  وخاشہ ےہ وہ یھب وپری رکے اگ افہمط یب یب ےن اےس دےتھکی وہےئ اہک وت ی ارم  

 ان یک رطف دھکی رک رکسمای ا

 آپ مکح رکںی ایم ۔ 

 دانی ی ارم ںیم ںیہن اچیتہ ہک   ریمی وخاشہ ےہ

ے

ہک ںیم رم اجؤں ہن وت یسک وک روےن م

ریمی وہج ےس یسک یک آوھکنں ںیم آوسن آےئ ںیم ںیہن اچیتہ ہک ںیم یسک ےک مغ یک وہج 

 

ے

ونبں یسک ےک درد اک س   ونبں سب وت ریمی ہی وخاشہ وپری رکدانی یسک وک ای  آوسن م

 اہبےن دانی ۔ 

ی ہی وخاشہ افہمط یب یب ےن نیقی ےس وپاھچ وت اس ےن اابثت ںیم وت وپری رکے اگ ہن ریم 

 رگدن الہ دی

ا وہا ںیم یسک وک ںیہن روےن دوں اگ نکیل ایک ںیم رو اتکس وہں اس ےن وپاھچ 

ے

ںیم ودعہ رکی

 اس ےک ےجہل ںیم مغ اھت درد اھت فیلکت یھت نکیل اس یک امں ےن ہن ںیم رگدن الہ دی ۔ 

  آوھکنں ےس آوسن اصف ےیک ۔ ی ار م ےن ےب دردی ےس اینپ
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 وج آپ اچںیہ یگ ویہ وہاگ ۔

     

رھ رک ہصح ایل ۔ 

ٹ
پ
رھ خ

ٹ

 افہمط یب یب ےن اسری رومسں ںیم ی 

ر رمس ادا یک ہکلب ےلحم یک وعروتں ےک اسھت لم رک ہن اجےن وکن وکن ےس رپاین رمس یھب 
م
ہ

 ادا یک ۔ 

ا ۔ 

ن

ر ی ات وک امی
م
 ی ار م ےن رکسما رک اینپ امں یک ہ

 یھب ںیہن ااتکی ا وہا اھت ۔ اب وہ ی الکل  

رشی گل راہ اھت ےسیج ان س  زیچوں وک اوجناےئ رک راہ وہں ۔ 

ن

 ہکلب تہب ف

ارف اور وصعمہم ےن اجسی ا اھت ۔ 

 

 روح وک ی ارم ےک رمکے ںیم اھٹبی ا ایگ ےسج ش

ت ااں رھبےن یگل یھت ۔ 

ن

ت پ پ
ج
 ی ار م یک حبص یک ےب 

 وں ےس دور رکے ۔ اس اک دل ںیہن رک راہ اھت ہک وہ افہمط یب یب وک اینپ رظن

 وہ اےنپ رمکے ںیم آی ا اھت اہجں روح یھٹیب ااظتنر رک ریہ یھت ۔ 

  یھب رپاشین گل راہ اھت ۔ 

ے

  آ رک اھٹیب ی
 
ی ر

ے

 وہ اس ےک ف

 ی ارم ایک وہا آپ اےنت رپاشین ویکں ںیہ روح ےن وپاھچ

را راہ ےہ ولچ ایم ےک یپاس ےتلچ ںیہ ی ارم ےک ےجہل ںیم ھچک ااسی اھت ہک 
 
روح دل تہب ھگ

 روح اک ااکنر ہن رک یپایئ۔ 
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ہی دوونں افہمط یب یب ےک رمکے ںیم آےئ وت افہمط یب یب وس ریہ یھت ی ارم ایھب وت آیئ اینت 

یب یب ایس ڈرسی ںیم دلجی ےسیک وسیئگ وصعمہم اانپ ڈرسی جنیچ رکےن یئگ یھت ہکبج افہمط 

 وس ریہ یھت 

ر اک ااسحس وہا ایم آپ کیھٹ وت ںیہ ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 ی ارم ےن آرک اںیہن اہھت اگلی ا وت اےس ھچک گ

 ی ارم ےن اںیہن اہھت اگل رک وپاھچ نکیل وہ ھچک یھب ہن وبںیل ۔ 

  روح 
 
ی ےس اہک ج

ن

جپپ ی
ب ی 

راب وہیئگ یھت ی ارم ےن 

ن

اس دن یھب ایم یک تعیبط ایسی یہ خ

  رپ اہھت راھک ۔ ےن اس ےک دنکھ

راب ۔ہکلب وہ روح یک آھکن ےس ےب اایتخر آوسن 

ن

ی ارم ےھجم اتگل ےہ ایم یک تعیبط ںیہن خ

 رگا وصعمہم وج واش روم ےک دروازے رپ 

ریھ ۔ 

ٹ

 ڑھکی یھت دلجی ےس ان یک رطف ی 

 افہمط یب یب ۔وصعمہم ےن ان وک اہھت اگلی ا ۔ 

  ہک اےنپ
 
۔۔۔۔ وصعمہم ھچک ہک ںیہن یپایئ ۔ج

ن

 ہنم ےپ اہھت رھک ےک اےس ااچی

 روےن یگل ۔

 روح ےن اانپ رس ی ارم ےک دنکھ رپ راھک 

 اہبہن ںیم ےن ایم ےس ودعہ ایک ےہ ہک ںیم ان یک ومت رپ 

ے

ںیہن روح ای  آوسن یھب م
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پ رک و وصعمہم اس ےن یتخس ےس اہک  یسک وک روےن ںیہن دوں اگ مت یھب جپ

ارف رضخ اور اصرم وک البؤ

 

 وکیئ ںیہن روےئ اگ ش

  ایم وک روےت وہےئ رتصخ ںیہن رکںی ےگ البؤ س  وک ۔ی ارم ےن مکح دی ا ۔ مہ

ری لکشم ےس روےتک وہےئ ےب دردی ےس اینپ 

ٹ

ہکبج اینپ آھکن ےس رگےت آوسنؤں وک ی 

 آںیھکن اصف رک راہ اھت 

     

رھ ہنیہم وہ ایگ اھت افہمط یب یب وک زگرے وہےئ ۔ 

ٹ

 آج ڈی 

 رقتابی س  ولگ یہ لھبنس اجےت ےھت ۔ 

  س  وک روےن ےک ےیل عنم ایک اھت ۔ ی ارم ےن

ری وخاشہ اک ارتحام رکےت وہےئ س  ےن ی ارم ےک اس ےلصیف ںیم اس اک 

ن

اور ان یک آخ

 رھبوپر اسھت دی ا اھت ۔ 

 اور رک 

ے
ے

ی ار م اٹیب ہی مت ایک ہک رےہ وہ ایھب ںیہمت آےئ دن یہ ےنتک وہےئ ںیہ ھچک وق

 اجےت میظعت ےن اس یک اجےن یک ی ات نس رک اہک ۔ 

ںیہن آیٹن ۔تہب دن وہ ےئگ اب ےھجم انلچ اچےیہ اور وےسی یھب آپ اہیں ےہ یہ وکن 

 ریما ۔ 

ری رہتش یھب اب متخ وہ اکچ ےہ ۔ 

ن

 یپااتسکن ےس ڑجا ریما آخ
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نکیل ےب رکف رںیہ روح آےئ یگ آپ ےس نلم ےک ےیل ی ارم ےن رکسما رک اںیہن دالہس 

 دی ا۔

     

 وتآپ ےن اجےن یک ی ات ہن یک یھت

ے

 آپ ےن وایسپ اک ےسیک وساچ ی ارم لک ی

ن

 اب ااچی

 ۔

ا اچاتہ ےہ 

ن

 روح وک یھب آج یہ ہتپ الچ اھت ہک ی ارم واسپ اجی

ارا اہیں رےنہ اک اب وکیئ دصقم ںیہن واہں ریما اکم ےہ ۔ 
م
 روح ہ

اور ںیم وہ اکم ںیہن وھچڑوں اگ ہی مت اجیتن وہ ایس ےیل ںیم ےن واسپ اجےن اک ہلصیف ایک 

 ےہ ۔

ارف یلیلٰ ول

 

 ںیہن ںیہ ہی ان اک اانپ رھگ ںیہن ےہ ۔ش
  

ٹ

 گ یھب اہیں رپ رفنکٹم

ان وک اس ےک اےنپ رھگ یک رضورت وہیت ےہ ۔ 

ن

ر ان
م
 ہ

ا ۔ 

ے
ن

 
ارا اہیں رےنہ اک وکیئ وجاز ںیہن پ

م
ا ےہ اور اب ہ

ن

 اور اںیہن یھب وت اےنپ رھگ اجی

 مت ایتری رکول مہ رپوسں اہیں ےس ںیلکن ےگ ۔ 

  ایگ ۔ ی ارم اس ےس ہک رک ادنر الچ

 ۔وہ 

ے

ا رہتش اھت اس اک اس رھگ س

ے

چس یہ وت ہک راہ اھت ی ار م اب وہ اہیں ویکں رےتھک اولکی

یھب متخ وہ اکچ اھت افہمط یب یب ےک اسھت زگارہ اانپ نپچب وہ یھبک وھبال وت ںیہن یتکس یھت اور ہن 
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 ومت وک وبقل رک یپاریہ یھت

ن

 یہ ان یک ااچی

 ڈارٹک اک انہک اھت ۔ 

 یہ وافت یپا یئگ ںیہ ویکہکن رسنیک ےک ہک ان یک وم

ن

ت رسنیک ےس ںیہن وہیئ ہکلب وہ ااچی

ادہ اہلل ےن اںیھن فیلکت ےس اچبےن ےک ےیل دلجی 

 

رمضی تہب فیلکت ےتہس ںیہ ۔ش

 اےنپ یپاس الب ایل ۔ 

     

 

اگنپ امل ولچیگ ےھجم ھچک زیچںی ینیل ےہ رضوری ہن وہیت وت ںیہمت 

 

روح ریمے اسھت ش

  آ رک اہک ۔  ہن یتہک یلیل ےن
 
ی ر

ے

 اس ےک ف

 اہں ویکں ںیہن یلیلٰ ںیم اہمترے اسھت ولچں یگ نکیل ای  ی ار ی ار م ےس وپھچ ولں۔

ا اچیتہ 

ن

دی ری 

ن

ا اھت اس ےس ےلہپ یلیل اےنپ ےئل ھچک زیچںی خ

ن

لک ان ولوگں وک اہیں ےس اجی

 یھت ۔

ا اےس اینپ رمیض ےک ڑپکوں ںیم دانھکی

ن

ا اس رپ مکح الچی

ن

 ہی اےس رضخ اک روک وٹک رکی

 اسری زیچںی یلیل تہب ایھچ یتگل یھت۔ 

ا ی ا رھپ اےس حیحص طلغ یک اچہپن 

ے

ش رپ وکٹنم رکی

ن

ت پ
ش

 وکیئ ہن اھت وج اس ےک ڈرگنسی 

ے

آج ی

ا ۔

ے

 اتبی
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ا اھت اور یلیلٰ وک یہی زیچںی ایھچ یتگل 

ے

نکیل رضخ اس ےک ای  ای  وموٹنم وک ونٹ رکی

 یھت ۔

ا ےہ ۔

ے

ر ای  زیچ وک ونٹ رکی
م
ر ای  ی ات ہ

م
 ہک سک رطح ےس وہ اس یک ہ

ا ااھچ اتگل اھت ایس ےیل وہ اچیتہ یھت ہک وہ اس یک 

ن

ا اےنپ آپ رپ قح اتجی

ن

یلیلٰ وک اس اک مکح الچی

د یل ۔  ری 

ن

 دنسپ ےک ھچک ڈرزسی خ

 اور ھچک ہن یہس رضخوخش یہ وہ اجےئ اگ ۔ 

     

 وک وھچڑ آےئ اگ ۔ کیھٹ ےہ مت دوونں اجؤ رضخ مت دوونں  

ا وہا ےھجم وفن رک دانی ںیم ںیہمت ےنیل آ اجؤں اگ ۔ی ارم ےن اےس ااجزت دےتی 

ن

  آی
 
اور ج

 وہےئ اہک

 وصعمہم وک یھب اےنپ اسھت ےل اجو وہ اچیبر ی اہیں ایلیک رہ رک ایک رکے یگ 

 اس ےس وپاھچ اھت نکیل اس ےن ااکنر رک دی ا ۔وہ ہک ریہ یھت ہک ای  ی ار وپرا رھگ کیھٹ 

ا یھب ںیہن اھت 

ن

دی ری 

ن

 ےس اصف رکواےئ یگ اینپ رگناین ںیم ۔اور اس ےس ھچک خ

 روح اےس اتب رک اج یکچ یھت ۔

ر ڑکپے    وہ افہمط یب یب ےک رمکے ںیم آی ا وت داھکی وصعمہم یھٹیب افہمط یب یب یک وصتی 
 
ج

  آ رک ھٹیب ایگ 
 
ی ر

ے

 رو ریہ یھت وہ اس ےک ف
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   ایک وہا ۔۔۔وہ اجاتن اھت اس وھتڑے ےس و
 
ی ر

ے

 ںیم وصعمہم افہمط یب یب ےک تہب ف

ے
ے

ق

 آ یکچ یھت ۔ 

 ںیم وکیئ یھب ان ےک اسھت 

ے
ے

ری وق

ن

ی ارم رس ریمی امام وک یھب رسنیک اھت اور ان ےک آخ

 ںیہن اھت ۔ 

 وہ ی ای ا وک تہب سم رکیت یھت روزاہن وفن رکےک یتہک ہک واسپ آاجےئ ۔ 

 اور ی ای ا ےتہک اہیں اور ولوگں وک ان یک رضورت ےہ ۔

ا اھت ےھجم طلغ ےتگل ےھت نکیل اب ںیہن رس ریمے ی ای ا کیھٹ   ےھجم

ے

  ی ای ا رپ تہب ہصغ آی

ے

ی

 ےھت اوہنں ےن یھبک وکیئ طلغ اکم ںیہن ایک ۔ 

 وصعمہم ےن اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف رکےت وہےئ اہک ۔ 

اہں وصعمہم اہمترے ی ای ا ی الکل کیھٹ ےھت اوہنں ےن یھبک وکیئ طلغ اکم ںیہن ایک اوہنں 

  یھب ایک اےھچ ےک ےئل ایک ۔ ےن وج ھچک

ا دنب رکو اور ریمے ےیل ایھچ یس اچےئ واال ۔ 

ن

ا دوھی

ن

 اب ہی روی

 ںیم یھب وت دوھکیں ریمی وھچیٹ یس نہب یسیک اچےئ انبیت ےہ ۔ 

ا اچاتہ وت وہ رکسماےت وہےئ اھٹ یئگ ۔ 

ن

 ی ار م ےن اس اک دایھن اٹبی

رطف ےس دی ا ایگ س  ےس چس ےتہک ںیہ ولگ امں ی اپ ای  تمعن وہےت ںیہ اہلل یک  
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نیسح ہفحت نکیل ہن اجےن ویکں ھچک ولوگں وک اس رےتش یک دقر ان ےک اجےن ےک دعب 

 وہیت ےہ ۔

     

اگنپ رک رےہ ںیھت ۔

 

 ش

ے
ے

اگنپ امل ںیم اس وق

 

 وہ ش

ہکبج ای  ڑلاک ہن اجےن بک ےس اںیہن وھگرے اج راہ اھت ۔اہھت ںیم رگیسٹ ےیل اڑجی 

 ںیم وہ وکیئ ڈنغا یہ

ے

  گل راہ اھت ۔ وہیئ احل

یلیل اک دل اچاہ ہک اجرک اس اک دامغ اکھٹےن اگلدے وج بک ےس ان اک اھچیپ ےیک اج راہ ےہ 

ا رتہب ہن اھجمس اور رضخ وک وفن ایک ۔ 

ن

 نکیل رھپ اس ےن اہیں امتہش رکی

ر ںیم آےن اک ودعہ رکےت وہےئ وفن  اور رھپ اےس اسری ی ات اتبیئ اور رضخ ےن ھچک یہ دی 

 دنب رک دی ا 

  ہک وہ ڑلاک ہن اجےن اہکں اج اکچ   وہ
 
ر ےس یپارگنک ںیم اس اک ااظتنر رک ریہ یھت ج اکیف دی 

  رضخ یک اگڑی اسےنم آرک ریک ۔ 
 
 اھت ج

ر اگل دی اور ڑلاک ہن اجےن اہکں الچ ایگ ورہن ۔   رضخمت ےن اینت دی 

 وری ںیم ایس ڑلےک اک دامغ اکھٹےن اگلےن ایگ اھت نکیل ی ارم وک ہصغ آی ا اور ا

ٹ
ن

س اک ڈوی

 ی ازو وتڑ دی ا ۔ 

یطلغ یک اےس اتب رک یلہپ ی ار اہمترے اسےنم ریہو ےننب اک ومعق لم راہ اھت وہ یھب اہھت ےس 
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 لکن ایگ رضخ ےن ڈنھٹی آہ رھب رک یلیلٰ یک رطف داھکی

ی مت ہشیمہ ریمے ریہو روہ ےگ ۔یلیلٰ ےن ےتکہچ وہےئ اہک ہکبج روح اس   
مپ ی ہ

ریمے ڈرئی 

 رے ںیم نس رک رپاشین وہ یکچ یھت ڑلےک اک ی ازو وٹےنٹ ےک ی ا

اور رھگ اجےت یہ اس ےن ی ارم ےس اس ی ارے ںیم ی ات رکےن ےک ی ارے ںیم وساچ اھت 

 یہ ہن الم ۔ 

ے
ے

 نکیل رھگ اجرک اےس ی ارم ےس ی ات رکےن اک وق

ا اھک ےک وہ اےنپ رمکے ںیم آیئ وت ی ارم ےلہپ ےس رمکے ںیم اھت 

ن

 اب رات اک اھکی

     

 ی ازو وتڑ دی ا روح اوسفس ےس وبیل۔ ی ارم آپ ےن اس ڑلےک اک  

دل وت ریما اس یک آںیھکن اکنےنل وک رک راہ اھت وج ںیہمت دھکی ریہ یھت ۔ی ارم ےن رپوکسن  

 ادناز ںیم ڈیب یک رکوان ےس کیٹ اگلےت وہےئ اہک ۔ 

ی ارم آپ ےن ھجم ےس ودعہ ایک اھت ہک آپ یسک وک ںیہن امرںی ےگ روح ےن اےس اس اک 

 اس ےک ادنر ااسحس اگجےن یک وکشش یک ۔   ودعہ ی اد دالےت وہےئ

  ی ارم ےن اانپ رس اس یک وگد ںیم رھک ایل 
 
 ج

اہں اجمن ںیم ےن ودعہ ایک اھت ہک ںیم یسک وک ںیہن امروں اگ نکیل یسک ےک اہھت ریپ ںیہن 

 وتڑوں اگ ہی ودعہ وت ںیہن ایک ںیم ےن۔ 

 یھب
 
ا ی ارم ےن ی ارم اکیمظ اےنپ دنمش وک ارگ امرے ہن وت اےس ےنیج ےک اقٹ

ے

 ںیہن وھچڑی
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  وہ ےھچیپ یٹہ 
 
  رکےت وہےئ اہک ج

 
ی ر

ے

 اےس اےنپ ف

ریمی ی ات ہن امےنن واال یھب ریما دنمش ےہ اس ےن روح ےک اس رطح ےس ےھچیپ ےنٹہ رپ 

 اہک ۔ 

 اہں ںیم یھب دنمش وہں آپ یک امر ڈاںیل ےھجم یھب روح ےن روےتھٹ ادناز ںیم اہک ۔ 

ا وہں ۔ 

ے

ر دنمش رپاےنپ دامغ ےک اسحب ےسوار رکی
م
ا رضوری وت ںیہن ںیم اےنپ ہ

ن

 امری

وت ایک اتہک ےہ آپ اک دامغ ریمے ی ارے ںیم ےھجم سک رطح ےس امرںی ےگ ۔روح ےن 

 در ہب در وجاب دی ا 

ا 

ے

ا رصف دل اکم رکی

ے

اہ اہاہ یہی وت ہلئسم ےہ اجمن اہمترے اعمےلم ںیم دامغ اکم ںیہن رکی

 ےہ ۔

رار یک اسری راںیہ دنب رکدیاےس ا

ن

  رکےت وہےئ ف
 
ی ر

ے

 ےنپ ف

     

 وہ س  ولگ اجےن ےک ےئل ی الکل ایتر ےھت اسرا اسامن اگڑی ںیم رھک ےکچ ےھت ۔ 

اا اھت ۔وہ س  میظعت ےک رھگ ےس ان ےس لم رک ےلکن ےھت ہکبج 

ن

کلت

ن

ن
اںیہن دس ٹنم ںیم 

 روح وک ےلگ اگلےئ لسلسم رو ریہ یھت ۔ 

ر اگڑی ںیم ھٹیب 
م
  ی ار م اےس دلجی آےن اک س  ولگ ی اہ

 
 رک ان اک ااظتنر رکےن ےگل ج

 ہک رک الکن ۔ 
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اس ےن اگڑی یلگ ےک رکن رپ ڑھکی یک یھت ویکہکن ارگ اہیں وکیئ اگڑی رےک وت دورسی  

ے یک ہگج ںیہن ےتچب یھت۔

ن

کلب

ن

ن
 اگڑی ےک 

  ےس ای  اگڑی اس یلگ 
 
ی ر

ے

  ی ارم ےک ف
 
ر ںیلکن ج

م
روح س  ےس لم رک زیتی ےس ی اہ

  وہیئگ ۔ ںیم دالخ 

 

  وہیئ اور دےتھکی یہ دےتھکی روح یلگ ےس اغی

ام یک خیچ یھت ۔

ن

ری ی ارم ےک ی

ن

 سب ارگ اےس ھچک انسیئ دی ا اھت وت وہ روح یک آخ

ارف یھب اس یک 

 

ی ارم زیتی ےس یلگ یک رطف اھباگ اور اےس دےتھکی وہےئ رضخ اور ش

 رطف دوڑے ۔ 

  وہیکچ یھت وہ ولگ روح  

 

ااجےن اگڑی اہکں اغی

ن

 وک اہکں ےل رک ےئگنکیل ی

 اتپ اھت وت سب اانت یک اس یک روح وک ڈکپین رک ایل ایگ ےہ ۔ 

 نکیل سک ںیم اینت تمہ آ یئگ ہک ی ارم یک ویبی یک رطف آھکن ااھٹ رک دےھکی 

     

 ی ارم وکن وہ اتکس ےہ اینت تمہ وکن رک اتکس ےہ رضخ رپاشیین ےس وبال ۔

 ومت دوں اگ ےک

ن

پ اجےئ یگ وجیھب ےہ ےچب اگںیہن اینت ایبی

ن

 اکی

ے

 اس یک روح ی

 ی ارم ےصغ ےس اتہک اگڑی ںیم ھٹیب اکچ اھت ۔ 

ا دھکی رک رضخوفرا اگڑی ںیم ھٹیب ایگ ۔ 

ے

 ہکبج اےس ںیہک اجی

 یلیلٰ اور وصعمہم اصرم یک اگڑی ںیم ارئیوپرٹ اجرےہ ےھت ۔ 
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دےن اج رےہ 

ٹ ن

یلیل وصعمہم مت ولگ رعوہ اور وچبں وک ادنر ےل ےک اجؤ مہ روح وک ڈوھی

 ںیہ

ایھب وہ ولگ زی ادہ دور ںیہن ےئگ وہں ےگ اصرم ےن اںیہن اھجمسےت وہےئ اہک ہکبج ی ار 

 م اگڑی ےل رک رضخ ےک اسھت لکن اکچ اھت 

 ںیہن ںیم مت ولوگں ےک اسھت آوں یگ یلیلٰ ےن ہلصیف نک ادناز ںیم اہک ۔ 

 وکن رکے اگ ہی اک

ٹ

ت کت

ٹ

پ

ن

ئ
ارے اسھت آؤں یگ وت دیئب ےس اک

م
م مت ےس دوھکی یلیلٰ ارگ مت ہ

 رتہب وکیئ ںیہن رک اتکس اصرم ےن یلیل وک اھجمسےت وہےئ اہک

اہں یلیلٰ وہ وج وکیئ یھب ےہ اس ےن تہب وسچ ھجمس رک ہی اکم ایک ےہ ی ا وت وہ وکیئ تہب 

ان وک اکللرا 

ن

ان ےہ ی ا رضورت ےس زی ادہ ےب ووقف سج ےن ی ار م ےسیج ان

ن

یپاورلف ان

 ےہ

ا

 

 رف ےن اصرم یک ی ات یک دصتقی یک ہی وکیئ اعم آدیم ںیہن وہاتکس ش

ارا وکیئ ای  دنمش ںیہن ےہ
م
 رکیت وہں ہ

ٹ

ت کت

ٹ

پ

ن

ئ
 کیھٹ ےہ ںیم دیئب ےس اک

ری 

ٹ

ںیم ہتپ اگلےن یک وکشش رکیت وہں ہک وکن وہ اتکس ےہ وج ڈویل یک س  ےس ی 

ارہ ایک

 

 زمکوری ےس وافق ےہ یلیلٰ ےن رعوہ اور وصعمہم وک ےنلچ اک اش

ارف رضخ اور ی ارم ےک ےھچیپ   وت وہ دوونں ےچب ااھٹ رک رھگ

 

ےک ادنر یلچ یئگ ہکبج اصرم اور ش
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ارف یک اگڑی ںیم رہ ایگ وصعمہم ےن رپاشیین ےس اہک

 

 اج ےکچ ےھت او وہ وشون وت ش

 وکیئ ی ات ںیہن وہ تہب دھجمسار ےہ

 رکف رکےن یک رضورت ںیہن ۔

     

 اہےئ ہن اجےن وکن یس تبیصم ااظتنر رک ریہ یھت ریمی وصعمم یچب 

ا اس وصعمم یچب ےن تہب ںیفیلکت یہس ںیہی ا اہلل

ن

  ریمی روح یک افحتظ رکی

 اےس اینپ ظفح و اامن ںیم رانھک ریمی روح یک اجن اور زعت آپ ےک اہھت ےہ

  ےس وچبں ےک اسھت واسپ آںیئ یھت میظعت روےئ اجریہ یھت
 
 رعوہ وصعمہم اور یلیلٰ ج

اہین اںیہن دالہس دے ریہ یھت

ے

 ہکبج امرہی اور ی

ہن رکںی آیٹن ی ارم رس ا ےس ھچک ںیہن وہےن دںی ےگ وصعمہم ےن وحہلص دی ا   آپ رکف

اپ رپ ہن اجےن ایک رک ریہ یھت 

ٹ

 ہکبج یلیل اےنپ پیل ی

ر دنبے ےس راہطب ایک نکیل ڈویل ےس دینمش ےنیل یک تمہ یسک ںیم ہن 
م
اس ےن دیئب ںیم ہ

 یھت یلیل لسلسم اکم رک ریہ یھت

 ہم ےب ینیچ ےس لہٹ ریہ یھت رعوہ اینپ ہگج رپاشین یھت ہکبج وصعم

 مہ وپسیل ںیم راہطب رکےت ںیہ میظعت ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہک

ارے اسھت ںیہ ارگ اںیہن 
م
ںیہن آیٹن اس اک وکیئ افدئہ ںیہن اور وےسی یھب اصرم ہ
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رضورت وسحمس وہیئ وت وہ رضور وپسیل ےس راہطب رکںی ےگ رعوہ ےن اھجمسےن واےل 

 ادناز ںیم اہک 

 ںیم یلیلٰ وک رضخ اک وفن آی ا ہکبج اےنت 

 یلیلٰ وک ینتج یھب اافنرنشیم یلم یھت وہ رضخ وک اتبےن یگل

ے

 اور اب ی

     

ی ارم یلیلٰ ہک ریہ ےہ اہمترے دونمشں ںیم اہمترے الخف اجےن یک تمہ وکیئ ںیہن 

 رکاتکس

 رکےن یک وکشش یک ےہ ۔اور ینتج 

ٹ

ت کت

ٹ

پ

ن

ئ
اس ےن دیئب ےک س  ولوگں ےس اک

 اافنرنشیم اےس یلم ےہ اس ےک اطمقب وکیئ اہمترے الخف ںیہن اج اتکس

 رضخ ےن اہک ہکبج ی ارم یپاولگں یک رطح اگڑی ڑسک رپ دوڑا راہ اھت 

ری وہ وکیئ یھب ےہ ریمے ی ارے ںیم تہب ھچک اجاتن ےہ اےس ہتپ ےہ روح ریمی زمکو

 ےہ

اےنس ریمی زمکوری رپ اہھت ڈاال ےہ اور ںیم اےس زدنہ زنیم ںیم اگڑ دوں اگ ی ارم ےصغ ےس 

 الچی ا

ر اگڑی رپ یھت 
م
 وہ رقتابی ای  ےٹنھگ ےس لسلسم اگڑی الچ راہ اھت اس یک رظن ڑسک رپ یتلچ ہ

  اےکس وفن رپ ااجنن ربمن ےس وفن آی ا ی ارم ےن ای  رظن رضخوک داھکی رھپ وفن ااھٹ ایل 
 
 ج
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 وہ اہمتری اجن وت 

ے

اہاہاہ ےسیکوہ ڈویل واہلل ہی ایک وپھچ ایل ںیم ےن مت کیھٹ ےسیک وہ تکس

 ریمے یپاس ےہ 

 امنی اں وہےئ 
 
 ی ار م ےک امےھت رپ الدعتاد ٹ

ری زمکوری اہمتری ویبی ریمے یپاس ےہ ڈویل 

ٹ

 اہمتری اجن اہمتری س  ےس ی 

 ے رکواگننکیل اہمترے اہیں آےن ےس ےلہپ ںیم اس ےک اےنت ڑکٹ

ا  رادش۔۔۔۔ ی ارم ےصغ ےس الچی 

 اہں رادش ویہ رادش سج ےک اھبیئ ےک ہنم ںیم زیتاب ڈال رک مت ےن امر ڈاال اھت 

ا رہتش نیھچ ایل اھت ریمے اھبیئ ےن ےھجم ی اپ 

ے

سج ےک اسےنم مت ےن اس ےس اس اک اولکی

 رھب ںیم ریمے اسےنم اس وک ومت یک دنین الس دی ا
پ
 نب رک یپاال اور مت ےن ٹ

ان 

ن

اب ںیم مت ےس دبہل ولں اگ ۔اہں ںیم ڈویل نیقی ںیہن آراہ ہن ہک ھجم اسیج زمکور ان

ان ےس اگنپ ےل اھٹیب ۔ 

ن

 ےسیک مت ےسیج ان

تبحم۔۔۔ تبحم س  ھچک رکوایت ےہ ڈویل سج رطح ےس مت ےن ھجم ےس ریما ایپرا 

رو اجن ویبی وک ونیھچ

ن

ر اھبیئ نیھچ ایل ایس رطح ےس ںیم مت ےس اہمتری زعی 

ن

 ں اگ زعی 

د رک امر دوں اگ ۔اور 

ٹ ن

ا رہتش ونیھچں اگ ےھجم اتپ ےہ وت ےھجم ڈوھی

ے

ھاارا اولکی

م

ے

ت

اب ںیم مت ےس 

ےھجم ومت اک وخف یھب ںیہن ےہ ںیم رمےن ےک ےئل ایتر وہں نکیل رمےن ےس ےلہپ  
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 ںیم ںیہمت اہروں اگ اانپ دبہل وپرا رکوں اگ ۔ 

 ےس ےلہپ ںیم ےن اےنپ دل ےس ومت اک ریخ ہی وت مت ھجمس ےکچ وہں ےگ ہک مت ےس اگنپ ےنیل

 وخف متخ رک یہ ایل وہاگ ۔

 مت دلجی ےس اہیں آاجؤ

 نکیل اہمترے آےن ےس ےلہپ اہمتری روح ےک مسج ےس اس یک روح رپواز رک اجےئ یگ 

ا ڈویل نکیل اب مت اہرو ےگ ںیم اجاتن وہں مت ےھجم زدنہ 

ن

مت یھبک یسک ےس اہرے ںیہن وہی

ا ےہ اہمترا اکھج وہا ںیہن وھچڑو ےگ نکیل اب  

ن

زدنیگ ےس زی ادہ رضوری ےھجم ںیہمت اہرای

 رس دانھکی ےہ ۔ 

ا  ںیم ںیہمت زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ ی ارم رھپ ےس الچی 

وشق ےس امر دانی نکیل ےلہپ اینپ روح وک وت اچب ول اچیبری فیلکت ےس ڑتپ ریہ ےہ ںیم 

ا وہں ۔ارگ ےہ تمہ وت دلجی ےس آرک اینپ 

ے

درسی ڈنیس رکی

ٹ

 روح وک رمےت ںیہمت ای 

 وہےئ دوھکی

 ینتج دلجی آؤ ےگ اینت یہ دلجی اس یک اجن اچب یپاؤےگ 

یطلغ یک ںیم ےن ےھجت وھچڑ رک ریتے اھبیئ ےک اسھت ےھجت یھب متخ رکدانی اچےہ اھت ی ارم 

 ےصغ ےس وبال
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اہں نکیل اب وکیئ افدئہ ںیہن اہمترے اتھچپوے اک ویکہکن سج ےک دصےق مت ےن 

 آج وہ یھب رمےن اج ریہ ےہریمی اجن یشخب یھت  

وفن دنب وہاکچ اھت اےلگ دنچ ڈنکیس ںیم ی ارم وک ای  جیسیم آی ا اور ی ارم ےن اگڑی لف ڈیپس ںیم 

راھ دی 

ٹ

 آےگ ی 

     

 ولیہ رضخ ھچک ہتپ الچ ۔۔۔؟

ا اچےیہ 

ن

 اصرم ہک راہ اھت ہک ںیمہ وپسیل وک اافنرم رکی

ارف ےن اہک

 

 ش

  اک اکم ےہ ۔ ںیہن اس یک رضورت ںیہن ےہ ہی س  ھچک رادش

ا وہں مت وچنہپ رضخ ےن ہک رک وفن دنب رک دی ا ۔ 

ے

 ںیم ںیہمت ولنشیک ڈنیس رکی

 ہی اتک اہیں ایک رک راہ ےہ سک ےن وھچڑ دی ا اےس اہیں اصرم ےن ای  رظن ےھچیپ داھکی 

 ںیم اےس وھبل یئگ

ن

 
ن ٹ

د وصعمہم یب ای 

 

 ش

ارف ےن اتب

 

 ی اہی س  رادش اک اکم ےہ رضخ ولنشیک ڈنیس رکےن واال ےہ ش

 . رادش ںیم اینت تمہ اہکں ےس آیئ ریما بلطم ےہ اصرم ےن ھچک انہک اچاہ

ا ےہ رادش ھجمس اکچ اھت ہک اس ےک اھبیئ اک 

ے

ارثک س  ےس زمکور الھکڑی س  ےپ اھبری وہی

دبہل ےنیل ےک ےیل وکیئ اس اک اسھت ںیہن دےاگ سب یسک ںیم اینت تمہ ںیہن یھت ۔ ہک 
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ےیل اس ےن ی ارم ےک ی ارے ںیم اسری اافنرنشیم اکنیل اور وکیئ ی ارم ےس اگنپ اتیل ۔اس  

ارف ےن لمحت ےس اس یک ی ات اک وجاب دی ا 

 

ری زمکوری رپ ہلمح ایک ش

ٹ

اس یک س  ےس ی 

 اک ااظتنر رکےن اگل 

 

ج

مپ س

 اور رضخ ےک 

     

 اہکں وہ مت رادش ںیم اہیں چنہپ اکچ وہں ی ارم ےن رادش وک وفن ایک 

ل ںیم رمےن ےک ےیل ایتر وہں مت اینپ روح وک ھجم ےس الماقت رکےک ایک رکوےگ ڈوی

دو ےھجم دعب ںیم وکسن ےس امر انیل رادش ےن رپوکسن ادناز ںیم وجاب دی ا

ٹ ن

 ڈوھی

ا  اہکں وہ مت ی ارم ےصغ ےس الچی 

ا اہیں وہں اورپ اسےنم دوھکی آراہ  

ن

ر رک وبال اور رکسماےت اف ای  وت مت یھب ی

ٹ
پ
وہں ےچین وہ خ

رےن اگل۔

ے

 وہےئ زےنی ای

ر راہ اھت ۔ 

ے

 ہی وکیئ تہب رپاین ڈنھکر امن ہگج یھت اور وہ اسےنم وٹیٹ وھپیٹ ڑیسویھں ےس ای

ے اگل اےس امرےت امرےت  

ن

ب

ٹ

پ
 
پت
ب

ری رطح  ُ
  ی ارم زیتی ےس اس یک رطف آی ا اور اےس ی 

 
ج

   ےس وتسپل اکنیل ۔اور اےس وش
 

 ٹ رکےن اگل ی ارم ےن اینپ ج

 ی ارم وہش ںیم آؤ یپالگ وہےئگ وہ ایک رضخ ےن اہک

 ڈویل امرو ےھجم مسق ےس امر ڈاول نکیل ارگ ںیم رم ایگ وت روح 

ے

 رضخ اےس رووک م

ٹ
ن

ڈوی

 وہ نکیل ارگ اہمتری 

ے

ےک ی ارے ںیم وکن اتبےئ اگ مت کلم وک امر رک وخد رپ رکس ےل تکس
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ے

 

ن

  ےئل وبال ۔ روح وک ھچک وہایگ وت وہ آوھکنں ںیم اطیشی

 ےہ رادش اینپ ومت اک ااظتنر رکو ی ارم ےن اےنپ رسخ 

ے
ے

اہمترے یپاس تہب مک وق

 یھب 

ے
ے

ااگنرے امن آوھکنں ےس دےتھکی وہےئ اہک اور اہمتری روح ےک یپاس وھتڑا اس وق

 ںیہن ےہ ڈویل

 ںیم اس یک دوونں ںیسن اکٹ اکچ وہں

د نگ یکچ وہیگ و ای 

 

ری اسںیسن نگ ریہ ےہ ی ا ش

ن

ہ رکمو ادناز ںیم سنہ مت اہر ےئگ وہ اینپ آخ

ر زیچنیھچ یل ۔ 

ن

 ی ارم اکیمظ ںیم ےن مت ےس اہمتری س  ےس زعی 

 وہ وت اجواجؤ 

ے

د تکس

ٹ ن

د ول ارگ ڈوھی

ٹ ن

د وہ ایھب زدنہ وہ وہ اس ڈنھکر ںیم ےہ اےس ڈوھی ای 

 

نکیل ش

 رکو ںیہک وہ رم ہن اجےئ ۔ 

ے

 اضعئ م

ے
ے

دو اےس وق

ٹ ن

 ڈوھی

  یگ ڈویل ارگ زدنہ وہیئ وت رادش اپھچ اپھچ رک وبال اجؤ اینپ روح وک التش رکو وہ رم اجےئ 

ا وہ ۔ 

ن

ری اد رکی الم اھت ےسیج اس اک دصقم یہ ی ارم وک ی 

 

 اس یک یسنہ ںیم یپالگ نپ ش

 اور وہ اےنپ دصقم ںیم اکایمب وہ راہ اھت وہ ی ارم وک ےب سب دانھکی اچاتہ اھت اور دھکی راہ اھت 

  اگل نکیل روح ںیہک ہن یلم ۔ی ارم یپاولگں یک رطح ڈنھکر اک ہپچ ہپچ اھچےنن

 ںیم ےن اس یک دوونں ںیسن اکٹ دی ںیہ 

 ارگ زدنہ وہیئ وت 
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 اچب ول اےس

 رادش ےک اافلظ اس ےک ذنہ ںیم وگےنجن ےگل

 ںیہن روح وک ھچک ںیہن وہاگ ریمی روح وک ھچک ںیہن وہ اگ ۔ 

     

ارف اور اصرم ہقلعتم ہگج چنہپ ےکچ ےھت

 

 ش

 دھکی رک وہ رضخاور ی ارم یک رطف آےئ وج ےب ینیچ ےس رادش وک واہں یپالگ یک رطح ےتسنہ

د روح وک التش رک رےہ ےھت ۔  ای 

 

 ش

 ارے ڈویل مت ےن اےنپ اسویھتں وک البایل

دو ںیہک وہ رم ہن اجےئ اہاہاہ وہ یپاولگں یک رطح اتسنہ ان یک ےب 

ٹ ن

اجؤ اجو مت ولگ یھب ڈوھی

 یسب اک ذماق اڑا راہ اھت ۔ 

ر    ںیم وت وہ رم اجےئیگ وہ قہقہ اگل رک وبال ۔ےنتک تسس وہ مت ولگ اینت دی 

  ی ار م ےن ا ےس ٹیسھگ رک اسےنم ایک 
 
 ج

 اہکں ےہ ریمی روح وبول وہ داھڑا اھت 

دول رادش رپوکسن ادناز ںیم وبال ۔ 

ٹ ن

 ڈوھی

 ےہ اہمترے یپاس ںیم ےھجم ریمی 

ے
ے

 رک اکچ وہں ںیم تہب مک وق

ے
 

رداس رادش تہب ی 

 رکےت وہےئ وبالروح اچےیہ ورہن وہ اینپ وتسپل وک ولڈ  
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ںیہن ڈویل ںیم ںیہمت ھچک ںیہن اتبؤں اگ ۔ مت ےھجم ومت ےس ڈرا رےہ وہ ںیہمت ایک اتگل 

ا ۔وہ ےب وخیف ےس وبال 

ے

ا وت ںیم اہیں اہمترے اسےنم ڑھکا وہی

ے

ےہ ارگ ےھجم ومت اک ڈر وہی

اےن ڑھکا اھت 

ے

 ہکبج ی ارم اس ہپ نگ ی

اس ےک العوہ اور وکیئ ںیہن اجاتن ںیہن ی ارم یپالگ وہےئگ وہ ایک۔ روح ےک ی ارے ںیم  

راھ ۔ 

ٹ

 اصرم اےس اھجمسےن ےک ےئل آےگ ی 

را اسےنم زنیم رپ رادش ڑتپ 

ٹ

 وگیل ےنلچ یک آواز آیئ وہ ےکٹھج ےس م

ن

  ےھچیپ ےس ااچی
 
ج

 راہ اھت ۔اور دےتھکی یہ دےتھکی وہ ان ےک اسےنم دم وتڑ ایگ ۔ 

م زیتی ےس اس یک رطف اس صخش ےن ی ارم وک اہراےن ےک ےیل اانپ آپ متخ رکدی ای ار

راھ ۔

ٹ

 ی 

 ےھجم ریمی روح ےک ی ارے ںیم اتبےئ ریغب 

ے

ین ںیہن ںیہن رادش مت اےسی ںیہن رم تکس

 مت اوھٹ ںیم اتہک وہں ڈامیٹ۔

ے

 ںیہن رم تکس

I say open your eyes you .b..... 

روح ںیم اتہک وہں اوھٹ وہ ےصغ ےس اس ےک ےب اجن ووجد وک امرےن اگل اوھٹ اتبؤ ےھجم ریمی  

اہکں ےہ وبول اوھٹ ورہن ریمی روح ریمی روح ںیہن اس ےن اس یک ںیسن اکٹ دی ںیہ 

 اس ی ارٹس وک وبول اےھٹ 
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 رضخ وبول اےس اےھٹ ریمی روح رم اجےئ یگ ۔ 

 ی ارم یپاولگں یک رطح اےس وھجنھجڑ راہ اھت ۔ 

ا وہں زیلپ ےھجم اتبدے ریمی روح اہکں ےہ وہ رم 

ے

دھکی ںیم ریتے اسےنم اہھت وجڑی

ےئ یگ رضخ ریمی روح رم اجےئ یگ ی ارم ےن اےس ےھچیپ یک رطف داکھدی ا اور ای  ی ار اج

 رھپ ےس اےس وجنھجڑےن اگل 

     

ی ارم ولچ اہیں ےس روح اہیں ںیہن مہ ےن وکیئ ہگج ںیہن وھچڑی ارگ وہ اہیں وہیت وت 

 لم یکچ وہیت اصرم ےن اےس اھجمسی ا 

ے

 اب ی

ان وھجٹ ںیہن وباتل

ن

ا وہا ان

ے

 وہ ےھجم ےبسب دانھکی اچاتہ اھت ھجم ےس دبہل ںیہن اصرم رمی

 انیل اچاتہ اھت دوھکی اس ےن دبہل ےل ایل 

ریمی روح وک ھجم ےس دور رک دی ا اس ےن ھجم ےس ریما س  ھچک نیھچ ایل ریمی روح وک 

 ھجم ےس نیھچ ایل ۔اس ےن روح وک ںیہی ںیہک رپ اپھچی ا ےہ

د ایل رضخ ےن اہک ۔   ی ارم ارگ وہ اہیں وہیت وت ایک ںیمہ ںیہن یتلم

ٹ ن

ر ہگج ڈوھی
م
 مہ ےن ہ

ا وہ یھبک ریمے اسےنم یہ ںیہن 

ے

ںیہن رضخ ارگ ہی اس یک الپگنن وہیت وت وہ یھبک ںیہن رمی

ا ےھجم اتگل اھت ہی آدیم ریما ھچک ںیہن اگبڑ اتکس نکیل داھکی اس ےن سک رطح ےس ھجم ےس 

ے

آی

 ریما س  ھچک نیھچ ایل ۔
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 ی دیتھک رگ رپ وار ایک ےہ ی ار م ےب یسب ےس وبال داھکی مت ےن سک رطح ےس اس ےن ریم

 رک اےس اینپ رطف وتمہج رکےن یک وکشش رک راہ اھت ۔ 

ن

 وھبی

ن

 وشون وج بک ےس وھبی

ارف ےن اےس اہھت امر رک ےھچیپ ایک 

 

 ش

دےن یک وکشش 

ٹ ن

کیھٹ ےہ ی ارم ارگ ںیہمت اتگل ےہ ہک روح اہیں ےہ وت مہ اےس ڈوھی

 رکےت ںیہ اصرم ےن اےتھٹ وہےئ اہک وت وشون اےس دھکی رک وھبےنکن اگل 

 اف ہی اتک اہیں ویکں آی ا ےہ اصرم الھجنھج رک وبال

د گنت ےیک اج راہ ری 

ن

 اھت  ای  وت وہ ےلہپ یہ اےنت رپاشین ےھت اورپ ےس وشون اںیہن م

ارف ای  ی ار رھپ اورپ الچ ایگ ۔ 

 

 ش

ہکبج رضخ ڈنھکر یک یلھچپ رطف اور اصرم واہں ےک وٹےٹ وھپےٹ رمکوں یک رطف الچ 

 ایگ

ہکبج ی ار م رادش ےک ےب اجن ووجد وک دھکی راہ اھت ےسج اےس وھگرےن ےس وہ زدنہ وہرک اےس 

 روح ےک ی ارے ںیم اتب دے اگ ۔ 

ا اور رھپ ےب اسہتخ یہ اس اک دایھن وشون یک  

ے

رطف ایگ وج ای  رپاےن رمکے یک رطف اجی

ا وہ بک ےس یہی 

ے

ا اےس دھکی رک وھباتکن رھپ ولٹ اجی

ے

ررک اےس داتھکی رھپ اس یک رطف آی

ٹ

م

رای ا اج راہ اھت ۔ 
م
 لمع دہ
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ا ےبووقیف اگل نکیل رھپ یھب وہ ہی ےب 

ن

راک ااسحس وہا اےس وشون ےک ےھچیپ اجی

ٹ

ری 

ٹ

ی ارم وک ھچک گ

 دالخ وہا وت وشون زنیم رپ ڑپا ڑپکا ہنم یک دمد ےس ےتچنیھک وہےئی ارم  ووقیف رک ایگ رمکے ںیم

 وک اینپ رطف وتمہج رک راہ اھت 

 ی ار م ےن اس ہگج وک داھکی سج ےک اورپ تہب اسرا وکڑا اکنیھپ ایگ اھت ۔ 

رھپ اس ےن وشون ےکہنم ںیم دی ا وہا ڑپکا داھکی وج رقتابی اسرا یہ زنیم ےک ادنر اھت اس اک 

ر اھت اس ےک دامغ ںیم ھچک کلک وہا ۔   سب وھتڑا
م
 اس ڑکٹا زنیم ےک ی اہ

 ےک ڑپکے ےنہپ ےھت ۔ 

ن

 اک دوہٹپ حبص روح ےن ایس رن

ن

 اکےل رن

 وہ دلجی ےس اس ہگج یک رطف آی ا اور رچکا ااھٹےن اگل دل ںیم ےب ینیچ یس وہ ےن یگل ۔ 

ری رطح اس ےک دل ےنےب اسہتخ داع یک یھت ہک وج وہ وسچ راہ ےہ وہ ہن وہ اس اک   دل ی 

 دڑھےنک اگل ۔ 

اےس اگل ےسیج ہی زنیم ایھب وھکدی یئگ وہ رنم زنیم رپ ی ارم ےک اہوھتں ےک رحتک زیت  

د ںیہن انیقیً زنیم ےک ادنر اس یک روح دنف  ای 

 

وہیئگ۔ڑپکے اک ھچک اور ڑکٹا اسےنم آی ا ش

 یھت

     

د 

ٹ ن

دےن اگل اےس ڈوھی

ٹ ن

ا ادیم وہ رک واسپ آی ا وت ی ارم وک ہن یپارک ڈوھی

ن

ےت وہےئ وہ رضخ ی

 اسرے رمکے دےنھکی اگل
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رھپ اس رمکے ںیم آی ا اہجں ی ارم زنیم وھکد راہ اھت رضخ دلجی ےس آےگ آی ا اب روح اک 

ر لکن اکچ اھت ۔ 
م
 آدھ ےس زی ادہ دوہٹپ ی اہ

ارف اور اصرم وک اکپرا اس یک اکپر نس رک وہ دوونں اھبےگ 

 

 رضخ ےن ےلہپ اویچن آواز ںیم ش

ارف اور ہکبج رضخ زیتی ےس آےگ رھب

 

ا اور ی ارم ےک اسھت لم رک زنیم وھکدےن اگل ش

ر ہن یگل ۔   ےتچنہپ دی 

ے

 اصرم رمکے ںیم آںیئ وت ا ںیہن ی ات یک ہہت ی

 ان دوونں ےن آےگ رھب رک ان اک اسھت دی ا ۔ 

رت رےہ ےھت ۔   وہ وھکدےن ںیم اایتحط ی 

ارف ےک اہھت ںیم روح اک اٹک وہا اہھت آی ا ۔ 

 

  ش
 
 ج

ر ا ایگ اھت ۔ اس ےک اہھت یک سن وک ی 

ٹ

 ی رطح ےس اکی

د زیتی آ یئگ۔ ری 

ن

ارف ےک اہھت ںیم م

 

 اور اس اک اہھت دھکی رک ش

ان اچروں ےن لم رک اکیف اسری زنیم وھکدیل یھت وہ روح یہ یھت اس ی ات اک نیقی وہ 

 ےلہپ یہ رکےکچ ےھت 

  روح اک یٹم ےس رھبا وہا رہچہ اسےنم آی ا ی ارم ےن ےب ینیچ ےس اس اک رہچہ 
 
نکیل ج

  ۔ اصف ایک

ر ےس وہ زنیم ےک ادنر یھت   ہن اجےن ینتک دی 
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ی ارم وک دصقی یک ومت ی اد آیئ اس ےن دصقی وک ایس رطح ےس زنیم ےک ادنر ےس اکنال 

 اھت

 اےس اگل ےسیج روح یک اسںیسن رک یکچ وہں 

 رضخ وفرا اگڑی یک رطف اھباگ 

 روح آںیھکن وھکول 

 روح ںیہمت ھچک ںیہن وہاگ 

  ںیہن وہےن دوں اگاوھٹ ریمی اجن ںیم ںیہمت ھچک

 ی ارم اےس ی اوہں ںیم رھبے اگڑی یک رطف اھباگ 

     

 ایک وہا ےہ ان وک ڈارٹک ےن ریحایگن ےس داھکی 

ا 

ن

 س  ےس رضوری ٹنشیپ یک اجن اچبی

ے
ے

ڈارٹک زیلپ آپ ےلہپ اس یک اجن اچبںیئ اس وق

 ےہ

ا  اصرم ےن اانپ آیئ ڈی اکرڈ اکنال اور ڈارٹک وک داھکیی 

ر ںیم وپسیل اہی   ں چنہپ اجیگیئ ںیم اجاتن وہں ہی وپسیل سیک ےہھچک دی 

ارے الخف اامعتسل ایک ایگ ےہ
م
 اس وک ای  رہمے ےک وطر رپ ہ

زیلپ اس یک اجن اچبںیئ اصرم ےن اہکین انبیئ اور ڈارٹک وک اینپ ی ات رپ نیقی دالےت وہےئ 
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 روح وک چپ  رکےن ےک ےیل رایض ایک ۔ 

 اہلل ےک اہھت ںیم ےہ ڈارٹک ےن یلست ان یک اہرٹ ٹیب تہب ولس ےہ داع رکںی اب س  

 دےتی وہےئ اہک

     

 یھت ڈارٹک ےن اوسفس ےس اہک 

ٹ

ب ت

ن

ھ ےس رپئ گپ

ے

ی

ن

مپ
 ہی ڈیلی نیت 

 یھت بلطم ۔۔۔۔! رضخ ےن ی ارم ےک دنکھ رپ راھک۔ 

 وج اخومیش ےس ڑھکا اھت ےسیج وج ھچک وہراہ ےہ وہ س  ےس ااجنن ےہ 

یج ان اک سم ریکجی وہ اکچ ےہ اور ڈیلی یک اجن یھب رطخے ںیم ےہ داع رکںی ہک وہ 

 وکہم ںیم ہن یلچ اجںیئ ارگ ااسی وہا وت مہ اںیہن ںیہن اچب ںیکس ےگ 

 ڈارٹک ےن اہک اور واسپ الچ ایگ

ی ارم مت اخومش ویکں وہ انس مت ےن ڈارٹک ےن اہک ہک ارگ روح رک وہش ہن آی ا وت وہ رم یتکس 

ر رہچے وک دےتھکی وہےئ اہکےہ  

 

ای

ے

 رضخ ےن اس ےک ےب ی

 ی ار م مت اخومش ویکں وہ رضخ ےن اےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔

 

اوہں یک زسا دی یئگ ےہ ریما ہچب رم ایگ ےہ ریمی 

ن

س  ھچک متخ وہایگ رضخہی ریمے گ

ا دھکی راہ وہں

 

 ویبی ادنر ےباجن ڑپی ےہ اور ںیم اہیں اھٹیب اینپ ےب یسب اک امتش
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ا اچاتہ اھت دوھکی اس ےن ےھجم اہرا دی ا اس ےن ریمی ںیم  

ن

ھچک ںیہن رک اتکس رادش ےھجم اہری

 زمکوری رپ وار ایک ریما س  ھچک نیھچ ایل ھچک یھب وت ںیہن ریمے یپاس

 مت اےسی 

ے

ی ار م اکیمظ اہر ایگ رضخ ی ارم اکیمظ اانپ س  ھچک اہر ایگ ی ارم مت اےسی ںیہن اہر تکس

 وہ ر

ے

وح وک ھچک ںیہن وہاگ ی ار زیلپ ربصرکو مت وت روح ےس ےلہپ رم رےہ  ےسیک تمہ اہر تکس

 وہ ۔

 رضخ ےن اھجمسےت وہےئ اہک

اہں ویکں ہک ںیم اجاتن وہں ہک روح ںیہن ےچب یگ ہی اہلل یک رطف ےس ریمے ےیل زسا 

اوہں یک زسا دے دی ےہ 

ن

ا اھت اہلل ےن ےھجم ریمے گ

ن

اوہں اک ااجنم یہی وہی

ن

ےہ ریمے گ

 رضخ

 اینپ آوھکنں ےس ےتہب آوسن وک اصف رکےن یک زتمح ہن یک ی ارم ےن  

اہ وج مت وصعمم وعروتں ڑلویکں اور ویچبں وک ان 

ن

اہ ی ارم وکیسن زسا وہ گ

ن

وکن ےس گ

 دردنوں ےس اچبےن ےک ےیل ےیک ںیہ۔ 

اہ ںیہن ںیہ وہ ریتی ایکینں ںیہ وت ےن نج ولوگں وک متخ ایک ہن وہ اہلل یک 

ن

ںیہن ی ارم وہ گ

یھب اگہنگر ےھت اور وےسی یھب داین ںیم ای  اتپ یھب اس امکل یک رمیض ےک رظنوں ںیم  

 ریغب ںیہن اتلہ اہلل ےن ےھجت ان وصعمم ڑلویکں اک احمظف انبی ا ےہ
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ےھجت اینت تمہ دی ےہ ہک وت ان یک افحتظ رکےکس ےھجت وت اہلل ےس اانپ ااعنم امانگن اچےیہ  

اہک اس ےک ایپرے اور وت اس اک ذعاب ھجمس راہ ےہ اہلل اےنپ ایپ

ے

روں اکااحتمن اتیل ےہ ی

 ےب کش وہ ونازےن  

ن

تبیصم ںیم اےس دمد ےک ےیل اکپرںیئ اج اج ےک وت اہلل ےس دمد امن

 واال ےہ رضخ ےن اےس دالہس دےتی وہےئ اہک ۔ 

 نکیل ہی ڈارٹک۔ ۔ ۔۔۔ ی ار م ےن ےب یسب ےس اہک 

دا ںیہن ںیہ ۔

ن

 ہی ڈارٹک ےھجت ایک دںی ےگ ہی ڈارٹک ج

ے ےگ وت ان یک ونازےن

ن

ب
 
پھپ
چ

 وایل ذات رصف اہلل یک ےہ ۔ہی ولگ ھجت ےس ریتی روح وک 

 ی ات رپ نیقی رک راہ ےہ

 ۔

ے

 ہی یسک وک ھچک ںیہن دے تکس

ا  رضخ ےن اےس اھجمسی 

ن

 ان یک ی ات رپ نیقی رکےن ےس رتہب ےہ وت اہلل ےس امن

 دے اتکس ےھجم نیقی وت کیھٹ ہک راہ ےہ رضخ ںیم اہلل ےس اموگنں اگ ہی ڈارٹک ےھجم ھچک ںیہن 

 ےہ ریما اہلل ےھجم امویس ںیہن رکے اگ 

روں اگ

ے

 وہ ےھجم ریمی روح وک واسپ رک دے اگ ںیم اس یک آزامشئ رپ وپرا ای

رضخ ریمی روح وک ھچک ںیہن وہاگ ںیم ان ڈارٹکوں ےس اینپ روح وک ںیہن اموگنں اگ ںیم 

ر لکن ایگ رضخ اجاتن اھت ہک وہ اہلل ےس اموگن اگ ی ارم نیقی ےس اتہک وہں واہں ےس ااھٹ  
م
اور ی اہ
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 اہکں ایگ ےہ ۔ 

 

     

آیئ امی وسری رس آپ یک ویبی روکیر ںیہن رکیپاریہ وہ تہب زی ادہ ڈری وہیئ ںیہ اںیہن 

 زنیم ےک ادنر ںیہ 

ے

 اتگل ےہ ہک وہ ایھب ی

 زدنہ ںیہ ےھجم ریحت ےہ ۔

ے

 اسسن ںیہن ےل یپا ریہ وہ ایھب ی

انکمم ےہ ےھجم ںیہن اتگل ہک وہ چب یپاںیئ یگ۔  ہکبج اےسی سیک ںیم یسک اک انچب

ن

 ی

اادیمی ےس اہک وت ی ارم ےن  

ن

ںیم آپ وک اس سیک ںیم وکیئ ادیم ںیہن دے اتکس ڈارٹکےن ی

 اس اک رگابین ڑکپ ایل ۔ 

ریمی روح یک زدنہ وہےن رپ ریحت وہ ریہ ےہ ںیہمت مت وہےت وکن وہ ریمی روح ےک 

 ی ارے ںیم ایسی وکباس رکےن واےل ۔ 

ا ۔۔رھپ ویکں ہی وکباس یک مت ےن مت ںیہن اچبؤ ایک وہ

ن

دا وہ مت ںیہن ی

ن

دا وہ۔۔۔ وبول ج

ن

 مت ج

ےگ ریمی روح وک اہلل اچبےئ اگ اےس وہ زدنیگ دے اگ مت ںیہن ریمی روح وک ریما اہلل 

اچبےئ اگ اور مت ریحت رکےت رہ اجؤےگ ی ارم ای  ےکٹھج ےس اےس وھچڑا ڈارٹک ڑلڑھکا رک 

 دویار ےک اسھت اگل 

  اینپ روح اک اےھچ ےس ااھچ اور رتہب ےس رتہب العج رکواؤں اگ ۔ ںیم
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االہ ڈارٹک ںیہن  

ن

رپیپز ونباؤ ںیم اےس یسک رتہب اتپسہل ںیم ےل ےک اجؤں اگ اہجں مت ےسیج ی

 وہں ےگ ۔ 

ر لکن ایگ ہکبج ڈارٹکےن اسےنم ےھٹیب رضخ وک داھکی وج  
م
ا ی اہ

ے

ی ارم اےس تخس اگنوہں ےس وھگری

ا  اےس اےسی دھکی راہ

ے

اھت ےسیج اہیں ےک رظنم ےس ےب ربخ وہ ڈارٹک اےنپ ڑپکے کیھٹ رکی

 واہں ےس الچ ایگ

     

  آی ا ی ارم ےن یپااتسکن ےک س  
 
ی ر

ے

ر دقم راھک وت ی ارم کپل رکاس ےک ف
م
ڈارٹک ےن ی اہ

 ےس ٹسیب اتپسہل ںیم روح وک ٹفش رک دی ا اھت 

اادیمی ےس روح وک اچبےنن ےس ااکن

ن

 ر رک ےکچ ےھت ۔ ویکہکن ُاس اتپسہل ےک ڈارٹکز ی

امی وسری رٹسم ی ار م وہ ںیہن چب یتکس وہ وکام ںیم اج یکچ ںیہ اب ان اک العج اکیبر ےہ ان اک 

ا وھچڑ اکچ ےہ

ن

 دامغ اکم رکی

اور اب ںیہن چب یتکس وہ اےنپ آپ وک رمدہ وصتر رک یکچ ںیہ اور اب اینپ ومت وک وسحمس 

ا نکمم ےہ ڈارٹک ےن وجاب  

ن

 دی ارک یکچ ںیہ ان اک انچب ی

انکمم ےہ ھچک ںیہن وہاگ ریمی روح وک مت وہےت وکن وہ اس 

ن

ایک بلطم ےہ اس اک انچب ی

 رطح اےس ےنہک واےل وہ یھب یہی وکباس رک راہ اھت اور مت یھب یہی ےتہک وہ

 ںیم اینپ روح وک دیئب ےل اجؤاگن دانھکی مت ی الکل 

ے

مت دو ےکٹےک ڈارٹک ھچک ںیہن رک تکس

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
960 

 ی ارم ےصغ ےس وبالکیھٹ وہاجےئ یگ ریمی روح  

اب ںیہک یھب ےل اجےئ نکیل واہں ےک ڈارٹک یھب یہی ںیہک ےگ وہ ںیہن چب یتکس آپ اانپ 

 اور ہسیپ اضعئ رک رےہ ںیہ ی ارم ےک ےصغ وک دھکی رک ڈارٹک ےن اےس اھجمسےن واےل 

ے
ے

وق

 ادناز ںیم اہک ۔ 

 ںیہن  

ن
 

چب یتکس دںیھکی رٹسم ی ارم اب اس رنیشمی اک وکیئ افدئہ ںیہن ۔آپ یک وائ

 ۔ڈارٹک اس ےک ےصغ وک رظنادناز ےیک اس ےس اھجمسےن یک وکشش رک راہ اھت 

العج رکواؤں اگ ھچک ںیہن س  اکیبر وہ مت ولگ ھچک ںیہن وہاگ ریمی روح وک ںیم ااکس 

وہےن دوں اگ ںیم اس وک ےل اجؤں اگ اہیں ےس س  ےک س  ےب اکر وہ مت وہ ےصغ ےس  

 وبال

 رپ اوسفس یہ رکاتکس اھت 

ے

 ۔ہکبج ڈارٹک رصف اس یک احل

     

ی ارم اےس دیئب ےل آی ا اھت نکیل دویئب ےک ڈارٹک اک یھب یہی انہک اھت ہک وہ اب ای  زدنہ الش 

ر ںیلکن وت رمدہ ےک العوہ اور ھچک 
م
انکمم ےہ ارگ وہ یھبک وکےم ےس ی اہ

ن

 ںیہن ےہ اس اک انچب ی

 ںیم وہیگ وہ رقتابی رم یکچ ںیہ سب وک ام ںیم وہےن یک وہج ےس اےس زدنہ اہک اج اتکس 

ے

احل

الم ںیہن وہےت ۔

 

 ےہ ورہن اےسی ولگ زدنہ ںیم ش

 ےس راہطب ایک نکیل ڈارٹک ےن وجاب دے دی ا اھت ی ارم ےن داین ےک س  ےس رتہبنی ڈارٹک
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 س  اک یہی انہک اھت ہک روح ےک ادنر اب ھچک ںیہن ےہ وہ رمدہ وموجد ےہ ۔

وہ وخد یہ اےنپ آپ وک روکیر ںیہن رک ریہ وہ اےنپ آپ وک رمدہ وصتر رک یکچ ےہ است دن 

زگر ےکچ ےھت روح ےن وکیئ روپسسن ہن دی ا داین اک وکیئ ڈارٹک اےس ایھچ ادیم ہن دال اکس ی ارم 

ا وساےئ روح ےک ۔ اک

ے

رےن اگل اھت وہ یسک ےس ی ات ںیہن رکی

ٹ

  ہصغ ی 

ا وہ اےس واسپ رھگ ےل آی ا اھت اس ےک ےیل الشیپس رنس 

ے

 ےک اسھت زگاری

ے
ے

وہ اانپ اسرا وق

ر روز یہ 
م
ار ف یلیل وصعمہم رضخ رقتابی ہ

 

 اس ےک اسھت ریتہ ش

ے
ے

ر وق
م
اک ااظتنم ایک اھت وج ہ

 اےس نلم آےت ۔ 

 ےت اےس دوی ارہ زدنیگ یک رطف الےن یک وکشش رکےت ۔ اےس روز رمہ ےک ی ات اتب

رس 

ے

ا اج راہ اھت اظمل دردنہ اس ےن رھپ ےس ی

ے

 زگرےن اگل اھت ی ارم واسپ واسی یہ وہی

ے
ے

وق

ا ۔ 

ے

ر رات روح اک ی ارم نب اجی
م
اوہں یک داین ںیم راتہ اور ہ

ن

ا وھچڑ دی اوہ اسرا دن گ

ن

 اھکی

اادیم وہےکچ ےھت نکیل ی ارم وک نیقی اھت 

ن

ا ای  دن کیھٹ وہ   س  ولگ ی

ن

ہک روح ای  ی

 اجےئ یگ ۔ 

 ںیم وہ رم اجےئ یگ 

ے

 ہکبج ڈارٹک ےن اہک اھت ہک ای  دن ایس احل

 نکیل ی ارم وک نیقی اھت ہک اس یک روح کیھٹ وہاجےئ یگ 

     

ار ول ریمی 

ے

دوھکی روح آج ںیم رضورت ےس زی ادہ ڈنیہمس وت ںیہن گل راہ ااسی رکو مت رظن ای

http://www.neweramagazine.com/
http://www.neweramagazine.com/


اہ 

 

 New Era Magazine روح ی ارم از ارجی ش

www.neweramagazine.com    
962 

 گل اجےئہی ہن وہ ہک ےھجم رظن  

ا ۔ 

ے

اریت وت ی ارم وک ہی س  اس یک ویبوقیف یتگل اور وہ اس اک ذماق اڑای

ے

 وہ ارثک اس یک رظن ای

را 

ن

ہکبج روح اینپ اس ی ات رپ ذماق دنسپ ںیہن رکیت یھت ہکبج ی ارم وک اس وک رچاےن ںیم م

ا

ے

 آی

 ڑتپ راہ اھت
پ
 ٹ
پ
ا اھت وہ ٹ

ے

 نکیل اب وہ اس یک یہی ی اںیت یہی س  ےب ووقایفں سم رکی

 اس یک زدنیگ اس ےک اسھت وہےن ےک ی اووجد اس ےس تہب دور یھت ۔

ا 

ے

ری ںیہن ینتج زسامت دے ریہ وہ وہ رنیم ےس اس اک اگل وھچی روح ریمی یطلغ اینت ی 

 اس ےک اسھت ٹیل ایگ روح کیھٹ وہ اجؤ مت اجیتن وہ ہن ںیم ںیہن رہ اتکس اہمترے ریغب 

  اجؤ ۔ تہب ےب رمح وہیت اجریہ وہ روح ۔زیلپ کیھٹ وہ

 رم راہ ےہ اہمترے ریغب ۔ 
پ
 ٹ
پ
 زیلپ ریمی زدنیگ ںیم واسپ آ اجؤ دوھکی اہمترا ی ارم ٹ

رس اھکؤ ھجم رپ ۔ 

ے

 زیلپ ی

  ےس ااھٹ
 
ی ر

ے

ا اس ےک ف

ے

راری اں ایبن رکی

ے

 ی ارم اینپ ےب ف

 مت اھٹ اجؤ ہی ایک یتکت 

ے

  ی

ے

ااھچ ونس ےھجم ھچک رضوری اکم ےہ ںیم دلجی آ اجؤں اگ ی

 وس

ے
ے

ر وق
م
 یئ ریتہ وہ ۔ ںیہن وہ ہ

 راہ اھت ہکبج اس ےس ےب ربخ وہ رہگی دنین وس ریہ یھت 

ٹ
ن

وہ اےنپ ےجہل وک تخس انب رک اےس ڈای
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 اینت رہگی دنین ےک اےنپ ی ارم یک ےب وینیچں ےس یھب وافق ہن یھت

     

ر ےل ےک اتلچ وہں مت انیقیً رھگ ںیم رہ رک وبر وہیئگ وہیگ
م
 ولچ روح ںیم ںیہمت ی اہ

 رکوا ےک الےت ںیہ رضخ ےن اہک۔ولچ مہ ںیہمت ریس  

 رضخ روز یک رطح آج یھب اس ےس نلم آی ا اھت ۔

ر آیئ وت رمدہ 
م
ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک وہ اینپ ومت وک وبقل رک یکچ ےہ اب ارگ وہ وکہم ےس ی اہ

 ںیم وہیگ 

ے

 احل

 وہ یھبک یھب رم یتکس ےہ 

 ںیم وکیئ رتہبی ہن آیئ ی ارم اس اک

ے

یسک ےچب یک رطح  دو امہ زگر ےکچ ےھت روح یک احل

ا

ے

 ایخل رھک

ا 

ے

د وہی ای 

 

ا ی ا ش

ے

 ہکبج روح یسک اور یہ داین ںیم یھت اےس اےنپ آس یپاس اک ااسحس ہن وہی

نکیل ڈارٹک ےک اطمقب وہ اانپ اسرا مسج وھچڑ یکچ یھت اس اک دل دامغ مسج اک وکیئ ہصح ونر 

 یلم اکم ںیہن رک راہ اھت 

رض اےس ونیشمں ےک اہسرے زدنہ راھک اج راہ اھت ا

ن

ور ڈارٹک ےک اطمقب اب ہی نیشم اانپ ف

 ادا رک یکچ یھت 
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 ی ار م رھگ واسپ آی ا وت رنس اج یکچ یھت اس ےک ڑپکوں رپ وخن اگل اھت ۔ 

 وہ دورسے رمکے ںیم اجےن اگل 

 ہک دل ںیم ای  بیجع ےس ڈرےن منج ایل 

 وہ اھبگ رک اےنپ رمکے ںیم آی ا اور روح وک دےنھکی اگل اس رپ وخف اطری وہےن اگل 

 اس ےن رنیم ےس روح ےک رہچے رپ اہھت ریھپا ۔ 

 اےس ھچک بیجع اگل رھپ اےس نیشم یک رطف داھکی

ر رکیت یھت
م
 وہ النئ وج روح یک یتلچ وہیئ اسوسنں وک اظہ

 وہ ی الکل دیسیھ وہ یکچ یھت

ا لکشم اھت نکیل ی ارم یک روح ےس تہب دور اج یکچ یھت ۔ 

ن

 تقیقح وبقل رکی

اینت دور ےک وایسپ اک رفس اب نکمم ںیہن اھت اس یک روح زدنیگ ےس ومت اک رفس ےط رک 

 یکچ یھت ۔ 

     

 روح مت اےنپ ی ارم ےک اسھت ااسی ںیہن رکیتکس 

 روح اوھٹ زیلپ دوھکی ہن ںیم رم اجؤں اگ

 زیلپ اھٹ اجؤ ںیم ےسیک روہں اگ اہمترے ریغب مت اجیتن وہ ںیم ںیہن رہ اتکس اجیتن وہ ہن مت 

ا 

ے

ا وہں ںیم اہمترے اسےنم دوھکی روح ںیم اہھت وجڑی

ے

ای اش اھٹ اجؤ زیلپ اہھت وجڑی

 

ولچ ش
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 وہں زیلپ اھٹ اجؤ 

 وہ یسک دویاےن یک رطح وبل راہ اھت 

 اجؤ روح ںیم رم اجؤں اگ اہمترے ریغب ںیم ےن اہک اھت ہن مت ےس 

ے

زیلپ ےھجم وھچڑ ےک م

ا 

ن

 ںیم اہمترے ریغب ںیہن رہ اتکس اہک اھت ی

 ں اج ریہ وہ اھٹ ورہن ورہن ی ارم ےتہک وہےئ ااھٹ اور آےگ ےھچیپ دےنھکی اگل ۔ رھپ ویک

 اس یک آوھکنں ںیم بیجع یس دویایگن یھت ۔ 

ا الچ ایگ ۔ 

ے

ا وج زیچ اہھت آیئ اےس وتڑی

ے

رای
م
ر زیچ یک رطف رظنںی دوہ

م
 وہ رمکے یک ہ

 اس ےک رس رپ ونجن وسار اھت 

ر ںیم اصف رھتسے رمکے اک ہشقن دبل ر زیچ رھکب یکچ یھت اصف   ھچک یہ دی 
م
اکچ اھت ہ

ر ںیم الیھپ وہا اھت   رھتسا رمکہ ھچک یہ دی 

  آی ا اےس 
 
ی ر

ے

نکیل روح ےک ووجد ںیم یسک مسق یک وکیئ رحتک دیپا ہن وہیئ وہ اس ےک ف

ووڑ رک رھک دی ا 
 ھ
ج

ن

ج ی

 

را ولسک رکوں اگ روح ںیم  راق اوھٹ ورہن ںیم اہمترے اسھت تہب ی 

ن

سب تہب وہایگ م

رے رطےقی ےس ا اجیتن وہ ہن ںیم ایک تہب ی 

ن

 شیپ آؤں اگ مت ریمے ےصغ ےس وافق وہی

 رکاتکس وہں اوھٹ تہب وہایگ 
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 ںیم ےجیھب وبےل اج راہ اھت ہکبج روح اس ےس ےب ربخ ےب اجن ڑپی یھت 

ن

وہ اےس اےنپ نس 

 ۔

     

ر ےلہپ اکم ےس واسپ آےئ ےھت   ایک وہا ےہ رضخ اداس گل رےہ وہ وہ ایھب ھچک دی 

 ےب ینیچ وک ونٹ رک ریہ یھت  یلیل بک ےس اس یک

را وہےن واال ےہ  یلیل آج حبص ےس یہ اجنےن ویکں ےھجم گل راہ ےہ ہک ھچک تہب ی 

ا ےہ ںیم اےس نلم اج راہ وہں ۔

ن

 ےھجم روح ےک یپاس اجی

ر ںیم واسپ آ اجؤں اگ رضخ ےن اےتھٹ وہےئ اہک ۔   ھچک دی 

 اور وصعمہم ںیم یھب یتلچ وہں تہب دونں ےس ںیم لم ںیہن یکس روح ےس آج ںیم

 اجےن ےک ی ارے ںیم وسچ ریہ یھت نکیل اکم یک وہج ےس ںیہن اجیکس یلیلٰ ےن اہک۔ 

 رووک ںیم وصعمہم وک یھب وبیتل وہں 

 اس ےن اانپ وفن ااھٹےت وہےئ اہک

 وت ڈرن رک ےکچ 

ے

ارف ےک اسھت ڈرن رپ یئگ ےہ رضخ ےن اہک ارے اب ی

 

نکیل وصعمہم وت ش

 ںیہن اتبی ا وت رھپ دعب ںیم تہب اگنہہم رکے یگ یلیلٰ ےن وہں ےگ مت اجےتن وہ ہن ارگ اےس

 وفن ایک 

ارف ےک اسھت  

 

ری وہ وت ش

ن

ونس وصعمہم ںیم اور رضخ روح ےس ےلم اجرےہ ںیہ ارگ مت ف
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 ویہ آ اجؤ 

ر لکن اکچ اھت ۔ 
م
 یلیلٰ ےن اےس وفن رک ےک دروازے یک رطف داھکی اہجں ےس رضخ ی اہ

     

ررضور  وہ ولگ رھگ ںیم دالخ وہےئ وت ھچک  

ٹ

ری 

ٹ

ا اھت ھچک وت گ

ٹ

بیجع اس وسحمس وہا بیجع انسی

 یھت

ارف ےن ی ارم وک اکپرا نکیل وکیئ وجاب ہن آی ا اسےنم واال رمکا ی ارم اکیہ اھت 

 

 ی ارم۔ ۔۔ ش

ارف ےک ےھچیپ وہیئگ

 

 وصعمہم وک اخومیش ےس بیجع اس وخف وسحمس وہا وت وہ ش

رای ا وہا اھت اس اخومیش ںیم ھچک وت ااسی
 
 اھت وج اںیہن ےبنیچ رک راہ اھت ان رضخ یھب اکیف ھگ

س  وک دےتھکی وہےئ یلیلٰ ےن تمہ یک اور رمکے ےک ادنر دالخ وہیئ نکیل اسےنم اک رظنم 

 دھکی رک اس یک تمہ یھب وجاب دےنی یگل

 ںیم ےجیھب وہےئ اھت یلیلٰ ےن ای  رظن 

ن

ی ارم ڈیب رپ اھٹیب روح ےک ےب اجن ووجد وک اےنپ نس 

اور س  ھچک ھجمس یئگ اس ےن ی ارم وک وحہلص دانی اچاہ نکیل ہشیمہ یک نیشم یک رطف داھکی  

رطح آج وہ ی ارم وک ہی ںیہن ہک یتکس یھت ہک س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ویکہکن س  ھچک 

راب وہاکچ اھت ۔ 

ن

 خ

دار رک  ری دی 

ن

ارف وک اگل ےسیج وکیئ دویاہن اےنپ وبحمب اک آخ

 

یھبک ہن کیھٹ وہےن ےک ےیل ش

 راہ ےہ ۔
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کت ااں روےک ویہ دروازے رپ رک یکچ یھت ۔ ہکبج  
 س
سپ
 وصعمہم اینپ 

ری ا اجیکچ ےہ ہشیمہ ےک ےئل نکیل اس ےن آج یھب 

ٹ

 نیقی ہن آی ا ہک اس یک گ

ے

رضخ وک اب ی

ا اھت اس ےن 

ن

رض ادا رکی

ن

 وہےن اک ف

ے

تمہ ںیہن اہری اےس امومں وہےن اک ںیہن ہکلب دوس

 آےگ رھب رک ی ارم ےک دنکھ رپ اانپ اہھت راھک ۔

ا رم وک اس ےک ارد رگد وکیئ وسحمس وہا وت اس یک آوھکنں ںیم ہن اجےن بک ےسرےک  ی 

 آوسن ی ارش ےک رطقوں یک رطح ہہب ےلکن ۔ 

ا   ںیم ےجیھب داھڑںی امر امر ےک روی ا وھپٹ وھپٹ رک روی 

ن

اور رھپ ی ارم اینپ روح وک اےنپ نس 

 ۔

رہتش تفص ڑلیک ےس قشع  

ن

 وہ ایگ ۔ ای  دردنہ ای  ڈویل ای  اطیشن ےسج ای  ف

 اور رھپ ی ارم ےن اینپ روح وک وھک دی ا ۔ 

ا دھکی رک وکیئ یھب اےنپ آپ رپ 

ے

ےسج اس ےک ےیل انبی ا ایگ اھت ی ارم وک اس رطح اےس روی

 رٹنکول ہن رک اکس 

     

وہ ھچک وسحمس ںیہن رک راہ اھت ارگ اےس ھچک ہتپ اھت وت سب اانت ہک اس یک روح اےس وھچڑ رک اج 

 یکچ ےہ

ری اسسن ےل راہ ےہ

ن

 اس اک س  ھچک متخ وہ اکچ ےہ اےس اگل ےسیج وہ اینپ آخ
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اس یک روح ےک اسھت اس یک روح یھب رپواز رک ریہ ےہ س  اےس دالہس دے رےہ  

 ےھت نکیل وہ اںیہن نس اہکں راہ اھت ۔ 

اس ےس اےنپ دنکھ رپ رحتک وسحمس وہیئ رھپ اس یک رشٹ وک یسک ےن اینپ یھٹم ںیم 

  اھٹیب رو راہ اھت   اجیھب ی ارم
 
ی ر

ے

ےن ےب ینیقی ےس اینپ داںیئ رطف داھکیرضخ اس ےک ف

  ڑھکی  
 
ی ر

ے

ارف ھچک افےلص رپ اھت اور وصعمہم دروازے ےک ف

 

ہکبج یلیلٰ ڈیب رپ یھٹیب یھت ش

 یھت ۔

 رپ ڈنھٹی اسںیسن وسحمس وہیئ 

ن

 رھپ اےس اےنپ نس 

 را اھتی ا۔ ۔۔۔ر۔ ۔۔م۔ ۔۔۔یکلہ رسوگیش امن آواز ںیم ایس یسک ےن اکپ

 یک رطف دےنھکی یک اجبےئ نیشم یک رطف داھکی سج رپ وکیئ 

ن

نکیل اس ےن اےنپ نس 

 رحتک ہن یھت اس ےن اانپ ومہ ھجمس رک الٹھج دی ا 

د اس رحتک وک  ری 

ن

رھپ اےس اےنپ دل ےک اسھت ای  اور دل دڑھاتک وسحمس وہا اب م

 وک الٹھج ںیہن اتکس اھت ۔   اونگر ںیہن رکاتکس اھت وہ تقیقح ںیم ےنیج واال آدیم اھت تقیقح

 نکیل وہ اےس دےنھکی رپ وبجمر وہایگ ۔ 

روح۔ اس ےن اےس اےنپ اسےنم رکےت وہےئ اکپرا ےسیج نیقی رک راہ وہ ہک وہ اےس وھچڑ 

 رک ںیہن یئگ ۔ 
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 روح یک آںیھکن دنب یھت نکیل وہ اسسن ےل ریہ یھت ۔ 

ر رےہ ےھت رضخ ےن ےب ینیقی ےس داھکی ی ارم روح

ن

 وت زدنہ ےہ ۔  اس ےک ل  رلی 

ے وہےئ اہک ۔ 

ے

چپکہب
 ی ارم دوھکی دوھکی روح رضخےن وخیش ےس 

ارف زیتی ےس آےگ رھبا ۔ 

 

 اس یک ی ات نس اک ش

ر کنیھپ 
م
ارف اک دل اچاہ نیشم ااھٹ رک ی اہ

 

نکیل ہی نیشم اےس ومرٹین ویکں ںیہن رک ریہ ش

 آےئ ۔

ر زنیم رپ  

 

 یہ ںیہن ےہ دوھکی وای

ٹ

ت کت

ن

کپ
ڑپی ےہ یلیل ویکہکن روح اس نیشم ےک اسھت 

روک دےتھکی وہےئ اہک

 

 ےن وای

 نکیل روح ریغب نیشم ےک زدنہ ےسیک ےہ بلطم

 روح ےسیک نیشم ےک ریغب اسسن ےل ریہ ےہ

وہ ےھجم اکپر ریہ یھت ںیم ےن روح یک آواز ینس روح اتبؤ س  وک ہک مت ےن ےھجم اکپرا 

ای اش زیلپ آںیھکن وھکول روح اتبؤ س  وک ہک مت ےن ےھجم

 

 اکپرا اھت اتبؤ س  آںیھکن وھکول ش

 وک ی ار م اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم ےیل اس ےس وپھچ راہ اھت ۔ 

نکیل روح ےک مسج ںیم وکیئ رحتک دیپا ںیہن وہیئ روح وبول زیلپ وہ اےس اینپ ی اوہں 

 

ٹ
ن

ںیم ےتیل وہےئ ی ارم ےن اہک وت روح ےن رھپ ےس ذرا یس آںیھکن وھکیل وہ اس ےک وہی
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د وہ ای 

 

 رکسماےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔  ذرا ےس ےلھک ش

ی ار م یک اسسن ںیم اسسن واسپ اےسی یگل ےسیج وہ یج ااھٹ وہ اس یک زدنیگ رھپ ےس رشوع  

 وہ یکچ وہ ۔ 

ری وخیش لم یئگ اےس اس یک زدنیگ لم یئگ ےس 

ٹ

اےس اگل ےسیج اس وک اس یک س  ےس ی 

 س  ھچک لم ایگ 

ا اچاہ نکیل

ن

 ںیہن ااھٹ یپایئ وت ی ارم ےن وفراً اس اک روح ےن اےس دےتھکی وہےئ اانپ اہھت ااھٹی

ا زیلپ 

ن

 اجی

ے

اہھت اھتم رک اےنپ وبلں ےس اگلی ا آیئ ول وی آیئ ول وی وس چم زیلپ ےھجم وھچڑ ےک م

ا ںیم رم اجؤں اگ ۔

ن

 اجی

ے

 م

 آیئ ول وی وس چم یسک یک رپواہ ےیک ریغب اس ےناےنپ وبلں ےس اس ےک امےھت وک وھچا ۔ 

ا ںیم ںیہن رہ اتکس اہمترے ریغب۔  روح زیلپ ےھجم یھبک وھچڑ

ن

 اجی

ے

 ےک م

ےھجم ھچک ںیہن اچےئہ اہمترے العوہ ا ےس اینپ تبحم اک نیقی دالےت وہےئ وبال وت س  ےب 

 اسہتخ رکسماےئ

     

 ےگل اگ ان یک وبڈی یپارسٹ 

ے
ے

ارلم وہےن ںیم وق

ن

ر آیئ ںیہ اںیہن ی
م
وہ ایھب وکہم ےس ی اہ

 نس وہ ےکچ ںیہ 

ا ےہ  یف ااحلل ان ےک ےیل ہی س  

ے

 ھچک ی الکل این ےہ ےسیج وھچےٹ ےچب ےک ےیل وہی
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 سج رطح ےس آہتسہ آہتسہ وہ س  ھچک اتھکیس ےہ روح وک واسپ اب ھچک انھکیس وہاگ ۔ 

ر اجےن اک بلطم ہی ںیہن ےہ ہک وکیئ وفرا یہ دوڑ ےن اھبےنگ ےگل یگ ان ےک 
م
وکہم ےس ی اہ

 ےئل س  ھچک ی الکل این وہ اکچ ےہ

  رطےقی ےس یئن زدنیگ رشوع رکین وہیگ ۔ سج ےک دعب اںیہن ای  ےئن

ارلم وہےن ںیم واسپ آےن ںیم واسپ اینپ رونیٹ ںیم   2ان اک مسج  

ن

امہ ےس ےب اجن اھت ی

 ےگل اگ نکیل تہب دلجی وہ ی الکل کیھٹ وہاجےئ یگ ۔ 

ے
ے

 آےن ںیم وھتڑا وق

ری ی ات وت ہی ےہ ہک وہ ےنیج یک ادیم وھچڑ یکچ  

ٹ

ر ںیہ اور س  ےس ی 
م
یھت وہ رطخے ےس ی اہ

وہ اےنپ آپ وک ےب اجن وسحمس رک ریہ یھت نکیل وہ ہن رصف وہش ںیم آںیئ ںیہ ہکلب 

اءاہلل وہ دلجی ےلہپ یسیج 

 

س  ھچک ھجمس ریہ ںیہ آپ ان اک تہب اسرا ایخل رںیھک ان ش

 وہ اجیگیئ ڈارٹک ی ارم وک س  وک اھجمس رک الچ ایگ

  دھکی رک وہ رکسمایئ 
 
ی ر

ے

  ۔ وت وہ روح ےک یپاس آی ا اےس اےنپ ف

ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک مت دلجی ی الکل کیھٹ وہ اجؤ یگ رھپ ےس س  ھچک ااھچ وہ اجےئ اگ سب 

 مت دلجی ےس کیھٹ وہ اجؤ

ا ۔۔۔۔؟ی ار م ےن تبحم ےس وپاھچ ۔ 

ن

 وہ اجو یگ ی

 وت روح ےکلہےس یفن ںیم رس الہ دےتی وہیئ رشارت ےس رکسمایئ ۔
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ے

  مت کیھٹ وہ اجؤ یگ ی
 
م اتسول مت ےھجم نکیل ج

مہہ
ہ

ںیم یھب ںیہمت تہب اتسؤں اگ ی ارم   

ےن رشارت ےس ےتہک وہےئ اس ےک اگولں رپ اےنپ ل  رےھک وت روح ےن وھگر رک اےس 

 داھکی ۔ 

ر تہب اےھچ ںیہ  

ن

ز
پل ت
م

اہں اہں اجاتن وہں ہک ںیم ی الکل یھب ااھچ ںیہن وہں سب ہی ریمے ڈ

 ی ارم ےن اس یک وصخمص النئ وبےتل وہےئ اہک

ر یہ ویکں وپرا اک وپرا ی ارم اکیمظ اوہ وسری ریمے ںیہن اہمتر

ن

ز
پل ت
م

ر ہکلب رصف ڈ

ن

ز
پل ت
م

ے ڈ

 اہمترا ےہ ی ار م ےن اس ےک رہچے وک رظنوں ےک اصحر ںیم ےتیل وہےئ اہک

روح ںیہمت اتپ ےہ ںیم ےن اسری امنزںی ڑپیھ ںیہ مت امیبر یھت وت ںیم ےن اہمتری 

 اجےئامنز رپ ھٹیب رک یبمل یبمل داعںیئ امںیگن ۔ 

 وہ رضور داتی ےہ رصف مت ےن ےھجم ںیہن ںیم ےن یھب ںیہمت داعؤں اس ےس وجھچک اموگن 

 ںیم اماگن ےہ ۔ 

 وت اتگل ےہ ہن وہ 

ے
ے

اور ںیم ےن یھب یبمل یبمل داعںیئ امیگن ںیہ اب الشیپس زیچ امےنگن ںیم وق

 

ن

  ی ارم ےن اےس اےنپ نس 
 
را راہ اھت وہ لھک رک رکسمایئ ج

م
یھبک روح یک وبیل وہیئ ی اںیت دہ

  ایل ۔ ںیم یھب

     

 دو امہ دعب۔ 
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 ںیم اکیف دسار آ اکچ اھت اب وہ وخد ےس ےنلچ رھپےن ی اںیت رکےن یگل یھت ۔ 

ے

 روح یک احل

وہیت وت ی اد ہن راتہ ی ارم حبص اےس اہں نکیل ھچک وسےتچ وسےتچ وھبل اجیت ھچک رکےت رک ریہ  

 وھبل اجیت ۔ 

ے

ام ی

 

ا وت وہ ش

ے

 ھچک اتبی

ان وک 

ن

نکیل رھپ یھب وہ اکیف رتہب وہیکچ یھت میظعت روز اےس وفن رکیت ای  آدھ امرے ان

ا ےہ 

ے

ا تہب لکشم وہی

ن

 واسپ زدنیگ یک رطف الی

ادی ایھچ ہگج

 

اہین اور امرہی یک ش

ے

رض اھبنےت وہےئ ی

ن

رے اھبیئ اک ف

ٹ

 رپ ےط رک ی ارم ےن ی 

 دی یھت ۔ 

ادی یھب ایس ےنیہم رکےن اک ہلصیف ایک ےہ اےس نیقی 

 

ارف اور وصعمہم یک ش

 

اور اس ےن ش

ارف اور وصعمہم وخش وہاجںیئ ےگ ہکلب روح یک یھب تحص رپ 

 

اھت اس ےس ہن رصف ش

ر ڑپے اگ

 

 ااھچ ای

ادی یک ایترویں ںیم رصموف وہ یکچ یھت اس رھگ 

 

 ںیم اور ااسی یہ وہا روح ایھب ےس ش

 تہب اسری زیچںی ی اد آیت وت وہ وپےنھچ یتگل ۔ 

ی ا رم ےن اےس رھگ ےک ےنلج ےک ی ارے ںیم ھچک یھب ںیہن اتبی ا اھت ویکہکن وہ ںیہن اچاتہ اھت 

 دن یسک وخاب یک رطح وھبل 

ن

یک روح وک رپاین وکیئ یھب ی ات ی اد آےئ وہ اچاتہ اھت وہ ایبی

 اھت ۔ اجےئوج ان یک زدنیگ ںیم تہب ھچک دبل ایگ 
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 اور اب روح آہتسہ آہتسہ وہ دن وھبیتل اج ریہ یھت 

     

ادی تہب دوھم داھم ےس وہیئ یھت اس ی ار روح ےن زی ادہ وت 

 

ارف اور وصعمہم یک ش

 

ش

 ھچک ہن ایک اھت نکیل رھپ یھب اسری رومسں ںیم رھبوپر ہصح ایل اھت ۔ 

ادی وک اکیف اوجناےئ یھب ایک اھت ۔ 

 

 اور ش

ادی  

 

ارف اور وصعمہم یک ش

 

دار یھت ویکہکن ش ری 

ن

ادی ےس یھب زی ادہ م

 

رضخاور یلیل یک ش

ارف وخد تہب رشاریت اھت ۔ 

 

 ش

 یلیلٰ یک رطح وصعمہم یک ریتصخ یھب ی ارم ےک رھگ ےس دوھم داھم ےس وہیئ یھت ۔ 

ارف وک یھب ی ارم ےن ای  ٹیلف ٹفگ ںیم دی ا اھت ۔ 

 

 اور ش

وون ٹکٹ ی  ےھت۔ 
 م
ی

ن

مپ ہ

 ہکبج اصرم یک رطف ےس ان دوونں ےک 

     

 یگ اکیف دبل یکچ یھت اب ی ارم تہب مک وہ اکم رکےن اگل اھت ۔ زدن

وج ھچک اس یک زدنیگ ںیم وہاکچ اھت اس ےک دعب ی ا رم ےناےنپ دل رپ رھتپ رھک رک ہی اکم 

 وھچڑےن اک ہلصیف ایک اھت ۔

ا اھت وہ ان ولوگں یک اجن اتیل اھت ےنیج اک قح ںیہن ۔

ے

 چس اھت وہ ھچک طلغ ںیہن رکی

وہج ےس وج ھچک روح اور اس ےک ےچب ےک اسھت وہا وہ یھب وھبایل ںیہن   نکیل اس س  یک
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 اج اتکس اھت ۔ 

روح یھب اس ےک اکم ںیم ریغ دیپسچل وسحمس رک ریہ یھت ۔نکیل اس اعمےلم ںیم وہ ھچک 

 ںیہن وبیل 

     

ارف رپاشیین ےس ان ےک رھگ ےپ آی ا اھت ۔ 

 

 ش

ارف اھبیئ آپ ھچک رپاشین گل رےہ ںیہ روح ےن

 

  وپاھچ ۔ایک وہا ش

ھچک ںیہن ےھجم ی ارم ےس ای  تہب رضوری اکم ےہ وہ اےس انب ھچک اتبےئ ادنر رمکے ںیم 

 الچ ایگ ۔ 

ی ارم اصرم ےن اتبی ا ےہ ہک ھچک ولوگں ےن ای  اچر اسل یک یچب وک زی ادیت اک اکشر انب رک امر 

 ڈاال ۔

رے ولوگں ےک آدیم ںیہ اصر

ٹ

م اک انہک اور رھپ وہ ولگ اہھت یھب ںیہن گل رےہ تہب ی 

 ےہ ہک وہ اس اعمےلم ںیم ی الکل ےب سب ےہ ۔

ر 

 

ای

ے

ارف ےن ی ارم وک اتبی ا وت اس اک وخن وھکےنل اگل ۔نکیل اس ےن اےنپ رہچے وک ےب ی

 

ش

رق یہ ہن ڑپ راہ وہ 

ن

 انبےن یک وکشش یک ۔ےسیج اےس وکیئ ف

ا رف ےھجم ان س  ی اوتں ےس وکیئ بلطم ںیہن ےہ ںیم ہی س  ھچک وھچڑ دانی اچاتہ 

 

ش

د لکشم ںیم ںیہن ڈال اتکس وہ ری 

ن

 ں ۔ںیم اینپ روح یک زدنیگ وک م
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 ںیم اینپ روح یک اجن رپ رکس ںیہن ےل اتکس ۔

 وہےئ ای  وصعمم یس یچب وک ان ولوگں 

ے

ی ارم ہی مت ایک ہک رےہ وہ مت ااسی ےسیک ہک تکس

ار دی ا اور مت ۔۔۔۔۔مت اےنت وخد

ے

اہن انب رک ومت ےک اھگٹ ای

 
ن

رغص ےن اینپ دردنیگ اک ن

 وہ ۔۔ایک مت وھبل ےئگ وہ ہک مت وکن وہ ایک مت وھبل ےئگ وہ ودعہ وج مت ےن 

ے

ےسیک وہ تکس

 نپچب ںیم ایک اھت ۔ 

ی ارم اس راہ رپ ےتلچ وہےئ مت ےن ہن اجےن ینتک ڑلویکں یک زعت اچبیئ ےہ وت ای  اچر 

 اسل یک یچب وک ااصنف ںیہن دالؤ ےگ ۔ 

ا اچاہ ۔ 

ن

ارف ےن اےس ےب یسب ےس اھجمسی

 

 ش

ارف وک اہیں آےن ےس ےلہپ عنم ایک اھت رضخ ےن اےس اتبی ا اھت ہک ی ارم ہی س  

 

رضخ ےن ش

ا 

ن

ارف ںیہن امی

 

 ھچک وھچڑ دانی اچاتہ ےہ نکیل ش

 

ارف ںیم ہلصیف رک اکچ وہں اب مت اجؤ اہیں ےس ۔

 

 ںیہن ۔۔۔۔۔ںیہن ش

  روح رمکے ںیم دالخ وہیئ ۔ 
 
ے وہےئ اہک ج

ے

ھب

ٹ

ئ پ ی

 ی ار م ےن 

ارف وک اونگر رکیت یھت  ی ار م ےن ای  رظناےس

 

داھکی اور رھپ رظنںی اکھج ایگ ہکبج وہ ش

  آیئ ۔ 
 
ی ر

ے

 آہتسہ آہتسہ اس ےک ف
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راھی ا ۔ 

ٹ

ا وہا یک نیچ اس ےک رطف ی 

ٹ

 اور اےنپ اہھت ںیم ڑکپا وٹی

 وھچ ڑےی اگ اس صخش وک ےنیج اک وکیئ قح ںیہن ۔اس ےن اس وصعمم 

ے

ی ارم اےس زدنہ م

 ومت دی ےہ اس ےس

ن

اک ومت آپ ا ےس دںی ےگ یچب وک ینتج ایھبی

ن

  زی ادہ رطخی

 ںیم آپ یک لکش ںیہن دانھکی اچوہں یگ ۔ 

ے

  ی

ے

 وہ صخش رم ہن اجےئ ی

ے

  ی
 
 ج

ر لکن یئگ ۔ 
م
 روح اچوق اس ےک اہھت ںیم ڑکپ آےت وہےئ رمکے ےس ی اہ

ا دھکی راہ اھت ۔ 

ے

ر اجی
م
 ہکبج ی ارم ےب ینیقی ےس ی اہ

ارف یک رطف داھکی ۔ 

 

 ی ارم ےن ای  رظن اسےنم ڑھکے ش

ارف ےن وپاھچ ۔

 

 ایک اب یھب مت اس یچب وک ااصنف ںیہن دولاؤ ےگ ی ارم ش

ارف ںیم اس صخش ےک ڑکٹے ڑکٹے رک دوں اگ ۔ 

 

 ںیہن ش

ر لکن ایگ 
م
 وہ ےصغ ےس داھڑےت وہےئ ی اہ

ر یھٹیب روح رپ ڈایل ۔ 
م
ارف ےن ای  رکشزگار رظن ی اہ

 

 ہکبج ش

 وج اےس دھکی رک رکسمایئ یھت ۔

ا رم ھچک طلغ ںیہن رک راہ وت رھپ وہ ا ےس ویکں رویتک ہکلب وہ وت اس روح وک نیقی آ اکچ اھت ہک ی 

 احمذ ںیم ی ارم اک اسھت دانی اچیتہ یھت ۔ 
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 نیت اسل دعب۔ 

اصرم اینپ زدنیگ ںیم تہب وخش اھت ۔وہ ہی ی ات ھجمس اکچ اھت ہک ھچک اکم اقونن ےک 

 اےسی اکم رسااجنم دےنی ےک ےیل

ے

رے ںیم رہ رک ںیہن ےیک اج تکس

 

ی ارم ےسیج ولوگں   دای

 یک رضورت وہیت ےہ ۔

راضئ رس ااجنم دےنی اگل اھت ۔ 

ن

ا وھچڑ رک اےنپ ی ایق ف

ن

 اس ےیل اب وہ ی ارم وک گنت رکی

ارف وک گنت رکےن اک وکیئ ومعق رپ وہ اب یھب اہھت ےس ہن اجےن داتی

 

 نکیل ش

     

ر وکڑے ےک ڈےب
م
 ںیم رضخ آےک اینپ ویٹیبں وک اھبنسول ورہن ںیم ےن ان دوونں وک ی اہ

 کنیھپ دانی ےہ ۔ 

یلیلٰ ےن ےصغ ےس اےس وفن ایک ۔اس یک دو اسل یک ویٹیبں ےن یلیل وک گنت رکےن یک مسق 

  ےس ہی دو زہشادی اں دیپا وہیئ یھت یلیل ےن اےنپ اکم ںیم اکیف یمک 
 
اھک ریھک یھت ہکبج ج

 یہ اکم رکیت یھت ۔۔اس ےن اینپ ای  یٹیب اک 

ے
ے

 رک یل یھت اب وہ رصف رضورت ےک وق

 دورسی اک رہم راھک اھت 

ے

 
ام انعی

ن

 ی

ر ںیم واسپ آ اجؤں اگ ۔   انکنیھپ ںیم وھتڑی دی 

ے

ر م
م
 ںیہن ںیہن زیلپ مت دوونں وک ی اہ

ا ےہ ۔۔رضخےن اھجمسےت وہےئ تنم یک یھت ںیہک 

ن

سب ھچک ولوگں اک دامغ اکھٹےن اگلی

ر ہن کنیھپ آےئ ۔ 
م
 وہ چس ںیم یہ ہن اس یک زہشاویں وک ی اہ
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سٹنم ںیم واسپ آےئگ وت ںیم ھچک 15سٹنم ںیہ ارگ مت ان   15س  کیھٹ ےہ اہمترے یپا 

 ںیہن رکوں یگ ۔ 

ر آیئ 
م
ا وہ وفن دنب رکےک ی اہ

ن

اور ارگ مت ےن وسولا ٹنم اگلی ا وت اینپ اور اینپ ویٹیبں یک ریخ انمی

 ۔

اہجں رپ ای  وکاس ےن ڈیب ےک اسھت ینم ڑکھتہی ںیم ی ادنھ ےک راھک اھت وت دورسی وک 

  رپ دویار ےک اسھت ۔ اس ےک ھچک افےلص

ر نکمم وکشش رک ریہ یھت ۔وہ 
م
اور وہ اےنپ ی اپ یک الڈایلں اےنپ اہھت ڑھچاےن یک ہ

دوونں تہب رشاریت یھت ۔اور رصف دو اسل یک وہےن ےک ی اووجد یھب یلیل وک گنت 

 رکےن اک وکیئ ومعق اہھت ےس ہن اجےن دیتی 

 وہیئ

ے

 
ای

 

ت ااں وت  ہکبج رضخ ےک اسحب ےس یلیل ای  تہب اظمل امں ی

ٹ

 ت پ
ب
 یھت ۔ہکبج اس یک 

 وصعمم یھت 

ی ےک دوران یلیل ےن ہشیمہ یہی اہک ہک اےسی اٹیب اچےیہ ۔ 

س

ن

پ

ن

 گت
ئ

 رپ

ہکبج رضخ وک یٹیب اچےئہ یھت ۔وہ رضخ ےک ےنہک ےک اطمقب وہ ایس ی ات اک دبہل اینپ ویٹیبں 

 ےس ےل ریہ یھت 

     

ارف وصعمہم اےنپ وھچےٹ ےس وصعمم ےچب ےک اسھت اینپ زدن

 

یگ وک نیسح انب ہکبج ش
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 رےہ ےھت ۔ 

اصمرف لکش ںیم ی الکل اےنپ ی اپ رپ اھت ۔نکیل اس یک وصعمتیم ی الکل اینپ امں یسیج 

ا ۔اور یھبک یھبک اس یک 

ے

ارف ریحان رہ اجی

 

ا ہک ش

ے

یھت ۔یھبک یھبک وہ اانت وصعمم نب اجی

 رشارںیت وپر رھگ الہ ےک رھک دیتی۔ 

 نکیل اس ےک ی اووجد وہ ان ےک رھگ یک روقن اھت 

     

 اگل اھت۔ 

ے
ے

 روح وک ی الکل کیھٹ وہےت اکیف وق

نکیل اس دوران ی ار م ےن وشون ےس ایھچ اخیص دویتس رکیل یھت وہ اس ےک ےئل تہب امہ 

  ےس اس ےن روح وک اچبی ا اھت وہ اےس اور یھب زی ادہ اتیمہ دےنی اگل اھت ۔ 
 
 وہ اکچ اھت ج

  ہن ایگ ۔اور رھپ آہتسہ آہتسہ 
 
ی ر

ے

 اس ےک ف

ے

 ی

ے
ے

 ان دوونں ںیم س  ی ارم تہب وق

 ھچک کیھٹ وہایگ 

 انب دی ا ۔ 

ے ن

 
رےتش ےن ان یک زدنیگ وک یھب ج

ن

 اور رھپ تہب دلج یہ ای  ےھنن ےس ف

ا وج ارثک دورسے رمکے ںیم 

ے

ی ارم اب یھب وخن ےس ےنس وہےئ ڑپکے ےل رک رھگ آی

ار داتی ۔روح س  ھچک ےنھجمس ےک ی اووجد ارثک اس ےس یتہک ہک آپ رکف ہن رکںی ںیم ہی

ے

 ای

ا ہک اس یک روح یسک 

ے

ڑپکے اصف رک دوں یگ نکیل وہ یھبک یھب اس ی ات وک وگارا ہن رکی

 ےک دنگے وخن وک اہھت اگلےئ ۔ 
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اوہں یک داین وک روح ےس ایھب یھب تہب دور راھک اھت ۔ 

ن

 اس ےن اےنپ گ

ا ےسیج وہ 

ے

ر رکی
م
وہ س  وک اجیتن یھت ۔نکیل رھپ یھب ی ارم اس ےک اسےنم اس رطح ےس اظہ

وں ےس ااجنن ےہ وہ روح دلج یہ ھجمس یئگ ہک ی ارم وک اس اک ان س  ان س  زیچ

ا رشوع رکدی ا ۔ 

ن

ا دنسپ ںیہن وت روح ےن یھب ان ی اوتں وک اونگر رکی

ن

 زیچوں ںیم اونوول وہی

ے داتی ۔

ن

کب

ٹ

ھت
 
ت

را دنمش اس اک اانپ یہ اٹیب اھت وج اےس روح ےک یپاس ہن 

ٹ

 ہکبج ی ارم اک س  ےس ی 

 ںیم ریمی ویبی ےلہپ ےہ ۔  دھکی روی ام ہی ریتی امں دعب

 وہ اےنپ ون امہ ےک ےٹیب وک اھجمسےت وہےئ وبال ۔ 

  ےنھٹیب ںیہن دے راہ اھت ۔ 
 
ی ر

ے

 وج ہک اےس اینپ امں ےک ف

 وہ بک ےس اےنپ ےھنن اہوھتں ےس اےس ےکم امرے اج راہ اھت ۔ 

اور سج اک بلطم اصف اھت ہک وہ اینپ امں ےک اسھت ڈیب رپ وسےئ اگ اور وہ اینپ ہگج ںیہک  

د ےل ۔ 

ٹ ن

 ڈوھی

ا اچاہ ہک ہی ینتج اہمتری امں ےہ اینت ریمی 

ن

رے آدیم یک رطح اھجمسی ی ار م ےن اےس یسک ی 

  ہن ۔اس ےک ےئل اس اک ی اپ اس اک س  ےس 

ے

ویبی ےہ نکیل روی ام اصج  ںیھجمس ی

ا اھت ۔ 

ے

ا اھت اور وخد اس یک امں ےک اسھت وسی

ے

را دنمش اھت وج اےس ےبیب اکٹ ںیم وسالی

ٹ

 ی 

ریمے وصعمم ےچب ےک اسھت دض اگل رےہ ںیہ آپ اج ےک وس اجںیئ ہن   ی ارم ویکں
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ا 

ن

  واسپ آاجےئ اگ ی

ے

  ہی وساجےئ اگ ی
 
 وصےف ہپ ج

۔روح ےن ہشیمہ یک رطح اےنپ وصعمم ےس ےچب اک اسھت دی ا وت ی ارم اےس وھگررک 

 ااھٹرکوصےف ہپ آایگ ۔ 

ر دنمش اک اقمہلب رک اتکس وہں نکیل اس ای  ٹف  
م
ےک دنمش اک ےسیک رکوں ۔وہ داین ےک ہ

ا 

ٹ

ردیتس روی ام اس ےک اگل وک وچاتم وصےف رپ آرک ل   زی 

ا رشوع رکدی ا ۔ 

ن

ری رطح ےس روی  وت روی ام ےن ی 

ر  

ن

ز
پل ت
م

پ رکوا ریہ یھت وج روےت وہےئ یھب اےنپ ڈ ہکبج روح اےس وھگریت روی ام وک جپ

 ےکوخب امنشئ رک راہ اھت ۔ 

ا اھت ۔ 

ن

 یھب روح ےپ ی

ٹ
ن

 وہ ای  رپس

  یھب ی ارم یک رطح یھتاس یک آںیھکن

ا دھکی رک اےس اانپ دنمش اہک اھت 

ے

  ہک ی ارم ےن ےلہپ دن یہ اےس اینپ روح ےک اسھت وسی
 
ج

ام وجڑ رک 

ن

ری رطح ےس روےن اگل ۔روح اور ی ارم ےن اانپ ی وج اس یک وگد ںیم آےت یہ ی 

 انبی ا اھت ۔ 

ے ن

 
ام روی ام راھک اھت ۔سج ےن ان یک زدن یگ وک ج

ن

 اس اک ی

********** 

     متخ دشہ    
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ار
م
  و یہ

 
ا  ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ  عی ش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ی

ن

۔  وہےن واےل ی

  و  اینپ ںیمہ
 
را ین ی ر  ای 

ن

 
  یک  ںویاھکلر   (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ی

ن

ارع  ،رپ اانپ ی

 

    ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  رکوای

 

ای

ٹ

    یھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ   لی ی

ے

تکس

 ۔  ںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

ر رحت )ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و  ی  ا ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ ی رپ وپس

ن

د۔ م   ت الیصفت  ی 

 ںیہ اورپ دےیئ  ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی  ادارہ :  ہیرکش                   

ن

 
را م    ین ای 
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